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مقدمة املرتمجة
•
•
•
•
•
•

•

•

•

خزان املال وهم أحياء والعلماء ابقون ما بقي الدهر)).
قال موالان علي (:مات ّ
هذي الآللئ والدرر نظمها العلّمة الكبري الشأن اجلليل القدر نصري الدين هونزاي .ومن حسن حظي ومن عظيم نعماء
كرمين أبن أكون مرتمجة ألعماله وخادمةً للعلم واملعرفة.
وفضل إحسان إمام الزمان َّ
وقوى عزمييت و ّ
علي أن شحذ هّيت ّ
م
لب لباب الدايانت الذي
فريد عصره وزمانه العاِلُ األكرب حامل لواء نشر العلم الروحاين والتأويل القرآين لكتاب هللا الصامتّ ,
مأذ ن اهلادي احلق أبن يتم أتويله وتظهر براهينه ومعجزاته وينكشف إعجازه ((ليظهره على الدين ُكلّه)) (الصف .)9
سبحانك موالي آن أن تشرق علوم الدين وتنتفع هبا اخللئق وأخص أصحاب البصرية النافذة والذين يشبون ويرتعرعون يف
دوحة إمام الزمان.
موالي كن يل عوانً ومؤيداً اي صاحب األمر والوسيلة أيها النور السرمدي ...فقد أفلح من الذ برمحتك واحتمى حبصن
جربوتك وتنعّم آبالئك وبركاتك ونورك الذي هو الركن الوثيق والدرع املتني.
أنت قويت وأنت سندي وعليك اتكايل يف إجناز مهميت وترمجة هذه الكتب املباركة ونقلها إىل العربية لغة قرآنك اجمليد ولسان
أهل اجلنة لتكون منهلً ومعيناً لألرواح العطشى التّواقة ملاء اخللود املتدفق من العلوم الروحانية اليت تزخر هبا هذه الكتب  .فإن
حي وصاخب مثل هذا العاِل ال بل أكثر وهو أشد روعةً وضياء وهباءً ومجاالً...
العاِل الروحاين ٌ
أانر وجهك الكون و العرش العظيم والسموات السبع واألرضني وما فيهن .سبحانك آن أن يعبق الكون بشذا امسك وأن
يفوح عبري علوم دينك يف مشارق األرض ومغارهبا .أشرقت مشسك يف ملكوت السموات واألرض وسطعت وبدأ يعلو صوت
احلق وصوت من أيمترون أبمره ويتمسكون به .صوت من تفيئوا ظلل اإلميان الوارفة الظليلة واختاروا املكارم منتجعاً ومقيل و
الفضيلة منزالً ومقاما.
أصلي لكلي ينال ((عيال هللا)) فائدةً عظيمة واستنارةً أعظم حني تلمس هذه الكتب شفاق القلوب املؤمنة .وأن تتطهر
النيّات ويصيبها وابل الصدق واحملبة والصفاء واالمتثال ألمر هللا ابلتقوى واإلخلص يف القول والعمل والتمسك ابلفضيلة
واحلث على مكارم األخلق وأن تزدان األعمال حبب اخلري واإليثار وتنعكس سلوكاً قومياً وقوالً فاضلً وخلقاً نبيلً يف مستقبل
أكثر سلماً وأسطع نوراً وأعظم ازدهاراً
تشرف اجلميع))
كتب الكندي منذ حوايل أحد عشر قرانً يقول(( :ال أحد تُصغَّره احلقيقة بل إن احلقيقة ّ

مجانة
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مقدمة املرتمجي
لقد کتب فضيلة العلمة نصريالدين نصري هونزای هذا الکتاب املوجز اجلامع وهو فی اخلامسة والثمانني من عمرہ وکتب منت
الکتاب بني  7مايو2002م و  2يوليو 2002م واکملہ بکتابة مقدمتہ  23نوفمرب 2002م و املہ تباعا علی حفيدتہ
العزيزة عرفت روحی امني الدين و هی رئيسة التسجيل فی دار احلکمة۔
اهمیة الکتاب :سيبقى العام  2001يذكر على أنه عام أحداث  11أيلول فقد شهد العاِل بعد هذه الواقعة املدمرة جدالً مستمرة
َّل بشكل عام يف نظرتني :نظرة تعميمية تقول بصراع احلضارات وامليل إىل العنف ونظرة تعليلية تدافع عن املعىن
حول طبيعة اإلسلم ممتث م
احلقيقي لألسلم وتربر دور الفعل عند اإلسلميني .فاملسلمون وغري املسلمني منشغلون اليوم أبحداث العاِل لكن القليل منهم يفهم
املعىن احلقيقي لدين اإلسلم والقرآن خامت الكتب السماوية.
يلهج املؤلف دائماً بذكر احلديث الشريف (اخللق عيال هللا) لكنه ال يقف عند معناه احلريف بل يغوص يف أعماق القرآن ليبني أن رسالته
األوىل هي فائدة الناس مجيعاً .من أي ٍ
جنس ومذهب .ويف البقرة اآلیة  29يقول :يثبت القرآن احلكيم أن هللا يريد أن يرفع عاِل
اإلنسانية (اإلنسان) إىل قمة الكمال وال يريد هلم التخلف واخلسران فوصفه حلقائق قصة حضرة آدم اليت يقبلها مجيع أهل األداين
معىن عجيباً جيب أن يعلمه القارئ.
اإلبراهيمية فريد
ٌ
ومدهش وممتع .وأهم هذه احلقائق واألفكار عبارة (بين آدم) اليت حتمل ً
ئ احلصيف قد يستنتج منها أن مجيع األداين واملدارس الفكرية قد
حيتوي هذا الكتاب على مئة من األفكار احملكمة البليغة والقار ُ
أمجعت على أن يف التعددية واالختلف خري وقوة الشر أو ضعف .لكنهم مازالوا حىت قيام الكاتب بتأليف هذا الكتاب ِل يضعوا
أسساً واضحة متفقاً عليها لتجعل من التعددية وحدة مفيدة .لقد بني لنا الكاتب أن هللا ِل خيلق النفس والعقل عبثا بل أراد أن يدخل
مجيع البشر إىل جنته من خلل معجزة القيامة الروحية واليت هي يف الوقت نفسه رمز وواقع سيحدث طوعاً وكرهاً بعلٍم أو بغري عل ٍم.
واستشهد الكاتب بعدة أقوال ملوالان سلطان حممد شاه الشهري آبغاخان الثالث .الذي مجع يف حياته بني دوره كإمام للمسلمني
اإلمساعيليني اإلماميني الشيعة وبني نشاطاته يف اإلصلح اإلجتماعي والسياسي والعمل الدويل ورائسة عصبة األمم والثقافة بعدة لغات
كما أنه كان رايضياً وكاتباً ومفكراً أيضاً.
لقد طرح للعاِل فكرة وحدة الوجود الفكرة اليت لطاملا يرددها العلمة نصري هونزاي يف كتاابته .يقول مسو اآلغاخان الثالث يف مذكراته:
سلم مادي بني األمم فقط بل ٍ
((إن ظروف البشر اليوم برغم مصاعبها وحت ّدايهتا تعطينا فرصة ساحنة ليس لبناء ٍ
لسلم أفضل وهو
سلم هللا على األرض .ويف ظل هذا السلم ميكن لإلسلم أن يلعب دوره البناء حيث أن العاِل اإلسلمي ميكنه أن يكون عنصراً قوايً
واثبتاً ومنيعاً إذا مت ّكنّا من فهمه على حقيقته واحرتامنا مبادئه الروحية واألخلقية وقيمه وقدرانها)).
إن هذه الكلمات واليت تظهر عليها مسحة نبوية وإن كانت قد قيلت منذ نصف قرن ,فهي وصف دقيق لواقعنا اليوم.
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إن معتقد اإلسلم من وجهة نظر الكاتب هو خلصة الدين الواحد من اإلله الواحد يف دوران هذا الذي بدأ بسيدان آدم واستمر يف
نوح وابراهيم وموسى وعيسى وأُكمل ابلنيب حممد .وعلى كل حال فإن هذه الصبغة النورانية الفريدة النادرة تكللت عرب الزمان بطبقة من
سوء الفهم وسوء التطبيق ونسج العنكبوت فجاء هذا الكتاب حماولة إلزاحة ما علق على أساس العقيدة وما اعرتى لُّبها من صدأ.
وإلظهار البشر على أهنم أفضل خلق هللا ,فقد خلقوا على صورة الرمحن وُكلُّهم أبناء آدم وهبذا فهم يف تكوين صورهم وأشكاهلم يتفوقون
على امللئكة أنفسها .والبشر أبناء آدم هؤالء الذين هم (العاملني) أو (العواِل الشخصية) مذكورون يف أول القرآن ,وهم العاِل األصغر
الذي ينطوي فيه العاِل األكرب  .ومن تكرميهم عند هللا أنه جعل قتل ٍ
نفس واحدة مبثابة قتل الناس مجيعاً يف اآلية  32من البقرة۔
السمو على احلياة الدنيوية والسعي إىل الرقي الروحي .إنه يستحق االهتمام والعناية
إن هذا الكتاب طموح بشكل كبري وهو يدعو إىل ّ
من مجيع املؤمنني ابلسلم واالزدهار ملستقبل البشر يف كوكب األرض.
يتلق التعليم
املؤلف :ولد العلّمة نصري الدين نصري هونزاي عام  1917يف قرية حيدر آابد -اهلونزا-مشال ابكستان ،ابلرغم من أنه ِل م
الرمسي إال سنة واحدة ,فقد ألّف أكثر من مائة كتاب وكتب مقاالت ال تعد وال حتصى يف التأويل الباطين للقرآن خلل مخسني سنة
من حياته ،ويكتب الشعر والنثر معاً ،وشعره اجلميل املنساب هو بلغته األصلية البوروشاسكية وأيضاً يف األردية لغة الباكستان وكذلك
ابلفارسة والرتكية الصينية  .ويف عام  2001انل جائزة (ستارة امتياز) املدنية من احلكومة الباكستانية تقديراً ملساهاته يف موضوعات
قرآنية وإسلمية .ومتت ترمجة حوايل ستني كتاابً ونيّف من كتبه إىل االنكليزية.
وكمعظم الكتب فقد جاء هذا الكتاب يف سياق مؤلفاته السابقة ولذلك جيدر ابلقارئ االطلع على بقية كتبه ،وخاصةً تلك اليت
يذكرها يف هذا الكتاب مثل (التصوف العملی والعلم الروحاين) و (ألف حكمة) وغريها ليفهم النقاط اجلامعة احملكمة ،اليت ينقلها
العلّمة ويوضحها  ،فهماً عميقاً.
مازال العلمة نصري هونزاي وهو يف الثمانينيات من عمره يكتب وحي ّدث مبعاين القرآن وحكمه.
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((القرآن احلكيم وعامل اإلنسانية))
كتاب ُحم ّري ومملوء ابلعجائب والغرائب كتاب لكم ايتلميذ دار احلكمة وليس يل:
هو ٌ
الدليل األول :حسب قانون احلقيقة الواحدة كلنا واحد.
الدليل الثاين :الكل يف الواحد والواحد يف الكل.
كل من أعزائي عاِل من عواِل اجلنة وفيه نوع من لقاء موالي فأفنيت نفسي يف
الدليل الثالث :قد تيقنت يف نور املعرفة أن يف ٍّ
ُكلّهم ألرى أنواع التجليات هذه.
الدليل الرابع :فنائي فيهم نعمة من مجلة نعم اجلنة اليت ليس فيها نعمة غري ممكنة.
الدليل اخلامس :إنكم تعلمون أن يف كل ش ٍ
قول حق إن أعزائي كلهم
خص ملكا وال شك يف شخصي أيضاً – أجل إن هذا ٌ
أيتون يف شخصي ابلتناوب ويعملون فيه كملك العقل.
قال حجة القائم (فداها أرواحنا) :ستذهبون إىل اجلنة يف اجلسم النوراين -أي ستذهبون إىل اجلنة يف البدن النوراين إلمام الزمان عليه
السلم.
أعزائي أن أهدي إليهم كتاابً -فاليوم إن شاء هللا سأجنز ذلك الوعد.
كنت وعدت بعض ّ
إن أعزائي يف بلد كبري كأمريكا جنود امللئكة األرضية إلمام الزمان عليه السلم -مأثرهتم يف اخلدمات العلمية ال مثيل هلا يف العاِل
أين خادم هلم لتجهيزهم ابلعلم-احلمد هلل.
أبسره .وال شك يف صعود أدعيتهم إىل صاحب العرش دائماً -ومن حسن حظي ّ
(حب علي) هونزاي
نصري الدين نصري ّ
()S.Iآيس آي كراتشي
األربعاء  23اكتوبر سنة  2002م
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اإلهداء
كنز لآللئ ،
الكتاب الفريد "القرآن احلكيم وعاِل اإلنسانية" كتاب جلامعة دار احلكمة  .كانت هناك وسائل کثرية لرعاية هذا الكتابٌ ،
أعزائي كلهم جنود امللئكة األرضية إلمام الزمان عليه السلم  ،ملاذا ال أعتقد
ولكن يف آخر األمر وقع ما شاء موالان -لو أين أعتقد أن ّ
أن أفراد األسرتني الراعيتني هاتني األمجعني أيضا منهم:
األسرة األوىل :مكي نزار علي بن علي هبائي  ،الرئيس أتلنتا ،والدته رتن ابئي  ،موكياين أملاس نزار علي ،انئبة الرئيس أتلنتا ،
وبناهتما انايب  ،حنا  ،صبا كلهم آي ،أيل  ،جي.
األسرة الثانية :نوشاد بن أمري علي بنجواين وزوجته روزنيه بنت املرحوم نور الدين بيجار خان واسم والدتها رمحة بيجارخان وأبناها
العزيزان نصري بنجواين وإيثار علي بنجوانی -كل من أفراد هذي األسرة – آين – ايل – جي .وهلم خدمات كثرية سنتحدث عن
تفاصيلها يف مقالة قادمة۔
نصري الدين....
يوم الثلاثء  23أكتوبر سنة  2002م
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ديباجة الكتاب
اللهم إين أسألك أبمسائك احلسىن
بسم هللا الرمحن الرحيم ّ -
اللهم أغـث البائسـني اللهم ارحم العباد۔
اللهم رمحتك حبر عميم وقطرة واحدة منه تكفينا.
يض (مثلي).
اهن ومر ٌ
رفاقي االعزاء ! ماذا يستطيع ان يفعل رجل و ٌ
وهللا هذا الكتاب نتيجةً لدعائكم (لدعواتكم احملرقة) وللتأييد الروحاين ملوالان  -وأقصد ابلتأييد الروحاين لکم و هذا معجزة علمیة أن
يف كل فرد ملك ويف شخصي أيضاً  -وفيه هلل حكمة عظيمة وعجيبة وغريبة جدا َّ -
إن يف هذا امللك جتدد يف كل حلظة .مثلً إنه من
منزل من منازل
تصوري أو خيايل ابلتناوب ويعملوا عمل هذا امللك  .هذا فضلً عن أم ٍر واقعي ٌ
املمكن ّ
ألعزائي كلهم أن أيتوا يف ّ
احلقيقة الواحدة أيضاً.
وقبل أن أبدأ إبملء هذا الكتاب ((القرآن احلكيم وعاِل اإلنسانية)) أخذت مشورة رفقائي وحصلت منهم على الدعاء يل ابلتوفيق -
ويف اعتقادي الصلوات اليت تكون القوة الروحانية شيئ ضروري جداً وأطلبها منهم مراراً.
وكان من املمكن أن نتوسع مبوضوع هذا الكتاب ،لكننا أردان أن نكتبه يف مائة ٍ
قسط خمتصر مثل الكتابني السابقني "كنوز األسرار" و
"حظرية القدس"  -ومع ذلك فإنه سيكون مهما وكثري الفائدة.
(حب علي) هونزاي (ايس۔آي)
نصري الدين نصري ّ
يوم األربعاء /23يوليو سنة 2002م كراتشي
رئيسة التسجيل عرفت روحي أمني الدين
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املناجاة يف ساحة قاضي احلاجات
ايمن امسك األعظم القدُّوس احلي هو ينبوع الفيوضات والربكات واملعجزات ُكلّها ! ايمن قامت السموات واألرض بنورك! ايمن وسعت
رمحتك وعلمك الكائنات أبسرها ! ايمن ال تنفد خزائنك اللمتناهية أبداً ! ايمن إنّك على كل ٍ
شيئ قدير ! ايمن كل قياماتك لفائدة
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
الشخصي كلها وتکون جنة عرفانية يف حظريته القدس !
اللهم ُم َّن على هذه الكتب بقدرتك الكاملة بلسان احلال ولسان القال لتدعوا ألعزائي وتثين عليک الذين هلم [علينا] حقوق بغري
حساب .إن شاء هللا – ستحصل لهم الثمار العظيمة احللوة يف الدارين أبداً خلدمتهم ألجل العلم [احلقيقي] اليت هي ملك اخلدمات
رب العاملني !
كلها .آمني اي ّ
نصري الدين نصري(حب علي) هونزاي (ايس۔اي)
يوم االربعاء  3يوليو  2002م
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جزء 1
إن قصة حضرة سيدان آدم خليفة هللا عليه السلم وخلفته على األرض املليئة ابحلكمة تدعو العاقل احلكيم لقرائتها مرارا ابلعقل
والعلم اذ ان أكثر الناس ال يدركون مغزاها وال يفهموهنا حق فهمها.
فاآلية  30من البقرة مثلً ((إني جاعل في األرض خليفةً)) تعين كلمة أرض فيها عاِل االنسانیة۔
واحلضور الدائم خلليفة اللہ فیها هي سنتہ اليت ال تبديل لها وهي موجودة بدون ای تغري دائما خالدة کما تقول االیة 85
من املؤمن ((سنة هللا اليت قد خلت يف عباده)) و االیة  43من الفاطر ((فلن تجد لسنة هللا تبديالً ولن تجد لسنة هللا
تحويالً))
فادرسوا موضوع سنة اللہ يف القرآن احلکيم ابحلکمة بشکل جيد  ،حتی تفهموا هذہ احلکمة ان خلفة آدم کانت وفقا لسنة
اللہ و انها ابقیة فی عاِل االنسانیة دائما۔
واحلمد هلل.

جزء 2
حاولوا قراءة اآلیة  30من سورة البقرة ابلعقل و احلکمة والعلم واملعرفة اليت يقول اللہ سبحانہ و تعالی فیها :انی جاعل فی
االرض خليفة ،وحکمة عظيمة من احلکم الکثرية لهذہ اآلیة الکرمية ان اللہ جعل خليفة يف عاِل االنسانیہ وفق سنتہ القدمية
و هذہ احلکمة موجودة "يف االرض" اي يف عاِل االنسانیة ،و يف عاِل الذات و فی االرض الکونیة و فی النفس الکلیة۔
ألن خلفة هللا ضرورة دائمة للبشر يف هذه األرض واملقصود هنا بكلمة أرض عاِل اإلنسانية الذي هو علی كوكب األرض کما ان
االرض ابقیة دائمة ،هکذا عاِل االنسانیة و خلفة اللہ ابقيان و کذلک ان آدم الزمان ايضا ابق ابدا۔
وقد جاء يف سورة آل عمران اآلايت (( : 33،34إن هللا اصطفى آدم ونوحا ً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين
ذريةً بعضها من بعض وهللا سميع عليم))
لقد کشف التعليم القرآين السابق السر أبنه يف زمن سيدان آدم كان الناس موجودين حيث أن هللا اختاره من بينهم ليكون خليفة هللا
عليهم.
جزء 3
جاء يف اآلیة  107من االنبياء(( :وما أرسلناك إال رحمةً للعالمين )) هذه اآلية ،واليت هي حول النيب حممد
عليه الصلة والسلم برهان ساطع لهذہ احلقيقة امن مجيع الناس يدخلون اجلنة فی نهایة املطاف۔اآلیة الکرمية
السابقة تكفل هذا وتضمنه ،وال ميكن للعاقل أن ينكر سنّة هللا (قانونه) يف رمحته الشاملة لعباده أمجعني.
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موجود يف هذا العاِل ،فإن إمام الزمان عندما يقوم ابلقيامة الروحية (( :يوم ندعو كل أناس
وهكذا فعلى الرغم من أن جحيم اجلهل
ٌ
بإمامهم)) بنی اسرائيل 71:أبمر من هللا،يقبض مجيع اخللق روحيا و يدخلهم الی اجلنة .ويف هذا السياق جاء احلديث الشريف
((اخللق عيال هللا)) احلمد للہ علی منہ و احسانہ۔

جزء 4
جاء يف اآلايت  95-93من مرمي (( :إن كل من في السموات و األرض إال آتي الرحمن عبداً .لقد أحصاهم(بالقيامۃ
الروحيۃ) وعدّهم (بالعدد الواحد) عدّا .وكُلُّهم آتيه يوم القيامة فردا)).
امن اتويل هذہ اآلايت هو من قمة التاويلت اعنی هذہ معجزة جامعة ملعجزات حظرية القدس
وهلذا من الضروري أتملها ومناقشتها ،امن شاءاللہ ،إنكم سوف تؤدون سجود االمتنان والشكر بعد حصولكم على فهم هذه األسرار
العظيمة.
إن هذه املقالة تعادل رسالة امو كتاابً هلذا ادرسوها بتمعُّن مراراً وتكراراً .ففي اآلايت السابقة إشارة واضحة على أن مجيع الناس جيب
أن حيققوا الفناء يف إمام الزمان ،طوعاً وكرهاً ،ألنه هو اإلنسان الكامل وهو صاحب القيامة ( )71:17وهو اإلمام املبني
(.)36:12
واحلمد للہ على ممنمّ مه وإحسانه
جزء 5
يتضح لنا من اآلية الكرمية  124من البقرة أن هللا تعاىل قد جعل إبراهيم إماماً للناس أمجعني بقوله (( :إني جاعلك للناس
إماما))
املمجد هو وريث آدم وإمام الناس وإمام املتقني واهلادي وصاحب القيامة الروحية.
اإلمام َّ
كاف وو ٍ
بشكل ٍ
ٍ
اف كما أهنا تبعث على
تستند العبارة السابقة أبكملها الی احلكمة القرآنية ففي القرآن الكثري مما يؤكد هذا املعىن
االطمئنان املطلق.
احلمد هلل رب العاملني

جزء 6
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قال اللہ تعالی يف سورة األعراف اآلية (( :158قل يا أيها الناس إني رسول هللا إليكم جميعا ً الذي له ملك السموات
واألرض)) امن احملظوظني الذين ميلکون معرفة حکمة سنة اللہ يرون الکنزالعظيم السرار اللہ يف
قصة حضرت آدم خليفة اللہ ۔
امن اعظم االسرار يف هذہ القصة هو ان ممثلي اللہ علی االرض سواء اکان اخلليفة او النيب او االمام کلهم ُجعلوا من اجل صلح
و فلح عاِل االنسانیة کما رأيتم ان خلفة آدم و امامة ابراهمي ورسالة حممد کانت الجل عاِل االنسانیة فانہ من احلقيقة امن
الناس امن ِل ايتوا الی اللہ طائعني فانهم سياتون مرغمني و ذلک بشکل القيامة الروحیة و قد ذکر هذا مرارا قال اللہ تعالی :ولہ
السموات و االرض طوعا و کرها و الیہ يرجعون۔(آل عمران)83:
اسلم من يف ٰ
امن الذين ال ايتون الی اللہ طائعني ستاتی بهم القيامة الروحیة و هکذا يدخلون اجلنة۔ قال اللہ يف سورة الرعد اآلیة  15وللہ
السموات واالرض طوعا و کرها۔
يسجد من فی ٰ
اجلزء 7
من الواضح اجللّي أن هللا تعاىل امرسل مجيع أنبيائه عليهم السلم يف عاِل اإلنسانية ,وكان منهم مئة وأربعة وعشرون ألفاً ابإلضافة إىل
احلبل املستمر من األئمة عليهم السلم وعدد هائل من حدود الدين ذوي املراتب الدينية ،فكيف ال يفلح هذا النظام القوي اهلائل من
اهلداية اإلهلية؟ وهل مثة أحد عاقل يشك يف ذلك؟
جاء يف سورة املؤمنون اآلية (( : 115أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ً وأنكم إلينا ال ترجعون)) .هذه اآلية الكرمية ابلتحديد تزود
إبجابة مناسبة لكل تلك األسئلة اليت تثار حول ما خيص عاِل اإلنسان.
فاحلقيقة أن إمام كل زمان  ,وأبمر من هللا  ,يقوم ابلقيامة الروحية ( )71:17واليت وفقاً هلا يرجع كل الناس إىل هللا.
ومن أجل هذا اهلدف عني هللا إماماً للكائنات البشرية ( )124:2على أنه اهلادي احلقيقي وال شك يف أنه إمام املتقني ()74:25
أيضاً
واحلمد هلل معني البشر مجيعاً

جزء 8
جيب أن يقرأ القسم السابع مرة أخرى ابنتباه ألنه تصريح ممتاز حول عاِل اإلنسانية وحتديداً ألنه يستند إىل دالئل وبراهني من القرآن
احلكيم.
أتملوا و تفکروا ابلعقل و احلکمة يف امساء اللہ احلسنی
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 .فاحلق أن كل اسم من هذه األمساء يشكل كنزاً دائماً من الرمحة واحلكمة واملعرفة لعاِل اإلنسانية .فهل من ٍ
أحد يشك يف علم هللا
للغيب وأن علمه وسع كل ٍ
شيء؟ إنه يعلم ما سيفعله ابن آدم يف مستقبل حياته ،من قبل أن خيلق ،وإنه قادر على أن يصلح أعماله لو
شاء له ذلك.
ويسر له أسباب العودة إليه وجعل آخرها القيامة الروحية حتی يعود إليه طوعاً وكرهاً فانياً يف إمامه .وهذا يعين
لكن خلق اإلنسان ليبلوه َّ
أن مجيع البشر مآهلم اجلنة وهي على درجات تتناسب مع درجات العلم واملعرفة وهذا احلكم اثبت يف القرآن واحلديث.
والسلم.

اجلزء 9
ادرسوا من سورة التني اآلايت 8-1بفطنة ومعرفة وإمعان .هنا يقسم هللا ابلعقل الكلي والروح الكلية والناطق واألساس ويقول :لقد
ونظام وترتيب ٍ
خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي أي يف أفضل وأحسن حال ٍ
وترق وعلى أمت وأكمل صورة ٍ
وخلق روحي .فاإلنسان نفسه
يف خلق الروحي وامتامہ هو منشأ وأصل التطور وسلم الرقي يف العاِل الشخصي.
للعاِل الشخصي سقف يدعي ابلعربية العرش ومجعها عروش ( )259:2ويدعى أيضاً سقف وهو حمفوظ كما ورد يف اآلية ()32:21
هذا السقف احملفوظ هو السماء أو حظرية القدس للعاِل الشخصي أي أن حظرية القدس حمفوظة لألبد .وهكذا فإن حظرية القدس هي
السماء والعرش والسقف احملفوظ للعاِل الشخصي (لعاِل الذات).
خبطى متتابعة تنتهي يف حظرية القدس والبشر هو مثل أبيهم
إن مغزى سورة التني هو أن اخللق الروحي وإمتامه للکائنات البشریة يسري ً
آدم خلقوا على صورة الرمحن  .وهذه هي تتمة قسم هللا تعاىل.
واحلمد هلل على منه وإحسانه

اجلزء 10
((ما خلقكم وال بعثكم إالا كنفس واحدة( ))...لقمان  )29اقرؤوا موضوع النفس الواحدة اململوء ابحلکمة يف مخسة مواضع
من القرآن الکرمي۔
النفس الواحدة األوىل هي حضرة سيدان آدم عليه السلم ،خليفة هللا والذي اجتمعت فيه كل النفوس يف قيامته الروحية وهذه حقيقة
متعددة الوجوه ،موجب أن تكون هلا عدة أتويلت.
فروحيا امن مجيع البشرکانوا مع آدم خليفة اللہ ،کانوا يف الساجدين و کانوا يف املسجودين لہ اميضا ومعنی هذا انکم مجيعا کنتم آدم
و ذريتہ ابلوقت نفسہ ،و من اليدرک هذا ال ميکن لہ ان يعرف معنی الروح۔
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قال حجة القائم علیہ السلم(( :أنتم أبنائي الروحيون وتذكروا أن روحنا واحدة)) مما يعين أن النفس يف الواقع هي واحدة .وهذا ما
يقوله القرآن احلكيم ،فالنفس شيء مفرد ومتعدد فهي آدم وذريته على السواء .والنفس الواحدة هي من أعظم معجزات هللا وأعجبها،
إهنا معجزة ضمن معجزة .وهي أعظم جتلياته تعاىل وأكثرها دهشةًٍ ،
وجتل ضمن جتلي والنفس الواحدة تتجدد يف كل عصر وزمان.
اجلزء 11
ذكر يف سورة لقمان اآلية (( : 28ما خلقكم وال بعثكم إال كنفس واحدة إن هللا سميع بصير)).
فحوى التأويل :إن كل فرد هو ابلقوة مثل النفس الواحدة األوىل فالذي يطيع هللا حقاً فهو ابلتأكيد يصبح مثل هذه النفس الواحدة
كما قال حجة القائم ،عليهما السلم(( :نفس املؤمن احلقيقي هي نفسنا)) فالطاعة احلقة ضرورية وأساسية لنفس املؤمن كي تكون
مثل نفس اإلمام .وقد جاء يف احلديث القدسي(( :اي بن آدم أطعين أجعلك مثلي حياً ال متوت وعزيزاً ال تذل وغنياً ال تفتقر))
ادرسوا موضع اخللفة يف اآلية ( )165:6يف ضوء حكمة أتويلها (( :وهو الذي جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق
بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ))...والذي هو نفس املوضوع يف سورة النور اآلية (( : 55وعد هللا الذين آمنوا منكم
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في األرض كما استخلف الذين من قبلهم))...
إن السر يف هاتني اآليتني اللتني تفيضا حكمة يكمن يف أن الصاحلني يصبحون مثل حضرة آدم إبطاعتهم السم هللا األعظم احلي أي
إمام الزمان .واسم هللا األعظم احلي حاضر وموجود دائماً يف هذا العاِل.
واحلمد هلل

اجلزء 12
كرم هللا حضرة سيدان آدم بتاج اخللفة
لقد استمرت سنة هللا وبقيت نفسها واحدة دائماً بل تغيري وال حتويل ( )43:35وهكذا فعندما ّ
مشلت رمحته سبعني ألفاً من النفوس اليت أصبحت نسخة احلقيقة (مثله) ويف كل نسخة من هذه النفوس أي يف كل نفس ملک عظيم
وجنة مساوية بل حدود ومملكة فردوسية.
وهكذا ففي القيامة الروحية لكل إنسان كامل منافع ال حتصى للناس لذلك جعل اللہ الهادي احلقيقي إمام الناس مثلما أنه إمام
املتقني کي جيعل النعمة والتكرمي للعموم حسب درجات العلم والعمل.
وهذا يعين أن هللا من خلل القيامة الروحية لكل إنسان كامل جيعل الناس يف العاِل أبسره يدخلون اجلنة وهبذا السياق قال النيب الكرمي :
((اخللق عيال هللا))

اجلزء 13
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ابذلوا أقصى جهدكم يف فهم احلكمة احلقيقية من سورة يونس اآلية الشريفة (( : 60وما ظن الذين يفترون على هللا الكذب
يوم القيامة إن هللا لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم ال يشكرون)).
فحوى التأويل  :إن أولئك الذين ال يعرفون احلكمة التأويلية وينكرون اخلطاب املقدس (القرآن) هم بذلك كما لو أهنم يفرتون الكذب
على هللا  .فما هو اعتقادهم حول القيامة؟ يف احلقيقة إن هللا سيعفو عن العباد ويرمحهم وينعم عليهم بسخاء ومينحهم املغفرة ولكن
عفواً ومنعماً على
أكثرهم وبسبب إهاهلم وجهالتهم ال يشكرونه .إن هذا التعليم السماوي هو مبثابة دليل على أن هللا يريد أن يكون ّ
مجيع الناس ولكن األغلبية منهم ال يقدرون وال يشكرون.
إن هللا القدير ووفقاً لربانجمه اجلليل الرفيع سوف يعامل كل الناس ٍ
برمحة ٍ
وإنعام وهبذا تلميح للقيامة الروحية أيضاً فإنه من احملتوم أن قائم
القيامة الروحیة سيجعل كل الناس يدخلون اجلنة الن العودة الی اللہ هي طوعا و کرها۔

اجلزء 14
ذكر يف سورة سبأ اآلية (( :28وما أرسلناك إال كافةً للناس بشيرا ونذيراً ولكن أكثر الناس ال يعلمون)).
إن هللا تبارك وتعاىل هو القيّم على عاِل اإلنسانية .والنيب حممد صلى هللا عليه وآله رسوله إىل الناس أمجعني  .واإلمام من ذريته هو إمام
الناس كلهم أيضاً .وهكذا فالقيامة الروحية ( )71:17حتدث يف كل عصر و وفقاً هلا ميضي كل الناس إىل اجلنة .وعلى كل حال يوجد
مراتب يف اجلنة لكل على قدر علمه وعمله .وأولئك الذين هم يف املراتب والدرجات العلى سيكونون امللوك فيها.
وويل األمر .إن يف اجلنة مثاراً حلوًة للمعرفة واحلكمة والعلم .أي أن مثار
سيكونون ملوك اجلنة جزاءً لطاعتهم احلقة الكاملة هلل ورسوله ّ
اجلنة تتألف من فاكهة روحية عقلية و توجد فیها النعم اجلسمانیة اللطيفة اميضا۔
سلطان املعرفة احلقيقية حيكم كل أمم العاِل يف اجلنة ويوجد رمحة ال متناهية فيها من أجلهم.
واحلمد هلل على ممنمّه وإحسانه
اجلزء 15
جاء يف سورة األنعام اآلية (( : 94ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة .))...ويف سورة الواقعة اآلايت  50-49أيضاً
قيل (( :قل (يا محمد) إن األولين واآلخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم)).
إن أتويل اآلية ( )94:6أنه عندما حتدث القيامة الروحية يف العاِل الشخصي (عاِل الذات) للنفس الواحدة فإن نفوس مجيع البشر
جتتمع فيها مث تصبح فانية فيها والنفس الواحدة مبفردها تصبح فانية يف اإلمام يف حظرية القدس و فیہ الفناء يف اللہ و البقاء ابللہ
وهذہ املعجزة العظيمة فوق الزمان واملکان وهانک برزخ الرجوع االخري و الظهور االول۔
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ومن اآلايت  50-49لسورة الواقعة نستدل على أن كل الناس األولني واآلخرين واحلاضرين حالياً جيتمعون سويةً يف القيامة الروحة.
إن هناك سر عظيم يف إدراك أن فی كل قيامة روحية وحتت أتثري النور املقدس إلمام الزمان فإن هللا حيول سبعني ألفاً من أرواح املؤمنني
الصاحلني إىل ملئكة حبيث أن كل ملک يكون عاملاً شخصياً وجنة مساوية واسعة أو خليفة كما ذكر يف اآلايت ()165:6،55:24۔
هذه اخللفة ٰ
االلهیة هي مملكة اجلنة أيضاً.
واحلمد هلل على ممنمّه وإحسانه
اجلزء 16
امیها االمعزاء ادرسوا كتيب "عجائب وغرائب العلم الروحاين" مرات ومرات.لقد طبع طبعة مستقلة ابإلضافة إىل طبعة ضمن كتاب
(التصوف العملي والعلم الروحاين) إنه حبث صغري احلجم لكنه حيتوي على اجلانب األساسي من قصة القيامة إنه ضروري لكم لتعرفوا
أوليات العلم الروحاين.
وتفكروا هبا بذكاء وحكمة إن مغزى هذه اآلية املباركة  :إننا سنريهم حاالً
أيها األعزاء اقرؤوا من سورة فصلت اآلية  53ابلعني الداخلية ّ
عجائبنا (آايتنا) يف العاِل الظاهري (اآلفاق) وضمن أنفسهم حتی يتضح هلم أنه احلق
سؤال :ما السر يف ((سنُري))؟
اجلواب :جاء يف احلديث القدسي عن التقرب  :أن هللا يصبح عني أولئك الذين ميارسون النوافل يف ذكر االسم االعظم ويقصد ابلنوافل
الذكر اخلاص السم هللا األعظم ،اقرؤوا هذا يف التصوف العملی والعلم الروحاين صفحة 77-76
حديث التقرب مقتطع من حديث مقدس للنيب ومتامه كالتايل:
إيل مما افرتضت عليه ،وما يزال عبدي يتقرب
إيل عبدي بشيء أحب َّ
((إن هللا تعاىل يقول  :من عادى يل ولياً آذنته ابحلرب وما تقرب ّ
إيلَّ ابلنوافل حىت أحبُّه ،فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش هبا ورجله اليت ميشي هبا))

اجلزء 17
جاء يف سورة البقرة اآلية (( : 243إن هللا لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ال يشكرون)) .تُظهر هذه اآلية أن هللا
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)).
ويف احلديث القدسي أيضاً قال هللا عز وجل (( :اخللق عيايل فأحبُّهم إيلَّ ألطفهم هبم وأسعاهم يف حوائجهم))
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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

اجلزء 18
إن سنة هللا األبدية تستمر وتتجدد ابستمرار بل تغيري وال حتويل .وإذا فهمت هذا حق فهمه يسهل عليك إدراك األسرار العظيمة
للمعرفة.
ومن هذه األسرار على سبيل املثال عمر اجلنة والنار فهو ٍ
ابق ما بقي الدهر ((( : )107،108 :11خالدين فيها ما دامت
السموات واألرض))
واحلكمة التأويلية يف هذا أنه عندما تقوم قيامة العارف الروحیة فإن هللا يطوي العاِل الباطين ( )67 :104،39 :21وبنتيجة هلذا
يفىن كل شيء إال وجه هللا أي اإلمام.
كما يف اآلية ( )88:28وقبل هذا تكون أرواح مجيع البشر قد حققت الفناء يف اإلمام والبقاء يف اإلمام من خلل النفس الواحدة ويف
هذه احلالة حيدث أيضاً جتديد اجلنة والنار وال يبقى فيهما أحد ألهنما عادات كما خلقتا أول مرة.
عندما يشرق نور إمام الزمان يف العاِل الشخصي (عاِل الذات) ابسم القيامة الروحية فإن كل ما ذكر من أحداث يف القرآن الكرمي يصبح
اممام العارف يف شكل معجزة حیة و تظهر املعجزات االممسی و االخرية يف حظرية القدس.
((لقد رأيت مكاانً سامياً كل الناس فيه متساوون))
غمر كل الناس بنور إمام الزمان ويفنون فيه ألنه إمام الناس اميضا۔
ذلك املكان العايل هو حظرية القدس حيث يُ م
احلمد هلل على ممنمّه وإحسانه
اجلزء 19
يقول هللا يف سورة املائدة اآلية (( :32من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا ً بغير نفس أو فساد في
األرض فكأنما قتل الناس جميعا ً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً))...
احلکمة املخفیة يف اآلیة امن کل کائن بشري هو عاِل شخصي ابلقوة و اذا امصبح عاملا شخصيا ابلفعل فامن فیہ يکون عاِل
االنسانیة موجودا روحيا المن قيامتہ الشخصیہ قد قامت سابقا وبسبها مجيع االرواح قد اجتمعت فیہ و هکذا يف کل انسان
يوجد مجيع الناس ابلقوة و ابلفعل  ،ففی کل انسان کامل يوجد عاِل االنسانیة ابکملہ روحيا۔
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ويف هذا نعم ال حتصى وکذلک يدعو هللا الناس مجيعاً إىل دار السلم ((( : )25:10وهللا يدعو إلى دار السالم ويهدي من
يشاء إلى صراط مستقيم)) تقول اآلايت ((( : )15:5،16قد جاءكم من هللا نور وكتاب مبين يهدي به هللا من اتبع
رضوانه سبل السالم)).
السري إىل هللا ينتهي بعد الفناء يف هللا أما السري يف هللا فل هناية له المن ظهورات صفات اللہ ومعجزاتہ غري حمدودة وال هناية هلا.
فالرحلة اللمنتهية يف نور هللا وصفاته تدعى السري يف هللا أي السفر على سبل السلم.

اجلزء 20
قيل يف اآلية ((( : )85:17ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إالّ قليال)).
من اَمر ربي اَی من اَمرکن۔
امن كلمة ((روح)) هنا اسم مفرد ،لكنها ومبا ترمي إليه احلكمة منها فهي مقصودة أيضاً ابجلمع ألن هذه الروح عندما تكون يف
اإلنسان الكامل فإهنا تشمل عاِل اإلنسانية أبكمله وتدعى ٍ
حينئذ النفس الواحدة.
من أجل هذا قال حجة القائم (عليهما السلم) (( :الروح واحدة فقط)) .وبعد أن يتزود العارف من كنز املعرفة اخلالد يستطيع أن
يعرف أن الناس مجيعاً كانوا روحياً مع حضرة آدم خليفة هللا .وتوجد إشارة واضحة هلذه احلقيقة يف اآلية ( . )11:7إذا نظرت
صورناكم ثم قلنا
ببصريتك (ابلعني الباطنية) هلذه اآلية ستعرف أنك كنت يف آدم وأيضاً بني امللئكة (( :ولقد خلقناكم ثم ّ
للمالئكة اسجدوا آلدم)).
السر األمسى هو أنك قد خلقت على صورة الرمحن مع آدم يف حظرية القدس ،لكنك نسيت هذه املعجزة ،على أية حال إهنا من غري
ريب ما تزال مكتوبةً يف اللوح احملفوظ .ميكنك أن تشاهد هذا اليوم فی الدنيا بعني املعرفة وغداً يف اجلنة فعلياً .لقد كنا مع كل نيب ومع
كل إمام ومع كل عارف ألنه يف كل قيامة روحية جتتمع األرواح كلها سويةً (معاً) وفقاً للحديث "األرواح جنود جمندة" .وما توفيقي إال
ابهلل
قيل يف کتاب غلش من راز (حديقة السر):
وقد سألوا وقالوا ما النهاية ؟

فقيل هي الرجوع إىل البداية.

اجلز 21

لقد ذُکر عاِل االنسانیة (العاملني) اموال يف بدایة سورة الفاتحة و هي امول سورة يف القرآن احلکيم۔ بسم اللہ الرمحٰن الرحيم احلمد
للہ رب العاملني امي العواِل الشخصیہ۔
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احلمد للعقل الكلي خاص هلل تعاىل الذي هو رب العواِل الشخصية (عواِل الذات) .و املراد ابلعاملني العواِل الشخصیة أي أن كل كائن
ُ
بشري مبفرده هو عاِل مستقل وهكذا فالبشر هم العاملني أي العواِل الشخصية.
ذكرت كلمة (العاملني) ثلاثً وسبعني مرًة يف القرآن الكرمي يف كل مكان يرد فيه سياق العواِل الشخصية أو عواِل اإلنسانية ،وروي عن
االمام جعفر الصادق امنہ قال :امن املقصود ابلعاملني البشر واملقصود ب (احلمد) العقل الكلي والذي يعرف بعدة أمساء  :النوراألعظم،
نور حممد،امللک االکرب ،القلم م
اال ٰلهی ،العرش العظيم  ،آدم األول ،مساء نور األنوار ،األصل األول...اخل  .ومبا أن هللا قد خلق مثل
هذا اخللق الفريد فإنه من الكفاية والكمال حبيث يستحق مدحه العظيم.
واهلدف من خلق هذا الكنز األعظم  ,املليء أبنوار العقل واإلدراك وأسرار العلم واحلكمة واجلواهر الثمينة من املعرفة  ,هو أن يزود
ابلنشأة األفضل (للعاملني) أي لعواِل اإلنسانية أو البشر.
ومن بني خملوقات هللا عاِل اجلماد وهو غري حي وهلذا فهو أدىن خملوقاته ولو کانت اجلواهر منہ مث عاِل النبات وهو أعلى من ذلک
احلاسة .مث عاِل اإلنسان
ألنه حيتوي على الروح النباتية مث عاِل احليوان وهو يتفوق على العاِل النبايت وأعلى منه بسبب احتوائه على الروح ّ
هو أعلى من الروح احليوانية ألنه حيتوي على النفس العاقلة والعقل اجلزئي وهلذا فإن البشر هم وحدهم الذين حيتاجون إىل رعاية روحية
وعقلية خاصة من هللا سبحانه.

اجلزء 22
حيتوي القرآن من أوله إىل آخره على هدي ونصيحة وعلم وحكمة لعاِل اإلنسانية  .إنه حميط ال ميكن سرب أغواره من املعرفة واحلكمة.
ومعه أيضاً النور املنزل الذي يزيده مجاالً ومسواً إىل حد بعيد وفق اآلية ( ....( : )15:5قد جاءكم من هللا نور وكتاب مبين).
يوجد سبعون ألفاً من العلوم املخبأة يف القرآن احلكيم وكلها وضعت من أجل عاِل اإلنسانية.
يريد هللا املعني أن يرفع مراتب البشر من خلل النور والقرآن ( )15:5وهلذا يوجد الكثريون من الوصااي اليت
تفيض ابحلكمة يف كل مكان من القرآن.
إذا استعرضت املعجم املفهرس للقرآن ترى كثرة ورود كلميت (اإلنسان) و (الناس).
ابختصار ،إن القرآن الكرمي نزل من أجل إصلح البشر هلذا ذكر البشر يف كل موضوع وحتت كل عنوان.
قال حضرة موالان علي عليه السلم:
وحتسب امنك جرم صغري
وفيك انطوى العاِل األكرب.
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إهنا حقيقةٌ فعلً أنه عندما تقوم القيامة الروحية فإن الكون أبكمله ينطوي يف العاِل الشخصي (عاِل الذات) وبشكل متكرر.
انظر كتاب ((عجائب وغرائب العلم الروحاين)) الذي هو جزء من کتاب ((التصوف العملي))۔
وقد قيل أيضاً:
اي نسخةً من كتاب هللا أنت
اي مرآة مجال امللمك احلقيقي أنت
كل ما يف الكون ليس إال داخلك
فالتمس كل ما تريده يف داخلك فإنه أنت

اجلزء 23
ذكر يف سورة احلجرات اآلية (( : 13يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ً وقبائل لتعارفوا إن
أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا عليم خبير)).
ما من ٍ
أحد جيهل املعىن الظاهري هلذه اآلية أما أتويلها الباطين فهو خمبأ يف حجاب  .ميكنكم أن تعتربوا اإلمام املبني آدم الزمان ،إن
اسم عظيم
املعيار األول لتقوی املرء واستقامته هي (كلمة التقوى) اآلية ( ...(( :)26:48وألزمهم كلمة تقوى  ))...واليت هي ٌ
وقوي جداً لعمل حضرة امللك عزرائيل عليه السلم واليت ميكن ملحظتها يف مرحلة عمل إسرافيل وعزرائيل.
ٌ
إن أعظم معجزات هللا القدير هي النفس اإلنسانية واليت هي يف نفس الوقت يف الواحد و يف الکل
ويف الدنيا واآلخرة ويف الدرجات ويف املساواة.
فانظروا اي أعزائي إىل النفس يف حظرية القدس هل ينقصها شيء هناك ! إهنا متلك كل شيء.

اجلزء 24
ذكر يف سورة مرمي اآلايت (( : 95-93إن كل من في السموات واألرض إال آتي الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدّهم
عدّا وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً)) .امي امنهم ُحيشرون عن طريق احلشر الروحانی و امنہ جعلهم فی العدد الواحد امي النفس
الواحدة و عدهم فیها۔ واتيت مجيع االرواح يف القيامة الروهیة و تصبح فانیة يف النفس الواحدة و تصبح مجيع هذہ االمرواح کفرد
واحد معها التی تفنی بدورها يف اللہ۔
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املعىن التأويلي واحلكمة من اآلايت الكرمية السابقة يظهر العطف اهلائل املقدس للہ على عاِل اإلنسانية إن الروح واحدة حقاً لكن كل
واحد من البشر ميلك مرآة من العلم واملعرفة خمتلفة عن اآلخر وهلذا فإن هناك تصرحيات متناقضة حول حقيقة النفس.
إذا كانت مرآة معرفتکم نظيفة ومصقولة ستجدون انفسکم متحدة مع أصلها و تتيقنون أن ما عزم هللا على فعله قد فعل حقاً كما قال
يف اآلية(( : )37:33( :وكان أمر هللا مفعوالً)) وذلك حسب إرادته.
سؤال :هل ينطق هللا بكلمة "كن" ليخلق شيئاً وحيضره إىل حيّز الوجود أو أن مشيئته وإرادته هي مبثابة قوله وتعادله؟
اجلواب :جمرد إرادته تكفي جللب شيء إىل الوجود وبغري كلمة (كن) واستخدمها اللہ فقط ألهنا أقرب إىل إفهامنا.

اجلزء 25
يف سورة العصر اآلايت (( : 3-1والعصر  .إن اإلنسان لفي خسر .إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
منزه عن كل شيء كهذا فل شيء يكافئه وال شيء
بالحق وتواصوا بالصبر)) .يقسم البشر أبشياء أعظم من أنفسهم لكن هللا ّ
أعظم منه .لذلك فإن هللا يقسم بتلك األشياء املقدسة القريبة إليه ومثل تلك األشياء هي حدود الدين أهل املراتب والدرجات الدينية.
يقسم هللا يف هذه السورة ابلعصر ألن العصر يعين األساس و يف جواب القسم حيذراإلنسان من اخلسران  .مما يدل على أن هللا فعل
كل شيء من أجل عاِل اإلنسانية ،ولكن البشر أنفسهم هم املقصرون واجلاهلون واملهملون كثرياً .فهم غري مدركني على اإلطلق
خلسراهنم املستمر.
(وصي نبيه – اإلمام علي) ويف هذا القسم تلميح إىل ابب العلم واحلكمة وإىل سلسلة النور.
لقد أقسم هللا تعاىل ابألساس ّ
أرجو من هللا أن يساعد كل إنسان لئل يعاين من اخلسران يف التجارة االمخرویة و أن يشاهد البشر بعني بصريهتم (العني الداخلية)
ويعاينوا (يدركوا) کتاب أعماهلم وجنة حظرية القدس.
آمني اي رب العاملني

اجلزء 26
يف نور العلم واملعرفة تبني ابلدليل والربهان أن الناس كانوا أمة واحدة روحياً وعقلياً قبل دور حضرة آدم الروحي وفقاً لآلية (: )213:2
((كان الناس أمةً واحدة فبعث هللا النبيين مبشرين ومنذرين .))...وهذا حيدث يف كل ٍ
نفس واحدة أيضاً .وهلذا فإن حضرة
إبراهيم يف كان إماماً أو نفساً واحدة وشاملً أي خلصة الناس وأيضاً أمةً مطيعاً ((( :)120:6إن إبراهيم كان أمةً قانتا ً هلل
حنيفا ً ولم يك من المشركين)).
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إذا حققتم النجاح يف الذكر املقدس للسم األعظم املمنوح من قبل إمام الزمان فإن العاِل أبكمله سيجتمع فيكم وتصبحون أمةً واحدةً
من خلل القيامة الروحية ألن كل ٍ
حدث هام من املعرفة يتجدد أو بكلمات أخرى كل شيء يدور يف دائرة حسب اآلية (: )33:21
((وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون)) واآلية ((( : )40:36ال الشمس ينبغي لها
أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون)).
قال النيب علیہ الصلة والسلم :األرواح جنود جمندة۔ وستستمر على هذه احلالة دائماً و جيتمع كل الناس يف عاٍِل شخصي واحد يف
كل قيامة روحية وهبذا حيثما ذكرت القيامة يذكر عاِل اإلنسانية أيضاً وعاِل اإلنسانية يذكر أيضاً كلما ذكرت كله إنسان وكلمة انس
أيضاً يف القرآن.
وابإلضافة إىل ذلك فإن عاِل اإلنسانية أيضاً يـُلم َّم ُح إليه كلما ذكرت إحدى صفات أمساء هللا مثلً االسم الوصفي الرب يـُلم َّم ُح إىل الناس
حيث هو رب العواِل الشخصية (عواِل الذات) ورب الناس

اجلزء 27
ورد يف سورة الرعد اآلية (( : 15وهلل يسجد من في السموات واألرض طوعا ً وكرهاً))...
ال يستطيع الناس الوصول إىل حضور هللا إال من خلل فنائهم يف النفس الواحدة  .وهذا يدعى قانون اللفيف أو الطي املذكور يف اآلية
( ...(( : )104:17فإذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفا)) إذ يطوي هللا األنفس طياً يف النفس الواحدة بوساطة القيامة
الروحية.
ُحتشراالمرواح و تُبث مرات و مرات وذلك من خلل القيامة أي أن األرواح ُجتمع من كل أحناء الكون يف عاِل الذات العاِل الشخصي مث
تُبث يف الكون أبكمله  .إن يف هذه املعجزة املذهلة الكثري اهلائل من احلكم.
وقانون الفرد (الوحدة ) يسبق الفناء يف هللا أي أن أولئك الذين مع النفس الواحدة عليهم أن يكونوا فردا أي يتحدا معها حتی ميكنهم
أن حيققوا الفناء يف هللا حسب اآلايت ((( :)94:6ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ))...واآلايت (85:19۔)95
(( :ونرثه ما يقول ويأتينا فردا – وكُلُّهم آتيه يوم القيامة فردا)).
تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً.))...
أتويل قانون مد الظل يف اآلية ((( :)45:25ألم َ
هل رأيت كيف قام ربک مبد ظله واستعاده اثنية يف حظرية القدس .شبه النور ابلظل يبدأ متناهياً مث ميتد مث يتناهى هنا (الظل) هو رمز
ومثل ومعناه هو املمثول وهو (النور) فالظل هنا تعبري جمازي عن النور  -تف ّكرملياً حبكمة وذكاء.

اجلزء 28
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ذكر يف سورة الروم اآلية احلكيمة (( :30فطرة هللا التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق هللا ذلك الدين القيم ولكن أكثر
الناس ال يعلمون)).
كنز من احلكمة واملعرفة فيه أجوبة مقنعة ومرضية لكل األسئلة املعقدة اليت تُسأمل حول
إن الفرمان من آية الفطرة هو جامع اجلوامع وهو ٌ
ما يتعلق بعاِل اإلنسانية.
شاهدت مكاانً سامياً الناس أمجعون فيه متساوون
اي للجمال سيكونون متساوون يف األبد كما كانوا يف األزل
اقرؤوا وتفكروا يف قانون الفردية وقانون الفناء يف هللا ومساواة الرمحٰن يف القرآن وحاولوا أن تفهموا قانون احلقيقة الواحدة.

اجلزء 29
ورد يف سورة األعراف اآلية (( :172وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست
بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين)).
سؤال  :كم آدم كان يوجد؟
جواب  :يف ملک اللہ القدميہ انقضت أدوار ال حتصى ألوادم ال حتصى أيضاً .ومبا أن آدم هو مرآة االممساء والصفات للہ املقدسة
فيجب أن تکون هذہ املرآة موجودة دائما۔
مغزى أتويل اآلية الشريفة امن آدم الذي كان يف بداية هذا الدور االمعظم كان أيضاً واحداً من أبناء آدم الذي سبقه .وهكذا فعندما
قامت قيامتہ الروحیة فإن كل تلك العجائب واملعجزات املتعلقة ابلقيامة واليت ذكرانها مراراً وتكراراً حدثت أيضاً.
رفع هللا ذريتہ کلها امي األرواح البشرية إىل حظرية القدس وأراهم هانک كل تلك املعجزات اليت حدثت أيضاً.
ويف كل قيامة روحية يتجدد أيضاً ميثاق (ألست بربکم) ،وهذہ شهادة للقرآن احلکيم و يتضح بهذہ امن هللا تعاىل يريد أن يرفع عاِل
اإلنسانية إىل قمة الكمال وال يريد للناس أن يرتاجعوا وينكسوا.
عسى أن جيعلنا هللا  ,مبنّه وكرمه  ,من مريدي اخلري لعاِل اإلنسانية علّنا نكون قادرين على رد بعض فضله خبدمة املعرفة يف نور القرآن
احلكيم
آمني اي رب العاملني

اجلزء 30
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جاء يف سورة السجدة اآلايت (( : 5-4هللا الذي خلق السموات واألرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على
ي وال شفيع أفال تتذكرون .يدبر األمر من السماء إلى األرض ثم يعرج إليه في
العرش مالكم من دونه من ول ّ
يوم كان مقدارہ ألف سنة مما تعدّون)).
املعىن التأويلي  :إن أايم اللہ السبعة احلية هي  :حضرة آدم  :األحد ،حضرة نوح  :االثنني ،حضرة إبراهيم  :الثلاثء ،حضرة موسى :
كل من هذہ األايم هو دور يعادل ألف عام تقريبا
األربعاء ،حضرة عيسى  :اخلميس ،حضرة حممد  :اجلمعة ،حضرة القائم  :السبت .و ٌ
وهكذا فقد خلق هللا عاِل الدين يف ستة أايم امي ستة آالف عام ويف اليوم السابع جتلی علی عرش نور حضرة القائم و بدأ أن يقوم
ابملساواة الرمحانیہ۔
تلميح (إشارة) أيضاً إىل أن هللا تعاىل يبعث لعاِل اإلنسان روحاً عظيمة (علّية) من عاِل األمر مع برانمج عمل
ويف اآلايت املذكورة سالفاً ٌ
ملدة ألف ٍ
عام وبعد إجنازه ،يف الف سنة تعود إىل هللا.

اجلزء 31
يف سورة هود تقول اآلية (( : 7وهو الذي خلق السموات واألرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم
أحسن عمالً)).
فحوى التأويل  :إن هللا هو الذي خلق مساوات العاِل الشخصي (عاِل الذات) وأرضه يف ٍ
أايم ستة على مثال عاِل الدين مث ظهر عرشه
على املاء .حقاً لقد كانت هذہ معجزة أتويلیة مث انتقلت إىل معجزة ضمن معجزة مث ظهرالعرش علی املاء فی شکل ٍ
سفينة كان فيها
حضرة اإلمام عليه السلم وكان يردد امسا أعظما للہ خمفيا
بلسانه املبارك.
ذكرت أيضاً هذه املعجزة العظمى يف سورة يس اآلية (( :41وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون)) .فحوى التأويل
 :إهنا معجزة عظيمة هلم أننا قد محلنا ذريتهم أي الذرات الروحية يف فلك مشحون.والفلك املشحون ابألرواح هو صاحب الفلك
نفسه ،ألنه هو عرش هللا احلي وامسه األعظم احلي والفلك احلي املشحون ابألنفس کلها  .و اعين م
االمام من آل النبی االمطهار ۔ هل
كان فلکا ماداي؟ امذا کان هذا الفلک املشحون ماداي ملا وجدت السعة لناس آخرين۔
قال العارف ابللہ جلل الدين الرومی:
ابنوح در کشتی بدم

ابيوسف اندر قعر چاہ

نوح يف فلكه ومع يوسف يف غيابة اجلب۔
وكنت مع ٍ
هل کانت هذہ حالة مادیة امو روحیة؟ إن يف هذا اختبارعظيم للعلم والعمل ،وامحسان عظيم و نعمة عظيمة من هللا أيضاً فإنه
الکرمي و الوهاب قد رفع عاِل اإلنسانية يف الباطن إىل العرش بسبب املعجزات .قال جللة اإلمام (( :اسعوا يف الوصول إىل العرش
العظيم)) .وهللا هو (رفيع الدرجات ذو العرش) اآلية (. )15:40
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اجلزء 32
ذكر يف سورة البقرة اآلية (( :243ألم ترى الی الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم هللا موتوا
ثم أحياهم إن هللا لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ال يشكرون)).
التأويل  :هذه اآلية املليئة ابحلكمة تصف القيامة الروحية واليت من خلهلا تدخل أعداد ال حتصى من الناس روحيا من كل أحناء الكون
يف العاِل الشخصي الذي فیہ دعوة القيامہ خائفني من صوت صور اسرافيل القوي
ويعمل عزرائيل كذلك مع إسرافيل فیہ لذلك من حسن حظ الناس أهنم ميوتون مجيعاً مث يصبحون أحياء يف النفس الواحدة.
كرم كبريين من هللا على عاِل اإلنسانية أبن جيري مجيع الناس اآلن يف هنر رمحته ويصلون إىل اجلنة.
إنه
لفضل و ٌ
ٌ
يتضح من هناية اآلية أن هللا لطيف بكل عباده بشك ٍل عادل ولكن معظمهم غري شكورين.

اجلزء 33
تقرأ يف سورة االنشقاق اآلايت (( : 9-6يا أيها اإلنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ً فمالقيه  .فأما من أوتي كتابه بيمينه
فسوف يحاسب حسابا ً يسيرا .وينقلب إلى أهله مسرورا))
التأويل  :امذا جنح املرء فی العبادة و أداء الذكر السم هللا األعظم احلي فإن قيامته الروحية ستحدث يف هذه الدنيا  .و املرء يقدم أنواعاً
عديدةً من التضحيات يف هذه القيامة الروحية وكلها إكراماً لعاِل اإلنسانية ألن عاِل اإلنسانية يشملهم مجيعاً.
تف ّكروا ملياً يف هذه اآلايت .فإن هذه القيامة العرفانية (من املعرفة) حتدث يف هذه الدنيا  ،فامن العودة للمرء املی اهلہ مع کنوز القيامة
الروحیة املعرفیة ابلفرح و السعادة ،هو ممكن ومنطقي فقط يف هذا العاِل.

اجلزء 34
قال اإلمام سلطان حممد شاه عليه السلم(( :ما من أحد يف العاِل ميلك االسم األعظم الذي متلكونه)).
سنستمر حنن عباد اإلمام اجمليد عليه السلم  ،إن شاء هللا  ،ومن أجل سعادته ،يف التضحية أبنفسنا يف سبيل عاِل اإلنسانية وهندي نعم
ومثار االسم األعظم لعيال هللا ،ألن العمل على نفع عياله من وسائل رضاه .فاحلكمة العظمى تكمن يف أننا نعترب كل البشر على أهنم
روح واحدة يف النفس الواحدة .كما يقول حضرة اإلمام سلطان حممد شاه عليه السلم (( :أنتم أبنائي الروحيون ،وتذكروا أن النفس
واحدة فقط)).
إن نفس كل البشر هي نفسها .إهنا نفس عاِل اإلنسانية أي النفس الواحدة.
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أعطاان اإلمام نفس املفهوم اجلذري للحقيقة الواحدة الذي يلمح ويشري إىل نفس احلقيقة األزلیة الواحدة لكل البشر ،متاماً كما هو
املفهوم الصويف للفناء يف هللا والبقاء ابهلل وكما يقول احلديث القدسي (( :اي بن آدم أطعين كما ينبغي أجعلك مثلي))
ال شك يف أن كل هذه امسراراملعرفة تكمن يف جنة حظرية القدس العرفانیة۔
احلمد هلل على منّه وإحسانه.

اجلزء 35
استخدمت كلمة (الروح) يف القرآن العظيم بشكل واضح يف صيغة املفرد إال أهنا ابطنياً يف اجلمع أيضاً.
وكلمة (الروح) تستخدم أيضاً يف سياق النور كما يف اآلية ((( :)52:42وكذلك أوحينا إليك روحا ً من أمرنا ما كنت تدري
ما الكتاب وال اإليمان ولكن جعلناہ نوراً نهدي به من نشاء ))...وهي حتديداً الروح املقدسة اليت نُمف مخت يف حضرة آدم
عليه السلم اآلية ((( : )29:15فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين)) .واآلية (: )9:32،72:38
((ثم سواہ ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة قليالً ما تشكرون)).
جيب أن يلحظ أن الروح املقدسة قد نُفخت يف آدم من خلل النفخ يف الصور والقيامة الروحية .يف كل قيامة روحية جتتمع أرواح كل
البشر معاً .الحظوا هنا احلكمة أيضاً وهي أن آدم كان النفس الواحدة األوىل وفيه حققت كل األرواح البشرية الفناء أثناء مضيها إىل
حظرية القدس .اآلن آدم نفسه الذي فين فيه عاِل اإلنسانية أصبح فرداً واحداً وأفىن نفسه يف هللا ويف هذه احلالة خلقه هللا على صورته
(صورة الرمحن).
ٍ
مسجود لكم (آدم) وساجدين (امللئكة)  .لكي تفهموا هذه
لقد أفشيت السر العظيم من املعرفة قبل هذا يف أنكم كنتم كلً من
احلقيقة املثبتة انظروا اآلية بعينكم الداخلية وتف ّكروا فيها ملياً ((ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم
فسجدوا إال إبليس لم يكن من الساجدين)).
ادرسوا أيضاً اآلية ((( : ) 9:32ثم سواہ ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة قليالً ما
تشكرون)).
وأكثر من ذلك فوفقاً للحديث (( :األرواح جنود جمندة)) فإن كل أرواح البشر كانت مع آدم كانوا نسخاً عنه كما أهنم أبناؤه أيضاً.
تفكروا أيضاً بقانون النعمة  :ليس من ٍ
نعمة غري ممكنة ويف اآلية ((( :)34:14وآتاكم من كل ما سألتموہ)).

اجلزء 36
إنه يف ضوء القرآن احلكيم أن عاِل اإلنسانية هو العاِل الشخصي الذي تدعى اجلنة العرفانية فيه حظرية القدس.
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املنزل من هللا و الذي بفضل بركاته يصبح العاِل
إنه هنا يف عاِل اإلنسانية يشرق نور إمام الزمان الذي هو يف الواقع النور املتجلي و ّ
الشخصي امي عاِل م
االنسانیة جنة كونية.
امذ أن هللا جل جلله ِل جيعل اإلمام املبني إماما فقط للمتقني اآلية (  ....(( : )74:25للمتقين إماما)) ولكن أيضاً إماماً لكل
البشر اآلية ((( :)124:2وإذا ابتلى إبراهيم ربُّه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ً قال ومن ذريتي قال
ال ينال عهدي الظالمين)).
وعمل القيامة الروحية أيضاً موكل إليه .وهلذا فإنه بقوته جربوتہ سيجعل الناس مجيعاً يدخلون اجلنة ((( : )71:17يوم ندعو كل
أناس بإمامهم))...
كنوز من أسرار مدهشة جداً مکنونة لسلم ورفعة ومسو البشر .سبحان هللا،
يف جنة حظرية القدس العرفانية ٌ
من هذہ الکنوز للمسرار هي :إشارة القابض والباسط والكتاب املكنون و کلمة البارئ (کن) والكتاب الناطق ومشس نور اللہ و
البدر التام وعمل استخراج اجلان اجلواهر و الآللئ من البحار وسقوط النجوم و املشارق واملغارب اململوء ابحلکمة واملعجزات القرآنية
وسعي النور وصبح األزل وعيشة األبد واللقاء والفناء والبقاء ووحدة الناس کلهم۔

اجلزء 37
يف سورة األنبياء آية تفيض حكمة وهي(( :107وما أرسلناك إال رحمةً للعالمين)) أي لكل عاِل شخصي أو لعاِل اإلنسانية.
إن برانمج رمحة هللا الكونية هذا واليت هي من أجل كل البشر سوف ينجز ،ألنه من املستحيل مطلقاً أن يشأ هللا عملً ويرتكه غري
منجز.
ذكر يف سورة اجملادلة اآلية (( : 21كتب هللا ألغلبن أنا ورسلي إن هللا قوي عزيز)).
تلمح هذه اآلية إىل القيامة الروحية واحلرب الروحية وهبذا فإن القيامة الروحية تستمر يف حدوثها يف زمان كل
والغلبة مصطلح حريب هلذا ّ
إمام حيث حتدث حرابً روحية .و هذه القيامة الروحية ال يدركها إال العارفون فقط .إذا رمتم أن تروا معجزات القيامة الروحية واملعركة
الروحية عليكم أن تعملوا بهذا االممر من النبی علیہ الصلة و السلم (( :موتوا (روحياً) قبل أن متوتوا (جسدايً) )) .حتی حتدث
م
سخروا الکون فی احلرب الروحیة بعون اللہ ومددہ۔
قيامتکم الروحیة و تُ ّ
اجلزء 38
قيل يف احلديث الشريف  :أييت أقو ٌام أبواب اجلنة فيقولون أِل يعدان ربنا أن نرد النار ,اآلية ((( : )71:19وإن منكم إال واردها
كان على ربك حتما ً مقضيا)) .فيقال :مررتم عليها و هي خامدة۔
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وهكذا فإن عند هللا الكرمي ألوا ٌن مذهلة من الرمحة واحلكمة من أجل خلص وجناة عاِل اإلنسانية يقول هللا عز وجل يف احلديث
القدسي (( :اخللق عيايل)).
وابلرغم من أن غضب هللا قد ذكر يف القرآن ولكن ليس بني أمساء صفاته أي اسم حيمل معىن الغضب
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.

اجلزء 39
ذكر يف اآلية املباركة واملليئة ابحلكمة ((( : )104:21يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيدہ
وعداً إنا كنا فاعلين)).
إن هللا تعاىل يطوي الكون الباطين يف العاِل الشخصي حيث حتدث القيامة الروحية تبعاً إلشراق نور إمام الزمان .وهنا تثار أسئلة صعبة
إىل درجة عالية تتعلق بعمر جهنم وعمر اجلنة والتني ها بنفس عمر الكون وفقاً لآلايت ((( : )107:11،108خالدين فيها ما
دامت السموات واألرض إال ما شاء ربك إن ربك فعّال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما
دامت السموات واألرض إال ما شاء ربك عطا ًء غير مجذوذ)).
سر عظيم أيضاً حيث أن هللا جيدد الكون الباطنی
هل يعين هذا أنه يطوي الكون ينتهي عمر اجلنة والنار ؟ نعم هذا صحيح لكن يوجد ٌ
أي جيدد ما يطويه ويعيده ووفقاً ألحد التآويل فإنه خيلق سبعني ألف عاٍِل روح ٍي يف كل ٍ
قيامة روحية متاماً مثل بذرةٍ يف مثرةٍ من شجرة
ٍ
فبشكل مشابه خيلق هللا جوهرة العقل بطيّه للكون الباطين مث خيلق
مثمرة حتمل يف لبها جوهر الشجرة نفسها الذي ينتج نفس الشجرة.
العاِل الباطين ومبا أن حظرية القدس هي عاِل األمر وليست عاِل اخللق فإن عملية اخللق ال أتخذ وقتاً كالذي تستغرقه العملية بني البذرة
والشجرة.
جزء 40
تقول اآلية  12من سورة يس التی هي قلب القرآن کما قال النيب  :امن لکل شیء قلبا و قلب القرآن يس۔
(( :إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناہ في إمام مبين)).
تدعى هذه اآلية أيضاً کلیة اإلمام املبني ويكتمل تفسريها و أتويلها و معرفتها الروحیة يف العاِل الشخصي (عاِل الذات) يف
حظرية القدس خلل القيامة الروحية .وإن هذا الفرمان حلضرة اإلمام الباقر عليه السلم هو من بني أصول املعرفة(( :ما قيل يف هللا
فهو فينا و ما قيل فينا فهو فی البلغاء من شيعتنا۔
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وهكذا فبأمر هللا يقوم اإلمام املبني ابلقيامة الروحي ة ويطوي عاِل اإلنسانية مع الكون الداخلي (عاِل الباطن) يف حظرية القدس أي أنه
يرفع البشر مجيعاً ويسمو هبم من العاِل السفلي إىل العاِل العلوي.
لقد اخربتکم بهذا السر الروحي أبن اإلمام املبني الذي هو اسم هللا األعظم احلي هو الذي يستطيع أن حيدث القيامة الروحية اليت
خاصةً.
تُنعم على الناس عامةً وعلى املتقني ّ
ومثلما أن معاين كلمة (خليفة) اثبتة وغري قابلة للتغيري يف القرآن احلكيم فكذلك معاين كلمة (إمام) اثبتة فيه أيضاً .فانظر إىل مقام
اخللفة يف قصة حضرة آدم ومقام اإلمامة يف قصة حضرة إبراهيم.

اجلزء 41
إن االسم االعظم املبارك احلي من أمساء هللا العظمى جل جلله(اممام الزمان) جاهز ليعطيکم کثريا من النعم لكن اإلهال والتقصري
جيعلكم غري قادرين على االستفادة من نمعمه ،ومع ذلك فإن هللا لطيف جداً وهو مسبب األسباب.
هو جيعل كل الكائنات البشرية تدخل اجلنة العرفانية حلظرية القدس فعندما حتدث القيامة الروحية يف کل زمان فإن أرواح مجيع البشر
حتشر وتكون موجودة يف الروحانية  .إن القيامة الروحية هي حقاً الوسيلة الوحيدة اليت يكمن فيها خلص عاِل اإلنسانية.
إن رفاقنا يف املشرق واملغرب جاهزون كلياً معنا لتقدمي خدمة العلم املعرفة لعاِل اإلنسانية اليوم وإن شاء هللا سننجح يف هذه اخلدمة
املخلصة لعيال هللا ويف العصر احلاضر توجد أمس احلاجة إىل هذه اخلدمة املقدسة كذلك فإن هذا العصر هو دور القيامة والتأويل
والكشف.
إذا استطاع شخص ٍ
بفضل ونعمة من هللا أن يرى املعجزات العظيمة السم هللا األعظم احلي والقيامة الروحية ،هل هذا سيكون خمتلفاً
عن املعجزات التأويلية للقرآن احلكيم؟ إذا كانتا الشيء نفسه فهل لديهما هدف وغاية أم ال؟ وإذا كانت هناك غاية فما هي؟
إذا بقي شخص أصم وأعمى وأبكم على الرغم من مشاهدته املعجزات املليئة ابحلكمة هلل فهو حقاً غري حمظوظ بدرجة كبرية هلذا حنن
خائفون جداً ونلمح إىل تلك األسرار القرآنية والروحانية اليت عرفناها واليت هتم عاِل اإلنسانية.

اجلزء 42
يقول هللا تعاىل يف حديث قدسي (( :سبقت رمحيت على غضيب)) إنه من الواضح أن هذه الرمحة اإلهلية املقدسة تصل عاِل اإلنسانية
كل يف زمانه  .لنأخذ اإلمام على مثاالً من بني األئمة الذين كانوا ورثة األنبياء وهو الذي ميتد نوره من خلل
عن طريق األنبياء واألئمة ٌ
سلسلة األئمة .يوجد أمساء وألقاب كثرية ملوالان علي املرتضى يف القرآن واحلديث ويف أقواله هو نفسه .ذكرت ثلمثائة من أمسائه يف
انسخ التواريخ وحنن لسنا بصدد ذكرها هنا .سوف نذكر فقط بعض األمساء اهلامة من سرائر النطقاء ليسدان جعفر بن منصور اليمن :
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دين هللا ،نفس هللا ،مواقع النجوم،العلي الکبري،اُذن اللہ ،جنب اللہ ،وجہ اللہ ،و فی القرآن :حکيم ،وفی التوراة :كل ،ويف اإلجنيل:
حتم ،ويف الذبور :بشر ،ويف صحف امبراهمي  :أول و آخر ،و لہ امساء اُخر ک :خبري ،عليم ،قدمي ،بصري ،عارف...اخل...
وفيما خيص نفس هللا انظر اآلايت (...(( : ) 28:3ويحذّركم هللا نفسه وإلى هللا المصير((( : )30:3ويحذّ ُرك ُم هللا نفسه
وهللا رؤوف بالعباد))۔ (.....(( :)12:6كتب على نفسه الرحمة))....۔ (...(( :)54:6كتب ربكم على نفسه
الرحمة))
يف اآلية ( )54:6يقول هللا (( :كتب ربكم على نفسه الرحمة( ))...أي اإلمام املبني).
وقيل يف احلديث الشريف(( :إن هللا تعاىل ملا خلق اخللق كتب بيده على نفسه (اإلمام املبني) أن رمحيت تغلب غضيب))
احلمد هلل على منّه وإحسانه.

القسم 43
قال تعاىل يف سورة النصر (( : 110إذا جاء نصر هللا والفتح  .ورأيت الناس يدخلون في دين هللا أفواجاً .فسبح بحمد
تواباً)).
ربك واستغفرہ إنه كان ّ
ابلنظر يف اآلية احلكيمة من سورة البقرة ((( :)124:2وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس
إماما ً قال ومن ذريتي قال ال ينال عهدي الظالمين)).
أال يشمل هذا الفرمان كل العصور؟ ألنه إذا كانت اإلمامة رمحة هللا للناس يف زمن حضرة إبراهيم ،مِلم ال تكون كذلك للناس يف كل
زمان؟ إذا نظرت بعينك الداخلية ستجد أن هذه الرمحة اإلهلية املقدسة اليت هي يف شكل إمام الزمان هي دائماً حية وحاضرة يف كل
زمان .انظر اآلية ( )54:4يف القرآن(( :أم يحسدون الناس على ما آتاهم هللا من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب
والحكمة وآتيناهم ملكا ً عظيما)).
وهكذا فإن آخر اس ٍم يف سلسلة األئمة املستقرين يف الفرتة مابني حضرة إبراهيم عليه السلم وحضرة حممد عليه وعلى آله السلم هو
ۤ
حضرة أبو طالب عليه السلم الذي علم النيب التعليم املقدس للسم االمعظم الذي حدثت معجزتہ ابسم القيامة الروحیة و العرفانیہ
يف غار حراء۔
الناطق واألساس واإلمام هم اهلداة يف الطريق القدسي األعلى إىل القيامة الروحانية العرفانية مث أييت بعدهم الباب واحلجة والداعي وهم
املؤمنون واملؤمنات من الدرجة األوىل الذين ميكنهم أن يسريوا على خطاهم أيضاً.
أتويل سورة النصر :امذا جاء نصر هللا يف شكل ملئكة القيامة الروحية وجاء النصر الكلي هلل فعندها أيها النيب رأيت الناس يدخلون يف
دين هللا أي فيك امفواجا روحيا اآلن فسبح حبمد ربک امي ابلعقل الکلي يف حظرية القدس و استغفرہ لهؤالء الناس الذين ارسلک
اللہ رحمة لهم امنہ کان توااب۔ احلمد للہ رب العاملني۔
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اجلزء 44
كان من الضروري جداً شرح القيامة الروحية مع ربطها بسورة النصر  110يف القسم السابق  43رغم ضعفي األديب يف وصفها بدقة،
ألن هللا من خلل رمحته اللحمدودة مجع أنفس كل الكائنات البشرية يف العاِل الشخصي (عاِل الذات)االمطهر لنبيه ابسم القيامة
الروحية ويف مثل هذه احلالة أِل يدخل كل عاِل اإلنسانية اجلنة احلية؟ أِل يكن النيب االمکرم النور املتجسد واالسم األعظم احلي؟ أِل يكن
ٍ
وصيہ علي و يف اممام کل زمان؟ من هذا عرفنا السر االمعظم امن اللہ رحيم بعيالہ ۔
هناك جتديداً لقيامة كهذه يف ّ
كلمة نصر (عون) يف سورة النصر تعين كبار ملئكة القيامة الروحية الذين ذكرانهم للتو و الفتح تعنی تسخري الکون حيث يوجد
سبعون ألف عاِل.
بعقل وحك ٍ
ادرسوا موضوع تسخري الکون يف القرآن احلكيم ٍ
مة وابلتحديد اآلية ((( :)20:31ألم تروا أن هللا س اخر لكم ما في
السموات وما في األرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنةً)) .إن فحوى أتويلها هو أِل تروا (يف العاِل الشخصي (عاِل
الذات) ) أن هللا قد أخضع لكم كل األشياء يف السموات واألرض وأكمل كل نعمه الظاهرة و الباطنة لكم .هذا اخلطاب املبارك من
ٍ
بشكل مباشر أو غري مباشر ألنه هورب کل العاِل الشخصي (عاِل الذات)۔ لقد ذكر للتو فرمان اإلمام  :اعلموا امن
هللا هو لكل الناس
ٍ
شخص يستفيد يف آخر األمر من القيامة الروحية من فرد واحد آمني.
النفس واحدة۔ هلذا فكل

اجلزء 45
إن كل اس ٍم من أمساء صفات هللا عز وجل هو مساء قدسية حتتها أرض عاِل اإلنسانية ومتاماً مثلما تتنزل الربكات والنعم دائماً من السماء
ٍ
التنزل على عاِل اإلنسانية من أمساء صفات هللا  .ويف هذا الناحیة اميضا امن القرآن احلکيم
إىل األرض فإن بركات ال حتصى ستستمر يف ّ
مملوء بذکر عاِل االنسانیة و امساء صفات اللہ تشمل القرآن کلہ ما يعين أن هللا ِل يهمل عاِل اإلنسانية يف أ ٍي من أمسائه احلسىن
املقدسة.
سؤال :ما الشيء احلاسم النهائي يف القرآن احلكيم؟
جواب :القيامة الروحية.
يوجد نوعان من املوت موت طوعي وموت قسري وهكذا ووفقاً للحديث (( :موتوا قبل أن متوتوا)) فالشخص الذي ميوت مواتً طوعياً
تقوم قيامته الروحية وهبذا يرى السالك أو العارف يف عامله الشخصي (عاِل ذاته) كل معجزات القيامة تلك اليت ذكرت يف القرآن
املقدس.
سواء مسيت هذه امللحظات والتجارب حكمة أو معرفة أو أتويلً أو علماً روحياً ففي كل األحوال هي فريدة واندرة.
وهكذا حنن وأصدقاؤان املبجلون ميكننا تقدمي خدمة املعرفة لكل عاِل اإلنسانية أيضاً.
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واحلمد هلل رب العاملني.

اجلزء 46
يقول تعاىل يف سورة احلجر اآلية (( : 21وإن من شيء إال عندنا خزائنه وما ننزل إال بقدر معلوم))
أي يوجد کنوز خمتلفة عند اللہ للخلق و مالمتام شیء واحد واللہ ينزل کل شيء بقدر معلوم ،أن الکنوز اخلاصة للہ هي لعاِل
االنسانیة ولکنوز الظاهرة للہ هي يف العاِل الظاهر و الکنوز الباطنة هي يف عاِل الشخصي (عاِل الذات) أي م
االمام املبني۔
امن القيامة الروحية حتدث يف عاِل الذات الذي يشرق فيه نور اإلمام املبني.
ٍ
كلمات ٍ
دقيقة لوصف هذا السر العظيم وإن كنا حناول جاهدين وصف ما ميكننا وصفه .يف الوقت احلايل بفضل اللہ و
لسنا منلك
کرمہ يوجد أمامنا موضوعٌ هام  :القرآن احلكيم وعاِل اإلنسانية.
يف هذه املقالة سنحاول أن نظهر حكم القرآن احلكيم اليت تتعلق بعاِل اإلنسانية والنعم اإلهلية املقدسة اليت مين هللا هبا.

اجلزء 47
جاء يف كتاب اإلتقان أن هللا أنزل مئةً وأربعة كتب مث مجع علومها كلها يف أر ٍ
بعة منها  :التوراة واإلجنيل واملزامري والفرقان مث مجع علوم
الثلثة األوىل يف الفرقان أي القرآن.
ط ابطنياً ابلنور املبني اآلية
فقال تعاىل يف اآلية ((( :)89:16ونزلنا عليك الكتاب تبيانا ً لكل شيء)) والقرآن احلكيم مرتب ٌ
( )15:5واللوح احملفوظ ( )21:85،22والكتاب املكنون ( )77:56،78واإلمام املبني ( )12:36والقلم ( )4:96والكتاب
الناطق ( )29:45 ،62:23ابطنياً.
ذكر يف اآلية ((( : )91:15الذين جعلوا القرآن عضين)) أي الذين اعتربوا القرآن احلكيم منفصلً عن املصادر اليت يرتبط هبا
ابطنياً .هلذا كشف السر العظيم يف أن الذي يعرف نفسه من خلل القيامة العرفانية يعرف ربه ويشاهد معجزات القرآن الباطنية يف نور
اإلمام املبني.
سبحان هللا عما يصفون ! امن املعارف الضرورية جمتمعه سويةً ومتحدة.

اجلزء 48
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ذکريف م
لقد ٍ
((اللهم فقهه يف الدين وعلمّمه
االتقان فی علوم القرآن للسيوطی أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله دعا البن عباس بقوله:
ّ
التأويل))۔
وقيل يف حديث آخر ((القرآن ذلول ذو وجوهٍ فامحلوه على أحسن وجوهه)) أي بينوا حکمة أحسن وجوهہ۔
وذكر يف اآلية ((( :)55:39واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم)) وتصدق هذہ اآلیة احلديث املذکور سالفا
وذكر يف سورة الزمر اآلايت (( : 17،18والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى هللا لهم البشرى فبشر عباد
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم هللا وأولئك هم أولوا األلباب))
اجلزء 49
بعض احلکم من سورة الرمحن ال ٍيت ه ٍي عروس القرآن ((الرمحٰن علم القرآن خلق م
االنسان علمہ البيان))۔ آايت ( .)4-1التأويل :أعطی
اين م
االعجاز ٍي بهذا
االمام املبني أبمر من اللہ للعارفني تعليم االسم األعطم و عن طريق القيامة الروحیة تعليم القرآن الباط ٍين النور ٍ
اکتمل خلقهم و متامهم و بدؤوا بشرح علوم التأويل۔
الشمس و القمر حبسبان و النجم والشجر يسجدان و السماء رفعها و وضع امليزان أال تطغوا ٍيف امليزان و أقيموا الوزن ابلقسط وال
ختسروا امليزان و األرض وضعها لألانم فیها فاکهۃ و النخل ذات األکمام و احلب ذو العصف و الرحيان فبأ ٍي أالء ربکما تکذابن۔
اآلايت (.)13-5
ٍ
بشكل متسا ٍو .وهو رفع
ليس الشمس و القمر حبسبان ٍيف حظرية القدس فقط بل هما نور واحد فیها هناك يسجد النجم والشجر
مساء عاِل الذات (العاِل الشخصي) من أرضها ووضع ميزان املعرفة و احلمة فی مسائہ
ک ٍي تستخدموہ ٍيف رفعة العلم و املعرفة کما حقہ۔
 .خلق أرض عاِل الذات (العاِل الشخصي) لكل املخلوقات حيث أصناف هائلة من النعم مث أنتم أيها اإلنس واجلن (املخلوقات
الكثيفة واللطيفة) أايً من هذه النعم تنكرون.
لقد قيل أبن اإلنس واجلن وامللئكة هم مراتب خمتلفة ملخلوق و ٍ
احد بعينه وهو االنسان ،يوجد ذکر مجيع نعم اللہ تعالی ٍيف سورة
الرمحن جمتمعة ،و املخاطبون فیها هم م
االنس واجلن۔
والذين ها معاً يف العبادة واملعرفة اليت من أجلها خلقا كما ذكر يف اآلية ( )56:51حيث يقول هللا تعاىل (( :وما خلقت الجن
م
ليعرفون.
واإلنس إال ليعبدون)) أي
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اجلزء 50
سبق أن بَّينَّا أهم جتليات القيامة الروحية ابلرجوع إىل سورة النصر  110من القرآن .وإهنا سنة هللا أن جعل القيامة الروحية حتدث من
خلل إمام الزمان .كل ٍ
قيامة كهذه هي لصاحل عاِل اإلنسانية حيث أن أولئك الذين ال يستطيعون الوصول إىل هللا مبفردهم (أبنفسهم)
جيربون على الوصول إىل هللا الرحيم بواسطة القيامة .إهنم حيققون الفناء يف هللا يف احلقيقة من خلل النفس الواحدة.
حسب احلكيم البري انصر خسرو يوجد قيامات ال منتهية يف مملكة هللا اللحمدودة والتقدم الروحي (االرتقاء) يف عاِل اإلنسانية ليس
ويف مجيعها ذکر عاِل م
ممكناً بدون قيامة روحية .يوجد أمساء و أمثال القيامة الروحية يف القرآن احلكيم بکثرة ٍ
االنسانیة فف ٍي قصة کل
ن ٍيب من األنبياء املذکورين ٍيف القرآن يوجد مثال للقيامة الروحیة ۔
من يظن أن قصة حضرة آدم أبكملها ٍيف التأويل هي قصة القيامة ؟ لو كانت القيامة الروحية مستثناة من سنة هللا يف زمن آدم ملا تكرر
حدوثها مستقبلً .ألنه يف السنة اإلهلية أتتی فقط تلک األحوال ال ٍيت ه ٍي مضت فيما مضی من الناس۔
ادرسوا موضوع السنة اإلهلية يف القرآن برتكيز وأمعنوا النظر فيها.

اجلزء 51
وفقاً إلحدى احلساابت يوجد ( )6666آية يف القرآن الكرمي من اآلايت اليت حتتمل وجوهاً من التفسري فباإلضافة إىل هيئتها ومعناها
ٍ
بشكل مباشر أو غري مباشر امذ القرآن ذو
البسيط الظاهري يوجد حكمة ابطنية ومعىن سري خفي فيها بل ريب يتضمن عاِل اإلنسانية
وجوہ
 .ومما الشك فيه أن القرآن رمحة للبشر مِلم ال بينما معلمه هو رمحة لكل العاملني من هللا (.)107:21
إن هللا هو القابض وهو الباسط وفقاً لآلية ()245:2حيث يمـن ُشر كل موضوع من مواضيع القرآن من طرف إىل آخر مث يكثفه اثنية يف
نفس املكان وهذا هو السبب يف أن نفس كل املواضيع تكون يف كل موضوع متاماً كما أن كل األنفس حاضرة ابلقوة يف كل ٍ
نفس
حتمل عبء القيامة الروحية فإن كل الناس سيجتمعون روحياً فيه ويصبحون جيشه أو ذريته.
بشرية أي أنه إن كان فرد واحد قادر على ّ
هذه القدرة توجد يف كل ٍ
نفس .قيل يف سورة امللك اآلية (( : 3ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت)).
يتضمن بيت من أحد أشعاري هذه احلقيقة:
شاهدت مكاانً سامياً الناس أمجعون فيه متساوون
اي للجمال سيكونون متساوون يف األبد كما كانوا يف األزل

جزء 52
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ذُکر يف كتاب(( سرائر النطقاء)) أنه قبل آدم هذا الدور كان هناك أدوار و أكوار روحية ومثل هذه العبارة وردت أيضاً يف كتاب
((إثبات النبوءات)) الذي يستشهد ابآلية ( )47:22واليت وفقاً هلا يعادل يوم من أايم هللا ألف سنة من سنني هذا العاِل .ذكر القرآن
الكرمي أيضاً يوماً تعادل مدته مخسني ألف سنة (،)4:70الذ ٍي تعرج فیہ امللئکة و النفس الواحدة املی حظرية القدس ،هذا دور
عظيم ويستطيع هللا أن يقصره بقدرته الكاملة۔
اذهب عشرة ملئني-عشرة ملئني-عشرة ملئني مرة و تعال عشرة ملئني-عشرة ملئني-عشرة ملئني مرة۔ قال ٍيل امللک هذة
الکلمات يوما من األايم۔
هذا كور بستني مليون سنة ومثل هذه األدوار واألكوار العظيمة هي هبدف منح نع ٍم المتناهية وفضائل وبركات على عاِل اإلنسانية من
قبل هللا سبحانه وتعاىل.
كرمهم مبنحهم خلفة األرض الكونية
فاهلل بلطفه وكرمه خلق امللئكة واجلن املؤمنني وانس اجلنة وملوكها من األرواح البشرية و ّ
(. )165:6،55:24
فما من ٍ
شك ألولی األلباب يف أن كل وعوده صحيحة وسوف تنجز.

اجلزء 53
جاء يف سورة آل عمران اآلية (( : 133وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض أعدت
للمتقين)).
ورد يف سورة احلديد أيضاً اآلية (( : 21سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء واألرض أعدت
للذين آمنوا باهلل ورسله ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم)).
((ففروا إلى هللا)).
ويف سورة الذارايت اآلية  50نقرأ
ّ
واملقصود تسابقوا وفوزوا أيها الناس يف عمل اخلري واألعمال الصاحلة ويف كسب العلم واحلكمة واملعرفة وإن شاء هللا مينحكم هللا جنة
اخللد الكونية وآالفاً من نسخها.

اجلزء 54
جاء يف سورة املؤمنون اآلية (( :115أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ً وأنكم إلينا ال ترجعون))۔
تؤکد احلكمة العميقة من هذه اآلية موضوع نقاشنا وتعطيه القوة ،وتُنهي مجيع تلك األسئلة الصعبة اليت تثار حول عاِل اإلنسانية آلياً.
ألن اللہ تعالی شأنہ يسأل هذا السؤال اململوء ابحلکمة يف جنة حظرية القدس امذ هي املقام األخري للرجوع الی اللہ۔
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قالل اللہ تعالی فی سورة املؤمنون يف األیة املبارکة (( : 16لمن الملك اليوم هلل الواحد الق ّهار))۔
سؤال :هل سيكون مجيع الناس يف مملكة هللا اليت ستكون يف اآلخرة أو اجلنة؟
جواب :سيكون مجيع الناس موجودين هناك بل ريب.
سؤال :هل سيكون هناك ظلماً أو مكدراً بفعل أي من أنواع العناء والبلء يف مملكة هللا؟
جواب :كل على اإلطلق.
احلمد هلل رب العاملني إنه الواحد الذي يوجد كل الناس بعد إهناء مهلة اختيارهم .إنه القهار،و صفتہ القهاریة تكون يف شكل
القيامة الروحية واليت بربکتها حيقق وعاِل االنسانیة اخريا الفناء فی اللہ۔

اجلزء 55
قال اللہ تعالی يف سورة الزمر اآلايت (( : 69-67وماقدروا هللا حق قدرہ واألرض جميعا ً قبضته يوم القيامة
والسموات مطويات بيمينه))۔ هذا يف التأويل ذکر مشاهدة الباطن والعارفون فهم يرون مثل هذه املعجزات العظيمة يف عواملهم
الذاتية .وهذه القيامة ليست امال القيامة الروحية أو القيامة العرفانية .فالعاِل الشخصي (عاِل الذات) يف احلقيقة هو عاِل اإلنسانية.
إن معجزات هللا القدير والذي هو حسب اآلية  107من سورة الهود ((فعّال لما يريد)) عجيبة ومذهلة جداً يف القيامة الروحية.
وإليكم مثاالً ،حنب أن نذکر بعض األسرار يف مرحلة إسرافيل و عزرائيل  .حتدث القيامة والدعوة يف عاِل شخصي (عاِل ذات) الذی
يشرق فيه نور إمام الزمان املقدس ويقوم بعمله وهكذا حاالً وما أن يبدأ النفخ يف الصور حىت جتتمع أنفس الكون أبكمله يف نفس
السالك (العارف) فتقبض روحه مث تتناثر يف كل الكون مث تُلقى أنفس الكون أبكمله يف عاِل ذاته .ومن هذا لقد عُلم ابلسر العظيم أن
لرحمة اللہ تعالی اللحمدودة أربعة قوالب يف القيامة الروحية ،األول هو نفس العارف والثاين عاِل ذاته والثالث هو الكون والرابع النفس
الكلية حيث توجد املعجزات العظمى إلسرافيل وعزرائيل يف القيامة الروحية .فمعجزات هذه القوالب مذهلة وعجيبة جداً .أمتىن أن
تكونوا قد فهمتم معىن كلمة قالب بوضوح ،وهكذا فإن إحدى صفات إمام الزمان الذي هو إمام الناس كلهم أيضاً هو أنه جيعل عيال
هللا (الناس) عارفني إبلقائهم واحداً تلو اآلخر يف قالب العارف أثناء القيامة الروحية.

اجلزء 56
م
ادی مث تتفکروا ما بصاحبکم من
مثنی و فر ٰ
جاء اآلیة من سورة سبأ اململوءة ابحلکمة البالغة (( قل امنا أعظکم بواحدة أن تقوموا للہ ٰ
جنة))۔ املعنی التأويلی :اي أیها النيب قل لهم اممنا أعظکم بواحدة اليت توجد فیها خلصة مجيع النصائع أن تقوموا بعد موتکم يف
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حتی تنالوا معرفة صاحبکم أي الرسول أبنہ رسول اللہ
مثنی و فر ٰ
ادی أي احيوامث تتفکروا يف أسرار املعرفة ٰ
القيامة الروحیة للہ ٰ
حقا۔
جيب التذکري أبن قانون القيامة هو أن القيامة الروحیة حتدث أوال بشکل مجاعي و ثنائي مث يف النهایة بشکل فردي يف حظرية
حتی يفنی البشر يف اللہ الواحد بعد أن أصبح فردا واحدا و يف کل قيامة روحیة نفس مرکزیة واحدة اسمها يف القرآن النفس
القدس ٰ
الواحدة۔
يف بداية القيامة ،رغم اجتماع ٍ
أنفس ال معدودةٍ معاً فإن هلم ميزات ليصبحوا واحداً هلذا يف النهاية يصبحون واحداً [أي أن األنفس
املتعددة تنطوي يف ذاهتا على إمكانية التحول إىل واحدة فتصري واحدة]املرتمجة.
جاء يف سورة التكويراآلیة (( :7وإذا النفوس زوجت)).
إالم يرمز التلميح إىل بستانني يف اجلنة يف اآلية  46من الرمحٰن(( :ولمن خاف مقام ربه ختبان))؟ وماذا تعين اإلشارة إىل
م
بستانني أُخريني حتتهما (الرمحن (( : ) 62ومن دونهما جنتان))؟ ما سر احلکمة يف أن فواكه اجلنة مزدوجة (الرمحن : )52
((فيهما من كل فاكهة زوجان)) ؟ ما التأويل حلقيقة أن كل مادون الذات اإلهلية هلل سبحانه هو يف شكل أزواج (يس : )36
((سبحان الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ومن أنفسهم ومما ال يعلمون)) ؟
اجلزء 57
ان بيتا مقدسا هلل تعالی ظاهر و مثال و هو الکعبۃ و بيتا مقدسا ثانيا باطن و ممثول و هو نور امام الزمان۔ اذا
جعل هللا القدوس االمام المبين جامع الجوامع للمثوالت الساميۃ کلها فما من شک يبقی لدی أويل األلباب يف کونہ
هذا۔
 .يف احلقيقة إن هللا يطوي الكون روحيا يف اإلمام املبني أثناء كل قيامة روحية وهناك اسم آخر للکون وهو (كل شيء) وهذه املعجزة
العظيمة تتجدد لكل عارف.
فإن كل احلقائق واملعارف جمتمعة يف اإلمام املبني و االمام مهما مدحہ املادحون فهذا قليل ألنه اسم هللا األعظم احلي .فهو القرآن
الناطق ودين هللا ووجه هللا و مظهر النور و من آل الرسول علیہ الصلة والسلم ووارث موالان علي وآدم الزمان ووارث الكتاب
املنزل وسفينة نوح والصراط املستقيم والطبيب الروحاين ومصباح قلوب املؤمنني ونور أعني
السماوي واهلادي احلق ومؤول القرآن والنور َّ
احملبني وسلطان ملوك اجلنة نوره هو القيامة الروحية والناقور وهوحبل هللا  .معجزاته تكون يف عاِل الذات ويف حظرية القدس ومعرفته هي
الكنز املكنون.

اجلزء 58
قال حضرة موالان علي صلوات هللا عليه خماطبا اإلنسان ابلكلمات املشهورة التالية:
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جرم صغري وفيك انطوى العاِل األكرب
وحتسب أنك ٌ
ويف نفس هذا السياق يقول اإلمام جعفر الصادق (( :اإلنسان عاِل مستقل))  .هذا يعين أن كل انسان هو عاِل شخصي (عاِل ذات)
ويكمن عاِل اإلنسانية فيه ابلقوة والعاِل الكبري أو الكون أبسره أيضاً .والقيامة الروحية ضرورية ملشاهدة كل هذا ابلفعل.
قال اللہ تعالی يف سورة التکوير (( : 11وإذا السماء كشطت)) .أي أن املظهر اخلارجي للكون هو جلده والداخلي هو نواته أو
جذره (أصله) .يري اإلمام علي املرتضى ،الذي هو ابب علم وحكمة النيب األکرم ,اإلنسان شكله األصلي الذي خلقه هللا (أحسن
اخلالقني) به ,اآلية ((( :)14:23تبارك هللا أحسنُ الخالقين)) .واملرء الذي يدخل جنة حظرية القدس يکون يف صورة أبيه آدم
وهو بدوره كان قد خلق على صورة الرمحن حاملا دخل اجلنة وهكذا فإن من أعظم نعم هللا على عاِل اإلنسانية خلق كل فرد على صورة
مضيهم إىل حظرية القدس ألن فی القرآن يوجد قانون املسابقة فامن شخصا واحدا فقط يکون سابقا
أبيه أو أبيها آدم (خليفة هللا) أثناء ّ
يف القيامة الروحية واعدا ذلك فإن كل األنفس تکون كامنة يف ٍ
نفس واحدةٍ بعينها.
واحلمد هلل رب العاملني.

اجلزء 59
إن من أعظم نعم هللا على عاِل اإلنسانية أنه الکرمي املعني و الرحيم اجلواد بعث فيه مئة وأربعة وعشرين ألفاً من األنبياء .وعلى وجه
اخلصوص النيب املقدس حممد صلى هللا عليه وآله ,رمحة العاِل واحملسن األعظم لعاِل اإلنسانية.
روي عن حضرة سيدان علي املرتضى علیہ السلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال (( :إن يف اجلنة لسوقاً ما فيها شرى وال بيع
إال الصور من الرجل والنساء ،فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها (أي يصبح مثل ذلك الشخص) )).
احلكمة التأويلية  :إن إحدى ميزات اجلنة أن كل شيء فيها يكون ابلعقل والنفس والعلم واملعرفة وهلذا فإن هذه الصور ليست بل ٍ
عقل
ٍ
ونفس .بل امنها معجزة اللہ العظيمة اليت هبا يتحول عاِل اإلنسانية أبكمله من الكثيف إىل اللطيف امذ اجلنة هي العاِل اللطيف

بنفسها اليت يکون عاِل االنسانیة أبکمہ فیها مصبغا بصبغة اللہ أي بصبغة أنوار اللہ حسب اآلیة  138من البقرة :
((صبغة هللا ومن أحسن من هللا صبغةً ونحن له عابدون)).

انس من كل الفرتات ومن أجل هذا يوجد ضمان الهويت عظيم من اللہ أنہ جل جللہ قال(( :اخللق
وسوف يكون يف اجلنة ٌ
عيايل)) .من اجل شرح العاِل اللطيف انظر فصل  4من کتاب وجہ الدين لسيدان انصر خسرو۔

اجلزء 60
لقد جعل اللہ تعالی بقدرتہ الکاملة و حکمتہ البالغة عاِل االنسانیة منبعا غريبا و عجيبا للخلق اآلخر الذي ذكر يف اآلايت
 16-14من املؤمنون(( :ثم خلقنا النطفة علقةً فخلقنا العلقة مضغةً فخلقنا المضغة عظاما ً فكسونا العظام لحما ً ثم
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أنشأناہ خلقا ً آخر فتبارك هللا أحسن الخالقين ثم انکم بعد ذلک لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون)) .هلذا كان كل
األنبياء واألولياء يف الظاهر من منبع عاِل اإلنسانية و کل حدود الدين الظاهرة والباطنة مرتبطة بعاِل اإلنسانية .امللئكة أي أنفس
الناس الصاحلني واملخلوقات اللطيفة واجلن املؤمنون واجلنيات والغلمان واحلواري الذين ال ميكن إحصاؤهم وأهل اجلنة كلهم من عاِل
اإلنسانية.
هان تذکرت بيتا من الشعر للعارف جلل الدين الرومي يقول:
اے پسر در م
آمسان ہفتمني

ابملئک ابرہا پريدہ ام

((اي بين ! كم طفت مع امللئكة يف السماء السابعة)) .کليات مشس ج3ص548
من امحدی أمساء القرآن احلکيم الوحي ألنہ نزل ابلوحي وسبب تسمیة هذا أنہ يقال الوحي م
للشارة کما جاء يف اآلیة  11من
مرمي(( :فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرةً وعشيّا)) .ومبا أنه توجد
امشارات بليغة و حاویة للجميع يف املفردات القرآنیة،لهذا مسي القرآن وحيا أي م
االشارة ،مثلً يقول القرآن  :جيعل لکم نورا متشون
بہ (احلديد )28۔ فهذا النور ليس فقط للمشي بل يف هذہ اآلیة توجد امشارة املی الطريان و يف الطريان توجد اشارة املی أن البشر
يصبح ملکا و يشاهد غرائب و عجائب مللک اللہ اللمعدودة،امن شاء اللہ۔

اجلزء 61
قال العارف جلل الدين الرومي:
تن چو سایہ برزمني و م
جان اپک عاشقان

در بہشت عدن جتري حتتها االنهار مست

امن أجساد العاشقني مثل الظل موجودة علی األرض بينما امرواحهم املقدسة موجودة يف حالة السکر يف جنة عدن اليت جتري حتتها
االمنهار۔
قال حضرة موالان اإلمام سلطان حممد شاه صلوات هللا عليه:
ٍ
أبجساد نورانية )) أي أبجساد لطيفة ،واللہ تعالی قال يف القرآن املقدس ((( :)25:2ولهم فيها أزواج
((ستدخلون اجلنة
مطهرة)) .ستکون ازواج اجلنة طاهرات جسما و روحا وعقل وکذلک أزواجهن أيضا کما ذکر يف اآلايت  37-35من الواقعة :
((إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا)) أي منحناهم أجساداً لطيفة ((عرابً أترااب)) أي جعلناهم أنقياء متحابون ومتساوون يف
السن هم وأزواجهم.
لقد ذكر للتو أن احلواري والغلمان هم أيضاً من عاِل اإلنسانية فاألسرار نفسها مكنونة يف هذه اآلية من حيث أن األرواح كلها تتجلى
سويةً يف فجر األزل .وهكذا فبما أهنم متساوون ابلسن فل يوجد روح أكرب وأصغر.
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اجلزء 62
قال سيدان احلکيم انصر خسرو يف ديوانه:
م
برجان من چو نومر م
امام زمان بتافت
ملا بدت للقلب آايت اإلمام

ليل السرار بودم و مشس الضحی شدم

شاهدت أنوار الضحى وسط الظلم

أصبحت مشساً منرية رغم ظلم الليل املخيم۔ ليست التجربة املذكورة حادثة عابرة بل إهنا وصف
عنما أشرقت أنوار اإلمام يف روحي
ُ
مجيل للسنة اإلهلية اليت حدثت معجزاهتا يف حضرة آدم خليفة اللہ علیہ السلم مث استمرت نفس السنة يف عباد هللا حسب اآلية
( ....(( : )85:40سنة هللا التي قد خلت في عبادہ))...
إن احلكمة يف اآلايت املرتبطة ابلسنة اإلهلية املقدسة هي يف غاية األهية ،علی سبيل املثال:جرت سنة اللہ يف آدم علیہ السلم
ۤ
حيث أنہ قد عُلم تعليم االسم األعظم عن طريق اممام زمانہ استمرت من ذلک الوقت يف عبادہ (.)85:40
كل شيء ماعدا هللا يكون يف شكل أزواج كما يف اآلية  36من يس۔ وهكذا فعند آدم علیہ السلم امسان أعظمان واحد كان
بشكل مكتوب ((حتريري)) وصامت واآلخر كان نورانياً وانطقاً أي إمام الزمان .والقصة اليت هي موضوع حبثنا هنا تتعلق آبدم دوران
وليس آدم.
قال موالان علي علیہ السلم (( :أان آدم األول)) ويف خطبة أخرى قال (( :أان يف العاِل قدمي)) .فهذا يعين أن علياً هو آدم األول
صون هم أوادم غري معدودة  ،واآلن
القدمي يف العاِل .وهذه سلسلة ((نوٍر على نور)) واليت يكون علي فيها النور واألشخاص الذين ال ُحي م
انظروا يف القرآن احلکيم يف اآلايت  165من األنعام و  55من النورابمنتباہ ،أال جيعل اللہ اخللئف من بنی آدم أي من عاِل
امنسانیة؟ إنه من امللزم على الناس أن يشكروا هللا بغزارة.

اجلزء 63
يوجد قول اللہ تعالی اململوء ابحلکمة فی سورة مرمي (( :95-93إن كل من في السموات واألرض إال آتي الرحمن
عبدا .لقد أحصاهم وعدّهم عدّا .وكلهم آتيه يوم القيامة فراداً)).
فهو ُحيصیهم وفقا لسنتہ القدمي عن طريق القيامة الروحیة بعدد واحد فاجلميع يصبحون شخصا واحدا بفنائهم يف النفس
الواحدة يوم القيامة حتی يفنوا يف اللہ الواحد،فهذا قول فاصل أبن اللہ رحيم للغایة علی عاِل م
االنسانیة ،والقيامة الروحیة أعظم
رمحتہ علی مجيع البشر لوالها ملا کانت املعرفة ممکنة۔
حبل هللا وامسه األعظم احلي ،مظهر نوره ،سفينة نوح ،آل الرسول ،نورعلي ،سلم النجاة ،بيت هللا املعمور (احلي) ،آدم الزمان ،الصراط
املستقيم النوراين ،املؤول للقرآن ،املرآة اليت تظهر هللا ،الكتاب الناطق ،الطبيب الروحاين ،اهلادي احلق ،مصباح اهلداية ،كنز املعرفة
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املنزل ،صاحب القيامة الروحیة ،إمام الكشف والكرامات ،صاحب اجلثة اإلبداعية ،ويل األمر ،صاحب
اخلالد ،اإلمام املبني ،النور ّ
الكاف والنون ،الدائم يف هذا العاِل.

اجلزء 64
قال حضرة اإلمام موالان سلطان حممد شاه صلوات هللا عليه(( :إن مقام آدم عليه السلم أرفع من مقام امللئكة ووفقاً لذلك فإن
مقامكم هو أعلى من مقام امللئكة ,لكنكم ترتكبون الذنوب وتغفلون عن حتصني إميانكم يف هذا العاِل حيث يتم إغواؤكم من قبل
الشيطان كما أن الدنيا تغريكم ،هلذا تصبح النفس اإلنسانية فيكم مثقلة ابألوزار .إن نور اإلمام مرتبط بكل ٍ
نفس بشرية وقلب املؤمن
هو بيت لإلمام يقطن فيه وهو مبين على احلب)).
وقال حضرة عيسى عليه السلم(( :لن يلج ملكوت السموات من ِل يولد مرتني)).
ويف هذا السياق يقول سيدان احلكيم انصر خسرو:
عاِل ديگر اگر دوابرہ بزائي

گرچت يکبار زادہ اند بيايب

((رغم أنک ولت جسداي مرة لکنک امن ولدت مرة اثنیة روحيا لوجدت العاِل الروحي يف هذا العاِل۔
يقول املولوي جلل الدين الرومي:
اپي خود برفرق علتها نہاد

چون دوم ابر آدمی زادہ بزاد

((لكن عندما يولد اإلنسان مرتني فهو يضع قدمه فوق رأس كل األسباب))۔
فالقيامة الروحية حق ،واملوت و البعث يف هذہ احلياة أيضا حق۔
واحلمد هلل على منّه وإحسانه.

اجلزء 65
أقول ابلروح والقلب و م
االميان واليقني والبصرية واملعرفة إن القرآن احلكيم ليس فقط معجزة عظيمة جدا بل إنه كون أعظم ملعجزات
اللہ جل جللہ واملعجزات اللطيفة و املمکنة التحمل تسمی العجائب والغرائب۔
((روحوا أنفسكم ببديع احلكمة فإهنا تكمل كما تكمل األبدان)) وقال يف حديث آخر (( :أهل اجلنة
قال النيب علیہ الصلة والسلمّ :
مرد)) .ألن امهل اجلنة کلهم يکونون يف اجلسد النوراين أي اجلسد اللطيف۔
جرد ٌ
ٌ
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إنين مدرك أبين أكرر ذکر املخلوق اللطيف ما هو السبب؟ يوجد عدة أسباب هلذا ،أوهلا أن الناس ال يدركون اجلان أو اجلنيات۔اثنیها
لقد ذكر اجلن و مالنس کلهم سويةً يف سورة الرمحن اليت تدعى عروس القرآن واليت هي جنة عالية لنع ٍم خاصة.
لو ِل تکن من حکمة عظيمة يف هذا األزدواج ملا ذُکرا معا بهذہ الطريقة فامنہ من احملتمل أن يکون بعض حورايت اجلنة من نساء
اجلان و بعض غلمانها من رجالهم۔
قال سيدان أبو يعقوب السجستاين يف كتاب (إثبات النبوءات ص  :)182إن اجلن هم أهل الباطن الذين عندهم العلم و املعرفة
العظيمة۔

اجلزء 66
كان حضرة عيسى عليه السلم اسم هللا األعظم احلي يف زمانه ((كلمة)) بداللة القرآن اآلیة  45من آل عمران(( :إذ قالت
المالئكة يا مريم إن هللا يبشرك بكلمة منہ اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها ً في الدنيا واآلخرة ومن
المقربين))۔ واآلية  171من النساء...(( :إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول هللا وكلمته ألقاها إلى مريم وروح
منه .))...فإن ((كلمة منه)) تعين االسم األعظم .انظروا يف أول إجنيل يوحنا (( :يف البدء کان الکلم أي الکلمة م
(االسم األعظم)
وهو کان مکتواب يف بدء عاِل الدين و عاِل الشخصي ۔فی البدء کان الکلم و هو کان مع اللہ أي کان االسم األعظم مرتبطا مع
صنع أي شیء بدونہ ،
وصنعت مجيع األشياء بوساطتہ و من املصنوعات ما ُ
اللہ والکلم کان اللہ و هذا يف البدء مع اللہ ُ
کانت فیہ احلياة وکانت هي نور اآلدميني و النور يلمع يف الظلمة))۔
إحدى صفات االسم األعظم موجودة يف سورة الزمر اآلية (( : 23هللا ّ
نزل أحسن الحديث كتابا ً متشابها ً مثاني تقشعر منه
جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر هللا ذلك هدى هللا يهدي به من يشاء)).
فحوى التأويل :إن أحسن احلديث هو االسم األعظم والقرآن أيضا ألهنما يف احلقيقة شيء واحد حيث أن يف االسم األعظم القرآن و
يف القرآن االسم األعظم.
ابممکانکم أن تروا اآلیة  17من سورة القمرأن القرآن ي ۤمسر للذکر ،أي أن القرآن يف شکل م
االسم األعظم أيضا ۔((الرمحٰن علم
ۤ ُ م
القرآن))۔ سورة الرمحٰن اآلايت 2،1۔ أي امن الرمحٰن علمم االنسان الکامل ابالسم األعظم التعليم النوراين والعرفاين للقرآن۔
اجلزء 67
قولہ تعالی يف سورة الفرقان اآلیة (( : 30وقال الرسول يا ربّ إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا)) .أي أهنم ِل
يعلموا بباطن علمه وحكمته يف إشراق نور اهلداية ۔ اآلیة  15من املائدة  ...(( :قد جاءكم من هللا نور وكتاب مبين)).
قال موالان علي صلوات هللا عليه عن القرآن (( :ظاهره عمل موجوب وابطنه علم مكنون حمجوب وهو عندان معلوم مكتوب)).
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قال النيب علیہ الصلة والسلم (( :محلة القرآن عرفاء أهل اجلنة)) أي أن أولئك الذين حيملون روح وروحانية القرآن وأسرار معرفته هم
أيضاً العارفون يف اجلنة حيث سيستمر أهل اجلنة ابكتساب أسرار املعرفة منهم.

اجلزء 68
جاء يف حديث شريف (( :اخللق عيال هللا ،وأحب اخللق إىل هللا من نفع عياله وأدخل السرور على أهل بيته)).
ويف احلديث القدسي قال هللا عز وجل (( :اخللق عيايل فأحبهم إيل ألطفهم هبم و أسعاهم يف حوائجهم)).
إن كل تعاليم هللا ورسوله احلكيمة قيّمة .واملوعظة املذكورة سالفاً للنيب املقدس هي يف أعلى درجات األهية فهي مثال رفيع ألرقى تعاليم
هللا ورسوله.
رب ملاذا خلقت اخللق؟ قال :كنت كنزاً خمفياً فأحببت أن أعرف فخلقت اخللق لكي أعرف)).
قال حضرة داوود عليه السلم(( :اي ّ
اجلزء 69
يوجد هذا الکلم املبارک يف سورة فاطر اآلیة (( :10إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه)).
أي الیہ يصعد الکلم الطيب للعلم و العمل۔
ويف سورة األنفال اآلية (( : 29يا أيها الذين آمنوا إن تتقون هللا يجعل لكم فرقانا ً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم وهللا
ذو الفضل العظيم)) .أي جيعل لکم معجزة فيصل۔
يقول موالان علي علیہ السلم (( :عليكم أن حتملوا نوااي طيبة لكل الناس يف قلوبكم وهذه أفضل وسائل نزول الرمحة)).
امن احلکمة البالغة للقرآن تشري المی أن کل شخص حکيم ينصح عيال اللہ دائما۔ قال اللہ سبحانہ و تعالی ((:کل فی فلک
يسبحون)) األنبياء اآلیة  ،33يس اآلیة  .40وهذا يعين أن احلقيقة الواحدة ألرواح عاِل م
االنسانیة قد جاءت من اللہ و تکمل
دوران دائرتها يف قيامة روحیة۔

اجلزء 70
جاء يف القرآن العزيز لفظ انس  240مرة ولفظ امنس  18مرة ولفظ امنسان  65مرة و لفظ بشر  26مرة و لفظ آدم و بين آدم
 25مرة ولفظ العاملني  73مرة و لفظ دنيا يف  115موضع ولفظ أرض يف  86موضع ،ففي هذہ املواضع کلها ذُکر عاِل
االنسانیة و م
م
االنسان خاصة۔
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وهذا من املعجزات املعنویة والباطنیة للقرآن أن کل موضوع رفيع و مملوء ابحلکمة حميط ابلقرآن من األول املی النهایة خلل النظر
والبحث و يف هذا الوقت يری موضوع عاِل م
االنسانیة أيضا أنہ أحاط ابلقرآن کلہ و هکذا واللہ القيامة الروحیة من البدایة املی
ُ
م
م
االنسانیة و ان العاِل الشخصي لکل عارف ال يعمل اال من أجل عاِل م
النهایة هي لفائدة العاِل م
االنسانیة ،احلمد للہ رب العاملني
و هذہ التضحيات کلها من أجل عيال اللہ ۔ و يوجد هان سؤال هام  :هل عبارة عيال اللہ متعلقة بذات اللہ سبحانہ؟
اجلواب :ال بل هي متعلقة خبليفة اللہ کما قال م
االمام حممد الباقر علیہ السلم :ما قيل يف اللہ فهو فينا۔ امن کل خدمات العاِل
الشخصي لکل عارف هي من أجل عاِل م
االنسانیة واألسرار العظيمة حلظرية القدس أيضا متعلقة بہ۔ امن اللہ تعالی رحيم و کرمي
جدا علی عاِل م
االنسانیة۔

اجلزء 71
قال النيب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(( :کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعيتہ))۔ أي کل شخص يُسأل عن رعيتہ يوم القيامہ ،و
هذا يعين أن اللہ تعالی جعل يف کل عاِل شخصي لکل امنسان ُملکا ابلقوة والذي ال خيرج هذا امللک من القوة الی
الفعل فهو يُسئل عن رعيتہ يوم القيامة ،ألن اللہ جل جللہ هو القادر املطلق الذي لو أصبح مجيع الناس املوجودين يف الدنيا
ملوکا يف عواِلهم الشخصیة فبفضلہ يف رعیة کل مملک يکون أهل العاِل موجودين أبسرهم کما قال النيب صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم ((ايبين عبداملطلب اطيعوين تکونوا ملوک األرض و حکامها))۔ کان هذا قول الرسول ال ميکن أن يکون بدون املشيئة
م
االلهیة ،لو کان أطاع مجيع الناس املوجودين يف العاِل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما کان حق طاعتہ جلعلهم اللہ
مجيعا ملوکا يف عاِلهم الشخصیة کما وعدهم الرسول ،امذ اليعرتي قدرة اللہ تعالی عجز أو عائق أو ضيق۔ قال النبی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم(( :موتوا قبل أن متوتوا))۔ مهما قمنا ابلثناء علی القيامة الروحیة فهو قليل امذ بربکة خزائن علمها و معرفتها
تنقطع مجيع األسئلة۔

اجلزء 72
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ضحكت من انس أيتونكم من قبل املشرق يساقون إىل اجلنة وهم كارهون)) .وقال أيضاً :
((ضحكت من ٍ
قوم يساقون إىل اجلنة مقرنني يف السلسل)) .وقال النيب (( :عجب هللا من قوم يدخلون ابلسلسل إىل اجلنة)) .وقال
43

((قوم
مم ضحكت؟ رأيت انساً من أميت يساقون إىل اجلنة يف السلسل كرها )) .قيل :اي رسول هللا! من هم؟ قال ٌ :
(( :أال تسألوين ّ
من العجم)).
ضرب مثل أن الناس يدخلون اجلنة قسرا يف القيامة الروحیہ ،ويف کل زمان
يف أتويل أحاديث النيب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذہ ُ
الحيصی للناس الذين يرجعون الی اللہ مضطرين بقسر القيامة الروحیة،
عدد قليل للناس الذين يرجعون املی اللہ طائعني بينما عدد ُ
امذا کان اخللق کلهم من عيال اللہ و هم کلهم يف اجلنة اآلن فيکون لهم قانون اجلنة اآلمن السلمی۔

اجلزء 73
قال اللہ تعالی يف سورة الرعد اآلیة  ((:15وللہ يسجد من يف السموات واأل رض طوعا و کرها))۔ و قال يف سورة النوراآلیة
 ((:41أِل تر أن اللہ يسبح لہ من يف السموات واألرض والطري صافات کل قد علم صلتہ و تسبيحہ واللہ عليم مبا يفعلون))۔ و
يف سورة بين اسرائيل اآلیة (( :44وامن من شیء امال يسبح حبمدہ ولکن ال تفهمون تسبيحهم امنہ کان حليما غفورا))۔ حتدثنا فی
املقدمة عن هدف ا لکتاب و نهجہ الذين سيکوانن ابمذن اللہ تفسريا للحديث الشريف :اخللق عيال اللہ۔ امن حماولتنا املتواضعة يف
هذا املوضوع هي من أجل أن نقوم ببيان بعض األمثلة لنعم کثرية موجودة يف القيامة الروحیة و القرآن احلکيم لعاِل م
االنسانیة۔ امن
ابطن ابطن العاِل م
االنسانیة أحب الی اللہ تعالی بنظرہ۔

اجلزء 74
ذکرت يف کتاب التصوف العملی و العلم الروحاين يف معجزة النوافل أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال(( :إن هللا تعاىل قال:
إيل ابلنوافل حىت
إيل مما افرتضت عليه ،وما يزال عبدي يت مق ّرب َّ
أحب َّ
من عادى يل ولياً آذنته ابحلرب ،وما تقرب إيل عبدي بشيء ُ
أحبه ،فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش هبا ورجله اليت ميشي هبا)).
بفضل اللہ و کرمہ امن کنز النوافل العظيم لألمساء احلسنی أي االسم األعظم ظل يف کل دور مدهشا و ال نظري لہ ،أیها األعزاء
تعالوا نسأل العارفني ابللہ جل جللہ عندما يصبح اللہ أذن عبدہ احملبوب وفقا للحديث القدسي املذکور ماذا يسمع العبد ذو احلظ
اجليد هذا يف البدایة ابمذن اللہ تعالی مث ماذا يسمع بعد هذہ املرحلة؟ اجلواب :يسمع العبد ذو احلظ اجليد هذا يف البدایة
املعجزات م
االسرافيلیة و تسبيحات بعض امللئکة و بعد هذا يسمع مجيع أسرار العارفني۔
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اجلزء 75
(التصوف العملي والعلم الروحاين) يف الفصل الذي حيمل عنوان :
إنه يف غاية األهية لكل احملبني أن يفهموا ما انقشناه يف كتاب
ّ
(معجزات النوافل) الصفحات )68-61( :فإن حديث النوافل حديث قدسي أي هو كلم هللا الذي ذكرت فيه القوانني األساسية
للقيامة الروحية .هذا الشرح احلكيم يعطي قوة عظيمة للذي يقوم ابلذكر للسم األعظم.
أليست ثورة روحية وابطنية عندما يصبح هللا أذن وعني ويد ورجل عبده احملبوب؟ ألن يلحظ معجزات املعرفة العظيمة بعد أن جيتاز ثورة
كهذه؟ ألن حيصل على مشاهدة مبهجة جداً هلل بينما يعمل نوره كأذنه وعينه ويده وقدمه؟
إن من الضرورة امللحة أن توصف هذه النعمة العظيمة هلل لکي يصبح لدى الناس ثقة أعظم وأعظم بقدرته وحكمته ورمحته-
واحلمد هلل

اجلزء 76
احبث يف السؤال  478يف (صناديق اجلواهر) عندما سئل النيب املقدس صلى هللا عليه وآله وسلم:ماذا خلق هللا أوالً؟ مسّى النيب مخسة
أشياء قال:
-1
-2
-3
-4
-5

أول ما خلق هللا :نوري.
أول ما خلق هللا :القلم.
أول ما خلق هللا :العقل.
أول ما خلق هللا :اللوح.
أول ما خلق هللا :الروح.

أخربوان من فضلکم كيف ميكن أن تكون مخسة ٍ
أشياء أوالً يف وقت واحد هل القلم واللوح بل ٍ
عقل وروح؟
اإلجابة :هذه أمساءٌ حلقيقة أبدیة واحدةٍ بعينها ،وميكنها أن تكون ابس ٍم آخر أيضاً .وقد وصفها الرسول املقدس وفقاً لسياق الزمان
واملكان .والقلم واللوح ليسا بدون ٍ
اسم آخر لألبدية أو األزل وهو
عقل وروح ،هذه أمساءٌ أزلیة لنور واحد إنه نور حممد وعلي ،يوجد ٌ
الدهر الذي يعين الزمن الغري متحرك.
جاء يف كتاب (الكوكب الدري) أن موالان علياً قال (( :أان املتكلم بكل ٍ
لغة يف الدنيا)) وهذا يعين أنه إذا متكن كل أهل العاِل من أن
ٍ
قبس من نور
يسمعوا كلم اإلمام الباطين فإنه وأبمر من هللا يستطيع التحدث معهم مجيعاً بلغاهتم اخلاصة .والسبب يف هذا أن هناك ٌ
إمام الزمان يف كل إنسان .و إمام الزمان عليه السلم شاه ٌد على كل الناس يف الباطن حسب اآلايت  143من البقرة :
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((...لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ))...واآلية  78من احلج  ...(( :وكنا لحكمه
شاهدين)).

اجلزء 77
رسل الرسول
جاء يف سورة إبراهيم اآلية (( : 4وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه)) .وهنا يطرح سؤال دقيق
ومناسب :أِل يُ م
ٌ
صلى هللا عليه وآله وسلم رمحةً لسکان العاِل مجيعاً حسب اآلية ((( :)107:21وما أرسلناكَ إال رحمةً للعالمين))؟ ويف آية
أخرى من سورة األعراف  158يقول هللا(( :قل –يا محمد -يا أيها الناس إني رسول هلل إليكم جميعا ً الذي له ملك
السموات واألرض))۔
اإلجابة على السؤال يف األعلى هي أن هللا عندما يرسل رسوالً يرسله بلغة قومه يف احلقيقة ,وابلطريقة ذاهتا أُرسل النيب األكرم حممداً
بلغة قومه أي العربية ,والكتاب الذي تنّزل معه كان ابلعربية أيضاً و فوق هذا أنزل كذلك النور اإلهلي املقدس (...(( : )15:5قد
جاء كم من هللا نور وكتاب مبين)) من أجل تفسري الکتاب و أتويلہ كان هذا النور املنمـ َّزل أو اجملسد النيب نفسه يف زمانه وبعد
ُ
النيب فإن اإلمام احلق الذي هو وريث النيب هو هذا النور.
لقد جاءت الرمحة اإلهلية اليت هي الرسالة احملمدية املقدسة إىل العاِل لكي تنتشر هلذا بدأ اإلسلم ابالنتشار وانتشر معه قوم النيب ولغتہ
كذلك .هلذا من يستطيع القول أبن الشرح والتفسري الظاهري للقرآن غري جائز ومن يستطيع القول كذلك أبن التأويل الباطين غري جائ ٍز
أيضاً و الذي يقوم ابلتأويل هو صاحب النور م
االلهي اآلية ()15:5؟ .

اجلزء 78
يقول هللا تعاىل يف سورة القيامة اآلية (( :19ثم إن علينا بيانه)) .انظروا كتاب (ألف حكمة) من احلکمة  184املی احلکمة 204
من أجل شرح التأويل وحكمة ففيه إحدى وعشرون حكمة من التأويل ادرسوها واجعلوها يف خمزون علمكم فهي مفيدة لكم إن شاء
هللا.
لقد أمجع أهل العلم والعرفان على احلقيقة الكونية أبن علي الزمان الذي هو من سللة النيب املقدس هو اسم هللا األعظم احلي وصاحب
القيامة الروحية والنور اإلهلي ومؤول القرآن هلذا فهو خازن علم التأويل .والسؤال هنا هل ميكن للناس أن يصلوا إىل احلکمة التأويلیة
وتصبح حبوزهتم أم ال؟ واجلواب :مِلم ال ،واآلية ( )269:2تقول(( :يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً
كثيراً وما يذكر إال أولو األلباب)).
وهكذا نرى أنه قانون قدمي أن حالة الفناء يف اإلمام شرط للحكمة التأويلية أو التأويل اإلشراقي النوراين .وكنتيجة لتحقيقها مينح هللا
العارفني كنوز التأويل األساسية يف جنة حظرية القدس جزاءً للطاعات الثلث األساسية لتحصيل هذا أال وهي :طاعة هللا مث طاعة
رسوله مث طاعة أويل األمر أو إمام الزمان وهذه الطاعات ذكرت يف اآلية ( )59:4من القرآن احلكيم (( :يا أيها الذين آمنوا
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أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم ))....ويف تسلسل هذا األمر أتيت أوالً طاعة هللا مث طاعة الرسول مث طاعة
أويل األمر اليت أتيت يف أوهلا طاعة اإلمام علي وهناك ثلثة مصادر عظيمة ملعرفة اإلمام علي ظاهرا :وهي القرآن احلكيم واحلديث
وكذلك خطبه اليت وصف فیها نفسہ۔

اجلزء 79
يقول موالان علي يف إحدى خطبه االستهلكية:
((أان األمساء احلسىن اليت أمر هللا أن يدعى هبا)) اآلية (" :)180:7وهلل األسماء الحسنى فادعوہ بها"...
((أان اللوح احملفوظ)) اآلايت ((( :)21:85،22بل هو قرآن مجيد .في لوح محفوظ)).
((أان خازن علم هللا)).
((أان الناقور)) أي صور إسرافيل اآلية ((( :)8:74فإذا نقر في الناقور)).
((أان النور الذي اقتبس منه موسى فهدى)) اآلية ((( :)7:27إذ قال موسى ألهله إني آنست ناراً سآتيكم منها بخبر أو
آتيكم بشهاب قَ َبس لعلكم تصطلون)) ويف اآلية  8من سورة النحل ذكر (( :فلما جاءها نودي أن بورك من في النار
ومن حولها وسبحان هللا رب العالمين)).
فهنا ِل يقصد بكلمة (بورك) هللا بذاته سبحانه ،بل قصد نور موالان علي كما ورد يف قوله اآلنف الذكر.
االمام علي الذي وصف فیہ نفسہ حبب متقد کي يکون لديکم أساس قوي متني ملعرفة م
اقرؤوا کلم م
االمام۔
اجلزء 80
إنه ضروري جداً أن تفكروا كما ينبغي يف القول املبارك والغين ابحلكمة واملعاين للنيب املقدس (( :اخللق عيال هللا)) فإن هذا القول
يضمن بقوة أن عيال هللا ماضون إىل اجلنة يف هناية املطاف وقد مت التأكيد على هذا يف اآلية اليت جاءت فيها البشارة العظيمة لعاِل
اإلنسانية أبن هللا قد أرسل النيب حممداً رمحةً لكل البشر((( : )107:21وما أرسلناك إال رحمةً للعالمين)).
كذلك فقد جعل هللا من إمام املتقني إماماً للناس كافةً وهكذا فبأم ٍر من هللا ينفع عياله ابلنعم اللحمدودة للقيامة الروحية (:)71:17
((يوم ندعو كل أناس بإمامهم ))...ومبا أن اإلمام من سللة النيب املقدس هو نفسه قائم القيامة الروحية فإن أمساء القيامة املذكورة
يف القرآن أمساؤه املتعلقة مبكانته كصاحب القيامة والتأويل.
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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
حجاب فل يدركوهنا .ميضي الناس كلهم إىل اجلنة وتبقى معجزات القيامة مسجلةٌ يف كتاب ٍ
ٍ
أعمال وأفلم إشراقية
عيال هللا خلف
نورانية للعارفني.

اجلزء 81
ابلرجوع إىل املسألة  479من كتاب (صناديق اجلواهر) وجدان أنك قد أخربتنا أبن نور حممد هو القلم أو العرش ونور علي هو اللوح
أو الكرسي فهل البد للنور أن يكون منفصلً؟ أال ميكن للنورين أن يكوان نوراً واحداً؟
اجلواب :إنه ممكن ،لكن حظرية القدس أو عاِل الوحدانية أييت بعد اجتياز عدة مراحل يف العاِل الشخصي (عاِل الذات) واليت يقول عنها
العارفون أبن فيها ملكاً واحداً رئيسياً هو امللك األكرب أو ملك الطبقة األوىل العليا وهو يشكل كلً من القلم واللوح ونور حممد ونور
علي وكذلك العقل الكلي والنفس الكلية .صحيح أن نور الن يب هو العرش ونور علي هو الكرسي لكنهما نور واحد وملك واحد وهو
العرش كما هو الكرسي وهو كذلك السماء النورانية اإلشراقية الروحية كما هو األرض.
سؤال :يقول كثري من الناس أن مفهوم األزل يعين املاضي السحيق جداً أي أبعد نقطة يف الزمن املاضي ابلتناقض مع ما قلته لنا يف أننا
سنشاهد األزل والعاِل اللمكاين (الفضائي) مباشرة يف هناية الرحلة الروحية للعاِل الشخصي (لعاِل الذات) .من لطفك اشرح لنا هذه
احلكمة العجيبة!
جواب :أوالً -الرحلة الروحية لعاِل الذات (العاِل الشخصي) هي من اجلسم إىل النفس ،من املكان إىل اللمكان ،من األرض إىل
السماء ،من النهاية إىل البداية .اثنياً -مبا أن هذه الرحلة دورانية فعلينا أن منشي حول الدائرة ونصل حيث بدأان الرحلة .اثلثاً -إن كل
شيء يف اإلمام املبني وهذا ميكن جتربته يف العاِل الشخصي ،حتديداً يف اجلبني الذي فيه العاِل األعلى الذي فيه أسرار األزل واألبد.

اجلزء 82
سؤال :قلتم يف املوضوع السابق ((مبا أن الرحلة دورانية عينا أن ندور ونصل إىل حيث بدأان)) هل ينطبق هذا على مجيع البشر؟
اجلواب :نعم هذا ينطبق على مجيع البشر.
سؤال :من أين أتينا
اجلواب :من جنة حظرية القدس.
ورد يف سورة الدهر اآلية (( : 1هلى أتى على اإلنسان حين من الدهر لم يكن شيئا ً مذكوراً))؟ يشري التلميح الغين
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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اخلالدة .أتيت األنفس مجيعها مع النفس الواحدة يف كل قيامة روحية إىل حظرية القدس وتصبح فانية .تسمو حظرية القدس فوق الزمان
واملكان ،إهنا مكان التقاء األزل واألبد .حيث يوجد ينبوع من املاء العذب الصايف وقصر ويوجد الكتاب املكنون أيضاً وجوهرة العقل.
وملا كان الناس عيال هللا فإهنم بعد فنائهم يف النفس الواحدة يفنون يف هللا ومبا أن مقصدهم مجيعاً واحد وهو الفناء سواء إبدراك أو دون
ّ
إدراك فالواجب على ٍ
كل منا أن حيسن الظن والنية هبم ويقدم هلم وينفعهم وخيدمهم.

اجلزء 83
تبقى أمساء صفات هللا تعاىل املباركة دائماً الكنوز املطلقة األبدية لعاِل اإلنسانية هلذا فكل اس ٍم منها يصب وابلً من ٍ
غيث متواص ٍل من
النعم على عاِل اإلنسانية متاماً كما ال تكف الشمس اليت تضيء العلم وتنريه عن إصدار نورها وأشعتها تعمل األمساء اإلهلية ابستمرار يف
مملكته.
قبل كل شيء وبطريقة غنية ابحلكمة ميدح هللا نفسه يف بداية القرآن الكرمي على أنه رب العواِل الشخصية (العاملني) أي أنه يدبر أمر كل
وخاص جداً ابلوقت نفسه.
عاٍِل شخص مي أو إنسان ابلتحديد .ونظام ربوبيته وتدبريه للعواِل الشخصية
عام جداً
عجيب ومذهل ،إنه ٌ
ٌ
ٌ
ٍ
جرم صغري (عاِل صغري) ينطوي فيه
وإن إعالته لعواِل اجلماد والنبات واحليوان واإلنسان هي بدرجات .ففي احلقيقة إن كل إنسان هو ٌ
العاِل الكبري هلذا تكون إعالته أكثر خصوصية ومشولية.
فانظر ٍ
وتبصر اي صاحب العقل واحلكمة فقد مجعت علوم الكتب السماوية مجيعها يف القرآن احلكيم واألخري كله جمموع يف أم
بعمق َّ
الكتاب (الفاحتة) ويف بداية أم الكتاب يذكر فوراً التأييد األهم نوعيةً لعاِل اإلنسانية .أليس يف هذا حكمةٌ عظيمةٌ للغاية؟ يوجد حقاً إن
شاء هللا العزيز.

اجلزء 84
جاء يف احلديث الشريف (( :من مات فقد قامت قيامته)) .وإن هذا احلديث هو حول القيامة الروحية يف احلقيقة واليت هي القيامة
العرفانية ،ألن الذي ميوت جسدايً ال حتصل فيه معجزات إسرافيل وعزرائيل أو معجزات ذكر االسم األعظم الذي هو مصدر القيامة
الروحية الرئيسي .وحسب احلجة احلکيم انصر خسرو فإن هناك سلسلة من القيامة اللمنتهية يف ملكوت هللا وهلذا فإن هللا ميجد إبفراط
حيث أن كل أسرار احلكمة واملعرفة ملئة وأربعة وعشرين ألفاً من األنبياء خمبأة يف القيامة الروحية.
كذلك فإن مسو وفخر عاِل اإلنسانية وعيال هللا وكذلك االمتياز والتقدير املشرتك بني آدم وأبنائه يكمن يف القيامة الروحية.
فحوى أتويل اآلية ( : )11:7لقد خلقناكم روحياً مع أبيكم النفس الواحدة مث خلقنا هيئتكم الروحية مث قلنا للملئكة أن تسجدوا
آلدم وهنا يقصد أبناء آدم معه ألهنم فيه فل ميكن ألحد الفصل بينهما أبي شرٍح أو معىن.

49

سأخربكم اليوم سراً عظيماً حول معرفة آدم .عندما حان وقت نفخ الروح اإلهلية يف آدم أبم ٍر من هللا نفخ إسرافيل يف الصور فظهرت
عدة معجزات عظيمة ٍ
آبن معاً  -1 :حدثت القيامة الروحية -2 .اجتمعت األنفس مجيعها سويةً يف آدم وأصبحت ذريته-3 .
سجدت امللئكة آلدم ...اخل.

اجلزء 85
جاء يف سورة الزمر اآلية (( :6خلقكم من نفس واحدة (أي آدم) ثم جعل منها زوجها (أي ح ّواء) )).
لنتابع من الفصل السابق  84عندما أصبحت كل األنفس أبناءً روحيني آلدم انقطعت علقتهم السابقة ((( : )101:23فإذا نفخ
في الصور فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون)) .وابستثناء امبليس سجدت امللئكة كلها حلضرة آدم خليفة هللا وكان
سجوداً مذهلً للغاية يعلمه العارفون لكن يصعب جداً وصفه .يكفي القول أبن العاِل بكل أجزائه وجزيئاته كان يهبط ابلتناوب بداخل
العاِل الشخصي آلدم روحياً .كان هذا سجوداً عظيماً وصغرياً جلميع امللئكة من جانب ومن جانب آخر كان إخضاعاً للكون .يوجد
الكثري من األسرار املخبأة يف سجود امللئكة وإخضاع الكون هذا.
واآلن ِل يكن آدم وحيداً فقد كان معه روحياً أبناؤه الروحيون الذين ال حيصون .ولذلك سبق أن قلت وأكرر قويل اثنيةً أنكم كنتم
(الساجدين) يف تعددية امللئكة ،و(املسجود هلم) يف وحدة آدم.

اجلزء 86
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)).
إن حظرية القدس يف اجلنة .قيل يف احلديث الشريف(( :كل من يدخل اجلنة يصبح على صورة أبيه آدم)) وآدم ُخلم مق يف اجلنة على
صورة الرمحن.
إن الفرمان املبارك حلضرة حجة القائم عليهما سلم هللا يف األعلى ،يتعلق ابلنفس الفائزة اليت دخلت حظرية القدس .وأبناء آدم كلهم
الذين يدخلون حظرية القدس يصبحون فانون فيه.
سؤال :يف أي ٍ
مكان روحي يسأل هللا األنفس (( :ألست بربكم)) حسب اآلية ()172:7؟
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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اجلزء 87
يقول حضرة موالان سلطان حممد شاه عليه السلم:
((أبقوا أرواحكم واعية مدركة تصبحون ملئكة ,ويف احلقيقة ستصلون مقاماً أعلى من مقام امللئكة وأصحاب األعمال احلسنة النقية
واإلميان الكامل والذين برئت من اإلمث قلوهبم وألسنتهم وآذاهنم وأيديهم وأقدامهم وأفواههم ينالون درجة أعلى من درجة جربئيل عليه
هلذا عليكم أن تكونوا على إطلع وعلم ومعرفة علّكم تصلون مرتبة أعلى من مرتبة جربائيل وميكائيل و إسرافيل)).
وجاء يف سورة احلديد اآلية (( :28اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلني من رمحته وجيعل لكم نوراً متشون به ويغفر
غفور رحيم)).
لكم وهللا ٌ
يق صد ابلنور النقي املذكور يف هذه اآلية حضرة موالان علي عليه السلم يف املقام األول والرئيسي ومن بعده األئمة من ذريته.
إن خشية هللا من الشروط املتطلبة األساسية اللزمة للنجاح يف اإلسلم ،يتبعها اإلميان الصادق برسوله .الحظ أن هذين الشرطني
ضروراين كذلك ملعرفة نور حضرة علي وهكذا فكيف ميكن ملصباح نور اإلمامة أن يبقى دائماً هناك بدون فراشات حوله.
قال موالان :يوجد دائماً  313من املؤمنني يف العاِل لوال وجودهم النقطعت سنة هللا وأمره من الوجود فمن هم هؤالء؟ هل هم حدود
الدين؟ هل هم أجسام لطيفة أم كثيفة؟ هل أصبحوا ملئكة أم أهنم مازالوا بشراً؟

اجلزء 88
قال حضرة موالان سلطان حممد شاه صلوات هللا عليه (( :إذا كنتم تريدون تعلّم القرآن اجمليد عليكم أن تصبحوا تلميذاً ألولئك الذين
يعرفون معناه احلقيقي)).
إن أولئك السالكني الذين يرغب اإلمام عايل املقام بتعليمهم احلكمة واملعرفة الباطنية النورانية واإلشراقية قد منحوا االسم األعظم
وموجبات القيامة الروحية .يبدأ التعليم النوراين بعني اليقني ويستمر إىل حق اليقني .إن مرتبة حق اليقني هي حظرية القدس ومبا أن إمام
ال زمان نفسه هو االسم األعظم احلي فالسالك احملظوظ هو حبيبه احلقيقي .وال بد من أن نذكر هنا أبن الشخص الذي ال ميلك اعتقاداً
ٍ
وبشكل مشابه يشرتط بشكل أساسي
مطلقاً إبمام الزمان وال حيبه بتوقد لن يستطيع حماولة احلصول على االسم األعظم منه .ألنه
امتلك احلب الكامل لل قرآن من أجل مشاهدة واستيعاب املعجزات التأويلية هلذا الكتاب اجمليد عن طريق االستنارة بنور االسم األعظم.
أي أن السالك جيب أن يكون متمكناً من معرفة املعىن الباطين للقرآن وهكذا فاحملظوظ إن شاء هللا قد يتمكن من حتقيق الفناء يف
القرآن واإلمام.
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اجلزء 89
من النعم الفردوسية لعاِل اإلنسانية السرابيل ((( :)81:16وجعل لكم سرابيل تقيكم احلر وسرابيل تقيكم أبسكم كذلك يتم نعمته
عليكم لعلكم تسلمون)) .واألجسام النورانية واحللل الفردوسية واألجسام اللطيفة واللبوس ((( :)80:21وعلمناہ صنعة لبوس
لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون)) والطيور ...(( :وإذا ختلق من الطني كهيئة الطري إبذين فتنفخ فيها فتكون طرياً
إبذين))...
واألجسام اإلبداعية واخللق اجلديد واألجسام الشبيهة واألجسام السماوية واجلن املؤمنون.
ادرسوا موضع التسخري يف القرآن احلكيم فإن كل األشياء املذكورة آنفاً هي نعم اجلنة حاولوا أن تدرك اجلنة يف هذا العاِل .ميكن
اكتساب املعرفة األولية لكل شيء عن طريق معرفة علم اليقني .هلذا فإن معرفة علم اليقني ضرورية للغاية لكل الناس.
بعد ولوج اجلنة ابجلسم النوراين ميكنكم السفر يف أحناء الكون واحلصول على معرفة أسراره .وستتمكنوا من مشاهدة أنفسكم ومشاهدة
مجيع البشر يف صورة خليفة هللا آدم عليه السلم النورانية .ما من ٍ
نعمة مستحيلة يف اجلنة وخصوصاً األجوبة املقنعة لكل تلك األسئلة
املتعلقة مبعرفة التاريخ .ابختصار كل ٍ
نعمة وكل كن ٍز وكل معجزة متاحة يف اجلنة.

اجلزء 90
سر هذا الطنني يف أذن اإلنسان؟
سؤال :ما ّ
جواب :السر األول :إنه مثال للبعوضة اليت ذكرت يف اآلية ((( :)26:2إن هللا ال يستحي أن يضرب مثالً ما بعوضةً فما
فوقها .))...
السر الثاين :إنه أول انقور القيامة -اآلية ((( :)8:74فإذا نقر في الناقور)).
السر الثالث :إنه داعي القيامة الذي يدعو األنفس كل بلغتها اآلية ((( : )108:20يومئذ يتبعون الداعي ال عوج له
وخشعت األصوات للرحمن فال تسمع إال همسا)).
السر الرابع :إنه املنادي الذي سوف ينادي إىل القيامة من ٍ
مكان قريب ((( : )41:50واستمع يوم يناد المناد من مكان
قريب)).
السر اخلامس :يف كل ٍ
فرد صاحبان واحد من اجلن والثاين من امللئكة وهذا هو امللك هلذا هو دائماً الداعي اآلية (. )108:20
السر السادس :إنه قبس أو ومضة من نور إمام الزمان ألن موالان علي يقول :أان البعوضة اليت ضرب هللا هبا مثلً (.)26:2
سؤل :ما الشاهد على أن داعي القيامة يتكلم بلغة كل فرد؟
جواب :إنه ال عوج له اآلية (.)108:20
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اجلزء 91
قال حجة القائم سلم اللہ علیهما (( :إذا درستم الكتب الدينية وعملتم هبا ستكونون ملئكة)).
((حاولوا أن جتعلوا أولئك الذين ِل تتوفر لديهم فرصة اكتساب املعرفة مثلكم يف األمور الدينية)).
إنه واجب عليكم أن تقدموا املعرفة ألوالدكم .إذا أردمت تعلم القرآن عليكم أن تصبحوا تلميذاً ألولئك الذين يعرفون معناه احلقيقي.
وهبذه الطريقة ستعرفون معناه احلقيقي .إنکم اخلواجہ غري ملمني بكتب دينية كثرية حيث أنكم ِل تدرسوا معظمها .إذا درستم مثل هذه
الكتب ستفهمون ولن يبقى عندكم أي شائبة .سيشهد عقلكم أبن دينكم صحيح إذا قرأمت أعماالً كهذه .وهذا ما جيب أن تفعلوه.

اجلزء 92
جاء يف سورة الروم اآلية (( : 30فطرة التي فطر عليها ال تبديل لخلق هللا ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الناس ال
يعلمون)) .فطرة اللہ أي قانونہ ،ذلک الدين القيم أي ذلک دين القائم۔
هذا يعين أن هللا خلق كل الناس متساوين روحياً يف األزل .وهلذا قال حجة القائم (( :النفس واحدة)) وأعطى بلطفه كذلك املفهوم
الغري العادي للحقيقة الواحدة.
منح هللا ونبيه الناس مجيعاً اللقب الرفيع ((عيال هللا)) فقد عرض مفهوم حظرية القدس كل الناس على العرش العلوي.

اجلزء 93
جاء يف سورة هود اآلية (( : 7وهو الذي خلق السموات واألرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم
أحسن عمال)).
كما جاء يف كتاب (ألف حكمة) حتت عنوان [عرشه] يف احلكمة  568انظروا ابنتباه يف التعليم الرابين املذكورة آنفاً :إنه هو الذي
خلق السموات واألرض يف ستة أايم وكان /أصبح /يكون عرشه على املاء [أي حدث التجلي الرمزي للعرش على املاء] حيث أنه
جيربكم أيكم أحسن عملً وحتمل عبارة [وكان عرشه على املاء] ثلثة ٍ
معان يف العربية مثل ( :كان/أصبح/يكون) .تعود القصة احلقيقية
هلذا احلدث إىل عاِل الدين.
ط فوقه سفينة كالعرش وعليها
امللحظة العرفانية اليت حتدث يف العاِل الشخصي [عاِل الذات] حيث يرى العارفون حلماً نورانياً فيه حمي ٌ
جتلي النور وهذا ٍ
جتل رمز ٍي لرب العرش وإشارةٌ إىل أن عاِل العارف الشخصي قد وصل إىل كماله اآلن وقد دخل مرحلةً من العلم
واملعرفة.
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اجلزء 94
إن مثل العرش اإلهلي على املاء (احمليط) هو من بني أرقى األمثلة عن عاِل الذات (العاِل الشخصي) كما ذكر يف الفصل  93ويف
احلقيقة هذا العرش هو نفسه الفلك املشحون املذكور يف اآلية ( (( :)41:36وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك
المشحون)) .ويدعى أيضاً اجلارية أي السفينة العائمة الوارد ذكرها يف سورة احلاقة اآلية ((( :)11:69إنا لما طغا الماء
حملناكم في الجارية)) يعين فلك النجاة.
قيل يف اآلية ((( : )11:69إان ملا طغا املاء محلناكم يف اجلارية)) أي عندما بدأ طوفان القيامة الصغرى يف زمانكم محلناكم يف فلك
النجاة إنه فلك أهل البيت.
وفلك النجاة هذا هو عرش حميط املعرفة كذلك ورب هذا العرش هو تلك الشخصية املهبة اجلليلة اليت سيفىن فيها من يف السفينة من
الناس وحيصلون على حياةٍ خالدة من أجل هذا ال يظهر أحد سوى وجه هللا يف الفلك املشحون كما يف اآلايت (:)26:55،27
((كل من عليها فان .ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام)) فقد حقق اآلخرون الفناء واالندماج فيه.

اجلزء 95
إن آخر وأعلى احلقائق واملعارف ال قاطعة هي يف القيامة الروحية والنعم نفسها موجودة كذلك يف القرآن احلكيم وأحد أهم وأعظم األمثلة
عن هذه الوقائع هي أن هللا اختار (اصطفى) آدم من بني الناس يف زمانه ((( :)33:3إن هللا اصطفى آدم ونوحا ً وآل إبراهيم
وآل عمران على العالمين)) وخلق كل البشر روحياً من النفس الواحدة أي آدم ((( : )6:39خلقكم من نفس واحدة ثم
جعل نها زوجها وأنزل لكم من األنعام))...
وارتقى أبناء آدم تدرجيياً ودخلوا جنة حظرية القدس وحصلوا على نفس الفضائل اليت وهبها هللا آلدم عليه السلم .يـُلم مّمح هللا إىل هذه
الفضائل اليت ال حتصى ،سأهلم (( :ألست بربكم)) ()172:7؟ مين هللا على كل األنفس البشرية بقربه وخماطبته(( :ألست بربكم))؟
يف كل قيامة روحية .يف هذا اخلطاب املقدس الغين ابحلكمة يوجد تلميح إىل الفضائل اليت ال حتصى وكذلك إىل دنّوهم من حظرية
القدس أو العرش .يف هذا السياق قال موالان (( :إبمكانكم أن تروا اجلنة والعرش يف هذا العاِل)).
إذا كنتم قد غفلتم عن معجز ٍ
ات عظيمة كهذه ميكن أن تتأكدوا منها بواسطة معرفة علم اليقني.
إن كل نعمة منسية ستأيت أمامكم يف اجلنة حسب رغبتم ومن ميزات اجلنة أن فيها كل النعم اليت تعطيكم أقصى درجات السعادة.

فصل 96
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قال حضرة موالان سلطان حممد شاه عليه السلم (( :جيب أن تشاهدوا نفسكم أعين نوران)) يوجد أربع صلت للنور يف القرآن اجمليد
وهي  -1 :نور هللا -2 ،نور النيب -3 ،نور اإلمام -4 ،نور املؤمنني واملؤمنات.
قال حضرة موالان (( :إن نور اإلمام مرتبط بنفس كل إنسان .وقلب املؤمن منزل لإلمام ليقطن فيه وهو مبين على احلب)).
وقال املوىل املقدس أيضاً (( :الناس أبناء آدم ومرتبة آدم أعلى من مرتبة امللئكة ,هلذا فإن مرتبتكم أيضاً أعلى من مرتبة امللئكة لكنكم
تقرتفون الذنوب يف هذا العاِل وهتملون إميانكم (تغفلوا وتقصوا) وتغركم الدنيا وخيدعكم الشيطان هلذا تصبح نفسکم م
االنسانیة ثقيلة
لكي تدعى إنساانً فاإلنسانية ضرورية فعود الصندل بدون شذا يبقى جمرد خشبة جافة)).

فصل 97
جاء يف اآلية ((( :)21:33لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة لمن كان يرجو هللا واليوم اآلخر وذكر هللا
كثيراً)).
ترمجة أخرى لنفس اآلية  :حقا يوجد كان هناك منوذجاً للرتقاء الروحي للشخص الذي يرغب مبشاهدة هللا واليوم اآلخر أي اإلمام يف
هذا العاِل ويذكر هللا ذكراً كثرياً ابمسه األعظم .وشخص كهذا يستطيع الوصول إىل املعراج مقتدايً ابلنيب إبذن هللا.
ذكر يف سورة النجم اآلايت (( :2 -1والنجم إذا هوى .ما ضل صاحبكم وما غوى)).
فحوى التأويل  :ذهب النيب الذي کان رحمة للعاملني للمعراج وحيداً ظاهرايً لكنه دخل حظرية القدس روحياً مع كل األنفس اليت أرسله
هللا رمحةً هلا .هلذا يقسم هللا ابلنور الذي يشرق ويغرب يف حظرية القدس وميدح اهلداية الناجحة لنبيه احملبوب صلى هللا عليه وآله.
ويف استخدام كلمة (صاحب) تكمن حكمة عميقة أيضاً حيث يقول هللا أبن كل األنفس كانت مع النيب روحياً يف رحلة معراجه.
حاول أن حتلل احلكمة من كل كلمة يف هذه اآلية وتمـ مف َّكر فيها.

فصل 98
يقول حجة القائم سلم اللہ علیهما:
((حيث توجد املشاهدة توجد اجلنة))۔
ٍ
أبجسام نورانية))۔
((ستدخلون اجلنة
((النفس اإلنسانية عزيزة جداً عند هللا الكرمي))۔
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إن الفرمان املقدس األخري هو نفس كتايب هذا حنن نبحث عن احلقائق واملعارف اليت تظهر أن هللا كرميٌ جداً وسوف مينح اجلنة اخلالدة
جلميع البشر يف هناية املطاف۔ وجدان كنزاً نورانياً يف هيئة ٍ
فرمان حلجة القائم ووفقاً له فإن كل دليل يف هذا الكتاب أصبح قواي و أصبح
ٍ
هذا الکتاب انجحا و ذا ٍ
كنتيجة للدعوات املخلصة واملتواصلة من رفقائنا احملظوظني۔
صيت حسن إبذن هللا فهو بفضل هللا وكرمه وأتى
((النفس البشرية عزيزة جداً عند الرب الكرمي)) لذا على كل ٍ
أمل ويق ٍ
إنسان أن يسمو ويتفوق يف جمال العلم والعمل بكل ٍ
ني وإنه يف
غاية األهية أن نفهم معىن ((النفس البشرية عزيزةٌ جداً عند هللا الكرمي)) كما ينبغي.
آمني مث آمني.

فصل 99
ذكر يف اآلية ((( :)85:17ويسألونك عن الروح قل الروح من [عالم] أمر ربي [أي عالم كن] وما أوتيتم من
العلم إال قليالً [لهذا يصعب جداً عليكم أن تفهموا أسرار الروح] )).
ٍ
حجاب من احلكمة أي
سأل الناس الرسول املقدس هذا السؤال ليختربوه هلذا فبإظهار نقص معرفتهم أبقی اللہ سر الروح حمفوظاً وراء
أن الروح ليست من عاِل اخللق بل من عاِل األمر ما يعين أن الروح هي دائماً حتت معجزة [كن] .تستخدم كلمة روح يف القرآن احلكيم
جنود جمندة)).
بصيغة املفرد لكنها تستخدم بصيغة اجلمع يف احلديث الشريف كما يف (( :األرواح ٌ
سؤال :السؤال املنطقي هنا هو أال ينبغي أن تكون كلمة روح بصيغة اجلمع كذلك يف القرآن مادامت تستخدم بصيغة اجلمع يف
احلديث الصحيح؟
جواب :لقد استخدمت يف القرآن بصيغة اجلمع أيضاً لكن يف سياق مفرد مستخدم فیہ بصيغة اجلمع (املقصود أهنا مفرد دائما) قال
موالان (( :روح املؤمنني روحنا)) وقال أيضاً (( :أنتم أبنائي الروحيون وتذكروا أن الروح واحدة)).

فصل 100
من الفرماانت الغنية ابحلكمة حلجة القائم سلم اللہ علیهما(( :إذا كانت قلوبكم صافية نقية سيكون إبمكانكم مشاهدة العرش
العلوي يف هذا العاِل ،إنه ليس بعيداً جداً)).
((إذا أصبحتم أتقياء ستنالون اجلنة يف هذا العاِل -فإن هناك فائدة عظيمة من نيل اجلنة يف هذا العاِل)).
اجلنة والعرش العلوي يعينان حظرية قدس العاِل الشخصي (عاِل الذات) ومعرفة حظرية القدس جتعل من نيل جنة الغد حمتملً اليوم كما
عرفها لهم)) .إن أعظم فوائد جنة حظرية القدس يف هذا العاِل هي أن بنيلہ ينقطع وجود
يف اآلية ((( :)6:47ويدخلهم الجنة ّ
جحيم اجلهل کليا.
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ذكر يف سورة سبأ اآلية ((( :)69:21قلنا يا نار كوني برداً وسالما ً على إبراهيم)) إهنا احلكمة اخلارقة هلل القادر املطلق
حيث أنه ِل خيمد النار لكنه جعلها ابردة .هذه النار الباردة هي أكثر املعجزات عظمة وهي معجزة غري اعتيادية وقد جعلها هللا وسيلة
لألمان.
ابختصار إن رأينا اجليد حول هللا هو أنه جيعل انر جهنم ابردة ووسيلة لألمان من أجل عياله.
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