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 ديباجة الكتاب
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 .}َوَما أَْرَسْلنَ اَك إَّلا رَْحَمًة ل ِّْلَعاَلِميَن{ (:12/201ذكر يف سورة الأنبيناء الآية )

ل كرمحًة للعوامل.  الرتمجة الأوىل: ومل نرسكل اإ

ل كرمحًة لأهل العنامل بأأرسه.  الرتمجة الثنانية: ومل نرسكل اإ

سامعيل بن  آهل اكن القنامئ بدور حرضة اإ براهميكتب يف الرسائر بأأن النيب املقدس سالم هللا عليه وعىل آ آأي آأنه وبأأمٍر من  ،علهيام السالم اإ

 هللا سبب البعث الرويح )القينامة( واليت هبنا ُجعل فعلينًا رمحًة من آأجل آأرواح لك البرش )العناملني(.

 (:1-200/2ويف سورة النرص الآية ) .}إِن اا فََتْحنَ ا َلَك فَْتحًا مُّبِيناً{ (:84/2فتح الآية )ذكرت قينامة النيب املقدس يف سورة ال 

آل معران الآية  .}ِإذَا َجاء َنْصُر اللاِه َواْلفَْتُح، َورَأَْيَت الن ااَس َيْدُخُلوَن ِفي ِديِن اللاِه أَْفَواجاً{ ويف سورة آ

ِعيَسى إِنِّي ُمَتَوفِّيَك َورَاِفُعَك إَِليا َوُمطَهُِّرَك ِمَن الاِذيَن َكفَرُواْ وََجاِعُل الاِذيَن  }ِإْذ ق َاَل الّلُه يَ ا   (:3/55)
ْم ِفيِه  اتاَبُعوَك فَْوَق الاِذيَن َكفَرُوْا إَِلى َيْوِم اْلِقيَ اَمِة ُثما إَِليا َمْرِجُعُكْم فَ أَْحُكُم َبْيَنُكْم ِفيَما ُكنتُ 

 .َتْختَ لُِفوَن{
 فقد ذكر مرارًا بأأن العناملني ومفردهنا عنامل تعين الاكئننات الإنسنانية. ،حقنًا لقد آأرسل هللا نبيه احملبوب كرمحٍة فعلية من آأجل عنامل الإنسنانية

آل محمد وهو خليفة هللا ك ن دليننا يقيننًا اكماًل بأأن الإمنام من آ ن الرشح يف الأعىل جيعل فكرة القينامة الروحية آأظهر من الشمس. اإ ام آأنه اإ

منام النناس. نسنانية من خالل القينامة الروحية ومن خالل مرتبته اكإ  خليفة رسول هللا يصب كرمه النوراين عىل عينال هللا آأي عنامل الإ
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 إهداء

آن احلكمي وعنامل الإنسنانية(( اجملدل  الطوعية لثالث ناهامت بني الأعامل الصناحلة واملس من-1-تعترب طبناعة الرتمجة الإنلكزيية لكتناب ))القرآ

خوٍة حمظوظني ىل يوم اكن ببيناً اإ  ولعنائالمهم احملرتمة. الأ  الأول هو سمس سلطنان ع ي مممن وايذي تعود خدمته الطوعية يف السسييل اإ

آابد وكراتيش يف ابكس تنان حيث معل لس بع س نوات. وخدم آأيضنًا جلنة النور يف جامعنات خناان نفسه  ،يف كّشناف جامعنات خناان يف كرمي آ

س نوات. واكن آأيضنًا من فدائية مركز امجلناعة الطيب للطوارئ حيث خدم مخلس س نوات واكنت زوجته شناممي موهجة يف جامعنات  مخلس

آابد يف ابكس ت آابد وحيدر آ ن شناء هللا س يخناان يف آأمني آ طفلهيام حسن آأاين وسناروش حذو وادلهيام يف خدمة  حذونان لعرش س نوات. واإ

هو سلامن سلطنان ع ي مممن ايذي خدم كاكمرياي يف ابنسش ابرسنال منانديل يف آأوسنت. وهو متطوع كذكل  امجلناعة والإنسنانية. الأ  الثناين

يف آأوسنت من بني املتطوعني من جامعنات الولايت املتحدة الأمريكية. زوجته آأنيال ممرضة تسييل وابلإضنافة لعملهنا كاكمراينة يف ابنسش 

 .LAصحية يف آأوسنت لس نسني وطفلهتم الأوىل عنارفة يه ابرسنال منانديل فقد معلت منسقة يف الهيئة ال 

وعة طخدمت مكت ILGالأ  الثنالث هو نزار سلطنان ع ي مممن ايذي معل مدّرسنًا دينينًا يف املركز الثقنايف لس نة واحدة. وزوجته آأنيس 

يف جامعنات خناان يف هيوسنت لأربع س نوات ومكقدمة تسهيالت لس نسني. كذكل فقد دّرست مكعلمة تربوية دينية لس نة واحدة. وطفلهتم 

 .LAالأوىل مناه جنابني يه 

ن امحلناس والإخالص واحلب الشديد للخدمة وخنابة خدمة عمل اليقني هو ثروة جيدة وعظمية لهملء الأخوة الثالث وآأفراد عنائ المهم. اإ

منام شناه كرمي احلسيين يف هيوسنت املتحدة  الولايت- وتَُذِكُران رعنايهتم املشرتكة لهذا الكتناب ابلفرمنان املبنارك ايذي آألقناه مولان حنارض اإ

 حيث قنال: 1001الأمريكية يف حزيران 

نه من املهم آأن عليمك آأن  عة، يف آأعاملمك وفامي تقومون به،، لك يوم، لك سنا... آأنه عندمنا تنظرون للأمنام حليناتمك يف الولايت املتحدة.)اإ

هذه يه الرسناةل اليت ميكن  ابجملمتع.سالم والكرم وهو العنناية ال آأي جيب آأن تظهروا وجه الإسالم ايذي هو  لالإسالم،تظهروا وهجنًا خمتلفنًا 

و سفرٌي لعقيدتننا وطريقتننا. وهذه فربة لنقل مجلناعيت يف الولايت املتحدة آأن تنقلهنا فأأنمت مجيعنًا ولك فرد منمك ويف حيناتمك الشخصية ه

مضن  احلصول،يزال بعيدًا عن  بورة جديدة لنرشح ونسناعد النناس من غري املسلمني عىل فهم معىن الإسالم. فهذا البدل ولسوء احلظ منا

م يف احلقيقة يف بدلان كهذه حيث عىل فهم اكمل لالإسالم والعنامل الإساليم. ممنا يسبب سوء الإدراك وسوء الفه العنامتني،معرفته وثقنافته 

نه يسبب التوترات. وهذا  حيمت عىل مجيع املسلمني يف الولايت املتحدة مبنا فهيم امجلناعة الإسامعيلية آأن  يشءالرآأي العنام همم جدًا. واإ

 (.يفعلون ومنا يسلكون يقولون ومنا يأأخذوا عىل عناتقهم تصحيحه من خالل منا

العميق ميكنننا القول بأأن سمس وسلامن ونزار مممن وعنائالمهم قد محلوا الإرشناد السنابق يف قلوهبم ومل يظهروا  والامتننانبلك التواضع  

هنم ومن خالل طبناعة ونرش هذا الكتناب نرشوا الرسناةل اجلوهرية واليت يه آأن لك البرش عينال  الكرم ايذي تطنالب به عقيدتننا فقط بل اإ

منام الزمنان كهذا ميكنه آأن ينقل الفهم الصحيح لعقيدتننا وطريقتنناهللا وآأن ختدم عيناهل فهذا يقّربك من لهنام اإ ن كتنااًب من ويح واإ  .ه. اإ
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 كلمة شكر وامتنان
 بسم هللا الرمحن الرحمي

آن "مكل اجملدل الثناين من كتناب فقد آ   ،تزّنه عن لك بفٍة خملوقةٍ الشكر الكثري هلل احلق س بحنانه وتعناىل شأأنه وجل جالهل و  احلكمي وعنامل القرآ

 العزيز جداً عىل طالبننا ايذين يبحثون عن الروحنانية وعمل اليقني. وس يكون هذا الكتناب ذا فنائدة كبرية اإن شناء هللا العزيز. "الإنسنانية

مرًة تلو الأخرى جسود اي رب العّزة امنحننا النجناح والشجناعة لنمدي  الإنسنانية!هذا الكتناب برمحتك الالحمدودة انفعنًا ومفيدًا لعنامل  اجعل هللا!اي 

حسنانك!اليت ل حتىص ولفضكل  والامتننان لنعمكالشكر  اي ودود اي ودود اي ودود اي حمبوبننا  وهناب اي اي رب اي قّدوس اي وهناب اي وهناب واإ

آمني! قلوبننا.ابملعيزات يف  وامل يءالأعظم نأأمل آأن تدوم عذوبة ذكرك املبنارك   آ

 :عىل الرمغ من آأن مولي حّضى يب لأجل عنامل الإنسنانية مبنا فهيم آأعزايئ فناإين آأحب آأن آأقول ،مكة الروحنانيةاي آأعّزاء جنامعة خنان احلمكة ومعهد احل

فناإن آأعاميل )كتيب( حتوي حقنًا القصة الروحية  .جيب آأن يقرآأ آأعزايئ تفنابيل هذه التضحية مرًة تلو الأخرى يف آأعاميل !ليسين كنت قراباًن لأعزايئ

آأعظم وقوموا مبامينة الرتيق  تب يف املس تقبل مبسمولية واهامتمٍ . ادرسوا هذه الك وجتناهدونفون لسبب منا آأو آأنمك ل تسعون خنائللك عزيز. رمبنا آأنمت 

منام واحصلوا عىل رضناه وبراكته الروحية. هل قصيت غري قصتمك يف عمل اليقني  ؟آألست ذرًة ممثِةًل يذراٍت ل حتىص من آأرواحمك ؟ملولان حنارض اإ

 هل نسيننا فكرة احلقيقة الواحدة العظمية؟

 

 نصري ادلين نصري )حب ع ي( هونزاي

22/20/1003 

 

 إقرارات واعرتافات
ومن هجٍة آأخرى فنحن جخولون  الكرمي،من هجة حنن جخولون لكونننا غري قنادرين عىل آأن نعرب بشلٍك اكٍف عن شكران وامتننانننا لفضل ونعم هللا 

كرام ضيفه فرتك هل املزنل.آأيضنًا لعدم متكنننا من تسيي نه املضيف ايذي مل يس تطع اإ  ل لك امٍس من آأسامء حمس نيننا. اإ

هننا حقيقة آأن هذا الكتناب يعود آأيضنًا لأعزايئ نه حصيح آأيضنًا وفقناً  اإ ن شناء هللا فناإهنم س يقبلون هذا. واإ ايذين يممنون مبفهوم احلقيقة الواحدة. واإ

 من العمل لفرمنان "النفس واحدة" آأنننا يف احلقيقة نفٌس واحدة وليك نفهم هذه احلقيقة الفريدة والرائعة مفن الرضوري آأن يكون دليننا الكثري الكثري

حسنانه. هذا الفرمنان لك واحٍد مننا جنًة من التجلينات. امحلد هلل عىل منّه واملعرفة. لقد جعل املوىل حسب  واإ

ن املالئ هنم روح لك هذه الكتب و م فضيةل ادلكتور فقري محمد هونزاي رحر العلوم واحملرتمة كة الأرضينياإ  ملركز العمل واحلمكة  م داامنًا يف قليب اإ

 .للين رش يدة نور محمد هونزاي وزاهر

 

 نصري )حب ع ي( هونزاي نصري ادلين

 م23/20/1003
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 معىن )أجر غري ممنون(
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 .}إَّلا الاِذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصاالَِحاِت َلُهْم أَْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن{ :(48/15غري حمدودين. ادرس الآايت ) وجزاءً  تعين هذه العبنارة ماكفأأةً 
آن بفحة  .الاِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاالَِحاِت فَ َلُهْم أَْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن{}ِإَّلا   :(55/6و ) . اإن خدمة العمل يه 581كذكل قناموس القرآ

ن شناء هللا راض َم عليمك ن جدًا غدًا عندمنا س تعطون ماكفأأة هنائةًل من آأجلهنا. ومن املمكن آأيضنًا آأن يُْنعَ ي ومرسور نيآأمسى اخلدمنات وآأرفعهنا لهذا س تكونون اإ

آمني!  برشٍف عظمي. آ

ناز آأان آأعناين من مرٍض يف القلب وآأتنناول ادلواء ابنتظنام لك ببناحٍ ولك مسناء وآأحفص ضغط ادلم. ورمغ لك هذه الأمراض ل آأعرف كيف خططت لإجن

ن هنناك عدة آأس بناب لهذا: كاملهنا. اإ  هممٍة عظميٍة كهذه ول كيف مت اإ

منام النناس )رويح فداه(. والثناين هو الاعتاكف املس متر ايذي قنام به آأعزايئ التالميذ مبنا السبب الأول هو التأأييد النوراين واملسنا عدة الروحية من حرضة اإ

كامل الكتناب. والسبب الثنالث هو آأن  ،فهيم حب ع ي آأمني ادلين وُدّري علوي آأمني ادلين والصلوات اخلنابة اليت آأّدوهنا من آأجل حصيت ومن آأجل اإ

آأمني ادلين هونزاي وعرفت  يف لك انحية وآأبننايئ الأعزاء جداً ع ي مناجمي ورحمي فتح ع ي ونرسين رحمي تعناونوا مجيعنًا معي  رئيسة اللينة ايمسني نور

ن حفيديت الغنالية جدًا عرفت رويح آأمني ادلين موظفة التد وين رويح آأمني ادلين حب ع ي ودّري علوي ودّري فناطمة قدموا عنناية خنابة بصحيت. واإ

س ية يف جنامعة دار احلمكة قدمت خدمة الطبناعة عىل المكبيوتر مبهنارة وبراعة فنائقتني وزهراء جعفر س ندراين قدمت آأيضنًا هذه اخلدمة والسسييل الرئي 

 آأحينااًن.

ن ع ي قدموا خدمناٍت مل يس بق لهنا مثيل. شنارك معهم سواًي لك من نزار مممن وآأنيس نزار وسلامملكني جسامنيني هام زاهر ع ي وسنارا زاهر  كوهننا

خالص يف خدمنات العمل. وآأعطناان الًك من ادلكتورة ،مممن وآأنيال سلامن  كرمية مجعة وسمس ادلين مجعة اقرتاحنامهم املفيدة. بلك عزٍم واإ
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 -1-جــزء      

 الظل اإلهلي

 رمحن الرحميالبسم هللا 

 من سورة الفرقنان: (86-15/85)ذكر يف الآايت 

 . َيِسيراً{َمدا الظِّلا َوَلْو َشاء َلَجَعَلُه َساِكناً ُثما َجَعْلنَ ا الشاْمَس َعَلْيِه َدلِيالً ُثما قََبْضنَ اُه إِلَْينَ ا قَْبضاً }أََلْم َتَر إَِلى رَبَِّك َكْيَف  

لهيي = النور املزّنل املذكور يف سورة املنائدة  م مَِّن الّلِه ُنوٌر  }قَْد َجاءكُ  :(5/25)ذكر لأحصناب العمل واحلمكة يف الآايت السنابقة آأن الظل الإ
منام الزمنان بلوات هللا عليه ايذي هو م َوِكتَ اٌب مُّبِيٌن{ ن اإ منام الزمنان )آأرواحننا فداه(. يف احلقيقة اإ منام ع ي= اإ هو الظل  ،ن ذرية النيب املقدس والإ

آة ادلاخلية = اجلبني املبنارك لإمنام ال لهيي بنورانيته. اإن هللا نور وظهل هو نوٌر آأيضنًا يف املرآ ن ظل لك الأش يناء ادلنيوية مظمل مناعدا ظل الشمس. الإ زمنان. اإ

آة  ،ولهذا السبب يدعى ظل الأش يناء الشفنافة ذا اكنت هذه الآايت تذكر انعاكس النور آأم  مثاًل،اكملرآ انعاكسنًا وليس ظاًل مظلامً. وهكذا فنالسمال هو فامي اإ

ىل احلرم املقدس )حظرية القدس( ايذي هو ن الظالل املظلمة موجودة يف العنامل السف ي فقط بيامن تعود هذه الآايت اإ يف العنامل  الظل املظمل؟ كذكل فناإ

 العلوي.

منام هو ايذي يقوم جيب آأن نتذكر جيدًا آأن منام الزمنان هو خليفة هللا يف حظرية القدس. وهذا يعين آأن الإ ينبغي آأن يفعل  منا بفعل لك ،بأأمر من هللا ،اإ

منام = حظرية القدس منام اليت يعمل هبنا اكلقنابض والبناسط ،هنناك. وهكذا فناهلل بنورانيته الإ  ولك الأش يناء مبنا فهينا القينامة الروحية حتدث مضن يصبح يد الإ

ىل هذا العنامل وبعد ذكل ومن خالل القينامة ا منام الزمنان( تبسط لك الأرواح الإنسنانية من مقنام الأزل اإ لروحية )البعث( هذين الامسني. وهكذا فيد هللا )اإ

ىل ذ منام ليس وذكل لأ  (86-15/85)ك املقنام. وهذا هو معىن طوي وبسط الظل يف الآايت املذكورة يف الأعىل اتطوي هذه الأرواح وتعيدهنا اإ ن الإ

منام البرشية لكهنا آأيضنًا. منام املتقني بل هو اإ  فقط اإ

 .وامحلد هلل رب العناملني

 

 -1-جــزء      

 والقينامة الروحية "املوت قبل املوت"

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 .)موتوا قبل آأن متوتوا( :قيل يف احلديث الرشيف

من خالل القينامة الروحية.  اللكي،وهبذا قد يكون بوسعمك آأن حتصلوا عىل كزن املعرفة = الكزن  ،حفوى التأأويل: موتوا روحينًا قبل آأن متوتوا جسدايً 

آن احلكمي. (48/5)و  (8/66)و  (183-58-1/58)ادرسوا الآايت   يف القرآ

هننا لسعنادة يل آأن آأدعوا العلامء من بني آأعزايئ طالب  التنابعني. ومع ذكل  لطالهبم الكرميةليدّرسوا احلمكة من هذه الآايت  ،لٌك حسب مزنلته العمل،اإ

ن شناء  بنفيس،فسوف آأحناول آأان  حول كيف منات ُعرفناؤان يف املنايض آأثنناء هذه احليناة وعنادوا لأهلهم  (48/5)آأن آأرشح احلمكة من الآية الأخرية  هللا،اإ

م مولان سلطنان محمد شناه بلوات هللا عليه وسالمه آأن سعداء ومع آأبنناف النجناح لكهنا وثروة داامة من العمل واملعرفة. لهذا السبب اعتناد حرضة الإمنا

 ميوتوا املوت العرفناين )آأي املوت يف نور املعرفة( مراٍت ومرات. آأنيقول ملريديه يف اكري بوزورك 
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 -3-جــزء      

 الروح اإلنسانية والعناية اإلهلية

 بسم هللا الرمحن الرحمي

نسنانية عزيزًة جدًا عند هللا الكرمي الودود املزنه س بحنانه عن لك ان اإ ) :هللا عليهة مولان سلطنان محمد شناه بلوات يقول حرض  ( مك يه !لصفناتالروح الإ

ن يف هذا الفرمعظمية ورائعة تكل منام الرفيع املزنةل من ذرية النيب املقّدس والإمنام ع ي. اإ نسنانية يف الفرمنان املقدس لالإ نان  الأرسار يف معرفة الروح الإ

منامة ووريث عرش الولية وس يد دور القينامة ثورة لكية بنامتة.السنايم حلجة   القنامئ وحنامل نور الإ

ذا منا اس توعب خشص وفهم بعني املعنارف آأو العني البناطنية الإشنارات  يوجد يف هذا الفرمنان كزٌن من العمل الروحناين لأهل البصرية )العني ادلاخلية(. فناإ

نسنان اكمل هو يف بعود سمل الشنامةل اجلنامعة من هذا الكزن فهو س يدرك اب لتأأكيد آأن الروح الإنسنانية اكنت يف معراج لك نيب. وهذا لأن كامل لك اإ

نسنانية معنًا.  القينامة الروحية ودخول اجلنة العرفنانية حيث توجد لك الأرواح الإ

آهل/ اي هللا آأرسل  )اللهم بِل عىل محمد وآآل محمد  (.براكتك وسالمك من خالل محمد وآ

 

 -4-جــزء      

 الشخصية اإلنسانية والكون
 بسم هللا الرمحن الرحمي

تعين لكمة العناملني لك الأفراد من البرش لأن لك واحٍد مهنم هو كوٌن  .}اْلَحْمُد لّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن{ :(2/2)ذكر يف اس هتالل سورة الفناحتة 

نسنان عناملناً  ن اعتبنار الإ آن. اإ  مس تقاًل يف مس تقل. وللرب عننايٌة وتدبري خناص لهذه العوامل الشخصية. فسورة الفناحتة يه آأم الكتناب يذكل فهيي جوهر القرآ

آن وذكر النظنام اخلناص لرتبيته الروحنانية ابحلمكة حلقيقة آأن الروح الإنسنانية عزيزة جدًا عند  وم يءٌ والعقلية هو ترصحي عظمي مذهل جدًا  اس هتاللية القرآ

 هللا الكرمي الودود.

آن احلكمي وذكرت لكمة  13لقد ذكرت لكمة )العناملني(  آن  41 (رب)مرة يف القرآ آيٌة آأو امٌس هلل يف القرآ مرة ولكمة )هللا( آألف مرٍة تقريبنًا. فليست هنناك آ

ن  ل وذكرت معه آأو فهينا الاكئننات الإنسنانية. فبنالإماكن التعبري عن العنناية ابلبرش بطرق عدة ولكن املعىن ايذي فيه الروح الإ سنانية عزيزٌة جدًا عند احلكمي اإ

لهيي آأي آأنه هيبط من  الرب الودود متَضمٌن يف معىن الرب والربوبية آأي الرب وعننايته. حتب الأم طفلهنا الرضيع كثريًا جدًا. وهذا احلب طبيعي وساموي واإ

 كزن بفة العنناية والشفقة واحملبة هلل الكرمي الودود.

 ن هللا آأرمح الرامحني.اإ  (12/43)و (58-21/68)و  (1/252) وذكر كذكل يف الآايت }ِإنا رَبِّي رَِحيٌم َوُدوٌد{ :(22/50)قيل يف الآية 

 

 

 

 

 



 

 ~8 ~ 
 

 -5-جــزء      

 كنوز اهلل والكائنات اإلنسانية
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 .}وَِإن مِّن َشْيٍء ِإَّلا ِعنَدنَ ا َخزَاِئُنُه َوَما ُنَنزُِّلُه ِإَّلا بِقََدٍر ماْعُلوٍم{ :(25/12)ذكر يف الآية 
 اسامً. 254. وعىل لٍك فقد آأعطى القنايض سلامين منصور لـ بوري قناامًة ب اسامً  55اعتربت بشلك عمل عىل آأهننا هذه يه آأسامؤه الأبدية وقد كنوز هللا 

آخرون يعتربوهننا  300ووفقنًا لبعضهم فهذه الأسامء  هنناك آأسامء كثرية هلل مثلام آأن للنيب آأسامء  آأنامس واعترب بعض العلامء وبعض حصنابة النيب  2000وآ

لهيي من خالهل.كثرية آأيضنًا. فقد   آأعطي لك نيب من الأنبيناء اسامً اعتناد آأن يلمتس املسناعدة من البالط الإ

منام الزمنان يعمل الاوعرشين آألفنًا من الأسامء وفقنًا لقنانون آأن لك نيب اكن  ةويعين هذا آأن هلل مئة وآأربع ن اإ مس الأعظم لأهل زمنانه وهكذا فبلك تأأكيد اإ

ماكن آأحد آأن جيد املمر هلل يف تعددية آأسامء هللا.م. امحلد هلللأجلننا يف الوقت احلنارض اكلمس الأعظ  ! فلو مل يكن كذكل ملنا اكن ابإ

منام الزمنان ن اإ لهية ،وهكذا فناإ  لطيف جدًا مع لك الاكئننات الإنسنانية. ،ايذي هو خليفة هللا وامسه النوراين الأعظم يف موقعه مكظهر الصفنات الإ

آن ايذي يعين الواحد ايذي يغذي ابس متراراس تخدام الامس الوبفي ]رب[ يف ال يتكرر ىل الكامل ،املغذي الأفضل ،قرآ  ،وايذي يرفع ويسبب الوبول اإ

طعناهمم.  ايذي يغذي مجيع اخمللوقنات ويصون اإ

 

 -6-جــزء      

 سجود املالئكة آلدم وأبنائه
 بسم هللا الرمحن الرحمي

لِيَس َلْم َيُكن مَِّن  }َوَلقَْد خََلقْنَ اُكْم ُثما   :(1/22)ذكر يف الآية  َصواْرنَ اُكْم ُثما قُ ْلنَ ا لِْلَمآلِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم فََسَجُدوْا ِإَّلا إِب ْ
 .السااِجِديَن{
آدمويف احلقيقة خلقننامك جسداًي مث س ببّ  :حفوى التأأويل آدم آأو وريث آ يث ح  ،ننا وبولمك جلنة حظرية القدس بوبولمك بقينامة النفس الواحدة الروحية = آ

 كنمت قد خلقمت وفقنًا لصورة الرمحن وقد جسدت لمك املالئكة عند جسودهنا لآدم.

ىل حظرية  "َصواْرنَ اُكمْ "ويف  ،ن )مث( يبدآأ اخللق الروحناينمِ  ،اخللق اجلسدي الاكمل "خََلقْنَ اُكمْ "تتضمن الآية املذكورة يف الأعىل  يذكر الرتيق اإ

آن احلكمي وعنامل الإنسنانية" من  48 زءاجلآأيضنًا  اقرآأ . يذكر جسود املالئكة لآدم وآأبننائه القدس واخللق وفقنًا لصورة الرمحن. وآأخرياً   ."2جمدل - القرآ

ن منا مت تأأسيسه وترس يخه عىل آأسناس ادلليل القرآآين معمتٌد لكينًا وبشلٍك  حصلت هذه احلنادثة لآدم بوعي بيامن حصلت لأبننائه بال وعي وعىل آأية حنال فناإ

 مطلق.

 ونورًا يف لسناين. برصي،ونورًا يف  مسعي،ونورًا يف  قليب،اللهم اجعل يل نورًا يف 
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 -7-جــزء      

 ميثاق "أَلْسُت"
 بسم هللا الرمحن الرحمي

آدم واملسمّ  نسنان اكمل[ بزمٍن معني بل تس متر سلسلهتم يف هذا العنامل بشلٍك دامئ.ل ينحرص بين آ  ون النناس الاكملون ]املفرد اإ

هننا حلقيقٌة آأن هللا مس متٌر يف خلق العوامل  وهكذا الشخصية فناملعيزة الهنائةل العظمية يف /آألست/ تس متر ابحلدوث يف لك عرٍص وفقنًا لتجدد الأمثنال. واإ

نسناٍن اكمل. ،بشلٍك دامئ نه من الواحض اجل يي آأن ميثناق /آألست/ يتجدد يف العنامل الشخيص للك اإ  لهذا فناإ

آدم يف الآية )سمال: منا الرس يف ذكر بين  آدم مس تثىن من هذا القنانون آأم آأن هنناك حمكة آأخرى خمبأأة يف عدم 1/211آ آدم نفسه ل يذكر؟ هل آ ( بيامن آ

 ذكر امسه؟

آدم هذا ادلور يف الآية السنابقة اليت يه موضوع النقناش لأنه يعترب ابننًا لآدم ابلنس بة لدلور السنابق ويف ادلور ا آدم اجلواب: يذكر آأيضنًا آ وآأبو حلنايل هو آ

 البرش.

 

 -8-جــزء      

 عامل اخللق وعامل األمر
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 .}أَّلَ َلُه اْلخَْلُق وَاألَْمُر تَبَ اَرَك الّلُه َربُّ اْلَعاَلِميَن{ :(1/58ذكر يف الآية )
ن هل اخللق والأمر انسبه: -2-الرتمجة   رب العوامل الشخصية. ،تبنارك هللا ،اإ

ليه آأي انسبه: -1-الرتمجة  ن هللا هو رب العوامل الشخصية ورب الرباكت الأزلية بال ابتداء والأبدية بال انهتناء. :فعنامل اخللق وعنامل الأمر يعودان اإ  )خيّصنانه( اإ

ن عنامل اخللق هو العنامل اجلسامين املنادي . ويف عنامل يعنامل الأمر فهو العنامل الرويح ايذي هو عنامل الالماكن وهو العنامل العلو  ناايذي هو حتت املاكن والزمنان آأم اإ

رادةٍ  الأمر ل حتدث الأش يناء كنسيجةٍ  آن احلكمي ويف بننائع  للأس بناب والعلل بل ابإ لهية اليت جتدهنا يف القرآ لهية. ولكمة ]كن[ يه مثناٌل عىل الإرادة الإ اإ

منام سلطنان محمد شناه آأحصناب املقنامنات ادلينية الرفيعة. وحي لهية. وقد رشهحنا الإ آن املقدس ابللغة العربية فلكمة ]كن[ يه ابلعربية وتعين الإرادة الإ ث آأن القرآ

جنة كونية. ولك واحد من هملء املالئكة هو كوٌن  ومنتّه،بفضل كرمه  ،اخللق. جيعل هللا س بعني آألف مكٍل مضن العنامل الشخيص وايذي هو مضن مفهوم

 نوراين.

ىل كتناب آألف حمكة )حمكة ار   ( من آأجل تفنابيل عن لكمة ]كن[.52-181جع اإ

آن ا اس متع ىل القرآ  لنناطق فهو يتلكم فقط عن املعيزاتاإ

 اليوم هو رب الزمنان ويف يوم احملرش هو كتناب الأعامل.
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 -9-جــزء      

 الناس أمجعون كامنون يف كل فرد بالقّوة
 بسم هللا الرمحن الرحمي

}ِمْن أَْجِل ذَِلَك َكَتْبنَ ا َعَلى َبِني ِإْسرَائِيَل أَناُه َمن قَتَ َل نَْفسًا بَِغْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد ِفي األَْرِض   :(5/31)ذكر يف الآية 
 َفَكأَناَما قَتَ لَ الن ااَس َجِميعاً َوَمْن أَْحيَ اَها َفَكأَناَما أَْحيَ ا الن ااَس َجِميعاً{.

يف لك فرٍد وميكن لهذا الفرد آأن يكون فناعاًل )حقيقة فعلية( يف املس تقبل. آأي ميكنه  يقة آأن النناس مجيعنًا موجودون ابلقوةيعكس هذا القنانون القرآآين حق 

 وبأأمٍر من هللا آأن يكون كواًن اكماًل يوجد لك النناس فيه.

منام الزمنان )آأرواحننا فداه( يف العنامل الشخيص للسناكل ن روحينًا ييصبح وفقنًا لهنا مجيع النناس موجودحتدث القينامة الروحية واليت  ،وعندمنا يرشق نور اإ

 ن(.ي)حنارض 

منام النناس ع منام املتقني كام آأنه اإ منام الزمنان عىل عينال هللا يف القينامة الروحية. فهو يف احلقيقة اإ نه من يوجد نعم ل منهتية ول تنفذ من اإ ىل السواء. اإ

ىل اجلنة.  الرضوري آأن نذكر الآن ويف لك مرة آأن ن النجناة واخلالص حقنًا هو يف آأن تذهب اإ ىل اجلنة بوسناطة القينامة الروحية. اإ النناس يذهبون مجيعنًا اإ

 ومع ذكل فناإن هنناك درجناٍت ومراتب للنجناة واخلالص آأيضنًا.

 اللهم بِل عىل محمد وآآل محمد.

 

 -11-جــزء      

 "اللفيفقانون الطي "
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 .}َوقُ ْلنَ ا ِمن َبْعِدِه لَِبِني ِإْسرَاِئيلَ اْسُكُنواْ اأَلْرَض فَ ِإذَا َجاء َوْعُد اآلِخرَِة ِجْئنَ ا ِبُكْم َلِفيف اً{ :(21/208الآية )ذكر يف 
فضٌل عظمي من هللا عىل هذا يعين آأن القينامة الروحية لأهل العنامل بأأمكهل حتدث يف النفس الواحدة. وبال وعي مهنم يدجمون فهينا ويذهبون اإىل هللا. وهذا 

ن قنانون الطي هو قنانون القينامة الروحية  آ لك الأمثةل يف القر  وبه ترتبطالبرش. وابختصنار فناإ ن احلكمي عىل تنوعهنا واختالفهنا. آأي آأن لك القصص والأمثنال آ

آن احلكمي تتضمن تأأويل القينامة الروحية. مفن الرضوري ذكرهنا مرًة تلو الأخرى فقد نس هينا  من  النناس مع آأن فهينا فوائد ل حتىص هلم. الشعر التنايليف القرآ

 البوروشناسكية منناسب هننا:

ىل جملس ايذكر!  آأهينا النناس لقد قنامت القينامة فتعنالوا اإ

 فناللحن املُلهُِم لصور اإرسافيل يف آأذن ايذاكر العنارف عذٌب ومجيل للغناية

ن شناعر هللا! عندمنا تذهبون غدًا للينة آأنمت وابيق النناس س تير   بون )س تعرفون( املعيزات فقط.اإ
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 -11-جــزء      

 سورة الرمحن واإلنسان
 بسم هللا الرمحن الرحمي

آن احلكمي كام ذكرت آأيضنًا يف ماكٍن واحد من ن يف هذا  ذكرت النعم الظناهرة والبناطنية هلل تعناىل جل جالهل بشلٍك فنائق امجلنال مضن القرآ سورة الرمحن واإ

 .حلمكٌ كثريةٌ 

آن( فهذه السورة تعترب مثناًل للكامل يف جاملهنا الرويح وروعهتنا. وعند النظر فهينا ابلعني البناطنية )عولسورة  - ني القلبالرمحن امٌس آآخر هو )عروس القرآ

سنام اللطيفة للاكئننات اجلنة داامنًا وقد ذكر اجلن هننا آأيضنًا فهم الأج  حيصل الإنسنان عىل يقنٍي اكمٍل بأأن هللا قد آأبقى عنامل الإنسنانية يف البصرية( عني

آن. فهذه السورة  املليئة ابحلمكة الإنسنانية. من الهنام هننا آأن نتفكر يف حقيقة آأنه لو مل يكن. اجلن جبامل حورايت وش بنان اجلنة ملنا ذكروا يف عروس القرآ

اجلن آأو اجلسد اللطيف منفصٌل حنالينًا آأي يف الوقت  تذكر بسسلسٍل منطقي النعم امجليةل والرائعة اليت مينحهنا هللا للبرشية بشلٍك خناص. فعىل الرمغ من آأن

ل آأنه س يصبح لبناسنًا رائعنًا ولطيفنًا للبرشية عندمنا حيني الوقت. وحيامث يذكر اجلن تذكر املالئكة تلقنائيناً   وذكل لأن آأتقيناء اجلن مالئكة. ،احلنارض اإ

 الإنسنانية لأن البرش عيناهل.يتبني من سورة الرمحن آأن لك الهبنات العظمية اخلنابة هلل يه من آأجل عنامل 

 .امحلد هلل رب العناملني

 

 -11-جــزء      

 سورة الرمحن والبشر
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 .}الراْحَمُن، َعلاَم اْلقُرْآَن، خََلَق اْْلِنَساَن، َعلاَمُه اْلَبيَ اَن، الشاْمُس وَاْلقََمُر بُِحْسبَ اٍن{ :(5-55/2) :ذكر يف الآايت
منام.حفوى  آن يف نورانية الامس الأعظم مثلام عمّل الأسناس والإ آن: عمّل الرمحن نبيه النناطق القرآ  التأأويل: الرمحن عمّل القرآ

 للقينامة الروحية. الارتقنائيةخلق الإنسنان: خلق الإنسنان الاكمل يف ادلرجنات املتقدمة 

 آأي التأأويل. ،علّمه البينان: علّمه عمل البينان

ان الشمس والقمر ايذي هو يف العوامل الثالثة العنامل الظناهري آأو املنادي وعنامل ادلين وعنامل الوحدانية. عنامل الوحدانية هو حظرية يسبع هذا ذكر نظنام دور

ن نوراً القدس يف العنامل الشخيص حي واحد آأي نور الشمس ونور القمر ونور النيوم هو لكه نفس  يشءعىل نور والوحدانية  ث وفقنًا للقينامة الروحية فناإ

وجد نور واحد لنور آأي نوٌر واحد. واحلمكة التأأويلية من هذا يه آأن يف القرآآن مخسة آأنوار آأو مخسة جتلينات لنفس النور الواحد آأمنا يف حظرية القدس فيا

ن الفنناءفقط لهذا قيل  منام  اإ آن هو آأيضنًا مصطلح تقين خناص وهذا مبعىن آأن الفنناء يف الإ منام يف القرآ آن مع الإ آن. فروحينًا القرآ منام هو نفسه الفنناء يف القرآ والإ

آن.  مع القرآ

حسنانه.  وامحلد هلل عىل منّه واإ
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 -13-جــزء      

 سورة الرمحن والبشر
 بسم هللا الرمحن الرحمي

ن يف سور آية وثالُث اإ له  ركعنات ة الرمحن مثناٍن وس بعني آ وثالثون قسامً من نعم هللا العظمية يف هذه السورة نًا. آأي لقد ذكر واحد يوواحد وثالثون كزنًا اإ

 جلنان(؟املليئة ابحلمكة. وبعد ذكر نعم لك كزٍن يُس ئَُل الإنس واجلن: بأأي آآلء ربكام تكذابن )آأي من نعم ربكام تنكران لكيكام آأهينا الإنس وا الأّخناذة

ناكرهنا وتكذيهبنا.ويطرح السمال بصيغة الأمر احلنازم ليك جيعل النناس يدركون ويلحظون ويعرف  ون نعم هللا البناطنة. فعدم معرفة النعم هو مبثنابة اإ

نسنان يبدآأن بوقت واحد معناً  نسناين من طني ايبس تسمع هل رنة )بلصنال(. وتأأويل هذا آأن اخللق الرويح والقينامة الروحية لالإ  آأي يازامن ابتدآأ اخللق الإ

شنارة هذا هو الطنني يف الأذن ز  آن.من حدوهثام مع بعضهام. واإ  ايذي هو نفس الطني الراّنن والبعوضة اليت ذكرت يف القرآ

}قُ ْلنَ ا يَ ا نَ اُر   :(12/65وتأأويل هذا آأن اخمللوق اللطيف خيلق من انر ابردة. ذكرت الننار البناردة يف سورة الأنبيناء الآية ) ،خيلق اجلن من لهب الننار
 .ُكوِني َبْرداً َوَسالماً َعَلى ِإْبرَاِهيَم{

 .من بني معيزات حرضة املوىلآأيضنًا وهذه 

 النعمة للبرش يف حقيقة آأن اجلن خيلقون من الننار البناردة؟ سمال: منا

ن اجلن ايذين  م مالئكة آأيضنًا  م الأجسناد النورانية للبرش  طنار اجلنة  وابرتداء هذااجلواب: اإ اجلسد النوراين س يطري الإنسنان ليس فقط مضن س يناج واإ

 اخلنابة و م آأيضنًا لبناس الأتقيناء وهذه النعمة مذهةل هلم بشلك فنائق للغناية.. فللين ذامهم آأيضناً بل خنارهجنا 

 

 -14-جــزء      

 سورة الرمحن واإلنسان
 بسم هللا الرمحن الرحمي

آ آأي آأنواٍر تكل امخلسة اليت ذكرت آأهننا يف القر سمال:   ؟21جــزءن يف آ

هننا نور هللا الساَماوَاِت وَاأْلَْرِض َمثَ ُل ُنورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصبَ اٌح اْلِمْصبَ اُح ِفي زَُجاَجٍة  }اللاُه ُنوُر   :(18/35الآية ) ،جواب: اإ
َتْمَسْسُه    َكاُد زَْيُتَها ُيِضيُء َوَلْو َلمْ الزَُّجاَجُة َكأَناَها َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ ُيوقَُد ِمن َشَجرٍَة مُّبَ ارََكٍة َزْيُتوِنٍة َّلا َشْرِقياٍة َوَّل َغْربِياٍة يَ 

 .ْيٍء َعلِيٌم{نَ اٌر نُّوٌر َعَلى ُنوٍر َيْهِدي اللاُه لُِنورِِه َمن َيَشاُء َوَيْضرُِب اللاُه اأْلَْمثَ الَ لِلن ااِس َواللاُه ِبُكلِّ شَ 

 .}َوَداِعياً إَِلى اللاِه بِ ِإْذِنِه َوِسرَاجاً مُّنِيراً{ :(33/86ونور النيب الآية )

آن الآية ً مِّْن أَْمرِنَ ا َما ُكنَت َتْدرِي َما اْلِكتَ اُب َوَّل اْْلِيَماُن َوَلِكن َجَعْلنَ اهُ  :(81/51) ونور القرآ   }َوَكذَِلَك أَْوَحْينَ ا إِلَْيَك رُوحا
 .ُنوراً ناْهِدي بِِه َمْن ناَشاء ِمْن ِعبَ اِدنَ ا وَإِناَك َلَتْهِدي إَِلى ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم{
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منام الآية )  ُنوراً  }يَ ا أَيَُّها الاِذيَن آَمُنوا اتاقُوا اللاَه وَآِمُنوا بِرَُسولِِه ُيْؤِتُكْم ِكفْ لَْيِن ِمن راْحَمِتِه َويَْجَعل لاُكمْ  :(51/14ونور الإ
 .َتْمُشوَن بِِه َوَيْغِفْر َلُكْم َواللاُه َغُفوٌر راِحيٌم{

اْلُمْؤِمِنيَن وَاْلُمْؤِمنَ اِت َيْسَعى ُنوُرُهم بَْيَن أَْيِديِهْم َوبِأَْيَماِنِهم ُبْشرَاُكُم    }َيْوَم َترَى :(51/21ونور املممنني واملممننات الآية: )
 .اْلَيْوَم َجن ااٌت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر خَاِلِديَن ِفيَها ذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلَعِظيُم{

منام الزمنان هو خليفة هللا وخلي ن الرس العظمي يف آأن اإ }ذَِلَك بِأَنا اللاَه ُهَو   :(13/61الآية ) الكتناب النناطق مع هللا آأي آأني كتناب هللا  ،فة نبيهاإ
}َهذَا ِكتَ اُبنَ ا يَنِطُق   :(85/15) :والآية .اْلَحقُّ وَأَنا َما َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ُهَو اْلبَ اِطُل وَأَنا اللاَه ُهَو اْلَعِليُّ اْلَكبِيُر{

آن آأيضناً  .بِاْلَحقِّ إِن اا ُكن اا َنْستَنِسُخ َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن{َعلَْيُكم   منام  ،وخليفة القرآ جيب آأن يودل يف ايذهن ويس تذكر ابنسبناه. وهكذا فناإن نور اإ

نور املممنني واملممننات يف  وهو نور النيب بوبفه وريثه )خليفته( وهو نور القرآآن يف س يناق التأأويل آأو املعرفة وهو ،الزمنان هو نور هللا وذكل مكمثٍل هل

 س يناق كونه هنادهيم )مرشد م(.

  ؟املذكورين يف هذا السورة )املغربني( و (سمال: منا هام )املرشقني

هنام العقل اللكي والنفس اللكية  النناطق والأسناس وهام مرشيق ومغريب نور التوحيد. ،جواب: اإ

 ؟(سمال: منا هو تأأويل )مرج البحرين

منام الزمنان يف العنامل الشخيص للسناكلجواب: عندمنا يرشق نور  حتدث القينامة الروحية حيث يفيض الهنران من جّراء معل اإرسافيل ومعل عزرائيل.  ،اإ

حصناؤهنا من هذين الهنرين. وقد تكرر ذكرهام  ىل  61الأجزاء من  اقرآأ  –فتتلقى الاكئننات الإنسنانية اللملم واملرجنان ل ميكن اإ  من هذا الكتناب ابنسبناه. 10اإ

 

 -15-جــزء      

 سورة الرمحن واإلنسان

 بسم هللا الرمحن الرحمي

ذا /سناكل/ مفردهناالعنامل الشخيص )السنالكون(  يدعى املسنافرون يف / عنارف/ مفردهنا لهية فسوف يتقدمون ويصبحون عنارفنيمت منحهم العنناية الإ  واإ

ىل فُ  يشناهد منام الزمنان ُراّبن السفينة لك عنارف يف الوقت املنناسب معيزة جت ي العرش عىل املناء ومن مث يتحول العرش اإ كل النجناة واخلالص. ويصبح اإ

من جنانب (. وهكذا يندمج فيه لك النناس. وهذا بسبب حقيقة كونه خليفة هللا 36/82وس يدهنا ويف املعىن التأأوي ي يصبح الُفكل املشحون وفقنًا للآية )

ىل درجة ومرتبة الفنناء يف هللا واإ  منام النناس. ولأن هللا آأرمح الرامحني فقد هيأأ هذه الوس يةل ليك يرفعهم ويرقهيم اإ ماكهنم ومن جنانٍب آآخر هو اإ ل ملنا اكن ابإ

ىل العرش   رب العرش مبفرد م )لوحد م(. والاندمناج يفالصعود اإ

منام الزمنان(  فَ اٍن، َويَْبقَى وَْجُه رَبِّكَ )الفكل( }ُكلُّ َمْن عَلَْيَها   :(11-55/16جناء يف الآايت ) يبقى )ُذو اْلَجالِل وَاْْلِْكرَاِم  )خليفة هللا اإ

 .{(للأبد
منام الزمنان وجه هللا؟  سمال: يف آأي معىن يكون اإ

منام الزمنان. منام هو وجه هللا مبعىن آأن معرفته تتحقق فقط من خالل معرفة اإ  جواب: الإ

 (.564-12انظر آأيضنًا يف "آألف حمكة" احلمك )
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 -16-جــزء      

 سورة الرمحن واإلنسان
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 .{)جديد(}َيْسأَُلُه َمن ِفي الساَماوَاِت وَاأْلَْرِض ُكلا َيْوٍم ُهَو ِفي َشْأٍن   :(55/15قيل يف الآية )
براهمي وموىس وعيىس  يويف الأرض آأ  السامواتحفوى التأأويل: يسأأهل لك آأولئك ايذين يف  آدم ونوح واإ يف ادلوائر الثنانوية والأسناس ية. مثاًل يف دوائر آ

 متجددًا )حةّل جديدة( بيامن يف بفناته وجوهره )ذاته الأبدية( فهو يف نفس احلناةل. لكً ومحمد والقنامئ )سالم هللا علهيم مجيعنًا(. مفن انحية املظهر فناإن هل ش

آدم! آأطعين :ة للنناس. كام يقول احلديث القديويوجد فهينا نعٌم عظمي  آأجعكل مث ي...((. ،))اي ابن آ

آخر: ))اي ابن  آدم!ويقنال يف حديث آ فأأان يٌح ل آأموت آأطعين فامي آأمرتك به آأجحم عام منعتك عنه آأجعكل حينًا ل متوت آأبدًا. اي ابن  ،لقد خلقتك للأبدية آ

ذا قلت  آدم آأان القوي اجلبنار اإ ذا قلت  ،)كن( فيكون ليشءٍ آ  كن فيكون((. ليشءٍ آأطعين فامي آأمرتك به وامتنع عام منعتك عنه حىت آأجعكل قواًي اإ

 

 -17-جــزء      

 سورة الرمحن واإلنسان

 بسم هللا الرمحن الرحمي

أَْقطَاِر الساَماوَاِت وَاأْلَْرِض فَ انُفُذوا َّل  }يَ ا َمْعَشَر اْلِجنِّ وَاْْلِنِس ِإِن اْسَتطَْعُتْم أَن تَنُفُذوا ِمْن   :(55/33يف الآية ) قيل
 .تَنُفُذوَن ِإَّلا بُِسْلطَاٍن{

ىل الالماكن سهةل؟ حناولوا آأن جتّربوا :حفوى التأأويل ذكل  لكن لن تكونوا قنادرين عىل فعل ،اي معرش اجلن والإنس هل تعتقدون آأن الرحةل من املاكن اإ

 ادلليل )الربهنان( الساموي. ،القهنّار ،الامس الأعظم ،القينامة الروحية ،سلطنان. سلطنان يعين جحة القنامئال بدون 

ل النعم. وحىت لو ذكر اجلحمي )هجمن(  يشءمن الكنوز اليت فهينا نعٌم عظمية داامة ول ( 32)حتتوي سورة الرمحن عىل آأربعون تنقص تسعة  ابختصنار، فهيم اإ

 نناس نسيجة هجلهم يعتربون هجمن مبعىن سليب.( فهو كذكل مصدر نعٍم حقيقية. فبعض ال 88-55/83هننا )

 يقول مولان الرويم عن مرشده الاكمل سمس تربيز:

 جنيّت ،حجميي ،معبدي ،مسجدي

لهيي.  آأقول حقيقًة آأن لك هذا هو سميس واإ
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 -18-جــزء      

 سورة الرمحن والناس
 بسم هللا الرمحن الرحمي

أَنا اللاَه َسخاَر َلُكم ماا ِفي الساَماوَاِت َوَما ِفي اأْلَْرِض وَأَْسَبَغ عَلَْيُكْم نَِعَمُه  )ابلعني البناطنية( }أَلَْم َترَْوا   :(32/10) :ذكر يف الآية
 تمكد هذه الآية بشلٍك مبنارش آأن النعم مجيعهنا يف سورة الرمحن. .ظَاِهرًَة َوبَ اِطَنًة{

آن احلكمي يه يف ن لك العظنات يف القرآ ))اخللق عينال  :التأأويلية. لأن يف دوران الأخري هنناك فرمنان مرشٌق وُمرشد من هللا ونبيه وهوجحناب احلمكة  اإ

ابخلري مطنابقنًا لرىض هللا هللا(( لهذا ومن آأجل آأمنية )يمتىن هللا اخلري لعيناهل( هللا ابخلري لعيناهل. نرغب آأن نتفكر ونتأأمل يف آأرسار القرآآن حىت يكون متنيننا 

آمني!  تعناىل. آ

 

 -19-ء      جــز 

 سورة الرمحن واإلنسان
 بسم هللا الرمحن الرحمي

كرام آأي منام الزمنان( :يف هنناية سورة الرمحن املبناركة يوجد تلميح لالمس الأعظم املقدس هلل ذو اجلالل والإ منام والقينامة  ،)اإ لأنه فقط من خالل الفنناء ابلإ

وايذي يدعى س يناج نورانيته )احلرم  ،الروحية ميكن معرفة الأرسار العظمية يف سورة الرمحن. فنالإمنام املبني )آأرواحننا فداه( هو الامس الأعظم هلل احلي

 ينات.متعددة من التجل  آأرسار املعرفة يف شلك آأنواعٍ  تظهر املقدس آأو حظرية القدس( حيث

منام ايذي عني من قبل هللا جلعل لك نه الإ آن. اإ منام الزمنان هو امس هللا احلي ايذي ذكر يف آأمناكن متعددة وكثرية من القرآ البرش يركبون فكل  آأقسم ابهلل آأن اإ

وَآَيٌة لاُهْم أَن اا َحَمْلنَ ا  } :(36/82النجناة من خالل القينامة الروحية لأهل العنامل بأأمكهل من البرش تكون يف الفكل املشحون املذكور يف الآية )
 .ُذرِّياَتُهْم ِفي اْلفُ ْلِك اْلَمْشُحوِن{

الإمنام جعفر بن محمد /ع/ قنال: ))العناملني تعين البرش فقط  آأن))العناملني تعين املالئكة واجلن والبرش فقط((. وروي  :روي عن حرضة ابن عبناس آأنه قنال

ن هذه الإشنارة يف غناية الأمهية.  ايذين لك فرٍد مهنم هو عنامل مس تقل رحد ذاته((. اإ

 

 -11-جــزء      

 اإلنسانيةسورة الرمحن والكائنات 
 بسم هللا الرمحن الرحمي

}ِإنا الّلَه َلُذو َفْضٍل َعَلى   :(1/183عىل عنامل الإنسنانية واليت رّصح هبنا يف آآايت مثل الآية: ) يوجد يف سورة الرمحن ضامنٌة لنعم هللا الالمنهتية
 .}أَّل ِإنا أَْولِيَ اء الّلِه َّلَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَّلَ ُهْم َيْحزَُنوَن{ :(20/61والآية ) .الن ااِس َولَ ِكنا أَْكَثَر الن ااِس َّلَ َيْشُكرُوَن{

 .}َوَلُه أَْسَلَم َمن ِفي الساَماوَاِت َواألَْرِض طَْوعاً َوَكْرهاً وَإَِلْيِه ُيْرَجُعوَن{ :(3/43احلمكة الهنائةل يف الآية ) تأأملوا آأيضناً 
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 .}َولِّلِه َيْسُجُد َمن ِفي الساَماوَاِت وَاأَلْرِض طَْوعاً َوَكْرهاً{ :(23/25كذكل فقد ورد يف الآية )
 

 -11-جــزء      

 بين آدم
 بسم هللا الرمحن الرحمي

آخر :قيل يف احلديث الرشيف آدم عىل بورته((. وهنناك آأيضنًا حديث آ آدم((. :))خلق هللا آ  ))لك من يدخل اجلنة س يكون عىل بورة آ

آدم عىل بورته الرحامنية  ؟سمال: آأين ومىت خلق هللا آ

واحدة يه الصورة اليت اكنت هل قبل دخول احلرم املقدس  ،لآدم هنناكالإجنابة: عندمنا دخل احلرم املقدس )حظرية القدس( آأو اجلنة مت تصوير بورتني 

 والفنناء ابهلل والأخرى الصورة اليت منحت هل بعد دخول احلرم املقدس ويه بورة الرمحن.

ذا اكن لك من يدخل اجلنة يدخ  آدم فنالسمال هو هل يه الصورة الإنسنانية )الصورة سمال: اإ ذا اكنت الأخرية برشية( آأم بورة الرمحال لهنا يف بورة آ ن؟ واإ

 مفنا هو برهناهننا القرآآين؟

)جسداًي وروحينًا وعقلينًا يف وحدة  }َوَلقَْد خََلقْنَ اُكمْ  :(1/22الإجنابة: لك من يدخل اجلنة س يكون يف بورة الرمحن والربهنان القرآآين هو الآية )

آدم(  ،النفس الواحدة لقد جسدت املالئكة لآدم يف  .ُثما قُ ْلنَ ا لِْلَمآلِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم{)آأي بورة الرمحن يف حظرية القدس(  ُثما َصواْرنَ اُكمْ آ

آدم )فيه( ماكنني: السيود الأول اكن يف بداية مزنةل اإرسافيل والثناين اكن يف احلرم املقدس )حظرية القدس(. يف الك املاكنني كنمت بني املالئكة  ومضن آ

 .ا خَْلُقُكْم َوَّل َبْعُثُكْم ِإَّلا َكَنْفٍس وَاِحَدٍة{}ما : 32/14كذكل. ودليل قرآآين آآخر هو الآية 
 

 -11-جــزء      

 بين آدم
 بسم هللا الرمحن الرحمي

عََلى   }َوَلقَْد َكراْمنَ ا َبِني آَدَم وََحَمْلنَ اُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلبَْحِر َورَزَقْنَ اُهم مَِّن الطايِّبَ اِت َوَفضاْلنَ اُهمْ (: 21/10قيل يف الآية )
 .َكثِيٍر مِّماْن خََلقْنَ ا َتْفِضيالً{

ىل مالئكة مع  آدم اليت ذكرانهنا للتو يه يف الآية الشنامةل اليت يف الأعىل. آأي آأهنم يصريون اإ ن لك التلميحنات اإىل عظمة وخفنامة آأبنناء آ مالئكة ويسجدون اإ

آة والعكس ابلعكس. وبلكامٍت  آدم آأيضنًا عندمنا دخلت الأرواح  ،آأخرى لآدم خليفة هللا ويصبحون الوجه وينظرون يف املرآ آدم مالئكًة وآ لقد آأببح بين آ

آدم عىل منت السفينة اك منام الزمنان واملعيزة العظمى لتج ي العرش عىل املناء. وعندمنا اكن لك آأبنناء آ ن املالك الأعىل مجيعهنا سفينة النجناة اكن هذا نور اإ

آدم هو  الأكرم الأكرم الأكرم. خيتئب الكثري من احلمك يف :يتلو ىل هذه احلمكة يرجع آأن الرس املكنون يف تكرمي بين آ آدم. واإ هذا مبنا فهينا حمكة تكرمي بين آ

 ظناهٌر وج ي الآن.
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 -13-جــزء      

 بين آدم
 بسم هللا الرمحن الرحمي

من املهم قبل آأن نرشح احلمكة التأأويلية من  وَاْشرَُبوْا{.}يَ ا بَِني آَدَم ُخُذوْا زِينََتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وُكُلوْا   :(1/32ذكر يف الآية )

آدم. :هذه الآية آأن نذكر آأن الفرمنان الرفيع  ))اخللق عينال هللا(( هو عن بين آ

آدم. وفقناً  ن خلق بين آ س يفناجئمك حامتً. وتأأويلهنا هو  }خَلَقَُكم مِّن ناْفٍس وَاِحَدٍة ُثما َجَعَل ِمْنَها زَْوَجَها{ :(35/6ملنا يقول القرآآن يف الآية: ) اإ

آدم يف درجناٍت و  ن بين آ لهية )الروح الُقدس( اليت نفخت فيه. اإ آدم خلقت مبنارشًة من الروح الإ يف عنامل  مننازل خمتلفة يف هذا العنامل سواءً آأن آأرواح بين آ

ن  ،ادلين آأو عنامل ادلنينا )العنامل املنادي(. يعمل النناس معناً  لهيي. وهكذا يتعناونون ويسناعد بعضهم بعضنًا. اإ آدم تعين النور الإ لهية اليت نفخت يف آ الروح الإ

منام الزمنان مكنونةً  يف لك آأبننائه آأي يف لك آأعضناء ))عينال هللا((. جيب آأن نس تذكر آأنه وبأأمٍر من هللا يوجد وريث لآدم  فبنالإماكن آأن تكون رشارة نور اإ

منام الزمنان. ،خليفة هللا يف لك عرص  ويدعى اإ

آنفنًا تلقى آأولئك ايذين مينارسون العبنادة النورانية آأمرًا بأأن ينوُروا قلوهبم )البناطن( آأثنناء لك عبنادٍة كهذه وآأن يأألكوا ويرشب( املذ1/32يف الآية ) وا من كورة آ

 نعم املعرفة واحلمكة.

ىل هذه ادلنينا آ طلق س يٌل من الرمحة والرباكت. لهيي اإ آن ككزٍن اإ  منذ آأن تزّنل القرآ

 

 -14-جــزء      

 بين آدم
 بسم هللا الرمحن الرحمي

آدم وحّواء( }يَ ا أَيَُّها الن ااُس إِن اا خَلَقْنَ اُكم مِّن َذَكٍر وَأُنَثى   :(85/23ذكر يف الآية ) وََجَعْلنَ اُكْم ُشُعوبًا َوقَبَ اِئَل لَِتَعارَفُوا ِإنا  )آ
 أَْكرََمُكْم ِعنَد اللاِه أَْتق َاُكْم ِإنا اللاَه َعلِيٌم َخبِيٌر{.

آنفناً تري  آنية يف آأن هللا يعترب لك النناس بين آآدم آأو عيناهل. وايذين  م مسسناوون يف البداية  ،بوضوح ،الآية املبناركة الشنامةل الكونية املذكورة آ احلقيقة القرآ

 يف البوروشناسكية: وهننا حيرض يف ذاكريت شعر .}ماا َترَى ِفي خَْلِق الراْحَمِن ِمن َتفَ اُوٍت{ :(61/3كام قيل يف الآية ) ،ويف الهنناية

 شناهدت ماكاًن سنامينًا حيث لك النناس مسسناوون

 لليامل س يسسناوون يف الأبد كام اكنوا مسسناوين يف الأزل اي

 امحلد هلل رب العناملني.
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 -15-جــزء      

 َملك املوت
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 .الاِذي ُوكِّلَ ِبُكْم ُثما إَِلى رَبُِّكْم ُتْرَجُعوَن{}قُ ْل َيَتَوف ااُكم ماَلُك اْلَمْوِت   :(31/22قيل يف الآية )
ن املوت جزيٌئ كام آأنه اكمل. اجلزيئ مبعىن آأن املرء ميوت يومينًا )هبيئة النوم( والاكمل مبعىن آأنه عىل املرء آأن ميوت مرًة خالل حي نه طوعي كام آأنه اإ ناته. اإ

فهينا يه قوًى آأربعة:  وثوريةً  وهذا يعين آأن يف لك عنامل خشيص توجد قوًى ل حتىص والأكرث قوةً  مت تعيني مالك املوت عىل لك فرد. غري طوعي. لهذا فقد

 القوة اجلربائيلية والقوة املياكئيلية والقوة الإرسافيلية والقوة العزرائيلية.

آدم لرآأو قنال حرضة الإمنام جعفر الصنادق عليه السالم: ))لول آأن الش ينا والأرض((. يظهر هذا الفرمنان  السامواتلكوت ا مطني حيومون حول قلوب بين آ

ماكن عبناد هللا اخمللصني آأن يشناهدوا اململكة الروحية للكون وحتدث هذه املعيزة العظمية يف العنامل الشخيص. منام آأن ابإ  املبنارك لالإ

 

 -16-جــزء      

 النفس الواحدة
 بسم هللا الرمحن الرحمي

آدم وجتدهنا يف  آن احلكمي. وحتتوي آأيضنًا عىل رس القينامة الروحية وجتدد خلق الأرواح. جيب آأن نتذكر احلمكة املفتناحية بأأن متثل النفس الواحدة مرتبة آ القرآ

 هللا تعناىل خيلق داامنًا )عىل ادلوام(.

منام سلطنان محمد شناه جحة القنامئ سالم هللا علهيام ونور مولان شناه منام  لقد تلقيت بدقة وحمبة العمل واخلدمة من حرضة مولان الإ كرمي احلسيين حنارض اإ

ن نيٍة حس نٍة )رويح فداه(. وقد اس مترت معيزامهم النورانية ابحلدوث. وقد ذكرُت هذه املعيزات اإىل حد منا يف كتناابيت وحمنارضايت كدليل وثقة وكعمٍل م

آن واحلديث.طيبة وآأمسيت هذه املعيزات )العمل الروحناين(. ومنا كتبته يف موضوع عنامل الإنسنانية هو يف نور الأدةل   املرشقة للقرآ

ل ابهلل الع ي العظمي.  ل حول ول قوة اإ

 

 -17-جــزء      

 األرواح
 بسم هللا الرمحن الرحمي

مِّن  َوَما أُوتِيُتم  ]آأي آأهننا تعود اإىل عنامل الأمر ولكمة )كن([  }َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح قُ ِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر رَبِّي :(21/45ذكر يف الآية )
 .اْلِعْلِم ِإَّلا قَ لِيالً{
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))الأرواح جنوٌد جمندة(( آأي اكنت ومنا تزال وسسبقى وتكون يف  :آأراد آأولئك ايذين سأألوا هذا السمال آأن خيتربوا النيب املقدس. لقد ذكر يف احلديث

ن هذا احلديث مبثنابة تأأويل  حفيث توجد حرب القينامة و  .الساَماَواِت وَاأْلَْرِض{}َولِلاِه ُجُنوُد   :(84/8للآية ) ميضءشلك جنود حمسشدة. اإ

 )دعوة احلق( يف الروحنانية يوجد آأيضنًا جنود من الأرواح ورئيسهنا.

منام دور القينامة آأو دور التأأويل )آأرواحننا فداه( هل من تأأويل هبيي رائع  ))يوجد فقط روح واحدة(( آأي يوجد روح واحدة للك البرش. اي :وقد قنال اإ

منام العظمي الشأأن العنايل املقنام.ويذخر ابحلمك  هللا!س بحنان  ة هذا ايذي آأّوهل الإ

 

 -18-جــزء      

 القيامة الروحية
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 يقول حرضة احلكمي بري انرص خرسو:

 هو الأول هو الآخر هو الظناهر هو البناطن

 املكِل هل قينامنات ل حتىص ُمزَنيه مناكُل 

ن القينامة الروحية يه  لهية( ايذي يس متر بدون حتويل آأو تبديل.اإ  القنانون )الس نة الإ

نبيناء   القينامة الروحية  واحد مهنم املعراج بصعوده ُسملي والأربع وعرشون آألفنًا الامس الأعظم آأو الأعىل من الإمنام املبني وحقق لك املنائةتلقى لك واحد من الأ

ن آأحد آأسامء وحصلت لك الأرواح الإنسنانية مع لك واحد مهنم عىل املع راج آأيضنًا. وهكذا فقد اكن لك نيب ُسلاّمً سامواًي لعنامل الإنسنانية ويف هذا الس يناق فناإ

احلية وهبذا فلك البرش سوف يُرفعون آأي آأنه هو رب السالمل  }مَِّن اللاِه ِذي اْلَمَعارِِج{ :(10/3 هو )ذي املعنارج( آأي رب السالمل الآية )هللا

احلمكة املذهةل رحق يف هذا يه آأن هللا يرفع املراتب الإنسنانية عنالينًا  }رَِفيُع الدارََجاِت ُذو اْلَعْرِش{ :(80/25ية )اإىل جنة هللا كام ذكر يف الآ 

ىل العرش. س بحنان   هللا مزنه عن لك الصفنات. الصفنات!هللا مزنه عن لك  هللا!س بحنان  هللا!اإ

 

 -19-جــزء      

 معجزات التسخري
 بسم هللا الرمحن الرحمي

ذا اكن  آن العزيز. فناإ آايٍت كثرية من القرآ وجه تأأوي ي آأيضنًا ففي آأية مرحةل من رحةل لهذه الآايت املقدسة مظهر ابطين و ذكر تسخري الكون آأو آأجزاء منه يف آ

 )سفر( العنامل الشخيص حتدث معيزات السسخري للسنالكني والعنارفني؟

ن السمال يف الأعىل عظمي للغناية وبعب ومعرفيت حم جنابة: اإ دودة جدًا. دعوان نترضع للموىل ونلمتس تأأييده الرويح. ليست القصة الاكمةل للرحةل الروحية اإ

ىل تكل املعيزات الإرسافيلية والعزرائيلية اليت حتدث يف بداية ال  قينامة الروحية طويةل جدًا لكهننا رقيقة وبعبة للغناية آأيضنًا. يذكل فنحن نشري فقط اإ

ذا البناطنة. فلك معيزات هذين املالك حدى التأأويالت للك تكل الآايت الكرمية املتعلقة ابلسسخري تصبح اتمًة يف هذه املرحةل. فناإ ني الرئيس يني تسخريية. اإ

ن فنالسسخري الهن  يشءنايئ للك آأفنيت نفسك )اندجمت( يف القنامئ وجحة القنامئ عندئٍذ يكون الهدف الهننايئ لسسخري الكون قد حتقق وآأجنز. وعىل آأية حنال فناإ

 حظرية القدس عندمنا تدخلهنا.حيدث يف 
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 :(32/10لتفنابيل آأكرث حول هذه الإجنابة ادرس كتيب الأخرى ابنسبناه وخنابة )جعنائب وغرائب العنامل الروحناين( وآآايت السسخري وبشلك خناص الآية )

يوجد معيزات عنامل  لَْيُكْم ِنَعَمُه ظَاِهرًَة َوبَ اِطَنًة{}أََلْم َترَْوا أَنا اللاَه َسخاَر َلُكم ماا ِفي الساَماوَاِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َوأَْسَبَغ عَ 

 ظرية القدس لأهننا اجلنة العلوية.الأحالم وعنامل اخلينال قبل املعيزات الإرسافيلية والعزرائيلية. وحتدث معيزات السسخري العظمى حلق اليقني فقط يف ح

هل اإل هللا وهللا آأكرب ول حول و ل ابهلل الع ي العظمي.س بحنان هللا وامحلد هلل ول اإ  ل قوة اإ

 

 -31-جــزء      

 مساواة الرمحن

 بسم هللا الرمحن الرحمي

آأي )ُثما اْستََوى   (آأي آأدوار) ِفي ِستاِة أَي اامٍ  (لعنامل ادلين) }ِإنا رَباُكُم اللُّه الاِذي خََلَق الساَماوَاِت وَاألَْرضَ  :(20/3ذكر يف الآية )

 .{("كن" لكام يريد ـب)ُيَدبُِّر األَْمَر   (نور القنامئ ،آأي يف حظرية القدس)َعَلى اْلَعْرِش   (مسناواة الرمحن
ن الرباهني السناطعة والأربع وعرشون آألفنًا يه آأكرث من اكفية حلقيقة مسناواة الرمحن. حيث آأن لك الأرواح الإنسنانية اكنت سويًة مع لك نيب خالل  املنائة اإ

نسنان اكمل وايذي بدونه ل يوجد آأية  معراجه وقينامته الروحية. وهذا لأن لك النناس الأولني والآخرين يصبحون حنارضين روحينًا يف القينامة الروحية للك اإ

 مة روحية آأو آأي معراج.قينا

 يوجد درجنات للنناس كام يوجد مسناواة يف مملكة هللا وهذا يعمتد عىل عمل ومعرفة النناس ليفهموا آأين توجد ادلرجنات وآأين توجد املسناواة. ،ابختصنار

يذكل نمتىن هلم اخلري  ،الإنسنانية))الأرواح جنود جمندة(( لهذا منح هللا لقب عينال هللا للاكئننات  :ليس هنناك آأي روح خلف قنانون احلديث الرشيف

ن شناء هللا العزيز.  وسوف خندهمم اإ

 

 -31-جــزء      

 عامل اإلنسانية فضيلة -امتياز-

 بسم هللا الرمحن الرحمي

ن الفضيةل الأوىل والأكرث آأمهية لعنامل الإنسنانية يه آأن هللا قد اختنار لك آأنبينائه علهيم السالم آدم من من بني الاكئننات البرشية وهكذا ي  اإ س تفيد لك بين آ

ظمي هلل الكرمي فقد ذكران الهداية الساموية وحيصلون عىل براكت الك العناملني عنامل ادلين وعنامل ادلنينا. يوجد رمحة ل منهتية للأرواح البرشية يف هذا العمل الع

نسناين كعناملٍ  آن املقدس. وهكذا فلك من  هللا تعناىل لكمس تقل. يعترب  مس بقنًا آأن هللا خلق لك اكئن اإ آأفراد البرش كعوامل مس تقةل كام ذكر يف اس هتالل القرآ

نسناين. وتمكن يف هذا حمكة عظمية وذكل لنه هو اآأ امحلد هلل يه يف معىن  آأنيدرس سورة الفناحتة جيب آأن يفهم  رب آأو املغذي والضنامن لبقناء لك عنامل اإ

نسناينلعنامل الإنسنانية فهذه ضامنة ممكدة بأأنه س ييعل لك ع مغذٍ كون هللا قد مدح نفسه عىل آأنه بأأنه  آمني فردوي آأو جنة علويةً  ،نامل اإ آجاًل. آ  عناجاًل آأم آ

آن احلكمي نفسه  م مجيعنًا من عنامل الإنسنانية. والعنامل املالئيك ايذي ن احلورايت والغلامن ايذين ذكر جامهلم الفريد والرائع يف القرآ هو عنامل املالئكة والأرواح  اإ

 )قناف(  م آأيضنًا من بني الاكئننات هو من عنامل الإنسنانية آأيضنًا. ونسناء ورجنال اجلن ذوي امجلنال الفنائق والأجسنام اللطيفة وايذين  م يف اجلبل الرويح

 هللا عليه:سالم  ،جوهرية وآأمهيًة يف هذا الس يناق يه فامي يقوهل مولان ع ي الأكرثالإنسنانية. واحلمكة 

 وفيك انطوى العنامل الأكرب.     وحتسب آأنك جرٌم بغريٌ 
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 -31-جــزء      

 إمام الناس
 بسم هللا الرمحن الرحمي

نسنانية لكه ( آأن1/218ذكر يف الآية ) منام الاكئننات الإ براهمي اكإ  .}ِإنِّي َجاِعُلَك لِلن ااِس ِإَماماً{ :واللكامت الأسناس ية يه ناهللا عني حرضة اإ
ن حكامء ادلين الاكملني  ن الس نة والعنارفني يقولوناإ ن الإمنام حنارض  اإ منامنًا للنناس يف لك عرص. اإ لهية قد اس مترت منذ الأبد ووفقنًا لهذه الس نة عني هللا اإ الإ

منام هو خليفة هللا وامسه  ،الأنبيناءود بعد خنامت مع لك نيب. وهو حنارض موج منام حتدث القينامة الروحية  الأعظملأن الإ احلي يف لك زمنان. ومن خالل الإ

منام النناس وآأيضنًا هو  وخليفة هللا ه اإن .}يَْوَم َنْدُعو ُكلا أُنَ اٍس بِ إَِماِمِهْم{ :(21/12كام قيل يف الآية ) ،ىص للبرشحت واليت يوجد فهينا نعم ل اإ

منام املتقني.  اإ

براهمي وبأأمرٍ  بقرابٍن عظمي )كبش(  من هللا آأن يضحي اببنه احلبيب. وهللا برمحته الالحمدودة مل يقبل فقط هذه التضحية لكنه فداه آأيضناً  لقد مصم حرضة اإ

 .}َوَفَدْينَ اُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم{ :(31/201الآية )
 ويثنار سمال هننا: مناذا اكن املقصد الأسناي والسنايم لهذه التضحية اليت مل يس بق لهنا مثيل )الغري معهودة(؟

نسنانية من خالل القينامة الروحية.  الإجنابة: اكن مقصدهنا السنايم تسلمي لك الأرواح الإ

 (؟31/201الثناين: مناذا يعين ايذحب العظمي الآية )السمال 

نسنانية. :نعمل وفقنًا للفرمنان النبوي آأنالإجنابة: يعين   ))موتوا قبل آأن متوتوا(( لأنه بفعل هذا حتدث القينامة الروحية واليت فهينا خالص وجنناة لك الأرواح الإ

 

 -33-جــزء      

 إمام الناس
 بسم هللا الرمحن الرحمي

ىل الآية )ذكر يف  والسمال هو: كيف ميكن لفرد  }َوَمْن أَْحيَ اَها َفَكأَناَما أَْحيَ ا الن ااَس َجِميعاً{ :(5/31اجملدل الأول من هذا الكتناب ابلرجوع اإ

 واحد آأن حييي الآخر؟

ذا معلت وفقنًا لهذا الفرمنان ليس فقط روحك امليتة س تحينا بل س يحينا لك عينال نااجلواب والرس الرئيس ي ن يمكننان يف: ))موتوا قبل آأن متوتوا(( وهكذا فناإ

َت يف لك مراحلهنا. وهذا هو قنانون هللا ايذي وفقنًا هل حتينا آأنفس النناس مجيعنًا يف ال حيناهللا برباكت القينامة الروحية اليت آأنت قد ُودِلْ ء نفٍس كون بأأمكهل ابإ

 واحدة.

ة من عفأأن تعقد بفقة مع هللا انب .تبيع روحك هلل وهو الكرمي الرحمي فربمحته الواسعة س يعطيك لك آأرواح الكون ابملقنابلنك عندمنا آأ ومثنال آآخر هو 

 النناس. جدًا مع وودود وكرميلك احلناجنات ومع ذكل فهو لطيف  عىلهتية. فلك خشص يعرف آأن هللا يسمو احلب فذكل هل فوائد غري من 

ذا آأ  منام،عناشق حقيقي  اناإ منام النناس  ،))موتوا قبل آأن متوتوا((ـ لأجل عنامل الإنسنانية ابلعمل وفقنًا ل يشءآأحضي بلك  آأنجيب  لالإ لأن مولي وس يدي هو اإ

ذا اكنت نيسننا طيبة واكن فدوهو يشناء آأن تعطى  ن شناء هللا! اإ دليننا الهداية النورانية فهذه النعمة ية التضحية العظمية )ايذحب العظمي( لنجناة مجيع النناس. اإ

آمني!  العظمية ليست مس تحيةل. آ
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 -34-جــزء      

 إمام الناس
 بسم هللا الرمحن الرحمي

ً يَْمِشي بِِه ِفي الن ااِس َكَمن ماثَ ُلُه ِفي  (: 6/211ذكر يف الآية ) ً فَ أَْحيَْينَ اُه وََجَعْلنَ ا َلُه ُنورا اِت لَْيَس  الظ ُُّلمَ }أََو َمن َكاَن َمْيتا
 .{بِخَارٍِج مِّْنَها

آخر الأمر ليست موجودة فيه بفاحلمكة التأأويلية: يف احلقيقة اإن لك سناكل ميكن و  ه يف البداية عىل آأنه احلي امليت آأي آأن الروح اليت س يحصل علهينا يف آ

منام النناسل حنا منام الزمنان يف عنامله  ،وفقنًا للفرمنان املبنارك ))موتوا قبل آأن متوتوا(( هللا،خليفة  ،ينًا. وعندمنا يعمل السناكل احملظوظ بنور هداية اإ يرشق نور اإ

نسنانية مبنحه درجة ايذحب العظمي ) }َوَفَدْينَ اُه   :(31/201الشخيص وتقوم قينامته. وهكذا فناإن هللا حيييه من خالل خليفته وجيعهل فديًة خلالص عنامل الإ
ذا آأمكن لكبٍش آأن  .ِبِذْبٍح َعِظيٍم{ سامعيليكون فديًة حلرضة فناإ منام النناس حدوث القينامة  اإ فمِلَ ل يكون سناكل منا فديًة لعينال هللا؟ وهكذا يسبب اإ

والأرض. يف الوقت ايذي ل آأحد سواه عنارٌف هبنا ول آأحد آأيضنًا ميكنه آأن يسمع  السامواتالروحية يف السناكل ايذي جتمتع يف عنامله الشخيص آأرواح 

 ل.الصوت الكوين لصور اإرسافي

آن احلكمي عدم وعي النناس وعدم حسناسيهتم لهيناج القينامة الروحية   :(35/64العنيف الثقيل الوطأأة وايذي يسبب الانشداه وايذهول الآية )يصف القرآ

 ويف هذا حمكة عظمية هلل. }َوُنِفخَ ِفي الصُّوِر َفَصِعَق َمن ِفي الساَماوَاِت َوَمن ِفي اأْلَْرِض{

 

 -35-جــزء      

 الناس إمام
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 .}َوَلقَْد خََلقْنَ اُكْم ُثما َصواْرنَ اُكْم ُثما قُ ْلنَ ا لِْلَمآلِئَكِة اْسُجُدواْ آلَدَم{ :( واليت تفيض حمكةً 1/22ذكر يف الآية )
ن خطناب هللا املبنارك احلكمي يف الأعىل موجه لأهل لك عرص منام النناس حنارض يف لك زمنان. والقينامة الروحية متجددة من خالهل  ،اإ لأن خليفته آأو اإ

ىل احلرم املقدس )حظرية القدس( سويًة مع النفس الواحدة وحُي  آدم آأي بورة الرمحن. هذا مذكور يف لُ وي والنناس مجيعنًا يدخلون روحينًا اإ ون اإىل بورة آأبهيم آ

نسناني .}َصواْرنَ اُكْم{ آدم يف هذه املرحةل )مسيود املالئكة( آأي الإنسنان ايذي جسدت هل املالئكة واملالئكة آأنفسهم. والفنناء يف ولك الأرواح الإ ة  م آ

ن عمل اليقني لوحدانية اجلنة العرفنانية حلظرية القدس س يذهلمك حقنًا. حفظرية القدس  منام وعىل السواء الفنناء يف هللا. يف احلقيقة اإ اليت يه اجلنة العرفنانية الإ

 يضنًا عنامل الوحدانية. ولهذا لك النعم موجودة هنناك سويًة.يه آأ 

آن احلكمي وعنامل الإنسنانية ن هذه الفربة خلدمة القرآ وعىل آأية حنال  ،ليست آأدىن وآأقل من اجلنة العلوية املليئة ابلنعم ،الرويح لإمنام النناس بفضل التأأييد ،اإ

نننا ل نس تطيع شكره كام اكن حقه وكام ينبغي حن  ن نفتقر لهذا يف هذه اخلدمة.ففي الواقع اإ
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 -36-جــزء      

 الناس عيال اهلل
 بسم هللا الرمحن الرحمي

}َوآتَ اُكم مِّن ُكلِّ َما َسأَْلُتُموُه وَِإن  ابلرحامت والرباكت واحلمك لعشناق النور املزّنل  وم يءٍ ( عىل كزٍن مذهٍل حقيقًة 28/38حتتوي الآية )
 َّلَ ُتْحُصوَها{.َتُعدُّواْ ِنْعَمَت الّلِه  

ن من الننافع أأ سمال: من الواحض آأن هللا خيناطب البرش مجيعنًا يف الآية يف الأعىل وهذا يبني بوضوح آأن النناس قد س لوا رهبم من آأجل لك نعمة. يذكل اإ

ِئل هذا بيامن يبدو وكأن مجيعهم تقريبنًا غري   مدركني لنعمه؟املفيد للمرء احلكمي آأن يسسناءل مىت وآأين ويف آأية منناس بة س ُ

منام النناس آأبدًا آأن يف  ))سواًء آأاكن  :(يد م روحينًا. كتب يف )وجه ادلينالإجنابة: من املمكد آأن النناس قد يكونوا همملني )غنافلني( لنعمه ولكن ل هيمل اإ

ن آأنوفهم تس متر ابلتنفس وتبقهيم آأحيناء ،يقظني النناس انامني آأو ذ((فناإ منام  ،ا اكن النناس مدركني للحقيقة آأم ل. ومعىن هذا املثنال هو آأنه سواء فامي اإ ن الإ فناإ

منام من خالل القينامة الروحية ىل احلرم  ،يقوم بعمهل ابس مترار وعىل ادلوام لينفع النناس ويفيد م ويبقهيم عىل قيد احليناة. جيعل الإ عينال هللا يصلون روحينًا اإ

منام نصريًا للنناس وآأيضنًا خليفته ولهذا س ييعل النناس املقدس )حظرية القدس(. يسأألون عن هذه النعم بلغهتم الاس تدللية آأي ا لصنامتة. لقد جعل هللا الإ

نسنانية آأن يصلون جنة حظرية القدس ابلقينامة الروحية البناطنية. آأي آأن العمل الأكرث آأمهية للآخرة وايذي هو الوبول للينة وايذي ل ميكن لعنامل الإ 

 ينيز ابلقينامة الروحية. ،ينيزه

 

 -37-جــزء      

 السنة اإلهلية ونظام االسم األعظم
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 .فَ اْدُعوُه بَِها{))الأسامء العظمى((  }َولِّلِه اأَلْسَماء اْلُحْسَنى :(1/240ذكر يف الآية )
من معيزاته بل اتبعننا  وهكذا فنحن لس ننا فقط متأأكدين ،بلوات هللا عليه ،ذكر الامس الأعظم يف فرمناانت عديدة حلرضة مولان سلطنان محمد شناه

ن شناء هللا سنس متر ابلكتنابة  والعرفنانية كشناهدالكتنابة عن هذه املعيزات الروحنانية  فناإن هذا املوضوع ليس سهاًل  ،. وعىل لك حنالآأكرثودليل عليه. واإ

خالص ل يترضعوا يف البالط آأنيذكل آأطلب من لك آأحصنابننا  لهيي ويصلوا بتواضع واإ آمنيلامتس املسناعدة الإ  !الروحية. آ

 

 -38-جــزء      

 األعظمالسنة اإلهلية ونظام االسم 
 بسم هللا الرمحن الرحمي

آذنته ابحلرب. ومنا :يقول النيب املقّدس يل  ))قنال هللا تعناىل: من عنادى يل ولينًا آ يّل ممنا افرتضت عليه بيشءٍ تقّرب عبدي اإ يزال عبدي يتقرب  منا ،آأحب اإ

يل ابلنوافل حىت آأحبه ذا آأحببته آأببحت آأذنه اليت يسمع هبنا وعينه اليت يبرص هبنا ويده اليت يبطش فهينا وقدمه اليت مييش هبنا(( ،اإ  .فناإ
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 -39-جــزء      

 اإلنسان الكامل
 بسم هللا الرمحن الرحمي

ذا مسعت ابلإنسنان الاكمل فأأعمل آأن هل آأسامء  عديدة آأطلقت عليه من اعتبنارات العالقنات ومثنال لتعريف الإنسنان الاكمل هو ايذي قنام بصوغه النسفي: ))اإ

منام وخليفة وقطب وبناحب  واملظناهر ومجيعهنا حصيحة. آأهينا ادلرويش! يدعى الرجل الاكمل ش يخ وقنائد وهنادي وهمدي وحكمي وانجض واكمل وممكل واإ

آة الكون والرتايق الأعظم والإ  ويدعى اخلرض لأنه رشب  املوىت )اجلهةل الغنافلون( كسري الأعظم ويدعى عيىس لأنه حيييالزمنان والكأس املظهر للكون ومرآ

ويدعى سلامين لأنه يعمل لغة الطيور. وهذا الرجل الاكمل موجود داامنًا يف هذا العنامل ول يوجد آأكرث من رجل اكمل واحد فيه. لأن مجيع  ،مناء احليناة

ل خشص واحد هو الرجل الاكمل يف هذا العنامل. وعندمنا املوجودات يه كشخٍص واحد والرجل الاكمل هو قلب ذكل الشخص. وهكذا فال يكون اإ 

 يبقى العنامل بدون القلب. ينتقل ذكل الشخص الفريد الوحيد من هذا العنامل فس يخلف مرتبته وحيتل ماكنه خشص آآخر وهكذا ل
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 القيامة الصغرى
 بسم هللا الرمحن الرحمي

الشخصية  وقينامته(( واملوت نوعنان: روحناين وجسامين )رويح وجسدي(. يذكل حتدث القينامة الصغرى آأ يقول النيب املقدس: ))من منات فقد قنامت 

تالحظ كنوز  )ايذاتية( لعبناد هللا اخملتنارين قبل املوت اجلسدي بيامن جيرهبنا النناس العناديون بعد املوت اجلسدي. وحيدث هذا لأنه من غري املمكن آأن

 وت القينامة الصغرى.ملاملوت قبل املوت. ويدعى هذا املوت قبل ا وآأرسار املعرفة بعني اليقني بدون

حول كيف ميكن للمممن آأن  ،ابحلمكة. ابلإضنافة للمعيزة الظناهرية م يءيف آآايت سورة البقرة املقدسة واليت ذكر فهينا ذحب الثور يوجد مثنال  وينناقش هننا

من خالل العمل والعبنادة والرتويض )الهتذيب(. آأي كيف ميكن للمممن آأن يكون خنادلًا ابملوت  يننال احليناة النقية ابلتضحية بنفسه احليوانية الشبهية ابلثور

 آأثنناء حيناته.

نسنان  حيناة خنابة. فلك ذرة مين يه قينامةرشح مولوي معنوي يف كتنابه الشهري املثنوي هذه احلمكة كام ي ي: ))اعتربوين بقرة موىس اليت منحت  للك اإ

 حر. وقصد ببقرة حرضة موىس الشهيد احلي املضحي وايذي متثل آأبغر ذرة لطيفة منه مصدر حيناة للمذبوح((.

ذا  اذرحوا النبالء!آأهينا  :}فَ اْفَعُلوْا َما ُتْؤَمروَن{ :(1/64))ارضهبنا جبزء مهننا(( الآية ) :وبلكامت هللا –برضهبنا برز املقتول من ماكنه  هذه البقرة اإ

 ترغبون يف قينامة آأرواح البصرية. كنمت

ذاً متُّ للحناةل الغري عضوية ووهبُت للمن نسنااًن: ملناذا اإ آدمينًا آأي اإ ىل احليوانية ومُت من احلناةل احليوانية وآأببحت آ  ،و وبعدهنا مُت للمنو النبنايت ووبلت اإ

نسنان حيث سأأحلق وآأ  رفع رآأي بني املالئكة وع يي آأن آأفير آأيضنًا حىت من حناةل آأخناف؟ ومىت آأببحت آأدىن وآأقل ابملوت؟ يف الانتقنال القنادم سأأموت اكإ

(. ومرة آأخرى سأأكون حضية وآأموت مكالك وسأأببح ذاك ايذي ل ميكن ختيهل وسأأببح 14/44الآية ) }ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإَّلا وَْجَهُه{املالئكة 

 (.1/256الآية ) ّلِه وَإِنا ا إَِلْيِه رَاِجعوَن{}إِن اا لِ غري موجود وس يقول العدم )الالوجود( يل )بنربة عنالية( كعضٍو: 
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 -41-جــزء      

 عامل الذَّر
 بسم هللا الرمحن الرحمي

آدم خليفة هللا لأن املالئكة اليت جسدت هل يف البدء بأأمر من هللا اكنت معنًا يف عنا مل ايذرات )عنامل بدآأت احلمكة التأأويلية لعنامل ايذرات من زمن حرضة آ

خضناعه واكنوا القوى الأسناس ية للعنامل الكبري )الكون( والعنامل ايذر(.  الصغري فناإن جسود املالئكة هبيئة ذرات لطيفة اكن مبعىن الطناعة وتسخري الكون واإ

شنارةً  نسنان( ومل يكن يف هذا اإ جنناز هذه املأأثرة عن طريق  ناً وتلميح )الإ آدم وآأبننائه. وسيمت اإ فقط بل ونبوءة فعلية كذكل بأأن الكون سوف يسخر حلرضة آ

 العمل املنادي والرويح.

آخذين بعني الاعتبنار تعريف عنامل ايذر ي  ،آ ل وروحه موجو  منا من يشءٍ  ،فهينا احلجنارة واحلديده يوجد فيه الروح املمثةل للك خملوق مبنا ميكن القول آأن  ةٌ داإ

 هللا!هنناك. ولعنامل ايذرات العديد من الأسامء اليت ميكن آأن تقّدر وتقيس مهننا آأعاملهنا املتعددة وتذهكل بكرثة حمكهنا. س بحنان 

حدى آأسامؤهنا اجلنود )ومفردهنا جندي( واليت دّمرت الكثري  ن ايذرات اللطيفة اليت تملف املنادة اللطيفة والروح يه اجليش الرويح يذكل اإ من النناس اإ

}فَ َلماا   :(22/41) :شخيص ليك يعيدوا بنناءه. احلجنارة )مجع جحر( الآايتال ايذين يدمرون العنامل  ومأأجوج يأأجوجيف املنايض. لهنا آأسامء كثرية مثل  لعصناةا
}َترِْميِهم بِِحَجارٍَة مِّن   :(205/8والآية ) .َجاء أَْمرُنَ ا َجَعْلنَ ا َعالَِيَها َسافِ َلَها َوأَْمطَْرنَ ا َعَلْيَها ِحَجارًَة مِّن ِسجِّي ٍل مانُضوٍد{

}َلْو  (: 55/12وجبل الروح ايذي بعرث اإىل قطع ) .}فَ ال أُْقِسُم بَِموَاِقِع النُُّجوِم{(: 56/15والنيوم اليت هبطت من السامء الآية ) .ِسجِّي ٍل{
ً مَُّتصَ  ً مِّْن َخْشَيِة اللاِه{أَنَزْلنَ ا َهذَا اْلقُرْآَن عََلى َجبَ ٍل لارَأَْيَتُه خَاِشعا }أََوَلْم ُنَمكِّن لاُهْم َحرَماً   :(14/51) يشءوفواكه لك  .دِّعا

}َحتاى ِإذَا   :(11/24المنل املذكور يف الآية ) .آِمنًا ُيْجَبى إِلَْيِه ثََمرَاُت ُكلِّ َشْيٍء رِزْق ًا ِمن لاُدن اا َوَلِكنا أَْكَثرَُهْم َّل يَْعلَُموَن{
 .ُه َوُهْم َّل َيْشُعرُوَن{َلى َواِدي الناْمِل ق َاَلْت َنْمَلٌة يَ ا أَيَُّها الناْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم َّل َيْحِطَمناُكْم ُسلَْيَماُن وَُجُنودُ أََتْوا عَ 

نِّ وَاْْلِنِس وَالطاْيِر َفُهْم  }وَُحِشَر ِلُسلَْيَماَن ُجُنوُدُه ِمَن اْلجِ  :(11/21جيوش حرضة سلامين اململفة من اجلن والرجنال والطيور )
.  .ُيوزَُعوَن{ َ جري  هلم آأسامٌء كثريٌة آأخرى. ،فبناختصناروَهملُّ

جدًا املبعرثة يف الهواء. وقد اش تق مصطلح عنامل ايذرات آأو عنامل ايذر من لكمة ذر حيث  وايذرات الصغرية)ذّر( يف العربية امس مجع ويعين المنل الصغري 

لمنل ذرات الروح. ويس متر عنامل ايذر ابلعمل من آأجل السناكل من الوقت ايذي يبدآأ فيه بتيربة القينامة البناطنية. وهذه ثورة عظمية تعين هذه ايذرات آأو ا

 للعمل الرويح.

(. يذكل يشءواحد. ولهذا فأأحد آأسامهئنا )لُك  يشءوليس فقط  يشءومبنا آأن هذه ايذرات يه لب الكون )جوهره( ومقتطفة عن املوجودات فهيي متثل لك 

آن احلكمي فناملقصود هبنا )خالبة ايشءفلكام ذكرت لكمة )لك  ( ينطبق آأيضنًا عىل حظرية القدس يشء)لك لكون( يف شلك عنامل من ايذرات. و ( يف القرآ

لعوامل قد تكون آأكرث آأي عىل الرمغ من آأن ا {"اثبت" }َوُكلُّ َشْيٍء ِعنَدُه بِِمْقَدارٍ  :(23/4واليت يه مرتبة وحدة الأش يناء كام ذكر يف الآية )

 من واحد لكن يف العنامل الشخيص يوجد فقط عنامل واحد من ايذرات وحرم مقدس واحد )هو حظرية القدس(.

ن سور )جدار( العنامل الشخيص ايذي يلمسه  ويدمرونه هو جحناب النفس احليوانية ايذي يقف بني العنامل الظناهري والعنامل البناطين. وآأثنناء  ومأأجوج يأأجوجاإ

د العيون ايذرات اللطيفة وسسسمع الآذان موجودًا فس تعمل احلواس الظناهرية والبناطنية سويًة. وسوف تشناه لزمنان وحيث آأن هذا السور لن يبَق مرور ا

 الأبوات الروحية ويشم الأنف العطور الروحية وحتدث معيزات وجعنائب عظمية وغريبة ومذهةل كهذه.
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ين آأعتقد طعنامنًا ( آأن حرضة مرمي اعتنادت آأن تتلقى 3/31ذكر يف الآية ) هذا الطعنام اكن روحينًا عىل شلك شذًى وعطور جيرهبنا  آأنبأأمٍر من هللا. اإ

ماكنية تلقي هذا النوع من الطعنام ميكن القول آأني  ىل اإ ظهنار معيزاته هذا الطعنام س مينح لليميع يف املس تقبل لأن هللا قد وع آأبدقناء هللا. وابلنظر اإ د ابإ

ناُه عََلى ُكلِّ  }َسُنرِيِهْم آيَ اتِنَ ا ِفي اآلفَ اِق َوِفي أَنُفِسِهْم َحتاى َيَتبَياَن َلُهْم أَناُه اْلَحقُّ أََولَْم َيْكِف بِرَبَِّك أَ  :(82/53الآية )
 .َشْيٍء َشِهيٌد{

غري عىل عنامٍل كبري صه فقد عرف ربه((. هل حيتوي حقنًا الإنسنان بداخل جسده ال))من عرف نفس :عليه السالم ع يّ مك هو الكم جنامع وشنامل قول مولان 

ذا اكن ل فكيف ميكن للمعرفة آأن تكون ممكنة؟ وهل ميكنننا آأن نسمي  يشءٍ ينطوي فيه العنامل الأكرب؟ هل من املمكن مشناهدة هللا ولك  رويح فيه؟ اإ

ذا اكن ومعرفة معرفة نفوس ننا  آن آأيضنًا؟يشء)لك الكون علامً روحنانينًا؟ اإ  ( امس لعنامل ايذر وحظرية القدس فهل حيتوي هذا بداخهل )بنفسه( عىل آأرسار القرآ

ن جوهر الكون والوجود )لبه( هو الإنسنان وجوهره هو عنامل ايذر وجوهر ذاك الأخري هو حظرية القدس حيث يوجد هنناك آأرسار  ،وفقنًا ملثنال واحد فناإ

نه يف هذا املاكن املقدس آأيضنًا تكون مرتبة الفنناء يف هللا )ناعالاتسعظمية للغناية مع سمولية يف غناية   يف هللا( الفريدة واخلنادلة. الاندمناج. واإ
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 الكنز الكوين

 بسم هللا الرمحن الرحمي

منام الزمنان ،مبنا آأن الإمنام املبني هو امس هللا الأعظم احلي يذكل فهو الكزن الكوين. واليوم الإمنام املبني هو كزٌن من املعيزات املليئة ابحلمكة التأأويلية لننا  ،اإ

 .مجيعناً 

 ولقد اعتناد هذا ادلرويش املتواضع آأن مينارس قينام الليل وآأداء عبنادة خنابة واكنت السلسةل املبناركة ملالحظة ،2585وبلننا اتشغورغنان يف ش بناط 

حدى ينال قد اعتنادت آأن تتوابل وتس متر. العجنائب والغرائب يف حناةل احلمل واخل  وعىل لٍك فأأحد الأحالم املذهةل للغناية واليت كنت قد شناهدمهنا يف اإ

- كنت قراباًن )ذبيحةً بأأرسار التأأويل العظمية آأيضنًا. بلك دهشة لحظت )عناينت( مشهدًا خنارقنًا ول يضناىه وهو آأين  م يءٌ  هاللينايل مل يكن ممزيًا فقط لكن

(. اكنت جثة جسدي ممددة عىل الأرض ورآأي يتدىل من عىل سوٍر قريب وآأان )آأي رويح آأو الوعي( كنت بني ذراٍت مرشقة مضيئة مرتفعة حضيةً 

نه اكن وادلي  يف احلمل )املنناينابجتناه الغرب وآأراقب مشهد تضحييت )حضييت( من هذا الارتفناع ومن بني هذه ايذرات. مفن ذرح اليشءبعض  م(؟ اإ

منام الزمنان. ،الرويح احلبيب  اإ

آن احلكمي }فَ لَماا بَ َلَغ َمَعُه الساْعَي ق َاَل يَ ا بَُنيا إِنِّي أَرَى ِفي اْلَمنَ اِم أَنِّي أَْذبَُحَك   :(220-31/201الآايت ) ،لحظ آأنه يف القرآ
َسَتِجُدِني ِإن َشاء اللاُه ِمَن الصاابِرِيَن. فَ لَماا أَْسلََما َوتَ لاُه لِْلَجبِيِن. َونَ اَدْينَ اُه  فَ انُظْر َماذَا َترَى ق َالَ يَ ا أََبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر  

ٍح َعِظيٍم. يُن. َوَفَدْينَ اُه بِِذبْ أَْن يَ ا إِْبرَاِهيُم. قَْد َصداْقَت الرُّْؤيَ ا إِن اا َكذَِلَك َنْجزِي اْلُمْحِسنِيَن. ِإنا َهذَا َلُهَو اْلبَ الء اْلُمبِ 
 .َوَترَْكنَ ا َعَلْيِه ِفي اآلِخرِيَن. َسالٌم َعَلى إِْبرَاِهيَم. َكذَِلَك َنْجزِي اْلُمْحِسِنيَن{

وآأن تكون مضٍح لس بع ليناٍل ومثنانية آأايم بشلٍك متواٍل  }َوَفَدْينَ اُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم{ :(31/201تكون الفدية لهذه التضحية يه ايذحب العظمي )

منام متوابل يف النناس كام  مرحةل اإرسافيل وعزرائيل من القينامة الروحية عناماًل وفق الفرمنان الرفيع ))موتوا قبل آأن متوتوا(( تبعنًا لأمر هللا لأن مولي هو اإ

منام املتقني آأيضنًا.  آأنه عىل السواء اإ

 .امحلد هلل رب العناملني
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 كنوز احلديث
 بسم هللا الرمحن الرحمي

من العمل واحلمكة. ويش تناق النناس املبناركون دومنًا ملعرفة الأرسار اخملبأأة )اخملفية( كهذه. يعين العنوان يف الأعىل آأن لك حديث مبفرده هو كزن فريد ودامئ 

ن دليه الرايق هو نعمة ومسناعدة ممنوحة من قبل هللا. وعندمنا يتلقى املممن نعمة من هللا ومسناعدًة كهذه فهو يشكر هللا دومنًا خمنافًة لئال يكو قهذا الشو 

حسنانه.  حجود ونكران لفضهل واإ

آدم عىل بورته حقنًا فأأهينا الإنسنان! اعرف نفسك تعرف ربك. رس آأرسار بورة الرمحن: -2  لقد خلق هللا آ

ن  آأي عندمنا يتقدم السناكل يف رحلته الشخصية ويدخل احلرم املقدس يتحول  ،ديث مهبٌج وُمرٍض للغنايةالتعلمي الفريد والسناطع يف هذا احلاإ

ىل درجة كامل املعرفة. شنارٌة اإ آدم ايذي اكن قد خلق عىل بورة الرمحن. ويف هذا اإ  اإىل بورة آأبيه آ

ك((. )عالجك ومالذك ومأأواك(.جتىل هللا القدير حلرضة داوود  املالذ: ،العالج -1 ك الالزم فنالِزم بُدي  وقنال: ))آأان بُدي

آن واحلديث جعنائب وغرائب احلمكة: -3 ن جعنائب وغرائب احلمكة خمفية وخمبأأة يف القرآ حوا آأنفسمك ببديع احلمكة  ،اإ يذكل قنال النيب املقدس: ))روي

هننا تمكل كام تمكل الأبدان((. آأي آأن السعنادة اليت تقدهمنا املع  رفة واحلمكة للعقل والنفس يه آأيضنًا سبب كامهلم.فناإ

اجلسم  ،))روح املممن بعد املوت يف قنالب كقنالب يف ادلنينا(( ويقصد هبذا اجلسم :يقول النيب املقدس اجلسم اللطيف آأو القنالب النوراين: -8

نه لبناس فردوي يح وعق ي للمممن. وهل آأسام ،اللطيف نسنان نوراين يعيش يف اجلنة. اإ  ء عديدة آأخرى.وايذي هو اإ

آأن آأعرف  سأأل حرضة داوود هللا القدير: ))اي ريب! ِلَم خلقَت اخللق؟(( قنال هللا: ))كنت كزنًا خمفينًا فأأحببت كزن املعرفة: - الكزن اخملفي -5

نسنان . ويذكر يف هذا احلديث املقدس كزن الأزل الفريد ادلامئ احملفوظ كرٍس يف حظرية قدس العنامل ((خفلقت اخللق ليك آ عرف الشخيص لالإ

الاكمل ويقصد ابخللق هننا العق ي والروحناين وذكل لأن آأحدًا لن يس تطيع احلصول عىل معرفة هللا آأو عىل ذكل الكزن النفيس بدون هذا 

 اخللق العق ي الروحناين.

 ،واحلقيقة آأحوايل ،والطريقة آأفعنايل ،ذكر هذا احلديث يف بعض الأعامل حول الصوفية ابلشلك التنايل: ))الرشيعة آأقوايل آأمعدة الصوفية الأربعة: -6

 واملعرفة رسي((.

يف الأرض آأم يف السامء؟ فيييب: ))يف قلب عبده املممن((. ذكر آأيضنًا يف حديث  ،آأين يسكن هللا اكن النيب املقدس يُسأأل من قبل النناس: -1

 .قدي: ))منا وسعتين آأريض ول ساميئ ولكن وسعين قلب عبدي املممن الهني اللني الوديع((

ِئل ،))لقد تفّوق املغناريد :قنال النيب املقّدس تفوق املغناريد: -4 هنم ايذين يامتيلون طراًب  :((. آأجناب؟))ومن  م املغناريد :ومك  م مبناركون((. فَس ُ ))اإ

لعناشقون هلل وايذين ومك  م مبناركون آأولئك ايذين يامتيلون من ذكر هللا((. ))وفقنًا للصوفية وابلنس بة للصوفيني فناملغناريد  م آأولئك ا ،بذكر هللا

 ليس هلم معل مع آأحد سواه((.

 فأأحب اخللق اإىل هللا من نفع عيناهل وآأدخل عىل آأهل بيته رسورًا. ،اخللق عينال هللا عينال هللا: -5

ِئل النيب املقدس عن آأحب النناس اإىل هللا فقنال: آأنفعهم للنناس آأي )آأكرث م مسناعدة للنناس(. آأحب النناس اإىل هللا: -20  س ُ
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 -44-  جــزء    

 الروح بعد املوت
 بسم هللا الرمحن الرحمي

ي بعد املوت يقول النيب املقدس: ))روح املممن بعد املوت يف قنالب كقنالبه يف ادلنينا((. والفرق الوحيد بني هذين القنالبني هو آأن ادلنيوي كثيف وايذ

 نوراين لطيف.

ىل هذا العنامل من عنامل  -2 طرفه العلوي مدموج بأأبهل وطرفه السف ي مرتبط مع  ،الأمر مثل حبٍل نوراينلقد جناءت روح املممن بأأمر من هللا اإ

ىل العنامل السف ي. واملثنال الثنالث هو آأهننا مثل اجلرس املمتد آأ عنرصي. واملثنال الثناين للروح هو اجلسد ال  هننا مثل السمل املمتد من العنامل العلوي اإ

 آأنالروح كينبوع )جدول( ينسناب من منبعه يف اجلنة اإىل جسدك. واملثنال اخلنامس هو  آأنو بني عنامل الآخرة وعنامل ادلنينا هذا. واملثنال الرابع ه

مصدر الروح هو مكحطة لتوليد الكهرابء  آأنالروح الكونية )النفس اللكية( يه اكلشمس والأرواح املفردة يه كأشعهتنا. واملثنال السنادس هو 

ىل هذا العنامل  آأنثنال السنابع هو ولك روح مفردة يه مثل املصبناح املتوجه يف املزنل. وامل  العنامل العلوي هو مثل عنامصة بدل ومهننا آأتت الروح اإ

 كنه ل يعمل بشلك اكمل لسوء احلظ.ل وضة لتنيز خدمنات هنامة مع هجناز لسليك جيعلهنا موبوةل )متوابةل( مع العنامل العلوي و فّ م

الشهوانية تعيق توابلهنا مع العنامل العلوي. وعىل لك حنال فناملممن ذو لواثمهنا ادلنيوية ممنذ آأن دخلت الروح اللطيفة يف اجلسد الكثيف و  -1

ىل آأن يأأيت يوم منا وتسناعده الرمحة  ،الطموح العنايل ل ييأأس آأبدًا. فهو يصنارع داامنًا عىل طريق الصلوات املفروضة والننافةل والأعامل الصناحلة اإ

لهية ليعرف نفسه وربه ويشناهد جسده )بدنه( النوراين )اجلثة  بداعية(الإ  وهذه معيزة عظمية جدًا. ،الإ

 ،يف هذه احليناة ابيذاتيشناهد موته العرفناين النناحج وجسمه اللطيف  آأنللمممن  ،بفضل قدرة هللا الاكمةل ورمحته الالحمدودة ،ليس مس تحيالً  -3

اكمةل عن آأبلهنا ايذي هو النفس نوراين. ومبنا آأن روحه يه نسخة ال رحت( يف اجلسد )قنالب( وآأن يعرف الرس يف كيف آأن روحه حفظت )طُ 

 تمكن يف معرفته اخلنابة نفسهنا. يشءيذكل فناإن معرفة لك  ،الواحدة

ليه روح املممن بعد املوت )اجلسم املثنال( -8  ،لأنه رمغ كونه نورانينًا لطيفنًا لكنه مثل اجلسد املنادي يف الشلك ،يدعى القنالب ايذي تنتقل وتتحول اإ

 ثنال(.ويذكل يدعى اجلسد الشبيه )اجلسد امل 

آنية انظر الآايت التنالية واليت تس تخدم فهينا لكمة )مثل( للتعبري عن اجلسد املثنال )الشبيه(: الآية ) }أََولَْم َيرَْوْا أَنا  (: 21/55للمرجعية القرآ
َلُهْم وََجَعَل َلُهْم أََجالً  َّلا َرْيَب ِفيِه فَ أََبى الظاالُِموَن    الّلَه الاِذي خََلَق الساَماوَاِت وَاألَْرَض ق َاِدٌر َعَلى أَن َيْخُلَق ِمث ْ

 .إَّلا ُكُفوراً{
ُق  (: 36/42والآية ) َلُهم بَ َلى َوُهَو اْلخالا }أََوَلْيَس الاِذي خََلَق الساَماوَاِت وَاأْلَْرَض بِق َاِدٍر َعَلى أَْن َيْخُلَق ِمث ْ

 .اْلَعلِيُم{
لَ (: 34/83والآية )  ُهم ماَعُهْم رَْحَمًة مِّن اا َوِذْكرَى ألُِْوِلي اأْلَْلبَ اِب{.}َوَوَهْبنَ ا َلُه أَْهَلُه َوِمث ْ

ن اخللق اجلديد آأو اجلسد املثنال )الشبيه آن. اإ ( هو ولليسد الشبيه )املثنال( امس آآخر وهو )اخللق اجلديد( واملذكور يف مثنانية آأمناكن من القرآ

آدم بداعي ايذي تس متر فيه سلسةل التجديد )توابل جتددهنا( مثل  ،ومع ذكل فهو الأحدث ،آأقدم حىت من زمن حرضة آ وذكل لأنه اجلسد الإ

ن يف معرفة  رادته يمكن رس عظميعىلظهوره آأو اختفناؤه يعمتد  آأنلهب املصبناح. اإ نه ل  ، اإ  يشءيعيقه سواٍء آأاكن اباًب آأو حنائطنًا آأو آأي  يشءفناإ

 آآخر.

حمسشدة. ويه داامنًا كذكل لأنه وفقنًا لس نة هللا  ( آأي اكنت ومنا تزال وس تكون بشلك جنودذكر يف مجموعنات الأحناديث: ))الأرواح جنود جمندة( -5

ن الإنسنان الاكمل يف لك عرص هو مثنال للنفس الواحدة  ،الثنابتة ظهنار للك وَعيينٌَة )فناإ املنايض وهكذا  آأمثةلمنوذج( للمعرفة وعنامله الشخيص هو اإ

ظهنار ملعركة بني مجموعتني متضنا فكزن املعرفة متوفٌر يف لك زمنان. وآأكرث م من رسناء دهذا فهنناك اإ تني يف عنامله الشخيص والهدف مهننا هو اإ

 اململكة ادلينية فيه آأي يف عنامله الشخيص.
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ل آأنه لن تبقى آأية يعرف  آأنعىل الرمغ من آأنه يصعب عىل املبتدئ جدًا  -6 خالص وبدق  بعوبةً آأرسار الروح اإ ذا تذكرت هللا ابإ بد. فناإ للأ

ن شناء هللا. فروحك جعنائبية بشلك فنائق. وهننايهتنا  ،تقدمت عىل طريق معرفة النفسٍف عناٍل و دوه نك سسنيح اإ العلينا مرتبطة بأأبلهنا وهذا فناإ

واليت من خاللهنا وبلت لك ماكٍن سناٍم. متنامنًا كام ميكن لصوتك آأن يسنافر يف آأرجناء العنامل عندمنا يكون  ،هننا يف الروح الكونية آأيضناً يعين آأ 

حدى بلواتك الصنادقة الطناهرة مع آأمر رب العرش )كن( الآية: )لس تناليتابهناتفك موبوًل  ذا اندجمت اإ }َمن َكاَن   :(35/20. فناإ
السايِّئَ اِت َلُهْم  لاِذيَن يَْمُكرُوَن  ُيرِيُد اْلِعزاَة فَ لِلاِه اْلِعزاُة َجِميعاً إَِلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطايُِّب وَاْلَعَمُل الصااِلُح َيْرفَُعُه وَا

ماكهننا آأن تنسرش يف مملكته بأأمكلهنا. وهذا لأن  .َعذَاٌب َشِديٌد َوَمْكُر أُْولَِئَك ُهَو يَُبوُر{ يف هللا والبقناء  الاندمناجفسوف يكون ابإ

 يكون آأمرًا عناداًي. آأنابهلل والانتقنال ابهلل )السري ابهلل( ل ميكن 
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 والالشعوريالفناء الشعوري 
 بسم هللا الرمحن الرحمي

. يذكل فنحن نممن بأأن اللك يف الواحد. هومنا حيتويمن الواجب معرفته آأن لك فرٍد هو بشلٍك اكمن )موجوٌد ابلقوة( نسخة طبق الأبل عن الكون 

ذا آأببح السناكل حلسن حظه فنانينًا يف املرشد )الهنادي الرويح( وفنانينًا يف الرسول وفنانينًا يف ن اندمناجنًا كهذا هو شعورٌي وعرفناين )مع  وهكذا فناإ هللا. فناإ

( حناةل ل شعورية. وهكذا فهذا يظهر آأنه من انحية الوعي والإدراك الاندمناجمعرفة( لكن لبقية النناس ايذين يوجدون فيه بشلك ذرات هذا الفنناء )

 والشعور يوجد نوعني للفنناء: الشعوري والالشعوري.

ىل نبناتاملعدن- امجلناد )الرتاب :ي هواملثنال الأول للفنناء الغري شعور -2  ،النبنات ايذي يفىن )يندمج( يف احليوان :هو والثناين ،( ايذي يتحول اإ

نسنان. وهذا لكه بال شعور مطلقنًا. ولهذا فهملء غري مدركني لرت  :والثنالث هو قهيم وتقدهمم ول ميكهنم آأن احليوان ايذي يفىن يف )يتحد مع( الإ

 مهننا. والسبب يف هذا هو آأهنم آأببحوا فنانني بشلٍك ل شعوري وليس دلهيم حىت ذرة من نور العقل والعمل.حيصلوا عىل آأية سعنادة 

آن القدير عىل الرمغ من كوهنم ظناهراًي برشًا عىل آأهنم من بني القطعنان )الأنعنام( الآية ) -1 (: 1/215لحظ ملناذا يعترب الكثري من النناس يف القرآ

ً مَِّن اْلِجنِّ وَاْلِنِس َلُهْم قُ ُلوٌب َّلا َيْفقَُهوَن بَِها َوَلُهْم أَْعُيٌن َّلا ُيْبِصرُوَن بَِها َوَلُهْم  }َوَلقَْد َذرَأْنَ ا لَِجَهنا  َم َكِثيرا
ْحَسُب أَنا  }أَْم تَ  :(15/88والآية ) .آذَاٌن َّلا َيْسَمُعوَن بَِها أُْولَ ِئَك َكاألَْنَعاِم بَ ْل ُهْم أََضلُّ أُْولَ ِئَك ُهُم اْلَغافِ ُلوَن{

والسبب يف هذا هو آأهنم ل يبدون اهامتمناً وانسبناهناً  أَْكَثرَُهْم َيْسَمُعوَن أَْو يَْعقِ ُلوَن ِإْن ُهْم ِإَّلا َكاأْلَْنَعاِم بَ ْل ُهْم أََضلُّ َسبِيالً{

لسالم ول يعرفون قنانون الفنناء )الاندمناج والأوليناء علهيم ا الأنبيناءابحلقنائق واملعنارف ول يس تخدمون نعمة العقل العظمى. فهم ل ميزيون 

 والاحتناد( يذكل فهم ل ميلكون آأية سعنادة حقيقية.

آن بأأمكهل العقل والعمل واحلمكة. ويذكر مثناٍل واحد فقط ف -3 ن اللقب الرائع )آأولوا الألبنابميتدح القرآ ( مينح لأحصناب العقل من قبل هللا وقد ذكر يف ناإ

آن احلكمي. ن فضيلهتم العظمى يه آأهنم يعرفون آأرسار الفنناء  س تة عرش ماكاًن من القرآ آن واإ فصفنات آأحصناب العقل ميكن آأن ترى يف آأحنناء القرآ

 وهذه وثيقة الصةل مبسأأةل ذكر بفنامهم.

ن فوائد هذه اململكة الغري معهودة واخلنادلة ل  -8 منهتية. دعوان يعيز القمل واللسنان لكهيام عن مدح الاندمناج الشعوري )الفنناء الشعوري( ابهلل. فناإ

مينان ومغٍذ للروح بشلٍك فنائق فنايذرات املمثةل للك نه مفهوٌم منرٌي جدًا لالإ  بين الآن ننناقش كيف نس تفيد من عمل اليقني للفنناء الالشعوري. اإ

قيين. دعوان نرى  وويل وابسسيعناهبنا مرة تلو الأخرى تصبح جزءًا من عمل املرء الي يبنبل وجودهنا يف العنامل الشخيص للك البرش اس مترت وتوا

آن احلكمي.  بعضنًا من آأمثلهتنا يف القرآ

لِيَس لَمْ  :(1/22ذكر يف الآية ) -5 َيُكن    }َولَقَْد خَلَقْنَ اُكْم ُثما َصواْرنَ اُكْم ُثما قُ ْلنَ ا لِْلَمآلِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم فََسَجُدوْا ِإَّلا إِب ْ
آدم. ويف هذه احلناةل لكننا كننا آأي آأن هللا خلقمك وخلقننا معنًا س .مَِّن السااِجِديَن{ ويًة مع ابيق البرش يف هيئة ذرات يف عنامل ايذر حلرضة آ
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آدممالئكٍة يف هيئة ذرات ومن مث فقد جسدان بأأنفس ننا وبأأمٍر من هللا لآدم يف عنامله ايذري ووفقنًا لهذا السيود ترقيننا. مث آأببحننا فنانني يف  ، آ

بليس. وآأعطناان هللا الهيئة العقلية وقنال ،خليفة هللا  لننا اثنيًة اجسدوا لآدم فسجدان مجيعنًا هل ابس تثنناء اإ

لهية )العنادة -6 يالحظ آأنه من انحية الأمور  آأن( يف القرآآن وجيب القنانون - آأهينا الأعزاء! من الرضوري آأن نقرآأ ونفهم موضوع احلمك من الس نة الإ

آدم يف روحنانيمظهر الروحية ل يعرتي س نة هللا آأي تغيري منا يعين آأنه يوجد جتديد لل  مصدر  لك نيب وويل. وهبذا سيس متر ةالرويح لقصة آ

 العمل واحلمكة بدون آأي نقص.

ىل س بعة آأبطن((. -1 آن ظهرًا وبطننًا ولبطنه بطن اإ ن للقرآ  ذكر يف احلديث الرشيف: ))اإ

ن سفينة حرضة نوح لرمز )ممثول(. ولهذا فكام كننا مع لك نيٍب ( والسفينة الروحية اكنت معىًن آأو حقيقة هذا اَمثالً  - املنادية اكن رمزًا )مثنالً  اإ

 }وَآيٌَة لاُهْم أَن اا َحَمْلنَ ا ذُرِّياتَُهْم ِفي اْلفُ ْلِك اْلَمْشُحوِن{ :(36/82بشلك ذرات فقد محلننا يف سفينة نوح آأيضنًا كام ذكر يف الآية )

ضنافيني؟ احلقيقة آأن  ذا اكنت السفينة قد حشنت مس بقنًا فكيف بنع ماكٌن لأي راكٍب اإ لك آأي )ذرامهم الروحية(. ونقطة احلمكة هننا يه يف آأنه اإ

 تكل ايذرات املمثةل قد اندجمت )فنيت( يف رب السفينة. وهذه يه احلقيقة املشنار لهنا هننا.

ن حيقق السناكل الفنناء يف هللا. ويف حناةل كهذه آأين س يكون ماكن الفنناء )الاحتناد(: آأهو العرش جيب آأ  ،شخيصل يف هنناية الرحةل الروحية للعنامل ا -4

نه من  الساموي آأم العرش الأريض آأم الكعبة احلقيقية آأم البيت املعمور آأم حظرية القدس )احلرم املقدس( آأم العرش ايذي هو عىل مناء العمل؟ اإ

لهيي عىل املناء آأنن املمكن آأيضنًا غري املفناجئ آأن يكون هنناك آأكرث من فنناء وم آخر للعرش الإ لأن جوهر هللا  ،تكون السفينة املشحونة امٌس آ

ماكنية  ىل جوهره. وتعين مصد آأيضنًا بلب وفوق آأيةمصد آأي مزنه عن آأي اإ نسنان اإ ماكن  ،مقدرة دلخول آأي اإ ىل آأنه ليس ابإ  يشءواليت تشري اإ

  الرسول تكون رؤية هللا يه مرتبة الفنناء يف هللا.دخول جوهره وهكذا فبعد الفنناء يف الويل والفنناء يف

 

 -46-جــزء      

 الغفور الرحيم

 بسم هللا الرمحن الرحمي

هذا ترصحي حرضة اإبراهمي  َوَمْن َعَصاِني فَ إِناَك َغفُوٌر راِحيٌم{ الرويح[ ابين]آأي هو  }فََمن تَبَِعِني فَ إِناُه ِمنِّي(: 28/36قيل يف الآية )

منام النناس يف زمنانه يسشفع ))يلمتس  آأنابحلمكة. ادرسه بعني قلبك )بصريتك( يس تطيع املرء  امل يء براهمي ايذي اكن اإ يرى يف هذه الآية كيف آأن حرضة اإ

نه من ال الرمحة(( لأولئك ايذين عصوه ويقول ))آأنت اي منام النو هللا غفور رحمي((. اإ ناس ليسبب حدوث احض لأهل العقل )لأويل الألبناب( آأن هللا قد عنّي اإ

 القينامة الروحية واليت هبنا ينيو عينال هللا.

جنابًة مقنعة للسمال كيف ميكن خلليفة هللا آأن تأأمل يف هذه الآية مرًة تلو الأخرى عىس آأن  منامنًا للنناس بنفس الوقت.تتلقى اإ منامنًا للمتقني واإ  يكون اإ

 

 -47-جــزء      

 األمساء الوصفية
 بسم هللا الرمحن الرحمي

نسنانية. وهكذا فكزن لك امٍس وبفي ميطر  ن الأسامء الوبفية املبناركة هلل يه داامنًا الكنوز الساموية ادلاامة والغري حمدودة لعنامل الإ بتوابل من نعمه عىل  اإ

نسنانية. متنامنًا كام آأن مصدر الشمس املنري للعنامل يس متر بصب ضوهئنا وآأشعهتنا احلنارة دون توقف لهية فناعةل ابس مترار يف مشنابه فنا بشلكٍ  ،عنامل الإ لأسامء الإ

 مملكته.
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النبيل حيث هللا املميد املغذي ميدح نفسه رحمكة آأنه يمازر وبشلك خناص لك عنامل خشيص واملسمى الإنسنان.  لحظ يف اس هتاللية القرآآن يشء،قبل لك 

نه آأكرث معومية كام آأنه آأكرث خصوبيةً  نسنان بدرجنات.  ونظنامه يف املمازرة والتغذية رائع وجعيب للغناية. اإ وهكذا فتغذية ممناكل املعنادن والنبنات واحليوان والإ

نسنان هو عنامل بغري ففض حقناً  ن لك اإ  ٌل عىل العنامل الكبري لأن العنامل الكبري منطٍو فيه.اإ

آن احلكمي وذكل الأ  ،اي آأولوا الألبناب واحلمكة خري مجع يف آأم الكتناب املسامة لحظوا وتفكّروا بعمق رحقيقة آأن عمل لك الكتب الساموية قد مجع يف القرآ

ن شناء هللا  ؟ية)الفناحتة( ويف بداية آأم الكتناب تذكر التغذية )املمازرة وادلمع( الأكرث دقة وخصوبيًة لعنامل الإنسنانية. آأليس يف هذا حمكة بليغة للغنا  العزيز!اإ
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 بركات القيامة الروحية
 بسم هللا الرمحن الرحمي

منام املبني )آأرواحننا فداه(. وهذا هو السبب  ،روحية يه يف س يناج نور الامس احلي هللالواملعيزات والرباكت اليت ل حتىص للقينامة  ،اإن لك الأرسار الإ

 الكثري من الأرواح تصبح مالئكة وينيز وعد هللا ايذي قطعه للنناس. س ينيون يف لك قينامة روحية وفهينايف آأن لك الننا

ذا بّدقت آن وجه ظناهر وآآخر ابطن فهذا يعين ابلتأأكيد آأن ظناهره جحناٌب لبناطنه والبناطن حميوب كام يف آأن هللا  ،الرشيفمبوجب احلديث  ،فناإ بأأن للقرآ

ً فَيُ  :(81/52يتلكم من وراء جحناب يف الآية ) وِحَي  }َوَما َكاَن لَِبَشٍر أَن ُيَكلَِّمُه اللاُه ِإَّلا وَْحيًا أَْو ِمن َورَاء ِحَجاٍب أَْو ُيْرِسَل رَُسوَّل
آن فناإن نعم هللا ظناهرةٌ وابطنة ) .بِ ِإْذِنِه َما َيَشاُء إِناُه َعِليٌّ َحِكيٌم{ }أَلَْم َترَْوا أَنا اللاَه َسخاَر َلُكم ماا ِفي   :(32/10وكام يقول القرآ

الن ااِس َمن ُيَجاِدُل ِفي اللاِه بَِغْيِر ِعْلٍم َوَّل ُهًدى  الساَماوَاِت َوَما ِفي اأْلَْرِض وَأَْسَبَغ َعلَْيُكْم ِنَعَمُه ظَاِهرًَة َوبَ اِطَنًة َوِمَن  
 .َوَّل ِكتَ اٍب مُِّنيٍر{

آخر. وعىل لك حنال فقد يكون  ،))اخللق عينال هللا(( هو الفرمنان احلنامس والأكرث حمكًة وايذي بوجوده ل حيتناج آأولوا الألبناب وآأهل العقل آأي برهنان آ

 س تغالل هذه الفربة ايذهبية.رف ابناانفعنًا آأن نرشح احلقنائق واملع

 .وامحلد هلل رب العناملني
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 التخاطر العقلي
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 اعتقنادك حول التخناطر العق ي آأو الاسسننارة )الإرشاق(؟ وهل من املمكن آأن يتطور يف املس تقبل؟ هل هو مرتبط ابدلين آأم ابلعمل؟ سمال: منا

ذا طوّ  ،ناٍت( علينا كثريةلأن هللا وهب البرش مزيات )خناّبي اكمل ابلتخناطر آأو الإرشاقجواب: دَليي اقتنناع  مت تَُمِكن للبرش آأن يمدوا َرت واس تخداإ

م التخناطر يف املس تقبل ممكدو  ،مذهةل آأعامًل كثريةً  للكهيام.  والتخناطر مشرتكوآأان مممٌن ابندمناج دين الفطرة الأّويل والعمل الأّويل الأسناي اجلوهري.  تقدُّ

آني ة وفهموا الروحنانية. مع واليوم السور ايذي يقف بني ادلين والعمل هو سوٌر من اللكامت والعبنارات واللغة. للأسف! لو عرف العلامء فقط لغة احلمكة القرآ

نسنان الاكمل. ه اكن بوسعننا آأن ننطق منا يف قلوبننا! ايتي الأسف! ل   للأسف! ليت لك النناس يعرفون آأرسار الإ
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ذا هبهللا مل يقم  آأن(. ولكن احلمكة التأأويلية من هذه الآية يه 52/4) ُفُجوَرَها َوَتْقوَاَها{ )الروح(}فَ أَْلَهَمَها  تفكّر هبذه الآية احلكمية: تأأمل و 

بليس )امل ضلل( وايذي هو مصدر العمل بنفسه لأنه مزنه س بحنانه وآأعىل من تعلمي خشٍص منا الإمث والفيور. يذكل فنايذي يقوم هبذا العمل هو املُِضّل اإ

ليكون  ،آأعطى هذه القوة للهنادي احلق ،الرش. ومرًة آأخرى فناهلل فوق تعلمي التقوى ومزنه س بحنانه عن الوقوف كضدًّ للمضلل. لأنه وهو املكل املطلق

 مصدر اخلري وليلهم النناس ابلتقوى.

 

 -51-جــزء      

 االعتكاف املبارك للغاية )ألقصى حد(
 الرحميبسم هللا الرمحن 

)تش ياله( آأو الامتنناع عن الطعنام والرشاب وآأثنناء ذكل الوقت ُمنحت الطعنام  من الاعتاكف تقريبناً  ري عظمي بعد آأربعني يومناً حدث يف جسدي تغي

جن من عنامل عن طريق  جنزت هذه املهمةالرويح وايذي بنع للشم يف شلك عطوٍر متنوعة. وقد ذكرت هذا احلدث لأحصنايب ودونته آأيضنًا يف كتنايب. وآ  

ة وآأوراق يب  الأزهنار والفواكه والأعشناب الط ايذر. وهملء اجلن بشلك ذراٍت متنناهية يف الصغر ورسعة طرياهنم آأعىل من رسعة الربق ميكهنم جلب عبري

 الأجشنار العطرة حناًل من آأية بقعة )زاوية( يف العنامل منا خيلق نوعنًا من اجلسم اللطيف مضن نفس املرء.

ىل اللطيف. ولهذا يسكن اجلن واجلنينات يف اجلبنال  ،الشذا ليس روحناً  حيث  والصحناريلكنه جسم يغذي جسامً وابلتحديد ايذي حيّول من الكثيف اإ

نبيناء والأوليناء سنابقنًا معيزاٍت ل حتىص كهذه.  يتلقون العطور والأوكسجني من الهواء الطلق النقي العذب. لقد جّرب الأ

بيامن تظهر يف لأش يناء للوجود يف الوقت املنناسب. ملني معنًا: عنامل اخللق وعنامل الأمر والفرق بيهنام هو آأنه يف عنامل اخللق تأأيت اوربوبية هللا يوجد عنا لوهيةآأ ويف 

بداعية وهكذا فقد اكن من  ،عنامل الأمر فوراًي بال زمنان بنطق لكمة "كن" آأو مبيرد مشيئة هللا املمكن وهذا يعين آأن الأش يناء تظهر يف عنامل الأمر بطريقة اإ

بداعية يف احلقيقة. ولكن ضعفي حيهننا اكن السبب يف عدم  عامً شلك عطوٍر متنوعة يف السين اكنت نِ جيلبوهنا ب  آأنآأن لك تكل الأطعمة اليت اعتناد اجلن  اإ

بداعية.متكين   من آأن آأفهم كام ينبغي آأهننا اكنت معيزات اإ

ايذي  آأحرض خشص غريب رغيفنًا مجياًل من خزب القمح يف حصٍن واختفى. ومل آأفهم منا يوموذات وملدة آأربعني يومنًا مل آأَر حىت شلك رغيٍف من خزب احلنطة 

ذا اكن الرغيف م ول آأت اكن حيدث ذا كنت آأن ايذي كرّسته. وعندمنا مددت يدي لآلكهرس ك ذكر بدقٍة فامي اإ ىل قطع يف الصحن آأو اإ آأوقفين روحناين.  ،ًا اإ

بداعيًة آأم اكن اخلزب الشك واليقني بسبب هذه املعيزة و كنت بني  ،املذهل هو آأنين كنت يف حريٍة من آأمري واليشء ذا اكنت معيزًة اإ تسناءلت فامي اإ

ن فهينا حمكًة. لأن النناس  ،دنيواًي. وعىل لك حنال ق. وحىت لو اكن هنناك شٌك يف معيزة فناإ جيب آأن يالحظ آأن بعض املعيزات حتدث يف آأش يناء ل تَُصدي

بون هبنا.  جُيري

 

 -51-جــزء      

 سبعون ألف كوٍن فردوسي
 بسم هللا الرمحن الرحمي

مثل هذا ويف لك   يوسع هذا الكون آأو خيلق آأكواانً آأي آأن هللا .َوإِن اا َلُموِسُعوَن{)بأأيديننا( }وَالساَماء َبنَْينَ اَها بِأَْيٍد   :(52/81ذكر يف الآية )

 الأحوال فناهلل خيلق داامنًا.
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آهل ،نسخة دعوان الآن نتفكر ونتأأمل ابلس بعني آألف ن الإمنام من ذرية حرضة محمد سالم هللا عليه وعىل آ براهمي ،آأي الأكوان. اإ  ،وايذي هو من ذرية اإ

منام النناس. يذكل وعندمنا حيني الوقت فهو يسبب القينامة الروحية لأحد آأبننائه الروحيني ويبقيه يف مرحةل اإرسافيل وعز  رائيل لس بع يكون خليفة هللا واإ

 .}َوَفَدْينَ اُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم{(: 31/201ابةل وتدعى هذه يف التأأويل ايذحب العظمي كام ذكران منذ قليل الآية )ليناٍل ومثنانية آأايم متو 
ل  هية نفسهنا اليت خُيلق يف هذه املرحةل من العنامل الشخيص للسناكل س بعون آألف كوٍن لعينال هللا. وهذا ليس معاًل جديدًا يف ربوبية هللا ولكنه الس نة الإ

 اامنًا يف عبناد هللا.اس مترت د

ن الفرمنان العنايل ))موتوا قبل آأن متوتوا(( هو من آأجل خالص العبناد عينال هللا ويوجد فيه حمك ل حتىص ول تعد.  اإ

 

 -51-جــزء      

 معجزة الزلزلة
 بسم هللا الرمحن الرحمي

آن }أَْم   :(1/128توجد معيزة الزلزةل املذكورة يف الآايت ) ،العزيز من بني لك تكل املعيزات الهنائةل املتعلقة ابلقينامة الروحية واملذكورة يف القرآ
ِلُكم ماساْتُهُم اْلبَ ْأَساء وَ  الضارااء َوُزْلزُِلوْا َحتاى َيقُوَل الراُسوُل  َحِسْبُتْم أَن َتْدُخُلوْا اْلَجناَة َوَلماا يَ أِْتُكم ماثَ ُل الاِذيَن خََلْواْ ِمن قَب ْ

}يَ ا أَيَُّها الن ااُس اتاقُوا رَباُكْم ِإنا َزْلَزَلَة   :(11/2والآية ) .ْا َمَعُه َمَتى َنْصُر الّلِه أَّل ِإنا َنْصَر الّلِه قَرِيٌب{وَالاِذيَن آَمُنو 
هننا قناس ية شديدة  .}ِإذَا ُزْلزَِلِت اأْلَْرُض زِْلزَاَلَها{ :(55/2والآية ) السااَعِة َشْيٌء َعِظيٌم{ خيتئب يف معيزات شديدة كهذه آأرساٌر عظمية. اإ

هننا رايضنات معيزاتية للسناكل وبعد جتنارب من هذا النوع جنة احلرم ا ملقّدس واليت كرران حقنًا لكن يف هنناية الأمر تكون مليئًة ابحلمكة والرمحة والرباكت. اإ

 ذكرهنا مرارًا.

ن شناء هللا س تكون ادرس الآايت املذكورة يف الأعىل ابنسبناه  تبقى خنائفنًا من آأهوال القينامة وآأحداهثنا وبنفس الوقت عليك  آأنلتأأويلهنا جيب  هميئناً وهكذا اإ

آمني مث  واحلمكة!تس متر جبهنادك الأكرب لغرض العمل  آأنآأن حتسن الظن ابهلل وبلطفه العممي. ومع ذكل عليك   آآمني!آ

 عندمنا حققت املشناهدة آأول مرة

 لزةلالز  ةجّربت )خربت( معيز 

 

 -53-جــزء      

 اإلنسانية وعامل - اخلزائن - الكنوز اإلهلية
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 .}وَِإن مِّن َشْيٍء ِإَّلا ِعنَدنَ ا َخزَاِئُنُه َوَما ُنَنزُِّلُه ِإَّلا بِقََدٍر ماْعُلوٍم{(: 25/12ذكر يف الآية )
ن ايذكر احمل لهية تدرجيينًا وفقنًا لعلمهم ومعلهم.دد اخلناص يف هذه الآية يتعلق ابلبرش اإ  ايذين من آأجلهم آ نزِلت الرباكت والكنوز الإ

لهيي عنامل الإنسنانية. وبلكامٍت آأخرى لهية  ،يواجه ابب لك كزٍن اإ حيب الروح الإنسنانية  ،يه للبرش بشلٍك خناص. فناهلل الرب الكرمي الالمتنناهيةفنالكنوز الإ

حداهام طوعية  ،حيث يوجد طريقتني فقط للطناعة )السسلمي( والعودة ،يدخلون اجلنة بقوة القينامة الروحيةكثريًا جدًا. يذكل فهو جيعل مجيع البرش  اإ
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}أَفََغْيَر ِديِن الّلِه َيْبُغوَن َولَُه أَْسلََم َمن ِفي الساَماوَاِت وَاألَْرِض طَْوعًا َوَكْرهًا وَإِلَْيِه  (: 3/43والأخرى غري طوعية الآية )
 .ُيْرَجُعوَن{

 

 -54-جــزء      

 جتّدد القيامة الروحية
 بسم هللا الرمحن الرحمي

َل وَالناَهاَر وَالشاْمَس وَاْلقََمَر ُكلٌّ ِفي فَ َلٍك َيْسبَُحوَن{ :(36/80( و )12/33ذكر يف الآايت ) }َّل   .}َوُهَو الاِذي خََلَق اللاي ْ
ُل َساِبُق الناَهاِر َوُكلٌّ ِفي فَ َلٍك َيْسَبُحوَن{الشاْمُس يَنَبِغي َلَها أَن ُتْدرَِك اْلقََمَر َوَّل    .اللاي ْ

ن القينامنات الالحمدودة اليت ذكرهنا حرضة ا . والهدف من نظنام فريد وهنائل الالمتنناهيةذكٌر لتجدد القينامنات الروحية  حلكمي بري انرص خرسو يف ديوانه يهاإ

منام النناس س ييعل آأهل العرص يدخلون اجلنة من خالل القينامة  روحية. لو مل يكن يذكل فكيف لعينال هللا آأن يكونوا قد الكهذا هو آأن خليفة هللا اإ

عنارفني ومدركني للعمل واحلمكة كام ينبغي؟ رسيت؟ وكيف س يكون النناس قد جعلوا عوملوا بشلك لئٍق هبم وكيف س تكون اخلالفنات وممناكل اجلنة قد آ  

 جل جالهل؟ ،وكيف س ميزي النناس النعم اليت يه يف الأسامء الوبفية هلل تعناىل

آن ذلول ذو وجوه  تقنانٍ عىل آأحسن وجوهه(( آأي ارشحوا احلمكة منه  فنامحلوهقيل يف حديٍث رشيف: ))القرآ  وبأأفضل شلك. ابإ

 

 -55-جــزء      

 وكرهاً طوعاً 
 هللا الرمحن الرحميبسم 

 .}َولِّلِه َيْسُجُد َمن ِفي الساَماوَاِت َواألَْرِض طَْوعاً َوَكْرهاً َوِظالُلُهم بِاْلُغُدوِّ وَاآلَصاِل{(: 23/25ذكر يف الآية )

ِإَّلا ُيَسبُِّح بَِحْمَدِه َولَ ِكن َّلا  }ُتَسبُِّح َلُه الساَماوَاُت الساْبُع وَاأَلْرُض َوَمن ِفيِهنا وَِإن مِّن َشْيٍء   :(21/88وقيل يف الآية )
}أََلْم َتَر أَنا اللاَه ُيَسبُِّح َلُه َمن ِفي الساَماوَاِت   :(18/82وآأيضنًا قيل يف الآية ) .َتْفقَُهوَن َتْسبِيَحُهْم ِإناُه َكاَن َحلِيمًا َغفُوراً{

 .َوَتْسبِيَحُه َواللاُه َعلِيٌم بَِما َيْفَعُلوَن{  وَاأْلَْرِض وَالطاْيُر َصاف ااٍت ُكلٌّ قَْد َعلَِم َصالَتهُ 
آنية يف الأعىل يه دلئل احلمكة املس متدة من خطناب هللا س بحنانه وتعناىل ن الإرشنادات القرآ (( يأأيت آأوًل البرش. حيث يوجد لك يشءفلكام ذكرت ))لك  ،اإ

 يف عنامل ايَذّر. يشء

منام  آن معناً  املبنيويوجد يف بور اإرسافيل معيزة التحمك بنور الإ منام ع ي: ))آأان ،واليت فهينا يقوم عنامل ايذر اببهتنال النناقور ومحد هللا بأ النناقور((.  كام يقول الإ

النناقور آأثنناء لك قينامة روحية. لقد ذكر القرآآن احلكمي  لبيامن يقومون مجيعنًا اببهتنا ،يقوم ابلسسبيح الصنامت هلل يف عنامل ايذرات )عنامل ايذّر( يشءوهكذا فلك 

 آأيضنًا من دون تسميته ابلمس وبكرثة.
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 -56-جــزء      

 مفهوم أمواج النور

 بسم هللا الرمحن الرحمي

مينان املرء اخمللص الراخس لقد ذكر للتو بأأن ىل درجة الكامل. فنالإمينان يتضمن ختيل النور وتصور موجناته يف  ،العقيدة املسامة اإ ىل نور عندمنا تصل اإ تتحول اإ

ماكنينات كثرية خمبأأة يف الوجود الإنسناين. ومن بيهننا مقدرة اخلينال والإدراك املهمة للغناية بسبب حقيقة كوهننا  ،آأي درجة آأولية. جيب آأن يُس تذكر آأن هنناك اإ

ق ترٍق حمدد. وهكذا مففهوم آأمواج النور هو شغٌل انفع )تفكٌّر يف هللا(. وهذا الشغل عىل درجة عنالية من الأمهية جيب مرتبطة مبالحظة النور بعد حتقي

الصالة  ،املثنال آأن يصنع من خالل الصالة املأأثورة )الصالة اليت نقلت عن النيب والأامة( واملرتبطة ابلامتس النور يف ضوء احلمكة والعمل. خذ عىل سبيل

منام جعفر الصنادق عليه السالم بعد لك بالٍة ببناحية )بالح(: ))اللهُمي اجعل يل نورًا يف قليبالتنال  ونورًا  ،ونورًا يف مسعي ،ية اليت اعتناد آأن يتلوهنا الإ

ونورًا بني يديي ونورًا من  ،ونورًا يف محلي ونورًا يف ديم ونورًا يف عظنايم ونورًا يف عصيب ،ونورًا يف شعري ونورًا يف برشي ،يف برصي ونورًا يف لسناين

 خلفي ونورًا عن مييين ونورًا عن يسناري ونورًا من فويق ونورًا من حتيت((.

ومن  ،مك يه عظمية احلناجة ملوجنات النور من آأجل حصة وسالمة العقل الإنسناين من هجة )الروح واجلسد( ،تظهر الصالة )ادلعناء( املذكورة يف الأعىل

ل آأهننا تصبح تدرجيينًا حقيقة  ،آأماًل ومفهوهمنا ،متثل الإمينان بشلٍك آأويلٍّ  آأهنناتقدير( بأأن هذه الصالة اليت تفيض حمكًة ورمغ هجة آأخرى ميكن التخمني )ال  اإ

َوبِأَْيَماِنِهم ُبْشرَاُكُم  }يَْوَم َترَى اْلُمْؤِمنِيَن وَاْلُمْؤِمنَ اِت َيْسَعى ُنوُرُهم بَْيَن أَْيِديِهْم   :(51/21معليًة للمممن. كام نرى من الآية )
عندمنا يصبح نور الإمينان اكماًل جيري آأمنام وعىل  .اْلَيْوَم َجن ااٌت تَْجرِي ِمن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر خَاِلِديَن ِفيَها ذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلَعِظيُم{

ي ميني املممنني واملممننات. ويف تكل احلناةل يصبح مممٌن كهذا برهنااًن عىل الصالة  ه يصبح حمناطنًا بدائرة من آأمواج النور من هجناٍت املذكورة يف الأعىل. ِلنَُقل آأن

شنارة الكامل. من آن احلكمي املليئة ابحلمكة آأن التحدث عن التعلمي الأعىل يغطي التعنالمي الصغرى الفرعية  س تة. لأن ظهور النور من الأمنام هو اإ مبنادئ القرآ

 )الثنانوية(.

آن العظمي هبذه الآية الهنامة يصبح مفهوم الكون  ،حفسب آأهل احلمكة .}اللاُه ُنوُر الساَماَواِت وَاأْلَْرِض{ :(18/35يف الآية ) عندمنا يقول القرآ

ذا آأمكن لهذا املفهوم آأن يُدرك رحق اليقني دعوان نعطيمك مفهو  مثل كرة حديدية خضمة آأببحت ،آأيضناً بأأمكهل مبنا فيه البرشية حامتً  م محراء يف انر متوهجة. اإ

 عني اليقني.

لهيي حميطناً  دراك كهنه وفيه ينغمر لك  اعتربوا النور الإ ن بني املثنالني  السامواتيف  يشءل هنناية هل ول ميكن اإ والأرض وتس بح البرشية فيه مثل مسكة. اإ

املثنال الثناين مل تندمج السمكة يف جوهر املناء  اختالٌف عظمي ففي الأول آأببح احلديد حنامينًا سناخننًا وآأمحر اللون مبعىن آأنه انصهر واندمج يف الننار بيامن يف

 ايذي انغمرت به.

نه يف غناية الأمهية  ،يشءآأوًل وقبل لك  ،س يناقال دعوان الآن نرشح نفس النقطة يف ضوء عمل اليقني فهكذا س يكون من املمكن آأن تفهم بسهوةل. يف هذا  اإ

ن شلكه ومعهل متوافقني مع حناجة لك حناسة من احلواس الظناهرية  ،آأن نفهم طبيعة وجوهر النور. فنالنور ل يعين فقط ذاك ايذي للعني البناطنية بل اإ

عطناء مثنال آآخر من حمطة توليد الكهرابء اليت ل تزود فقط الكهرابء للمدينة لكهننا تمدي همنام آأخرى مفيدة وهنامة آأيضنًا. وهكذا نور  ناً والبناطنية. ميكن اإ

لت اخملتلفة للصوت الهداية املتطلّب من قبل القلب وادلمناغ يكون يف حنالت العقل والفهم واحلمكة. فنالنور املعني للأذن ادلاخلية واخلنارجية يكون يف احلنا

حظة. والنور ايذي حيتناجه اللسنان هو يف حناةل قوة خطناب خنارق وغري ادلاخلية البناطنية والظناهرية هو بال شك النور العنائد للمال املبنارك. نور العني

 اعتينادي. وهذا هو وبف آأمواج النور.

بشلك منطقي ل ميكن آأن يكون هنناك آأي شك آأو مغوض يف بالة النور املذكورة يف الأعىل كوهننا حقيقة ومليئة ابحلمكة. وابلتأأكيد يه مرتابطة ومنظومة 

طرح سمال هنام: هل هنناك حناجة ة والكامل. وابجملموع فناإن حصة وسالمة العقل واجلسد والروح تُلَتمُس يف هذه الصالة. وهننا يُ للغناية مكثنال رائع للشمولي

وبنية ومعل وحناجة لك جزء من آأجزاء اجلسد منفصةل وحمددة. مبنا آأن  ،ِلَم ل ،لأنوار منفصةل للشعر واجلدل واللحم وادلم والعظنام وعروق الإنسنان؟ نعم
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نسناين يذكل فنالنفس النبناتية رحناجة لنور هداية منفصل )آأي لنور الهداية بشلك منفصل(الشع شنارة واحضة لوجود النفس النبناتية يف اجلسد الإ وعليه  ر اإ

شنارات للنبنات فيه كذكل.  آأن يعمل يف اكمل اجلسد بصحة سلمية ونظنافة وعليه آأن يمني منادة حمددة يف شلك الشعر ويوجد اإ

ن وبف النور اخمل صص )املثبت( للجدل ممتع للغناية. يذكل فأأحد آأمواج هذا النور جتمدت يف القسم اخلنار ي من اجلدل الإنسناين. يوجد هذا النور املتيمد اإ

ن مل يكن هذا النور للوجه موجوداً  آدم عليه السالم وآأبننائه لن يكون دلهيم آأية بةل بصورة الرمحن. فعندمنا يبسسم  ،بشلك خناص عىل الوجه. واإ ن آ العبد فناإ

آن والإسالم. هننا عليك آأن نه يوجد موجة من النور عىل وهجه. وعندمنا يصبح جداًي ابهامتمه تفهم آأ  املممن كونه مرسورًا ابلأخبنار اجليدة )البشنائر( يف القرآ

آهل  ذا ذرف املممن احملظوظ ادلموع يف حب النيب املقدس بىل هللا عليه وآ ذًا موجة اثنية من النور. واإ فهذه  ،وسمل ومن آأجل التقدم الرويحابدلين فهذه اإ

}اللاُه َنزالَ   :(35/13موجة اثلثة من النور. وهذه املوجة قوية جدًا وحيمتل آأن تسبب ثورًة يف عنامله الشخيص. ولأكرث من هذا انظر يف الآية )
َن َيْخَشْوَن رَباُهْم ُثما تَ لِيُن ُجُلوُدُهْم َوقُ ُلوُبُهْم ِإَلى ِذْكِر  أَْحَسَن اْلَحِديِث ِكتَ اباً مَُّتَشابِهاً ماثَ اِنَي َتْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الاِذي

وهبذا تكون متأأكداً من معيزات نور اجلدل وهكذا  .اللاِه ذَِلَك ُهَدى اللاِه َيْهِدي بِِه َمْن َيشَاُء َوَمن ُيْضلِْل اللاُه فََما َلُه ِمْن َهاٍد{

 حتصل عىل ثروة الشفناء الظناهري والبناطين. /يسبع/.

 

 -57-جــزء      

 مفهوم أمواج النور
 بسم هللا الرمحن الرحمي

آمننًا وسلاميً من لك مرض آأو رش. وهكذا فقد خيلق فيه ذكل امليل والرحجنان  ،اللحم مصدر القوة اجلسدية الرئييس ىل نور الهداية ليبقى آ يذكل فهو حيتناج اإ

شناراٌت كثريٌة جلراين موجنات النور يف حلم خنادم هللا احل   قيقي اكلشعور ابلتدفق الرويح والنشوة الغنامرة ورقة القلب كنسيجةٍ حنو الصرب والعبنادة. وهنناك اإ

لهيي والزلزةل املطهرة هام ة عن الع مجفنالنشوة الننا ،ذكر هللا وتداول اليقني لتأأثري ن الزلزةل امل شق الإ هرة معيزة جسدية ط نسييتنان يذكر هللا الكثري والنناحج. اإ

آن رائيلية( والروحنانية النناجضة. املقدس. يس متر النور املزلزل )الزلزةل( ابحلدوث طوياًل قبل مرحةل عزرائيل )املزنةل العز  ذكرت يف مخسة آأمناكن من القرآ

اللحم هو الرتبة والأرض للعنامل  آأنوممنا جيب مالحظته آأيضنًا هننا هو  ،وذكل عندمنا يس تلقي ادلرويش آأو الصويف بعد ايذكر الكثري وهو يف حناةل نصف انمئ

 وجداول ميناهه والعظنام جبناهل. هروق قنواتعه والشعر نبناته وادلم مناؤه والطحالشخيص واجلدل س

حد ن جحر الرىح يدور فيطحنه بثقهل. منا ايذي جيعل  :ى الأمثةل الهنامة جدًا واملليئة ابحلمكة يهاإ كيف يطحن القمح وحُيّول اإىل طحني يف طناحونة املناء؟ اإ

ع الشالل؟ مناء القنناة. جحر الرىح يدور؟ آأيه الآلينات اجملهزة حتته؟ منا يه القوة احملّركة لهذه الآلينات؟ الشالل ايذي يسقط عىل ادلولب. ومنا ايذي يدف

 الثلج واملطر والغيوم واحمليط والشمس. منا منا هو مصدرهنا؟ .اجلدول؟ خزاانت امليناه يف اجلبنالميناه اجلدول. ومنا هو مصدر  هو مصدر مناء القنناة؟ ومنا

ن ضغط الروح  ىل الكون واليت تسقط ابس مترار عالروح العلوية(  ،احمليطة بلك يشء )الروح اللكيةهو السبب يف هذا العمل الرائع واملذهل للشمس؟ اإ

ىل غناز متوجه يدعى الشمس. بأأمر من تنيز الروح اريثتسسبب ابحنالل وحتّول آأ  تبنارك  بأأمٍر من هللا للكية آأو روح الأرواح هذا العمل؟ مركز الكون اإ

خلق آأس بنااًب كثرية لإكامل لك معٍل. ويف هذه السلسة من الأس بناب آأي آأنه  ،ن هللا هو مسبب الأس بناب واحضناً وتعناىل. من هذا املثنال يصبح القنانون بأأ 

ىل آأن يصبح آأهل البصرية متأأكدين من الأس بناب العلينا ومن مسبب الأس بناب. ،وبعد لك سبب آخر آأعظم اإ  يظهر سبب آ

ن غرض املثنال يف الأعىل هو آأن هللا خيلق لك الأس بناب ولك وسنائل الرعناية الروحية والشفناء. ولكن من الرض  ري آأن نرى يف هذا كيف ميكنننا آأن واإ

تسمح للك فرٍد فناإن رمحته الشنامةل لللك  ،ورمغ هذه احلقيقة ،نعرفه من خاللهنا. وعىل لك حنالٍ  آأنذكر هللا آأكرث وآأكرث ومنا يه الوسنائل اليت ميكنننا تن 

 حسب معرفته وقدرته )قدرة اسسيعنابه( ابس تخدام هذه الوسنائط والأس بناب.

ن احلناجة لأمواج مس مت رة من النور من آأجل حركة ودوران ادلم يه بسبب حقيقة آأنه من دون هذه الأمواج ل يعمل نظنام دورانه وفقنًا لصحة ابطنية. اإ

وخلق البخنار من احمليط والغيوم من البخنار وخلق  احمليط،ومثنال ظناهري لهذا هو الطريقة اليت يدور املناء فهينا بشلٍك دائرة مثل سلسةل التقناء الأهننار مع 

وخلق الأهننار من املطر. وهذا لكه نسيجة لقوة وطناقة النور املنادي. آأي الشمس. وبشلك مشنابه ومن خالل مسناعدة موجنات النور املطر من الغيوم 
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ن القلب هو سمس ا  لعنامل الشخيص. واحلمكة من بالة النور تقول آأني البناطين ميكن لدلم آأن يدور يف اجلسد الإنسناين من دون آأي خلل ومرض. واإ

ذا وجد نوٌر يف القلب.  دوران ادلم الرويح آأي النور ممكن فقط اإ

حدى معيزات النور الهنائةل والكثرية واليت مير ل وميكن آأن يوجد مرض يف العظنام آأيضنًا ولهذا فلمنعه آأو  شفنائه فنالعظنام رحناجة آأيضنًا لنور الصحة والشفناء. اإ

ذكر يف  ل الاكملون تتعلق ابلعظنام. وهو آأن هذه العظنام ترتل السسبيح هلل )تزنهيه عن الصفنات( يف انسجناٍم معهم مثل جبناٍل لعناملهم الشخيص. كامهبنا الرجنا

آنية حلرضة داوود عليه السالم يف الآايت َوَسخاْرنَ ا َمَع َداُووَد    }فَفَهاْمنَ اَها ُسلَْيَماَن َوُكالًّ آتَْينَ ا ُحْكمًا َوِعْلماً  :(12/15) :القصة القرآ
}َولَقَْد آتَْينَ ا َداُووَد ِمن اا َفْضالً يَ ا ِجبَ اُل أَوِِّبي َمَعُه وَالطاْيَر وَأَلَن اا َلُه   :(38/20و ) اْلِجبَ اَل ُيَسبِّْحَن وَالطاْيَر َوُكن اا فَ اِعلِيَن{

ابلإضنافة اإىل آأن عظنام اجلبني )اجلهبة( يه جبل سينناء  .َسبِّْحَن بِاْلَعِشيِّ وَاْْلِْشرَاِق{}إِن اا َسخاْرنَ ا اْلِجبَ اَل َمَعُه يُ  :(34/24و ) .اْلَحِديَد{

 هنناك سوى املعيزات. يشءحيث ل  ،وايذي هو ماكن حق اليقني ،للعنامل الشخيص

ابلإضنافة لكوهنم مثل جمناري امليناه فهم آأيضنًا وسنائط للتوابل ايذي تس تمل من خالهل اخلالاي وآأجزاء اكمل اجلسد لك رسناةل آأو  آأهنموآأمهية العروق يه يف 

وبذكل ميكن ملوجنات الشفناء آأن جتري منه وخالل العروق لاكمل اجلسد.  ،آأمٍر من القلب والعقل. لهذا فهنناك حناجة لتوليد مصدٍر للنور يف القلب

آن ليتحقق هذا ن  ،ادلين ابلقينام بعبنادة القلب لياًل آأو هننارًا يف نور عمل اليقني  تمدي فروضامنيُس تذكر هللا بكرثة يذكل فبي ،الهدف ومبوجب هداية القرآ فناإ

 فهينا حصة العقل واجلسد والروح.تمكن حيث  آأوتومناتيكيناً موجنات النور تُشناهد 

 

 -58-جــزء      

 فضيليت العلم والعمل
 الرمحن الرحميبسم هللا 

ن الشمس املتأألقة وعنامل الأرواح -  .سوى العمل والعمل يشءهام ل  ،اإ

 .هام ل يشء سوى العمل والعمل ،مصمم العنامل والكزن املكنون -

مالء الف -  وعنامصة آأمم العنامل يه ل يشء سوى العمل والعمل. ،املراس مي الكهام يصدران التأأمل،كر ومرسوم اإ

 روحسمل الصعود حتديدًا هو للك  -

ن جمد الزمنان واملاكن هو ل يشء سوى العمل والعمل  .حقنًا اإ

 سوى العمل والعمل. يشء الروح املتنقةل يه ل ،هذه فضيةل الإنسنان وهذا فضل هللا من آأجل الفخر والرشف -

 والعمل.منا قمية احلير؟ آأقل من آأن ميكن بيعهنا. ولكن مك هو مثنٌي حقنًا ايقوت املنيم ايذي هو ل يشء سوى العمل  -

 ل يشء سوى العمل والعمل. بوب يف مملكة القلب والتج ي  ماحمل  احلديقة الروحية وُمحّينا ،اجلنة العلوية -

 الإنسنان آأرشف وآأنبل وآأغىل اخلالئق -

ن وجب آأن يظهر منه يشء فال يشء سوى العمل والعمل.  واإ

 هة القلب لكهم ل يشء سوى العمل والعمل.وذاك العزاء والسلوان للروح وفناك  ،ذاك والابهتناج الأبديمصدر الكربايء  -

نسنان هنناك رٌس معيق جدًا يف  -  داخل هذا العنامل الإ

 الرس الساموي والأبدي سوى العمل والعمل.ومنا ذاك 

 ينًا ومضن الإنسنان يمكن حلن مقّدسابطن  -

ل العمل والعملنّي الأغنية للٍك من الش بناب واملس ن وتكل  . منا يه اإ
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 يف علينّي ينطق كتناب يح -

 .جعنازي منا هو سوى العمل والعملوالرشح والبينان الإ 

 سوى هذا الترضّع للكزن احلقيقي اي نصري! ل يشء -

 سوى العمل والعمل. تلأن ايذخرية النفيسة يف هذا العنامل ليس

 

 -59-جــزء      

 املتعددة لإلنسان الصفات - الصوفية العملية
 بسم هللا الرمحن الرحمي

ذا اكن هلل رس - نه الإنسنان ،اإ  فناإ

ن يوجد كزٌن مكنون نسنان ،اإ  فهو الإ

 فناكهة املعرفة وحقيقة الروح -

نه الإنسنان ،ورس القرآآن  اإ

 جوهر الكون وآأرشف اخمللوقنات -

نسنان نه الإ  الروح واحملبوب اإ

 بورة املعرفة ووجه احلمكة -

نه الإنسنان ،روح الإدراك  اإ

 ممسس ادلين والكفر املطلق -

نه الإنسنان ،الكفر والإمينان  اإ

 اجلنة واجلحمي ومنا بيهنام -

نه الإنسنان ،احلورايت والش بنان السامويون  اإ

 ايذي تسجد املالئكة هل -

نه الإنسنان ،نور الرمحن  اإ

 امجليل اجلذاب ذو املزنةل الرفيعة -

نه الإنسنان  يوسف من كنعنان الشبيه ابلقمر اإ

 فسلامين س يد الوحوش والطيور -

نه الإنسنان ،واجلن وآأش بناههم  اإ

ىل الن  سييب والقدّ من الرعناع اإ

نسنان ،لك واحد مهنم  اإ

 السكرّي املتغطرس والصويف ذو القلب الطناهر -

نه الإنسنان ،الشك والإمينان  اإ

 امللحد وعنابد الأواثن والتقي

نه الإنسنان ،واملسمل  اإ

  الروح ّي جامل ُمحينّا العنامل وجت -

نه الإنسنان ،مملكة الاحامتلت  اإ
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 الأول والآخر والظناهر والبناطن

نه الإنسنان ،املكل وامللكة  اإ

ن اكن جنينًا آأم مالاكً آأم - نه رٌس فامي اإ  اإ

نه الإنسنان ،ش يطنان  اإ

ن احمليط الشنامل للك يشء ،رناابختص  اإ

 يف هذا الكون اخلنادل البنايق هو الإنسنان

 البقناء الأبدي مملف من مراحل

 هننايهتنا يه الإنسنان

 والبقناء هو مثل الليل والهننار

 وايذي يتحرك فهيام هو الإنسنان

 البقناء والقدمي واجلديدالفنناء و 

نه الإنسنان  التذكُّر والغفةل اإ

 آأحينااًن هو نور وآأحينااًن آأخرى ظالم

نسنان  الطريق وعنارف الطريق هو الإ

 آأحينااًن هو الكرب وآأحينااًن هو الفرج

نه الإنسنان ،الأمل وادلواء  اإ

 هذه يه احلقيقة يف لكامت نصري

نه الإنسنان ن اكن هلل رس فناإ  اإ

 

 -61-جــزء      

 القرآن احلكيم والروح اإلنسانية
 بسم هللا الرمحن الرحمي

)آأي  لَْم َيُكن شَْيئًا ماْذُكوراً )مكتجّدد( }َهْل أََتى َعَلى اْْلِنَساِن ِحيٌن مَِّن الداْهرِ  :(16/2تقول الآية املبناركة احلكمية من سورة ادلهر )

 .{اكن يف حناةل الفنناء يف هللا(
 سمال: من املذكور هننا؟

ن آأعىل ماكٍن للبرش هو الفنناء يف هللا وهو آأيضنًا يكون يف هيئة التجّدد. ميكنك آأن تسمي هذا  اجلواب: لهيي فناإ نك ترى آأنه وفقنًا للخطناب الإ الاكسشناف اإ

منام الزمنان من ذريّة من كتب العنامل. وهذا التأأويل الأبعب  الأرسار مذكورة يف آأيٍّ  اليوم مل تكن هذه علامً روحينًا. وقبل هذا تأأوياًل آأو معرفة آأو يتفرد به اإ

ن ُوجد يف هذا العنا مل من دليه هذه املعرفة النيب املقدس. يتلقى هذا ادلرويش املتواضع هذا الإحسنان واخلري من العمل واحلمكة من حضوره الرويح. واإ

ا سوى آأن خيدم هذه البرشية الغنافةل القنانطة. لقد آأببح الكثريون عىل منا آأعتقد حضنااي للكآبة الروحية. ل يوجد ول حبة دواء واحدة لعالج هذ هفعلي

 عني اليقني وحق اليقني. ،العبنادة احلقّة: عمل اليقني

ن تأأويهل جي ن الإرشناد )من يعرف نفسه يعرف ربّه( معروف جدًا. وابلنس بة يل فناإ نسنااًن كهذا يعرف لك آأرواح البرش الأخرى آأيضناً اإ  ،ب آأن يكون آأن اإ

 لأن النفس واحدة.
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 -61-جــزء      

 القرآن احلكيم والروح اإلنسانية
 بسم هللا الرمحن الرحمي

َوَترَْكُتم ماا َخواْلنَ اُكْم َورَاء  }َوَلقَْد ِجْئُتُمونَ ا ُفرَاَدى َكَما خََلقْنَ اُكْم أَواَل َمراٍة   :( من سورة الأنعنام6/58ذكر يف الآية )
 .ُظُهورُِكْم{

قينامة روحية جتمتع يوجد نفٌس واحدة فقط يف لك  }فَ ِإذَا َجاء َوْعُد اآلِخرَِة ِجْئنَ ا ِبُكْم لَِفيف اً{ :(21/208الآية ) ،مقدمة: وفقنًا لقنانون اللفيف

ن الآية املذكورة يف الأعىل مبدئية كونية  وتتحد فهينا لك الأنفس ومثل هذه النفس الواحدة تدعى يف الهنناية فرد )امجلع فرادى( وتعين الوحيد آأو املفرد. اإ

هننا ختناطب لك القينامنات الروحية.  شنامةل )لُكّية( يذكل فناإ

ن الزبدة )املغزى( من هذه الآية هو آأنه خالل لك قينامة روحية يتحد النناس يف النفس الواحدة مث يتحدون ابهلل يف احلرم املقدس  . )حظرية القدس(اإ

ىل آأعىل مقناٍم للبرش وكذكل فنالفنناء يف هللا متجدٌد هننا آأيضنًا. ،( من سورة ادلهر16/2( يه آأيضنًا مثل الآية )6/58يذكل فهذه الآية ) ح اإ  تُلَّمِ

حسنانه  .امحلد هلل عىل منّه واإ

 

 -61-جــزء      

 القرآن احلكيم والروح اإلنسانية
 بسم هللا الرمحن الرحمي

آن احلكمي آأحدهنا الآية )هنناك  )آأي  }ُهَو اللاُه اْلخَاِلُق اْلبَ ارُِئ اْلُمَصوِّرُ  :( من سورة احلرش55/18مراكز رائعة للحمكة يف عدة آأمناكن من القرآ

ي الساَماوَاِت وَاأْلَْرِض  ُيَسبُِّح َلُه َما فِ )الأسامء العلوية(  َلُه اأْلَْسَماء اْلُحْسَنىايذي هيب بورة الرمحن للأرواح البرشية يف حظرية القدس( 
 .َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم{

هذه الآية آأن الشلك من الواحض اجل ّي من  .}ُهَو الاِذي ُيَصوِّرُُكْم ِفي األَْرَحاِم َكْيَف َيَشاُء{( من سورة آآل معران: 3/6ويف الآية )

( لكمة اخلنالق آأوًل مث البناري وآأخريًا املصّور. يذكل فناملصّور تعين 55/18للبرش يف رمح الأم. يذكل ذكرت يف الآية املذكورة يف الأعىل ) ىاجلسامين يعط

 من يعطي بورة الرمحن للأرواح البرشية يف حظرية القدس.

 

 -63-جــزء      

 القرآن احلكيم والروح اإلنسانية
 بسم هللا الرمحن الرحمي

آدم عليه السالم((. ويف حديث آآخر يف حصيح مسمل قيل ))خلق هللا عّز وجّل  :قيل يف حديث حصيح البخناري: ))من يدخل اجلنة يكون يف بورة آ

آدم وقد خلق هللا آدم عىل بورته(( وهذا اخللق ليس مناداًي ول روحينًا بل هو عق ي يف حظرية القدس واليت يصبح من يدخلهنا يف بورة آأبيه آ آدم ع آ ىل آ
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}َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمن  (: 38/23يزهنا ابدلليل القرآآين. وهكذا ففي سورة س بأأ الآية )ة للأحناديث السنابقة مفن الأفضل تعز بورته وابلإضناف
يذكر بأأن  .ِعبَ اِدَي الشاُكوُر{  ماَحارِيَب َوَتَماثِيَل وَِجفَ اٍن َكاْلَجوَاِب َوقُُدوٍر رااِسيَ اٍت اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكراً َوق َلِيلٌ مِّنْ 

ز عىل اجلن قد اعتنادوا بنع الصور حلرضة سلامين. من البناعث عىل الرضنا والرسور آأن هذه الصور اكنت النسخ الروحية حلرضة سلامين نفسه ايذي حنا

منامة واملكل. لهذا اي منام اليوم فقد يك آأعزايئ! حناولوا آأن تننالوا النبوة والإ ماكنمك غدًا آأن تكونوامرتبة الفنناء يف الإ نسخة لسلامين الزمنان وايذي هو يف  ون ابإ

منام ن شناء هللا. اجلن تعين املالئكة وتأأويل بورة الرمحن هو الفنناء يف الإ  .التأأويل )بورة الرمحن( اإ

 

 -64-جــزء      

 عيال اهلل
 بسم هللا الرمحن الرحمي

ىل  :قيل يف احلديث الرشيف ))النناس عينال هللا وآأحهبم اإىل هللا هو من يسناعد عيناهل وجيعلهم سعداء((. وآأن تسعى مع آأ ٍ مسمل لتقيص حناجته آأحب اإ

 هللا من اعتاكف متوابل لشهرين يف الكعبة املقّدسة.

 سمال: منا احلمك من هذا احلديث؟

حثالكثري من احلمك املذهةل وال  يوجد-2جواب:   حيب خملوقناته جدًا.داهنا آأن هللا ورية فيه. اإ

هننا-1           حقيقة سناطعة لأهل البصرية )العني البناطنية( آأن خنالق الكون لن هيمل آأبدًا خملوقه الإنسنان. اإ

 

 -65-جــزء      

 الصوفية العملية

 عامل جديد
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 ! لقد شناهد العنارف يف قلبه عناملنًا جديداً آأبغِ 

 يبحث عنه امجليعشناهد الكزن املكنون ايذي 

لهية شنارة اإ نه اإ نه رٌس مكنون اإ  اإ

 لقد شناهد العنامل ايذي جناءت منه الروح.

نه نور الأزلحقناً   الرس خلف الأبد ،! اإ

آه هنناك  الأكرث جالء ،وشناهده هننا ،الأكرث رسية ،لقد رآ

 رس كتناب هللا هو قلب العنارف

آن املقدس.  هو شناهد الكزن اخملفي يف القرآ

 )ابنت اخلفنااي( البناطنية ظهرت العجنائبعندمنا فتحت العني 

 كنت حمتنارًا متنامنًا عندمنا رآأيت جوهرة املنيم

؟ هذا هو رس  آأكنت آأان فيه آأو هو اكن يفي

 القينامة
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 يف احلقيقة اكن يف اجلسد املنري عندمنا شناهدت مكل امللوك.

 فُِتح البناب من نفسه ،عندمنا جناء راكب الرباق

 شناهدت مكل  مفتُّ وآأعُدُت للحيناة عندمنا

 الزمنان

 وبقيت حضية لعشناقه

 عندمنا شناهدت روح العنامل يف القينامة الروحية

 يف آأشعنار نصري آأرساٌر خمفية

آن ذاك.  رمبنا آأنه قد شناهد مرًة نور القرآ

 

 -66-جــزء      

 القيامة الروحية ونزول املالئكة
 بسم هللا الرمحن الرحمي

  الاِذيَن قَ اُلوا رَبُّنَ ا اللاُه ُثما اْسَتق َاُموا َتَتَنزاُل َعلَْيِهُم اْلَمالِئَكُة أَّلا تَخَافُوا َوَّل تَْحزَُنوا}ِإنا   :(31-82/30قيل يف الآايت )
يَها َما َتْشَتِهي أَنُفُسُكْم  ْم فِ وَأَْبِشرُوا بِاْلَجناِة الاِتي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن. َنْحُن أَْولِيَ اُؤُكْم ِفي اْلَحيَ اِة الدُّْنيَ ا َوِفي اآلِخرَِة َوَلكُ 

 .َوَلُكْم ِفيَها َما َتداُعوَن. ُنزَّلً مِّْن َغُفوٍر راِحيٍم{
ن آأولئك ايذين يقولون يف املعىن احلقيقي ملعرفة هللا آأن هللا هو رهبم مث يأأخذون الامس الأعظم من خليفة هللا :التفسري والتأأويل منام الزمنان ،اإ ومينارسون  ،اإ

هللا علهيام مع جيوشهام. انس كهملء جيربون القينامة  وعزرائيل سالمتتزنل علهيم مالئكة القينامة الروحية آأي اإرسافيل  ،نحهم هللا النجناحرايضة خنابة ومي 

 الروحية اليت قرآأمت عهننا يف مقنالٍت كثرية.

 

 -67-جــزء      

 عجائب وغرائب العلم الروحي
 بسم هللا الرمحن الرحمي

آن بوضوح تنبأأ القر  آايٍت لقدرته اللكية منذ آأربعة عرش قراًن مىضآ شناراٍت وآ ظهنار اإ يف الك العناملني الظناهري ويف عنامل الأرواح الآية  ،بأأن هللا سوف يبدآأ ابإ

َك أَناُه عََلى ُكلِّ َشْيٍء  }َسُنرِيِهْم آيَ اتِنَ ا ِفي اآلفَ اِق َوِفي أَنُفِسِهْم َحتاى َيَتبَياَن َلُهْم أَناُه اْلَحقُّ أََوَلْم َيْكِف بِرَبِّ  :(82/53)
واحضة اليوم آأمنام النناس بشلك العمل الرويح واخرتاعناته والآن  والغرائب يهيذكل ودون آأي شك ميكنننا القول بأأن تكل الآايت آأو العجنائب  .َشِهيٌد{

 س يظهرون جعنائهبم يف عنامل الروح آأو العنامل الشخيص بشلك العمل الروحناين.

شنارات هللا ا ذا مسيننا اإ آايته البناطنية والروحية ميكن آأن تسمى بلك تأأكيد ))العمل الروحناين((. لأنه اإ ن آ آايته الظناهرية واملنادية ))العمل املنادي(( فناإ لقدير وآ

س تحدث  العمل س يكون ذو الأمهية والرفعة الأمسى. ورمغ آأن العنامل الظناهري وعنامل الأرواح والآايت اليت تظهر فهيم تعود هلل مفع هذا فتكل الآايت وذكل

 معيزاته يف العنامل الشخيص لأن مرتبة الإنسنان يه آأعىل مقنامنًا وآأكرث رفعًة من الكون بأأمكهل واملوجودات.



 

 ~43 ~ 
 

ل آن احلكمي واملتعلقة بظهور العمل الروحناين املذهل يه آأيضنًا ختص امجلناهري وعنامة النناس واإ نبيناء والرجنال الاكملني النبوءة احلكمية للقرآ  فنالعمل فوفقنًا للأ

نه بفضيةل التقدم الرويح آأ تب الساموية املقدسة. وهذا يعين حناين قد اس متر بعمهل منذ ابتداء التنارخي الإنسناين والأمثةل الهنائةل عليه موجودة يف الك الرو

فنادة من الأرسار العظمية للروح العلوية لك الوقت. كام يقول اخلواجه حنافظ يف شعره املشهور:  يمتكن املرء من الإ

ن سناعد فيض   روح القدس اثنيةً اإ

 س يقوم آآخرون آأيضنًا بنفس معيزات املس يح عيىس

آنية  ،خشصنًا متواضعنًا وعناّداًي مث ي ينناقش آأرسار العمل الروحناين فعليمك آأن تكونوا واثقني من آأن ذكل العرص املبنارك قنادم. وفيه آأناليوم ومبنا  وفقنًا للنبوءة القرآ

ن شناء هللا سيتقدم عنامل البرشية حقيقًة مناداًي وآأخالقينًا وروحينًا.  متنناول اليد بشلٍك شنائعٍ  اخلناص يفس يكون العمل الروحناين  ،السنالفة ايذكر للعنامة. وهكذا اإ

ىل آأن حتدث ثورة العمل الرويح العظمية لن تنهتيي مشلكت ساكن العنامل املعقدة للغناية وفقر م وهجلهم نه واحض لكينًا بأأنه اإ . لأن العمل الرويح يف احلقيقة اإ

حصناؤهنا للمعرفة. مثنال سناطع لهنا هو العمل املنادي ايذي وفقنًا هل تطور العنامل )مغذي ال  .منادايًّ عنامل( هو فقط ايذي احتفظ برباكٍت غري حمدودة ول ميكن اإ

آ سي  نسنان. وهذا الفضل الأعظم ذكر يف آ آن املقدس. جيايٍت متعددة من القر هللا الع ي العظمي ابلفعل آأو ابلقوة لك الأش يناء يف السامء والأرض لالإ ذب رآ

لهيي. آأرغب آأن آأذكر الآن منا ي ي اكمالً  ناً انسبناه ))بعض الأش يناء الهنامة واملذهةل اليت لُوحظت  :للك نوعي العلوم البناطنية والظناهرية يف هذا التعلمي الإ

 قبل املنظمة((: وجربت من

بغري(( بل هو آأيضنًا املتحف الرويح الفريد يف خلق  خشيص ))جرمٌ  قبل لك يشء دعوان جنّرب القول املأأثور املعروف بأأن الإنسنان هو ليس فقط عنامل

ماكهنم  هللا. ويف متحف هللا هذا يوجد جعنائب وغرائب انطقة وحية ل حمدودة ول حمصيّة. من بيهننا ايذرات احلية اليت تملف آأمثةل متنوعة مليئة ابحلمكة. ابإ

بل الأرسار املتعلقة مبعرفة عنامل ايذرات آأيضنًا. لهذا فقصة هذه ايذرات الصغرية  ،الرويح ومأأجوج واجليش ليأأجوجآأن يظهروا ليس فقط املثنال املذهل 

 الالمعدودة واململفة من اجلسد اللطيف والروح فريدة ومطّوةل للغناية.

 مير الشخص من الرضوري كذكل آأن نذكر آأن احلواس الظناهرية والبناطنية تعمل معنًا يف العمل الروحناين. يذكل فتدريهبنا الرويح رضوري للغناية متنامنًا كام

ىل الفضناء بامترين جسدية جمهدة قبل مضيّه خلف شد جناذبية كوكب الأرض. بشلٍك مشنابه فتدريب شديد جدًا سويةً  رسناهل اإ مع ايذهناب  القنادر قبل اإ

ل مفن املمكن لشخٍص منا آأن جيرؤ ابقرتاح آأن   ل يشء يوجد ابمس )العمل الرويح(وراء جذب عنامل الشهوانية هو رضورة ملحة لتيربة العمل الرويح. واإ

 ..يسبع

 

 -68-جــزء      

 عجائب وغرائب العلم الروحاين
 بسم هللا الرمحن الرحمي

نسنان ميكن آأن تننال عطورًا متنوعة. وفهينا مواٌد مغذيٌة وذّرية وكذكل آأدوية  آأنجتربة آأخرى مفيدة وعظمية جدًا للعمل الروحناين املبنارك هو  املقدرة الشمية لالإ

زهرة ولك فناكهة ولك  لون وشذا لك آأنهذه التيربة بأأن الروح يه كزن جوهر لك يشء. آأي  . يصبح واحضنًا ابلتأأمل اجليد يفخمتلفةروحية لأمراض 

 .طبية هو نسيجٌة حلضور الروح. لأن معيزة الروح يه اليت تأأيت للك زهرة وفناكهة وللحبوب والامثر واخلضنار سويًة من اللون والشذا والطعم عش به

س الروحنانية( ميكن فقط لأهل اي لهنا من مبناركة تكل الرشوط املتطلبة للسش يال )آأربعني يومنًا من التدريب الرويح( دلرويش مش تناٍق ومتحمٍس )يلمت

خالل آأي نوعٍ من  ،احلمكة آأن يقدروا احلدث التنايل. يف وقٍت كهذا من املنايض عندمنا تغلبت عىل اجلوع والعطش سأألين املولك آأو املكل احلنارس: آأخربين

ة الروحية لتيربة آأزهنار وآأعشناب وفناكهة حمددة العطور ترغب آأن جتّرب الطعنام اللطيف )الرويح(؟ لقد اكن مطلواًب منه لأنه يوجد حناجة شديدة للرثو

ذا اعترب هذا نبأأٌ سنار عن العمل الرويح.  بعطورهنا املنفصةل. توفّروا حناًل لن يكون خنارجنًا عن املاكن اإ
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ن التيربة الشخصية للعمل الرويح تبدآأ ابحلدوث بشلٍك خناص يف مرحةل حدوث املوت الرويح قبل املوت اجلسدي قبل املوت آأو املوت الطوعي  ،اإ

ن سلسةل جتدد هذا املوت تس متر لس بع ليناٍل ومثنانية آأايم. وهكذا قد يكون ممكننًا آأن  نتفكر ملينًا القرسي )للسناكل( آأو املسنافر عىل الطريق الرويح. اإ

سهناب مبعيزامهنا الرائعة وجعنائهبنا وغرائهبنا. يف تكل احلناةل ميتلئ السناكل ابجلوهر الرويح للكون واملوجودات بشلك ذراٍت وتنسرش روحه يف الكون  ونتأأمل ابإ

آنفنًا. وقد عنُّيِ قنالبنان لهذا الغرض. آأحدهام هو قنالب العنامل الكبري والآخر قنالب العنامل الصغري )العنا وهكذا فقد  ،مل الشخيص(ويعناد هذا يف املدة املذكورة آ

نسنان العظمي بكونه مسشلكً يصبح ا نسنان قد يصبح  لكون الإ نسناين والإ يف القنالب الكوين كام قنال مولان  العنامل الكبري بكونه مسشلكً يف القنالب الإ

 /عليه السالم/:ع يّ 

 وحتسب آأنك جرٌم بغري

 وفيك انطوى العنامل الأكرب

 فنالعمل الرويح هو الهبة العظمى من هللا واليت سر هبنا ليس فقط العنامل الشخيص والكون الظناهري ولكن مت تلقي نسخهم اليت ل حتىص آأيضناً  ،وهكذا

ن من قبل السناكل. يف الوقت احلنايل يواجه العنامل سماًل عظاميً جدًا يتعلق ابلصحون الطنائرة. والسمال هو: منا الإجنابة عىل  يه حقيقة الصحون الطنائرة؟ اإ

آخر آأو هو يعيش يف هذا ا ىل هننا من كوكٍب آ لعنامل لأن هذا السمال ممتعة ومفيدة بقدر بعوبته وآأمهيته: الصحن الطنائر امٌس ممقت لإنسنان متقدم جناء اإ

ماكن الإ  ىل اللطنافةابإ خمللوق اللطيف. وظهور هذا يتحول اإىل جن آأيضنًا. خيتربان هللا من خالل هذا ا آأنويطري وميكن  نسنان آأن يتحول من الكثنافة اإ

نسنان ايذي آأببح مالاكً يف وقته املنناسب وبأأمر هللا. الاخمللوق اللطيف يدل كذكل عىل آأن زمنان العمل الرويح قد وبل للتو. و  صحن الطنائر هو آأيضنًا الإ

 يدل ظهوره عىل آأن الزمنان قد تغري وادلور الرويح قد وبل.

مل خُيلق وجود احليوان من النبنات؟ آأليس الإنسنان خالبة احليوان؟ آأل تدعى املالئكة جننًا لكوهننا غري آأليس النبنات هو الشلك املتقدم للمعنادن؟ آأ 

ن اجلواب املشرتك  يه آأانٌس  ،يف الواقع ،هو آأن الصحون الطنائرة وزبدة هذامرئية؟ آأليس حصيحنًا آأن بني اخمللوقنات يوجد ابطنينًا وحدة وظناهراًي عالقة. اإ

ىل ذروته. متقدمون من كواكب آأخرى آأن تسناعد لك دوةل آأو يتطلب القنانون الأخاليق دومنًا  ،عىل املس توى العناملي آأو ادلويل وبل فيه العمل الروحناين اإ

خواهنم املتخلفنيبدل متقدم ت يف العمل الروحناين وآأن  ،كل املتخلفة. يذكل فنالواجب املقدس عند آأولئك ايذين يعيشون عىل كواكب آأخرى هو آأن يسناعدوا اإ

بشلك سفٍن دو م كذكل يف الوبول اإىل جنوم آأخرى من كوكب الأرض. هذا س يحدث حقيقًة بأأمٍر من هللا. وملناذا تظهر هذه الصحون الطنائرة يسناع

 ل.قنادرين عىل آأن تسنافروا يف لك آأحنناء الكون يف املس تقب ن سفنمك الكونية اليت هبنا س تكونواابحلمكة يقولون من خالهل: حن فضنائية؟ هذا ممرٌش م يءٌ 

حدى امل شنارة آأو رمٍز منا. وابلعنادة حتدث زيات الغريبة لعظمة وس ينادة املاإ ذا اكن النناس يعرفونه ابإ كل آأن يتيول يف بدله متخفينًا ليمتكن من معرفة فامي اإ

ىل هذا العنامل يف ن آأي العنرص ادلاخ ي آأو البناطين للوجود. يأأيت النناس املتقدمطجتنارب كهذه لياًل ابلتحديد. يرمز الليل لليهل وكذكل للبنا ون آأو املالئكة اإ

 س تنار الصحون الطنائرة لييربوا العلامء والبناحثني والشعوب العظمية.

بداعية آأو اجلسد النيمي. وهو آأيضنًا ذكل اللبناس الإجعنازي واملتح نسنان الفوق عنادي ايذي يدعى اجلثة الإ ليه ل الصحن الطنائر يف احلقيقة هو الإ ول اإ

 -يسبع-ول ميكن لأي سالحٍ آأن يمذيه. يشعر ابحلر ول ابلربد 

 

 -69-جــزء      

 عجائب وغرائب العلم الروحاين
 بسم هللا الرمحن الرحمي

آدم يف نور العمل الرويح ذا رشحت قصة آ من  ،كسشف. حيث تزخر هذه الأرسار بفوائد لأبننائه عىل سبيل املثنالفبناإماكن حقنًا لأرساٍر كثرية آأن تُ  ،اإ

آدم بأأمٍر من هللا؟ ومنا هو مفهوم وجودهنا؟ ومنا احلمكة اليت اكنت خمبأأة يف السيود؟ وهل فهينا آأية آأنب ناء سنارة ابعثة املالئكة اليت جسدت آأوًل حلرضة آ

آدم؟  ومقوية لرسور آأبنناء آ
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جنابة عىل آأس ئةل كهذه آدم اكنت مال ،يف اإ ئكة عنامل ايذرات )عنامل ايذر(. من انحية الوجود اكنوا فقط يقول العمل الروحناين: املالئكة اليت جسدت آأوًل حلرضة آ

آدم. واكن هذا الشلك الظناهري للسيود. اكنت هذه املالئكة ذرات ظناهراًي. ولكن ابطنينًا اكنت مفناتيح تسخري العنا مل ذرات مهبط يف خشص حرضة آ

آدم. ويف هذه السيود الشخيص والكون. يذكل اكن السيود مبعىن الطناعة. آأي آأن هذه املالئكة يف احلقيق ة سوف تسخر العنامل الشخيص والكون حلرضة آ

لهية آأن جتعل الأب موضوع السيود ُ الرمحة الإ آدم. لأنه ل يرَسُّ  يتخىل امنبي ،)مسيود املالئكة( مبنحه عرش اخلالفة عليه آأنبناء سنارة قطعنًا لأبنناء حرضة آ

آدم آأوًل يف عنامل ايذرات ولحقنًا يف عنامل العقل فهنناك حامتً آأنبناء سنارة لأبنناءوهكذا ابلطريقة اليت جسدت فهينا امل ،عن آأبننائه لننار هجمن آدم يف  الئكة حلرضة آ آ

 مرحلتني:

نبيناء والأوليناء ويف املرحةل الثنانية آأي يف دور العوام )عنامة النناس(  يف املرحةل الأوىل آأي يف دور اخملتنارين سيمت نيل فضنائهل وامتينازاته فقط عن طريق الأ

آدم وكذكل يقدم هلم النص س تعمل آن احلكمي كرامة وفضيةل )رشف وامتيناز( بين آ  ح.روحنانيته آأيضنًا لأجلهم بعد الثورة الروحية. وبسبب هذا يذكر القرآ

آدم يف عنامل العقل حيث اكنت لكهنا يف هيئة مكل و الوقد اكسشف آأيضنًا يف ضوء العمل  احد عظمي. رويح آأن املالئكة قنامت ابلسيود الثناين والأخري حلرضة آ

آدمدوعندمنا يف مثنال املالئكة جسدت املق جيب آأن يذكر هننا آأن  ،سست فعلينًا يف الأرض الكونيةاكنت خالفته قد آ   ،رات الروحية والعقلية حلرضة آ

هننا خالفة الكون بأأمكهل لهية  ،اخلالفة اليت منحت من قبل هللا ليست حمصورة بكوكب الأرض فقط بل اإ ن آأرض اخلالفة الإ آن املقدس يقول اإ لأن القرآ

 واسعة جدًا. الآايت:

يَن ِمن  }َوَعَد اللاُه الاِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصاالَِحاِت َلَيْسَتْخلِفَناُهم ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الاذِ  :(18/55)
ِلِهْم{  .قَب ْ

 .آَمُنوا ِإنا أَْرِضي وَاِسَعةٌ فَ إِي ااَي فَ اْعُبُدوِن{  }يَ ا ِعبَ اِدَي الاِذينَ  :(15/56)

وَاِسَعٌة إِناَما ُيَوفاى  }قُ ْل يَ ا ِعبَ اِد الاِذيَن آَمُنوا اتاقُوا رَباُكْم لِلاِذيَن أَْحَسُنوا ِفي َهِذِه الدُّْنيَ ا َحَسَنةٌ وَأَْرُض اللاِه   :(35/20)
 .َساٍب{الصاابِرُوَن أَْجَرُهم بَِغْيِر حِ 

ىل آأن هذه الأرض يه آن يشري اإ  .العوامل الشخصية-3 .وجنومه لكهنا الكون-1 .اللكية الروح-2 :وهكذا فنالقرآ

ىل تكل الأ  آدم. بعد ذكر بعض الأمثةل فقط دعوان نتطرق اإ بناء السنارة البناعثة عىل القوة واليت يه من ن يوجد الكثري من الأرسار الروحية يف قصة حرضة آ

ىل آأهننا مل تكن مقترصة عىل حيآأجل آأبنناء حرضة  آدم. هذا يعين آأنه عندمنا آ علنت خالفته اكن فهينا آأخبنارًا جيدة لكيّة الشمول وداامة الوبول ابلإضنافة اإ ناته آ

بد يف سلسةل وارثيه. وآأكرث من ذكل عندمنا يأأيت دور عوام النناس س تظهر معيزات عظمية خلالفته وتتلقى بذكل الأمم  ائد ل فو املنادية بل سسس متر للأ

 حتىص من العمل الروحناين.

ذا آأرادو  رادة ظناهراًي للنناس ويرتك هلم املشيئة فامي اإ ن آأرسار هللا اليت تفيض ابحلمكة يف غناية الفخنامة والروعة. فهو يعطي حرية الإ ا عبنادته آأم ل. لكنه اإ

تبناعجيرب م ابطنينًا عىل  نسنا اإ  ن الاكمل يف عنامله الشخيص.طريق الهداية والعبنادة. حتدث هذه املأأثرة املذهةل لالإ

}ُكلٌّ قَْد عَلَِم   :(18/82وانظر آأيضنًا يف الآية ) }َولِلِّه َيْسُجُد َمن ِفي الساَماوَاِت وَاألَْرِض طَْوعًا َوَكْرهاً{ :(23/25تفكّر يف الآية )
آن يوجد املزيد من آآايت كهذه. َصالَتُه َوَتْسبِيَحُه{  ويف القرآ

نه حلٌق وجود ذرات ممثةل نسنان سواًء اكن من املصطفني آأمللك الأش يناء يف عنامل ايذرات ومن الرضوري آأن تكون لك ذرة ممثةل من لك اإ آأن  ،من العوام  اإ

نه عنامل ايذرات ايذي هو )يف الإنسنان الاكمل( حيث يعبد لك خشص هللا آنية السنالفة ايذكر اإ  ، ويسجد هلتكون موجودًة هنناك. وهكذا ووفقنًا للمرجعية القرآ

وهذا يعين آأن الكثري من املشنالك املعقدة  }ِإن ُكلُّ َمن ِفي الساَماوَاِت وَاأْلَْرِض ِإَّلا آِتي الراْحَمِن َعْبداً{ :(25/53يل يف الآية )كام ق 

كام يقول هللا يف الآية  ،من خالل العنامل الشخيص ،والصعبة ميكن حلهنا من خالل )عن طريق( العمل الرويح ايذي سوف يظهر يف دور عوام النناس

لهية واحلمكة. وهننا  ،هذا ذكر قينامة القينامنات اليت ترشق فهينا الأرض ابلعمل الرويح }وَأَْشرََقِت اأْلَْرُض بُِنوِر رَبَِّها{ :(35/65) آأي ابملعرفة الإ
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فَ اِق َوِفي أَنُفِسِهْم َحتاى يَتَبَياَن َلُهْم أَناُه  }َسُنرِيِهْم آيَ اتِنَ ا ِفي اآل  :(82/53تعين الأرض ساكن الأرض. وهكذا ووفقنًا للوعد الإلهيي )
شنارات )الآايت( الظناهرية. يدعى مجموع هذه ا اْلَحقُّ{ لهية يف العنامل البناطين )العوامل الشخصية( آأيضنًا لحقًة لالإ ملعيزات س تظهر الإشنارات )الآايت( الإ

خدام قوًى روحية مذهةل. وس تكون عىل منط الأدوات املنادية اليت مت اخرتاعهنا عن طريق العمل الرويح ايذي س يكون العوام من خالهل قنادرين عىل اس ت

نه من املمكن آأيضنًا يف زمنان التقدم الرويح الهنائل آأن ختتفي الأدوات املنادية تدرجييناً  ذا  ،العمل املنادي. لكهننا آأفضل وآأرىق مهننا بكثري. واإ فعىل سبيل املثنال اإ

ذا ُسّرت الصحون الطنائرة فنالطنائرات س تصبح فنائضة. )يسبع(. اس تخدام التخناطر اكن ابلإماكن  العق ي كونينًا مفن س هيمت ابس تخدام الهناتف املنادي. واإ

 

 -71-جــزء      

 عجائب وغرائب العلم الروحي
 بسم هللا الرمحن الرحمي

}إِن اا َجَعْلنَ ا َما عََلى اأْلَْرِض زِيَنًة لاَها   :(4-24/1كام ذكر يف الآايت ) ،هنناك نبوءة لتغيريات عظمية عىل كوكب الأرض سويًة مع التقدم الرويح
ُلَوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَمالً  ابلتالحق  ،آأي عندمنا سيس متر النناس بتلقي طعنام العطور الروحية .وَإِن اا لََجاِعُلوَن َما عَلَْيَها َصِعيدًا ُجرُزاً{. لِنَب ْ

ىل آأجسنامٍ   لطيفة ولن حيتناجوا آأن يقوموا ابحلراثة والزراعة لأهنم س يعيشون يف جنة الوجود اللطيف. سيتحولون اإ

آن املقّدس يف الآية ) اكن لك البرش آأمًة واحدة  ،منا يعين آأنه يف مفهوم الأزل والأبد وعنامل ايذر }َكاَن الن ااُس أُماًة َواِحَدًة{ :(1/123يقول القرآ

آراهئم ووهجنات نظر م. والسبب يف هذا هو آأهنم قد آأعطوا حرية وس يصبحون واحدة مرة اثنيًة يف  القينامة العظمى. لكن يف ادلور احلنايل خيتلفون يف آ

رادة هللا القدير واليت وفقنًا لهنا  م متوحدون يف عنامل الإنسنان  ،الإرادة ظناهراًي ووفقنًا لهنا  م مقسمون اإىل مجموعنات ومنسرشون. وعىل لك حنال هننا ابطنينًا اإ فناإ

 ل الشخيص.الاكم

حدى هذ آنية )خواتمي(. اإ آنية حتتوي عىل عمل وحمكة هنائلتني وتدعى من قبل علامء العلوم القرآ ه الآايت هنناية توجد آآايت معينة يف هنناايت بعض السور القرآ

 .َغافِ ٍل َعماا َتْعَمُلوَن{}َوقُ ِل اْلَحْمُد لِلاِه َسُيرِيُكْم آيَ اِتِه فََتْعرُِفوَنَها َوَما رَبَُّك بِ  :(11/53سورة المنل الآية )
آن املقدس موجه للبرشية بأأمكلهنا من خالل النيب املقدس امل يءهذا اخلطناب  لهية  ،ابحلمكة للقرآ دراك املعيزات الإ ومن خالهل توجد نبوءة بظهور ومعرفة واإ

يننال  بشلك علوٍم روحية ومنادية. هذا ذكر متننامغ مع تكل املعيزات والآايت العظمية حيث ابملالحظة والتفكر عىل مس توى عني اليقني وحق اليقني

 .البناحث الرويح اخمللص الراخس والثنابت معرفة عنامله الشخيص ومعرفة هللا

رادة هللا يف خلق مجيع النناس؟ آأمل يرغب هللا يف  آأحب آأن آأطرح بعض الأس ئةل الهنامة: منا ،ليك آأوحض حفوى القسمني ملقناليت )العمل الروحناين( ،هننا يه اإ

ليه طوعنًا آأو كرهنًا؟ آأليس حصيحنًا آأنه عندمنا يقوم آأحٌد منا بعمل خناطئ يُعناقب هل قراٌر وفقنًا ملشيئة هللا اليت ولكن يف الهنناية يتخذ حو ،ملدة آأن يعود النناس اإ

 يوجد فهينا اخلري فقط؟

 بيته((. اجلواب احلكمي للك هذه الأس ئةل موجود يف احلديث التنايل: ))اخللق عينال هللا وآأحب اخللق اإىل هللا من نفع عيناهل وآأدخل الرسور عىل آأهل
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 -71-جــزء      

 الصوفية العملية / سر احلب
 بسم هللا الرمحن الرحمي

لهيي! هبين نعمة فيضنان العشقاي   اإ

 عسناين آأكون عبدًا لسلطنان عشق الأبدية          

 ًا عىل اببه مضىًن من احلب آأانحشناذ

 آأهينا الطبيب الساموي هبين عالج احلب          

 نور العشق الاكمل آأهينا امجلنال ايذي ل يضناىه! اي

 ح العشقليت رويح قراباًن وفداًء كل لك حلظة فأأنت رو          

 يف ادلارين ونور عيون احملبني آأنت مكل امجلنال

 موضع حسد احلور العني واجلنينات آأنت الروح وحبيب العشق          

 مقري! مليك! آأان طوع آأمرك

 رويح وقليب يلبينان لك آأمٍر من حبك          

 يه الإشنارة ل آأدري منا هو الرس ومنا

 داامنًا من احلبيف آأن آأكون حريااًن ولهنااًن           

 لست وحدي الغريق يف رحر عشقك

 طوفنان العشق انظر امجليع غنارقون فيك اي          

 ك منات من آأجل احلبنصري  ،حمبوب العشق! هذا الشحناذروح و  اي

ىل احليناة مبنا قتهل. نعم عناد للحيناة            مث آأعيد اإ

 

 -71-جــزء      

 (اجلنة الصامت لساكٍن يف التعبري)من الصوفية العملية / قانون اجلنة 
 بسم هللا الرمحن الرحمي

لهيي  هل آأدخل اجلنة ابلفضل الإ

 يوجد هننا نوٌر آأعطي يل من قبهل

 آأم ل  غداً سمال: هل س نكون عىل موعد لقناء 

 آأخربين آأخربين برسعة

جنابة: آأي نوعٍ من اجلنة س تكو ن مل يكن هنناك موعد لقناء؟اإ  ن هذه اإ

 للأسف مئة مرة اي للأسف!نوع هذا السمال! اي  منا

 احلكامء  م ايذين يفهمون اجلنة

 ايذين يفهمون احلمكة من خالل املعناين البناطنية لآايت هللا.

نه الرمحة اللكية ،انظر قنانون اجلنة  اإ

 ليس هنناك آأية آأشواك يوجد فقط الربامع والأزهنار.
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 -73-جــزء      

 الصوفية العملية / اجلمال الكلي
 الرمحن الرحميبسم هللا 

 حمبويب ل نظري هل يف العنامل

 ليس هنناك جامٌل آآخر سواه لأنه امجلنال لكه

 

 انظر الشمس والقمر يغرابن

 لكن سمس عنامل امجلنال ل تغرب آأبداً 

 

 كامل حسره هبط من اجلنة

 ولهذا ل يوجد حسن هبذا الكامل يف ماكن آآخر من هذا العنامل

 

 امجلناليف هذا العنامل تصعب مقنابةل سلطنان 

 ولكن وحدة الصبناح تعد يف اجلنة مبنا هو غري ممكن اليوم

 

 طحنين لكي آأملٌ مربح مس متر

 وبفضل هللا زال ذاك الأمل

 

جناابت احلمكة  هنناك خزينة مليئة ابإ

 هنناك كثرية فهينا يه الإجناابت لكن ل سمال 

 

 مكل جامل العنامل ذاك هو خلف جحناب القلب

 وة كهذهكيف سأأنزع ذاك احلجناب! ليس دّلي ق

 

 ليس مبسكنٍي يف هذا العنامل من هو من آأهل القمل

 رمغ آأهنم فقراء ول ثروة دلهيم لكهنم آأمراء الأدب والعمل

 

 نصري ادلين! اخلينال هو طنائر براق رسيع اي

 هو ليس شيئنًا من نسج اخلينال لكنه عطية عظمية من الرمحن
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 -74-جــزء      

 الصوفية العملية / احلب كله
 هللا الرمحن الرحميبسم 

 ابلنس بة يل حبك آأعىل من امخلر املسكرّ 

 فعبري طريق احملبوب آأحىل من عبري الزهور

 

 اجعل قليب مسكنك فناإين سأأكون جحنابك

 وحىت لو حصل هذا كيف ميكنين آأن آأتفوق عىل ذاك احلجناب الآخر؟

 

 هو وحده منيم الهبنات ،هو وحده كزن الكرم

 ده املتعنايلهو وح ،ل يوجد من هو آأكرم منه

 

 الأفاكر امجليةل عنك يه مثل ُحمٍل هنادٍئ يل

 هل ميكن آأن يوجد حمل آأكرث جامًل من املنيم؟

 

لهيي  جامكل وروعتك هام كتناٌب اإ

نسناين مع ذاك الكتناب  فال يقنارن كتناب اإ

 

 القمر مكٌل بني النيوم

 لكن احملبوب يف قليب يتخطى جامل القمر

 

 سماهل احتوى كزن احلمكة

جنابةفسمال   يرّصح العقل به يفوق آأية اإ

 

 انقضناء الش بناب مل جيعلين حزينناً 

 ش بنابال لأن تأأمل وعقل كرب السن آأفضل من 

 

ىل احلب والوحدة عن طريق الرمحة ذا دعناين اإ  اإ

 فسأأفضل دعوًة كهذه عىل لك ادلعوات

 

 مك رائعة يه وحلوة مرارة آأمل احلب

 هذه مخرة احلب تفوق آأية مخرة آأخرى

 

نه جتٍل رائٌع جداً  ،حىت تأأنيبك  وغريٌب جداً  ،اإ

 ابلنس بة يل ل هبة آأخرى تفوق هذا التأأنيب
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نه وحده النور الأبدي  سمس عنامل القلب ،اإ

 سمس آأسطع آآلف املرات من هذه الشمس

 

هننا حميط عرش هللا ،مك يه رائعة فقناعة القلب  اإ

 ليس هنناك حميط آأمسى من فقناعة القلب الهشة هذه

 

ن معبودي هو س يد لك املعبودين ،فلتصغوا  اإ

آخر آأفضل من معبودي اخملتنار  اعلموا آأنه منا من آأحد آ

 

ْن آ تِْلف البس تنان لن يكون هنناك آأي حمنابيل  واإ

 آأان حمطٌم ابحلب حتطاميً ل يشء آأفضل منه

 

 نصري! مك يه ساموية عقوبة احلب اي

 سأأفضل هذا العقناب عىل آأية ماكفأأة آأخرى.

 

 -75-جــزء      

 إثبات القيامة الروحية
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 .}ِإنا السااَعَة ءاَِتَيةٌ أََكاُد أُْخِفيَها لُِتْجزَى ُكلُّ َنْفٍس بَِما َتْسَعى{ :(10/25الآية املبناركة: ) ،ذكر يف سورة طه
تينان(. آتية( يف هذه الآية يه امس فناعل ممنث من املصدر )اإ  مقدمة: لكمة )آ

 موىس هبذه اللكامت عىل جبل سينناء. وهذا يظهر آأن القينامة الروحية يه قوة روحية هنائةل آأو قوة ابطنية فناعةل.خناطب هللا تعناىل 

يف  كام-فهذه اللكمة ابلنس بة يل تشمل لك الأزمنة الثالثة  ،عندمنا يوجد وكيل )انئب( آأو امس فناعل دون ختصيص زمن منايض آأم حنارض آأم مس تقبل

ن القينامة الروحية العنامة حتدث يف نفس الوقت  عندمنا-القينامة  ميوت السناكل روحينًا قبل موته اجلسدي وفقنًا للفرمنان العنايل )موتوا قبل آأن متوتوا( فناإ

 ول قنال: )من منات فقد قنامت قينامته(. ،متطنابقة مع هذه القينامة الفردية. لو اكن هذا مس تحياًل ملنا قنال النيب املقدس هذا

 د ايذي ميوت وفقنًا لأمر هللا ونبيه املقدس مل حتدث؟سمال: هل قينامة الفر 

بقناهئنا )القينامة( خمفية )ابطنية( يذكل فناإن لك قينامة كهذه تعمل روحينًا بطريقة ابطنية.  جواب: يف احلقيقة ولأن هللا يرغب يف اإ

آنية يف الأجزاء القنادمة. ن شناء هللا سوف نزودمك ابملزيد من مثل هذه املرجعينات القرآ  اإ
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 -76-زء      جــ

 إثبات القيامة الروحية
 بسم هللا الرمحن الرحمي

شنارات القينامة آن العزيز رحمك واإ نريد آأن ندلمك عىل طريقٍة بس يطة لتحديد هذه احلمك والإشنارات ويه من آأجل فهم معىن  ،عىل لك حنال ،يزخر القرآ

آنية )بغتًة( واليت تعين )عىل حني غّرة( مفناجأأة  ل شعوراًي. ،بشلٍك غري متوقع ،بشلٍك مفناجئ ،اللكمة القرآ

آن احلكمي آأن القينامة تأأيت جفأأًة )بغتًة( آن ،آأي آأنه عندمنا يذكر يف القرآ ىل القينامة الروحية. ذكرت لكمة )بغتًة( ثالث عرشة مرة يف القرآ شنارٌة اإ هننا اإ يوجد  ،فناإ

آن احلكمي.  عىل لك حنال آأدةٌل كثرية آأخرى علهينا يف القرآ

لأن دعوة بور اإرسافيل يه فقط للأرواح. هذه الأدةل  ،حتدث القينامة الروحية جفأأة وبشلٍك غري متوقع ويف حناةل الالشعور ،السنالكنيفلغري  ،وهكذا

 الكثرية اكفية لأهل العقل.

 

 -77-جــزء      

 اهلل نور األنوار
 بسم هللا الرمحن الرحمي

نسناين ،والأرض كام آأنه عىل السواء السامواتهللا تعناىل َعزي امسه نور  لهية اليت يطوى اكمل الكون فهينا  ،نور لك عنامل اإ لأن الإنسنان ايذي هو الأجعوبة الإ

كيف تطوي اكمل  ،عندمنا حيني الوقت. عىس هللا آأن ميكنمك من دخول فردوس حظرية القدس )احلرم املقّدس( يف هذه ادلنينا وترون معيزة يد هللا

ية( وامجلع )مطوايت(. الآية ) آنية يدعى الكون املطوي )مطوي }َوَما قََدُروا اللاَه َحقا قَْدرِِه وَاأْلَْرُض َجِميعاً   :(35/61الكون يف اللغة القرآ
 .ا ُيْشرُِكوَن{قَْبَضُتُه َيْوَم اْلِقيَ اَمِة وَالساماَواُت َمْطوِي ااٌت بَِيِميِنِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعما 

ذا آأدرك خشص منا آأرسار الآية العظمية املذكورة يف الأعىل ابلعني ا ىل معرفاإ هننا س تصل اإ نه/اإ ق  ةلبناطنية فناإ آأن نور هللا جل جالهل هو ذاك احمليط املطوي

 .آأي آأن آأفراد البرش داامنًا مغمورون ،ايذي لهنناية هل وايذي يغمر فيه عنامل الإنسنانية ولك عوامله الفرعية

ن يد هللا اليت تطوي املظهر ادلاخ ي )ا لبناطين( للكون تفكّر هبذا مرة تلو الأخرى وتأأمل فيه برفقة آأحد آأحصنابك! آأليست هذه حقيقًة حنامسًة وهننائية؟ اإ

منام الزمنان  .يه اإ

 

 -78-جــزء      

 اهلل نور األنوار
 بسم هللا الرمحن الرحمي

نسنانية ونور لك عنامل خشيص. مفهوم نوره املقّدس هو مثل حميط مطّوق ل املعىن والأرض وهبذا  السامواتهو نور  ،هللا تبنارك وتعناىل هو نور عنامل الإ

 السنابق. اجلزءكام ذكر يف  ،حمدود تغمر فيه العوامل الشخصية
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نسنان من هذا النبالة النور للنيب للمقدس آأنواع النعم اليت يرغب هللا تذكر  آية املصبناح حقنًا يه ور الاكمل  مبنحهنا للك اإ الوبول والشنامل لليميع. آ

ىل آأن هنناك آأنبناءٌ مركز لك آآايت ال  آية متعلقة ابلنور. نور ويه تلّمح اإ  سنارة لعنامل الإنسنانية يف لك آ

منام النناس وهبذا فهو مصدر اخلالص للك النناس.  لأن النور هو اإ

منام املبني املقدس ونور احمليط الأعظم يف س يناج النور. الك حتت الكري آأو الفكل يشءٍ حفظ هللا لك  ونفسهنا يه نور  الأعظمري من هجة يه نور الإ

آية الإمنام املبني ) }إِن اا نَْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما قَداُموا وَآثَ ارَُهْم َوُكلا َشْيٍء أْحَصْينَ اُه   :(36/21هللا. ونفس النور ذكر يف آ
 .ِفي ِإَماٍم ُمبِيٍن{

 

 -79-  جــزء    

 "خدمة اخللق"
 بسم هللا الرمحن الرحمي

ل وتسلّط الضوء بشلك مبنارش آأو غري مبنارش عىل بعض مظناهر خدمة النناس وحق آن احلكمي آأو يف احلديث الرشيف اإ وق منا من وبية يف تعلاميت القرآ

 ،وفوق ذكلوحقوق العبناد.  ،ن ترك آأّيٍ مهنام وهام حقوق هللاالعبناد. واملثنال الواحض لهذا هو آأن لك تعنالمي ادلين تلتقي يف آأمرين عظميني شناملني ل ميك

يْت حقوق العبناد ولكن سنت آأيضنًا حقوق هللا املطلقة. وهكذا فبأأداهئنا قد حيصل البرش عىل فوائد ل تعد ول حتىص يف ادلن  نا والآخرة. لأن هللا يفقد ُسن

 تبنارك وتعناىل وتزنه عن لك آأنواع الفوائد والأرابح.

 ،وميٌش مع آأ ٍ مسمٍل يف حناجته ،وآأدخل الرسور عىل آأهل بيته ،وآأحب اخللق اإىل هللا من نفع عيناهل ،))اخللق عينال هللا :احلديث الرشيفقيل يف 

 آأحبُّ اإىل هللا من اعتاكف شهرين يف املسجد احلرام((.

ن سمولية حديث النيب املقدس السنالف ايذكر جتعهل بلٍك حناٍل م م ))العطر يتلك :الثنناء والوبف. وهكذا ووفقنًا للمثل القنائلالأحوال مس تحق املدح و  ناإ

مثناًل للعالقة بني هللا اخلنالق  ،العمل واحلمكة الفخمني وامجليلني نار(( فقد آأعطت الطريقة اليت يمدي هبنا النيب بكامهلعن نفسه بشذاه وليس بوبف العطّ 

شعناعه للعمل واملعرفة القدير وخملوقه املتواضع. وقد آأهبرت هذه الطريقة عيون العقل  وهننا يظهر  هللا!س بحنان  –حتديدًا بتغذيهتنا للروح وابلنور اللطيف واإ

. ابهلل! حنن حنتناج آأن نفكر ابس مترار هبذا التعلمي املرشق والفريد للنيب املقّدس وهكذا قد نفهم والارتقناءمسو وعلو مزنةل الإنسنانية يف آأعىل مننازل العروج 

حيب خلقه. لأن هملء ايذين  م عيناهل يف هذا املثنال  م يف مس توى كوهنم حمبوبون من قبل هللا. وعىل  ، من وراء جحنابذكل الرس املكنون يف آأن هللا

ن آأولئك احملظوظون ايذين خيدمون الآخرين ميكهنم التقدم آأكرث بكوهنم حمبوبون من هللا وحيظون بصداقته. ،لك حنال  فناإ

آأن عليك آأن تنفع الآخرين وجتعلهم سعداء. يف هذه النناحية آأشنار النيب املقّدس اإىل خدمنات عظمية وبعيدة املننال رشط اخلدمة يف هذا التعلمي النوراين هو 

آخر ليقيض حنا ىل مس توًى آأعىل من  ،تهج تتعلق ابدلين وادلنينا. مثنال عىل اخلدمة الصغرية هو عندمنا يذهب مسمٌل مع آأ ٍ مسمل آ يرفع هللا هذه اخلدمة اإ

 مة اخمللصة للخلق.دوحيهبنا. من هننا ميكنك آأن تقيس وتقدر آأمهية وفنائدة اخلالعبنادة والاعتاكف 

آن اجمليد فقد قيل يف الآية )  .}وَالّلُه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن{ :(5/53لقد ذكرت مثنار الإحسنان )الأعامل الصناحلة( مرة تلو الأخرى يف القرآ
ن خدمة النناس اليت ذكرت للتو يه آأعظم  ن املاكفأأة العظمى والغري مس بوقة وادلاامة من هللا جزاًء خلدمة النناس اليت وابلتأأكيد فناإ الأعامل الصناحلة. وهكذا فناإ

 يه بداقة هللا وحمبته جل جالهل. "يسبع". ،يه معل بناحل
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 -81-جــزء      

 خدمة اخللق
 بسم هللا الرمحن الرحمي

ين يفوقون الآخرين ويتخطوهنم. مفن هجة  م زعامء الأمم ومن هجٍة آأخرى  م ايذالأنبيناء والأوليناء  م  ،اخللق والالحمدود خلدمةالشناسع  يف هذا اجملنال

ماكهنم آأن خيدموا الأمم ابملعىن  :كام قيل يف احلديث النبوي ،خّداهمنا ))س يد القوم خنادهمم((. يظهر هذا بوضوح آأن النيب والويل الاكمل فقط  م ايذين ابإ

 مث يسبع خطنا م وحيذو حذو م خدم آآخرون لٌك حسب درجته ومزنلته. احلقيقي خدمًة شنامةل.

ن املبدآأ احلكمي اللكي التنايل ذكر آأيضنًا يف احلديث النبوي ))لُكُّ معروٍف بدقه((. يذكل فأأن خيدم املرء بدله وجممتعه والإنسنانية هو معٌل بناحل ومن مث  :اإ

 هو بدقة عظمية.

ذا امتدت فنائدة هذه اخلدمة واس مترت للأبد  ن شناء هللا س تكون بدقة جنارية وتدعى بدقناٌت واإ كهذه ))البناقينات الصناحلنات((. الآية فعندهنا اإ

نه مثبت آأنه اإن اكنت اخلدمة غري مرغو  .}وَاْلبَ اِقيَ اُت الصاالَِحاُت خَْيٌر ِعنَد رَبَِّك ثَوَابًا وَخَْيٌر أََمالً{ :(24/86) بة وخملصة فناإهننا وهكذا اإ

هننا يف احلقيقة روح لك النع  م والهبنات.لك يشء. يذكل فناإن هللا حيب لك عبٍد حقيقي وخملص والنعمة العظمى يه لدلين والروحنانية يه حمبته وبداقته اإ

 سمال: من هو الأكرب حمبًة وابطفناًء من هللا تعناىل؟

 جواب: هو ايذي خيدم عيناهل آأكرث وابلتحديد خملوقناته.

 آألن يشفى هذا الشخص احملبوب آأكرث من هللا من لك الأمراض البناطنية والروحية والعقلية؟ سمال:

لأنه ومبنا آأن هللا تبنارك  .}إَّلا َمْن أََتى اللاَه بِق َْلٍب َسلِيٍم{ :(16/45الآية ) ،خشٌص كهذا قلبنًا سلاميً  سيننال-شك  بال -بلك تأأكيد  ؟جواب: ِلَم ل

 آأوًل املرء ايذي يريد آأن يصنادقه وحيبه من الأمراض الروحية والآاثم ومن مث حيبه.وتعناىل مقّدٌس فهو يطهر 

املس تحقة للثنناء واملدح لأولئك العبناد اخمللصني ايذين يقبل خدمنامهم. ويذكل فهو قد يصنادقهم وحيهبم. ملني لك العنادات احلس نة والصفنات مينح هللا رب العنا

الآية  ،واحملس نني .}ِإنا َولِيِّ َي اللُّه الاِذي َنزاَل اْلِكتَ اَب َوُهَو يَتََولاى الصاالِِحيَن{ :(1/256تشمل هذه العنادات والصفنات الصناحلني )

 .ُينِفقُوَن ِفي السارااء َوالضارااء وَاْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن الن ااِس وَاللُّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن{ }الاِذينَ  :(3/238)
}َوَما َضُعفُواْ   :(3/286الآية ) ،والصنابرين .}بَ َلى َمْن أَْوَفى بَِعْهِدِه وَاتاقَى فَ ِإنا اللَّه ُيِحبُّ اْلُمتاِقيَن{ :(3/16الآية ) ،واملتقني

واملقسطني الآية  ،اْلُمَتَوكِّلِيَن{  }ِإنا الّلَه ُيِحبُّ  :(3/255واملتولكني عىل هللا الآية ) ،َوَما اْسَتَكاُنوْا َوالّلُه ُيِحبُّ الصاابِرِيَن{

}قُ ْل   :(3/32املطيعني واحملبني الآية ) ،}وَاللُّه ُيِحبُّ اْلُمطاهِّرِيَن{ :(5/204املطهّرين الآية ) .}ِإنا اللَّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن{ :(5/81)
الإمينان الاكمل واحلب الإلهيي = احلب  .ِفْر َلُكْم ذُُنوَبُكْم وَاللُّه َغفُوٌر راِحيٌم{ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن اللَّه فَ اتابُِعوِني ُيْحبِْبُكُم اللُّه َويَغْ 

ً ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ اللِّه وَالاِذيَن آَمُنوْا أََشدُّ   :(1/265الآية ) ،اجلنامح الشديد }َوِمَن الن ااِس َمن يَتاِخُذ ِمن ُدوِن اللِّه أَنَدادا
امحلناس لليهناد  .َيَرى الاِذيَن ظَ َلُموْا ِإْذ َيرَْوَن اْلَعذَاَب أَنا اْلقُواَة لِّلِه َجِميعًا وَأَنا الّلَه َشِديُد اْلَعذَاِب{  ُحبّ ًا ل ِّّلِه َوَلوْ 

حب النيب املقدس  .ْرُصوٌص{}ِإنا اللاَه ُيِحبُّ الاِذيَن ُيق َاتُِلوَن ِفي َسبِي لِِه َصفّ ًا َكأَناُهم ُبنيَ اٌن ما  :(62/8الظناهري والبناطين الآية )

 :(5/18) و {}قُ ْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن اللَّه فَ اتابُِعوِني ُيْحبِْبُكُم اللُّه َويَْغِفْر َلُكْم ذُُنوَبُكْم وَاللُّه َغفُوٌر راِحيمٌ  :(3/32) :الآايت

َعِشيرَُتُكْم َوأَْموَاٌل اقَْترَْفُتُموَها َوِتَجارٌَة َتْخَشْوَن َكَساَدَها  وَأَْبنَ آُؤُكْم وَإِْخوَاُنُكْم وَأَْزوَاُجُكْم وَ  }قُ ْل ِإن َكاَن آبَ اُؤُكمْ 
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َ َيْهِدي  َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها أََحبا إَِلْيُكم مَِّن الّلِه َورَُسوِلِه وَِجَهاٍد ِفي َسبِي ِلِه فََترَباُصوْا َحتاى يَ أِْتَي ا لّلُه بِأَْمرِِه وَالّلُه َّل
صفنات الأخرى لوكثري من ا .}ِإنا اللَّه ُيِحبُّ التاواابِيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتطَهِّرِيَن{ :(1/111التّوابني واملتطهرين الآية ) .اِسِقيَن{اْلقَْوَم اْلف َ 

نه يأأمر جربيل بأأن حيبه فيحبه وعندهنا حيبه لك من يف  :كام ذكر يف احلديث ،اليت يازين هبنا آأوليناء هللا  والأرض((. الساموات))عندمنا حيب هللا عبدًا فناإ

فس يخرج يف حناةل يكون معه فهينا بورة نورانية )كينان لطيف = مثناٌل حسن(. وعندمنا  ،))عندمنا سريفع هللا املممن من قربه :ذكر يف حديٍث رشيف آأيضناً 

نه س يقول هلس ييتناز املممن تكل الصعوابت  بقنائه مراتح البنال وس يعطيه الأنبناء  :فناإ نه سيس متر ابإ ل ختف لن ميسك سوء ))لن تصناب بأأذًى((. وهكذا فناإ

ىل آأن حيرضه اإىل هللا تعناىل. س يحناس به هللا حسنااًب يسرياً  ىل اجلنة. عندهنا سيسأأهل املممن: من آأنت؟ يرمحك هللا! آأنت مل تعدين  السنارة اإ وس يأأمره ابمليض اإ

ىل اطمئننان. هو س يقول: آأانفقط واإ  اخمللوق ايذي خلقين ريب من الفرح املشرتك ايذي اعتدت آأن تعطيه للمممنني  مننا آأجنزت وعدك آأيضنًا وحّولت خويف اإ

 ))من خدمناتك وآأعامكل احلس نة الصناحلة(( يذكل آأجعكل اليوم سعيدًا.

س مينحه هللا  ،))املسمل ايذي خيدم آأمًة مسلمة :يقول ،يف الاكيف ،دمة املممنيتعلق خب ،يوجد حديث نبوي نقهل مولان ع ي آأمري املممنني عليه السالم

 .خدٌم كثريون يف اجلنة بقدر منا خدم يف هذه ادلنينا((

ن الأدوية النناجعة الفّعناةل ليست اكفية لوحدهنا مع العالج اجلسدي بل ل بد من تغذيٍة غنية ابلفيتناميننات وهذا آأسناي آأيضنًا. وبشلٍك  كتناب  مشنابه يفاإ

آن واحلديث وعىل ا خالص لتقدمي بعض الأطعمة املغذية من العمل واملعرفة يف ضوء القرآ لسواء ))الشفناء عن طريق املعرفة(( جيب عليننا آأن نسعى ابإ

آية ) .}َوَما َتْوِفيِقي ِإَّلا بِالّلِه{املنطق والُعرف ويف نور التجنارب الروحية املتواضعة واملعرفة   (.22/44آ

 

 -81- جــزء     

 سر اإلمام املبني األعظم
 بسم هللا الرمحن الرحمي

آن الآية ) منام املبني املليئة ابحلمك يف سورة يس = قلب القرآ }إِن اا َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما قَداُموا   :(36/21ذكرت لكية الإ
 .وَآثَ اَرُهْم َوُكلا َشْيٍء أْحَصْينَ اُه ِفي ِإَماٍم ُمبِيٍن{

آاثر م؟ وكيف حيفظ عز متهيد: كيف يعطي هللا احليناة للموىت من لك بنف؟ كيف يكتب منام املبني  آأعامهلم وآ لهية والساموية يف الإ امسه لك الأش يناء الإ

منام املبني )رويح فداه(.  ابلإحناطة والإحصناء؟ الإجناابت عىل هذه الأس ئةل الصعبة الثالثة يه يف معرفة الإ

آاثر م وقد آأحطننا وآأحصيننا لك :-2-الرتمجة  لهية والساموية يف الإمنام  ابلتأأكيد )من خالل القينامة الروحية( نعطي احليناة للموىت ونسجل آأعامهلم وآ الأش يناء الإ

 املبني )خليفة هللا(.

نوار ،هللا تعناىل :-1-الرتمجة  منام املبني بلوات هللا عليه نوره للأ  حلي وخليفته وخليفة رسول هللا.جعهل الامس الأعظم ا ،عنده اعتبناره الإ

لهية والساموية مذهةل وعظمية دلرجة عنالية. فعىل سبيل املثنال لهيي. امسه هو القمل ،منا من شك يف آأن الأش يناء الإ لكنه يف الواقع النور  ،فكِّر ابلقمل الإ

نه معروف لأهل املعرفة آأن هللا س بحنانه وتعناىل خلق القمل وقنال:  اكتب منا  :اكتب! قنال القمل: مناذا ع يي آأن آأكتب اي س يدي! قيلالأعظم واملالك الأكرم. اإ

آلينًا( كام اكنت املشيئة. يذكل آأنت الآن رحناجة آأن تفكر عقالنينًا  يشءٍ ( وهكذا فقد ُكتب لك )كناكن ومنا اكن دلى القمل الامس الأعظم ولكمة  تلقنائينًا )آ

آخذًا بعني الاعتبنار حقيقة آأن هللا قد آأحناط وآأحىص لك  منام النناس بسسلمي عينال  يشءٍ ومنطقينًا ورحرية آ لهيي وساموي يف الإمنام املبني ليك يقوم مبنا آأنه اإ اإ

 هللا وجيعلهم يدخلون اجلنة.
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 -81-جــزء      

 سر اإلمام املبني األعظم
 بسم هللا الرمحن الرحمي

ن املفهوم وآأهنم ذات مرة كذكل اكنوا  }َكاَن الن ااُس أُماًة َواِحَدًة{ :(1/123القنائل بأأن النناس اكنوا ذات مرًة آأمًة واحدة يف عنامل ايذر الآية ) اإ

بداع( آدم خليفة هللا عليه السالم معه حىت هنناية املقصد )الانبعناث والإ هو مفهوم يف غناية الأمهية. يبدو مذهاًل جدًا  ،سويًة يف القينامة الروحية حلرضة آ

آدم  روحينًا ول شعوراًي. وعىل لك حنايبٍ نلنناس مجيعنًا اكنوا يف معراج لك ووراء الفهم العنام آأن ا آن احلكمي يقول بوضوح آأن هللا عندمنا آأخذ من آ ل فنالقرآ

آدم( حنارضين روحينًا الآية ) آدم )بين آ }وَِإْذ أََخَذ رَبَُّك ِمن بَِني آَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ُذرِّياَتُهْم   :(1/211الإقرار بربوبيته. اكن لك آأبنناء آ
وبشلٍك  .وْا بَ َلى َشِهْدنَ ا أَن َتقُوُلوْا َيْوَم اْلِقيَ اَمِة إِن اا ُكن اا َعْن َهذَا غَافِ لِيَن{وَأَْشَهَدُهْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسُت بِرَبُِّكْم ق َالُ 

آن احلكمي آأن لك النناس ركبوا فكل حرضة نوح عليه السالم الرويح الآية ) }وَآَيٌة لاُهْم أَن اا َحَمْلنَ ا ُذرِّياَتُهْم ِفي   :(36/82ممناثل يقول القرآ
لهية والساموية اجمتعت سويًة يف الإمنام املبني الآية ) َمْشُحوِن{،اْلفُ ْلِك الْ  }َوُكلا َشْيٍء أْحَصْينَ اُه ِفي ِإَماٍم   :(36/21ولك الأش يناء الإ

 .ُمبِيٍن{

منام النناس هو مصدر وينبوع معيزات رب العّزة. عندمنا تدرس الآية مففهوهمنا  وَاأْلَْرِض{}اللاُه ُنوُر الساَماوَاِت   :هذا يعين بأأن خليفة هللا = اإ

ذا اكن نور هللا مثل الرسادق ايذي حييط ابلسموات فعندئٍذ لك  السامواتمشنابه لرسادق النور الأعىل حىت من  آأو مثل احمليط الشنامل للك يشء. اإ

ذًا فلك النناس مغمورون يف حميط نوره. ويف  ذا اكن نوره مثل احمليط الشنامل اإ آأل متد آأشقه نوره عنامل  ،حناةل كهذهالنناس يعيشون يف رسادق نوره. آأو اإ

لهية والسامويةآأ الإنسنانية روحينًا؟ مبنا  حناطة( النور ايذي تنحرص فيه لك الأش يناء الإ منام املبني يوجد مفهوم س يناج )اإ ذاً  ،نه يف مفهوم لكية الإ آأليست لك  فناإ

 فيه؟ ةحمتواالأرواح الإنسنانية آأيضنًا 

 

 -83-جــزء      

 املالكني العظيمني
 هللا الرمحن الرحميبسم 

ن من املهم للغناية آأن نذكر املالكني العظميني )الرئيس يني( حرضة اإرسافيل وحرضة عزرائيل يف هذا املوضوع الفريد والسنايم ايذي هو الق آن احلكمي وعنامل اإ رآ

منام الزمنان والامس الأعظم اللفظي املعطى من قبهل الأعظم النوراين ابلمسالإنسنانية. وهذا لأن القينامة الروحية اليت نذكرهنا مرة تلو الأخرى واملتعلقة   ،اإ

آن احلكمي يف الآية ) }قُ ْل يََتَوف ااُكم ماَلُك اْلَمْوِت الاِذي   :( اكلتنايل31/22مرتبطة هبام. وهكذا فقد ذكر حرضة عزرائيل عليه السالم يف القرآ
آخروآأ مال هننا هو سوال  .ُوكَِّل ِبُكْم ُثما إَِلى رَبُِّكْم ُتْرَجُعوَن{ عزرائيل معييننًا  ن آأيضنًا فمل س يكون مكل املوت حرضةنه هنناك مالئكة آ

ً(( عىل الإنسنان قُبَيل موته؟ اجلواب هو آأنه هنناك ابلتأأ  ىلك ))ُمَوالكي شنارة )تلميح( يف هذا اإ ))موتوا قبل آأن متوتوا((. وايذي ابلعمل به يوجد مننافع ل  :يد اإ

}ِإْذ َجَعَل الاِذيَن َكفَرُوا ِفي قُ ُلوبِِهُم اْلَحِمياَة َحِمياَة اْلَجاِهلِياِة   :( بلكمة التقوى84/16العظمي يف الآية ) حتىص. ُذكر كذكل هذا املالك
أَْهَلَها َوَكاَن اللاُه ِبُكلِّ  ا وَ فَ أَنَزَل اللاُه َسِكيَنَتُه َعَلى رَُسولِِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َوأَْلزََمُهْم َكلَِمَة التاْقَوى َوَكاُنوا أََحقا بِهَ 

بأ  فيه الامس الأعظم حلرضة عزرائيل .َشْيٍء َعلِيماً{ هننا جحناٌب تأأوي ٌي خُيَ ( يف  كر املس متر يبدآأ معهل ومعل جيشه.وابيذ ،اإ ويدعى حرضة اإرسافيل )َجّدْ
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 كام ذكر يف كتناب وجه ادلين: .َبًة َوَّل َوَلداً{}وَأَناُه َتَعاَلى َجدُّ رَبِّنَ ا َما اتاَخَذ َصاحِ  :(11/3حدود ادلين الآية )

 مولَي حضيى يب نينابًة عن النناس                                                             

براهميية آأذهل العنامل.  وهبذه املأأثرة الإ

 

 -84-جــزء      

 املالكني العظيمني
 بسم هللا الرمحن الرحمي

سواء مرج ال وعىل  .}فَ لَماا بَ لََغا َمْجَمَع بَْيِنِهَما َنِسيَ ا ُحوَتُهَما فَ اتاَخَذ َسبِيَلُه ِفي اْلبَْحِر َسرَباً{ :(24/62لهنرين الآية ) مجمع البحرين مجمع

ٌ َّلا يَْبِغيَ اِن. فَبِأَيِّ   :(11-55/25البحرين الآايت ) آَّلء رَبُِّكَما ُتَكذِّبَ اِن. يَْخُرُج ِمْنُهَما  }َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يَ ْلَتِقيَ اِن. َبْيَنُهَما َبْرَزخ
اإرسافيل وحرضة عزرائيل  ممكنة يف آأكرث من ماكٍن يف مملكة هللا البناطنية آأو عنامل ايذات )العنامل الشخيص(. وهكذا فناإن حرضة اللُّْؤُلُؤ وَاْلَمْرَجاُن{

يف لك قينامة روحية. آأي آأن عىل السناكل  }َيْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُن{ :(55/11الآية ) ،هللا ايذين خيرج مهنام اللملم واملرجنان ناهام حميط

يًة يذحٍب عظمي الآية فدته ب آأن يبقى يف عذاٍب طوعٍي آأو حمبّبٍ يف مرحةل اإرسافيل وعزرائيل لس بع ليناٍل ومثنانية آأايٍم متوابةل. وهكذا س يكون بنينا

 من آأجل عنامل الإنسنانية. ِظيٍم{}َوَفَدْينَ اُه ِبِذْبٍح عَ  :(31/201)

منام الزمنان من ذرية آآل محمد النيب املقّدس. اكنت ثقنا ،امحلد هلل فيت ضئيةًل اجتناز هذا ادلرويش املتواضع املوت الصويف واكن فيه الهداية النورانية وتأأييد اإ

آخذ العون واملسناعدة من الترضّع واملنناجناة خمتلفة م آأنواعجدًا وكنت فقريًا للغناية ومسكيننًا يف العمل واحلمكة. عنانيت كذكل من  ن الصعوابت. واعتدت آأن آ

هذا حىت بدآأ  يف بالط هللا قنايض احلناجنات. وذات يوم ذاب قليب لكينًا يف ذكر هللا وكنت آأشكو بلطٍف اإىل هللا عندمنا جفأأًة بدآأت آأذاني ابلطنني واس متر

ن العنامل بأأمكهل يس متع لكن كنت آأان فقط من متكنت من سامع هذا الصوت الرويح. ويف بوت اإرسافيل يرتفع تدرجيينًا وآأببح عنالينًا جدًا حىت بدا وكأ 

 احلقيقة اجمتعت كذكل حشود هنائةل من الأرواح يف شلك ذّرات.

 

 -85-جــزء      

 املالكني العظيمني
 بسم هللا الرمحن الرحمي

ذا شناء هللا العلمي احلكمي  .بَِغْيِر ِحَساٍب{  َمن َيَشاءُ )من اجلنة( }وَالّلُه َيْرُزُق   :(1/121ذكر يف الآية ) تزخر هذه الآية رحمكة معيقة. آأي آأنه اإ

نه يسبب للسناكل اجتيناز املوت الصويف ويعطي من دون حسناٍب غذاًء ل حدود هل من اجلنة للك النناس نه قنانوٌن قرآآين  ،ين  م عيناهل. يف احلقيقةايذ ،فناإ اإ

}َمن قَتَ َل َنْفسًا بَِغْيِر َنْفٍس أَْو َفَساٍد ِفي األَْرِض َفَكأَناَما قَتَ لَ   :(5/31الآية ) ،يع النناسآأن من آأحينا نفسنًا واحدًة فكأنه آأحينا مج 
ة ابحلمك امل يءوهكذا فناإن آأراد سناكل آأو بويف آأن يعمل وفقنًا لأمر النيب املقدس  الن ااَس َجِميعًا َوَمْن أَْحيَ اَها َفَكأَناَما أَْحيَ ا الن ااَس َجِميعاً{

منام الزمنان من آآل محمد ،))موتوا قبل آأن متوتوا(( وحييي نفسه يف احليناة احلقيقية لأهننا ليست هممًة سهةًل آأن متوت  ،خليفة هللا ،فهذا ممكن فقط من خالل اإ

 يف هذه ادلنينا وحتصل عىل مثنار وفوائد ل حتىص بدون مسناعدة معيزة الامس الأعظم.
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منام الزمنان )رويح فداه( والآخر امٌس آأعظم لفظي  ،مجمع البحرين آأو مرج البحرين: واحٌد هو الامس الأعظم النوراينالأسامء العظمى نوعني وفقنًا لقنانون  اإ

ذنه منام ول ميكنه آأن يسناعد آأحد ل حيبه ويطيعه ويلمتس اإ آن يف الآية ) ،مرتبطٌ ابلإ }َوُكلا َشْيٍء أْحَصْينَ اُه ِفي إَِماٍم   :(36/21كام ذكر يف القرآ
منام املبني. .{ُمبِينٍ  لهية والساموية اجمتعت سويًة يف الإ  آأي آأن لك الأش يناء الإ

 

 -86-جــزء      

 املالكني العظيمني
 بسم هللا الرمحن الرحمي

يوجد حمكٌ كثريةٌ هنامة لأهل  .}بَ ِل ادااَرَك ِعْلُمُهْم ِفي اآلِخرَِة بَ ْل ُهْم ِفي َشكٍّ مِّْنَها بَ ْل ُهم مِّْنَها َعِموَن{ :(11/66ذكر يف الآية )

 عمل الآخرة ممكن التحصيل وهو رضوري. يذكل عىل املرء آأن يعمل تبعنًا لطريقة حتصيل كزن عمل الآخرة ،العقل يف هذه الآية املليئة ابحلمكة. ابلنس بة يل

 العظمي يف مجمع هنري اإرسافيل وعزرائيل علهيام السالم.

ن شناء هللا س يفهم آأهل العقل احلمك من فتح حرضة اإرسافيل وحرضة عزرائيل آأبواب املعرفة من آأجل خدمة  ،وتعناىلبفضل وكرم هللا تبنارك  ،هذه الآية اإ

نه حصيح آأن هللا تعناىل يدعو لك النناس من خالل قينادة خليفته الإمنام من آآل محمد سالم هللا عليه ) }َيْوَم َنْدُعو ُكلا   :(21/12عنامل الإنسنانية. اإ
ُ القينامة الروحية اإىل احلرم  .فََمْن أُوِتَي ِكتَ اَبُه بِيَِميِنِه فَ أُْولَ ِئَك يَْقرَُؤوَن ِكتَ اَبُهْم َوََّل ُيظْ لَُموَن فَتِيالً{  أُنَ اٍس بِ ِإَماِمِهمْ  يصعد ُسملي

ن لهنا وظنائفيدعى )اجلنة العرفنانية واليشء نفسهاملقّدس )حظرية القدس( حيث جتمتع لك آأرسار املعرفة العظمية معنًا.  ن لهنا آأسامءً  (. اإ  عديدة ووفقنًا لهذا فناإ

 آأي آأنه لكام اكن لهنا همامت آأكرث اكن لهنا آأسامٌء آأكرث. ،عديدة

 

 -87-جــزء      

 تنوع النور
 بسم هللا الرمحن الرحمي

آهل وسمل مينانننا ويقينننا آأن حرضة خنامت الأنبيناء املقّدس بىل هللا عليه وآ هننا عقيدتننا الراسة واإ اكن )النور املتيسد( لأنه بعث من قبل هللا تعناىل يف مرتبة  ،اإ

َعن    }يَ ا أَْهَل اْلِكتَ اِب قَْد َجاءُكْم رَُسوُلنَ ا يُبَيُِّن َلُكْم َكثِيرًا مِّماا ُكنُتْم ُتْخفُوَن ِمَن اْلِكتَ اِب َوَيْعفُو :(5/25النور الآية )
}َوَداِعيًا إَِلى اللاِه بِ ِإْذِنِه َوِسرَاجاً   :(33/86وجعل رساجنًا منريًا الآية ) .مُّبِيٌن{  َكثِيٍر قَْد َجاءُكم مَِّن الّلِه ُنوٌر َوِكتَ ابٌ 

نفناإن اكن هنناك مصبناٌح يف العنامل ايذي اكن حينًا وانطقنًا  مُِّنيراً{ والكمه آأيضنًا اكنوا منريين كذكل. لقد اكن قنادرًا عىل آأن وبصريته ه مسعه وبرص  وحكاميً فناإ

سوى النور. هذا مثناٌل  يشءٌ نًا ويشناهد النور ابطنينًا وظناهراًي ولكام تلكّم س يكون الكمنًا نورانينًا لأن يف ذاته النورانية والطناهرة ل يوجد يسمع النور آأيض

نه من اجل ي آأن هذا هو معىن تسميته رساجنًا منريًا يف الآية )اعن مضن مثنال  آأمخص قدميه.  ( حيث اكن حامتً نورًا من رآأسه اإىل33/86لنيب املقّدس. اإ

آن واحلديث اكن نورًا. وادلليل عىل نفس املعىن يف دعناء النور  امل يءيذكل اكنت حواسه الظناهرية والبناطنية نورانية والكمه  ابحلمكة يف هيئة القرآ

 املسسشهد به يف الأسفل وايذي عليك آأن تدرسه بعنناية وانسبناه:

آخر تظهر تُذكر هذه الصالة اجلنامعة للنيب املقدس يف جمناميع ا ىل آأمخص قدميه ومن جنانٍب آ لأحناديث ويه تظهر من جنانٍب آأنه اكن نورًا جمسامً من رآأسه اإ

ونورًا يف  ،ونورًا يف شعري ،ونورًا يف لسناين ،ونورًا يف عيين ،ونورًا يف آأذين ،))اللهم اجعل يل نورًا يف قليب :آأنه اكن هنناك تنوٌع يف جتليناته. وادلعناء هو
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ونورًا  ،ونورًا عن يسناري ،ونورًا عن مييين ،ونورًا خلفي ،ونورًا من آأمنايم ،ونورًا يف رشاييين ،ونورًا يف عظنايم ،يف ديم ونوراً  ،يونورًا يف محل ،جدلي

 .((فويق ونورًا حتيت

الهيئة  قد خلق يف احلقيقة النور يف الإنسنان الاكمل ويذكل فهو يف مطلق الصواب آأن تقول آأني  ،يظهر هذا الرشح المتهيدي ودعناء النور آأن هللا س بحنانه

ن الإنسنان الاكمل يُغمر يف حمي ط النور ظناهراًي احلقيقية للنور يه النيب والويل. ومن الرضوري آأيضنًا آأن نالحظ آأنه وفقنًا لدلعناء املذكور يف الأعىل فناإ

وذجٍ خللق مالئكٍة كثريٍة عىل بورته. وهذا الترصف املعيز حيدث يف مرحةل حرضة اإرسافيل وحرضة عزرائيل. وتدعى وابطنينًا مث يس تخدم خشصه كمن

 مالئكٌة كهذه )بور سوق اجلنة( يف احلديث.

ن تنوع جتلينات النور هو تبعنًا حلواس الإنسنان الظناهرية والبناطنية. وهكذا نور املّولك للعني هو يف متعددة وال  فنالنور املولك للأذن هو يف آأبواٍت  اإ

دراك و  هم. وايذكر اخلنارق )الفوق العنادي( وحديث العمل الصناعق املذهل والعطور ف مالحظة الإشنارات واملعيزات. يذكل فتج ي النور مولٌك للك اإ

نارف والتجنارب ويه متعلقة مبعرفة عوامل لهذه املالحظنات واملع ةوهنناك آأربع الروحية السناحرة ولك التجنارب الأخرى كهذه يه نسيجًة لتجلينات النور.

لأن النور  ،وعنامل الروحنانية ويف لٍك مهننا يوجد جعنائب وغرائب ل حتىص لتجلينات النور ،وعنامل الأحالم ،وعنامل اخلينال ،عنامل اليقظة :السناكل وهذه العوامل يه

 يف حناةل كهذه يكون غنالبنًا وهمميننًا لك الوقت.

يه طبيعة معل النور املطلوب للشعر واجلدل واللحم وادلم والعظنام والعروق؟ واجلواب الاكمل لهذا  خيص دعناء النور: منامبنا يسأأل تلميٌذ عزيٌز سماًل فامي ر 

ىل  من-2يف ثالثة آأقسنام:  ىس يعطالسمال  بني آأعامل النور اليت ل حتىص آأحد الأعامل املفيدة بشلٍك هنائٍل هو العالج الروحناين يذكل وعندمنا يأأيت النور اإ

ن-1جزاء من اجلسم فناإن لك آأنواع الأمراض ختتفي مهننا. هذه الأ  النفس النبناتية والنفس احليوانية تعمالن يف هذه الأجزاء يذكل فهناتني النفسني  اإ

انرة النور(.  ن جسمه النوراين يك  عندمنا-3س تعرفنان يف نورانية النور )يف اإ ده ل وينفصل عن جسمتتصبح الأجزاء اجلسدية للعنارف مغمورة ابلنور فناإ

 كام ذكر يف هذه املقناةل. ،املنادي

ومنا يه فوائد هذه احلناةل للنور؟  ،كيف ميكن للنور آأن يكون يف الأمنام واخللف والميني واليسنار ويف الأعىل والأسفل :السمال الثناين ايذي قد يُطرح هوو 

نه من الصواب آأن النور يأأيت فعلينًا من س ت ،سمال يف شقنيال واجلواب عىل هذا  الظهر( والميني ) واخللفهجنات وتسمى الأمنام )اجلبني والوجه(  ةآأوًل: اإ

 ،واخللف = املنايض ،الأمنام = املس تقبل :)الأذن الميىن( واليسنار )الأذن اليرسى( وفوق )اجلزء الأعىل من الرآأس( وحتت )الأقدام(. والشق الثناين هو آأن

يذكل يمت احلصول عىل فوائد  ،وحتت = العنامل السف ي. ولٌك من هذه املقنامنات حتتناج للنور ،وفوق = العنامل العلوي ،واليسنار = البناطن ،والميني = الظناهر

 ل تعد ول حتىص من املعرفة واحلمكة.

ن وهجة نظر الصوفي نه   حصيحةنياإ ذ آأنه من الرضوري املوت الرويح قبل املوت اجلسدي وبدون هذا الطريق ل سبيل آأبدًا للمعرفة. اإ بشلٍك مطلق اإ

}أََو َمن َكاَن َمْيتًا فَ أَْحيَْينَ اُه وََجَعْلنَ ا لَُه ُنورًا يَْمِشي بِِه   :(6/211كام ذكر يف الآية ) ،املوت الرويح يمت اإحيناء السناكل حقيقةً  فقط بعد
هللا تعناىل بنور املعرفة بني  وهننا يثنار سمال هنام: كيف مييش من قد آأحيناه ؟ِفي الن ااِس َكَمن ماثَ ُلُه ِفي الظ ُُّلَماِت لَْيَس بِخَارٍِج مِّْنَها{

ه )يف النناس؟ هل هذا امليش يش به ميش النناس الآخرين؟ هل مييش مضن ابطن النناس؟ اجلواب هو آأن عنارفنًا كهذا مييش بني آأرواح النناس يف عنامل ذات

جننازًا يس تحق املدح والثنناء لأقىص احلدود.يشءٍ عنامله الشخيص( حيث توجد معرفة لك   . وهذا يَُشلكي اإ

 

 -88-جــزء      

 حظرية القدس والبشر
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 امس هو السامء وآآخر هو العرش ايذي آأمت هللا عليه مسناواة الرمحن. ،متهيد: من بني الأسامء البناطنية املكنونة اخملفية حلظرية القدس

م آأعزايئاإن لك  آن احلكمي ونور الإ نامة ُطاّلب العمل ايذين خيدمونه وينرشونه يسأألون السمال التنايل: هل ختربان من فضكل رسًا عظاميً يتعلق ابلتقناء القرآ

 وسوف لن ننسناه آأبدًا؟
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ل آأنين الآن سأأحناول فعل هذا يف نور فرمنان  آن اإ منام املقّدس.اجلواب: عىل الرمغ من آأين قد كشفت هذا الرس الأعظم يف نور القرآ  الإ

ُلَوُكْم أَيُُّكْم   :(22/1يف نور تأأويل الآية ) }َوُهَو الاِذي خََلق الساَماوَاِت وَاألَْرَض ِفي ِستاِة أَي ااٍم َوَكاَن َعْرُشُه عََلى اْلَماء لِيَب ْ
ً َوَلِئن قُ ْلَت إِناُكم ماْبُعوُثوَن ِمن َبْعِد اْلَمْوِت َلَيقُوَلنا   عد اخللق ب. الاِذيَن َكفَرُوْا ِإْن َه ذَا ِإَّلا ِسْحٌر مُّبِيٌن{أَْحَسُن َعَمال

كامل عنامل ادلين والعنامل الشخيص لهيي وسفينة نوح. هذا يعين وفقنًا  ،واإ لهيي عىل حميط العمل وبعدهنا حدثت آأجعوبة ومعيزة تاليق العرش الإ ظهر العرش الإ

فقد اكنت آأيضناً  }وَآَيٌة لاُهْم أَن اا َحَمْلنَ ا ُذرِّياَتُهْم ِفي اْلفُ ْلِك اْلَمْشُحوِن{ :(36/82ووفقنًا للآية ) ،( آأن العرش اكن عىل املناء22/1للآية )

آهل وسمل منام من آآل محمد النيب بىل هللا عليه وآ شناه كرمي احلسيين ويف خشصه املبنارك اكنت لك  ،سفينة النجناة عىل املناء. عىل منت هذه السفينة اكن الإ

فيه( والبقناء ابهلل  الاندمناجدًة وجممتعًة معنًا. وهذا هو معىن الاس تواء عىل العرش وركوب الفكل املشحون يف س يناق الفنناء يف هللا )ذرات الأرواح حمسش

 )الإحيناء ابهلل(.

منام سلطنان محمد شناه فامي يتعلق ابلفرمنان: ))جيب آأن تصلوا العرش الأعظم ىل هنناك فناإن من الرشوط الأسناس ية آأن تكونوا  ،يقول مولان الإ وليك تصلوا اإ

نه ليس بعيدًا جدًا((. ،فناإن اكن قلبمك طناهراً  ،طناهرين  فسوف تكونون قنادرين عىل مشناهدة العرش يف هذه ادلنينا. اإ

 

 -89-جــزء      

 حظرية القدس والبشر
 بسم هللا الرمحن الرحمي

براهمي) }َوَنجاْينَ اهُ  :(12/12ورد يف الآية ) لقد ذكرت  .{)مجيعنًا(إَِلى اأْلَْرِض الاِتي بَ ارَْكنَ ا ِفيَها لِْلَعاَلِمينَ )وآأحرضانهام(  َوُلوطاً ( اإ

 حظرية القدس يف هذه الآية املبناركة املليئة ابحلمك.

ن هللا كهذه يه حظرية القدس فقط اليت التأأويل: ل يوجد آأرض يف هذه ادلنينا مبناركة للك النناس آأي للك العوامل الشخصية. فبنالتأأكيد آأرض مبناركة م

 اكت للك عنامل خشيص ابلنينابة عن هللا س بحنانه وتعناىل.رب يوجد فهينا لك آأنواع ال

آن هو )الأرض( يف الآية ) آأحد الأسامء }َونَجاْينَ اُه َوُلوطًا إَِلى اأْلَْرِض الاِتي بَ ارَْكنَ ا ِفيَها   :(12/12املليئة ابحلمكة حلظرية القدس يف القرآ
}وَأَْورَْثنَ ا اْلقَْوَم الاِذيَن َكاُنوْا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشارَِق األَْرِض   :(1/231وامس آآخر هو آأرض املشنارق واملغنارب الآية ) لِْلَعاَلِميَن{

رُوْا َوَدماْرنَ ا َما َكاَن َيْصَنُع  َوَمَغارَِبَها الاِتي بَ ارَْكنَ ا ِفيَها َوَتماْت َكلَِمُت رَبَِّك اْلُحْسَنى َعَلى بَِني ِإْسرَائِيَل بَِما َصبَ 
 آأحب آأن آأخربمك آأن معيزة حظرية القدس العظمية تعمل من آأجل عنامل الإنسنانية. ،وابختصنار .ِفْرَعْوُن َوقَْوُمُه َوَما َكاُنواْ َيْعرُِشوَن{

نسنانية يف التقناء حرضة اإرسافيل  وحرضة عزرائيل. ولك آآايت السسخري ولك الآايت اليت لقد خلق س بعون آألف عنامل يح عىل الأقل من آأجل عنامل الإ

))اخللق عينال هللا(( عندهنا آأببح  :عندمنا يرصح هللا القنادر ونبيه احملبوب رسول الرمحة ،تتحدث عن النعم يف القرآآن يه من آأجل عينال هللا. ابلتحديد

لهية( وضامنة  لعنامل الالهوت )الألوهية(. هذا الترصحي قنانواًن علواًي عظاميً لعنامل اجلربوت )الصفنات الإ
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 -91-جــزء      

 حظرية القدس والبشر
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 .}وََجَعْلنَ ا الساَماء َسْقف اً ماْحُفوظاً{ :(12/31ذكر يف الآية املبناركة )
ىل آأن هنناك التقناءٌ لأن لكمة عرش تعين آأيضنًا سقف. ولكمة حمفوظ تُ  ،سقفنًا وعرشناً  ،التأأويل: لقد جعل هللا تعناىل من السامء آأي حظرية القدس بني  لّمح اإ

متنامنًا كذكل ايذي بني العرش والكري يف حظرية القدس. فلو مل يكن هنناك آأزواٌج للك الأش يناء العلوية لكنت س ُتفناجأ  ابملعىن  ،القمل واللوح احملفوظ

بداع والانبعناث قدس معيزيت الأزل والأبد هام يفاحلريف للكمة حظرية آأو حرم. وهكذا ففي حظرية ال وكذكل املاكن  ،املاكن ذاته. كام يف التقناء الإ

منام الزمنان )مظهر نور هللا( الكون الرويح البناطين مرارًا وتكرارًا. وهذا فيه فوائد ل حدود ول هنناية لهنا لل   نناس.ابلالماكن. هننا يطوي اإ

ُلَغ َمْجَمَع اْلبَْحرَْيِن أَْو أَْمِضَي ُحقُباً{ :(24/60الآية ) ،كذكل املعىن البس يط جملمع البحرين  }وَِإْذ ق َاَل ُموَسى لِفَتَ اُه َّل أَْبَرُح َحتاى أَب ْ
التقناء النفس فهيام معناٍن لنقناط التقناء بدوهننا ملنا اكنت هنناك آأية حمكة. وهكذا فهنناك  }َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يَ ْلَتِقيَ اِن{ :(55/25الآية ) ،ومرج البحرين

منام نه الفنناء يف الإ فنادة لعنامل الإنسنانية. اإ منام املبني ابلنفوس الفردية يف حظرية القدس. وهذا هو الرس الأكرث نفعنًا واإ ايذي هو تأأويل الفنناء يف  اللكية = الإ

 هللا.

 

 -91-جــزء      

 حظرية القدس والبشر
 بسم هللا الرمحن الرحمي

أَنا اللاَه َسخاَر َلُكم ماا ِفي الساَماوَاِت َوَما ِفي  )آأي العنارفون يف حظرية القدس ابلعني البناطنية( }أََلْم َترَْوا   :(32/1ذكر يف الآية )
 .اأْلَْرِض وَأَْسَبَغ َعلَْيُكْم ِنَعَمُه ظَاِهرًَة َوبَ اِطَنًة{

معيق ولطيف لأبعد حد يظهر آأن هذه الآية  ،فناخلطناب اخلناص يف هذه الآية املبناركة ذات احلمكة البليغة }أََلْم َترَْوا{ ةر متهيد: تبعنًا لس تخدام العبنا

منام املبني ،لأن املعيزات السسخريية اليت يصنعهنا خليفة هللا ،املليئة ابحلمكة جيب التفكري فهينا من منظور )من زاوية( حظرية القدس للنناس بأأمٍر من  ،الإ

منام املبني عليه السالم يف الآية )ميكن آأن تاُل ،هللا ن املعيزة يف فّعنالية منا قد قيل عن الإ  :(36/21حظ وتعرف )فقط( ابليقني يف هذا املاكن. اإ

 حظرية القدس. ،ميكن مالحظهتنا يف هذا املاكن }َوُكلا َشْيٍء أْحَصْينَ اُه ِفي ِإَماٍم ُمبِيٍن{

 

 -91-جــزء      

 حظرية القدس والبشر
 الرمحن الرحميبسم هللا 

 .َوِفي أَنُفِسِهْم َحتاى َيَتَبياَن َلُهْم أَناُه اْلَحقُّ{)من ادلنينا(  }َسُنرِيِهْم آيَ اتِنَ ا ِفي اآلفَ اقِ  :(82/53ورد يف الآية )
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ن آأهل العنامل جممتعون  م من آأحد الاعتبنارات مثل النفس الواحدة الآية ) ْعُثُكْم ِإَّلا َكنَْفٍس وَاِحَدٍة ِإنا  }ماا خَْلقُُكْم َوَّل بَ  :(32/14متهيد: اإ
هننا يه هذه النفس الواحدة اليت تدعى عنامل الإنسنانية وعينال هللا.. اللاَه َسِميٌع َبِصيٌر{  كام آأن الروح واحدة فقط يف الواقع. واإ

ىل نه ل يري عيناهل )عنامل الإنسنانية( فقط معيزات العمل املنادي اإ  آأبعد مدى بل آأيضنًا معيزات القينامة الروحية والبناطنية يف وهكذا ووفقنًا لوعد هللا الرفيع فناإ

منام الزمنان }يَْوَم َنْدُعو ُكلا أُنَ اٍس بِ إَِماِمِهْم فََمْن أُوِتَي ِكتَ اَبُه بِيَِميِنِه   :(21/12الآية ) ،خليفته ،لك زمنان من خالل )عن طريق( اإ
 لأن لك النناس  م مثل نفٍس واحدة وروهحم واحدة فقط. فَتِيالً{فَ أُْولَ ِئَك َيْقرَُؤوَن ِكتَ اَبُهْم َوَّلَ ُيظْ َلُموَن  

منام املبني يف حظرية القدس. وعىل لك حنالتندمج  ،وهكذا فبصعود السمل يف لك قينامة روحية فناإن ظلهم اخلنار ي يعود  ،لك الأرواح )آأي تفىن( يف الإ

ىل هذا العنامل وهذا هو القنانون.  اإ

 

 -93-جــزء      

 لبشرحظرية القدس وا
 بسم هللا الرمحن الرحمي

أَفَ ال  ( يشء)حيث آأن الإنسنان هو عنامل فيه لك  َوِفي أَنُفِسُكمْ  }َوِفي اأْلَْرِض آيَ اٌت ل ِّْلُموِقنِيَن. :(11-52/10ذكر يف الآايت )
لقد ُطرح السمال من آأجل لفت الانسبناه  .{اجلنة()آأي  َوَما ُتوَعُدوَن.)من املعرفة(  رِزْقُُكمْ  (آأي يف حظرية القدس) َوِفي الساَماء ُتْبِصرُوَن.

ىل آأمهية املعرفة.  اإ

العنارفون  م آأولئك حق اليقني.  ،عني اليقني ،فهيي عندئٍذ عىل ثالث مس توايت: عمل اليقني ،عندمنا تكون آآايت الأرض مرشوطة ابحلصول عىل اليقني

ىل آأنايذين ميلكون حق اليقني.  ي بشلٍك دامئ كام آأ  ه يوجد )عنارفون(وهننا يوجد تلميح اإ منام الزمنان  ،ه يوجد )معروف( يف هذه ادلنينا وهو مظهر نور هللان اإ

 عليه السالم.

التقناء الكتناب املكنون جبوهرة العقل  ،يقصد ابلسامء يف الآية يف الأعىل حظرية القدس اليت يه جنة العمل واملعرفة اليت توجد فهينا املعيزات التأأويلية فقط

 ومذهةل.وآأرسار آأخرى عظمية 

 

 -94-جــزء      

 حظرية القدس والبشر
 بسم هللا الرمحن الرحمي

ن تأأويلهنا هو: العقل اللكي والنفس  ،يهتنا آأقسم هللا بأأربعة آأش يناء: التني والزيتون وطور سينناء واملدينة املقدسةا( ابنسبناه. يف بد55ادرس سورة التني ) اإ

الأكوار الأسناس ية اللكية والنناطق والأسناس. تمتة القسم يه آأن هللا قد خلق البرش )عنامل الإنسنانية( يف آأفضل تقومي. يعين تقومي هللا جل جالهل الأدوار و 

أََل َساِئٌل بَِعذَاٍب وَاِقٍع، ل ِّْلَكاِفريَن لَْيَس لَُه َداِفٌع، }سَ  :(1-10/2والثنانوية اكدلور ذو امخلسني آألف عنام املذكور يف سورة املعنارج الآية )
ٍة، فَ اْصِبْر َصْبرًا َجِميالً،  مَِّن اللاِه ِذي اْلَمَعارِِج، َتْعُرُج اْلَمالِئَكُة وَالرُّوُح إَِلْيِه ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسيَن أَْلَف َسنَ 

عىل نعمي وفوائد اجلنة والرتيق يف املعرفة ومن مث بأأمٍر من هللا سيتحولون اإىل مالئكة.  وس يحصل فيه البرش .َوَنرَاُه قَرِيباً{ إِناُهْم َيرَْوَنُه َبِعيداً،

ن آأراد هللا س بحنانه ذكل. لك نعمٍة من نعم اجلنة يه حسب رغبة املرء.  وقد حيدث هذا الرتيق يف وقٍت آأقرص آأيضنًا اإ
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/انلكزيي ومن آأجل تأأويل الأش يناء الأربعة عريب-ِوَهرويف قناموس هنانس  ،كتناب )القناموس الوحيد( لوحيد الزمنان قنامسيمن آأجل معناين )تقومي( انظر يف 

 .-22-اليت ذكرت يف الأعىل انظر وجه ادلين مقناهل 

 

 -95-جــزء      

 حظرية القدس والبشر
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 .ُنَنكِّْسُه ِفي اْلخَْلِق أَفَ ال َيْعقِ ُلوَن{}َوَمْن ُنَعمِّْرُه   :(36/64ذكر يف الآية )
واعني ومدركني لرس الإحيناء وهبوطه من الأعىل للأسفل آأي  ،املعىن التأأوي ي: جيعل هللا تعناىل آأولئك ايذين يريد آأن يعطهيم آأعامرًا طويةًل يف اجلنة العلوية

ىل عنامل اخللق واحلمكة من ولدة الطفل مقلو  .اًب من رمح آأمهنزوهل من عنامل الأمر اإ

 ملناذا يودل رآأس الطفل آأوًل؟ سمال:

ن يف هذا حلمكٌة. حمك  نه قنانون الطبيعة واإ ىل دوٍر هو الرمز جواب: اإ ح اإ ىل دائرة. وهكذا  يشءٍ البداية والالهنناية ومنا من للته تُلَّمِ ل ويشري اإ يف هذا العنامل اإ

وفهينا التقناء لكمة الأمر بلكمة  ،آأيضنًا يف حظرية القدس بدائرة داامة يشءٍ فناإن لك الأش يناء تدل عىل آأبدية مملكة هللا اليت ل بداية ولهنناية. يتحرك لك 

نسنان  ن لك خشص حكمي وعناقل يعرف آأن الإماكنية اللتني هام آأكرث املعيزات عظمًة. لك هذا هو من آأجل عنامل الإ منام النناس. اإ ية من خالل خليفة هللا = اإ

 وس ييمتع لك النناس )عيناهل( يف اجلنة ويشكرونه. ،لك جزٍء من العمل س ينهتيي طبق مشيئة هللا تعناىل متنامنًا يف الأزل

 

 -96-جــزء      

 مرتبة اجلبني يف العامل الشخصي
 بسم هللا الرمحن الرحمي

ن شناء هللا آأن نضمن آأن يكون هنناك آأش يناء جديدة يف هدااي  ،بفضل هللا مبنناجناة يف ماكٍن جديد ،2551الأول من آأاير عنام  ،مقننا اليوم يذكل س نحناول اإ

آن تعين  ،مثنانية نه توجد جنناتٌ الأبدقناء. آأنمت تعلمون آأ  فردين اثنني  لكمة زوجنيمثنانية بشلك آأربعة آأزواج وآأربعة كزوجني واثنسني كزوجٍ واحد. يف لغة القرآ

 اجلنة ممتدٌة كام آأهننا مركزية وجممتعة عىل السواء. آأنيعين  مثل الزوج والزوجة. فناإن دخل فردان عنامل الوحدة فناإهنام يصبحنان واحدًا وفقنًا لقنانون الوحدة. منا

بُِّكْم وََجناٍة َعْرُضَها السامَاوَاُت وَاألَْرُض  }َوَسارُِعوْا إَِلى َمْغِفرٍَة مِّن را  :(3/233اإهننا ممتدة يف آأحنناء وآأرجناء طول وعرض الكون الآايت )
}َسابِقُوا إَِلى َمْغِفرٍَة مِّن رابُِّكْم وََجناٍة َعْرُضَها َكَعْرِض الساَماء وَاأْلَْرِض أُِعداْت لِلاِذيَن   :(51/12و ) أُِعداْت لِْلُمتاِقيَن{

وتصبح حمصورًة وحمدودًة آأيضنًا يف عنامل العنارف  .اللاِه ُيْؤِتيِه َمن َيشَاُء وَاللاُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم{آَمُنوا بِاللاِه َورُُسلِِه ذَِلَك َفْضُل  

عض الوقت تصبح ممتركزًة حتديدًا يف جبينه/جبيهننا. فهبذا املعىن يكون اجلبني مثل العرش ايذي تكون اجلنة العقلية ولك الشخيص بأأمٍر من هللا. وبعد ب

آن الكرمي لليهبة. وذكرت بشلٍك خناص يف الآية )براكمه  .}فَ َلماا أَْسَلَما َوتَ لاُه لِْلَجبِيِن{ :(31/203نا حنارضًة فيه. اس تخدمت لكمة جبني يف القرآ
منام الزمنان. يف احلقيقة رتبةمفوهكذا  نه رٌس عظمي آأن يف اجل  ،اجلبني )اجلهبة( يه الأعىل مضن العنامل الشخيص ايذي هو مركز نور اإ نسنان اإ بني املبنارك لالإ

آلينًا. امحلد هلل رب العناملني.  الاكمل يتلكم النور تلقنائينًا وآ

 توجد اجلنة املطوية مضن اجلبني. -2
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 هذا هو العرش الأعىل للعنامل الشخيص. -1

 هذا يكون حظرية القدس. -3

 هذا مثنال املعراج. -8

 الرواية الاكمةل جلبل الطور يف اجلبني. -5

 والالماكن فقط ابلوبول لليبني.ميكن للمرء مالحظة الأزل  -6

 حيتيب الكزن اخملفي مضن اجلبني. -1

 شخيص والعنامل العلوي كذكل.ل اجلبني هو سامء العنامل ا -4

نه همم ورضوري جدًا للك املممنني واملممننات -5 لهيي وآأن يسجدوا كثريًا لليبني آأن يقوموا ابس مترار بأأداء )غري وهكذا فناإ ايهوزاري( يف البالط الإ

 الساموي.يف العشق 

 

 -97-جــزء      

 النفس واحدة فقط
 بسم هللا الرمحن الرحمي

ن   وتذكروا آأن النفس واحدة((. آأي آأن النفس يف الواقع يه واحدة. وهذا مناني))آأنمت آأبننايئ الروحي :قنال جحة القنامئ سالم هللا علهيام آن احلكمي. اإ يقوهل القرآ

آدم  هننا آ هننا النفس الواحدة يه واحدة وكثرية يذكل اإ هننا مذهةل للغناية. اإ آدم )ذريته( عىل السواء. النفس الواحدة يه آأعظم معيزات هللا. اإ كام آأهننا بين آ

 معيزة املعيزات وجتٍل مضن التجلينات.

 منظٍم ))الأرواح جنوٌد جمندة(( آأي اكنت ومنا تزال وس تكون يف شلك جيوٍش حمسشدة. هذا يعين آأن )مزية آأو خنابية( هذه الأرواح يه آأن جتمتع كجيٍش 

فسوف جتمتع لك الأرواح يف عناملك الشخيص من آأجل تسخري العنامل وتسخري الكون. حيدث هذا يف لك  ،مبس توًى عناٍل. فناإن حدثت قينامتك الروحية

بداعية بني الأرواح. ومبنا آأن الروح واحدة فقطلقينامٍة روحية. مبنا آأن ا ماكنية لتج ي لك ،روح من عنامل الأمر يذكل يوجد وحدة اإ  النناس فهينا آأو يوجد اإ

منام املبني يوجد الوحدة ن الوحدة اخلنابة للأرواح لكهنا يه نسيجٌة لالإ بداعية هلم مجيعنًا. اإ نسنانية. ،الإ منام عليه السالم مرتبط بلك روحٍ اإ  لأن نور حرضة الإ

 

 -98-جــزء      

 العلم املخزون
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 .}وََجاء رَبَُّك َواْلَمَلُك َصفّ اً َصفّ اً{ :(45/11ككزٍن خلف جحناب الأمثنال كام يف سورة الفير الآية ) يعين العمل اخملزون تكل املعرفة اليت حفظت
منام الزمنان يتجىل هو نفسه سويًة مع املالئكة. مبنا آأن هللا مزّنه عن  ،التأأويل: هذا ذكر القينامة الروحية وايذهناب يذكل عنيي  اجمليءآأي آأن خليفة هللا = اإ

لهية من خالهل. وهكذا فنالقينامة الروحنا بد بني النناس روحينًا وجسداًي. يذكل ميكن للنناس احلصول عىل فيوض الرباكت والنعم الإ نية حقيقٌة خليفته للأ

آدم هام حقيقتنان آأيضنًا. منامة اليت اس مترت من زمن آ  واخلالفة والإ

آن احلكمي ميكن اكسشناف العمل اخملزون يف مواضع كثرية }َهْل يَنظُرُوَن إَّلا أَن يَ أْتَِيُهُم اللُّه ِفي   :(1/120الآية ) ،كام يف سورة البقرة ،من القرآ
يت حيث يأأيت هللا واملالئكة يف ُظلٍَل من الغيوم. التأأويل: س يأأ  .ظُ َلٍل مَِّن اْلَغَماِم وَاْلَمآلِئَكُة َوُقِضَي األَْمُر وَإَِلى اللِّه ُتْرَجُع األُموُر{
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ىل عنامل ا ماكن آأحد آأن يعرفه ابس تثنناء احلدود  ،ين بشلٍك خمفي وغري متّوقع. وهذا امتحناٌن عظميدلحرضة قنامئ القينامة بأأمٍر من هللا اإ يذكل لن يكون ابإ

 .- 33 املقناةل-امخلسة املذكورة يف الأسفل. انظر وجه ادلين 

منام والبناب واحلجة وادلاعي.معىن احلديث النبوي: لن يكون آأحٌد قنادٌر عىل معرفة القنامئ اإ   ل من خالل احلدود امخلسة و م: الأسناس والإ

 

 -99-جــزء      

 العلم املخزون
 بسم هللا الرمحن الرحمي

ِعْلٍم  }َوَلقَْد ِجْئنَ اُهم ِبِكتَ اٍب َفصاْلنَ اُه َعَلى   :( ابلعني البناطنية لأن فهينا حمك لطيفة كثرية53-1/51من الرضوري آأن تتفحص الآايت )
ُل قَْد َجاءْت رُُسُل  ُهًدى َورَْحَمًة لِّقَْوٍم ُيْؤِمُنوَن. َهْل يَنُظرُوَن ِإَّلا تَ أْوِيَلُه َيْوَم يَ أِْتي تَ أْوِيُلُه َيقُوُل الاِذيَن َنُسو  ُه ِمن قَب ْ

ْيَر الاِذي ُكن اا َنْعَمُل قَْد َخِسرُوْا أَنُفَسُهْم َوَضلا َعْنُهم ماا  رَبِّنَ ا بِاْلَحقِّ فََهل لانَ ا ِمن ُشفََعاء فََيْشفَُعوْا َلنَ ا أَْو ُنرَدُّ فََنْعَمَل غَ 
آن ممكٌن فقط من خالل عمل التأأويل. واملعىن التأأوي ي للآية 1/51احلمكة الأسناس ية يف الآية ) َكاُنوْا َيْفَترُوَن{ ( يه آأن التفسري آأي رشح القرآ

آن املقدس قد اس متر 1/53) نامة الروحية. وابلنس بة لأولئك ايذين ميوتون املوت الصويف وحُييون آأي يآأو سوف يأأيت يف هيئة الق ( هو آأن تأأويل القرآ

 )يبعثون( فقد آأات م تأأويل القرآآن يف شلك قينامهتم الروحية.

 اي للحظ. للحظ!اي 

 لرشحٍ مفّصٍل عن التأأويل انظر كتناب )آألف حمكة(.

 عندمنا آأىت راكب الرباق فتح البناب من نفسه.

 ُمتُّ وآ حييُت. ،آأىت مكل امللوك عندمنا

 

 

 -111-جــزء      

 الصوفية العملية

 مدح القرآن املقدس وتفكٌُّر فيه
 بسم هللا الرمحن الرحمي

لهيي يف هذا العناملمنذ آأن ُكشف ال آن ككزٍن اإ  قرآ

 آأطلق طوفنان الرمحة والرباكت

 

ن ،للحكمي آن رحٌر ينتج اللآلئ اإ  حميط القرآ

 جيوبه ابجلواهرولهذا ميلأ لك حكمٍي 
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آن  العمل وادلين واملعرفة واحلمكة تمكن يف التفكُّر يف القرآ

آن  طريق اجلنة ورس السعنادة يمكن يف التفكُّر يف القرآ

 

آن  تكرث الرباكت دومنًا ابلتفكُّر يف القرآ

 قل لعّشناق التفكُّر: آأهاًل بمك مئنات املرات آأهاًل بمك.

 

 جّربه انظر لنفسك! ،شناٍف للك العلل دواءٌ 

 عزيزي! اقرتب واخترب لنفسك تبعد نفسك اي ل

 

آن  مصدر املذلات العقلية هو يف التفكُّر يف القرآ

آن  ينبوع النعم الروحية ايذي ل ينضب هو يف التفكّر يف القرآ

 

 كيف ميكنك آأن جتد الكزن من دون اجتيناز املصناعب؟

آن.  وجد احلكامء كزنًا ابلتفكر يف القرآ

 

ة  آنعليك آأن حتصل عىل الذلي  من التفكُّر يف القرآ

تبتىل ابلندم ن مل جتدهنا س ُ  واإ

 

ىل كزنالتف آن هو الطريق اإ لهية كُّر يف القرآ  الأرسار الإ

لهية لهية هو كزن الأنوار الإ  كزن الأرسار الإ

 

آن وهذا نفسه هو املعرفةالعمل واحلمكة هام من خالل التفكُّ   ر يف القرآ

مينان   واليقني هو التفكُّر يف القرآآنمصدر الإ

 

آن هو كون آأكوان العلوم ن التفكُّر يف القرآ  حامتً اإ

آن.  ل توجد ذرة واحدة من العمل واحلمكة خنارج القرآ

 

آن  راحة الروح وماكفأأة النفس يه يف التفكُّر يف القرآ

آن  يننابيع كثرية من العمل والعرفنان تنبع من التفكُّر يف القرآ

 

آن هو  وهذا لوحده عمل ،الصوفية التفكر يف القرآ

 وهذا هو ايذي ينرث النعم عىل مدرسة العمل الرويح

 

 زلت مسكينناً  منا الفقري!اي نصري 

آن هو دومنًا حميطٌ من اللملم واملرجنان.  بيامن القرآ

 




