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الإهداء
يعود رشف وسعادة رعاية نرش هذا ّ
اجملّل الأول للرتمجة الإنلكزيية لـ(( :صناديق اللآلئ)) اإىل همدي عيل قاس عيل دجني وزوجته العزيزة انهيد وودلهيام
املالئكيني :عبد الرحمي وعبد الكرمي.
عيل وآأرسته مع معھد خانۃاحلمكة(داراحلمكۃ) لفرت ٍة قصري ٍة نسبياً من خالل تقدمي  ILGفضيةل العضو ورئيس اللجنة نرص هللا مقر ادلين،
لقد ارتبط همدي ّ

{سابِقُوا} ( .)21/57وقد آأعطاه
عىل آأية حال ،لقد آأدرك الكثري يف اإخالصه وخدمته لعمل احلقيقة آأثناء هذه الفسحة القصرية من الوقت ويف روح َ
ح ّبه الشديد لإمام الزمان تعلّقاً معيقاً ابلعمل الباطين للطريقة الإسامعيلية يف وقت قصري .ول يض ّحي فقط هو وعائلته وجياهدون لكتساب العمل بأأنفسهم
مدى آأبعد.
وإامنا قد ابركهم املوىل ابلرغبۃ الشديدة یف مشارکۃ العمل مع لك آأعضاء امجلاعة وإاىل ً
لك من همدي عيل وانهيد امجلاعة لس نوات طويةل بشلك ّ
لقد خدم ٌّ
متطوعني رمسيني ،املذكور آ ّأولً يف مسجد انظم آأابد والثانية يف مسجد غاردن .ومع
الرعاية لـ( :اإمام شينايس) و (كتاب الولية) يف البدء ،والن لهذا الكتاب الفريد ذو امخلسمئة سؤال وجواب ،قد انلوا اتج اخلدمة آأي خدمة العمل
احلقيقي.
اإن دعاءّ ،
عيل وآأرسته يف حياهتم املاديّة والروحية والعقلية .عسامه يكونون مه
لك آأصدقاء العمل ،العميق هو آأن ّه عىس آأن هيه هِّب املوىل برك ًة مضاعف ًة ملهدي ّ
ون لأداء خدم ٍة مشاهب ٍة للعمل املقدّس لطريقتنا.
واملؤمنون الخرون ُملهه ُم ه
آمني اي رب العاملني!

لكمة ُشكر
اكمتل امحلد هلل ّ
اجملّل الأ ّول للرتمجة الإنلكزيية لـ(( :صناديق اللآلئ)) املؤلّف من مخسمئة سؤال وجواب بفضل اإمام الزمان الظاهر يف تفاين وتعاون عدد
من تالميذ جامعة خانۃ احلمكة.
املعظم فضيلۃ ّ
وسع الاس تاذ ّ
العالمة نصري ادلين نصري هونزاي مداركنا وحتدّاها بكتابة هذا الكتاب الفريد ذو الألف سؤال وجواب واحلجم التام
لقد ّ
للكتاب يس تلزم آأن تكون الرتمجة الإنلكزيية يف ّ
جمّلين .اكمتل اجملّل الأول ابملسامهة املشرتكة للتالية آأسامهئم يف ترتيب آأجبدي:
عظمي عيل لخاين ،يدرس حالياً من آأجل املاجس تري یف العمل يف فرنسا حتت رعاية جلنة حبث ابكس تان للمساحة والغالف اجلوي الأعىل .ورمغ جدول
طور دقته بشلك عظمي .اإن دعاءان اخمللص هو
مواعيد دراس ته املشغول جداً ،وجد الوقت لقراءة النسخة الهنائية من الرتمجة واكلعادة ،مع اهامتمه الشديد ّ
آأن تتّبع ابنته املالك الصغري مھر اجنزي خطا وادلها يف اكتساب الك العلمني ادلنيوي والرويح.
لتطورها الشخيص يف حقل العمل الباطين يف حني تقوم مبهنة المتريض ذات
جيب الثناء عىل ِّع ر ه
رشة رويم و ظھري من آأجل اجلهد والوقت اذلي تقضيه ّ
املتطلّبات الكثرية وتربية مالكني ّدري مكنون ونصري ادلين وقد آأمكهنا بتأأييد املوىل اخلاص تدقيق املراجع القرآنية العديدة يف هذا الكتاب وهكذا تضمن
دقّهتم.
وهجود نزار فتح عيل يف حقل النرش أآكرث من آأن حتىص هنا .عىل آأية حال فاذلكر اخلاص هو نتيجة للتقدم الهائل اذلي صنعه يف تصممي الأغلفة اجل ّذابة
وذات املعىن لكتبنا.ابناہ املالاكن الصغريان ّدري مثني وفقري محمّد حمظوظان حقيق ًة لينس بوا لعائ ٍةل هبذا السجل الهائل من خدمة العمل.
ول يقوم ظھري للين بتصممي وتنس يق الكتاب حفسب ،ولكنه آأعطى وقته المثني يف املايض لتنقيح منشورات كثرية .وصربه يف القيام بعدد من املسودات
هو ابلفعل منوذيج .وهو يعمل يف س ياق بيئة التنافس واجلدارة واجلدّية آأيضاً اليت ينفذ فهيا مسؤولياته الأبوية.
ذو الفقار جامين هو رشيك ابلعمل ،وكوا ٍدل ملالكني صغريين ريض ادلين وحضی قد تكفل آأيضاً ابلرتبية ادلينية لأول ٍد يف عائلته احلالية ابلإضافة للجهاد بك ٍّد
من آأجل العمل بنفسهّ .تربع كذكل بوقته لتحضري فهارس الكتاب احلايل.
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ع ّل املوىل يبارك لك تالميذان اخمللصني يف الرشق والغرب الذلين مضنوا مبساهامهتم العديدة وهجودمه املو ّحدة نرش قطعة ابطنية آأخرى من الأدب
الإسامعييل .س ّ
القراء لأجلهم كام نفعل حنن الن بقلوبنا وآأرواحنا.
تصيل الأجيال املس تقبلية من ّ

متهيد
-

اللهم! هبين الن آأعين ًا ذارف ًةلشکر نعمک
هبين لك حلظة ،الشوق ألن آأكون مندجم ًا يف احلب ألجكل
عل طاعيت وعباديت تكوانن بدمو ٍع منسكب ٍة
عه ّيل آأ ِّ ُ
متكل ح ّب ًا بدمو ٍع غزير ٍة ،هبين اإميا ًان كهذا
ينشطين وينعش ين يف املايض ،اي هللا! هبين الباکء ،العالج اجملرب القدمي ل ّ
لطاملا اكن الباکء ِّ ّ
لك عاليت
ا ألصدقاء مجي ّعهم يبکون يف ّتّضعاهتم
اي هللا! بفضكل ههبم كنوز القرآن
مثل لآلئ منثورة ،تبدو ادلموع مجيلۃ جداً
اي رب! هبنا نعمة عنيٍ تنرث اللآلئ
ل يوجد اإل اللآلئ يف قرآنك الكرمي
اي هللا من حميط الرمحة هذا ،هبنا املرجان المثني واللآلئ
هو حمبوب هللا ،هو اتج ا ألنبياء
هو محمد اخملتار (ص) ،هبنا فرقانه
عيل هو ابب احلمكة
عيل هو القرآن الناطقّ ،
ّ
من خالل هدايته الكرمية ،هبنا نور املعرفة
الإمام وجحة القامئ هو سلطان واحملبوب ايضا
اي رب! هب نصري ادلين ل ألبد ،احتاداً مع احملبوب

السلسةل الطويةل من ِّن هع ٍم اإلهية:
معان كثري ٍة آأننا كفر ٍد واحد .ذلكل تعالوا ّ
نعرب عن امتناننا لرب العاملني من آأجل النعم اليت ل حتىص
ا ألصدقاء ا أل ّعزاء! من الصحيح يف ٍ
التّضع والباکء ونقع ساجدين مر ًة
السارة .دعوان نغمر آأنفس نا يف حبر ر
واليت وهبنا اإايها ،ونلمتس التوفيق والهداية منه لإجناز هذه املهمة ّ
تلو ا ألخرى بدموعٍ منسكب ٍة ،وإاذ هبذه الرمحة نشعر بأأن قلوبنا قد ُطهرت كفاي ًة ،عندئ ٍذ يف تكل احلاةل دعوان نصيل ِّّ
للك خشص.

موضوع هذا الكتاب:
اكن مقرتح ًا ابلبدايۃ آأن يُدعى هذا الكتاب "آأس ئةل وآأجوبة مليئة ابحلمكة" .عىل آأية حال ،هحل هم هح َُّل (صناديق اللآلئ) .الصناديق يه
مجع صندوق ،اذلي يعين :صندوق ،صندوق آأمتعة ،اتبوت ،علبة .واختري هذا الاس ألن هذا الكتاب حيوي صناديق كثريةٌّ ،
لك مهنا
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ممتلئ بلآلئ العمل واحلمكة المثينة .امحلد هلل عىل اإحسانه!

الاس القرآين لصندوق هو اتبوت:
ك ْم} ( .)248/2من غري املمكن للأش ياء املا ِّ ّدية آأن تقدم هذه السكينة من
وت فِيهِ َس ِكينَةٌ مِن َّربِ ُ
وھوموصوف فيہ ب{التَّابُ ُ
الرب .ذلكل فهذه السكينة تشري اإىل املعجزات الروحية الكربى واليت آايت الإمام بوصفه املكل الرويح .وجيب آأن يُالحظ بأأن حّضة
طالوت عليه السالم اكن الإمام والشخص اذلي مييش عىل الطريق الرويح وفق ًا للهداية اخلاصة لإمام الزمان يتلقى هذا التابوت الرويح
امليلء هبذه املعجزات الروحية العظمية.
اإن القصة القرآنية حلّضة طالوت (عليه السالم) يه قصة لك اإمام ( )251-246/2ادرسها ابحلمكة وليك تفعل هذا من الّضوري آأن تركز
عىل املعىن اخلاص واحلمكة لبعض اللكامت الّضوريۃ مثل "به هع هث" (آُ رحیی ،بُ ِّع هث) يف ٍّ
لك من مقام النفس ويف مرتبة العقل .اللكمة الثانية يه
(مكل) اليت يقصد هبا الإمام ،اللكمة الثالثة يه (قتال) يف طريق هللا واليت تأأويلها هو اجلهاد الأكرب ومعركة العمل املمكنة فقط حتت هداية
الإمام .واحلمكة الرابعة يه آأن هللا آأعطى ل إالمام العمل الرفيع واجلسد اللطيف واذلي كنتيج ٍة هل حييط الإمام ابلكون ويكون لك ماکن ولك
حمىص فيه (.)12/36
يشء آأيض ًا ً
(اتبوت السكينة) هو مثال جملموعۃ املعجزات الروحية .وهذا الصندوق ،آأي كزن ا ألرسار الروحية يُعطى ألولئك احلدود اجلسامنيني اذلين
وهب اململكة الروحية ل إالمام ،ذلكل
آأصبحوا قريبني جداً من الإمام روحي ًا .وهذه املعجزة العظمية ابذلات يه برهان واحض حلقيق ِّة آأن هللا قد ه
فهو الإمام احلق.
بعض العلامء بأأن هناك بعض ا ألش ياء املادية يف اتبوت السكينة ،آأي صور ا ألنبياء وعىص حّضة موىس عليه السالم وعاممة وحذاء
يقول ُ
حّضة هارون عليه السالم اإخل .اإخل.
ولكن كيف ميكن ملرتبة (السكينة الإلهية) آأن تعطى ألش ياء كهذه؟ السكينة اليت يه من هللا تُذكر يف س تة مواضع يف القرآن .ادرسها مجيعها
مع ًا وبذكل ستتوصل اإن شاء هللا اإىل معرفة آأن السكين هة آأو السالم من هللا هو يشء عظمي جداً .الايت يه (،26-18-4/48 ،248/2
.)40-26/9

بشوق شديد:
ت ههذكرر ا ألصدقاء ٍ
هناك الكثري من ا ألصدقاء ممن مه مالئكة آأرضيون ذلكل ففي تذكّرمه حمكة .هسيُبقون عىل حصبهتم معك يف اجلنة آأيض ًا وسوف حتصل عىل
سعاد ٍة هائ ٍةل من حصبهتم فاجلنة الرسمدية واللكّية ليست يف هذا العامل ولكن اجلنة ألجل املعرفة فهيي حامتً هنا .ذلكل فا ألصدقاء آأيض ًا هنا .واجلنة
لقصد املعرفة يه العامل الشخيص اذلي يس متر فيه نور حّضة مولان ابلعمل من البداية اإىل الهناية .عىل آأية حال ،فاليشء املذهل هو آأن الاکئن
الإنساين جاحد جداً.
مر ًة تلو ا ألخرى آأتذكر آأصدقايئ يف العمل ،فورشة اخليال تعمل بشلكٍ رسيع جداً وبرسعة الربق .وهذه معجزة عظمية جداً هلل .اخليال (خيال-
خت ّيل-تص ّور) هو عاملك الشخيص اذلي يكون العامل الظاهري مس ّخراً فيه ابلقوة وعندما تُفه ِّّعَّل س يكون لك يش ٍء حارضاً آأمامك ،متام ًا كام آأن
ابإماکنك اليوم آأن تذهب ،ابس تخدام خياكل ،حيامث شئت آأو اإن ابإماکنك آأ*ن ُحتّض آأي ماکن آأو آأي خشص تريده اإىل آأفاکرك .آأليست قوة
ّض ه
عرش ملكة س بأأ آأمام حّضة سلامين (عليه السالم) ،آأم آأنه اكن يكشف الرس آأن
اخليال هذه مثل تكل اليت للجن القوي اذلي آأراد آأن ُحي ِّ ه
العرش قد وجد مس بق ًا هناك؟
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ا ّإن جين علمي ومعرفيت (قوة اخليال) يعمل كثرياً ألجيل .وقد آأصبح جزءاً من وجودي ،ذلكل فهو ل يظهر عىل آأنه جن منفصل عين .بشلكٍ
مشابه ،هناك جان كرث آخرون/مالئكة قد آأصبحوا جزءاً من الوجود الإنساين ،ألن هللا طوى اكمل الكون يف الإنسان وعندما يبسط هللا
الإنسان بشلك الكون ،عندئ ٍذ يعرف العارف ما يه ا ألش ياء املكنونة يف الوجود الإنساين.

كزن من لآلئ ا ألحاديث:
هذا الكتاب املبارك واملفيد جداً والالمع" آأهل البيت املقدسني يف الأحاديث النبوية" ل ميكن آأن يوصف هنا ببضع لكامت ،عىل آأية //حال ،عندما
حبب شديد مثل فراشات مصباح نور الإمامة سيرشق مدح ُه دامئاً من الأرض اإىل السامء .آمني! لِّام ل وهذا الكزن اذلي ل يقدر بمثن هو
س يدرسه القراء ٍ
خالصة فريدة لتكل الأحاديث الصحيحة اليت يه حول آأهل البيت املقدسني.فليس من السهل البحث عن هذه الأحاديث اخلاصة ابلنيب الكرمي من بني
الكنوز الضخمة لأعامل احلديث للتحقق من الرواايت اخملتلفة والقيام بتقيمي نس يب آأحيا ًان والقيام برتمجة موثوقة بعد مجعهم .وقد ابرك الرب القدوس
أجنزت آأيضاً هذه املأأثرة .ومن الصحيح آأن لك تكل الأعامل اليت ترمجها اإىل الإنلكزيية تُعته هرب
ادلكتور فقري محمد هونزاي ابلتأأييد الإلهيي الالمريئ ،ذلكل آ ُ
آأعامهلُ .وقد آُلِّّفت القصيدة امجليةل التالية حول رئيس املرتمجني ،حبر العلوم ،ادلكتور فقري محمد هونزاي:

غمية ماطرة للؤلؤ
• السبب يف جناحه هو آأنه يقوم الليل،
• یف التّضع والباکءهو كام لو آأنه غمية ممطرة للؤلؤ
• عندما و**هبنا اجلبار هذا الصديق العظمي
اكن قد وهبنا عاملهاً ل يضاىه من العمل واحلمكة
• اي حبر العلوم! لتدع جداول العمل جتري يف لك ماکن
اي حبر العلوم! لتدع قيام هة العمل تقوم!
• املوىل جعكل سايق ماء احلياة
یک ل هيكل آأحد من اجلهل والإهامل
• لك ظمأأن ،برآأيك ،ملاء احلياة
دعه آأهيا السايق ذو الصفات الرفيعة! يرتشف آأقداحاً ط*+-احف ًة
• لقد جاء شذا اجلنة من القمل املعطر للصديق
وجدول اجلنة جاء لأجل ازدهار القلب
• شاللٍ من الياقوت واللؤلؤ مثل لقمل الصديق
جواهر ل حتىص حمتواة يف "كزن اللآلئ"
• من دون ٍ
شك ،تُساعده مصصام يف الرتجامت
مئات التشكرات لھا فهيي مثل ٍ
مالك معنا
• لِّام ل ينبغي آأن يكون اإجعاز ًاي من هو مالك عىل الأرض؟
ولِّام ل يكون كزناً من الرحامت والرباكت؟
• ظھري هو مالك آخر بلقب (نفس نصري)
ومتلق ممتا ٍز هل
هو خادم ممتاز للعمل ٍ
عيل) (عليه السالم)
• اإن كتاب (آأحاديث حول الإمام ّ
كزن فري ِّد يف هذا العامل
سيبقى آأبداً كـ ٍ
• اي فقري املعروف! هذا هو معروفك
روحنا وإامياننا يف هذه الأحاديث
• آأهيّ االفقري! اي من قلبہ طاھر ،آأهيّ ا الشهري ابلعمل واحلمكة
~~7

الغين ابدلين واحلمكة!
اي عزيزالأ ّعزاء! آأهيّ ا ّ
لِّام ل آأكون قراب ًان لعشاق املرتىض،
اي نصري الفقري! انت اصبحت قرابان مس بقا للناس

اإهداء جديد
اإن الس يد مشس ادلين مجعۃ هو من بني آأصدقايئ يف العمل اخلاصني ،فهو ذلكل حيب العمل القرآين وادليين
ويقدّره .وهو خفور ابلتقدم اجلليل واملأثر الالمس بوقة ملنظمته ،ولكام يقابل ُمع ِّل همه يصبح سعيداً جداً .مشس
ادلين هو مدير مدى احلياة واتبع توىل مناصب عدة .وهو من بني مؤمين ادلرجة ا ألوىل .اس وادله هو جان
محمد مجعۃ واس امه هو انیت مجعۃ .وتعلميه ادلنيوي هو باکلوريوس يف التجارة من جامعة كراتيش/ابكس تان.
تتقدم الس يدة كرميا مشس ادلين مجعۃ بشلك ھائل ولها شھادات ومسؤوليات ومناصب كثرية يصعب أآن نعطي
وصف ًا مفص ًال هلم مجيع ًا .وعىل آأية حال سنسأأل الس يدة شهناز سلمي هونزاي آأن تدوهنم مجيع ًا وتنرشمه يف
كتاب التارخي املسؤوةل عنه .والشهادات ادلنيوية اليت دلهيا هامة .ولكن ما آأكتب هو آأيض ًا هام جداً .وكرميا يه
اإحدى (يدي الشابتني) وقد اكتسبت قوة القمل .وآأان كدرويش آأ ّ
صيل بتواضع للك نو ٍع من التقدم لتالميذي.
تنحدر كرميا مجعۃ من عائ ٍةل خملصة ومن سلوكها اجلدير ابملدح حنن متأأكدون من آأهنا ابنة حمبوبة للموىل .آأيامن
وجد مؤمنون ومؤمنات ذائبون يف حب املوىل فهم يكونوا مثل حدائق ومروج دامئة اخلّضة حيث تس متر
ا ألرواح واملالئكة ابجمليء واذلهاب متام ًا مثل الفراشات والنحل .اخل .تروح وجتيء اإىل حيث يكون هناك
آأزهار.
عطي لھا
اكن اس وادل كرمية مجعۃ منصور عيل حبيب (وقد استشهده ) واس وادلهتا هو اتج ادلوةل حبيب .وقد أآ ه
هذا الاس من قبل حّضة ا ألمري عيل سلامن خان.
ن.ن(.حب عيل) هونزاي
كراتيش
ا ألربعاء /24صفر1420/
/9حزيران1999/
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اخلدمات اذلهبية
-1

-2
-3

-4

-5
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ٍ
بفضل هللا القدير وإاحسانه ،قدم آأصدقاؤان ا ألعزاء جداً
خدمات جلي ًةل يف املشاريع العظمية للعمل احلقيقي ،طاملا ذكرانها
من حنيٍ لخر.
يقول النيب الكرمي" :ان للكِّ يش ٍء س ّيِّدا" ،ذلكل فللخدمة س يد آأيض ًا وتكل يه خدم ُة العمل اليت يه س يدة لك
اخلدمات .امحلد هلل!
ئيس ادلامئ واملدير مدى احلياة فتح عيل حبيب ،حمظوظ جداً ابلتحاقه خبدمة العمل واكتسابه اهامتم ًا هبا ٍ
لوقت طويل
الر ُ
فقد اكن العام  1965/1385ابلنس بة ُهل مميو ًان جداً ففي ذاك الوقت قد ّمه صديق لطيف دلرويش(اعين يل) .ومن ذاك
احلني بدآأت دراس ته وصداقته ابلتقدم حنو الكامل.
جمالس ل حتىص من العمل يف بيته ،اكنت جمالس رائعة
بدآأت الرحامت والرباكت ابلزنول من ّ
الرب القدّوس ،فقد آأقميت ُ
وامت أل املزنل بكتب العمل وآأعطامه هللا مطبعۃ آأيض ًا ،وآأصبح آأهل بيته مع ِّلّمني للعمل .وزاد هللا من آأفضاهل فقد ُوزعهت
ِّن هع ُم العمل من بيهتم :مطبعۃ ،مكبيوتر.اخل.
عيل) وكنتيج ٍة لطبيعهتا املالئكية تدعى :الابنة الساموية ملع ِّلّمها .وآأبناهئم الثالثة
والس يدة املستشارة غُلشکر (زوجۃ فتح ّ
انحجون يف العمل واملهارات وآأغنياء برثوة ا إلميان .وهؤلء ا ألبناء الثالثة ا ألعزاء مه حظ عظمي.
الرئيس املشرتك واملدير مدى احلياة نرص هللا (ابن الراعي مقر ادلين بن اإعامتدي رحمي) هو صديقي امحلمي منذ العام
 .1972وقد اخترب معةل العمل وقال اإهنا خالصۃ متاما .امحلد هلل! فعزيزي نرص هللا متدين وحصيف جداً وقد ُو ِّر هث امحلاس
للخدمة ادلينية وزوجتہ آأمينة س يدة صاحلة جداً .وابلفضل العظمي من الرب الكرمي فاإن دلى آأطفاهلم الثالثة احملبوبني
ايمسني وفاطمة وآأمني محمد احلب اخلالص وامليلء ابحلمكة ألهل البيت ا ألطهار .آأمينة نرص هللا عذبة املعرش ويعمل
آأبناؤھم الثالثة امجليلون مكدراء آأوائل.
اكن وادل نرص هللا ميك ملسجد آأاكل اليت تقع يف ولية هماراشرتا/الهند .واكن آأيض ًا رئيس ًا جمللس يومتال .وزوجتہ عايل
ٍ
خدمات کثرية و هج رد نرص هللا إاعامتدي رحمي اكن ميك مسجد آأاكل لست
جياين مكياين شريين ابي قدمت آأيض ًا
س نوات.
ٍ
ُ
مدحت حصافهتم وتبرصمه
خدمات ذهبية ل تعد كلك وإاين لطاملا
قدم آأصدقائنا البارزون يف املناطق الشاملية
وطموهحم العايل وحهبم للعمل مراراً وتكراراً .وآأرغب اليوم آأن آأقد هم اقرتاح ًا خاص ًا للكِّ آأصدقايئ وهو آأن القانون الإلهيي
حبب شديد .كزن العمل ،بيت العمل ،منبع العمل ،آأحد كتبمك
خياطب الاکئنات الإنسانية بلغ ٍة رمزية :لحظوا! اكتس بوا الع همل ٍ
اخلاصة .فرمان الامام الراحل عام  ،1940جيش ارسافيل وصوته الباعث وجناحمك املس متر والتصديق الظاهري
والباطين ابإمام الزمان يه مجيعها براكت لمك ليك تقدّرواوتكونوا ممتنني لها ذلكل تقدموا ابلعمل ابلروح والقلب!
عيل) هونزاي
ن .ن (حب ّ
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كراتيش
السبت /27صفر1420/
/12حزيران1999/

صندوق اللآلئ -1-
س-1-اإن املدح العظمي للغاية هلل يف بداية سورة الفاحتة هو يف آأنه (رب العاملني)ّ ،هال آأخربتنا من فضكل ما املقصود هنا بـ (العاملني)؟ ومك نوع من الرتبيۃ
من هللا توجد؟ وآأخربان آأيضاً مك مرة ُذکرت لكمۃ (عاملني) يف القرآن الكرمي؟
ج•-1-وفقاً ل إالمام جعفر الصادق /ع ،/يقصد ابلعاملني :العوامل الشخصية.
•
•

والرتبيۃ لھا ثالثۃ انواع :ماديۃ وروحيۃ وعقليۃ.
ُذکرت لكمة (عاملني)  73مرة يف القرآن.

س-2-آ رأي عا ٍمل هو الأقرب للاکئن الإنساين؟ ومن آأي عامل ميكن هل آأو لها آأن ينال معرفته آأو تنال معرفهتا اخلاصة؟
ج•-2-العامل الشخيص هو العامل الأقرب للاکئن الإنساين.
•

هو/يه ميكن آأن يعرف نفسه/نفسها من خالل معرفة العامل الشخيص.

س-3-آأية جشرة دامئة اخلّضةالیت تعطي فاكههتا يف لك فصل ويف آأية سورة من القرآن ُذکرت؟
ج•-3-الشجرة دامئة اخلّضة اليت تعطي فاكههتا يف ِّّ
لك فصل يه الشجرة الطيّبة.
• ُذکرت يف القرآن يف اليتني (.)25-24/14
س-4-بأأية ٍ
نفس اإنساني ٍة آأقسم هللا وملاذا؟ ويف آأي كتاب ُذکر هذا؟
ج•-4-آأقسم هللا ابلنفس ا ّللوامة.
•
•

هذا بسبب آأهنا آأصبحت قادرة عىل آأن تصل مرتبة النفس املطمئنة مبامرسة مبدآأ (النقد اذلايت) اذلهيب و(املراقبة اذلاتية) .وآأقسم هللا هبذه
النفس بسبب تقدرهما الرويح وعظمهتا.
متت مناقش هتا يف (حتفة احلمكة) و(قُ ّرة العني) يف موضوع سورة القيامة.

س-5-من هو القرآن الناطق؟ وما صلت ُه وعالقت ُه ابلرسول والقرآن الصامت؟ وكيف ميكن لک آأن تس تفيد من كنوز هللا الثالثة هذه؟
ج•-5-القرآن الناطق هو آ ّأولً نور النيب الكرمي ومن مث نور اإمام الزمان اذلي هو خليفته.
• عالقته يه آأهنام روحياً وطبقاً ملبدآأ (نور عىل نور) يكوانن واحد .وما ّد ًاي القرآن الناطق هو ِّ ّ
املعمل والقرآن الصامت هو الكتاب ،كام ُذکر يف
حديث (عيل مع القرآن والقرآن مع عيل).
• الطاعة لإمام الزمان يه وس يةل الاس تفادة مهنم.
~ ~ 10

س-6-هل ابإماکنك آأن تُس ِّلّط الضوء عىل ال ُفكل املشحون؟ ومیت يظھر العرش الإلهيي يف العامل الشخيص؟ يف البداية آأم عند الهناية؟
ج•-6-الفكل املشحون يعين العامل الشخيص ل إالنسان الاکمل ،وطبقاً لـ {وكُلَّ شَ ٍ
ص ْينَاهُ فِي إِ َماٍم ُمبِ ٍ
ين} تكون لك الأش ياء حمصورة
يء ْ
َ
ْ
أح َ
وممتركزة هناك.
•

يظهر العرش الإلهيي عند هناية الرحةل الروحية يف العامل الشخيص.

س-7-ما هو تأأويل {اّلل الَّ ِذي خَلَ َق السََّم ِ
استَ َوى عَلَى الْ َع ْر ِ
ش} ()54/7؟
ُ
اوات َواأل ْ
ض فی ستۃ اؑیام ،ثُمَّ ْ
َ
َر َ
ج-7-تأأويل هذه الية هو آأن هللا خلق عامل ادلين والعامل الشخيص يف س تة آأدوار آأي آأدوار :حّضة آدم /ع /وحّضة نوح /ع /وحّضة اإبراهمي /ع/
وحّضة موىس /ع /وحّضة عيىس /ع /وحّضة محمد املصطفى /ع /ومن مث هح ّول و ههج ُه اإىل دور (حّضة القامئ /ع.)/
س-8-ما نوع الإمامة اليت اكنت حلّضة اإبراهمي /ع/؟ صفها من فضكل يف ضوء القرآن احلكمي.
ِ
ِ
اهيمَ ربُّهُ بِكَلَِم ٍ
ن قَالَ إِنِي
ات فَأَتَمَّ ُه َّ
ابتَلَى إِ ْب َر َ
ج-8-يقول هللا يف الية ( )124/2فامي يتعلق ابإمامة حّضة اإبراهمي /عَ :/
{و(تذكروا)إِذ ْ
ك لِلنَّا ِ
س إِ َماماً} .اقرؤوا لمزید من الکالم عن ھٰذا فی کتاب معرفۃ االمام الجزء  1من الصفحۃ 10
َجاعِلُ َ

الی 15

س-9-من آأي عامل جاءت النفس الإنسانية؟ وكيف جاءت :كقطرة مطر ،كشعاع مشس آأم كحبل آأحد طرفيه يف العامل العلوي والخر عىل الأرض؟
الر ِ
أَمرِ َربِي}.
وح م ْن ْ
ج•-9-جاءت النفس الإنسانية من عامل الأمر ،كام يذكر يف الية ({ :)85/17قُِل ُّ ُ
• جاءت من هناك كـ آأشعة الشمس آأو كـ حبلٍ آأحد طرفيه يف عامل الأمر آأو العامل العلوي والخر عىل الأرض.
س-10-هل ميكن اؑن ترشح لنا ( :جتدّد الأمثال) واذلي هو مصطلح صويف؟ آأعطنا ثالثة آأمثةل من فضلمك؟
ج-10-يقصد بتجدّد الأمثال ،الس نّة آأو القانون الإلهيي اليت تس متر بدون آأي ر
تغري آأو تبدّل .وموضع جتلّيه هو العامل الشخيص ل إالنسان الاکمل (.)85/40
وهو يف لك يشء يف الكون س ّيام وآأن لك اخمللوقات تس متر ابلتحرك دامئاً عىل دائرة الإماکنية وما من بداية آأو هناية دلائرة اخللق .فعىل سبيل املثال (آأ)
الرحةل الالمنتهية للامء عىل دائرة صعوده ونزوهل( ،ب) العودة املس مترة للفصول( ،ج) دوران ادلم .اخل.

صندوق اللآلئ -2-
س-11-يُش ّبه عامل ادلين بشجرة خاصةّ ،هال آأخربتنا مك عدد الأصول (املفرد :آأصل) والفروع (املفرد :فرع) اليت لها وما يه آأسامؤمه؟
ج-11-لشجرة ادلين آأربعة آأصول وس تة فروع :الأصول يه :العقل اللكّي والنفس اللكّية والناطق والأساس .والفروع يه :جد ،فتح ،خيال ،اإمام ،جحة،
داعي .ومن بني الأصول الأولن روح ّيان والأخريان مادّاين .وبشلك مشابه ،من بني الفروع الثالثة الأوائل روحيون والثالثة الباقون مادّيون.
سُ -12-ذکر يأأجوج ومأأجوج يف الايت ( )96/21 ،94/8آأخربان من فضكل ماذا تعرف عهنام؟
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اذلرات .وهلم آأسامء عديدة كام آأهنم يؤدون ٍ
همامت
اذلرية البرشية ،آأرواح الناس ،اجليش الروحاين ،عامل ّ
اذلرات اللطيفةّ ،
ج-12-يقصد بيأأجوج ومأأجوج ّ
متعدّدة .ملزيد من الالکم عن ھذا اقروؑوا کتاب اؑلف حمكۃ رمق احلمكۃ 963، 958و کتاب معرفۃ الامام اجلزء  3من الصفحۃ  182اىل 185
س-13-طبقاً حلديث (الأرواح جنود جمنّدة) آأين؟ میت؟ من آأجل ماذا؟ ومع من اكنوا /يكونون؟
ج•-13-اكنت /تكون هذه الأرواح يف شلك (جنو ٍد جمنّدة) يف العالهم الشخيص ل إالنسان الاکمل.
• مبا آأنه يكون حارضاً يف لك عرص فعالهمه الشخيص هو حيث هحيدُ ث اإظهار لك آأمثةل املايض.
• وعندما هحتدث قيامته الشخصية آأو املمثِّّةل يكون هناك آأيضاً اإظهار جليشني متضادّين من الأرواح بغرض النرص الرويح وإانشاء اململكة
الروحية يف العامل الشخيص.
س-14-ماذا تعرف عن عالهم هاذل ّر؟ آأخربان من فضلک.
ج-14-فامي يتعلق بعالهم هاذل ّر ،ميكن آأن يُقال آأن فيه توجد الروح املمثِّّةل للك يشء مبا يف ذكل احلجر واحلديد .مفا من يشء ل ميكن لروحه آأن تكون
موجودة يف عالهم هاذل ّر .ولعامل اذلر تسميات عديدة تُقهد ُر مهنا همامتُه املتعدّدة وقد تذهلوا آأيضاً بأأن هناك ِّح همك كثرية فهيا.ملزيد من الالکم عن ٰھذا اقر ؑووا
کتاب التصوف العمىل و العمل الرویح من الصفحہ  67اىل 71
س-15-ما الفرق بني اجلن والربی (اجلنيۃ ابلفارس يۃ)؟ وما العالقة بني اجلن والاکئن الإنساين؟ وكيف يُنشا ؑ املالک؟ وهل الاکئن الإنساين اللطيف
نفسه جن وبری (جنيۃ) ومالک؟
ُ
ج•-15-اجلن والربي امسني لنفس الناس ،ذلكل ل يُطرح سؤال عن الفرق والعالقة بيهنام.
•
•
•

لكمة جن عربية ولها معاين الاحتجاب والاختفاء ،بيامن لكمة بري فارس ية ويه مش تقة من بريدن (آأن يطري).
يأأيت املالك اإىل ِّ ّ
حزي الوجود من لهب العشق الساموي للمؤمن.
آأي آأن ،املالك هو اجلسد اللطيف للمؤمن آأو اجلن .وهكذا فـ :جن وبري ومالك يه آأسامء جلسد املؤمن اللطيف.

س-16-القابض والباسط هام اثنان من الأسامء الوصفية هلل تعاىل .هل حصيح آأن نقول ِّان هللا يقبض الاکئن الإنساين يف جس ٍد واحد ،كام آأن ُه يبسطه يف
الكون بأأمكَّل؟
ج-16-نعم ،اإنه حصيح بشلكٍ مطلق آأن هللا يقبض الاکئن الإنساين يف جس ٍد واحد وآأيضاً يبسطه يف الكون بأأمكَّل .ملزيد من الالکم عن ٰھذا اقروؑوا
الؑس ئلۃوالؑجوبۃ43،46،159،163:
س-17-يقول القرآن احلكمي يف الية ( )31/50آأن اجلنة سزتلف للمتقني يف يوم القيامة ،آأخربان من فضكل آأين س توضع اجلنة يف حا ٍةل كهذه؟
ج-17-عندما تُزلف اجلنۃ للمتقني يف يوم القيامة ( )31/50فاإهنا توضع يف عاملهم الشخيص.
س-18-هالّ آأخربتنا شيئاً ما حول {بِخ ْل ٍق ج ِد ٍ
ید} ( )19/14و (جتدرد) هل هام شيئان خمتلفان؟ آأم آأهنام نفس احلقيقة؟
َ َ
ج-18-اخللق اجلديد يعين اجلسد الإبداعي والتجدّد يعين العمل اذلي يس متر يف لهب املصباح هذا (آأي اجلسد الإبداعي) .ونتيج ًة لهذا العمل ،ميكن آأن
يكون اجلسد الإبداعي الأكرث حداث ًة رمغ كونه اجلسد الأكرث قدماً .وخاص ّيته هو آأنه يظهر وخيتفي ساعة يشاء ول ميكن ليش ٍء آأن يكون عائقاً يف طريقه
ولرشحٍ آأكرث عن التجدّد آأنظر الإجابة (.)10
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س-19-هل حصيح آأنه لكام يطوي هللا الكون فهو يفعل هذا يف العامل الشخيص ،ولكام يبسطه فهو يفعل هذا من العالّم الشخيص؟
ِ
ض (الكون يف قبضته) َویَ ْب ُسطُ (الكون)} .القبض والبسط هنا هام
ج-19-نعم هذا حصيح ابملطلق كام يقول هللا يف الية (َ :)245/2
{واّللُ یَقْب ُ
امسني للعقل اللكي اذلي همظههر ُه هو اإمام الزمان اذلي هو يف احلقيقة العامل الشخيص.
مصىل .آأين يكون هذا املاکن؟ يف الكعبة؟ يف احلرم املقدّس؟ آأم هل هو حد
س-20-يف الية ( )125/2آأمران هللا القدير آأن نتخذ من مقام اإبراهمي ّ ً
التقدّم (الرويح) اذلي ميكن للمؤمنني آأن يصلوه؟
ج-20-اإن مثال مقام اإبراهمي هو يف الكعبة وممثوهل هو يف احلرم املقدس اذلي هو وهجة التقدّم الرويح .واملعىن الرئييس لـ :مقام هو املوقف آأو ماکن
الوقوف ومعانيه الثانوية يه ماکن الانبعاث اذلي هو مرتبة آأو مرحةل العقل حيث تظهر معجزة الإبداع والانبعاث .ويقال آأ ّن حّضة اإبراهمي /ع /وقف
عىل جح ٍر لريفع جدران الكعبة وهذا احلجر يعين لؤلؤة العقل واليت من خاللها حيدث جتدد تشييد الكعبة يف العامل الشخيص.
ونظراً لهذا التقدرم املمكن ،آأمران هللا آأن نتخذ من مقام اإبراهمي ُم هص ّىل ( .)125/2عليمك آأن تتقدموا يف الروحانية اإىل حد آأن يرشق نور الإمام يف قلبمك.
ويف استنارته س تالحظون حقيق ًة بناء الكعبة احلقيقية وتصلوا مقام اإبراهمي اذلي هو يف حظرية القدس.
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(معىن ابطين) وميكن للباطن آأن يُرى فقط يف استنارة النور ( .)15/5لطفاً ،هال
(معىن ظاهري) وابطنا ً
س-21-يذكر يف حديث آأن للقرآن ظاهراً ً
رشحت لنا هذه النقطة اإىل ح ٍّد آأبعد؟
ج-21-رشح آأكرث لهذه النقطة هو آأن هللا وليك يُظهر املعىن الباطين آأو معاين القرآن احلكمي آأنزل النور سوي ًة مع الكتاب .اكن النيب الكرمي يف زمانه هو
املزنل .ويكون الأمئة الأطهار بهعد ُه مه يف موضع هذا النور ،فهم يعرفون املعىن الباطين آأو تأأويل القرآن .ذلا يقول هللا فامي يتعلّق هبذه
نفسه هذا النور ّ
احلقيقة ،آأن تأأويل القرآن معروف فقط هل وللراخسني يف العمل آأي آأولئك املتعمقون جيداً يف العمل (.)7/3
عيل /ع /هو آأم الكتاب .يُذكر يف الية ({ )4/43وإِنَّهُ (القرآن)فِي ِ
أُم
س-22-متاماً كام آأن سورة الفاحتة يه ظاهر ًاي آأم الكتاب فباطنياً ّ
َ
الْ ِكتَ ِ
(عيل
(عيل) لَدَ ْینَا لَ َعلِيٌّ َح ِكيمٌ} .ابلتفكر يف هذه الية ،هل ميكنك آأن تقول آأنه دلى هللا يكون القرآن عليّاً وحكاميً يف آأم الكتاب ّ
اب ّ
/ع)/؟
ج-22-اإن معىن كون القرآن عل ّياً وحكاميً يف آأم الكتاب دلى هللا هو آأن آأم الكتاب يف احلقيقة يه اللوح احملفوظ ،اذلي هو النور احلي والناطق يف شلك
الرجل الاکمل .والسبب الرئييس يف كون القرآن احلكمي عل ّياً وحكاميً هو قرب هللا املوهوب لالنسان الاکمل ،آأي النيب آأو الإمام .وعندما يكون القرآن
عيل وحكمي.
مضن (يف ابطن) الانسان الاکمل ،فاإنه يكون بشلك النور وذلكل فهو ٌّ
س-23-اإن ي هُسمل لربهة بأأن املقصود ابلإمام املبني هو اللوح احملفوظ اذلي يكون مكنو ًان ،س يكون هذا التفسري متضار ًاب جداً لأن الك اللكمتان تشريان
العيل وليس ليشء خمفي .من فضكل عه ِّلّ رق عىل هذا ابلتفصيل.
فقط اإىل الشخص ّية املقدسة ل إالمام ّ
ج-23-يف احلقيقية ،لوح حمفوظ خمفي كهذا ليس هل صةل ابلإمام املبني ل حرفياً ول يف املعىن .ذلكل عندما ي هُس ّمل بأأن الإمام املبني اكللوح احملفوظ فاملقصود
هبذا عندئ ٍذ النفس اللكية اليت آأحصت الكون روحياً واليت يكون همظه ُهرها عندئ ٍذ هو اإمام الزمان.
عيل هو اللوح احملفوظ؟ آأليس نفس النور
س-24-آأليس نور النيب الكرمي هو القمل الأعىل؟ آأليس النور نفسه هو املالك الأكرب العقل اللكي؟ آأليس نور ّ
هو النفس اللك ّية؟ من فضكل قدم اإجاب ًة لهذا؟
ج•-24-يف احلقيقة نور النيب الكرمي هو القمل الأعىل.
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•
•
•

نفس النور هو املالك الأكرب العقل اللكي.
عيل هو اللوح احملفوظ.
نور حّضة ّ
نفس النور هو املالك الأكرب النفس اللكية.

س-25-الرجل الاکمل املقدّس اذلي هو ما ّد ًاي الإمام املبني هو آأيضاً اللوح احملفوظ روحيّاً ،لأن الأش ياء اليت تكون عىل مقربة من هللا يه مع العقل
والنفس الاکملني .يف هذا املعىن يُقال آأن ُلك يش ٍء هو يف اللوح احملفوظ .ويقال كذكل آأن لك يش ٍء هو يف الإمام املبني .هل هذان شيئان خمتلفان؟
ج-25-من اإجاابت الأس ئةل 23و 24يتبني آأن الإمام املبني واللوح احملفوظ ليسا ش يئني منفصلني بل هام مظهرين ظاهر وابطن للحقيقة الواحدة نفسها.
يٍء عَدَداً ،آأي(رمق واحد)}ارشح احلمكة من هذا من فضكل.
{و ْ
س-26-يُقال يف الية (َ :)28/72
صى كُلَّ شَ ْ
أَح َ
ج-26-يُقصد ابلعدد الواحد الشخص ّية املقدّسة لإمام الزمان .وعندما ُحييص هللا لك الأش ياء يف الشخصية املقدسة لإمام الزمان ،عندئذ تصبح تعدّديهتم
فيه وحدة.
س-27-يُقال يف الية ({ :)29/78وكُلَّ شَيٍء أَحصينَاه ِ
كتَاباً} هل هذا الكتاب هو الإمام املبني ،آأم آأنه كتاب خمتلف؟
ْ ْ َْ ُ
َ
كتاب غريِّ ذي حياة.
يكون ممكناً آأن ُحييص لك الأش ياء العقلية والروحية واملاديّة يف ٍ
ج-27-هذا الكتاب هو يف احلقيقة الإمام املبني ،وإال كيف ُ
العيل يف حني آأن هللا ،وطبقاً للية ( )12/36قد
س-28-تُذكر الكنوز الإلهية يف الية ( ،)21/15هل ميكن لهذه الكنوز آأن تكون منفصةل عن الإمام ّ
آأحىص لك يشء يف الإمام املبني؟
حصاة آأيضاً فيه .ذلكل ل ميكن لها آأن تكون
ج-28-مبا آأن هللا قد آأحىص لك الأش ياء يف الإمام املبني ( )12/36فهذه الكنوز الإلهية يه بال ريب ُم ه
منفصةل عنه.
س-29-عندما حتدث القيامة العرفانية ،آأين يطوي هللا الكون؟ يف العامل الشخيص للعارف؟ يف احلرم املقدس؟ آأم يف الإمام املبني؟ يف هذه احلاةل ،آأل
يرشق نور اإمام الزمان يف العامل الشخيص للعارف؟
وخاص ًة يف اجلبني ،اذلي هو حظرية القدس للعامل الشخيص .وعارف
ج-29-عندما حتدث القيامة العرفانية يطوي هللا الكون يف العامل الشخيص للعارفّ ،
نور اإمام الزمان يف عاله ِّم ِّه الشخيص.
كهذا يصبح مندجماً يف الإمام املبني ويرشق ُ
عيل
س-30-يف ضوء عمل اليقني اذلي تهم هت ِّل ُك ُه حول مالحظة آايت هللا يف العامل الظاهري (آفاق) والعامل الباطين (آأنفس) ،آأخربان فامي اإذا اكن فرمان املوىل ّ
العيل آأن ُجي ّيل نفسه جبسده
/ع( :/آأان آ ُ
ايت هللا) ليس تأأوي ًال ممتلئاً حمك ًة للية ()53/41؟ آأليست كربى الايت وآأعظم املعجزات يه آأن ابإماکن الإمام ّ
النوراين (اجلسد اللطيف) آأمامك؟
عيل /ع /هو بلك تأأكيد تفسري ممتلئ حمك ًة للية ( .)53/41اإن آية هللا ال ُعظمى ومعجزتُه ال ُكربى يف هذا العامل واليت يه
ج-30-هذا الفرمان للموىل ّ
خالص ُة الايت واملعجزات يه ّ
جتيل الإمام جبسده النوراين (اجلسد اللطيف).
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عيل /ع /آأبداً بأأنه اإحدى آايت هللا بل قال بأأنه خالصة آايته مجيعها .و همجيئُ ُه يف اجلسد النوراين واذلي هو يف احلقيقة العامل احلي
س-31-مل يه رقل املوىل ّ
املطوي هو آأحد الأمثةل الواقعية لكونه خالصة لك الايت .يف هذا الس ياق آأليست هذه القيامة والخرة اليت تُرشح يف لك آأحناء القرآن؟ آأليست
املشاهدة املهبجة (ادليدار) واملالقاة واملالك واجلن والروح واجلسد اللطيف واحللۃ الفردوس ية واجلنة بعيهنا والعامل اللطيف والسامء و ر
لك يش ٍء آخر؟
لك الايت والكون احلي املطوي ،ذلكل فهو ر
العيل يف جسده النوراين هو خالصة ِّّ
لك يشء ،اإنه القيامة والخرة واملشاهدة
ج-31-مبا آأن هجتيل الإمام ّ
املهبجة واملالك واجلن واجلسد اللطيف واحلةل الفردوس ية واجلنة بعيهنا والعامل اللطيف والسامء .اخل .اخل.
يتوقع العامة حدوهثا ما ّد ًاي وهكذا فوعد هللا
س-32-من املعروف آأن الوعد ُج ِّع هل نظراً للمس تقبل ومعروف آأيضاً بأأن معظم وعود هللا هحتصل روحياً بيامن ه
املتعلق بأايت الروحانية والقيامة املرشوطة ابلتدريب الرويح واجلهاد ضد النفس الشهوانية يصبح آي ًة ِّّ
للك عارف .من فضكل ارشح لنا هذا؟
يكون فيه زمهنا اثبتاً ويف الخر تكون وراء الزمان ،آأي آأن القيامة الكربى ل تأأيت قبل وقهتا احملدد بيامن
ج-32-حتدث القيامة فعلياً بشلكني .شلك ُ
واصلت القيامة الصغرى واليت يه بقصد نيل املعرفة ،حدوهثا يف آأولياء هللا اخملتارين ( .)85/40وبذكل يبقى ابب احلقائق واملعارف مفتوحاً لأهل املعرفة.
رسي وبال وعي ( )202/26 ،47/6من جانب الناس العاديني اذلين س يظلّون
وابلنس بة لإدراك القيامة فاإنه واحض من القرآن احلكمي آأهنّ ا حتدث بشلكٍ ّ ِّ
معي عهنا ( )66/27وس يعرفها ويُدرِّ ُكها آأهل املعرفة فقط.
اإذاً ٌّ
الرس التأأوييل
س-33-يُقال يف الية ({ :)30/74عَلَ ْي َها(هجَّن) تِ ْس َعةَ عَشَ َر (مالئكة)} .هناك آأيضاً تسعة عرش حرفاً يف بسم هللا .ههال آأخربتنا ِّ ّ
لعدد هذه املالئكة؟ وملاذا هو هذا العدد؟ كذكل ما يه املهمة املع ّينون لها؟
ج-33-تأأويل املالئكة التسعة عرش امل ُ هعينون عىل هجَّن والأحرف التسعة عرش لـ (بسم هللا) مه :الأرابب الس بعة لّلور الكبري (س تة نطقاء والقامئ)
وجحجهم الثين عرش والأمئة الس بع وجحجهم الثين عرش لّلور الصغري واملعينون لتوجيه الناس حنو جنة العمل من حجمي اجلهل.
أقررت بأأن معراجه اكن روحيا ،عليك عندئ ٍذ ابلّضورة آأن تُ ِّق ّر آأيضاً بأأن
س-34-هل اكن معراج النيب الكرمي (الصعود الرويح) مادّاي آأم روحيا؟ وإاذا آ ه
املقصود بلكمة مسجد يف الية ( )1/17املُتع ِّلّقة بقصة املعراج هو عبادة (الاس الأعظم) كام آأنه يس تخدم هبذا املعىن يف الايت ( .)31،29/7وهكذا
فتأأويل محل النيب الكرمي من املسجد احلرام اإىل املسجد الأقىص هو آأن ُه اكن يقوم من قبل ابلعبادة ابلس الأعظم الأويل ،ولكن بعدئ ٍذ آُ ِّم هر آأن يفعل هذا
ابلس الأعظم الهنايئ اذلي يسبِّّب حدوث القيامة ،آأي حّضة الق ّيوم /ع./
ج-34-لقد حص هل معراج النيب الكرمي روحياً لأنه اس الكشف عن العالهم الرويح والس ّمو الرويح كنتيجة لذلكر الإلهيي والعبادة .القرب الإلهيي آأو
الاقرتاب هو حباةل ابطنية وروحية وليس حباةل مادّية .ويقصد ابلعالهم العلوي العالهم الرويح املوجود يف حاةل لماکنية .ومبا آ ّأن املعراج هو حدث رويح
ذلكل جيب آأن تكون هذه التأأويالت املُتع ِّلّقة به مقبوةل.
س-35-اإن اذلكر امليلء ابحلمكة للمعراج جعل آأيضاً يف الايت ( )18-1/53واليت ل يعمل حمكهتا آأحد ا ّإل الراخسون يف العمل ،آأي اإمام الزمان .وإاننا نتلقى
منه زاكة العمل .وهكذا فالسؤال هو :هل مسعت بأأن نور الهداية يسعى آأيضاً ()8/66 ،12/57؟ يف آأي وهجة؟ يف الوهجة الهنائية؟ يف املعراج؟ آأم يف
حظرية القدس؟
ج-35-يُذكر يف الايت ( )8/66 ،12/57آأن نور املؤمنني واملؤمنات يسعى آأماهمم وعىل آأمياهنم وحيدث هذا احلدث يف غاية املطاف ،مرحةل الوحدة،
حيث تندمج آأرواهحم يف نور الإمام املُقدس وتصبح واحدة معه .وتدعى هذه الوهجة الهنائية املعراج وآأيضاً احلهرم املقدس.
س-36-هل الرحةل الروحية فردية آأم جامعية؟ آأم آأهنا فردية ظاهر ًاي ولكن جامعية ابطنياً؟ اإذا اكن املعراج فرداي ظاهر ًاي ولكن جامعي ابطنياً ،علينا
عندئ ٍذ آأن نُ ِّقر بأأنه عىل الرمغ من آأن النيب الكرمي ذهب اإىل املعراج فرد ًاي مفع ذكل ابطنياً ويف احلقيقة ،الكثري من الأرواح بل مجيعها قد آأصبحت فانية
هب اإىل حضور هللا كروح الأرواح للك الاکئنات الإنسانية.
ابلقوة وهكذا فقد هذ ه
فيه ابلفعل آأو ّ
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ج-36-ظاهر ًاي ،الرحةل الروحية فردية ولكهنا ابطنياً جامعية .ذلكل ،رمغ آأن النيب قد سافر للمعراج هوحده ُه ظاهر ًاي مفع ذكل ذهب ابطنياً بلك تأأكيد اإىل
ابلقوة.
حضور هللا كروح الأرواح آخذاً معه لك الأرواح الأخرى ،لأن لك الأرواح الأخرى آأصبحت فاني ًة فيه إاما ابلفعل آأو ّ
س-37-لِّ هم آ هأقس هم هللا يف الية ( )1/53ابلنجم الهاوي؟ ما يه عالقته بقصة املعراج؟ آأحصيح آأن ُه ليس بنج ٍم من العالهم املادّي ،بل هو نور حظرية القدس
ذو الأسامء اليت ل ُحتىص وهو الية املشهورة ملقام املعراج؟
ج-37-نعم اإنه حصيح آأن ُه ليس آأحد جنوم العالهم الظاهري بل هو نور حظريةالقدس وهل آأسامء كثرية وهو الية املشهورة ملقام املعراج.
ك ْم َو َما غَ َوى} .والسؤال هنا هو :لو آأن النيب الكرمي اكن لوحده يف ِّمعراجِّ ه
صاِحبُ ُ
س-38-يُقال يف الية التالية ( )2/53كتمتة للقهسمَ :
{ما َ
ضلَّ َ
الرويح ولو مل تكن آأرواح املؤمنني معه عندئ ٍذ ملا وصفه هللا بـ (صاح ُبمك) يف الوهجة الهنائية للمعراج ،ما يه مالحظتك حول هذا؟
ابلقوة
ج-38-اإنه واحض من جواب السؤال  36آأن النيب الكرمي مل يكن لوحده يف معراجِّ ه الرويح .بل اكنت لك الأرواح الإنسانية فاني ًة فيه إا ّما ابلفعل آأو ّ
وذلكل فقد اكنت معه .وإانه بسبب هذا آأن هللا ِّيص ُفه بـ (صاحبمك) يف هذه الية.
س-39-مل خيلق هللا لك اكئن اإنساين كفر ٍد فقط ولكن آأيضاً كعالّ ٍم خشيص ،وبذكل بعد دخول اجلنة قد جيد لك خشص نفسه بني الاکملني .فعىل سبيل
املثال ،اإن اش تاق خشص ما يف اجلنة للنعمة احلقيقة للفناء يف الرسول ،فهذا ليس مس تحي ًال ،لأن رو هح ُه اكنت مثل لك الأرواح الأخرى يف العامل
الشخيص للنيب الكرمي ولك الأرواح اكنت فاني ًة فيه قبل دخول عالهم الوحدة عند رتبة املعراج .آأليست هذه احلقيقة ُمذهةل و ُمد ِّهشة؟
ج-39-نعم ،حقاً.
جيرب الرؤاي الإلهية آأثناء املعراج ،مل يكن هناك آايت
س-40-هل س تكون قادراً عىل آأن ختربان شيئاً ما حول مراتب الويح؟ فعندما اكن النيب الكرمي ّ ِّ
كثرية :آايت يف اللكمة الإلهية ،يف نور العقل آأو القمل الإلهيي؟ آأمل يكون هناك آأيضاً آايت كثرية ليد هللا؟
ج-40-طبقاً للية ( )51/42يكون الويح يف ثالث درجات عظمية :آأولً :هناك الويح العام اذلي حيدث من خالل جربائيل واملالئكة الأخرى .مث
هناك الالکم الإلهيي املسموع من خلف جحاب .وآأخرياً هناك الويح اخلاص ،اذلي حيدث من خالل الرؤيۃالعظمی  .ويح يعين آية .عندما اعتاد النيب
الكرمي آأن حيصل عىل الرؤيۃ ،عندئ ٍذ اكن هناك حقيق ًة آايت كثرية ،اكنت يف اللكمة الإلهية ويف نور العقل ويف القمل الإلهيي واكن هناك آأيضاً آايت كثرية
ليد هللا.

صندوق اللآلئ -5-
س-41-هل رآأى النيب الكرمي آأرسار املعراج بعينه الظاهرية آأم بعني قلبه؟
ج-41-اإن املعراج مرتبط ابلروح كام هو واحض من اجلواب  ،34وكام هو جيل من الية ( )11/53فاإن النيب الكرمي رآأى لك معجزات املعراج بعينه
ب ا ْلفُؤَادُ َما َرأَى} يُقصد آأن القلب هو اذلي رآأى والقلب هو اذلي هصدق.
{ما َ
الروحية آأو عني القلب .يف الية (َ :)11/53
كذَ َ
س-42-هل يت نيل معرفة الروح ومعرفة الرب ابلعني الظاهرية آأم ابلعني الباطنية؟ وإاذا قلت بأأن معرفة لك الأش ياء الباطنية آأوالروحية (آأو احلقائق)
يه مع العني الباطنية (آأو عني القلب) ،عندئ ٍذ آأليس حدث املعراج من بدايته اإىل هنايته حيدث ابطنياً ومن هنا فهو يُالحظ بعني القلب؟
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ِ
ّ
ِ
وب الَّتِي فِي
صُ
ار َولَكن تَ ْع َمى ا ْلقُلُ ُ
ج-42-فامي يتعلق ابملعرفة ،من الّضوري آأن نفهم الية ({ :)46/22فَإنَّ َها َال تَ ْع َمى ْاأل َْب َ
الصُّدُورِ} .اإنه جيل من هذه الية آأن املعرفة ليست ابحلاةل املادّية ولكن ابلأحرى ابحلاةل الروحية .ذلكل مفعرفة لك ا ألش ياء الباطنية (احلقائق) يه يف
احلاةل الروحية .فامب آأن املعراج هو حقيقة روحية ،ذلكل فهو من البداية اإىل الهناية جتربة روحية وابلإماکن مالحظته ابلعني الروحية.
ون} .هل مه هبذه احلاةل ما ّد ًاي آأم روحياً؟
{صمٌّ بُ ْ
ي فَ ُه ْم الَ یَ ْرِج ُع َ
كمٌ عُ ْم ٌ
س-43-يقول القرآن احلكمي يف الية ( )18/2حول الكفّارُ :

ِ
ون بِ َها
ون بِ َها َولَ ُه ْم ْ
ان الَّ یَ ْس َم ُع َ
ون بِ َها َولَ ُه ْم آذَ ٌ
ن الَّ یُ ْبص ُر َ
أَعيُ ٌ
وب الَّ یَفْقَ ُه َ
ج-43-يقول هللا يف الية ({ :)179/7لَ ُه ْم قُلُ ٌ
ِ
مص وبمك ومعي روحي ًا وليس ماد ًاي.
أَضلُّ} .تُظهر هذه الية آأهنم ٌّ
أُولَئِ َ
ك كَاأل َْن َعام بَلْ ُه ْم َ
ْ
س-44-يُذكر الكتاب الناطق يف الايت ( .)29/45 ،62/23آأخربان من فضكل ما املقصود به؟ هل هو كتاب انطق؟ آأم كتابة تقرآأ نفسها؟ آأم القرآن
الناطق؟ آأم الإمام املبني؟
ج-44-الكتاب الناطق هو اإمام الزمان ،اذلي هو الإمام املبني والقرآن الناطق ،وآأيضاً كتاب آأعامل الناس.

س-45-هل يس تمل الساكل ،آأي املؤمن اذلي يسري عىل الطريق الرويح واذلي قد آأحيي برمح ٍة من هللا بعد املوت روح ّياً يف هذه احلياة كتاب آأعامهل آأم
كتاب آأعامهل؟
نفس ُه هو ُ
ل؟ اإذا اكن يس ت ِّل ُم ُه فهل س يكون انطقاً آأم صامتاً؟ وهل من احملمتل آأن يكون الإمام ُ
ج-45-اإن املؤمن الساكل اذلي يُب هع رث برمح ٍة من هللا بعد املوت الرويح يف هذه احلياة يس تمل كتاب آ ِّ
أعامهل واذلي يكون انطقاً كام هو واحض من اجلواب
كتاب آأعامهلم.
 .44وهذا الكتاب هو اإمام الزمان اذلي هو الشاهد عىل الناس وآأيضاً ُ
كتاب انطق واذلي
س-46-اكن دلى ش يوخنا ووهجاء ديننا التجربة الاکمةل للموت الرويح والقيامة وكنتيج ٍة اس تلموا كتاب آأعاملٍ اكمل جداً بشلك ٍ
يُقصد به نور اإمام الزمان .ما آأنواع الفوائد اليت نس تلمها من هؤلء الوهجاء؟
دين كهؤلء.
ج-46-نس تمل ثروة العمل ادلامئة واحلمكة وآأرسار القيامة ومعرفة الإمام والأمل والبشائر من وهجاء ٍ
ِ
ِ ِ
س-47-ما هو معىن الية ({ :)19/69فَأَمَّا من أُوتِ ِ
يه}؟
ي كتَابَهُ (كتاب الأعامل)بِيَمينِه فَيَقُولُ َهاؤُمُ اقَْرؤُوا كتَابِ ْ
َْ َ
العيل.
ج-47-هذا يعين مناقشة معجزات وآأرسار الروحانية والقيامة ورشح العمل واحلمكة وجعل آأصدقائه وآأهَّل مدركني ملعرفة الإمام ّ
ِ
ِ
س-48-ما املقصود ابلايت ( )9-7/84حيث تقول{ :فَأَمَّا من أُوتِ ِ ِ ِ ِِ
ف ی َحاس ِ
ب إِلَى
ب ح َساباً یَسيراًَ ،ویَنقَل ُ
ي كتَابَهُ بيَمينه ،فَ َس ْو َ ُ َ ُ
َْ َ
لك آ ِّ ِّ
أَهلِهِ َم ْس ُروراً} آأليس هذا ذكر للقيامة الفردية والمتثيلية؟ هل الرسور هو للعارف آأم ِّل ُ ِّّ
أهَّل؟ آأليس هذا جناحاً ورسوراً جامعياً؟ آأل يُقصد
ْ
ابلرسور تسخري الكون وكزن العمل؟ آأليس الرسور بأأن الإمام (=الكتاب الناطق= القرآن الناطق) قد آأصبح كتاب آأعامل العارف هو الرسور الأعظم؟
ج-48-هذه يه القيامة الفردية والمتثيلية للعارف واليت حتدث يف هذه ادلنيا ،فهو جيتازها بنجاح ويعود لأهَّل برسو ٍر ل حدود هل بكزن العمل واملعرفة.
العيل يصبح كتاب آأعامل العارف (الكتاب
وهكذا فهذا النجاح والرسور هو جامعي وهبذا يُقصد تسخري الكون وكزن العمل والسعادة ال ُعظمى يه آأن الإمام ّ
الناطق= القرآن الناطق).
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ِ
كتَاب ْاألَبرارِ لَفِي عِلِيِين ،وما أَدر َ ِِ
ن ِ
اب (يح)مَّ ْرقُومٌ،
س-49-يُذكر يف الايت ({ :)21-18/83كََّال إِ َّ
اك َما عليُّ َ
َ ََ ْ َ
َ َْ
ون؟ كتَ ٌ
ون (اإىل هللا)} .هذه الرتمجة (اإن شاء هللا) يه يف استنارة نور املعرفة .والن آأخربان من مه عل ّيون؟ هل مه العقل اللكّي والنفس
یَ ْش َهدُهُ الْ ُمقََّربُ َ
اللكّية والناطق والأساس؟ هل مه لك الأنبياء والأولياء (الأمئة)؟ هل مه الكتاب (احلي) املرقوم؟ هل كتاب آأعامل الأبرار يف هذا الكتاب احلي؟ اإهنا
تب كتاب آأعامل الأبرار اكلعقل اللكّي والنفس اللكّية والناطق والأساس ،هل هو معىن هذه الايت؟
حقيق ًة رمح ُة هللا املذهةل آأنه ر ه
حمىص فيه .وإانه العقل اللكّي والنفس اللكّية والناطق
ج-49-مبا آأن عليني هو الكتاب (احلي) املرقوم ،ذلكل فاإن ُه الإمام املبني هو اذلي يكون لك يش ٍء ً
والأساس ،اإنه لك الأنبياء والأولياء وكتاب آأعامل الأبرار .اإن ُه حقيق ًة رمحة هللا املذهةل بشلكٍ رفيع ٍ بأأنه رت هب كتاب آأعامل الأبرار اكلعقل اللكّي والنفس
اللكّية والناطق والأساس.
ن مِن َّرِح ٍ
ك}؟ هل هذا مدح لِّنِّ هعم اجلنة الفريدة
امهُ مِ ْس ٌ
يق مَّ ْختُوٍمِ ،ختَ ُ
س-50-ما هو معىن النعم املذكورة يف اليتني ({ :)26-25/83یُ ْسقَ ْو َ
اليت ل تضاىه واملذهةل حقيق ًة؟ هل ت ّهنوع العمل واحلمكة مذ ِّهل جداً آأيضاً؟
تنوع العمل واحلمكة.
ج-50-هذا يف احلقيقة مدح ِّلنِّ هع ِّم اجلنة الفريدة واليت ل تُضاىه والغري اعتيادية واملذهةل واليت يه بشلك ّ
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ماکن فهيا حيث ل يفتح ابب جعائب وغرائب العمل واحلمكة لأهل البصرية .يف
س-51-للك آية من القرآن مظهر ظاهري ومظهر ابطين ،ومن هنا مفا من ٍ
نور هذا ،ارشح من فضكل بعض النقاط حول احلياة اللطيفة املذهةل لأهل اجلنة املعروفون بـ :السابقون (آأولئك اذلين يتفوقون عىل الخرين) .ما يه
خصائص السابقني؟ هل يتفوقون يف لك يشء؟ آأم يف العمل والعمل آ ّأولً وقبل ُ ِّّ
للتفوق
لك يشء؟ هل مه الأقرب (اإىل هللا) وفقاً للقرآن؟ هل هناك آأمر ّ
يف ُ ِّّ
لك يشء؟
ج-51-توصف مزيات السابقني يف الايت .)89-88/ 26-10/56( :مه يتفوقون يف ُ ِّّ
لك يشء وآأولً وقبل لك يشء يف العمل والعمل .ووفقاً للقرآن،
السابقون مه املقربون (اذلين مه بقرب هللا) .نعم ،هناك آأمر يف القرآن للتفوق يف لك يشء يف الايت (.)148/2 ،21/57
ون} .من يكون هؤلء؟ منذ میت مه موجودون؟ من آأين جاؤوا؟ هل يُنس بون اإىل عامل الإبداع
ان مُّخَلَّدُ َ
س-52-يُذكر يف الية ({ :)17/56وِلْدَ ٌ
آأم اإىل عامل اخللق؟ هل مه لطيفون آأم كثيفون؟
ج-52-هؤلء الودلان املُخهّلون مه آأهل اجلنة ومه رمز وحمكة (احلياة اخلادلة) ( .)34/50وآأهل اجلنة بداي ًة مه آأهل هذا العامل .عندما ميوتون يكونون
لقون اجلسد اللطيف ،يصبحون اإبداعيني .ومه يف اجلنة
ُساقون اإىل اجلنة .بداي ًة مه مرتبطون بعامل اخللق ،لحقاً وعندما يُ ُت ه
ُم هتج ِّّددين يف اجلسد اللطيف وي ه
تون كذكل اإىل هذا العالهم و ه
يودلون .ذلكل دلهيم اثنتان من الأان ( :)Iآأان علوية وآأان سفلية (.)17/56 ،99/6
بشلكٍ آأبدي ويأأ ه
س-53-من مه احلور املذكورات يف اليتني ({ :)23-22/56وح ِ
كنُ ِ
ون} .آألهيست احلور العقليات؟ آأليست آأعيهنن
أَمثَ ِاالللُّ ْؤلُؤِالْ َم ْ
ين ،كَ ْ
ور ع ٌ
َُ ٌ
امجليةل مثال للعني الباطنية اليت ميكهنا آأن ترى آأرس هار عامل الوحدة "حظرية القدس"؟ آأليست هناك اإشارة اإىل لؤلؤة العقل "الكتاب املكنون" يف كوهنن
حمفوظات اكللؤلؤ املكنون؟ آأليست احلور رائعات وآأجعوبيات للغاية ،آألسن مندجمات يف هللا ويف صورة الرمحن نتيج ًة لكوهنن يف حظرية القدس؟ آأل
يوجد مفهوم ثوري يف حقيق ِّة الربهان الساطع عىل آأن ابإماکن الرجال والنساء لكهيام الرتيق روحيّاً حیت الفناء يف صورة الرمحن؟
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ج-53-ھن احلور العقليات ،والأعني امجليةل يه آأمثةل العني الباطنية ،اليت ميكهنا آ رأن ترى آأرسار عامل "حظرية القدس" .وهناك اإشارة اإىل لؤلؤة العقل
"الكتاب املكنون" يف كوهنن حمفوظات كـ لؤل ٍؤ مكنون .وحور كهؤلء مه اإجعازيون للغاية لأهنم من العقل والعمل ونتيج ًة لكوهنم يف حظرية القدس فهم فانون
يف هللا ويف صورة الرمحن .وهذا مفهوم ثوري جداً .فاإهنا يف احلقيقة ،حقيقة ساطعة آأن ابإماکن الرجال والنساء لكهيام الرتيق حیت صورة الرمحن.
س-54-هل يُذكر حور املرتبة الثانية آأيضاً يف السورة ()56؟
ن (احلور)إِنشَاء(جديد بشلكٍ خاص)(آأي يف اجلسد
اه َّ
ج-54-نعم ،مه آأيض ًا مذكورون يف الايت ({ :)38-35/56إِنَّا أَنشَأْنَ ُ
أَت َراباً(متساوايت يف العمر) ِ،ألَص َح ِ
اب الْيَمِ ِ
ين} .س يحصل الرجال والنساء لكهيام عىل
اه َّ
أَبكَاراً ،عُ ُرباً (حيبنب آأزواهجن) ْ
النوراين)،فََج َعلْنَ ُ
ن ْ
ْ
اجلسد النوراين (اجلسد اللطيف) يف اجلنة .فامب آأهنُم يودلون بنفس الوقت يف العامل الشخيص (اجلنة) ،ه
فسوف يكونون متساوين يف العمر ،ومبا آأهنم
س يخلعون اجلسد الكثيف ويدخلون اللطيف ،فاإن النساء سوف يه ُكن آأباکراً.
ان ،لَ ْم یَطْمِثْ ُه َّ ِ
آالء َربِكُ َما تُكَ ِذبَ ِ
ات فِي الِْخيَا ِم ،فَبِ ِ
نس قَْبلَ ُه ْم
أَي َ
ص َ
{ح ٌ
س-55-ما هو تأأويل الايت (ُ :)74-72/55
ور ٌ
نإ ٌ
ور مَّقْ ُ
ان}.
َوَال َج ٌّ
ج-55-تأأويل هذه الايت هو آأن هذه الأرسار الغري ملموسة للكزن املكنون .ومن الصحيح آأن ُه يف لك مثال تكون لؤلؤة من العمل مكنونة ،وتكون احلقائق
واملعارف العليا مكنونة يف الأمثال امجليةل حلور اجلنّة.
كم مِن نَّفْ ٍ
ن إِلَ ْي َها} .هل هذا ذكر
س َواِحدَ ٍة َو َج َعلَ مِ ْن َها َز ْو َج َها لِيَ ْس ُ
{ه َو الَّ ِذي خَلَقَ ُ
س-56-يقول القرآن يف الية (ُ :)189/7
كَ
للخلق املادّي للناس آأم خللقهم الرويح (يف شلك ّذرات)؟
الرس العظمي حقاً بأأن ُه يف مرحةل حّضة عزرائيل ُختلق نسخ لطيفة ل حتىص
ج-56-هذا هو اخللق الرويح للناس .رمبا تتذكروا حبث احلمكة اذلي ذكر فيه ِّ ّ
للرجل الاکمل .وهؤلء النسخ مه اإنس وجن وابري وحور وغلامن اجلنة آأيضاً وهلم آأسامء كثرية.
س-57-آأحصيح آأن الزوج العقيل واحلقيقي ل إالنسان الاکمل ل ُخيلق قبل وصول مقام العقل و حظرية القدس؟
ِ
أردت آأن تهعرف عن زواج الاکملني واملُتهقني انظر الية (:)54/44
ن إِلَ ْي َها}هو زواج العمل .ا رإن آ ه
ج-57-نعم هذا حصيح ،لأن الغرض من {ليَ ْسكُ َ
اهم بِ ُحو ٍر عِ ٍ
ين}.
{كَذَلِ َ
ك َو َزوَّ ْجنَ ُ
س-58-ملاذا تكون آأس ئةل وآأجوبة كهذه رضورية؟
ج-58-يه رضورية لأن التقدرم الرويح غري ممكن اإذا مل حيرز الشخص عمل اليقني حول فضائل ونعم اجلنة الروحية والعقلية .اإنه عمل اليقني اذلي ميكنمك
ون عِلْمَ الْيَقِ ِ
أمكن جلهَّنّ آأن
ن الْ َجِحيمَ} .اإذا آ ه
ين ،لَتَ َرُو َّ
من خالهل آأن تعرفوا هجَّن واجلنة كام هو مذكور يف اليتني ({ :)6-5/102كََّال لَ ْو تَ ْعلَ ُم َ
تُرى من خالل عمل اليقني ،عندئ ٍذ فاجلنة آأيضاً ميكن آأن تُرى.
س-59-ما هو الوجود الإنساين؟
ج-59-الوجود الإنساين هو خالصة آأش ياء ثالثة :اجلسد والروح والعقل ،وابلتايل حيتاج الاکئن الإنساين اإىل ثالثة آأنواع من التغذية والذلة والرسور،
ون آأنفسهم للتغذية والذلة والسعادة املادّية فقط يقومون ُبظ ٍمل عظمي لأرواهحم وعقوهلم.
آأي مادّية وروحية وعقلية .وهكذا آأولئك اذلين ُ ُ
حيرص ه
~ ~ 19

س-60-ما هو واجبنا املقدس؟
ج-60-اي عزيزي! واجبنا املقدس هو حبث احلمكة ،لأن سعادتنا الروحية والعقلية وسعادة لك آأحصابنا كذكل خم ّبأأة يف هذا العمل امل هبارك .ذلكل دعوان
{الرقِي ِم} ( .)9/18الرقمي هو نظرة خاطفة للكتابة الروحية والباطنية
نبذل هجدان ملعرفة الرس العظمي واملهبج واملغذي للقرآن الكرمي واذلي هوَّ :
للسالكني والعرفاء وبذكل قد يؤمنوا ابملعجزات الروحية.
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أيت كتا ًاب مذه ًال و ُمهبجاً آأو كتابة يف منا ٍم نوراين؟
س-61-هل هحده هث ورآ ه
ج-61-نعم ،اإنه مثا ُل الرقمي ( .)9/18عىل آأية حال ،هناك تأأثري آأعظم يف املعجزات الروحية (ابملقارنة مع منا ٍم نوراين).
س-62-هل نِّع هم القرآن واحلديث وفرماانت الأمئة يه يف اجلنة؟
ج-62-يف احلقيقة ،مبا آأن اجلنّة يه منبع النعم الروحية والعقلية ،ذلكل فهذه النعم يه هناك آأيضاً .ففي احلقيقة ،اإن مبدآأ طلب النعم هو مثل إارادة
((كن)) يف اجلنّة .ففي اجلنة عندما حيصل يشء ما يف القلب ،يظهر ذكل اليشء آأمامك فور ًاي .ذلكل فاجلنّة يه املاکن اذلي ما من نعم ٍة مس تحي ٍةل فيه.
كتاب لأي نيب يف شلكه الأصيل .وهذه اإشارة الرقمي (الكتابة الروحية).
عىل سبيل املثال :ميكنك آأن ترى آأي ٍ
ِ
ِِ
ِ
ت َر ِ
اب ِن لِي
ب َّ
ین َ
آمنُوا ا ْم َرأَةَ ف ْرعَ ْو َ
اّللُ َمثَالً للَّذ َ
{و َ
ن إِذْ قَالَ ْ
س-63-يُقال يف الية ( )11/66بشأأن زوجة فرعونَ :
ب ْ
ض َر َ
ِ ِِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ين} .السؤال هنا هو فامي اإذا اكنت هذه اجلنة ماکنية
عِندَ َ
ن الْقَ ْوم الظَّالم َ
ن َوعَ َمله َونَِجني م َ
ك بَ ْيتاً في الْ َجنَّة َونَِجني من ف ْرعَ ْو َ
وجامعية حيث دلى هللا بيت مادّي حبالته يكون مؤمنون ومؤمنات آخرون ل حيصون قد سأألوا هللا آأن هيهبم الرشف الأعىل جلوارِّه ،آأم آأهنّ ا ُمتع ِّلّقة
ابلتأأويل؟
ج-63-اإن مثال اجلنة هو العامل الشخيص اذلي يكون فرد ًاي وآأيضاً جنّة جامعية .إان ّه ماکين من جانب ول ماکين من اجلانب الخر .ولن ينال املؤمنون
واملؤمنات بيتاً بقرب هللا فقط يف العامل الشخيص ،ول ِّكهنُم ينالون آأيضاً الربكة ال ُعليا للعيش سوي ًة معه (يف بيته) .بكوهنم فنوا فيه .وهذه يه الإشارة
التأأويلية للية املذكورة يف الأعىل.
س-64-ما هو معىن الكريس؟ وما هو تأأويلِ :
كرِسيُّهُ السََّم ِ
ض} ()255/2؟ هل الكريس جسد آأم روح؟
اوات َواأل ْ
{وس َع ُ ْ
َ
َ
َر َ

ج-64-كريس تعين حرفياً املنصة اليت يُنصب علهيا عرش مليك ،ولكن تأأويلها هنا هو النفس اللكّية آأو الكونية .ومن هنا فتأأويل {و ِسع ُ ِ
ك ْرسيُّهُ
َ َ
السََّم ِ
ض} هو آأن اكمل الكون يكون مغموراً يف حبر النفس اللكّية.
اوات َواأل ْ
َ
َر َ
س-65-هل يوجد روح فقط يف ُ ِّّ
لك جز ٍء من الكون بأأمكَّل ،مبا يف ذكل كوكب الأرض؟ هل الأرض مغمورة يف النفس اللكّية ابطنياً وظاهر ًاي كام آأن لها
اخلاصة؟
آأيضاً روهحا ّ
ج-65-نعم ،الأجوبة عىل آأس ئلتك يه ِّمضهنه ا.
س-66-يوجد آأبواب للرمحة والعمل يف القرآن احلكمي .والسؤال هو :مك ّمرة تذكر لكمة فرقان يف القرآن الكرمي ،وماذا تعين؟
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ج-66-تعين لكمة فرقان آأن ّمتزي بني الصواب واخلطأأ ،ويه اس آخر للقرآن اجمليد .وتعين آأيضاً (معجزة) ،نور قلب املؤمن والنعمة الإلهية .وتذكر يف س بعة
آأماكن من القرآن .)1/25 ،48/21 ،41-29/8 ،4/3 ،185-53/2( :وبدراسة حمك هذه اللكمة املباركة وحتديداً يف الية ( ،)29/8نفهم آأن املعجزة
(الفرقان) اليت يُ هع ّيِّهنُ ا هللا لأولئك اذلين خيشه ونه ُه تعين نور الإمامة والعمل الباطين للقرآن.
ِ
آمنُواْ إَن تَتَّقُواْ اّللَ یَ ْج َعل لَّكُ ْم فُ ْرقَاناً} ما هو هذا الفرقان؟ هل ميكن آأن يكون
ین َ
س-67-يقول هللا يف الية ({ :)29/8یِا أَیُّ َها الَّذ َ
شيئاً صغرياً آأو اتفهاً؟
ج-67-اإطالقاً .فهو معجزة عظمية .وهذا هو نور معرفة العالهم الشخيص ،واذلي ونتيج ًة لنور العمل واحلمكة هو املعجزة الفصل ،لأنه مرتبط ابطنياً مع لك
معجزات حّضة موىس وحّضة هارون وعىل السواء مع القرآن احلكمي.
ِ
ین
س-68-هل الفرقان املذكور يف السؤال ابلأعىل هو نور الإمامة ،اذلي يُ ِّ
رش ُق يف العالهم الشخيص كام هو مذكور يف الية ({ :)28/57یَا أَیُّ َها الَّذ َ
ِِ
ِ
ِِ ِ ِ
آمنُوا! اتَّقُوا َّ ِ
ون بِهِ}.
َ
اّللَ َوآمنُوا بَِر ُسوله یُ ْؤتكُ ْم كفْلَ ْي ِن من َّر ْح َمته َویَ ْج َعل لَّكُ ْم نُوراً تَ ْمشُ َ
ُرشق يف العالهم الشخيص واذلي عىل املرء آأن مييش يف استنارته عىل الرصاط املس تقمي واذلي هو
ج-68-نعم الفرقان حقيق ًة هو نور الإمامة ،اذلي ي ُ
كذكل يف العالهم الشخيص.

س-69-هل حصيح ب أأ ّن هناك اإجابة للك سؤال سهلٍ آأو صعب يف معرفة العامل الشخيص؟ وإاذا اكن هذا حصيحاً ،آأخربان من فضكل احلمكة من الية
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
س بِخَارٍِج
ان َم ْيتاً فَ ْ
{أَو َمن كَ َ
(َ :)122/6
أَحيَ ْينَاهُ َو َج َعلْنَا لَهُ نُوراً یَ ْمشي به في النَّاس كَ َمن مَّثَلُهُ في الظُّلَُمات لَ ْي َ
مِ ْن َها}؟
بني آأولئك
ج-69-عندما حييي هللا الساكل/العارف بعد املوت الرويح ،يرشق نور اإمام الزمان يف عامله الشخيص ويف استنارة ذكل النور هو مييش ه
الناس اذلين مه يف عاله ِّم ِّه الشخيص بشلك ّذرات وبقية املعىن و ِّاحض من ترمجهتا احلرفية.
صد ٍق عِند ملِ ٍ
ِ ِ
ن الْ ُمتَّقِين فِي جنَّ ٍ
يك
س-70-ههال رشحت احلمكة التأأويلية من اليتني ({ :)55-54/54إِ َّ
ََ
ات َونَ َهرٍ ،فِي َمقَْعد ْ
َ
َ
مُّقْتَ ِدرٍ}.
ج-70-اإن احلمكة التأأويلية من هاتني اليتني يه آأن آأولئك اذلين يكونون آأتقياء حبق س يكونون يف حدائق وآأهنار (آأي نور العقل اللكّي والنفس اللكّية
والناطق والأساس) للجنة الروحية ،يف مقعد ِّصدر ٍق (آأي يف مرتبة العمل احلقيقي) ،الفناء يف املليك املقتدر (هللا) .و(عند) تعين هنا (الفناء) ،لأنه ما من
ساكل آأو عاشق حقيقي هلل ميكنه آأن يبقى يف قربه اخلاص من دون آأن يفىن فيه كام ُذ ِّك هر حو هل زوجة فرعون.
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س-71-نريد آأن نسأأل سؤالً ها ّماً هنا يتعلق ابلعالقة بني القرآن والقيامة .آأخربان من فضكل ما يه العالقة بني القرآن احلكمي والقيامة؟ هل الإجابة عىل
هذا السؤال يه يف القرآن العظمي نفسه؟
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ج-71-نعم ،اجلواب عىل هذا السؤال الهام هو يف القرآن املُقدس نفسه كام آأن ُه يف كتاب الروح (العالهم الشخيص) .آأي آأن القيامة يه التأأويل احلي للقرآن.
وإان ّه بسبب هذا آأنه برصف النظر عن الإمام ،ل ميكن لأحد آأن يقوم بتأأويل ولو جزيئ للقرآن ،ما مل جيتاز جتربة القيامة املكنونة يف املوت قبل املوت يف
هذه احلياة ابذلات.
س-72-يف آأية آية يُشار اإىل آ ّأن القيامة يه تأأويل القرآن؟ ه ّهال آأخربتنا لطفاً منك؟
ج-72-نعم ،اإن شاء هللا .ادرس السؤال رمق  69اذلي يُذكر فيه آأنه عندما حييي هللا الساكل بعد موتِّه الرويح ،فاإهنا قيامته الروحية اليت يوجد فهيا تأأويل
ُرشق يف هذه القيامة وتأأويل القرآن ميكن آأن يُن هجز يف استنارة هذا النور .ادرس لك آايت النور يف هذا املعىن.
القرآن .وهذا بسبب آأن نور اإمام الزمان ي ُ
س-73-يُقال ان ّه ،يف احلقيقة ،ي رُشههد الكتاب الساموي يف مرحلتني :يف الأوىل ،بعمل اليقني ويف الثانية بتأأويَّل .هل هذا حصيح؟
ك
ج-73-نعم ،هذا حصيح بصور ٍة ُمطلق ٍة .ويُذكر هذا يف الية ({ :)39/10بَلْ كَذَّبُواْ بَِما لَ ْم یُِحيطُواْ بِعِلْمِهِ َولَمَّا یَأْتِ ِه ْم تَأْوِیلُهُ كَذَلِ َ
كذَّ ِ
ین مِن قَْبلِ ِه ْم}.
ب الَّذ َ
َ َ
ِ ٍ ِ
ٍِ
اهم بِ ِكتَ ٍ
{ولَقَ ْد ِج ْئنَ ُ
ونَ ،هلْ
اب فَصَّلْنَاهُ عَلَى علْم (خاص) ُهدًى َو َر ْح َمةً لقَ ْوم یُ ْؤمنُ َ
س-74-يقول هللا يف اليتني (َ :)53-52/7
ِ
ِ
ِ
اءت ُر ُسلُ َربِنَا بِا ْل َح ِق} هل هذا يعين آأن
ون إِالَّ تَأْوِیلَهُ(القيامة) یَ ْومَ یَأْتي تَأْوِیلُهُ یَقُولُ الَّذ َ
یَنظُ ُر َ
ین نَ ُسوهُ من قَْب لُ قَ ْد َج ْ
نفسه القيامة؟
التأأويل النوراين للقرآن هو ُ
ج-74-نعم ،هذا حصيح بصور ٍة مطلقة.
ب فِيهِ}؟ ماذا يعين هذا ،وما يه العالقة بني الثنني؟
س-75-ما هام الشيئان الذلان يُقال عهنام يف القرآن احلكمي{ :الَ َر ْی َ

ب فِيهِ} هو آأن دليه عمل اليقني وعني اليقني وحق اليقني .وابلكتاب
ج-75-هذان الشيئان هام الكتاب ( )2/2ويوم القيامة ( .)12/6ومعىن {الَ َر ْی َ
يب فيه يُقصد حّضة القامئ /ع /والعالقة بني الثنني شديدة الوضوح.
يب فيه يُقصد الأساس وبيوم القيامة اذلي ل ر ه
اذلي ل ر ه
(املنصة اليت يُ هنصب العرش املهلهيك علهيا) ابلإشارة اإىل الية (،)34/38
س-76-يف العالهم الشخيص ،العقل هو مثال العرش والروح يه مثال الكريس ّ
من فضكل آأخربان حمكة اجلهسد اذلي آُلقي عىل كريس حّضة سلامين (ع) اكمتحان:
ج-76-هنا يُقصد ابلكريس روح حّضة سلامين /ع /وابجلسد هج هسد لطيف من نو ٍع آأدىن لمتحانه املؤمل .وهذا يُت هبع بتجيل اجلسد اللطيف الإجعازي.
س-77-وفقاً لأحد الأحاديث ،للقرآن ظاهر (مظهر خاريج) وابطن (مظهر ابطين) .آأخربان من فضكل يف نور هذا احلديث ما يه احلمكة التأأويلية من
كم مِ ْد َراراً}
الية ({ :)52/11یُ ْرِس ِل السََّماء عَلَ ْي ُ
ج-77-احلمكة التأأويلية من هذه الية يه آأن ُه ابإجناز الرشوط املذكورة يف هذ ِّه الية هو سريسل السامء اليت ت ُهص رب مطراً غزيراً من العمل عىل عاله ِّم هك
الشخيص ،امجلاعي والفردي.
س-78-يروى يف الية ({ :)23/27ولَها عَر ِ
ك عَ ِظيمٌ} .هل هذه يه قصة هم ِّلكة س بأأ؟ مباذا آَ هم هر حّضة سلامين
{ولَ َها ُملْ ٌ
ََ ٌْ
ش عَظيمٌ} آأو َ
رويح؟
مبعىن
أم
آ
ّي
د
ما
مبعىن
ا
هذ
اكن
رؤسا هء ُه؟ هل يريد عرشها فقط آأم ملكها بأأمكه ِّ َِّّل؟
ً ّ
ً
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ج-78-اإن العرش العظمي آأو املكل العظمي مرتبط بقصة ملكة س بأأ .آأمر حّضة سلامين رؤسا هء ُه آأن حيّضوا ملكها املادي بشلكٍ رويح .فامب آأن حّضة
اكن مثالً جزئياً حول هكيف آأن ُ ّ
لك الأش ياء اللطيفة حتتشد سوي ًة يف العالهم الشخيص ل إالمام.
سلامين اكن الإمام ،فهذا ه
رشحت من فضكل احلمكة من هاتني
ه
س-79-من املؤكد آأن القيامة الشخصية تُذكر يف اليتني ( ،)31-30/41وإالّ فاإن ت رهزنل املالئكة هو غري ممكن .ههال
اليتني{ :إِ َّ ِ
اموا ،تَتَنَزَّلُ عَلَ ْي ِهمُ الْ َمَالئِكَةُ (وختربمه) أََّال تَخَافُوا َوَال
ین قَالُوا َربُّنَا َّ
اّللُ ً
استَقَ ُ
ن الَّذ َ
(مبعىن حقيقي) ثُمَّ (ماتوا روحياً و) ْ
تحزنوا و ِ
ِ ِ
أَولِيَاؤُكُ ْم فِي الْ َحيَاةِ الدُّ ْنيَا َوفِي ْاْلِخ َرةِ}؟
ون ،نَ ْح ُ
أَبش ُروا بِالْ َجنَّة الَّتي كُنتُ ْم تُوعَدُ َ
ن ْ
َ ْ َُ َ ْ
ج-79-يف احلقيقة ،اإهنا القيامة الشخصية املشار اإلهيا يف هاتني اليتني .ا ّإن لكمة القيامة مكنونة يف (اس تقاموا) اليت تعين وقفوا منتصبني (آأي ماتوا روحياً
وآُحيوا).
س-80-هل هناكه معىن القيامة يف اللكامت التالية :يقو ُم ( ،)6/83 ،275/2يقومون ( )275/2واس تقاموا ( :)16/72كيف؟
ج-80-اإن املصدر (القيامة) اذلي يعين آأن يقف ،آأي آأن يُب هعث بعد املوت ،هو من حروف اجلذر :قاف ،واو ،ممي .اللكامت املذكورة يف الأعىل مش تقة
مبوت رويح والأخرى ٍ
من هذا املصدر وهكذا فهيي مرتبطة ابلقيامة .عىل لك حال ،فالقيامة من نوعني :واحدة م هُسببة ٍ
مبوت جسدي،
ِ
اهم مَّاء غَدَق اً (آأي لأعطينامه
َسقَْينَ ُ
استَقَ ُ
اموا عَلَى الطَّرِیقَة (آأي لو ماتوا وآأحيوا يف وهجة الطريقة) َأل ْ
{وأَلَّوِ ْ
كام يُقال يف الية (َ :)16/72
علامً غزيراً)} .وهذه الية ،يه مثل الية ( )30/41حتوي آأيضاً حكامً ثورية ُمدهشة للغاية.
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ّللِ
ٍ
س-81-هل هناك آ رأي ذك ٍر ٍ
وموا َِّ
ملوت رويح وقيامة روحية بطريقة مليئة ابحلمكة يف الية ({ :)46/34قُلْ إِنََّما أَعِظُ ُ
كم بَِواِحدَة أَن تَقُ ُ
َم ْثنَى َوفَُرادَى ثُمَّ تَتَفَكَّ ُروا}؟
ج-81-نعم ،يُذكر املوت الرويح آأو القيامة الروحية يف هذا الأمر الإلهيي ،اذلي هو :ال ِّع هظ ُة الكربى والعظمى لّلين يه يف آأن عىل آأهل ا إلميان آأن يعملوا
وفق آأمر اجلهاد الأكرب ،وبذكل قد ميوتوا وحييوا روح ّياً يف هذه احلياة .ويف هذا اجلهاد الأكرب ،ليك ميضوا من الکرثة اإىل الوحدة ،علهيم آأولً آأن يقوموا
(يبعثوا) مثىن ومن مث وعند مرتبة العقل فرادى .وهذه يه احلمكة التأأويلية من القيام هلل مثىن وفرادى.
س-82-تودل الاکئنات الإنسانية الفردية ومتوت ما ّد ًاي يف آ ٍ
أوقات خمتلف ٍة ،ولكن من غري املعلوم فامي اإذا اكنت القيامة فردي ًة آأم جامعي ًة؟ هل تتكهرم وتُ هس ِّلّط
بعض الضوء عىل هذا؟
ج-82-فامي يتعلّق ابخللق املادّي ،مفا قلته حصيح ،ولكن يف اخللق الرويحُ ،خيلق لك الناس من النفس الواحدة بشلكِّ ّذرات .وهذا يُذكر ويُشه ار اإليه
مراراً وتكراراً يف القرآن العظمي .وهكذا فللقيامة همظه ههرين :قيامة واعية وقيامة غري واعية .آأي آأن القيامة الفردية للعارف تكون شعورية والقيامة امجلاعية
لبقية آأهل العالهم تكون ل شعورية وقيامة كهذه للناس يه متج ِّّددة دامئاً.
س-83-كيف حتدث هذه القيامة الثنائية ،ابملوت العادي آأم مبوت املعرفة؟
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ج-83-حتدث قيامة كهذه ابملوت الرويح للعارف ،لأن الإظهار الثانوي لكيفية اإحصاء لك يشء يف نور الإمامة حيدث فيه ،كام يقول النيب الكرمي( :من
مات "روحيّاً يف هذه احلياة" ،فقد قامت قيامته) .لو مل يكن مو ًات وقيامة كهذه ممكنة وإاماکنية نيل عنيٍ للمعرفة كهذه ممكن ًة يف هذا العامله ،ملا قال القرآن
أَع َمى} (.)72/17
أَع َمى فَ ُه َو فِي اْلِخ َرةِ ْ
ان فِي َه ِذهِ ْ
{و َمن كَ َ
الكرميَ :
س-84-يُذكر يف الية ({ :)1/51والذَّارِی ِ
ذات هم ّرة آأن هللا قد آأقسم فقط ابلأش ياء املقدسة والعظمية يف القرآن .ولكن آأليس
لت ه
ات ذَ ْرواً} .قُ ه
َ
َ
حصيحاً بأأنه آ هأقس هم ابلرايح اذلارية؟
ج -84-هالك ،مل يُ ِّقسم هللا ابلرايح اذلارية ،بل آ هأقس هم هنا بتكل املالئكة اليت تنرث ّذرات النفس احملظوظة اليت وصلت وهجة حّضة إارسافيل وحّضة
عزرائيل.
َمر}ويف الية ( )5/79يُقال{ :فَالْ ُمدَبِر ِ
أَمراً}ما هو
ات ْ
َ
س-85-يُقال يف آأربعة آأماكن من القرآن اجمليد ({ :)5/32 ،2/13 ،31-3/10یُدَبِ ُر ْاأل ْ َ
معنامه احلقيقي؟
ُر
ج-85-تعين يُده بّ ُِّر الأمر :آأن هللا تعاىل يس متر بتكرير لكمة الأمر ((كن)) لأن صفهته ُه يف اخللق آأبدية .يف العبارة الثانية املالئكة مه ُمده ِّبّر ُات الأمر مبعىن آأهنم
جس ِّده ،وبذكل قد تُصنع ن ُ هسخ ل تُ هعدّ.
ون ه
يف وهجة الفناء يقبضُ ه
روح الساكل ابس مترار و ُينرثُوهنا يف اكمل الكون ويل ُقوهنا يف ه
املباركة للقرآن املقدس لأهل الإميان! ابهلل! يوجد ُ ر
لك يشء يف استنارة النور .وهكذا ،حنن ُمتأأك ِّّدين من آ ّأن
س-86-ما يه الندرة املوجودة يف الكنوز ه
أرشت من ِّ
فضكل لبعض الأمثةل لأدعية كهذه.
هناك كزن مثني من الأدعية املس تجابة آأيضاً يف القرآن املقدس .ههال آ ه
مباراكً من خالل ِّّ
لك دُعا ٍء ُمقهدس مقبول .وإاحدى آأفضل الطرق لنيل هذا يه التواضع والابتھال.
ج-86-اإخالص القلب هو رشط مُس بق ليك يك ه
ون ه
توسل خمفي) ادرس ابنتباه هذه الايت الس بع ( .)76/23 ،205-94-55/7 ،63-43-42/6احرتس فاإن قساوة القلب يه
فامي يتعلق ر
ابلتّضع (تواضع ،ر
التّضع ،ذلكل امعل وفق
التّضع يت تفادي النكبات العظمية .حتتوي هذه الايت عىل التعالمي الساموية للتواضع و ّ
أسوآأ عائق (يف قبول ادلُ عاء) .فبالتواضع و ر
آ ه
حمكهتم.
س-87-ما احلمكة املُخ ّبأأة يف احلب الساموي والابتھال اليت متده ُهحا دامئاً؟
ابب ُ ِّّ
لك ا ِّحل همك العظمية يفتهح هبذه الطريقة للعمل .ففي الابتھال املؤدّی مع العشق الساموي الشديد ،تعمل
ج-87-احلمكة الأكرث جوهرية فهيا يه آأن ه
املعجزة الصامتة هلل اكخلري اللكّي للمؤمنني واملؤمنات .يوجد بلك تأأكيد آأدعية كثرية ذات معىن يف القرآن احلكمي .ولكن علينا آأن ننظر آأيضاً ما يه الطرق
والرشوط احملددة للأدعية املقبوةل.
س-88-ما الرتمجة الصحيحة للية ({ :)75/11إِ َّ ِ ِ
ِ
يب} ،وما معناها الصحيح؟
ن إِ ْب َراهيمَ لَ َحليمٌ أَوَّاهٌ مُّن ٌ
ج-88-ابدئاً ذي بدء ،رشح آ ّأواه رضوري يف هذه الية .هو يعين املرء اذلي يتهنه هد ابس مترار .وهكذا فالرتمجة الصحيحة للية يه( :يف احلقيقة ،اكن
اإبراهمي حلاميً ومتهنداً بغزارة "يف ذكر هللا" ومنيباً "اإىل هللا").
مسعت خشصاً حزيناً آأو ُمتهأأملاً يتهنهد ،آأم التهنُد الطبيعي لطفل
س-89-هل دليك آأية معرفة حول تهنرد حّضة اإبراهمي /ع/؟ هل هو كهتههنه ُد مريض؟ هل ه
بريء آأو غالم؟
جتربوا يوماً ما اذلكر بتهنُدات العشق الشديد
ج-89-التهنُد هو آأعىل من الابتھال لأن هذا حيدث بعد التعب من الانتحاب والباکء املس مترين .عليمك آأن ّ ِّ
لوحده وبطريقة خمفية وترون اإىل آأي مدى تكون انحجة .وعىل آأية حال ،جيب آألّ تبوحوا هبذه الأرسار للناس ،وإا ّل س تكونون خارسين.
~ ~ 24

الرس يف قيام الليل؟ وما فوائد اذلكر الكثري؟ وما يه فضيةل السجود الكثري؟ وكيف ميكن لقساوة القلب واليت يه آأسوآأ الأمراض الروحية آأن
س-90-ما ّ
تُعاجل؟
ج-90-هناك تقدرم عظمي يف مداولت العمل والعقل .وآأيضاً يوجد فوائد مجة لذلكر الكثري وإاحدى الفوائد اجلوهرية يه التواضع .وهناكل فوائد ل ُحتىص يف
السجود الكثري واذلي به يُق هبل لك دعا ٍء خملص .وآأداء الابتھال مر ًة تلو مرة يشفي قساوة القلب.
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لت ببعض الرشح عنه؟
س(-91-اذلكر ابلنفس آأو ابلقلب) يذكر حتديداً يف الية ( ،)205/7ه ّهال تهفض ه
ِ
ك تَض ُّرعاً وِخيفَةً ودون ا ْلجهرِ مِن ا ْلقَو ِل بِا ْل ُغدوِ واْلصا ِل والَ تَ ُ ِ
كر َّربَّ َ ِ
ن
{واذْ ُ
كن م َ
ُ َ َ َ
َ ُ َ َْ َ ْ
ك في نَفْس َ َ َ
ج-91-الية يهَ :
ِِ
ين} .ما من ٍ
شك يف آأن ُلك ٍ
خشص يذكر هللا وفقاً ملدخل ِّعل ِّم ِّه ،وعىل آأية حال ،وفقاً للعرفاء ،يعين ذكر هللا يف القلب آأن تذ ُكر املشاهدة
الْغَاف ل َ
العيل تكون
وآأرسارها .ر
التّضع اذلي هو الابتھال هو الإانبة (هلل) وكذكل ر
التوسل وخش ية هللا وآأيضاً تعبري الشكر واحلب الساموي .يف هذا املاکن ّ
للتّضع وخش ية هللا يه آأن ُه هبذه الوسائل يوجد اكتشاف آأكرث يف معرفة الأرسار.
الفائدة العظمية جداً ر
س-92-يُذكر يف قصة حّضة اإبراهمي /ع /آأن ُه قال{ :فََمن تَبَِعنِي فَإِنَّهُ مِنِي} ( .)36/14هل ختربان حمكهتا من فضكل؟ وكيف ميكن لتابع حّضة
اإبراهمي /ع /خليل هللا ،آأن يكون ابنه آأو جزءاً منه؟ هل هناك اإماکنية كهذه اإما جسد ًاي آأو روحياً؟
ج-92-اإن املرء اذلي يهتبع النيب بشلكٍ اكمل ،يصل ابحلقيقة الوهجة الهنائية ويصبح واحداً معه .حبا ٍةل كهذه يصبح لك اتبع ٍ انحج الودل الرويح لنب ّيِّه عندما
فان فيه ،ابإماکنه آأن يكون روحيّاً آأكرث بكثري من ودل.
يكون ٍ

س-93-بأأي معىن يكون الإسالم دين الفطرة؟ ويف آأي حديث يُدعى الإسالم (فطرة)؟
نفس ُه (قانون الفطرة) ذلكل فهو يُدعى آأحيا ًان دين الفطرة آأو ببساطة فطرة .واحلديث
ج-93-مبا آأن الإسالم هو وفقاً لقانون الفطرة ،آأو ابلأحرى ،هو ُ
(لك هو ٍدل هو مولود عىل الفطرة (آأي :الإسالم) مث اإن وادليه هام ه
اذلي يُدعى الإسال ُم فيه (فطرة) هو ُ ر
الذل ري ِّن جيعالنه هيود ًاي آأو مس يحياً آأو جموس ياً).
ِ
ت} .هل للسامء جّل؟ اإن مل يكن كذكل ،مفا يه حمكهتا التأأويلية؟ وآأية سامء تُذكر هنا؟
{وإِذَا السََّماء كُشطَ ْ
س-94-يُقال يف الية (َ :)11/81
ج-94-اإن العامل الظاهري هو اجلّل واحلجاب اذلي يكون العالهم الباطين فيه هو اللب املكنون .وهكذا فعندما ميوت العارف روحياً .تُرفع جحب احلقائق
واملعارف لأجَّل .ويعين هذا آأن العالهم الظاهري هو اجلّل آأو القرشة والعالهم الشخيص هو فاكههتا ونواهتا.
برهان لأمهيته يف القرآن واحلديث؟
س-95-ملاذا موضوع العالهم الشخيص هام ورضوري جداً وفقاً كل حيث آأن ّك تُنا ِّقش ُه مراراً؟ هل هناك آ رأي ٍ
ج-95-اإن العامل الشخيص هو لوح ِّد ِّه العالهم احلي والواعي اذلي خالِّ ُق ُه وس يِّّدُ ه ورب ر ُه هو هللا تعاىل .يذكر يف  73ماکن من القرآن العظمي كـ (عالهمني "املفرد:
حمتوى يف لكمة (اإنسان "اكئن اإنساين") واليت تُذكر  65مر ًة و (انس) اليت تُذكر  240مرة .ابختصار ،النيب والويل
عالهم ،عوامل") .ابلإضافة اإىل آأن ُه ً
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واملؤمن والاکفر هو مجي ُعهُم عوامل خشصية وما من جز ٍء يف القرآن احلكمي مل يُذكر فيه .واليشء الأكرث آأمهية هو آأن كنوز املعرفة ل يُمكهنُ ا آأن توجد يف آأي
نفس ُه فقد ع ههر هف هربهُ).
ٍ
ماکن آخر ا ّإل يف العالهم الشخيص ،كام هو واحض من احلديث( :من ع ههرف ه
س-96-قال النيب الكرمي( :آأعرفُ ُمك بنفسه آأع ههرفُ ُمك بربِّّه) .هل هذا احلديث برهان اكمل للأمهية والّضورة البارزتني (ملعرفة) العالهم الشخيص؟
ج-96-نعم ،لأنه طبقاً لهذا احلديث ،فاملاکن الوحيد ملعرفة الرب هو النفس الإنسانية ،ول ماکن آخر .وفوق ذكل ،علينا آأن نعترب تكل املعرفة غري ممكنة
من دون ادليدار (املشاهدة) ُ
وحيث يوجد ادليدار ل يبقى يشء خار هجهُ :العرش ،الكريس ،القمل ،اللوح ،املالئكة ،اجلهنة ،عامل الالماکن ،الكنوز ،الأزل،
الأبد ،الأرسار ،احل ههرم املقدسِّ ،عل ّيِّني ،اإخل.
س-97-يُذكر يف الايت ( )57/4 ،15/3 ،25/2من القرآن احلكمي آأن هناكه آأزواجاً ُم هطهرة للمؤمنني يف اجلنّة .من هطه هر ُمه وكيف؟ ومك نوع من الطهارة
يوجد يف هذا العالهم؟ وهل س يكون آأزواج حور اجلنّة لطيفون ووس ميون آأيضاً؟
ج-97-هيه ُِّب هللا القدير اجلسد اللطيف اذلي يكون نورانياً ،لنساء ورجال اجلنّة ونتيج ًة هل يصبحون آأطهاراً .وميكن آأن يُدعى اجلسد اللطيف آأيضاً ا ِّحل ّةل
الفردوس ية .ولأولئك اذلين مه اكملون يف هذا العامل مخسة آأنواعٍ من الطهارة :الطهارة اجلسدية والطهارة الأخالقية والطهارة املذهبية والطهارة الروحية
والطهارة العقلية .نعم س يكون آأزواج حور اجلنّة آأيضاً لطيفون ووس ميون.
س-98-اإن وصف اجلنّة هو جزء من القرآن والإميان ،ومبا آأنه ابلإماکن نيل معرفة نِّ هعمها آأولً يف نور عمل اليقني ،ذلكل آأخربان من فضكل كيف س تكون
نعمة الأولد يف متناول اليد من بني نِّ هعم اجلنّة الالمعدودةوالالمنهتية؟
ج-98-اإن الأمئة من ّذرية محمد (صىل هللا عليه وآآهل وسمل) مه كنوز هللا واذلين مهنم يكون لك يشء مبا فيه الأولد يف متناول آأهل العالهم .وهكذا فأأولئك
ون جعائهبا وغرائهبا مبا يف ذكل حقيقة آأهنم قد آأصبحوا النفس الواحدة
املؤمنني اذلين قد فنوا يف اإمام الزمان وآأصبحوا كنوزاً (يف هذا العالهم) سوف يه هر ه
ون آأبنا هءمه وبناهتم ال ُك ُرث يف اجلنة وس يكونون ُسعداء للغاية.
( .)28/31وهكذا فهم ه ه
سري ه
يه هجَّن؟ هل يه مرئية آأم ل مرئية؟ دامئة آأم مؤقتة؟
س-99-آأين ه
ج-99-هجَّن يه يف هذا العالهم ابذلات .اإهنا اجلههرل .ويه مرئية ظاهر ًاي وابطنياً ويه مؤقّتة وليست دامئة ،كام يقول القرآن{ :كََّال لَو تَعلَم ِ
ون علْمَ
ْ ُْ َ
ن ا ْليَقِ ِ
ا ْليَقِ ِ
ين} ( .)7-5/102وهذا ُم هوجه اإىل املؤمنني والسالكني :عندما س
تحصلون عىل
ه
ين ،لَتَ َرُو َّ
ن ا ْل َجِحيمَ (آأي اجلهل) ،ثُمَّ لَتَ َرُونَّ َها عَ ْي َ
تدخلون اجلنّة ،لأن ّه (قبل الوصول للجنّة) ُ
عليمك آأن
ون ملعرفة ما يه هجَّن ،آأي اجلهل .عندئ ٍذ سرتوهنا آأيضاً يف ماکن عني اليقني و ه
ستتوصلُ ه
عمل اليقني ،ه
رمتروا من خالل هجَّن (.)71/19
س-100-هذه طريقة فريدة لرش ِّح العمل من خالل آأس ئةل وآأجوبة ،ولكن ما الاس اذلي علينا آأن نُط ِّلقه ُه علهيا؟ آأس ئةل افرتاضية ،آأس ئةل تعلميية ،آأس ئةل
ممكنة ،آأس ئةل العمل ،آأس ئةل معلية ،آأس ئةل متثيلية ،آأس ئةل تلقائية ،آأس ئةل القلب ،آأس ئةل اللغة الاس تدللية ،آأس ئةل رمزية ،آأس ئةل صامتة؟
عيل ،لأهنُم مه املالئكة لقليب ولعقيل .إوا ُهنم مه
ج-100-اإن ُلك هذه الأسامء مجيةل ،و ّ
لكين سأأدعوها آأس ئ ًةل ممتلئ ًة حمكة وآأ ُنس هبا لتالميذي ،الأ ّعزاء جداً ّ
رس رويح .اإن اخلدمة اليت قهدهما تالميذي نياب ًة عن جامعهتم ،لأجل القرآن اجمليد وإامام
لون الأس ئةل ومه اذلين
جييبون علهيا كذكل .وهذا ِّ ٌّ
ه
اذلين يسأأ ه
الزمان ودين الإسالم والإنسانية ،ميكن اإن شاء هللا ،آأن تكون فريدة وغري مس بوقة .وهناك آأش ياء فريدة كثرية هنا س تصبح معروفة ببطء وتدرجيياً
وس يكون معلوماً ما العمل املفيد اذلي آُجن هِّز من آأجل ُ ّ
لك الاکئنات الإنسانية.
السار بشلكٍ فردي ،لأننا
اي آأصدقايئ الأ ّعزاء! تعالهوا ،دعوان نُ هع ِّ ّرب بتواضع عن شكران لهذه النعم العظمية هلل ،ونقوم ابلبتھال ونؤدّي كذكل نفس العمل ّ
خنىش آأن نصبح جاحدين وغري ُمق ِّّدرين لهذه النعمُ .
عليمك آأن تتهقدموا آأكرث يف العبادة وت هُصلروا دامئاً له هعل الرب املقدس حبق محمد /ص /والأمئة من ّذريته ل
يُغلق ابب نِّ هعم العمل علينا .عهل هللا يبعث براكته ُه من ِّ ِّ
خالهل وخاللِّهم.
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صندوق اللآلئ -11-
روح الإنسان تُقبه ُض لكام انم وتُب هع ُث ُلكّام
س-101-اإن هذا السؤال الثوري واملذهل حقاً هو خبصوص الية املليئة ابحلمكة ( )42/39واليت وفقاً لها فاإن ه
يح) و (هذه يه حيايت)؟ اإن اكن حصيحاً
استيقظ .حبا ٍةل كهذه وحيث آأن حياة الإنسان تتأألف من فصول من احلياة وفصول للموت ،فلامذا يقول (آأان ّ
بشلكٍ ُمطلق آأن تهقول هذا وإان اكن متطابقاً وقانون الفطرة فهل ابإماکننا عندها آأن نقول آأن حياتنا اجلزئية (هذه احلياة) يه مثال وبرهان حلياتنا اللكّية
اليت يوجد فهيا ابلتأأكيد فواصل لكن آأطول؟
ج-101-آأحسنت! هذا ليس سؤالً ثور ًاي فقط ،ولكنه جواب فريد كذكل .والن (اإن شاء هللا)س نكون قادرين هبذا القانون اللكّي العظمي عىل حل
آأس ئ ٍةل آأخرى آأيضاً .فعىل سبيل املثال ،حياة الإنسان الرسمدية يه دامئاً يف اجلنّة ،ابلرمغ من آأن ُه ولأجل (جتدرد العمل) هو آأيضاً خيرج مهنا ومير بلك
املراحل/الطرق وينىس حياته اللكّية .وهناكه حمكة عظمية خمبّأأة يف هذا.
س-102-لطفاً ،ه ّهال آأعطيتنا مثالً آخر حلل الأس ئةل هبذا القانون اللكّي؟
نيس ُ ر
لك الناس تقريباً احلياة السابقة يف اجلنة .وهكذا فعندما س ُيعطى آأولئك اذلين يؤمنون ويعملون الصاحلات الرزق من مثار عمل اجلنّة،
ج -102-ه
س يقولون آأن هذه النعمة آأعطيت هلم يف جنّة الزمن املايض ( .)25/2ويُظهر هذا آأن اجلنّة قد آأعطيت للناس ّمر ٍات ل تُ هعدّ ،بال بداية وبال هناية ومه
الرب!) هبين (آأان) ُح ًةل جديدة وهبين (رزقاً) قدمياً"
ون ُلك مرة اللباس اللطيف اجلديد والعمل القدمي الرفيع ،كام يُقال(" :آأهيا ّ
يتلق ه
س-103-لطفاّ ،ه ّهال آأعطيتنا مثالً آخر؟
ج-103-الإشارة املليئة ابحلمكة للقرآن احلكمي يه آأن مؤمين ّ
لك عرص يتلقون اجلنة مكرياث .املرياث هو يشء يُس تهمل ابلوراثة ،كام يقول القرآن يف اليتني
ِ
ِ
ِ
ون}.
{أُولَئِ َ
س ُه ْم فِ َ
يها خَالدُ َ
ین یَرِثُ َ
ون ،الَّذ َ
ك ُهمُ ا ْل َوارِثُ َ
(ْ :)11-10/23
ون ا ْلف ْردَ ْو َ
س-104-كيف يكون ابإماکن الإنسان آأن يقمي يف اجلنة للأبد ويأأيت لهذا العامل مر ًة تلو الأخرى لزيرع (حيرث) لأجل الخرة؟ هل ميكنك آأن ترشح هذا
من فضكل.
يكون معلوماً آأن هللا قد خلق الاکئنات الإنسانية بقدرات اإجعازية .وإاحدى معجزاهتم العظمية يه آأن متثيلهم الرويح هو
ج-104-اإن شاء هللا! جيب آأن ه
ليس فقط يف الاکئنات الإنسانية العادية ،ولكن آأيضاً يف الأنبياء والأولياء(علهيم السالم) .ومن املعلوم آأن ادلرجات يف اجلنة ل ختلو آأبداً من الناس.
وهكذا فلكر ٍ
خشص هو دامئاً يف اجلنة ،آأحيا ًان خشصياً وآأحيا ًان يف المتثيل.
س-105-هل هناك حديث ُ هجي ّسد هذا املعتقد؟
مات ودخل هجَّنّ ُ ،
يرث آأهل اجلنة
ج-105-نعم هناكه حديث آأيضاً وهو( :ما من آأح ٍد بينمك اإل عنده مسكنني :واحد يف اجلنة والخر يف هجَّنّ  .ذلا اإذا ه
مسكهنههُ).
س-106-ما من ٍ
شك بأأن القرآن باکمَّل من البداية اإىل الهناية ميدح اجلنّة ُ ر
ولك نوع من نِّ هعمها ،ومع ذكل ففي الية ( )72/9يقال آأيضاً آأن رضو هان هللا هو
آ ه
أعظ ُم من اجلنّة .لطفاً ،هل تُ هس ِّلّط بعض الضوء يف هذا اخلصوص؟
ات جنَّ ٍ
ِ ِ
ِِ
ّ
ات تَ ْجرِي
ين َوالْ ُم ْؤمنَ َ
{وعَدَ اّللُالْ ُم ْؤمن َ
ج-106-اإن شاء هللا ،سأأحاول .الية اليت تُ هس ِّلط الضوء يف هذا اخلصوص يه (َ :)72/9
ات عَد ٍن ورِضو ِ
ِ
مِن تَحتِها األ َْنه ِ ِ
اكن طَيِبةً فِي جنَّ ِ
ك ُه َو الْفَ ْو ُز الْ َع ِظيمُ}.
ن اّللِ أَ ْ
كبَ ُر ذَلِ َ
ین فِ َ
ان م َ
ْ َ َْ ٌ
َ
ار خَالد َ
ْ َ َُ
يها َو َم َس َ َ
ما من يش ٍء يف اجلنّة بال الروح املقدسة والعقل الاکمل .آأي آأن اجلنة بشلك العامل الشخيص .مبا آأن ُه يشء اإجعازي ذلكل ابإماکنه آأن يُ هبسط ويصبح مسا ٍو
لاکمل الكون وميكنه آأن يُقهل ُص ويتخذ الشلك الإنساين.
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العيل يف اجلسد النوراين ،عندئ ٍذ فاإن ُه هو اذلي يكون اجلنّة واملالك والروح واجلسد اللطيف وآأانك العليا والعامل اللطيف واجلن
وإاذا رآ ه
أيت حقيق ًة الإمام ّ
ّ
املؤمن واملعجزة احل ّية والنور ّ
وجتيل الطور وهو نفس املالك اذلي امسه رضوان .جعل هللا تعاىل الإمام املبني ( )12/36جامع اجلوامع ُ ر
ولك اللكيات ،ذلكل
ل يبقى يشء خارجاً عن ِّ ّ
حزيه الإجعازي .وهكذا فالإمام هو املالك رضوان اذلي هو رضوان هللا احلي والنوراين .وآأيضاً خازن اجلنّة ،كام يُدعى آأولئك
املسؤولون عن اجلنّة ،يف الية ( )73/39خزنهتا (املفرد :خازن).
س-107-تذكر آأنواع متع ِّّددة من الأمثةل يف القرآن احلكمي ويه مليئة بلُ ِّ ّب احلمكة .هل هناك آ رأي مثالٍ من بني هذه الأمثةل مرتبط بضيافة آأهل اجلنّة آأو
هجَّن؟ اإذا اكن كذكل ،فهل هو يشري اإىل آأن علهيم آأن يغادروا ذكل املاکن؟
ج-107-نعم ،من بني آأمث ٍةل آأخرى ،هذا مذكور آأيضاً يف القرآن املقدس وآأان متأأكد من آأهنا اإشارة اإىل ما قلت .عىل آأية حال ،السلسة ادلائرية جمليء
وذهاب هؤلء الضيوف مس مترة واللكمة املس تخدمة لضيافهتم تُدعى (نُ ُزل) واليت تذكر يف مثانية آأمكنة (،62/37 ،19/32 ،107-102/18 ،198/3
.)93-56/56 ،32/41
ٍ
ِ
ون}؟
س-108-ما يه احلمكة من الية ({ :)40/36 ،33/21كُلٌّ في فَلَك یَ ْسبَ ُح َ
نون يه آأولً وقبل آأي يشء يه اإىل اجلنس البرشي .وهكذا من ّ
ج-108-اإن دلةل ُ ِّّ
اجليل آأنه لأجل الاکئنات الإنسانية يوجد عرش املساواة ودائرة
لك قا ٍ
ادلرجات.
أَح ٍد مِن ُّر ُسلِهِ}؟
ن َ
س-109-لطفاً هل ترشح احلمكة من الية ({ :)285/2الَ نُفَرِ ُق بَ ْي َ
ج-109-عىل الرمغ من آأن ادلرجات الشخصية ُللر ُسل خمتلفة ،فليس هناك اختالف يف نور الهداية اليت مي ِّل ُكوهنا لأجل آأممهم هناك مساواة بيهنم يف هذا
حق آأهل ُ ِّّ
يكون عندمه هداية اكمةل.
اخلصوص ،لأن من ّ ِّ
لك زمان آأنه ينبغي آأن ه
متحركة؟ هل يه روحية وعقلية؟ هل صور الاکملني حمتواة مضهنا؟ هل يه منفصةل آأم
س-110-ماذا تُش به ُالصور يف سوق اجلنّة؟ هل يه صامتة آأم ّ ِّ
آأهنا ُلكها مكنونة يف نفس الصورة؟
صور الاکملني .وهذه تكون الصورة الفريدة للعامل
ج-110-اإن تكل ُالص هور ح ّية مثل آأهل اجلنّة ويه روحية وعقلية .ومن بيهنا ُ
تكون حمتواة آأيضاً ه
الشخيص ،وتُدعى صورة الرمحن واليت يه الكزن الفريد ُ ّ
للك ُالص هور.
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نفس ُه كدم وكذكل كواحد من املالئكة اليت جسدت هل؟
س-111-ما من نعم ٍة مس تحي ٍةل يف اجلنة ،فهل ابإماکن نزيلها آأن يرى ه
ج-111-لِّ هم ل؟ اقرآأ الية ( )11/7ابنتباه لأهنا تشري اإىل آأن قصة آدم يه قصة لك الأفراد .فأأثناء القيامة الروحية وعندما اكنت لك روح (مالك) تسقط
بشلك ّذرة ساجدة هل ،اكنت خترج كواحدة من نسخه الالمعدودة .وهكذا فهيي حقيقة آأن لك نعمة متاحة يف اجلنّة والغرض من القيامة اليت حتدث
للاکملني هو خللق جنة جديدة.
س-112-يُقال يف حديث( :لن تكون فقهياً ما مل ته هر القرآن بأأوهجه الكثرية) ماذا تعين (آأوجه كثرية) يف هذا احلديث؟
املتغرية للناس .ووفقاً
ٍ
ج-112-يُقصد بأأوجه كثرية آأن التعلاميت القرآنية يه وفقاً للأطوار ِّ ّ
حلديث آخر هل آأوجه كثرية( :القرآن ط ّيِّع بأأوجه كثرية ،فامحلوه
عىل آأحسن وجوهه).
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ِ
س-113-ما يه احلمكة التأأويلية من الية ({ :)125/4ومن أَحس ِ ِ
ن}؟
أَسلَمَ َو ْج َههُ هلل َو ُه َو ُم ْحس ٌ
ََ ْ ْ َ ُ
ن دیناً ممَّ ْن ْ
ج-113-احلمكة التأأويلية من هذه الية يه آأن من آأسمل وهجه الرويح هلل ،آأفىن نفسه يف صورة الرمحن .وهذا هو اتّباع مةل اإبراهمي /ع /اذلي قال:
اّللِ َو ُه َو
(وهج ُت وهجيي هلل) ( )80/6آأي آ ُ
أفنيت نفيس يف صورة الرمحن .يف الية ( )22/31يقول هللاَ { :و َمن یُ ْسلِ ْم َو ْج َههُ (الرويح)إِلَى َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي (الرويح)ِّللِ َو َم ِن
إن َحآجُّ َ
استَ ْم َس َ
ك بِا ْل ُع ْرَوة ا ْل ُو ْثقَى} ويقال كذكل عن النيب الكرمي{ :فَ ْ
ُم ْحس ٌ
أَسلَ ْم ُ
وك فَقُلْْ :
ن فَقَد ْ
ت َو ْجه َ
اتَّبَ َع ِن} (.)20/3
س-114-من مه آأحسن الرفقاء لأهل الإميان؟ وآأين ميكن لهذه الرفقة آأن تكون؟ وكيف؟
ج-114-مه النطقاء والأسس والأمئة واحلجج .وهذه الرفقة اجلديرة ابلثناء واليت ل مثيل لها يه عىل الرصاط املس تقمي (الطريق الرويح) وآأيضاً يف اجلنّة.
وهذه الرفقة يه آأيضاً يف حميط الهداية النورانية والقيامة الروحية واجلنّة ادلامئة ،آأي خطوة خبطوة ومرحةل مبرحةل يف نور العمل واحلمكة (.)69/4
س-115-ما يه عالقة ادلرجات ابلعرش يف الية (({ )15/40هللا) رفِيع الدَّرج ِ
ات ذُو ا ْل َع ْر ِ
ش}؟
َ ُ ََ
ج-115-العالقة يه آأن هللا يرفع من يشاء عالياً اإىل العرش و إابماکنه آأيضاً آأن يعطيه درجة العرش آأو حامَّل ،لأن العرش هو خملوقه.
ِ
ن عَلَي ُ ِ ِ
كراماً َ ِ
ين} .آأخربان من فضكل فامي اإذا اكن
كاتبِ َ
ين (مالئكة حارسة)َ ،
ك ْم لَ َحافظ َ
س-116-يُذكر يف اليتني (َ :)11-10/82
{وإِ َّ ْ
الاکتبان اثنني آأو آأكرث؟ وعالو ًة عىل ذكل ،فهل معاين (كرمي) و (كرم) حمتواة آأيضاً يف لكمة (كرام) آأم ل؟
ج-116-هذه املالئكة يه اثنان وآأيضاً آأكرث بكثري لأنه يف ماکهنام تأأيت وتذهب مالئكة كثرية التعاقب .لأجل معاين لكمة (كرام) ذات املعاين املمتازة
الكثرية انظر املنجد.
س-117-تقول بأأن الروح الإنسانية ليست يف القرب املادي .يف تكل احلاةل ،آأين تكون لك تكل القبور املذكورة يف القرآن واحلديث؟
ج-117-اإن القرب املادي هو رمز والقرب احلقيقي للروح هو يف العامل الشخيص .ذلكل يف لك تكل الأمور الرشعية املتعلّقة ابلرشيعة آأوالقانون املزنل ويه
مرتبطة ابجلسد امل ّيت هناك تأأويالت ها ّمة ،ميكن دراس هتا يف كتب التأأويل.
ین ا ْلح ِق لِيظْ ِهره عَلَى ِ
ِ
ِ
الد ِ
ین
أَر َسلَ َر ُسولَهُ بِا ْل ُهدَى َود ِ َ ُ َ ُ
س-118-يقول هللا يف الايتُ :)9/61 ،28/48 ،33/9( :
{ه َو الَّذي ْ
ون} .السؤال هنا هو میت س يظهر الإسالم اذلي هو دين احلق عىل لك آأداين العامل وفق ًا لهذا الوعد الإلهيي؟
كرِهَ ا ْل ُم ْشرِ ُ
كلِهِ َولَ ْو َ
ُ
ك َ
ج-118-لقد اس متر ظهور ونرص ادلين احلق ابملعركة الروحية للقيامة .حيث آأن ُه ووفقاً للية ( )71/17اكنت القيامة حتدث من خالل اإمام لك عرص
حيث يقوم هو فيه كخليفة النيب الكرمي ابإجناز الواجب املقدس للمعركة الروحية واليت كنتيج ٍة لها يس متر دين احلق ويهظهر يف لك زمان عىل الأداين
الباطةل .تكرر هجت رد رد هذا النرص الرويح تقريباً  49مرة (يف ادلور السادس ،آأي دور النيب الكرمي محمد /ص.)/
س-119-میت بدآأت سلسةل الانتصارات الروحية ل إالسالم املذكورة يف الأعىل وما هو برهاهنا القرآين؟
ج-119-فامي يتعلق ابدلور السادس ،فاإن القيامة الباطنية الأوىل والنرص الرويح حدث يف زمان النيب الكرمي وهو اذلي يُذكر بوضوح يف سورة الفتح
( .)48الربهان الأول هل هو الفتح املبني ( ،)1/48واذلي هو النرص الرويح اللكّي دلين الفطرة آأي الإسالم بشلك نتيجة القيامة وتسخري الكون.
وبدراسة هذه السورة عن كثب يصبح جل ّياً آأن هناكه فهيا وحتديداً يف الية ( ،)28/48اإشارات اإىل القيامة واملعركة الروحية والنرص اللكّي .ويذكر هذا
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النرص الرويح للنيب الكرمي آأيضاً يف سورة ( )2-1/110هبذه اللكامت({ :اي آأهيا الرسول!) إِذَا جاء نَصر َِّ
اس
َ ُْ
اّلل َوا ْلفَ ْت ُح (الرويح) َو َر ْ
أَیتَالنَّ َ
یدخلُون فِي ِ
د ِ
اّللِ (آأي خشصيتك) أَفْ َواجاً (بشلك ّذرات)}.
ین َّ
َ ُْ َ
ِ
ون اّللَ فَاتَّبِ ُعونِي یُ ْحبِ ْبكُمُ اّللُ َویَ ْغف ْر لَكُ ْم ذُنُوبَكُ ْم َواّللُ
س-120-يُقال يف الية ({ :)31/3قُلْ(اي آأهير ا الرسول) :إِن كُنتُ ْم تُِحبُّ َ
ور َّرِحيمٌ} هل هناك رشط لتباع النيب؟ هل الرصاط املس تقمي هو اس هذا التباع؟ ما الوهجة الهنائية للرصاط املس تقمي وآأين تكون؟ هل
غَفُ ٌ
حصيح آأن نقول يف ضوء القرآن واحلديث آأن هناك النجاح الأعظم للك من عنده العشق الاکمل والتعلرق ابهلل والنيب والإمام؟
ج-120-آ رأن تهتبع اإمام الزمان هو رشط آأسايس لتّباع النيب املقدس .نعم حصيح آأن اتباع النيب هو الرصاط املس تقمي ووهجته الهنائية يه معرفة هللا واليت
تكون يف العامل الشخيص .نعم ،اإنه حصيح بشلكٍ ُمطلق بأأن النجاح الأعظم هو احلب هلل والنيب وإامام الزمان.
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س-121-قلت آأن هناك يف ملكوت هللا يوجد قانون ادلرجات من جانب ،ومن جانب آخر يوجد قانون املساواة .الن آأخربان من فضكل عىل آأي
آأساس يس تحق املرء ادلرجات؟ آأعطنا آأيضاً مثالً لّلرجات من فضكل؟
السمل اذلي يت ته هسلق ُه خطوة خبطوة حیت السقف .وهكذا
ج-121-اإن هللا يُنعم ابدلرجات عىل الناس وفقاً لعلمهم وآأعامهلم الصاحلة .ومثال ادلرجات هو ُ
السمل يكون جلياً بأأن هناكه ابللكامت اخلاصة يف القرآن اجمليد اإشارة اإىل املعراج الرويح مثل :اإميان ،تقوى ،عمل ،معل ،هداية ،عبادة .اخل.
من ادلرجات و ُ
ِ
ِ ِ
ب َوالْ َع َملُ الصَّالِ ُح یَ ْرفَ ُعهُ} من فضكل ارشح حمكهتا؟
ص َعدُ الْكَلمُ الطَّيِ ُ
س-122-يُقال يف الية ({ :)10/35إلَ ْيه یَ ْ
ج-122-كساكل حيرز درجة الفناء يف هللا فاإن الكمه ه ه
ومع ه َُّل ينالن كذكل نفس ادلرجة ويصبحان الكم ومعل هللا .وهذا رس عظمي جداً للمعرفة.
نفس ُه الشهوانية يف اجلهاد
س-123-يُقا ُل يف احلديث( :رجعنا من اجلهاد الأصغر اإىل اجلهاد الأكرب) والسؤال لهام هنا هو :هل املؤمن اجملاهد يقت ُل ُ
نفس ُه الشهوانية؟ هل ُ
حتدث القيامة الروحية نتيجة لهذا املوت الطوعي؟
الأكرب؟ ولِّ هم يقت ُل ه
نفس ُه الشهوانية برايضة خاصة (رايضة روحية) ،وبذكل قد ينال
ج-123-نعم ،يمكن النجاح احلقيقي للجهاد الأكرب يف آأن ُه ينبغي عىل اجملاهد آأن يقتل ه
الرضا ا إللهيي حيث يوجد لك يشء .نعم ،حتدث القيامة الروحية ابجلهاد الأكرب آأو املوت الطوعي.
س-124-وفقاً لبعض العلامء ،هناك ثالثة آأنواع للجهاد-1 :هجاد ضد العدو اخلاريج آأي الكفّار-2 ،هجاد ضد الش يطان-3 ،هجاد ضد النفس الشهوانية.
تصوراتك عنه؟ آأخربان آأيضاً من فضكل آأيّن
ولكن ابلتفكرر مبعىن اجلهاد الأكرب يصل املرء لنتيجة آأن اجلهاد ضد الش يطان والنفس الشهوانية هو ُ
نفسه ،ما ر
يوجد يف القرآن املقدس ذكر آأو اإشارة اإىل اجلهاد الأكرب؟
نفسه .وهو اجلهاد الأكرب .عىل آأية حال ،هناك الّضورة القصوى للعمل احلقيقي
ج-124-حصيح آأن اجلهاد ض ّد الش يطان آأو النفس الشهوانية هو اليش ُء ُ
اليت ل ميكن من دوهنا اإجناز اجلهاد الأكرب (الرويح) .واملاکنني يف القرآن املقدس ،حيث يُذكر اجلهاد الأكرب هام اليتان.)69/29 ،78/22( :
نفسك اليت بني جنبيك) لِّ هم تكون النفس الشهوانية يه العدو الأكرث خطورة؟
س-125-يذكر يف احلديث( :آأعدى عدوكه ُ
لعسل.
ج-125-اإهنا الأكرث خطورة لأن هذا العدو ُ
يكون خمفيّاً .وهو كذكل يظهر عىل آأنه صديق .اإنه ُممثِّّل الش يطان ويعمل مثل ُ
الس ّم املمزوج اب ه
ِ
صدُ السَّبِي ِل َومِ ْن َها َجآئِ ٌر} .ارشح احلمكة من هذا من فضكل؟
س-126-يذكر يف الية (َ :)9/16
{وعَلَى اّلل قَ ْ
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بعمل اإساليم وآأعامل صاحلة حنو هللا وميكن آأن يصلوا اإليه .وعىل
ج-126-هذا تأأويل للرصاط املس تقمي .ومن اجليل آأنه رحةل مقدسة يسافر فهيا املسافرون ٍ
لك حال ،فقد احنرف بعض الناس عن هذا الطريق وصنعوا طرقهم اخلاصة ويه امللتوية واليت ل ميكن آأن تصل اإىل هللا .يُدعى هذا ضالةل.
صر ٍ
ِ
اط مُّ ْستَقِيٍم} .من فضكل ارشح هذه الية؟
س-127-يُقال يف الية ({ :)56/11إِ َّ
ن َربِي عَلَى َ
ج-127-يعين كون هللا عىل الرصاط املس تقمي آأن الإمام اذلي هو مظهر نور الهداية بعد النيب الكرمي ،هو الرصاط املس تقمي يف نورانيته ،لأن لك ما
ينسب اإىل هللا ،هو يف شلك املالك والرجل الاکمل .وذلكل مفن يكون الهادي احلق فهو الرصاط املس تقمي وطريق هللا ،متاماً كام اكن النيب (يف زمانه)
القرآن الناطق والإسالم امل ُ ّجسد ونور يف شلكٍ اإنساين.
ِ
ِ
ِ
ِ
ون؟} ماذا يعين هذا؟
{و َم ْن نُ َعم ْرهُ(بال هناية) نُنَك ْسهُ(من عامل الأمر) في (عامل)الْخَلْ ِق أَفََال یَ ْعق لُ َ
س-128-يُقال يف الية (َ :)68/36
ج-128-احلياة الالمنهتية املذكورة هنا يه عىل ادلائرة العظمى اليت تشمل عامل اخللق وعامل الأمر لكهيام .وهكذا آأثناء الهبوط من العامل العلوي اإىل السفيل
فاإن عىل الاکملني آأن ينكسوا لك مرة .وهذا هو نفس قانون الفطرة اذلي وفقاً هل يُودل الأطفال مقلوبني رآأساً عىل عقب ،واذلي هو ليس عيباً عىل
الإطالق.
س-129-قلت ذات مرة آأنه يف احلقيقة ل يوجد خط فاصل بني املادة والروح اإل ظاهر ًاي آأو جماز ًاي .هل ميكن من فضكل آأن تُقّ ِّّدم برها ًان من القرآن
الكرمي بأأن املادّة والروح هام بُعدين خمتلفني لنفس احلقيقة؟
ماکن حتولت فيه اإىل منجم للحديد .ميكنك الن آأن تقول بيقني آأن
ج-129-يقول هللا يف الية ( )25/57آأنه آأنزل احلديد .آأي آأن روح احلديد آأنزلت يف ٍ
اکن آخر .وهكذا نفس اليشء هل شالکن خمتلفان ،الرويح واملادّي .ويف هذا اخلصوص القانون اللكي آأو قانون الكنوز هو
احلديد هو روح مباکن ومادّة مب ٍ
يف الية ( )21/15اليت تقول بشلكٍ حاس آ ّأن هللا يُ ّزنِّل ُلك يش ٍء من خزائنه اليت يه من نو ٍر وروح.
س-130-خبصوص موت حّضة سلامين /ع /املذكور يف الية ( ،)14/34فاإن سؤالً صعباً جداً يربز فامي اإذا اكن موته جسدي آأم رويح؟ وما املقصود
بدابة الأرض يف هذه الية وما هو تأأويل العصا؟
ج-130-يُذكر املوت الرويح حلّضة سلامين /ع /يف هذه الية واذلي يقوم يأأجوج ومأأجوج آُثنا هءه مبهامجة جسد الساكل ويأألكونه اإىل ح ٍّد ما ويس تلقي
الساكل يف فراشه مُشاهداً بشائر املوت .وبدابة الأرض اليت يه مفرد ومجع يف آ ٍن معاً يُقصد يأأجوج ومأأجوج .وتأأويل العصا هو اجلسد اذلي بدمعه ميكن
ل إالنسان آأن مييش.
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س-131-ما يه حقيقة دابّة الأرض املذكورة يف الية ( )82/27واليت ه
سوف تظهر وتتلكم مع حدوث القيامة؟
ج-131-عندما يُنفخ صور القيامة ،ف إان ّه ابدئاً ذي بدء تطري آأرواح املؤمنني واملؤمنات اإىل ماکن القيامة ولهذه الأرواح روح جامعية تُدعى داب ُة الأرض
(آأي اليت تظهر من آأرض ادلعوة ومتيش) .الايت تعين اإمام الزمان .ذلا فدّابة الأرض هذه يه اليت لها احلق آأن تتلكم وتقول بأأ ّن الناس مل يعرفوا آايت
هللا.
نفسه؟ هل من بني معجزات الاس
س-132-هل الاس الأعظم املذكور يف لك ماکن من القرآن هو بأأفضل مثال؟ هل منبع القرآن والاس الأعظم هو ُ
الأعظم آأن ّه عندما يُذكر بشلكٍ حصيح ،يه رقشه ِّع رر اجلّل ()23/39؟
ج-132-الإجابة عىل هذه الأس ئةل مجي ُعها يه (نعم) .عىل لك حال ،فاإن معىن وحقيقة وروحانية ونورانية الاس الأعظم يه يف اإمام الزمان.
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س-133-هل تتلهطف وتُس ِّلّط بعض الضوء عىل آأمهية آأسامء هللا احلس ىن املذكورة يف الايت ()24/59 ،8/2 ،110/17 ،180/7؟
ِ
نفس ُه يف (ِ ِ :)180/7
ین
ج-133-الإجابة املمتازة لهذا السؤال ُمقهدمة يف القرآن ه
َس َماء الْ ُح ْسنَى(احل ّية) فَ ْ
ادعُوهُ بِ َها َوذَ ُرواْ الَّذ َ
{وّلل األ ْ
َ
ی ْلِحدون فِي ِِ
ون}.
ن َما كَانُواْ یَ ْع َملُ َ
أَس َمآئه َسيُ ْج َز ْو َ
ُ ُ َ
ْ
وسى َوأَِخيهِ(هارون) :أَن تَبَوَّءَا
س-134-ما آأرسار احلمكة يف الية ( )87/10اليت يبدو ه
أَو َح ْينَا إِلَى ُم َ
{و ْ
ليكون فهيا ابب للرمحة؟ الية يهَ :
ِ ِ ِِ
يمواْ الصَّالَةَ َوبَِشرِ الْ ُم ْؤمِنِين}.
اج َعلُواْ بُيُوتَكُ ْم قِبْلَةً(بيتاً هلل) َوأَقِ ُ
ص َر بُيُوتاً َو ْ
لقَ ْومكُ َما بم ْ
ج-134-الأرسار يه:
•
•
•
•
•

ويح مزتامن حلّضة موىس /ع /وحّضة هارون /ع( /النيب والإمام).
آأن يبنوا بيو ًات لاکمل الأ ّمة يف مرص ،آ ّأي العامل الشخيص.
آأن جيعلوا بيوت العامل الشخيص قبةل (بيت هللا) ابلتقدرم الرويح.
آأن يقميوا الصالة الأكرث امتيازاً وقبولً يف نفس بيت هللا هذا.
آأن ّ
يبرشوا املؤمنني ابإظهار مثال اجلنّة يف بيت هللا (احل ههرم املقدس) وهذا الأمر الإلهيي هو غري مقترص عىل حّضة موىس /ع /وحّضة
عيل /ع /بطريق ٍة ممتلئ ٍة حمكة حيث آ ّأن عالقهتام تشابه تكل اليت حلّضة
هارون /ع /فقط ،ولكن يشري آأيضاً اإىل النيب الكرمي واملوىل ّ
موىس /ع /وحّضة هارون /ع./

س-135-آ رأي ٍ
عيل /ع )/مع حّضة هارون /ع /وما هو معناه؟
حديث يشري اإىل تشابه (مولان ّ
عيل /ع( :/آأنت مين مبزنةل هارون من موىس ،ا ّإل آأن ُه ل نيب بعدي) .يعين هذا آأن تكل
ج-135-احلديث املشهور هو آأن النيب الكرمي قال حلّضة ّ
عيل /ع /ا ّإل آأنه ليس هناك نيب بعد النيب
الفضائل الظاهرية والباطنية والامتيازات اليت ختص حّضة هارون /ع /يف القرآن اجمليد ،ختص كذكل حّضة ّ
محمد /ص./
ضي اء و ِ
ِ
ِ ِ
ين} آأيضاً؟
ذ ْ
كراً (ومن خالهلم)للْ ُمتَّق َ
ون الْفُ ْرقَ َ
ار َ
وسى َو َه ُ
ان َو َ َ
{ولَقَ ْد آتَ ْينَا ُم َ
س-136-ما احلمكة من الية (َ :)48/21
ج-136-يعين الفرقان التوراة وآأيضاً املعجزات ،ويعين اذلكر الاس الأعظم .وهب هللا هذه النِّ هعم العظمية حلّضة موىس /ع /وحّضة هارون /ع /وعن
طريقهم للمتقني آأيضاً .يُظهر هذا آأن ُه يف ُ ِّّ
لك نعم ٍة موهوب ٍة من هللا ،فاإن حّضة موىس /ع /وحّضة هارون /ع /اكان معاً.
املطلب! آأطيعوين ،تكونوا ملوك الأرض وحاکهما .اإن هللا مل يبعث نب ّياً ا ّإل جعل هل وص ّياً ووزيراً و واراث وآأخاً
س-137-يقول النيب الكرمي( :اي بين عبد ّ
اكن ُ ر
لك من يُ ِّطع النيب يصبح مكل الأرض؟ اإن مل يكن كذكل ،ماذا يعين هذا احلديث؟
وولياً) .يربز هنا سؤال فامي اإذا ه
يكون
معىن يف ادلين ،ذلكل فاحلديث يعين آأن من يتبع النيب حبق س ُ
ج-137-لهذا احلديث آأمهية جوهرية جيب آ ّأل تنىس آأبداً .ليس للمملكة ادلنيوية ً
هم ِّ ه
كل آأرض العامل الشخيص وآأرض اجلنة .آمني!
س-138-يُقال يف احلديث( :لو مل تكن الش ياطني حتوم حول قلوب بين آدم ،لرآأوا ملكوت (الرويح) (وآأرسار) السامء) .كيف يكون ابلإماکن التخلص
من ُ ّ
لك هذه الش ياطني؟
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ج-138-هو ممكن من خالل موت النفس الشهوانية والقيامة الشخصية .وإان الش يطان آُعطي ُمهةل حیت القيامة ( .)79/38 ،36/15 ،14/7مبا آأن
القيامة الشخصية للعارف يه النرص اللكّي للجهاد الأكرب ،ذلكل فالش يطان والنفس الشهوانية ي هُسخران ومن املؤكد آ ّأن ابلإماکن العارف رؤية العامل
اللطيف.
س-139-عندما ُس ئِّ هل النيب الكرمي فامي اإذا اكن هللا يف الأرض آأم يف السامء ،قال( :هو يف قلب عباد ِّه املؤمنني) .وفوق ذكل ،يُذكر يف حديث قُديس(:مل
يه هسعين آأريض ول ساميئ ولكن ِّ
وس هعين قلب عبدي املؤمن ا ِّ ّللني والوادع) .والسؤال هو فامي اإذا اكن النيب الكرمي قد هح هص هل عىل املعراج يف قلبه املبارك
آأم يف السامء.
ج-139-اكن معراج النيب الكرمي يف سامء العامل الشخيص (القلب).
يودل مرتني) .كيف ميكن للشخص آأن ه
س-140-يقول حّضة عيىس /ع( :/لن يدخل ملكوت الساموات من مل ه
يودل مرتني؟ وهل يعين ملكوت
الساموات ،ملكوت اجلنة؟
ج-140-اإن الولدتني مرتبطتان ابلتق ردم الروحاين .آأولً ميوت السالكون/عرفاء ادلين احلقيقي يف هذه احلياة وتُعاد ولدهتُ م اثني ًة مبعجزة إارسافيل وعزرائيل
فق كبري وتُعا ُد ولدههتُ م اثني ًة عند لك مرحةل العقل .وهذا معىن كوهنُ ُم ُو ِّ ُدلوا مرتني .مث يدخلوا جنة وملكوت احل ههرم
ومن مث بعد اجتياز لك املراحل ميوتون بر ٍ
املقدّس .نعم ملكوت الساموات يعين ملكوت اجلنّة.
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وحنَا فَتََمثَّلَ لَ َها بَشَراً َسوِی اً} هل تتلُطف وترشح بعضاً من آأرسار معرفهتا؟
أَر َسلْنَا إِلَ ْي َها ُر َ
س-141-يُذكر يف الية ({ :)17/19فَ ْ
ج-141-رو هحنها تعين :نور ،مالك ،روح النيب ،روح الإمام .متثل تعين :آأن يتخذ ش ً
اكن
الک .برشاً سو ًاي تعين :الرجل الاکمل بلك انحية .اإذن ،فهو قد ه
املالك املُته هج ّيل آأو هجت ّيل النيب آأو الإمام يف اجلسد النوراين .واليشء نفهس ُه هو الشبيه (اجلسد املثال) .هناك آأرسار كثرية آأخرى فيه ،ولكن النقطة
نفس ُه للساكل يف
الأساس ية والّضورية يه آأن ُه آأحدُ مراحل الروحانية اليت تُدعى مرحةل الإبداع (مزنةل الإبداع) اليت ُجي ّهيل فهيا الإمام صلو ُات هللا عليه ه
اجلسد النوراين .آأي آأن الإمام يُبارِّكُ رؤيتہ املقدسۃ يف اجلسد الإبداعي.
ِ
ِ
ِ
ين(من آأجل
س-142-يُذكر يف اليتني ({ :)34-33/3إِ َّ
ان عَلَى(مجيع) الْ َعالَم َ
اصطَفَى آدَمَ َونُوحاً َوآلَ إِ ْب َراهيمَ َوآلَ ع ْم َر َ
ن اّللَ ْ
ِ
ض َها مِن بَ ْع ٍ
يع عَلِيمٌ} .وفق ًا لهاتني اليتني ومبا آأن هؤلء الوهجاء قد اختريوا من بني آأهل العامل ب أأرسه،
ض َواّللُ َسم ٌ
النبوة والإمامة) ،ذُرِیَّةً بَ ْع ُ
اكن هناكه آأانساً يف زمن حّضة آدم /ع /آأيضاً؟ يكون الاختيار آأو الاصطفاء عىل آأساس فضائل ُمحددة .ما اكنت فضائِّلُهم؟ ومن
هل يعين هذا آأنه ه
الواحض آأن ُه يف سلسةل الاصطفاء هذه يُشر همل كذكل آأسالف النيب الكرمي لأهنُم مه ابلتحديد سالسل اإبراهمي /ع ./والن ،آأخربان من فضكل ما ادلين
اذلي اكنوا يهتب ُعونه ُه وما ادلرجة اليت اكنت موهوب ًة هلم من ِّق هبل هللا؟
مبعىن حقيقي ووفقاً للية ( )70/17فقد وهب هللا
ج-142-نعم ،وفقاً لليتني ( )34-33/3اكن هناك آُانس يف زمن حّضة آدم ،لأهنم اكنوا آأبناء آدم ً
رشفاً عظاميً لبين آدم /ع ./واكن آأسالف النيب الكرمي يتبعون دين اإبراهمي /ع( /احلنيفية) .انظر الايت ( )78/22 ،125/4 ،95/3 ،135-130/2يف
تقرون يف آأسالف النيب الكرمي.
القرآن حيث يُدعى ُ
دين اإبراهمي /عُ /
نفسه (اإسالم) واس مترت سلسةل الأمئة املس ّ
يكون واحض ًا حقيق ًة وممتلئ ًا وبس يط ًا وموجزاً ومنطقي ًا وحاس ًام ومذه ًال ويؤ ِّّكد بشلكٍ ُلكي آ ّأن سلسةل النور
س -143-هز ِّّودان من فضكل بربهان من القرآن ُ
تس متر للأبد.
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ور عَلَى نُورٍ} يف الية ( )35/24واذلي يعين آأن حلقات سلسةل النور ُمت ِّصةل ببعضها البعض وسلسةل نور
ج-143-برهان ل مثي هل هل كهذا هو {نُّ ٌ
هللا هذه تس متر من الأزل .واليشء نفسه آأيضاً هو حبل هللا النوراين املتني واذلي ل بُد هل آأن يبقى موجوداً دامئاً بني الناس .وإاين مؤمن عىل حن ٍو راخس
ور عَلَى نُو ٍر} يه آأيضاً رور رد ووظيفة (آأن تذكر لكمة /عبارة ابس مترار) للتفكرر والعمل .ذلا اقرآأهها وتفكر فهيا هم ّر ًة بعد آأخرى .وإان شاء هللا ،لن
ب أأن {نُّ ٌ
تكون هذه العبارة التأأ رملية غري ممثرة آأبداً.
ِ
س-144-يُذكر يف الية ({ :)54/4أَم یحسدون النَّاس(آأي الأمئة) عَلَى ما آتَاهم اّلل مِن فَ ِِ
ضله؟ فَقَ ْد آتَ ْينَا آلَ إِ ْب َراهيمَ
َ ُُ ُ
ْ
ْ َْ ُ ُ َ
َ
ِ
اهم مُّلْكاً عَ ِظيماً} .من فضكل ارشح احلمكة من هذا التعلمي القرآين وآأخربان من مه آآل اإبراهمي /ع /وكيف ميكن آأن
اب َوالِْح ْ
ك َمةَ َوآتَ ْينَ ُ
الْكتَ َ
يُ هعرفوا؟
ج-144-ابدئاً ذي بدء ،وبال آ ِّّأي ٍ
سليَّل والأمئة من ُذ ّرِّيت ِّه مه آآل اإبراهمي /ع ،/نتيج ًة لكوهنم من عائلته .وآية معرفهتم يه
شك آأو جدال ،النيب الكرمي هو ُ ُ
وراثة القرآن واحلمكة واملكل الرويح .آأي آأن ُه طاملا يوجد القرآن احلكمي يف هذا العامل فاإن سلسةل وراثته ستس متر آأيضاً ( )32/35وسوي ًة مع الكتاب
الساموي يوجد آأيضاً دامئاً النور املزنل (.)15/5
س-145-يُقال يف الية ({ :)28/43وجعلَها َِ ِ ِ ِ ِ
ون(اإىل هللا)} هل تتلطف وختربان احلمكة التأأويلية من
ََ َ َ
كل َمةً بَاقيَةً في عَقبِه لَ َعلَّ ُه ْم یَ ْرِج ُع َ
هذه الية؟
ج-145-احلمكة التأأويلية لهذه الية يه آأن حّضة اإبراهمي /ع /جعل ِّرس املعرفة اللكمة ادلامئة (الاس الأعظم) يف ُذ ّرِّيته ،وبذكل قد يرجع الناس دامئاً اإىل
معرفة هللا من خالل ُذ ّرِّية اإبراهمي /ع ./ومن الواحض هنا آأن سلسةل آآل اإبراهمي/آآل محمد تس متر دامئاً يف هذا العامل ،لأن اللكمة ادلامئة يه يف هذه
السلسةل.
س-146-يُقال يف احلديث( :النظر اإىل الإمام عبادة والنظر اإىل املصحف "آأي القرآن" عبادة "آأيضاً") .ما نوع النظر اإىل الإمام آأي القرآن الناطق
واملصحف آأي القرآن الصامت ،اذلي ميكن آأن يكون عبادة؟ اإن بورِّكه خشص ما بنيل الرؤيۃ النورانيۃ ل إالمام والقرآن ،فأأ ري نوعٍ من العبادة تكون هذه؟
ينظرو هن اإىل الإمام احلقيقي والقرآن الكرمي اب ٍ
إخالص و ُح ّب ،فاإن تكل عبادهتُ م البرصية .آأ ّما عبادة الرؤيۃ النورانيۃ ل إالمام
ج-146-ابلنس بة لأولئك اذلين ُ
والقرآن فهيي رفيعة عىل حن ٍو عالٍ جداً .ومبا آأن آأحد آأسامء الإمام هو آية (اإشارات ،معجزات) والقرآن هو آأيضاً خالصة الايت ،لهذا وطبقاً للوعد الإلهيي:
{سنُرِ ِ
یه ْم آیَاتِنَا )53/41( }....ميكن للناس آأن يه هروا لك معجزات الإمام العيل والقرآن العظمي مضن آأنفسهم.
َ
عيل /ع ./هل ترشح لنا من
س-147-ذات ّمرة وابلإشارة لوجه ادلين ،كنت قد قلت آأن آأم الكتاب يه ظاهر ًاي سورة الفاحتة وابطنياً يه حّضة ّ
برهان هذه احلقيقة من الس نّة الإلهية؟
فضكل وابلأمثةل والرباهني بأأي معىن تكون سورة الفاحتة آأ رم الكتاب؟ وما هو ُ
ج-147-اإن شاء هللا ،ميكن الإجابة عىل هذا السؤال بأأجزا ٍء كثرية .بعض مهنا هو:
الس نة
اجلزء -1-تُدعى سورة الفاحتة أآ رم الكتاب بسبب مشوليهتا القصوى وبرهان هذا هو آأن ُلك ِّح همك ولآلئ القرآن احلكمي جممتعة سوي ًة فهيا .الربهان من ً
يبسطه دامئاً يف هذا العمل حمك ُته الهائةل .وهكذا فاملعجزة الأوىل والأمه للقرآن
الإلهية هو آأن هللا هو القابض والباسط دامئاً ،ذلكل فهو يقبض الكون و ُ
احلكمي يه آأن ُه مبوجب مع َِّّل ،فاإنه يُ رق هبض ويُ هبسط كذكل.
اجلزء -2-وفقاً لرواية ،فاإن عمل لك الكتب الساموية املقدسة هو يف القرآن اذلي عل ُم ُه بأأ ِّ ِّ
مكَّل هو يف سورة الفاحتة ،واذلي يف سورة الفاحتة هو يف بسم هللا
واذلي يف بسم هللا هو يف بسم اليت جوهرهُا هو يف (الباء) والاس القدمي والأصيل للباء هو بيت ،واذلي يقصد به النيب الكرمي اذلي هو بيت احلمكة
عيل /ع ./وفامي خيص النقطة،
عيل /ع /هو اببُه .انظر (خمططات احلمكة) ،آأحد كتيب اذلي يُ هب ُني فيه آأن النقطة حتت الباء يه مثال حّضة ّ
وحّضة ّ
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لحظ آأن اليشء الأول اذلي خلقه ُه هللا هو العقل .عندما رآه العرفاء يف شلكه الأزيل ،هتوصلُوا ملعرفة آأنه مثل النقطة ،آأي لؤلؤة فريدة ويه الكتاب
املكنون .وإان هللا وحده ُه هو اذلي مي ِّكنُ ُه آأن جي هم هع عمل وحمكة الكون يف اللؤلؤة املكنونة.
اجلزء -3-اإن القرآن املقدس هو مدينة العمل الساموي ،وامحلدُ آأي سورة الفاحتة يه بيت احلمكة الإلهية يف هذه املدينة .يُنر هس رب هذان املثالن للنيب الكرمي
عيل /ع /هو الك بوابة هذه املدينة وكذكل ابب هذا البيت .وابلنس بة لشمولية سورة امحلد (الفاحتة) آأو آأم الكتاب ،فاإن هناكه
حتديداً ،وحّضة املرتىض ّ
آأش يا ًء ل ُحتىص يف القرآن مرتبطة هبا وبلك لكمة مهنا (آأم الكتاب) .وقد ُذ ِّك هر مس بقاً آأن هناكه نقطة بأأول امحلد ابذلات .ومن املذهل للغاية آأن ُه ليس فقط
حمتوى يف نفس النقطة الواحدة .آأي آأن هناك آأحرف فقط
من انحية املعىن ،ولكن آأيضاً من انحية الشلك الظاهري لكتابة الأحرف ،فاإن القرآن بأأمكَّل ً
يف الكتابة الظاهرية للقرآن وإاذا حللنامه سنتوصل ملعرفة آأهنا مؤلفة من نقط فقط .وهكذا فاإن وحدة لك هذه النقط يه يف نقطة الباء يف بسم هللا يف
امحلد ،وتعدرديهتا يه يف لك تكل النقاط اليت ل تُ هع ّد واملذكورة يف الأعىل .اإذن ،مفثا ُل متدرد القرآن من نقطته الأولية ومن مث تهقهلر ُص ُه يف نفس النقطة هو
مثال مذهل للغاية.
اجلزء -4-الباء (ب) هو احلرف الأول من سورة الفاحتة ولفظه الأصيل هو بيت اذلي يعين مزنل ويش متل (معاين) لك تكل الايت املقدسة املتعلّقة ببيت
آأو بيوت .تُذكر يف هذا البيت بداي ًة وقبل لك يشء ،بيوت هللا تعاىل كبيت هللا واملسجد احلرام والقبةل .اخل .ومن مث تُذكر بيوت الناس املرتبطة هبذا العامل
والعامل الخر ،مثل دار وداير والبرشى املنعشة للروح يف هذا الوصف يه آأن ُه آأيامن ُذ ِّك هر بيت هللا يف السامء والأرض ويف هذا العامل آأو العامل الخر فاإنه
يعين ا إلمام.
اجلزء -5-مث يأأيت ِّذ ُكر اس املش تق من ُ ُمس ّو اليت تعين رفع ًة وعالء ومن نفس اجلذر (سامء) .وفامي يتعلق ابلس آأو الأسامء ،فهيي تضم لك الايت القرآنية.
وهكذا مفعاين بسم هللا حتتوي لك آأسامء هللا والتأأويل القرآين للك اس .وفض ًال عن ذكل ،فاإن يف بسم هللا آأرساراً عظمية لعمل الأسامء .والنقطة الأكرث
آأمهية يف آأن فهيا اإشار ًة اإىل اس هللا الأعظم احلي ،اذلي هو اإمام الزمان .تفكر مل ّياً :آأليست براكت الك ادلارين مجيعها يف الاس الأعظم؟ وإاىل ح ٍّد آأبعد،
عليك آأن تتفكر مبعاين سامء وساموات .آأل يُذكر العامل الظاهري والعامل الباطين بكرثة يف معانهيام؟ يُظهر هذا آأن كزن القرآن مذكور يف بسم هللا .وفض ًال عن
ذكل ،فاإن فهيا الرس العظمي للأكوان الالمعدودة واحدة تِّ هلو الخر.
اجلزء -6-هناك وهجات نظر خمتلفة فامي يتعلق ابش تقاق لكمة (هللا) ،وفق ًا لإحداها فقد اكنت ابلأصل (ا ه رهل)ُ ،مث ُر ّمخ رهت مهزهتُ ا وآأضيفت اإىل آأل التعريف
ِ
واس تخدمت بشلكٍ خاص (للباري) تعاىل ،مبعىن املعبود .وفقاً لوهجة نظ ٍر آأخرى فهيي مش تقة من (آ ِّأهله) ،آأي ُذ ِّه هل واحتار .وهكذا فاهلل تعين الواحد
اذلي بشمولية ذاته وصفاته يُذ ِّهل ُوحي ِّ ّهري العقل الإنساين .وفقاً لوهجة نظر اثلثة ،فقد اكنت اإهل ابلأصل ( ِّوله) اليت استُب ِّدله رت فهيا الواو ابهلمزة .وتعين هو ِّهله:
خملوق هو ُمنرته ٍش حبب هللا ،ذلكل فهو يدعى هللا ابلرمغ من آ ّأن عشق بعض اخمللوقات اإجباري.
آأن يفقد املرء عقَّل ويصبح جمنو ًان ابلعشق .ومبا آأن ُلك ٍ
نفسهُ .ومبا آأن هللا آأيضاً حمتجب وخمفي عن الأعني فهو يُدعى
نفسهُ ،آأن ُخيفي ه
وفقاً لوهجة نظر رابعة ،فأأصل هللا هو ه(ل هه-يهلو ُه-لياهاً) اليت تعين آأن حيجب ه
هللا.
وعىل الرمغ من آأن لك وهجات النظر هذه حصيحة ،فاإن هناك صوت قلب العشاق يف وهجة النظر الثالثة .يقول البعض آأن لكمة عشق ل توجد يف
القرآن .هذا غري حصيح ،اإهنّ ا توجد يف القرآن بطرق كثرية .فعىل سبيل املثال ،دعوان نتفكر مببدآأ الية ({ :)89/16ونََّزلْنَا عَلَي َ ِ
اب تِ ْبيَاناً
َ
ْ
ك الْكتَ َ
ِ ِ
يٍء} يف س ياق (لك يشء) جيب عىل الشخص احلكمي آأن ُ هحي ِّلّل فامي اإذا اكن العشق الإلهيي مرشوحاً يف القرآن آأم ل! اإن اكن مرشوحاً،
لكُل شَ ْ
فكيف؟
ابختصار ،علينا آأن نُقه ِّّدر الشمولية القصوى لس (هللا) فامب آأن هللا يُ هم ِّثّل الاس القامئ بذاته (هلل) ،ذلكل فالقرآن بأأمكَّل مرتبط هبذا الاس بشلكٍ مبارش
آأو غري مبارش ،من خالل لك الأسامء الوصفية .آأي آأن اك ِّم هل القرآن هو الكم هللا تعاىل .اإن اكنت تكل يه احلاةل ،عندئ ٍذ ،لِّ هم ل ينبغي للتسمية (البسمةل)
آأن حتوي جوه ههر ُ ّ
لك املعاين القرآنية ،بيامن يوجد فهيا الاس الأكرث مشولية هلل؟
يكون معلوماً آأن للأسامء الإلهية مظاهرها (موضع التجلّيات) ومه الأنبياء والأمئة يف آأزمنهتم اخلاصة .وإاهنم مه اذلين يكونون ،وطبقاً
اجلزء -7-جيب آأن ه
للية ( )180/7الأسامء احلس ىن (الأسامء الأكرث جاملً آأو الأفضل) لأن ُلك نيب ُ ّ
ولك اإمام هو يف زمانه اخلاص مبرتبة الاس الأعظم .وهكذا مفظهر (موضع
ّ
{و َما
التجيل) امسي الرمحة اللكية ،الرمحن ،الرحمي املذكورين يف التسمية وامحلد ،هو النيب الكرمي والربهان الساطع هل هو يف الية (َ :)107/21
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ِ ِ
ين} ابلإضافة ،فاإن هناكه آأسام ًء ُمحددة من بني الأسامء املباركة للنيب الكرمي اليت ت رُظهِّر نفس مقامه مكظهر ،مثل
أَر َس ْلنَ َ
اك إَِّال َر ْح َمةً ل ْل َعالَم َ
ْ
الأسامء الأربعة هلل ،الأول والخر والظاهر والباطن املذكورة يف الية ( .)3/57هذه الأسامء يه من بني الأسامء املباركة للنيب الكرمي آأيضاً.
ِ
اجلزء -8-يُذكر بعد التسمية{ :الْ َح ْمدُ ّللِ َر ِ
املدح الأكرب (محد=العقل اللكّي) يعود هلل اذلي يُغ ّذي العوامل الشخصية بنور
ين} .الفحوىُ :
ب الْ َعالَم َ
العقل ،وليك ينجز هذا الهدف يُ هع ّني بني الناس ُمغه ِّّذي العقل وبذكل ل يكون عندمه ُح ّج ًة عليه ( .)165/4لحظ ابنتباه آأن احلمكة الأكرث اإذهالً للقرآن
لك تكل الايت اليت تُذكر فهيا لكمة (محد) هو من حيث آأهنا من بني الأرسار العظمية لل هح هرم املُقهدّسُ ،
مسو ُ ّ
ذات آأهنار
حيث توجد اجلنّة ُ
احلكمي يه آأن ّ
العقل ُ
اللكّي والنفس اللكية والناطق والأساس (.)15/47
رص ما مه عوامل .وهكذا فمك عدد الناس آأو العوامل اليت ُوجِّ ر
دهت وسوف توجد يف الأدوار الالمنهتية للاميض
اجلزء -9-اإن ُلك فر ٍد هو عامل وآأهل ع ٍ
(رب) ( ُمغ ّذي الروح والعقل) ،هو هذا
واملس تقبل! هللا هو ذاك الرب القادر اذلي ميكن آأن ّ
يرّب لك هذه الناس آأو العوامل روحياً وعقلياً .وهكذا فـّ :
الاس الطاهر واملبارك وامليلء ابحلمكة اذلي تبدآأ به ُمعظم الأدعية القرآنية املُجابة .وهو ف ّعال جداً يف إازاةل مصيبة ويف حتقيق الرغبات .حیت آأن اإبليس
عندما ُطر هد من مرتبة املالئكية ،دعاه ابلقول (رّب) والمتس ُمه ًةل حیت يوم القيامة (.)79/38 ،36/15
اجلزء -10-مت رشح الرمحن والرحمي مس بقاً .ماكل يوم ادلين ،الفحوى :هو س يِّّدُ يوم احلساب ،املكسو ابلسلطة واذلي هو مكل .هذا يعين آأن حرية
الاختيار تعطى للناس يف هذا العامل ولكن لن حيصل آأحد يف يوم القيامة عىل آأي اختيار .دعوان نفحص الن الأحرف الأساس ية لـ(ماكل) واليت يه
(ممي ،لم ،اكف) .اإن الاش تقاقات واملواضيع من نفس اجلذر يف القرآن الكرمي يه رائعة حقاً ،مثل ُم ركل (مملكة هللا ،اململكة الروحية) ،هم ِّ ر
كل ( همكل آأي
كل آأي :الإمام) ُم ر ر
كل ( هم ِّ ر
ماكل املُكل (س ّيِّدُ اململكة) ،هم ِّ ر
هللا)ُ ِّ .
كل عظمي (مملكة اجلنة العظمية) ،املُلوك (ملوك ،آأي :الأمئة الأطهار)ُ ،ملُوك (آأولئك اذلين
آأصبحوا ملو ًاك بفناهئم يف الإمام الطاهر من ّذرية محمد (ص) يف الروحانية واجلنة) ،هم ه ر
كل (مالك) ،مالئكة (مجع مالك ،املالئكة) ،ملكوت (عامل الأرواح
كل غري مس تخدمة يف القرآن الكرمي لأي هم ِّ ر
واملالئكة) .وينبغي آأن يُالحظ آأن لكمة هم ِّ ر
كل دنيوي.
اجلزء -11-تس تخدم لكمة (يوم) بأأشاکلها اخملتلفة  474مرة ،و ُمعظمها تس تخدم ليوم القيامة .وهكذا مفوضوع القيامة ِّ
منترش آأيض ًا يف آأحناء القرآن وهذا ُلك ُه
ممتركز يف لكمة (يوم ادلين) (يوم القيامة) .ابلرمغ من آأن للقيامة آأسامء كثرية آأخرى ،فاإن حبثنا ُمقته ِّرص عىل اللكامت الشامةل لسورة آأ ّم الكتاب وهكذا ففي
رص ،دلو ٍر ،ومن آأجل دو ٍر عظمي آأيضاً ،وهلل آأيضاً آأايم ح ّية.
القرآن احلكمي تس تخدم هذه اللكمة ليوم عادي ،ليو ٍم خاص ،لع ٍ
الدین عِند اّللِ
ن ِ
اجلزء -12-للكمة دين ٍ
معان ِّعدّة :دين ،اإميان ،ثواب ،جزاء ،طاعة ،قانون ،حمك وتسلمي ،كام يقال يف الية ({ :)19/3إِ َّ
َ َ
اإلِ ْسالَمُ} .والسؤال هنا هو :اإسال ُم ماذا آأو آ رأي يش ٍء؟ اجلواب :هو اإسالم وجه الروح لصورة الرمحن .اإهنا رحةل طويةل من العمل والعمل ،ولها مراحل
كثرية .وبسبب هذا فقد عهر هف ُ ر
لك مسافر هذه الرحةل حسب مداه/نطاقه .ومع ذكل ،آُ ِّم هر آأن علينا آأن نتفهكر ابلقرآن احلكمي مر ًة تلو الأخرى وهكذا نسأأل
{أَسلِ ْم}ما املعاين احلقيقية لهذا الأمر؟ مبا آأن حّضة اإبراهمي /ع /اجتاز مراحل
قلوبنا ماذا قال هللا حلّضة اإبراهمي /ع ./قال هل يف الية (ْ :)131/2
كثرية ،ذلكل حاولوا آأن تُقه ِّّدروا ،آخذين س ياق الية بعني الاعتبار ،يف آأي مرحةل آُص ِّد هر هذا الأمر حلّضة اإبراهمي /ع ،/خليل هللا! ابختصار هذا الأمر
هو مبعىن نيل روح الإسالم.
اك نَعبد وإِیَّ َ ِ
ين} (حنن نع ُبدُ كه وحدهك ه
ومنك وحده كه نلمتس املساعدة).
اجلزء -13-مث يُذكر{ :إِیَّ َ ْ ُ ُ
اك نَ ْستَع ُ
لك فرد بأأن ّ
الفحوى :يوجد يف هذه الية املباركة اإشارة اإىل معرفة هللا وتوحيده ،ويؤمر ُ ر
يتخىل عن التقليد ،وبأأن يبحث عن احلقيقة واليت من الهام للغاية
اك نَعبد وإِیَّ َ ِ
ين} .هذا تأأويل عرفاين لية متثيلية جليةل( .انظر
العمل وفقها ،وإا ّل س ُ
يكون صعباً بل مس تحي ًال آأن ُ هجي ِّ ّسده حقيقة {إِیَّ َ ْ ُ ُ
اك نَ ْستَع ُ
الرس الأعظم من خالل العمل احلقيقي .معرفة النفس ومعرفة هللا حيث يصبح بني املرء وقلبه .فالقلب هو كتةل من
الية  .)24/8ينبغي آأن تعرف هذا ِّ ّ
اللحم والروح والعقل وآأيضاً الإمام من ّذرية محمد /ص ./اإن القلب يف احلقيقة هو مبعىن آأن الإمام هو مرآة التجلّيات اليت من خاللها ميكن ملعرفة هللا آأن
املباركة يه بأأ ّن هناك عارف من انحية ،ومرآة القلب من الناحية الأخرى وبيهنام آأي يف املرآة
ُحت هرز .اإن الإشارة املليئة ابحلمكة واليت تُذكر يف هذه الية ه
تكون صورة الرمحن.
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ِ
أَن
يُقا ُل يف سورة يس واليت يه قلب القرآن{ :أَلَ ْم ْ
ينَ ،و ْ
ان إِنَّهُ لَكُ ْم عَدُوٌّ مُّبِ ٌ
أَع َه ْد إِلَ ْيكُ ْم یَا بَني آدَمَ أَن َّال تَ ْعبُدُوا الشَّ ْيطَ َ
اعبدونِي هذَا ِ
يطان بدراية ،ولكن العصيان الأخطر ُيرتكب
ص َراطٌ مُّ ْستَقِيمٌ} ( .)61-60/36من اجليل آأن ما من آأح ٍد يف العامل يع ُبد الش ه
َ
ُْ ُ
ً
نتيج ًة للجهل وغياب املعرفة .وهكذا فالطريقة اليت يهمدح فهيا القرآن احلكمي العمل واحلمكة تتضمن كذكل مدح املعرفة .اإذن هناك  27ماکان يف القرآن اجمليد
ُ
حيث يُذكر الأمر (اعلموا).
رشحت هذا حتت عنوان (التأأويل العرفاين) ،آأي التأأويل يف نور املعرفة واذلي هو مفتاح لكزن ابلنس بة لأهل احلمكة لأن آ هأمر هللا هو الّضوري
ُ
لقد
للغاية .س يكون هناك تأأييد ساموي اإن شاء هللا من آأجل العبادة مع املعرفة .ولكن س يكون هذا التأأييد عىل الأغلب يف الأمور ادلينية.
ِ
ِ
المستَقِيمَ} .الفحوى :اجعلنا نهتهقهدم عىل الرصاط املس تقمي حیت الوهجة
اجلزء -14-مث يأأيت التعلمي من خالل الأمر الإلهيي{ :اهدنَ ا الص َراطَ ُ
الهنائية .ههبنا معرفة مظهر نور هدايتك حیت ننجز ذكل .وإاذا تفكّ هر احلكامء يف هذا سيتوصلون ،بفضل هللا ،ملعرفة آأن الرس الأعظم لأم الكتاب هو يف
املبارك.
هذا ادلعاء ه
ِ
يهم غَيرِ (ليس رصاط) المغض ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ين}.
مت عَلَ ْ
ین َ
وب عَلَيه ْم َوالَ (آأولئك) الضَّال َ
َ ُ
اجلزء -15-ومن همث ِّقيل{ :ص َراطَ الَّذ َ
أَنع َ
ه
الفحوى :اجعلنا نتقدم عىل طريق آأولئك اذلين وهبهتم نِّ هع ه
بغضبك الشديد ،ول عىل طريق آأولئك الضالني .واذلين
مك ،وليس عىل طريق آأولئك املُبتهلني
منحهم هللا نِّ هعمه مه النطقاء والأسس والأمئة واحلجج .ومن يطع هللا والرسول س يكون من بني رفقاء تكل ادلرجات (.)69/4
ما ذكر هو بعض الرباهني اليت تتعلق بشمولية آأم الكتاب الفائقة.
امحلد هلل رب العاملني!
س-148-دليك اهامتم كبري ابلعمل الروحاين ،هل ختربان من فضكل ،يف نور العمل الروحاين ،اإىل آأي مدى سيتقدم العمل املادي؟
ج-148-ميكنه آأن يتقدم حیت ظهور العمل الرويح وذاك الوقت ليس ببعيد جداً .وحیت الن يوجد وراء العمل املادي حمك العمل الرويح ،كام يقول القرآن
ٍ
ِ
ذكر للحركة الروحية واليت وفقاً لها تكون لك ا ألش ياء املادية بتعاقب.
ون} .وهذا هو ً
يف الية ({ :)33/21كُلٌّ في فَلَك(فلكهم اخلاص) یَ ْسبَ ُح َ
اإنه مبدآأ ُ ّلكي.
س-149-هل ترشح ،لطفاً منك ،احلقائق واملعارف اللكية املذكورة يف الية ({:)115/2فَ ْأَینََما تُ َولُّواْ فَثَمَّ َو ْجهُ اّللِ}.
ج-149-احلمكة التأأويلية من هذه الية يه آأن النور آأو جتيل املظهر (موضع التجيل) اذلي هوه ههب مرتبة (و ُهجهُ) (وجه هللا) ،هو يف لك ماکن .وهذا ألن
(لك اللكيات) .متاماً مثلام يكون نور الشمس يف لك ماکن يف ِّ ّ
آأش ياء معينة يف مملكة هللا يه ُ(لكّ) وآأش ياء معينة يه ُ(لكّيات) ويشء واحد هو ُ ر
حزي
نظامه ونور هللا حييط الساموات والأرض ويوجد يف لك ماکن ويُال ِّحظ لك يشء.
س-150-ما من آية يف القرآن احلكمي ا ّإل وممتلئة جبواهر العمل واحلمكة .عىل آأية حال ،قد تكون معجزة الهداية الإلهية آأن جتذب القلب لك مرة آية مع ّينة،
فعىل سبيل املثال ،ما معىن ( هم ربلهغ) يف الية ()30/53؟
تدرج الوصول .آأي ماکن امتداد العمل ومرتبة
ج-150-مبلغ يه املصدر ( )nomenvasis ,mimiمن بُلوغ (وصول) .وهكذا مفبلهغ تعين مدى ،جمال آأو ّ
جيل بوضوح من هذه الية آ ّأن هناك درجات جامعية وآأيضاً فردية للناس يف العمل
العمل ومرحةل من بني مراحل ل ُحتىص لرحةل العمل للك فرد .وهو ٌّ
ادليين ،متاماً كام آأن آأمم العامل غري متساوية يف التقدرم املادي ،وآأهل البّل غري متساوين يف العمل ادلنيوي واملهارات.
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صندوق اللآلئ -16-
س-151-قدمت برها ًان قرآنياً مرشقاً فامي يتعلق بدرجات العمل ،اإل آأننا نش تاق لأكرث ،لطفاً منكّ ،هال زودّتنا بأأكرث يف هذا اخلصوص؟
ج-151-حيامث تذكر ادلرجات يف القرآن احلكمي ،فهيي تشري اإىل درجات العمل والعمل.
•
•
•
•
•

انظروا الية (.)11/58
ابملعارج ( )38/52 ،5/32 ،3/70يقصد ادلرجات.
تصعد ادلرجات اإىل العرش (.)15/40
للتقدرم يف درجات العمل والعمل ،هناك ابتالء دامئاً (.)2/67
ا ّإن لك ابتالء هو من آأجل صعود ادلرجة (.)155/2

س-152-هل ابإماکنك آأن تق ِّّدم آأيضاً حديثاً يثبت آ ّأن الناس مه بدرجات من العقل والعمل؟
ج-152-نعم ،هناك حديث يقول( :حنن معارش الأنبياء نلكم الناس عىل قدر عقوهلم) .من هذه الرباهني والأ ّدةل يتضح آأن تعالمي القرآن واحلديث املمتلئة
حمكة ،يه بدرجات.
س-153-اإشار ًة اإىل الية ( )124/2كنت قد قلت آ ّأن الأرسار العظمية ل إالمامة يه خمبّأأة يف القصة القرآنية حلّضة اإبراهمي /ع ./آأخربان من فضكل ،يف
تكل القصة ،ما هو تأأويل بناء الكعبة ،بيت هللا؟ وما هو املعىن الباطين للقبةل؟ وما يه احلمكة يف تسمية الكعبة البيت العتيق ()29/22؟
ج-153-ا ّإن تأأويل بناء بيت هللا اذلي جرى من قبل حّضة اإبراهمي /ع /وحّضة اإسامعيل /ع ،/هو آ ّأن لك نيب ولك اإمام ،وبأأمر من هللا ،يبين بيتاً هلل
خشيص انحج ،متاماً مثلام آُ ِّم هر حّضة موىس /ع /وحّضة هارون /ع /لحقاً ،بأأن يفعلوا ذكل آأيضاً ( ،)87/10املعىن الباطين للقبةل هو
(قبةل) يف لك عامل ٍ
الإمام ،لأن بيت هللا ادلاخيل هو الإمام .واحلمكة من تسمية بيت هللا ابلبيت العتيق يه آأن نور الإمام يكون قدمياً .وجيب آأن يُالحظ آأن لك ما ُجيهدد
دامئاً هو قدمي وعىل السواء جديد متاماً كام يُظهر اترخي الكعبة آأن بنا هءها آُعيده ّمر ٍات عدة ،ومع ذكل ،فالقرآن يس ّمهيا البيت العتيق .وهكذا ل ميكن آأن
يكون هناكه آأدىن ٍ
شك يف كوهنا البيت العتيق.
س-154-آأهو حصيح آأن الإنسان اس متر بكونه حمولً من كوكب اإىل آخر؟ وهل املفهوم بأأن دين الفطرة (آأي الإسالم) قدمي هو مفهوم حصيح؟ تبقى
الس نّة الإلهية دامئاً نفسها ،ولكن كيف؟ وهل حصيح آأن سلسةل الأوادم آأبدية؟ آأحصيح آأيضاً آأن لك آدم من هذه السلسة ادلائرية هيبط عىل كوكب بعد
املرور من خالل اجلنة اللكية وتُبىن قبةل (بيت هللا) هناك من آأجل رجوعه؟ هل هذه يه معاين البيت العتيق؟ هل البيت العتيق رمز ل إالمام؟
ابلتحول من كوكب اإىل آخر .يف احلقيقة ،اإن دين الفطرة هو آأبدي .ويعين عدم تبدرل الس نة الإلهية آأن اليشء
ج-154-نعم ،اس متر آدم واجلنس البرشي ّ
الأسايس فهيا يبقى دامئاً نفسه .ومن الصحيح آأن سلسةل الأوادم تس متر دامئاً .وبال شك ،لك آدم يأأيت بعد جتريب نعم اجلنة اللكية وتبىن قبةل عىل الأرض
للك آدم .وهو حصيح بشلكٍ مطلق آأن هذه يه معاين البيت العتيق .وعندما يكون بيت هللا الظاهري آأو املادّي عتيقاً ،مفن اجليل آأن بيته الباطين
والرويح هو آأيضاً آأبدي .امحلد هلل!
ك إَِّال َو ْج َههُ} آأخربان من فضكل ،كيف س هيكل كوكب الأرض بساکنه ،وفقاً لهذه الية؟
يٍء َهالِ ٌ
س-155-يذكر يف الية ({ :)88/28كُلُّ شَ ْ

ِ
ِ
َر ِ
ون َما
ن عَ َمالًَ .وإِنَّا لَ َجاعلُ َ
أَح َس ُ
ض زِینَةً لَّ َها لنَ ْب لُ َو ُه ْم (وآأيضاً) أَیُّ ُه ْم ْ
ج-155-اإقرؤوا الايت ({ :)8-7/18إِنَّا َج َعلْنَا َما عَلَى ْاأل ْ
صعِيداً ُج ُرزاً} .هذه نبوءة القرآن احلكمي اليت وفقاً لها س هيكل اكمل ساکن الأرض عندما حيني الأوان .وقبل هذا ،ووفقاً للايت (،18/23
عَلَ ْي َها َ
 )30/67س ينهتيي خمزون املاء .عىل لك حال ،لن يسمح هللا هلم بأأن يضيعوا ،بل س يجمع ّذراهتم الروحية يف الإمام وفقاً لقانون القيامة ( .)71/17وهذا
هو معىن هالكُ ُ ِّّ
حمىص و ُمصان يف الإمام املبني ( )12/36من قبل الرمحة الإلهية.
لك يش ٍء اإل وجه هللا (آأي الإمام) وحفظ لك يش ٍء بكونه ً
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س-156-آأنت تقول ِّا ّن ه
اکن واحد ،اإن اكن كذكل ،فعندئ ٍذ يه ابلتأأكيد جممتعة آأيضاً .ويف معرفة اجلنّة املذكورة يف الية (.)6/47
املعارف ُ ّلكها جممتعة يف م ٍ
هل بوسعك آأن تق ِّّدم بعض الأمثةل عن هذا؟
املتجسدة يه اإمام الزمان ،اذلي تكون
دِخلُ ُهمُ الْ َجنَّةَ عَ َّرفَ َها لَ ُه ْم} .اجلنة ِّ ّ
{ویُ ْ
ج-156-تُقرآأ الية ( )6/47اليت تُذكر فهيا معرفة اجلنّة اكلتايلَ :
وحق اليقني .ومن املعروف آأن كزن املعرفة يوجد بطريقة خمفية
عني اليقني ر
معرفته ظاهرة وابطنة معاً .املعرفة الظاهرة يه عمل اليقني واملعرفة الباطنة يه ُ
حون يف الية املذكورة يف الأعىل ( .)6/47تفكروا فامي اإن اكن
وآأن ُه حييط مبعرفة لك يشء .وهكذا فالشهداء الأحياء اذلين آأغنامه هللا بكزن املعرفة يُمده ه
تكون معرفهتُ ُه مُضه همن ًة يف كزن املعرفة .هل ميكن للجنة آأن تكون خالي ًة من نعمة املشاهدة ومعرفة هللا املقدس الكربى؟ آأليست هناك
هناك يشء ما ل ُ
حصبة النطقاء والأسس والأمئة واحلجج ()69/4؟ آأليست معرفة النفس يه معرفة لك يشء؟ آأخرياً ،اإن اقرتايح الصادق هو آأنه عندما يتفكّر خشص ما
ابإماکنية معرفة آأي يشء ،فعليه آأو علهيا آأن يفعلوا ذكل يف ضوء التفكرر ابلية املذكورة يف الأعىل.
س-157-هل هناكه آايت وإاشارات آأخرى يف القرآن احلكمي متع ِّلّقة ابملعرفة؟ اإن اكنت هناك ،مفا هی؟
ج-157-هناك آأش ياء ل تُ هع ّد يف القرآن متع ِّلّقة ابملعرفة ،مثل موضوع العبادة الهام لأقىص حد .وعىل لك حال ،فعبادة دون معرفة ل آأمهية لها .اإن املعرفة
ور
يه اليت تزيّن العمل .وتُدعى املعرفة آأيض ًا اليقني واحلمكة والنور .وهكذا ففي معاين النور معاين املعرفة آأيض ًا ومن هنا ميكن آأن ترتمجَّ :
{اّللُ نُ ُ
السََّم ِ
َر ِ
ض} كام ييل( :هللا هو معرفة الساموات والأرض) .ويظهر هذا آأن الغرض من اخللق هو املعرفة وهذا هو الغرض من تزنيل القرآن
اوات َو ْاأل ْ
َ
كذكل .هناك معرفة فقط يف املظهر الباطين للقرآن املقدس.
حببت آأن
كنت كزناً خمفياً ،فأأ ُ
خلقت اخللق؟ قالُ :
س-158-يُذكر يف آأحاديث املثنوي جلالل ادلين الرويم آأن حّضة داوود /ع /تّض هع هلل :اي رّب لِّامذا ه
خفلقت اخللق ليك آُ هعرف .ما احلمكة من هذا احلديث املقدس؟
آُ هعرفُ ،
ج-158-احلمكة من هذا احلديث املقدس يه آأن اخمللوقات اليت خلقها هللا لأجل معرفته مه العرفاء .وهذا ذكر للخلق الرويح وإا ّل فبالنس بة للناس
خمفي حیت الن ،لأن اخللق املادّي غري ٍ
اكف ملعرفته .احلمكة العظمية للغاية الأخرى يه آأن آأحد الأسامء املباركة هلل تعاىل هو (كزن) وهو
العاديني هو كزن ٌّ
عىل لك حال لأهل املعرفة فقط.
ِ
آمنُواْ أَشَدُّ ُحب اً ِّللِ} (آأولئك املؤمنون "احلقيقيون" دلهيم ُح ٌّب شديد هلل) .ماذا تقول حول هذه
ین َ
{والَّذ َ
س-159-يذكر يف الية (َ :)165/2
الرتمجة؟ هل يذكر العشق الإلهيي يف هذه الية آأم ل؟
العشق الإلهيي .فالعشق يعين ح ّباً مفرطاً آأو شديداً وقد يكون ح ّباً سامو ًاي كام قد يكون ُح ّباً دنيو ًاي.
ذكر ِّ
ج-159-اإهنا ترمجة ممتازة .وإان فهيا حقّاً ُ
س-160-يروى عن الإمام عيل /ع /آأن النيب آأخذ بيد حسن /ع /و حسني /ع /وقال( :من آأحبين وآأحب هذين و آأابهام وآأهمام ،اكن معي يف درجيت
رشحت احلمكة من هذا احلديث؟
ه
يوم القيامة) .لطفاًّ ،هال
ج•-160-ما من ٍ
شك بأأن ما يقوهل النيب املقدّس هو حصيح ،ولكن بوسع آأهل الإميان آأيضاً آأن ينالوا هذه الربكة من خالل اإمام الزمان.
• يوجد يف هذا احلديث تأأويل ورشح لك تكل الايت املتع ِّلّقة حبب النيب الكرمي.
يكون ممكناً (نيَّل) من دون العمل والطاعة.
عظمي كهذا آأن ه
• كيف ميكن لمتياز ٍ
• هذا هو الرس العظمي للغاية للفناء يف الإمام والفناء يف الرسول والفناء يف هللا.
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ماکن هو هذا؟
س-161-حسب الية ( )75/38فقد خلق هللا حّضة آدم /ع /بلكتا يديه ،ما تأأويلهام وآأي ٍ
ج-161-تعين يد هللا العقل اللكي والنفس اللكّية .وتكون هذه املرحةل السامية للعامل الشخيص واليت تُدعى (مقام العقل) يف جبني العرفاء.
س-162-بعث هللا تبارك وتعاىل الرسل اذلين برشوا ابجلنة وحذروا من النار .كيف تؤدّي هااتن املهمتان جامعياً وفرد ًاي؟
ج-162-اإن تعالمي الكتاب الساموي والهداية الظاهرية للك نيب يه اكفية ِّ ّ
لتبرش الناس ولتن ِّذيرمه جامعياً .وتكون البرشى الفردية (بشلك) منامات
روحانية ونورانية ،آأ ّما الإنذار الفردي فهو بشلك منامات ظلامنية.
س-163-ليس بوسع عا ّمة الناس آأن يفهموا الرس الرئييس من موضوع اللعنة يف القرآن احلكمي .هل من املسموح لشخص آأن يلعن شيئاً؟
جّ -163-الك هذا حمرم ُلكّياً ،كام يقول النيب الكرمي( :ليس املؤمن ابلطعان ول الل ّعان ول الفاحش ول البذيء) .ان رجال لعن الرحی عند النيب فقال:
(لتلعن الرحی ف ِّانھا مأأمورة و ِّانہ من لعن شيئا ليس لہ هابھل رجعت اللعنۃ عليہ)۔
نرص ُه .اللهم آأنت شھيدي
فعيل موله ،اللهُم! والِّ من والاه وعا ِّد من عاداه واخذل من خذهل وانرص من ه
س-164-قال النيب الكرمي( :من كنت موله ٌّ
علهيم) .لطفاً ،ه ّهال آأخربتنا حمك ًة من آأعامق هذا احلديث؟
نبوي لِّـ ( :نور عىل نور).
ج•-164-هذا تأأويل ٌّ
•
•
•
•

هو برهان ساطع حلبل هللا النوراين.
ف ِّكّروا آأكرث حول معىن (موىل).
اإن هللا متعالٍ عىل املوالاة واملعاداة ولكن من املؤكد آأن ولية الإمام يه ولية هللا.
اإن ُه كزن الأرسار ورايض اجلنة .عليمك آأن جتاهدوا لنيل النور ابلتفكرر فيه.

س-165-رمغ آ ّأن التفكرر رضوري عند لك خطوة ولك وهجة من رحةل العمل ،وما من مناس بة ا ّإل ويه ذات آأمهية ،مفن احملمتل آأن هناك ماکن خاص
مباکن سا ٍم كهذا؟
كذكل حيث وكنتيج ٍة لأماكن العمل واملعرفة فاإن آأرساراً عظمي ًة تكتشف به .هل ابلإماکن التفكرر ٍ
ج-165-نعم ،هذا ممكن حقيق ًة .فهناك الية املمتلئة حمكة للغاية ( )46/34واليت تتضمن آأن هللا ِّّ
يوسع الهداية ( )Sونصاحئ ادلين وآأيضاً يُقه ِّلّ ُصهم .وهذا ما
ٍ
ّللِ َم ْثنَى َوفَُرادَى(آأي آأن حتققوا
وموا َِّ
تتضمنه الية واليت يه{ :قُلْ (اي محمد)إِنََّما أَعِظُ ُ
كم بَِوا ِحدَة(يه خالصة لك ال ِّعظات) أَن تَقُ ُ
معل القيامة يف هذه احلياة ابذلات ومتوتوا روحياً وحتيوا ،وهذا هو معىن القيام) .ومعىن (مثىن وفرادى) هو آأن متضوا من التعددية اإىل الثنائية ومن
مسو ًا للعني الباطنية والتف ركر لنيل آأرسار املعرفة كام ذكر :ثُمَّ تَتَفَكَّ ُروا}.
الثنائية اإىل الوحدة .والن هذا هو املاکن الأكرث ّ
س-166-وفقاً كل ،تزداد آأمهية التفكرر بشلكٍ هائل بعد القيامة الروحية والفردية .اإن اكنت تكل يه احلاةل ،هل ميكن من لطفك آأن تعطينا بعض
الأمثةل؟
ج-166-ابلقيامة ينال املرء نور املعرفة اذلي ي أأمل آأن حيرز يف استنارته نتاجئ عظمية ومفيدة عن طريق التفكرر يف لك يشء .وآأحيا ًان توجد الكنوز .وسوا ًء
آأتفكه ّر هت يف القرآن آأو يف نفسك آأو يف الكون آأو يف حدود ادلين فس تجد يف لك ماکن جواهر متلألئة من العمل واحلمكة .وآأثناء القيامة ُجتهرب غرائب
وجعائب ل ُحتىص للعوامل الظاهرية والباطنية ومعجزات الأنبياء والأمئة العظمية .عىل آأية حال ،تكل التجارب من نوع حبيث ليس هناك وقت للتفكرر يف آ ٍّأي
من تكل الأش ياء .وقت التفكرر يأأيت فقط عندما يتوقف الطوفان اللكي .وهذا رشح آأكرث للية املذكورة يف الأعىل (.)46/34
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وامحلدُ هلل رب العاملني!
ِ
َر ِ
يها
ار ْ
كنَا فِ َ
ض (سوراي)الَّتي بَ َ
{ونَجَّ ْينَاهُ َولُوطاً إِلَى ْاأل ْ
س-167-يذكر يف الية ( )71/21عن حّضة اإبراهمي /ع /وحّضة لوط /عَ :/
ِ ِ
ين} كيف ميكن لسوراي آأو لأي ب ٍّل آخر آأن يكون ُمباراكً يف لك الأوقات للعوامل الشخصية؟
للْ َعالَم َ
ج-167-هذه يف الواقع ،اإشارة اإىل احلرم املقدس حيث توجد آأرض العامل اللطيف وعىل السواء سامؤه .وتس متر الرباكت النورانية لل هحرم املقدس لتصل
للك عامل خشيص من خالل الأنبياء والأمئة.
س( -168-فؤاد-امجلع :آأفئدة) هو آأحد الأسامء القرآنية للقلب ،لِّ هم يسمى القلب هكذا وما تأأو ُيَّلُ؟
ج-168-اإن ُه مُش تق من آأحرف اجلذر (فاء-مهزة-دال) وي هُس ّمى كذكل بسبب تفؤده اذلي يعين :آأن حيرتق-آأن يش تعل-آأن يو ِّقد ر
بقوة ،وُّه آأو
بتوُّه آأو ّ
لهب ،حرارة-محّى-اتقاد .ذلكل ،مفن غري املدهش آأن يكون هناك تشابُه بني انر العشق الساموي ونور املعرفة .هذه يه احلاةل بلك تأأكيد ،لأن الغرض من
حبب آأعظم .فعندما يُّضم املؤمن احلقيقي قلبه كشمعة ،ابلعمل والأعامل الصاحلة والعشق
القرآن هو آأن الإنسان عىس آأن يُفه ِّ ّعل وجوده ابلقوة ويعبد هللا ٍ
احلقيقي ،فاإن هللا س هيب ُه يوماً قلباً نورانياً (فؤاد-قلب) وهذا القلب الإجعازي هو اإمام الزمان اذلي اعتاد العاشق آأن يؤمن به ويعرفه ابلقلب والروح.
وهذا هو تأأويل (فؤاد).
س-169-يف آأية آية آأو آايت يوجد تأأويل كهذا؟
ج-169-الايت اليت يوجد فهيا تأأويل كهذا يه .)23/67 ،9/32 ،78/23 ،78/16( :فعىل سبيل املثال ،خذ الية الأوىل ( )78/16واليت تقول:
ِ
ون} .يف هذه الية ،ت أأويل السمع هو الناطق ،وا ألبصار هو ا ألساس ،والفؤاد هو
ار َواألَفْئدَةَ لَ َعلَّكُ ْم تَ ْشكُ ُر َ
صَ
َ
{و َج َعلَ لَكُمُ الْسَّ ْم َع َواأل َْب َ
ّ
عظ
ً
ِّ
أ
أ
حیت ميتلكون السمع والبصار
الإمام .وإان ُه بسبب ن هع ٍم مية كهذه يصبح التعبري عن الامتنان فرضا علينا .لن هذا فضل خاص ،وإال فالكفار واحليواانت ّ
والأفئدة املادّية.
س-170-هل يت نيل نِّ هعم هللا املذكورة يف حديث النوافل من ُه مبارش ًة آأم من خالل حدود ادلين؟
السمل (املعراج)
السمل .ويتأألف هذا ُ
ج-170-هناك ُسمل (معراج) حلدود ادلين ليك (يصعدوا) وينالوا القرب اخلاص من هللا .ليس هناك صعود من دون ُ
ٍ
نفس ُه هو اذلي يكتب آأعامل
من
درجات حيّة .ادرس القرآن احلكمي حيث يوجد ذكر ادلرجات واملعارج .متاماً كام يظهر من الية ( )12/36بأأن هللا ه
العباد ،مفن الية ( )11/82يظهر آأن هممة كتابة الأعامل خمصصة ملالئكة حمدّدة يُدعهون :كراماً اكتبني .يتبني من هذا آأن هللا اذلي هو املكل احلقيقي يُ ِّ ّعني
نفس ُه ُم هزنه وفوق (آأداء) آأي نو ٍع من العمل.
موظفيه لأنواع خمتلفة من العمل .ويكون هو ه

صندوق اللآلئ -18-
يرصح القرآن املقدس بأأن هناك لك يشء يف اخلزائن الإلهية ( ،)21/15هل
س-171-لأي نيب آأويح كتاب العشق الساموي؟ وما اس مالك العشق؟ ِّّ
حلب كهذا آأن يدعى عشقاً اإلهياً آأم ل؟
فهيا العشق احلقيقي آأيضاً؟ اإن اكن لك املؤمنني آأو بعضهم حي ّبون هللا بشدّة ،فهل ينبغي ٍ ّ
ج•-171-آأويح كتاب العشق الساموي املعروف ابلزبور (املزامري) حلّضة داؤود /ع./
•
•
•

يُ هعرف مالك العشق إابرسافيل صاحب الصور.
ما من يشء ليس يف اخلزائن الإلهية مبا يف ذكل العشق الإلهيي.
مباركون مه آأولئك املؤمنون اذلين حي ّبون هللا بشدة ،فهم عشاق هللا احلقيقيون.
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س-172-هل اكن القرآن يف الكتب السابقة؟ هل الكتب السابقة يه يف القرآن؟ ّهال رشحت من فضكل ابلرباهني والأمثةل.
ج-172-نعم هذا حصيح ،والرباهني والأمثةل يه:
•
•
•
•

ِ
ِ
ين}.
{وإِنَّهُ لَفي ُزبُرِ (كتب) ْاألَوَّل َ
الية (َ :)196/26
ِِ
ك (اي محمد)ا ْل ِكتَاب بِا ْلح ِق م ِ ِ
ن ا ْل ِكتَ ِ
اب َو ُم َه ْيمِناً عَلَ ْيهِ}.
أَنزْلنَا إِلَ ْي َ
{و َ
ن یَدَ ْیه م َ
صدق اً ل َما بَ ْي َ
الية (َ :)48/5
َ َ َُ
يُ هص ِّّدق القرآن الكتب الساموية السابقة وهيمين علهيا مبعىن آأن معانهيا وخالصهتا يه فيه.
انظروا الية ( )213/2حيث للك الكتب الساموية اس مشرتك وهو (الكتاب) واذلي هو اليوم القرآن.
وذرية محمد /ص /حيث آأعطامه هللا الكتاب اذلي هو القرآن.
بذرية اإبراهمي /عّ /
انظروا الية ( )54/4املتع ِّلّقة ّ

س-173-يتضح من الرباهني املذكورة يف الأعىل آأن هناك تبيان للك يشء يف الوهجني الظاهري والباطين للقرآن العظمي وآأن جوهر الكتب الساموية
السابقة هو حمفوظ آأيضاً فيه ،ومع ذكل مفن املالمئ آأن آأسأأل فامي اإذا اكن حيتوي عىل آأي نوعٍ من النقد آأو الرفض للطريقة اليت اعتاد حّضة داؤود /ع/
آأن يتلو هبا الزبور (املزامري) بأآلت موس يقية خمتلفة؟
ج-173-الك آأبداً ،فاهلل نفسه ومب ِّنّه جعَّل ُم هع ِّ ّمل العشق الساموي عهل الناس يتعلّموا درساً من آأرسار العشق الساموي.
ان َو ْعدُهُ َمفْ ُعوالً}؟
س-174-ما احلمكة احلقيقية من الية ({:)18/83السََّماء ُمنفَ ِط ٌر بِهِ َ
ك َ
ج-174-الرتمجة الأوىل( :يف ذكل اليوم) س تكون السامء منشقّ ًة ِّم هزقاً .ومن احملتوم لوعده آأن يُن هجز.
الرتمجة الثانية :يف ذكل اليوم س تكون السامء ممزقة .وس يكون وعدُ ه قد آ ُأجنز مس بقاً (عدة مرات) .آأي آأن قيامة روحية كهذه لطاملا اكنت حتدث يف املايض
وراء جحاب .لأن الرابط ادلليل للمفعول هو مع املايض.
َم َر} ( )3/10آأن هللا يواصل تكرار لكمة الأمر (كن) لأنه حيافظ عىل سلسةل اخللق هبذا الأمر ،هل هذا
س-175-قلت ذات ّمرة شارحاً {یُدَبِ ُر األ ْ
حصيح؟
اّللِ َمفْ ُعوالً(عدة مرات)} .وهكذا مفا من معلٍ ليس
أَم ُر َّ
ان ْ
{وكَ َ
ج-175-نعم هذا حصيح ،وإانه بسبب هذا القول يقول هللا يف الية (َ :)37/33
منجزاً مع هللا آأبداً وإانام هناك جتدرد يف لك يشء واذلي هو اخللق اجلديد .انظر الايت (،16/35 ،7/34 ،10/32 ،98-49/17 ،19/14 ،5/13
.)15/50
نتصور الأبد؟ وآأين يكون الالماکن؟
س-176-ما هو الأزل؟ كيف جيب آأن ّ
متحرك وهو ادلهر ،وا ألبد غري منفصلٍ عنه .وإانه من غري املالمئ آأن تُس تخدم (آأين) من آأجل الالماکن ،لأن لك ٍ
ج-176-ا ألزل هو اس ٍ
امت مثل
وقت ل ّ ِّ
هنا ،هناك ،آأين ،تس تخدم من آأجل املاکن وليس من آأجل الالماکن .آأما السؤال املتعلق ابلالماکن جيب آأن يُسأأل :هل ميكن آأن يكون الالماکن
معروفاً ،آأو هل مالحظته ومعرفته ممكنة؟ الإجابة يه :نعم ،ابلإماکن مالحظة الأزل والأبد والالماکن اإذا ذهب خشص ما وراء الزمان واملاکن.
س-177-من فضكل ارشح احلمكة من الايت ({ :)74-73/6و ُهو الَّ ِذي خَلَ َق السََّم ِ
ون
كن فَيَ ُ
ض بِا ْل َح ِق َویَ ْومَ یَقُولُ ُ
ك ُ
اوات َواأل ْ
َ
َ َ
َر َ
ق}.
قَ ْولُهُ الْ َح ُّ
ج-177-الرتمجة ا ألوىل :إان ّ ُه هو اذلي خلق الساموات وا ألرض ابحلق .ويوم (عندما) يقول :كن! فاإنه يكون لكمته يه احلق.
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الرتمجة الثانية :وإان ُه هو اذلي خلق الساموات والأرض (للعامل الشخيص) ابحلق (لكمة الأمر) .وعندما يقول( :كن) ،عندئ ٍذ فاإنه يصبح عالهامً .قوهل (لكمة
الأمر) هو حق.
•
•
•

اإن هذه الية مرتبطة ابلعامل الشخيص.
حق تعين لكمة الأمر ،واليت يه حق اليقني.
بلفظ (كن) هناك ،يأأيت كون للوجود لك ّمرة.

ِ
يسى عِندَ اّللِ كَ َمثَ ِل آدَمَ خَلَقَهُ مِن تَُر ٍ
س-178-ارشح لنا من فضكل احلمكة الأساس ية من الية ({ :)59/3إِ َّ
اب ثِمَّ قَالَ لَهُ
ن َمثَلَ ع َ
ون}.
كُن فَيَكُ ُ
ج-178-الرتمجة ا ألوىل :اإن شلكه عيىس عند هللا مثل شلكِّ آدم ،خلق ُه من تر ٍاب ،مث قال هل :كن! فاکن.
الرتمجة الثانية :اإن شلكه عيىس عند هللا ِّمث هل شلك آدم ،خلقه من تر ٍاب (طبقاً لقانون اخللق) ( ،)30/30مث قال هل( :كن) (يف ماکن العقل بعد التقدرم
اكئن اإنساين من وادليهن ( )2/76 ،4/16وكذكل آدم /ع /وعيىس /ع /آأيضاً اذلين اكنوا برشاً آأيضاً .ومن
الرويح) ،وهو آأصبح (خملوقاً نورانياً) .يودل لك ٍ
الية املذكورة يف الأعىلّ ،
يتبني آأن تطبيق (كن) هو يف ماکن العقل ،واليت هبا ُخيلق الرجل الاکمل عقلياً .وهذا هو املاکن حيث يأأيت س بعني آألف هم هكل
/نسخة /عوامل اإىل الوجود .مالك ونسخة وعالهم يه مرادفات.
ِ
ِ
ب}.
{وَمن یَتَّ ِق َّ
اّللَ یَ ْج َعل لَّهُ َم ْخ َرجاًَ ،ویَ ْرُزقْهُ م ْن َح ْي ُ
س-179-لطفاً ،هال رشحت احلمكة من اليتني (َ :)3-2/65
ث َال یَ ْحتَس ُ
ج-179-الرتمجة الأوىل( :ومن ه
خيش هللا ،س يجعل هل طريقاً ويهمدره ابلرزق من حيث ل حيتسب).
الرتمجة الثانية( :ومن يكون تقياً "ابملعىن احلقيقي" ،جيعل هللا هل خمرجاً "منبع العمل" ويهمدره برزق العمل من حيث ل حيتسب).
•
•
•

الغرض الأمسى من التقوى هو العمل.
يُقصد مبخرج :منبع العمل.
املتوقع اإجياده فهيا.
يت الإمداد ابلعمل املكنون للقرآن واحلديث من آأماكن حيث من غري ه

لعمل خمزون.
س-180-آأعطنا مثالً من فضكل من القرآن لن يعتربه آأحداً غري متض ِّّم ٍن ٍ
ج•-180-اإن شاء هللا! دعوان ننظر يف الية ({ :)56/11مَّا مِن دآبٍَّة إِالَّ هو آِخذٌ بِنَ ِ
اصيَتِ َها}.
َ
َُ
•
•
•

يُقصد ابدلابّة آأو اخمللوق الزاحف فقط الساكل اذلي مييش ويتقهدم عىل الطريق الروحاين.
ابلناصية يُ هقصد احلواس الباطنية ،واليت يه يف يد هللا ،وبذكل قد يكون قادراً آأن مييش حنو الوهجة الهنائية هبذا اجلذب الرويح.
ن
التأأويل التايل هو ممكن آأيض ًا :اإن احلو ّاس الباطنية للساكل يه يف قبضة عشق الهادي احلق ،كام يُظهر اجلزء الأخري من الية {إِ َّ
صر ٍ
ِ
اط مُّ ْستَقِيٍم} .الرصاط املس تقمي يعين :هادي الزمان ،لأن ُه هو اذلي هيدي نياب ًة عن هللا.
َربِي عَلَى َ

صندوق اللآلئ -19-
س-181-حنن نعرف املعىن والفحوى والرس التأأوييل للرصاط املس تقمي ،بفضل هللا .ومع ذكل فاإن سؤالً عظاميً يربز هنا وهو :ما يه س بل السالم آأو آأي ُة
س بل يه تكل اليت هيدي لها هللا بنور ِّه املزنل ()15/5؟
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ج-181-آأولً وبداي ًة ،من الّضوري آأن نعرف معاين سالم/السالم ،وآأخرياً آأن نؤمن حبقيقة آأن الك املصدر واملرجع لهاتني وللك املعاين الأخرى هو واحد
فقط ،وذكل هو لكمة الأمر (كن!) .آأي آأن املعاين العلوية والأصلية للكامت العمل واحلمكة القرآنيني آأتت من كزن لكمة الأمر ( .)21/15وس بل السالم
تعين آأن ابإماکن املرء آأن يرتقي اإىل كزن الأمر ابلتسبرب ابإرجاع هذه املعاين اإليه.
اإليمك بعض الأمثةل:
•
•
•
•

•

{سَالمٌ (اذلي هو آأبدي) قوالً (=لكمة الأمر) مِن َّر ٍ
ب َّرِحيٍم}.
يذكر يف الية (َ :)58/36

ِ
ين} .وتأأويل هذه الية هو
{و َسَالمٌ عَلَى ا ْل ُم ْر َسل َ
يذكر يف الكثري من آايت القرآن آأن هناك سالم عىل ُالر ُسل مثل الية (َ :)181/37
آأهنم اكنوا قادرين عىل آأن يصلوا اإىل لكمة الأمر.
س ُيقال يف اجلنة (سالماً ،سالما) فقط ( .)26/56آأي آأن الأرسار العظمية فقط للكمة الأمر ستُناقش هناك.
ِ
ِ
ِ ِ
ون}.آأي آأن وس يةل وصوهلم اإىل العمل
ار السَّالَم عندَ َربِه ْم َو ُه َو َوليُّ ُه ْم بَِما كَانُواْ یَ ْع َملُ َ
يذكر يف الية ({ :)127/6لَ ُه ْم دَ ُ
واملعرفة وتركزي الانتباه س تكون احلرم املقدس ولكمة الباري.
اإن آأحد ا ألسامء املباركة هلل تعاىل هو {السََّالمُ} ( :)23/59آأي آأنه حيث توجد لكمة ا ألمر ،توجد رؤيته ومعرفته.

فان يف هللا ابإتباعه نور الهداية ،هل يبقى هناك معل ما غري من هجز وقهتا؟
س-182-عندما يبلغ ساكل حمظوظ الوهجة الهنائية ويصبح ٍ
ج-182-اإن هناك ش يئني :الأول هو السري حنو هللا والخر هو السري مضن هللا .وهكذا فقد آأجنز الساكل الرحةل الأوىل لكنه الن يبدآأ ابلأخرى اليت
تدعى مسافاهتا من العمل واملعرفة ُس ُبل السالم.
س-183-هل ميكن ُلس ُبل السالم آأن تُدعى آأيضاً ُس ُبل التأأويل ،لأن التأأويل العميل هو اذلي تكون فيه احلقائق واملعارف م هُسبب ًة ابلعودة اإىل احلرم
املقدس؟
نفسه التأأويل .اإذن ،من الصحيح
ج-183-اإن ُس ُبل السالم ،بلك تأأكيد ،يه يف احلقيقة ُس ُبل التأأويل والطريقة اليت ي ه
ُرشح هبا موضوع السالم هنا هو ُ
آأن ندعو ُس ُبل السالم ُبس ُبل التأأويل واليشء نفسه يدعى آأيضاً احلمكة اليت يه اخلري الكثري.
س-184-اإن موضوع التسخري هو من بني مواضيع القرآن العظمي اجلليةل اليت يوجد فهيا حقيق ًة آأرسار عظمية .آأخربان من فضكل فامي اإذا اكن الكون قد
ُ ِّ ّ
خس هر للمؤمنني سابقاً آأو هل سوف ي هُسخر يف املس تقبل؟
ج-184-تقول لك الايت املتع ِّلّقة ابلتسخري آأن الكون ولك ما حيويه قد ُ ِّ ّ
خس هر مس بقاً للبرش .وعىل آأية حال جيب آأن يكون معلوماً آأن هذا الفضل الأكرب
اذلين جربوا وآأدركوا آأن الكو هن م هُسخر للجميع عند السمو الرويح
هلل مرتبط ابلأان ( )Iالعلوية وابلاکملني (الرجال الاکملني) وابلعرفاء (اذلين عرفوا هللا) و ه
للأان ( )Iالعلوية واحلقيقة الواحدة .والاس الخر لهذا التسخري هو ُمكل اجلنّة الكبري ( )20/76اذلي حيتوي ظاهر وابطن العامل الأصغر والعامل الأكرب.
س-185-كنت قد كتبت كتا ًاب خارق ًا وفريد ًا ومليئ ًا ابحلمكة يدعى (ما يه الروح؟) ورصحت ب أأ هنك قد عرفت الروح بشلكٍ مؤكد .هل ميكنك آأن ختربان
بعضاً من آأرسار الروح؟ هل يه مرئية آأم حمجوبة؟ وإان اكنت مرئية مفا يه معاملها؟ وإان اكنت تتلكم ،فبأأي لغة؟ (عندما عرفت الروح) هل اكنت
روحك ابذلات ،آأم روح اإمام الزمان آأم لكتيھام؟
ج•-185-اإن شاء هللا ابإماکين آأن آأخربمك بعضاً من آأرسار الروح.
•
•

الروح مرئية وحمجوبة معاً.
هناك آأشاکل ل تُ هع ّد لتجليات ل حتىص للروح ،ومع ذكل فهيي عىل حنو رئييس يف الشلك الإنساين .فالروح تتلكم بلسان الساكل/العارف
اخلاص .وقد اكنت رويح ذاهتا ونور اإمايم ولك الأرواح الأخرى .امحلد هلل!
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الر ِ
أَمرِ َربِي
ك (اي محمد) عَ ِن ُّ
{ویَ ْسأَلُونَ َ
وح م ْن ْ
الروِح قُِل( :هلم فقط هذا القدر) ُّ ُ
س-186-لطفاً ،ههال آأخربتنا حمك ًة من الية (َ :)85/17
َو َما أُوتِيتُم مِن الْعِلْ ِم إِالَّ قَلِيالً(ذلكل كيف ميكننا آأن خنربمك آأرسار الروح)؟ }.
ج•-186-لقد جاءت الروح كحبلٍ نوراين من عامل ا ألمر تكون هنايته العليا مرتبط ًة بلكمة ا ألمر (كن!) وهنايته السفىل مع الرجل الاکمل.
•
•
•

هو ذكر النفس الواحدة اليت مهنا ُختلق الأرواح املفردة.
انظروا كيف آأن اللكمة يف الية املذكورة يف الأعىل يه ليست (روح) بل (الروح) مما يعين آأن روحاً حمدّدة يه املذكورة هنا.
ليك يسأأل املر ُء الرسول الكرمي عن آأرسار العمل واحلمكة عليه آأن يدخل من اببه النوراين اذلي هو نور الإمامة.

س-187-تذكر لكمة زبور يف القرآن املقدّس عىل آأهنا الكتاب الساموي املزنل حلّضة داؤود /ع ،/هل تس تخدم آأيضاً مبعىن كتاب الاعامل؟
{ولَقَ ْد كَتَ ْبنَا فِي الزَّبُورِ (يف كتاب آأعامل الاکملني
ج-187-نعم ،تس تخدم آأيضاً يف القرآن مبعىن كتاب ا ألعامل كام يف الية (َ :)105/21
ِ
ِ ِ
والعرفاء) مِن بع ِد ِ
يٍء
الذ ْ
كرَِّ :
َْ
ي الصَّال ُح َ
أَن ْاأل ْ
ون} .وتس تخدم آأيضاً بصيغة امجلع كام يف الية (َ :)52/54
{وكُلُّ شَ ْ
ض یَرِثُ َها عبَاد َ
َر َ
الزر يه مجع الزبور.
فََعلُوهُ (مُسجل)فِي الزُّبُرِ (كتاب الاعامل)}ُ ُ .ب
• مبا آأن هللا دعا كتاب آأعامل الاکملني والعرفاء (زبور) ذلكل فهذا الاس حيوي الكثري من الأرسار العظمية.
• وكتاب الأعامل ليس كتا ًاب من ورق ،هو بشلك العامل الشخيص بل وكتاب الكون.
• اإن وراثة الأرض املذكورة هنا يه آأرض الكون بأأمكَّل يف احلقيقة .اإهنا آأرض النفس اللك ّية .وكتاب الأعامل آأو كتاب القيامة=الزبور حيوي
ُلك معجزات الأنبياء والأمئة الروحية مبا فهيم حّضة داؤود /ع./
ِ
ِِ
ين}؟
ین َ
آمنُواْ اتَّقُواْ اّللَ َوكُونُواْ َم َع الصَّادق َ
س-188-ما احلمكة التأأويلية من الية ({ :)19/9یَا أَیُّ َها الَّذ َ
ج-188-اإن احلمكة الت أأويلية العظمية للغاية يف هذه الية يه آأن املسلمني واملؤمنني يف لك عرص آُ ِّمروا آأن يتقوا هللا وآأن يكونوا مع صاديق زماهنم
(صادق=اإمام) .فهناك الكثري من الناس الصادقني يف الأمور ادلنيوية ،ولكن ل آأحد صادق يف العمل الرويح اإل النيب والإمام .ذلكل من الّضوري آأن
عطي
نكون مع اإمام الزمان عالني ًة وخفي ًة ليك ننا هل الصدق واحلقيقة .لو اكن من املس تحيل آأن ه
نكون مع الإمام يف العامل الشخيص ويف احل ههرم املقدس ،ملا آُ ه
الأمر بفعل هذه املهمة املس تحيةل.
س-189-يروى عن ابن ع ّباس آأنہ قال:مضين النيب صىل هللا عليہ وآآلہ وسمل ِّاليہ و قال(:اللهُم ع ِّلّم ُه احلمكة وتأأويل الكتاب) .لطفاً ،ارشح معىن هذا
احلديث الرشيف؟
ج•-189-اإن هذا احلديث برهان ِّ ّنري وساطع لإماکنية تأأويل القرآن.
•
•
•

اإن احلمكة والتأأويل هام يف ذروة العمل حيث يوجد كزن اخلري الكثري.
نفسه.
اإن التأأويل واحلمكة يف احلقيقة هام اليشء ُ
اإن النيب الكرمي هو س ّيد التزنيل ،وخليفتُه،الإمام هو س ّيد التأأويل.

س-190-هل بوسعك آأن تعطينا حديثاً آخر هبذا اخلصوص؟
يكون معلوماً آأن
ج-190-اإن شاء هللا! احلديث الخر هو آأن النيب الكرمي قال( :اإن منمك من يقاتل عىل تأأويل القرآن كام ُ
قاتلت عىل تزنيَّل) .جيب آأن ه
املعركة التأأويلية العظمى يه القيامة الروحية اليت حتدث من خالل اإمام الزمان ( )71/17واليت يوجد فهيا القتال الرويح كام ذكر يف الأعىل.
~ ~ 45
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س-191-ما احلمكة يف لفت الانتباه اإىل مشارق الأرض املباركة ومغارهبا آأثناء مدهحا؟ وآ رأي آ ٍ
أرض يه تكل؟ (.)137/7
رشق وت ُهغرب مبعاين وإاشارات كثرية .آأو ٍ
بلكامت آأخرى:
ج-191-مبا آأن تكل الأرض املباركة واملقدسة يه جنة املعرفة ،فاإن نور الأنوار آأي مشس العقل تُ ِّ
يه آأرض احل ههرم املقدّس اليت حفظها هللا يف اجلبني املبارك ل إالمام املبني .ورمغ آأهنا ماکن واحد فقط وهو الك الرشق والغرب فاإهنا تُدعى مشارق ومغارب
نتيج ًة لكرثة معانهيا.
س-192-كيف ترشق مشس العقل وتغرب مبعاين وإاشارات كثرية؟
ج-192-عىل سبيل املثال ،يظهر من رشوق وغروب مشس العقل آأن آأش ياء ل تُ هع ّد تتجىل من جحاب الغيب ومن مث ختتفي .وهذا مثال للرشوق
وللغروب .والن دعوان نرى اإشارة الرشوق والغروب اليت تكون يف ولدة املعادن والنبااتت واحليوان والإنسان وآأيضاً يف آأحداث وآأمور حمددة ،مثل
اإخراج حّضة يوسف /ع /من البئ .وإاعتاق حّضة نوح /ع /من بطن احلوت ،واس تخالص اللآلئ من البحر من قبل اجلن حلّضة سلامين /ع ./اخل.
س-193-هل بوسعك آأن ختربان بعض الأسامء الأخرى لل هح هرم املقدس؟
ج-193-اإن شاء هللا!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اجلنة آأزلفت (.)13/81 ،31/50 ،90/26
جبل اجلودي (.)44/11
ماک ًان عليّاً (.)57/19
مقام اإبراهمي /ع.)97/3 ،125/2( /
البيت العتيق (.)33-29/22
البيت املعمور (.)4/52
قبةل املالئكة.
املسجد الأقىص (.)1/17
ماکن العقل.
ماکن املعراج.
طور سيناء (.)1/52
الوادي املقدس طوى (.)12/20
عليّني (.)18/83
ماکن اخلزائن (.)21/15
الإمام املبني (.)12/36
مطوايت ( .)67/39اخل.
ِّّ

س-194-ماذا يعين السقف املرفوع ( )5/52وما هو تأأويل السقف احملفوظ ()32/21؟
ج-194-يُقصد ابلسقف املرفوع عرش العامل الشخيص اذلي هو حظرية القدس لأن السقف ُمضه من آأيضاً يف معاين العرش .وتأأويل السقف احملفوظ هو
اللوح احملفوظ لأن لك ما هو حتت هذا السقف (العرش) فهو حمفوظ دامئاً .وهكذا فاإن سقف العامل الشخيص حيث يوجد املشاهدة الإلهية هو العرش،
والفكل املشحون اذلي عىل البحر هو آأيضاً العرش.
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س-195-ما هو املعىن احلقيقي لهاتني اليتني (ِ :)21-20/51
ض آی ِ ِِ
ينَ ،وفِي أَنفُِسكُ ْم (العامل الشخيص)أَفََال
ات للْ ُموقن َ
{وفي ْاأل ْ
َر ِ َ ٌ
َ
ِ
ون؟}.
تُ ْبص ُر َ
ج-195-يقصد ابلأرض (الأرض اللك ّية) آأي (العامل الأكرب) اليت تكون فهيا آأرض النفس اللكية يه اليشء الأعظم ،لأهنا سامء الساموات وآأيضاً آأرض
اللكي وسوي ًة معها السامء العقلية آأيضاً .س بحان هللا!
العقل ّ

س-196-ما هو الرس التأأوييل من الية (ِ :)22/51
ون}؟
{وفي السََّماء رِْزقُكُ ْم َو َما تُوعَدُ َ
َ
ج-196-الرتمجة الأوىل( :رزقمك هو يف السامء ولك ما توعدون به).
الرتمجة الثانية( :اإن رزقمك "الرويح" هو يف العامل العلوي وتكل "القيامة" اليت قد وعدمت/وتوعدون هبا).
الرتمجة الثالثة( :وإاهنا النفس الواحدة اليت يوجد فهيا رزقمك الباطين و"القيامة الروحية" يه "اليت كنت توعدون هبا").
ك ْم ِش ْرعَةً َومِ ْن َهاجاً}؟
كٍل َج َع ْلنَا مِن ُ
س-197-ما الإشارة املليئة ابحلمكة من الية ({ :)48/5لِ ُ
ج-197-اإن الإشارة املليئة ابحلمكة يف الأعىل يه آأنه متاماً كام آأن الرشيعة والطريقة رضوريتان ،فاإن احلقيقة واملعرفة رضوريتان كذكل لأهنام آأيضاً من هللا،
ففي نفس الية يقول هللا{ :فَاستَبِقُوا الخَير ِ
خري بعي ٍد عن الرصاط املس تقمي وهناك اخلريات فقط من
ات} .تقول احلمكة القرآنية آأن ُه ما من معل ٍ
َْ
ْ
فان يف هللا.
بداية هذا الطريق اإىل هنايته ليك يعمل وفقها ،اإن عىل املؤمن آأن يتقدم تدرجيياً حیت يصبح ٍ
س-198-من فضكل برهن بدليلٍ ساطع آأن الإسالم هو دين التقدرم ،ولهذا آ هأمر القرآن احلكمي الناس آأن يستبقوا اخلريات؟
دين الفطرة واملثال الأفضل للفطرة هو الإنسان.
ج-198-اإن الإسالم هو ُ
• ميكن للبرش آأن يتقدموا آأكرث جسد ًاي وروحياً وعقلياً.
•
•
•
•
•
•
•

ِ
ِ
المستَقِيمَ} يس متر لك مسلمي العامل ابدلعاء هلل ليك جيعلهم ميشون عىل طريق ادلين حیت يصلوا الوهجة
وفقاً لـ {اهدنَ ا الص َراطَ ُ
الهنائية.
لحظوا آأن حّضة اإبراهمي /ع /وحض آأن عىل العبد آأن يذهب اإىل ربِّّه (.)99/37
اإن مثال املعراج يف الإسالم ها ٌّم للغاية لأنه يُظهر الرحةل الروحية للنيب الكرمي.
اإن الأنبياء والأمئة سوي ًة مع حدود ادلين مه املعارج الروحية يف آأزمنهتم اخلاصة (.)4/70
تذكر ادلرجات يف ُ ِّّ
ماکن من القرآن العظمي وادلرجات يه مثل ُسمل تكون فيه اإشارة الرتيق واحضة.
لك ٍ
لو مل يكن هناك رضورة لصعود مقة الروحانية من دنو املادية ،ملا جاء حبل هللا اإىل هذا العامل (.)103/3
لو مل يكن البرش مه املقصودون بركوب الرحةل الروحية ملا قال هللا آأن التقوى يه خري الزاد ( .)197/2وكذكل فاإن لكامت مثل نور،
هداية ،اهدي ،رصاط ،عودة (توبة ،رجوع) ،اتباع ،يتفوق ،يرسع ،يسعى .اخل .تتضمن معاين الرحةل الروحية.

س-199-آأخربان من فضكل احلمكة اخلاصة والعمق من هذا احلديث ( :همثه ُل آأهل بييت فيمك كسفينة نوح ،من ركهبا جنا ومن ختلف عهنا غرق)؟
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رويح آأيض ًا
ج-199-اإن سفينة حّضة نوح الظاهرية يه مثال والسفينة الباطنية (نور الإمامة) هو معناها (ممثولها) ،لأن الطوفان مل يكن ما ّد ًاي فقط وإامنا ٌّ
نفسه هو آأيضاً عرش هللا عىل املاء ( .)7/11وهكذا بلك هذه املعاين فاإن آأهل بيت النيب الكرمي مه
وللنجاة منه يعمل نور الإمامة كسفينة .ونور الإمامة ُ
مثل سفينة حّضة نوح /ع./
س-200-اإن هذا السؤال العظمي مرتبط ابلايت ( .)115-112/5ماذا اكنت طبيعة املائدة اليت طلهبا احلواريون واليت لأجلها دعا حّضة عيىس /ع/؟
وهل اكنت فائد ًة من طعا ٍم مادّي آأم آأهنا خالصة العطااي الروحية؟
ج-200-مل يكن حواريي (تالميذ) حّضة عيىس بلهاء لهذا احلد حیت يطلبوا طعام ًا دنيو ًاي من السامء ،لقد اكنت معجزات العامل الشخيص و حظرية
القدس اذلي يوجد فيه لك نوعٍ من الطعام للروح والعقل .وهذه الأش ياء اخلاصة يه اليت تكون رضورية حلدود ادلين من الأول اإىل الخر.

صندوق اللآلئ -21-
الرازِقِين} يف ادلعاء التايل حلّضة عيىس /ع{ :/اللَّهمَّ ربَّنَا أَنزِل عَلَينَا مآئِدةً مِن السَّماءِ
ْ ْ َ َ َ َ
ُ َ
س-201-آأخربان من فضكل معىن {خَ ْي ُر َّ َ
ِ ِ ِ
ِ
نك وارُزقْنَا(رزقاً روحانياً وعقلياً) وأَنت خَير َّ ِ
ين} ()114/5؟
تَ ُ
الرازِق َ
َ َ ُْ
ون لَنَا عيداً ألَوَّلنَا َوآِخرِنَا(من حدود ديننا) َوآیَةً م َ َ ْ
ك ُ

ج-201-اإن معىن {خَير َّ ِ
ين} هو آأن هللا هيب الرزق الرويح والعقيل وليس ابإماکن آأح ٍد آخر آأن يقوم هبذا العمل.
الرازِق َ
ُْ
س-202-من فضكل ارشح احلديث( :اي عيل! اإن لک كزناً يف اجلنة وآأنت ذو قرنهيا)؟

عيل ،حقاً اإن كزن جنة العامل الشخيص هو من آأجكل وإان كل قرنني لتنفخ وتبعث القيامة :واحد من
عيل /ع( :/اي ّ
ج-202-يقول النيب الكرمي ل إالمام ّ
آأجل النفخة الأوىل والخر من آأجل النفخة الثانية ،ولكن ليس هناك فاصل بني النفختني .فهناك صوت مس متر).
س-203-من فضكل ارشح احلمكة من احلديثني التاليني( :دخلت اجلنة البارحۃ فنظرت فيھا ف ِّاذا جعفر يطري مع املالئكة و ِّاذا محزة متكئ عىل رسير) و:
(رآأيت جعفر بن آأّب طالب ملاک يطري مع املالئكة جبناحني)؟
ج-203-من هذا التعلمي الطاهر وامليلء ابحلمكة للنيب الكرمي يصبح يقيناً آأن آأرواح مؤمين ادلرجات ال ُعليا تصبح مالئكة .ومن املمكن آأنه يقصد ابجلناحني
ذكر امسني .لأن اجلسد النوراين اللطيف متحرر من الأجنحة املادّية.
ض جاعِ ِل ا ْلمَالئِكَةِ رسالً أُولِي ٍ
ّلل فَ ِ
س-204-من فضكل ارشح الية ({:)1/35ا ْلحمد َِِّ
اطرِ السََّم ِ
ث
أَجنِ َحة مَّ ْثنَى َوثَُال َ
َ
َْ ُ
ْ
َر ِ َ
اوات َو ْاأل ْ
ُُ
َ
اع}؟
َو ُربَ َ
ج-204-ميكن آأن نس تنتج من احلديث املذكور آنف ًا ومن هذه الية آأن بوسع املؤمنني واملؤمنات آأن يصبحوا مالئكة وذكل ابذلكر الكثري والعبادة والتقدرم
يف العمل واحلمكة ويصبح معلوماً آأيضاً آأن آأجنحة املالئكة يه من اذلكر الإلهيي وذكرمه طاهر وجليل وإاجعازي جداً حيث آأنه يس متر آأوتوماتيكياً .وعىل آأية
حال ،حاولوا آأولً آأن تغتمنوا برثوة من عمل اليقني.
أرشت اإىل بعضها؟
س-205-تذكر الأرسار العظمية ملعراج النيب الكرمي يف الايت ( ،)18-1/53لطفاً ّهال آ ه
ج-205-يف الية الأوىل – يقسم هللا بنور الأزل (نور العقل) ،اذلي ينرث ما ل ُحيىص من اللآلئ يف جنة حظرية القدس ابإشارات رشوقه وغروبه .يقال
يف الية الثانية كتمتة للقسم آأن النيب الكرمي آأمت هممة هداية الناس بأأقىص هجده وكنتيجة ،كنا مجيعاً معه يف املعراج بشلكٍ اكمن.
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يف اليتني الثالثة والرابعة ،يُمدح النيب الكرمي مبعىن آأن لكامته اكنت قد آألقيت آأيضاً بشلك التزنيل .يف الية اخلامسة يُذكر آأن هللا هو الواحد اذلي دليه
القوة الكربى وذلكل فهو عمل ولي ُه بطريقة فريدة .ومضمون الية السادسة هو آأن النيب الكرمي آأصبح ً
القوة املوهوبة من ِّقبل هللا وقد اكن
قواي بسبب ّ
ابلأفق الأعىل (ماکن العقل).
تشري الية الثامنة اإىل آأن النيب الكرمي آأصبح قريب ًا جداً من هللا ومن همث ان هل مرتبة الفناء .والية التاسعة تقول آأن مفاهمي الربوبية والعبودية آأصبحت مثل
قوسني (نصفي دائرة) آأو آأقرب ،مثل مركز زو ٍج من فرجار .تقول الية العارشة آأن الويح املعرايج حيدث يف حاةل الفناء .والية احلادية عرشة تقول ِّا ّن
وصدقهُ .تقول الية الثانية عرشة :آأجتادلون النيب يف الأش ياء اليت رآها.
معراج النيب الكرمي اكن روحياً ذلكل فاإن قلبه املبارك هو اذلي رآأى ُلك هذا ه
تشري الية الثالثة عرش اإىل آأن النيب الكرمي قد حصل عىل املعراج مرتني .واحلمكة من الية الرابعة عرشة يه آأنه حصل عىل هذين املعراجني آأو
املشاھدتني قرب سدرة املنهتيى (جشرة طوىب للحد الأقىص) .يقصد بسدرة املنهتيى النفس اللكيّة .وتُ هع ِّ ّمل الية اخلامسة عرشة آأن جنة املأأوى (روضة ادلار)
يه سدرة املنهتيى .وتدل الية السادسة عرشة عىل آأنه اكنت للنفس اللك ّية آأجعوبة اإلهية يف يدها املباركة وقد آأظهرت وجحبت .يف الية السابعة عرشة
متدح عني النيب الكرمي الباطنية لأنه آأحرز الغرض من مالحظات املعراج بشلكٍ اكمل واتم .واحلمكة من الية الثامنة عرشة يه آأنه رآأى معجزات ربِّّه
العظمية جداً يف املعراج .هذه بعض الأرسار العظمية املتع ِّلّقة مبعراج النيب الكرمي .امحلد هلل!
س-206-ما السبب يف عدم ذكرك جلربائيل يف آأرسار الايت املذكورة يف الأعىل ()18-1/53؟
ج•-206-ما من ذك ٍر جلربائيل هنا.
•
•

اإن جربائيل ليس لوحده وإامنا يوجد للتزنيل مالئكة مخسة وآأعالمه هو املعروف ابس القمل والتايل هو اللوح مث ارسافيل مث مياکئيل
والأدىن هو جربائيل.
يقول الإمام جعفر الصادق /ع( :/فنون ملک يؤدي اإىل القمل وھو ملک والقمل يؤدي اإىل اللوح وھو ملک واللوح يؤدي اإىل إارسافيل
الرسل).
وإارسافيل يؤدي اإىل مياکئيل و مياکئيل يؤدي اإىل جربائيل و جربائيل يؤدي اإىل الأنبياء و ُ

س-207-ما احلمكة من احلديث التايل( :ل تقوم الساعۃ حیت تطلع الشمس من مغرهبا) .هل يعين هذا آأنه ما من قيامة حدثت حیت الن؟
ج-207-احلمكة الت أأويلية من هذا احلديث يه آأن القيامة عبارة عن سلسةل من ا ألحداث الروحية ويه تكمتل عندما ترشق مشس احلرم املقدس من
الغرب وذكل لأن الك الرشق والغرب هام املاکن نفسه يف حظرية القدس .ويذكر هذا احلديث هناية اإمتام القيامة الروحية ،لأن العارف عندما يصلها فهو/
نفسه والقرآن احلكمي بلغته املليئة ابحلمكة يقول آ ّأن هناك قيامة روحية مع لك اإمام (.)71/17
يه يالحظ آأن رشق الشمس (الروحية) وغرهبا هو املاکن ُ
عيل احلوض).
عيل ،لن يفرتقا حیت يردا ّ
(عيل مع القرآن والقرآن مع ّ
س-208-من فضكل ،ارشح احلمكة من احلديث التايلّ :
بعيل نور الإمامة اذلي هو الكتاب الناطق ( )29/45 ،62/23ومن الّضوري
ج-208-اإن هذا احلديث هو تأأويل لية النور املزنل ( .)15/5يُقصد ّ
للقرآن الصامت آأن يكون مضنه .وهكذا مفهمة النور والقرآن يه هداية املؤمنني احلقيقيني حیت حوض الكوثر واذلي به يُقصد معرفة حّضة قامئ القيامة
/ع./
عيل /ع( :/من آأطاعين فقد آأطاع هللا ومن عصاين فقد عصا هللا،
س-209-ما احلمكة البعيدة املدى من احلديث اذلي يقول النيب الكرمي فيه ل إالمام ّ
ومن آأطاعك فقد آأطاعين ومن عصاك فقد عصاين)؟
فبعيل يُقصد سلسةل نور ا ِّلمامة وآأولوا الأمرٍ .
عيل الزمان
عيل /ع /يعين ّ
بلكامت آأخرىّ ،
ج-209-اإن هذا احلديث هو تأأويل واحض لية الطاعة (ّ .)59/4
/ع ،/اذلي هو اإمام الزمان .امحلد هلل!
عيل /ع( :/آأنت مين وآأان منك) .ما هذه العالقة؟ هل يه جسدية آأم روحية آأم نورانية (عقلية)؟
س-210-قال النيب الكرمي حلّضة ّ
ج-210-اإن هذه العالقة ،بل الوحدة ،يه جسدية وروحية ونورانية (عقلية) آأيضاً .يُطلب من ال ُق ّراء آأيضاً آأن يتفكروا هبذا.
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صندوق اللآلئ -22-
س-211-قال النيب الكرمي( :من آأطاعين فقد آأطاع هللا ،ومن عصاين فقد عصا هللا ،ومن آأطاع الإمام فقد آأطاعين ومن عصا الإمام فقد عصاين).
يح ،ذلكل فوجود الإمام احلقيقي
ج-211-يبني هذا احلديث آأن الإمام ُم هعني من قبل هللا والنيب ،ذلكل مفن املفروض اإطاعته ومبا آأن الإسالم دين ّ
وطاعته رضوريتان.

ِ ِ
ين} .من فضكل ارشح كيف ميكن ملنبع الرمحة
أَر َسلْنَ َ
اك إَِّال َر ْح َمةً للْ َعالَم َ
{و َما ْ
س-212-يقول هللا يف الية ( )107/21عن رسوهل احلبيبَ :
هذا آأن يصل لأهل املايض يف حني آأنه خامت الأنبياء وابلتايل آخر الأنبياء؟
ج-212-اإنه يبدو هكذا ،يف الواقع ،ظاهر ًاي آأم الرس الباطين فهو آأن هللا خلق آأولً نور حّضة محمد /ص ،/كام يقول( :آأول ما خلق هللا نوري) .وهذا
النور هو املالك الأكرب اذلي هو العقل اللكي والعرش الأعظم والقمل الإلهيي كام آأنه آدم الأ ّول .ابختصار نور محمد واذلي هو الرمحة اللك ّية يت تلقيه من
العوامل الشخصية يف لك عرص من خالل الأنبياء والأمئة وإانه هبذا املعىن يكون النيب الكرمي هو منبع الرمحة للعاملني .تفكروا ملياً يف آأسامء النيب الكرمي فهو
آأيضاً الأول والخر والظاهر والباطن .وهكذا فالنيب الكرمي هو بال شك الرمحة اللك ّية للك العوامل الشخصية.
س-213-اعتاد النيب الكرمي وبأأم ٍر من هللا آأن يقبل الصدقة (فرض ديين) من آأموال املؤمنني ومن خاللها يُطهِّّرمه ويصيل علهيم ويضمن السكن هلم
ابإمدادمه ابلرباكت الساموية ( .)43/33 ،103/9اعتاد آأن يصيل لتخفيف مصاعهبم اتلياً آايت هللا ويُز ِّ ّكهيم ويع ِّلّمهم الكتاب واحلمكة ( .)2/62ابختصار،
اكنت الرحامت والرباكت اليت اعتاد الصحابة والتابعني تلقهيّ ا من النيب الكرمي ل حتىص .وعىل لك حال ،آُغلق ابب الويح الإلهيي بعد وفاته .هل ختربان
لطفاً منك ،كيف بوسع الناس آأن يس تفيدوا من علمه وحمكته يف الوقت احلارض؟
وعيل اببه) .يهظهر هذا آأن ابب العمل
وعيل ابهبا ،مفن آأراد العمل فليأأت الباب)۔ وقال كذكل( :آأان بيت احلمكة ّ
ج-213-يقول النيب الكرمي( :آأان مدينة العمل ّ
عيل /ع .)/وما من ٍ
شك يف هذا دلى املؤمنني اخمللصني .امحلد هلل!
واحلمكة هو اإمام الزمان (من ّذرية حّضة ّ
بذراهتم
س-214-آأنت تكتب وتذكر آأن القيامة يه حدث ابطين ورويح وفهيا تكون فقط آأرواح الناس موجودة .آأي آأن هناك فقط متثيل (للناس) ّ
اللطيفة ،وما من آأح ٍد ،ابس تثناء العرفاء ،يدركها .ما الايت القرآنية اليت تشهد لهذه احلقيقة؟
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ون}.تفكروا جيداً هبذه النقطة هنا يف آأن الخرة يه آأبعد حیت
ج•-214-اقرؤوا الية ({ :)66/27بَلْ ُه ْم في شَك م ْن َها بَلْ ُهم م ْن َها عَم َ
من القيامة وجيب آأن يكون هناك عمل اتم هبا .اإن من املمكن آأن حتصلوا عىل عمل اليقني وعني اليقني وحق اليقني حول الخرة .فلو اكن من
ِ
ِ
ون}.
املس تحيل آأن نرى القيامة والخرة ملا قيلُ { :هم م ْن َها عَم َ
أَضلُّ (عن الصواب) َسبِيالً}.
{و َمن َ
أَع َمى فَ ُه َو(آأيضاً) فِي اْلِخ َرةِ ْ
ان فِي َه ِذهِ ْ
أَع َمى َو َ
ك َ
• يذكر يف الية (َ :)72/17
وهذا يُظهر آأيضاً آأن معرفة القيامة والخرة واجلنة ممكنة يف هذه ادلنيا.
يها} .آأي آأن القيامة يه يشء رويح وخمفي.
• يذكر يف الية ({ :)15/20إِ َّ
ن السَّاعَةَ ءاَتِيَةٌ أَكَادُ ْ
أُخفِ َ
مات فقد قامت قيامته) .آأي آأن القيامة حتدث لأولئك اذلين ميوتون روحياً آأو جسد ًاي ،واليت تظهر آأن سلسةل
• يذكر يف احلديث( :من ه
القيامة تس متر دامئاً.
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س-215-حتتوي الية ( )24/14عىل همثهلٍ لش يئني مقدسني آأحدهام هو اللكمة الطيبة والخر هو الشجرة الطيِّّبة .ما املقصود ابللكمة الطيبة؟ وآأي جشرة
مقدسة يه تكل اليت جذرها اثبت يف الأرض وفرعها يصل اإىل السامء؟
النبوة والإمامة اذلي يكون الأصل الثابت فيه هو النيب الكرمي والفرع يف السامء هو
ج-215-اللكمة الطيبة يه الاس الأعظم .والشجرة الطيّبة يه نور ّ
اإمام الزمان .وهكذا فاللكمة الط ّيِّبة يه الاس الأعظم اذلي يرشق من آأرض العامل الشخيص ويصل العامل العلوي والاس الأعظم يف الواقع ،هو اإمام
الزمان وإاهنا ملعجزة عظمية بأأن يتجىل نور ا إلمام آأولً بشلك اكمن ومن مث بشلكٍ فعيل يف الاس الأعظم اذلي هيب ُه لبعض (مريديه) .وهذا هو السبب يف
آأن اإمام الزمان يُ هع ِّ ّ ُمل عمل الأرسار لأهل املعرفة يف العامل الشخيص ،وحتديداً يف حظرية القدس.
الرابن ّيون (املفردّ :رابين)؟ ومن مه الأحبار
س-216-السؤال فامي اإذا اكن النور يف اللكامت احلرفية للتوراة آأم يف روحانيهتا متع ِّلّق ابلية ( .)44/5من مه ّ
(املفردِّ :حرب)؟ وما معىن الكون شهداء (املفرد :شاهد) عىل كتاب هللا؟
ج•-216-هناك نور يف روحانية لك كتاب ساموي.
•
•
•

ّرابنيّون تعين الأمئة.
آأحبار (علامء) تعين ادلعاة.
الشهداء عىل كتاب هللا تعين آأولئك اذلين رآأوا الشلك الروحاين الاکمل للكتاب .ومه العرفاء اذلين مه ادلعاة.

س-217-يُذكر يف اليتني ( )46،44/5آأن ُه اكن هناك نور وهداية يف التوراة والإجنيل .ما هو الاختالف بني النور والهداية؟
ج-217-حتيط روحانية الكتاب الساموي ابلعامل الشخيص .وآأثناء الرحةل الروحية تعمل الهداية يف لك املراحل ،آأ ّما النور املُطلق فهر يعمل (فقط) يف
اّللُ لِنُورِهِ َمن یَشَ ُاء} ( .)35/24وإان لهذا معنيان واحد ظاهري والخر ابطين .ذلكل مفن اجليل آأن
الوهجة الهنائية ،كام يقول هللا{ :یَ ْه ِدي َّ
الهداية تأأيت آ ّأولً ومن مث يأأيت النور املُطلق.
ن مِن ِشيعتِهِ َإلِبر ِ
اهيمَ}.
{وإِ َّ
َ َْ
س-218-من فضكل ،ارشح بعض ا ِّحلمك من الية (َ :)83/37
النبوة مثلام تس متر سلسةل الأمئة يف دور الإمامة ،كام يقول هللا يف الية ({ :)285/2الَ
ج-218-هذا برهان حلقيقة آأن سلسةل الأنبياء اس مترت يف دور ّ
أَح ٍد مِن ُّر ُسلِهِ (بل نعتربمه كسلسةل واحدة)}.
ن َ
نُفَرِ ُق بَ ْي َ
س-219-منذ میت ُوجِّ ده حبل هللا ( )103/3وما املقصود به؟
قوي وطويل جداً ولطاملا اكن هناك وهو آأبدي .ويعين هذا احلبل سلسةل نور الأنبياء والأمئة واذلي يس متر من حّضة آدم/ع./
ج-219-اإن حب هل هللا ٌّ
س-220-هل الرصاط املس تقمي وحبل هللا والنور املزنل مه آأش ياء ثالثة خمتلفة ،آأم آأهنم آأسامء حلقيقة واحدة؟
ج-220-اإن هذه الأسامء الثالثة وآأسامء وآأمثال آأكرث مهنا تس تخدم للنيب ول إالمام.
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ِ
{وعِندَهُ َمفَاتِ ُح ا ْل َغ ْي ِ
ب الَ یَ ْعلَ ُم َها إِالَّ ُه َو} .ويف اليتني ( )12/42 ،63/39يُقال{ :لَهُ َمقَاليدُ
س-221-يذكر يف الية (َ :)59/6
السََّم ِ
َر ِ
ض} ماذا تعين هذه املقاليد؟
اوات َو ْاأل ْ
َ
ج-221-مقاليد هللا يه :احلب الساموي والأسامء احلس ىن واللكامت التا ّمات والأذاكر (املفردِّ :ذكر= آأن تتلو آأسامء هللا) والعبادة .وإان ُه من خالل هذه
املقاليد قد يُفتح ابب العمل واحلمكة .وهناك الإمداد ابلتأأييد ا إللهيي.
س-222-السؤال ُمتع ِّلّق ابلية ({ :)40/7حتَّى یلِج الْجمل فِي س ِم الِْخي ِ
اط} ،هل هذا افرتاض آأم هو ممكن وهو همثهل تأأوييل؟
َ َ َ ََ ُ َ َ
ج-222-هذه ليست فرضية ،اإهنا همثهل هل تأأويالت:
وذر ًة اتفهة ول قمية لها من آأجل ّ
الرتيق الرويح.
نفس ُه متواضعاً ّ
• همام يكن املرء عظاميً عليه آأن يعترب ه
س
• عندما يدخل الساكل مزنةل إارسافيل وعزرائيل ّ
يتوزع وجوده الرويح اإىل ذر ٍات وتكون صغرية جداً حبيث ميكهنا آأن ّمتر بسهوةل من ه ّ
اخلياط.
ِ
ون} .هل لهذا احلديث
ن َوأَنتُ ْم تَنظُ ُر َ
أَنج ْينَاكُ ْم َوأَ ْغ َرقْنَا آلَ ف ْرعَ ْو َ
{وإِذْ فََرقْنَا بِكُمُ الْبَ ْح َر فَ َ
س-223-يّذكر يف الية (َ :)50/2
تأأويل؟ من فضكل آأخربان ما هو.
ج-223-اإن همثه هل الروحانية والعمل هو املاء .فاملاء هو وس يةل الازدهار كام آأن ُه سبب ادلمار .وهكذا فقد همر بنو إارسائيل من خالل روحانية حّضة موىس
/ع /العاصفة وحّضة هارون /ع /آأ ّما آآل فرعون فقد آُغرقوا وآُهلكوا.
(ذرات آأنفسهم)
ك مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُ ُهورِِه ْم ذُرِیَّتَ ُه ْم ّ
{وإِذْ أَخَذَ َربُّ َ
س-224-يتعلق هذا السؤال ابلية ( )172/7اليت يُذكر فهياَ :
ِِ
ت بَِربِكُ ْم؟ قَالُواْ :بَلَى شَ ِه ْدنَا} .هل هذا احلهدث جزء من القيامة الفردية للعارف آأم آأن ّه
َو ْ
أَش َهدَ ُه ْم عَلَى أَنفُسه ْم( ،مث س أأهلم)أَلَ ْس ُ
ك ْم}؟
ت بَِربِ ُ
حدث منفصل؟ وما املقصود ببين آدم /ع/؟ وعند آأية مرحةل يُسأأل السؤال {أَلَ ْس ُ
ت؟} هو جزء من قيامة لك عارف.
ج•-224-اإن ميثاق {أَلَ ْس ُ
•
•

يُقصد ببين آدم يف الواقع الاکملون والعرفاء.
ك ْم} يف حظرية القدس.
ت بَِربِ ُ
يسأأل سؤال {أَلَ ْس ُ

نفسه هو اذلي جيب آأن يُذكر آأم امسه؟ وكيف؟
س-225-آأخربان من فضكل ،يف نور القرآن ،فامي اإذا اكن ر
الرب ُ
ج-225-اإن آأولئك املباركون ابملشاهدة الروحانية للرب ميكهنم آأن يذكروهام لكهيام ،آأ ّما اذلين مه غري مباركني هبا حیت الن فيذكروا (فقط) امسه احلي
املبارك ،لأن ت ههذكرر اليشء ممكن فقط بعد رؤيته .فذكر يش ٍء دون رؤيته يف آأيام ٍ
وقت مىض هو غري ممكن.
س-226-ما هو مرجع الية اليت يؤمر فهيا بذكر اس الرب وآ رأي آي ٍة يه تكل اليت ُذكر فهيا مشاھدتہ املبارکۃآأو الإشارة اإلهيا؟
ك(العامل الشخيص)
ك فِي نَفِْس َ
{واذْكُر َّربَّ َ
اسمَ َربِ َ
ك} .والثانية يه الية (َ :)205/7
{واذْكُرِ ْ
ج-226-الية الأوىل يه (َ :)8/73
ِِ
ِ
ون الْ َج ْهرِ مِ َ ِ ِ
ين} .آأي :اذكر املشاھدة املقدسۃ للرب ُ
حيث كنت
ن الْ َغاف ل َ
اْلصا ِل َوالَ تَكُن م َ
ض ُّرعاً َو ِخيفَةً َودُ َ
تَ َ
ن الْقَ ْول بالْ ُغدُوِ َو َ
ُمباراكً به يف عاله ِّم هك الشخيص ،وبشلكٍ بطيء بطريقة ا ِّلبتھال.
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كفُ ُر ِ
ون} .من املعلوم جيداً كيف يذكر
اشكُ ُرواْ لِي َوالَ تَ ْ
س-227-يذكر يف الية ( )152/2املمتلئة حمكة{ :فَاذْكُ ُرونِي أَذْكُ ْركُ ْم َو ْ
هللا عباده؟
العباد هللا ولكن آأخربان من فضكل كيف يذكر ُ
نفس ُه هو اذلي خيلُق
ج-227-هذا مثل وتأأويَّل هو آأن نور الصفات الإلهية يُش رع دامئاً اكلشمس ،فاهلل ل حيتفظ لنفسه آأبداً بأأشعة رمحته ،ولكن العبده ه
حتر ُم ُه من تدفرق رمحت ِّه نتيجة اإهامهل وعصيانه.
العوائق اليت ُ
س-228-يؤمر بذكر نعم هللا يف الكثري من آايت القرآن؟ كيف ميكن لهذا اذلكر آأن يؤدّى؟
ج•-228-اإن محد هللا وشك ِّر ِّه هام وفقاً لن هع ِّمه.
•
•

كنت مباراكً برثو ٍة دنيوية آأو ثروة من العمل آأو آأية آأش ياء آأخرى وآأنت تساعد الخرين هبا فهذا ذكر معيل وشكر لنِّ هعمه.
اإن ه
اإن اكن خشص ما من بني آأهل املعرفة فباإماکنه آأن يذكر آأيضاً النعم الروحية املوهوبة هل سوي ًة مع ِّ
حمس نِّه احلقيقي.

أميل تدرجيياً بشلكٍ
س-229-تزنل القرآن املقدس عىل قلب النيب الكرمي ( )194/26 ،97/2ذلكل اكن يف روحانيته ونورانيته دون آأوىه نقصان رمغ آأنه آ ه
اهيم /موسى /إِسم ِ
ِ
اعيلَ/
{واذْ ُ
َْ
ك ْر َم ْریَمَ /إِ ْب َر َ ُ َ
مادّي .والسؤال هو بشأأن آأمر هللا لنبيه آأثناء التزنيل يف الايت (َ :)56-54-51-41-16/19
درِیس فِي الْ ِكتَ ِ
ِ
اب} .فهل يفعل هذا ،وفقاً للأمر الإلهيي ،يف الكتاب املادّي آأم الرويح؟
إْ َ
جُ -229-حتفظ املعجزات احليّة للأنبياء والأولياء يف العامل الشخيص ،ذلكل فقد رآمه النيب الكرمي وذكرمه يف كتابه الرويح (العامل الشخيص) ،لأن من غري
املمكن تذكر يشء دون رؤيته.
س(-230-ذكر) هو آأحد الأسامء املباركة للنيب الكرمي ( .)11-10/65لِّ هم يُدعى ذكر؟
ج•-230-ذكر يعين الاس الأعظم والنيب الكرمي اكن الاس الأعظم يف زمانه.
•
•
•

ذكر ( ِّعظة) هو القرآن والنيب الكرمي اكن القرآن الناطق.
ذكر يعين آأن تذكر ابس مترار وآأل تنىس آأبداً .فاذلكر الإلهيي اعتاد آأن يس متر آأوتوماتيكياً لك الوقت يف اجلبني املبارك للنيب الكرمي ،ومبا آأن ُه
اكن القرآن الناطق فقد اكن من غري املمكن هل آأن ينىس القرآن الصامت.
وهكذا ،فذكر هو اس النيب الكرمي بلك هذه املعاين وآأهل اذلكر مه آأهل النيب ،آأي الأمئة الأطهار.
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ِ
س-231-ما تأأويل الية ({ :)79/37سَالمٌ عَلَى نُ ٍ ِ
ين}(العوامل الشخصية)؟
وح في ا ْل َعالَم َ
َ
يح وآمن مبعجزاته الروحية يف لك عا ٍمل خشيص .وبشلكٍ مشابه :حّضة اإبراهمي /ع)109/37( /
ج-231-تأأويل الية هو آأن حّضة نوح /ع /يكون ٌّ
وحّضة موىس /ع /وحّضة هارون /ع )120/37( /وحّضات آآل ايسني (آآل محمد (ص) )130/37 ،ولك الرسل ( .)181/37مبعجزاهتم النبوية مه
آأحياء وآمنون يف لك عا ٍمل خشيص ،كام يكون كذكل لك عباد هللا املصطفون (.)59/27
ِ
ِ
ِ
ق}؟
ف بِالْ َح ِق عَلَى الْبَاط ِل فَيَ ْد َم ُغهُ فَإِذَا ُه َو َزاه ٌ
س-232-ما معىن الية ({ :)18/21بَلْ نَقْذ ُ
رس بعد دفعه بوس يةل احلق.
ج-232-تدل هذه الية عىل آأن الهبتان ابطل دامئاً وإامنا ُيكشه ُف ِّ ٌّ
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اختِالَ ِ
ن فِي خَْل ِق السََّم ِ
َر ِ
ف اللَّْي ِل َوالنَّ َهارِ
س-233-من فضكل ،ارشح بعض احلمك من هاتني اليتني ({ :)191-190/3إِ َّ
ض َو ْ
اوات َواأل ْ
َ
ات ِألُولِي األ ْلب ِ ِ
كرون اّلل قِي اماً وقُعوداً وعَلَى جنُوبِ ِه ْم ویتَفَكَّرون فِي خَْل ِق السََّم ِ
ْلی ٍ
َر ِ
ض،
ین یَذْ ُ ُ َ َ َ َ ُ
اوات َواأل ْ
ََ ُ َ
َ َُ
اب ،الَّذ َ
َ
ْ
َ
َ
(يقولون) :ربَّنَا ما خلَقْت ُ(لك)هذا ب ِ
اطالً سبحانَ َ ِ
اب النَّارِ}؟
َُْ
َ َ َ َ
َ َ
ك فَقنَا عَذَ َ
ج•-233-اإن الكون هو جنة الغد ليأأيت.
•
•
•

هناك مماكل لطيفة عىل النجوم.
هناك آآلف الإشارات يف ادلائرة اليت ُختلهق بتعاقب الليل والهنار.
اإهنا فضيةل مذهةل لأهل العقل بأأن يذكروا هللا قياماً وقعوداً وعىل جنوهبم.

ِ
س-234-آأخربان من فضكل بعضاً من حمك الية ({ :)55/24وعَد َّ ِ
ك ْم وعَمِلُوا الصَّالِح ِ
ات لَيَ ْستَ ْخلِفَنَّ ُهم فِي
ین َ
َ َ
َ
اّللُ الَّذ َ
آمنُوا من ُ َ
ِ
ِ
ِ
َر ِ
ضى لَ ُه ْم َولَيُبَ ِدلَنَّ ُهم مِن بَ ْع ِد
ض َ
ین مِن قَبْلِ ِه ْم َولَيَُم ِكنَ َّ
استَ ْخلَ َ
ارتَ َ
ن لَ ُه ْم دینَ ُهمُ (الإسالم)الَّذي ْ
ف الَّذ َ
ْاأل ْ
ك َما ْ
ِ
ِ
ِ
ون}.
أُولَئِ َ
ون بِي شَ ْيئاً َو َمن كَفََر بَ ْعدَ ذَلِ َ
خَ ْوفِه ْم ْ
ك ُهمُ الْفَاسقُ َ
أَمناً یَ ْعبُدُونَني َال یُ ْشرِكُ َ
ك فَ ْ
ج •-234-هوعدُ هللا هذا هو لأهل املعرفة.
•
•
•
•
•
•
•

ايض ل حتىص ،لأن لك عا ٍمل خشيص هو كون.
ليست هذه الأرض اليت نعيش علهيا يه الأرض الوحيدة ،بل هلل آأر ٍ
اإن لك فرد هو بشلكٍ اكمن عامل خشيص وكون .وللك عامل خشيص قد تهفهعل نسخ كثرية.
معان سامية كثرية.
اإن للخالفة الإلهية ٍ
هيب رب العاملني اتج اخلالفة لعباده.
اإن لك نيب وإامام هو خليفة ،ولكن ليس لك خليفة بنيب آأو اإمام.
ذكران مس بقاً آأن ادلين احلق ،يف لك قيامة ،يصبح غالباً.
ا ّإن رس العبادة بدون رشك (الرشك ابهلل) هو يف معرفة فكرة احلقيقة الواحدة.

ك َمةَ( ،وقيل)ِ :
ّللِ َو َمن یَ ْشكُ ْر فَإِنََّما یَ ْشكُ ُر لِنَفِْسهِ َو َمن
اشكُ ْر َِّ
ان الِْح ْ
أَن ْ
{ولَقَ ْد آتَ ْينَا لُقَْم َ
س-235-يقال يف الية (َ :)12/31
ي َحمِيدٌ} .ماذا تعين هذه الية؟ هل آأعطي حّضة لقامن النبوة آأم الإمامة؟ ما الرابط املتالمح بني احلمكة والشكر؟
ن َّ
كَفََر فَإِ َّ
اّللَ غَنِ ٌّ
ج•-235-اكن حّضة لقامن /ع /عاشق ًا حقيق ًا لنور النبوة ونور الإمامة ونتيج ًة ذلكل انل ذاك الكزن ا ألعظم اذلي تكون لك الكنوز حمتواة فيه.
•

اإن التعلمي وإايتاء احلمكة شيئان خمتلفان .ومدح احلمكة ورشهحا حيتاج كتا ًاب خضامً جداً لأن النعم مجيعها جممتعة يف املعاين احلقيقية للحمكة.
يقول العامل بأأرسه آأن لقامن /ع /اكن حكاميً (صاحب حمكة) ولكن هذا يُفهم فقط مبعىن احلمكة الظاهرية .وعىل آأية حال ،فقط العرفاء
يعرفون عن حمكته الباطنية والروحية .فاحلمكة يه اخلري الكثري ،ذلكل يصبح فرضاً عىل املرء آأن يبدي الشكر هلل عندما ينال كزنها
العظمي للغاية.

س-236-ما ت أأويل عصا حّضة موىس /ع/؟ واملعجزة الهائةل والساحقة لعصاه اعتادت آأن حتدث بشلك ح ّية (آأفعى  )20/20وثعبان (،107/7
 )32/26وجان (آأفعى صغرية جداً آأو جان  .)31/28 ،10/27ما يه حمكهتا؟
ج•-236-اإن لعصا حّضة موىس /ع /ت أأويالت عدة :بشلكٍ آأسايس يه الاس الأعظم ،وزير آأي حّضة هارون /ع ،/العامل الشخيص اذلي يبتلع اكمل
الكون ،حظرية القدس اذلي يبتلع العامل الشخيص ،عمل الإمام اذلي يشمل لك العلوم ،واجلسد اللطيف اذلي يكون جنّاً هائ ًال وابلغاً يبتلع
لك القوى الباطةل.
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•

احليّة مشهورة من بني احليواانت لأهنا تصبح مدورة ابلتفافها حول نفسها وطويةل بمتديد نفسها وهذه اإشارة لقدرة هللا عىل طوي وبسط
لك يشء مبا يف ذكل الكون .والثعبان واجلن هام رمزي القوة املذهةل واملتعذر تقديرها ملعجزة العصا.

س( -237-الوحدة الشبهية ابلتعددية) يه اإحدى مصطلحاتك ،ما هو معناها ومثالها؟
ج-237-يه تعين يشء م هتو ِّّحد ابطنياً آأما التعددية فظاهر ًاي ،وخري مثال هو الإنسان نفسه ففي ابطنه تكون الوحدة بيامن ظاهره حافل ابلتعددية آأو
النفس الواحدة حيث ُحتشه د لك آأرواح الناس كنفس واحدة ولكن عندما يتوزعون يكونون يف التعددية .واملثال الخر هو املاء مفن لكه ختلق الأجزاء
من جانب ومن جانب آخر تعود الأجزاء اإىل اللك وتصبح واحد .وهكذا حفاةل املاء ميكن آأن توصف كوحدة شبيه ابلكرثة.

س-238-ما الرس التأأوييل يف اعرتاض القرآن عىل اذلين يعتربون املالئكة اإان ًاث؟
ج-238-ما من ٍ
شك يف آأن املؤمنني واملؤمنات يصبحون مالئكة بتقدهمم الرويح يف العمل والعبادة .وعىل آأية حال ،عندما يظهر مالك لسبب ما اكمرآأة
يف منام فعىل املرء آأل يعترب آأنه امرآأة .عىل سبيل املثال ،رآأى مؤمن اكن قد ُجسن من ِّقبهل حكومة معينة اإحدى شقيقاته يف احلمل واكن امسها جناة .ويف
الواقع اكن هذا مالك .فاملالك يتحمك آأحيا ًان وآأحيا ًان آأخرى يشري فقط .ومبا آأن (جناة) تعين (اإطالق الرساح) فاجمليء بزي الس يدة جناة اكن اإشارة ذلكل
املؤمن بأأن رساحه س يطلق من السجن عىل الفور .املراجع القرآنية .)27/53 ،19/43 ،40/17( :امحلد هلل!
صف اً}.
ك َوالْ َملَ ُ
{و َجاء َربُّ َ
س-239-من فضكل ارشح احلمكة التأأويلية من الية (َ :)22/89
صف اً َ
ك َ
ج-239-حيدث هذا احلدث العظمي يف القيامة الشخصية المتثيلية للاکملني والعرفاء مرتني :الأوىل يف العامل الشخيص والثانية يف حظرية القدس .واملعجزة
املذهةل حقاً لهذا احلدث يف الك املاکنني يه آأن هناك فقط مظهر لك واحد (موضع التجيل) يف احلرم املقدّس آأو عامل الوحدة واذلي يس متر ابإظهار
احلقائق واملعارف لكها ،كام يذكر يف الية (.)12/36
س-240-يتعلق هذا السؤال ابلية ( :)46/22ما يه الأرض اليت ابلسري فهيا ميكن لقلوب الناس آأن تعقل آأو لذاهنم آأن تصبح قادرة عىل سامع احلقائق
واملعارف؟ هل العميان ،وفقاً للقرآن ،مه آأولئك اذلين يكونون معيان جسد ًاي آأم معيان من انحية عني القلب؟
ج•-240-اإهنا آأرض العامل الشخيص ،اليت ابلسري فهيا روحياً تنال القلوب العقل والفهم والعمل واحلمكة وتصبح الذان قادرة عىل سامع احلقائق واملعارف
بوضوح.
•

أَع َمى فَ ُه َو
{و َمن َ
ان فِي َه ِذهِ ْ
ك َ
يدين القرآن احلكمي تكل القلوب العمياء من انحية عني القلب ،كام قيل يف الية (َ :)72/17
أَضلُّ َسبِيالً(عن العمل)}.
فِي اْلِخ َرةِ ْ
أَع َمى َو َ

صندوق اللآلئ -25-
س-241-ثالثة مس توايت لليقني متفق علهيا :عمل اليقني وعني اليقني وحق اليقني .هل تُذكر هذه املس توايت الثالثة يف القرآن املقدس؟ يف آأية آايت؟
ج-241-نعم تذكر يف القرآن :عمل اليقني هو يف الية ( )5/102وعني اليقني يف الية ( )7/102وحق اليقني يف اليتني (.)51/69 ،95/56
س-242-هل ميكن للعرفاء اذلين ميوتون (من جانب آأنفسهم الشهوانية) وحييون يف هذه احلياة ادلنيا آأن يروا آأش ياء خارقة؟ هل يقاسون يف القيامة؟ هل
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احلرب الروحية اس آخر للجهاد الأكرب؟ وآأين يذكر اذلين استشهدوا يف احلرب الروحية يف القرآن؟ وإاىل آأي مدى يكون من الصواب آأن نقول بأأن
العرفاء مه الشهداء الروحيون؟ العارف هو اذلي يعرف نفسه وربه واملعرفة مس تحيةل بدون املشاهدة ،ماذا تقول هبذا اخلصوص؟
ج•-242-العرفاء يالحظون حقيق ًة آأش ياء خارقة ظاهر ًاي وابطنياً.
•
•
•
•
•

مه يقاسون القيامة.
نعم احلرب الروحية هو اس آخر للجهاد الأكرب.
تذكر الشهادة الروحية يف لك تكل الايت اليت تذكر فهيا الشهادة اجلسدية.
نعم ،من الصواب آأن العرفاء مه وحدمه الشهداء الروحيون.
ما من ٍ
شك يف آأن العارف هو اذلي يعرف نفسه وربه .وتصبح هذه النعمة العظمية لنيل املعرفة ممكنة بعد مالحظة الروح والرؤاي الإلهية
املقدّسة.

س-243-من فضكل ،ارشح يف نور القرآن ما هو الربهان الساطع حلصول العرفاء عىل ادليدار الأول للرب يف هذه احلياة ادلنيا؟
أَضلُّ َسبِيالً} .النتيجة الوضّ اءة لهذه
أَع َمى فَ ُه َو فِي اْلِخ َرةِ ْ
ان فِي َه ِذهِ ْ
أَع َمى َو َ
{و َمن كَ َ
ج•-243-جتري الية ( )72/17عىل حنوَ :
تكون ممكنة.
الية يه آأن العرفاء يُمنهحون العني الباطنية اليت يُمكهنم هبا آأن يشاهدوا التجلّيات الإلهية ،وإا ّل كيف ميكن للمعرفة آأن ه
•

•

أَو مِن َو َراء ِحَج ٍ
ان ( ُمجازاً)لِبَشَرٍ أَن یُكَلَِمهُ َّ
أَو یُ ْرِسلَ َر ُسوالً
{و َما كَ َ
اب ْ
اّللُإَِّال َو ْحياً ْ
والية ( )51/42جتري عىل حنوَ :
ِِ
ِ
ي َح ِكيمٌ}.
اء إِنَّهُ عَلِ ٌّ
ي بِإِذْنه َما یَشَ ُ
فَيُوح َ
الويح
وتأأويل هذه الية صعب بقدر ما هو مفيد .يقول العلامء آأن الويح من نوعني :ويح اإىل الأنبياء وويح اإىل الأولياء (املفرد :ويل) و ُ
الويح
ابلنبوة .وهذا يكون حصيحاً فامي خيص وضع الويح قيد التطبيق .وإا ّل ففي احلقيقة ُ
اذلي يتلقّا ُه النيب يُ ِّ رت لك الأمور املتع ِّلّقة ّ
يكون ُ
واحداً ُ
حيث يف نور ِّه ،يقوم الك النيب والويل (الإمام) .بعملهم اخلاص .فعمل الويل ،آأي الإمام هو آأن يشههد ويُ هص ِّّد هق بنبوة النيب وآأيضاً آأن
ينالون مرتبة املعرفة.
يرشح تأأويل الكتاب الساموي .وبعد الأنبياء والأولياء هناك حدود ادلين اذلين ه

الرب؟
س-244-ما هو مدى املعرفة؟ وهل هناك آأش ياء حمدّدة يه وراء وفوق نطاق املعرفة؟ وكيف يت نيل معرفة ّ
ج•-244-اإن املعرفة حقيقة دامئة املنال وشامةل .ومبا آأن معرفة الرب ممكنة ،فلتتفكروا فامي اإن اكن هناك يشء تكون معرفته غري ممكنة.
•
•

عني الهادي احلقيقي يف هذا العامل عه َُّل هيدي الناس عىل
يت نيل معرفة الرب من خالل رمحته ّ
نفس ُه ه
اخلاصة وكرمه ووس يلته آأي آأن هللا ه
الرصاط املس تقمي ويقودمه اإىل الوهجة الهنائية للمشاهدة واملعرفة.
خلق هللا البرش علهم يعرفون ادلين وآأن ُف هسهُم وهللا.

س-245-من فضكل ارشح بعض ا ِّحل همك من الية ({ :)11/7ولَقَد خلَقْنَاكُم ثُمَّ صوَّرنَاكُم ثُمَّ قُلْنَا لِلْمآلئِ َ ِ
َ ْ َ
اس ُجدُواْ ْلدَمَ
َ
َ ْ ْ
ْ
كةْ :
ِ
ِ
ِ ِِ
ین}.
ن السَّاِجد َ
يس لَ ْم یَكُن م َ
فَ َس َجدُواْ إالَّإ ْب ل َ
ج•-245-اإن الكامل الرويح يتبع الكامل اجلسدي وكامل املؤمنني واملؤمنات ومن مث يوهب اإلهيم الشلك العقيل.
يصبحون يف صورة آدم /ع /وهو ُخ ِّل هق يف صورة الرمحن.
• يعين هذا آأن ُه حاملا يدخل الأتقياء جنّ هة حظرية القدس
ه
• والن هنا وبأأم ٍر من هللا تهس ُجد املالئكة لدم /ع /للمرة الثانية .فقد جسدوا هل للمر ِّة الأوىل يف عامل هاذل ّر.
• مل يكن الأتقياء يصبحون بصورة آدم /ع /وبصورة الرمحن يف حظرية القدس فقط ،وإامنا اكنوا يصبحون واحداً مع آدم الزمان /ع /منذ
البداية يف العامل الشخيص.
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•

ابختصار ،اإن احلمكة املزدهوجة من هذه الية يه آأن املالئكة جسدت بأأم ٍر من هللا ليس لدم /ع /فقط ولكن للأتقياء كذكل لأهنم اكنوا
يف حّضة آدم /ع /وآأصبحوا نُس هخهُ.

س-246-يذكر احلديث التايل يف احلمكة  690من (آألف حمكة)( :ما منمك من آأحدا ّإل و معہ قرينہ من اجلن وقرينہ من املالئكة قالوا:و اإايک؟ قال :نعم،
وإاايي ولکن هللا آأعانىن عليہ فأأسمل) .هل يوجد يف القرآن احلكمي آأي ُة اإشارة لهذا احلديث؟
اها} .يعين هذا آأن هللا عه هني جنّاً ومالاكً عىل الإنسان .وبذكل قد
ور َها َوتَقَْو َ
ج-246-اإحدى الإشارات اإليه يه يف الية ({ :)8/91فَأَلْ َه َم َها فُ ُج َ
ش عَن
{وَمن یَ ْع ُ
يكون لهذين القرينني عني عىل حاةل قلبه ويقومان بعملهام اخلاص .ويذكر هذان القرينان آأيضاً آأو يُشار اإلهيام يف الية (َ :)36/43
ِ
ین} .ويشري هذا اإىل حقيقة آأن هناك ش يطا ًان (جنّاً) ومالاكً مُعينان من قبل هللا مع لك اإنسان
ذ ْ
كرِ َّ
ض لَهُ شَ ْيطَاناً فَ ُه َو لَهُ قَرِ ٌ
الر ْح َم ِن نُقَيِ ْ
منذ البداية.
س-247-من مه آأهل اذلكر املذكورين يف الية ()43/16؟ وما املعاين اليت يتضمهنا امسهم؟
النيب وآأهل القرآن وآأيضاً آأهل الاس الأعظم .وإا ّن
ج-247-كام ذكر مس بقاً ،ذكر هو آأحد آأسامء النيب ،وذلكل فأأهل اذلكر مه الأمئة الأطهار اذلين مه آأهل ّ
ّ
ون
لك املعجزات الباطنية والروحية وآأحداث الأنبياء مدونة يف روحانيهتم ونورانيهتم ( .)12/36وإانه بسبب هذا يقال للناس{ :إِن كُنتُ ْم الَ تَ ْعلَ ُم َ
عندئذ اسأَلُواْ أَهل ِ
ٍ
كرِ آأي الأمئة} (.)43/16
(عن الأنبياء)،
الذ ْ
َْ
ْ
س-248-كيف ميكننا آأن نسأأل آأهل اذلكر عن العمل واملعلومات؟ هل هناك آ رأي نظا ٍم خاص؟ ما هو ومنذ میت وجد؟
ج-248-جيب آأن يُق ِّّدر لك خشص (آأمهية) آأس ئةل كهذه .نعم ،هناك نظام خاص آأو قانون اس متر من زمن حّضة آدم /ع ./ذكل النظام هو العمل ا ألسايس
والعبادة والعشق الإلهيي والاس الأعظم ،وبذكل قد يفتح ابب العامل الشخيص .واملدرسة النورانية لأهل اذلكر يه يف العامل الشخيص .وهذا هو نظام آأو
قانون سؤال آأهل اذلكر ،آأي الأمئة.
س(-249-الفناء يف الإمام) هو حقيقة وفقاً كل ،ذلكل هل ترشح لطفاً منك ما هو يف نور القرآن؟
ج•-249-هناك نوعان للفناء واحد يكون وا ٍع والخر غري وا ٍع وهكذا يفىن الناس يف اإمام زماهنم اخلاص ،كام قيل يف الية ({ :)71/17یَ ْومَ نَ ْدعُو
كُلَّ أُنَا ٍ
س بِإِ َمامِ ِه ْم (آأي يف روحانيته)} .يف حاةل كهذه يفىن لك الناس حتت تأأثري القيامة الروحية .فاإن لحظ خشص ما هذا احلدث
العظمي ،فهو فناء وا ٍع وبداية سلسةل املعرفة .وعىل آأية حال ،من الصحيح آأن بوسعمك آأن تفهموا احلقائق واملعارف بوس يةل عمل اليقني.
•

•

•

ك إَِّال َو ْج َههُ (آأي الإمام)} .وهذا ذكر لفناء نظايم وقيام ٍة فهيا
الربهان الثاين للفناء يف الإمام هو الية (ُ { :)88/28
يٍء َهالِ ٌ
كلُّ شَ ْ
قد فين لك الناس يف الهناية يف وجه هللا (الإمام) وآأصبحوا صورة الرمحن.
الربهان الثالث هو اليتان{ :)27-26/55( :كُلُّ َم ْن عَلَ ْي َها (العامل الشخيص)فَ ٍ
ك (االمام) ذُوالْ َجَال ِل
انَ ،ویَ ْبقَى َو ْجهُ َربِ َ
ك َرا ِم} .اإن هذا الفكل املشحون آأو العرش النوراين هلل عىل املاء هو املالك الأمسى آأو الإمام اذلي سيبقى للأبد وس يفىن فيه
َو ْاإلِ ْ
الخرون مجيعهم.
اإن الربهان الرابع هو آأن هللا ح ِّفظه لك يشء يف الإمام املبني ابإحصاهئم وعه ِّّدمه ،لأن القيامة الروحية تقوم يف العامل الشخيص لإمام الزمان
وفيه يطوي هللا الكون واخمللوقات وهبذا يصبح لك الناس فانني يف اإمام الزمان.
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املرة تلو الأخرى .هل
س-250-اإن بعض الناس مذهولني حقيق ًة بطريقتنا يف العمل ،اإننا غالباً ما نربط التأأويالت مع الإمام ويف مداولت العمل نذكر امسه ّ
دليك برهان قرآين ما ُي ِّ ّ
رخس آأنه همام مدحناه فهذا قليل جداً بل آأقرب اإىل ل يشء؟
ج•-250-اإن الإمام من ذرية النيب الكرمي هو ذاك الكتاب الناطق اذلي هو مع هللا يف الروحانية والنورانية )29/45 ،62/23( ،ومع حمكته التأأويلية
تكون ّ
لك آية من القرآن الصامت ممتلئة ،ويعين هذا آأنه ما من آية يف القرآن مل يذكر فهيا الإمام العيل بشلك مبارش آأو غري مبارش.
• اإن كتاب هللا الناطق املذكور يف الايت ابلأعىل هو حقيق ًة نور الإمامة ،آأي هو روح القرآن (ِّ ِّ )52/42
وجس رل آأعامل آأهل الإميان آأيضاً.
وهكذا فروح وروحانية ونور ونورانية القرآن الصامت مه يف القرآن الناطق ومن هنا جعل هللا ونبيه من الإمام مركز التأأويل.
• اإن القرآن هو كون لطيف من العمل واحلمكة واذلي يقبضه هللا القدير يف الإمام املبني ومن مث يبسطه.
ِ
• ويف وصف الكتاب املكنون كام قيل يف الايت ( )79-75/56مثال حول كيف آأن اجلواهر القرآنية وا ألرسار جتمتع سوي ًة{ :فََال أُقْسمُ
كرِیم ،فِي ِ
ِ
ِ
ِ
كتَ ٍ
كنُ ٍ
ونَّ ،ال
اب مَّ ْ
آن َ ٌ
ون عَظيمٌ ،إِنَّهُ لَقُ ْر ٌ
بَِم َواق ِع النُّ ُجوم (جنوم حظرية القدس)َ ،وإِنَّهُ لَقَ َسمٌ لَّ ْو تَ ْعلَ ُم َ
ون} .يعين هذا آأن آأولئك القادرون عىل آأن يصلوا معجزات حظرية القدس وحيملوا الكتاب املكنون بأأيدهيم مه
یََمسُّهُ إَِّال ا ْل ُمطَهَّ ُر َ
فقط الأمئة الأطهار .وابختصار ،عليمك آأن تدرسوا لك آية من القرآن احلكمي ابلعني الباطنية علمك بنفس الوقت تعرفون هبا القرآن وعظمة
عمل الإمام.

صندوق اللآلئ -26-
س-251-قمل وآأقالم (مجع قمل) تذكر يف آأربعة آأماكن من القرآن ( .)1/68 ،4/96 ،27/31 ،44/3آأخربان تأأويل القمل من فضكل؟ وآأخربان من فضكل
ٍ
ِِ
ِ
آأيضاً تأأويل الية ({ :)27/31ولَو أَنَّما فِي ْاألَر ِ ِ
ِ
ت
َْ َ
ْ
أَب ُحرٍ (اكنت حرباً)مَّا نَفدَ ْ
ض من شَ َج َرة أَقَْالمٌ َوالْبَ ْح ُر یَ ُمدُّهُ من بَ ْعده َس ْب َعةُ ْ
ِ
اّللِ}.
ات َّ
كَل َم ُ
ج•-251-تأأويل القمل هو العقل ونور العقل ولؤلؤة العقل.
•

يقصد بلكامت (املفرد :لكمة) اللكامت التا ّمات هلل ،وطبيعة علمها الالمنهتيي يه تكل اليت لو اكنت لك الأجشار عىل الأرض آأقالماً ولو اكن
البحر مداداً مع س بعة آأحب ٍر آأخرى ملا اكمتل تفسريها.

س-252-ا ّإن للتوبة آأمهية عظمية يف القرآن والإسالم ،ذلكل آأخربان معانهيا احلرفية وحمكهتا من فضكل؟
ج-252-التوبة تعين آأن ت ُكف عن ذنب وهذا طبقاً دلرجات آأهل الإميان املتعدّدة ،لأن حمكهتا يه عودة املؤمن دلرجته .مبا آأن هناك درجات متفاوتة
ومراتب ،ذلكل يقال آأن التوبة يه بدرجات ،خطوة خبطوة حیت التوبة الهنائية اليت يه الرجوع اإىل هللا كام اكنت توبة حّضة آدم /ع./
س-253-ما احلمكة من احلديث( :و من اتب اتب هللا عليہ قبل آأن تطلع الشمس من مغربھا).
ج-253-اإن املعىن اللكي للتوبة هو رجوع الناس اإىل ادلين احلق وفرتهتا يه رشوق الشمس من الغرب .ورشوق الشمس من الغرب يعين رشوق نور
الإمامة ،واذلي حيدث فقط يف العامل الشخيص ومن مث تقوم القيامة الروحية وينبغي آأن يُالحظ آأن العقل اللكي هو الرشق احملض لنور الوحدة والنفس
اللكية يه غربه ورشق الناطق .والناطق هو غرب النفس اللكية ورشق الأساس ،والأساس هو غرب الناطق ورشق الإمام .والإمام هو غرب
الأساس ورشق احلدود التابعني .وهكذا عندما يرشق نور الإمامة يف العامل الشخيص لهؤلء احلدود ،فاإنه يرشق من غرب الأساس ،آأي الإمام.
معان لكية ،اعتدان آأن نعتربها مع ًال حمدّداً مجلاعة الإسالم يف حني آأهنا مرتبطة بلك الناس اذلين
س-254-يظهر من رشحك آأن للقرآن واحلديث آأيضاً ٍ
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آُ ِّرس هل اإلهيم رسولً ( .)158/7وعلينا آأن نتفكر ابلتّواب (اذلي يرجع ،اذلي يقبل التوبة) واذلي هو آأحد الأسامء الوصفية هلل .آأليس حصيحاً آأن لهذا
معان لكية؟ والسؤال الن هو :ماذا جيب آأن يفعل آأولئك اذلين مل يقوموا ابلتوبة يف الفرتة احملددة ،آأي مل يقبلوا الإسالم؟
ولأسامء آأخرى ٍ
ج-254-ادرسوا اليتني ( )15/13 ،83/3برتكزي .تذكر هااتن اليتان قانون هللا القوي يف طوعاً وكرهاً واذلي يسبِّّب رجوع الناس اإىل هللا .والرجوع
طوعاً آأو كرهاً يعين القيامة الروحية اليت يتكرر ذكرها.
س-255-ماذا تقول عن اعتقاد بعض الناس بأأن بوسع الإمام فقط آأن يرشح التأأويل؟
ج•-255-هو اعتقاد وليس ِّعلامً ،ذلكل هناك حاجة لبعض الرشح وهو:
•
•
•
•
•
•

شك بأأن منبع التأأويل الرئييس وقائد معركته هو الإمام العيل فقط .ولكن للك ِّ ّ
ما من ٍّ
معمل تالميذ آأيضاً وللك قائد جيش.
اإن سأأل عامل حقيقي ما فامي اإذا اكن الإمام ِّ ّ
يعمل مريديه احلمكة التأأويلية بدرجات آأم ل ،فالإجابة لن تكون رفضاً بلك تأأكيد.
عىل املرء آألّ ينىس الفرماانت املباركة حلّضة مولان الإمام سلطان محمد شاه صلوات هللا عليه آأل ويه املرتبطة ابلتقدرم الرويح للمؤمنني.
العيل هو آأيضاً ممكن.
اإن اكن الفناء يف الإمام ممكناً ،فاحلصول عىل التأأويل من الإمام ّ
مبا آأن معرفة الإمام ممكنة ،فالتأأويل ممكن آأيضاً.
ادرسوا ابنتباه الفرمان املبارك ملولان حارض اإمام /ع /اذلي مدح فيه الباطن .آأليس الباطن تأأوي ًال؟ آأمل يكن بعض حدود ادلين يف املايض
ممن مه حتت الإمام ينالون التأأويل منه؟ آأليس عندان كتب يف التأأويل يف مذهبنا مكتوب ًة من قبلهم؟

تفضل الأس ئةل والأجوبة
س-256-لقول احلق ،وبفضل هللا ،هناك خمزون خضم من العمل ل إالجابة عىل لك نو ٍع من الأس ئةل .نرغب آأن نسأأل ملاذا ِّّ
التعلميية؟ ما الرس يف هذا التفضيل؟
ج•-256-تصبح مداولت العمل نظامية ومنطقية هبذه املامرسة.
•
•
•

للقراء.
وحفوى املداولت تصبح سهةل وممتعة ّ
يف حضور الأس ئةل والأجوبة املرتكزة عىل العمل ،ما من دا ٍع للمناظرات واجملادلت.
ما يزال هناك فوائد آأكرث بكثري يف هذا املهنج.

نيب ُمرسل) .هل ميكن آأن ننال بعض الرباكت من معرفة هذا احلديث
س-257-يقول النيب الكرمي( :يل مع هللا وقت ل يسعين فيہ ملک مقرب ول ّ
الكرمي؟
ج-257-اإن شاء هللا .من انحية ،هناك اإشارة يف هذا احلديث اإىل الفناء املطلق يف هللا ومن انحية آأخرى اإىل جتلّيات الإهل وظهوراته املتع ِّّددة الأشاکل
النبوة هو معراج لالقتداء
ومبا آأن النيب الكرمي هو النور القدمي فقد انل هناك املعراج الأبدي وادلامئ ،واملعراج اذلي حصل عليه بعد قدومه املقدس وهممة ّ
به وذاك احلدث هو آأيضاً لأكرث من ّمرة .ابلإضافة اإىل آأنه عندما اكن يقوم ابلعبادة النورانية غري ٍ
نفس ُه يف معراج
مكرتث ابلأمور ادلنيوية ،اعتاد آأن جيد ه
العامل الشخيص .واملقام املق ّدس للنيب الكرمي اكن آأنه اعتاد آأن يكون آأحيا ًان مع آأحصابه عىل الأرض وآأحيا ًان مع املالك الأقرب وآأحيا ًان مع ٍنيب ُم هرسل كام يف
وعلواً.
مسواً ّ
قصة املعراج وآأحيا ًان يف املزنةل الأكرث ّ
عيل /ع /بطريقة مرائية( :هل رآأيت ربك
س-258-يذكر يف کتاب الكوكب ادلّ ري (ص  )99/298آأن خشصاً ابس وعلب (دعلب) سأأل آأمري املؤمنني ّ
حیت عرفته؟ آأجاب الإمام :مل آأعبد ر ًاب مل آأره ،سأأل وعلب مرة اثنية :كيف رآأيته؟ قال الإمام :مارآأتہ العيون مبشاھدة العيان ،ولكن رآأتہ القلوب حبقائق
عيل /ع/؟
العرفان") .هال آأخربتنا من فضكل بعض احلمك من هذه اللكامت املباراكت للموىل ّ
ج•-258-ا ّإن معرفة هللا (معرفة ،عرفان) يه يف مقة ا ألمور ادلينية .لو مل يكن الإمام قد هداان نيابة عن هللا والنيب ،ل ُكنّا حمرومني من ثروة املعرفة ادلامئة.
•

عيل /ع /املشاهدة الإلهية ويث ِّبّهتا ويشهد لها بوضوح كوضوح الشمس.
يصف جواب مولان ّ
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•
•

نتوصل آأيضاً ملعرفة آأن املعرفة اليت يه روح العبادة يه نتيجة املشاھدة۔
اإن املشاهدة املقدسة هلل يه ابلعني الباطنية.

س-259-يروى يف نفس الكتاب (ص )261عن سعد آأنه قال( :ما من آأح ٍد بني آأحصاب النيب اإل علياً يقول :سلوين عام دون العرش) من فضكل،
ارشح لنا هذا؟
ج(-259-دون العرش) يه ترمجة اصطالحية ،آأ ّما الرتمجة الصحيحة فهيي (حتت العرش) .انظروا (قاموس العربية املكتوبة احلديثة لهانس وهير) حيث
دون تعين آأيضاً :آأسفل ،آأدىن ،حتت .وهكذا قال املوىل عيل /ع( :/سلوين عام حتت العرش) .يعين العرش القمل والكريس حتته يه اللوح احملفوظ .والقمل
عيل/ع ./وهكذا فالإمام مشرياً لنفسه بصفته اللوح احملفوظ ير ِّّحب ابلأس ئةل عن نفسه.
هو نور النيب ،ونور اللوح احملفوظ هو نور ّ
س إِ ِن استَطَعتُ ْم أَن تَنفُذُوا مِن أَقْطَارِ السََّم ِ
َر ِ
س-260-يذكر يف الية ({ :)33/55یَا َم ْعشَ َر الِْج ِن َو ْاإلِن ِ
ض
ْ ْ
اوات َو ْاأل ْ
ْ
َ
ون إَِّال بِ ُسلْطَ ٍ
ان (سلطاننا)} .هل تتعلق هذه الية ابلعامل الظاهري آأم ابلعامل الباطين؟ آأم بلكهيام؟ ماذا تعين لكمة
فَانفُذُوا(مهنم) َال تَنفُذُ َ
(سلطان) املذكورة يف هذه الية؟ ملاذا من الّضوري آأن نرىض وراء آأقطار الساموات والأرض؟
ج •-260-تتعلق هذه الية بالک العاملني الظاهري والباطين ،لأن آايت هللا يه فهيام لكهيام.
•
•
•

(سلطان) اليت تعين حرفياًّ :قوة ،قدرة ،حمك ،س يادة ،نفوذ ،برهان ،تشري اإىل إامام الزمان اذلي جعَّل هللا كزن ُ ِّّ
لك نوع من القوة ،اكلس
الأعظم والقيامة الروحية والعمل واحلمكة والربهان.
اإن السفر الرويح يف امليض وراء آأقطار الساموات والأرض حيدث مضن نفس املرء( ،يف س ياق هذا) تكون املنافسة املذهةل بني شعوب
العامل وآأداينه ها ّمة جداً.
هذه مبثابة احلرب الروحية ومعركة العمل بغية تسخري الكون ورؤية معجزات هللا اليت حتتوي معرفة هللا آأيضاً .ونفس اليشء هو طريقة
مالحظة عامل الالماکن ابذلهاب وراء املاکن والزمان ابختصار آآلف الأرسار خمبأأة يف هذه الية الكرمية.
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ك ْم أَیُّ َها الثَّقََال ِن} .هل هو ممكن هلل آأل يكون حراً لأن عنده معل كثري جداً؟ اإن مل يكن كذكل،
{سنَفْ ُر ُغ لَ ُ
س-261-يذكر يف الية (َ :)31/55
ماذا يعين هذا املثل؟
ج•-261-اإن هللا هو فوق هذه احلاةل .وهذا املثل هو جحاب عىل احلقيقة.
•

اذلرات (يأأجوج ومأأجوج) والصحون الطائرة...
وإاشارة هذا املثل يه آأن الثورة الروحية الهائةل قادمة وقد شوهدت آايهتا مثل جيش ّ
اخل.

ن عَلَى الْ َع ْر ِ
استَ َوى}.
س-262-لطفاً ،ه ّهال رشحت احلمكة الرئيس ية من الية (َّ :)5/20
{الر ْح َم ُ
ش ْ
ج-262-اإن شاء هللا .الرتمجة الصحيحة لهذه الية يه( :اإن هللا ،الرمحن ،قام بعمل املساواة عىل العرش) .آأي عىل الرمغ من وجود درجات للناس يف
الساموات والأرض ،فهناك مساواة عىل العرش .ولهذا براهني عديدة:
•
•

عندما يتحول الناس ،وبفضل هللا اإىل (احلقيقة الواحدة) يصبحون متساوين مجيع ًا.
اإن مرتبة الفناء يف هللا يه عىل العرش .والعرش هو نور والنور هو املالك اذلي هو الشخصية اللطيفة والنورانية للرجل الاکمل.
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•

لن ته هروا آأبداً آأي ٍ
تفاوت يف خلق الرمحن ( .)3/67وهذه يه مساواة الرمحن.

س-263-ما هو تأأويل الطيور اليت اعتاد حّضة عيىس /ع /آأن خيلقها ابإذن هللا ،كام هو مذكور يف اليتني ()110/5 ،49/3؟
ج-263-تأأويل هذا هو آأن حّضة عيىس /ع /اعتاد آأن يصنع صوراً حيّ ًة لطيفة ،آأي املالئكة اليت آألقيت يف قالب خشصيته ،وبذكل قد يرتدهيا آأهل
اإميان ذكل الزمان ّ
كحةل فردوس ية.
ِ ِِ
ّ
ْس شَ ِدیدٌ َو َمنَافِ ُع(كثرية)
{و َ
س-264-هال رشحت لطفاً منك احلمكة الظاهرية والباطنية من الية (َ :)25/57
أَنزلْنَا الْ َحدیدَ فيه بَأ ٌ
لِلنَّا ِ
س}.
ج-264-اإن شاء هللا! احلمكة الظاهرية من الية يه آأن للك يشء روح وكذكل احلديد .وهكذا فقد آأنزل هللا القدير روح احلديد اليت جاءت بواسطهتا
منامجه اإىل الوجود .عالو ًة عىل ذكل ،مفن املعروف آأن اكمل عتاد احلرب يصنع من احلديد وآأش ياء انفعة ل حتىص آأيضاً.
احلمكة الباطنية يه آأنه عندما يدخل اجليش الرويح لإمام الزمان العامل الشخيص ،فهذا هو معىن نزول احلديد بأأمر هللا .حيث توجد فيه حرب روحية
متق ِّّدة .وإان للحديد الرويح (آأي جيش الأرواح) فوائد ل حتىص.
أَو َح ِدیداً}.
س-265-هل ترشح من لطفك ما نوع الرس املمتلئ حمك ًة اخمل ّبأأ يف الية ({ :)50/17قُل (اي محمد):كُونُواْ ِحَج َ
ارةً ْ
ج-265-يتلكم هللا القدير دامئاً مبا هو ممكن .وهكذا فهيي حقيقة بأأنه عندما آأعطى هللا هذا الأمر لأ ٍ
انس مع ّينني حتولت روهحم اإىل جحارة آأو حديد ،لأن
الأمر (كن /كونوا) هو ذاك اذلي يُنهف ُذ فوراً .وهللا يُعطي بنفسه هذا الأمر آأو يعطيه النيب آأو الإمام إابذنه.
كهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُخ فِيهِ
كم مِن ِ
الط ِ
كم بِآیٍَة مِن َّربِ ُ
س-266-ما تأأويل الية ({ :)49/3أَنِي قَ ْد ِج ْئتُ ُ
ك ْم أَنِي ْ
ُ
أَخلُ ُق لَ ُ َ
ْ
ين َ َ ْ
ِ
ِ
ون فِي
أُبرِئُ األ ْ
ون َو َما تَدَِّخ ُر َ
أُحيِ ي الْ َم ْوتَى بِإِذْ ِن اّلل َوأُنَبِئُكُم بَِما تَأْكُلُ َ
ص َو ْ
فَيَكُ ُ
ون طَ ْيراً بِإِذْ ِن اّلل َو ْ
ك َمهَ واأل َْب َر َ
بُيُوتِكُ ْم}؟
ج •-266-هذا الطري احلي هو مالك ُخيلق يف العامل الشخيص للرجل الاکمل من ذرة من روح املؤمن.
• يعين شفاء آأولئك املولودين معيا ًان آأن النيب والإمام هيبان العني الباطنية للمؤمنني.
شاق للغاية ولكنه سهل عىل آأولئك اذلين يتلقون احملبة من الطبيب الرويح.
• وشفاء الأبرص يعين آأن امليض وراء النور الأويل (البياض) ٌّ
• املویت تشري اإىل آأولئك اجلهّال .والهادي احلقيقي ينفخ روح العمل فهيم فتُحيهيم.
• يعرف الرجل الاکمل من آ ِّّأي نو ٍع هو رزق العمل اذلي يأألكه الناس وما مس توى رزق املعرفة اذلي يدخرونه.
س-267-يذكر يف الية ({ :)5/67ولَقَد َزیَّنَّا السَّماء الدُّ ْني ا بِمصابِيح وجعلْنَاها رجوماً لِلشَّي ِ
اط ِ
اب
ين َو ْ
َ
َ ْ
َ َ َ َ َََ َ ُ ُ
َ
أَعتَ ْدنَا لَ ُه ْم عَذَ َ
السَّعِيرِ} .هل هذه السامء مادّية آأم روحية؟ وحبثاً عام يفعَّل الش ياطني خمفقني ،حياولوا آأن يطريوا اإىل السامء؟ اإحدى وظائف املصابيح يه طرد
الش ياطني بعيداً (عن السامء) ،مايه الوظيفة الأخرى؟
ج•-267-هذه يه السامء الروحية الأقرب اليت يوجد فهيا آأنوار من آألو ٍان كثرية.
• تريد الش ياطني آأن تذهب اإىل السامء لتسرتق السمع عىل حديث املالئكة علها خترب مريدهيم وتؤ ِّثّر فهيم.
• الوظيفة الأخرى للمصابيح يه هداية السالكني.
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س-268-ما من شك بأأن القرآن بأأمكَّل ميلء بعجائب وغرائب العمل واحلمكة مبا يف ذكل السورة (( )72اجلن) املتع ِّلّقة ابجلان ،كام يقولون يف الايت (-8
{ :)11-9وأَنَّا لَمسنَا السَّماء فَوجدنَ ِ
ت َح َرساً شَ ِدیداً َوشُ ُهباًَ ،وأَنَّا كُنَّا نَقْ ُعدُ مِ ْن َها َمقَاعِدَ لِلسَّ ْم ِع فََمن یَ ْستَمِ ِع
َ ََ ْ َ
اها ُملئَ ْ
َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْاْل َ ِ
ك كُنَّا طََرائِ َق قِدَداً} .ارشح لنا من فضكل بأأي مجموعة من
ون ذَلِ َ
ون َومنَّا دُ َ
صداًَ ،وأَنَّا منَّا الصَّال ُح َ
ن یَج ْد لَهُ ش َهاباً َّر َ
اجلن يتعلق وصف اجلن يف سورة اجلن؟ هل اكنت السامء ادلنيا يه اليت لُ ِّم هس رت؟ هل خيص هذا احلدث العامل الشخيص آأم العامل الظاهري؟ هل حصيح
آأنه قبل بعث النيب الكرمي اكن ابس تطاعة الش ياطني آأن يصلوا السامء ويس متعوا اإىل حديث املالئكة؟
ج •-268-هناك وصف جامعي للجن يف هذه السورة.
• هذه يه نفس السامء الأقرب املذكورة يف السؤال .267
• هذه يف الواقع يه قصة العامل الشخيص.
• نعم هذا حصيح ،ولكن مينعهم اللهب بعد بعث النيب الكرمي (انظروا الية .)5/67

ك ا ْل ِكتَاب الَ ری ِ ِ
ِ ِ
ين}؟
س-269-ما حلمكة التأأويلية من اليتني ({:)2-1/2الم ،ذَلِ َ
ب فيه ُهدًى ل ْل ُمتَّق َ
ُ َْ َ

ج-269-قال الإمام عيل /ع /عن {ذَلِ َ ِ
عيل/ع /هو القرآن الناطق اذلي يوجد فيه
اب}( :آأان ذكل الكتاب اذلي ل ريب فيه) .فنور املوىل ّ
ك ا ْلكتَ ُ
اليقني فقط وقد آ ِّ
رب العاملني
ُعطيت هداي ُته آأولً للمتّقني .وينبغي آأن يُالحظ آأن معمل القرآن هو اذلي يكون النور والكتاب الناطق (القرآن).امحلد هلل ِّّ
عيل /ع /من خطبة البيان املذكورة يف الكوكب ادلّ ري (ص ( :)208آأان آايت هللا).
س-270-ارشح من فضكل هذه اللكامت املباركة واملقدسة ل إالمام ّ
ج-270-اإن الإمام عيل /ع /هو خالصة آايت هللا ومجموع معجزاته ،لأن الية تعين اإشارة وآأمر ومعجزة ومجعها هو آايت .والن عليمك آأن ته هروا آأين تكون
آايت هللا هذه .آ ّأولً يه يف القرآن املقدس ،مث يف العامل الظاهري ومن مث يف العامل الباطين .الن ويف معاين لك آايت وإاشارات الكتب الثالثة تكل:
عيل/ع./
القرآن والعامل الأكرب والعامل الأصغر هو فقط ّ
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عيل/ع /بعده .الن آأخربان من فضكل هل الإمام املبني
س-271-اكن الكتاب الشخيص الأفضل والأكرث ّ
مسواً (الكتاب الرويح) هو النيب الكرمي واملوىل ّ
( )12/36يعين اإمام املاکن والزمان؟ وإان تقول إا ّن الإمام املبني هو اإمام الزمان ،آأخربان من فضكل ما الايت واملعجزات يف روحانيته ونورانيته؟
وحمتوى ومنط ٍو يف الإمام املبني.
ج •-271-رمغ آأن الكون يبدو ظاهر ًاي بأأنه مبسوط فهو حمصور
ً
•
•
•
•

مبش يئته الاکمةل طوى هللا القادر الامتدادات الالمنهتية للماکن والزمان وحفظها يف قبضة الإمام املبني.
اإن مللكوت هللا آأش ياء كثرية جداً حيث من املس تحيل آأن حيصهيا اجلن والإنس معاً ومع ذكل آأحصاها هللا وآأبقاها مجيعها يف ر ٍمق واحد:
الإمام املبني.
هو كثف البحر الالمتنايه يف لؤلؤ ٍة فريدة.
يف احلقيقة ،اإمام الزمان هو الامام املبني والايت اليت تكون يف روحانيته ونورانيته يه حيّة للأبد وفريدة يف مشوليهتا وكاملها.
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س-272-يتعلق هذا السؤال ابملعراج الرويح للنيب الكرمي ،فامي خيص الايت الكربى آأو املعجزات املذكورة يف الية ({ :)18/53لَقَ ْد َرأَى مِ ْن
آی ِ
ات (اإشارات ،معجزات) َربِهِ الْكُ ْب َرى} .ما يه هذه الايت آأو املعجزات الكربى؟
َ
ج-272-اإن معجزات حظرية القدس يه الكربى مثل :مشاهدة هللا وإاشارات اللقاء الالھيي ووحدة العرش والكريس ومعجزة صورة الرمحن ومشس نور
الأزل والأزل والأبد معاً وقبض الكون وبسطه والفناء يف هللا واللكمة الإلهية (لكمة الباري) والقمل الأعىل واللوح احملفوظ والكتاب املكنون وخلق آدم
وجسود املالئكة وجشرة طوىب عند سدرة املنهتيى ومقام اإبراهمي /ع /ومظهر اللك (املوضع اللكي للتجيل) وعامل الالماکن واجلنة والكزن اخملفي والولدة
العقلية اخل ...اخل.
ابملؤول (اذلي يقوم ابلتأأويل) من آآل محمد /ص ./هو قال بلغتک الأم :آأو ُمش آأو۔ ما احلمكة فهيا؟
س-273-آأنت تؤمن بقو ٍة ابلقلب والروح ِّّ
ج-273-اإحدى حمكها يه :تبين نظرية الالبداية والالهناية ألن لك يشء يف ملكوت هللا ا ألبدي يتحرك ابس مترار عىل دائرة وتمكن احلياة الرسمدية
للبرش يف هذه احلركة املتواصةل .وهذا الرس العظمي هو وراء فهم الناس العاديني .وهكذا جيب آأن يُالحظ بأأن هذا من بني املفاتيح التأأويلية ،ذلكل جيب
آأن يُس تذكر جيداً:
أآو ُمش أآو۔ أآو=حرف النفي ،ل،ذرةالعدم۔ ُمش=الهناية ،مثل هناية _________ هناية .وهكذا تعين ھذہ اللكمۃ تطبيق آأن ّتبين فكرة
الالبداية والالهناية ،كام آأن هناك لكم ًة آأخرى بلغيت الأم:تھوث گٹو جو مني رشو جو۔ هبين ح ًةل جديدة ورزقاً قدمياً .اإنه دعاء للفناء يف الإمام ،لأنه هو
عمل قدمي .اإن شاء هللا س ُتثبت لك البشائر حصهتا لأهل الإميان.
الرب واملكل وهو اذلي يظهر نفسه يف لك ع ٍ
رص حب ٍةل جديدة ومع ٍ
س-274-هل يكفي آأن نأأخذ لكمة نور مبعىن نور آأيامن ذكرت يف القرآن واحلديث آأم آأن هناك حكامً آأمعق يف معناها آأيضاً؟
ج•-274-يف الواقع هناك حمك عظمية جداً يف معىن (نور).
•
•
•
•

آأفضل املدح والوصف للنور هو يف دعاء النور .اإن اكن النور ُم هع ّيناً للقلب فاإن لك ملاکته ومقدراته سيت اإحياؤها.
اإن اكن النور هو النور اخلارق للعني فهو صوت نوراين للأذن وقدرة اإجعازية يف الالکم للسان.
من الناحية الأخرى يتصل احملبوب الرويح مر ًة تلو الأخرى ولكن ايللأسف مفن هذه الناحية هو ل يؤدي وظيفته.
تعالوا آأهيا الأصدقاء! دعوان نقوم ا إلبتھال بأأقىص تواضع وننتفع ابلعمل والعبادة واخلدمة والطاعة التامة.

س-275-من بني الأذاكر (املفرد :ذكر) ،كنت قد مدحت اذلكر الرسيع .آأين يذكر يف القرآن؟ وما هو دليَّل القرآين؟
التفوق يف الصاحلات.
ج•-275-يذكر يف الية ({ :)50/51فَفِ ُّروا إِلَى َّ
اّلل} .وهذا هو ادلليل عىل اذلكر الرسيع و ّ
{سارِعُواْ} ( .)133/3واذلكر الرسيع ُمضه من آأيضاً يف معاين سعي النور (،12/57
{سابِقُوا} ( )21/57ويفَ :
• والأمر نفسه هو يفَ :
 .)8/66واحلمكة من اذلكر الرسيع مذكورة آأيضاً يف سورة العادايت يف اليتني (.)2-1/100
•
س-276-يقال يف احلديث القديس( :ما وسعينآأريض ول ساميئ ولكن وسعين قلب عبدي املؤمن) .ما الرس احلقيقي يف (الاستيعاب)؟
ج•-276-آأولً وقبل آأي يشء ،علينا آأن نتفكر يف :من يكون (العبد املؤمن) حقيق ًة؟ العباد املؤمنون مه النيب والويل.
• ابلإضافة اإلهيم هناك آأيضاً مراتب آأخرى ل إالميان.
• ليست املزيات اليت وههبا هللا لعباده املؤمنني بقطعة آ ٍ
أرض آأو سامء.
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• هذه املزيات يه فضائل آدم /ع /مثل نور الإميان واحلب الساموي والعمل واحلمكة والعني الباطنية واملشاهدة واملعرفة .اإذن هذا هو الرس
الرئييس ملعرفة هللا.
ِ
ير} .ما هو حمك هذه الية؟ هل
ار َو ُه َو یُ ْدرِ ُ
ار َو ُه َو اللَّط ُ
يف الْخَبِ ُ
صَ
صُ
ك األ َْب َ
س-277-يذكر يف الية ({ :)103/6الَّ تُ ْدرِكُهُ األ َْب َ
املشاهدة الإلهية ممكنة آأم ل يف هذا العامل؟
العزة لتشاهد هللا وتعرفه ،ولكنه سهل جداً عىل هللا آأن يظهر نفسه بكرم
ج•-277-اإن العني الباطنية للمؤمن غري قادرة عىل رفع نفسها لتصل ارتفاعات ّ
آأمام عينه الباطنية.
• آأحد آأسامء هللا هو (النور) والخر هو (الظاهر) .هذا يظهر بوضوح آأن مشاهدة هللا ومعرفته ممكنتان يف هذا العامل.
• تفكروا يف حقيقة آأن الإنسان بنفسه ل ميكن آأن يرى الشمس ،ولكن آأشعهتا تدخل عيونه تلقائياً.
س-278-وهنا سؤال خمترص ولكنه صعب للغاية يتعلق ابلية ({ :)143/7قَالَ َر ِ
ك} .آأي آأعطين مشاھدتک ،هل
ب أَرِِني (نفسك)أَنظُ ْر إِلَ ْي َ
حصل حّضة موىس /ع /عىل املشاھدة آأم ل؟
ج•-278-رمغ آأن السؤال صعب للغاية ولكن سيساعدان اذلي يسهِّّل املصاعب اإن شاء هللا.
• قصة حّضة موىس /ع /هذه متع ِّلّقة مبزنةل حّضة إارسافيل وحّضة عزرائيل حيث يتحطم جبل الروح اإىل ّذرات نتيج ًة للتجيل الإلهيي،
ولكن ليس هناك مشاھدة جليۃ.
• وإاىل ح ٍّد آأبعد ،يف البقعة املباركة ( ،)30/28آأي حظرية القدس ،حصل حّضة موىس /ع /عىل املشاھدةاملقدسۃ.
• وتعين الشجرة آأو الأمجة اليت اكن الصوت يأأيت مهنا النفس اللكية اليت يه مظهر الرمحن يف العامل العلوي.
س-279-هل الناظرون اإىل بقرة بين إارسائيل ( )69/2وإاىل اليد البيضاء ( )33/26 ،108/7وإاىل الربوج (آأماكن) يف السامء ( )6/15يفعلون ذكل
ابلعني املادية آأم ابلعني الروحية؟
ج•-279-آأين يوجد يف العامل املادي بقرة ملونة اكلطاووس ذي اللون الساحر جداً للناظرين؟ اإن يف الروحانية الأولية فقط تظهر النفس الشهوانية مثل
بقرة مجيةل وساحرة ويه اليت من الّضوري آأن تذحب.
• ومعجزة اليد البيضاء يه يف مس توى كامل الروحانية .وهناك آأمثةل عديدة لها يف القرآن احلكمي.
س-280-يقال ِّان القرآن يذكر حدود ادلين يف لك ماکن ،هل ابإماکنك آأن تعطينا آي ًة ُذكروا فهيا؟
ج•-280-ادرسوا كتاب وجه ادلين املشهور للحجۃ احلکمي انرص خرسو قد هس هللا رسه.
• بعض الأمثةل للحدود التابعني للناطق الرابع يه :بعثوا روحياً بعد املوت قبل املوت اجلسدي (.)155/7 ،56/2
• آأصبح بنو إارسائيل ملو ًاك كوهنم آُلقوا يف القالب الرويح حلدود ادلين ( )20/5واكن موىس /ع /الناطق واكنت العىص الاس الأعظم
واحلجر املهيب اكن الأساس والثنا عرش عيناً اكنوا احلجج الثين عرش (.)160/7 ،60/2
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س-281-قلت ذات مرة بأأن الصور ينفخ ليك تنفخ الروح الإلهية يف الإنسان الاکمل .آأي آأن نفخ الروح ونفخ الصور يقومان يف آ ٍن معاً .ذلكل تذكر
القيامة آأيضاً مع نفخ الروح .لطفاً منكّ ،هال آأعطيتنا مثالً لهذا احلدث؟
ج-281-يذكر يف الية ({ :)12/66و َمریمَ ابنَت عِ ْمر ِ
ت فَ ْرَج َها فَنَفَ ْخنَا فِيهِ مِن ُّروِحنَا} .اكنت مرمي /ع /جحة واملثال
َ َْ ْ َ َ َ
صنَ ْ
ان الَّتي أَ ْح َ
أ
ه
للك احلجج يف زماهنا .ويعين هذا آأن عىل احلجج آأن خيضعوا ابلّضورة للقيامة ،لن لك العلوم الباطنية تمكن فهيا ومن دوهنا ،لن يكون ناك ل حمكة
ول معرفة.
س-282-اإن اكن المتجيد القرآين ملرمي /ع /هو متجيد احلجة ،آأخربان من فضكل آأين يتلقى احلجة النور الروحاين؟
ج•-282-قيل :هناك ممر بني قلب احلجة والإمام
•

وهو (الإمام) منبته (لإعطاء) التأأييد لقلبه.
يقول احلجۃ احلكمي انرص خرسو يف ديوانه املشهور:
عندما آأرشق نور الإمام عىل رويح
آأصبحت مشساً مرشقة
رمغ آأين كنت مظلامً اكلليل.

ك بِأَص َح ِ
اب الْفِي ِل} آأمل حتدث حادثة آأهل الفيل قبل ولدة النيب الكرمي خبمسني
س-283-يذكر يف الية ({ :)1/105أَلَ ْم تَ َر كَ ْي َ
ف فََعلَ َربُّ َ ْ
يوماً؟ ملاذا توجد اإشارة ممتلئة حمكة كهذه يف هذه الية كام لو آأن النيب بنفسه شهد همكل آأحصاب الفيل؟
ج•-283-هناك آأرسار عديدة من هذا النوع يف القرآن العظمي تشري اإىل آأن الأنبياء والأولياء يرون آأحدا ًاث هامة متعلقة ابدلين يف مرآة الروحانية.
•

يذكر سؤال {أَلَ ْم تَ َر؟} يف  31ماکن من القرآن والغرض منه هو لفت انتباه آأهل املعرفة اإىل املالحظات الروحية للنيب الكرمي.

ِ ِ ِ
ِ
وف حذَر الْ َمو ِ
ت فَقَالَ لَ ُهمُ اّللُ ُموتُواْ ثُمَّ
س-284-يذكر يف الية ({ :)243/2أَلَ ْم تَ َر إِلَى الَّذ َ
ین خَ َر ُجواْ من دیَارِه ْم َو ُه ْم أُلُ ٌ َ َ ْ
ون} .يبدو آأن هناك رساً عظاميً للمعرفة يف هذه الية ،لطفاً
كثَ َر النَّا ِ
ضٍل عَلَى النَّا ِ
ن أَ ْ
س َولَ ِك َّ
اه ْم إِ َّ
أَحيَ ُ
س الَ یَ ْشكُ ُر َ
ن اّللَ لَذُو فَ ْ
ْ
ّهال رشحته لنا؟
ج-284-اإن شاء هللا!
•
•
•
•

اذلرات املمثةل للناس من آأجسادمه خوفاً وترسع اإىل ماکن القيامة وتطلب مالذاً يف
عندما ينفخ يف الصور وتبدآأ القيامة ابحلدوث ،خترج ّ
املرء اذلي خيضع لها.
تمكن الرمحة الإلهية يف حقيقة آأهنم س ميوتون مجيعاً بال وعي ومن مث يُبعثون.
مك هو عظمي فضل هللا عىل آأهل العامل.
رس ثوري عظمي جداً ،ذلكل ينبغي عليمك مجيعاً آأن حتاولوا آأن تفهموا حقيقته.
هذا ٌّ

الظلَّ؟ ولَو شَاء لَجعلَه س ِ
كيف مدَّ ِ
اكناً (الظل
س-285-هل ترشح من لطفك احلمكة التأأويلية من الية ({ :)45/25أَلَ ْم تَ َر إِلَى َربِ َ
ك َْ َ َ
ََ ُ َ
َْ
ِ ِ
ضنَاهُ إِلَ ْينَا قَْبضاً یَِسيراً}.
س عَلَ ْيه دَليالً ،ثُمَّ قَبَ ْ
الأبدي)ثُمَّ َج َعلْنَا الشَّ ْم َ
ج•-285-الظل الظاهري هنا هو احلجاب والظل الباطين هو احملجوب.
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•

الظل اذلي يف احلجاب هو الظل الإلهيي آأي ظل العقل اللكي والنفس اللكية مبعىن الأرواح والعقول اليت يبسطها هللا وجيعلها آأبدية
ورسمدية ،مثل آأهل اجلنة ،وآأيضاً يقبضها لنفسه .ويقصد ابلشمس نور العقل اذلي من خالهل يت تقدمي لك نوع من الفضل.

س-286-ارشح لنا من فضكل ما املقصود بـ( :آأايم هللا) يف الية ({ :)5/14ولَقَد أَرسلْنَا موسى بِآی اتِنَا (قائ ًال):أَن أَخرِج قَوم َ ِ
ن
ْ ْ ْ َْ
كمَ
َ ْ َْ ُ َ َ
كرهم بِأَیَّا ِم اّللِ إِ َّ ِ ِ
ِ
ك ْلی ٍ
الظُّلَُم ِ
ات لِكُ ِل ٍ
صبَّارٍ شَكُورٍ}.
ات إِلَى النُّورِ َوذَ ْ ُ ْ
ن في ذَل َ َ
(خشص) َ
اخلاصة هذه القيامة اخملفية للعامل الشخيص وآأدوارها الس بع الصغرى اليت تكرر ذكرها.
ج•-286-تعين آأايم هللا ّ
•
•

فامي يتعلق ابلتذكري هبذه الأايم الروحية والنورانية ،هناك ثالث مس ٍ
توايت لليقني :عمل اليقني وعني اليقني وحق اليقني.
آأايم هللا احليّة والنورانية مه الأنبياء والأمئة .وجتيل نورمه املقدس يف العامل الشخيص هو قيامهتم اليت حتوي لك كنوز العمل واحلمكة.

س-287-آ رأي اإما ٍم صاغ الفرمان املقدس التايل( :ما قيل يف هللا فھو فينا وما قيل فينا فھو يف البلغاء من ش يعتنا)؟
ج-287-قال هذا حّضة مولان الإمام الباقر /ع ./هذه يه الأرسار العظمية للكزن املكنون.
الر ِ
أَمرِ َربِي} هل ختربان من لطفك
وح م ْن ْ
س-288-كتبت كتا ًاب بشلك آأس ئةل وآأجوبة يف موضوع الروح ،ابلرجوع اإىل الية ({ :)85/17قُِل ُّ ُ
معىن تكون الروح من آأمر الرب؟
بأأي ً
اخلاصة آأو الأصلية يه من عامل الأمر.
ج•-288-اإن الروح ّ
•
•
•
•

والهناية العلوية للروح يه يف العامل العلوي.
اإن الرابط الرسمدي للروح هو مع لكمة الأمر ،آأي :كن! ذلكل هناك دامئاً جتدرد فهيا.
وهذا هو لِّ هم تكون الروح يف اجلنة خلق جديد بشلكٍ دامئ.
توجد هذه الروح العظمية يف لك ماکن.

س-289-آأين يذكر عامل اخللق وعامل الأمر يف القرآن املقدس؟ وما الاختالف بيهنام؟
ِ
ين}.
ك اّللُ َر ُّ
ار َ
ج•-289-يذكران يف الية ({ :)54/7أَالَ لَهُ (هلل) (عامل)الْخَلْ ُق َو (عامل) األ ْ
ب الْ َعالَم َ
َم ُر تَبَ َ
•

والفرق بني الثنني هو آأن الأش ياء يف عامل اخللق (العامل املادي) تتطلب وقتاً ل ُتخلق بيامن يف عامل الأمر (العامل الرويح) يأأيت لك يش ٍء
للوجود حالً ابلأمر (كن!) وبراكت هللا رسمدية ول تنهتيي آأبداً .ومبا آأن الرباكت يه للأبد ،ذلكل فالنفس الإنسانية آأيضاً يه للأبد .امحلد
هلل!

س-290-من فضكل ،آأخربان تأأويل الية ( )180/7كام ُرشح من قبل الأمئة من ذرية النيب الكرمي .الية يهِ ِ :
ادعُوهُ
َس َماء الْ ُح ْسنَى فَ ْ
{وّلل األ ْ
َ
بِها وذَرواْ الَّ ِذین ی ْلِحدون فِي ِِ
ون}.
ن َما َ
كانُواْ یَ ْع َملُ َ
أَس َمآئه َسيُ ْج َز ْو َ
َُ ُ َ
َ َ ُ
ْ
عيل /ع( :/آأان الأسامء احلس ىن اليت آأمر هللا آأن يدعی هبا).
ج•-290-قال حّضة مولان ّ
•
•

ويقول حّضة الإمام جعفر الصادق /ع( :/وهللا! حنن آأسامء هللا احلس ىن).
اإن لك يشء هلل هو يح انطق مع العقل الاکمل والنفس الاکمةل ،وهكذا فطبقاً لهذا القانون يكون اإمام الزمان هو الاس الأعظم والاس
الأحسن.
~ ~ 66
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س-291-قال حّضة املوىل عيل /ع( :/لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً) من فضكل ارشح لنا هذا الفرمان.
عيل /ع /هو
ج-291-مس توايت اليقني الثالثة معروفة جيداً :عمل اليقني وعني اليقني وحق اليقني وصاعداً ليس هناك مس ً
توى اإضايف .ومبا آأن املوىل ّ
كزن آأرسار حق اليقني ،مفن غري املمكن آأن يكون فيه آ رأي ٍ
نقص يف اليقني .وهكذا فاإن كشف احلجاب قد يكون هناك ذهول شديد دلى الناس ،آأما دليه
فال.
ِِ
س-292-من لطفك ،ارشح احلمكة املشار اإلهيا يف الية ({ :)95/17قُل لَّو كَان فِي األَر ِ ِ
ين لَنََّزلْنَا عَلَ ْي ِهم
ون ُمطْ َمئن َ
ض َمآلئكَةٌ یَ ْمشُ َ
ْ
ْ َ
ِ
ن السََّماءِ َملَكاً َّر ُسوالً}.
مَ
ج-292-يُظهر هذا آأن هناك نوعني من املالئكة :اجلسدية والروحية .املالئكة اجلسديون مه الأنبياء والأولياء اذلين ميشون عىل الأرض من دون آأي
النبوة.
خوف ،بسبب ذكر هللا .وبأأمر هللا ،يقوم املالئكة الروحيون مبساعدة املالئكة الأرضيني وجيلبون الويح اإىل ُالر ُسل يف دور ّ
عيل /ع./
س-293-يقال يف احلديث( :اإن منمك من يقاتل عىل تأأويل القرآن كام ُ
قاتلت عىل تزنيَّل) .اإنه معروف جيداً آأن هذا احلديث هو عن حّضة ّ
والسؤال هنا هو :ما يه احلرب التأأويلية يف احلقيقة؟
ج•-293-احلرب التأأويلية يف احلقيقة يه حرب روحية آأي قيامة خمفية وإانه عىل هذا الأساس يكون هناك تأأويل علين.
• اإذن ،هناك ثالثة حدو ٍد عظمية للتأأويل :الأساس والإمام والقامئ ول ميكن آأن يت قتال احلرب التأأويلية ماد ًاي آأو روحياً دون جيش.
ن ِ
ِ
ِ
ون}.
أَوليَاء اّلل الَخَ ْو ٌ
ف عَلَ ْيه ْم َوالَ ُه ْم یَ ْح َزنُ َ
س-294-ارشح لنا من فضكل مايه الأرسار يف الية ({ :)62/10أَال إِ َّ ْ
ج•-294-اإن اخلوف مرتبط ابملس تقبل واحلزن مرتبط ابملايض ،ولكن حقيقة آأولياء هللا يه وراء املاکن والزمان.
•
•

اإن آأولياء هللا متجليون بنفس الوقت يف اجلنة ويف هذا العامل وقد آأصبحوا فانني يف هللا آأيضاً .اإذن ،كيف ميكن يف حا ٍةل كهذه لكفة احلزن
واخلوف املؤقتني آأن ترحج معهم.
هناك لهذا رشح آخر .حيث إان رمحة وحمكة هللا هام يف لك ٍ
وحزن لأوليائه ،وهبذا املعىن آأيضاً يتوقف مفهوم احلزن واخلوف عن
خوف ٍ
الوجود.

ِ
ي أَنشَأَكُم مِن نَّفْ ٍ
س َواِحدَ ٍة فَ ُم ْستَقٌَّر َو ُم ْستَ ْودَ ٌع (للك
س-295-هل ترشح من لطفك احلمكة التأأويلية من الية (َ :)98/6
{و ُه َو الَّذ َ

فرد)}.

ج•-295-اإن الأان العلوية ل إالنسان يه يف اجلنة ،آأي املاکن ادلامئ (املس تقر).
•

والأان ( )Iالسفلية ترسل للعامل واذلي هو ماکن مؤقت (مس تودع) .وقد آأشري اإىل هذه احلقيقة الإنسانية ومت ترس يخها بقانون الإمامة،
فالإمام املس تقر هناك دامئاً مدى التارخي ولكن الإمام املس تودع هو آأحيا ًان هناك وآأحيا ًان ل.

س-296-اإن كتابك (مايه الروح) ل يقدر بمثن ملعرفة الروحّ .هال آأخربتنا لطفاً منك ابختصار مايه؟ هل يه ذرة ضئيةل ومقيدة؟ آأم يه يشء غري
ُمقيد؟ هل يه ماکنية آأم ل ماکنية؟ هل ميكن آأن ندعوها بس يطة وجامعة؟ هل يه حقيقة جامعة ولكية؟
ج•-296-يف مملكة هللا ،الروح يه اليشء الأكرث اإدهاشاً وإاذهالً.
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•
•
•
•

الروح مقيدة كام آأهنا غري مقيدة آأيضاً.
جوهر ًاي الروح يه ل ماکنية ،ولكن نتيج ًة لعالقهتا مع اجلسد فهيي ماکنية.
اإن الروح يف احلقيقة بس يطة وحميطة لللك وبلك ماکن.
اإن الروح شامةل ولكية ،لأهنا انعاکس لنور هللا.

س-297-امحلدهلل! اإن هللا هو شاهدي آأنين آأؤمن بلك احلجج وحدود ادلين .اإليك مقطع شعري للحجۃ احلکمي انرص خرسو ،يبدو آأنه فريد يف حل
القراء .املقطع الشعري هو:
الأس ئةل ،هل ترشحه من لطفك للأصدقاء و ّ
اإنك (يف نفسك الباطنية) تكون انعاکساً (صور ًة حي ًة) لنوره.
ارفع احلجاب (جحاب الأان) من آأمام عينك لتصبح هو.
ج•-297-مك هو ممتاز ومبارك تشبيه القلب الإنساين مبرآة لتجيل هللا.
• لو آأمكنمك آأن تروا ابلعني الباطنية مك يه عظمية آأرسار احلقيقة الواحدة اخملفية يف هذه املرآة واليت تُظهر هللا.
• عند هذا املاکن ،جيب آأن يتذكر املرء احلديث القديس( :آأجعكل مثيل).
• وجيب آأن يت تذكرر آأن احلرم املقدس هو جنة الأرسار العظمية.
س-298-من فضكل ارشح احلمكة التأأويلية من الية ({ :)4/12إِذْ قَال یوس ِ ِ
ِ ِ
أَحدَ عَشَ َر كَ ْوكَباً
َُ ُ ُ
ت(يف املنام) َ
أَی ُ
ف ألَبِيه یَا أَبت إِني َر ْ
ِ
ِ
ین}.
أَیتُ ُه ْم لي َساِجد َ
س َوالْقََم َر َر ْ
َوالشَّ ْم َ
ج•-298-حصل حّضة يعقوب /ع /عىل الإمامة اليت نُقلت اإىل حّضة يوسف يف ٍ
وقت ما آأبكر.
•
•

ذلكل خضع احلجج الاحدى عرش والإمام السابق واببه حلّضة يوسف /ع./
معان كثرية ،اإحداها الطاعة.
للسجود ٍ

كرةً و ِ
اّلل ِ
ِ
ذْ ِ
أَصيالً} .ما الفوائد
ین َ
آمنُوا اذْكُ ُروا ََّ
س-299-يذكر يف اليتني ({ :)42-41/33یَا أَیُّ َها الَّذ َ
كراً كَثيراًَ ،و َسبِ ُحوهُ بُ ْ َ َ
النامجة عن اذلكر الكثري؟ وما اخلرسان النامج عن اإهامل اذلكر؟
ج•-299-هناك فوائد ل حتىص لذلكر الكثري وآأمه هذه الفوائد يه حقيقة آأن رضا هللا القدير ُحيرز من عبادة اذلكر.
•
•
•
•

يبلغ الش يطان اليد العليا عندما ننىس آأن نقوم بذكر هللا.
اذلكر الكثري ميكن املالك املعني كل من تأأدية الأعامل املالئكية لأجكل واليت بواسطهتا ميكنك آأن تتقدم روحياً.
معان ودرجات كثرية.
ينال القلب السالم نتيج ًة لذلكر الكثري ( .)28/13والسالم ذو ٍ
اإن كنت تذكر ربك من خالل الاس الأعظم ،ثق بأأن هناك بر ٍ
اكت ل حتىص فيه ( .)78/55ل تنىس آأبداً بأأن رس التقدم الرويح هو
اس هللا احلي والأعظم.

اصفَةً تجرِي بِأَمرِهِ
أرض يه تكل املباركة املذكورة يف الية ({ :)81/21ولِسلَيمان (خسران)الرِیح عَ ِ
س-300-ما هو معىن (رحی عاصفة) وآأي آ ٍ
ْ
َْ
َ
َ ُ َْ َ
إِلَى ْاألَر ِ ِ
يها}؟
ار ْ
كنَا فِ َ
ض الَّتي بَ َ
ْ
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ج-300-حتصل املعجزات احلقيقية للأنبياء يف العامل الشخيص .وهكذا فقد اكن عرش حّضة سلامين /ع /روحياً واكنت الرايح العاصفة اليت آأقلته عىل
كتفها آأيضاً يف الروحانية .والأرض املباركة يه حظرية القدس .ولو اكن طريان الأنبياء والأولياء جسد ًاي وليس روحياً ،اإذن لفقدت معجزة كهذه عظمهتا
وآأمهيهتا يف الس ياق احلايل حيث عندان الطائرات .وهذا غري ممكن.

صندوق اللآلئ -31-
س-301-يذكر يف الية ({ :)120/16إِ َّ ِ
ان أُمَّةً قَانِتاً ِّللِ َحنِيف اً} .هل ختربان من لطفك كيف اكن حّضة اإبراهمي /ع/
ن إِ ْب َراهيمَ (لوحده)كَ َ
لوحده آأم ًة؟
ج•-301-اكن حّضة اإبراهمي /ع /العامل الشخيص الأفضل يف زمانه ابذلات ،حيث آأفين فيه مجيع الناس وآأصبحوا طائعني.
•

خيلق يف لك انسان اكمل 140000=70000+70000مالاكً رمغ آأنه لوحده.

ض مِن ا ْل َ ِ
وح َّر ِ
ین دَیَّاراً} .مايه طبيعة هذا ادلعاء حلّضة نوح
كافرِ َ
َر ِ َ
ب َال تَذَ ْر عَلَى ْاأل ْ
{وقَالَ نُ ٌ
س-302-يقال يف الية (َ :)26/71
/ع/؟ هل هو دعاء لأجل الهالك املادي للكفار ،آأم هل هو لأجل موهتم الرويح آأم لأجل موت نفس العامل الشخيص الشهوانية؟
ج•-302-اإن دعاء حّضة نوح /ع /هذا ،ميلء ابحلمكة.
•
•

وهذه قصة الطوفان الرويح آأو القيامة اليت يذهب فهيا لك الناس اإىل العامل الشخيص وهيُ لكون ويُ رفنه رو هن هناك .وهذه املعجزة مفيدة جداً
هلم.
ابختصار ،يصبح الإسالم سائداً ويصبح الكفر ابئداً يف العامل الشخيص للك رجلٍ اكمل.

ِ
ین َ ِ
امكُ ْم}.
نص ُروا َّ
ت أَقْدَ َ
س-303-هل ترشح من لطفك بعض احلمك من الية ({ :)7/47یَا أَیُّ َها الَّذ َ
نص ْركُ ْم َویُثَبِ ْ
اّللَ یَ ُ
آمنُوا إن تَ ُ
ومرشفة هل لأقىص حد.
ج•-303-ساوى هللا بني النرصة هل والنرصة لّلين ،وهبة كهذه عظمية وسامية ِّّ
•
•
•

لقد وعد بأأنه سينرص املؤمنني اذلين ينرصونه.
س هيهبم الشجاعة للميش عىل الرصاط املس تقمي بثبات.
ميكن آأن يكون نرص هللا فرد ًاي كام ميكنه آأن يكون جامعياً .وهناك مس توايت كثرية للنرص الساموي .ونرص هللا تعاىل هو يشء عظمي
ورس عظمي جداً آأيضاً.
للغاية ٌّ

ِ
ِ
ِ
س-304-يذكر يف الية ({ :)91/6قُل (اي محمد):من َ ِ
ِ ِ
يس
ْ
َْ
اب الَّذي َجاء بِه ُم َ
أَنزلَالْكتَ َ
وسى نُوراً َو ُهدًى للنَّاس تَ ْج َعلُونَهُ قََراط َ
وهدى للناس ،من فضكل ارشح لنا آأين
(منفصةل)} .من اجليل هنا آأن الكتاب الساموي مل يكن عىل الورق قبل تزنيَّل ،بل هو نفس حية ونور (مالك) ً
وهدى قبل كونه مكتو ًاب عىل ورق؟ وهل يعارض هللا كتابه التوراة؟
اكنت التوراة يف هذه احلاةل؟ وكيف ميكن للكتاب الساموي آأن يكون نوراً ً
ج•-304-اكنت التوراة يف العامل الشخيص حلّضة موىس /ع /وحّضة هارون /ع /كنو ٍر وهداية قبل آأن تُده ون عىل ورق.
•
•

وهدى والخر بشلك كتابة .ذلكل فالكتاب الساموي هو انطق وصامت معاً.
اإن الكتاب الساموي بشلكني :واحد بشلك نور ً
وليس هناك اعرتاض عىل كتابة التوراة اإل من حيث اإهامل نورها الرويح والهداية احلقيقية (الروحية).
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ِِ ِ
ِ ِ ِ
ٍ ِ ِِ
وسى إََماماً
س-305-يذكر يف الية ({ :)17/11أَفََمن كَ َ
اب ُم َ
ان عَلَى بَيِنَة من َّربه َویَ ْت لُوهُ شَاهدٌ م ْنهُ َومن قَْب له كتَ ُ
كتاب حّضة موىس /ع /اإماماً ورمح ًة للناس؟
َو َر ْح َمةً؟} .من هو اذلي عىل ب ِّيّن ٍة من هللا؟ ومن الشاهد منه؟ وكيف اكن ُ
ج•-305-اإن النيب الكرمي عىل ب ِّيّن ٍة من ربِّّه.
•
•

عيل /ع /هو شاهده.
حّضة ّ
اإن كتاب حّضة موىس /ع /اذلي اكن اإماماً ورمح ًة هو حّضة هارون /ع /لأن الإمام هو الكتاب الناطق اذلي فيه الرمحة.

ِ
ِ
ن َر ُسوالً} .ما الرس الرئييس يف
أَر َسلْنَا إِلَى ف ْرعَ ْو َ
أَر َسلْنَا إِلَ ْيكُ ْم َر ُسوالً شَاهداً عَلَ ْيكُ ْم كَ َما ْ
س-306-يذكر يف الية ({ :)15/73إِنَّا ْ
تشبيه حّضة موىس /ع /ابلنيب الكرمي؟
ج•-306-رمغ آأن صفات وفضائل لك الأنبياء مجعت سوي ًة يف النيب الكرمي محمد /ص /ومع ذكل ففي قصة القرآن ،يكون حّضة موىس /ع /وحّضة
عيل /ع./
هارون /ع /مثالن عن النيب الكرمي واملوىل ّ
•
•

املزنةل تعين :ماکن الزنول ،املزنل ،املوضع ،ادلرجة .وقال النيب الكرمي عن املوىل عيل /ع( :/آأنت مين مبزنةل هارون من موىس اإل آأنه ل
نيب بعدي).
عيل /ع /ماکن نزول نور النيب الكرمي محمد /ص./
يظهر هذا آأنه كام اكن حّضة هارون ماکن نزول نور موىس /ع ،/اكن حّضة ّ

س-307-جزء من آية البيعة ( )10/48هو({ :اي آأهيا النيب) إِ َّ ِ
اّللِ فَ ْو َق
اّللَ یَدُ َّ
ون َّ
ین یُبَایِ ُعونَ َ
ك (ميني الولء)إِنََّما یُبَایِ ُع َ
ن الَّذ َ
أَی ِد ِ
یه ْم} من فضكل ارشح لنا حمكهتا الرئيس ية.
ْ
ج•-307-اإذا اكنت البيعة للنيب الكرمي يه البيعة هلل ويده يه يد هللا فكيف يكون ممكناً آأن نشك حبضور خليفة هللا عىل الأرض؟
•
•

اإذا انل الناس يف آأحد الأزمنة النعمة الكربى بأأداء البيعة خلليفة هللا فكيف يكون ممكناً آأن ُحيرم الناس مهنا يف عصور آأخرى؟
حقاً لقد قال النيب الكرمي( :آ) من رآين فقد رآأى هللا.
(ب) من رآين يف منام فقد رآأى هللا.
(ج) من رآين يف الروحانية والنورانية رآأى هللا.

س-308-من لطفك آأعطنا بعض الرباهني الساطعة للحضور املس متر ملظهر هللا عىل وجه الأرض؟
كب دري .جيب آأن يالحظ آأن
ج•-308-ادرسوا الية ( )35/24ابنتباه :اإن املصباح املنري للنور الإلهيي هو يف مشاکة ويه يف الزجاجة والزجاجة ككو ٍ
هذا مدح ملظهر نور هللا.
•
•
•
•
•

نفس الربهان هو يف آية النور املزنل (.)15/5
اس (النور) هو مظهره.
اس هللا (الظاهر) هو بسبب آأن هل مظهراً.
اإن احلجاب النوراين هلل املذكور يف الية ( )51/42هو مظهره.
اإذا اكن قلب العبد املؤمن هو عرش هللا ،عندئ ٍذ فاملؤمن آأولً ويف املقام الأول هو مظهره.
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•

اإذا آأحىص هللا لك يشء يف الإمام املبني ،عندئ ٍذ مفرتبة مظهره يه آأيضاً حمتواة فيه ( .)12/36ابختصار ،هناك براهني ل حتىص لهذه
احلقيقة.

ِ
ِ
ِ
ين} الأس ئةل هنا يه :هل
س-309-يذكر يف الية ({ :)33/3إِ َّ
ان عَلَى الْ َعالَم َ
اصطَفَى آدَمَ َونُوحاً َوآلَ إِ ْب َراهيمَ َوآلَ ع ْم َر َ
ن اّللَ ْ
هؤلء الرجال الاکملون مصطفون يف آأزمنهتم اخلاصة فقط؟ وما الغرض من اصطفاهئم؟ ذكر ثالثة معرانيني يف القرآن :وادل موىس /ع /ووادل مرمي /ع/
عيل /ع ./آأي واح ٍد مهنم هو املذكور يف هذه الية؟
ووادل ّ
ج-309-الرجال الاکملون مصطفون للأبد .والغرض من هذا الاصطفاء اكن تقدمي الهداية لأهل العامل .ومعران يف هذه الية هو الاس املبجل حلّضة آأبو
طالب /ع ،/واذلي منه تس متر ذرية الإمامة للأبد كخالفة لدم /ع ،)30/2( /والرشيعة الرئيس ية لنوح/ع ،)13/42( /وامتياز اإبراهمي /ع،)54/4( /
ور عَلَى نُو ٍر} مه حلقات خمتلفة يف سلسةل الهداية نفسها.
فدامئ ًا ورمغ آأن مجيعهم وفق ًا لـ{ :نُّ ٌ
س-310-عندما اصطفى هللا آدم /ع /ونوح /ع /وآآل اإبراهمي /ع /وآآل معران /ع /من آأهل العامل بأأرسه ،ماذا فعلوا بأأمر هللا لأجل آأهل العامل؟
ج•-310-اإجاملً ،الغرض من هذا الاصطفاء هو الهداية.
•
•

•
•

فُتح الباب املقدس لالس الأعظم والأسامء احلس ىن لأهل الإميان من خالل حّضة آدم /ع /وبنفس الوقت ومع انتشار نور عمل الأسامء،
بدآأت سلسةل آأفضال اخلالفة الكربى والصغرى .ادرسوا قصة حّضة آدم /ع /يف القرآن حبمكة.
قدم حّضة نوح /ع /مثال فُكل النجاة للناس ،وقد متت تنقية عامل الإنسانية من خالل غرابل عامله الشخيص .وكنتيجة لطوفان
الروحانية ،جلب بر ٍ
اكت ل حتىص ل إالنسانية ( .)48/11وإاىل مدى آأبعد فقد قدم مفهوم الفكل املشحون ،ومعل وفق الرشيعة الأساس ية
وآأظهرها.
وآأفضال آآل اإبراهمي /ع /عظمية آأيضاً حل ٍّد مفرط ،فالكتاب واحلمكة واملكل العظمي جداً ( )54/4حيفظوا يف عامل ادلين آأو العامل الشخيص
ابس هذه العائةل املقدسة.
اإن آآل معران مه آآل محمد /ص /وقد خضع ر
لك مهنم لقيامة ( )71/17ليجعلوا آأهل زماهنم يدخلون يف عواملهم الشخصية ليعطومه النجاة
يف آخر الأمر وجيعلوهنم يدخلون اجلنة مجيعهم.

صندوق اللآلئ -32-
يتبىن العلامء آرا ًء خمتلفة حوهلم .هل ختربان من لطفك آأي نو ٍع من اخمللوقات مه؟
س-311-يذكر يأأجوج ومأأجوج يف اليتني ( .)96/21 ،94/18و ّ
ج-311-اإن شاء هللا!
•
•
•
•
•

بفضل اإحسان الإمام من ّذرية محمد /ص ،/ميكن آأن نتشارك العمل بأأن يأأجوج ومأأجوج مه جيش بشلك ّذر ٍات ميكهنا آأن تنجز آأعاملً
كثرية.
عندما ينفخ صور القيامة ويبدآأ ادلاعي ابدلعوة ( )6/54 ،108/20يصبح يأأجوج ومأأجوج حارضين يف خشص القيامة.
اإحدى هماهمم الكثرية يه آأن يد ِّّمروا آأرض العامل الشخيص عهل بنا ًء جديداً يكون فيه.
قد تفاجؤوا لتعرفوا آأهنم نفس املالئكة اليت جسدت حلّضة آدم /ع /هابط ًة يف خشصه.
مه آأرواح الناس وجيش احلرب الروحية وفواكه اجلنة وجيوش حّضة سلامين /ع /وآأهل العامل اذلين جاؤوا اإىل ماکن القيامة .وإاذا
آأصبحت آدم يف عاملك الشخيص ،يكونون مه ّذريتك.

ِ
ٍِ
ي َال عِ َو َج لَهُ}.
س-312-من فضكل اإرشح احلمكة من اللكامت املباراكت للية ({ :)108/20یَ ْو َمئذ یَتَّبِ ُع َ
ون الدَّاع َ
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ج•-312-يف ذكل اليوم س يتبعون ادلاعي (الرويح) :آأي( :سوف يرسعون حنو القيامة .واذلي ليس فيه اعوجاج (آأي س يكون قادراً عىل آأن يتلكم بلك
لغة).
•
•

الإشارة يف هذه الية يه آأنه آأثناء القيامة الروحية للفرد ،تكون اكمل احملادثة بلغته الأم.
يتلكم هللا تعاىل مع لك خشص بلسانه اخلاص آأثناء القيامة ويف اجلنة.

ان}.
س-313-من فضكل ارشح احلمكة من الايت (َّ :)4-1/55
ان(و) عَلََّمهُ الْبَيَ َ
نس َ
ن ،عَلَّمَ الْقُ ْر َ
{الر ْح َم ُ
آن ،خَلَ َق ْاإلِ َ
ج•-313-اإن هللا الرمحن ،بتعلمي العارف روح وروحانية ونور ونورانية القرآن خلقه روحياً وعقلياً وعلم ُه عمل التأأويل.
•

يت تعلمي لك عارف تعالمي القرآن الباطنية والروحية ولك ما حيصل يف حدث القيامة بلسانه اخلاص.

س-314-ملاذا يعترب (التأأويل) آأحد الأسامء الكثرية للقيامة؟
ج-314-اإن القيامة يه احلدث الأعظم للروحانية وحتوي لك تأأويالت القرآن املقدس .وهكذا عندما تأأيت القيامة اإىل الساكل ،فاإهنا تأأيت سوي ًة مع لك
التأأويالت القرآنية .وهذا هو السبب يف آأن آأحد آأسامء القيامة هو التأأويل.
اّللُ عَلَى عِلٍْم َوخَتَمَ عَلَى َس ْمعِهِ َوقَلْبِهِ َو َج َعلَ عَلَى
أَضلَّهُ َّ
ت َم ِن اتَّخَذَ إِلَ َههُ َه َواهُ َو َ
أَی َ
س-315-يذكر يف الية ({ :)23/45أَفََر ْ
ب ِِ
اوةً} .ارشح لنا من فضكل لِّ هم ينحرف خشص ما رمغ حصوهل عىل العمل؟
صرِه غشَ َ
ََ
ج•-315-اإن الشخص اذلي يكتسب العمل وفق ًا لرغباته الشهوانية من دون العمل النوراين للهادي احلق ،يضل يف آخر الأمر.
•
•
•

مبا آأنه مل يتعرف اإىل النور املزنل يف هذا العامل فلن يمتكن من سامع احلقيقة وآأيضاً لن يكون قادراً عىل فهمها.
وهذا هو السبب يف خت هللا عىل مسعه وقلبه وجعل غشاوة عىل برصه.
من املؤكد آأن هللا غري ظا ٍمل للناس يف آ ِّّأي يش ٍء اكن ،ولكن الناس مه اذلين يظلمون آأنفسهم (.)44/10

س-316-اإن القرآن احلكمي ميلء بنع ٍم عذبة اإىل آأبعد حد للعقل والروح ،ذلكل علينا آأن نلوذ اإليه مر ًة تلو الأخرى ،كام يف اليتني (:)21-20/51
ِ
ِ
ض آی ِ ِِ
ون؟} .من فضكل اجعلنا مدركني ل ألرسار الت أأويلية لهاتني اليتني.
ينَ ،وفِي أَنفُِس ُ
ك ْم أَفََال تُ ْبص ُر َ
ات ل ْل ُموقن َ
{وفي ْاأل ْ
َر ِ َ ٌ
َ
ج•-316-يقصد ابلأرض كوكب الأرض هذا اذلي نعيش عليه .ويه تعين آأيضاً كون اكمل كام تعين آأيضاً النفس اللكية اليت تكون سامء العقل اللكي
مرتبط ًة هبا.
•
•
•

وهكذا فلك تكل الايت اليت تكون يف آأرض هللا الواسعة يه آأيضاً يف العامل الشخيص بشلك لطيف.
فعىل سبيل املثال ،آأعظم آيتني هام القرآن والإمام هام عىل هذه الأرض وآأيضاً مضن نفسك.
لقد رآأى آأهل العني الباطنية حقيقة آأنه يف العامل الشخيص يكون نور القرآن ونور الإمام وطبقاً لـ (نور عىل نور) هو النور الواحد نفسه.

س-317-من فضكل آأخربان يف نور القرآن ملن يكون النور اذلي عينه هللا كنور هداية يف العامل الشخيص لأحد ما؟
ج•-317-اإنه نور القرآن والإمام ،واذلي هو نور هللا والنيب.
•
•

لطاملا اكن هناك شيئان مقدسان لأجل الهداية يف عامل ادلين :الكتاب الساموي واملعمل الإلهيي.
يذكر القرآن احلكمي الاس املبارك (نور) يف صيغة املفرد ،لأن النور يف احلقيقة هو يشء واحد رمغ آأن آأشخاص النور مه خمتلفون ،وقد
آأشري لهذا يف (نور عىل نور).
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س-318-هل تظهر اجلن والش ياطني وخملوقات آأخرى كهذه للبرش آأحيا ًان؟ وما العالج حلا ٍةل كهذه؟
ج•-318-اإن دراسة الية ( )98/23تظهر آأن هناك اإماکنية لظهور الش ياطني وليك حيمي املرء نفسه ،عليه آأن يتخذ ملجأً عند هللا.
•

اإن ملجأأ اإمام الزمان هو ملجأأ هللا اذلي ميكن للك مؤمن ومؤمنة آأن يناهل ابلعمل والأعامل الصاحلة.

س-319-اإن القصص القرآنية للأنبياء خمتلفة ظاهر ًاي ،هل ختتلف ِّحمكُها ومعارفها كذكل؟
ج•-319-هناك وفرة يف العمل يف التنوع الظاهري لقصص الأنبياء كام آأن فيه امتحان للناس.
•
•

اإن لك احلمك واملعارف الباطنية للقصص مرتابطة ومتحدة.
اإن الرصاط املس تقمي هو نفسه للجميع والوهجة الهنائية للك الأنبياء واحدة رمغ آأن درجاهتم خمتلفة.

س-320-ابلنس بة يل ،السؤال املرتبط ابملعرفة هو من بني الأس ئةل العظمية .من فضكل آأعطنا مرجع الية اليت وفقاً لها يصبح القرآن بأأمكَّل موضوع املعرفة.
ج•-320-اإهنا هو الية ({ :)108/12قُل (اي محمد)ه ِذهِ سبِيلِي أَدعُو إِلَى اّللِ عَلَى ب ِص ٍ
ِ
ان اّللِ َو َما
ْ
ْ
يرة أَنَاْ َو َم ِن اتَّبَ َعني َو ُس ْب َح َ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ين}.
ن الْ ُم ْشرِك َ
أَنَاْ م َ
• اإن طريق النيب الكرمي واتبعه (آأي الإمام عيل /ع )/هو طريق البصرية آأي طريق املالحظة واملعرفة الروحيتني.
• اإن القرآن بأأمكَّل هو موضوع هذه ادلعوة املرتكزة عىل العني الباطنية واملعرفة.
• س يكون اذلين يقبلون دعوة النيب الكرمي النورانية هذه ابملعىن احلقيقي ،قادرين حامتً عىل نيل كزن املعرفة.

صندوق اللآلئ -33-
اّللِ بِإِذْنِهِ َو ِس َراجاً مُّنِيراً}.
{ودَاعِياًإِلَى َّ
س-321-من فضكل ،ارشح احلمكة من الية املباركة (َ :)46/33
ج•-321-ل حيتوي نور هذا الرساج عىل النور الرويح حفسب وإامنا العني الباطنية كذكل.
•
•
•
•

حيامث يكون النور والعني الباطنية معاً ،يكون هناك فقط املعرفة.
اإن معاين لك اللكامت القرآنية ملخصة يف معىن املعرفة بشلك مبارش آأو غري مبارش.
وهذا بسبب آأن جوهر الرشيعة هو الطريقة وجوهر الطريقة هو احلقيقة وجوهر احلقيقة هو املعرفة.
عندما يطوي هللا كون العمل ولكامته اليت ل حتىص ،ففي هذه احلاةل ،تبدو لك تكل اللكامت واملعاين عىل آأهنا معاً ويف ماکن واحد .وهذا
يكون ماکن املعرفة.

س-322-من فضكل ارشح مثالً مقنعاً آخر عن املعرفة.
ج•-322-هللا نور الساموات والأرض ( ،)35/24آأي هو نور العمل ونور الهداية ونور املعرفة.
•

ذلكل فاملظهر الباطين للكون والعامل الشخيص والقرآن يرشق بنور هللا.
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•
•

اإن نور هللا هو يف مصباح مظهره ،واملصباح املُوقهد شفاف وميضء مثل النجم.
ابختصار ،حيامث يكون النور مم ّجداً ،يكون هناك آأيضاً اإشارة اإىل العني الباطنية ،لأن النور هو مبعىن آأن يهرى وآأن ُيري معاً .وامحلد هلل
رب العاملني!

س-323-هل تس ِّلّط من لطفك ضوءاً آأكرث عىل قانون اخلزائن اذلي كنت قد لفت انتباهنا اإليه مراراً ،مفن الظاهر آأن هناك بعض احلمك الرئيس ية خمبّأأة
ِ
يٍء إِالَّ عِندَنَا خَ َزائِنُهُ َو َما نُنَزِلُهُ إِالَّ بِقَدَ ٍر مَّ ْعلُوٍم}.
فيه .والية املرتبطة به يه (َ :)21/15
{وإِن من شَ ْ
ج(•-323-قد ٍر معلوم) تشري اإىل العمل والعبادة واملعرفة.
•
•
•

آأي آأن التقدرم الأخاليق والرويح هو متطلب آأسايس لالس تفادة من كنوز هللا.
اإن آأبواب كنوز هللا يه مضن قلبك .اإن كنت درويشاً س تدرك حامتً میت يفتح ابب القلب وآأيضاً ملاذا يُغلق.
يفهم الشخص احلكمي الإشارات .والقلب آأيضاً يتلكّم دامئاً معك حول الأمور اجلوهرية بلغ ٍة رمزية.

مغزى من الأسوة احلس نة للنيب الكرمي وآأين تذكر يف القرآن؟
س-324-ما احلمكة الأكرث ً
ِ
ج•-324-تذكر يف الية ({ :)21/33لَقَد كَان لَكُم فِي رسو ِل َِّ
اّللَ َوالْيَ ْومَ ْاْلِخ َر َوذَكَ َر َّ
ان یَ ْر ُجو َّ
اّللَ
أُس َوةٌ َح َسنَةٌ ل َمن كَ َ
اّلل ْ
ْ َ ْ َُ
كَثِيراً}.
•
•

اإنه من غري اخملفي عىل الناس احلكامء آأن النيب الكرمي قد جرب ولحظ القيامة والخرة واجلنة يف هذه احلياة ادلنيا وحصل عىل ادليدار
املقدس هلل آأثناء معراجه الرويح.
وهكذا ،فالية املذكورة يف الأعىل ختاطب آأهل الإميان بلغة احلمكة وتشجعهم ليتقدموا لأنه ليس هناك عقبة يف اتباع الهادي احلق ليك
ينالوا مرتبة الفناء يف هللا .وهذا هو الغرض الرئييس من لفت الانتباه اإىل الأسوة احلس نة للنيب الكرمي.

نورمه يف
س-325-تذكر اليتان ( )8/66 ،12/57نور آأهل الإميان (مشريةً) اإىل آأن القيامة الباطنية والروحية تقوم يف هذه احلياة ادلنيا ،حيث يسعى ُ
احلرم املقدس .ملن يكون هذا النور يف احلقيقة؟
خيصهم
ج•-325-خيص هذا النور املقدس اذلي فين فيه آأهل الإميان من خالل الطاعة واحلب والتعلرق ،هللا والنيب والإمام .وكوهنم آأفنيوا فيه فهو الن ر
آأيضاً.
•
•

وهذه حقيقة روحية يت جتديدها يف لك قيامة.
رس عظمي آأبقاه هللا يف جحاب ،كام هو مذكور يف الية ({ :)17/32فََال تَعلَمُ نَفْس مَّا ْ ِ
أَعيُ ٍن َج َزاء
اإنه ِّ ٌّ
ي لَ ُهم مِن قَُّرةِ ْ
ْ
أُخف َ
ٌ
ون (من خري)}.
بَِما َ
كانُوا یَ ْع َملُ َ

ِِ
س-326-يذكر يف الية ({ :)19/57والَّ ِذین آمنُوا بِ َِّ ِِ
ون َوالشُّ َهدَاء عِندَ َربِ ِه ْم لَ ُه ْم أَ ْج ُر ُه ْم
أُولَئِ َ
َ َ َ
ك ُهمُ الصدیقُ َ
اّلل َو ُر ُسله ْ
ور ُه ْم} .من فضكل ارشح من مه هؤلء الناس وما هو مس توى اإمياهنم؟
َونُ ُ
ج•-326-مه الأساس والإمام والباب واحلجة وادلاعي واذلين هبم يرتبط لك املؤمننيِّ .
الص ِّّديق هو الأساس والشاهد هو الإمام.
•
•

ٍ
درجات كثرية للمؤمنني واملؤمنات من خالل احلدود العليا.
يت اس تالم
وحسب املوىل عيل /ع /فهذه الية يه عن املؤمنني.
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سّ -327-هال قلت لنا من فضكل بعض اللكامت املواس ية حول مرض املؤمن وموته؟
لزواره متحى ذنوبه).
عيل /ع /قال( :املريض يف جسن هللا ،وطاملا هو ل يشكو ّ
ج•-327-اإن جزءاً من الرسد املذكور يف الأعىل هو آأن حّضة ّ
•
•

مؤمن شهيد ولك مؤمنة حوراء).
(من مات يف حاةل املرض ،مات شهيداً .ولك ٍ
(آأ ًاي اكن "نوع" املوت اذلي ميوته املؤمن ،فهو/يه ميوت شهيداً) .مث تال الإمام عيل /ع /الية املذكورة يف الأعىل (.)19/57

ِ ِ ِ ِ
ور} .لأ ِّّي نو ٍع من النعم يؤمر
اوودَ (ابس تقامة)شُ ْ
س-328-تُقرآأ الية ( )13/34كام ييلْ :
ي الشَّكُ ُ
{اع َملُوا آلَ دَ ُ
كراً َوقَليلٌ م ْن عبَاد َ
ابلشكر العميل يف هذه الية؟ ومبا آأن آآل داوود /ع /مل يعودوا موجودين ،فلأي عائةل يوجه هذا الأمر؟
ج•-328-يشار يف هذه الية اإىل النعم العظمية جداً للمملكة الروحية اليت وهبت لبين حّضة داؤود /ع /اجلسديون والروحيون.
•

اإن وريث عرش واتج الإمامة ومريدوه احلقيقيون مه يف ماکن آآل حّضة داؤود /ع./

س-329-من مه الناس اذلين يناس هبم الصرب؟ وآأين يكون املاکن اخلاص للشكر؟ وآأهير ام يأأيت آأولً :ر
التولك (الثقة ابهلل) آأم الإميان؟ لأي الأمراض يكون
اليقني شفا ًء؟ مايه التقوى احلقيقية؟ وماذا وراء العمل؟
ج•-329-الصرب هو صفة آأولئك اذلين خيضعون للقيامة واحلرب الروحية.
•
•
•
•
•

اإن املاکن اخلاص للشكر هو حيث تكرث النعم الروحية.
يأأيت ر
التولك بعد الإميان الاکمل.
اليقني هو شفاء للشكوك.
اإن التقوى احلقيقية يه خش ية هللا و(اكتساب) العمل.
ل يشء وراء العمل.

ِِ
ِ
ِ
ور اّلل بِأَفْ َواهه ْم َویَأْبَى اّللُ
ون أَن یُطْفؤُواْ نُ َ
س-330-اإن موضوع الك اليتني ( )8/61 ،32/9هو نفسه .ترمجة الية ({ :)32/9یُرِیدُ َ
ِ
ِ
ون} .ملن اكنت احملاوةل الأوىل الغري انحجة لإطفاء نور هللا؟ وما احلمكة من (يت هللا نوره)؟
ورهُ َولَ ْو كَرِهَ الْكَاف ُر َ
إِالَّأَن یُتمَّ نُ َ
ج•-330-اكن قابيل آأول من حاول آأن يطفئ نور هللا.
•
•

النور يف الأزل اكمل واتم آأي ليس هناك نقص يف النور نفسه ،ولكن عندما يرشق يف خشص النيب والإمام مفأأثرتُه ل تكمتل يف يو ٍم
واحد .بل يه معلية يتقدم فهيا حامل النور من مرحةل اإىل التالية حیت يصبح اكم ًال يف آخر الأمر.
اإن اإمتام النور هو آأيضاً من اعتبار ادلور ،مبعىن آأن س بعة آأمئة يؤلفون دوراً صغرياً وهناك دور عظمي لس بعة آأزمان س بعة آأمئة.
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س-331-يذكر يف الية ({ :)8/66ربَّنَا ْ ِ
ورنَا} عند آأية مرحةل يقال هذا ادلعاء هلل؟ وما اذلي جيعل نور املعرفة ات ّماً؟ وهل هذا النور
أَتم ْم لَنَا نُ َ
َ
فردي آأم جامعي؟
ج•-331-يقوم املؤمنون واملؤمنات هبذا ادلعاء يف حظرية القدس.
•
•

اإمتام النور هو من خالل (نيل) آأرسار املعرفة.
هذا النور جامعي وفردي آأيضاً .لأن العامل الشخيص هو واحد وكثري بأ ٍن معاً ،ولك آأحداث القيامة تقوم مضن العامل الشخيص.

س-332-عندما يصبح الساكل عارفاً وينال املشاھدة املقدسۃ هلل تعاىل ،هل تنهتيي رحلته للعمل واملعرفة لأن الوهجة الهنائية يه هللا؟
ج•-332-اإن الرحةل اليت يه ابجتاه هللا تأأيت اإىل الهناية ،ولكن الرحةل اليت يه يف هللا واليت تمكن فهيا احلياة احلقيقية للعارف ل تأأيت للهناية آأبداً.
• اإن هللا هو الوهجة الهنائية بلك تأأكيد ،ولكن كيف ميكن لها آأن تكون حمدودة؟ هنا يف احلقيقة ختلق آأكوان ل حتىص لك حلظة.
س-333-تذكر آأفضال ونعم هللا الالمعدودة يف اكمل سورة الرمحن ،وحتدثنا السورة نفسها بأأنه ابرك بنفس الوقت ٌّ
لك من اجلن والإنس بأأفضاهل السامية
والعظمية واليت ل حتىص .وهكذا فالسؤال اذلي يربز هو :هل هناك آأي رابط آأو وحدة بني اجلن والإنس؟
ج•-333-حسب حفوى الية ( ،)13/57هناك سور بني الظاهر (اخلارج) والباطن (ادلاخل) وفيه ابب .عندما ندخل الباطن من خالل هذا الباب،
يكون هناك فيض من الرمحة والعمل والنور والرسور ولكن عندما خنرج اإىل الظاهر ،يكون هناك عذاب عقيل نتيج ًة لختالفات ل حتىص.
• ليس هناك رابط بني الإنس واجلن فقط ،بل هناك وحدة آأيضاً .فأأنت اإنيس وقد مسعت عن اخمللوق اللطيف (اجلن) .كن متأأكداً آأن
خملوق لطيف يوماً ما.
اخمللوق اللطيف آأو اجلن مرتبط بك وينبغي آ ّأل تفاجأأ اإن حتو ه
لت آأنت نفسك اإىل ٍ

-

ابللطف الالحمدود للموىل املقدس ،اكمتل اليوم اجلزء الأول من (صناديق اللآلئ) املؤلف من  333سؤالً .يُطلب من جيش عمل املوىل املقدس
نفسه آأو
واكمل امجلاعة املباركة آأن يدعوا للتقدّم للك نو ٍع من آأنواع العمل .وبنفس الوقت ،اإن النصيحة الأكرث اإحلاحاً للك تلميذ يه آأن ُي هز ِّّو هد ه
نفسها بأأسلحة العمل واحلمكة.
آأتذكر دوماً لك تالميذي ابلقلب والروح .فهذا ابلنس بة يل من بني آأفضال هللا تعاىل ،لأن احلب ادليين والصداقة هام فاكهة اجلنة احللوة
املذاق .وامتالك احلب والاحرتام املتبادل هو صفة الإنسانية وامللكية اخلاصة ببين آدم /ع ./امحلد هلل! مجيعنا نعرف هللا ونتيج ًة ذلكل دلينا
آمال غري عادية تتعلق هبذه احلياة ادلنيا وابلخرة .وس يعمل ،اإن شاء هللا ،ادلعاء النوراين للموىل بشلكٍ اإجعازي من آأجل امجلاعة يف لك ماکن.
كيف يل آأن آأنىس املعجزات العظمية للغاية لنور الإمامة! فطبقاً لقانون الروحانية والقيامة ،كنت لوحدي يف حني مل آأكن لوحدي ،اكن اللك
معي ،وحتديداً لك تالميذي اذلين خيدمون معي قضية العمل اليوم بدآأب.
ومن غري املفاجئ اإن برهنت خدمات رفقائنا للعمل عىل آأهنا مفيدة لعامل الإسالم وعامل الإنسانية بأأمكلهام ،لأن آأرسار القرآن تظهر آأن مجيع الناس
سوف يساقون اإىل اجلنة طوعاً آأو كرهاً .وهذا هو معىن كون الهادي احلق اإمام الناس آأو اإمام البرش آأمجعني.
نصري ادلين نصري (حب عيل) هونزاي
كراتيش
/شوال1439/
الأربعاء ّ 2
/20اكنون الثاين1999/
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سّ -334-هال رشحت من لطفك مل يدعى هللا تعاىل ِ
{ذي الْ َم َعارِجِ} (رب ادلرجات) يف الية ()3/70؟
ج(•-334-معارج) اليت يه مجع (معراج) تعين السالمل آأو ادلرجات.
•
•
•

ويه حدود ادلين يف لك دور ،آأعين العقل اللكي والنفس اللكية والناطق والأساس والإمام والباب واحلجة وادلاعي واملأأذون
واملس تجيب.
السمل.
وحدود ادلين هؤلء مه ادلرجات ويدعون آأحيا ًان الرصاط املس تقمي وآأحيا ًان حبل هللا وآأحيا ًان ُ
لك هذه احلدود مجموعة معاً يف الإمام املبني اذلي تكون معرفته يف العامل الشخيص.

اّللِ} من فضكل ارشح احلمكة من
س-335-اإن لك آي ٍة قرآنية يه يف حمكهتا الباطنية مذهةل للغاية لأهل العقل ،مثل الية ({ :)50/51فَفِ ُّروا إِلَى َّ
هذه الية.
ج-335-تعين هذه الية:
•
•
•
•
•

تقدموا عىل الرصاط املس تقمي برسعة.
ل تكونوا كساىل آأبداً يف ذكر هللا.
سابقوا الخرين يف لك معلٍ صاحل.
انتفعوا بعمق من اذلكر الرسيع.
ِّف رروا اإىل ملجأأ هللا لتنجوا من لك الرشور واخملاطر.

دیناً مِمَّن أَسلَم وجهه هلل وهو مح ِسن واتَّبع مِلَّةَ إِبر ِ
س-336-ما احلمكة العظمى من الية ({ :)125/4ومن أَحسن ِ
اهيمَ(اخلالصة)
ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ ْ ٌ ََ
َْ
ََ ْ ْ َ ُ
حنِيف اً واتَّخذَ اّلل إِبر ِ
اهيمَ خَلِيالً}.
َ َ َ ُ َْ
ج•-336-من ميكن آأن يكون آأحسن ديناً ممن آأس همل وهجه الرويح اإىل هللا وهو فاعل للخري واتبع دين اإبراهمي/ع( /اخلالص) حنيفاً وقد اختار هللا
اإبراهمي/ع /لصداقته.
•

بعشق اإلهيي شديد ومتقد ويسجد كثرياً ويسمل وهجه العقيل
اإن املرء اذلي يكرث من القيام إاببتھال مرتافقا مع الأعامل الصاحلة والعمل ٍ
فَّل هيب هللا احلياة الأبدية بصورة الرمحن مثل حّضة آدم /ع./
والرويح هلل ،ه ُ

س-337-ما احلمكة يف الية ({ :)80/6إِنِي وجَّ ْهت وج ِهي لِلَّ ِذي فَطَر السََّم ِ
ض َحنِيف اً}؟
اوات َواأل ْ
َ
َ
َر َ
َ ُ َْ َ
ج •-337-قال حّضة اإبراهمي/ع :/وهجت وهجيي العقيل والرويح لذلي خلق السمو ِّات والأرض وآأان اذلي يعرف التوحيد.
•
•
•
•
•

عندما وصل دنو معرفة حّضة اإبراهمي/ع /اإىل النفس اللكية بعدها وصل العقل اللكي ،خلقه هللا بصورة الرمحن مثل حّضة آدم /ع./
عندما يفىن العارف يف صورة الرمحن ،ير هجع وهجه العقيل والرويح هلل عز وجل.
يُ هعرب عن احلمكة من الية يف الأعىل يف املقطع الشعري التايل:
زنور او تو ہس یت ہمچو پرتو
جحاب از پيش بردار و تو اوشو
آأنت (يف نفسمك الباطنية) انعاکس (صورة حية) لنورِّه،انزعوا جحاب (الأان) من آأمام آأعينمك تصبحون هو.
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رس املعرفة يف قول حّضة اإبراهمي/ع{ :/ال أُِح ُّ ِِ
ين} ()76/6؟
س-338-ما هو ر
ب اْلف ل َ
ج-338-توجد اإشارة للمعرفة اخلاصة للنفس اللكية اليت تسمو فوق الرشوق والغروب.
ِ
ِ
ين} ( .)79/6من فضكل ارشح لنا هذا.
ن ا ْل ُم ْشرِك َ
{وَما أَنَاْ م َ
س-339-وقال حّضة اإبراهمي /ع /آأيضاًَ :
ج•-339-هذا يعين آأنه اكن من بني آأولئك اذلين قبلوا بأأن هللا هو واحد ابملعىن احلقيقي.
•
•

ُرصح لفظياً بأأن هللا واحد ،ولكن العمل احلقيقي ومعرفة توحيده صعبان للغاية .وليك تنال هذا العمل واملعرفة ،فاإن هداية
اإنه سهل جداً آأن ت ه ِّّ
الإمام من ذرية النيب الكرمي رضورية لأقىص حد.
اإنه النجاح الأكرب للعارف آأن يذهب اإىل حظرية القدس ويكون يف صورة الرمحن ،ومع ذكل مفن الهام آأن نتفكر فامي اإذا اكن هذا حدث
لرس آأبدي؟
جديد لك ّياً مل حيدث آأبداً يف املايض ،آأم آأنه اكتشاف ّ ٍ

س-340-ل تذكر اليتان ( )98-97/23مهزات الش ياطني الرشيرة فقط ،بل آأيضاً اإماکنية ظهورمه آأمام الناس .وابلتايل فالسؤال هنا هو :اإن اكن ابإماکن
الش يطان (مكُ ِّضلّ) آأن يعمل الكثري لنرش الرش ،آأليس دلى الإمام وهو الهادي احلق يشء لإبطال آأعامهل الرشيرة؟
ج•-340-لِّ هم ل؟ فّلى الإمام آأش ياء كثرية ،بل دليه لك يشء!
•
•
•

لنورِّه آأمثةل عديدة ،فهو مثل الهاتف والإشارة العسكرية والالسليك.
ميكل الإمام معجزة اجلسد الإبداعي الكربى ومن هنا ميكن آأن يظهر آأمام املؤمن اخمللص هبذا اجلسد النوراين.
هناك مقامات رفيعة كثرية للمشاھدة املقدسۃ يف العامل الروحاين (الباطن) آأيضاً ،ولكن تركزيان هنا هو عىل اجلسد الأثريي ل إالمام ومك يه
هائةل تكل املعجزة!

صندوق اللآلئ -36-
س-341-ماذا يعين الربق املذكور يف اليتني ()24/30 ،12/13؟ وملاذا يتضمن اخلوف والطمع؟
ج•-341-هذه معجزة جتيل اإمام الزمان جبسده الأثريي.
•
•

يف هذه احلاةل ،يوجد اخلوف من هذه الشخصية اخلارقة للطبيعة ل إالمام وآأيضاً الشوق ل ُيفىن فيه ليك ُحيرر من اجلسد احلايل املريض
والعاجز.
لو اكن برقاً ما ّد ًاي فقط لاکن اخلوف مالمئاً ،ولكن لِّ هم الاشتياق؟ ل ميكن للمرء آأن يقول :اشتياق للمطر ،لأن يف هطول املطر املادي
يوجد الھالک كام يوجد ا إلزدھار.
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س-342-ملاذا يكون الربق آأحد آأسامء اجلسد الإبداعي ل إالمام العيل؟ هل توجد يف عامل ادلين والعامل الشخيص آأش ياء مشاهبة لتكل اليت يف العامل
اخلاريج؟
ج•-342-حسب احلديث ( :إان هللا خلق دينه عىل مثال خلقه (الكون واملوجودات) ليس تدل خبلقه عىل دينه وبدينه عىل وحدانيته).
•
•
•

يعين هذا آأنه متاماً كام آأن هناك آأش ياء مادية كثيفة يف العامل الظاهري متاماً ،فاإن هناك آأش ياء روحية لطيفة يف عامل ادلين ويف العامل
الشخيص.
يبغي آأن يكون معلوماً بأأن العامل الكثيف هو م ّيِّت ،ذلكل ل ميكن آأن يوجد هنا ظهور لإنسان الربق .عىل آأية حال ،فالعامل اللطيف يح،
ذلا يكون جتلّيه ممكن هناك.
اليوم اإنسان الربق اللطيف هو اإمام الزمان ،ذلكل آأحد آأسامء جسده الإبداعي هو الربق .ويف املس تقبل هناك جمال لمك آأيضاً لتكونوا
كذكل ،ابرتداء ثوب الربق.

س-343-آأخربان من فضكل مايه طبيعة مقيص الربق وآأين يذكر يف القرآن املقدس؟
ج•-343-تذكر هذه النعمة العظمية يف الية ( )81/16ابس رسابيل .ادرسوا وصفها برسور وشكر وثقوا ابلروح والقلب بوعد هللا الرمحن.
•

لقميص الربق آأسامء كثرية ،مثل مقيص يوسف /ع ،/طائر عيىس /ع ،/مكل اجلن ،املالك ،اجلسد اللطيف ،العامل اللطيف ،اخمللوق
اللطيف ،الإنسان اللطيف ،اجلسد الأثريي ،اجلسد الشبيه ،اجلسد الإبداعي ،اجلسد النجمي ،لباس اجلنۃ ،اجلسد الکوکيب ،اجلسد
الربيق ،القالب النوراين ،العرش السلاميين،احملراب اهي القلعۃ،العامل الشخيص اللطيف ،جوهر الكون،اجلسد الکوين اجلسد اللكي،
اجلسد الشامل ،خلق جديد ،الصحن الطائر...اخل.

س-344-هل اكن القانون اللكي ل إالمام املبني ( )12/36موجوداً يف زمن آدم /ع /آأيضاً؟ وما الفرق بني روح هللا ونوره؟ وهل حصيح آأن صور القيامة
إنسان اكمل؟
ينفخ ليك تنفخ روح هللا يف لك ا ٍ
ج•-344-اإن القانون اللكي ل إالمام املبني آأبدي ،ذلكل فالإمام هو يف خلفية قصة آدم /ع./
•
•

•

فرق يف معناهام.
اإن روح هللا هو النور ونوره هو الروح ،وابلتايل ما من ٍ
اإن روح هللا تعين روح الأرواح واليت يه النور املطلق .وعندما تكون هذه الروح عىل وشك آأن تأأيت دلاخل الإنسان الاکمل ،عندئ ٍذ
ينفخ إارسافيل يف الصور ابلّضورة وتقوم القيامة الروحية.
{روِحنَا} ( )91/21 ،17/19يه من اعتبار الرشف آأو من اعتبار
{روِحي} ( )72/38 ،29/15آأو ُّ
اإن الروح اليت يسمهيا هللا ُّ
مظهره.

ِ
ِ ِ
ِ
وك
وسى إِ َّ
ك لِيَقْتُلُ َ
ون بِ َ
ن الْ َمََلَ یَأْتَم ُر َ
صى الْ َمدینَة یَ ْس َعى قَالَ یَا ُم َ
س-345-يذكر يف الية (َ :)20/28
{و َجاء َر ُجلٌ م ْن أَقْ َ
ِ
فَاخرج (حالً)إِنِي لَ َ ِ
ين} .هل بوسعك آأن ختربان من اكن الشخص اذلي جاء من آأقىص املدينة؟
ن النَّاصِح َ
كم َ
ُْ ْ
رب اجلسد الإبداعي اذلي جاء يسعى من آأقىص املدينة وليس من مركزها.
ج•-345-اإنه ر
•
•

اإن قصص الأنبياء مليئة ابلأرسار وليس هناك حديث عادي فهيا آأبد ًا.
ينبغي آأن يالحظ آأن التجيل املقدس ل إالمام العيل حيدث ابجلسد النوراين ومن مث جميئه وذهابه .اخل هو مثل الربق.

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين} .من اكن هذا الرجل؟
صى ا ْل َمدینَة َر ُجلٌ یَ ْس َعى قَالَ یَا قَ ْوم اتَّبِ ُعوا ا ْل ُم ْر َسل َ
س-346-الية ( )20/36يه اكلتايلَ :
{و َجاء م ْن أَقْ َ
لِّ هم جاء يسعى؟ مبا آأنه اكن بعيداً ،كيف توصل ملعرفة آأن الناس هنا مل يكونوا يتبعون الرسل؟
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رب اجلسد الإبداعي.
ج•-346-اكن هذا الرجل ّ
•
•

السعي ،آأي اجمليء برسعة الربق يه خاصيّته لأنه يكون يف جسد الربق.
هو اكن يرى ويسمع روح ّياً .وتلكم ليص ِّّدق الرسل ويدافع عهنم ،وإال لاکن الناس غري قادرين عىل آأن يروه ويسمعوه.

ِ
ث الَ تَ َر ْونَ ُه ْم} آأين يكون هذا املاکن اذلي ميكن للش يطان آأن
س-347-يذكر يف الية ({ :)27/7إِنَّهُ یََراكُ ْم(الش يطان) ُه َو َوقَبِيلُهُ م ْن َح ْي ُ
يرى منه البرش هو وجيشه معاً؟ لِّ هم آأعطي هذه القوة الهائةل؟ اإن اكن ابإماکن الش يطان آأن يرامه ليغوهيم ،آأل ميكن للهادي احلقيقي آأن يرى حالهتم الباطنية
وهيدهيم؟
ج•-347-يدخل الش يطان العامل الشخيص جبيشه من حيث ميكن آأن يرى الاکئنات الإنسانية .وبرهان هذا هو اجلن اذلي هو قريب من قلبه.
•
•

يمكن امتحان الناس يف قوة الش يطان هذه.
ميكن للهادي احلقيقي آأيضاً آأن يدخل العامل الشخيص جبيشه (املالئكة والأرواح) ،وبرهانه هو املالك اذلي هو قرب القلب ،وبذكل قد
يصل نور الهداية ّ
املعني من قبل هللا اإىل العامل الشخيص للمؤمنني.

ورس ه َُّل الش يطان
ب َّ
ن أَنَا َو ُر ُسلِي} عن آأية معركة قرار هللا هذا؟ ومیت س يغلب هللا ُ
اّللَُ :ألَ ْغلِبَ َّ
س-348-مكتوب يف الية ({ :)21/58كَتَ َ
وجيشه؟
ج•-348-هذه يه املعركة اليت تُشه ن ضد الش يطان وجيشه.
•

اإن عدة معارك روحية ،آأعين قيامات قامت يف دور لك انطق ويف لك مرة هللا ورب ادلور (الناطق) والإمام واملؤمنون مه الغالبون.

یع ا ْلِح َس ِ
كمُ َو ُه َو
اب} ويذكر آأيضاً يف الية ({ :)62/6أَالَ لَهُ ا ْل ُح ْ
س-349-يذكر ماييل يف مثانية آأماكن من القرآن احلكمي ({ :)4/5إِ َّ
ن اّللَ َسرِ ُ
ِ
ين} .ما هذا احلساب؟ آ رأي يو ٍم هو يوم احلساب؟
أَس َر ُع الْ َحاسبِ َ
ْ
ج•-349-اإنه يوم حساب آأعامل العباد واذلي يقصد به القيامة.
•
•

اإن يوم احلساب هو آأحد آأسامء القيامة.
القيامة عىل آأية حال ،ليست ظاهرية ،اإهنا حاةل ابطنية وروحية وتقوم يف زمن لك اإمام وحلظة اإجناز العمل يكمتل تعدادها آأو حساهبا
آأيضاً.

{وتَ ْرُز ُق َمن تَشَاء بَِغ ْيرِ ِح َس ٍ
اب} ما احلمكة اخملبأأة فيه؟
س-350-يف الية ( )27/3يذكر اجلزء الأخري من ادلعاء اجلليل اذلي هو ما ييلَ :
ج •-350-الرتمجة املأألوفة يه( :وتعطي الرزق ملن تريد من دون حساب) وترمجة كهذه تقود اإىل اس تنتاج آأن تكل الأمم اليت متكل الرثوة الغزيرة اليوم
متدح هنا! وعىل آأية حال ،هذا ليس حصيحاً .الرتمجة التأأويلية الصحيحة يه( :وهتب العمل ملن تشاء حیت ولو دون "اخلضوع لتجربة" القيامة).
•

القيامة يف الواقع يه رشط مس بق لنيل كزن العمل واحلمكة.

صندوق اللآلئ -37-
ِ
ِ
رسها التأأوييل؟
آن ا ْل َع ِظيمَ} .ما ر
{ولَقَ ْد آتَ ْينَ َ
ن ا ْل َمثَاني َوا ْلقُ ْر َ
اك َس ْبعاً م َ
س-351-يقال يف الية (َ :)87/15
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ج•-351-الرتمجة احلرفية( :ولقد آأعطيناكه حقّاً الس بع املثاين "س بع آ ٍ
ايت مكررة=سورة الفاحتة" والقرآن العظمي).
•

الرتمجة التأأويلية( :ولقا آأعطيناكه حقاً س بع مثاين "سلسةل س بع س بع آأمئة" والقرآن العظمي "القامئ").

نذر ولِكُ ِل قَوٍم ه ٍ
ِ
اد}ّ ِّ .بسط لنا هذا اجلزء من الية من فضكل؟
ْ َ
أَنت ُم ٌ َ
س-352-ترد الية ( )7/13عىل حنو{ :إِنََّما َ
عيل /ع./
ج•-352-يقصد ابملنذر النيب الكرمي وابلهادي ،حّضة ّ
•

ليس هناك آأانس منذ زمن حّضة آدم /ع /اإىل قيامة القيامات مل يكن دلهيم ها ٍد نياب ًة عن هللا.

كرِ فَهل مِن مُّدَّ ِ
س-353-يقال يف الايت ({ :)40 ،32 ،22 ،17/54ولَقَد یسَّرنَا ا ْلقُر ِ ِ
كرٍ؟} ارشح لنا من فضكل كيف جعل
آن للذ ْ َ ْ
ْ َ
َ َْ ْ
هللا القرآن ميرساً .هل القرآن ميرس بنفسه آأم آأن هناك وسائل آأخرى لتيسريه؟
ج•-353-عني هللا النور آأيضاً سوي ًة مع كتابه العظمي والفريد (القرآن) عل اذلكر والعبادة والهداية والإرشاد تكون سهةل يف نورانيته.
•

ليس للقرآن ظاهر فقط ولكن ابطن آأيضاً وهو آأعظم بكثري .ذلكل فالقرآن كلك صعب للغاية .ومعجزة القرآن العظمى يه آأنه الالکم
امليلء ابحلمكة هلل العلمي احلكمي .وإانه بسبب هذا آأنه لو اجمتعت الإنس واجلن معاً عىل آأن يأأتوا مبثل القرآن ملا اس تطاعوا فعل ذكل
(.)88/17

توسعت آأكرث فهيا من لطفك؟
ه
س-354-يبدو آأن للحمكة يف الأعىل آأمهية عظمية جداًّ ،هال
ج•-354-تتضمن الية املذكورة يف الأعىل آأن القرآن كام هو ،صعب جداً ،ولكن هللا جعَّل سه ًال بتعيني النور (املعمل الإلهيي) نياب ًة عنه،
•
•

آن} تعين (جعلنا القرآن "الصعب" سه ًال).
لأن{یَسَّ ْرنَا الْقُ ْر َ
يصبح القرآن سه ًال وفقاً دلرجات عمل الناس ومعرفهتم .ومعرفة الكتاب الصامت خمبّأأة يف معرفة القرآن الناطق.
وهذا بسبب آأن روح القرآن ونوره هام يف املعمل الإلهيي ،نقطة ذكرانها مر ٍات عديدة.

س-355-ما هو جمال دائرة املعرفة؟ وما الأش ياء اليت حتتوهيا هذه ادلائرة؟ وما يه وس يةل معرفة هللا؟ وهل ميكن لروح القرآن آأن تكون معروفة؟ اإذا
اكن اجلواب نعم ،مفا الوس يةل اإلهيا؟
يقرهبام لعرفائه يف العامل الشخيص وبذكل تكون املعرفة الواسعة للغاية حمصورة و (نيلها) ميرس.
ج•-355-اإن دائرة املعرفة تعادل اجلنّة والكون ،ولكن هللا ّ ِّ
•
•
•

اإن معرفة لك يشء حمتواة يف هذه ادلائرة (العامل الشخيص).
معرفة املرء نفسه يه وس يةل معرفة هللا.
لِّ هم ل ميكن لروح القرآن آأن تكون معروفة يف حني آأهنا النور ()52/42؟ وطريق معرفهتا هو نفس طريق معرفة املرء نفسه ومعرفة هللا.
ومعرفة القرآن غري منفصةل عن معرفة هللا والنيب والإمام ،لأن الكم هللا ونوره اخلفي هو اذلي تزنل للنيب الكرمي ووريثه اذلي هو الإمام
(القرآن الناطق) .وهكذا فال ميكن ملعرفة القرآن آأن تكون منفص ًةل عن معرفهتم.

س-356-كيف نس تطيع آأن نكسب فائدة آأكرث وآأكرث من (دعاء النور) ومن احلمكة الرائعة فيه اليت علمها لنا النيب الكرمي؟ آأليس فيه كزن معرفة النور
للناس احلكامء؟ آأليس هذا ادلعاء خالصة معرفة املوضوع املبارك للنور املنترش يف مجيع آأحناء القرآن؟
عون بأأهنم عشاق النور ذارفني ادلموع وساجدين وهكذا يكس بون لآلئ العمل واملعرفة
ج•-356-آأان آأيضاً آأتساءل ملاذا ل يتلوه لك آأولئك الناس اذلين يد ه
احملتواة فيه.
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•
•

اإن كزناً نفيساً من معرفة النور ،يف الواقع ،خمبّأأ فيه لأهل العقل.
اإن احلمك ذات املعاين الها ّمة ملوضوع النور ميكن آأن تكشف فقط يف نورانية الرساج املنري ( )46/33والنور املزنل ( .)15/5ذلكل تفكروا
ملياً يف هذا احلديث الرشيف واذلي هو بشلك دعاء ولحظوا بأأية حمكة ميدح النور ومك معيقة يه آأفعاهل املشار اإلهيا.

س-357-يف الية ( )53/41هناك وعد خاص هلل ،كام آأن هناك نبوءة قرآنية بأأن هللا س يظهر قريباً آايته للناس يف العامل الظاهري ويف آأنفسهم كذكل،
هل العرص احلايل وقد حصلت الثورة العلمية هو العرص املشار اإليه يف هذه الية؟ اإن اكنت هذه يه احلاةل ،ملاذا عىل املرء آأن يشعر ابلتحفظ إازاء رشح
املعجزات الروحية من خالل آأمثةل الآلت والاخرتاعات العلمية؟
ج•-357-نعم هذا عرص ظهور الايت والاخرتاعات العلمية والآلت يه من بني آايت هللا.
•

ليس هناك داعٍ للشعور ابخلجل يف فهم ورشح املعجزات الروحية من خالل آأمثةل العمل املادي ،لأن القرآن احلكمي يقول بوضوح بأأن هللا
س يظهر آايته للناس يف العامل الظاهري كام ويف عواملهم الشخصية آأيضاً.

ن َم َع الْ ُع ْسرِ یُ ْسراً} .ما احلمكة الباطنية من هاتني اليتني؟
ن َم َع الْ ُع ْسرِ یُ ْسراً ،إِ َّ
س-358-يذكر يف اليتني ({ :)6-5/94فَإِ َّ
ج•-358-اإن لك هممة صعبة تصبح سهةل بوس ي ٍةل آأو بأأخرى.
•
•

بشلك مشابه ،يصبح لك معلٍ صعب يف القرآن والإسالم سه ًال من خالل نور الهداية.
مل يقل هللا بأأن العرس غري موجود بل قال بأأنه موجود ولكن هناك وس يةل اليرس آأيضاً معه .امحلد هلل رب العاملني!

ِ
ِ
َر ِ
اس كَانُوا بِآیَاتِنَا
ض تُكَلِ ُم ُه ْم َّ
{وإِذَا َوقََع الْقَ ْولُ عَلَ ْيه ْم ْ
ن ْاأل ْ
أَخ َر ْجنَا لَ ُه ْم دَابَّةً م َ
س-359-يقال يف الية (َ :)82/27
أَن النَّ َ
ِ
ون} ما داب ّة ا ألرض هذه آأو الاکئن احلي هذا؟ وآأية آأرض يه املشار اإلهيا هنا؟ ب أأي لغ ٍة ستتلكم ادلابة؟
َال یُوقنُ َ
ج•-359-يه نور املوىل عيل /ع /واذلي يكون يف العامل الشخيص كداعي القيامة.
•
•
•

هذه ليست الأرض الظاهرية آأو املاديّة ،بل يه آأرض العامل الشخيص اليت يه آأرض ادلعوة.
بوسع داعي القيامة آأن يتلكم بلك لغة.
اإن آايت هللا مه الأمئة /ع /اذلين ل يؤمن هبم معظم الناس.

س-360-من فضكل ق ِّّدم براهيناً عىل الترصحی يف الأعىل.
عيل /ع /اذلي يدعو الناس ،كدا ٍع للقيامة ،اإىل ماکن القيامة .وسوي ًة مع
عيل /ع( :/آأان دابة الأرض) .ذلكل فهذا هو نور ّ
ج•-360-لقد قال حّضة ّ
هذا ،هناك آأيضاً صوت صور إارسافيل.
•

عيل /ع( :/آأان البعوضة اليت رضب هللا هبا مث ًال) .وداعي القيامة
اإن صوت ادلاعي هو مثل صوت البعوضة ( ،)26/2ذلكل قال املوىل ّ
{ال عِ َو َج لَهُ} ( .)108/20ويقول املوىل عيل /ع( :/آأان
اذلي هو نور املوىل عيل /ع /يتلكم بلك لغ ٍة من لغات العامل .ادرسوا عبارةَ :
آأتلكم بلك لغات العامل) .وقال آأيضاً( :آأان آايت هللا).
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صندوق اللآلئ -38-
صر ٍ
ِ
اط مُّ ْستَقِيٍم} مايه حمكهتا؟
س-361-يذكر يف الية ({ :)56/11إِ َّ
ن َربِي عَلَى َ
ومظهره.
ج•-361-حمكهتا يه آأن هللا عني ها ٍد لأانس لك عرص ،واذلي هو الرصاط املس تقمي كام آأنه هاديه ه
•

مظهره هيدي آأهل الإميان عليه.
وهكذا مفعىن كون هللا عىل الرصاط املس تقمي هو آأن ه

س-362-آأين يكون املثال الأول ملظهر نور هللا يف القرآن الكرمي؟
ج•-362-هذا املثال هو يف قصة حّضة آدم /ع /لأن هللا ،جبعل نوره يظهر يف جبينه ،وهبه خالفة الكون بأأرسه.
•
•

نفخ هللا روحه اليت تعين نوره يف حّضة آدم /ع ./وهكذا فالرجل الاکمل اذلي يكون نوره فيه هو آأيضاً مظهر صفاته.
متاماً كام آأن الشمس يه منبع لك القوى يف النظام الشميس ،كذكل فنور هللا هو مصدر لك صفاته وابلتايل حفامل نوره هو مظهره.

س-363-ما الربهان عىل آأن هللا قد وهب حّضة آدم /ع /خالفة الكون بأأرسه؟
{اّلل الَّ ِذي خلَق سبع سم ٍ ِ
َر ِ
ن}.
ض مِ ْثلَ ُه َّ
ج•-363-يذكر يف الية (َُّ :)12/65
ن ْاأل ْ
اوات َوم َ
َ َ َ ْ َ ََ َ
•
•
•
•
•

آأي آأن هناك آأرضاً حتت لك سامء .اإذن يوجد س بع ساموات وس بع آأر ٍاض يف هذا الكون.
تس تخدم (الساموات) يف القرآن احلكمي آأحيا ًان بصيغة امجلع كسموات وآأحيا ًان بصيغة املفرد كسامء.
بشلك مماثل تس تخدم الأرايض الس بعة يف القرآن بصيغة املفرد اكلأرض.
وبسبب هذا يذكر يف الايت ({ :)10/39 ،56/29 ،97/4أَرض اّللِ و ِ
اس َعةً}وينبغي آأن يس تذكر بأأن آأرض هللا الأكرث اتساعاً يه
ْ ُ َ
يف الروحانية.
ينبغي آأن يالحظ بأأن الكون هو السامء من مظهر ومن الخر هو الأرض وبرهان هذا هو آأن السامء والأرض واجلنة مجيعهم متساوون
يف الاتساع ( .)21/57 ،133/3يعين هذا آأن هناك يشء واحد فقط وهو (السامء والأرض واجلنة) آأيضاً ظاهر ًاي وابطنياً .وهكذا مفن
اجليل آأن هللا قد جعل حّضة آدم /ع /خليفته يف ابطن الكون وظاهره.

س-364-يبدو آأن هذه الرباهني اجلليةل ليست من عندك ولكهنا من حضور الإمام املقدس .ذلكل آأخربان حكامً آأكرث متعلقة خبالفة حّضة آدم /ع /من
لطفك.
ج•-364-اإن العقل اللكي هو السامء والنفس اللكية يه الأرض .وعىل آأية حال ،توصل العرفاء ملعرفة الرس العظمي بأأن هذين املالكني الأعظمني قد
آأصبحا معاً حقيقة واحدة ذلكل فهام منفصالن من جانب الفردية وهام واحد من جانب الوحدة .تفكروا هباتني اللكمتني :رتق وفتق يف الية
(.)30/21
•
•

من هذا قد تكونوا آأدركت آأن خالفة خليفة هللا يه غري حمصورة بكوكب الأرض ،ولكهنا ممتدة اإىل الساموات الس بع ومثلهم الأرايض
الس بعة ،وإاىل العقل اللكي والنفس اللكية.
رسه مسخراً لبين آدم /ع ،)13/45 ،20/31( /خمتار هللا ،كيف ميكن خلالفته آأن تكون مقصور ًة عىل كوكب الأرض
اإذا اكن الكون بأأ ِّ
فقط.

س-365-اإن هذه الأرسار واليت يه من كزن الإمام من ذرية النيب الكرمي مغذية جداً للروح ومنرية ل إالميان ،آأخربان آأكرث من فضكل؟
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ج•-365-يس متر قانون التجدد دامئاً ،وهكذا يأأيت آأانس جدد للوجود يف لك عرص .وبشلك مشابه ،يف لك عرص ختلق مالئكة جديدة من التقدم
الرويح للأرواح الإنسانية وهلم يعمل آدم الزمان /ع /عمل الأسامء.
• تعطي قصة آدم انطباع ًا بأأن املالئكة حباجة شديدة للعمل الرويح وذلكل مخنوا بأأن خالفة آدم س تكون حمصورة بكوكب الأرض فقط.
• ومع ذكل ،وابس تثناء اإبليس ،فقد جسدت مالئكة الكون بأأرسه هل وقد آأفاد لك املالئكة اجلديدة يف زمانه.
س-366-يُقال إا ّن لعامل ادلين آأيضاً س بع ساموات وس بع آأر ٍاض .اإذا اكن هذا حصيحاً ،آأخربان كيف من فضكل.
ج•-366-نعم ،اإن عامل ادلين هو مثل العامل الظاهري وهل س بع ساموات وس بع آأر ٍاض آأيضاً.
•
•

مه النطقاء الس تة والقامئ اكلسموات الس بع ،وجحجهم الس بعة مه الأرايض الس بع.
وهؤلء احلدود مه آأيضاً يف العامل الشخيص وبذكل لبد من آأن يكون لك نو ٍع من املعرفة متوفراً.

معان كثرية).
س-367-ارشح حمكة هذا احلديث من فضكل( :بعثت جبوامع اللكم) (اللكامت اليت لها ٍ
ج•-367-تشري هذه اللكامت اإىل لكامت القرآن احلكمي والأحاديث الصحيحة اليت تزخر ابحلمكة طبقة عىل طبقة.
•

معان متعددة .اإن هناك مشولية اإجعازية يف لكامت القرآن والأحاديث.
الالکم اجلامع يعين ذاك الالکم اذلي تكون لكامته قليةل ولكن ذات ٍ

س-368-ما احلمكة من احلديث( :ما منمك من رجل اإل س يلكمہ ربہ يوم القيامة وليس بينہ و بينہ ترجامن).
ج•-368-اإن فيه ِّحكامً عظمي ًة كثرية:
•
•
•

آأولً ،سيتلكم هللا بلغة العبد ،لأن هذا هو معىن عدم احلاجة لرتجامن.
اثنياً ،س يكون هناك كزن عظمي من العمل واحلمكة لأن هذه يه خاصيّة الالکم الإلهيي.
اثلثاً ،قد حيصل العرفاء عىل هذا الهناء الأكرب يف هذه احلياة ادلنيا لأن قيامهتم تقوم قبل املوت اجلسدي.

س-369-هل ينال العارفون /السالكون اذلين ميوتون قبل املوت اجلسدي آأي اذلين حيققون الفناء يف هللا ،عىل مشاهدة هللا وهل يلكمهم هللا؟
ج•-369-نعم ،ينال العارف /الساكل نعمة املشاهدة الإلهية الكربى وهكذا ميكن آأن يعرفه وآأن يدعى عارفاً ويتلكم هللا معه وكنتيجة ذلكل حيصل عىل
كزن العمل واملعرفة.
•

•

أَو مِن
ان (جمازاً)لِبَشَرٍ أَن یُكَلَِمهُ َّ
{و َما كَ َ
اّللُ إَِّال َو ْحياً (للمشاھدة) ْ
ادرسوا ابنتباه كبري الية ( )51/42واليت يقال فهياَ :
َو َراء ِحَج ٍ
اب}.
اإن املشاھدة املقدسۃ هو الكزن العظمي لإشارات املعرفة الصامتة اليت تمكن فهيا الرثوة الأبدية لأرسار املعرفة واحلمكة.

س-370-من فضكل ،ارشح احلديث( :آأعرفمك بنفسه آأعرفمك بربِّّه).
ج•-370-يظهر هذا آأن املؤمنني عىل مس توايت خمتلفة من املعرفة واملس توى الاکمل للمعرفة هو حق اليقني.
•

تبرص للمؤمن يمكن يف آأنه جيب آأن
يرسل الإنسان لهذا العامل لأجل املعرفة ،لأن هذا هو الغرض من خلق العامل والإنسان .وهكذا فلك ر ٍ
يسعى كام جيب لينالها.
~ ~ 84

صندوق اللآلئ -39-
س-371-ما معىن املقطع الشعري التايل:
گنج نھاين طلب از دل و از جان خويش
اتنہ شوي بينوا بردر داكن خويش
ج•-371-الرتمجة:

•
•

اطلب الكزن املكنون من قلبك ونفسك
عكل ل تكون فقرياً عىل ابب حانوتك (املقفل).
اإن الكزن اخملفي هو يف العامل الشخيص للك فرد بشلكٍ اكمن ،ولكن مك من الناس ينالونه فعلياً!
عىل آأية حال ،فالقنوط حمرم يف ادلين احلقيقي.

س-372-هل بوسعك آأن تستشهد ببعض الإس نادات القرآنية اليت يذكر فهيا حدود ادلين؟
ورمز ب ِّيّن ِّة عامل ادلين .وهكذا آأيامن يذكر القرآن احلكمي آأن هللا خلق الكون
ج-372-اإن شاء هللا! ينبغي آأن يكون معلوماً آأن العامل الظاهري بأأمكَّل هو مثال ُ
يف س تة آأايم مث اس توى عىل العرش (آأي السبت) فهذا يعين بأأنه آأمكل عامل ادلين يف آأدوار س تة نطقاء وادلور السابع هو اذلي حلّضة القامئ /ع /اذلي
س تظهر فيه آأرسار مساواة الرمحن تدرجيياً.
س-373-لأي احلدود ترمز الشمس ويرمز القمر املذكوران يف القرآن؟
ج•-373-يف زمن الناطق ترمز الشمس اإىل الناطق ويرمز القمر اإىل الأساس.
•
•

يف زمن الأساس ترمز الشمس اإىل الأساس ويرمز القمر اإىل الإمام.
آأثناء زمن الإمامة ترمز الشمس اإىل الإمام ويرمز القمر اإىل الباب.

ِ
ي عَشَ َر نَقِيباً (رؤساء جامعات)} .من اكن هؤلء؟ وما احلمكة من
نهمُ (آأي :بين إارسائيل) ْ
س-374-يقول هللا يف الية ({ :)12/5بَ َع ْثنَا م ُ
اثنَ ْ
اس تخدام لكمة (بعثنا)؟
ج•-374-اكنوا جحج حّضة موىس /ع /ومن بيهنم اكن احلجة الأعظم حّضة الإمام هارون /ع./
•

(بعثنا) تعين حنن (هللا) آأحّضانمه اإىل احلياة بعد موت النفس الشهوانية ليك نغنهيم بكنوز عمل ومعرفة القيامة والعامل الخر (الرويح).

ك ْم
ك ْم ،إِذْ َج َعلَ فِي ُ
ك ُرواْ نِ ْع َمةَ اّللِ عَلَ ْي ُ
وسى لِقَ ْومِهِ :یَا قَ ْوِم! اذْ ُ
{و (اذكر) إِذْ قَالَ ُم َ
س-375-ما هو تأأويل الية (َ :)20/5
ِ
ِ
ِ
ين}.
كم مُّلُوكاًَ ،وآتَا ُ
أَنبِيَاءََ ،و َج َعلَ ُ
أَحداً من ا ْل َعالَم َ
كم مَّا لَ ْم یُ ْؤت َ
ج•-375-اإهنا نعمة عظمية جداً ومدهشة من هللا ،بأأنه رمغ جميء الأنبياء جسد ًاي ،فال ميكن ملعجزات العامل الشخيص آأن تكمتل دون وصوهلم روحياً.
•

اإن الإمام العيل وجحجه مه ملوك روحيون وقوالب للقيامة .امحلد هلل! فبكرم هللا الالحمدود ،ميكن للمؤمنني آأيضاً آأن يكونوا ملوك اجلنة
كوهنم يُلرقهوا تدرجيياً يف قالب القيامة.

س-376-هل القيامة فردية آأم جامعية ،ابطنية آأم ظاهرية؟
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ج•-376-للك قيام ٍة مظهران :وا ٍع ول وا ٍع .ذلكل فهيي فردية من جانب وجامعية من الخر .وبسبب هذه الطبيعة الازدواجية للقيامة يصفها القرآن
بطريقتني.
• رمغ آأن القيامة تقوم ابطنياً وروحياً ،مع ذكل حتدث تغيريات عظمية يف العامل الظاهري آأيضاً حتت تأأثريها.
س-377-مجيعنا نؤمن ابلقيامة امجلاعية ،ذلكل ِّّزودان من فضكل بربهان يُظهر آأهنا فردية بشلكٍ آأسايس؟
ج•-377-يذكر قانون الفطرة (قانون ادلين) يف الية ( )30/30كام ويشار اإىل آأنه متاماً كام يودل الناس يف آأزمن ٍة منفصةل ،فهم ميوتون فرد ًاي يف آأزمن ٍة
منفصةل .يظهر هذا آأن املظهر الفردي للقيامة هو مثل املوت اذلي هو فردي.
• يقال يف احلديث( :من مات ،فقد قامت قيامته) .ومع القيامة الفردية تقوم آأيضاً القيامة امجلاعية لأهل الكون بأأمكَّل ،ولكن بال وعي.
س-378-من لطفك ارشح احلديث ( :إان هللا مجيل حيب امجلال).
ج•-378-اإن هللا مجيل لأقىص حد يف ظهوراته وجتلياته .اإن كنت ترغبون آأن تكونوا من بني عشاق هللا عليمك آأن ختلقوا مضن آأنفسمك جاملً وحس ناً
آأخالقياً وروحياً وعقلياً.
•
•
•
•

بعشق شديد.
آأن ُخيلق امجلال واحلسن مضن نفس املرء ،يعين آأن يطيع هللا كام جيب ٍ
تظهر الايت ( )9-6/32آأن لك ما خلق هللا هو رائع .لقد فضل اجلنس البرشي مبراحل اخللق ونفخ فيه روحه .ورمغ آأن هذا هو وصف
يفض ُلمك.
للرجل الاکمل ،علينا آأن نتفكر ملاذا ينفخ هللا روحه/نوره يف الرجل الاکمل و ِّّ
لحظوا ابنتباه وتذكروا آأن هذا الرجل الاکمل ليس غريباً عنمك ،فهو يف احلقيقة نفس آأنفسمك اخلاصة والنور حلواسمك الباطنية.
اإن يف هذا احلديث دعوة للمشاهدة الإلهية وإارشاد للتحضري لها.

س-379-استشهدت بثالث آ ٍ
ايت معاً يف العرض ابلأعىل ،هل ختربان من لطفك خالصة حمكة الية الثالثة ({ :)9/32ثُمَّ َسوَّاهُ َونَفَخَ فِيهِ مِن
ار َو ْاألَفْئِدَةَ (الباطنية)}.
ُّروِحهِ َو َج َعلَ لَ ُ
صَ
كمُ السَّ ْم َع َو ْاأل َْب َ
ج-379-حتتوي الية ( )9/32عىل احلمكة الرائعة للغاية واليت يه آأن آدم /ع /وآدم الزمان /ع /وحدود آخرون يذكرون هنا ،وعالو ًة عىل ذكل اإهنا
اإشارة بأأن حدود ادلين يعملون لأجل املؤمنني كحو ِّّاسهم الباطنية.
التّضع ابلرجوع اإىل القرآن املقدس .ملاذا مل ميدح هذا ادلواء القرآين الف ّعال عىل حن ٍو هائل واملفيد لعالج الأمراض
س-380-لقد كتبت يف احلقيقة عن ر
التّضع يف القرآن احلكمي .وكيف ميكن للقلب والعقل الإنسانيني آأن ينصلحا من خالهل؟
الروحية مر ًة تلو الأخرى؟ آأعطنا من فضكل إاس نادات ر
التّضع يف الايت الس بع التالية.)76/23 ،205-94-55/7 ،63-43-42/6( :
ج•-380-يذكر موضوع ر
•
•
•
•

ادرسوا هذه الايت بيقنيٍ اكمل.
رس فقط
اإن شلك التّضع الاکمل هو ا إلبتھال(النحيب والباکء) الذلان هلام فوائد روحية ل حتىص ،وبواسطهتا ل يُرصف لك ابتال ٍء وع ٍ
بل والعقاب الإلهيي كذكل.
التّضع.
اإن قساوة القلب يه آأصل لك الأمراض الروحية وعالجه الوحيد هو ر
يعرف الأنبياء والأولياء والعشاق واذلاكرون والعابدون الرس العظمي للتّضع.
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س-381-اإن دلى الناس بعض الأس ئةل يف قلوهبم مل يسأألوها بسبب اخلجل ويه آأس ئةل تتعلق حبور اجلنة ،رمغ حقيقة آأن هناك تبيان لك يشء وآأجوبة
دعون
للك سؤال يف املظهرين الظاهري والباطين للقرآن واحلديث .ذلكل فنحن نسأأل بعضاً من هذه الأس ئةل نياب ًة عهنم :هل هناك نساء يف اجلنة؟ هل يُ ه
حور اجلنة؟ هل خلقهن هللا يف اجلنة نفسها؟ اإهنا حقيقة مقبوةل عاملياً بأأن هللا وههبن حس ناً وجاملً دامئني ولكن السؤال هو ملاذا مل يُمدحن من انحية
العمل؟
ج•-381-نعم هناك نساء يف اجلنة.
•
•
•

•

هون حور اجلنة.
نعم هن يدع ه
هيب هللا برمحته الالحمدودة اجلسد اللطيف لنساء هذا العامل وجيعلهن حور اجلنة.
يطري القرآن العظمي عىل عمل احلور طبقاً دلرجاهتن ،وعىل آأية حال ،ينبغي آأن يس تذكر بأأن هناك ٍ
لكامت وآأمث ٍةل آأكرث بكثري (للتعبري عن)
معاين العمل.
اج مُّطَهَّ َرةٌ} .لحظوا آأن الطهارة يه دامئاً من ثالثة آأنواع :مادية وروحية وعقلية
يها ْ
{ولَ ُه ْم فِ َ
أَزَو ٌ
آأحد الأمثةل هو الية (َ :)25/2
وهكذا من اجليل آأن حور اجلنة مطهرات جسد ًاي وروحياً وعقلياً .هناك بلك تأأكيد اإشارة يف هذه (الية) اإىل العمل آأيضاً .لأنه ما من عقلٍ
يف هذا العامل ميكن آأن يُ هطهر من دون العمل واحلمكة.

س-382-توسع من فضكل برباهني قرآنية آأكرث بأأن هناك جامل العمل والعقل آأيضاً يف نساء اجلنة؟
ج•-382-اإن النقطة الأكرث جوهرية يه آأنه ما من فاكه ٍة يف اجلنة تكون دون نواة العمل واحلمكةٍ .
بلكامت آأخرى نِّ هع ُم اجلنة الالمعدودة يه من ثالثة آأنواع:
مادية (لطيفة) وروحية وعقلية.
•
•
•

دعوان ندرس ابنتباه سورة الواقعة ( )56اليت تصف نعم اجلنة.
يف هذه السورة يوصف احلور للسابقني آأو للمقربني ولكن ابلتفكرر يصل املرء لنتيجة آأهنن حور العقل والعمل واملعرفة.
فهن يصبحن عينك الباطنية اليت ميكنك آأن ترى من خاللها جتليات هللا والأرسار العظمية للكتاب املكنون.

رشحت معرفة احلور العقليات يف الرشح يف الأعىل لسورة الواقعة ،وقد فهمنا آأن هذه يه معجزة العمل ل إالمام من ذرية
ه
س-383-ابملناس بة ،كنت قد
النيب الكرمي .ذلكل ارشح من فضكل صفات احلور لأحصاب الميني يف نورانية نوره؟
ج•-383-آأولً وقبل لك يشء ،من الّضوري آأن ِّ ّ
نسمل بأأن عامل الخرة آأواجلنة هو عالهم لطيف يف حني آأن هذا العامل كثيف .وهكذا فقد اكن آأهل اجلنة
لطيفون ولكن عندما بُ ِّلّغوا آأن هيبطوا ويأأتوا اإىل هنا ( )38/2آأصبحوا كثيفني.
•
•

وعىل آأية حال فعندما س يذهبون اإىل اجلنة برمحة هللا اللكية س يكونون لطيفني مر ًة آأخرى ويف حاةل كهذه وبسبب اللطافة والنورانية مجيع
النساء س يدعني حوراً.
اإن هذا الوصف امليلء ابحلمكة هو يف نور اليتني ( )36-35/56وهؤلء هن حور آأحصاب الميني.

س-384-حنن نعرف معجزة عمل الإمام من ذرية النيب الكرمي وإاننا شاكرين هل من آأعامق قلوبنا .وعىل آأية حال مازال دلينا بعض الأس ئةل الها ّمة املتع ِّلّقة
ون} وما احلمكة مهنا؟
اج ُ
{ادخُلُوا ا ْل َجنَّةَ أَنتُ ْم َو ْ
بكزن ا ألرسار هذا .مايه الرتمجة الصحيحة للية (ْ :)70/43
ك ْم تُ ْحبَ ُر َ
أَزَو ُ
ج(•-384-ادخلوا اجلنة آأنت وآأزواجمك لتكونوا مزينني) آأي س توهبون اجلسد النوراين اذلي تمكن فيه جعائب وغرائب احلسن وامجلال.
•

يتوحض من هذا آأن زوجات املؤمنني يصبحن حوراً آأيضاً.

س-385-اإذا متىن ساكن اجلنة آأن حيصل عىل الأولد ،فهل هذا ممكن؟
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ج-385-نعم من املمكن احلصول عىل الأولد يف اجلنة ،كام يذكر يف احلديث( :املؤمن اإذا اش تھيی الودل يف اجلنۃ اكن محلہ ووضعہ و س نہ یف ساعۃ کام
يش تھيي).
س-386-ما الرس يف احلديث (فقيه آأشد عىل الش يطان من آألف عابد)؟
نفس ُه ويعرف هللا .بوسع ٍ
خشص كهذا فقط آأن هيزم ش يطان اجلن والإنس
ج-386-اإن يف هذا احلديث ٌّ
رس للمعرفة ،لأن الفقيه احلقيقي هو اذلي يعرف ه
كام قال الش يطان نفسه يف البداية بأأن ليس مبقدوره آأن يض ِّلّل عباد هللا اخمللصني ( .)83-82/38والعبد اخمللص هو اذلي ميكنه آأن هيطهِّّر توحيد هللا من
دنس الرشك .وميكن للعارف فقط آأن ينجز هذه املأأثرة ويقهر الش يطان.
ِ
ِ ِ
ض ُه ْم إِلَى بَ ْع ٍ
ين اإلِن ِ
ف
{وكَذَلِ َ
ض ُز ْخ ُر َ
س َوالِْج ِن یُوِحي بَ ْع ُ
ك َج َعلْنَا لكُ ِل نبِ ٍي عَدُواً شَيَاط َ
س-387-يذكر يف الية (َ :)112/6
الْقَ ْو ِل غُ ُروراً} .هل هناك ش ياطني من بني الإنس؟ ومايه وس يةل احملادثة املتبادةل بني ش ياطني الإنس وش ياطني اجلن؟
ج•-387-نعم هناك ش ياطني اإنسانية ومه خطريون جد ًا.
•

كام تعلمون ،اجلن واملالك آأيضاً ُمعيّنان داخل لك فرد .وهناك امتحان عظمي للبرش يف هذين الرفيقني .وإانه من خالل هذا اجلن جيري
التواصل بني الش يطان الإنساين والش يطان اجلين .ومن خالل هذا املالك يكون ذكل التواصل ممكن كذكل بني املالك الأريض واملالك
الساموي.

ّللِ َسيُرِیكُ ْم آیَاتِهِ فَتَ ْعرِفُونَ َها} .من اجليل آأن
{وقُِل الْ َح ْمدُ َِّ
س-388-الية التالية ( )93/27يه هناية سورة المنل ،ذلكل لها ً
مغزى عظمي َ
هذه الايت آأو الإشارات يه هامة بشلك فوق العادة .هل هذه الايت يف العامل الظاهري ومضن آأنفس نا؟ وهل آأرسار حظرية القدس العظمية يه مضن
هذه الايت واملعجزات آأيضاً؟ آأليست مشاهدة هللا آية آأو معجزة عظمية جداً؟
ج•-388-نعم هذه يه الايت آأو املعجزات اخلارقة للعامل الظاهري وآأنفسهم (.)53/41
•
•

ما من ٍ
شك بأأن الايت العظمى واملعجزات العظمى يه يف حظرية القدس.
مشاهدة هللا املقدسة يه الية العظمى واملعجزة العظمى واملعرفة مرتبطة هبا.

س-389-يذكر يف الية ({ :)18/53لَقَ ْد رأَى مِن آی ِ
ات َربِهِ ا ْلكُ ْب َرى} .ما هذه الايت وحول ماذا تكون هذه الية؟
َ
ْ َ
ج•-389-هذه الايت يه مشاهدة هللا ومعجزات آأخرى ذات صةل هبا يف حظرية القدس.
•

هذه الية يه عن قصة املعراج.

س-390-هذا السؤال متعلق ابلية الهامة ( .)81/16مايه الظالل اخمللوقة اليت خبلقها فضل هللا املؤمنني؟ وآأين تكون؟ ماذا يعين الظل الإلهيي
()45/25؟ وماذا يعين الظل املمدود ()30/56؟
ج•-390-اإن العامل العلوي هو اخمللوق النوراين هلل ولك آأش يائه نورانية آأيضاً .وهكذا فلكمة (كن) يه نور والقمل نور واللوح نور والعرش نور والكريس
نور اخل .وظالهلم تعين مظاهرمه (موضع التجيل) .واليت يه يف الك عامل ادلين ويف العامل الشخيص وهذه الظالل يه نورانية ولمعة مثل
انعاکس الشمس.
•
•

اإن الظل الإلهيي هو اإمام الزمان اذلي هو مظهر نور هللا عىل الأرض.
اإن الظل املمدود يعين نِّ هعم اجلنة تكل اللطيفة واملمتدة من العامل الروحاين اإىل العامل املادي.
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س-391-اإن العمل الرويح هو آأحد املصطلحات املصاغة من قبكل وهو موضوعك املفضل آأيضاً .اإذن آأخربان يف نوره من فضكل فامي اإذا اكنت النعم
اللغوية للغة املرء اخلاصة توجد يف اجلنة للك خشص؟ وإان اكنت كذكل ،مفا هو برهاهنا؟
ج•-391-رصح القرآن احلكمي مراراً وتكراراً بأأن لك يشء يف اجلنة هو وفق ًا لرغبة الناس .وعبارة (ما يشاؤون) (ما حي ّبون) وردت يف مخسة آأماكن من
القرآن (.)35/50،22/42 ،34/39 ،16/25 ،31/16
جيل من هذا آأننا سرنى جعائب
• الربهان الأسطع املتع ِّلّق ابللغات يف الية ( )22/30هو آأن هللا يعتربمه من بني آايته اليت س يظهرها .وإانه ٌّ
اخلاصة بنا.
وغرائب للغاتنا الشخصية ّ
• وبرهان صادق آخر يف هذا اخلصوص هو آأن اللغات تكون حمفوظة يف جسالت آأعامل آأهل العصور السابقة .عليمك آأن تدرسوا ابنتباه
املوضوع امليلء ابحلمكة لكتاب الأعامل يف القرآن املقدس.
س-392-هذا نقاش ممتع جداً ومفيد للغاية .من لطفك زودان برباهني آأكرث؟
ج•-392-الإمام املبني ( )12/36هو اللوح احملفوظ اذلي تكون لك الأش ياء مبا فهيا اللغات حمفوظة ومسج ًةل فيه.
•
•
•

عليني تعين الأمئة رفيعو املقام اذلين مه كتاب مكتوب يكون جسل آأعامل لك الأبرار حمفوظاً فيه ( )20-18/83وكتاب الأعامل هو بلغة لك
فرد.
انظر اليتني ( )8-7/99حيث سريى الإنسان لك ذرة من الكمه وفعَّل .يظهر هذا آأن لك لكمة من اللغة حمفوظة.
يف الية ( )9/18هناك اإشارة اإىل آأنه كام حفظ هللا آأهل الكهف بشلك اإجعازي فهو حيفظ اللغات القدمية و ُالرمق كذكل .امحلد هلل.

س-393-يظهر هذا آأن بوسع الناس آأن يروا معجزات لغاهتم يف منامات نورانية ويف الروحانية ويف اجلنة .ذلا آأخربان من فضكل مايه غرائب وجعائب
البوروشاسكيۃ اليت رآأيهتا ومايه التوقعات من رمحة الرب املقدس الالمتناهية؟
ج•-393-قال الشاعر :خوشرت آن ابشد یک رس دلربان
گفتہ آيد در حديث ديگران
من الأفضل آأن نصف رس املعشوقني يف قصة الخرين.
•
•
•

اإين آأواصل وصف لك آأحوايل للناس احلكامء بطريقة احلمكة.
عىل لك حال ،آأرغب آأن آأذكر آأش ياء قليةل هنا .اإن قصة ثوريت الروحية آأي القيامۃ الشخصيۃ بأأمكلها اكنت ابلبوروشاسكية .وكنت
مذهولً للغاية ابلالکم البوروشاسيك للروحانيني .ولقول احلق ،اعتدت آأن آأكون جخ ًال من لغيت البوروشاسكية الطفولية.
مؤمن خيىش هللا ودليه توقعات لرمحته .وهكذا فلك يشء مبا فيه النعمة العظمية للكتب ادلينية هو يف اجلنة.
اإن لك ٍ

ِ
ِِ
ِ
ين(آأعاملمك)} .كيف تتذكر هذه املالئكة لكامت وآأعامل البرش
{وإِ َّ
ين ،ك َراماً كَاتبِ َ
ن عَلَ ْيكُ ْم لََحافظ َ
س-394-يذكر يف اليتني (َ :)11-10/82
وكيف يكتبون؟ هل يس ّجِّلون اللغة احملكية من قبل البرش آأم يرتمجون هذا اإىل لغ ٍة معينة؟ وهل تكتب املالئكة بأأيدهيا؟
ج•-394-اإن تُ هس ِّلّموا بأأن ثورة التأأويل الصامتة آأتت ،حينئ ٍذ تكون الأجوبة لهذه الأس ئةل سهةل .تسجل املالئكة لك آأعاملنا من خالل صو ٍر روحية
(متاثيل) والامتثيل يه اس الأفالم الروحية.
•

يسجلون الالکم الإنساين كام هو دون ترمجته.
~ ~ 89

•

ول تكتب املالئكة ابليد كام يفعل البرش.

توسعت آأكرث من فضكل؟
ه
س-395-يقصد ابلامتثيل (املفرد :متثال) الأفالم الروحية ،بأأي طريقة؟ ّهال
ج•-395-اإن شاء هللا ،سنرشح اإىل ح ٍد بعيد.
•
•

آأولً وقبل لك يشء من الّضوري آأن نعرف آأن الامتثيل تكون يف الك العاملني الظاهري وآأيضاً الباطين ويف الك املاکنني تكون ساكنة كام
وتكون متحركة ،صامتة وعىل السواء انطقة.
يعين هذا آأن هذه الامتثيل (الصور) اليت تتحرك وتتلكم يف العامل الباطين يه آأفالم نورانية بلغة العمل الرويح.

س-396-لقد اكن رشحك اجملسد بربهان الأفالم النورانية رائعاً ،وعىل آأية حال يربز سؤالان صعبان كنتيج ٍة هل .حيث آأن لكمة متاثيل تس تخدم يف
ماکنني من القرآن احلكمي ( )13/34 ،52/21وترمجهتا احلرفية ختتلف عن ترمجتك .هل بوسعك آأن تق ِّّدم اليتني كربهان ودليل عىل الأفالم النورانية؟
ج•-396-اإن شاء هللا! الية ( )52/21يه وصف لقوم اإبراهمي /ع /وكيف اعتادوا آأن يعبدوا الامتثيل (الصور-الأصنام) حيث اكن آزر يزتمعهم .ابلإضافة
اإىل العامل الظاهري ،اكنت هذه الامتثيل يف العامل الباطين آأيضاً.
• يف املراحل الأولية للروحانية ليست الصور الأكرث جاملً اليت تظهر يه هللا آأبداً ،بل يه آأصنام .ذلا آأدان حّضة اإبراهمي/ع /نوعي الوثنية.
وهذا ل يبطل وجود الأفالم النورانية ،متاماً كام آأن اإدانة عبادة الشمس ل تبطل الشمس.
س-397-السؤال الخر يتعلّق ابلامتثيل يف الية ( .)13/34من فضكل آأخربان ما نوع الامتثيل اليت اعتاد اجلن آأن يصنعوها حلّضة سلامين /ع /آأمادية آأم
روحية؟
ج•-397-يتحدث القرآن املقدس دامئاً عن الغرائب والعجائب الباطنية والروحية لأن الأش ياء املادية مأألوفة لنا مجيعاً يف هذا العامل.
• يف الية موضوع نقاش نا تذكر آأفضال هللا العظمية يف آأن اجلن اعتادوا آأن ينجزوا بأأمره مأثر روحية عظمية وإاحداها اكن صنع الأفالم
النورانية.
الرس ،لأن اجلن املطيع يدعى مالاكً والعايص يُدعى ش يطان.
• تس تخدم اجلن آأحيا ًان عوضاً عن املالك ليك ميتحن الناس وليك ُخيفى ّ
س-398-آأنت تقول بأأن لك فضلٍ هلل هو فريد ،ذلكل ل ينتقص من قميته مرور الزمن .ما هو برهان هذه احلقيقة؟
ج•-398-برهان هذا هو آأنه لو اكن عرش سلامين /ع /يف احلاةل املادية عوضاً عن كونه يف احلاةل الروحية ،عندئ ٍذ ابملقارنة هبذا س تكون الطائرة معجزة
عاملية بليغة .وعىل آأية حال فالأمر ليس كذكل ،فعرش حّضة سلامين /ع /هو يف الروحانية وهو فضل هللا اذلي مل يس بق هل مثيل
والرسمدي.
•

بشلك مشابه ،فالامتثيل اليت تُصنع من قبل اجلن يه يف الروحانية .وقد تُذهل لتعرف بأأهنا قواك الباطنية اليت يه اجلن واملالئكة لأنك
نت عالهم اكمل مضن نفسك آأعين العامل الشخيص.
آأ ه

اشعاً مُّتَص ِدعاً مِن خ ْشيةِ َِّ
أَنزْلنَا هذَا ا ْلقُرآن عَلَى جب ٍل لَّرأَیتَه خ ِ
اّلل} وآأنت تقول بأأن لك
ََ َ ْ ُ َ
س-399-يذكر يف الية ({ :)21/59لَ ْو َ َ
ْ َ
ْ َ َ
َ
احلمك يه جممتعة آأولً يف العامل الشخيص وآأخرياً يف حظرية القدس .وابلتايل آأخربان من فضكل آأين يكون اجلبل يف العامل الشخيص؟
ج•-399-هناك بال شك جبالن يف العامل الشخيص :جبل الروح وجبل العقل.
•

جبيل حّضة موىس /ع /هذين حتطام اإىل قطع بتجيل الإهل وعىل لك حال ،جيب آأن يس تذكر آأن كتاب هللا غري منفصل عن نوره آأو
جتلّيه وهكذا فقد حطم النور الباطين للقرآن جبيل العامل الشخيص (حلّضة موىس /ع )/اإىل آأجزاء.
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س-400-مؤخراً ،طلب تلميذ عزيز :عزيزي املعمل ،من لطفك ارشح مايه زلزةل القيامة؟ هل يه مادية آأم روحية؟ ارشح آأيضاً من فضكل حمكة
اليتني (.)2-1/22
ج•-400-اإن حكامً كثرية خمبّأأة يف زلزةل القيامة .اإهنا يف احلقيقة زلزةل شديدة للغاية.
•
•
•
•

مبا آأن القيامة حدث ابطين ورويح ،ذلكل فزلزةل القيامة يه ابطنية آأيض ًا.
وشدهتا يه دلرجة آأن لك آأ ٍم مرضعة تتخىل عن طفلها .وتأأويل هذا هو آأنه آأثناء القيامة ،ما من معمل ميكنه آأن يعمل تالميذه.
يقال بأأن لك آأنىث حامل س تضع ه رمحلهها .تأأويل هذا هو آأن روح لك معمل آأثناء ذكل الوقت تُقبض بشلكٍ متكرر.
يقال بأأن الناس سيبدون ساکرى رمغ آأهنم ليسوا بساکرى ،بل حالهتم هذه يه بسبب الإهامل ويه عقوبة عقلية قاس ية من هللا.

صندوق اللآلئ -42-
س-401-يقال آ ّأن بعض الشخصيات تأأيت إاىل هذا العامل بأأمر هللا بعدما تكون عاشت حيا ًة طوي ًةل جداً يف اجلنة ،هل هذا املفهوم حصيح؟ اإن اكن
حصيحاً ،مفا دليَّل يف القرآن احلكمي؟
ج•-401-نعم هذا املفهوم حصيح وهل آأدةل قرآنية عديدة.
• دليَّل الأكرث شهرة هو آأن آدم /ع /وحواء /ع /ورفقاءمه جاؤوا اإىل هذا العامل بعد عيش احلياة اللكية يف اجلنة ( .)38/2وهذه قصة لك
آدم.
{و َم ْن نُ َعمِ ْرهُ نُنَ ِك ْسهُ فِي (عامل)الْخَلْ ِق (من عامل الأمر)}ٍ .
بلكامت آأخرى ،يصبح مفهوم آأن الشخصية
• يذكر يف الية (َ :)68/36
اليت جاءت من العامل العلوي اإىل السفيل معكوساً.
• اإن لك يشء يدور عىل دائرة وهذا القانون مرتبط ابجلنس البرشي آأيضاً.
ِ
ِِ
ون} ما هو املسخ؟ ملاذا
{ولَ ْو نَشَاء لََم َس ْخنَ ُ
استَطَاعُوا ُمضي اً َوَال یَ ْرِج ُع َ
اه ْم عَلَى َمكَانَته ْم فََما ْ
س-402-يذكر يف الية (َ :)67/36
ميسخ هللا الشخص وكيف؟
ج•-402-يعين املسخ آأن ُ هحيول من الشلك امجليل اإىل الشلك القبيح اكلشلك الإنساين اإىل قرد آأو آأي حيوان آخر.
•
•

وهذا املسخ ليس ّ ً
ماداي بل هو رويح .آأي آأنه عندما جيرد الإنسان من الفضائل ادلينية نتيج ًة للعصيان ،تبدآأ روح حيو ٍان خبيث ابلعيش
فيه.
اإن روحاً كهذه تكون طبقاً لعاداته اخلسيسة ،يف حني آأن للحيواانت عادات خمتلفة ابلفطرة.

س-403-هل ابإماکنك آأن تستشهد بأية من القرآن ميكننا آأن نفهم بواسطهتا احلقيقة املذكورة يف الأعىل بسهوةل؟
ِ ِ
ِ
ن الِْج ِن َواإلِن ِ
ون
وب (لكن)الَّ یَفْقَ ُه َ
{ولَقَ ْد ذََرأْنَا ل َج َهنَّمَ كَثيراً م َ
ج•-403-اإن شاء هللا! ادرسوا الية ( )179/7ابنتباهَ :
س لَ ُه ْم قُلُ ٌ
ِ
ِ
ك
أُولَئِ َ
أُولَئِ َ
بِ َها َولَ ُه ْم ْ
ك كَاأل َْن َعام بَلْ ُه ْم َ
ان (لكن)الَّ یَ ْس َم ُع َ
ون بِ َها َولَ ُه ْم آذَ ٌ
ن (لكن)الَّ یُ ْبص ُر َ
أَعيُ ٌ
أَضلُّ ْ
ون بِ َها ْ
ِ
ون}.
ُهمُ الْ َغاف لُ َ
• آأانس كهؤلء مه يف احلقيقة حيواانت شبهية ابلبرش .وسبب هذا هو غياب العمل والإدراك اذلي هو نتيجة الغفةل اليت يه بدورها نتيج ًة
لعدم اس تخدام حو ِّّاسهم الظاهرية.
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س-404-اإهنا حلقيقة مضيئة ب أأن املواضيع اجلليةل واملباركة للقرآن املقدس منفصةل عن بعضها البعض ،ومع ذكل فهيي معجزة عظمية لأهل البصرية آأن لك
موضوع (جيرب وكأمنا من خالهل) ميتد من طرف القرآن الأول اإىل طرفه الأخري .نظراً لهذا ،آأخربان ابلرباهني من فضكل فامي إاذا اكن موضوع العمل واحلمكة
هو يف ٍّ
لك من هذه املواضيع آأم ل؟
ج•-404-اإهنا حلقيقة بأأن لك موضو ٍع من القرآن يصف ظاهر ًاي شيئاً حمدداً ولكنه ابطنياً كزن للعمل واحلمكة.
•
•

والسبب يف هذا هو آأن للقرآن مظهر ظاهري (ظاهر) ومظهر ابطين (ابطن).
اإىل ح ٍّد آأبعد ،اإن لك موضو ٍع من القرآن هو وفق قانون (نور عىل نور) آأي آأن النور اخلاريج هو جحاب للنور الباطين .ميكن للناس آأن
يه هروا احلجاب ولكن ليس مبقدورمه آأن يه هروا احملجوب.

س-405-حسب الايت ( )171/7 ،154/4 ،93-63/2جعل هللا اجلبل مرفوعاً فوق بين إارسائيل .من فضكل آأخربان حمكهتا الباطنية.
ج•-405-بعناية هللا القدير الالحمدودةُ ،جتمع لك املعجزات احلية للقرآن اجلليل يف العامل الشخيص بقصد التأأويل واملعرفة ،ومن مث يكونوا ممتركزين يف
حظرية القدس.
•
•

وهكذا فلك تكل الأمثةل والأوصاف اليت حتمل لقب جبل (طور=جبل) يه متعلقة جببل النفس وجبل العقل.
اإن بوسع آأولئك املدركني لأرسار العامل الشخيص آأن خيربومك حامتً ما يه براهني جبل النفس وجبل العقل وكيف يُرفعوا فوق الرؤوس.
ادرسوا آايت اجلبال.

س-406-يذكر صيام حّضة مرمي /ع /يف الية ( .)26/19ما احلمكة اليت يتضمهنا هذا الصيام ومايه فائدته الفردية وامجلاعية؟
لرحم ِن صوماً فَلَن أُكَلِم الْيوم إِ ِ
ن مِن الْبشَرِ أَحداً فَقُولِي إِنِي نَذَر ِ
نسي اً}.
ْ َ ََْ
ج•-406-الوصف هو{ :فَإِمَّا تَ َریِ َّ َ َ َ
ت ل َّ ْ َ َ ْ
ُْ
• يعين هذا الصيام التقية ،آأي عدم وصف آأرسار ادلين اخلاصة والسامية اليت تمكن فهيا فائدة السالم والأمن الفردي وامجلاعي.
س-407-حسب الية ( )140/2اإن كامتن شهادة احلق والصدق والعمل واحلمكة ظمل عظمي ،ماذا تقول حول هذا؟
ج-407-عندما جتد صديقاً موثوقاً ،آأخربه برصاحة
وإال ،فأأخفي الرس عن اهلمج الرعاع.
•

اإذا آأمكنك آأن ترشح شهادتك بلغة حمكة القرآن واحلديث ،عندئ ٍذ فهذه يه الطريقة املثىل للرشح واخلدمة العليا للعمل.

س-408-يروى آأن املوىل عيل /ع /قال عن القرآن املقدس( :ظاهره معل موجوب و ابطنہ عمل مکنون حمجوب وهو عندان معلوم مكتوب)۔ من فضكل
اجعلنا مدركني حلمكة هذا الفرمان.
ج•-408-اإن من السهل العمل وفق املظهر الظاهري للقرآن ،ولكن علمه الباطين صعب للغاية ،بل مس تحيل اإل من خالل النور املزنل ( ،)15/5اذلي
هو اإمام الزمان.
•

تتضمن لكمة (مكنون) آأن القرآن هو يف الكتاب املكنون وتشري لكمة (حمجوب) اإىل آأن هللا يتلكم من وراء جحاب ،ذلكل فللطريقة اليت
يكون هبا التأأويل حمجو ًاب بواسطة التزنيل ،مدلول عظمي جداً.
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س-409-يروي حّضة الإمام جعفر الصادق /ع /آأن النيب الكرمي قال( :من مات و ل يعرف اإمام دھرہ حيا مات ميت ًة جاهلية) .والسؤال هو :ملاذا
ليس هناك ذكر ملعرفة هللا والنيب الكرمي يف هذا احلديث؟ هل الإمام حارض ويح يف لك زمان؟ ملاذا هناك موت اجلهل؟
ج•-409-اإن معرفة الإمام رضورية من آأجل معرفة هللا والنيب.
•
•

يح وحارض دامئ ًا.
الإمام هو نور هللا ،ذلكل فهو ٌّ
اإمام الزمان هو الباب اإىل النيب الكرمي ،ذلكل فاذلي ل يعرف الباب اإىل النيب ل ميكنه يف الواقع آأن يعرف النيب.

عيل /ع( :/والرابع كرثة الباکء هلل يبين لک بلك دمعۃآألف ٍ
بيت يف اجلنة)ِّ .صف من فضكل بعض احلمك من
س-410-قال النيب الكرمي يف وصيته حلّضة ّ
كرثة الباکء.
عيل /ع./
ج•-410-اإن وصية النيب الكرمي املباركة هذه يه من آأجل املؤمنني من خالل آأمري املؤمنني ّ
•
•
•
•
•
•
•
•

معان كثرية للعبادة مجموعة يف الإبتھال.
اإن ٍ
اإهنا كزن العشق الإلهيي.
ويه تطهر القلب والروح.
اإهنا التوبة احلقيقية.
تّضع الأنبياء والأولياء.
اإهنا صالة و ر
ويه تُدعى خش ية هللا.
يفتح ابب التقدم الرويح من خاللها.
ابختصار ،هناك فوائد ل حتىص يف الإبتھال.

صندوق اللآلئ -43-
س-411-ما السبب يف اعتبارك الإبتھال عىل آأهنا آأساس العمل الرويح؟
ساراً يف النفس وإانه من هنا تبدآأ جتربة العمل الرويح.
ج•-411-لأهنا جتلب تغيرياً ّ
•
•

اإن طريق العمل الرويح غري خمتلف عن طريق معرفة املرء لنفسه .وهكذا فاليشء املفيد ملعرفة النفس هو مفيد آأيضاً للعمل الرويح.
متاماً كام تكون الزبدة يف احلليب رمغ آأهنا ل تظهر حیت ُخي ّهض ،بشلكٍ مماثل فاجلسد اللطيف الاکمن يف (خالاي) اجلسد املادّي ل ميكن
آأن يُفهعل دون ه ّ ِّهز ِّه ابلإبتھال وابلعمل والعبادة.

كأَیِن مِن آیٍة فِي السََّم ِ
َر ِ
ون
{و َ
ض َ
ون عَلَ ْي َها َو ُه ْم عَ ْن َها ُم ْعرِ ُ
ض یَ ُم ُّر َ
اوات َواأل ْ
َ
س-412-ترد الية ( )105/12عىل حنوَ :
َ
(وجوههم)} .هل بوسعك آأن ختربان بعضاً من حمكها.
ج•-412-اإن شاء هللا! اإن يساعدين.
•
•
•
•

هناك آايت ل حتىص لكتاب الكون ُ ،ر
ولك واحد ٍة مهنا متجد الإهل وتقهد ُس ُه وتع ُكس قوته .ولك آية (يشء) يه آأجعوبة من نوعها.
هل يف هذا الكون يشء ليس مذه ًال ورائعاً ومدهشاً آأمام العني الباطنية؟
دعوان نأأخذ آأحد هذه الأش ياء مكثال ،العثة اليت ُختلق من دودة القز.
رس عظمي
مك مذهةل يه وتس تحق التأأمل فهيا ملياً حقيقة آأن العثة ختلق من دودة القز مث بدورها تنتج دودة القز اثني ًة ،آأليس هناك ٌّ
للطبيعة خم ّبأٌ يف هذا.
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•

بلك تأأكيد ،هناك رس ادلائرة الكربى خمبأٌ فهيا وهو املعني للاکئنات الإنسانية.

اخلاصة بقوة هللا؟ آ ٌّأي من حراكت الطيور يه اإجعازية؟ وملاذا ل
س-413-هذا السؤال خبصوص الية ( :)19/67آأليس طريان الطيور من بني الايت ّ
تطري الطيور الأهلية؟
ج•-413-مل ل ،وحتديداً لأن القرآن املقدس يذكرها عىل حن ٍو خاص.
•
•
•

اإن طريان الطيور حنو الأعىل بشق عباب الهواء مذهل حقيق ًة.
من املدهش جداً آأن نرى طيوراً ثقيةل تطري بأأجنحهتا املبسوطة .خفاص ّية الطريان يه يف احلقيقة خم ّبأأة يف روح الطيور.
لقد فقد ادليك املزنيل والبط مقدرة الطريان لأهنم آأحّضوا من حرية الربية اإىل مزنل البرش وجسنوا هناك .وهذه اإشارة اإىل آأن البرش قد
اعتادوا آأن يطريوا يف اجلنة ،ولكن تالشت هذه القوة بعد جميهئم لهذا العامل.

س-414-من يه النفس الواحدة؟ وهل هناك نفس واحدة يف لك عرص؟ وما الأعامل املفيدة اليت تؤدهيا للناس؟
ج•-414-آأولً وقبل آأي يشء اكنت النفس الواحدة حّضة آدم /ع ./فلك ٍنيب وإامام حيمل هذه الرتبة .ذلكل يكون الإمام يف لك زمان هو النفس
الواحدة.
•

حتدث الولدة الروحية والقيامة الروحية للناس يف النفس الواحدة ،ذلكل فهم بأأنفسهم غري قادرين عىل آأن يودلوا روحياً ،ول عىل آأن
مشاق القيامة .ذلكل آأبقى هللا ولدهتم الروحية وبعهثم الرويح يف النفس الواحدة.
يتحملوا ّ

س-415-يف آأي سورة تكون آية النجوى (حمادثة خاصة)؟ وما العمل اخلاص اذلي تأأمر به؟
ج•-415-اإهنا يف سورة اجملادةل ./58/
•

•

•

ِ
ِ
ك خَ ْي ٌر
اج ْيتُمُ َّ
صدَقَةً ذَلِ َ
ین َ
الر ُسولَ فَقَد ُموا بَ ْي َ
آمنُوا إِذَا نَ َ
الية ({ :)12/58یَا أَیُّ َها الَّذ َ
ن یَدَ ْ
ي نَ ْج َواكُ ْم َ
لَّكُ ْم َوأَطْ َه ُر}.
عيل /ع ،/لأن الصدقة اعتادت آأن
عهل هناك يف احلقيقة ٌّ
رس عظمي يف هذا الفرمان املقدس هلل .ولكن ما من آأح ٍد معل وفقه اإل حّضة ّ
تبدو آأهنا ثقيةل ( .)3/58وآأعتقد آأن الغرض من اللقاء اخلاص آأو احملادثة مع الرسول ميكن آأن تكون آأيضاً رس الاس الأعظم.
ك خَ ْي ٌر لَّكُ ْم َوأَطْ َه ُر} مع ٍان بعيدة املدى جد ًا.
فلللكامت اخملتارة {ذَلِ َ

س-416-قلت آ ّأن املالك آأو الروح هو واحد كام آأنه كثري آأيضاً ،فرد من اجليش الرويح كام آأنه اجليش نفسه ،وعىل السواء احلصن امليلء ابجليش .من
فضكل ارشح هاتني النقطتني الهامتني يف كيف تكون هذه العجائب والغرائب ممكنة يف املالك آأو الروح.
ج•-416-هذا لأن الروح الاکمةل آأو املالك هو اليشء ذاته اذلي هو من عامل الأمر آأي آأنه حتت لكمة الأمر (كن!) وذلكل فَّل املقدرة عىل آأن يصبح لك
يشء طبقاً للأمر (كن).
• وهذا مثال ميكن آأن يشاهد يف الشخصية الإنسانية .عندما تقول( :آأان خشص) فهذا حصيح ظاهر ًاي ولكن احلقيقة الروحية خمتلفة عن هذا
لأنك روحياً كون حيوي لك يشء بشلكٍ اكمن.
س-417-هل ترشح من لطفك احلمكة العظمية من القرآن يف ضوء الإفادة املذكورة يف الأعىل؟
صف اً}.
ك َوالْ َملَ ُ
{و َجاء َربُّ َ
ج•-417-يذكر يف الية (َ :)22/89
صف اً َ
ك َ
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•
•

اإن هذه الية الكرمية متع ِّلّقة مباکنني من العامل الشخيص .الأول هو ماکن النفس حيث حتدث هذه املعجزة وفقاً لعامل التعددية .الثاين هو
ماکن العقل (حظرية القدس) حيث تظهر هذه املعجزة وفقاً لعامل الوحدة .آأي آأن لك يش ٍء س يظهر مبظهر النور الواحد نفسه.
اإنه آأمر مهبج للغاية بأأن آأصدقاءان احلكامء يعرفون آأرسار ماکن الوحدة .فعىل سبيل املثال ،هللا هو نور والأنبياء والأمئة مه نور واملالئكة
نور وآأخرياً املؤمنون واملؤمنات يصبحون آأيضاً نور ( )8/66 ،19-12/57بيامن هذا هو يف احلقيقة نور هللا الواحد اذلي يصبح اللك فانني
فيه.

س-418-ماهو مجمع البحرين ظاهر ًاي وابطنياً ،يف القصة القرآنية حلّضة موىس /ع)60/18( /؟ ملاذا اكن يعيش ذكل العبد اخملتار من هللا واذلي حصل
يعرف يف الرواايت الشعبية؟
س ه
عىل الكزن العظمي للعمل الّلين ،يف مجمع البحرين؟ وبأأي ا ٍ
ج•-418-هو يعين ظاهر ًاي نقطة التقاء هنرين وابطنياً يعين ملتقى هنرين من العمل وهو اذلي يكون يف آأماكن كثرية:

•
•

 ملتقى ذرة املادة والروح. ملتقى الظاهر والباطن. ملتقى التزنيل والتأأويل. ملتقى الرش واخلري آأو اجلن واملالك. ملتقى الناطق والأساس. ملتقى العقل اللكّي والنفس اللكية ...اخل.ملتقى للعمل.
يتابع عبد هللا اخملتار ذاك الإرشاد عند لك ً
يعرف يف الرواايت الشعبية ابس اخلّض اذلي يعين دامئ اخلّضة ودامئ احلياة ويقصد به اإمام الزمان.

س-419-آأين يكون عامل هاذل ّر؟ ماذا تعين ( هذ ّر)؟ من فضكل ع ّ ِّهرف عالهم هاذل ّر؟
ج•-419-اإن عامل هاذل ّر هو يف عامل ادلين وميكن نيل معرفته يف العامل الشخيص.
•
•

تعين هذ ّر حرفياً منل صغري ،غبار يف الهواء ،دقائق .ويقصد هبا آأرواح الناس بشلك ّذرات.
تعريف عامل اذلر هو آأن لك يش ٍء فيه يكون بشلك ذرة تكون دقيق ًة جداً دلرجة آأن ما من عنيٍ برشية ميكن آأن تراها ومل يمتكن آ رأي عالِّ ٍم
آأيضاً من رؤيهتا حیت الن .عىل لك حال ،رآها العرفاء وعرفوها .والوصف اخملترص لهذا العامل هو آأن آأهَّل ومالئكته وجِّ نه ووحوشه
وطيوره وفاكه ُته ...اخل مجيعها تكون بشلك ّذرات.
ه

س-420-كتبت يف كتبك بفضلٍ من هللا ومبساعدة معلمك الرويح اذلي ل مثي هل هل (الإمام من ذرية النيب الكرمي) آأن يأأجوج ومأأجوج هام بشلك
ّذرات .هل ترشح من لطفك هذا املوضوع اإىل ح ٍد آأبعد مع املراجع القرآنية؟
ٍ
ِ
وج
أَهلَ ْ
كنَ َ
{و َح َرامٌ عَلَى قَ ْریَة ْ
ت یَأ ُْج ُ
اها أَنَّ ُه ْم َال یَ ْرِج ُع َ
ونَ ،حتَّى إِذَا فُت َح ْ
ج•-420-اإن شاء هللا! يذكر يف اليتني (َ :)96-95/21
ك ِل حد ٍ ِ
ِ
ون}.
وج َو ُهم من ُ َ َ
ب یَنسلُ َ
َو َمأ ُْج ُ
• تُدهمر ا ألغلبية الساحقة من الناس روحياً يف لك عرص كنتيج ٍة للضالل وليس بوسعهم آأن يرجعوا حیت تبدآأ القيامة من خالل اإمام الزمان
( )71/17وخيرج يأأجوج ومأأجوج من لك حدود ادلين (حدب) ويبدؤون ابلعمل كجيش القيامة ،عندها فقط سرتجع قةل قليةل طوعاً
وسريجع الأغلبية ابلقوة.
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صندوق اللآلئ -44-
ِ
ِ
س-421-من فضكل اإرشح احلمكة التأأويلية من الية ({ :)9/36وجعلْنَا مِن بي ِن ِ ِ
اه ْم فَ ُه ْم الَ
أَیدیه ْم َسداً َوم ْن خَلْفِه ْم َسداً فَأَ ْغشَ ْينَ ُ
ََ َ
َْ ْ
ِ
ون}.
یُ ْبص ُر َ
ج•-421-يقصد بـ :من بني آأن هناك جدار من اجلهل ابجتاه املس تقبل .بشلكٍ مشابه يُقصد بـ :من خلفهم آأن هناك سور من اجلهل ابجتاه املايض
وحارضمه مظمل آأيضاً ،لأن استنارة النور ل تأأيت من الأعىل مبا آأهنم حمجوبون .يعين هذا آأن آأولئك اذلين ينكرون (رساةل هللا) مه معي عن
آايت (اإشارات-معجزات) العامل املادي (آفاق) والعامل الرويح (آأنفس).
•

من هذا ميكن آأن يُقهدر بأأن لأهل العني الباطنية حظ عظمي حيث ما من جدا ٍر آأماهمم ويرهيم هللا آايته يف العوامل املادية والروحية حسب
وعده املقدس.

كتُب ما قَدَّموا وآثَارهم وكُلَّ شَ ٍ
ص ْينَاهُ
يء ْ
س-422-يذكر يف نفس السورة من الية ({ :)12/36إِنَّا نَ ْح ُ
ن نُ ْحيِي الْ َم ْوتَى َونَ ْ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َ
ْ
أح َ
فِي إِ َماٍم ُمبِ ٍ
ين (اإمام متجل وانطق)} .آأنت غالباً ما تشري اإىل اجلزء الأخري من هذه الية ولكن اليوم ،اإرشح من فضكل احلمكة املرتابطة للية
بأأمكلها عل امجليع يس تفيدون مهنا يف نيل معرفة (الإمام).
نني يف خشصيته بشلك ّذرات ،ويبعهثم هللا اإىل احلياة فيه وحيفظ
ج•-422-عندما تقوم القيامة الروحية من خالل اإمام الزمان ،يصبح لك آأهل العامل فا ه
ويس ّجِّل آأيضاً لك آأعامهلم وآاثرمه تكل اليت قدموها وتكل اليت خلفوها وراءمه.
•
•

لأن هللا آأبقى لك الأش ياء حمصية ومعدودة يف الإمام املبني.
من اجليل آأن اجلزء الأخري من الايت هو رشح اجلزء الأول ،لأن العمل الإلهيي يف اإحياء املویت ،وكتابة آأعامهلم اليت قدموھا و خلفوھا
يس متر ابحلدوث يف الإمام املبني.

ِ
دحاً ،فَا ْل ُمغِ ِ
ات ضبحاً ،فَا ْل ُمورِی ِ
ادی ِ
ص ْبحاً،
ات قَ ْ
َ
س-423-من فضكل ارشح الأرسار التأأويلية للايت (َ :)5-1/100
َ
َْ
{وا ْل َع َ
يرات ُ
فَأَثَر ِ
ن بِهِ َج ْمعاً}.
ن بِه نَقْعاً ،فََو َسطْ َ
َْ
ج•-423-عندما يؤدي الساكل يف ظالم الليل اذلكر الرسيع ضاغطاً عىل نفسه الشهوانية ويس متر بفعل ذكل ،تتالىش النفس ادلنيوية وتظهر رشارات
النور.
• اإن النرص والنجاح يف اجلهاد الرويح حيدث غالباً يف الوقت النوراين من الصباح.
• وجيب آأن يس تذكر آأن املرء اذلي يؤدي اذلكر والعبادة بفتور ،يبقى بعيداً عن معجزاهتام .عىس آأن هيب الرب املقدس النجاح للقيام
بعشق شديد.
ابلعبادة ٍ
س-424-من فضكل ارشح احلمكة التأأويلية من حاء-ممي من بني احلروف املقطعة؟ آ رأي السور تدعى احلواممي (امجلع من حاء-ممي)؟ ومك عددمه وآ رأي
سورمه؟
ه
ج-424-تأأويل حاء-ممي هو :احلي (و) القيوم ،واذلين مه جحة القامئ /ع /والقامئ /ع /هاذل ِّين هام الامسني الأعظمني هلل .وإاىل ح ٍد آأبعد التأأويل العددي حلاء
سور احلواممي يه تكل اليت تبدآأ حباء وممي ويه س بعة كلك ( .)46-40وهذه احلمكة التأأويلية حلاء-ممي يه بفضل لطفه وفضَّل.
وممي هو ٍ
مثان وآأربعون .ه
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س-425-من فضكل ارشح تأأويل احلروف املقطعة يف سورة الشورى يف اليتني ({ :)2-1/42حم ،عسق}.
ين} ({ ،)28/83ب َع ْيناً َسلْ َسبِيالً} ( ،)18/76بـ{ق} ()1/50
ج-425-آأحد تأأويالهتا هو ابحلي ،القيوم ،ابلعني (نبع) يف اجلنة {عَ ْيناً للْ ُمقََّربُ َ
جبل ميضء بشلك مدهش وآأجعوّب وشفاف اكلزجاج مكتوبة عليه لكامت عديدة منهتية ابحلرف قاف.
وتأأويل آخر لـ :عني-سني-قاف هو :ابلعشق ،آأي احلب الساموي اذلي يكون مقدساً جداً ووس يةل للقرب من هللا .وهذا التأأويل هو طبقاً لقاعدة آأن
القرآن آأنزل عىل س بعة آأحرف ،آأي س بع تالوات.
س-426-السؤال هو خبصوص اليتني ( :)21/57 ،133/3هل من الّضوري آأن نسارع ونتسابق مع بعضنا البعض ليك ننال اجلنة؟ ملاذا؟ هل عرض
اجلنة مسا ٍو لعرض الكون؟ وملاذا ل يذكر طولها؟
ج•-426-نعم ،من الّضوري آأن نرسع ونتسابق مع بعضنا البعض ليك ننال اجلنة.
•
•
•

لأن آأولئك اذلين يتفوقون يف هذا العمل س ُيجعلون ٍ
جنات ح ّية.
نعم ،عرض اجلنة مسا ٍو لعرض الكون ،لأن الأخري هو اجلسد الظاهري للجنة.
ل يذكر طولها لأن اجلنة دائرية واذلي يكون دائر ًاي يكون طوهل كعرضه.

ِ
س-427-من فضكل ارشح تأأويل الية (ِ ِ :)17/27
ن الِْج ِن َو ْاإلِن ِ
ون}.
س َوالطَّْيرِ فَ ُه ْم یُ َ
وزعُ َ
ان ُجنُودُهُ م َ
{و ُحش َر ل ُسلَ ْي َم َ
َ
ج•-427-اإن املظهر احلرّب للقيامة ابرز يف هذه الية لأن القيامة يه ادلعوة الهنائية لّلين احلق وعىل السواء للجهاد الرويح.
•

حصل حّضة سلامين /ع /عىل مرتبة الإمامة ذلكل اكنت (يف عامله الشخيص) القيامة الروحية لزمانه واكنت جيوشه بشلك ذر ٍات
روحية.

ِ
ِ
ون} ما نوع النقص يف العقل اذلي يدان برصام ٍة شديدة؟ آأل
ین الَ یَ ْعق لُ َ
س عَلَى الَّذ َ
س-428-يقال يف الية (َ :)100/10
{ویَ ْج َعلُ الرِ ْج َ
يثبت هذا احلمك بشلكٍ آأوتوماتييك املدح العظمي جداً للعقل ادليين؟ وهل يكون التطهري الأعىل ابلعقل لوحده؟
ج•-428-يدان بشدة هنا املرء اذلي يبقى جاه ًال ابحلقائق واملعارف ادلينية.
•
•

يف احلقيقة ،يُ هرخس املدح العظمي جداً للعقل ادليين هبذا احلمك.
لِّ هم ل ،فالتطهري الأعىل ُحي هرز ابلعقل واحلمكة.

س-429-من فضكل آأخربان الصيغة القرآنية اليت تؤكد لنا بأأن هللا يعطي لك نعمه لعباده وآأن ل يشء مس تحيل يف رمحته.
ج•-429-ادرسوا آية الكنوز (.)21/15
•
•

تفكروا ابنتباه بصيغة الإمام املبني (.)12/36
اإن الفناء يف هللا والبقاء ابهلل هام احلقيقتان الأكرث تأأكيداً يف هذا اخلصوص .وهكذا ويف حا ٍةل كهذه ما النعمة اليت ميكن آأن تكون
مس تحيةل؟
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•
•

انظروا احلمكة الأوىل من آألف حمكة.
ما من نعم ٍة عظمي ٍة مس تحيةل يف مملكة اجلنة .امحلد هلل رب العاملني!

س-430-اإن نقل مفردات احلديث القديس املشهور وترمجته يه( :كنت كزناً خمفياً فأأحببت آأن آأعرف ،خفلقت اخللق "العامل الشخيص" ليك آأعرف).
هل هذه الرتمجة حصيحة؟
ج•-430-نعم ،اإهنا حصيحة لأن الغرض من معرفة هللا ميكن آأن ينجز فقط ابخللق املادي والرويح والعقيل للعامل الشخيص.
•
•

اخلاصة.
اإن املعرفة مرتبطة ابلعارف وحسب احلديث( :من عرف نفسه فقد عرف ربه) مفعرفة هللا تمكن يف معرفة البرش لأنفسهم ّ
ويذكر آأيضاً يف ٍ
حديث آخر( :آأعرفمك بنفسه آأعرفمك بربِّّه).

صندوق اللآلئ -45-
س-431-السؤال متعلق ابلية ( )91/21وطبقاً هل جعل هللا حّضة مرمي /ع /وابهنا حّضة عيىس /ع /آي ًة (اإشارة-معجزة) للك العاملني ،مايه حمكهتا؟
الرس يف اعتبارهام لكهيام معاً كي ٍة واحدة؟ وما مرتبة الناس اذلين بوسعهم آأن يه هروا آأو يسمعوا املعجزات الروحية حلّضة مرمي /ع /وحّضة عيىس
وما ر
/ع/؟ هل مه آأهل هذا العامل آأم عرفاء العامل الشخيص؟
ج•-431-هناك حمك كثرية يف هذا املثال.
•

•

لقد اكنت حّضة مرمي /ع /ص ِّّديقة وولية ،ذلكل فهيي مثال ملراتب الأولياء اخملتلفة ،كام آأهنا مثال للتقدرم الرويح للنساء .ويف حّضة
عيىس /ع /مثال للأنبياء ،ويشري اعتبار هللا هلام لكهيام معاً كي ٍة واحدة اإىل آأن الرحةل الروحية للأنبياء والأولياء متشاهبة وإاىل آأن وهجهتم
املقصودة يه آأيضاً نفسها.
اإن املعجزات الروحية حلّضة مرمي /ع /وحّضة عيىس /ع /يه يف العامل الشخيص .ذلكل فهام مرتبطان بـ (آأهل) املس توايت الثالثة
لليقني.

كبَرِ} املذكور يف الية ()3/9؟
س-432-ما املقصود بـ {الْ َحِج األَ ْ
ج•-432-اإن الرشح الظاهري للحج الأكرب هو يف تفسريات القرآن ،ولكن تأأويَّل الباطين خمتلف .يف التأأويل يُقصد هبذا احلج ،احلج الرويح واذلي
يكون يف القيامة الشخصية للعارف.
{مثَلُ ا ْلفَرِیقَْي ِن (كفاراً
س-433-هناك آأمثةل ل حتىص مليئة ابحلمكة متضمنة آأمث ًةل مقارنة يف القرآن احلكمي .مثال كهذا هو يف الية (َ :)24/11
َص ِم َوالْبَ ِصيرِ َوالسَّمِي ِع َهلْ یَ ْستَوِیَ ِ
مغزى هام من
ون؟} من فضكل آأخربان حمك ًة ذات ً
ومؤمنني)كَاأل ْ
ان؟ َمثَالً أَفَالَ تَذَكَّ ُر َ
َع َمى َواأل َ
هذا املهثهل.
ج•-433-ما من ٍ
شك بأأن من غري املمكن مجليع املؤمنني آأن يكونوا متساوين مجيعاً يف العمل والعمل ،بل مه عىل مس ٍ
توايت خمتلفة.
•

عىل آأية حال ،عندما حيني وقت املقارنة ،فاإن هللا تعاىل ،جيمعهم مجيعاً يف املس توى الأعىل ويعتربمه مجيعاً مساوون لـ {الْبَ ِصيرِ} و
{السَّمِيعِ} .مك يه مذهةل رمحته!
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ِ
ِ
ین َال
ون َوالَّذ َ
ین یَ ْعلَ ُم َ
س-434-ارشح كذكل من فضكل املثال املقارِّن املذكور يف الية ({ :)9/39قُلْ (اي محمد)َ :هلْ یَ ْستَوِي الَّذ َ
أُولُوا ْاألَلْبَ ِ
اب}.
یَ ْعلَ ُم َ
ون؟ إِنََّما یَتَذَكَّ ُر ْ
{مثَلُ الْفَرِیقَْي ِن}.
ج•-434-اإذا درس نا لك الأمثال ِّ
املقارنة ابنتباه ،جندها مجيعها مرتبطة ابملثال املذكور يف الية (َ :)24/11
•
•

يف هذا املثال املقارِّن ،يكون اذلين يعلمون من جانب ومن الخر آأولئك اذلين ل يعلمون ومه اجلاهلون.
اإنه معلوم جيداً آأن اجلهل هو بسبب الكفر ،وهكذا فالكفر هو اجلهل آأولً وقبل لك يشء والإميان هو العمل الأسايس وابلتايل وحسب
هذا املثال املقارن يكون هناك الكثري من بني آأولئك اذلين دلهيم العمل ،ممن عندمه اإميان آأو عمل آأسايس.

ِ
أَم َهلْ تَ ْستَوِي
س-435-من فضكل اإرشح آأيضاً املثال املقارِّن املذكور يف الية ({ :)16/13قُلَْ :هلْ یَ ْستَوِي األ ْ
ير؟ ْ
َع َمى َوالْبَص ُ
ور؟}.
ات َوالنُّ ُ
الظُّلَُم ُ
ج•-435-رآأى درويش يف عامل اخليال آأن وليا يعطيه الكثري من ّ
النظارات ،واحد ًة تِّ هلو الأخرى .اإشارهتا التأأويلية آأصبحت معلومة بأأن من املمكن لأعنيٍ
كثرية آأن تأأيت للوجود يف العني الظاهرية لفر ٍد ما.
•
•
•
•

وهكذا ،اإن مل ينل خشص ما عني اليقني ،فهو يف احلقيقة آأمعى.
اإن البصري هو اذلي ميكنه آأن يرى لك املعجزات الظاهرية والباطنية لّلين احلق.
يقصد ابلظلامت (مس توايت) اجلهل.
اإن منبع العمل يح وهل عدة جداول وآأعظمها مرتبط ابلعمل.

س-436-هناك سؤال خمترص ورضوري جداً وصعب للغاية خبصوص الية ( )75/6وهو :آأين آأظهر هللا حلّضة اإبراهمي /ع /ملكوت الكون بأأمكَّل؟
ج•-436-اكن هذا يف العالهم الشخيص ،لأن الكون وملكوته ُحي هّضان اإىل العالهم الشخيص بغرض املالحظة واملعرفة.
احلرم املقدس حيث ل يوجد لك يش ٍء حفسب وإامنا يوجد ملكوت هللا ومشاهدته املهبجتان آأيضاً.
• حتديداً يف ه
• ادرسوا الايت الأربعة املتضمنة امللكوت ( )83/36 ،88/23 ،185/7 ،76/6وتفكروا فهيم مل ّياً.
س-437-يذكر دعاء حّضة زكراي /ع /يف الية ( )38/3كـ{ :قَالََ :ر ِ
ك ذُرِیَّةً طَيِبَةً} .هل اذلرية اليت تلمتس يف دعا ٍء
ب لِي مِن لَّدُ ْن َ
ب َه ْ
كهذا لنيب مادية فقط آأم آأن هناك غرضاً عظاميً آخر؟
ج•-437-آأجل اإهنا ظاهر ًاي ذرية مادية اليت تطلب يف دعا ٍء كهذا للنيب وليس من آأجل هذه ادلنيا بل بقصد ادلين.
•
•

عىل آأية حال ،فدعاءمه الباطين هو من آأجل طفلٍ طاهر من احلضور اخلاص هلل ،آأي عند مقام العقل.
لأن ذرية الرجال الاکملني تكون عند الك مس توى الروح وعند مس توى العقل آأيضاً.

س-438-اإن رشحك املذكور ابلأعىل هو ثوري يف حيثية آأن للك رجلٍ اكمل ّذرية عقلية آأيضاً وليس ذرية روحية من فضكل اإرشح هذا اإىل ح ٍّد آأبعد
فامي يتعلق بأ ٍ
ايت آأخرى من القرآن املقدس.
ج•-438-هكل آأهل بيت حّضة آأيوب /ع /نتيج ًة لسقوط السقف ،ولكن هللا آأعادمه اإليه برمحته ُم ِّزيداً فهيم عند مس توى ِّ
النفس والعقل.
•
•

ذ ْ ِ
كام يقول هللا يف الية ({ :)43/38ووهبنَا لَه أَهلَه ومِ ْثلَهم مَّعهم رحمةً مِنَّا و ِ
ُولِي ْاألَلْبَ ِ
اب}.
َََْ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َْ
ك َرى أل ْ
َ
آأخرياً ،الإشارة يه آأن هذه النعمة العظمية ميكن آأن تُنا هل من قبل املؤمنني آأيضاً.
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اك الْكَ ْوثَ َر}.
أَعطَ ْينَ َ
س-439-آأخربان من فضكل ما معىن الكوثر يف الية (({ :)1/108اي محمد!) إِنَّا ْ
عيل /ع /اذلي عنده ذرية كثرية ما ّد ًاي وروحياً
ج•-439-الكوثر اس نبع يف اجلنة ،وهو يعين آأيضاً اخلري الكثري ويعين اذلي عنده ّذرية كثرية ،آأي حّضة ّ
معاً آأيضاً.
•

عيل /ع /هو مبثابة ذرية النيب الكرمي عند الك مس توى النفس ومس توى اجلبني (آأي
لقد وهبه اإىل النيب الكرمي کودل.وهكذا حفّضة ّ
مس توى العقل) ولك معاين الكوثر مطبقة عىل املوىل عيل /ع ./امحلد هلل!

أَزَواجاً َوذُرِیَّةً}.
أَر َسلْنَا ُر ُسالً مِن قَبْلِ َ
ك َو َج َعلْنَا لَ ُه ْم ْ
{ولَقَ ْد ْ
س-440-من فضكل ارشح احلمكة من الية (َ :)38/13
اخلاصة لهذه الية املباركة يه ابملس توايت الروحية والعقلية للأنبياء حيث دلهيم زوجات وذرية آأيضاً ،وإا ّل فاإن حّضة حيیی/ع/
ج•-440-اإن العالقة ّ
وحّضة عيىس /ع /مل يزتوجا (اتركني احلصول عىل الأولد وشأأنه).
•

يُظهر هذا آأن ّذرية الأنبياء والأمئة تكون عند الك مس توى النفس وعند مرتبة العقل آأيضاً.
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نك َولِي اً} من فضكل.
ب لِي مِن لَّدُ َ
س-441-ارشح احلمكة الباطنية من الية ({ :)5/19فَ َه ْ
ج•-441-هذا دعاء حّضة زكراي /ع /اذلي يلمتس فيه طف ًال خاصاً من ربه ،ذو ٍ
كاملت مادية وروحية وعقلية.
•
•
•
•

نك َولِي اً}.
هناك حمكة عظمية جداً يف اللكامت {مِن لَّدُ َ
فمل ل ينبغي لذلرية الّلنية آأن تكون كذكل آأيضاً.
اإذا اكن العمل الّلين جديراً جداً ابلثناء ِّ ،ه
ل يقصد ابلوارث املذكور هنا املرء اذلي يرث الأرايض والبيت وامللكية .اخل .بل اذلي يرث الكتاب الرويح والعمل واحلمكة.
وريث قانو ًان حاسامً ،ملاذا جيب آأن يكون هناك آأي ٍ
اإذا اكن آأن عىل لك ٍنيب آأن حيصل عىل ٍ
شك يف حصول النيب الكرمي عىل وريثه
عيل /ع./
اذلي اكن ّ

ِ ِ
اب بِقُوٍَّة}؟
س-442-ما احلمكة التأأويلية من الية ({ :)12/19یَا یَ ْحيَى خُذ الْكتَ َ
ج•-442-اإنه حجود كبري جداً آأن تقوم ابلعبادة بشلكٍ فاتر تعوزه امحلاسة .ذلكل اذكر الاس الأعظم باکمل القوة.
• اإن الكتاب الساموي بصيغ ٍة مادية وعىل السواء روحية ذلكل جاهد بقوة (لفهمهام).
• اتبع اجلهاد بك ٍد لأجل العمل واحلمكة.
• وطبقاً للمعىن الأوسع للكتاب ،ميكن القول آأيضاً (آأنه يعين) :تفكر ابلكتاب الصامت وابلكتاب الناطق وبكتاب الروح وبكتاب الكون
ابنتباه.
وسواي
س-443-فامي يتعلق ابجلسد ،فاإذا اكنت الروح اخلاصة آأو املالك اذلي جاء اإىل حّضة مرمي /ع /بأأمر هللا ومتثل لها بشلك رجل اكملٍ ِّّ
()17/19؟ آأاكن جسده مركباً من العنارص الأربعة؟ هل اكن مالاكً حقيق ًة وبشلكٍ اإنساين؟ هل ميكن آأن ندعوه اجلسد الإبداعي؟ وهل ميكن آأن ندعوه
ُمبده ع؟
ج•-443-اإنه جسد نوراين.
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•
•
•
•

ليس مركباً من العنارص الأربعة.
نعم ،اإنه حقيق ًة مالك بشلكٍ اإنساين.
هو اجلسد الإبداعي.
يف احلقيقة هو املُبده ع ،ولكن معىن املُبده ع يف الفلسفة القدمية خمتلف.

سّ -444-هال رشحت يف نور القرآن حقيقة آأن حّضة مرمي /ع /مل تّل حّضة عيىس /ع /ابملعىن املادي فقط ولكن عند مس توى الروح والعقل آأيضاً؟
وحنَا} اإىل حّضة مرمي /ع ،/فهذا يُظهر آأهنا اكنت قد وصلت املس توى
{ر َ
ج•-444-اإن شاء هللا .عندما آأیت مالك عظمي كهذا وهو اذلي دعا ُه هللا ُ
ك غَُالماً َز ِ
{ألَهب لَ ِ
ِ
كي اً} ( )19/19برهان ساطع وخرب سار بأأن
الأعىل يف الروحانية يف هذا الوقت .يف هذه احلاةل ،هناك يف قوهلَ َ :
حّضة مرمي /ع /سوف تّل حّضة عيىس /ع /عند مس توى العقل.
•

اض إِلَى ِجذْ ِع النَّ ْخلَةِ} ( )23/19يعين هذا احلرم املقدس ومس توى العقل.
أَج َ
{فَ َ
اءها ا ْل َمخَ ُ

ِ ِ
س-445-يقال يف الية ({ :)171/4إِنَّما الْم ِس ِ
وح مِ ْنهُ} .بأأي معىن
ن َم ْریَمَ َر ُسولُ اّلل َوكَل َمتُهُ أَلْقَ َ
اها إِلَى َم ْریَمَ َو ُر ٌ
اب ُ
َ َ ُ
يح ع َ
يسى ْ
اكن حّضة عيىس /ع /لكمة هللا؟ وكيف يكون روح منه؟
نور حّضة عيىس /ع /في ِّه،
ج•-445-لكمة هللا يه الاس الأعظم واكن حّضة عيىس /ع /يف دورِّه الاس الأعظم هلل .وهذا الاس الأعظم اذلي اكن ُ
آأعطي اإىل حّضة مرمي /ع /اليت اكنت ِّص ِّّديقة ،وبواسطته قامت الثورة الروحية العظمية تدرجيياً يف عاملها الشخيص .ولك الإشارات لهذا
موجودة يف القرآن احلكمي.
•

اكئن اإنساين :النفس النباتية والنفس احليوانية والنفس العاقةل .وعىل لك حال ،يوجد نفس اإضافية يف الرجل
هناكه ثالثة آأنفس يف لك ٍ
الاکمل ويه روح ال ُقدس اليت تكون لك معجزات هللا مجموعة فهيا معاً .اكنت هذه الروح ّ
جتيل نفسها يف حّضة عيىس /ع /آأيضاً .مثل
لك الرجال الاکملني الخرين.

س-446-بيامن كنت آأقرآأ هذا الصباح ( )99-2-27الرساةل الرابعة حليب عيل يف درس اذلي اكن لأجل اس تضافۃ ادلر املكنون ،قيل آ رأن ِّ ّ
توحض عىل حن ٍو
آأوسع نِّ هع هم اجلنة تكل اليت تعطي الذلة للأعني .لطفاً توسع فهيم من فضكل.
ج•-446-اإن احلمكة العظمية واملذهةل يف هذه الرساةل يه آأن لك الأشاکل والصور الإنسانية تأأيت من كزن صورة الرمحن ( .)21/15يف احلقيقة لك من
يدخل اجلنة يكون يف شلك آأو صور ِّة آأبيه آدم /ع /اذلي ُخ ِّل هق يف صورة الرمحن.
•

•

قاطن للجنة يصبح يف
يهسهُل الن آأن نفهم آأن املشاهدة احملبوب احلقيقي املهبجة تكون ممكنة بأأشاکلٍ خمتلفة كام يقول النيب الكرمي آأن لك ٍ
صورة الرمحن.
وهكذا اتضحت حقيقة ِّن هعم اجلنة تكل اليت ُختلق لتعطي الذلة للأعني كام يذكر يف الية ({ :)71/43وفِيها(اجلنة) ما تَ ْشتَ ِه ِ
يه
َ
َ َ
ن} انظروا آأيضاً الية (.)17/32
س َوتَلَذُّ ْاأل ْ
َعيُ ُ
ْاألَنفُ ُ

س-447-لقد اكتُ ِّشفهت آأرسار تأأويلية كثرية للقرآن الكرمي بفضل الهداية النورانية هلل والنيب الكرمي وآأويل الأمر .عىل سبيل املثال ،اإذا اكن العرش عىل
املاء يعين فكل النجاة آأي آأهل البيت ،عندئ ٍذ آأخربان من فضكل فامي اإذا اكنت تكل الأمثال للفكل املذكورة يف القرآن يه آأيضاً مرتبطة بفكل النجاة بطريق ٍة
ممتلئ ٍة حمك ًة ،آأم ل؟ وإاذا اكنت ذات ارتباط ،آأعطنا مثالً من فضكل.
ج•-447-اإن تأأويل لك آأمثال الفكل تكل املذكورة يف القرآن املقدس مرتبط بفكل النجاة.
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•

ِ
ِ
ِ
ِ
اس} عىل املرء آأن
انظروا الية ( )164/2حيث يذكرَ :
{وا ْلفُ ْلك (اليت فهيا آأية هل)الَّتي تَ ْجرِي في ا ْلبَ ْحرِ ب َما یَنفَ ُع النَّ َ
يتفكر هنا حول آأية فكل تكون الية العظمية هلل ،الفكل الظاهري آأم الباطين؟ آأو آأية منفعة يه آأكرث رضورة للناس ،املادية آأم الروحية؟
يُظهر هذا آأن حقيقة الفكل الرويح آأو الباطين خمفية يف مثل لك ٍ
فكل مادي آأو ظاهري.

عيل /ع /يف مرآة حّضة هارون) ماذا يعين هذا؟ ما هذه
س-448-قلت لنا يف نور احلديث عن الش به حلّضة هارون /ع( :/اس متروا ابلقيام مبشاھدة ّ
املرآة وآأين يه؟
النبوة.
عيل /ع /مثل حّضة هارون /ع /بلك املعاين ماعدا ّ
ج•-448-هذا يعين آأن عليمك آأن تُ ِّق ّروا بأأن حّضة ّ
•
•
•

وهذه املرآة يه يف لك تكل الايت املباراكت اليت تزنلت يف حّضة هارون /ع./
وهكذا مفرآة حّضة هارون /ع /يه يف القرآن نفسه.
اإن قصة حّضة موىس يه الأطول من بني القصص القرآنية للأنبياء .هو يذكر  136مرة .يف اكمل هذه القصة يكون حّضة هارون/ع/
هو آأيضاً هناك ،رمغ آأنه يذكر ظاهر ًاي عرشون مر ًة فقط.

س-449-هذا السؤال الهام وادلقيق جداً هو حول الية ( )53/7وفامي اإذا اكن وقت التأأويل قد حان ،لأي يشء هو هذا التأأويل؟ وما الاس الخر
للتأأويل؟
ج•-449-نعم ،لقد حان وقت التأأويل.
•
•
•

هو تأأويل القرآن احلكمي.
امسه الخر هو القيامة .فالقيامة آأي التأأويل جاءت مر ًة بعد آأخرى روحياً ،ولكن تأأويل آأو قيامة هذا الزمن هو مؤثر للغاية ولكي وإانه
بسبب هذا حصلت تكل الثورة العلمية.
اإن الغرائب والعجائب العلمية يه آايت القوة الإلهية تكل اليت مت التنبؤ هبا واليت ُو ِّعده ابإظهارها يف آية الفاق والأنفس (.)53/41

َر ِ
ات (بطريق ٍة مماثةل) َوبَ َرُزواْ ّللِ الْ َواِح ِد الْقَهَّارِ} لو اكن
ض غَ ْي َر األ ْ
س-450-يذكر يف الية ({ :)48/14یَ ْومَ تُبَدَّلُ األ ْ
او ُ
ض َوالسََّم َ
َر ُ
كب آخر ملا اكنت السامء ستُبهدل ،ذلكل آأخربان تأأويلها الصحيح من لطفك.
يقصد يف هذه الية آأن الناس سيُنقلون اإىل كو ٍ
ج•-450-هذا ذكر للقيامة وماکهنا .وماکن القيامة هو حقيق ًة العالهم الشخيص ،اذلي تكون سامؤه وآأرضه خمتلفتني عن العامل الظاهري لأهنام ابطنيان
وروحيان.
•

اإن معىن كون هللا واحداً آأو املو ِّّحد والقهّار هو آأنه س يو ِّّحد لك الناس ابلقوة.
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ِ
ِ ِ
امةِ} .تثري هذه الية
ین اتَّبَ ُع َ
ین كَفَ ُرواْ إِلَى یَ ْوِم ا ْلقِيَ َ
وك فَ ْو َق الَّذ َ
{و َجاعلُ الَّذ َ
س-451-قال هللا حلّضة عيىس يف الية (َ :)55/3
سؤالً صعباً للغاية :آأمل تقوم القيامة عند هناية دور حّضة عيىس /ع/؟ اإذا اكنت الإجابة ابلنفي ،فاإن اتبعيه مازالوا ابقني فوق الخرين ،ولكن كيف ميكن
لهذا آأن يكون ممكناً؟ من لطفك آأعطنا الإجابة الصحيحة لهذا السؤال.
ج •-451-انهتيى دور عيىس نتيج ًة للقيامة اليت قامت يف بداية ّنبوة النيب محمد /ص /وويف ابلوعد اذلي قُطع ملؤمين ذكل ادلور آأيضاً.
•

ادرسوا الية ( )6/61وكيف آأن حّضة عيىس /ع /اكن قد آأعطي البرشى مبجيء رسولٍ بعده (آأي النيب الكرمي) وماذا قال بين إارسائيل
وكيف رفضوه عندما آن الأوان.

ِ
اّللِ بِ (نفحات)أَفْو ِ
ِ
س-452-يذكر يف الية ({ :)8/61یرِیدُ ِ ِ
اه ِه ْم و َّ ِ
ون} .انظر
ور َّ
اّللُ ُمتمُّ نُورِه َولَ ْو كَرِهَ الْكَاف ُر َ
ون ليُطْفؤُوا نُ َ
َ
َ
َ
ُ
ً
عدواً لنوره وملاذا؟ وماذا يقصد بـ ( ٍ
كذكل الية ( .)32/9والسؤال الأ
نفحات)
بدء
ذي
ا
ابدئ
اكن
من
اخللق؟
عامل
يف
هللا
نور
ظهر
میت
هو:
هنا
سايس
ّ
نور ُه؟
بأأفواههم؟ وكيف يُ رت ُ
هللا ه
ج •-452-ظهر نور هللا يف عامل اخللق يف زمن آدم /ع /ويف خشصه.
•
•
•
•

اكن اإبليس آأول من آأظهر العداء لنور هللا وتبعه قابيل.
ر
التكرب والرفض اكان آأصل هذه العداوة.
تعين نفحات بأأفواههم اجملادلت الزائفة واحملاولت اخملفقة.
ور عَلَى نُورٍ} (.)35/24
يس متر هللا ابإمتام نوره لك ٍ
زمان يف سلسةل ا ألنبياء وا ألمئة.تفكروا آأيضاً يف {نُّ ٌ

یز} .يف احلقيقة ،لقد قىض هللا هذا الربانمج للكٍ من
ن َّ
ب َّ
ن أَنَا َو ُر ُسلِي إِ َّ
اّللَُألَ ْغلِبَ َّ
اّللَ قَوِيٌّ عَزِ ٌ
س-453-يذكر يف الية ({ :)21/58كَتَ َ
رس َُّل حيث مبساعدته هو قد يفتح الكون ملؤمنيه آأو آأنه قد يفتح كوكب الأرض وجيعل الإسالم يغلب الأداين الأخرى .وعىل آأية حال ،فنجاح كهذا مل
الرس الرئييس يف هذه الية الكرمية؟
حيدث ظاهر ًاي آأبداً .ذلكل آأخربان من فضكل ما ّ
ج •-453-يف احلقيقة ،آأنت متأأكدون من حقيقة آأن للقرآن مظهر ظاهري (ظاهر) ومظهر ابطين (ابطن) وهكذا فطبقاً لوصف هذه الية ،فالنرص وغلبة
هللا ورسَّل يف لك معركة سهالن جداً .وعىل لك حال ،يعطى الناس آأمجعني هم ًةل يف هذا العامل.
الرس يف آأنه لأجل دعوة احلق تكون القيامة الروحية يه آأيض ًا تكل
• ولكن لكام تقوم القيامة الروحية ل يعطى املهةل آأحد .وكنت فهمت ّ
رسه (روحياً).
املعركة ادلينية اليت يفتح فهيا هللا ورسول ادلور وإامام الزمان واملؤمنني الكون بأأ ِّ
س-454-تقول الية ( )39/53املمتلئة حمكة{ :وأَن لَّي ِ
نس ِ
مؤمن تقي،
ان إَِّال َما َس َعى} .خيلق هذا حامس الطموح العايل والتصممي يف لك ٍ
س لْْلِ َ
َ َْ
ذلكل ارشح لنا حمكهتا من فضكل.
{س َعى} (هجاد-حماوةل) لك املعاين الرفيعة للعمل والعمل .فاجلهاد ،وفقاً للهداية احلقيقية يؤدّى ابجلسد والنفس والعقل.
ج •-454-تشمل لكمة َ
•

يه تشري آأيضاً اإىل الرايضة الروحية الصحيحة والناحجة فاجلهاد احلقيقي هو اذلي ل يوقظ مقدرات الشخص احلكمي ويس تخدهما بشلكٍ
حصيح فقط بل ويمكلهم اإىل ادلرجة العليا آأيضاً.
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ِ
اهدُوا فِينَا (يف سبيلنا)لَنَ ْه ِدیَنَّ ُه ْم ُسبُلَنَا}.
ین َج َ
{والَّذ َ
س-455-من فضكل آأخربان احلمكة الباطنية من الية (َ :)69/29
التحول العقيل.
ج •-455-رمغ آأن هجاد املؤمن من البداية ابلضبط يتقدم خطو ًة خطوة يف نور الهداية ،فاإن الهداية النورانية اخلاصة تبدآأ بعد ّ
• هذه الهداية الإلهية يه موضوع اجلهاد الأكرب لأن اجلهاد (املس متر) واحملاوةل هام يف احلقيقة ضد النفس الشهوانية.
يب فيه).
عيل /ع( :/آأان ذكل الكتاب اذلي ل ر ه
س-456-من فضكل ارشح فرمان حّضة املوىل ّ
ج •-456-يقول هللا يف اليتني ({ :)2-1/2الم ،ذَلِ َ ِ
عيل /ع ،/فهااتن اليتان هام عنه
ب فِيهِ} .كام تقرؤون يف فرمان املوىل ّ
اب الَ َر ْی َ
ك الْكتَ ُ
فاإنه هو الكتاب الناطق (.)29/45 ،62/23
•

وهكذا ،فهذا مدح للقرآن الناطق آأي اإمام الزمان اذلي ل يوجد فيه ريب آأي آأ ّن فيه اليقني فقط اذلي هو عىل ثالثة مس توايت :عمل
اليقني وعني اليقني وحق اليقني .الريب واليقني متضادان لبعضهام البعض وبذكل يكون الغرض من نفي الريب هو آأن معاين اليقني جيب
آأن تظهر من وراء احلجاب.

س-457-تكون الية اليت تتبع احلروف ّ
املقطعة ذات صةل وارتباط هبم ،ذلا آأخربان من فضكل ما يه صةل الية يف الأعىل ابحلروف املقطعة آألف ،لم،
ممي؟
ج •-457-آألف= آأول (الأ ّول ،القمل الأعىل) ،لم= لوح حمفوظ (اللوح احملفوظ) ،ممي= مرقوم (مكتوب) .وهكذا يقول هللا :ابلقمل ،ابللوح ،ابملرقوم .هذا
عيل /ع ،/يتضح آأن الكتاب
الكتاب (آأمل) ل ريب فيه .وإامنا فيه يقني فقط ،كام ذكر يف الأعىل .ومن الفرمان املقدس لس يد التأأويل املوىل ّ
ترون آأن هناك صةل بني القسم وتمتته (جواب القسم).
عيل /ع ./وبذكل فأأنت ه
اذلي توجد فيه لك مس توايت اليقني هو فقط حّضة ّ
ِ
ب فِيهِ مِن َّر ِ
س-458-ما يه جعائب وغرائب اليتني ({ :)2-1/32الم ،تَنزِیلُ الْ ِكتَ ِ
ين}( .ابلقمل الأعىل ،ابللوح
ب الْ َعالَم َ
اب َال َر ْی َ
رب العوامل الشخصية؟
يب فيه هو من ِّّ
احملفوظ ،ابملرقوم اذلي هو يف اللوح احملفوظ)! تزنيل آأمل ذكل الكتاب اذلي ل ر ه
عيل /ع /اذلي هو املالك
ج •-458-يعين القمل الأعىل نور النيب الكرمي اذلي هو املالك الرئييس ابس العقل اللكي .اللوح احملفوظ يعين نور حّضة ّ
عيل /ع .)22-21/85( /لحظوا كيف آأنمك حترتمون هذه
الأعىل للنفس اللكية .واملرقوم يعين القرآن اجمليد اذلي هو يف اللوح احملفوظ آأي نور ّ
الأرسار العظمية.
•
•

اإن التزنيل املذكور يف هذه الية هو التزنيل الأول .آأي بأأمر هللا آأنز هل القمل القرآن يف اللوح احملفوظ اذلي حفظه للأبد.
آأعطى اللوح احملفوظ نسخ ًة اكمةل من القرآن تدرجيياً اإىل إارسافيل اذلي آأعطاها اإىل مياکئيل اذلي آأعطاها اإىل جربائيل ،اذلي آأنزهل عىل
القلب املبارك للنيب الكرمي.

عيل /ع /آأمري املؤمنني( :آأان اللوح احملفوظ) .من فضكل آأخربان آأين يذكر يف القرآن بشلكٍ ابرز؟ وما هو
س-459-اإن التايل هو آأيضاً فرمان حلّضة ّ
مدحه؟ ويف آأي عا ٍمل يكون؟
ج•-459-اإن اذلكر البارز للوح احملفوظ يه يف الية ( )22/85يف القرآن.
•
•

متجيده هو آأن القرآن املقدس (النوراين) اذلي يوجد فيه لك يشء بشلك ٍ
نقش آأزيل يكون فيه.
عيل
عيل /ع[ /الإمام املبني ،والنور يف اجلبني اذلين يكون امسه اخملفي هو العامل العلوي .نعم اإن نور ّ
مبا آأن املقصود ابللوح احملفوظ نور ّ
/ع ]/الإمام املبني هو املالك الأعىل النفس اللكية اليت يه اللوح احملفوظ.
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ي الْقَيُّومُ}.
س-460-من فضكل ارشح اليتني ({ :)2-1/3الم ،اّللُ ال إِلَهَ إِالَّ ُه َو الْ َح ُّ
ج[ •-460-بقمل هللا واللوح احملفوظ "و" املرقوم (اذلي هو يف اللوح احملفوظ)] .هللا ،ل اإهل اإل هو احلي القيوم (للك عالهم).
خاصان وعظامين هلل ،وهلام دلةل عظمية للغاية .اإن الامسني احليني واملباركني هلل هام جحة القامئ /ع/
• يظهر هذا آأن احلي والقيوم هام اسامن ّ
وحّضة القامئ /ع ./يذكران يف آية الكريس ( )255/2وكذكل يف الية ( )111/20وس بع مرات يف الفصول اليت تبدآأ بـ :حاء-ممي.

صندوق اللآلئ -48-
ان َم ْش ُهوداً}.
س-461-مبا آأن لك آية قرآنية يه ممتلئة ابحلمكة الساموية ،ذلكل ارشح من فضكل الية ({ :)78/17إِ َّ
آن الْفَ ْجرِ كَ َ
ن قُ ْر َ
معان ثالث( :آأ) آأن تردد صالة الصباح( .ب) آأن تتلو القرآن يف الصباح( .ج) آأن تردد الاس الأعظم يف الصباح يف وقته احملدّد.
ج •-461-لهذه الية ٍ
•
•
•

املشهود والشهادة تعين آأن تالحظ شيئاً ما اإما ابلعني املادية (البرص) آأو ابلعني الروحية (البصرية) وتس تخدمان آأيضاً مبعىن آأن تكون
حارضاً.
الرتمجة :يف احلقيقة ،ميكن آأن يالحظ النور الباطين ،آأي الهداية اخلاصة واليت ميكن نيلها من الإمام من ذرية النيب الكرمي ،بواسطة عبادة
الصباح.
عليمك آأن جتعلوا من العمل الشاق والرايضة القاس ية عادةً .كونوا من بني عشاق النور املقدس .اهنضوا يف الليل يف اللحظة احلرجة
واهنمكوا يف ا ِّلبتھال والعبادة اجملهدتني وإان شاء هللا س تكونوا انحجني.

عيل /ع /آأمري املؤمنني احلقيقيني( :نزل القرآن يف آأربع آأرابع ،ربع فينا وربع يف عدوان وربع فيہ ه
السري والأمثال ،وربع فيہ الأحاکم
س-462-قال حّضة ّ
عيل /ع/؟
ولنا كرامئ القرآن۔ ما آأنواع احلمك املوجودة يف هذا الفرمان ل إالمام ّ
ج •-462-هناك حمك رائعة وآأجعوبية للغاية يف هذا الفرمان.
•

عيل /ع /هو يف القرآن بشلكٍ مبارش وغري مبارش .يف الأمثال ويف الأحاکم ويف كرامئ آايته .عىل آأية حال ،مبا آأن الناس
اإن مدح املوىل ّ
غري متساوين يف معرفة الإمام ذلكل توجد مراتب خمتلفة بيهنم.

س-463-ما هو مثال كرامئ القرآن؟
ِ
كم مِ ِ
ين (القرآن)} .هذه من بني كرامئ القرآن اليت يه يف مدح حّضة
اب مُّبِ ٌ
ن اّلل نُ ٌ
ج •-463-يذكر يف الية ({ :)15/5قَ ْد َجاء ُ َ
ور َوكتَ ٌ
عيل /ع./
ّ
عيل /ع ،/وبذكل قد تظهر احلمكة الباطنية للقرآن بوضوح يف استنارة هذا
• يف احلقيقة ،اكن هذا النور مع النيب الكرمي وبعده يف حّضة ّ
عيل /ع ،/فاإن مدحه هو يف اكمل القرآن .وهذا مثال واحد فقط من كرامئ القرآن
النور.وإانه بسبب هذه الوظيفة الفريدة لنور الإمام ّ
عيل /ع./
الكثرية يف مدح املوىل ّ
س-464-ه ّهال رشحت لنا ما يه كرامئ القرآن من لطفك؟
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ج •-464-اإن شاء هللا ،يف السؤال  462يُذكر فرمان املوىل عيل /ع /حول تقس مي القرآن لأرابع آأربعة وآأن آأفضل آايته تُنسب اإليه.ففي القرآن ،هناك
خاصة اخلاصة واليت تدعى كرامئ القرآن آأو آأفضل آايت القرآن ،متاماً مثل كرامئ املال اليت تس تخدم لأفضل املمتلاکت آأو
خاصة وآأيضاً ّ
آايت ّ
لأكرثها قمي ًة.
ِ
ِ
اهم مُّْلكاً عَ ِظيماً} .هل هذه الية من بني كرامئ
اب َوا ْلِح ْ
ك َمةَ َوآتَ ْينَ ُ
س-465-يذكر يف الية ({ :)54/4فَقَ ْد آتَ ْينَا آلَ إِ ْب َراهيمَ ا ْلكتَ َ
القرآن؟ وهل هذه الية خاصة الايت اخلاصة؟
ج •-465-ما من ٍ
عيل /ع /بأأنه كام آأرسل هللا الأنبياء والأمئة من جانبه فقد مدهحم آأيضاً برمحته
شك بأأهنا من بني كرامئ القرآن وهذا يؤكد فرمان حّضة ّ
بشلكٍ خاص.
•

اخلاصة حول متجيد ذرية اإبراهمي /ع /وذرية محمد /ص /وإان من الّضوري آأن نعطهيا انتباهنا مر ًة هتلو الأخرى.
خاصة الايت ّ
نعم ،اإهنا ّ

س-466-يذكر يف الية ({ :)6/66ی ا أَیُّها الَّ ِذین آمنُوا قُوا أَنفُسكُم و ِ
ارةُ} .كيف ميكن للمرء
َ َْ ْ
َ َ
َ َ
اس َوالِْحَج َ
أَهليكُ ْم نَاراً َوقُودُ َها النَّ ُ
آأن يضع هذا الفرمان الإلهيي يف حزي التطبيق وكيف ميكن آأن ينقذ املؤمن عائلته من انر هجَّن؟
ج •-466-ابدئاً ذي بدء ،من الّضوري للمؤمن آأن يعرف ما يه الأش ياء اليت يه مضن ِّ ّ
حزي الزتاماته ،فاإذا عرف الزتاماته وخيش هللا آأيضاً ،عندئ ٍذ
س يحاول آأن ينقذ نفسه وعائلته من انر اجلهل من خالل العمل والعمل .فالنار اليت وقودها الناس واحلجارة يه انر اجلهل.
س-467-يقال يف الية ({ :)32/35ثُمَّ أَورْثنَا الْ ِكتَاب الَّ ِذین اصطَفَينَا مِن عِب ِ
املصطفون من هللا واذلين آُعطوا
ادنَا} من مه آأولئك
ه
َْ
َ ْ ْ ْ َ
َ
الكتاب (القرآن) اكإرث؟ وما هو برهان هذه الوراثة؟
ج •-467-مه الأمئة من ذرية النيب الكرمي اذلين اصطفامه هللا من بني عباده وجعلهم ورثة القرآن.
•

اإنه يكفي متاماً آأن نستشهد بربهانني لهذه الوراثة :آأولً ،جعل هللا ذرية اإبراهمي /ع /وذرية محمد /ص /ورثة الكتاب الساموي (.)54/4
اثنياً ،ل ميكن تلقي روح وروحانية القرآن وحمكته التأأويلية اإل من الأمئة من ذرية النيب الكرمي ،فهم اذلين عيهنم هللا ورسوهل لأجل هذه
املهمة.

س-468-ماذا يعين اتبوت السكينة كام ذكر يف الية ()248/2؟ وآأي معىن اكن سكين ًة (سالم القلب) من الرب؟ ماذا تعين البقية من آآل موىس /ع/
وآآل هارون /ع /اليت اكنت يف التابوت؟
املطويتان.
ج •-468-يعين اتبوت السكينة القيامة والروحانية ِّّ
•
•
•

تعين السكينة من الرب معجزة العمل واملعرفة.
النبوة وآأرسار نور الإمامة.
اإن البقية من آآل موىس /ع /وآآل هارون /ع /يه آأرسار نور ّ
يعين هذا آأن التابوت احلقيقي هو يف الروحانية وهو اذلي ُجتمع فيه لك جواهر آأرسار القيامة ويه من ثالثة آأنواع :آأرسار الألوهية
النبوة وآأرسار الإمامة.
وآأرسار ّ

س-469-اإذا تلقيت صدقة (عمل) احلروف املقطعة من الباب املقدس ذلرية النيب الكرمي ،فأأخربان من فضكل ما يه آأرسار احلروف املقطعة يف الية
ات الْ ِكتَ ِ
اب الْ َح ِكي ِم}.
({ :)1/10الر تِلْ َ
ك آیَ ُ
ج •-469-يقول هللا" :ابلقمل الأعىل وابللوح احملفوظ (و) ابلرقمي (املكتوب) (اذلي يكون يف اللوح احملفوظ)" ،اإهنم آايت (معجزات) الكتاب احلكمي.
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•
•

الرقمي واملرقوم الكهام يعنيان الكتابة .وهذه الكتابة يه القرآن اجمليد اذلي يكون يف اللوح احملفوظ ( .)22-21/85واللوح احملفوظ هو نور
الإمام املبني كام ذكر مس بقاً.
من آأجل آألر انظروا يف بداية السور امخلسة (.)1/15 ،1/14 ،1/12 ،1/11 ،1/10

ات الْ ِكتَ ِ
اب} .كنت رآأيت املعجزات الباطنية للأمئة من آأهل البيت الأطهار وكنت عهدت هبم
س-470-يقال يف الية ({ :)1/13المر تِلْ َ
ك آیَ ُ
لبعض من تالميذك اخملتارين .اإذا آأمكن ،هل ختربان من لطفك آأيضاً آأرسار هذه احلروف ّ
ٍ
املقطعة؟
ج •-470-يقول هللا العلمي البصري :ابلأول (اذلي هو القمل) ،ابللوح احملفوظ ،ابملرقوم (و) ابلرؤاي اليت يه كتاب املعجزات.
•

يف املاکن الأعىل حيث يكون نور القرآن والإمام املبني هو النور الواحد نفسه ،تكون الرؤاي آأيضاً معجزة عظمية (آية) .وهذه رؤاي
ومالحظة ومطالعة آأيضاً.

صندوق اللآلئ -49-
ِ
ذي ِ
آن ِ
س-471-من فضكل ارشح احلمكة من اليتني ( )2-1/38اللتني يقول هللا فهيام{ :ص َوالْقُ ْر ِ
ین كَفَ ُروا فِي
الذ ْ
كرِ ،بَ ِل الَّذ َ
عِزٍَّة َو ِشقَ ٍ
اق}.
ج •-471-بصورة الرمحن (و) القرآن ذي اذلكر (آأنت ُم ِّح ٌّق) ولكن الكفار يف عز ٍة مزيفة وشقاق.
•

فالقسم هو فامي يتعلق مبعجزته ا ألبدية وادلامئة واليت يه يف اللوح احملفوظ
مبا آأن معجزة صورة الرمحن يه يف العامل العلوي ،ذلكل ه
( .)22/85والقرآن هو وس يةل اذلكر يف الك العاملني العلوي وآأيضاً السفيل .وبذكل ففي العالهم العلوي آأو حظرية القدس ،تكون املعجزات
الروحية والعقلية للقرآن اجمليد ف ّعاةل للغاية وغري قابةل للنس يان كام يذكر يف الية ({ :)17/54ولَقَد یسَّرنَا الْقُرآن لِ ِ
لذ ْ
كرِ فَ َهلْ
ْ َ
َ َْ ْ
مِن مُّدَّ ِ
كرٍ}.

س-472-هل ترشح من لطفك آأرسار احلروف ّ
املقطعة يف اليتني ( )2-1/7يف نور صدقة (العمل) اليت تلقيهتا من الإمام من آآل النيب الكرمي:
نذر بِهِ و ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ذ ْ ِ ِِ
ين}.
ص ْدرِ َ
اب أُنزِلَ إِلَ ْي َ
ك َرى للْ ُم ْؤمن َ
ك َح َر ٌج م ْنهُ لتُ َ َ
{المص ،كتَ ٌ
ك فَالَ یَكُن في َ
ج •-472-اإن شاء هللا! يقسم هللا مبعجزات العامل العلوي الأربعة :ابلقمل واللوح واملرقوم (و) صورة الرمحن ومن مث هناك تمتة القسم كام ذكر يف الأعىل.
• آألف ،لم ،ممي ،صاد يه كنوز هللا العظمية للغاية والأبدية واليت مهنا تزنل القرآن عىل القلب املبارك للنيب الكرمي.
ِ
ك بَِم ْجنُ ٍ
ون}.
أَنت بِنِ ْع َمةِ َربِ َ
س-473-من فضكل ارشح لنا احلمكة من اليتني ({ :)2-1/68ن َوا ْلقَلَم َو َما(املالئكة) یَ ْسطُ ُر َ
ونَ ،ما َ
ج •-473-يروى عن الإمام جعفر الصادق /ع /آأنه قال( :آأمانون فهو نھر يف اجلنة ،قال هللا :امجد! جفمد فصار مدادا...مث زرع هللا جشرة وقال :كوين
قلامً ،فصارت قلامً .مث قال(للقمل):اکتب! فقال :ايرىب ما آأكتب؟ قال :اكتب ما س يکون اإىل يوم القيامة!
•
•

هذه يف احلقيقة يه قصة العامل الشخيص للرجل الاکمل اذلي هو الشجرة اليت يزرعها هللا بيده .وهذه الشجرة تصبح بأأمر هللا القمل
الأعىل.
اإن قمل العقل هو مالك يكون واحداً وكثرياً يف آ ٍن معاً وبسبب هذا يس تخدم الفعل يف الية املذكورة يف الأعىل بصيغة امجلع (يسطرون).
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س-474-حسب اللغة العربية ،للكمة (آأمر) معنيني ،الأمر والعمل .وهكذا ففي الية ( )3/10يُشار اإىل حقيقة آأن آأمر هللا (الأمر ،العمل) متكرر
ومس متر .آأي آأن هللا القدير يُظهر سنته التامة (قانون-عادة) اليت مرت مس بقاً يف الرجال الاکملني ،يف لك عامل خشيص .والن آأخربان من فضكل هل ميكن
آأن يكون هناك معل هلل ليس منجزاً بعد حیت الن؟
ج •-474-ليس عند هللا آ رأي معلٍ غري ُمن هجز بعد .بلكامت آأخرى ،ليس هناك معل جديد هلل ،ولكن من الصحيح آأن لك معلٍ هل هو متج ِّّدد.
• يُ رع ِّل ُمنها مصطلح (جتد رد الأمثال) آأن ُلك يش ٍء ميِّّت يُبعث ُ ر
ولك يش ٍء قدمي ُجيهدد بأأمر هللا.
س-475-يقال يف الية ({ :)58/2وإِذْ قُلْنَا :ادخلُواْ ه ِذهِ الْقَریةَ فَكُلُواْ مِ ْنها حي ِ
اب ُسجَّداً} .ما
َ َْ ُ
ث ش ْئتُ ْم َرغَداً َو ْ
ُْ َ
َ
َْ
ادخُلُواْ الْبَ َ
{ه ِذهِ ا ْلقَ ْریَةَ}تُظهر آأن الناس اعتادوا آأن يعيشوا فهيا و ُآ ِّم هر الناس آأيض ًا آأن يدخلوها ،ما
يه هذه القرية اليت آ هأمر بين إارسائيل آأن يدخلوها؟ وعبارة َ
الرس فهيا؟ وما احلمكة اخملبّأأة يف دخول الباب جسّداً؟
هو ر
ج •-475-هذه قرية لك اإنسان ويه اليت نسمهيا الن العامل الشخيص .واعتاد بنو إارسائيل آأن يعيشوا جسد ًاي يف العامل الشخيص (آأي آأنه اكمن) ولكن
مع ذكل مل يكونوا قادرين عىل دخوهل روحياً (آأي تفعيَّل).
•
•

رس عظمي جداً.
{ه ِذهِ الْقَ ْریَةَ} آأنه اكن مضن خشصيهتم اخلاصة .وهذا ٌّ
تؤ ِّّكد اإشارة َ
دخول الباب ُجسداً يعين دخول العامل الشخيص ابلطاعة احلقيقية لباب النيب (الأساس ،الإمام) حيث توجد كنوز علمه وحمكته.

المقَدَّ َسةَ الَّتِي
ض ُ
س-476-ادرس الايت ( .)26-20/5يذكر يف الية ( )21/5بأأن حّضة موىس /ع /قال لقومه{ :یَا قَ ْوِم! ْ
ادخُلُوا األ ْ
َر َ
ِ
ِ
ین} .آأي آ ٍ
أرض مقدسة يه اليت ُآمر بنو إارسائيل آأن يفتحوها؟ هل هذه
أَدبَارِ ُ
ب اّللُ لَ ُ
َ
ك ْم َوالَ تَ ْرتَدُّوا عَلَى ْ
ك ْم فَتَنقَلبُوا خَاسرِ َ
كتَ َ
أ
قصة اجلهاد الكرب؟
مبعان كثرية وفتحها هو تسخري الكون.
ج •-476-هذه آأرض العامل الشخيص ،املقدسة ٍ
• يف احلقيقة .هذه قصة اجلهاد الأكرب.
س-477-حتوي الية ( )20/5اإشارة مليئة ابحلمكة اإىل آأن من بني مؤمين حّضة موىس /ع /وحّضة هارون /ع /من دخلوا العامل الشخيص وقد
آأصبحوا ملو ًاك .آأليس هذا التدبري العظمي هلل ممكناً يف لك عرص؟
ج •-477-اإن التدبري الإلهيي ممكن دامئاً ،ولكن الرشط املس بق والأسايس هو دخول العامل الشخيص.
•
•

اإن بوابة العامل الشخيص يه اإمام الزمان ،ولتدخل من خالهل مفن الأسايس آأن متتكل الطاعة واحلب الشديد والعمل.
لقد آأرشق نور اإمام الزمان يف العوامل الشخصية حلججنا وحدود ديننا ولهذا احلدث العظمي آأمثةل ل حتىص موجودة يف القرآن.

س-478-ابلإجابة ملا خلق هللا آأولً ،قال النيب الكرمي مخسة آأش ياء:
(آأول ما خلق هللا نوري)
(آأول ما خلق هللا القمل)
(آأول ما خلق هللا العقل)
(آأول ما خلق هللا اللوح)
(آأول ما خلق هللا الروح)
من فضكل آأخربان كيف ميكن مخلسة آأش ياء آأن تكون آأولً .هل القمل واللوح من دون عقلٍ وروح؟
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ج •-478-هذه يه الأسامء الأبدية لنفس احلقيقة الواحدة .وميكن آأن تُذكهر بأأ ٍّي من هذه الأسامء .وهكذا فقد ذكرها النيب الكرمي بواحد ٍة مهنا وفقاً للزمان
واملاکن.
•

القمل واللوح ليسا من دون عقلٍ وروح ،وهذه يه الأسامء الأبدية للنور الواحد للنيب /ص /ولعيل/ع./

عيل /ع /هو اللوح .آأليس رضور ًاي آأهنام ينبغي آأن يكوان منفصلني؟ وإاذا اكن نور النيب هو
س-479-كنت آأخربتنا بأأن نور محمد /ص /هو القمل ونور ّ
العرش ،ونور الإمام املبني هو الكريس ،آأليسا ش يئني منفصلني؟
ج •-479-بعد اجتياز مراحل كثرية للعامل الشخيص يأأيت املرء اإىل حظرية القدس آأو عامل الوحدة واذلي يقول العرفاء عنه بأأن فيه يكون نفس املالك
وعيل /ع /وآأيضاً العقل اللكي والنفس اللكية.
الرئييس الواحد هو الك القمل واللوح .النور الواحد حملمد /صّ /
عيل /ع /هو الكريس ،ولكن هذا نور واحد ومالك واحد اذلي هو العرش وآأيضاً الكريس والسامء
• يف احلقيقة نور النيب هو العرش ونور ّ
الروحية وآأيضاً الأرض.
س-480-حسب الكثري من الناس مففهوم الأزل هو مثل املايض السحيق .وعىل العكس آأنت قلت بأأنه يف هناية الرحةل الروحية للعامل الشخيص ميكن
للأزل وعامل الالماکن آأن يُالحظا .لطفاً ارشح هذه احلمكة املذهةل.
ج •-480-اإن الرحةل الروحية للعامل الشخيص يه من اجلسد اإىل الروح ،من املاکن اإىل الالماکن ،من الأرض اإىل السامء ومن الهناية اإىل البداية.
•
•

مبا آأن هذه الرحةل يه دائرية ،فعلينا آأن منيش يف دائرة ونصل اإىل حيث بدآأان هبا.
يوجد ُ ر
لك يش ٍء يف الإمام املبني .وميكن لهذا آأن ُجيهرب يف العامل الشخيص وحتديداً يف اجلبني اذلي هو العامل العلوي اذلي تكون فيه آأرسار
الأزل والأبد.

صندوق اللآلئ -50-
س-481-تعطى ادللةل عىل ختطي حدود الزمان واملاکن يف الية ( )33/55هل ترشح من لطفك كيف يكون هذا ممكناً؟
ج-481-اإن هذا الإجراء هو يف لكمة (سلطان) اليت تعين احلجة والربهان املقنع والسلطة والقوة .ويه تعين آأن تصل معجزات اجلبني ،حيث توجد
الأرسار الأزلية والالماکنية من خالل العمل الهائل وممارسة العبادة القاس ية يف نور الهداية احلقيقية.
س-482-ما هو الرس يف آأنك تلفت انتباهاً كبرياً دامئاً اإىل العالهم الشخيص و حظرية القدس؟
ج •-482-عليمك آأن تعتربوه بشلكٍ آأسايس كفضلٍ اإلهيي لأن اجلاذبية املوجودة يف العمل واحلمكة القرآنيتني يه من هللا وبشلكٍ مماثل تكون وسائل آأخرى
منه ،مسبب الأس باب.
• طبقاً للية ( )53/41تُالحظ املعجزات والغرائب املادية والروحية يف العرص احلايل .ويف حا ٍةل كهذه ،من الّضوري للغاية آأن نرشح
آأرسار العامل الشخيص و حظرية القدس عىل الأقل عند مس توى عمل اليقني .وابلقيام هبذا ميكن لفوائد ل حتىص آأن ُحت هرز .امحلد هلل!
املباركۃ وبعض الأش ياء العظمية فيه.
س-483-من فضكل آأعطنا بعض املرتادفات حلظرية القدس ه
ج •-483-عليني ،الكنوز الإلهية ،العرش ،الكريس ،القمل ،اللوح ،الكتاب املكنون.
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•
•
•

الكون املطوي ،مركز القبض والبسط ،جسل الأعامل اللكي ،ماکن حق اليقني ،اجلنة اليت آُزلفت ،العقل ،النفس ،الناطق ،الأساس.
فرع الشجرة الطيبة ،الكزن اخملفي ،اللكمة الإلهية ،جشرة طوىب ،املثل الأعىل ،صورة الرمحن ،الرؤاي ،وجه هللا ،ماکن الفناء يف هللا،
مرتبة احلقيقة الواحدة ،العامل العلوي ،جبل طور ،جبل العقل ،لؤلؤة العقل.
ألست؟ ،مقام اإبراهمي /ع ،/الكعبة الروحية ،البيت العتيق ،ماکن املعرفة ،معراج الأنبياء /ع... /اخل.
عامل الوحدة ،ماکن آ ُ

س-484-من فضكل آأعطنا بعض اللكامت واملصطلحات املتعلقة ابلعالهم الشخيص ُ
كلك ،حبيث يقدر تالميذك احملبوبون علمهم اخلاص بتكل الوس يةل.
ج •-484-مرحلۃ عزرائيل ،مرحلۃ ارسافيل ،قبض الروح ،يأأجوج ومأأجوج ،عامل هاذل ّر ،داعي القيامة ،احلرب الروحية ،تسخري الكون ،القيامة
الروحية ،املوت قبل املوت.
• اجليش الرويح ،جبل النفس ،الولدة الروحية ،الولدة العقلية ،سامء هذا العامل /السامء ادلنيا ،اندماج العامل الشخيص والعالهم الأكرب،
ساكل ،عارف ،عاشق ،آدم الزمان /ع ،/قرية الوجود ،الامثر ،اململكة الروحية لآل محمد /ص ،/الزلزةل.
اذلرات املم ِّثّةل ،القيامة املم ِّثّةل ،جتدرد الأمثال ،اجلسد اللطيف ،اجلسد النوراين ،الأفالم النورانية.
• العطور الروحيةّ ،
• نُسخ من جسد العارف اللطيف ،كتاب النفس ،ن ُ هسخ عن الكون ،الفناء يف الإمام ،ادلعوة الهنائية لّلين احلقيقي.
• القيامة الواعية ،القيامة الالواعية ،جحة القامئ /ع ،/قامئ القيامات /ع ،/عني اليقني .هل تعرفون معاين لك هذه اللكامت واملصطلحات؟
س-485-يُضه من يف اليتني ( )20/6 ،146/2آأن آأهل الكتاب يعرفون النيب الكرمي كام يعرفون آأبناءمه .وعىل آأية حال ،اكن بعضهم من النوع اذلي خيفي
احلقيقة معداًّ .هال رشحت احلمكة من هذا من لطفك؟
دور ّي حّضة موىس /ع /وحّضة عيىس/ع /آأن يعرفوا النور الواحد للأنبياء والأمئة يف روحانيهتم اليت
جُ •-485-خيبأأ ِّ ٌّ
رس عظمي هنا ،فقد اعتاد جحج ه
اكنت معرفة النيب املقدس حمتواة فهيا آأيضاً.
•

اإن للعارف عالقات متنوعة مع النور الواحد وإاحداها يه آأن النور يقول للعارف (آأان ابنك) .وآأثناء احلياة املادية تكون هذه املعرفة
مقترصة عىل العامل الشخيص .وهكذا مفن بني آأهل الكتاب اكنت معرفة النيب الكرمي هذه بسبب حدود دين (تكل الأدوار).

س-486-يبدو آأن هناك كزناً من اجلواهر القرآنية يف الية ( )93/27اليت تعطي برشاها سعادة هائةل لعشاق (القرآن) .هل ترشح لنا حمكهتا من لطفك.
ّللِ َسيُرِیكُ ْم آیَاتِهِ (معجزاته)فَتَ ْعرِفُونَ َها}.
{وقُِل :الْ َح ْمدُ َِّ
ج •-486-اإن ترمجة الية ( )93/27يهَ :
•

خاصة آأم لكية .هل يه يف العالهم الظاهري (املادي) آأم الباطين
هنا ،وابدئاً ذي بدء ،من الّضوري آأن نعرف فامي اإذا اكنت هذه الايت ّ
(الرويح)؟ آأم يف لكهيام؟ عند آأي وهجة من العامل الشخيص يكونوا؟ هل مجيعهم مجموعون سوي ًة يف احل ههرم املقدس؟ نعم ،ابلفعل! ادرسوا
ما املعجزات الهائةل اليت توجد فهيا يف الإجابة عىل السؤال .483

س-487-ما السبب يف موت الناس دون مشاهدة الايت اخلاصة (املعجزات) اليت وعد هبا هللا آأثناء تزنيل القرآن وقد مرت قرون منذ ذكل الوقت،
ولكن مل حيدث يشء مذهل وثوري رمغ آأن لك وع ٍد هلل هو صدق؟
ج •-487-السبب هو معى الناس اذلي يُذكر يف لك ماکن من القرآن .وخاصة يف اليتني (.)72-71/17
•
•

تكون لك املعجزات كبريها وصغريها مجموعة يف القيامة الروحية اليت تقوم من خالل اإمام الزمان.
وهكذا فلك معجزة هللا يه يف الإمام املبني.)12/36( .
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س-488-هل هناك آأية اإشارة يف الية ( )93/27تظهر عند آأية وهجة تكون هذه املعجزات وماذا تُدعى؟
ج •-488-نعم ،الإشارة يه يف امحلد هلل حيث آأن لك تكل املعجزات العظمية يه مجموعة عند وهجة العقل واليت تكون يف حظرية القدس لأن امحلد يعين
العقل.
•

اس آخر حلظرية القدس هو حظرية ا إلمام املبني (.)12/36

س-489-حنن نعمل بأأنك متكل كزناً دفيناً عظاميً من العمل الرويح ونعرف آأيضاً ِّ
املكل الكرمي اذلي وهبه كل كأمانة ،وعىل آأية حال ما يه الطرق اليت
تتحرر هبا من عبء هذه الأمانة؟ وهل آأنت ر ٍاض بطرق تقدمي خدمة العمل تكل؟
قلت:
(تّضع) ُ
ج •-489-يف مقطع شعري من مناجاة خاصة ر
مولي! آأان لكب جا ِّلس آأمام اببك
وآأان ذر ُة غبا ٍر من آأثر آأقدام
امجلاعة.
لست فرداً واحداً .لقد حط هم جبل نفيس و هنرث ُه يف آأرجاء الكون .ومع ذكل آأمتىن آأن تكون لك ذرة من
ولكن مك عظمية آأفضاهل فاإنين اليوم ُ
وجودي قراب ًان لرفاق العمل.
• بفضل لطف هللا توجد طرق كثرية يف منظمتنا يس متر من خاللها الوفاء بعهد تأأدية الأمانة.
ِ ِ
س-490-يقال يف الية ({ :)44/17وإِن مِن شَ ٍ
يح ُه ْم} .ل ميكن لهذا املبدآأ اللكي املذهل
ون تَ ْسبِ َ
يء إِالَّ یُ َسبِ ُح بَِح ْمدَه َولَكن الَّ تَفْقَ ُه َ
َ
ْ
للقرآن احلكمي آأن يُنىس .هل بوسعك آأن ختربان بعضاً من حمكها؟
ج •-490-يؤدي لك يش ٍء تسبيحه يف آأربعة آأماكن آأي يزنهه عن صفات اخمللوقات.
•
•
•
•

آأولً ،لك يشء يقوم هبذا التسبيح يف ماکنه من خالل اللغة الصامتة.
اثنياً ،يشارك لك يشء يف التسبيح الكوين.
اثلثاً ،عندما خيضع الرجل الاکمل للقيامة الروحية ،فلك يشء يردد التسبيح بتنامغ مع الصوت املس متر لصور إارسافيل.
فان .وهذا هو التسبيح
رابعاً ،عندما تأأيت الوهجة الهنائية ،آأي وهجة امحلد (العقل) ،فاإن لك يش ٍء هناك يقوم بتسبيح هللا مع امحلد ويصبح ٍ
الهنايئ للك يشء.

صندوق اللآلئ -51-
س-491-يقال يف الية ({ :)41/24كُلٌّ قَ ْد عَلِمَ صَالتَهُ وتَسبِيحهُ} .انظروا آأيضاً الية ({ :)15/13وِّللِ یسجدُ َمن فِي السََّماو ِ
ات
َ َُْ
َ َ ْ َ
َ
َر ِ
ض طَ ْوعاً َوكَ ْرهاً} .آأي ل يوجد يشء دون صالة وتسبيح وجسود ،اإذا اكنت لك الاکئنات العاقةل وغري العاقةل وفقاً لهذه الصيغة اللكية ختدم
َواأل ْ
هللا ،ملاذا يكون العقاب والثواب مرتبطان ابلاکئنات العاقةل فقط؟
ج •-491-اإن العبودية آأو عبادة هللا يه من نوعني :تسخريي واختياري .والاختيار يوهب فقط للاکئنات العاقةل.
•

يتلكم القرآن املقدس عن طوعاً وكرهاً .وهكذا فعندما يسجد املؤمن هلل ،فهذا جسود اختياري ذلكل يُثاب آأما جسود الشجرة فهو فطري
وتسخريي ذلكل ل يُثاب.
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س-492-من فضكل ارشح ما هو التسخري وبأأي شلكٍ يكون؟
ج •-492-التسخري يعين :آأن ُخي ِّضع ،آأن جيعل اتبعاً ،مطيعاً .اإن عدة آايت من القرآن احلكمي تظهر آأن هللا قد خسر اكمل الكون ظاهر ًاي وابطنياً للناس
كم مَّا
أَن َّ
اّللَ َسخََّر لَ ُ
برمحته الالحمدودة .الية ( )20/31يه اإحدى هذه الايت العظمية واملباركة واملمتلئة عل ًام وحمك ًة{ :أَلَ ْم تَ َر ْوا َّ
اهرةً وب ِ
ِ
فِي السََّم ِ ِ
ض وأَسب َغ عَلَي ُ ِ
اطنَةً}.
اوات َو َما في ْاأل ْ
َ
ك ْم ن َع َمهُ ظَ َ َ َ
َر ِ َ ْ َ ْ
س-493-من فضكل ِّ ّ
رخس يف نور الربهان القرآين آأن الإنسان ميتكل حرية ا إلرادة (الاختيار).
احلرة يف القرآن املقدس يه ا ِّخل هرية ( .)36/33 ،68/28ادرسوا هاتني اليتني ملياً.
ج •-493-لكمة الاختيار آأو ا إلرادة ّ
•

ادرسوا آأيضاً موضوع ر
سمل الاختيار اإىل الوكيل احلقيقي اذلي يُلقي ابستنارة نور الهداية عليك
التولك يف القرآن احلكمي ،فهو يعين آأن تُ ِّ ه
وحي ِّّدد اختيارك .يُظهر هذا آأن الناس ميتلكون إاراد ًة ُح ّرة.

َمانَةَ عَلَى السََّم ِ
َر ِ
ن
ضنَا ْاأل َ
ض َوا ْلِجبَا ِل فَأَبَ ْي َ
اوات َو ْاأل ْ
س-494-آأخربان من فضكل مايه الأمانة املذكورة يف الية ({ :)72/33إِنَّا عَ َر ْ
َ
أَشفَقْ ِ
ِ
ان ظَلُوماً َج ُهوالً}.
ان إِنَّهُ َ
ك َ
نس ُ
أَن یَ ْحم ْلنَ َها َو ْ َ
ن م ْن َها َو َح َملَ َها ْاإلِ َ
ج •-494-هذه أآمانة حرية ا إلرادة املعطاة ل إالنسان ،آأي آأن الاختيار يعطى للبرش كأمانة وبذكل قد يرجعوهنا من خالل مراحل ر
التولك.
•

آأنت تعلمون قصة املوت قبل املوت ،حيث آأن الساكل حاملا يدخُل مرحلۃ عزرائيل ،فاإنه ل يعد عنده ُه حرية ا إلرادة .والإشارة اللطيفة لهذه
احلقيقة يه يف الية (.)36/33

س-495-اإحدى الطرق اجلديدة واملفيدة للتعلمي يف هذا الكتاب اذلي ل يُقهدر بمثن (صندوق اللآلئ) يه آأنك تضع آأحيا ًان ٍ
لكامت مفتاحية ورفيعة آأمام
التالميذ ومه بذكل قد يقدروا كزنمه اخلاص ادلفني من العمل .اصنع لنا اس تبيا ًان من ٍ
لكامت مفتاحية من فضكل.
ج •-495-النفس الواحدة؟ س ت ُة آأاي ٍم لعالهم ادلين؟ اإمام مس تقر وإامام مُس تودهع؟ آأساس؟
•

ويص؟ ويص آدم /ع/؟ ويص موىس /ع/؟ ابب؟ كوثر؟ النيب الناطق؟ قيامات ل منهتية؟ املوت الرويح /موت النفس الشهوانية؟
املوت املادي؟ وزير؟ جحاب؟ كفيل؟ جحّة؟ مأأذون؟ داعي مطلق؟ مس تجيب؟ جحة اجلزيرة؟ بري(احلجۃ ابلفارس يۃ)؟

ٍ
كزن مقفول ابب وهل مفتاح آأو لصندوق مقفولٍ من
س-496-تعين اللكامت املفتاحية
مصطلحات تقنية قدمية وجديدة ،متض ِّّمن ًة آألقا ًاب هامة .مثلام آأن للك ٍ
اللآلئ مفتاح ،فاإن لكنوز العمل واحلمكة مفاتيح آأيضاً .من لطفك ،اصنع اس تبيا ًان لبعض اللكامت املفتاحية آأكرث.
ج •-496-قيامة القيامات؟ احلرش؟ النرش؟ يوم احلساب؟ احلج الأكرب؟ اجلهاد الأكرب؟ الشهيد؟ الفاين؟ اجلديد؟
• املن والسلوى؟ اعتاکف؟ آأربعون يوماً؟ انقة صاحل؟ د ر ُُدلل؟ قنرب؟ سلامن؟ آأبو هذ ّر؟ ذو الفقار؟ آيۃ اإنام وليمك هللا؟ معراج؟ ل فیت؟
ّض رت قامئة من اللكامت املفتاحية؟
س-497-هل س به هق و ُح ِّ ّ ه
رشت يف اكرانمیئ زرين (العمل الرائع اذلھيب)م 2ص ( .)59-56اإن شاء هللا،
ج •-497-نعمُ ،ح ِّ ّ ه
ّض رت قامئة جيدة من اللكامت املفتاحية مُس بقاً ون ُ ِّ ه
حنّض مبساعدة تالميذان قاموساً للمصطلحات التقنية القدمية واجلديدة معاً مع رشوحاهتم.
سوف ِّ ّ
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•

يف مضامر هذه املأأثرة العظمية س نعطي الأفضلية لأولئك التالميذ املؤهلون واجملدّون .فهم ابلإضافة اإىل حضور ادلروس هممتون آأيضاً
ابدلراسة اخلاصة .من آأجل هذه العملية ،من الّضوري آأن يعرف التالميذ املعىن الصحيح للمصطلحات التقنية ومفردات هامة آأخرى.
وبذكل قد ُحتهّض قامئة من لك كتاب وقاموس مؤلف من القوامئ اجملموعة.

س-498-ما اليشء املمدوح يف الية ()23/39؟ هل ترشح من لطفك بعضاً من حماس هنا؟
ج •-498-متدح هذه الية القرآن املقدس آأولً ومن مث متدح الاس الأعظم .وإان حماسن القرآن احلكمي ومعجزاته رصحية للك خشص ولكن احلصول عىل
وس يةل الوصول اإىل معجزات الاس الأعظم هو الصعب لأقىص حد.
• اإن الاس الأعظم هو الكم هللا املمتاز اذلي يكون ذو معينني آأو آأكرث وهو يكرر كذكر وتقشه ِّ ّع ُر بذكره جلود اذلاكرين اذلين خيشون هللا
مث تلني جلودمه وقلوهبم ومتيل اإىل ذكر هللا.
س-499-قد يكون سؤالً عن العمل الرويح آأو الشفاء الرويح يف آأنه حتت تأأثري تالوة القرآن والاس الأعظم يقشه ِّ ّع ُر جّل املؤمن .هل ميكن آأن ترشح
بشلكٍ مالمئ كيف حيدث هذا؟
ج•-499-اإن شاء هللا .اإن اجلسد الإنساين هو خالصة من خالاي حية ل حتىص يكون كون خضم من الأنفس انمئاً فهيا ،حسب احلمكة.
•

عندما يكون املؤمن اخمللص مس تغرقاً يف ذكر القلب مع خش ية هللا ،فاإن نورانية الاس الأعظم خترتق الأنفس يف اخلالاي ونتيج ًة ذلكل
يستيقظون ٍ
حبامس وت ههوقرد لربهة.

س-500-اإن آأحد آأغراض التعالمي القرآنية يه التفكر يف غرائب وجعائب القوة الإلهية .للأسف! مفعظم الناس يه عرضة للغرور ويزدهرون آأش يا هء كثرية ول
يتفكرون هبا .والسؤال هنا مت ِّ ّعلق مبثالٍ يف الطبيعة ،عندما جتلس ذاببة عىل آأذن حامر لتلسعهُ ،فاإن الأذن تتحرك حالً وجتعل اذلاببة تطري بعيداً .من
فضكل آأخربان كيف يعرف امحلار آأن اذلاببة جالسة عىل آأذنه وكيف يأأمر آأذنه بأأن تطرد اذلاببة اليت جاءت لمتتص دمه؟
ج•-500-سوا ًء آأاكن اإنسا ًان آأو حيوا ًان فالنفس احليوانية بنظاهما من التواصل احليس تكون منترشة يف لك ماکن من خالاي جسده بأأمكَّل.
حس ية اإىل ادلماغ اذلي يأأمر الأذن حالً بطرد اذلاببة.
• عندما جتلس اذلاببة عىل آأذن امحلار لمتتص ادلم ،فاإن اخلالاي احمللية ترسل اإشارة ّ
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