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  الباب األول
  األدلة علي بطالن الزعم بأن اإلنسان أصلھ قرد

  
  

 :علي بطالن ھذا المذھب وسخافة القائلین بھعلم التشریح حجة  - ١
  

و  ار والحصان وھ رح الحم ذا البغل ف الحس، ھ ن األصل ب إنك أیھا المدعي لتري الفرع أنقص م
یض  د المب ھ فق د(أنقص منھ ألن ھ التوال رحم یكون ب ي ال ف ف ن ) تجوی دة م ات التول ري الحیوان وت

ا اإل ك أیھ الحس، ولكن ا ب ن حقائقھ را م ي نوعین تفقد كثی ت أكمل ف و أن ذي ھ رع ال ري الف سان ت ن
ي  د ف رد، نج سان ورأس الق حنا منصف رأس اإلن ا إذا شرَّ الحقائق من األصل الذي ھو القرد، فإن

دة : رأس القرد أربع غدد شم، وغ دة لل غدة للسمع لو مسَّت بمفرق لسلب السمع، وغدة للبصر، وغ
سة أربع منھا للسمع: ویري في رأس اإلنسان خمس غدد. للذوق ذوق، والخام شم وال ، والبصر وال

رع  ي رأس الف دة ف ك الغ ذي أودع تل ن ال رد، فم ي الق ودة ف ذه مفق سان وھ غدة ھي خزانة نطق الل
  . أن تلك الغدة لو فسدت لخرس اللسانحتى!! وھي لم تكن موجودة في األصل؟ 

  
عي اال بعنایة فكیف واإلنسان كما یدعي ھذا المضل فرع القرد، وفرع الشيء قد ال یبلغ كمالھ النو

  !!یزید علیھ؟
  
  : تنوع الحقیقة وصفا وھیئة أكبر ھدم لنظریة داروین-٢
  

  فاإلنسان حیوان إال أنھ
  

  یل القامةوط  - أ
 األظافرعریض   - ب
   ضاحك بالطبع-ج
  

                                                    ِوالقرد حیوان یفارق اإلنسان في الھیئة وبعض الصفات وھذا ھو التنوع                                          
  
    إن المجتمع اإلنساني غیر عالم الحیوان-٣
  

رق، فاإل ام وت ساني نظ ع اإلن ي المجتم ِإذا ف ة ً ة والعدال م والحكم اني العل ة هللا بمع سان جمل ن
ھ  ة، وجعل ن أصفي الجواھر النورانی روح والرحمة، وصاغ هللا نفسھ م ده ب وة وسطا، وأی وق

شھوانی نفس ال اح ال بح جم م الظالمین، ویك ظ الثغور، ةمنھ سبحانھ لیدفع ظل  والغضبیة، ویحف
األموال  ویقیم الحدود،  ویقطع شأفة ما یضر بالقوة النفسانیة كالخمور والمخدرات وما یضر ب
ل  دین وأھ ي ال و ف سبب الغل ة ب ات الناتج و الخالف سام ویمح ضر باالج ا ی سر، وم ب المی كلع

  . الباطلةاآلراء
  

  ...ولیس في علم الحیوان شيء من ذلك
  !!الفرع أعلي من أصلھ وھو القرد؟ فكیف یكون

  



  
  
  : جعل هللا اإلنسان جوھرة عقد المخلوقات-٤
  

ادن األرض: خلق هللا اإلنسان بیدیھ في أحسن تقویم مبناه ومعناه ع أما مبناه فمن كل مع ، فجم
ائق أركان الوجود الماء والتراب والھواء وال ھ حق د جمع هللا فی اه فق ا معن ھ، وأم ك ھیكل ار ذل ن

  .الوجود سماء وأرضا، فاإلنسان شیطان وأضل، ووحش وأضر، وملك وأفضل
  

فسبحان من أظھر عجائب قدرتھ، وغرائب حكمتھ، في مبدع بدأ خلقھ من ساللة من طین، ثم 
  . نسلھ من ساللة من ماء مھینجعل

  
ىا تراه وروحھ في ملكوت هللا إلنسان، فبینوللعقول أن تحار في ا ي األعل  سابحة، مشرفة عل

سورة (قدس العزة والجبروت، إذا بك تراه في أسفل سافلین، أضل من األنعام، بل فوق عالین
  )١٣٩آل عمران آیة 

  
ة،  را لإلقام ھ مق ل األرض ل ھ، وجع ھ وملكوت ھ ملك ر ب ھ هللا لیعم ذي خلق سان ال و اإلن ذا ھ ھ

  .م ینشئھ النشأة الثانیة فیمنحھ الملك الكبیرومستقرا لھ بعد الموت، ث
  

ذلك  ك، ل وقد سخر هللا اإلنسان كل ما في الملك والملكوت، وصرفھ تصریف الربوبیة في المل
ل  د جع ده عن الم، ووع ذا الع ي ھ ھ ف ة عن سان خلیف تقامةهللا اإلن ة االس م الكرام ورة ( أعظ س

  ).٢٠آیة اإلنسان 
  

د  وخلق هللا لبني آدم كل ما ن أن هللا الب انع م الي، وال م ي حالتي الضروري والكم ھ ف م من لھ
ا  ة، فم ك الحقیق ة لتل وضع في كل حقیقة كون منھا اإلنسان علما ضروریا بكل األشیاء الالزم

ود ي الوج ائن ف ن ك الك م ن أف سماوات م ي ال ا ف ین م رق ب ھ، ال ف اج إلی سان محت  إال واإلن
وق وغیرھا، وما في األرجاء من المكونات، وما  في األرض من نبات وحیوان وجماد، وما ف

سا ة اإلن ت معرف ذلك كان یم، ل یم مق ن نع ات م ھ، ذلك من جمال الملكوت، وما في الجن ن وعلم
  .بینما الحیوان ال یعلم شیئا من ذلك كلھ

  
  : خلق هللا تعالي حواء من ضلع آدم-٥
  

لع ن ض ت م ھ خلق ذي ألجل و ال ذا ھ ا، وھ ال لھ ان أص ا، وك واء فرع ت ح ھ كان صل من ھ لیح
ا یحب  السكون إلیھا، والحب منھا لھ، فإن كل فرع یحب أصلھ، وكل أصل یحب فرعھ، كم

  .الولد ولده، والوالد ولده في أصل الفطرة
  
  : اإلنسان دیني بفطرتھ-٦
  

ھ أو ینصرانھ : ( قال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم كل مولود یولد علي الفطرة فأبواه یھودان
سورة األعراف آیة ) (بألست(ان اإلنسان یولد مؤمنا كامل اإلیمان الستئناسھ  فك١)أو یمجسانھ

                                                
ن ٩٢، ٨٠رواه البخاري في كتاب الجنائز  1 الباب األول ومسلم في كتاب القدر الحدیث " تفسیر سورة الروم"   وكتاب تفسیر القر

 ٥٢ والترمذي في كتاب القدر الباب الخامس والموطأ في كتاب الجنائز الحدیث ١٧سنة الباب ، وأبو داود في كتاب ال٢٢،٢٤،٢٣،٢٥
 .٣٥٣ والجزء الثالث صفحة ٤٨١، ٤١٠، ٣٩٣، ٢٧٥، ٢٣٣وأحمد في الجزء الثاني صفحة 



ومعلوم أن نور الحكمة حظر شھوده علي اإلنسان إال بوحي، وقد تفضل الحق سبحانھ ) ١٧٢
الي ھ تع وة قول ذا : ( فأرسل رسلھ المؤیدین بالمعجزات، فكأن المعجزات في ق دي ھ دق عب ص

  ).وھو رسولي إلیكم فاتبعوه
  !!یكون في الفرع ما لیس في األصل؟ أ

  !!وأین دین القرود أو تدین الحیوان؟ 
  

واإلنسان ھو المحجوب باألدران النفسانیة، المبعود بالحظوظ الحیوانیة، ال یذوق لذة اإلیمان، 
م  ھ هللا أل إذا أذاق نعم، ف ن الم النعم ع شغال ب ي االن دعوه الغرور إل ل وی وال حالوة اإلحسان، ب

  . ودراسة العلم النافع یزكي نفسھ بنور التسلیم واالنقیادحتىئس وباع دینھ بدنیاه، اج یحتیاال
  !!فأین ھذه المعاني في األصل المزعوم؟

  
  :في اإلنسان قوي مفارقة-٧
  

یاء  یس األش سانیة، ویق ال واإلن ن األفع ھ م ا یجب فعل ستنبط م ذي ی و ال منھا العقل العلمي وھ
  .والنظائر التي لم یرد بھا نص

  
ة  ومن تلك القوي أیضا العقل العلمي وھو الذي یتم بھ جوھر النفس، وتصیر نفسا طاھرة زكی

  .بالفعل، وتتفاوت مراتبھ فقد یكون بالوھب أو بالكسب
  

تلك القوي التي تدرك المعقوالت روح مجردة لیست بجسم، وتلك الروح تبقي بعد موت البدن 
الي). ٢٩سورة الحجر آیة : ( تعاليألنھا لیست قابلة للفساد وھي المعنیة بقول هللا ھ تع : ( وقول

  )٣٠-٢٧سورة الفجر آیة 
  .ولیس ذلك في القرد أو غیره من الحیوان

  
  : طرق العلم ھي الخبر الصادق-٨
  

الي ھ تع ي قول ل الكامل، معن ة : (الحس الصحیح، والعق ز فجعل سبحانھ )٧٨سورة النحل آی
وباألسماع للخبر الصادق، واألبصار لشھود األ ا سبحانھ، والقل ھ كوان الدالة علي مكونھ  لفق

ال  ي إرس ضل اإللھ ام الف ن تم نعم، وم دیع الم صور الب یم الم ادر الحك ي الق ة عل ات الدال اآلی
  .الرسل معلمین للخیر دالین علیھ

  
  !!فأین ذلك في األصل المزعوم، والجد الموھوم، القرد وأشباھھ؟

  
  : في النوع اإلنساني تظھر الصورة-٩

و النوع اإلنساني تظھر الصورةفي  لین، وھ اء والمرس ال األنبی ة والصور األكمل أمث  الكامل
ن حتىأعلي من المالئكة قدرا،  شر م  لقد سجدت المالئكة آلدم علیھ السالم، وتمیزت رتب الب

ھ إال هللا  ن ال یعرف نھم م دس، وم روح الق ده ب ن أی نھم م م هللا، وم األنبیاء والرسل منھم من كل
  .كانھقدرا وم

  
  !!فھل ھذا في عالم القردة؟

  



ال أب وال أم،  سالم ب ھ ال د آدم علی ال أب، ووج سالم ب وفي النوع اإلنساني وجد عیسي علیھ ال
  .ووجد الناس جمیعا من أب وأم

  
ستحیل  ك م ا وذل ن زن ون اب ا یك ذا فإم ي ھ فزعم الضالون أن كل مولود البد لھ من والد، وعل

  .معجزات الباھرةعادة وعقال؛ لما أتي بھ من ال
  

  !!فھل وجد في عالم القردة األجداد أمثال ھؤالء األمجاد؟
  

  : أنتجت الضرورة العلم والتعاون-١٠
  

البد من قانون یحكم العالقات، وإال خرب العمران من التقلب في الرذائل والعدوان، واإلنسان 
  .عیحكم علي األبدان، أما تزكیة النفوس فذلك  ومن ھنا جاءت الشرائ

  
  !!فھل في عالم القردة شریعة؟

  
ان  ادة األوث دم عب وح لھ ثال جاء ن ر العصور م ي آدم عب كما جاءت الشرائع مواكبة لتطور بن
دل  یعلمھم الع م صالح ل یھم، ث شرة ف ة الفاحشة المنت ذرھم عاقب وط لین م ل ھ، ث المتفشیة في زمن

ي هللا والمساواة وجھل لھ الناقة آیة، ثم سیدنا إبراھیم لیطھرھم من  وجھھم إل شرك وی رجس ال
سالم لیمحي تعالي، ثم موسي علیھ السالم،  فلما غالوا في المادیات أرسل سیدنا عیسي علیھ ال

ل  ي الكی اء ف ق الوف یعلمھم خل ا أرسل شعیبا ل تلك البدع بما جاءھم بھ من الحكمة والبیان، كم
زان،  ىوالمی ن حت يء م ل ش ا لك القرآن تبیان لھ ب اتم رس ث هللا خ ات  بع روریات وكمالی ض

  .اإلنسان، بل وفضائلھ النفسانیة وكماالتھ الروحانیة لنیل سعادة األبد
  

  فھل مرت مراحل أجیال القردة بمثل ھذا التطور أیضا؟
  

  !! صار إنسانا؟حتىكما تطور القرد 
  

  : كل الوجود مراتب یعلو بعضھا بعضا-١١
  

د لكل الوجود مراتب یعلو بعضھا بعضا، فالنبات وسط بین  أنواع المعادن والحیوان، فھي تزی
وان  ن الحی نقص ع النمو وت ادن ب ن المع صادمةع ات ت ة، وألن النب الحس والحرك سام ب  األج

دم  د یخ ب الوج ل مرات ھ، فتأم ذابا ل ن ع س لك ة هللا الح و وھب ھ فل سان من ع اإلن صلبة ویقط ال
  .تبعضھا بعضا، واإلنسان وحده بحكمة القادر الحكیم ھو سید ھذه الكائنا

ي؟ ذا الرق ي ھ صل إل رد أن ی ف للق ي أو ! فكی ھ أعل وان لمرتب ن الحی ره م صل غی م ی م ل ول
  !!أدني؟

  
  : النفس في الھیكل ارتقاء -١٢

  
بح  ث أص ل بحی ذا الھیك ي ھ ي ف نفس الت ت ال ف ارتق سان، فكی رد إلن ن ف ل م ور الھیك إن تط

َفھو إما ملك !! افلین نالھا؟َاإلنسان لو تعلقت ھمتھ بجھ مما أعد لھا في أحسن تقویم أو أسفل س َ
ل،  ودا كجم ب، أو حق ر، أو جزعا ككل ھائم في جالل ربھ، وإما غضوبا كسبع، أو كسوال كبق

  .أو جامعا لكل تلك الصفات فیكون شیطانا مریدا وھو في صورة إنسان



  
سا ن، ومعلوم أن النفس ھي اللطیفة النورانیة، بل ھي أمانة هللا المشرقة أنوارھا في ھیكل اإلن

یعرفھا من عرف نشأتھ األولي، وتحقق أن أسفل سافلین مفارق ألعلي علیین، وكیف جمع هللا 
ي جوار رب حتىبینھما بقھر واقتدار، وجعل أسفل سافلین یرتقي  ربین ف ة المق  یخدم بالمالئك

  .العالمین
  وتلك المعاني في اإلنسان فقط فال یدریھا الحیوان

  !!فھل یدرك القرد ذلك؟
  

  !!ین جاءت القوي المتنوعة في اإلنسان ولیس لھا في القرد وجود؟ من أ-١٣
  

  ).٨٧سورة النحل آیة : (أنظر مثال
  

وة  ھ ق ا، ویجعل ل س بأنواعھ وي الح م یوھب ق ھ، ث ن أم ي بط ل ف ثم انظر القوي الغاذیة للطف
ھ سبحانھ  ل ل م یجع ھ، ث ھ ویكرھ ا یحب ي م ھ غل شتاق قلب ل فی ب المی ي ترك ة وھ وة المتخیل الق

ة الخاصةوت سان فصل، ثم قوة المیل لما تخیل أو المیل عنھ، ثم القوة الناطقة وھي الحقیق  لإلن
ین  ز ب والت، ویمی ا المعق ل بھ ن أن یعق ي یمك ات، وھي الت واع الحیوان ة أن الممیزة لھ عن بقی
ھ،  ا یعقل ي م ا غل ل بھ ھ یمی ي قلب وة ف ده هللا بق م یم صناعات، ث ا یحوز ال یح، وبھ ل والقب الجمی

  .تاق إلي أن یتجمل بالحكمة وأسرارھاویش
  

  .قوة الشھوة، وقوة الحمیة، وقوة الفكر: ومن المعلوم كذلك أن القوي
  

 بھا من الشره، وإماتة الشھوة، ویتحري المصلحة فیحترزفبإصالح قوة الشھوة تحصل العفة، 
  .في المأكول والمشروب

  
شجاعة،  صل ال ة تح وة الحمی الح ق رزوبإص بن وافیحت ن الج ري  م سد، ویتح ور والح لتھ

  .االقتصاد في الخوف والغضب
  

ة،  صل الحكم وة الفكر تح ىوبإصالح ق رز حت ن البلیحت ذه ھ م الح ھ ث ویتحري إص  والخب
لم ھ وس ال صلي هللا علی ة ق وة العدال ي : " القوي تحصل في اإلنسان ق سك الت دوك نف دي ع أع

  ".بین جنبیك
  

  !!ة؟نال ھذه المنازل الرفیع حتىھل ارتقي القرد 
  
  

  الباب الثاني
  ال تنبشوا القبور في عصور النور

  فتفتحوا أبواب الشرور
  

  :أفق العقل
  

الم الكون - سبحانھ وتعالي-إن هللا ي ع ھ ف ا ینفع ب م ي جل خلق اإلنسان مفكرا عاقال؛ فیعمل ف
ھ أووالسعادة من قوت؛ ولباس، ومسكن حفظا لصحتھ  سقم؛ وخلق ا ال م بھ ا إذا أل  استرجاعا لھ



ق  لیبحث بعقلھ في الغایة التي خلق مؤھال ًمفكرا ف خل ا، وكی د ألجلھ ي أوج ة الت ا، والحكم لھ
َولم خلقھ َ س ال -َ ان الح ھ بحسھ، وك م علی ا حك ستنتجھ مم  ولما كان العقل ال یصل إال إلي ما ی

ل یس للعق درك إال ظواھر الكون فل ل-ی ا - وإن كم در م ب المصون إال بق ن الغی بس م  أن یقت
ن  ھ م ل إلی واع وص صاصھ أن رة اخت أن دائ ود ب ب الوج سب مرات ة بح ات المختلف الكائن

ره  م ی أثیره ول س بت ا یح أن م م ب الجمادات، والنباتات، والحیوانات، وقد بلغ البحث إلي أن حك
  .ھو الجن

  
  

  :اإلنسان حیوان دیني بالطبع
  

ھ م علی ا حك ادة أو م ن الم ا شعر لما كان اإلنسان حیوانا دینیا؛ كان یعبد ما ینفعھ م الوھم مم  ب
د الصور،  وھم عب رة ال سعت دائ ا ات ر، ولم د البق د الحجار، وعب بتأثیره فقد عبد األنھار، وعب

ي حتى ھ سلطان عل  قوي العقل فعبد األفالك، ثم عبد المالئكة، ثم عبد اإلنسان ولو أن العقل ل
ر ھ فقھ ا حول ھ فیم ل جولت ال العق ضالل وج ذا ال سان ھ ل اإلن ا ض صون لم ب الم ادة الغی  الم

ىواستخدمھا  ا حت ا، وتركیبھ دھا، وتحلیلھ م خواصھا، وفوائ ا وعل ر علیھ سلطان األكب ان ال  ك
ة ( فعلم أنھ فوقھا قدرا وأنھا دونھ منزلة ولكن م ) ١٧سورة عبس آی ساني ل ل اإلن و العق ذا ھ ھ

 هللا یصل إلي علم خواص المادة بما أودعھ هللا فیھ كما انتفع كل نوع من الحیوانات بما أودعھ
ع در ضروراتھ انتف سان بق ھ فاإلن در رتبت ن أقطار . فیھ بق ذ م ھ أن ینف یس ل ل ول ق العق ذا أف ھ

شرین السموات واألرض  ذلك أرسل هللا الرسل مب سلطان؛ ل ب المصون إال ب لیطلع علي الغی
  ).١٦٥سورة النساء آیة ( ومنذرین 

  
  :الكون دالئل حكمة واقتدار

  
ي أعوذ )  ٥٧سورة مریم آیة ( وقال سبحانھ وتعالي) ٥٠ة سورة الكھف آی( قال هللا تعالي وإن

نعم  وفیر ال ن ت د إسباغھا، وم نعم بع ة الم ران نعم ن كف با من جحود الحق بعد اتضاحھ، وم
ا  ستعین بھم ھ ی نعم المتفضل ویجعالن ن الم وراحة األبدان من العمل اللذین یعمیان اإلنسان ع

ل إن هللا جل ج. علي جحود الحق وإنكاره ي بصر وأق ھ أدن ھ لمت ل ھ وحكمت ھ أظھر قدرت الل
ي بصیرة ا ف ع بھ ھ لینتف سطة أمام ھ األرض منب د ل ھ فمھ ھ لوازم أ ل ، فخلق اإلنسان بعد أن ھی

ا  ي بھ ات الت ھ النبات ق ل ضروریاتھ وكمالیاتھ، وخلق لھ الھواء الذي ال غني لھ عنھ نفسا، وخل
ذي قوام جسمھ داخال وخارجا، وخلق لھ الحیوانات ال اء ال تي بھا تیسیر كمالیاتھ، وخلق لھ الم

ھ التي بھا فتح كنوز األرض، وخلق لھ جعل منھ كل شيء حي، والمعادن  الماء الذي جعل من
ائي األطرف، وسقفا  ھ جو متن ق ل وز األرض، وخل تح كن كل شيء حي، والمعادن التي بھا ف

سقة ا ا منت دا یراھ سا تضيء أب ي نثر فیھ أنجما ال تحصي عدا، وشم ي ف د سابحا ف ساق العق نت
ا ال أفقھا بأكمل انتظام، لكل د یرفعھ ال عم ا ب د ال تحصي یراھ ة وفوائ افع جم ا من  كوكب منھ

ي  اة عل د الحی ائق لفق یتخل نظامھا وال یتحول مدارھا بحیث لو فقد اإلنسان حقیقة من تلك الحق
و: الفور؛ وھذا النظام البدیع الصنعة حجة تنادي ا إذ ل د عبث م أوج ذا ُل ان ھ ا ك ا لم دت عبث  وج

  !!التدبیر لبقائك أیھا اإلنسان ولما وجدت تلك الحقائق لحفظك ممتعا بالراحة واألمان
  

  :نظرة فیما حولك
  

دبر  یم م ي حك ف عل ال متوق ل نجاح األعم ا ب دبیر نظامھ ات وت د أن سیاسة المجتمع وإنا لنج
نوإرادة یبرز تلك الصور بعد إرادة سابقة وتدبیر وقدرة عجیبة ة ولك ا "  غربی سان م ل اإلن قت



ن "أكفره ة، وأذل م ائم الراتع ن البھ ي أن یكون أضل م سان إل نحط اإلن ف ی ، إني ألعجب كی
ة ! الجمادات السفالة، ویحك یا إنسان ة یجھل وظیف م خواص األجسام الحی ر باحث عل إن أكب

 زوبعضھا یفرالطحال ویعجب مما أودعھ هللا في جسمك من الغدد لتي بعضھا یفرز المرارة، 
تھا دیث لو ضعفت غدة عن إفراز ماص بحعفالحلو، فالحامض، فالمذ، فالحریف، فالغض، فال

  !!ال عتل الجسم واختل المیزان
  

  :؟أوالھال زكیت نفسك 
  

وة  ك ق تعلم أن فی ل ل ھ تعق ذي ب ك ال ن إدراك عقل أعجزك ع ا ف ك جلی إن الحق یا إنسان ظھر ل
ین جنب سك عاملة تعجز عن إدراكھا وھي ب ت نف ك جھل ق ألن ك بالجھل المطل م علی ك، وحك ی

التي بھا أنت إنسان تتصرف في كل شيء في السموات واألرض، وتستخدم بھا كل من دونك 
شرف حتىمن العالم  ا ت ا مقام غ بتزكیتھ سموات، وتبل ة ال  تبلغ تزكیتھا مبلغا تخدمك فیھ مالئك

ذاء علىاألفیھ علي قدس العزة والجبروت، مشاھدا وجھ ربك العلي  سان سیر الغ ا إن  علمت ی
من فمك إلي خروجھ من الدبر، وشھدت األعضاء وسیر الطعام وعلمت وظائفھا وخواصھا، 
ة هللا  ا وفھمت عنای فھل اطلعت علي حكم بدائع صنعتھا وذقت حالوة سر ما في كل جزء منھ

  !تعالي بك فیما أنشأ وأبدع وفیما أكرمك بھ ورفع قدرك بین العوالم؟
  

  :العبادةتطور 
  

م یبعث هللا  ھ الضاللة، ل ة وتی اوي الجھال ي مھ ة ف ا طویل معلوم أن األمم الغابرة عاشت قرون
 عبدوا األصنام، حتىمنھم رسوال، ولم یقم منھم عالما مفكرا، ومكثوا في تلك الجھالة العمیاء 

ذوا النجو ار فاتخ ت األفك م ارتق ومھم، ث م وكانت عبادة األصنام خیرا مما كان علیھ ق ة ث م آلھ
ري أن أن رأوا حتىارتقت األفكار فاتخذوا الشمس إلھا  ذلك ت  الملك الحاكم علیھم ھو اإللھ ول

ھ  نة وأن اإلل ف س شر أل اني ع صر ثم وا م ة حكم ي أن اآللھ دل عل ا ی ة م اریخ الفراعن ي ت ف
س  ة"أوزوری و اآللھ ھ " أب ل وأن اإلل م النی ري لھ ة، وأج م الزراع س"علمھ تھم " أوزی علم

د" ابن اإللھ" "آمون راع"الكرم، وأن اإللھ غراسة  نھم لبین سبل الع ى بی وك حت ذوا المل  اتخ
د ة بع الوث  . آلھ د الث ار الھن ي آث د ف د وج سان، وق ي اإلن ي بن ث ف ر التثلی زمن ظھ ذا ال ن ھ وم

ي . المقدس رمز إلي التثلیث وھو ثالثة رؤوس علي  جسم واحد ھ دین مكث اإلنسان یتخبط ألن
ات إال فال یظھر بین ا ن الظلم ھ م م فی ا ھ ل مم إلنسان رجل یفكر باحثا وتلوح لھ ظلمة ھي أق

  .قلدوه
  

د ابرة ببعی م الغ اریخ األم یس ت ك . ول ا هللا تل ل فمح ن باط اق دی ھا اعتن ا أساس ذه البالی ل ھ ك
ات  ي إذا م ان كل نب یھم وك الظلمات والضالالت عمن اقتدوا باألنبیاء صلوات هللا وسالمھ عل

الحق حتىوضعف أباعھ عن تأیید سنتھ وانتشار دینھ، نسخت شریعتھ  ین ب  بعث هللا خاتم النبی
  .وسراجا منیرا. بشیرا، ونذیرا

  
یھم  ّوأراد هللا تعالي أن یبقي نوره علیا ودینھ جلیا، ولكن ال یزال علي األرض أمم أشرقت عل

ون ال ن عی ل م ي ھي أق ولھم الت ون عق ا عی ت عنھ ابتلك األنوار فعمی شأھ نھم رجال ئم، ون  بی
ھ ال  ائھم، ألن دا آلب ن الحق تقلی مفكرون یبغضون ما جاء بھ رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم م
رؤا  تقبلھ عقولھم فمالوا بحسب الظلمة الطبیعیة فیھم، والعصبیة التي اكتسبوھا بمعاشراتھم فق

م ك األم صینین وتل ود، وال ین، والفرس، والھن ة، والفینقی ان، والفراعن م یبعث هللا كتب الیون  ل
ذي ھو مقصد  فیھم رسوال وال منھم وكانوا ن الحق ال ي البحث ع یتخبطون خبط العشواء ف

ھ؟ ر الحق جل جالل ن غی ي الحق م الي ! اإلنسان؛ ومن أین لتلك العقول أن تصل إل إن هللا تع



ول  ل العق وره أھ ادت لن اء، انق ل البلغ ول فطاح ھ عق جدت ل ذي س ل، ال القرآن الجلی ا ب أغنان
س دادهال اده وإم ة إیج سان وحكم ة اإلن ھ حقیق ا ب تبانت لن تھم، . لیمة واس ل بحقیق م الجھ غ بھ بل

ري والعمى ا لنكره أن ن ردا، وإن سان ق وا أصل اإلن ي أن جعل القھم، إل دعھم وخ ور مب ن ن  ع
ن إنسانا درك األسفل م ي ال نحط إل ف ت سانیة كی ك الصور اإلن ي تل  یعتقد ھذه العقیدة حزنا عل

  !.لة أن تكون في مقعد صدق عند ملیك مقتدر؟النار وھي مؤھ
  
  
  

  :األوربیون صورھم إنسانیة وحقائقھم حیوانیة
  

ھ فتتوجھ  ا یتجر فی ي شراء م ا إل ًأنت أیھا اإلنسان یكون أبوك أو أخوك تاجرا وتكون محتاج ً
سك  ي نف دت ف ھ أو وج شتري من ت أن ت ره أبی د غی ا عن ل مم للشراء منھ، فإذا لم یكن الثمن أق

وكعلیھ و أب ھ وھ شراء من ن ال ھ ، وامتنعت م و اشتریت من ك ل ك، وإن سك ومال ك نف ذي یمل  ال
ولكن العقل یأبي علي العاقل أن یقبل إال ما . بأضعاف ما تشتري بھ من غیره لكنت فاعل خیر

شتري . فیھ الخیر لھ في حالة ومستقبلھ وما یري نفسھ راضیة بقبولھ ك أن ت ف یمنعك عقل فكی
ع من والدك بأكثر م د؟ وترضي أن تبی دك شيء زھی ما تشتري من غیره، والذي خسرتھ لوال

ول  دة تق اد برجل ذي عقی سلیم واالنقی ك بالت دك ومال ك وشرفك ومج ور عقل نفسك الكریمة ون
ساني : وذي أعمال تقول للنفس الطاھرة الزكیة! ًاقبلني قھرا عنك: للعقل فارقي ھذا الجسد اإلن

رة! وال تبحث وال تعمل لغدلیحل محلك نفس بھیمیة ال تفكر  ساني والغی شرف اإلن : ثم تقول لل
و  ا ھ زھین عم م من رب فجعلھ فارقا ھذا الھیكل اإلنساني، فإن من بني اإلنسان من حل فیھم ال
رب،  من فطرة البشر ألن الرب حلَّ في جسمھم فصارت قواھم الحیوانیة ممزوجة بصفات ال

ا وال لباسا، أرج امرفال ینتصب ذكر الواحد منھم ولم أدخلھ في ف ًة، وال یشتھي ماال وال طعام ً
ر  ل فیقھ ىفتسمع النفس وتطیع ویأبي العق رة حت ھ الغی ذ مع ساني ویأخ ذا الجسد اإلن ارق ھ  یف

ھ،  ل المضيء ل ور العق ن ن ًوالشرف فیصبح اإلنسان مجردا من النفس الفاضلة الطاھرة، وم
ة، ویصبح والصورة صو رة الكرام ال ومن شرف الفضیلة وغی ا ق ة كم سانیة والحقیق " رة إن

وال" دارون سلب األم ھ ل ھ آل ذي جعل یده ال ھ س ھ علی ا یلقی اكي م رد یح ة ق ل . حقیق ذلك أھ وك
ھ ر هللا عنھم بقول د أخب ردة، وق م ق ا ھ سوا أناسي وإنم ول لی ت العق سورة ( األدیان التي حارب

ا أن فإذا فسرنا). ٦سورة المائدة آیة : ( وقولھ تعالي) ٤٤الفرقان آیة  ر لن القرآن یظھ  القرآن ب
ن  ل م ان أض ط أو ك اكي فق القرد یح ان ك ھ ك لم ل ھ وس ر عقل ذي یقھ دین ال ل ال سان إذا قب اإلن

  .األنعام
  

  :دین أوربا یرغب في العیشة الحیوانیة
  

ان  ي أذھ ررة ف ون مق ة تك ك الحقیق ادت تل د ك ذ دارون، وق ا تالمی ل أورب أكثر أھ ب ف َال تعج
یم الدین المسیحي ترغب في العیشة الحیوانیة، وھو یعتقدون أنھ ابن  الشرق، ألن تعالنصارى

أستغفرك اللھم من حكایة أقوال . هللا فلم یرغبھم في العیشة الحیوانیة إال لیرجعھم إلي أصولھم
سان ي اإلن ن بن د م شر ألح ت . من ال یعقلون، وأعوذ بوجھك الكریم من أن أقصد ال م وأن اللھ

 ال أرید إال الخیر، فانزل یا إلھي بیاني ھذا من قلوب الذین بنتقدون سبحانك تعلم ال غیرك أني
  .يوأحفظنعلینا منزلتھ من قلبي من القبول 

  
ر أن  ا، وأخب ولما كان الدین المسیحي أوجب علي الناس ترك الدنیا وكرھھم في العمل لھا فیھ

أمر  م ی ذه ول ا تالمی زوج أم م یت نھمّالغني ال یدخل الملكوت، ول دا م ان ًأح الزواج وك اول ب  یتن



اس دي الن ن أی ھ م زویج  طعام دة أو بت زواج مرة واح رك ال أمر بت د أن ی ان وال ب ل ك ال عم ب
صناعة  یم ال أمر بتعل والحرف وال بالزراعة وال ًواحدة فقط، وإال مات الناس جوعا، ألنھ لم ی

ة والرھبانی. ًبالعمل مطلقا للدنیا فیھا ن الكسل والبطال سیح دی ن الم ات فكأن دی ة، وسكني الغاب
ري أن أھل . والكھوف ذلك ت ارول ي األفك ي بن ي تحتم عل سیحیة الت الیم الم نھم طالعوا التع  م

م أن أصل  اون، حك تالف والتع ن االئ نعم هللا م ع ب ة والتمت اإلنسان أن یترك الحضارة والمدنی
ات اإلنسان قرد، وأنھ البد وأن یؤمر بالرجوع إلي ما كان علیھ من العیشة في الكھ وف والغاب

ول ذي دعا دارون أن یق ا ال ا، وإال م اع بھ : وترك استكشاف أسرار الكائنات وخواصھا لالنتف
ي  البراھین الت ا ب و مبرھن رد، ویق ئًإن أصل اإلنسان ق ب تنب ة واختالل تركی ساد العقلی ن ف  ع

  .أمزجتھ وضعف المجموعة العصبي
  
  

  :مقتضیات التكوین
ي  اإلنسان میجحدنعم لیس بعجیب أن  ائق الت ده؛ ألن الحق وجده، أو ینكر من بنعمھ وفضلھ أم

ال وذوق . كون منھا اإلنسان تقتضي أن یكون في الدرك األسفل من النار ان واإلقب وإنما اإلیم
ائق تقتضي  ك الحق ت تل و كان سانیة، إذ ل ھ اإلن ي مقتضي حقائق د عل حالوة التوحید بفضل زائ

سان د إن ا وج ھ لم الم ل ق واإلس ة للح ھ األرضالھدای ي وج افر عل اس .  ك ر الن ري أكث ا لن وإن
الي ال تع تھم ق : أسرع إلي الكفر من اإلیمان، وأمیل إلي المعاصي من الطاعات لمقتضي حقیق

  )١١١سورة األنعام آیة ( 
  

 شيء زائد عن الحقائق یتفضل هللا بھ علي من یشاء والتقوىاإلیمان، والتوحید، وذوق حالوة 
التمن عباده وإنا قد سمعنا  ھ وب ا أوحل فی ع إلھ سانا ال یضر وال ینف م أن إن سان حك اتر أن اإلن

ن أنكر وجود  سان م ن اإلن إن م سھ المحسوسة ف اإللھ أو ابن هللا ال عجب إن أنكر اإلنسان نف
ھ ومصطفاه ومنحك  ة حبیب ن أم ك م د وجعل ك للتوحی ذي وفق سان ال نفسھ، فاشكر هللا أیھا اإلن

ھ، واعتق الخشوع والتسلیم ان لحكم ن ك ي م ھ إال عل م یتفضل ب ك فضال ل د أن هللا تفضل علی
درك  ي ل دین ف م مخل در أن یجعلھ ن ق ضل مم ذا الف لب ھ الي س ذھبك، وأن هللا تع دتك وم عقی

  .األسفل من النار وال یسأل عا یفعل
     

  :عاقبة المكذبین والملحدین 
  

ار  ي الن سك ف ت بنف شر_ أیھا اإلنسان اعتقد أنك إذا ألقی ن أن _ ور وھو شر ال را م ًیكون خی
ا أن تحزن  ا شیطان إم ستر فیھ سان ت ك إذا رأیت صورة اإلن دة؛ ألن ترى من یعتقد تلك العقی
ة  ي ھاوی خوفا على نفسك من سوء العاقبة، أو تغشى أن یوقعك فیما یغضب هللا، ویھوى بك ف

ا مم: إذا سمعت یا أخي مثل ھذا الكالم فقل !. البعد عن هللا تعالى ى أعوذ ب ن أضلھم هللا عل
  !.علم 

  
شوا أضیعھاعلى تلك األنفاس النفیسة التي ! أكتب وأنا آسف  وم نب ع ق ور م ان الن ي زم ا ف  وأن

ذا . القبور  ن ھ سخر م د ی ھ بالتوحی ور هللا قلب ن ن وإنى على یقین حق أن كل ناطق بالضاد مم
  !.الكالم حفظ هللا أھل التوحید بما أودعھ في قلوبھم 

  
ذه  ل ھ د حم وا وق ن وجھ شرق مم ى ال دوا عل ن وف ض م سدة بع ار المضلة واآلراء المف األفك

ضر،  ا ی اس بم تغال الن دل الش ق والع داء الح خرھم أع ع، وس روة المجتم ك ع وھھم لف وج



سوا  ذین أس شرون ال نھم المب دانا م ات ووح شرق زراف ى ال أقبلوا عل ع ، ف ا ینف اتھم عم والتف
  ا المستشفیات والمدارس لھذا، ومنھم من ادعو

  
  

ذه  م بھ الق لھ ن ال خ ا م رد ودع سان ق ل اإلن ت أن أص ستار یثب ذا ال ت ھ ام تح سفة وق الفل
الیم  األباطیل، حتى صارت أحادیث الممرورین والمرضى بالجنون ممن تلقوا في صباھم التع

أفواھھم ( وخدموا ھؤالء الوافدین قال هللا تعالى المدارسفي تلك  ور هللا ب وا ن یریدون أن یطفئ
افرونویأبى  ة )(هللا إال أن یتم نوره ولو كره الك ة آی نھم دون : ھؤالء) ٣٢سورة التوب وم دی ق

ول  ھ العق اق فنب ع اآلف ي جمی شمس ف ور ال سرعة ن شر ك المي انت ور اإلس إن الن ولھم ف عق
سیادة ومحو  ن زوال ال ا م اس خوف ي وجوه الن ًواألفكار؛ ولكن أكابر األمم وساداتھم، وقفوا ف

رت الریاسة، فأبقوھم  ھ، ففت وب بغضا للحق وحاملی على ما ھم فیھ من الظلمات، و مألوا القل
العقول وسبحت في ظلمات األباطیل ولھم العذر؛ فإن دینھم ال تقبلھ العقول، وبغضھم للحق ال 
ستنیروا  م ی م ل ذر ألنھ م الع اء فلھ شوء واالرتق الوا بالن ور، أو ق شوا القب یجعلھم یألفونھ، فإن نب

  .ھتدوا إلى ركن مكین منھ ولم یتقبلوا العلم النافعبنور الحق ولم ی
  

  :ائعة النھار ال یراھا الخفافیش ر فيالشمس 
  
   لمن لھ بصر یبصر الشمس أن یقھر الوطواط على الخروج نھارا من حفرتھ؛ ألنھسلی

  . بھ نورھا وكذلك ھؤالء فقدوا عیون القلوب التي تبصر بھا الحق الذيفقد البصر 
  

وم وال ا وأن الل ر نورھ ف ینك اءتھا كی ق إض ى أف شمس وف رص ال ت ق ن تح ى م ب عل عت
ي  ن ھو ف ف بم ار؟ فكی ن الن وحرارتھا ویخلد إلى ظلمات العمى ویھوى إلى الدرك األسفل م

 یغتر بصحیح الجسم مریض - التي نفس واحد بھا خیر من الدنیا وما فیھا -العافیة الروحانیة 
ن : لیھدموا أساس دینھم الذي یقول اإلنسان قرد : ھؤالء یقولون ! النفس ؟ الن ھو هللا، أو اب ف

ل  ى تحوی وق إل نفس تت ا؛ وال ة غیرھ ى ظلم ة إل ك الظلم ن تل رارا م ھ ف ھ اإلل ل فی هللا،  أو ح
األحوال ولو كان من نار إلى نار، ولكنك أیھا المسلم تشھد من تفضل هللا بأكمل النعم لك على 

 تشھد لھ أنھ  عبد و رسول یدعوك إلى - علیھ وسلمصلي هللا–یده وھو سیدنا وموالنا محمد 
ا : (الحق الذي تحس بنعمھ وتلمس إحسانھ وكم قال لك  ى أنم وحى إل ثلكم ی شر م ا ب ا أن قل إنم

قل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا إال ما شاء هللا : (وقال لك ) ١١٠الكھف آیة )(إلھكم إلھ واحد
ب  م الغی ت أعل و كن ن الخیال ول تكثرت م وم س شیر لق ذیر وب ا إال ن سوء إن أن سني ال ا م ر وم

ك )١٨٨األعراف آیة )(یؤمنون ال ل ھ فلیعمل عمال صالحا وال : (وق اء رب ان یرجو لق ن ك م
د ھ أح ادة رب شرك بعب ة )(ی ف آی ن هللا ) ١١٠الكھ ھ م أمور أن یقول ك وھو م ھ ل ك یقول ل ذل ك

سك ھل بعد تلك األنوار وظھور تلك األسرار لك أیھا الم. تعالى ى بنف ك وتلق ض عینی سلم تغم
ًفي ھاویة الظلمة وحضیض اللعنة معتقدا أن رجال سئم دینھ لفساده في نظره وتخلص منھ بما 
ن الحق ؟  ھ م ت علی ا أن شك فیم ھ وال ل كالم ى نق سارع إل د فت م وفكره الفاس ھ المظل ھ عقل یقبل

و أ ذي ھ دي ال وس المع رض النف ن م ا م سلمین جمیع ي والم ا أخ اذك هللا ی اء أع ن الوب ك م فت
  .وأضر على النفوس من البالء

الرد  ام ب واني أنصحك وكل فرد ظن أنھ یسود بنشر تلك األباطیل وتجدید تلك الضالالت والقی
رح  ة تف واب غای ك األب تح تل ذا، وف ساده ھ ین لف علیھا أن یریح نفسھ، فالباطل ال یحتاج إلى مب

ة كاألجسام المریضة تكره ال ة، بھا تلك النفوس الخبیث ث األغذی ى خبی ل إل دة وتمی وم الجی طع
  ًوترى كثیرا من المرضى یأكلون 

  
  



ذلك  ة، وك ن األغذی ب م ي الطی ضا ف شطة بغ ل وال واع الفلف األمالح وأن ذذون ب ین، ویتل الط
مرضى النفوس یكرھون الحق، وما یتقرب بھ إلیھ، ویحبون الباطل وما یوصل إلیھ، حفظ هللا 

راض األ ن أم المي م ع اإلس دالمجتم الق بالتقلی داء هللا ! خ ن أع ا م سلمین جمیع وأراح الم
داء ولھ وأع سلمینورس ر للم داء الخی د وأع ھ المجی ى!  كتاب ة حت المیة الحق اة اإلس ا الحی  نحی

ھ مجیب -صلي هللا علیھ وسلم-عاملین بكتاب هللا وسنة نبیھ الي إن دود هللا تع  محافظین علي ح
ھ ولوال أني في زمان التحصیل لكتب. الدعاء ا ینال دار م م مق سان یعل ة تجعل اإلن ت رسالة وافی

  .من الخزي والذل بنبش القبور في عصور النور وهللا یوفقنا لما یحبھ ویرضاه
  
  
  
  
  

  الباب الثالث
  أصحاب المذاھب والمضلة واآلراء الفاسدة

  والعقائد المفسدة
  
  

  :دعاة الصالح واإلرشاد
َّإن كثیرا من الناس یدعون الصالح، والتقو یس ً ي قبضة إبل ى، والعلم، واإلرشاد ونواصیھم ف

غ الغرور بالرجل  د یبل یوسوس إلیھم باألكاذیب واألباطیل فیقولون على هللا ما ال یعلمون، وق
دم  و یھ ن رسولھ وھ ن هللا وع تكلم ع دم ومؤخر، وم افع، وضار، ومق ھ ن د أن ى یعتق ّمنھم حت ّ

ًعیة واألحكام واآلداب معتقدا أنھ یتكلم عن الشریعة من أعالھا إلى عالیھا، ویمحو اآلثار الشر
ة هللا  ي لعن نغمس ف و م سھ وھ رورا بنف ھ غ صدقونھ ویزیدون اس ی ن الن را م رى كثی ًهللا، وت ً
ع هللا  ة اآلداب م ر رعای ن غی واه م م ھ ا یالئ سب م ى ح سنة عل رآن وال أول الق ضبھ یت وغ

ارمن كذب على متع: (قال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم . ورسولھ ) مدا فلیتبوأ مقعده من الن
سلم ). ٦١آل عمران آیة )(العنت هللا على الكاذبین: (وقال تعالى ان ال ی م اإلیم سلم ذاق طع وم

  .إال   ولرسولھ وألولیاء هللا العاملین بكتاب هللا وسنة رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم
  

  :شتان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان 
  

ن وجودھم قولي ھذا ال ی اھم ع ھ فأفن ن خلق ن أحبھم م ھ م ذب إلی الى ج جعلني أنكر أن هللا تع
ى، ألن هللا  الرفیق األعل ة ب وبھم معلق بوجود شھودھم، فیراھم الناس یمشون على األرض وقل

ن ا ام م امھم مق ذینصأق ر وال ذكر األكب ل ال م أھ سھ وھ ر  طنعھم لنف وان األكب الون الرض ین
جاھدوا أنفسھم في ذات هللا . وا فیھا وھم أحوج ما یكونون إلیھاصغرت الدنیا فى أعینھم فزھد

م .  ما استوعره المترفونااستال نوحتى  وعلموا سر الحكمة اإلیجاد واإلمداد حتى بلغ بھم العل
، وال یفرحون إال بفضل هللا  ، وال یرضون إال  عین الیقین أو حق الیقین، ال یغضبون إال 

  .ال با تعالى أولئك ھم أولیاء هللاوبرحمتھ، وال یأنسون إ
ى  أما من توعدھم هللا بالخلود في النار بأتباعھم خطوات الشیطان التي من شرھا أن یقولوا عل
دنیا  دار ال ك ال ي تل وا ف ذب لیتنعم هللا ماال یعلمون، وھم أھل البھتان الذین یفترون على هللا الك

اع الحظ والھوى بما یوقعھم یوم القیامة في نار جھنم، أعاذنا ن أتب ھ الكریم م  هللا تعالى بوجھ
ضلة دع الم ن الب نھم !  وم ا، فم ون علین ون ال یخف اال یعلم ى هللا م ون عل ذین یقول وان ال

الى  دنیا وحضور مع هللا تع ن ال اء ع ي فن م ف اس أنھ الشاطحون والتائھون الذین یظھرون للن



ى وكذبوا الن أھل ھذا المقام جائعة بطونھم، عاریة أبدا ادھم، سكنت نفوسھم إل نھم ظمآنة أكب
د أن  ن هللا بع ھ، رضوا ع دون وجھ ربھم وصبرت مع الذین یدعون ربھم بالغداة والغشي یری
اس  روا الن درة بكسرھا، آث ین ال دال وب ِرضي سبحانھ عنھم، ال فرق عندھم بین الدرة بضم ال ُ

م؟ ًبحطام الدنیا، وقھروا أنفسھم جھادا ومنافسة في نیل رضوان هللا ن ھ م؟ وأی ن ھ ر وم  األكب
  !.فلیتق هللا  الضالون المضلون فإن عذاب هللا شدید

  
  

  :سر العداوة البینة من الشیطان لنا
  

ا، ) الطھور المدار: ( كتاب فيلقد بینت لك أیھا القارئ  شیطان لن ن ال ة م داوة البین سر تلك الع
دخل وأشرت لك إلى معنى الشیطان وما فیك منھ مما یتصل بقلبك، وأ ي ی ھ الت علمتك أن أبواب

الخیر  ك الجوارح ب منھا علیك ھي جوارحك المجترحة وشرھا بطنك فإنھا المعقل الذي یمد تل
ي  دخل ف ال ت شھوانیة ف نفس ال ى ال اق عل ًأو بالشر، فاحذر أن تكون عبدا لبطنك ، وضیق الخن

ص اح فی ى المب اح، بطنك إال الحالل الطیب على قدر الضرورة، واحذر أن تتوسع ف رعك الكف
ك رسول هللا  دنیا، وشرح ل ھ وسلم–وقد بین هللا لك قدر ال ن -صلي هللا علی ك م ي علی ا خف  م

ة  اح، ومالزم الم المب ة الك سھر، وقل الجوع، وال ى هللا إال ب لون إل ل الواص ا وص رآن، وم الق
ھ سبحانھ  س ب وال . الخلوة محاسبة للنفس ومراقبة لجالل هللا ومشاھدة لجمالھ العلى حیث األن

   تصحب إال من ثقل میزانھ بما
ھ  ان علی ا ك ى م ذ عل ض بالنواج ن الع ولھ وم ع هللا ورس ا واألدب م م ب ن العل ھ م ع فی وض

ول هللا  لم –رس ھ وس لي هللا علی ائط ، – ص ھ الح ك وج الف ذل ا خ رب بم حابھ، واض  وأص
اال یعلمون وأطلب العلم من العارفین ولو بالصین ، واحذر من محبة الذین یقولون على هللا  م

ة وم القیام ھ. فان محبتھم ذل لغیر هللا فى الدنیا، وعذاب شدید ی ن الفتن ا هللا م خصوصا ! أعاذن
صماء اء ال ان العمی ذا الزم تن ھ وى-ف ل الھ وب أھ ذبت قل ي ج ضالون - الت ھ ال ا أبتدع  مم

الد  ي ب دنیا ف م ال االمضلون الذین تلقوا عل رتھم  ورسولھ وأورب ت غی ذین ذھب اعھم ، ال أطم
  .فیما في أیدي أعداء هللا من زینھ الحیاة الدنیا

  
  :حقیقة اإلنسان 

شاء  ل الفح اھر بعم ن التظ ارھم م ن آث راه م ا ن شیاطین بم اع ال ذا أتب ا ھ ي زمانن ر ف د كث وق
سدة د المف دة والعقائ ذاھب المضلة واآلراء الفاس ة . والمنكر، وبتعصبھم ألھل الم وال اإلطال ول

د على القارئ لبینت أ دعھم بع ن ن ذا ولك ا ھ ي زمانن نواع الذین یقولون على هللا ماال یعلمون ف
الى ھ تع ون: (قول ث ال یعلم ن حی ستدرجھم م ة )( سن راف آی دینا ) ١٨٢األع سأل هللا أن یھ فن

ًصراطا مستقیما ً.  
  
  
  

ي  صیرتھم الت دم ب ق لع ر الخل م ش اال یعلمون، إنھ ى هللا م ون عل ن یقول اع م ك أتب ا أعرف وھن
ك ینظرون  ین، وتل ین أو حق الیق بھا إلى الحقائق التي تجعلھم من أھل علم الیقین أو عین الیق

ن  ان أضل م صیرة ك ك الب إذا حرم تل اه، ف سان بمعن سان إن ى أن اإلن ب ھي الحجة عل المرات
سمى ذي ی القرد ال ھ ك سان ولكن ورة اإلن ى ص ھ عل ر أن ي األم ا ف ة م سائمة، وغای ائم ال : البھ

ذيأو ك" إنسان الغابة" سمى: السمك ال سان البحر: "ی ھ " إن ى رجلی رد یمشى عل ة ق ى الغاب فف
ھ ال ینطق، : ویعمل أعمال اإلنسان  ھ إال أن ن الغضب، والرضا، والضحك، وتحصیل قوت م

ل  ى أھ اھرة عل ة ق ق حج ده النط ةوفق ائلین الجھال ائق الق رد:  بالحق لھ ق سان أص وان . إن اإلن



سدهًرأیت رجال یسلم لغیر الحقائق التي  ا فیف ھ علم بح ل ذره وال ت سى . یقبلھا العقل فاح ال عی ق
لم إذا  )ال تلقوا الجواھر تحت أقدام الخنازیر: (ابن مریم علیھ السالم  ھ وس وكان صلي  علی

حابھ  ال ألص ین ق وم الیق ى عل تكلم ف ابكم: (أراد أن ی وا ب ول )  أجیف م یق وه ث یكم (أي أغلق أف
ً فاقد القابل ولو كان عابدا زاھدا والغریب ھنا وهللا أعلم ھو) غریب ً.  

  
  :حرمان أتباع أھل المذاھب المضلة من القابل 

  
الى ال تع ا: (ق ھ أباءن ا علی ا ألفین ع م ل نتب الوا ب زل هللا ق ا أن وا م م أتبع ل لھ ة )(َوإذا قی رة آی البق

نعلم یبین هللا لنا حرمان من أتبعوا خطوات الشیطان من القابل الذي یقبل عن هللا آیا) ١٧٠ تھ ل
سالم -أن تلك اآلیات الجلیة في الكائنات، وأن ما جاء بھ الرسل  ات - علیھم ال ن البین ا - م  إنم

ھ سبل هللا  ستبین ب ورا ت الى، ون ھ سبحانھ وتع ًھو حجة على من لم یجعل هللا لھ عقال یعقل عن
ال صلي. تعالى ھ، ق ھ آیات ل أسرار هللا ویفق ھ یقب ل فان لم وأما من منحھ هللا القاب ھ وس :  هللا علی

دى هللا: (وقال تعالى). المؤمن یكفیھ قلیل الحكمة( دى ھ ة ) ( إن الھ وسبب ) ٧٣آل عمران آی
لم-نزول ھذه اآلیة أن رسول هللا زل هللا - صلي هللا علیھ وس ا أن ى العمل بم ود إل ا الیھ ا دع  لم

ن عوف  د ب ن جارحة وخال ع ب ال عنھم راف ا : "تعالى أخذتھم العزة باإلثم فق ا ألفین ع م ل نتب ب
  .وخصوص السبب ال یقتضى خصوص الحكم فالسبب خاص والحكم عام " علیھ أباءنا

  
ھ  ى األرض : (وھذه اآلیة الشریفة خبر عمن خاطبھم هللا تعالى بقول ا ف وا مم اس كل ا الن ا أیھ ی

ن ) ١٦٨سورة البقرة آیة )( حالال طیبا ى فصیح الكالم م ة ف ى الغیب والخروج من الخطاب إل
  .لمعجز ا

  
الى ھ تع زل هللا: (وقول ا أن وا م راف)(اتبع ة األع واأى ) ٢٠ آی ھ أعمل ى حبیب زل هللا عل ا أن  بم

لم ھ س الوا . محمد صلي هللا علی الى وق الفوا أمر هللا تع ا: "(فخ ھ آباءن ا علی ا ألفین ع م ل نتب )( ب
ة  رة آی ولھ) ١٧٠البق ادا برس را وعن ا كف ا ب ھ آباءن دنا علی ا وج ل بم ًأى نعم ھ ً لي هللا علی  ص

یئا : (وأخزاھم بقولھ  فشنع هللا علیھم. وسلم، وتكبرا عن الحق  ون ش اؤھم ال یعقل ًأو لو كان آب
  )١٧٠البقرة آیة )(وال یھتدون

  
  

  :العاقل حقا من عقل عن هللا تعالى 
  

سى  سالم -والمراد بآبائھم ھنا ھم آباؤھم الذین ضلوا في زمان موسي وعی ا ال ده - علیھم  وبع
ھ الذ ین شنع هللا علیھم فى أوائل البقرة، ولم یقع منھم ھذا الخالف إال وھم على بصیرة بما أثبت

سالم  شنع . هللا من بعثة حبیبھ ومصطفاه من ولد إسماعیل في سفر الخلیل، وموسى علیھما ال
  هللا علیھم بتلك 

  
  

ة الم المالئك ین ع المین ب ین الع طا ب سان وس ق اإلن ھ خل ل جالل ھ ج ة ألن ائم ، اآلی الم البھ  وع
ة  رات الالزم ل الخی ومنحھ عقال یستعملھ في تدبیر شؤونھ ، وتدیر أعمالھ، والمسارعة إلى نی

ا ع فیھ شرور أن یق ن ال تحفظ م ھ، وال رات . ل درك أن الخی روریا لی م ض تعمالھ لھ ل اس وجع
وان د سان حی دین ألن اإلن ى ال ا الكونیة ال تنال إال باستعمال ھذا العقل؟ وقد فطره عل ي فكم ین

ا  ة فینظر فیم وره الدینی ي أم ستعملھ ف ھ أن ی ان ینبغي علی ة ك وره الدنیوی ي أم استعمل عقلھ ف
اد  ون وعب د مربوب ا ، عبی ن علیھ حولھ من الكائنات نظر متعقل، لیعلم أن ما على األرض وم



لیس على وجھ األرض من یملك لنفسھ منھم ضرا وال نفعا، بل وال في السماء من . مقھورون
ى أج ھ ف یس فوق ھ ل رامھا العظام وطبقاتھا المتناھیة فى السعة ما یضر أو ینفع بذاتھ، فیحكم أن

ھذا العالم أجمع إال هللا، وما عداه ومن عداه آثار رحمتھ وأسباب وضعھا سبحانھ؛ لیظھر لمن 
ان أضل  ان ك أحبھ، فمن أھمل ھذا العقل وقتلھ وقلد غیره تقلیدا أعمى من غیر حجھ وال برھ

  .األنعام من 
  
  

  ! ؟الفطرةبم یفتخر أھل العقائد المفسدة وعلومھم فنون تدعوا إلیھا 
  

ضب هللا  توجبوا غ م اس ة أنھ صیرة وال حج ر ب ن غی ائھم م دوا أب ن قل الى لم ین هللا تع د ب لق
ا -وانتقامھ؛ بأن العقول التي تبحث في ھذا الكون   حتى تخترع اآلالت واألدوات التي تغیر بھ

دالئل -تعبد بھا عباد هللا وجھ األرض وتس ن ال ات م ك الكائن ي تل ا أودعھ هللا ف  ولم تبحث فیم
ة -على وحدانیتھ  الى باأللوھ ده سبحانھ وتع ى تفری  من اآلیات الدالة على قدرتھ وحكمتھ وعل

س  ول أخ ن عق ى م ول أدن ك العق ت تل صفاتیة ، كان مائیة ال ة األس االت الذاتی ة والكم والربوبی
ع المضار الحیوانات ، ألن ك افع ودف ب المن ھ جل درك ب ل ی ھ عق سافلة ل واع ال ن األن ل حي م

ال،  ى كھوف الجب ارات وف ى المغ ن األرض وف ي بط ھ الحجرات ف ا یصنع ل ا م درة، فمنھ بق
وق ات ف وش لحرب اخصامھ  ومنھا ما یصنع لھ القصور العالی ود الجی ا یق ا م األشجار ومنھ

ى  جزیرة مدغشقر، ومنھا ما یصنع افيكالقرده  اون عل ا یتع ا م ر والبحر، ومنھ ین الب ق ب لنف
ر  ا أمھ ن اتقانھ ز ع سدسة یعج رات م یة بحج ا ھندس ھ بیوت صنع ل روریاتھ وی ب ض جل

ما یخرج أوالده : فمن الحیوانات. المھندسین، وغیر ذلك من أنواع تربیة اإلناث منھا ألوالدھا
سرعة من بطنھ ویضعھ في كیس تحت بطنھ لیتمم حملھ، وبعضھا تلد فیفر  ھ ب ن أم ود م المول

سانھا  سانھا ول ھ بل ا لتنظف ا منھ رى وراءه حب ھ تج لة وأم ریح المرس ن ال رع م ا أس ون فیھ یك
م یرجع  ى الرمل ث د خارج البحر عل ا یل ا م كالشوك لو لحستھ لقتلتھ فینجو منھا بعدوه، ومنھ

  .إلى البحر فیرى أوالده بالنظر إلیھا وسبحان القادر الحكیم 
ذا بحسب ھذا ما فطرت عل ن ھ ى م یھ األنواع الحیة السافلة، فیكون ما فطر علیھ اإلنسان أرق

ن  ات م ضروریاتھ، وال یحكم على اإلنسان بأنھ عاقل حتى یدرك عقلھ ما ھو ظاھر في الكائن
ائم  ن البھ اآلیات القائمة على وحدانیة هللا تعالى، فإذا لم یدرك ھذا حكم على نفسھ بأنھ أخس م

  ومن . الراتعة 
  
  

ون . حكم على أن أھل الكفر با أناسي معنى جعل الحقائق م ال یعقل ى ألنھ نھم أناسي مبن ولك
ا یعجز  ائم أن تعمل م إال بالعقل المكتسب الذي دعت إلیھ الضرورة كما دعت الضرورة البھ

  .اإلنسان 
  
  

  :عالم النباتات أكمل عقال في نیل ضروریاتھ من اإلنسان 
  

نباتات أكمل عقال في نیل ضروریاتھ من اإلنسان فإنك ترى األزھار وھنا أشیر إلى أن عالم ال
رى  ا، وت ى غروبھ ا إل دور معھ روقھا، وت د ش شمس عن ى ال ول إل صغیرة تتح ات ال ي النبات ف
ى  ا حت ى غروبھ األشجار الضخمة أول فرع منھا یتجھ حیث شروق الشمس، والفرع الثاني إل

شمس ال یضر أخاه بظلھ، والفرع الثالث یرتفع إلى  األعلى وكل ذلك لتتمتع الشجرة بحرارة ال
ل إذا  ونورھا، وكل نبات یكون في ظل یمتد رأسھ ناحیة الشمس ولذلك فإنك ترى بعض النخی



ارا  دة أزھ شجرة الواح ي ال كان بجانب نخلة تحجب الشمس عنھ یمیل شرقا أو غربا؛ وترى ف
  .ذكورا وأزھارا إناثا فیلقح بعضھ بعضا 

  
  :طر على اإلنسانیة أوربا المادیة خ

  
ھ  ظھر لك أن ما بلغ إلیھ اإلنسان مما یقولون علیھ مدنیة واختراعا وتفوقا كل ذلك مفطور علی

   :اإلنسان كما فطرت علیھ الحیوانات من النباتات، ولذلك یقول هللا تعالي 
ل نفى سبحانھ وتعالى عنھم) ١٧٠البقرة آیة )(لو كان أباؤھم ال یعقلون شیئا وال یھتدون(  العق

ذت األرض  ى أخ ى حت ي الرق ذ ف و اخ دن آدم وھ ن ل سان م ع أن اإلن ن هللا م ل ع ذي یعق ال
ا  م م ة أنھ ا، والحقیق ادرون علیھ م ق ربھم أنھ سھم وب م بأنف ا بجھلھ ن أھلھ زخرفھا وازینت وظ
اھر  ة بظ وم المتعلق رف، والعل ون، والزخ صناعات، والفن ن ال وه م ذي عقل یئا ألن ال وا ش عقل

ةالحیاة الدنی ائم الراقی واع البھ ن أن وع م ھ ن ن أن سانیس، : ا ال تخرج محصلھا ع القردة، والن ك
ابلیین،  رة والب ة، واألكاس ن أن الفراعن ن ظ ھ؛ وم ور الرحال ل، والطی ل، والخی والنمل، والنح
ا أو  كان أمریك ا وس ارة أورب كان ق فر س ي األص دھر، أو بن یھم ال ى عل ن أخن ورین مم واألش

ور اإلسالم، األنواع الحمر والسود  م یستضیئوا بن ن ل سودان ع من سكان الصین والیابان وال
دا  یھم مؤی زل إل ا أن الى م ن هللا تع وا ع ون لعقل انوا یعقل و ك م ل ة؛ ألنھ د أخطأ الحقیق یعقلون فق

یئا وال : (بالحجة الدامغة والدالئل القیمة، فھم كما قال هللا تعالى ون ش اؤھم ال یعقل أو لو كان أب
ا والھم). یھتدون ل حق ة ألن العاق زة ھنا لالستفھام توبیخا، فإثبات هللا أنھم ال یعقلون شیئا حقیق

ذا جاھل ال . من عقل عن هللا تعالى ة فھ القوة والحیل أما من أخترع أو تفنن أو قھر خصومھ ب
  .یعقل، ما لم یكن ذلك بعد إیمان با تعالى وعمل بأمره ووحیھ 

  
الىھي بیان س: الھدایة " وال یھتدون" ى هللا تع الكا إل ا س نھج علیھ ى ی د حت ھ . بیل هللا للعب فقول

وم " وال یھتدون: "سبحانھ سنة، والق ان ال اب وبی ات الكت م بآی ین لھ الى تب ، أى أن سبیل هللا تع
  لما سجلھ هللا 

  
ات هللا  ھ آی ن أن تفق ون البصیرة ع ل ألن الھوى أعمى عی د القاب ة لفق ون الھدای علیھم، ال یقبل

ة وھ. تعالى ذه اآلی ي ھ د ف ین ألھل التوحی ة تب ة : نا إشارة خفی د ھدای در لعب وھي أن هللا إذا ق
ده  د أبع ة لعب در الھدای م یق ة، وإذا ل ل حكم ى الحق بأق ذب إل ھ ینج ھ وجعل جعل لھ نورا في قلب

  .الحظ والھوى والتقلید األعمى عن فھم الحجج والدالئل وظن أنھ یحسن صنعا
  

  :أیھا المدعى أن اإلنسان أصلھ قرد
  

ت ! مالك ایھا اإلنسان تقول الباطل  ق الجاھل وأبی فإذا ظھر لك الحق تعصبت تعصب األحم
ك  إال أن تجعل الباطل حقا وقمت فانتحلت حججا یأبى القط أن ینتحلھا إذا خطف قطعة لحم من

ذنب ال ذنب والم ا م ن عصاه،  یأخذھا ویفر منك على الجدران كأنھ یقول لك أن ب م أمن جان ی
   فإذا ناولتھ قطعة اللحم أكلھا فوق ثیابك ولو ضربتھ

  .ال ینتقل عن ثیابك 
ھ الحجة وظھر  إذا قامت علی ى الضالل، ف ع ف وان یق ن الحی فعجبا لإلنسان الذي ھو أجھل م
ام للكالب  ا تق أن الحجة إنم ن الحق وك ر م ھ أكب سھ كأن ذب نف ى المسكین أن یك ا أب الحق جلی

ة والقط ى إقام اج إل ات ال تحت ط والحمیر وال تقام لإلنسان الذي ھو أدنى منھا ألن تلك الحیوان
ة ال . الحجة، ولكنھا تشعر بالحق بنفسھا واه الفكری كفا أیھا القلم فإن اإلنسان حیوان مادام أن ق



ن  ل م ل أق واء ب اء واألھ تخرجھ عن حیطة المادة والعمل فیھا لحظة وشھوتھ والتعصب لآلب
  .وان، إنما علیك أن تبین الحق ولیس علیك أن تقھر الناس على اتباعھالحی

  

  الباب الرابع
  !اإلنسان وما أدراك ما اإلنسان؟

  
  :اإلنسان ملك وأعلى وحیران وأدنى وشیطان وأضر 

  
ق  ا، وتحق سلما عارف ان م صوصیة، إن ك ا وخ ك مقام روریات، مل ا وض وان كیف سان حی اإلن

الم . لیس حظا وھوى إن جھل واستغنىوھو إب. نسبھ، وعمل بالقرآن دار الع سان قطب م اإلن
ھ  ى مراتب ى أدن ستھ . إل ولى مؤان ھ وتت ي نوع ل ف ات لیكم ن الحیوان ھ م ا دون ى م ي إل ینتھ

ساد  ن ف وس م ر للنف ق، المطھ ور الح د بن ي، المؤی العلم الحقیق ھ ب ل وكمال ات إذا كم العلوی
الى، وتنفطر حتى تطمئ. األخالق، المزكي لھا من سوء االعتقاد ن القلوب إلى هللا سبحانھ وتع

یم  ى روضات النع ة ف النفوس على حب النفع العام الذي یؤول بالعامل إلى التلذذ بالحیاة األبدی
  .المقیم، بین المالئكة المقربین الذین یدخلون علیھم من كل باب بالتسلیم والتعظیم 

  
  

لة  سھ الفاض ھ نف د تدفع ھ ق ین نوع سان ب ب فاإلن ة وال عج ة الحق ة ،وعقیدت ھ الكامل وأخالق
الل  ة اإلج ى رتب ین إل ق أجمع ن الخالئ ھ م ي نوع ة بن ر عام ھ لخی سنة، وحب ھ الح ومعاملت
ة  صفات المحبوب ن ال ھ م ل ب ا تجم وال إذا م النفوس واألم دى ب ى یف ب حت ام والح واإلعظ

ار. للنفوس، واألخالق المقبولة لإلنسان، وھو منھم وبھم یھم نظر اإلكب  واإلعظام ینظرون إل
ھ، ال  ھ أحوال ھ، ورفعت ھ أعمال وھو غریب عنھم، بعید النسب منھم، وإنما قربتھ أخالقة ورفعت
ینكر فضلھ إال عمى الطرف عن الفضیلة، كلیل النظر عن المكارم محب لذاتھ، مبغض للخیر 

  .العام واإلحسان الحقیقي 
  

ھ، ھ أقارب ھ، وكرھ اله أرحام د ق سان ق ن اإلن رى اآلخر م ا ن ي بینم عى ف ھ عشراؤه، وس  ومل
ا ذاك؟. ضرره أبناؤه، فكأنھ مرض معد أو بالء مؤذ، وھو القریب النسیب الحسیب ذا م ! ما ھ

  . عن أدنى مراتب اإلنسان حتى التحق بأضر الحیوانات أو أشر الشیاطین أنحطإال ألنھ 
س ى إن ى عل ى، وشیطان وأضر، والمقتضیات ال تخف وان وأدن ى، وحی ك وأعل ان فاإلنسان مل

ین . بمعناه الحقیقي ى حضیض األرذل ة ف ي أن أرى الصورة اآلدمی ذھل عقل ى لیدھشني وی إن
ا. وأسفل سافلین  ین منارھ ا وسبل رقى اإلنسان واضح مناھجھا، وب سان . ظاھر طریقھ واإلن

ھ س ب ذلك ویح شعر ب سھ ی ن نف ن. م ره( ولك ا أكف سان م ل اإلن ة )(قت ظ ) ١٧٠عبس آی ع ح یبی
ھ النعیم المقیم المحق ھ، وغفلت ن رب ق، بعاجل أمل یزول مشكوك فیھ لجھلھ لنفسھ، واحتجابھ ع
   .للمبتدأعن المآل ونسیانھ 

  
  : اإلنسان لیشھده غرائب قدرتھ ویشھده عجائب حكمتھ خلق هللا

  
ا  ھ م ل، وسخر ل جعل هللا اإلنسان نوعا وسطا بین عوالم المالئكة والحیوانات، ووھب لھ العق

ة في السماوات واألرض، خ ھ خلیف دا، وجعل ى صورتھ سبحانھ سمیعا بصیرا مری لق آدم عل
ار  ي اآلث ھ ف ات المنبلج ن اآلی ب م رار الغی ا أس صر بھ ھ ب ي قلب ا ف ھ عیون ي األرض ومنح ف



ى  دى إل سمیھا هللا، اھت وة ی ع لق سان إال وھو یخن وفطره على الدین فال ترى فردا من بني اإلن
  .ن حجبھم هللاطریق الحق من ھداھم هللا وأخطأ معرفتھ م

  
ھ ویكاشفھ  ي قلب ور ف ن الن ھ م ا جعل ل ھ بم ي مكونات ھ ف خلق هللا اإلنسان لیشھده غرائب قدرت
ة، أو  االت الروحانی ل الكم ده لنی رة، وأع ور الفك ن ن ھ م ا منح ھ بم ي آیات ھ ف ب حكمت بعجائ

  ).١٠البلد آیة )(وھدیناه النجدین: (ارتكاب النقائص الشیطانیة، قال هللا تعالى
  

ر هللا اإلنسان محتاجا، وأحاطھ سبحانھ بالمكونات والكنوز، وجعل مفاتیحھا العمل والفكر، فط
زالت األسماء  اني تن شاھد مع سان سر استخالفھ وی ل لیظھر اإلن ال لحاجة هللا لذلك العمل، ب
دح وذكر وفكر،  والصفات، ویترقى حتى یتحقق بالعجز عن إدراك كماالت الذات، والعمل ك

س رة اإلن سا ففط ھ ح ات ل رات والبرك وز الخی تح كن رھا ف ة وس طرار والحاج ى االض ان عل
  .ومعنى

  
  :سعادة اإلنسان بنیل الفضائل والبعد عن الرذائل 

  
ا  ي یكون بھ ل الفضائل الت لإلنسان سعادة ینشدھا العقالء ویأباھا األغبیاء، فسعادة اإلنسان بنی

ة، شبیھا بالمالئكة الروحانیة، متجمال بجمال األنبیاء ھ األرواح الملكی تھج ب ا تب  والمرسلین مم
ى  ساء عل سة لن ي ومالم بس بھ ھى، ومل سعادة،مأكل ش ست ال ة ولی رة الزكی وس المطھ والنف
سام، وال  سباع لألج راس ال سعادة إفت ست ال ل ولی سائمة ب ائم ال عادة البھ ذه س ئ، ھ راش وط ف

سبع كختل ا ادخار المال الحرام وال غدر ألھل الذمام وال ختل للعقول إن ال ام، ف ب أو اللئ لثعال
ذه  ا، ھ ة رغم أتي الدجاج دیك ی ا، وال سرق غرم أر ی ا، والف دخر غنم ة ت ا، والنمل رس ظلم یفت

سان ؟ ي إن .. سعادة الوحوش النافرة، والسباع الكاسرة، وكیف یتشبھ اإلنسان بالبھائم ویقول إن
ذ ھ ال یكون ب الطبع ولكن ف ال نعم أنھ طویل القامة عریض األظافر، ضاحك ب سانا، وكی لك إن

  )٤٤الفرقان آیة ).( إن ھم إال كاإلنعام بل ھم أضل سبیال: (وهللا یقول 
  

  !من ھو اإلنسان الذي أریده ؟
  

ي سبق  ھ، ألن ى رجلی ال أرید باإلنسان الھیكل المعتدل القامة العریض األظافر الذي یمشى عل
ر ال ى س ارة إل سان اإلش وین اإلن ات تك ى درج تكلم عل د ال ي عن ك ل ي تل وره ف ي تط ة ف حكم

ي : (المراتب كما قال سبحانھ وتعالى ة ف اه نطف م جعلن ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طین ث
ا فكسونا العظام  ا المضغة عظام ة مضغة فخلقن ا العلق ة فخلقن ة علق قرار مكین ثم خلقنا النطف

القین ة )( لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك هللا أحسن الخ ؤمنین آی ا ) ١٣-١٢الم ى م وأشرنا إل
الم  سائط الع وى ب سان ق أودعھ هللا من القوى فى اإلنسان، فإنھ سبحانھ وتعالى قد جمع في اإلن
الم  ومركباتھ، وروحانیاتھ وجسمانیاتھ ومبدعاتھ ومكوناتھ، فاإلنسان من حیث أنھ بوساطة الع

د واه أوج ھ وق ن أركان صل، وم الم: ح و الع كلھ وجمی. ھ غر ش ھ ص ث أن ن حی ھ وم ا فی : ع م
ل لفظھ وا ذي قل و ال اب، وھ ر سكالمختصر من الكت و إذا اعتب ذا ھ سان ھك اه، واإلن توفى معن

الم ن . بالع د م و كالذب ھ فھ تھ وثمرت ھ وخالص الم ولباب فوة الع ن ص ل م ھ جع ث أن ن حی وم
ن إال شيءالمخیض، والدھن من السمسم، فما من   واإلنسان یشبھھ من وجھ، فإنھ كاألركان م

ا ف ث م ةحی ة والیبوس رودة والرطوب رارة والب ن الح ھ م سم. ی و ج ث ھ ن حی ادن م . وكالمع
وكالنبات من حیث ما یتغذى ویتربى وكالبھیمة من حیث ما یحس ویتوھم ویتخیل ویلتذ ویتألم 

ا یغوى ویضل. وكالسبع من حیث ما یحرض ویغضب ث م ن حی شیطان م ة . وكال وكالمالئك
ع . یطیعھمن حیث ما یعرف هللا تعالى ویعبده و ھ هللا مجم د جعل ث ق وكاللوح المحفوظ من حی



ة اآلف . الحكم التي كتبھا فیھ على سبیل االختصار فقد ذكر بعد الحكماء في بدن اإلنسان أربع
ك ن ذل وب . حكمة وفى نفسھ قریبا م ي قل ھ صور االشیاء ف ت بكالم ا یثب ث م ن حی القلم م وك

  .حفوظ كما أن القلم یثبت الحكم في  اللوح الم. الناس
  
  
  

الى ال تع ة ق وى مختلف ن ق سان م ون اإلن شاج: (ولك ة أم ن نطف سان م ا اإلن ا خلقن ورة )(إن س
ة  سان آی ة) ٢اإلن یاء مختلف وى أش ن ق ة م شابھین، إذا . أى مختلط سان مت الم واإلن ون الع ولك

ر سان كبی الم إن الى. اعتبرا، قیل اإلنسان عالم صغیر، والع ال هللا تع ذلك ق م وال: (ول ا خلقك  م
  .فأشار بالنفس الواحدة إلى ذات العالم ) ٢٨سورة لقمان آیة )( بعثكم إال كنفس واحدة

  
ى  ا عل ود فیھ یس بموج ى ل ا معن صل باجتماعھ ة یح یاء مختلف ن أش ب م ل مرك ان ك ا ك ولم
ھ  یس فی ى ل سان حصل معن س اإلن ي نف ذلك ف ة، ك ة واألطعم ن األدوی انفرادھا، كالمركبات م

ره شيء من موجودات العالم و ذلك المعنى ھو ما یختص من خصائصھ التي بھا تمیز عن غی
ال  اء، وأفع ضحك والحی ھ كال االت ل ر، وانفع رض الظف ة وع صاب القام ھ كانت ات ل ن ھیئ م

ذا . كصور المعقوالت وتعلم الصناعات واكتساب األخالق ي موضعي ھ فاإلنسان المقصود ف
ل، ل والتصور والفكر والعق وة التخی ھ ق ت فی ذي كمل االت ھو ال ل للكم سان القاب ھ ھو اإلن  فإن

ات، . النفسانیة وھو المراد بشرح ھذا الموضوع لجلیل زوع كالنب وة الن ھ ق ت فی ولیس من كمل
أو قوة جلب الخیر ودفع الضر عن نفسھ كالحیوان، فإنھ لیس عندي بإنسان بعناه الحقیقي سر 

سورة )(عام بل ھم أضل سبیالأم تحسب أن أكثرھم یسمعون أو یعقلون إن ھم إال كاألن: (قولة 
م آذان  لھم قلوب ال یفقھون بھا ولھم أعین ال: (وقولھ تعالى) ٤٤الفرقان آیة  یبصرون بھا ولھ

افلون ال م الغ ة )(یسمعون بھا أولئك كاألنعام بل ھم أضل أولئك ھ سان ھو ) األعراف آی فاإلن
ات، ع الكائن ق جمی د خل ھ بع ھ، ألن هللا خلق الم كل ن الع صود م ودات المق دة الموج و زب  فھ

الى ھ تع الوة قول ن ذاق ح ر لم ة تظھ ة علی تھا بحكم ي: (وخالص ي األرض إن ل ف  جاع
د : (ومن تناول من طھور شراب ) ٣٠البقرة آیة )(خلیفة ي مقع ات ونھر ف ي جن ین ف إن المتق

الى ) ٥٥-٥٤سورة القمر آیة )(صدق عند ملیك مقتدر ھ هللا تع ذات، خلق فاإلنسان المقصود بال
و . مل بھ ملكوتھ األعلىلیج ھ، ھ دیع جمال اني صفاتھ، أشھده ب ھ بمع ُخلقھ على صورتھ، جمل

ن  اإلنسان المتخیل المتصور المفكر العاقل، وما عداه فحیوان على صورة اإلنسان أو أضل م
  .غروره بعاجل حظھ وھواه.ذلك لجھلھ بمبدئھ ومعاده

  
  

  النظر في اإلنسان
  

  :اإلنسان كعبة بحث العلماء 
  
ین أ ة جسمھ وب اھر إال وشرح حقیق ب م ق طبی م یب سان، فل شرح خواص اإلن دفاتر ب فعمت ال

دت،  ا إن فق دھا لھ ا یعی ا صحتھا وم ظ علیھ أسرارھا، وفصل أعضاءه وبین وظائفھا وما یحف
فما من مفصل من المفاصل وال ورید وال شریان وال عضو من األعضاء العاملة إال واختص 

ى صار ل اھر، حت سوف إال وجعل بھ طبیب م ق فیل م یب ذلك، فل د ك سن طبیب خاص، وللجل ل
ا  وس وم واع النف وا أن نفس فبین اء ال ام علم ھ، وأظھر غوامض أسراره، وق اإلنسان كعبة بحث
ى  ھ ترق یحفظ علیھا صحتھا وما یعیدھا علیھا إن فقدت، وقسموا فضائل النفس ورذائلھا وما ب

سانا سان إن ون اإلن ى یك ا حت ازل كماالتھ ى من اهإل ا بمعن ن .  حقیقی أخوذة م وم م ك العل ل تل وك



ة  سان خلیف ل اإلن ث جع ارة، حی صریح العب ا ب الى بینھ بحانھ وتع شریف، ألن هللا س رآن ال الق
ة،  ى أن یتحمل األمان وة عل ا منحھ الق ة، ومخلوق لجنابھ العلى، وصورة مذكرة لحضرتھ العلی

ة وجعلھ سبحانھ وتعالى إن زكى نفسھ وطھرھا ووفى بعھده وع وم القیام مل بما أمره یجلس ی
سھ  م نف ھ، وان ظل ھ وتنزھت ذات ت قدرت ھ جل على كرسي من نور حول العرش في جوار رب
ا  ذاب، ولم یم الع ة وأل د ولظى القطیع وخالف أمر ربھ وجحد نعمة المنعم ھوى في ھاویة البع

  .ذا المقصدكان ھذا المختصر وضع لیقظة القلوب أحببت أن أتكلم على اإلنسان بما یناسب ھ
  

  :اإلنسان 
  

ھ  وه وحسھ وحركت اإلنسان ھو النوع الوسط بین المالئكة والحیوانات، فھو بالنسبة لغذائھ ونم
وان ب . حی ي مرات ھ ف ب بالمشھود ورقی ھ الغائ ب وتخیل وة تصدیقھ بالغی ھ، ق سبة إلدراك وبالن

سانالعلو حتى یدرك ما وراء المادة ویبلغ درجة أن یأنس بالمفارق ملك مقرب، .  ھذا ھو اإلن
ارفین، ظھر  ور للع شراب الطھ راح للواصلین، وال فاإلنسان حان الشراب للسالكین، ودنان ال

ر . وإن اإلنسان بمعناه ال بمبناه. مبناه وغاب معناه وكم من وحش كاسر وشیطان ماكر وخنزی
س بمعی. فساد في صورة إنسان ھ وعال آن ة وكم من ملك روحاني وكروبي ھائم في جالل رب

سان ال. مواله في صورة إن ھ ق م علی د الصورة وحك ف عن ن وق وان: فم ین . حی ن نظر بع وم
سان سخر  ،مخلوقھ تخدمھ المالئكة: البصیرة إلیھ قال ھ هللا وإن وب قرب وولى تواله هللا، ومحب

ھ صالیة، . هللا لھ ما في السموات وما في األرض جمیعا من ة صل ده طین سان صوره هللا بی ّاإلن
ھ ونفخ فیھ  سجود ل ى ال م، وأب سجوده وعلمھ م ب ر بھ ھ فق من روحھ القدسیة، وأسجد لھ مالئكت

  .اإلنسان قرب هللا بھ من قرب وأبعد بھ من أبع . إبلیس فأقصاه أبعده لتركھ السجود لإلنسان
  

   : مملكة عظیمةاإلنسان
  

ل إ ھ أوال والمصور لك و المصور ألبی ھ، فھ م أم ي رح ى ف سان صوره هللا وھو من سان ّاإلن ن
الى ال هللا تع ا، ق اجدین: (ثانی ھ س وا ل ن روحي فقع ھ م ت فی إذا سویتھ ونفخ ر )(ف سورة الحج

) ٦سورة آل عمران )(ھو الذي یصوركم في األرحام كیف یشاء: (وقال سبحانھ وتعالى). ٢٩
اه الغیب ن اكتن ول ع ى عجز العق ھ حجة عل ضدین، وأقام ھ ال ھ . اإلنسان جمع هللا فی ع فی جم

ر الم روح العناص ت ال ة، فألف ة النورانی ردة كامل روح المج ین ال ة، وب ا المادی ة حقائقھ ختلف
ذي ال یعجزه شيء ادر ال سبحان الق ا، ف نفس . العناصر وھى مفارقة لھ ن ال سان مركب م اإلن

ة  م أم سان ألنھ والبدن، وھو الوسط وخیر األمور الوسط ولذلك كان أھل القرآن خیر بني اإلن
ا. صورة روحا وبدناركبھ هللا في أحسن . وسط ن ظاھره . ومیزه بالنطق، العقل سرا وعلن زی

  .ومنحھ الذكر والفكر والحفظ. بالحواس والحظ األوفى، وجمل باطنھ بما ھو أشرف وأقوى
  

غیر الم ص ة وع ة عظیم سان مملك وى : فاإلن ا، والق ل وزیرھ ة، والعق لطان المملك نفس س ال
ضاء دھا، األع احب بری شترك ص س الم ا، والح ة، جنودھ ل المملك ھ مح دن كل دمھا، والب  خ

ة تعرضھا  ة والمخالف ار الموافق تقط األخب ا، وتل ي عالمھ ات ف والحواس تسافر في جمیع األوق
على الحس المشترك الذي ھو واسطة بین النفس والحواس، ألنھ بواب المملكة وھو یعرضھا 

ذا الجسم الصغیرة على القوة العقلیة لتختار ما یوافق وتطرح ما یخالف، فسبحان من جعل  ھ
  .عالما تنطوي فیھ العوالم 

  



ات شتى سان جھ س : إذا تحققت ھذا یا أخي وعلمت أن اإلن ن هللا آن ا مقرب م ة یكون فیھ جھ
ي  ا ف ھ یكون بھ ات، وجھ ي روضات الجن ا ف ھ یكون بھ الى، وجھ ھ سبحانھ وتع بشھود جمال

   أسفل سافلین مع مردة الجنة والشیاطین؛ ونظرت بعین بصیرتك
ك  سك أن تنكشف ل دت نف م جاھ م، ث ن األسرار والحك صفیر م ذا الجسم ال ي ھ فیما انطوى ف
ن  وھر أم ال؟ وأی ي ج ل ھ صلة؟ وھ ي أم منف صلة ھ دن، أمت ا بالب ف تعلقھ نفس وكی رار ال أس
وھرا وال  ست ج ا لی رارھا أنھ ب أس ن غرائ ك م رت ل صلة؟ وظھ ت مت ھ إن كان ا من مكانھ

ل صور عرضا، وال محل لھا في الجسم، وأن ا تقب ت أنھ ك إذا رأی ھا تعلقت بھ تعلق تدبیر، فإن
ره،  ول غی الكائنات كلھا معقولھا وغیر معقولھا، مادیھا ومجردھا، وتحفظ ذلك وال ینمحي بقب
ا  دبرت أفعالھ م ت ره، ث ھ غی وم ب ظھر لك أنھا لیست جوھرا ولیست عرضا ألن العرض ال یق

ن إدراك ح الىالخاصة بھا حكمت على نفسك بالعجز ع ھ تع ا، سر قول ن : (قیقتھ روح م ل ال ق
ن إدراك ). ٨٥األسراء آیة )(أمر ربى وما أوتیتم من العلم إال قلیال عند ذلك تحققت بعجزك ع

ا  ف تحیط علم ھ، فكی ن مخلوقات وق م ة مخل م حقیق ربك سبحانھ وتعالى، ألنك عجزت عن عل
ھ والي عزت وم ح صار أو تح ھ األب ن أن تدرك الى ع زه وتع الق، تن ھ األرواح بالخ  وعظمت

  .الطاھرة والنفوس الزكیة
  

  :اإلنسان الكامل أفضل من المالئكة
  

فإن وقف ھمھ . إذا صرف اإلنسان ھمتھ یا أخي إلى جھة من تلك الجھات المتقدمة اللتحق بھا
ى  رفھا إل ضالت، وان ص ة الف ذي وتنقی اه بالتغ ر دنی ن أم ي م ة رض وظ البھیمی ى حظ عل

ود الحیوانیة كان إما غضوبا ك سبع، أو أكوال كبقر، أو شرھا كخنزیر، أو جزعا ككلب، أو حق
دا  صفات فیكون شیطانا مری َكجمل، أو متكبر كنمر أو ذاروغان كثعلب، أو جامعا لكل تلك ال ً

  .وھو في صورة إنسان
  

اس  ھ الن ال یعظم فال تغتر یا أخي بالصورة ء فكم من إنسان جمیل الصورة ذي ھیئة وبزة وم
الم !. امة أقل من الذرویكون یوم القی ى الع ا إل وان صرف ھمتھ إلى الجھة الملكیة یكن متوجھ

ل  ز وج ھ ع رادا بقول ون م ى، فیك ع األدن فل والمرب المنزل األس ى ب ى وال یرض : األعل
وبذلك فضل . وهللا الموفق) ٨٥سورة اإلسراء آیة )( وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیال(

م كثر من العلماء اإلنسان الكام سان دائ ك روح مجردة واإلن ك ألن المل ة، وذل ى المالئك َل عل َ ْ
ھ إال  ا ال خالص من الجھاد لم یخلص من مقتضیات عناصره ودعوات حظوظھ وشھواتھ مم

  .بشق األنفس
   ال یستوي القاعدون من المؤمنین غیر أولى الضرر والمجاھدون في: (قال هللا تعالى

دین درجة وكال سبیل هللا بأموالھم وأنفسھم فضل هللا ى القاع سھم عل أموالھم وأنف  المجاھدین ب
ا ) ٩٥النساء آیة )(وعد هللا الحسنى وفضل هللا المجاھدین على القاعدین أجرا عظیما ت أیھ فأن

م  د وھ األخ الراغب فیما عند هللا تبلغ بجھادك األكبر تكون بھا أفضل من المالئكة ألنك مجاھ
  .لیسوا بمجاھدین 

  
  :إنسان المؤمنین 

  
شھود  إذا عمره ب ھو العالم األكبر، فظاھر القلب عرش الرحمن، وباطن القلب بیتھ المعمور ف
ورة  ل ص ان الھیك ى، وك ل العل ة المث ى وزجاج ل األعل درة المث ان س ھ ك فاتھ فی اني ص َمع
ر  صفات، فظھ الرحمن، ویكون الكون كلھ صورة ھذا اإلنسان الكامل محل استجالء معاني ال

ال ال والج ھ الجم وس ب العرش، ونف افین ب ك أرواح الح شھد ذل ال، وت ة ال المث ور الحقیق ل ظھ



ة . ًالمھیمین في العرش، حتى یعم كل تلك اإلرجاء نور الشمس فیكون نورا على نور في الغیب
وع رأس الھیكل .. والحضور سقف المرف ى ال من ھذا القلب المعمور تعرج أسرار البطون إل

ن البحر " ى الرق المنشور ظاھر الھیكلوتتشعشع تلك األنوار عل"الكامل  ا م متفجرة ینابیعھ
سجور  ب"الم ویداء القل ي، " . س وب التجل شاة بغی سدرة المغ فال لل وا و س والم عل سخر الع ًفت

ھ ألن هللا  ور فی ث الظھ ن حی ذا المظھر م ة ھ ین لخدم وتسارع أرواح عالین وأشباح أھل الیم
  ) .٣٠البقرة آیة ()إني جاعل في األرض خلیفة(وھذا سر . موالیھ

  
  :والكون كلھ إنسان كبیر.. اإلنسان كون صغیر

  
ك  والم المل ین ع طا ب ا وس سان عالم ون اإلن ضت أن یك ادر اقت یم الق ة الحك وم أن حكم معل
ون  سان ك ھ، فاإلن غر حجم ع ص والم م ع الع ورة لجمی ھ ص درة كأن ھ الق وت، فأبرزت والملك

سان صغیر، والكون كلھ إنسان كبیر، فأودع هللا سب واع، فاإلن اني األن ھ كل مع حانھ وتعالى فی
و،  ذى وینم ھ یتغ ث أن ن حی جماد من حیث انھ من طینھ ویمیل إلى السكون والراحة، ونبات م
دالئل المشھود وال  ب ب شھد الغی ھ ی ث أن ن حی ك م س ویتحرك، ومل وحیوان من حیث أنھ یح

واه یعصى هللا ما أمره ویفعل ما أمره هللا سبحانھ بھ إذا صفا وت كمل، ولم إبلیس إذا نزع إلى ھ
ة أخالق الربوبی ھ إذا تجمل ب ن رب ة ع وم الحساب، وخلیف و . ورأیھ وحظھ ونسى ی سان ھ اإلن

د  بكماالتھ الكل في الكل، فسبحان القادر الحكیم یبلغ النفسانیة إلي أن یكون في مقعد صدق عن
ة ال ي ھاوی ون ف ي أن یك واه إل ھ وھ اع حظ نحط باتب در، وی ك مقت ي ملی ت ولظ سخط والمق

سان در اإلن ھ بق ة : (الجحیم، وبینھما دركات أو درجات قال هللا تعالي في تنبی ی سورة الحجر 
٢٩.(  

ة : ( وقال سبحانھ وتعالي في بیان منزلة اإلنسان العلیة وما انحط إلیھ من البلیة ین آی سورة الت
فاإلنسان ) ١١٢رة األنعام آیة سو: ( في بیان أن اإلنسان قد یكون شیطانا: وقال هللا تعالي). ٥

الي ال هللا تع ا ق ة : ( ھو الھیكل الصغیر الضعیف كم ساء آی الي) ٢٨سورة الن ال هللا تع : ( وق
الي ) ٥٧سورة غافر آیة  ن هللا تع ي القرب م ات ف جامع لكل الحقائق الكائنات، یبلغ من المقام

دركات ما بھ یطیعھ هللا ویجیبھ، وینحط بالمعصیة والمخالفة لي أسفل ى ال ي أن یكون حت  یتمن
  .ترابا

  
  :اإلنسان شجرة الرب سبحانھ

  
ري  ك ت ذلك فإن سان، ول وھنا إشارة تشیر إلي ن اإلنسان شجرة الرب وأن النباتات شجرة اإلن
ذاء  اب الغ و وب یا أخي اإلنسان رأسھ في العلو وأغصانھ مداله علي األرض، فھو یتغذي وینم

ن عند رأسھ، واألعضاء الباحثة  ل ع ام قب شم الطع األنف ی د رأسھ، ف ھ عن ذاء وطیب جودة الغ
ھ  سان یذوق ھ، والل م بجودت م تحك إدخالھ في الفم ثم یأذن بقبولھ، والعین تنظر إلیھ قبل إدخالھ ث

وكذلك النبات . قبل بلعھ ثم یري صالحیتھ فیرسلھ إلي المعدة، واألسنان تھضمھ الھضم األول
ھ عروق شعر دت فإن رأسھ في جوف الرض ول إذا وج ة ماصھ، ف یة كاشفة، وعروق نباتی

رك ة الرطوبة دنت فمصت سان یمرض بت ا أن اإلن ت، وكم إذا وجدت الیبوسة إنكمشت وتحول
ك  ھ تل شاھدة هللا تنكشف ل ل م ذاء فالراغب ف نی د الغ ذبل بفق ات ت ذلك النبات األكل أو بفقده فك

ى سنریھ: (اآلیات فتنجلي لھ معاني التجلیات، قال هللا تعالى سھم حت ى أنف اق وف م آیاتنا في اآلف
  ).٥٣سورة فصلت آیة )(یتبین لھم أنھ الحق

  
  
  



  :اإلنسان مظھر لظھور أوصافھ الربوبیة وأوصاف العبودیة 
راك  ا منحك أن ت و علمت، كم ھ التعرف ل أجلى فیك ما بھ التعریف لو فقھت، ومنحك نورا ب

ال ن األخ بحانھ م ماؤه س ضتھ أس ا اقت اق بم ى اآلف ك وف رك فی وره، أم را لظھ ت مظھ ق، فكن
ك الصغیر،  ي المل ھ ف ة عن ك لتكون خلیف ك، ووفق ة إیجادك وھي ظھور عبودیت لتظھر حكم
ا ال  ة م شاھد العلی ن الم اق م ى اآلف ك وف ك فی د ل ر، وأع وسیدا وجیھا متصرفا في الملك الكبی

ا تبلغ ذوقھ أعلى المالئكة، ولن یدركھ أحد من العالمین، فإننا إن ندرك منھ  و فین ا ھ سبحانھ م
ا  یس بن ھ سبحانھ ل و ب ا ھ ذي حصل لن شرف ال ادة وال عالم ینالھ أحد من العالمین سوانا، والع

  .ذاتیا، وما لیس لنا ذاتیا یقتضى الشكر
  

سى  ة، ون ومن جھل قدره فغره أنھ مخلوق بالیدین، وأنھ مظھر وظھور لتقھر صفات الربوبی
فات العبو ور ص ضا لظھ را أی ھ مظھ ة، حدأن افلین ی فل س ى أس ر ورد إل ك الكبی ك المل رم ذل

ن  ا م ھ فین د، ونفخ ا بی ھ لن ا بخلق سانھ إلین شكر، وإح ب ل اد موج ا باإلیج ضلھ علین سعیر فتف ال
  .سبحانھ... روحھ، وإقامتنا للخالفة عنھ سبحانھ، موجب لعبادتھ ودوام الرھبة منھ والخشیة 

  
  :ھ رضاإلنسان خلیفة هللا في أ

  
كأنت أیھا اإلنسان  ن رب ف ال ؟. بكمالك السھل علیك تخدمك المالئكة لمكانتك وقربك م ! وكی

ویم . وقد جعلك الرب جل وعال خلیفة في أرضھ، وجعل لك ما تشاء عنده ي أحسن تق ك ف خلق
ھ، وھو  ا من ي األرض جمیع ا ف سموات وم ي ال ا ف ك م اني صفاتھ وسخر ل على صورتھ بمع

ي القریب لك منك والمجیب لك عنك، أباح لك م ت ف ا ال بد لك منھ وأكمل، وحظر علیك ما أن
. غنى عنھ مما ھو مضر لك، وكلفك سبحانھ من العبادات والقربات ما ھو في طاقتك ووسعك

ون یس المقرب نفس والنف ا ال ذل ألجلھ المون، ویب ا الع افس فیھ ي ین ك الفضائل الت ال . وھبب إلی
ھ، ویجیحتال ة ل ك خلیف ل لیجعل ار، ب ھ سبحانھ وافتق ى حضرتھ اج من ك إل ھ ویقرب ك بأخالق مل

  ولم یكن ذلك الذي رغبك فیھ وحببھ إلیك ، إال قیاما بنفع عام وخیر شامل. ویؤانسك بمشاھدتھ
الم  للعالم أجمع لیشعر قلبك الرحمة والحنان، ویكاشفك بأنھ الفاعل المختار لكل شيء، وأن الع

ئ بقوت ور تنب ھ وص اھر آیات ن مظ ر م ھ ومظھ ن كلمات ة م ھ كلم نعھ كل دیع ص ھ، وب ھ وقدرت
  .وانفراده سبحانھ باإلیجاد واإلمداد

  
  :اإلنسان مجمع األضداد 

  
ا  ل بینھم ة وعق س روحانی ن جسد جسماني ونف و مجموعة م ب، فھ إن اإلنسان مثنوي التركی
ي  شتركان ف ات م ي الغای ان ف صفات، متباین ي ال رقیب، والنفس والجسد جوھران متضادان ف

ھ األفعال العارضة وفى ال ال بطبع صفات بال مفاوضة، فاإلنسان بمقتضى جسده الجسماني می
ي  وده ف ة، فخل ك البغی ة لتل ي الجن ت معصیة آدم ف دنیا، وكان اة ال ى الحی اء ف ى البق الحیواني إل
دنى  ب الجسم ال ذا ھو مطل ا ال یرضاه هللا، وھ الدنیا متمناه، فیرتكب ألجل ذلك من الرذائل م

  .وقصد اإلنسان الغوي
  

ا ال ین أم یقظ والع ب ال ا بالقل ول إلیھ ھ الوص رة وبغیت دار اآلخ ب لل ا طال ن أجلھ و م روح فھ
ین  و ب ة، فھ ة وروحانی ین حیوانی ة، ب ة متتابع سان مثنوی الساھرة، ولذلك ترى أكثر شئون اإلن
ة،  ة، وفجور وعف ل وحماق ة، وعق ذكرة وغفل االت، وت م وجھ حیاة وممات ونوم ویقظة، وعل

ذة، م ول اء، وبخل وسخاء، وأل ر وغن اوة، وفق اء وغب داوة، وذك داقة وع ین ص رددا ب راه مت  فت
أ  صیة فمتاب،خط باب، ومع رم وش راء، وھ دق وافت اء، وص وف ورج ى، وخ سط وغن وب



وصواب، وحق وباطل، وقبح وحسن، جمع هللا فیھ األضداد وتفضل علیھ بخیر اإلمداد أسجد 
ھ الح ر فی ب، وحی راه هللا لھ مالئكتھ لما خلقھ فیھ من العجائ ب، فت ن الغرائ ھ م ا أودع فی ا لم ج

  .بین راق یتكلم في رقیھ مع هللا شفاھا وبین ھاو إلى حضیض األسفلین سفاھا
  

  :اإلنسان الكامل كھیئة األرواح العالیة
  

ل  شھد أھ ي بم ة والتحل د التزكی صفات بع ماء وال شھد األس ن شھد م اء وم رره العلم ا ق ذا م ھ
ق، یعل ن الحكمة ثم التوحید ثم التوفی ة م ي كل رتب درة المنبلجة ف وار الق ة وأن م أسرار الحكم

وم  ى عل درة منتھ ة وس ة األرواح العالی ل كعب سان الكام ق أن اإلن دیھا یتحق ود، ول ب الوج رت
الخالئق من عالم اإلنس والجن والمالئكة الروحانیین أجمعین، واألولى ترك االعتراض على 

ال تقوم لھم بھ الحجة على غیره إال إذا .یقتھ أھل كل مشرب فإن لكل فرقة مشھد تجلت لھم حق
  تزكت النفس التي أھلت لشھوده، ومن 

  
  أراد أن یجمل إخوتھ المؤمنین بما جملھ هللا بھ من العلم والحكمة والمعرفة فاألولى لھ ترك

  
ن  ان مم ھم إن ك ة نفوس ألیفھم وتزكی تم بت ھ أن یھ ھ، وعلی الى وذم أھل ھ هللا تع ذي ذم دل ال الج

نحھم  الىم ال هللا تع ا ق ان والعمل كم أمرون : (هللا البی ر وی ى الخی دعون إل ة ی نكم أم تكن م ول
ر ن المنك ون ع المعروف وینھ ران )(ب ورة آل عم م ) ١٠٤س رب لھ ھم ض ت نفوس إذا تزك ف

ي  م ف ا ھ م م وبھم شرح لھ ت قل إذا اطمأن ن الحق ف م م األمثال المشوقة إلى ما یرید أن یبن لھ
ى ط درھم، وھ ھ بق ة إلی ھ حاج ى إخوان شوش عل م وأال ی ي العل خین ف انین الراس ق الرب ری

یھم  ال هللا ف ذین ق ن ال رقتھم فیكون م ى تف ھ إل دعوه جھل نھم : (المؤمنین وی وا دی ذین فوق إن ال
يء ي ش نھم ف ست م یعا ل انوا ش ة )(وك ام آی ورة األنع ا ) ١٥٩س الى یمنحن بحانھ وتع وهللا س
  .التوفیق لما یحب إنھ مجیب الدعاء 

  
   الخامسالباب

  مواجید في اإلنسان
  لألمام المجدد السید محمد ماضي أبو العزائم

  
  اإلنسان ھیكل من طین فیھ نفخة من رب العالمین

  
  
  

  تكونت كي ترأي مظاھر أسراري      أیا أیھا اإلنسان من طین
  وصرت بمحض الفضل حصن قرار      ومن نطفة أنشئت آیا جلیة

   وإحساني وسري وأنواريجمالي    تدبر فأنت الطین والماء فاشھدن
ًأكنت سمیعا أو بصیرا وعالما ً   ولكني أنعمت بالمدار    ً

  فمن ینسیھ یلقي سعیر النار      نسیت جمال هللا فیك یتقظن
  تحلیت باألنوار بعد فخار    أیا طینة الصلصال من بجمالھ

  وتھجر أورادي وتترك أذكاري  أتنسي مفیض الفضل والجود والعطا
  نوال الرضا والعفو إحسان غفار    ترتجيوللدون والدنیا تمیل و

  وتابع سبیلي مخلصا یاساري    وبعدھا" الست"تذكر جمیلي من 
  وكن مخلصا في خفیة وجھاري    وال تنسي إحساني إلیك ورحمتي



  وتحظي بفضلي صحبة األخیار    وال تشتغل بسواي ترفع للعال
  سوي مبعد أو جاھل ومماري    فال ینسي إحسان الجمیل وفضلھ

  
  آدم علي صورة الرحمنخلق هللا

   
   یاسدرة األوصاف والغیب الجلي              یا صورة الرحمن والنور العلي

  ً أدركت سرا فیك من معني الولي                  فیك العوالم كلھا طویت فھل
   ال یشھدن إال لذي قلب خلي                خفیت بذاك من معاني القدس 

   وسجود أمالك العلي بتنزل                     هألكوان بعد شھودأأنست با
   تومي بأن القدس أول منزل             عند شھوده" ألست"أوال سمعت 

   بالعزم كي تسكن بوطن أول                 ھاجر سكونك للكیان وبادرن
   یرقي بھ أھل الصفا بتأھل                  فیك المعاني مشرقات بالذي

   
   
  
  

  
  لماءیا أیھا ا

  المھین من الذي سواك
  ومن الذي في ظلمة األحشاء قد وواالك؟  یا أیھا الماء المھین من الذي سواك

  من ذا الذي بحنانھ أشاك؟    یا نطفة بقرارھا قد صورت
  من ذا الذي بجمالھ حالك؟    یا صورة من حسنة قد جملت
  فمن الذي بشھوده رقاك؟    ًیا أیھا اإلنسان صرت مقربا

  ومن الذي لوصالھ ناداك؟    ت أسمعك النداومن الذي بألس
  ومن الذي ینسي وال ینساك؟    ًون الذي تعصي ویغفر دائما
  وإذا سالت جنابھ أرضاك؟    ومن الذي یدنوا إلیك بفضلھ

  ومن الذي إن تسألن لباك؟    ومن الذي عند الشدائد یقصدن
  ومن الذي بتلطف أحیاك؟    ونم الذي منح الجمال بفضلھ

  ومن الذي بظھوره أعالك؟  یون فأبصرتومن الذي شق الع
  ومن الكروب جمیعھا أنجاك؟    ومن الذي غذاك من نعمائھ

  وإذا طلبت وداده أعطاك؟    ٍومن المجیب إذا سالت بسرعة
   رأت أنواره عیناك؟حتى   ً ومن الذي كشف الحجاب توددا

  وبقربھ عند الصفا ناجاك؟    ومن الذي مأل الفؤاد بحبھ
  وبذكره وبشھوده صافاك؟    ینھومن الذي واالك نور یق
  ًمتنزال وھو الذي واالك    ًفكر نراه ظاھرا بجمالھ

  تعطي بھا یا سیدي جدواك  ًبك قد سمعت لك إعترفت فنظرة
ًیا ظاھرا بجمالھ متوددا   جلل الرضا یا سیدي نعماك    ً
ًیا باطنا بكمالھ ومنزھا   أشھد عیون الروح سر عالك      ً
  ري حال الصفا معناك نحتى      أنت الولي تولنا بحنانة

  نسھو أیا موالي أو ننساك    عجبا لنا وألست نورمشرق
  وعیوننا قد تشھد األمالك    والوجھ أشرق حولنا بجمالھ

  یامن رأیت جمالنا بشراك      تنزلن یتحیة من ربھا



  طھ الذي بجمالھ حالك    صلي علي المحبوب نور قلوبنا
  
  

  حقائق اإلنسان
  "الحس"

  
  بالوجھ في نور الصفا ووجھت    نستیا حس في الملكوت كم أو

  من نوره األعلى بھا خصصت    یا حس كنت مواجھا بعوالم
  ًبایعت مختارا وقد عوھدت  قد" ألست" یا حس یوم العھد حیث 

   إلي دار الفنا أنزلتحتى    أھبطت بعد مشاھد قدسیة
  في صفو إیناس بھ أكرمت    كیف التسلي بعد رؤیة وجھھ
  لما لھم سر البھا بینت    ًكل المالئكة سجدا لك رغبة

  ھال لمت عاھتھم وفیت     حققواحتىأنبأتھم بالغیب 
  فان وبالوجھ العلي نعمت    كیف التسلي بالدنيء وإنھ

  من نوره بیدیھ فضال صغت    من طینة الفخار ھیكلك الجلي
  أولي بھا یا حس لو أدركت    فیك المعاني شوھدت لمالئك

ًفیك الجمال أضاء نورا ظاھرا    فھل لھا سخرتللعالمین    ً
  للقدس والزلفي بھ أوجدت   تحجب بالدنيیا صورة الرحمن

  فیھا البقا فیھا لقد رغبت    ًخل الدني مسارعا لحظائر
  عھد التجلي حیث قد ووثقت    یا حس تحجبك المظاھر ناسیا

   یا إنسان قد جملت    الكل سخر طائعا لك مقبال
  عمن خلقت لھ وقد جملت    ال یشغلنك كل ما ھو كائن
  ًعبدا خلقت لھ فقربھ أھلت     ربك انت مخلوق فكن

  فكت رموزك نورھا أبصرت  یا حس فیك غوامض األسرار لو
  كنز لسر الغیب فیھ ظھرت  أنشئت صورة حسن من ھو قادر

  لم یحجبن في حیثما ولیت    ًأحببھ تشھد وجھھ لك ظاھرا
  ًطوعا ألمرك حیث شئت وجدت    كن عبده یكن الوجود بأسره

  عن درك غیب الغیب ھل أدركت     باالتحاد منزھاالحب فیھ
  فتنعموا بجمالھ وحجبت    النور أشرق فیك للمأل العلي

  لو لحظة أقبلت قلت وصلت    ٍالغیب فیك بدا لكل مؤلھ
  في طینة بنزاھة وشھدت    كیف التسلي بعد؟ أن الح البھا

  أنوراھا الحت وأنت علمت    بعیدة عمن صفا" ألست"لیست 
  والمصطفي المختار منھ سعدت    ألولي النھينص القرآن مبین 

  

  حقائق اإلنسان
  "الھیكل"

  فیھ غیب الغیب نور اإلتصال    ھیكلي رسمي مشیر للجمال
  َّأنبأتني أنیي كنز الآلل    فیھ نفختھ العلیة أشرقت
  حالة التفصیل یحلو لي الوصال    ھیكلي رمز لكنز مجمل

  الوھو لوح اآلي سر المتع    أشھد المعني بھ قد سطرت
  أن یلوح النور من غیر الخیال    صورة اإلشراق من بدء إلي



  من دواعي الحس من فيء الظالل    وھو حان للطھور إذا صفا
  إن تجردت اللطیفة من ضالل    ھیكلي السدرة تغشي بالضیا

  عالم األعلى بحق ال مثال     بھ عليیشرق الزیت المضيء
  فھو مشكاة ببدء ومآل     بالیدین وفیھ نفخة قدسھ

  عرشھ االعلى وكرسي انفصال      ھ بیت هللا معمور بھفی
  رتبة العبد بھا نیل الكمال    فصلھ قرب لھ في حظوة

   فحوي المقالأنھ العبد فذق    حكمة اإلظھار فیھ أشرقت
  رفعة القدر بھا في كل حال     حفظ رتبتي التي ھي رفعتي

  لي بھا في الكون من قبل انتقال    جنة الرضوان تمنح نعمة
  خصصت للعبد من غیر سؤال     حظوة الزلفي التي والعبودة

  موجب الجذبة سر اإلتصال   وي تحجبني العناصر وھي لي
  قابل التوب القریب المتعال    والعنایة سر إقبالي علي
  كنت ملحوظا بھا في اإلمتثال    قبل نشأة أولي في مبدئي
  أشرقي في ھیكلي ھذا الجمال     أیھا النفخة یا شمس البھا

  لوحة المحظوظ سفلك صار عال    فق أعلي أنت ليھیكلي یا أ
  

  حقائق اإلنسان
  "الھیكل"

  
  فیك غیب بھ یدوم ھیامي    أنت یا ھیكلي دنان مدامي

  ىجمع ضدین في شھود اصطالم   فیك نور المجلي وغیب التجلي
  بالتخلي عن عنصر ورغام    فیك راح األرواح حال التجلي
  ة اإلحرامكعبة الروح حال    أفق شمس األخفي لكل منیب

  املثعند رشف الطھور رفع علي ال    طاف عالون حولھا في التداني
  رمزھا الظل في علي المقام      آه یا ھیكلي وفیك كنوز

  قد تزكت من موجب األوھام    تشھدن نورك الجلي نفوس 
  بالمعاني والعرش بعض الفدام    أنت یا ھیكلي محیط محاط
  األعالمحجب النور حیطة     ٍلو تجلت للروح منك معان

  بعض ما فیك من جمال السالم    ًكل ما في الوجود علوا وسفال
  ذاك طلسم كنز غیب سام    ٍأنت في العین قد تحاط بكون 
  إن تھنت برشف صافي المدام    تشھد الروح منك نور التجلي
  والجمیل العلي كل مرامي    آه والغیب مشھدي في اتحادي
  لي مالميٍمن بطون بھ حال    أشرق النور بالظھور بمعني

  بالتجلي وفي بطوني مقامي  صار معني الظھور عین بطوني
ٍفي عیان محصن باعتصامي    ًأظھر المقتضي بأفقي بیانا ٍ  

  بل أنا الطین وابتدئي ختامي    ٍعبد ذات والذل عزي ومجدي
ٍجامع بین مظھر وظھور   من معاني األسما من اإلسالم    ٍ

  عظاموجھ الوجھ رھبة اإل     أسلم العبد للولي تعالي
  جھلھ العلم رھبتي إكرامي    آه والعبد في مقام التداني
ٍبین رھب ورغبة وخنوع ٍ   صورة جملت بفحوي كالمي    ٍ

  بالتجلي بالذوق ال اإلفھام    ٍآه والكون لوح محفوظ آي 
  في جالل العظموت دع لوامي    حیطتي الوجھ والجمیل تعالي



  بحت لكن أخفي علي مقامي    ذاك حالي إذا أضاءت نعوتي
  

  "النفخة... الھیكل... الروح" حقائق اإلنسان 
  

  لھ فاظھري بالكشف حال وجودي    أیا روح بالناسوت نیل شھودي
  وأنت لھ المصباح في تفریدي  العليأیا روح ناسوتي ھو المثل 

  نورك إشراق بال تحدید    أیا روح رفقا بي فإني زجاجة
  دفكیف یطیق الجسم في تجدی    ًأیا روح بدءا لم تطقك مالئك

  ونفخة الحت بال تقیید    نعم ھیكلي المشكاة جمالھ
  

  حقائق اإلنسان
  "النفخة العلیا... العقل... الجسم... الروح" 

  
  وفي الرأس عین تشھد الحظ والجفا  لروحي عین تشھد الغیب والخفا
  تستر باألكوان إن صح لي الوفا    وللعقل عین تدرك الوسط الذي

  إلي المجلي إذا الح لي الصفاتشیر     وللنفخة العلیا عیون مضیئة
  َّإلي انتھي علم الخالئق فانتفي  أنا الوسط الغیب المصون عن النھي

  بأبدع إبداع یلوح لمصطفي    ألني مشكاة المثال مجمل
ًخفیت عن األلباب قدرا ونشأة   فلم یعرفن قدري وقدري قد اختفي    ً

  ولي سخر العالون جاوزت رفرفا    أنا الرمز مرآة الحقائق كلھا
  وفي ھرمي والسقم أسألھ الشفا    حقیقة إنسانیتي دونھا النھي

  لیظھر في السفل الدنيء لمن صفا  ومن طینة الصلصال ربي صاغني
  

  حقائق اإلنسان
  "الروح.. النفس... العقل.. الوھم...الجنان...الخیال" 

  
  َّرتل جناني المثاني    َّمثل خیالي المباني

  الحت بكون دان    ًصور أیا وھم معني
  في حیطة األكوان    ا عقل فاعقل غیربای

  في عالم اإلمكان    ًیا نفس سوحي رویدا
  لم یدركن للفاني    یا روح فري إلي ما
  من فوق غیب الجنان    غیب التجلي وغیب
  ینبي الفتي الروحاني    قد أبدع الكون ربي

  تھدي إلي البرھان    باآلي فیھ تراءت
  تبدي جمال المعاني    ًواآلي تجلي علوما

  من سرك التبیاني     نبات اكشفن لي وي یا
  والغصن كالعقیان    كاألنجم الزھر زھر

  أرجاؤنا في التداني    بل ریحة المسك طابت
  
  



  بدء الحقیقة اإلنسانیة
  

  في جوھر النفس أسرار لعالینا    في ھیكلي اآلي تجلي للمرادینا
  ٍشمس التجلي ألفراد وراضینا  صوغ الیدین نعم رسمي تلوح بھ

  ًدا أدعوه آمینافي القدس منفر  ًت ضیا معناه متحدا في البدء كن
  من غیر حجب ونور القدس نادینا    من قبل نشأتي األول أواجھھ
ٌبدءا أنا صورة للحق أظھرھا   بل سدرة غشیت من غیب ھادینا    ً

  ًنورا ألسمائھ في آي یاسینا  كنت في كینونتي أجلي" كن"من قبل 
  ي تنزلھ دنیاي والدنیامعن  في العھد فصلي وفي المیثاق أشھدني

  مشكاتھ فیھ زیت الغیب مأمونا   انفصلت فكنت الكنز طلسميحتى
  من غیب أوصافھ والحق والینا    ٍأظھرت مظھره ینبي بساطعة

  للغیب في مظھر التقریب مضنونا    ًأیاتھ أشرقت للعقل داعیة
  ًلي سخر الملك تحدیدا وتكوینا    أجلیت للمإل األعلى غوامضھ

  منشور آیتھ فاشھده مكنونا    ٌیان ظاھرةرق بھ آیة التب
  حصن الشریعة یجلي فیھ تعیینا  ما بین روحي ورسمي برزخ المجلي

  
  

  عناصر الوجود اإلنساني
  

  من نورك العالي لدي التعین    أنا أنا من نطفة من طین
  أوجدتني لعمارة التكوین    آي العجائب فوق عقلي حكمة

  قل كل أمین تحیر عحتى    أظھرت أوصاف المعاني للنھي
  ٍفي ھیكل باد تراه عیوني    جمعت أضداد الوجود بأسرھا

  جمعت بقدرة ذي الجالل متین    ماء ونار بل تراب والھوا
  والروح نفخة ربنا للدین    طبعي خبیث والنفوس غویة

  فضال إلي اإلحسان حصن أمین  أعصي فتغفر لي أسيء تنیب بي
  لتلوینبالفضل تنجیني من ا    نفسي ظلمت وأنت تعفو سیدي
  بالفضل منك إلي الصفا التمكین    وأفر منك إلي الھوي فتعیدني

  قد حیرت عقلي لدي تعییني    وأجدتني أظھرت قدرتك التي 
  أنت الغفور أدر طھور معین    أنا من؟ ظلوم جاھل یا سیدي

ًأنساك تولیني جماال ظاھرا   وتفیض خیر الفضل جود معین    ً
ًفي لحظة وأقل ترفع مخطئا   كبري بنور مبینللحظوة ال    ٍ
ًفي طرفة وأقل أھوي ھالكا    لوال العنایة بؤت في سجین    ِ

  قد صرت من نعماك كالمجنون  أعجزتني عن شكر فضلك سیدي
ًحمدا لذاتك بل وشكرا سیدي   أشھد عیوني باطن المكنون    ً

  بجمالك العالي إلیك سكوني    ً أكون لك العبید مجمالحتى
     ً مؤیدا للدین أكونحتى    ألق علي محبة ھب لي العطا

  
  
  

  



  مقتضیات الوجود اإلنساني
  

  مقتضاه یدعو ظھور بطوني    ھیكلي في وجوده التعییني
  حیث وسط بنص حكم الدین    ٍبین نوعین من علو وسفل

  أنني صورة لمعني الشئون    ًحیطتي ظاھرا ھي السور تقتصي
  یتجلي بمظھري تمكیني    تدع نفسي لمقتضاھا ألني

  یرتقي بالشئون رتب الیقین    ًوماقلبي األفق باألواسط د
  وبطوني مفارق تكویني    ذاك معني ظھور ھیكل نفسي

  بامتزاج التمكین بالتلوین    مقتضي ظاھري بھ شغل سري
  عن شھود العقول كشف العیون    ًحكمة المقتضي تدق خفاء
  كیف تصفو من سور تلك الحصون      سر بشریتي یالزم نفسي

   إلیك ثم سكونيیحلو منھ    ٍیسرن مقتضي ظھوري بود
  ًرب ودا یدوم منھ یقیني    ًأحلي قلبي فضال بما تمنحھ
  من دواعي لوازم التكوین    یصف سري  ربي تعالي
  روحھ في شھود نور األمین    ٍكل فرد یرجو المزید لتقوي
  حجب نفسي ألنھ من طین    كیف أصفو وھیكلي مقتضاه

  "ونون" "ٍبكافً"بالعطایا فضال    ٍزك نفسي من مقتضي كل سفل
  واسع الفضل أنت ربي معیني    روحنھا بالروح منك وأسبغ

  والولي المجیب یسر شئوني      أظھرن آیة القدیر إلھي
  لي تنزل وجددن تمكیني      ٍلي تجل بمنعم وولي

  قلبنھ في نور حق الیقین    ثبت القلب بالعواطف ربي
  بروح بھا علو الدین      واجھ العبد بالجمال وأیده

  باضطراري وفاقتي وشجوني    عوك ربيیا مجیب المضطر أد
  فاستجب سیدي لداع مھین    أنت یا سیدي القریب مجیب
  بي إلھي بسرك المكنون    جددن بي نھج الحبیب وأید

  أظھرنھ بما یري للعیون    فرح العبد منك بالفضل ربي
  سر معني استخالف أھل الیمین      نص آي تتلي بوعد كریم
  من الكتاب المبینتتلي دوما       وعد ربي للمؤمنین بآي

ٍسؤل عبد في لھفة وحنین    طمئن القلب یا سریع ویسر ٍ  
  بالمراد الشفیع طھ األمین      یسال هللا فضلھ ورضاه

  سید الرسل أفق شمس الدین    صل ربي علي الشفیع المرجي
  
  

  اطوار الوجود اإلنساني
  

  وكنت ضیاء مشرقا في الحظیرة    تطورت في أدوار أول نشأتي
  تحلي بمعني غیب سدرة صورتي    بیان آللھوفي سر أطوراي 

  وحولي نور الوجھ من غیر حیطة    أدور في سر التجلي تنقلي
  صالة بھا أخرجت من قاف رتبتي    َّعلي لقد صلي وفي الغیب محتدي

  لغیري وفي األخفي تراءت حقیقتي    ولم أك في حال التجلي بظاھر
  یتيظھرت وفي سر البطون مع  خفیت وفي األسما ظھوري بظاھر

  معاني التجلي في خفا آدمیتي  وما أنا في غیبي سوي نور مقتضي



  أراه بال كیف ال رمز نسبتي    تنقلت واألسماؤ مشھدي الذي
  وأنوار تشبیھ بمعني علیھ    معالیم تنزیھ تلوح بال خفا

  بال فصل والنور المقدس وجھتي    فما أنا في بدئي بلون ألنني 
   عني نسبتي األولیةفحجب  وال وصل حیث الوجھ بالنور مشرق

  ولي في ظھوري مشھد نشوتي    فكاني في بطوني مشھد بنزاھة
  وال النور یحجب عن عیوني طینتي    فال الكون یحجب ما شھدت بدایة
  في خفا آدمیتي" ألست"قبیل    تحیط بي األنوار والوجھ مشرق
  وفي ترك تركي فالجاللة بغیتي    ولي مشھد من دونھ العقل ساجد

  بھ قبل أن ظھرت صوي بشریتي    ًلذي كنت أوالأحن إلي بدئي ا
  فأواه لو منت علي بعودتي    حنین إلي نور الجاللة محرق

  إلي نار أشواقي ونیران حیرتي    إشارة" كما بدأنا" وفي نص آي
  بمن ال یحیط العرش منھ بآیة    تحیط بي األسوار والغیب نوره

ًوسعت أیا قلبي جماال مقدسا    وسعةلقد ضاق عنھ العرش أجمل    ً
  

  من المضنون في رمز آدم
  

  ًوأبدعتني مثال بسر الحكمة    علي أحسن التقویم صغت حقیقتي
  ألشھد سر البدء في سور رتبتي    وجملتني باآلي أظھر خفیھا

  ٍمقام حنان من واطف رحمة    ًتفضلت بداءا اصغتني بیدیك في
  ألشھد بالعینین حكمة نشأتي    فأظھر لروحي سر بدئي أوال

  ٍتفضل بنعمي حب ذات علیة    لي لدي البدء سیديبنعمتك األو
ًتفضل وجملني ظھورا ومشھدا   بھ أتھني في ریاض الحظیرة    ً

ًسألتك مضطرا أعدني مجمال   بسابقة الحسني وخیر المعونة    ً
ًوأشھد عیوني ظاھرا بل وباطنا   جمال ظھور اإلصطفا لحقیقتي    ً
  العبودةبفضلك قدر العبد رتب     لك الحمد أسعدني بحبك وارفعن
  ر نور الشریعةوأتي بالھدي والن    وسیلتي القرآن والمصطفي الذي

  ٍوحصن عبیدك من عناء وشدة    تفضل وأظھرن وأظھر بي الھدي
  ومكن لنا ربي بآي الشریعة    أذل خصوم المسلمین أعزنا

  ٍصالة بھا نحظي بفضل ووسعة    ٍوصل علي طھ الحبیب محمد
  
  

  من المضنون في رمز آدم
  

  ًبدءا لیظھر سره في سدرتي    تقویم صاغ حقیقتي في أحسن ال
ًقد كنت نورا ظاھرا في نشأتي    فیھا أنا المثل العلي لحسنھ ً  

  لألرض كیما أن یكمل رتبتي    لما أكلت من المعالم ردني 
  بالوصف غیبني بسر ھویتي    ًبي قدست لما تجلي ظاھرا

  للعالم األعلي برمز الرتبة    ٍظھر الجمیل بصورة قدسیة
  قد صاغھ بیدیھ سر الحكمة    سمي األدني تجلي وصفھفي ر

  أخفي المباني في ضیاء القدرة    ٍأنواره قد أشرقت في مظھر
  
  



  
  

  من المضنون في رمز آدم
  في سرادق مجده قدري مثال    من أنا قبل الظھور أنا الجمال

  أسكن الرسم لدیھ في ظالل      أسجد األمالك في جنتھ
   أكلي البعد عنھا في وبالصار    ویح نفسي قد نھاني عن أنا
  كانت الصورة في حال الوصال    قد أكلت ثمار سدرتي التي

  ٍصرت فیھ في شقاء في اعتدال    وي وعدت ألصلي الداني الذي
  أشھد الحكمة في رمز المقال     تبت تاب علي جل جاللھ
  قمت باألمر وخالفت الخیال     حبھ في األمر والنھي إذا
  عبده والعبد في حصن العقال      وأنا المقھور أفعل ما یشا
  حفظھ بالفضل منھ قد ینال      في جھاد النفس وھي أبیة

  كنزه األعلي یفك بال انفصال    وي وفي رسمي غوامض غیبھ
  أشرقت شمس الجمیل بكب حال    یظھر الظاھر للروح یري

  ألولي القرب فیعطون الجمال      ًحبھ یولیھ منھ منة
   اآلثار من قبل السؤالتلكمو    أظھرا لي الغیب في نفسي وفي 

  تشھد األعلین غیبك في انفصال    ًحیث قد أبدعتني لك صورة
  

  "تم بحمد هللا وحسن توفیقھ"
    

  


