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 كماالت الوجود غير متناهّية

 
ة ومرتبة الّنبوّوة ومرتبوة الّربوبّيوةل ول وّن اعلم أّن مراتب الوجود محدودة، وهي مرتبة العبوديّ  

ال موواالت اهلهّيووة واهمكانّيووة غيوور متناهيووة، ولووو أمعنووت الّنموور لرأيووت أّن كموواالت الوجووود أيضووا  
تجوود كاانووا  موون ال اانووات يكووون كووام   بحيوو  ال أّنووال ال   غيوور متناهيووة حلووب الّموواهر العيووان،

تلتطيع أن تتصّور كاانا  أ مل منه، مث   ال يمكنال أن ترى ياقوتوة يوي عوالم الجمواد أو وردة يوي 
 عالم الّنبات أو بلب   يي عالم الحيوان دون أن تتصّور أّن هناال أحلن منهال

 
انّية غيور متناهيوة، ولوو كوان لل موا  غيور متنوا ف يال مواالت اهنلو ولما كان الفوي  اهلهويّ  

، ودصووبا الممكوون نهايووة لوصوولت ح ي ووة موون ح وواال ادرووياء غلووف درجووة تلووت ني ييهووا عوون الحوولّ 
واجبا ، ول ن ل ّل كاان من ال اانات رتبة ال يمكنه أن يتجاوزها، يعني أّن الّذي يي رتبة العبودّية 

ّنه لن يصل غلف رتبة الّربوبّيوة، وكوذلال ادمور مهما ترّقف يي تحصيل ال ماالت اّلتي ال تتناهف يإ
يي ال اانات، يالجماد مهما ترّقف يي عالم الجماد لون ينوا  ال وّوة الّناميوة، وكوذلال هوذا الوورد مهموا 

ة هوذا ال يمكون أن يحصول ترّقف يي عالم الّنبات ال تمهر ييوه ال وّوة الحلاّلوة، موث   معودن الفّضو
يصول غليوه هوو أن يترّقوف يوي رتبتوه ويصوير معودنا  كوام  ، علف لمع وال علف بصر، وأقصف موا 

ّنوه يترّقوف يوي رتبتوه غأو الوّرو،، وال يمكون أن يحصول عليهوا، بول  ي  ينا  قّوة الّنمّو أو قّوة الحوّ  
ي ط، يمث   غّن بطر  ال يمكنه أن يصل غلف رتبة المليا، وأقصوف موا يمكون أن يصول غليوه هوو 

رّقوي، هف يوي مراتوب العبودّيوة، لهوذا يكوّل ح ي وة موجوودة قابلوة للتّ أن يحصل علف كمواالت ال تتنوا
ة بعووود مفارقوووة هوووذا الجلووود العنصووورّي، يووو  رووواّل أّن كوووّل وحيووو  أّن الوووّرو، اهنلوووانّي لوووه حيووواة أبدّيووو

ات والفيوضوات لننلوان رّقي، ولهذا يإّنه يجوز طلب العفو والّترّقوي والعنايوة والمبورّ موجود قابل للتّ 
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رّقوي، ولهوذا ورد يوي مناجواة حضورة بهواء ا طلوب العفوو وال فوران دّن الوجود قابول للتّ بعد وياته، 
ذين صوووعدوا، ويضووو   عوون هوووذا يكموووا أّن الالوول يوووي هوووذا العووالم محتوووا  غلوووف الحووّل يهوووو أيضوووا  لّلوو

المطلل لواء يوي هوذا العوالم أو  محتا  يي ذلال العالم، يالالل يي احتيا  داام والحّل هو ال نيّ 
، يفووي هووذ  الحووا  تجوووز الّرووفاعة ب غلووف الحوولّ يووي اراوورة، وال نووف يووي العووالم اداووروّي هووو الّت وورّ 

، ول ّن الّروفاعة يوي ذلوال العوالم ة، وهذ  الّرفاعة م بولة لدى الحلّ بين لدى باب ادحديّ ي ينا  للم رّ 
ة أاوورى ال يمكوون الّتعبيوور عنهووال يلووو وّصووف غنلووان ال ترووبه الّرووفاعة يووي هووذا العووالم بوول هووي كيفّيوو

نفواغ مبلور مون ثروتوه علويهم، يمون الممكون أن يكوون  غنيّ  وقت وياتوه بإعانوة الف وراء والّضوعفاء واق
 ن مون هذا العمل لبب العفو وال فران والّترّقي يي مل وت الوّرحمن، وكوذلال غّن ادب وادّم يوتحمّ 

الّررود ينت ول آبوا هم  ة وحينما يصل ادوالد يوي ال الوب غلوف لونّ أجل أوالدهما نهاية الّتعب والمر ّ 
اتهم هوواتهم غلووف العووالم اراوور، وينوودر أن يوورى اربوواء وادّمهووات مكايوو ة موون أوالدهووم م ابوول مروو ّ وأمّ 

ات ادبووووين وأتعوووابهم يوووي الوووّدنيا، ييجوووب غذا  علوووف ادوالد المبوووادرة بوووالايرات والمبووورات م ابووول مرووو ّ 
ما  العفو وال فران لهما، مث   يجوب عليوال أن تنفول علوف الف وراء يوي م ابول محّبوة وأتعابهما، والت

والدال ورف ته، وتطلب له العفو وال فران والّرحمة ال بورى بكموا  الّتضوّرا واالبتهوا ، وحتّوف يمكون 
ذين موواتوا يووي المعصووية وعوودم اهيمووان أن تت ّيوور حووالهم، يعنووي يصووبحون مموواهر ال فووران وهووذا لّلوو

 ا ال بعدله، دّن الفضل غعطاء بدون التح اغ والعد  غعطاء بالتح اغلبفضل 
 

يكما أّننا ن در أن ندعو ههنوا لهوذ  الّنفوو  يوي هوذا العوالم، كوذلال لنوا مثول هوذ  ال ودرة يوي  
العووالم اراوور أي يووي عووالم المل وووت، أولووي  الالوول يووي ذلووال العووالم الوول ا  غذا  يهووم يووي ذلووال 

وا، وكمووا أنهووم يلووتطيعون أن ي تبلوووا ادنوووار بالّتضووّرا يووي هووذا العووالم، ن يترّقووالعووالم يلووتطيعون أ
 يكذلال يمكنهم أن يلتملوا ال فران وي تبلوا ادنوار يي ذلال العالم بالّتضّرا واالبتها ل
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فووو  يووي هووذا العووالم بوالووطة الّتضووّرا واالبتهووا  أو غذا  لمووا كووان حصووو  الّترّقووي ممكنووا  للنّ  
ما غذا هم وابتهوالهم، وال لويّ الين، يكذلال بعد الموت أيضا  يمكنهم الّترّقي بوالطة دعوابدعاء الم دّ 

 كانت الّرفاعة من المماهر الم ّدلةل
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