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  عنوان

 ت خاصهتفسير نبو

 "النبوة الخاصةتفسير "، ذكر بيان سّر األحديّة في ا ثبات النّبّوة الخاّصةان أب   

 "گرفتاين  خان معتمدالدوله صورت اهش منوچهرنزول اين رق منشور دراصفهان به خو

رقعى به زبان  صفحه ٥١صحيفه بدون تقسيم بندى به فصول وابواب وبا حجم تقريبى 

است ونيز ازمبانى  گرديده است،موضوع آن مباحث فلسفى کالمى اسالمى عربى نازل

فرموده وبه عالوه در تجليل  اصالت مظاهر مقدسه الهيه واثبات نبوت رسول اکرم صحبت

"بسم اهلل الرحمن  مبارک چنين است: واحترام ازمعتمدالدوله سخن گفته اندمطلع اين اثر

التى عينت بعدما شيئت  النقطة کتاب االذن طرازالرحيم الحمدهلل الذى جعل طراز الواح 

  48كتاب عهد اعلى، صفحه ، احکمت" اجلت و وقدرت قبل ان قضيت واذنت حين ما

 حضرت نقطه اولى  صاحب اثر

  ١٣٢  - 8١ صفحه  4٠ مجموعه صد جلدى شماره    مأخذ اين نسخه 

   خذساير مآ

           ٣84  - ٣٢١صفحه   ،١4شماره  ،مجموعه صد جلدى

      ٢٦٠  - ٢٣١صفحه  – ٢جلد  – ٣ن وبرنست مجموعه

           ٧٦  - ١٣صفحه   4٠١٢مجموعه خصوصى              ٦٠  - ١صفحه   4٠١١مجموعه خصوصى 

                ٢4٦صفحه   4٠٠٣مجموعه خصوصى       ٣8٢  - ٣١١صفحه   ٦٠١٠مجموعه خصوصى 

                          ١صفحه   ٢٠٢٣مجموعه خصوصى                     8١صفحه   ٢٠١8مجموعه خصوصى 

                          ١صفحه   ٣٠44مجموعه خصوصى                   4١٦صفحه   ٢٠٣8مجموعه خصوصى 

 ١صفحه   ٣٠٢٥مجموعه خصوصى                     ٧٦صفحه   ٣٠٠٩مجموعه خصوصى 

 ا صفهان، في منزل ا مام الجمعة، مير سيد محمد ولقبه سلطان العلماء مدينة    محل نزول

 سال نزول

   ميالدية( 1846هجرية )سنة  1262صيف سنة 

  هجرية قد أذن بالرحيل ا ذ وّدع الباب موطنه في شيراز وسافر ا لى  ١٢٦٢"كان صيف سنة

 ، نبيل زرندي، الفصل العاشرمطالع األنوارا صفهان"، 

   مخاطب

 صفهان ا  مدينة الدولة في معتمد  ،خان منوچهر 

  وجاء المعتمد نفسه ذات مرة لزيارة الباب وبينما كان جالسا وسط أشهر علماء ا صفهان"

 ، نبيل زرندي، الفصل العاشرمطالع األنوارطاب منه بيانا عن صّحة النبوة الخاّصة"، 
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 لرّحيمان لرّحم  اهّلل ا مبس

  

 

 

 شيّئت ام عيّنت بعدتي لّ ا قطةلنّ ا زاذن طرإلاب اح كتالوأز اجعل طرذي لّ ا لحمد هللأ

ت اجوهريّ  ايلوح به اح مت فالحكمأو ّجلتأ اذنت حين مأو ن قضيتأقّدرت قبل و

م امقفي ت الممكناكّل  هوت ليعرفنّ لاّل اأهل  ئقاحقفي لمتشعشعة ا [تاكينونيّ ]ال

زل أفي هو ا اّل  لٓها   ال نّهأبت الذّ اظهور  نام عرفامقفي هلل اتجلّى  ابمالّصفات  ناعرف

 هيتيّته اذ ذا  من نفسه ذكر اإلمكان  فييمكن  الو معه غيرهشأن  فيلم يك ل ازآلا

مسّددة سبل و نالعرفام اعن مق تايالبدامقّطعة  ابكينونيّته يهلّتي ا ةجيّ ذالسّ اة تيّ الذّ ا

 اتهزليّ أف وص الو اكينونيّتهحد أ يعرف ال اعليه يه اكم اهنّ ا  ذ ا  ن البيام اعن مق اآليات

م امقفي  اذّوتوو اإلبداعباإلمكان  مامقفي  اقد وجدو اهاسو اذ ما   انيّتهانعت صمد الو

 الو تهاد ذحّ ته مواذو صف نفسهاو ن وصفهازل كلم ي لىاتعو نهاسبح عاخترالاب األكوان

 امكّل  بدعأي لّذا لحمد هللاو يصفون اعمّ  لىاتعو نهاهو سبحا اّل  كيف هو حدأ يعلم

م امق هندسة منو زليّتهأمن آية  تالموجودات ات مجّرداكينونيّ في جعل و مرهأبء اش

الّصفات و اءاألسم لمافي عواء األشي كلّ  لجلجنيّته ليتام رحمامقفي لة دالو دتهارا  

في  لفضلاو لعدلاهر ات مظاشئونو تالمجّردالم اعفي قيّوميّته  راثآت ابتلجلج ظهور

ه ايرو طلعته م عن ظهور حضرتامقفي أحد  يحتجب لئاّل  لملكوتاو كلملات امامق
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 هو حا اّل  لٓها   ه النّ أب اموجود اهراظ
ّ
ّن ا  و الّصفات تيّةاذفي  قيّومو تالذّ اكينونيّة في  ي

 تاديّ المالم اعوفي ت المجّردا مخاعلى شوأا ليه  يصعدن أيقدر  ئيّته لناكبري من علوّ 

ت ايلكلّ ا لماعوفي ت اهورلّظ امن  فئدةألاوسيّته طير قدس قدّ اء هوا لى  ن يطيرأ الو

أو  تالممكنا منأحد  يديأ اليها   لانتن أ قيّوميّته من حضرة عالو جلّ  لىاتعو نهافسبح

م من امقفي يوصف نفسه  نأأو  تامالمقا منشأن  فيته ايعرف ذن أيقدر  نأ

 الو عامتنإلال فقد سلك سبي تهان كنه ذاّدعى عرفامن  لىاتعو نهافسبح تاملعالا

لم  -ذكره جّل  - هنّ ا  و ناقترإلافرع  لمعرفةاألّن  عارتفإلات اياغ منتهى في ذلكيمكن 

عليه  هو اه كمنّ ا  ذ ا  ه عابدا  بظهور  ينعت الو دهايوصف بعب الو خلقهيزل لم يقترن ب

 الو هعن حدّ ا اّل شأن  فييدّل  الو يّةاإلبداع تامنعوت بشئونو ئيّةانشإلامحدود بحدود 

ا اّل  يدلّ  لملك لنات اظهور تاكينونيّ في لمثل األّن  عن عجزها اّل  مامقفي  يحكي

بمنع ا اّل  يلملكوت لن تحكات اديّ ائق ماحق تاتيّ اذفي ت اهورلّظ اّن ا  و بيللسّ ابقطع 

ه فقد أجزّ  منو هأمن عّده فقد جزّ و عّده دفق ّدعى توحيدهافمن  لىاتعو نهاليل فسبحلدّ ا

حتمل اه هو هو فقد نّ ا  ل ان قمو ر ملكهاثآمن  امعه شيئ وقرن ت خلقهاوصفه بصف

 لوصولاممتنعة عن  ابحقيقتهاإلشارات ألّن  نهام عرفامقفي فك إلاو نفسهفي لكذب ا

 رجع كينونيّات المقامات في كلّ  قيّوميّته ناعرف س عنألياب لّةادو قدسه حةاسا لى 

الثّبوت  نأالحدوث وش عن حدّ  ا اّل  يه هو بذاته لن يحكا نّ ه وا بداعالعوالم ا لى مقام 

ذات المعبود سبحانه  الموجود وال له سبيل ا لى عرفان بعد رتبة المفقود قبل الوجود في

 م ظهور عدله ليشهدنّ المق تالمخترعاكّل  خترعالّذي ا لحمد هللاو وتعالى عّما يشركون
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اء لعميااء مهلدّ ااء مّ لّص ات الملّظ ا منتهىا لى  لعللا يدات من مبالممكنات اذرّ كّل 

ئر اسعلى  م منهلقدم بعلافي ستخلصه الّذي ا هلل لمحّمد حبيبهاشهد  ابملم يلّص ا

اء دألافي م نفسه اه لمقي  جتبات والبريّ اكّل على  يتهم والاه لمقصطفي  او تالممكنا

على  نيّتهالسّر رحمه ارتضاو قالتّرارتبة  لىا  الّصفات واء األسم لماع يدان مبماء القضو

 عبده -له آو هلل عليهاصلّى  - امحّمد نّ أشهد أت فاياهلنّ او تايالبداي وجد فمن كّل 

 لئنلجنس ليتالا اءبنأبه عن لشّ ا عن ات منفردالذّ ام امقفي جعله و لنفسه هصطفي  الّذي ا

 هللاله فّض  ايعرفوه بم حتّى اآلفاقو نفساألفي نه اعرفت اظهور ألت بتألالممكناكّل 

 عين بمثل محّمد ذكر موجده لم تر عالو فجلّ ب آلماو ءلمبدا في هاعطأو لكلّ اعلى 

 نامكإلابا اّل اإلمكان  فيكن ن يأيمكن  ال ايمكن بمثله لم الفاإلمكان  فيهلل ارسول 

ه هو نّ ا  ت امالمقاكّل  فيقّدر عليه واء ش ابم لخلقاو األمر ملكوتفي هلل عن من اه افجز

ت اظهورآيات  تامستسرّ  أنشألّذي ا هلل لحمداو بايإلاو ءلمبدا فيت الحسنا يمعط

 امو هوتلاّل اآيات  هبات غياظهورفي  لعنليدت المجّردا عرامش عالأفي وسيّته قدّ 

ط احأ امو لملكوتاو لملكاولى من شجرة ألالقصبة او لجبروتاجمة أ فيهلل اخلق 

ت امعالو تفريدهآيات و توحيده ناركأو هر قدرتهامظاء سوت بثنالنّ ا رضأفي هلل اعلم 

يحتجب  لئاّل  حبيبه مالخلق مقاو األمر تامامقفي هلل الّذين قد جعلهم اده اتقديسه عب

هلل اقّدر  ات بمالموجودا هم كلّ ايرو األرضو تاوم  لسّ افي أحد  لتهمن جالاعن عرف

ال يسبقونه بالقول وهم  عباد مكرمون﴿ همنّ أب الّصفاتواء األسم تاماب مقالكتافي 
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اء ش اكماء ش اهم بملاعمأبفضله من  دهايقبل من عبذي لّ ا لحمد هللاو 1﴾مره يعملونأب

حة قرب ايليق بس الو ريّتهاقدس قهّ  مديناء تلقفي ّن وجودهم ذنب أ يعلم امبعد

 لعفواسبيله و نالبياسنّته و ناحسإلادته اع نّ ألكّل اليعلم خلقه  منأحد  قّدوسيّته ذكر

 لالمتعالعزيز اهو ا اّل  لٓها   ه النّ ا  و لخلقاو مرألا ملكوتفي  شيءظمه ايتع الو لافضإلاو

 

 يلاتعلماب المستطاب الجناو يلالعاحة عّزة حضرت اس مناألمر  طلع نور امّ لوبعد 

 هايارق رعامفعلى  يتهاهلل ظّل عنام ادأ - نالطلسّ ادولة  معتمدو ناقالخامقّرب حضرت 

ت ال مكفهرّ ظالفي كن السّ العبد اا لى  - هامنتهو مر مبدئهأمن ه ايتمنّ  ام يةاغ ا لى غهبلّ و

 زليّة والّسرّ ية األلآل ّصةالخالنّبّوة اا ثبات  فياألحديّة  ن سرّ اذكر بيا نأبيته اعنو هللارحمة 

النّفس و المتجلّية في الّصورة األنزعيّةلٓهيّة والّذكر الّرحمانيّة والّظهور الّربّانيّة والنّور اإل

 ة[المتأللئ]الّطلعة و ةهوتيّة والّرحمة الواسطة الجلياّل ولى الالكلّيّة والقصبّة األ

ة لجلياالّطالعة المشرقة القمص و ة والهيكل المتقّدسة المتالمعة الّربّانيّةشعشعة العليتالم

 ابم -له آصلوات اهلل عليه و - ةالمحّمديّ  حمديّة والعالنيّةاأل الّتي ظهرت في الّسرّ 

مره أ ناك المّ و يةالنّهاية باهلنّ ا غربت شمس ابمثّم  يةالبداية بالبداطلعت شمس 

 توّكلأو مرهأتّبعت او هللاستعنت من اقد  عامتنإلا تامامقفي لفصل احكمه و عالمطا

 ان خلوّ اهلل لم يزل كا نّ ا  وهو  نالعياا لى  لوجودان بالكيافي هلل ا جعل ار ماظهإهلل باعلى 

 ئناه هو كنّ ا  ل ايز الو معه شيءوجود  الن باه لم يزل كنّ خلقه خلّو منه ألو من خلقه

                                                 
1
  ٢٧ – ٢٦(، اآليات ٢١القرآن الكريم، سورة األنبياء )  
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ّن أو تيّتهاذعلى ا اّل  ن تدلأتيّته لم تزل اذ ذا  رتبته في  شيءذكر  ن بالاك ابمثل م

حة قرب اعن سالّصفات واء األسم نقطعتاو عن كينونيّتها اّل  يتحك ل الاتز كينونيّته ال

 ل الايز ذ الا   يّتهناذروة قدس صمدا لى  عودلّص اعند  اآلياتضمحلّت او ئيّتهاكبري

 نالعرفات امامق منتهىفي ه اسو امّن ا  و بهانعت له دون جن الو تهان ذوصف له دو

لممكن األّن  يّتهمنّ ا  ت امامق اّل ا   ايعرفو الو همنفسأحّظ ا اّل  ان لن يدركوالبيات اظهورو

 افلمّ  الّصفاتواء األسم لماعوفي لكّل بكّل تجلّى  ابما اّل  تالذّ ان اعرف[ هيمكن] ال

ّن أو للجالا تام ذامقفي يمكن  ير الغيّ لتّ اّن أو لاممتنع محزل ألا ناعرف نّ أثبت 

في لقد ثبت و لالمتعاحضرت  قربا لى  لوصولاسبيل لهم ب م الامقكّل  فيلخلق ا

 في ييجراألمر  ذلكفكل امح ممتنعزل ألا تامعرفة ذبأّن  ريعةلشّ ا فيتقن أو لحكمةا

ت امالمقاذكر في يذكر  ال امألّن  حديمكن أل قدسه ال حةاسا لى  عودلّص ابأّن  لخلقا

لّتي ا تامالمقاجميع في ّن أو عودلّص افي لحكم ا كذلزول فكلنّ ا مامقفي ت ثبّ  تيلّ ا

 اريعة كلّهلشّ اآيات  فيثبتت و لّطريقةات الدالفي فّصلت و لحقيقةام امقفي ذكرت 

 عامتنإلابو تاللذّ  تالذّ ات بالذّ اعلى  دلّ لّذي ا مالمقا ذلكس عن معرفة أليابة لّ اد

فإذا فّصل ذلك البيان  قعالواحكم  ذلكفيثبت ب الّصفات م ذروةامقا لى  عودلّص اعن 

مره وال مرّد في أبيشاء  اهلل يبدع ما يشاء بما أنّ وثبت في الميزان حكم العيان ال شّك 

م امقو نيّتهاصمدة آيو وميّتهقيّ  ظهورو يّتهنّ ا  م المقة لمشيّ اتيّة ابدع ذأفقد ن لحكمه أش

من دون نفس تسبقها وال ذكر يساويها وال  النفسه ابنفسه ابدعهألقد و وسيّتهطلوع نور قدّ 

 تها نفس نفسانيّتهايّ نّ ا  يعارضها وجعل ذاتيّتها نفس كينونيّتها و نعت يشابهها وال وصف
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المشيّة الّتي قد جعلها اهلل في مقام  لختمات اياغو األمر ىءدامب فيلعلل ا علّة هيو

 شاراتال اإلالّصفات وها كما هي عليها ال يطلق عليها األسماء وا نّ و نفسه مقام

 ا[وا ليه]ال يذكر ا اّل في رتبة أثر ذلك المقام  ا[رتبته]وكّل ما ذكر في والّسبحات 

ل في الكتاب من مقامات األمر وظهورات الختم الّتي هي أثر نزّ شارة في كّل ما اإل

ة على اهلل في في مقاماته الّدالّ  ا[عليه]وكّل ما ال يطلق رادات المشيّة في اإل لظهور

ذلك في كّل اء عوالم المجّردات والماديّات والّشبحيّات والعرضيّات وما كان ور

يتوّجهون  ّن بها كّل الممكناتا  و ّوليّةالمقامات فهو من مقامات ظهور تلك الّرتبة األ

ها دالّة تالّتي هي بذاتيّ  هاريّته وكبريائيّته ومقاماته وقهّ زليّته وقدرتأوا على ا لى اهلل ويستدلّ 

 لختمات اياغو األمر يدابنزل من م المّ األمر  نّ ا  و ربوبيّتهاء على طلعة حضرته وبه

يّة ظهور المشيّةوجدت اإلرادة بنفسها من علّ  لمفعولارتبة ا لى  لعدلات اظهورو
 ابهو 

 تالكينونيّ ات ايّ نّ ا  يظهر  نأهلل اأراد  ابهو تالمتذّوتاذّوتت و تالمتعيّناعيّنت 

 امو تالجوهريّ ام امقو تاهورلّظ ات ايآد بالمراّن ا  و تايّ نّ إلاو تانيّ افسلنّ او تاتيّ الذّ او

 ظهورو لمشيّةارتبة ا لى  لنّسبةاشبح بو يةآ اهنّ أتبة لرّ ا تلكفي ت اجلّيلتّ ام امقفي يحدث 

 هللاّن ا  و ناعيألاتب ات مراظهورو مكاناإل طنابوت اتبة تظهر خفيلرّ ا بتلك نّ ا  و اإلرادة

 لمتعيّنةاتبة لرّ افي األمر  م ظهورامقفي مة لقي  ا يومفي ده اعبعلى  ابه يحتج - عزّ و جلّ  -

ة تبلرّ ا ظهور تلكنه بعد اهلل سبحاّن ا  و في رتبة ظهور المشيّة األّول لّذكرار ام تكرامق هيو

بعد ثّم  لمشيّةام تنّزل امق ابنفسه يهو مالمقا ذلكفي ة يّ لمشاظهور م اقد جعل مق

 منآية  نفسه مامقفي  اجعلهو لقدرام يّم اة طمطتيّ اهلل ذابدع أتبة قد لرّ اظهور تلك 



  4٠بر اساس نسخه مجموعه صد جلدى، شماره  –من آثار حضرت نقطه اولى  –تفسير نبوت خاصه 

                                                          ٧ 

 ايّتهنّ ا  و تالذّ اظهور  يّةحدأعلى  ةلّ اد اذ كينونيّتها  لمشيّة امن آية  تهام ذامقفي واإلرادة 

 يّةلمشام بعينه هو ظهور المقا ذلكّن ا  و الّصفات تامامقفي لمحدودة ا اآلياتطقة بان

 اإلمام راشأ اذلو ولذا كان في مقام الّظهور مقامات الباطن في مقام ظاهر الباطن بعينها

خرنا آمحّمد و وسطناوأ -له آصلّى اهلل عليه و -نا محّمد أّول" بأنّ  - ماللسّ ا عليه -

 بعينه ظهورلث الثّ ا مالمقافي لفطرة ليرى العبد بعين الحقيقة لو نظر افي ّن ا  و 2"محّمد

ورة لّص اذكر في  - ماللسّ ا عليه - دقالّص ال اقلّذي ا مالمقافيه بمثل  ييجر بلاألّول 

ليس " اهنّ أبية لوالا لهيكلافي ة هوتيّ لاّل احين صّرح ب - ماللسّ ا عليه -من جّده  نزعيّةألا

جل ن واألذاإلو اءالقض رتبةا لى  تّصلان أا لى األمر  ذلككو 3"هي هو وال هو غيرها

لّتي ا بعةلسّ اتب المرا ذكر تلكّن ا  و مراتب ظهور المشيّة بعينها كّل ذلك إنّ والكتاب ف

 هي - اعليههلل ا تاصلو - لمحّمديّةا لحقيقةا هيلّتي ا لمشيّةاتب ظهور امر هي

ت امالمقاعلم بعض  تاثبإلا اّل  ت لم يكائونلشّ ا تلكذكر ّن ا  و لمطلقةالنّبّوة ا تاثبإل

سبيل على  المسئلةتلك ا ثبات  نّ ا  و الاّلمعة لكلّيّةا يةلوالاو ّصةالخالنّبّوة ابات ا ث نالبي

 الم يك موجودلّشيء ا نّ أثبت  المّ  فمنها ةدة معدودت متعدّ امامق نابعرف ييجر طنالبا

ة ه لو ثبت له حجّ نّ خلقه أل له نعت بمثل الو دهاك بمثل عبيلم و بموجد خلقه اّل ا  

                                                 
2
  ٢٥٥ ، الصفحةة، فصل معرفة اإلمام بالنورانيالحافظ رجب البرسياليقين في أسرار أمير المؤمنين، مشارق أنوار   

3
رة التي رأيت على المنابر تدعو من ذاتها ا لى ذاتها بالمعنوية، وتصرح ا أحببت قلت: يا موالي تلك الصوقال: يا مفّضل سل عمّ " 

ة الباري وال الباري غيرها، فكيف يعلم بحقيقة هذا القول؟ قال: يا مفّضل تلك بيوت النور، وقمص يّ ها ليست كلّ هوتية قلت لي ا نّ بالاّل 

ي كل بالنور، ظاهر بالتجلّ  يه، ال هي هو وال هو غيرها، محتجبك منها ا لودلّ الظهور، وألسن العبارة، ومعدن اإلشارة، حجبك بها عنه، 

يراه قريبا، ومنهم من يراه بعيدا، يا مفّضل ا ن الصورة نور منير، وقدرة قدير، ظهور يراه بحسب معرفته، وينال على مقدار طاعته، فمنهم من 

هداية الكبرى، الشيخ حسين بن حمدان، "،  له نهايةموالك رحمة لمن آمن به وأقر، وعذاب على من جحد وأنكر، ليس وراءه غاية وال

 ٢، الصفحة ٥٣أيضا راجع، بحار األنوار، ج 4٣4الباب الرابع، الصفحة 
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لة م دالامقفي ألّن  بنفسها اّل  نفسه لنفسهعلى  يدلّ  ه لمنّ ا  و الخلق لم يك موجدا

 الم يك خلقو حضرت غيرهعلى  يدلّ  نأفيمكن أحد  معهن يكون أ ت لو يمكنالذّ ا

ثبت شأن  فيلة حّق اللدّ األّن  شيءته اذعلى  يدلّ  الو أحد يعرفه م فالامقفي معه 

ئيّته لم يجر ادس كبريحة قاس في شيءذكر ل الو لو لم يكن وجودو معه شيءوجود 

يا من دّل على ذاته " رانوألاو لعظمةامن شموس  راخبألافي نزل  امّن ا  و لةاللدّ ا

ليك ولو ا   يعليك ودعوتن يدللتن نتأي بك عرفتك وا لٓه"الم السّ عليه  -وقوله  4"بذاته

م المقا ذلكفي ّن ا  و 6"اعرفوا اهلل باهلل" المعليه السّ  -قوله و 5"نتأدر ما أنت لم أال 

ّن ا  و تاملعالام امقفي ا اّل  ذكر اله الو اآليات مامقفي ا اّل  لةاللدّ الحقيقة ليست افي 

 بدليلثبت ا ذا و نالتّبيام امقفي ن العرفالعبد سبيل اعلى  لن يسهّ البيا ذلك نابعرف

 هيل اهنّ ا  و لمالعا في ]ظهور[ شيءلكّل بأّن  لمنهجا ذلكعلى  لمشيّةال وجود لعقا

ن لم تظهر ا  و ارتبتهي هلل لم تظهر قدرته فا ا[يظهره]لم  لوو قعالوا صلألاو يّةلكلّ ا ةلعلّ ا

 افلمّ  نهاردت بيأ احكم م ذلكفيثبت ب نهاسبحجّل  تالتّوحيد للذّ ايثبت حكم  فال

                                                 
4
   ٧٥، الصفحة باحاح والمسآء فيما يدعى به في الصبفي أدعية الصي، د محسن االمين الحسيني العاملالسي،١، جمفتاح الجنات  

5
لن يصيبني  حيلتكبك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني ا ليك ولوال أنت لم أدر ما أنت  تمكر بي في "ا لهي ال تؤّدبني بعقوبتك وال 

مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القمي، الباب الثاني في أعمال ا اّل ما كتبت لي ورّضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين"، 

 عمال األشهر الرومية، الفصل الثالث، القسم الثالث، دعاء أبي حمزة الثماليأشهر السنة العربية وفضل يوم النيروز وأعماله وأ

6
"ا ّن معرفة اهلل على مراتب أحدهما االستدالل  ١4٠، الصفحة  به، باب أّنه ال يعرف ا اّل وحيد، كتاب التّ الكليني، ١، جأصول الكافي  

أولي األفئدة فالجهتان مختلفتان فال  عليه السالم اعرفوا اهلل باهلل فهي معرفة باآلثار على المؤثّروهذه معرفة المتكلمين وأهل الظاهروأّما قوله

تنافي قد يراد بالنظر في المصنوعات التفكر واالعتبار لينقل بذلك الى مشاهدة ظهور المؤثر في آثاره فإذا شاهد الظهور نفى حيث ولم 

يخ أحمد االا حسائي، الرسالة التوبلية في جواب الشيخ عبد علي بن الشيخ الشوكيف وعاين ظهوره بها لها فيكون ذلك معرفة اهلل باهلل"، 

  ١٦٣، الصفحة 8علي التوبلي، جوامع الكلم، ج
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لّذي ا نّ أل بمو لمأحد  ن يقولأيمكن  الو لعقل فرضاشيّة بدليل لمامثل خلق  نّ أثبت 

حكم  يءشّ لا امرنأب لمشيّة فكيف يثبتاأثر  ذّوتت منتي لّ ا لكيفيّةايدرك  ذلكيقول 

حكم  صحّ  افكم بآلماو ءلمبداأهل  من األلباب يولأمشهود عند  ذلكّن ا  و تهاذ

 يّةلٓهإلا رانوألاو لمطلقةا يةلوالاو ّصةالخالنّبّوة ا ءمبد نتاكلّتي ا ةلمشيّ اوجود مثل 

بدليل  ابتان ثاك المّ و اتهامامقفي  لحولاو انهارفع نيّة يلزمامدلّص ااآلية و نيّةابّ لرّ ا راسرألاو

يثبت  اهب اتجلّى لهلّتي ا يّتهنّ ا   بظهورا اّل  يلالعارتبة  يدركن أيقدر  فل لنالسّ ا نّ ألعقل ا

ألّن  تهيثبأو  يدركهن أيقدر  حتّى حديمكن أل اللحقيقيّة اّصة الخا ةوّ بلنّ العلم با نّ أ

في هلل ا ابدعهألّتي ا اآلياتفي حظ ن يالأعليه ب م حّق المقا ذلكن اعرفا ذا أراد  لعبدا

 - اعليههلل ا تاصلو - حمديّةألالحضرة امن  لكلّيّةالنّبّوة ا ت ظهور تلكاتجلّي نفسه من

 لعبدام يعرف المقا ذلكفي ن الميزا ذلكثبت  افلمّ  يةاهلنّ اية والبداشمس  شرقت ام

من  ينزلو من عنده لفيض لم يزل يتجّددا نّ أو لبروز قدرته اّل ا   اهلل لم يخلق شيئابأّن 

 لفيضاأّول  نّ إف مالمقا ذلكن يرفع من أيمكن  الم امقا لى  نزل حتّى حة قدسهاس

 منتهىا لى األحكام  ييجر ذلككو اإلرادة نت نفساهي كلمشيّة اظهر من  لّذيا

 لاللكم هللا اشّك قد خلقه ال ابنفسه اعليه هي اكم اهنّ ا  وت اياهلنّ او تايالغات امامق

 النّزول فيهابا اّل اإلمكان  لماعوفي  اهلل لهاأراد  ان تتحّمل مأ لم تقدر اهنّ أريب  الو

لمشيّة قد تنّزلت ا هيلّتي ا لكلّيّةالنّبّوة ا ملاحّن ا  و ههلأن الم لعرفالعا اتحّمل لبس هذو

زول لنّ ا الم يمكن لهلّذي ا لجسدام امقا لى  تّصلتان أا لى  اتهالم ذاهلل من عا ذنإب

 مامقفي نزول رتبة  ائهاليس ورو نالعياا لى  لّقوة يظهراب افيه ان ماك ام نّ أل ذلك بعد
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لّذي ا مالمقاا لى  تّصلتاحتّى  قطة تنّزلتلنّ ا تلك نّ ألعقل اثبت بدليل  افلمّ  اإلنسان

في  حدأينكره ن أيقدر  الو سالنّ ا كلّ  حكم يلتزمه عقول ذلكّن أو رتبة يمكن بعده ال

 ءمبد نتاك هي تيلّ ا لكلّيّةافيثبت وجود نفسه ت الذّ اثبت وجود  المّ ألّن  نالعرفام امق

ظهور ت ابليّته لتجلّياق وجودو لفيضام الجسد لدوارتبة ا لى  تثبت نزوله هيو لعللا

ثنى أو تامالمقا شرفأشّك  ال يةالبداتب الجسد مع حمل مرارتبة ّن ا  و نيّتهاصمد

م امقفي بوروده  اّل ا   ل لنفسالكماجهة على  بلرّ ايمكن فيض  ت بل الاجلّدرا

ّن ا  و عقالواحكم  ذلكفيثبت ب نالعياو لفعلالقّوة يظهر باهلل فيه باجعل  امألّن  األجساد

 ا ليه ألنّ  لبالّط اعلى  ره حّق اظها   ريدألّذي ااألمر  ا ثبات ت قبلامالمقان تلك اعرف

 دالفؤان حكم ام عرفامقفي د الفؤا لختم هو علّة سكونات اياغو األمر تايالعلم ببدا

 يدالمباأهل  من األلباب يولألب الكتافي اء شو هللامر ألّتي ا تاماللمقاألمر  ذلككو

لعلميّة ا تاراشإلاو لملكيّةا اآليات على اطبق لعقليّةادلّة الاثبت ب افلمّ  بايإلاو

 لكلّيّةا فسنّ لا هذهو ورلنّ ا ذلكوجوب وجود و لّذهنيّةا لخفيّةات املعالاو لحقيقيّةا

غيره ألّن  -له آو هلل عليهاصلّى  - هللاهيكل جسد محّمد رسول في ّصة الخالنّبّوة ا ثبتت

 لهيكلابا اّل  لجسديّةام امقفي  اورودهو يّةّولألا قطةلنّ ا نزول يمكن الو يك مثله لم

حين في لكّل احيث قد شهد  هالخلق فداو األمر ملكوتفي من و يروح -تولّد لّذي ا

قد  ظهر جسمهلّذي ا لحينافي ه فنأشل اّل ا  يظهر  الو لمثلها اّل  ت لم تكامدته عالوال

 هاسو حدلعظيم ألااألمر  ذلكن يمكن أ يقدر بحيث ال لنّبّوةاآيات  كتفهعلى  كتبت

ن يتنّزل أيمكن  ال نأبزليّة ألايّة ّولألا يةلوالاو لكلّيّةا لمطلقةالنّبّوة ا ذكرفي ثبت  افلمّ 
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 ابصورة كينونيّتها اّل  األجسادلم اع هيلّتي ا لكثرةا لماع منتهىا لى  لفعلا يدامب من

في هلل اقّدر  اللّطيف ماعنصره و هرالّظ اهيكل جسده في  ظرالنّ ا يشهد اتيّتهاهيكل ذو

لّتي ا ورةلّص ابتلك ا اّل  لمالعا اهذفي ق ن يتحقّ أ يمكن لمشيّة الا ظهورألّن  بدء وجوده

 لختمارتبة  فيا اّل  لبدء لم يظهر بكلّهاألّن  -له آو هلل عليهاصلّى  - هللا ظهر محّمد رسول

 ن يتمأيمكن  ولى الألا تبةلرّ ام امقفي لفيض ا ءمبد هولّذي ا نّ أبلعقل اشهد  قدو

 -له آو هلل عليهاصلّى  - هللان محّمد رسول اك الذو بختم لم يك بعده بمثلها اّل  ظهوره

 لعقلايتحّمل  الو كلّه ذلكعلى  لمهيمناو ستقبلا امتم لالخاسبق و اتح لمالفا هو

 ةوّ بلنّ اب ن يعرفأبا اّل  بيللسّ افي مفّر له  ذ الا   لكلّيّةا يّةّولألالمطلقة النّبّوة ا ناعرف

 ام - اهلل عليها تاصلو - ةحمديّ ألالهيكل افي لكبرى ااآلية  حّق تلكفي ّصة الخا

 لّذكراألّن  عاخترالاع باخترالامس غربت ش امثّم  اإلبداعب اإلبداعطلعت شمس 

 ظهر ابمثل ما اّل  األجسادلم اعفي ن يظهر أيمكن  اللعقل وجوده اثبت بلّذي ااألّول 

م امقعلى  الحكمة طبقافي وجب و لمعيّنةاعة السّ اولمعيّن اليوم او لمعيّنةانة لسّ افي 

 هلل بن عبداعبدبيه أسم ا  يكون ن أ بدّ  البأّن  ّشريعةلاظهور في ثبت  اكم لحقيقةا

األمر  ديامب من -له آو  عليههللاصلّى  - ظهورهألّن  فامنشم بن عبد ابن هالمّطلب ا

اء األسم بينّن ا  و لخلقاو األمر لماعوفي نه ابظهور عبوديتّه هلل سبحا اّل  لم يكن

ّل ك لعبدات يثبّ  ابهلّتي ا سّر جوهريّةو تيّةاسبة ذالحقيقة منا ناميزفي ثبت  اكم ينالمعاو

سم ظهور رتبته ا  ن يكون أ لحكمةافي بيه وجب أسم ا  ّن أو لههلل ا اخلقهلّتي ا تبالمرا

قد جعل لّتي ا ضل عبوديّتهابفا اّل  بيه لم يكأفي لعبوديّة اتبة لرّ ا نّ أل لتهارسقبل طلوع 
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دته ب قبل والالكتافي نزل  الة ملجالاسم ا   نّ أهلل مع اا لى  سمها  نسب  الذو هلل فيها

 نفسها لى  اسمه منسوبا  نه قد جعل احسا  عظيم و بلطيف صنعههلل اّن ا  و الّسالم[]عليه 

 لتّجريدا تامامقفي هلل يديه ابسط ألّذي ا نّ أو لمشيّةالسّر ظهور حمل نور  ليكون دليال

هلل اى صلّ  - محّمدا لى  نسب امكّل  فيّصة الخالنّبّوة ا ن يثبتأد ليقدر لتّفريات اظهورو

 حدّ على  جسدهكّل  فيقد ظهرت األحديّة  نورألّن  د عينيهاسوفي ى حتّ  -له آو عليه

لغيب ا لماعوفي حضرته على  يدلّ  اؤن بمثل ملشّ اكّل  فيته اجهكّل على  تدلّ واء سو

هلل ا ىصلّ  -صورة جسده على ألّن  ئلهاشملمّطلع باظر النّ اعلى  ىفيخ هود حيث اللشّ او

نبّوته أحد  على يشتبه الو مثلهاإلمكان  فيمكن ي الو بمثله قطأحد  لم ير -له آو عليه

 ئلحين س مهكالفي  ]عليه الّسالم[بو جعفر أا ليه  راشأ اهر كمالّظ اجسده في  ةّص الخا

 صف نبعنه 
ّ
 ن نباك" ]عليه الّسالم[ل اهلل قا ي

ّ
لعينين ا دعجأبيض مشرب حمرة أهلل ا ي

لمنكبين ا شةاه عظيم مشثنابرعلى  فرغألّذهب ا نّ أف كاطرألان ئجبين شالحامقرون 

وسط  اهنّ أك تهسرّ ا لى  هتبّ لة من لئاس ربتهله ساسترسامن شّدة  التفت يلتفت جميعا اذا  

ا ذا واء لمان يرد أشرب  اذا  ه نفأد ابريق فّضة يكا  ه هلاكا لى  عنقه نّ أكو ةالمصفّ الفّضة ا

 ب لم ير مثل نببصفي ه ينزل نّ أك أمشى تكفّ 
ّ
 الو قبله - لهآو هلل عليهاصلّى  - هللا ي

 ذلكت فكالموجودا لفعل علّةا يدامب فيقدس ألاته اذ ت[ناك] اه كمنّ أل 7"بعده

 اكم] اهلل لهاقّدر لّتي ااآلية  لظهوراألّول  لّذكراينه نزول ه هو بعنّ جسده ألفي لحكم ا

 حقيقتهفي ن يكون أ لحكمةافي وجب  اج مالمعراليلة  [ريفلشّ ا من جسمه هللاظهر أ
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  ١4٠ ، الصفحةى اهلل عليه وآله ووفاته، باب مولد النّبي صلّ اريخ، أبواب التة، كتاب الحجّ الكليني، ١، جأصول الكافي   



  4٠بر اساس نسخه مجموعه صد جلدى، شماره  –من آثار حضرت نقطه اولى  –تفسير نبوت خاصه 

                                                          ١٣ 

ئكته مالو نحم  لرّ اشهد  اكمو 8"كان في بيته" اءالحميرذكرت  اكم -ه افد يروح -ه نّ أب

 سهالبو جسدهو بجسمهحد او حينفي األرض و تاوم  لسّ اجميع ملكوت في  ناك

 نأ حدليس ألو لكلّيّةالنّبّوة ا ظهورو لمشيّةاطة احا  عن ا اّل  ه بعينه لم يحكنّ أل نعليهو

 طلةالكّل بالوجود عند افي فرة لّط األّن  نألشّ ا ذلكفي مثله أحد  يكون ايقول ربّم

لمثل او بهلشّ ا تقّدسه عنو هبلشّ او لجنسااء بنأجرد تّفرده عن لتّ الم اعوفي ثبت  افكم

 هلل عليهاصلّى  - بمثل محّمدألّن  ذلكلم كالعا اهذفي ن يكون أ لحكمةافي وجب 

 لّذكرامثل بأّن  لكلّ ايعرف  اونئشظهر أحين تولّده ألّن أحد  هلل لم يتولّدارسول  -له آو

 ابمثل م لخلقامن أحد  مامقفي أحد  لاق امو ن يظهرأ بدّ  مكن الألو و يمكن الاألّول 

 - ا عليههللا تاصلو - حمديّةألالهيكل او لمحّمديّةا لعةلّط افي األحديّة  ظهر لظهور نور

 اآلياتلعقل بامه دليل يلز هورلّظ الم اعفي بنبّوته أحد  نكرأ نا  و لهويّةاطلعت شمس  ام

ه لو لم يظهر لم يظهر نّ ألنيّة لظهوره ابّ لرّ ا تاهورلّظ امن  اآلفاق فيوقعت  امو نيّةافسلنّ ا

]عليه  اسمه عليّ ا  ن اك اوصيّ  الو بمثلهأحد  لم تسمّ  اسما   الو بمثله قّط أحد  جسد لم ير

األّول لم العافي  ةيّ شلماألّن  سمها  في لنّبّوة اا ثبات  ليللدّ ا مامقفي فقد ثبت  الّسالم[

 هيو زليّةألا لبحتةاهور لّظ او عليّةالفالعلّة ا هيلّتي ا ر من نفسهان بعنصرا اّل  وجدت ام

اء لهوا ة يلزمه عنصردّ المارتبة  فياألّول  لّذكراوجد  افلمّ األّول  لّذكرافي ة دّ الما رتبة
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بأّن  لحكمةافي وجب  ةيّ نّ إلاتحققت فإذا  رتبتهفي نية الثّ العلّة اظهور و لرتبة صورته

ثبتت  افلمّ  تبةلرّ اهذه في زمة لاّل ا تاونئشّ لاو لثةالثّ العلّة اربط لظهور  ايكون بينهم

لعلّة او بالتّرام عنصر امق هيو ربعةألاعلى  تدلّ  معةالعقل بصورة جاثة يشهد لثّالا

بأّن  قيقةلحاسبيل في تحّقق  افلمّ  ثةلثاّلات اهورلّظ ا نفس ابعينه هيلّتي ا ةئيّ اغلا

 ملاسم حا  في لمشيّة اتب امركّل  لكونافي ربعة يظهر أ تبابمرا اّل  لم يوجدلّشيء ا

بت غر امثّم  عاخترإلاع باخترإلاطلعت شمس  ام -عليه  هللا تاصلو -ّصة الخالنّبّوة ا

 مهاجسده تثبت حقيقة مقعلى  لالدّ اهر الّظ ا سمإلا في نّ ألاء نشإلاباء نشإلاشمس 

 بينهو فرق بينه هور من عرفه اللّظ ام امقفي هلل به ايعرف  نامككّل  فييل له تعط اللّذي ا

 اإلبداعفي يمكن  ال -له آو هلل عليهاصلّى  - سم محّمدا  بمثل  نّ أل خلقهو نّه عبدها  ا اّل 

في ه نّ أسمه دّل با  في لحرف ا ذلكظهر  افلمّ  لمشيّةاحرف أّول  لميم هواحرف ألّن 

 بلالقوارتبة ألّن  تلمقبوالاو تابليّ القارتبة  ت منامالمقاّل ك معار جالنّ ا ركن عنصر

في هلل اوعد لّتي ا تبالمرام اتم ذلكو ربعينأتكون عّدته  ةلمقبولاتبة لرّ اب قترنتاا ذا 

واعدنا موسى ثالثين ليلة و﴿ ذكرههلل عّز ال احيث ق ]عليه الّسالم[لموسى األّول  ورلّط ا

 حّق حرففي هلل اعن اآلية  قد شهدتو 9﴾ربعين ليلةأه تممناها بعشر فتّم ميقات ربّ أو

 مالمقا ذلكفي لحرف ا ذلكّن ا  و لمقبوليّةاو بليّةالقان اقترميّة إلالتّمارتبة  سمها  من أّول 

لكثرة اظهور  ت عنصفا ذا  لعّدةاتلك بأّن  د ليعرف بحقيقتهالفؤاظر بطرف النّ انظر ا ذا 

 لمقبوليّة لم يبقابليّة والقاحدود  خذأا ذا  لميماف من حرألّن  لتّوحيداحرف ا اّل  لم يبق
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  ١4(، اآلية ٧القرآن الكريم، سورة األعراف )  
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لوجود افي يتحّقق  نأيمكن  اللّتي ا لحقيقةاتب امرعلى  تدلّ لّتي ا حرفأأربعة  ا اّل 

 هيعّدته اء لحاألّن  لّشريفا سمها  من  ينالثّ اكّررت ظهر حرف  الحرف لمّ ا اهذو ابغيره

 ايعلم م ال األلبابولي أ نّ أل"ألّول ا لحرف فيظهر بمثل حرفا ذلكنزل  افلمّ  نيةالثّما

لميم احرف ن يكون أ هللاعند  ر حّق النّ ا عنصررتبة  فيّن ا  و 10"اهنهي   ابما اّل  لكاهن

 هنّ ألاء لحاحرف ن يكون أ كمةلحافي  وجباء لهواعنصر رتبة  فيو تهاميّة ظهورالتم

حرف كلمة أحرف أبعّدة  ابقاعّدته مط لتكوناألّول لحرف او ربعةألا رّ قرنته بسأا ذا 

 اللّتي ا ت ختميّةامعالو بدئيّةآيات و عرشيّة تالدالو ت قدسيّةاراشا  فيه ّن ا  و "اءلهوا"

 راسرألاأهل  هلل منااء ش لمن اّل ا   رابصألاعلى طير أ اليها  يصعد  الو رافكألا ايحتمله

ن أ ريعةلشّ ا في حكمأو لحقيقةافي تقن أو لحكمةافي  لحرف وجبا ذلكبعد ّن ا  و

لتّوحيد ات اظهورو بارلتّ ارتبة  فياء لتّ ال لظهور سّر حرف الدّ ا خر حرفآلاحرف  يكون

آية و يّةنّ إلاهو حرف و ةنيّ الملّظ الحروف ال هو من الدّ احرف ألّن  لجسديّةا تامامقفي 

 يتحكو مهامقأّول  على تدلّ  لّتيا -له آو هلل عليهاصلّى  - ديّةلمحمّ اتبة لرّ افي ة يّ لحدّ ا

يشهد  ابمثل م خر ظهورهآسم يكون ا  اإلمكان  فيليس و ظهور كينونيّتهو تهاذ وميّةعن قيّ 

لّتي ا نيّةالملّظ ا لحرفالك ذألّن  -له آو هلل عليهاصلّى  - سم محّمدا  في ا اّل  نفسهبه 

غيره في نيّة اورلنّ ا لحروفاعلى من أب ليكون الترّ اريف لركن لشّ ا سمها  خر آفي ظهرت 

تذّوتت و الّصفاتواء األسم ملكوتفي ت احّققلتّ احّققت لحرف قد تا ذلكثر أبل من 

ثبت  افلمّ ب التّرارتبة ا لى  هللاذن إلفيض بال صتّ ان أا لى اء لبهاعرش في ت المتذّوتا
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مل اح نّ ألعبد باته ليعرف اذ فيية لمتجلّ ا اآلياتعن  ييحكلّذي ا معلاّل العقل ابدليل 

سمه ا  ن يكون أو ا اّل  دايجإلا مامقفي ظهر ن يألمشيّة لم يكن ا هولّذي ااألّول  لّذكرا

 اته لمّ اة ظهورميّ اتمو تبهامر لالبدء مع كماحرف ألّن  -له آو هلل عليهاصلّى  - محّمد

لعرف ظهور  لالدّ اظهر حرف  الذو سّر حقيقتهعلى ا اّل  يدلّ  ب لمالتّرارتبة ا لى  تنّزل

نه فقد اهلل سبحاصنع  عالو دة فجلّ العباو األفعالو الّصفاتو تالذّ احرف توحيد 

في قيّوميّته  ظهور تاثبا   مامقفي لمستدلّون ا ليستدلّ  كّل شيء فيقدرته آيات  ]أظهر[

لم يك لّذي ا بمثل يوم اموجود اهراه ظايرو شأن فيذكره أحد  ينسى لئاّل و شيءكّل 

 ديّةلمحمّ الهيكل افي ّصة الخا لنّبّوةاا ثبات  من سبلشأن  ذلكّن ا  و امذكور شيءمعه 

ت الذّ ام امقا لى  نسب امكّل  نّ ا  وحمديّة ألا ورةلّص افي لمتجلّية ااألحديّة  ة[لحضراو]

نور ّن ا  و الّصفاتواء األسم حكم اويهايس الو تالاللدّ ا ادلهايع الو تالحجبا اريهايو ال

 لمشيّةام امقفي ظهر  ابمثل م -له آو هلل عليها صلّى -جسمه  يت قد ظهر فالذّ اتوحيد 

عليه  دة فرضالعباو األفعالو الّصفاتو تالذّ افرض توحيد  لعقلاثبت بي لّذيا نّ ا  و

تعيّن لم يظهر  المّ األّول  لّذكراألّن  ريفلشّ ا سمها  ع امستابمجّرد ّصة الخالنّبّوة ا تاثبإب

ولو لم  نفسألافي  اآلفاقآيات  كلّ  هلل قد جعلاّن أو تهامامق خرآ يفا اّل  تب وجودهامر

ن يّطلع على ما في اآلفاق فلّما ألم يقدر العبد  نفسفاق في األاآلآيات  يجعل اهلل

 لعقلا ألنّ  ةاآلفاقيّ  [يات]اآلاآليات النّفسيّة ليسهل عرفان بّوة في بيان النّ  ثبت عرفان

 لكلّيّةالنّبّوة ا ملاحا ثبات  يقن يلزمهأ افلمّ  نعاص تاثبإه بنفسفي هلل اجعل  ام علىيدّل 

وجدت  لحينافي  نّ إلمشيّة فايخلق  نأهلل ااء ش ا ذاو امّ اتا اّل  لم يكزل ألا فيض نّ أل
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شأن  فير يغيّ  الو ت لم يقترن بخلقهالذّ األّن  بمشيّتها اّل  أيش هلل لم يزل لماّن ا  و ابنفسه

 بمثله اآلفاق فيوجوده  يلتزمه نفسألافي ه عابدا  من  يلكلّ الفيض اثبت  افلمّ  هعابدإب

 لكلّيّةا لنّبّوةا مل تلكاح يكون بأن حّق  نفسألاطبق  فاقاآلآيات  ونيكبأن  ثبت المّ و

سّر  اإلنسان بسطأبل لو  هللاعبد بوهأو سمها  سّر في ذكرت  اسمه محّمد لما   اآلفاق في

ألّن األمر  لم يدرك حقيقةلعقول ا لكنّ و ونهئشكّل و سنّهو دتهرض والأقع يثبت الوا

لّذي اعلى  ت يصعبامالمقاتلك ثبات ا   نّ ا  و امحدود الطف يدرك شيئو رّق ا ذا  لعقلا

ل لجالار انوأ تات سبحالعبد حجباكشف ا ذا و لهندسةاو لحدّ ابطرف اء األشينظر بي

 لحينافي بأّن األمر  ليّطلع بحقيقة األكوانو اإلمكان في نّ تعيّ أّول  قرب ةحة عزّ اعن س

في نت اكاألرض و تاوم  لسّ ا آيات كلّ  -له آو هلل عليها صلّى - هللاظهر رسول لّذي ا

م من امقفي قد ظهر  -ه افد لخلقاو األمر ملكوتفي من و يروح -نّه ا  و لاعتدالام امق

خر ءاناه خلقا أنشأثّم ﴿ هنأشهلل عّز اله اقلّذي ا م قولامق يلخلق فاشأن  نان كازمألا

في س النّ ا معرفةشأن  نالفطرة كاع بديأّول  يوم نّ ا  و 11﴾حسن الخالقينأفتبارك اهلل 

حتّى  لمرسليناو ينبيّ لنّ ا تاتب ظهورامرفي ولى ألالّذروة افي  لكلّ ا يترقّ و طفةلنّ ا مامق

نور من أّول  راظهنه إلاهلل سبحاأراد و األكبر لماع حكمه جّض نيو لكوناصلحت بنية 

ت اهورلّظ ام امقفي ت ارّ لذّ اكّل  نيّته ليتلجلجنامن وحدآية وسيّته وقدّ  ذكر منو نفسه

نصيبه من علم كّل  خذألم ليالعا اهذفي بروزهم م ايوم قفي لخلق امن  هللاأراد  ابم

ّن ما فّصلت في تلك اإلشارات في ا  و بآلماو ءلمبداحكم في هلل ا قّدر اب بمالكتا

                                                 

 
11
  ١4(، اآلية ٢٣القرآن الكريم، سورة المؤمنون )  



  4٠بر اساس نسخه مجموعه صد جلدى، شماره  –من آثار حضرت نقطه اولى  –تفسير نبوت خاصه 

                                                          ١8 

طن فله البام امقا لى اإلشارة  امّ أو ترد في مقام الّظاهرالخاّصة مقام ا ثبات النّبّوة 

عرف و اإلمكان نظر بسرّ ا ذا  نالميزالع به عند يّط و لعبداحيث يعرف  تارامأو تالدال

 لنّ ا نّ أهو و نالبياحقيقة في  نحم  لرّ اقدرة 
ّ
يوم في ظهر لّذي ا - لهآو هلل عليهاصلّى  - بي

ا ثبات  على لعقلادّل  اكمّن أو لبطونارتبة  فيلمشيّة ان خر تعيآظهور يوم  معلوم هو

لمشرق اور لنّ ا ذلكا ثبات  لىع يدلّ  تالذّ ام توحيد امقفي بحت  علمه ساذج تاذ

أهل  على ل لمن سئل عنه بم فّضلتاقو شرقأو طلعلّذي ا لحينافي اء الّسم فقأمن 

ثّم  لتّكوينام امقا لى ا شارة  ذلكو 12"األّول في الّذرّ  أجابنا أّول من أ" لافقاء نشإلا

 هلل عليهاصلّى  - هللاظهر جسد رسول لّذي ا ليومافي ألّن  لتّدوينافي هلل ا باجأمن 

ّن ا  و األّول لّذرّ افي لمشيّة اأثر  ظهرلّذي ا ليوما لم فهوالعا اهذفي  ينالثّ الّذّر افي  -له آو

 معرفةو لمشيّةارتبة  فيهر الّظ القدم امعرفة بعد ا اّل  م لم يتبيّن بحقيقتهالمقا ذلكعلم 

 الذو ناملزّ امعرفة ثّم  هرلدّ امعرفة ثّم  رمدلسّ ا معرفةو األّول لّذكرارتبة  فيهر الّظ ازل ألا

فإذا  تاونئلشّ اتب والمراو تامالمقاف ختالايطلق بزل ألاو لقدماذكر ّن ا  و تهاشير ببيّنأ

 فيطلق أا ذا و والّصفاتاألسماء  طلق في معرفة الّذات فهو نفس الّذات من دون ذكرأ

 علر اشأ اكم سمها  لحقيقة بحسب ا فيرمد لسّ افهو لفعل ارتبة 
ّ
في  ]عليه الّسالم[ ي

رسوله الّذي استخلصه اهلل في و ّن محّمدا عبدهأشهد أو" لغديراو لجمعةاخطبته يوم 

 اربّمو 14"ةالثّانيّ األزليّة  نا صاحبأ" ماللسّ ا عليه -ل اقو 13"ممالقدم على سائر األ
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ن الميزالكن و 15﴾كالعرجون القديم﴿ ذكرهعّز  -ت كقوله انيّ املزّ ام امقفي لقدم ايطلق 

لّذي ا لقدماخر هو آ الو أّول ليس لهلّذي ا لقدمابأّن  شرتألّذي ا هو نالبيام امقفي 

ت ات للذّ الذّ اه نفس نّ إفزل ألا ذكرفي لحكم ا ذلككو تالذّ اآيات  هرامظعلى  يطلق

ألّن  له ختم الو هللاعلم في بدء  ليس لهشأن  هوو لفعلاشأن  هورمد لسّ اّن ا  و تالذّ اب

في لحكم ا ين يجرأأراد  قيق لولدّ ا نظرّن ا  و قلمطلاض الفيّ اينقطع من  ض اللفيا

 لكن صعبو لحكما نفسه فيصحا اّل  ّوالأاألّول كر للذّ  يجعل ال نألختم بالبدء بمثل ا

له ّن ا  و اغروبهو كالفألابطلوع ق يتحقّ  لّذيا ن فهواملزّ ا امّ أو طة بهاحإلالقلوب اعلى 

ظهر لّذي ا لحينافي ن يعرف أدر ن فيقالبيا ذلك بحقيقة إلنسانا شهدفإذا  اخرآو ّوالأ

ّن ا  و األّوللخلق ا فية يّ لمشان ظهور املزّ ا لماعفي  -له آو هلل عليهاصلّى  - جسم محّمد

 -له آو هلل عليهاصلّى  - يبلنّ ا ورظه بنيّة وجوافسلنّ ا تالاللدّ ان قد ثبت بالبيا ذلكبعد 

 هلل لهاقد كتب لّتي ا تهافصو سمها  لزوم و بعالسّ الف ألا من ئةالماو لثالثّ انة لسّ افي 

ه ختّص ا امو لتّسعةافي اء سلنّ ا حكمو للّيلاة و  من فرض صل به من دون خلقه اختّصهاو

 مالمقافي ا اّل  ذلكن يتحّقق أيمكن  بعثته حيث الت الاحو نبّوتهأحكام  فيهلل به ا

هو و﴿ ّقهحفي هلل ال اقلّذي ا مالمقا لىا  لوحي ابه من اكتي فا ليه  هللار اشألّذي ا

ما  وحىأوحى ا لى عبده ما أف دنىأفكان قاب قوسين أو  ثّم دنا فتدلّى علىفق األباأل

 عند سدرة المنتهى خرىأاه نزلة ءلقد رما يرى و فتمارونه علىأ ىأكذب الفؤاد ما ر
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ى من ألقد ر ما زاغ البصر وما طغى ذ يغشى الّسدرة ما يغشىا  ى وأة المعندها جنّ 

 اهذفي لعلم بظهوره افرة بعد لّط العقل لم يمكن ابدليل  نّ أو 16﴾يات ربّه الكبرىءا

 تالحدوداعلم  يحيط بهن أيقدر  لو لمو لمالعا افي هذ تاثبإلا فرعفي لنّ األّن  لمالعا

ظهور و الّصفات مامقا لى  لعبدالو ينظر اإلشارات  هذهاء ور نّ ا  وت الهندسيّ او

ي ما فّصلت فّن كلّ ا  و نالبيافي هرت ظأ ابسبيل دون ماألمر  ن يثبتأليقدر  تالمقدورا

هر اظ سبيلعلى  نالبيا امّ أو حمديّة هو على سبيل الباطنبيان ا ثبات النّبّوة للهيكل األ

 افلمّ  شيء كلّ على  دراقو كّل شيء ه يعلمنّ أ شكّ  حين الكّل  فيهلل ا نّ أطن فهو البا

 لم يغلب عليهو زليّةألا كلّيّةلا ةوّ بلنّ اب -له آو هلل عليهاصلّى  - سم محّمدا  عى مسّمى دّ ا

 األلبابولي أ ليس حّجة عندو ّدعىا ان مصّدقه فيماهلل كا نّ أريب  حّجته فالفي أحد 

 نأأحد  يقدر قه فالمصدّ  هللان اكلّذي ااألمر  ألنّ  باولّص ال بسفي  ذلكمن  عظمأ

من كّل  دعن مشهود ذلكو كادرإلام امقفي بعقولهم  ان لم يتعّقلوا  و بمو يقول فيه لم

صلّى  - امحّمد لو لم يكو نفسهفي يّة اآلفاقت املعالانفسه و تايآنظر بحكم عقله ب

 ام بمثلا اّل  لوجودافي ظهر  ام يلوّ ألا يلكلّ الفيض األّن  هالم يك سو -له آو هلل عليها

يّطلع عليه من يظهر  ن حيثالبيام امقفي ذكر  المسئلةن تلك البيّن ا  و األمر بدءفي ظهر 

م ان هو مقاعيألارتبة  فياإلمكان  ذكرأّول  نّ أهو و نالكيافي هلل اجعل  امكّل  فسهنفي 

 رفةلّص ا ةلبحتا حديّةألام اهو مقلّذي ا ذكرهأّول  مامقا لى ا شارة  لفألاّن أو األّول دمآ

ور ظها لى ا شارة  سمإلا وسطفي ل الدّ اّن أو النفسه ابنفسه اكية عن مبدئهاح هيلّتي ا
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ه خّمرت نّ أعلى ا شارة  لميماّن أو ابها اّل  شيءن يوجد أيمكن  اللّتي ا ةاألربعلعلل ا

ا اّل  مامقفي ته اظهور يتمّ  اللّشيء ا نّ إف األربعةصر العنالعلل من اهر تلك ان مظطينته م

 كرلذّ اسم ا  هلل اجعل  الذو عاجتمإلارتبة ي ثين فلثاّلالعشر بعد اين لظهور ربعأبعّدة 

 نّ إزوله فنبظهور ا اّل  لم يتمّ لّشيء ا ناك المّ و لمالعا اهذفي ظهر  الم اطبق "دمآ"األّول 

ن عّدة اك الذو لسكونه األّولدم آ مناء هلل حوّ اخلق  امن هذو يّتهنّ ا  تحّقق من نزوله أّول 

 هوو "اءلها"ة عدّ في لمثلّث اع شكل ضالأمن  ضلعكّل  خمسة عشر بعدد اسمها  

 نا وعلأ"هلل ارسول قول محّمد في ارة اإلش ا ليهو لفعلا يدافي مباإلرادة 
ّ
بوا هذه أ ي

لقدر ام يّم ات من طمطالكثراوجدت اإلرادة  تعيّنو لمشيّةابعد نزول ألّن  17"ّمةاأل

هلل بعد شكل اخلق  امن هذو ةربعأ رتاص تنّزلت اثة لمّ لثّالاتلك ّن ا  و لّربطاحين 

هو و بعةلسّ العّدة اتّم من تلك أو كملألوجود اي ة فيمكن عدّ  الو لتّربيعاآيات  ثلمثلّ ا

 احسنو اعليّ و امحّمد ائهاسمأنت اك لّتيا هوتلاّل امة جأفي لغيبيّة ات اعّدة قصب

تنّزلت من  ابعة لمّ لسّ ا ههذّن ا  و هلل عليهما تاصلو - طمةافو موسىو اجعفرو احسينو

 افيه صلألاّن ا  و دةالّشها لماعفي بعة لسّ ا [تاقصب]الدة ظهرت الّشها لىا  لغيب الم اع

ك فالألاهلل ا بدعأ ابهّن ا  و لكلّيّةا يةلوالاو ةّص الخالنّبّوة ا ملاحزليّة ألا ولىألا ةلّذرّ اهو 

 ائهاتلقي فو حللزّ او يلمشتراو لمّريخاو هرةلزّ او ردالعطاو لقمراو مسلشّ ا من بعةلسّ ا

ثنين إلاو اتهاماكّل مقي حديّة فالوااآلية  لظهورو مشيّةلل حدألاسبوع ألاظهرت عّدة 

ه نّ للقدر ألاء ثلثاّلاّن ا  و لهيكليناتعيّن و وجينلزّ اثنين لوجود إلابذكر اإلشارة  نّ ا  و دةارلإل
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لتّثليث ات شكل ايّ لسملّط اعلم في ثبت  الذو لمثلّثاشكل و لّربطام امقفي 

 ثبت عند الذواء للقضاء ربعألاّن ا  و تعطيلو تفريق ةفيه حجّ  اممّ  اههاشبأو تاقافترلال

 ]عليه الّسالم[ لحسيناهو يوم و لمحبّةاو عاجتمالا مالتّربيع لمقاشكل  داعدألاأهل 

كما صّرح ت المجتمعاو تالمؤتلفام امقفي رك اه مبنّ إفاء القض راسرأفيه حظ ال فمن

 نمو دون ذلك يها لمن قال فردّ ربعاء األ ميو في ذكر ]عليه الّسالم[بذلك اإلمام 

مور ألان يفعل أ يينبغ لعظمة فالاعلى شموس  زلةالنّ ا ئبالمصا حظ فيه جهةال

 تاهورلّظ ارتبة  فيرب التّقاو عدالتّباحكم وت اعالسّ ابعلم  جاتحتلّتي ا لبديعيّةا

لجمعة او]عليهما الّسالم[  ن جعفر بن محّمدامله كاحّن ا  و ذنإلام الخميس لمقاو

ّن ا  و هما الّسالم[]عليبن جعفر بن محّمد  مله موسىاح جعل هلل قداّن ا  و جلألام المق

األمر  لابت هو لكملسّ اوت الهندسيّ احدود  منلّشيء ا تات جهلعّدة تمّ اتلك في 

ن البيا ذلكعلى  نّ ا  و اهلل عليها تاصلو - طمةاهو يوم فو باسبألالعلل مبيّن امشروح 

 دسالسّ الف ألا ن يظهر من بينألحكمة اي جب فياألّول  لّذكرامل اح نّ أيظهر 

 لحكمةاي م يجب فالتّ العدد ا هي تيلّ اة تّ لسّ ابعد حدود ألّن  تّينسّ لابع من السّ او

في لختم او لبدءات اظهورفي  صلألاهو لّذي ا لمشرقالنّور ا ذلكن يظهر أيّة لٓهإلا

لّذكر ا نّ أ لعقلابدليل  ثبت افلمّ  ابه اية لهانه ال اممّ  ابها اّل  اية لهاغ ال لّتيا تامالمقا

لّتي ا لحدوديّةاة تّ لسّ ابعد  يظهرزل ألالبديع من فطرة ظهور او ّولاألدم آهو لّذي ااألّول 

فتبارك اهلل خر اآل لخلقاواء سلكاوم العظاو لمضغةاو لعلقةاو طفةلنّ ا لجسدام امقفي  هي

ذّكت و ريرتهصلحت سو بنيته نضجتو األكبر لمالعاحدود تّمت  افلمّ  حسن الخالقينأ
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ظهر أقبل ظهوره قد ّن ا  و اإلنسان مامق لاعتداّول أ في -ه افد يروح -ته قد ظهر نيّ عال

 فية يّ لحدّ ات اونئشفي قدسه ر انوأ نفسه لظهور اّل ا   انبيّ لف أعشرين و أربعةو ئةاهلل ما

 امكّل ّن ا  و "اءلها"لظهور  األكبر لمالعاليصلح بنية  لتّوحيدام امقفي و "والوا"رتبة 

 ةيّ لحدّ ام امقفي لهم هو األحكام  حفصاء الّسم هلل منا نّزلو ينبيّ لنّ ا به احكمو

طفة لنّ ا يوم ألنّ  نيبيّ لنّ ا يع منارلشّ ا نسخت الذو يّة قشرّولألا جرةلشّ ا تلكا لى  لنّسبةابو

م ابلغ مقلّذي ا ليوماا لى  نيبيّ لنّ ا منم احكألا نسخت الذو لعلقةاأحكام  لم يحتمل

آية  يّة ظهرتاإلنسانهيكل  أّول مامقا لى  بلغ اذإف اإلنسان م خلقابمق األكبرلم العا

ختلف ا نا  و مهاحكأيبّدل  الو لم يغيّر شريعتهو ةملقي  ايوم  لىا  ت شريعته ستمرّ او األحديّة

 بأنّ  راخبألافي اء جو ئل بعثتهاوأفي األحكام  نسخ بعض اهور بمثل ملّظ اتب امرفي 

د المرا نّ ا  سخ بل لنّ ا فهو ليس من  18"ةجديدأحكام وب جديد اهلل يظهر بكتاّجة ح"

ت المختلفاكّل  فيلحكم ا ذلكظهر بحقيقته فك ام لغديرايوم  ليقن إية فلوالامثل  هو

ثبت  افلمّ  اغيره لمقّدسة الاعة ريلشّ ا ت تلكامن ظهور اهنّ إفبعد يظهر أو  نسخت تيلّ ا

 تاناقترالاو لملكيّةات الكيفوفيّ او نيّةافسلنّ ا تاهورلّظ او يّةاآلفاق اآلياتلحقيقة باي ف

تب امر بعدا اّل  األكبر لمالعوافي لم يظهر  يلكلّ الفيض امل احاألّول  لّذكرابأّن  نيّةاملزّ ا

 األكبر لمالعا ن يبلغألتّجريد فقبل اظهور و لتّوحيدا بسرّ ا اّل  لم تظهر اهنّ ة ألتّ لسّ احدود 

 هافد يروح -يظهر  يّة لماإلنسانتب امرأّول  لّتيا حميّةللّ الجسديّة ام امقا لى  ههلأو

ت اظهور تبامرأّول  ن يكونأ لحدوداقضت  امّن ظهوره بعدألحكمة افي فيجب 
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  ٣١١، الصفحة ١١نوادر األخبار، الفيض محسن الكاشاني، باب سيرته عليه السالم ا ذا ظهر أمره، البند   
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 لجمعة حينايوم  -ه افد يروح -هور فظهر لّظ الم اعفي و لبطونالم اعفي لتّوحيد ا

 نبّوته ظهر تثبت اممّ شأن  بكلّ و عشر ليلة ثنيا  األّول  عينلا قضى من شهر امل بعداولزّ ا

 على مركزهزل ألا ر شمساستقراأّول  ل هواولزّ اّن أو تّةسّ لاليوم الجمعة هو اليوم األّن 

مس لشّ ا فلك نّ ا  و" يلعلوالم اللع الوصف طبقا ذلكة بلهيئاأهل  اوصف عنه الهذو

 لقطبيناو لمنطقةافي  لبروجالم ممثل لفلك العاطحين مركزه مركز لسّ ا يزامتو يكرو

 مقّعرةو وجألانقطة على  ّولألا ّس محّدبه محّدبالمركز ممارج اخر مثله خآثخنه في و

 اضعف م هي اية ماغا لى  لثّخنا يجمتدرّ  لحضيض فيفضل عند متّممينانقطة على 

سة ابين قطبيه مم ارج عند منتصف مالخاثخن في مس مركوزة لشّ او لمركزينابين 

 شهر عينفي ظهوره ّن ا  و 19"كّل من العلويّة والّزهرة فالكوأ نقطتينعلى  لمسطحيه

 امّن ا  و بيعلرّ افصل في ل فهو اعتدالام امقألّن  مايّ ألال اعتدا ل ظهوران كمفهو ماألّول 

ّل العظمة محامن بعده من شموس  ييقض اما لى ا شارة  اعشر يوم ثنيا   هرلشّ ا من يقض

ألّن  لملكيّةات اناقترالالظهور تلك ن يولد بمثله أيمكن  لغيره الو حكمه دنامعو مرهأ

مثل ألّن  ابه اية لهانه ال ات ممّ اجهة جهلكّل و تاتب جهالمرامن تلك  لكّل جهة

لتلك و قد حكمت صورة ات فيهاءنيّة كمثل مراحملرّ ات اهورلّظ او نيّةابّ لرّ ا تاونئش
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وا الفلك الشمس فلكا آخر شامال لألرض، مركزه خارج عن مركز العالم مائل ا لى جانب من الفلك الكلي لها بحيث يماس "فأثبت 

محدب سطحيه السطح األعلى من الفلك الكلي على نقطة مشتركة بينهما تسمى )األوج( ومقعر سطحيه السطح األدنى منه على نقطة 

سمان متدرجا الثخن ا لى غاية هي ضعف ما بين المركزين أحدهما حاو للفلك الخارج مشتركة تسمى )الحضيض( فيحصل بسبب ذلك ج

المركز، واآلخر محوي، فيه رقة الحاوي مما يلي األوج، وغلظه مما يلي الحضيض، ورقة المحوي وغلظه بالعكس يقال لكل منهما 

سطحيه على نقطتين، وأفالك كل من الكواكب العلوية )المتمم( وجرم الشمس مركوز في ثخن الخارج عند منتصف ما بين قطبيه مماس ل

   ٦4، المجلسي، باب السموات وكيفيّاتها وعددها والنجوم وأعدادها وصفاتها والمجّرة، الحديث ٥٥بحار األنوار، المجلد والزهرة"، 
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في لقد وجب و شأن فيهلل الفيض  دانف الو ابه اية لهانه ال اما لى  صورة ورةلّص ا

 عندلتّشريق ام ايّ أفي هلل احرم  هيلّتي ا ةرض مكّ أفي ّمه أحملت به  نألحكمة با

 يلكلّ الفيض امل ار جسد حاستقرالا اّل  هلل لم يخلقارض حرم أألّن  لوسطىالجمرة ا

 ر وسطىانكسلجمرة إلاعند و لمنىاأحكام  فيذكر  ابما شارة  شريقلتّ ام ايّ أفي ّن ا  و

 همّ أسم ا   ن يكونأ لحكمةافي  يجب ذلكبمثل و عيّنلتّ ارتبة  فيّجين لسّ امة عالآيات 

 اسمها  عّدة ّن أو "ة بن كعبب بن مرّ بن كال ةبن زهراف اهب بن عبد منبنت ومنة آ"

 تيلّ ا امهامقا لى ا شارة  ة عشرربعما نقص منه عّدة الحروف األا نّ و كبرأهلل اسم ا  تعدل 

 - هللا دة لمحّمد رسولالعباو األفعالو الّصفاتو تالذّ اوحيد لتّ ات امامقفي بلت اق

في ّمه أ ن وضعتهألحكمة افي وجب  ذلكبمثل و بنتهو ئهاوصيأو -له آو هلل عليهاصلّى 

 بن شهرينا ناهو كو "هللاعبد"بوه أت امو بيت محّمد بن يوسففي لب اط بيأشعب 

 ايعلم م ال األلبابولي أألّن  سنينأربعة  بنا -ه افد يروح - ناحين كفي ّمه أتت امو

 ايسعه الو مقالألا ايحصيه ال تامامقاإلشارات  لتلكّن ا  و اهنهي   ابما اّل  لكاهن

ن أأراد  ن لمنالبيان اميز فيخرجاإلشارات  فّسر تلكأن أريد أن ا  و تالاللدّ او حفلّص ا

 ةنيّ ابّ لرّ اللّطيفة او يّةلٓهإلا لحكمةاي ن يجب فالعيابحكم ّن ا  و نابيلتّ ايّطلع بحقيقة 

 سنة ينربعأ هسنّ  قضى من امبعداألّول  لفيضا مل ذلكان يكون حأقعيّة بالوا راسرألاو

لك ابقى هنو لمدينةاا لى  جراهثّم  عشر سنة ]ثالثة[ اّل ا   مّكةفي لم يبق بعد مبعثه و

عشر  يثنا  قضت  امبعد قبضو ين سنةستّ و ]ثالثة[ا اّل  لمالعا اهذفي لم يبق و عشر سنة

 اده سبعة فمنهوالأو ئه تسعةانسن يكون أو ثنينإلايوم في  ّولألالعيّن ا هرلشّ ا ليلة من
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دوين لتّ اعلّة ألّن  اخرهآ - اهلل عليها تاصلو - طمةاف ]وتكون[ ثانا  أربعة و ذكور ]ثالثة[

قد  ابم اّل ا  م المقا ذلكفي  شيءيحيط بعلم  ال األلبابولي أ نّ ا  و لتّكويناهو  ابعينه

ين ربعألايكون بعد  نأبّد  لم الالعا اهذفي ظهور نبّوته ألّن  يلعلوالم العافي هلل اقّدر 

 ا ليهو ين صباحاأربعكّف القدرة ي ف لصلصاألّول  دمآ طينةألّن  لميمادد حرف بع

رتبة  بقبولا اّل  وجد اماألّول لّذكر األّن  لميما تب حدود نفسه من ذكرامرفي اإلشارة 

قضت بمثل  امبعدا اّل  زليّةألا لم يظهر سرّ  الذو نهامكا   مامقفي ت لمقبوالاو تابليّ القا

نزل  المّ و لبصراقرب من لمح أا اّل  ناك العّدة مارمد هذه لسّ الم اعي فّن ا  و لعّدةاتلك 

 ريدأ ان وقته ماح ام ارموز كثيرة لمّ فيه و ين سنةربعأرت الحّد فصاو لجسدالم اعفي 

 ذلك نّ أ ت ليشهدالّذواواء األسم ملكوتفي الّصفات  قطبا لى  ظرالنّ اّن ا  و رهاظها  

يجب و ثة عشرلثاّلا تالقصباا لى  لنّسبةالقطب بام امقفي ن يكون أ بدّ  الاألّول  ورلنّ ا

 امهامقفي مس لشّ ا لتازلّذي ا لحينافي  يلٓهالالقطب ا ذلكن يظهر ألحكمة افي 

ه نّ ألعلم با ذلكأهل  وصف ابم اّل ا   لهيئةاعلم في فرق  اليس بينهو هرةلزّ افلكه ألّن 

 طرتينانقطتين متقعلى  لبروجاطع منطقة اتق ارجهاطق خوامن نّ أا اّل  مسلشّ ا كفلك

 سابحيث يم افيه هيو مسلشّ ا زارتكامل كالحوا هيو ارجهاخوفي  وير مركوزةاتد الهو

لنّبّوة ا ايبيّنو نأليقدرون ءون اصد لو يشلرّ اأهل  نّ ا  و نقطتيهعلى  سطح تدويره سطح كلّ 

شمس يوم ية بطلوع لوالا كلاهيفي لمعدودة اة يتجلّ لمات القصباو ّصةالخا لكلّيّةا

لقد و مضى قبل بعثته الميم لماة عدّ  ذكر من حرف ذلكّن ا  و يلعلوالم اللع اده طبقتولّ 

 هلل من نفسهاحرم في  ةلمقّدساكل الهيا سنة لظهور ثة عشرمّكة ثالفي مكث بعد بعثته 
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 ]المتأللئة[كل الهيافي زليّة ألا ر سرّ استقرااألرض  على تلك سكونهفي لكّل اليعلم و

في هور لّظ اطة صرف ابسا لى  ظرالنّ ا يعرف له رموز حيثو لمتقّدسةا ةمعلاّل انيّة اعشعلشّ ا

 فيضألّن  شيءيسعه  م الامقكّل  فيلعلل اكّل  فّصلألو و هودلشّ او لغيباتب امر كلّ 

جرته ابعد مه نّ ا  و لامن زوشأن  فين لفيضه اك امو لعبداحقيقة في هلل لم يزل يتجّدد ا

على  ينزل نألحكمة اي لمشيّة فيجب فارتبة  فيم نفسه اهو مقلّذي ا هللامن حرم 

 هواألّول  مالمقالهجرة من ا نّ أل لك عشر سنةايستقّر هنو "مدينة" اسمها  رض يكون أ

 هورلّظ اتب اعشر مرفي لخلق ام امق ن يكونأيجب فيه و لخلقاا لى  لحّق اسفر من أّول 

 مةامإلاو بابوألاو ينالمعاثّم  نالبيافعل أثر  هو لخلقارتبة  فيعيّن لتّ ام امقأّول  ألنّ 

 دالجماثّم  تابلنّ ا ثمّ  دنالمعاثّم  مامقفي اء جبلنّ ا ثمّ اء لنّقبا ثمّ م امقفي ن اركألاثّم 

ن يذكر لكّل ألعلم فيمكن افي يده أحد  بسطأا ذا  ا اّل و لمالعوا تايّ كلّ  حكم ذلكّن ا  و

 سرّ و دالفؤاو نور هاإلشارات  تلكفي  صلألالكن و ابه اية لهانه ال ام العل شيءة علّ 

م امقا لى  ظرالنّ اّن ا  و لختمات اظهورو األمر تامامقفي د انوجإلا تايآبروز و دايجالا

عن حكم  فقد خرج شيءنعت عن أو  شيءته وصف من ات لو يقترن مع ذالذّ اظهور 

 امو لجوهريّةات اتيّ الذّ او لعرضيّةات ايّ نّ إلاد من المعا يومأحكام  عليه ييجرو دالفؤانور 

 نام عرفامقفي  لكذّن ا  و معلاّل ا رّ لسّ او قعالوالعلم ابا اّل  ابحقيقتهأحد  يدرك ال

ّن ا  و تاونئلشّ ا تلكفي م حكم ان لكّل مقاعيألا مامقفي ا اّل اإلمكان  بنور يدالمبا

يبسط  اإلنسان نّ ا  ن بل البياأهل  ص مناليس من علم خ تاهورلّظ اتلك في  لّسرا

عة السّ او نّهبظهور سّن ا  و نالعياأحكام  عرف من ان بمالبيام امقفي لعلميّة ات اونئش
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مل احن يكون أ لحكمة يجبافي ألّن  ثبت نبّوته -ه افد يروح - اض فيهبق تيلّ ا

 نّ أو مالتّ اه نّ أبت ث اتّة لمّ لسّ اعّدة ّن أو تبالمراكّل  تان يظهر بظهورأي لكلّ الفيض ا

 تبالمرافي لفعل اتب الظهور ستّة مرتّين لسّ ا ن عّدةال فكانفعإلام ام مقاهو تم لعشرةا

 لّشهودا لىا  لغيب الم انزل من ع اه لمّ نّ أب م نفسهامقا لى ا شارة  ثة هولثاّلا نّ أو لعشرةا

تب الث من مرالثّ ا مالمقاهو و عودلّص المعبود يظهر حكم اهلل به امر أ الكّل ماا لى  غبلّ و

 في ناكو ثنينإلاوم يفي  -ه افد يروح -يقبض  نألحكمة افي وجب  الذو لبطونا

 لغيره يصحّ  الو لختمالبدء مثل األّن  يلايللّ اقضى من عّدة  ابمثل م ظهرلّذي ا هرلشّ ا

ن يجعل يوم أب حدأل هللان يظهر أعلم أ امو بدء من نفسهلالختم له بمثل ايوم ن يكون أ

له آو عليههلل اصلّى  - هللارسول  هلل موجده لم تر عين بمثلان اصعوده بمثل نزوله فسبح

في ثبت  المّ و يصفون اموجده عمّ  هللان اسبحو مثلهاإلمكان  فييمكن  الو قّط  -

 تهوّ ت لنبارامأن بعد سيظهر م امو م بعثته بل قبلهايّ أفي ظهور ظهر  لكلّ  نّ ألحكمة ا

 ن يظهر من تلكألحكمة افي فيجب ة يّ ّولألا طتهالظهور صرف بسآيات و لكلّيّةا

 ]ثالثة[ امنهّن ا  و رت سبعةاص الت ظهورهنزّ  اذا  لمشيّة األّن  دوالأعة سبيّة لٓهإلا جرةلشّ ا

هلل قد قبض اّن ا  و اإلرادة ية منالحكام امقفي  امنهأربعة و لمشيّةاية ام حكامقفي 

 يبقو بشأن تتعلّق الو زول لم تقترنلنّ ارتبة  في اهنّ ألكّل اليعلم  لمالعا اهذفي تّة لسّ ا

 ابه ام يعرفهامقكّل  في اتعطيل له اللّتي ا اتبهامركّل  كية منامعة حاركة جامب ورقة امنه

 اعليه دلّتو اذّوتت عنهلّتي ا هي اهنّ أا اّل  ابينهو افرق بينه ال امن عرفه ابه اعرفه من

 - طمةاف اسمها  ن يكون أ لحكمةافي يجب و اذكرو اشرف انت لهاكو احكت عنهو
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صلّى  - سمها  ذا الحظ أحد وزاد على حرف ا   لحروفافي  اعّدته نّ أو اهلل عليها تاصلو

م التم عّدة ثةثالو لمقبوليّةاو بليّةالقاتب امر هيلّتي اين عّدة أربع -له آاهلل عليه و

لحقيقة لو ا هلأ عند تاله نكو قعالواهد سّر اليش انفسهو ابعلهو ابيهأآية  عن ايتهاحك

 لغيبات امامقفي لعلّة ا ه هونّ أهور مع لّظ ام امقفي  اربط ابينهأحد  لم ير اعنه عبّر

 لعل ةيّ ّولألا لكلّيّةا يةلوالا ثبت - اهلل عليها تاصلو - طمةاسم فابّن ا  و لبطوناو
ّ
 عليه - ي

عين  هور لم ترلّظ افي  ابمثلهألّن  - ماللسّ ا عليه - ابيهأليّة لٓهإلا لمطلقةالنّبّوة او - ماللسّ ا

ألّن  نامكإلا مامقفي كفو  افليس له - ماللسّ ا عليه - اهلل عليّ اخلق  اللوو اإلمكان في

األّول لحرف ا نّ ا  و اهنأشكبر و اعظم رتبتهو ابطونه لةجالعلى  يدلّ  ]المبارك[ اسمها  

 هيلّتي ا لعشرةاتب المرارتبة  - ثة عشرثالفي ضرب و لعشرةا مامقفي نزل ا ذا  لفألا

 اسمها  خر آلّذي ا "اءلها"حرف ا اّل  يبق فال - لقدسيّةات اهورلّظ او لكلّيّةا تالقصبا

حمديّة ألالعة لّط افي ظهر  امكّل  نّ أعلى  لّةادو اتب توحيدهامرا لى ا شارة  هوو ريفلشّ ا

ئق اوجدت حق الذو اسمها  خر آرتبة  في - اهلل عليها تاصلو - طمةاف ته[حتملا]قد 

 أثر اهنّ أمع  اآلفاقو األنفسئق احقدلّت  الذو اضل نورهامن فاء وصيألاواء نبيألا

 "اءلها"ريف لشّ ا اسمها  خر حرف آهلل الو لم يجعل و نهاهلل سبحاعلى  لّشريفا اجسمه

ّن ا  و الّصفات مامقفي هلل ار قدّ  امو تالذّ ات بتوحيد الموجودايق احق جنيتلجلفلم 

 ابما اّل  قعالواحكم  بقايط لك الاهن األلباب ولوأ عرف امألّن  قعالوا دليل للّسرّ  ذلك

هو من سبيل ل ستدالالا ذلكبأّن  لحقيقة مكشوفابنور  لمتفّرساعلى  نّ ا  و اهنهي  

يعلم بعلم ربط  اللّذي ا نّ أو مراوألات اياغ منتهى في مرألا يدالعلم بمباو قعالوا
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سبل و سبلنّ او اإلشارات هد تلكايشن أيقدر  لحدوديّة فلما تالجهالحقيقة بين ا

 لحكمةافي لقد وجب و لكلّيّةا ّصةاخلالنّبّوة ا سبيل دليلفي ت اعاجتمالاو تاناقترالا

 نألهور لّظ ام امقفي أثر  األكبر ورلنّ ا ذلكمل الحن يكون أ بدّ  البأّن  ريعةلشّ ا في نتقأو

 ثر صفة مؤثّرةألا ذلكن يكون أ يجبو لبطونارتبة  فيته اماجميع مق يكايكون ح

 افلمّ  اثرأ ثرألاكن ي فلم هرمؤثّ على  ثرألايدّل  لو لمو مهاكبر مقو هنأشكية عن عظم احو

 اثرأ - اهلل عليها تاصلو - طمةامثل فن يكون أ فحّق  المسئلةلحكمة سّر افي ثبت 

 يكون نألحكمة افي يجب و اسمها  في لتّوحيد اتب الظهور مر يلكلّ الفيض ا ذلكل

 نّ أل "اءلها" سمه حرفا  خر آيكون و هلل تحت رتبتهاخلق  ايملعلل فاكّل  ثر علّةألا ذلك

ه فيجب تقّدوسيّ و عظمته تامار بمقاقرإلاو ظهور تفريدهو لتوحيدها اّل  اخلق شيئ اهلل ما

ت امعالو لحرفا ذلكلظهور  تايآت الموجوداكّل ن يكون أ يّهلٓهإلالحكمة افي 

له آو هلل عليهاصلّى  - هللالمحّمد رسول  ّصةالخالنّبّوة ا ثبتت ابوجودهّن ا  و لكلمةالتلك 

 ةلّ ادو سمهسمة إلاء األسم كلّ  بلاإلمكان  تبامرفي اء سمأ -ه افد يروح -له ّن ا  و -

ت اير ظهورلخاكّل و سلينلمراو نيّ بيلنّ ا نّ ا  بل  ب عّزتهاكيّه عن جناحو حضرتهعلى 

لحدود ابطرف  اإلنسان حظالا ذا  تاهورلّظ اتب امر كلّ ّن ا  و ت قدس نبّوتهامالمق

هو و نالعيافي لتّوحيد اصرف ظهور و نالبيالم اع افمنه تامانية مقاثمفي منحصرة 

تعيّن أّول  ماهو مقو ينالمعام امق امنهو اإلمكان مامقفي لة اللدّ او طةالبسالم صرف اع

 لملكالم اع امنهو لجنّ الم اع امنهو اإلنسان لماع امنهو األّوللم العافي األّول  لّذكرا

كّل  من تبالمراكّل  نّ ا  و دالجمام امق امنهو تابلنّ ا مامق امنهو لمعدنام امق امنهو
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 لاختلج ببا اذا  و الّصفاتواء األسم ملكوتفي عن ظهور نبّوته ا اّل  يتحك ت الارّ لذّ ا

رتفع شبهته بحول اف هورلّظ انت بعد ات لنبّوته لكارامألاتلك  نّ أ األلبابولي أمن أحد 

ا لى  بلغلم ي ذلكّن ا  و األكبر لماثبت وجود قطب للع العقل لمّ ابدليل بأّن  قّوتهو هللا

ّن ا  و ماجسألارتبة ا لى  لمالعوابدء  بنزوله منا اّل  األجسادم امقفي هلل ام فيض اية مقاغ

ّن ا  و ناعيألام امقا لى  لمشرقاور لنّ ا ذلك ن لم يتّصلاملزّ ا لف منأقل عّدة سبعة أفي 

 يّةنّ إلام امق هيلّتي ا تّةلسّ اعن حدود  األكبر لمالعا يم يحكامقفي  هيلعّدة ام اتم

هلل اصلّى  - اهلل محّمداظهر أقد ة ترتب فيلتّوحيد ا ظهور نورا لى  بلغتو وزتاتج المّ ف

 تابليّ القام امقألّن  لميماحرف  رّ لس ذلك نّ ا  وحمد أ سمها  اء الّسم فيّن ا  و -له آو عليه

األمر  حقيقة ذلك نّ ا  و لفألا حرفا اّل  قلم يب اهمركز مامقا لى  صلتتّ ات لو لمقبوالاو

نت الحجب كا نّ أا اّل اء الّسم سما  هو بعينه األرض  مامقفي  سمها  ّن ا  و سمها  سّر في 

ّن ا  و الّصفاتو تالذّ اظهور ا لى  ءلمبدا ت لمن نظر بعيناونئلشّ او تبالمراكثر لظهور أ

في هو  ةّص الخابّوة يّة للنّ نفسألاو ةيّ اآلفاقئل اللدّ اب من الكتا ذلكفي فّصلت  امكّل 

أحد  نظرا ذا  لكنو اهاسو لمشيّة الانت نفس اك هيتي لّ ا لبدءا ت نقطةاتب ظهورامر

 بعثتهعلى  ةلّ الدّ ا اآلياتل بستدالالاج له بايحت حمديّة فالألا تاذ يم تجلّ امقا لى 

 ابل لمّ  اهراظ األنفسو اآلفاقفي يّته نّ ا  هلل لم يك ظهور ايبعثه  نأقبل  نّ ألظهور قدرته و

 يصعب على الو هيتجلّ آيات  عاخترالاو اإلبداعلم فقد ملئت وجود العا اهذفي ظهر 

ن املزّ ا ال مدرلسّ او هرلدّ ام امقفي لقبل هو اذكر و ناملزّ اد بالمرا نّ إن فالعرفاسبيل  ظرالنّ ا

 ذلكفي لة فاسلرّ اب -له آو هلل عليهاصلّى  - بعث محّمدلّذي ا لحيناألّن  لمحدودا
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 نفسألافي بعثته قديمة آية  نتاقبل ظهوره ك نّ أ نبّوته مع تايآلوجود باكّل  لحين مألا

 -ه نّ إلتّمر فاعن حكم  - ماللسّ ا عليه -اإلمام  عن سئلمثله كمثل عبد ّن ا  و اآلفاقو

ن ا  و كلهأهلل اعلم في فقد قضى  كلألو "ه نّ أب لتّرديداجهة على  هباجأقد  -ه افد يروح

 افلمّ  لبعثةايوم في لحكم ان اك ذلككو  20"كلأه لم ينّ أهلل باعلم في كل قضى ألم ي

 ذلكّن ا  و مكنونة اآلفاقو نفسألا حقيقةفي نت ايته كآ نّ أبهلل اعلم في بعث قضى 

مرنا هو أ"بأّن  لحديث كلّهافي حيث نزل  -له آو هلل عليها صلّى -ل محّمد آ راسرأمن 

ت اإلشارا منّن ا  و 21"خرهآا لى  المستسّر والّسّر المقنّع بالّسرّ  الّسرّ والّسّر وسّر الّسّر 

 نّ لتّربيع ألام امقفي سمه ا  لعلم بصورة اهو  لكلّيّةالنّبّوة ا نالعرف صلأ هي تيلّ ا لقدسيّةا

 مامق ام توحيده فمنهامقفي أربعة  تامابمقا اّل  امّ الم يك ظهوره تاألّول  لفيضامل اح

نفس ظهور في الّصفات  م توحيدامق امنهو األّول لّذكرانفس ظهور في ت الذّ اتوحيد 

في  دةالعبام توحيد امق امنهو لقدرانفس ذكر في  األفعالم توحيد امق امنهو دةارإلا ذكر

على لّة اد -له آو هلل عليهاصلّى  - سمها  في  األربعةلحروف اّن ا  واء القض ظهور ذكرنفس 

اء لحا حرف ثمّ بض القاهلل اسم ا  لميم فهو مظهر احرف ّن ا  و لكلّيّةا تامالمقاتلك 

 لحاهلل اسم ا  مظهر 
ّ
م سا  مظهر  لالدّ احرف ثّم  ييلمحاهلل اسم ا  لميم مظهر احرف  ثمّ  ي

 حق يعل طاصر"لمقّدس من حروف اسمه ا  حرف من أثة ن ثالاك الذو لمميتاهلل ا

 يق لمالحقاذروة ا لى  الكّل لو صعدواّن ا  و وحرف منه من الحروف الّظلمانيّة "]نمسكه[

 ذلكرتبة  فين وجوده اف كحر ذلكألّن  ينالملّظ الحرف ا ذلك ان يعرفوأ ايقدرو

                                                 

 
20
  المرجع: ]؟[  

 
21
  ٦١ ة، الصفحباب احتمال الحديث وضبطه، الكاشانيمحسن الفيض  ، نوادر األخبار  
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 عظمأة يّ نّ إلام امقفي نت اك هيو لملكات امامقفي ته يّ نّ ا  م امقعلى  لّةاد هيو سمإلا

بعد  يظهر زوللنّ ا مامقفي لتّربيع اهيكل ّن ا  و تالجوهريّ اكّل  نيّة مناورلنّ ا لحروفامن 

م امقفي كن لو لعظيما يللعاهلل لنفسه هو اره اختاسم ا  أّول  ناك الذو لتّثليثاشكل 

صلّى  - يبلنّ ا سما  هو سّر و يلولاسم ا  لمثلّث حرف اشكل ّن ا  و لعكساعود يظهر بلّص ا

 ذلك ناك املو مه لمفّضلكالفي  ]عليه الّسالم[دق الّص ا راشأحيث  - لهآو عليه هللا

م المقا ذلكفي  ذكرهألمعة اية جلوالاو لنّبّوةا راسرأفيه لّتي ا ديثاحألا لحديث هو منا

 فيلجعا بن عمر لمفّضلاعن  يرو" امعلى  هوو رفيناللعحّق آية ظرين واللنّ  ازّ ليكون ع

منه  به فوجدت قد خلوتو حمةلرّ امنه  لوعدا ]عليه الّسالم[دق الّص ا انل قلت لموالاق

لخلقته بصورة  لمعنىامن ظهور  يطراخفي جرت  اعمّ  يموال الك يالس اهاتمنّ افرصة 

لعقول افي  تتوّهمأو  انهاتحّول عن كيأو  تتبّعضأو  ئتجزّ تأو  ت تتصّورالذّ ابة فهل رتّ م

 لنّظرا لمخلوقاكيف يطيق و لممتزج بخلق ضعيفالغيب اكيف ظهور و سكونأو  بحركة

ّن في خلق ا  ﴿مفّضل  اي - ماللسّ ا عليه -ل ات فقالمخلوقالق مع ضعف الخاا لى 

 اعلمن نّ ا  مفّضل  اي ﴾بابولي األليات ألاختالف اللّيل والنّهار ألاألرض والّسماوات و

 ايعرف شيعتن امو اتلويحا اّل  ن يترجم عنهأن اللّساوعر بعيد عن  اسّرنو مستصعب صعب

 فيتصرّ  ال ايعتقد مو ييدر ال ام يلمن يرو اسحقو ابمعرفتهم لنو ايتهم بنابحسب در

على  لحّجة فيهاو سالحواوعد و ناللّسان ايما   ذلكو لّب في ينتضج  الوعقل في 

 ليكا  يوحى  استمع لمارة فاج اي يسمعاو يعنأك ايّ ا   على نزلن آلقرا نّ أ ذلكو حبهاص

 حّق يقينو عظيم ألت عن نبئسع فقد و ستمعاو نصت بنور لبّكاو بعين عقلك نظرأو
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ه هو نّ ا  ربّك  من رحما اّل  معرفته خلق كثيرفي ضّل لّذي ا هوو ثقيال الاعليك سؤ يلقأفس

ا اّل  لمالعائر اسعلى  فيخ يلّذاوعر ألالوعر ابر عن الجقر ابلابه  أنبأ امو حيملرّ الغفور ا

 الحّق بما اشهدوو اختّصواو اخلصوالّذين المستحفظين ااء لبلغاو ينلمختّص اعن صفوة 

 لحّق امن شهد با اّل  مينألاد يّ لسّ ا نزيل قوللتّ افي ذكر  اكم اينواع ابم اصّدقوو اعلمو

ت الذّ ا نّ أعلم او مضالعلم غا اسّر هذو لطيف مفّضل ايمر األو لحّق اه نّ ا  هم يعلمون و

 يستسّر عنه خ الو لحّق ايمتنع عنه ب غيب ممتنع الالّصفات واء األسم عن يتحك
ّ
 في

ن قبل اته كاف بظهوره معروتايآله مشهود ب فهاتّصامنه موصوف ب عظمأ شيء الو لطيف

 هوو كّونه ام ا اّل  نامك ذ الا  ن المكاقبل و حيث غيره لحيث الان يحيث أقبل و لقبلا

فليتعيّن  شيءا لى  يفتقر الو نهان فيه من كياك اعمّ  الو لاح ل عنوّ يح ية الانه ال اما لى 

 اعلم يأو هوا اّل  ن فلم يكناحيث كو غيره فيعرف به بل هو حيث هوا لى  ينسب الو به

م العّزة تماو رةلقدّ او هورلّظ او متلّص ام البطون تماو لبطونام اتم هورلّظ ا نّ أمفّضل 

لحكمة انت اك اظهورهفي ة مّ اتو ابطونهفي ّمة الحكمة تات ايّ متى لم تكن كلّ و لعقلا

به من  ىيحي اشرح يموال اي يمفّضل قلت زدن اي ادران قان كا  و لحكيمامن  قصةان

 نّ ا  مفّضل  اي ]عليه الّسالم[ل المعرفة قاعرفك حقيقة و بنورك ىب به من مشتقرّ وقرب 

نور  ال لهايق ت الالذّ اّن ا  و لم خبيراعا اّل  ذلكيعلم  ب البين خلقه عجيزل ألا ظهور

 يءشّ لمشيّة للا خلقو لمشيّةار اظها  هّم  الو من غير فكراء ش افلمّ  نوركّل  منيرة اهنّ أل

 ظهرتين عنه فاغير ب رانوأنبت له ال يناته نور شعشعاشرق من ذأين فلشّ او لميما اهمو

اء يلّض ا يلوجود بنفسام صورة اقأف ظاّل اء يلّض اظهر أو لمن تتبيّن منهاء يلّض اور نور لنّ ا
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ى أر اغير متّحد بنوره م سمالا ذلككو امبدءه ت منهالذّ او طنهاور بلنّ ا جعلو للّظ او

لعظيم اهلل ا لىاتعهو فا اّل  كهو يءليس شلّذي ا غيبهو تهاذفي بطن ففإذا  خلقه بخلقه

مفّضل فقد  اكره لك ياذ انأ اهم مفاف اهئشمن ابدئهأكيف  لمشيّةالت عن ئسو مفّضل اي

 امشيّته لم يزل له يبدىءذكره  لىاتع زلألا لقديما يموال نّ ا   مر عظيمأسئلت عن 

 حركةا لى  ل من سكونانتقا الو ةحدوث فكر الو دة من غير هّمةارا   نت تلكافك الماع

 سمها هيلّتي ا لمشيّةاه يظهر نّ أل ذلكو عهالقدرة طباألّن  سكون لىا   من حركة الو

دته ارا  لحكمة عند اغيب به فلم بدت بطبع  الو ا ليه جة منهالح ته الاذ على ادّل بهو

 مهعلّ  الو لم يظهر مو نالعياا لى  نالكيافي  اره ماظها  لحكمة ابأّن  لعلمهو سمالا يكون

ألّن  ّمةالحكمة غير تاو اقصان نالبعض لك انيه بعضاوجود معا لى  مض علمهامن غ

مفّضل قلبك  افتح يالمكّون فالكون ام اتمو لمعلومالعلم ام اتمو لفعلالقّوة ا ماتم

فيه  منه فبطن اهراظ الو ت فظهر منهالذّ افي  اطناور لم يكن بلنّ ا نّ أعلم او ربّك ملكال

ل انفصا بال مشرق منهو راستنا غيبته بالفي  ئباغو تبعيض ت بالالذّ ا ور منلنّ ا بل

 لمشيّةاو عظمألا سمإلا خترعامفّضل  اك يلموالع اعلشّ ا ور منلنّ او لقرصاع من الّشعاك

 من نور سمالاو نانقص الودة ازي سمالا عهاختراور عند لنّ ا لم يكنو تالذّ ات أنشألّتي ا

 عند تغيّر ذلكو هامعنا لى  يشيروه موالا لى  يدعو يتجزّ  هره بالاظو تبعيض ت بالاذّ لا

ره انكا  حد الجاعلى  يردّ و رهاقرا  مقّر لاعلى ليثبت  عوةلدّ ار اظها  و لحّجةا تاثبملّة إلكّل 

 لمفّض  اورة يلّص الغيبة ممتحنون بالمحجوبون بافهم  ر خلقهابصألمولى عن اب ان غإف

على  دلّهمو لخلق لينظروهاص به تشخّ لّذي ا ئهاظّل ضيو نوره ءاسم ضيظهر به لاللّتي ا



  4٠بر اساس نسخه مجموعه صد جلدى، شماره  –من آثار حضرت نقطه اولى  –تفسير نبوت خاصه 

                                                          ٣٦ 

مخترع من  سمالاو تالذّ النّفس صفة او فسلنّ ا صفة هيلّتي ا ورةلّص اب رئه ليعرفوهاب

 امنّ ا  و ﴾يحّذركم اهلل نفسهو﴿ جلّ و قوله عزّ  ذلكجل ألو اسّمى نفس ذلك تالذّ انفس 

 امصنوع ات محدثالذّ ان الك امصنوع -له آو هلل عليهاصلّى  - امحّمد ان تجعلوأ حّذركم

 بين اكما اّل  حدالواو حدألاه ليس بين نّ أمفّضل  اعلم ياو حارلّص الكفر اهو  اهذو

 لىاتعقوله  هوو اتهائمة بذات قالذّ اله بنور اتّصون اللنّ او فالكابين أو  كونلسّ او لحركةا

 ﴾ء لجعله ساكنا ثّم جعلنا الّشمس عليه دليالالم تر ا لى ربّك كيف مّد الّظّل ولو شأ﴿

في تغيّر  اللّتي ا هيو للّظ اواء يلّض ا هي نزعيّةألاورة لّص ات فالذّ ان فيه من اك ام ييعن

تلك و لمعنويّةاطنه ابو نزعيّةألا هره صورةان فظازمألايحدث من  افيم الو ورهلدّ اقديم 

 لعلل الاكّل  علّةوت الحركا ّس أو تلمفعوالاعلة افو تلهيوالاهيول  هيورة لّص ا

لّتي ا نزعيّةألاورة لّص ا نّ أمفّضل  اي ن تعلمأيجب و هوا اّل  هي ايعلم م الو سرّ  ابعده

 يرالبا الو يرالبايّة ليست كلّ ويدرك  ال غيب منيع يطنابو وصيّةو مةاما   يهرالت ظاق

 الواء حصا   الو اجمع الو اّل هو ك هي ال اتعيينو ايقين اناعيو ادايجا  و اتاهو ثب هيو اهاسو

نعمك و فقد علمت من فضلك فصال اشرح يزدن يموال اقلت ي لمفّضلال اطة قاحا  

تلك  يموال احببت قلت يأ امفّضل سل عمّ  اي ]عليه الّسالم[ل اقصر عن صفته قا ام

هوتيّة لاّل اتصّرح بو ةويّ لمعناب اتهاذا لى  اتهابر تدعو من ذالمنا يت علىأرلّتي ا ورةلّص ا

 لالقول قا افكيف نعلم بحقيقة هذ اغيرهم يرالبا الو يرالبا ةليست كلّيّ  اهنّ ا   يقلت ل

 رةاشإلا معدنو ةدالعبانس أو هورلّظ اقمص و ورلنّ ا تلك بيوتمفّضل  اي ]عليه الّسالم[

 يجلّ لتّ اب هرالنّور ظامحتجب ب اهو غيره الو هو هي الا ليه  امنه ذلكعنه و احجبك به
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 اه بعيدامنهم من يرو اه قريباقته فمنهم من يراط رامقدعلى  لاينو ه بحسب معرفتهايركّل 

 حّمدقّر هو مأو من بهآرحمة لمن  كقدرة قدير ظهور موالو ورة نور منيرلّص ا نّ ا  مفّضل  اي

 نكرأو على من جحد اباوعذ حدالواهو  ]عليه الّسالم[ل افق -له آو هلل عليهاصلّى  -

ا ذا  حدالوا لامحّمد فق هولّذي ا حدالواف يموال اية قلت ياله نه الو يةاغ ئهآليس ور

ل اسمه فقالمعنى وصف اغير  ينافعلى م ب يموال اقلت يوصف ا ذا  محّمدو يسمّ 

 ايدرك قلت ي غيب ال يطنابو ةوصيّ و مةاما   يهراقوله ظا لى  لم تسمعأ ]عليه الّسالم[

 لخلقامبدع و لكوناأّول  هوو تالذّ انور  ]عليه الّسالم[ل الميم فقاطن اب افم يموال

ى أن نأو ن بعد فقريبأهور لّظ اهدة المش لنّور منفصلامتّصل بو مّكون لكّل مخلوقو

حد الوالعدد فافي يدخل  ال دحألاو من نوره حدأ هابدألّذي ا حدالواهو و فمجيب

مدينة  انألميم اد يّ لسّ ايقول  يموال المكنون قلت ياوهو  اعودها ليه و داعدألا صلأ

 علو لعلما
ّ
سلسل من لّذي ا عنى به تسلسل امنّ ا  مفّضل  اي ]عليه الّسالم[ل افق ابهاب ي

 علو معنى قولهو نوره
ّ
ا لى  لونمنه يدخو ب لهمابو تبالمراعلى أه هو نّ ا   ييعن ابهاب ي

هوت لاّل ال جالو لملكوتايمّده سيّده من علم  المترجم بماهو و لعلما علمو لمدينةا

 علو انألميم اد يّ لسّ ايقول  يموال اي فقلت
ّ
بين  قربأو الاشم الو ايمين يدرأ تين الاكه ي

غير  لمعنىاو سمالا لعلم يفصل بينا صلأمن أحد  رامفّضل ليس مقد ال يابتيه فقابس

جل فأل صلاف الو ور فرقلنّ ا بينو خترعه فليس بينهات الذّ اه من نور نّ فوقه أللمعنى ا نّ أ

 علو انأل اق ذلك
ّ
 ن بينهالو كو فصل لكاليس هن نّ أرفين العاا لى  منها شارة  تيناكه ي

ن أ﴿ لىاتع هللاسمعت قول  امأ حارلّص الكفر اهو  اهذو غيره ان شخصابينه فصل لكو
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ن أ لافعلأل ابهاء يما  و ﴾ن يوصلأمر اهلل به أيقطعون ما و﴿ لهقوو ﴾يفّرقوا بين اهلل ورسله

 علو انأل اق اجل هذألو سطةارئه وابين بو هلل بينهاّن أل ايق
ّ
اء األسم ره بدنّ ألتين اكه ي

ر اقر غفة بللّص اقع امن عرف موو رةالعباستغنى عن ااإلشارة  من تسّمى فمن عرفأّول و

نّك ا  يح حيث يقول بغير تلو اه تصريحموالا لى  مسإلات اراشا  ا لى  لم تسمعألمعرفة ا

 فيكشف عن ينت منجز وعدأ يدين ينت قاضأ يمفّرج كربت نتأو يكاشف الّهم عنّ 

فكانت اإلشارة ا لى بابه  يعلى ا شارة منه ا لى موال أنتخلقه فيقول  اسمه الّظاهر بين

 العلم وعل نا مدينةأ
ّ
في  تحّقق افلمّ  22"بابها فمن أراد المدينة فليقصد ا لى الباب ي

 ملكوتفي  اآلياتم ظهور امقعلى  ّصةالخالنّبّوة اا ثبات  تالكلماتلك  هباغي

 حكم تلك ن يعرفأاء ش منكّل  ليعرف ريعةلشّ ا مامقفي  دلّةأذكر أل الّصفاتواء األسم

 عليه -هلل اعبد يبأ عن"ل لجالاو لعظمةازلة من شموس النّ ا راخبألابتلك اإلشارات 

 اروح ييعنحد او انور ايّ علو خلقتك ينّ ا  محّمد  اي لىاتعو ركاهلل تبال ال قاق - ماللسّ ا

ثّم  تمّجدنّ و ينللم تزل تهلّ و يبحرو يعرشو يرضأو يتاخلق سموأن أبدن قبل  بال

 نتيثن امتهقسثّم  يلنتهلّ و يتقّدسنو يتمّجدن نتاحدة فكاو افجعلتهم اجمعت روحكم

 علو حدامحّمد وأربعة  رتافصن تيلثّنامت قسو
ّ
 نتيلحسين ثناو لحسناو حداو ي

نوره  ءاضأنه بيمينه فاسبح امسحنثّم  بدن بال اروح اهأبتداهلل من نور اخلق  ثمّ طمة افو

وحى أ يقول - ماللسّ ا عليه -جعفر  ابأل سمعت اق يلالثّماحمزة  يبأعن  يروو" 23"افين

 اشيئ لم تكو خلقتك ينّ ا  محّمد  اي -له آو هلل عليهاصلّى  - محّمدا لى  نهاهلل سبحا

                                                 

 
22
 4٣4هداية الكبرى، الشيخ حسين بن حمدان، الباب الرابع، الصفحة  ٢، الصفحة ٥٣المجلد بحار األنوار،   

 
23
 صلّى اهلل عليه وآله ووفاته، كتاب الحّجة، الكليني، ١د، المجلأصول الكافي  

ّ
  ٥١١ ، الصفحة٣، الحديث باب مولد النّبي
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 يخلق عة علىالّط اوجبت لك أحين  اكرمتك بها يمة منّ اكر ينفخت فيك من روحو

 لعفي  ذلك تجبوأو يناك فقد عصامن عصو يعناطأعك فقد اطأمن و اجميع
ّ
 - ي

 يبأعن  روى بسند صحيحو" 24"يختصصته منهم لنفسان مّ نسله مفي و - ماللسّ ا عليه

خلق  ثمّ  نيّتهالوحد الم يزل متفّرد لىاتعو ركاهلل تبا نّ ا  ل اقو - ماللسّ ا عليه -جعفر 

اء األشي خلق جميعثّم  لف دهرأ اطمة فمكثوافو ايّ علو -له آو هلل عليهاصلّى  - امحّمد

 ونؤايش افهم يحلّون م مليها   امورهأفّوض و اعتهم عليهاجرى طأو اشهدهم خلقهأف

 آلهو صلّى اهلل عليه محّمد ال ياق ثمّ  هللا اءيش نأا اّل  اوؤالن يشو ؤونايش اّرمون ميحو

 اي ليكا   اخذه لحق امن لزمهو محق اتخلّف عنه منو مرق قّدمهامن تلّتي ا نةايلدّ اهذه 

أّول  ينّ ا  ل اقهلل ال رسول اق - ماللسّ ا هعلي - هللاعبد يبأعن  اصحيح يروو" 25"محّمد

شهدهم على أو﴿ نيبيّ لنّ ا قانه ميثاهلل سبحا خذأحين  باجأمن أّول و يمؤمن بربّ 

 ق ّولأفكنت  ﴾لست بربّكم قالوا بلىأنفسهم أ
ّ
 26"هللار باقرإلاب فسبقهم "بلى"ل انبي

 اخلق خلق محّمد امأّول  هللا نّ ا  بر اج ال ياق ماللسّ ا عليه - جعفر يبأبر عن اروى جو"

ور لنّ ا ل ظلّ اح فقاشبألا امو هلل قلتا ين يدبي ح نوراشبأ انوالمهتدين فكاة الهداعترته و

 هللان يعبد القدس فبه كاروح  هيو حدةابروح و ادن مؤيّ اكو حاروأ نيّة بالان نورابدأ

 جودلسّ او وملّص او ةاللّص اهلل بايعبدون اء صفيأبررة اء علمواء خلقهم حلم ذلكلو عترتهو

كّل  فيهر الّظ ان اك المّ و 27"يصومونو يحّجونو ةاللّص اون لّ يصو هليللتّ او بيحسلتّ او

                                                 

 
24
 صلّى اهلل عليه وآله ووفاته، باب مولد النةتاب الحجّ ، كالكليني، ١د، المجلّ أصول الكافي  

ّ
 ٥١١ ، الصفحة4، الحديث بي

 
25
 صلّى اهلل عليه وآله ووفاته، باب مولد النة، كتاب الحجّ الكليني، ١د، المجلّ أصول الكافي  

ّ
 ٥١١ ، الصفحة٥، الحديث بي

 
26
 ، باب مولد النة، كتاب الحجّ الكليني، ١د، المجلّ أصول الكافي  

ّ
 ٢٥١ ، الصفحة٦، الحديث صلّى اهلل عليه وآله ووفاتهبي

 
27
 صلّى اهلل عليه وآله ووفاته، باب مولد النة، كتاب الحجّ الكليني، ١د، المجلّ أصول الكافي  

ّ
 ٣٥١ ، الصفحة١٠، الحديث بي
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م امقفي  يدالمبات ابظهور رفالعا نية ليشهدلعالانفس  رّ لسّ او طنالبالم طبق العوا

 تالجوهريّ ام امقفي لحكمة ابدليل  اذكرته تيلّ العقليّة اة لّ دألاظهور  راخبألان تلك ابي

ه هو نّ ا  اإلشارات  تلكاء ه ورنأشجّل  هللاعلم  امو تابحيّ لسّ او تالعرضيّ او تاديّ الماو

 لولا
ّ
ت فهو من امالمقاتلك في لحكمة ائل شرت بدالأ ام نّ ا  و بايإلاو ءلمبدا في ي

أهل  يعرفلّتي ا ةدلّ ألاّن ا  و الّصفاتواء األسم ملكوتفي  لعدلاو لفضلاأهل  راسرأ

ل ستدالإلاطرق ّن ا  و لحدودامن سبيل  هيحسن أ هي تيلّ اب دلةالمجاو لموعظةا

اء األنبيمن أحد  نبّوة تاثبإب محتجلا فبكّل دليل يحتج تامالمقاف ختالاتختلف ب

لم يخل من س النّ ا ئلدالألّن له آو هلل عليهاصلّى  - محّمد ةوّ ليل ثبتت نبلدّ ا ذلكفب

فوس من لنّ ا تامامقفي ت افهو ظهور نفسألام امقفي ليل لدّ ا نان كا  ه نّ إف مرينأ

فهو  اآلفاق مامقفي ن ان كا  و كونلسّ او ناطمينالام امق لىا  لعبد ا يبلغلّتي ا تارامألا

 عظمأ ليس دليلو لنّبّوةا ثبتت اربهغو األرض ت شرقمأللّتي ا تالمعجزا من ظهور

 فيّمة العاو ّصةالخا به يثبت نبّوته نّ إفن آلقرا مثل -له آو هلل عليها صلّى - لنبّوة محّمد

لحروف األّن  هرةاظن آلقرا ليوم معجزةا نّ ا  و لّشهوداولغيب اهور من لّظ ا تامامقكّل 

 يدفي هلل اقد جعل  تيلّ ا
ّ
 لكلّ اجتمع الو  اعشرين حرفو نيةالم تخل من ثمو لكلّ ا ي

 البعض ظهيراعلى  لكلّ ان الو كو ابمثل حديث منه لن يقدرو اتاكلم ان يرّكبوأعلى 

 حة عّزة قدسهاظهرت من سلّتي ا تهامعجزكّل  من عظمأ ذلك نّ ا  سهل بل مر أ فليس

 ام - اهلل عليها تاصلو - حمديّةألاللّطلعة ّصة الخا ةبوّ للنّ ن آلقرا يثبت بوجود ليوماّن ا  و

ا لى  ظرالنّ ا نّ ا  ية بل النّهاية باهلنّ ا غربت شمس امثّم  يةالبداية بالبداشمس  طلعت
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لكّل ّصة الخا تهوّ لنبن آلقرا ن يستدّل بكّل حرف منأأراد  لّشهود لوا تامامق

لمثل اد بالمراّن ا  و بمثلهأحد  لن يقدرشأن ب نآلقرا هلل قد نّزلا نّ أل ليقدر تالموجودا

 يعجز ابهلّتي ا للّطيفةا ينالمعاو لقّدوسيّةات الكلماو ةنيّ ابّ لرّ القدرة او ةيّ لٓهإلا لقّوةا هو

 نّ أ شكّ  لحروف فالاهر صور ان بظاد لو كالمراّن ا  و رضالاوت اوم  لسّ افي من كّل 

 اكم -له آو هلل عليهاصلّى  - هللال لم يقبل منهم رسوو ةت مرّكبابكلم اتوأب قد اعرألا

 دنت الّساعة ﴾اقتربت الّساعة وانشّق القمر﴿" آية نزلتلّذي ا منهم حينأحد  لاق

دليل  ذلك نّ ا  و 29 28"فّض اهلل فمك لهآصلّى اهلل عليه و -اهلل  القمر فقال رسول نشّق او

 نّ أل مثال تهاجهكّل  ن منام كامقفي ة يتحّقق لمثليّ اشرط ألّن  ت بمثلهأه لن ينّ أعلى 

تب اية مراغا لى  ت تجريدهاماته من مقامامقكّل  حظلمثل ليالان اتيإمر بألحكيم لو ا

ن بجميع اتيإلام امقفي  اوموان يقأ الخلق لن يقدروا نّ أعلم  اه لمّ نأشجّل  هنّ ا  و تكثيره

تبه انزل مرأن اكلّتي ا ةهريّ الّظ ا ورلّص ابه باكتفي بهم  تجحاط علمه احأقد لّتي ا تبهامر
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29
 قصيدة ألمرؤ القيس دنت الساعة وانشق القمر  

 ل صاد قلبي ونفرعن غزا دنت الساعة وانشق القمر

 ناعس الطرف بعينيه حور أحور قد حرت في أوصافه

 فرماني فتعاطى فعقر مّر يوم العيد بي في زينة

 فّر عنّي كهشيم المحتظر بسهام من لحاظ فاتك

 كانت الساعة أدهى وأمر وا ذا ما غاب عني ساعة

 بسحيق المسك سطرا مختصر كتب الحسن على وجنته

 فرأيت الليل يسري بالقمر جىعادة األقمار تسري في الد

 فرقه ذا النور كم شيء زهر بالضحى والليل من طرته

 دنت الساعة وانشق القمر قلت ا ذ شّق العذار خده

 دعاء عليه بأن يذهب اهلل أسنانه ويكّسرها  فّض اهّلل فمك:         
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ة قد يتحّقق لمثليّ ا صلأألّن  ابمثله حديث اتوأين أ الن يقدرو ذلكعلى  همنّ ا  و بهاكتفي 

 ن مكّذبهانه كاتيا   نّ إف ادقاك صين لم ا  و لعللا يدامب من اطقانو ادقان صام كامقفي 

 حكم امن عنده فلم يجر عليه كين لم ا  و هللامن  انهاتيا   ناكشأن  فيلحّجة تثبت األّن 

هلل األّن  يّةلٓهإلا عدالقواف خالو لعجزا اهر فيههلل فلم يظانت من عند اك اهنّ أثبت  امّ فل

 هو ح
ّ
 ذلكبمثله فب يتأن يأأحد  يقدر الو أحد يعجزه در فمن ينطق من عنده الاقي

 نأ اجتمعوالكّل لو اّن ا  و نسإلاو لجنّ الوجود من اتب امركّل على  نآلقرا يةحجّ  ثبتت

 هللاألّن  البعض ظهيراعلى  لكلّ ان الو كو اتوأيلن و الن يقدرون آلقرامن  لفأبمثل  اتوأي

اإلشارات  نّ ا  و جلّ و دّق  امكّل على  ظهوره ةهيمن هاعطأقد لف ألا ذلكنّزل  المّ 

 يدامب تافكّل ظهورا اّل و الّصفاتو لقدساحة اسا لى  بقرّ لتّ ا لعبد عنا تحجب

نت اك اور لمّ لّص اّن ا  و نآلقرا منلف ألاك ذلل مذكورة تحت انفعإلا تاظهورو لفعلا

 لخلقالف أهلل عن صورة امن عند لّذي ا لفألا لعبد صورةايعرف ن أيقدر  لم كلةامتش

 هي اهنّ أك ههر تنزيهامظ افيه يه تجرتايآظهور جّل أ امو بهاكتشأن  عظمأ اهلل مان افسبح

ريعة لشّ ا في فرض الذو حقيقة سّرهفي  شيءدله ايع الو ملكهفي  شيءء ليس بمثله يش

 الخلق لو نظرواّن ا  و ةراهلّط ابا اّل  نآلقرامن لف ألا ذلكأحد  يمّس  الألن  لحقيقةاّر س

 -اإلمام  نّ ا  و بحسبهاإلمكان  تاظهوركّل ن آلقرا حرف من ةعظمفي قع الواب اهدواليش

لف ألا من معنى حرف يندّ لاكّل  ن يخرجأأراد  هلل لوابفضل يّد أ منأو  - ماللسّ ا عليه

 ذلكهلل فكاب اكتفي ه معنى المعن نّ أ اية له فكماغ هلل الافيض ألّن  كذلب رليقد

حرف  لكلّ  لحكماّن ا  و ابه اية لهانه ال اما لى  لمعنىا ذلكمعنى في  يلحكم يجرا
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لبحر اكّل  ناك منه بل لولف ألاذكر في رشحت أ اهلل بمثل مان من عند ان كآلقرامن 

فيه  يبل يجراء نشإلافي  حدّ ا لى  هان يبلغ معنألبحور قبل ا ىلتفنلحرف منه  ادامد

 عل لاق الذو 30﴾ال رطب وال يابس ا اّل في كتاب مبينو﴿ نحم  لرّ اقول 
ّ
عليه  - ي

ا لى  تالموجودامنه خرجت و 31"اءلباقطة تحت لنّ ا انأ"ر افتخإلام امقفي  - ماللسّ ا

 هرثّ ؤمعلى  يدلّ  ثرألاألّن  بالكتا ذلكبّصة الخالنّبّوة ا ليوم ثبتتا نّ إف نالعيارتبة 

اء األسم نقطعتالّذي ا يلكلّ الفيض امل اهو ح -له آو هلل عليهاصلّى  - يبلنّ ا نّ أ افكم

لحروف ا لماعفي ه منفرد نّ به ألالحكم لكتا ذلكربه فكعن قر اثآلا تضمحلّ او دونه

 دارألّذي ا نّ ا  و الّصفاتواء األسم كلّ على  يمنةله هو لامثألاواء األشي عن ينالمعاو

م سالإلا قبل دين دخل من امو نييّ لعلّ ا ةن من طينان كا  ّصة الخالنّبّوة ا فين يحتج أ

 هرّ يدعو بس ال بالكتا ذلكمن غير ألّن  ليؤمن به لحينافي فن آلقرا منآية  ن سمعإف

في  هي اهنّ أر كالغفّ ا عزيزلاقدرة من آية  حرف منه مخزونكّل  فيو بالجنا ذلكا لى 

 ّدعاخاشعا متصلرأيته  على جبل نءانزلنا هذا القرألو ﴿ ركةالمبااآلية  هور تلكلّظ ام امق

أراد  منكّل  ليوماّن ا  و 32﴾رونلعلّهم يتفكّ  اسربها للنّ ضمثال نمن خشية اهلل وتلك األ

 لمصطفينائه اوليأية والو -له آو عليههلل ا صلّى -هلل ادين محّمد رسول في ن يدخل أ

ن أيقدر  نلن لّرحم  احبيبه من آية  هنّ أبن آلقرا نان يدخل بعرفأليه ع بصيرة فحّق على 

 يّةنفسألا اآلياتبو تالمعجزاتثبت  تراولتّ اب نّ أ لوو اإلنسانمن أحد  بمثله تيأي
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  ٢١(، اآلية ٥٩القرآن الكريم، سورة الحشر )  
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 ذلككّل  لكنو فانصإلامسك من  ئحةارلكّل من له  تهوّ يّة تثبت نباآلفاقت الاللدّ او

وح لرّ اكن يسو دآلفؤان يثبت آلقرالكن بو اقبولهو فسلنّ ا ناعرف لىا  ي نهم ينتهاعرف ءمبد

 عاجتمالاب هنّ ا  و هلل لغيرهاجعل الموجود فافي أثر  لهو لجسماح يروّ و فسلنّ ا يطمئنو

 ةلجسميّ ا تالمعجزامن  شيءدله ايع الو لحروفاو ينالمعام امقفي هلل اآيات  عظمأ

 ئهاصفيأبين و بينه نالبيا هللاجعل قد  الذو مالكلاشرف من ألوجود افي  شيءليس ألّن 

 فيألّن  اآليات عظمأ هنّ ا   الذو لخلقاو لحّق اسطة بين امن يكون وكّل  عند ائمان داكو

 بس تحت رتبتهايو رطبكّل فيه ن يكون أ بدّ  ه النّ أل هرةات ظالمعجزاكّل ن آلقرا

 نابيلتّ افي دونه  ان عن مالبياشأن  لعلوّ ن آلقرا ت لم يجر حكمالمعجزائر اسفي لكن و

نبّوته على  ةلّ الدات اونئلشّ ا من نّ ا  ون البيافي لقلم اجرى  ام فيماعتصالاهلل ابّن ا  و

ل عّز امه حيث قكالفي  - ماللسّ ا عليه -جعفر  بوأر اشأر نفسه حيث اثآلمطلقة هو ا

غيره لم يكن له أحد  فيلم تكن  ةثثال -له آو هلل عليهاصلّى  - هللا رسولفي ن اك"ذكره 

ب نّه قد مّر فيه لطيأعرف ا اّل  ةثو ثل  أ ر فيه بعد يومينطريق فيمفي ر مي ن الاكواء سو

نزلت ا ذا  لمشيّةاكينونيّة  من دون نّ ا  و 33"سجد لها اّل  شجرب الو حجربر يم ن الاكو هفعر

 زليّةألا لكلّيّةا تهوّ بتثبت ن امنهحد او بكلّ والّصفات  تلك ايمكن له لم الالعا اهذفي 

 امنّ ا  ت اشيئلماكّل و مشيّتهألّن  كّل شيء له يسجدلّتي ا اخرهآكلمة ا لى  ريأش انأ يننّ ا  و

بأّن  به فدليلاسجد لجنتلفيض اتب اخر مرآنت اكلّتي ا دالجمارتبة  نّ أ ثبت افلمّ  هصنع

 ذلككو جدون هللاس ات منهاونئلشّ اكّل  األنفسيته في والّن ا  و سد كّل لهلجا لمافوق ع
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في هلل ا يؤيّد عليه قولو قولهفي  - ماللسّ ا عليه -اإلمام  راشأحيث  اآلفاق فيلحكم ا

 34﴾تسبيحهم تفقهون لكن الو ح بحمدهيسبّ  اّل ا   شيءمن  ام نا  و﴿هر الّظ ان طام بامق

لّتي ا مكنونةة لّ دأب ريشألعقل احكم على  اطبقّصة الخا بّوةلنّ ا وجودعلى  قللنّ ا لّ د افلمّ 

 ذلكلعّل ب بالمستطاب ات جناياهدت عناش الماء ش منأو  هللا اّل ا   ايعلم كنهه ال

 لعقلاا لى  هوو بالكتا ذلكاء نشإمر بألّذي اا لى  بهايوصل ثوو هللادين في  حدأ يعمل

ر فيض اثآمن  ه وجهنّ أ شكّ  فال ايؤمن بهو ّصةالخالنّبّوة ا يعرف حكم نأأراد  لّذيا

مس لن لشّ ا قمص بحكم العون يّط أ اودارأ لواء لهوات اذرّ ّن ا  و لكلّيّةالنّبّوة ا تلك

 عرف فإذا ايّتهنّ ا  م امقفي  اعهاعبش ابه اتجلّت له امبا اّل  اشيئ امنه ان يعرفوأ ايقدرو

صلّى  - تهوّ من نب الن يدركو الكلّ  عقل نّ أ ن ليشهدالبيا ذلكن حكم العيابنور  اإلنسان

 من عرف امكّل و مسلشّ ا ب عند طلوع نورارلتّ ا تاتدرك ذرّ  ابمثل ما اّل  -له آو هلل عليها

 ارتبتهفي  ايّتهنّ ا   لصتّ الّذي ا عاعلشّ ا ذلكن الحقيقة عرفافي مس فهو لشّ ا ظهور قمص

ة لّ دألاب ان يعرفوأيريدون لّتي ا لحكم للعقولا ذلكم فكامقفي  ذلك دون ايمكن له الو

 ةنيّ ابّ لرّ ا عةللّط او يّةلٓهإلا لقمصاو حمديّةألاللهيكل ّصة الخالنّبّوة ا يّةنفسألاو ةيّ اآلفاق

ّن ا  و نالعرفام امقفي يمكن  ال ذلكدون ألّن  ةرمديّ لسّ امعة لمتالاتشعشعة لماة لكينونيّ او

ت امامقفي  نّ ا  و نفسهفي رتبة ا اّل  ةّص الخاته نبوّ أحد  لن يثبت عند ةيّ ّولألالحقيقة اب

 اراتاإلش هب تلكاغيفي نزلت لّذي ا هواألمر  لكنو افيهآية  انت لهالو كو اتهاظهور

 ملكوتفي لوصل الفصل عن ا ت لمن عرفارالعبات تلك امستسرّ في فّصلت و
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 بين يدفي ليشهد  لحكما ذلكلعقل اعرف  المّ و الّصفاتواء األسم
ّ
بأّن  ئهاوليأو هللا ي

 اللّذي ااألمر  ألنّ  دله ذنبايع ذنب ال عظمأ لمحّمديّةاللهيكل ّصة الخالنّبّوة اا ثبات 

ن أمن  عظمأو جلّ أ لحكماو األمر عليه من هو ابحقيقة م اإلمكان فيه تاثبا  يمكن 

ة لّ مدو لمنعاة بكياحو لعجزاة بلّ اد اتهتيّ ابذ هيلّتي ا لمنقطعةات العكوساتثبته ب

لّدليل ارى أ الو بيللسّ اد جأن لم ا  و ذلكأراد  حكم من عظمأ اهلل مان ان فسبحاقترإلاب

 علاء شهدة تئكمالو هللا نّ ا  و لجليلالقطب ا ذلكن العرف
ّ
 فيلت فّص  [ام كلّ ] بأن ي

لبحت عن ذكر العجز اا اّل  قصدت المطلقة ماية لوالاو ّصةالخالنّبّوة اا ثبات آيات 

 لخلقام من امقفي يمكن  ال ذلكن ودألّن  بيللسّ ا نارف عن عرفلّص الّذل او ليللدّ ا

 نفسهفي فك إلاحتمل افقد  اعليه هيلّتي ا ابحقيقته ّصةالخالنّبّوة اا ثبات  ّدعىامن و

 لطفأ األنفسبعض في نت اك المّ  اآلياتلكن و تهبليّ اق حدودأحكام  عليه ييجرو

 ن لذكرالتّبيافي يمكن  امّ مت المحكما [يات]اآل نافّصلت بي قد اذفل اغيرهمن  ّق دأو

 عر الشّ ا لالخمر حيث قاجة عن اجلزّ ا ماحكأبمثل ّصة الخالنّبّوة ا

 

 مر ألا كلاتشف اهباشتف   لخمر ات رقّ و جاجلزّ ا رّق "

  35"خمر الو قدح امنّ أكو   قدح  الو خمر امنّ أفك
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  مهامقفي أحد  لاقو

 

 هر الجوات اعن صف ينالمعا بريء  هر وتك جاذواء سمأتك اصف"

  36"صرالعناه بهتشبييكبر عن و لمتىاو   لكيفاو ضاعرألاعن  يجلّ 

 

لنّبّوة ا ن يثبت حكم تلكأ احدأ علمأ اليوم ما لكنّ و قعالوان ابيفي األمر  سرّ  ذلكّن ا  و

ييد من عند رّب ألتّ ا هو تاثبإلاب يعلم نّ ب ألالكتا ذلكفي لت فّص  نّيا   ابمثل م

نعم و ةنّ لسّ او بالكتاهد امن شوا اّل  دجأ الحقيقة ما لو سلك سبل يمن غيرو باربألا

  قيل ام

 

  37"اكابذهم ل تقرّ  ال لىليو    بليال صالو ييّدعكّل و"

  38"ىكان تبن بكى ممّ ن متبيّ   دودخ    من دموع بجستناا ذا "

 

 رف هولشّ ا مضة بلالغالة ئلمساهذه ا ثبات  علمفي لحقيقة ليس افي رف لشّ ا لكنّ و

  لاحيث ق ئلاق -له آو هلل عليهاصلّى  - سوللرّ اق صدّ ذي لّ ا

 

                                                 
36
 )عليه السالم(    

ّ
 شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، قصيدة في مناقب اإلمام علي

37
  ١ ، الصفحةابن أبي حجلة، بابةديوان الص  

38
  ٣٧ ، الصفحةجرجانيال ، الوساطة بين المتنّبي وخصومه  
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 39"لئاز لةاحم نعيم الكّل و       طلاب هللا خال ام كّل شيء الأ"

 

 تابحلسّ اأهل  لمحكمة هو حّظ ا ئلاللدّ امن اإلشارات  تلكفي لت فّص  امكّل ّن ا  و

 ليللدّ او لمعلومالعلم نفس ان اك شأن فيفهو  اهتاثبا  و ّصةالخا ةوّ بلنّ اعلم بلاحقيقة ّن ا  و

ليس من جهة  ذلكّن ا  و بغيرهاألّول  لم يثبت فيض ذلكك كيلم  ولبطون لانفس 

مه عّز كالفي  -م لّسالاعليه  -اإلمام  راشأ ار كماستألاو لحجباه من جهة نّ ا  ن بل العرفا

 الم يظهر م ولو نايلعاا لى  نالكيافي  ار ماظها  لحكمة ابأّن  لعلمهو" لان قأا لى  ذكره

 ةوالحكمة غير تامّ  اطئاخ نالبعض لك اه بعضهنياوجود معا لى  مض علمهامه من غعلّ 

في األمر  نّ ا  و 40"نكوّ مون التمام الكو علم المعلوملألّن تمام القّوة الفعل وتمام ا

 ضالبيالحمرة باف يعر نأأحد  أراد لو هنّ دونه أل بيل اللسّ ا ذلكن الحقيقة هو من عرفا

 ة بدون جهة نفسهتلم يعرفه بحقيق لّشيءاألّن  تهفرة لن يعرفه بحقيقلّص الخضرة باأو 

 هلل عليها صلّى - يبلنّ ا بنفسا اّل  يقدر فلم تهبحقيقّصة الخالنّبّوة ا ن يعرفأأراد  منو

 يبلنّ او هللاب هللا اعرفوا"م المقا ذلكن ع - ماللسّ ا عليه -اإلمام  راشأحيث  -له آو

ل اثبت عند رج ان كمان رتبتاللعرفألّن  قعالوافي  لّسرّ ا لهو ذلك نّ ا  و 41"ةبوّ لنّ اب

 لحقيقةاجهة  ن علىالعرفات فهو الذّ ات بنفس الذّ ان ان من جهة عرفان كإف فاعرألا

ل اق ام افمنه نالعرفات اماكثر مقأفي  - ماللسّ ا عليه -اإلمام  ا ليه راشأ ال كمالكماو

                                                 
39
قالها الشاعر لبيد بن ربية العامر الذي قال فيه النبي )صلى اهلل عليه وآله( أصدق كلمة  44٦الكامل في التاريخ، ابن األثير، الصفحة   

 قالتها العرب كلمة لبيد 

 
40
  4٣4الصفحة  هداية الكبرى، الشيخ حسين بن حمدان، الباب الرابع، ٢، الصفحة ٥٣بحار األنوار، المجلد  

41
   ١4٠، الصفحة به، باب أّنه ال يعرف ا اّل وحيد، كتاب التّ الكليني، ١، المجلدأصول الكافي  
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 عل
ّ
 قال عل منها ماو 42"من دّل على ذاته بذاتهيا "ح ابلّص ااء دعفي  - ملّسالا عليه - ي

ّ
 ي

 يدللتن نتأبك عرفتك و" يلامثّ الحمزة  يبئه ألافي دع - المعليه السّ  -بن الحسين 

نزل في  منها ما قال جّل ذكره بماو 43"نتأدر ما أنت لم أليك ولو ال ا   يعليك ودعوتن

على جهة  نالعرفاو 44"ناأوباطنك اء عرف نفسك تعرف ربّك ظاهرك للفنا"نجيل اإل

 هلل منايقبل  بل الالّداللة بأّن األثر يدّل على مؤثّره و ا ّن ذلك أدنى مقامات العرفان 

ن يعرف بخلقه بل أمن جّل أ هللا نّ أب ئهامنأمن قول فهم عرّ  ان لمالعرفا ذلكن البياأهل 

لحكم ا ذلكفك يجلّ لتّ اأّول  مامقفي ته ابذ لّشيءا ناق عرفتحقّ  افلمّ  خلقه يعرف به

صلّى  - لمحّمدّصة الخالنّبّوة ا ن يثبتأ حدأل يمكن فال يلمتجلّ ا ات هذاظهورفي 

 ملات حادون ذ امألّن  اقاآلفو نفسألا تايآب لحقيقةاسبيل  على - لهآو هلل عليها

ته ار ظهوراثآبلشيء ا نايثبت حقيقة عرف الو مالمقا ذلكا لى  ةسبلنّ ابأثر  ةّص الخالنّبّوة ا

ليل له دون لدّ اجعل ي ال نأعليه ب لحضرته فحّق ّصة الخالنّبّوة ا يثبت نأأراد  نبل م

 هللاملك في  هلجالاء منقطعة عنه لعلّو بهاء األشيألّن  تهادون ذا ليه  بيللسّ ا الو نفسه

 اهلل ما نافسبح هللادين في  ئهاسناء سنن حضرته لعلّو اعن عرف ةممتنع اسرهأبر اثآلاّن ا  و

                                                 
42
    ٧٥، صباحاح والمسآء فيما يدعى به في الصبفي أدعية الصي، السيد محسن االمين الحسيني العامل،١، المجلداتمفتاح الجنّ   

43
لن يصيبني  حيلتكبك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني ا ليك ولوال أنت لم أدر ما أنت ي "ا لهي ال تؤّدبني بعقوبتك وال تمكر بي ف 

مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القمي، الباب الثاني في أعمال ا اّل ما كتبت لي ورّضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين"، 

 الرومية، الفصل الثالث، القسم الثالث، دعاء أبي حمزة الثمالي أشهر السنة العربية وفضل يوم النيروز وأعماله وأعمال األشهر

44
مشارق أنوار اليقين، الحافظ رجب البرسي، نّصا في األناجيل العربية المتداولة ولكن وجدت مذكورة في المرجع التالي: ال توجد  

 ١١٦حة أيضا، الجواهر السنية، الحر العاملي، الصف ٢٩٩فصل من عرف نفسه عرف رّبه، الصفحة 
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لمتفّرد عن ا هنّ ا  و األكوانفي  هللارسول اء ثن عظمأ امو اإلمكان فيهلل ا ينبشأن  علىأ

 ن اعيألالم اعوفي ثل املتّ او بهاشلتّ ا

 

  45"كلّهم عرض لخلق بعدكاو  لوجود به ام اق اجوهر اي" 

 

ته اته لذابذا اّل  يمكن الاإلمكان  فييمكن  اه بمنّ أب تالذّ ان ام عرفامق فيتحقق  افلمّ 

 األّول كرلذّ اهو لّذي ا يلكلّ ااألّول  فيض وجود نقطةفي  يلحكم يجرا ذلكفك

 زألاو
ّ
م امقا لى األّول  كرلذّ ال تنزّ يكون  نأ لحكمةافي يجب  المّ و له به هرالّظ ا لي

يظهر ن أيقدر  لم لكلّيّةالنّبّوة ا ملات حاغير ذ نّ أ لبدء له به فيثبتاب بمثل ظهور ارلتّ ا

 يعرفن البيا ذلكفمن  جدوناهلل به سكّل  يذلّ ا بهيكل بدئها اّل  لجسدالم اعفي 

ألّن  لّذرّ افي  باجأمن أّول  انأن ابيلتّ ام امقفي ل صتّ ي لم نالبيا غير نقطة نّ أ اإلنسان

 اهنّ إته فوّ نبفي لحكم ا ذلكته فكاته يعرف ذاذ نّ أ ام فكملكالا ذلكب يقدر نه المن دو

 تامالعة مقافقد حجب عن مط اهادليل سوب اتهبثي نأأراد  منو ادونه ال انبّوته تعرف

ثبت ألو  نّ أل لمحضافي لنّ ا ليل هولدّ ان ثبوته باكو الّصفات تاظهورو تاولذّ ان اعرف

 ذلك وجودا اّل  لحقيقةافي ته لم يثبت ادون ذ شيءب -له آو عليه هللا صلّى -ته وّ نب

                                                 
45
 والناس بعدك كلّهم عرض   "يا جوهر قام الوجود به  

  ولهي عليك وليس تغمض  أسهرت عينا أنت قّرتها       

  ٧١المنتخب، الطريحي، الباب الثاني، الصفحة القصوى بحزن فيك يعترض"،   وأتهت قلبا أنت منيته       

كاظم الرشتي، شرح: فأنا األمل والمأمول وأنا الواقف على الطتنجيب أنا الناظر أيضا راجع، شرح الخطبة التطنجية، الجزء الثاني، السيد 

 في المغربين والمشرقين 
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 كذلّن ا  و دالمدان ام جريامقفي د المرا هيلّتي النّبّوة ا نفسأل هدونلّذي ا لّشيءا

م امق غيره هوألّن  هينالبرائل واللدّ اكّل  من عظمأ لكلّيّةالنّبّوة ا تاثببيل إللسّ ا

 تيلّ ادلة بالمجاوة لحسنالموعظة ام امقي فلعبد ايسكن لّتي ا تالعرضيّ او تابحيّ شّ لا

في لك اليل للسّ لدّ ا حقيقة هي لّتيا لحكمةابدليل  امّ أو لبلّط ام امقفي حسن أ هي

لّذي ا ئهاعلّو بهوه نأش كبرو مهاه مع عظم مقنّ ا  و بيللسّ ا ذلكنع بغير تلجليل فماط اصر

لكثرة غلظت ات داز اكلّمألّن  ئلاللدّ اكّل  من خّف أئل اللدّ ات اظهوركّل  من عظمأ

 فتهالط منتهى معكمة لحادليل  نّ ا   الذو مالمقالحجب لطف ات رقّ  امكلّ و لحجبا

 امرنأ نّ ا  "بحكمه لحديث انطق  الذو ن بهالعرفاو رافكألا على صعبو رانظألابعيد عن 

هلل قلبه امتحن امؤمن أو  مرسل يو نبأ بملك مقرّ ا اّل  يحتمله مستصعب ال صعب

لحقيقة ا سرّ و دآلفؤالمن له مشعر ّصة الخالنّبّوة ا لحكمةابدليل  قتحقّ  افلمّ  46"نايملإل

 نّ أهو و ةوّ بلنّ اب اهلل حكمهاقترن ا الم اهتاثبا  و يةلوالا تبامرا لى  ليللدّ ا ذلكشير بأف

له لّشيء األّن  ت سبعةامابمقا اّل  لغيبالم اعفي هور لّظ اله بتنزّ  يمكن الاألّول  كرلذّ ا

لت تنزّ  افلمّ  ثةاللثّ ابه يثبت و لّربطاثبت حكم تت الجهاثبت ا ذا و جهة نفسو جهة رّب 

في يمكن  ال اذ دونها  لفعل سبعة ات اماة مقهلل عدّ اجعل  الذو ةربعأ رتاثة صاللثّ ا

 اكمل منهألحقيقة اأهل  عند داعدألافي ليس لّذي ا ملالكام التّ العدد اه نّ ا  و اإلبداع

 - ماللسّ ا عليهم -ة ئمّ ألاقت نفوس تحقّ  لغيبام لاعفي ظهرت  اتب لمّ المراتلك ّن ا  و

 علو محّمد وهو بعةلسّ ا هي اهتعدّ ّن ا  و
ّ
 -موسى و جعفرو لحسيناولحسن اطمة وافو ي

                                                 
46
  ٦8 ، الصفحةباب الّرجعة، كتاب تاريخ الحّجة، المجلسي، ٣٥، المجلدبحار األنوار  
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 دةاهلشّ ا مامقا لى  لغيبالم الت من عتنزّ  المّ بعة لسّ اتلك ّن ا  و عليهمهلل ا تاصلو

 علظ هو الفألاو ساداألجتب امرفي اء األسم دة تلكاشهألّن  انفسعشر أربعة  ظهرت
ّ
 ي

 علو محّمدو
ّ
 ونلّ الدّ اهم نّ ا  و هلل عليهما تالوص -د  ح مم  و لحسناو وعلي محمدو ي

هو ا اّل  لٓها   ه النّ أب اعلى منهأاإلمكان  فييمكن  اللّتي ا لةاللدّ الم باع كلّ في هلل اعلى 

 الو ربط ابينهمليس و منه د خلوّ العباّن ا  و دالعبامن  ه هو خلوّ نّ ا  ول ازآلازل أفي حّق 

أحد  يعلم الواء سو ابعد وجودهو اودهت قبل وجارّ لذّ ان بكّل انسبته ك نّ ا  و لةعزبينونة 

يمكن  لعلل الا ئدامبفي  نّ أثبت  امّ فل يشركون اعمّ  لىاتعو نهانفسه سبحا اّل  كيف هو

ين دّ لاة ئمّ أ يةوال مالمقا ذلكعلم بفيثبت  عشرأربعة  تاقصبفي األّول ا اّل  كرلذّ اظهور 

 تيلّ ادلة بالمجابدليل  ئهماسمأبو لموعظةاتهم بدليل ابظهورو ةلحكماهم بدليل نفسأب

لو الّصفات واء األسم ملكوتفي كن السّ او تالذّ ام امقا لى  ظرالنّ اّن ا  و حسنأ هي

 لمطلقةايتهم م والليها   بسينشأن  بكلّ  ن يثبتأليقدر  لكلّيّةا يةلوالات اهد ظهوراش

 لمطلقة لمحّمدالنّبّوة ا ثبتتت الذّ اتوحيد  بكّل دليل يثبتّن أل تالموجوداكّل على 

ن اركأألّن  -هلل عليهم ا تاصلو - ئهاوصيأل لكلّيّةاية واللاو -له آو هلل عليهاصلّى  -

ولذا كان آية األحديّة في الّظهور  هللاعلى  اّل ا  شأن  فييدّل  حرف الألتّوحيد هو ا

وكذلك الحكم في آيات الوالية الّتي  يّظهور التّكويننفس آية النّبّوة في الاإلمكان و

لتّوحيد ان اركألقلم بذكر اجرى ا ذا وهي نفس آية النّبّوة في مقامات البطون والّظهور 

لم اعفي لّشيء األّن  بعالرّ الحرف ا ذلكلمن حمل  عةيشّ لا [تبةر] تاثبإب شيرأل

 ال دارأ امكّل  تالذّ ا عابدا  م امق هي لّتيا ةعليّ الفالعلّة ابا اّل  لعلل لم يخلقاو ديالمبا
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لظهور حكم  لكلّيّةالنّبّوة ا مامق هيلّتي ا ةيدّ المالعلّة اب ثمّ  لظهور توحيده شيءمن 

 في لكلّيّةا [تاقصب]اللّذين هم ا اثة عشر نفسية ثالوريّة لظهور واللّص العلّة اب ثمّ  رسوله

 ةئيّ اغلاة لعلّ اب ثمّ  لهآو يههلل علا صلّى -رسوله  ءاوصيأو هللااء وليأهم نّ أجبروت بلاجمة أ

 [حرف]المل الظهور حت اونئلشّ ا تلك فيية الغاو تاهورلّظ ا تلكفي مرة لثّ ا هيلّتي ا

لعقل يجب ابدليل ّن ا  و ةمّ اعلا لكلّيّةا لمطلقةاية م نور والامقفي  هللا جعلهلّذي ا بعالرّ ا

دق الّص ا راشأ الذو زوللنّ ا مامقفي  ة[بعالرّ ا]لّرتبة ا وه ئيّةاغلاة لعلّ ام امق نّ ألحكمة افي 

خلق  لىاتعو ركاتب هللا نّ ا  "ل عّز ذكره احيث ق سمإلا حديث ذكرفي  - ماللسّ ا عليه -

ر شبيه غيلتّ ابو دغير مجسّ  خصلشّ ابو فظ غير منطقلّ البو توّ صتغير م [فولحراب] اسما  

 للّون غير مصبوغ منفابو موصوف
ّ
 لحدود محجوب عنه حّس اد عنه ر مبعّ اقطألاعنه  ي

 قبلحد او اليس منه امعاء جزأأربعة  على ّمةاغير مستور فجعله كلمة ت م مستترهّ متوكّل 

لمكنون ا سمإلا هوو احداو احجب منهو ا ليها لخلقاقة الفاء مسأثة ثال اظهر منهأخر فآلا

نه لكّل ار سبحسخّ و لىاتعو ركاتب هللاهر هو اّظ لاظهرت فلّتي ااء األسم لمخزون فهذها

ثين ثال اخلق لكّل ركن منهثّم  اكنرعشر  اثنا   ن فذلكاركأأربعة اء األسم سم من هذها  

ر لمصوّ ا ىءرالبالق الخاوس لقدّ الملك احيم لرّ ان حم  لرّ ا هوا ليها  امنسوب فعال اسما  

 لحا
ّ
ر الجبّ العزيز الحكيم البصير اميع لسّ الخبير العليم انوم  الو سنة خذهأت لقيّوم الا ي

 لعلا رتكبّ لما
ّ
لبديع ا شيءلمنا ئرالبالمهيمن المؤمن ا ماللسّ ادر القالمقتدر العظيم اي

 ناك امواء األسم رث فهذهالواعث البالمميت ا ييلمحا قازّ لرّ الكريم الجليل ا فيعلرّ ا

ثة اللثّ ااء األسم نسبة لهذه يفه اسما  ين ستّ و ةئامة ثثالّم تتحتّى  لحسنىااء األسم من
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اء األسم لمخزون بهذهالمكنون احد الوا مسإلا حجبو ناركأ ةثاللثّ ااء األسم هذهو

ء ايّاما تدعوا فله األسمأن قل ادعوا اهلل أو ادعوا الّرحم  ﴿ لىاتع قوله ذلكو ثةاللثّ ا

 لنّبّوةاو لتّوحيداب راقرإلالكون هو افي ظهرت لّتي ا ثةاللثّ ان اركألا نّ ا  و 47"﴾الحسنى

 ظهر منأهر اه ظنّ ا  و قللخال تحمّ  لغيوب لعدمانور و لمخزوناكن لرّ احجب و يةلوالاو

 ا ذا له يومو م نفسهامقفي األمر  طناب ناكو بهور محجولّظ افي ثة اللثّ امع  كّل شيء

عن اء قبلنّ اعرض أ - ملّسالا عليه -ئم القاهره ظأ المّ لّذي ا سمإلا هوو هلل ليظهرهااء ش

 سمإلا هوو سمإلا ذلكيؤمنون به بحكم و ليها   ة فيرجعونلمفرّ ا الم يرو المّ ثّم  حة قربهاس

خذ عن ألاو نهابعرفا اّل أحد  عمل مّ يت اللّذي ا لمنمنمامز لرّ او قدمألا رّ لسّ او عظمألا

عليه  -ظم الكا ]موالنا[ عن عظمألا سمإلا رى عناصلنّ ا منأحد  ]سأل[ المّ  الذ بهاجن

بقي في وض منها أربعة أخبرني عن ثمانية أحرف نزلت فتبيّن في األرقال " ماللسّ ا

ذلك من يفّسرها قال واء منها أربعة على من نزلت تلك األربعة الّتي في الهواء الهو

الّرسل والمهتدين و ل على الّصّديقينعليه ما لم ينزّ  ينّزلو له اهلل عليه فيفّسرهفينزّ قائمنا 

ألرض ما هي ثنين من تلك األربعة األحرف الّتي في افأخبرني عن اإل ل الّراهبثّم قا

الثّانية محّمد وال شريك له باقيا  ه ا ال اهلل وحدهلٓ ا  لهن فال وّ أا مّ أكلّها  ةخبرك باألربعأقال 

نحن و شيعتنا منّا ةالّرابعوالبيت  هلأنحن  ةالثالثّ و مخلصاآله و صلّى اهلل عليهرسول اهلل 

ثبت ي بكّل دليل نّ ا  و 48"بسبب رسول اهلل من اهللو آلهو صلّى اهلل عليهمن رسول اهلل 

فسبيل  لحكمةاليل هو لدّ ان ان كإلحرف فا ذلكفي كن لرّ ا ذلكت بثثة فياللثّ ان اركألا

                                                 
47
  ١، الكليني، كتاب التوحيد، باب حدوث االسماء، الحديث ١أصول الكافي، المجلد   

48
    ٥، كتاب أبواب التاريخ، باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السالم، الحديث الكليني، ١، المجلدأصول الكافي  



  4٠بر اساس نسخه مجموعه صد جلدى، شماره  –من آثار حضرت نقطه اولى  –تفسير نبوت خاصه 

                                                          ٥٥ 

 ناميزفي ثبت  امه كمامق ين يّدعأأحد  ن غيره لم يقدران كا  و هاسو نه هو نفسه الاعرف

في  وحيدلتّ اطة اثة من بساللثّ ا [راث]اآلمل احن يكون أ بدّ  ثر فالألام امقفي ن ا  و ةوّ بلنّ ا

م امقفي  يةلوالار اثآت الدالو حديدلتّ ام امقفي لنّبّوة اشأن  آياتو جريدلتّ ام امق

 لن يقدر نأشب راثآلان يظهر من تلك أم بالمقا ذلكعى دّ افرض لمن  الذو حميدلتّ ا

اء ش ابماء ش ايكتب كمو فينطق شيءيعجزه  ة اللحجيّ اكلمة بشأن اء ش فإذا غيرهأحد 

به يثبت ألّن  نآلقرا صور من حروف خذأ الو اآلياتشأن  في تفّكر الو سكون قلم بال

لّتي ا نويةالثّ العلّة افي ا اّل  لقدرةا هذه [قتحقّ ]ت نأيمكن  الولنّبّوة ا فياألحديّة  سرّ 

 ايقول فيه ملّذي ا نّ ا  و معةالجالكلمة الظهور  بعةارّ لا لعلّةاو ولىألالعلّة اة عن كياح هي

 هوبشأن اء ش ا ذاو لحرفالحرف باب بمثله الكتاحكم  في قوللارجع ينّه فظيتوّهم 

 راظهإلافي أحد  لم يسبقه نأشب ية فيقدرلوالا يتجلّ  راثآلخطب افي ت اجامنلاشأن 

في ية لوالار اثآن ار حيث قد ثبت ميزابصألاو راكفألاولي أمن أحد  ومهايق الو

 بعد تلكاء ش ا ذاو تالاللدّ ام امقفي لحكم ا قعاعرف مولمن لخطب او تاجالمنا

 ن يقوم بين يدأليقدر  هللا حكمفي لظهور يقينه ر اثآلا
ّ
ريعة لشّ ا فيورد  ايقول مو هللا ي

 وقعت بين يد اكم هلةالمباأحكام  من
ّ
 ت الاونئشم المقان العرفّن ا  و ذكرهجّل  هللا ي

 رلسّ افي  كليفلتّ ا ال لوو يقولن أيقدر  لعبدايعلم  امليس كلّ و هللاا اّل  حدأ اهييحص

 ل علاق الخوف ممّ او
ّ
 ذكرهل عّز امه حيث قكالفي  - ماللسّ ا اعليهم -لحسين ابن  ي

في  قعالواظهرت سّر أل 49"الوثناد بعيمّمن  نتأ يلبوح به لقيل أجوهر علم لو  رّب و"

                                                 
49
  ١٧، غرر البهاء الضوي، ص١٦٧أيضا، األصول األصلية، ص الحافظ رجب البرسيفي أسرار أمير المؤمنين،  نوار اليقينمشارق أ  
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 برالجالمعرفة عن ام امقفي نزل لّذي ا لحديثافي مه اشير بمقألكن و مالمقا ذلك

ما المعرفة  يجابر أوتدريا "ل ان قأا لى  حديث طويلفي  - عّز ذكره -ل احيث ق

ثّم معرفة  ثانيا ثّم معرفة األبواب ثالثا يّوال ثّم معرفة المعانأثبات التّوحيد ا   المعرفة

ء سابعا وهو اسادسا ثّم معرفة النّجب ءااإلمام رابعا ثّم معرفة األركان خامسا ثّم معرفة النّقب

 ين تنفد كلمات ربّ ألنفد البحر قبل  يلكلمات ربّ  بحر مدادالو كان ال﴿ قوله عّز وجلّ 

من و تارالعباعن ستغنى ا تاراشإلا فمن عرف الحديث 50"﴾ولو جئنا بمثله مددا

  تامالمقاهب تلك اغيفي لمعرفة ار ابلغ قر تالاللدّ اتلك في ة فلّص اقع اعرف مو

 اعمّ  يربّ هلل ا ستغفرأو تالّصفاواء األسم ملكوتفي  ماحكألا [جعر]تهلل اا لى  نّ ا  و *

  * بآلماو ءلمبدا فين احسإلاو لجوداو باوّ لتّ ا ه هونّ ا  ب الكتا ييحص *  *

  * نالجريالقلم من ا خذتأم قد المقا ذلكا لى و *

  * ا لى نايلكالت من نزّ  العفو فيماهلل ا أسئلو *

  * العرش عمّ اهلل رّب ان اسبحو نالعيا *

  * لمرسلينا على موسال ونيصف *

 * لحمد هلل رّب او *

  * لمينالعا *

*** 

* 
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  8 ، الصفحةةي معرفتهم صلوات اهلل عليهم بالنورانيباب نادر ف، كتاب اإلمامة، سيالمجل، ٢٦، المجلد بحار األنوار  


