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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

السالم علي من ارسله مبـشرا و مختـارا، و علـي             ة و الصال  ، و  قَدرلنا آجاال و اعماراً    قنا اَطوارا ، و   للّه الّذي خَلَ   لحمداَ

 :اما بعد . ونهارا ، و علي بابعيهم باحسان ليالالذين صاحبوه فكانوا اخياراً

 ج الكَـون لظاهرة و ربوبيته الكاملة ، اَخر قدرته الباهرة و آياته الدالة علي الوهيته ات حكمته البالغه ، ان يظهر    فَلَما اقتض 

 االنسانية عن احصاء انواعه الكثيـرة فـضال عـن           العقول ع فيه ما تعجز   ة الي الشرفية الوجودية ، و اَبد       العدمي من السفلية 

 الروحانية و الجسمانية و معبودا في االيـام الدنيويـة لقولتـه              معلوماً لدي خالئقه   نليكو اعداده الجزيلة  افراده الوفيرة و  

ا خـرج مـن سـتر           » كنزا مخفيا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق       كنت «:القدسية المجهوليـة الـي ظهـور        لو لم يخلق لَمـ

 الكـالم القدسـي      من هذا  فعلم ؟م يوجد العباد المطيعة من يعبده     ل ؟ و لو  العقول السليمة من يعقله    لم يفطر  لوو  المعلومية  

خالق الكائنـات     و  عن السمات العبودية النقصانية    هبالصفات االلوهية الكمالية ، منز    انه تعالي موجود ازلي ابدي متصف       

مرسل النبـي الـداعي اليـه بالبيانـات           ، و  نازل اآليات القرآنية   و الطوائف الجنّية و االنسانية    ليبلو الفوقانية و التحتانية ،   

ـ من عصاه منهم اذّله بالنيران االبديـة ، فَ   ن اطاعه منهم اعزّه بالجنان السرمديه ، و       البرهانية ، فم   عليـك  : ا ايهـا العاقـل  ي

افال تنظر الي الحيوانات الوحشية و االنعام االهليـة          .كارك المصيبة ، الي االعتبار بصنايع ربك العجيبة       بالصرف عنان اف  

ت؟ بصالل الكبيرة و الجبال الرفيعة كيف نُ؟ و الي التيه كيف رفعتالنورالكواكب  لي السموات السبعية و   ا كيف خلقت؟ و  

،  جارية و البحار المحيطة كيف ملئت     و الي القيعان البسيطة و االراضي الوسيعة كيف سطحت؟ و الي االودية و االنهار ال              

ـ  آثار ر  ليفانظر ا  . و هو حسير   خاسئاًاليك البصر   ب  قلن فُطُور ، ثُم ارجع البصر كرَّتين ي       ل تَري من  فارجع البصر ه   ة حم

االشـجار ، و الجبـال و االحجـار ،           نظرت الي اآلثار من النباتـات و       ها ، و اذا تأملت و     اهللا كيف يحيي االرض بعد موت     

الحيـوان ذي    و.  النَّفاع و االَضرار ، و سـطوح العـالم فـي االوسـاط و االفطـار                  الحيوانات ذوات  والبرور و البحار ، و    
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  المـدرار ، و    هالميـا  الغيوم الحاملة للغيوث و االمطار ، و الـسحاب ذات الرعـود و             ، و  ناحين الصاف القابض الطيار   الج

ست  االقـدار ، لَ    الي اي جزء من اجزاء العالم ذوات االوضـاع و          السماء المزينة بالنجوم و الشموس و االقمار ، و         اَحسـ

؟ الم ختارمن فعل يحصل بدون الفاعل ال تحت سيطرة موجود قهار ، هل م       الناً انّ هذه المحسوسات التكون ا     اساً بي احس

نـات  ئبتلـك اللطافـة ، و الكا   ، فهيا كل العـوالم العلويـة   م يدل علي المسيراثر االقدا تعلم ان البعرة تدل علي البعير ، و 

 ، ايها المفكر لـو     م بالمصوت الدبير  ان علمك بالصوت يوجبك العل     ف ؟يدلّان علي الصانع الخبير    السفلية بهذه الكثافة اما   

يـة ، و الـي      حررضـية و الـي الغرائـب البريـة و الب          بذلت نُهاك بامعان حديد و تفكير جديد الي البدائع الـسماويه و اال            

 دليال علميا علي ان ايجاد هذه الخاليق و ابداع هذه العجايب ليس اال             الموجودات الجلية و الخفية لوجدت برهانا انيا و       

سيما اذا خضت في تفكـر  ، ال  قدير السموات و االرض و هو علي كل شيال يموت بيده مقاليد حي الذي الينام و     من ال 

اك فعدلك في اي صـورة مـا   ف ربك الذي خلقك فسوتسرد اطوارك و عرفت حقيقة احوالك ، فتعر   و حدثان ذاتك 

  اي من علم ان جثته الجامعـة النـواع         »همن عرف نفسه فقد عرف رب     «: شاء ركّبك ، يشهد بذلك هذا الحديث الشريف       

العديـدة و االوصـاف الكثيـرة       المدركات الظاهرة و اللطائف الباطنة ، و االخالط          االجزاء الحساسة و االعضاء الفعالة و     

جاهل و ال مسلم و ال كـافر و لـم     صغير محتاج الي مدبر غير محسوس و هو المسمي بالروح لم ينكره عالم و ال           عالَم

رة من ذراته و كان موجودا قبل عمران البالد االنسانية و           ذ اليه من جزء بل هو قريب الي كل           اقرب ي البدن جزء  يكن ف 

موجـودا   ال يقصر قصورا ان يثبت في العالم الكبيـر  ا وفال يألو اُلُو .ا و اليعرف له كيفيه و ال اينية   مهادنها يكون باقيا بعد  

  و هو معه اينما كـان و       ، ليس كمثله شي    نهاية له  داية له ، و ابديا ال     ب ازليا ال  ، و غير محسوس يدبره ، و مقتدرا يحركه        

 حاصـل الكـالم ان معرفتـك    هو اللطيـف الخبيـر   اقرب اليه من حبل وريده ، ال تدركه االبصار و هو يدرك االبصار و          

ايمانـك بالـسلطة الغيبيـة    سانية ، يوجب  و هي غائبة عن الحواس االن     الحاكمية الروحانية  القوية ، في ذاتك الجثمانية ،     
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ك الي السعادة السرمديه ، و ينجيك من الشقاوة االبدية و يعاضد معني             لرائع السماوية الرحمانية ، و يوص     الش  و الربانية

  ال تخافون عظمته   لكم  اي ما  »قَد خَلَقَكُم اَطوراً    وقَاراً و  تَرجونَ هللا الما لَكُم   « :الحديث المذكور قول اهللا الغفور الشكور     

دالالت  قد جعل لكم في انفسكم آيـات عجيبـة ، و           تطيعوه و  ملون شوكته ، فتوحدوه و    ال تتأ  ال تعلمون قدرته ، و     ، و 

  و فطركم مـرّات ، فكنـتم اوال   الكاملة ، و هي انه خلقكم تارات   القدرة  من الحكمة البالغة ، و     بديعة ، علي كمال عظمته    

اً توصل و تقطح ثم انسانا      ما يمضع ، ثم عظام     جامدا ثم لحمة قدر    مخمرا ، ثم ماء دافقا ، ثم دما       روحا مجرّدا ، ثم طينا      

قوتـه   بحـول اهللا و الـف عبـرة    ة عظـة ، و فهذه االطوار تسع ، لكل طور مـأ . مشغوال، ثم ميتا مدفونا ، ثم حيا منشورا    

 .يناًنها تَبييلها تفصيالً و اُبصاُف

  

 ردي التجاالول الطور

ت جواهر نورانية و لطائف ربانية خلقت قبل اجسادها الظلمانية الـي  اعلم ان االرواح االنسانية كان     .و هو الطور الروحي   

افلينَ       نسانَ في اَحسنِ  لَقَد خَلَقنَا اال  «: هذه الطورة االنامية اشارة في القولة االلهية       اَسفَلَ سـ دنَاهدر صـراحة   و »تَقوِيمٍ ثُم 

قـال    و »منها اختَلَف  تَلَف و ما تَنَاكَرَ   ئعامٍ فَما تَعارف منها ا    اد قَبلَ العباد بِاَلفَي      اهللاَ خَلَقَ اَرواح العب    انَّ «:لقولة النبوية  ا في

قـد خلـق اهللا   هي الروح قبل تعلقها باالجساد و  و اعلم ان النفس لطيفة ربانية و  :  االسالم الشيخ ابراهيم الباجوري    شيخ

 فلما امرها الحق ار الحق و قربه فتستفيض من حضرته بال واسطة        د بالفي عام فكانت حينئذ في جو      االرواح قبل االجسا  

الغير فحجبت عن حضرة الحق بسبب بعدها عنه تعالي فلذلك احتاجت الي مذكر قال تعالي               ان تتعلق باالجساد عرفت     

ـ بعد تعلقهـا بـه تـسمي نفـسا فـاالختالف بينه             فهي قبل تعلقها بالجسد تسمي روحا و       »منينَؤع الم ي تَنفَ فَانَّ الذِّكر « ا م

ثُـم  « يعني االرواح    »كُمو لَقَد خَلَقنَا  «خلق اهللا االرواح قبل االجساد لقوله تعالي        : و قال ابن عطاء    .اعتباري انتهي كالمه  



 4                                                                                                    انـوان في اطوار االنسـر االخـ       تفكي             

 

توطئه لنشأة االشباح االنسانية ، فيها خـاطبهم الحـق بِاَلَـست            فهذه الطورة الروحانية ،      . يعني االجساد انتهي   »صورناكُم

فسمعوا و اجابوا بِبلي بالكلمة االذعانية ، فاخذ مواثيقهم علي ان ال يكونوا اال عبيدا موصـوفين                 بِرَبكُم بخطابه الربانية ،     

: قال علي كرم اهللا وجهه    و. انه اآلن في اذني     ك: هود الروحانية كما قال ذوالنون      عبالخلق االيمانية ، فيا ليتنا نتذكر هذه ال       

قـدر التـذكر كهـذه      تري يقول ايها العاقل ان لم ت      ستسهلُ بن عبداهللا ال   العهد الذي عهد الّي ربي و كذالك كان          اني ال ذكر  

 .يبةر  فال تألو من التفكر فيها اذا الفكرة لهذه الطورة يكثر العبرة بالاالسالف الكرام

 

 رابيالثاني الطور الت

هو العنصر االنساني في الطور الثاني و قد انـزل اهللا تعـالي فـي ذلـك بيانـا شـافيا و         والتراب هو احد العناصر االربعة    

في حديثـه الـصحيح    فصيح  جاء التصريح من النبي ال      و اي بخلق ابيكم آدم منه    » و اهللاُ خَلَقَكُم من تُرابٍ     «:كافيا ايضاحا

  بنُـوآدم علَـي قَـدرِ االَرضِ       ةٍ قَبضَها من جميعِ االَرضِ فَجاء     عالي خَلَقَ آدم من قَبضَ     اهللاَ ت  نَّا«: حيث قال  بالخلق الترابي 

  م االَحمنهم اءو        ج كينَ ذلو ب دو االَسو ضرُ و االَبي سنُ و      السزنُ و الحهلُ و الح   بالطَي ـ  »  و بين ذلـك     الخَبِيثُ و ي و ف

فتركها اهللا تعالي بعد التخمير اربعين عاماً حتي صارت طينـة           »  بِيدي اَربعينَ صباحاً   خَمرت طينَةَ آدم  «: الحديث القدسي 

سـماه آدم    وماً حتي صارت صلصاال كالفخار ثم جعل من تلك الطينة جسدا مصورا بـصورته         ثم تركها اربعين عا    الزبة

للخلقـة الجثمانيـة    فهـذه الطـورة الترابيـة مبـدأ           في احسن تقـويم    ثم ادخله روحه فصار انساناً     لكونه من اديم االرض   

 .فالتفكر فيها يجلب التذكر منها فكان فيها ما كان من االحوال و االوضاع ما ال يعد و ال يحصي االنسانية
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 الثالث الطور النطفئي

نيـا للوجـود االنـساني لقولـه         ثا فتها الجماع من االصالب الي االرحام فكانت اصـالً        المرأة قذ  النطفة هي ماء الرجل او    

ـ عنها بالمصدر مبال  رالقرار المكين هو الرحم عب     و» ثُم جعلناه نُطفَةً في قَرارٍ مكينٍ     «: تعالي فـان اهللا عزّوجـلّ خلـق     .ةغ

يـة يخـرج    فالتفكر في النشأة االوليـه و الثانو       ة في االصالب و الترائب    طيناً ثم جعله بعد ذلك نطف      جوهر االنسان اوال  

ا علم ان اصله االولي تراب وضـيع موطـأ المواشـي و              االضواء العلمية فان االنسان اذ     ة الي االنسان من الظلمات الجهلي   

ـ         ،   اولي االلباب  اصله الثانوي نطفة متعفنة تعافها الطبايع و       الدواب و  ضه ينزل من اوجـه التكبـري الـشيطاني الـي حضي

ـ فَلين «:لي بقوله المتين في كتابه المبـين صاه تعا لذا و  ف حقير فĤمن بربه القدير ،    يعرف وجوده ال   و .ضعي الرحماني التوا رِ ظُ

 منسانُ مخُ اال      ن ماءقَ مقَ خُلدل  ينِ الصن بم خرُجقٍ يبِافالتَّرائ اي ان الذي خلق االنسان من ماء مهين في قرار . »لبِ و

ال ينكر هذا    لي البداءة فهو اقدر علي االعادة     الن القادر ع   دته بعد اماتته  امكين ثم جعله احسن المخلوقين قادر علي اع       

 .من اَحص من محسوسات العادة

 

 الرابع الطور العلقئي

فـة اربعـين يومـا فـي قرارهـا           بعد امـساكها نط    ةة االنساني العلقة هي الدم الجامد ، فان اهللا تعالي جعلها اصال ثالثاً للماد           

عد اربعين يوما علقة جامـدة      اي حولنا النطفة المائية البيضاء ب     » طفَة علَقَةً ثُم خَلَقنا النُّ  «: ها قوله تعالي  الشاهد ل  و. المكين

 من تأمل فـي  الثانية جامدة حمراء    الن االولي لينَةٌ بيضاء و     ة مباينة شديدة  العلق يشك عاقل ان بين النطفة و     ال و حمراء

 .لبصيرمن بخالقه الخبير اؤالتصيير في هذا
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 غئيالخامس الطور المض

م اربعين يوما بدلها مضغة و هي اصل رابع لالجسام حة في الرقلالعي  امكث اهللا تعالما يمضع فلما  المضغة هي لحمة قدر   

 يمـضع   ما لحم كانها مقدار   اي جعلنا ذلك الدم الجامد قطعة     » غةً الْعلَقَةَ مضْ  فَخَلَقْناَ«: ، و البرهان لها قوله تعالي      ةاالنساني

 ؟ القوة الباهرة و القدرة الظاهرةالعجيب ، غير ذيايها المفكر اللبيب ، هل يقدر هذا التقليب انظر 

 

 عظميالسادس الطور ال

 جعلهـا عظامـاً مـأتين و       ة التي في الـرحم    غما نزل التكوين االلهي علي المض     فمهظم قصب الحيوان الذي عليه اللحم       الع

رواخـي  بعضها   Ĥت ، هي مختلفة االشكال و مغايرة الهي      نها بالنوع اآلخر في المفاصل ، و      مثمان قطعات متصلة كل نوع      

صمتَات ب     فَاتبعضها مجو  بعضها ضخائم ،    و اءقَّبعضها اَرِ  طوال بعضها ر و ابعضها قص  اصالبو بعضها    عـضها   و بعضها مـ

يـة و    تلـك العظـام بالعـضالت االبدان       ة ثم كـسوت   ساني فتمت الشكلة العظامية من االبنية االن      مدورات و بعضها صفائح   

: ظاميـة المقـوالت االزليـة القرآنيـة        الع و المبين هـذه الطـورة     ه و الشربانية     و العروق الريوي   االعصاب العلوية و السفلية   

 االنسانيةث  دة للجث ما صلبة لتكون اَع   اي صيرنا تلك القطعة اللحمية عظام     » ةَ عظَاماً فَكَسونَا الْعظَاَم لَحماً    فَخَلَقْنَا الْمضْغَ «

ا  لجريانية ، فياذا اللُّبِ الـسو     ء ا الدما حوم المشتملة علي الشحوم و العروق و      لات العظامية ، بال   عطفكسونا هذه الق   ي ، هلـَّ

 . السعد العلمياءنم افي العظمي ، كي تَغْرفي ميادين هذا الطو ك القوي ،اَعديت تفكير
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  الدنيويالسابع الطور

 فلما مضي مـن تكامـل االسـكلة البـشرية فـي دارهـا        اظلته السماء و اَفَلّته االرض     الليل و النهار و   هي ما حواه    الدنيا  

اشهر تعلق بها روحها التجردي تعلقا تحريكيا و هذا اضعف التعلقات الخمس            الرحمية مأة و عشرون يوما و ذلك اربعة         

سارت من دارها الجنينية الي دارها الوليديه ثم و ثم الي آخر المراتب التـسع فـان             و متي جاء اوان الخروج منها        اآلتية

في حالة الرضاع يسمي صبيا ثم منها الي خمس عشرة سـنة             االنسان في بطن امه يسمي جنينا و اذا ولد يسمي وليدا و           

ربع و ثالثين سنة يسمي شابا و من  عشرة سنة يسمي غالما و منها الي ا       تسع  ا و من هذه السنة الي ان يبلغ         يسمي مراهق 

 .الي ان يبلغ احدي و خمسين سنة يسمي كهال ثم منها الي آخر عمره يسمي شيخااوان الشباب  آخر

 » نَ آخَرَ فَتَبارك اللّه اَحسنُ الخَالقيثُم اَنشَأناه خَلقاً«: الرَّب الكريم في كالمه القديم الطويل التفاصيل اشارالطور الي هذا 

باحسن الصور في رحم امه علَّقنا روحه بجسده و جعلناه حيا متحركا بعد ما كان جماد اساكناه                 اي فلما صورنا االنسان     

لـق   اربعة منها معلوم الينكرها ذوالحس السليم ، اولها تععن سبعة انواع  ان تعلقات الموجودات باالشياء اليخلو    و اعلم   

لون ، كتعلقه بلونه و ثالثها تعلق العرض بالجسم كتعلق           ثانيها تعلق الجسم بالعرض   و   هقِّالجسم بالجسم كتعلق الدبس بزِ    

و  كتعلـق الـروح بالجـسم      امسها تعلق المجرد بالمواد    و خ  لعرض بالعرض كتعلق لونه بحالوته    و رابعها تعلق ا   الدبس به   

 لي بجميع خالئقـه   المخلوق كتعلقه تعا   و سابعها تعلق الخالق ب     اآلخركتعلق الروح بالروح    سادسها تعلق المجرد بالمجرد     

المراد من التعلق في تفسير هذه اآلية النوع الخامس يعني تعلق روح االنسان ببدنه و هذا التعلق يكون خمسة اقـسام       و

لق  و بعد هذا التع  يوانية و مقدمة النشأة االنسانية    االول التعلق التحريكي و هو تعلق الروح بالجنين و هذا مبدأ الحياة الح            

ان يتحرك و يتجنب من كشح الي كشح و اليتزايد نشوه في العالم الرحمي غير هذا التحرك ، و محل هذا                     الجنين   قيطف

فان االنسان لما انتقل من حياته الجنينية الي حياتـه الوليديـة تعلـق بـه                 الثاني التعلق التدبيري    و لطور السادس التعلق ا 
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و القوليـة و االراديـة    عليةففه بالف آالف من االمور ال     لفي بالده اآلدمية و هو يك     اميرا مدبرا    روحه تعلقا تدبيريا و صار    

 فاذا نام االنسان يتعلق به روحه تعلقا ضعيفا بحيث تصل ضعافة هـذا              الثالث التعلق التعطيلي   و ونة اليقظانية الي آخر اآل  

الرابـع التعلـق     و مختصان بهذا الطور الـسابع     هذا التعلق و الذي قبله       يزول الدرك  التعلق الي حد تتعطل فيه الحواس و      

سـيأتي بيـان      و  يوجد هذا الّا في الطور التاسع      الخامس التعلق التكميلي و ال      و .الثامن التنبيهي و هو مخصوص بالطور    

في انشاء االنسان  اي فتعالي شأنه » اَحسنُ الخَالقينَ فَتَبارك اهللاُ « و معني قوله تعالي      منها في موضعه انشاء اهللا تعالي     كل  

اطواره بالشكل العجيب و التركيب القريب السيما فـي طـور ازدواج االرواح باالشـباح فهـو                 و ايجاده في كل طور من       

ايها الذكي اذا صرفت عنان التفكير الي التأمل في خلقة ذاتك و امعنت النظـر فـي              . و احكم المحكمين   احسن الصانعين 

 فرق رأسك الي تحت قدمك لوجدت مـن الخلقـة الحكيميـة و الـصنعة                شخصيتك و طالعت تشريحات اعضائك من     

 صـغير و    تـزعم انـك جـرم     : ي حيث قال  مالذبيح اسماعيل الرو    فنعم الفهيم ابو    ما ادهس العقالء و حير الظرفاء      تينيةالم

قلبية كالجنـان و    فجسم االنسان كالعرش و نفسه كالكرسي و قلبه كالبيت المعمور و اللطائف ال             فيك انطوي العالم االكبر   

 و سرة و الفم كالبروج االثنـي عـشر  لالقوي الروحانية كالمالئكة و العينان و االذنان و المنخران و السبيالن و الثديان و ا   

العاقلة كالكواكـب الـسبعة الـسيارة و كمـا ان رياسـة       الالمسة و الناطقة و امة وشّال ة والسامعة و الذائق القوة الباصرة و 

اي النطق مستمد من    النطق و هو    مد من اآلخر فكذلك رياسة القوي بالعقل و         و احدهما يست   س و القمر  واكب بالشم الك

كما ان للقمـر ثمانيـة و    وة مفصل   ثمأكما ان في العالم الكبير ستين و ثالثمأة يوم فكذا في االنسان ستون و ثال               العقل و 

 خمـس    و كما ان القمر يظهر فـي       شرون مخرجا للحروف  فم ثمانية و ع   عشرين منزال يدور فيها في كل شهر فكذا في ال         

رفا و كما ان في العـالم  كذلك التنوين و النون الساكنة يخفيان عند مالقاتها خمسة عشرح    عشرة ليلة و يخفي في الباقي     

ـ   فجسد االنسان كاو جداول و سواقيمعادن و بحارا و انهارا  رضا و جباال و  الكبير ا  ي الرض و عظامه كالجبال التـي ه
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مه كالطين و شـعره     حهار و عروقه كالجداول و السواقي و ش       امعاؤه كاالن  ه كالمعادن و جوفه كالبحار و      مخ االرض ادتاو

 و تنفـسه كالريـاح و كالمـه         وحشته كالخراب   و ظهره كالمفاوز و    منبت الشعر كالتربة الطيبة و انسه كالعمران        و كالنبات

 حزنـه كظلمـة الليـل و نومـه كـالموت و يقظتـه                و و سروره كضوء النهار   كالرعد و اصواته كالصواعق و بكاؤه كالمطر        

كهولتـه كـالخريف و شـيخوخته كالـشتاء و موتـه              و شبابه كالصيف   و  و ايام صباه كالربيع    والدته كبدء سفره   ووة  كالحي

 و انفاسـه    الميـال ور كالمنازل و االسـابيع كالفراسـخ و ايامـه كا          الشه  و السنون من عمره كالبلدان     و كانقضاء مدة سفره  

فيـوم   و كـل ليلـة كـذلك          له في كل يوم اثنا عشر الف نفـس          و  نفسا كانّه يخطو خطوة الي اجله       فكلما تنفس  كالخطي

رة من مضي نفس من انفاسـه بالغفلـة ثـم االرض            فيا طول حس   .القيامة ينظر في كل نفس اخرجه في غفلة عن ذكر اهللا          

الجلد رآء و بيضĤء و زرقĤء و حضرآء فنظائرها من االنسان في جسمه  صف  ارض سودآء و غبرآء و حمرآء و       سبع طباق 

المرة ه و هذ آء بمنزلة االرض ليبسها و بردها و هذه المرة السودلعروق و العصب و القصب و العظامو الشحم و اللحم و ا

 بمنزلـة المـاء لبرودتـه و        ا البلغم  و هذ  رطوبتهو  لحرارته  ليبسها و حرارتها و هذا الدم بمنزلة الهواء          النارالصفراء بمنزلة   

 هذا مـاء العـين ملـح الن العـين            كذلك مياء بدن االنسان    ة فمنها الحلو و المالح و المنتن      ف و كما ان المياه مختل     لزوجته

شراب و هذا الماء الـذي فـي     و هذا الريق عذب و لوال ذلك ما استعذب طعام و ال           ال ملوحة مائها لفسدت   شحمة و لو  

ان دودة   انطباق لهما حتي ان نتن الماء يـصد كـل شـيء عـن اذنـه و لـو                 النهما عضوان مفتوحان ال     مر صماخ االذنين 

 فهـو   ثم فيه اخالق جميع الحيوانـات      فافسده   يدان الي دماغه  ذلك لوصل الد   ة ذلك و نتنه و لوال     رلماتت لمرا دخلتهما  

هيمـة  ورة و كاالسد في الجرأة و الـشجاعة و كالب         كالملك من جهة المعرفة و الصفاء و كالشيطان من جهة المكر و الكد            

 و كالحمار في الصبر و كـذا        في الجهل و كالنمر في الكبر و كالفهد و االسد في الغضب و كالذئب في االفساد و االغارة                 

كذا رة و النملة في الحرص و الجمع و كالكلب في البخل و             أكالف صفور في الشهرة و كالثعلب في الحيلة و       كالحمار و الع  
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 و كالـديك فـي الـسخاوة و         كذا في الحقـد    في الوفاء و كالخنزير في الشره و كالحية في الحقد و كالجمل في الحلم و              

كالبازي و السلحفاة في الهمة الي غير ذلك و  و  راب في البكور    و التملق و كالغ   كالبوم في الصناعة و كالهرة في التواضع        

الصناعات فهذه كلها آيات     و االستدالل بالشاهد علي الغائب و انواع الحرف و        يزيد علي الجميع بالنظر و وجود التمييز        

 .الذبيح قال ابو اهللا تعالي في انفسنا فَتَبارك اهللا ُ اَحسنُ الخالقين، انتهي ما

ظـام و    جهاز الحركة و يدخل تحته الع      اولها: ةحبذا االستاذ الطنطاوي حيث تكلم بالتشريح و جعل اجهزة الجسم ثماني          ف

وعيـة الكبيـرة و االوعيـة       اال  و هاز الدوري و اعضاؤه ثالثة القلـب       الج و ثانيها  صل و العضالت االرادية و اوتارها     المفا

 الجهـاز الهـضمي و      تـان و رابعهـا    ئرال عضاؤه اربعة الحنجرة و القـصبة و الـشعب و          و ا  و ثالثها الجهاز التنفسي    الشعرية

ز  الجهـا الخامس ة و البنكرياس و الكبد و االمعاءللعاب و البلعوم و المري و المعدو االسنان و غدد ا   اعضاؤه تسعة الفم  

 الجهـاز البـولي و اعـضاؤه        الـسادس  ة اللبنية و الطحال و بعض الغدد      االوعي  و فاوي و اعضاؤه عروق الدم االبيض     اللين

الدهنيـة و الـشعر و      د العـرق و الغـدد        الجهاز الجلدي و اعـضاؤه غـد       السابع لبان و المثانة و مجري البول     اَلكُلي و الحا  

 الجهاز العصبي و اعـضاؤه المـخ و النخـاع و االعـصاب بانواعهـا و اعـصاب الحـواس            الثامن طبقات الجلد االظافر و   

الذكي اَنك فـي    تصور ايها   : لعجايب هذه الحكم في جسم االنسان فقال      ا و االستاذ المذكور ضرب مثال عجيب      .الخمس

النواع فاخترت منهـا فاكهـة      نك تلك ا  ت ضروب الثمار تحيط بك و نظرت عي       هة زوجان و رأي   حديقة فيها من كل فاك    

 و بيانه اننا نري ان فـي بيوتنـا   ت منها تفاحة و قشرتها و اكلتها فهذا هو المثل الذي اضربه لك       فماذا حصل اقتطف   التفاح

 باجراس فاذا ضغط الزائر علي الزر وتنا منتهيةلة بسلك الكهرباء واصلة الي داخل بيصكهربائية و تلك االزرار مت  ازرارا

هكـذا يحـصل فـي       ح الباب و يدخل الزائر فـي المنـزل        الكهربائي سمع اهل البيت صلصلة الجرس فارسلوا خادما يفت        

فتهـا  ية العين الي اعـصاب الحـس و عر         علي شَبكّ  لتفاح وصلت الصورة المرسومة   رأت ا  تري ان اعيننا لما     اال اجسامنا
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اكمة في الدماغ فاوعزت الي اعصاب الحركة فحركت اليدين فاقتطفتا هذه التفاحة فالزائر في مثال المنزل اشبه                 القوة الح 

ـ ة في الدماغ اشبه ب    بنفس التفاحة هنا و ارسال صورة التفاحة من شبكية العين الي القوة الحاكم             رور التيـار الكهربـائي     م

 اشبه بـالقوة الحاكمـة      لكهربائي و اهل المنزل في الداخل     االزر  نفس  عندالضغط علي الزر الكهربائي و نفس العين اشبه ب        

 اعصاب الحركة فتحرك اليد   و ارسال الخادم لفتح الباب اشبه بما تفعله القوة الحاكمة في الدماغ من تحريك                في الدماغ 

هذه التفاحة و لقد مالنا في  هذا اول عمل من اع  اكلها اشبه بدخول القادم منازلنا    التفاحة و وضع التفاحة في الفم و         الخذ

ضتها علـي   ة و عر  حرأت التفا  العصبي فان العين لما     اما الجهاز   الجهاز المعد للحركة    و العصبي م هذا العمل بقوة الجهار    ت

 المـخ  و اعصاب الحس متصلة من العين و بقية الحـواس بالنخـاع و               لها سبيال اال اعصاب الحس     القوة الحاكمة لم تجد   

نفـرق بـين اللـبن و       ال ز و اعصابه ما امكننا ان نعرف لون التفاحة و شكلها و وصفها و ال طعمها بل كنا                 لجها ا فلوال هذا 

اللهم انك اَدهشتنا بصنعك في اجـسامنا        كور به ادركنا مزية تلك التفاحة      فالجهاز العصبي المذ   حجراآلجر و التفاح و ال    

مـال و ان كـانوا    ال يعجبون من ذلك لعدم احساسهم ببهجة الج   و اخجلتنا بجهلنا العظيم حتي ان كثيرا من االطباء يا اهللا          

ـ حركة و هو الذي تقدم انه يـدخل تح        اما الجهاز المعد لل    يبصرون نظامه   و العـضالت االراديـه و   ه العظـام و المفاصـل  ت

تفاحة لما وصلت ان صورة التري رعاك اهللا   اال العصبيبعد تمام عمل الجهاز      يكون اال  فان عمله في التفاحة ال    اوتارها  

ت و اوتارهـا فـي اليـد        الي القوة الحاكمة في الدماغ اسرعت تلك القوة الي تحريك اعصاب الحركة المتصلة بالعـضال              

 سبحانك اللهم قـد جعلـت عمـل اعـصاب           ة و اعصاب الحركة وظيفتها عملية     اب الحس وظيفتها علمي    فاعص فاقتطفتها

بعد علم كمـا ال اقتطـاف     فال عمل اال  اءة العلم مقدمة علي العمل    لت قر الحس مقدما علي عمل اعصاب الحركة كما جع       

لـك  هناستبانت اعمالهما في هذه التفاحـة        فهذان جهازان من االجهزة الثمانية المتقدمة قد ا        اال بعد احساس بها   للتفاحة  

بلعوم يدحرجها و المـري      فالفم يتلقاها و االسنان تمضغها و غدد اللعاب تفتتها و تهضمها و ال             ياتي عمل الجهاز الهضمي   
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الكبد و االمعاء يقتسمان مواد هذه التفاحـة          و عاب في الفم  لكما فعل ال  يزلقها و المعدة تطبخها والبنكرياس يزيد هضمها        

فها الي الخارج بعد تمام اء لتقذ ذ للغ فالكبد تأخذ الخالصة الغذائية التي صارت دما و االمعاء تأخذ الفضلة التي ال تصلح             

 االوعيـة الكبيـرة و   فنـري القلـب و    موي و عمل الجهاز الدوري التنفـسي      لك يأتي عمل الجهاز الدوري الد      هنا دورتها

مـا    و الحمر تقوم بادارة الدم في الجسم     ا الدم الشرياني و هو    االسود و  االوعية الشعرية التي تحمل الدم الوريدي و هو       

سبه ينا ما و حظه و  من اعضاء الجسم قسطه      نية لكل عضو   الشريا خالصة تلك التفاحة فتعطي تلك العروق      ذا الدم اال  ه

 و اما الدورة التنفسية التي تقبل الهواء الجوي في الحنجرة و في القصبة الهوائية و في الشعب و         ة تلك التفاحة  من خالص 

ـ  الهواء حينما يـصل الـي الـرئتي       بها يطهر الدم الذي يديره الجهاز الدموي فان         في الرئتين فانها هي التي       ان منـه   ن تلتقط

اشبه بالفحم المسماة بالمادة الكربونية فيأخذها الهواء       هي  االكسوجين و تعطيانه المواد السامة للجسم المسود للدم التي          

شـبه بتـابع لجهـاز       اما الجهاز اللينفاوي فهو ا     هاز التنفس مساعد للجهاز الهضمي     فج  يحملها الي الخارج بطريق الزفير     و

لينفـاوي قـد   الجهاز اللبن المرأة التي اكلت هذه التفاحة فاننا نقول ان هذا و رأينا لبن اناث الحيوان    فاذا  . رة الدموية الدو

ـ   فهذه كلها    مواد التي في الطحال و بعض الغدد      كذا ال ه  و قلب الدم الي مادة لبنية     صنع من العوامل التي تعمل في الدم و ت

لي المتقدم فهو الذي يأخذ مـن الـدم المـادة المائيـة الـضارة بجـسم       اما الجهاز البو  و الدم لمنافع خاصة     منه مواد تغاير  

تفاحـة الـذي ال   الحيوان و يقذفها الي الخارج بطريق الحالبين و المثانة و مجري البول و ذلك فيه الماء الباقي من ماء ال      

و كذا الطبقات المختلفة يأخذ      و هناك الجهاز الجلدي فان ما فيه من الغدد الدهنية و الشعر و االظافر                يالئم تركيب الدم  

اصـل الكـالم االنـسان مخلـوق         فح .انتهي كالم اسـتاذ   كل منها حظه من خالصة التفاحة الجارية في العروق الشريانية           

 فكـان طولـه ثمانيـة       اسه منها ان شبره مقي     اليحصي عجيب اودعه اهللا تعالي فيه من الصنائع العجيبة و الحكم البديعة ما           

نـسي علـي نمـط       و منها ان القالـب اال      اعلي كان عشرة اشبار   يديه الي     و اذا مد    كطوله علي السواء    بشبره و باعه   اشبار
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ين لم يتـشابها و ان كانـا        بل االخوان من ابو    هم تتجاوز آالف الميليارد معهذا اليتشابه بعضهم بعضا       واحد تقريبا و عداد   

 فتوجد  فحص تعلم الفرق التام من كل وجه       االنس و الت    و ان كنت تظن الشباهة بينهما في بادي النظر و لكن بعد            توأمين

ت حتـي الخطـوط الدقيقـة فـي البـشر       و في الصيت و الـصو و الخلق و في السيرة و الصورةالتفاوت بينهما في الخلق  

ن القميص م  وسكوبي تميز االناسي قاطبة من االول الي اآلخر بمقدار زر         ل و الجهاز المخترعة الموسومة بالداكتي     البشرية

 هذه الصنعة التميزية ليست بمختصة باآلحاد االنسانية بـل موجـودة فـي               الواحدة تمييزا اليشك فيه احد     طرف االصبع 

يغاير فردا آخر و يتمـايزه مـن كـل           و  فما من فرد من افراد الموجودات اال       يوانية بل في آحاد الخالئق كلها     اآلحاد الح 

امـا الـصانعون الحـذاق و الكاشـفون الجهابـذة يوجـدون       العليم الحكيم  يم اال من القدير      هل تصدر هذا الفعل العظ     جهة

احدة منها بالوتـد    ة و المعامل الكثيرة و لكن اليقدرون التمييز بين افراد مصنوعاتهم حتي ال يغاير الو              االختراعات العديد 

باالرقام   في معمل واحد اال     بل تشابهت بعضها بعضا و ال يمكنهم التفريق بين احاد السيارات التي صنعت             الزائد االخري 

ايها العقالء ؟ ادر الجليل من فعل الفقير الذليل اين قدرة الق   س هذا اال عجزا صرفا و فقرا بحتا        لي  خلفها المرقومة امامها او  

 ايقانـاً  تعمقتم في تفكيرها تعمقا شديدا الَيقَنـتم         ، و   المقاالت المشروحة اعتناء عميقاً    م بالبيانات المزبورة و   اذا ما اعتنيت  

 اي المعلومات التي اوتيها لكم ايها العلماء و  »تُم منَ العلمِ الَّا قَليالً     ما اُوتي  و«: تعاليه  قويا و لفهمتم فهما جليا حقية كالم      

لنسبة الي معلومات اهللا تعالي الن خالئقه آالف نوع و االنسان واحـد منهـا               يرة في نفسها لكنها قليلة جدا با      ان كانت كث  

مـا  بذلوا غاية وسعهم الستشكاف حقيقة ما اودعه تعالي في هذا النـوع              لوالحذاق   رفسور و الدكات   الماليين من البر   نفا

 .قدروا

 

 ور البرزخيطالثامن ال
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فلما خرج االنسان من عالم الدنيا بالموت فقد دخل فـي عـالم البـرزخ و لـم                   ، البرزخ هو عالم بين الدنيا و اآلخرة       و

 بل يتعلق به تعلقا تنبيهيا و حينئذ يتذكر االنسان ما سعي فيـصير              ا بحيث لم يبق اليه التفات اصالً      ا كلي يفارق روحه فراق  

ا      «: النبـوي  و لهذا اشارة في الحـديث         مغبونا خاسرا لما يري    مسرورا ضاحكا او   ذَا مـا ام يـن ا  اَلنّـاسهـونتَباي ان  » تُوا ا

 فلما اعرضوا منها و دخلوا الي ساحة البرزخ لشاهدوا           لهم و ما عليهم    رون ما هم في عالم الدنيا مستورون الي     االنسان كل 

يا لَيت قَومي «: يقولفالناجي منهم   هالك   يا بانهم في نجاة او    دة عينية انهم في اي واد يهيمون و ايقنوا ايقانا شهود          مشاه

ا تَرَكـت        «: هالك منهم يقول    ال و» رَمينَيعلَمونَ بِما غَفَرلي ربي و جعلَني منَ المك        يمـحاً فاللُ صلِّي اَعمونِ لَعارجِع بر «

و اعلم ان المؤمن ينكشف له عقيب الموت من سعة جالل اهللا ما تكون الدنيا باالضافة اليه كالـسجن             : قال االمام الغزالي  

الكناف اي بعيد االقطار ال يبلغ طرفـه        ه كالمحبوس في بيت مظلم فتح له باب الي بستان واسع ا           و المضيق و يكون مثال    

يشتهي العود الي السجن المظلم و قد ضرب له رسول اهللا صلي  االشجار و االزهار و الثمار و الطيور فالفيه انواع اقصاه  

فال يسره ان يرجع    رضي   اصبح هذا مرتحال عن الدنيا و تركها الهلها فان كان قد          : اهللا عليه و سلم مثال فقال لرجل مات       

الـدنيا سـجن    «:  هذا محمل الحـديث الـصحيح      .لي بطن امه انتهي ما قال االمام      احدكم ان يرجع ا    الي الدنيا كما ال يسر    

 اي انكم ايها الناس بعد    »ثُم انَّكُم بعد ذَلك لَميتُونَ    «: لي هذا الطور البرزخي قوله تعالي     الدليل ا  و» الكافرالمؤمن و جنّة    

 .عدتكم ان كنتم عاقلينا  ستصيرون الي طوركم البرزخي اآلتي و فيه ما فيه فاعدوطوركم الدنيوي الجاري

  

 التاسع الطور االخروي

داث سراعا كان لم     بعد موتهم جميعا ليخرجون من االج      فان االولين و اآلخرين    البقاء التي ال دار بعدها     هي دار اآلخرة  

  و البدن اليقبل مـع هـذا       هو اكمل انواع التعلقات الروحية    قا تكميلياً و     فتعلق بهم ارواحهم تعل    اعة من النهار  س يلبثوا اال 



 15                                                                                                    انـوان في اطوار االنسـر االخـ       تفكي             

 

ان الحـواس الخمـس    و ال فسادا بل وجدت معه في كـل ذرة مـن ذرات وجـود االنـس              التعلق التكميلي موتا و ال نوما     

ف اهللا عـنهم     و يشم كالخيشوم و يذوق كاللسان فيكـش         كل ذرة من ذرات بدنه كالعين و يسمع كاالذن         الكاملة اي يبصر  

وم القيامةِ  ثُم انَّكُم ي  «: قول اهللا المتين في كتابه المبين     البرهان علي هذا الطور االخروي       وغطائهم فادراكهم يومئذ حديد     

  فمحل هـذا الطـور  ونيعني ايها االنام انكم بعد المكث الطويل في طوركم البرزخي اللي طوركم االبدي تحشر          » تُبعثُونَ

االولي محل االطوار االربعة اي من الثالث الي السابع اغني          لم ان النفس االنسان اربعة دور ،         و اع   اقامة لكم  االطول دار 

 الشر الثانية محل الطور السابع اعني الدنيا و هي محل اكتساب الخير و         ذلك محل الحصر و الضيق و الظلمة        بطن االم و    

 والرجوع الي داره االولي ذاق الرضاع فال يجب     و مهما رأي الضياء  ف نسان من بطن امه بكي علي مخرجه      فاذا خرج اال  

لضيقة و الثانية فـي     لم تقابلها المقايسة كيف يمكن المقايسة الن االولي في غاية ا           ا هذه الدار بالنسبة الي االولي مم      سعة

نسبتها الي الثانية كنسبة الثانية الـي  الثالثة محل الطور الثامن اعني البرزخ و هي اوسع و اعظم من الثانية و               نهاية الوسعة   

 اليرغـب   لم يرغب ان يرجع الي الدنيا كمـا         فان العبد الصالح و ان كان يجزع من الموت فلما قدم الي هذه الدار              االولي

 اليـسع  و بعة محل الطور التاسع اعني اآلخرة التي هي دار القرار و هذه اوسع و اعظم جدا     االرالوليدان يرجع الي الرحم     

 الناس اشتاتا ليـروا      يومئذ يصدر  الي الثانية ذلك يوم الخلود     كنسبة الثالثة     نسبتها الي الثالثة    و تصور وسعتها فهم العقالء   

 للـذين احـسنوا الحـسني و زيـادة و اليرهـق              يـره  مثقال ذرة شرا   و من يعمل      يره  فمن يعمل مثقال ذرة خيرا     اعمالهم

 سيئة بمثلها و ترهقهم ذلة ما  هم فيها خالدون و الذين كسبوا السيئات جزآءئك اصحاب الجنة  ذلة اول  ال و وجوههم قتر 

الـذين كـسبوا     وئك اصحاب الجنـة هـم فيهـا خالـدون           ذلة اول  ال يت وجوههم قتر و    عاصم كانما اُغش   لهم من اهللا من   

لئـك  و اهم قطعا من الليل مظلمـا ت وجوهي لهم من اهللا من عاصم كانما اُغش  السيئات جزآء سيئة بمثلها و ترهقهم ذلة ما       

  .اصحاب النار هم فيها خالدون
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 ثم ارجع البصر كـرتين       و تأمل في خلقتك بالفكر العميق هل تري من فطور          الدقيق الي اطوارك بالنظر   ايها العاقل انظر  

العقـالء    و  النقل الحس و العقل و   مسة اطوار منها و هي اكثرها متحققة ثابقة ب         فخ  حسير ينقلب اليك البصر خاسئا و هو     

الثامن و التاسع من  و اما اقلها و هو االول و الثاني من االبتداء و  ينكرها من يقبل محسوسات الحواسمتفقون فيها و ال  

 لالكثر حكـم     مهما ثبت ان اكثر االطوار حقيقة عينية ال يشك فيها فالريب في اقلها اذ              النتهي فهو ثابت بالعقل و النقل     ا

 هل ينكر ما غاب عـن الحـواس        ن الحواس تدلها العقول و النقول      االطوار االربعة و ان كانت تعرب ع       هذهالكل عال ان    

بتدائيـة   كما وقعت فـي مدرسـة ا       سوسات اولئك كاالنعام بل هم اضل يلزمهم الصبي العاقل        مهم بالمح  من حصر علو   اال

قالوا نعم قـال فـاللوح اذن موجـود       ؟  ون اللوح  اتر  موجود قال   فاذن انا  حيث سأل معلم االطفال اترونني؟ قالوا نعم قال       

 فقـام احـد     اترون الطاولة؟ قالوا نعم قال فالطاولة اذن موجودة قال اترون اهللا؟ قالوا ال قال فاهللا اذن غيـر موجـود                   : قال

ـ        قال    هل ترون عقل االستاذ؟ قالوا ال       ايها االخوان  المتعلمين و قال   ر    فعقل االستاد اذن غير موجود فبهت المعلّ و تحيـ م

 ل شيء؟ كرب  ؟ اغير اهللا تبغي ربا و هوافمن يخلق كمن اليخلقالسموات و االرض؟  افي اهللا شك فاطر

 

 هتنبي

قية من الـشعب االتريـشي بـان        اة االسالمية العر   بواسطة المؤتمر  8/5/1990قد انتشرت نشرية في هذا العام الميالدي        

صبة الرية اليمينية من كل انسان آية غريبة و امارة عجيبة علي الوهيتـه        بوبة ق ر اآللماني قد اسلم بعد اكتشافه من ان       الدكت

ينتهـا حاسـة الجهـاز    ب بالخطوط العربية الغضروفية   »لّا اهللا محمد رسولُ اهللا    ال اله ا  «عالي و هي تحطيط كلمات التوحيد       ت

ي    «: قوله تعـالي  غطاء عن سرو بهذا انكشف ال تها مكبرة في تلك النشرية       و طبعت شكل   الكامپيوتريه نـا فـنُرِيهِم آيات سـ

ا في االجـرام الدنيويـة اآلفاقيـة و االجـسام           هيننلالنسان برا ي سنظهر   ا »بينَ لَهم اَنَّه الحقُّ   اآلفاقِ و في اَنفُسهِم حتَّي يت     
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مـن  «: مختار وجوه قول النبي ال    عت االستار عن   و كذا رف   علم انه الحق فيؤمن به    ها حتي ي  اآلدمية االنفسية و هو يشاهد    

اي من تفكر في خلقة ذاته و بذل وسعه في معرفة نفسه و بلغ من علم تشريح االبـدان مـا                    » عرف نفسته فقد عرف ربه    

كـان مـن      و  و عريفـا بحقـه     يبين الحقايق و يظهر الدقايق و يكشف االغطية عن دالئل االلوهية فقد صار بـصيرا بربـه                

ما ترشحت افكاري في تذكر اطواري فالمـأمول مـنكم يـا اولـي               هذا   فردوس هم فيها خالدون   ن يرثون ال  الفائزين الذي 

ال   و ئي في العبارات و مضامين الكتاب رب اجعلنـي مـن الـذاكرين             علي خطا  االلباب ان تسمحوا باجراء قلم الصواب     

د صلي اهللا علي سيدنا      ووفني مسلما و الحقني بالصالحين      ت فلينتجعلني من الغا   و علـي آلـه و صـحبه اجمعـين           محمـ 

 . برحمتك يا ارحم الراحمين 

بتفكير االخوان في اطوار االنسان لالستاذ النبيه الشريف الحاج عبدالرحمن آخوند ابن ملّا  آنـا                «تمت الرّسالة المسماة    

 ان   و الوالدهـم و    ان علو آلبائهم و ا   غفر اهللا تعالي ذنوبهم و    » محمد ابن آزار آنا ابن امين ابن آتاش ابن آقا ليل صوفي           

 سفلوا، آمين يارب العالمين


