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صفحه 2-
فهرس الجزء الثاني من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة
َص َم ُك ُم ه ٰ
ّللاُ ِمنَ ال َّزلَ ِل و آ َمنَ ُك ْم ِمنَ ْالفِتَ ِن
2ع َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
س َو طه ََّرك ْم تَط ۪هيرا
َب َعنك ُم الرِّ جْ َ
َس َو اذه َ
َ ١٠و طه ََّرك ْم ِمنَ ال َّدن ِ
ُ
 26فَ َعظَّ ْمتُ ْم َج هٰللَهُ َو اَ ْكبَرْ ت ْم َشأنَهُ
َ 33و َم َّج ْدتُ ْم َك َر َمهُ َو اَ ْد َم ْنتُ ْم ِذ ْك َرهُ
َ 3٩و َو َّك ْدتُ ْم ۪م هيثاقَهُ َو اَحْ َك ْمتُ ْم َع ْق َد هطا َعتِ ۪ه
صحْ تُ ْم لَهُ فِي السِّرِّ َو ْال َع هٰلنِيَ ِة َو َدعَوْ تُ ْم اِ هلي َس ۪بيلِ ۪ه بِ ْال ِح ْك َم ِة َو ْال َموْ ِعظَ ِة ْال َح َسنَ ِة
َ ٥٨و نَ َ
ه
ُ
ْ
ْ
صبَرْ تُ ْم عَلي َما اَ ه
َ 6٤و بَ َذ ْلتُ ْم اَنف َس ُك ْم ۪في َمرْ ه
صابَ ُك ْم ۪في َجنبِ ۪ه
ضاتِ ۪ه َو َ
َ ٧٤و اَقَ ْمتُ ُم الص هَّلوةَ َو آتَ ْيتُ ُم ال َّز هكوةَ
ُوف َو نَهَ ْيتُ ْم ع َِن ْال ُم ْن َك ِر
َ ٨٧و اَ َمرْ تُ ْم بِ ْال َم ْعر ِ
َ ٩٨و هجاهَ ْدتُ ْم فِي ه ٰ
ّللاِ َح َّ
ق ِج هها ِد ۪ه
َ ١٠٥ح هتٰي اَ ْعلَ ْنتُ ْم َد ْع َوتَهُ َو بَيَّ ْنتُ ْم فَ هر ۤائِ َ
ضهُ َو اَقَ ْمتُ ْم ُح ُدو َدهُ
َ ١١2و نَشَرْ تُ ْم َش هرايِ َع اَحْ هكا ِم ۪ه َو َسنَ ْنتُ ْم ُسنَّتَهُ
ص َّد ْقتُ ْم ِم ْن ُر ُسلِ ۪ه َم ْن َم ه
ضا َو َسلَّ ْمتُ ْم لَهُ ْالقَ ه
صرْ تُ ْم ۪في هذلِكَ ِم ْنهُ اِلَي الرِّ ه
ضي
ض ۤاء َو َ
َ ١١٧و ِ
ه
ه
ْ
ه
ق َو ٰ
ص ُر ۪في َحقِّ ُك ْم زا ِه ٌ
الٰل ِز ُم لَ ُك ْم ٰل ِح ٌ
ار ٌ
ق
ق َو ال ُمقَ ِّ
 ١23فَال ه ٰرا ِغبُ َع ْن ُك ْم مه ِ
َ ١3٠و ْال َح ُّ
ق َم َع ُك ْم َو ۪في ُك ْم َو ِم ْن ُك ْم َو اِلَ ْي ُك ْم َو اَ ْنتُ ْم اَ ْهلُهُ َو َم ْع ِدنُهُ
َ ١٥2و ِمي هْر ُ
اث النُّبُ َّو ِة ِع ْن َد ُك ْم
ْ
ْ
ق اِلَ ْي ُك ْم َو ِح هسابُهُ ْم َعلَ ْي ُك ْم
َ ١٥6و اِ هيابُ الخَ ل ِ
ه
ۤ
ٰ
ب ِع ْن َد ُك ْم َو آ هي ُ
ات ّللاِ لَ َد ْي ُك ْم َو ع هَزائِ ُمهُ ۪في ُك ْم
َ ١62و فَصْ ُل ْال ِخ هطا ِ
َ ١٧٩و نُو ُرهُ َو بُرْ ههانُهُ ِع ْن َد ُك ْم َو اَ ْم ُرهُ اِلَ ْي ُك ْم
صفحه ١-
ّللاَ َو َم ْن اَ َحبَّ ُك ْم فَقَ ْد اَ َحبَّ ه ٰ
ّللاَ َو َم ْن هع هادا ُك ْم فَقَ ْد هعادَي ه ٰ
َ ١٩٤م ْن هو هاٰل ُك ْم فَقَ ْد هوالَي ه ٰ
َض ُك ْم فَقَ ْد
ّللاَ َو َم ْن اَ ْبغ َ
َص َم بِ ه ٰ
َض ه ٰ
َص َم بِ ُك ْم فَقَ ِد ا ْعت َ
ّللاَ َو َم ِن ا ْعت َ
اَ ْبغ َ
اللِ
 2٠١اَ ْنتُ ُم الس َّ۪بي ُل ْاْلَ ْعظَ ُم َو الصِّ هراطُ ْاْلَ ْق َو ُم َو ُشهَ هد ۤا ُء هدار ْالفَ هنا ِء َو ُشفَ هع ۤا ُء هدار ْالبَ هقا ِءۤ
ِ
ِ
َ 2١2و الرَّحْ َمةُ ْال َموْ صُولَةُ َو ْاْليَةُ ْال َم ْخ ُزونَةُ
ه
َ 222و ْاْلَمه انَةُ ْال َمحْ فُوظَةُ َو ْال هبابُ ْال ُم ْبت هَلي بِ ۪ه النٰاسُ
َ 23١م ْن اَ هتا ُك ْم ن هَجا َو َم ْن لَ ْميَأْتِ ُك ْم هَلَكَ
 236اِلَي ه ٰ
ّللاِ تَ ْد ُعونَ َو َعلَ ْي ِه تَ ُدلُّونَ َو بِ ۪ه تُؤ ِمنُونَ َو لَهُ تُ َسلِّ ُمونَ َو با َ ْم ِر ۪ه تَ ْع َملُونَ َو اِلَي َس ۪بيلِ ۪ه تُرْ ِش ُدونَ َو
بِقَوْ لِ ۪ه تَحْ ُك ُمونَ

ارقَ ُك ْم َو هفازَ َم ْن تَ َمسَّكَ بِ ُك ْم َو
َ 2٤٨س ِع َد َم ْن هو هاٰل ُك ْم َو هَلَ َ
ض َّل َم ْن هف َ
اب َم ْن َج َح َد ُك ْم َو َ
ك َم ْن هع هادا ُك ْم َو هخ َ
َص َم بِ ُك ْم
ي َم ِن ا ْعت َ
ص َّدقَ ُك ْم َو هُ ِد َ
اَ ِمنَ َم ْن لَ َجأ َ اِلَ ْي ُك ْم َو َسلِ َم َم ْن َ
ص َم بِ ُك ْم
ي َم ِن ا ْعتَ َ
َ 26٨و هُ ِد َ
ه
ْ
ْ
ْ
ه
ُ
َ 2٧٠م ِن اتَّبَ َع ُك ْم فَال َجنَّة َمأ هواهُ َو َم ْن خالَفَ ُك ْم فَالنٰا ُر َمث هواهُ
ْ
اربَ ُك ْم ُم ْش ِر ٌ
ك َو َم ْن َر َّد َعلَ ْي ُك ْم فَ ۪في اَ ْسفَ ِل د ََر ٍك ِمنَ ال َج ۪ح ِيم
َ 2٧٧و َم ْن َج َح َد ُك ْم هكافِ ٌر َو َم ْن هح َ
ق لَ ُك ْم ۪فيمه ا َم ه
 2٩٧اَ ْشهَ ُد اَ َّن هه هذا هسابِ ٌ
ار لَ ُك ْم ۪فيمه ا بَقِ َي
ضي َو هج ٍ
ت َو طَه َُر ْ
اح َدةٌ هطابَ ْ
ْض
ت بَ ْع ُ
اح ُك ْم َو نُ َ
َ 3٠١و اَ َّن اَرْ هو َ
ور ُك ْم َو ۪طينَتَ ُك ْم هو ِ
ض هها ِم ْن بَع ٍ
 3١2خَ لَقَ ُك ْم ه ٰ
ّللاُ اَ ْن هوارا فَ َج َعلَ ُك ْم بِ َعرْ ِش ۪ه ُمحْ ِد ۪قينَ
َ 323ح هتٰي َم َّن َعلَ ْي هنا بِ ُك ْم
ت اَ ِذنَ ه ٰ
ّللاُ اَ ْن تُرْ فَ َع َو ي ُْذ َك َر ۪فيهَا ا ْس ُمهُ
 32٤فَ َج َعلَ ُك ْم ۪في بُيُو ٍ
ه
ْ
َ
ارة ِْل ْنفُ ِس هنا َو ت َْز ِكيَة لَ هنا َو
صلَ هواتِ هنا َعلَ ْي ُك ْم َو مه ا خَ َّ
ص هنا بِ ۪ه ِم ْن ِوٰليَتِ ُك ْم ۪طيبا لِخَ لقِ هنا َو طَ هه َ
َ 332و َج َع َل َ
ارة لِ ُذنُوبِ هنا
َك هفٰ َ
ُوفينَ بِتَصْ ۪ديقِ هنا اِ هيٰا ُك ْم
 3٤2فَ ُك هنٰا ِع ْن َدهُ ُم َسلِّ ۪مينَ بِفَضْ لِ ُك ْم َو َم ْعر ۪
صفحه ٠
ه
 3٤٧فَبَلَ َغ ه ٰ
ت ْال ُمرْ َس ۪لينَ
از ِل ْال ُمقَر َّ۪بينَ َو اَرْ فَ َع د ََر هجا ِ
ّللاُ بِ ُك ْم اَ ْش َرفَ َم َحلِّ ْال ُم َكر َّ۪مينَ َو اَ ْعلي َم هن ِ
ق َو هٰليَ ْ
َ 3٥٠حي ُ
ق َو هٰليَ ْسبِقُهُ هسابِ ٌ
ق َو هٰليَفُوقُهُ هف ۤائِ ٌ
ْث هٰليَ ْل َحقُهُ هٰل ِح ٌ
ط َم ُع ۪في اِ ْد هرا ِك ۪ه هطا ِم ٌع
ص ۪ ٰدي ٌ
َ 3٥3ح هتٰي هٰليَب هْقي َملَ ٌ
ق َو هٰل َش ۪هي ٌد َو هٰل عالِ ٌم َو هٰل هجا ِه ٌل َو هٰل َدنِ ٌّي َو
ك ُمقَرَّبٌ َو هٰل نَبِ ٌّي ُمرْ َس ٌل َو هٰل ِ
اض ٌل َو هٰل ُم ْؤ ِم ٌن ه
ان َم ۪ري ٌد َو هٰل خَ ْل ٌ
اج ٌر هطالِ ٌح َو هٰل َج هبٰا ٌر ع َ۪ني ٌد َو هٰل َشي هْط ٌ
ق ۪فيمه ا بَ ْينَ هذلِكَ
هٰل هف ِ
صالِ ٌح َو هٰل هف ِ
ه
ْ
ق َم هقا ِع ِد ُك ْم َو ثَ هباتَ
ص ْد َ
ور ُك ْم َو ِ
َش ۪هي ٌد اِ ٰٰل َع َّرفَهُ ْم َج هٰللَةَ اَ ْم ِر ُك ْم َو ِعظَ َم خَ طَ ِر ُك ْم َو ِكبَ َر َشأنِ ُك ْم َو تَمه ا َم نُ ِ
َم هقا ِم ُك ْم َو َش َرفَ َم َحلِّ ُك ْم َو َم ْن ِزلَتِ ُك ْم ِع ْن َدهُ َو َك هرا َمتَ ُك ْم َعلَ ْي ِه َو هخ ۤا َّ
ب َم ْن ِزلَتِ ُك ْم ِم ْنهُ
صتَ ُك ْم لَ َد ْي ِه َو قُرْ َ
( مقابله شد )
صفحه ١
شرح الزيارة الجامعة الكبيرة الجزء الثاني
من مصنفات الشيخ اٰلجل اٰلوحد اٰلمجد
الشيخ احمد بن زينالدين اٰلحسائي اعلي ّللا مقامه
صفحه 2
بِس ِْم ه ٰ
ّللاِ الرَّحْ مه ِن الر َّ۪ح ِيم
و به نستعين .
قال العبد المسكين احمد بن زينالدين اٰلحسائي :
عصمكم ه ٰ
ّللا من الزلل و آمنَكم من الفِتَن ،
قال عليه السٰلم :
َ
ٰ
العصمة لغة المنع و في اٰلصطٰلح عند العدليٰة هي اللطف المانع للمكلف من ترك الواجبات و فعل
المحرمات يفعله ٰ
ّللاُ تعالي به غير مانع من القدرة و هو مانع من الداعي و هذا يتمشي علي قول َم ْن
يري ٰ
اٰلرادة غير داخل ٍة في مفهوم القدرة و اَ َّما َم ْن قال بدخولها فيلزم من سلبها َس ْلب القُ ْد َر ِة فيرتفع
ان ِ

التكليف و ٰليَ ْست َِح ُّ
ْتلزم امورا اربعة  :اٰلول صدق اٰلقوال
ق ثوابا و ٰل عقابا و هي عندهم كيفيٰة تَس ِ
ٰ
ٰ
ارادة ال َكذب م َع القدرة عليه الثاني حسن اٰلفعال لمن ِعها من ارادة قبحها كذلك الثالث حفظ
لمن ِعها من َ
ۤ
الحقوق عن التعطيل ٰلقتضائها الصٰلح الرابع حفظ نظام المعاش و المعاد عن التقريرات علي الباطل
الموجب لفساد ِهما او اختٰللهما بحسب اٰلمور العقليٰة و النقليٰة و قد تق ٰد َم لها بيان فراجعه و هي مجمع
الكماٰلت ٰلجتماع آثار الصفات و اٰلفعال فيها ْلنٰها مظهر تلك هاٰلثار و محلٰها و هي عدالة الوجود و
ترتيبه الطٰبيعي كما هو صفة الح ٰ
ق جل و عٰل قال(ص) بالعدل قامت السموات و اٰلرض و حيث تقرٰر
ٰ
ان اٰلثر يشابه صفة مؤثٰره في تأثيره
صفحه 3
فيه وجب ان تكون العصمة مستلزمة لقصر ميلها الي الخير و الحق مع القدرة علي الش ٰر و الباطل و
ٰاٰل لمتشابه صفة المؤثر فيها فقصر ميلها الي الخيرات باٰلختيار و الشوق الذاتي الي المجانس و اذا
اراد ّللا عصمة عبده غمسه في انوار صفاته بحقيقة ما هو اهله في بدء شأنه في علم الغيب علي ما هو
ّللا ٰليفارق رضا ٰ
عليه فانكشفت عنه الظلمات فكان بمحبة نفسه و شهوتها يميل حيث مالت محبٰة ٰ
ّللا و
ٰليفارقه بل يكون مح ٰل اِ َرا َدتِ ۪ه َو خزانة محبٰته و متعلٰق ِرضاهُ كما روي عنهم عليهم السٰلم اذا ِشئنا
ۤ
شاء ٰ
ّللا و ال ٰزلل هو الخطأ و الذنب و يصدق الخطأ الٰذي هو عدم الصٰواب علي الكذب في القول
ق في الواقع ۤ
كاٰلخبار عن نفسه بما ليس بح ٰ
سواء جهل المخالفة ا ْم علمها ام علم الموافقة بالفطرة و
جهلها بالتٰغيير لخلق ٰ
ّللا و هو التطبع علي خٰلف الفطرة كما اخبر تعالي عن المنافقين قالوا نشهد اِنٰك
ّللا هذه شهادة بالفطرة و ّللا يعلم انٰك لرسوله هذا هو الواقع و ٰ
لرسول ٰ
ّللا يشهَ ُد َّ
ان المنافقين
َ
لكاذبون ٰ
كذبهم في شهادتهم بما هو المطابق للواقع ٰلنٰهم من جهة تغييرهم الفطرة و مٰلحظة اٰلغراض
الدنياويٰة ٰلنٰهم يعلمون انٰه رسولهُ و ٰاٰل لماقامت عليهم الحجٰة لقوله تعالي ذلك بانٰهم آمنوا ثم كفروا فل ٰما
لخلق ٰ
كذبهم ٰ
اخبروا بما هو مخالف لما ر ٰكبوا عليه انفسهم ٰ
ّللا و الذي ر ٰكبوا عليه انفسهم هو التغيير
ّللاِ
ِ
ت اَ ْعمالِ ِه ْم بل ُخلِقَ ْ
ق حتي كان ذلك التبديل و التغيير فطرة ثانية ُخلِقَ ْ
باٰلعمال المخالفة للح ٰ
ت
ت من هَ ْيئَا ِ
باعمالهم كما قال ّللا تعالي و قالوا قلوبُنا غلف يعني انٰا ٰلنفهم ما تقول و ٰلنعرف حقيٰته ٰ
ٰلن قلوبُنا غلف
فقال ٰ
ّللا تعالي ان قلوبهم لمنخلقها في اٰلصل ُغ ْلفا و لكن ل ٰما لميقبلوا الح َّ
ق من عندنا و انكروا جعلنا
ه
ق بعد البيان ُغلفا قال تعالي بل طَبَ َع ٰ
قلوبهم باِنكارهم الح ٰ
ّللاُ عليها بكفر ِه ْم فٰليؤمنون ٰاٰل قليٰل يعني به
القليل الذين لميطبع علي قلوبهم ٰلجل قبولهم
َ
صفحه ٤
مناف لغرضهم ستره ٰ
ّللا عن
اٰليمان او قليٰل من مس ۤائل اٰليمان و احكامه م ٰما لميظهر لهم انه
ٍ
ۤ
بصائرهم ليكون انسا للمؤمنين فبفطرتهم اٰلولي عرفوا رسالة محمد صلي ٰ
ّللا عليه و آله و استيقنتها
انفسهم و بفطرتهم الثانية الخبيثة انكروا رسالته فحكم عليهم بحكم الفطرة الثانية ٰلنٰها هي التي مضوا
عليها في اعمالهم و اقوالهم و الفطرة اٰلولي عَطٰلُوهَا و لميجعلوا لها اثرا و ٰل حكما و ٰلع ٰولوا علي
مقتضاها فلميجر عليهم شيء من احكامها ٰاٰل ما تَقُو ُم به الحجٰة عليهم و ذلك ۤ
لبقائها في نفسها محصورة
ٰلن ۤ
ۤ
ب و مكان و انٰما ابقاها ٰ
ّللا تعالي ٰ
بقا َءهُ بها ٰل بالفطرة
في حصنِها قد احاطت بها
اٰلعداء من كل جان ٍ
ۤ
اجل هو بالغه لتبلغ عليه الحجة و تتم الكلمة علي ما سبق له في
الثانية و انٰما طلب سبحانه بقاءهُ الي ٍ
علمه حين كان منه ما كان و يصدق الخطأ في اٰلعتقادات بان يكون منه اعتقا ٌد يخالف ما الواقع عليه
فاذا اعتقد ما يخالف الوجود كان عدما و هو باطل ۤ
سواء كان بعد اٰلعتقاد المطابق ام بعد العلم بالمطابق
لتقصير ۪ه في
فاعتقد خٰلفه تكبٰرا او حسدا او لشيء من غرض ال ٰدنيا ام قبل اٰلعتقاد اما لعدم التٰوفيق او
ِ

ۤ
اٰلهواء او لعدم المباٰلة و امثال ذلك فاذا وقع منه ما يخالف الواقع فقد افتري علي ٰ
ّللا
الطلب او ٰلتٰباع
ٰ
الكذب ٰلن المعني يكون هكذا اذا اعتقد قيام زيد او قال بانٰه قام فان معني ذلك انه اعتقد او قال ٰ
ان ّللاَ قد
احدث قيا َم زيد بفعل زي ٍد و في الواقع لميحدثه ٰ
َ
ّللا بفعل زيد و لميقم زيد و ذلك كقوله تعالي المتر الي
ۤ
ٰ
ٰ
ب و كفي
الذين يز ٰكون انفسهم بل ّللا يز ٰكي َمن يشا ُء و ٰليظلمون فَتيٰل انظر كيف يفترون علي ّللاِ ال َك ِذ َ
مبينا يعني اذا ز ٰكي نفسه و لم ْ
ّللا ك ِذبا بان ا َّدعي اَ َّن ٰ
ّللا زكيٰا فقد افتري عَلي ٰ
يجعلهُ ٰ
ّللاَ جعله زكيٰا
به اثما ۪
ْ
و ٰ
ّللا سبحانه لميجعله زكيا و يصدق الخطأ في ك ٰل موضع يُثبِ ُ
ت شيئا بذاته اي قائما بذاته
صفحه ٥
بالل او ۤ
ٰلن ك ٰل ما سوي ٰ
انشاء ٰ
اٰلسناد كما لو قلتَ انا افعل و لمتقل ٰ
ّللاُ ٰ
ّللا انما هو
و لو في النٰسبة اليه و ِ
شيء ٰ
فليس شيئا و يصدق الخطأ في اٰلعمال بان يفعل شيئا ِمن اٰلعمال ليْس م ٰما ا َمر
باللِ و اَ ٰما بذاتِ ۪ه
َ
ّللاُ به علي اَ ْل ِسن ِة ۤ
ٰ
اوليائه بالحدود الٰتي َح َّد َدهَا لَهُ ْم فَا ِ ْن َكانَ عالِما بالمخالف ِة فهو خطأ و َذ ْنبٌ و اِ ْن َكان في
ۤ
اٰلخذ كما لو كان ُمقَلِّدا َم ْن لميص ٰح تقليده اَوْ كان ُم ْستَقِ ٰٰل و لميكن مجت ِهدا و ان كان جا ِهٰل بال ُمخَ الفة ظانٰا
لٰلصابة بالظن المعتبر شرعا فٰليصدق الخطأ هنا و ان لميكن بالظن المعتبر شرعا فيصدق عليه
ۤ
المسائل النٰادرة الوقوع و
الخطأ و ان كان جاهٰل بالتكليف ففي ما تع ٰم به البلوي ٰليعذر في الخطأ و في
فيما يد ٰ
ق دليله من المعتقدات فٰليبعد العذر و يصدق الخطأ في اٰلحوال علي نح ٍو يطول ذكر بعضه و
منه عدم اٰلستقا َم ِة فيما اُ ِم َر كما اُ ِم َر و عَدم الخشية في مقام الرهبَ ِة و منه اٰللتفات الي غير ما اُ ِمر
بالمض ٰي فيه و منه استعمال فضول الكٰلم و الطعام و اٰلفكار و اٰلنظار و الحركات بل فضول اٰلشياءۤ
ۤ
كلٰها و التقصير في التبليغ و ۤ
احتذا ِء ك ٰل ما جري عليه نظام اٰليجاد و الوجود و انتظام
اٰلداء و في
ت اوْ بالعرض عن
الموجود و الحاصل كل ما اشرنا اليه و مثله م ٰما ليس مرادا له سبحانه و تعالي بالذا ِ
قصد و علم او بٰل علم او بٰل قصد علي ما فصِّ ل في َم ۤ
ق و قد عصم ٰ
حالِّها فهو من الزلل
ّللاُ
ٍ
بقول مطل ٍ
سبحانه و له الحمد محمدا و آله صلي ٰ
ّللا عليه و آله من جميع ما اشرنا اليه و نحوه من الزلَ ِل الظاهر و
الباطن في اٰلحوال و اٰلعمال و اٰلقوال و اٰلضمارات بحقيقة ما هم اهله ْ
بان افَاض عليهم من
اٰلمدادات النٰوريٰة لسعة قابليٰتهم و ق ٰوتها ما كشف به عنهم ظلمات اٰلنكار و الشكوك و الجهل و الغفلة
و السٰهو و التٰكلٰف و الدَعوي بغير الح ٰ
ق و النِّ ْسيَان و الفَواحش ما ظهر منها و ما بطن و المعاصي
كبيرها و صغيرها
صفحه 6
و التساهل فيما يراد منهم و التماهل فيما يراد تعجيله و بالجملة بحيث يكون عملهم فيما يراد منهم طبق
ارادة ّللا و وفق مشيٰته و عين محبٰته ٰلنهم ۤ
محا ٰل فعله و ٰل فعل لهم غير فعله ٰاٰل بفعله و مارميتَ اذ
رميتَ و لكن ٰ
ّللاَ ر َمي فهم في جميع افعالهم كالحديدة المحميٰة في النار حتٰي احمرٰت فانها ٰلتحرق ٰاٰل
بما ظهر فيها من آثار النار و فعلها بل المحرق انٰما هو النٰار بفعلها الظاهر علي الحديدة و هو قوله و
مارميتَ هاٰلية  ،و انٰما اسنده اليه ظاهرا كما تقول احرقته الحديدة و المحرق حرارة النار في فعلها
َ
ٰ
ٰ
فبذاك لحقيقة ما هم اهله كانوا معصومين من الزلل و كلما يتفرع منه و عليه و يلزمه اصوٰل و فروعا
.
و قوله  :و آمنكم من الفتن ،
اٰلمان ضد الخوف و الفِتَن جمع فتنة و لها معان متع ٰددة باختٰلف المقامات منها الضٰلل و الهداية قال
تشاء و تهدي من ۤ
تعالي ان هي ٰاٰل فتنتك تض ٰل بها من ۤ
تشاء  ،و منهااٰلختبار و قيل التخليص من الغشٰ
ب النٰاس اَ ْن يتركوا ان يقولوا آمنٰا و هم
اح ِس َ
قال تعالي و فتنٰاك فتونا  ،و منها اٰلختبار قال تعالي الم َ

ٰليفتنُونَ يعني ٰليختبرونَ و منهاالحجة قال تعالي ثم لمتكن فتنتهم ٰاٰل اَن قالوا ٰ
وّللاِ َربٰنا َماكنٰا
مشركين يعني حجٰتهم و منها اٰلحراق و التعذيب قال تعالي ٰ
ان الٰذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات اي
احرقوهم و ٰ
عذبوهم و منها الكفر قال تعالي اٰل في الفتن ِة سقطوا اي في الكفر و منها الشرك قال
تعالي و الفتنة اَ َش ُّد من القتل اي َو ال ِّشر ُ
ك و منها الجنون قال تعالي بأيٰكم المفتون اي المجنون و
ُ
منها اٰليقاع في اٰلثم قال تعالي و منهم َم ْن يَقول ائذن لي و ٰلتفتِ ۪نٰي اي ٰلتوقعني في اٰلثم و منها العذاب
قال تعالي يوم هم علي النار يفتنون اي ٰ
يعذبون و منهااٰلفساد قال تعالي ما انتم عليه بفاتنين اي لستم
ۤ
ۤ
عليه اي علي ٰ
استهزائكم ٰاٰل َمن هو صال الجحيم
باغوائكم و
ّللاِ بمفسدين احدا
صفحه ٧
ۤ
اي ٰاٰل من في علم ٰ
ّللاِ انه يستوجب الجحيم ۤ
اٰلبتٰلء قال تعالي و جعلنا بعضكم
بسوء اعماله و منها
لبعض فتنة اي ۤ
ابتٰلء و منها المحنة قال عليه السٰلم المؤمن خلق مفتٰنا اي ممتحنا بالذنب فيتوب و
ٍ
ٰ
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ْ
ٰ
ٰ
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ِ
السلطان فُتِن اي ا ْمتُ ِحنَ ان وافقه خاطَ َر بدينه و ان خالفه خَ اطر بروحه و منها القتل قال تعالي ان خفتم
ان يفتنكم الذين كفروا اي يقتلكم و منها الص ٰد قال تعالي و ان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك اي
ليص ٰدونك و منها المحبٰة قال تعالي انما اموالكم و اوٰلدكم فِتنةٌ اي محبٰة او بمعني ِمحْ نة بالنون و هذه
ۤ
اٰلبتٰلء و ان كان بنوع من التأويل في بعضها و قد آمنكم
المعاني كلها في الحقيقة ترجع الي اٰلختبار و
ٰ
ّللا سبحانه من جميع انواعها م ٰما ٰليكون به بلوغ الدرجات العاليات و التفصيل تطويل يستغني عنه
لظهوره و هذا اٰلمان ٰلزم للعصمة و هو حكم كلٰي في عموم التزكية لهم مطلقا و انٰما تجري عليهم
بعض هذه اٰلنواع لرفع درجتهم كما قلنا و هم بذلك عالمون و هذا البعض في الحقيقة ليس في حقهم بل
و ٰل في حق من هو من شيعتهم و محبٰيهم من الفتنة و انٰما هو من الفضل و الهديٰة من ٰ
ّللا سبحانه الي
عبده المؤمن و لو كشف لك لرأيت ان هذه الفتنة المخصوصة ليس لك مطلوب في اعمالك خير منها و
ۤ
الغطاء لمااخترتم ٰاٰل الواقع  ،فيعود الكٰلم الي ان ٰ
ّللا سبحانه آمنهم من فتنة
في الحديث لو كشف لكم
الضٰللة و الشرك و الكفر و التخلص من الغشٰ و الجنون و اٰليقاع في اٰلثم و العذاب و اٰلفساد و
ّللا و الفتنة بمعني الحجة ٰلنها حجة داحضة عند ّللاٰ
اٰلمتحان بالذنوب و الصد و المحبٰة لغير ما يحب ٰ
و ا ٰما حجتهم فهي حجة ٰ
ّللا ٰلتكون بمعني الفتنة اٰل بمعني فتنة غيرهم من مت ٰممات القابليات بحكم ال َّذوْ د
و اٰليراد و فائدة الفتنة اظها ُر ما بالق ٰوة بالفعل و المراد بهذه الق ٰوة اٰلمكان ٰلنٰه هو المتق ٰدم علي ما
بالفعل في الممكن بخٰلف
صفحه ٨
ما بالق ٰوة المتعارفة حيث يطلقونها علي موجود في الغيب و يز ُعمونَ انٰها متق ٰدمة علي ما بالفعل و ليس
َكذلك بل ما بالفِعل في الوجود قبل ما بالق ٰوة في الغيب و ب ْعدَه في الشهاد ِة فاذا كان بعده في الشهادة كان
قبله في الغيب بل هو ُ
بالفعل قبل ما بالقوة في الغيب ٰلنه ا ٰول كون
الكون ْاٰل ٰول و انٰما هكانَ ما
عين
ِ
ِ
ۤ
ٰ
َ
الشيء و هو اقرب الي المبدأ و ٰل جائز ا ْن يكون اٰلقرب الي ال َمبْدأ ما بالقوة و اٰل لكان اٰلقرب الي
المبدأ اضعف ٰ
ٰلن ما بالقوة اضعف فيلزم اَ ْن يكون كلٰما بعد عن المبدأ اقوي هذا خلف و انٰما كان ما
ٰ
بالقوة ُمتَقَ َّدما علي ما بالفعل في الزمان ٰ
ٰلن ا ٰول الفيض ما بالفعل و كلما بعد عن المبدأ ضعف و خفيت
هر و ما
رُوحانِيٰاته و كمنت في باطنه ٰلنٰه في قوس النزول يقرب من الزمان و ما يلي المبدأ في ال ٰد ِ
بالفعل دهري ٰل زماني فكلٰما نزل كمنت ال ٰدهريات و اخذت الزمانِيات في القرب من الظهور حتي
يصل الموجود الي الزمان فتكمن الدهريات التي هي بالفعل في الزمانيات فتكون بالنسبة الي ظهورها

برز هو بالفعل فل ٰما
بالفعل في قوس الصعود بالقوة لعدم وجو ِدها بالفعل فالعقل الذي هو بالفعل منذ َ
ُطون الي اَ ْن وصل الي النطفة فكان فيها بالق ٰوة و هي ا ٰول درج ٍة له في الصٰعود َو اٰلخذ
تن َّز َل اَخذ في الب ِ
في القرب من الظهور الي فعليٰته و في العلقة اقرب و في المضغة و ال ِعظَام فاذا كسي لحما و تمت
الخلقة كانت النفس الفلكية الحيوانية التي هي آخر يقظة العقل بالفعل فاذا نشا المولود و عقل كان عقله
هاٰلن بالفعل و هو عين كونه بالفعل قبل نزوله الي النفس في قوس النزول و هذا معني قولنا ٰ
ان ما
بالفعل قبل ما بالقوة في الدهر و بعده في الزمان فاذا كان بعده في الشهادة اي في الزمان كان قبله في
الغيب اي الدهر بل هو عين الكون اٰل ٰول و مرادنا بقولنا بخٰلف ما بالقوة المتعارفة الخ  ،هذا ِٰلنٰهم
يتكلمون علي حكم القوس الصُّ عودي في ال َّزمان و مرادي بقولي و فائدة الفتنة اظهار
صفحه ٩
ما بالقوة بالفعل و فسٰرت هذه القوة باٰلمكان َّ
ان اٰلمكانَ الٰذي مفهومه تساوي طرفيه بالنسبة الي
ٰلن ٰ
الممكن ٰ
حاظان احدهما في نفسه و هو تساوي الطرفين
ّللا تعالي ا ْمكنه بفعله هك َذا فَلَهُ لِ
ِ
و هاٰلخر بالنسبة الي الممكن و هو هنا يترجح فيه احد الطرفين ٰلن الممكن قبل كونه ليس شيئا و يكون
حين يكون مرجِّ حا ٰلح ِد َميْلي ِه اذ ميله الي طرف دون هاٰلخر انما هو باٰلختيار ٰلن هاٰلخر له كما ان ما
مال اليه له ايضا و لكنٰه يقدِّر للتٰرجيح ُم َرجٰحا فيرجٰح هذا الطرف الذي مال اليه بما يق ٰدره و يتخيٰل
قرب نفع ما رجٰحه و ان كان فيه ضرر
راجحيٰته و ان كان عنده مرجوحا في نفس اٰلمر مثل ان يتخيٰل
َ
و يغمض بمٰلحظة هذا النفع الحاضر عما فيه من الضرر مع علمه بذلك و بحسن ما لميرجٰحه و
بسٰل َمتِ ۪ه من الضرر و ذلك لِسُوء نظره لنفسه و قد يحسن النٰظر لنفسه فيرجٰح ما فيه السٰلمة و الظٰفر و
هذا هو اٰلختيار بدون اٰلضطرار ٰلنه انٰما هو لغَرضه و لو ۤ
شاء ترك و كل ما سمعتَ من الترجيح
م ٰمن احسن اوْ ۤ
اساء انٰما هو مع تك ٰونه حين ك ٰونه ٰ
ّللا تعالي ٰل قبله اِ ْذ هو قبل التٰكوين لَيْس شيئا فٰليُسْند
جائ َزيْن و ٰليُ َكلٰف اِ ٰٰل با َ َح ِد ۤ
اختِيَاره ٰليرجٰح اِ ٰٰل با َ َح ِد ۤ
اليه شيء فكما انٰه ۤ
جائز الطَّ َرفَي ِْن ليَص ٰح ْ
جائزَ ي ِْن و
ِ
ِ
ِ
ٰليخاطب ٰاٰل با َ َح ِد ۤ
الفعل اختراع التكوين
جائزَ ي ِْن َو ُك ٰل هذلِكَ بالتٰخيير ليصح اٰلختيار فاذا صدر من
ِ
ِ
ْ
ُ
َ
تارهُ حين كوِّنَ فالفِتنة لهذا المك ٰون ليخرج َما في امكانِ ۪ه حين التكوين الي
ظهر به المك َّون َعلي ما اخ َ
ْ
َ
نفس ۪ه حين
الفِع ِْل اَ ْن يرد عليه الخطاب بما يُطلبُ منه كمثل ما ٰليطلبُ منه َو ٰليمنعه عن َمي ْ۪له الي شهوة ِ
ضها عليه بالتخيير كما قال تعالي اَلَس ُ
ْت بربٰكم بل
ُو ِج َد ما قُ ِّد َم اِلَيْه من انواع التٰرغيب و التَّ ۪
رهيب ل َعرْ ِ
ۤ
يكون ذلك باعثا علي ما يتخيٰل ترجيحه في َمي ْ۪له ُم ِحقٰا اوْ ُمب ِْطٰل لتكليفه باحد جائزين و خطابه باحد
ٰلن ما مال اليه هو مختار في تركه لو ۤ
ۤ
منع هلٰلخر و ٰ
شاء لتم ٰكنه من ض ٰده كتم ٰكنه منه بل
جائزَ يْن بغير ٍ
التكوين
صفحه ١٠
انٰما هو ۤ
ُ
فضحت لك من س ٰر القدر
ما ٰدته و صورته انما هي ما َمال اليه اذ ذلك صورة اجابته فافهم فقد
فهذه الفتنة م ٰما آمنهم ٰ
ّللا منها بالعصمة التي هي حقيقة ما هم اهله فَلما كان زيتهم الذي هو قابليتهم يكاد
ْت بربِّك كان الَس ُ
يضيء قبل اٰليجاد اي يكا ُد يقول بَلي قبل اَ ْن يقال لَهُ ألَس ُ
ۤ
احبَّ فقد
ْت بربِّك خطابا له بما َ
لر ْفع درجاتهم بتكليف اٰليجاد ٰله
ْ
ٰ
َ
اتٰفقَت محبٰة الفاعل و محبٰة القابل فيكون الفاعل في سُؤَ الِ ۪ه لهُ ْم اِنما هُ َو َ ِ
لِٰلختبار .
قال عليه السٰلم  :و طهٰركم منَ ال ٰدنس و اذهب عنكم الرجس و طهٰركم تطهيرا ،
الطهارة نقيض النجاسة و تطلق علي اٰلعم من ازالة الخبث و تستعمل في ازالة الخبث و الوسخ و رفع
ۤ
القرائن تُميِّز بينها و في قوله تعالي و ثيابك فَطهِّر قيل معناه اصلح عملكَ فهي بمعني
الحدث و

اٰلصٰلح و العمل صفة المكلف فهو ثوبه الذي يستره او يكشف عورته و منه قوله تعالي فا َك َٰل منها
فبدت لهما سوءاتهما  ،او بمعني التقصير اي و ثيابك فقصٰر او ٰلتلبسها علي فخر و كبر فالثياب هنا
القلب ْلن التكبر في القلب قال تعالي كذلك يطب ُع ٰ
جبار و الثٰياب يطلق علي
متكبر
ب
ّللاُ علي كلِّ قل ٍ
ٍ
ٍ
قلبك و قول الشاعر :
ب كما قال امرء القَيْس  :ف ُسلِّي ثيابي من ثيابِ ِك تنسلي  ،اي ف ُسلِّي قلبي من ِ
القل ِ
ۤ
ُ
فشككت بالرمح اٰلصم ثِيابَهُ  ،اي قلبَهُ او بمعني اغسل ثيابَك بالماء و قيل علي هذا كنٰي بالثياب عن
القلب او بمعني ٰلتكن غادرا ٰ
فان الغادر دنس الثياب يعني القلب و في قوله تعالي فيه رجال يحبٰون اَ ْن
ٰ
يتطهٰروا و ٰ
ّللاُ ي ُِحبُّ المطٰهٰرين و قيل هنا المراد بها الطهارة من الذنوب و اٰلكثر علي انها الطهارة من
النٰجاسة لقول الباقر و الصٰادق عليهما السٰلم انٰها نزلت في اهل قبا و روي عن النبي صلي ٰ
ّللا عليه و
ّللا قد احسن عليكم ۤ
آله انه قال لهم ماذا تفعلون في طهركم فان ٰ
الثناء فقالوا نغسل اثر
صفحه ١١
ۤ
الغائط و ٰل منافاة بينهما و في قوله تعالي انهم اناس يتطهرون اي ين ٰزهون اَ ْديانَهُ ْم و اَ ْعراضهم عن
ۤ
ٰ
ٰلتقربوهن حتٰي
وط عليه السٰلم و في قوله تعالي و
بار الرجال و
النساء و ذلك تَه ٰكم منهم هبال لُ ٍ
اَ ْد ِ
ۤ
ۤ
التشديد فالطهارة ب َمعْني
يطهرن اي ينقطع دمهن يعني يَ ْنقَ ْينَ و هذا علي قراءة التخفيف و ا ٰما علي قراءة
۪
الغسل و في قوله تعالي و ازواج مطهرةاي من الحيض و الحدث و الدنس و ۤ
سوء ال ُخلق و من َم ِّد
نظرهن الي غير ازواج ِه َّن و من مسٰ غير ازواجهن و في قوله تعالي يتلو صحفا مطهٰرة اي عن ان
ۤ
المٰلئكة المطهٰرون او عن التغيير و التحريف و التبديل و الباطل او عن درك غير المؤمن
يمسٰها اٰل
اَوْ عن تأويل المبطلين بمعني انٰهم اذا احتملوا في آي ٍة منه باطٰل ابطلت احتمالهم آيةٌ منه اخري فٰليقدر
ٰماء ۤ
احد علي تغييره و في قوله تعالي و انزلنا من الس ۤ
ماء طهُورا يعني نظيفا يزيل الخبث و يرفع
الحدث اٰلكبر و اٰلصغر و في قوله تعالي و سقاهم ربٰهم شرابا طهورا و المراد بالشراب الخمر و هو
في الدنيا رجسٌ كما قال تعالي انٰما الخمر و الميسر و اٰلنصاب و اٰلزٰلم رجس من عمل ال ٰشيطان و
ۤ
الرجس هو النجس ٰلنٰه يص ٰد عن ذكر ٰ
البغضاء و العداوة بين الناس و هذه
ّللا و عن الصلوة و يوقع
نجاسات خبيثة من عمل الشيطان فاخبر سبحانه ٰ
شربَهُ المؤمن
ان الخمر في اٰلخرة طهور ٰلنٰه اذا ِ
احدث له الصحو الذي ٰليكاد يوصف فيعلم بسببه ما لميكن يعلم و يجد من محبٰة اخوانه و ازواجه و
ولدانه في نفسه ما ٰليوصف و يتٰصل بشربه ذلك بمراتب من المعارف و التٰ ٰلذذ بمناجاة ٰ
ّللا و انغماس
في مراضيه ما يحتقر عندها جميع ٰلذات الجنٰة ٰلنه يحصل له صحو يكاد يتٰصل به بالوجود المطلق
فلهذا قال تعالي شرابا طهوراكما اَ َّن خمر الدنيا يوصله الي تلك النجاسات فهو بعكسه ،
و الدنس لغة الوسخ و هو يستعمل في دنس النسب ِمنَ ِّ
الزنا و النكاح بغير
صفحه ١2
طيب النفس و بالمهر الحرام و بالشبه ِة بل و من الدنس ما يلحق ام الزوجة و اباها و اخواتها و خاٰلتها
آباء فورد ولد الزنا ٰليطهر الي سبعة ۤ
و ع ٰماتها و من الدنس الزنا الي سبعة ۤ
آباء و معناه انه اذا كان
اٰلب اٰلول ولد زنية و اٰلوٰلد الستٰة ولد رشدة فاٰلخير منهم ليس بطاهر بمعني ٰ
تولٰد
ان نطفته التي َ
منها لَ ْي َس ْ
ت بِطَا ِه َر ٍة و بيانه ٰ
ان َولَ َدهُاٰل ٰول الذي هو ا ٰو ُل ال ِّستٰة طَه َُر بالعقد الصحيح عقلهُ و الثاني طهر
بالعقد الصحيح عقله و نفسه و الثالث بالعقد الصحيح طهر ع ْقله و نفسه و لح ُمه و الرابع بالعقد الصحيح
طهر عقله و نفسه و لح ُمه و عظمه و الخامس بالعقد الصحيح طهر عقله و نفسه و لح ُمه و عظ ُمه و
مضغته و السادس بالعقد الصَّحيح طهر عقله و نفسه و لحمه و عظمه و مضغته و علقُته و هذا الولد
تولَّد منها ليست بطاهر ٍة و السابع بالعقد الصحيح طهر
السادس ٰلبن ال ٰزنا آخر نجا َستِه ِٰلَ َّن نطفته الَّ ۪تي َ

كلٰه عقله و نفسُه و لح ُمه و عظ ُمه و ُمضْ غَته و عَلقَتُه و نطفتُه و بيان آخر ان الولد اٰل ٰول تطهر نفسه
و الثاني نفسه و لحمه و الثالث نفسه و لحمه و عظمه و الرابع نفسه و لحمه و عظمه و مضغته
و الخامسنفسه و لحمه و عظ ُمه و مضغته و علَقتُه و السَّادس نفسه و لحمه و عظمه و مضغته و علقته
و نطفته و السٰابع طهر ُكلٰهُ ِٰلَنَّهُ في نفسه طاهر و قد تَولَّ َد من طا ِه ٍر فهو نجيبفقوله ٰليطهر الي سبع ِة
ۤ
آباء يحتمل ان يكون السَّابع خارجا عنهم ٰلنٰه الغاية فان قلنا بخروجها كان نجيبا َو اِ ْن قلنا بِ ُدخولِها فا ِ ْن
طهارته َو اِ ٰٰل فهذا السَّابع يكون
عدم
َ
اُ ِري َد ُدخول اٰل ٰول الذي تولٰد من الزنا في هذه السبعة فٰل شك في ِ
دليل آخر و ان قلنا بدخول الغاية مع الجهل بالقرينة ،
نجيبا و يعرف ذلك بخروجه من ٍ
و ِمنَ ال َّدنَس ما قد يلحق العقل و النفس و الجسم في امور المعارف و المعتقدات و اٰلحْ وال و اٰلعمال
و اٰلقوال من الريب و الشك في العقل الذي هو مق ٰر اليقين و اٰلستقامة و الثَّبات و ُّ
الطمأنينة و من
الجهل و الغفلة و السهو و النسيان في
صفحه ١3
النفس التي هي مقر العلم و الحفظ و التذكر و التخيٰل و من مباشرة الشهوات و ترك اٰلعمال و
استثقالها و طلب الرٰاحات في الجسم الذي هو مح ٰل اٰلعمال علي اختٰلف احوالها ،
و من ال ٰدنس الريب و هو اول الش ٰ
ك و الميل الي التردد و قد ينشأ عن الفرض ثم اٰلحتمال و
ت لهُ و ٰل مستوحش منه انقلب ش ٰكا و هو علي اٰلصح التردد بين
التجويز فاذا حصل ذلك للقلب غير ماق ٍ
الطرفين بين الحق و الباطل فيميل الي الح ٰ
ق بوجوده و يعرف حقيته بفطرته و يميل الي الباطل بماهيته
و ٰلينكر بطٰلنه بفطرته التي ارت ٰد اليها لما غيٰر فطرته اٰلولي و ب ٰدل خلق ٰ
ّللا ٰلنه حين عصي و عمل
بخٰلف ما علم حدثت له الفطرة الثانية المخلوقة بمعصيته و هو قول الصٰادق عليه السٰلم و اذا لميرد
ٰ
ّللاُ بعبده خيرا و َكلَهُ الي نف ِسه فكان صدره ضيٰقا حرجا فان جري علي لسانه حق لميعقد قلبه عليه و اذا
ّللا العمل به فاذا اجتمع ذلك عليه حتٰي يموت و هو علي تلك الحال كان عند ٰ
لميعقد قلبه عليه لميعطه ٰ
ّللا
ق الذي لميعطه ٰ
من المنافقين و صار ما جري علي لسانه من الح ٰ
ّللاُ ان يعقد قلبه عليه و لميعطه العمل
به حجة عليه و قول الرضا عليه السٰلم في قوله تعالي و من يرد ان يضلٰه يجعل صدره ضيٰقا
حرجا قال و من يرد ان يضلٰه عن جنٰته و دار كرامته في هاٰلخرة لكفره به و عصيانه له في الدنيا يجعل
صعٰد في ال ۤ
صدره ضيٰقا حرجا حتٰي يش ٰ
ك في كفره و يضطرب من اعتقاده قلبه حتي يصير كانما ي ٰ
سماء
كذلك يجعل ٰ
ّللا الرجس علي ال ِذين ٰليؤمنون و هذا مه ال الشك ٰلنٰه يؤدي الي الكفر و
لذا قال اميرالمؤمنين عليه السٰلم ٰلترتابوا فتش ٰكوا و ٰلتش ٰكوا فتكفروا ه ْ ،لن الرٰيب مبدأ الش ٰ
ك و الشك
مبدأ الكفر ،
و من الدنس النفاق و هو اظهار اٰلسٰلم او اٰليمان و ابطان الكفر ٰل بمعني انهم ٰليعلمون ما اٰليمان بل
بمعني انٰهم يعلمونه و يجحدونه يعلمونه بالفطرة
صفحه ١٤
ّللا و يجحدونه بالفطرة الثانية فطرة الشيطان التي حدثت من تغييرهم فطرة ٰ
اٰلولي فطرة ٰ
ّللا بامر
ّللا و ذلك قول ٰ
ٰرن خلق ٰ
الشيطان كما حكي ٰ
ّللا عنهم و هٰلمرنٰهم فليغي ٰ
ّللا تعالي و جحدوا بها اي بوٰلية
محمد و علي و آلهما صلي ٰ
ّللا عليهما و آلهما الطاهرين و استيقنتها انفسهم ظلما هٰللمح ٰم ٍد حقهم و
عل ٰوا عليهم اي طلبا للعل ٰو عليهم و قاٰلبوالحسن عليه السٰلم في المنافقين ليسوا من الكافرين و ليسوا من
المؤمنين و ليسوا من المسلمين يظهرون اٰليمان و يصيرون الي الكفر و التكذيب لعنهم ّللا
تعالي اقولقوله (ع) ليسوا من الكافرين يعني ظاهرا ٰلظهار كلمة اٰلسٰلم و اٰل فهم كفار كما قال (ع) و

ليسوا من المؤمنين و ليسوا من المسلمين فاذا لميكونوا مؤمنين و ٰل مسلمين كانوا كافرين و لذا قال و
يصيرون الي الكفر بل هم اشد و اسوء حاٰل من الكفار و لهذا ق ٰدمهم ٰ
ّللا تعالي في ذكره ادخالهم النار
ان ٰ
قال تعالي ٰ
ب
ّللا جامع المنافقين و الكافرين في جهنم جميعا و ق ٰدمهم علي المشركين قال تعالي ليُع ِّذ َ
ۤ
المنافقين و المنافقات و المشركين و المشركات اٰلية ،
و من الدنس وقف القلب فقد تمر عليه ساعة في ليل او نهار يكون فيها واقفا و هو سهوه و يكون من
َ
المٰل ِل اذا كان ذكره ٰلل تعالي لغرض دنيوي اَوْ اُ ْخ َر ِو ٰ
ي و قد يكون من اشتغاله بما ٰليعنيه و امثال ذلك
ۤ
ٰ
ٰ
ٰ
اهل الباطل فمن فضل ّللاِ سبحانه ان ينكت فيه ما شاء من
من كل ما ليس لل فان كانت علة وقفه لطخَ ِ
ۤ
اٰليمان بعد ذلك ان ۤ
شاء و ان كانت علٰة وقفِه ذاتيٰة ف ِم ْن َع ْدلِ ۪ه ع ٰز و جل ان ينكت فيه ما شاء من الكفر
بعد ذلك ان ۤ
ٰ
ُ
ُ
تتحت
اباعبدّللا عليه السٰلم قال فقال لي اقرأ فاف
زاملت
شاء و في الكافي عن الشحٰام قال
ق و بكي ثم قال يا ابااسامة ارعوا قلوبكم بذكر ٰ
فر ٰ
ّللا تعالي و احذروا النكتَ
سورة من القرءان فقرأتها َ
فانه يأتي علي القلب تارات او ساعات
صفحه ١٥
الشك من صباح ليس فيه ايمان و ٰل كفر شبه الخرقة البالية او العظم النٰ ِخر يا ابااسامة اليس ُربَّما
تفقٰدت قلبك فٰلتذكر به خيرا و ٰل شرٰا و ٰلتدري اين هو قال ُ
قلت له بلي انه ليُصيبني و اراه يصيب
الناس قال اجل ليس يعري منه احد قال فاذا كان ذلك فاذكروا ٰ
ّللا تعالي و احذروا النكت فانه اذا اراد
ۤ
ُ
بعب ٍد خيرا نكتَ ايمانا و اذا اراد به غير ذلك فنكت غير ذلك قال ُ
جعلت فداءك ما هو
قلت و ما غير ذلك
قال اذا اراد كفرا نكتَ كفرا ه  ،اقول النكث بالمثلثة اخيرا نقض العهد و في بعض النسخ بالمثنٰاة و علي
المشهورة يكون المعني ان ٰ
ّللا قد اخذ عليكم ان تذكروه في الضمير و العمل و القول و ٰلتكونوا من
ۤ
الغافلين فاعطيتموه العهد من انفسكم و اشهد عليكم اولياءه و ۤ
مٰلئكته فٰلتنقضوا ما عاهدتم عليه فينكث
بنقضكم ميثاقكم كفرا و علي النسخة اٰلخري يكون المعني احذروا ان ينكتَ في قلوبكم
في قلوبكم
ِ
ّللا سبحانه ان ينكت فيه ما شاءۤ
بغفلتكم كفرا و قولنا ان كانت علة وقفه من لطخ اهل الباطل فمن فضل ٰ
من اٰليمان الخ ٰ ،لنريد به اَنٰه ينكت في قلبه حين وقفه و انٰما نريد انٰه حين النكت تميل ذاته اي وجوده
الي اٰليمان فينكت بذلك ما اقتضاه وجوده بميله من مراتب اٰليمان و يلزم ميل وجوده الي اٰليمان ميل
ماهيٰته الي الكفر فبترجيحه ميله الي اٰليمان مع تساويهما بالنسبة الي ذاته المركبة منهما نكتَ ٰ
ّللاُ في
قلب ۪ه ما ۤ
شا َء من اٰليمان و بالعكس في نكت الكفر فالمراد بهذا الوقف عدم الترجيح ٰلحد الطرفَيْن و
ِ
ميل الي ما يناسبه و لميستقر عليه بل ينتقل النظر الي ضده مستقٰل و
يس ٰمي سهو القلوب فاذا استقل ك ٰل ٍ
ٰ
ينتقل عنه الي هاٰلخر قبل استقراره و هكذا فهو الشك و الفرق بين الشك و بين الوقف عدم اٰلستقٰلل هذا
ما يجري عليه الصنع من لدن العقل و النفس اٰل ٰمارة ٰلن ميل الوجود بالعقل و الماهية بالنفس اٰل ٰمارة و
لهذا قال عليه السٰلم
صفحه ١6
فانه ياتي علي القلب تارات اَوْ ساعات الش ٰ
ك و كون القلب في تلك الحال ٰليذك ُر به خيرا و ٰل شرٰا َو
ٰليَ ْدري اَ ْينَ هُ َو هٰليَ ْلزَ ُم ِم ْنهُ َع َد ُم َم ْيلِ ۪ه الي شي ٍء ِمن الطرفين ِٰل ٰن ذلك ٰليمكن في ح ِّ
ث ْلنٰه
ق ال ُمحْ َد ِ
ٰليَسْتغني عن ال َمد ِد في ۤ
بقائه و ٰليَنتَفِ ُع بالمدد حال الوقف المفروض لو اريد به عدم الميل بالكليٰة ْل ٰن
ال ا ٰما حال الثبات و المحض علي اٰليمان او
هذا ال َمي َْل هُ َو القابليٰةُ لل َمد ِد فٰل بُ َّد للقلب من اَحد اربع ِة اَحْ َو ٍ
طرف بك ٰل ميله و ٰليستق ٰر عليه حتي
ار بان يتوجٰه الي
الكفر و ا ٰما حال اٰلستقٰلل في الميل بدون
ٍ
َ
استقر ٍ
ُّ
الشك و ا ٰما حال ميله بصفة
ينتقل الي ضد ِّ۪ه و ٰليستقر علي الضٰد حتٰي ينتقل الي اٰل ٰول و هكذا و هو

ذاتِه ٰل بها مع صفة فعلِها بل بصفة وجوده الي الخير و بصفة ماهيته الي الش ٰر و هذا الميل بدون صفة
الفعل الذي هو اٰلنبعاث ٰليذكر به خيرا و ٰل شرٰا و ٰليدري اين هو و هو وقف في الظاهر ٰل في
الحقيقة بل هو ميل ذاتي خا ٍل عن اٰلنبعاث الفعلي اي الباعث علي الفعل من الجوارح او من الجنان اي
ث الي اعتقا ٍد اَوْ الي ٍّ
قول او عم ٍل و اما حال السجود الحقيقي و هو سجود القلب
خال عن انبعا ٍ
شك او ٍ
ٍ
ٰ
بين يدي ّللا تعالي تحت العرش و هذه الحال اقوي احوال وقف المخلوق فانٰه ٰليشعر بنفسه و مثاله
كحال دخول الشخص في النوم و حال انتباهه من النوم فانه ٰليشعر بنفسه في الحالين ابدا و هذا اقوي
احوال الوقف و هو في الحقيقة اسرع احواله سيرا الي ٰ
ّللاِ تعالي ،
و من الدنس الطبع علي القلب بسبب المعاصي التي يأتيها العبد بعد العلم و القلب غير منكر لها و هذا
ۤ
بيضاء فاذا اذنب ذنبا
قلب المنافق و هو قول الباقر عليه السٰلم ما من عبد مؤمن اٰل و في قلبه نكتة
ۤ
خرج في تلك النكتة نكتةٌ
سوداء فان تاب ذهب ذلك السواد و ان تمادَي في ال ُّذنوب زاد ذلك السواد حتٰي
ٰ
يغَطٰي ذلك البياض فاذا غطي البياض لميرجع صاحبه
صفحه ١٧
خير ابدا و هو قول ٰ
ّللا عز و جل ٰ
كٰل بل ران علي قلوبهم ما كانوا يكسبُونَ اقول المراد انه كلٰما
الي ٍ
ۤ
ّللا او عدم مباٰل ٍة بالذنب او بالوعيد عليه خلق ٰ
اذنب ذنبا جراءة علي معصية ٰ
ّللا سوادا بذلك الذنب علي
َ
الوجه ۤ
الخاصٰ بذلك الذنب من القلب و هكذا حتٰي ٰليبقي بياض في ذلك القلب و هو الرين المذكور في
هاٰلية الشريفة و هو الطبع في قوله تعالي بل طبع ٰ
ّللا عليها بكفرهم فقوله عليه السٰلم ما من عبد مؤمن
ٰلينافي قولنا و هذا قلب المنافق ٰ
ٰلن المنافق يس ٰمي مؤمنا بسبب اقراره بالشهادتين ظاهرا و قوله
تعالي يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما ٰلتفعلون كبر مقتا عند ٰ
رجل من
ّللا ان تقولوا ما ٰلتفعلون نزل في
ٍ
ٰ
عبدّللا عليه السٰلم قال َّ
ان الطَّيٰار دَخل عليه فسأله و
المنافقين و في الكافي عن جميل بن درٰاج عن ابي
جعلت ۤ
ُ
مكان فهي مخاطبة المؤمنين
فدا َءك ارأيتَ قوله تعالي يا ايٰها الٰذينَ آ َمنُوا في غير
انا عنده فقال له
ٍ
ايدخل في هذا المنافقون قال نعم يدخل في هذا المنافقون و الضُّ َّٰلل و ك ٰل َمن اق ٰر بالدعوة
ق ٌ
الظاهرة اقول هذه هاٰلية و سبب نزولها مناف ٌ
حتان في ال ُم ٰدعي فقوله تعالي بل
ثالث و هذه الرواية صري ِ
ّللا عليها بكفرهمصريح في ما قلنا من ان ٰ
طبع ٰ
ّللا خلق الطبع علي قلوبهم بكفرهم و ذلك لما قلنا مرارا
ۤ
ان ٰ
مكررا َّ
ّللا خالق ُكلِّ شيء و ك ٰل مخلوق فيخلق من مادة و صورة فمادة الطبع من نهيه سبحانه و
صورته من مخالفة نَ ْهيِ ۪ه كما انه عز و جل يخلق نور القلوب و هداها من مادة امره و نهيه و الصورة
من موافقة امره و نهيه فقال بل طبع ٰ
ّللا عليها بكفرهم الذي هو مخالفة امره و نهيه فافهم ،
و من الدنس نكس القلب و ذلك ان ٰ
ّللا سبحانه ل ٰما خلق العقل الكلٰي و هو اول خلق من الروحانيين يعني
اٰلربعة عن يمين العرش خلق ض ٰده و هو الجهل الكلي من البحر اٰلجاج ظلمانيا فكان في اسفل
السافلين تحتَ الثري ٰلنٰه في
صفحه ١٨
ۤ
الخٰلئق َمن ُولِد َو َم ْن لميولد الي يوم القيمة
مقابلة اَ ْعلَي عليٰين مكانَ العقل و جعل في العقل رؤسا بعدد
ق
س وجهٌ مكتوب عليه اسم صاحبه و كان في الجهل الذي هو ضده رؤسٌ كذلك َو ل َّما خل َ
و لكل رأ ٍ
اٰلنسانَ جامعا خلقه من العقل و الجهل فكان اٰلنسان مجمع العالمين فكان فيه لجامعيٰته
ۤ
السماء مقابلة للرأس المختص بذلك الشخص من العقل و
ِمرْ ءه اتا ِن احدهما عن يمين قلبه وجهها الي
ٰ
علي ذلك الوجه غشاوة تكشف قليٰل قليٰل و كلما انكشف بعض من ذلك الوجه اشرق نوره علي تلك
المرءاة الي اَن يبلغ فينكشف كله علي مرءاة قلبه و يعرف الجيٰد و الردي و يكلٰف و هذا النور المشرق

هو صورة ذلك الوجه و شبَ ُحهُ و هو عقل ذلك الشخص و الثانية عن شمال قلبه وجهها منكوس عكس
اٰلولي الي جهة الثري مقابلة للرأس المختص بذلك الشخص من الجهل اٰلول الكلٰي و علي وجه هذا
الرأس غشاوة علي نحو ما في رأس العقل الكلٰي و الصورة المنطبعة منه في مرءاة الشمال هي قلب
الكافر المنكوس و هو في الحقيقة ميت ْلنٰه لميقبل الحيوة من موٰله و هو نور اٰلجابة فان قبل نور
ۤ
اٰلجابة قلبَ ْته ۤ
السماء فذهبَ ْ
ت عنه صورة الجهل و انطبعت
مٰلئكة الرحمة المكتوبة و جعلت وجهه الي
فيه صورة رأس العقل و اليه اٰلشارة بقوله تعالي او من كان ميتا فاحييناهُ و جعلنا له نورا يمشي به في
النٰاس فحياته بالعمل فيكون العمل روحا لتلك الصورة فأن لميكن فهو ميت و هذا القلب المنكوس قلب
المشرك ٰلنه لميقبل نور اٰلجابة فبقي علي اصل خلقته ٰلنكاره حين اجاب العقل و انٰما كان في اٰلصل
ِ
منكوسا ٰ
ْلن العقل ناظر الي الجهة العليا يتَلقٰي المدد من ربٰه و الجهل ض ٰده فهو ناظر الي نفسه و الي
مكانه تحت الثري نا ِكسوا رؤسهم ِع ْن َد َربِّهم ْلنه انكر فانكبٰ و العقل سبق فاصاب فضرب ّللا مثلهما
فقال افمن يمشي ُم ِكبٰا علي وجهه اهدي ام من يمشي سويا
صفحه ١٩
علي صراط مستقيم ،
ۤ
و من الدنس قلب فيه نفاق و ايمان ٰلن فيه نكتة سوداء فالخير و الش ٰر فيه يعتلجان فايٰهما كانت منه
نجي
غلب عليه يعني حين مال الي ايٰهما غلب فان ادركه اجله علي نفاقه هلك و ان ادركه علي ايمانِه َ
ٰلن اٰلجل يأتي بما الشيء عليه كما قال تعالي و ۤ
جا َء ْ
ت بالح ٰ
ٰ
ق ذلك ماكنتَ منه تحيد  ،و
ت َس ْك َرةُ المو ِ
ۤ
من هؤٰلء معارون و هم َم ْن كان ْ
اصابهم لطخ من المؤمنين و هؤٰلء ينزع منهم
َت طينتهم خبيثة و َ
اللَّ ْ
طخ يوما ما فيرجعون الي اصل طينتهم روي يونس عن بعض اصحابه عن ابيالحسن عليه السٰلم
ۤ
ان ٰ
قال ٰ
ّللا تعالي خلق النبيين علي النب ٰوة فٰليكونون ٰاٰل انبياء و خلق المؤمنين علي اٰليمان فٰليكونون
ۤ
ۤ
ٰاٰل مؤمنين و اعار اقواما اِيْمه انا فان شاء ت ٰممه لهم و ان شا َء َسلبَهُ ْم اِيَّاهُ قال و فيهم َج َر ْ
ت فمستق ٰر و
مستودع و قال لي ٰ
كذب علينا ُسلِب ايمانه ذلك اقول اراد عليه السٰلم
ان فٰلنا كان مستودعا ايمانه فل ٰما
َ
بقوله فٰلنا محمد بن مقٰلص المكني بابيالخطٰاب الغالي لعنه الصادق عليه السٰلم و من كانت طينته
ۤ
هؤٰلء و انٰما اصابه لطخ من الكافرين او المنافقين فذلك الذي في مشيٰة ٰ
ّللاِ ان يت ٰمم له ايمانه و
طيٰبة من
الحقيقةَ في هذه ال َم ْسئَلَة خَ فِيَّةٌ
ٰ
قولي في المقامين اصابَهُ لطخ ،
مبني علي المتعارف ٰل علي الحقيقة ٰلن َ
ٌّ
ۤ
ٰ
َّ
و لكنٰي اُ ۪شي ُر هالي َوجْ ِه المسئلة ٰلهلها و هو ان هؤٰلء خلقهم ّللا بين المؤمنين و الكافرين و هو ما
رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السٰلم قال سمعته يَقُول اِ َّن ٰ
زوال
ّللاَ تعالي خلق خلقا لٰليمان ٰل
َ
ق خلقا للكفر ٰل زوال له و خلق خَ لقا بين ذلك و استودع بعضهم اٰليمانَ فا ِ ْن ۤ
شاء ان يتمه لهم
لَهُ َو خَ لَ َ
ات ٰمه و ان ۤ
ٌ
فٰلن منهم ُم َعارا اقول قوله عليه السٰلم و خلق خلقا بين ذلك
شاء ان يسلبهم ايٰاه سلبهم و كان
اي بين اٰليمان الثابت و الكفر الثٰابت و ليس ذلك ٰلنهم
صفحه 2٠
مر ٰكبون من اٰلثنين بل المراد انهم موقوفون عن الحكم عليهم و لهم حتي يقع منهم المقتضي من ايمان
كفر فيلحقون بحكم اهل ذلك المقتضي و الذي يسلبه عنهم الصلوح للش ٰ
ق هاٰلخر في الحكمة ٰل في
او ٍ
ٰ
ٰ
اٰلمكان ٰلنه ٰليسلب عنه ابدا و معني قوله ات ٰمه لهم انه اذا كان منهم المقتضي ٰلح ِد الشقين ٰليكون
مستقٰل ٰليجاد متعلقه و سلب خٰلفه بل ذلك شيء ٰلل يقف علي ارادته فان اراد ات ٰمه و ان لميرد لميت ٰمه
فالمستعار بهذا المعني و قد يعبٰر عنه بالقلب الٰذي فيه نفاق و فيه ايمان ،
و من الدنس حديث النفس و الوسوسة و ذلك ل ٰما كانت النفس في ذاتها مفتقرة ٰليمكنها ان تسكن عن

طلب المدد اِ ٰما بجهة وجو ِدها من الخيرات و اٰلمور المطابقة للواقع و م ٰما ينبغي كما ينبغي و ا ٰما بجهة
امر ٰ
ّللاُ
اطلة التي ليس لها قرار و لمتتعلٰق بما َ
ماهيٰتها من الشرور و اٰلمور المجتثٰة و الموهومة و البَ ِ
من طاعته و ذكره و معرفة صفاته وجب ان تدور علي شهواتِها من المعاصي في بعض احوالها و في
نفسها و علي عوال ِمها من جهة الماهيٰة و دعاواها فتعرض حدوث القديم
حال عدم اشغالها تدور علي ِ
ۤ
تعالي و قدم الحادث و فسق اٰلنبياء و انكار الضروريات و انواع السٰفسطة و امثال ذلك و اصل ذلك و
منشأهُ الغفلة عن ذكر ٰ
ّللا و عدم اٰلشتغال بالطاعات و التكاسل عنها و طلب راحة النٰفس و التَّوْ ِسعة
عليها و ربٰما يكثر علي النفس حتي يكون عادة لها بحيث يحصل لها في حالة الطاعة و ربٰما تجري
علي المؤمن فيتألٰم منها و يتوهٰم انٰها تضر باعتقاده و عٰلجُها اٰلعراض عنها اذا عرضت و اٰللتفات
ٰ
الي ذكر ٰ
عبدّللاِ عليه السٰلم قال ُ
قلت له انٰه يقع في قلبي امر
ّللاِ ففي الكافي عن جميل بن درٰاج عن ابي
قلت ٰل اله ٰاٰل ٰ
عظيم فقال قل ٰل اله ٰاٰل ٰ
ّللاُ قال جميل فكلٰما وقع في قلبي شيء ُ
ّللا
صفحه 2١
فذهب عني  ،اقول و من العٰلج العلم بانٰها ٰلتض ٰر فانٰه اذا علم ذلك لميخف منها و اذا لميخف منها
عبدّللا عليه السٰلم قال ۤ
ٰ
جاء رجل الي النبي
لميشتغل باٰلحتراز عنها و يقل ذكرها فتذهب ففيه عن ابي
فقلت ٰ
صلي ّللا عليه و آله فقال يا رسول ٰ
ُ
ُ
ُ
ّللا تعالي
الخبيث فقال لك َمن خلقك
هلكت فقال له هل اتاك
ّللا
ّللا صلي ٰ
ق لكان كذا فقال رسول ٰ
فقال لك ٰ
ّللا َمن خلقَهُ فقال له اي و الذي بعثك بالح ٰ
ّللا عليه و آله ذلِكَ
ٰ
ٰ
وّللاِ محض اٰليمان قال ابنابيعمير فح ٰد ُ
ابوعبدّللا عليه
ثت بذلك عبدالرحمن بن الحجاج فقال ح ٰدثني
ّللا عليه و آله انما عني بقوله هذا ٰ
ّللا صلي ٰ
السٰلم ان رسول ٰ
وّللا محض اٰليمان خوفَهُ ان يكون قد هلك
ُ
حيث عرض ذلك في قلبه اقول و اذا علم انه ٰليضرٰه و استعمل له اٰلعراض عنه الي الذكر مثل ٰل اله
ّللا صلي ٰ
ّللا كما مر و مثل ما في رواية ابنمهزيار عن الجواد عليه السٰلم الي ان قال رسول ٰ
ٰاٰل ٰ
ّللا
ان ذلك لصريح اٰليمان فاذا وجدتموه فقولوا آمنا بالل و رسوله و ٰل حول و ٰل ق ٰوة اٰل ٰ
عليه و آله ٰ
باللِ
و المراد انه اذا وجد شيئا من ذلك ذكر ّللا و اعرض فانه يذهب ٰ
ْلن الخبيث انما يريد ان يطاع و هذه
هي النجوي من الشيطان ليحزن الٰذين امنوا و ليس ۤ
بضارهم شيئا ٰاٰل ٰ
بالل ٰلن كيده ضعيف و انما مثله
كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ،
َّ
َو ِمنَ ال َّدنَس ايضا ما يعرض في العبادات و اٰلقوال و اٰلحوال من الغفٰلت و المناجا ِة و الدعاوي و
ٰلن ذكرها مفصٰٰل ٰليكاد يسعه كتاب و الحاصل ٰ
غير ذلك و قد تق ٰدمت اٰلشارة الي بعضها اجماٰل ٰ
ان
ك ٰل ما اشرنا اليه و ما لمنشر اليه من اشباهه من النٰ ۤقائص التي تعرض للعقول و اٰلرواح و النفوس و
ۤ
ۤ
فان ٰ
الموا ٰد و الصور ٰ
ّللا سبحانه من عظيم فضله عليهم قد
الطبائع بل و
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طهٰرهم من جميع هذه اٰلدناس و غيرها بحقيقة ما هم اهله من النور و اٰلخٰلص و اٰلقبال علي ٰ
ّللاِ في
حال حتي انٰه ورد عنهم عليهم السٰلم كما تقدم في قوله تعالي َو من عنده ٰليستكبرون عن عبادته و
ك ٰل ٍ
ٰ
ٰ
َّ
َ
ٰليستحسرون انهُم هم الذين عنده و انهم هم الذين ٰليستكبرون عن عبادته و ٰليستحسرون يسبٰحون
الليل و النٰهار ٰليفترون و لهذا قال و سراجا منيرا و ِس َراجا َوهٰاجا اي ليس فيه شيء من الظلمة و قال
ه
ق عظيم فاختصٰهم بما هم اهله كما قال تعالي ٰ
ّللاُ اعلم حيث يجعل رسالته .
تعالي و انٰكَ ل َعلَي خل ٍ
و قوله عليه السٰلم  :و اذهب عنكم الرجس فطهٰركم تطهيرا ،
الرجس في قوله تعالي كذلك يجعل ٰ
ّللا الرِّ جس علي الذين ٰليعقلون هو اللعنة في الدنيا و العذاب في
ِ
هاٰلخرة و في قوله فزادتهم رجسا الي رجسهم اي نَ ْتنا الي نتنِ ِه ْم و المراد من النٰتن الكفر اي كفرا الي

كفرهم و الرِّ جز و الرجس واحد و هو العذاب و الرجس هنا هو ما في هاٰلية انٰما يريد ٰ
ّللا ليذهب عنكم
الرجس ْلنه اقتباس من هاٰلية و استعير الرجس للذنوب كما استعير الطهر للتقوي ٰلن المقترف للذنوب
بالذنوب و ۤ
القبائح يتل ٰوث قلبه و روحه و نفسه و ۤ
و ۤ
حواسه و جوارحه و كل جسده و ِعرْ ضه ٰ
القبائح كما
يتل ٰوث بَ َدنُهُ و ثيابُهُ باٰلَرْ جاس الَّ ۪تي هي النجاسات و المجتنب لها تبقي تلك منه نقيٰة طاهرة مصونة من
اٰلكدار كالثوب الطَّاهر النٰقي ِمنَ النٰجاسات و اٰلَوْ َساخ و الطهارة تق ٰدم َمعْناهَا و هذه الفقرة اقتباس من
ِ
ان ٰ
هاٰلية و المراد منهما واحد و هو ٰ
ّللا سبحانه قد اذهب عنهم الرجس الذي هو النجاسة الظاهرة و
حال من احوال تكليفاتهم من جميع النجاسات و من
الباطنة في كل رتب ٍة من مراتب وجوداتهم و في كل ٍ
ۤ
ۤ
الصغائر و المكروهات الظاهرة و الباطنة و منها ترك اٰلولي و كل ذلك لحقيق ِة ما هم ا ْهلهُ ،
الكبائر و
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فا ِ ْن قلتَ انهم عليهم السٰلم كثيرا ما يفعلون المكروهات و يتركون اٰلَوْ لَي فكيف يكونون مطهٰرين من
ص في حق مثلهم و القرءان مشحون بمثل هذا كما يصدر
س ْلن المكروهات و ترك اٰلَوْ لَي معا ٍ
كل دن ٍ
ۤ
من اٰلنبياء المعصومين عليهم السٰلم و يحكم ٰ
ّللا عليهم بالمعصية بذلك و قد َورد حسنات اٰلبرار
سيٰئات المقرٰبين قل ُ
ت ما ورد انٰهم يفعلون ذلك فانٰه واجب عليهم ٰلنٰهم المعلٰمون للبشر و يحتاج كمال
ۤ
اٰلداء عن ٰ
كاف و َمن كان عارفا بمقامهم
ّللا سبحانه ان يفعلوا ذلك لبيان الجواز فقد يكون القول غير
ٍ
عند ٰ
ّللا و بما هم عليه في نفس اٰلمر يعرف اَ ٰن اعمالهم و اقوالهم منحصرة في واجب و حرام و
ۤ
ۤ
الواجب منه باٰلصالة في التكوين و واجب بالطبع المستقيم للتكميل كسائر المندوبات اذا لميقتض اٰلداء
تركها لبيان الجواز و الحرام منه حرام باٰلصالة لنفي المانع في التكوين و حرام بالطبع السليم للتكميل
اٰلداء فعلها لبيان الجواز ثم ما اقتضاهُ ۤ
ت اذا لميقتض ۤ
ۤ
اٰلداء في الصورتين منه ما
كسائر المكروها ِ
ٰليكون ۤ
اٰلداء ٰاٰل به فيلحق بالواجب او الحرام اٰلصليٰين في العمل او القول مع وجوب بيان جواز
خٰلفه ايضا في العمل او القول و منه ما يكون اكمل في ۤ
اٰلداء و قد ٰليتوقٰف عليه و هذا يلحق بالواجب
او الحرام في التكميل او اللطف بالمكلٰفين فيقتضي الطبع المستقيم ايقاعه لطفا بالرعيٰة مع وجوب بيان
جواز خٰلفه في القول او العمل و هذا كما يجري في الشرعيات يجري في الوجوديات و لكن اكثر
النٰاس ٰليعلمون فٰليعملون ٰاٰل الراجح عندهم عليهم السٰلم و ٰليتركون ٰاٰل المرجوح عندهم عليهم
السٰٰلم ٰليسبقونه بالقول و هم بامره يعملون و انما قلنا انه واجب عليهم او حرام علي ما اشرنا اليه من
التفصيل ٰلنٰهم عليهم السٰلم ما ترك ٰ
ّللا سبحانه حين اشهدهم خلق ما خلق و انهي اليهم علمه و جعلهم
ۤ
اولياء ذلك
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شيئا ٰاٰل اعلمهم علمه و ٰليتجاوز العقل الكامل راجحا عرف رجحانه ٰاٰل عمله و ٰل مرجوحا عرف
راجحيٰتهُ ٰاٰل تركه و انٰما ا ٰكد الفعل في هاٰلية و في هذه الفقرة لرفع ما عسي ان يتوهٰم من ٰ
ان طهَّر الٰذي
ِ
هو الفعل قد يكون رافعا للنجاسة الظاهرة الخبثيٰة دون الحدثيٰة و قد يزيل صورة الخبثيٰة دون حقيقتها اوْ
حُكمها دون لونها او جرمها و لونها ُدونَ َر ۤائِحتها و كذلك الحدثيٰة قد تَ ُك ُ
ون الطهارة مبيحة غير رافعة
توضٰأ و لميقرأ اٰلدعية المخصوصة فقد ورد انه
َ
للح َد ِ
ث و قد تكون رافعة للحدث غير كامل ٍة كما لو َ
ۤ
ٰ
ٰليطهر منه اٰل اٰلعضاء المغسولة و قد تكون كاملة و لمتكن مزيلة لبعض اٰلوساخ الغير المانعة فاذا
صحِّ ۪ه في كل ما ينبغي فل ٰما
قال طهٰر تطهيرا و ا ٰكده بالمصدر افاد حصول التٰطهير علي اكمل وج ٍه و اَ َ
قال انٰما يريد ٰ
ّللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهٰركم تطهيرا بتقديم اٰلرادة ال ٰدالة علي كمال
اٰل ۤ
عتناء و لميكتف بمعناها الذي يدل عليه يذهب و يطهٰر د ٰل ذلك علي التٰطهير من ك ٰل ما يحتمل و

يفرض من حدث او خبث او دنس او وسخ او نقص او ما ٰلينبغي او غير كمال ما ينبغي ظاهرا و
باطنا كبيرا و صغيرا مما يكون عن القصد او النسيان او الغفلة او السهو او التقصير او القصور او
عدم الرضا او الجهل او التردد او اٰللتفات او الش ٰ
ك او اٰلنكار و في هذه هاٰلية غاية الغاية في الطهارة و
ٰ
التطهير و كمال النهاية و قال عليه السٰلم ذلك عن قول ّللا و هو سبحانه طهرهم بعلمه و كفي به خبيرا
ّللا صلي ٰ
بصيرا و عن مولينا الباقر عليه السٰلم نزلت هذه هاٰلية في رسول ٰ
ّللا عليه و آله و علي بن
صلوات ٰ
ُ
ّللا و سٰل ُمه عليهم و ذلك في بيت امسلمة زوج النبي
ابيطالب و فاطمة و الحسن و الحسين
ٰ
ّللا عليه و آله فدعا رسول ٰ
صلي ٰ
اميرالمؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين
ّللا صلي ّللا عليه و آله َ
ّللا عليهم ثم البسهم ۤ
ۤ
صلوات ٰ
هؤٰلء اهل بيتي الٰذين
كساء له خيبريا و دخل معهم فيه ثم قال اللهم
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وعدتني فيهم ما وعدتني اللهم اذهب عنهم الرجس و طهٰرهم تطهيرا فقالت امسلمة و انا معهم يا
ّللا قال ابشري يا امسلمة فانٰك الي خير و عنه عليه السٰلم عن النبي صلي ٰ
رسول ٰ
ّللا عليه و آله الي ان
ۤ
ُ
الست من اهلك فقال انك الي خير و لكن هؤٰلء اهلي و ثَقَلي و قال في آخر الحديث
قال فقالت امسلمة
ك ٰ
الرجس هو ال ٰش ٰ
وّللا ٰلنشك في ربٰنا ابداو في آخر حديث العيٰاشي و يطهٰركم تطهيرا من ميٰلد
الجاهليٰة و في العلل عن الصادق عليه السٰلم نزلت هذه هاٰلية في النبي صلي ٰ
ّللا عليه و آله و
ّللا عز و جل نبيه صلي ٰ
اميرالمؤمنين و الحسن و الحسين و فاطمة فل ٰما قبض ٰ
ّللا عليه و آله كان
اميرالمؤمنين ثم الحسن ثم الحسين ثم وقع تأويل هذه هاٰلية و اولوا اٰلرحام بعضهم اولي ببعض في
ۤ
اٰلوصياء فطاعتهم طاعة ٰ
ّللا و معصيتهم
كتاب ّللا و كان علي بن الحسين ثم جرت في اٰلئمة من ولده
معصية ٰ
ّللا  ،اقول قد ذكر عليه السٰلم في هذه الفقرة جميع اٰلئمة عليهم السٰلم كما جري عليه تأويل
هذه هاٰلية بنحو ما ذكر جده الصادق عليه السٰلم في هذا الحديث و اٰلشارة الي بيان ارادة العموم من
هذه هاٰلية هو انٰه لما كان فعل ٰ
ّللا سبحانه جاريا علي مقتضي القابليٰة في ك ٰل شي ٍء كان التطهير المشار
در
اليه بكمال المبالغة و التطهير و التنزيه و التزكية علي غاية ما يمكن اَ ْن ينبغي صا ِدرا من فَ ٰوارة القَ ِ
ّللاِ صلي ٰ
ق له و يقتضيه من القابلية فكان ذلك رسول ٰ
لما يح ٰ
ّللاُ عليه و آله و عل ٰي و فاطمة و الحسن و
ۤ
الحسين و لميكن غيرهم م ٰمن يصلح ان يكون قابٰل لذلك التطهير الخاصٰ فل ٰما وجد علي بن الحسين و
كان صالحا انبسط عليه فلما وجد الباقر محمد بن علي و كان صالحا انبسط عليه و هكذا الي الحجة
ۤ
المنتظر َعجٰل ٰ
بانتهاء ما يصلح ان يكون قابٰل من
مخرجهُ و انتهي ذلك التٰطهير
فرجهُ و َسهٰل
َ
ّللا َ
اٰلمكان اذ ٰليحتمل اٰلمكان ازيد من هذا ال َع َد ِد ٰاٰل بقلب
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ۤ
ض قلبُ ما نزَ َل الي هذا المقام لكان هو ذلك المعدود بذلك العدد
الحقائق و تغيير الذوات و لو فُ ِر َ
فٰليكون ٰاٰل ما كان و انٰما قلنا هنا في حقهم عليهم السٰلم فٰليكون ٰاٰل ما كان مع انٰا نقول ٰ
ان كل ما في
اٰلمكان م ٰما سواهم يصح ان يكونَ م َعهُ غيره لخل ٰو بعض من اٰلمكانات ع ٰما سواهم ٰلنٰهم عليهم السٰلم
فرض ٰليكون ٰاٰل ما كان فافهم و ما يوجد في اٰلوهام الباطلة فلكَ فيه
َملَئُوا اَرْ كانَ ك ٰل شيء فعلي ك ٰل
ٍ
لحاظان احدهما هو في نفسه و قد ملئُوا اركانه بنسبة ما يستحق من الوجود و الشيئِيٰة و ثانيهما ما يريده
ِ
المبطل منه و ذلك ليس موجودا و ليس بشيء مثاله كالسراب فانٰه في نفسه موجود و شيء و من جه ِة
ما يريد منه الظمأن من الرِّيِّ و انه ۤ
ما ٌء ليس موجودا و ليس بشيء و هو قوله تعالي و الذين كفروا
ه
ماء حتي اذا ۤ
الظمأ ُن ۤ
ّللا عنده فوفٰاه حسابه و ٰ
جاءه لميجده شيئا و وجد ٰ
ب بقيع ٍة يح َسبُهُ
ّللاُ
اعمالهم كسرا ٍ
سريع الحساب .

قال عليه السٰلم  :فعظمتم جٰلله و اكبرتم شأنه ،
قال الشارح (ره) فعظمتم جٰلله بالعقد و القول و العمل و لميقع منهم ما يدل علي عدمه من ارتكاب
مباح و اكبرتم شأنه كالسابق او افعالُهُ .
ۤ
الكبرياء المعنوية و استعظم تكبٰر و اَ ْعظَ َمهُ و عظٰمه تعظيما وقٰ َرهُ توقيرا اي خَ َشع
اقول العظمة هي
ۤ
لعظمته و العظمة تظهر بصف ٍة هي كنه الكبرياء فيستحقر َم ْن يشاهد نور تلك الصفة نفسه و كل شيء
ّللاُ و ۤ
ّللا عليه و آله ما معناه انه سمع رجٰل يقول ما ۤ
شا َء ٰ
ّللاِ و منه ما روي عن النبي صلي ٰ
سوي ٰ
شاء
ّللا ثم ۤ
شاء علي فقال صلي ّللا عليه و آله ٰلتقل هكذا و لكن قل ما ۤ
ّللا و ۤ
محمد ما ۤ
شاء ٰ
شاء ٰ
شاء محمد ما
ّللا ث ٰم ۤ
ۤ
شا َء ٰ
شاء علي ٰ
ان مشيٰة مح ٰم ٍد
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ان مشيٰة عل ٰي في مشيٰة ٰ
في مشيٰة ٰ
ّللا كمثل الذبابة تطير في هذا العالم و ٰ
ّللا كمثل البَعُوضة تطير في
هذا العالم اقول اذا اردتَ ان تتخيٰل هذه الصفة من اثر العظمة فانا امثٰل لك بما تقرٰب به الي فهمك
فاقول ٰ
ان نسبة ظاهرك الي ظاهر العالم كنسبة باطنك و ما تتخيٰل به الي باطن العالم الذي هو اثر تلك
جبل من الجبال التي علي وجه اٰلرض رأيت ج ْس َمكَ احقر من ان
العظمة و انت اذا نسبت نفسك الي ٍ
يوصف او ينسب الي الجبل فانك اذا رأيتَ شخصا تحت الجبل و انت بعيد عنه رأيته كالذرٰة عند الجبل
و اعظم الجبال اذا نسبته الي اٰلرض وجدته بهذه النسبة و اٰلرض جميعها اذا نسبتها الي هو ِد بن آيسة
و هو النجم الصغير عند الوسطي من الثٰلث النجوم المتأخرة من بناتنعش و هو المعروف بالسٰها كان
ۤ
علماء الهيئة مع انٰه من صغار النجوم ٰليراه البصر
بقدر اٰلرض خمسعشرة مرٰة علي ما ذكره بعض
الضعيف لصغره و هو اذا نسبته الي جميع العالم رأيته شيئا في غاية الصغر و الحقارة فاذا نسبتَ
جسمك الي جميع العالم ظهر لك ما يكا ُد يتحقق من حقارة جسمك و صغرك و نسبة غيبك الي غيب
جميع العالم كنسبة شها َدتِك الي شهادته في الصِّ غر و الضٰعف و الحقارة و جميع العالم اَثر من صفة تلك
ٰلن العظمة التي هي ٰ
ال َعظمة و ذلكَ ٰ
بقدر و ٰلتتوهٰم باٰلوهام و ٰليعرف شيء
الذات المق ٰدسة ٰلتق ٰدر
ٍ
كيفَ هو ٰاٰل بما د َّل عليه و قد د ٰل علي ذلك بما اظهر من آثار فعله و هذه العظمةُ المشا ُر اليها المبحوث
عن آثارها و صفاتِها هي َعظَمةُ فعلِه و مشيٰت ِه و هي ال ٰد ۤالٰة علي َما ۤ
ت عَظمتِ ۪ه و تظهر
شا َء من صفا ِ
آثاره " "-2و جميع العالم آثاره " "-2فاذا عرفتَ ٰ
ان غيب جميع العوالم آثار
عظمةُ فعلِه " "2-في ِ
ف شيء منه من
عظمة فعله و عرفت حقارة غيبك في غيوب جميع العوالم ظهر لك ما ٰلتقدر علي َوصْ ِ
ّللاُ عليه و آله ۤ
ّللا سبحانه مح ٰمدا و آلَهُ صلي ٰ
جعل ٰ
خزائن
العظمة و قد
َ
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ّللا تعالي ٰلنٰهم ۤ
خلق ٰ
ٰلل ٰ
محا ٰل مشيته و الكلمات
ّللاِ ٰليساويه تعظيم شيء من
هذه ال ُغيوب فتعظي ُمه ْم لِ َج ِ
ِ
ۤ
باْلقتداء بهم و اٰلخ ِذ عن تعليمهم يعظٰم ٰ
ّللا تعالي و يقبل م ٰمن عظٰمه
التي مألت اركانَ كلِّ شي ٍء بل
ُ
ٰ
َ
ب و فؤا ٍد اٰل و
بصف ِة
تعظيمه اذا كان عنهم و
القدس فٰلتظه ُر علي قل ٍ
بسبيل تعظيمهم و تظهر ال َعظ َمة ِ
ِ
ِ
ٰ
يرفع شأنَ ٰ
ّللاِ و مقا َمهُ عن ك ٰل ما في اٰلمكان من الذوات و الهيئات و اٰلعمال من التسبيح و التقديس
فلو قال ۤقائل ٰل اله ٰاٰل ٰ
ّللا و الحمد ٰلل مثٰل فهو عند َمن ظهرت عليه هذه العظمة باٰلعتبار الثاني من ٰزه
ّللا عما يصفون ٰاٰل عبا َد ٰ
عن ذلك التهليل و التحميد فعلي اٰلعتبار اٰل ٰول يأ ٰول قوله تعالي سبحن ٰ
ّللا
المخلصين و علي اٰلعتبار الثاني يأ ٰول قوله تعالي سبحن ربٰك ربٰ الع ٰزة ع ٰما يصفون يعني بدون
ۤ
استثناء كما وقع في هاٰلية اٰلولي و ا ٰما ما م َّج َدهُ بِ ۪ه المرسلون و عباده المخلصون بما يليق بجٰلله فانٰما
هو مقبول لعدم قدرتهم علي ازيد منه فهو ينسب اليه تعالي بالنسبة الي حالهم و قدرتهم و ا ٰما بالنسبة

الي مقا ِمه تعالي فهو من ٰزه عنه و المرسلون ممدوحون بما فعلوا م ٰما هو من ٰزه عنه فابان عن مدحهم
علي ذلك بقوله تعالي و سٰلم علي المرسلين بعد ما ن ٰزه نفسه عن وصفهم و ما اثنوا به عليه تعالي ثم
حمد نفسه بنفسه بعظيم ۤ
واصف اٰل ما وصف به نف َسهُ بنفسه ٰل بغيره فقال و
الثناء بانه ٰليليق به وصف
ٍ
اٰلعتبار الثٰاني فانٰه في قوله تعالي تباركَ ا ْس ُم
الحمد ٰلل ربٰ العالمين  ،و الجٰلل العظمة او بِ َم ْعنَاهَا علَي
ِ
للمغايرة يدل علي
ربِّكَ ذي الجٰلل و اٰلكرام َك هذلكَ بقرينة اٰلكرام فاِنَّهُ بعطف اٰلكرام عليه المقتضي
َ
ارا َد ِة َم ْعنَي ال ِع َّز ِة منه و ما َو َرد في تفسير قال ٰ
ّللاُ ع ٰز و ج ٰل اي استولي علي ما د ٰ
ق و ج ٰل بمعني اَ ٰن
ع ٰز بمعني َد َّ
ق و اَ َّن َج ٰل بمعني َعظُ َم فهو باٰلعتبار اٰل ٰول للعظمة و اذا قلتَ يج ٰل عن اَ ْن تحيط به
ْاٰلَوْ هَام فهو بمعني يعظم علي اٰلعتبار الثاني ثم ٰ
ان الجٰلل قد اختلف فيه في اصطٰلح اهل العرفان
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هل يراد منه نور الجمال و الجمال نور الذات ام الجمال نور الجٰلل و الجٰلل نور الذات و ا ْعلَي
الحجب مع ظهور آثار القهر عنه في اٰلعتبارين و اٰلولي ان نقول اذا لوحظ فيه معني الع ٰزة و القدس
ت اولي و الجمال ۤ
باْلعتبار اٰلول
ضياء الجٰلل و اِ ْن لوحظ فيه معني العظمة ْ ِ
كان اطٰلقه علي نور الذا ِ
الجٰلل و ٰليُن َ۪افيه ظهوره بالقهر ٰ
ٰلن لجماله جٰلل (
الجمال نور
جاز فيه اَ ْن يُقَال انه نور الجمال و اَ ٰن َ
ِ
جٰلٰل ظ ) و لجٰلله َج َما ٌل و ۤ
الفاء في قوله عليه السٰلم فعظٰمتم للت َّ ْفريع ٰ
ٰلن تعظيمهم لجٰلله و ما بعده
متفرٰع علي ما تق ٰدم من قوله اصطفيكم بعلمه و ارتضاكم لغيبه الي آخره فيكون تعظيمهم لجٰللِ ۪ه بمشيته
ۤ
ۤ
ۤ
ٰلجتباء و اٰلعزاز و
اٰلرتضاء و اٰلختيار و ا
اٰلصطفاء و
من الجهة الٰتي ذكرها عليه السٰلم من
ۤ
التخصيص و اٰلنتجاب و التأييْد و الرٰضا و اذا كان كذلك كان علي وفق محبٰته كما يشاء و يريد فليس
ثناء اخص و ٰل اع ٰم و ٰل اكمل و ٰل اشمل ِمن ۤ
بعد ثَ ۤنائه علي نفسه بنفسه ۤ
لسان و
ثنائهم عليْه ٰلنٰه بكل
ٍ
ق ٰ
ق خَ ْلقَهُ علٰ ُموهُ ْم الحمد و
ّللاُ َغ ْي َرهُم فل ٰما خَ لَ َ
بكل لغ ٍة في ك ٰل رتب ٍة فعظٰموا جٰلله بانفسهم حيث لميَ ْخلُ ِ
ۤ
ۤ
ّللا في ارضه و سمائه بدعائهم الي ٰ
ق و فيما خلق حتٰي ُعبِ َد ٰ
ّللا و بهداهم الي
الثٰ ۤناء فعظموا َجٰللَهُ بما خَ لَ َ
ۤ
ۤ
السرائر و بما نطقت
الضمائر و انطوت عليه
رضاهُ فكان ذلك التعظيم لجٰلله سبحانه بما عقدت عليه
َ
ۤ
ُ
ُ
به اٰللسن و عبدت به الحواسٰ و الجوارح و اٰلركان بحركاتها و سكنَاتِها و نم ِّوها و ذبولها و تفرٰقها و
افتراقها و اجتماعها و اعمالها و اقوالها و احوالها علي نحو ما اشرنا اليه سابقا و لهم عليهم السٰلم علي
ذلك ُكلِّ ۪ه الوٰليةُ و القيٰوميٰة ان ك ٰل َمن في السموات و اٰلرض ٰاٰل آتي الرحمن عبدا لقد احص هيهم و ع ٰدهم
عدا و كلهم آتيه يوم القيمة فردا و حيث كانوا ا ٰول الخير و آخره و معدنه و مأو هيهُ و منتهاه كانوا هم
الدعاة الي ٰ
ّللا و هم
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الداعي ٰل عوج له و
دعوة الحق و سبٰاق الخلق و الهداة الي الحق و الخلق بهم يهتدون يومئذ يتٰبعون
َ
خشعت اٰلصوات للرحمن فٰلتسمع ٰاٰل همسا الله ٰم صل علي محمد و المحمد .
قوله عليه السٰلم  :و اكبرتم شأنَهُ ،
اكبر بمعني اعظم اي جعله في نفسه عظيما و هذه العظمة علي اٰلعتبارين السابقَي ِْن و اكبر بمعني
امرهُ اي اعظموا ما يحدثه
اعظم في
اعتباريْه و الشأن هو اْلم ُر و الحال و المقام و معني انٰهم اكبروا َ
َ
من افاعيله و احكام مقاديره و حكيم تدابيره في انفسهم بمعني انهم اذا تدبٰروا في مصنوعاته و ما هي
ۤ
اسمائه و تجليات
من لطيف الحكمة مع اشتمالها علي هاٰليات ال ٰد ۤا ٰٰلت علي تق ٰدس ذاته و توحٰد صفاته و
اراداته مع عجيب من التعريف و بديع من التوصيف بغير تكييف و ٰل تحديد علي اكمل ما يمكن مع
البيان في اٰلستدٰلل بما يقصر عنه المقال وجدوا فيه من الحكم و اٰلسرار ما ٰلتدركه اٰلبصا ُر و

ٰلتق ٰدره غوامض اٰلفكار و وجدوا صنعا متقنا عن علم محكم و امر مبرم يشهد للرَّبٰ بالوحدانيٰة و
التفرٰد بالصنع اٰلكمل اٰلَت ِّم و روي عن النبي صلٰي ٰ
ّللا عليه و آله في قوله تعالي ك ٰل يوم هو في شأن و
ض ُع آخَ ۪رين و
قد قيل و ما ذلك الشأن فقال من شأنه ان يغفر ذنبا و يفرٰج كربا و يرفع قوما و يَ َ
ٰ
ٰ
روي الق ٰمي قال يحيي و يميت و يرزق و يزيد و ينقص و روي ايضا ٰ
ان النبي صلي ّللا عليه و آله كان
اذا قرأ قوله تعالي و ماتكون في شأن و ماتتلو منه من قرءان و ٰلتعملون من عمل ٰاٰل كنا عليكم شهودا
اٰلية يبكي ۤ
اذ تفيضون فيه ۤ
بكاء شديدا و ذلك من عظم ما يري من شأن ٰ
ّللاِ الذي يحدثه و ا ٰما الحال فان
ٰ
ّللا سبحانه ٰليُعْلم كيف هو في سر و ٰل عٰلنية ٰاٰل بما َد َّل عليه من آثار اَ ْفعاله فلما رأوا عليهم السٰلم
ت قدر ٍة
اٰلمثال التي ضربَها
للخلق و َعقَلُوها وجدوا فيها آيا ِ
ِ
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غناء مطلق و ۤ
فضل سرمد و فيض و مد ٍد و ۤ
بقا ٍء
كرم ٰلي َُح ٰد و جو ٍد ٰلينفد و
ٍ
ٰلتتناهَي و علم ٰليُغايَا و ٍ
ٍ
ق فمانظروا في آي ِة حا ٍل من احوال صفاته ٰاٰل و وجدوا ما يهيم فيه اٰلفكار و تنحسر دونه اٰلبصار
محقٰ ٍ
حتٰي قال سيٰدهم اٰلفخر و نبيٰهم المطهٰر محمد صلي ٰ
ّللا عليه و آله اللٰه ٰم زدني فيك تحيٰرا و ذلك لما
ظهر له م ٰما ٰليَكا ُد يَ ْهت َ۪دي اليْه سبيٰل ٰاٰل بتعليم ٰ
ّللا سبحانه و هُ َو قولُه تعالي و علٰ َمكَ ما لمتكن تعلم و كان
فَضْ ُل ٰ
بعظيم
ّللاِ عليك عظيما ٰلنٰه كلٰما علٰمه ما تَ َحيٰر فيه تجلٰي له بما يُحيٰرهُ فاذا تحيٰر فيه تفضٰل عليه
ٍ
ۤ
لعظيم حال
ليس ذلك ٰاٰل
من عطائِ ۪ه و علٰمه ايٰاه و هكذا و ليس لهذا السٰير نهاية و ٰل لهذا التحيٰر غاية و َ
ِ
الرٰبوبيٰة المتق ٰدس عمن دخل في اٰلمكان فيُ ْكبِرُونَ هذا الشان الٰذي هو حال العظمة و السلطان علي
الوجهين السابقين و ا ٰما المقام فانهم عليهم السٰلم ل ٰما اشهدهم خلق انفسهم و وجدوا اَ ٰٰل حقيقة لهم و ٰل
ٰلح ٍد مما سوي ٰ
ُ
الوصف ٰل غير و كان
ّللا عز و جل اٰل ما تعرٰف لهم به من وصفه لهم فحقيقَتُهُم ذلك
بنفس ۪ه فالوصف انٰما هو شيء بما َشيَّئَهُ سبحانه و تعالي علموا
سبحانه و ٰل َوصفَ ثم اقا َم بفعله الوصفَ
ِ
انٰهم هم و ۤ
سائر الخلق ٰليملكون ٰلنفسهم ضرا و ٰل نفعا و ٰليملكون موتا و ٰل حيوة و ٰل نشورا و كما
ۤ
الدعاء ليس لنا من اٰلمر ٰاٰل ما قضيتَ و ٰل من الخير ٰاٰل ما اعطيتَ و انه يجب
قال عليه السٰلم في
ٰ
ٰ
ٰ
َ
عليهم منه و يجب منهم له ج ٰل و عٰل انهم ٰليأتون اٰل ما لهُ منهم و ٰليطلبون اٰل ما لهم منه كما انهم
ليسوا ٰاٰل عنه و به و منه و له و اليه و خافوا مقامه و اماتوا انفسهم في رضاه و محوا اعتبار انٰيٰتهم في
ٰلن ٰ
امره و نهيه فاكبروا مقامه علي اٰلعتبارين السابقين و ذلك ٰ
ّللا سبحانه عرٰفهم انفسهم في كتابَيْه
شعور
التدويني و التكويني فانزل عليهم في كتابه التدويني و تحسبهم ايقاظا اي ذوي َشيئِيٰ ٍة و تحقُّق و
ٍ
بما يُ ْف َع ُل بهم و تريهم ينظرون اليك و هم ٰليبصرون و هم رقو ٌد اي
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ٰل شيء ٰاٰل تَ ۪ ْشييئُنا لهم ۤ
القائم بفعلِنا قيام صُدور و نقلٰبهم ذات اليمين و ذات الشمال اي نيسٰرهم لما
ۤ
ۤ
فقر و صحة و
خير و ش ٰر و َسعادة و شقاوة و بقاء و فناء و غني و ٍ
خلقناهم له من طاع ٍة و معصي ٍة و ٍ
ب و حيوة و
سرور و
سقم و علم و جهل و
ت و رضي و غض ٍ
حزن و حرك ٍة و سكون و نطق و سكو ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
ٰ
نار و كلبهم باسط ذرا َعيْه بالوصيد الكلب الغضب المكالب علي دعوي اٰلنيٰة باسط
مو ٍ
ت و جنٰ ٍة و ٍ
ۤ
َ
ب او بباب ف ٰوارة النور و
ذراع وجوده و ذراع ماهيٰته اي يدي مادته و صورته بفِناء
الكهف المأ ٰو ِل بالقل ِ
ِ
ۤ
في تفسير الكاشي و كلبهم باسط ذراعيه اي ناشرة ق ٰوتيها الغضبيٰة و الشهوانيٰة بالوصيد اي بفناء البدن
و لميقل و كلبهم هاجع ٰلنٰها لمترقد بل بسطت الق ٰوتين في ۤ
فنا ِء البدن مٰلزمة له ٰلتبرح عنه و الذراع
اٰليمن هو الغضب ٰلنه اقوي و اشرف و اقبل لدَواعي القلب في تأديته و اٰليسر هو الشهوة لضعفِها و
ٰ
بالظن و في
خ ٰستِها  ،اقول تأويله علي خٰلف تأويلنا لتقريره اليقظة في الرُّ قُود و نحن نقول انٰما هو

بادي الرأي لو اطٰلعتَ عليهم لولَّيْتَ منهم فرارا اي لو اشرفتَ ببصيرة فؤادك علي حقيقتهم لوجدتَ انك
ت و لَ َولٰيت م ٰما ليس بشيء فِرارا الي الشيء الثابت
ت و ٰل ثاب ٍ
اشرفت علي غير شيء و علي غير ثبا ٍ
ۤ
ۤ
الذي هو المفزع و الملتجي و مق ٰوي الضعفاء و مغني الفقراء و لَ ُملِ ْئتَ ِمنهم رعبا اي و لَ ُملِ َئ صدرك
ت ِٰلنٰكَ طَلبتَ الرِّ َّ
لل ِمنَ
خوفا ٰلنٰك اعتمدتَ علي غير شيء َو توهٰ ْمتَ ثباتَ غير ثاب ٍ
ب و البَ َ
ي من السَّرا ِ
ق صُوْ َرةَ ال َّش ْخص في
التٰراب و التجأتَ الي غير ربٰ اٰلَرْ بَاب و انزل عليهم في الكتاب التكويني اَ ْن خَ لَ َ
ال ِمرْ ءه ا ِة ال ُمقَابِلة له شبحا و مثاٰل له بدنا ٰل روح فيه معلٰقا بظهور الشخص له به فالصورة ليست شيئا ٰاٰل
ٰلن ۤ
ظهور الشخص بها بكينونة ظاهريٰته التي هي مقابلته لها ٰ
ما ٰدتها هيئة صورته و ظهورها و
صورتها التي هي هيئة قابليٰتها لذلِك الظهور بها باٰلنطباع هي هيئة المرءاة و لونها و مقدارها
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و صقالتها و تلك المادة صفته و هي له و وجودها هو ظهوره لها بها و حركتها و سكونُهَا نور حركته
و ُس ُكونه بل ل ْي َس ْ
ت شيئا غي َرهُ و ملكوتها و ملكوت جميع صفاتها و احوالها بيد الشخص التي هي
ظهوره لَ هها بها فل ٰما عرٰفهم انفسهم بهذين و ما اشبههما كالنور من السٰراج و اٰلصوات من المتكلم و
الصَّدا من الصوت و اٰلبصار بكسر الهمزة و اٰلسماع و السماع و اٰلفهام و اٰلوهام و التخيٰلت و
العلوم و العقول و ما اشبه ذلك عرفوه ح ٰ
ق ما يمكنهم من معرفته كما نقل او نسب الي علي
اميرالمؤمنين عليه السٰلم انه قال :
صفتِ ْك
اعتصا ُم الوري بمغفرتِ ْك
** * ** عجز الواصفون عن ِ
ْ
** * ** ماعرفناك ح ٰ
معرفتك
ق
تُبْ علينا فانٰنا ب َش ٌر
و لميعلموا ما هو و ٰل اين هو و ٰل كيف هو ٰاٰل بما عرٰفهم من ذلك فاكبروا شأنه و عظموا حاله و قدره
و خافوا مقامه ٰلن الذي ٰليُع َْرف و ٰليُ ْد َري ما يريد ان يفعل ٰاٰل بما ۤ
شاء ان يعلموه ٰليؤ َم ُن مكره و هذا
الخائف منه مستقِ ٰٰل بدونه قائما بنفسه فكيف بمن ۤ
اذا كان ۤ
الخائف منه ليس هو ٰاٰل عبارة عن اثر فعله
ۤ
الكبرياء و
اٰلعتباريْن السَّابِقَي ِْن في العظمة ٰلنٰها بمعني
صدور و هذا ايضا يتحقٰق علي
َقو َم
المتق ٰوم به ت ُّ
َ
ٍ
ان كانت اكثر ما تستعمل فيما ظهر َو العظ َمة فيما بطن فافهم .
قال عليه السٰلم  :و مجٰدتم كرمه و ا ْد َمنتم ذكره ،
قال الشارح قدس س ٰرهُ و مجٰدتم كرمه اي عظٰمتم ذاته الكريمة المشتملة علي الصفات الحميدة او
كرامته اليكم او اٰلعم و ادمنتم ذكره اي ا َد ْمتم و الذكر ما يذكر ٰ
ّللا به ِمنَ ال ِعبَادات و ترك المنهيٰات او
اخبار كثيرة انهم صلوات ٰ
ّللا عليهم كانوا ُمداومين علي الذكر
الذكر اللِسَّاني فانه ور َد في
ٍ
صفحه 3٤
اللٰساني حتي في اٰلكل و غيره و ظاهرها انها كانت من معجزاتهم كما ورد انهم يختمون القرءه ان عند
الركوب انتهي .
ٰ
اقول المجد الشرف الواسع و العل ٰو و الكمال و الرفعة و الكرم و العز و روي المجد َحمل المغارم و
ۤ
ايتاء المكارم و المجد ايضا في الرجل شرف هاٰل ۤباء و تمجيد ٰ
ّللا الثٰ ۤناء عليه بالمحامد التي تنبغي لكرم
شهيد و
وجهه و ع ٰز جٰلله و المجيد بمعني الماجد و جمعه امجاد و شريف و اشراف كاشها ٍد في ۪
شاهد و الكرم ض ٰد اللُّ ْؤم و ال ُحس ُْن و الرٰضا و منه قوله تعالي انٰه لَقُرْ ءه ٌ
ان َك ۪ري ٌم اي َحسن مرض ٰي في
ۤ
الفضائل و
جنسه او كثير النفع و الكريم هو الموصوف بالكرم و هو الجامع ٰلنواع الخير و الشرف و
الفواضل و وصف يوسف عليه السٰلم بالكرم ْلنه اجتمع له شرف النبوة و العلم و العدل و رياسته و
رياسة الدنيا و الكرم الذي هو بذل المعروف و ۤ
سخاء النفس بما يقتضي ايثار الغير بالخير و يطلق علي

ۤ
نواهي ِه و منه قوله تعالي ان اكرمكم عند ٰ
باوامر ٰ
لسخاء
ب ۪
ّللا اتق هيكم اي ِ ٰللِ
ّللا و اجتنا ِ
محبٰة النفس للقيام َ
نفسه بمحبٰة طاعة ٰ
ّللا و يطلق علي ال َعمل بما يقتضي حفظ الدنيا و الدين من اٰلعمال لمداراة اٰلغيار
ِ
ۤ
ٰ
كما في هذه اٰلية ٰ
ان اكرمكم عند ّللا ا ْتق هيكم اي اش ٰدكم تَقِيٰة و مداراة لٰلغيار و في حديث اكرام الضيف
ٰ
قال (ع) اكرموا الضيف و ذكر من اكرامه تعجيل الطعام و طٰلقة الوجه و البشاشة و حسن الحديث
حال المواكلة و مشايعته الي باب الدار ٰ ،
فان هذه و ما اشبهها من بذل المعروف و مكارم اٰلخٰلق التي
خصٰ بها النبي صلي ٰ
ّللا عليه و آله عشرة اليقين و القناعة و الصبر و الشكر و الحلم و حسن الخلق و
ۤ
السخاء و الغيرة و الشجاعة و المر ٰوة و ل ٰماكانت العرب يُس ٰمون الخمر بابنة الكرم فل ٰما جاء ٰ
ّللا باٰلسٰلم
و حرٰمها نهاهم النبي صلي ٰ
ّللا عليه و آله َو قَال ٰلتقولوا الكرم فان الكرم قلب
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المؤمن ٰلنٰه معدن التقوي يعني به معدن تقوي ٰ
ّللاِ و تقوي النَّ ْفس و تقوي النٰاس و ا ٰما الكرم في ح ٰ
ق
ه
الواجب جل و عَٰل فقسمان ذاتي و فعل ٰي ا ٰما الذاتي فهو ذاته سبحانهُ و ٰل مغايرة ثَ َّم انٰما ٰ
ّللاُ الهٌ واحد و
حال كما ُ
قلت لك هو ذاته فهو في عنوان وصفِ ۪ه نف َسهُ لخلقه حين تعرَّفَ لَهُ ْم به ْم
َما يعبٰر عنه علي اي ٍ
اي بذواتهم و ذلك الوصف الذي ليس كمثله شيء من خلقه هو خلقه سبحانه ليعرف به يعني بذلك
الوصف ْلنٰه انما وصف نفسه لهم به و هو ۤ
ف به ْ
صحُّ ان يكونَ لِ َوصْ فِ ۪ه الذي يُع َْر ُ
مث ٌل
حقائقهم منه و ٰليَ ِ
و يجب ان يكون ذلك الوصف احدي المعني فٰليوجد فيه رحمة و ٰل كرم و ٰل علم و كذا ۤ
ساير الصفات
يغاير الذات و انٰما هو واحد من كل جهة بك ٰل اعتبار و لذا كان من عرفَهُ فقد عرفَ ربٰه ٰلنٰه آية معرفته
و دليله في النفس و ا ٰما الفِعلي فيظهر باثره فهو في هاٰلثار ظا ِه ٌر ا ٰما ذات الكرم الفعلي فهو نفس الفعل و
ا ٰول مظاهره في نفسه امكان الممكنات قبل اكوانها و هي العرش اْل ْعلَي ثم في ۤ
الماء اٰل ٰول فل ٰما خلق
منه اٰلنوار اٰلربعة التي منها الخلق و الرزق و الحيوة و الممات جعلها اركان العرش فالعرش مر ٰكب
ۤ
السماء في قوله
منها و عبارة عنها فكان العرش خزانة كرمه و لهذا قال تعالي ربٰ العرش الكريم و هو
السماء رزقكم و َما توعدون و فيه ۤ
ۤ
خزائن اٰلشياء كما قال عز و جل و ان من شيء ٰاٰل
تعالي و في
ۤ
عندنا ۤ
خزائنه فتتعلق آثار كرمه من العرش باٰلشياء علي حسب قابليتهَا و يختلف وصفه سبحانه بعبادته
ۤ
بالثناء عليه بها اذ كل شيء يسبٰح بحمده بلغته و بلسان ذاته فٰل غاية لتسبيحها ما لمتفنَ فل ٰما
بها و
َ
مه و ع ٰرفهُ ْم مواقع كرمه و مواضع فضلِ ۪ه و نعمه مجٰدوا كرمه بالتمجيد
ادخلهم عليهم السٰلم
ابواب َح َر ۪
َ
ٰ
الذي ٰلينفد ابد هاٰلبدين تمجي ِد التعظيم و التشريف و التكريم و العز و العل ٰو و الكمال و الرفعة في
صنوف العبادات و انواع الطاعات و اجناس اٰلعتقادات كما
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هو اهله و كما ينبغي لكرم وجهه و ع ٰز جٰلله ،
تصاريف اللٰغة من الحسن و الرضا
و اَ ٰما ما تق ٰدم من معاني الكرم علي حسب استعماٰلت لفظ الكرم في
ِ
ۤ
الفضائل و الفواضل و شرف النب ٰوة و العلم و العدل و الرياسات و
و كثرة النفع و الخير و الشرف و
بذل المعروف و ۤ
ٰ
سخاء النفس في ايثار الغير بالخير و محبٰة النفس للقيام باوامر ّللا و اجتناب نواهيه و
مداراة اٰلغيار لحفظ الدنيا و الدين و ما ذكر في اكرام الضيف كما تق ٰدم و ما ذكر في مكارم اخٰلق
النبي صلي ّللا عليه و آله من اليقين و القناعة و الصبر و الشكر و الحلم و حسن الخلق و السخاء و
ۤ
الغيرة و الشجاعة و المر ٰوة و ما ورد ٰ
ان الكرم قلب المؤمن ٰلنه معدن التقوي و الكرم هنا بسكون الراء
ٰ
ٰ
ٰلختٰلف
من الكرم بفتحها فهي و َما اشبهها من الصِّ فَات الحميدة فهي آثار كرم ّللا الفِعْلي و اِنما اختلفت
ِ
َم ۤ
قوابلها و كل واح ٍد من هذه المعاني له مراتب مختلفة في الق ٰوة و الضٰعف علي حسب مراتب
حالِّها و َ

َمحالٰها صاعدة و نازلة فاذا اعتبر المتوسٰم ۤ
حقائق صاع ِدها وجدَها غير متناهية في مراتب الصعود و
وجدَها غير متناهية في مراتب النزول و لمتخرج بترامي ضعفها عن
نازلها َ
الشرف و اذا اعتبر مراتب ِ
اصل الشرف بل حيث ما يوجد موجود فٰليفارقه شيء منه علي حسبه الي ان يفني الوجود بل لوٰل
اصل هذا الكرم لميوجد موجود ٰلن الوجود فرع الكرم فٰليوجد الوجود حيث يُفقد الكرم فالكرم اصل
ت ٰلتتوهَّ ُمها اٰلوهام و ٰلتنال صفتها اٰلفهام و اعلي ما
كل خير و لقد اشتمل ادني مراتبه علي خيرا ٍ
ۤ
ۤ
ۤ
يمكن ان يعرف من ذلك ما اوقف ٰ
ّللا عليه اولياءه عليهم السٰلم من عجائب مظاهر كرمه و هو حقائق
اشرت الي ظاهره ۤ
ُ
بدقائق اٰلشارات فل ٰما عرفوا و اشرفوا من الباب الذي فتح لهم نظروا من مثل َس ٰم
ما
ۤ
ٰ
اٰلبرة الي ما شاء ّللاُ من نور الكرم
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فشكروا ٰ
ّللاَ فشكر لهم ما شكروه به و اثنوا عليه بممادح ما هو اهله من الكرم و هو قوله عليه السٰلم و
مجٰدتم كرمه .
و قوله عليه السٰلم  :و اَ ْد َم ْنتُ ْم ذكره ،
واضب ( واظب ظ ) عليه و الذكر الحقيقي
اَ ْدمنَ بمعني اَدَا َم كما َذ َك َرهُ الشارح (ره) و بمعني ٰلزم و
َ
هو التوحيد الحقيقي الذي هو معرفة النفس اذ ليس ٰلل من عبده ذكر اعلي منه و ٰل اشرف منه ٰلنٰه
اثبات الثابت بٰل اثبات و نفي المنفي بٰل نفي فهو ذكر ٰ
ّللا اٰلكبر و دونه استغراق وجوداته في القيام
باوامره و نواهيه كما امر سبحانه بان يذكره بامتثال اوامره و اجتناب نواهيه فٰلتعرض طاعة ٰاٰل و
ّللا و انه امره بها فيفعلها و ٰل معصية ٰاٰل و يذكر ٰ
يذكر ٰ
ّللا و انه نهي عنها فيتركها و هو الذكر الكثير
كما قال تعالي و الذاكرين ٰ
ّللا كثيرا و الذاكرات و سئل النبي صلي ّللا عليه و آله فقال ما معناه ليس هو
ّللا اكبر و ان كان ذكرا و لكن ان تذكر ٰ
ّللا و ٰ
ّللا و الحمد ٰلل و ٰل اله اٰل ٰ
سبحان ٰ
ّللا عند الطاعة فتفعلها
و عند المعصية فتتركها فاذا لميكن فعل مأمور به او منهي عنه فقلبُه يذكر ٰ
ّللا في وجدانه كما اختصٰ به
نبيٰه صلي ٰ
نفسك تضرٰعا و خيفة و دون الجهر من القول
ّللا عليه و آله في قوله تعاليو اذكر ربٰك في ِ
في الغد ٰو و هاٰلصال و ٰلتكن من الغافلين و في مخلوقاته بالتف ٰكر فيها و ما اودع من العبر و هاٰليات
ْلولي اْللباب كما قال تعالي ٰ
ان في خلق السموات و اٰلرض الي ان قال تعالي و يتفكرون في خلق
السموات و اٰلرض ربٰنا ماخلقتَ هذا باطٰل و هذا احد وجوه التف ٰكر ٰ
فان العارفمرٰة ينظر في وجوه
الحكمة في وجود المصنوعات فيقول ماخلقتَ هذا باطٰل و مرٰة ينظر ما فيها من العبر الدالة علي فناءۤ
الدنيا و ۤ
بقاء هاٰلخرة و سرعة هجوم الموت كما قال اولمينظروا في ملكوت السموات و اْلرض و ما
خلق ٰ
ّللا من شيء
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ب فيها من ادلٰة العلوم علي كل مسئلة اصليٰة
و ان عسي ان يكون قد اقترب اجلهم و مرٰة ينظر فيما ُكتِ َ
او فرعيٰة يعرفها اَ ْهل العلم عليهم السٰلم و َم ْن علٰموه ِم ْن شيعتهم ما علٰموه و هو قوله تعالي و تلك
ص ْمتُه فكر و
اٰلمثال نضربها للناس و مايعقلها ٰاٰل العالمون و هذا معني قوله عليه السٰلم المؤمن َ
كٰلمه ذكر و نظره اعتبار و مرٰة ينظر ما فيها من عٰلمات الحوادث المتج ٰددة و ۤ
الغائبة عن المشاهدة و
ما اشبه ذلك فيستنبط من تلك هاٰليات صحة اٰلعمال و اٰلخٰلص و الزهد و التقوي و العلوم و
اٰلعتقادات التي هي اُسُّ الديانات و العبادات و مبدأ الطاعات و نهاياتها كما قال عليه السٰلم و ما
يضمر النبي افضل من اجتهاد المجتهدين و ذلك قوله صلي ٰ
ّللا عليه و آله تف ٰكر ساعة خير من عبادة
سن ٍة و يكون لسانه رطبا بذكر ٰ
ّللاِ ْلنٰه ا ٰما في صلوة و هو يسبح و يذكر و يقرأ و ا ٰما في كٰلم في امر

الكٰلم و ٰاٰل فلسانه ذاكر ٰاٰل في حال
ُول
معيش ٍة و هو ذكر اذا حبس كٰل َمهُ علي ما يَع ْ۪ني ِه و ت ََركَ فض َ
ِ
ٰ
النوم فان نيٰته و سبحته اذا وضعها تحت رأسه تسبٰح للسانه و اٰل في فكر يشغله النٰطق عنه فانٰه يسبٰح
ان المؤمن ٰليغفل عن ذكر ٰ
اي خياله و فكره للسانه فقد تقرٰر ٰ
ذكر و كل
ّللا ابدا ْلنٰه ينتقل من ذكر الي ٍ
مرتبة من مراتب الخير فهم عليهم السٰلم اصلها و فرعها و مبدؤها و غايتها و لهم في كل مرتب ٍة من
المراتب المرضية مراتب ٰليصل اليها خلق غيرهم و ٰليدانيها فهم علي الحقيقة هم المديمون ذكر ٰ
ّللا و
ضبُون ( المواظبون ظ ) عليه بل ورد عنهم ٰ
ان مقامهم اعلي من مقام الذاكرين و
المٰلزمون له و الموا ِ
انٰما هم ابدا عند ٰ
ّللا كما روي عن الصادق عليه السٰلم و قد ذكرناه سابقا و نذكره هنا تخفيفا للمؤنة عن
المراجعة قال عليه السٰلم يا مفضٰل قوله تعالي و له من في السموات و اٰلرض و من عنده
ٰليستكبرون عن عبادته و ٰليستحسرون يسبحون الليل و النهار ٰليفترون الي ان قال (ع) الستم
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ۤ
المٰلئكة و من في اٰلرض هم الجن و البشر و كل ذي حركة فمن
تعلمون ان من في السماوات هم
الذين قال و من عنده قد خرجوا من جملة المٰلئكة و الجن و البشر و كل ذي حركة فنحن الذين كنٰا
عنده الحديث  ،فقد اخبر انهم الذين عنده في هاٰلية و قد ذكر تعالي فيها ان من عنده يسبٰحون الليل و
النهار ٰليفترون و ٰل ش ٰ
ك انٰهم علي الحقيقة هم الٰذين ٰليأخذهم سهو الغفٰلت فهم الذين ادمنوا ذكره علي
اختٰلف مراتبه و علي اختٰلف معاني اٰلدمان من اٰلدامة التي هي عدم ترك شي ٍء و المٰلزمة التي هي
المسابقة و المبادرة الي ما يرد منه عند ا ٰول وجدانه و المواضبة ( المواظبة ظ ) التي هي المحافظة
علي اوقاته و هم عليهم السٰلم السٰابقون الي الخيرات و قادة السٰابقين الي اعالي الدرجات .
قال عليه السٰلم  :و و ٰكدتم ميثاقه و احكمتم عقد طاعته ،
قال الشارح (ره) و و ٰكدتم ميثاقه الٰذي اخذ ٰ
ّللا تعالي من بنيه ادم من ظهورهم كما نطقت به هاٰلية و
الروايات و التذكير بالنظر الي ۤ
خواصِّ اصحابهم الذين خلعوا جلباب الشهوات عن انفسهم بالرياضات
ت مفي ٌد لليقين فكأنهم ذكروا و احكمتم عقد طاعته
ظاهر و بالنظر الي غيرهم فقولهم مع تأيٰدهم بالمعجزا ِ
بالمواعظ الشافي ِة او مع اخذ البيعة عنهم او بالتبليغ مع المعجزات و النصوص او باقامة الحدود بالنظر
الي بعضهم صلوات ٰ
ّللا عليهم انتهي .
وكد بمعني اكد و التوكيد التقوية و التوثيق و في القاموس و التوكيد افصح من التأكيد و تو ٰكد و تأ ٰكد
بمعني و الميثاق هو اليمين المؤ ٰكدة ْلنٰها يستوثق بها او العهد المؤكد باليمين او مطلق العهد و يستعمل
معان متع ٰددة كلها ترجع الي مطلق العهد منها العقد كما قال تعالي و اخذن منكم ميثاقا
في
ٍ
ْ
غليظا و منها تبليغ الرسالة قال تعالي و اذ اخذنا من النبِيٰين ميثاقهم اي تبليغ الرسالة
صفحه ٤٠
ۤ
الدعاء الي التوحيد و المراد بالميثاق هو المأخوذ في الذر كما قال تعالي و اذ اخذ ربٰك من بنيه ادم
و
ه
ٰ
من ظهورهم ذ ٰريٰتهم و اشهدهم علي انفسهم قالوا بلي اٰليات  ،و انما قال من ظهورهم ذ ٰريٰتهم و لميقل
بحرف ْلنه اخذه
شخص اوٰلده كما اخذهم في هذه الدنيا حرفا
من ظهره ٰلنٰه سبحانه اخذ من ظهر ك ٰل
ٍ
ٍ
ب ا ٰمه فهو اخذ بالتوالد كما في الدنيا و ل ٰما كلٰفهم رجعهم الي اصٰلب ۤ
ب ابيه و ۤ
آبائهم و
ترائ ِ
من صل ِ
ۤ
ۤ
ٰ
ترائب ا ٰمهاتهم و هو تأويل قوله تعالي يخرج من بين الصلب و الترائب انه علي رجعه لقادر و ا ٰما
المسيح عليه السٰلم فانٰه ل ٰما مسح علي ظهر آدم و ذريٰته و اخرج من ظهورهم ذريٰتهم بالمسح المعبٰر
عنه بالوٰلدة المعنويٰة و كلٰفهم و رجعهم الي اصٰلب ۤابائهم في صلب آدم لميرجع عيسي عليه السٰلم
فس ٰمي المسيح ۤ
ينتف حكمه باٰلرجاع و الميثاق المأخوذ في ٰ
الذر هو جميع ما يريد
لبقاء المسح عليه َو لم ِ

ٰ
ّللا من جميع خلقه من حيوان و نبات و جماد و من فتٰش عن ذلك في القرءان و السنٰة وجد ذلك اظهر
بنفس ۪ه
من الشمس في رابعة النٰهار لمن كان له قلب او القي السمع و هو شهيد و من انكر ذلك فقد اَ ْخطَ َر ِ
و الواجب علي المؤمن الذي ي ٰدعي انٰه من رعيٰة محمد و اهل بيته صلٰي ٰ
ّللا عليه و عليهم انٰه اذا سمع
ق ان يتفهٰم و ٰليسارع باٰلنكار فان لميفهم فٰلينكر ما ٰليفهم بل ٰ
ما ٰليحت ِمله من اهل الح ٰ
كذبوا بما
ٰ
لميحيطوا بعلمه و ل ٰمايأتهم تأويله و في التوحيد باسناده الي ابيبصير عن ابيعبدّللا عليه السٰلم قال
اخبرني عن ٰ
ُ
فقلت متي قال
ّللا عز و جل هل يراه المؤمن يوم القيمة قال نعم و قد رأوه قبل يوم القيمة
ُ
الست بربٰكم قالوا بلي ثم سكتَ ساعة ثم قال و ٰ
ان المؤمنين يرونه في الدنيا قبل يوم القيمة
حين قال لهم
فقلت له ج ِع ُ
ُ
لت فداك فأح ٰدث بها عنك فقال ٰل فانٰك اذا حدٰثتَ
الستَ تراه في وقتك هذا قال ابوبصير
صفحه ٤١
به فانكره من ِك ٌر جاه ٌل بمعني ما تقول ث ٰم ق ٰدر ٰ
ان ذلك تشبيهٌ كفر و ليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين
تعالي ٰ
ّللا عما يصفه المشبٰهون و الملحدون  ،فتأ ٰمل في قوله عليه السٰلم فانكره منكر جاهل بمعني ما
تقول يعني انٰه يقول ان ٰ
ّللا يراه المؤمن بقلبه و ذلك الجاهل يق ٰدر ان ذلك تشبيه فانه بهذا اٰلنكار و
التقدير يكون كافرا مع انه يريد به التنزيه علي زعمه لكنه مخالف للواقع فما ظنٰك بانكار هذا المشهد
العظيم الذي نطق به القرءان صريحا و وردت به اٰلخبار المتواترة معني و الحاصل ان اٰلخبار
الواردة في ذكر الميثاق المأخوذ كثيرة ج ٰدا و اريد ان اذكر شيئا منها يفهم العارف المنصف ان الميثاق
المأخوذ هو جميع التكاليف و ما يريد ٰ
ّللا سبحانه من عباده و ٰ
ان المأخوذ عليهم هو جميع الخلق من
ان ٰ
الحيوانات و النباتات و الجمادات فمن اٰلخبار عن حمران عن ابيجعفر عليه السٰلم قال ٰ
ّللا تبارك
ماء عذبا و ماء مالحا فامتزج ۤ
حيث خلق الخلق خلق ۤ
ُ
الماءان فاخذ طينا من اديم اٰلرض فعركه
و تعالي
عركا شديدا فقال ْلصحاب اليمين و هم ٰ
كالذر يدبٰون الي الجنٰ ِة بسٰلم و قال ْلصحاب الشمال الي النار
ُ
الست بربٰكم قالوا بلي شهدنا ان تقولوا يوم القيمة انٰا كنا عن هذا غافلين ثم اخذ الميثاق
و ٰلا هبالي ثم قال
ُ
الست بربكم فان هذا مح ٰمد رسولي و ٰ
ان هذا علي اميرالمؤمنين قالوا بلي فثبت لهم
علي النبيٰين فقال
ۤ
ٰ
النبوة و اخذ الميثاق علي اولي العزم اني ربٰكم و مح ٰمد رسولي و علي اميرالمؤمنين و اوصياؤه من
بعده وٰلة امري و خ ٰزان علمي عليهم السٰلم و ان المهد ٰ
ي به انتصر لديني و اظهر به دولتي و انتقم به
من ۤ
اعدائي و اُ ْعبَ ُد به طوعا و كرها قالوا اقررنا به يا ربٰ و شهدنا و لميجحد آدم و لميعزم فثبتت
ۤ
لهؤٰلء الخمسة و لميكن هٰلدم عزم علي اٰلقرار به و هو قوله تعالي و لقد عهدنا الي آدم من قبل
العزيمة
َسي و لمنجد له
فن َ
صفحه ٤2
عزما قال انٰما هو فترك ثم امر نارا فاجٰجت فقال ٰلصحاب الشمال ادخلوها فهابوها فقال ٰلصحاب
اليمين ادخلُوها فدخلوها فكانت عليهم بردا و سٰلما فقال اصحاب الشمال يا رب اقِلنا فقال قد اقل ْت ُكم
ۤ
الدعاء بعد صلوة
اذهبوا فادخلوها فهابُوهَا فَث َّ َم ثبتت الطاعة و الوٰلية و المعصية  ،و في التهذيب في
الغدير عن الصادق عليه السٰلم و مننتَ علينا بشهادة اٰلخٰلص لك بمواٰلت ۤ
اوليائك الهداة المهديين من
بعد النذير المنذر و السراج المنير و اكملتَ الدين ۤ
بمواٰلتهم و البراءة من عدوهم و اتممتَ علينا النعمة
التي جدٰدتَ لنا عهدك و ذ ٰكرتنا ميثاقك المأخوذ منٰا في مبد ِء خلقِك ايٰانا و جعلتنا من اهل اٰلجابة و
ذكرك فانٰك قلت و اذ اخذ َربُّك من بنيه ادم من ظهورهم ُذ ٰريٰتهم و
نسنا َ
ذ ٰكرتنا العه َد و الميثاق و لمتُ ِ
الست بربكم قالوا بلي شهدنا بمنِّكَ و لطفِك بانٰك انت ٰ
ُ
ّللاُ ٰل اله اٰل انت ربٰنا و محمد
اشهدهم علي انفسهم
ٰ
عب ُدك و رسولك نبيُّنا و علي اميرالمؤمنين و الحجة العظمي و آيتك الكبري و النبأ العظي ُم الذي هم فيه

ٰ
مختلفون و عنه مسئولون و في الكافي باسناده عن عبدالرحمن ٰ
عبدّللا عليه السٰلم قال
الحذا عن ابي
كان علي بن الحسين عليه السٰلم ٰليري بالعزل بأسا اتقرأ هذه هاٰلية و اذ اخذ ربك من بنيه ادم من
الست بربِّكم قالُوا بلي فك ٰل شيء اخذ ٰ
ُ
ّللا منه الميثاق فهو خارج
ظهورهم ذ ٰريٰتهم و اشهدهم علي انفسهم
و ان كان علي صخرة ص ٰم ۤاء .
ۤ
الدعاء و اتممتَ علينا النعمة التي ج ٰددت لنا عهدك و ذكرتنا ميثاقك
اقول قول الصادق عليه السٰلم في
ٰ
المأخوذ منا في مبدء خلقك ايٰانا يريد به ٰ
ان ما اخذه رسول ّللا يوم الغدير هو تجديد النعمة التي هي
عهدك و هو تذكيرك ايٰانا ميثاقك في الذر الذي هو مبدء خلقك ايانا و اشار الي ان ذلك العهد في الذر
ّللا صلي ٰ
ان المبلغ هنا و هناك رسول ٰ
هو هذا العهد يوم الغدير و ٰ
ّللا عليه
صفحه ٤3
و آله عن ٰ
ّللا تعالي و انٰه لميزد عما كان هناك و لمينقص و ان هذا المشهد صورة ذلك المشهد و
ان قبوله هنا يكون ممن لمينسه ٰ
ظاهره و ان هذا هو ذكر ٰ
ّللا و ٰ
ّللا ذكره و انه بهذا القبول الذي هو
ٰ
المكذب هنا هو المكذب هناك كما قال
ظاهر ذلك القبول جعلهم من اهل اٰلجابة في المشهدين و ان
تعالي فماكانوا ليؤمنوا بما ٰ
كذبوا به من قبل يعني انٰهم كذبوا هناك فكيف يؤمنون هنا و قوله عليه السٰلم
ۤ
في الحديث بعد هذا و ان كان علي صخرة ص ٰماء  ،فيه تلويحان احدهما ٰ
ان المنافقين يكون منهم هنا ما
ۤ
الصماء قلوبهم القاسية فهي كالحجارة اوْ اش ٰد قسوة و ثانيهما ان الصٰخرة
كان منهم هناك و الصخرة
ۤ
الصماء قد اخذ عليها الميثاق و ٰاٰل لماخرجت و لميحسن ايجاد ما ليس بمكلٰف و قد اشرنا الي هذا الوجه
في ۤ
ٰ
ُ
اباعبدّللا عليه السٰلم ْل ٰ
ي
سألت
رسائلنا خصوصا هذا الشرح  .و فيه باسناده الي بكير بن اعين قال
علة وضع الحجر في الركن الذي هو فيه و لميوضع في غيره و ْل ٰ
ي عل ٍة يُقَبٰل و ْلي علة اخرج من
الجنٰة و وضع الميثاق و العهد فيه و لميوضع في غيره و كيف السبب في ذلك تخبرني جعلني ٰ
ّللا فداك
فان تف ٰكري فيه لعجب قال فقال سألتَ و اعضلتَ و استقصيتَ فافهم الجواب و فرٰغ قلبك و اَصْ ِغ سمعك
اخبرك ۤ
ان ٰ
انشاء ٰ
ّللا ٰ
ّللا تبارك و تعالي وضع الحجر اٰلسود و هو جوهرة اخرجت من الجنٰة الي آد َم
صلي ٰ
ّللا عليه فوضعت في ذلك الركن لعلٰة الميثاق و ذلك انه ل ٰما اخ َذ من بنيه ادم من ظهورهم ذرٰيتهم
ۤ
حين اخذ ٰ
ّللا عليهم الميثاق في ذلك المكان ترائَا لهم و في ذلك المكان يهبط الطير علي القائم عليه
ۤ
السٰلم فأ ٰول ما يُبايعه ذلك الطير و هو ٰ
وّللا جبريل عليه السٰلم و الي ذلك المكان يسند القائم عليه
ۤ
السٰلم ظهره و هو الحجٰة و الدليل علي القائم عليه السٰلم و هو الشاهد لمن وافَي في
صفحه ٤٤
ي اليه الميثاق و العهد الذي اخ َذ ٰ
ّللاُ عز و جل علي العباد و اما القُ ْبلَةُ
ذلك المكان و الشاهد علي َمن ا ٰد َ
ٰ
و اٰللتماس فلعلٰة العهد تجديدا لذلكَ العهد و الميثاق و تجديدا للبيعة ليؤدوا اليه العهد الذي اخذ ّللا عليهم
في الميثاق فيأتوه في ك ٰل سن ٍة و يؤدوا اليه ذلك العهد و اٰلمانة التي اخذ ٰ
ّللا عليهم اٰلتري انٰك تقول
امانتي ا ٰديتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ٰ
وّللاِ مايؤدي ذلك احد غير شيعتنا و ٰلحفظ ذلك ال َعهد
و الميثاق اح ٌد غير شيعتنا و انهم ليأتوه فيعرفهم و يأتيه غيرهم فينكرهم و ٰ
يكذبهم و ذلك انه لميحفظ ذلك
وّللاِ يشهد بالخفر و الجحود و الحجٰة البالغة من ٰ
وّللاِ يشهد و عليهم ٰ
غيركم فلكم ٰ
ّللاِ عليهم يوم القيمة
ٌ
ۤ
لسان ناطق و عينان في صورته اٰلولي يعرفه الخلق و ٰلينكره يشهد لمن وافاه و ج ٰدد العهد
يجيء و له
ۤ
و الميثاق عنده بحفظ العهد و الميثاق و اداء اٰلمانة و يشهد علي كل من انكر و جح َد و ن َِس َي الميثاق
بالكفر و اٰلنكار و اما علة ما اخرجه ٰ
ّللا من الجنٰة فهل تدري ما كان الحجر ُ
قلت ٰل قال كان ملكا من
ۤ
ۤ
ۤ
ّللا فلما اخذ ٰ
المٰلئكة عند ٰ
المٰلئكة الميثاق كان ا ٰول من آمن به و اقر ذلك الملك فاتٰخذه
ّللا من
عظماء

ٰ
ّللا اَمينا علي جميع خلقه فالقمه الميثاق و اودعه عنده و استعبد الخلق ان يج ٰددوا عنده في كل سنة
ّللا عز و جل عليهم ثم جعله ٰ
اٰلقرار بالميثاق و العهد الذي اخذ ٰ
ّللا مع آدم في الجنة يذ ٰكره الميثاق و
ّللا العهد و الميثاق الذي اخذ ٰ
يج ٰدد عنده اٰلقرار في كل سنة فل ٰما عصي آدم و اخرج من الجنة انساه ٰ
ّللاُ
ّللا عليه و آله و لوصيه عليه السٰلم و جعله ۤتائها حيران فل ٰما تاب ٰ
عليه و علي ولده لمح ٰمد صلي ٰ
ّللا
ۤ
بيضاء فرماه من الجنة الي آدم و هو بأرض الهند فل ٰما نظر
علي آدم ح ٰول ذلك الملك في صورة درٰة
ٰ
س اليه و هو ٰليعرفه باكثر انه جوهرة فانطقه ّللا عز و جل فقال له يا آدم اتعرفني
اليه اَنِ َ
صفحه ٤٥
قال ٰل قال اجل استحوذ عليك الشيطان فانساك ذكر ربٰك ث ٰم تح ٰول الي صورته التي كان مع آدم (ع)
ق و هبكي و خضع له و قبٰلَهُ و ج ٰدد
في الجنٰة فقال هٰلدم اين العهد و الميثاق فوثَب اليه آدم و ذكر الميثا َ
ۤ
اٰلقرار بالعهد و الميثاق ثم ح ٰوله ه ٰ
ۤ
تضيء فحمله آدم
بيضاء صافية
ّللاُ عز و جل الي جوهر الحجر ُدرٰة
عليه السٰلم علي عاتقه اجٰلٰل له و تعظيما فكان اذا اعيي حمله عنه جبرئل (ع) حتي وافي به مكة
فمازال يأنس به بمكة و يجدد اٰلقرار له في ك ٰل يوم و ليل ٍة ثم ان ٰ
ّللا عز و جل ل ٰما بني الكعبة وضع
الحجر في ذلك المكان ٰلنه تبارك و تعالي حين اخذ الميثاق من ولد آدم اخذه في ذلك المكان و في ذلك
المكان القَم الملكَ الميثاق و لذلك وضع في ذلك الركن و نحٰي آدم من مكان البيت الي الصَّفا و ح ٰوا الي
المروة و وضع الحجر في ذلك الركن فل ٰما نظر آدم من الصفا و قد وضع في الركن كبٰر ه ٰ
ّللاَ و هلٰله و
مجٰده و لذلك جرت السنٰة بالتكبير و استقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا فان ٰ
ّللا اودعه الميثاق و
ۤ
ّللا عز و جل ل ٰما اَخذ الميثاق له بالربوبيَّة و لمحمد صلٰي ٰ
المٰلئكة ٰلن ٰ
ّللا عليه و
العهد دون غيره من
ۤ
ۤ
المٰلئكة فا ٰول من اسرع الي
آله بالرسال ِة و النب ٰوة و لعل ٰي عليه السٰلم بالوصيٰة اصطكت فرائص
ه
اختارهُ ٰ
اٰلقرار ذلك الملك و لميكن فيهم اش ٰد حبا لمح ٰمد و آلمحمد صلي ٰ
ّللا
ّللا عليه و عليهم منه فلذلِكَ
َ
من بينهم و القمه الميثاق و هو يجييء يوم القيمة و له لسان ناطق و عين ناظرة يشهد لك ٰل َمن وافاه الي
ٰ
عبدّللا عليه السٰلم انٰه قال ل ٰما اراد ان
ذلك المكان و حفظ الميثاق و فيه باسناده عن داود الرقٰي عن ابي
ّللا صلي ٰ
يخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال لهم من ربكم فاول من نطق رسول ٰ
ّللا عليه و آله و
ۤ
للمٰلئِكة
اميرالمؤمنين عليه السٰلم و اٰلئمة عليهم السٰلم فقالوا انت ربُّنَا فح ٰملهم العلم و ال ٰدين ثم قال
هؤٰلء حملةُ ديني و علمي و اُ َم ۤنائي
صفحه ٤6
ۤ
لهؤٰلء بالوٰلية و الطٰاعة فقالوا نعم ربَّنا
في خلقي و هم المسئولون ثم قال لبنيه ادم اقرٰوا ِ ٰللِ بالعبوديٰة و
ۤ
ۤ
اقررنا فقال ٰ
المٰلئكة شهدنا قال علي ٰاٰل تقولوا غدا انا كنٰا عن هذا غافلين او
للمٰلئِكة اشهدوا فقالت
ّللاُ
تقولوا هاٰلية يا دا ُود ِوٰليتُنَا مؤ ٰكدة عليهم في الميثاق و روي الق ٰمي سئل الرضا عليه السٰلم ع ٰمن كلٰم ٰ
ّللا
الجن َو ٰل من اٰلنس فقال السموات و اٰلرض في قوله ائتِ هيا طوعا او كرها قالتا اَتينا ۤ
ٰ
طائِعين .
ٰل من
ۤ
ٰ
فان من تتبٰع اٰلحاديث وجد ٰ
و بالجملة ٰ
ق ِمنَ اٰلنس و الجن و المٰلئكة و
ان ّللا قد اخذ علي جميع ما خل َ
ان ك ٰل ما سواهم ٰليعرف شيئا من طاع ِة ّللاِٰ
الحيوانات و النباتات و الجمادات طاعتهم عليهم السٰلم َو َّ
ٰ
ٰ
ٰاٰل عن امرهم و بتعليمهم و هدايتهم مثل ما تق ٰدم من حديث جابر بن عبدّللا من قوله صلي ّللا عليه و آله
ۤ
عام ٰلتعرف تسبيحا و ٰل تقديسا و ٰل تمجيدا فسبٰحنا فسب ْ
َّحت شيعتُنا
الي ان قال فمكثت
المٰلئكة مائة ٍ
ۤ
ۤ
المٰلئكة الي ان قال (ص) و كانت المٰلئكة ٰلتعرف تسبيحا و ٰل تقديسا من قبل تسبيحنا و
فسبٰحت
ۤ
ٰ
س عنه صلي ّللا عليه و آله الي ان قال (ص) و كبٰرنا فكبٰرت المٰلئكة
تسبيح شيعتِنا و في رواية ابنعبا ٍ
ۤ
ٰ
المٰلئكة تتعلٰم مناٰ
و كان ذلك من تعليمي و تعليم علي عليه السٰلم و كان ذلك في علم ّللا السابق ان

التسبيح و التهليل و كل شيء يسبٰح ٰ
ّللا و يكبٰره و يهلٰله بتعليمي و تعليم علي عليه السٰلم  ،فقوله (ص)
و كل شيء يسبٰح ٰ
ّللا الخ  ،هو كقوله تعالي و ان من شيء ٰاٰل يسبِّح بحمده فيدخل في هاٰلية كل شيء من
الحيوانات و النباتات و الجمادات و كلها تسبٰح بتعليمه (ص) و تعليم علي (ع) و ليس ذلك ٰاٰل ٰلخذ
الميثاق لهما و لٰلئمة عليهم السٰلم علي جميع الخلق و مثل اٰلخبار المتكثرة ال ٰد ۤالة علي ان ۤ
الماء اٰلجاج
لميقبل وٰليتهم و اٰلرض السٰبخة كذلك عرضت وٰليتهم
صفحه ٤٧
ۤ
اٰلشياء ال ُمرٰة انٰما كانت ُمرَّة ْلنٰها لمتقبل وٰليتَهُ ْم و هي في اخبارنا
عليها فلمتقبلها فكانت سبخة و كذلك
كثيرة و قد روي هذا من طرق ۤ
العا ٰمة و هو عن انس بن مالك قال دفع عل ٰي بن ابيطالب الي بٰلل
ُ
فاشتريت به فاخذ بط ۪يٰخَ ة فق َّو َرها فوجدَها ُمرٰة فقال يا بٰلل ُر ٰد هذا الي
درهما ليشتري به بطٰيخا قال
ان ٰ
ّللا صلي ٰ
ان رسول ٰ
ّللا عليه و آله و سلٰم قال لي ٰ
صاحبه و أتِني بالدرهم ٰ
ّللاَ اخ َذ ُحب َّك علي البشر و
ب و طاب و ما لميُحبٰك خَ ب َ
اظن ٰ
ُث و م َّر و انٰي ٰ
ان هذا
ال ٰشجر َو الثٰ َمر و البَ ْذ ِر فما
اجاب الي ُحبِّك َع ُذ َ
َ
م ٰما ٰليُ ِحبُّني اخرجه ال ُم ٰٰل في سيرته و فيه دٰللة علي َّ
ْب الحادث اذا كان م ٰما يطٰل ُع به علي العيب
ان ال َعي َ
القديم ٰليمنع من ال َّر ِّد انتهي .
ان جميع الخلق قد اُخذ عليهم الميثاق بالوٰلية لهم في ٰ
اقول قد قلنا لك ٰ
الذر حين جمع الخٰلئق فدعاهم
الي اٰلقرار بما اخذ عليهم من التٰوحيد و قد ذكرنا اَ ٰن شرط التوحيد وٰليتهم اذ ٰليوجد الشيء و ٰليتحقٰق
الح ِّ
ق لخلقه و ذلك الوصف له مقامان :
اٰل باركانه و هم اركان التوحيْد ٰلن التٰوحيد حقيقة هو وصف َ
احدهما جسد التوحيد و هيكله و هو من نورهم و شعاع ضوءهم و هو قول علي عليه السٰلم لكميل نور
وحيد و ابدانه و اش هباحه فيمن
اشرق من صبح اٰلزل فيلوح علي هياكل التوحيد آثاره ۤفاثاره اجساد التٰ ۪
وحيد هيئاتهم و اش هباههم ٰلنٰها حقيقة هي
سواهم فهي تلوح و تظهر علي هيئة هياكل التوحيد و هياكل التٰ ۪
هيئة ذلك الوصف المحدث الٰذي ليس كمثله شيء كما قال الحجٰة عليه الس هٰٰلم في ه
دعاء رجب هٰل فرق
بينك و بين هها ٰاٰل انٰهم عبادك و خلقك  ،فابان بقوله ٰل فرق بينك و بينها ٰ
بان ذلك الوصف و تلك الهيئة
ليس كمثله شيء و ابان بقوله ٰاٰل انٰهم عبادك و خلقك ٰ
ان ذلك الوصف و تلك الهيئة محدَث مخلوق
هٰليشابه
صفحه ٤٨
ۤ
ُمحدَثا مخلوقا و ذ ٰكر الضمير في المستثني لبيان ٰ
لٰلشياء انٰما هي في
ان ظهور المخلوقية المشابهة
ظواهرهم و اعاد ذكر المخلوقيٰة الفارقة بين الحق و الخلق بالتٰأنيث حيثقال فتقها و رتقها الخ  ،لبيان ٰ
ان
ۤ
تلك ه
ه
اوصافه
اٰلشياء لها انٰها في الحقيقة خلق ٰلنها
الحقائق الٰتي لمتظهر ۪فيها المخلُوقيٰة لعدم مشابهة
تعطيل لها ۪في ك ٰل ه
المخلوقة و امثاله المحدثة ثم اَ هبان ٰ
ان ليست
ان تلك المقامات التي هٰل ۪
مك ٍ
غيرهم بقوله فبهم مألتَ ۤ
ارضك حتٰي ظهر ٰاٰل اله ٰاٰل انت فكانُوا اركان التٰوحيد ا ٰما في حقٰهم
سما َءك و
َ
ه
ُ
هيئات
اٰلعلي هو ه هياكلُهُم و اشباحُهم الٰتي هي
فالتٰوحيد الٰذي هو الوصف اٰلصل ٰي اٰلَجْ هلي و ال َمثَ ُل
ذواتِهم و هو ا ٰول شبَح و ا ٰول مظهر و ا ٰما ۪في ح ٰ
ق من سواهم فاش هباحهم الٰتي ۪هي هيئات ذواتهم انما
ٰ
ْ
ٰ
ٰلحت علي هياكلهم عليهم السٰٰلم بمعني انٰها اشعٰة تلك اله هياكل و اظلتها فهي انما تق ٰو َمت بها فهم (
علي خ ) اركان التٰوحيد الهيكلي في حقٰهم و ح ٰ
ق من سواهم .
ثانيهمه ا نُور التٰوحيد و ذاتُهُ و هو وٰليتهُ ْم و هو النٰور اٰلله ۪ ٰي و هو ا ٰول ظاهر في ا ٰول مظهر و
و ۪
ه
ٰ
هو قوله عليه السٰٰلم نور اشرق من صبح اٰلزل و صبح اٰلزل هو فعل ّللا و مشيٰتُه و ذلك الصٰبح اثر
شمس اٰلزل ع ٰز و ج ٰل و هذا النور هو وصفه نفسه سبحانه لعباده بالنُّور الٰذي هو رُوح هياكل التٰوحيد

و هو غاية ما تعرٰف به لهم و مبداؤه و ُمنتهاه و هو النُّور الٰذي اوجده باعتقاداتهم الحقٰة المطابقة للواقع
عنده و باعمالهم الصٰالحة الموافقة ٰلمره و محبٰته و رضاه و احوالهم الصٰادقة و اقوالهم المنطبقة علي
اعتقاداتهم الحقٰة و اعمالهم الصٰالحة و احوالهم الصٰادقة و نيٰاتهم الخالصة ٰ
ٰلن هذه جرت منهم علي
مقتضي اوامره و اجتناب نواهيه الٰ ۪تي هي هياكل ارادته و محبٰته و ههذه اله هياكل ه هياكل نوعيٰة فهي موا ٰد
لهياكل اعمالهم و اقوالهم
صفحه ٤٩
و احوالهم و اعتقاداتهم فخلق من هذه الموا ٰد ال ٰزاكية و هذه الهياكل الطٰيبٰة مثٰل له اسكنه روحا منه كان
ذلك المثل بهذه الرٰوح مقاما له سبحانه ليس كمثله شيء هٰل فرق بينه و بينه ٰاٰل انٰه عب ُدهُ و آيتُهُ ۪في عب ِد ِه
و خلقِ ِه ظهر ٰ
وحيد و مه ا سمعتَ م ٰما ذكرنا لك و مه ا
ّللاُ به ل َم ْن تَعرَّفَ له عنهم عليهم السٰٰلم فهم اركان التٰ ۪
لمتَ ْس َمع كلٰه من ه
وٰليتهم و وٰليتهم كما سمعتَ في اٰلخ هبار و نَبٰ ْهناكَ عليه من اٰلعت هبار هي الٰتي اخذ ٰ
ّللا
ّللا و ۤ
اٰلداء الي المكلٰفين بان يلتز ُموا عبادة ٰ
بها الميثاق عليهم بالق هيام بها ْلنٰها وٰليةُ ٰ
ّللا و الطٰاعة لهم
ۤ
عليهم الس هٰٰلم فو ٰكدوا ميثاقه بان هقا ُموا ه
ه
بوٰليته ح َّ
اٰلمك ۪اني و باٰلداء و التٰبليغ الي المكلٰفين و
ق الق هيام
اعانتِهم باللٰطف في التٰبليغ و ال ٰد ۤ
حياض
تقصيراتهم و ايراد اول هيائهم
عاء و اٰلستغفار عن هَفَواتِ ِهم و ۪
َ
ه
وٰليتهم و َذوْ ِد ه
ق و كل ح ٰ
اعدائهم عن ورود هها بانكارهم و عداوتهم و هذا ايضا من الوٰلية ٰلنٰه ح ٰ
ق فمن
ه
ق صفة الوٰلية و بالج ٰر صفة ٰلل و ه
ه
ق قُرئ برفع الح ٰ
الوٰلية كما قال تعالي هنالكالوٰلية ٰلل الح ٰ
الوٰلية هي
ق من التٰوحيد و النب ٰوة و اٰلمامة و العبادات و اٰلعتقادات و جميع ما يريد ٰ
تلك الصٰفة الٰ ۪تي هي الح ٰ
ّللاُ
من عباده و يدخل ۪فيه العقد و النٰذر و العهد و اليمين و غيرها من الواجبات و المندوبات و الرخص و
ه
المباحات و اجتناب المحرٰمات و المكرو ههات و الشب ههات و هو مه ا اخذ عليهم من
جواز المكروهات و
الميثاق .
ۤ
ان التكليف في ٰ
الذر و ٰ
ان ظاهر اٰلخبار و كٰلم العلماء ٰ
بقي هنا شيء و هو ٰ
ان المراد به في الملكوت
في النٰفوس تحت اللٰوح المحفُوظ و انٰه تكليف واحد و الٰذي انطوت عليه اٰلخبار و ل ٰوحت به من
الذ ٰر اٰل ٰول و ٰ
ٰان ٰ
الذر الثٰاني و ٰ
اٰلسرار ْلولي العقول و اٰلبصار ٰ
ان المراد بهمه ا مختلف
ان الذر ذر ِ
يعرفه من عرفه بحسب مقامات الخطاب و المخاطبين فمرٰة يراد باٰل ٰول ذ ٰر
صفحه ٥٠
المعاني في العُقول و الثٰاني ذ ٰر الصٰور في النُّفُوس و بينهمه ا برزخ و هو اٰلظلٰة و ورق ه ۤ
اٰلس في
اٰلرواح و التٰكليف في اٰل ٰول كلٰ ٰي مجمل و في الثٰاني شخص ٰي مفصٰل و في البرزخ نوع ۪ ٰي مبيٰن و مرٰة
ه
اٰلجسام و بينهمه ا برزخ و هو ذ ٰر اٰلش هباح
يراد باٰل ٰول ذ ٰر الصٰور في النفوس و الثٰاني ذ ٰر البشريٰة في
في المثال و التٰكليف في اٰل ٰول نفسان ٰي و الثٰ ۪اني جسمه ان ۪ ٰي و في البرزخ في الخيال و الحسٰ المشترك و
الميثاق ه
ق ٰ
الح ٰ
مساوق للوجود ٰلنٰهمه ا متٰلزمان اذ التٰكليف امر بقبول الخير و النٰور
ان التكليف و اخذ ۪
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
اللٰذين هما الوجود للذوات و الصٰفات الذاتيٰة و الفعليٰة و نهي عن قبول الش ٰر و الظلمة اللذين هما العدم
للذوات و الصٰفات ٰ
ٰ
المقتضي
الذاتية و الفعليٰة و اٰلمر هو ال ُمقتضي لوجود المقتضي فيهمه ا و النٰهي هو
۪
لنفي المانع منهما و يتميٰز الوجودان الكون ۪ ٰي و ال ٰشرع ۪ ٰي ك ٰل منهمه ا عن هاٰلخر بق ٰوة القابليٰة و ضعفها فان
هكانت اركان القابليٰة و مش ٰخ ه
صاتها ال ٰستٰة الٰ ۪تي هي الك ٰم و الكيف و الوقت و المكان و الجهة و الرٰتبة
ناقصة في الق ٰوة و الفعل عن استكمال اٰلستعداد كان ذلك القابل وجودا تكوينيٰا و هذا هو ال ُوجود و
وحيد و ان هكانت اركان ه
القابليٰة و مش ٰخ ه
صاتها السٰتة المذكورة تا ٰمة في الق ٰوة
كشف سبحاتِ ۪ه حقيقة هيكل التٰ ۪
ُ
كشف سب هُحاته حقيقة
و الفعل باستكمال اٰلستعداد كان ذلك القابل وجودا تشريعيٰا و هذا هو التٰشريع و

نور هيكل التٰوحيد و هو نور صبح اٰلزل فالتٰكليف في اٰل ٰول غاية لل ُوجود مساوق و للوجود في الثٰاني
غاية للتشريع مساوق فتفهٰمه فانٰه من غوامض الغيب المحفوظة عن الرٰيب المن ٰزهة عن العيب .
قوله  :و احكمتم عقد طاعته ،
ٰ
ه
اٰلحكام ضبط ال ٰشيء و اتقانه و هو في اللغة و في اٰلصطٰلح كما قال البعض هو ما يص ٰح معناه و
يظهر لكل من عرف اللٰغة و علي ما كان محفوظا
صفحه ٥١
من النٰسخ او التٰخصيص او منهمه ا و علي مستقيم النٰظم السٰالم من الخلل و علي ما ٰليحتمل ٰاٰل وجها
الحبْل و البيع و العهد يعقد َش َّدهُ و عقد الحاسب ه
باصابعه و ال َع ْقد الضٰمه ان و العهد و العقدة
واحدا و عقد َ
ۤ
بالضٰم الوٰلية علي البلدة و الضٰيعة و العقار و البيعة و البناء المعقود و عقود ُعقِدت كاٰلبواب عطفت و
ه
الوثقي منه
المراد انٰهم عليهم الس هٰٰلم قد احكموا اي ضبطوا و اتقنوا عقد طاعته استمسكوا بالعروة
ه
بتعليمهم و قودهم باز ٰمة وجوداتهم الٰتي
لشيعتهم ذلك
اٰلستمساك و ضبطوه ۪
بطاعته في حقٰهم و احكموا ۪
ه
بعصي قطعو هها لهم من عليٰين من اشجار المزن و
اضوائهم الي ورود حياض الرٰضوان و َسوقهم
من
ٍّ
ۤ
بدٰللتهم ايٰاهم و سيرهم بين ايديهم و اضاءة انوارهم لهم في ظلمه ات العقبات التي في الصٰراط في
لكثير منهم اوسع م ٰما بين اٰلرض و الس ۤ
ٰماء بعد ان
سطهم ذلك الطٰريق و توسعته حتٰي هكان ۪
طريقهم و بَ ِ
ۤ
كان اد ٰ
ق من الشعرة و اح ٰد من السٰيف و ذلك البسط بال ٰدعاء لهم و انارة قلوبهم و طرد ال ٰشياطين
ۤ
المتبر ٰ۪عين عنهم و المتسلٰ ۪طين عليهم بذنوبهم بالتح ٰمل عنهم ذنوبهم و اٰلستغفار لهم حتٰي اضاءت لهم
سبل الرٰشاد و هو قوله تعالي و لك ٰل قوم ها ٍد و ضبطوا لهم عقد البيع حين باعوا ه ٰ
ّللاَ انفسهم ببذل هها ۪في
ه
وٰليتهم و طاعتهم ٰ
بان لهم الجنة و رضاهم و محبٰتهم و جوارهم في منازلهم و ل ٰما كان البائع و
العوضيْن لعدم رؤيته او احدهمه ا لعدم معرفته َو َّك َل الجاه ُل َم ْن هكانَ يعرف ما قد
المشتري اذا َج ِهٰل
َ
ۤ
جهله المو ٰكل او هكان ال ٰشراء او البيع من غير كامل كالطفل و المجنُون قام وليٰه مقامه في مصلحته
ليرتفع الغرر و يكون ذلك اِحْ هكاما و ضبطا للعقد و البيع هكانوا هم الٰذين اوجبُوا عقد بيع ۪شيعتهم انفسهم
ّللا ه
بوٰليتهم لعلمهم بما جعله ٰ
ّللا هتعالي ببذل انفسهم ۪في طاعة ٰ
علي ٰ
ّللا عوضا لشيعتهم و نيابتهم عليهم
السٰلم نيابة وٰلي ٍة هٰل وكال ٍة فهم يبيعون و هم يشترون
صفحه ٥2
ان ال ٰشيعة هم ال ُمجيبون ه
ببلي في ٰ
و هم يؤ ٰدون و هم يُربٰون ْ
فان قلت ٰ
المستجيبون في هذه
الذر و هم
۪
ال ٰدار بل قد اجاب المؤمنون و اٰلنب هي ۤاء في هذه ال ٰدار قبل وجود مح ٰم ٍد و اهل بيته ٰلنٰهم صلٰي ٰ
ّللا عليه و
ه
اٰلرحام المطهٰرة كما
عليهم حين اجاب المؤمنون من اْلمم الماضية كانوا نطفا في اٰلصٰلب ال ٰزاكية و
ذكره العبٰاس بن عبدالمطٰلب في شعره في مدح النٰب ٰي صلٰي ٰ
ّللا عليه و آله و قد تق ٰدم و ذلك في قوله :
** * ** انتَ و هٰل مضغة و ٰل َعلَق
ث ٰم هبطتَ البٰل َد ٰل بشر
َ
** * ** الجم نسرا و اهلهُ الغ ََر ُ
ق
بل نطفة تركب ال ٰسفينَ و قد
ه
تُنقل من ه
** * ** اذا مضي عالم بدا طبَق
رحم
صال ٍ
ب الي ٍ
فاذا هكانُوا قد اجابُوا في ال ٰدنيا قبل وجودهم عليهم الس هٰٰلم هجاز ان يجيبُوا ب ُدونهم في ٰ
الذر ٰ
ْلن الترتيب في
العالم طبق التٰرتيب ۪في ههذا العالم بل ما نستد ٰل علي شيء م ٰما هناك ٰاٰل بمثله م ه ٰما هُ هنا ُ
هذلك ه
قلت هذا الٰذي
يجري علي الظٰاهر من القول و ا ه ٰما علي الحقيقة فقد ذكر هنا مرارا عن اٰلدلٰة العقليٰة و
تُشير اليه انٰما ۪
ان شيعتهم خلقوا من شعاع نورهم و انٰهم يد ٰ
النٰقليٰة انٰهم عليهم السٰلم علٰة ك ٰل الخلق و ٰ
ّللا الٰتي ذكرها
في ك هتابه حيث قال قل من بيده ملكوت كل شي ٍء و المع هني ٰ
تسكينه و
ان
تحريكه و ۪
تصريف ك ٰل شي ٍء و ۪
۪

اقباله و ادباره و غيبته و حضرته و ق هيامه و قوامه و قعوده و نفاده بيد ٰ
ّللا بمعني ٰ
ان اسبابها الٰتي هي
عروض بيده سبحانه و هم يده و هم امره الٰ ۪ذي به
ق و ق هيام
ُدور و قيام
ظهور و قيام تحقٰ ٍ
ٍ
تقوم بها قيام ص ٍ
ٍ
تقوم الس ۤ
ٰماء و اٰلرض و به يقوم ك ٰل شيء فاذا عرفتَ ههذا و نظرت الي اخبارهم عرفتَ ٰ
ان ك ٰل شيء
ٰليفعل شيئا من الخير و هٰل شيئا من ال ٰش ٰر ٰاٰل بهم فالخير منهم و بهم و ال ٰش ٰر بهم هٰل منهم و قد تق ٰدم في
حديث ابنعبٰاس ٰ
ان ك ٰل شيء هٰليعرف شيئا من
صفحه ٥3
ّللا صلٰي ٰ
التٰسبيح و التٰقديس و غير ذلك ٰاٰل بتعليم رسول ٰ
ّللا عليه و آله و تعليم عل ٰي عليه الس هٰٰلم و ا ٰما
ٰ
ان ال ٰشيعة هم المجيبُون فانٰما تلك اٰلجابة صدرت بتبعيٰة فعلهم عليهم الس هٰٰلم و اجابتهم كما في قوله
ٰ
تعالي و تحسبهم ايقاظا و هم رقو ٌد و نقلبهم ذات اليمين و ذات ال ٰشمال اي الي الخير و الي الش ٰر و ان
كنت تحسب انٰهم هم الس ٰۤائرون فانهم مسيٰرون و ٰليلزم منه الجبر كما ذكرناه في ۤ
رسائلنا في بيان
المنزلة بين المنزلتين ٰ
ْلن اٰلئمة عليهم الس هٰٰلم انٰما فعلوا لهم بهم و اجابوا باستجابتهم ففعلهم في فعل
ُ
اشرت الي هذا المعني في قصيدة نظمتُها في مرثية الحسين عليه الس هٰٰلم
۪شيعتهم كالرُّ وح في الجسد و قد
في بيان ٰ
ان انصاره خرج بهم للموت حين خرج بهم للح هيوة من حيث لميعلموا فك ٰل واحد يريد الموت
لرضا الحسين عليه الس هٰٰلم و مارضي ٰاٰل رضي بذلك لهم صلوات ٰ
ّللا عليه ُ
قلت :
** * ** حياتهم في موتهم بالرٰضا
سعي القضاء في اٰلُولي
يسعي بهم
َ
ان اٰلنبياء الماضين و اممهم من المؤمنين قد استجابوا ٰلل قبل ان يوجد مح ٰمد و آله صلٰي ٰ
و ا ٰما ٰ
ّللا عليه
و آله في ال ٰدنيا فليس كذلك بل انٰهم صلٰي ٰ
ّللا عليهم يظهرون في ك ٰل عالم كما هشا ُؤا ٰلنٰهم المعلٰمون
للخلق و ٰليجُوز ان يفرض ٰ
ان احدا سبقهم علي خير قطٰ من اٰل ٰولين و هاٰلخرين كما سمعتَ من حديث
ابنعبٰاس عن النٰب ٰي صلٰي ٰ
ّللا عليه و آله و مثله قول عل ٰي عليه الس هٰٰلم في حديث السٰحابة حين سأله
ۤ
الحسن عليه السٰلم و رأينا في الهواء ملكا قائما رأسُه تحت ال ٰشمس و رجٰله في قعر البحر و له يد في
المشرق و اخري في المغرب فل ٰما نظر الينا قال اشهد ٰاٰل هاله ٰاٰل ٰ
ّللا وحده هٰل شريك له و اشهد ٰ
ان مح ٰمدا
عبده و رسوله و انٰك وص ٰي نب ٰي ٰ
ك و من ش ٰ
ّللا حقٰا حقٰا بغير ش ٰ
ك فيك فهو هكافر فقلنا يا اميرالمؤمنين من
هذا
صفحه ٥٤
الملك و ما بال هذه في المشرق و اخري في المغرب فقال عليه السٰٰلم هذا ال َملك انا اقمتُه باذن ٰ
ّللا
ۤ
ايضاء النهار فٰليزال كذلك الي يوم الق هيمة و ذلك انٰما
تعالي في هذا الموضع و و ٰكلته بظلمات اللٰيل و
ّللا تدبير امر ال ٰدنيا فانا ادبٰرها باذن ٰ
اعطاني ٰ
ّللا تعالي و قال عليه السٰٰلم في بيان معرفته بالنورانيٰة
ُ
حملت نوحا في
لسلمان و ابيذ ٰر يا سلمان و يا جندب قاٰل لبٰيك يا اميرالمؤمنين قال عليه السٰلم انا الٰذي
ُ
ُ
جاوزت موسي بن
اخرجت يونس من بطن الحُوت باذن ربٰي و انا الٰذي
السفينة بامر ربي و انا الٰذي
اخرجت ابرهيم من النٰار باذن ربٰي و انا الٰذي اجريت انهارها و فج ُ
ُ
ٰرت
عمران بامر ربٰي و انا الذي
ُّ
ُ
غرست اشجارها باذن ربٰي و انا عذاب يوم الظلة و انا المنادي من مكان قريب قد سمعها
عيونها و
ُ
ٰ
ٰ
قوم الجبٰارين و المنافقين بلغاتهم و انا الخضر عالم
الثٰقٰلن
الجن و اٰلنس و فهمه قوم اِ ۪ني َْلسمع ك ٰل ٍ
وسي و انا ُمعلٰم سليمه ان و داود و انا ذوالقرنين و انا قدرة ٰ
ُم ه
ّللا ع ٰز و ج ٰل يا سلمه ان و يا جندب قاٰل لبٰيك
ٰ
يا اميرالمؤمنين قال انا مح ٰمد و مح ٰمد انا و انا من مح ٰمد و مح ٰمد مني قال ّللا تعالي مرج البحرين
ان ميٰتنا لمي ُمت و غائبناه
يلتقيان بينهما برزخ ٰليبغيان يا سلمه ان و يا جندب قاٰل لبٰيك يا اميرالمؤمنين قال ٰ
لميغب و ان قتٰلنا لميقتلوا يا سلمه ان و يا جندب قاٰل لبٰيك يا اميرالمؤمنين قال انا امير ك ٰل مؤمن و

ٰدت بروح العظمة و انا تكلٰ ُ
مضي و من بقي و اي ُ
مؤمنة م ٰمن ه
مت علي لسان عيسي ابن مريم في المهد و
ه
ۤ
انا آدم و انا نوح و انا ابرهيم و انا ه
موسي و انا عيسي و انا مح ٰمد انتقل في الصٰور كيف اشا ُء من رأني
رأهم فقد ه
رأهم و من ه
فقد ه
ُ
ُ
ظهرت للناس في صورة واحدة لهلك ف ٰي الناسُ و قالوا هو ٰليزول
رأني و لو
و هٰليتغير و انٰما انا عبد من عباد ٰ
ّللا ت هَعالي ٰلتس ٰمونا اربابا و قولوا في فضلنا ما شئتم فانٰكم لنتبلغوا كنه
مه ا
صفحه ٥٥
ّللا و ۤ
خلفاؤه و ام هناء ٰ
ّللا و هدٰلئله و حجج ٰ
آيات ٰ
جعله ٰ
ّللا ل هنا و هٰل معشار العُشر ٰلنٰا ُ
ّللا و ائ ٰمته و وجه
يعذب ٰ
ّللا بنا ٰ
ّللا و لسان ٰ
ّللا و عين ٰ
ٰ
ّللا عباده و ب هنا يثيب و من بين خلقه طهٰرنا و اختارنا و اصطفانا و
لو قال شخصٌ ل َم و كيف و ۪فيم لكفر و اشرك ْلنٰه ٰليُسئل ع ٰما يفعل و هم يُسئلون يا سلمه ان و يا جندب
ه
ُ
ُ
ٰنت و فس ُ
قلت و ص ٰدق بمه ا بي ُ
قاٰل لبٰيك يا اميرالمؤمنين قال َمن آ َمن بما ُ
اوضحت و
شرحت و
ٰرت و
برهنت فهو مؤمن امتحن ٰ
ُ
ن ٰو ُ
ٌ
عارف مستبصر قد
ّللا قلبه لأليمان و شرح صدره لٰلسٰلم و هو
رت و
انتهي و بلغ و كمل و من ش ٰ
ك و عند و جحد و وقف و تحيٰر و ارتاب فهو مقصٰر و ناصب هيا سلمان و
ُ
اميت باذن ربٰي و انا انبٰئكم بمه ا تأكلون و ما ت ٰدخرون
يا جندب قاٰل لبٰيك هيا اميرالمؤمنين قال انا اُ ۪حيي و
ۤ
بضمائر قلوبكم و اٰلئ ٰمة من ه
اوٰلدي يعلمون و يفعلون هذا اذا احبُّوا و
في بيوتكم باذن ربٰي و انا عالم
ارا ُدوا ٰ
ٰلن كلٰنا واحد ا ٰولنا مح ٰم ٌد و آخرنا مح ٰم ٌد و اوسطنا مح ٰم ٌد و كلٰنا مح ٰم ٌد فٰلتفرٰقوا بيننا فانٰا نظهر
ۤ
ه
نحن اذا شئنا شاء ٰ
ي صورة شئ هنا باذن ٰ
ّللا ع ٰز و ج ٰل كنٰا و ُ
زمان و وقت و اوا ٍن في ا ٰ
ّللا و اذا
في ك ٰل
ٍ
ّللاُ الويل ك ٰل الويل لمن انكر فضلنا و خصوصيَّتنا و مه ا اعطانا ٰ
كره هنا كره ٰ
ّللاُ ربٰنا ٰ
ٰلن من انكر شيئا
ّللا فقد انكر قدرة ٰ
م ٰما اعطانا ٰ
ّللا ع ٰز و ج ٰل و مشيٰته في هنا الحديث  ،و اٰلستشهاد فيقوله عليه ال ٰسٰلم في
ۤ
ّللا علي سائر خلقه فٰليكون شيء بامر ٰ
ّللا  ،علي انٰه الول ٰي من ٰ
الحديث اٰل ٰول انا اقمتُه باذن ٰ
ّللا ا ٰٰل عنه
ّللا تدبير امر ال ُّدنيا فانا ادبٰر بامر ٰ
و كذلك قوله انٰما اعطاني ٰ
ّللا تعالي  ،فاذا هكان هو المدبٰر لما يتعلٰق
اٰليجادات
تدبيره لما يتعلٰق بامر التكليف بالطريق اٰلولي بالنٰظر الي من ٰليعرفه بامر ۪
باٰليْجادات كان ۪
ۤ
ٰ
ٰ
ٰ
كمه ا هو المعرُوف عند عوا ٰم الناس و انما يعرفه في ذلك بما يتعلق بالتكاليف و كذلك قوله في الحديث
الثاني انا حملت
صفحه ٥6
المنادي الخ و قوله ا ۪نٰي اسمع ك ٰل قوم الخ و قوله و انا الخضر عالم
نوحا في السٰفينة الخ و قوله انا
۪
ٰ
ه
ُ
موسي و انا معلِّم ُم ه
ه
ٰ
وسي الخ صريح في المدعي و كذا قوله و انا تكلمت علي لسان عيسي ابن مريم
اصرح و اصرح منه قوله انتقل في الصٰور كيف ۤ
زمان و
اشاء و اظهر من الك ٰل قوله فانٰا نظهر في ك ٰل
ٍ
اوان في ا ٰ
ي صور ٍة شئنا و ك ٰل هذا شواهد ما اَ َّو ْل هنا من قوله تعالي و تحسبهم ايقاظا كما َسبَق فان
وقت و
ٍ
ٰ
فهمتَ و قبلتَ و اٰل فٰلتكذب بما لمتحط به علما فتكون من اهل قوله الويل ك ٰل الويل لمن انكر فضلنا و
ّللا فقد انكر قدرة ٰ
ٰلن من انكر مه ا اعطانا ٰ
خصوصيٰتنا و ما اعطانا ٰ
ّللاُ ربٰنا ٰ
ّللا ع ٰز و ج ٰل و مشيٰته فينا
 ،و اذا اردتَ تحقيق مه ا اشرنا اليه من تأويل قوله تعالي و تحسبهم ايقاظا و هم رقود و نقلٰبهم ذات
اليمين و ذات ال ٰشمال فاعلم ٰ
ان الضٰمير الذي في نقلٰبهم المدلول عليه بالنٰون في التٰفسير الظاهر يعود
الي ٰ
ّللا تعالي و هو ضمير المتكلم و معه غيره او المعظِّ ِم نف َسهُ و المعلوم انٰه ٰليعود علي الذات البحت
الذات المعبر عنه هنا بفاعل التقليب ٰل ٰ
انٰما يعود علي مبدأ النٰسبة و هو مثال ٰ
الذات البحت علي ان
معوده المتصف بالتكلٰم بقيد التكلٰم و التعظيم غير ٰ
الذات بل هو في الحقيقة هو الذي معه غيره فهم عليهم
السٰٰلم التكلٰم و هم العظمة و هم ذلك المع فافهم و ا ٰما ٰ
ان اٰلمم الماضية اجاب المؤمنون قبل ان يوج ُدوا

فليس كذلك بل قد ورد النٰصوص بالعموم و الخصوص بانٰهم عليهم السٰلم ُخلقوا قبل كل شيء بالف
كنت نبيٰا و آدم بين ۤ
دهر و في الحديث المتٰفق عليه و هوقوله صلٰي ٰ
ّللا عليه و آله ُ
الماء و الطٰين و
ٍ
كنت وليٰا و آدم بين ۤ
ان عليٰا عليه السٰلم قال ُ
روي ابن ابيجُمهور ٰ
الماء و الطين و ما د ٰل علي انٰهم
الحجة علي ك ٰل الخلق و قد د ٰل اخبارهم عليهم السٰٰلم علي ٰ
ان الحجٰة قبل الخلق و مع الخلق و بعد
الخلق و ما ذكرنا
صفحه ٥٧
من حديث السٰحابة و حديث معرفته بالنٰورانيٰة كما م ٰر و غير ذلك م ٰما ٰليكاد ي ه
ُحصي كلٰها دالٰة علي
سبقهم علي جميع الخلق و ا ٰما اٰلستدٰلل ٰ
بان هذا التٰرتيب في ذلك العالم طبق التٰرتيب في هذا العالم فهو
ٰ
صحي ٌح و اٰلمر كذلك و لكن الظٰهور البشري من مح ٰمد متأ ٰخر عن اٰلمم الماضية و ا ٰما الظهور
الوجودي فانٰه متق ٰدم و هو الٰذي عليه المدار و ٰليتوهٰم ٰ
ان الكثيف المقابل للسٰراج هو الٰذي وجد من نور
السراج و ا ٰما مه ا بينه و بين الكثيف المقابل فليس شيئا ٰلنٰه لو لميكن شيء بينه و بين الكثيف لميكن في
لئٰليلزم وجود اٰلبعد من المبدأ قبل وجود اٰلقرب و ٰ
الكثيف اشراق لعدم الواسطة و ٰ
لئٰليلزم الفصل بين
المفيض و الفيض و لو قيل ٰ
بان ما ظهر في الكثيف هو اٰلول و هو اٰلقرب و ليس بينه و بين المفيض
فصل و ٰل وصل لزم ان يكون لو حدث بعده كثيف بينه و بين الكثيف اٰل ٰول هكان اق ٰل نورا من اٰل ٰول و
كان مستندا الي اٰل ٰول مع ٰ
ان اٰلمر بالعكس بل يكون اقوي نُورا من اٰل ٰول و كان اٰل ٰول مستندا اليه و
ليس ذلك ا ٰٰل لكونه موجودا اذ ٰليص ٰح وجود اٰلضعف قبل اٰلقوي و ا ٰما الظهور البشر ٰ
ي فٰليلزم من
ه
مقبوٰلت و قد مرٰت
البشري فافهم و ا ٰما احكام العهد فمنه عقد قابٰلت و
تق ٰدم وجوده عدم تق ٰدم الظٰهور
۪
ۤ
ق و باستحقاق الح ٰ
ق لذي الح ٰ
اٰلشارة و منه تعهٰ ٌد و التزام بالوفاء و ذلك في الحقيقة اقرار بالح ٰ
ق سبحانه
و تعالي للح ٰ
بتبيين المعرفة و
ق كما في قوله تعالي ايٰاك نعبد و ايٰاك نستعين فاحكام هذا العهد و اٰللتزام ۪
تحبيب الطٰاعة و الحيلولة بينه و بين ال ٰشياطين و ال ٰشهوات حتٰي يحبُّوا الطٰاعة عن معرفة فتخلص نيٰاتهم
سنين حتي
و تثبيت القلوب بالطٰمأنينة و اٰلستقامة بمحو اٰلوهام و ال ٰشكوك و التوقٰفات و الهموم ثلث ۪
ق بالح ٰ
يستق ٰر الحق باعتياد النٰفوس به الملزوم بالتٰرغيب و التٰرهيب مرٰة بعد اخري فهم يعلمون الح ٰ
ق
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ق و يُقرٰون علي الح ٰ
ق و يقرٰون في الح ٰ
ق و يُقرٰون للح ٰ
ق و يقولون للح ٰ
و يعملون للح ٰ
ق فاحكموه منهم
ق و ال ٰدين صلٰي ٰ
عليهم و من ۪شيعتهم حتٰي قطعُوا ظهور ال ٰش هياطين و اقا ُموا ٰلل الح ٰ
ّللا عليهم اجمعين .
قال عليه السٰٰلم  :و نصحتم له في ال ٰس ٰر و العٰلنية و دعوتم الي سبيله بالحكمة و الموعظة الحسنة ،
قال الشارح (ره) و نصحتم له اي لل تعالي عبا َدهُ في السٰر و العٰلنية و دعوتم ايٰاهم بالحكمة و
الموعظة الحسنة اي بالقرءه ان و السٰنة او مقرونة بالحكمة في القول و الفعل ح هتٰي بالج ههاد و الح ُدود
بعض و بالموعظة بالنٰظر الي آخر او الجميع او مندرجا انتهي .
بالنٰظر الي
ٍ
اقول النٰصح الخلُوص و ض ٰد الغشٰ و فٰلن ناصح اي نقيٰة و النٰصيحة تستعمل لمعا ٍن تع ٰددت بتع ٰدد
ه
مقاماتها فالنٰصح لكتاب ٰ
ّللا التٰصديق به و اٰليمان بمحكمه و متشابهه و ٰ
ان متشابهه اُ ۪ري َد به المحكم و
تأويله بالح ٰ
ق الٰذي يؤ ۪ ٰدي الي محض التٰوحيد و خالص العدل و صادق النب ٰوة و لطف الوٰلية و حقيٰة يوم
ٰ
ٰ
سليم و عدم اٰللتفات الي مه ا يخالف ذلك و
ال ۪ ٰدين و الوقوف عند عدم الظهور مع اٰليمان و الت ۪
ۤ
ّللا صلٰي ٰ
النٰصح لرسول ٰ
ّللا عليه و آله اٰليمان به و بنب ٰوته و رسالته و بما جاء به عن ربٰه من احوال
ۤ
اٰلهتداء بارشاده و اٰلتٰباع له في اقواله و
النٰشأتين و اٰلنقياد لما امر به و نهي عنه و قبول نصحه و
افعاله و اعماله و اعتقاداته بحسب طاقة المكلٰف و النصح ٰلئ ٰمة الهدي عليهم الس هٰٰلم اٰلخٰلص ۪في

محبٰتهم و اٰلحتمال لعلمهم و المتابعة لهم في اقوالهم و افعالهم و اعمالهم و عدم ال ٰش ٰ
ك فيهم و اٰلستقامة
ۤ
فضائلهم و بذل الجهد و
علي وٰليتهم و التٰسليم لهم و الرٰد اليهم و اٰلخ هبات فيمه ا يرد عنهم ۪في شأنهم و
المجهود في
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القيام بواجب حقٰهم و قبول اوامرهم و اجتناب نواهيهم و اٰلتٰباع في ك ٰل حال من اٰلقوال و اٰلعمال و
مواٰلتهم و مواٰلة وليٰهم و اِن كانَ ابعد بعي ٍد و معادات عد ٰوهم و ان كان اقرب قريب و ِ ٰلل دَرُّ ِد ْعبِل
زاعي حيث يقول في هذا المقام :
ال ُخ ۪
بناتي
ي الرَّحْ ِم من اجل ُحبِّكم
** * ** و اَ ْه ُج ُر فيكم َزوْ َج ۪تي و ۪
اُ ِحبُّ قَص َّ
و اٰلحتجاب بذ ٰمتهم و التٰمسٰك بحبلهم و اٰلعتراف بحقٰهم و اٰلعتصام بذمامهم و التٰوقٰي بوٰليتهم و
اٰلتٰكال علي حبٰهم و اٰلنتظار لرجعتهم و اٰلستعداد لنصرتهم و ال ٰد ۤ
عاء بتعجيل فرجهم و المصابرة
ان الح ٰ
ي اٰلفئدة اليهم و معرفة ٰ
ٰليٰامهم و هُو ٰ
ق لهم و معهم و فيهم و عندهم و بهم و عنهم و اليهم و م ٰد
البصائر اليهم في جميع اٰلحوال ٰلنٰهم وجه الملك المتعال و النٰصح ٰلل التٰحقٰق بتوحيده و برؤية عدله و
القيام باوامره و اٰلجتناب لنواهيه و اخٰلص النيٰة في عبادته و خدمته و نصرة الح ٰ
ق فيه بمحبٰة من
احبٰ له و بغض من ابغض له و فعل ما يرضي و رضا ما يفعل و قصر جملته من ظاهره و باطنه و
سرٰه و عٰلنيته علي موافقة ارادته و طلب رضاه و محبٰته و طاعة رسوله صلٰي ٰ
ّللا عليه و آله و طاعة
ۤ
اوليائه عليهم افضل الصٰلوة و الس هٰٰلم فيهم و في فروعهم من جميع الطاعات علي نحو ما ذكرنا في
حقٰه و حقٰهم عليه و آله الس هٰٰلم و ذلك كله هو التحقٰق بمعرفته تعالي علي الحقيقة فهذا كلٰه من النصح له
سبحانه في ال ٰس ٰر و العٰلنية ا ٰما في السٰر ففي اٰلعتقادات و النيٰات و في اٰلعمال فيما بينه و بين نفسه
في الخفية و الخلوة م ٰما كان العلٰة في اخفائه كراهة اطٰٰلع الغير لتقيٰة او غير هها اوْ ٰل و ا ٰما اٰلعٰلن ففي
ۤ
ه
اٰلقتداء و التٰعريف و ا ٰما لجمع
اٰلفعال و اٰلقوال م ٰما هكان العلٰة في اظهاره محبٰة اطٰٰلعه ا ٰما للتٰعليم و
ْلن من تحقق بمعرفة ٰ
القلب باٰلجهار او اٰلتٰفاق او غير ذلك ٰ
ّللا سرت في بواطنه و ظواهره و اركانه
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ٰ
و مشاعره فٰلينف ٰ
قصيدته التي
عبدّللا بن قاسم الس
ك عن تلك الحال في حال و لقد اشار
ٰهروردي في ۪
۪
نظمها في ذكر احوال سلوك اهل التص ٰوف في هذا المع هني قال :
ُ
قلت َمن ۪لي بها و اين السٰبيل
** * **
َمن اتانا القي عصي السٰير عنه
و قوله (ع)  :و دعوتم الي سبيله بالحكمة و الموعظة الحسنة ،
ٰ
يشير به الي قوله تعالي ادع الي سبيل ربٰك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن و
الذوق ٰي الٰذي كان بعين الفؤاد و علي مقتضي الفطرة التي فطر ٰ
ّللا اعلم ال ٰدليل ٰ
المراد بالحكمة و ٰ
ّللا
المعاينة و ذلك بقراءة ما كتب ٰ
عليها العباد و ذلك مفيد للمشاهدة و ه
ّللا في الواح كتب هاٰلفاق و اٰلنفس
من هاٰليات ال ٰد ٰاٰلت علي معرفة اٰلش هي ۤاء كمه ا هي ٰلنٰها هي مرايا ه
المعاني و اٰلعيان و ليس فيها ُشبَهٌ و هٰل
ۤ
ق الٰذي ٰل مرية فيه مع ٰ
اٰلشياء و اظلٰتها بالح ٰ
ان هذا ال ٰدليل انٰما ينتفع به
اوهام و ٰل شكوك بل هي اشباح
ه
ٰ
ٰ
ٰ
المؤمن الٰذي امتحن ٰ
ّللا قلبه لٰليمه ان و هو من كان صادقا مع ّللا و مع رسُوله صلي ّللا عليه و آله و
اوص هيائه عليهم الس هٰٰلم كما قال الباقر (ع) ما من عبد حبٰنا و زاد ۪في ُحبٰنا و اخلص في معرفتنا و سُئل
مسئلة ٰاٰل نفث هنا في رُوعه جوابا لتلك المسئلة  ،و ا ٰما من قرع غير باب هها و اراد دخول بيتها من ظهره
ه
اٰلستدٰلل بها بمثل استعمال الرٰياضات و اٰلذكار المعروفة عندهم فانٰه
فانٰه و ان عرف ال ٰدليل و كيفيٰة
ٰليوفٰق لحقٰها و يوفٰق لكشف ما اشكل عليه في مذهبه ال هباطل بصورة الح ٰ
يهيم
ق فهو بغير قصد شرع ٰي ۪

يهي ُمون و انٰهم يقولون ما ٰليفعلون فقد خرج من ظلمة جهل و
في اودية ال هباطل المتر انٰهم في ك ٰل واد ۪
انكار كما قال تعالي يعرفون
دخل ۪في ظلمة نفاق و جح ُدوا بها و استيقنت هها انفسهم ظلما و عل ٰوا و ظلمة
ٍ
نعمة ٰ
ّللا ثم ينكرونها  ،ام لميعرفوا رسولهم فهم
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له منكرون و في الحقيقة هذا ليس حكمة بل هو استكبا ٌر و شيطنةٌ و هي شبيهةٌ بالحكمة و لهذا ض ٰل في
دليلها كثيرُون و ز ٰل في سبيلها عارفون كما اشرنا اليه سابقا من بعض مقاٰلت اهل التص ٰوف و
عيان
لشخص كان علمه ضروريٰا علم
آر ۤا َءهُم و هذا ال ٰدليل اذا تحقٰق
اعتقاداتهم و من قال بقولهم و اتٰبَع َ
ٍ
ٍ
اخبار و مفهوم و معني هذا اَ ٰن ما تتص ٰوره و هو علمك ان كان بعد الرٰؤية بالعين فهو
و احاطة ٰل علم
ٍ
علم عيان و ان كان بعد ُمعايَنة اسبابه و ما يتفرٰع عليها و ما تتوقٰف عليه فهو علم احاطة و ان كان انٰما
سمعت الخطاب الملقي اليك فرأيت ببصيرتك ما دلٰك اللٰفظ عليه من جهة فهمك ٰل من جهة وضعه فهو
علم اخبار و هذا الخطأ فيه اكثر من الصٰواب اذ ربٰما تفهم منه غير ما وضع اللٰفظ له و غير ما اراد
المخاطب و انما تفهم شيئا قد صا َغهُ لك الخيال بتلَ ُّونِ ۪ه فينتقش فيه ما تل َّون به و هذه الصٰورة صورة
ِ
انسان فانه منتقش في ه
ٌ
مر ۤاة خيالك صورةُ ما
العلم المفهوم و نظيره اذا رأيتَ شيئا من بعي ٍد فظننت انٰه
فهمت و هذا علم مفهوم و مظنون فل ٰما قربتَ منه فاذا هو خشبةٌ و دليل الحكمة المشار اليه هو علم
العيان و علم اٰلحاطة و دليله كتاب ٰ
ّللا التٰدويني و التكويني في هاٰلفاق و في اٰلنفس و عينه و مبصره
الفؤاد و هو نور ٰ
ّللا و هو التٰوسٰم و هو الفراسةُ و لهذا قلنا ٰ
ان هذا ٰليقابله ٰاٰل اٰلنكار ٰلنٰه قد عايَنَ
ك كما في اليقين و ٰ
فٰليفقد فيقابله الجهل كما في العلم و ٰليتوقٰف فيقابله ال ٰش ٰ
ّللا سبحانه يحاكم صاحبه
ُ
صاف ربٰه سبحانه .
الي فؤاده و شرط صحته ان
و ا ٰما الموعظة الحسنة فهي ان يجري في اٰلستدٰلل علي حدود العقل ال ٰشرعي و هو ما ُعبد به الرٰحمن
و اكتُ ِسب به الجنان كما قال عليه السٰٰلم و المراد انٰك تقف مع خَ صمك بين اٰلحتمالين فتدعوه الي ما
فيه السٰٰلمة
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و النٰجاة و اٰلحتياط و الرٰاحة منهما مع قطع النٰظر عن الخصوص حين ال ٰدعوة علي سبيل الفرض
لتسهل معالجة الخصم و امالتُه الي الح ٰ
ق اذ لو دعوته الي الخصوص مع اعراضه عنه لميقبل و ل ُع ٰم َي
عليه المنهج فاذا تحاكمتُما الي عقله كابره و انكر معروفه و اذا اعرضتَ عن الخصوص لميبعد عنه
فقَرِّ بْه اليه علي جهة الفرض و ذلك كما قال مؤمن آل فرعون ل ٰما توامرُوا علي قتل ُم ه
وسي اتقتلون
ّللا و هو قو ٌل ان لمينفعكم لميضرٰكم و الحال انٰه قد ۤ
رجٰل ان يقول ربٰي ٰ
ق من ربٰكم ٰ
جاءكم بالح ٰ
ٰلن الذي
اتي به هٰليشابه شيئا من الباطل و ٰليكون في وسع اح ٍد من البشر اٰلتيان بمثله و مه ا هذا شانه يكون حقٰا
و ٰليكون ٰاٰل من عند من هو قادر علي ايجادكم و تربيتكم و لو جاز ان يكون في اٰلحتمال مع قطع
النٰظر عن كونه حقٰا للعلٰة الٰتي ذكرنا كاذبا فانٰما كذبه ه
علي نفسه ٰ
ٰلن ذلك ٰليض ٰر اٰل من كذب و هو
الٰذي فرض كذبه و ان يك صادقا كما تشهد به سنٰة َمن هكان قبلكم مثل قوم نوح و قوم هود و قوم صالح
و غيرهم فانٰه معكم كمثل ۤ
اولئك مع قومهم يصبكم بعض الٰذي يعدكم و انما قال بعض و لميقل يصبكم
ّللا فيجوز ان يعدهم بشيء يعفو ٰ
بالل ٰليحتم علي ٰ
ْلن العالم ٰ
الٰذي يعدكم ٰ
ّللا عنه كما وعد يونس عليه
سبحانه ه
السٰلم قومه بالهٰلك عن ٰ
ّللا ث ٰم بدا له ه
فعفا عنهم و كشف عنهم عذاب الخزي في الح هيوة ال ٰدنيا و
متَّ َعهُ ْم الي حين و بالجملة فهذا و مثله هو دليل الموعظة الحسنة و هو يثمر علم اليقين ٰلنٰه راجع (
راجح ظ ) اختيار ما فيه النٰجاة من اٰلحتمالين المتنازع فيهما و يقابله ال ٰشك و الرٰيب و التوقٰف و

ٰليقابله اٰلنكار ٰلنه قد يكون في شيء يقطع بحصول النٰجاة فيه و ان لميحصل له اٰلطٰٰلع عليه من باب
اٰلحاطة و المعاينة و ٰليقابله الجهل ٰلنٰه لمينظر في وجود شيء و عدمه ليكون اذا وجد تحقٰق فيكون
ض ٰده فقدان ذلك ال ٰشيء و انٰما ينظر في شيء و ض ٰده و هما
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ٰلن ال ٰشخص قبل الطٰمأنينة في ال ٰش ٰ
موجودان يعتلجان في وجه العقل عند باب القلب ٰ
ك و الرٰيب لتر ٰدده
ٰ
ٰ
بين الطٰرفين او التٰوقف ما دام الوقوف بين متعادلَيْن فاذا رجٰح الح ٰ
اطمأن عليه كان اليقين الذي
قو
هٰليقابَ ُل ٰاٰل بال ٰش ٰ
ك و الرٰيب و التٰوقف فاذا استعمل اٰلستدٰلل بالموعظة الحسنة افاد عند استكمال
ّللا هتعالي اليقينَ و ٰ
شرائطه التي من جملتها التٰوفيق من ٰ
صاحب هذا ال ٰدليل يعني
ّللا سبحانه يحا ِك ُم
َ
ُ
انصاف َع ْقلِكَ اذا َح َك َم عليك و
المستَ ِد ٰل به و المست َد ٰل عليه بفتح ال ٰدال عند قلبه و شرطُ اِنتاجه
ا ٰما المجادلة بالٰ ۪تي هي احسن فهو دليل ظاهر اكثر اٰلستدٰلٰلت به من النٰاس و من المتكلٰمين و الفقهاءۤ
ٰلنٰه يستند فيه الي ما يد ٰل اللٰفظ عليه بظاهره او ما يلزم ذلك من منطوق صريح او غير صريح او
ۤ
العلماء مشحونة منه بل وجود
مفهوم او غير ذلك او الي احد القياسات اٰلربعة المنطقيٰة و بالجملة فكتبُ
غيره فيها قليل و القرءان و ه
اٰلحاديث قد وردت بها ذكرا و استعماٰل ٰ
ٰلن عمدةَ قيام الحجج علي العوا ٰم
به ٰ
ٰلن غيره من دليل الحكمة و الموعظة الحسنة ٰليكاد يعرف كونه دليٰل ٰاٰل عند اهلها و السٰبيل هو
ۤ
ۤ
الطٰريق و المراد هنا ال ٰدعاء الي ٰ
ّللا سبحانه بتوحيده و عدله و بيان صفاته و اسمائه و الي القيام
ۤ
باوامره و اٰلجتناب عن نواهيه و الي رسُوله صلي ٰ
ّللا عليه و آله و قبول امره و اٰلنتهاء عند نهيه و
ّللا هتع هالي من احوال النٰشأتين و الي اهل بيته صلٰي ٰ
تصديقه في ك ٰل مه ا ا هتي به عن ٰ
ّللا عليهم بمحبٰتهم و
محبٰة محبٰيهم و معاداة عد ٰوهم و البراءة منهم و بمواٰلتهم و التسليم لهم و القبول عنهم و الر ٰد اليهم و
ۤ
اٰلهتداء بهُد هيهم و اٰلحتمال لعلمهم و اٰلحتجاب بذ ٰمتهم و اٰلتٰكال علي ه
وٰليتهم و حبٰهم و اٰلخٰلص في
بان الح ٰ
اٰلعتراف بحقٰهم و التٰمسك بحبلهم و اٰليمان ٰ
ق لهم و معهم و فيهم و بهم و التٰصديق بالتٰفويض
اليهم و التٰعويض عليهم و ٰ
اب ْالخلق الَ ْي ِهم
ان اِيَ َ
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َو ِح َسابُهُ ْم َعلَيْهم َو َّ
ت الفعلية
ب عندهم و هذا كله من وٰليتهم فيما يرجع الي الصِّ فَا ِ
ان فَصْ َل الخطا ِ
ّللا تعالي فيما ۤ
باعتبار متعلٰقاتها و ا ٰما ما يرجع الي الذوات فهم سبيل ٰ
يشاؤه و يريدهُ َو يق ٰدرهُ و يقضيه و
سائر خلقه بمعني ان كل شيء من ۤ
يمضيه و يأذن له و ي َُوقِّتهُ و يكتبه و يؤجِّ لُه في ۤ
خزائن غيُوبه مما
صهُ ْم به ِٰلَح ٍد ِم ْن خَ لقِ ۪ه نصيبا َو لَ ْميجعل ٰلح ٍد ِم ْن
جعله لخلقه فقد جعله عندهم (ع) و لميجعل فيما خَ َّ
خلقه شيئا ٰاٰل مما جعله عندهم و لميجعل ٰلح ٍد ِم ْن خلقه م ٰما جعله ِع ْن َدهُ ْم اِ ٰٰل بهم فهم السَّبي ُل اي سبيل ّللاِٰ
الي عباده و هم حقيقةُ ذلك كلِّ ۪ه و ظاه ُرهُ و هم السبي ُل اي َسبيل الخَ ْلق الي ٰ
ّللاِ َعلَي نحو ما تق ٰدم من
توقٰف قبول اٰلعمال و ال ٰد ۤ
عاء و اٰلذ َكار و غير ذلك عَلي محبٰتِه ْم و وٰليتهم و اٰلخذ عنهم و الرَّد اليهم
و التسليم لهم و البراءة من ۤ
اعدائهم و جميع َما ذكر َسابقا م ٰما يثبت لهم م ٰما ذكرنا سابقا و ق ْد تَق ٰد َم هذا
المعني مكررا و الحاصل انٰهم عليهم السٰلم دعوا الي سبيل ٰ
ّللاِ الٰذي هو الطريق الذي يح ٰ
ق ان يُ َسبَّل
ب َو انِّما اَ ْع َمالهم تحجبهم عن
فٰليكون ٰلح ٍد ارا َدهُ مان ٌع ٰلنه سبحانه منذ فتح باب الخير َما َس َّدهُ عن طالِ ٍ
سلوك الطريق الموصل الي الحق بدليل الحكمة المشار اليه سابقا و بالموعظة الحسنة حتي ٰليكون
ٰلحد من الخلق حجة علي ٰ
ّللا .
قال عليه السٰلم  :و بذلتم انفسكم في مرضاته و صبرتم علي ما اصابكم في جنبه ،
قال الشارح (ره) و بذلتم انفسكم في مرضاته بالمداومة علي العبادات او باظهار الشريعة و ان اصابهم

ما اصابهم من الشها َد ِة سرٰا او جهرا فانه روي في ْ
اٰلخبار المتكثرة انهم قالوا َما منٰا ٰاٰل َو هُ َو َش ۪هيد و
نقل ايضا من سقي َجبَابِ َر ِة و طواغيت ازمنتهم السُّموم و صبرتم علي ما اصابكم في جنبه اي في امره
و رضاه و قربه انتهي .
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اقول انٰهم عليهم السٰلم بَذلُوا انفسهم في مرضاة ٰ
اضرُّ وا بانفسهم في المطعم و المأكل
ّللا سبحانه حتٰي َ
ارهم و لقد روي الشيخ في مجالسه بسنده عن ابيجعفر محمد بن علي
و الملبس كما هو مذكور في اَ ْخبَ ِ
عليهما السٰلم ان فاطمة بنت علي بن ابيطالب لما نظرت الي ما يفعل ابن اخيها علي ابن الحسين عليه
ٰ
عبدّللا بن عمرو ابن حزام اٰلنصاري فقالت له يا
السٰلم بنفسه من الدأب في العبادة اتت جابر بن
ّللا صلي ٰ
صاحب رسول ٰ
ّللا عليه و آله ٰ
ان لنا عليكم حقوقا من حقِّنا عليكم اَن اذا رأيتم احدَنا يهلك نفسه
اجتهادا ان تذ ٰكروه ٰ
ّللاَ و تدعوه اِلي البقيا علي نفسه و هذا عل ٰي بن الحسين (ع) بقيٰة ابيه الحسين (ع) قد
ٰ
عبدّللا باب علي
انخرم انفه و ثفَنت جبهته و ركبتاه و راحتاه ا ْداب منه لنفسه في العبادة فاتي جابر بن
بن الحسين عليهما السٰلم و بالباب ابوجعفر محمد بن علي عليهما السٰلم في اُغَيلم ٍة من بنيهاشم قد
ّللا صلي ٰ
اجتمعوا هناك فنظر جابر اليه مقبٰل فقال هذه مشية رسول ٰ
ّللا عليه و آله و سجيٰته فمن انت يا
ّللا عنه ثم قال انت ٰ
غٰلم قال فقال انا محمد بن علي بن الحسين فبكي جابر رضي ٰ
وّللا الباقر عن العلم
حقا ُ
ازرارهُ و وضع يده علي صدره فقبٰله و جعل عليه خ ٰده و
ادن منٰي بابي انت فدنا منه فح ٰل جابر
َ
ّللا صلي ٰ
وجهه و قال له اُ ْق ِرئُكَ عن ج ٰدك رسول ٰ
ّللا عليه و آله السٰلم و قد امرني ان افعل بكَ ما فعلت
و قال لي يوشك ان تعيش و تبقي حتٰي تلقي من ولدي َمن اس ُمه مح ٰمد يبقر العلم بَ ْقرا و قال لي انٰك تبقي
ُ
يكشف لك عن بصرك ثم قال ائذن لي علي ابيك فدخل ابوجعفر علي ابيه عليهما السٰلم
حتي تع َمي ثم
ٰ
فاخبره الخبر و قال ٰ
عبدّللا ثم قال
ان شيخا بالباب و قد فعل بي كيت و كيت فقال يا بني ذلك جابر بن
ولدان اهلِكَ قال لك ما قال و فعل بك ما فعل قال نعم ابي ٰ
ۤ
بسوء و لقد اشاط
ّللا انه لميقصدك فيه
اَمن بين
ِ
بدمك ثم اذن لجابر فدخل
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عليه فوجده في محرابه قد اَ ْنضته العبادة فنهض علي عليه السٰلم فسأَله عن حاله سؤاٰل َحفيٰا ثم اجلسه
ان ٰ
بجنبه فاقبل جابر عليه يقول يا ابن رسول ٰ
ّللا (ص) اما علمت ٰ
ّللا تعالي انما خلق الجنٰة لكم و لمن
الذي كلٰفتَهُ نف َسكَ قال له علي بن الحسين يا
احبكم و خلق النار لمن ابغضكم و عاداكم فما هذا الجهد ۪
ٰ
ٰ
ّللاِ صلي ٰ
صاحب رسول ٰ
ّللا عليه و آله اما علمتَ ٰ
ان جدي رسول ّللا قد غفر ّللا له ما تقد َم من ذنب ِه و
ما تأخر فلميدع اٰلجتهاد و تعبد بابي هو و امي حتي انتفخ الساق و ورم القدم و قيل له اتفعل هذا و قد
غفر ٰ
ّللا لك ما تقدم من ذنبك و ما تأ ٰخر قال افٰلاكونَ عبدا شكورا فلما نظر جابر الي علي بن الحسين
عليهما السٰلم و ليس يغني فيه قو ُل َم ْن يستميله من الجهد و التعب الي القصد قال له يا ابن رسول ٰ
ّللاِ
ۤ
الأل ۤ
نفسك فانك لمن اُس َْر ٍة بهم يستدفع ۤ
البٰلء و يُسأ ُل كشف َّ
السماء فقال يا
واء و بهم يستمطر
البقيا علي ِ
ٰ
ٰ
جاب ُر ٰلازال علي منهاج ابو ٰ
مؤتسيا بهما صلوات ّللا عليهما حتي القاهما فاقبل جابر علي َمن حضر
ي
ِ
ۤ
اٰلنبياء مثل علي بن الحسين ٰاٰل يوسف بن يعقوب عليهما السٰلم وّللاِٰ
فقال لهم ٰ
ُأي في اوٰلد
وّللا مار َ
لذ ٰريٰة عل ٰي بن الحسين افضل من ذ ٰريٰة يوسف بن يعقوب ٰ
ان منهم لمن يمأل اٰلرض عدٰل كما ُملِئت
ّللا عليهم اجمعين فانٰهم اتعبوا انفسهم في عبادة ّللاٰ
جورا ه  ،و كذلك جميع اٰلئمة الطاهرين صلوات ٰ
ۤ
الخٰلئق ٰل ملك مقربٰ و ٰل نبي مرسل و كانوا يقتفون
في الصلوة و الصيام الي ح ٍّد ٰليقوم به احد من
ٰ
ٰ
اثر جدهم صلي ٰ
ٰ
ّللا عليه و آله و كان اذا صلٰي قام حتي تتفطر رجٰله قالت عايشة يا رسول ّللا اتصنع

و قد غفر ٰ
ّللا لك ما تق ٰدم من ذنبك و ما تأخر قال يا عايشة افٰلاكون عبدا شكورا و غير ذلك مما
ُ
دخلت علي ابيجعفر عليه السٰلم
يصعب حصره و رويالشيخ في اماليه بسنده عن محمد بن مسلم قال
ذات يوم و هو
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ُ
يأكل متٰ ِكئا و قد كان يبل ُغنَا ٰ
فجعلت انظر اليه فدعاني الي طعامه فَل ٰما فرغ قال يا مح ٰمد
ان ذلك يكره
ٰ
ٰ
ان رسول ٰ
لعلٰك تري ٰ
ّللا صلٰي ّللا عليه و آله رأته عين و هو يأكل متٰكئا منذ بعثه ّللا الي ان قبضه ثم
وّللا مارأته عين و هو يأكل متٰكئا منذ بعثهُ ٰ
ر ٰد علي نفسه فقال ٰل ٰ
ّللا الي ان قبضه ثم قال يا مح ٰمد لعلٰك
وّللا ماشبع من خبز بر ثٰلثة ايام متوالي ٍة الي اَن قبضه ٰ
بز بُرٍّ ٰل ٰ
ّللاُ اَما اني ٰل اقول
تري انه شب َع من ُخ ِ
اٰلبل و لو اراد اَن يأكل َٰلَ َك َل و لقد اتاه جبرئل عليه
انٰه لميجد لقد كان يجي ُز الرجل الواحد بالمائة من ِ
ۤ
ت فخيٰره من غير ان ينقصه ٰ
ّللاُ م ٰما ا َع ٰد له يوم القيمة شيئا
ئن اٰلرض ثٰلث مرٰا ٍ
السٰلم بمفاتيح خزا ِ
فيختار التٰواضع لربٰه و ما ُسئِل شيئا قطٰ فقال ٰل  ،ان كان اعطي و ان لميكن قال يكون ان ۤ
شاء ٰ
ّللاُ و
ّللاُ له هذلِكَ حتٰي ان كان ليعطي الرجل الجنٰةَ فيسلٰم ٰ
ّللاِ شيئا قطٰ ٰاٰل سلٰم ٰ
مااعطي علي ٰ
ّللا ذلك له ثم
تناولني بيده فقال و ان كان صاحبكم عليه السٰلم ليجلس جلسةَ العبد و يأكل اكلة العبد و يطعم النٰاس
صي ِْن السنبٰلنيَّي ِْن ثم يخيِّر
الخبز و اللٰحم و يرجع الي َرحْ له فيأكل الخ ٰل و ال َّزيت و ان كان ليشتري القَ ۪مي َ
امران قطٰ
اصاب َعهُ قط َعهُ و اِ ْن َجاز ك ْعبَهُ َح َذفهُ و ما َو َر َد عليه
غٰلمه خَ ْي َرهما ثم يلبس هاٰلخر فاذا َجاز َ
ِ
ماوضع آ ُجرَّة علي آ ُج َّر ٍة و ٰل
اس خمس سنين
َ
ولي النٰ َ
كٰلهما ِ ٰللِ ِرضا َّاٰل اخذ با َش ِّد ِهما علي ب َدنِ ۪ه و لقَ ْد َ
ۤ
ۤ
ۤ
فضلَ ْ
َ
ت من عَطائِه اراد
بيضاء و ٰل حمراء ٰاٰل سبعمائة
اورث
لِبنَة علي لِبنَ ٍة و ٰل اقط َع قطيعة و ٰل
درهم َ
ٍ
ان يبتاع بها ٰلهله خا ِدما و ما اطاق عمله منٰا احد و ان كان علي بن الحسين عليه السٰلم لينظر في
علي عليه السٰلم فيضرب به اٰلرض و يقول َمن يطيق هذا ه  ،و في رواية محمد بن
كتا ٍ
ب من ُكتب ٍّ
قيس عن الباقر عليه السٰلم الي ان قال و لقد اعتق الف مملوك من ك ِّد يده و ت َِربَ ْ
ت فيه يداه و عرق فيه
وجهه و مه اطاق عمله من الناس كان يصلٰي في
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الحسين عَليهما السٰلم و مااطاق عمله
اليوم و الليلة الف ركعة و ان كان اقرب الناس شبها به علي بن
ِ
ٰ
اح ٌد من الناس بعده ه  ،و بالجملة كلهم عليهم السٰلم في العبادة و الخشوع لل و الزهد و الورع و الكرم
و القيام بالجهاد في سبيل ٰ
ّللا تعالي جهاد النفس و جهاد الكفٰار و البغاة قد بذلوا انفسهم و اموالهم لميبقوا
فيهما بقيٰة ٰلنفسهم و ٰل لمن سويهم حتي اضرٰوا بانفسهم في غاية الجهد و لقد كان ج ٰدهم صلٰي ٰ
ّللا عليه
و آله قام عشر سنين علي اطراف اصابعه حتي تورٰمت قدماه و اصف ٰر وجهه يقوم الليل اجمع حتٰي
ُعوتب في ذلك فقال ٰ
ّللا عز و جل طه ماانزلنا عليك القرءان لتشقَي بل لتس َع َد به و كان من ختام
ان ٰ
اجتهادهم و بذلهم انفسهم في طاعة ٰ
ّللا ٰ
ّللا سبحانه ل ٰما خلق النور و خلق الظلمة و خلقهم من صفوة
النور فهم زاكون طاهرون لميشبهم كدر و لمتقع منهم معصية و خلق ۤ
اعداءهم من صفوة الظلمة فهم
خبيثون ليس لهم نور و لمتقع منهم طاعة خلط باقي الطينتين لما بينهما من نوع المشاكلة ٰ
ٰلن بقيٰة النور
المقوم لها و كثرته زيادة
التي هي طينة المؤمن لمتكن صافية بل فيها شوبٌ ما من الظلمة لق ٰوة المزج
ِّ
ٰ
علي ما يحصل به تق ٰوم النور و كذلِك بقيٰة الظلمة التي هي طينة المنافقين التابعين لمتكن صافية بل فيها
شوب َما من النور من جهة المزج المق ٰوم لها و كثرته زيادة علي مايحصل به تق ٰوم الظلمة فل ٰما اخذ
المؤمنين بيمينه اصابهم من لطخ المخالفين فحكم بعدله انٰه ٰليجاوز ظلم ظالم فشفع محمد و اهل بيته
الطيبين عليه و عليهم الصلوة و السَّٰلم عند ٰ
ّللا سبحانه في شيعتهم و شرط عليهم فيما طلبوا منه و

اجابهم اليه شروطا قد عظٰم بها مثوبتهم و رفع بها درجتهم الي مراتب عنده لميكونوا ينالونها اٰل بتلك
توقف تك ٰمل
ال ٰشروط و جعل هذه الشروط لتكميل شيعتهم ٰل لتكميلهم تشريفا لهم و تنزيها لمقامهم عن
ِ
ذواتهم علي
صفحه 6٩
شرط لثٰلثة اوجه :
ٍ
ذاتي ٰلنٰها
اٰل ٰول ان استحقاق ذواتهم لغاي ِة الكمال اٰلمكاني لميكن مع اصل الشرط او بعده بل استحقاقها
ٌّ
ۤ
يضيء و لو لمتمسسه
قبل الشروط و قبل القيود ٰلنٰها ليست من الوجود المقيد من قوله تعالي يكاد زيتها
نار .
ۤ
ٰ
ناقص منهم بل ٰل
الثاني ل ٰما كانت لطيفتهم منَ ّللا تعالي زائدة علي حقيقتهم و تلك الزيادة تك ٰمل ك ٰل
ٍ
لشرط ُش ِرط
لناقص من الخلق ٰاٰل بها ناسب ان يُنسب اليهم اٰلشتراط لتكون ما ك ٰملوا به انٰما هو
تكميل
ٍ
ٍ
بعوض كما هو شأن غير
عليهم ٰلظهار تكرٰمهم علي محبٰيهم و شفقتهم عليهم فٰليكون ما فعلوه ٰاٰل
ٍ
المماليك انما يفعلون لمقابلة شيء و هم و ان كانوا مماليك له سبحانه ٰليخرج احد عن ملكه و لكنٰه
وهبهم انفسهم فن ٰزلهم منزلة اٰلحْ رار تكرمة لهم فلذا ف ٰوض اليهم فقال تعالي هذا ۤ
عطاؤنا فامنن او امسك
بغير حساب،
ۤ
ۤ
الثالث التنويه بهم بين سائر خلقه حيث تح ٰملوا في رضاه من المشا ٰ
ق ما ٰليحتمله غيرهم مختارين اذ لو
ّللا شفاعتهم فيمن ۤ
ۤ
شاؤا لميتح ٰملوا ذلك و يقبل ٰ
شاؤا فمن الشروط انٰهم يتح ٰملون ذنوب محبيهم ٰلنتسابهم
اليهم فيرجعون اليهم بما عليهم من الذنوب و لهذا كثيرا ما يستغفرون من ذنوبهم الٰتي تح ٰملوها عن
محبيهم فاذا كان المذنب من المؤمنين طيب اٰلصل كان ما وقع منه عليهم فتُع ٰد ِمن ۤ
سائر ذنوبهم و من
ّللا عليه و آله ليغفر لك ٰ
ّللا عز و جل لنبيه صلي ٰ
هذا قول ٰ
ّللا ما تق ٰدم من ذنبك و ما تأ ٰخر  ،و
ۤ
منها الدوام علي المجاهدات الشاقٰة كما هو معروف بين المسلمين و منها الشهادة فانٰهم عليهم السٰلم
لميمت احد منهم حتف انفه و ذلك انهم باعوا انفسهم علي ّللا بنجاة محبٰيهم من النار حتي مضوا كلٰهم
ّللا صلي ٰ
علي ال ٰشهادة فقد مات رسول ٰ
ّللا عليه و آله بالس ٰم و خرج عل ٰي عليه السٰلم مضرٰجا بالدم
ۤ
عذبه عذابا اليما و ضربت فاطمة الزهراء صلي ٰ
ّللا لعنا وبيٰل و ٰ
بضربة ابنملجم لعنه ٰ
ّللا عليها علي
ظهرها
صفحه ٧٠
و جنبها حتي ْ
صب حقٰها و او ِذيت في ذ ٰريٰتها و ُخولف فيها قول
القت جنينها ُم َحسِّنا و لُ ِطم خ ٰدها و ُغ ِ
ابيها صلٰي ٰ
ّللا عليه و آله و لقد نقل عبدالحميد بن ابيالحديد في شرح نهج البٰلغة عن بعض الشيعة و
اظنه مهيار الديلمي رحمه ٰ
ّللا شعرا في هذه المعاني :
قر ُ
اك
ع بالظٰلم
يا ابنتَ الطاهر َكم
َ
** * ** تُ َ
عص ِ
ب ٰ
** * ** ليلة الطفِّ
عراك
ب
ّللاُ لخط ٍ
غض َ
ِ
ِ
ٰ
َ
حماك
س
و َرعي
َ
ِ
النار غدا فظا دعا ا ْم ِ
ك
َم َّر لميَعْطف
لشكواك و ٰلاستحيي بُكا ِ
ِ
ُ
َاك
و اقتدي الناس به
** * ** بع ُد فاردي َولد ِ
فلتبك البواكي
** * ** مثلِ ِك
لهف نفسي و علي
ِ
ۤ
ك
وك بما ساء اَبا ِ
فرحوا يو َم اهانُ ِ
ِ
و لقد اخبرهم ٰ
اك
ان ِرضاهُ في ِر َ
ض ِ

راك
ٰلمر
ت
** * ** تَاقَهُ فانتهَ ِ
و تعرٰض ِ
ٍ
ك
ت النِحلةَ المشهود فيها بالصِّ كا ِ
و ا ٰدعي ِ
ْ
ٰ
ِّ
اك
** * **
فاستَ َشاطا ث ٰم ما اِ ْن
ُكذبا اِذ َكذبَ ِ
فزَ َوي ٰ
زواك
ّللاُ عن الرحمة زنديقا
ِ
ك
و نَفَي عن بابه الوا ِسع شيطانا نفَا ِ
و الحسن بن علي بن ابيطالب عليهما السٰلم اهين و ُخ ِذل و ترك فريدا حتي جرحه الجراح لعنه ّللاٰ
ّللا صلي ٰ
ّللا و مات بالسم كما مات جده رسول ٰ
بعدد ما في علم ٰ
ّللاُ عليه و آله س ٰمته جعيدة بنت اٰلشعث
ۤ
لعنها ٰ
كربٰلء غريبا
ّللا و منع من الدفن بجوار ج ٰده (ص) و الحسين بن علي عليهما السٰلم قتل بطف
وحيدا عطشانا و هو يري ۤ
ماء الفرات بعد ما قُتِّلت اوٰلده
صفحه ٧١
و اخوانه و بنو عمه و بنو اخيه و حماته و نهبت امواله و حرقت خيامه و سبيت نساؤه و سيٰرت هدايا
الي الشام علي عجف المطايا و حملت معهن رؤسهم علي الرماح يشهٰروهن مع الرؤس من بٰلد الي
بٰلد لِرضا يزيد و ابنزياد و علي بن الحسين عليه السٰلم س َّمهُ الولي ُد بن عبدالملك بن مروان لعنه ٰ
ّللاُ و
محمد بن علي بن الحسين عليهم السٰلم س َّمه ابراهيم بن الوليد لعنهما ٰ
ّللا تعالي و جعفر بن محمد
عليهما السٰلم س َّمهُ ابوجعفر المنصور لعنه ٰ
ّللا و موسي بن جعفر عليهما السٰلم س ٰمه هرون الرشيد بن
ّللا و علي بن موسي عليهما السٰلم س ٰمه المأمون لعنه ٰ
المهدي لعنه ٰ
ّللا و محمد بن علي عليهما السٰلم
ّللا و علي بن محمد الهادي عليهما السٰلم سمه المعتمد لعنه ٰ
سمه المعتصم لعنه ٰ
ّللا تعالي و الحسن
ۤ
ّللا عليه و علي آبائه الطاهرين غيٰب ٰ
ّللا و الحجة المنتظر صلي ٰ
العسكري سمه المعت ٰز لعنه ٰ
ّللا شخصه
فهو المضط ٰر الذي يجاب اذا دَعا عجٰل ٰ
مخرجهُ و رزقنا طاعته آمين رب العالمين و
ّللا فرجه و سهل
َ
لو حاول شخص ان يحصي ما ترتٰب علي بذلِه ْم انف َسهُم في طاعة ٰ
ّللا تعالي من المشا ٰ
ق و هاٰلٰلم و
ۤ
اٰلعداء الكثيرة في ٰ
ّللا و ما يَتَرتَّبُ علي ذلك لماكاد يحيط به .
الجُوع و معاداة
اصابَكم في جنبه ،
و قوله عليه السٰلم  :و صبرتم علي ما َ
ٰ
ترتِّب علي قوله و بذلتم انفسكم في مرضاته و ذلك انهم بذلوا انفسهم في عبادته و صبروا علي ما
ُم َ
ٰ
اصابهم في جنبه من مشق ِة العبادة من التعب الشديد و السهر في قيام الليل و التفكر في العالم و من
صائمين لميفطروا ٰاٰل ۤ
الجوع في الصيَام له حتي انٰهم ربٰما بقوا ثٰلثة ايام ۤ
بالماء و قد يربطون حجر
المجاعة علي بطونهم و صبَرُوا علي الم ذلك و مشقتِ ِه و من ْ
كلف ِة اٰلمر بالمعروف و النهي عن المنكر
و ما لقوا في ذلك فصبروا في اقامة ذلك
صفحه ٧2
ۤ
اٰلعداء و مجاهدة الباغين من الكافرين و المنافقين حتي جري عليهم ما ذكرنا اٰلشارة الي
علي ُم َع هاداة
ّللا اذا اريد منه في ٰ
ّللا اي ذات ٰ
ت مثل اوذي في جنب ٰ
بعضه و َ
ّللاِ
الج ْنب جهة الشيء و يطلق علي الذا ِ
و ان اريد غير ذلك يكون بمعني الطاعة و قيل بمعني اٰلمر و قيل بمعني القرب و الجوار فاذا قالوا
عليهم السٰلم نحن جنبُ ٰ
ُويت عنهم و قد مر ذك ُر ذلك و
ّللا ص ٰح علي المعاني اٰلربعة و كلٰها ر ِ
الصبر هو الحبس و المراد حبس النفس علي المكروه و قد روي ان ك ٰل شيء من اٰلعمال الصالحة له
صبْر فان اجره غير مق ٰدر قال ٰ
ّللا تعالي انٰما يوفي الصَّابرون اجرهم بغير حساب و هو
اجر مق ٰد ٌر ٰاٰل ال َّ
علي ثٰلثة اقسام صبر علي الطاعة و صبر عن المعصية و صبر علي المصيبة فالصبر علي الطاعة
واحد ه
بثلثمائة و الصبر عن المعصية واحد بستمائة و الصٰبر علي المصيبة واحد بتسعمائة  .اقول قد

يفرق بين الصبر و ۤ
البٰلء فيكون الصٰبر علي المكروه باٰلختيار كالصبر علي الطاعة و الصبر عن
المعصية و الصبر علي المكروه بغير اٰلختيار كالصبر علي المصيبة مصيبة الموت و الصبر علي
اٰلمراض هو ۤ
ّللا عليه و آله بسم ٰ
مؤذن النبي صلي ٰ
البٰلء كما في حديث بٰلل ٰ
ّللا الرحمن الرحيم اما
ۤ
حمراء ٰل حلق له و ا ٰما باب الشكر فانه من ياقوتة
باب الصبر فباب صغير مصراع واحد من ياقوتة
ۤ
ٰ
بيضاء لها مصراعان مسيرة ما بينهما خمسمائة له ضجيج و حنين يقول الله ٰم جئني باهلي ُ
قلت هل
قلت اليس باب ۤ
ّللا ذو الجٰلل و اٰلكرام َو ا ٰما باب ۤ
يتكلٰم الباب قال نعم ينطقه ٰ
البٰلء ُ
البٰلء هو باب
ۤ
البٰلء قال ال َم ۤ
الصبر قال ٰل قلت فما ۤ
صفراء
صائب و اٰلسقام و اٰلمراض و الجُذام و هو باب من ياقوتة
ُ
مصراع واحد ما اق ٰل من يدخل فيه الحديث  ،و الظاهر ٰ
حيث هو واحد و انٰما ذكر مخالفا
ان الصبر من
ٰلجل متعلقٰه فاذا حبس نفسه علي تح ٰمل مشقٰ ِة الطاع ِة و ترك
لبعض ِه كما فرق في الحديث اٰلخير
ِ
المعصي ِة ُس ِّمي صبرا و اذا حبس نفسه علي تح ٰمل
صفحه ٧3
اع و البَٰليَا و المحن في ال ٰدنيا ُس ِّم َي بَ ٰۤلء و في الحالين حبس النفس
مشقٰة مصيبة الموت و مشقٰة
َ
اٰلوج ِ
علي المشقة و هو الصٰبر ث ٰم ْ
اختِٰلف مراتبه في الحديث اٰلول الذي نقلناه بالمعني ل َعلٰه ٰ
ٰلن الصبر علي
الطاعة فيه ثواب موافقة امر ٰ
يف ٰ
ض ۪ع ٌ
ْلن اصله عدمي و الصٰبر عن
ّللاِ و مخالفة هوي
النفس و هُ َو َ
ِ
المعصية فيه ثواب موافقة نهيه و مخالفة هوي النٰفس و هذا و ان كان ايضا عدميٰا لكن استمدا ُدها
ْلن تركَ الطٰاعة ۤ
بالمعصية اقوي من استمدا ِدها بترك الطٰاعة ٰ
غذا ٌء ضعيف للنفس اٰل ٰمارة لرجوعه الي
ۤ
ضعف الض ٰد ٰل الي تقوية النفس بخٰلف المعصية فانٰها غذاء للنفس اٰل ٰمارة قوي لرجوعه الي تقويتها
مع استلزامه ضعف الض ٰد و مثاله ان نفرض السير الي الغرب فعل الطاعة و السير الي الشرق فعل
المعصية فاذا غرٰبت لزمك انٰك لمتشرق و اذا لمتغرب لميلزم منه انك شرٰقتَ الذي هو مثال المعصية و
لكنه اسوء من التغريب و اذا شرقتَ لزمك انٰك لمتغرٰب و اذا لمتشرٰق لميلزم منه انٰك غرٰبتَ الذي هو
مثال الطاعة و لكنه ليس اسوء من التَشريق و ٰل مساويا له بل التٰشريق اسوء منه فلهذا كان الصبر عن
ضعفَ الصبر علي الطاعة و ا ٰما الصبر علي المصيبة فهو جامع للصبرين لموافقته امر ٰ
ّللاِ و
المعصية ِ
مخالفته الهوي فيما هو ذاتي له كما في المعصية بل هو ابلغ ْلنه ذاتي وجودي بخٰلف ذاتي المعصية
فلهذا كان الصبر علي المصيبة مثل الصبرين اٰلولين و اما كون باب الصبر في ابواب الجنة صغيرا
فلضيقه علي السالك منه ٰ
ْلن الصبر حبس النٰفس علي ما تكره مع استمراره و حبسها علي ما تكره مع
اٰلستمرار شديد الضيق عليها لعدم انبساطها معه و اما كونه مصراعا واحدا فألنه ل ٰما كان حبسا
مستمرا اقتضي الوحدة اذ ليس فيه انتقال ليكون فيه تع ٰدد فافهم و اما انه ليس له حلق ٰ
ْلن حلق الباب
انٰما توضع لٰلستيذان و الصبر ليس فيه استيذان لو انٰه عدم الجزع و قد كان
صفحه ٧٤
بجازع قبلها فاذا وقعت بقي علي الحالة اٰلولي و
قبل المصائب و البٰليا فهو ليس
عدم الجزع موجودا َ
ٍ
ض انٰه جزع بعد المصيبة ثم صبر لميكن ذلك ُمنَافِيا لعدم اٰلحتياج الي اٰلستيذان الذي يراد منه
لو فُ ِر َ
عدم توقف الدخول فيه علي امر ۤ
خاصٰ و يعبٰر عنه ظاهرا باٰلستمرار علي ترك الجزع بخٰلف باب
ٍ
الشكر فانه يحتاج الي ۤ
انشاء عمل ٰل انٰه استمرار علي الحالة اٰلولي كالصبر فلذا كان لباب الشكر
ۤ
الرخاء و برد القلب المعبر عنه بالبياض بخٰلف الصبر فهو
مصراعان و انٰما كان ابيض لما فيه من
ِ
ۤ
المصائب و ا ٰما باب ۤ
البٰلء فهو باب مثل باب الصبر في كونه
احمر لما فيه من حرارة تجرٰع البليات و
صغيرا و مصراعا واحدا و ا ٰما كونه اصفر فألن ۤ
البٰلء و ان كان حبسا علي ما تكره النفس لكنه لميكن

المستلزمان للحمرة كما في الصبر و
سببه اختيار الصابر لتكون تلك الحرارة مع الندم الذي منه اليبوسة
ِ
انٰما تلك الحرارة التي من ذلك الحبس كان معها الرضا الذي هو الرطوبة رطوبة الحيوة المستلزمان
للِصُّ ْفرة فلذا كان اصفر فافهم .
قال عليه السٰلم  :و اقمتم الصلوة و آتيتم الزكوة ،
ُّ
قال الشارح (ره) و اقمتم الصلوة ح ٰ
ق اقامتها بل لميقمها غيرهم كما هُ َو َحقهَا من اٰلخٰلص و حضور
القلب كما هو متواتر عنهم و كذلك البواقي و تخصيصُها بالذكر من العبادات لٰلهتمام اقول اقامة
الصلوة اتمام ركوعها و سجو ِدها و حفظ مواقيتها و حدو ِدها و هيئاتها كما هو مأثور عن الشارع و قد
يراد منها المحافظة عليها و المحافظة علي الصٰلوة كما قال الصادق عليه السٰلم اقبال الرجل علي
صٰلته و محافظته حتي ٰليلهيه و ٰليشغله عنها شيء و المراد انٰهم اقاموا الصلوة كما امرهم ٰ
ّللا في
قوله لنبيٰه صلٰي ٰ
ّللا
صفحه ٧٥
عليه و آله فاستقم كما اُ ِمرْ تَ و كما نهاهم ٰ
ْ
ٰليلتفت منكم احد يعني ا ٰدوا له ما
ّللا تعالي في قوله تعالي و
هو اهله كما هم اهله بما الهمهم من سلوك سبل ربٰهم فحضروا عن َد ُمناجاته اذا قرأوا كتابه و عند
مناجاتِهم عند ۤ
دعائهم و طلب اٰلجابة و غابوا عند خدمته و هو معهم اينما كانوا و هم عنده ايْنما ظهَر و
ۤ
الصٰلوة من ٰ
المٰلئكة استغفار لشيعة علي
ّللا الرحمة و هي للمؤمنين مكتوبة و لغيرهم واسعة و من
ه
سبعةاٰلف سن ٍة و حول البيت المعمور سبع سنين و ذلك ْلنٰهم
عليه السٰلم يحومون حول عرشه
يصلٰون علي محمد و آلمحمد فتكون صٰلتهم عليه و اله تزكية له و لهم و صٰلته علي شيعتهم استغفار
ّللا تعالي الٰذين يحملون العرش و من حوله و هم ۤ
لهم و استشفاع فيهم قال ٰ
الطائفون بالبيت المعمور و
ۤ
ارجاء السموات و المو ٰكلون بك ٰل شيء يسبٰحون بحمد ربٰهم يعني يسبٰحون ٰ
ّللا بتزكية نبيٰه و آله
من في
صلي ٰ
ّللا عليه و آله و باٰلستغفار لشيعتهمو يؤمنون به اي يقيمون وٰلية عل ٰي عليه السٰلم فيما و ٰكلوا به
امر عذرا او نذرا و يستغفرون للذين آمنوا يعني للذين آمنوا بوٰلية عل ٰي عليه
من تدبير ٍ
وسعتَ
كل شيء رحمة و علما وسع المؤمنين بفضله و الكافرين بعدله فاغفر للذين
السٰلم ربٰنا
ۤ
ٰ
ٰ
ٰ
تابوا فلميتولوا اعداء علي عليه السٰلم و انابوا الي ّللا بوٰلية علي عليه السٰلم و اتبعوا سبيلك و هو
الصراط المستقيم و النبأ العظيم الذي هم ( فيه ظ ) مختلفون و عنه مسئولون و قهم عذاب الجحيم التي
ت عدن التي وعدتهمو جنة عدن هي مأوي محمد و آله
هي مأوي الظالمين الجاحدين ربٰنا و ادخلهم ج هنٰا ِ
ّللا عليه و شيعتهم وعدهم في قوله تعالي ۤ
فاولئك مع الٰذين انعم ٰ
صلي ٰ
ّللا عليهم من النبيين و الص ٰديقين
الشهداء و الصالحين و حسن ۤ
ۤ
اولئك رفيقا و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذ ٰرياتهم اي و من كان
و
متواليا من
صفحه ٧6
ۤ
آبائهم و ازواجهم و اوٰلدهم انٰك انت العزيز الحكيم الموصوف هو المعبود بالحق و اٰلسم اٰلول محمد
و الثاني علي و ذلك قوله تعالي عزيز عليه ما عنتٰم و قوله تعالي و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم و
قهم السيٰئات و هي الموبقات التي ليس لها ۤ
جزاء اٰل الخلود في الجحيم و العذاب اْلليم و هذه السيٰئات
ّللا عن علم و بصيرة ۤ
ّللا و هي قوله و الذين كسبوا السيٰئات اي توالوا ۤ
اعداء ٰ
محبٰة اعداء ٰ
جزاء سيئ ٍة
بمثلها و ترهقهم ذلٰة ما لهم من ٰ
ّللاِ من عاصم يعني ليس لهم امام حق يأت ٰمون به هاٰلية و من تق السٰيئات
يومئ ٍذ فقد رحمته و هو قوله تعالي ٰاٰل َم ْن َر ِح َم َربُّكَ و لذلك خلقهم اي للرحمة خلقهم و فيها صبغهم و
ذلك هو الفوز العظيم و هو تأويل قوله تعالي و ادخل الجنٰةَ فقد فاز و ما الحيوة الدنيا يعني وٰلية اٰلول

ۤ
الدعاء
كما روي عن الصادق عليه السٰلم ٰاٰل متاع الغرور ٰلنها سبيل الشيطان و الصلوة من المؤمنين
ْلنهم يقولون اللهم صل علي محمد و آلمحمد و الصلوة مشتقة من الصلة اي م ٰدهم بمددك الهني السابغ
الذي ٰلينفد او من الوصل اي صلهم بك كما قال تعالي َمن اطاعهم فقد اطاعني و من عصاهم فقد
عصاني و من احبٰهم فقد احبٰني و َم ْن اَبْغضهم فقد ابغضني و هكذا او من الوصلة و هي السبب يعني
صلْ بينك و بينهم بحجزة عنايتك و سبب لطفك و رحمتك و الصٰلوة من المؤمنين ال ٰد ۤ
عاء كما قال تعالي
ِ
ٰ
ٰ
ُ
لنبيٰه صلي ّللا عليه و آله و ص ٰل عليهم ٰ
ان صٰلتك سكن لهم اي ا ْد ُ
ع لهم فان قلتَ كيف يكون صلي
بمعني دعا و صلٰي انٰما يستعمل ُمع ٰدي بعلي و اذا كان بمعني دعا كان معناه دعا عليهم و هو يكون
بالمكروه بخٰلف ما اذا ُعدِّي دعا ٰ
بالٰلم فانه يكون بالمحبوب قلنا ٰ
ان صلٰي عليهم ُمع ٰدي بعلي بمعني
دعا لهم مع ٰدي بالٰلم ٰل مطلق صلي بمعني دَعا و هم عليهم السٰلم اقاموا الصلوة علي المعاني الثٰلثة
ا ٰما علي معني انٰها من
صفحه ٧٧
ٰ
ّللا الرحمة فألنٰهم محلٰها بل هم الرحمة الواسعة حقيقة كما دلٰت عليه احاديثهم و ما يظهر من آثار
ۤ
الرحمة المغايرة لهم مما جاء في الكتاب و ال ُّسنَّة فعنهم بُ ِدئت و لهم خلقت و عليهم اعلن ْ
َت بالثناء فهم
مٰلئكته و ۤ
اقاموا صٰلته عليهم و علي ۤ
انبيائه و رسله و المؤمنين من عباده ا ٰما اقامة صٰلته سبحانه
عليهم فكما م ٰر من انٰهم هم الرحمة و انٰهم تراجمة الرحمة لهم بلسان القبول المتوقٰف وجو ُدها عليه و
سائر الخلق بلساني التشريع و التكوين في التبليغ و ۤ
لغيرهم من ۤ
اٰلداء ،
ۤ
ۤ
المٰلئكة عنهم علي حكم و نضع الموازين القسط ليوم القيمة
المٰلئكة فلصدورها من
و ا ٰما اقامة صلوة
ۤ
ّللا عليهم هم خزائن ٰ
ْلنٰهم صلٰي ٰ
ّللا سبحانه في كل شيء و قلوبهم هي اٰلرض في قوله تعالي و
اٰلرض مددناها و القينا فيها رواسي و انبتنا فيها من كل شيء موزون و جعلنا لكم فيها معايش من
امدادات العلوم و العقول و اٰلفهام و الخياٰلت و المعارف و اٰلعمال و من لستم له برازقين منها يعني
العلوم و العقول و اٰلفهام و الخياٰلت و المعارف و اٰلعمال و اٰلقوال و اٰلحوال و ان من شي ٍء اٰل
عندنا ۤ
خزائنه ومانن ٰزله ٰاٰل بقدر معلوم و يدخل في حكم هذه الصلوة و اقامتها صلوة المؤمنين و اقامتها
ۤ
المٰلئكة و اٰلقامة بحسبها
و ان اختلفت الهيئات ظاهرا او كانت صلوة بعض المؤمنين اعلي من صلوة
فرض من اٰلشتقاقات الثٰلثة كلها من وٰلية علي و
و هذه الصلوة المشار اليها بالمعاني الثٰلثة علي كل
ٍ
اهل بيته الطا ِهرينَ و اِقا َمتها علي ما امروا و اعتقدوا و ارشدوا و عملوا هي اقامتها ْلنها هي الصلوة
و الصلوات فروعها و صورها و من ثمراتها و ورقها و اغصانها و اصلها و لقاحها و في حديث
معرفة علي عليه السٰلم بالنورانية قال يا سلمه ن و يا جندب قاٰل لبٰيك يا اميرالمؤمنين قال عليه السٰلم
معرفتي بالنورانية معرفة ٰ
ّللا عز و جل
صفحه ٧٨
ّللا عز و جل معرفتي بالنورانية و هو الدين الخالص الذي قال ٰ
و معرفة ٰ
ّللا تعالي و ماامروا ٰاٰل
ّللا مخلصين له الدين ۤ
ليعبدوا ٰ
حنفاء و يقيموا الصلوة و يؤتوا الزكوة و ذلك دين القيمة يقول ماامروا ٰاٰل
بنب ٰوة محمد صلي ٰ
ّللا عليه و آله و هو الدين الحنفيٰة المحمديٰة السمحة و قوله و يقيموا الصلوة فمن اقام
وٰليتي فقد اقام الصلوة و اقامة وٰليتي صعب مستصعب ٰليحتمله ٰاٰل ملك مقرٰب او نب ٰي مرسل او
مؤمن امتحن ٰ
ّللا قلبه لٰليمان فالملك اذا لميكن مقرٰبا ٰليحتمله و النبي اذا لميكن مرسٰل لميحتمله و
المؤمن اذا لميكن ممتحنا لميحتمله ُ
قلت يا اميرالمؤمنين من المؤمن و من الممتحن و ما ح ٰده و ما نهايته
ٰ
ٰ
اباعبدّللا ُ
قلت لبٰيك يا اخا رسول ّللا قال المؤمن الممتحن هو الذي ٰليَ ِرد من
حتي اعرفه قال (ع) يا

امرنا اليه شيء ٰاٰل شرح صدره له و لميشك و لميرتد اعلم يا اباذر انا عبد ٰ
ّللا عز و جل و خليفته علي
عباده ٰلتجعلونا اربابا و قولوا ما شئتم في فضلِنا فانكم ٰلتبلغون كنه ما فينا و ٰل نهايته فان ٰ
ّللا عز و
جل قد اعطانا اكبر و اعظم مما يصفه واصفكم او يخطر علي قلب احدكم فاذا عرفتمونا هكذا فانتم
قلت يا اخا رسول ٰ
المؤمنون قال سلمه ن ُ
ّللا و من اقام وٰليتك اقام الصلوة قال نعم يا سلمه ن تصديق ذلك
قوله تعالي في كتابه العزيز و استعينوا بالصبر و الصلوة و انٰها لكبيرة ٰاٰل علي الخاشعين فالصبر
ّللا عليه و آله و الصلوة اقامة وٰليتي فمنها قال ٰ
ّللا صلي ٰ
رسول ٰ
ّللا تعالي و انها لكبيرة و لميقل و انهما
لكبيرة ٰلن الوٰلية كبير حملها ٰاٰل علي الخاشعين و الخاشعون هم الشيعة المستبصرون الحديث  ،ففيما
قال سلمه ن و من اقام وٰليتك اَقا َم الصَّلوة تصريح ٰ
بان الوٰلية هي الصلوة و اقامتها اقامة الصلوة و
بالعكس و في بيانه عليه السٰلم قال و الصلوة اقامة وٰليتي فعلم من الكٰلمين ان الصلوة التي هي ذات
الركوع و السجود هي الوٰلية و ان اقامتها اقامة الوٰلية و ٰ
ان نفس الصلوة التي هي ذات الركوع و
السجود اقامة
صفحه ٧٩
الوٰلية و ليس في شيء من ذلك تدافع ْلن ذات الركوع و السجود هي هيئة الوٰلية ْلنٰها اخصٰ
ۤ
المٰلئكة فمنهم
اٰلعمال و اشمل لخدمة الملك المتعال بمعني انها مشتملة علي جميع هيئات الخلق ا ٰما
ركوع كركوعها و سجود كسجودها و قيام كقيامها و قعود كقعودها و متشهٰدون كتشهٰدها و متنقٰلون
ۤ
المٰلئكة و تسبيحهم و حركة و
كتسليمها و بالجملة ك ٰل عمل و تسبيح من اعمال
كتنقُّلِها و مسلٰمون
۪
سكون منهم فموجود في الصلوة ما يتض ٰمنه فهي عمود الدين و ركن اٰليمان و اٰلسٰلم و ا ٰما غير
ۤ
المٰلئكة فكذلك و ذكر ذلك في انواع الخلق و لو علي سبيل اٰلجمال يطول به الكٰلم ٰاٰل اني اجمل لك
ذلك و هو ٰ
ان الصلوة صورة الوٰلية المطلقة و الوٰلية جارية علي الخلق بما هو عليه في وجوده
ۤ
التكويني و التٰشريعي فٰليتحرك شيء او يسكن بل جميع احواله ٰاٰل باقتضاء الوٰلية و تدبيرها من الولي
فقد تض ٰمنت الوٰلية جميع ذ ٰرات الوجود كما اشار سبحانه الي ذلك بقوله افمن هو ۤقائم علي ك ٰل نفس بما
ت ٰلتكلٰم نفس ٰاٰل باذنه فاذا كان هذا حكم الوٰلية و مقتضاها د ٰل علي ٰ
ان ذلك
كسبت و قوله تعالي يوم يأ ِ
ٰ
اثر كينونيٰتِها و هي صفتها الذاتيٰة و هذا يقتضي ان َما وصفها به الحكيم العليم بها يكون مشابها لصفتها
الذاتيٰة ٰ
ٰلن الصفة اسم و عٰلمة للموصوف يعيٰنه من تلك الجهة ٰليشتبه بغيره و ٰاٰل لميكن اسما و صفة
ان الصلوة هي وٰليتي و انها هي اقامة وٰليتي د ٰل ذلك علي ٰ
و عٰلمة فل ٰما اخبر الحكيم العليم ٰ
ان ذات
الركوع و السجود هي اقامة وٰليته ٰلنٰها ظاهرها و تد ٰل علي هيئتها و هي وٰليته ٰلنها هي صورتها
تناول اقامة الصلوة المعلومة و ذلك ا ٰما من باب المجاز او من الحقيقة بعد الحقيقة
فاذا اطل َ
ق اقا َم الصلوةَ َ
ْ
ٰ
اقتضته الوٰلية من اٰلعمال و اٰلقوال و اٰلعتقادات و التأدبات اٰللهيٰة
و المراد بذلك اقامة الوٰلية اي ما
َ
و ذلك صعبٌ مستصعب كما قال علي عليه السٰلم في
صفحه ٨٠
الحديث المتق ٰدم و اقامة وٰليتي صعبٌ مستصعبٌ اي ٰليحتمله بسهولة ٰاٰل محمد و اهل بيته صلي ٰ
ّللا
ۤ
اٰلنبياء و المرسلون و
عليه و آله و ا ٰما كل من سواهم فانهم قد تقع منهم الهَفَوات و التقصيرات حتي
من تتبع احاديثهم وجدَها مشحونة بذلك .
ٰ
و من ذلك ما رواه ابوحمزة الثمالي انه دخل عبدّللا بن عمر علي زينالعابدين عليه السٰلم و قال يا
علي بن الحسين انت الذي تقول ان يونس بن متٰي انما لقي من الحوت ما لقي ٰلنه عرضت عليه وٰلية
ج ٰدي فتوقٰف قال بلي ثكلَ ْتكَ اُ ٰمكَ قال فارني انت ذلك ان كنتَ من الصادقين قال فامر بش ٰد عينَيْه بعصاب ٍة

ي بعصاب ٍة ثم امر بعد ساع ٍة بفتح اعينِنا فاذا نحن علي شاطئ البحر تضرب امواجه فقال ابنعمر
و عين َّ
ٰ
ٰ
ُ
ُ
يا سيدي دمي في رقبتِكَ ّللاَ ّللاَ في نفسي فقال هيه و ا ۪ريه ان ُ
الحوت
كنت من الصادقين ثم قال يا ايٰتها
ٰ
ُ
حوت
ت قالت انا
قال فاطلع الحوت من البحر مثل الجبل العظيم و هو يقول لبٰيك يا ول ٰي ّللا فقال َمن ان ِ
ٰ
يونس يا سيٰدي قال ائتِنا بالخبر قال يا سيٰدي ان ٰ
ّللا لميبعث نبيٰا من آدم الي ان صار ج ٰدك مح ٰمد صلي
ۤ
ٰ
ص و من
ّللا عليه و آله ٰاٰل و قد عرضت عليه وٰليتكم اهل البيت فمن قبلها من
اٰلنبياء سلِم و تخلٰ َ
توقَفَ عنها و تمنٰع في حملها لقي ما لقي آدم من المعصية و ما لقي نوح من الغرق و ما لقي ابراهيم
من النار و ما لقي يوسف من الجبٰ و ما لقي ايٰوب من ۤ
ۤ
الخطيئة الي ان بعث
البٰلء و ما لقي داود من
ّللا يونس (ع) فاوحي ٰ
ٰ
ّللا اليه ان يا يونس تو ٰل اميرالمؤمنين عليا و اٰلئمة الراشدين من صلبه في كٰلم
ارهُ و لماعرفه و ذهب مغتاظا فاوحي ٰ
ي اَن القمي يونس و ٰلتوهني له
قال و كيف اتولي من لم َ
ّللا ال َّ
عظما فمكث في بطني اربعين صباحا يطوف معي في البحار في ظلمات ثٰلث ينادي اَ ٰٰل الهَ ٰاٰل انت
ُ
سبحانك اني ُ
قبلت وٰلية علي بن ابيطالب
كنت من الظالمين قد
صفحه ٨١
و اٰلئمة الراشدين من ولده فل ٰما آ َمن بوٰليتكم امرني ربٰي فقذفته علي ساحل البحر فقال زينالعابدين
ُ
الحوت الي وكرك و استوي الم ۤاء الحديث  ،رواه في البحار و ٰلجل مثل ما ذكر
عليه السٰلم ارجع ايٰها
اشار في الحديث السابق بقوله عليه السٰلم و اقامة وٰليتي صعبٌ مستصعب فاذا اردت اقامة الصلوة
ۤ
ۤ
اٰلوصياء و الخصيصون من اشياعهم يقيمونها كذلك و
فاْلنبياء و المرسلون و
علي الحقيقة اٰلضافية
ان اردتَ اقامة الصلوة علي الحقيقة الحقيقيٰة ظاهرا و باطنا علي اكمل وج ٍه ٰليقي ُمها ٰاٰل محمد و آلهُ
الثٰلثةعشر المعصومون صلي ٰ
ّللا عليه و عليهم اجمعين ٰ
ٰلن الصلوة التي هي ذات اٰلركان التي هي
صورة الوٰلية و الصلوة التي هي الوٰلية التي هي باطن الوجود و علٰة الوجود ٰليقدر علي القيام بهما
ّللا مظهر ذلك و حملتَهُ و هم مح ٰمد و آله صلي ٰ
ّللا منهما ٰاٰل من جعلهم ٰ
كما يريد ٰ
ّللا عليه و آله فحقيقة
الوٰلية اصل اٰلمام عليه السٰلم و حقيقة الصلوة فرع اٰلمام عليه السٰلم و اٰلمام هو الواقف بين
الططنجيْن و البرزخ بين البحرين فالصلوة وٰلية ظاهرة و الوٰلية صلوة باطنة و اٰلمام عليه السٰلم هو
َ
ۤ
الحامل ٰلسرار الباطنة و المتح ٰمل ٰلعباء الظاهرة فافهم .
و قوله عليه السٰلم  :و آتيتم الزكوة ،
اي اعطيتم الزكوة المستحقٰين لها علي حسب استحقاقهم و المراد انهم اعطوا زكوة اموالهم و اٰلموال
هي ما قسم ٰ
ّللا لهم من فيضه و خيره فمن اموالهم ما َشيَّئَهُم بمشيٰته و من اموالهم ما امكنهم بقدرته و
من اموالهم ما اوجدهم بفضله و رحمته و من اموالهم ما الهمهم من معرفته و من اموالهم ما علٰمهم من
اسرار خليقته و من اموالهم ما اشهدهم من بديع صنعته و من اموالهم ما اقدرهم عليه من مقتضيات
وٰليته و من زكوة اموالهم ما افاضوا
صفحه ٨2
ۤ
بالل من ۤ
ٰ
اٰلنشاء و من زكوة اموالهم ما
موا ٰد اٰلشياء و من زكوة اموالهم ما صبغوا من الصور في
ترجموا للقابٰلت و من المقبوٰلت و من زكوة اموالهم ما ام ٰدوا من التكوينات و من زكوة اموالهم ما
كلٰفوا من التشريعات و من زكوة اموالهم ما اوردوا و اَصدروا و من زكوة اموالهم ما قبلوا و رفعوا و
ما ر ٰدوا و ابطلوا و ما صنعوا و ما احدثوا و ما احيوا و ما اماتوا و ما رزقوا و ما حرموا و اصحٰوا و
ا ْم َرضُوا باذن ٰ
ّللا تعالي و كذلك جميع ما يتعلٰق بالنظام فانهم عليهم السٰلم يؤ ٰدون الي كل محتاج ما
المخرج مق ٰدر في
بيح و تقدير الشيء
َ
يحتاج اليه من اموالهم مما وجب عليهم فيها او استحبٰ اوْ اُ َ

المخرج منها تسعة و هي التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و اٰلبل
الشرع اما في الظاهر فاٰلجناس
َ
ٰ
و البقر و الغنم و الذهب و الفضٰة و ا ٰما في الباطن فمنه حامل و قشر و هو ما يتعلق بالتكوينات و منه
محمول و لبٌّ و هو ما يتعلٰق بالتشريعات و صورة المخرج منهما واحدة ٰاٰل ٰ
ان المخرج من اللبِّ لبٌّ و
القشر قش ٌر و العبارة عنهما واحدة و المراد ان ما كان من التكوينات فصورةٌ تث ِم ُر ثَ َمرة و ما كان
من
ِ
من التشريعات فثمرةٌ تث ِم ُر ذاتا و الك ٰل في تسعة
اجناس اٰليمان و المعرفة و المحبٰة و اٰلنس و حوامل الذوات و اٰلعمال و عوا ِملهُما و اصول المنافع
منهما و النبوة و يدخل فيها البشري و الفال الحسن و التأييد َو اٰلمامة و يدخل فيها علم الكشف و علم
اٰلحاطة و ذكاء المؤمن و الفراسة و هي و ما اشبهها من اقسام الصدقات يصرفها الفقيه المأمون عليه
السٰلم علي المستحقٰين علي حسب تأهُّلِهم و استحقاقهم و ما هو علي الغيب بضنين افمن هو قائم علي
ۤ
العلماء و العاملون بطاعة ٰ
ّللا
كل نفس بما كسبت و يصرفها علي اٰلصناف الثمانية
و المنتصبون لمصالح المؤمنين و اصحاب البرازخ و اللطخ الذين جعلوا انسا للمؤمنين
صفحه ٨3
ليأنسوا بلُ َغتِه ْم و يستقرٰوا بص َُورهم و خصيص شيعتهم المستشهدون في سبيلهم و ۤ
فقهاء شيعتهم من
ِ
ِ
اهل القَ ۤ
ضاء و الفتوي و المحبون المتٰ ِكلونَ علي حبٰهم و اهل الزهد و الورع المستع ٰدون للرحيل عن
نقص عنهم من جهة اٰلستحقاق انفقوا عليهم من جهة الفضل ٰلنهم عليهم السٰلم قد
دار الغرور و ما
َ
الزموا بتتميم ما اعوز َرعيٰتهم و الحاصٰلنهم آتوا الزكوة بك ٰل معني علي اكمل ما يمكن و ك ٰل من هو
دونهم فانٰما يؤتي الزكوة علي حسب قدرته و سعة ماله و الذي ٰليجد ما ينفق ٰليصرف بل يصبر و
ّللا قال ٰ
يقتص ُد و يقتصر علي اٰلنفاق م ٰما آتاه ٰ
ّللا تعالي لينفق ذو سع ٍة من سعته و من قدر عليه
ِ
ۤ
رزقه فلينفق مما آتاه ٰ
ّللا ٰليكلف ّللا نفسا اٰل ما آتيها فاٰلنبياء و المرسلون و الخصيص من الشيعة هم
َذ ُووا السعة كل بحسبه و ا ٰما محمد و اهل بيته فهم ۤ
ّللا التي ٰلتفني و فيض ٰ
خزائن ٰ
ّللا الذي ٰليغيض
ۤ
عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب .
المعنِيٰون بقوله تعالي هذا
ٰ
ٰ
تت ٰمة توجيه ما في حديث يونس من اٰلشكال فما قبل هذه الكلمة و ذلك ٰلنه قال كيف اتولي من لماره و
لماعرفه و هذا من نبي معصوم كيف يحسن وقوعه بعد ان يأمره ربٰه و هو يعلم ٰ
ان ربه سبحانه ٰليأمره
ق و انٰه ٰليسئل ع ٰما يفعل و كيف يجوز اٰلعتراض علي ٰ
ٰاٰل بالح ِّ
ّللا من اقل الخلق و اجهلهم فضٰل عن
ۤ
ۤ
اٰلنبياء المعصومين عليهم السٰلم و مثل هذا الكٰلم ٰليتسامح فيه و لو وقع من عوا ٰم الناس ٰلستحق
ۤ
اٰلنبياء الجواب ان النبي يونس عليه السٰلم كانت به ح ٰدة و اشت ٰد
العقوبة فكيف يصح ان ينسب الي
ٰ
ٰ
غضبه ٰلل لكثرة عناد قومه و اصرارهم علي معاصي ّللا و تكذيبه و رد نبوته فل ٰما سئله روبيل
المراجعة ٰلل تعالي لعلٰه ان يرحمهم امتنع و كذلك ل ٰما دعا عليهم اوحي ٰ
ّللا في ذلك علي جهة التخيير
فلميقبل لما فيه من الحدة و الغضب ٰلل تعالي
صفحه ٨٤
كما روي عن الباقر عليه السٰلم قال كتب اميرالمؤمنين عليه السٰلم قال حدثني رسول ٰ
ّللا صلي ّللا
عليه و آله ان جبريل ح ٰدثه ان يونس بن متٰي عليه السٰلم بعثه ٰ
ّللا الي قومه و هو ابن ثٰلثين سنة و كان
الح ٰدة و كان قليل الصبر علي قومه و المداراة بهم عاجزا ع ٰما ح ٰمل من ثقل حمل اوقار
رجٰل تعتريه ِ
النبوة و اعمالها و انه تفسٰخ تحتها كما يتفسٰخ الجذع تحت حمله و انه اقام فيهم يدعوهم الي اٰليمان باللٰ
و التصديق به و اتٰباعه ثٰلثا و ثٰلثين سنة فلميؤمن به و لميتبعه من قومه ٰاٰل رجٰلن اسم احدهما رُوبيل
و اسم هاٰلخر تنوخا و كان روبيل من اهل بيت العلم و النب ٰوة و الحكمة و كان قديم الصُّ حب ِة ليونس بن

متٰي قبل ان يبعثَه ٰ
ّللا بالنبوة و كان تنوخا رجٰل مستضعفا عابدا زاهدا منهمكا في العبادة و ليس له علم
يحتطب علي
غنم يرعاها و يتق ٰوت منها و كان تنوخا رجٰل َحطٰابا
ِ
و ٰل حكم و كان روبيل صاحب ٍ
ٌ
رأسه و يأكل من كسبه و كان لروبيل منزلة من يونس غير منزلة تنوخا لعلم روبيل و حكمته و قديم
صحبته فلما رأي يونس ٰ
ان قومه ٰليجيبونه و ٰليؤمنون به ضجر و عرف من نفسه قلٰة الصبر فشكا
ُ
فلبثت فيهم ادعوهم
قومي و لي ثٰلثون سنة
ذلك الي ربٰه و كان فيما شكا ان قال يا ربٰ انٰك
بعثتني الي ۪
۪
ٰ
الي اٰليمان بك و التصديق برسالتي و اخ ٰوفهم عذابك و نقمتك ثٰلثا و ثٰلثين سنة فكذبوني و لميؤمنوا و
ُ
خفت ان يقتلوني فانزل عليهم عذابك فانٰهم قو ٌم
جحدوا نب ٰوتي و استخفوا برسالتي و قد تو ٰعدوني و
ٰليؤمنون قال فاوحي ٰ
ّللا الي يونس ٰ
ان فيهم الحمل و الجنين و الطفل و الشيخ الكبير و المرأة الضعيفة
ٰ
ٰلاعذب الصغار بذنوب الكبار من قومك
و المستضعف المهين و انا الحكم العدل سبقت رحمتي غضبي
و هم يا يُونس عبادي و خلقي و بريٰتي في بٰلدي و في عيلتي اُ ِحبُّ اَن اتأنٰاهم و ارفق
صفحه ٨٥
بهم و انتظر توبتهم و انما بعثتك الي قومك حفيظا عليهم تعطف عليهم بسجال الرحمة ۤ
الماسٰة منهم و
تأنٰاهم برأفة الرحمة و تصير معهم باحٰلم الرسالة و تكون لهم كهيئة الطبيب المداوي العالم بمداواة
ۤ
الدواء فخرجتَ بهم و لمتستعمل قلوبهم بالرفق و لمت ُس ْسهُ ْم سياسة المرسلين ثم سألتني عن ۤ
سوء نظرك
العذاب لهم عند قلٰة الصبر منك و عبدي نوح كان اصبر منك علي قومه و احسن صحبة و اش ٰد تأنٰيا في
َ
ُ
غضب لي و اجبتُه حين دعاني فقال يونس يا ربٰ انما
حين
له
فغضبت
العذر
في
ابلغ
و
عندي
الصبر
ِ
ُ
دعوت عليهم حين عَصوك فوع ٰزتِك ٰلاتعطٰف عليهم برأف ٍة ابدا و ٰلانظر
غضبت عليهم فيك و انما
اليهم بنصيحة شفيق بعد كفرهم و تكذيبهم ايٰاي و جح ِدهم نب ٰوتي فانزل عليهم العذاب فانهم ٰليؤمنون ابدا
فقال ٰ
ّللا يا يونس انهم مائةالف او يزيدون من خلقي يعمرون بٰلدي و يلدون عبادي محبٰتي ان اتأناهم
للذي سبق من علمي فيهم و فيك و تقديري و تدبيري غير علمك و تقديرك و انت المرسل و انا الحكيم
و علمي فيهم يا يونس باطن في الغيب عندي ٰليُعلم ما منتهاه و علمك فيهم ظاهر ٰل باطن له يا يونس
قد اجبتك الي ما سألت من انزال العذاب عليهم و ما ذلك يا يونس باوفر حظك عندي و ٰل احمد لشأنك
ۤ
اٰلربعاء وسط الشهر الحديث  ،فتدبٰر هذا الحديث لتعرف ح ٰدته و غضبه
و سيأتيهم عذاب في ش ٰوال يوم
ٰ
ٰ
و كذلك جوابه لروبيل ل ٰما طلب منه ان يدعو لهم و ان ّللا احب ان يصبر عليهم علي جهة اْلفضلية و
ان وٰلية علي (ع) وٰلية ٰ
هو يريد اهٰلكهم و قد قلنا ٰ
ّللا تعالي و ان كل شيء عبارة عنها كما ذكرنا هذا
المعني في هذا الشرح مكرٰرا و معني انه توقف هو ما سمعتَ من هذه اٰلخبار من غضبه و عدم قبوله
شفاعة روبيل فيهم فان هذا و مثله توقٰ ٌ
ف في وٰلية علي عليه السٰلم ٰلن من لميتوقٰف هو من ٰليشهد
لنفسه اعتبارا بل
صفحه ٨6
عد َمها و فقدَها فٰليغضب عند عصيان قومه حتي يؤمر بالغضب فاذا امر بالغضب و طلب منه اٰلناة
و الحلم لميجد في نفسه من الغضب و ٰل من اٰلستثقال و ٰل من الكراهة شيئا بل يكون مؤتمرا اذا اُ ِمر و
منتهيا اذا نهي مسقطا ٰلعتبار نفسه بالكلية كما اشار الي ذلك في حكم وٰلية علي عليه السٰلم بقوله
تعالي فٰل و ربٰك يا عليٰليؤمنون اي ٰليقيمون وٰليتك كما اريد حتي يح ٰكموك فيما شجر بينهم ثم
ٰليجدوا في انفسهم حرجا م ٰما قضيتَ و يسلٰموا لك تسليما بان يسقطوا اعتبار انفسهم كما قال ثم ٰليجدوا
في انفسهم حرجا مما قضيتَ و هذا ادني مقام ما تقتضيه الوٰلية من الصدق فاذا غضب ٰلل قبل ان يؤمر
اوْ لمير ٰ
موضع امر فيه بالرقِة او لميؤمر بال ِغلَ ِظ و امثال ذلك فقد توقف في وٰلية علي عليه السٰلم
ق في
ٍ

و العبارة الظاهرة عن هذا التوقٰف قوله كيف اتولٰي َمن لماره و لماعرفه فاذا سمعتَ هذا و نحوه من
اهل العصمة عليهم السٰلم فمعناه انه توقٰف او تر ٰدد في وٰلية علي عليه السٰلم و هذا هو معني ما
ان ٰ
روي ٰ
ّللا وكله الي نفسه طرفة عين فكان منه التوقٰف الذي سمعتَ ،
و منه قوله يا تنوخا ك َذبَني الوحي و ك َذ ُ
بت وعدي لقومي ٰل و ع ٰزة ربٰي ٰليرونَ لي وجها ابدا بعد ما
كذبني الوحي و هو من التوقف فل ٰما لميصبر و هو من التوقف وكل الي نفسه طرفة عين َو هُ َو من
التوقف فَلَ َّما دعا علي قومه استثني جبرئل عن امر ٰ
ّللا في هٰلك قومه و لميسمع يونس و كذا قال كذبني
الوحي و لميكذبه و انٰما اخفي عليه جبرئل حرفا و هو ٰ
ان الوحي اتي انٰي انزل عليهم العذاب و لميقُل
ۤ
ٰ
اني اهلكهم و لميفهم هذا الحرف او ٰ
ان الحرف الذي اخفاه جبريل هو قوله ٰاٰل ان يشاء ّللا و هو
ۤ
اٰلستثناء كما يدل عليه الحديث المتق ٰدم و لميسمع يونس هذا الحرف ٰلنه وكل الي نفسه طرفة عين و
معني هذا انه بغضبه
صفحه ٨٧
ُ
القيت اليك مفتاحا من مفاتح الغيب تفتح به كثيرا من مغلقات الغيوب ان
رجع الي نفسه فافهم فقد
عرفتَ الف ْت َح .
قال عليه السٰلم  :و امرتم بالمعروف و نهيتم عن المنكر ،
ۤ
الح ٰ
يانه او فعله و المعروف الفعل الحسن الراجح اٰليقاع فيختصٰ
اٰلمر بالشيء
ث علي اِ ْت ۪
الدعاء اليه و َ
بالواجب و المندوب و يخرج المباح و المكروه ٰلنهما غير راجحي اٰليقاع نعم مكروه العبادة اٰلصح
انه يدخل في المعروف ٰلن معني كونه مكروها نقصان ثوابه ٰل انه ٰل ثواب فيه بل الحق ٰ
ان ثوابه في
نفسه ٰلينقص و انٰما ينقص ثواب مق ٰدماته و شروطه كما اذا حكم بكراهة الصٰلوة في الحمام ٰ
فان الصلوة
في نفسها ٰلينقص ثوابها ٰاٰل بمثل عدم اٰلقبال عليها و ذلك ٰليختلف في المسجد و الحمام و انما النقص
راجع الي الشروط و المقدمات فان الصلوة في المسجد و في الثياب البيض و متع ِّمما مثٰل افضل منها
نقصت ثواب الثياب البيض و ثواب
في الحمام و في الثياب السود و غير متع ِّم ٍم فالصلوة المكروهة َ
المسجد و ثواب التعمم و مع ذلك فثوابها في نفسها لمينقص و ان نقص ثواب شرطها و ثواب زيادتها
بالشرط المندوب فهي من الراجح فتدخل في المعروف ثم اذا عرفتَ هذا فنقول يمكن ادخال مكروه غير
العبادات و المباح في الراجح فتكون من المعروف و ذلك كما اذا فعل المباح ٰلذن ٰ
ّللا في فعله و اٰلخذ
باباحته و فعل المكروه ٰلن ٰ
النفس اٰلخ ُذ بالرخص ِة في مثل
ّللا قد ر ٰخص في فعله و ٰلسيما اذا ثقل علي
ِ
ّللا و انه ٰل حاجة اولَي من ترك ما يكرهه ٰ
مواضع الحاجة و الضرورة َٰل ِٰلنه مرجوح عند ٰ
ّللا بل ٰ
ٰلن
النفس اعتادت تركه اَوْ ٰ
اب به عند من علم به من الناس و امثال ذلك فان اٰلخذ بالرخصة
لئٰليُ َع َ
صفحه ٨٨
و الحال هذه راجحة بل قد يجب اٰلخذ بالرخصة علي من ٰليجوز اٰلخذ بالرخصة و عليها في الفقه
ّللا يحبٰ ان يؤخذ برخصه كما يحبٰ ان يؤخذ ۤ
ۤ
ان ٰ
مسائل كثيرة و هو قوله صلٰي ٰ
ّللا عليه و آله ٰ
بفرائضه
ان بني ۤ
اسرائيل ل ٰما ش ٰددوا علي انفسهم ش ٰدد ٰ
فخذوا برخص ٰ
ّللا و ٰلتشدِّدوا علي انفسكم ٰ
ّللا عليهم ه  ،فهم
عليهم السٰلم امروا بالمعروف الذي هو الفعل الحسن الراجح اٰليقاع ۤ
ق بالقوابل في التكوينات
سواء تعلٰ َ
ۤ
ۤ
الحقائق و امرهم عليهم
الطرائق و في
في كل مرتبة ام باٰلمتثال في التشريعات في اٰلحكام و في
ٰ
عالم فانهم في التكوين اٰل ٰول حين شيَّئَهُ ْم و عيٰنهم هم
السٰلم بهذا المعروف الموصوف بما ذكرنا في كل ٍ
اهل ۤ
ْ
ْ
ْ
اٰلداء و التبليغ فمن قبل عنهم كما امروه استقامت فطرته و اعتدلت بِنيتهُ فبِتِلكَ الطينة الطيبَّة قبل
الخير و ذلك حين ق ٰدرهم و قد كان الناس ا ٰمة واحدة يصلح كل واحد منهم لقبول الخير و ال ٰشر فبعث ٰ
ّللا

النبييٰن مب ٰشرين و منذرين علي ايدي محم ٍد و اهل بيته الطاهرين صلي ٰ
ّللا عليه و آله و َمن لميقبل عنهم
خرج بعدم قبوله عنهم من ح ٰد اٰلنسانيٰة الي ح ٰد البهيميٰة فكانوا كما وصف في محكم كتابه ان هم ٰاٰل
هۤ
اولئك هم الغافلون ٰلضطراب فطرته و اعوجاج بنيته فل ٰما كان يوم الجمعة بعد
كاٰلنعام بل هم اض ٰل
العصر هبطوا الي هذه الدار فج ٰددوا ذلك العهد المأخوذ في العالم اٰل ٰول في هذا العالم علي حكم ما
هنالك من احكام شرع التكوينات و من نظام وجود التشريعات حتٰي اقاموا الدين و شادوا الح ٰ
ق المبين و
ٰ
المراد بكون المعروف هو الفعل الحسن الراجح اٰليقاع كونه َحسنا في الوجود الواقعي التشريعي الذي
هو روح الواقعي التكويني ليدخل فيه ما كان في نفس اٰلمر الوجودي قبيحا اذا كان دافعا لما هو اقبح
منه كالكذب لنجاة المؤمن فانه و ان كان في نفس اٰلمر الوجودي قبيحا اٰل انه اذا توقٰف ال ٰدفاع
صفحه ٨٩
عن المؤمن عليه فانٰه يكون في الواقعي التشريعي الذي هو روح الواقعي الوجودي حسنا واجبا ٰل انٰه
ق علي قبحه في نفس اٰلمر الوجودي و انما حسن في التشريعي ٰلنه
ينقلب لذاته فيكون حسنا بل هو با ٍ
ۤ
ۤ
ه
ّللاِ و نظير ذلك ما قال ّللا سبحانه فاذ لميأتوا بالشهداء فاولئك عند ٰ
هو كذلك عند ٰ
ّللا هم الكاذبُونَ مع
انهم قد يكونون في نفس اٰلمر الوجودي صادقين ٰاٰل انهم عند ٰ
ّللا في الواقعي التشريعي هم الكاذبون و
هم في الحقيقة كاذبون ٰلنهم لميقبلوا من ٰ
ّللاِ تعالي ما عاهدوه علي قبوله منه من قبل و القبول منه هو
روح الوجود التكويني ،
و اعلم ان المعروف الذي كانوا يأمرون به انٰما وجب اٰلمر به ٰلنه فرع الوٰلية و فرع الولي و اسمه
ان ٰ
العلي كما اشار اليه سبحانه و تعالي بقوله ٰ
ّللا يأمر بالعدل و هو علي عليه السٰلم و هو الميزان علي
و القسطاس المستقيم و هو المعروف المأمور به اي باتٰباعه و القبول منه و التسليم له و الر ٰد اليه و
اوليائه و بمعاداة ۤ
بمواٰلته و مواٰلة ۤ
اعدائه و هو معروف ٰلنه ض ٰد المنكر الذي هو الثاني و هو معروف
ّللاِ و به يعرف ٰ
ٰلنه معرفة ٰ
ّللا و صاحب اٰلعراف الذي يدخل الجنٰة َمن عرفه و يدخل النار َم ْن انكره
ۤ
ۤ
و معروف عند كل الخلق و عارف لكل الخلق و النقطة تحتَ الباء التي بها تَ َعرَّف ٰ
ّللاُ لسائر خلقه و بها
عرفهم و بها عرَّفهم و بها تعارفوا و عليها تعارفوا و فيها تَناكروا و اٰلحسان و هو
احتجب عنهم و بها َ
ۤ
ٰ
ابنه ابومحمد الحسن (ع) و ايتاء ذي القربي و هو اخوه ابوعبدّللا الحسين عليهما السٰلم و يجري لهما
ما يجري ٰلبيهما صلي ٰ
ّللا عليهم اجمعين فهم المعروف المأمور به و هم هاٰلمرون بالمعروف و
المعروف صفتهم و المعروف اسمهم و المعروف فعلهم و المعروف حكمهم و المعروف دينهم و
المعروف سنٰتهم و المعروف فرعهم فهم هاٰلمرون بالح ٰ
ق
صفحه ٩٠
ق و به يعدلون و هم الحق قال تعالي و انٰه اي عل ٰي اميرالمؤمنين لح ٰ
و الهادون بالح ٰ
ق اليَ ۪قين فسبٰح يا
ٰ
محمد باسم َربٰك العظيم اي سبح ّللا باقامة وٰلية عل ٰي اميرالمؤمنين عليه السٰلم فاستمسك بالذي اوحي
صراط مستقيم و انه لذكر لك و لقومك و سوف تُ ْسئَلُون و هنا لطيفة ينبغي التنبيه عليها
اليك انٰك علي
ٍ
ان ٰ
علي سبيل اٰلشارة و هي ٰ
ّللا سبحانه ل ٰما اجري حكمته في ايجاد المخلوقات علي كونهم مختارين في
ٰ
ٰ
قبول اٰليجاد ٰلنه ٰليخلق الشيء اٰل علي ما هو عليه و ما هو عليه ٰليتحقق اٰل اذا قبل باختياره و لو
ّللاِ عليه و ما فِ ْع ُل ٰ
خلق علي غير اختياره لميكن علي ما هو عليه بل يكون علي ما فِ ْع ُل ٰ
ّللاِ عليه يقتضي
بمختلف بل يجب اَ َّٰلتتَع َّد َد آثا ُرهُ ٰلنه واحد بسيط ٰل اختٰلفَ فيه و ٰل تع ُّد َد فيه و
اَ َّٰلتختلِفَ آثارُه ْلنه ليس
ٍ
ۤ
ٰل في جهته و قد بسطنا هذا في بعض ۤ
كالفوائد و غيرها فاذا عرفتَ هذا فاعلم انٰه ٰل بد من
رسائلنا
اعتبار اختيار المصنوع و ٰليكون ذلك ٰاٰل لشيء منه او عنه و هذا الذي قلنا باعتباره في اٰلختيار من

القوابل و مت ِّمماتها و مك ِّمٰلتها منه ما هو شرطٌ ٰليتحقق القبول ٰاٰل به كالماهيٰة و كمت ِّمماتها كالوقت و
المكان و الجهة و الرتبة و الكم و الكيف و منه مك ِّمٰلت قد يوجد الشيء بدونها و لكن ٰليكون كما ينبغي
بقدر ما يحصل منها يحصل الكمال و هذاحكم جميع ما هو وجود و موجو ٌد
علي اكمل وج ٍه ٰاٰل بها و
ِ
من التكوينات و تشريعاتها و من التشريعات و ُوجوداتها فما كان شرطا وجب حصوله عندها فيجب في
ب لتوقٰف المشروط علي الشرط و المكلٰف ٰليعرف ما
يأمر المكلٰف به ا ْم َر ايجا ٍ
الحكمة علي الحكيم ان َ
ينفعه م ٰما يضرٰه ٰاٰل اذا امر به و اذا كان للشرط افراد فيجب ان تكون تلك اللطيفة التي هي حصٰة من
الشرط موجودة في كل فر ٍد منها فيؤمر بك ٰل فر ٍد منها و هذا هو المسمي في الشريعة بالواجب و عندنا
هذا في التكوينات و التشريعات واجب و اذا كان ذلك مانعا علي هذا النحو فيجب
صفحه ٩١
النهي عنه و هو الحرام و القول في تفصيله َو بيانه كما في الواجب و ان كان علي العكس ٰلن هذا
موجب و ذلك مانع و ان كان مت ِّمما للموجب او المانع وجب اعتباره في الموجب و المانع اذا لميكن بدل
كاٰلمور الستٰة مثٰل وجب اعتبارها في الماهيٰة و ان كان له افراد وجب اعتبار ك ٰل افرا ِدها في الماهيٰة
ٰ
لئٰلتفوت منها حصٰة معتبرة في الماهيٰة كما قلنا في الماهيٰة و هذا واجب في الواجب و في المانع واجب
في المانع فيجب النهي عنه كما يجب النهي عن المانع و ان كان مترتِّبا عليه و ا ٰما المك ٰمٰلت فعلي
قسمين قسم في بعض افراده مت ِّمم دون بعض و هو جار في الموجب و المانع و هذا يكون اٰلمر به ليس
علي جهة الوجوب و النهي عنه في المانع ليس علي جهة التحريم ٰلنٰه و ان كان في بعض افراده حصٰة
مت ٰممة و المت ِّمم ٰليستغني عنه ٰاٰل انٰه ل ٰما كان التكليف بكل اٰلفراد حرجا ٰلنه قد يستغني عنه كما في
البعض الخالي في نفس اٰلمر عن المت ٰمم و مثل ذلك منفي بالكتاب و السنٰة و التكليف بخصوص ما فيه
الحصٰة المت ٰممة َح َر ٌج ايضا ٰلن المكلٰف ٰليقدر علي اٰلطٰٰلع علي ذلك مع اصالة عدم التكليف بذلك
ٰلنٰه مبني َعلَي التٰخفيف يريد ٰ
ّللا بكم اليُس َْر و ٰليريد بكم العسر كان مقتضي ذلك ا ٰما اَن يسقط عنهم
التكليف و يع ٰوضهم بصدق النيٰة بانٰه لو كلٰفهم باحد التكليفَيْن قبلوا و تح ٰملوا بان يت ِّمم لهم نقص ذلك من
فضله بتهَيُّأِهم لقبول التكليف ۤ
الشا ٰ
ق و ا ٰما ان يسقط عنهم التكليف و ٰليع ٰوضهم و ل ٰما تم ٰدح سبحانه بانه
ِ
ۤ
عظيم الفضل واسع الرحمة يعطي الكثير بالقليل كان ذلك دليل الدعاء اليه و الترغيب في خيره فاسقط
ت في
ذلك التكليف و ق ٰوي بفضل كرمه الضعيف فَ ْال َح َ
ق بفضله ما في بعضه المت ٰمم بالمك ِّم ِل البَحْ ِ
التكليف و بال ٰشرط بالتفضٰل و قسم ليس في شيء من افراده شيء من التتميم و انٰما هو تكميل للصنع
الطبعاني و ذلك كالسٰواك و المضمضة و اٰلستنشاق و التم ٰشط و التكحٰل و لبس السراويل قاعدا
صفحه ٩2
و التع ٰمم قائما و لبس النٰعل اليُ ْمنَي قبل اليسري و الخلع بالعكس و امثال ذلك و قد اشرنا الي هذا فيما
سبق من ان جميع المستحبٰات و هاٰلداب من المت ِّممات و المك ٰمٰلت و ذلك في التشريعات و التكوينات و
هذا القسم ايضا ليس اٰلمر فيه علي جهة الوجوب و ليس النهي فيه علي جهة التحريم لعدم توقٰف
الصنع الطبعاني عليه و ٰل علي ما قبله كما قلنا نعم يتوقٰف عليهما فيمن يراد من ايجادهم الكمال و
ۤ
ۤ
المٰلئكة المقرٰبين و الخصيصين من المؤمنين و لهذا يكون وقوع غير
كاٰلنبياء و المرسلين و
التكميل
اْلَوْ لَي و تر ُ
ك اٰلَوْ لي مثل ما اشرنا اليه تقصيرا في حقهم و يسمي عصيانا كما هو معروف و
لهذا قال عليه السٰلم حسنات اٰلبرار سيئات المقرٰبين و يكون الوجوب عليهم و التحريم انٰما هو في
انفسهم ۤ
خاصٰة ٰ
ٰلن التكليف العام ٰليكون فيه خصوص ٰاٰل بالتخصيص و ما يراد منهم بالخصوص انما
ينزل علي نفوسهم علي جهة الخصوص و النهي عن فعل الشيء قد يقال انه ٰليمكن ٰاٰل مع الفعل او بعد

الشروع في الفعل و ٰاٰل فهو وارد علي ما ليس بشيء فٰل اثر له ٰلن ترك الفعل عدم و ٰل اثر للقدرة
ۤ
العقٰلء
عليه فيكون المطلوب هو الكف عن الفعل المنه ٰي عنه و قيل المطلوب بالنهي هو ترك الفعل ٰلن
ٰ
الكف و اثر القدرة اٰلستمرار عليه
تمدح تارك الزنا و تع ُّده ممتثِٰل بمجرد الترك من دون مٰلحظة
المقارن له و لو اريد الكف لماحصل له ثوابٌ علي الكف بدون مٰلحظته و لع ٰل المطلوب هو ما في
اٰلستطاعة اٰلمكانيٰة ٰلن اٰلستطاعة الفعليٰة ٰلتكون ٰاٰل مع الفعل ٰل قبله و ٰل بعده فهو باٰلستطاعة
فعل ُوجد تص ٰوره في ذهن هاٰلمر و
اٰلمكانية يكلٰف في جميع ما يراد منه فعله و تركه فاٰلمر يتوجٰه الي ٍ
فعل ُوجد تص ٰوره في ذهن الناهي و المخاطب و كان هذا التٰصور
المخاطب و النهي يتوجٰه الي ِ
ترك ٍ
الترك و التٰصور الذهني من
الذهني فيهما هو طريق الطالب و امتثال المخاطب في الفعل و
ِ
صفحه ٩3
هاٰلمر او المخاطب موجود بالفعل و الفع ُل المطلوب فعله او تركه ممكن ٰليتوقٰف ٰاٰل علي اٰلستطاعة
اٰلمكانيٰة و هي حاصلة للمخاطب قبل الخطاب و حين الخطاب مستمرٰة وحدها الي ان يشرع في الفعل
ۤ
بانقضاء الفعل او
او التٰرك فتحدث معها اٰلستطاعة الفعليٰة الي ان يفعل و ما دام تاركا ثم تنقضي الفعليٰة
او العدم يعني
التٰرك و اٰلمكانيٰة باقية فاذا كان الفعل المطلوب فعله او تركه ممكنا و طريقه الي الوجود ِ
ۤ
ۤ
ُور و
طريق المخاطب الي ايجاد الفعل ان شاء و تركه ان شاء كان ذلك الفعل واقفا علي برزخ الظٰه ِ
ۤ
َثل المخاطب باٰلمر اخرجه من ذلك البرزخ التٰهيُّأي الي الوجود و اذا امتثل المخاطب
الخفاء فاذا ا ْمت َ
ۤ
ۤ
الخفاء و ان كان معناهما الوجود
الخفاء و انٰما قلنا الظهور و
بالنهي اَ ْنزَ لَهُ من ذلك البَرْ زخ التَّهَيُّأي الي
و العدم ٰ
لئٰليتوهٰم ان العدم هنا هو النفي المحض الصٰرف الذي يعنون به ض ٰد الوجوب و هذا غلط منهم
ٰ
ث احدثه
فان ذلك ليس شيئا و ٰليخرج منه شيء و لمتوضع له عبارة و ٰل اسم و انٰما توضع
لعنوان محد ٍ
ٍ
ۤ
ۤ
ّللا تعالي بمقتضي اهوائهم و اوهامهم و انٰما هذا العدم مخلوق امكنه ٰ
ٰ
ّللا بمشي ِّ۪ته فاٰلشياء ليست شيئا ٰاٰل
اذا اُ ْلبِ َس ْ
ت حلٰة الكون و هو قول علي عليه السٰلم في خطبته يوم الغدير و الجمعة و هو منشئ الشيء
مشيٰته و ا ٰما في اٰلمكان قبل ان يلبسه حلٰة الوجود فتمكن شيئيٰتُه فهو
حين ٰل شيء اذ كان الشيء من ِ
ٰ
ٰ
شيء بالق ٰوة و الصورة ا ٰول ال ِع ْل ِم به ليس قبله اٰل الوجه الذي ٰليفني و هو ما في المشيٰ ِة ٰلنها و ان كانت
منتزعة و ِظ ٰٰل ٰاٰل انها انتزعت من امكانه عند جميع اسباب وجوده و ذلكَ حكم ۤتا ٰم في المشيٰ ِة لك ٰل شيء
في وقته و مكانه و هذا وجهه الذي ٰليفني و تلك الصورة الذهنيٰة منتزعةٌ من هذا الوجه ٰلنه هو
الخزانة العليا التي ليس ۤ
ض فل ٰما كان ذلك الفعل معلٰقا بصورته ٰ
الذهنية
وراءها له ذكر بكل
ٍ
اعتبار و فَرْ ٍ
المنتزعة من الخزانة اٰلوليٰة كان المطلوب باٰلمر اخراجه من ذلك البرزخ
صفحه ٩٤
الي الظٰهور و المطلوب بالنهي انزاله من ذلك التعلق الي ما في المشيٰة من امكانه فيكون المطلوب
بالنهي وجوديٰا كالمطلوب باٰلمر و هذا احد الوجوه و الثاني الصورة في النفس و الوجه معناها في
العقل و الثالث الصورة في الخيال و الوجه ما في اللوح المحفوظ من الصورة الجوهريٰة و الرابع موا ٰدۤ
مصادرها العنصريٰة التي هي محا ٰل قواها و الوجه استُقُصَّاتها التي تعود اليها فتفهٰم ما قلنا يظهر لك ما
اردنا .
فقوله عليه السٰلم  :و نهيتم عن المنكر ،
ٰ
يريد به ان المنكر الذي هو ض ٰد المعروف في التكوينات و التشريعات قد نَهَوا عنه و دَلوا المكلفين علي
طرق التخلٰص منه ٰلنه هو المانع من اٰلكوان الوجودية و الشرعيٰة كما قال تعالي في ذكر النهي عن
ۤ
البغضاء في الخمر و الميسر و
شرب الخمر قال تعالي انٰما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة و

يصدكم عن ذكر ٰ
ّللاِ و عن الصلوة فهٰلنتم منتهون فاخبر سبحانه بان الخمر يغيٰر الطباع و يوقع
ۤ
البغضاء و يص ٰد عن الدين فكان شربها مانعا من وجود الصداقة و
الشيطان بسبب تغييرها العداوة و
المحبٰة و من الصلوة و ذكر ٰ
ّللا و المنكر الذي نهي سبحانه عنه المحرٰمات من كل ما ورد الشرع
ۤ
جاء الشرع الشريف بالنهي عنها من ۤ
الشريف بالنهي عنه من المحرمات التي ۤ
الصغائر حتي
الكبائر و
مم فان جميعها موانع اشرنا اليه و انٰما نهي سبحانه لعلمه انها تمنع من صٰلح الكونين قال تعالي في
اللَّ ِ
ۤ
الفحشاء كالزنا و نكاح المحارم و المساحقة و اللواط و كل مستقبح في
تمام هاٰلية المتق ٰدمة و ينهي عن
ۤ
بالفحشاء و ك ٰل ۤ
سوء جاوز حده
الفعل و القول و البخل كما قال تعالي الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم
فهو فاحش و روي ان ٰ
ّللا يبغض الفاحش المتفحِّش قال في النهاية قد تكرٰر ذكر الفحش و الفاحشة و
الفواحش في الحديث و هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب و المعاصي
صفحه ٩٥
و قد يكون الفحش بمعني الزيادة و الكثرة و منه حديث دم البراغيث ان لميكن فاحشا فٰل بأس و
مثله ان كان اٰللتفات فاحشا في الصلوة اي كثيرا انتهي و هذا في الظاهر و في الباطن هو صاحب
ۤ
بالفحشاء ٰلنه تجاوز في
الوٰلية اٰلولي المذكورة في قوله تعالي بل تؤثرون الحيوة الدنيا فانه هو المراد
ق ِم ْن خلق ٰ
ُ
القبح في السريرة و القول و العمل الي َح ٍّد ما وصل اليه خل ٌ
روايات اهل
ّللاِ كما دلٰت عليه
العصمة عليهم السٰلم و قد كنٰي عنه ابومحمد العسكري عليه السٰلم بما يد ٰل علي ذلك فقال (ع)
ۤ
الخواطر و ٰ
الضمائر و تنطوي عليه
تكن
ابوالدواهي و في ما بين الظاهر و الباطن ما يجري علي
ِ
ۤ
السرائر مما ٰليحبه ٰ
ّللا و امر بض ٰده و بغيره من ۤ
سوء النيٰات و تص ٰور اٰلمور القبيحات اذا مال اليها
باٰلختيار و الطلب ٰل بالوسوس ِة و النجوي و هو كارهٌ لها ٰ
فان ذلك مما عفي عنه و رُفع اثمه عن هذه
اٰل ٰمة المرحومة ا ٰمة محمد صلٰي ٰ
اٰلجابة و هم ال ٰشيعة من قوله تعالي استجيبوا ِ ٰللِ و
ّللا عليه و آله ا ٰمة ِ
او من كان ميتا فاَحْ يَ ْينَاهُ و جعلنا له
لل َّرسُول اذا دعاكم لما يحييكم اي اذا دعاكم للوٰلية كما قال تعالي َ
نورا يمشي به في الناس اي اماما ٰ يهتدي بنوره و ا ٰما غير ا ٰم ِة اٰلجابة فلميجر لهم من ٰ
ّللا تخفيف و هو
السر في قوله تعالي آمن الرسول بما انزل اليه من ربٰه و المؤمنون و لميقل و ۤ
سائر اٰل ٰمة اوْ و الناس
ۤ
ٰلنٰه سبحانه انٰما خصٰ بالتخفيف نبيٰه صلٰي ٰ
الفحشاء المنهي عنها و
ّللا عليه و آله و المؤمنين فهذه من
المنكر اي الشيء القبيح الفظيع الذي تنكره النفوس او النٰفوس الطٰيٰبة و قوله تعالي ٰ
ان انكر
صابَهُ نكحوه و
بالحصي فمن اَ َ
اٰلصوات اي اقبحها و قوله تعالي و تأتون في ناديكم المنكر اي الخذف َ
الفحش في الكٰلم و السٰباب و لعب القمار و ضرب المعازف و الصفق باٰليدي و اللعب بال ِّديَكة و
يتضارطُون
عن الرضا عليه السٰلم في قوله و تأتون في ناديكم المنكر كانوا
َ
صفحه ٩6
في مجالِ ِسه ْم من غير حشم ٍة و ٰل ۤ
ضهُ ْم علي بعض و منكر و
حياء و روي القمي كان
يضرط بع ُ
ِ
غيرهُ فالملك
نكير
ب اٰلنسان فانه اذا اذنب انكر َ
يسأٰلن الميتَ في قبره ُس ِّميَا بذلك باسمي صفتي َذ ْن ِ
ِ
ۤ
ۤ
السائل عن هذا نكير و غي ُرهُ يُن ِكر عليه لذنبه فَالملك السائل عن هذا منكر و الي هذا اٰلصل اشار عليه
السٰلم بقوله هيهات ما تناكرتم ٰاٰل لِمه ا بينكم من ٰ
الذنوب و المنكر خٰلف المعروف و انكره ض ٰد عرفه و
ۤ
النكراء تلك الشيطنة و هي شبيهةٌ بالعقل و ليست بعقل فهم عليهم السٰلم نهوا
في الحديث في معوية تلك
ُ
عن المنكر بكل معني علي كمال ما ينبغي م ٰما ا ۪شير اليه و م ٰما ٰليُ َشار اليه ظاهرا و باطنا ا ٰما الظاهر
فالعمل و ا ٰما الباطن فهو الحمار يحمل اسفارا و الي ذلك اشار بقوله تعاليان انكر اٰلصوات لصوت
الحمير اي اقبح و انكر ٰلنه كان فظٰا غليظ القلب فهو المنكر ٰ
ٰلن عدده هثلثمائة و عشرة و قد اشار الي

ذلك اميرالمؤمنين عليه السٰلم في جواب ۤ
السائل الذي سأله و هو كافر فقال اخبرني عن نصف الشيء
فقال مؤمن مثلي فقال اخبرني عن شيء فقال كافر مثلك ه ٰ ،لن شيء ثلثمائة و عشرة و هو منكر و
هو الحمار في هاٰلية و الحمير في هاٰلية اٰلخري و قوله منكر ٰلنه هو صوت الحمار فٰلينطق
بلفظ معروف فهو منكر عند نفسه ٰلنه لميرد به ٰاٰل المنكر و قد كني عنه
بالمعروف ابدا و ان تلفَّظ ٍ
ابومحمد الحسن العسكري عليه السٰلم في تفسيره بقوله ابوالشرور اللهم ُز ٰخه الي ما قدٰرتَ له في حكيم
ُ
يمين قدرتكو ما بين الظاهر و الباطن ما يجري علي
قدرك و ز ْدهُ ِمن م ٰد شمال قدرتك حتي ترضي
ِ
ۤ
ۤ
ٰ
الضمائر و تنطوي عليه السرائر مما ٰليحبه ّللا و نهي عنه من ۤ
سوء النيات و تص ٰور
الخواطر و تكن
ۤ
اٰلشياء القبيحات اذا طلبها مختارا كما تقدم فهذه من اٰلمور المنكرة الٰتي نهي عنها و تعرف الفرق بين
البرزخين ك ٰل باصله
صفحه ٩٧
و هم عليهم السٰلم قد نهوا عن المنكر و عن استماع قوله و عن الميل الي ما في الخواطر و الي شيء
من طريقته و عن العمل بشيء من فروعه و هي المذكورة في المناهي في القرءان و اٰلحاديث و البغي
يعظكم لعلٰكم تذكرون في قوله تعالي و ما كانت اُ ٰم ِك ب ِغيٰا البغي المرأة الفاجرة و ٰليقال للرجل بغ ٰي و
البغي في هاٰلية بسكون الغين طلب الظلم و الفَساد و الحسد و لعلٰه انٰما خصٰ الثالث به لش ٰدة بغيه من
باغ للميتة و طالبٌ لها و هو يجد غيرها و هي الدنيا كما في قصة
قوله تعالي غير باغ و ٰل عا ٍد فانه ٍ
النبي حنظلة عليه السٰلم عن الرضا عليه السٰلم و عا ٍد يعدو شبعهُ منها بل ٰليشبع ابدا بل ٰليكاد يأكل
من غيرها فانٰهم هٰلكلون منها فمالئون منها البطون فالبغي بسكون الغين صورة الظاهر في الظلم من
قوله و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون و في الفساد من قوله تعالي و يفسدون في اٰلرض ۤ
اولئك
الخاسرون و في الحسد من قوله تعالي ام يحسدون الناس علي ما آت هيهم ٰ
ّللا من فضله و بكسر الغين
هم
ِ
الفاجرة و ٰليقال للذكور و جري عليه هذا حيث ا ٰدعَي ما ليس له و
معني الباطن ٰلن البغي هي المرأة
َ
قعد مقعدا ليس له باهل و ذلك من قوله تعالي ان يدعون من دونه ٰاٰل اناثا و ان يدعون ٰاٰل شيطانا
مريدا لعنه ٰ
ّللا و روي محمد بن مسعود العيٰاشي في تفسيره عن محمد بن اسمعيل الرٰازي عن رجل
ٰ
ٰ
عبدّللا عليه السٰلم فقال السٰلم عليك يا
عبدّللا عليه السٰلم قال دخل رجل علي ابي
س ٰماه عن ابي
ٰ
ٰ
اميرالمؤمنين فقام علي قدميه فقال َم ْه هذا اٰلسم ٰليصلح اٰل ٰلميرالمؤمنين عليه السٰلم س ٰماه ّللا به و
فرضي ٰاٰل كان منكوحا و ان لميكن ابتُلِ َي به ا ْبتُلِ َي به و هو قول ٰ
ّللا في كتابه ان
لميُس َّم به احد غيره
َ
ۤ
ٰ
ُ
يدعون من دونه ٰاٰل اناثا و ان يدعون اٰل شيطانا مريدا قال قلت فما يدعي به قائمكم قال
صفحه ٩٨
ّللا ه  ،و ايضا ۤ
السٰلم عليك يا بقيٰة ّللا السٰلم عليك يا ابن رسول ٰ
ُ
بغيت
البغاء بالكسر و الم ٰد الزنا و
الشيء اَب ْ۪غيه بَ ْغيا طل ْبتُه و اٰلسم الب ۤ
ُغاء بالضم كغراب و الفِئةُ الباغية الخارجة علي اٰلمام الح ٰ
ق عليه
ۤ
الفحشاء و المنكر و
السٰلم و منه حديث يا ع ٰمار تقتُلك الفئةُ الباغية  ،و حكم برزخ البغي كحكم برزخ
ۤ
امر بالمعروف
قوله تعالي يعظكم لعلٰكم تذكرون يعني ينهاكم عن
الفحشاء و المنكر و البغي بعد اَ ْن َ
سا َءة و ۤ
اْل ۤ
ۤ
ۤ
ايتاء ذي
الفحشاء الذي هو
الذي هو العدل ض ٰد
اٰلعتداء و اٰلحسان ضد المنكر الذي هو ِ
القربي ضد البغي الذي هو طلب الميتة كما تقدم و هذا النه ُي بعد ذلك اٰلمر اقرب لكم الي اٰلنتفاع
ۤ
الفحشاء و المنكر و البغي ظاهرها و باطنها و ما بينهما
بالذكري فانها تنفع المؤمنين فهذه الثٰلثة اعني
من البرازخ يطلق عليها المنكر الذي هو ض ٰد المعروف و هم عليهم السٰلم امروا بالمعروف ظاهره و
باطنه في اٰلوصاف الثٰلثة و ما بينهما بك ٰل معني في الكونين علي كمال ما ينبغي و نهوا عن المنكر

كذلك صلٰي ٰ
ّللا عليهم اجمعين .
قال عليه السٰلم  :و جاهدتم في ٰ
ّللا حق جهاده ،
هذه الفقرة من قوله تعالي و جاهدوا في ٰ
ّللاِ حق جهاده فانه سبحانه خاطب المؤمنين بالعموم و عَني
ّللاِ اي في عباد ِة ه ٰ
ّللا عليه و آله بالخصوص قيل في هاٰلية في ٰ
آلمحمد صلٰي ٰ
ّللاِ و قيل الجهاد بمعني رتبة
اٰلحسان و معني رتبة اٰلحسان هو انٰك تعبد ربٰك كأنٰك تراه فان لمتكن تراه فانه يَراك و لذلك قال ح ٰ
ق
جهاده اي جهادا حقا كما ينبغي بجذب النفس و خلوصها عن ۤ
شوائب الر ٰۤياء و السمعة مع ال ُخشوع و
الخضوع و الجهاد مع الن ْفس اٰل ٰمارة و الل ٰوامة في نصرة النفس العاقلة المطمئنٰة و هو الجهاد اٰلكبر
صفحه ٩٩
و لذلك َورد عن النبي صلي ٰ
ّللا عليه و آله انٰه رجع عن بعض غزواته فقال رجعنا من الجهاد اٰلصغر
الي الجهاد اٰلكبر انتهي  ،و هذه الغزوة غزوة تبوك و قيل في قولهو الٰذين جاهدوا فينا لنهديَنٰهم سبلنا و
ّللا لمع المحسنين اي جاهدوا الكفار ۤ
ان ٰ
ٰ
ابتغاء مرضاتنا و طاعة لَنا او جاهَ ُدوا انفسهم في هواها خوفا
منٰا و قيل معناه اجتَهَ ُدوا في عبادتنا رغبة في ثوابنا و رهبة من عقابنا لنهدينٰهم ُسبُلَنَا اي السبيل
الموصلة الي ثوابنا و قيل لنوفٰقنٰهم ٰلزدياد الطاعات ليزدا َد ثوابهم و قيل و الذين جاهَدوا في اقامة السنٰة
لنهدينٰهم سبيل الجنٰة و قيل و الٰذين يعملون بما يعلمون لنهدينٰهم الي ما ٰليعلمون و قيل معناه جاهَ ُدوا في
حقِّنَا ليشمل جها َد اٰلعادي الظاهرة و الباطنَة لنهدينٰهم ُسبُلَنا ُسب َُل ال َّسيْر الينا و الوصول الي جنابنا و
ّللا علم ما ٰليعلم و ان ٰ
في الحديث من عمل بما علم ورٰثهُ ٰ
ّللا لمع المحسنين بالنصر و
ّللا صلي ٰ
اٰلعانة القم ٰي جاهدوا فينا اي صبروا و جاهدوا مع رسول ٰ
ّللا عليه و آله لنهدينٰهم سبلنا
لَنُبَ ِّوئنٰهم و عن مولينا الباقر عليه السٰلم هذه هاٰلية هٰللمح ٰمد و اشياعهم و في المعاني عنه عليه السٰلم
ۤ
باسماء احذروا ان تُ ْغلَبُوا عليها
عن اميرالمؤمنين عليه السٰلم قال اَٰل و اني مخصوص في القرءان
ان ٰ
فتضلٰوا في دينكم اَنا المحسن يقول ٰ
ّللا تعالي و ٰ
ّللا لمع المحسنين ،
ِ
ۤ
ۤ
اقول الجهاد عند المتشرٰعة بذل النفس و المال ٰلعٰلء كلمة اٰلسٰلم و اقامة شعائر اٰليمان و هذا هو
الجهاد اٰلصغر و هو جهاد الكفٰار و المشركين و الناصبين و الباغين و العادين و الخارجين علي اٰلمام
فان ا ْعدَي ۤ
و امثالهم و ا ٰما الجهاد اٰلكبر فهو جهاد النفس ٰ
اعدائك نفسك التي بين َج ْنبيك كما في الخبر و
ۤ
ۤ
جها ُدها بالرٰياضات و هي قسمانقسم وضعوه اصحاب السيمياء و الهيمياء و الجوكيٰة و اصحاب السحر
و اٰلعمال التي يتوقٰف استعمالها
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المٰلئكة و ۤ
ۤ
الجا ٰن و الشياطين و الحيوانات بل الجمادات و النبات و غير ذلك مما هو
علي تسخير
ۤ
معروف عند اهله ليتوصٰلوا بتسخير اٰلرواح و بقوة نفوسهم علي سائر مطالبهم و منها رياضات اهل
ۤ
التص ٰوف ليجرٰدوا انفسهم لتنكشف لهم اٰلسرار و ۤ
اٰلشياء ا ٰما اٰلولون فعملوا تلك الرٰياضات
حقائق
لمقاصدهم لمتكن ٰلل تعالي في شيء و لميقصدوا بها شيئا م ٰما ٰللِ فحالهم معروف و المجاهدة للنفس بهذا
النحو باطلة يض ٰل ٰ
ّللا بها اهلها عن سبل الرشاد و ا ٰما هاٰلخرون الذين هم الصوفيٰة فاكثرهم له مقاص ُد
ترجع الي نحو ما قصد اٰلولون و يظهرونها علي صور ِة ما ٰللِ من المجاهدة و قد شيٰدوا هذا اٰلظهار
بمختلف اقوالهم و متناقض اعمالهم و احوالهم و كٰلمهم و متشابه هيْئاتهم و يفعلون المعاصي بعد ان
ِ
ان العبادةَ و الطٰاعةَ انٰما هي نَفَقةُ
يرتٰبوا لهم قواع َد مثل و اعبد ربٰك حتي يأتيَك اليقين و يقرٰرون ٰ
ذات ٰ
الطريق الي ٰ
ٰلن نف َسهُ هي ُ
ّللاِ تعالي فاذا وصل لميحتج الي شيء من العبادات ٰ
ّللا من جهة الحقيقة
ان مخلوقيٰتها موهومة فلهُ حقيقةٌ و مجا ٌز حقيقتُه هو ٰ
ّللا و ه
و ٰ
مجا ُزه هو كونه مخلوقا و عبدا و ذلك

موهوم ففي الطريق ٰل بأس بالعمل فانٰه صورةٌ و صفةٌ و هي ترجع الي مثلها و هو المجاز فاذا وصل
و اتٰصل كان هو ٰ
ّللا و ٰليعبد احدا و من هنا قال شاعرهم :
ۤ
العماء ُم َحجَّبٌ
قدس
** * **
انا ذلك الق ُّدوس في
ِ
** * ** و انا ال ُعلَي المستوعب
الرحي
انا قطبُ ۤدائر ِة
َ
انا ذلك الفر ُد الذي
** * ** فيه الكما ُل اٰلع َجبُ
ت ۤ
ْ
طائري
صن يُط ِربُ
و بكل صو ٍ
** * ** في كلِّ ُغ ٍ
قال :
الي ان َ
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** * **
و اقو ُل انٰي خلقُه
نفسي اُنَ ِّزهُ عن مقالتِ َي التي ٰلتك ِذبُ
ٰ
** * ** و بري ُ
ّللاُ اه ٌل لل ُعلَي
ق خلقي ُخلٰبُ
ي شي ٍء اُ ْ
** * ** و ٰل ٰ
انا لما ُك ْن هو لميزل
طنِبُ
ضا َع الكٰل ُم فٰل كٰل َم و ٰل س ٌ
ْجبُ
ُكوت ُمع ِ
جم َع ْ
ني العٰل
ت
** * ** انا غاف ٌر و المذنِبُ
ِ
محاس َ
فتأ َّملْ ۤ
سوء مقص ِدهم من هذه و امثالِها فانهم اذا وصلوا الي هذا المقام عندهم ٰليعبدون ٰ
ٰلن الشيء
فرض مغاير ٍة هي في مقام اليقين و لذا قال تعالي و اعبد ربك يعني في مقام المجاز و
ٰليعبُد نف َسهُ بٰل
ِ
ۤ
هو الطريق اليه ٰلنه هو مقام فرض المغايرة حتي يأتيك اليقين و هو الفناء في ٰ
ّللا و اٰلتٰحاد به و هو
مقام عدم المغايرة و مثل ميلهم الي الغنا و النَّغ َمات و ضرب الطبول و يتعلٰلون بان النفس خلقت من
اَ ْلحان اٰلفٰلك في حركاتها الموسيقية فاذا اَصْ غَت اليها انجذبَ ْ
ت الي ما يشا ِكلُها فتذ ٰكرت نَ ْشأتَها و
َان الجميلَ ِة
اعرضت عن
ِ
المشاغل الدنياويٰة فادركت المعارف اٰللهيٰة و يقولون انٰا ننظر الي ال ُمرْ د ِ
ُ
شهوات نفوسهم
الجمال اٰللهي و كلُّ هذه تَ ْم ۪ويهات النفس و الشيطان دعتهم اليها
لنشاه َد فيها آثار َ
ٰ
ٰ
ْ
َ
َ
الخبيثة ٰليريدون بها شيْئا ِللِ و ٰل لش ْي ٍء من طاعته بل
للشيطان و لتصغي اليه افئِدة الذين ٰليُؤ ِمنونَ
ِ
ه
َّ
َ
ُ
ار و منهم من
باٰلخرة َو لِيرضوه و ليقترفوا ما هُ ْم ُم ْقتَرفون فهذه الرٰياضات طرق
ِ
الشيطان اِلي الن ِ
لحسن ظنٰ ِه بهم و
يرتاض برياضاتهم و يقتدي ب ِه ْم في اعتِقَ هاداتِ ِه ْم و ِّ
يأول من كٰلمهم ما يظهر له فسا ُدهُ
ِ
ۤ
فهؤٰلء
اِ ْن كانوا ٰليعلمون من ا ْعمالهم مثل الغنا و اسْتعمال المٰلهي و ترك العبادات و فعل المعاصي
ۤ
هؤٰلء قد يستعمل هذه الرياضات الباطلة ٰلل بمعني
رياضاتهم باطلةٌ كالذين من قبلهم و ان كان بعض
يحسب انٰها
انٰه ِ
و الح َّ
ق ذاتي فاع َجبُوا
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سه و علي خصمه بمثل عموم الحكمة ۤ
توصل الي ما يحب ٰ
ضالٰة المؤمن حيثما
ّللا و يستد ٰل في نَ ْف ۪
ه
بذكرها بٰل فائدة و هو عمل باطل ٰ
وجدَها اخ َذها و بما يلفِّ ُ
ٰلن المؤمن
ق من مأ ِخ َذ عقلِيٰة يطول الكٰلم
ِ
ضالٰة ٰاٰل طريقة اٰلئ ٰمة الهداة عليهم السٰلم و لو لميُقَرِّروا طريقة الحق لكان ۤ
ليس له ۤ
لقائِ ٍل اَ ْن يقول انٰهم
ُ هۤ
ۤ
القرائن َّ
ان طريقة اولئك هي طريقة الهادين او توصل الي طريقتهم و لكنهم عليهم
حصل لهم باٰلدلٰة و
السٰلم قد دلٰوا علي الطريقة الحقٰة في المأكل و المشرب و الملبس و النكاح و العلوم و اٰلعمال و
لميتركوا شيئا يوصل الي ٰ
ّللا تعالي ٰاٰل دلٰوا عليه و امروا به و عملوه و نهوا عن طريقة اهل الباطل و
ۤ
باسمائهم
هم اهل السحر باقسامه و اهل التصوف و عن اتِّباعهم و تأ ٰول كٰلمهم و الميل اليهم و التٰس ٰمي
ۤ
ۤ
باسمائهم ٰاٰل للتقيٰ ِة كما دلٰت عليه
بالبراءة منهم و م ٰمن يأ ٰول كٰلمهم و يميل اليهم و يتس ٰمي
و امروا

احاديثهم فٰلتكون طريقتهم الباطلة ۤ
ضالٰة للمؤمن بحا ٍل و اما ادلٰتهم ال َع ْقليٰة فباطلة ٰ
ٰلن تلك العقول
ۤ
الباطل و
وصل الي
جنس بزرها و بالجملة فرياضات
مكتسبة من الباطل فتُ ْث ِم ُر ِم ْن
ِ
هؤٰلء كلٰهم باطلة تُ ِ
ِ
قصد بها الجاهل المجاهدة في ٰ
ّللا ٰلنٰها في حقيقتها مجاهدة في الشيطان و لهذا حصل لهم كشف عن
ان َ
ٰ
ٰ
ان علم ّللا مستفاد من المعلوم و المعلو ُم انت و احوالكَ و ٰ
طرق الباطل فكانوا يقولون ٰ
ان ّللا سبحانه
ْ
ٰ
ق سبحانه و ٰ
مااوجد ٰاٰل نف َسهُ و ٰ
ق عين الح ِّ
ٰلن مشية ّللاِ احديٰة التٰعلق و هي تنافي اختيار
ان حقيقة الخل ِ
ان كٰلم ّللاٰ
ان اهل النار يَ ُؤل امرهم الي النعيم و ٰ
ق سبحانه فليس له في مخلوقه ٰاٰل شيء واحد و ٰ
الح ٰ
قديم ليس هو غير ذاته و غير ذلك من اٰلعتقادات الشنيعة و ما سمعتَ
بعضهُ من اٰلعمال الفظيعة
َ
ٰلنهم انما دعاهم الي هذه اٰلمور التكبٰر عن طاعة ائ ٰمة الهدي عليهم السٰلم و اٰلستنكاف
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عن وٰليتهم فٰلتَلُ ْمهُ ْم و لُ ْم َمن ي ٰدعي من شيعتِهم و طريقَتُهُ طريقةُ اَ ْع ۤدائِ ِه ْم فانٰها َٰلتعمي ْاٰلبصار و لكن
تعمي القلوب التي في الصدور و القسم الثاني من الرياضات ما ا َّس َسهُ محمد و اهل بيته الطاهرون
ّللاُ عليه و عليهم اجمعين و هي ما سنٰهُ ٰ
صلي ٰ
ّللا تعالي لهم َو دلٰهم عليه من آدابه و بيٰنَهُ لهم في كتابه و
مجملُهُ ان تأكل ك َّل ما تشتهي ن ْفسُكَ من الحٰلل ناظرا الي اباح ِة ٰ
ّللا و اذنه اوْ ندبه اليه لتقوي به علي
طاعة ٰ
ُخرجُكَ عن الجوع المش ِغل و الشبع المثقِل مؤ ٰديا لشكر تلك النعمة
ّللا سبحانه
ِ
مقتصرا علي ما ي ِ
كرما و جودا و مجتنبِا من ذلك ك ٰل ما نهي ٰ
ّللاُ
بالحم ِد ٰللِ علي نع ِم ۪ه و مٰلحظة انٰها منه وح َدهُ ا ْبتَدَأَكَ بها َ
مباح يؤ ٰدي اليهما و لو في اٰلحتمال او تميل معه نفسُك الي الشهوات الٰتي
عنه و عن ك ٰل شبه ٍة و ك ٰل
ٍ
تطلبها نفسك لغير طلب اٰلباحة و اٰلذن و الندب من ٰ
ّللا للتقوية علي الطاعة بل لمجرٰد الشهوة الحيوانيٰة
او العاديٰة فقد قال عليه السٰلم اياكم و ۤ
موائد الملوك فان لها ضراوة كضراو ِة الخمر حابسا نف َسك و
شهوتك علي ما ٰللِ اَوْ ما يؤدي الي ما ٰللِ تعالي و الشراب و اللباس و النكاح كذلك و ينبغي لك الخلوة
عن الناس و هي خلوة اهل البيت عليهم السٰلم ٰل خلوة الصوفيٰة و الرهبانيٰة بل هي اَ ْن تُ ْخلي قلبَك عن
كل ما سوي ٰ
اعتبار كما قال
تو
ذكر مو ٍ
ٍ
ذكر و ٍ
ّللا تعالي ٰاٰل ما كان ٰلل من صلوة و عبادة و ٍ
فكر و ِ
تعالي اولمينظروا في ملكوت السموات و اٰلرض و ما خلق ٰ
ّللا من شيء و اَ ْن عسي ان يكون قد اقترب
اجلهم  ،و قوله عليه السٰلم المؤمن كٰلمه ذكر و صمتُهُ فِك ٌر و نظره اعتبا ٌر بمعني انه ٰليتكلم ٰاٰل فيما
يعنيه بان يقصر كٰلمه علي ما كان من امر الدين و امر ا هٰلخرة و ما كان من امر الدنيا علي اقل ما
يكفيه من الكٰلم و اذا صمتَ ف ٰكر فيما يراد منه و كيف يرضي موٰله في ك ٰل ما يتعلٰق به من احوال
العبادة و العبوديٰة و في كيفية اٰلستعداد ۤ
للقاء موٰله بما
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يرضي به عنه و كيفية التخلٰص و اٰلنفصال و اللحوق و اٰلتٰصال و اذا نظر اعتبر في المصنوعات
عظمة الصانع و اختٰلف خفي تدبيره و سرعة حلول مقاديره من الغني و الفقر و الصحة و السقم و
الهداية و الضٰللة و السعادة و الشقاوة و الفرح و الحزن و الرضي و الغضب و الموت و الحيوة و في
تقلٰب احوال الدنيا و في الموت و ما بعد الموت و يقرأ كتاب ٰ
ّللا فيري سنة الماضين علم اليقين او عين
اليقين و يري من نجا بما نجا و من هلك بما هلك و بالجملة يعيش في هذه الدنيا غريبا ٰليعرف احدا و
ان كان بين الناس و بين اهله و اقاربه و مع هذا فٰليترك التكسب و طلب الرزق من الوجه " "2الحٰلل
و منه " "-2انه ٰليلهيه طلبُ الحٰلل عن ذكر الملك المتعال بل يُجْ مل في الطلب كما قال تعالي رجال
ّللا و اقام الصلوة و ۤ
ٰلتلهيهم تجارة و ٰل بيع عن ذكر ٰ
ايتاء الزكوة يخافون يوما تتقلٰب فيه القلوب و
اٰلبصار و يجتهد في طهارته و في صٰلته ٰل علي جهة الهَ َوس و الوسوسة بل علي جهة ش ٰدة اٰلعتناء

َي ٰ
بشأن خدمة الملك الجبٰار ج ٰل َ
ّللاِ سبحانه و
جٰللُه باخٰلص النيٰة له و التزام هاٰلداب اٰللهيٰة كأنه بينَ يَد ِ
بالصدق مع ٰ
ّللا في كل المواطن بحيث ٰليفقِده حيث يحبٰ و ٰليجده حيث يكره فاذا وقع خٰلف ما وصفنا
فليعلم ٰ
ان هذا شأنه لش ٰدة فقره و ٰل ملجأ للفقير ٰاٰل الغني و ليَ ْن َد ْم علي ما فرٰط و ٰليشتغل ب َغ ِّم ما مضي
عن اٰلهتمام بما يأتي ثم ٰليستحقر صغيرة من طاع ٍة او معصي ٍة من الواجبات و المحرٰمات و من
المندوبات و المكروهات و من هاٰلداب و السنن م ٰما هو شرط في الكونين كون التشريع و كون التكوين
بابدان
او مت ِّم ٌم لشرط او ُمك ٰم ٌل له او متر ٰدد بينهما و ٰليزال كذلك حتٰي يلحق بالٰذين صحبوا الدنيا
ٍ
ي بالنوافل حتي اُ ِحب َّه
ارواحها معلٰقة بالمحل اٰلعلي و الي هذا اٰلشارة بقوله تعالي مازال العبد يتقرٰب ال ٰ
فاذا
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احببته ُ
كنت سم َعهُ الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به الحديث  ،و قال عليه السٰلم و خلق اٰلنسان
س ناطقة اِ ْن زَ ٰكاهَا بالعلم و العمل فقد شابَ ْ
اوائل جوا ِهر عللِها فاذا ا ْعتَدل مزاجها و فارقت
هت
َ
ذا نف ٍ
شاركَ بها السبع الشداد ه  ،اقول اذا قام بك ٰل هاٰلداب كان م ٰمن عناه علي عليه السٰلم بقوله
اٰلضداد فقد َ
فاذا اعتدل مزاجها و فارقت اٰلضداد الخ  ،و ان قام بالبعض كان له البعض كلٌّ بنسبته و هم عليهم
السٰلم من اهل القسم اٰل ٰول و بمثل ما ذكرنا يجاه ُد العاقل نفسه و قد جاهدوا عليهم السٰلم في ٰ
ّللا
سبحانه الكفار و المنافقين و جاهدوا انفسهم حق الجهاد علي ح ٍّد يقصر عنه جميع العباد و ذلك ٰلن ٰ
ّللا
ت احدا من العالمين فطلب منهم شكر تلك النعم
سبحانه اجتباهم من جميع الخلق و آتيهم من نعمه ما لميؤ ِ
فاوحي اليهم و جاهدوا في ٰ
ّللا حق جهاده هو اجتباكم فقاموا بامره كما امرهم فاخبر عليه السٰلم عنهم
ۤ
الوفاء الذي هو غاية الشكر بقوله و جاهدتم في ٰ
ّللا حق جهاده .
بذلك
ۤ
ئضهُ و اقمتم حدو َدهُ ،
قال عليه السٰلم  :حتي اعلنتم دعوته و بيٰنتم فرا َ
ۤ
الدعاء و السؤال و منه اجيبُ دعوة " "3الداع اذا دعان اي
اعلن بمعني اظهر و نشر و الدعوة بمعني
ُ
الست
سؤاله " "2-لخلقه و عليه " "-2فهي " "-3مضافة الي ضمير الفاعل و السؤال هو قوله تعالي
ت وجوده و مكان حدوده ل ٰما سألوه بلسان امكانهم و هم
بربٰكم حين سألهم قبل ان يخلقهم ك ٰل واح ٍد في وق ِ
السائلون ٰلنهم تراجمة وحيه و لسانه المعبٰر عنه و هم اصل ۤ
عليهم السٰلم اذ ذاك هم الداعون ۤ
موادٰ
ّللا سبحانه من اَ ْل ِسنَتِهم عند ۤ
الخلق الٰتي با َ ْلسنتِها اٰلجابة اٰلمكانيٰةُ و التكوينيٰةُ فسمع دعوةَ ٰ
اٰلداء و التبليغ
شي ٍء و ٰلنهم اٰلعضا ُد و اٰلشهاد و المناة المقدِّرون و اٰلذوا ُد و الحفظةُ و الر ٰواد فقد
عنه سبحانه ك ٰل ْ
اعلنوا
صفحه ١٠6
ت في ۤ
انتشر ْ
ظهر ْ
سائر اقطار اٰلكوان و اعلنوا دعوة " "3اِ ْمكانهم
ت في ك ٰل شيء و
دعوةَ ايجاده حتي
َ
َ
ه
با َ ْلسنَ ِة قبولهم باٰلرشاد و اٰلمداد ٰلنهم اٰلعضاد او يكون المراد سؤالهُ اي سؤالهم " "2-له و عليه "-2
" فهي " "-3مضافةٌ الي ضمير المفعول و ذلك حين سألوهُ بعد اَ ْن اَ ْمكنهم قبل ان يخلقهم با َ ْل ِسنَ ِة
ت وجوده و مكان حدوده فاعلَنُوا دعوته اي دعوةَ خلقِ ۪ه ايٰاه سبحانه
ت قبولهم ك ٌّل في َو ْق ِ
امكاناتِهم بعبارا ِ
ٰ
َ
اثار هيا ِكل توحيدهم عليهم السٰلم هذا في حكم التكوين و ا ٰما في التشريع
اي اظهروها و ن َشرُوهَا هب ِ
ٰ
ٰ
فدعوته لهم اذا اُ ۪ري َد منها معني السؤال يكون المراد به انه َج ٰل و عَٰل كلفهم باٰلمر و النهي و ما ندب
عص
اليه و ك ٰرهَهُ تخييرا ٰلنٰه سبحانه لم
يرض ان يطا َع باكراه لعدم تحقٰق الطاعة مع اٰلكراه كما انٰه لميُ َ
َ
مجبور بل هو مختار في اٰلمتثال بامره و اٰلجتناب
بغلبة لعموم قدرته فكان المكلف بامره و نهيه غير
ٍ
ورد خطابُه لهم في التكليف بصُورة السؤال فقال الست
عند نَهْيه لتتحقَّق الطاعةُ و المعصية و لهذا َ

بربٰكم قالوا بلي مختارين للقبول منه و اٰلَئمة عليهم السٰلم عيبة علمه تعالي و مستودع سرِّ ۪ه و ۤ
امنا ُء
ّللاِ ما امرهم بتبليغ ِه حتي اعلنوا دعوته و ل ٰما كانوا حملة وٰلية ٰ
نهيه و ا ْمره فبَلٰغوا عن ٰ
ّللاِ و الق ٰوام
بامره و نهيه كان اِتٰباعهم يهدي الي الح ٰ
ليس غيره ٰاٰل الضٰٰلل و هو
ق و الي طريق مستقيم و هذا لهم َ
ٰ
قوله تعالي فماذا بعد الح ٰ
ق ٰاٰل الضٰٰلل فمن اقتدي بهم اهتدي الي طاعة ّللا و الي اجابة دعوته و قد
ۤ
ٰ
حثٰوا علي ذلك و بالغوا في الدعاء الي ّللا حتي اعلنوا دعوته علي المعني الثاني الذي قلنا فيه ٰ
ان دعوة
مضاف الي ضمير المفعول بمعني اٰلستجابة ٰلل و للرسول (ص) كما في قوله تعالي استجيبوا ِ ٰللِ و
للرَّسول اذا دعاكم لما يحييكم و كلما يلحظ في التكوين يلحظ في التشريع و بالعكس .
و ال ٰدعوة ايضا من دعاه بمعني ناداه اي طَلَب اِ ْقبَالهُ و يصح في هذا المعني
صفحه ١٠٧
ان ٰ
الوجهان السابقان اي ٰ
ّللا سبحانه طلب اقبالهم عليه ليقبلوا منه ظاهر فيضه و امداده الذي به كونهم
ۤ
و به قوامهم و اٰلئمة صلٰي ٰ
ّللا عليهم هم الوسائط في ذلك الطلب و هم المبعوثون به و هم المترجمون
له و هم المؤ ٰدونَ الي خلقه و هم المبلِّغون فيضه اليهم و حيث كان ذلك المدد و الفيض ٰليكون ٰاٰل فيهم
و ٰلتصل آثاره الي العباد ٰاٰل عنهم و بهم و طلب منهم التبليغ و بلٰغوا عنه ما اراد منهم من التبليغ ظهر
ۤ
الموا ٰد من شعاع انوارهم و القبول من آثار
انٰهم اعلنوا دعوته علي نحو ما اشرنا اليه م ٰما تق ٰدم من ان
هياكلهم و ليقبلوا منه هباطن فيضه و امداده الذي به حيوة كونهم و به قوام ذواتهم و هم عليهم السٰلم
اولياء احكامه و حفظة ۤ
ّللاِ و نهيه و ۤ
امر ٰ
شرائعه المبعوثون بدينه الداعون الي سبيله بالحكمة و
اولُوا ِ
ۤ
فحضٰوا علي الرضي و بالغوا في اٰلداء و دَعوا الي طاعة ٰ
ّللاِ و عبادته و امروا
الموعظة الحسنة َ
بالمعروف و نهوا عن المنكر حتٰي اقاموا الدين في السموات و اٰلرضين و هو قولهم الحق بنا ُع ِرف
مألتَ ۤ
ّللاُ و قول الحجة عليه السٰلم في ۤ
دعاء رجب فبِ ِه ْم َ ْ
ّللا و لوٰلنا ما ُعبِ َد ٰ
ٰ
سما َءك و ارضك حتي ظهر
اَ َّٰل هاله ٰاٰل انت فق ْد اعلنوا َد ْع َوته حين دعا عبادَه الي معرفته و عبادته ،
ۤ
الدعاء هو العبادة و يكون المعني انهم اعلنوا عبادته ا ٰما منهم فٰلنهم
و الدعوة ايضا العبادة و في الخبر
ٰ
عب ُدوه ح ٰ
ق عبادته و جاهدوا فيه حق جهاده و ا ٰما ِمنَ الخلق فٰلنهم ا َّسسُوا لهم العبادة و امروهم بها و
اح ٍد من خلقِ ۪ه عبادة ٰاٰل ما َوافقَ ْ
ت ِملٰتَهُ ْم و ُسنَّتَهُ ْم كما امروا مصاحبة
اصطبروا عليها بل لميقبل من َ
ث علي بن الحسين عليهما السٰلم و قد ُسئِ َل كيْف الدعوة الي الدين فقال
لِ َوٰليتهم و محبٰتهم و في حدي ِ
ٰ
ٰ
ُ
ُ
تقول بسم ّللا الرحمن الرحيم اَدعوك الي ّللا و الي دينه ثم قال و ِج َماعهُ امران احدهما معرفة ّللاِ تعالي
و هاٰلخَ ر العمل
صفحه ١٠٨
ان معرفة ٰ
برضوانه و ٰ
ّللاِ اَ ْن يُ ْعرفَ بالوحدانيٰة و الرأفة و الرحمة و الع ٰزة و العلم و القدرة و العل ٰو
ۤ
ٰ
علي ك ٰل شيء و انه النافع الضا ٰر القاهر لكل شيء الذي ٰلتدركه اٰلبصار و هو يدرك اٰلبصار و هو
ان ما ۤ
ق من عند ٰ
ان مح ٰمدا عبده و رسوله و ٰ
اللطيف الخبي ُر و ٰ
جاء بِ ۪ه هو الح ُّ
ّللاِ تعالي و ما سواه هو
ران كما
ِ
الباطل فاذا اَجابوا الي ذلك فلهم ما لل ُمسلمين و عليهم ما علي المسلمين اقول جماع الدعوة ا ْم ِ
ٰ
ذكر عليه السٰلم و معرفة ّللا تدور علي شيئين احدهما ما اشار اليه عليه السٰلم بقوله ان يُع َْرف
بالوحدانية الخ  ،و ثانيهما المراقبة و حفظ ال ٰس ٰر و ذكر ٰ
حال و ا ٰما العمل برضوانه فهو
ّللا علي كلِّ
ٍ
ۤ
القيام باوا ِم ِره و اجتنابُ نواهيه علي ما ح ٰد ُدوهُ من حدو ِد ٰ
اٰلقتداء بهم و
ّللا و قِوا ُم تلكَ الحدو ِد ِوٰليتهُ ْم و
ان و اٰلركان و
اْلَ ْخذ عنهم و التسليم لهم و الر ٰد اليهم و التفويض اليهم و محبٰتهم بالقلب و اللِّ هس ِ
اٰلعتصام ب ِذ ٰمت ِه ْم و البراءة من ۤ
اعدائه ْم و اعتقا ُد ٰ
اٰلعمال و المعارف ٰلتفيد شيئا ٰاٰل بما ذكر بل
ان
َ

تكون بغيرها معاصي و ۤ
هباء منثورا و ٰليكون العمل برضوانه كما ذكرنا مقبوٰل ٰاٰل بمعرفتهم و ٰلتقبل
ّللا كما وصف نف َسهُ علي اَ ْل ِسنَتِ ِه ْم و ٰلتقبل معرفة ٰ
معرفتهم ٰاٰل بمعرفة ٰ
ّللا ٰاٰل بمعرفتهم فجماع الدعوة
امران ك ٰل واح ٍد منهما مرتبطٌ ه
باٰلخَ ر بل شرط له و ركن له كما ذكرنا ففي الحقيق ِة هم اعلنوا دعوته
ق الحقيقة ٰ
بك ٰل معني علي كل نحو و في ح ٰ
ّللاُ سبحانه اعلن بهم دعوته كذلك و الي هذا المعني اشار في
ۤ
ۤ
دعاء شهر رجب بقوله فبِ ِه ْم َم ْ
ضكَ حتي ظهر اَ ٰٰل اله ٰاٰل انت و لو اراد خصوص
ألتَ َسما َءكَ و اَرْ َ
اٰل ٰول الذي هو الحقيقة لقَال فملَئُوا ۤ
سما َءك و ارضك .
و قوله  :و بيٰنتُ ْم ۤ
ضهُ ،
فرائ َ
ُ
تبيان ك ٰل شيء يحتاج اليه الناس و يقال
البيان فصل ما بين اٰلشياء و
صفحه ١٠٩
المعرب عما في الضٰمير و الفرق بين البَيان و التبيان هو ان البيان َج ْع ُل
البيان هو المنطق الفصيح
ِ
الشيء ُمبَيٰنا بدون حجٰة و التبيان جعل الشيء مبيٰنا مع الحجة و في الحديث انزل ٰ
ّللاُ في القرءان تبيان
ۤ
فرض اي
ك ٰل شي ٍء يعني كشفه و اٰليضاح و السلطان و البيان و البرهان و
الفرائض جمع فريضة ِمن َ
اوجب و بمعني وقٰت و منه قوله تعالي فمن فرض فيهن الحج اي وقٰت و بمعني العقد و الميثاق و منه
قوله تعالي و ٰل جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة اي ٰل جناح عليكم فيما تراضيتم من عق ٍد
ۤ
انقضاء مدة اٰلجل اٰل ٰول فقوله من بعد الفريضة اي من بعد العقد و هو الميثاق ايضا
مستأنف من بعد
ٍ
كما قال و ْ
اخذنَ منكم ميثاقا غليظا و يقال للواجب فرض اِ ٰما ِم ْن فرض بمعني قدر و اما من فرض
القوس و هو ما يوضع فيه الوتر ٰلنه به ينتفع به ٰل بدونه فمعني بَيٰنتُم ك َش ْفتم ما ستَر من اَسْرار ۤ
فرائضه
ص ۪ه و اوضحتم ما غمض من احكا ِم ۪ه و َم هأخ ِذها و شيٰدتم اركان تسلٰ ِط ۪ه علي عباده بما ح ٰملكم من
و ُرخَ ِ
الوٰلية و اودع عنكم من مقاليد الهداية و احكمتم عقد طاعته و ما اخذ علي عباده من الميثاق علي اجابة
دعوته و نهجتم سبيل معرفته في واضح المنهج بما اقمتم علي ذلك من الحجج فبيٰنوا ۤ
فرائض ا ْمره و
ۤ
الفرائض ما ُح ِّدد ْ
ارادته بحدودها حتٰي ظهر لمن اخذ عنهم و اقتدي بهم و اهتدي بهديهم ٰ
َت بنفي
ان من
الحدود و هي معرفته فانٰها ا ٰول الفروض و نهاية الطٰاعة ٰلنٰها هيكل ظهوره لعباده فلو كانت محدودة
لكان تعالي معروفا بالحدود فيعرف بنفي كل ما يجوز و بوجوب كل ما يمتنع عن اٰلدراك ٰلن الشيء
انما يعرف بصفته و علي ٰ
ض بمعني وقٰت في العبادة ظاهر ٰلن منها ما هو موقٰت في الوجوب و
ان فَ َر َ
ۤ
ۤ
اٰلداء كالصلوات و الصيام و منها موقٰت في الوجوب كالزكوة و منها موقٰت في اٰلداء كالح ٰج
و منها موقٰت بالعمر
صفحه ١١٠
كصلوة الزلزلة و ا ٰما في المعرفة فحيث كان حقيقتها انها صفته كان توقيتُها وجودَها و وجو ُدها نفس
وجود العارف و فرضُها اي توقيتُهَا حين كونها معلومة اي حين يقع عليها العلم بها و ا ٰول وقتها هذا و
آخره ۤ
فناؤه في علٰة مبدئه و كونها معلومة هو ظهور العالم بها الَّذي هو هو لها ِٰل ٰن الظٰاهر انما هو هو
آخرُها و ٰل ا َّو َل لها و ٰل آخر غيره فٰل ا ٰول لها و ٰاٰل لكان
بظهوره و هو كٰل ُمه بظهوره بها فهو ا ٰولُهَا و ِ
ق علي ٌم ثم ل ٰماكان
آخر و ٰل ِ
له ُ ِ
آخ َر لها و ٰاٰل لكان له ا ٰول بل اٰل ٰول و هاٰل ِخ ُر له و هو خلقُه و هو بك ٰل خل ٍ
ۤ
ٰ
فناء العارف انما هو بكمال التجريد و كشف سبحات الجٰلل و كمال التجريد محو جميع اٰلشارات و
النسب و اٰلعتبارات و كل ما سوي الثابت بذاته سبحانه حتي ٰليبقي ٰاٰل البَاقي فاذا نفيتَ ك ٰل راجع الي
وصف لك من
غيره و مستن ٍد الي سواه حصلتَ علي آيَتِ ۪ه و وقعتَ علي نشأتِك من صفته و لستَ ٰاٰل ما َ
باب ۤ
ۤ
فنائِك حينَ دخلتَ
صفته و تع ٰرفَ لكَ باصل فطرته كان بابُ
ابتدائك حين خرجتَ َ

ٰدالشهداء عليه السٰلم في آخر ۤ
ۤ
دعاء يوم عرفة في مناجاته كما روي الهي امرتَ بالرجوع
كما قال سي
ُ
دخلت اليك منها
الي هاٰلثار فاَرْ ِجعني اليها بكسوة اٰلنوار و هداية اٰلستبصار حتٰي اَرْ ِج َع اليك منها كما
مصون الس ٰر عن النظر اليها و مرفوع اله ٰمة عن اٰلعتماد عليها انٰك علي كل شيء قدير  ،و ل ٰما كان
بَ ْد ُء بَ ْدئِك حين خَ رجْ تَ هو بابُ ۤ
ِّ
المشخصات و
فنائِك حين دخلتَ و كان تع ٰدد المكلٰفين انما هو ٰلختٰلف
ف بابٌ لِبدئه و عوده ٰليشاركه فيه غيره ٰلن المشاركة انما
منها الرتبة و الجهة وجب ان يكون لكل مكلٰ ٍ
تتحقٰق في الكلِّ و ذلك يوجب اٰلتٰحاد و ا ٰما المشاركة في البعض فتوجب تع ٰدد المخرج بسبب البعض
ضبِط ٰلختٰلف المراتب
الذي لمتقع فيه الشركة فظهر مما ذكرنا ان التٰوقيتَ ظهر في مراتب ٰلتكاد تَ ْن َ
ت و هذا
الموقٰتَا ِ
صفحه ١١١
التوقيت في نفسه مختلف فمنه مع السَّرمد صلي ٰ
ّللا علي محم ٍد و آلمحمد و منه مع ا ٰول الدهر و
منه مع وسطه و منه مع آخره و منه مع المثال و منه مع ا ٰول اٰلجسام او اٰلعراض علي اختٰلف
مراتبها من الوجود من حق و باطل ،
ُ
ب م ٰما يطو ُل
رأيت منهم مقاما
و لكلٍّ
** * ** شر ُحهُ في الكتا ِ
و ذلك تأويل قوله تعالي فسالَ ْ
َرها و علي انه بمعني ق ٰدر ففي اٰلعمال جرت الحكمة علي
ت اوديَةٌ بقَد ِ
ۤ
طبق الموضوعات كما انه في اٰلعمال احْ تِمال القوابل فقد بيٰنوا بكلِّ معني يحتمله البيان جمي َع فرائضه
ت و الحكم
ب و العقد و الميثاق و التوقيت و التقدير و الثبو ِ
سبحانه بكل معني يحتمله الفرض من الوجو ِ
علي ح ٍّد ٰليدانيه سواهم و ٰليح ِمل اَ ْع ۤبا َءهُ ٰاٰل هم .
و اقَ ْمتُ ْم حدو َدهُ اِقامةُ ال ٰشي ِء تعدي ُل اركان ِه و ِحفظُها من اَن يقع زيغ او نقص في شي ٍء منها او ِمن
افعال المكلٰفين و احكا ُمها ا ٰما كونُها حدود
ُمتَ ِّمماتِها اَوْ ِم ْن ُم َك ِّمٰلتِها و الحدود هي اٰلحكام ٰلنٰها حدو ُد
ِ
فٰلَنٰها تَضْ بِطُهَا عن اٰلفراط و التَّ ْف ۪ريط و تحب ُسهَا علي اٰلعتِدال الذي به قبو ُل الخير و
افعال المكلٰفين ِ
ِ
الحق ٰل بغير ِه فاٰلحكام في الحقيق ِة تحديد اٰلفعال و تعديلها علي مقتضي الحق الذي هو الحكمة اٰللهية
باطنا و اٰلمر باٰلعمال الصالحة منها و النهي عن القبيحة منها ظاهرا و ما يترتٰب علي ذلك من الثواب
في الموافقة و العقاب في المخالفة فهو ما خلقه ٰ
ضي ما يفعلون من اعمالهم و هو سبحانه
ّللا ب ُم ْقتَ َ
ٌ
تشريعات وجوديٰة و تكليفات
سيَجزيهم وصفهم انٰه حكيم عليم و ا ٰما كونها احكاما فٰلنٰها في الوجود
ۤ
دواع سببيٰةٌ
ٌ
وجودات تشريعيٰة و انما قلنا
اقتضائيَّةٌ تكون بها
ذاتيٰة و في الشرع ميوٰلت فعليٰة وضعيٰة و
ٍ
ٰ
ان الميوٰلت فعلية ٰلنٰها منسوبة الي الفعل ٰل الي الذات و ا ٰما وضعية فلمٰلحظة قوابلها من افعال
المكلٰفين
صفحه ١١2
ۤ
ٰلقتضاء
دواع فلمٰلحظة انها بواعث اي ميوٰلت
ٰلن تمييزها و تشخصها انما هو بتلك القوابل و ا ٰما
ٍ
ٰ
ٰ
ٰ
الفعل و ا ٰما سببيٰةٌ فلمٰلحظة تضايفها ٰلنها ٰلتظهر اٰل بالقابل و ٰليتحقق القابل اٰل بها و ذلك من حيث
ۤ
هي هي كما هو ُ
اقتضائيٰة فلمٰلحظة انٰها منشأ قوابلها ٰلنها من نفوسها فهي
شأن اٰلحكام الوضعيٰة و ا ٰما
اقتضتها و ان كانت انما تتعيٰن بها ففي اٰلول وجودات اقتضت شرعا قد نصٰت عليه و حكمت به و
في الثاني تكليفات اقتضت وجودا و حكمت به بنَصٰها عليه فاذا عرفتَ ما اشرنا اليه ظهر لك ٰ
ان
َّ
ت الفعل و ٰ
اٰلحكام حدود افعال المكلٰفين و حدود لوازمها و ٰ
ان الميوٰلت التي
ان الحدو َد اَحْ َكا ُم ميوٰل ِ
باعتبار آخر لها ظاهر و باطن فباطنها ما سمعتَ مما اشرنا اليه و
باعتبار و منشأ اٰلحكام
هي اٰلحكام
ٍ
ٍ
ٰ
ٰ
ظاهرها اٰلوامر و النواهي الشرعيٰة المعروفة و ك ٰل ذلك حدود ّللاِ اي احكا ُمهُ و قد اقاموا حدود ّللا في

كل رتب ٍة اشرنا اليها من اٰلحكام و الحدود بح ٰ
الحفظ اللذين بهما كمال اقامتها
ق اِقامتها من التعديل و
ِ
ۤ
ئرها .
علي ما ينبغي علي ح ٍّد ٰليقوم به غيرهم عليهم السٰلم كما بيٰنٰاه غير مرٰة في نظا ِ
قال عليه السٰلم  :و نشرتم ۤ
شرائع احكامه و سننتم سنته ،
ه
ٰ
فو
عبدّللا عليه السٰلم
قال الشارح (ره) و ان كان من الصا ِدقَيْن اكثر فانه كان ٰلبي
صنِّ ٍ
اٰلف ُم َ
اربعة ِ
من غير المصنٰفين ما ٰليحصي و كتاب الرجال ٰلبْنعقدة في بيان احوالهم و كتبهم و اٰلضافة من قبيل
خاتم فضٰة اوْ ادلٰة اٰلحكام من الكتاب و غيره و سننتم اي بيٰنتم ُسنَّتهُ مفردا او جمعا و اضافة السنٰة
بمعني الطريقة الي ٰ
ّللا لكونه منه تعالي او سنٰة الرسول (ص) ُسنٰتُه تعالي انتهي .
طوي اي بسطوا لكم للخلق ۤ
شرائع احكامه او بمعني احيي
اقول نشر ض ٰد َ
صفحه ١١3
ۤ
الدعاء و بها تنشر ميتَ العباد ايْ تحيي و الشرائع جمع الشريعة هو الدين مأخوذ من الشريعة
كما في
ۤ
التي هي مورد النٰاس لٰلستسقاء ُس ٰميت بذلك لوضوحها و ظهورها و حاجة الخلق اليها كحاجتهم الي
الماء حقيقة و المراد انٰهم عليهم السٰلم احيوا ۤ
الماء بل اعظم بل هي ۤ
ۤ
شرائع احكامه ا ٰما بالتح ٰمل لها و
القيام بها او بالحفظ لها و تبليغ المكلٰفين ايٰاها كما ح ٰد ٰ
ّللاُ سبحانه او بالمعونة للمستجيبين من المكلٰفين
ۤ
الدعاء و التسديد و التٰوفيق و القَود اليها و ٰ
الذود عن خٰلفها و العمل بمقتضاها علي اكمل
بالهداية و
وجه و اش ِّد مواظَبَ ٍة و محافظة بين ظهراني المكلٰفين او المستجيبين فان ذلك اَ ْدعي لهم الي القيام و
تح ٰمل ۤ
ثمار مقتضيات القوابل من احوال المكلفين في بيوتها من الجبال
باستنباط اَحكا ِمها ِم ْن
مشاقٰها اَوْ
ِ
ِ
و الشجر و مما يعرشون و ربط كلٍّ منها بما يشاكله من افعالهم و اقوالهم و اعمالهم و ما انطووا عليه
من معتقداتهم و نيٰاتهم َحتٰي اَقَاموا تلك الحدود و شيٰدوا طاعة اٰلله المعبود فاداروا افٰلكها علي اقطابها
قرن و ق ٰدروا اقواتها بين ارضيها و سمواتها في ستٰة ايٰام ۤ
سواء للس َّۤائلين يوم اٰلحد في شريعة
في ك ٰل ٍ
ۤ
آ َد َم و يوم اٰلثنين في شريعة نوح و يوم الثٰلثا في شريعة ابراهيم و يوم اٰلربعاء في شريعة موسي و
يوم الخميس في شريعة عيسي عليهم اجمعين السٰلم و يوم الجمعة في شريعتهم التي شرعها لهم جدهم
السيٰد اٰلكبر صلي ٰ
ّللا عليه و آله الطاهرين فالخمس اٰلول فروع السادسة ٰلنٰها الجامعة لجميع احكام
الخمس و انٰما اختلف بعض احكامها باختٰلف الموضوعات كما تري اختٰلف بعض احكام هذه
الشريعة باختٰلف موضوعاتها فان المصلٰي العاجز عن القيام في الصلوة يكون فرضه الصلوة من
س مع العجز بعينها و انما اختلفت باختٰلف
جلوس فال َّ
صلوة من قيام َمع القدرة هي الصلوة من جلو ٍ
المتعلٰق كما اختلفت صورة الوجه الواحد
صفحه ١١٤
في ال ِمرْ ءه اتين المختَلِفَتَي ِْن و قوله تعالي شرع لكم من الدين ما وصٰي به نوحا و الٰذي اوحينا اليك هاٰلية و
ُ
قيل للرسل من قبلك و امثال ذلك
قوله تعالي قل
ماكنت بِ ْدعا من الرسل و قوله تعالي مايُقال لَكَ ٰاٰل ما قد َ
ۤ
ُ
ٰ
ٰ
مما يوهم فرعيٰة شريعة محمد صلي ّللا عليه و آله علي الشرائع اْل َول و تبَعيٰتها لها فانما جري في
اٰلنبياء عليهم السٰلم سبقوا و ۤ
ۤ
شرائعهم قبل
الظاهر بهذه الصورة علي ما تفهم العوام و اٰلعراب من ان
ۤ
ۤ
شريعة محمد صلي ٰ
ٰ
اٰلنبياء عليهم السٰلم عند عوام الناس في ز َم ِن مح ٰم ٍد
ّللا عليه و آله َو ل ٰما كانت
ّللاُ عليه و آله حقٰا و انهم ه ُم الداعون الي ٰ
صلٰي ٰ
ّللا صدقا من جهة انٰهم سمعوا ذلك باٰلخبار المتواترة و
لميكونوا حضروهم لتحص َُل من بعضهم النفرة عنهم ٰلستثقال التكليف فيقع منهم اٰلنكار بل اعتقدوا
بارهم ٰ
ان هذا النبي المرسل
نب ٰوتهم لوجود المقتضي و هو التواتر و زوال المانع حسن ان يقال في اِ ْخ ِ
ۤ
اٰلنبياء و لميقل له في تكليف امته ٰاٰل ما قد قيل للرسل من قبله في تكليف اممهم و ما
اليكم حاله كحال

بامر مبتدع غير ما اتوا به اممهم عن ٰ
ّللا
شرع ٰل ٰمته من الدين ٰاٰل ما شرعوا ٰلُ َم ِم ِهم و لميكن يأتي
ٍ
ُول منه لدخوله صلي ٰ
ّللا عليه و آله عندهم في جملة من اقرٰوا بهم و
تعالي ليكون هذا اَ ْدعَي لهم الي القَب ِ
ٰ
ص ٰدقوهم و دخولِهم في نحو من كان عندهم انٰهم يجب عليهم القبول من ال ٰد هعاة الي ّللا تعالي بالحق فلهذا
اتي التنزيل بصورة تبعيٰته و فرعيٰته لتأ ٰخر دولته صلٰي ٰ
ّللا علي ِه و آل ِه في ظاهر الزمان لظاهر البشريٰة
ّللا عليه و آله تابعا لمن تق ٰدم من اٰلن ۤ
و ذلك ٰليد ٰل علي اصالة فرعيٰته و تبعيٰته ليكون صلي ٰ
بياء بل هم
السائرون تحت ۤ
التٰابعون ۤ
لوائه الذي حمله وصيٰه علي عليه السٰلم بل ٰليوجد ح ٰ
ق من دين او غيره عند
ۤ
الوسائط بين ٰ
ّللا تعالي و بين جميع الخلق في ك ٰل شيء
احد من الخلق ٰاٰل ما كان عنهم و بهم ٰلنٰهم
صدر من فعل الحق ففي الكافي في صحيح محمد بن مسلم
صفحه ١١٥
اس حق و ٰل صوابٌ و ٰل احد من الناس
قال سمعت اباجعفر عليه السٰلم يقول ليس عن َد َ
اح ٍد من النٰ ِ
ۤ
بقضاء ح ٍّ
ق ٰاٰل ما خرج منٰا اهل البيت و اذا تشعبٰت بهم اٰلمور كان الخطأ منهم و الصواب من
يقضي
علي عليه السٰلم و فيه عن زرارة عن ابيجعفر عليه السٰلم ما بمعناه و فيما قال اميرالمؤمنين عليه
السٰلم لسلمه ن و ابيذ ٰر انا الخضر معلٰم موسي انا معلٰم داود و سليمن و امثال ذلك م ٰما هو صريح في
ۤ
ۤ
الشرائع مع ما يد ٰل
الشرايع التي ن َشرُوها جمي ُع
ال ُم ٰدعَي فاذا عرفتَ ما اشرنا اليه ظهر لك ان المراد من
عليه ظاهر اللفظ من ان الجمع المضاف اٰلصل في استعماله افادتُه العموم و قد تق ٰدمت اٰلشارة الي ٰ
ان
اٰلحكام يراد منها ظاهرا اٰلحكام الشرعية الخمسة و باطنا جميع احكام الوجود من مقتضيات الكون
الوجودي و الكون الشرعي من اٰلسباب الفعلية و الماديٰة و الصُّ وريٰة و ۤ
الغائيٰةَ و المتممات للماهيٰة من
ت كلٍّ منها و ُمك ِّمٰلتها كما اشرنا اليه مرارا
الوقت و المكان و الرتبة و الجهة و الكم و الكيف و مت ٰمما ِ
ۤ
لكل منها كونا و شرعا فللكون شرع و للشرع كون و قد نشروا شرائع تلك اٰلحكام التي هي احكام
فان ٍ
ٰ
خذي من الجبا ِل بُيُوتا
سبحانه في صنعه و شرعه و اليه اٰلشارة بقوله و اوحي ربٰك الي النحْ ل ان اتٰ ۪
ّللا َ
و من الشجر و م ٰما يعرشون ثم كلي من ك ٰل الثمرات فاسلكي سبُل رب ِِّك ذلٰل يخرج من بطونِها شراب
ۤ
اس فَاَوْ َحي اليهم سبحانه ان يفتحوا تلك اٰلبواب و يسكنوا تلك القباب و
مختلف الوانه فيه ِشفاء للنَّ ِ
يستخرجوا منها اٰلسباب و يسلكوا بها طريق ربٰ اٰلرباب و يَثجُّ وا من افواههم طيٰب ال ٰشراب فيه ۤ
شفاء
من جميع اٰلوصاب لكل ذرٰة في الوجود من ۤ
الماء اٰلول الي التٰراب .
و قوله  :و سننتم ُسنَّتَهُ ،
ال ُّسنَّة الطٰريقة و السٰيرة و هي في الحقيقة مجاز ْالخالق الي خلقه اَيْ طريق
صفحه ١١6
ايجاده ايٰاهُ ْم َو اِرْ َشا ِد ۪ه لهم علي ما تقتضيه الحكمة اٰللهيٰة و العناية الربٰانيٰة و مجاز الخلق الي خالقِ ِه ْم
اي طريق قبولهم منه اٰليجاد و اٰلرشاد كذلك و لهذا س ٰميت الطريقة المخصوصة سُنة اذا كانت علي
باطل و انٰما تنسب اليه تعالي دونهم ٰلنها منه قصدها و به
المقتضي الطبيعي المتناسق من حق و
ٍ
ۤ
فالجائر منها ليست سنٰته و القص ُد منها منه و به و له و اليه دونهم و ان كانت بهم هي
جو ُرهَا ٰل منه
ٰ
سنٰته تعالي المستقيمة في مستقيم قبولهم منه تعالي و مع ٰوج عدم قبولهم منه قال تعالي فمن يرد ّللا ان
ۤ
يهديَهُ يشرح صدره لٰلسٰلم و من يرد اَن يضلٰه يجعل صدره ضيٰقا حرجا كأنما ي ٰ
السماء كذلك
صعٰد في
يجعل ٰ
الجعْلين ٰ
ان ربٰي علي
ّللا الرجس علي الذين ٰليؤمنون و هذا صراطُ ربٰك مستقيما يعني في َ
الجعل المستقيم باستقامته علي ما تقتضيه قوابل اٰلعمال و اعمال القوابل من
صراط مستقيم فيجري
ٍ
َ
الحق َو الباطل و كان الجعل الواحد جعلين لتعلق اٰل ٰول بالمجعول المحبوب المرضي و الثاني

ۤ
الدعاء
بالمجعول المكروه المغضوب و كٰل الجعلين محبوب و موافقة المجعولين للجعلين محبوبٌ و في
ٰليخالف شيء منها محبٰتك و َس َّن ُسنٰة اي وضع طريقة متناسقة و ٰلتكون سنة ٰاٰل كانت تدور علي
اصل هو قطب واح ٌد يجمعها فلو كان لها اصٰلن قطبان لها لمتدر في حق او باطل و المثال في ذلك ان
الرحي ٰلتدور علي قطبين و انٰما تدور علي واحد فان كان في وسطها الحقيقي دارت مستقيمة كالحق و
ان خرج عن الوسط الحقيقي اعوجٰت استدارتها كالباطل و كلما بعد القطب عن الوسط الحقيقي اشتد
سن ۤ
اعوجاجها و بالعكس و يقال ٰ
الماء علي وجهه ارسله اِرْ هساٰل فقوله (ع) و سننتم سنٰته يعني وضعتم
ۤ
طريقته و جعلتموها كذلك ٰلنهم محال مشيته ٰليسبقونه بالقول و هم بامره يعملون بل هو الفاعل عنهم
او بهم كما اشار اليه قوله تعالي و مارميتَ
صفحه ١١٧
لكن ٰ
اذ رميتَ و ٰ
ّللاَ َرمه ي و مثله َس َّن بمعني ارسل فيكون علي هذا سننتم سنٰته اي ارسلتم شريعته التي
هي ۤ
الماء الذي جعل ٰ
ّللا منه كل شيء ح ٰي و هو ال ِع ْل ُم علي وجوه القوابل فقابل باٰلستجابة و قابل بعدم
ف من جميع ذرٰات الوجود ما تقتضيه قابليته من
اٰلستجابة و يفيد هذا المعني انٰهم شرعوا لكل مكلٰ ٍ
ۤ
اٰلحكام لميحبسوا عن شيء ما اقتضاه من اٰلحكام بل ارسلوا جميع الشرائع و السُّنن و اطلقوا قيودها
حتي حامت اطيارُها و وقعت علي افنانها و غرٰدت في اغصانها التي في اوطانها لميقع منها شيء في
غير موضعه و ٰل بغير اختياره بل ارسلوها في التقدير باكمل تدبير علي صراط مستقيم ذلك تقدير
العزيز العليم .
ۤ
قال عليه السٰلم  :و صرتم في ذلك منه الي الرضا و سلمتم له القضاء و ص ٰدقتم من رسله من مضي ،
قال الشارح (ره) و صرتم في ذلك المذكورات منه تعالي الي الرضا اي صار و وقع ذلك منكم بحيث
ّللا عنكم او كنتم راضين عن ٰ
رضي ٰ
ّللا تعالي و ان لميكن اظهارها كما تحبٰون و يؤيده قوله و سلٰمتم له
ۤ
ۤ
القضاء في منعكم الطواغيت من اظهار شعائر ٰ
ّللا كما ينبغي او في جميع اٰلمور و الرضا متعلق
باٰلل ۤ
ّللا تعالي من ان ٰليكون التكليف ْ
بالمظلومية ٰل بالظلم او بما ق ٰدره ٰ
جاء بل يكون باٰلختيار ليجزي
الٰذينَ ۤ
اساؤا بما عملوا و يجزي الٰذين احسنوا بال ُح ْسنَي و ص ٰدقتم من رسله َمن مضي اي جميعهم
مفصٰٰل باخبار ٰ
ّللاِ ايٰاكم اعدادَهم و احوالهم و ان وجب علينا التصديق ُمجْ مٰل انتهي .
اقول قد بيٰن الشارح (ره) كثيرا من المقصود من هذا الكٰلم و انا ابيٰن بعض ما لميشر اليه من اسباب ما
ذكر ۤ
انشاء ٰ
ّللا فقوله و صرتم في ذلك من
صفحه ١١٨
القيام بما اراد منكم و هو فعظمتم جٰلله و اكبرتم شأنه و مجٰدتم كرمه و ادمنتم ذكره و و ٰكدتم ميثاقه و
احكمتم عقد طاعته و نصحتم له في السر و العٰلنية و دعوتم الي سبيله بالحكمة و الموعظة الحسنة و
بذلتم انفسكم في مرضاته و صبرتم علي ما اصابكم في ج ْنبه و اقمتم الصلوة و آتيتم الزكوة و امرتم
ق جهاده حتٰي اعلنتم دعوته و بيٰنتم ۤ
بالمعروف و نهيتم عن المنكر و جاهدتم في ٰ
ّللا ح ٰ
ئضهُ و اقمتم
فرا َ
حدوده و نشرتم ۤ
شرائع احكامه و سننتم سنٰته الي هذه الفقرة فاٰلشارة بذلك الي هذه اٰلحرف ان اعتبر
ما منهم و هي قوابلهم و ان اعتبر ما منه تعالي و هو امدادهم من كرمه فاٰلشارة الي قوله اصطفاكم
بعلمه و ارتضاكم لغيبه الي قوله َو طهٰركم تطهيرا و يجوز ان تكون اٰلشارة الي المجموع .
فعلي اٰلول يكون المعني علي ان ٰ
ّللا تعالي رضي عنهم انٰهم بش ٰدة قيامهم باوامره و اجتهادهم و حسن
قبولهم عنه حتي بلغوا فيه الغاية بل تجاوزوا النهاية كانوا اهل ان يرضي ٰ
ّللا عنهم ٰلنٰهم اتوا بك ٰل ما
يمكن مما يدخل تحت استطاعتهم ٰلنه امرهم بذلك بقوله فاتقوا ٰ
ّللا ما استطعتم عالمين بما اتوا و

ّللاِ ل َما اراهم ٰ
بمفصولِه و بموصوله و علي انٰهم َرضُوا عن ٰ
ّللا س ٰر ما اراد منهم ظهر اَ ٰٰل مطلب لهم
افضل و ٰل اكمل و ٰل اجمل و ٰل اج ٰل منه استبشروا بذلك عن علم و رضوا عن ٰ
ّللا تعالي و الي هذا
ۤ
اشار الحجة عليه السٰلم في ۤ
الدعاء .
بامرك
دعاء شهر رجب بقوله المستبشرونَ
ِ
ان ٰ
و علي الثاني و هو اعتبار ما منه يكون المعني علي ٰ
ّللا تعالي رضي عنهم انٰه سبحانه كانت غاية
رضاه لهم فيما اجري عليهم من فضله و رحمته و سابغ نعمه و كرمه حيث ٰليمكن في المشية وجود
خير يرضاه و يحبٰه اٰل اجراه لهم فبيٰن ذلك بقوله اصطفاكم بعلمه و ارتضاكم لغيبه و اختاركم لسرٰه و
ٍ
اجتباكم
صفحه ١١٩
بقدرته و اعزكم بهداه و اخصٰكم ببرهانه و انتجبكم بنوره و ايٰدكم بروحه و رضيكم ۤ
خلفاء في ارضه و
حججا علي بريٰته و انصارا لدينه و حفظة لسرٰه و خزنة لعلمه و مستودعا لحكمته و تراجمة لوحيه و
ۤ
شهداء علي خلقه و اَعٰلما لعباده و منارا في بٰلده و ا ِد ٰ ٰۤل َء علي صراطه عصمكم ٰ
ّللا
اركانا لتوحيده و
من الزلل و امنكم من الفتن و طهركم من الدنس و اذهب عنكم الرجس و طهٰركم تطهيرا فتأ ٰمل رحمك
ۤ
ٰ
الفضائل و الفواضل ما ٰلتدركه اٰلفهام و ٰلتحيط به
ّللا في هذه الكلمات الشريفة كيف تض ٰمنت من
اٰلوهام مما خصٰهم به مما يدل علي انٰه لو بقي مقام عند ٰ
ّللا تعالي من مقامات الرضا اٰلمكانية لمينزلهم
ۤ
تبق شرفا و ٰل مجدا و ٰل تكريما ٰاٰل
فيه لميحسن من الحكيم العليم ان يخصٰهم بهذه الخواصٰ التي لم ِ
تض ٰمنَ ْته و احاطت به و علي انهم رضوا عن ٰ
ّللا تعالي انٰهم عليهم السٰلم لميكن في انفسهم من طلب
ۤ
الفضائل و القرب و التشريف و التكريم شيء يجدون بفقده نقصا في رضاهم او توقٰفا حيث اعلمهم
اسرار ما اصطنع اليهم و ۤ
ب
حقائق ما اسدي اليهم فشاهدوا من ذلك ما يزيد علي رضاهم من قر ٍ
صي ينقلهم في رضوانه من مقام الي مقام اعلي و من
ٰليتناهي و
ٍ
تشريف ٰليحصي و تكرم ٍة ٰلتُستق َ
اجمال الي تفصيل و من تفصيل الي تحصيل و من تحصيل الي تحصيل فكل مقام حصلوا فيه حصل
لهم به فوق الرضا و هكذا في سير ٰل غاية له و ٰل منتهي  .فان قلت الراضي بشيء اذا لميكن حابسا
نفسه بقيد القناعة ٰليطلب غيره و انما يطلب غيره اذا لميرض به او رضي به قانعا و رضي القانع
ّللا عليه و آله بارشاد ٰ
ّللا صلي ٰ
رضي فقدان ٰل رضا وجدان هذا و قد قال سيدهم رسول ٰ
ّللا رب زدني
علما و هذا يدل علي عدم حصول الرضا لعدم حصول المطلوب الذي فيه كمال الرضا كما هو الم ٰدعي
الطلب تعب و الرضي راحة
ٰلن
َ
صفحه ١2٠
ُ
قلت ٰ
ان الذي به كمال الرضا كما هو الم ٰدعي هو ما حصل لهم و لكن ل ٰما كان ذلك مأل اٰلمكان ظاهره
فان الذي لهم كلٰما سوي ٰ
و باطنه و غيبه و شهادته ٰ
ّللا تعالي حتي انفسهم من قوله تعالي و لقد آتيناك
سبعا من المثاني و القرءان العظيم و كان ذلك ٰليتناهي في اٰلمكان ابدا و ٰليسعه ظاهر اٰلمكان وجب
في الحكمة ان يصل اليهم بالتدريج ٰلن المتش ٰخص من حيث حدوده المش ٰخصة له ٰليسع ما ٰلتكتنِفه
ّللا تعالي قائما بفعل ٰ
الحدود اٰل بالتدريج الذي ٰليتناهي و لما كان كلٰما سوي ٰ
ّللا قيام صدور و كل شيء
بيده وجب ان يسئلوه ما لهم عنده ٰلنٰه انٰما ينزل علي حسب القابل و ليس قابل لذلك ٰاٰل السؤال منه
ّللا عليه و آله ما له عند ٰ
سبحانه فسئل صلي ٰ
ّللا و لو لميكن لهم غير ما وصل اليهم و العياذ بالل لميكن
ما وصل اليهم موجبا لكمال الرضا ٰاٰل مع اعتبار القناعة او العلم بانه ليس شيء غيره و هذا الطلب
راحة ٰلنٰه طلب محبوب فيه كمال الراحة و اليه اٰلشارة بقوله صلي ٰ
ّللا عليه و آله و ُج ِعلَ ْ
ت قرٰة عيني
في الصلوة و انٰما يكون مثل هذا الطلب تعبا عند َم ْن لميعرفه و لميذقه و اَ ٰما َم ْن علم ِع ْلم ُم َعايَن ٍة فانٰه انٰما

استوعره ال ُم ْت َرفُونَ .
يستريح به كما اشار الي هذا اميرالمؤمنين عليه السٰلم و ا ْستَٰلنوا ما
َ
و علي الثٰالث و هو اعتبار المجموع و هو ما منهم من القوابل َو ما منه و هو امدادهم من كرمه علي
ّللا تعالي رضي عنهم يكون المعني انه سبحانه ل ٰما خلق ذلك النور و جعل تلك الصفة ۤ
ان ٰ
جاء المجمو ُ
ع
وسع الغيب بغيبه و شهادته و الشهادة بشهادته و غيبه ٰليحسن في الحكمة و
نوريٰا بشريٰا واسعا كريما ِ
ِ
اٰلمكان ان يكون ٰلل رضا اِ ٰٰل فيهم و لهم فرضي عنهم ٰلنهم محل رضاه و مستودع محبٰته و ٰليسع
ٰلن ۤ
رضاه و محبٰته الغير متنا ِهيَيْن غيرهم عليهم السٰلم ٰ
حقائقهم في اٰلمكان غير متناهية و علي
انٰهم رضوا عن ٰ
ّللا تعالي
صفحه ١2١
يكون المعني انهم رضوا عن ٰ
ق
ّللا تعالي ما اقامهم فيه حين اشهدهم خلق السٰموات و اٰلرض و خل َ
انفسهم و اتخذهم اعضادا لخلقِ ۪ه و اشهادا عليهم و مناة لذواتهم و اعمالهم و آجالهم و ارْ زاقهم و جميع
ِ
ۤ
ۤ
ٰلعدائهم
الرذائل و
احوالهم و حياتهم و مماتهم و مبتلون لهم و بهم و اذوادا لشيعتهم عن المعاصي و
ۤ
مرارا و حفظة لهم و عليهم و ُر َّوادا لخلقه يقدمون شيعتهم
عن الطاعات و
الفضائل علي نحو ما ذكرناه َ
ۤ
الجنٰة ي ْن ِزلُون ُك ٰٰل َم ْن ِزلَهُ و يسوقون اعداءهم الي جهنم ينزلون ٰ
كٰل منزلَهُ فلميبق كمال في اٰلمكان
الي َ
ٰاٰل جعله لهم م ٰما كان او يكون فقد رضوا عن ٰ
ّللا سبحانه رضي وجدان .
جار علي الظاهر من احوال البشرية و كذلك ما استشهد
و قول الشارح و ان لميكن اظهارها كما تُ ِحبُّونَ
ٍ
ۤ
ۤ
القضاء و ٰاٰل فلو شاء و اجري علي ما يحبٰون ظاهرا كما جري علي ما
به من قوله (ع) و سلٰمتم له
يحبٰون باطنا بل جعل ذلك اليهم فهم اجروا باذن ٰ
ّللا ما جري من محبوب و مكروه راضين بكٰل
الحالَ ْي ِن و ما يظهر منهم عليهم السٰلم ِمن التٰألٰم و الشكوي عند جميل ۤ
البٰلء و عظيم الخطب فشيء
ٰلحق للبشريٰة و ٰلزم فهم في هذا المقام يجري عليهم كما يجري علي غيرهم و يتألٰمون كما يتألٰم
غيرهم و حيث كانوا عالمين بما لقوا و صاروا اليه يرجح عندهم ذلك الجانب حتٰي يتنعٰمون بذلك التٰألم
في جنب ٰ
ّللا ٰلنغماسهم في ما يرضيه و ٰليجري عليهم من مكاره الدنيا ٰاٰل بما يرضيه سبحانه كما
سمعتَ مما رُوي عنهم عليهم السٰلم ٰ
ان الحسين عليه السٰلم و انصاره عليهم السٰلم لميجدوا اَلم الحديد
و انهم في ش ٰدة عطشهم قلوبهم ثلجةٌ باردة و ذلك ٰلنصراف جميع حواسٰهم و مداركهم الي المحل
اٰلعلي فجرت عليهم هاٰلٰلم و القتل الذي ازهق انفسهم و هم متنعمون بنعيم اليقين و المعاينة يا ليتني
ُ
كنت معهم فافوز فوزا عظيما
صفحه ١22
فاذا عرفت ما بيٰنٰا لك ظهر لك ٰ
ان رضاهم بكل ما جري عليهم من محبوب و مكروه رضي وجدان ٰل
رضي فقدان و كذلك في منع الطواغيت لهم من اظهار ۤ
شعائر ٰ
ّللا تعالي كما ينبغي و انا اضرب لك
مثٰل بيانا لو ارادوا منع الطواغيت عن التسلٰط بل قتلهم جميعا حتي ٰليبقي منهم احد علي وجه اٰلرض
اكانوا متم ٰكنين من ذلك ام ٰل فان قلتَ لميتمكنوا ُ
قلت لك انٰي اتكلٰم مع َمن يعرفهم و انت لمتعرفهم و ان
قلتَ انهم متمكنون من ذلك ُ
قلت يجوز لهم ان يتمكنوا من منع الظالمين و ٰليمنعونهم فيكونون قد
اعانوهم علي الظلم فان قلتَ لو منعوهم لميحصل التمكين من المعصية و اذا لميحصل لميتمكن المكلف
من الطاعة و ايضا يرتفع حكم قوله تعالي ليَميز ٰ
ّللا الخبيث من الطيٰبو قوله تعالي ليهلك من هلك عن
بيٰنَ ٍة و يحيي َمن ح ٰي عن بيٰنة و قوله تعالي الم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا و هم ٰليفتنون و
ما اشبه ذلك ُ
قلت هذا ح ٰ
ق و لكن يلزم من ذلك انٰهم راضون بما يكرهون كما يرضي المريض بالكي
ٰ
ٰ
طلبا للعافية و يلزم من هذا ان الرضا كما يتعلق بالمظلوميٰة كما قال الشارح يتعلق بالظلم من باب فعل

الضرر لدفع اٰلض ٰر و وجوب القبيح لدفع اٰلقبح كوجوب الكذب لنجاة المؤمن و ٰليريد ان الرضا
قدان و قوله (ره) او بما ق ٰدره ٰ
ّللا تعالي من ان
يتعلٰق بالظلم اَ ٰوٰل و بالذات ٰلن الرضا به لذاته رضا فُ ٍ
ۤ
باٰللجاء بل يكون باٰلختيار الخ  ،صحيح كما اشرنا اليه قبل هذا ٰاٰل انه ٰلينحصر
ٰليكون التكليف
التعلق فيه كما هو ظاهر اَوْ و قوله (ره) و ص ٰدقتم من رسله من مضي اي جميعهم مفصٰٰل الخ  ،هذا
ۤ
ۤ
اسمائهم و اٰلقرار بانٰهم اَ ْنبِيَ ۤاء
لٰلنبياء ليس بمجرٰد معرفة عددهم و
بيان ظاهري قشري ٰلن تصديقهم
كما هو ظاهر كٰلم الشارح بل باٰلدلٰة القاطعة و الحجج الواضحة و اظهار المعجزات لهم اي لٰلنبياءۤ
ِ
الدالة
صفحه ١23
ۤ
علي صدقهم او للمنكرين لهم ۤ
لٰلنبياء في نبوتهم و ما اشبه ذلك و منها
الدالٰة علي صدق المص ٰدقين
ۤ
اسمائهم و احوالهم و اعدادهم و بيان ما اوتوا من الوحي و المعجزات فافهم .
معرفة
قوله عليه السٰلم  :فالراغب عنكم مارق و الٰلزم لكم ٰلحق و المقصٰر في حقكم زاهق ،
قال الشارح (ره) فالراغب عنكم مع ظهور ذلك عنكم مارق عن الدين و ان لميكن معتقدا لمذهب
العامة و ۤ
الخوارج ٰلن من لميقل بامامتهم فهو كافر كما ورد به اٰلخبار المتواترة عن ۤ
الخاصٰة و الٰلزم
لكم بالقول بامامتكم او مع متابعتكم ٰلحق بكم بل هو مسلم كما روي ان سلمه ن منا اهل البيت او ٰلحق
بالح ٰ
ق و المقصٰر في حقكم و امامتكم او رتبتكم العالية او متابعتكم او الجميع زاهق باطل انتهي .
اقول رغب المتع ٰدي بعن بمعني زهد و المارق هو الذي مرق من دين ٰ
ّللا كما يمرق السهم من القوس
اي تجاوز بغير مهلة اي من زهد فيكم و لميطلبكم بفؤاده و حقيقته مارق عن دين ٰ
ّللا بمجرٰد عدم الرغبة
بعد ما تبيٰن له الح ٰ
ق و هو المعرفة بهم و هو معني قوله تعالي و من يشاقق الرسول اي يعاديه بسبب
ۤ
نصبه لعلي و اٰلئمة من ولده عليهم السٰلم خلفاء من بعده و يخالفه في نصٰه و يخالفهم و ينصب لهم
ۤ
فضائلهم الظاهرة او يصرف وجوه الناس
ال َعداوة بان يقاتلهم او ير ٰد قولهم او يص ٰغر قدرهم او ينكر
عنهم او يق ٰدم عليهم غيرهم اوْ يُعادي محبٰهم ٰلجلهم او يوالي عد ٰوهم ٰلجلهم اَوْ يحكم بخٰلف حكمهم
علم منه بما فعل انٰه خٰلف الح ٰ
يل
متع ِّمدا كل ذلك عن ٍ
ق من بعد ما تبيٰن له الهدي و يتٰبع غير سب ِ
ٰ
ٰ
ٰ
ِّ
المؤمنين عليهم السٰلم و هو سبيل ّللا و هو الحق من ّللا نوله ما تولي من سلوك سبل الضٰللة و الغ ٰي
و مواٰلة ۤ
اعداء ٰ
ّللا و معاداة
صفحه ١2٤
ۤ
اولياء ٰ
ّللا اي نخلٰي بينه و بين نفسه و شيطانه المقيٰض له حين عَشا عن ذكر الرحمن و نصلِ ۪ه جهنم و
ۤ
ۤ
هؤٰلء من حيث انهم عالمون بالح ٰ
ساءت مصيرا ٰ
ق كان خروجهم منه ليس لشبهة ليتوقٰفوا في
فان
الخروج و مروقهم من دين ٰ
ّللا الٰذي هو وٰليتهم عليهم السٰلم كما يمرق السٰهم من القوس لسرع ِة
ا ْنتِقالهم من الح ٰ
ق ٰلنٰهم من نوع الباطل و قد اشربوا في قلوبهم اتٰباعه و الميل في عالم اٰلظلة و انكروا
ق و اهله فَمه ا َكانُوا ليؤ ِمنُوا بما ٰ
هناك الح ٰ
كذبوا به من قبل .
و الٰلزم لكم الخ  ،يعني ٰ
ان من لزمهم باٰلئتمام بهم و الرٰد اليهم و اٰليمان بظاهرهم و باطنهم و سرهم
و عٰلنيتهم و حيٰهم و ميٰتهم و اولهم و آخرهم و التسليم لهم فيما يعلمون و ما ٰليعلمون بحيث ٰليجدون
منهم و من كل ما صدر عنهم حرجا كما قال سبحانه في شأن مح ٰمد صلي ٰ
ّللا عليه و آله ظاهرا و في
شأن علي بن ابيطالب عليه السٰلم باطنا فٰل و ربٰكَ ٰليؤمنون اي ٰليكمل ايمانهم ان اريد بهذا اٰليمان
الخواصٰ و ٰليؤمنون مطلق اٰليمان ۤ
ۤ
الخاصٰ ان اريد
ايمان الخصيصين و ٰليت ٰم ايمانهم ان اريد به ايمان
به ايمان المحبٰين و ٰليسلمون ان اريد به مطلق اٰليمان لغة اي اريد به مطلق الخروج عن الكفر كما

قال سبحانه يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما ٰلتفعلون كبر مقتا عند ٰ
ّللا ان تقولوا ما َٰلتفعلون فاِنها نزلت
في شخص من المنافقين الذين اظهروا اٰلسٰلم و ابْطنوا الكفر و هو ابوالمٰلهي حتٰي يح ٰكموك فيما
شجر بينهم مما يختلفون فيه و اختلط عليهم امره ثم ٰليجدوا في انفسهم حرجا مما قضيتَ و يسلموا
تسليما و ينقادوا بظاهرهم او بظاهرهم و عدم انكار باطنهم او بظاهرهم و بباطنهم فالتسليم شرط
فياٰليمان اٰلول اذا اختلفوا في اسرار اٰلعتقادات و في الخطرات َو الواردات بل قد يحصل هذا التسليم
ٰلهل هذا اٰليمان بمجرٰد حضورهم ِعند اٰلمام عليه السٰلم ٰلستنارة
ِ
صفحه ١2٥
بذكره ِع ْن َد غيبته بَلْ قَد يكون ذلك لهم برؤيته في
قلوبهم بمقابلته او بحديثه او بتعريفه او بارادته اَوْ
ِ
بذكر ۪ه كذلك و هذا هو الذي اشار اليه الصادق عليه السٰلم فيقوله انكم ٰلتكونون صالحين حتي
المنام اَوْ
ِ
تعرفوا و ٰلتعرفون حتٰي تص ٰدقوا و ٰلتص ٰدقون حتٰي تسلٰموا ابوابا اربعة ٰليصلح اَ َّولُها ٰاٰل هباخرها ض ٰل
اصحاب الثٰلثة و تاهوا تيها بعيدا و خسروا خسرانا ُمبينا فجعل هذا التسليم نهاية اٰليمان من اٰلبواب و
فان ه
روحها و به قوا ُمها ٰ
الثالث الذي هو الصٰلح بٰل معرفة يكون خاينا و الثاني الذي هو المعرفة بٰل
تصديق يكون انكارا و منكرا و اٰلول الذي هو التصديق بٰل تسليم يكون نفاقا و من الشواهد علي ذلك
اعدادها فاٰلول عدده اي عدد نفاق مائتان و احد و ثٰلثون و الثاني ثٰلثمائة و عشرة و الثالث ستٰمائة و
احد و ستٰون .
ۤ
و في الثاني و هو ايمان الخواص شرطه التسليم في اٰلعتقادات و في اٰلحكام الشرعية فيما يتعلق
ٰ
ابوعبدّللا
بالمقاصد النفس و العقل و النسب و المال و الدين و تشير الي هذا حسنة الكاهلي قال قال
عليه السٰلم لو ان قوما عبدوا ٰ
ّللا وحده ٰل شريك له و اقاموا الصلوة و آتوا الزكوة و حجٰوا البيت و
ّللا او صنعه النبي صلي ٰ
صاموا شهر رمضان ثم قالوا لشي ٍء صنعه ٰ
ّللا عليه و آله َاٰل صنع خٰلف
ٰ
ابوعبدّللا عليه السٰلم
الذي صنع او وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين ثم تٰل هذه هاٰلية ثم قال
ٰ
عبدّللا عليه السٰلم قال ُ
قلت له ان عندنا رجٰل يقال له كليبٌ
فعليك بالتسليم و رواية الشحٰام عن ابي
ۤ
يب تسليم قال فترحٰم عليه ثم قال اتدرون ما التسليم
فٰليجيئ عنكم شيء اٰل قال انا اسلٰم فسميناه كل َ
اٰلخبات قول ٰ
ف َسكتنا فقال هو ٰ
ُ
ّللاِ عز و ج ٰل الذين آمنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا الي ربٰهم ه ،
وّللاِ
جابر الجعفي عن ابيجعفر عليه السٰلم في حديث طويل فيه و ٰليسئل عما
و عن
ٍ
صفحه ١26
ّللا صلٰي ٰ
يفعل و هم يسئلون قال جابر فقلت له يا ابن رسول ٰ
ّللا عليه و آله و كيف ٰليسئل عما يفعل
قال ٰلنه ٰليفعل ٰاٰل ما كان حكمة و صوابا و هو المتكبر الجبار و الواحد القهار فمن وجد في نفسه
َحرجا في شيء مما قضي كفر و من انكر شيئا من افعاله جحد ه ،
و في الثالث و هو مطلق اٰليمان الخاص و هو ايمان المحبٰين من هذه الفرقة و هم علي ظواهر
ۤ
ۤ
هؤٰلء علي ظواهر ائمتهم عليهم السٰلم
الخواص علي ظاهر الخصيصين و
الخواص كما ان
ُ
كما قال علي عليه السٰلم لكميل حين قال له اولست صاحب سرٰك قال بلي و لكن يرشح عليك ما يطفح
ۤ
هؤٰلء اذا اختلفوا شرط ايمانهم التسليم اذا كان اٰلمام عليه السٰلم حاضرا او كان من
منٰي  ،و
الضروريات بين المسلمين ٰلن ما فيه نوع دقٰ ٍة او شبهة لو كلٰفوا بمحض التسليم لكانوا غير مستطيعين
لذلك ٰلن احدهم انٰما يكون مسلما اذا لمتنبِّهه علي ما كان يجهل فهو مسلم حين غفلته و سكوته ٰلنٰه اذا
ۤ
صلحائهم و نحن نعلٰمهم معرفة ٰ
ّللا فسبقني الي الكٰلم
التفت تص ٰور الكفر و لقد سمعت من شخص من
ُ
فبادرته و قلت له اسكت ٰلتتكلم لما فهمت من ۤ
رأيت ربٰي و عنده
سوء كٰلمه فسبقني و قال البارحة

جروان جبريل و ۤ
ُ
حضرت شخصا من كبارهم فذكروا
بالجروين كلبَيْن صغيرين و لقد
ميكائيل و يريد
َ
ِ
الحسين عليه السٰلم و العرش فقال ابنه الحسين افضل من العرش فقال استغفر ٰ
ّللا العرش موضع الربٰ
و حج واحد منهم فقال لشخص و هو يطوف بالكعبة نحن نطوف بقبر ربٰنا و امثال ذلك مما ٰليحصي
ۤ
فهؤٰلء علي ظاهر اٰليمان و المحبٰة ٰلهل البيت عليهم السٰلم و هم في غفلتهم و سكوتهم
لكثرته
ۤ
مؤمنون بل ورد في الحديث ما معناه حين قال رجل للصادق عليه السٰلم كيف يقبل من هؤٰلء مع ما
هم عليه من الجهل قال عليه السٰلم ما معناه ان لميقبل منهم
صفحه ١2٧
حتي يكونوا مثلكم ٰليقبل منكم حتي تكونوا مثلنا ِمما يدل علي انه يقبل منهم و ان ٰ
ّللا تعالي يدخل
محبي عل ٰي عليه السٰلم و محبي محبٰيه الجنة فاذا اختلفوا ٰليشترط في ايمانهم التسليم ٰاٰل مع حضور
اٰلمام عليه السٰلم او في الضروريٰات المجمع عليها بين المسلمين ٰلن غير ذلك ٰلتقوم الحجة عليهم به
ۤ
هؤٰلء يرجي امرهم الي يوم القيمة و منهم المعار اٰليمان نعوذ ٰ
بالل فان قلتَ كيف تجعلون
و كثير من
المستعار من ال ٰشيعة و هو بادني شيء ينقلب ُ
قلت انٰه ٰليخرج من اٰليمان ٰاٰل اذا انقلب و قبل ان ينقلب
ت له العناية بخاتمة الخير فهو من المؤمنين و في الكافي عن ابيع ٰ
جر ْ
بدّللا
يجوز ان يثبت ايمانه اذا َ
ۤ
ان ٰ
عليه السٰلم قال ٰ
بل النٰبيٰين علي نب ٰوتهم فٰليرت ٰدون ابدا و جبل اٰلوصياء علي وصاياهم
ّللاَ َج َ
جبل بعض المؤمنين علي اٰليمان فٰليرت ٰدون ابدا و منهم َمن اُ ِعير اٰليمان عارية فاذا
فٰليرتدون ابدا و َ
ۤ
هو دعا و ال ٰح في الدعاء مات علي اٰليمان فقوله و جبل بعض المؤمنين و قوله منهم صريح في انَ ِمنَ
ۤ
الدعاء مات علي اٰليمان بل هو اصرح في الم ٰدعا
المعارين من المؤمنين َم ْن هُو اِذا لميرتد و ال ٰح في
ٰلنهم اذا جاز دخولهم في المؤمنين حال كونهم معارين ما لميصدر عنهم ما يسلبه منهم ففي لحاظ ثبوته
ۤ
الدعاء جاز بطريق اولي .
باٰللحاح في
و في الرابع و هو مطلق اٰليمان لغة يعني مطلق الخروج عن الكفر و هو ايمان المنافقين و شرطه
التسليم في الحكم عليهم من اٰلمام عليه السٰلم فانهم اذا سلٰموا بظاهر اقوالهم و اعمالهم حصل لهم هذا
اٰليمان و هو اٰلسٰلم المغاير لٰليمان و ان سلموا بظاهرهم و با ِطن ِه ْم كانوا من اهل الثالث و في الكافي
جعفر عليه السٰلم قال لقد خاطب ٰ
ّللا اميرالمؤمنين عليه السٰلم في كتابه قال ُ
قلت في اي موضع
عن ابي
ٍ
قال في قوله و لو انهم و تٰل الي
صفحه ١2٨
ّللا مح ٰمدا صلي ٰ
قوله حتٰي يح ٰكموك فيما شجر بينهم فيما تعاقدوا عليه لئن امات ٰ
ّللا عليه و آله ٰلير ٰدوا
هذا اٰلمر في بنيهاشم ثم ٰليَ ِج ُدوا في انفسهم حرجا م ٰما قضيت عليهم من القتل او العفو و يسلموا
تسليما و بالجملة فالٰلزم لهم بالتسليم لهم علي اختٰلف مراتبه ٰلختٰلف مراتبهم و باٰلخذ بقولهم و الر ٰد
اليهم و المحبٰة لهم ظاهرا و باطنا و سلوك رضاهم بالجنان و اٰلركان و اللسان ٰلحق بهم و معهم حيثما
المجاور ِة لهم في مراتبهم عندهم عليهم السٰلم علي حسب
كانوا ٰاٰل انهم في اللحوق بهم و الكون معهم و
َ
مراتبهم في اٰليمان بهم و اٰلخٰلص لهم و فيهم و لكلٍّ درجات م ٰما عملوا و ليوفٰيَهُ ْم اعمالهم و هم
هۤ
ۤ
ٰليظلمون و هو قوله تعالي ۤ
فاولئك مع النبيين و ال ٰ
اولئك
الشهداء و الصالحين و حسن
ص ٰديقين و
رفيقا فاللزوم لهم مختلف علي مراتب ٰلتكاد تحصي و اللحوق بهم علي حسب اللزوم و شرط اللزوم
للشيء ان يكون الٰلزم مع الملزوم سو ۤاء كان لزوم مساوق ٍة كلزوم بعضهم لبعض او متابع ٍة و نسب ٍة و
اضافة و لحوق و اختصاص و ما اشبه ذلك ۤ
كسائر شيعتهم م ٰما سواهم من دون ال ُّد َّر ِة الي ٰ
الذرٰة فان تق ٰدم
عليهم فهو زاهق و ان تق ٰدم بهم فهو مارق فالمفرط فيهم حتٰي يتجاوز بهم الي مقام اٰلزل بان ٰليجعل

ي اثنان محبٌّ غال و مبغض قال و هو
لهم ربٰا يؤبُون اليه زاهق اي هالك و هو قوله عليه السٰلم هلكَ ف َّ
فعل و هو هالك و هو
ال ُمقَصِّ ر في حقٰهم بان يعدل بهم غيرهم من َس ۤائر الخلق او يتق ٰدم عليهم في قول او ٍ
ۤ
الخٰلئق و يضعوا مقامهم
المقصٰر في حقهم فان حقٰهم علي جميع الخلق ان يرفعوا مقامهم عن جميع
عن مقام الخالق جل و عٰل فمن ازالهم عن مقامهم الذي اقامهم ٰ
برفع فهو هالك و الي
بوضع او
ّللا فيه
ٍ
ٍ
ّللا و الخلق بع ُد ۤ
نحن ۤ
صنائع ٰ
هذا المقام اشار علي عليه السٰلم بقوله ُ
صنائع لنا  ،اي نحن الذين
اصطنعنا
صفحه ١2٩
ّللا سبحانه لنفسه و اختصٰنا و جعلنا َم ۤ
ٰ
حا ٰل مشيٰته و خزنة علمه و حفظة حكمه و الخلق بعد اَ ْن خلقَنا
سبحانه لذلك و لندعو اليه بالحق خلقهم سبحانه لنا اي ان الخلق صنعهم ٰ
ّللا لنا و جعلنا اوليَ ۤا َءهُ فيهم و
هذا في بيان مقامهم و ابانتِه من مقام الخالق بالوضع ٰلنهم عباد مكرمون ٰليسبقونه بالقول و هم بامره
ۤ
ٰلن ٰ
الخٰلئق بالرفع ٰ
ّللا خلق الخلق لهم فكيف يعدل بهم غيرهم من الخلق الذين انٰما
يعملون و من مقام
ۤ
ُخلِقوا كرامة لهم و هذا هو المقصٰر في حقهم و هو زاهق اي هالك و دينه بذلك باطل زاهق اي زائل و
باطل و ۤ
جاء فيهم تأويل قوله تعالي اخبارا عن حالهم يوم القيمة ف ُكب ِكبُوا فيها هم و الغاون يعني الذين
اغووهم حتٰي ص ٰدوهم عن علي و اهل بيته عليهم السٰلم و جنود ابليس اجمعون يعني جنوده شياطين
ٰ
الجن شياطين اٰلنس اهل النفاق و شياطين الجن اهل المنكر ٰلنهم ذريٰة ابليس قالوا و هم
اٰلنس و
فيها يختصمون اي يلعن بعضهم بعضا و يقول اٰلتباع ٰلئمتهم ٰ
ضٰلل مبين في دار الدنيا
تالل ان كنا لفي
ٍ
ّللا فدلنا علي سبيل ٰ
المحذر من عذاب ٰ
ٰ
حيث اتانا الداعي من ٰ
ّللا الذي في سلوكه النجاة فتركناه
ّللا النذير
و اتٰبعناكم عالمين بان اتٰباعكم ٰلينجي من عذاب ٰ
ّللا تا ٰللِ ان كنا لفي ضٰلل مبين اذ نس ٰويكم بربٰ
ّللا فمن اطاعه فقد اطاع ٰ
ّللاِ هي طاعة ٰ
ان طاعة ولي ٰ
ان النذير اوضح لَنَا ٰ
العالمين اي ٰ
ّللا و من عصاه
ّللا و معصيتكم طاعة ٰ
ان طاعتكم معصية ٰ
فقد عصي ٰ
ّللا و خالفناه و اطعناكم و هو قد اخبرنا ٰ
ّللا تعالي
ّللا و خذٰلنه و هو الذي طاعته طاعة ٰ
اللِ حين اطعناكم في معصية ول ٰي ٰ
فس ٰويناكم ب ٰ
ّللا و معصيته
ۤ
ّللا و عد ٰوه عد ٰو ٰ
ّللا و وليه ولي ٰ
معصية ٰ
هؤٰلء يهود هذه اٰلمة و نصاراها و من الدليل علي
ّللا و
ذلك قوله صلي ٰ
ّللا عليه و آله المجمع عليه بين العامة و الخاصة لتركبن سنَن من كان قبلكم حذو النعل
بالنعل و ٰ
القذة بالقُ ٰذة
صفحه ١3٠
حتي لو سلكوا جُحر ضبٍّ لسلكتموه فقد كان من اٰلمم الماضية يهود و كان بعدهم نصاري و بيانه في
الكافي عن الباقر عليه السٰلم يعني المشركين الذين اقتدوا بهم هؤٰلء فاتٰبعوهم علي شركهم و هم قوم
ّللا عز و جل ٰ
ّللا عليه و آله ليس فيهم من اليهود و النصاري احد و تصديق ذلك قول ٰ
محمد صلي ٰ
كذبت
كذبت قوم لوط ليس هم اليهود الذين قالوا عزير بن ٰ
كذب اصحاب اٰليكة ٰ ،
قبلهم قوم نوح ٰ ،
ّللا و ٰل
ّللا سيدخل ٰ
صاري الذين قالوا المسيح ابن ٰ
ّللا اليهود و النٰصاري النار و يدخل كل قوم باعمالهم و
النٰ َ
قولهم و مااضلٰنا اٰل المجرمون اذ دعونا الي سبيلهم ذلك قول ّللا ع ٰز و جل فيهم حين جمعهم الي
ۤ
هؤٰلء اضلٰونا هفاتهم عذابا ضعفا من النار و قوله كلٰما دخلت امة لعن ْ
َت
النار قالت اخريهم ٰلوليهم ربٰنا
اركوا فيها جميعا تبرٰأ بعضهم من بعض و لعن بعضهم بعضا يريد بعضهم ان يحج
اختها حتي اذا ا ٰد َ
بعضا ۤ
رجاء الفلج فيفلتوا لعظم ما نزل بهم و ليس باوان بلوي و ٰل اختِبار و ٰل قبول معذرة و ٰل حين
نجاة .
قال عليه السٰلم  :و الحق معكم و فيكم و منكم و اليكم و انتم اهله و معدنه ،

ّللا صلي ٰ
قال الشارح (ره) كما قال رسول ٰ
ّللا عليه و آله الحق مع علي و هو مع الحق اينما دار و
ق معه حيثما دار كما رواه العامة في صحاحهم و من طرق ۤ
قال (ص) اللهم ادر الح ٰ
الخاصٰة متواترا
ٰ
عن النبي (ص) و اٰلئمة عليهم السٰلم عنه صلي ّللا عليه و آله انه قال الحق مع اٰلئمة اٰلثنيعشر و
ان ك ٰل ح ٰ
فيكم اي في متابعتِكم و منكم كما رُوي متواترا َّ
باطل فهو منهم و
ق بايدي الناس فهو منٰا و كل
ٍ
ۤ
ۤ
العلماء الي اميرالمؤمنين عليه السٰلم حتي الخوارج و مرادهم ٰ
ان
العلماء انتساب جميع
ذكر جماعة من
ك ٰل حق
صفحه ١3١
ان استنبطوا
يوجد في كٰلمهم فهو منه عليه السٰلم و اليكم اي ان ذكر الحق غيرهم فهو يرجع اليهم اوْ ِ
شيئا من الح ٰ
ق فهو يرجع الي استنباطهم مثله حتي اهتدوا الي استنباطه و يظهر ذلك كلٰه من تَتب ِٰع آثارهم
ٰ
فان الكلمات الحقٰة التي تذكرها الصوفيٰة في كتبهم فالك ٰل منهم ا ٰما تقيٰة من شيعتهم و ا ٰما سرقة من
مخالفيهم كما يظهر من كلمات الحسن البصري و غيره فان جميعها منقولة من اميرالمؤمنين عليه
ۤ
اٰلنبياء الي نبيٰنا صلي ٰ
ّللا عليه و آله و منه (ص) اليهم مع امامتهم و
السٰلم و انتم اهله ٰلن جميع علوم
عصمتهم و معدنه كما ذكر انتهي .
ۤ
اسمائه تعالي او من صفاته او ضد الباطل و اٰلمر المقضي و العدل و
اقول في القاموس الحق من
اٰلسٰلم و المال و الملك و الواجب و الموجود الثابت و الصدق و الموت و الحزم و واحد الحقوق
انتهي ،
ان ٰ
فعلي اٰل ٰول في المسمي ٰ
ّللا معهم باٰلصطناع و اٰلختيار و الرحمة و العناية و اللطف و غير ذلك
من جهات الفضل ٰل مطلق المعيٰة فان ذلك ٰليختصٰ بهم بل ٰ
ّللا سبحانه مع كل شي ٍء و انما المراد بهذا
ّللا في جميع ما اراد منهم مجاهدة ٰليقوم بها اح ٌد من الخلق غيرهم شكر ٰ
المع انٰهم ل ٰما جاهدوا في ٰ
ّللا
مجاهدتهم و هداهم سبيل رضاه اي رضاهم عنه و رضاه عنهم فٰليغفلون عنه طرفة عين ٰلنهم هم
الذين عنده في قوله تعالي و من عنده ٰليستكبرون عن عبادته و ٰليستحسرون يسبٰحون الليل و النهار
حال
ٰليفترون كما تق ٰدم عن الصادق عليه السٰلم انهم هم من عنده و حيث كانوا كذلك كان معهم في كل ٍ
حيث يحبٰ و يرضي و شهد لهم بانهم محسنون فقال و ان ٰ
ّللا لمعالمحسنين فهذا المع ٰل نهاية له و ٰل
ۤ
غاية ٰلنه ظاهر ربوبيٰ ٍة ٰلتُثَنَّي و عبوديٰة بها ٰلتُمنَي و ذلك كالقائم فان ربوبيٰته ٰلتثنٰي بالقيام بل توحٰد
باحداثه و القيام ٰليق ٰدر ۤ
بالقائم و انما يق ٰدر بنفسه ٰل غيره و هو غير مق ٰدر في اٰلمكان
صفحه ١32
يعني انه غير مق ٰدر ٰاٰل بانٰه غير مق ٰدر و هذا هو المع الخاص العام بخٰلف المع العام الخاصٰ فانه
ظاهر رُبوبيٰة مق ٰدرة التعلٰق و عبوديٰة مقدرة التحقٰق و الي اٰلول اشار الصادق عليه السٰلم بقوله لنا مع
ۤ
ٰ
باٰلستثناء الي بعض الثاني و هو حالهم
ّللا حاٰلت نحن فيها هو و هُ َو نحن ٰاٰل انٰه هو هو و نحن نحن و
ّللا فيهم ٰلنهم ۤ
الثاني و ا ٰما فيكم فٰليصح علي المعني اٰل ٰول ٰاٰل علي تأويل مشيٰة ٰ
محال مشيٰته و علمه و
حكمه و اوامره و نواهيه و امثال ذلك بمعني عندهم و فيهم علي ح ٰد معني قوله تعالي في الحديث
القدسي ماوسعني ارضي و ٰل ۤ
سمائي و وسعني قلب عبدي المؤمن اي وسع امري و نهيي و احكامي
علي خلقي و ظهوري علي عرشي برحمانيٰتي و اما منكم و اليكمفيمكن تصحيحه كالذي قبله علي معني
ان ٰ
ّللاَ منكم اي من نوركم بدأ خلقه و اليكم ايابهم او من انواركم ق ٰدر اٰلعمال الصالحات و اليكم تعود و
من ظاهركم و خٰلفكم و خلفِكم قدر اٰلعمال الطالحات و الي جهات ظهورها من خلفكم و خٰلفكم و ما
اشبه ذلك مما يصح ان ينسب اليه و اما و انتم اهله فٰل بأس به فانهم اهل ٰ
ّللا علي المعني المجازي

ٰلنٰهم عليهم السٰلم مجاز الح ٰ
ق الي الخلق و مجاز الخلق الي الحق و ا ٰما معدنه فٰليجوز و ان ص ٰح
تأويله يعني معدن علمه و حكمه و ما اشبه ذلك ٰلن اطٰلق ذلك عليه ظاهرا ممنوع منه فٰليجوز
التأويل الصحيح فيه هذا اذا اريد به الواجب الوجود سبحانه و ا ٰما اذا اريد به اٰلسم الحق المخلوق
فيصح المعني في الستة الوجوه ٰ
فان ذلك اٰلسم الحق المخلوق الذي هو ذو الجٰلل و اٰلكرام معهم
ٰ
ٰليفارقهم و ٰليفارقونه ٰلنهم امر ّللا اماتسمع قوله تعالي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون و
ٰلنهم شرط ظهوره كما انه شرط تحققهم مبني احدهما علي صاحبه و هو ايضا فيهم ٰلنهم ۤ
محالٰه
صفحه ١33
و الق ٰوام باحكامه و منهم تظهر آثاره في متعلٰقاتها و اليهم يرجع هباثاره و هم اهله ٰلنٰهم ظاهره في
ۤ
اٰلشياء و معدنه ٰلنٰهم قابليات ظهوره و هم زيت مصباح نوره و هذا اٰلسم هو الصٰفة و الفرق
جميع
بينهما اذا نسبا اليه تعالي انما هو باٰلعتبار ٰلنه ان لوحظ فيه معني اٰلسميٰة و هو جهة القصد و التعيين
لوحظ فيه معني الفعليٰة و هو جهة الكيف و اٰلحداث فهم ( فهو ظ ) صفةٌ و هذا اٰلسم
فهو اسم و ان ِ
اسم للظاهر بك ٰل شيء و هذه الصفة صفة لٰلظهار لك ٰل شيء و ٰليقصد منهما ما يقع علي ٰ
الذات و انٰما
يعيٰن جهة الذات الي الخلق و تلك الجهة نفس ذلك اٰلسم ٰل غير ٰلن الذات البحت غيب مستور عن غير
ب بل َمن
ذاته البحت و ليس هناك اسم و مسمي و انٰما هو الهٌ وا ِح ٌد و ٰل كٰلم ٰلحد من خلقه فيه بصوا ٍ
تكلم فيه فانما يقول بالباطل و ذلك ٰلنه المجهول المطلق ٰليعرفه احد ٰاٰل من حيث يجهله و اذا قيل اسمه
فليس ا ٰٰل فعله المخلوق بنفسه و ليس له صفة لذاته غير نفس ذاته بٰل اعتبار تع ٰدد و ٰل كثرة و ٰل مغايرة
اعتبار ٰ
فان التع ٰدد و الكثرة و المغايرة و الفرض و اٰلعتبار و اٰلمكان و الحيث و اللِّ ٰم و
فرض و
بكل
ٍ
ٍ
اٰلين و المتي و الوقوع و ما اشبه ذلك خلقه محدثة بفعله و ٰليجري عليه ما هو اجراه و ما بيٰنَهُ
بالحدود ٰليبيٰنُهُ تعالي ٰ
ّللا سبحان ربٰك ربٰ العزة عما يصفون و اذا قيل صفته فليس ٰاٰل فعله ٰلن الفعل
صفة نفسه و ٰاٰل صفة فعله من الوحدة و السرعة و ما امرنا ٰاٰل واحدة كلمح بالبصر و انقياد كل شيء
لفعله ما ۤ
شاء ٰ
ّللا كان و ما لميشأ لميكن و ما اشبه ذلك و علي اعتبار هذا اٰلسم و هذه الصفة يصح
المعني في اٰلحوال الستة بمعني ٰ
ان اٰلسم الذي هو الحق المخلوق و صفته ايضا معهم و فيهم و منهم و
آثار ۪ه و
اليهم و هم اهله و معدنُه فمعهم كونه و فيهم وقوعه و منهم بدؤ آثاره و تعلٰقاته و اليهم َم َر ٰد ِ
احكامها و هم علي هذا اهله ٰلنهم
صفحه ١3٤
محلٰه و علٰة ظهوره و عضد تعلٰقاته و متعلقاته و هم معدنه اي معدن ظهوره او مدد ظهوره .
ان الوٰلية في قوله تعالي هنالك الوٰليةُ ٰللِ الح ٰ
و علي الثاني و هو ان المراد بالحق ض ٰد الباطل ٰ
ق علي
ۤ
ٰ
قراءة رفع الحق هي وٰليتهم و هي الحق من ربهم كما قال تعالي و آمنوا بما نزل علي محمد و هو
ق من ربٰهم كفٰر عنهم سيٰئاتهم و اصلح بالهم ذلك بان الٰذين كفروا اتٰبعوا الباطل و ٰ
الح ٰ
ان الَّذين آمنوا
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
اتٰبعوا الحق من ربٰهم كذلك يضرب ّللا للناس امثالهم فالحق المنزل علي مح ٰمد صلي ّللا عليه و آله هو
وٰلية علي عليه السٰلم علي الباطن و علي باطن التأويل الح ٰ
ق عل ٰي عليه السٰلم او مع لحاظ ظاهر
ٰ
الظاهر المن ٰزل علي مح ٰمد صلي ٰ
ّللا عليه و آله و هو هاٰلية الكبري آية نبوته او آية توحيد ّللا الكبري
كما قال تعالي لقد رأي من آيات ربه الكبري علي ٰ
ان الكبري مفعول رأي ٰل صفة آيات قال علي عليه
السٰلم ليس ٰللِ آية اكبر منٰي و ٰل نبأ اعظم مني و قوله (ع) هذا يتوجٰه علي احد معنيين ا ٰما ان يراد ليس
ّللا عليه و آله و اختياره من ۤ
ٰلل آية علي نبوة مح ٰمد صلي ٰ
سائر خلقه اكبر مني او ليس ٰلل آية علي
ّللا عليه و آله اكبر مني ٰلن محمدا صلي ٰ
توحيده و وجوده بعد محمد صلي ٰ
ّللا عليه و آله آية اكبر منه

و علي الوجهين و هما باطن التأويل او مع لحاظ ظاهر الظاهر في قوله تعالي و الذين آمنوا و عملوا
الصالحات و آمنوا بما نزل علي محمد و هو الح ٰ
ق من ربٰهم روي القمي انها نزلت في ابيذر و سلمه ن
و ع ٰمار و المقداد لمينقضوا العهد قال و آمنوا بما ن ٰزل علي مح ٰمد اي ثبتوا علي الوٰلية التي انزلها ّللاٰ
و هو الحق يعني اميرالمؤمنين عليه السٰلم فعلي الوجه اٰل ٰول يكون الباطل وٰلية من تق ٰدم عليه و علي
الثاني يكون الباطل من تق ٰدم عليه و يجوز ان يراد بالحق الذي هو ضد الباطل
صفحه ١3٥
ما هو اعم من الوجهين و هو قوله صلي ٰ
ّللا عليه و آله علي مع الحق و الحق مع عل ٰي يدور معه حيثما
دار فاذا قلنا الحق معهم يكون المعني ان الوٰلية معهم او ٰ
ان عليٰا عليه السٰلم مع اهل بيته و مع نفسه
الطاهرة و اهل بيته معه ٰليفارقهم و ٰليفارقونه و علي العموم كما هو ظاهر الكٰلم كذلك كما تق ٰدم من
رواية الشارح (ره) ان ك ٰل حق بايدي الناس فهو منا و كل باطل فهو منهم فهذا الحق علي المعاني
الثٰلثة معهم و فيهم يكون علي المعني اٰل ٰول فيهم اي عندهم و ان قلنا الوٰلية هي النور كان الكٰلم علي
ي واح ٍد و
ظاهره و علي المعني الثاني انه عليه السٰلم واحد منهم او مٰلزم لهم و مٰلزمون له علي هَ ْد ٍ
ان الوٰلية منهم ٰ
علي المعني الثالث ظاهر و منهم علي المعني اٰلول ٰ
ان آثارها و احكامها و ما يترتٰب
ٰلن الوٰلية التي عندهم من وٰلية ٰ
عليها في الحقيقة صفتهم ٰ
ّللا و هو قوله تعالي و هو الحق من ربٰهم اي
ّللا تعالي ٰلن ٰ
ّللا يعني من وٰلية ٰ
ان وٰليتهم هي الحق منَ ٰ
ٰ
ّللا سبحانه هو الولي و لميكن له ولي من
ۤ
الذ ٰل فاختار له اولياء من الع ٰز و التكرم و اذ كان ٰلتدركه اٰلبصار و ٰلتحويه خواطر اٰلفكار فجعلهم
لواء وٰليته و اقا َمهم في ۤ
حملة ۤ
سائر عالمه فالوٰلية الحق ذات ٰ
ّللا تعالي و مظهر هذه الوٰلية يعني فعلها
و مح ٰل فعلها و اثر فعلها ذواتهم عليهم السٰلم و هو قول عل ٰي عليه السٰلم ظاهري وٰلية و باطني غيب
ٰليدرك اي و باطني ولي و ما ظهروا به من الوٰلية من الحق تعالي علي الخلق هو صفتهم و شأنهم و
فعلهم و قولهم و عملهم و هي اثر ربُوبيٰة العالم اذمربوب و هي اٰلمانة التي عرضت علي السموات و
اٰلرض و الجبال فابين ان يحملنها هاٰلية  ،علي بعض الوجوه فيها فما ظهروا به من الوٰلية منهم و
اليهممصير امورها و هم اهله و معدنه و هو ظاهر و علي المعني الثاني انهم نور واحد و طينتهم
واحدة فك ٰل من ُكلٍّ و فيهم و ِمنهم و اليهم و هم
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اهله و معدنه كما تق ٰدم علي التأويٰلت المذكورة و علي المعني الثالث اظهر .
و علي الثالث و هو اذا اريد بالحق اٰلمر المقضي و هو اٰلكوان الوجوديٰة المقضيٰة في كل مرتب ٍة من
القضاء و اٰلذن و اٰلجل و الكتاب ۤ
ۤ
سواء تحقٰق شيء منها في
مراتب الفعل من الكون و العين و القدر و
ۤ
التكليف اٰللهي كذلك سواء كان
مرتبة او اكثر و اٰلكوان التشريعيٰة المقضيٰة في كل مقام من مقام
ِ
ۤ
مطابقا للواقعي الوجودي الشرعي المتح ٰد ام الواقعي التكليفي المتع ٰدد و سواء كانت اٰلكوان اٰلولي فيها
ام في شرعها و الثانية فيها ام في وجودها كل ذلك معهم اي عندهم او مصاحب لهم ۤقائم بهم كقيام النور
ئ ٰلنٰهم علته و اصله ٰلنه
بالمنير و فيهم و هم محلٰه و عيبة ملكوته و خزنة سرٰه و منهم بدا او بُ ِد َ
صفتهم و نورهم و فرعهم و اليهم مر ٰده او ينتهي امده او هم غايته ٰلنٰهم علٰته ۤ
الغائيٰة و هم اهله الذين
لهم ُخلِق و ُش ِرع او بهم خلق و شرع او فيهم كذلك او اليهم ينتهي او هم اسٰسوه او قاموا به او اظهروه
او نشروه او قرٰروه او ثبٰتوه بالحجج او حفظوه و هم معدنه اي اصله الذي بُنِ َي عليه او منه استخرج او
الما ٰدية او الصورية او ۤ
ّللا او ۤ
به تق َّوم او علٰته الفاعلية باذن ٰ
الغائيٰة .
و علي الرابع َو هُ َو ال َع ْدل انٰه معهم اي انٰه صفتهم و ظاهرهم َو ظَا ِهرُه ِم ْن قبله العذاب او شمالهم و

يفارقونه او سيرتهم و طريقتهم و م ٰمن خلقنا ا ٰمة يهدون
كلتا يديه يمين او مصاحبهم ٰليفارقهم َو هٰل ِ
بالح ِّ
ق و به يعدلون او هم خ ٰزانه الق ٰوام به او حملة مباديه و اسبابه و منشأ احكامه و فيهم انهم مطارح
ۤ
ٰ
اسباب احكامه من ّللا تعالي و مظاهر اسباب مقبوٰلته و اوائلها و جعل قابليٰاتها او عندهم اوْ بهم او
عنهم كذلك و منهم بدا ٰلنهم مظاهر علله او بُدئ ٰلنٰه صفتهم اَوْ اُ ْب ِدئ ٰلنه فعلهم او انهم خزنته او
حملته او الق ٰوام به و اليهم تنتهي
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ع و هم اهله الٰذين شيٰدوا اركانه و َعلَّوْ ا بُ ْنيانه في سبيلَي ٰ
ّللا التكويني و
ثمرته او لهم اُقي َم و ٰلَجْ لِه ْم ُش ِر َ
التشريعي و هم معدنه اي ليس عندهم ظلم و ٰل فسق فهم معدن العدل و الصٰلح .
و علي الخامس و هو اٰلسٰلم و لٰلسٰلم اطٰلقات يطلق علي اْلقرار بالشهادتين و هو مغاير لٰليمان
اذا كان اٰلقرار باللسان ۤ
خاصٰة علي ما هو المعروف قال تعالي قالَت اٰلعراب آمنا قل لمتؤمنوا و لكن
قولوا اسلمنا و ل ٰمايدخل اٰليمان في قلوبكم و لو وافقه اٰلعتقاد بالشهادتين صدق عليه اٰليمان لهذا
اٰلعتقاد و لو كان مع عدم اعتقادهما بمعني عدم نفيهما و اثباتِ ۪ه صدق عليه اٰلسٰلم و هل يصدق عليه
اٰليمان ٰلجل الصورة احتمل العدم لظاهر هاٰلية المذكورة و احتمل الجواز ٰلنه مع اعتقاد عدمهما سمي
في القرءان فاعل ذلك مؤمنا و هو اسوء حاٰل ممن لميعتقد العدم كما قال يا ايها الٰذين آمنوا لم تقولون ما
ّللا ان تقولوا ما ٰلتفعلون فانها نزلت في منافقين اظهروا الشهادتين فس ٰماهم ٰ
ٰلتفعلون كبر مقتا عند ٰ
ّللا
ه
مؤمنين بذلك مع انٰه قد ورد فيهم انهم ماامنوا بالل طرفة عين و في تفسير الق ٰمي مخاطبة ٰلصحاب
ّللاِ صلي ٰ
رسول ٰ
ّللا عليه و آله الذين وعدوه ان ينصروه و ٰليخالفوا امره و ٰلينقضوا عهده في
ّللا انهم ٰليفون بما يقولون و قد س ٰماهم ٰ
اميرالمؤمنين عليه السٰلم فعلم ٰ
ّللا المؤمنين باقرارهم و ان
لميصدِّقوا انتهي  ،و اٰلحتمال الثاني اقوي عندي و اٰلخبار ظاهرها ان اٰلسٰلم مغاير لٰليمان و تد ٰل
ايضا علي اتٰحادهما في ما ٰدة و افتراقهما في اخري ا ٰما اٰلفتراق فظاهر و ا ٰما اٰلتحاد ففي قوله تعالي ان
ال ٰدين عند ٰ
ّللاِ اٰلسٰلم و هو اٰليمان او الكامل منه و في الكافي قال قال اميرالمؤمنين عليه السٰلم
ٰ
ٰلنسبن اٰلسٰلم نسبة لمينسبه احد قبلي و ٰلينسبه ( ينسبها في الموضعين خ ) احد بعدي ٰاٰل بمثل ذلك
ٰ
ان اٰلسٰلم هو التسليم و التسليم هو اليقين و اليقين
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هو التصديق و التصديق هو اٰلقرار و اٰلقرار هو العمل و العمل هو ۤ
اٰلداء ٰ
ان المؤمن ( َمن خ )
لميأخذ دينه عن رأيه و لكن اتاه من ربٰه فاخذه ٰ
ان المؤمن ي َُري يقينه في عمله و الكافر ي َُري انكارُه في
عمله فو الذي نفسي بيده ماعرفوا امرهم فاعتبِروا انكار الكافرين و المنافقين باعمالهم الخبيثة ه ،
فاٰليمان الكامل هو اٰلسٰلم الكامل الحقيقي و ا ٰول ما يخرج الكافر من دار الكفر يدخل دار اٰلسٰلم و
بين هذه المرتبة و المرتبة الكاملة منه مراتب متعددة يجتمعان في بعضها في الجملة و يفترقان في
ق علي اٰلسٰلم فيراد به الخالصُ ۤ
بعض علي ما هو المعروف و اذا اطلق الح ٰ
سواء كان كل احوال
ٍ
َ
ه
ٰ
ٰ
خالص
ل
ك
و
اضها
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ب
ا
من
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ام
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ر
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الشخص
ٍ
منه معهم عليهم السٰلم ۤ
سواء كان تمام اٰلعتقاد الحق و المعرفة و اٰلقرار و العمل الحقٰة او بعضها او
ابعاضها او بعض بعضها علي نحو المعيٰات السابقة و ۤ
سواء كان ذلك كله اصل اٰلصول كالذي هم
ۤ
ۤ
المٰلئكة المقربون و الصديقون و
اٰلنبياء و المرسلون و
ۤقائمون به و يراد منهم ام فروعه كما قامت به
الخواصٰ من المؤمنين ام من تبعية ذلك كما كان من ۤ
ۤ
سائر
فروع فروعه كما يكون من الخصيصين و
ۤ
المؤمنين ام من تبعيٰة اٰلتباع و هكذا كما يكون من الح ِّ
ق من سائر الخلق الي الجمادات المجيب ِة و كون

اٰلسٰلم الذي هو الحق انه صفتهم و ٰلزمهم او احدهما ٰلزم هاٰلخر الحق مع علي و علي مع الحق يدور
دار و فرعهم لكونهم علة او موصوفين به او انه فعلهم اوْ اثر فعلهم او ٰ
ان احدهما مبن ٰي علي
معه حيثما َ
ۤ
صاحبه و فيهم علي نحو ما تق ٰدم من نظائر هذه الظرفية او بمعني انحصاره فيهم و دخول اتباعهم معهم
فيه بالتبعيٰة حال اٰلتٰباعو روي الق ٰمي عن الصادق عليه السٰلم ان الصراط اد ٰ
ق من الشعر و اح ٰد من
السيف فمنهم من يم ٰر عليه مثل البرق و منهم من يم ٰر عليه مثل عدو الفرس
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و منهم من يم ٰر عليه ماشيا و منهم من يم ٰر عليه حبْوا و منهم من يم ٰر عليه متعلقا فتأخذ النار منه شيئا
فتترك شيئا ه  ،و هذا اٰلخير هو من يدخل معهم عليهم السٰلم في هذا الحق في حال اٰلتٰباع دون حال
المعصية ٰ
فان المعصية هي متاع النٰار و ما تتعلق به من الشخص و تصدر عنه هو البعض الذي تأخذه
و هو حكمه تعالي في قدره قال تعاليمعاذ ٰ
ّللا ان نأخذ ٰاٰل من وجدنا متاعنا عنده  ،و منهم بدؤه ٰ
ٰلن ا ٰول
التٰسليم علي نحو ما تق ٰدم في حديث اميرالمؤمنين عليه السٰلم ما صدر عنهم قبل خلق جميع الخلق حين
ك ٰونهم قبل الخلق و التكوين و قبل مواقع صفات تمكين التكوين تك َّونوا بتمكينِ ۪ه مسلمين بتَس ْ۪ليمهم له
سبحانه و المعني انٰه جل و ع ٰز خلقهم بكينونته فهم غير مك ٰونين كتكوين َمن سواهم ٰ
ٰلن تكوين َمن
ۤ
ت الهيئات لتمكينات تكوينات اٰلش هياء فالتقديرات
المشيٰة علي تقديرا ِ
سواهم ٰليكون ٰاٰل بعد وقوع رؤس ِ
هي مواقع نجوم المشيٰة و بهذه المواقع تتمكن تلك النجوم من التكوينات و هذه هي ُسبُل العلٰ ِة الفاعليٰة و
سبل العلة القابليٰة علي طبق كل رتبة من سبل العلة الفاعلية ففي التقدير تَقَ ُّد ٌر و في الهيئة تهيُّأ و في
ۤ
اٰلجزاء و الهيئة تكون
التمكين تم ٰكن و في التكوين تك ٰون و ل ٰما كان التقدير انٰما يكون في تع ٰدد جهات
عند تغاير الصفات و التمكين يكون في ربط المختلفات و التكوين يكون في احداث المسبوق المماثل و
ۤ
الخٰلئق م ٰمن سواهم داخلين في هذه القيود
المركب و لو بجهتين كالوجود و الماهية مثٰل كان جميع
ۤ
فيشملهم الوجود المقيٰد و هم عليهم السٰلم في اصل حقيقتهم قد سبقوا تع ٰدد جهات اٰلجزاء اذ ٰل تركيب
في تلك الحقيقة ٰاٰل باٰلعتبار فهي قبل التقدير و ٰل صفات لها متغايرة لعدم التركيب فهي قبل التغاير و
قبل اٰلختٰلف و قبل المسبوقية المتماثلة فٰليصدق عليهم التكوين المعروف و يصدق عليهم
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انهم كانوا بكينونته قبل التكوين و ان كانوا حادثين اقامهم بمشيٰته و فتقهم و رتقهم بيده و
هذا قول الصادق (ع) في استشهاده علي هذا المعني بقول اميرالمؤمنين عليه السٰلم الحمد ٰلل مدهرٰ
مالك نواصي حكم المقادير الذي كنٰا بكينونيٰته قبل الخلق و التمكين و قبل
الدهور و قاضي اٰلمور و
ِ
مواقع صفات تمكين التكوين كائنين غير مك ٰونين موجودين ازليٰين منه بدأنا و اليه نعود ٰلن الدهر فينا
قسمت حدوده و لنا اُ ِخذت عهوده و الينا برزت شهوده الخطبة ،
ۤ
اٰلجزاء و الكثرة بل
فقوله عليه السٰلم غير مك ٰونين يعني به غير مك ٰونين بالتكوين المقيٰد ذي الحدود و
ٰ
س
مكونين بالتكوين المطلق و هو خلق النفس الواحدة في باطن قوله تعالي ما خلقكم و ٰل بعثكم اٰل كنف ٍ
واحدة  ،و قوله ازليٰين يعني به اٰلزل اٰلضافي فانه يصدق علي كل سابق كالقدم كما تقدم و اذا قيل
ازل هاٰلزال اختصٰ بالواجب الحق جل و عٰل ثم اَبان حدوثهم و فقرهم اليه تعالي بقوله منه بدأنا اي
حال من احوالنا و الحاصل منهم
بفعله اخترع وجودنا َٰل من شيء و اليه نعود اي نستند اليه في كل ٍ
اٰلسٰلم ٰلنه التسليم و اول تسليم خلقه ٰ
ّللا هو تسليمهم له و رضاهم بكل ما يرد عليهم منه تعالي خلقه
عنهم بل بهم اذ هو قابليٰتهم الطاهرة الزاهرة و هي الزيت الذي يكاد يضيء و يسلٰم الي ٰ
ّللا تعالي في
كل شيء و لو لمتمسسه نار اي يكاد يسلٰم قبل ان يخلق و هذا مرادنا من قولنا تك ٰونوا بتمكينه مسلمين

بتسليمهم له اوْ انٰه صفتهم او فعلهم او اثرهم او انه في ك ٰل احكامه في الدنيا و هاٰلخرة عبارة عن التسليم
الثناء عليهم او ۤ
لهم او ۤ
الثناء علي ٰ
ّللا تعالي بهم او بفعلهم او بكلِّ ما لهم او عنهم و هو قوله و اليهم و
هم اهله اي الق ٰوام به او المستحقٰون له او ٰلَنٰه لهم ُش ِرع او ٰلنه اثرهم او صفتهم او طاعتهم او الطٰاعة
لهم او طريقهم و ما اشبه ذلك و معدنه ٰلنه فرعهم و هم
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اصله او بيٰنات جدهم صلي ٰ
ّللا عليه و آله و هو زبره او كما مر من صفة غيره .
المال و الملك معهم ٰلنهم يد ٰ
َّادس و السَّابع يكون المعني ٰ
ّللا في قوله تعالي قُلْ َم ْن بيده
ان
َ
و علي الس ِ
ۤ
ه
ُ
ملكوت كلِّ شي ٍء اَوْ اَنٰهُمه ا ُخلِقا لهُ ْم و ان كان غيرهم قد شاركهم في شيء فان كان الغير من اعدائهم
ب ينقلبون اي ظلموا آلمحمد
فهو غاصب معت ٍد يدخل في قوله تعالي و سيعلم الذين ظلموا اي منقل ٍ
ۤ
زخيخا
حقَّهم و روي لوْ اَ َّن غير ول ٰي عل ٰي عليه السٰلم اتي الفُرات و قد اشرفَ ماؤه علي جنبيه و ي ُز ُّخ ۪
فتناول بكفٰ ۪ه و قال بسم ٰ
خنزير ه  ،و ان كان من
ّللا فل ٰما فرغ قال الحم ُد ِ ٰللِ كان دما مسفوحا و لحم
َ
ٍ
مواليهم فلهم ان يتناولوا منهما ما شاؤا بشرط مواٰل ِة المالكينَ لهما و متابعتهم في احوالهم فحينئ ٍذ
يلحقون بهم عليهم السٰلم في التملٰك التٰبَعي و ان كانوا في الحقيقة انٰما ُخلِقوا و ُخلِقَا لهم صلٰي ٰ
ّللا عليهم
و قد صرٰح سبحانه في كتابه باٰلشتراط و كنٰي عن الشرط بالتقوي و اٰليمان و العمل ثم بالتقوي و
اٰليمان ثم بالتقوي و اٰلحسان قال تعالي ليس علي الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا
ما اتٰقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتٰقوا و آمنوا ثم اتٰقوا و احسنوا و ٰ
ّللا يحبٰ المحسنين و قد اشرنا
فيما تق ٰدم الي بيان التقوي و اٰليمان و اٰلحسان اوْ انهم عليهم السٰلم في مقام اٰلبواب هم المانون فيهما
باذن ٰ
ّللا و هم بامره يعملون اوْ انهم الذادة القادة فيهما بتسبيب اٰلسباب َو الموانع ذلك تقدير العزيز
ال َعليم و فيهم علي معني معهم و منهم ٰلنٰهم هم حقائق النعم و اصول الكرم او علي معني القادة الذادة و
اليهم بمعني العلة ۤ
الغائيٰة ٰلنه سبحانه خلق الخلق لهم و خلق المال و الملك َو ما يتعلٰق بهما لهم و لتت ٰم
ّللاِ و ۤ
حاجات الخلق فاذا تم نظامهم انتفعوا بهم فيما يريدون من اقام ِة دين ٰ
اعٰلء
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كلمته و قد ل ٰوح سبحانه لمن اغترف من بحر تعريفهم الي انتِفا ِعه ْم ۤ
بسائر الخلق و بما خلق لهم من ك ٰل
شيء في قوله تعالي و ٰ
اٰلنعام بيوتا تستخفٰونها يوم
ّللا جعل لكم من بيوتكم َسكنا و جعل لكم من جلود
ِ
اشعارها اَثاثا و متاعا الي حين ٰ
فان من سواهم انعامهم
اوبارها و
ظعنكم و يوم اقامتكم و من اصوافها و
ِ
ِ
و جلودهم ظوا ِهرُهم من اٰلعمال و اٰلحوال و اٰلقوال من افعال ذواتهم و عقولهم و ارواحهم و نفوسهم
يعرشون و هي
و اشباحهم و اجسامهم و بيوتهم مقتضيات ما ذكرنا من تلك الجبال و الشجر و م ٰما ِ
ُ
افكاره ْم لِتجم َع اليها ما تلتقطه من متعلقات تلكَ المقتضيات و ترتٰبه انظارهم و يترجمونه علوما
بيوت
ِ
و احكاما و هذه البيوت هي بواطن هذه اٰلنعام من نفوسهم و اشباحهم و اجسامهم و هذه الجلود الٰتي
هي ظوا ِه ُرهُ ْم من اٰلعمال و اٰلحوال و اٰلقوال افعالهم و هي صفاتهم و هي اٰلصواف و اٰلوبار و
اٰلشعار و لهم عليهم السٰلم في ذلك متاع يتوصٰلون به الي متعلٰقات احكام شرعيٰة تترتب عليها قواب ُل
ت بها تت ٰم اشعٰة انوارهم و نهاياتُها علي ما به يستقيم النظام عنهم لهم فيمجٰدون كر َمهُ و يعظٰمون
ٰليجادا ٍ
ٰ
ٰ
ُ
شأنه و يُدمنون ذكره و يؤكدون ميثاقه كما يحبٰ ان يكون ذلك و هذا هو المتاع الي حين اي الي انهم
يملئون السموات و اٰلرض حتٰي يظهر اَ ٰٰل هالهَ ٰاٰل هو و هم اصله و معدنه ٰ
ٰلن المال و الملك انٰما
ما ٰد ٍة و صورة ۤ
يتك ٰونان ِمن ۤ
فالما ٰدة ُوجودهُما من اشعٰة انوارهم و الصورة ماهيٰتهما من اشعٰة صفاتهم
كما مر .

و علي الثامن و هو الواجب اذا اريد به المعبود بالح ٰ
ق فكما م ٰر و اِ ْن اُ ِري َد به اٰلمر الٰلزم
ٰ
فكونه معهم انٰما هو ٰلنهم هم الذين يعرفون مواقعه او يحكمون به او هم الملزمون به باذن ّللا تعالي
ٰلنه تعالي هو المالك اوْ ٰلنٰهم هم المملٰكون و ان اريد به مطلق الثبوت فكذلك ٰلن ك ٰل شيء من الخلق
سواهم
صفحه ١٤3
ۤ
الدعاء و ان
ليس ثابتا و ٰل ثبوت معه ما لميكن عنهم او بهم قال تعالي كل شيء هالك ٰاٰل وجهه  ،و في
كل معبود مما دون عرشك الي قرار ارضك السابعة السفلي باطل مضمح ٰل ماعدا وجهك الكريم الخ ،
و ٰليجوز استعمال معناه الضدي هنا يعني بمعني السقوط ٰاٰل علي تأويل اٰلسقاط كما اشار اليه سبحانه
ب
و تعالي و ماتسقط من ورقة ٰاٰل يعلمها و ٰل حبٰة في ظلمات اٰلرض و ٰل رطب و ٰل يابس ٰاٰل في كتا ٍ
اسقاطه او برفع ما قام به و التخلية من اٰلخير و
ب
ِ
مبين فالساقط معهم اي بمعني انٰهم يُ ْسقِطونه ب ُموج ِ
ق بعلمه برفع الورق و
اٰلذن في السقوط من اْلخير ايضا و في تسبيح شهر رمضان َو يُ ْسقِطُ الور َ
ٰان علي هذين المعنيين و فيهم اذا اريد به المعبود بالحق سبحانه يعرف مما تق ٰدم و
فتحها فالنسختان مبني ِ
ان اُريد به اٰلمر الٰلزم كان المعني انه عندهم او ٰلجلهم او بمعني انٰه منحصر فيهم اذ كل حكم
وجودي او شرعي لميكن لهم لميكن و ان كان فهو باطل مع انٰه بهم ايضا ٰلنه ٰليكون شيء ٰاٰل ٰ
بالل فان
فبالل ٰل منه و ٰليكون شيء ٰ
باطٰل ٰ
ّللا و ٰ
كان حقا فمن ٰ
بالل ٰاٰل بهم و عنهم ٰلنٰه سبحانه
بالل و ان كان ِ
ۤ
جعلهم اعضادا لخلقه فٰليتق ٰوم شيء من سائر الخلق بدونهم كما م ٰر مكررا و في الزيارة بكم يمحو ٰ
ّللا
ما ۤ
يشاء و بكم يثبت او استقراره او في شأنهم او لهم ملكه او منهم منشأوه و مثله مطلق الواجب بمعني
الثابت و بمعني الساقط علي التأويل المذكور و منهم و اليهم اذا اريد به المعبود بالحق ق ٰدر السبيل اي
سبيل ٰ
ّللا منهم و اليهم بمعني ٰ
ان ما اظهر لخلقه و اعطاهم من كل شيء فهو منهم كما مر و اليهم كذلك
ٰلنه سبحانه خلق خلقه و ما اعطاهم من ك ٰل شيء لهم عليهم السٰلم فهم الصٰراط اٰلعظم ٰلل سبحانه ثم
من دونهم ۤ
سائر ما خلق منهم اليهم اي خلقهم من فاضل انوارهم و اليهم يعودون كما بَدَأهم فالخلق سبيل
ٰ
ان الينا ايابهم َو اذا اريد به اٰلمر ٰ
ّللا من السبيل اٰلعظم اليه ٰ
الٰلزم
صفحه ١٤٤
ّللاِ ثم منهم او من ٰ
ّللاِ عنهم او بهم و يجوز ِمنَ ه ٰ
باللِ اوْ ِمنَ ٰ
بالل يعني ما منهم ٰ
فالمعني انه ٰ
ّللاِ و منهم اما
بمعني اَ َّن ما ِمنَ ٰ
ّللا فهُو هُ ْم و هم اصل ك ٰل خير و كل خير منهم و ما منهم فهو ما سواهم و ا ٰما بمعني
ّللاِ سبحانه فهو ما ِمنهم ٰلنهم ۤ
بالل و ا ٰما بمعني ما من ٰ
ّللاِ او ٰ
ان ما منهم هو ما ِمنَ ٰ
ٰ
خزائن جميع امداداته
ُ
اٰلمدادات تدريجيٰة الظهور و قبل الظهور ليست شيئا ٰاٰل ان اسباب ايجاداتها و علل اكوانها
و ان كانت
ۤ
ٰ
ٰ
َ
صفات ذواتهم و صفات افعالِه ْم و لمتتعلق المشي َّة بشيء اٰل بهم و عنهم فصح انهم خزائن جميع
ان ما لزم وجوده لتمام مقتضياته و ۤ
اِ ْم هد هاداتِ ۪ه فاذا ظهر لك هذا ظهر لك ٰ
الكونين
انتفاء موان ِع ۪ه من
ِ
الوجودي و ال ٰشرعي انٰما لزم بهم او عنهم او بالزامهم باذن ٰ
ّللاِ و ٰ
ان ما اريد به الثابت فهو فرع ثبوتهم
و ما اري َد به السٰاقط فعلي نحو التوجيه المتق ٰدم و هم اصلُه و َم ْع ِدنُه علي معني ما تق ٰدم في امثاله و
ۤ
نظائره .
و علي العاشر و هو الموجود الثابت ان اريد به المعبود سبحانه كان كما مر في ك ٰل الصُّ َور و كانَ
وصفه بالثابت لبيان ما هو الواقع او ان الموجود بالوصف يختصٰ به تعالي و ان اريد به غير ٰ
ّللا تعالي
كان اح ٰ
ق ما يطلق علي الحق المخلوق ٰلسيٰما مع الوصف المذكور ٰلنٰه بالنسبة الي جميع الخلق احق
بالموجود الثابت لعدم تغيره فانه بالنسبة الي جميع الخلق ساكن و جميع الخلق تدور عليه ٰلتقف ابدا و

هو قد يراد به المشيٰة و هو الحق الٰذي خلق به السٰموات و اٰلرض و قد يراد به المقام اٰلول و هو
الشائي و هو قول الحجة عليه السٰلم في ۤ
ۤ
ق بينك و بينها ٰاٰل انهم عبادك و خلقُك
دعاء شهر رجب ٰل فر َ
ۤ
يضيء و لو
باعتبار كما قال تعالي يكاد زيتها
و قد يراد به محلٰه و هو الحقيقة المحمدية و هي الزيت
ٍ
الماء باعتبار آخر كما قال تعالي و جعلنا ِمنَ ۤ
لمتمسسه نا ٌر او ۤ
الما ِء ك ٰل شي ٍء ح ٍّي او قابليٰة المشيٰة نفسها
ٍ
بنفسها
ِ
صفحه ١٤٥
علي اعتبار آخر ففي اٰلعتبار اٰلخير هو المشية و هو الحق المخلوق و هو الحق الذي خلق به
السموات و اٰلرض و علي هذه الوجوه فٰل منافاةَ في كونه معهم ٰ
ٰلن الشيء يكون مع محلٰه و مع
معلوله و مع مفعوله و مع نفسه و قد يطلق الحق المخلوق علي ۤ
الماء الثاني و المصباح الذي استنار به
الكون و هو العقل اٰل ٰول و الروح الٰذي هو من امرنا و كونه معهم ظاهر و فيهم و منهم و اليهم و هم
غصن اُ ِخذ او نبت من
اصله و معدنه كذلك ايضا ٰلن العقل هو القلم و ورد عنهم عليهم السٰلم انٰه ا ٰول
ٍ
شجرة ال ُخ ْل ِد و هي شجرتهم فهو معهم و فيهم و منهم و اليهم و هم اصله و معدنه و قد يطلق و يراد
بالموجود الثابت ما يغاير الموجود بعد ۤ
فنائه و الثابت قبل ان يوجد علي رأي من يري ٰ
ان الثٰابت اعم
من الموجود مثل من يقول ٰ
ان اٰلعيان ثابتة في العين غير موجودة كما يقوله اهل التصوف مثل قول
ٰ
المٰلمحسن في الكلمات المكنونة فان الكونَ كانَ كامنا فيه معدو َم العين و لكنه مستع ٰد لذلك الكون باٰلمر
و ل ٰما امر تعلٰقت ارادة الموجد بذلك و اتٰصل في راي العين ا ْم ُرهُ به ظهر الكون الكامن فيه بالق ٰوة الي
الفعل انتهي  ،فهي عنده في عين ذاته بالقوة موجودة لكنها معدومة يعني غير متميٰزة كقطرة ۤ
الماء في
البحر و ٰليصح ان يريد بها انها معدومة ليست شيئا بل يري انٰها ثابتة ثبوتا مخالفا للعدم و انٰما لميقل
موجودة ٰلنه يريد بالوجود و اٰليجاد هذه التش ٰخصات و الحدود ٰلنه في موضع آخر منها قال ان هذه
ت امورا خارجة عن الحق بل هي نسب و شئون ذاتيٰة فٰليمكن ان تتغيٰر عن ۤ
اٰلعيان الثابتة لي َس ْ
حقائقها
فانها ۤ
حقائق ذاتيٰات و ذاتيٰات الح ٰ
ق سبحانه ٰلتقبل الجعل و التغيير و التبديل و المزيد و النقصان انتهي
كٰلمه  ،و لو اراد انها ليست شيئا لما جعلها ذاتيات الحق الٰلتي ٰلتتغيٰر ٰلن ذاتيات الحق لي َس ْ
ت
معدومات و ٰل عجب م ٰما يعتقده فانه مذهب اما ِم ۪ه مميت الدين ابنعربي
صفحه ١٤6
و مثل من يقول ٰ
ان اٰلعيان ثابتة في العلم غير موجودة و يجعلها صورا علميٰة معلٰقة بالقديم تعالي و
مثل من يقول انها ثابتة في اٰلمكان لمتلبس حلة الوجود فهي كاٰلواني الموضوعة في المكان المظلم فان
الناظر اليها ٰليري شيئا و ان كانت في نفس اٰلمر متحققة فاذا اشعلتَ سراجا و اشرق عليها ظهرت و
اهل هذه اٰلقوال الثٰلثة كلٰهم اخطأوا الحق و قالوا بما ليس موجودا في نفس اٰلمر و ٰل ثابتا ان هم ٰاٰل
يخرصون و من قال بان الممكن ٰليمكن ان يكون ممكنا لغيره و انما هو ممكن لذاته يلزمه القول باحد
القولين اٰل ٰولين البتٰة و ا ٰما اهل القول الثالث فان ارادوا انٰها ثابتة بنفسها في اٰلمكان فهم كاٰل ٰولين و ان
ارادوا انٰها لمتكن شيئا اصٰل ٰل موجودة و ٰل ممكنة بل كان ٰ
ّللا سبحانه واحدا متفردا في وجوده ليس
شاء اوجده كما ۤ
معه غيره ثم انٰه جعلها ممكنة فاذا اراد ايجاد ما ۤ
شاء فهو حق و لكنهم ٰليقولون به ٰلنهم
يخبطون في القول و المعني و يقولون المعقوٰلت خمسة واجب لذاته و هو ٰ
ّللا تعالي و واجب لغيره و
هو المعلول عند وجود علته ۤ
التا ٰمة و ممتنع لذاته و هو شريك الباري و ممتنع لغيره و هو المعلول عند
عدم علته و ممكن لذاته و لميقولوا و ممكن لغيره لئٰليلزمهم انٰه قبل فعل ذلك الغير اما واجب او ممتنع
ان المعقول ٰليكون ٰاٰل مخلوقا و انه ليس ٰاٰل ٰ
فان الحق ٰ
و لميهتدوا الي الحق سبيٰل ٰ
ّللا وحده ٰل شريكَ له

ثم احدث فعله و احدث به مفعوله ٰلنه سبحانه امكنه في مشيٰته و لميكن قبل ذلك ممكنا اذ ليس قبله ٰاٰل
الوجوب الحق فاذا ارا َد اَحْ دَث َما اراد كيفَ اراد و لكن اكثر النٰاس ٰليعلمون فاذا اريد بالح ِّ
ق الموجود
الثابت مط و هو ما يغاير الموجو َد بعد ۤ
فنائه و الثابتَ قبل اَ ْن يوجد فيتناول اٰلبداع و المبدَع اٰلول و هو
ۤ
الماء اٰل ٰول و العقل الذي هو المصباح و قد مرٰت اٰلشارة اليها و الرُّ وح و النفس و الطبيعة و جوهر
صفحه ١٤٧
الهبا و هذه معهم و فيهم و منهم و اليهم اما انٰها معهم فٰلنٰها متق ٰومة بهم فٰلتفارقهم و ا ٰما انها فيهم
فٰلنٰها ارواحهم ۤ
القائمون باركان الوجود المو ٰكلون بحمل العرش َو ما دونه و ا ٰما انٰها م ْنهم فَٰلنٰها
اَ ْغ ه
َّ
ص ٌ
فٰلن ثمرتها م ٰما هي ۤقائمة به و مو ٰكلة عليه من خدمة
ان ِم ْن َش َجر ٍة هي حقيقتهم و ا ٰما انٰها اليهم
ٰ
نذر انٰما
ّللاِ في اقامة تسبيحه و تقديسه و اظهار توحيده و عبادته في خلقه و ما اٰلمر عليه من
عذر اوْ ٍ
ٍ
هي عنهم كما اشار اليه الحسن العسكري عليه السٰلم في شأن العقل الذي هو ا ٰولها قال و رُوح القدس
ق ِم ْن ۤ
حدائِقنا الباكورة يَعْني انٰا عمرنا ارضنا ارض اٰلمكان و غرسنا في تلك
في
جنان الصٰاقورة ذا َ
ِ
ۤ
باسقات اٰلغصان و سقيناهُ بماء ال ُوجو ِد الذي هُ َو حياتنا فا ٰول َم ْن قَبِ َل النم ٰو من تلك اٰلغصان
الجنان ِ
روح القدس و ذلك القبول هو اكل ا ٰول ثمرة الوجود فهم اصلها و معدنها كذلك و انٰما حصرنا الموجود
الثابت في هذه ۤ
ان المجردات ال ٰدهريٰة ۤقارةُ ٰ
بناء علي معتقد القوم و مصطلحهم من ٰ
تو
الذات ۤباتٰةُ الثٰبا ِ
التحقيق ان المخلوق ليس له ثبات ٰاٰل باٰلضافة الي ما دونه و ٰاٰل فحاجة المجرٰد الي علٰته و مبدئه اش ٰد
قرب من المبدأ كان اش ٰد حاجة و فقرا و اسرع حركة حول مركز علته حتي
من حاجة َمن دونه و كلٰما
َ
يكاد يفني عن نفسه فلذا كان اش ٰد تحقٰقا ِم ٰمن هو دونه و كلٰما كان كذلك كان اش ٰد تقلٰبا في ثباته و تغيٰرا
في ۤ
بقائه و كلٰما بعد كان اضعف حاجة و فقرا عند نفسه فلذا كان اضعف تحقٰقا م ٰمن هو فوقه و اليه
كالحجار ِة اوْ اش ٰد قسوة هاٰلية  ،هذا حكمه في نفسه
اٰلشارة بقوله تعالي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي
َ
سواء و انٰما تختلف اٰلشياءۤ
و عند مثله و ٰاٰل ففي الحقيقة جميع الخلق في الحاجة و الفقر و التغيٰر ۤ
باختٰلف اوقاتها و ه
صر فاذا نظر الناظر الي المجرٰد وج َدهُ في بادي الرأي ساكنا
آجالها في الطول و القِ َ
ۤ
ۤ
ثابتا لطول اجله الذي يضمحل عند انقضائه و اذا نظر الي المادي وج َدهُ
صفحه ١٤٨
ْس هذلِكَ اِ ٰٰل ٰلختِ َٰلف م ٰدة ۤ
متغيٰرا متبدِّٰل لقصر م ٰدته فيري ان المجرد ثاب ٌ
البقاء .
ت و المادي متغيٰر و لي َ
و علي الحاديعشر و هو الصِّدق اعني ما يطابق الواقع من القول مطلقا ۤ
معنويٰا
لفظيٰا اَوْ
سواء كان ِ
ِ
النفسيٰة و العقليٰة و السٰرمديٰة و هو
فيدخل فيه جميع اٰلعمال و اٰلفعال و الحركات الحسيٰة و
ِ
ٰ
ٰ
معهم اما السرمديٰة فمنها السابق ذاتا و منها المساوق و منها الٰلحق و صدق المعيٰة علي الٰلحق انما
هو باعتبار لزومه لهم ان كان متعلِّقا بما تحت حقيقتهم او باعتبار مساوقته لبعض تكميٰلت تلك الحقيقة
فيكون ٰلحقا باعتبار ما سبق منها عليه او من تكميٰلتها عليه و ا ٰما العقلية و النفسيٰة و الحسيٰة و ۤ
سائر
اٰلقوال المعنويٰة و اللفظيٰة فتص ٰح المعيٰة لك ٰل نوع في رتبته من مراتبهم و ما دونها مع المشاركة
لصاحبة المرتبة فالعقليٰة معهم في رتبة العقول و في رتبة اٰلرواح مع مشاركة الروحيٰة و في رتبة
ۤ
الطبائع مع مشاركة الروحية و النفسية و الطبيعيٰة و
النفوس مع مشاركة الروحية و النفسية و في رتبة
هكذا الي رتبة اٰلقوال الظاهريٰة بل الي رتبة اٰلقوال الحيوانية و النباتية و الجماديٰة فكل شيء منها
طابق الواقع فهو معهم في تلك الرتبة ٰ
ٰلن لهم ظهورا مع كل شيء فيترجمون ما يصل اليه من المدد
اٰللهي بلسانه ٰلنهم تراجمة وحي ٰ
ۤ
ۤ
مبرو ٍء و فيهم يعني ان كل ما طابق
مذرو ٍء و
ّللا سبحانه و تعالي لك ٰل
الواقع من جميع مراتب الصدق فهو لهم او ٰلجلهم او عنهم و منهم و اليهم اي ان الصدق بكل نوع من

انواعه منهم ٰلنه فرعهم و فعلهم و صفة فعلهم و اثره و اليهم مر ٰده او نفعه يعود او ينتهي حيث يعود
كل شيء الي اصله و هم اصله و معدنه اي انهم اصل الصدق ٰ
ٰلن الصدق في اٰلصطٰلح هو القول
الذي يطابق الواقع فالواقع هو الموجود في الكتاب الوجودي اٰللهي المعبٰر عنه باللوح المحفوظ و ذلك
هو نفسهم القدسيٰة او نور نفسهم
صفحه ١٤٩
او نفسهم و نورها علي اختٰلف التعبيرات و القول اذا طابق في اٰلخبار به ذلك المعني الموجود فهو
الصدق اِن اريد به محض المطابقة و كان فاعله صادقا و ان لميرد به ذلك كان القول في نفسه صدقا بل
كان حقا و لميكن صدقا ٰاٰل علي تأويل الح ٰ
ق ٰلنهما في اللغة شيء واحد و انما يفرق بينهما في
اٰلصطٰلح بانه ان طابق الواقع القول كان حقا و ان طابق القول الواقع كان صدقا فاذا لميرد به الفاعل
مطابقة الواقع كان حقا لمطابقة الواقع له و كان فاعله كاذبا و المراد بهذا القول قول كل لسان بكل لغة
ّللاِ و محبٰته و رضا ٰ
كما اشرنا اليه فاذا كان صدقا كان بارزا عن رضا ٰ
ّللا و محبٰته فيهم ٰليخرج شيء
سان بل بهم و بفضلهم ترجم ذلك اللسان لكٰلمهم
منهما عنهم ٰلنهم هم الناطقون بالصدق علي ذلك اللٰ ِ
الصدق و معدنه .
بنطقه عن نفسه لنفسه و لغيره فاذا عرفتَ هذا ظهر لك انٰهم اصل
ِ
و علي الثانيعشر و هو الموت يكون معني كون الموت معهم هنا هو عدم وجدانِهم انفسهم حين َوج ُدوا
ربٰهم و ٰليجوز ان يراد به الهٰلك المعروف و ٰل الهٰلك في الدين و ٰل العدم ٰلنهم وجه ٰ
ّللا الباقي بعد
ۤ
فان و يبقي وجه ربِك
فناء ك ٰل شيء كما قال تعالي ك ٰل شيء هالك ٰاٰل وجهَهُ و قال تعالي ك ٰل من عليها ٍ
ۤ
القراءة عندنا ٰ
ٰلن الوجه
ذي الجٰلل و اٰلكرام و قرئ ذو الجٰلل و اٰلكرام و ٰليختلف المعني باختٰلف
المضاف يراد منه المضاف اليه اِذ اٰلضافة بيانيٰة علي ۤ
قراءة الج ٰر و يجوز ان يكونوا هم المضاف و
المضاف اليه هو الفعل او الوصف اٰلعلي و المقام اٰل ٰولي َو هُ َو الربٰ المذكور في كٰلم الصادق عليه
ّللا صلي ٰ
السٰلم كما في الكافي عن الصادق (ع) انه ُسئِل كم عرج برسول ٰ
ّللاُ عليه و آله فقال مرٰتين
فاوقفه جبرئل موقفا فقال له مكانك يا محمد فلقد وقفتَ موقفا ماوقفه قطٰ ملك و ٰل نبي ٰ
ان ربٰك يصلٰي
فقال
صفحه ١٥٠
غضبي فقال
يا جبريل و كيف يصلٰي قال يقول سبٰوح ق ٰدوس انا ربٰ المٰلئكة و الروح سبقت رحمتي
َ
ۤ
اللهم عفوك عفوك الحديث  ،يعني اٰلسم اٰلكبر ال ُم َربٰي له صلي ٰ
علماء العرفان
ّللاُ عليه و آله و هو عند
اٰلسم البديع و هو المربٰي للعقل الكلي و الذي يظهر لي انه المقام اٰلعلي و الوصف اٰل ٰولي و هو في
ۤ
كالقائم من زيد و هو ۤ
باب هاٰليات من المعبود بالحق جل و عٰل ۤ
المشاء و لمحمد و
الشائي او المشيٰة و
آله صلٰي ٰ
ّللا عليه و آله مع ذلك حاٰلت هو هم و هم هو اٰل انٰه هو هو و هم هم ٰلنهم محلٰه كالقيام و
القائم و تق ٰوم ۤ
القائم فانهما معا صفة زيد صفة فعل ففي حالة اعتبار القيام في ۤ
ۤ
القائم بالقيام في الظهور و
القيام ۤ
بالقائم في التحقٰق هو هو و في حالة اعتبار المغايرة احدهما غير هاٰلخر فكان الموصوف بذي
الجٰلل و اٰلكرام هو الوجه الذي هو المقام اٰلعلي ففي الرفع يجوز ان يكون المراد بربك اٰلسم المربٰي
فتكون اٰلضافة بيانيٰة و يجوز هذا المعني علي الج ٰر تبعا للٰفظ و ان يكون المراد بربك المعبود بالح ٰ
ق
جل و عٰل و يجوز الجر و يراد بذي الجٰلل و اٰلكرام هو الوجه يعني انه سبحانه وصف نفسه لخلقه
بذلك الوجه ذي الجٰلل و اٰلكرام ليعرفوه به اذ ٰليعرف ٰاٰل به و ٰل سبيل ٰلح ٍد من خلقه ان يعرفه ٰاٰل به
و هو قول علي عليه السٰلم نحن اٰلعراف الذين ٰليعرف ٰ
ّللا اٰل بسبيل معرفتنا ه  ،و لو قلتَ ان قوله
ق لقلنا هذا ح ٰ
ذي الجٰلل و اٰلكرام بالج ٰر صفة للمعبود بالح ٰ
ق ٰل شك فيه ٰاٰل انٰه ان اردتَ بهذه الصفة

صفته القديمة فليس لها عبا َرةٌ ٰلنٰها ذاته تعالي و ان اردتَ بها صفته اٰلولي المحدثة فليست غير ذلك
الوجه فافهم و المرا ُد بال َمقام اٰلعلي الذي هو الوجه المذكور المثل اٰلعلي الذي ليس كمثله شيء و
ۤ
الفناء و الموت و الهٰلك احدثها ه ٰ
ّللاُ بهذا الوجه فٰلتجري عليه و انٰما معني كونه معهم و فيهم عدم
وجدانِهم اَ ْنفُ َسهُ ْم حيث وجدوا ربٰهم كما تق ٰدم
صفحه ١٥١
ۤ
و ا ٰما ان الموت منهم فان اريد به خروج الروح او ۤ
اٰلجزاء او عدم وجدان النفس عند
الفناء يعني تفرق
وجدان الرب تعالي لمن دونهم اوْ لهم فلهذا اختارهم ٰ
ّللا علي جميع العالمين فظاهر ٰلنه سبحانه يفعل
ذلك بهم ٰلن اركان الوجود اٰلربعة الخلق و الرزق و الموت و الحيوة من اشعٰة انوارهم او لوازمها
علي اعتبار ان الموت و ۤ
الفناء من المجتثٰات و اما بالنظر الي الحقيقة فك ٰل اٰلربعة من اشعٰة انوارهم او
عنهم ٰلن ٰ
ّللا سبحانه اتٰخذهم اعضادا لخلقه و ان اريد به هٰلك الدين فمنهم ايضا ٰلنهم كما كانوا
يوردون المؤمنين طريق النجاة باعمالهم و محبٰتهم كذلك هم يذودون الكفٰار و المنافقين عن طريق
النجاة و يوردونهم طريق النار باعمالهم و بغضهم و اما معني كونه اليهم فانه يثني عليهم بالثن ۤاء الجميل
ۤ
اٰلشياء مواقعها و تنعطف الفروع علي اصولها و ان من شيء ٰاٰل يسبٰح بحمده و في الزيارة
اذ به تقع
ۤ
الجامعة الصغيرة يسبٰح ٰ
ّللا باسمائه جميع خلقه و ا ٰما معني انهم اصله و معدنه فيعرف مما سبق حيث
تجعل المعاني في مواقِعها .
و علي الثالثعشر و هو الحزم و الحزم لغة ضبط اٰلمر و اٰلخذ فيه بالثق ِة و معني كون الحزم معهم
ّللا سبحانه خلقهم كذلك في ۤ
ان ٰ
ان هذا المراد منه و هو ضبط اٰلمر و اْلخذ فيه بالثقة ٰ
ٰ
حقائقهم و امداداته
ايٰاهم في وجوداتهم و قوابلهم في مراتب التكوين و التشريع م ٰما اعطاهم و انزلهم منه هذه المنازل التي
ٰليحتمل اٰلمكان اعلي منها ك ٰل ذلك بحقيقة ما هم اهله حين خلقهم و كذلك ما ترجموا لمن دونهم من
فاضل ما ام ٰدهم و اعطاهم و فيهم مما اقامهم به من ذلك و استحفظهم عليه لهم و لمن دونهم كما انزله
سبحانه عليهم في كتاب ِه اٰل ٰول و هاٰلخر و منهم الحزم في ارشادهم و تبليغهم و ۤ
ادائهم لكل ما يريد ٰ
ّللاُ
لعباده او من عباده بما استُحفِظوا من كتاب ٰ
ّللا
صفحه ١٥2
شهداء حيث امرهم فقال و زنوا بالقسطاس المستقيم و ٰلتبخسوا النٰاس ۤ
ۤ
اشيائهم و هو
و كانوا عليه
ۤ
ٰ
ٰ
نصيبهم من الكتاب الذي قضي ّللا ان ينالهم علي ايديهم و اليهم كما تقدم في نظائره و هم اصله و
معدنه كما اشير اليه في بيان معهم و فيهم ٰلنه لغيرهم فر ٌ
ع ِم ْن فُروعهم فهم اَصْ له و معدنه و حيث
ٰ
يكون لهم فهو صفتهم و ا ٰما علي الرابععشرفٰليراد هُنَا ٰاٰل علي تأويل انه فرد من افراد الوجود و ك ٰل
الوجود بهم .
قال عليه السٰلم  :و ميراث النب ٰوة عندكم ،
ۤ
ٰ
اٰلنبياء و كتبهم و اخٰلقهم الكاملة حتي انه كان عندهم الواح موسي و
قال الشارح (ره) من علوم جميع
ٰ
ٰ
عصاهُ و َح َج ُرهُ و خاتم سليمن و قميص يوسف و ذوالفقار سيف رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و
َ
ۤ
ُ
در ُعه و عمامته و رايته و َعنَزته و غيرها و كان عندهم من الكتب الجامعة التي كان من امٰلء رسول
ۤ
ّللا صلي ٰ
ٰ
اٰلنبياء و المرسلين و
ّللا عليه و آله و خطٰ علي عليه السٰلم بيده و الجفر الذي فيه علوم
المشهور انه الكتاب المعروف المرموز الذي بيننا و قيل غيره و هو عند صاحب اٰلمر عليه السٰلم و
ۤ
بامٰل ِء جبريل عليه السٰلم و خطٰ اميرالمؤمنين
مصحف فاطمة (ع) الذي فيه علو ُم ما َسيأتي و كان
عليه السٰلم و كان ذلكَ بعد وفاة الرسول صلي ٰ
ّللا عليه و آله لدفع حزنها عليها السٰلم و المشهور انه

الجفر اٰلبيض الذي عندنا و هو كالجفر اٰلحمر في التركيب ٰاٰل ان الجفر اٰلحمر من جميع حروف
التهجٰي و اٰلبيض من الحروف النورانيٰة التي في اوائل السور و يجمعها صراط عل ٰي حق نمكسه (
نمسكه ظ ) و قيل غيره و هو ايضا عند الصاحب عليه السٰلم و يظهر من بعض اٰلخبار ٰ
ان الجفر
اٰلبيض غير مصحف فاطمة عليها السٰلم و انه
صفحه ١٥3
ۤ
ۤ
اسماء مخالفيهم و بالجملة كل نبي
اسما ُء شيعتهم و كتاب فيه
ايضا كان عندهم و كان عندهم كتاب فيه
ٰ
ورٰث علما او غيره كما في اٰلخبار المتواترة فقد انتهي اليهم صلوات ّللاِ عليهم انتهي كٰلمه .
ۤ
اٰلنبياء علي قسمين قسم يع ٰدونه ميراثا و قسم ٰليعدونه ميراثا و الثاني هو ما تركوا م ٰما
اقول ميراث
يع ٰد من حطام الدنيا من الدراهم و الدنانير و الخيل و اٰلنعام و الحرث و ما اشبه ذلك و لهذا ورد ان
اٰلنبياء لميُورثوا درهما و ٰل دينارا و انما ورٰثوا العلم فمن اخذ منه فقد اخذ بحظٍّ وافر و ورد ان العلماءۤ
ۤ
ٍ
ۤ
اٰلنبياء و المراد من نفي ما سوي العلم عدم اعتدادهم به مع انه قال ٰ
ّللا تعالي مخبِرا عن سؤال
ورثة
ۤ
زكرياء من ربٰه وارثا يرثه و عن سليمه ن انه ورث من ابيه داود الصَّافنات الجيا َد و لكنٰهم ٰليع ٰدونه
ميراثا لعدم التفاتهم الي الدنيا و ما فيها و القسم اٰلول و هو ما يع ٰدونه ميراثا قسمان احدهما العلم و
ۤ
اٰلنبياء من آثار النبوة كنعل شيث و قميص يوسف و هذان يرثونهما ٰلنٰهما عَٰلمة
ثانيهما ما تركه
ّللا صلي ٰ
اٰلمامة و الوٰلية المطلقة و ك ٰل َمن كان عنده سٰلح رسول ٰ
ّللا عليه و آله كان عنده العلم و
اٰلنبياء عليهم السٰلم و في ال ۤ
ۤ
بصائر عن ابيجعفر عليه السٰلم قال ٰ
ِّٰلح فينا بمنزلة
ميراث جميع
ان الس َ
ۤ
التابوت في بنياسرائيل يدور الملك حيث دار السٰلح كما كان يدور حيث دار التابوت  ،اقول المراد
بالملك المذكور اٰلمامة كما قال تعالي و آتيناهم ملكا عظيما و هو اٰلمامة و فيه عنه عليه السٰلم قال
ۤ
السٰلح فينا بمنزلة التابوت اذا وقع التابوت علي باب رجل من بني ۤ
بنواسرائيل انه قد اوتي
اسرائيل علم
الملك و كذلك السٰلح حيثما دار دارت اٰلمامة و في ارشاد المفيد و اٰلحتجاج عن سعيد السمان قال
كنت عند ابيعب ِد ٰ
ُ
رجٰلن من الزيديٰة فقاٰل له امنكم امام مفترضٌ طاعته قال
ّللاِ عليه السٰلم اذ دخل عليه
ِ
فقال ٰل فقاٰل له و قد اخبرنا الثقاةُ انٰك
صفحه ١٥٤
ٰ
ابوعبدّللا عليه
تقول به َس ٰموا قوما و قالوا هم اصحاب ورع و تشمير و هم م ٰمن ٰليكذبُ فغضب
ُ
اهل
السٰلم و قال ماامرتُهم بهذا فل ٰما رأيا
َ
الغضب بوجهه خرجا فقال لي تعرف هذين فقلت هما من ِ
ٰ
ّللا صلي ٰ
ان سيف رسول ٰ
يزعمان ٰ
عبدّللا ابن الحسن
ّللا عليه و آله عند
سُوفَ و هما من الزيديٰة و هما
ِ
ٰ
ٰ
ّللاُ ٰ
فقال كذبا لعنهم ٰ
وّللاِ مارأه عبدّللا بن الحسن بعينيه و ٰل بواحد ٍة من عينيه و ٰلرءاه ابوه اللهم اٰل ان
يكون رءاه عند علي بن الحسين عليهما السٰلم فان كانا صادقين فما عٰلمةٌ في مقبضه و ما اَث ٌر في
ّللاِ صلي ٰ
ّللا عليه و آله و ان عندي لراية رسول ٰ
ّللا صلي ٰ
موضع مضربه و ان عندي لسيف رسول ٰ
ّللا
ّللا صلي ٰ
عليه َو آله و درعه و ٰۤل ٰمته و ِم ْغفَرهُ فان كانا صادقين فما عٰلمة في درع رسول ٰ
ّللا عليه و
ّللا صلي ٰ
آله و ان عندي لراية رسول ٰ
ّللا عليه و آله المغلبة و ان عندي الواح موسي و عصاه و ان
عندي لخاتم سليمن بن داود (ع) و ان عندي الطشت الذي كان موسي يقرٰب بها القربان و ان عندي
ّللا صلي ٰ
اٰلسم الذي كان رسول ٰ
ّللا عليه و آله اذا وضعه بين المسلمين و المشركين لميصل من
المشركين الي المسلمين ن ٰشابَةٌ و ان عندي لمثل التابوت الذي ۤ
ۤ
المٰلئكة و مثل السٰلح فينا
جاءت به
كمثل التابوت في بني ۤ
اسرائيل في ا ٰ
ت ُوج َد التابوت علي ابوابهم اوتوا النبوة و َمن صار اليه السٰلح
ي بي ٍ
ّللا صلي ٰ
منٰا اوتي اٰلمامة و لقد لبس ابي درع رسول ٰ
ّللا عليه و آله فخطٰت علي اٰلرض خطَطا و

لبستها انا فكانت و ۤقائمنا َمن اذا لب َسها مألها ۤ
انشاء اللٰهو في البصائر عن ضريس الكناسي قال كنت
ِ
ٰ
ٰ
ابوعبدّللا ان عندنا صحف ابراهيم و الواح موسي فقال له ابوبصير ان
عبدّللا عليه السٰلم فقال
عند ابي
هذا لهو العلم قال يا ابامحمد ليس هذا هو العلم انما هو اٰلثرة انما العلم ما يحدث بالليل و النهار يوم
بيوم و ساعة بساع ٍة و في العلل عن الصٰادق
صفحه ١٥٥
ُ
عليه السٰلم في ذكر قميص يوسف عليه السٰلم قال المفضٰل بن عمر ُ
جعلت فداكَ فالي من صار
قلت
هذا القميص قال الي اهله و ك ٰل نب ٰي ورٰث علما او غيره فقد انتهي الي مح ٰم ٍد و آلِ ۪ه اقول و اٰلحاديث في
ذلك كثيرة ج ٰدا في الخصوص و العموم و يكفي في ذلك اٰلشارة مع ان هذا معلوم من احاديثهم عند
جعفر عليه السٰلم قال قال
الشيعة و هي كثيرة مثل ما رواه في الكافي عن عبدالرحمن بن كثير عن ابي
ٍ
ّللا عليه و آله ان ا ٰول وصي كان علي وجه اٰلرض هبة ٰ
ّللا صلٰي ٰ
رسول ٰ
ّللا بن آدم (ع) و ما من نب ٰي
ۤ
مضي ٰاٰل و له وص ٰي و كان جميع اٰلنبياء مائةالف نبي و عشرينالف نبي منهم خمسة اولوا العزم نوح
ان علي ابن ابيطالب (ع) كان هبة ٰ
و ابراهيم و موسي و عيسي و محمد صلي ٰ
ّللا عليه و آله و ٰ
ّللا
ورث علم ما كان قبله من اٰلنبياءۤ
ۤ
َ
اٰلوصياء و علم ما كان قبله اما ان مح ٰمدا
لمحمد (ص) و ورث علم
و المرسلين الحديث  ،و من ذلك ما تق ٰدم في حديث ابان بن عثمه ن عن ابيعب ِد ٰ
ّللا عليه السٰلم حين
ّللا صلٰي ٰ
حضرت رسول ٰ
ّللا عليه و آله الوفاة َو َدعَا عمه العبٰاس بن عبدالمطلب و اميرالمؤمنين عليه
السٰلم و عرض عليهما الوصية و اعتذر العباس و قبل عل ٰي عليه السٰلم فسلٰم اليه خاتمه و المغفر و
الدرع و الراية و القميص و ذاالفقار و السحاب و البرد و اٰلبرقة و القضيب و النعلين و القميصين و
ۤ
العضباء و القصوي و الفرسين الجناح و حيزوم و
القٰلنس الثٰلث و البغلتين الشهبا و ال ُّدلدل و الناقتين
ۤ
حماره عفير و غير ذلك و ك ٰل ذلك معهم عليهم السٰلم مع ما ترك جميع اٰلنبياء عليهم السٰلم مما
ثر و قد تق ٰدم و اٰلبرقة ثوب طويل من الجنٰة يضيء بنور يكاد يخطف
يع ٰدونه ميراثا من علم َو اَ ٍ
اٰلبصار يشد بها وسطه مكان المنطقة و تفسير الشارح (ره) الجفر اٰلحمر انه من جميع حروف
التهجي بخٰلف اٰلبيض فانه من النورانية
صفحه ١٥6
المذكورة في ۤ
ُ
سمعت
اوائل السور ٰلينطبق علي اكثر رواياتهم ففي الكافي عن الحسين بن ابيالعٰل قال
ٰ
ان عندي الجفر اٰلبيض قال ُ
اباعبدّللا عليه السٰلم يقول ٰ
قلت و اي شيء فيه قال فيه زبور داود و تور هية
موسي و انجيل عيسي و صحف ابراهيم و الحٰلل و الحرام و مصحف فاطمةَ عليها السٰلم ماازعم ٰ
ان
فيه قرءانا و فيه ما يحتاج الناس الينا و ٰلنحتاج الي احد حتي فيه الجلدة و نصف الجلدة و ربع الجلدة و
ارش الخدش و عندي الجفر اٰلحمر ُ
قلت و اي شيء في الجفر اٰلحمر قال السٰلح و ذلك انٰما يفتح لل ٰدم
يفتحه صاحبُ السيف للقتل الحديث  ،و ما د ٰل عليه هذا الحديث مخالف لما ذكره ٰلنه قال عليه السٰلم
ۤ
اٰلنبياء (ع) و هو رحمه ٰ
ٰ
ّللا مال الي انه ما اخذ من الحروف النورانية
ان الجفر اٰلبيض فيه كتب
خاصة و ذكر عليه السٰلم ان الجفر اٰلحمر فيه السٰلح يعني حكم القصاص و اقامة الحدود و احكام
ّللا عليه و آله ٰليفتحه اٰل صاحب السيف و هو ۤ
ّللا صلٰي ٰ
الجهاد و انه بعد ما ختمه رسول ٰ
القائم عليه
السٰلم و السيف ذوالفقار و هو كناية عن الجهاد في سبيل ٰ
ّللا او سيف الحدود و القصاص او كناية عن
ّللا لومة ٰۤل ٍئم و هو رحمه ٰ
القدرة و التسلط او عن انه ٰلتأخذه في ٰ
ّللا جعله المأخوذ من جميع حروف
التهجي .
قال عليه السٰلم  :و اياب الخلق اليكم و حسابهم عليكم ،

ۤ
ت و في هاٰلخرة ٰلجل الحساب كما
قال الشارح (ره) اي رجوعهم في الدنيا ٰلجل
المسائل و الزيارا ِ
ه
روي عنهم عليهم السٰلم انٰهم الميزان اي الحقيقي او الواقعي او في اٰلخرة بقرينة و حسابهم عليكم كما
ان الينا اي الي ۤ
ان علينا حسابَهُم و روي في اٰلخبار الكثيرة ٰ
اوليائنا بقرينة الجمع ايابهم ثم ٰ
قال تعالي ٰ
ان
ۤ
الخٰلئق يوم القيمة اليهم و ٰل استبعاد في ذلك كما ان ّللاٰ
ساب
ِح َ
صفحه ١٥٧
ۤ
ۤ
ۤ
اٰلوصياء و الجوارح مع انه قال تعالي و كفي ب ٰ
الل
اٰلنبياء و
المٰلئكة و
تعالي قرٰر الشهود عليهم من
ۤ
شهيدا و هو القادر الديان يوم القيمة و يمكن ان يكون مجازا باعتبار حضورهم مع اٰلنبياء عند محاسبة
ٰ
ّللا ايٰاهم انتهي .
ان ٰ
اقول قد تقرٰر في ادلٰة الكتاب و السٰنة في بواطن التفسير و في دليل الحكمة ٰ
ّللا سبحانه ٰليجري
افعاله في المفعوٰلت ٰاٰل علي ما هي عليه م ٰما ينبغي لها و يمكن فيها حين كونها و ذلك ٰليجري علي
جهة قسرها بل تكون في تكوينه لها مختارة و يلزم من ذلك ٰ
ان اَ ْفعالها تصدر عنها علي جه ِة اٰلختيار و
الجبْل بسكون ۤ
الباء فهو ما يظهر لك في بادي الرأي و لو نظرتَ
ما تراهُ في بعضها من
اٰلضطرار اَ ِو َ
ِ
بالعين الحديدة ظهر لك انٰه ليس في شيء من الموجودات قسر اصٰل بل كلٰها علي اٰلختيار في صنع ٰ
ّللا
تعالي لها و في صن ِعها ٰلفعالها و ما يَصْ ُد ُر عنها و ذلِكَ شيء تكون به و تكون فيه َو لَ ْي َس ْ
ت شيئا قَب َْل
بدئِها و اَ ٰو ُل ذكرها و هو سبحانه ذكرها باٰلختيار و اذا اردتَ معرفة كونها مختارة في كل حال فعليك
بما كتبناه في الفوائد فاطلبه لتعرف حقيقة ما ذكرنا ثم انه ج ٰل و عٰل ن ٰزلها من منازل ذكرها اٰل ٰول في
مراتب التكوين علي حسب قبولها من ۤ
عطائه لمتع ِدم في جميع احوالها اوا ِم َرهُ بما فيه نجاتها و نواهيه
ْ
نفسها ٰلنها صنع المختار بالصنع اٰلختياري كذلك افعالها
عما فيه هٰلكها و هي كما
كانت مختارة في ِ
مختارة في نفسها و في تعلٰقاتها ٰلنها صنع المختارين بالصنع اٰلختياري و ل ٰما كان الشيء المختار اذا
لميمنعه مانع من مقتضي اختياره ٰليميل ٰاٰل الي ما يٰليمه و كان ٰليٰليم الشيء ٰاٰل ما كان احدهما من
هاٰلخر او ٰلزما له او متق ٰوما به او مستم ٰدا منه و مستعينا به و كان كل ما سواهم عليهم السٰلم من ۤ
سائر
فضل خَ يْرهم مستغنِيا بهم او متق ٰوما بالٰلزم لهم ٰلزما له
متقوما بهم مستم ٰدا من
الخلق ا ٰما ٰلزما لهم ِّ
ِ
ۤ
كسائر
صفحه ١٥٨
بفاضل ُوجُو ِد شيعتهم من جهة ۤ
ۤ
شمائلِ ِه ْم وجب في الحكمة رجوع الخلق اليهم
اعدائهم فانٰهم ماوجدوا اِ ٰٰل
ِ
كل واحد من الخلق يرجع بحكم التمكين و اٰلختيار الي مبدئه منهم عليهم السٰلم و ل ٰما ثبت بالدليل كما
اشرنا اليه فيما تقدم و قد يأتي ٰ
ان المخلوق من حين ذكره اٰل ٰول الذي هو مبدء شيئيٰته الي ان يعو َد اليه
محتاج في ۤ
ٰ
حال هو مكلف محصو ٌر باٰلوامر و
بقائه الي الم َد ِد و في جميع تلك المراتب في كل ذرٰة و ٍ
النَّواهي في غيبِ ۪ه و شها َدتِ ۪ه َو بَيَّنَّا َسابقا اَ َّن ك ٰل ذرٰة في الوجود التكويني و التشريعي انٰما يوج ُدها ٰ
ّللا
مانينَ لك ٰل ما
سبحانه عنهم و لهم و قد انهي علمها اليهم في ك ٰل شيء من الوجودين و قد جعلهم سبحانه ۪
شاء اي مق ٰدرين كما تق ٰدم عند ذكر بعض ۤ
ۤ
دعاء شهر رجب في بيان و مناة و اذواد وجب في الحكمة
ّللا لمن وفٰقه ٰ
اٰللهيٰة ان يكون حسابهم عليهم و هذا بحمد ٰ
ّللا لفهم ما كشفنا له من الس ٰر واضح ليس عليه
غبار بل ضروري ٰلولي اٰلبصار الذين يفرقون بتوفيق ٰ
ّللا بين الليل و النهار و ذلك لبيانهم لهذا المعني
في احاديثهم في بواطنها و في ظواهرها اٰلخبار عنه كثير فمنه ما في الكافي عن الباقر عليه السٰلم اذا
ّللا اٰلولين و هاٰلخرين لفصل الخطاب ُد ِع َي رسول ٰ
كان يوم القيمة و جمع ٰ
ّللا (ص) و اميرالمؤمنين
ۤ
ُكسي رسول ٰ
(ع) في ه
ۤ
تضيء ما بين المشرق و المغرب و يكسي عل ٰي (ع) مثلها و
خضراء
ّللا (ص) حلٰة

يكسي رسول ٰ
ۤ
يضيء لها ما بين المشرق و المغرب و يكسي عل ٰي (ع) مثلها ثم
ّللا (ص) حلٰة ورديٰة
يصعدان عندها ثم يُدعَي بنا فيدفع الينا حساب النٰاس و نحن ٰ
النار
اهل
اهل الجن ِة الجنٰةَ و َ
وّللاِ ندخل َ
ِ
النار و عن الكاظم عليه السٰلم الينا اياب هذا الخلق و علينا حسابهم فما كان لهم من ذنب بينهم و بين
َ
ٰ
ٰ
ّللا عز و جل حتمنا علي ّللا في تركه لنا فاجابَنا الي ذلك و ما كان بينهم و بين الناس استوهبناه منهم و
اجابوا الي ذلك و ع ٰوضهم ٰ
ّللا عز و ج ٰل و في اٰلمالي عن الصادق عليه السٰلم قال اذا كان يوم القيمة
و ٰكلنا ٰ
ّللا بحساب
صفحه ١٥٩
شيعتنا فما كان ٰللِ سألنا ه ٰ
ّللاَ ان يهبه لنا فهو لهم و ما كان لنا فهو لهم اقول و اٰلحاديث في هذا المعني
متكثٰرة و انٰهم عليهم السٰلم اليهم يرجع حكم هاٰلخرة كما يرجع حكم الدنيا و قد دل عليه العقل السليم و
النقل في الكتاب العزيز ورد في تأويل قوله تعالي و اليه يرجع اٰلمر كلٰه ما معناه ان الضمير في اليه
للولي و الضمير في فاعبده ٰلل سبحانه و معني ذكر عبادته تعالي بعد ذكر رجوع اٰلمر كله الي الولي
ّللا بهذا اٰلعتقاد و هذه المعرفة ٰلن ذلك افضل عباد ِة ٰ
عليه السٰلم ان المراد فاعبد ٰ
ّللا تعالي و اشرفها و
احبٰها اليه فانه جل و عٰل يقبلها من العبد اْلتي علي ما هو عليه و روي الفقيه ابوالحسن محمد بن احمد
بن علي بن الحسين بن شاذان رحمه ّللا في كتابه الذي جمع فيه مائة منقبة و فضيلة ٰلهل البيت عليهم
السٰلم كلها من طرق ۤ
العا ٰمة باسناده الي الحارث و سعد بن قيس عن علي بن ابيطالب (ع) قال قال
ّللا عليه و آله انا واردكم علي الحوض و انت يا علي الساقي و الحسن ۤ
ّللا صلي ٰ
رسول ٰ
الرائد و
الحسين هاٰل ِمر و علي بن الحسين الفارط و محمد بن علي الناشر و جعفر بن محمد الَسائق و موسي بن
جعفر محصي المحبٰين و المبغضين و قامع المنافقين و علي بن موسي الرضا منير المؤمنين و محمد
بن علي منزل اهل الجنٰة في درجاتهم و علي بن محمد خطيب الشيعة و مز ٰوجهم الحورالعين و الحسن
ّللا اٰل لمن ۤ
يستضيئون به و الهادي شفيعهم يوم القيمة حيث ٰليأذن ٰ
ۤ
يشاء و
بن علي سراج اهل الجنٰة
ّللا صلي ٰ
عبدّللا بن عمر بن الخطٰاب قال قال رسول ٰ
ٰ
ّللا عليه و
يرضي و باسناده قال حدثنا محمد بن
آله لعلي بن ابيطالب (ع) يا علي انا نذير ا ٰمتي و انت هاديها و الحسن قائدها و الحسين ساقيها و علي
بن الحسين جامعها و محمد بن علي عارفها و جعفر بن محمد كاتبها و موسي بن جعفر محصيها و
علي بن موسي الرضا معبٰرها و ُمنجيها و طارد مبغضيها
صفحه ١6٠
و ُمدني مؤمنيها و محمد بن علي ۤقائمها و ساقيها و علي بن محمد ۤ
سائِرها و عالمها و الحسن بن علي
الهادي ناديها و معطيها و ۤ
القائم الخلف ساقيها و مناشدها ٰ
ت للمتوسٰمين ،
ان في ذلك هٰليا ٍ
اقول ما دل عليه هذان الخبران و غيرهما مما يوهم اختصاص ك ٰل واحد منهم عليهم السٰلم بشيء من
انواع الحساب و المجازاة و اٰلعمال ليس لعدم صلوحه لغيره و عدم احاطته ٰلن كل واحد منهم يقوم
بكل شيء ٰلنه الهيكل اٰلعلي و القلب الواسع في قوله تعالي ماوسعني ارضي و ٰل ۤ
سمائي و وسعني
قلبُ عبدي المؤمن و لكن ل ٰما ظهروا في الهياكل المتع ٰد َد ِة مع انهم شيء واحد ٰل كثرةَ فيه ٰاٰل من جهة
تغاير المكان و الوقت و الجهة و الرتبة بنسبة بعضهم الي بعض و ٰاٰل ففي الحقيقة كما ان كمهم و كيفهم
واحد كذلك هذه اٰلربعة بل لو قلتَ مع كمال التساوي و التعادل ان كمهم و كيفهم ايضا مختلفان بالنسبة
صدقتَ فقد روي عن الصادق عليه السٰلم و قد ُسئِل عن اٰلئمة (ع) بعضهم اعلم من بعض فقال نعم و
بالحٰلل و الحرام و تفسير القرءان واحد رواها الحسن بن سليمن الحلي في مختصر ۤ
بصائر سعد
علمهم
ِ
بن عبدّللا فل ٰما ظهروا في الهياكل المتع ٰدد ِة ٰلختٰلف المشخصات في الجملة اقتضت تلك الخصوصيٰات

ٰلن ۤ
ترجيح صف ٍة من صفاته تقتضي الحكمة اغلبيٰة ظهوره بها و قد يظهر بغيرهَا َّ
سائر الصفات كلٰها
تقتضيها تلك الخصوصيٰات ايضا ٰاٰل ٰ
ْض في الجملة و
ان الترجيح ٰلرجحية بعض المشخصات َعلَي بَع ٍ
ٰاٰل فكلٰها عنده ۤ
سواء ٰ
ٰلن حكمه عليه السٰلم مع باقيهم عليهم السٰلم ليس كحكم واحد من الناس مع الباقي
ٰ
ٰلن المشخصات المقتضية فيهم للتع ٰدد ضعيفة ج ٰدا لش ٰدة اٰلتحاد بينهم ٰلنهم نور واحد و عقلهم واحد و
نفسهم واحدة و لهذا ٰليَقَ ُع بَيْنهم اختٰلف اصٰل ٰل في علم و ٰل اعتقاد و ٰل حكم و ٰل قول و ٰل عمل و ٰل
حال
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من اٰلحوال و انما يظهرون اٰلختٰلف لحكم ٍة يقصدونها و ذلك لش ٰدة وحدتهم كالذات الواحدة هي
واحدة و فعلها واحد و انٰما يتعدد الفعل و يختلف باختٰلف المتعلقات َو هاٰلثار بخٰلف ۤ
سائر الناس و
كون بعضهم اعلم من بعض ٰلينافي اتٰحاد ذواتهم ٰلنهم في مقَام التساوي شيء واحد و الزيادة شيء
آخر كالتسعة فانٰها عين التسعة التي في العشرة و زيادة الواحد ٰلتوجب تغاير التِسعتَي ِْن فاذا عرفتَ ما
ذكرناه ظهر لك ان المراد من قوله (ع) و اياب الخلق اليكم و حسابهم عليكم اْلياب اليهم يعني الي كل
واحد و كذلك الحساب ٰل ان المراد ان الخلق يؤبون الي بعض او بعض الخلق الي بعض و بعض الي
بعض آخر
بعض آخر و ٰل ان حساب الخلق علي بعض منهم او بعض الخلق علي بعض و بعض علي
ٍ
ٍ
و ان آب البعض او الكل الي بعض منهم او حاسب البعض او الكل بعض منهم لما قلنا في ترجيح
بعض الصفات باعتبار المتعلٰق ٰ
ٰلن الواحد منهم عين الكل و البعض نفس البعض هاٰلخر و كل واحد
منهم عليهم السٰلم علٰة ۤتا ٰمة لجميع الخلق اذ ٰل كثرة فيهم اصٰل ٰلنهم نور واحد فلو قال كل واح ٍد منهم
اياب الخلق ال ٰي و حسابهم َعلَ ٰي لكان قوله صدقا بل حقٰا ثم اذا قلنا لك ان اياب الخلق اليهم نريد به ان
كل فر ٍد من جميع من سواهم من جماد و نبات و حيوان متوجٰه في سيره اليهم ٰلنهم باب ٰ
ّللا سبحانه َو
ذلك كاٰلشعة من السراج فان كل جز ٍء متوجٰه الي الشعلة المضيئة التي هي وجه النار ۤ
الغائبة التي
ٰلن الشعلة التي هي وجه النار ۤ
ٰلتدرك و ليس لها تحقٰق و ٰل وجو ٌد ٰاٰل بذلك التوجٰه ٰ
الغائبة تمد اٰلشعة
ۤ
بقاؤها فكذلك ۤ
بما به ۤ
سائر الخلق فانهم عليهم السٰلم يمدونهم بما به بقاؤهم ٰلنهم عليهم السٰلم وجه ٰ
ّللاِ
ۤ
الغائب عن ادراك اٰلبصار و كذلك اذا قلنا ان عليهم حسابهم نريد ان ك ٰل فرد من الخلق من جماد و
نبات و حيوان حسابه عليهم ٰلنه تنقٰٰلتُه في اٰلياب اليهم حتٰي انٰك
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لتحاسب نفسك عن شيء ما او يحاسبُك مثلك كذلك و لو كشف لك رأيت الذي يحاسبُك الول ٰي باذن ٰ
ّللا
ۤ
الخاصٰة و هو تأويل قوله تعالي و لقد خلقنا اٰلنسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب اليه من
حبل الوريد اذ يتلقٰي المتلقٰيان عن اليمين و عن الشمال قعيد مايلفظ من قول اٰل لديه رقيب عتيد و
بالجملة فهنا اسرار ٰلتسعها الدفاتر و ٰل تكاد تميٰزها الخواطر .
ۤ
قال عليه السٰلم  :و فصل الخطاب عندكم و آيات ه ٰ
ّللا لديكم و عزائمه فيكم ،
قال الشارح (ره) و فصل الخطاب عندكم اي الخطاب الذي يفصل به بين الحق و الباطل كما كان
ۤ
ٰلميرالمؤمنين صلوات ٰ
الوقائع و اٰلحكام فانه كان يحكم في كل واقع ٍة بخٰلف حكمه في
ّللا عليه في
ان ٰلل تبارك و تعالي في كل واقعة حكما ۤ
هاٰلخرة و روي عنهم ٰ
خاصٰا بها و سيجيء بعضها و يمكن
ۤ
المسائل فانٰه كان لهم في كل مسئل ٍة دليٰل قطعيٰا يفرق بين الحق و الباطل كما
التعميم بحيث يشمل جميع
ۤ
ٰ
يظهر من اٰلخبار و آيات ّللا لديكم و هي اما المعجزات التي اعطيت جميع اٰلنبياء (ع) و غيرها التي
كانت بايديهم و يظهرونها بحسب المصالح او هاٰليات القرءانية كما انزلت مع تفاسيرها و محل نزولها

و ناسخها و منسوخها و غير ذلك او اٰلعم لو لمندخل هاٰليات في المعجزات و ٰاٰل فكل آية بما فيها من
ّللا تعالي و علي صدق من ارسل اليه و من يبيٰنها و كتب ۤ
ۤ
الحقائق الكثيرة تد ٰل علي انها من ٰ
العا ٰمة و
ۤ
الخاصٰة مشحونة بذكر معجزاتهم مع ان ما وصل الينا بالنظر الي ما لميصل الينا باعتبار حرق كتبنا
كالقطرة بالنظر الي البحر و كذا ما اظهروه بالنظر الي ما لميظ ِهرُوهُ و ۤ
عزائمه فيكم اي الج ٰد و الصٰبر
ۤ
و الصدع بالح ٰ
بالعزائم دون الرٰخص او الواجبات الٰلزمة غير المر ٰخص في تركها
ق او كنتم تأخذون
من اٰلعتقاد بامامتهم
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و عصمتهم و وجوب متابعتهم و مواٰلتهم ه
باٰليات و اٰلخبار المواترة او اٰلقسام التي اقسم ٰ
ّللا تعالي
ۤ
العزائم او آياتها نزلت فيكم او قبول الواجبات
بها كالشمس و القمر و الضحي بكم او لكم او السور
ٰ
الٰلزمة بمتابعتكم او الوفا بالمواثيق و العهود اٰللهيٰة في متابعتكم انتهي .
اقول فصل الخطاب الفَصل بين اثنين و الخطاب توجيه الكٰلم نحو الغير لٰلفهام و قد ينقل الي الكٰلم
الموجٰه نحو الغير و قيل فصل الخطاب هو فصل الخصام بتمييز الح ٰ
ق عن الباطل و قيل الكٰلم
الم ْفصول الٰذي ٰليشتَبِهُ علي السَّا ِمع و روي في عيوناٰلخبار عن الرٰضا عليه السٰلم انٰه معرفة
ت و في الجوامع عن عل ٰي عليه السٰلم هو قول البَيِّنة عَلي ال ُم َّد ۪عي و اليمين علي الم ٰدعَي عليه و
اللُّغَا ِ
في الكشاف و قيل للكٰلم البيٰن فصل بمعني المفصول كضرب اٰلمير ٰلنٰهم قالوا كٰلم ملتبس و في
بعض فمعني فصل
كٰلمه لبس و الملتبس المختلط فقيل في نقيضه فصل اي مفصول بعضه من
ٍ
الخطاب البيٰن من الكٰلم المل ٰخص الٰذي يتبيَّنهُ من يخاطب به ٰليلتبس عليه و من فصل الخطاب و
مل ٰخصه اَن ٰليخطي صاحبه ۤ
مظا ٰن الفصل و الوصل فٰليقف في كلمة الشهادة علي المستثني منه و
ٰليتلو قولَه فويل للمصلٰين ٰاٰل موصوٰل بما بعده و ٰل و ٰ
ّللاُ يعلم و انتمحتٰي يصله بقوله ٰلتعلمون و نحو
ذلك و كذلك ۤ
مظا ٰن العطف و تركه و اٰلضمار و اٰلظهار و الحذف و التكرار و ان شئت كان الفصل
بمعني الفاصل كالصوم و الزور و اردتَ
بفصل الخطاب الفاصل من الخطاب الذي يفصل بين
ِ
ۤ
الصحيح و الفاسد و الح ٰ
ق و الباطل و الصواب و الخطاء و هو كٰلمه في القضايا و الحكومات و تدابير
الملك و المشورات و عن علي بن ابيطالب (ع) هو قوله البيٰنة علي الم ٰدعي و اليمين علي الم ٰدعَي
عليه و هو من الفصل بين الح ٰ
ق و الباطل و يدخل فيه قول بعضهم ا ٰما بعد ٰلنه يفتتح اذا تكلٰم في اٰلمر
الذي
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ّللا و تحميده فاذا اراد اَ ْن يخرج الي الغرض المسوق اليه فصل بينه و بين ذكر ٰ
له شأن بذكر ٰ
ّللاِ بقوله
ب القص ُد الذي ليس فيه اختصار مخ ٰل و ٰل اشباع مم ٰل و منه ما ۤ
جاء في
اما بعد و يجوز ان يراد بالخطا ِ
ْ
ّللا صلي ٰ
صفة كٰلم رسول ٰ
ْ
ّللا عليه و آله فصْ ٌل ٰل نز ٌر و ٰل هَذر انتهي .
معان ظاهرة و معان
اقول جميع ما نقل في معني فصل الخطاب صحيح عندي ٰل ريب فيه لكن له
ٍ
ۤ
باطنة فالظاهرة كما ذكر من الفصل بين شيئين من الكٰلم عند اٰلنتقال من الكٰلم اٰل ٰول الي الثاني سواء
كان با َ َّما بع ُد و بع ُد اَ ْم ٰل و الباطنة علي ۤ
انحا ٍء متع ٰدد ٍة منها ما روي انه قال اميرالمؤمنين عليه السٰلم
فان معناه يفصل بين الح ٰ
البٰينة علي الم ٰدعي و اليمين علي الم ٰدعي عليه ٰ
ق و الباطل ٰلن المعني علي
ظاهره ٰ
ان خطاب الم ٰدعي للم ٰدعي عليه بطلب ما ي ٰدعيه و انكار المدعي عليه لذلك متٰلزمان علي
ه
ٰ
ُ
الثبوت و النفي فيفصل هذا الحكم بين هذين المتٰلزمين و هو خطابُ كلٍّ منهما لٰلخر و علي انه معرفة
اللغات انه معرفة المراد منها ا ٰما بترجمة اللغة بلغ ٍة يفه ُمها من يوجٰه الخطاب اليه من لغته او غيرها

م ٰما يفهمها او معرفة حال ذلك الخطاب و هو ترجمة ذلك الخطاب بخطاب يكون صدقا بمطابَقته للواقع
اوْ حقٰا بمطابقة الواقع لَهُ َس ۤ
الواقِع واقعيٰا وجوديٰا او شرعيٰا مثٰل انٰهُ عَلي قول اميرالمؤمنين
واء كان َ
طاب الم ٰدعي طلب الشيء و المنكر ينفيه و حال الخطاب فيهما الصَّادق المطابق
عليه السٰلم اَ َّن ِخ َ
للواقع الوجودي اَ ِو ال ٰشر ِعي هو ما يقتضي ايراد البيٰنة من الم ٰدعي ٰلثبات طلبه و ايقاع اليمين منَ
عدم بيٰن ِة الم ٰدعي لنفي دعواه و البيٰنة المقبولة من الم ٰدعي او اليمين ِمنَ ْالمن ِك ِر ترجمتا تلك
المن ِكر عن َد ِ
ٰ
الحال و الحاكم هو العارف بهذه اللغات فا ِ ْن توفرت دواعي النور كان الواقعي الوجودي و ٰاٰل كان
الشرعي و علي انه فصل الخصام فالمراد به ما هو اع ٰم
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من الدعاوي فيدخل فيه ما اختُلف فيه انه ح ٰ
اختص ُموا في
ق او باطل كما في قوله تعالي هذان خصمان
َ
ۤ
ق من الباطل بالحجة او بانقطاع الباطل او سلطانه او بظهور الح ٰ
ربٰهم و المميٰز للح ٰ
ق او بق ْتل القائلين
بالباطل جميعا َو اَ ْمثال ذلك هو فصل الخطاب المميٰز بين الح ٰ
ق و الباطل و ك ٰل ما كان بهم او منهم او
ِ
نهي و صنع و
و
امر
من
لهم
ا
م
م
تحته
ما
و
فوقه
ما
و
بل
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مقام
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ا
م
ٰ
عنهم م ٰ
ٍ
ٍ
باللِ او هو قول ٰ
ّللاِ و ٰ
تقدير في ُك ٰل شي ٍء فهو من فصل الخطاب الذي عندهم ٰلنٰه قولهم عن ٰ
ّللاِ الح ٰ
ق انٰه
ٍ
ٰ
ُ
بلفظ من اللفظ المعروف فهو
كان
فان
الخطاب
فصل
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ٍ
َ
ۤ
بلفظ من اللفظ الذي لميكن مر ٰكبا من الحروف الهجائيٰة و انما هو من
الظاهر المشار اليه و ان كان ٍ
الحروف الكونيٰة علي اي نحو كان فهو الباطن .
بخٰلف حكمه في
و قول الشارح (ره) فانه يعني اميرالمؤمنين عليه السٰلم كان يحكم في كل واقعة
ِ
الحكم لميصح معناه ٰلنه ان اراد
هاٰلخرة مدخول ٰلنه ان اراد بقوله بخٰلف مطلق المغايرة او بعكس
ِ
ه
باٰلخرة هي الواقعة اٰلولي من غير اختٰلف لميص ٰح مثل ذلك ٰلن هذا خٰلف الصواب كيف و
قد روي عنه عليه السٰلم انه قال ما معناه لو سألتني عن مسئلة و سألتني عنها بعد سنة لماحكم فيها ٰاٰل
ُ
حكمت فيها اَ ٰوٰل و ان اختلفت الواقعتان و لو باختٰلف موضوعها او محمولها او وقتها او غير ذلك
بما
ٰ
امر يصلح
مما يوجب تغيير متعلق الحكم و لو بشيء ما وجب تغيير الحكم و ليس في ِ
مثل هذا عظيم ٍ
دليٰل لكون كٰلمه يفصل به الخطاب لتمييز الخطأ و الصٰواب و ان كانت جميع احكامه كذلك لكن ٰليقال
اِ ٰن كٰلمه يفصل بين الحق َو الباطل ٰ
ٰلن له في كل واقع ٍة حكما غير حكم اٰلخري نعم يقال ان له في كل
واقع ٍة حكما يفصل به بين الحق و الباطل ٰل ان له حكما فيها مخالفا لحكمه في اٰلخري .
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ّللاِ ل َديْكم و كذا في قوله عليه السٰلم و ع ۤ
آيات ٰ
ُ
زائمه
و قول الشارح (ره) في بيان قوله عليه السٰلم و
فيكم صحيح متين و ان كان علي ما سلكنا في هذا الشرح يكون ما ذكره ظاهريٰا و هذا يفهم م ٰما ذكرناه
آيات ٰ
ُ
مرارا و نحن نشير الي شيء يكون اصٰل لكٰلمه و ان كنٰا ذكرناه سابقا فنقول قوله (ع) و
ّللاِ
يعني بها المعجزات الٰتي اجراها ع هَلي اَيْدي اَ ْن ۤ
ص ِّدقَة لدعو هيهُ ْم و الٰتي لميظهرها ٰلح ٍد
بيائه عليهم السٰلم ُم َ
اٰلنبياء و اجراها لهم و جعلهم يتصرٰفون في الوجود كيف ۤ
ۤ
شاؤا بل ورد عنهم عليهم السٰلم اذا شئنا
من
ۤ
ۤ
ٰ
ٰ
َّ
شاء ّللا و ذلكَ من اثر ما آت هيهم ّللا من اٰلسْم اٰلكبر الذي ٰلتسعه اٰلرضُ و ٰل السٰما ُء ِٰلَنهُ هو اٰلسم
الَّذي استوي به الرحمن علي العرش فصار العرش غيبا فيه فاعطي ذلك اٰلس ُم ٰ
باللِ ك ٰل ذي ح ٍّ
ق حقٰه و
ق رزقهُ و هو مقامه اٰلعلي الذي ٰل فرق بينه و بينه ٰاٰل انه عبدهُ و خلقه و هو
سا َ
ق با ِ ْذنِه الي كلِّ مخلُو ٍ
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
علٰة اقتضاء ذواتهم عند ميلها الي شيء من اٰلشياء انفعاله بما شاءت كيف شاءت و ان كان خارقا
ٰلنسها بوقوعه بتوفٰر اسبابه و الخارق
لل َعادة ٰلن الجاري علي العادة انٰما تسهٰل صدوره علي النفوس ِ

ُ
الذات كاملة بقابليٰتها او ب ُمتَ ٰم ٍم
للعادة انٰما استصعبت النفوس صدوره لعدم امكان اَ ْسبَابِ ۪ه عَادة فاذا كانت
ۤ
ٰلقتضائها سببيٰة ذلك بحيث تكون بما فيها ۤتا ٰمة للعلٰيٰة الموجبة لصدوره كان وقوع ذلك الشيء من
المعتاد و د ٰل وقوعه علي كمال ُمقتضي ذلك كماٰل خارجا عن ۤ
ابناء ذلك النوع و علي ان ذلك لو كان
ابناء ذلك النوع لعدم تجويز وقوع مثل ذلك ِم ْن شخص من ۤ
من نفس ذلك المقتضي لماكان من ۤ
ابناء ذلك
ٰليمكن وقو ُعه من مثله من ۤ
جنسه د ٰل علي ٰ
ُ
ان ذلك
خارق
ابناء ِ
النوع فلما وقع من ذلك الشخص ام ٌر ِ
ه
بنفس ۪ه َو انٰما هو من فعل ٰ
ّللا سبحانه تصديقا لذلك الشخص فيما ي َّد ۪عيه ٰلنه سبحانَه اذا اراد
ليس من فعله ِ
من عباده شيئا من التكاليف ٰل بُ ٰد
صفحه ١6٧
من تعريفهم و ٰليمكن علي مقتضي الحكمة في الخلق ٰاٰل بواسطة من هو من جنسهم و لوٰل ذلك اٰلمر
ۤ
اجراؤه علي يد المبطل ٰلن ذلك تفويت
الخارق للعادة لماحصل فرق بين المحق و المبطل و ٰليجوز
للغَرض المطلوب و ذلك الكمال المقتضي لما ذكر لو جاز ان يوضع في محلٍّ ٰليكون صالحا له لكانت
افعاله جارية علي خٰلف الحكمة و يلزم منه بطٰلن التكاليف و النظام بل يجب ان يكون المح ٰل مجانسا
ۤ
حيث يجعل رسالَته  ،هفايات ٰ
للحال كما قال تعالي ٰ
ُ
ٰلنبيائه
ّللا التي هي المعجزات اظهرهَا بِه ْم
ّللا اعلم
ۤ
ۤ
عليهم السٰلم لتصديقهم في اظهار امر وٰليتهم اوْ لهم ٰلعٰلء كلمتهم و تأسيس مدائحهم الٰتي تُتلي با َ ْل ِسنَ ِة
الخٰلئق و حركات اجسامهم و نفوسهم و عقولهم بنشر ۤ
ۤ
الثناء عليهم فتكون لديهم ٰلنٰها صفاتهم و
اعمال
ِ
آثار افعالهم بل مظاهرهم و صور افعالهم و امثالهم و هي آياتهم و صورهم قال علي عليه السٰلم في
ُ
صرت انا صاحب النشر و
بيان معرفته بالنورانيٰة بعد كٰلم طويل و صار مح ٰمد صاحب الجمع و
ُ
صرت انا صاحب النار اقول لها خذي هذا ( َو َذري هذا ظ ) و صار
صار محمد صاحب الجنٰة و
صرت انا صاحب الع ٰدة و انا صاحب اللوح المحفوظ الهمني ٰ
ُ
ّللاُ عز و جل علم
محمد صاحب الرجفة و
ما فيه نعم يا سلمن و يا ُج ْندَب و صار محمد يس و القرءان الحكيم و ۤن و القلم و طه ماانزلنا عليك
ُ
صرت انا صاحب هاٰليات و صار محمد خاتم النبيين
القرءان لتشقي و صار محمد صاحب الدٰلٰلت و
ُ
صرت انا خاتم الوصيٰين و انا الصراط المستقيم و انا النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون و ٰل احد
و
وٰليتي الي ان قال يا سلمه ن و يا جندب قاٰل لبيك يا اميرالمؤمنين قال (ع) انا الذي حملتُ
اختلَف ٰاٰل في َ
ُ
ُ
جاوزت
اخرجت يونس من بطن الحوت باذن ربي و انا الذي
نوحا في السفينة بامر ربٰي و انا الذي
موسي ابن عمران باذن ربٰي و انا الذي اخرجتُ
صفحه ١6٨
ابراهيم من النار ْ
باذن ربٰي الي ان قال و انا عذاب يوم الظلٰة و انا المنادي من مكان قريب قد
سمعها قد سمعها اي الصيحة اشارة الي قوله تع يوم يسمعون الصيحة بالحق . ١2 ،
الخضر عالم
قوم الجبٰارين و المنافقين بلغاتهم و انا ِ
الثقٰلن الجن و اٰلنس و فهمه قوم انٰي َٰلُ ْس ِم ُع ك َّل ٍ
موسي و انا معلٰم سليمن و داود و انا ذوالقرنين الي ان قال و انا تكلٰمت علي لسان عيسي بن مريم في
انتقلت في الصور كيف ۤ
ُ
اشاء
المهد و انا آدم و انا نوح و انا ابراهيم و انا موسي و انا عيسي و انا مح ٰمد
َمن رءاني فقد رءاهم و من رءاهم فقد ۤ
ُ
ي الناس و
رءاني و لو
ظهرت للناس في صور ٍة واحد ٍة لهلكَ فِ َّ
قالوا هو ٰليزول و ٰليتغيٰر و انٰما انا عبد من عباد ٰ
ّللا ٰلتس ٰمونا اربابا و قولوا في فضلنا ما شئتم فانكم
ّللاِ و ۤ
ّللاِ و ۤ
خلفاؤه و امن ۤاء ٰ
دٰلئله و حجج ٰ
آيات ٰ
لمتبلغوا كنهَ ما جعله ٰ
ُ
ّللا و
ّللا لنا و ٰل معشار العشر ٰلنٰا
يعذب ٰ
ّللاِ بنا ٰ
ّللاِ و لسان ٰ
ّللا و عين ٰ
ائ ٰمتهُ و وجه ٰ
ّللا عباده و بنا يثيبُ و من بين خلقه طَهٰرنا و اختارنا و
اصْ طفانا و لو قال ۤقائل ل َم و كيف و فيم لكفر ٰلنه ٰليُسئل عما يفعل و هم يسئلون يا سلمن و يا جندب

ُ
ٰنت و فس ُ
ق بما بي ُ
قاٰل لبٰيك يا اميرالمؤمنين (ع) قال (ع) َمن آمن بما ُ
شرحت و
ٰرت و
قلت و ص ٰد َ
ٰ
ُ
اوضحت و ن ٰو ُ
ُ
ٌ
ممتحن امتحن ّللاُ قلبه لٰليمان و شرح صدره لٰلسٰلم و هو
برهنت فهو مؤمن
رت و
عارف مستبصر قد انتهي و بلغ و كمل و من شك و َعنِد و جحد و وقف و تحيٰر و ارتاب فهو مقصٰر و
ُ
ناصب يا سلمن و يا جندب َ
اميت باذن ربٰي و انا انبٰئكم
قاٰل لبٰيك يا اميرالمؤمنين قال (ع) انا احيي و
ۤ
بما تأكلون و ما ت ٰدخرون في بيوتكم باذن ربٰي و انا عالم بضمائر قلوبكم و اٰلئمة من اوٰلدي (ع)
يعلمون و يفعلون هذا اذا احبٰوا و ارادوا ٰلنا كلنٰا واحد ا ٰولنا محمد و آخرنا مح ٰمد و اوسطنا محمد و
اوان في اي صورة شئنا باذن ٰ
ّللا
زمان و وقت و
كلٰنا محمد فٰلتفرقوا بيننا فانا نظهر في كل
ٍ
ٍ
صفحه ١6٩
ع ٰز و ج ٰل كنا و نحن اذا شئنا ۤ
ّللا و اذا كرهنا كره ٰ
شاء ٰ
ّللا الويل كل الويل لمن انكر فضلنا و
ّللا فقد انكر قدرة ٰ
ٰلن من انكر شيئا مما اعطانا ٰ
خصوصيٰتنا و ما اعطانا ٰ
ّللا ربٰنا َّ
ّللا عز و
جل الحديث .
و قول الشارح (ره) او هاٰليات القرءانيٰة ٰليريد باو الترديد بل المراد به معني ال َع ْ
طف و كونها عندهم
ٰ
باطن الي سبع ٍة و من
باطن
باطن و
ظاهر الي سبع ٍة و من
ظاهر
ظاهر و
ان تفاسيرها المتعددة من
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ۤ
باطن كذلك و ما يراد منها من امر و نهي و دعاء و ترغيب و ترهيب َو قصص و امثال و
تأويل و
ٍ
ٍ
ۤ
اخبار و ح ٍّد و مطلع و عبارة و اشارة و تلويح و تصريح و ايماء و مجمل و مبين و عام و خاصٰ و
ماض و مستقبل و شيء لشيء و شيء من شيء و شيء الي شيء و شيء في شيء
ناسخ و منسوخ و
ٍ
و شيء بشيء و شيء بدل شيء و حقيقة و مجاز و حقيقة بعد حقيقة و مجاز بعد مجاز و مجاز بعد
حقيقة و حقيق ٍة بعد مجاز و محكم و ظاهر و متشابه و مرجوح و متساوي و ابهام و ايهام و اختبار و
تعمية و فتن ٍة و مخادع ٍة و غير ذلك مما اشتملت عليه آيات القرءان عندهم ٰلن القرءان وجه الفعل في
ۤ
تقدير و فيرواية العياشي باسناده عن حمران بن اعين عن ابيجعفر عليه
جعل و
قو
ٍ
ايجاد اٰلشياء بخل ٍ
ٍ
السٰلم ظهر القرءان الذين نزل فيهم و بطنه الذين عملوا بمثل اعمالهم  ،اقول لهذا الحديث الشريف
ظاهر و باطن فالظاهر في قوله ظهر القرءان هو ان معناه ان الظاهر حكم النزول كما نزلت انٰما
الخمر و الميسر و اٰلَ ْنصاب و اٰلزٰلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلٰكم تفلحُونَ في تحريم هذه
ۤ
رابع و مواٰلتهم و
ثو
اٰلشياء و الباطن فيها انه سبحانه نهي عن اتٰباع
ثان مثله و ثال ٍ
ٍ
رجل اعرابي و ٍ
ٍ
ۤ
البغضاء لمحمد و
حرٰمها علي ك ٰل مسلم و علٰل ذلك بقوله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة و
اهل بيته عليه و عليهم السٰلم في الخمر و الميسر و يص ٰدكم
صفحه ١٧٠
ّللا محم ٍد صلي ٰ
عن ذكر ٰ
ّللا عليه و آله كما قال تع ذكرا رسوٰل و عن الصلوة وٰلية علي عليه السٰلم
و انٰها لكبيرة ٰاٰل علي الخاشعين و الظاهر في قوله و بطنه الذين عملوا بمثل اعمالهم هو انٰه اذا ذكر
سبحانه قوم شعيب مثٰل و انهم ٰ
س المكيال
عذبوا بعذاب يوم الظلٰة ٰلنهم يبخسوا المكيال يريد بهم من بَ ِخ َ
من هذه اٰل ٰمة و انهم يعذبون بعذاب يوم الظلٰة بمعني انه ٰليموت شخص من هذه اٰلمة كان يبخس في
الكيل و هو غير تائب توبة نصوحا ٰاٰل بعذاب يوم الظلة و ان لميشاهده اهل الدنيا لحكم قوله تعاليان
الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزي كل نفس بما تس َعي هذا ظاهر ما اراد من هذا البطن و ا ٰما باطنه و هو
ما يد ٰل عليه فهو من معناه و من دٰلٰلته ما ذكرنا من بعض معاني الفاظه اٰلحد و العشرون التفسير
ۤ
الدائرة علي امور ذكرنا منها ستٰة و اربعين يعني انٰهم يعملون بمثل قوابلهم اي بنفس قوابلهم ٰلثر ""-2
القرءان " "3حيث كانت عنه مقبوٰلتهم "ٰ "2-لنٰه " "-3وجه الفعل " "٤و مقبوٰلتهم " "2-اثره "-3

ٰ "2
ٰلن الفعل " "٤و ان كانت شيئيٰة المفعول من شيئيٰته "ٰ "-٤اٰل انه "ٰ "-٤لضمحٰلله " "-٤في
ظهور الفاعل به " "-٤و ظهور المفعول به " "-٤كأنه " "-٤امر اعتباري بالنٰسبة الي توهٰم اٰلوهام و
الي ما يظهر في لفظ معني التكوين اذا قال كن فيكون ٰ
فان فاعل امر الفاعل هو المك َّون "ٰ "2لن
ٰ
التكون عند
ضمير كن يعود اليه " "-2و ان كان كن امرا ِ ٰللِ تعالي فهو " "-2ذو التحقق و الظهور في
ُّ
خفاء التكوين لش ٰدة البساطة و المغايرة هٰلثاره " "2-٤فٰلتدركه "ٰ "-٤لنه " "-٤انٰما يظهَ ُر بها ""-2
ق لها "ٰ "-2اٰل به " "-٤بل انما
بل ٰليكاد يعرف له " "-٤تحقٰق ٰاٰل بها " "-2و ان كان في الواقع ٰلتحقٰ َ
ُ
فحيث كانت
ب
هي " "2عبارة عن ظهوره " "-٤فهي " "-2تأكي ٌد له ""-٤
ض َر َ
كمثل ضرْ با فانٰه تأكي ٌد لِ َ
ِ
ي اَوْ ٰ
اعتبار ٰ
ان تبيانه لكونها اي
" "2علٰة مدركيٰته " "-٤ص ٰح ان تكون باطنه " "-٤كأنَّهُ " "-٤بِ ُدونِها
ِ

لكون هذه االمة . ١2 ،

ٌ
باطن لتبيانه " "-3ما
عاملة بمثل اعمالها او باعمالها

صفحه ١٧١
ذكر او ِٰلَ ٰن كونَ باطن اراد ِة اٰل ٰو ۪لينَ بالذكر هو ارادةُ َم ْن َع ِم َل عملهم من هذه اٰل ٰم ِة اوْ ٰ
ان ايجاد هذه
ذكر اٰل ٰولين كذلك او ٰ
ُ
ُ
ان المقصود
باطن ايجا ِد اٰلوٰلينَ ممن هو علي سنَنهم اوْ ان ذكرهم
اٰل ٰمة
باطن ِ
ۤ
ۤ
ۤ
ت و اولئك انٰما قصدوا بالعرض اِ ٰما ٰلن هؤٰلء المقصودون بالخطاب و اٰلنذار و التبشير و
هؤٰلء بالذا ِ
ذكر ۤ
ۤ
اولئك علي جهة التمثيل كما ذكرنا بالعرض او من جهة ٰ
هؤٰلء في الخير و الشر اصل او ۤلئِك و
ان
ٰ
عبدّللا عليه السٰلم قال نزل القرءان بايَّاك اعني و
م ٰما يشير الي بعض ما ذكرنا ما روي عن ابي
اسمعي يا جارة و عنه عليه السٰلم قال ما عاتب ٰ
ّللا فهو يعني به من قد مضي في القرءان مثل قوله و
لوٰل ان ثبٰتناك لقد كدتَ تركن اليهم شيئا قليٰل عني بذلك غيره  ،اقول ورد في هذه هاٰلية اخبار كثيرة
بعضها يد ٰل علي ان المراد به النبي (ص) و بعضها المراد به غيره و الكل له وجه و تفصيل ذلك
يطول و لكن اشير الي قليل منه يعرف المراد بالتعريف منه انٰه (ص) عني بذلك لرفع التهمة عنه بانٰه
مفتر اذ لو كان مفتريا لماته ٰدد نفسه و عاتبها و ليدل علي انه عبد مأمور او علي فرض المسئلة لو
ٍ
ٰ
لمنجعلك معصوما لوقع ذلك منك او لبيان وجه معذوريته فيما يفعل من اوامر ّللا او في خصوص امر
الوٰلية او فرض ذلك فِتنة لمن يتٰهمه لينطق بما اضمر او لبيان حكم العبودية عند الربوبيٰة و لهذا نقل
في مجمع البيان قيل لما نزلت هذه هاٰلية قال النبي صلي ٰ
ّللا عليه و آله اللهم ٰلتكلني الي نفسي طرفة
عين ابدا و ما اشبه ذلك و منه انه لميعن بذلك و انما هو من باب ايٰاك اعني و اسمعي يا جارة كما روي
عاتب غيره ممن هو من المذمومين و
و في هذا اشكال و هو ان ظاهر هذه الرواية كما تقدم انه انٰما
َ
ّللا حتي تولٰي غير ولي ٰ
ّللا ٰلن ذلك الغير ممن خذله ٰ
علي هذا كيف يصح انه ثبٰته ٰ
ّللا و يمكن ان يراد
ۤ
بهذا الغير ۤ
اٰلنبياء عليهم
سائر المؤمنين من الممدوحين بل
صفحه ١٧2
السٰلم كما دلٰت عليه النصوص و هذا الركون القليل الصادق بمجرد الميل و اٰللتفات ٰلينافي العصمة
ۤ
كما دلٰت عليه النصوص في ۤ
اٰلنبياء بتر ٰددهم او توقٰفهم في الوٰلية و بيان هذا التوقف قد اشرنا
ابتٰلء
ۤ
ٌ
باقتضاء
التفات مجرٰد او تنبٰهٌ في التفهٰم او
اليه فيما تق ٰدم بما ٰلينافي العصمة بوجه ما ٰلنٰه في الحقيقة
ّللا اٰل فيمن يحبٰ و هو محمد و اهل بيته صلي ٰ
ان العقل مااكمله ٰ
البشريٰة او مطلق القصور كما ورد ٰ
ّللا
ٰ
عليه و آله و منه ٰ
ض ٰم اليه من محبٰيهم و شيعتهم
ان المعني بذلك هو النبي صلي ّللا عليه و آله بسبب ما ُ
ٰ
ٰ
كما قيل انٰما نسي آدم عليه السٰلم حين عهد ّللا لما في صلبه من الذ ٰرية الذين شأنهم النسيان او يقع منهم
النسيان و كذلك ل ٰما رأي ذريٰته في الذ ٰر و رأي ابنه داود عليه السٰلم قصير العمر عمره اربعون سنة و

ب عليه كتاب بذلك و شهد عليه فيه جبريل و ۤ
ميكائل فل ٰما
استقلٰه و وهبه من عمره ستٰين سنة و ُكتِ َ
حضرته الوفاة قال قد بقي من عمري ستٰون سنة قالوا انت وهبتها داود فانكر ذلك و شهد عليه جبرئل و
ۤ
ميكائل فقبض روحه ملك الموت فاِنكا ُرهُ لما في صلبِ ۪ه من ذ ٰر المنكرين فل ٰما تح ٰمل صلي ٰ
ّللا عليه و آله
تقصيرات شيعة اهل بيته و فيهم من كاد يركن الي الذين ظلموا آلمحمد حقهم لما فيه من اللطخ لوٰل ان
ّللا فخوطب صلٰي ٰ
ثبٰته ٰ
ّللا عليه و آله بحالهم لتحملٰه عنهم او ُعنُوا بخطابه ٰلنضمامهم اليه كذلك و
ُ
سألت اباجعفر عليه السٰلم عن هذه الرواية ما في القرءان آية ٰاٰل و لها ظهر
عن الفضيل بن يسار قال
َّ
و ٌ
بطن و ما فيه حرف ٰاٰل و له ح ٰد و لك ٰل ح ٍد مطلع ما يعني بقوله ظهر و بطن قال ظهره تنزيله و بطنه
تأويله منه ما مضي و منه ما لميكن بع ُد يجري كما تجري الشمس و القمر كلما ۤ
جاء منه وقع قال ّللاٰ
تعالي و مايعلم تأويله اٰل ٰ
ّللا و الراسخون في العلم نحن نعلمه اقول البطن الذي هو تأويله منه ما مضي
اي وقع تأويله
صفحه ١٧3
و المراد ما ظهر في هذا العالم من المفعوٰلت و اٰلحكام و ما وجد في اٰلعتقادات كما في تفسير قوله
ان ك ٰل شيء ۤ
تعالي ك ٰل شيء هالك ٰاٰل وجهه فان من باطنه ٰ
باط ٌل دينه ٰاٰل وجهه و هو محمد و آله
ضالٌّ ِ
الطٰاهرون صلي ٰ
ان المراد منه ك ٰل شي ٍء ٌ
ك الدين او ٰ
ّللاُ عليه و آله و شيعتهم فمعني الهٰلك هٰل ُ
ميت اَوْ
فان ٰاٰل وجهه محمد و آله صلي ٰ
ّللاُ عليه و آله فانٰهم باقون ان ماتوا لميموتوا و اِن قُتِلوا لميُقتلُوا و
ٍ
لقد روي في قوله تعالي لمن الملك اليوم ٰلل الواحد القهٰار ما معناه اَنٰه اذا نفخ اسرافيل في الصور نفخة
الصعق مات ك ٰل ذي روح و بطلت كل حركة و بقيت اٰلفٰلك ساكنة عاطلة اربعمائة سنة فينادي الجبٰار
ساكنوك اين المتكبرون اين الجبٰارون اين من اكل رزقي و عبد غيري اين
جل جٰلله يا ارض اين
ِ
ه
الجبٰارون اين الذين ا َّدعوْ ا معي الها آخر لمن الملك اليوم فٰليجيبهُ احد فير ٰد علي نفسه فيقول ٰلل الواحد
القهار و روي ثم تنطق ارواح ۤ
انبيائه و رسله و حججه فيقولون ٰلل الواحد القهٰار و روي عنهم عليهم
السٰلم ما معناه نحن الس ٰۤائلون و نحن المجيبون و هذا و نحوه مما وجد في اٰلعتقادات من البطن
و ا ٰما ما لميكن بع ُد من الحوا ِدث و اٰلحكام فمنه ما ينزل محتومه علي امام العصر عليه السٰلم في ليالي
القدر و في الوقت بعد الوقت و الساعة بعد الساعة و ا ٰما ما كان من اٰلعتقادات فاكثره لميظهر في اهل
الدنيا الي ان يقوم ۤ
القائم عليه السٰلم عجٰل ٰ
ّللا فرجه ٰ
ٰلن الناس ٰل يطيقونه فاذا قام عليه السٰلم و اشرقت
ٰ
عبدّللا عليه السٰلم
اٰلرض بنور ربٰها استنارت قلوبهم و احتملوه و منهما رواه محمد بن مسلم عن ابي
ٰ
في حديث جابلقا و جابرصا الي ان قال عليه السٰلم يَ ْتلُونَ كتاب ٰ
َ
ٰ
ُ
ّللاِ ع ٰز و ج ٰل كما علمناه ْم َو ان ما في
الناس لكفروا به و ٰلنكروهُ ه  ،اقول و الح ٰد الحكم و المطٰلع بتشديد الطٰ ۤاء و فتح
تَ َعلُّ ِمهم َما لَو تُلِ َي علي
ِ
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ٰ
عال يعني مص َعدا يصْ َعد اليه َمن َعلِ َمهُ و عنه عليه السٰلم ٰ
للقرءان
ان
الٰلم مح ٰل اٰلطٰٰلع من موضع ٍ
ِ
ظهرا و بطنا و لبطنِه بطنا الي سبعة ابطن و عن اميرالمؤمنين عليه السٰلم ما من آية اٰل و لها اربعة
معان ظاهر و باطن و ح ٰد و مطٰلَع فالظاهر التٰلوة و الباطن الفهم و الح ٰد هو احكام الحٰلل و الحرام و
ٍ
ۤ
ٰ
ٰ
المطٰلع هو مراد ّللاِ من العبد بها و من طريق العا ٰمة عن الصادق عليه السٰلم انه قال كتاب ّللا علي
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
اربعة ۤ
اللطائف
للخواصٰ و
الحقائق فالعبارة للعوام و اٰلشارة
اللطائف و
اشياء العبارة و اٰلشارة و
ۤ
ۤ
لٰلنبياء ،
لٰلولياء و الحقائق
ان كل شيء فبيانه بك ٰل ارادة في القرءان قال ٰ
و الحاصل ٰ
ّللا تعالي ماكان حديثا يفتري و لكن تصديق
الذي بين يديه و تفصيل كل شي ٍء و هدي و رحمة لقوم يؤمنون فقول الشارح (ره) فك ٰل آية بما فيها من

ۤ
الحقائق الكثيرة الخ  ،يراد منه ما اشرنا اليه و ك ٰل ذلك عندهم او المراد ه
باٰليات ما اودعه ٰ
ّللا سبحانه
في ۤ
سائر خلقه من اٰلمثال التي ضربها للخلق م ٰما فيه اعتبارهم و تعليمهم و تعريفهم و جميع ما يراد
انفس الخلق كما قال تعالي و تلك اٰلمثال نضربها
فاق و في
ِ
منهم م ٰما نصبها آية مبيٰنة مبصرة في هاٰل ِ
للناس و مايعقلها ٰاٰل العالِ ُمون و كأيٰن من آية في السموات و اٰلرض يمرٰون عليها و هم
سنريهم آياتنا في هاٰلفاق و في انفسهم حتٰييتبيٰن لهم انٰه الح ٰ
ق و كل
عنها معرضون و ضربنا لكم اٰلمثال ۪
صدر ْ
ُربَ ْ
ت عنهم او انها آياتهم
ت لهم او انها
َ
ذلك لديهم ا ٰما بمعني انهم العالمون الذين يعقلونها او انٰها ض ِ
ۤ
اوْ انٰها آيات محامدهم و ۤ
ُّ
الثناء عليهم او انها من صفاتهم و آياتهم او انٰهم ال ُم َعرِّفون بها او ال ٰدالون عليها
اَو ال ُمور ُدون حياض اٰلنتفاع بها و ۤ
الذائدون َع ْنها اوْ انٰها هُ ْم و كونهم لديهم ٰلن الشيء عند نفسه ما دام
ِ
هو ايٰاه و يتق ٰوم بنفسه و يمسكه ٰ
ّللا به فهو لدي نفسه ما شهدها و اذا فقدها لميكن لدي نفسه و لو في
الوجدان ،
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و قول الشارح (ره) في و عزائمه فيكم صحيح مليح و لكن في بعضه اجمال يحتاج الي تفصيل و في
بعضه تسامح و اقتصار و الكٰلم في كل كلمة يطول به المسلك زيادة ع ٰما سلكناه فنقتصر في ما ذكر
ۤ
العزائم هُنَا اَحْ تا ُمهُ في
علي ما ذكر بقي حرف اغفله كما هي عادته او َمبلغهُ و هو انه من معاني
ۤ
اٰلكوان بماضي مشيٰته و نافذ حكمه فيما كان و ما يكون مما انطوت عليه خزائن عرشه من الخلق و
ت و الحيوة بمقتضي اعمالهم الشرعيٰة و الكونيٰة َو اِ ْلزا ُمهُ في اٰلحكام التشريعيٰة و هي ما
ٰزق و المو ِ
الر ِ
ب ٰل انٰها ما قابل الرخص كما يظهر من عبارة الشارح علي بعض وجوهه اذ
تو ٰعد علي تركها بالعقا ِ
من الرخص ما يكون عزيمة كالقصر للمسافر بل ك ٰل رخص ٍة نصٰ ٰ
اخرجها
ّللا عليها فقد عزم بها ٰاٰل ما
َ
ب او ُسنٰ ٍة او دليل عقلي قطعي اوْ اجماع و لذا روي عن النبي صلي ٰ
ّللا عليه و
بدليل من نصٰ في كتا ٍ
ۤ
ۤ
ُخص ٰ
ان ٰ
آله ٰ
ّللا و
ص ۪ه كما يحبٰ ان يؤخذ بعزائمه اوْ قال بفرائضه فخذوا بر
ّللا يحبٰ ان يُؤخَ َذ ب ُرخَ ِ
ِ
ۤ
ٰلتش ٰد ُدوا علي انفسكم ان بنياسرائيل ل ٰما ش ٰددوا علي انفسهم ش ٰدد ٰ
ّللا عليهم اقول و التشديد منهم ترك
الرخص و منه تعالي ايجاب اٰلخذ بها او دليل ٰليجاب اٰلخذ بها فالعزيمة اٰللزام بالحكم سواء كان
لٰلقتضاء او الوضع او بالرخص و ۤ
ۤ
سواء كان مطابقا للواقعي الوجودي المتحد او الواقعي التشريعي
المتع ٰدد ،
و ا ٰما ما كان مطابقا لٰلعتقاد مطلقا او الرٰاجح او الظَّ ٰن او الشك او الوهم او المرجوح او الريب او
ۤ
الوسوسة او النجوي او السفسطة فعلي الظاهر ٰ
ٰلقتضاء شيء منها ٰلنٰها علي
ان العزيمة ٰلتنزل
الظٰاهر ٰل حقائق لما تَعلَّقَ ْ
علم
ت به في الواقع و ان َ
دارت بين ثابت و غيره ا ٰما اٰلعتقاد فان كان عن ٍ
كانَ علما و اٰل فهو دعوي علم و ان طابق الواقع عن غير علم او لميطابق و هو معني اٰلطٰلق في
عبارتنا فٰل متعلٰق لها ظاهرا و ا ٰما الراجح و الظن فان كانا ممن له اٰلستيضاح فهما علم
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ظن ۤقائمان مقام العلم َعلَي ما حقٰقناه في ۤ
ٰل انهما ظاهر او ٰ
الفوائد التي كتبناها في اصول الفقه و ٰاٰل
ٰ
فلميتحقٰق متعلقهما تحققا متعيٰنا يصلح ٰلنزال العزيمة و الفرق بينهما مع اشتراكهما في الرجحان ان
الراجح هو ما تظهر امارات تحقٰقه في نفسه بنفسه و ۤ
ٰ
الظن تظهر امارات
انتفاء الطرف المقابل له و
انتفاء الطرف المقابل له في نفس ۤ
تحقٰقه و ۤ
الظا ٰن او من خارج غير جهة المظنون و ا ٰما الشك فهو تر ٰدد
النظر في الطرفين و انتقاله من واحد الي هاٰلخر قبل استقراره و ان قوي ميله الي احدهما دون هاٰلخر ما
لميكن ذلك الميل سببا لزهده في ذلك ٰلن مجرٰد الميل ٰليخرجه عن التساوي في الجملة و ما هذا شأنه

لميستق ٰر له متعلٰق يستق ٰر فيه فٰلتقتضي الحكمة انزال العزيمة في مثل ذلك و لو فسٰرناه بقول من جعل
ٰ
الظن
الشك عدم تحقٰق شيء او نفيه لكان عدم التحقق اولي و ا ٰما الوهم و هو الطرف المرجوح من
و المرجوح و هو الطرف المرجوح من الراجح فاولي بعدم التحقق المقتضي لعدم تعلٰق العزيمة و ا ٰما
الريب و هو احتمال الطرف المقابل للطرف المتحقٰق باستقرار النظر القلبي و اطمئنانه عليه و ٰل تحقٰق
ٰلحقا بالعلم كظن المستوضح بادلٰة الحق و ترجيحه و لو
علم او ِ
في متعلٰقه اذا كان الطرف المتحقق عن ٍ
كان الطرف المتحقٰق عن اعتقاد بغير علم او عن علم و انس نظره بذلكَ الريب فهو ا ٰول مبادي ال ٰشك و
ٰليزيد في كل احواله عن الشك و في الحديث النبوي عنه صلي ٰ
ّللا عليه و آله ٰلترتابوا فتش ٰكوا و
ٰلتش ٰكوا فتكفروا ،
و ا ٰما الوسوسة فهو ان يلتفت النظر الي الطرف المقابل للح ٰ
ق او الي ما نُهي عن اٰللتفات اليه غير مري ٍد
لٰللتفات و ٰل ُم ِحبٰا له و انٰما ذلك ٰلنه ع َّود نف َسهُ باٰللتفات الي مثل ذلك من خدع ال ٰشيطان بواسطة الغفلة
عن ذكر ٰ
ُ
فتبعث النفس نظرها الي ذلك بما تع ٰودته مما علٰمها الشيطان و عٰلمة
ّللا تعالي
صفحه ١٧٧
هذا انه اذا وقع ذلك منه تضجٰر و تأ ٰوهَ و تألٰم ٰلنه ٰليحبٰ وقوعه منه و لهذا قال صلي ٰ
ّللا عليه و آله
لمن وقع منه ذلك التأ ٰوه ٰلجل ما وقع منه ذلك محض اٰليمان و متعلٰق هذا ايضا كذلك ٰليعزم علي
المكلٰف به لعدم تحقٰقه بل قد يعزم عليه باعتقاد عدم تحقٰقه و عدم ضرره و لهذا قال صلي ٰ
ّللا عليه و آله
كرهوا عليه و ما ٰليعلمون و ما ٰليطيقون و ما اضطُرٰوا
رُفع عن ا ٰمتي تسعة الخطأ و النسيان و ما اُ ِ
اليه و الحسد و الطيَ َرة و التف ٰكر في الوسوسة و في الخلق ما لمينطق بشف ٍة اقول قوله صلي ٰ
ّللا عليه و
آله و التف ٰكر في الوسوسة يريد به ما كان في ٰ
ّللا تعالي اذا تفكر فيما ٰليجوز عليه تعالي كما تف ٰكر الرجل
الخبيث فقال لك من خلَقك فقلتَ ٰ
الذي اتاه (ص) فقال يا رسول ٰ
ُ
ُ
ّللا تعالي فقال
هلكت فقال له هل اتاك
ّللا
ّللا عليه و آله ذاك ٰ
ّللا صلي ٰ
ّللاُ من خلقه فقال له اي و الذي بعثك بالحق لكان كذا فقال رسول ٰ
لك ٰ
وّللاِ
ثت بذلك عبدالرحمن بن الحجٰاج فقال ح ٰدثني ابي عن ابيع ٰ
محض اٰليمان قال ابن ابيعمير فح ٰد ُ
بدّللا
ّللا عليه و آله انما عني بقوله هذا ٰ
ّللا صلي ٰ
عليه السٰلم ان رسول ٰ
وّللا محض اٰليمان خوفه ان يكون
ُ
حيث عرض ذلك في قلبه انتهي  ،و قوله و في الخلق اذا ظَ ٰن خٰلف مقتضي الشرع في اح ٍد اذا
قد هلك
لميتكلٰم به و كان ذلك ايضا وسوسة بغير تع ٰمد و قص ٍد ،
و ا ٰما النٰجوي فهو ان يذ ٰكره الشيطان شيئا ينافي الحق او المحبٰة في اليقظة او في النوم و ربٰما استجرٰه
القائل به و ربٰما قا َدهُ الي انه لو كان ۤ
الي ما يناسبه فيذ ٰكره ۤ
القائل كيف كان يكون فيدخل ه ٰما من ذلك
عليه و ربٰما يكون ذلك اله ٰم شاغٰل عن حظٰه من ذكر ٰ
ّللا و ربٰما يكون منشأ للوسوسة فمثال ما ينافي
الح ٰ
ق كأن يذ ٰكره وٰلية الغير و يستجرٰه الي ان تلك وٰلية تدعو الي النار لمناسبتها لدخول النار ثم يذ ٰكره
فٰلنا الذي تولي ذلك اٰلمام
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ۤ
الضا ٰل المض ٰل و يقوده الي ان يفرض نفسه لو كان هو المتولٰي فيدخل عليه من ذلك ه ٰما يشغله عن
ذكر ٰ
ّللا و م ٰما ينافي المحبٰة مثٰل انه اذا كان يقرأ في قوله تعالي و لكن تعمي القلوب الٰتي في
الصدور يسبٰب له سببا حتي يمسٰ صدره عند قرائة هذه هاٰلية فيذ ٰكره ٰ
ان ذلك المس قد يكون سببا ٰلن
يدخل قلبه في اطٰلق هذه هاٰلية فيدخل عليه من ذلك حزنا يشغله عن ذكر ٰ
ّللا و في النوم كما يص ٰور له
ما ينافي الحق او محبٰته بحيث يحزنه كذلك قال ٰ
ّللا تعالي انٰما النجوي من الشيطان ليحزن الٰذين آمنوا و
ليس ۤ
ّللاِ فليتو ٰكل المؤمنون يعني بان يذكر ٰ
ّللاِ و علي ه ٰ
بضارٰهم شيئا اِ ٰٰل باذن ه ٰ
ّللا كما تق ٰدم سابقا و يعتقد

ّللا فيستريح من ذلك الهم و الحزن فيذهب عنه ۤ
ان ذلك ٰليضرٰه ٰاٰل اَن ۤ
يشاء ٰ
ٰ
طائف الشيطان و هذه
النجوي بجميع انواعها ٰلتحقق لمتعلقها فٰل عزيمة فيها و الفرق بين النجوي و الوسوسة ان النجوي
يقدر المكلٰف علي الخروج عنها ما لمتعتد نفسه بها فتكون من الوسوسة ٰ
ٰلن الوسوسة بسبب اعتياد
النفس بها ٰليكاد يتم ٰكن من تركها لظهور الشيطان في النفس التي تع ٰود ْ
َت بذلك حتٰي ملكَ قيادَها فهو
يأمرها و ينهاها فهي تطيعه كارهة لهُ و لطاعتِ ۪ه ،
َو ا َّما السٰفسطة فهو اعتقاد ٰ
ان ك ٰل ما يمكن موجود او يجوز ان يوجد في عالم اٰلَجْ َسام علي جهة التمايز
ضه ُ
بل َمثٰل ك ٰل واح ٍد منها طوله خمسة فَراسخ و َعرْ ُ
و ٰل تزاحم بين شيء منها بحيث يكون الف َج ٍ
حيوان اصغر من النملة فل ٰما كانت تلك الجبال الجسمانية في هذه المح ٰل
فرسخ قد حلٰت كلٰها في بيت
ٍ
الصغير الجسماني بقي منه مكان يسع اجرام السموات و اٰلرض و يدخل ذلك الحيوان في بيته و
ٰليحسٰ بشيء من تلك و هي اجسام محسوسة في مكان محسوس َو َٰل َش َّ
ق لشي ٍء ِم ْنهَا
ك اَ َّن هذه ٰلتَحقُّ َ
ۤ
اٰلشيا ِء المذكورة َعلَي الظٰا ِه ِر ،
ْز ُم فيها فهذا الكٰلم و مثله في هذه
فٰليَع ِ
صفحه ١٧٩
مور فلَ هها تحقٰ ٌ
قات لكلٍّ بنسبته فكما ٰ
ان المعلوم متحقٰق كذلك
و ا ٰما علي جهة البَ ِ
اط ِن فَ ُكلُّ شي ٍء من ه ِذ ۪ه اٰلُ ِ
القاف و الرٰاجح و المظنون و المشكوك و الموهوم و المرجوح و المستراب فيه او به و
المعتقَد بفتح
ِ
الموسوس فيه و المنا َجي فيه او به و المسفسط فيه ٰ
فان لكلٍّ تحقٰقا في محلٰه و كذلك فعل فاعله و كذلك
ۤ
حكم فاعلها معها و حكم فعله لها و حكم ما يترتٰب فيها من التكوينات بحسب مٰلئكتها او شياطينها و
حكم ثوابها او عقابها او عدم المؤاخذة بها و التأثر بها و عدمه ك ٰما و كيفا في الوجود و شرعه و في
ۤ
كرهَ في
الشرع و وجوده فَتَجري عزائمه سبحانه فيما توفٰرت قوابله و اسبابه منها بما احبَّ منها و ِ
تمكينها و تكوينها و ك ٰل ذلك عندهم كما دلت عليه رواية محمد بن سنان و غيرها كما تقدم عن ابيجعفر
ۤ
اٰلشياء و اشهدهم خلقها و
عليه السٰلم في قوله ثم خلق محمدا و عليا و فاطمة فمكثوا الف دهر ثم خلق
ۤ
اجري عليها طاعتهم و َج َعل فيهم ما ۤ
اٰلشياء اليهم في الحكم و التصرف و اٰلرشاد و
شاء و ف ٰوض امر
اٰلمر و النهي في الخلق ٰلنهم الوٰلة فلهم اٰلمر و الوٰلية و الهداية فهم ابوابهُ و ن ٰوابه و ُحجٰابه الحديث
.
قال عليه السٰلم  :و نوره و برهانه عندكم و امره اليكم ،
ۤ
ۤ
الحقائق و الهدايات و برهانه من الدٰلئل و المعجزات عندكم و
قال الشارح (ره) و نوره من العلوم و
امره من اٰلمامة و اظهار العلوم اليكم كما روي في اٰلخبار ان الواجب عليكم ان تسئلوا و لميجب علينا
ۤ
ان نجيبَكم كما قال ٰ
ب و الظاهر انه في غير الواجبات او
ّللا تعالي هذا
عطاؤنا فامنن اوْ امسك بغير حسا ٍ
ۤ
التقيٰة التي خصٰهم ه ٰ
خصائِصهم و لذلك يس ٰمون باولي اٰلمر او يكون المراد
ّللاُ و شيعتهم بها او يكون من
باٰلمر الفعْل بان
صفحه ١٨٠
يكونوا ۤنائبين عن ٰ
ّللا تبارك و تعالي في الشريعة بحسب ما تقتضيه عقولهم المق ٰدسة كما يظهر من
اٰلخبار الكثيرة الواردة في التفويض الي النبي و اٰلئ ٰمة صلوات ٰ
ّللاِ عليهم او يعم الفعل بالدعوات او
ۤ
للمٰلئكة و يظهر من اٰلخبار الكثيرة لكن منع اٰلصحاب من روايتها و العمل بها
بالتفويض كما يكون
ُ
ٰ
ٰ
لئٰليؤدي الي القول بالوهيٰتهم كما َوقَع لبعض الناقصين من الغٰلة كما ورد النهي عن النجوم لذلك كما
ۤ
سيجيئ انتهي .
لغيرها و تلك ا ٰما من ذات الشيء كالشمس اَو من غيره
اقول النور قيل هو كيفيٰة ظاهرة بنفسها مظهرة
ِ

كالجدار المستنير بنور الشمس و الظلمة قال محقٰقوا المتكلمين و الم ٰش ۤاؤن من الفٰلسفة انها عدم الضوء
ع ٰما من شأنه ان يكون مضيئا فهي تقابل النور تقابل العدم للملكة و قال قوم انها كيفيٰة وجوديٰة فهي
ۤ
التضا ٰد و قال ابن ابيجمهور في المجلي و ا ٰما اهل الباطن و اٰلشارات فقالوا ان كان
تقابل النور تقابل
في الوجود ما ٰليحتاج الي تعريف و شرح فهو الظاهر الجلي في نفسه المظهر لغيره و ٰل شيء في
الوجود اظهر من النور فٰل شيء اغني منه عن التعريف فالنور هو الظهور و ذلك ا ٰما لذوات قائمة
بنفسها كالعقول و النفوس او هيئات نورانيٰة قائمة بالغير روحانيا و ل ٰما كان الوجود بالنسبة الي العدم
ۤ
الخفاء و النور الي الظلمة كانت الموجودات من حيث خروجها من العدم الي الوجود
كنسبة الظهور الي
ۤ
ٰ
كالخروج من الخفاء الي الظهور و الظلمة الي النور فيكون الوجود كله نورا و العدم كله ظلمة و النور
نفس ۪ه و
و الضوء عندهم واحد و ينقسم الي ما هو نو ٌر و ضوء في نفسه و الي ما ليس
بنور في حقيقة ِ
ٍ
بنفسه و تس ٰمي باٰلنوار المجرٰدة و النور المحض و
اٰلول ينقسم الي ما هو ليس بهيئ ٍة لغيره بل قائما ِ
اٰلنوار اٰللهيٰة كالعقول و النفوس و الي ما يقوم بغيره و يكون
صفحه ١٨١
هيئة عارضة له و يُس ٰمي اٰلنوار العرضيٰة و هي ما ٰلتقوم بذاتها بل يفتقر الي مح ٰل تقوم به سواء كان
محلها اٰلنوار المج ٰردة او اٰلجسام و تس ٰمي بالهيئة و النور العارضو الثاني و هو ما ليس بنور في
حقيقة نفسه ينقسم الي مستغن عن المحل و هو الغاسق اعني الجوهر الجسماني المظلم في ذاته من
حيث جسميٰته فانه مظلم ٰل نور فيه و الي ما هو محتاج الي المحلِّ فهو هيئة لغيره و هو الهيئة الظلمانيٰة
و هي المقوٰلت التسع العرضيٰة فليست الظلمة ٰاٰل عدم الضوء و النور حسب علي ما هو رأي
ۤ
الحكماء و ليست الظلمة من اٰلعدام التي يشترط فيها امكان اٰلتٰصاف بالضوء كما هو
اٰلشراقيين من
ۤ
المشائين و محقٰقي المتكلمين فانٰهم قالوا انٰها عدم الضوء عن محلٍّ يمكن اتٰصافه بالنٰور و لهذا
رأي
ۤ
لميكن الهواء عندهم مظلِما ٰلمتناع قبوله النور لشفيفه و عند اٰلشراقيٰين هو مظلم ٰلنٰه ليس بمضيء و
ان من كان سليم البَصر و فتح عينيه في الليلة الظٰ ۤ
يكذب ا ٰد ۤ
تمسٰك اٰل ٰولون بالعرف و ٰ
عاء العرف ٰ
لماء و
ۤ
لمير شيئا س ٰمي ما عنده ظلمة جدارا كان او هواء او غيرهما انتهي .
اقول ما ذكره الفريقان في حقيقة النور و الظلمة مدخول يرد عليهم المنع في كثير م ٰما قالوا نعم يمكن
ۤ
بالبناء علي الظاهر و ا ٰما اذا بني اٰلمر علي ما هو الواقع كما يحكم دليل الحكمة
تصحيح ذلك او بعضه
ٰ
به فيتبيٰن الخلل العظيم كقول اٰل ٰولين الظلمة عدم الضوء بزعمهم انها ليست شيئا ٰلنها عدم و كيف ذلك
ّللا سبحانه خلقها و ا ٰما هاٰلخرون ۤ
و ٰ
القائلون بانها كيفيٰة وجوديٰة فاصابوا في كونها وجوديٰة و هي كيفيٰةٌ
حال و قول اهل الباطن و ٰل شيء في الوجود اظهر من النور فيه ٰ
ان
علي بعض الوجوه ٰل في ك ٰل ٍ
ٰ
الوجود اظهر منه و اذا لمتلحظ الظهور الظاهري الذي عند العوام و انما تنظر بعين الحقيقة رأيتَ
جميع افراد الوجود متساوية في الظهور فان النور كما يظهر بنفسه فالظلمة
صفحه ١٨2
تظهر بنفسها و كما يظهر النور غيره كذلك تحجبه الظلمة فالفعٰلن في نفسيهما ۤ
سواء و المظهر و
ۤ
السواء و اٰلظهار و الحجب من غيرهما و ليس اٰلظهار اظهر من
المحجوب كان الوجود فيهما علي
الحجب فافهم هذه الدقيقة التي اشرنا اليها علي ٰ
ان الظهور ان ارادوا به كالمنسوب الي النور عندهم
لزمهم ان يكون هذا النور اظهر من خالقه تعالي و تق ٰدس ان يكون شيء اظهر منه حيث قالوا ٰل شيء
لغيره بنفسه
في الوجود اظهر من النور فان قالوا هو سبحانه نور بهذا المعني قيل لهم هو ليس ظاهرا
ِ
ٰلنٰا ٰلنريد بقولنا ظاهر بنفسه عند نفسه و ٰل عند من فوقه ٰلن ك ٰل شيء بهذا المعني ظاهر بنفسه يعني

عند نفسه و عند من فوقه َو اِنٰما نريد بالظاهر بنفسه عند َمن يساويه او من هو دونه فان قيدوا الوجود
ايضا بالممكن قيل العقول ممكنة و ليست ظاهرة بنفسها فان قالوا المراد تحقٰقه في نفسه قلنا الغاسق
المحجوب متحقٰق في نفسه فان قيل المراد ظهوره باثره قلنا يصدق علي َمن تكلٰم في ظلمة تحجبه عن
الرؤية و ليس النور و الضوء واحدا بل الضوء اقوي و لهذا قال تعالي جعل الشمس ۤ
ضياء و القمر
البهاء و النور ۤ
الضياء هو المنير و هو ۤ
ۤ
نورا  ،و المروي عنهم (ع) ان النور شعاع ا ۤ
سناء و
لضياء و
ۤ
جار علي الظاهر و ا ٰما علي الحقيقة فليس
قولهم ا ٰما لذوات قائمة بنفسها كالعقول و النفوس فهو ايضا ٍ
ّللا سبحانه و ما سواه ۤ
شيء ۤقائم بنفسه ٰاٰل ٰ
صدور و قولهم او هيئات نورانيٰة الخ  ،فيه ٰ
ان
فقائم به قيام
ٍ
ث علي الحقيقة ذات لما دونه هيئة لما فوقه فهي ذوات اضافية و هيئات اضافيٰة ٰلشتراكها في
ك ٰل حاد ٍ
افتقارها الي ما فوقها و افتقار ما تحتها اليها فكل محدث عرض بالنسبة الي ما فوقه جوهر بالنسبة الي
ما دونه نعم هذا صحيح علي الظاهر و قولهم فالوجود كله نور و العدم ُكلٰه ظلمة انما يتمشي علي
الظاهر ايضا و اٰل ففي الحقيقة ان ارادوا بالعدم ٰاٰل شيء فليس ظلمة بل
صفحه ١٨3
ٌ
محدث فهو من الوجود فالظلمة وجود ٰل عدم
ٰل عبارة عنه حقيقة و الظلمة شيء مخلوق و ٰاٰل فالعدم
ۤ
الخفاء ان ارادوا التعريف علي الحقيقة و انٰما هي
فاٰلولي لهم اَ ْن يعرٰفوا الظلمة بغير العدم و بغير
ۤ
تعرٰف بالنٰقص و ذلك ٰ
اٰلشياء علي ثٰلثة اقسام قسم تزيد لطيفته من الفيض و خصوصيٰته من عناية
ان
ربٰه تعالي علي نفس وجوده و هو الكامل كالسراج فانه بتماميٰته ٰليحتاج في ظهوره الي ما يعينه و
نقص الغاسق عن الظهور بنفسه كالحجر مثٰل و قسم خصوصيٰته من العناية بقدر وجوده و
بكمالِه يت ٰمم
َ
هو التٰام كالجمرة مثٰل فانٰها بتماميٰتها ٰلتحتاج في ظهورها بنفسها الي ما يعينها و لكنها ٰلتت ٰمم غيرها
لعدم فاضل خصوصيٰتها عن نفس وجو ِدها و قسم خصوصيته من العناية انقص من وجو ِده كالحجر و
هذا القسم يحتاج في ظهوره بنفسه الي ما يعينه و المظلم من هذا القسم و المنير من القسم اٰلول و النور
و الظلمة من القسم الثاني ٰ
ٰلن هذا القسم وجهه اٰلعلي الي المنير فهو منه و هو النور و وجهه اٰلسفل
الي المظلم فهو منه و هو الظٰلمة فكمال النور من المنير و نقص الظلمة من المظلم و كمال المنير لكونه
واجدا و نقص المظلم لكونه فاقدا و النور هو ظهور المنير به يعني ان ظهور المنير هو النور ٰل ٰ
ان
الظهور مغاير للنور ٰلنه ليس شيئا ٰاٰل ظهور المنير للغير لكن المنير لميظهر بذاته و قيام تلك الصفة
بموصوفها قيام صدور ٰل قيام عروض كما يدل كٰل ُمهم في قولهم َو اِ هلي ما يقوم بغيره و يكون هيئة
عارضة له فنور الشمس مثٰل كلمتُها المتٰصلة المتتابعة فهو الفقير المطلق الٰلئذ بجناب المنير و ۤ
السائل
الواقف ببابه و وجهه هو المرئ ٰي من المنير و الظلمة نفسه و ماهيته من حيث هو هو و خلفه المقابل
لوجهه فان قلتَ قولكم ٰلتعرٰف بالعدم و انٰما تعرٰف بالنقص متناقض ٰلن النقص هو عدم شيء و يدل
عليه قولكم و نقص
صفحه ١٨٤
ٰف بالعدم ُ
المظلم لكونه فاقدا فيصير المعني تعرٰف بالعدم ٰلتُعر ُ
قلت ان اردتم بالعدم المعني الوجودي
قلت به و انٰما منعته ٰلنكم تريدون به معني عدم ٰل شيء فغي ُ
ُ
ٰرت العبارة ٰلثبات الشيئية و ل ٰما كان هذا
الشيء المشار اليه ٰل عبارة له ٰاٰل عدم او نقص او فقدان مثٰل و نفينا العدم الذي هو اظهر في ٰلشيء
بقي ٰ
ان المراد بالنٰقص شيء وجودي ٰلنا ٰلنريد بالظلمة ٰاٰل انٰيٰة النور و هي موجودة و ان كان وجودها
ٰ
ٰ
مترتٰبا علي وجود النور فهي شيء و لو لمتكن شيئا لميكن النور شيئا فجعلناها نقصا ِٰل ٰن تحققها اِنما هو
بالنور و تمامها و شرط وجودها و تَمام قابليٰتها لل ُوجو ِد هو النٰور فهي نقص النور و هو تما ُمها و اَث ُر

مال المنير و ل ٰما كان النور اثر المنير و صفته و فعله و من فعله و منسوبا اليه اطلق علي فعل ٰ
ّللا
َك ِ
تعالي و فضله و نعمه و جميع ما منه تعالي و الظلمة و ان كانت وجوديٰة فهي ايضا عن فعله و بفعله
ٰاٰل انها ليست من فعله و ٰل منسوبة اليه ٰلنٰها ماهيٰة اثر فعله و اِنٰيَّتُهُ فٰلتطلق علي فعل ٰ
ّللا تعالي و
ّللاُ تعالي َو َعلَي ٰ
قال ٰ
ّللاِ قص ُد
فضله و نعمه و جميع ما منه و انما تنسب الي ما ِمنه بُدئت و هو نف ُسهَا َ
السبيل و منها ۤ
جائر فيقال نو ُر ٰ
ّللاِ و يراد منه فعله و هدايته و فضله و نعمه و عبده المطيع له الداعي
اليه و ٰليقال ظلمة ٰ
ّللا و ان كانت تنسب الي فعله ايضا لكن ل ٰما كان تأثير فعله علي مقتضي القوابل و
كانت قوابل النور و الخيرات موافقة ٰلمره و رضاه ٰلنٰها اشباح امره و رضاه و هياكله نسبت الي فعله
فيقال من فعله و قوابل الظلمة و الشرور ل ٰما كانت مخالفة ٰلمره و رضاه ٰلنها اشباح عكوس اوامره و
ۤ
مضا ٰداته و هياكلها و خٰلف محبٰته لميَج ُْز نسبتها الي فعله فٰليقال من فعله و انٰما يقال بفعله ٰل منه و ٰل
اليه ٰاٰل انٰها ٰلتكون ٰاٰل عن نفسه ثم جعلنا الشمس عليه دليٰل و اذا عرفتَ هذا لمتعترض علي ما ق ٰدمناه
من ان الظلمة موجودة كالنور
صفحه ١٨٥
ان الوجود خير كلٰه او انٰها تنسب الي الفعل كما ينسب النور اليه و ل ٰما كان النور موافقا ٰلمر ٰ
و ٰ
ّللا و
محبٰته و رضاه و ارادته اطلق علي كل خير فقيل في قوله تعالي ٰ
ّللا نور السموات و اٰلرض يعني
ۤ
استضاء به و المروي عن الرضا عليه السٰلم
مدبٰر امرها بحكمة بالغ ٍة او من ٰورهُما بمعني ان ك ٰل شيء
ها ٍد ٰلهل السموات و ها ٍد ٰلهل اٰلرض و روي البرقي هُدَي من في السموات و هُدَي من في اٰلرض و
ّللا له نورا فما له من نور قيل من لميجعل ٰ
في قوله تعالي و من لميجعل ٰ
ّللا له نورا بتوفيقه و لطفه فهو
في ظلمة الباطل ٰل نور له و عن الصادق عليه السٰلم اماما من ول ِد فاطمة عليها السٰلم فما له من نور
ّللاُ لنا و عنه عليه السٰلم ٰ
و في التوحيد في آية النور عن مولينا الصادق عليه السٰلم هو مثل ضربهُ ه ٰ
ّللاُ
ّللا عز و ج ٰل مثل نوره قال محمد صلي ٰ
نور السٰموات و اٰلرض قال كذلك ٰ
ّللا عليه و آله كمشكو ٍة قال
صدر محمد صلي ٰ
ّللا عليه و آله فيها مصباح قال فيه نور العلم يعني النبوة المصباح في زجاجة قال
ّللا صلي ٰ
علم رسول ٰ
ب علي عليه السٰلم الزجاجة كأنها قال كأنه كوكب
ّللا عليه و آله صدر الي قل ِ
درٰي يوقد من شجرة مباركة زيتون ٍة ٰل شرقيٰ ٍة و ٰل غربيٰة قال ذاك اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب
ۤ
يضيء و لو لمتمسسه نارقال يكاد العلم يخرج من فم
عليه السٰلم ٰل يهودي و ٰل نصراني يكاد زيتها
العالم من آلمحمد (ص) من قبل ان ينطق به نور علي نور قال اٰلمام في اثر اٰلمام و في الكافي عن
الباقر عليه السٰلم يقول انا هادي السموات و اٰلرض مثل العلم الذي اعطَيتُهُ و هو نوري الذي يهتدَي
به مثل المشكوة فيها المصباح فالمشكوة قلبُ محمد (ص) و المصباح نوره الذي فيه العلم و
اقبضكَ فاجعل الذي عندك عند الوص ٰي كما يجعل المصباح
قوله المصباح في زجاجة يقول انٰي اريد ان
َ
في الزجاجة كأنها كوكب دري
صفحه ١٨6
فا ُ ْعلِ ُمهم فضل الوصي يوقد من شجرة مبارك ٍة فأصل الشجرة المباركة ابراهيم عليه السٰلم و هو قول
ّللا عز و جل ان ٰ
ّللا و بركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد و هو قو ُل ٰ
ّللا عز و جل رحمت ٰ
ٰ
ّللا
اصطفي آدم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران علي العالمين ذ ٰريٰة بعضها من بعض و ٰ
ّللا سميع عليم ٰل
ق و انتم علي
صاري فتُ َ
شرقيٰة و ٰل غربيٰة يقول لستم بيهود فتصلٰوا قبل المغرب و ٰل ن َ
شر ِ
صلٰوا قِبَل ال َم ِ
ملٰة ابراهيم و قد قال ٰ
ّللاُ عز و ج ٰل ماكان ابراهيم يهوديٰا و ٰل نصرانيا و لكن كان حنيفا مسلما و ماكانَ
ۤ
يضيء مثل اوٰلدكم الذين يولدون منكم مثل الزيت الذي يعصر من
من المشركين و قوله يكا ُد زيتها

الزيتون يكادون ان يتكلٰموا بالنبوة و لو لمينزل عليهم َملك و روي الق ٰمي عن الصادق عليه السٰلم عن
ابيه عليه السٰلم في هذه هاٰلية ٰ
ّللا نور السموات و اٰلرض قال بدء بنور نفسه مثل نوره مثل هداه في
قلب المؤمن كمشكو ٍة فيها مصباحالمشكوة جوف المؤمن و القنديل قلبه و المصباح النور الذي جعله ٰ
ّللا
فيه يوقد من شجرة مباركة قال الشجرة المؤمن زيتون ٍة ٰل شرقيٰ ٍة و ٰل غربيٰة قال علي ۤ
سواء الجبل ٰل
غرب لها اذا طلعت الشمس طلعت عليها و اذا غربت غربَت
غربيٰة ٰل شرق لها و ٰل شرقية ٰل
َ
ٰ
ۤ
يضيء و ان لميتكلمنور علي نور فريضة علي
عليها يكاد زيتها يعني يكاد النور الذي جعله ّللا في قلبه
لفرائضه و سُننِه من ۤ
ّللا ۤ
ّللا لنوره من ۤ
يشاء و يضرب ّللاٰ
يشاء قال يهدي ٰ
فريضة و سنٰة علي سنٰ ٍة يهدي ٰ
اٰلمثال للناس قال فهذا مثل ضربه ٰ
ّللا للمؤمن قال فالمؤمن َمن يتقلٰب في خمس ٍة من النور مدخله نور و
مخرجه نور و علمه نور و كٰلمه نور و مصيره يوم القيمة الي الجنٰة نور قال الراوي ُ
قلت لمولينا
ّللا ليس ٰللِ َمثَ ٌل اماقال فٰلتضربوا للٰ
جعفر الصادق عليه السٰلم انهم يقولون مثل نور الربٰ قال سبحان ٰ
ه
ت
اْلمثال في بيو ٍ
صفحه ١٨٧
ت يعني ذلك النور المضروب له المثل المذكور في
ت او يوقد في بيو ٍ
اي كمشكوة في بعض بيُو ٍ
ّللا ان ترفع و تعظٰم كما قال تعالي لتؤمنوا ٰ
ت اذن ٰ
بالل و رسوله و تع ٰزروه و توقِّروهُ فانه
هاٰلية في بيو ٍ
ّللا و اقام الصلوة و ايتاءۤ
ان تلك البيوت رجال ٰلتلهيهم تجارة و ٰل بيع عن ذكر ٰ
سبحانه اخبر ٰ
ّللا الٰتي هي وٰليتهم و فروعها و سُننه التي هي المواٰلة في ٰ
الزكوة اي ۤقائمون بفرائض ٰ
ّللا و المعاداة
ۤ
في ٰ
الفرائض كمواٰلة وليٰهم و معاداة ولي عد ٰوهم و كونها ُسنَنا
ّللا و المراد بها هنا غير ما هو من
لكونها تابعة لمواٰلتهم و معاداة عدوهم فٰلتلهيهم وٰلية اٰلول و الثاني و َٰل َشيء من فروعهما عن
ّللا عليه و آله و متابعته في كل ما ۤ
ّللا و هذا ذكر ٰ
جاء به عن ٰ
النبي صلي ٰ
ّللا و ٰل عن الوص ٰي عليه
السٰلم و ٰل عن شيء من فروعه و هذا هو اقام الصلوة و ٰل عن احد من شيعتهم فيما عرفوا من الحق
و قاموا بموجبه بشكر ما اَتَوا و هو ۤ
ايتاء الزكوة و ٰل عن ظواهر هذه البواطن ٰ
ٰلن الظواهر فروع هذه
اط ِن كما ذكرنا و هذا علي قراءة َمن لميقف علي اسمه و يقف علي هاٰلصال كما هو قراءة اهل
البو ِ
َ
ۤ
ه
البيت و قرأ به بعض القرٰاء السبعة فاذا كان هذا النور الممثل به في هذه اٰلية في بيوت و هم اٰلئمة
عليهم السٰلم كما سمعت كان معني الظرفيٰة علي نحو ما ذكرنا في قوله عليه السٰلم ان الحق معهم و
فيهم بجميع اٰلعتبارات فراجع ،
ٰ
ٰ
و البرهان هو الحجٰة علي نحو ما تقدم ذكره و يجوز اٰلتحاد كما هو في اٰلصل في اْليجاد و التعدد
باٰلعتبار و يحتمل بينهما العموم و الخصوص المطلق او من وج ٍه فاذا عرفتَ ما ذكرناه في جميع
حروفه ظهر لك ان نور ٰ
ّللا و برهانه علي كل معني تقدمت اٰلشارة اليه عندهم فاذا عرفتَ هذا فَا ْعل ْمَ
اَ َّن بَ ْينَ النور و البرهان المشار اليهما و بينهم عليهم السٰلم النِّ َسب المشار اليها اي اٰلتِّحاد
صفحه ١٨٨
باعتبار و التعدد باعتبار آخر و يحتمل باعتبار ان يكون بينهما العموم المطلق او من وجه و العند
المذكور ان اريد منه معني الظرفية لزمه حكم المتقدم في ان الح ٰ
ق فيهم و ان اريد به معني القرب
المعنوي الذي بمعني لدي اعتبر في المذكور حكم لدي اي الموافق له من النور و البرهان و ان اريد به
الظاهري اعتبر فيه منهما ما يوافق مقامه فاٰلتحاد في اٰلول ذاتي و التع ٰدد و العموم بمعنييه اعتباري و
في الثاني اٰلتحاد و العموم بمعنييه اعتباري و التعدد ذاتي و في الثالث اٰلتٰحاد و العموم و التعدد
ت المذكورةَ فيها ت هَسا ُم ٌح و اِجْ ما ٌل ٰ
كالثاني في الجملة َّ
لئٰليؤدي الي المٰلل .
ٰلن ه ِذ ِه اٰلعتبارا ِ

و قوله عليه السٰلم َ :و اَ ْم ُرهُ اِليكم ،
ۤ
ُ
يُرا ُد ِمنه عند اٰلطٰلق الشأن و الشأن يستعمل في اَشياء ُمتَع ِّد َد ٍة اَ ْعظ ُمهَا قدرا و سعة و قرْ با و شموٰل
ْس َ ۤ
َان قَرْ يَةٌ ِٰل ْشتِ َمالِهَا َعلَي جميع جهات مشية ٰ
ّللاِ َو ما ترتَبِطُ به م ٰما دخل في
الوٰلية َو لي َ
ورا َء َع هبٰاد ِ
ُ
ُقض اوْ ا ۪ري َد و لميُقَ ٰدر اَوْ ُك ِّونَ َو
اٰلمكان مما قضي و امضي او قضي و لميمض و اختُ ِرم او قدِّر و لمي َ
لمي َُر ْد اوْ اَ ْم َكنَهُ ُسب َْحانه و لميُ َك ِّو ْنهُ َو هُ َو مجموع شئون المعبود ج ٰل و ع ََٰل فيما ِس َواهُ قال تعالي هُنالِكَ
الوٰلية ٰللِ الح ٰ
ق هو خير ثوابا و خير ُع ْقبا و هذه الوٰلية المذكورة في هذه هاٰلية الشريفة علي تفسير
الظاهر صعبة اٰلدراك ٰليعرف المراد ٰاٰل المؤمن الممتحن الذي هو اق ٰل من الغراب اٰلعصم و اَع َُّز من
ۤ
الكبريت اٰلَحْ مر و ذلك ٰ
ٰلن اٰلفهام انٰما تتو َّجهُ الي ح ٍّ
قتضائها
ت و علي هذا ٰليحسن هنالك ِٰل
ق بَحْ ٍ
ٰ
ت َو َعلَي التٰفسير الباطن يهون
ت البح ِ
المغايرة بين الولي و الوٰلية و المغايرة ُم ْنتَفِيَةٌ في رتبة الذا ِ
لولي ٰ
ق فان جعل الحق صفة للولي اريد منه الح ٰ
ّللاِ الح ٰ
ق
الخطب علي اٰلفهام ٰلجل تقدير المضاف اي
ِّ
المخلوق علي الوجوه المتقدمة في شرح قوله عليه السٰلم و الح ٰ
ق َم َعكم و فيكم الخ ،
صفحه ١٨٩
ان وٰلية الول ٰي من الح ٰ
ان فيه ا ْشعارا ٰ
و ان جعل صفة ٰللِ كان ظاهرا علي الحقيقة اِ ٰٰل ٰ
ق الذي هو اعلم
ُ
الح ُّ
ق ِمنَ
حيث يجعل َوٰليته فانٰه تعالي ٰليجعلُها عند من يقع منه باطل قطٰ ٰل قليل و ٰل كثي ٌر و انٰما هُ َو َ
هٰ
ق من ربٰهم اَيْ ٰ
ق و هو قوله تعالي و هو الح ٰ
ّللاِ الح ِّ
ان الوٰلية هي ظهور الولي الحق سبحانه و تعالي
لخلقه بما لهم و عليهم في كل شيء و هو قوله تعالي الرحمن علي العرش استوي و محلٰها الذي يسعها
ّللا عليه و آله كما قال تعالي ماوسعني ارضي و ٰل ۤ
قلبُ مح ٰم ٍد صلي ٰ
سمائي و وسعني قلبُ عبدي
المؤمن و قلب الولي من قلب النٰبي (ص) كالضوء من الضٰوء و الي هذا اشار صلي ٰ
ّللا عليه و
يت ۤ
عط ُ
برحْ مه انِيٰته ،
آله بقوله اُ ۪
علي حامله و قلبه هو العرش الذي تجلٰي عليه و ا ْستَوي َ
لوا َء الحمد و ٌّ
و اما علي تفسير باطن الباطن فهو سهل جدا بعد ما يعرف ذلك ٰلن الوٰلية معني اضافي فٰليعقل ٰاٰل
في الخلق و ذلك كله في قوله تعالي و اليه يرجع اٰلمر كله فاعبده و تو ٰكل عليه اي فاعبد ٰ
ّللا باقامة
وٰلية الولي عليه السٰلم و هي القيام بجميع ما يريد ٰ
ّللا سبحانه من المكلٰف و تو ٰكل علي وٰلية الولي
عليه السٰلم بمعني اٰلعتماد علي وع ِد ٰ
بالنجاح و الفٰلح ٰلنٰها
ّللا لمن قام بوٰلية الول ٰي عليه السٰلم
ِ
كما قال صلي ٰ
ّللا عليه و آله حبٰ علي حسنة ٰلتض ٰر معها سيٰئة و بغض علي سيٰئة ٰلتنفع معها حسنةٌ و
دخل النار َمن
قال تعالي اقسم بع ٰزتي و جٰللي انٰي اُ ْد ِخل الجنٰة َمن اَ َحبَّ َعلِيٰا و ان عصاني و انٰي اُ ِ
ابغض عليٰا و ان اطاعني و معني الحديث اٰلول ٰ
ان َمن ماتَ علي حبٰه دخل الجنٰة ٰلنه مات شهيدا
ّللا او متٰم لمغفرة من ٰ
كما قال سيدنا الباقر عليه السٰلم في تفسير قوله تعالي و لئن قتلتم في سبيل ٰ
ّللاِ و
رحمة خير م ٰما يجمعون و لئن متٰم او قتلتم ٰللي ٰ
ّللا تحشرون و ال ٰشهادة
صفحه ١٩٠
ان َمن احبٰ عليا فقد اتي ٰ
تكفٰر ك ٰل ما سبقها من السٰيئات و معني الثاني ٰ
ّللا تعالي باكبر طاعاته عنده
هۤ
فاذا عصاه كان عاصيا فيما ٰليعدل تلك الطاعة فهو من ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون و َمن ابغض
عليا فقد اتي ٰ
ّللاَ تعالي باكبر معاصيه عنده فاذا اطاعه فيما سواها لمتعدل تلك المعصية و هو حينئذ ممن
هۤ
قال ٰ
ّللا تعالي و من خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم فاذا عرفتَ هذا ظهر لك معني رجوع
ّللا سبحانه فمن احبَّ عليا ٰلل تعالي نجي و من احبٰه لغير ٰ
اٰلمر كلٰه الي ٰ
ّللاِ و لو لعل ٍّي نفسه من غير ما
يرج ُعهَا ٰلل هلك كما في محبٰة الغٰلة و ان جعلتَ ضمير اليه يعود الي الول ٰي ص ٰح ذلك بشرط التقييد ٰ
فان
ۤ
ٰ
اٰلشياء ف ٰوض امر خلقه الي وليٰه علي خلقه و حيث ف ٰوض ذلك الي وليٰه لميرفع
ّللا سبحانه حيث خلق

يده سبحانه عن شيء من ذلك بل هي و وليٰه عليها في قبضته يتصرٰف فيها كيف ۤ
شاء و يتصرٰف فيها
الول ٰي كيف ۤ
ّللا سبحانه ٰليسبقونه بالقول و هم بامره يعملون هاٰليات ٰ ،
شاء ٰ
لي ثُ َّم ِم ْن ُدونِ ۪ه
الو ُّ
فاللُ هو َ
باِذنه وليٰه عليه السٰلم فالول ٰي و َوٰليته ۤقائمان بمد ِد ٰ
ّللاِ كقيام الصورة في ال ِمرْ ءه ا ِة بال ٰشاخص و هَ هذا هُو
س ٰر قوله عليه السٰلم و اَمرهُ اليكم اي امرهُ الذي ٰليشاركهُ فيه غيره في ك ٰل حال اليكم اي تعملونَ فيه
ۤ
بامره و لو جاز استقٰللهم به و لو كان قيامهم به باذن ٰ
اٰلمر الحق سبحانه و هو
استغناؤه عن
ّللا جاز
ِ
باطل ٰلن الخلق ٰليستغني عن الحق و ٰلنٰه لو كان كذلك لميكن امرا لَهُ بل هو امرهم و تسقط ح ۤفائدة
اليكم هذا كله و امثاله اذا اريد باٰلمر الوٰلية و لو اريد به شيء م ٰما يتفرع عنها كاٰلمر الذي هو ض ٰد
النهي دخل في المعني اٰل ٰول الكلٰي بالطريق اٰلوْ لَي و كذلك كل معني ح ٍّ
ق يطلق عليه لفظ اٰلمر فانٰه من
فروع الوٰلية و هو راجع اليهم باذن ٰ
ّللاِ رجوع الصفة الي الموصوف و الفعل الي الفاعل
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بل انٰهم العضد في ايجاده و ٰ
ّللا سبحانه انما اقامه بهم و هذا حكم جار في كل شيء من الح ٰ
ق و ا ٰما
اٰلمر الباطل فك ٰل شيء منه ليس منهم و ٰل اليهم و ان كان انٰما يوجد بخٰلف ما هم عليه و اليه اٰلشارة
بقوله تعالي باطنه فيه الرحمة و هو اٰلمر الحق و ظاهره من قبله العذاب َو هو اٰلمر الباطل و
قول الشارح (ره) او يكون المراد باٰلمر الفعل بان يكونوا ۤنائبين عن ٰ
ّللا تبارك و تعالي في الشريعة
ق
بحسب ما تقتضيه عقولهم المقدسة الخ  ،قول ليس بمستقيم علي ظاهره ٰلن من تدبٰر كٰلمهم َو ُوفِّ َ
ان المراد باٰلمر الفعل و انه ليس المراد منه الفعل ۤ
لفهمه عرف بعقله و بالكتاب و السٰنة ٰ
الخاصٰ
ۤ
بالشريعة بل بها و ۤ
بسائر اٰلفاعيل و انٰهم ليسوا نائبين عنه ٰلن النيابة تقتضي عزله عن ملكه تعالي عن
ذلك علوا كبيرا و انٰما المراد بذلك انه سبحانه يفعل بهم ما ۤ
شاء ٰل انٰهم ن ٰوابه في الفعل بل هو الفاعل
وحده ٰل شريك له في فعله و انما هم ۤ
محا ٰل فعله و اعضاد خلقه ٰليسبقونه بالقول و هم بامره يعملون
ۤ
المٰلئكة و قال تعالي قل يتوفٰ هيكم ملك
علي ح ٰد ما ذكر في حكم اٰلماتة فانه قال تعالي الذين تتوفٰ هيهم
ۤ
المٰلئكة يفعلون باذن ملك الموت و له القيوميٰة عليهم في جميع افعالهم و
الموت الذي وكل بكمفظهر ان
قال تعالي ٰ
بان ملك الموت مو ٰكل د ٰل ذلك َعلَي اَ َّن َمنْ
ّللا يتوفٰي اٰلنفس حين موتها فحين اخبر تعالي ٰ
ۤ
اح ٌد كما يشعر به قوله ٰ
ّللا
ُشركهُ في فعلِ ۪ه َ
دونَهُ من المٰلئكة اعوانه و اتباعه و انٰه ُسبْحانَهُ هو الفا ِعل ٰلي ِ
ّللا علي ت ََوفِّي اٰلنفس و ٰ
اٰلنفس ٰلنه ل ٰما كان ملك الموت مو ٰكٰل من ٰ
يتوفي اٰلنفس اذ لميقلْ يتوفَّي ٰ
ّللا
ّللاُ
َ
ۤ
هو الذي يتوفي اٰلنفس د ٰل علي نفي النيابة و تفرٰده بتوفِّي اٰلنفس اذ لو ثبت نائب عنه في ذلك لميكن
ي ْفعل شيئا ٰلن الفاعل هو ۤ
النائب و ٰاٰل لميكن ۤنائبا فتفسير الفعل عنه بان يكونوا ۤنائبين ليس بصحيح ٰاٰل
ان يريد المجاز و هو ٰليقتضي اٰللوهيٰة و قولهُ
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بحسب عقولهم فيه ٰ
ان الظاهر من مراده انٰهم ف ٰوض اليهم اٰلمر فوضعوا اٰلحكام علي حسب ما تدركه
عقولهم و هذا ليس بصحيح ٰل ٰ
ْلن عقولهم ٰلتبلغ مدارك اٰلحكام و مقتضيات موضوعاتها ٰلن مدارك
اٰلحكام و تلك المقتضيات انٰما هي شؤن عقولهم و صفات افعالهم و احكامها بل ٰ
ٰلن ذلك يستلزم عزل
ق عن الخلق المقتضي لٰللوهيٰة و انٰما ُج ِع َل اليهم ما فعلوه باذن ٰ
الح ٰ
ّللا تعالي لوجوه  :اٰل ٰول انٰهم َمح ۤا ٰل
ْ
لكن ّللاَٰ
ٰ
ٰ
ٰ
صدَر عنهم فهو عن ّللا و بمشيٰ ِة ّللاِ قال تعالي و مارميتَ اذ َر َميْتَ و ٰ
مشيٰة ّللاِ فَمه ا َ
ْ
ٰ
ر َمي  ،الثٰانيانٰهم بعد ان غمسهم في انوار فيوضاته القدسيٰة استولت اٰلنوار علي ذواتهم فمحقَت انيٰاتهم
صدَر عن ٰ
حال من احوالهم لميكن لهم اعتبار من انفسهم ٰاٰل
فلميصدر عنهم شيء ٰاٰل ما َ
ّللاِ ٰلنٰهم في ك ٰل ٍ
بقدر ما بقي من صافي انٰيٰاتهم مما يمسك وجوداتهم عن التٰلشي فهم الذين ٰليستكبرون عن عبادته و

ٰليستحسرون يسبٰحون الليل و النٰهار ٰليفترون كما تق ٰدم فليس يصدر عنهم شيء ٰاٰل بما ۤ
شاء او بمشيٰة
شاء و في الصورة بمشيٰة ما ۤ
شاء يعني في الحقيقة بما ۤ
ما ۤ
ان ٰ
شاء الثالث ٰ
ّللا سبحانه خلقهم علي هيئة
ارادته و هيكل وحدته و صورة كينونته و لهذا قال عل ٰي عليه السٰلم انا الذي ٰليقع عليه اسم و ٰل
صفة و قال عليه السٰلم ظاهري امامةٌ و باطني غيبٌ ٰليدرك و الهيئة و الهيكل و الصٰورة المراد منها
واحد و هو المعبٰر عنه في لسان الشارع عليه السٰلم بالطٰينة الٰتي تجْ ري اٰلَ ْف َعال و تقع اٰلعمال علي
جر ْ
ت افعالهم و اقوالهم علي ما
وفق مقتضاها فاذا كانت ماهيٰتهم هيئة اٰلرادة َو ُوجُودهم نور المشيٰة َ
ۤ
ّللاِ و هو يقول سبحانه ٰ
يوافق مراد ٰ
ّللا اعل ُم َحي ُ
ْث يجعل رسالته  ،الرٰابع َّ
ان َحقَائِقَهُ ْم هي تراجمة مشيٰة
ٰ
ّللا فافعالهم معنَي مشيٰتِه ا ٰما في الوجود التشريعي فظاهر و اما في ال ُوجُو ِد التٰكويني فلما تقرٰر من ٰ
ان
العلٰة الفاعلية يتوقٰف ظهور تأثيرها علي العلٰة ۤ
الما ٰدية و الصوريٰة
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و ۤ
الغائيٰة و قد تق ٰدم انٰهم عليهم السٰلم هم العلل الثٰلث لجميع الخلق بل الرابعة باعتبار توقٰف الظهور
عليهم اوْ انٰهم بهم التمكين الذي هو علٰة القابليات و هو وجه العلة الفاعليٰ ِة فلهذا قال علي عليه السٰلم في
خطبته يوم الغدير و الجمعة في ذكر خلقهم عليهم السٰلم قال فجعلهم اَ ْلسُنَ اِ َرادَته ففعلهم فعل ٰ
ّللا اظهره
عنهم و كٰلمهم كٰلم ٰ
ّللاِ تكلٰم بهم و هكذا  ،الخامس انه سبحانه فرٰغهم له عز و جل فاخٰل افئدتهم و
ۤ
جميع مشاعرهم م ٰما سواه ثُ ٰم مأل ما فرٰغ له من افعاله و اوامره و نواهيه فجعلهم خزائن علمه و غيبه و
حكمه و اقتداره و حفظهم له و س ٰددهم و عصمهم عما ليس له فامرهم ففعلوا بامره و هم بامره يعملون
ّللا عليه و آله لتحكم بين الناس بما ار هيك اللٰهو ٰلتكن ۤ
و هو قوله لنبيٰه صلي ه ٰ
للخائنين خصيما فقوله بما
اراك ٰ
ّللاُ يريد به بما اعطاه من الفهم في كتابه و هو و ان كان رأيه (ص) ٰاٰل انٰه الرأي الذي اوحي به
ّللا تعالي و لهذا قال تعالي بما اراك ٰ
اليه فانٰه مجمل كلٰي محفوف بالعصمة و التسديد من ٰ
ّللا و لميقل بما
تري و ان كان المقصود منه هذا لكن ل ٰما كان رأيه صلي ٰ
ّللا عليه و آله ليس منه و ٰل مستنِدا الي
ه
اراك ٰ
ّللا مستند الي نفسه باذن ٰ
خصوص نفسه بل هو من ٰ
ّللاُ و في الكافي عن الصادق عليه
ّللا قال بما َ
ّللا صلي ٰ
ّللاُ الي اح ٍد من خلقه ٰاٰل الي رسول ٰ
وّللاِ ماف َّوض ٰ
السٰلم في هذه هاٰلية ٰ
ّللا عليه و آله و الي
ّللا تعالي انٰا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك ٰ
اٰلئمة عليهم السٰلم قال ٰ
ّللا و هي
ۤ
اٰلوصياء عليهم السٰلم و فياٰلحتجاج عنه عليه السٰلم انه قال ٰلبيحنيفة و تزعم انٰك
جارية في
ۤ
ٰ
ٰ
ٰ
صاحب رأي و كان الرأي من رسول ّللا (ص) صوابا و من دونه خطاء ٰلن ّللا قال فاحكم بينهم بما
ۤ
ّللا و لميقل ذلك لغيره  ،اقول انٰما كان رأيه صلي ٰ
اراك ٰ
اوصيائه عليهم السٰلم
ّللا عليه و آله و رأي
صوابا ل َما قلنا من انهم اذا فعلوا انٰما فعل ٰ
ّللا تعالي عنهم
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او بهم و ٰل فعل لهم من نحو ذاتهم ٰاٰل علي نحو ما قررنا فافهم و ا ٰما َمن ر ٰد اٰلخبار الواردة بهذا
التفويض مع كثرتها و عدم قبول اكثرها للتٰأويل ٰاٰل علي نحو ما قرٰرنا حذرا من ان يلزم القول
بالُوهيٰتهم عليهم السٰلم فدعواه صحيحة علي ما فهم من التفويض المستلزم لعزل الحق تعالي عن ملكه
و فهمه لٰلخبار ليس بصحيح فالذي عليه ان يقف و ينفي عنهم الربوبيٰة و ٰلير ٰد اٰلخبار مع كثرتها و
لئٰليكون من اهل هذه هاٰلية بل ٰ
شهرتها و صراحتها بل يقول هم اعلم بما قالوا ٰ
كذبوا بما لميحيطوا
بعلمه مع ٰ
ْرار المعضلة فافهمه
ان كٰل َمنا هذا اذا ف ِهمتَه فتح لك اٰلبواب المقفلة و كشف لك عن اٰلس ِ
راشدا .
ه
ه
ه
ٰ
ٰ
ٰ
قال عليه السٰلم َ :م ْن َواٰلكم فقَ ْد َوالي ّللاَ و َم ْن عادَاكم فقد عادي ّللا و َمن احبٰكم فقد احبَّ ّللاَ و من

ّللاَ و من اعتصم بكم فقد اعتصم ٰ
َض ه ٰ
بالل ،
ْغضكم فقد ا ْبغ َ
اب َ
ٰ
ٰ
قال الشارح (ره) َم ْن واٰلكم فقد والَي ّللا ٰ
ْلن ّللا تعالي امر بمواٰلتكم و محبٰتكم و قرنكم بنفسه في آيات
ٰ
ٰ
ٰ
كثيرة اوْ انٰهم ل ٰما اتٰصفوا بصفات ٰ
ّللاِ و تخلٰقوا باخٰلق ّللاِ صارُوا كأنٰهم هو كما قال ّللا تعالي ٰ
ان الذين
ّللاَ فماظلمونا اي ۤ
اوليا َءنا و لكن انفسهم يظلمون و لقوله صلي ٰ
يُبَايعونك انٰما يبايعون ٰ
ّللا عليه و آله من
ّللاِ و لقوله صلي ٰ
علي حرب ٰ
ّللا عليه و آله فاطمةُ
رءاني فقد رأي الحق و لقوله(ص) متواترا حربُ
ٍّ
ه
ٰ
بضعة مني من آذاها فقد آذاني و َمن آذاني فقد آذي ّللاَ الي غير ذلك من اٰليات و اٰلخبار و كذلك
البواقي من ال َعداوة و المحبٰة و اٰلعتصام انتهي .
اقول قوله ٰلن ٰ
ّللا تعالي امر بمواٰلتكم و محبٰتكم و قرنكم بنفسه اما في
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ّللا و من امتثل امر ٰ
فألن َمن واٰلهم فقد امتثل امر ٰ
ٰ
ّللا فقد واٰله ٰلنٰه اذا لميمتثل امره فقد عاداه و
امر
قرنَ فٰلنه تعالي سا َوي بينهم و بينه في تكليف خلقه بالطٰاعة له و لهم كما اشار اليه الحجة عليه
ا ٰما في َ
ۤ
السٰلم في دعاء شهر رجب ٰل فرق بينك و بينها ٰاٰل انهم عبادك و خلقك و من المراد من ذلك َمن
ّللاَ و َم ْن عصاهم فقد عصي ٰ
ّللا و َمن اطاعهم فقد اطاع ٰ
ّللا و من عاداهم فقد عادي ٰ
واٰلهم فق ْد َوالي ٰ
ّللا
فٰل فرق بينهم و بينه في هذا و نحوه ٰل في الذات و ٰل في الصفات و ٰل في اٰلفعال و ٰل في العبادة و
لهذا قال ٰاٰل انٰهم ِعبَا ُدك و خلقك و في الكافي و التوحيد عن الصٰادق عليه السٰلم في قوله تعالي فل ٰما
ّللا تبارك و تعالي ٰليأسف كا َسفِنَا و لكنه خلق ۤ
ان ٰ
آسفونا انتقمنا منهم قال ٰ
اولياء لنفسه يأسفون و
فج َع َل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه و ذلك ٰلنٰه جعلهم
يرضون و هم مخلوقون مربوبون َ
ان ذلك يصل الي ٰ
الدعاةَ اليه و اٰل ِد ٰ ٰۤلء عليه فلذلك صاروا كذلك و ليس ٰ
ّللا كما يصل الي خلقه و لكن
هذا معني ما قال من ذلك و قال من اهان لي وليٰا فقد بارزني بالمحاربة و دعاني اليها و قال ايضا من
ان الٰذين يُبايعونك انٰما يبايعون ٰ
يطع الرسول فقد اطاع ٰ
ّللا و قال ايضا ٰ
ّللا  ،و كل هذا و شبهه علي ما
ۤ
ُ
ذكرت لك و كذا الرضا و الغضب و غيرهما من اٰلشياء م ٰما يشاكل ذلكَ و لو كان يصل الي المك ٰون
ۤ
ئل ان يقول ٰ
ان المك ٰون يبي ُد يَوْ ما ما ٰلنه اذا
اٰلسف و الضجر و هو الذي انشأهما و احدثهما لجازَ لقا ٍ
دخله الضٰجر و الغضب دخله التغيير فاذا دخله التغيير لمتؤمن عليه ا ِٰلبادة و لو كان ذلك كذلك لميعرف
المكون من المك َّون و ٰل القادر من المقدور و ٰل الخالق من المخلوق تعالي ٰ
ّللا عن هذا القول عل ٰوا كبيرا
ِّ
ۤ
ۤ
ٰ
هو الخالق لٰلشياء ٰل لحاجة استحال الحد و الكيف فيه فافهم ذلك انشاء ّللا ،
صفحه ١٩6
ّللاِ و تخلٰقوا باخٰلق ٰ
ت ٰ
ّللا صاروا كأنٰهم هو الخ  ،فيه
اقول قوله او انهم اتٰ َ
صفُوا بصفا ِ
ان المراد منه هو معني قرنكم بنفسه فجعلهُ ُم ۤ
شيئان احدهما ٰ
غائرا له ٰل معني له الثانيقوله صاروا كأنٰهم
ٰ
ٰ
هُ َو ٰليص ٰح ٰلن تشبيههم به باطل ممنوع من اسْتعماله و اعتقاده حرام باطل و ذلك ٰلنه ان ارا َد منه انهم
عليهم السٰلم كأنهم ذاتُه البَحْ ت وقع التشبيهُ الممنوع منه َو اِ ْن اراد منه كأنهم معاني افعاله و ُمثله بض ٰم
الميم و ۤ
الثاء مثل ۤقائم و قاعد من زيد اَو معانيه المغايرة لذاته البحت كالعلم و الحكم و القدرة و اٰلمر و
ما اشبه ذلك فهم ذلك المراد و ٰل مغايرة كما هو ظاهر مراده فاٰلَولي ان يقول و ٰلنٰهم ل ٰما اتٰصفوا الخ ،
ليكون من قوله و قرنكم بنفسه ٰل قسيما و ٰليقول كانهم هو بل يقول فهم هو و هم غيره كما قال الصادق
عليه السٰلم لنا مع ٰ
ّللا حاٰلت نحن فيها هو و هو نحن و نحن نحن و هو هو و قول الحجة عليه السٰلم
في ُدع َۤاء شهر رجب ٰل فرق بينك و بينها ا ٰٰل انهم عبادك و خلقك الخ  ،فان اراد بقوله كأنهم هو هذا
المعني ص ٰح المعني لكنه غير مستعمل عند اهل ال ٰشرع لما يظهر من فساد ظاهره المتض ٰمن للتشبيه ،

و ا ٰما توهم حصول المغايَرة من قوله قرنكم و قوله ل ٰما اتٰصفوا بصفات ٰ
ّللاِ الخ  ،فمردود ِٰلنٰه سبحانه
ّللا فانٰهم ل ٰما اتٰصفوا بصفات ٰ
صفات ٰ
ّللا
انما قرنهم لجه ِة الجامعية التي هي علة اٰلقتران و هو اتٰصافهم ب ِ
كما اتٰصفت الحديدة المحمية في النار فانٰها لما قاربت النار ظهرت صفتها فيها حتي كانت تفعل فعلها و
ٰل فعل للحديدة و انٰما الفِعل للنٰار فان تأثيرها بصفتها ظهر علي الحديدة و الحديدة حافظة للصفة و مح ٰل
ّللا فيهم بواسطة الصفة ففعل ٰ
لها فاثرت بواسطة الحديدة الحافظة ظهر فعل ٰ
ّللا بفعله بواسطتهم ٰلنٰهم
محا ٰل المشيٰة َو ٰل فِع َْل لَهُ ْم و انٰما الفِ ْع ُل ٰللِ تعالي بفعله و هم حافظون للفع ِل
صفحه ١٩٧
المؤثر كما َحفِظت الحديدة لحرارة النار التي هي فعلها و الصفة ظهرت فيهم كما ظهرت صفة النٰار
ّللاَ َر َمي فهذا علةُٰ
كن ٰ
ار َميْتَ اِ ْذ َر َميْتَ و هل َّ
في الحديدة و لهذا ن َسب فعلهم اليه علي الحقيقة قال تعالي و َم َ
صلٰي ٰ
رسول ٰ
ّللاُ عليه و آلِ ۪ه يَوْ َم
قَرْ نِه ايٰاهم بنفسه و هذا بدعوة
الغدير و غيره في هذا ال َعالم و في كلِّ
ّللاِ َ
ِ
ِ
صلٰي ٰ
ُ
الست اَوْ لَي بكم من انفسكم قالوا بَلي يا
ّللاُ عليه و آله قال يوم الغدير
ب ال ُوجُود فاِنٰه َ
عالَ ٍم ِم ْن َمرات ِ
ُول ٰ
ّللاِ قال َمن ُك ْن ُ
َصرهُ و
ت َموْ ٰلهُ فعل ٰي َموْ ل هيهُ الله ٰم وال َم ْن واٰله و عَا ِد َم ْن عَادَاهُ و ا ْنصُرْ َم ْن ن َ
َرس َ
اخذل َم ْن خَ َذلهُ و قد تواتر هذا الحديث معني عند جميع المسلمين اما عندنا معاشر الشيعة فهو اشهر من
ان يذكر و اظهر من ان يسطر اذ ٰليختلف فيه اثنان بل ٰليجهله واح ٌد و ا ٰما عند غيرنا من العامة فقد
ۤ
علماؤهم نقٰل متواترا و اعترفوا بتواتره و صحٰته و ممن ذكر ذلك منهم محمد بن يحيي بن بهران
نقله
ق في مدح خير الخلق صلي ٰ
في شرحه للقصيدة الموسومة بالقصص الح ٰ
ّللا عليه و آله لشرفالدين
يحيي بن شمسالدين قال في شرح قوله :
باد ۪يه
لل ال ُم ۪ريع للدين و اٰلسٰلم ۪
ث َ
ٰلسيٰما عند قرب الحاد ِ
الج ِ
** * ** يوم الغدير الذي امسي يُنب ٰ۪يه
من مثل ما كان في حج الوداع و في
** * ** له يوالي و من هذا ي هُع ۪ادي ِه
ابانَ في نصِّ ۪ه َمن كان خالِقُنَا
ُ
** * ** بكونه فرقةٌ كانت تُ َو ۪هٰي ِه
الكون قد قطعت
اليقين
و هو الحديث
ِ
ٰ
ٰ
قال و اما حديث يوم الغدير فهو من اٰلحاديث المتَواترة عن النبي صلي ّللا عليه و آله و قد روي من
طرق كثيرة عن خلق كثير من الصحابة رضي ٰ
ّللا عنهم بعضها روايات اهل البيت عليهم السٰلم و
ۤ
زيادات و ماينكره اٰل مكابر مبا ِه ٌ
ٌ
ُ
ت
علماء الحديث و في بعض الروايات
روايات غيرهم من
بعضها
صفحه ١٩٨
فمن روايات اهل البيت و شيعتهم ما رووه باٰلسناد عن ۤ
البراء بن عازب قال اقبلت مع النبي صلي ٰ
ّللا
ان الصلوة جامعة و ُك ِس َح للنب ٰي صلي ٰ
عليه و آله في حجة الوداع فكنٰا بغدير خم فنُو ِدي فينا ٰ
ّللا عليه و
آله تحت شجرتين فاخذ بيد علي بن ابيطالب رضي ٰ
ُ
الست اوْ لَي بالمؤمنين من انفسهم
ّللا عنه و قال
قالوا بلي يا رسول ٰ
وال َمن واٰله و عا ِد من عاداه فلقيه ُعمر فقال
ّللا قال هذا مولي َمن انا مول هيهُ اللهم ِ
ۤ
ب اصبحت و امسيت مولي ك ٰل مؤمن و مؤمنة و رووا باٰلسناد الي زيد بن ارقم
هنيئا لك يا ابنَ ابيطال ٍ
ّللا صلي ٰ
قال نزل رسو ُل ٰ
ٰ
تحتهن
ت عظام فقام
دوحا ٍ
ّللا عليه و آله بين مكةَ و المدينة عند سمرا ٍ
ت خمس َ
ّللاَ و اثني عليه ثم قال ما ۤ
شاء ٰ
و اناخ (ص) عشيٰة فصلٰي ثم قام خطيبا فحمد ٰ
ّللاُ اَ ْن يقول ثم قال ايٰها
الناس اني تارك فيكم امرين لنتضلٰوا ما اتٰبعتموهما القرءان و اهل بيتي عترتي ثم قال تعلمون انٰي
ّللا صلٰي ٰ
اولي بالمؤمنين من انفسهم قالوا نعم فقال رسول ٰ
ّللا عليه و آله من ُ
كنت مول هيهُ ٰ
فان عليٰا موليه
فقال رجل من القوم مايألوا ان يرفع ابن عمه و روي بعضهم من طريق الحاكم ابيسعد المحسٰن بن
ّللا صلي ٰ
كرامة فقام رسول ٰ
ّللا عليه و آله خطيبا بغدير خم و اخذ بيد عل ٰي فرفعها حتي رأي بعضهم

بياض ابطه ثم قال الست اولي بكم من انفسكم قالوا الله ٰم نعم فقال من ُ
كنت موٰله فهذا عل ٰي موٰله اللهم
وال َمن واٰلهُ و عاد من عاداه و انصر من نَصره و اخ ُذل من خذله فقام عمر فقال بخبخ يا ابن
ِ
ابيطالب اصبحتَ موٰلي و مولي كل مؤمن و مؤمنة قال الحاكم ابوسعد و حديث المواٰلة و غدير خم
قد رواه جماعة من الصحابة و تواتر النقل به حتي دخل في حد التواتر فرواه زيد بن ارقم و ابوسعيد
ٰ
عبدّللا اٰلنصاري ثم ذكر رواية بعضهم و هي تتض ٰمن ما
الخدري و ابوايوب اٰلنصاري و جابر بن
تقدم مع زيادات و روي باٰلسنا ِد الي عبدخير قال
صفحه ١٩٩
حضرنا عليا ينشد الناس في الرحبة فقال انش ُد َم ْن َسمع النبي صلي ٰ
ّللا عليه و آله يقول من كنت موٰله
بدر فيهم زيد بن ارقم
فعل ٰي موٰله اللٰهم وال َم ْن واٰله و عا ِد من عاداه فقام اثناعشر رجٰل كلٰهم من اهل ٍ
ّللا صلٰي ٰ
فشهدوا انٰهم سمعوا رسول ٰ
ّللا عليه و آله يقول ذلك لعل ٰي بن ابيطالب عليه السٰلم و
اما روايات غير اهل البيت و شيعتهم فقد روي عن الرسالة النافعة لٰلمام المنصور ٰ
بالل عن مسند
اٰلمام احمد بن حنبل هذا الحديث المذكور من طرق كثيرة بنحو ما سبق و حكاه ايضا عن جامع
رزين و عن مناقب ابنالمغازلي الشافعي و ذكر انٰه رفع الحديث المذكور الي مائة من اصحاب رسول
ّللا صلي ٰ
ٰ
ّللا عليه و آله قال و قد ذكر محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ خبر يوم الغدير و طرقه
من خمسة و اربعين طريقا و افرد له كتابا س ٰماه كتاب الوٰلية و ذكر ابوالعباس احمد بن عقدة خبر يوم
الغدير و افرد له كتابا و طرقه من مائة طريق و خمس طرق و ٰل شك في بلوغه ح ٰد التواتر و حصول
العلم به و لمنعلم خٰلفا م ٰمن يعت ٰد به من اٰل ٰمة و هم بين محت ٰج به و متأ ٰو ٍل له ٰاٰل من ارتكب طريقة
البهت و مكابرة العيار تَ ٰم كٰل ُمه و في المستدرك باٰلسناد الي زيد بن ارقم قال ل ٰما رجع رسول ٰ
ّللا
صلي ٰ
ُ
ت فَقُ َّم َّن قال كأني ُد ُ
فاجبت اني
عيت
ّللا عليه و آله من حجٰة الوداع و نزل غدير خم اَمر بدَوْ حا ٍ
تركت فيكم الثقلين احدهما اكبر من هاٰلخر كتاب ٰ
ُ
ّللا و عترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فانهما
ان ٰ
لنيفترقا حتي يردَا َعلَ ٰي الحوض ثم قال ٰ
مؤمن و مؤمن ٍة ثم اخذ
ّللا جل و ع ٰز موٰلي و انا ول ٰي ك ٰل
ٍ
ٌ
بيد علي فقال َمن ُ
حديث صحيح علي شرط
وال و ذكر الحديث بطوله هذا
كنت وليَّهُ فهذا وليٰه الله ٰم ِ
نزل َرسُول ٰ
ّللا (ص) بين مكة و المدين ِة عند
الشيخين و لميخرجاه بطوله و فيه عن زيد بن ارقم َ
عظام فكنس الناس ما تحت السمرات
ت
ت خمس دوحا ٍ
سمرا ٍ
ٍ
صفحه 2٠٠
ّللا عليه و آله عشيٰة فصلي ثم قام خطيبا فحمد ٰ
ّللا صلي ٰ
ثم راح رسول ٰ
ّللا و اثني عليه و وعظ فقال ما
ۤ
شاء ٰ
ّللا ان يقول ثم قال ايٰها الناس انٰي تارك فيكم امرين لنتضلوا ان اتبعتموه ( اتبعتموهما ظ ) و هما
كتاب ٰ
ّللا و اهل بيتي عترتي ثم قال اتعلمون انٰي اولي بالمؤمنين من انفسهم ثلث مرات قالوا نعم فقال
ّللا صلي ٰ
رسول ٰ
ّللا عليه و آله من ُ
كنت موٰله فعلي موٰله انتهي  ،و لفظ انتهي من قول محمد بن يحيي
نقلت كٰلمه كلٰه عند ذكر دعوة النبي صلي ٰ
ُ
ّللا عليه و آله مع ٰ
ان ثبوتها ٰلتحتاج الي
ابن بهران و انٰما
استشها ٍد فانه اظهر من اٰلستشهاد عليه ٰلن كٰلمه هذا حجة علي من انكر النص علي علي عليه السٰلم
يوم الغدير و احبب ُ
ت ان انقله في كل رسالة و كتاب من كتبنا حتي ٰليع ٰز تحصيله علي طالبه
ّللا صلي ٰ
الف آدم ك ٰل عالم منها اقام فيه رسول ٰ
و الحاصل ان ٰ
ّللا
الف عالم و الف ِ
ّللا سبحانه خلق الف ِ
عليه و آله عليٰا عليه السٰلم في هذا المشهد و دعا بهذه الدعوة التي هي علٰة قرن ٰ
ّللاِ تعالي اياهم بنفسه
باعتبار آخر اوْ ٰلحقة كما ان من
باعتبار او مساوقة
او من جملة علل ذلك و هي قد تكون علة سابقة
ٍ
ٍ
العلل ما هو كذلك .

ان ما في حديث الكافي و التوحيد المتق ٰدم من ٰ
بقي شيء هو ٰ
ان المراد من قوله تعالي فلما
آسفونا و ماظلمونا و امثال ذلك هو هم عليهم السٰلم ٰلن اْلسف و الظلم و غير ذلك ٰليجري عليه يد ٰل
علي انٰه يجري عليهم و فيه اشكال و هو انٰهم اذا جري عليهم كيف يحسن في هذه الحال ان يقرنهم
بنفسه التي ٰليجري عليها ذلك و الجواب انهم عليهم السٰلم لهم جهتان جهة بشريٰة و جهة هالهيٰة فمن
حيث الجهة البشريٰة تجري عليهم هذه اٰلمور و الحوادث و تستف ٰزهم اٰلمور و من حيث الجهة اٰللهيٰة
قرنهم بنفسه ٰلنٰهم في هذه الحال ٰلتجري عليهم هذه اٰلمور و الحوادث و كيف تجري عليهم و هم
صفحه 2٠١
شاؤا كما ۤ
الذين اجروها علي من ۤ
شاؤا و ل ٰما جاز نسبة ما لحق الجهة البشريٰة بالحقيقة الي الجهة
اٰللهيٰة بالمجاز جاز نسبة ما لحق الجهة اٰللهية بالمجاز اليه سبحانه بمجاز المجاز ٰلنه سبحانه و تعالي
كما ان الجهة اٰللهيٰة له كذلك الجهة البشريٰة له ٰلنٰها للٰذي له فهي له فيجوز نسبة ما لحق التٰابع الي
متبوع المتبوع كما ينسب الي المتبوع ٰلن التابع تابع بما لحقه و المتبوع تابع كذلك و معني مجاز
المجاز ٰ
ان المتبوع تابع لمتبوعه .
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
دار الفنا ِء و شفعا ُء دار البقاء ،
قال عليه السٰلم  :انتم السبيل اٰلعظم و الصراط اٰلقوم و شهدا ُء ِ
فان طريق متابعتهم في ۤ
قال الشارح (ره) ٰ
العقائد و اٰلعمال اقوم الطرق و ا ْمتَنُهُ ( اَ ْمتَنُ هها ظ ) بل هو
ۤ
الطريق او طرقهم في مراتب القرب الي ٰ
ّللاِ و ان كان لغيرهم من اهل الح ٰ
ق طر ٌ
ق اُخر و شهدا ُء دار
ۤ
شفعاء دار ۤ
ۤ
ۤ
البقاء لٰلخبار المتواترة بشفاعتهم ٰلصحاب الكبائر كما هي لرسول ٰ
ّللا
الفناء كما تق ٰد َم و
صلي ٰ
ّللا عليه و آله انتهي .
اقول قوله عليه السٰلم انتم السبيل اٰلعظم يريد انهم عليهم السٰلم سبيل ٰ
ّللا الي خلقه في كل ايجاد او
ُوجد شيئا و ٰليم ٰد شيئا " "2بما لهُ اوْ بما به ْ
لمن دونَهُ "ٰ "-2اٰل بواسطتهم فهم سبيل اٰليجاد
ٍ
تكليف فٰلي ِ
ۤ
ٰ
ٰ
صدور او بَقا ٍء ٰاٰل بهم و منهم و لهم َكما
في
الخلق
من
ء
شي
د
فٰليستم
سبحانه
ّللا
فعل
من
الفيض
و
ٍ
ۤ
صدور او بقا ٍء ٰاٰل بالشعلة المرئيٰة و منها َو لها كذلك
َٰليستم ٰد شيء من اشعٰة السٰراج من فعل النار في
ٍ
ّللا تعالي هي النار ۤ
فان آية ٰ
هم عليهم السٰلم ٰ
الغائبة اعني الحرارة و اليبوسة الجوهرين و حرارة النار
ۤ
الغائبة هي فعلها و هي آية مشيٰة ٰ
ّللا تعالي و ال ٰشعلة المرئيٰة التي الدخان المستحيل من الدهن بحرارة
النار
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ۤ
باٰلضا َء ِة عن حرارة النار هي آية الحقيقة المح ٰمديٰة فالشعلةُ هي سبيل النار الي ايجاد جميع
المنفعل
ۤ
اٰلشعٰة و اضا َءتها بها َو منها و لها كذلك ٰليستم ٰد شيء من جميع الخلق من الذوات و الصفات الجواهر
ّللا تعالي ٰاٰل بواسطة الحقيقة المحمديٰة التي هي ۤ
و اٰلعراض اٰلجسام و غيرها من فعل ٰ
الماء الذي جعل
ٰ
ّللا منه كل شيء ح ٰي و منها و لها و هي حقيقتهم عليهم السٰلم و هي السبيل اٰلعظم و وصف هذا
السبيل بخصوص ال ِعظَم دون ال ِكبَر ٰلختصاص الكبر بالظاهر و عموم ال ِعظَم للظاهر و الباطن و علي
ق سواهم كما قال تعالي و انك
جهة التفضيل ٰلنه في ٍ
مقام من ال ِعظَم يقصر عنه ادراك ك ٰل مخلو ٍ
ٰ
ٰ
لعلي خلق عظيم استعظمه ّللا سبحانه في الكون بل و اٰلمكان و صورة التفضيل لبيان ان ُسب َُل ّللا الي
ۤ
الخٰلئق و كل واحد منها عظيم بالنسبة الي ما يتوقٰف عليه و فيها الكلي
خلقه متع ٰددة متفاوتة بعدد انفاس
ٰ
و الجزئي و اٰلضافي و ليس فيها ما ي َس ُع جميع شؤن اٰللوهيٰة اٰل حقيقتهم عليهم السٰلم و قد ل ٰوح
سبحانه بذلك في تأويل قوله تعالي يا اهل الكتاب ٰلتغلوا في دينكم و ٰلتقولوا علي ٰ
ّللا ٰاٰل الح ٰ
ق انما
المسيح عيسي بن مريم رسول ٰ
ّللا و كلمته هاٰلية فٰلتنسبوه الي اٰللوهيٰة و ٰل الي جامعيٰة شؤنها و انما

جامع شؤنها الحق المخلوق و صرٰح سبحانه به في الحديث القدسي قال تعالي ماوسعني ارضي و
نازل من ۤ
ٰلس ۤ
خزائنه تعالي و في كل
مائي و وسعني قلب عبدي المؤمن فهم السبيل اٰلعظم في ك ٰل خير
ٍ
ۤ
ُ
نسيت شرح هذه الكلمة حين
الخٰلئق و ذلك ٰلن السبيل هو الطريق و اعلم اني
خير صاع ٍد من اعمال
ٍ
ۤ
ه
ٰ
ٰ
شرحت هذه الزيارة فذ ٰكرني بها بعض المشائخ ذكره ّللا برحمته في الدنيا و اٰلخرة فرحم ّللاُ َمن وقفَ
علي هذه الكلمات و الحقها باصل الشرح في محلٰها ٰلني جعلت هذه الكلمات من الشرح بعد ما تعددت
نسخه ،
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و تفسير الشارح لكٰلم اٰلمام عليه السٰلم في قوله و الصراط اٰلقوم بان طريق متابعتهم ا ْقوم الطرق و
هو تعريف بالمجاز المستلزم للحذف و التقدير و هو خٰلف اٰلصل بل الحق انٰهم في كنه حقيقتهم
ۤ
ّللا المستقيم بمعني انه ٰليصل من ٰ
صراط ٰ
ّللا سبحانه شيء الي احد من خلقه ٰاٰل بواسطتهم من عطا ٍء و
ٰف و تعريف و ارشاد و تكليف و ٰليصل الي ٰ
ّللا سبحانه من احد من خلقه شيء من عمل او
منع و تعر ٍ
ۤ
ۤ
مقال ٰاٰل بهم فهم عليهم السٰلم طريق ٰ
ّللا الي سائر خلقه و طريق الكلم
حال او
ٍ
دعاء او غير ذلك ِم ْن ٍ
الطيب و الصفات الحميدة و اٰلعمال الصالحة من الخلق الي ٰ
ّللا و قد تق ٰدم من هذا كثير فٰل ۤفائدة في
اٰلطناب فيه و معني اٰلقوم ٰ
ان الخطٰ المستقيم الذي هو اقصر الخطوط الواصلة بين نقطتين قد تختلف
حال دون حال فيص ٰح التفضيل بينها في هذه
باختٰلف تحقٰق القصر عند المعتبر و في نفس اٰلمر و في ٍ
بان ما به استقامة ۤ
سائر الخلق اقوم و ٰ
اٰلعتبارات و ٰ
بان اٰلستقامة علي ما يوافق جميع متعلقاته في
ۤ
ّللاِ و محبٰته اقوم منها علَي ما يخالف مراد ٰ
المادة و الصورة و في جميع اٰلحوال لمراد ٰ
ّللا و محبٰته في
جميع اٰلحوال او في بعضها و الي هذا المعني اشار عليه السٰلم في خلق ادم فاغترف جل جٰلله من
ۤ
الماء العذب الفرات غرفة بيمينِ ۪ه و كلتا يديه يمين فصلصلها فجمدت و قال ٰ
ّللا تعالي منك اخلق النٰبيٰين
و المرسلين و عبادي الصالحين و اٰلئمة المهديٰين الدعاة الي الجنٰة و اتباعهم الي يوم القيمة و ٰلاسئل
ع ٰما افعل و هم يُسْئلون ثم اغترف من ۤ
صلها فجمدت فقال تعالي و منك
فص ْل َ
الماء المالح اٰلجاج غرفة َ
اخلق الفراعنةَ و الجبابرة و اخوان ال ٰشياطين و العُتاة و الدعاة الي النار و اشياعهم الي يوم القيمة و
ٰلاُ ْسئَل عما افعل و هم يسئلون الحديث  ،فجعل غرفة اليمين الي الجنٰة و غرفة الشمال الي النٰار مع انٰه
قال و كلتا يَ َد ْي ِه يمين .
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شهداء دار ۤ
ۤ
الفناء ،
و قوله عليه السٰلم و
بيان قوله و اياب الخلق اليكم و حسابهم عليكم ما يد ٰل علي حقيقة هذا و اٰلحاديث عنهم عليهم
تق ٰدم في ِ
ُ
َ
ْ
السٰلم كما مضي و ما لمنذكره في ذلك اكثر من ان تحْ صي و اشهر من ان تخفي و من ذلك ما رواه في
ٰ
ابوعبدّللا عليه السٰلم في قوله تعالي فكيف اذا جئنا من ك ٰل ام ٍة بشهيد و جئنا بك علي
الكافي قال قال
ۤ
ۤ
ٰ
ٰ
ٰ
هؤٰلء شهيدا قال نزلت في ا ٰمة مح ٰمد صلي ّللاُ عليه و آله خاصٰة في كل قرن منهم اما ٌم منا شاهد عليهم
ۤ
ان ٰ
و محمد صلي ٰ
اٰلنبياء ٰ
ّللا تعالي
ّللا عليه و آله شاه ٌد عليْنا يعني انهم عليهم السٰلم يشهدون علي
ۤ
ت ربهم و يشهدون لمن اجابهم و اطاعهم باجابته و
ارسلهم و يشهدون
لٰلنبياء (ع) انهم ابلغوا رساٰل ِ
ٰ
ٰ
اطاعته و علي من اعرض و عصي باعراضه و عصيانه و يشهدون علي مح ٰمد صلي ّللا عليه و آله
ّللا ارسله و يشهدون له صلٰي ٰ
ان ٰ
ّللا عليه و آله انه بلٰغ ما امر بتبليغه و علي ا ٰمته و لهم كذلك و رسول
ّللا عليه و آله بما ح ٰملهم ٰ
ّللا صلٰي ٰ
ٰ
ّللا من امر الخٰلفة و لهم بما ا ٰدوا ما ُح ِّملوا و بلٰغوا و لمن اجاب بما
ٰ
عبدّللا بن بكر اٰلرجاني الطويلة عن
اجاب و علي من اعرض با ِ ْعراضه و منه ما تق ٰدم في رواية

ٰ
الجن
الصادق (ع) و فيها و ما من ليلة تأتي علينا ٰاٰل و اخبار كل ارض عندنا و ما يحدث فيها و اخبار
ۤ
ۤ
المٰلئكة و ما من ملك يموت في اٰلرض و يقوم غيره ٰاٰل اُتِينا بخبره و كيف
الهواء من
و اخبار اهل
ٰ
سيرته في الذين قبلَهُ و ما من ارض من ٰ
ست اَرضين الي السابعة اٰل و نحن نؤتي بخبرهم .
ۤ
اقول ظاهر كٰلمه عليه السٰلم هذا و ما اشبهه ٰ
ان ما شهدوا به من احوال الخٰلئق ممن سبَقهم او كانَ
ۤ
ه
ٰ
الجن ايٰاهم و المعروف من اٰلية الشريفة و قل اعملوا
المٰلئكة و
في زمانهم او من بعدهم انٰه من اخبار
فسيري ٰ
ّللا عملكم و رسوله و المؤمنون و اٰلحاديث اٰلخر ٰ
ان جميع اهل اٰلرض ٰليخفي عليهم
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ٰلن ٰ
شيء من احوالهم و يرونهم بنور ٰ
ّللا و ذلك ٰ
ّللا سبحانه اعطي اٰلمام عليه السٰلم عمودا من نور
ۤ
الخٰلئق كرؤية الشخص في المرءاة و ان الدنيا باسرها و جميع ما فيها بل و العالم
يري فيه اعمال
ۤ
العلوي و ما فيه عند اٰلمام عليه السٰلم كالدرهم في يد احدكم يقلٰبه كيف شاء فهم يعاينون جميع ما في
امام مبين و قوله تعالي و عنده مفاتح الغيب
العالم و هو تأويل قوله تعالي و كل شيء احصيناه في ٍ
ت اٰلرض
ٰليعلمها ٰاٰل هو و يعلم ما في الب ٰر و البحر و ما تسقط من ورقة ٰاٰل يعلمها و ٰل حبٰة في ظلما ِ
ٰ
عبدّللا بن بكر اٰلرجاني
ب مبين  ،و قول الصٰادق (ع) في رواية
س ٰاٰل في كتا ٍ
و ٰل رط ٍ
ب و ٰل ياب ٍ
ٰ
ُ
عبدّللا ُ
جعلت فداءك فهل يري اٰلما ُم ما بين المشرق و المغرب قال يا بن بكر
قلت
المتقدم ذكرها قال
ب
فكيف يكون حجٰة علي ما بين قطريها و هو ٰليراهم و ٰليح ُك ُم فيهم و كيف يكون ُحجٰة علي قوم ُغيٰ ٍ
ٰليقدر عليهم و ٰليق ِدرون عليهم ( عليه ظ ) و كيف يكون مؤدِّيا عن ٰ
ّللا و شاهدا علي ْالخلق و هو
ٰلير هيهم و كيف يكون حجٰة عليهم و هو محجوب عنهم و قد حيل بينهم و بينه ان يقوم بامر ربٰه فيهم و
ّللا يقول و ماارسلناك ٰاٰل ۤ
كافٰة للنٰاس يعني به من علي اٰلرض و الحجٰة من بعد النبي صلي ٰ
ٰ
ّللا عليه و
آله يقوم مقام النبي صلي ٰ
تشاجر ْ
الناس
ت عليه اٰلمة و هاٰل ِخ ُذ بحقوق
ّللا عليه و آله و هو الدليل علي ما
َ
ِ
و ۤ
القائم بامر ٰ
بعض فاذا لميكن معهم َم ْن يُ ْنفِ ُذ قوله و هو يقول سنريهم آياتِنا
المنصف لبعضهم من
ّللا و
ِ
ٍ
ي آي ٍة في هاٰلفاق غيرنا اراها ٰ
في هاٰلفاق و في انفسهم فأ ٰ
فاق و قال َمانريهم من آي ٍة ٰاٰل هي
ّللا َ
اهل هاٰل ِ
ۤ
اكبر من اختها فا ٰ
المٰلئكة و
ي آي ٍة اكبر منا الحديث  ،و قد تق ٰدم و هذا صريح في المعاينة بغير اخبار
ۤ
وجهين :
المٰلئكة لهم و الجمع بين اٰلخبار من
توجيه اخبار
ِ
صفحه 2٠6
ان ٰ
فان حقيقة ذلك ٰ
ان الشخص اذا نظر شيئا و ادركه ٰ
اٰل ٰول ٰ
ّللاَ سبحانه ل ٰما خلق المشاعر المدركة و
ۤ
اٰلقتضاء ۤ
مٰلئِكة من جنس ذلك المشعر ينقلون صُور المدركات و
جعلها مقتضية لذلك قيٰض لذلك
ۤ
ۤ
فالمٰلئكة العقليون ينقلون معاني المدركات الي العقول باقتضائها لذلك و
احهَا و معانيها اليها
اَ ْش هب َ
النٰفسانيٰون ينقلون صورها الي النفوس و المثالِيُّونَ يَ ْنقلون اشباحها الي الحسٰ المشترك و الخيال اوْ اِلَي
مه ا بينهما فٰليظهر شيء من المدركات في شي ٍء من المشاعر اِ ٰٰل في وقتِه الذي ق ٰدره ٰ
ّللا تعالي له فاذا
ّللا تعالي من ۤ
ۤ
ۤ
المٰلئكة المو ٰكلون به باذن ٰ
خزائنه الي محلٰه الذي يظهر
جاء وقته و ت ٰمت مقتضياته انزلَ ْتهُ
فيه كما قال تعالي و ان من شيء اٰل عندنا ۤ
بقدر معلوم .
خزائنه و مانن ٰزله ٰاٰل
ٍ
ۤ
المٰلئكة الذين يأتونهم بما يرونه و يطٰلِعُونَ عليه لهم بمنزلة الخواطر لٰلنسان ٰ
الثاني ٰ
فان الخاطر و
ان
الوارد من اٰلنسان هو الذي يأتي اٰلنسان ب َما يتوجٰه اليه قلبه و مع ذلك فهو من قلبه كاٰللتفاتة من
ار ْتهُ َمن خلفه و ان كان في الحقيقة
اٰلنسان فانٰه ٰليري َمن خلفه مثٰل ٰاٰل اذا التفت اليه فالتفاتَتُهُ هي الٰتي َ
انٰما رءاه اٰلنسان لكن اٰللتفاتة تتوقٰف عليها المقابلة التي هي سبب الرؤية كذلك الخاطر و لذا تقول
خَ طر علي قلبي او خيالي كذا و انما الخاطر ِمن قلبه فافهم العبارة المكرٰرة المر ٰددة للتفهيم فاذا عرفت

هذا ظهر لك انٰهم يشاهدون ك ٰل شي ٍء معاينَة و اَ َّن البُ ْع َد و الحجب ٰلتحجب ابصارهم و ٰ
ان ابصارهم
ۤ
شهداء دار ۤ
ۤ
الشهداء في دار التكليف ٰلنٰهم
الفناء يراد منه انٰهم
تدرك ما ٰلتدركه عقول َم ْن ِس َواهم و قوله
ۤ
ۤ
ۤ
ٰ
امر ٰ
س بما كسبَ ْ
ت و القائم الولي عليه السٰلم باذن ّللا تعالي
ّللا في قوله افمن هو قائم علي ُكلِّ نف ٍ
محا ٰل ِ
و قوله و عندنا كتاب حفيظ و الكتاب الحفيظ نفس الولي عليه السٰلم و قوله
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ان كل نفس ل ٰما عليها حافظ و الحافظ الولي عليه السٰلم فما دام التكليف فهم يشهدون لمن َوفَي بما وفَي
و علي من نكث بما نكث و المراد من دار التكليف هذه الدنيا و قيام ۤ
القائم عليه السٰلم و الرجعة و ما
سبق هذا من التكليف اٰلول في الذ ٰر اٰل ٰول و ٰ
الذ ٰر الثاني و ذلك قوله تعالي شهدنا ان تقولوا يوم
القيمة انٰا كنا عن هذا غافلين و ان اختلفت احوالها فانٰها يجم ُعهَا ۤ
الفناء و التكليف و اما في هاٰلخرة فليس
ۤ
ۤ
فيها ۤ
فناء و ليس فيها ظا ِهرا تَ ْك ۪ل ٌ
لبعض َم ْن
الجزاء فيحتاج الي الشفاعة
الشهداء نعم فيها
ليحتاج الي
يف
َ
ِ
اشي ُر فيه اِلي
يَ ْستَ ِحقُّ هها ِم ٰمن
ارتضي دينَهُ فلهذا فرق (ع) بين العبارتين و قولي ليس فيها تكليف ظاهرا ۪
َ
اَ َّن فيها ت ْك ۪ليفا و لكنه للمؤمنين بكل ما يشتهون و للكافرين بكل ما يكرهونَ َو التكليف في الدنيا بما فيه
َم َشقَّةٌ ِم َّما تُ ِحبُّهُ النفوس و تكرهه و لكن العقول تحبٰ جميع تكاليف ال ُّدنيا فمن قام بحكم الدنيا صفت له
هاٰلخرة فيكون تكليفه بك ٰل ما يشتهيه و من خالف اٰلمر في الدنيا و اتبع شهوة نفسه كان حكم التكليف
عليه بكل ما يكره قال تعالي اذهبتم طيٰباتكم في حياتكم الدنيا و استمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب
ان اٰلنسان ل ٰما ُخلِق مر ٰكبا م ٰما من ٰ
الهون و اٰلصل في ذلك كله ٰ
ّللا و م ٰما من نفسه جري عليه حكم
الحكمة بالتكليف ۤ
الشا ٰ
ق علي ما من نفسه ليخلص عن هذه اٰلنٰيٰة و يكون بقبوله اٰلمر عامٰل بعقله
ۤ
بالمشاق كما هو محبة العقل قال اميرالمؤمنين عليه السٰلم و استٰلنوا ما
فيطيب له العمل و يلتذ
ۤ
استوعره المترفون و انسوا بما استوحش منه الجاهلون فجاء يوم القيمة بحسنه من ربٰه و احسانه من
نفسه راضيا مرضيا فل ٰما كان هكذا ٰاٰل انٰه ٰليخرج بهذا عن اٰلمكان و الحاجة المقتضيين لدوام المدد
المقتضي للتكليف ٰلنه تمكين من ٰ
ّللا و قبول منه جري عليه حكم الحكمة بالتكليف بكل ما يشهيه ٰلنه
انما هو حسن و احسان
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و ليس عند ٰ
ّللا في دار ثوابه ٰاٰل ما يٰليم هذا و يوافقه و هاٰلخر العاصي يكون بمخالفته اٰلمر جاهٰل
بالمشاق كما هو محبٰة النفس ۤ
ۤ
فجاء يوم القيمة
فيتصعٰب عليه العمل و يتألم
عامٰل بجهله و شهوة نفسه
َ
ۤ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
باساءته من نفسه منسيٰا من رحمة ّللا تعالي ٰلن جهته من ربه اضعفها و محقها حتي ٰليبقي منها اٰل ما
بقاءه ٰلنٰها حادثة ٰل ۤ
يحفظ ۤ
بقاء لها ٰاٰل بالمدد و ٰل مدد لها ٰاٰل باٰلعمال الصالحة و ل ٰما لميم ٰدها اضمحلٰت
فساورها و اغتذي ۤ
ا ٰما ما بقي منها فقد استخبَ َ
بغذائها فح ٰ
ق عليه القول في اُ َم ٍم قد
ث لغلبة الظلمة ٰلنٰه لها
َ
ۤ
ٰ
اغتذائها
الجن المستولين عليه و اٰلنس هي قد تش ٰوهت من صورته بمساورتها و
خلت من قبله من
ٰ
ب ِغ ۤذائها فقال ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع ّللا الها آخر
ّللاُ تعالي القيا في جهنم ك ٰل كف ٍ
فالقياه في العذاب الشديد و قال تعالي احشروا الذين ظلموا و ازواجهم و ما كانوا يعبدون من دون ٰ
ّللا
فاهدوهم الي صراط الجحيم و قال تعالي و لنينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون فكان في
الجنٰة تكليف للمؤمنين بكل ما يشتهون و يُحبٰون و في النٰار تكليف للمنافقين و الكافرين بك ٰل ما يكرهون
يعني انه ليس ٰلهل الجنٰة شهوة و محبٰة غير ما يجري لهم و ليس ٰلهل النار كراهة و منافرة غير ما
يجري عليهم و محمد و اهل بيته الطيبون صلي ٰ
ق
ّللا عليه و عليهم يق ِّدرونَ ذلك كله و يوصلون استحقا َ
ۤ
ۤ
شهداء
شهداء ذلك كله فهم
كلٍّ الي مستحقه و هو قوله تعالي و انا لموفٰوهم نصيبهم غير منقوص و هم

الفناء و دار ۤ
دار ۤ
البقاء و لكن عبٰر عليه السٰلم في كٰلمه بما يظهر ٰلنهم ٰليخاطبون النٰاس ٰاٰل بما
يعرفون .
ۤ
ۤ
قوله عليه السٰلم  :و شفعاء دار البقاء ،
ٰ
ٰ
ان محمدا صلي ٰ
و ذلك ٰ
ّللاُ عليه و آله قد اعطاه ّللا تعالي الشفاعة باذنه لمن رضي ّللا دينه فيشفع في
اهل بيته
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عليهم السٰلم لألذن لهم في الشفاعة لشيعتهم الٰذين يشهدون بالحق اي با ٰن الحق لهم و فيهم و معهم و
بهم و هم يعلمون ذلك بالعلم و الهدي و الكتاب المنير ٰلنٰهم مستحقٰون ٰلن يشفع لهم كما قال تعالي و
ٰليملك الذين يدعون ِمن دونه الشفاعة ٰاٰل من شهد بالحق و هم يعلمون و هذه هاٰلية لعلي و اهل بيته
عليه و عليهم السٰلم و من دونهم لشيعتهم بشفاعتهم فيشفعون لهم ليشفعوا فيمن ۤ
شاؤا من اهاليهم و
اقاربهم و جيرانهم و اخوانهم م ٰمن ارتضي ٰ
ّللا دينه في قوله تعالي و ٰليشفعون ٰاٰل لمن ارتضي و ذلك
من قوله تعالي و الذين آمنوا و اتٰب َع ْتهم ذريٰتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم و ما التناهم من عملهم من
شيء ف َعلي اٰلصالة و الحقيقة قال الصادق عليه السٰلم في هذه هاٰلية الٰذين آمنوا النبي و اميرالمؤمنين و
اٰلوصياء الحقنا بهم و لمتنقص ذريٰتهم الحجة التي ۤ
ۤ
جاء بها محمد في علي (ع) و حجٰتهم
ذريٰته اٰلئ ٰمة و
ّللا عليه و آله ان ٰ
واحدة و طاعتهم واحدة و علي التبع عن النبي صلي ٰ
ّللاَ يرفع ذ ٰريٰة المؤمن في درجته
و ان كانوا ُدونَهُ لِتق ٰر بهم عينه ثم تٰل هذه هاٰلية و عن الصادق عليه السٰلم في هذه هاٰلية قصرت اٰلبناءۤ
ۤ
اٰلبناء ه
باٰل ۤباء لتق ٰر بذلك اعينهم و عنه عليه السٰلم قال اطفال المؤمنين يهدون
عن عمل هاٰل ۤباء فالحقوا
هالي ۤ
آبائهم يوم القيمة .
فٰلن الشفاعة لَ ْي َس ْ
ٰ
ت في الحقيق ِة اِ ْمداد من ٰليحسن له اٰلمداد و
و ا ٰما انٰهم ٰليشفعون ٰاٰل لمن ارتضي دينه
ۤ
ق يقب ُح تركه و انٰما هي لمن يحسن اعطاؤه او في ترك ح ٰ
ٰل في ترك َح ٍّ
ق ٰليقبح و ٰل لمن تحسن
المعين لها من الشفيع او في تمكينها فاٰل ٰول من
الشفاعة في حقِّ ۪ه و يستحقٰها لما في امكان قابليته مع
ِ
العدل و ان كان ما من المعين من الفضل و الثاني من الفضل و كذا في ترك ح ٰ
ق ٰليقبح تركه لوقوع
مقتضي ذلك الح ٰ
مرجوح فتحسن المطالبة به و يحسن تركه فاذا توجٰهت
طرف من تلك الحقيقة
ق في
ٍ
ٍ
الشفاعة المقبولة يعني باذن ٰ
ّللا لمن ارتضي دينه
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الذي به ذلك للترجيح حسن في الحكمة ترك ذلك الحق و قبح في الحكمة المطالبة به فالشفاعة في تركه
ۤ
من الفضل ٰ
الدعاء
ٰلن راجحيٰة ما كان مرجوحا من الفضل و من العدل باعتبار استحقاق القابل كما في
ۤ
ٰ
ٰ
و جعل ما ٰ
امتن به علي عباده كفاء لتأدية حقه َو يحمل عليه قوله تعالي و ان ليس لٰلنسان اٰل ما َس َعي و
ٰ
اذا لميرتض دينه بان كان منكرا لوٰليتهم قبحت الشفاعة له في الحكمة ٰلنها حينئذ ا ٰما اِ ْمدا ٌد و معونة بما
يقبح في الحكمة او ترك حق يقبح فيها تركه ثم هي جائزة ٰلهل ۤ
الكباير من المحبٰين و فيالخصال عن
الصادق عليه السٰلم و اصحاب الحدود فساق ٰل مؤمنون و ٰل كافرون و ٰل يُخلٰدون في النار و
يخرجون منها يوما و الشفاعة هج ۤائِزة لهم و للمستض َعفين اذا ارتضي ٰ
ّللا دينهم و في التوحيد عن الكاظم
ّللا عليه و آله قال انٰما شفاعتي ٰلهل ۤ
عليه السٰلم عن ابيه عن ۤ
ّللا صلي ٰ
آبائه عن رسول ٰ
الكبائر من
ا ٰمتي و ا ٰما المحسنون منهم فما عليهم سبيل قيل يا ابن رسول ٰ
ّللاِ (ص) كيف تكون الشفاعة ٰلهل
ۤ
الكبائر و ٰ
ّللا تعالي يقول و ٰليشفعون ٰاٰل لمن ارتضي و من يرتكب الكبيرة ٰليكون مرتضي فقال ما من
مؤمن يرتكب ذنبا اٰل ۤ
ساءه ذلك و ندم عليه و قال النبي صلٰي ٰ
ّللا عليه و آله كفي بالندم توبة و قال

ّللا عليه و آله من سرٰته حسنةٌ و ۤ
صلي ٰ
ساءته سيئة فهو مؤمن فمن لميندم علي ذنب يرتكبه فليس بمؤمن
و ٰلتجب له الشفاعة و كان ظالما و ٰ
ّللا تعالي ذكره يقول ما للظالمين من حميم و ٰل شفيع يطاع فقيل له
يا ابن رسول ٰ
ّللا (ص) و كيف ٰليكون مؤمنا من لميندم علي ذنب يرتكبه فقال ما من احد يرتكب كبيرة
من المعاصي و هو يعلم ان سيعاقب عليها ٰاٰل ندم علي ما ارتكب و متي ندم كان ۤتائبا مستحقا للشفاعة و
مصرٰا و المصر ٰليغفر له ٰلنه غير مؤمن بعقوبة ما ارتكب و لو كان مؤمنا
متي لميندم عليها كان ِ
ٰ
بالعقوبة لندم و قد قال النبي صلي ّللا عليه و آله ٰل كبيرة مع اٰلستغفار
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و ٰل صغيرة مع اٰلصرار و اما قول ٰ
ّللا تعالي و ٰليشفعون ٰاٰل لمن ارتضي فانهم ٰليشفعون اٰل لمن
ۤ
بالجزاء علي الحسنات و السٰيئات فمن ارْ تضي ٰ
ّللا دينه ندم علي ما ارتكبه
ارتضي دينه و الدين اٰلقرار
من الذنوب لمعرفته بعاقبته في القيمة .
ۤ
شفعاء دار ۤ
ۤ
البقاء يشعر بالحصر لمكان الثناء عليهم و هو كذلك و من سواهم من
فقوله عليه السٰلم و
ملك الشفاعة فعنهم شفع و عن الصادق عليه السٰلم في قوله تعالي فما لنا من شافعين و ٰل صديق حميم
قال الشافعون اٰلئ ٰمة و الصديق من المؤمنين و عن الباقر و الصادق عليهما السٰلم ٰ
ٰ
لنشفعن في
وّللا
المذنبين من شيعتنا حتي يقول ۤ
اعداؤنا اذا رأوا ذلك فما لنا من شافعين و ٰل صديق حميم و عن الباقِر
بو ٰ
ان المؤمن ليشفع في جاره و ما له حسنة فيقول
عليه السٰلم و ان الشفاعة لمقبولة و ٰلتقبل في ناص ٍ
يا ربٰ جاري كان يكف عني اٰلذي فيشفع فيه فيقول ٰ
ّللا تعالي انا ربٰك و انا اح ٰ
ق من كافي عنك فيدخله
ٰ
ّللا تعالي الجنٰة و ما له من حسن ٍة و ان ادني المؤمنين شفاعة ليشفع في ثٰلثين انسانا فعند ذلك يقول اهل
صلٰي ٰ
ّللا عليه و آله ٰ
ان الرجل يقول في الجنة ما
ق حميم و عن النبي َ
النٰار فما لَ هنا ِمن شافعين و ٰل صدي ٍ
الجحيم فيقول ٰ
ّللا تعالي اَ ْخ ِرجوا له صديقه في الجنة فيقول من بقي في
فعل صديقي فٰلن و صديقه في ۪
ان الشفاعة كلٰها من ٰ
النار فما لنا من شافعين و ٰل صديق َح ۪ميم فاذا عرفتَ ما اشرنا اليه ظهر لك ٰ
ّللا
ۤ
ّللا عليه و آله و هم يشفعون لمن ۤ
تعالي لهم بواسطة محمد صلٰي ٰ
يشاؤن من شيعتهم ليشفعوا فيمن شاؤا
ۤ
ۤ
شافع من دونهم فشفاعته بشفاعتهم فهم شفعاء دار البقاء ٰل غيرهم .
فك ٰل
ٍ
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قال عليه السٰلم  :و الرحمة الموصولة و هاٰلية المخزونة ،
ّللا صلي ٰ
ّللا الي الخلق كما كان لرسول ٰ
قال الشارح (ره) و الرحمة الموصولة من ٰ
ّللا عليه و آله في
قوله و ما ارسلناك ٰاٰل رحمة للعالمين فهم رحمة لهم في الدنيا و هاٰلخرة و بهم تصل رحمة ٰ
ّللا تعالي
الي العباد و تشعر به الصلوة عليه و آله صلوات ٰ
ّللا عليهم و هاٰلية المخزونة لخلٰص عباده و هم
العارفون ببعض رُتب ِهم انتهي .
ٰ
اقول الرحمة الموصولة يعني باللِ اي بفعله و فعله الخير و هو النور الذي تن ٰورت منه اٰلنوار كما تق ٰدم
و هو نور محمد صلي ٰ
ّللا عليه و آله و انوار اهل بيته عليهم السٰلم من نوره كالضوء من الضوء و هو
اٰلجل اٰلكرم الذي يحبٰه و يهواه و يرضي به عن َمن دعاه و استجاب له
اسمه المكنون اٰلكبر اٰلعز َ
دعا َءه و حق عليه اَ ٰٰلير ٰد ۤ
ۤ
سائله به فوصل ذلك النور الذي هو الرحمة به تعالي فجعل طاعتهم طاعته و
معصيتهم معصيته و رضاهم رضاه و سخطهم سخطه و هكذا في جميع ما ينسب اليه تعالي فمن
ّللا و قال ابومحمد الحسن العسكري عليه و علي ۤ
ّللا و من قطعهم قطعه ٰ
وصلهم وصله ٰ
آبائه و ابنه
الحجة السٰلم في تفسيره لقوله عز و جل الرحمن ان الرحمن مشتق من الرحمة و قال قال
ّللا عليه و آله يقول قال ٰ
ّللاِ صلي ٰ
ّللاِ عليه سمعت رسول ٰ
اميرالمؤمنين صلوات ٰ
ّللا تعالي انا الرحمن و

ُ
شققت لها اسما من اسمي َمن وصلها وصلتهُ و من قطعها بَتَتُّهُ ثم قال اميرالمؤمنين عليه
هي من الرحم
ٰ
ٰ
ٰ
السٰلم ان الرحم التي اشتقها ّللا تعالي من اسمه بقوله انا الرحمن هي رحم محمد صلي ّللا عليه و آله و
اعظام ٰ
مؤمن و مؤمن ٍة ْ
ّللا اعظا َم محمد و ٰ
ٰ
من
ان من اعظام محم ٍد اعظا َم رحم مح ٰم ٍد و ان ك ٰل
ان من
ِ
ٍ
ٰ
ٰ
ظام
شيعتِنا هو من رحم محمد صلي ّللا عليه و آله و ان اِ ْعظا َمهُ ْم من اِ ْع ِ
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َخف بشيء من رحم مح ٰمد صلي ٰ
محمد (ص) فالويل لمن است َّ
ّللا عليه و آله و طوبي لمن عظٰم حرمته
و اكرم رحمه و وصلها ه ،
اقول قد مضي بعض البيان في معني الرحمة و ذكر في هذا الحديث ٰ
ان الرحم قد اشتقٰها من اسمه يعني
ۤ
الرحمن و اٰلشتقاق يحتمل اللفظي و المعنوي اما اللفظي فٰلتٰحاد ۤ
ما ٰدتيهما ظاهرا و ا ٰما في الحقيقة فراء
حاء رحم صفة ۤ
راء رحمن و ۤ
رحم صفة ۤ
حاء رحمن و ميم رحم صفة ميم رحمن كما نقول في اخذ
ضرب الفعل علي ما نختاره من ٰ
ان اٰلسم مشتق من الفعل و لو
حروف ضربا المصدر من حروف
َ
َع َكسْنا ع َكسْنا فاٰلشتقاق علي ما قلنا في الحقيقة في اللفظ و في المعني كاشتقاق نور الشمس من جرم
الشمس او كاشتقاق القمر من الشمس او كاٰلشتقاق اٰل ٰول في اللفظي و الثاني في المعنوي او بالعكس و
ا ٰما المعنوي فٰلن الرحمن استوي برحمانيٰته علي العرش و الرحم حملة العرش و العرش قلب العبد
المؤمن صلٰي ٰ
ّللا عليه و آله فالرحم مظهر رحمانيٰة الرحمن و متعلٰقها فالرحم صفة الرحمن او حملة
الصفة او مظهر الصفة فعلي اٰل ٰول هي الصفة و علي الثاني هي المؤ ٰدية هٰلثارها الي القوابل و علي
الثالث ان فتحتَ الميم و ۤ
الهاء هي مح ٰل ظهورها فالرحمانية ۤقائمة بالرحم قيام ظهور و الرحم قائمة
بالرحمانيٰة قيام تحقٰق و ان ضممتَ الميم و كسرتَ ۤ
الرحمن اٰلعلي و الذي ٰل فرق بينه و
الهاء هي مثل
ِ
ٍ
بينها ٰاٰل انٰها عباده و خلقه و معانيه اركانها فهي مظهرة الرحمانية و آثارها علي الواح القابليات و
اعيان الموجودات فاشتقاقها من اسمه علي اٰلول انها صفة الرحمن يعني صفة فعله اي اسمه اٰلكبر و
علي الثاني انها ۤ
اولياء افاعيل ذلك اٰلسم و َم َح ۤالٰهُ و علي الثالث انٰها عضد اس ِمه في اظهاره اَوْ في
ظُهُوره فا ٰما اشتقاق الصِّ ف ِة من الموصوف كما في اٰلول فظاهر و ا ٰما اشتقاق ۤ
اولياء افاعيل الشيء
صفحه 2١٤
فٰلن ۤ
اوليا َءهُ ان كانوا مشتقين منه اي صدروا عنه و ٰ
وٰلهم ما دونهم من افعاله ص ٰح ٰ
ٰ
ان ذلك الشيء
منه
ۤ
ٰ
َ
َ
فاعل لتلك اٰلفاعيل حقيقة بواسطة اوليائه و لو لميكونوا مشتقين منه لماجاز ان يكون فاعٰل لِمه ا ف َعل
ۤ
اوليا ُؤهُ و ان كان فعلهم باذنه و من المعلوم ٰ
ان الرحمن فاعل ٰلفاعيله حقيقة و ٰل فاعل سواه و ٰل شيء
ۤ
يكون َم ْفعُوٰل للفا ِعل حقيقة اذا كان ْ
ُ
َت حقيقته
فاولياؤه انٰما هم شي ٌء ۪به َو المفعول انٰما
ٰاٰل ما كان عنه
تأكيدا لفعلِ ۪ه و غاية ِم ْن غَا هياتِ ۪ه ٰ
فان ضربا حقيقة مفعول لزي ٍد ٰلنه تأكي ٌد لفعله و غاية ِم ْن غَا هياته في قولك
ب زي ٌد عمروا فانٰه ليس مفعوٰل له و انٰما وقع ضربه
ض َر َ
ضرْ با بخٰلف عمروا في قولك َ
ضرب زي ٌد َ
َ
ۤ
ِّ
ٰ
المح ٰل من مشخصات
عليه فليس تأكيدا لضربه و ٰل غاية من غاياته و ا ٰما اشتقاق المح ٰل من الحا ٰل
فٰلن َ
ۤ
الخاصٰة و المشخصات ۤ
الحال ۤ
ۤ
الخاصة ٰلتوجد قبل ما ش ٰخصته و ٰاٰل لماكانت خَ اصة ٰلن الخصوص
ٰ
فٰلن المراد به ما يتوقٰف عليه الشيء
فرع المختص فص ٰح اشتقاق المح ٰل و ا ٰمااشتقاق عضد الشيء منه
ٰ
في ظهوره او فعله في اظهاره ا ٰما توقٰفه في ظهوره علي العضد فكما في المحل الذي يتوقف ظهور
فان الكسر ۤ
الحال عليه مثل المتساوقين كالكسر و اٰلنكسار ٰ
الحا ٰل يتوقٰف ظهوره علي المحل الذي هو
ۤ
ۤ
ٰ
ق فهو مشتق من الكسر
اٰلنكسار و يقال انٰه قائم باٰلنكسار قيام ظهور و اٰلنكسار قائم بالكسر قيام تحق ٍ
و عضد للكسر لتوقٰف الكسر عليه في ظهوره و المراد ٰ
ان الرحمن الذي هو اٰلسم انٰما تظهر التسمية به

للمعبود جل و عٰل الذي احدث الرحمة اذا تحقٰقت الصفة التي هي منه ۤ
كالقائم ٰليسمي به زيد الذي
صدر من فعله القيام ٰاٰل اذا تحقٰق القيام اذ بدونه ٰليسمي ۤقائما كذلك بدون الرحم التي هي الرحمة او
محل الرحمة او مظهر الرحمة ٰليطلق اسم الرحمن الذي هو اسم الصفة في التعريف و التعرٰف علي
ق تعالي من حيث هو مصدر الرٰحمة ٰ
المعبود الح ٰ
ٰلن الرحمه ن اسم له
صفحه 2١٥
تعالي من حيث هو مصدر الرحمة و المعبود و المعروف تعالي يعبد و يعرف ليس من هذه الحيثية و
ان كان طلب الرحمة منه من تلك الجهة و طلب الرزق من جهته و المغفرة من جهتها فالجهة وجه
الطالب و المعني تعالي بالجهة و غيرها غير ذلك كله كمال توحيده نفي الصفات عنه كنهه تفريق بينه
و بين خلقه و غيوره تحدي ٌد لما سواه .
ٰ
فٰلن ما يريد اظهاره الذي هو متعلق اٰلظهار يتوقٰف علي العلٰة الماديٰة
و ا ٰما توقٰف اظهاره علي العضد
ۤ
و الصُّ وريٰة و ۤ
ث من كل ما سواهم عليهم السٰلم منهم فالما ٰدة من فاضل
الغائيٰة و العلل الثٰلث لك ٰل محد ٍ
شيء لهم و حاجتهم قال تعالي في الحديث القدسي
نورهم و الصورة مثال هياكلهم و الغاية في كل ْ
ۤ
ُ
اٰلشياء ٰلجْ لِك فلو لمتكن العضد في الظهور و اٰلظهار مشتقا منه صادرا عنه
خلقت
خلقتكَ ٰلجلي و
لكان فعل الفاعل متوقٰفا علي ما ليس منه و ٰل به و يكون ناقِصا محتاجا الي الغير تعالي ٰ
ّللا ان يكون
مفتقرا الي غيره و تعالي فعله ان يكون متوقفا علي ما ليس منه و ٰل به فمحصٰل كٰلم اميرالمؤمنين
ان الرحم هي الصٰفة ۤ
عليه السٰلم اَ َّن الرحم التي اشتقٰها من اسمه الرحمن الخ ٰ ،
العا ٰمة و هي صفة
ۤ
الرحمن التي قال تعالي فيها و رحمتي وسعت ك ٰل شيء و هي خاصٰة بعلي و فاطمة و الحسن و
ّللا عليهم اجمعين و من ۤ
الحسين و التٰسعة اٰلطهار من ذريٰة الحسين صلٰي ٰ
سائر الخلق ممن سبقت له
ۤ
العناية باتٰباعهم فله من تلك الرحمة و من تلك الرٰحم الماسٰة بنسب ِة قبوله من ذلك المقام ا ْعني مقام
المتابعة و المشايعة و هو رتبة الشعاع من ذلك ك ٰما و كيفا و هو السر في قوله عليه السٰلم و ان ك ٰل
ّللا عليه و آله و اعلم ان اٰلحاديث ۤ
مؤمن و مؤمن ٍة من شيعتِنا هو من رحم محم ٍد صلي ٰ
الدالة علي ا ٰن
ٍ
ٰ
المراد بالرحمة هم عليهم السٰلم بكل معني و ان ما ظهر من الرحمة و آثارها
صفحه 2١6
فمنهم و من آثارهم ٰلتكاد تحصي فٰل حاجة الي ِذ ْكر شيء منها لشهرتها و عدم الخٰلف بين المؤمنين
في دٰللتها علي ذلك المعني و قوله عليه السٰلم الموصولة اي موصول بعضها ببعض ٰ
بالل تعالي
فالشيعة موصولون بائ ٰمتهم عليهم السٰلم و اٰلئمة موصولون بمحمد صلٰي ه ٰ
ّللاُ عليه و آله و مح ٰمد (ص)
باللِ و هو قوٰلميرالمؤمنين عليه السٰلم حين قال اتٰقوا فراسة المؤمن فانه ينظُر بنور ٰ
موصو ٌل ه ٰ
ّللا فسأله
ّللا قال عليه السٰلم انٰا ُخلِقنا من نور ٰ
ابنعباس كيف ينظر بنور ٰ
نورنا و
ّللا و خلق شيعتنا من شعاع ِ
قول الصٰادق عليه السٰلم حين سأله المفضل ما كنتم قبل ان يخلق ٰ
ّللا السموات و اٰلرضين قال كنٰا
ۤ
ّللا تعالي و نقدِّسه حتي خلق ٰ
انوارا حول العرش نسبٰح ٰ
المٰلئكة فقال لهم سبٰحوا فقالوا يا ربٰنا
ّللا سبحانه
ۤ
نور ٰ
ّللا و خلق شيعتنا من
ٰل علم لنا فقال لنا سبِّحوا فسبٰحنا فسبٰحت المٰلئكة بتسبي ِحنا اٰل انٰا خلِقنا من ِ
ت السفلي بالعليا ثم قرن (ع) بين اصبعيه الوسطي و ال ٰسبٰابة و قال
ذلك النور فاذا كان يوم القيمة التحق ِ
َّ
ُ
كهاتين ثم قال يا مفضٰل اتدري لم س ٰميت الشيعة شيعة يا مفضٰل شيعتنَا منا و نحْ ُن من شيعتِنا اماتري
قلت من مشرق قال و الي ايْن تعود قلت مغرب قال عليه السٰلم هكذا شيعتنا مناٰ
هذه الشمس اين تبدو ُ
ٰ
ق المؤمنين من نوره
بُ ِدءوا و الَيْنا يَعُودون و قال الصٰادق عليه السٰلم لسليمن يا ُسلَيْمه ن اِ ٰن ّللاَ تعالي خلَ َ
و صبغهم في رحمته و اخذ ميثاقهم لنا بالوٰلية و لعل ٰي اميرالمؤمنين فالمؤمن اخو المؤمن ٰلبِ ۪يه و امه

ان المؤمن ينظر بنور ٰ
ابوهُ النور و ا ٰمه الرحمة و ٰ
ّللا قال الصٰادق عليه السٰلم انما ينظر بذلك النور
الذي خلق منه .
اقول اٰلحاديث في هذه المعاني كثيرة و هو ٰ
ان المؤمن خلق من نورهم و انما ُس ٰمي شيعيٰا ٰلنه خلق من
شعاع نورهم و انٰهم متٰصلون بهم كما اتٰصل الشعاع بالشمس و قد تق ٰدم انٰهم عليهم السٰلم هم الرحمة و
هي الرحم اي
صفحه 2١٧
انٰهم الرحم المشتق من اسم الرحمن و هي الرحمة و ان شيعتهم تبع لهم في ذلك اٰلشتقاق فك ٰل مؤمن و
ّللا عليه و آله بهذا المعني فهم من الرحمة ۤ
مؤمنة من رحم مح ٰمد صلي ٰ
الخاصٰة المكتوبة التي هي صفة
الرحيم و كان بالمؤمنين رحيما و الرحيم صفة الرحمن و مشتق منه علي اٰلصح فهم و شيعتهم الرحمة
باللِ اي بمشيٰته و محبٰت ِه و ارادته يعني ان شيعتهم منهم و هم من محمد صلٰي ٰ
الموصولَةُ ٰ
ّللا عليه و آله
فاحببت اَن اُ ْع َرف و معني آخر َم ْن وصلهم وصله ٰ
ُ
ّللا برحمته و رضوانه و محبٰته و
و هو (ص) مح ٰل
َمن قط َعهم قط َعهُ ٰ
َطه و قط َعهُ من
ّللا من رحمته و وصله بغضبه و قط َعهُ من رضوانه و وصله ب َسخ ِ
ۤ
محبٰتِه و وصله بمقتِ ۪ه و معني آخر ٰ
ان َوصْ لهم طاعتهم و التولٰي بهم و التبرٰي من اعدائهم و التسليم لهم
ان ذلك من حقهم و ان تدعو ٰ
و الرٰد اليهم و اٰلعتراف بحقٰهم و ٰ
ّللا بهم و ان تعبده بحبٰهم و بطاعتهم
مخلصا ٰللِ وحْ َدهُ في عبادته بطاعتهم و بما ذكرنا كلِّ ۪ه فكل ما يكون ٰلل فهو عنهم و منهم و هو موصول
بالرٰحمة و الرٰضا و المحبٰة و كل ما ليس ٰللِ فهو قطعهم و قطعهم موصول بالغضب و السخط و
المقت فان قلتَ هذا الكٰلم يدل علي ٰ
ان كل ما كان عن الرحمة فهو موصول كالرحمة ٰلحق بها و هو
ظاهر قوله تعالي و رحمتي وسعت كل شيء و من المعلوم الذي ٰل شبهة فيه ٰ
ان ما لمتتناوله الرحمة
ليس بموجود فٰليكون مقطوعا ٰلنه ليس شيئا يقطع و ما تناولته الرحمة فهو موصول فمن قطعهم
موجود فيلزم ان يكون موصوٰل ُ
قلت ان الرحمة الواسعة منها الفضل و منها العدل و الك ٰل داخل في
تناوله فالموصول من الفضل و المقطوع من العدل و المراد من الوصل ما كان من
الوجود هو و ما َ
الفضل الذي هو صفة الرحيم و هي
صفحه 2١٨
الرحمة المكتوبة ۤ
الخاصٰة بالمؤمنين ٰلتٰصاله بالثواب الذي هو المدد الثابت اٰلصل النوراني ٰلتٰصاله
بالظهور السرمدي الذي ٰل غاية له و ٰل نهاية في ۤ
البقاء اٰلمكاني الراجح و ٰل في الحسن و الجمال و
اللٰذة و المٰليمة و المطابقة في آثاره من حيث ربٰه تعالي و المراد من القطع ما كان من العدل الذي هو
قسيم صفة الرحيم من صفة الرحمن لما يترتٰب عليه من القصاص و المجازاة الذي هو الخذٰلن و
ٰ
المجتث اٰلصل الظلماني لتوجٰهه الي نفس النوراني الذي هو ض ٰده من حيث نفسه فكان ما
الترك و هو
ۤ
ٰ
ٰ
ْ
ٰ
من الرحمة الخاصٰة موصوٰل ٰلتصاله بما لل و ما من ّللا تعالي و كان القطع َمفصُوٰل ٰلقتصاره علي
نفسه فقوله عليه السٰلم و الرحمة الموصولة يحتمل وجهين احدهما ٰ
ان ما كان عقابا و عذابا و ما
ۤ
ٰليٰلئم النفس ٰليسمي رحمة ٰلن المفهوم منها المحبوب و المٰليم فيجوز ان تكون الصفة لبيان ما هو
الواقع بحسب العرف و ثانيهما ان الصفة ليست لبيان ما هو الواقع و انما هي للتخصيص ٰلن المنافر و
المنافي ايضا من الرحمة الواسعة ٰلنه مقتضي العدل ٰاٰل انه رحمة مقطوعة عن الخير و المحبٰة بسبب
ۤ
سوء اٰلعمال و اليه اٰلشارة بما في رواية ايٰاكَ اثيبُ و ايٰاك اعاقِب في شأن العقل اذا لميقبل فل ٰما كان
ٰ
ت التي ٰل
آثارها من اٰلمور المحبوبا ِ
للرحمة الواسعة جهتان جهة موصولة بالل تعالي لما تشتمل علي ِ
ه
ٰ
اٰلمور المكروهات التي ٰل غَايَةَ لَ هها
غايَة لها و جهة مفصولة عن الخير لما تشتمل عليه آثارها من
ِ

صفَهُ ْم عليهم السٰلم بِانَّهُم الرٰحْ مة ال َموْ صُولة يَعْني اِيٰاهُ ْم َو ِشي َعتَهُ ْم هخ ۤاصٰة .
َو َ
ه
و قوله عليه السٰلم  :و اٰلية المخزونة ،
هاٰلية بمعني العبرة و ال َعٰلمة و العجيبة و ال ٰش ْخص و اٰلمه ارة و من القرءان كٰلم متٰصل الي انقطاعه و
يختلف المراد منها باختِٰلف اٰلطٰلقات بسبب
صفحه 2١٩
آيات للس ٰۤائِلينَ اي ۤ
دٰلئل قدرة ٰ
ٌ
ّللا تعالي و
ف المقامات مثل قوله تعالي لقد كان في يُوسُفَ و اخوته
اختِ َٰل ِ
ه
حكمته و عٰلمات لنب ٰوتِك يا محمد و قوله تعالي ثم بدا لهم من بعد ما رأوا اٰليات ليسجنُنَّه حتٰي
حي ٍن يعني الدٰلٰلت علي براءته من شهادة الصبي و قَ ٰد القميص ْ
من ُدب ٍُر و استباقها الباب حتي ُس ِمع
ۤ
ب و قوله تعالي لنريَهُ من آياتِنا انٰه هو السميع البصير اي من عجائب قدرتِنا
مجاذبتها اِيٰاهُ علي البا ِ
شهر و مشاهدته بيتالمقدس و تمثيل اٰلنبياء و وقوفه
كذهابه الي بيتالمقدس في برهة من الليل مسيرة
ٍ
كأثر ق َد َم ْي ابراهيم عليه
علي مقاماتهم و قوله تعالي فيه آيات بيٰنات مقام ابراهيم اي عٰلمات واضحات
ِ
السٰلم و الحجراٰلسود و منزل اسمعيل و قوله تعالي سنريهم آياتنا في هاٰلفاق اي العبر و العٰلمات
كالكسوف و الخسوف و الزٰلزل و ما يعرض في الس ۤ
َّما ِء و في انفسهم كالجوع و الشبع و العطش و
الرِّ ٰ
ي و المرض و الصحة و الغني و الفقر و قوله تعالي و جعلنا ابن مريم و امه آية اي عجيبة و انٰما
لميقل آيتين ٰلن قصٰتهما واحدة و قيل ٰلن هاٰلية فيهما واحدة و هي الوٰلدة من غير فحل و قال في سفينة
ّللاُ سفينة نوح حتٰي ادركها ۤ
نوح (ع) و لقد تركناها آية فهل من م ٰد ِكر نُقِل انٰه ابقي ٰ
اوائل هذه اٰلمة اي
ه
ۤ
اجزائها الي زمان بعثة النبي (ص) و في الحديث عنه صلٰي ٰ
ّللاُ عليه و آله بلٰغوا عنٰي و لو آية
شيئا من
و المراد ه
باٰلية هنا الكٰلم المفيد و ان كان قليٰل و قوله تعالي في تسع آيات اي المعجزات و هي العصا
و اليد و الطوفان و الجراد و الق ٰمل و الضفادع و الدم و الطمس علي اموالهم و السنين اي الجدب و قيل
التٰسع غير اليد و العصي و هي السبع المذكورة و فلق البحر و نقص من اٰلموال و اٰلنفس و الثمرات
و هاٰليات المشتركة بين آل فرعون و بني ۤ
اسرائيل هاٰليات المذكورات و فلق البحر و الحجر و رفع
الطور و غيرها مختصة و الحاصل ٰ
ان هذه المعاني في
صفحه 22٠
الحقيقة متقاربة يرجع بعضها الي بعض و علي اي فرض كان فليس ٰلل آية اظهرها لعباده ٰاٰل هم او
ٰ
اباعبدّللا
منهم او لهم او عنهم كما دلٰت عليه اخبارهم منها ما في الكافي عن اسباط بن سالم قال سألت
ّللا صلٰي ٰ
ّللاِ تعالي و عٰلمات و بالنجم هم يهتدون فقال رسول ٰ
عليه السٰلم و انا عنده عن قول ٰ
ّللا عليه
ٰ
ُ
اباعبدّللا عليه السٰلم عن
سألت
و آله النجم و العٰلمات اٰلئمة عليهم السٰلم و فيه عن داود الرقي قال
قوله تبارك و تعالي و ماتغني هاٰليات و النذر عن قوم ٰليؤمنون قال هاٰليات اٰلئمة و النذر اٰلنبياءۤ
ّللا عليهم اجمعين و فيه عن يونس بن يعقوب رفعه عن ابيجعفر عليه السٰلم في قول ٰ
صلوات ٰ
ّللا
ۤ
ٰ
اٰلوصياء كلٰهم و قول علي عليه السٰلم انا عصي موسي انا ناقة صالح و اذا
كذبوا هباياتِنا كلها يعني
اردت ان تقف علي حقيقة ما اشرت لك فانظر الي خطب عل ٰي عليه السٰلم كالخطبة المشتملة علي
معرفته بالنورانية و غيرها و ٰلسيما خطبة البيان فانها قد اشتملت علي كثير من ذلك و هي و ان كانت
نسخها مختلفة ٰاٰل انٰها مشهورة ٰلتكاد تخفي حتي انه نقل عن ٰ
العٰلمة الفاخر محمدباقر المجلسي (ره)
انه قال ٰ
ان اهل الخٰلف نقلوا خطبة البيان و بالجملة هذه الدعوي التي ن ٰدعيها عليهم مسلٰمة عند
ۤ
ۤ
ه
العارفين المؤمنين فجميع العجائب و المعاجز و الدٰلئل و العٰلمات و العبر و اٰليات فالمراد بها هم و
آياتهم كما قال السجاد عليه السٰلم في قوله تعالي و كانوا هباياتنا يجحدون و هي ٰ
وّللا آياتنا و هذه احدها

و هي ٰ
وّللا وٰليتنا و اعلي كل آية و اعظمها هم عليهم السٰلم و هو ما رواه ابوحمزة عن ابيجعفر عليه
جعلت فداءك ان الشيعة يسئلونك عن تفسير هذه هاٰلية ع ٰم ۤ
ُ
السٰلم قال ُ
يتساءلون عن النبأ العظيم
قلت له
ۤ
شئت لماخبرهم ثم قال لكني اخبرُكَ بتفسيرها ُ
ُ
قلت ع ٰم يتساءلونَ قال
قال ذلك ال ٰي ان شئت اخبرتهم و ان
هي في اميرالمؤمنين عليه السٰلم
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كان اميرالمؤمنين عليه السٰلم يقول ما ٰللِ تعالي آية اكبر مني و ٰل ٰللِ نبَأ ٌ اعظم مني ه  ،و يجري هٰلخر
اٰلئمة ما يجري ٰل َّولِ ِه ْم فهم هاٰلية ال ُكبري كما قال تعالي لقد رأي من آيات ربٰه الكبري اذا ج َع ْلنا الكبري
ت و ذلك حين خاطبه ٰ
ّللاُ سبحانه ليلة المعراج بلسان علي عليه السٰلم فانٰه
مفعول رأي ٰل صفة ِْل هيا ٍ
ٰ
ٰ
صلي ٰ
ّللا عليه و آله رأي ح انه ليس للِ آية اكبر من علي عليه السٰلم ٰلنٰه صلي ّللا عليه و آله رأي
اوحي سبحانه علي عبده الذي يؤمن ٰ
باللِ و
عليٰا عليه السٰلم لِ َسانا علِيٰا في المقام اٰلَ ْعلي ينطق بما َ
ّللا عليه و آله و ذلك ۤ
كلماته صلي ٰ
وراء ما سمع ايٰوب من اٰلنبعاث عند المنطق فش ٰ
ك و بكي و
قوله عليه السٰلم المخزونة يعني التي ٰليعلمها ٰاٰل ٰ
ّللاُ و هم ٰلنهم ذلك اٰلسم المخزون المكنون الذي
ّللاِ فٰليخرج منه الي غيره و ذلك الظل هو الولي كما قال عليه السٰلم السٰلطان ظ ٰل ٰ
استقر في ظل ٰ
ّللاِ
في ارضه و المراد بعدم خروجه منه الي غيره انٰه ٰليعرفه غيره و انه ٰليكون ٰاٰل له تعالي ٰليستكبرون
عن عبادته و ٰليستحسرون يسبٰحون الليل و النهار ٰليفترون و انٰه ٰليأتيه الباطل من بين يديه و ٰل من
خلفه اي ٰليكون لغير ٰ
ّللا فيما مضي منه و من جميع احواله و ٰل فيما يأتي منه و ٰل من احواله و يجوز
ان يكون المراد به الكناية عن ع ٰزتها فان الشيء العزيز عند الشخص يخزنه و يصونه عن غيره و لقد
قال شاعر في هذا المعني في محبوبه يبالغ في ستره عن غيره قال :
ُ
** * ** و منك و من مكانك و الزما ِن
اخاف عليك من غيري و منٰي
ماكفاني
** * ** الي يوم القيمة
و لو انٰي جعلتك في عيوني
۪
و يجوز ان يكون انهم هاٰلية التي يجب ان تكون مخزونة عنده سبحانه ٰلنٰها لو ظهرت انمحق من نورها
ك ٰل من انتهي اليه شيء من نورها فيجب ْ
خزنها و َس ْت ُرهَا ٰلجل ذلك او ٰلنٰها ٰلي َس ُعهَا مكان من دون ما
هي مخزونة فيه
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ٰلحاطتها بكل ممكن فٰلي َس ُعهَا ممكن او ٰ
ٰلن رتبة وجودها ٰليمكن ان يوجد قبلها شيء و ٰل فيها و ٰل
ليكشفَها و ٰليدانيها شيء ليعرفها فاقتضي حالها في الحكمة ان تكون مخزونة او ٰ
ٰلن صٰلح نظام
معها
ِ
ٰ
ٰ
ٰ
العالم ٰليتوقف علي اظهارها فاقتضت الحكمة سترهَا و قول الشارح رحمه ّللا المخزونة لخلص عباده
و هم العارفون ببعض رتبهم ظاهره انٰها م َّدخرةٌ لهم فان اراد اَ ٰن اِثابتهم و تقريبَهم و رف َعهُ ْم لدرجات
الخلٰص م ٰدخرة امكن صحته علي بع ٍد لمخالفته للظاهر و اشتماله علي المجاز و الحذف و ٰاٰل فٰل معني
له و انٰما المراد ما سمعتَ م ٰما ذكرنا و ما اشبهه .
قال عليه السٰلم  :و اٰلمانة المحفوظة و الباب المبتلي به الناس ،
ْ
قال الشارح (ره) و اٰلمانة المحفوظة الواجب حفظها علي العالمين ببَذل انفسهم دون نفوسهم و اموالهم
دون اموالهم و اَعراضهم او اِمامتهم تج ٰوزا لقوله تعالي انٰا عرضنا اٰلمانة الخ  ،و قوله تعالي ان ٰ
ّللا
يأمركم ان تؤدوا اٰلمانات الي اهلها و روي في اٰلخبار الصحيحة ٰ
ان المراد بها اٰلمامة و ان المخاطب
ٰ
بها في اٰلخيرة اٰلئمة عليهم السَّٰلم بان يؤدوها الي اٰلمام الذي بعده من ّللا تعالي و الباب المبتلَي به
ۤ
بنوااسرائيل بدخولها سجٰدا و قولهم حطٰة فدخله جماعة فقالوا حطٰة اي حُطٰ
الناس كباب حطٰة ابتلِي به

ذنوبنا و نجوا و بعضهم قالوا حنطة و هلكوا كذلك من دخل في باب متابعتهم نجي و من لميدخل هلك
ّللا عليه و آله انا مدينة العلم و عل ٰي بابها و قال ّللاٰ
ّللا صلٰي ٰ
كما ورد في اٰلخبار الكثيرة و قال رسول ٰ
تعالي و اتوا البيوت من ابوابها انتهي كٰلمه .
اقول اٰلمانة هم عليهم السٰلم انزلهم ٰ
ّللا سبحانه من غيب قدسه الي عباده
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نورا يستضيئون به روي الق ٰمي في قوله تعالي هفامنوا ٰ
بالل و رسوله و النور الذي انزلنا قال النور
اميرالمؤمنين عليه السٰلم و في الكافي عن الكاظم عليه السٰلم اٰلمامة هي النور و ذلك قوله تعالي
آمنوا ٰ
بالل و رسوله و النور الذي انزلنا قال النور هو اٰلمام و عن الباقر عليه السٰلم في هذه هاٰلية فقال
النور ٰ
ۤ
المضيئة بالنهار و هم
وّللا اٰلئمة عليهم السٰلم لنور اٰلمام في قلوب المؤمنين انور من الشمس
ّللا نورهم ع ٰمن ۤ
الذين ين ٰورون قلوب المؤمنين و يحجب ٰ
يشاء فتظلم قلوبهم و يغشيهم بها ه  ،فحيث
ۤ
انزلهم الي الخلق الزم خلقه ۤ
ُ
الست
الوفاء بما عاهدوهُ من الوفاء بحفظ ما انزل اليهم حين قال لهم
ّللا صلي ٰ
بربٰكم قالوا بلي و قد ترجم هذا العهد لهم رسول ٰ
ّللا عليه و آله يوم الغدير للنٰاس بلسانهم ليبيٰن
الست اولي بكم من انفسكم قالوا بلي فقال من ُ
ُ
وال َمن واٰله و عا ِد
لهم فقال
كنت مول هيهُ فعل ٰي مول هيهُ اللهم ِ
ۤ
نصرهُ و اخذل َم ْن خذله وفي مختصر بصائر سعد اٰلشعري عن موسي بن
من عاداه و انصر من
َ
جعفر (ع) قال قال الصادق عليه السٰلم َمن صلٰي علي النبي صلي ٰ
ّللا عليه و آله فمعناه اني علي
ۤ
ُ
ُ
ان عرب ٰي
قبلت حين قوله
الوفاء الذي
الميثاق و
الست بربٰكم فانزل عليه شاهد الترجمة قرءانا ناطقا بلس ٍ
ق انٰما وليٰكم ٰ
مبين يفهم مرا َدهُ َم ْن سبقت له العناية بفهمه قال تعالي و قوله الح ٰ
ّللا و رسوله و الٰذين آمنوا
الٰذين يقيمون الصَّلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون فل ٰما كلٰفهم سبحانه و ترجم ذلك التكليف محمد
ّللا لترجمته بقوله انٰما وليكم ٰ
الست اولي بكم من انفسكم و شهد ٰ
صلٰي ٰ
ُ
ّللا هاٰلية ،
ّللا عليه و آله لهم بقوله
ۤ
و اكمل لهم الدين بالمراد من تبيين نبيه صلي ٰ
ّللا عليه و آله انزل في عباده اية الجزاء فقال تعالي فمن
ۤ
ينكث علي نفسه و من اَوفي بما عاهَد عليه ٰ
ُ
ّللا فسيؤتيه اجرا و الوفاء بما عاهدهم عليه من
نكث فانٰما
حفظ اٰلمانة المنزلة اليهم و هو النور و هو
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اٰلئمة عليهم السٰلم و هو وٰليتهم و هو الدين الخالصُ ٰللِ و حفظهم الواجب من ٰ
ّللا علي خلقه ان
عرضهم و دينَهم و معرفتهم و حبٰهم و الوٰلية بهم و ۤ
البراءة من
يحفظوا انفسهم عليهم السٰلم و ما لَهم و
َ
ۤ
حال و التزام حدودهم و القيام باوامرهم و اجتناب نواهيهم
اعدائهم و الر ٰد اليهم و التٰسليم لهم في ك ٰل ٍ
ببذل انفسهم دونَهُ ْم و مالهم و اهليهم بالسنتهم و ايديهم و قلوبهم و جميع جوارحهم
علي حس ِ
ب ما َح ٰددوا ِ
ٰليعصونهم في شيء يمتثلون اوامرهم و يجتنبون نواهيهم و يؤثرونهم علي انفسهم في ك ٰل
شيء فمعنيالمحفوظة التي امر ٰ
ٰ
ّللا بحفظها علي هذا الوجه و نحوه و معني المحفوظة ايضا انه سبحانه
حفظه
حفِظها و سترها علي نحو ما ذكرنا في المخزونة و معني المحفوظة ايْضا انٰه سبحانه جعلها في
ِ
عايته فٰليقدر احد من الخلق ان يخفض قدرهم او يغيٰرهم عن مراتبهم التي َرتَّبَهُم ه ٰ
ّللاُ فيها و هو
و ِر ۪
ٰ
ٰ
معني قوله تعالي يريدون ليطفِئوا نور ّللا بافواههم و ّللا متم نوره و لو كره المشركون  ،و في الكافي
عن الكاظم عليه السٰلم يريدون ليطفِئوا وٰلية اميرالمؤمنين عليه السٰلم بافواههم و ٰ
ّللا متم اٰلمامة
ّللاُ متم نوره ۤ
بالل و رسوله و النٰور الٰذي انزلنا فالنور هو اٰلمام (ع) و القمي و ٰ
لقوله الٰذين آمنوا ٰ
بالقائم
من آلمحمد عليهم السٰلم اذا خرج يظهره ٰ
ّللا علي الدين كله حتي ٰليعبد غير اللٰهه  ،و معني المحفوظة
ايضا انه سبحانه حفظها بالعصمة و التأييد و التٰسديد و اٰلمدا ِد بالنٰور الح ِّ
ق الذي ٰليأتيه الباطل من بين

يديه و ٰل من خلفه و معني قولنا انٰهم اٰلمانة ِٰل َّن ٰ
قدس ۪ه الَي عبا ِده نورا
ّللا سبحانه ا ْنزلهم من غيب ِ
ۤ
يستضيئون به اَنٰهم اِنٰما صنعهم ٰلجله و صنع من سواهم لهُ ْم فَل ه ٰما كان من سواهم ٰلينتفعون به ٰاٰل مع
بقائه و صٰلحه و ۤ
ۤ
بقاؤه و صٰلحه ٰليمكن ٰاٰل باٰلستمداد من النور و اٰلستمداد من النور ٰليكون اٰلٰ
منهم عليهم السٰلم
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و بواسطتهم و ٰليمكن وصول من سواهم الي مقامهم انزلهم تراجمة عنه نورا يستضيء به َم ْن سواهم
ۤ
ُ
اٰلشياء
خلقت
فكانوا عليهم السٰلم امانتهُ عند عباده ٰلنهم له وحده كما قال تعالي في الحديث القدسي
ٰلجلك و خلقتُكَ ٰلجلي و قربي ه  ،و لك ان تفسٰر اٰلمانة بوٰليتهم و كل ما ذكر فيهم يذكر في وٰليتهم
بٰل فرق ٰاٰل ٰ
ان الكٰلم يكون فيه مجاز علي الظٰاهر ٰلنهم غير الوٰلية و لك ان تجعلهم اصل الوٰلية
فتكون هي صفة لهم و هو معني التفويض الصحيح الذي ذكروه في اخبارهم كما اشرنا اليه سابقا ٰل
التفويض الباطل المستلزم رفع سلطان الحق تعالي عن ملكه بل معني التفويض الح ٰ
ق هُ َو َما ف ٰوض
الرمي الي محمد صلي ٰ
ّللا عليه و آله و بيٰن حقيقة هذا التٰفويض الحق بقوله الح ٰ
مار َميْتَ اِ ْذ
سبحانه
قو َ
َ
ۤ
َرميْتَ و لكن ٰ
ّللاَ َر َمي فحاصل هذا التٰفويض و معناهُ َجعلهم اولياء علي جميع خلقه يتصرٰفون فيهم بامر
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
ّللا كما ۤ
ّللاُ و ٰليشاؤن ٰاٰل ان يشاء ٰ
ّللاُ اَ ْن يفعلوا فهم اِذا شاؤا شاء ٰ
شا َء ٰ
ٰ
ّللا و هو قوله تعالي هذا عطاؤنا
ۤ
ۤ
فامنن اَوْ اَ ْمسك بغير حساب فالسر الجامع ٰلنهم يفعلون ما شاؤا و ٰل يشاؤن اِ ٰٰل اَ ْن يَشاء ٰ
ّللا هو قوله ههذا
ۤ
عطاؤنا اي بمشيتنا و قوله فامنن اوْ اَ ْم ِس ْك اي بمشيٰتك فهذا وٰليتهم التي هم اصلها و لك ان تجعل
ٰلن الوٰلية هي وٰلية ٰ
الوٰلية اصٰل لهم و ذلك ٰ
ّللا اٰلزليٰة قال تعالي هنالك الوٰلية ٰلل الحق هو خير
صفَتُها و مثلها و دليلها فما هم اِ ٰٰل آيتُها قال عل ٰي
ثوابا و خير عقبا و هُم َمظَا ِه ُر تلك الوٰلية و ذواتُهُ ْم ِ
ه
ه
ار َميْتَ َو ل ِك َّن ٰ
ّللاَ َر َمي و
ار اَنَّها اٰلصْ ل قال تعالي َو مه َ
عليه السٰلم انا صاحب اٰلزَ لِيٰة اٰل ٰوليٰة فعلي ا ْعتِب ِ
اعتبار اَنَّها الفرع قال تعالي ْاذ َرميْتَ فعلي الفرعيٰة هي المجاز و علي اٰلصلية هم المجاز و
علي
ِ
هو قول الباقر عليه السٰلم في قوله تعالي و لئن قتلتم في سبيل ٰ
ّللا او متٰم فقال يا جابر اتدري ما سبيل
قلت ٰل ٰ
ٰ
ُ
ّللاِ ُ
سمعت منك فقال القتل في سبيل علي عليه السٰلم
وّللا ٰاٰل اذا
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و ذ ٰريٰت ِه فمن قتل في وٰليته قتل في سبيل ٰ
ّللاِ الحديث  ،و هذا الحديث جار علي فرعية الوٰلية فعلي
اعتباران حينئذ فباعتبار انٰهم المقامات العُليا هم
فرعيٰتها هي اٰلمانة المحفوظة بما قلنا و فيهم
ِ
المو ِدعون و المستحفِظون بالبناء للفاعل و باعتبار اَنٰهم ْال َمعاني او اٰلبواب هم ايضا اٰلمانة ال ُم ْستَحْ فَظَةُ
بالبناء للمفعول و علي اصليٰتها هم اٰلمانة المستحفَظَةُ بالبناء للمفعول و هي المستحفِظة بالبناء للفاعل و
اٰلمانة المحفوظة هي اٰلمانة المعروضة في قوله تعالي انٰا عرضنا اٰلمانة علي السموات و اٰلرض و
الجبال فابَ ْينَ ان يحملنها و اشفقن منها و حملها اٰلنسان انٰه كان ظلوما جهوٰل و قال الرضا عليه السٰلم
ق كفر و في البَ ۤ
اٰلمانة هي الوٰلية من ا ٰدعاها بغير ح ٍّ
صائر عن الباقر عليه السٰلم هي الوٰلية ابين ان
يحملنها كفرا و حملها اٰلنسان و اٰلنسان ابوفٰلن و في المعاني عن الصادق عليه السٰلم اٰلمانة الوٰلية
و اٰلنسان ابوالشرور المنافق فهذه الروايات تد ٰل علي ٰ
ان اٰلمانة هي الوٰلية و يجوز ان يكون
ٰ
المعروض هم اٰلئمة عليهم السٰلم فعن الصادق عليه السٰلم ما معناه ان ّللاَ عرض ارواح اٰلئمة علي
فغشيَها نورهم و قال في فضلهم ما قال ثم قال فوٰليتهم امانة عند خلقي
السموات و اٰلرض و الجبال ِ
ۤ
ٰ
ٰ
منزلتها و تمني محلها من عظمة ربهم فل ٰما اسكن
فايٰكم يحملها باثقالها و ي ٰدعيها لنفسه فابت من ا ٰدعاء ِ
ٰ
ٰ
ّللاُ آدَم و زوجته الجنٰة و قال لهما ما قال حملَهُما الشيطان علي تمني منزلتهم فنظَرا اليهم بعين الحسد

ف ُخ ِذٰل حتٰي اَ َكٰل من شجرة الحنطة الي ان قال فلمتزل ۤ
انبياء ّللا بعد ذلك يحفظون هذه اٰلمانة و يخبرون
اوصياءهم و المخلصين من اُ َّمتِ ِه ْم فيأبون حملها و يشفقون من ا ٰد ۤ
ۤ
عائِها و حملها اٰلنسان الذي قد
بها
ه
ٰ
ظلم منه الي يوم القيمة و ذلك قول ّللا تعالي انٰا عرضنا اٰلمانة اٰلية  ،فد ٰل علي ان
عرف باصل كل ٍ
ه
المعروض اٰلئمة و اٰلمانة وٰليتهم و اٰلية تدل علي ٰ
ان
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المعروض هو اٰلمانة و المراد واحد ٰ
لعرضها و
ٰلن عرضهم لقبول وٰليتهم َو التكليف بها فعرضهم
ِ
عَرضُها بعرض ِه ْم .
قوله عليه السٰلم  :و الباب المبتلي به الناس ،
المراد بالباب باب حطة قيل هو باب القرية التي امروا بدخولها و هي اَ ِريحا قرية من قري الشام و قيل
باب القبة التي كانوا يصلون اليها و قيل باب حطٰة من بيت المقدس و هو الباب الثامن و ذلك بعد ال ۪تٰيه و
في تفسير العسكري عليه السٰلم و كان خٰلفهم انٰهم لما بلغوا الباب رأوا بابا مرتفِعا قالوا ما بالُنا نحتاج
ان نركع عند الدخول هيهنا ظننٰا انه باب متطا ِمن ٰل بد من الركوع فيه و هذا باب مرتفع و الي متي
ۤ
هؤٰلء يعنون موسي ثم يوشع بن نون و يسج ُدونَنا في اٰلَباطيل و جعلوا اَسْتاههم نحو الباب و
يسخر بنا
ۤ
ۤ
قالوا بدل قولهم حطٰة ما معناه حنطة حمراء فذلك تبديلهم اقول قالوا ِحطا ُس ْمقَاثا اي حنطة حمراء بلغة
ض ليخفضوا رؤسهم فلميخفضوها و دخلوا ُمتَزَ حِّ ۪فينَ علي اَوْ را ِكهم
وط َئ لهم الباب اي ُخفِ َ
القبط و قيل طُ ِ
ّللا سبحانه مثٰل علي الباب مثال محمد و علي صلي ٰ
و علٰة ذلك ان ٰ
ّللا عليهما و امرهم ان يسجدوا
تعظيما لِذلك و يج ٰددوا علي انفسهم بيعتهما و ذكر مواٰلتهما و يذكروا العهد و الميثاق المأخو َذي ِْن عليهم
علي صلي ٰ
لهما ٰلن ٰ
ّللا عليهما علي
ّللا تعالي امر نبيٰه عليه السٰلم ان يأخذ العهد و الميثاق لمحمد و ٍ
بني ۤ
ان النصر علي الجبٰارين و الفتح انما يحصل من ٰ
اسرائيل في اصل اسٰلمهم و بيٰن لهم ٰ
ّللا تعالي
بالتوجٰه اليه تعالي بهما و اٰلخٰلص لهما و القيام بوٰليتهما فل ٰما فتح بهما عليهم و دخلوا القرية مثٰل
صورتهما علي باب القرية و امرهم بالسجود ٰلل تعظيما لَهُ َما و شكرا لنعمته عليهم بهما ث ٰم ان رسول ٰ
ّللا
ّللا عليه و آله ل ٰو َح بالسر ٰلهله بقوله لتركب َُّن سنَنَ من كان قبلكم ْ
حذ َو النعل بالنعل و ٰ
صلي ٰ
القذة
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للخاصٰة و ۤ
ضبٍّ لسلكت ُموه و اظهر هذا المعني ۤ
العا ٰمة ليكون
و القُ ٰذة ( بالقُ ٰذة ظ ) حتٰي لو سلكوا جُحْ َر َ
ّللا صلٰي ٰ
ب عليه السٰلم قال قال رسول ٰ
ّللا
حجٰة علي
الجاح ۪دين و في عيوناٰلخبار عن علي بن ابيطال ٍ
ِ
ٰ
ٰ
ب ان عليٰا سفينة
عليه و آله لكل ا ٰم ٍة صديق و فاروق و صديق هذه اٰل ٰمة و فاروقها علي ابن ابيطال ٍ
ٰ
ُ
سمعت رسول ّللا صلي
نجاتها و باب حطٰتها و في الخصال قال علي عليه السٰلم و ا ٰما العشرون فانٰي
ّللا عليه و آله يقول مثلك في ا ٰمتي مثل باب حطٰة في بني ۤ
ٰ
اسرائيل فمن دخل وٰليتك فقد دخل الباب كما
امر ٰ
ّللا عز و جل و فيه يقول اميرالمؤمنين عليه السٰلم في حديث طويل و نحن باب حطٰة و في كتاب
التوحيد عنه عليه السٰلم قال انا باب حطٰة و في روضة الكافي قال عليه السٰلم اٰل و انٰي فيكم ايها
الناس ك ههرون في آل فرعون و كباب حطٰة في بني ۤ
اسرائيل و عن الباقر عليه السٰلم عنه عليه السٰلم
انه قال نحن باب حطٰتكم و اٰلحاديث في هذا المعني كثيرة و المراد بالباب المبتلي به الناس كما ذكرنا
باب حطٰة و هم باب حطٰة هذه اٰلمة كما قال عليه السٰلم نحن باب حطٰتكم بل باب حطٰة ك ٰل الخلق من
الحيوانات و النباتات و الجمادات ٰلنهم هم ذمام ٰ
ّللا المنيع الذي ٰليطاول و ٰليحاول الٰذي ذ ٰل لهُ ك ٰل
شيء و قد اخذ ٰ
ّللا سبحانه الميثاق علي جميع خلقه الصامت منهم و الناطق بقبول وٰليتهم فمن قبلها
اسرائيل مثلهم لبني ۤ
صلح و من لميقبلها فسد و باب حطٰة الذي في بني ۤ
اسرائيل و لهذا مثٰ َل سبحانه عليه

مثال محمد و عل ٰي صلي ٰ
ّللا عليهما و آلهما هذا ما يظهر للنٰاس و الذي يشاهده الخواص ٰ
ان مثال محمد
ّللا عليهما و آلهما الق هيه ٰ
و علي و آلهما صلٰي ٰ
ّللا سبحانه في هويٰ ِة ك ٰل مخلوق من الصامت و الناطق و
اليه اٰلشارة بقول جعفر بن محمد عليهما السٰلم :
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** * ** ام كيف يجحده الجاح ُد
فيا ع َجبا كيف يعصي اٰلله
و في ك ٰل شيء له ايةٌ
** * ** تد ٰل علي انه واحد
ه
و ذلك من قوله تعالي سنُريهم آياتنا في اٰلفاق و في انفسهم حتٰي يتبيٰن لهم انٰه الح ٰ
ق فقال الصادق عليه
ۤ
ٰ
السٰلم نحن هاٰليات التي اراكم ٰ
اٰلرجائي و هو يقول
لعبدّللا ابن بكر
ّللا ايٰاها ٰلنه عليه السٰلم قال
سنريهم آياتنا في هاٰلفاق و في انفسهم فاي آي ٍة في هاٰلفاق غيرنا اراها ٰ
ّللا اهل هاٰلفاق و قال مانريهم من
آية ٰاٰل هي اكبر من اختها فا ٰ
ي آية اكبر منٰا فنفي ك ٰل آية في هاٰلفاق غيرهم مع نصٰ القرءان علي اثباتها
ه
فليس المراد ه
باٰليات غيرهم فاذا كان في الحجر آية تدل علي انٰه تعالي واحد ثبت ٰ
ان تلك اٰلية مثالهم
ٰلنٰهم عليهم السٰلم هم هياكل التوحيد و آثار النور من الوجود تلوح علي هيئة تلك الهياكل اي تظهر
علي تلك الهيئة و تلك الهيئة هي مثالهم الذي الق هيهُ ٰ
ّللا سبحانه في هويٰات اٰلشياء ثم ل ٰما كان التكليف
علي حسب مقتضي ذوات المكلفين و افعالهم ٰلنه سبحانه انٰما كلٰفهم بطاعته لما هم عليه في ذواتهم و
ث اَ ْفعالهم عنهم و ذلك تأويل قوله تعالي و لو اتٰبع الحق ۤ
اهوائهم لفسدت السموات و اٰلرض و
في انبعا ِ
َمن فيهن بل اَتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون اي انٰا مااتيناهم من اٰليجاد و التكليف ٰاٰل بما هم
عليه من مقتضي ذواتهم و افعالهم وجب ان تكون تلك المقتضيات التي هي كينونات ذواتهم و افعالهم
مرتبطة بوجوهها من صفاتهم عليهم السٰلم التي هي مبادي هيئات ۤ
اولئك المكلفين و تلك المبادي هي
معار ُ
ف و آدابٌ و اوام ُر و نواهي و
بكسر الٰلم و امثال هذه اٰلبواب
ابواب حطٰتهم اي المكلِّفين
ِ
ِ
ارشادات و ۤ
ٌ
دٰلئل و هي ابواب حطتهم اي حطة المكلَّفين بفتح الٰلم و اشبا ُح اٰلبواب اٰلولي ممثٰلةٌ علي
ابواب حطٰة المكلفين بفتح الٰلم التي
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اٰلرشادات و ۤ
الدٰلئ ُل فامر ٰ
ُ
ّللا عز و جل عباده اجمعين
هي المعارف و هاٰلدابُ و اٰلوام ُر و النواهي و
بالدخول في هذا الباب ُسجٰدا خاضعين ٰلل تعالي و تعظيما لتلك اٰلمثال التي هي معلقة علي ابواب
حطتهم التي هي تكاليفهم و شكرا لتلك النعمة العظمي التي هي الهداية و التبصرة و التمكين و التوفيق
ۤ
و الدٰللة علي تلك اٰلبواب الموصلة الي بيوته التي اذن ٰ
النظائر و اٰلشباه
ّللا ان ترفع شأنا و قدرا عن
و يذكر فيها اسمه بان ين ٰزل مقامها عن مقام اٰلله الذي ٰليعبد سواه و اعتقادا لوٰليتهم عليهم السٰلم و ان
يقولوا حطٰةٌ لذنوبنا و محو لسيٰئاتِنا فمن قام بحكم هذه الوٰلية فله خير منها كما قال تعالي من ج ۤاء
بالحسنة فله خير منها و هم المحسنون الذين لهم الزيادة من ٰ
ّللا علي قدر احسانهم و من ظلمهم حقٰهم و
جور و ضٰلل ٍة غير الذي قيل له اي امر به من اتٰباع امام الهُ َدي و الح ٰ
ق فقد هلك
ب ٰدل قوٰل اي امام
ٍ
ٰ
فجرت سنٰة ٰ
ٰ
ُ
ّللا في هذه اٰلمة كما جرت في الذين خلوا من قبل و لنتجد لسنة ّللا تبديٰل و انما ابتلي
ٰليشك فيه احد منهم ٰ
ُّ
ٰلن التكليف جري
النٰاس بدخول هذا الباب مع انٰه باب السٰعادة في الدنيا و هاٰلخرة
ٌ
مخالف لهوي النفس و شهوتها
ي عن بَيٰن ٍة و هو
عليهم باٰلختيار ليهلكَ من هلك عن بيٰن ٍة و يَحْ يَي َم ْن َح َّ
و ُخلِّي بينهم َو بين الشيطان فزيٰنَ لهم ما بين ايديهم و ما خلفهم ٰلنه فتح عليهم باب هوي انفسهم
فطابقَ ْ
ت دعوته هوي انفسهم فتسلٰط عليهم فص ٰدهم عن السبيل و ماكان له عليهم من سلطان اٰل لنعلم َمن
يؤمن ه
شك و قول النبي صلي ٰ
ّللا عليه و آله لعلي
باٰلخرة اي وٰلية اميرالمؤمنين (ع) ممن هو منها في ٍ

عليه السٰلم مثلك في ا ٰمتي مثل باب حطٰة في بني ۤ
اسرائيل مع ان مقتضي ما قرٰرنا ان يقال مثل باب
حطة في بني ۤ
صوبين
اسرائيل مثلك في ا ٰمتي يريد به انٰهم ل ٰما كانوا عالمين بقصٰة باب حطة و كانوا ُم ِّ
رأي َمن دخل في ذلك ساجدا
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ٰلل تعالي ممتثٰل لما امر به من قول حطٰة مقرٰين بنجاته منكرين علي من لميسجد مخطٰئين لرأيه
معتقدين لهٰلكه و ذلك ٰلنٰهم لميُ ْبتَلوا به و انٰما ابتُلِي به غيرهم كانت الحكمة في ان يدعوهم الي ما
امرهُ بان يشبِّهَهُ بما اقروا به و اعتقدوه بعد ما بيٰن ٰ
ّللا لهم من اٰلمثال و اٰلدلٰة فيما رأوا باعينهم
جهلوا َ
سنن َمن مضي و طباعهم و
و سمعوا باذانهم و فهموا بقلوبهم من جريان افعال من تأ ٰخر من اٰلمم علي ِ
اخٰلقهم حتي عرفوا في انفسهم ٰ
ان الطبيعة تقتضي وجود مثل باب حطٰة في هذه اٰلمة اوْ اذا ُوجد في
ۤ
جار علي ما ينبغي لتشابه الطباع بين سائر اٰلمم فخاطبهم
هذه اٰل ٰمة نظيره لميكن مستغربا بل هو ٍ
بالتنظير بما عرفوه لتلزمهم الحجة فان قلتَ من اين قلتَ انٰهم فهموا ذلك مع انٰهم اعراب و جهٰال
ۤ
ُ
قلت انٰما ُ
العلماء ُ
حكمت به ل ٰما ثبت عند ك ٰل احد ٰ
ان
قلت ذلك و
ٰليعرفون مثل هذا الذي ٰليعرفه ٰاٰل آحاد
ق و قد قال ٰ
ّللا صلي ٰ
من لميقبل ما دعاهم اليه رسول ٰ
ض ٰل عن طريق الح ٰ
ّللا تعالي و
ّللا عليه و آله فقد َ
ماكان ٰ
ّللا ليض ٰل قوما بعد اذ هداهم حتي يبيٰن لهم ما يتقون فلو لميبيٰن لهم ذلك ل َماحكم عليهم بالضٰٰللة
ّللا صلٰي ٰ
حين ر ٰدوا تنظير رسول ٰ
ّللا عليه و آله لهم ٰلنٰهم ٰليعلمون و ليس علي العباد اَ ْن يعلموا حتٰي
يعلٰمهم ٰ
ّللا .
قال عليه السٰلم  :من اَت هيكم نَجي و َمن لميأتكم هَلك ،
المراد باتيانهم معرفتهم و الرٰد اليهم و معرفة فرض طا َعتِهم و وجوب النصيحة لهم و اللزوم لجماعتهم
ۤ
اٰلقتداء بهم و الكون معهم و التسليم لهم في كل حال و ذلك لما ذكرنا سابقا انٰهم باب
و مواٰلتهم و
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
الخٰلئق و باب التكليف لهم بالشرائع و الطرائق و الحقائق و هم في ذلك كلٰه وجه اٰلله الخالق
وجود
ّللا بهم فقد توجٰه الي ٰ
سبحانه من تو ٰجهَ الي ٰ
ّللا تعالي و َم ْن تو ٰجهَ
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السماء ۤ
ۤ
الي ٰ
سماء الح ٰ
ق و الهداية و هوي في ُسبُل الباطل و الضٰللة
ّللا تعالي بدونهم فقد خ ٰر من
ارة بالسُّوء في مكان من الضٰللة
فتخطفه الطير اي الشياطين او تهوي به الرٰيح اي هوي النَّ ْفس اٰلَ ٰم َ
سحيق بعيد ٰل غاية له من الخذٰلن كما قال تعالي قل من كانَ في الضٰللة فليم ُد ْد له الرحمن م ٰدا و انٰما
قال تعالي الرحمن و لميَقل ٰ
ّللا مع ٰ
ان الفاعل في الحقيقة واحد ٰلنه سبحانه يفعل ذلك بهم بوليٰه عليه
السٰلم ٰلنه يذودهم بانكارهم له و ٰلهل بيته عليه و عليهم السٰلم عن الكوثر و يوردهم الحميم و هو
قوله تعاليو اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم ۤدابٰة من اٰلرض تكلٰمهم ٰ
ان النٰاس يعني المنكرين لٰلئمة
عليهم السٰلم كانوا هباياتنا ٰليوقنون يعني يشكون في امامة اٰلئمة عليهم السٰلم من بعد ما تبيٰن لهم
الهدي و م ٰما ورد عنهم في وجوب معرفتهم علي جميع الخلق في الكافي عن زرارة قال قلت ٰلبيجعفر
ان ٰ
عليه السٰلم اخبرني عن معرفة اٰلمام منكم واجبة علي جميع الخلق فقال ٰ
ّللا تعالي بعث مح ٰمدا
صلٰي ٰ
اس اجمعين رسوٰل و حجٰة ٰلل علي جميع خلقه في ارضه فمن آمن
ّللا عليه و آله و سلم الي النٰ ِ
ّللا صلٰي ٰ
بالل و بمحمد رسول ٰ
ٰ
ّللا عليه و آله و اتٰبعه و ص ٰدقه ٰ
فان معرفة اٰلمام منا واجبة عليه و من
باللِ و برسوله و لميص ٰد ْقه و يعرف َحقٰهُمه ا فكيف تجب عليه معرفة اٰلمام و هو ٰليؤمن ٰ
لميؤمن ٰ
بالل و
قلت فما تقول فيمن يؤمن ٰ
رسوله و يعرف حقٰهما قال ُ
بالل و رسوله و يص ٰدق رسوله في جميع ما انزل
ّللاُ يجب علي ۤ
ۤ
ان ٰ
ٰ
هؤٰلء يعرفون فٰلنا و فٰلنا ُ
قلت بلي قال اتري ٰ
اولئك ح ٰ
ّللا
ق معرفتكم قال نعم اليس

ۤ
وّللاِ مااوقع ذلك في قلوبهم ٰاٰل الشيطان ٰل ٰ
هؤٰلء ٰ
وّللاِ ما اله َم المؤمنين
هو الذي اوقع في قلوبهم معرفة
حقٰنا ٰاٰل ٰ
ّللا اقول قد د ٰل هذا الحديث و امثاله علي وجوب معرفتهم و قوله (ع) فكيف تجب عليه معرفة
اٰلمام الخ ٰ ،ليلزم منه ٰ
ان معرفة اٰلمام ٰلتجب ٰاٰل علي المسلمين
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ۤ
خاصٰة كما توهٰمه بعضهم مثل ٰ
المٰلمحسن في الوافي حيث استد ٰل به علي ان الكفار ليسوا مكلٰفين
ۤ
بشرائع اٰلسٰلم قال كما هو الحق خٰلفا لما اشتهر بين متأخري اصحابنا انتهي  ،و الحق وجوب ذلك
ۤ
بشرائع اٰلسٰلم و هذا الحديث ليس المراد
علي الكفار و قد ا ٰدعي كثير منهم اٰلجماع علي انهم مكلفون
منه هذا الظٰاهر بل المراد بيان التٰلزم ٰلنه من لميؤمن ٰ
بالل و رسوله كيف يؤمن بهم اي ٰليثبت له
ايمان بهم و ٰليقبل منه و من لميؤمن بهم و انكرهم كيف يؤمن ٰ
بالل و رسوله اي ٰليثبت له ايمان بهما و
سمعت اباجعفر عليه السٰلم يقول انما يعرف ٰ
ُ
ّللا و يعبده من
ٰليقبل منه و يؤيده ما رواه جابر قال
ّللا و عرف امامه منا اهل البيت و من ٰليعرف ٰ
عرف ٰ
ّللا تعالي و يعرف اٰلمام منا اهل البيت فانما
وّللا ض ُٰٰلٰل فقولي بيان التٰلزم ان المراد انه ٰليعرف ٰ
ّللا هكذا ٰ
يعرف و يعبد غير ٰ
ّللا من ٰليعرفهم و
ّللا و هذا واضح و شرط اٰليمان المعرفة فاذا توقف اٰليمان بهم علي اٰليمان ٰ
ٰليعرفهم من ٰليعرف ٰ
بالل
بالل و ٰليجب اٰليمان ٰ
بالل علي اٰليمان بهم لزم انه ٰليجب اٰليمان بهم حتي يؤمن ٰ
و اٰليمان ٰ
بالل حتي
باللِ و احاديثهم كما سمعتَ و تسمع ان شاء ٰ
يؤمن بهم و ٰاٰل لماكان اٰليمان بهم شرطا في اٰليمان ٰ
ّللا
نا ٰ
خٰلف بينهم عليهم السٰلم في ذلك مع ما روي عنهم عليهم السٰلم ما معناه و
صةٌ علي الشرطيٰة بٰل
ٍ
ّللا عليه و آله مثل مااختلفوا في ٰ
عن علي عليه السٰلم و عن النبي صلي ٰ
ّللا و ٰل ف ٰي و انٰما اختلفوا فيك
يا عل ٰي و ٰ
ان جميع اٰلمم الماضية الذين اهلكوا بالعذاب انٰما اهلكوا ٰلنكارهم وٰلية اٰلئمة عليهم السٰلم
فلو قيل بانه ٰليجب اٰليمان بهم ٰاٰل علي َمن آ َمن ٰ
باللِ لماجاز اهٰلك الكفار بانكارهم الوٰلية مع انهم
ۤ
لميؤمنوا ٰ
بالل و هذا معني احاديثهم و ليس هذا مح ٰل هذه المسئلة لننقل اٰلحاديث و كٰلم العلماء و نبيٰن
كيفيٰة اٰلستدٰلل و انما نبٰه ُ
ْت علي هذا استطرادا في الجملة
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ُ
ذكرت الحديث في اٰلستدٰلل علي وجوب معرفتهم و الرٰد اليهم و فرض طاعتهم و كان مشتمٰل
حين
ٰ
ُ
علي ما يوهم هذه الشبهة و فيه ايضا عن مقرن قال سمعت اباعبدّللا عليه السٰلم يقول جاء ابنالك ٰوا الي
اميرالمؤمنين عليه السٰلم فقال يا اميرالمؤمنين و علي اٰلعراف رجال يعرفون ُك ٰٰل بسيمه يهم فقال نحن
علي اٰلعراف نعرف انصارنا بسيمه يهم و نحن اٰلعراف الذين ٰليعرف ٰ
ّللا ٰاٰل بسبيل معرفتنا و نحن
اٰلعراف يُ َعرِّفنا ٰ
ّللا تعالي يوم القيمة علي الصراط فٰليدخل الجنٰة ٰاٰل من عرفنا و عرفنَاه و ٰليدخل
ّللا تعالي لو ۤ
ان ٰ
النار ٰاٰل من انكرنا و انكرناه ٰ
شاء لعرَّف العباد نفسه و لكن جعلنا ابوابه و صراطه و
سبيله و الوجه الٰذي يُؤتي منه فمن عدل عن وٰليتِنا او فضٰل علينا غيرنا فانٰهم عن الصراط لناكبون فٰل
سواء من اعتص َم النٰاسُ به و ٰل ۤ
ۤ
ُ
حيث ذهب الناسُ الي عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض و ذهب
سواء
ذهب الينا الي عيون صافي ٍة تجري بامر ربٰها ٰل نفاد لها و ٰل انقطاع و فيه عن عبدالحميد بن
َمن
َ
فملت اليه ٰلسأله عن ابيعبدّللاٰ
ٰ
ُ
ُ
ُ
ابيالعٰل قال دخلت المسجد الحرام فرأيت مولي ٰلبيعبدّللا عليه السٰلم
ٰ
فقمت و صلٰيتُ
ُ
عبدّللا عليه السٰلم ساجدا فانتظرته طويٰل فطال سجوده علي
عليه السٰلم فاذا انا بابي
ُ
ُ
فسألت موليه متي سجد فقال من قبل ان تأتينا فل ٰما سمع كٰلمي رفع
انصرفت و هو بع ُد ساجد
تو
ركعا ٍ
ٰ
فدنوت منه فسل ُ
ُ
رأسه ثم قال يا ابامحمد ُ
مت عليه فسمع صوتا خلفه فقال ما هذه اٰلصوات
ادن مني
ۤ
ُ
ُ
فقمت معه
هؤٰلء قوم من المرجئة و القدريٰة و المعتزلة فقال ان القوم يريدونني فقم بنا
فقلت
المرتفعة

ُ
ت
فل ٰما رأوه نهضوا نحوه فقال لهم كفٰوا انفسكم عني و ٰلتؤذوني و تعرٰضوني للسلطان فانٰي
لست ب ُم ْف ٍ
لكم ثم اخذ بيدي و تركهم و مضي فل ٰما خرج من المسجد قال لي يا ابامح ٰمد ٰ
وّللا لو ان ابليس سجد ٰلل
تعالي بعد المعصية و التكبٰر عمر ال ٰدنيا مانفعه ذلكَ
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ّللا تعالي ما لميسجد هٰلدَم (ع) كما امره ٰ
و ٰلقبله ٰ
ّللا تعالي ان يسجد له و كذلك هذه اٰل ٰمة العاصية
ّللا عليه و آله و بعد تركهم اٰلمام الذي نصبه نبيٰهم (ص) فلنيقبل ٰ
المفتونة بعد نبيٰها صلي ٰ
ّللا لهم عمٰل
و لنيرفع لهم حسنة حتي يأتوا ه ٰ
ّللاَ من حيث امرهم و يتولَّ ُوا اٰلمام الذي اُ ِمروا بوٰليته و يدخلوا في
ّللا افترض علي ا ٰم ِة مح ٰمد صلٰي ٰ
ان ٰ
الباب الذي فتحه ه ٰ
ّللاُ و رسوله لهم يا ابامحمد ٰ
ّللا عليه و آله خمس
فرائض الصلوة و الزكوة و الصيام و الحج و وٰليتنا فرخص لهم في ۤ
ۤ
اشياء من اٰلربعة و لمير ٰخص
وّللاِ ما فيها رخصةٌ و فيه عن ابن ابييعفور عن ابيعب ٰ
ٰلح ٍد من المسلمين في ترك وٰليتِنا ٰل ٰ
دّللا عليه
ّللا عليه و آله و سلم خطب الناس في مسجد الخيف فقال نَضَّر ٰ
ّللا صلٰي ٰ
ان رسول ٰ
السٰلم ٰ
ّللا عبدا س ِمع
مقالتي فَ َوعاها و حفِظها و بلٰغَها َمن لميسمعها فرُبَّ حامل فق ٍه غير ۪فقي ٍه و رب حامل فق ٍه الي من هو
افقه منه ثَ هل ٌ
ٰ
مسلم اخٰلص العمل ٰللِ و النٰصيحة ٰلئم ِة المسلمين و اللزوم
عليهن قلبُ امر ٍء
ث ٰليغ ٰل
ٍ
ورائهم المسلمون اخوة تتكافَي ۤ
فان دعوتهم محيطة من ۤ
لجماعتهم ٰ
دماؤهم و يس َعي بذ ٰمتهم ادناهم هذا
برواية البزنطي و برواية حماد بن عثمن عن ابان عن ابن ابييعفور مثله و زاد فيه و هم يد علي من
سواهم الحديث .
و قوله صلٰي ٰ
ّللا عليه و آله ٰليغ ٰل من الغلول او اٰلغٰلل يعني ٰليخون او من ال ِغلِّ بمعني الحقد َو
ۤ
ق و بالجملة ٰ
الشحناء اي ٰليدخله ِح ْق ٌد يُزيله عن الح ِّ
ان اٰلحاديث في وجوب معرفتهم و الر ٰد اليهم و
ۤ
اٰلقتداء بهم و الكون معهم و
فرض طاعتهم و وجوب النٰصيحة لهم و اللزوم لجماعتهم و مواٰلتهم و
ان من كان معهم نجي و كان من المفلحين و ٰ
حال و ٰ
ان َم ْن لميأتهم او ر َّد عليهم او
التٰسليم في كل ٍ
اعترض عليهم او عدل بهم سواهم او تق ٰدمهم او تأ ٰخر عنهم
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ۤ
او ق ٰدم عليهم غيرهم او ش ٰ
فضائلهم اوْ مال بقلبه الي َمن فعل شيئا من ذلك و
ك فيهم او في شيء من
كان ذلك منه بعد ان تبيٰن له الهدي فهو هالك و هو من الخاسرين .
ٰ
قال عليه السٰلم  :الي ّللا تدعون و عليه تدلٰون و به تؤمنون و له تسلمون و بامره تعملون و الي سبيله
ترشدون و بقوله تحكمون ،
ٰ
قال الشارح (ره) الي ٰ
ّللا تدعون بالحكمة العمليٰة و عليه تدلون بالحكمة العلمية من المعارف و
ۤ
ق بات ٰم اٰلرشاد و الحمل لبيان احوال
الحقائق و له ت َسلِّ ُمون بالتخفيف و التشديد و الي َسبيلِ ۪ه ترشدون الخل َ
حياتهم او مع اخبارهم المنقولة ال ُمتَواترة عنهم انتهي ،
ّللا صلٰي ّللاٰ
ّللا عليه و آله و رسول ٰ
ّللا صلٰي ٰ
ّللاِ بما دعا به رسول ٰ
اقول انٰهم عليهم السٰلم يدعون الَي ه ٰ
عليه و آله دعا الي ٰ
ّللا بما امره به ربٰه سبحانه و تعالي قال عز و ج ٰل ادع الي سبيل ربٰك بالحكمة و
الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن فالحكمة هي الهدي و هو العلمي الذوقي فمنه ما يتعلق
بالعمل و هو الحكمة العملية و منه ما هو معقول و هو الحكمة العلميٰة فهم يدعون الي ٰ
ّللا تعالي بالحكمة
علي المعنيي ِْن العلمي و ال َعملي ا ٰما العلمي فمدركه بالفؤاد و هو يستند الي الكتاب و السنة و هو طريق
التوسم كما قال عليه السٰلم اتٰقوا فراسة المؤمن فانٰه ينظر بنور ٰ
ّللاِ و ذلك هو الذي خلق منه
ان ه ٰ
كما قال الصادق عليه السٰلم ٰ
ّللاَ خلق المؤمنين من نوره و صبغهم في رحمته و اخذ ميثاقهم لنا

بالوٰلية و لعل ٰي اميرالمؤمنين عليه السٰلم فالمؤمن اخو المؤمن ْلبيه و اُ ِّم ِه ابوه النور و ا ٰمه الرحمة و
ان المؤمن ينظر بنور ٰ
ٰ
ّللا قال الصادق عليه السٰلم انما ينظر بذلك النور الذي خلق منه  ،اقول قد تق ٰدم
هذا الحديث و بهذا العلم يحصل الهدي الي المعارف
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الحقٰة و ا ٰما العملي فهو ايقاع اٰلفعال و اٰلقوال و اٰلعمال علي حسب ما يريد ٰ
ّللا تعالي بحدوده
المشفوعة باٰلخٰلص لوجه ٰ
ّللا الكريم بالتٰولٰي لهم و التٰبرٰي ِم ْن ا ْع ۤدائهم و التسليم لهم و ال ٰر ٰد اليهم و
ۤ
اٰلقتدا ِء بهم و اٰلنتظار لفرجهم و بهذا يحصل الهدي الي ثمرات تلك المعارف و بهذا العملي يزكو
العلمي و ينمو و بالعلمي يمحض العملي ٰلل سبحانه فالعلمي هو دليل الحكمة ظاهرا و العملي هو دليل
باطنا و ان شئت بالعكس و احدهما يكون منشأ هلٰلخر او ُمصْ لِحا او يزيد فيه و الي هذا
الحكمة ِ
المعني اشارالصادق عليه السٰلم بقوله بالحكمة يُ ْست َْخ َر ُج غو ُر العقل و بالعقل يُ ْست َْخ َر ُج غو ُر الحكمة
و الموعظة الحسنة هو الكتابُ المنير و هو نور اليقين و مدركه العقل و هو يستند الي الكتاب و السُّنة و
منه قوله تعالي قل ارأيتم ان كان من عند ٰ
ّللا ثم كفرتم به َمن اض ٰل م ٰمن هو في شقاق بعيد و قوله
ۤ
ق اح ٰ
تعالي افمن يهدي الي الح ٰ
ق ان يتٰبع ام من ٰليه ٰدي ٰاٰل اَ ْن يهدي فما لكم كيف تحكمونَ َو فائدة دليله
تحصل بالتوفيق و حجٰيته ملزمة للمكلٰفين و هو اجْ لي اٰلَدلٰة عند المنصفين الطالبين للح ٰ
ق المبين و هو
الدليل المنبٰه للغافلين علي آيات ربٰ العالمين فهو حاكم من ٰ
ّللاِ ٰلير ٰد حكمه ٰاٰل القوم الض ٰۤالٰون و
ۤ
المجادلة بالٰتي هي احسن هو العلم و هو ما يتر ٰكب من المق ٰدمات سواء كانت قطعيٰة كما في البرهان
الذي قد يطلق عليه الحكمة في اللغة و الظاهر ام مقبولة ام ظنيٰة مع الترتيب الصحيح كما في الخطابة
لينجذب العامي بالتدريج الي البرهان القاطع كما استج ٰر سبحانه المنكرين للبعث حين قالوا ائذا كنا
ّللا تعالي لنبيٰه صلٰي ٰ
عظاما و رفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا قال ٰ
ّللا عليه و آله قل لهم كونوا حجارة او
حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فقرٰر لهم دعو هيهم علي اعظم م ٰما فرضوه فاطمأنٰوا بهذا الفرض
ٰ
ٰلن الحديد و الحجارة و ما اشبه ذلك ابعد
صفحه 23٨
في اٰلعادة من العظام و الرٰفات اي الحطام فلميحيلوا اٰلعادة و انٰما طلبوا معرفة المعيد سبحانه فقرٰر
لهم انٰه المبتدئ ا ٰوٰل فج ٰوزوا ذلك ٰلنه في اذهانهم اصعب من اٰلعادة و هم معترفون بالمبدئ سبحانه و
لكنٰهم مارأوا اٰلعادة فقالوا هذا الوعد لمنره فمتي يكون فنقلهم من استبعاد ما ج ٰوزوه الي تجويز
استقرابه بقوله قل لهم عسي ان يكون قريباحين فرض لهم امكان قربه و هو يوم يدعوكم فتستجيبون
اختيار و
بحمده فر ٰوعَهم بحالة الطاعة بعد اٰلنكار الموجبة لٰلستيصال و حلول النكال ٰلنها ليست عن
ٍ
ِرضي بل لق ٰوة الدعوة و عظم الخطب ثم اردفه بما يدلٰهم علي تحقٰق الوقوع في صورة ش ٰدة القرب و ان
ت فانٰهم يظنٰون انهم مالبثوا ٰاٰل يوما او بعض يوم فانظر بعين البصيرة
كان في نفس اٰلمر بعيدا ٰلنٰه آ ٍ
كيف نقلهم مع عظيم انكارهم من حال الي اخري الي ملزوم اقراره و هذا شأن المعجز الذي هو تنزيل
ٰلن من الناس َمن ٰليحتمل البرهان ۤ
من حكيم حمي ٍد و ۤفائدة هذا نافعة ج ٰدا ٰ
ابتداء ام مسلٰمة ام مشهورة مع
الترتيب الصحيح كما في مقام الجدَل و منه قوله تعالي و جادلهم بالتي هي احسن و ان لميكن المجادلة
مختصٰة بهذا الصنف ٰلنٰه معني اصطٰلحي بل هو لغة و اصطٰلحا خاصا يشمل اٰلقسام كلٰها ٰلنٰها
قسيمة لدليل الحكمة و دليل الموعظة الحسنة في اٰلصطٰلح ۤ
الخاصٰ و فائدة هذا الصنف قطع اهل
العناد في ال ۪ ٰدين و الخٰلف فيه و ابطال شبههم او اٰلحتراس عن ۤ
سوء اِضْ ٰللهم و فيه حفظ ال ٰدين عن
تغيير المنتحلين و تأويل المبطلين كما فعٰللرضا عليه السٰلم بالنٰصراني حيث قال له و ماننقم علي

عيساكم اٰل ضعفه و قلٰة صيامه و صٰلته قال الجاثليق افسدتَ ٰ
ُ
ماكنت
وّللاِ عليك و ضعٰفتَ امرك و
ُ
ظننت ٰاٰل انٰك اعلم اهل اٰلسٰلم قال الرضا عليه السٰلم و كيف ذلك قال الجاثليق من قولك ٰ
ان عيسي
كان قليل
صفحه 23٩
الصيام و قليل الصلوة و ماافطر عيسي يوما قطٰ و ٰلنام ليٰل قطٰ و مازال ۤ
صائ َم الدهر و ۤقائم الليل قال
الرضا عليه السٰلم فلمن كان يصوم و يصلٰي قال فخرس الجاثليق و انقطع ام مخيٰلة كما في مقام الشعر
و ۤفائدته انبساط النفس بال َم ْدح او انقباضها بالذ ٰم و ذلك في ۤ
انحاء شتي و منه ما قال علي عليه السٰلم في
ذم الجماع عورات تجتمع و ۤ
ال و ربٰما يترتٰب علي الصنف
حياء يرتفع و قال فيه ايضا مبَا ٌل في َم هب ٍ
منافع كثيرة َو ُربٰما يُحْ ِدث اخٰلقا حميدة كالكرم و الشجاعة و الديانة و قد يؤثر الحزن و ۤ
البكاء و
اضدادهما و النوم و السهر و غير ذلك خصوصا اذا حسن الترتيب متوافق الكلم و موزونه و كان
بالحان موافق ٍة للحال فانه يؤثٰر تأثيرا بليغا ِج ٰدا و هذا هو ال ِع ْلم و ُم ْدركه النٰ ْفس و مستنده الكتاب و ال ُّسنَّة
ٍ
و قد يراد من المجادلة بالتي هي اَحسن الهدي و بالعلم الحكمة و قد يراد من المجادلة الكتاب المنير
يعني قد يطلق احدها و يراد به واحد من تلك الثٰلثة التي هي العلم و الهدي و الكتاب المنير و الفارق
بينها اٰلعتبار و الحاصل انٰهم عليهم السٰلم الي ٰ
ّللا يدعون بالحكمة و الموعظة الحسنة و المجادلة بالتي
هي احسن و هذه الثٰلثة الطرق مجملة هي الهدي و الكتاب المنير و العلم التي اشار سبحانه اليها في
حق ۤ
اعدائهم الذين يجادلون بالباطل و يص ٰدون عن سبيل ٰ
ّللا قال تعالي و من الناس من يجادل في
ٰ
منير  ،فان قلتَ اذا اريد من هذه الثٰلث ِة الثٰلثةُ اٰلول لميجر علي
ّللاِ بغير علم و ٰل هدي و ٰل كتاب
ٍ
ان بعض المنافقين يجادل في ٰ
طبق ما ذكر سبحانه ٰلنه ذكر ٰ
ّللا بغير واح ٍد من هذه الثٰلثة فجعل هذه
ۤ
الثٰلثة آلة للمجادلة و انتَ جعلت آلة المجادلة العلم خاصة ُ
قلت اراد سبحانه و هو العالم ٰ
ان من
لميستعمل واحدا من هذه الثٰلثة في اٰلستدٰلل علي دعواهُ فهو المجادل بالباطل و ا ٰما اذا استعمل واحدا
منها فان
صفحه 2٤٠
كان دليل الحكمة فهو حكيم عليم و ان كان دليل الموعظة الحسنة فهو نذير و ان كان دليل المجادلة
بالتي هي احسن فهو عالم و ليس واح ٌد منهم يجادل بغير علم و ٰل هدي و ٰل كتاب منير بل اٰلول يجادل
داع الي ٰ
ّللاِ و
بالهدي كما مر و الثاني بالكتاب المنير و الثالث بال ِع ْل ِم و المجا ِدل بواح ٍد منها في الحقيقة ٍ
ّللا تَ ْد ُعون و لميقل تدعون الي ٰ
انٰما قال الي ٰ
ّللا ليد ٰل علي الحصر بمعني انهم ٰليدعون الي غيره في
حال من اٰلحوال و هذه ۤ
خاصٰة لهم اذ ك ٰل من سواهم فله حال من احواله يَ ْدعو اِلَي غيره و ان
ٍ
ۤ
ۤ
الدعاء الي ّللاٰ
ندرت فان قلتَ فاٰلنبياء غيرهم و هم معصومون فكيف تكون لهم حالة غير
قلت ان غير محمد و اهل بيته الطاهرين صلي ٰ
تعالي ُ
ّللا عليهم اجمعين من جميع الخلق قد تجري
ّللا اذ ٰليقوم احد من الخلق و ٰل ۤ
عليهم الغفلة و السهو و هو في هذه الحال من جهة الكون داع الي ٰ
بقاء
له ٰاٰل بهذه الدعوة و هذه الحال ٰلتغفل عن ٰ
ّللا تعالي طرفة عين و هي في الحقيقة حال من احوال محمد
و اهل بيته عليه و عليهم السٰلم و هي لهم و ا ٰما من جهة الشرع فهو في حال غفلته داع الي نفسه او
الي طبيعته و جبلٰته فٰلتنحصر احوال غيرهم في ٰ
ّللا تعالي ابدا يعني في رضاه و محبٰته ٰل فيما يصير
اليه اذ ك ٰل شيء ۤ
صائر اليه اَٰل الي ٰ
ّللا تصير اٰلمور فعنهم عليهم السٰلم كانت دعوة الوجودي الكوني و
َما يلزمه من اٰلحكام الشرعيٰة الخمسة لجميع من سواهم و كانت دعوة الشرع لهم ايضا و ما يترتٰب
عليه من الوجودات ال ٰدهرية َو َما فوقَها من السرمدية و ما دونها من الزمانيٰة و الشارح (ره) جعل

ۤ
دعاءهم الي ٰ
ّللا بالحكمة العمليٰة و الدٰللة عليه تعالي بالحكمة العلميٰة و هو كذلك في الظاهر ٰل غير و
ا ٰما في الحقيقة فك ٰل من الحكمتين صالح لك ٰل من المقا َميْن و يكون ال ٰد ۤ
عاء الي ٰ
ّللا تعالي بالحكمة العلميٰة
و تكون الدٰللة علي ٰ
ّللاِ بالحكمة العمليٰة كما في العكس
صفحه 2٤١
ٰاٰل انه باطن و ذلك ظاهر .
ٰ
ٰ
فقوله عليه السٰلم و عليه تدلون يجوز فيه انٰهم يدلون عليه بالحكمة العلمية الشاملة لدليل الحكمة و دليل
الموعظة الحسنة و دليل المجادلة بالتي هي احسن بطرقه المتق ٰدمة و انهم يدلٰون عليه بالحكمة العملية
الشاملة عند العارفين ٰ
بالل لٰلكوان الوجوديٰة و شرعيٰاتها و لٰلكوان الشرعيٰة َو ُوجوداتها و تفصيل هذه
تق ٰدم مكرٰرا و كذلك و عليه تدلٰون انٰما ق ٰدم الظرف ليد ٰل علي الحصر ٰلنٰهم ٰليدلٰون علي غيره بل انٰما
يدلٰون عليه او علي ما يد ٰل عليه .
ۤ
و قوله عليه السٰلم و به تؤمنون يعني انٰهم يؤمنون بوجوده و احديٰته و سائِر صفاته في افعاله و بافعاله
في مفعوٰلته و ٰ
ان كل ما سواه فمنه و به و لَهُ و اليه و بما تعرٰف لهم به من وصفِه و تعرٰض لهم به من
ۤ
رحمته و لطفه و بما وصف به نفسه و بوعده و وعيده و بكتبه و رسله و مٰلئكته و ان الدين كما
ان اٰلسٰلم كما شرع و ان القول كما قال و ٰ
وصف و ٰ
ان القرءان كما انزل و انه هو الحق المبين و ان
ّللا عليه و آله عبده و رسوله و انهم حجج ٰ
مح ٰمدا صلٰي ٰ
ّللا علي خلقه و معانيه في بٰلده و ظاهره في
ۤ
عباده و ابوابه في افعاله و بُيوته في ملكوته و خزائن ِع ْلمه و حفظة سرٰه و تراجمة وحيه و اركان
ودائعه عند خلقه و ما اشبه ذلك من ۤ
توحيده و اصل اٰليمان به و اساس التسليم له و ۤ
انحاء اٰليمان و كل
ذلك في الحقيقة هو اٰليمان ٰ
موضع ذكر المؤمنون فهم المعنيٰون بذلك او اٰليمان فلهم و كل من
بالل فك ٰل
ٍ
سواهم تابع في اٰلصل و الفرع و في تفسير العيٰاشي عن سٰلم عن ابيجعفر عليه السٰلم في قوله آمنٰا
ٰ
قال عني بذلك عليا و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السٰلم و جرت بعدهم في
باللِ َو ما انزل الينا َ
اٰلئ ٰم ِة عليهم السٰلم ثم رجع القول عن ٰ
اس فقال فان آ َمنُوا يعني الناس بمثل ما آمنتم به يعني
ّللاِ في النٰ ِ
عليا و فاطمة و الحسن و الحسين
صفحه 2٤2
ق و فيه عن المفضل بن صالح
و اٰلئمة من بعدهم عليهم السٰلم فقد اهتدوا و اِ ْن تولٰوا فانٰما هم في شقا ٍ
عن بعض اصحابه في قوله قولوا آمنٰا ٰ
بالل و ما انزل الينا و ما انزل الي ابراهيم و اسمعيل و اسحق و
يعقوب و اٰلسباط اما قوله قولوا فهم آلمحمد عليهم السٰلم لقوله فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد
ُّ
باطل و التجنب له
ق و القيام به و النفي لك ٰل
ٍ
اهتدوا ه  ،و لما كان حقيقة اٰليمان العُليا التصديق بك ٰل ح ٍ
كان اكمل اٰليمان ٰ
ٰ
باللِ اٰليمان بك ٰل حق و القيام به و النفي لك ٰل باطل و التجنب له ٰلنه ايمان ٰلتكون
معه حالة منافية فكان ٰ
ُ
الدين الخالص و
ّللا اولي بالحق الخالص ٰلنٰه سبحانه استخلصه لنفسه فقال اَٰل ٰلل
ٰليقوم كما ينبغي لوجهه الكريم َم ْن يشوبه التغيير او يلحقه التظنين ٰلن من يأخذه سهو الغفلة يتغيٰر حين
اخذته الغفلة عن اٰلذعان الي عدمه و هذا قد نفاه عليه السٰلم عنهم بقوله و به تؤمنون فافهم .
و قوله عليه السٰلم و له تسلٰمون بالتشديد و التخفيف بمعني اٰلنقياد و اٰلذعان و تفويض اٰلمور كلها
اليه سبحانه و اٰلسٰلم الذي هو اٰلقرار بالشهادتين من المخفٰف و علي ما بيٰن صلي ٰ
ّللا عليه و آله من
صفة مقتضاه من قوله (ص) المسلٰم من سلم النٰاس من يده و لسانه انه من السٰلمة ٰاٰل ان يكون من باب
ظاهر الظاهر و علي ما نسبه اميرالمؤمنين عليه السٰلم من قوله ٰلنسبن اٰلسٰلم نسبة لمينسبه احد قبلي
و ٰلينسبه احد بعدي اٰل بمثل ذلك اٰلسٰلم هو التسليم و التسليم هو اليقين و اليقين هو التصديق و

التصديق هو اٰلقرار و اٰلقرار هو العمل و العمل هو ۤ
اٰلداء الحديث  ،هو الدين الخالص في قوله
ّللا ۤ
تعالي اَٰل ِ ٰلل ال ٰدين الخالص و هو العبادة ۤ
العا ٰمة ٰلشتمالها علي كل ما يريد ٰ
الخا ٰ
صةُ لخلوصها عن
ۤ
ّللا و هو قوله تعالي اِ َّن ال ٰدينَ عن َد ٰ
شائبة الشرك بما سوي ٰ
ّللاِ اٰلسٰلم و هذا اٰلسٰلم في الحقيقة هو
معني اٰليمان المراد في قوله و به تؤمنُونَ بالمعني الٰذي ذكرنا
صفحه 2٤3
ت عند ذكره
و اشرنا اليه و علي المش ٰدد يراد به منهم خل ُع اِنٰ هيٰاتِ ِه ْم عن التٰحقٰق و محق ذواتهم عن
ُّ
التذو ِ
تعالي في ظهوره و مناجاته و ۤ
دعائهم و اجابتهم و امره و نهيه و بعثه في جميع اكوانهم به في كونهم
اُذنَهُ و عينه و لسانَهُ و يَدهُ و قلبه و حكمه و علمه و امره و معانيه كلها و ابوابه و بيُوتَهُ و مساجده و
غير ذلك كما هم َحي ُ
ْث اقا َمهُ ْم لَهُ و اصطَنَ َعهم لنفسه لميبق منهم ٰاٰل فعلُهُ و صفتُهُ و اس ُمهُ و آيَتهُ و لذا قال
ْ
لكن ٰ
لكن ٰ
ّللا قتلَهُ ْم و َمارميتَ اِذ رميتَ و ٰ
تعالي و هم بامره يعملون و قال تعالي فلمتقتلوهم و َّ
ّللاَ ر َمي و
ف،
هذان المعنيان من المخفٰف و المش ٰدد علي ما اشرنا اليه يجتمعان باٰلتٰحا ِد و يفترقان بالتَّرا ُد ِ
ِ
و قوله عليه السٰلم و بامره تع َملُون يرا ُد منه نفي جميع اعمالهم ال َجنَانيٰة و اٰلركانيٰة و اللِّ هسانية بما لهم
بالقول و هم بامره يعملُونَ  ،و القول ي َُرا ُد ِم ْنهُ
و لغيرهم لمن ِس َواه سبحانَهُ و هو قوله تعالي ٰليسبقونَهُ
ِ
ك ٰل ما يقو ُم با َ ْم ِر ٰ
انزجر لها
ّللاِ م ٰما يصدر عن فعله فَا ِ َّن ُك َّل شيء كلمةٌ له سبحانه فالمشيٰة َكلِمتُه الٰتي
َ
ْال ُع ُمق اٰلكبر و العقل كلمته و اللوح كلمته و عيسي كلمة منه اي من َكلمتِه و هم عليهم السٰلم الكلمات
ۤ
التامات التي ٰليتجاوزهن بَ ٌّر و ٰل فَاج ٌر و بالجملة ٰ
ان اٰللفاظ قسمان ظاهرة و هي المشتملة علي
الحروف التي هي اٰلصوات ْ
المخصوصة و باطنة و هي الذوات و الصفات و اٰلعمال و الحركات
ۤ
المشتملة علي الحُروف الكونيٰة الكليٰة و الجزئيٰة مما جا َء ْ
انضمام غيرها اليها من
ت لمعني بنفسها اَوْ مع
ِ
ۤ
بح َسبِه من الجواهر و اٰلعراض و ه
آجالُها مق ٰدرة بنسبة بقاء الكلمات
جميع ذرٰات الوجود في ك ٰل شي ٍء َ
الٰتي تر ٰكبت منها فتفني ۤ
ت عن وقتِها الذي قا َم ْ
ت فنِيَ ْ
بفنائها فاذا فنِيَ ْ
ت فيه و لمتفنَ ِمن الذي قبله و قد يَ ْبقَي
شيء منها في وقته و يكون ۤ
فنا ُؤه باعتبار تجا ُو ِز َم ْن فَنِ َي عنه كامثال اٰلشخاص و احوالهم و اعمالهم و
ازمنتهم ٰ
س انٰما فنِ َي عنٰا اليو َم
فان اَ ْم ِ
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ق في مكانه بما فيه من اٰلمثال و اٰلحوال و
مثٰل ٰلنٰا سرنا عنه الي اليوم و
امس با ٍ
ِ
اٰلعمال اَٰلتري انٰك اذا ْالتَفَت اليه خيالُكَ رأيته بما فيه من اٰلمثال و اٰلحوال و اٰلعمال و لو كانت
معدومة لمتج ْدها ٰلن المعدو َم ٰليُوْ جد و ذلك ٰلن خيالك و نفسك ِمرْ ءه اةٌ تنطبع فيها صورة المقابل لها و
لو كانت تلك فانية لماانطب َع في خيالك ص َُورها كما ٰ
مقابل لها مع
ان ال ِمرْ ءه اة ٰلينطبع فيها صورة بدون
ٍ
ٰ
ٰ
القطع ٰ
بان ما في الخيال و ال ِمرْ ءاة ليس ذاتا و انٰما هو صفة و الصفة ٰلتتحقق بغير موصوف علي انك
ٰ
ٰ
ٰلتقدر ان تذكر ٰ
ان زيدا رأيتَهُ يصلي في المسجد في العام الماضي حتي يلتفِتَ خيالك الي ذلك المكان
ٰ
المخصوصيْن
ت الي الزمان و المكان
َ
في ذلك الوقت المخصوص فك ٰل مرٰة ذكرته انما تذكره بعد اٰللتفا ِ
و المثال المعيٰن فان شككتَ فيما بي ُ
ٰنت لكَ فاذكره بغير ذلك اٰللتفات فانك ٰلتقدر ابدا ٰلن ذكراك انما هي
انتقاش تلك الصُّ َور في مرءه اتِك فاٰلشياء باقية في رتبتها التي رتٰبها ٰ
ّللا تعالي فيها ٰلنها حين دخلت في
ملكه بايجاده لها كانت عنده في كتابه الحفيظ فكيف تخرج عن ملكه و هو قوله تعالي قال فما بال
القرون اٰلولي قال علمها عند ربٰي في كتاب ٰليض ٰل ربي و ٰلينسي و قوله تعالي قد علمنا ما تنقص
اٰلرض منهم و عندنا كتاب حفيظ و قد تقدم من هذا كثير و الحاصل الذوات كلماتُه بفعله و الكلمات
اللفظيٰة خلقه و عباده و ان من شي ٍء ٰاٰل يسبٰح بحمده فالحروف اللفظية في جميع اللغات عالم برأسه و

ابوهم آدم عليه السٰلم و هو في اللفظ اٰللف الليٰنة طوله ثٰلثة و ثٰلثون ذراعا بذراع الشارع عليه
السٰلم و في اوٰلده مثل ما في اوٰلد ابينا آدم عليه السٰلم من التناكح و التناسل و التحابب و التباغض و
التواخي و التشابه و النٰم ٰو و اٰلنس و الوحشة و غير ذلك ٰلنها عالم تا ٰم مماثل لعالَ ِمنا ٰاٰل انه مثالنا و
ظاهرنا كما قال الرضا عليه السٰلم اٰلسم صفة موصوف
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و كما اشار اميرالمؤمنين عليه السٰلم الروح في الجسد كالمعني في اللفظ و لقد تَلطٰف في اٰلشارة
نفسي ۤ
فداؤه فاذا عرفتَ ما اشرنا اليه فاعلم ٰ
ان قوله ٰليسبقونه بالقول يراد ما يشتمل اللفظي و المعنوي
علي نحو ما ذكرنا و قوله و هم بامره يعملون اي للقولين ثم اعلم ان قوله تعالي ٰليسبقونه بالقول علي
ح ٰد قوله تعالي فلمتقتلوهم و لكن ٰ
ّللا قتلهم هاٰلية و قوله و هم بامره يعملون علي ح ِّد و مارميتَ اِ ْذ َرميتَ
و لكن ٰ
ّللا َرمي قال تعالي اروني ماذا خلقوا من اٰلرض ام لهم شرك في السموات و قال تعالي هذا
ه
ق ٰ
خل ُ
ق الذينَ من دونه فابان في هاتين اٰليتين و فيما اشبههما من آيات كتابه المجيد
ّللا فاروني ماذا خل َ
تف ٰر َدهُ بالصٰنع وحده ٰل شريك له اٰل له الخلق و اٰلمر فلميكن ٰلح ٍد سواه شيء من الخلق ٰاٰل باذنه يعني
هو المتفرٰد بالخلق الحق ٰاٰل باذنه و الذين من دونه اي من دون اذنه انٰما يخلقون افكا باطٰل ثم ل ٰو َح ٰلهل
اٰلشارة بان من كان يعمل باذنه يعمل الحق قال في حق عيسي عليه السٰلم و اذ تخلق من الطين كهيئة
الطير باذني و لكن عيسي عليه السٰلم و ان كان خلق باذن ٰ
ّللا ما هو ح ٰ
ق لكنٰه من الطٰين الذي لميخلقه
و نفخ فيه من الروح التي لميخلقها ۤ
فالما ٰدة خلقها ٰ
ّللاُ و الصورة التي احدثها عيسي بحركات يديه و
ّللا و حركاتهما خلقهما ٰ
ّللا بيدي عيسي و ضميره و يدا عيسي و ضميره خلقها ٰ
ضميره خلقها ٰ
ّللا و
ّللا و كلٰما قلنا فيه و في ضميره و يديه و حركاته فهي قائمة بامر ٰ
عيسي خلقه ٰ
دور
ّللا سبحانه قيا َم ُ
ص ٍ
ۤ
ۤ
ۤ
فالل يخلق بما شاء ما شاء كيف شاء قل ٰ
ٰ
ّللا خال ُ
ق كل شيء و هو الواحد القهٰار فاذا سمعت منٰا انٰا نقول
ان ذلك علي ح ِّد ما ذكرنا هنا في ح ٰ
بانٰهم عليهم السٰلم بامره يعملون كل شيء فمرادنا به ٰ
ق عيسي عليه
السٰلم فاذا عرفتَ فقل ما شئت ان ق َدرْ تَ و هو قولهم الحق اجعلوا لنا ربٰا نَ ُؤبُ اليه و قولوا فينا ما ِشئتم
و لنتبلغوا فقال ۤ
السائل نقول ما شئنا فقال و ما عسي ان تقولوا
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ٰ
وّللاِ ماخرج اليكم من علمنا ٰاٰل اَلِ ٌ
ف غي ُر معْطوفَ ٍة ه  ،هذا معني قول الصَّادق عليه السٰلم ،
و قوله عليه السٰلم  :و الي سبيله تُرْ ِشدون
السَّبيل الطَّريق يذ ٰكر و يؤنٰث و المراد بسبيل ٰ
ّللا معرفته و طاعته و دينه و وليٰه َو َوٰليته و قد تق ٰدم من
فان معني الي سبيله ترشدون الي ٰ
ان لما قبلها ٰ
هذا كثير و لع ٰل هذه الفقرة بَيَ ٌ
ّللاِ تدعون اي الي معرفته و
ٰ
ٰ
طاعته و امتثال اَوا ِمره و اجتناب نواهيه و هو معني و عليه تدلون و به تؤمنون و له تسلمون و بامره
تعملون و ك ٰل ما اريد منها فيما اشرنا اليه يراد هُنَا و فيه زيادة تراد هنا و ٰلتراد فيما قبلها ٰاٰل بتكلٰف ٰل
ۤفائدة فيه و هي انٰهم عليهم السٰلم سبيله فاذا اريد بسبيله غيرهم فظاهر و ان اريد به هم فيجب ان تعتبر
مغايرة الداعي و المدع ٰو اليه بان يكونوا يدعون العباد الي انفسهم من حيث هم سبيل ٰ
ّللا ٰ
لئٰلترجع
الدعوة الي انفسهم ۤ
خاصٰة ٰلنٰه كف ٌر و كذلك ينبغي هذا اٰلعتبار في و بامره تعملون ٰلنهم امر ٰ
ّللا فاذا
اريد باٰلمر في هذه الفقرة هم فٰل بُ َّد من مٰلحظة انٰهم يعملون بانفسهم من حيث انهم امر ٰ
ّللا و كذا بقوله
ار ْدناهم بالقول في مثل هذه الفقرة فٰل ب ٰد من مٰلحظة انٰهم قولهُ ٰل انٰهم
تحكمون فانهم قوله تعالي فاذا َ
قَوْ ٌل مطلق ٰلستلزامه المحذور ،
و قوله عليه السٰلم  :و بقوله تحكمون

يراد منه ما اشرنا اليه من المراد بالقول من اللفظي و المعنوي و يراد من الحكم الحكم الشرعي و حكم
ايجاده و الحكم اٰليجادي و حكم شرعه و يراد من القول اللفظي ما نزل اليهم و ما نزل عنهم و ما نزل
بهم و من القول المعنوي ما نزل بهم و ما نزل منهم و ا ٰما ما ينزل اليهم فمنهم في الحقيقة و ذلك ٰ
ٰلن
الممكن ٰل ۤ
بقاء له و ٰلتق ٰوم بدون المدد فهو ابدا يتٰل َشي و يضمحل بالتدريج و ابدا
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يصاغ و يعاد بالتدريج و المدد الوارد عليه ليس لغيره و انما هو له ٰلنه م ٰما يمكن له بخصوصه و مما
ان ما مضي منه يعود اليه ٰ
مضي منه بمعني ٰ
ٰلن ما اضمح ٰل من وجوده يلحق بالعدم اٰلمكاني في وجهه
من اٰلمكان الرٰاجح فاذا نزل عليه ذلك المدد من وجهه من اٰلمكان الراجح ُو ِج َد بوجوده و بيانه ٰ
ان
وجه زيد من اٰلمكان الراجح اي المشيٰة و ما تق ٰومت به و تحقٰقت و ظهرت به هو كنهه الذي ٰليفني و
وجهه الذي ٰليهلك و ٰل غاية له في اٰلمكان و ٰل نهاية و زيد ظاهره و باطنه من غيبه و شهادته مثال
ذلك الوجه و صورته كالصورة في المرءاة بالنسبة الي الوجه المقابل لل ِمرْ ءه ا ِة و جعل المدد يجري من
الوجه و يتٰصل بالصورة و به تق ٰو ُمها و ۤ
بقاؤها و لو وقف لحظة فُقِد زيد كما ٰ
ان الصورة في ال ِمرءه اة لو
ٰلن ۤ
ّللا بذلك ۤ
بقاءها بذلك و قد و ٰكل ٰ
فقدت مقابلة الوجه لحظة فقدت ٰ
مٰلئكة تمكين التكوين كلٰما اعوجٰت
ت زيد عن مقابلة وجه ذلك الجزء حتي فنِ َي و لحق باٰلمكان اٰلصلي من ذلك الوجه
قوابل جزء من ذا ِ
ۤ
المٰلئكة ما اعو ٰج من تلك القوابل حتي قابلت وجهه فظهر في زيد مثل ما فقد منه و كلٰما تج ٰددت
اقامت
ۤ
له قوابل لمتكن عنده وجٰهتها المٰلئكة الي وجه زيد من اٰلمكان الراجح فيعطيها ما سألته بلسان
ۤ
المٰلئكة الي تلك القوابل المتج ٰددَة بع َد اقامتها للمقابلة و يكون ا ٰول ظهور ذلك المدد
استعدا ِدها فتحمله
الي الكون و تحقٰقه مقابلة القوابل للوجه فٰليرد عليه شيء من المدد ٰاٰل ما كان له مما يمكن له و ما
فالعائد من المدد هو ما ذهب عنه في اصل ۤ
عائد اليه ۤ
مضي منه هو مما يمكن له فهو ۤ
المادة و هو غيره
في ظاهر الصورة و ا ٰما في باطنها فهو هو و هذا معني قولنا و ا ٰما ما ينزل اليهم فهو منهم في الحقيقة
ٰلنه جل و عز يقول سيجزيهم وصفهم  ،و ان ليس لٰلنسان ٰاٰل ما سعي هذا باطنه و ا ٰما ظاهره فلو كان
ما ذهب من زيد ٰليعود و ان ما يأتيه جديد لكان زيد ابدا جديدا
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لميكن له عمل يثاب عليه و ٰليعاقب به ٰلن المباشر للعمل ذهب و اتي جدي ٌد لميعمل شيئا و هذا في كل
لحظة كما تري في النهر الجاري ما ذهب منه لميعد و ما اتي فجديد و ليس كذلك بل ما ذهب منه يعود
ذهب ۤ
مستبشرا و ان
طائعا عا َد ُم ْسفِرا
بعد العدم الي الوجود كما بَدَأكم تعُو ُدون فان كان ما عاد حين
َ
ِ
كان حين ذهب عاصيا و اتبع بالتوبة النصوح عاد منه كاٰل ٰول و منه خاليا من الصِّ ف ِة و ان لميتبع
قترة قل من كان في الضٰللة فليمدد له الرحمن م ٰدا ثم ل ٰما كان ما
بالتٰوبة النصوح عاد عليه غبرة ترهقه َ
يمكن للشيء غير متنا ٍه في اٰلمكان ابدا وجب ان يكون المدد غير متنا ٍه ٰلن ۤ
خزائنه سبحانه ٰلتتناهي و
ٰليظهر فيها النقص بكثرة اٰلنفاق بل يداه مبسوطتان ينفق كيف ۤ
ْب ٰلنٰها من الممكن و لو
يشاء و ٰل َري َ
كانت من القديم لماجاز اٰلنتقال علي القديم و التغيٰر فما ينزل اليهم عليهم السٰلم فهو منهم ٰلنه م ٰما
يمكن لهم و الشيء حقيقة انٰما هو شيء بما يمكن له فان قلتَ ٰ
ان الشيء شيء بالفعل قبل ان ينزل اليه ما
بدون ما ينزل اليه ليتحقٰق له َشيْئيَّةٌ
ينزل اليه ُ
قلت انٰما كان شيئا بما نزل اليه و ٰليمكن قيامه لحظة
ِ
بدون المدد و حيث قلنا ٰ
نهر يجري
ان ما ينزل اليه هو ما ذهب عنه اَوْ مه ا لَهُ وجب ان يكون علي هيئة ٍ
ٰ
ٰ
ٌ
مستديرا يرجع عو ُده علي بَ ْدئِ ِه اٰل انه كرة تدور َٰل الي جه ٍة يظهر عليها ما خفي منهَا فاذا عرفتَ ذلك
فيعتبر عند ارادة القول المعنوي ا َذا عنيتَهم به انٰهم قوله يحكمون به من حيث انهم قوله ٰ
لئٰليرج َع الحكم

الي انفسهم فافهم .
قال عليه السٰلم َ :س ِع َد َمن واٰلكم و هلَك َمن عاداكم و خاب َم ْن جحدكم و ض ٰل من فارقكم و فازَ من
َص َم بكم
ي َمن ا ْعت َ
تم ٰسكَ بكم و ا ِمنَ َمن لجأ اليكم و َسلِ َم َم ْن ص َّدقكم و هُ ِد َ
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قال الشارح (ره) و خاب َمن جحدكم و لميؤمن بامامتكم فانه من الخاسرين الهالكين و ض ٰل من
ۤ
الضالٰون و روي ٰ
ان ٰلل فيهم
فارقكم و ترك متابعتكم في اٰلعمال او من كان من المستضعفين فانٰهم
المشيٰة و فاز و نجا من تمسٰك بكم علما و عمٰل و ا ِمن من العذاب من لجأ اليكم باٰلعتقاد و المتابع ِة و
اٰلستشفاع و سلم من الهٰلك من ص ٰدقكمفي اٰلمامة و غيرها و هُ ِدي علي صيغة المجهول َمن اعتصم
ّللا تعالي و اعتصموا بحبل ٰ
بكم كما قال ٰ
ّللاِ و هو اٰلئمة عليهم السٰلم كما في اٰلخبار المتكثٰرة انتهي .
اقول السعادة ض ٰد الشقاوة و المراد من ض ٰد السعادة هنا هٰلك الدين الذي هو الشقاوة الحقيقيٰة في
ال ٰدارين فيراد بقوله س ِعد من واٰلكم حيِ َي حيوة طيٰبة في
الداري ِْن ِٰلنه في مقابلة هلك من عاداكم ف َسعا َدتُهُ
َ
عال الخير و قبول اعماله و ان كانت ناقصة ٰ
ٰلن وٰليتهم تت ٰم ما نقص من اعمال
في ال ُّد ْن هيا توفيقُه ٰلَ ْف ِ
القليل بالكثير و دفع البٰليا عنه ٰاٰل البٰليا الجميلة فانٰها قد ترد علي محبٰيهم هديٰة
محبِّيهم و اثابتُه علي
ِ
ۤ
فان عند ٰ
من ٰ
ّللا سبحانه ا ٰما لرفع درجته ٰ
ت ٰلوليائه شريفة ٰلتُنال ٰاٰل بالمحن و البٰليا في هذه
ّللا مقاما ٍ
الدنيا و ا ٰما لتكون كفٰارة لذنوبه و ا ٰما لِتدف َع بٰليا اعظم منها كما رُوي عن اميرالمؤمنين عليه السٰلم
ٰ
اباعبدّللا ُمغطٍّ رأسك فقال ٰ
ان ف ٰي
حين اتاه سلمن الفارسي و هو ُمغطٍّ رأسه فقال لَهُ ما معناهُ ما لك يا
ُزكاما فقال ما معناه ٰ
ان في كل شخص ستٰة عروق عرق الجنون و عرق الجذام و عرق العمي و عرق
الطاعون و عرق البرص و عرق البواسير فاذا تحرٰك عرق الجنون ارسل ٰ
ّللا عليه الزكام فيبطله و اذا
تحرٰك عرق الجذام انبت ٰ
ّللا الشعر في اٰلنف فيبطله فٰلتأخذه بالمنقاش و خذه بالمقراض لطيفا و اذا
ّللا عليه الرمد فيبطله و اذا تحرٰك عرق الطاعون ارسل ٰ
تحرٰك عرق العمي ارسل ٰ
ّللا عليه السعال
فيخرجه بلغما و اذا تحرٰك
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ّللا عليه ال ٰدمامل فيخرجه قيحا و اذا تحرٰك عرق البواسير ارسل ٰ
عرق البرص ارسل ٰ
ّللا عليه شقوق
اٰلعقاب فيبطله فهذه و امثالها بٰليا من ّللا ليصلح بها عبده و يدفع بها عنه ما هو اعظم منها مع ما فيها
لوليه من اٰلجر العظيم و ا ٰما البٰليا الجميلة فقد ورد فيها كثير من اٰلحاديث و احب ان اذكر شيئا منها
ّللا علي نعمة ۤ
هنا ٰلنٰها من اعظم ما ينبغي للمؤمن ان يعرفه ليشكر ٰ
البٰلء و ليعرف انٰها اعظم
النعم فمنها ما روي عن الكاظم عليه السٰلم من عاش في الدنيا عيشا هنيئا فليتٰهم في دينه فان ۤ
البٰلء
اسرع الي المؤمن من اللمح بالبصر و عن الصادق عليه السٰلم المؤمن كثير البلوي قليل الشكوي و
ّللا عليه و آله من حسن ايمانه و كثر عمله اشتد ۤ
روي عن النبي صلٰي ٰ
بٰلؤه و من سخف ايمانه و
ۤ
ضعف عمله ق ٰل ۤ
ان ٰ
بٰلؤه و قال الباقر عليه السٰلم ٰ
بالبٰلء كما يتعاهد الرجل بالهديٰة و
ّللا ليتعاهد الرجل
مؤمن ٰاٰل و هو يذكر في
يحميه عن الدنيا كما يحمي الطبيب المريض و عنالصادق عليه السٰلم ما من
ٍ
ك ٰل اربعين يوما ۤ
ببٰلء يصيبه ا ٰما في ماله او في ولده او في نفسه فيؤجر و هو ٰليدري من اين هو و
ّللا صلٰي ٰ
قال رسول ٰ
ب و ٰل ه ٰم و ٰل اذي
ب و ٰل نص ٍ
ّللا عليه و آله ما ِم ْن شيء يصيب المؤمن من تع ٍ
ّللا عز و جل به خطاياه و عنه صلي ٰ
اٰل كفٰر ٰ
ّللاُ عليه و آله طينة المؤمن من ك ٰل شيء اٰل الكذب و
ول له ق َد ٌم حتي تثبت لهُ اخري و عن سعدان بن
ي عل ٰي عليه السٰلم لَ ْنتَ ُز َ
الخيانة و عنه (ص) ان ول ٰ
ۤ
ٰ
ٰ
ُ
مسلم عن الصٰادق عليه السٰلم المؤمن مبتلَي طوبي للمؤمن اذا صبر علي البَٰلء و سلم للِ تعالي القضاء

لت ۤ
قلت ُج ِع ُ
ُ
فدا َءك من المؤمن الممتحن قال الذي امتحن بوليٰه و عد ٰوه اذا َم َّر باخوانه اغتابوه و اذا م ٰر
ۤ
باعدائه لعنوه فصبر علي تلك المحنة كان مؤمنا ممتحنا و من كتاب التمحيص عن يونس بن يعقوب قال
ٰ
ُ
ٌ
ُصابُ في كل
اباعبدّللا عليه السٰلم يقول (ظ)
سمعت
بدن هٰلي َ
ملعون كل ٍ
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قلت ملعون قال ملعون ُ
اربعين يوما ُ
قلت ملعون قال ملعون فلما رءاني قد عظم ذلك عل ٰي قال يا يونس
ٰ
ٰ
ان من البليٰة الخدشة و اللطمة و العثرة و النكبة و الهفوة و انقطاع الشسع و اختٰلج العين و اشباه ذلك
ٰ
ٰ
ان المؤمن اكرم علي ّللا من ان يمر عليه اربعون يوما ٰليمحٰصه فيها من ذنوبه و لو بغ ٰم يصيبه
ٰ
مايدري ما وجهه وّللاِ َّ
ان اَحدَكم ليَضع ال ٰدراهم بين يديه فيزنها فيجدها ناقصة فيغت ٰم بذلك ثم يعيد وزنها
فيَج ُدهَا ۤ
ٰ
سواء فيكون ذلك حطا لبعض ذنوبه و في كتاب مس ٰكن الفؤاد عند فقد اٰلَحبَّ ِة و اٰلوٰلد لش ْي ِخنا
ۤ
ان اَس ۤ
ْماء بنت ُعميس رضي ٰ
ي ٰ
بكر انه قُتِل
ُو َ
ّللا عنها ل ٰما جا َءها خب ُر ول ِدها محمد بن ابي ٍ
الشهيد الثاني ر ِ
ت الي مسجدها فجل َس ْ
و احرق بالنار في جيفة حمار قا َم ْ
ت فيه و كظمت غيظها (ظ) حتي شخبت يداها
عبدّللا عليه ال َسٰلم قال ُد ِع َي النبي صلٰي ٰ
ٰ
ّللا عليه و آله الي ط َع ِام فلما دخل الي
دما و فيه ايضا عن ابي
ۤ
ۤ
ُ
فتثبت عليه و
ئط
منزل الرجل نظر الي دجاج ٍة فوق َحائِ ٍط قد باضت فتقع البيضة علي وت ٍد في حا ٍ
تنكسر فعجب النبي صلٰي ٰ
ّللا عليه و آله منها فقال له الرجل اعجبتَ من هذه البيضة فو
لمتسقط و لم ِ
ّللا صلي ٰ
يت شيئا قطٰ فنهض رسول ٰ
ُز ُ
ّللا عليه و آله و لميأكل من طعام الرجل
الذي بعثك بالحق نبيٰا مار ِ
(ظ) شيئا و قال (ص) َم ْن لميُرْ زَ فما ٰلل فيه من حاج ٍة ه  ،اقول و هذا قليل من كثير فتأ ٰمل في هذه
ۤ
ان البٰليا من اعظم نعم ٰ
ّللا علي عبده المؤمن فيَجب شكرها و ٰ
اٰلحاديث فانٰها تد ٰل علي ٰ
الرخاء من
ان
ّللا لعبده فان كان بعد ۤ
ٰ
بٰلء و ش ٰد ٍة فهو محمود ٰلنٰه ترويح له و تفريح و تذكير له ليرجو في ال ٰشد ِة
ۤ
ۤ
ۤ
الرخا َء ثم ٰليديم له الرخاء ٰ
لئٰليركن الي دار الفناء و هكذا حاله مع محبِّ علي و اهل بيته عليهم السٰلم
و هو معني قولهتعالي ماتر ٰددت في شيء انا فاعله كتر ٰددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت
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و اكره ۤ
ي عليه السٰلم و هو من ۤ
البٰلء الحسن في قوله
مساءته و ٰل بد له منه فهذا من سعادة محبي عل ٰ
تعالي و ليبلي المؤمنين منه ۤ
بٰلء حسنا و منها توفيقه ٰلصابة الصواب في اٰلقوال و اٰلفعال و اٰلعمال
و اٰلعتقادات و العلوم و منها دفع ال ُّشبَه و الشكوك عنه بنور يقذفه ٰ
ّللا في قلبه لمحبٰتِ ۪ه لَهُ اَوْ يُقدِّر لهُ َم ْن
المنام و غيره و منها ظهوره علي ۤ
يُ َعلِّمهُ اَوْ ي ُْلقِي َما ۤ
اعداء ال ٰدين بتلقينه
ت في
يشاء اليه من اٰلمدادا ِ
ِ
الحجٰة كما قال تعالي انٰا لننصر ُر ُسلَنا و الٰذين آمنوا في الحيوة ال ٰدنيا و هو وعد منَ ٰ
ّللا سبحانه بنصر
ۤ
ّللا وعده و منها ان يجعل ٰ
الحجٰة و لنيخلف ٰ
المٰلئكة و تنقر فيه
ّللا له بوٰليتهم قلبا ذاكرا تخطب عليه
ۤ
ت ٰ
ّللا في هاٰلفاق و في نفسه و يعقِلُها و يعرف موصوله و
باٰللهامات و اٰلفكار
الصائبة حتي يعرف آيا ِ
ٰ
مفصوله و يعرف حيث و كيف و لم و يخلص لل الوحدانية في افكاره و اطواره و اعماله و اقواله كما
ت الحكمة من ۤ
يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا و ٰ
مايذ ٰكر ٰاٰل اولوا اٰللباب و
قال تعالي يؤ ِ
ۤ
ۤ
هم شيعتهم عليهم السٰلم خاصٰة و ليس لغيرهم من سائر الناس لبٌّ بل لهم قلوبٌ ٰليفقهون بها الحكمة و
لهم اعين ٰليبصرون بها هاٰلية و لهم آذان ٰليسمعون بها الموعظة فالحكمة نورهم و هاٰلية صفتهم و
اولئك يعني الناس غير شيعتهم كاٰلنعام بل هم اضل ۤ
ّللا عليهم اجمعين ۤ
الموعظة فعلهم صلٰي ٰ
اولئك هم
ّللا محمد و اهل بيته صلي ٰ
الغافلون يعني عن ذكر ٰ
ّللا عليه و آله بدليل قوله بعد هذا و ٰلل
ۤ
اٰلسماء الحسني فادعوه بها اي فاعبدوه بها و اعرفوه بها و اطيعوه بها و اسئلوه بها و في قوله و ٰلل
ان ۤ
ۤ
اٰلسماء الحسني نُ ْكتَةٌ و هي ٰ
اعداءهم هم اٰلسماء السُّوه ۤاي و ليست ٰلل و ٰليُ ْدعَي بها و انما يدعي بها

ّللا تعالي له لسانا ذاكرا اي مشتغٰل بذكر ٰ
ال ٰشيطان و منهاان يجعل ٰ
ّللاِ مثل اللهم صل علي محمد و
ه
ّللاُ و ٰ
ّللا و الحمد ٰلل و ٰل الهَ ٰاٰل ٰ
آلمحمد و مثل سبحان ٰ
ّللاُ اكبر و مثل الكٰلم في العلوم
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النٰافعة ٰللِ او فيما للعلوم النافعة و المواعظ و اٰلمر بالمعروف و النهي عن المنكر و اٰلصٰلح بين
الناس و الكٰلم في اَ ْمر معيشتِ ۪ه عَلي الوجه المشروع و بالجملة جميع ما يعنيه من الكٰلم الراجح في
ّللاُ لَ ْه بدَنا علي ۤ
ظاهر الشرع و باطنه و منها ان يجعل ه ٰ
البٰلء صابرا علي نحو ما اشير اليه في اٰلخبار
ٰضا و عدم الشكوي لِيُبَ ِّدلَهُ ه ٰ
ّللاُ لَحْ ما غير لح ِم ۪ه و دما غير د ِمه و بَ َشرا غير بشره يعني
المتق ٰدمة من الر َ
ٰ
ٰليعصي ٰ
ّللا فيها و منها ان يق ٰدر ّللاُ له زوجة صالحة تسرٰه اذا نظر اليها و تطيعه ا َذا امرها و تحفظه
نفسها و ماله كما في الخبَر و منها ان يبصِّ َرهُ ٰ
نفسه حتي يشت ِغ َل بها عن
اذا غ َ
ّللا بعيوب ِ
َاب َع ْنهَا في ِ
ٰ
مستح
عيوب غيره و يكون بما اطلع به علي نفسه ابدا ماقِتا لَها يري نف َسهُ مقصِّ را في طاعة ربه فهو
ٍ
منه ۤ
راج للمثوبة و منها ان يظهر ٰ
ّللا اعماله
خائف وجل غير ٍ
آمن من العقوب ِة و هو لعلمه بكرم ربٰه ٍ
اس ليكون محبوبا عند القلوب بمعني ٰ
ان كل َمن رءاه استحسن معاملته مع ربٰه من صديق و
الصالحة للنٰ ِ
عد ٍّو و في عيوناٰلخبار قال حدثنا ابوالصلت عبدالسٰلم بن صالح الهروي قال سمعت علي بن موسي
ّللا الي نبي من ۤ
الرضا عليه السٰلم يقول اوحي ٰ
انبيائه اذا اصبحتَ فا ٰول شيء يستقبلك ف ُك ْلهُ و الثاني
فاكتمهُ و الثالث فاقبله و الرابع فٰلتؤي ْسهُ و الخامس فاهرب منه قال فل ٰما اصبح مضي فاستقبله جبل
اسود عظيم فوقف و قال امرني ربٰي عز و جل ان آكل هذا و بقي متحيٰرا ثم رجع الي نفسه فقال ٰ
ان
ربٰي جل جٰلله ٰليأمرني ٰاٰل بما اُ ِطيق فمشي اليه ليأكله فكلٰما دنا منه صغر حتي انتهي اليه فوجده لقمة
ب فقال امرني ربٰي ان اكتم هذا فحفر له و
فاكله فوج َدها اطيب شيء اكله ث ٰم مضي فوجد طشتا من ذه ٍ
ُ
ُ
فعلت ما امرني عز و جل
الطشت قد ظهر قال
جعله فيه و القَي عليه التراب ثم مضي فالتفتَ فاذا
فمضي فاذا هو بطَي ٍْر و خلفه بازي فطاف الطير حوله
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فقال امرني ربٰي ان اقبل هذا ففتح ُك َّمه فدخل الطير فيه فقال له البازي اخذتَ صيدي و انا خلفه منذ
ايٰام فقال امرني ربٰي ان ٰلاُؤيس هذا فقط َع من فخذه قطعة فالق هيها اليه ثم مضي فل ٰما مضي فاذا هو بلحم
اهرب من هذا فهرب منه و رجع و رأي في المنام كانه
َميت ٍة ُمنتِ ٍن ُمد َِّو ٍد فقال امرني ربٰي عز و جل ان
َ
قد قيل له انٰك قد فعلتَ ما اُ ِمرتَ به فهل تدري ما ذلك قال ٰل قيل له ا ٰما الجبَل فهو الغضب ان العبد اذا
الغضب فاذا حفظ نفسه و عرف قدره و سكن
قدرهُ من عظم
َ
ب و دخل النار لمير نفسه و جهل َ
غض َ
ِ
غضبه كانت عاقبته كاللقمة الطيبٰة التي اكلها و اما الطشت فهو العمل الصالح اذا كتمه العبد و اخفاه
اَبي ٰ
ّللا ٰاٰل ان يظهره ليزيٰنه به مع ما ي ٰدخر له من ثواب هاٰلخرة و اماالطير فهو الذي يأتيك بنصيح ٍة
فاقبله و اقبل نصيحته و اما البازي فهو الرجل الذي يأتيك في حاجة فٰلتؤيسه و اما اللحم المنتِن فهي
الغيبة فاهرب منها انتهي  ،فمثٰل سبحانه العمل الصالح اذا كتمه صاحبه ٰلل تعالي فانٰه يظهره ليزيٰنه بين
عباده و ذلك من سعادة الدنيا و منها ان يحييَهُ حيوة طيبة بان يرزقه الرضي بما قسم له و ذلك اثر
صدق المحبٰة لهم و في قوله تعالي من عمل صالحا من ذكر او انثي و هو مؤمن فلنحييَنَّهُ حيوة
طيٰبَة قال الق ٰمي القنوع بما رزقه ٰ
ّللا و سئل علي عليه السٰلم عنها اي الحيوة الطيٰبة فقال هي القناعة و
ّللا تعالي و امثال ذلك مما يخصٰ ٰ
ّللا عليه و آله انٰها القناعة و الرٰضا بما قسم ٰ
عن النبي صلي ٰ
ّللا
روحهُ ٰاٰل برضاه ليكون باختياره
سبحانه به عبا َدهُ الصَّالحين و سعادته بين الدنيا و هاٰلخرة ان ٰليقبض
َ
لقا َءهُ فان علم انه محب ۤ
ّللاُ ۤ
ّللاِ ٰلن من كره ۤ
محبٰا ۤ
ّللاِ َك ِره ٰ
لقا َء ٰ
للقاء ٰ
للبقاء في الدنيا ابتٰله بالمحن في

ۤ
الدنيا حتٰي يكره ۤ
بالرخاء فاذا خيف عليه الركون ُشدِّد عليه حتٰي يكره
البقاء فاِن ۪خيف عليه القنوط ر ُِّو َح
ۤ
البقاء فيها و هو
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ُ
ماترددت في شيء انا فاعله كترددي في قبض رُوح عبدي المؤمن يكره الموت و اكره
معني
ۤ
ۤ
ْ
ُوحهُ و هو غير راض فاكون قد اَ َسأتُهُ او اكره مسا َءتَهُ بمعني
مساءته الحديث  ،يعني اكره ان اقبض ر َ
ُ
راض ختم له بالس ُّۤوء فاذا قرب اجله و حضر اتاه ُمح ٰم ٌد و اهل بيته و
قبضت روحه و هو غير
اني اذا
ٍ
ۤ
المٰلئكة َو َمل ُ
ت به و يكون عليه اشفق من اٰلم الشفيقة ثم تأتيه ريح
ك الموت و ك ٰل يوصي ملك المو ِ
ُم ْن ِسيَةٌ من الجنٰة تنسيه اهله و ما يحب في الدنيا ثم ريح مسخية حتي يسخي بنفسه و اهله و ما يحبٰ
ۤ
للقاء ٰ
ّللا ثم يظهر له ملك الموت بصورة رضا ائ ٰمتِه عنه و يخاطبه بِصُور ِة لحْ نِ ِه ْم فيم ٰد اٰل ٰول الي ماد ِة
ق كانجذاب الصفة الي موصوفها و الحديد الي
ر ِ
ُوح ۪ه و الثٰانِي الي هيئتِها فتنجذب اليهما انجذاب اشتيا ٍ
ۤ
المغناطيس فتنس ٰل من اقطار بدنه كانسٰلل الشعرة من العجين لما تستنشق من طيب نسيم اللٰقاء في دار
ۤ
ۤ
المدهامتين و الي
البقاء و هو قوله تعالي فروح و ريحان و جنٰة نعيم ثم تنقل الي جوار ائمته في الجنٰتين
وادي السٰلم الذي هو دار السٰلم و سعادته في هاٰلخرة بما يتنافس فيه من الدرجات في الجنان و النعيم
فٰلتعلم نفس ما اخفي لهم من قرٰة اعين ۤ
جزاء بما كانوا يعملون حيث ٰلترد عنهم شهوة ٰاٰل بما يحب ٰ
ّللا
و رسوله و اٰلئمة صلي ٰ
ّللا عليه و آله فهو مكلٰف بما يشتهي نفسه و هذا الذي سمعتَ من نوع السعادة
ۤ
انما هي ل َم ْن َواٰلهم اي لمن آمن بهم بس ٰرهم و عٰلنيتهم و احبٰهم و جحد اعدا َءهم و ما يَ َّد ُعونه من
مقامهم و ابغضهم و هذا اٰليمان بوٰليتهم علي الفتح فانٰها بمعني التصرٰف المطلق كما م ٰر مكررا و
علي الكسر فانها بمعني الملك و السلطان و المعنيان جاريان في قوله تعالي هنالك الوٰلية ٰلل الح ٰ
ق هو
خير ثوابا و خير عقبا اي الولي الذي جعله ٰ
ّللا مظهرا لهذه الوٰلية خي ٌر ثوابا اي لمحبٰيه و المتوالين به
المتٰبعين له و هو قوله عليه السٰلم
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نحن العمل و محبٰتنا الثواب و ما جري له في هذه الوٰلية جري للحامل لها ٰل فرق بينه و بينهم ٰاٰل انٰهم
عباده و خلقه اي بينه فيما نسب الي افعاله و بينهم فيما نسب اليهم بامره فانٰه انٰما يفعل بما ۤ
شاء من
محا ٰل افعاله و متعلٰقاتها و هم ۤ
ۤ
محا ٰل افعاله و بهم فعل ما فعل كما في قوله تعالي و مارميتَ اذ رميتَ و
لكن ٰ
ٰ
ّللاَ رمي و قوله عليه السٰلم و هلك من عادَاكم معناه علي الضد م ٰما سمعتَ في َمن واٰلهم يجريان
نمط واح ٍد هذا في الخير و ذلك في الشر فراجع و تفهٰم ،
علي ٍ
ْ
خاب َمن َجحدَكم
و قولهُ عليه السٰلم  :و
َ
َ
خس َر ال ُّد ْن هيا و هاٰلخرة ذلك هو الخسران ال ُم ُ
الباطل و
ت
بين ا َّما خسران ال ٰدنيا فلما يَ ِر ُد عليه من ظلما ِ
اي ِ
ِ
َّ
َّ
ُ
للريْن عَلي قلوبه ْم و الطبْع حتي ٰليوفقوا لشيء من الح ٰ
عمل و
ق ٰل في اعتقا ٍد و ٰل في
الشكوك الموجب َ
ٍ
ٰ
ْ
حٰلل و ذلك لجحودهم وٰلية آلمحمد صلي ّللا عليه و آله ٰلنهم اطاعوا
ق
ٍ
لرز ٍ
ٰل في طَهَارة مول ٍد و َٰل ِ
ال ٰشيطان و ذلك تأويل قوله تعالي ٰ
امم من قبلك فزيٰن لهم الشيطان اعمالهم فهو وليٰهم
تاللِ لقد ارسلنا الي ٍ
اليوم من قوله تعالي و اتقوا الذي خلقكم و الجبلٰة اٰلولين و قوله تعالي و ان يعودوا فقد مضت سنة
هۤ
ّللا في الٰذين خلوا من قبل و لنتجد لسنٰ ِة ٰ
اٰل ٰولين و قوله تعالي سنة ٰ
ّللا تبديٰل ٰ
اولئك ل ٰما اتتهم رسلهم
ٰلن
بالتوحيد و النبوة و الوٰلية جحدوا وٰلية محمد و آلِ ۪ه صلٰي ٰ
ّللا عليه و آله و زيٰن لهم الشيطان وٰلية
غيرهم فقبِلوها لما بينهم من المشاكلة في الجور و الضٰٰللة فالشيطان وليهم في الدنيا يخرجهم من النور
اٰلنبياء من الدعوة الي قبول الوٰلية الي الظلمات التي هي وٰلية ۤ
ۤ
اعدائهم و هو وليٰهم اليوم
الذي اتت به

س و لهم عذاب اليم هذا لمن جحد الوٰلية و من جحد
يص ٰور لهم الشيطان في قبورهم عيناه من نحا ٍ
ه
الوٰلية من هذه اٰلمة بعد ظهور هاٰليات القاطعات في اٰلفاق و في انفسهم بتبيين سيٰد المرسلين
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صلي ٰ
ّللا عليه و آله حتي حصل لهم اليقين بالح ٰ
ق كما قال تعالي في حقٰهم و جحدوا بها َو اسْتيقنتها
انفسهم ظلما و ُعل ٰوا بعد البَيان كما جحدها اٰلولون فقال ٰ
ّللا تعالي فقد مضت سنٰة اٰل ٰولين الذين زيٰن لهم
ۤ
هؤٰلء وليٰهم الشيطان يخرجهم من نور الوٰلية و الهداية الي ظلمات الضٰللة و الغواية كما
الشيطان و
ٰ
ٰ
ذكرنا بخٰلف َمن تولي بهم ٰ
الجهْل و الضٰٰللة و الغواية الي نور العلم و
فان ّللا وليٰه يخرجه من ظلمات َ
ۤ
ه
ٰ
الوٰلية و الهداية و اما خسرانهم في ما بين الدنيا و اٰلخرة فلِمه ا يلقَون من الشدة من حضور اوليا ِء ّللا و
ۤ
ۤ
المٰلئكة ٰل بشري يو َمئِ ٍذ للمجرمين و ذلك عند
المٰلئكة النازعات غرقا بالتشديد عليهم يوم يرون
امرهم
النزع و عند السؤال و من الضرب بال ِمرْ زَ بَ ِة و من الدخان في قبورهم و فورة الحميم و ا ٰما ُخسرانهم
في هاٰلخرة فنزل من حميم و تصلية جحيم ٰليقضي عليهم فيموتوا و ٰليخفٰف عنهم ِم ْن عذابِها و معني
ۤ
جحدكم اي َج َح َد كونهم ائ ٰمة و ۤ
ّللا صلي ٰ
اوصياء رسول ٰ
ّللا عليهم فان قلت كيف يكونون
اولياء و
جاحدين و هم ٰليعلمون و من المعلوم ٰ
ان الجحود ٰليكون اٰل بعد المعرفة و قد قال ّللا قل هل نُنَبِّئُ ُكم
ص ْنعا ُ ،
قلت قد ثبت
باٰلخسرين اعماٰل الذين ض ٰل سعيهم في الحيوة الدنيا و هم يحسبون انٰهم يحسنون ُ
ان ٰ
ّللا سبحانه عدل ٰليجور و صادق ٰليكذب فقال في كتابه الناطق علي لسان نبيه الصادق صلي ّللا
ّللا ليض ٰل قوما بعد اذ هديهم حتٰي يبيٰن لهم ما يتٰقون و قال تعالي و ماكنٰا ٰ
عليه و آله و ماكان ٰ
معذبين
حتي نبعث رسوٰل و امثال ذلك من القرءان و من اٰلحاديث فيجب بمقتضي اٰلدلٰة القطعية ان تكون
هاٰلية اٰلولي محكمة و ان تكون الثانية متشابهة و بيان ر ٰدها الي المحكم فيه الجمع بين المختلفات من
هاٰليات و الروايات فان في الروايات ما يطابق الثانية كما تقدم من قول الصادق عليه السٰلم هيهات فات
قوم و ماتوا قبل
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ان يهتدوا و ظنٰوا انٰهم آمنوا و اشركوا من حيث ٰليؤمنون هو ان ٰ
ّللا سبحانه خلق الخلق باجابتهم
ۤ
ُ
ريب ٰ
هؤٰلء لميجيبوا كما
ان
الست بربٰكم فخلقهم كما اجابوه و ان اختلفت اجابتهم و ٰل
دعوته اذ قال
َ
ُد ُعوا ٰاٰل ظاهرا و قلوبهم منكرة و هم مستكبرون فكانت صورة ظواهرهم كهيئة هيكل الحق فاذا سمعوا
انكارها باعثة لهم علي انكار ْال َح ٰ
الح ٰ
ق فل ٰما فعلوا خٰلف ما اسْتيقنوا
ق استيقنوا به و كانت قلوبهم بسبب
ِ
خلق ٰ
ّللا فَ هكانُوا بمقتضي صورة انكارهم يميلون الي
به حدثت فيهم صورة اٰلنكار التي هي ثمرة تغيير
ِ
ٰ
الباط ِل و
ضوْ نَ بها و يعملون بمقتضاها حتي ت َش َّوهُوا بصور
الباطل الذي هو وٰلية ائ ٰمة الجور و يَرْ َ
ِ
ٰ
ْ
ُ
اٰلنسانِيٰة الناشيَة من اٰلجابة الظاهرة يستيقِنونَ الح َّ
قو
َ
بمقتضي هيئة ظواهرهم التي هي الصورة ِ
ٰ
َ
َ
ٰليعملون بمقتضاها ٰ
لسبق
ٰلن آٰلت العمل تملكتها صورة اٰلنكار و كانت اوْ لي بها من صورة اٰلجابة
ِ
ه
ٰ
َ
بخٰلف صُور ِة اٰل َجابَ ِة فبصورة
صورة اٰلنكار الي استعمال اٰلٰلت في مقتضاها َحتي انست بها
ِ
اٰلنكار احبٰ الباطل َو مال اِلَيْه و بصورة اٰلجابة التي هي الفطرة استيقنَ بحقيٰ ِة الح ٰ
ق و بصورة
اٰلنكار انكر الح ٰ
ق و بصورة اٰلجابة انكر الباطل فهو بين المتجاذبَيْن متر ٰد ٌد بين الطرفَيْن فهم في ريبهم
ۤ
ٰ
ٰ
ٰ
ص َّع ُد في السٰما ِء كذلك يجعل ّللاُ الرجس علي الذين
صدرهُ ضيٰقا حرجا كأنما يَ َّ
يتر ٰددون قد جعل ّللا بهما
َ
ُ
ق لَ ْمتَق ْم عليه الحجة بتركه و لَوْ لميعرف الباطل لميستح ٰ
الح َّ
ق ثوابا علي تر ِك ۪ه و
ف َ
ْر ِ
ٰليؤمنون فلو لميَع ِ
ٰ
حال اٰلجاب ِة و استيقان الح ٰ
ق مع ترك
في حال اٰلنكار و العمل بموجبه يحسب انه يحسن صنعا و في ِ
العمل بموجبه يقطع بضٰللته فهو علي جميع اٰلحوال مضطرب ْاٰلعتقادات و اٰلقوال و اٰلعمال ،
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قوله عليه السٰلم  :و ض ٰل َمن فارقكم
اي ضاع و تَاهَ َو لَ ْميَدر اين طريقه اَوْ اَين مطلبه و لميهت ِد الي طريق نجاته او مقصوده و بمعني بطل
ال تعالي ٰ
ضٰل ٍل
ان ال ُمجْ رمين في َ
قال تعالي َو الٰذينَ كفروا فتعسا لهم و اض ٰل اعمالهم و بمعني ْالهَ َٰلك قَ َ
ۤ
ُر يَع ْ۪ني اَ َّن َم ْن فَارقهم و لميَ ْقتَ ِد بِه ْم َو يُقِّر بِاما ِم ِه ْم َو يَت ٰ
باعدائهم
َوٰلهُ ْم و يتبرٰأ ِم ْن ا ْعد َۤائِه ْم بَلْ تولٰي
و ُسع ٍ
ۤ
ٰ
يدر اين طريق
داوة و البَ ْغضا َء فقد َ
َص َ
و اقتدَي بهم و دانَ ّللاَ ب ُحبِّ ِه ْم و ن َ
ب ٰلئ ٰم ِة الهدي ال َع َ
ض ٰل و تاهَ و لم ِ
نجاته ٰلنحصار طريق النجا ِة في اتٰباع ائ ٰمة الهدي عليهم السٰلم فاذا لميتٰبع سبيلهم عليهم السٰلم و اتٰبع
غيرهم تفرٰقت بهم ال ُّسبُ ُل عن سبيله فا ِ ٰما الي اليهوديٰة اَوْ اِلي النصرانيٰة او الي المجوسية او الي الدهريٰة
الح ٰ
ق و لميدر ا ْينَ مقصوده
او الي الثنوية او الي عبدة الكواكب اوْ الي غير ذلك و كلُّها تَ ُ
ص ُّد ع َْن سبيل ِه َ
ۤ
جاء مقصوده لميجده شيئا ٰلنه بدون وٰلية ۤ
بل اذا ۤ
اولياء ٰ
ّللا كسراب بقيع ٍة يحسبه الظمه ان ماء و بطلت
ّللا ٰليعرف ٰاٰل من نبيٰه صلٰي ه ٰ
ّللا تعالي و امر ٰ
ٰلن شرط الصٰح ِة مطابقتها ٰلمر ه ٰ
اعماله ٰ
ّللاُ عليه و آله
قال تعالي ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتَهُوا و قال تعالي من يطع الرسول فقد اطاع ٰ
ّللا و
ّللا عليه و آله و ٰ
ّللا صلي ٰ
تولٰي فماارسلناك عليهم وكيٰل و امرهم امر رسول ٰ
ّللا و رسوله و هم
َمن َ
ۤ
عليهم السٰلم امروا باتِّباعهم و مجانبة اعدائهم ارشادا للمؤمنين و ٰ
ان شرط صحٰة اٰلعمال و قبولها
وٰليتهم و طاعتهم فيما امروا به و نهوا عنه و محبٰتهم و ترك وٰلية عد ٰوهم و مخالفتهم فيما امروا به و
نهوا عنه ٰ
ٰلن الرشد في خٰلفهم و بغضهم بالجنان و اٰلركان و اللسان بحسب اٰلمكان روي الق ٰمي عن
ۤ
الباقر عليه السٰلم في قوله تعالي و قدمنا الي ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال اما ٰ
وّللاِ انهم
كانوا يصومون و يصلٰون و لكن كانوا اذا عرض لهم شيء من الحرام اخ ُذوه و اذا ذكر لهم
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شيء من فضل اميرالمؤمنين عليه السٰلم انكرُوه قال و الهباء المنثور هو الذي تراه يدخل البيت في
الك ٰوة من ُشعاع الشمس و في الكافي عن الصادق عليه السٰلم انه ُسئِل عن هذه اٰلية قال ان كانت
ّللا عز و ج ٰل لها كوني ۤ
اعمالهم ٰلش ُّد بياضا من ْالقباطي فيقول ٰ
هباء و ذلك انهم كانوا اذا شرع لهم
الحرام اخذوه  ،اقول القباطي بالفتح جمع القُبطيٰة بالضم علي غير قياس و قد يكسر ثياب بيض رقيقة
تنسب الي القِبط بالكسر و هم اهل مصر ٰلنهم يعملونها و انٰما غيٰرت النِّسبة لٰلختصاص كما غيٰرت
في ال ُّدهري بالضم منسوب الي الدهر بالفتح هذا في نسبة الثياب للفرق بينه و بين اٰلنسان و لو نسب
اٰلنسان قيل قبطي بالكسر علي اٰلصل و قوله عليه السٰلم و ذلك انهم كانوا اذا شرع لهم الحرام اخ ُذوه
فيه اشارة الي انهم يأخذون بحكم ائمة الضٰلل يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان
يكفروا به و يريد الشيطان يعني ابليس او الثاني ان يضلٰهم ضٰلٰل بعيدا يعني يص ٰدهم عن وٰلية اولياءۤ
ٰ
خير ابدا و ٰلينتهي ابدا بخٰلف ما لو كانوا متَوالين و
ّللا و ذلك هو الضٰلل البعيد الذي ٰلينتهي الي ٍ
اولئك ۤ
فان ذلك ٰليوجب لهم الضَّٰلل البعيد و انٰما كانت اعمال ۤ
اخذوا الحرام ٰ
هباء منثورا ٰلنهم والوا
ۤ
ۤ
ۤ
ه
ٰ
اعداء ٰ
ّللاِ و عَا َدوْ ا اوْ ليا َء ّللاِ و في البصائر عن الصادق عليه السٰلم انه سئل في هذه اٰلية اعما ُل َمن
هذه فقال اعمال مبغضينا و مبغضي شيعتِنا ه  ،فبطٰلن اعمال من فارقهم و جعلها ۤ
هباء منثورا انٰما هو
اٰلقتداء بهم و ميلهم الي ۤ
ۤ
اعدائهم ٰلن شرط الصحة و القبول هو محبتهم و
لمفارقتهم و عدم محبٰتهم و
ۤ
ٰ
اٰلقتداء بهم عليهم السٰلم و لهذا كانت شيعتهم و محبٰوهم تقبل منهم اعمالهم ٰلن الشرط متحقق بل لو
ٰلن سيٰئاتهم في الحقيقة ليست منهم بل هي من لطخ ۤ
وقعت منهم السيئات بُ ٰدلَ ْ
ت ا ٰما ٰ
اعدائهم
ت لهم َحسنا ٍ
كما د ٰل عليه حديث ابياسحق الليثي الطويل حديث الطينة
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ّللا يأمر يوم القيمة ان تؤخذ حسنات ۤ
عن الباقر عليه السٰلم من ان ٰ
اعدائِنا فتر ٰد علي شيعتِنا ٰلنٰها من
ۤ
طينتهم و تؤخذ سيٰئات محبٰينا فتر ٰد علي مبغضينا قال و هو قوله تعالي ه
فاولئك يب ٰدل ٰ
ّللا سيٰئاتهم
ت  ،و اِ ٰما ٰلقرارهم بذنوبهم فانه في ح ٰ
ق محبي علي و اهل بيته عليهم السٰلم توبة منها كما روي
حسنا ٍ
ٰ
عن الباقر عليه السٰلم قال يؤتي بالمؤمن المذنب يوم القيمة حتي يوقف موقف الحساب فيكون ّللا هو
الذي يتولي حسابه ٰليطٰلع علي حسابه احد من الناس فيعرٰفه ذنوبه حتي اذا اق ٰر بسيئاته قال ٰ
ّللا تعالي
ت و اظهروها للنٰاس فيقول الناسُ ح ماكان لهذا العب ِد سيئة واحدة ثم يامر ٰ
ّللا به الي
للكتبة ب ٰدلوها حسنا ٍ
ۤ
الجنٰة فهذا تأويل هاٰلية و هي في المذنبين من شيعتِنا خاصٰة و ا ٰما لحبٰهم اهل البيت عليهم السٰلم فانه
ّللا يتح ٰمل عنهم سيٰئاتهم ۤ
يكفٰر الذنوب ٰلنه حسنة ٰليضر معه سيٰئة و ا ٰما ٰلن ٰ
جزاء لطاعتهم له تعالي
ّللا صلي ٰ
في اعظم الطاعات قال رسول ٰ
ّللا عليه و آله حبٰنا اهل البيت يكفر الذنوب و يضاعف
الحسنات و ان ٰ
اصرار
ّللا ليتح ٰمل عن محبٰينا اهل البيت ما عليهم من مظالم العباد ٰاٰل ما كان منهم علي
ٍ
ت و اما لخوفهم من معصية ٰ
ّللا و المجازاة عليها فانه ن َد ٌم و
و ظ ٍلم للمؤمنين فيقول للسيئات كوني حسنا ٍ
توبة و لو كان يوم القيمة كما في جهٰالهم الذين ماتنبٰهوا ٰاٰل يوم القيمة و هم عند ٰ
ّللا من
المحبين فروي القمي عنه اي عن الرضا عليه السٰلم قال اذا كان يوم القيمة اوقف ٰ
ّللا عز و جل
المؤمن بين يديه و عرض عليه عمله و نظر في صحيفته فا ٰول ما يري سيٰئاته فيتغيٰر لذلكَ لونه و
ترتعد ۤ
فرائصه ثم تعرض عليه حسناته فتفرح لذلك نفسه فيقول ٰ
ّللا بدِّلوا سيئاته حسنات و ا ٰما ٰ
ٰلن
سيٰئاتهم ل ٰما تح ٰملها ائ ٰمتهم عنهم و كانوا عليهم السٰلم قد استغفروا ٰ
ّللا منها فغفَرهَا لهم و هم ٰليعلمون
بذلك بل مازالوا ۤ
خائفين منها فاذا كان يوم القيمة وجدوا سيٰئاتهم
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مكفٰرة و حسنات خوفهم ُم َوفَّرة فكان ما ظنوا انٰهم مأخوذون به من السيئات حسنات و ا ٰما لِما يشرقُونَ
به من فاضل حسناتهم علي شيعتهم فانٰها تقلبُهَا َح َسنات كما لو تصرٰف شخص في مال زي ٍد بغير اذنه
فانٰه َسيٰئةٌ ثم ٰ
اباح له تصرٰفه و ابرأه من التصرف فانٰه ح ينقلب ذلك الحرام حٰلٰل و
ان زيدا بعد ذلك َ
ۤ
امثال ذلك من الشفاعات و هجران المعاصي مع غلبة الطاعات و من مغفرة اللمم لمن اجتنب كبائر
الظن في ٰ
ٰ
ّللاِ و من م ٰد بصر العاصي الي جهة
اْلثم و الفواحش و من اٰلتٰكال علي حبٰهم و من حسن
ربه تطلُّعا الي مغفرته و من الشهادة في سبيل ٰ
ّللا و من تح ٰمل القاتل و من اٰلنتقال من اٰلسٰلم الي
اٰليمان و امثال ما ذكر و ك ٰل هذا فانٰما هو لمحبٰيهم الذين حقٰت لهم من ٰ
ّللا سبحانه الكلمة الحسني اذ قال
تعالي للجنٰة و ٰلاُبالي و قال تعالي فمن يعمل من الصالحات و هو مؤمن فٰل كفران لسعيه و انٰا له
كاتبون و كذلك ض ٰل بمعني هلك ٰ
فان من فارقهم فقد هلك هٰلكَ ال َّش ۤقاء الذي ٰل سعادة بع َدهُ ابَد هاٰلبدين
حو
فرح و ك ٰل
سرور و ك ٰل نعم ٍة و ك ٰل تنعٰم و ك ٰل
ٰلنٰه يفقد ك ٰل خير و ك ٰل راح ٍة و ك ٰل
ٍ
فرج و ك ٰل َروْ ٍ
ٍ
ٍ
ۤ
ق و ك ٰل َس ْع ٍد
نوم و كل
س و ك ٰل
ٍ
استغنا ٍء و ك ٰل شبَ ٍع و ك ٰل ِريٍّ و ُك ٰل ٍ
ادراك و كل مٰليم و ك ٰل مواف ٍ
ك ٰل اُ ْن ٍ
و بالجملة يفقد ك ٰل ما يحبٰ و ٰليفقد شيئا مما يكره ٰليقضي عليهم فيموتوا و ٰليخفٰف عنهم من عذابها
ور بانعم ٰ
ّللا تعالي ،
كذلك نجزي ك ٰل َكفُ ٍ
و قوله عليه السٰلم  :و فازَ من تمسٰك بكم
ۤ
ٰ
صم يعني ٰ
ار و من
ان من ا ْعت َ
فاز اي نجي و ظفر بالخير و تم ٰسكَ اي اعت َ
َص َم بوٰلئهم فقد نجي ِمنَ الن ِ
َ
ب الجبٰار و نجي من الضٰللة ٰ
ٰلن اتٰباعهم هُدي من الضٰلل ِة و نو ٌر في الظلمات و ظفِر بسعاد ِة
غض ِ

ُّك بهم اٰلعتصام بذمامهم و هو وٰليتهم و هو ذمام ٰ
ّللاِ
الدنيا و سعادة هاٰلخرة كما مر و المراد بالتمس ِ
المنيع
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ُ
الست بربٰكم و مح ٰمد نبيٰكم
او ُل و الذمام هو العهد حين قال لهم في التكليف اٰل َّول
الذي
ٰليطاو ُل و ٰلي َُح َ
َ
ۤ
ۤ
ٰ
و عل ٰي و اٰلئمة من بنيه عليهم السٰلم اولياؤكم و حججي عليكم قالوا بلي فقال ّللا تعالي يا اوليائي
ۤ
عليهم اشهدوا عليهم فقالوا شهدنا ان تقولوا يوم القيمة انٰا كنٰا عن هذا غافلين او تقولوا انٰما اشرك آباؤنا
من قبل و كنٰا ذريٰة من بعدهم افَتُ ْهلِ ُكنَا ب َما فعل المبطلون ث ٰم اخذ عليهم العهد ثانيا كما م ٰر بمشهد ۤ
انبيائه و
رسله فقالوا بلي فقال يا ۤ
انبيائي و رسلي اشهدوا عليهم فقالوا َشه ْدنا الخ  ،ثم اخذ عليهم العهد ثالثا بمشهد
عباده المؤمنين ال َعارفين فقالوا بلي فقال يا عبَادي اشهَ ُدوا عَليهم فقالوا َشه ْدنا الخ  ،ثم اخذ عليهم العهد
المٰلئكة فقالوا بَلَي فقال يا ۤ
ۤ
مٰلئكتي اشهدوا عليهم فقالوا شهدنا الخ  ،و كذلك اشهد عليهم
رابعا بمشهد
ۤ
ت و َجما ٍد و هذا ٰ
الذمام الذي َم ْن تَ َمسَّكَ ۪به فاز هو
سائر خَ لقه فشهد عليهم ك ٰل شيء من
حيوان و نبا ٍ
ٍ
ت لهَا العهود و المواثيق من جميع الخلق و هي معرفة ٰ
وٰليتهم الكليٰة و هي التي اُ ِخ َذ ْ
ّللا سبحانه و
اوليائه و ۤ
معرفة ۤ
انبيائه و اٰليمان بسرٰهم و عٰلنيتهم و ما دلٰوا عليه من التوحيد و العدل و النبوة و
اٰلمامة و المعاد و الصلوة و الزكوة و الصوم و الحج و اٰلمر بالمعروف و النهي عن المنكر و جميع
التكاليف الشرعيٰة و هاٰلداب اٰللهيٰة فهذه هي الوٰلية التي فازَ من تمسٰك بها و ا ٰما الوٰلية ۤ
الخاصٰة الٰتي
ان بعض َمن تمسٰك بهذه يفعل ۤ
هي التٰولٰي بهم و التبرئ من ۤ
اعدائهم فمن تم ٰسكَ بها فاز ٰاٰل ٰ
الكبائر و
ٰلن الوٰلية ۤ
ربٰما ٰلتناله شفاعة فيطهٰر بالنٰار قبل ان يدخل الجنٰة و ذلك ٰ
الخاصٰة قد تغيٰرها المعاصي
ۤ
شخص فان لمتزل الوٰلية الخاصة كانت مقتضية
ٰلن المعاصي هي من وٰلية عد ٰوهم فاذا اجتمعا في
ٍ
ۤ
للنجاة موجبة للجنة ۤ
سواء كان ذلك بعد التطهير بالنار كما في بعض المحبٰين الفاعلين للكبائر ام بعد
العفو بنحو شفاعة او عناية سبقت له او غيرهما
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كما مر و ان اعتاد المعاصي حتي انِ ْ
ست بها نفسه و كانت طبيعة له و لمتتداركهُ رحمة بل ُخلِّي و نفسه
و رضي بها حتٰي رانت علي قلبه و ت ٰ
ٰ
اطمأن بها اخذ في بغض اهل البيت
َبذخَ بها و لمينكرها قلبه بل
الوٰلية من
عليهم السٰلم فكان عاقبة امره خسرا بخٰلف صاحب الوٰلية الكليٰة فانه في الدنيا ماخرج عن َ
الورع و الزهد و
المعرفة و العُلوم النَّافِعة و اٰلعمال الصالحة و هاٰل هداب الشرعيٰة من التقوي و الحلم و َ
خرج ْ
ت روحُه
الكرم و الشجاعة و الفهم و النباهة َو ُحسْن الخلق و غير ذلك و ا ٰما في هاٰلخرة فانه منذ
َ
دخلها اي الجنٰة الي نفخة الصٰعق و يوم الحشر هو في ظ ٰل عرش الرحمن ثم يدخل ٰليري ما يكرهه في
جميع المواقف و ا ٰما ما بين النٰفختَي ِْن فانٰه في الجنٰة ايضا و ان بطل تركيباته و الجنٰة هي وٰليتهم كما
دلٰت عليه احاديثهم فعن الصادق عليه السٰلم ما معناه انه سمع رجٰل من محبٰيه يقول اللٰهم اَ ْد ِخلنا الجنٰة
فقال عليه السٰلم انتم في الجنٰة و لكن سلوا ٰ
ّللا اَ ٰٰليخرجكم منها ٰ
ان الجنٰة هي وٰليتنا و هو تأويل قوله
ۤ
تعالي و ا ٰما الٰذين ُس ِع ُدوا ففي الجنٰة خالدين فيها ما دامت السموات و اٰلرض ٰاٰل ما ۤ
عطاء
شاء ربٰك
ۤ
اٰلستثناء فيها ،
غير مجذوذ علي احد وجوه
َ
لجأ اليكم
قوله عليه السٰلم  :و ا ِمنَ َمن َ
ۤ
ان اٰللتجاء اليهم مانع من المعاصي او ٰ
اي اَ ِمنَ من المعاصي ببركة وٰليتهم اوْ ٰ
ان المراد باٰللتجاء اليهم
ۤ
اٰلقتداء بهم و ٰل َريْب ان ذلك مانع من المعاصي صغيرها و كبيرها اذ ٰل شيء منهما فرع
انٰما هو في
ۤ
ۤ
الخطاء في اٰلعتقاد او اٰلحكام ٰلن من
ٰلعدائهم او المراد اٰلمن من
لهم عليهم السٰلم و انٰما هو فرع

ۤ
اٰللتجاء اليهم فهو آ ِم ٌن من الجهالة و الضٰٰللة و الخطاء و ذلك تأويل قوله
اقتصر في جميع احواله علي
تعالي و جعلنا بينهم و بين القري التي باركنا فيها
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قري ظاهرة و ق ٰدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و ايٰاما آمنين  ،ففي اٰلحتجاج عن الباقر عليه السٰلم
في حديث الحسن البصري و قد تق ٰدم في هذه هاٰلية قال عليه السٰلم بل فينا ضرب ٰ
ّللا اٰلمثال في
ّللا فيها و ذلكَ قول ٰ
القرءان فنحن القري التي بارك ٰ
ُ
حيث امرهم ان
ّللا عز و ج ٰل فيمن اَقَ ٰر بفضلِنا
يأتونَا فقال و جعلنا بينهم و بين القري التي باركنا فيها اي و جعلنا بينهم و بين شيعتهم القري التي
باركنا فيها قري ظاهرة و القري الظاهرة الرٰسل و النٰقلة عنٰا الي شيعتنا و ۤ
فقهاء شيعتِنا و قوله تعالي و
ق ٰدرنا فيها السير فالسير مثل للعلم سير به ليالي و اياما مثل لما يسير من العلم في الليالي و اٰليام عنا
اليهم في الحٰلل و الحرام و ۤ
الفرائض و اٰلحكام آمنين فيها اذا اخذوا عن معدنها الذي امروا ان يأخذوا
منه آمنين من الشك و الضٰلل و النٰ ْقلة من الحرام الي الحٰلل و عن السجاد عليه السٰلم الي اَ ْن قال
آ ِم ۪نين من ال َّزي ِْغ ه  ،و ذلك علي نحو ما تض ٰمنت هذه اٰلحاديث و امثالها عنهم عليهم السٰلم اوْ ٰ
ان
المراد اٰلَ ْمن من خطوات الشيطان و وسوسته و تزيينه لقوله تعالي ٰ
ان عبادي ليس لك عليهم سلطان اٰل
من اتٰبعك من الغاوين  ،اِ ٰما انٰه ٰليقدر علي من التجأ اليهم عليهم السٰلم ان يخرجهم من اٰليمان او من
اٰلسٰلم الي الكفر و ان زيٰن لهم بعض المعاصي ٰلن قلوبهم بوٰلية ائمتهم مطمئِنٰة ٰليتسلٰط عليها
ٰ
عبدّللا عليه السٰلم في هذه هاٰلية قال ليس علي هذه
الشيطان كما في معاني اٰلخبار باسناده الي ابي
العصابة ۤ
خاصٰة سلطان قال قلت و كيف جعلت فداك و فيهم ما فيهم قال ليس حيث تذهب انما قوله ليس
لك عليهم سلطان ان يحبٰب اليهم الكفر و يب ٰغض اليهم اٰليمان و في روضة الكافي عنه عليه السٰلم انه
ّللا في ِكتابه فقال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ٰ
قال ٰلبيبصير يا ابامحمد لقد ذكركم ٰ
وّللا مااراد بهذا
اٰل اٰلئمة عليهم السٰلم و شيعتهم و ا ٰما انه ٰليتسلٰط
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ٰلن قلوبهم منيرة بحبٰ ائمتهم و ۤ
وٰلئهم و اتٰباعهم و التسليم لهم و الر ٰد اليهم او ٰ
علي قلوبهم ٰ
ٰلن قلوبهم
ۤ
خلقت من فاضل اجسام ائمتهم عليهم السٰلم و قد اشترط ٰ
ّللا تعالي علي ابليس قضاء بمقتضي الحكمة
ٰلن اٰلنوار تمحق الظلمات و الظلمات ليس لها سلطان علي النور لعدم طاقتها به و لبُع ِد رتبتِه عنها و
ۤ
ّللا و جنده و حزب ٰ
ٰلن قلوبهم ِحزب ٰ
ٰ
ّللا و جنده هم الغالبون و َّ
اغوائه و
ٰلن الشيطان انما يتسلٰط في
اضٰلله بجهة ظلمته المجتثٰ ِة اٰلصل فيأتي َمن يغويه من الجهة المناسبة لجهته من الجهل و الغفلة عن
ذكر ٰ
ّللا و الشهوة و الغضب و الحسد و التكبٰر و امثال ذلك ٰلنه يزرع شبهته في المحل المناسب فتنمو
حتٰي تعظم تلك الجهة الخبيثة فتستولي علي اضدادها من جنود العقل فتذهب ۤ
مٰلئكتها الي مراكزها من
ۤ
المٰلئكة من قلب ذلك الشخص فيطبع علي قلبه
النور فتستولي اَضْ دادهم من الشياطين علي منابر تلك
فمن لمتكن هذه الجهات و امثالها فيه او هكان ْ
ُ
الشيطان اَ ْن يتسلٰط عليه ٰلنٰه
َت ضعيفة مهجورة لميقدر
تقو َم ْ
ت به ظلمته
ٰليَ ِج ُد بابا يدخل عليه منه و لو دخل و لميج ْد
ِ
مناسبا كان ما فيه من نور الوجود الذي َ
المؤمن علي ظلمة الشيطان فيحترق باشراق نور
نور
ِ
مناسبا لنور المؤمن فيكون سببا و ُوصلة ٰلشراق ِ
ٰ
المؤمن و ٰلجل ما ذكرنا كان َمن لجأ اليهم عليهم السٰلم آ ِمنا من حيل الشيطان ٰلنه اخذ من النور و
بتفويض امره اليهم بالنور قال ٰ
ّللا تعالي انه ليس له سلطان
استم ٰد من النور و اعتصم بالنور و احتجب
ِ
ّللا عليه و آله و علي ربٰهم يتوكلون اي اعتصموا بذ ٰمة ّللاٰ
علي الذين آمنوا يعني بمحمد و آله صلي ٰ
البراءة من ۤ
التي ٰلتخفر و هي وٰليتهم و ۤ
اعدائهم بالجنان و اٰلركان و اللسان انٰما سلطانه علي الذين

يتولونَهُ و الٰذين هم به مشركون اي يتولٰون غير ولي ٰ
ّللا فان ذلك هو تولٰي الشيطان و ادخالهم في وٰلية
آلمحمد صلي ٰ
ّللا عليه و آله هو عبادة
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ان من لجأ اليهم علي ما اشرنا اليه فانه آ ِم ٌن من جميع ما يكره ٰ
الشيطان مع ٰ
ّللا تعالي و الحاصل ٰ
ّللا
سبحانه لعباده المؤمنين في الدنيا و هاٰلخرة ،
ص ٰدقكم
قال عليه السٰلم  :و سلم من َ
ان من ص ٰدقهم سلم من الخطاء و الزيغ و الش ٰ
اي ٰ
ك و الضٰللة و النفاق و من المعاصي كلها و الفواحش
ٰ
ٰ
ما ظهر و ما بطن ٰلنه فعل موافق ٰلمر ّللا كما قال تعالي يا ايٰها الذين آمنوا اتقوا ّللا و كونوا مع
الصادقين ٰلنهم ٰلينطقون ٰاٰل عن ٰ
ّللا و لهذا امر بالكون معهم ارشادا لبريٰته الي طريق النجاة و
في اٰلحتجاج عن اميرالمؤمنين عليه السٰلم في حديث طويل قال و قد جعل للعلم اهٰل و فرض طاعتهم
ّللا و كونوا مع الصادقين اي امر الخلق بالكون معهم و التولي بهم و التبرئ من ۤ
بقوله اتقوا ٰ
اعدائهم و
ۤ
الر ٰد اليهم و اٰلخذ عنهم و التسليم اليهم في كل شيء و في التهذيب في دعاء صلوة يوم الغدير ربٰنا انٰك
امرتنا بطاعة وٰلة امرك و امرتنا ان نكون مع الصادقين فقلتَ اطيعوا ٰ
ّللا و اطيعوا الرسول و اولي
اٰلمر منكم و قلتَ اتٰقوا ٰ
ّللا و كونوا مع الصادقين فسمعنا و اطعنا ربٰنا فثبِّت اقدامنا و توفٰنا مسلمين
ۤ
ٰلوليائك و ٰلتزغ قلوبَنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انٰك انت ال َوهٰاب و في تفسير
مص ٰدقين
لحكَ ٰ
العياشي عن ابيحمزة الثمالي عن ابيجعفر عليه السٰلم قال ُ
ّللاُ اي شيء اذا عملته
قلت اصْ َ
استكملت حقيقة اٰليمان قال توالي ۤ
اولياء ٰ
ُ
ّللا محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و علي بن
ۤ
هؤٰلء فقد والي
الحسين ثم انتهي اٰلمر الينا ثم ابني جعفر و او َمأ الي جعفر و هو جالس فمن والي
ۤ
ّللا الحديث  ،فمن ص ٰدق َمن اخبر ٰ
ّللا و كان مع الصٰادقين كما امره ٰ
اولياء ٰ
ّللاُ بصدقهم و امر بالكون
ۤ
المضا ٰر و المكاره في ال ٰدنيا و هاٰلخرة و معني سلم انٰه ٰليصيبه منها شيء كما
معهم فقد سلم من جميع
ۤ
الدعاء و تخرجني
في
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من الدنيا آمنا و تدخلني الجنٰة سالما اي من النار بان ٰليكون من الذين اصيبُوا بشيء من النار و لو
بدخول الضحضاح من نار و يحتمل انه يكون سالما من نار جهنٰم و ان طُ ِهر في الضحضاح من نار
ٰلنه ليس من حقيقة النار و انٰما هو من ِظلٰها و يحتمل ان يكون سالما منها في البرزخ اوْ َسالِما م ٰما هو
منها من جميع مكاره الدنيا و هاٰلخرة كاله ٰم و المرض و الفقر و الحر و البرد ۤ
الزائدين علي ما يٰليم
الطباع و ما اشبه ذلك و من ظاهرها في البرزخ و منها يوم القيمة و حديث ابيحمزة ۤدا ٰل علي ان
المراد بالمواٰلة الحقيقيٰة هي القيام بجميع ما امر ٰ
كرهَ ٰ
ٰلن بِه
ّللا و اراد و اٰلجتناب عن جميع ما نَ ههي و ِ
َّادقين و ههذا ٰليكون ٰاٰل باقامة الوٰلية بالقلب و الفؤاد من
كمال حقيق ِة اٰليمان و الكون مع الص ۪
ا ْستِ َ
ۤ
ۤ
ٰ
المعرفة و ُحسْن اٰلعتقا ِد و ثباته و بِاللسان من اٰلقوال الخالصة في الثناء عليهم من صلوة و قراءة و
ۤ
آخرتِ ۪ه و بالجوارح من اٰلعمال
دعاء و تسبيح و من كلِّ ما يعني محبٰهم من اٰلقوال في
مصالح ُدنياه و ِ
ِ
الصَّالح ِة كما َسنُّوا و اَ َّسسُوا و هو كذلك ٰلن ٰ
تو
ّللا سبحانه يقول انا ع ََرضْ نا اٰلمانةَ علي السموا ِ
اٰلرض و الجبال فابينَ اَ ْن يحملنها و اشفقن ِم ْنها هاٰلية  ،مع ٰ
ان السموات و اٰلرض و الجبال قَ ْد قَبِ ْلنَ
ِ
ۤ
السماء و هي دخان فقال لها و لٰلرض ائتيا طوعا او
منها ما يقدرن عليه و هو قوله ثم استوي الي
كرها قالتا اتينا ۤ
ان من ص ٰدقكم في جميع ما قالوا عن ٰ
طائعين  ،و الحاصل ٰ
ّللا عز و جل من اعتقا ٍد و
عمل و آداب فقد سلم من جميع مكاره الدنيا و هاٰلخرة ٰلنهم ٰللِ تعالي فٰليتق ٰولون عن ٰ
ّللا و
قول و
ٍ
ٍ

ٰليَتَكلٰفون ما لميرده ٰ
ّللا سبحانه ،
تص َم بك ْم
ي َم ِن ا ْع َ
قال عليه السٰلم  :و هُ ِد َ
ٰ
ٰ
هه ِذه الفقرة تصلح شاهدا للتي قَ ْبلَها يعني ٰ
ص َّدقهم ظاهرا باٰلقرار
ان الذي َ
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َو بَا ِطنا بال َع َم ِل و المتابعة فقد سلم م ٰما يكره ٰ
صم
ي َمن اعتَ َ
ّللا سبحانه في ال ُّد ْنيا و هاٰل ِخرة و هو معني هُ ِد َ
مل و المتابَ َع ِة فقد هدي الي ك ٰل ما يحبٰ ٰ
ّللا سبحانه
بهم ِْل ٰن َم ِن ا ْعت َ
َصم بهم ظاهرا باٰلقرار و ِ
باطنا بال َع ِ
ه
في الدنيا و هاٰلخرة َو ْ
ت ٰلستلزام كلٍّ منهما اٰلخر و المراد
ان كان اٰلول في النفي و الثاني في اٰلثبا ِ
اقو ُم يعني ٰ
ان َمن اعتصم بهم علي ما هو المتعارف من اٰلعتصام هُ ِدي
بهذ ِه الهداية الهداية للٰتي هي َ
اليهم اي الي معرفتهم و هدي الي وٰليتهم اي الي القيام بمقتضاها في متابعتهم كما امروا و كما عملوا و
ٰ
عبدّللا عليه السٰلم قال يهدي
في قوله تعالي ان هذا القرءان يهدي للتي هي اقوم في الكافي عن ابي
لٰلمام و فيه عنه عليه السٰلم قال يهدي اي يدعو و في تفسير العيٰاشي قال يهدي الي الوٰلية فعلي اٰلول
يهدي الي معرفة اٰلمام عليه السٰلم و علي الثاني يدعو اليه اي الي معرفته و اٰلئتمام به و اٰلتٰباع له و
اٰلخذ عنه و علي الثالث يَ ْه ِدي الي الوٰلية ۤ
العا ٰمة الشاملة لجميع ما احبٰ للعبد مما يريد منه كما تق ٰدم و
انٰما قلنا المراد بهذه الهداي ِة الهداية للٰتي هي اقوم المفسٰرة في هاٰلية بما سمعتَ و قلنا يعني ٰ
اعتصم
من
َ
ان ِ
بهم علي ما هو المتعارف الخ ٰ
ٰلن من اعتصم بالقرءان هدي الي وٰليتهم و اليهم و التي هي اقوم
ق اولي ٰ
ٰلن القرءان
وٰليتهم و هم يعني معرفتهم عليهم السٰلم فمن اعتصم بهم هُ ِد َ
ي الي ذلك بطري ٍ
ّللا الصامت و هو حبل طرفُه بيد ٰ
كتاب ٰ
ّللا و طرفه هاٰلخر بيد خلقه ٰاٰل انه نزل علي طبق الخلق و
الخلق فيهم النص و المحكم و الظاهر و المأول و المتساوي حاله و المشتبه و النسخ و اٰلختٰلف و
التضايف و ما ٰليكون منه كل ما يمكن له اِ ٰٰل ب ُمت ِّم ٍم و ما يكون منه الخير باضافة الخير و الشر باضافة
الشر و منهم السابق بكلٰه و الٰلحق بكلٰه او بالبعض فيهما و المرج ٰو و في الباطن دون الظاهر و
بالعكس و ما اشبه ذلك و القرءان كذلك و ما كان هذا حاله
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ٰليستق ٰل باٰلصٰلح ٰاٰل بكتاب ٰ
ّللاِ الناطق المطابق له في كل شي ٍء و الكتاب الناطق و ان كان ينبئ عن
الصٰامت ٰاٰل انٰه يستقِ ٰل باٰلصٰلح فلذا قلنا من اعتصم به هدي للٰتي هي اقوم اي معرفته و وٰليته بطريق
اولي ٰ
ٰلن القرءان انما يهدي اليهم و الي وٰليتهم و في معانياٰلخبار عن علي بن الحسين عليه السٰلم
قال اٰلمام ٰليكون ٰاٰل معصوما و لي َست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها و كذلك ٰليكون ٰاٰل
ّللا و حب ُل ٰ
بحبل ٰ
منصوصا فقيل يا ابن رسول ٰ
ّللا هو
ّللا (ص) فما معني المعصوم فقال هو المعتصم
ِ
القرءان يهدي الي اٰل َمام و ذلك قول ٰ
ّللا عز و جل َّ
ان هذا القرءان يهدي للٰتي هي اقوم ه  ،هذا علي
ظاهر يهدي َو عَلي تأويله بمعني يدعو كما تق ٰدم في حديث الكافي يكون اع ٰم من الهداية فيكون القُرْ ءان
يهدي الي اٰلعتصام بهم و بوٰليتهم اَوْ يَ ْد ُعو َو عَلي كل تقدير فالمعتصم بهم اولي بالهداية من المعتصم
بما يدعو اليهم او يهدي اليهم و لما قلنا من ٰ
ان اٰلعتصام بالناطق اقوم من اٰلعتصام بالصٰامت فافهم .
ٰ
قال عليه السٰلم  :من اتٰبعكم فالجنٰة مأو هيهُ و من خالفكم فالنار مثواه
اقول هذان الحكمان ٰلتختلف فيهما الشيعة و كثير من ۤ
العا ٰمة ۤقائلون بهما من جهة النصوص الواردة في
هذا المعني من الفريقين و انما ي ٰدعون انٰهم من اتباعهم و محبٰيهم و ان ما هم عليه هو مذهب محمد و
اهل بيته صلي ٰ
ّللا عليه و آله كذا قاله بعضهم و قد رووا احاديث ٰلتكاد تحصي بطرقهم عن النبي
صلي ٰ
ّللا عليه و آله و عن الصحاب ِة و عن ائ ٰمتنا عليهم السٰلم في هذا المعني فمنها ما رووه ٰ
ان

ّللا صلي ٰ
اميرالمؤمنين عليه السٰلم قال قال رسول ٰ
ّللا عليه و آله يا علي انت اميرالمؤمنين و امام
المتقين يا علي انت سيد الوصيين
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و وارث علم النبيين و خير الصديقين و افضل السابقين يا علي انت زوج سيٰدة ۤ
نساء العالمين و خليفة
خير المرسلين يا علي انت مولي المؤمنين يا علي انت الحجة بعدي علي الناس اجمعين استوجب الجنٰة
من ٰ
توٰلك و استح ٰ
ق دخول النار َمن عَاداك يا عل ٰي و الذي بعثني بالحق بالنب ٰوة و اصطفاني علي جميع
ٰ
ٰ
البريٰة لو اَ ٰن عبدا عبد ّللا الفَ عام ماقبل ّللا ذلك منه اٰل بوٰليتك و وٰلية اٰلئمة من ول ِدك و ٰ
ان وٰليتك
اعداء اٰلئمة من ولدك بذلك اخبرني َجبرئل (ع) فمن ۤ
اعدائك و ۤ
بالبراءة من ۤ
ۤ
ٰليقبلها ٰ
شاء فليؤمن
ّللا ٰاٰل
و من ۤ
شاء فليكفر رواه ابوالحسن محمد بن احمد بن علي ابن الحسين بن شاذان في مناقبه من طرقهم و
ّللا عليه و آله يقول اذا كان يوم القيمة امر ٰ
ّللا صلي ٰ
فيه عن ابيسعيد الخدري قال سمعت رسول ٰ
ّللا
ببراءة اميرالمؤمنين عليه السٰلم و من لمتكن له براءة
الملكين
يقعدان علي الصراط فٰليجوز احد اٰل َ
ِ
اميرالمؤمنين اكبه ٰ
ّللا علي منخريه في النار و ذلك قوله تعالي و قفوهم انهم مسئولون ُ
قلت فداك ابي و
ّللا محمد رسول ٰ
ّللا ما معني براءة اميرالمؤمنين قال مكتوب ٰل اله اٰل ٰ
امي يا رسول ٰ
ّللا اميرالمؤمنين
ّللا صلي ٰ
ّللاِ و فيه عن اميرالمؤمنين قال قال رسول ٰ
علي بن ابيطالب وصي رسول ٰ
ّللا عليه و آله و
ُسئِل عن قوله تعالي القيا في جهنم ك ٰل كفار عنيد يا علي اذا جمع ٰ
ّللا الناس يوم القيمة في صعيد واحد
كنت انا و انت يومئذ عن يمين العرش فيقول ٰ
ُ
ّللا تعالي يا محمد و يا علي قوما و القِيا من ابغضكما و
كذبكما في النار و فيه عن ابنعباس قال قال (ص) الي ان قال عن ٰ
ٰ
ّللا تعالي و اني ُ
آليت بع ٰزتي اَن
ۤ
ٰلادخل النار احدا ٰ
توٰله يعني عليا (ع) و سلٰم له و لٰلوصياء من بعده و ٰلاُدخل الجنٰة من تركَ وٰليته و
ۤ
ۤ
ٰ
ٰ
لٰلوصياء من بعده و ح َّ
ٰلملئن الجنة من
ٰلملئن جهنم و اطباقها من اعدائه و
ق القول مني
التسليم له و
ۤ
اوليائه
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و شيعته و في امالي الطبرسي باسناده عنه (ص) انه قال مثل اهل بيتي مثل سفينة نوح (ع) من ركبها
نجي و من تخلٰف عنها ُز َّخ في النار و روي الق ٰمي في قوله تعالي وجوه يومئ ٍذ خاشعة عاملة ناصبة
عين آني ٍة قال هم الٰذين خالفوا دين ٰ
صلٰوا و صاموا و نصبوا
ّللا َو َ
تصلي نارا حامية تسقي من ٍ
ْلميرالمؤمنين عليه السٰلم علموا و نصبوا فٰليقبل منهم شيء من افعالهم و تصلي وجوههم نارا
حامية و في الكافي عن الصٰادق (ع) قال ٰليُبَالي الناصب صلٰي ام زني و هذه هاٰلية نزلت فيهم و
عن اميرالمؤمنين (ع) ك ٰل ناصب و ان تعبٰد و اجتهد فمنسوب الي هذه هاٰلية و روي الق ٰمي كل من
خالفكم الخ و بالجملة فاٰلحاديث من الطرفين في هذا المعني اكثر من ان تحصي و السر في هذا الحكم
قد اشرنا اليه فيما مضي و منه انٰهم عليهم السٰلم هم الرحمة الٰتي وسعت ك ٰل شيء المشتملة علي
الفضل الذي هو الرحمة المكتوبة لمحبٰيهم و شيعتهم و دارُها الجنة و علي العدل الذي يترتٰب عليه في
حق اَ ۤ
عدائهم دخول النار و غضب الجبٰار و ذلك ٰلن ٰ
ّللا سبحانه خلق الجنٰة و ما اع ٰد ٰلهلها من حبٰهم و
اتٰباعهم و التسليم لهم و خلق النار و ما اع ٰد ٰلهلها من عداوتهم و بغضهم و ٰلجل هذا كان علي عليه
ٰلن ٰ
السٰلم قسيم الجنٰة و النٰار ٰ
ّللا عز و جل ل ٰما خلقهم و اشهدهم خلق جميع عباده و انهي اليهم امرهم
و القيام عليهم بما كسبوا و اعلمهم علم ذلك و جعلهم المانين لكل شيء باذنه كما امرهم و كان قد خلقهم
اش ٰعته
نور احدثه و ارتضاه و نسبه اليه تشريفا له و لميخلق نورا غيره ٰاٰل منه اي من ِ
من نوره اي ا ٰول ٍ
ۤ
ۤ
كشيعتهم و محبٰيهم من اٰلنس و الجن و المٰلئكة و سائر الحيوانات الخيٰرة و النباتَاَت العذبة و الجمادات

كاعدائهم و اتباع ۤ
ۤ
اعدائِهم من اٰلنس
ت نفوسها
الطيٰبة اوْ عنه اي من عكوس اشعته و هي اظلٰتها و ظلما ِ
الجن و الشياطين و ۤ
ٰ
سائر الحيوانات الشريرة و النباتات المرٰة و الحامضة
و
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المسوسة و الجمادات الخبيثة و السبخة كان علي عليه السٰلم قسيم الجنٰة بين اهل الجنٰة بان يضع كل
و
ِّ
شخص في درجته و يجزيه بقدر طاعته و محبٰته و قسيم النار بين اهل النار بان يضع كل شخص من
اهلها في دركه و يجزيه بقدر معصيته و بغضه و شركه و ما ربك بظٰلم للعبيد و هو تأويل قوله
تعالي هذا كتابُنَا ينطق عليكم بالحق انٰا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون و قوله تعالي و قل اعملوا فسيري
ٰ
ّللا عملكم و رسوله و المؤمنون و قوله تعالي يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ٰليغادر صغيرة و ٰل كبيرة ٰاٰل
احصيها و وجدوا ما عملوا حاضرا و ٰليظلم ربٰك احدا و لقد نزل كتاب ٰ
ّللا سبحانه كله لهم و علي
ۤ
اعدائهم و اٰلمام عليه السٰلم هو صاحب ذلك المقام و القيام علي ك ٰل نفس بما كسبت باذن ٰ
ّللا تعالي و
ل ٰما كانت الجنة مخلوقة من وٰليتهم و حبٰهم و اهلها خلقوا منها ٰ
كٰل ٰ
ان كتاب اٰلبرار لفي علٰيٰين و النار
خلقت من بغضهم و وٰلية مبغضيهم و اهلها خلقوا منها ٰ
كٰل ان كتاب الفجٰار لفي سجٰين و كان قد جرت
حكمة الحكيم و عدله المستقيم علي ان ك ٰل شيء يرجع الي اصله و يميل بطبعه الي ما منه خلق و ك ٰل
ميسٰر لما خلق له وجب ان يكون من اتٰبعهم فالجنٰة مأويه و من خالفهم فالنٰار مثو هيهُ ٰ
ٰلن ذلك هو مقتضي
العدل و ض ٰده ظلم و ما ربٰك ٰ
بظٰلم للعبيد ٰلن المخلوق انٰما سئل من خالقه في رتبة امكانه قبل تكوينه
ان يخلقه علي ما يتحقٰق به و يوافق له فاعطاهم ما سألوه و مقتضي طلبتهم ان يكون المطيعون في
الجنٰة و العاصون في النار اَٰلتري ان الشمس يكون منها النور و يكون عنها الظ ٰل و اذا عادت اٰلشياءۤ
الي اصولها عاد النور الي الشمس و لو عاد الي الجدار فني ٰلنٰه ٰليوافقه ٰاٰل الشمس و ٰليتحقٰق ٰاٰل بها
و عاد الظ ٰل الي الجدار و لو عاد الي الشمس فني ٰلنه ٰليوافقه ٰاٰل كثافة الجدار و ٰليتحقٰق ٰاٰل بها فان
قلتَ ٰ
ان َمن له عقل و اختيار ٰليطلب بعقله و اختياره ما يشقيه فلو كانوا مختارين لطلبوا
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ما يسعدهم ُ
قلت اٰلمر كما قلنا من انٰهم باختيارهم و رضاهم طلبوا منه ما يشقيهم و هم يعلمون و دليل
ۤ
ادراك اذا طلب الحق ٰ
هؤٰلء الظلمة في الدنيا
ان
هذا القطعي الذي ٰل شك فيه عند ك ٰل من له ادني
ٍ
يطلبون ذلك و هم يعلمون انه يشقيهم و يقتلون انفسهم في طلب ما يشقيهم و هم يعلمون ان السعادة في
ترك ذلك و يقدرون علي تركه فاذا رأيتَ هذا و عرفته فيهم مع كمال تمييزهم و تمام اختيارهم فقل فيهم
في اصل الخلق ٰ
ٰلن هذا آية ذلك و دليله كما قال عز من ۤقائل سنريهم آياتنا في هاٰلفاق و في
انفسهم بحيث ٰليجحده ٰاٰل مكابر و الظاهر دليل الباطن و صنع ٰليختلف ماتري في خلق الرحمن من
ان ٰ
تفاوت ما خلقكم و ٰل بعثكم ٰاٰل كنفس واحدة  ،فان قلتَ لو ٰ
ّللا هد هيهم لماضلٰوا السبيل و لكنٰه منعهم
ان ٰ
اللطف و المعونة علي طاعته ٰلنه وكلهم الي انفسهم ُ
قلت ٰ
ّللا تعالي لميُطَ ْع باكرا ٍه لمنافاة اٰلكراه
للطاعة و انٰما يطاع باٰلختيار و قد طلب منهم الهداية الي سبيله باختيارهم بان بيٰن لهم ما يحبٰ و
دعاهم اليه و ما يكره و نهاهم عنه و ٰ
حذرهم بطشه علي المخالفة كما قال تعالي و اما ثمود
فهديناهم بالبيان و التعريف و الترغيب و الترهيب فاستحبٰوا العمي علي الهدي بعد ما تبين لهم ما فيه
نجاتهم و هذا هو اللطف بهم الذي ٰليبلغ جبرهم و اكراههم علي الطاعة ٰ
لئٰلتبطل الطاعة ٰلن المكره
علي الطاعة ليس بمطيع و ا ٰما المعونة فهي قسمان معونة البيان و التعريف و الهداية و هذه واجبة في
الحكمة علي ٰ
ّللا لكل مكلف ٰلن ذلك شرط التكليف و معونة المدد و تلك ٰلتحسن ٰاٰل لمن طلبها و استع ٰد
لها و طلبها و اٰلستعداد لها ٰليتحقٰق ٰاٰل بالميل الي الطاعة و طلب اسبابها فاذا مال و طلب و استع ٰد اَتاه

منها بقدر ميله و استعداده و طلبه شيئا فشيئا ٰ
قابل فٰليكون المقبول مقبوٰل
لئٰليقع المقبول علي غير ٍ
فيقع العبث اٰلتري الي الشمس في اشراقها لو لميكن كثيف يظهر
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فيه اٰلشراق لماامكن منها اٰلشراق ٰلن اشراقها و عدمه علي ا ۤ
لسواء فل ٰما ام ٰدهم بالمعونة اٰلولي التي
هي هداية البيان و التعريف و الترغيب و الترهيب و لميميلوا الي القبول منه و لميريدوه بل طلبوا
خٰلف ما اراد منهم تركهم و هو الخذٰلن و هو الم ٰد بالتخلية قال تعالي قل من كان في الضٰللة
فليمدد له الرحمن م ٰدا و هو قوله عز و جل و نذرهم في طغيانهم يعمهون فان قلتَ انما ضلٰوا ٰلنه
ٰلن ك ٰل شيء يميل الي اصله ُ
سبحانه خلقهم من الظلمة و لو خلقهم من النور ٰلهتدوا ٰ
قلت لو خلقهم من
النور لميكونوا هم الذين من الظلمة بل يكونوا هم الذين من النور ثم ٰليخلو هَل يخلق من النور اي من
عكسه ظلمة ام ٰل فان خلق ظلمة فان خلق منها خلقا رجع الكٰلم علي ما هو الواقع و يعود السؤال و ان
لميخلق منها خلقا لميحسن ان يخلق من النور خلقا ٰلنٰه ض ٰده و ظلٰه و ٰليكون الض ٰد اٰل بتمام المقابلة و
كمال المكاثرة و ٰليكون الظل ٰاٰل علي صفة شاخصه فٰليكون ظل المتعدد متٰحدا و ٰل ظ ٰل الطويل
عريضا و بالعكس و ٰل الدقيق غليظا و بالعكس و ٰاٰل لميكن ضدا او ِظ ٰٰل بل يكون شيئا و جوابه في
الشق الثاني و هو قولنا ام ٰل يعني لميخلق ظلمة اي خلق نورا و لميجعل له ض ٰدا ۤ
سواء كان معه شيء
ق ٰل ض ٰد له و اليه اٰلشارةبقول الرضا عليه
آخر ليس له ض ٰد ام ٰل و هذا ٰليقع في الحكمة ايجاد مخلو ٍ
السٰلم و اعلم ان الواحد الذي هو ۤقائم بغير تقدير و ٰل تحديد خلق خلقا مقدرا بتحديد و تقدير و كان
الذي خلق خلقين اثنين التقدير و المقدور فليس في كل واح ٍد منهما لون و ٰل وزن و ٰل ذوق فجعل
احدهما يدرك ه
باٰلخر و جعلهما مدركين بانفسهما و لميخلق شيئا فردا ۤقائما بنفسه دون غيره للذي اراد
من الدٰللة علي نفسه و اثبات وجوده و ٰ
ّللا تعالي فرد واحد ٰل ثاني معه يقيمه و يعضده و ٰليمسكه و
الخلق يمسك بعضه بعضا باذن ٰ
ّللاِ و مشيته الحديث ،
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و هو قول ٰ
ّللا عز و جل و من كل شي ٍء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون  ،فان قلتَ اذا سلٰمنا هذا في الخلق
لمنسلٰمه في التكليف و ما يترتٰب عليه ٰ
ٰلن من خلق من النٰور يميل الي الطاعة و تهون عليه و من خلق
من الظلمة بالعكس فينبغي ٰاٰل يكون التكليف يجري عليهما علي ال ۤ
سواء ٰ
ٰلن َمن خلق من الظلمة اذا
عصي معذور لقلٰة نوريٰته فٰليميل بطبعه الي الطاعة التي هي من النور بخٰلف من خلق من
النور ُ
قلت ٰ
ان هذا انٰما يتوجٰه لو كان التكليف فيهما علي حسب ما في َمن خلق من النور من النوريٰة ا ٰما
اذا كان التكليف فيهما علي حسب بعض ما في من خلق من الظلمة من النوريٰة فانه يتساوي ميلهما في
ۤ
اٰلمكان و اٰلستطاعة الي الطاعة ٰ
اجزاء من النور و تسعون جزءا من الظلمة اذا
ٰلن من فيه عشرة
ۤ
كلٰف علي قدر جزء واحد من النور يساوي من فيه تسعون جزءا من النور و عشرة اجزاء من الظلمة
في هذا التكليف اذ ٰليختلف الحال فيهما بالنسبة الي التكليف في اٰلستطاعة و اٰلمكان مضافا الي
اٰلمهال و اٰلناة اٰلتري انٰك لو ُكلِّفتَ بحمل مثقال
بو ِ
تساوي اٰلنذار و اٰلعذار و الترغيب و الترهي ِ
صيرفي و ُكلِّف جبرئل بحمله لماكان لك ان تعتذر عن حمله بان جبرئل اقوي منك علي حمله ٰلنكما
في حمله متساويان نعم لو كلٰفكما بحمل الجبل لكان لك ان تقول اني ٰلاَسْتطيعه و جبرئل يستطيعه او
ٰ
كلٰفكما بما ٰلتقدر انت عليه ٰاٰل بمشقٰ ٍة لكان لك ان تقول هذا يش ٰ
يخف علي جبرئل و لكن
ق عل ٰي و
التكليف علي دون الوسع و الطٰاقة و هو الوسع الذي ذكره سبحانه في قوله ٰليكلِّف ٰ
ّللا نفسا اٰل
وسعها بخٰلف الوسع الٰذي الجهد فافهم ،

ۤ
ثم اعلم ٰ
العلماء قد تصعٰب الكشف عنها علي اكثر اٰلفهام
ان هنا ابحاثا شريفة تكشف لشبهات ترد علي
و لكن المقام ٰليقتضي ذكرها ٰلنه يحتاج
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الي تطويل كثير و ارجو من ٰ
ّللا سبحانه ان يوفٰق لذكرها في خٰلل هذا الشرح مفرٰقة ٰلن جمعها في
هذا الشرح يخرجه عما يليق به و الحاصل ٰ
ان من اتٰبعهم في الجنة البتٰة علي اي حا ٍل كانت منه اذا
خرج من الدنيا علي اٰلسٰلم محبٰا لهم و ٰ
حال كانت م ْنه اذا خرج
ان من خالفهم في النار البتٰة علي اي ٍ
من الدنيا َعلَي ُمخَ الفَتِه ْم ٰلينفعه توحيده و ٰل عبادته و ذلك ٰلن َم ِن اتٰبعهم خلق في الخلق الثاني من
الخلق الثاني من سجٰين و هي طينة خَبال و اليها يعود و انٰما
ق في
علٰيٰين و اليها يعود و َم ْن خالَفُه ْم ُخلِ َ
ِ
خلق المتٰبعون من عليٰين ٰلجابتهم و قبولهم حين قال لهم الست بربٰكم و مح ٰمد نبيكم و عل ٰي وليٰكم و
اٰلئمة من ذ ٰريٰته ۤ
اولياؤكم قالوا بلي و طينة عليين هي صورة اٰلجابة و هي صبغهم في الرحمة كما قال
جعفر بن محمد عليه السٰلم و كذلك خلق المخالفون لهم من سجين ٰلن طينة سجين هي صورة اٰلنكار
لذلك العهد و هي صبغهم في الغضب الذي هو تبديل خلق ٰ
ّللا و تغييره .
درك من الجحيم ،
سفل
ٍ
قال عليه السٰلم  :و َمن جحدكم كافر و َمن حاربكم مشرك و من ر ٰد عليكم في اَ ِ
قال الشارح (ره) و من ر ٰد عليكم اقوالكم و ان لمتكن موافقة لعقله النٰاقص انتهي .
اقول الجحود اٰلنكار بعد العلم كما قال تعالي و جحدوا بها و استيقنَ ْتها انفسهم ظلما و عل ٰوا و الكفر علي
خمسة وجوه كما في حديث الصٰادق عليه السٰلم الكفر في كتاب ٰ
ّللا علي خمسة اوجه كفر الجحود و هو
علي وجهين جحود بالربوبية و ٰاٰل جنٰة و ٰل نار كما قاله صنف من الزنادقة و الدهريٰة الذين يقولون و
مايهلكنا ٰاٰل الدهر و الوجه هاٰلخر من الجحود هو ان يجحد الجاحد و هو يعلم انه حق و استق ٰر عنده كما
قال ٰ
ّللا تعالي
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و جحدوا بها و استيقنَ ْتها انفسهم و الثالث كفر النعمة قال تعالي لئن شكرتم ٰلزيدنٰكم و لئن كفرتم ٰ
ان
عذابي لشديد الرابع ترك ما امر ٰ
ّللا به و عليه قوله تعالي افتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون
ببَعْض الخامس كفر ۤ
البراءة و عليه قوله تعالي في قول ابراهيم لقومه كفرنا بكم اقول هذه الوجوه
ٍ
ه
ٰ
ٰ
الخمسة فيمن جحدهم ا ٰما اٰل ٰول فٰلن َمن جحدهم فقد كفر بالل و باليوم اٰلخر كفر جحود ٰلن اٰليمان
ٰ
ٰ
بالل و ربوبيٰته و اياته و كتبه و رسله و اليوم هاٰلخر مقرون باٰليمان بهم فمن لميؤمن بهم لميؤمن باللِ و
ٰل بربوبيٰته و آياته و كتبه و رسله و اليوم هاٰلخر و النصوص في ذلك ٰلتكاد تحصي من الفريقين حتي
ان مما رواه ۤ
ٰ
اعداؤهم كما في مناقب ابنشاذان في الثانية و التٰسعين عن اميرالمؤمنين عليه السٰلم الي
ّللا عليه و آله عن ٰ
ّللا صلي ٰ
ان قال عن رسول ٰ
ّللاِ ع ٰز و جل اِلَي اَ ْن قال تعالي و ان لميشهد ٰاٰل الهَ اٰلٰ
انا وحدي اَوْ َش ِه َد بذلك و لميشهد ان مح ٰمدا عبدي و رسولي او شهد بذلك و لميشهد ٰ
ان عل ٰي بن
ب خليفتي او شهد بذلك و لميشهد ٰ
ص ٰغر عظمتي و
ابيطال ٍ
ان اٰلئمة من ولده حججي فقد جحد نعمتي و َ
ۤ
كفَر هباياتي و كتبي و رسلي ان قَصدني حجبته و ان سألني حرمته َو اِ ْن نَادَاني لماسمع ندا َءه و ان
دعا َءهُ و ان رجاني خيٰ ْبتُهُ و ذلك ۤ
دعاني لماَسْتجب ۤ
جزاؤه مني و ما انا ٰ
بظٰلم للعبيدالحديث  ،و لقد كان
كثير من ۤ
اعدائهم يصرٰحون في خلواتهم بانكار البعث و الرسالة و الربوبيٰة و ذلك ٰلن حبٰهم و اٰلتٰباع
اٰلقتداء بهم جمع جميع ۤ
ۤ
انحاء اٰليمان و اٰلسٰلم فلميخرج عن وٰليتهم شيء منهما كما ٰ
ان عداوتهم
لهم و
ۤ
و خٰلفهم قد جمعا جميع انحاء الكفر و احواله ٰليخرج عنهما شيء منه بل ليس للكفر معني في الحقيقة

اٰل عداوتهم و مخالفتهم ٰ
ٰلن العارف بوٰليتهم يُ َعاين هذا رأي العين فليس ٰلل معصية اٰل معصيتهم و ٰل
ٰ
طاعة اٰل طاعتهم و ٰل معرفة اٰل معرفتهم و الي ذلك
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ۤ
يشير قوله صلي ٰ
السماء قال لي الجليل جل جٰلله الي ان قال تعالي و
ّللا عليه و آله ليلة اسري بي الي
ُ
عرضت وٰليتكم علي اهل السموات و اهل اٰلرضين فمن قبلها كان عندي من المؤمنين و من جحدها
كان عندي من الكافرين يا محمد لو ٰ
ان عبدا من عبيدي عبدني حتٰي ينقطع و يصير كالشن البالي ثم
ُ
ماغفرت له حتٰي يق ٰر بوٰليتكم الحديث  ،و هو السابععشر من مناقب ابنشاذان و
اتاني جاحدا لوٰليتكم
ٰ
ٰ
ٰ
في المناقب الحديث الخمسون عن عبدّللا بن مسعود قال قال رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله ل ٰما اَن خلق
ّللاُ آدم و نفخ فيه من روحه عطس آدم فقال الحم ُد ٰلل فاوحي ٰ
ٰ
ّللا تعالي اليه حمدتَني و عزتي و جٰللي
فيكونان منٰي قال نعم يا آدم ارفع
عبدان اري ُد اَن اخلقهما في دار الدنيا ماخلقتُك يا آدم قال الهي
لوٰل
ِ
ِ
رأسك و انظر فرفع رأسه و اذا مكتوب علي العرش ٰل اله ٰاٰل ٰ
ّللا محمد نبي الرحمة و علي مقيم الحجة
ُ
َمن عرف ح ٰ
اقسمت بع ٰزتي ان ادخل الجنٰة َمن اطاعه
ق عل ٰي زكا و طاب و َمن انكر حقٰه لُ ِعنَ و خاب
ُ
اقسمت بع ٰزتي ان ادخل النار من عصاه و ان اطاعني و لعلٰ ِة ما اشرنا اليه من ٰ
ان
عصاني و
و اِ ْن
َ
عداوتهم ٰلتجتمع مع التوحيد و اٰلسٰلم و اٰليمان و اٰلقرار بالبعث في قلب واحد قال اٰلعرابي الكبير
حين عاتبَ ْته زوجته علي شرب الخمر في شهر رمضان نهارا فقال :
** * ** فان الموت نفٰ َ
ث عن هشام
بكر
دَعينا نصطبح يا ام ٍ
المدام
ب
و نَفٰث عن ابيك و كان قرما
** * ** شديد البأس في شر ِ
ِ
** * ** و كيف حيوة اشٰل ٍء (
ايُوعدنا ( ايُخبرنا خ ) ابن كبشة سوف نحيي ( اَ ْن َسنَ َحيَي خ )
ۤ
هام
اصدا ٍء خ ) َو ِ
الطعام
** * ** فقد شبع اٰلنيس من
اذا ما الرٰاس زايَل منكبَيْه
ِ
** * ** و ي ۪ ُْحييني اذا ُر َّم ْ
و يقتلُني اذا ما ُ
ت عظامي
كنت حيٰا
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بالصيام
** * ** امرنا بالصٰلوة و
ال حتٰي
و لميكتَف
ِ
بجمع الم ِ
ِ
ٰ
ٰ
ٌ
** * ** باني تارك شهر الصِّ يَام
هاٰل َمن مبلغ الرحمن عني
و تار ُ
اٰلنام
ت
ك كلِّ ما او َحي الينا
** * ** حديثا من ُخرافا ِ
ِ
ٰ
** * ** و قل ِللِ يمنعُني طعامي
فقل ٰللِ يمنعني شرابي
ْ
فال َجمها فتاه ْ
و ٰ
جام
** * **
لكن الحكيم رأي حميرا
َت باللٰ ِ
ه
ٰ
و هذا صريح في جحوده للِ تعالي و ربوبيٰت ِه و كتب ِه و رسله و اليوم اٰلخر و ا ٰما قوله اٰل َمن مبلغ
الرحمن عني و قوله فقل ٰللِ فقد قاله علي ما هو المتعارف الجاري علي اٰللسن او ٰ
ٰلن الطٰبيعة و
الفطرة تغلب صاحبها عند بداهتِ ۪ه علي اٰلقرار بالصانع و لعلٰه يري انه الدهر او الطبيعة او النور و
ۤ
الصائبة و غيرهم و تلفٰظه بصورة قول اهل
الظلمة او الكواكب كالدهريٰة و الثنوية و المزدكية و
اٰلسٰلم اما بطبعه او لتحفٰظه و تستٰره ،
ۤ
و ا ٰما قولي لعلَّهُ يري الخ  ،فذلك من قوله تعالي ضرب ٰ
شركا ُء متشاكسون و رجٰل
ّللا مثٰل رجٰل فيه
يستويان مثٰل الحمد ٰلل بل اكثرهم ٰليعلمون  ،ففيالمعاني عن اميرالمؤمنين عليه السٰلم
َسلما لرجل هل
ِ
القرءان باسماء احذرُوا ان تغلبوا عليها فتضلٰوا في دينِكم انا ال َّسلَم لرسول ّللاٰ
اٰل و اني مخصوص في
ِ
ٰ
صلي ٰ
ّللا عليه و آله يقول ّللا عز و جل و رجٰل َسلما لرجل  ،و روي العيٰاشي عن الباقر عليه السٰلم

ۤ
شركاء متشاكسون
الرجل ال َّسلَم لل َّرجُل حقٰا علي و شيعته و في الكافي عنه عليه السٰلم ا ٰما الذي فيه
َ
يبر ُء بعضهم من بعض و ا ٰما
فٰلن اٰل ٰول يجمع المتفرٰقون وٰليته و هم في ذلك يلعن بعضهم بعضا و َ
فان قوله عليه السٰلم يجمع المتفرقون وٰليته الخ ٰ
رجل َسلَم لرجل فانه فٰلن اٰل ٰول حقٰا و شيعته ه ٰ ،
ان
كل ذي رأي و مذهب و بدعة م ٰمن يدخلون في اسم اٰلسٰلم و غيرهم من ك ٰل ما ٰليحبُّ ٰ
ّللاُ تعالي فانَّه
يستند الي وٰليته
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كما تد ٰل عليه احاديث قيام ۤ
القائم عليه السٰلم و سيرته و نبشه للقبرين و حسابهما علي جميع ما حدث
ّللا سبحانه منذ سكن آدم عليه السٰلم اٰلرض الي قيام ۤ
في الدنيا م ٰما ٰليرضي به ٰ
القائم عليه السٰلم و انه
منهما و اعترافهما بذلك و اقامته عليه السٰلم الح ٰد عليهما علي جميع ذلك ٰلنهما هما السبب في كل ذلك
ان ك ٰل ۤ
و المؤسِّسان له مع ٰ
طائف ٍة تبرأ من اٰلخري و من عملها و ان كان طرق جميع الباطل و اعمال
ّللا صلي ٰ
اهله من وٰليتهما و انما س ٰمي علي و شيعته بالسلم لرسول ٰ
ّللا عليه و آله فٰلنٰهم له (ص) اي
ٰلل و لرسوله صلي ٰ
ّللا عليه و آله لميكن للشيطان فيهم نصيبٌ و ليس له عليهم سلطان و هو تأويل قوله
تعالي و ا ٰما ان كان من اصحاب اليمين فسٰلم لك من اصحاب اليمينو اليمين علي عليه السٰلم
و في ربيعاٰلبرار للزمخشري ٰ
ان اٰلبيات المتق ٰدمة قد تمثل بها عمر و هو سكران و الظاهر انٰها لٰل ٰول
و يحتمل انه تمثٰل بها عمر ايضا ،
و ا ٰما اٰلعرابيٰون الذين بعده فقد وقع منهم من هذا كثير و نُقِل اَ َّن الثٰاني قال حين اُ ِم َر بالصِّيام :
ۤ
تمر
خَمر
ب
َءاُو َع ُد في الجنان بشر ِ
ٍ
** * ** و اُ ْنهَي هاٰلنَ عن ما ٍء و ِ
اَ َح ْش ٌر ثم نَ ْش ٌر ث ٰم بَع ٌ
َحديث ُخ َراف ٍة يا اُ َّم َع ْم ِر
** * **
ْث
ّللا صلي ٰ
و دخل ابوسفيان علي اٰلعرابي الثالث حين بُويع في مسجد رسول ٰ
ّللا عليه و آله فقال يا ابن
اخي هل علينا من عين فقال ٰل فقال ابوسفيان تداولوا الخٰلفةَ فِتيان بنيامية فو الذي نفس ابيسفيان بيده
نار و قال اٰلعراب ٰي الرابع حين قالت زوجته انها ٰلتنكح زوجا بعده :
ما من جنٰ ٍة و ٰل ٍ
اذا ُّ
** * ** فليس لنا بعد الممات تٰلقيا
مت يا اُ َّم ال ُح َميْر فانكحي
القلب وا ِهيَا
** * ** احاديث لهو تجعل
ث لنَا
ت عن مبع ٍ
َ
ت قد اُ ْخبِر ِ
فان كن ِ
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و قد جري َمن تبعهم علي منهاجهم اٰلتسمع ما قاله يزيد لعنه ٰ
ّللا :
** * ** خبر ۤ
جاء و ٰل وح ٌي نزل
لعبت هاشم في الملك فٰل
** * ** و كذا اْليٰام و ال ٰدهر ُد َول
و ل ِعبْنا نحن في دَوْ لتِنا
فمايزيدهم اٰل طغيانا كبيرا و م ٰما يكفي في هذا المقام الصحيفة التي كتبها الثاني للرابع و هي التي
ٰ
اخرجها يزيد لعنه ٰ
عبدّللا ابن عمر علي قتل الحسين عليه السٰلم و اقرأه ايٰاها و عرفها
ّللا لما عاتبه
ُ
رأيت في كتاب عتيق من تأليفات بعض اصحابنا المتقدمين ما معناه ان اٰلعرابي
بخطٰ ابيه و لقد
اباالشرور اصحر مع بعض اصحابه فظهر لهم الرجيم و سجد ٰلبيالشرور و اقسم له ٰ
بالٰلت و الع ٰزي
ُ
ماحفظت منها اٰل قوله :
انك معبودي و ناصري ثم انشأ يقول بابيات قدر اثنيعشر بيتا
** * ** بعد الصغار مكبٰرا
انت الذي صيٰرت َ۪ني
هاجرا فيما يَري
و تركتَ احمد في الخٰلفة ِ
ْ
تري
و منعتَ فاطمةَ الوراثةَ بالحديث ال ُمف َ
ٰ
ُ
ماعبدت
الي آخر كٰلمه ثم ان اباالشرور سجد للغَرور و اقسم بالٰلت و ال ُع َّزي و الهُبَل اٰلعلي اني

معبودهم ٰاٰل خوفا من اسيافهم و انما انت معبودي ثم انشأ يقول :
اُ ْع ُل هُبَل اُ ْع ُل هُبَل
نار من الطين اج ٰل
** * **
اُ ْع ُل اَبُونا انت من
ٍ
** * ** بالخٰلف لمتزل
اع ٰز من امر الوري
** * ** علي الجحيم لمتُبَل
و ان (خ) رماك بالبٰل
باٰلرض تجتا ُح ال ُّد َول
** * **
يا ملِكا دولَتُهُ
و يا عزيزا تاهَ بالفخر علي شيخ الرسل
الناس به الح ٰ
ق بطل
يا باطٰل في اكثر
ِ
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خرينَ و اٰلُ َول
و يا مطا َع اْلمر بين هاٰل ۪
بالنق ِد اسعفتَ و شانيك علي الوعد حصل
حسبُك فخرا ان يقول ٰ
ّللاُ ابليس فعل
حسبي رضاك و قِ َٰل الربٰ و ارباب الملل
فاعتبر يظهر لك ان َمن جحدهم عليهم السٰلم و جحد وٰليتهم و مقامهم فهو من القسم اٰلول لما قلنا من
تغييرهم فطرة ٰ
ّللا فهم ٰليعلمون و من القسم الثاني لعلمهم بما انكروا كما قال تعالي و جحدوا بها و
استيقنتها انفسهم ظلما هٰللمحمد صلي ٰ
ّللا عليه و آله حقهم و علوا عليهم فانظر كيف كان عاقبة
المفسدين و اسئل عنهم َجبَل الك ِمد و عيون بَقَر و مطلع الشمس و عين برهوت و عين الكبريت ،
ُ
انعمت بها عليكم و هم
و ا ٰما الوجه الثالث و هو كفر النعمة فهو قوله تعالي لئن شكرتم نعمتي التي
ۤ
اٰلوصياء عليهم السٰلم و وٰليتهم التي هي سبب سعادتكم في دنياكم و آخرتكم بان تتولٰوهم و تقتدوا بهم
و تسلٰموا لهم و تر ٰدوا اليهم جميع اموركم و تحبٰوهم و تنصروهم بقلوبكم و ايديكم و السنتكم و تؤثروهم
باقتفاء آثارهم و اٰلخ ِذ عنهم و تتبرءوا من ۤ
ۤ
علي انفسكم و اهليكم و تعبدوا ٰ
اعدائهم ٰلزيدنٰكم من
ّللاَ
وفيق لٰلعمال الصٰالحة و رفع ثقل العمل عنكم و الهداية لمحبٰة ٰ
ّللا و رضاه عنكم و
العلوم و الحكم و التٰ ِ
ۤ
من دفع ۤ
البٰلء ۤ
السوء عنكم و سعة الرزق الحٰلل الذي يحصل به الكفاف و الرخاء و العيش الهني و هو
ۤ
قوله تعالي و لو ٰ
ان اهل القري آمنوا بعلي و اهل بيته الطاهرين و بوٰليتهم و اتقوا وٰلية اعدائهم لفتحنا
جح ْدتُ ْم نعم ٰ
عليهم بركات من السماء و اٰلرض  ،و لئن كفرتم ٰ
ّللا عليكم و هم
ان عذابي لَ ۪
شديد اي َو لئِ ْن َ
صلَّي ٰ
ّللاُ عليه و آله بان نصبتم لهم العداوة و الحرب او ق ٰدمتم عليهم غيرهم او انكرتم فض ۤائلهم
آلمحمد َ
ْ
الظٰاهرة او ر َددتم عَليْه ْم او اقتديتم
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بغيرهم َو ما اشبه ذلك عن معرفة كما قال تعالي و جحدوا بها و استيقنَ ْتها انفسهم ظلما و عل ٰوا ٰ
ان
عذابي اياكم علي كفركم نعمتي لشديد و لذا قال تعالي و لكن ٰ
كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون من
ّللا تعالي المتر الي الٰذين ب ٰدلوا نعمة ٰ
ّللا و كفرهم بها بعد اٰلستيقان قال ٰ
انكارهم لنعمة ٰ
ّللا كفرا و احلٰوا
قومهم دار البوار جهنم يصلونَها و بئس القرار  ،و روي القمي عن الصٰادق عليه السٰلم نزلَ ْ
ت في
اٰلفجرين من قريش بنيالمغيرة و بنياميٰة فاما بنوالمغيرة فقطع ٰ
ّللا دابرهم و ا ٰما بنوامية فمتٰعوا الي
ِ
وّللاِ نعمة ٰ
نحن ٰ
حين ثم قال و ُ
ّللا الٰتي انعم بها علي عباده و بنا يفوز من فاز و روي عن اميرالمؤمنين
ّللا صلي ٰ
عليه السٰلم ما بال اقوام غيٰروا سنة رسول ٰ
ّللا عليه و آله و عدلوا عن وصيٰه ٰليتخ ٰوفون ان
ينزل بهم العذاب ثم تٰل هذه هاٰلية قال نحن النٰعمة الٰتي انعم ٰ
ّللا بها علي عباده و بنا يفوز من فاز يوم

ّللا صلي ٰ
القيمة و عن الصٰادق عليه السٰلم يعني بها قريشا قاطبة الذين عادوا رسول ٰ
ّللا عليه و آله و
جحدوا وصيَّهُ فكان كفر النِّعمة الكبري كفر جحو ٍد كما تقدم في الوجه الثاني و كفر النٰعمة الصُّ ْغ َري
شكر اَ َّما الكبري فقد سمعتَ ما اشرنا اليه و اَ ٰما الصُّ ْغ َري ْ
نفس ۪ه من سمع و
كفر
فان ذكر نعمة عليه في ِ
ٍ
ٰ
ْ
ب و غير
راك و اَ ْم ٍن و ص ٰح ٍة و طَ َع ٍام َو َشرا ٍ
بصر و ذوق و لمس و ش ٍّم و ق ٰوة و لذ ٍة و عافِي ٍة و َعق ٍل و اِ ْد ٍ
ٍ
ٰ
ق من ٰ
ذلك فعرفها بقلبه من ٰ
ّللاِ فقد شكرها و استح َّ
ّللاِ سبحانه الثواب علي ذلك فيما يتعلق بنفسه من
المعرفة و الهداية و فيما يتعلٰق بمعاشه بنسبة تأثر ظاهره بما في نفسه َو اِ ْن َح ِم َد ٰ
ّللا بلسانِ ۪ه استحق
المزيد علي ذلك في المقامين و في الكافي عن الصادق عليه السٰلم َمن عرف نعمة ٰ
ّللا بقلبه استوجب
ّللاِ من قبل ان يظهر شكرها علي لسانه و فيه عنه عليه السٰلم ماانعم ٰ
المزي َد من ٰ
ّللاُ علي عبد من نعم ٍة
فعرفها بقلبه و حمد ٰ
ّللا ظاهرا بلسانه فَتَ ٰم كٰل ُمه
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حتي يؤمر له بالمزيد و فيه عنه عليه السٰلم ماانعم ٰ
ّللا علي عبد بنعمة صغرت او كب َُر ْ
ت فقال الحمد ٰلل
ٰاٰل ا ٰدي شكرها و ان لميعرف انٰها نعمة فان كان جاهٰل بكونها نعمة فليس علي العباد ان يعلموا حتي
يعلٰمهم ٰ
ّللا و ٰاٰل فا ِ ْن َكانَ غافٰل فهو حينئ ٍذ م َّم ْن رفع عنه ذلك حين غفلته و ان كان تقصيرا منه و
قصورا في ُر ْتبتِ ۪ه و ان لميكن غافٰل و ٰل جاهٰل بل عرف بفطرته كونها نعمة من خالقه تعالي و جحدَها
جحد النعمةَ
ۤ
بسوء عمله و تطبُّعه من بعد ما تبيٰن له الحق فانه يكون بذلك جاحدا للربوبيٰة و يكون ممن َ
الكبري ٰلنٰه يدخل في قوله تعالي يعرفون نعمة ٰ
ّللا ثم ينكرونها و اكثرهم الفاسقون و في قوله عليه
اهل البيت ،
ضنا َ
السٰلم فيأخذ في ب ْغ ِ
و ا ٰما الوجه الرابع و هو ترك ما امر ٰ
ّللا به و هو قوله تعالي الي ان قال افتؤمنون ببعض الكتاب و
ه
تكفرون ببعض هاٰلية ثم قال عليه السٰلم فكفٰرهم بترك ما اَمر ٰ
ّللاُ عز و ج ٰل و نسبهم الي اٰليمان و
لميقبله منهم و لمينفعهم عنده فقال فما ۤ
جزاء من يفعل ذلك منهم ٰاٰل خزي في الحيوة الدنيا و يوم القيمة
ير ٰدون هاٰلية  ،فنقول اذا ترك المكلٰف ما امر ٰ
ّللا به فٰليخلو اما ان يكون ترك و هو عند نفسه انه مقصِّ ر
اوجب ٰ
ٌ
ّللاُ عليه فهذا ٰليكون كافرا بهذا الترك و ٰليدخل في قوله
ماقت لنفسه في تركه ما
فهو
َ
تعالي اولئك لهم خزي في الحيوة الدنيا و يوم القيمة ير ٰدون الي اشد العذاب بل يرجي له الخير ٰلنهٰ
ّللا بعد العلم فهو من ۤ
بحكم ٰ
مؤمن كما تق ٰدم سابقا و ْ
اعدائِهم و
ان تركَ ما علم وجوبه من ِكرا له او متهاونا
ِ
جاح ٌد او يلزمه الجحود فقوله عليه السٰلم فكفٰرهم بترك ما امر ٰ
ّللا عز
ممن يدخل في هذه هاٰلية ٰلنٰه ا ٰما ِ
انكار او تهاون و قوله عليه السٰلم و نسبهم الي اٰليمان و لميقبله منهم و
و جل يراد منه الترك عن
ٍ
ٰ
َ
لمينفعهم عنده يرا ُد منه انٰهم بتركهم ما ا َمر ّللاُ به انكارا اوْ تهاونا
صفحه 2٨6
خرجوا عن اٰليمان حقيقة و ٰاٰل لقبله منهم و نفعهم عنده و انٰما نسبهم الي اٰليمان لفعلهم بعض ما
انفسهم فالنسبة للصورة الظاهرة كما س ٰمي ٰ
ّللا
امروا به لغرض انفسهم كما تركوا البعض اٰلخر لغرض ِ
ٰ
ثالثهم مؤمنا في قوله تعالي يا ايها الٰذين آمنوا لم تقولون ما ٰلتفعلون كبر مقتا عند ّللا ان تقولوا ما
ٰلتفعلون و لمينفعهم عنده ٰلنٰهم ماامنوا له تعالي فلميقبل ما ليس له ٰ
ٰلن ترك ما امر به من فروع
ۤ
اعدائهم عليهم السٰلم فاذا ترك المكلٰف ما اوجب ٰ
ّللا انكارا د ٰل علي انه ليس م ٰمن يتوٰلهم ْاذ ٰليجتمع
ذلك مع وٰليتهم ابدا ،
ۤ
برئنا منكم جحدناكم و انكرناكم و
و اما الوجه الخامس و هو كفر البراءة و هو قوله تعالي كفرنا بكم اي ِ
تبنا عن الميل اليكم فمن برئ منهم عليهم السٰلم فقد كفَر ٰ
جحد وجوده تعالي و توحيده و ربوبيٰته
بالل و َ

و كتبه و رسله و اليوم هاٰلخر ٰ
ٰلن اٰلقرار بهذا كلٰه من َوٰليتهم كما اشرنا اليه في مواضع من هذا
الشرح فهذه الوجوه الخمسة في ح ٰ
ق عد ٰوهم ترجع الي كفر الجحود كما َم َّر اِ ٰٰل َم ْن وقعت منه عن غير
ۤ
علم و في الخصال عن اٰلصبغ بن نباتة قال قال اميرالمؤمنين عليه السٰلم و الكفر علي اربع دعائم
ۤ
الجفاء و العمي و الغفلة و العت ٰو
علي الفِسق و العت ٰو و الشك و الشبهة و الفسق علي اربع شعب علي
ۤ
فمن جفا حقٰر الح ٰ
َّ
الظن َو
نسي الذكر و اتٰبع
ث العظيم و من عمي
ق و مقت
العلماء و اص ٰر علي الحن ِ
َ
ۤ
الغطاء و بدا له من ٰ
ّللا ما لميكن
اَلَ ٰح عليه الشيطان و من غفل غرٰته اٰلماني و اخذته الحسرة اذا انكشفَ
ّللا تعالي تعالي ٰ
يحتسب و من عتا عن امر ٰ
ّللاُ عليه ثم اذلٰه بسلطانه و ص ٰغره بجٰلله كما فرٰط في جنبه
ِ
ۤ
و عتا عن امر ربٰه الكريم و العتو علي اربع شعب علي التعمق و التنازع و الزيغ و الشقاء فمن تع ٰمق
لميُنِب الي الح ٰ
ق و لميزدد ٰاٰل غرقا في الغمرات فلمتحتبس عنه فتنة ٰاٰل َغ ِشيَ ْتهُ اخري
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امر َمريج و من نازع و خاصم قطع بينهم الفشل و ذاقوا وبال امرهم و
و انخرق دينه فهو يهيم في ٍ
ۤ
ۤ
اعتور ْ
سا َء ْ
ت عليه طرقه و اعترض
ت عنده الحسنة و حسنت عنده السيئة و من سا َءت عنده الحسنة
َ
عليه امره و ضاق مخرجه و حري ان يرجع من دينه و يتٰبع غير سبيل المؤمنين و الشك علي اربع
شعب علي الهول و الريب و التر ٰدد و اٰلستسٰلم و هو قوله عز و جل فباي ۤ
آٰلء ربك يتماري
المتمارون فمن هاله ما بين يديه نكص علي عقبيه و من تر ٰدد في الريب سبقه اٰل ٰولون و ادركه
هاٰلخرون و قطعته سنابك الشياطين و من استسلم لهلكة الدنيا و هاٰلخرة هلك فيما بينهما و من نجي
فباليقين و الشبهة علي اربع شعب علي اٰلعجاب بالزينة و تسويل النفس و تأويل المع َْو ٰج و تلبيس الحق
بالباطل ذلك بان الزينة تزيل عن البيٰنة و ٰ
احبِ ۪ه
ان تسويل النفس يقحم علي الشهوة و ان المعوج يميل ب َ
ص ِ
ۤ
ميٰل عظيما و اِ َّن التٰلبيس ظلمات بعضها فوق بعض فهذا الكفر و دعائمه و شعبه انتهي  ،اقول ٰ
ان هذه
اعدائهم و اتباع ۤ
الشعب السٰتعشرة شعبة للكفر كلٰها موجودة في ۤ
اعدائهم ٰليخرج احد عن شيء منها
ق منحصر في آلمحمد صلي ٰ
ٰلن الكون منحصر في الحق و الباطل و الح ٰ
ّللا عليه و آله و في شيعتهم
ۤ
و الباطل منحصر في ۤ
اعدائهم نعم من خالفهم و مال الي اعدائهم عن جهل قد يصدر منه ح ٰ
ق دنياوي او
برزخي او اخروي و يرجع علي ما َسبق له في الكتاب و ا ٰما من كان منه ذلك من بعد ما تبيٰن له الهدي
فٰليقع منه حق ابدا ٰلن الحق ٰليتحقٰق وجوده ٰاٰل باستناده اليهم عليهم السٰلم فاذا مال عنهم من بعد ما
تَبيٰنَ له الهدي ظلما و ُعل ٰوا لميجد في خٰلفهم شيئا من الح ٰ
ق اللٰهم ٰاٰل ان نَقول انهم قد يصدر عنهم اعمال
تشابه الحق في صورته و هو تأويل قوله تعالي يحسبه الظمه ان ۤ
ماء و الظَّ ْم ُ
لو َٰليتهم
آن هو الكافر ْال هج ِ
اح ُد َ
فهذه الصُّ َور قَ ْد ينالُونَ به بَعْض ثواب
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البٰلء في الدنيا ان ۤ
ۤ
صيبِه ْم من الكتاب السابق فيعافَي من ۤ
شاء
ال ٰدنيا اِ ٰما
ٰلقتضاء الصورة اوْ ٰلنٰها قابليٰةُ نَ ِ
ۤ
ٰ
ٰ
ّللا و يرزق ان شاء ّللا و هكذا و ذلك لما قلنا من اٰلنحصار المذكور و في الكافي عن ابيجعفر عليه
السٰلم قال ان ٰ
ّللا تعالي نصب عليا علما بينه و بين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا و من انكره كان كافرا و
من جهله كان ۤ
ضا ٰٰل و من نصب معه شيئا كان مشركا و من ج ۤاء بوٰليته دخل الجنٰة و من جاء بعداوته
دخل النار و فيه عن ابيابراهيم عليه السٰلم قال ٰ
ان عليٰا باب من ابواب الجنة فمن دخل بابه كان مؤمنا
ٰ
ْ
و من خرج من بابه كان كافرا و من لميدخل فيه و لميخرج منه كان في الطبقة التي لل تعالي فيهم
المشية و في اخري عنه عليه السٰلم ان عليا باب من ابواب الهدي الحديث السابق فافهم .
و قوله عليه السٰلم  :و من حاربكم مشرك

اقول المراد بالمحارب لهم َم ْن شهر سيفه لقتالهم في طاعة ۤ
اولياء الشيطان و يدخل فيه من اطلق لسانه
في سبٰهم و سبٰ محبٰهم ٰلجل حبٰه ايٰاهم و الرٰد عليهم و المعارضة لهم فيما يحكمون به و يأمرون به و
لرضا عد ٰوهم بعد المعرفة و
ينهون عنه اذا صدر ذلك عنه من بعد ما تبيٰن له الهدي و َمن ابغضهم بقلبه ِ
علي و
الشرك شرك طاع ٍة و شرك عباد ٍة و المراد هنا شرك العبادة و هو الٰذي ٰليغفر و هو انكار ٍّ
وٰليته و في تفسير العياشي عن جابر عن ابيجعفر عليه السٰلم قال ا ٰما قوله ان ٰ
ّللا ٰليغفر ان يشرك به
يعني انه ٰليغفر لمن يكفر بوٰلية علي عليه السٰلم و فيه عن جابر عن ابيجعفر عليه السٰلم قال قوله
ان ٰ
ّللا ٰليغفر ان يشرك به انه ٰليغفر لمن يكفر بوٰلية علي (ع) و اما قوله و يغفر ما دون ذلك لمن
ۤ
يشاء يعني لمن والَي عليٰا عليه السٰلم و في عيوناٰلخبار عن الرضا عليه السٰلم باسناده قال قال
ّللا عليه و آله ان ٰ
ّللا صلي ٰ
رسول ٰ
ّللا
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يحاسب كل خلق ٰاٰل من اشرك ٰ
باللِ فانه ٰليحاسب و ير َمي به في النار و يغفر ما دون ذلك اي ما دون
ال ٰشرك صغيرا َكانَ او كبيرا و قوله ٰاٰل من اشرك فانه ٰليحاسب الخ  ،يراد به ٰ
ان الحساب انما هو
لتمييز اعماله بالوزن فترجح الحسنات فيدخل الجنٰة او السيٰئات فينظر فيها فان كانت ال َّسيِئات ليست
ذاتيٰات لوجوده و ٰل لقلبه نظر فيها فان بلغت في تطهيرها مكث ثمانين سنة وضع في الطبَقة العليا من
ۤ
حظائرها حتي يتخلٰص من نجاستها و اخباثِها ثم يدخل الجنٰة و يغسل في عين الحيوان هه َذا
النار اي في
ُوي انه يُ ْعفَي عنه و ذلك اما
اذا لَ ْمتَنله شفاعة من اِ َما ِم ۪ه او من صديقه و ان لمتبلغ مكث ثمانين سنة فر ِ
في عرصة المحشر باهوال يوم القيمة او بالعرض علي النٰار او بمناقشة الحساب او بع َذاب البرزخ او
عند الموت او ببٰليا الدنيا و ان كانت ذاتيات لوجوده او لقلبه فٰلتطهر ٰاٰل بذهاب بنيته الذاتيٰة فٰليكون
هو اياه فٰليحاسب ِٰل َّن َحسناتِ ۪ه حينئ ٍذ ٰلتكون ذاتيٰة له بل يجب ان تكون عارضة ا ٰما من لطخ المؤمن او
من البرزخ الذي يتق ٰوم به اللطخ و هذه يُجزي بها في الدنيا من دفع بٰلياها و توسعة رزقه و اظهار
ۤ
استيٰلئه علي غيره او دفع ش ٰدة النزع عنه عند الموت اَوْ في البرزخ او يوفٰي اجرها
جاهه في الناس و
عند اول دخوله النار مفرٰقا عليه بحيث ٰليحسُّ بالتخفيف و ٰليسئل يوم القيمة و ٰليوضع له ميزان و هو
قوله تعالي فيومئ ٍذ ٰليسئل عن ذنبه انس و ٰل ۤ
جا ٰن فباي ۤ
آٰلء ربكما ٰ
بان يعرف المجرمون بسيم هيهم
تكذ ِ
فيؤخذ بالنٰواصي و اٰلقدام لعدم ۤ
الفائدة في حسابه و انما جعل سبحانه من لميتو ٰل بهم مشركا به سبحانه
ۤ
ٰلن وٰليتهم وٰلية ٰ
ٰ
اٰلولياء و هم ظا ِه ُرهُ في الخلق كما
ّللا و هم وجهه في اٰلمكان الذي يتوجٰه اليه
ُ
فنحن معانيه و ظاهره
تق ٰدم فيحديث جابر بن يزيد قال علي بن الحسين عليه السٰلم و اما المعاني
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فيكم الحديث ٰ ،لنه ج ٰل و عٰل جعلهم عينه النٰاظرة في عباده و ٰ
وٰلهم امر خلقه و انهي اليهم علمهم
ّللاِ و ايضا هم عليهم السٰلم امرهم امر ٰ
فمن اشرك غيرهم في وٰليتهم فقد اشركه في وٰلية ٰ
ّللا و
ّللا فاذا اطاع عد ٰوهم فقد اشرك في طاعة ٰ
ّللا و معصيتهم معصية ٰ
ّللا و طاعتهم طاعة ٰ
حكمهم حكم ٰ
ّللا
ّللاِ حكما غير حكم ٰ
لخلق ٰ
و ايضا حكمهم حكم ٰ
ّللا و قد تقدم
ّللاِ في خلقه فاذا اخذ بغير حكمهم فقد وضع
ِ
ّللا جعل للوجود الشرعي ۤ
مادة من غير امر ٰ
ّللا مادة الوجود الشرعي فاذا حكم بغير ُح ْك ِم ٰ
ان حكم ٰ
ّللا و
ّللا هيكل توحيده و هو وصفه نف َسهُ لخلقه و اذا عمل بحكم غيرهم وصف ٰ
ايضا حكم ٰ
ّللا بوصف
ۤ
ّللا بهم و هو قوله تعالي حكاية عنهم ٰ
ّللا فعرف ٰ
اعدائهم و وصفهم بوصف ٰ
ضٰلل مبين
تالل ان كنا لفي
ٍ
اذ نس ٰويكم بربٰ العالمين حيث امرنا باتٰباع ۤ
اوليائه و امرتمونا بترك اتٰباعهم فاطعناكم و تركنا ا ْم َر ٰ
ّللا
فان ٰ
ربِّ العالمين فهذه المعاني و ما اشبهها شرك عبادة فمن كان منه شيء منها بعد البيان ٰ
ّللا تعالي

ٰلن مراد ٰ
ٰليغفره و كل ذلك من وٰليتهم حقيقة ٰ
ق بخلقه علي قسمين :
ّللا سبحانه تعلٰ َ
ٰ
ٰ
ق بمحمد و آله الطاهرين صلي ّللا عليه و آله و مرا ُده منهم انٰهم له وحده ٰل
احدهما ذات ٰي و هو ما تعلٰ َ
شريك له و لذلك خلقهم و ما اراد منهم فهو لهم فهم ذلك المراد ۤ
مادة و صورة و غاية فهم حقيقة تلك
ركن العلٰ ِة الفاعليٰ ِة قال تعالي لنبيٰه صلٰي ٰ
ُ
ّللا عليه و آله و لقد آتيناكَ سبعا من المثاني و
العلل الثٰلث و
القرءان العظيم فهو ا ٰول السبعة و القرءان العظيم ٰلتم ٰد ٰن عينيْك الي ما متٰعنا به ازواجا منهم م ٰما
ٰليخرج عنك و عن ملكك ٰاٰل باذنك و عفوك الي اجل مس ٰمي فيما نزل عليك من قولنا لم اذنتَ لهم و من
قولنا و لقد عفا عنكم و ٰلتحزن عليهم حيث اخذوا بعفوك بغير اذنك و لميعلموا
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ۤ
ۤ
القضاء و هذا
اهتدائهم حين اغتصبوا ما جري لهم به
انٰه باذنِك العفو فٰلتحزن علي ضٰللتهم و عدم
العفو هو المغفرة في قوله تعالي قل للٰذين آمنوا يغفروا للٰذين ٰليرجون ايٰام ٰ
ّللا ليجزي قوما بما كانوا
يكسبون و هو عفو الوعيد ٰل عفو الفضل المستعقب ٰلذن الندب بمعنييه و ٰلذن الرخصة .
فان َمن سواهم من ۤ
سائر الخلق خلقهم ٰ
ق ب َم ْن ِس هواهم ٰ
ّللا تعالي لهم عليهم
و ثانيهما عرضي و هو ما تَعلٰ َ
ۤ
ۤ
السٰلم و اليه اٰلشارة بقول سيد الوصيٰين صلوات ٰ
صنائِ ُع لنا اي
ّللا عليه نحن صنائع ربٰنا و الخلق بع ُد َ
ۤ
صنعهم ٰ
ُ
خلقت اٰلشياء ٰلجلك و خلقتك ٰلجلي و قربي الحديث ،
ّللا لنا و في الحديث القدسي قال تعالي
ۤ
ۤ
فما اراد ٰ
ّللاُ من سائر خلقه في ايجادهم و شرعه و في تكليفهم و وجوداته من سائر الحيوانات و النباتات
و الجمادات من الغيب و الشهادة فهو اصٰلح لمن اراد منه ذلك و ايجا ٌد له و تتميم و تكميل ليبلغ الكتاب
فيهم اجله و ك ٰل ذلك لهم و لشئونهم عليهم السٰلم يوم ظعنهم و يوم اقامتهم جعله تعالي لهم اثاثا و متاعا
الي حين من صحبة ك ٰل شيء منها حتي يرجعوا ليس معهم غيرهم فيمحض المراد الذاتي وحده و ٰل
ّللا من ۤ
ورائهم محيط فمراد ٰ
غاية له في نفسه و في ما دونه و ٰ
ّللا من خلقه يدور علي وٰليتهم فٰل شركَ
بوٰليت ِه ْم و اذا اريد بالشرك شرك الطاعة ٰ
ٰاٰل الشرك بهم و بوٰليتهم و ٰل كفر ٰاٰل الكفر بهم و َ
فان الشرك
في طاعتهم شرك بطاعة عد ٰوهم و علي ما تق ٰدم من ان طاعتهم عين طاعة ٰ
ّللا تعالي و طاعة عد ٰوهم
شرك ٰ
ي معني بعد المعرفة شر ٌ
بالل شرك عبادة يتٰحد المعنيان في حقهم ف َم ْن حاربهم علي ا ٰ
ك عظيم
ٰليغفره ٰ
ّللا سبحانه .
قوله عليه السٰلم  :و من ر ٰد عليكم في اسفل درك من الجحيم
اي َمن ر ٰد عليكم من ۤ
ّللا من الصامت و الناطق حكمكم و ٰ
سائر خلق ٰ
كذب
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قولكم و ترك امركم و نهيكم استكبارا و ُعل ٰوا بعد المعرفة بكم و بمقامكم فهو في النار فقوله عليكم
يعني انٰه ر ٰده للحكم ليس لعدم فهمه او ٰلستثقاله علي نفسه او لشهوته بل عليكم ظلما و عل ٰوا و هذا و ان
كان يتحقٰق الرٰد عليهم من النباتات و الجمادات ظلما و ُعل ٰوا في كلٍّ بحسبِه ٰاٰل ان قوله عليه السٰلم في
اسفل درك من الجحيم ٰليتحقٰق المراد هنا ٰاٰل في ح ٰ
ق رؤس ائمة الضٰٰللَة الذين هم طلع شجرة الزقٰوم
كما قال تعالي طلعها كانٰه رؤسُ الشياطين اي طلعها هو رؤس الشياطين ٰلن المشبٰه نفس المشبٰه به في
القرءان و في احاديثهم المتلقٰاة عنهم في التفسير الباطن و ذلك من حكم اسفل ٰلنه للتٰفضيل و يؤيد ان
المراد بهم رؤس ائمة الضٰلل الذين هم في اسفل درك من الجحيم ما في اٰلحتجاج عن النبي صلٰي ٰ
ّللا
عليه و آله في حديث طويل في خطبته يوم الغدير يقول فيه معاشر الناس سيكون من بعدي ائمة يدعون
ۤ
ان ٰ
الي النٰار و يوم القيمة ٰلينصرون معاشر الناس ٰ
بريئا ِن منهم معاشر الناس انهم و انصارهم
ّللا و انا
و اشياعهم و اتباعهم في ال ٰدرك اٰلسفل من النار و لبئس مثوي الظالمين و انٰما قيل للنار دركات ٰلن

طبقاتها متتابعة متداركة بعضها فوق بعض و قد يقال لها درجات باعتبار اختٰلف مراتبها ٰلختٰلف
ّللا اعلم ان ٰ
مراتب اهلها و في تفسير علي بن ابراهيم بلغني و ٰ
ّللا جعلها سبع درجات اعٰلها الجحيم
يقوم اهلها علي الصفا منها تغلي ادمغتهم فيها كغلي القدر بما فيها و الثانية لظي نزاعة لل ٰشوي تدعو من
ادبر و تولٰي و جمع فاوعي و الثالثةسقر ٰلتبقي و ٰلتذر ل ٰواحة للبشر عليها تسعةعشر و
الرابعة الحطمة و منها يثور شرر كالقصر كانه جماٰلت صفر تد ٰ
ق من صار اليها مثل الكحل فٰلتموت
الروح كلٰما صاروا مثل الكحل عادوا و الخامسة الهاوية فيها ملوك يدعون يا مالك اغثنا فاذا اغاثهم
نار فيه صدي ُد ما يسيل من جلودهم كانه ُمهْل
جعل لهم آنية من صفر من ٍ
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فاذا رفعوه ليشربوا منه سقط لحم وجوههم فيها من ش ٰدة حرِّ ها و هو قول ٰ
ّللا تعالي و ان يستغيثوا
بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب و ۤ
يغاثوا ۤ
سا َء ْ
ت مرتفقا و من هوي فيها هوي سبعين عاما في
النار كلٰما احترق جلده بُد َِّل جلدا غيره و السادسة هي السعير فيها ثلثمائة سرادق من نار في كل سرادق
نار في ك ٰل بيت ثلثمائة لون من عذاب النار فيها
هثلثمائة
قصر من نار في كل قصر ثلثمائة بيت من ٍ
ٍ
نار و هو قول ٰ
َحي ٌ
ٰات ْ
ّللا انا
نار و اغٰلل من ٍ
نار و سٰلسل من ٍ
نار و عقارب من نار و جوامع من ٍ
من ٍ
اعتدنا للكافرين سٰلسل و اغٰلٰل و سعيرا  ،و السَّابعة جهنٰم و فيها الفلق و هو جبٰ في جهنٰم اذا فتح
ه
النار سعرا و هو اش ٰد النار َع َذابا و ا ٰما صعود فهو جبل من صفر من نار وسط جهنٰم و ا ٰما هاٰلثام
اسعر
َ
حول الجبَل فهو اش ٰد النار عذابا ه  ،فد ٰل هذا علي ٰ
ان الجحيم هي العُليا
فهو وا ٍد من صفر ُم َذا ٍ
ب يجري َ
النار و عليه ا ٰما ان يكون المراد بمن ر ٰد عليهم اٰلتباع ٰل ائ ٰمتهم َو ظاهر قوله في اسفل درك من
من
ِ
الجحيم يد ٰل ان المراد بهم ائ ٰمتهم ٰل اٰلتباع و في حديث اسحق بن عمار من كتاب الخصال عن
ابيالحسن موسي عليه السٰلم يقول ان في النار لواديا يقال له سقر لميتنفس منذ خلقه ٰ
ّللا عز و جل لو
اذن ٰ
مخيط ٰلحترق ما علي وجه اٰلرض و ان اهل النار يتع ٰوذون من
ّللا عز و جل له ان يتنفس بقدر
ٍ
حر ذلك الوادي و نتنِ ۪ه و ق َذ ِره و ما اع ٰد ٰ
ّللاُ فيه ٰلهله و ٰ
ان في ذلك الوادي لجبٰل يتع ٰوذ جميع اهل
الوادي من حر ذلك الجبَل و نَ ْتنِ ۪ه و ق َذ ِره و ما اع ٰد ٰ
ّللا فيه ٰلهله و ٰ
ان في ذلك الجبل لشعبا يتع ٰوذ جميع
اهل ذلك الجبل من ح ٰر ذلك الشعب و ن ْتنِه و ق َذ ِره و ما اع ٰد ٰ
ّللاُ فيه ٰلهله و ان في ذلك الشعب لَقليبا
يتع ٰوذ جميع اهل ذلك الشعب من ذلك القليب و ن ْتنِ ۪ه و ق َذ ِره و ما اع ٰد ٰ
ّللا فيه ٰلهله و ٰ
ان في ذلك القليب
ث
لحيٰة يتع ٰوذ جميع اهل ذلك القلِيب من ُخ ْب ِ
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تلك الحيٰة و نتنِها و ق َذ ِرها و ما اع ٰد ٰ
ّللا في انيابها من ال ٰس ٰم ٰلهلِها و ٰ
ان في جوف تلك الحيٰة لسبعة
لت ۤ
قلت ُج ِع ُ
صناديق فيها خمسةٌ من اٰلمم السالِفة و اثنان من هذه اٰل ٰم ِة قال ُ
اٰلثنان
فداءك َم ِن الخمسةُ و
ِ
قال (ع) ا ٰما الخمسة فقابيل الذي قتل هابيل و نمرود الذي ۤ
حا ٰج ابراهيم (ظ) في ربه قال انا احيي و
ُ
اميت و فرعون الذي قال انا ربٰكم اٰلعلي و يهود الذي ه ٰود اليهود و بولس الذي نصٰر النصاري و من
هذه اٰلمة اعرابيٰان ه  ،و هذا يدل ظاهره ٰ
ان الحيٰة و ما فيها من الصناديق ٰلئمة الضٰلل كلها في سقر
ۤ
و من المعلوم ٰ
هؤٰلء المذكورين ٰليكون اح ٌد اش ٰد عذابا منهم فٰلتكون نار اسفل منها و فيه دٰللة ايضا
ان
ان الجحيم ليست هي السفلي و هذا يعطي ٰ
علي ٰ
ان من ذكرهم الهادي عليه السٰلم في الزيارة هم
ٰ
اٰلتباع و في الخصال عن الصادق عن ابيه عن جده عليهم السٰلم قال ان للنار سبعة ابواب باب يدخل
منه فرعون و هامان و قارون و باب يدخل منه المشركون و الكفٰار و َمن لميؤمن ٰ
بالل طرفة عين و
باب يدخل منه بنواميٰة هو لهم ۤ
خا ٰ
صة ٰليزاحمهم فيه احد و هو باب لظي و هو باب سعير و هو باب

فار بهم فَوْ رة ق َذف بهم في اعٰلها سبعين
الهاوية يَهْوي بهم سبعين خريفا فكلٰما هوي بهم سبعين خريفا َ
خريفا ثم هوي بهم كذلك سبعين خريفا فٰليزالون هكذا خالدين مخلٰدينَ و بابيدخل منه مبغضونا و
محاربونا و خاذلونا و انٰه ٰلعظم اٰلبواب و اش ٰدها حرٰا ثم قال و الباب الذي يدخل منه بنواميٰة هُ َو
ْلبيسفيان و معاوية و آل مروان ۤ
خاصٰة يدخلون من ذلك الباب فتحطمهم النار َحطما ٰليسمع لهم واعية
و ٰليحيون فيها و ٰليموتون اقول ذكر عليه السٰلم هنا اربعة ابواب و الظاهر ٰ
ان اٰلول منها هو اعٰلها
و عليه فيكون الباب الذي يدخل منه مبغضوهم هو الرابع يعني الوسط من السبعة فيحتمل ان يراد
باٰلسفل اٰلوسط الذي احاطت به اٰلبواب هذا ظاهر اللفظ ان اٰلصل في
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ۤ
ۤ
اٰلبتداء باٰلول و اٰلظهر من المقام و بعض ما يستفاد من اخبارهم عليهم السٰلم انه عليه
اٰلبتداء
السٰلم ابتدأ بالرابع فيكون الباب الذي يدخلون فيه بنواميٰة هو السادس و هو اٰلربع النيران سقر و
سعير و الحطمة و الهاوية و لهذا ذكرها كذلك اما ٰ
ْلن الباب لسقر و يؤ ٰدي الي السعير و منه الي
الحُطمة و منه الي الهاوية او ٰ
ْلن كل باب يس ٰمي باسم اٰلخر ٰلشتماله علي ما في اٰلخر من انواع
ثان فهو ما في هاٰلخر في النوع فيطلق عليه و غيره في الشخص فيس ٰمي بغيره
العذاب و ان كان
بطور ٍ
ٍ
و في رواية ان النار اسفلها الهاوية و علي هذا يكون المراد بمبغضيهم ائمة الضٰلل و في المجمع عن
بعض و وضع (ع) احدي يديه علي
اميرالمؤمنين عليه السٰلم ان جهنٰم لها سبعة اطباق بعضها فوق
ٍ
ان ٰ
اٰلخري فقال هكذا و ٰ
بعض فاسفلها
ّللا وضع الجنان علي العرض و وضع النيران بعضها فوق
ٍ
جهنٰم و فوقها لظي و فوقها الحطمة و فوقها سقر و فوقها الجحيم و فوقها السعير و فوقها الهاوية و
في رواية اعٰلها جهنٰم و اسفلها الهاوية اقول لعل كون جهنم اعٰلها انٰها اعلي طبقاتها فقد روي انٰها
ريب ٰ
ان الصَّناديق في اسفل طبق ٍة من النار و كون
ثٰلث طبقات اَسْفلها الفلق و فيه الصٰناديق و ٰل
َ
بعض الطبقات كما تشير اليه ما ق ٰدمنا من اٰلخبار و ٰلسيٰما حديث الخصال
الهاوية اَسْفلها انٰها اسْف ُل من
ِ
ۤ
حيث جعل بابَها لبنياميٰة خاصٰة و من المعلوم ٰ
ان في النار َمن هو اسو ُء حاٰل منهم فيجب ان تكون ناره
قال صدع في النار فيه
اسفل من الهاوية و في المعاني عن الصادق عليه السٰلم انه سئل عن الفلق َ
ت سبعونالف اسود في ك ٰل اسود سبعونالف جرٰة
دار سبعونالف بيت في ك ٰل بي ٍ
دار في كل ٍ
سبعونالف ٍ
س ٍّم ٰل ب ٰد ٰلهل النار ان يمرٰوا عليها .
بظاهر ۪ه علي ٰ
ان الفلق طريق ٰلهل النار
اقول قوله ان يمرٰوا عليها يد ٰل
ِ
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و ٰ
ان فيها ا ْسفَل منه و يحتمل ان المراد باهل النار اصحاب التوابيت و ان المرور عليها هو المصير
َ
فيها و هو الذي يظهر لي و ٰليقال لو كانَت الفلق اسفل لمه اعرضت علي اهل التكليف يوم القيمة من
اٰلطفال و المجانين و الجهٰال و المستضعفين و ما اشبههم ممن لميمحض الكفر و اٰليمان
محضا ْلنا نقول انٰما تعرض عليهم تشديدا للتٰكليف كما عرضت ا ٰول مرة في الذر ليتحقٰق صدق
ّللا بدخولها و روي القمي قال الفلق جبٌّ في جهنم يتع ٰوذ اهل النٰار من ش ٰدة حرٰه سئل ٰ
المطيع ٰلمر ٰ
ّللا
اَن يأذن له ان يتنفٰس فا ِذنَ له اَ ْن يتنفسٰ فاحْ رق جهنٰم الحديث  ،و هذا مؤيٰد لما اشرنا اليه من ٰ
ان الفلَق
في جهنٰم و انه يتع ٰوذ من حرٰه النار التي منها جهنٰم فهي اسفل الطبقات و محل الصناديق ٰلنها هي
الجب و الصناديق اختلف ظاهر الروايات في عددها فروي واحد و هو يراد به النوع او الجب الجامع
لها او اعظمها و روي اثنان ٰلعرابيٰين فيراد به اٰلعظم او العلٰة فيهاو روي اربعة او ستة ٰلربعة من
اٰلولين و اثنين من هاٰلخرين و روي سبعة كما تق ٰدم و روي ثمانية ٰلربعة من اٰلولين و اربعة من

هاٰلخرين و روي اثناعشر لستٰة من اٰلولين و ستة من هاٰلخرين و الجمع بينها علي نحو ما ذكرنا و اذا
اطٰلعتَ علي ما ذكرنا فاعلم ٰ
ان الظاهر من المراد من قوله و من ر ٰد عليكم انٰهم اٰلعرابيان و َمن اتٰبعهم
علي بيان من امره فيكون المراد باسفل درك من الجحيم ا ٰما ان المراد مطلق النار او ٰ
ان المراد باسفل
نزل عنها ۤ
سواء فرضت الجحيم هي اٰلعلي او الوسطي او السفلي ٰ
فان مراده عليه السٰلم
ٍ
درك منها ما َ
ٰ
انهم لعنهم ّللا و ابعدهم من رحمته الواسعة اش ٰد عذابا من جميع اهل النار من المنافقين و المشركين و
الكفار و انما استحقٰوا ذلك ٰلن مح ٰمدا صلٰي ٰ
ّللا عليه و آله قد بَيٰن لهم الح ٰ
ق في افئدتهم و قلوبهم و
نفوسهم و سرهم ( و ظ ) عٰلنيتهم و باطنهم و ظاهرهم بما لميقدر احد من خلق ٰ
ّللا ان ياتي بمثله في
الظهور و رفع
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الشبه و الجهل و الغفلة عنهم حتي جعل لهم تلك الخفايا ضروريٰات ٰليش ٰكون فيها و مع هذا فقابلوه
باٰلنكار و الجحود و العداوة الشديدة و سعوا غاية جهدهم في اَذ هيهُ و ا َذي اهل بيته بما ٰليقدر علي مثله
احد من المنافقين و المشركين و الكافرين فكانت امثالهم و صفاتهم و بدعهم ۤقائمة باحْ قادهم و باطلهم ما
دام النظام قد ملئت جميع الظلمات و اسٰست الشبهات و العناد و الجحود لجميع البريٰات م ٰمن كان او
يكون الي يوم القيمة فاذا حشر الناس كانوا لهم ۤ
اعداء و كانوا بعبادتهم كافرون ( كافرين نسخه )
يصلونها يوم الدين و ما هم عنها ۤ
بغائبين فثمرات تلك اٰلمثال الباقية ابد الدهر ٰ
يعذبون بها بقدر مبلغها
يعذب بفاضلها جميع اهل النار من اٰل ٰولين و هاٰلخرين و ٰ
ّللا و غضبه و ٰ
من سخط ٰ
يعذبون ايضا بمثل
ٰ
ليحملن اثقالهم و اثقاٰل مع اثقالهم و ليسئلُ َّن يوم القيمة
عذاب َمن ُع ِّذب بسببهم من اٰل ٰولين و هاٰلخرين و
ع ٰما كانوا يفترون .
جار لكم فيما بقي
قال عليه السٰلم  :اشهد ان هذا سابق لكم فيما َم َ
ضي و ٍ
قال الشارح (ره) اشهد ان هذا اي وجوب اتباعكم او كل واح ٍد من المذكورات ساب ٌ
ق لكم فيما مضي من
اٰلئم ِة اَوْ في الكتب المتق ٰدمة انتَهي .
اشار ٍة الي القريب و القرب المستعمل فيه اع ٰم من القُرْ ب
ضي َمعْني اَ ْشهَ ُد و ا ٰما هذا فهو اسم
َ
اقو ُل قَ ْد َم َ
الحقيقي فيستعمل فيه و في القرب العرفي او المستحضر في ٰ
توقٰفَ ف ْه ُمهُ عند
َ
الذهن عند المتكلٰم و اِ ْن َ
ٰ
َ
َ
َ
فهمتَ
معني هذا بنحو ما
الحا ُل ذلك فاذا
ب قرين ٍة من المتكلم لو اقتضي َ
ب َعلي نَصْ ِ
المخاط ِ
ۤ
ْ
ٰ
ٰ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
اعتبار القرب
ذكرنا فيَحْ تمل ان يَكونَ المشار اليه َمن اتب َعكم فالجنة مأواهُ الي اشهَد و هذا بناء علي
ِ
الحقيقي و ان يكون من قوله س ِعد َمن واٰلكم الي قوله اشهد و هو الظاهر من سياق الكٰلم و ان
يكون من قوله َمن اتاكم نجي
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و هذا اقرب من احتمال ان يكون من قوله الي ٰ
ّللا تدعون و ان يكون من قوله انتم الصراط اٰلقوم و
ان يكون من قوله َمن واٰلكم فقد َوالَي ٰ
ّللاَ و ان يكون من قوله و اشهد انٰكم اٰلئمة الراشدون المهديٰون
الخ  ،و ان يكون ِم ْن ا ٰو ِل الزيارة و ان كان بعيدا و انٰما احْ تملنا هذا ٰ
ٰلن ما ذكر من اٰلحتمال اٰل ٰول
الحقيقي او ما يقرب منه في القرب انٰما هو من فروع ما ذكر من الزيارة من اٰلوصاف التي استحقٰوا
ان قوله عليه السٰلم اشهد ٰ
بها ما يشهد بثبوته لهم عليهم السٰلم في كل وقت و مكا ٍن ثم ٰ
ان هذا سابق لكم
الخ  ،شهادة منه بحقيقة ما ذكر في نفس اٰلمر و تعليم لِشيعتِه ٰل مجرٰد خصوص التعليم و ٰلينافي هذا
نوركم و طينتكم واحدة لِمه ا ثبتَ عنهم عليهم السٰلم انٰهُم يتَفَاضلون في مراتبهم
اح ُك ْم و َ
قوله و اَ َّن اَرْ َو َ
ٰ
ٰلنٰهم و ان كانوا متفاضلين في َمراتبِه ْم من جهة اختٰلف القرب الي المبدء و ترتب بعض مراتبهم علي

بعض ٰ
واح ٌد و هو نور واحد تع ٰددت هياكله باعتبار تغاير
فان طينتهم و ارواحهم و انوارهم شيء ِ
جهاتهم من حيث احاطتهم بمبدئهم كما قال عليه السٰلم فجعلكم بعرشه محدقين و ليس ذلك الترتٰب و
التغاير في مراتبهم و جهاتهم اٰل علي نحو ما قال علي عليه السٰلم انا من محمد كالضوء من الضوء
فقد جمعتهم حقيقة واحدة في رتبة واحدة فٰليكون قوله اشهد مخصوصا بالتعليم .
و قوله عليه السٰلم  :سابق لكم فيما مضي اي فيما مضي من الدهور اٰللف الدهر كما مر و اٰلزمنة و
هي زماننا هذا الجسماني و دهورنا فانها لهم ازمنة و قد ذكرنا مرارا ٰ
ان قلوب شيعتهم التي وقتها الدهر
من فاضل اجسامهم التي وقتها زمان لهم و ان كان دهرا لغيرهم و انٰما قلنا و اٰلزمنة بالجمع ٰ
ٰلن دهر
ۤ
ۤ
لٰلنبياء عليهم السٰلم زمان لهم هو ده ٌر للمؤمنين و للمؤمنين زمان هو دهر لمن
اٰلنبياء زمان لهم و
دونهم من الحيوانات او من
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بحكمهم و كل ما سوي دهرهم صلٰي ٰ
ّللا عليهم فهو لهم زمان فلهم دهور تفرٰدوا بها و شاركوا غيرهم
في اوقاتهم فهم مع كل طبق ٍة في وقتهم يشاركونهم في دهرهم اذا كانوا فيهم و في زمانهم و اذا لميكونوا
حالتان و لهم مع ربهم سبحانه حالتان و لهم مع انفسهم
فيهم كان ذلك ال ٰدهر زمانا لهم فلهم مع غيرهم
ِ
حالة واحدة فلهم مع غيرهم دهور و ازمنة و لهم مع ٰ
ّللا تعالي سرمد و دهو ٌر و ازمنةٌ و لهم مع انفسهم
دهور و زمان و ان شئت قلتَ دهر و زمان و ان شئتَ قلتَ دهر و ازمنة فهذا المشار اليه سابق لهم
ت من السرمد الي هذا الوقت اي من الفعل الي ۤ
الماء و
ثابت هو او حكمه او مع حكمه في ك ٰل وق ٍ
اٰلرض الجرز في اٰلكوان النورانية الي العقول في اٰلكوان الجوهريٰة الي اٰلرواح في اٰلكوان
ۤ
ۤ
الموا ِّد و اٰلشكال في اكوان
الطبائع في اٰلكوان النٰارية الي
الهوائيٰة الي النفوس في اٰلكوان المائية الي
اٰلظلٰة و ٰ
الذ ٰر انٰهم كذلك كما وصفوا به انفسهم و ٰ
ان من خالفهم و انكرهم و ر ٰد عليهم كما وصفوه و
ٰلن ذلك فرع لحكم ذاتي يقتضي ما ذكره عليه السٰلم اقتضاءۤ
انٰما جري لهم ذلك فيما مضي و فيما يأتي ٰ
ٰلن كل من دونهم ملكوته في قبضة امر ٰ
ٰلير ٰده حكم من احكام اٰلمكان م ٰمن دونهم ٰ
ّللاِ الٰذي هو ذلك
دعاء الصباح و المساءۤ
الذاتي الذي هو مقتضي ذواتهم و اليه اٰلشارة بقوله عليه السٰلم في ۤ
الحكم ٰ
ۤ
اصبحت اللٰهم معتصما ب ِذمامك المنيع الذي ٰليطاول و ٰليحاول الخ  ،و في الدعاء اللهم اجعلنا في
ۤ
لبعض ما ذكر و هو
اقتضاؤه
در ِعك الحصينة الٰتي تجعل فيها من تريد فان قلتَ ظاهر ما استدللتَ به
ِ
في اتباعهم و محبٰيهم ٰلن قوله بذمامك المنيع و قوله درعك الحصينة انما يد ٰل علي حفظ من التجأ بهم
دون هٰلك من خالفهم و ر ٰد عليهم و الم ٰدعي هو اٰلمران كٰلهما
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ُ
قلت ٰ
ان الشيء اذا ثبت له انٰه حافظ لك ٰل من التجأ به من ك ٰل مخوف ثَبت له في دليل الحكمة انٰه ٰل ملجأ
سواه و ٰاٰل لعادله الملجأ هاٰلخر فلميكن حافظا لمن حاد عن ذلك الملجأ ٰلنه قد فرض انه مسا ٍو له و اذا
حفظ عنه لميساويه ذلك هاٰلخر بل يكون ناقصا عنه و اذا ثبت انه ناقص لميكن مجيرا من التام و
تنحصر النجاة في التام فيهلك من حاد عن التام ٰلنه ٰل ملجأ دونه لقيام الكل به او عنه فان قلت عموم
ان ٰ
قولك هذا يد ٰل علي ٰ
ّللا تعالي ٰليجير منهم عليهم السٰلم قلت هذا كٰلم ٰليقال ٰلنٰا قد بيٰنا فيما مضي
ۤ
ٰ
ٰ
في مواضع كثيرة انٰهم عليهم السٰلم ليسوا اغيارا لحكم قضا ِء ّللا بل حكمهم عين حكم ّللا اذ ٰل حكم لهم
ٰاٰل ما حكم ٰ
ّللا بهم عليهم و علي َم ْن دونهم فما ذكر عليه السٰلم فيما سبق من قوله س ِعد من واٰلكم و
ّللا تعالي و َمن والي ٰ
ّللا تعالي و هلك من عادي ٰ
هلك من عاداكم و امثاله معناه حقيقة س ِعد من والي ٰ
ّللا
هو من واٰلهم اذ ليس ٰلل وٰلية في خلقه غير ما جعل لهم و من عادي ٰ
ّللا تعالي هو من عاداهم اذ ليس

ّللا و من عاداهم فقد عادي ٰ
ق من واٰلهم فقد والي ٰ
ٰلل عداوة غير ما جعل لهم و ٰاٰل لماصح قولهم الح ٰ
ّللا
فافهم ٰلنه سبحانه و تعالي انٰما احبٰ ما كان له و انٰما ابغض ما كان لعد ٰوه الشيطان و الذين له هم محمد
اعداؤهم و اتباع ۤ
ّللا عليه و آله و ا ْتباعهم من ك ٰل شيء و الذين للشيطان هم ۤ
و اهل بيته صلي ٰ
اعدائهم
من ك ٰل شيء و هو قوله تعالي حكاية عن عد ٰوه الشيطان الرجيم و تسلٰطه علي ۤ
ٰ
ٰلقعدن
اوليائه
لهم صراطك المستقيم ثم هٰلتينٰهم من بين ايديهم و من خلفهم و عن ايمانهم و عن ۤ
شمائلهم و ٰلتجد
لحكم ذات ٰي ٰلن الشيء الذي به شيئيِّة ۤ
اكثرهم شاكرين و انٰما قلنا ٰ
اشياء يجب له اَ ٰٰليكون
ان ذلك فرع
ٍ
ۤ
لشيء منها شيئيٰة بغيره و ٰاٰل لمتكن به شيئيٰتُه بل بغيره سواء استق ٰل ذلك الغير بها او شاركه و هذه
الشيئيٰة
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ت و نفي في ك ٰل فر ٍد و ٰاٰل لميتميٰز عن ضده فمن
هي فرع ذلك الحكم و هذا الفرع مر ٰكب من اثبا ٍ
واٰلهم و تبرٰأ من ۤ
اعدائهم تحقٰقت فيه شيئيٰة ال ٰسعادة و َمن عاداهم تحقٰقت فيه شيئيٰة الشقاوة و من تولٰي
و لميتبَرٰأ لميتو ٰل ٰلنٰه لميتميٰز عن العدو و لميتزيٰل و َم ْن تولٰي عد ٰوهم و لميتبرٰأ منهم لميتو ٰل عد ٰوهم ٰلنٰه
لميتميٰز عن الولي و لميتزيٰل و هذا مستضعف او في حكمه كما ذكره الحسن بن علي بن ابيطالب
عليهما السٰلم كما في اٰلحتجاج قال عليه السٰلم انما الناسُ ثٰلثة مؤمن يعرف حقٰنا و يسلٰم لنا و يأتم بنا
ولي و ناصب لنا العداوة يتبرٰء منٰا و يلعنُنَا و يستح ٰل ۤ
دماءنا و يجحد حقٰنا و يدين ٰ
ّللا
ناج محبٌّ ٰلل ٌّ
فذلك ٍ
ۤ
بالبراءة منٰا فهذا كافر مشرك فاسق و انٰما كفر و اشرك من حيث ٰليعلم كما يسبٰوا ٰ
ّللا عدوا بغير علم
بالل بغير علم و رجل اخذ بما يختلف فيه و ر ٰد علم ما اشكل عليه الي ٰ
كذلك يشرك ٰ
ّللا مع وٰليتِنا و
ٰليأتم بنا و ٰليُ َعادينا و ٰليعرف حقٰنا فنحن نرجو اَ ْن يغفر ٰ
ّللا له و يدخله الجنة فهذا مسلم ضعيف  ،قوله
عليه السٰلم مع وٰليَتِنا اي ر ٰد علمها الي ٰ
ّللا تعالي ٰلنها عنده م ٰما اشكلت عليه .
قال عليه السٰلم  :و ٰ
بعض
وركم و طينتكم واحدة طابت و طهرت بعضها من
ان
ارواحكم و نُ َ
َ
ٍ
قال الشارح (ره) كما ورد في اٰلخبار الكثيرة ٰ
ان ارواحهم مخلوقة من اعلي عليٰين و ابدانهم من عليٰين
و انوار علومهم و كماٰلتهم واحدة طابت اٰلرواح و طهرت اٰلبدان او الجميع بعضها من بعض كما
قال ٰ
ّللا تعالي ذريٰة بعضها من بعض اي من طين ٍة واحد ٍة مخلوقة من نور عظمته تعالي انتهي .
اقول الرٰوح الكلٰي واحد و هو روحهم عليهم السٰلم و انٰما تع َّد ُدوا
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بتع ٰدد الهياكل التي هي هياكل التٰوحيد ٰلختٰلف الجهات التي هي جهات قبولهم ٰل المراتب فانٰها بالنسبة
الي مبدئهم ۤ
سواء في القرب ٰاٰل ترتٰب بعضهم علي بعض و ٰل الك ٰم اٰل بتفاضلهم في الترتب و ٰل في
الكيف ٰاٰل ما نشأ منه عن تفاضل الترتٰب و ٰل الوقت و المكان ٰاٰل ما نسب الي التٰرتٰب و اعلم ان للروح
في مقام ذكرهم عليهم السٰلم اطٰلقين يطلق و يراد به العقل الكلٰي و القلم و هو الركن اٰليمن اٰلعلي
من العرش و يطلق و يراد به الروح الكلٰي المتوسٰط رتبة بين العقل الكلٰي و النفس الكليٰة و هو الركن
اٰليمن اٰلسفل من العرش و قد اشار اليهما اميرالمؤمنين عليه السٰلم كما في الكافي عن ابنرياب (
رئاب ) رفعه الي اميرالمؤمنين عليه السٰلم انٰه قال ٰ
ان ِ ٰللِ نهرا من دون عرشه و دون النهر الذي دون
نور ۪ه و ٰ
ان في حافتي النهر روحين مخلوقين روح القدس و روح من امره و ان ٰلل عشر
عرشه نو ُر ِ
ٰ
طينات خمسة من الجنة و خمسة من اٰلرض ففسٰر الجنان و فسٰر اٰلرض ثم قال ما من نبي و ٰل ملك
من بعده جبلَهُ ٰاٰل نفخ فيه من احدي الروحين و جعل النب ٰي من احدي الطينتين ُ
قلت ٰلبيالحسن اٰلول ما
الجبْل قال الخلق غيرنا اهل البيت فان ٰ
العشر طينات و نفخ فينا من الرٰوحين
ّللا ع ٰز و ج ٰل خلقنا من
َ
ِ

جميعا فَا َ ْ
طيِبْ بها طيبا .
الروحان و الطينتان تفصيل
اقول الظٰاهر اَ ٰن المراد بالنهر نهر الوجود المقيٰد ٰلنه يفيض من العرش و
ِ
الباطنتان فروح القدس هو النور اٰلبيض من العرش و الروح من امره هو
العرش اذا اريد بالطينتين
ِ
ٰ
النور اٰلصفر من العرش و يطلق علي كليهما روح من امر ّللا و الطينتان اذا اريد بهما الباطنتان يطلق
عليهما و علي احدهما الروح الذي علي ۤ
مٰلئكة الحجب اي ُمو ٰكل عليهم و هما النور اٰلخضر اٰلعلي
عن يَسار العرش و النور اٰلحمر اٰلسفل عن يسار العرش و ظاهر الطينتين من عليين العليا اٰلولي
جنٰة عدن و جنٰة المأوي و جنٰة
صفحه 3٠3
النعيم و جنٰة الفردوس و جنٰة الخلد و هي طين الجنان و ال ُّس ْفلَي طين اٰلرض و هي مكة و المدينة و
الكوفة و بيت المق ٰدس و ۤ
لك الخ يُراد منه و ٰ
ّللا اعلم ان كل
الحائر و قوله عليه السٰلم ما من نبي و ٰل َم ٍ
نبي و كل ملك ينفخ فيه من الرٰوح الثانية الٰتي هي روح من امره و بها العصمة فمن شعاعها كانت
ۤ
ۤ
المٰلئكة معصومين و محمد َو اهل بيته الطاهرون صلٰي
اٰلنبياء معصومين و من نور شعاعها كانت
ٰ
وحيْن و من سواهم نفخ فيهم
ّللا عليه و آله نفخ سبحانه فيهم من الروحين جميعا يعني فيهما جميع الرُّ َ
امر ۪ه روح العصمة و ا ٰما اٰلولي التي هي باب ٰ
ّللاِ فلمينفخ منها في اح ٍد
من شعاع الثانية و هي روح من ِ
ۤ
ق ٰاٰل عند محمد و آله صلي ٰ
سفارةٌ
ّللا عليه و آله فماكانت ْلح ٍد من اٰلنبياء وساطةٌ و
َ
و لمتكن عند خل ٍ
قليل او كثير في الدنيا و هاٰلخرة ٰلنفسهم اَوْ ٰل َح ٍد من اُ َممهم ٰاٰل اِلي مح ٰم ٍد و اهل بيته عليه و
في شي ٍء ٍ
ۤ
ان احدا من اٰلنبياء عليهم السٰلم كان بَابا بينَ ٰ
عليهم السٰلم فاذا َس ِمعْتَ ٰ
ّللاِ و بين ا ٰمته فاِنٰما هو بين اُ َّمتِ ۪ه
ۤ
ميع الخَ ْلق و كذلك حكم الطينتين و من الدليل
و بين محمد و اهل بيته عليهم السٰلم الذين هم شفعاء َج ِ
ۤ
علي ٰ
ان من سواهم ٰلينفخ فيه من ذات ما ينفخ فيهم و انما هو من شعاعها ما رواه في البصائر عن
جابر الجعفي قال ُ
كنت مع محمد بن علي عليهما السٰلم فقال يا جابر خلقَنَا ُ
نحن و محبٰينا من طين ٍة
ۤ
بيضاء نقيٰة من اعلي علٰيٰين فخلقنا نحن من اعٰلها و خلق محبٰينا من دونها فاذا كان يوم القيمة
واحد ٍة
ضرب اشياعنا بايديهم
التقت العليا بالسفلي و اذا كان يوم القيمة ضربنا بايدينا الي حجزة نبيٰنا (ص) و
َ
الي حجزتنا فاين تري يصيٰر ٰ
ّللا نبيٰه و ذ ٰريٰته و اَيْن تري تصير ذ ٰريٰته محبٰيها فضرب جابر يده علي
يده فقال دخلناها و ربٰ الكعبة ثَ هلثا و منه عن ابيالحجٰاج قال قال لي ابوجعفر عليه السٰلم يا اباالحجٰاج
ان ٰ
ٰ
ّللا خلق مح ٰمدا و آلمحمد من طينة عليٰين و خلق
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قلوبهم من طين ٍة فوق ذلك و خلق شيعتَنا من طين ٍة دون علٰيٰين و خلق قلوبهم من طينة عليٰين فقلوبُ
ان ٰ
ابدان آلمح ٰمد و ٰ
ّللا خلق عد ٰو آلمح ٰمد من طينة سجٰين و خلق قلوبهم من طين اخبث و
شيعتِنا من
ِ
هۤ
خلق شيعتهم من طين دون طين سجٰين و خلق قلوبهم من طين سجين فقلوبهم من ابدان اولئك و كلٌّ
ي َُج ٰر الي بدنه  ،اقول قد ذكرنا مرارا ان المراد بقولهم عليهم السٰلم من دون ذلك او من فاضل طينة كذا
كما في بعض اٰلخبار هو الشعاع و كذلك اذا قيل من نضح كذا و ْ
من عرق كذا و قد يستعمل النضح و
ۤ
الفضل بمعني الجزء و القسيم و اٰلدلٰة الخارجة فارقةٌ و ذلك كما في البصائر عن بشر بن ابيعقبة عن
ان ٰ
ٰ
عبدّللا عليهما السٰلم قاٰل ٰ
ّللا تعالي خلق مح ٰمدا من طين ٍة من جوهرة تحت العرش و
ابيجعفر و ابي
ٰ
ٰ
ٰ
انه كان لطينته نض ٌح فجبَل طينة اميرالمؤمنين عليه السٰلم من نضح طينة رسول ّللا صلي ّللا عليه و
آله و كان لطينة اميرالمؤمنين (ع) نضح فجبل طينتنا من فضل طينة اميرالمؤمنين عليه السٰلم و كان
لطينتِنا نضح فجبل طينة شيعتنا من نضح طينتنا فقلوبهم ٰ
تحن الينا و قلوبنا تعطف عليهم تعطٰف الوالد

ّللا صلي ٰ
علي الولد و نحن خير لهم و هم خير لنا و رسول ٰ
ّللا عليه و آله لنا خير و نحن له خير ه ،
فاستعمل عليه السٰلم النضح و الفضل في الجزء و القسيم و علي اٰلصل من كون المراد منه الشعاع
في قوله فجبل طينة شيعتنا من نضح طينتنا َ
فٰليشتبه عليك بعد التنبيه و ايضا ٰليذهب عليك ما في
ٰ
بعض اٰلحاديث كما في هذا الخبر من انٰهم اذا خلقوا من رسول ّللا او من اميرالمؤمنين عليهما السٰلم
كانوا ُمتَأ ٰخرين عن مقا ِمهما مع انٰا نقول انٰهم في مقام واح ٍد و قد ورد هذا عنهم ذلك و انٰهم ُخلِقوا من
ّللا صلي ّللاٰ
سمعت رسول ٰ
ُ
نور َواح ٍد روي الصدوق في كتاب المعراج عن رجاله الي ابنعباس قال
عليه و آله و هو يخاطب عليٰا صلوات ٰ
ّللا عليه
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ان ٰ
و يقول يا علي ٰ
ّللا تبارك و تعالي كان و ٰل شيء معه فخلقني و خلقك روحين من نور جٰلله فكنٰا
اَمام عرش ربٰ العالمين نسبح ٰ
ّللا و نقدسه و نحمده و نهلٰله و (ظ) ذلك قبل ان يخلق السموات و
عجنَنا بذلك النور و
اٰلرضين فلما اراد ان يخلق آدم خلقني و ايٰاك من طين ٍة واحد ٍة من طينة علٰيٰين و َ
غ َمسنا في جميع اٰلنوار و انهار الجنٰة الحديث  ،و في رياضالجنان باسناده مرفوعا الي جابر بن يزيد
الجعفي قال قال ابوجعفر محمد بن علي الباقر عليهما السٰلم يا جابر كان ٰ
ّللا و ٰل شيء غيره و ٰل
اظلٰة
ق خلقه ان خلق مح ٰمدا و خَ لقَنا معه من نور عظمته فاوقفنا ِ
معلوم و ٰل مجهول فا ٰول ما ابتدأ من خل ٍ
خضراء بين يديه حيث ٰل ۤ
ۤ
سماء و ٰل ارض و ٰل مكان و ٰل ليل و ٰل نهار و ٰل شمس و ٰل قمر يفصل
نورنا من نور ربِّنا كشعاع الشمس من الشمس نسبٰح ٰ
ّللا و نق ٰدسُه و نحمده و نعبده حق عبادته ثم بدا ِ ٰللِ
ّللا محمد رسول ٰ
تعالي ان يخلق المكان و كتب علي المكان ٰل اله ٰاٰل ٰ
ّللا علي اميرالمؤمنين و وصيٰه به
ايٰدته و نصرته ثم خلق ٰ
ّللا العرش فكتب علي سرادقات العرش مثل ذلك الحديث  ،فذكر في الحديث
اٰل ٰول انهما من طينة واحدة و في الثاني انهم خلقوا م َعهُ ٰلن المراد بكونهم معه صلي ٰ
ّللا عليه و آله من
ت واح ٍد من السرمد و ما د ٰل علي تأ ٰخرهم عنه (ص) فالمراد به ترتٰبهم عليه و ٰل
طينة واحدة في وق ٍ
ريب انٰهم متاخرون عنه رتبة ٰل وقتا مغايرا بل هم معه في سرمد واح ٍد و ان كان له ا ٰوله حتي انٰه مق ٰدر
َ
عندهم عليهم السٰلم بثمانينالف سنة و هو وقت الحرف الذي فضل عليٰا عليهما السٰلم من العلم و به
ٰ
عبدّللا في تفسير قوله تعالي كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون
كان افضل منه روي ذلك جابر بن
ٰ
ٰ
بالمعروف قال قال رسول ٰ
ٰ
ّللا صلٰي ّللا عليه و آله اول ما خلق ّللا نوري ابتدعه من نوره و اشتقه من
جٰلل عظمته فاقبل يطوف بالقدرة حتي وصل الي جٰلل العظمة في ثمانينالف
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سنة ثم سجد ٰلل تعظيما ففتق منه نور علي عليه السٰلم فكان نوري محيطا بالعظمة و نور علي محيطا
ان نوره صلي ٰ
بالقدرة ثم خلق العرش و اللوح و الشمس و ضوء النهار الحديث  ،فاخبر ٰ
ّللا عليه و آله
بقي يطوف بالقدرة ثمانينالف سنة و الظاهر ان المراد منه ان يطوف علي حكم الوٰلية هذه الم ٰدة التي
قام
هي مقدار سبق ظهور الوٰلية علي النب ٰوة التي هي العظمة و جٰلل العظمة فل ٰما وصل نازٰل الَي َم ِ
النب ٰوة سجد ٰلل تَعْظيما ٰلنٰه هو شأن النبوة بخٰلف الحال اٰل ٰول الذي هو شأن الوٰلية فانٰه مقام ربوبيٰة ٰل
مقام عبوديٰة فقا َم بالنب ٰوة و قام عل ٰي بالوٰلية بعد مح ٰمد صلي ٰ
ّللا عليه و آله و هو قوله فكان نوري
اٰلحاطة في المقا َمي ِْن لهذين العظيمين
محيطا بالعظمة اي النب ٰوة و نور عل ٰي محيطا بالقدرة اي الوٰلية و ِ
القيام بموجب ما يرا ُد منه في حكمه فعبٰر عن القيام بجميع احكامها باٰلحاطة بِهَا فظهر مما اوردنا و
م ٰما نبٰهنا عليه ٰ
ان ارواحهم و نورهم و طينتهم واحدة و ان تع ٰددوا و انٰما ذلك كنور السٰراج ٰل كالسراج
و نوره كما اذا نسب اليهم من سواهم بل هم كالسراج من السراج كما قال علي عليه السٰلم انا من مح ٰمد

كالضوء من الضٰوء و هذا هو شأن البدل و اليه اٰلشارة بقوله تعالي ما ننسخ من آية او نُ ْن ِسها نأت بخير
منها او مثلها المتعلم ان ٰ
ّللاَ علي ك ٰل شيء قدير  ،و مما يشير الي ٰ
ان طينة شيعتهم من شعاع طينتهم و
ٰ
فر ٌ
عبدّللا عليه
ع عنها ٰل من حقيقتها ما تق ٰدم في حديث محمد بن مروان في من (كذا) الكافي عن ابي
السٰلم في قوله لميُجْ عل ٰلح ٍد في مثل الذي خلقنا منه نصيب و خلق ارواح شيعتِنا من طينتنا و ابدانهم
من طينة مخزونة مكنونة اسفل من تلك الطينة الحديث  ،و ما في رياضالجنان عن ابنعباس انه قال
ّللا و سٰلمه عليه اتٰقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور ٰ
قال اميرالمؤمنين صلوات ٰ
ُ
فقلت يا
ّللا قال
اميرالمؤمنين كيف ينظر بنور ٰ
ّللا قال عليه السٰلم
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ۤ
ٰلنٰا خلقنا من نور ٰ
اصفياء ابرار متوسمون نورهم ي ۤ
ُضيء علي
ّللاِ و خلق شيعتنا من شعاع نورنا فهم
ۤ
ۤ
اٰلنبياء عليهم السٰلم بل لهم اٰلسم و
الظلماء  ،اقول و يدخل في اسم الشيعة
من سواهم كالبدر في الليلة
ۤ
ۤ
هم الشعاع و ۤ
سائر المؤمنين من شعاع نور اٰلنبياء عليهم السٰلم روي في البصائر عن عبدالغفار
ان ٰ
ٰ
عبدّللا عليه السٰلم قال ٰ
ّللا خلق المؤمن من طينة الجنٰة و خلق الناصب من طينة
الجازي عن ابي
النار و قال اذا اراد ٰ
َّب روحه و جسده فٰليسمع شيئا من الخير ٰاٰل عرفه و ٰليسمع شيئا
ّللا بعب ٍد خيرا طي َ
ۤ
من المنكر ٰاٰل انكره قال و سمعته يقول الطينات ثٰلثة طينة اٰلنبياء و المؤمن من تلك الطينة ٰاٰل ان
ۤ
ب كذلك ٰليفرٰق ٰ
ّللا بينهم
طين ٰلز ٍ
اٰلنبياء هم صفوتها و هم اٰلصل و لهم فضلهم و المؤمنون فرع من ٍ
ب ٰليتَح ٰو ُل ُم ْؤ ِم ٌن عن
و بين شيعتهم و قال طينة الناصب ِم ْن حمأ ٍ مسنون و ا ٰما المستضعفون فمن تُرا ٍ
َاصبٌ عن نصبه و ٰلل المشيٰة فيهم جميعا ه  ،اقول ظاهر هذا الكٰلم اٰلخير و هو قوله و ِ ٰللِ
ايمانِ ۪ه و ٰل ن ِ
ٰلن روايات تكليف الذر دالٰة علي ان ٰ
المشيٰة فيهم جميعا ينافي قوله ٰليتح ٰول مؤمن عن ايمانه و ذلك ٰ
ّللا
تعالي قال ٰلصحاب اليمين للجنٰة و ٰلابالي و لميشترط فيهم ۤ
البداء و قال ٰلَصْ َحاب الشمال للنار و
ٰلابالي و اشترط فيهم ۤ
مناف لهذا و
البداء و لميشترط في اصحاب الجنٰة فقوله و ٰلل فيهم المشية جميعا
ٍ
رفع اٰلشكال ان عدم اشتراط ۤ
فجرت الحكمة مطابقة لمقتضي
البداء في المؤمنين من الفضل و الجود َ
الفضل و الجود كما جرت علي ذلك المقتضي باشتراط ۤ
البداء في الناصبين و في الواقع ان الحكم الغير
المشروط و المشروط هما من الممكنات المقدورات له تعالي و الشرط فيهما و في كل شيء حكم قيام
اٰلشيَ ۤاء به قيام صدور و عدم اٰلشتراط في اصحاب الجنٰة من الفضل و الجود َو لو ۤ
ص َرفَ
شاء َ
ٍ
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شا َء اِلَي مه ا ۤ
ما ۤ
الح ۪ديثَي ِْن ،
شاء كما ش ۤاء فٰل منافاة بين َ
ۤ
و قوله عليه السٰلم  :طابت و طهرت ٰ
الرذائل و الن َۤقائص
ٰلن المراد بالطٰيب و الطهر التخلٰص من
الظٰاهرة َو الباطنة من الذنوب النفسانيٰة و الجسمانيٰة في التكليفات الشرعيٰة او التكليفات الوجوديٰة من
السٰفاح الظاهري كما وقع عقد النكاح علي غير الوجه ال ٰشرعي لخلل في لفظ العقد او في القصد كما لو
وقع علي غير المقصود انكاحه او نكاحه او بغير رضي الطرفين او احدهما او من يعتبر رضاه او
ٰ
منهن شيئا او لكونها في
قصده في الطرفين اوْ احدهما او لكونه م ٰمن قد َحصل له النٰصاب قبل ان يفارق
فاقدين للول ٰي الٰذي يتوقف النكاح عليه او احدهما او لكونهما محرمين او احدهما
عدة الغير او نكاحه او
ِ
او احدهما كافر او بينهما رضاع او مصاهرة محرٰمان او جمع محرم كاٰلختين او علي العمة و الخالة
ار ِم او نكح الزوجة ٰ
بظن انٰها اجنَبِية او المطلقة ثٰلثا قبل ان تنكح
بغير رضاهما او كونهما ِمنَ
َ
المح ِ
ۤ
ظهار قبل التكفير اوْ ايٰلء كذلك او خلع او مبارأة قبل
زوجا غيره او تسعا للعدة او متٰل ِعنَي ِْن او
ٍ
الرجوع في البذل في العدة و غير ذلك او السٰفاح الباطني كما لو كان الصداق المعيٰن من حرام علي

اشكال او كانا او احدهما مبغضين ٰلئ ٰمة الهدي او احدهم عليهم السٰلم عن بصيرة او معتق َديْن او
احدهما كون العقد و النكاح علي الكتاب و السنٰة و الوٰلية و ۤ
مبيح للنكاح مع البصيرة و ما
البراءة غير
ٍ
اشبَه ذلكَ او نكح زوجته ٰ
بظن انٰها اجنبيٰةٌ او بشهوة اٰلجنبيٰة و ما اشبه هذلك و من ترك شي ٍء من
ٰ
الواجبات و المندوبات و فعل شيء من المحرمات و المكروهات من جميع ما يريد ّللا من عباده من
امر التوحيد فما دونه الي ارش الخدش فما فوقه بحيث يكون الطيب الطاهر الخالص من هذه النقائص و
ما ا ْشبَهها لطيب طينته و طهارة طبيعته في جميع احْ واله و اعماله و اقواله و اعتقاداته
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ف بل باستقامة فطرته و طهارة ِخ ْلقته فيكون في جميع
ينطبق طريقه علي الصراط المستقيم
بغير تَ َكلُّ ٍ
ِ
ٰ
احواله ٰليفقده ٰ
ُ
حيث يكره ابدا فذلك الطيٰب الطاه ُر فقوله طابت و
ّللا سبحانه حيث يحبٰ ابدا و ٰليجده
طهرت يريد اٰلرواح و النور و الطينة و ارواحهم هي ۤ
ماء الحيوة و النور اٰلصفر و هي واحدة و انٰما
َت ۤ
تع َدد ْ
رقائقها لما قلنا سابقا من تع ٰدد جهَات التمكين و التمكن اللٰذين بهما ترتٰب بعضهم علي بعض في
دهر واح ٍد لهم هو لغيرهم سرمد اضافي و طيبُها لحقيق ِة ما هم اَ ْهله من نحو ما ذكرنا و نورهم هو
ٍ
وجودهم المعبٰر عنه بالفؤاد و الكنه و الحقيقة و النفس و هو واحد لعدم ت َمايزهم فيه او يراد به العقل و
واح ٌد و ْ
باعتبار تع ٰدد جهات التمكين و التٰمكن كما في
صل لهم تمايز معنوي فيه
ان َح َ
هو ايضا لهم ِ
ِ
اٰلرواح و هو النور اٰلبيض و طيبُه َكما اَشَرْ نا اِليه و ٰلنٰه ٰلينظر الَي نف ِس ۪ه بل الي جهة ربٰه كما ٰ
ان
ق منها ٰاٰل صورة حدودها و
الفؤاد ٰلينظر ٰاٰل الي ربٰه فالروح قَ ِد ا ْستَوْ لَي َعلَ ْيهَا نو ُر ربِّها حتٰي لميَ ْب َ
ق منه ٰاٰل معني حدوده و قال السهروردي في قصيدته في صفة
العقل ق ِد اسْتولي عليه نو ُر ربٰه حتٰي لميب َ
الواصلين :
ق للشكوي و ٰل للدموع في ِه َمقي ُل
منه ُم َمن عَفا و لميب َ
** * ** و هو عنها ُمبَ َّر ٌء معزو ُل
ليس ٰاٰل اٰلنفاس تخبر عنه
اضمح ٰل في النور فهو نور ربٰه  ،قال صفيالدين :
و الفؤاد قد
َ
ٰ
ْ
َ
َ
** * ** تفقدتني المنون لمترني
انحلَني الحبُّ في هواك فلو
و اليه اٰلشارة بقول اميرالمؤمنين عليه السٰلم اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور ٰ
ّللاِ و طينتهم طيبها و
ّللا و اجتناب نهيه و حدود مراقبة ٰ
بالل و هيئات امتثال امر ٰ
طهرُها ٰلنها هندسة اٰليمان ٰ
ّللا و كيفيٰة
ّللا و صورة عبادة ٰ
ّللا في كل المواطن و هيكل توحيد ٰ
الصٰدق مع ٰ
ّللا و طاعته و ما كان هكذا ٰليكون
صفحه 3١٠
ٰاٰل هكذا كما وصفنا سابقا ،
و قوله عليه السٰلم  :بعضها من بعض يريد انٰها شيء واحد فاذا فرضتَ بعضا منها فهو من البعض
هاٰلخر و ذلك هاٰلخر من ذلك البعض ٰ
ٰلن ما ٰليكون هكذا ٰلتتحقٰق فيه الوحدة الحقيقيٰة ٰلنٰك اذا فرضتَ
بعضا لشيء و هو حين فرض فصْ له مغاير للبعض هاٰلخر بمعني انه لميكن منه بل هما معا من شيء
ۤ
اجزا َءهُ مغايرة بعضها لبعض حين الفصل
آخر غيرهما فهذا ليس واحدا حقيقيٰا حين اٰلجتماع ٰلن
ٰ
بخٰلف ما اذا كان ك ٰل واح ٍد من هاٰلخر فان هذا شيء واحد ٰليتكثر بالفصل بل هو واحد في الفصل كما
ق ج ٰدا و المراد ٰ
هو قبل الفصل فتأ ٰمل و تفهٰم فانٰه دقي ٌ
ان ارواحهم و نورهم و طينتهم في الطيب و الطهر
م ٰما اشرنا اليه من النٰ ۤقائص واحدة ٰل تفاضل فيها بوجه من الوجوه ثم ا ٰكد هذا اٰلتٰحاد بقوله بعضها من
بعض و هذا المعني يظهر منه انه ٰليريد بالنور الفؤاد و انما يريد به العقل اذ لو اريد به الفؤاد لزم
تساويهم في الفضل و قد ثبت عنهم تفاضلهم في الدرجات فان النبي صلٰي ٰ
ّللا عليه و آله افضل منهم

باجماعهم و نصوصهم المتواترة معني و اجماع شيعتهم ٰاٰل ما يظهر من بعض الجهٰال منهم ممن ٰليع ٰد
العلماء بل و ٰل من شيعتهم العارفين فان منهم من يجعل اٰلربعةعشر ۤ
ۤ
سواء و منهم من يجعل محمدا
من
ۤ
ٰ
ٰ
و عليا صلي ّللا عليهما و آلهما سواء و منهم من يفضٰل عليا علي محمد صلي ّللا عليه و آله و هذا
ملحق بال ُغرابية الكفرة الق ۤائلين محمد بعل ٰي اشبَهُ من ال ُغراب بال ِعراب و ال ُّذباب بال ِّذئاب و قالوا بُ ِعث
جبرئل الي علي فغلط الي محمد و يلعنون لعنهم ٰ
صاحب الريش يعنون به جبرئل عليه السٰلم و
ّللا
َ
ۤ
العلماء فاجمعوا علي
منهم من يستثني محمدا و عليا و يس ٰوي بين الباقين و ا ٰما المعتبرة اقوالهم من
فضل النبي صلي ٰ
ّللا عليه و آله علي الكل و بعده علي
صفحه 3١١
علي الباقين ثم اختلفوا فمنهم من ق ٰدم فاطمة عليها السٰلم علي الباقين كما هو في الذكر و منهم من
فضٰل الحسنين عليهما السٰلم عليها و علي التسعة من ذريٰة الحسين و التسعة ۤ
سواء و منهم من جعل
فاطمة عليها السٰلم بعد اٰلئمة عليهم السٰلم و هم ۤ
سواء ٰاٰل علي فانه افضل و منهم من جعل مح ٰمدا
ّللا عليه و آله افضل الخلق اجمعين ثم علي عليه السٰلم ثم الحسن ثم الحسين ثم ۤ
صلي ٰ
القائم ثم اٰلئمة
الثمانية ثم فاطمة عليهم السٰلم و هذا هو الذي يترجٰح عندي و منشأ اختٰلف الكل اختٰلف اٰلحاديث
ظاهرا ثم القائلون بالتفاضل اختلفوا هل ذلك لزيادة العلم او له و للعمل او عناية من ٰ
ّللا تعالي او لزيادة
ۤ
سائر الصفات في بعضهم علي بعض كالق ٰوة و الشجاعة و الكرم و غير ذلك و ليس هذا محل بيان هذا
و ايراد ادلة ۤ
القائلين و اٰلصح عندي ان التفاضل لزيادة جميع الصفات للفاضل و من فتٰش عن ادلة ذلك
ۤ
العلماء زيادة علم بعضهم علي
وجدها في احاديثهم و كان م ٰما يشتبه فيه كثيرا حتي خفي علي فحول
سواء و علومهم ۤ
بعض لورود احاديثهم بان نورهم ۤ
سواء و ٰ
ان الٰلحق منهم يحيط بجميع ما عند السابق
عند آخر دقيقة من عمر السابق و الح ٰ
ق انٰها مخصٰصة و ان العلوم التي يتساوون فيها هو ما يحتاج اليه
ۤ
جميع الخلق و يتفاضلون فيما يخصٰ كل واحد روي الحسن بن سليمن الحلي في مختصر بصائر سعد
ٰ
ٰ
عبدّللا عليه السٰلم قال قلنا اٰلئمة بعضهم اعلم
عبدّللا اٰلشعري باسناده الي ايوب بن الحر عن ابي
بن
من بعض فقال نعم و علمهم بالحٰلل و الحرام و تفسير القرءان واحد ه ،
ٰ
اقول و هذا ما قلنا من ان ما يتساوون فيه من العلوم هو ما يحتاج اليه الخلق ٰلن كٰل منهم حجٰة مستقل
علي ۤ
سائر الخلق فٰليجوز ان يكون حجة عليهم و ليس عنده جميع ما يحتاجون اليه و ا ٰما ما يتفاضلون
فيه فهو
صفحه 3١2
ّللا سبحانه ٰلن معرفة ك ٰل شخص هو كنه ما ظهر له ٰ
ما يخصهم من معرفة ٰ
ّللا سبحانه و تعالي به و
هو حقيقته التي هي آية ربٰه الكبري له و ٰل ريب انه ظهر لمحمد قبل ان يظهر لعلي فعند محمد صلي
ۤ
ٰ
اٰليماء الي طول ذلك الحرف و عرضه و انه
ّللا عليه و آله حرف من العلم ٰليعلمه علي و قد تق ٰدم
ثمانونالف سنة في وقت القدرة من السرمد و ظهر سبحانه لعلي قبل الحسن و للحسن قبل الحسين و
القائم و ۤ
للحسين قبل ۤ
للقائم قبل الثمانية و لهم قبل فاطمة صلي ٰ
ّللا عليهم اجمعين فهم فيما ينتقل و يح ٰول
سواء فانهم ۤ
سواء و ا ٰما ذات الشيء فٰلينتقل الي غيره فافهم و ٰلينافي هذا كونهم ۤ
من العلوم ۤ
سواء آمنا
بالل و ما انزل الي نبيه صلي ٰ
ٰ
ّللا عليه و آله و ما انزل اليهم ٰلنفرٰق بين احد منهم و نحن له مسلمون و
الحاصل ان هذه الحقيقة التي هي آية ٰ
ّللا الكبري و بها التفاضل هي الوجود المعبر عنه بالفؤاد فينبغي
ان يحمل قوله و نورهم علي العقل و ذكرنا في تفسير النور انه هو العقل او الفؤاد لبيان ٰ
ان النور قد
يطلق علي كل واحد منهما و قد يقال للعقل نور و للفؤاد س ٰر كما في بعض اٰلخبار و لو ابقينا الكٰلم

علي اطٰلقه او عمومه و لميخصٰص النور بالعقل امكن حصول الوحدة في الفؤاد و ٰلينافيه التفاضل
كما نقول ٰ
ان النور المتشعشع من السراج واحد حقيقة و ان اختلفت مراتبه باختٰلف القرب الي السراج
ٰ
و ان حملنا اٰلختٰلف علي ترتب بعضهم علي بعض ٰلنا ٰلنريد به اٰل ذلك الترتب الذي ق ٰدر وقته في
السرمد بالنسبة الي الزمان او الدهر ثمانينالف سنة .
قال عليه السٰلم  :خلقكم ٰ
ّللا انوارا فجعلكم بعرشه محدقين ،
قال الشارح (ره) مطيفين اي مستفيضينَ من علمه او ۤ
طائفين بالعرش الصٰوري في اٰلجساد المثالية
كالطواف بالبيت انتهي .
اقول ا ٰما ان ٰ
ّللا تعالي خلقهم
صفحه 3١3
انوارا من نوره قبل ان يخلق شيئا من خلقه فهو معلوم متواتر معني في احاديثهم و ا ٰما انه سبحانه
جعلهم بعرشه محدقين فهو ايضا ٰل اشكال فيه انٰما اٰلشكال في جعلهم بعرشه محدقين بعد ان خلق
العرش فهم قبل خلق العرش يسبحونه في الكان و المكان ام خلق العرش قبل ان يخلقهم فل ٰما خلقهم
جعلهم محدقين بالعرش ام ظهروا مع العرش اي خلقوا مع خلقه فلميظهر العرش في الوجود ٰاٰل بهم او
لميظهروا في الوجود ٰاٰل في العرش ام فيه تفصيل كما يأتي و المعروف من اطٰلقات رواياتهم ان
العرش يطلق و يراد به احد معاني نذكر بعضها يتميٰز بعضها من بعض بالمقام اي بخصوص مقام
ۤ
اٰلشياء و اسبابها و العلم الباطن و اصل مطلع البدع
اٰلطٰلق فيطلق و يراد به الملك و ملكوت
و علم الكيف و الكون و القدر و الحد و اٰلين و المشية و صفة اٰلرادة و علم اٰللفاظ
و الحركات و الترك و علم العود و البَ ْدئ و عرش اٰلحديٰة علي ما اصطلحنا عليه كما هو المفهوم من
فعل و عرش الوحدانية و المثل اٰلعلي بمعني التقدس
اخبارهم من ان اٰلحديٰة المعروفة صفة ٍ
و المثل اٰلعلي بمعني اٰللوهيٰة و الربوبية و الرحمانية والمثل اٰلعلي بمعني هاٰلية الكبري و النبأ
ۤ
اٰلسماء الحسني و الخلق و الرزق و الحيوة و الممات و علي اللٰوح المحفوظ
اٰلعظم و اٰلسم اٰلكبر و
و علي الواح المحو و اٰلثبات و علي كل فرد فيما تحته من اٰلفاعيل و علي محدد الجهات و علي كل
فلك فيما تحته و كل عنصر فيما تحته فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و اليه ترجعون و م ٰما يدل
ٰ
ُ
اباعبدّللا عليه
سألت
صريحا علي تعدد المراد ما رواه في التوحيد باسناده الي حنان بن سدير قال
ب وضع في القرءان
ت كثيرة مختلفة له في كل سب ٍ
السٰلم عن العرش و الكرسي فقال ان للعرش صفا ٍ
صفة علي حد ٍة فقوله ربٰ العرش العظيم يقول الملك العظيم و قوله الرحمه ن علي العرش استوي يقول
علي الملك احتوي و هذا ملك الكيفوفية
صفحه 3١٤
ۤ
اٰلشياء ثم العرش في الوصْ ل متفرٰد من الكرسي ٰلنٰهما بابان من اكبر ابواب الغيوب و هما جميعا
في
غيبان و هما في الغيب مقرونان ٰ
ٰلن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع البدع و منه
اٰلشي ۤاء كلها و العرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف و الكون و القدر و الحد و اٰلين و
المشية و صفة اٰلرادة و علم اٰللفاظ و الحركات و الترك و علم العود و البدئ فهما في العلم بابان
مقرونان ٰلن ملك العرش سوي ملك الكرسي و علمه اغيب من علم الكرسي فمن ذلك قال ربٰ العرش
العظيماي صفته اعلم من صفة الكرسي و هما في ذلك مقرونان ُ
قلت جعلت فداءك فلم صار في الفضل
ۤ
جار الكرسي قال انه صار جاره ٰلن علم الكيفوفيٰة فيه و فيه الظاهر من ابواب البداء و اينيٰتها و حد
ۤ
العلماء و يستدلوا علي
رتقها و فتقها فهذان جاران احدهما حمل صاحبه في الظرف و بمثل صرف

صدق دعواهما ٰلنه يختصٰ برحمته من ۤ
يشاء و هو القو ٰ
ي العزيز فمن اختٰلف صفة العرش انه قال
تبارك و تعالي ربٰ العرش عما يصفون و هما وصف عرش الوحدانية ٰلن قوما اشركوا كما ُ
قلت لك
قال تبارك و تعالي ربٰ العرش ربٰ الوحدانية عما يصفون  ،و قوم وصفوه بيدين فقالوا يد ٰ
ّللا مغلولة و
قوم وصفوه بالرجلين فقالوا وضع رجله علي صخرة بيت المقدس فمنها ارتقي الي السماء َو
وصفوه باٰلنامل فقالوا ان محمدا قال اني وجدت برد انامله علي قلبي فلمثل هذه الصفات قال ربٰ
َ
ٰ
ٰ
العرش يقول رب المثل اٰلعلي عما به مثلوه و لل المثل اٰلعلي الذي ٰليشبهه شيء و ٰليوصف و
ّللا ۤ
ٰليتوهٰم فذلك المثل اٰلعلي و وصف الذين لميؤتوا من ٰ
فوائد العلم فوصفوا ربهم بادني اٰلمثال و
شبٰهوه بالمتشابه منهم فيما جهلوا به فلذلك قال و ما اوتيتم من العلم ٰاٰل قليٰل فليس له شبه و ٰل مثل و ٰل
ۤ
اٰلسماء الحسني التي ٰليس ٰمي بها غيره و هي التي
عدل و له
صفحه 3١٥
ۤ
اسمائه جهٰل بغير علم فالذي يلحد في
وصفها في الكتاب فقال فادعوه بها و ذروا الذين يلحدون في
ۤ
اسمائه بغير علم يشرك و هو ٰليعلم و يكفر به و هو يظن انه يحسن فلذلك قال و مايؤمن اكثرهم ٰ
بالل
ۤ
اسمائه بغير علم فيضعونها غير مواضعها يا َحنَان ان ٰ
ّللا
ٰاٰل و هم مشركون فهم الذين يلحدون في
ان يتٰخذ قوم ۤ
اولياء فهم الٰذين اعطاهم ٰ
تبارك و تعالي ا َمر ْ
ّللا الفضل و خَ صَّهم بما لميخصٰ به غيرهم
ّللا باذن ٰ
ّللا عليه و آله فكان الدليل علي ٰ
فارسل مح ٰمدا صلي ٰ
ّللا عز و ج ٰل حتي مضي دليٰل هاديا فقام
من بعده وصيٰه عليه السٰلم دليٰل هاديا علي ما كان هو د ٰل عليه من امر ربٰه من ظاهر علمه ثم اٰلئمة
الراشدون عليهم السٰلم  ،اقول آخر هذا الحديث الشريف ليس فيه ظاهرا استشهاد علي ما ذكرنا من
امر العرش و انٰما ذكرته لبيان ان المراد بهذا الكٰلم هو بيان بعض ما يطلق عليه العرش من مراتب
اطٰلقاته العليا فان قوله تعالي سبحان ٰ
ّللا ربٰ العرش عما يصفون ان المراد بالعرش هنا المثل اٰلعلي
ۤ
كما ذكر عليه السٰلم و اشار بهذا الكٰلم الي ٰ
ان من دعاه باسمائه الحسني فقد وصفه بما له تعالي من
ۤ
باسمائه التي ظهر بها لمن عرفه بها و هو تأويل قوله الرحمن علي العرش استوي اي
صفاته و س ٰماه
ۤ
ۤ
وصف نفسه لعباده الصالحين بصفاته و س ٰمي نفسه لهم باسمائه عليهم السٰلم ليعرفوه بها و اسماؤه
الٰذين س ٰمي نفسه بها و امر عباده اَ ْن يدعوه بها هم محمد و آله المعصومون صلي ٰ
ّللا عليه و آله و
الحد في
صفاته التي َوصف نفسه بها لمن احب ان يعرفه كما يحبٰ هي وٰليتهم عليهم السٰلم و من َ
ۤ
صفَهُ بوٰلية ۤ
ۤ
اعدائهم التي هي صفات النقص تعالي ٰ
ّللا عن ذلك و س ٰماه باعدائهم
اسمائه تعالي بان َو َ
ۤ
السوءي و زعم ان ٰ
ۤ
ّللا تعالي امر ان يدعي بها فقد اشرك من حيث ٰليعلم ٰلنه اتٰخذ
اٰلسماء
الذين هم
رجاٰل اولياءۤ
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ّللا ۤ
ۤ
اولياء و ٰ ۤ
عدل ع ٰمن جعلهم ٰ
و قد نهي ٰ
ادٰلء
بالبراءة منهم و
ّللا تعالي عن وٰليتهم و اتٰباعهم و امر
َ
بالبراءة من ۤ
ۤ
هادين و امر بوٰليتهم و اتٰباعهم و نهي عن عداوتهم و عن ۤ
اعدائهم
امر
البراءة منهم و َ
فمعني العرش هنا المثل اٰلعلي اي سبحان ٰ
ّللا ربٰ العرش اي ربٰ المثل اٰلعلي الذي هو ما وصف
نفسه به من وٰلية ۤ
اوليائه و س ٰمي نفسه بهم لمن ارا َد ان يدعوه بها اي اُن ٰزهه بهذا الوصف و بهذه
ۤ
ۤ
السوءي الذين هم
اٰلسماء
التسمية عما يصفه الملحدون به من تلك اٰلوصاف القبيحة و س ٰموه بتلك
ۤ
اعدا ُء ۤ
اوليا ِء ٰ
اسمائِه الحسني و هذا المعني الذي ذكرته لك من هذا الحديث صريح ظاهر لمن
ّللا و
خاطبَهُ به ۤ
صلوات ٰ
ُ
ّللا عليهم فاذا كانَ هه َذا المعني الذي هو المثل اٰلعلي الذي هو العرش في
اولياؤه
ۤ
استوائه تعالي
بعض اطٰلقاته كما ذكره الصادق عليه السٰلم في هذا الحديث صريحا و تلويحا فمعني

علي هذا العرش ظهوره تعالي بتلك الع ٰزة المرادة من هذا المثل اٰلعلي و هو العرش هنا و هو قوله
تعالي سبحان ربٰك ربٰ الع ٰزة عما يصفون و لقد اجاد عبدالحميد بن ابيالحديد في هذا المعني بنسبة
معرفته حيث قال في مدح علي عليه السٰلم في قصيدته ۤ
الرائيٰة :
ۤ
ۤ
الجواهر
بريء المعاني عن صفات
** * **
اسماء و ذاتُكَ جوه ٌر
صفاتُكَ
ِ
بالعناصر
تشبيهه
** * ** و يكب ُر عن
يج ٰل عن اٰلَ ْعراض و اٰلين و المتي
۪
ِ
ۤ
يعني ٰ
اسماء ٰلل تعالي و ذاتك جوهر من ٰزهٌ عن صفات الجواهر من اٰلعراض و الوقت و
ان صفاتك
ۤ
ۤ
المكان و الموا ٰد و لهذا قال بعض اعداء الدين منهم ان الشيخ عبدالحميد غ ََٰل في َعلِ ٍّي عليه السٰلم في
ۤ
استوائه علي هذا العرش ايضا
هذين البيتين و انا اقول انٰه قصٰر في هذين البيتين و في غيرهما و معني
ٰ
ظهوره بع ٰزته فيهم حتي تكرٰموا و تقدسوا عن كل ما ليس له سبحانه قال تعالي و لل الع ٰزة و لرسوله و
للمؤمنين و ٰ
لكن المنافقين ٰليعلمون  ،و معني
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شاء كيف ۤ
استوائه علي هذا العرش ايضا ظهوره بهم لمن سواهم بما ۤ
ۤ
شاء ٰلنهم ابوابه الي خلقه و
اعضا ُدهُ لهم و ۤ
وسائله اليه و قد تق ٰدم ٰ
ان المثل اٰلعلي بمعني هاٰلية و الدليل و بمعني التقدس كما ذكرنا
باعتبار و ما ذكرنا مما اشير اليه في الحديث صريحا و
هنا و في ك ٰل واح ٍد اطٰلق العرش يصدق عليه
ٍ
ۤ
باعتبار كل واحد قد كتبت عليه اسماؤهم عليهم السٰلم و
تلويحا و من غيره م ٰما يطلق عليه العرش
ٍ
ّللا صلي ٰ
ّللا عليه و آله قال سمعت رسول ٰ
ّللا صلي ٰ
روي عن ابيسلمن راعي رسول ٰ
ّللا عليه و آله
ۤ
السماء قال لي الجليل جل جٰلله آمن الرسول بما انزل اليه من ربه ُ
قلت و
يقول ليلة اسري بي الي
قلت خيرها قال علي بن ابيطالب ُ
المؤمنون قال صدقتَ يا محمد من خلٰفتَ في امتك ُ
قلت نعم يا ربٰ
ُ
قال يا محمد اني اطٰ ُ
فشققت لك اسما من اسمي فٰلاذكر في
لعت الي اٰلرض اِطٰٰلعة فاخترتك منها
ُ
ُ
موضع ٰاٰل ُذ ِكرْ تَ معي فانا المحمود و انت محمد ثم اطٰ ُ
لعت الثانيةَ
شققت له اسما
فاخترت منها عليٰا و
موضع ٰاٰل ذكر معي فانا اٰلعلي و هو علي يا محمد اني خلقتُك و
من اسمه ۤائي ( اسمي ظ ) فٰلاذكر في
ٍ
ُ
خلقت عليا و فاطمة و الحسن و الحسين و اٰلئمة من ولده من سنخ نوري من نوري ( من نور ظ ) و
ُ
فرضت وٰليتكم علي اهل السموات و اهل اٰلرض فمن قبلها كان عندي من المؤمنين و من جحدها كان
عندي من الكافرين يا محمد لو ان عبدا من عبيدي عبدني حتي ينقطع او يصير كالشن البالي ثم اتاني
ُ
ماغفرت له حتي يق ٰر بوٰليتكم يا محمد تحب ان تراهم قلت نعم يا ربٰ فقال لي التفت عن
جاحدا وٰليتكم
ُّ
يمين العرش فالتفت و اذا انا بعلي و فاطمة و الحسن و الحسين و علي بن الحسين و محمد بن علي و
جعفر بن محمد و موسي بن جعفر و علي بن موسي و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن
ضحضاح من نور قيام يصلٰون
علي و المهدي في
ٍ
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ۤ
هؤٰلء الحجج و انه يعني المهدي عليه
و هو في وسطهم يعني المهدي كأنه كوكب درٰي فقال يا محمد
ٰلوليائي و المنتقم به من ۤ
ۤ
اعدائي ه  ،اقول قد بيٰن في هذا الحديث معني كتابتهم
السٰلم الحجة الواجبة
ۤ
ٰ
نور قياما يصلون ٰ
ٰلن
علي العرش و علي اٰلشياء و معني كونهم محدقين هو كونهم في
ضحضاح من ٍ
ٍ
ٰ
باحهم ٰل اثبات حقيقتهم ٰلنها فوق مراتب الصور و
المراد بكتابتهم اثبات صورهم و
اشباحهم اَوْ في اَ ْش ِ
ِ
ۤ
ٰ
اٰلشباح و معني الضحضاح هو سنا ُء النور و المراد به نور شفافيٰة العرش و صقالته التي تنطبع فيه
الصور و اٰلشباح كما تري في المرءاة ٰ
ٰلن الصور انٰما تظهر في صقالتها و هو ضحْ ضاح من نورها
ضحضاح من نور العرش ٰ
ٰلن العرش حقيقتهم هنا و له اطٰلق
و شفٰافيٰتها و انٰما ظهرت صورهم في
ٍ

رقائقهم و صورهم و ۤ
آخر و هو عبارة عن معانيهم و ۤ
طبائعهم و هذه اٰلربعة اٰلشياء هي اركانُهُ
فالعرش كالشجرة و اٰلركان كاصلها و اغصانها و هذه الصور ضحضاح بالنسبة الي تلك الحقيقة و قد
اشار علي بن الحسين عليه السٰلم الي هذه اٰلركان كما رواه في التوحيد عنه عليه السٰلم قال ان ٰ
ّللا
ۤ
الهواء و القلم و النور ثم خلقه من انوار
عز و جل خلق العرش ارباعا لميخلق قبله ٰاٰل ثٰلثة اشياء
مختلفة فمن ذلك النور نور اخضر اخضرت منه الخضرة و نور اصفر اصفرٰت منه الصفرة و نور
ق
احمر احمرٰت منه الحمرة و نور ابيض و هو نور اٰلنوار و منه ضوء النٰهار ثم جعله سبعينالف طب ٍ
ت
غلظ كل طبق كا ٰول العرش الي اسفل السافلين ليس من ذلك طبق ٰاٰل يسبح بحمد ربٰه و يق ٰدسه باصوا ٍ
للسان منها فاسمع شيئا مما تحته لهدم الجبال و ۤ
المدائن و
مختلفة و اَ ْل ِسنَ ٍة غير مشتبه ٍة و لو اذن
ٍ
ۤ
المٰلئكة ما
الحصون و لخسف البحار و ْلهلك ما دونه له ثمانية اركان علي كل ركن منها من
ٰليحصي عددهم ٰاٰل ٰ
ّللا عز و جل يسبٰحون الليل و النهار ٰليفترون
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ۤ
الكبرياء و العظمة و
و لو حسَّ شيء مما فوقه ما قام لذلك طرفة عين بينه و بين اٰلحساس الجبروت و
وراء هذا مقال ه  ،اقول ۤ
القدس و الرحمة و العلم و ليس ۤ
بناء علي ما قرٰرنا مرارا ٰ
ان العرش في هذا
ۤ
الهواء الذي هو العمق اٰلكبر و القلم الذي هو الوجود المسمي
الحديث ثالث رتبة للحقيقة المحمدية و
ۤ
ۤ
باعتبار انه اٰلسم المربٰي و هو اسمه البديع
بالماء اٰلول الحامل للعرش و كان عرشه علي الماء و هذا
ٍ
و النور هو الدواة اٰلولي و ارض الجرز او هو ۤ
الماء الحامل للعرش ثاني مرتبة للحقيقة المح ٰمدية و
اٰلولي نفس المشيٰة و صورتها و عالم فاحببت اَ ْن اُ ْع َرف و اٰلنوار اٰلربعة اعني اٰلبيض معانيهم و
طبائعهم و اٰلصفر ۤ
اٰلحمر ۤ
رقائقهم و اٰلخضر اشباحهم و صورهم هي الخامسة من مراتب العرش ان
جعلنا قوله ثم خلقه بمعني جعله و ان جعلناه تفسيرا لٰلول كان مرتبة رابعة للعرش و ضمير ثم جعله
ضمير العرش و هذه اٰلطباق و هذه اٰللسن مظاهر تلك اٰلشباح و شؤنها تسبح ٰ
ّللا و تق ٰدسه و تعبده
ۤ
ۤ
فضائلهم و هو تأويل قوله تعالي و ان من شيء ٰاٰل يسبٰح بحمده اي بحمد ٰ
ّللا يعني
بالثناء عليهم و نشر
ّللا بنشر ۤ
يسبٰح ٰ
مدائحهم علي الواح الموجودات و قوله و بينه اي بين الشيء من كل ما دون العرش الي
ۤ
الثري من جميع اٰلفراد و بين احساسه بشيء من تلك اٰلنوار الذي هو علة فنائه و
ۤ
اضمحٰلله الجبروت اي العقول ۤ
الحائلة بتعقٰلها لمعانيها عن اٰلحساس بتلك اٰلنوار و الكبرياء من
عجائب الملك الدالة علي القدرة و هي اعظم ۤ
ۤ
حائل بينه و بين اٰلحساس بتلك اٰلنوار و العظمة من اشعٰة
الملكوت المانعة من اٰلحساس بتلك اٰلنوار و القدس الظاهر من نطق السنة الحوادث بشهادة ۤ
نقائِصها و
فقرها كذلك و الرحمةالظاهرة بالحيوة التي هي الحجاب اٰلعظم كذلك و العلم الذي تحصل منه هذه
المراتب الخمس
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في كل شيء بنسبته و هو اش ٰدها و اغلظها و لهذا قال عليه السٰلم و ليس ور ۤاء هذا مقال و م ٰما يدل
ۤ
اسماءهم مكتوبة علي كل شيء احاديث ٰلتكاد تنضبط من الفريقين و لميوجد حديث يشتمل
علي ان
ۤ
علي جميع اٰلشياء اجماٰل فضٰل عن التفصيل لكنها متفرقة في اٰلحاديث و لنورد منها واحدا و به
ٰ
ار قال ُ
عبدّللا عليه
قلت ٰلبي
يعرف َم ْن َ
عرف و هو ما رواه في اٰلحتجاج عن القاسم بن معوية بن ع ٰم ٍ
ۤ
ٰ
ٰ
هؤٰلء يروون حديثا في معراجهم انه ل ٰما اسري برسول ّللا صلي ّللا عليه و آله رأي علي
السٰلم
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
العرش ٰل اله اٰل ّللا محمد رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله ابوبكر الصديق فقال ه
سبحن ّللا غيٰروا ك ٰل
ّللا عز و جل ل ٰما خلق العرش كتب علي ۤ
ٰ
قلت نعم قال ان ٰ
ٰ
شيء حتٰي هذا ُ
قوائمه ٰل اله اٰل ّللا محمد

ّللا عز و جل ۤ
الماء كتب علي مجراه ٰل اله اٰل ٰ
ّللا علي اميرالمؤمنين و ل ٰما خلق ٰ
رسول ٰ
ّللا محمد رسول
ّللا عز و جل الكرسي كتب علي ۤ
ّللا محمد رسول ٰ
قوائمه ٰل اله ٰاٰل ٰ
ّللا علي اميرالمؤمنين و ل ٰما خلق ٰ
ٰ
ّللا
ّللا محمد رسول ٰ
ّللا عز و جل اللوح كتب فيه ٰل اله اٰل ٰ
علي اميرالمؤمنين و ل ٰما خلق ٰ
ّللا علي
ّللا محمد رسول ٰ
ّللا عز و جل اسرافيل كتب علي جبهته ٰل اله ٰاٰل ٰ
اميرالمؤمنين و ل ٰما خلق ٰ
ّللا علي
ّللا محمد رسول ٰ
ّللا عز و جل جبرئل كتب علي جناحيه ٰل اله ٰاٰل ٰ
اميرالمؤمنين و لما خلق ٰ
ّللا علي
ّللا محمد رسول ٰ
ّللا عز و جل السموات خلق علي اكنافها ٰل اله ٰاٰل ٰ
اميرالمؤمنين و ل ٰما خلق ٰ
ّللا علي
ّللا محمد رسول ٰ
ّللا عز و جل اٰلرضين كتب في اطباقها ٰل اله ٰاٰل ٰ
اميرالمؤمنين و لما خلق ٰ
ّللا علي
ّللا محمد رسول ٰ
ّللا عز و جل الجبال كتب في رؤسها ٰل اله ٰاٰل ٰ
اميرالمؤمنين و ل ٰما خلق ٰ
ّللا علي
ّللا محمد رسول ٰ
ّللا عز و جل الشمس كتب عليها ٰل اله ٰاٰل ٰ
اميرالمؤمنين و لما خلق ٰ
ّللا علي
ّللا عز و جل القمر كتب عليه ٰل اله ٰاٰل ٰ
اميرالمؤمنين و ل ٰما خلق ٰ
ّللا
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ّللا علي اميرالمؤمنين و هو السواد الذي ترونه في القمر فاذا قال احدكم ٰل اله اٰل ٰ
محمد رسول ٰ
ّللا
ّللا فليقل علي اميرالمؤمنين ولي ٰ
محمد رسول ٰ
ّللا (ص) اقول قد د ٰل هذا الحديث و امثاله علي ان
ۤ
اسماءهم مكتوبة علي كل شيء و العنوان في ذكر الكتابة انما هو للعرش و قد اشرنا الي ان ك ٰل شيء
يطلق عليه اسم العرش باعتبار و ذكر هذا الحديث و غيره لخصوص علي اميرالمؤمنين عليه السٰلم
ٰليدل علي التخصيص بل احاديثهم الصحيحة علي ان كلما يجري لواحد منهم يجري هلٰلخر هذا في
الظاهر و اما في الباطن فالمراد باميرالمؤمنين هو علي عليه السٰلم و اٰلئمة ٰاٰل في امرة المؤمنين فانها
ّللا من تس ٰمي بها غيره من جميع الخلقفقوله عليه السٰلم خلقكم ٰ
ّللا عليه و لعن ٰ
ٰلتصح لغيره صلوات ٰ
ّللا
انوارا فجعلكم بعرشه محدقين يريد به ما اشرنا لكم من الكتابة ككتابة الصورة في المرءاة و النور في
السراج و الحركة في المتحرك و القوة في ذي القوة و اٰلدراك في ذي اٰلدراك و الطعم في ذي الطعم
ۤ
الصائت و منه و ما اشبه ذلك و في اٰلختصاص عن سماعة قال كنت
و الحيوة في الحي و الصوت في
ۤ
ٰ
ٰ
عبدّللا عليه السٰلم فارعدت السماء و ابرقت فقال ابوعبدّللا عليه السٰلم اما انه ما كان من امر
عند ابي
ٰ
هذا الرعد و من هذا البرق فانه من امر صاحبكم فقلنا من صاحبنا قال اميرالمؤمنين صلوات ّللا و
ۤ
سٰلمه عليه ه  ،اقول و قد اشرنا فيما تقدم و دلٰت عليه احاديثهم انهم يظهرون في الصور كيف ما شاؤا
باشباح ِهم و
و هذا الظهور في ك ٰل شيء لكلِّ شيء ففي العرش كونهم محدقين به ظهورهم فيه
ِ
باللِ و بايجا ِد ٰ
بايجاداتهم و تأثيراتهم ٰ
ق و حيوة و ممات فافهم ،
ق و رز ٍ
ّللا و صنعه لما صنع بهم من خل ٍ
و اما كونهم انوارا فهو معلوم و قد تقدم بعض اٰلشارة الي ذلك و مل ٰخص
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ان المراد باٰلنوار اٰلنوار الوجوديٰة يعني ان ٰ
البيان ٰ
ّللا سبحانه خلقهم من النور لميكن فيهم شيء من
الماهيٰة و اٰلنيٰة اٰل ما يق ٰوم به الوجود تق ٰوم الظهور في اصل وجودهم و كذا في وجوداتهم الشرعية فهم
انوار ٰل ظلمة فيهم ٰل في اكوانهم ال ُوجودية و ٰل في اكوانهم الشرعيٰة ٰ
ٰلن اٰلكوان مطلقا ٰلتتق ٰوم ٰاٰل
بمق ٰو ٍم من اٰلعيان ٰ
المقوم بكسر
ٰلن ظهورها يتوقٰف علي شيء من اٰلنيٰة تتخصَّصُ به و هذا الشيء
ِّ
ٰ
المقوم
الواو و ان كان ظلمة في حقيقته اٰل انه بالنسبة الي نورية ذلك الكون و قوته و سعته يكاد ذلك
ِّ
بكسر الواو يضمح ٰل و يفني في نفسه و ا ٰما في حكمه فليس له ذك ٌر و ٰل اعتبار له ۤ
ۤ
لفنائه و استيٰلء
وائب و ۤ
اٰلنوار العظيمة عليه فٰليكون نور في اٰلمكان اخلص في النوريٰة من جميع ال ٰش ۤ
النقائص منهم
بعد المشيٰة فلذا قال عليه السٰلم خلقهم ٰ
ّللا انوارا فافهم ما اشرنا اليه و محدقين اي مطيفين يعني

محيطين بالعرش اما بمعني انهم مكتوبون علي كل جه ٍة من جهات العرش بحيث يصدق عليهم انهم
محيطون به حقيقة باٰلجتماع او التفريق و ا ٰما بمعني ٰ
ان كل واحد علي اٰلنفراد حامل للعرش و ا ٰما
ٰ
بمعني استنارته بانوارهم او بمعني انٰهم المظهرون لما اودع ّللا فيه ٰلنٰه خزانة الفيض و هم الخزنة و
الحفظة و هم المفاتيح او انٰهم الخازنون باذن ٰ
ّللا تعالي فيه او عندهم لما ظهر به من صفة رحمانيته فيه
و من اثرها الذي به قام كل شيء او بمعني انٰهم مستفيضون من علمه مما ظهر به فيه قال الشارح (ره)
او ۤ
طائفين بالعرش الصوري في اٰلجساد المثالية كالطواف بالبيت انتهي  ،اقول يجوز ان يكون بمعني
طوافهم بالعرش المعنوي العقلي علي المعاني التي ذكرناها كلها و بالعرش الروحي و النفسي و
الطبيعي و الهيوٰلني و المثالي و الجسمي و الجسماني و في كلها علي المعاني المذكورة كلها ٰاٰل ان
الطواف في المعنوي معنوي و في الصوري صوري
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لخزائنه و خزن ۤ
ۤ
نفائسه فيه و
و هكذا كل شيء بحسبه ٰلن التحصيل من شيء و الحفظ له و الفتح
الحمل له و اٰلنفاق علي الغير مما خزن فيه و ما اشبه ذلك طواف به و كذا اذا كان المراد بالعرش
قلبهم او ذاتهم او ذاتياتهم اوْ ظاهرهم او افعالهم و تخصيص طوافهم بالعرش الصوري و في اٰلجساد
المثالية غفلة او قصو ٌر في معرفتهم .
قال عليه السٰلم  :حتي َم ٰن علينا بكم ،
ۤ
قال الشارح (ره) بان جعلكم ائِمتَ هنا  .اقول قد ثبت انهم النعمة الكبري و آٰلء ٰ
ّللا العظمي علي ك ٰل من
سواهم في كل مقام و ل ٰما خلقهم ٰ
ّللا سبحانه في التعين اٰل ٰول حيث احبٰ ان يعرف بان يعرفوه بما
ۤ
عرٰفهم من نفسه و ان يعرفه من سواهم بهم و بسبيل معرفتهم جرت حكمته علي ان خلق ما شاء من
خلقه علي ما هم عليه فخلقهم ليس معهم شيء من الخلق فبقوا يوحٰدونه الف دهر قبل ان يخلق شيئا
دهر و هم اذ ذاك يوحٰدونه و يعبدونه بتوحيده صاعدين و يعبدونه و
غيرهم و في رواية الف ِ
الف ٍ
ۤ
يوحدونه بعبادته نازلين الي ان خلق لهم اهل محبٰته و طاعته من اٰلنبياء و المرسلين و اتباعهم من
المٰلئكة ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
الحافين حول عرشه و َم ْن منهم علي
بصنائِعه و افعاله من
الصافٰين المسبحين
المؤمنين و من
ۤ
ۤ
َ
َ
ْ
َ
ارجاء سمواته و ارضيه و سائر خلقه فاشهدهم امر َمن خلقهُ ْم ِٰلجْ لهم و انهَي اليهم العلم بهم و جعلهم
ضا ُدهُ ْم الي ك ٰل خَ ي ٍْر ِم ْن َس هعا َد ِة ال ٰدنيا و هاٰلخرة بحيث ٰليسعد من س ِعد
الهداة لهم الي ما فيه نجاتهم و اَ ْع َ
ٰاٰل ب ِه ْم و ٰليشقي من شقي ٰاٰل بمخالفتهم و ترك متابعتهم فبفضل وجودهم اوجد ٰ
ّللا من سواهم و بفاضل
عقلهم عقلوا و بهداهم اهتدوا و بمتابعتهم نجوا من الهلكات و بهم يرزقون و بهم تقبل اعمالهم و يدفع
عنهم ما يكرهون من البٰليا الٰتي استحقٰوها باعمالهم فهم اصل كل خير و بهم يدفع كل ش ٰر
صفحه 32٤
فٰل منٰةَ اعظم من منٰ ِة ٰ
ّللا تعالي بهم علي عباده المؤمنين فقول الشارح (ره) بان جعلكم ائ ٰمتنا يمكن ان
يراد منه كلٰما اشرنا اليه فان اراد ذلك فبها و ٰاٰل فقد ذكرنا لك فيما اشرنا اليه اصول المنن الٰذين تن ٰزلوا
ۤ
الجزاء و المعاد الي ان
ٰلصٰلح انعامهم في دار التكليف و ليستع ٰدوا فيها بالزاد المبلٰغ الي دار
بها
ِ
ٰ
دار قراره التي ٰليظعن عنها و هو تأويل قوله تعالي و ّللا جعل لكم من بيوتكم سكنا
يستق ٰر ك ٰل شيء في ِ
ٰ
و جعل لكم من جلود اٰلنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم و يوم اقامتكم و من اصوافها و اوبارها و
النار
اشعارها اثاثا و متاعا الي حين و كذلك اذا استقر الفريقان المؤمنون في الجنٰة و الكافرون في
ِ
ق ٰدروا ٰلهل الدارين مقتضي اعمالهم من ثمار امثالهم م ٰما ٰليتناهي من فيض الفضل و قدر ال َع ْد ِل فقد
من ٰ
ٰ
ذكرنا الذي ٰل نهاية له الي آخر ذكرنا التي ٰل غاية له فافهم .
ّللا علينا بهم من ا ٰول ِ

ت اذن ٰ
ّللاُ ان ترفع و يذكر فيها اسمه ،
قال عليه السٰلم  :فجعلكم في بيو ٍ
ه
ه
قال الشارح (ره) اشارة الي ان هذه اٰليات التي بعد آية النور وردت فيهم كما ان اٰليات التي بعدها
وردت في ۤ
اعدائهم كما ورد في اٰلخبار المتكثرة و المراد بالبيوت البيوت المعنويٰة التي هي بيوت العلم
و الحكمة و غيرهما من الكماٰلت و الذكر فيها كناية عن اٰلستفاضة منهم او الصوريٰة التي هي بيوت
النبي صلي ٰ
ّللا عليه و آله و اٰلئمة عليهم السٰلم في الحيوة و مشاهدهم بعد الوفاة انتهي .
اقول يجوز ان تكون المراد ٰ
ان تلك اٰلنوار التي كانت محدقة بعرشه انزلها في هذه اٰلجساد الشريفة و
ٰ
هي بيوت تلك اٰلنوار و مخازنها التي اذن ان يرفع شأنها و يعلي قد ُرهَا علي ما سواها بما ح ٰل فيها من
تلك اٰلنوار
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ُ
مخزن فالنور العقلي في الدماغ و هو
ساكن تلك اٰلنوار ك ٰل نور في
و انٰما كانت اٰلجساد بيوتا ٰلنٰها َم
ٍ
رأس القلب و َمساكن احساسه و النور النفسي في الصٰدر اي صدر القلب و وجهه الخيال و النٰور
ۤ
الهواء الذي بينهما و النور الطٰبيعي تحت الصدر في الدخان الحامل
الروحي بين الصدر و الدماغ في
للروح الحيواني و النور الما ٰدي في الدم اٰلصفر في الجانب اٰليسر من القلب الصنوبري و تلك اٰلنوار
هي النجوم المذكورة في قوله تعالي فٰلاقسم بمواقع النجوم و هذه البيوت هي مواقعها يعني انٰها تتعلق
ت جعلها بيوتا و
بتلك اٰلجساد و يجوز ان يكون المراد بالبيوت هي تلك اٰلنوار و معني جعلها في بيو ٍ
هو كناية عن تن ٰزلها و جمودها و ظهورها كما تقول نزل المطر في الثلج اي جمد فكان ثلجا و يشير الي
هذا المعني ما رواه في الكافي عن الصادق عليه السٰلم و قد تق ٰدم و هو في قوله وصل ٰ
ّللا طاعة ولي
امره بطاعة رسوله و طاعة رسوله بطاعته فمن ترك طاعة وٰلة اٰلمر لميطع ٰ
ّللا و ٰل رسوله و هو
ّللا خذوا زينتكم عند كل مسجد و التمسوا البيوت التي اذن ٰ
اٰلقرار بما انزل من عند ٰ
يذكر
ّللا ان ترفع و
َ
ۤ
فيها اسمه فانه قد خبٰركم انهم رجال ٰلتلهيهم تجارة و ٰل بيع عن ذكر ٰ
ّللا و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و اٰلبصار الحديث  ،فانه قال عليه السٰلم و التمسوا البيوت يعني بها
ّللا تعالي قد خبٰركم انهم رجال ۤ
البيُوت المذكورة في هاٰلية و في هذه الزيارة ثم قال فانه يعني ٰ
اٰلية و هذا
صريح في الم ٰدعي لمن َوعَي و هذا علي ۤ
قراءة من لميقف علي اسمه و قرأ يسبٰح بالبناء للمفعول و
وقف علي هاٰلصال و يبتدئ بقوله رجال اي هم رجال فاخبر الصادق عليه السٰلم ان رجال خبر و ان
المبتدأ الذي هو هم يعود اي البيوت ٰلنه عليه السٰلم قال التمسوا البيوت التي اذن ٰ
ّللا ان ترفع و يذكر
فيها اسمه ثم قال عليه السٰلم فانه يعني ٰ
ّللا تعالي
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قد خبٰركم انهم يعني البيوت رجال و هذا ظاهر صريح صحيح فانه كثير اٰلستعمال في القرءان و في
كٰلم سادات الزمان عليهم السٰلم مثل و أتوا البيوت من ابوابها و مثل قوله تعالي و تلك القري اهلكناهم
ل ٰما ظلموا فقد س ٰمي الرجال قري و سماهم بيوتا و س ٰماهم ابوابا و مثل ذلك قوله تعالي ان ا ٰول بيت
امام وضع حجة و اماما للناس لَٰلمام الذي وضع اي ُولِد ببكة اي وضعته امه في
وضع للناس اي ا ٰول ٍ
ٰ
وسط الكعبة و هو علي بن ابيطالب اميرالمؤمنين و سيد الوصيٰين صلوات ّللا عليه ٰلنه ا ٰول خليف ٍة
ّللا صلي ٰ
ب اماما و هاديا للناس بعد رسول ٰ
ّللا عليه و آله فابانَه ع ٰمن يلتبس به عند الجهٰال بقوله
ص َ
نُ ِ
تعالي للٰذي ببكة اي وضع ببكة مباركا له في ذرٰيته الطيبين عليهم السٰلم و هدي للعالمين كما قال
تعالي انما انت منذر و لكل قوم هاد  ،فيه آيات بيٰنات اي فيه اٰلئمة اٰلطهار عليهم السٰلم آيات بي ٌ
ٰنات و
هو قوله تعالي سنريهم آياتنا في هاٰلفاق و في انفسهم قال الصادق عليه السٰلم و قد تق ٰدم مكررا قال عليه

ي آية في هاٰلفاق غيرنا اراها ٰ
السٰلم فا ٰ
ّللا اهل هاٰلفاق و قال عليه السٰلم و قال و مانريهم من آية ٰاٰل هي
ٰ
اكبر من اختها فاي آية اكبر منا الحديث  ،فهذا من معني بيٰنات و قوله مقام ابراهيم هو قول ّللا عز و
ق في هاٰلخرين و هم اٰلئمة عليهم السٰلم و قوله تعالي و
جل حكاية عن دعوته و اجعل لي لسان صد ٍ
جعلها اي ابراهيم كلمة باقية في عقبه و هم الدعوة و الكلمة الباقية في عقبه الي يوم القيمة و في الكافي
ۤ
عن الباقر عليه السٰلم ان قتادة قال له ٰ
ُ
الفقهاء و قدامهم فمااضطرب قلبي ق ٰدام
جلست بين يدي
وّللا لقد
واح ٍد منهم ما اضطرب ق ٰدامك فقال له اتدري اين انت انتَ بين يدي بيوت اذن ٰ
ّللا ان ترفع الخ هاٰلية ،
هۤ
ّللا ۤ
فداءك ٰ
وّللاِ جعلني ٰ
اولئك فقال له قتادة صدقتَ ٰ
وّللا ما هي بيوت حجارة و ٰل
فانت ثَ ٰمتَ و نحن
طين اقول و قد تقدم ان البُيوت تطلق عليهم و علي وٰليتهم
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و يجوز ان يكون المراد بالبيوت المساكن الظاهرة و المشاهد المن ٰورة كما ذكره الشارح (ره) و يدل
ۤ
اٰلنبياء و بيت علي (ع) منها و روي من
عليه ما رواه القمي عن الباقر عليه السٰلم هي بيوت
ۤ
ۤ
اٰلنبياء و الرسل و الحكماء و ائمة الهدي رواه في اكمالالدين و
افاضلها و عنه عليه السٰلم هي بيوتات
ِ
ّللا عليه و آله  ،و قوله (ع) اذن ٰ
في الكافي عن الصادق عليه السٰلم هي بيوت النبي صلي ٰ
ّللا ان
ّللا برفع شأنها و تعظيمها و ۤ
ترفع يراد باٰلذن المعني الظاهري و هو اٰلمر يعني امر ٰ
بنائها و المراد
ۤ
بالبناء عمارتها ٰل رفع بنيانها و تعليته في الصورة اذ ٰل فائدة فيه ٰاٰل اذا اقتضي الحال توقٰف التعظيم
عليه فانه يدخل في اٰلمر به هذا اذا اريد بها المساكن الظاهرة و المشاهد المن ٰورة و لو اريد بها انوارهم
و ۤ
حقائقهم كما تقدم او اجسامهم كذلك كان اٰلمر بتعظيمها و رفع شأنها واجبا في الحكمة فهو اولي ٰلنه
هو المقصود بالذات و اما تعظيم المشاهد و المساكن فانٰما هي بالعرض و اذا اريد باٰلذن المعني
ۤ
الرخصة لذلك في ظهوره في
القضاء و الحكم اي ايجاد ذلك في اللوح المحفوظ و
الباطني فهو القدر و
َ
ۤ
ۤ
اٰلكوان و اٰلعيان الوجودية و في اٰلكوان و اٰلعيان الشرعية سواء اريد بالبيوت الحقائق ام اٰلنوار ام
اٰلجسام ام البيوت التي هي المساكن الظاهرة و المشاهد المن ٰورة فانه سبحانه قد قدر و قضي و امضي
ما حكم و حتم بما سمعتَ منها و رأيتَ و ما لمتسمع و لمتر حتي كان من ذلك ما نصٰ تعالي علي
تكوينه و كونه في محتوم حكمه مما كان و ما يكون في قوله تعالي يريدون ليطفئوا نور ٰ
ّللا بافواههم و
ٰ
ّللا متم نوره و لو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و لو
ۤ
كرهالمشركون و هو قوله الحق الكائن الذي ٰل مر ٰد له من ٰ
ّللا ،
و قوله عليه السٰلم و يذكر فيها اسمه اقتباس من هاٰلية و بيان للمراد منها
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و المراد من الذكر الفعل و التلقٰي و القول و العمل بالجنان و اللسان و اٰلركان و المراد من اٰلسم
صفة مستحق التسبيح و التقديس و التحميد و التهليل و التكبير و ما اشبه ذلك من الدال علي اٰلسم و
ّللا و سبحن رب السموات و اٰلرض ۤ
الصفة كسبحن ٰ
سواء كان باللسان في المقال ام بالطبيعة في الحال
ام بالجنان في اٰلعتقادات و المراقبات و التلقيات ام باٰلركان في اٰلعمال فكل واح ٍد من الذكر و اٰلسم
ۤ
منه تمكين و تم ٰكن و ايجا ٌد و شر ٌ
قضا ٍء و
قدر و
ع وجودي و وجود كوني فعلي و انفعالي و حكم في ٍ
ۤ
قضاء و
امضاء و عمل و قول و حال و وجود شرعي فعلي و انفعالي و حكم تكليفي و حكم في قدر و
ۤ
امضاء و عمل و قول و حال و ك ٰل واح ٍد من الشرع الوجودي و من الوجود الكوني و من الوجود
الشرعي و الحكم التكليفي تجري فيه الحكمة و العناية اٰللهية علي جهتين احديهما انه يأمر و يريد
اٰلمر به و وقوع متعلقه و هو واقع ۤ
كائن و كذا نهي و يريد النهي عنه و عدم وقوع متعلٰقه و هو ايضا

غير واقع و ثانيتهما انه يأمر و يريد اٰلمر به و ٰليريد وقوع متعلقه و هو غير واقع و ينتهي و يريد
وقوع متعلٰقِ ۪ه و هو واقع و هذان الحكمان لمشيته و ارادته في امره و نَ ْهيِ ۪ه
النهي عنه و ٰليريد عد َم
ِ
جاريَان في الكون الوجودي و شرعه و في الكون الشرعي و وجوده في المراتب السبعة باعتبار
ۤ
القضاء و اٰلذن و اٰلجل و الكتاب فالتمكين لطف الفاعل و هو
متعلقاتها المشية و اٰلرادة و القدر و
ۤ
عرشه الذي يظهر عليه بالعلٰة الفاعلية و هو استوا ُؤه عليه و التمكن قدرة القابل و هي كرسيٰه و ظاهر
علمه تعالي و هو الذي وسع ذلك العرش و اليه اٰلشارة بما رواه في التوحيد عن زرارة قال سألت
دّللا عليه السٰلم عن قول ٰ
اباعب ٰ
ّللا عز و جل وسع كرسيٰه السموات و اٰلرض السموات و اٰلرض
وسعن الكرسي ام الكرسي وسع السموات و اٰلرض فقال بل الكرسي
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وسع السموات و اٰلرض و العرش و كل شيء في الكرسي ه  ،و اٰليجاد هو العلٰة الفاعلية و هو فعله
ص ْنعهُ و هو ٰل علٰة له و
تعالي قال علي عليه السٰلم في خطبته المعروفة باليتيْمة علٰةُ ما صنع ُ
الوجود الكوني فعل و هو ۤ
مادة الموجود و انفعال و هو صورة الموجود فالوجود هو المادة و الماهية
هي الصورة ۤ
فالمادة من التمكين و الصورة من التمكن فالفعل هو العلة الما ٰدية و هو المقبول و اٰلنفعال
الكائن منها في خلقه الثاني ۤ
هو العلٰة الصوريٰة و هو القابل و الحكم في ۤ
سواء طابقت اٰلرادة الرضا ام
ۤ
ۤ
امضاء و اذن و اجل و كتاب و العمل من الفاعل تمكين و صنع و قول و من
قضاء و
خالفت في قدر و
المفعول تمكن و قول و قبول و القول من الفاعل سؤال و صنع و عمل و من المفعول جواب و فعل و
طارهَا و
امتثال و الحال من الفاعل وقوع فعله و تعلٰقه بمفعوله و من المفعول تعلق اٰلطوار باَوْ ِ
الوجود الشرعي فعل و هو اٰلمر و النهي الذاتيٰان و العرضيٰان و ذلك ۤ
مادة الثواب و العقاب و توابعهما
ِ
في التتميم و التكميل و انفعال و هو القبول و اٰلمتثال و العمل المطابق لٰلمر و النهي او عدم القبول و
عدم اٰلمتثال و العمل المخالف لٰلمر و النهي و ذلك صورة الثواب و العقاب و توابعهما في التتميم و
التكميل و له تمكين و تم ٰكن و ايجاد كما في الوجود الكوني قال تعالي فمن يرد ٰ
ّللا ان يهديه يشرح
ۤ
ص ٰع ُد في السماء كذلك يجعل ٰ
صدره لٰلسٰلم و من يرد ان يضلٰه يجعل صدره ضيٰقا حرجا كأنما ي ٰ
ّللا
الرجس علي الٰذين ٰليؤمنون و هذا صراط ربٰك مستقيمايخلق بالعمل الموافق ٰلمره و نهيه الثواب علي
صورة ذلك العمل و يخلق بالعمل المخالف ٰلمره و نهيه العقاب علي صورة ذلك العمل و هذا صراطه
المستقيم و ٰليظلم ربك احدا و قالوا قلوبنا غلف بل طبع ٰ
ّللا عليها بكفرهم و الحكم التكليفي الذي هو
مادة الثواب مع الموافقة و العقاب مع المخالفة امر و نهي ذاتيان لوجود الغاية التي ٰلجلها جري
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التكليف في كل فرد من افرادهما و عرضيٰان قسمان ما كان مت ٰمما فكالذاتيٰين ٰاٰل انه تابع فهو
عارض و ما كان مك ِمٰل فقد توجد الغاية في بعض افراده و قد ٰلتوجد و هو قسمان احدهما ما ُش ِر َع
ت و قد خرج و ثانيهما ما
لوجودها في بعض افراده و هو الموظف المستدرك عند فواته ٰاٰل اِ َذا َكان للوق ِ
اٰلستدراك ٰلنه و ان وجد في بعض افراده تلك الغاية علي جهة
شرع لمحض التكميل و ليس من حقه
َ
ٰ
اٰلتفاق او ٰلنه من مك ٰمٰلت القابل لها فقد يكون له مدخل في ذلك في الجملة اٰل انه ليس بمراد علي جهة
الطلب و اما اٰلباحة فما كان منها فيه الرخصة باصل الخلق لٰلمتنان و مصالح النظام فعمل العامل به
للرخصة ٰلحق بعمله باٰلمر العرضي و التارك لٰلحتياط كذلك و عمله و تركه لٰلهمال ٰلحق بالنهي
العرضي و ذلك ٰلن احكامها معلومة في الكتاب الحفيظ و انٰما دخلت في اٰلباحة ٰلن الناس في سع ٍة ما
لميعلموا و ليس علي العباد ان يعلموا حتي يعلٰمهم ٰ
ّللا فٰلتظهر احكامها ٰاٰل بعد التكليف ٰل انٰها ٰل حكم

لها اصٰل كما قد يتوهم من انها خلقت هكذا مهملة ثم ح ٰددت باٰلحكام بل كانت اٰلحكام في اٰلسباب و
العلل و الكليٰات قبل قوابلها الجزئية و ظهرت اٰلحكام ۤ
الخاصة في الوجود مع متعلٰقاتها و قوابلها علي
جهة التساوق و التٰضايف و ما كان منها فيه الرخصة بتَسْوية ال ٰشارع فالعم ُل ب ِه و الترك له مع العلم
بالتسوية ٰلحق باٰلمر العرضي و ليس لهذا حكم في اللٰوح الحفيظ غير هذه التسوية في هذا الوقت و
الكائن منها في خلقه الثاني ۤ
يجوز تب ٰدله باختٰلف الوقت او الموضوعو الحكم اٰللهي في ۤ
سواء طابقت
ۤ
قضاء و امضاء و اذن و اجل و كتاب كما في الوجود الكوني ٰلنه
قدر و
اٰلرادةُ الرضا ام خالفت في ٍ
وجود مثل هذا الوجود ففي هذا اولي و اٰلولوية في الش ٰدة و الضعف و العمل من الفاعل تمكين و صنع
و امر و نهي و من المفعول تم ٰكن و امتثال َو ُد ۤ
عاء و القول من الفاعل دعوة و صنع و امر و نهي و
من
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المفعول استجابة و امتثال و عمل و فعل و الحال من الفاعل وقوع تكليفه و تعلٰقه بالمكلٰف و من
المفعول عمل معنوي و قول وصفي و هو مطابقة صفات اٰلطوار لٰلوطارو الحاصل ان الوجود
الشرعي كالوجود الكوني و ان اختلفت العبارة في بعض المواضع ففي الحقيقة المراد واحد ٰاٰل ان
الوجود الكوني في الحقيقة كالوجود الشرعي ٰلن اٰلصل و العلٰة و الباطن و اللٰبٰ و العلٰة الماديٰة و
العلة الصوريٰة و العلة ۤ
الغائيٰة بل و العلٰة الفاعلية باعتبار توسٰط الشرعي بين الفاعل و بين الكوني هو
الوجود الشرعي و اما الوجود الكوني هو الفرع و المعلول و الظاهر و القشر فك ٰل هذه المراتب في
ۤ
ّللا تعالي علي اختٰلفها فيذكرون بهذه المراتب اسم ٰ
ق ذكر ٰ
الح ٰ
باسمائه التي
ّللا سبحانه في ْتلك البيوت
ۤ
هي وجوه هذه المراتب المذكورة و معني آخر هذه اٰلمور المذكورة هي اسماؤه تعالي التي يذكرونه
بها في البيوت الٰتي هي مواقع هذه اٰلمور المذكورة و التي هي َم هأخذها و التي هي اظلٰتها و التي هي
ۤ
حقائقها و التي هي مشارقها و التي هي مغاربها و التي هي تط ٰو ُرهَا اولميروا الي ما خلق ٰ
ّللا من شيء
ۤ
الشمائل سجٰدا ٰللِ و هم داخرون و معني آخَ ُر ٰ
ان هذه اٰلمور المذكورة بجميع
يتفيؤا ظٰلله عن اليمين و
ۤ
ۤ
بث ممادحهم صلوات ّللاٰ
السنتِها تسبٰح ٰ
فضائلهم و ٰ
ّللا تعالي و تذكر اسمه الذي هو الثناء عليهم بنشر
عليهم في بيوت هي ما اشرنا اليه و هي وٰليتهم و هي آثار رحمة ٰ
ّللا الٰتي هي ذواتهم و هي هذه
اٰلمور ذواتها و احوالها فالتمكين اسم ٰلل تعالي و التمكن اسم ٰلل تعالي و اٰلثنان اسم واحد له تعالي و
اٰليجاد اسم واحد له تعالي و الثٰلثة التمكين و التمكن و اٰليجاد اسم واحد له تعالي و هكذا كل واحد من
هذه اٰلمور المذكورة اسم و الكل اسم و بعضها اسم و كل واحد منها ذكر و اٰلثنان ِذ ْك ٌر ه ٰللِ واحد و الكل
ذكر واحد و البعض ذكر
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واحد و كلها و كل واحد منها ذاكر و مذكور به و مذكور فيه .
قال عليه السٰلم  :و جعل صلواتنا عليكم و ما خصٰنا به من وٰليتكم طيبا لخلقِنا و طهارة ٰلنف ِسنا و
تزكية لنا و كفارة لذنوبنا
ۤ
قال الشارح (ره) و جعل عطف علي اذن بالخبرية او اٰلنشائية الدعائيٰة و ٰل بأس به لكونه بصورتها
كما في قوله تعالي حسبنا ٰ
ثان
ّللا و نعم الوكيل  ،صلواتنا عليكم و ما خصٰنا به من وٰليتكم طيبا مفعول ٍ
ّللا في بيوت تصير الصلوة فيها و اظهار الوٰلية سببا لكرامة ٰ
لجعل ل ُخلقنا بالضٰم اي جعلكم ٰ
ّللا علينا
ۤ
الرذائل كما ٰ
باٰلخٰلق الحسنة او يكون عطفا علي َّ
حٰلنا
من و هو اظهر و طهارة ٰلنفسنا ِمنَ
ۤ
بالفضائِل و تزكية لنا من اٰلعمال القبيحة او في القِيمة انتهي .

اقول يجوز اَ ْن ي َُراد بالصَّلوات المجعولة عليهم قولنا اللهم صل علي محمد و آلمحمد ظاهرا بان نسئل
ٰ
ّللا تعالي لهم ان يرحمهم و ان يرحم بهم و ان يصلهم برحمته و ان يم ٰدهم بمدده الذي استوي به َعلَي
باطنا بان يكون نريد
ت العرش بظهوره بها عليه و ِ
عرشه لجميع خلقه بهم من جميع رحمانيٰته التي غيٰب ِ
من قولنا اللهم صل علي محمد و آلمحمد هو انا نسئلُكَ يا ربٰنا الصلوة عليهم اجابة لما اخذتَ علينا من
العهد المؤكد لهم بان نعبدَك بحبٰهم و بالقيام بحدود فروعهم و اوامرهم و نواهيهم بالتي ندبتهم بها الينا َو
نَدبْتنا الي اجابتهم في َد ْعوتهم اليك في ك ٰل ما دلٰوا عليه كما اشار اليه موسي بن جعفر عليهما السٰلم
قال قال الصادق عليه السٰلم من صلٰي علي النبي و آله فمعناه اني انا علي الميثاق و ۤ
ُ
قبلت
الوفاء الذي
ِ
الست بربٰكم ه  ،رواه في مختصر ۤ
ُ
بصائر سعد اٰلشعري و ظاهر هذا الوجه هو المراد من
حين قوله
قوله عليه السٰلم هنا ظاهرا و ما ذكره الشارح (ره) ليس مرادا ظاهرا ٰلنٰه ٰليتٰجه ٰاٰل علي معني
ٰليريده (ره)
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و سنذكره ان شاء ٰ
ّللا تعالي و ا ٰما باطن هذا الوجه كما َد َّل عليه هذا الحديث الشريف فهو مرا ٌد له عليه
السٰلم قطعا بل حقيقة اٰلرادة له و اما ظاهرهُ الذي قلنا انه المراد ظاهرا فانٰما كان مرادا له عليه السٰلم
جزئي لهذا الباطن او جز ٌء ٰ
ٰلن معني هذا الباطن تعاهُ ٌد منٰا لما اخذ علينا من الميثاق لهم
ظاهرا ٰلنه
ٌّ
ۤ
بالقيام بجميع التكاليف التي هي ص َُو ُر وٰليتهم و هياكلها و اداء منٰا لتلك اٰلمانة فقولنا اللٰهم صل علي
محمد و آلمحمد من ذلك و الطهارة من الحدث اٰلصغر و اٰلكبر الظاهرين و الباطنين من ذلك و
الطهارة الترابية ايضا من ذلك في مواضعها المشروعية و الصلوة بجميع اصنافها ظاهرة و باطنة من
ذلك و الزكوة ظاهرة و باطنة من ذلك و الصيام ظاهرا و باطنا من ذلك و الحج و الجهاد و اٰلمر
ّللا في جميع ابواب الشريعة من ذلك و آداب ٰ
بالمعروف و النهي عن المنكر و احكام ٰ
ّللا في جميع
ۤ
ۤ
فرائضه و سننه و ما دَعا اليه من معرفته بصفاته التي وصف بها نفسه لعباده و معرفة انبيائه و رسله
مٰلئكته و آياته و امثاله و النظر في ۤ
و حججه و كتبه و ۤ
عجائب مصنوعاته في هاٰلفاق و في اٰلنفس بل
قول و حال و فعل من احوال الدنيا و هاٰلخرة من
جميع ما ٰللِ فيه رضا من اعتقاد و اجتهاد و
عمل و ٍ
ٍ
ان جعل صلواتنا عليهم بمعني ان ٰ
ذلك و ا ٰما ٰ
ّللا جعلهم في بيوت تصير الصلوة فيها و اظهار الوٰلية
سببا للكرامة من ٰ
تأويل بعيد و وقوع مثل هذا المعني من مثل الشارح
ّللا الخ ف ِم ٰما ٰل معني له ٰاٰل علي
ٍ
ت ِ ٰللِ بان جعلهم اركانا لمقاماته تعالي و كون الصلوة فيها عبارة
مستغرب نعم لو ارا َد َجعلهم في مقاما ٍ
ۤ
ٰ
عن توجٰهنا الي تلك المقامات في جميع احوال عباداتنا و معارفنا و دعائنا ليكون المعني انهم ذلك الوجه
ۤ
ۤ
اٰلقتداء بهم و
اٰلولياء في كل حال من الطاعات و اظهار الوٰلية لهم من المحبٰة لهم و
الذي يتوجٰه اليه
البراءة من ۤ
الرد اليهم و التسليم لهم و ۤ
اعدائهم سببا لكرامة ّللاٰ
صفحه 33٤
كان معني صحيحا ٰاٰل انه ٰليريده بوج ٍه و هنا معني آخر ٰ
ان الصٰلوات يجوز ان يراد بها الصلوات
اليومية و كونها عليهم بمعني انٰها لَهُ ْم ٰ
فان الصلوة و ان رجٰحنا ثبوت الحقيقة الشرعية علي مصطلح
اهل اٰلصول كما هو الحق في المسئلة لكنا قد قرٰرنا هناك انٰها قد نقلها الشارع من اللغة عن معناها
اللغوي المعروف و استعملها بوضع جدي ٍد و انما اخذ هذا اللفظ نقٰل من اللغة و استعمله في مراده بعد
ان هجر المعني اٰل ٰول ليكون اد ٰل علي فهم مراده مما لو وضع لفظا لميعرفوه في لغتهم و اقرب تناوٰل
َس لهم باستعمال لغتهم في لغته و ابل َغ استمالة لقلوبهم و اشرنا الي ان هذا تحقيق هذه المسئلة
لهم و آن َ
ٰ
في الظاهر و ا ٰما في الحقيقة قلنا فيه سر عجيب ٰليعرفه اٰل من لطف حسُّه و كشف عن عين بصيرته

ۤ
الغطاء و اٰلشارة اليه ان الواضع واحد و هو ٰ
ّللا تعالي علي الصحيح و هو الذي وضع اٰللفاظ
ۤ
الدعاء من باب التشكيك
الشرعية و اللغوية فوضع لفظ الصلوة علي ذات اٰلركان المخصوصة و علي
و قلنا بعد ذلك و لنقبض العنان فللحيطان آذان و تعيها اذن واعية و انما قلنا هناك هذا الكٰلم ٰلنه من
العلوم الظاهرة و نحن في هذا الشرح لمنسلك فيه ٰاٰل كشف اٰلسرار ٰلنه هو المطلوب منا في هذا
ۤ
الشرح فنقول مرادنا هناك ان لفظ الصلوة وضع علي ذات اٰلركان المعلومة ٰلنٰها في الحقيقة دعاء و
ۤ
ۤ
الدعاء في الصلوة التي هي صورة الوٰلية
الدعاء المعروف ٰلنٰه صلوة و لكن تحقق
صلوة و علي
ۤ
ۤ
باطن و ۤ
عام في ذات اٰلركان و تحقق الصلوة في الدعاء المعروف باطن و خاص يعني ان معني
الدعاء المعروف ٰاٰل انٰه ۤ
ۤ
ۤ
خاص فكان المعني
الدعاء في ذات اٰلركان باطن عام كمعني ذات اٰلركان في
ۤ
الدعاء ضعيفا
من مدلول لفظ الصلوة يوجد في ذات اٰلركان قويا شامٰل لكل خير و كل مطلب و في
ۤ
خاصٰا ببعض الخير و المطلب فلِذا كان الوضع
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ان معني صلٰي مع ٰدي بعلي هو معني دعا مع ٰدي ٰ
فيهما من باب المش ِّكك و قد قلنا ايضا ٰ
بالٰلم لدفع
اعتراض مشهور فاذا عرفتَ هذا فلك ان تجعل قوله (ع) و جعل صلواتنا عليكم اي الصلوة اليومية
عليكم اي ۤ
دعاءنا لكم فانٰها باللٰسان و اٰلركان و الجنان ٰلنها طلب من ٰ
مشعر و جارح ٍة و حركة
ّللا بك ٰل
ٍ
صنف من انواع المدد و صنفِه و انٰما كانت الصلوة اليوميٰة و ۤ
سائر
نوع و
و
ٍ
ٍ
سكون و هيئة كل ٍ
الصلوات الواجبات و المندوبات مجعولة عليهم صلوات ٰ
ّللا عليهم ٰلنٰها في الحقيق ِة صورةُ وٰليت ِهم و
ۤ
حكايةُ َم ْد ِحه ْم و ذ ْك ُر ثَ هن ۤائِ ِه ْم فمعني عليهم لهم او الصلوة عليهم بمعني الدعاء لهم و معني لهم ما قلنا انها
صورةُ وٰليتهم و حكاية مدحهم و ذكر ۤ
ثنائِ ِه ْم او انها من فروعهم او ان ٰ
ّللا تعالي تعبٰد عباده بطاعتهم و
طاعتهم عبارة عن امتثال الخلق اوامر ٰ
ّللا و اٰلخٰلص في عبادته تعالي كما امر سبحانه و معني كون
ذلك هو طاعتهم انهم ٰلل سبحانه وحده فطاعتهم طاعته و عبادته و انٰما لمنقل ٰ
ان عبادتهم عبادته ٰلن
عبادتهم ان كانت عبارة عن عبادته تعالي وحده ٰل شريك له فهي عبادته ٰلنهم ينطقون عن ٰ
ّللا و من
ّللا فقد عبد ٰ
استمع الي ناطق فقد عَبده فان كان الناطق ينطق عن ٰ
ّللا الحديث  ،و ان اعتبر كونهم فيها
معه او كون العبادة لهم بمعني انها ليست له كان شركا او كفرا و كان ذلك معصيتهم ٰلن العبادة ٰلتكون
طاعة ٰلل تعالي و ٰلتكون تلك العبادة طاعتهم حتي تقع ٰلل وحده ٰل شريك له علي الوجه الذي ا ٰسسُوه
ۤ
اسماءه التي يدعي بها و وجهه الٰذي يتوجه اليه من قصده سبحانه و بابه الذي يؤتي
كما تقدم من كونهم
ٰ
منه و دليلهم اليه و شرط قبوله لٰلعمال من العباد فعبادة الخلق لل سبحانه التي يقبلها و امرهم بها هي
وقوعها علي الوجه الذي اسٰسوه فاذا كانت كذلك خالصة ٰلل سبحانه وحده ٰل شريك له صح كونها عبادة
ٰ
ّللا حقا و صح
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كونها طاعتهم ٰلن ٰ
ّللا سبحانه خلقهم له ٰل ٰلنفسهم و ٰل لغيره و هذه الوجوه التي فسٰرنا بها معني لهم
مجملة و تفصيلها ان ٰ
صفوة
ّللا سبحانه من ٰزه عن كل ما سواه من كل شيء ثم انه اصطفي مما خلق َ
ليس في جميع خلقه ما يساويهم عنده و ٰليدانيهم ليعرفوه بما عرٰفهم من انفسهم و خلق لهم خلقه ليم ٰدهم
ت وصفهم بها قال تعالي و جعل افئدة من الناس تهوي اليهم و قال
من ثمرات اعمالهم من خيرا ٍ
شرور وصف بها
تعالي اليه يصعد الكلم الطيب اي اليهم و لهم كما قال تعالي الطيبات للطيبين و من
ٍ
الخبيثات للخبيثين ثم قال ۤ
ۤ
ُ
اولئك اي الطيبون مبرٰءون م ٰما يقولون و
اعداءهم و بَ َرأهم منها قال تعالي و
معني اليه يصعد الكلم الطيب انه الي ۤ
اوليائه ٰ
ٰلن الحوادث ٰلتداني اٰلزل سبحانه فاذا كانت الصلوات

كما سمعت زكت و طابت و كانت طيبا لخلق العاملين لَه و طهارة ٰلنفسهم الخ  ،و قول الشارح (ره)
بالضم خٰلف المعروف و خٰلف ما في النسخ المشهورة بل لماقف في شيء من النسخ الصحيحة مما
وقفت عليه علي الضم و لماسمع من اح ٍد ذلك و ان كان يجوز وقوعه و لماقف عليه و معناه ايضا يجوز
و لكن المعروف المشهور في النسخ الذي يقبله العقل السليم و الطبع المستقيم هو الفتح هنا و المراد به
طيبا ل َموْ لِدنا ٰ
ٰلن غير شيعتهم لمتطب مواليدهم كما نطقت به اخبارهم فاذا تألٰفت البنية من الطينة الطيٰبة
ۤ
ۤ
التي قبلت وٰليتهم و الماء العذب الذي هو الماء الثجاج النازل منهم علي هيئة وٰليتهم و صورة صفتهم
طاب خلقهم بالفتح و اذا طاب خلقهم بالفتح طاب خلقهم بالضم ٰلنه صفة البنية و ل ٰما اخذ علي الخلق
الميثاق بالطاعة لهم عليهم السٰلم و الر ٰد اليهم و التسليم لهم في كل شيء و كان الخلق كلهم متساوين
في رتبة القبول و عدمه كان الناس ا ٰمة واحدة كان َمن قبل طيٰب المعدن و العنصر ٰ
ٰلن قبوله صٰلته
عليهم بكلِّ معني فجعل
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ٰ
ّللا سبحانه تلك الصلوات عليهم و قبول وٰليتهم سببا لطيب مولدهم و طينتهم و خلقهم بالض ِّم و طهارة
ۤ
ۤ
ٰلنفُ ِسهم لطيب الماء الذي خ ٰمرت به طينتهم و هو ماء وٰلية ائمتهم عليهم السٰلم و تزكية لهم ٰلنهم
بانقيادهم و التسليم ٰلئمتهم عليهم السٰلم قبلت اعمالهم علي ما هم عليه من المعاصي و الذنوب بمجرد
عملهم ببعض الطاعات ٰليمانهم بالحق و اهله و ۤ
براءتهم من الباطل و اهله و تلك التزكية من قوله
تعالي فمن يعمل من الصالحات و هو مؤمن فٰل كفران لسعيه و انٰا له كاتبون و قوله تعالي ٰاٰل من تاب
و عمل صالحا فاولئك يب ٰدل سيٰئاتهم حسنات و قوله تعالي ٰ
ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ٰاٰل من
ُ
دخلت علي ابيالحسن الرضا عليه السٰلم فقال يا
اتبعك من الغاوين  ،و روي زكريا ابن آدم قال
ۤ
ۤ
زكرياء بن آدم شيعة علي رفع عنهم القلم ُ
قلت جعلت فداءك فمن اي العلٰ ِة في ذلك قال انٰهم ا ٰخروا الي
ۤ
زكرياء بن آدم ما احد من شيعة
دولة الباطل يخافون علي انفسهم و اموالهم و يحذرون علي امامهم يا
علي اصبح صبحة اتي بسيئة و ارتكب ذنبا ٰاٰل امسي و قد ناله غم حطٰ عنه سيئتَهُ فكيف يجري عليهم
القلم رواه ابراهيم ابن سليمن القطيفي في رسالته في الفرقة الناجية و فيها عن فرات بن احنف قال كنت
ۤ
هؤٰلء المٰلعين فقال ٰ
ٰ
وّللا ٰلَسُوءنٰه في شيعته فقال يا
عبدّللا عليه السٰلم اذ دخل رجل من
عند ابي
ٰ
اباعبدّللا اقبل ال ٰي فلميُقبِل و اعاد عليه فلميقبل فاعاد الثالثة فقال ها انذا مقبل فقل و لنتقول خيرا فقال
عبدّللا ان اصحاب رسول ٰ
ٰ
ّللا
ان شيعتك يشربون النبيذ فقال و ما بأس بالنبيذ اخبرني ابي عن جابر بن
صلي ٰ
ّللا عليه و آله يشربون النبيذ قال ليس اعنيك النبيذ انما اعنيك المسكر فقال شيعتنا ازكي و اطهر
ان يجري للشيطان في ۤ
امعائهم رسيس و ان فعل ذلك المخذول فيجد ربٰا رؤفا و نبيٰا باٰلستغفار عطوفا
الحوض ولوفا
و وليا عند
ِ
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ب عليهم السٰلم
ثم قال له عليه السٰلم اخبرني ابي عن علي بن الحسين عن ابيه عن علي بن ابيطال ٍ
ّللا عليه و آله عن جبرئل عن ٰ
ّللا صلي ٰ
عن رسول ٰ
حظرت جنةٰ
ُ
ّللا تعالي انه قال يا محمد اني
الفردوس علي جميع النبيين حتي تدخلها انت و عل ٰي و شيعته ٰاٰل من اقترف منهم كبيرة فاني ابلوه في
ۤ
المٰلئكة بالروح و الريحان و انا عليه غير غضبان فيكون ذلك
بخوف من سلطانه حتي تلقاه
ماله او
ٍ
ۤ
ۤ
ُ
جزاء لما كان منه فهل عند اصحابك هؤٰلء شيء من هذا فَل ْم اَوْ َد ْع ه .
و من اٰلدلة علي قولنا في تعليل تزكية شيعتهم ٰلنهم بانقيادهم الي آخره من الرسالة
ٰ
المذكورة روي ابنعباس زيادة علي الحديث الذي رواه ابوهريرة عن النبي صلي ّللا عليه و آله منها

فقلت يا رسول ٰ
ُ
ّللا اوصني فقال عليك بمودة علي بن ابيطالب و الذي بعثني بالحق نبيٰا
قال ابنعباس
ۤ
ٰليقبل ٰ
ّللا من عب ٍد حسنة حتي يسئله عن حب علي و هو تعالي اعلم فان جاء بوٰليته قبل عمله علي ما
كان منه و ان لميأت بوٰليته لميسئله عن شيء و امر به الي النار ه  ،و مثله ما رواه الصدوق بسنده
سمعت اباالحسن الرضا عليه السٰلم يقول ٰليُ َري منكم في النار اثنان ٰل ٰ
ُ
وّللاِ و ٰل واحد
الي ميسٰر قال
ٰ
ُ
قال ُ
قلت فاينَ ذا من كتاب ّللا فامسك هنيٰة قال فانٰني معه ذات يوم في الطواف اذ قال يا ميسٰر اليوم ا ِذن
ٰ
لي في جوابك عن مسئلتك كذا قال ُ
قلت فاين هو من القرءان قال في سورة الرحمن و هو قول ّللا عز و
ۤ
جل فيومئ ٍذ ٰليسئل عن ذنبه منكم انس و ٰل جان قال ٰ
ان من قد غيٰرها ابناَرْ َوي و ذلك انها حجة عليه و
ۤ
ْ
علي اصحابه و لو لميكن فيها منكم لسقط عقابُ ٰ
ّللا عن خَ لقه اذ لميسئل عن ذنبه ا ْنسٌ و ٰل جان
فلميعاقب اذا يوم القيمة هَ ،و كفٰارة لذنوبهم ٰ
ٰلن قبولهم الوٰلية دخولهم في الرحمة الٰتي هي تلك
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الصلوات التي جعلها ٰ
ّللا منهم عليهم تزكية لهم فلمتكن في حقيقتهم ظلمةٌ تقتضي مقارفة الذنوب و لكن
حين كسروا بعد التكليف اٰل ٰول و رجعوا الي الطين اصابهم لطخ من مجاورة اهل النار و بذلك اللطخ
قارفوا الذنوب و ل ٰما كانت هذه الذنوب ليست من حقيقتهم و انٰما هي من لطخ طينة ۤ
اعداء ائ ٰمتهم عليهم
هۤ
ۤ
اٰلعداء ٰلنها من طينتهم كما هو ُ
شأن العدل
اولئِك
السٰلم اقتضت الحكمة ان ترجع تلك الذنوب علي
ان ذلك اللطخ ظلمة ٰ
ان ذلك اللطخ انٰما جاز ان يتعلق بالمؤمن الذي حقيقته من نور مع ٰ
نعم ٰ
ٰلن في
المؤمن شيئا من الظلمة و هو الذي تق ٰوم به وجوده و هو و ان كان قد استولي عليه نور الوجود بحيث
ٰليقتضي من نفسه الذنوب ٰاٰل بمعونة غيره ٰاٰل انه قد بقيت فيه شائبة الظلمة و السواد فلذا يكون لونه
ازرق و هذه الزرقة من لون تلك الظلمة المشوبة بالنور فكان بينه و بين ذلك اللٰطخ مناسبة فتعلق به
اللطخ المقتضي للمعصية فكان ذلك الشيء بضمه الي ذلك اللطخ صالحا للمعصية فكانت هذه الذنوب
مقتض عرضي و هو ذلك الشيء من المؤمن فما كان من
وقعت بمقتضيَيْن مقتض ذاتي و هو اللطخ و
ٍ
الذاتي رجع الي الكافر و ما كان من العرضي رجع الي المؤمن فل ٰما انبسط علي المؤمن نور الوٰلية و
ماء المحبٰة زال عنه ذلك العرضي ٰلنه كالثوب ل ٰما اصابته نجاسة من بول الغير و اصابه ۤ
تخلله ۤ
الماء
الجاري زالت عنه النجاسة فرجع الثوب الي اصله من الطهارة و روي الفقيه ابومحمد الحسن بن علي
بن الحسين بن شعبة قدس ٰ
ّللا روحه في كتابه المسمي بالتمحيص عن عمر النيسابوري قال قلت
ٰ
عبدّللا عليه السٰلم اني ٰلري من اصحابنا من يرتكب الذنوب الموبقة فقال لي يا عمر ٰلتشنٰع علي
ٰلبي
ۤ
ٰ
ٰ
ٰ
اولياء ّللا ان ولينا ليرتكب ذنوبا يستحق بها العذاب فيبتليه ّللا في بدنه بالسقم حتي يمحٰص عنه الذنوب
فان عافاه ابتٰله
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سوء يؤذيه فان عافاه من ۤ
في ولده فان عافاه ابتٰله في اهله فان عافاه في اهله ابتٰله بجار ۤ
بوائق الدهر
ٰ
راض قد اوجب له الجنةه  ،و عن ابيالصباح الكناني قال
ش ٰدد عليه خروج نفسه حتي يلقاه و هو عنه
ٍ
كنت انا و زرارة عند ابيعبد ٰ
ّللا عليه السٰلم قال ٰليطعم النار من وصف هذا اٰلمر فقال زرارة ان
ۤ
بالكبائر فقال اوماتدري ما كان ابي يقول في ذلك انه كان يقول اذا
ممن يصف هذا اٰلمر من (ظ) يعمل
ٰ
َ
بخوف يدخله عليه حتي يخرج من
ما اصاب المؤمن من تلك الموبقات شيئا ابتٰله ّللا ببليٰة في جسده اوْ
ٍ
الدنيا و قد خرج من ذنوبه ه  ،و اٰلحاديث في ذلك كثيرة و انما كان طهر المؤمن من الذنوب بالبَ َٰليا
بٰلء حسن و قسم ۤ
ٰلن البٰليا قسمان قسم ۤ
بٰلء سوء فاٰل ٰول هو الذي به يبتلي ٰ
ّللا المؤمن قال تعالي و
ليبلي المؤمنين منه ۤ
بٰلء حسنا و هو التمحيص و التخليص من الذنوب و انٰما يجد المؤمن اَل َمهُ ٰ
ٰلن

الذنوب من فيح جهنم فاذا انفصلت عنه تألٰ َم باٰلنفصال بعد اٰلتٰصال به للزومها له فهي كالجزء من
ۤ
اٰلبتٰلء بسببها ٰلنه قبل ذلك حال اٰلتٰصال كانت
صفته او منه و انما لميتألم بها قبل التوبة منها او
كالجزء منه و الشيء ٰليتألٰم بجزئه و انما يتألم بانفصاله منه و عليه تأويل ما روي اَ ٰن من يخرج من
ان ۤ
النار يتألٰمون بها عند خروجهم منها و قد تقدم في بيان َس ِع َد َم ْن َواٰلكم ٰ
البٰلء منه سعادة المؤمن و
انه من وٰلية آلمحمد صلي ٰ
ّللا عليه و آله و الصلوة عليهم من وٰليتهم فظهر لك س ٰر انه سبحانه جعل
صلواتنا عليهم و ما خصٰنا به من وٰليتهم كفٰارة لذنوبنا اِن جعلنا اَ َّن ۤ
البٰلء هو المكفر ٰلن الوٰلية هي
الربوبيٰة و الولي يصلح ما هو َولِ ٌّي عليه ك ٰل شي ٍء بما يناسبه كما يصلح الصيقل السيف بالصٰقالة و
الصائغ الذهب ال َمغشوش بالتٰصفية و هذا للسيف و الذهب من ۤ
البٰلء الحسن و هو ِم ْن تدبير الولي لِمه ا
َ
هو َول ٰي عليه ٰلن الولي له ربوبيٰة علي ما هُ َو ول ٰي عليه فهو له فلذا
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ان هذا ۤ
البٰلء للمؤمن من وٰليتهم فلذا يكفر ٰ
قلنا ٰ
الذنوب اما انه عليه السٰلم مع ما ابطن اظهر فانه قال
و جعل صلواتنا عليكم َو ما خصٰنا به من وٰليتِكم طيبا لخلقنا و طهارة ٰلنفُ ِسنا و تزكية لنا فابطن فيها ثم
اظهر فقال و كفٰارة لذنوبنا ۤ
فبناء علي ان ذنوب شيعتهم تكفٰرها البٰليا في الدنيا كما تقدم في اٰلحاديث
ظواهر اَحاديثهم و في
ِٰلنٰهم عليهم السٰلم فسٰروا ذلك التكفير بالبٰليا في الدنيا و هذا المعني ظاهر في
ِ
بواطنها ان حبٰهم و وٰليتهم تكفٰر الذنوب و الس ٰر في ذلك ٰ
ان حبٰهم و وٰليتهم نو ٌر من كلِّ ظلمة و حيوة
كل دنس و رجس و ۤ
الصدور و هدي و رحمة للمؤمنين فاذا
شفاء لما في
من كلِّ مو ٍ
ت و طهر من ِ
ٍ
ِ
تفضٰل ٰ
الصالحات و باطنه بحسن اٰلعتقاد و
ّللا بهما علي عب ٍد كان منيرا ظاهره ببعض اٰلعمال َ
اٰلقتصاد و السٰداد فاذا وقعت منه سيئة فلمتصدر من قلبه بل وقعت منه و قلبه منكر عليه فتكون مجتثة
ليست متأصِّ لة فيه مع تأصٰل النور فيه ٰلنه خلق من طينة ائمتهم و هي نور و من ۤ
ما ِء وٰليتهم و هو
نور و حين خاطبهم في الذر اجابه فغمسه في رحمته و هي نور فاٰلنوار متأصلة فيه و ٰل نفاد لها و
ظلمة السيٰئة مجتثة نافدة لعدم تأصٰلها و قلٰتها فاذا وقعت منه و ندم عليها استولت عليها تلك اٰلنوار
فمحقتها بواسطة الندم ٰ
ٰلن الندم علي فعل السيئة من نور وٰليتهم اذ معناها تجديد العهد المأخوذ عليه و
ۤ
كذا عدم اٰلصرار و منه عدم العزم علي البقاء علي المعصية فان تلك اٰلنوار تمحوها كما نقول في
النهر الجاري اذا تنجٰس موضع منه فتغيٰر بالنجاسة فزال التغير بتدافعه فانه يطهر و ٰليحتاج الي نزح
ما فيه النجاسة الذي هو مثل ۤ
البٰلء للمؤمن الذي يكون مكفٰرا للسيٰئة بل تلك اٰلنوار التي اشرنا اليها هي
انهار تجري من الكوثر و هي بكثرة جريانها و تدافعها تزيل التغير الذي حدث من المعصية المجتثة
فيطهر صاحبها و ٰليحتاج الي ۤ
البٰلء
صفحه 3٤2
الماء الذي له ۤ
الذي هو نزح المتنجٰس و ازالة النجاسة ٰلن حبهم يستهلك الذنوب كما ان ۤ
مادة تجري
يستهلك النجاسة فٰلتحمل خبثا كما هو حكم الكر اذا لميتغير منه ما ٰليبقي بعده كر لميتغيٰر و كالجاري
المادة فالتغير في المؤمن الذي ٰليبقي معهُ ك ٰر غير متغيٰر هو وٰلية ۤ
اذا لمتتغيٰر ۤ
اعدائهم فان من كان
ۤ
بالل كان نجسا ٰليطهر ه
اولئك الذين لميرد ٰ
كذلك و العياذ ٰ
ّللا ان يطهٰر قلوبهم و اما الذي يبقي معه حال
المعصية اصل اٰليمان الذي هو بمنزلة ۤ
بقاء ك ٰر طاهر يطهر بزوال النجاسة كما مثلنا ٰلن المحب خلقه
ۤ
ٰ
الحذاء قال سأ ُ
لت
ّللا من النور و غمسه في الرحمة فيعود الي الرحمة و في الكافي بسنده الي ابيعبيدة
اباجعفر عليه السٰلم عن اٰلستطاعة و قول الناس بها و تٰل هذه هاٰلية و ٰليزالون الي قوله خلقهم قال يا
اصابة القول و كلهم هالك قال ُ
اباعبيدة الناس مختلفون في ه
قلت قوله اٰل من رحم ربك قال هم شيعتنا و

لرحمته خلقهم و هو قوله و لذلك خلقهم يقول لطاعة اٰلمام الرحمة التي يقول و رحمتي وسعت كل
شيء يقول عل ُم اٰلمام وسع علمه الذي هو من علمه كل شيء ه  ،و امثال ذلك فاذا ابطن اٰلمام عليه
السٰلم في قوله و كفارة لذنوبنا كان مما يريد ما ذكرنا لك .
قال عليه السٰلم  :فكنا عنده مسلمين بفضلكم و معروفين بتصديقنا اياكم ،
ٰ
قال الشارح (ره) فكنا عنده في علمه بانٰا من المصلٰين عليكم او الموالين لكم او مطلقا مسلمين بالتسليم
القلبي الحقيقي بفضلكم علي العالمين و معروفين بتصديقنا اياكمباٰلمامة و الفضيلة و هذه فضيلة لنا
يجب علينا شكرها و التح ٰدث بها انتهي .
اقول يقول فكنا تفريع علي جعله لصٰلتنا و ما خصٰنا به الخ  ،و قوله عنده اي في كتابه الحفيظ يعني
ۤ
باسمائنا و صفاتنا في
كنٰا عنده مكتوبين
صفحه 3٤3
لٰلقتداء بكم و الوٰلية لكم و ۤ
ۤ
البراءة
اللوح المحفوظ بانٰا مسلٰمون بتشديد الٰلم اي منقادون لطاعتكم و
ۤ
من ۤ
اعدائكم و وفٰقنا لذلك بسبب تفضلكم علينا بما انتم اهله من النور و الهداية و النصيحة و الدعاء لنا
ّللا علينا بكم حين جعلنا لكم موالي َو اَ ْتباعا الحمد ٰلل رب العالمين او ۤ
بذلك او بسبب تفضٰل ٰ
الباء بمعني
الٰلم اي منقادين ندين بفضلكم علي جميع الخلق و انٰما خلق خلقه لكم و يؤيد نسخة تشديد ٰ
ٰ
الٰلم قوله
بتصديقنا ايٰاكم و علي نسخة تخفيف ٰ
الٰلم يكون المعني كنا بسبب ما اجراه علينا من فضله مما ذكر
سابقا و ٰلحقا مسلمين منقادين اي يسلٰم منٰا الناس لما بنا من العدل و اٰلنصاف و عدم التع ٰدي علي احد
ّللا م ٰما ام ٰدونا من فضلهم من التأييدات و التوفيقات او يسلم منٰا رسول ٰ
و عدم التجاوز لحدود ٰ
ّللا صلي
ٰ
ّللا عليه و آله لمنؤ ِذه في اهل بيته و ٰل احكام شريعته كما في تأويل قوله تعالي و اما ان كان من
اصحاب اليمين فسٰلم لك من اصحاب اليمين او بمعني ان من لميتول و لميتبرأ و لميتابع اٰلئمة عليهم
السٰلم في افعالهم و اعمالهم و اقوالهم ليس بمسلم اي ليس بكامل اٰليمان الذي هو اٰلسٰلم الكامل كما
قال تعالي ان الدين عند ّللا اٰلسٰلم او ليس بمسلم بل هو كافر كفر الجاهليٰة اٰلولي و انما كنا عند ٰ
ّللا
مسلمين بفضلهم و انما يقال ان كل من سوي شيعتهم كافر لما روي في كثير من اٰلخبار مثل ما
ٰ
ٰ
اباعبدّللا عليه السٰلم يقول ثٰلثة ٰليكلمهم ّللا يوم
رواه في الخصال بسنده عن مالك الجهني قال سمعت
ٰ
القيمة و ٰلينظر اليهم و ٰليزكيهم و لهم عذاب اليم من ادعي اماما ليست امامته من ّللا و من جح َد اماما
امامته من عند ٰ
ّللا و من زعم ٰ
ان لهما في اٰلسٰلم نصيبا ه .
و قوله (ع)  :و معروفين بتصديقنا اياكم اي معروفين عند الناس بانٰا اتباعكم و شيعتكم المص ٰدقين لكم
فيما قلتم
صفحه 3٤٤
ۤ
بوصف
السماء
و فعلتم و عملتم او معروفين عند اٰلمم الماضية بذلك او في كتبهم فانها نزلت من
ِ
ّللا تعالي في كتابه بل تؤثرون يعني ۤ
محبٰيهم و وصف ۤ
اعدائهم كما اخبر ٰ
اعداءهم الحيوة الدنيا اي وٰلية
اٰلول و تصديقه اي تسميتهم له بالصٰديق و هاٰلخرة اي وٰلية علي عليه السٰلم لمحبٰيه خير و ابقي فانه
ۤ
ۤ
المٰلئكة المستغفرين
السماء من
عندهم هو الصديق اٰلكبر و الفاروق اٰلعظم او معروفين عند اهل
لشيعتهم و محبٰيهم ٰليحصي عددهم ٰاٰل ٰ
ّللا روي الق ٰمي في قوله تعالي الذين يحملون العرش و من حوله
ۤ
ٰ
المٰلئكة اكثر ام ه
بنوادم فقال و
عبدّللا عليه السٰلم انه سئل هل
الي قوله و ذلك هو الفوز العظيم عن ابي
الذي نفسي بيده ۤ
لمٰلئكة ٰ
ّللا في السموات اكثر من عدد التراب في اٰلرض و ما في السموات موضع
قدم ٰاٰل و فيها ملك يسبٰحه و يق ٰدسه و ٰل في اٰلرض شجرة و ٰل مدر ٰاٰل و فيها ملك موكل (ظ) بها يأتي

ّللاَ كل يوم بعملها و ما منهم احد ٰاٰل و يتقرب كل يوم الي ٰ
ٰ
ّللا بوٰليتنا اهل البيت و يستغفر لمحبٰينا و
يلعن ۤ
ّللا ان يرسل عليهم العذاب ارْ َساٰل و انما خص عليه السٰلم ۤ
اعداءنا و يسئَل ٰ
مٰلئكة اٰلرض بهذا
مع انه ٰليختص بهم فان ٰ
ّللا سبحانه يقول الذين يحملون العرش و من حوله يسبٰحون بحمد ربٰهم و
يؤمنون به و يستغفرون للٰذين آمنوا الخ  ،و قد قال ابوجعفر عليه السٰلم و الذين يحملون العرش يعني
ۤ
ۤ
اٰلوصياء من بعده يحملون علم ٰ
ّللا صلي ٰ
رسول ٰ
المٰلئكة يسبٰحون
ّللا و من حوله يعني
ّللا عليه و آله و
بحمد ربٰهم و يؤمنون به و يستغفرون للٰذين آمنوا يعني شيعة آلمحمد (ص) ربٰنا وسعتَ كل شيء
رحمة و علما فاغفر للذين تابوا من وٰلية فٰلن و فٰلن و بنياميٰة و اتبعوا سبيلك اي وٰلية ولي ٰ
ّللا و
قهم عذاب الجحيم الي قوله ربٰنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من ۤ
آبائهم و ذ ٰريٰاتهم انك
انت العزيز الحكيم يعني عليٰا عليه السٰلم
صفحه 3٤٥
فذلك صٰلحهم و قهم السيئات و َمن تق السيئات يومئذ فقد رحمته يعني يوم القيمة و ذلك هو الفوز
ۤ
العظيم لمن نجٰاه ٰ
هؤٰلء يعْني وٰلية فٰلن و فٰلن الحديث  ،و امثال ذلك م ٰما يدل علي ان جميع
ّللا من
ۤ
ٰلن السؤال ليس بهذا الصٰدد و انما هو بصدد كثرتهم و انهم يسبٰحون ٰ
المٰلئكة يستغفرون لمحبيهم ٰ
ّللا و
المٰلئكة انٰما تسبيحهم هو ۤ
ۤ
الثناء عليهم و اٰلستغفار
يق ٰدسونه و ربٰما اقتضي المقام استغراب ان جميع
لشيعتهم بل ۤ
للثناء علي شيعتهم بمثل ما هو مذكور في هاٰليات المذكورة كقوله تابوا و اتٰبعوا سبيلك و
كقوله و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم بل قد يقتضي اٰلنكار فاذا كان المقصود لهم من احاديثهم مفرٰقا
ۤ
خف علي الناس من ۤ
ضعفاء شيعتهم و قول الباقر صلوات ٰ
فيها ٰ
ّللا عليه و الذين يحملون
اعدائهم و من
ّللا صلي ٰ
العرش يعني رسول ٰ
ّللا عليه و آله الي آخره ٰليراد منه اختصاص اٰلستغفار للشيعة بمن
ۤ
المٰلئكة اذا فسِّر الذين يحملون العرش بمحمد و اهل بيته و ان كان لو فُسِّر الذين
حول العرش من
ۤ
قفل
يحملون العرش
بالمٰلئكة كانوا من المستغفرين ٰلن ذكره عليه السٰلم لذلك لبيان باب اعظم و فتح ٍ
ۤ
المٰلئكة معهم عليهم السٰلم و اخبر ان الذين يحملون
مقفل محكم من العلم و ادرج َمن حول العرش من
ٍ
العرش علي اي تفسير و من حول العرش يعني م ٰمن دونه الي ما تحت الثري اذ كل ذلك حول العرش
ۤ
اٰلوصياء بل هو ا ٰولهم و اخصٰهم بذلك و هو
يستغفرون لشيعتهم فان قلتَ ان عليا عليه السٰلم داخل في
السبيل في هاٰلية فيلزم ان يكون المعني في حقٰه عليه السٰلم رب اغفر للذين تابوا و اتٰبعوني و هذا النمط
ۤ
اٰلعداء دليٰل للطعن عليه صلوات ٰ
ّللا عليه و
من الخطاب قد يتوحٰش منه بعض الناس و قد يتخذه بعض
علي المذهب ُ
ٰ
قلت هذا المعني ٰل بأس به و ٰل مطعن علي المحق و من وجب عليه تعريف نفسه
صفحه 3٤6
ۤ
لتوقف الدعوة و الهداية و التوفيق عليه مع ٰ
هؤٰلء الذين تج ٰوز عليهم اٰلعتراض عليه يقنعون
ان مثل
ٰ
ان يقال لهم ان السبيل هو اٰلسٰلم و اٰليمان و ما امر ّللا به و ان كان يقال لهم ان اٰلسٰلم و اٰليمان و
ما امر ٰ
ٰ
اخف علي نفوسهم علي انه يقال ايضا يجوز ان يكون المراد
ّللا به ٰليتم ٰاٰل بوٰليته فانه يكون
من السبيل هي وٰلية محمد و اهل بيته عليهم السٰلم و ٰليلزم ان يعني كل واحد منهم ما يخصٰ نفسه بل
ما يشترك فيه هو و غيره او ما يخص غيره و ٰل محذور في شيء مع انٰا نقول انهم كثيرا ما يستغفرون
لشيعتهم و يدعون لهم و ٰليكادون يتٰقون فيه و ٰليستترون به و ۤ
اعداؤهم يسمعون ذلك و امثاله و
ٰلن الح ٰ
ٰليتوهٰم فيهم اح ٌد شيئا ٰ
ق لهم و معهم و فيهم و بهم فٰليجد الناقد فيهم مايكره و ا ٰما النفوس التي
عرٰقت فيها الوساوس و الشياطين فٰل عبرة بما يوسوسون به و الحاصل ٰ
ان الذين يحملون العرش
مطلقا اي ۤ
ۤ
المٰلئكة او المٰلئكة العالين او محمدا و اهل بيته عليه و عليهم السٰلم و
سواء كان المراد بهم

سواء كان المراد بالعرش العرش اٰلعلي الذي هو المشية فهم عليهم السٰلم يحملونها ٰلنهم ۤ
ۤ
محالٰها او ما
ۤ
السماء عند محم ٍد و
دونه من نحو ما تق ٰدم يستغفرون للشيعة و اٰلخبار مشحونة بذلك فهم معروفون في
المٰلئكة و عند المقرٰبين منهم و عند ۤ
ۤ
آله صلي ٰ
سائرهم و انما كانوا
ّللا عليه و آله و عند العالين من
معروفين بتصديقهم ائمتهم و اتباعهم اوْ هم معروفون ِعند ٰ
ّللا بذلك التصديق و معني كونهم معروفين
ِعند ٰ
ّللا انٰه تعالي ميٰزهم بما قبِلوا م ٰما دَعا اليه او من المعرفة التي هي علٰة المحبٰة اي محبوبين عنده
تعالي اَوْ انٰه سبحانه اعطاهم بتصديقهم محبٰته و التصديق هنا هو بالصٰٰلح و المعرفة و التصديق
بمتابعة اٰلقوال و اٰلحوال و اٰلعمال و اٰلفعال و اٰلعتقاد و بالتسليم لهم و الر ٰد اليهم .
صفحه 3٤٧
قال عليه السٰلم  :فبلغ ٰ
ّللا بكم اشرف محل المكرمين و اعلي منازل المقربين و ارفع درجات
المرسلين ،
قال الشارح (ره) اشرف محل المكرمين و افضل مراتبهم و اعلي منازل المقرٰبين من المرسلين و ارفع
ۤ
درجات المرسلين و هي درجات نبيٰنا صلي ٰ
اٰلنبياء كما ذكره
ّللا عليه و آله فيلزم منه افضليتهم علي
ٰ
العٰلمة النيسابوري في تفسير قوله تعالي و انفسنا و انفسكم بانه ٰلتزال الشيعة قديما و حديثا يستدلٰون
ۤ
علي عليه السٰلم علي جميع اٰلنبياء عليهم السٰلم بانه نفس النبي (ص) و هو
بهذه هاٰلية علي افضلية ٍّ
افضل و قال و يؤيٰده ما روي عنه (ص) انه قال َمن اراد ان ينظر الي آدم في علمه و الي نوح في
عبادته و الي ابراهيم في خلٰته و الي موسي في هيبته و الي عيسي في زهده و الي يحيي في ورعه
ۤ
اٰلنبياء بان كل واح ٍد منهم امتاز عن
فلينظر الي علي بن ابيطالب فان فيه سبعين خصلة من خصال
ۤ
سائرهم بخصل ٍة واحدة بهذه الخصال فمن اجتمع فيه جميعها فهو افضل و اٰلخبار عندنا متواترة بذلك
في جميع اٰلئمة (ع) انتهي .
ان ٰ
اقول قوله عليه السٰلم فبلٰغ ٰ
ّللا بكم يجوز فيه معنيان احدهما ما ذكره ال ٰشارح (ره) من ٰ
ّللا تعالي
ۤ
بلٰغهم عليهم السٰلم اشرف محل المكرمين الخ  ،فتكون الباء زائدة علي هذا الوجه و هو و ان كان بعيدا
عن مفاد هذا الكٰلم ٰاٰل انٰه محتمل َعلَي بُ ْع ٍد ا ٰما انٰه محتمل فٰلنه يجوز ان يكون معطوفا علي قوله
خلقكم ٰ
ّللا انوارا فجعلكم بعرشه محدقين فرتٰب علي خلقهم و جعلهم محدقين بعرشه اَ ْن بلٰغهم سبحانه من
جزيل فضله ما الحقهم بمقام نبيه محمد صلي ٰ
ّللا عليه و آله الذي هو اشرف محل المكرمين و اعلي
منازل المقرٰبين و ارفع درجات المرسلين علي الحقيقة ٰ
ٰلن هذا اٰلشرف و اٰلعلي و اٰلرفع
صفحه 3٤٨
متفاوت المراتب و الحقيقي منهَا مرتبة محمد صلي ٰ
ّللا عليه و آله و ا ٰما انٰه علي بع ٍد فٰلنٰه عليه السٰلم
البراءة من ۤ
اٰلقتداء بهم و الوٰلية لهم و ۤ
ۤ
اعدائهم و هو قوله عليه
انٰما ذكر هذا ٰلنه جعله غاية لطاعتهم و
ان ٰ
السٰلم و جعل صلواتنا عليكم و ما خصٰنا به من وٰليتكم طيبا لخلقنا الخ بمعني ٰ
ّللا سبحانه و تعالي
ت الرفيعةَ كما يأتي و ثانيهما ان المراد انٰه سبحانه حين جعل الصلوات عليهم و
بلغ بهم محبٰيهم الدرجا ِ
ٰ
الوٰلية لهم طيبا لخلق محبٰيهم المصلين عليهم المتوالين بهم و طهارة ٰلنفسهم و تزكية لهم و كفارة
لذنوبهم حتي قبل من شيعتهم القليل من اعمالهم و اثابهم عليه الجزيل من ثوابه فقال تعالي فمن يعمل
ت و هو مؤمن فٰل كفران لسعيه و انٰا له كاتبون بلٰغ بهم اشرف مح ٰل المكرمين الخ  ،ثم
من الصٰالحا ِ
ٰ
ل ٰما كان تبليغ ّللا سبحانه لعباده المؤمنين المتوالين بهم المحبين لهم اعالي الدرجات انما هو علي حسب
البراءة من ۤ
قيامهم بواجب حق ساداتهم عليهم السٰلم و طاعتهم و محبتهم و وٰليتهم و ۤ
اعدائهم و كانت
تلك اٰلعالي متفاوتة ٰلتكاد تتنا ههي في مقامها وجب ان يعتبر فيها باعتبار المبلٰغين بفتح الٰلم و باعتبار

تلك المراتب في العل ٰو و الدنو و في الذاتي و العرضي وجهان  :احدهما ان نقول يراد بالمبلٰغين بفتح
ۤ
اٰلنبياء و المرسلون بعد محمد و آله صلي ٰ
ّللا عليه و آله فانٰهم مستثنون ٰلنٰهم اما ان نقول هم
الٰلم
ٰ
ٰ
ِّ
المبلٰغ بهم بفتح الٰلم من سواهم او هم المبلغون بكسر الٰلم باذن ّللا َمن سواهم و معني ان ّللا سبحانه
بلٰغ اٰلنبياء و المرسلين اعلي الدرجات يعني اعٰل درجات التابعيٰة م ٰما لكل واحد من امكانه بان يبلٰغ
ۤ
اٰلنبياء اعلي درجات النب ٰوة التابعيٰة ك ٰل واحد منهم ما يمكن في حقٰه علي حسب قيامه بمقتضي وٰليتهم
و ان يبلٰغ المرسلين اعلي درجات الرسالة التابعية كل واحد منهم ما يمكن في حقٰه علي
صفحه 3٤٩
ۤ
ۤ
اٰلنبياء و المرسلين اقصي
اٰلنبياء اقصي مراتب
حسب قيامه بمقتضي وٰليتهم فبلٰغ بهم و بطاعتهم
ۤ
ۤ
ُ
امكان ك ٰل واح ٍد من
اٰلوصياء يعني اقصي ما يقتضيه
اٰلوصياء اقصي مراتب
مراتب المرسلين و
مقامه بعمله فان كل واحد منهم بلٰغه ٰ
ّللا تعالي بهم ما اقتضاه امكانه من رتب التٰابعيٰة ٰلنٰهم اجمعين
ّللا عليه و آله و المتبوعيٰة في كل مرتبة عالية له و ٰلهل بيته صلي ٰ
اتباع محمد و آله صلي ٰ
ّللا عليه و
آله و ثانيهما ان يراد بالمبلٰغين بفتح الٰلم المؤمنون و الصالحون من شيعتهم و تبليغ ٰ
ّللا لهم علي حسب
ۤ
اٰلقتداء بهم من التٰابعيٰة فعلي هذا الوجه و هو ٰ
ان المبلٰغين بفتح
قابليتهم بمحبٰة ائمتهم َو وٰليتهم لهم و
الٰلم هم المؤمنون و الصالحون يكون المراد من قوله اشرف مح ٰل المكرمين ٰ
ان المكرمين هم المؤمنون
ۤ
ۤ
الخواصٰ و الخصيصون و هم الٰذين اكرمهم باتٰباع ائمتهم و رفعهم بهم عن مقام من سواهم من سائر
ّللا من ۤ
الطائع و العاصي ٰلنٰه جعلهم بذلك مكرمين قد بلغوا ما خلقهم ٰ
خلق ٰ
ّللا له من الخير يعني انٰه
بَلَّغهُ ْم ببركة ائمتهم اقصي ما يمكن في حقهم من المراتب العليا و اِ ْن اُ ۪ريد بالمكرمين اهل العصمة من
ۤ
اٰلنبيا ِء و المرسلين بقرينة عطف مقاميهما علي مقامهم كان المراد بالتبليغ اٰلنضمام اليهم و المجاورة
اٰلنبياء و المرسلون و اليه اٰلشارة بقوله تعالي ۤ
ۤ
فاولئك مع النبيٰين و
ت ما وصلَهُ
لهم و ايصالهم الي صفا ِ
ۤ
ۤ
الشهداء و الصالحين و حسن اولئك رفيقا فاشار تعالي هنا الي هذا المعني المشار اليه بقوله
الص ٰديقين و
ۤ
ۤ
مع و بقوله رفيقا و ا ٰماالتبليغ فيراد منه انه سبحانه بلٰغ َم ْن شا َء ما شاء من الدرجات العاليات بمحمد و
شاؤا ما ۤ
ّللا عليه و آله بلٰغوا َمن ۤ
ان مح ٰمدا و آلَهُ صلي ٰ
آله صلي ٰ
ّللا عليه و آله او ٰ
شاؤا من الدرجات
العاليات علي حسب ما اقتضته قوابلهم ٰ
بالل سبحانه كما علٰمهم و امرهم و اذن لهم و اعانهم و هو الفعٰال
لما يريد فهو سبحانه هو المبلٰغ بكسر الٰلم وحده
صفحه 3٥٠
ٰل شريك له بهم في الفرضين .
قال عليه السٰلم  :حيث ٰليلحقه ٰلحق و ٰليفوقه فائق و ٰليسبقه سابق و ٰليطمع في ادراكه طامع ،
ۤ
اٰلنبياء كاولي العزم و
قال الشارح (ره) حيث ٰليلحقه ٰلحق ممن هو دونكم و ٰليفوقه ۤفائق منهم علي
ان فاقوا علي غيرهم ٰليفوقون عليكم و النبي (ص) و اميرالمؤمنين (ع) مستثنيان باٰلخبار و ٰليسبقه
الفضائل عليكم و ٰليطمع في ادراكه طامع ٰلنهم يعلمون انها موهبة ۤ
ۤ
خاصٰة من ّللاٰ
سابق في فضيل ٍة من
تبارك و تعالي بكم ٰليمكن الوصول اليها بالسٰعي و اٰلجتهاد انتهي .
اقول يحتمل هذا الكٰلم معنيين احدهما و هو الظٰاهر ان الضمير البارز في يلحقه و يفوقه و يسبقه و
ادراكه يعود الي اشرف محل و اعلي منازل و ارفع درجات ٰلن المراد به شيء واحد و هذا ظاهر
علي الوجه الذي ذكره الشارح (ره) و هو الٰذي قلنا انه بعيد عن مفاد الكٰلم مع انه يخالف ما اراد هنا
ان اريد ب َمعُود الضمير في يلحقه واحد منهم عليهم السٰلم كما هو محتمل علي ما يأتي و ان اريد به
اشرف و اعلي و ارفع ارتبط اٰلول مع الثاني ٰاٰل ٰ
ان فيه بُعْد اٰلول كما ذكرنا سابقا فعلي ظاهر ما اراد

ان ٰ
ّللا تعالي بلٰغكم ٰ
هنا مرتبا علي ما ذكر في اٰلول يكون المعني ٰ
محٰل عاليا بحيث ٰليلحقه ٰلحق اي
غيره ْم يساويه في الشرف و الرفعة و
ٰليدركه ٰلحق يعني ٰليصل اليه غيرهم اوْ ٰليكون مح ٰل ٰلح ٍد ِ
باعتبار سبق اهلِ ۪ه
ٰليفوقه ۤفائق اي ٰليكون مح ٰل و مقام اشرف منه و ٰل خيرا منه و ٰليسبقه مكان سابق
ِ
ُ
ٰلدراك َمحلِّهم بل الخلق كلهم يجد ك ٰل واح ٍد منهم في
ٰليكون اَ َح ٌد يُؤهِّ ُل نف َسه
ايٰاهم و ٰليط َم ُع احد اي
ِ
نفسه القصور عن ا ْدرا ِك ۪ه فٰليطمع فيه طامع و معني ادراكه هو
صفحه 3٥١
ما يراد من يلحقه فلعلَّهُ اتَي بالثاني في اٰلدراك لبيان اللحوق و في يطمع ٰلنٰه اَخص َم ْن يلحق ٰلن
ٰليلحقه يشمل من ط ِم َع و عجز و من لميطمع و ا َّما ٰليطمع فٰليعم و يحتمل ان بينهما عموما و
ه
خصوصا من وج ٍه ٰ
ٰلن بعض من لميلحق يطمع و بعض من لميطمع يلحق فتخصٰص احدهما باٰلخر
ه
حتي كان المراد ِم ْن اَ َح ِدهما هو المراد من اٰلخر و انٰما اتي بهما ليجمع بين عدم الطمع لظهور
القصور من ك ٰل اح ٍد و عدم اللٰحوق ٰلنحطاط كل من سواهم عن ذلك المقام .
و ثانيهما ٰ
ان الضمير البارز في يلحقه و يفوقه و يسبقه و ادرا ِك ۪ه يعود الي الواحد منهم و هذا مبني علي
ان المبلٰغ بفتح الٰلم يراد به محبٰهم الذي يصلٰي عليهم و يتوالَي بهم الذي جعل ٰ
ّللا تعالي صٰلته عليهم و
ما خصٰه به من وٰليتهم طيبا لخلقه و طهارة له الخ  ،كما هو الظاهر كانوا عليهم السٰلم هم الذين بلٰغ
ٰ
ّللاُ بهم محبهم اشرف مح ٰل المكرمين الي آخر الكٰلم فيحتمل راجحا اَ ٰٰليُرا َد بقوله حيث ٰليلحقه اي
ۤ
ۤ
بمعود الضمائر البارزة ذلك المح ٰل ٰ
ٰلن ذلك المحل الذي بلغه المحبٰ المذكور يلحقه ٰلحق و يفوقه فائق
و يسبقه سابق و يطمع في ادراكه طامع و انٰما يراد به اٰلمام عليه السٰلم الٰذي هو واح ٌد منهم عليهم
السٰلم فانٰه حقيقة هو الذي ٰليلحقه ٰلحق و ٰليفوقه ۤفائق و ٰليسبقه سابق و ٰليطمع في ادراكه طامع و
ُ
حيث يقول كاولي العزم و ان فاقوا علي غيرهم
كٰلم الشارح (ره) في هذا معلوم ٰلنه ظاهر في هذا
ٰليفوقونَ عليكم و النبي (ص) و اميرالمؤمنين (ع) مستثنيان باٰلخبار انتهي  ،و يؤيد هذا المعني الثاني
ما بعد هذا من الزيادة من قوله (ع) حتي ٰليبقي ملك مقرٰب الخ و قوله (ره) و النبي (ص) و
ٰلن المراد بهذا المقام او بهذا الولي ما يجتمعون فيه ٰلنٰ
اميرالمؤمنين (ع) مستثنيان باٰلخبار ليس بجيٰد ٰ
لهم حالتين
صفحه 3٥2
حالة يجتمعون فيها اٰلربعةعشر المعصوم عليهم السٰلم و هي ما يحتاج اليه جميع الخلق فانٰهم فيه
ۤ
سواء ٰليزيد احد منهم علي احد و ٰلينقص و هذه الحالة هي المشار اليها في هذه الزيارة في جميع
ۤ
اٰلستثناء
فَقَراتهَا و حالة يزيد بعضهم علي بعض و ينقص بعضهم عن بعض و في هذه الحالَة ٰليختص
ّللا عليهما و آلهما ٰلن مقاماتهم متفاوتة كتفاوتهم فالنبي صلي ٰ
بالنبي و علي صلٰي ٰ
ّللا عليه و آله سبقهم
و ٰليبلغ احد منهم مقامه و علي عليه السٰلم بعد النبي (ص) سبقهم و ٰليبلغ احد منهم بعد النبي (ص)
مقامه و كذلك الحسن بعد علي ثم الحسين ثم ۤ
القائم ثم اٰلئمة الثمانية ثم فاطمة عليهم اجمعين صلوات ّللاٰ
ۤ
ۤ
استثناء آخر ايضا و آخر و يحتمل
استثناؤه و ٰاٰل توجٰه
و سٰلمه و هذه الحالة ليست مرادة هنا فٰليتٰجه
ۤ
الضمائر محلهم العالي المذكور و ان قوله ٰليفوقون عليكم مجاز اي ٰلتفوق
مرجوحا انه اراد بمعود
ۤ
محالٰهم عَلي َمحلِّكم و انما جعلناه مرجوحا مع انه هو الظاهر من كٰلمه السابق حيث جعلهم هم الذين
بلٰغهم ٰ
ّللا اشرف مح ٰل المكرمين الخ ٰ ،
ٰلن الظاهر من كٰلمه اٰلخير الذي نحن بصدده انه هو المعني
الذي جعلناه راجحا بدليل قوله و ان فاقوا علي غيرهم ٰليفوقون عليكم اذ اٰلصل في اٰلستعمال الحقيقة
و قولهم ان اٰلستعمال اعم من الحقيقة احتمال مرجوح ٰليخرج عن اٰلصل ما لميكن راجحا او مساويا

و احتمال انٰه اَرا َد ٰليدفع اٰليراد .
ۤ
ثم انا قد اشرنا سابقا ٰ
ان هذا المحل الذي ٰليلحقه ٰلحق اذا اريد به الذاتي َجازَ
باعتبار ان يراد به الحا ٰل
ٍ
به اي الذي بلٰغه ٰ
ٌ
باعتبار آخر يراد به مرتبته و هو صفته
ّللا ذلك المح ٰل و هو كناية ع َْن تقريبه اليه و
ٍ
التي جزَ اهُ ٰ
ّللا ايٰاهَا فعلي اٰلعتبَار اٰل ٰول يجوز ان يراد به المقامات المعبٰر عنها بانا كما في الحديث
ۤ
ُ
اٰلشياء ٰلجلك و خلقتكَ ٰلجلي باطنُكَ انا و ظاهرك للفنا ه ،
خلقت
القدسي قال تعالي
صفحه 3٥3
و نقل في اٰلنجيل قال تعالي اعرف نف َسك ايٰها اٰلنسان تعرف ربك ظاهرك للفنا و باطنك انَا ه  ،و اَ ْن
يُرا َد به م َعانيه سبحانه و علي اٰلعتبار الثاني يجوز اَن يراد به معانيه بالنسبة الي مقامه او ابوابُه
بالنِّسبة الي َم َعانيه و اذا اريد به العرضي جاز اَ ْن يُرا َد به ٰ
الذاتي اٰلضافي فيفيد معني قوله عليه السٰلم
من عرف نفسه فقد عرف ربٰه ٰلنٰه من المقامات الدنيا و المعاني الجزئيٰ ِة و اٰلبواب ۤ
الخاصٰة في كلٍّ
بحسبِ ۪ه و اَ ْن يُرا َد منه نسبته الي َمن بلغوا تبعيٰتَهُ ِمنَ اٰلتباع ٰلن الحكم العرضي انٰما هو في نسبتهم اليه
ٰلن المراد منها بلوغهم المح ٰل الذي ينسب اليه بالتٰبعيٰة كما تَقَ ٰد َم ٰلنٰه ذاتي بالنِّسبة اليهم و هو اٰلضافي
ان اٰلول اريد فيه من ٰ
المذكور ٰل فرق بينهما ٰاٰل ٰ
الذاتي الحقيقي عند اٰلطٰلق في رتبة اٰلتباع هو الذاتي
ۤ
اٰلضافي ٰلنه يصدق عليه انٰه ٰليلحقه ٰلحق و ٰليفوقه فائق الخ لعظيم التوفية منهم عليهم السٰلم
لمحبٰيهم و كمال التٰصفية و في الثاني اُ ِري َد نسبة الحقيقي اليهم و هي و ان كان الواقع منه هو اٰلضافي
ٰاٰل انه ل ٰما اريد المبالغة في اٰلكرام و الترغيب ذكروا الذاتي الحقيقي كما ورد عنهم عليهم السٰلم في
كثير من ترغيْباتهم لشيْعتهم ٰ
بان من كان كذا او فعل كذا فهو معنا في درجتنا و ل ٰما د ٰل الدليل العقلي و
النقلي القطعيان علي ٰ
مثال و صفة
ان بلوغ الذاتي الحقيقي لغيرهم مستحيل وجب ان يصار الي اقرب
ٍ
يمكن اَ ْن يبلغَها التابع بحسن اعماله علي ما ذكرنا سابقا مكرٰرا فافهم .
قال عليه السٰلم  :حتي ٰليبقي ملك مقرٰب و ٰل نبي مرسل و ٰل ص ٰديق و ٰل شهيد و ٰل عالم و ٰل جاهل
فاضل و ٰل مؤمن صالح و ٰل فاجر طالح و ٰل جبٰار عنيد و ٰل شيطان َمريد و ٰل خلق
و ٰل دن ٰي و ٰل ِ
خطركم و كبر شانكم و تمام نوركم و صدق
فيما بين ذلك شهيد اٰل عرٰفهم جٰللة امركم و ِعظم
ِ
مقاعدكم
صفحه 3٥٤
و ثبات مقامكم و شرف محلِّكم و منزلتكم عنده و كرامتكم عليه و خاصٰتكم لديه و قرب منزلتكم منه ،
قال الشارح (ره) حتي ٰليبقي اي لميبق احد في عالم اٰلرواح و اٰلجساد ٰاٰل عرٰفهم في الكتب المنزلة و
ۤ
اٰلنبياء و المرسلين و صدق مقاعدكم انكم صادقون في هذه المرتبة و انٰها حقٰكم كما قال
علي السنة
مقتدر انتهي ،
مليك
تعالي في مقعد صدق عند
ٍ
ٍ
اقول قول الشارح (ره) اي لميبق احد في عالم اٰلرواح و اٰلجساد يوهم حصر تعريفه تعالي لهم عليهم
ّللا مقامه اعلي من ان يقتصر فَ ْه ُمهُ علي حصر تعريف ٰ
السٰلم في هذين العالمين و هو رحمه ٰ
ّللا ايٰاهم
ۤ
العوام و
في اهل هذين العالَمين فيحتمل انٰه اقتصر عليهما علي جهة التمثيل اوْ َجريا علي ما تعرفه
ٰلن ما سواهما داخل فيهما ا ٰما من باب التبعيٰة او ٰ
يمكن ان يعتذر له بانه اقتصر عليهما ٰ
ان ك ٰل شيء له
روح و جسم بحسبه و ٰليختصُّ الجسم بهذا المعروف بل كثيرا ما يقال روح اٰلرواح و ذات الذوات و
يراد ان اٰلرواح جسم لتلك الروح و الذوات جسم لتلك الذات و فيما تق ٰدم في حديث جابر بن يزيد من
الكافي عن ابيجعفر عليه السٰلم قال يا جابر اِ ٰن ٰ
ّللاَ ا ٰول ما خلق خلق محمدا و عترته الهداة المهتدين
نور بين يدي ٰ
ّللاِ ُ
النور اَ ْبد ٌ
َان نورانيٰة بٰل ارواح الحديث ،
قلت و ما اٰلشباح قال ظلُّ
فكانوا
َ
اشباح ٍ
ِ

فس ٰمي اٰلشباح و هي مقادير ٰل ما ٰدة تحلٰها اَب هْدانا و البدن محركة من الجسد ما سوي الرأس كذا في
القاموس و فسٰر الجسد بالجسم و انما س ٰمي بدنا ٰلنه بدن ۤ
للمادة روحه المادة فهو جسدها و ٰلجل ٰ
ان
روحه ۤ
المادة قال عليه السٰلم ظل النور اي هيئته كما ان الصورة في المرءاة ظ ٰل الشاخص و هيئته و
ٰلن ٰ
هي بدن له فكذلك ما في هذا الحديث و الحاصل انه (ره) ان اراد ما اشرنا اليه و ٰاٰل فهو المراد ٰ
ّللا
سبحانه بفضله علي جميع خلقه عرٰف كل شيء مما خلق من حيوان
صفحه 3٥٥
عرض مقام محمد و اهل بيته الطاهرين صلي ٰ
ّللا عليه و آله و اخذ عليه
و نبات و جماد من جوهر و
ٍ
الميثاق بالطاعة لهم كما دلٰت عليه اٰلخبار و من ذلك ما تق ٰدم فيحديث حمران بن اعين في ذكر عبدّللاٰ
بن شداد الليثي حين مرض و عاده الحسين عليه السٰلم فلما دخل من باب الدار طارت الح ٰمي عن
وّللا ماخلق ٰ
الرجل فقال قد رضيت بما اوتيتم به حقا حقا و الح ٰمي لتهرب منكم فقال له ٰ
ّللا شيئا ٰاٰل و قد
امره بالطاعة لنا يا كبٰا َسةُ قال فاذا نحن نسمع الصوت و ٰلنري الشخص يقول لبٰيك قال اليس امرك
اميرالمؤمنين عليه السٰلم اَ ٰٰل تقربي ٰاٰل عد ٰوا او مذنِبا لكي يكون كفارة لذنوبه فما بال هذا الحديث  ،فقد
نطقت الح ٰمي بلسان عربي مبين حين ناداها الحسين عليه السٰلم و هي ليست في الظاهر من الجواهر و
الكٰلم المسموع منها فعل اٰلجسام و قد اقسم عليه السٰلم و اخبر انٰه ماخَ لَق ٰ
ّللا شيئا ٰاٰل و قد َ
امرهُ
ه
ّللا شيئا بطاعتهم و لميعرٰفه مقامهم منه و قد ذكرنا مرارا في هذا الشرح ان ٰ
بالطٰاع ِة لهم فكيف يأمر ٰ
ّللا
تعالي خلقهم له و خلق الخلق لهم و ان ٰ
ّللا سبحانه اشهدهم امر خلقه و كل ذلك و امثاله صريح في انٰه
جار علي المتعارف في الظاهر و يعلم
ع ٰز َو ج َّل عرٰف ُك َّل شيء ايٰاهم و اما ما ذكره عليه السٰلم فانه ٍ
من اٰلدلٰة الخارجة انه يريد ك ٰل شيء ٰلنهم ذكروا في احاديثهم العموم فٰليجوز ان يريد هنا الخصوص
ٰ
احاديثهم باطنا و في الواقع علي انه عليه السٰلم قد اجمل ذلك كله بقوله و ٰل خلق فيما بين
لئٰلتختلف َ
ۤ
ذلك شهيد اي فيما بين ك ٰل ما ذكر من الوسائط و اٰلعراض و الفواضل و النسب و اٰلوضاع و
اٰلسباب و الشروط و الموانع و المسببات و هو ما ذكر من اٰلثنيعشر المذكورة و ما بينها كالملك
المقرب و الشيطان المريد ٰ
فان الملك في الطرف اٰلعلي من الغيب الجزئي و الشيطان المريد في
الطٰرف
صفحه 3٥6
ۤ
البسائط من الجواهر
اٰلسفل من الغيب الجزئي و ما بينهما من ذرٰات ال ُوجود من الغيب و الشهادة من
و اٰلعراض و كالنبي المرسل و الجبٰار العنيد فان النبي المرسل في الطرف اٰلعلي من النور الجامع و
الجبار العنيد في الطرف اٰلسفل من الظلمة الجامعة و ما بينهما من ذرٰات الوجود من الغيب و الشهادة
من المركبات و الكليات من الجواهر و اٰلعراض و كذلك ما بين كل متخالفين من المراتب في الذوات
و الصفات فانها كلٰها خلق شهيد يعني اشهده ٰ
ّللا معرفتهم باخذ الميثاق عليه لهم كما سمعتَ من كٰلم
الحسين عليه السٰلم في شأن الح ٰمي و م ٰما اشرنا اليه حركتك و سكونك و نومك و يقظتك و فرحك و
حزنك و ضحكك و ۤ
بكاؤك و شبعك و جوعك و ريُّكَ و عطشك و صحٰتك و مرضُك و نم ٰوك و ُذبُوْ لك
و طاعتُكَ و معصيتك و امثَالك و طبايعك و اطوارك و اوطارك و احوالك و وجودك و عقلك و علمك
و جهلك و موتك و حياتك و كل شيء منك من عين او معني فانه خلق فيما بين ظاهرك َو باطنك و
آخرك و ذاتك و صفاتك و دنياك و آخرتك شهيد اي اشهده ٰ
ّللا معرفتهم و اخذ عليه الميثاق لهم
ا ٰولِك و ِ
ُ
صيْناهُ في
بالطاعة و هو تأويل و ٰل رطب و ٰل يابس اٰل في كتا ٍ
ب مبي ٍن و قوله تعالي َو ك ٰل شيء اَحْ َ
امام مبين و تأويل َو َحشرناهم فلمنُغا ِدرْ منهم اَحدا و قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ٰليغادر صغيرة و
ٍ

ٰل كبيرة ٰاٰل اَحْ ص هيها مع قوله تعالي هذا كتابنا ينطق عليكم بالح ٰ
ق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون .
قوله ٰ :اٰل عرٰفهم جٰللة امركم اي لميبق مما ذكر شيء ٰاٰل عرٰفهم عظم اَ ْم ِركم اي ِوٰليَتكم و سلطانكم و
ان ٰ
السلطان الذي لهم عليهم السٰلم هو ما اقا َمهُ ْم فيه من ٰ
ّللا سبحانه انما خلقهم له ٰل ٰلنفسهم و ٰل
ٰ
ٰ
ق ما سواهم لهم و هو معني انٰا لل و انا اليه راجعون في حقهم
لغيرهم و هذا المقام اعلي مقاماتهم و خل َ
ٰلنٰهم
صفحه 3٥٧
خلقهم له ع ٰز و جل و في حقٰنا ٰلنٰه تعالي خلقنا لهم و من خلقهم لهم حقيقة فهم له بعين تلك الحقيقة
ق ما ِسواهم اشهدهم خلقهم كما اشهدهم خلق انفسهم اي ٰ
ان اشهاده تعالي لهم
ٰلنٰهم له تعالي و حين خل َ
خلق خلقه فرع و صفة ٰلشهاده تعالي لهم خلق انفسهم و هو سر التشبيه في قولنا كما اشهدهم و انهي
تعالي اليهم علم خلقه و علم امرهم به في خلقه من صنع و تقدير و تبليغ و ۤ
اداء في التكوينات و
ٍ
ٍ
ٍ
امر ٰ
ّللا تعالي علي حسب قوابلهم في التكوينين في متقن التٰدبير في تربيت ِهم و
التشريعات فترجموا لهم َ
ۤ
اِصْ َٰلحهم استنطاقا لهم بما اود َع ٰ
ّللا سبحانه في حقائقهم من تسبيحه و تهليله و تقديسه و عبادته
ۤ
بطاعتهم و الوٰلية لهم و ۤ
البراءة من اعدائهم و بمحبتهم و التسليم لهم و الر ٰد اليهم و نشر فضائلهم و بَ ِّ
ث
مدائِحهم و ۤ
ۤ
الثناء عليهم و هو قوله تعالي و ان من شيء ٰاٰل يسبٰح بحمده و قولهم عليهم السٰلم في
ۤ
الزيارة الجامعة الصغيرة يسبٰح ه ٰ
ضي مرارا في
باسمائه جميع خلقه و قد ذكرنا هذا المعني فيما َم َ
ّللاَ
المواضع المختلفة تنبيها َعلَي اتحادها فتدبٰر معني ما اَوْ ردتُه هنا و تفهٰمه فانٰك تري امرا عظيما جليٰل
كبيرا ٰلتحتمله عقول اولي اٰللباب و هذا هو الوصف الظاهر من سلطانِهم و امرهم اماسمعتَ ما ق ٰدمنا
ان امرنا هو الحق و حق الح ٰ
من قول الصٰادق عليه السٰلم ٰ
ق و هو الظاهر و باطن الظاهر و باطن
الباطن و هو السر و س ٰر السِّرِّ و س ٰر المستس ٰر و س ٰر مقنٰع بال ٰس ٰر فان قلتَ اذا كان هذا الذي اشرتَ اليه
صفي ذهنه و كشف عن عين بصيرته مع انه ظاهر امرهم فشأن
ٰليكاد ان يدركه من لطف حسٰه و َ
باطن امرهم ٰليدركه غيرهم و هو كما ذكرتَ و لكن كيف يصح ان يقال انه لميبق شيء من خلق ٰ
ّللا
تعالي كما تض ٰمنه كٰلمه عليه السٰلم ٰاٰل عرٰفهم جٰللة امرهم ٰلن ما اشرتَ اليه ٰليفهمه ٰاٰل ه
آحاد شيعتهم
الخصيصُون و هو ظاهر امرهم و قد بَيَّ ْنتَ
صفحه 3٥٨
ٰ
ان المعرٰفين بفتح الراء هم جميع الخلق من الحيوانات و النباتات و الجمادات من الذوات و الصفات
الذاتية و الفعلية و اكثرهم ٰليعرفون م ٰما وصفتَ حرفا واحدا قلتُالمراد بقوله عليه السٰلم ٰاٰل عرٰفهم
جٰللة امركم انٰه تعالي عرٰف ك ٰل شيء جٰللةَ امر ِهم بان يعرف م ٰما يظهر له من ظاهرهم جٰلل و
ۤ
عظمة ٰليحتمله و هذا المعني يتسا َوي فيه جميع من سواهم ٰ
اٰلنبياء و المرسلين يظهر لهم من شأنهم
فان
الف جز ٍء و انما يعرفون منه ما يحتملونه و
ما ٰليحتملونه و ليس ذلك منتهاهم و ٰل جز ٌء من مائ ِة ِ
ۤ
ۤ
مايحتملون منه ٰاٰل بقدرهم و اليه اٰلشارة بقوله تعالي انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها و ذلك
كما تقبل ال ِمرءاة من ضوء الشمس و الذي احتملوه من شعاعهم هو ما كتبوه في ۤ
حقائقهم الٰتي هي نفس
ذلك المكتوب و كذلك الجمادات ظهر لها من شأنهم ما ٰلتحتملُه ٰلنٰها انما احتملت من شعاعهم ما كتبوه
في ۤ
حقائِقها الَّتي هي نفس ذلك المكتوب و ذلك كما يحتمله الحجر من ضوء الشمس فقد عرٰف سبحانه
كل واح ٍد ِم ْن خلقه جٰللة امرهم عليهم السٰلم علي نحو ما اشرنا اليه و كيف ٰليعرف مخلوق و هو
ق بما قَبِ َل و انٰما قبِ َل بما ع ََرفَ و انٰما عَرفَ بما قَبِ َل فلو لميعرف لميقبل و لو لميقبل
مخلوق ٰلنٰه انٰما ُخلِ َ
لميخلق و الخطَر محركة مثل الشيء و عديله و ٰليستعمل ٰاٰل في الشيء الذي لَهُ قدرٌ و َم ِزيٰة و

الشأن الخطب و هو اٰلمر تقع فيه المخاطبة و الحال و المراد من عظم الخطر عظم القدر في عل ٰو
الذات او الصفات علي نحو ما اشرنا اليه ٰلن كل احد و كل شيء اراه ٰ
ّللا تعالي ِعظَما بكسر العين و
فتح الظاء المعجمة من عل ٰو ذواتهم ٰليقدر علي اكتناهه و من سم ٰو صفاتهم ٰليعرف قدره و يراد من
ِكبَ ِر الشأن بكسر الكاف و فتح الموحٰدة انٰه سبحانه
صفحه 3٥٩
اوصل الي كل شيء تعريفا لشأن ذواتهم و صفاتهم ٰلينال احد من معناه ٰاٰل ما احتملته قابليته من آثار
معني ذلك التعريف ففي الحقيقة نزل التعريف من ٰ
ّللا سبحانه لخطرهم َو شأنهم علي حقيقة ما هما عليه
في حقٰهم فهم قبلوا التٰعريف كما اراد لميشركهم في ذلك شيء من خلق ٰ
ّللا في شيء من تلك الحقيقة َو
َٰل َح ْ
ت آثا ُرهُ علي هياكل ما سواهم علي حسب قوابلهم و قوله عليه السٰلم فيما يأتي موال ٰي ٰلاُحْ صي
ۤ
ف قدركم حكايةٌ و تعليم لمن سواهم و ٰاٰل فانٰه عليه السٰلم
ثناءكم و ٰلابلغ من المدح وصفكم و من ال َوصْ ِ
ثناء نفسه و ۤ
يحصي ۤ
مدح وصفهم و وصفَ قدرهم
آبائه السٰتة و ابنه العسكري و فاطمة عليهم السٰلم و َ
و الباقي يبلغ من كنههم ما اجتمع معهم فيه و ما دونه و انٰما كٰلمه هنا لغيرهم .
و قوله عليه السٰلم و تمام نوركم يريد به ٰ
ان نورهم ۤتا ٰم ليس فيه في رتبة اٰلمكان نقص و المراد من
النور ۤ
حقائقهم و صفاتهم و افعالهم و اعمالهم و ك ٰل ما لهم و اليهم و منهم و عنهم و بهم فان قلت كيف
ٰليكون في نورهم نقصٌ بقول مطلق و قد قلتَ كما مر ٰ
ان بعضهم اعلم من بعض و بعضهم افضل من
ۤ
بعض و قد قلتَ انهم كلٰهم محتاجون الي المدد من ٰ
ّللا تعالي ابدا فهم دائما في الزيادة و ذلك يدل علي
نقص فيهم قبل الزيادة بها ت ٰموا و قبل الزيادة الثانية هم ناقصون و بها ت ٰموا و هكذا فٰليفارقهم
النقص قلتُمرادنا بنفي النقص في وجوه اح ُدهَا انهم في كل مقام ۤتا ٰمون قبل الزيادة و بعدها ٰلنٰهم قبل
الزيادة الجديدة لميكن شيء ينبغي ان يكون لهم فٰليكون بل كلٰما ينبغي فهو حاصل لهم و ما لميحصل
ۤ
قضائه و ٰليراد منهم شيء يتوقٰف علي
قبل حصوله ٰلينبغي لتوقٰفه علي اسباب كونه و عينه و قدره و
ما ٰلينبغي ليحصل النقص بفقده و فاقد ما ٰلينبغي له ليس ناقصا بسبب فقده
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و ثانيها ٰ
ان الزيادة المتج ٰددة ليست للتتميم ليكونوا قبلها ناقصين و انما هي للتكميل و الزيادة للتكميل
ٰلتستلزم النقص قبلها و ان فرض في مراتب الكمال ٰلينافي التمام ٰلن التمام راجع الي ٰ
الذات و التكميل
راجع الي الصفات و ثالثها ان التمام المذكور اضاف ٰي اي بالنسبة الي من دونهم من ۤ
سائر الخلق فانهم
ّللا ۤ
لميجعلهم ٰ
اولياء علي ما خلق و ابوابا ٰلحكام سلطانه و فيهم نقص عما يرا ُد منهم فعله او تبليغه اوْ
اَ ۤداؤه و ان قلنا بتفاوت ما بين حالتيهم قبل الزيادة و بعدها و رابعها ٰ
ان المراد بقولنا ليس فيه في رتبة
َساوي فيه الوجود و العدم و
اٰلمكان نقص ان ذلك النور التام ليس فيه في رتبة اٰلمكان ال ُم َساوي الٰذي ت َ
ۤ
المشاء مشيٰة الكون ِٰلَنٰه في هذه تام ليس فيه نقصٌ و ٰاٰل لظهر النقص في ما تحته
هو مقام الكون اي
من آثاره و افعاله فل ٰما وجدنا افعاله و مصنوعاته و آثا ُر افعالِ ۪ه و صفاته سبحانه و تعالي ليس فيها نقص
في شيء بل هي محكمة في غاي ِة اٰلتقان و كمال الصٰنع قطَعْنا َّ
بان ِعللَها التي هي العلٰة المه ۤا ٰدية و العلٰة
الصوريٰة و العلٰة ۤ
الغائيٰة بل ما هو فوق ذلك و ك ٰل ذلك هم عليهم السٰلم و منهم و ما تترتٰب عليه يجب
ان تكون ۤتا ٰمة بل ات ٰم من معلوٰلتها قطعا و تفضل عليها ٰل اقل من سبعين ِم ْثٰل و انما كان كذلك ٰلنه
ۤ
اٰلشياء علي حسب اسبابها و ما تترتب عليه و كل ذلك من نورهم و ٰلنريد باٰلمكان
سبحانه انما خلق
اٰلمكان الراجح الذي هو مظهر البدع و اٰلفاضات المخترعة ٰل من شيء التي ٰل نهاية لها و ٰل غاية
قال سبحانه و ٰليحيطون بشيء من علمه ٰاٰل بما ۤ
شاء اي ٰليحيطون بشيء من علمه الذي هو راجح

ۤ
الوجود ٰاٰل بما ۤ
شاء اي ٰ
المشاء بالمشية الكونية المتعلقة باٰلكوان
ان علمه المساوي الوجود و هو
ۤ
المشاء بالمشيٰة اٰلمكانية المتعلٰقة باٰلمكان الذي هو محل الرجحان
يحيطون به ٰلنٰهم مح ٰل تلك المشيٰة ٰل
و في
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هذه هاٰلية وجه آخر و هو ان المراد بالعلم الذي ٰليحيطون بشيء منه هو العلم الواجب الذي هو ذاته
ۤ
ۤ
اٰلستثناء منقطع و علي اٰلول يحتمل
المشاء الحادث فعلي هذا
سبحانه و تعالي و المحاط به هو العلم
ثٰلثة وجوه احدها انٰه متٰصل ٰ
ٰلن ال ِعل َميْن حادثان و ثانيها انه منقطع ٰلن الثاني ليس من اٰلول و
ٰليطلق عليه حقيقة و ٰليدخل في مفهومه ٰاٰل لفظا بل ٰليكاد يتناوله ليحتاج الي اخراج ما لوٰل اٰلستثناءۤ
لدخل فيه في حال انه لميكن داخٰل في الواقع و انما اتي به لبيان ما يحيطون به و ثالثها انه ليس بمتصل
و ٰل منقطع و انه قسم ثالث و انما لميتعرض له اهل العربية ٰلنهم ٰليعرفونه و انما يعرفه من عرف
ۤ
علماء العربيٰة وجده ٰليدخل في واحد منهما و وجب عليه
حقيقة هذا المشار اليه فاذا نظر الي ما قرٰره
في دليل الحكمة ان يجعله قسما ثالثا كما هو ُ
شأن جميع احوال برزخ البرازخ ٰلنه ٰليدخل في حكم
الوجوب و ٰل حكم الحدوث و لهذا قال اٰلكثر منهم بالوجوب و قال اهل العصمة عليهم السٰلم بالحدوث
و دلٰت اخبارهم باشاراتها علي انه ٰل ا ٰول له ٰاٰل عين ذاته اوجده ٰ
ّللا بنفسه و لميكن قبله شيء ٰاٰل اٰلزل
ۤ
الحق تعالي و ٰل معه شيء غيره و ٰ
ّللا سبحانه بكل شيء محيط و انما اذكر هذه اٰلشياء و امثالها و ان
لماكن بصددها تنبيها لطالب الحكمة علي بعض اٰلسرار اٰللهيٰة و العلوم المخزونة المكنونة لعلٰه يقرع
باب الحكمة علي النحو الذي ٰليفتح ٰلح ٍد بابها ٰاٰل به .
و اما ان بعضهم اعلم من بعض و افضل من بعض فٰليستلزم نقص المفضول هنا ٰ
ٰلن المراد
بالمفضول هو من لميوجد في وقت الفاضل و رتبته فاذا وجد ساواه في جميع ما وصل اليه من ربٰه ٰاٰل
هذا الحرف و هو سبق الوقت و الرتبة مثالُهُ اذا كان عندك سراج ثم اشعلتَ منه سراجا مساويا له في
القدر
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في النور و الفتيلة َو الدهن فانه مسا ٍو له و اٰل ٰول وجد قبله و الثاني و ان ساواه و لكنه اشعل منه فهو
افضل من الثاني فهذا مرادنا بذلك و هو قول علي عليه السٰلم انا من محمد كالضوء من الضوء فافهم
.
و اما ان كلهم محتاجون الي المدد فحق و لكن ٰليستلزم النقص كما قلنا في الوجه اٰلول ٰلنه سبحانه
ٰليم ٰدهم بشيء كان عنده مك ٰو ٍن قبل اٰلمداد ليكونوا فاقدين لما يحتاجون اليه لوجوده في رتبة اعلي من
رتبتهم فينزل عليهم و انٰما يوجد ٰ
ّللا سبحانه اٰلمداد في ظهوره عليهم كما توجد الشمس مدد نورها
المشرق علي اٰلرض في اشراقه علي اٰلرض ٰل قبله ٰلنه ٰل قابل له غيرها فهو متوقف علي وجود
ظهور اذ ليس له كون قبل ظهوره عليها اٰلتري الي صورتك في المرءاة فانٰها حين
اٰلرض توقٰف
ٍ
ظهرت في ال ِمرءه اة تا ٰمة ٰل نقص فيها و تبقي موجودة م ٰدة مقابلتِكَ لها و في تلك المدة ٰلتتص ٰور نقصا
ظهورك لها بها فهي في ك ٰل لحظة طريٰة
فيها غير افتقارها اليك مع انٰها ٰلتقوم لحظة ٰاٰل بما تُ ِم ُّدهَا من
ِ
جديدة بَل في الحقيقة انٰما تق ٰو َم ْ
ور و مع هذا فٰلتم ٰدها بما ليس منها و لها بل عدمها
ت بالمد ِد تق ٰوم ُ
ص ُد ٍ
ٰلز ٌم لوجو ِدها فما فُقِ َد من كونها لحق بامكانها فكمن فيه بعد انخٰلع لباس الكون و ما ُو ِج َد لها بالمدد
فهو ما كمن في اِ ْمكانِها بعد ما البستَهُ ما نسجتَ له منه بتعيٰناته و تش ٰخصاته حلٰة الكون المناسبةَ للمستم ٰد
فظهر لها علي حسب حالها من الوقت و المكان و الرتبة و الجهة و الوضع بِ َمعْنيَ ْي ِه اٰلخيرين اعني

ۤ
ۤ
اٰلجزاء الي اٰلمور الخارجة و من الكيف و الك ٰم و غير ذلك
بعض و نسبة
اٰلجزاء بعضها الي
نسْبة
ٍ
ٰ
ْ
فاذا عرفتَ ما اشرنا اليه هنا و سابقا ظهر لك ٰ
ان الصورة ٰلتستغني عن المدد لحظة و اٰل ٰلستغنَت ابدا
و ان المدد ك ٰل لحظة جديد ماكان قبل هاٰلن و انه ٰليكون من غير ما لَها و ٰل منها و ٰ
ان الصُّ ورة بذلك
نهر
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مستدير علي نفسه يعني كرة مج ٰوفة تدور علي وجه ظهورك بها لها ٰل الي جهة فاذا عرفتَ هذا في
الصورة َم َع انٰها ابدا ل ْي َست ناقصة ٰاٰل نقص اٰلفتقار الي ظهورك لَ هها بهَا عرفتَ اَنٰهم عليهم السٰلم ابدا
متقومون علي نحو ما اشرنا لك به
ۤتا ٰمون مع استمرار استمدادهم من فيضه تعالي اٰلعلي الذي هم به ِّ
ق.
منَ التمثيل بال ِمرءه ا ِة فتفهٰم و ا ْق َرأ َو ارْ َ
و قوله  :و صدق مقاعدكم المقاعد جمع مقعد و هو مكان القعود و المراد بها مراتبهم الٰتي رتٰبَهُم ٰ
ّللا
ّللا في المقامات يعني ان ٰ
فيها مثٰل رتٰبَهُم ٰ
ّللا سبحانه و له الحمد كان و ٰاٰل تعيٰن له بل هو كنز ْ
مخفي
فا ٰول ظهوره فيما احبٰ من تعريفِه نف َسهُ بهم و ك ٰل ما سوي هذا المقام ٰليعرف ٰاٰل شؤن هذا المقام و هو
الذي عناه الحجة عليه السٰلم في ۤ
دعاء شهر رجب في قوله و مقاماتك التي ٰل تعطيل لها في كل مكان
يعرفك بها من عرفك و هو قول النٰبي صلٰي ٰ
ّللا عليه و آله اعرفكم بنفسه اعرفكم بربٰه و قول علي عليه
السٰلم من عرف نف َسهُ فقد عرف ربٰه و ذلك ٰلن ا ٰول هذه المقامات و اشرفها مقام النٰبي صلٰي ٰ
ّللا عليه
و آله فهو اعرف الخلق ٰ
بالل سبحانه فيعرفون اي الخلق المعبود جل و عٰل بصفات الصِّ فَات و هي
صفات افعاله و صفات مظاهره و ا ٰما هم صلوات ٰ
ّللا عليهم فيعرفونه تعالي بهذه الصفات و المظاهر
انفسها ٰلنهم انفسها و ليس في اٰلمكان معرفة اعلي من هذه و لميتعرٰف تعالي بمقام اعلي منه و
لهذا قال في ۤ
دعاء شهر رجب ٰل فرق بينك و بينها ٰاٰل انهم عبادك و خلقك و المراد من المستثني هو
المراد من المستثني منه و انما ذ ٰكر الضمير في المستثنَي للبيان بتعريفها بما تظهر فيه آثار الخلق و ٰاٰل
فالمراد واحد و لهذا ل ٰما اخذ في تبيين المستثني المنصوص عليه بالعبودية و الخلق انٰث الضمير ليعلم
ٰ
ان المراد منهم تلك بقوله فتقها و رتقها بيدك
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بدؤها منكَ و عو ُدها اليك فاذا عرفتَ هذا المقعد الحق الذي كلٰما يُ ٰدعا من دونه هو الباطل عرفتَ انه
في غاية الصدق في اٰلمكان و كيف ٰل و قد نص عليه الحجة عليه السٰلم بقوله ٰل فرق بينك و بينها و
المقعد الثاني فيما دون ذلك و هو معانيه الٰتي ٰلتعرف اٰل هي و ٰليعرف ٰاٰل بها و المقعد الثالث فيما
دون الثاني و هو مقعد اٰلبواب و هم في هذا المشهد سبيل ٰ
ّللا الي خلقه و سبيل خلقه اليه و
المقعد الرابع فيما دون الثالث و هو كرسي اٰلمامة و القاعد عليه اٰلمام المفترض الطاعة من الخالق
سبحانه و الحجة علي الخلق و المقعد الخامس فيما دون ذلك مقعد اٰلفعال و اٰلعمال و منها ۤ
اٰلداء و
التبليغ و الصدق في هذه المقاعد و ان كان في نفسه مختلفا اختٰلفا شديدا ٰاٰل انه يجمعه شيء واحد و
هو الصدق مع ٰ
ّللا في ك ٰل المواطن علي ح ٍّد ٰليبلغه من سواهم بحيث ٰليفقدهم حيث يحبٰ و ٰليجدهم
يكرهُ و ذلك ٰلن هذا الصدق في هذه المقاعد الخمسة هو ما عناه الصٰادق عليه السٰلم و ادني َح ِّد
حيث َ
َّ
ُ
القلب و ٰل القلبُ اللسانَ و َمثل الصٰادق الموصوف بما ذكرنا كمثل النازع
اللسان
الصٰدق اَٰليخالفَ
َ
روحه ان لمينزع فماذا يصنع و هذا مثال لهم ٰل لغيرهم فان كان اَ َح ٌد من غيرهم بهذه الصٰفة فانٰه بنسبة
مقامه لميبلغ غاية الصٰدق ٰ
ٰلن ما يدل عليه هذا اللفظ اذا اريد به المفهوم يكون ُم َش ِّككا متفاوتَ المراتب
و ا ٰما اذا اريد به المعني فٰليزاحمهم فيه احد .

و قوله عليه السٰلم  :و شرفَ َمحلِّكم و منزلتكم عنده ال ٰشرف الرفعة و العلو و القدر و المح ٰل بفتح
ۤ
ٌ
وقت فقد عرَّفَ كل
الحاء المكان و بفتحها و بكسرها المكان و الوقت و المنزلةُ َمكان و مكانة و رتبةٌ و
ب ُم َح ِّد ِد الجهات في
خلقه عل ٰو مكانهم و رفعته و سبق َوقتِ ِه ْم و قُرْ ب مكانتهم فالمكانةُ في اٰلمكان ك ُمح َّد ِ
اٰلجسام و الرتبة فيه كال ُمحدد في اٰلجسام و الوقت
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ب المح ٰدد و في الرٰتبة كالزمان في المح ِّد ِد و ا ٰما المكان
فيه من السرمد في المكانة كالزمان في مح َّد ِ
ْ
الوقت في المكان كالمكان في
فالمكانة فيه كالمح ٰدب في
المكان و الرٰتبة فيه كال ُمح ِّد ِد في المكان و َ
ِ
ۤ
متساوقان و كل رتبة من احدهما في رتب ِة ُم َساوقِه كما ذكرنا في بعض َرسائلنا في
ت يعني انهما
الوق ِ
ِ
الزمان و المكان و الجسم فانٰا بَيَّنٰا ان زمان مح ٰدب مح ٰدد الجهات في اللطافة كالمح ٰدب و َكمكانِ ۪ه و
زمان المحدد في اللطافة كالمح ٰدد و مكانه و زمان فلك البروج فيها كفلك البروج و مكانه و زمان
ۤ
السموات السبع في اللطافة مثلها و مثل مكانها بل كل ۤ
سماء مكانه و زمانه مثله و زمان اٰلرض و سائر
الجمادات مثلها و مثل مكانها كذلك فكلما لطف الجسم لطف زمانه و مكانه بنسبة لطافته و كلٰما كثف
مقام او ادني حرفا بحرف ٰلن اٰلمكان الراجح الذي هو
كثف فكذلك حكم وقت مراتبهم و مكانها في ِ
مكان اٰلبداع و الحقيقة المحمديٰة و فلك الوٰلية المطلقة و السرمد الذي هو وقت هذه الثٰلثة و هذه
الثٰلثة كلها من شب ٍه واحد يعني كل مرتب ٍة من واح ٍد منها كمثل مساويها من هاٰلخرين في اللطافة و
الشرف و الرتبة و الرفعة .
و قوله عليه السٰلم  :و كرامتكم عليه الكرامة بمعني العزازة اي عدم النظير او قلٰة النظير ٰل بمعني
ضد الذلِّ فكرامتهم عليه انهم عنده ليس لهم مثل و ٰل نظير .
و قوله عليه السٰلم  :و خاصتكم لديه اي عنده اَو ان لدي اخصٰ من عند ٰ
ٰلن لدي قد تستعمل ٰلقرب
مراتب ما تصدق عليه العند اَوْ ْل ْعلَي من اعلي مراتب ما تصدق العند ٰ
ٰلن لدي يقال لما يختصٰ به من
دون كل ما سواه كما في قوله عليه السٰلم و باسمك الذي استق ٰر في ظلٰك فٰليخرج منك الي غيرك و ا ٰما
عند فلما في ملكه و ۤ
خزائنه و في كل ما تحت يده فلدي لٰلشرف و اٰلقرب
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فهي اخص من عند فلذا ذكر ۤ
الخاصٰة بلَدَي ٰل بعند و معني خاصتكم لديْه انٰهم له قد استخلصه لهم في
القدم من بين ۤ
سائر اٰلمم كما قال علي عليه السٰلم في خطبة الغَدير و الجمعة فيؤل معني و كرامتكم
عليه الي معني و ۤ
خاصتكم لديه و بالعكس و قد تق ٰدم بيان ذلك مرارا .
و قوله عليه السٰلم  :و قرب منزلتكم منه حتي قال من اطاعهم فقد اطاعني و من عصاهم فقد عصاني
ق بينك و بينها ٰاٰل انهم عبادك و خلقُكَ و ذلك ٰلنه سبحانه خلقهم في القرب و
و قال عليه السٰلم ٰل فر َ
ۤ
اقامهم في القرب حتي جعلهم معانيه و ابوابه و بيوته و معرفته و عبادته و الثناء عليه كما اشار اليه في
الزيارة الجامعة الصغيرة التي ا ٰولها السٰلم عليك ايها النبي و رحمة ٰ
ّللا و بركاته السٰلم عليك ايٰها
ۤ
الزهراء و السبطان المنتجبان و اٰلوٰلد
النبي المرسل و الوصي المرتضي و السيدة الكبري و السيدة
ۤ
ۤ
ۤ
ٰ
اٰلمناء المنتجبون قال في آخرها اشارة الي انهم الثناء عليه يسبٰح ّللاَ باسمائه جميع خلقه و
اٰلعٰلم و
ٰ
السٰلم علي ارواحكم و اجسادكم و السٰلم عليكم و رحمة ّللا و بركاته ه  ،و جعلهم ظاهره في خلقه و
ۤ
اسماؤه ( اسماءه ظ ) و صفاته و نعمه و حججه علي خلقه و مظاهر صفاته و افعاله في خلقه صلي ٰ
ّللا
عليهم اجمعين .
تم الجزء الثاني من شرح الزيارة الجامعة و يتلوه الجزء الثالث و الحمد لل رب العالمين  ،تمت .

