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صفحه 2-
فهرس الجزء الثالث من شرح الزيارة
 2بِا َ ۪بي اَ ْنتُ ْم َو اُ ۪مي َو اَ ْه ۪لي َو مٰ ۪الي َو اُس َْر ۪تي
 7اُ ْش ِه ُد ّٰللاَ َو اُ ْش ِه ُد ُك ْم اَ ۪ني ُم ْؤ ِم ٌن بِ ُك ْم َو بِمٰ ا آ َم ْنتُ ْم بِ ۪ه ٰكافِ ٌر بِ َع ُد ِّو ُك ْم َو بِمٰ ا َكفَرْ تُ ْم بِ ۪ه
ال لَ ُك ْم َو ِِلَوْ لِ ٰي ۤائِ ُك ْم ُم ْب ِغضٌ ِِلَ ْع ٰد ۤائِ ُك ْم َو ُم ٰعا ٍد لَهُ ْم
ْص ٌر بِ َشأنِ ُك ْم َو بِ َ
ُ ١١م ْستَب ِ
ض ٰٰللَ ِة َم ْن ٰخالَفَ ُك ْم ُم ٰو ٍ
اربَك ْمُ
ُ
َ
ِ 2٠س ْل ٌم لِ َم ْن ٰسال َمك ْم َو َحرْ بٌ لِ َم ْن ٰح َ
ُ 23م َحقِّ ٌ
ق لِمٰ ا َحقَّ ْقتُ ْم ُمب ِْط ٌل لِمٰ ا اَ ْبطَ ْلتُ ْم
ار ٌ
ف بِ َحقِّ ُك ْم ُمقِرٌّ بِفَضْ لِ ُك ْم
ُ 2٦م ۪طي ٌع لَ ُك ْم ٰع ِ
ُ 3٥محْ تَ ِم ٌل لِ ِع ْل ِم ُك ْم ُمحْ ت َِجبٌ بِ ِذ َّمتِ ُك ْم ُم ْعت َِر ٌ
ف بِ ُك ْم
ص ِّد ٌ
ق بِ َرجْ َعتِ ُك ْم ُم ْنت َِظ ٌر ِِلَ ْم ِر ُك ْم ُمرْ تَقِبٌ لِدَوْ لَتِ ُك ْم
ُ ٥4م ْؤ ِم ٌن بِا ِ ٰيابِ ُك ْم ُم َ
آخ ٌذ بِقَوْ لِ ُك ْم ٰعا ِم ٌل بِا َ ْم ِر ُك ْم
ِ ١22
ۤ
ۤ
ۤ
ٰ
ٌ
ٌ
ٰ
ُ
ُور ُك ْم
ُ ١23م ْست َ۪جي ٌر بِ ُك ْم ٰزائِ ٌر لَ ُك ْم ٰعائِذ بِ ُك ْم ٰلئِذ بِقب ِ
ۤ
ُ ١3١م ْستَ ْشفِ ٌع اِلَي ّللاِ َع َّز َو َج َّل بِ ُك ْم َو ُمتَقَرِّبٌ بِ ُك ْم اِلَ ْي ِه َو ُمقَ ِّد ُم ُك ْم اَمٰ ا َم طَلِبَ ۪تي َو َح ٰوائِ ۪جي َو اِ ٰر ٰاد ۪اتي ۪في
وري
ُكلِّ اَحْ ٰو ۪الي َو اُ ُم ۪
آخ ِر ُك ْم
ُ ١42م ْؤ ِم ٌن بِ ِسرِّ ُك ْم َو ع َٰٰلنِيَتِ ُك ْم َو ٰشا ِه ِد ُك ْم َو ٰغ ۤائِبِ ُك ْم َو اَ َّولِ ُك ْم َو ِ
َ ١٥3و ُمفَ ِّوضٌ ۪في ٰذلِكَ ُكلِّ ۪ه اِلَ ْي ُك ْم َو ُم َسلِّ ٌم ۪في ِه َم َع ُك ْم
َ ١7٠و قَ ْل ۪بي لَ ُك ْم ُم َسلِّ ٌم َو َر ۪ ْأيي لَ ُك ْم تَبَ ٌع َو نُصْ َر ۪تي لَ ُك ْم ُم َع َّدةٌ
َ ١٨٠ح ٰتي يُحْ يِ َي ّٰللاُ ۪دينَهُ بِ ُك ْم َو يَ ُر َّد ُك ْم ۪في اَ ٰيا ِم ۪ه َو ي ْ
ض ۪ه
ُظ ِه َر ُك ْم لِ َع ْدلِ ۪ه َو يُ َم ِّكنَ ُك ْم ۪في اَرْ ِ
آخ َر ُك ْم بِمٰ ا ت ََولَّي ُ
ت بِ ُك ْم َو ت ََولَّي ُ
 ١٨٦فَ َم َع ُك ْم َم َع ُك ْم ٰٰل َم َع َع ُد ِّو ُك ْم آ َم ْن ُ
ْت بِ ۪ه اَ َّولَ ُك ْم
ْت ِ
صفحه ١-
اطين و ح ْزبهم ٰ
ٰ
ٰ
ت َو ال َّ
َ ١٨٩و بَ ِر ْئ ُ
الظالِ ۪مينَ
ت َو الطا ُغو ِ
ت اِلَي ّللاِ َع َّز َو َج َّل ِم ْن اَ ْع ٰد ۤائِ ُك ْم َو ِمنَ ْال ِج ْب ِ
ش ٰي ۪ ِ َ ِ ِ ِ ُ
ٰ
ص ۪بينَ ِ ِِلرْ ثِ ُك ْم َو الش ۪اكينَ ۪في ُك ْم َو ْال ُم ْن َح ِر ۪فينَ َع ْن ُك ْم َو
ار ۪قينَ ِم ْن ِو ٰٰليَتِ ُك ْم َو ْال ٰغا ِ
لَ ُك ْم َو ْال ٰج ِ
اح ۪دينَ لِ َحقِّ ُك ْم َو ْالمٰ ِ
ٰ
ٰ
ار
اع ِس ٰوا ُك ْم َو ِمنَ ْاٰلَئِ َّم ِة الَّ ۪ذينَ يَ ْد ُعونَ اِلَي الن ِ
ِم ْن ُكلِّ َو ۪لي َج ٍة ٰ ُدونَ ُك ْم َو ُكلِّ ُمط ٍ
 2٠2فَثَبَّتَنِ َي ّللاُ اَبَداً مٰ ا َ۪ح ُ
ييت ع َٰلي ُم ٰو ٰاٰلتِ ُك ْم َو َم َحبَّتِ ُك ْم َو ۪دينِ ُك ْم
ٰ
ٰ
ار َم ٰو ۪الي ُك ْم التابِ ۪عينَ لِمٰ ا َدعَوْ تُ ْم اِلَ ْي ِه
َ 2٠٩و َوفَّقَ ۪ني لِطا َعتِ ُك ْم َو َرزَ قَ ۪ني َش ٰفا َعتَ ُك ْم َو َج َعلَ ۪ني ِم ْن ِخ ٰي ِ
ار ُك ْم َو يَ ْسلُ ُ
ك َس ۪بيلَ ُك ْم َو يَ ْهت َ۪دي بِه ُٰدا ُك ْم
َ 2١7و َج َعلَ ۪ني ِم َّم ْن يَ ْقتَصُّ ٰآث َ
ك ۪في دَوْ لَتِ ُك ْم َو يُ َشر ُ
َ 222و يُحْ َش ُر ۪في ُز ْم َرتِ ُك ْم َو يَ ُكرُّ ۪في َرجْ َعتِ ُك ْم َو يُ َملَّ ُ
َّف ۪في ٰعافِيَتِ ُك ْم َو يُ َم َّك ُن ۪في
اَ ٰيا ِم ُك ْم َو تَقِرُّ َع ْينُهُ غَداً بِر ُْؤيَتِ ُك ْم
 24٠بِا َ ۪بي اَ ْنتُ ْم َو اُ ۪مي َو نَ ْف ۪سي َو اَ ْه ۪لي َو مٰ ا ۪لي
ٰ
ص َدهُ ت ََو َّجهَ بِ ُك ْم
َ 242م ْن اَ ٰرا َد ّللاَ بَدَأَ بِ ُك ْم َو َم ْن َو َّح َدهُ قَبِ َل َع ْن ُك ْم َو َم ْن قَ َ

ۤ
ٰ
ْ
ار َو هُ ٰداةُ
ي ٰٰلاُحْ ۪
ح ُك ْنهَ ُك ْم َو ِمنَ ْال َوصْ ِ
َ 2٥٩م ٰوالِ َّ
ف قَ ْد َر ُك ْم َو اَ ْنتُ ْم نُو ُر ْاِلَ ْخ ٰي ِ
صي ثَ ٰنائَ ُك ْم َو ٰلاَ ْبلُ ُغ ِمنَ ال َم ْد ِ
ٰ
ْ
ار
ار َو ُح َج ُج ٰ ال َجب ِ
ْاِلَب ْٰر ِ
ۤ
 2٩٨بِ ُك ْم فَت ََح ّللاُ َو بِ ُك ْم يَ ْختِ ُم َو بِ ُك ْم يُن َِّز ُل ْال َغي َ
ْث َو بِ ُك ْم يُ ْم ِس ُ
ض اِ ٰٰل بِا ِ ْذنِ ۪ه َو بِ ُك ْم
ك السَّما َء اَ ْن تَقَ َع َعلَي ْاِلَرْ ِ
يُنَفِّسُ ْالهَ َّم َو بِ ُك ْم يَ ْك ِش ُ
ف الضُّ َّر
ت بِ ۪ه ُر ُسلُهُ َو هَبَطَ ْ
َ 3١3و ِع ْن َد ُك ْم مٰ ا نَزَ لَ ْ
ت بِ ۪ه َم ٰ ٰۤلئِ َكتُهُ
ٰ
َ
َ 322و اِ ٰلي َج ِّد ُك ْم بُ ِع َ
ث الرُّ و ُح ْاِل ۪م ُ
ت الزيارة ٰلميرالمؤمنين عليه السٰلم فقُلْ َ :و اِلي
ين  ،و ان كان ِ
اَ ۪خيكَ بُ ِع َ
ث الرُّ و ُح ْاِلَ ۪م ُ
ين
صفحه ٠
ٰ
ت اَ َحداً ِمنَ ْال ٰعالَ ۪مينَ
 337آ ٰتا ُك ُم ّللاُ مٰ ا لَ ْمي ُْؤ ِ
ار لِفَضْ لِ ُك ْم َو َذ َّل ُكلُّ َش ْي ٍء
 34٦طَأْطَأ َ ُكلُّ َش ۪ر ٍ
يف لِ َش َرفِ ُك ْم َو بَخَ َع ُكلُّ ُمتَ َكب ٍِّر لِ ٰطا َعتِ ُك ْم َو خَ َ
ض َع ُكلُّ َج ٰب ٍ
لَ ُك ْم
ۤ
ٰ
ٰ
ٰ
ور ُك ْم َو فازَ ْالفائِ ُزونَ بِ ِو ٰٰليَتِ ُك ْم بِ ُك ْم يُ ْسلَ ُ
ان َو عَلي َم ْن َج َح َد
َ 3٥٥و اَ ْش َرقَ ِ
ك اِلَي الرِّ ضْ ٰو ِ
ت ْاِلَرْ ضُ بِنُ ِ
َضبُ الرَّحْ مٰ ِن
ِو ٰٰليَتَ ُك ْم غ َ
( مقابله شد )
صفحه ١
شرح الزيارة الجامعة الكبيرة الجزء الثالث
من مصنفات الشيخ اٰلجل اٰلوحد اٰلمجد
الشيخ احمد بن زينالدين اٰلحسائي اعلي ّللا مقامه
صفحه 2
بسم ّللا الرحمن الرحيم
و به نستعين .
ۤ
قال العبد المسكين احمد بن زينالدين اٰلحسائي :
ُ
قال عليه السلم  :بابي انتم و امي و اهلي و مالي و اسْرتي
ثان ٰلفدي و انتم مفعول اول و المعني افديكم بابي و امي الخ فكثر استعماله و
اقول بابي اصله معمول ٍ
ً
تداوله علي السنتهم في مخاطباتهم فحذفوا افدي اختصارا لظهور معناه لكثرة اٰلستعمال حتي انتقش في
اذهانهم عند ذكر بابي انتم و ان لميقصدوا تصوره و ذلك لشدة حرصهم في طلب اٰلختصار فيقتصرون
علي اقل ما يدل علي المقصود و ان لميكن في المنطوق بل اكتفوا بما كان في محل النطق كدٰللة
ۤ
اٰلقتضاء و التنبيه و اٰلشارة بل بالمفهوم و المجازات و اٰلستعارات و اللوازم البعيدة و اٰلمثال اذا
ب قرين ٍة فلما َحذفوه لظهور المعني تمادَي بهم الحال و المداومة علي
امكن فهم المخاطب لها و لو بنص ِ
ۤ
ۤ
الحذف لكثرة اٰلستعمال حتي غفلوا عن المعني الفعلي الملحوظ فيه الحركة لعدم فائدة التجدد للفداء و
ِ
ۤ
دعاهم دوام اٰلستعمال الي دوام حضور الفداء نفسه في خيال المتكلم عند لفظ بابي انتم فاقيم متعلقه
ۤ
لٰلبتداء اٰلصطٰلحي مع انه المفعول
صالح
الذي هو بابي مقامه في التصدر و لما كان ظرفا كان غير
ٍ

ۤ
باٰلبتداء اٰلصطٰلحي ٰلنه اسم و مقدم علي بابي رتبة في
الثاني كان المفعول اٰلول الذي هو انتم اولي
اٰلصل فهو اولي برتبته
صفحه 3
و لما كان انتم ٰليصلح لنيابة افدي ٰلنه المفدي جعلوا بابي نائبا ً عن افدي ٰلنه متعلقه و معناه فيه و لما
جعلوه ۤنائبا ً عنه ٰلنه ۤ
الفداء اوجبوا تقديمه لينزل في مرتبة الفعل و كان خبراً ٰلن الخبر مسند الي
المبتداء و ۤ
ۤ
س حلة المبتدأ و صورته ٰلنه كان حين
الفداء مسند الي المفدي و لما كان انتم هو المبتدأ اُ ْلبِ َ
وجود الفعل ضمير المفعول و ضمير المفعول ان كان متصٰل كان كم و ان كان منفصٰلً كان اياكم و
ۤ
ضمائر الرفع ليصلح ان يجعل مبتدأ فاتي بضمير الرفع الذي هو بمعناه اي ضمير الجمع
ليستا من
ۤ
المخاطبين ٰلن الصحيح عندي ان الضمائر في الخطاب صورتان وضع الواضع للرفع صورة و هي
ۤ
ٰللتقاء
اَ ْن بسكون النون و الحقها عٰلمات تميز َمعُودها و هي الف بعد ان للمتكلم و حركت النون
ۤ
السَّاكنَيْن و ۤتاء مفتوحة للمخاطب المذكر و مكسورة للمخاطبة و ۤتاء و ميم و الف للمثني اما التاء فاتي
بها لئٰليزيد المفرد علي المثني و اما الميم للفرق بينه و بين ضمير المخاطب اذا لحقته اٰللف اٰلطٰلق
و اما اٰللف فللفرق بينه و بين ضمير الجمع و انما خص اٰللف بالمثني ٰلنه ضميره في ۤ
الغائب و اما
الجمع فلما قلنا في المثني الت ۤاء لئٰليزيد المفرد و الميم عٰلمة الجمع و في المؤنث النون المشددة و
للنصب صورة و هي الكاف وحدها للمفرد علي اٰلصل و كسرت للمخاطبة للفرق و في المثني بزيادة
الميم و اٰللف و في الجمع بزيادة الميم للمذكرين و النون المشددة للمؤنث لما قلنا في الرفع و كل هذه
الملحقات عٰلمات فارقة و ليست اصلية و زيد في صورة اٰلنفصال ايا و هي دعامة يعتمد الضمير
عليها عند انفراده عن فعله ٰل اصلية و هنا اختٰلفات للنحاة هل الضمير ايا وحدها او الكاف وحدها او
ۤ
ضمائر الرفع و اٰلصح ما قلنا لك فلما عدلوا عن ضمير النصب
المجموع و كذلك في
صفحه 4
اتوا بضمير الرفع و المعني فيهما واحد و انما التغيير ٰلجل صورة اٰلعراب لصلوح كل صورة لما
هي له ٰلسباب يطول ذكرها فقيل انتم فالضمير اَ ْن و ما زاد علي اَ ْن فعٰلمات فارقات فكان بابي خبراً
مقدما و انتم مبتدأً مؤخراً و لو اُخر الخبر علي اٰلصل لماصح اٰلخبار لفساد المعني ٰلجل انقٰلبه ٰلن
صورة انتم بابي تدل علي كون المف َّدي ۤ
فداء و بالعكس اٰل بان يقدر خبر يكون بابي معموٰلً له اي انتم
مفديون بابي و تقدي ُم بابي مع نيابته عن العامل المتقدم اعني افدي اولي من اصالة عدم تقديم الخبر
للموجب و لفساد المعني و انقٰلبه و من التقدير لزيادة الكلفة فالتزموا التقديم لما سمعتَ فان قلت لم قدم
قلت ٰلنه اتي بها علي جهة الترقي و هو اٰلنتقال من اٰلقوي الي اٰلضعف جريا ً
اٰلب ثم اٰلم و هكذا ُ
علي وفاق الغالب ٰلن الغالب في اٰلثبات كذلك من اٰلقوي الي اٰلضعف و في النفي من اٰلضعف الي
اٰلقوي اٰل ان العكس قد يستعمل و ان كان خٰلف اٰلغلب قال ّللا تعالي ٰلتأخذه سنة و ٰل نوم و في
ۤ
الدعاء ليلة الجمعة من الجمع اٰلربعين كما رواه ابنطاووس في مهج الدعوات و ٰليأخذك نوم و ٰل سنة
و اٰلم اضعف من اٰلب ٰلنها تقتل باٰلبن و ٰليقتل اٰلب و ٰلشتراط اذنه في مثل النذر و صوم المندوب
ۤ
ۤ
القضاء عنها علي المشهور ٰلن اٰلب اصل للولد
القضاء عنه و ٰليلزم
دونها علي اٰلشهر و يلزم اٰلبن
و اٰلم فرع عليه و لهذا خلق من اٰلب العصب و العروق و المخ و العظم التي هي اصل اٰلنسان و
خلق منها اللحم و الدم و الشعر و الجلد و هي ظاهره و قشرهُ و ذلك ٰلن ما منه ۤ
المادة و ما منها
ُ
حديث َمن اُبِرُّ قال عليه السلم امك قال ثم من ابر قال امك قال ثم َم ْن ابر قال امك قال ثم َم ْن
الصورة و

ابر قال ابُوكَ و ٰلن اٰلب مقدم في الوجود و التكليف اٰلول كما في عالم الذر و ٰلنها خلقت من نفسه اي
من فاضل طينة نفسه
صفحه ٥
و انما نسبت الي النفس و لمتنسب الي العقل لقلة ما منه و كثرة ما منها فانها ثلث من العقل و ثلثان من
النفس و اٰلب بالعكس و مزاجه من اٰلصل في عقله و نفسه و مزاجها من الفاضل في عقلها و نفسها
و وجوب اجابة ابنها لها في الصلوة دون اٰلب محمول علي مٰلحظة الضعف و عدم احتمالها ما يحتمله
اٰلب فوجبت الشفقة بها و الرأفة و انما قيل بابي انتم و لميؤخر انتم الي آخر ۤ
الفداءات لٰلهتمام و
ۤ
غفل عن بابي لبعده او يسهو فيجعل انتم خبراً
اٰلعتناء بذكر المفدي بالمبادرة اليه و لئٰليتوهم َمن َ
للمذكورات او لما يقاربه منها فاذا وصل الي انتم و التفت الي ما قبله وجد مثٰل اهلي و مالي انتم فيكون
عنده خبرا و ما قبله مبتدأ و يختل المعني و مٰلحظة الكٰلم من اوله لئٰليختل المعني فيه مشقة و كلفةٌ و
مبني اللغة العربية علي السهولة و الخفة كما هو مشاهد عند اٰلعٰلل و تَوالي اٰلمثال و ۤ
التقاء الساكنين
ۤ
اٰلبتداء بالساكن و التزام المد و غير ذلك فالتزموا التقديم في انتم علي غير بابي لما قلنا و ٰليلزم
و عدم
احتمال اٰلستيناف و توهمه في و امي للفصل بانتم لظهور المعني و ذكر اٰلم بعد اٰلب قرينة علي
ارادة التشريك بينهما و ٰلنه لو احتمل اٰلستيناف كان مبتدأ و لو كان كذلك لوجب ذكر الخبر و ٰليجوز
حذفه لمعارضة العطف لذلك اٰلحتمال و ٰلصالة عدم الحذف و عدم ذكره دليل عدم احتماله و
هذه العبارة تستعمل لبذل الحبيب و العزيز ِوقايةً لٰلحب و اٰلعز بحيث يفني الحبيب و العزيز من
كتاب الرعاية و المحافظة مطلقا ً كما هنا لعموم اٰلحاطة و شمولها لجميع اٰلقتضاءات او في رتبة ما
يقتضيه المقام عند توهم محاذرة تغير اٰلحب و اٰلعز او تبدله مطلقا او عن خصوص صفة اٰلحبية و
اٰلعزية او ۤ
ظهورها لَكَ كل جليل
فنائه عنها او مطلقا مثٰل اذا وجدتَ َمن ظهر بصف ٍة حسن ٍة قد هانَ عند
ِ
و عزيز عندك قلتَ بابي انت و امي الخ ،
صفحه ٦
اي افدي تغيرك عن هذه الصفة او تبدلك بغيرها مما لميستدع ميل قلبي اليها او ۤ
فنا َءك او فقدانك باحب
ِ
ۤ
ي و هي ابي و امي و اهلي اي عشيرتي و ذوي قراباتي و الزوجات و
اٰلشياء عندي و اعزها عل َّ
اٰلوٰلد و البنات و اٰلصهار و مالي و اُسْرتي بالضم اي رهطي اٰلدنون اي ابذلهم وقاية لكَ من كل
مكروه و محذور و هذا تستعمله العرب عند الخطاب لمن يحترمون مقامه و يعظمون اكرامه فلما اراد
خطابهم بان يشهدوا علي ما انطوي عليه من اٰلعتقاد مما ابرزه باقراره الحتمي علي جهة المعاهدة
ب منهم الشهادة اما لكونهم اجل قدراً من
بالعهد المؤكد و كان قد احلَّهم من قلبه محٰل اجل من ان يطلُ َ
ذلك لعلو مرتبتهم كما كانت عادة المملوك القن الذليل الحقير انه ٰليحسن منه ان يقول لسيده العظيم
الجليل الشأن العالي المكان الشديد اٰلركان اُش ِه ُدك علي حسن حالي عندك مع ما يعلم من نفسه من
وقوع كثير من التقصيرات في حق سيده و موٰله اٰلجل و اِما لعلمه باطٰلعهم علي حقيقة ما اشهدهم
ۤ
عليه فاستشهاده لهم ۤ
استغناء عنهم في حال من اٰلحوال مع انهم امروا عليهم السلم
سوء ادب و لميكن له
ٌ
ق الضمير و لما اراد تعظيمهم و التأدب معهم قبل ان يطلب
بذلك و امثاله ٰلن القول عبادة اذا طاب َ
الشهادة المعلومة بذل اعظم ما يق ِدر عليه و لميقدر علي شيء اعظ َم عنده من ان يدعو بان يكون اعز
فدا ًء ۤ
اٰلشياء عنده و عليه ۤ
ۤ
محذور فقال بابي انتم و امي و اهلي و مالي و
فداء لهم من كل مكرو ٍه و
ٍ
اسرتي فان قلت اذا كانت علة جعلِ ۪ه ابويه و غيرهما ممن ذكر ۤ
فداء لهم هي ِعظَ ُم منزلتهم عنده و كبر
شأنهم لديه علي نحو ما ذكرت فهل يجري ذلك في تعظيم ّللا سبحانه و تعالي و اجٰلله ِلنه تبارك و

تعالي شأنه اجل و اعظم منهم و من غيرهم و انما العظم و كبر الشأن بما افاض عليهم من آثار
افعاله ُ
قلت هو ّللا سبحانه اجل من ان يسا َوي و اكبر من ان
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يداني و اعز من ان ينسب الي نسبة شيء من خلقه و ٰلكنه ٰليصح ذلك القول اٰل لمن يجوز ان تجري
ۤ
او الفقدان و ان لمير بعض خلقه انه يجده او في حال فهو
عليه المكاره او التغير او التبدل او الفناء ِ
حال وجدانِه كوجوده حال فقدانه فٰليصح اَ ْن يفرض عليه
سبحانه موجود حاضر في كل حال فوجوده َ
حال ليُ ْدعَا له بان يُ ْفدَي من ذلك بمن دونه و ٰليصح ذلك اٰل علي َمن يجوز عليه التحول و
التحول عن ٍ
التغير فلذا فدَي من يجوز عليه ذلك .
قال عليه السلم  :اشهد ّللا و اشهدكم اني مؤمن بكم و بما امنتم به كافر بعدوكم و بما كفرتم به
قال الشارح المجلسي (ره) اشهد ّللا لما اراد مخاطبتهم بالشهادة فداهم بابيه و امه و اشهدكم كما هو
المتعارف عند العرب اشهد ّللا تعالي و اياهم بانه مؤمن بهم و بجميع ما امنوا به مجمٰلً و ان لميعلم
ۤ
ٰلعدائهم كما قال تعالي فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن باهلل فقد استمسك
تفصيله و كافر اي جاح ٌد و عدو
بالعروة الوثقي فانظر الي كٰلمه تعالي كيف قدم الكفر علي اٰليمان لبيان انه ٰليمكن اٰليمان بدون
عداوتهم كما ورد في اٰلخبار الصحيحة انه من قال اني مؤمن باٰلئمة عليهم السلم و ليس لي ٰ
شنأن
اولياء المحبوب و يبغض ۤ
ۤ
بالمخالفين انه ليس بمؤمن بل هو من ۤ
اعداءه
اعدائِنا فان المحبَّ من يحبُّ
انتهي .
اقول قوله اشهد ّللا و اشهدكم اني مؤمن بكم الخ تجديد للعهد المأخوذ منه في التكليف اٰلول و موافاة
منه اشهد ّللاَ و اشهدهم عليها ليشهدوا له عند السؤال في القبر و علي الصراط بل ليشهدوا له الشهادة
الفِعلية بان يكتبوا في قلبه اٰليمان بنور وٰليتهم و في اعماله قبولها و في حسناته مضاعفتها
صفحه ٨
خيره و في كتاب
و في سيئاته التجاوز عنها و في القدر الجاري عليه صرفَ س ُۤوئِ ۪ه و شره و
َ
جلب ِ
مخرجهُ ْم و
عدا ِد ۪ه انه من حزبهم و في رتبته انه موصول بهم و في سلوكه انه داخل مدخلَهُ ْم و خارج
َ
ٌ
مؤمن بكم كما انتم
غير ذلك فان هذه و ما اشبهها مترتبة علي الموافاة و قوله و بما امنتم به يعني اني
عليه في المقامات التي اقا َمكم ّللا فيها علي نحو ما اشير اليه فيما تقدم و بما امنتم به مما اطل َعكم ّللا
عليه مما اراده لكم و لغيركم من الحق من صفاته و افعاله و عبادته و مما انزل من كتبه و وحيه و من
اصفيائه من المصْ طفين و اَ ْتبا ِعهم و مما اجراهُ عَلي ۤ
ۤ
انبيائه و ۤ
مٰلئكته و رسله و ۤ
جميع ۤ
اعدائه
اوليائه و
قضائه في ذواتهم و اعمالهم الي غير ذلك من كلِّ ما ۤ
ۤ
شاء و ارا َد َو قدر و قضي من
من قدره و
ۤ
ً
ً
جاح ٌد لما يدعيه اعداؤكم من
صٰل و قوله كافر
ت فضله و عدله مجمٰل و مف َّ
ِّ
بعدوك ْم يعني به اني ِ
مقتضيا ِ
اٰلولين و اٰلخرين مما ليس لهم او يدعيه لهم مدع من اتباعهم مما اغتصبوه من مقامات غيرهم و من
اموالهم و غير ذلك ٰل ان المراد اني كافر بوجود عدوكم او بوجو ِد ما صدر منهم من الدعوي او التعدي
بمعني عدم وقوعه ٰلن ذلك ٰل شك فيه و يجب اٰليمان به و ٰليجوز انكا ُر ذلك و انما الواجب انكاره و
جحوده منهم ذلك و هو ما يدعونه و ما اغتصبوه و ما فعلوه من اٰلعمال التي ٰليَرْ ضاها ّللا سبحانه
فَاُسُّ وٰليتهم صلي ّللا عليهم اٰليمان ظاهراً و باطنا بما ثبتَ لهم من اٰليمان بهم و بما آمنوا به كما تقدم
ۤ
ٌ
صفات
بعدوهم علي نحو ما اشرنا اليه فلهم عليهم السلم
اٰلسماء السوءي بالكفر
و بما ُسلِب عنهم من
ِّ
ت ثبوتية و صفات سلبية و الصفات الثبوتية قسمان صفات
ثبوتية و صفات سلبية كما قيل ان هللِ صفا ٍ

ذات و صفات افعال و الصفات السلبية ترجع في ظاهر العبارة الي قسمين صفات ذات و صفات افعال
اما الصفات الثبوتية الذاتية فهي في حقهم
صفحه ٩
عليهم السلم في كل مرتبة من مراتبهم اٰلربع نفس الذات فيها و اما الثبوتية اٰلفعالية فهي نفس ظهور
الذات بها في تلك المرتبة و اما السلبية الذاتية فهي نفي ظاهر اٰلشتراك و ظاهر اٰلشتراك ليس هو
الذات و نفيه ليس هو الذات ايضا فٰلتكون السلبية نفس الذات و ان اطلق عليها الذاتية و ان وصفت بها
الذات وصفا صناعيا او تعريفيا و قوله تعالي باب باطنه فيه الرحمة و ظاهره من قبله العذاب من هذا
المعني الذي اشرنا اليه فان ظاهر الباب اي ما كان ۤ
نسب اليه او كان
وراءه و خلفه ليس هو الباب و ان ِ
به فانه ليس منه و ٰل اليه بخٰلف باطنه فانه منه و اليه و اما السلبية الفعلية ففي الظاهر حكمها بالنسبة
الي اٰلفعال حكم الذاتية بالنسبة الي الذات بمعني انها ٰلتكون صفة اٰل كما اشرنا اليه بالوصف
الصناعي او التعريفي اما في الباطن يعني في نفس اٰلمر فالسلبية الفعلية بحكم الثبوتية الفعلية ٰلن نفي
ۤ
مضيئا عند من يجعلها عدم
الممكن ممكن كما يقال في الظلمة انها عدم الضوء عما من شأنه ان يكون
النور و هي نفي و قد قال ّللا تعالي الحمد هلل الذي خلق السموات و اٰلرض و جعل الظلمات و النور و
ٰليكون الشيء مجعوٰل و ليس بشيء بل شيء مخلوق و يؤيده ما رواه علي بن يونس بن بهمن قال
ُ
جعلت فداك اَ َّن اصحابنا اختلفوا فقال في اي شيء اختلفوا فتداخلني من ذلك شيء
للرضا عليه السلم
ُ
فلميحضرني اٰل ما ُ
جعلت فداءك من ذلك ما اختلف فيه زرارة و هشام ابن الحكم فقال زرارة النفي
قلت
ليس بشيء و ليس بمخلوق و قال هشام النفي شيء مخلوق فقال لي قل في هذا بقول هشام و ٰلتقل بقول
ُ
تركت فعل كذا لما لمتفعله ٰلن فعله ممكن لك فتركتَ ما كان فعله ممكنا ً لك
زرارة ه  ،و بيانه انك تقول
ُ
تركت و قولي تركتَ لما لمتفعل و تعبيرنا عن هذا العدم بالفعل الماضي مسنداً الي َم ْن لميفعل
فقولك
فعل
دليل علي حدوث ٍ
صفحه ١٠
ممن اُ ْسنِ َد اليه و هو حركة ضميره بالترك و قول اميرالمؤمنين عليه السلم ٰلبياٰلسود و الفعْل َما َد َّل
عَلي حرك ِة المسمي يشمله لٰلتفاق علي ان مثل ماتَ زيد و ظَ َّن عمر ٌو و َس ِم َع بك ٌر و رأي خالد و ما
اَ ْشبَهها افعال و انها داخلة في كٰلمه عليه السلم ٰلنها حركة المسمي كما في ماتَ زي ٌد فقوله كافر
ت علي نحو ما اشرنا اليه هنا .
ب و ثبو ٍ
ب َع ُد ِّوكم صفة سل ٍ
و قول الشارح (ره) انه ٰليمكن اٰليمان بدون عداوتهم يعني ان اٰليمان بهم عليهم السلم ٰليمكن بدون
اعدائهم و هو صحيح ٰلن اٰليمان بهم هو الحق و هو ٰليجامع الباطل الذي هو وٰلية ۤ
عداوة ۤ
اعدائهم و
عدم ۤ
البراءة منهم و هو قوله تعالي ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل و ان الذين امنوا اتبعوا الحق من
ربهم قال القمي ذلك بان الذين اتبعوا الباطل و هم الذين اتبعوا ۤ
اعداء رسول ّللا (ص) و اميرالمؤمنين
(ع) و قال في قوله و امنوا بما نزل علي محمد و هو الحق من ربهم عن الصادق عليه السلم قال بما
نزل علي محمد في علي هكذا نزلت و قال ايضا نزلت في ابيذر و سلمن و عمار و المقداد لمينقضوا
العهد قال و امنوا بما نزل علي محمد (ص) اي ثبتوا علي الوٰلية التي انزلها ّللا و هو الحق يعني
البراءة من ۤ
اعدائهم باطٰلً كانت ۤ
اميرالمؤمنين (ع) ه  ،فلما كان عدم البراءة من ۤ
اعدائهم حقا و هي جزء
البراءة لزمها عدم ۤ
البراية حق فاذا لمتنضم اليها ۤ
الوٰلية لهم عليهم السلم ٰلن ۤ
البراءة و هو الباطل و
ٰليجتمع الحق مع الباطل و ٰليكون جزءا له و ٰل ٰلزما و المراد باٰلتيان باٰليمان بهم و الكفر بعدوهم
خاصة من دون ۤ
لبيان ان اٰليمان مركب منهما ٰل ان اٰليمان هو محبتهم و العمل بقولهم ۤ
البراءة من

اعدائهم فاذا قلنا ۤ
ۤ
البراءة شرط ٰليراد بالشرط هنا ما هو خارج عن المشروط اٰل اذا اريد به السلب علي
الظاهر او السلب الذاتي و هنا المراد به الفعلي علي الباطن كما ذكرنا و قولنا علي الباطن اذا لوحظ في
الكفر بعدوهم
صفحه ١١
و ۤ
البراءة منه السلب و اذا لميٰلحظ فيه السلب كان جزءاً علي الظاهر و الباطن و ظاهر كٰلم الشارح
(ره) ان ۤ
البراءة من عدوهم شرط في قوله ٰليمكن اٰليمان بدون عداوتهم بقرينة قوله فانظر الي قوله
تعالي كيف قدم الكفر علي اٰليمان يعني في قوله فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن باهلل و فيه انه لو كان
اٰلمر كذلك مراداً لقال عليه السلم اني كافر بعدوكم و بما كفرتم به مؤمن بكم و بما امنتم به و انما يراد
به الجمع كما قلنا نعم كٰلمه يحتمل ما قلنا و لو قيل انه لميرد بكٰلمه هذا اٰلستشها َد علي كٰلمه عليه
السلم ليلزم ما فيه قيل لو لميرد ذلك لماحسن جعله شرحا ً لكٰلمه عليه السلم .
ۤ
ۤ
ٰلوليائكم مبغض ٰلعدائكم و ُمعا ٍد
موال لكم و
مستبص ٌر بشأنكم و بضٰلل ِة َم ْن خالفكم
قال عليه السلم :
ِ
ٍ
لهم
اي اني مستبصر بشأنكم يعني مستبين لهُ و المراد به المعرفة بشأنهم و الشأن الخطب يخبر اني عارف
بكم بالمعرفة النورانية يعني عرفت بدليل الحكمة و العيان انكم المقامات التي ٰل تعطيل لها في كل مكان
و انكم معادن كلمات ّللا و اركان توحيد ّللاِ و اياته و مقاماته و بيوت علمه و حكمه و غيبه و حقه و
امره و انكم جنبه و يده و لسانه و عينه و اذنه و قلبه و وجهه و ظاهره و سرهُ و انكم بابُهُ و ۤ
خزائنه و
َمفاتِ ُح غيبه التي ٰليعلمها اٰل هو و كتابه المبين و صراطه المستقيم و انكم حججُه و ۤ
اولياؤه و ال ُّدعاة اليه
و ۤ
خلفاؤه في ارضه و النذر اٰلولي و النُّ ُذ ُر اٰلخري و الدعاة الي ّللا و الي دينه الذين اوجب محبتهم و
ُ
عرفت ايضا ً بدليل الحكمة و العيان ان َمن خالفكم هم الض ۤالون عن سبيل الهدي في
فرض طاعتهم و
ۤ
موضع من كتاب ّللاِ ذكر الضالين فانما عَناهم و اتباعهم مثل قوله تعالي و من يعش عن ذكر
كل
ٍ
الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين و ذكر الرحمن
صفحه ١2
هو الولي اي و من يضعف نور بصيرته عن وٰلية الولي بعد ظهور برهانها كالشمس في رابعة النهار
او و من يعرض عن الولي او عن وٰليته او و َمن يَ ْع َم علي ۤ
قراءة فتح الشين و انهم ليصدونهم عن
السبيل و يحسبون انهم مهتدون فالسبيل هو الولي اوْ وٰليته و ۤ
قرناؤهم من الشياطين يَصدونهم عنه و
عن وٰليته و هدَوهم الي سبيل الغي و يحسبون انهم مهتدون فضلوا عن سبيل النجاة بمخالفة الولي من
بعد ما تبينَ لهم الهدي فالضٰللة تستعمل في حق َم ْن خالفهم و في اتباعهم كما ذكر عليه السلم هنا فان
المراد بمن خالفهم المضلون لمن تبعهم و اقتدي بهم عن سبيل الرشاد الض ۤالون بانفسهم ٰلعراضهم عن
بص ِّد اتباعهم عنه فهم اهل الضٰللة بمخالفتهم سبيل الهدي فان الهدي ان يتبع الحق عليه
ذكر الرحمن و َ
السلم و يدعو الي اتبا ِع ۪ه و هم علي العكس قال تعالي ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل و ان الذين
امنوا اتبعوا الحق من ربهم  ،فان قلت قوله تعالي و يحسبون انهم مهتدون يدل علي انهم ٰليعلمون
بضٰللتهم و انما يظنون انهم علي الحق و الٰلزم من هذا عدم ضٰللتهم ٰلن ّللا تعالي يقول و ماكان ّللا
ليضل قوما بعد اذ هد ٰيهم حتي يبين لهم ما يتقون ُ ،
قلت انهم انما خلقوا بقبولهم اٰليجاد و ما قبولهم اٰل
موافقة ما امدوا به من الوجود و ماامدوا اٰل بما هو هيئة فعله تعالي و ما هيئة فعله تعالي اٰل صفة
رضاه و ما صفة رضاه اٰل اتباع ۤ
اوليائه و مواٰلتهم و التسليم لهم و الرد اليهم و محبتهم بالقلب و
اعدائهم و ۤ
اللسان و الجوارح و معاداة ۤ
البراءة منهم فاذا كان كل مخلوق هكذا ٰلنه انما خلقه ّللا ليعرفه و

ٰليعرفه اٰل بما وصف به نفسه له و ماوصف نف َسهُ له اٰل بنفسه و لهذا قال (ع) من عرف نفسه فقد
عرف ربه و هم عليهم السلم حقيقة كلما وصف ّللا نفسه لخلقه من الدرة الي الذرة ٰلنه
صفحه ١3
سبحانه انما وصف نفسه لكل شيء من خلقه بهم عليهم السلم اي بصف ٍة من صفاتهم وجب ان يعرفهم و
يعرف حقيتهم كل شيء ٰلن فطرته صفةُ حقيتِهم ثم لما حسدهم ۤ
اعداؤهم و استكبروا عن طاعتهم التي
افترضها ّللا عليهم و علي جميع خلقه التوت فطرتهم و تلونت بلون استكبارهم و تقدرت بهيئة حسدهم
و علوهم فكانت لهم صورتانصورة الفطرة التي هي اٰلجابة و هي الموافقة للوجود الذي هو المدد و بها
عرفوا الوٰلة عليهم السلم و عرفوا حقيتهم و صورة اٰلستكبار و العلو و الحسد التي هي اٰلنكار و
الجحود و هي المخالفة للوجود الموافقة للماهية التي هي منشأ الشرور و بهذه الصورة انكروا معرفة
الوٰلة و انكروا حقيتهم ٰلن هذه الصورة الخبيثة صورة الباطل و ٰلتوافق شيئا من الحق ٰلنها ض ُّده و
هي التغير و التبديل المذكوران في قوله تعالي فليغيرن خلق ّللا و في قوله تعالي فطرة ّللا التي فطر
الناس عليها ٰل تبديل لخلق ّللا و لما كانت دواعيها كلها نفسانية ۤدائرة مدار شهوتها كان عملهم
بمقتضياتها و لما كانت اٰلولي دواعيها كلها عقٰلنية مخالفة لشهوات النفس و مقتضي انيتِها الذي
حصل به التكبر و العلو و الحسد لميعملوا بمقتضياتها التي هي معرفة الحق و اهله و فروعها من
نت في ۤ
اٰلعمال الصالحات تمك ْ
حقائقهم و اعمالهم مقتضيات الصورة المغيرة و المبدلة حتي كانت ذاتية
لهم من حيث مواظبتهم علي مقتضياتها فبصورة الفطرة اٰلولية عرفوا الحق بموافقته لها معرفةً قامت
بها عليهم الحجة و كانوا ۤ
ضالين بمخالفتها و بصورة اٰلستكبار و العلو و الحسد التي لبسوها و
استبطنوها بالتغير و التبدل انكروا الحق و اتبعوا الباطل و تدينوا به لموافقتها له و مطابقتها اياه حتي
متناز َعي ِْن فبداعي الضٰلل ِة
ظنوا انهم مهتدون الي طريق النجاة بها فهم في مشاعرهم بين دا ِعيَيْن
ِ
جحدوا بها و بداعي الهداية استيقَنَ ْتها انفسهم ظلما ً
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معموٰلن لجحدوا بها ٰٰل ِٰلستيقنَ ْتها .
و علواً و هما
ِ
ۤ
موال لكم و ٰلَوْ لِ ٰيائِكم
و قوله :
ٍ
ۤ
اي محبٌّ لكم و ٰلوليائكم و صديق و ناصر و متاب ٌع بالقلب و اللسان و اٰلركان فالمحبة التي تعقد علي
اٰلخٰلص و المتابعة في القلب بالمتابعة و التسليم لهم و الب ْغض ٰل ْع ۤدائهم و في اللسا ِن و اٰلركان باٰلخذ
ۤ
اٰلقتداء بهم و المجانب ِة ل َمن جانَبُوا و هذا كله و امثاله حدو ُد فطرة ّللا التي فطر الناس عليها و
عنهم و
ً
هي هيكل التوحيد كما م َّر مكررا يعني ان التوحيد له صورة و الصورة انما هي الهندسة المشتملة علي
بسطح و المربع المشتمل علي خطوط اربعة محيطة
الحدود كالمثلث المشتمل علي ثٰلثة خطوط محيطة
ٍ
بسطح و هكذا و كذلك اٰلجسام فانها ۤ
مواد اكتنفَ ْتها خطوط الصور و ٰل فرق في ذلك بين المعنوية و
غيرها مثٰل اٰليمان له حدود كما تقدم حد التصديق بالقلب و اٰلعتقاد فيه بتوطين النفس علي القيام
بمتعلق مقتضاه من الخدمة َو اٰلعمال و اٰلقوال و حد المجاهدة و حد اٰلخٰلص و حد اٰلنقياد و حد
حرج في النفس فيما اقتضاه ذلك التصديق من اٰلعمال و اٰلقوال و اٰلحوال و
التسليم و حد عدم وجدان
ٍ
حد الزهد و حد الورع و حد اليقين و حد العلم َو حد المعرفة و حد الصٰلح و حد المروة و حد الصبر و
حد التوكل و حد الثقة باهلل و ما اشبه ذلك من الحدود كذلك هيكل التوحيد اي صورته التي استقر غيبُه
فيها لتمامها و كمالِها لَها حدود منها ما ذكر في حدود اٰليمانو منها اٰلخٰلص في تفريد الذات و تجريد
الصفات و توحيد اٰلفعال و قطع الجهات في العبادة و هذا جملة حدود التوحيد ٰلنه من جهة اصول

حدوده الكلية له اربعة حدوداٰلول و قال ّللا ٰلتتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد و الثاني ليس كمثله
شيء و الثالث هذا خل ُ
ق ّللا فاروني ماذا خلق الذين من دونه و الرابع فمن كان
صفحه ١٥
يرجو ۤ
لقاء ربه فليعمل عمٰل صالحا و ٰليشرك بعبادة ربه احداً و اما فرو ُ
فليس في الوجود
ع حدو ِده
َ
مما في الوجدان و العيان و ٰل في الغيب و الفقدان شيء ي َُري قبل ّللا او بدون ّللا قال اميرالمؤمنين
ُ
ُ
رأيت ّٰللاَ قبله او معه و معني قوله عليه السلم او معه ليس او للتقسيم بان
مارأيت شيئا اٰل و
عليه السلم
يكون ما يراه قسمين احدهما يري ّللا قبله و اٰلخر يري ّللاَ معه و ٰل للترديد بان يكون ما يراه مترددا
ُ
مارأيت شيئا اٰل و اري ّللاَ قبله و
بين الحالين بل المراد شي ٰئان كلٌّ منهما مرا ٌد احدهما ان يكون المعني
قبل الشيء و مع الشيء و بعده و
معه و يلزم هذا في حكم المنطوق و محله و بعده اي يري ّللا َ
ثانيهما انه عليه السلم له حال ٰتان حالة المقامات و في هذه الحالة كل شيء يري ّللا قبله اي ٰليري اٰل ّللا
تعالي و حالة اٰلمام عليه السلم و في هذه الحال كل شيء يري ّللا معه فاو في الوجه الثاني للتقسيم
لحال ۤ
الرائي عليه السلم فانه حالتان و مثل قول اميرالمؤمنين عليه السلم قول ابنه الحسين عليه السلم في
ملحقات ۤ
ْس لك حتي يكونَ هو ال ُم ْ
ظ ِه َر لَكَ َمتي
دعاء عرفة في المناجاة ايكون لغيرك من الظهور ما لَي َ
تحتاج الي دليل يدل عليك و متي بعدْتَ حتي تكون اٰلشارة ( ٰاٰلثار خل ) هي التي تدل
ِغبْتَ حتي
َ
عليك الدعاء  ،فاذا فُقِد حد من حدود التوحيد الكلية اٰلصلية او الفرعية نقص هيكله و كانت فطرة ّللا
فيها تبديل و خلق ّللا فيه تغيير و بنسبة هذا التبديل و التغيير تنقص الوٰلية ،
ۤ
ٰلعدائكم و معا ٍد لهم
و قوله (ع)  :مبغض
الفقرة اٰلولي عبارة للركن اٰليمن من الوٰلية ( المعبر عنه بالتولي  ،نسخة ) و هذه الفقرة عبارة للركن
ۤ
بالبراءة و ٰل ريب في تقابلهما تقابُٰلً عاما ً فهما معا ً للتوحيد و للنبوة و
اٰليسر من الوٰلية المعبر عنه
ۤ
للوٰلية و للشهادتين و للصلوة و للزكوة و للصيام و للحج و لسائر احكام اٰليمان كاليد اليمني
صفحه ١٦
و اليَ ِد اليُس َْري لٰلنسان فان الدين انسان حقيقي معنوي ناطق باللسان العربي يسمع نطقه كل َم ْن عرفه
و وجوهه متعددة باعتبار قوابله من المكلفين فيختلف في الحسن و القبح و الكبر و الصغر و التمام و
النقص باختٰلف قابله بحسب اتصافه به كالوجه اذا قابل المرايا المختلفة في كمها و كيفها و استقامتها و
اعوجاجها و ۤ
صفائها و كدورتها و كبرها و صغرها و قربها و بُ ْع ِدها فان صورته المنطبعة فيها مختلفة
بسبب ذلك اٰلختٰلف و لكن ٰل بد من مقابلة الوجه و من صقالة المرءاة اذ بدون احدهما ٰليحصل
اٰلنطباق ( اٰلنطباع ظ ل ) في اٰلتفاق و اٰلختٰلف نعم لو حصلت الصقالة و عدم مقابلة الوجه انطبع
خلفه و ضده كذلك اٰليمان اذا توجه الي المكلف بالتكليف به انطبع في المكلف وصفه و صورته علي
حسب استعدا ِده و قابليته كما اشرنا لك به و لو لميكلف به لميحصل انطباع لعدم توجه اٰليمان اليه و
الخاص ِة التي هي اٰلستطاعة الفعلية ٰل ۤ
عدم حصول القابلية ۤ
العامة التي هي اٰلستطاعة اٰلمكانية نعم لو
حصلت اٰلستطاعة ۤ
الخاصة بالتكليف باٰليمان اٰل اَ َّن هذا المكلف لميقبل شيئا من اٰليمان بل قابل
التكليف باٰلنكار و الرد انطبع في قابليته خلف اٰليمان و ضده و هو الكفر فاذا فهمتَ اٰلشارة و التمثيل
ظهر لك ان هذا اٰلنسان الشريف الذي هو باطن اٰلنسان المعلوم ان كان مؤمنا ً ٰلن اٰلنسان اذا لميكن
مؤمنا ً كان حيوانا ً او شيطانا ً و الصورة اٰلنسانية الظاهرة ُمعارة تُ ْنتَزع منه حدو ُدهُ هي اٰلنسانية
الحقيقية الناطقة و هي و هو ۤ
مادتها و المكلف كلما نقص من تلك الحدود شيئا بتقصيره نقصت صورة
ايمانِ ۪ه بما قصر فيه ۤ
سواء كان من جهة يمين اٰليمان التي هي الوٰلية و ما يتفرع منها ام من جهة يساره

التي هي ۤ
البراءة و ما يتفر ُ
ع منها فاذا عرفتَ هذا عرفتَ ان الفقرة الثانية مع مطابقتها لٰلولي و تقوم
احديهما باٰلخري علي عكس اٰلُولي في التعبير و بمعناها في التقدير
صفحه ١7
ۤ
ۤ
ٰلوليائهم و َع ُد ٌّو و خاذل و مخالف بالقلب و اللسان و اٰلركان
ٰلعدائكم و
فيكون معناها مب ِغض
فالبغض لهم يعقد علي اٰلخٰلص و المخالفة بالقلب بالمخالف ِة في اٰلعتقادات و اٰلنكار عليهم و بالمحبة
ۤ
ٰلعدائهم الذين هم انتم و شيعتكم و في اللسان و اٰلركان بترك اٰلخذ عنهم و باٰلخذ بخٰلفهم في اٰلقوال
اٰلقتداء بهم و التشبه بهم في المٰلبس و ۤ
ۤ
سائر اٰلحوال اٰل لِتقي ٍة ٰلنها السد
و اٰلفعال و اٰلعمال و بترك
الذي ردمتموه بيننا و بينهم و بالمواٰلة لمن جانبوا و هذا كله و امثاله حدود فطرة ّللا التي فطر الناس
عليها و هي هيكل التوحيد كما كان في اٰلولي و ليس اٰلولي ۤ
خاصة هيكٰلً تاما ً للتوحيد و ٰل هذه ايضا ً
ظهور و الثانية متقومة باٰلولي تقو َم
بل هما معا ً تمام هيكل التوحيد ٰلن اٰلولي متقومة بالثانية تقوم
ٍ
تحقق ٰلن اٰلولي هي ۤ
مادة اٰليمان من النور و الثانية هي صورة اٰليمان من الرحمة التي هي صبْغة
ّللا التي صبغ احب ۤاءه المؤمنين فيها و هو قوله تعالي اٰل من رحم ربك و لذلك خلقهم فالتوحيد الحق ما
هدي ّللا سبحانه اهل محبته اليه و هم الذين خلقهم للجنة و خلق الجنة لهم و ٰليتحقق و ٰليعرف اٰل
ۤ
ٰلوليائه و هي اٰلعتراف بالوحدانية و اٰلستقامة عليها باٰلعتراف بالنبوة و
بحدوده التي تعرف بها
ۤ
ۤ
ۤ
ٰلوليائه و ۤ
ۤ
البراءة من اعدائه الذين هم اعداء اوليائه و شيعتهم و ما يتفرع علي هذه الحدود الكلية
الوٰلية
ۤ
من جميع جزئياتها و اجزائها و الي هذا اٰلشارة بقوله تعالي ان الذين قالوا ربنا ّللا ثم استقاموا تتنزل
ۤ
المٰلئكة اٰلتخافوا و ٰلتحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون  ،و في تفسير القمي ثم
عليهم
استقاموا قال علي وٰلية اميرالمؤمنين عليه السلم و في الكافي عن الصادق عليه السلم قال استقاموا
علي اٰلئمة واحداً بعد واح ٍد و قال علي عليه السلم في نهجالبٰلغة و اني متكلم بعدة ّللا و حجته قال ّللا
تعالي ان الذين قالوا ربنا ّللا ثم
صفحه ١٨
استقاموا اٰلية  ،و قد قلتم ربنا ّللاُ فاستقيموا علي كتابه و علي منهاج امره و علي الطريقة الصالحة من
عبادته ثم ٰلتمرقوا منها و ٰلتبتدعوا فيها و ٰلتخالفوا عنها فان اهل ال ُمروق منقطع بهم عند ّللا يوم
القيمة و روي الطوسي في مجالسه باسناده الي ابيالصلت عبدالسٰلم بن صالح الهروي قال ُ
كنت مع
ۤ
ۤ
الرضا (ع) لما دخل نيشابور و هو راكب بغلةً
علماء نيشابور في استقباله فلما
شهباء و قد خرج
صاروا الي المربعة تعلقوا بلجام بغلته و قالوا يا ابن رسول ّللا (ص) َحدِّثنا عن ۤ
ابائك الطاهرين حدثنا
عن ۤ
ابائك صلوات ّللا عليهم اجمعين فاخرج رأسه من الهودج و عليه مطرف خز قال حدثني ابي
موسي بن جعفر عن ابيه جعفر بن محمد عن ابيه محمد بن علي عن ابيه علي بن الحسين عن ابيه
الحسين بن علي سيد شباب اهل الجنة عن اميرالمؤمنين عن رسول ّللا (ص) قال اخبرني جبرئل
ۤ
اسماؤه و جل وجهه قال اني انا ّللا ٰل اله اٰل انا وحدي عبادي
الروح اٰلمين عن ّللا عز و جل تقدست
ً
َ
فاعبدوني و ليعلم َمن لقيني منكم بشهادة اٰل اله اٰل ّللا مخلصا بها انه قد دخل الجنة حصني و من دخل
حصني اَ ِمن عذابي قالوا يا ابن رسول ّللا و ما اخٰلص الشهادة هلل قال طاعة ّللا و طاعة رسوله و
وٰلية اهل بيته عليهم السلم اقول و هذا الذي اشرنا اليه هو التوحيد الخالص الذي اشار اليه عليه السلم
بقوله من قال ٰل اله اٰل ّللا مخلصا ً دخل الجنة فان المراد باٰلخٰلص القيام بهذه الشروط التي هي في
الحقيقة اركان التوحيد فافهم بل ليس التوحيد اٰل هذا و الي هذا اشار سبحانه بقوله انهم كانوا اذا قيل لهم

ٰل اله اٰل ّللا يستكبرون فان المراد بٰل اله اٰل ّللا ذلك ٰلنه سبحانه قال و قفُوهم انهم مسئولون ما لكم
ٰلتناصرون بل هم اليوم مستسلمون و اقبل بعضهم علي بعض ۤ
يتسا َءلُونَ قالوا انكم
ٍ
صفحه ١٩
سلطان بل كنتم قوما ً طاغين
كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لمتكونوا مؤمنين و ماكان لنا عليكم من
ٍ
فحق علينا قول ربنا انا ۤ
لذائقون فاغويناكم انا كنا غاوين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون انا كذلك نفعل
ِ
بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم ٰل اله اٰل ّللا يستكبرون فتدبر سياق اٰليات و ارتباطها بقوله و قِفوهم
انهم مسئولُونَ فقد َور َد من الطرفين ان المراد انهم مسئولون عن وٰلية علي بن ابيطالب عليه السلم
فمن ذلك ما في اٰلمالي و تفسير القمي قال عن وٰلية اميرالمؤمنين عليه السلم و كذا في عيون اٰلخبار
عنه صلي ّللا عليه و اله و في العلل عنه عليه السلم انه قال في تفسير هذه اٰلية قال ٰليجاوز عب ٌد قدما ً
حتي يسئل عن اربع عن شبابه فيما ابٰلهُ و عن عمره فيما افناه و عن ماله من اين جمعه و فيما انفقه و
ُ
سمعت
عن حبِّنا اهل البيت و في السادسةعشرة من مناقب ابنشاذان باسناده عن ابيسعيد الخدري قال
رسول ّللا صلي ّللا عليه و اله يقول اذا كان يوم القيمة امر ّللا المل َكيْن يقعدان علي الصراط فٰليجوز
ببراءة اميرالمؤمنين عليه السلم و من لمتكن له ۤ
احد اٰل ۤ
براءة اميرالمؤمنين عليه السلم اكبه ّللاُ علي
منخريه في النار و ذلك قوله تعالي و قِفُوهم انهم مسئولُونَ ُ
قلت فداك ابي و امي يا رسول ّللاِ (ص) ما
معني ۤ
براءة اميرالمؤمنين قال مكتوب ٰل اله اٰل ّللا محمد رسول ّللا اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب
وصي رسول ّللا صلي ّللا عليه و اله اقول فحيث لميأتوا بهذه ۤ
البراءة اخبر عنهم انهم اذا قيل ٰل اله اٰل
ت بما اُ ِم َر به اٰل انه اذا تمسك باٰلصل المأمور به جاز في
ت كل من لميأ ِ
ّللا يستكبرون فيدخل في اٰليا ِ
الحكمة العفو عن التقصير في بعض فروعه فٰليضره ذلك كما ان من ترك اٰلصل و تمسك بالضد
المنهي عنه لميجز في الحكمة القبول لشيء مما اتي به من الفروع فٰلينفعه ذلك و قد تقدمت اٰلشارة
الي ذلك .
صفحه 2٠
قال عليه السلم  :سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربَكم
قال الشارح المجلسي تغمده ّللا برحمته اني صلح لمن صالحتم اياه بترك الجهاد معهم كما في زمان
ۤ
ٰلعدائكم انتهي .
الغَيبة اي ٰلاجاهد حتي تجاهدوهم اوْ انا محب لشيعتكم و عدو
اقول السِّلم الصلح و الطاعة و بمعني اٰلستسٰلم و المحبة و الوٰلية و اٰلسٰلم و ال ُم َسالِم فعلي معني
ۤ
ۤ
ٰلقتضاء المفاعلة المشاركة سواء
الصلح يكون بمعني المصالح ليستقيم المعني اي مصالح لمن صالحتم
ۤ
مواضعها
المحاجة ام باستعمال التقية في
كانت المصالحة بترك الجهاد كما ذكره الشارح ام بمعني ترك
ِ
تأويل يطول بيانه و علي معني
رضي عنكم كما في بعض شيعتهم علي
ام بالرضي عمن رضيتم عنه و
ٍ
َ
ٌ
ُ
الطاعة اني مطيع لمن اطاعكم و اِ ْن عَصاني ٰلن طاعتكم موجبة ٰلتضرُّ َم َعها معصية ٰلتنَافيها ٰلن
المعصية التي تنافي طاعتهم و طاعة ّٰللاِ هي عداوتهم و بغضهم و كل ما سوي هذه ٰلتضر مع طاعتهم
نعم لو عصاه ِلنه مطيع لهم لميكن مطيعا ً لهم و المراد بطاعة َمن اطاعهم طاعته فيما لهم اوْ منهم ِلن
المعني انه مطيع لمن اطاعهم فيما هو طاعة لهم و علي اٰلستِسْٰلم اني منقا ٌد لمن انقا َد لكم فيما ٰلينافي
مرادكم الذي هو مراد ّللا و عليالمحبة اني محب لمن احبكم بهوي القلب و ۤ
ثناء اللسان و عمل
اٰلركان و علي الوٰلية اني ولي لمن واٰلكم بالمعاني المذكور في الولي كما تقدم و اٰلسٰلم كالطاعة و
اٰلستسٰلم و المحبة و الوٰلية و ان َم ْن سلمتم منه فيما تريدون منه كما َسلِم منكم فيما يريد ّللا سبحانه

منكم فانا اُ َواليه و اُصافيه و ٰلاُ َجانبه و ٰلاُ ٰعا ِديه فهو اي اٰلسٰلم كال ُم َسالِم و هذه السبعة المعاني في سلم
سلم مع كل
تجري في سالمكم فينضم كل واح ٍد منها في ٍ
صفحه 2١
واح ٍد منها في سالمكم فتكون تسعةً و اربعين معني و كل واح ٍد منها يكون بالجنان و باللسان و
باٰلركان فتكون مائة و سبعةً و اربعين و ينضم الي ذلك اٰلحتماٰلت المتعددة فيما تعددت فيه كما ذكرنا
بعضها في معني الصلح و يٰلحظ في كل ش ٍّ
ق منها الحقيقة في حق بعض ال ُم َسالِ ۪مين و المجاز في بعض
بعض و امثال ذلك فيشتمل علي جميع مراتب اٰليمان من كون السلم نفس المسالم في
و اٰلغلبية في
ٍ
وٰليتهم عليهم السلم اوْ اخاهُ اوْ انه تَعارف معه عليها و علي جميع آحاد فروعها و ٰليشترط في كونه
سلما ً لل ُم َسالم الموافقة في كل شيء مما اشير اليه و اٰل لَما ُوجد ذلك اٰل في اٰلربعةعشر المعصوم عليهم
السلم كما ٰلتكفي الموافقة في شيء واح ٍد من ذلك حيثما اتفق و اٰل لَماوقع اختٰلف بين اح ٍد من الخلق و
ۤ
اٰلشياء بحيث ٰليكون جهة المخالفة ارجح اَوْ ُم َساويةً
الشرط الموافقة في اٰلصل اٰلعظم و في معظم
فافهم و حيث كان المراد من السلم حقيقةً الوٰلية و انما ذكر له وجوها ً ِلن هذه الوجوه من المعاني
اللغوية للسلم و كلها عند اهل البيت عليهم السلم من الوٰلية فلذلك ذكرنا كثيرا منها هُنَا كان قوله عليه
البراءة من ۤ
السلم و حرب لمن حاربَكم يراد به ۤ
اعدائهم علي نحو ما تقدم في موافق ِة الركنية لقوله سلم
لمن سالمكم و مخالفة الضدية له و الي ذلك اٰلشارة بقوله تعالي يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم ك ۤافة
و ٰلتتبِعُوا خطُوات الشيطان انه لكم عدو مبين فان زللتم يعني عن الدخول في السلم اآلية ففي اصول
الكافي قال في وٰليتِنا و في تفسير علي بن ابراهيم قوله ادخلوا في السلم ۤ
كافةً قال في وٰلية
ب عليه السلم و
اميرالمؤمنين عليه السلم و في امالي الشيخ قال الصادق (ع) في وٰلية علي بن ابيطال ٍ
ٰلتتبِعُوا خطوات الشيطان قال ٰلتتبعوا غيره و في تفسير العياشي عن ابيبصير عن ابيعبدّللا عليه
السلم الي ان
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ۤ
قال اتدري ما السلم قال ُ
اٰلوصياء من بعده قال و خطوات الشيطان
قلت ٰلاعلم قال وٰلية علي و اٰلئمة
وّللاِ وٰلية فٰلن و فٰلن و عن ابيجعفر و ابيعبدّللا عليه السلم في هذه اٰلية قاٰل اُ ِمرُوا بمعرفتِنا و
عن ابيجعفر عليه السلم قال السلم هم آلمحمد صلي ّللا عليه و اله امر ّٰللاُ بالدخول فيه و عن ابيجعفر
عن ابيه عليهما السلم هو وٰليتنا و قال اميرالمؤمنين عليه السلم و قد ذكر عترة خاتم النبيين و المرسلين
و هم باب السلم فادخلوا في السلم و ٰلتتبِعُوا خطوات الشيطان  ،اقول و اٰلحاديث متظافرة في هذه
المعني بان السلم الوٰلية و خطوات الشيطان وٰلية ۤ
اعدائهم و اذا وافقتَ في الضدية كان المؤمن حربا ً
ۤ
ۤ
بالمحاجة بالبراهين و بالمداهن ِة و التقية في مواضعهما و
ٰلعدائهم بالمجاهدة بالسيف حيث يسوغ و
فتح س ِّد يأجوج و مأجوج او حتي يخوضوا في حديث غيره او بالمغفرة لهم اي
باٰلعراض مطلقا ً الي ِ
عدم اٰلنتقام ليكون ّللا عز و جل هو الذي ينتقم منهم ِلنه شديد اٰلنتقام و هو قوله تعالي قل للذين امنوا
يغفروا للذين ٰليرجون ايا َم ّللاِ ليجزي قوما بما كانوا يكسبون و ايام ّللا اٰلئمة عليهم السلم اي
ٰليوالونهم و ٰليقتدون بهم و اول وقت اٰلنتقام قيام ۤ
فرجه و سهل مخرجه و
القائم عليه السلم اللهم عجل َ
قولي حتي يخوضوا في حديث غيره اُ ۪شي ُر ۪به الي ان خوضهم في ايات ّللا عليهم السلم اتخاذ اوْ ۤ
لياء من
دونهم فحينئ ٍذ جها ُدهم قبل قيام ولي ّللا عليه السلم اٰلعراض عنهم الَي ان يدخلوا في وٰلي ٍة اخري كامر
معاشهم من بيعهم و ۤ
شرائهم و زراعتهم و ما اشبه ذلك و ذلك ِلن الحديث و القول و الكلمة و ما اشبه
ذلك في التأويل رجا ٌل طاهرون و عباد مكرمون كما نطقت به احاديث اهل العصمة عليهم السلم في

امام عن الكاظم
تأويل كٰلم ّللا سبحانه قال تعالي و لقد وص َّْلنا لهم القول لعلهم يتذكرون اي امام الي ٍ
امام
عليه السلم اوْ امام بع َد ٍ
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عن الصادق عليه السلم و قال تعالي بكلم ٍة منه اسمه المسيح و قال تعالي مانفِدت كلمات ّللا و قال
ُ
ث
تعالي لنفد البحر قبل ان تنفد
كلمات ربي و هم اٰلئمة عليهم السلم و قال تعالي ّللا نزل احْ َسنَ الحدي ِ
َّ
كتابا ً متَشابها ً مثاني اٰلية و قال تعالي فبشر عبادي ال ۪ذين يستمعون القول فيتبِعون احْ سنه و احسن القول
هو احسن الحديث في ٰاٰلية الثانية و هو الكتاب الناطق بالحق في قوله تعالي هذا كتابُنا ينطق عليكم
بالح ِّ
ق و الحاصل ان من عرف التأويل من كٰلمهم صلي ّللا عليهم ظهر له ان القرءان يرجع تأويله و
ۤ
تأويله باجمعه فيهم و في شيعتهم و في اعدائهم " "2-و في شيعتهم " "-2و ان كل الخلق اما
باطن
۪
ۤ
معهم او مع اعدائهم و ان ما اشرنا لك هنا من البيان و التلويح هو من وصف سلم لمن سالمهم حربٌ
لمن حاربهم و ّللا الموفق .
قال عليه السلم  :محقق لما حققتم مبطل لما ابْطلتم
اٰلبطال .
قال الشارح المجلسي (ره) محقِّق اي اعتقد انه حق اوْ اسعي في بيان انه حق باٰلدلَّ ِة كما في ِ
اقول اني محقق لما حققتم اي اعتقد ان ما اثبتموه ثابت و ما ابطلتموه باطل او اعلم ذلك باٰلدلة
القاطعة فاٰلول متفرع علي ما ثبت باٰلدلة القطعية عقٰل و نقٰلً من انهم عليهم السلم عالمون ٰليجهلون
ۤ
حكماء
و معصومون ٰليكذبون و مس َّددون ٰلي ُْخ ِطئونَ و مؤيدون ٰلينزفون و ناصحون ٰليغشون و
ٰليتجاهلون و ٰليزهون و ذاكرون ٰلينسون و متيقِّظون ٰليغفلون و متوسِّمون ٰليُ ْه ِملُون خلقهم ّللا له و
خلق الخلق لهم و اشهدهم خلق انفسهم و ْ
كل شي ٍء من خلقه و اتخذهم اَ ْعضاداً لخلقِ ۪ه و اشهاداً
خل َ
ق ِ
ۤ
عليهم و ُمنَاةً لهم و اذواداً لهم و حفظةً عليهم و ُر َّواداً لهم و جعلهم محا َّل مشيته و اَ ْل ِسنةَ ارا َدتِ ۪ه
فٰلينطقون اٰل عن ّللا عز و جل و هلل
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و بامره ٰليسبقونه بالقول و هم بامره يعملون فاذا ثبت لهم ما سمعتَ في حقهم باٰلدلة القاطعة ثبت ان
الحق ما حققوه و الباطل ما ابطلوه ٰليشك في شيء من اقوالهم و احوالهم و افعالهم و اعمالهم َمن
لميشك فيهم و ٰل فيما لهم و الثاني ان من عرف لهم ما ذكرنا في حقهم اتَاهُ ّللا علما و نوراً و شرح
صدره حتي يشاهد الغيب و يعرف الحق حقا كما عرفوه و الباطل باطٰل بما ابطلوه فان هذا هو
اٰلحسان الذي وعد سبحانه من اتصف به ان يؤتيه العلم قال تعالي و لما بلغ اشده و استوي آتيناه حكما
و علما و كذلك نجزي المحسنين  ،و قال صلي ّللا عليه و اله ليس العلم بكثرة التعلم و انما هو نور
ب من ۤ
يشاء فينشرح فيشاهد الغيب و ينفسح فيحتمل ۤ
البٰلء قيل و هل لذلك من عٰلم ٍة قال
يقذفه ّللا في قل ِ
(ص) التجافي عن دار الغرور و اٰلنابة الي دار الخلود و اٰلستعداد للموت قبل نزوله و قال الباقر عليه
السلم ما من عب ٍد َحبنا و زاد في ُحبِّنا و اخلص في معرفتِنا و ُسئِل مسئلةً اٰل و نفَ ْثنا في رُو ِع ۪ه جوابا ً لتلك
ير اليه ۪في هذا الحديث و غيره من اٰلخبار المتكثرة من
المسئلة ه  ،و قد ذكرنا فيما سبق معني ما اُ ۪ش َ
انهم عليهم السلم ابوابُ ّٰللاِ َو َمصْ دَر الفيض من خزانته فٰليصل الي اح ٍد من الخلق شيء اٰل بواسطتهم
ۤ
بو
و قد مر مكرراً فمن حقق متحققا ً فبما حقَّقُوه له ِلنهم
اٰلدٰلء الي ُكل خير و الهداةُ الي كل صوا ٍ
كذلك َم ْن اَ ْبطَ َل باطٰلً فانما ابطله بما ابطلوه له و الي ما ذكرنا اٰلشارة بقوله تعالي و ان من شيء اٰل
ۤ
معلوم و نا الذي هو ضمير المتكلم و معه غيره اي هم عليهم السلم
َر
ٍ
عندنا خزائنُه و ماننزلهُ اٰل بقد ٍ
معه كما في كٰلم الصادق عليه السلم في قوله تعالي و من عنده ٰليستكبرون عن عبادته ٰاٰلية قال نحن

الذين عنده و معني معه في الكٰلم انهم محل كٰلمه و تراجمته و الحاكون عنه اَوْ ان نا ضمير المعظم
نفسه و هم تلك النفس
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ۤ
اٰلسماء و هو
ال ُمتَكلِّ َمةُ المح َدثَةُ و هم تلك ال َعظَمةُ و هم الصفة و هو الموصوف بهم وصفا ً فِعْليا ً و هم
المسمي بهم تسمية التعريف و المحبة فتكون المعني اني باتباعكم و اٰلخذ عنكم و الرد اليكم و التسليم
ۤ
ۤ
ْ
اٰلهتداء بهُدَاكم و التفويض اليكم في كل شيء محقق لما حققتم ُمب ِْطل لما اَ ْبطَلتم
ثاركم و
لكم و اٰلقتفاء ٰٰل ِ
ۤ
صيرة اٰل بكم و ٰل نو ٌر اَسْتضيء به في طرق ۤ
اٰلشيا ِء
حقائق
اذ ليس لي معرفة و ٰل علم اٰل منكم و ٰل بَ ۪
اٰل َما اف ْدتمونيه من فاضل اَ ْنواركم كما امركم ّللا سبحانه و الَّ ۪ذي حققوه عليهم السلم معرفة ّللاِ بما
صف به نفسه و عرفَ به من اَ ْف َعالِ ۪ه و علم من
وصف به نفسه و توحيده بما َدلَّهُ ْم عليه و معرفة ما و َ
َ
ۤ
ۤ
عبادته و اتِّباع اَ ٰوامره و اجتناب نواهيه و اٰلقرار بنبوة اٰلنبيا ِء و وصية اٰلوصياء عليهم السلم
ۤ
اوصيائه و امامتهم عليهم السلم و اٰليمان بهم و
خصوصا نبوة نبينا محمد صلي ّللا عليه و اله و وصية
ۤ
بفضائلهم و التسليم لهم و الرد اليهم و التفويض اليهم في كل شي ٍء من التكاليف و اٰلحوال و
اٰلقرار
ٰ
اٰلعتقادات َو جميع ما يريد ّللا من جميع خلقه في الدنيا و اٰلخرة َو اَن ّللاَ سبحانه اعطاهم عليهم السلم
كل شيء و جعل لهم الدنيا و اٰلخرة و قرن طاعتهم بطاعته و معصيتهم بمعصيته و رضاهم برضاه و
سخطهم ب َسخَ ِط ۪ه فٰليقبل طاعته من اح ٍد من خلقه اٰل اذا كانت مع طاعتهم و ان التكليف تشييد لمجدهم و
لفضائلهم و نشر لممادحهم و ۤ
ۤ
دعاء الي س ُْلطَانِهم و ان ال َحق لهم و معهم و
تأسيسٌ لطاعتهم و اظهار
ۤ
فيهم و بهم و انهم حج ُج ّللاِ و ابوابه و بُيُوت ّللا و َعيْنهُ و وجهه و حكمه و امره و علمه و خزائنه و
ۤ
مفاتح غيبه و جميع معانيه و ظاهرهُ في خلقه َو ُسفَ ۤ
قضائِ ۪ه من
راؤهُ الَيْهم فيما يجري عليهم من احكام
ب اوْ مكرو ٍه و ان ما انزل سبحانه من كتبه و اوامره و نواهيه الي ۤ
انبيائه و رسله و
شر محبو ٍ
خير او ٍ
المستحفَ ۪ظين لدينه و احكامه و ما
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اخبروا به عنه سبحانه مما يريد من عباده مما يتعلق باعمالهم و اعتقاداتهم كاحكام تكليفاتهم و حياتهم
و مماتهم في اٰليام الخمسة الذر و الدنيا و الرجعة و البرزخ و اٰلخرة لميكن شيء مما ذكر و نحوه و
ٰل َش ْي ٍء من افراده و ما يتفرع عليه اٰل ذكروهُ و حققوه و اشاروا الي دليله عرف ذلك َمن عرفه و جهل
ابت اٰليمان محقق لما حققوه علي ثٰلثة ۤ
فالمؤمن الث ُ
ُ
انحا ٍء مؤمن اعتقَد ذلك
من جهل و انكر َمن انكر
بالتسليم لهم و هو دليل اجمالي و مؤمن اعتقد ذلك مع التسليم لهم بسماعه ذلك من اقوالهم و ارشاداتهم
عليهم السلم بحسب مفهومه و قد يسمي دليٰلً تفصيلِيا ً و الحق ان هذا التفصيل في صورة الدليل ٰل في
حقيقته و ٰل في المدلول و مؤمن اعتقد ذلك بعلمه كما اشار اليه سبحانه بقوله و ٰليملِ ُ
ك الَّ ۪ذينَ يدعون من
دونه الشفاعة اٰل من شهد بالحق و هم يعلمون و المراد بهذا العلم ۤ
الخاص انه قرأ الكتاب الكبير الذي
شاء لما ۤ
كتب فيه القلم بيد ّللاِ عليه السلم كما امره عز و جل آياته و امثال ما ۤ
يشاء و الكتاب الكبير هو
آفا ُ
ق ال َعالَم و كذا الكتاب الصغير و هو اٰلنسان كتب ما كتب في الكبير فلما قرأ فيهما بتِبيانهم عليهم
ُ
ً
َ
السلم و شاهَ َد ما اوْ قفوه عليه شاهَ َد المدلول في الدليل و في نفس المدلول و المدلول د َ۪ليٰل و هذا هو
التفصيلي حقيقة و صاحب هذه المعرفة هو الذي عنيناه اوٰل بقولنا الثاني ان من عرف لهم ما ذكرنا في
حقهم آتاه ّللا علما و نوراً و شرح صدره حتي يشاه َد الغيب و يعرف الحق حقا كما عرفوه الخ  ،هذا
في الحق و في الباطل علي هذا حرفا ً
بحرف فقابل هذا بهذا في جميع التفاصيل .
ٍ

قال عليه السلم  :مطيع لكم عارف بحقكم مقر بفضْ لكم
ً
اقول قد تقد َم معني هذه ( هاتين  ،ظاهر ) الفقرتَي ِْن مفرقا و ٰل بأس باٰلشارة
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الي مجمل ذلك هنا ٰلن ذكره هنا يكون مجتمعا ً فيكون ادل و لئٰليحتاج الناظر الي التتبع في المراجعة
و قد يحصل عنده بعض هذا الشرح و مطلوبه في البعض اٰلخر فٰليتم مطلوبهُ مع ان اعادته كما قال
الشاعر :
َضو ُ
** * ** هو ال ِم ْس ُ
ع
ْمان لنا ان ذكره
ك َما كرَّرْ تَهُ يَت َ
اَ ِع ْد ِذ َ
كر نَع ٍ
فاقول قد تقدم فيما ذكرنا ان ّللا سبحانه خلقهم عليهم السلم لهُ فٰليقع منهم فعل او عمل او قول او اعتقاد
حقية حق او بطٰلن باطل اَوْ حركة او س ٌ
ُكون اٰل له تعالي و ما لَهُ اٰل ما امر به و ما من شي ٍء ل َش ْي ٍء او
ۤ
عن شيء او بشي ٍء اٰل به تعالي فهم عليهم السلم و ما ِم ْنهم و عنهم و بهم و لهم حمده و ثناؤهُ و معرفته
و ذكره و ۤ
آٰل ُؤه ثم خلق خلقه لهم و ذلك لِتَ ْت ۪م ِيم ما لَهُ و تكميلِه فٰليقبل ّللا سبحانه طاعة شي ٍء من خلقه
اِٰل بطاعتِه ْم و ٰليقبل شيئا من طاعتهم اٰل له و لميقبل شيئا ً لهُ من طاعة خلقه اٰل لهم فليس لهم من
الطاعات و اٰلعمال اٰل ما كان له منهم ٰلنهم عليهم السلم له و ٰليكون َش ْي ٌء طاعةً له اٰل ما كان لهم لَهُ
فقوله مطيع لكم اي لكم هللِ فاطا َعةُ المؤ ِم ِن لهم حقيقة ان يعمل هللِ بكل ما اَ َمرُوا بِ ۪ه و اَ ْن ينتهي ِهللِ عن ُكلِّ
ۤ
باطل و من اٰلول مثٰلً اَ ْن يقول الخمسة ثٰلثة و
ق و النهي عن كلِّ
ٍ
ما نَهَوْ ا عنه و ذلك عام في كل ح ٍ
اثنان و الي نحو هذا اشار تعالي حكاية عن بعض من عمل
اثنان و من الثاني ان تقول الخمسة اثنان و
ِ
ٰ
ۤ
بالثاني المتر الي الذين يُزكون انفسهم بل ّللاُ يزكي َمن يشاء و ٰليُظلمون فتيٰلً انظر كيف يفترون علي
الكذب و كفي به اثما مبينا ً  ،ثم ان الطاعة قد تكون صورية بان تكون العبادة مثٰلً ۤ
ريا ًء فصورتها
َ
ّللاِ
ۤ
ۤ
طاعة و حقيقتها معصية و لذا قال تعالي يراؤن الناس و ٰليذكرون ّللا اٰل قليٰلً اي مما لمي َُراؤا فيه اوْ ان
بالذكر و النسيان و قد تكون غير ثابت ٍة بل تكون
ذكر ّللاِ في صٰلتهم قليل اَوْ بصورة صٰلتهم او
َ
ِ
متزلزلةً كمن عبد سمعةً
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فعبادته واقفة بين القبول بنسبتها كما لو مات قبل اَ ْن يطلِ َع عليها احداً و بين الرد كما اذا اطلع عليها
احداً و كاعتقاد المنافق فانه و ان طابَق صورته الواقع كما اذا اقر بالحق و ربما اثيب عليه بثواب الدنيا
ۤ
ۤ
الدماء ظاهرا و كالتناكح و التوارث اٰل ان باطنه من ذلك المعتقِد
الدماء و تحريم اٰلموال و
بمثل حقن
ً
ق للواقع ٰلنه منكر له و هو عالم به فكان في اقراره كاذبا كما قال تعالي حكاية عنهم قالوا
غير مطاب ٍ
نشهد انك لرسول ّللا و ّللا يعلم انك لرسوله و ّللا يشهد ان المنافقين لكا ِذبُونَ ٰلن اعتقاد المنافق في
الحقيقة رؤية الحق و معرفته َحقا ً ٰل الثبات عليه بان يجري علي مقتضاه و لو بالعزم ٰلن رؤية الحق و
معرفة كونه حقا ٰل غير ٰليثبت به اٰليمان الذي هو الثبات علي الحق اٰل باستعمال اركانه الثٰلثة كلٌّ في
محله و هي اٰلعتقاد الذي هو جزء اٰليمان كما ذكرنا و اٰلقرار باللِّسان و العمل باٰلركان و
في الخصال عن الصادق عليه السلم في الحديث الطويل و اٰليمان هو معرفة بالقلب و اِ ْقرا ٌر بِاللِّسان و
بفعل او
عمل باٰلركان فاذا حصلت هذه الثٰلثة متطابقةً ٰليرد علي شيء منها وار ٌد من ٰاٰلخر ينافيه
ٍ
عزم تحقق اٰليمان و قول اٰلكثر منا انه التصديق القلبي ٰل غير و ان ما ورد عنهم عليهم السلم من انه
تصديق بالجنان و اقرار باللسان و عمل باٰلركان كما هو مذهب المعتزلة و جماعة منا فتوجيه
صحته اما بان يراد به اقل ما يتحقق به مصداقه مع اعتبار العزم علي اٰلقرار و العمل و اٰل لكان هو
المعرفة الذي هو شرط قيام الحجة علي المكلف ٰلنه جحد ما استيقن و معني جحوده انه لميجر علي

مقتضي استيقانه و لو بالعزم و لهذا قال تعالي في حقهم و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و
علوا  ،اَوْ ان التصديق اقوي اركانه و اعظمها فاذا صدق فقد اتي بمعظم ما طُلِب منه اوْ ٰلنه مستلزم
لهما غالبا ً او ٰلنهما تصديق لساني و اركاني كما انه عمل و اقرار
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قلبي فيشملهما اذا اُطلِق و اما تحققه بهما مع التطابق فهو اٰليمان الكامل فالتصديق ال ُمعرَّي عنهما و
عن العزم عليهما ليس اي َمانا ً و قد تكون الطاعة قبول التكليف الوجودي المسمي بالشرعي الوجودي و
رجل من
هو ظاهر الشرعي و هذه في الحقيقة كلها يصدق عليها اسم الطاعة ظاهراً قال تعالي في
ٍ
المنافقين يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما َٰلتفعلُونَ كبر مقتا ً عند ّللاِ ان تقولوا ما ٰلتفعلون فوصفه
باٰليمان لعلمه و قوله مع انه ٰ
ماامن باهللِ طَرفة عين و كذا ايمان صورته و هذه و امثالها تدخل في اسم
الطاعة بوج ٍه لكن لما كانت ٰلتترتب عليها نجاة مما اُ ۪ريد ْ
َت للنجاة منه لمتدخل في الطاعة حيث تطلق
يصل الي البرزخ منه َش ْي ٌء
مع ان ما قد يترتب عليها من الثواب كله اَوْ جُلهُ انما هو في ال ُّد ْنيا ٰليَكاد ِ
عمل يترتب عليه
فضٰلً عن ان يصل الي اٰلخرة فٰلتدخل في الطاعة حيث تطلق نعم لو كان شيء من
ٍ
ثواب الدنيا ٰل غير لكنه يترتب عليه النجاة مما اُ ۪ريد للنجاة منه اَوْ حصول ما اُ ۪ري َد له كاٰلوامر و
النواهي اٰلرشادية امكن دخول اٰلمتثال به في الطاعة في قوله مطيع مثل ما استشار علي بن محمد
عٰلن خال الكليني صاحب الزمان عليه السلم في السفر للحج فنهاه عليه السلم فمضي و قُتِل فانه يصدق
علي ذلك المعصية و ان كان النهي ارْ شا ِديا و لو لميمض صدق عليه انه اطا َع اٰل ان الطَّاعة يختلف
بحقِّكم ٰلن الطاعة باعتبار
باعتبار مراتب التكليف و المكلفين و ٰليبعد ربط هذه الطَّاع ِة بقوله عارف َ
اٰلخٰلص و محبة القيام بخدمة ٰاٰلمر تكون علي حسب المعرفة بحقه و لهم عليهم السلم في الوجود
بحسب ما نُ ِدبُوا اليه اربع مراتب كما اٰلُولي مرتبة المقامات التي ٰل تعطيل لها في كل مكان و حقهم هنا
معرفتهم يعني معرفة ّللا سبحانه بهم و هو قول الحجة عليه السلم في ۤ
دعاء شهر رجب يعرفك بها َمن
عَرفك و قولهم عليهم السلم من عرفَنا عرف ّللاَ
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و قولهم عليهم السلم من لميعرفنا لميعرف ّللا و قول علي عليه السلم نحن اٰلعراف الذين ٰليعرف ّللا
اٰل بسبيل معرفتِنا الثانية مرتبة ال َمعاني و حقهم معرفة انهم معانيه سبحانه يعني معاني افعاله فهم علمه
و قدرته و حكمه و امره و عدله و عينه و اُ ُذنه و لسانه و قلبه و وجهه و نوره و يده و عضده و كتابه و
خزائنه و مفاتح ۤ
ۤ
خزائنه و عيبة علمه و اسرار غيبه و محال مشيته و اَ ْل ِسنةُ ارادته و صفاته العليا و
ۤ
صي الي غير ذلك من معاني افعاله و مظاهر اِب ْٰداعاتِه و
اسماؤه الحسني و امثاله الع ُْليا و نِ َع ُمهُ الَّ ۪تي ٰلتُحْ َ
اختراعاتِ ۪ه و معني معرفة انهم معانيه مشاهدة ذلك في عبادتهم َو ُد ۤ
عائهم و ذكرهم و فكرهم و اعتبارهم
و في جميع ُوجْ داناتهم و وجوداتهم فيتوجه الداعي الي ّللا بهم و يخاطبه و يناجيه بهم و
ۤ
هكذا الثالثة مرتبة اٰلبواب و معرفة حقهم فيها ان يعلم انهم ابواب ّللا التي منها ي ُْؤتَي في سائر العبادات
و الدعوات و المناجاة و طريق قبول اٰلعمال و منها يُؤتي عباده ما ۤ
يشاء من خلق و ْ
ق و حيوة و
رز ٍ
ممات في غيبهم و شهادتهم و في ذواتهم و احوالهم و اقوالهم و افعالهم و اعمالهم َو مٰ ا منه صا ِدرُون و
ۤ
اليه ۤ
صا ِع ٌد اِٰل منهم و بهم فهذا و مثله من
صائِرون فٰليخرج من
الخزائن خارج و ٰليَصْ َع ُد اليها َ
اعتقاده حقِهم عليهم السلم في هذه المرتبة الرابعة مرتبة ظاهر اٰلمامة و حقهم في هذه المرتبة
معرفته َو
۪
ۤ
فرض طاعتهم و اٰلقتداء بهم َو ال َّر ِّد اليهم و اٰلخذ عنهم و التسليم لهم و تفضيلهم علَي َم ْن سواهم و ان
ي بهم غيرهم في نسب و ٰل حسب و ٰل علم و ٰل شجاعة و ٰل كرم و ٰل تقوي و ٰل زه ٍد و ٰل
ٰل ِّ
يسو َ

حاس ِن اٰلحوال و
ب منزلة من ّللاِ و ٰل في شي ٍء من َم ِ
ص و ٰل قر ِ
صٰلح و ٰل ديانة و ٰل عبادة و ٰل اخٰل ٍ
اٰلفعال و مكارم ْ
اٰلخٰلق ٰل نبي مرسل و ٰل ملك مقرب و ٰل مؤمن ممتحن و ان كل ما نُ ِسب الي
غيرهم من المحاسن و المكارم
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ۤ
الفضائل كيف و قد سئل يحيي بن
متٰلطم بِ َحار ما اُوتوا من
و الصفات الحميدة فانما هو ذرة من تيار
ِ
ابحر مانفدت كلمات ّللاِ ما هي فقال هي عين
اكثم اباالحسن العالم عليه السلم عن قوله تعالي سبعة
ٍ
الكبريت و عين اليمين و عين البرهوت و عين الطبرية و جمة ماسيدان و جمة افريقية و عين ناجروان
فضائلنا و ٰلتُ ْستَ ْقصي و الحاصل حقهم ان تعتقد انهم ا ۤ
ۤ
نحن الكلمات التي ٰلتُ ْد َر ُ
( بلعوران خ ) و ُ
ولياء
ك
ۤ
ۤ
ّللا علي جميع خلقه و اوصياء رسول ّللا صلي ّللا عليه و اله و خلفاؤه علي امته و القوام بدينه بعده و
حفظة شريعته ۤ
القائمون مقامه في كل شيء اقامه ّللا فيه لخلقه ماعَدا النُبُ َّوةَ فقولي ٰليبعد ربط هذه
الطاعة بقوله عارف بحقِّكم ٰلنه اذا لميعرف حقهم ُرب َّما اَطا َع بما يُنافي حقهم فيكون تلك الطاعة معصيةً
لهم و انما ُ
قلت ٰليبعد ٰلن كٰلم اٰلمام عليه السلم يراد احد وجوه متعددة او يراد منه وجوه متعددة و قد
وردت آثارهم عليهم السلم بما يدل علي اٰلرادتين و ذلك ٰلنه قد ي َُٰل َحظ و يقصد احدها اي احد السبعين
َعارف فينصرف اٰلطٰلق اليه عرفا ً او يراد منه اٰلبهام اَو التعميم
الوجه كما روي عنهم اِ َّما ِٰلنه ال ُمت َ
ب له و غير ذلك فان اُ ۪ري َد اٰلو ُل مثٰلً ات َجه
ليعلم كل اناس مشربهم و يتيسر كلٌّ لما ُخلِ َ
ق لَهُ و ينال ما ُكتِ َ
ربط هذه الطاعة بمعرفة الحق و ان اري َد اٰلخير تَعينَ اٰلَخي ُر و ان اريد الوسط احتمل الربط و
عد ُم ِ
عد ُمه ،
ۤ
و قوله عليه السلم مقر بفضلكم يحتمل بناؤه علي ما قبله ٰلن َمن عرف حقهم تبينَ له انهم ٰليُ َساويهم
خل ٌ
ق فيلزمه اٰلعتراف و اٰلقرا ُر بفضلهم و يكون المراد من هذا الفضل ما هو اعم من الظاهر فيدخل
ۤ
ۤ
فيه اٰلسرار و الفضائل الظاهرة ٰلن بنا َءهُ علي ما قبله يترتب علي المراتب اٰلربع َو يَ ْ
ظهَ ُر لَك ان من
ۤ
فضائِلِه ْم َما ٰٰليَحْ تَ ِملُه سواهم كما
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هو مقتضي اٰلولي و بعض الثانية و منها ما ٰليحتمله اٰل الخصيص من الشيعة اٰلخص فاٰلخص
كاٰلنبياء و المرسلين و ال َكرُوبيين و كبعض المؤمنين الممتحنين اولي ال ُم ُدن الحصينة و َمن ۤ
ۤ
شاؤا عليهم
ِ
ۤ
الخواص من
السلم تعليمهم و ذلك كالبعض اٰلخر من الثانية و بعض الثالثة و منها ما ٰليحتمله اٰل
الشيعة كبعض الثالثة ٰاٰلخر و بواطن مقتضي الرابعة و منها ما يحتمله ۤ
عوام الشيعة كظواهر مقتضي
الرابعة و هذا المقر يعرف من فضلهم بقدر رتبته من اٰليمان و درجته من اٰلحسان هل ۤ
جزاء اٰلحسان
اٰل اٰلحسان و قيمةُ كل امر ٍء ما يحسنه و رتبته ما يتحقق و يستقر فيه و يستقيم عليه من درجات
اٰليمان و يحتمل عدم ۤ
بنائِ ۪ه علي ما قبله و يكون اٰلقرار علي حسب المعرفة و العزم علي الموافاة و
اٰلدراك و بدون المعرفة و اٰلدراك و العزم علي الموافا ِة ٰلينفع بل ربما يضر كما تقدمت اٰلشارة اليه
في حق المنافقين نعم لو فقدت المعرفة و اٰلدراك لميتحتم عليه العزم علي الموافاة اذا لميفهم و لميعزم
ۤ
اٰلشياء كفاه التسليم في حفظ اصل ايمانه اذا لميجد
لجهل او لخبث ۪طينَ ٍة فاذا فقد هذه
علي عدم الموافاة
ٍ
في نفسه المنافاة كما اشار سبحانه اليه بقوله الحق في خطاب وليه الحق و خليفة رسوله المصدق صلي
ّللا عليه و اله فٰل و ربكَ ٰليؤمنون حتي يحكموكَ فيما شجر بينهم ثم ٰليجدوافي انفسهم حرجا ً مما
قضيتَ و يسلموا تسليما ً فاذا لميبن عليه ترجحت ارادة الخصوص من الطاعة ٰلن اٰلقرار بالفضل من
ۤ
ۤ
عال
الفضائِل ٰلن هذه
اعظم افرادها ٰلنه اطاعة المر ِء ل َع ْقلِ ۪ه فيما دله عليه من هذه
الفضائل آثار اَ ْف ِ

الربوبية بتراجمة العبودية في افعال اَ ْل ِسنَ ِة الربوبية و اَيْدي ٰها و خلق ّللا المكلفين فيما فطرهم عليه من
ۤ
ص ْب َغتِ ۪ه علي هَيْئات تلك ٰاٰلثار فمن لميغير البُ ْنيةَ و لميبدِّل الفِطرةَ لَ ِزمه اٰلقرار
بفضائلهم التي هي تلكَ
ِ
ٰاٰلثار َو هو لب الطاعة و مخ العبادة
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ٰلنها هي الث ۤناء علي ّللا تعالي و تسبيحه و تحميده و تهليله و تكبيره و تمجيده بالسن ِة ارادته و اليه
اٰلشارة بما في الزيارة الجامعة الصغيرة التي َرواها في المصباح قاٰلني لمن ۤ
القائلين بفضلكم مقر
ٰ
ۤ
برجعتكم ٰلاُن ِكر هللِ قدرةً و ٰلازع ُم اٰل ما ۤ
باسمائه
شاء ّللا سبحان ّللا ذي الملك و الملكوت يسبح ّللاَ
جمي ُع خلقه و السٰلم علي ارواحكم و اَجْ سا ِدكم الخ  ،و هم عليهم السلم اَس ۤ
ْماؤه ال ُح ْسنَي التي امركم ان
تدعوه بها و في تفسير العياشي عنه عليه السلم اذا نزلت بكم ِشدة فاستعينوا بنا علي ّللا و هو قول ّللا و
ۤ
ۤ
اٰلسماء الحسني فادعوه بها قال ُ
اٰلسماء الحسني الذي ٰليَ ْقبَ ُل ّٰللاُ عمٰلً اٰل بمعرفتِنا ه ،
نحن وّللاِ
هللِ
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
فتسبيحه تعالي باسمائه مواٰلتهم و البراءة من اعدائهم و اٰلقرار بفضائلهم و اعتقادها و بنقائص
ۤ
اعدائهم و اعتقا ُدهَا و التسليم لهم و الرد اليهم و سؤال ّللاِ بهم و التسليم و الصلوة عليهم و زيارة
مصائبهم و رثاهم و ۤ
ۤ
قبورهم و ذكر ممادحهم و مثالب ۤ
البكاء عليهم و لهم و عند ذكر
اعدائهم و ذكر
مناقبهم و ما خصهم ّللا به فقد جعل سبحانه ذلك شعار اٰليمان و ال ُخضُوع لعرفان الحق من الملك
الح ِّ
ق يقولون
الديان فقال و اذا سمعوا ما اُ ْن ِز َل الي الرسول تري اعينهم تفيض من الدمع مما عَرفُوا من َ
ۤ
ۤ
ۤ
مصائِبهم في قصيدة رثَي ُ
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين و ُ
ْت بها سيدالشهداء عليه
فضائلهم و
قلت في ذكر
آبائه و ۤ
و علي ۤ
ابنائه الصلوة و السٰلم :
ضي ُ
ي و ٰل نَوْ حي لكم و انقضي العم ُر
** * **
ْت من َشغ َ۪في بكم
فهَيْهات ماق َّ
ُمنَا َ
و قبله :
الحالَي ِْن من َشغ َ۪في َغ ْم ُر
اَ ۪هي ُم ببلواكم اَ ۪هي ُم ب ُحبِّكم
** * ** و دمعي علي َ
ۤ
صصْ نا به ان الطاعة و اٰلقرار بالفضائل متساويان ٰلن المراد عندنا من الطاعة ليس
و بالجملة فيما ُخ ِ
مخصوصا ً بما هو المعروف عند العوامۤ
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ۤ
ْس مقصوراً علي اللسان بل به و بالجنان و باٰلركان و هو تأويل قوله تعالي و
و اٰلقرار
بالفضائل لَي َ
ً
ان من َش ْي ٍء اٰل يسبح بحمده و لكن ٰلتفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا و قوله تعالي اولميروا الي
ما خلق ّللا من شيء يتفيأ ُ ِظٰللُه عن اليمين و الشم ۤائِل سُجداً هللِ و هم داخرون و اٰلصل ان المعبود
ۤ
ۤ
اسما ُؤه فانك اذا قلتَ يا زيد فان
اسمائه و هم
الحق جل و عز انما يدعَي و يعبد و يسب َّ ُح بما امر من
ت و مرتجل فان كان
المدعو هو الذات المسماة بهذا اللفظ و اللفظ هو اٰلسم هذا اذا كان اٰلسم اسم ذا ٍ
اسم فعل كان اٰلسم في الحقيقة هو اللفظ و مفهومه و المسمي هو المعني باللفظ و بمفهومه ٰلن
ۤ
اللفظ ح اسم فعل و مفهومه الفعل و هما اسمان للذات من حيث ظهورها بذلك الفعل ۤ
الخاص كالقائم اذا
جعلناه اسما لزي ٍد فانا نريد باللفظ ما ظهر به زيد من القيام و المفهوم من هذا اللفظ هو ما ظهر به زيد
ۤ
اسما ٌء له
القيام فهم عليهم السلم
من القيام فلفظ ۤقائم و معناه اي مفهومه اسمان لزي ٍد من حيث ظهوره بِ ِ
تعالي من حيث ظهوره تعالي بفعله لما فعل ۤ
حقائقهم مفهوم اٰللفاظ التي يُ ْدعَي بها كما لوحْ نا لَكَ في
ۤ
اسما ًء للذات البحت المقصودة بالعبادة ٰلن الذات البحت لميكن لها
المرتبة الثانية و ليسوا عليهم السلم
ۤ
ُ
سألت اباالحسن عليه
اسماؤه الحسني انما هي لما َد َّل به علي نفسه و عن ابنسنان قال
اسم يقع عليها و
السلم هل كان ّللا عز و جل عارفا بنفسه قبل ان يخلق الخلق قال نعم ُ
قلت يراها و يسمعها قال ماكان

محتاجا ً الي ذلك ٰلنه لميكن يسألها و ٰليطلبُ منها هو نفسه و نفسه هو قدرته نافذة فليس يحتاج ان
ۤ
اسما ًء لغيره يدعوه بها ٰلنه اذا لميدع باسمه لميعرف فاول ما اختار
لنفسه
يسم َي نفسه و لكنه
َ
اختار ِ
ۤ
لنفسه العلي العظيم ٰلنه اعلي اٰلشياء انتهي  ،فحيث ظهر لك انه سبحانه انما سمي نفسه لغيره و انهم
ۤ
اسماؤه التي تس َّمي بها لخلقه ليدعوه بها و يعبدوه بها
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ظهر لك انهم معاني افعاله و اوامره و نواهيه و لو عرفتَ انطوي عليه ما ذكر في المرتبة الثانية
رأيتَ ان جميع التكاليف و هيئات العبادات صفات معانيه و هيئات اوامره و نواهيه عرف َمن عرف و
من جهل فاَما َمهُ اليقين ( سجين ظ ) .
معتر ٌ
ف بكم
محتجبٌ بذ َّمتِكم
قال عليه السلم  :محتمل لعل ِمكم
ِ
ِ
محتجب بذمتكم اي
قال الشارح المجلسي (ره) محتمل لعلمكم اي اعلم انه حق و ان لمتصل اليه عقولنا
ِ
مستتر و داخل في الداخلين تحت امانكم اوْ اجعل الدخول في امانكم مانعا من النار و الشياطين كما
ورد عن النبي (ص) انه قال ّللا تعالي محبة علي حصني من دخل حصني ا ِمنَ من عذابي رواه
ۤ
الجزائري تغمده ّللا برحمته في شرح التهذيب محتمل
الصدوق و غيره انتهي  ،و قال السيد نعمتّللا
لعلمكم قيل معناه اني ارويه و ان لمافهم معانيه  ،اقول يجوز ان يكون اشارة الي ما روي عنهم عليهم
السلم علمنا صعبٌ مستصعب ٰليحتمله اٰل نبي مرسل او ملك مقرب او عب ٌد امتحن ّللا قلبه لٰليمان و
معناه ح اني مصدق بتفاصيل علومكم و ان عندكم علم ما كان و ما يكون الي يوم ْالق ٰيم ِة و كما
رُوي عن اميرالمؤمنين عليه السلم قال ٰ
لوٰل آيةٌ في كتاب ّللاِ ٰلخبرْ تكم بما كان و ما يكون الي يوم
القيمة و هي قوله تعالي يمحو ّللا ما ۤ
احتجبُ عن
محتجب بذمتكم اي
يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب ،
ِ
ِ
اري ِْن بالدخول في حماكم و جواركم و عهدكم انتهي ،
شرور الد َ
علم و فه ٍْم ٰلن اٰلحتمال في هذا المقام اغلب
اقول ظاهر قوله محتمل لعلمكم اني اعلم حقية علمكم عن ٍ
ادراك و ان كان علمي ٰليسع تفاصيل علمهم و قد يستعملونه
ما يستعملونه عليهم السلم في العلم به عن
ٍ
هنا بمعني التسليم فانه يطلق علي العلم الراسخ كما قال تعالي و الراسخون
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في العلم يقولون آمنا به كلٌّ من عند ربنا فسمي اهل التسليم راسخين في العلم و اثني عليهم ثانيا ً فقال و
مايذكر اٰل اولوا اٰلَ ْلباب  ،و قد يستعمل في الكتمان و الحفظ و ممايدل علي اِلول قول الصادق عليه
ٌ
شريف كريم ذكوان ذكي َو ِع ٌر ٰليحتمله ملك مقرب و ٰل نبي مرسل
السلم ان حديثنا صعبٌ مستص َعبٌ
و ٰل مؤمن ممتحن قيل فمن يحتمله قال َمن شئنا و في رواية نحن نحتمله ه ٰ ،لن الملك المقرب الخ ،
ٰلينكرونه و اٰل لكفروا فليس المراد بنفي اٰلحتمال اٰل عدم العلم و الفهم و يؤيده ما في الرواية اٰلخري
من قوله نحن نحتمله ٰلن المراد من احتمالهم لعلمهم فهمهم له و كذلك قال عمير الكوفي معني حديثنا
صعبٌ مستصعب ٰليحتمله ملك مقرب و ٰل نبي مرسل فهو ما رويتم ان ّللا تبارك و تعالي ٰليوصف و
رسوله ٰليوصف و المؤمن ٰليوصف فمن احتمل حديثهم فقد حدهم و من حدهم فقد وصفهم و من
وصفهم بكمالهم فقد احاطَ بهم و هو اعلم منهم انتهي  ،و مثله ما ورد عن الصادق عليه السلم في
ۤ
المٰلئكة مقربين و غير مقربين
تفسيره للحديث الذي فيه ٰليحتمله اٰل ملك مقرب الخ  ،قال (ع) ان من
ۤ
ض
و من
اٰلنبياء مرسلين و غير مرسلين و من المؤمنين ممتحنين و غير ممتحنين و ان امركم هذا ُع ِر َ
ۤ
ۤ
ض علي
علي المٰلئكة فلميقر بِ ۪ه اٰل المقربون و عرض علي اٰلنبياء فلميقر به اٰل المرسلون و ُع ِر َ
المؤمنين فلميقر به اٰل الممتحنون فان قلتَ ان قولك ٰلن الملك المقرب ٰليُنكره و اٰل لكفر يشعر بان َمن

انكره فقد كفر و يلزم من هذا ان الملك الغير المقرب و النبي الغير المرسل و المؤمن الغير الممتحن
الذين لميحتملوا و لميقروا منكرون له ُ
قلت ان اٰلنكار ٰليكون و ٰليتحقق اٰل بعد المعرفة كما قال
تعالي ام لميعرفوا رسولهم فهم له منكرون و قال تعالي يعرفون نعمة ّللا ثم ينكرونها
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قصور ٰليكون من ِكراً كما كان ذلك في حق آدم عليه السلم
فمن لميحتمل او لميقبل ٰل عن معرف ٍة بل عن
ٍ
ً
قال تعالي و لقد عهدنا الي آدم من قبل فنسي و لمنجد له عزما  ،و فيالعلل عنه عليه السلم في حديث و
ۤ
اوصياؤه من بعده
اخذ الميثاق علي اولي العزم انني ربكم و محمد رسولي و علي اميرالمؤمنين (ع) و
ۤ
ُوٰلةُ امري و ُخزان علمي و ان المهدي انتص ُر به ۪لديني و اُ ْ
ظ ِه ُر ۪به دَوْ لتي َو انتق ُم به من اعدائي و اُ ْعبَ ُد
ۤ
ت العزيمةُ
لهؤٰلء الخ ْم َس ِة في
به طَوْ عا ً و كرها ً قالُوا اقررنا يا ربِّ و َشه ْدنا و لم َ
يجح ْد آ َد ُم و لميُق َّر فثبت ِ
فنس َي و
المهدي و لميكن ِآلد َم علي اٰلقرار به ( عزم  ،نسخة ) و هو قوله و لقد عهدنا الي آد َم من قب ُل ِ
او
لم ِ
نج ْد له عزما ً قال انما هو فَتركَ ه  ،اقول ان الحجة عليه السلم كان حينئ ٍذ في بعض احوال الثانية ِ
ۤ
اٰلُولي ظاهراً به لِ ْٰلَ ْنبياء عليهم السلم فعرفَ اولوا العزم و وحدوا و اعترفوا بذلك العهد المأخوذ عليهم
لمحمد و اهل بيته و لما عرض عليهم العهد ۤ
للقائم عليه السلم و هو في تلك الحال قَبِ َل اولوا العزم و
وقَف آد ُم فلميقر لعدم احتماله لحال ۤ
القائم عليه السلم بالمعني اٰلول لعدم فهمه و لميجحد لعل ِم ۪ه انه عليه
السلم من جمل ِة َم ْن اَق َّر لهم ِلنه محت ِمل لعلمه عليه السلم بالمعني الثاني فكان عدم احتماله بالمعني اٰلول
ۤ
اٰلنبياء اٰل بتقصيره في
اح ٌد من
لقصوره فلِذا قال (ع) و لميجْ َح ْد و قد مرت اٰلشارة الي انه ماابتُ ۪لي َ
احتمال علومهم و ما هم عليه و كل ما وقع من عدم اٰلحتمال من اح ٍد من شيعتهم فانما هو من المعني
اٰلول و ٰلسيما اهل العصمة من شيعتهم و اما عدم اٰلحتمال بالمعني الثاني فٰليقع من شيعتهم ِلن ذلك
ۤ
اٰلنبياء عليهم السلم كيونس و ايوب و يعقوب
من شعار اَ ْع ۤدائِهم و ما وقعت العقوبة عليه في حق بعض
و اشباههم عليهم السلم مع انه قصور فيهم و لميجحدوا مع ذلك ليستحقوا العقوبة علي عدم
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صب ٍْر منهم علي شدة ۤ
البٰلء فكان
تسليمهم فانما هو ٰلجل سؤالهم عن العلة و عَن البيان ا ْستِعجاٰلً و عدم َ
السؤال و اٰلستعجال و عدم الصبر حيث ٰليراد منهم منافيا ً لمقا ِم ِه ْم من تحم ِل وٰلية محمد و اهل بيته
آله و عليهم اجمعين و ذلك بحكم حسنات اٰلبرار سيئات المقربين و ليس
الطاهرين صلي ّللا عليه و ۪
ت بنسبة
ذلك منافيا ً للتسليم ِلنه في الحقيقة انما هو قصور و قد علم بدليل الحكمة ان للقصور عقوبا ٍ
ب الي اٰلفعال اٰلختيارية
مراتبه يسرع الي اكثرها العفو و التجاوز اذا كانت مشوبةً بنوع اختيار لِتُ ْن َس َ
فتكون دواعيها غير ثابتة اٰلصل للجهل و القصور بخٰلف ما اذا لمتكن مشوبة باٰلختيار فانها ٰلحقة
باٰلفعال الطبيعية الجبلية فانها قد ٰليسرع اليها العفو و قد ٰليعفي عنها و ان كانت في نفسها حقيرة
ۤ
اٰلنبياء عليهم السلم بنسبة قصورهم و ٰلجل كونه مشوبا ً بنوع اختيار
فٰلجل ان للقصور عقوبات ابتُلِي
ِ
ً
اَسْر َع العفو اليها لكونها غير ثابتة اٰلصل في دواعيها و ما لمتكن مشوبة كانت طبيعية ثابتة الداعي و
مما يدل علي الثاني ما ذكر بعده من آيَة و الراسخون في العلم يقولون آمنا به اٰلية و قد تقدم و اٰلخبار
كون المراد باٰلحتمال الكتمان و حفظ السِّرِّ ما َر َواه في البَ ۤ
فيه كثيرةٌ و مما يدل علي الثالث و هو ُ
صائر
تخرجهُ ( يخرجه ظ )
عن ابيالحسن عليه السلم في تفسيره انما معناه ان الملك ٰليحتمله في جوفه حتي
َ
ْ
مؤمن مثله
ملك مثله و ٰليحتمله نبي حتي يخرجه الي نبي ِم ْثلِ ۪ه و ٰليحتمله مؤمن حتي يُخر َجهُ الي
الي ٍ
ٍ
انما معناه اٰليحتملَه في قلبه من حٰلوة ما هو في صدره حتي يخرجه الي غيره ه  ،فعلي هذه المعاني

يجري قوله محتمل لعلمكم و يكون ۤ
الزائر بها عند هذه اللفظ يقصد ما هو عليه ان كان عرف نفسه انه
يشاركهم
من اهل ايِّ مرتب ٍة من المرات ِ
ب اٰلربع اما المرتبة اٰلولي فلهم عليهم السلم لم ِ
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حقائقهم فانها ۤ
في حقيقتها اح ٌد اٰل ما يظهر من آياتها علي قلوب شيعتهم و ۤ
حقائِقهُ ْم و لهم و اما الثانية
ۤ
اٰلنبياء عليهم السلم مثل ايوب
يصي شيعتهم في بعض معانيها كما جري علي بعض
خص ۪
فيعثر بعض ۪
عليه السلم لما سمع الكٰلم عند انبعاث المنطق شك و بكي و قال خطب جسيم و ام ٌر عظيم و قد ذكر
بعض فيقصد احتمال علمهم هذا و ان كان من اهل المرتبة الثالثة فكذلك ما عرفه
ذلك و قد يثبت في
ٍ
قصد باٰلحتمال المعني الثاني
قصد احتماله و كذلك ان كان من اهل الرابعة و ما لميعرفه من كل مرتب ٍة َ
َ
و هو التسليم و يقصده فيما َ
عرف ايضا ً و ليعلم ان ما عرف فبتَعْلي ِمه ْم و ان ما سلَّم فيه فبتوفيق ّللاِ
ببركتهم و بهم و عنهم و ان كان من اهل المعني الثالث و هو انه ٰليحتمله اي يقدر علي كتمانه حتي
يخرجه الي مثله فٰل بأس فيه و ٰلينافي هذا قوله محتمل لعل ِمكم ٰلنه يريد به الفهم و التسليم و عدم
اشكال
اخراجه الي من ليس من اهلِ ۪ه ثم علي المعني الثالث كما فسره ابوالحسن عليه السلم وقع احتمال
ٍ
ٰۤ
الملئكة المقربين و اٰلنبياءۤ
و هو انه اذا ور َد هذا الحديث وجب علي من سمعه من اٰلصناف الثٰلثة من
المرسلين و المؤمنين الممتحنين اعٰل ُم مثله فان كان هذا المثل اريد منه مطلق انه ملك مقرب او نبي
مرسل او مؤمن ممتحن من غير ان يعتبر فيه ما اعتبر في اٰلول من عدم الكتمان لزم خٰلف الظاهر
ٰۤ
اولئك
من الخبر ِلن الظاهر منه ان هذا مقتضي الحديث و لو اريد بعض من هذا النوع لقال ان بعض
ٰليحتمله و اطٰلق الحديث و اطٰلق حديث تفسيره يقتضي ذلك و يلزم من هذا ان يكون آخرهم يخرجه
اخرجهُ الي مثله و هو حينئ ٍذ ٰليحتمله فيخرجه الي مثله و هكذا الي ان
الي اولِه ْم و هو اول َم ْن سمعه و
َ
ث واح ٍد من احاديثهم و
ٰليبقي لجميع هذه اٰلصناف الثٰلثة وقت و ٰل عمل و ٰل حال اٰل استماع حدي ٍ
اِسْماعه المثل فيشتغلون
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مقتض لما
ث آخر من احاديثهم
بحديث واح ٍد عن كل شي ٍء بل علي نح ٍو من اٰلعتبار يقال و عن حدي ٍ
ٍ
اقتضاه اٰلول فيلزم في غير اٰلول انه لو فرض استما ُعه ماحصل اخراجه الي المثل لشغله باٰلول و
شغل المثل ايضا ً فيلزم انهم عليهم السلم لميريدوا بتلك اٰلوصاف اٰل حديثا ً واحداً و كل ما سمعتَ خٰلف
المعروف و المتبادر من مرادهمو دفعه هو ان المراد ان الملك المقرب الذي ٰليحتمل قد يخرجه الي
ب يحتمل فيكتمه و ٰليخرجه و لو كان غير محتمل اخرجه و لكن مراتب المقربين
مثله ملك مقر ٍ
ْ
استراح و سكنَت َسوْ رة
متفاوتة جداً و دفع ذلك النحو من اٰلعتبار انه انما يفهم منه انه اذا اخرجه
َ
الحٰلوة علي نفس الملك بحيث لو سمعه مرة ثانيا ً لمااقتضي اخراجه ثانيا ً ِلن المثل قد سمعه منه
َ
فٰلتتوق نفسه الي استماعه ثانيا ً و اذا علم اٰلول ذلك من الثاني لمتَتُ ْق نفسه الي اخراجه اليه و ليس ابداً
اخراج مثل تلك اٰلحاديث و لو حصل اخرا ُج آخر جري فيه كما جري في اٰلول فٰليلزم شيء مما ذكر
مع ان المراد بيان نوع هذه الصفة فقد تلزم في واح ٍد ۤ
خاصة فيخرجه الي مثله ثم ٰليلزم في المثل ذلك و
قوله محتجبٌ بذمتكم اٰلحتجاب اٰلستتار و المراد ان اٰلئتمام بكم و التسليم لكم و الرد اليكم و اٰلعتماد
ۤ
ٌ
منيع ٰلي َُحاول و ملجأ
القضاء و وسيلة القبول و الرضا
و اٰلتكال علي ذلك ِلنكم باب القدر و
حصن ۪
رفيع ٰليُطَاول و الذمة و ال ِّذمام واحد و هو العهد و اٰلمان و الضمان و الحرمة و الحق اَما علي معني
العهد فان ّللاَ سبحانه حين خلق الخلق خلقهم علي صورة عهده اليهم و هو ما اخذه منهم من مقتضي

ٰ
الولي و هو يحيي الموتي و
احكام الوٰلية المطلقة الكبري التي ذكرها ّللا في كتابه فقال فاهللُ هو َ
قال هنالك الوٰلية هللِ الحق هو خير ثوابا ً و خير عقبا ً
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و هي الوٰلية ظهر بها علي و اهل بيته الطاهرين صلي ّللا علي محمد و عليهم اجمعين ّللاُ سبحانه
اعطاها نبيه صلي ّللا عليه و آله و هم ظهروا بها و هي ۤ
لواء الحمد في قوله (ص) اُ
ُ
عطيت ثٰلثا ً و
يت ۤ
عط ُ
ُ
شاركني علي فيها اُ ْع ۪ط ُ
يت
لواء الحمد و علي حاملُه و
اعطيت الجنة و النار و علي قسيمهما و اُ ۪
عطي ول َدي ِْن و
الحوض و علي ساقيه و اُ ۪
عطي زوجةً و لماُعطَ مثلها و اُ ِ
عطي علي ثٰلثا ً و لماُ ْعطَ مثلها اُ ِ
الحمو بفتح ۤ
الحاء ابو الزوجة هُنَا و ۪حين اخذ علي
لماُعطَ مثلهما و اُع ِطي حمواً و لماُ ْعطَ مثله ه  ،و َ
ُ
ُ
الست بربكم و محمد
الست بربكم و معناه
الخلق ذلك العهد الذي كرم به و بقبوله عباده الصالحين فقال
نبيكم و علي وليكم و اِمامكم و اٰلئمة ۤ
اولياؤكم و ائمتكم و معناه ما مر عليك من معرفة التوحيد و ما
يتعلق به و نبوة محمد (ص) و ما يترتب عليها و امامة اٰلئمة عليه و عليهم السلم و ما يتفرع عليها و
احوال التكاليف الشرعية و الوجودية و العقلية و النفسانية و الطبيعية و المادية و المثالية و الجسمانية
ۤ
ۤ
الجزاء فقال و
الوفاء و عاهدهم علي حسن
في الدنيا و في البرزخ و في اٰلخرة قالوا بلي فعاهدوه علي
اوفوا بعهدي اوف بعهدكم  ،فعهده المأخوذ هو وٰلية محمد و آله صلي ّللا عليه و آله و هو اصل
الوجود و لب اٰلسرار و سر اٰلنوار و نور اٰلقتدار و امر الواحد القهار و كل شيء من الخلق محتاج
الي ذلك كل الينا راجعون و كل شيء ۤ
خائف منه و هم من خشيته مشفقون و كل شي ٍء ۤقائم به و من
آياته ان تقوم السماء و اٰلَرْ ض بامره و كل شي ٍء في قبضته قل من بيده ملكوت كل شيء و هو ي ُ۪جي ُر َو
َٰلي ُٰجا ُر َعلَ ْي ِه اِ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ و هو درع ّللاِ الحصينة التي يحفظ بها من يَ ۤ
شاء و من دخله كان آمنا ً من
ۤ
الشيطان و جنوده و كيدهم و مكرهم و ۤ
اغوائهم و تزيينهم و كل شيء من سلطانهم
خدائعهم و حيَلهم و
و هو الذمام المذكور في ۤ
دعاء
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ۤ
ُ
اصبحت اللهم معتصما ً ب ِذما ِمك المنيع الذي ٰليطاول و ٰليحاو ُل من شر كل غاشم و
المساء
الصباح و
ۤ
ۤ
ُ
خلقتَ
س َسابغ ٍة ِوٰل ِء
ق من سائر ما
من خلقك الصامت منهم و الناطق في جُن ٍة من كل َمخ ٍ
وف بلبا ٍ
طار ٍ
ً
َ
اٰلخٰلص في
حصين
بجدار
اهل بيت نبيك محمد صلواتك عليه و عليهم محتجبا من كل قاص ٍد لي با ِذيَّ ٍة
ٍ
ِ
ٍ
اٰلعتراف بحقهم و التمسك بحبلهم موقنا ً بان الحق لهم و معهم و فيهم و بهم الخ  ،و هذا الذمام وٰليتهم
منيع حصين ٰليحاوله شيء و هو منيع من ۤ
سائِر ما
عليهم السلم رفيع المكان و المكانة فٰليطاوله شيء ۪
خلق ّللا من خلقه الصامت و الناطق و هو ال ُجنَّة بضم الجي ْم اي الدرع الحصينة او ال ِم َجن بكسر الميم و
الم
عرض او
ت او جما ٍد او
مخوف اي من كل ما يخاف منه من ذي
الجيم من كل
روح او نبا ٍ
ٍ
جوهر او ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ُّ
او هم او غم او وسواس او خاطر ۤ
ض او شيء من الحُميات و
سوء او طبيعة او تخي ٍل او تمث ٍل او تعرُّ ٍ
ۤ
ساير اٰلوجاع و ٰاٰلٰلم و ضربان العروق و اٰلرياح و اٰلختٰلجات و ۤ
سوء اٰلحٰلم و ما يخطر في
اليقظة و المنام و َما ٰليحسن من الكٰلم في الدنيا و ٰاٰلخرة و اللباس السابغة الدرع الظافية التي تشمل
وٰلء اهل بيت نبيك محمد (ص) ۤ
جميع البدن ۤ
س سابغة يبين عليه السلم
وٰلء مجرور علي البدل ِمن لبا ٍ
ان اللباس السابغة التي هي الدرع الظافية الحافظة لِ ٰٰلبِسها من جميع المكاره هي ۤ
وٰلء اهل بيت محمد
بجدار حصين و هو وٰليتهم عليهم السلم اٰلخٰلص بالجر بدل
(ص) و كذا قوله من كل قاص ٍد لي باذي ٍة
ٍ
صين هو اٰلخٰلص في اٰلعتراف بحقهم بان يتوٰلهم و
من
الح ۪
جدار حصين يبين عليه السلم ان الجدار َ
ٍ
يقتدي بهم في كل شيء و يجعلهم الوسيلة بينه و بين ّللا سبحانه في كل شي ٍء و ان يكون ذلك كله

بالبراءة من ۤ
ۤ
مشفوعا ً
اعدائهم متلبسا ً باللعن ٰلعدائهم معتقِداً ان ّللا ٰليرد عمٰلً علي هذه الطريقة و
ٰليقبل عَمٰلً بدون شي ٍء منها و هو قوله و التمسك
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بحبلهم موقنا ً بان الحق لهم الخ  ،فلما اخذ من الخلق العهد المؤكد بما سمعتَ و نحوه علي ۤ
سائر خلقه
شهدت عليكم بما عاهدتموني و قال يا ۤ
اوليائي و يا ۤ
ُ
مٰلئكتي اشهدوا قال محمد صلي ّللا عليه و آله
قال
ت لكَ يا رب بذلك عليهم و قال علي عليه السلم شهد ُ
َش ِه ْد ُ
ت بذلك و قالت اٰلئمة عليهم السلم شهدنا بذلك
ۤ
ۤ
و قال اٰلنبياء و المرسلون شهدنا بذلك و قال المؤمنون شهدنا بذلك و قالت المٰلئكة شهدنا فقال ّللا
حكاية عن نفسه و عن ۤ
اوليائه و ۤ
مٰلئكته شهدنا ان تقولوا يوم القيمة انا كنا عن هذا غافلين ٰاٰليات  ،فقال
ّللا تعالي جريا ً علي جميل عادته و ۤ
ابتداء تفضلِ ۪ه و منه اوفوا بعه ِدي الذي عاهدتموني عليه بمشهد
وف بعهدكم اي انه اقسم بعزته و جٰلله َّ
ان َمن َوفي له بعهده اي اتي يوم القيمة مواليا ً لهم
الشاهدين اُ ِ
ۤ
معاديا ً
ٰلعدائهم انه يقبل عمله و ينجيه من النار و يدخله الجنة فقال المجيبون لخطابه المستجيبون
ُ
الست بربكم ربنا اننا سمعنا مناديا ً ينادي
لدعوته علي لسان نبيه صلي ّللا عليه و آله حين قال لهم
لٰليمان ان آمنوا بربكم ٰفامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و كفر عنا سيئاتِنا و توفنا مع اٰلبرار ربنا و آتنا
ما وعدتنا علي رسلك و ٰلتخزنا يوم القيمة انك ٰلتخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني ٰلاضيع عمل
ۤ
بالوفاء مع الموافاة و اشه َد علي
عامل منكم من ذكر او انثي بعضكم من بعض ِلنه سبحانه وعدهم
وع ِده لهم عباده الصالحين فلذا اخبر عن حال الشيعة المسلمين حين ذكرهم هذا المحضر الشريف قال و
اذا سمعوا ما انزل الي الرسول يعني ذكر ما اشرنا اليه ذكرُوا الموقف المكرم تري اعينهم تفيض من
الدمع مما عرفوا من الحق بقلوبهم و السنتهم و اعمالهم كما جري منهم في ذلك الموقف و نسوه و
ذكرهم سبحانه علي لسان نبيه و ۤ
اوليائه صلي ّللا عليه و عليهم يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع
الشاهدين الذين
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اشهدتَهم علي عهد عبادك لك و عه ِدك لهم مع الموافاة و انا اقول رب َّنا آمنا بما انزلتَ و اتبعنا الرسول
و آل الرسول فاكتبنا مع الشاهدين و الحاصل معني اٰلحتجاب بذمتهم التي هي عه ُد ّللا و عهد خلقه
بالموافاة اٰلحتجابُ بالموافاة اي بان تستجيب له سبحانه بان تدخل في عهده بان يستجيب القلبُ له بما
طلب منه و اللسان بما دعي اليه و اٰلركان بما امر به فاذا دخل في عهده بهذا الدخول فقد احتجب
مخوف لما اشرنا اليه قبل من ان هذه الذمة هي اصل الوجود و لبُّ اٰلسرار و
بذمتهم و اَ ِمنَ من كل
ٍ
سر اٰلنوار و نور اٰلقتدار و امر الواحد القهار الخ  ،و لذلك كانت امنا ً من كل شي ٍء و ٰليؤمن منها
شيء و هو يجير و ٰليجار ان كنتم تعلمون و قد كررنا هذا المعني و امثاله في هذا الشرح في مواضع
متعددة تأكيداً للبيان و تكريراً عن النسيان و اذا فسرت الذمة باٰلمان الذي هو الحصن من كل َم ُخوف
عرفتَ مما ذكرنا ان اٰلمان المطلق الذي ٰليكون معه خوف ابداً انما هو وٰليتهم عليهم السلم ِلنها
ۤ
كبريائه و عز جٰلله و من
طاعة ّللا فيما امر و دعي اليه و خوف مقام ّللا بما عرف من عظمته و
ْ
اطعني اجعلكَ
اطاع ّللا في كل شيء اطا َعهُ كل شيء كما قال تعالي يا عبدي انا اقول للشيء كن فيكون ِ
مثلي تَقُو ُل للشي ِء كن فيكون و من خاف ّللاَ في كلِّ َشي ٍء اَخافَ ّللاُ منه كل َشي ٍء و ٰلي َُرا ُد ِم ْن وٰليتهم
ب بذمتهم التي هي طاعة ّللاِ في كل ما
تج َ
حقيقةً اٰل طاعة ّللاِ في كل َشي ٍء و خوفَهُ في كل َشي ٍء فاذا احْ َ
ُ
اَمر به ظاهراً و باطنا ً و
خوف مقام ّللا في كل ما نهي عنه ظاهراً و باطنا ً كان في امان ّللا و جوار ّللاِ
ت الذي من دخله كانَ آ ِمنا ً من جميع مكاره الدنيا و ٰاٰلخرة التي فيها سخط ّللا و اَما المكاره التي
و في بي ِ

فيها رضي ّللا فانها محبوبات و انما كرهها المؤمن لعدم علمه اٰلتري ان القتل من اعظم ال َمكاره و اذ
كان
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الحرام هذا و
في سبيل ّللاِ كان محبوبا ً مطلوبا ً لكل مؤمن بل هو غاية ما يتمناه فاذا كان في بيت ّللا َ
جري عليه بعض البٰليا التي هي هدية ّللا الي عبده المؤمن كالفقر و كالقتل ظلما ً و كموت من يحب و
مكارهَ حقيقةً انما تجري علي المؤمن رفعا ً لمقامه فان عند ّللا منازل في
كاٰلمراض لميكن ذلك
ِ
رضوانه ٰلتنال اٰل ْ
بالبٰليَا في الدنيا و كيف ٰليكون المؤمن في حال البٰلء آ ِمنا ً من المكاره و هو في
ض َع
َس َٰلم ٍة من دينه ٰلن ّللا سبحانه اخبر ان َمن دخل هذا البيت الشريف كان آ ِمنا ً فقال ان او َل بي ٍ
ت ُو ِ
آيات بي ٌ
ي للعالمين فيه ٌ
نات مقام ٰ
ابرهي َم َو َم ْن دَخله كانَ آ ِمنا ً و سٰلمةُ الدين
اس لَلَّذي ببكةَ ُمبَاركا ً و هد ً
للن ِ
ٰ
هي اٰلَ ْم ُن من مكاره الدنيا و اٰلخرة و بَٰليا الدنيا مع سٰلم ِة الدين تكرمةٌ من ّللا تعالي لعبده المؤمن
ليرجع اليه ُم ِحقا ً طاهراً مطهَّراً مستحقا ً لل َّدرجات الرفيعة و لهذا ورد عن الكاظم عليه السلم َمن عاش
في الدنيا عيشا ً ۤ
هنيئا ً فليتهم في دينه فان البٰليا اسرع الي المؤمن من اللمح بالبصر و عن الصادق عليه
ۤ
السلم المؤمن كثير البلوي قليل الشكوي و قال الباقر عليه السلم ان ّللا ليتعاهد المؤمن بالبٰلء كما يتعاهد
المريض و قال النبي صلي ّللا عليه و آله َمن حسن
الرجل بالهدية و يحميه الدنيا كما يحمي الطبيبُ
َ
ۤ
ايمانه و كثر عمله اشتد ۤ
بٰلؤه و من سخف ايمانه و ضعف عمله قل بٰلؤه و عنالصادق عليه السلم
ۤ
المؤمن مبتلي طُوبَي للمؤمن اذا صبر علي ۤ
القضاء قال سعدان بن مسلم قل ُ
ت
البٰلء و سلم هلل تعالي
ُعلت ۤ
ج ُ
عدو ۪ه اذا مر باخوانه اغتابُوه و اذا مر
فداءكَ َمن المؤمن الممت ََحن قال الذي قد امتحن بولي ِّ۪ه و ِّ
ۤ
ُ
سمعت اباعبدّللا
باوليائه لعنوه فصبر علي تلك المحنة كان مؤمنا ً ممتحنا ً و عن يونس بن يعقوب قال
ملعون قال ملعون ُ
دن ٰليُصابُ في كل اربعين يوما ً ُ
ٌ
قلت ملعون قال
قلت
عليه السلم يقول ملعون كلُّ بَ ٍ
ملعون فلما رأني قد
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عظم ذلك علي قال يا يونسُ ان من البلي ِة الخدشةَ و اللطمةَ و العثرةَ و النكبة و الهفوة و انقطاع ال ِّشسْع
و اختٰلج العين و ما اشبه ذلك ان المؤمن اكرم علي ّللا من ان يمر عليه اربعون يوما ً ٰليمحصه فيها
فيزنُها فيج ُدها
من ذنوبه و لو بغم ي ۪
ُصيبُهُ مايدري ما وجهه وّللاِ ان احدكم ليضع الدراهم بين يديه ِ
ۤ
ً
ناقِصةً فيغتم بذلِك ثم يعيد وزنها فيجدها سوا ًء فيكون ذلك َحطا لبعض ذنوبه ه  ،و امثال ذلك كثير و قد
دين َمن اقا َم الوٰلية و اَن ّللا
تقدم غير هذه فاذا وقفتَ علي هذه اٰلخبار و مثلها مع ما سمعتَ من سٰلم ِة ِ
ٰليغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم علِ ْمتَ َّ
ان َم ْن غي َر ّللاُ ما بِ ۪ه م َع اَنه لميغير ما بنفسه فانما هو رف ٌع
الحقيقة ما فعل ّللاُ به ليْس
لد ََرجتِ ۪ه و َحبْسٌ له عن الركون الي الدنيا التي حبها رأس كل خطيئة ففي ۪
تغييراً بل اصٰل ٌح و تحسين ،
و علي معني الضمان يكون المعني اني محتجبٌ بضمانكم اي باعتمادي علي َو ْع ِدكم علي ّللاِ سبحانه
انه اقسم بعزته و جٰلله انه يدخل الجنة َمن احب عليا ً َو اِ ْن عصاه و لقد روي عن رضيالدين ابن
وراء ۤ
القائم عليه السلم بسرمنرأي يدعو من ۤ
سمعت ۤ
ُ
طاووس (ره) انه قال
الحائط و انا اسمعه و ٰلاَراهُ
ۤ
ُ
فاضل طينتِنا و عجنوا بماء وٰليتِنا اللهم اغفر لهم من الذنوب
و هو يقول اللهم ان شيعتنا خلِقوا منا من
ِ
ُ
ً
مورهم و ٰلتؤاخذهم بما اقترفوه من السيِّئات اكراما لنا و
ما فعلُوه اتكاٰلً علي حبِّنا و َولِّنا يوم الق ٰي َم ِة ا َ
ٰلتقاصصهم يوم القيمة مقابل ۤ
بفاضل َح َسناتِنا ه  ،اقول قوله عليه
اعدائِنا و ان خفت موازينهم فثق ْلها
ِ
السلم اللهم اغفر لهم من الذنوب ما فعلوه اتِّكاٰلً علي حبِّنا يراد منه ُحس ُْن ظَ ٍّن في ان الذنوب ٰلتضر مع

الخاصة و ۤ
حبهم و الحديث ال َمرْ وي من طرق ۤ
العامة ان ّللا تعالي قال اقسم بعزتي و َجٰللي اني اُ ْد ِخ ُل
ِ
الح ۪ديث  ،شا ِه ٌد لما في الد ۤ
عاء و قد تقدم
الجنَّةَ َم ْن اَ َحبَّ عليا ً َو اِ ْن عَصاني َ
َ
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هذا الحديث القُ ْدسي و جواب ما يرد عليه و المراد انهم عليهم السلم عهدوا الي شيعتهم بذلك و ْ
اٰلخبار
فيما يفيد هذا المعني كثيرة فا ِ َذا وقع ِم ْن ُم ِحب ِه ْم َذ ْنبٌ ندم َعلَي ٰذلِكَ و رجا من ّللاِ العفو و المغفرة و
ۤ
باره ْم بذلك عن ّللاِ تعالي و هم ٰليَسبِقُونه
لميقنط من الرحمة رجا ًء في حب ِهم و وٰليتهم و اعتماداً علي اِ ْخ ِ
ٌ
ضمان لهم بالنجاة ل َم ْن لَقِيَهُ ْم ِم ْنهُ ْم
ِلهل وٰليَتِه ْم فعه ُدهُ ْم الي محبيهم
بالقَوْ ِل َم ْشفُوعا ً بما َو َع َدهُ ْم بالشفَا َع ِة
ِ
ار ثَب ْ
دين نبيك صلي ّللاُ عليه و آله
ب َو اٰلَب َ
بذلك َو هُ َو َوّللاِ كذلك يا ُمقَلِّ َ
ب القُلُو ِ
ِّت قلبي علي دينِكَ و ِ
ْص ِ
ۤ
و ٰلتزغ قلبي يا رب بعد اذ هَ َد ْيت َ۪ني و هب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب فلما كان اعظم المضار
و اشد المكاره القنوط و احسن اٰلعمال و احصن الحصون حسن الظن كان احتجابه بحسن الظن
بضمانهم لمحبهم من اعظم المهلكات و هو القنوط عند عروض التقصيرات حصْ نا ً منيعا ً مما يخاف منه
و يخشي ِلنه من جملة الذمة اذ قد عهدوا الي شيعتهم بذلِك و في غوالي الأللي بسنده المتصل الي
سمعت من موٰلي ابيمحمد الحسن العسكري عليه و علي ۤ
ُ
آبائه َو َول ِده افضل
ال ُم َعمر ال ُّس ْنبُسي قال
ُ
فقلت يا ابن
َصيبكَ منه
بح َج ٍر
َتناو َل ن ۪
الصلوة و السٰلم يقول اَحْ ِس ِن الظن و لو َ
يطرح ّللاُ فيه س َّرهُ فت َ
ِ
رسول ّللاِ و لو بحجر فقال اَٰلتنظر الي الحجر اٰلسود ه  ،و اٰلخبار عنهم عليهم السلم في ترغيب
شيعتهم و وعدهم اياهم بالشفاعة و عدم المؤاخذة بذنوبهم و ان عظمت و قبول ا ْعمالهم و ان ضعفت و
ت و غير ذلك كثيرة جداً و القرءان
ان حبهم و وٰليتهم متمم لنقص اعمالهم و ان سيئاتهم تبدل َح َسنا ٍ
آياته تنطق بهذا و نحوه فهذا و نحوهُ عهده اليهم و قد احْ تجب وليهم بذلِك و اطمئن بعهدهم و ذمتهم
الناطق بضمانهم لهم بالنجاة و هلل دَرُّ من قال :
تكفيني
وٰليتي ٰلمير النحل تكفيني
تغسيلي و ۪
تو ۪
** * ** عند المما ِ
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و ۪طينَتي ُع ِجن ْ
** * ** في حب حيدر كيف النا ُر تكويني
َت من قبل تكويني
و علي معني الحُرم ِة ان المحب العارف بحقهم يصفهم بمثل ما اشرنا اليه في مواضع متعددة من هذا
صادق
الشرح بحيث ٰليج ُد في ذلك حداً يقِف عليه اٰل بما اجملوه لَنا من الحد الغير المتناهي كقول ال َّ
السائل نقول ما ۤ
عليه السلم اجْ َعلُوا َربا ً نَ ُؤبُ اليه و قولوا فينا ما شئتم و لنتبل ُغوا قال ۤ
نشاء فقال عليه
ُ
نقلت هذا الحديث
السلم و ما عسي اَ ْن تقولُوا وّللاِ ماخرج اليكم من علمنا اٰل الف غير معطوفة  ،اقول
الشريف بالمعني فقوله (ع) اجعلوا لنا ربا ً نؤب اليه تحديد بغير تنا ٍه ِلن المعني انك تقول فيهم من
العظمة و القدس و القهر و التسلط و العلم و اٰلحاطة و التصرف و نحو ذلك بما ٰليتناهَي اٰل اَنَّك تعتقد
صدور فاذا كشفتَ عن
ان ذلك كله و هم عليهم السلم صادرون عن فعل ّللا تعالي و ۤقائمون به قيا َم
ٍ
الوصف فاذا هم عباد مكرمون ٰليسبقونه بالقول و هم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم و
ارتضي و هم من خشيته مشفقون فاذا جمعتَ بين هذه ٰاٰليات التي معناها ما ذكرنا
ٰليشفعون اٰل لمن
َ
ۤ
ً
صدور و بين ما سمعتَ مرارا متعددة و انهم مقامات ّللاِ التي ٰل
لك ٰل غير من انهم قائمون باهللِ قيا َم
ٍ
مكان يعرفه بها َمن عرفه ٰل فرق بينها و بينه اٰل انهم عباده و خلقه و انهم معانيه و
تعطيل لها في كل
ٍ
ۤ
ۤ
ظاهره في خلقِه و انهم اَبْوابه و بيوتُه و انهم حججه و آياته و سفراؤه الي خلقه و انهم خلفاؤه و انهم
ۤ
ضا ُده لخلقه و اُ ۤ
الكبرياء و العظمة و العزة التي
مناؤه و اولياؤه عليهم و غير ذلك ظهر لك ظل
اَ ْع َ
ۤ
ْ
عزيز
اظهرها سبحانه عليهم و اَلبَ َسهم جٰلبيب صفاتها حتي صغر لكبريائهم كل كبير و ذل لعزتهم كل
ٍ

و انحط لعلو مكانهم كل رفيع و استحقر لعظمتهم كل عظيم و شاهَدْتَ عزةً و جٰللةً و سلطنةً انقاد لها
كل ما في اٰلمكان و ان كل شيء واقف علي ذلك الباب و ٰۤلئذ بذلكَ الجناب احتجبتَ
صفحه 4٩
ۤ
رجائك الي ذلك الكرم فكان احتجابُك من كل ما تكره في
الحرم و مددْتَ ي َد ط َم ِعك و عينَ
و لُ ْذتَ بذلك َ
الدنيا و ٰاٰلخرة بطم ِعك و ۤ
رجائك في تلك الحرمة الظاهرة و ذلك عهدهم الي محبيهم بقول ّللا سبحانه
فيهم قال و من يقنط من رحمة ربه اٰل الض ۤالونَ و هم عليهم السلم رحمة ّللا التي َو ِس َع ْ
ت ُك َّل شي ٍء فاذا
كان احتجابك بهذه الحرمة التي ٰليرد ّللاُ سبحانه ۤ
سائِٰلً بها و ٰلي ُ۪خيف مستجيراً بها و ٰليعذب َمن
اسْتظَ َّل بفَ ْيئِهَا و ٰليسخَ طُ و ٰليغضب علي َمن ٰل َذ بها كنتَ سائِٰلً بوجهه الباقي الذي يتوجه اليه اٰل ۤ
ولياء
عرش ۪ه المجيد العظيم الكريم و ٰۤلئِذاً برحمته التي وسعت
بظل
و مستجيراً ب َكنَفِه الذي ٰليُ َ
ِ
ضا ُم و مست َِظٰلً ِ
داخٰلً في رحمته المكتوبة لعباده المتقين و هم الذين اتقوا وٰلية اول الظالمين و اجتنبوهَا كما قال
ِ
َ
َ
ْ
الطاغوتَ
ت هو
الطاغو
عبادة
اجتناب
و
البشري
لهم
ّللا
الي
نابوا
ا
و
يعبدوها
ن
ا
اجتنبوا
ذ
ال
و
تعالي
ينَ
۪
ِ
ِ
اجتنابُ الوٰلي ِة اٰلُولَي و اٰلنابة الي ّللاِ هي اٰلنابة و الرجوع الي الوٰلية ٰاٰلخرة قال تعالي بل تؤثرون
الحيوة الدنيا و ٰاٰلخرة خير و ابقي ثم قال ان هذا لفي الصحف اٰلُولَي صحف ابراهيم و موسي و لهذا
روي ان اٰللواح التي نزلت فيها التورية تسعة الواح و ان موسي اظهر لقومه سبعة و كت َم اثنَيْن عن
قومه لعدم احتمالهم لما فيهما و كان مما فيهما بيان ما اشرنا اليه من المراد بالدنيا و عبادة الطاغوت و
المراد من ٰاٰلخرة و اٰلنابة الي ّللا تعالي فاذا كنتَ كذلك كنتَ آ ِمنا ً من جميع محذورات الدنيا و ٰاٰلخرة
ِلنك احتجبتَ بحرمتهم و جاههم عند ّللا و انه لقسم لو تعلمون عظيم ،
واحداً
و علي معني الحق بمعني متعلق اٰلستحقاق اي تقتضيه ذواتهم ٰل ضد ْالبَاطل َو اِ ْن ٰكان اٰلصْ ل ِ
ِلن المعروف من اِ ْ
ق قولك لَهُ َح ٌّ
ق َعلَي زي ٍد اَوْ بحقِّ ۪ه
ط َٰل ِ
صفحه ٥٠
عليكَ اَ َّن لَهُ ُم ْلكا ً اَوْ قدراً اَوْ َجاها ً ٰل اَن المراد منه ضد ْالبَاطل و المراد من نسبة هذا ْال َحق اليهم عند
ربهم و عند جميع خلقه بيان استحقاقهم اَما من جهة ّللاِ سبحانه فألنه اَجْ َري حكمتَهُ انه يعطي ُك َّل ذي
َضيه قابليتُه و هو استحقا ُ
ح ٍّ
ق قابليته من تفضل الحكيم سبحانه اذ
ق حقه اي يعطي كل شي ٍء ما تَ ْقت ۪
اقتض ْ
ٰليستح ُّ
ت
ثان فاذا
َ
ق شي ٌء شيئا ً اٰل بفضله و َمنِّ ۪ه و كرمه و جعل ما ٰليستحقه استحقاقا ً له تفضل ٍ
قابلية الشيء مدداً جعله ّللا بتفضله حقا ً له و قد اقتضت قابليتهم صلي ّللا عليهم اجمعين انه تعالي
اقتض ْ
ت قابليتهم مدداً من فضلِ ۪ه ٰليتناهَي
يخلقهم له وحده ٰل شريك له حتي من انفسهم كما مر مكرراً و
َ
بالتدريج علي قدر احتمالها و هذا المدد حقهم عليه بمعني الملك من جهة ۤ
ابتداء التفضل و الحتم التكرمي
ۤ
اسمائه و جميع شؤنه فهو احب اٰلشيَاء اليه
و هذا المدد هو اسمه اٰلكبر و هو مجمع صفاته و معانيه و
و اوجبها حقا ً عليه و الزمها اكراما ً و تعظيما ً عليه و اقربها اليه و قد اوجب علي جميع ما خلق من
ب و شهاد ٍة طاعة ذلك و اٰلنقياد له طوعا ً و كرها ً
جوهر و
ت و جما ٍد
عرض من غي ٍ
حيوان و نبا ٍ
ٍ
ٍ
ۤ
َطر ۪ه و حاجتها في
ٰليخالف شيء منها محبته ٰلنه سبحانه قد عرفَ جميع اٰلشياء جٰللة شأنه و ِعظم خ ِ
ۤ
وجو ِدها و ۤ
ُ
بقائها اليه و قِوامها به و هذا المدد المشار اليه هو حقيقتهم منه سبحانه و تعالي القائمة بفعله
بالكسر فافهم و هذا هو جاهُهُ ْم عند ّللا و حقهم عليه و معني هذا
ق كقيام اٰلنكسار
تعالي ابداً قيام تحق ٍ
ِ
ال ِعند انه ٰليخرج عنه الي غيره اي ليس له اعتبار في غير ما ِهللِ اوْ انه لميُخلِّه من يده و معني عليه ما
ۤ
اعطا ِء كل ذي ح ٍّ
الجاهُ الوجه اي التوجُه و اٰلقبال فان التوجه و اٰلقبال
اوجب علي نفسه من
ق َحقَّهُ و َ

منه تعالي فانما هو اليهم ۤ
ق لهم و منهم
خاصةً ٰل الي سواهم اٰل بالعرض و التبعية لهم ٰلن ما سواهم ُخلِ َ
عليهم السلم فانما هو اليه تعالي ٰل الي
صفحه ٥١
سواه اٰل بالعرض و التبعية ٰلمتثال اَ ْم ِر ۪ه فوجهُهم اليه وجهه اليهم فٰليكون شيء اعظم و ٰل اعز من
جاههم عنده تعالي و في العياشي عنه عليه السلم ان عبداً
َ
النار سبعين خريفا ً و الخريف
مكث في
ِ
سبعون سنةً ثم سئل ّللا عز و جل بمحمد و اهل بيته لما رحمت َ۪ني فاوحي ّللا جل جٰلله الي جبرئل اَن
اهبط الي عبدي فاخرجه قال يا رب و كيف لي بالهبوط في النار قال اني امرتُها ان تكونَ عليكَ برداً و
سٰلما ً قال يا رب فما علمي بموضعه قال انه في جب من سجين فهبط في النار فوجده و هو معقول
علي وجهه فقال عز و جل يا عبدي كم لبثتَ تناشدني في النار قال مااحصي يا رب قال اما و عزتي و
جٰللي لوٰل ما سألتَ به ٰلَ ُ
طلت هوانك في النار و لكنه حتم علي نفسي اٰليسألني عب ٌد بمحمد و اهل بيته
ُ
ُ
احتجب المؤمن من شيعتهم بهذا الحق
غفرت لك اليوم ه  ،فاذا
غفرت له ما كان بيني و بينه و قد
اٰل
َ
الذي لهم علي ّللا تعالي و الجاه الذي لهم عند ّللا اَ ِمنَ من جميع محذورات الدنيا و ٰاٰلخرة و اما من
جهة ۤ
سائر الحق فلما سمعتَ من انهم انما ُخلِقوا لهم و قد تقدم في تفسير اَ ْعضا ٌد و اَشهاد َو ُمناة و اذواد
و حفظةٌ و رواد من ۤ
دعاء شهر رجب انهم عليهم السلم اعضا ٌد ٰلن ّللا سبحانَهُ اتخ َذهم اعضاداً لخلقِ ۪ه
ُ
المض ۪لين عضداً اي انما ات ِخ ُذ الهادين اَ ْعضاداً و قد
ماكنت متخ َذ
كما اشار اليه بالمفهوم في قوله و
ِ
علمتَ انه عز و جل غني مطلق فٰل حاجة به الي شيء و انما المحتاج خلقه فاتخذهم اعضاداً لخلقه كما
الخشب َعضُداً ل َعم ِل السرير و قد تقدم ان ّللا سبحانه بعد ان خلقهم لما اراد خلق الخلق
اتخذ النجار
َ
ۤ
ۤ
الخٰلئق و موادهم و خلق صور اهل الخير و طيبي
اش َّع ِة انوارهم فخلق منها وجودات
قبض من فاضل ِ
ۤ
فالخٰلئق صورهم و امثالهم و
ت اشع ِة انوارهم
اٰلصل من ذي روح و غيره جوهر و عرض من هيئا ِ
خلق صور اهل الشر و خبيثي اٰلصل
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اشعَّة انوارهم و ٰل ريب ان الشيء انما يتقوم
من ذي روح و غيره جوهر و عرض من عكوس هيئات ِ
ۤ
ۤ
ۤ
بمادته و صورتِ ۪ه فهم بهذا المعني اعضاد الخلق و علله و اَسْبابه و بهم قِ َوا ُمه و هم حقائق حقائِق
انفسهم كما قال تعالي لقد ۤ
ۤ
ُ
انفسكم  ،و قول علي عليه
الخٰلئِق و
ذوات ذواتِ ِه ْم و انفسُ
جاءكم َرسُو ٌل من ِ
ِ
ُ
السلم انا ُ
تو
ق ما به قِوا ُم الخلق و هو ال َوجْ هُ
ت للذا ِ
الذات في الذوا ِ
ذات ال َّذوا ِ
ت ه  ،فحقهم علي الخَ ْل ِ
الباقي ب ْع َد ۤ
فناء الخلق المشار اليه في قوله كل شي ٍء هال ٌ
ق من وجهه "-
ك اٰل َوجْ هَهُ فكل شيء "ُ "3خلِ َ
 "2منهم و به " "-2قوامه " "-3و اليه عوده و هو نور ّللاِ في المؤمن المتفرس ٰلنه انما ينظر
به فاذا احتجب من المكاره و المحذورات في الدنيا و ٰاٰلخرة بهذا الحق الذي هو ذمة حجج ّللاِ و عهدهم
الح َسنةُ و هو صبغةُ
اليه و هو الفطرة التي ٰل
تبديل لها و الخلق اٰللهي الذي ٰليغير و هو صبغة ّللاِ َ
َ
الرحم ِة المكتوبة و هو هيئة الوٰلية التي هي اخت النبوة و هو حدو ُد اٰليمان و هو بيت ّللاِ الحرام الذي
ُ
المبين الذي باح ُرفِه يظهر المضمر كان آمنا ً من عقوبات الدنيا و
من دخله كان آ ِمنا ً و هو كتابُ ّللاِ
ٰاٰلخرة و ينبغي اَ ْن تعلم اَن ما كان من جهة ّللا تعالي فهو َح ُّد حقهم و جاههم اٰلَ ْعلي و هو مسُّ النَّار و
فَوارةُ اٰلسرار و اٰلنوار من ۤ
ُ
الزيت الذي يكاد
سماء اٰلقتدار و ما كان من جهتهم فهو حده اٰلسفل و هو
ُضي ُء و لو لمتَ ْم َس ْسهُ نار و ان ما كان من جهة الخلق فهو بدي ُع ما نَطقَ ْ
ي ۤ
ت به ارادةُ ّللاِ بهم عليهم السلم
صنِعوا و علي هيئتها ص ُِّوروا
من الدعوة الحسني التي ارادها ّللا من المكلفين من اقامة الوٰلية التي بها ُ
و لها ُخلِقُوا اولها التوصيف و اوسطها التكليف و آخرُها التعريف و جميعها التشريف فافهم ،

صفحه ٥3
و قوله عليه السلم  :معترف بكم
ۤ
اٰلعتراف بهم اٰلعتراف بامامتهم و وٰليتهم و كونهم خلفاؤ ّللا في ارضه و حججهُ علي بَريتِ ۪ه و
بفرض طاعتهم و بكونهم اولي بالمخلوقين من انفسهم و اَوْ لي باهللِ تعالي ٰلنهم هم الذين له و هم الذين
عنده و اوْ لي برسوله صلي ّللا عليه و آله ٰلنهم ۤ
خلفاؤه و اُ َم ۤناؤهُ علي رعيته و حُفاظُ شريعتِ ۪ه و انصار
دينه و انهم معصومون مطهرون ُم َس َّددون و ان ّللا سبحانه رفع رتبتهم و مقامهم علي ۤ
سائر خلقه و
ق و انهي اليهم العلم بهم و جعلهم ۤ
اشهدهم ْ
اولياء علي جميع ما خلق و اخذ علي كل شيء
ق ما خلَ َ
خل َ
ض اليهم امرهم بالمعني الصحيح من التفويض و َّ
ان اياب الخلق اليهم و حساب
وجوب طاعتهم و فو َ
َ
ٰ
ٰ
الخلق عليهم و انهم ملو ُ
ك الدنيا و اٰلخرة و انهم ابواب ّللا في الدنيا و اٰلخرة و مفاتح غيوبه و حملة
ۤ
كتابه و ۤ
خزائنه التي ٰلتفني و امثاله العليا و اسماؤه الحسني و نعمه التي ٰلتحصي و اٰلعتراف بما
يجري لهم من ما ذكر من صفات المراتب الثٰلث اٰلولي و الثانية و الثالثة و قد تقدم ذكر كثير من ذلك
باسمائهم بل اٰلعتراف بما انكره منهم الناصبون و ۤ
ۤ
اعداؤهم الظالمون من
و ليس المراد اٰلعتراف
ۤ
مقامهم و مراتبهم التي رتبَهُ ُم ّللاُ فيها و فضائلهم التي اثني ّللاُ عليهم بهَا علي جميع اَ ْل ِسنَ ِة خلقه و
اٰلعتراف بالشيء انفعال العارف بمعرفته عن بصيرة حتَّي كان ْ
ارف ۪به ٰلن
ْرفَتُهُ صورةً لحقيقة ال َع ِ
َت َمع ِ
اٰلعتراف مطاو ُ
ع عرف و عرف يستعمل في اصل اللغة ضد اٰلنكار كما قال تعالي ام لميعرفوا
رسولهم فهم له منكرون و قال يعرفون نعمة ّللا ثمينكرونها و قد يستعمل في معني العلم فيقال ماعرفته
اي ماعلمته و اكثر استعماله في القرءان و احاديث اهل العصمة عليهم السلم بالمعني اٰلول فيقال
ماعرفتُه اي انكرته و ٰلتستعمل غالبا ً في العلم بحقيقة الشيء عن بصيرة
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و لهذا ٰليقابله اٰل اٰلنكار و اذا استعمل في معني العلم قابله الجهل و هو عدم الصورة كالعلم فقوله
معترف بكم يراد به ان معرفتي بكم علي نحو المعرفة المشار اليها من كون المراد منها معرفة صفاتهم
احتمال العارف ممازجة لشعري و بشري و دمي و لحمي و عظمي و مخي و
و ما ينسب اليهم بنسبة
ِ
ً
قواي كلها الظاهرة و الباطنة فان اعلي مشاعره الفؤاد الذي يستعمل غالبا في المعرفة المقابلة باٰلنكار
و هو نور ّللا للمتوسم المتفرس منفعل بهذه المعرفة و ما دونه من المشاعر كالعقل و القلب الذي هو
محل اليقين و ما دونه كالصدر الذي هو محل العلم و ما دونه من الوهم َو الخيال و الفكر و الحس
محالها و ۤ
الحواس الخمس و ۤ
ۤ
ٌ
منفعٰلت بها بالطريق
سائر الجسم
المشترك و المشاعر الظاهرة التي هي
اٰلولي و صدق اٰلنفعال في جميعها العمل بمقتضاها ٰلن العلم ٰليثبت و ٰليتحقق و ٰليقبل اٰل بالعمل
ُ
سمعت اباعبدّللا الصادق عليه السلم
بمقتضاه كما ان العمل بغير علم ٰلينفعفعن الحسن بن زياد الصيقل
ُ
بعمل فمن عرف دلته المعرفة علي العمل و
يقول ٰليقبل ّللا عز و جل عمٰلً اٰل بمعرف ٍة و ٰل معرفةَ اٰل
ٍ
بعض و عن الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلم ٰل
من لميعمل فٰل معرفة له ان اٰليمان بعضُه من
ٍ
َ
حسب لقرشي و ٰل عربي اٰل بتواضع و ٰل كرم اٰل بتقوي و ٰل عمل اٰل بني ٍة و ٰل عبادة اٰل بتفق ٍه اٰل و ان
َ
ابغض الناس الي ّللا عز و جل َمن يقتدي بسنة اِمٰ ٍام و ٰليقتدي باعمالِ ۪ه و عنهم عليهم السلم العلم يهتِ ُ
ف
بالعمل فان اجابَهُ و اٰل ارتحل عنه ه ،فاذا عمل بمقتضاه تصادقَ ْ
ت هذه الفقرة مع ما كان قبلها .
ِ
قال عليه السلم  :مؤمن بايابكم مصدق برجعتكم منتظر ٰلمركم مرْ تقب لدولتكم
قال الشارح المجلسي قدس سره مؤمن بايابكم مصدق برجعتكم تفسيره
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ُ
نبعث من كل
اني اعتقد انكم ترجعون الي الحيوة في الدنيا في الرجعة الصغري كما قال تعالي و يوم
ْب في ان القيمة يبعث جميع الناس ٰل فوج منهم و قد ورد اٰلخبار
ام ٍة فوجا ً ممن يك ِّذبُ ٰباياتِنا و ٰل َري َ
المتواترة عن النبي و اهل البيت صلوات ّللا عليهم في الرجعة و انهم صلوات ّللا عليهم يرجعون الي
الدنيا في زمان المهدي و يرجع جماعة من خلص المؤمنين و جماعة من ۤ
اعدائهم سيما قاتلي الحسين
ۤ
العلما ِء كتبا ً كثيرةً في ذلك يظهر من فهرست الشيخ و
عليه السلم صلوات ّللا عليه و صنفَ كثير من
ق ۤ
العامة تعصُّ با ً علي خٰلفهم فمن ذلك ذكر مسلم في صحيحه انه ٰليعمل باخبار جابر
النجاشي و اطب َ
بن يزيد الجعفي مع انه ذكر انه روي سبعينالف حديث عن محمد بن علي بن الحسين عليهم السلم ٰلنه
كان يقول بالرجعة مع انه ذكر ّللا تعالي رجعة عزير و اصحاب اهل الكهف و المأل من بني ۤ
اسرائيل
ت فقال لهم ّللا موتوا ثم
بقوله تعالي المتر الي الذين خرجوا من ديارهم و هم اُلوف حذر المو ِ
احياهم  ،و رووا انه يكون في هذه اٰلمة ما كان في بني ۤ
اسرائيل حذو النعل بالنعل و القذة بالقُذة
 ،منتظر ٰلمركم اي غلبتكم علي اٰلعادي في زمان المهدي عليه السلم او ظهور امامتكم ُمرْ تقبٌ
لدَوْ لتِكم و غلبتكم انتهي .
ۤ
و قال السيد نعمتّللا الجزائري (ره) في شرح التهذيب مؤمن بايابكم فيه دٰللة علي ان اٰلئمة عليهم
السلم كلهم يرجعون في الرجعة و كذلك رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و اٰلخبار مست َ۪فيضةٌ في الدٰللة
ث و عشرين حديثا ً ۤدالة علي هذا
عليه و قد وفق ّللا سبحانه و له الحمد علي
الوقوف علي ستمائة حدي ٍ
ِ
المطلوب انتهي ،
اقول قد تقد َم ما اشرنا اليه من معني اٰليمان و انه التصديق او مع القول باللسان و العمل باٰلركان كما
هو المعروف في اٰلخبار و هذا
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موضع فاذا اعتبرنا فيه التركيب كان المراد
اٰليمان يراد منه ما يراد من اٰليمان حيث يطلق في كل
ٍ
ۤ
الدعاء بالفرج و ما اشبه ذلك و المراد بالعمل باٰلركان
بالقول باللسان الرواية لرجعتهم و اٰلخبار بها و
ۤ
ُّ
اصٰلح العمل و كتمان اٰلمر و اٰلنتظار و اعداد السٰلح للنصْ َر ِة و اٰلستعداد لِلقا ِء و ما اشبه ذلك و
اٰلياب بكسر الهمزة الرجوع يعني اني مصدق برجعتكم فيكون معني مصدق برجعتكم مؤمن بايابكم
ِ
فعلي الظاهر يكون مصدق اخصَّ من مؤمن ان اعتبرنا في اٰليمان القول باللسان و العمل باٰلركان و
علي الباطن في مصدق بمعني ان التصديق حقيقة ٰليتحقق اٰل باٰلعتقاد بالجنان و القول باللسان و
العمل باٰلركان يكون مساويا ً لٰليمان مع اٰلعتبار و علي الظاهر في اٰلياب يكون اعم من الرجعة
المذكورة ٰلن المراد به ظاهراً مطلق الرجوع و علي المعني المقصود مسا ٍو للرجعة ٰلن المراد به
اٰلياب المخصوص و هو رجعتهم الي الدنيا و ملكهم في تلك المدة التي قدرها علي ما يظهر من بعض
اٰلخبار ثمانونالفَ سن ٍة او خمسونالف سنة و يأتي بعض الكٰلم في ذلك فيكون المعني في الفقرتَيْن
واحداً و تغيير اللفظ للتحسين و ۤ
الفائدة في التكرير التأكيد اوْ ما اشرنا اليه من العموم و الخصوص و
المساواة في مؤمن و مصدِّق و في ايابكم و رج َعتِكم او الترقي علي فرض عموم اٰلياب ،
و اعلم ان الرجعة اذا اطلقت علي جهة الحقيقة يراد بها رجوع َم ْن مات من اٰلئمة عليهم السلم مع من
يحشر معهم و اولها علي هذا خروج الحسين عليه السلم فروي حمران عن ابيجعفر عليه السلم قال ان
اول َم ْن يرجع لَجارُكم الحسين عليه السلم فيملك حتي يقع حاجباه علي َع ْينَ ْي ِه من الكبر و عن محمد بن
ُ
ث ما اَحْ د َ
ثان جميعا ً قبل اَ ْن يُحْ ِد َ
َث اَنهما َس ِم َعا
مسلم قال
سمعت حمران بن اعين و اباالخطاب يحد ِ
ْ
اَباعبدّللاِ عليه السلم ا َّول َم ْن يَن َشق اٰلرض
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عنه و يرجع الي الدنيا الحسين بن علي عليهما السلم و ان الرجعة ليست بعام ٍة و هي ۤ
خاصة ٰليرجع
حض اٰليمان محضا ً او محض الشرك محضا ً و عن المعلي بن خنيس و زيد الشحام عن
اٰل َمن َم َ
ابيعبدّللا عليه السلم قاٰل سمعناه يقول ان اول من يكر في الرجعة الحسين بن علي عليهما السلم و
يمكث في اٰلرض اربعينالفَ سن ٍة حتي يسقُط حاجباه علي عينَيْه و في تفسير العياشي عن رفاعة بن
موسي قال قال ابوعبدّللا عليه السلم ان ا َّو َل َمن يكرُّ الي الدنيا الحسين بن علي عليهما السلم و اصحابه
و يزيد بن معوية و اصحابه فيقتلهم حذو القذة بالقُذة ثم قال ابوعبدّللا عليه السلم ثم َرد ْدنا لكم الكرةَ
آخ ُر َم ْن يرجع علي ما ظهر لي َرسُول ّللا
عليهم و امد ْدناكم
باموال و بنين و جعلناكم اكثر نفيراً  ،و ِ
ٍ
صلي ّللا عليه و آله و باقي اٰلئمة عليهم السلم ما بين ذلك و ترتيب خروجهم لماعثر علي جميعه من
اح ٍد شيئا ً من ذلك و الذيوق ْف ُ
ت عليه و فهمته من اٰلخبار ان اول من يظهر هو
اٰلخبار و لماسمع من َ
ۤ
القائم عليه السلم و يملك سبع سنين او تسع سنين علي اختٰلف الروايات كل سنة قدر عشر سنين و
في تفسير القمي عسق عدد سني ۤ
القائم عليه السلم و قاف جبل محيط بالدنيا من زمر ٍد اخضر فخضرة
ۤ
علي كله في عسق ه  ،و في غيبة الطوسي عن ابيالجارود قال قال
السماء من ذلك الجبل و علم ٍّ
ابوجعفر عليه السلم ان ۤ
القائم عليه السلم يمل ُ
ك ثلثمائة و تسع سنين كما لبث اهل الكهف في كهفهم
ُ
َّ
ليمكنن
سمعت اباجعفر محمد بن علي عليهما السلم وّللا
الحديث  ،و فيها عن جابر بن يزيد الجعفي قال
ۤ
ُ
ُ
يكون ذلك قال بعد موت القائم عليه السلم
فقلت له متي
رجٰلً منا اهل البيت ثلثمائة سن ٍة يزداد تسعا ً قال
قلت له و كم يقوم ۤ
ُ
القائم عليه السلم في عالمه حتي يموت قال تسععشر سنة من يوم قيامه الي يوم
موته و في غيبة الطوسي
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قلت ٰلبيعبدّللا عليه السلم كم يملك ۤ
عن عبدالكريم بن عمر الخثعمي قال ُ
القائم (ع) قال سبع سنة (
ۤ
سبعين سنة ظ ) من سنيكم هذه و في غيبة النعماني عنه (ع) ان ملك القائم (ع) تسععشر سنة و
اشهر و في آخر خطبة البيان يظهر و له من العمر اربعون عاما ً
ُ
فيمكث في قو ِم ۪ه ثمانينَ ه  ،و قد نقل
صاحب البحار انه يعتمد عليها و انها مشهورة بَ ْينَ الفَ ۪ريقَ ْي ِن و في ارشاد المفيد عن الخثعمي قال
عن َ
ۤ
ُ
قلت ٰلبيعبدّللا عليه السلم كم يملك القائم عليه السلم فقال سبع سنين تطول اٰليام و الليالي حتي تكون
السنة من سنيه مقدار عشر سنين من سنيكم فيكون ملكه سبعين سنة من سنيكم قال المفيد في اٰلرشاد و
هذا امر مغيب عنا و انما القي الينا منه ما يفعله ّللا تعالي يشرط يعلمه من المصالح المعلومة له جل
اسمه فلسنا نقطع علي اح ِد اٰلمرين و ان كانت الرواية بذكر سبع سنين اظهر و اكثر ه  ،و قال في
البحار و تلميذه الشيخ عبدّللا بن نورّللا البحراني في كتابه العوالم اعلم ان اٰلخبار المختلفة الواردة في
ايام ملكه عليه السلم بعضها محمول علي جميع مدة ملكه و بعضُها علي زمان استقرار دولته و بعضُها
علي حساب ما عندنا من السنين و الشهور و بعضها علي سنيه و شهوره الطويلة و ّللا يعلم ۤ
بحقائق
اٰلمور اقول اما السبع او التسع فظاهرة الرجحان و ان كان ال َّسبْع اَرْ جح لكثر ِة روايتها ِمنَ الفريقَيْن و
اما المقادير الباقية فالظاهر انها مدة لغير ۤ
القائم عليه السلم بدليل رواية جابر المتقدمة حين قال متي
يكون ذلك قال بعد موت ۤ
القائم عليه السلم و ما ذكر فيها باسمه فيراد به غيره ٰلن كٰلً منهم ۤقائم بالحق
علي انه لو سلمنا انه مراد فيجوز ان يكون المراد من الزيادة علي السبعين بَعْضا ً قليٰلً منهم يقوم مقام
كثير بمعني ان ما اقا َم في خمس مخصوص ٍة مثٰلً ٰليقام اٰل في خمسين اِما لكثرته او لِعظَ ِم ۪ه او لعظَ ِم
ٍ
خَ طَ ِره اوْ ل ِعظَ ِم بركتها
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او باضافة ما اختُ ِر َم من عمره عليه السلم ٰلنه يقتل و الظاهر ان المقتول يُقتل قبل اجله بحيث لو لميقتَل
ُ
فهمت من بعض اٰلخبار انه سنتان و نصف هذا في
لَعاش و اختلف في الباقي من عمر المقتول و الذي
غير اٰلمام عليه السلم و اما اٰلمام عليه السلم فيحتمل ُمساواته لغيره و انه اكثر ٰلنه (ع) لمتجر عليه
للقائه و محبته ۤ
ب ليكون ها ِدما ً لبعض عمره و انما ذلك لمحبة ّللا ۤ
للقاء ّللاِ و لعل ذلكَ
المصيبة ٰلجل َذ ْن ٍ
ِ
ً
موجبا للموت و يحتمل ما ذكره في البحار و يحتمل غير ذلك و ما فيغيبة
مما يزيد في العمر و ان كان
ِ
ۤ
الطوسي عن المفضل بن عمر قال سمعت اباعبدّللا عليه السلم يقول ان قائمنا اذا قام اشرقت اٰلرض
بنور ربها و استغني العباد عن ضوء الشمس و يعمر الرجل في ملكه حتي يولد له الف ذكر ٰليولد فيهم
ۤ
كربٰلء و بالحيرة حتي
انثي و يبني في ظهر الكوفة مسجداً له الف باب و تتصل بيوت الكوفة بنهر
ۤ
يخرج الرجل يوم الجمعة علي بَغلة َس ۤ
فواء يريد الجمعة فٰليدركها ه  ،فالظاهر ان المراد بالقائم َمن قام
القائم منا اذا قام اشرقت اٰلرض الخ  ،او يراد به رجوع ۤ
منهم اي ان اٰلمام ۤ
القائم عليه السلم بعد ان يقوم
و يرجع الحسين عليه السلم و يقتل و يقوم الحسين (ع) بعده و ذلك عند رجوع علي عليه السلم آخر
رجع ٍة و نزول رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله ٰلنه (ع) ح يطول عمره فٰليرفع اٰل مع ۤ
آبائه (ع) ٰلنه
قال و يعمر الرجل في ملكه حتي يولد له الف ذكر و في رواية منتخب ۤ
بصائر سعد عن الخثعمي عن
الصادق عليه السلم الف ولد من صلبه ذكر كل سنة ذكر الحديث و يأتي بتمامه ۤ
انشاء ّللا تعالي و فيه ان
ابليس يقتل فيها و هي آخر كرة يَ ُكرُّ ها اميرالمؤمنين عليه السلم يقتله رسول ّللا (ص) في هذا الحديث
المشار اليه بيان اكثر ما اشرنا اليه من المحامل و الترتيب و المدد فتدبره اذا وقفتَ عليه ۤ
انشاء ّللا
تعالي ،
صفحه ٦٠
تسع و خمسين سنةً خرج
و علي فرض ما رجحناه من السبع التي هي سبعون سنةً اذا مضي منها قدر ٍ
ملك الحجة عليه السلم فيُقتل
الحسين عليه السلم و هو صامت الي ان تمضي احديعشرة سنة تمام مدة ِ
تقتلُه امرأة من تميم لها لحية كلحية الرجل يقال لها سعيدة لعنها ّللا و ذلك انه يتجاوز في الطريق و هي
صخر علي اُم رأسه عليه السلم فتقتله و يتولي ا ْم َر تجهيزه الحسين عليه
علي سطحها و تضربه بجاون
ٍ
السلم و يقوم باٰلمر بعده الي ان تمضي ثماني سنين فيخرج علي اميرالمؤمنين عليه السلم لنصرة ابنه
فيكون بين خروجه و بين خروج الحسين عليهما السلم تسععشرة سنةً و لعل ما روي مما تقدم من
ثلثمائة و ستين سنة و ما يدانيها انها مدة ۤ
علي عليه السلم مع ابنِه الحسين عليه السلم ثم يقتل علي
بقاء ٍّ
ُ
سمعت مشافهة انه يضرب علي مفرق رأسه في
عليه السلم و ٰلاعل ُم كيفية قتله و ٰل َمن يقتله و ٰلكن
موضع ضربة ابنملجم لعنه ّللا و يمكن اٰلستدٰلل علي هذا بما روي عن علي عليه السلم انه سأله
ابنالكوا ما ذوالقرنين أَملك ام نبي فقال (ع) ليس بملك و ٰل نبي و لكن كان عبداً صالحا ً ضرب علي
قرنه في طاعة ّللا فمات ثم بعثه ّللا فضرب علي قرنه اٰليسر فمات فبعثه ّللا و سمي ذاالقرنين و فيكم
مثله ه  ،يعني عليه السلم نفسه الشريفة و كونه مثله يقتضي انه في قتلته الثانية يضرب علي قرنه ثم انه
قو
عليه السلم يكر مرةً ثانيةً مع جميع شيعته ممن محض اٰليمان محضا ً هذا و الحسين عليه السلم با ٍ
احيي مرتَيْن و لي الكرة بعد الكرة و الرجعة بعد الرجعة كما
هو قوله عليه السلم انا الذي اُقتل مرتَيْن و
َ
روي عن ابيعبدّللا (ع) ان لعلي في اٰلرض كرةً مع الحسين (ع) الي ان قال ثم كرة مع رسول ّللاِ
(ص) و يأتي تمامه و هذا شيء اختصَّ به صلوات ّللا عليه دون ۤ
سائر اٰلئمة عليهم السلم و باقي اٰلئمة

صفحه ٦١
و ۤ
القائم عليهم السلم كلهم يرجعون بعد قتل علي و فاطمة ايضا ً معهم و ٰلاعلم ترتيب رجوعهم و هل
هو دفعة ام كل بانفراده و ان كان قلبي يحدثني انهم يرجعون متفرقين و يمكن اٰلستدٰلل علي تفرقهم
بقول الصادق (ع) في حديث المفضل في حق ۤ
اعدائهم قال و يجازون بافعالهم منذ وقت ظهر رسول ّللا
ت و ينزل رسول ّللا (ص) آخرهم و هم مجتمعون و
امام و وقت وق ٍ
امام ٍ
(ص) الي ظهور المهدي مع ٍ
ۤ
ذلك تأويل قول الحسين عليه السلم يوم كربٰلء ٰلنصاره لنتشذ عن رسول لحمته هي مجموعة له في
حظيرة القدس تقر بهم عينه (ص) و يأتي ابليس لعنه ّللا و شيعته ممن كان موجوداً في ذلك الزمان و
من كان مات و قد محض الشرك محضا ً فيقتتلون بالروحا ثم ينزل رسول ّللاِ صلي ّللا عليه و آله من
ۤ
ظلل من الغمام فيقتل ابليس و هو قوله تعالي هل ينظرون اٰل اَ ْن يأتيهم ّللا في
السماء من ( في ظ ) ٍ
ۤ
المٰلئكة و قضي اٰلمر رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و روي القمي في قوله تعالي و
ظلل من الغمام و
ٍ
ۤ
السماء بالغمام عن ابيعبدّللا عليه السلم قال الغمام اميرالمؤمنين عليه السلم و قال الصادق
يوم تشقق
ظلل من الغمام
عليه السلم في نزول رسول ّللا صلي ّللاُ علَيْه و آله فعند ذلك يَهبط الجبار عز و جل في ٍ
ۤ
نور الحديث  ،فام ُر
و
المٰلئكة و قضي اٰلمر رسول ّللاِ صلي ّللا عليه و آله امامه بيده حربة من ٍ
َلي الذي هو الغمام امامه رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و روي ان عمر الدنيا مائةالف
ّللاِ هبط في ع ٍّ
ۤ
سنة ٰٰللمحمد صلي ّللا عليه و عليهم ثمانونالف سنة و ليس لهم اٰل مدة رجعتهم و اولها خروج القائم
عليه السلم و مدته قد سمعتَ الكٰلم فيها و قد قلنا ان الرجعة تطلق علي رجوع من مات منهم عليهم
السلم و قد تطلق علي مطلق دولتهم فيدخل فيها ملك ۤ
القائم عليه السلم و اٰلخبار بهذا ناطقة في كثير منها
اٰل
صفحه ٦2
ان الذي يظهر لي من اٰلخبار ان قيام ۤ
القائم عليه السلم ليس من الرجعة و ان كان يطلق علي ذلك هذا
ُ
يبعث معه من اٰلموات اوْ انه يذكر مع الرجعة فيسمي تغليبا ً اوْ ان وقته لما كان علي
اٰلسم باعتبار َمن
ۤ
عكس وقت الدنيا في السعة و الطول و العدل و الرخاء و حمل اٰلشجار كل سنة مرتين و اخراج
ۤ
المٰلئكة مع اٰلنس و الجن ظاهرين و كمال الدين و رفع التقية بالكلية حتي
اٰلرض كنوزها و اجتماع
ً
َ
ٰليستخفي بشيء من الحق مخافة اح ٍد من الخلق و امثال ذلك سمي رجوعا و رجعة اوْ انه عليه السلم
غائبا ً كان خارجا ً من الدنيا و عند ظهوره يرجع الي الدنيا و لكن علي كل تقدير فقيام ۤ
لما كان ۤ
القائم عليه
السلم غير الرجعة و ان ذكر في الرجعة فلعل المراد به رجوعه في الدنيا بعد القتل مع جده
اميرالمؤمنين عليه السلم في الكرة الثانية و يدل علي انه مغاير للرجعة ما روي في تفسير قوله تعالي و
ذكرهم بايام ّللاِ في الخصال عن الباقر عليه السلم ايام ّللاِ يوم يقوم ۤ
القائم عليه السلم و يوم الكرة و يوم
القيمة و علي اي وج ٍه فكون ملك آلمحمد (ص) ثمانينالف سنة ٰليتوجه اٰل علي بعض ما اشرنا اليه
سابقا ً او يكون منها ۤ
بقاؤهم في الدنيا و ان لميكونوا متمكنين كمال التمكن اٰل ان لهُ ْم دولةً خافيةً بها َحفِظَ
لمحو دينهم و يأبَي ّللا اٰل ان يتم نوره
ّللاُ الدين الي قيام ۤقائمه ْم عليهم السلم مع كثرة َمن يتص َّدي
ِ
ذكر ّللا
َ
ٰلنه روي في اٰلختصاص عن ابيعبدّللا عليه السلم انه قال حين ُسئِ َل عن اليوم الذي َ
مقدارهُ
في القرءان في يوم كان مقداره خمسينالف سنة و هي كرة رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله فيكون ملكه
علي عليه السلم في كرتِ ۪ه اربعةً و اَرْ بَ ۪عينَ الف سن ٍة و روي ان مدة
في كرته خمسينالفَ سن ٍة و يملك ٌّ
ملك الحسين عليه السلم خمسونالف سنة و تقدم في رواية المعلي و الشحام اربعينالف سنة و روي
ِ
غير ذلك

صفحه ٦3
جامع لهذه اٰلعداد المختلفة و الذي فهمته منها
و لمنقف علي خبر ُمفَصِّ ٍل لهذه اٰلمور المبهمة و ٰل
ٍ
علي اختٰلفها ان مدةَ ملك الحسين عليه السلم و غيره من اٰلئمة عليهم السلم هي بعينها مدة ملك رسول
الدين دينه و الدعوة دعوته و هم ُع َّمالُه في سلطنته و َحفَظَةُ
ّللا صلي ّللا عليه و آله َّ
ٰلن ال ِملَّةَ ملته و ۪
شريعته فما نسب اليهم فهو منسوبٌ اليه علي الحقيقة و الحسين عليه السلم خرج علي اول الدول ِة
لميمض منها عنه اٰل مدة تسع و خمسين سنةً اختص بها ۤ
القائم عليه السلم قبل خروجه (ع) و هي ايضا ً
ٍ
لل ُح َسيْن عليه السلم ٰلن ۤ
القائم عليه السلم طالبٌ بثار الحسين عليه السلم فالمدة تنسب اليه و هو قُتل يوم
ِ
آبائه و ۤ
ْس لَهُ اٰل ميتةٌ و هي رفعه مع ۤ
ۤ
ابنائه الطاهرين صلي ّللا عليهم اجمعين و ليس بعد
عاشوراء و لي َ
رف ِع ِه ْم الي اَ ْن ينفخَ اسرافي ُل (ع) في الصور نفخة الصعق اٰل اربعون يوما ً فنُ ِسبت الخمسون الي رسول
ۤ
هؤٰلء عماله َو اِ ْن تأخ َر رجُو ُعه عنهم و تقدموا عليه ٰلنهم
ّللا صلي ّللا عليه و آله ٰلنها مدة سلطنته و
عماله كما في رواية جابر بن يزيد عن ابيعبدّللا عليه السلم و ظاهرها ان الضمير في عماله يعود الي
علي عليه السلم و يحتمل انه يعود الي رسول ّللا (ص) ٰلنه قال ثم كرة مع رسول ّللا (ص) حتي يكون
خليفة في اٰلرض و تكون اٰلئمة (ع) عماله و بعد هذا اللفظ يدل علي انه رسول ّللا (ص) قال و حتي
يبعثه ّللا عٰلنية فتكون عبادته في اٰلرض كما عبد ّللا سراً في اٰلرض ثم قال اي وّللاِ و اضعاف ذلك
ثم عقد بيده اضعافا ً يعطي ّللا نبيه (ص) ملك جميع اهل الدنيا منذ خلق ّللا الدنيا الي يوم القيمة حتي
ينجز له موعده في كتابه كما قال ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون ه  ،و هو ظاهر بانه يعود
الي الرسول (ص) و اما ان مدة ملك علي عليه السلم اربعة و اربعون الف سن ٍة اوْ ستة و اربعون
صفحه ٦4
الفا ً اوْ اَرْ بَعُونالفا ً فالذي افهمه ايضا ً انه يخرج بعد قيام الحسين عليه السلم و موت ۤ
القائم (ع) بثماني
ب ثاره ما ۤ
شاء ّللا و ربما هي ما حملنا عليه احاديث مدة ملك
سنين كما تقدم و يبقي في نصرته و طل ِ
ۤ
ْ
َ
َ
َ
َ
القائم عليه السلم علي روايات ٰثلثمائة َو ِس ۪تين سنة اوْ يشابه ذلك بزيادة او نقيص ٍة ثم يُقت ُل لعن ّللاُ قاتِلهُ و
يلي امره و تجهيزه الحسين عليهما السلم ان لميكن اخوه الح َس ُن عليه السلم قد ظهر ٰلنا ٰلنعلم ترتيب
خروجهم و ٰل متي يخرج الراجع منهم اٰل ما ذكرناه من انه يخرج ۤ
القائم (ع) اوٰلً ثم الحسين ثم علي
عليهم السلم في كرته اٰلولي ثم يكر الثانية اخيراً ثم ينزل السيد اٰلكبر رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و
اما باقي اٰلئمة و فاطمة عليهم السلم فيخرجون ما بين خروج علي اوٰلً و خرو ِج ۪ه آ ِخراً و ٰلنعلم
ُ
فهمت مما
الترتيب و ٰل الكيفية و ّللا سبحانه اعلم و ما بين قتله الي كرته الثانية ٰلنقطع بقدرها و الذي
اشرنا لك من ان مدة ملكه اربعة و اربعون الف سنة و ان مدة ملك الحسين (ع) و رسول ّللا صلي ّللا
عليه و آله خمسونالف سنةً و ان عليا ً عليه السلم قتل و بين قتله و خروجه ثانيا ً مدة البتةَ و انهم
ۤ
ت واح ٍد و ان مدة ما بين قتله و خروجه ثانيا ً اربعةَ ٰآٰلف سنة او
يرفعون من هذا العالم الي
السماء في وق ٍ
ٰ
ست ٰة ٰاٰلف سنة علي اختٰلف الروايتين او عشرةاٰلف علي رواية اٰلربعينالف سنة انها مدة ملكه و ان
علي عليه السلم الثاني و ان هذا النزول اول خروجه
َ
نزول رسول ّللاِ صلي ّللا عليه و آله بعد خروج ٍّ
صلي ّللا عليه و آله و فيه يقتل ابليس و اما ما ذكرنا من مدة ملك الحسين عليه السلم من انها
خمسونالفا ً مع ما ورد من انها اربعونالفا ً و ترجيحنا للخمسين اٰللف فمن جهة انه خرج قبل علي
ت واح ٍد و ان عليا ً (ع) يقتل و الحسين (ع) حي فانه يلزم من هذا ان
عليهما السلم و
يرفعان في وق ٍ
ِ
المراد هو الخمسون و اٰلربعون تحمل علي
صفحه ٦٥

احد المعاني السابقة في حمل اختٰلف المدد الواردة و انما ُ
قلت ان رفعهم عليهم السلم من اٰلرض الي
الس ۤ
ً
ُ
وجدت تلويحا من النقل اطمئن الي اشارته
ت واح ٍد مع اني لماجد تصريحا ً في ذلك لما
ماء في وق ٍ
القلب و ذلك ما روي ايوب بن الحر عن ابيعبدّللا عليه السلم قال قلنا له اٰلئمة بعضهم اعلم من بعض
فقال نعم و علمهم بالحٰلل و الحرام و تفسير القرءان واح ٌد  ،فانه قد لوح بتساويهم عليهم السلم في غير
العلم الذاتي الرتبي الذي هو التلقي و باختٰلفهم فيه و بهذا يجمع بين اٰلحاديث ۤ
الدالة علي التساوي و
ۤ
الدالة علي التفاضل و هي كثيرة في الحكمين معا ً و وجه اطمئنان القلب به سكونه الي ما ثبت عنهم من
معني ان كل واحد منهم عليهم السلم علة ۤتامة لوجود العالم في صدوره و في ۤ
بقائه فهو باهلل علة فاعلية
ۤ
و هم بامره يعملون و شعاعهم بمشية ّللا علة ۤ
السماء و اٰلرض بامره و ظل
مادية و من آياته ان تقوم
هياكلهم بارادة ّللا علة صورية و احوالهم بقدر ّللا علة ۤ
غائية و ٰلينافي ما قلنا ما في منتخب بص ۤائر
سعد عن ابيعبدّللا (ع) في الحديث القدسي الي اَ ْن قال تعالي يا محمد علي اَول من آخذ ميثاقه من
اٰلئمة (ع) يا محمد علي آ ِخ ُر َمن اقبض روحه من اٰلئمة (ع) الحديث ِ ،لَنه ٰليلزم من تأخره عنهم
طول مدة ۤ
ت واح ٍد ان رفعهم دفعة و انما مرادي اٰليكون بينهم
بقائه بعدهم مع اني لمارد برفعهم في وق ٍ
تفاوت يُ َعد ٰ
باٰلٰلف كما عدت ُم َّدة كل واحد منهم ،
فاذا عرفتَ هذا ظهر لك ان حاجة جميع الخلق الي واحد منهم كحاجة الجميع الي ٰاٰلخر و الي الكل و
الي البعض و اٰل لماصلح ان يكون الواحد منهم اماما ً في زمانه و قطبا ً للعالم و محٰلً لنظر ّللا من العالم
و غوثا ً لكل شيء و بابا ً لجميع فيوضات ّللا سبحانه علي خلقه و واسطة بينهم و بينه في اكوانهم و
اعيانهم و آجالهم و جميع شؤن الخلق الي ّللا و تلقياتهم منه
صفحه ٦٦
فواحدهم بالنسبة الي الخلق ككلهم و كلهم كواحد منهم فيكون المقتضي لرفع واح ٍد عن ذاتيات الخلق
مقتضيا ً لرفع الجميع و ليس هذا جاريا ً في الدنيا ِلن رفعه في الدنيا ليس رفعا ً عن ذاتيات المكلفين ِلنه
اذا اراد ّللا رفعه اليه استناب مكانه مثلَهُ حافِظا ً لذاتياتهم و بعد الرجعة ٰليستنيب فدل ما قلنا انهم
ت واح ٍد قال في العوالم و الرجعة عندنا تختص بمن محض اٰليمان و محض الكفر دون
يرفعون في وق ٍ
ۤ
ُ
َمن سوي هذين الفريقين فاذا اراد ّللا تعالي علي ما ذكرناه اوهَ َم الشياطين اعداء ّللا عز و جل انهم انما
ۤ
باوليائه المؤمنين و يجعل لهم الكرة
ردوا الي الدنيا لطغيانهم علي ّللا فيزدا ُدوا عتواً فينتقم ّللا منهم
ب و النقمة و العقاب و تصفو اٰلرض من الطغاة و يكون
عليهم فٰليبقي منهم اٰل من هو مغموم بالعذا ِ
الرجعة انما هي من ممحضي اٰليمان من اهل الملة و ممحضي النفاق منهم دون من
الدين هلل تعالي و َ
سلف من اٰلمم الخالية انتهي ،
ً
ً
اقول اما ان الرجعة تختص بمن محض اٰليمان محضا و محض الكفر محضا فٰل اشكال فيه و اٰلخبار
منصبة عليه ٰل تعارض فيها و ٰل اختٰلف ٰليستثني من ذلك اٰل من اهلك بالعذاب في الدنيا فانه ٰل كرة
له قال تعالي و حرام علي قرية اهلكناها انهم ٰليرجعون اٰل ان يكون عليه قصاص نعم من كان له
قصاص بُعث مع قاتله ليقتص منه فاذا اقتص منه بقي ثٰلثين شهراً و هي ما اخترمه القاتل من عمره
المكتوب له فانه ٰل بد ان يناله كما قال سبحانه ۤ
اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب و لهذا يموتون كلهم في
ليلة واحدة ِلنهم كلهم مقتولون و قد بقي لهم من آجالهم هذا القدر و هو سنتان و نصف و لميكونوا من
ۤ
البصائر عن ابيابراهيم موسي بن جعفر
بالضعف من اعمارهم رواه في منتخب
اهل الرجعة ليعيشوا
ِ
عليهما السلم قال لترجعن نفوسٌ
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ذهبَ ْ
بغيظ ۪ه و من قتل اقتص بقتله و يرد لهم
اغيظ
ت و ليقتص يوم يقوم و من عذب يقتص بعذابه و من ۪
ِ
ۤ
اعداؤهم معهم حتي يأخذوا بثارهم ثم يعمرون بعدهم ثٰلثين شهراً ثم يموتون في ليلة واحدة قد ادركوا
ثارهم و شفوا انفسهم و يصير عدوهم الي اشد النار عذابا ً ثم يوقفون بين يدي الجبار عز و جل فيؤخذ
لهم بحقوقهم ه ،
ٰ
و اما قوله دون من سلف من اٰلمم الخالية فليس بصحيح ٰلن الرجعة المنزل اٰلول من منازل اٰلخرة
ۤ
ۤ
الغطاء و لمتكن مختصة بهذه اٰلمة
المٰلئكة و الجن و ذلك لكشف
اعني البرزخ و لهذا يجتمع الناس و
ِلن الجنة التي تأوي اليها ارواح المؤمنين من جنان الدنيا و لمتكن مختصة بهذه اٰلمة و هي جنة
ۤ
المدهامتان فان ّللا سبحانه قال و لمن خاف مقام ربه جنتان الي آخر
المقربين بعد الموت و هي الجنتان
ون معنيان احدهما القرب
ٰاٰليات و هي للمقربين ثم قال عز و جل و من دونِهما جنتان و المراد بهذا ال ُّد ِ
ِلنه تعالي لما وعدهم يوم القيمة بالجنتين العظيمتين وعدهم بان لهم جنتَي ِْن اقرب من اٰلوليتَيْن يعني في
البرزخ بعد الموت و ثانيهما القِلة و الضعف بمعني ان نعيم جنتي الدنيا في البرزخ انزل و اقل و
اضعف من نعيم جنتي ٰاٰلخرة و عدم دوامهم فيها بخٰلف ٰاٰلخرة ِلن النعيم يختلف شدةً و ضعفا ً بحسب
اختٰلف المتنع ِّ۪مين في اللطافة و ۤ
البقاء و عدمهما و في لطافة الزمان و المكان و عدمها و ان كانت
ۤ
المدهامتان في الحقيقة هي جنة الخلد فان المؤمنين اذا ماتوا راحت ارواحهم الي جنة الدنيا التي
الجنتان
ۤ
صفِّيَ ْ
ت و كانت هي جنة الخلد و راحوا اليها كما ان هذه اٰلجساد و
هي المدهامتان فاذا كانت القيامة ُ
اٰلجسام في الدنيا هي اجسام الدنيا و اجسا ُدها فاذا رحلوا الي البرزخ كانت بعينها هي اجساد البرزخ و
اجسامه فاذا كان يوم القيمة كانت بعينها هي اجساد
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ٰاٰلخرة و اجسا ِمها فقال تعالي و لمن خاف مقام ربه جنتان في ٰاٰلخرة و له من دونهما اي في البرزخ
ۤ
تان في ٰاٰلخرة فقال
جنتان مدهامتان و قد ذكر ّللا سبحانه ذلك بان الجنتين في الدنيا هما الجن ِ
ُ
الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا ٰليسمعون فيها لغواً اٰل سٰلما ً و
عدن التي وعد
ت
تعالي جنا ِ
ٍ
ً
ً
ً
ُ
لهم رزقهم فيها بكرة و ع ِشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا فقوله بكرة و عشيا صريح
ُ
نورث من عبادنا من كان تقيا ً صريح بارادة جنة
بارادة جنة الدنيا في البرزخ و قوله تلك الجنة التي
ٰاٰلخرة فقال في جنة الدنيا تلك جنة ٰاٰلخرة فافهم و نظيره في النار فان النار في الدنيا نار البرزخ هي
نار ٰاٰلخرة قال تعالي و حاق ٰبال فرعون س ُۤوء العذاب النار يعرضون عليها غدواً و عشيا ً و يوم تقوم
الساعة فاخبر انهم يعرضون عليها في الدنيا بقوله غدواً و عشيا ً فانهما ٰليكونان في ٰاٰلخرة و يعرضون
عليها يوم تقوم الساعة يعني في ٰاٰلخرة مع اتفاق المفسرين علي اَن ادخلوا آل فرعون كٰلم مستأنف و
ۤ
اٰلبتداء بادخلوا حتي انهم يرسمون عليها قف و ذلك لبيان كونها
اتفاق القر ۤاء علي الوقف علي الساعة و
معموٰلً ليعرضون فجنة الدنيا بعد التصفية جنة ٰاٰلخرة و نار الدنيا بعد التصفية هي نار ٰاٰلخرة و اجسام
الدنيا بعد التصفية هي اجسام ٰاٰلخرة ،
اختصاص لهذه اٰلمة بجنة الدنيا بل كل من محض اٰليمان محضا ً من
فاذا عرفتَ هذا عرفتَ انه ٰل
َ
اٰلمم الخالية و من هذه اٰلمة ُسئِل في قبره و راحت روحه الي جنة الدنيا تتنعم فيها و تأوي وادي
السٰلم بظهر الكوفة في الجمع و اٰلعياد او كل يوم كما في بعض افراد المؤمنين و عليه تحمل روايته
ۤ
المدهامتان
و يزورون مواضع حفرهم و اهاليهم الي رجعة آلمحمد صلي ّللا عليه و آله فتظهر الجنتان
عند مسجد الكوفة و ٰل ريب ان اٰلرواح باقية حينئ ٍذ ٰلتبطل اٰل بين النفختين و ذلك بعد الرجعة و ارواح
جميع المؤمنين الماحضين

صفحه ٦٩
دهامتان تظهران في الرجعة كما يأتي ان ۤ
لٰليمان يأوون اليها و هذه الجنتان الم ۤ
شاء ّللا تعالي في رواية
ِ
ۤ
ۤ
المدهامتان عند مسجد الكوفة و ما
البصائر قال الصادق عليه السلم و عند ذلك تظهر الجنتان
منتخب
ۤ
ۤ
ٰ
ً
حوله بما شاء ّللا ه  ،و ايضا قد دلت اٰلثار علي رجوع اٰلنبياء عليهم السلم في الرجعة كما في قصة
اصحاب الرس العجمي و انهم رسوا نبيهم اسمعيل بن حزقيل عليهما السلم و هو الذي ذكره ّللا في
كتابه انه كان صادق الوعد ٰاٰلية و ان ّللا سبحانه اوحي اليه ان شئتَ اخرجتُك و نصرتك عليهم حتي
تنتقم منهم فقال يا رب احب ان ارجع مع الحسين عليه السلم و انتقم منهم  ،نقلته بالمعني مختصراً و
فيه ايضا ً ما هذا لفظه فاذا كان يوم الوقت المعلوم ظهر ابليس لعنه ّللا في جميع اشياعه منذ خلق ّللا آدم
الي يوم الوقت المعلوم و فيه ايضا ً بع ُد فاذا كان يوم الوقت المعلوم كر اميرالمؤمنين (ع) في اصحابه و
ۤ
جاء ابليس في اصحابه انتهي  ،و يفهم منه ان عليا ً يكر في جميع اصحابه كما كان ٰلبليس اذ ٰل
تخصيص ٰلبليس و اصحابه و ٰل ۤقائل بالفرق و هو نص في ما نقوله من العموم و مثل ما روي في
ۤ
البصائر عن ابيجعفر الباقر عليه السلم قال قال اميرالمؤمنين عليه السلم الي ان قال و اخذ
منتخب
ميثاق اٰلنبياء باٰليمان و النصرة لنا و ذلك قوله عز و جل و اذ اخذ ّللا ميثاق النبيين لما آتيتُكم من
ب و حكم ٍة ثم ۤ
جا َءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنُ َّن به و لتنصرُنه يعني لتؤمنُ َّن بمحمد صلي ّللا
كتا ٍ
عليه و آله و لتنصر َُّن وصيه و ينصرونه جميعا ً و ان ّللا اخذ ميثاقي م َع ميثاق محمد صلي ّللا عليه و
ُ
ُ
ُ
قتلت عدوه و
جاهدت بين يديه و
نصرت محمداً صلي ّللا عليه و آله و
ببعض فقد
آله بالنصرة بعضنا
ٍ
ُ
ي من الميثاق و العه ِد و النصرة لمحمد صلي ّللا عليه و آله
وفيت هللِ بما اخ َذ عل َّ
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و لمينصرني احد من ۤ
انبياء ّللا و رسله و ذلك لما قبضهم ّللا اليه و سوف ينصرونني و يكون لي ما
بين مشرقها الي مغربها و ليبعثهم ّللا ۤ
احيا ًء من آدم الي محمد صلي ّللا عليه و آله كل نبي مرسل
ۤ
ت
يضربون بين يدي بالسيف هام اٰلموات و
اٰلحياء و الثقلين جميعا ً فيا عجبا و كيف ٰلاعجب من اموا ٍ
يبعثهم ّللا ۤ
َ
َ
احياء يلبون زمرةً زمرةً بالتلبي ِة لبيك لبيك يا داعي ّللاِ قد تخللوا ُسككَ الكوف ِة قد شهرُوا
سيوفهم علي عواتقهم يضربون بها هام الكفرة و جبابرتهم و اتباعهم من جبابرة اٰلولين و ٰاٰلخرين
حتي ينجز ّللا ما وعدهم في قوله عز و جل وعد ّللا الذين آمنوا منكم ٰاٰلية  ،و امثال هذا من اٰلخبار
المتكثرة و ليس هذا ۤ
خاصا ً بالنبيين فمن تدبر ما اشرنا اليه من التعليل قطع بان الرجعة تشمل كل من
محض اٰليمان محْ ضا ً و محض الكفر محضا ً ِمن جميع اٰلمم لٰلشتراك في ال ِعلة .
العامة اما قيام ۤ
الخاصة و ۤ
و اعلم ان القول بالرجعة مطلقا ً مذهب اٰلكثر من ۤ
القائم عليه السلم فقد انعقد
عليه اٰلجماع من الفريقين و الروايات من الفريقين مستفيضةٌ و المنكر له ٰليكاد يتحقق اٰل من غير
المعتبرين و المعاندين و اما القول ببعث اٰلموات معه فهو مذهب اٰلكثر من الشيعة و بعضهم انكر
ذلك قال السيد المرتضي (ره) في الرد علي من انكر ذلك قال و اما َمن تأو َل الرجعة من اصحابنا علي
ان معناها رجوع الدولة و اٰلمر و النهي من دون رجوع اٰلشخاص و ۤ
احياء اٰلموات فان قوما ً من
الشيعة لما عجزوا عن نصرة الرجعة و بيان جوازها و انها تنافي التكليف عولوا علي هذا التأويل
لٰلخبار الواردة بالرجعة و هذا منهم غير صحيح ِلن الرجعة لمتثبت باٰلخبار المنقولة فتتطرق
التأويٰلت عليها فكيف يثبت ما هو مقطوع علي صحته باخبار ٰاٰلحاد التي ٰلتوجب العلم و انما المعول
في اثبات الرجعة
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القائم عليه السلم من ۤ
علي اجماع اٰلمامية علي معناها بان ّللا تعالي يحيي امواتا ً عند قيام ۤ
اوليائه و
ۤ
اعدائه علي ما بيناه فكيف يتطرق التأويل علي ما هو معلوم فالمعني غير محتمل انتهي  ،و مرادهم بان
الرجعة تنافي التكليف ان من مات ارتفع التكليف عنه فاذا بعث لميثبت انه مكلف اٰل مع ظهور
المعجزات الباهرة و ٰاٰليات القاهرة بثبوت الوحي و قد انقطع بموت النبي صلي ّللا عليه و آله و هذا
منهم كٰلم باطل ِلن الرجعة انما تكون مع خليفة النبي صلي ّللا عليه و آله الحافظ لدينه الذي قد نص
الراد عليه ۤ
(ص) عليه بان قوله و حكمه قول ّللا و رسوله و حكمهما و ۤ
راد علي ّللا و رسوله (ص) و
ت بمعجزات مثل معجزات النبي صلي ّللا عليه و آله تصدقه و تشهد له كما فعل الحجة عليه السلم
هو آ ٍ
للحسني لما غرزَ له هراوة رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله غرسها في الحجر الصلد فتورق و قال السيد
العامة مستدٰلً بها علي رجعة اقوام عند قيام ۤ
(ره) بعد كٰلم طويل و نقل لروايات ۤ
القائم عليه السلم بما
جري في اٰلمم السالفة مثل المتر الي الذين خرجوا من ديارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم ّللا
موتوا ثم احياهم و امثالها باحاديث لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة الخ  ،و
لتتبعُن سنن من كان قبلكم شبراً
ُ
رأيت في اخبارهم زيادة علي
بشبر و ذراعا ً بذراع الي ان قال (ره) و
ٍ
ما تقوله الشيعة من اٰلشارة الي ان مولينا عليا ً يعود الي الدنيا بعد ضرب ابنملجم و بعد وفاته كما رجع
ذوالقرنَيْن و نقل عن الزمخشري في الكشاف في حديث ذيالقرنين قد ذكرنا بعضه فيما تقدم من سؤال
ابنالكوا و ذكر الطبرسي (ره) في تفسير قوله تعالي و يوم نحشر من كل ام ٍة فوجا ً ممن يُك ِّذبُ ٰباياتِنا
فهم يوزعون نحو ما ذكر السيد في المعني الي اَ ْن قال علي ان جماعة من الع ۤ
ُلماء تأولوا ما ورد من
اٰلخبار في الرجعة
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علي رجوع الدولة و اٰلمر و النهي دون رجوع اٰلشخاص لما ظنوا ان الرجعة تنافي التكليف و ليس
كذلك ٰلنه ليس فيها ما يلجي الي فعل الواجب و اٰلمتناع من القبيح و التكليف يصح م َعها كما يصح مع
ظهور المعجزات الباهرة و ٰاٰليات القاهرة كفلق البحر و قلب العصا و ما اشبه ذلك و ان كانت اٰلخبار
تعضده و تؤيده انتهي  ،قال الشيخ عبدّللا ابن نورّللا البحراني في كتابه العوالم بعد نقل اٰلقوال بتمامها
كما سمعتَ مما اختصرنا من بعضها قال و اذا عرفتَ هذا فاعلم ٰيا اخي اني ٰلاظنك ترتاب بعد ما
ُ
مه ُ
اوضحت لكَ في القول بالرجعة التي اجمعت الشيعة عليها في جميع اٰلعصار و اشتهرت
دت و
بينهم كالشمس في رابعة النهار حتي نظموها في اشعارهم و احتجوا بها علي المخالفين في جميع
اعصارهم و شنع المخالفون عليهم في ذلك و اثبتُوه في كتبهم و اسفارهم
اقول و يأتي باقي كٰلمه و انت اذا تدبرتَ كٰلمهم وجدتَ انه ۤدائر مدار اثبات مطلق الرجعة و هي قيام
ۤ
القائم عليه السلم و بعث بعض اٰلموات معه و َم ْن انكر ذلك فقد سمعتَ ردهم عليه و اما القول بالرجعة
القائم عليه السلم بل رجوع جميع اٰلئمة و ۤ
الخاصة كما ذكرنا اٰلشارة اليها غير قيام ۤ
ۤ
القائم معهم ثانيا ً
بعد ان يقتل و رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و فاطمة عليها السلم اول راجع هو الحسين عليه السلم َو
آخر راجع هو رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله كما هو صريح الروايات المتكثرة المتواترة معنا ً و
سنذكر بعضا ً منها قليٰلً ٰلنها اكثر من ان يحصيها شرح مسئلة فظاهر عبارة السيد و المفيد و العٰلمة
كما في خٰلصته في ترجمة ميسر بن عبدالعزيز و قال العقيقي اثني عليه آلمحمد (ص) و هو ممن
القائم (ع) ۤ
يجاهد في الرجعة انتهي  ،انهم انما يعنون قيام ۤ
خاصة و عبارة السيد المرتضي المتقدمة و
رأيت في اخبارهم يعني ۤ
ُ
العامة زيادة علي ما تقوله الشيعة من اٰلشارة الي ان مولينا
هي و
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عليا ً يعود الي الدنيا بعد ضرب ابنملجم و بعد وفاته كما رجع ذوالقرنين انتهي صريحة في ان مراده
بدعوي الرجعة و اٰلنكار علي منكرها هو قيام ۤ
القائم عليه السلم حتي انه مارأي ما ورد في ذلك
خصوصا ً مما ٰليكاد يحصي كثرةً اٰل من كٰلم الزمخشري في الكشاف كما سمعتَ مما ذكرنا و جعل
هذا زيادة علي ما تقوله الشيعة و الشيخ عبدّللا بن نورّللا البحراني جعل كٰلمهم الذي نقله في كتابه مما
قد سمعتَ مختصر بعضه حجة علي ثبوت الرجعة ۤ
الخاصة التي ندعيها مع انه استقصي الروايات
الواردة في ذلك في مجلد الرابع و العشرين من كتابه العوالم في احوال ۤ
القائم (ع) و ٰلادري ما اقول مع
ان ۤ
ب لكثرة النصوص الواردة في ذلك و عدم وجود شيء
القائل بهذا الذي نشير اليه كثير و ليس بعجي ٍ
من المعارض و القرءان ناطق بذلك في قوله و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم ۤدابةً من اٰلرض
تكلمهم ان الناس كانوا ٰباياتنا ٰليُوقِنُونَ اذا قرئت كما انزلت من تأخيرها عن آية و يوم نحشر من كل
امة فوجا ً ٰاٰلية  ،ليرتبطَ الكٰلم لعن ّللا من قدم َما اخره ّللا و اخر ما قدمه ّللا و النظم الحق بين ٰاٰليات
هكذا و يوم نحشر من كل ام ٍة فوجا ً ممن يكذبُ ٰباياتنا فهم يوزعون حتي اذا ۤ
جاؤا قال اكذبتم ٰباياتي و
لمتحيطوا بها علما ً ام ماذا كنتم تعملون و وقع القول عليهم بما ظلموا فهم ٰلينطقون و اذا وقع القول
الناس كانوا ٰباياتنا ٰليوقنون فذكر ّللا الحشر ۤ
الخاص و
عليهم اخرجنا لهم ۤدابةً من اٰلرض تكلمهم ان
َ
َ
بعث بعضا ً ممن يكذب ٰبايات ّللا عليهم السلم و اذا وقعت عليهم الحجة و انقطعوا عن الجواب اخرج ّللا
ۤ
ۤ
لهم دابة اٰلرض و قد انعقد اٰلجماع من المسلمين ان خروج الدابة قبل يوم القيمة و بعد انغٰلق باب
التوبة و انغٰلق باب التوبة عند الشيعة بعد قيام ۤ
القائم عليه السلم ٰلنه يستتيب اقواما ً و اليهود و
النصاري و ۤ
سائر الملل و ٰليقتل احداً اٰل بعد
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القائم عليه السلم قبل خروج ۤدابة
اٰلرض و خروجها قبل يوم القيمة و قد ثبتَ َّ ۤ
ض عند الشيعة علي بن ابيطالب عليه السلم و
ان دابة اٰلَرْ ِ
احاديثهم متواردة بذلِك ثبت ما ندعيه عند من ۪يعيه و هذا ليس بعجيب كما قلنا اِنما ال َعجيب انكار
رجعتهم و احاديثهم و ادعيتهم ناطقةٌ بذلك كما ورد من الناحية المقدسة الي القاسم بن العٰل الهَ َمذاني
وكيل ابيمحمد العسكري عليه السلم في ۤ
دعاء اليوم الثالث من شعبان يوم مولد الحسين عليه السلم اللهم
ۤ
السماء و َمن فيها و
اني اسألك بحق المولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهٰلله و وٰلدته بكته
اٰلرض و من عليها و لمايَطأ ٰۤلبتَيْها قتيل العبرة و سيد اٰلسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة المعوض من
ۤ
اٰلوصياء من عترته بعد ۤقائمهم و
قتله ان اٰلئمة من نسله و الش ۤفاء في تُربته و الفوزَ معه في اَوْ بته و
ار و يرضوا الجبار و يكونوا خير انصار صلي ّللا عليهم مع
غيبته حتي يدركوا اٰلوتار و يثأروا الث َ
ۤ
َ
ُ
ننتظر اوْ بتَه آمين
الدعاء
اختٰلف الليل و النهار و في آخر
فنحن عائذون بقبره من بعده نشهد تربتَهُ و ِ
رب العالمين  ،اقول متي هذه اٰلَوْ بة التي يدركون فيها اٰلوتار و يثأروا الثار و ما معني الممدود
بالنصرة يوم الكرة و امثال ذلك و الزيارة التي نحن بصدد شرحها مشحونة بذلك و اٰلدعية و اٰلخبار
تزيد علي ستمائة كما ذكره السيد نعمتّللا فيما ذكرنا سابقا ً و كل هذا ما وصل الي َمن انكر ذلك و قد
نقل عن المفيد (ره) في شرح اعتقاد ابنبابويه انه انكر الرجعة و جعل القول بهَا من خرافات الجهال و
ُ
وقفت علي قوله كما نقل اٰل اني ٰاٰلن لميحضرني و اٰل ٰلوردته و عبارته في آخر ارشاده تشعر بذلك و
جاءت به الرواية من قيام ولد ان ۤ
القائم عليه السلم ٰلح ٍد دَوْ لَةٌ اٰل ما ۤ
هي قوله و ليس بعد دولة ۤ
شاء ّللاُ
ذلك ( ان ثبت ذلك خل ) و لمترد به علي
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القطع و الثبات و اكثر الروايات انه لنيمضي مهدي هذه اٰلمة اٰل قبل الق ٰيمة اربعين يوما ً يكون فيها
ۤ
الجزاء و ّللا اعلم بما يكون اقول ان كان هذا
الهرج و عٰلمة خروج اٰلموات و قيام الساعة للحساب و
ۤ
مجيء الروايات فٰليكون حكم من احكام الشرع ورد فيه مثل ما ورد في هذه المسئلة
اٰلمر ۤدائراً مدار
و هي نصوص مستفيضة متكررة في الكتب المعتبرة بل ٰليكاد يوجد كتاب من كتب الشيعة و كتب
ص َل له القَ ْ
طع با َ َّن هذا مذهب
اٰلخبار خاليا ً عن شيء منها َو َم ْن تتبع آثار اهل العصمة عليهم السلم َح َ
ان دَوْ لةَ ۤ
اٰلئمة عليهم السلم َو الَّذي دَعاهم الي ان يقولوا َّ
آخ ُر ال ُّد َول و ليس بعد دولته
القائم عليه السلم ِ
ور اَرْ بَ ۪عين يوما ً ما فهموه من بعض الروايات و فيه ان اٰلئمة عليهم
دولةٌ و ان بين دَوْ لتِ ۪ه و نفخة الصُّ ِ
السلم يطلقون ۤ
القائم علي كل ۤقائِم منهم فيتوهم بعض الناظرين انهم ارادوا به محمد بن الحسن العسكري
عليه السلم مع انهم يقولون ان كل واح ٍد منا ۤقائ ٌم بالحق و ورد ان ابليس يقتله ۤ
القائم عليه السلم و ورد ان
الذي يقتله رسول ّللاِ صلي ّللا عليه و آله في آخر الرجعات و هو المطابق لٰلخبار الموافق لٰلعتبار و
يصدق علي رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله انه ۤ
القائم بالحق بل هو بهذه الصفة احق من جميعهم و
ُ
فيه ايضا ً ان احاديثهم مصرحة بان كل مؤمن له ميتة و قتلة ان َمن ماتَ
يبعث حتي يقتل و َمن قتل
يبعث حتي يموت و ۤ
القائم المنتظر عجل ّللا فرجه الي قيامه لميمت و لميقتل و ٰل بد له منهما و روي
انه اذا خرج و انتهت مدة ملكه يقتل تقتله سعيدة التميمية لعنها ّللا و ٰل بد ان يبعث حتي يموت َو موته
ۤ
مع ۤ
ت واح ٍد و اذا
آبائه الطاهرين عليهم السلم رفعه معهم من اٰلرض الي
السماء و قد تقدم انه في وق ٍ
ۤ
وزراؤه
اجتمعوا عليهم السلم كان الملك و السلطان السيد اٰلكبر رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و اٰلئمة
حكام مالكون متصرفون
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اقطار اٰلرض فيجوز ان يقال ليس بعد دولته دولةٌ ٰلح ٍد و ليس بينها و
بامره صلي ّللا عليه و آله في
ِ
ۤ
بين النفخة اٰلولي اٰل اربعين يوما ً و يراد بها دولته الثانية و هذا ظاهر انشاء ّللا و ربما جعل من انكر
ذلك اٰلخبار الواردة فيما اشرنا اليه اخبار آحاد ٰلتوجب علما ً كما تقدم في كٰلم السيد المرتضي رحمه
ّللا حيث جعل العمدة في اثبات ما ثبت اٰلجماع و لنا ان نقول ان اٰلجماع و ان لميثبت في ذلك الزمان
اٰل علي ما خصصه من خروج الصاحب عليه السلم جاز ان يثبت فيما بعده ٰلن كثرة المخالف في ذلك
الزمان تغطي كثيراً من اٰلمارات و ربما غرست الشبهة في القلوب بايراد اٰلحتماٰلت و في هذا الزمان
حين زالت تلك الغواشي و لميوجد من ذكرها في مواضع المجادلة و المعارضة شيء و انما تذكر في
ت النفوس
اٰلحاديث و اٰلدعية و مجالس الذكر و طلب الفرج ظهرت اٰلمارات و تراكمت حتي اطمأن ِ
و سكنت اٰلفكار حين اضمحلت المعارضات و الموانع سهل اثبات اٰلجماع علي هذا المدعَي مع ما
ورد فيه من النصوص الكثيرة منها ما تقدم ذكره عن السيد نعمتّللا الجزائري انه قال وقفت علي
ستمائة و عشرين حديثا ً في هذا الباب و الشيخ عبدّللا بن نورّللا البحراني الذي تقدم ذكره و بعض
كٰلمه و قلنا يأتي تمامه قال و كيف يشك مؤمن بحقيقة اٰلئمة اٰلطهار عليهم السلم فيما تواتر عنهم في
ۤ
العلماء اٰلعٰلم في ازيد من
قريب من مائتي حديث صريح رواها نيف و اربعون من الثقات العظام و
خمسين من مؤلفاتهم كثقة اٰلسٰلم الكليني و الصدوق محمد بن بابويه و الشيخ ابيجعفر الطوسي و
المرتضي و النجاشي و الكشي و العياشي و علي بن ابراهيم و سليم الهٰللي و الشيخ المفيد و الكراجكي
و النعماني و الصفار و سعد بن عبدّللا و ابنقولويه و علي بن عبدالحميد و السيد علي بن طاووس و
ۤ
ولده صاحب كتاب ۤ
ئدالفرائد
زوا
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و محمد بن علي ابن ابراهيم و فرات بن ابراهيم و مؤلف كتاب التنزيل و التحريف و ابيالفضل
الطبرسي و ابيطالب الطبرسي و ابراهيم بن محمد الثقفي و محمد بن العباس بن مروان و البرقي و
ابنشهراشوب و الحسن بن سليمن و القطب الراوندي و العٰلمة الحلي و السيد ۤ
بهاءالدين علي بن
عبدالكريم و احمد بن داود بن سعيد و الحسن بن علي بن ابيحمزة و الفضل بن شاذان و الشيخ الشهيد
محمد بن مكي و الحسين ابن حمدان و الحسن بن محمد بن جمهور العمي مؤلف كتاب الواحدة و
الحسن بن محبوب و جعفر بن محمد بن مالك الكوفي و طهر بن عبدّللا و شاذان بن جبرئل و صاحب
ۤ
الفضائل و مؤلف الكتاب العتيق و مؤلف كتاب الخطب و غيرهم من مؤلفي الكتب التي عندنا و
كتاب
لمنعرف مؤلفه علي التعيين و لذا لمننسب اٰلخبار اليهم و ان كان موجوداً فيها و اذا لميكن مثل هذا
متواتراً ففي اي شيء يمكن دعوي التواتر مع ما روته ۤ
سلف و ظني ان من يشك
كافة الشيعة خلفا ً عن
ٍ
في امثالها فهو ۤ
شاك في ائمة الدين و ٰليمكنه اظهار ذلك من بين المؤمنين فيحتال في تخريب الملة
القويمة ۤ
بالقاء ما يتسارع اليه عقول المستضعفين من استبعاد المتفلسفين و تشكيكات الملحدين يريدون
ليطفئوا نور ّللا بافواههم و ّللا متم نوره و لو كره المشركون .
ۤ
اقول ٰليذهب وهمك انه يعرض بذلك للشيعة المأولين لتلك اٰلخبار بل للمنكرين من العامة كما يدل
ۤ
اسماء بعض من تعرض لتأسيس هذا المدعي
عليه كٰلمه قبل هذا ثم قال و لنذكر لمزيد التشييد و التأكيد
و صنف فيه او احتج علي المنكرين او خاصم المخالفين سوي ما ظهر مما قدمناه في ضمن اٰلخبار و
ّللا الموفق فمنهم احمد بن داود بن سعيد الجرجاني قال الشيخ في الفهرست كتاب المتعة و الرجعة و
منهم الحسن بن علي بن ابيحمزة
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ۤ
البطائني و عد النجاشي من جملة كتبه كتاب الرجعة و منهم الفضل بن شاذان النيسابوري ذكر الشيخ
في الفهرست و النجاشي ان له كتابا ً في اثبات الرجعة و منهم الصدوق محمد بن علي بن بابويه فانه عد
النجاشي من كتبه كتاب الرجعة و منهم محمد بن مسعود العياشي ذكر النجاشي و الشيخ في الفهرست
كتابه في الرجعة و منهم الحسن بن سليمن علي ما روينا عنه اٰلخبار و اما ۤ
سائر اٰلصحاب فانهم
ذكروها في ما صنفُوا في الغيبة و لميفردوا لها رسالة و اكثر اصحاب الكتب من اصحابنا افردوا كتابا ً
ۤ
عظماء اٰلصحاب و اكابر المحدثين الذين ليس في
في الغيبة و قد عرفتَ سابقا ً َمن روي ذلك من
جٰللتهم شك و ٰل ارتياب و قال العٰلمة (ره) في خٰلصة الرجال في ترجمة ميسر بن عبدالعزيز فقال
العقيقي اثني عليه آلمحمد (ص) و هو ممن يجاهد في الرجعة انتهي  ،اقول اذا نظرتَ في اٰلخبار و
ۤ
العلماء فيها و ما الفوا فيها من الكتب و كثرة الجدال فيها بينهم و بين مخالفيهم ظهر لك ان هذه
في كٰلم
ٰ
حال ما هو متواتر بين الفرقة ٰل حال اخبار اٰلحاد هذا و قد قال الشيخ في العدة ان خبر الواحد اذا كان
وارداً من طريق اصحابنا ۤ
القائِلين باٰلمامة و كان ذلك مرويا ً عن النبي (ص) او عن َواح ٍد من اٰلئمة
ِ
(ع) و كان ممن ٰليطعن في روايته و يكون سديداً في نقله و لمتكن هناك قرينة تدل علي صحة ما
تضمنه الخبر ٰلنه ان كان هناك قرينةٌ تدل علي صحة ٰذلِك كان اٰلعتبار بالقرينة و كان ذلك موجبا ً
ۤ
للعلم و ُ
القرائن فيما بعد جاز العمل به و الذي يدل علي ذلك اجماع الفرقة ال ُم ِحقة فاني
نحن نذكر
ً
ُ
َصانيف ِه ْم و دونوهَا في اصُولهم ٰليتناكرون
وجدتُها مجت ِمعة علي العمل بهذه اٰلخبار التي رووها في ت ۪
ذلك و ٰليتدافعونه حتي ان واحداً منهم اذا افتي بشيء
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اصل مشهور و كان راويه ثقةً
ب
معروف اوْ
ٍ
ٰليعرفونه سألوه من اين قلتَ هذا فاذا احالهم علي كتا ٍ
ٍ
ٰلينكر حديثه سكتُوا و سلموا اٰلمر في ذلك و قبلوا قوله هذه عادتهم و سجيتُهُم من عهد النبي (ص) و
من بعده من اٰلئمة (ع) و من زمن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلم الذي انتشر العلم عنه و كثرت
الرواية من جهتِه فلوٰل ان هذه اٰلخبار كان جائزاً لمااجمعوا علي ذلك و ٰلنكروهُ ٰلن اجماعهم فيه
معصوم ٰليجوز عليه الغلَطُ و السهو الي آخره  ،فاذا كان خبر واحد يقبلونه و يعملون به اذا كان
صحيحا ً فكم من خبر صحيح في هذه المسئلة موجب علي هذه القا ِعدة للعمل بمقتضاه و المقام ليس
ت ما ْاثبتَهُ ّللا و اثبته ۤ
اولياؤه عليهم السلم و انما
ٰلطناب و انما ذكرت هذه الكلمات تنبيها ً علي اثبا ِ
محٰلً ل ِ
دعا المنكر له الي اٰلنكار عدم احتماله و هو حق ٰليحتمله اٰل ملك مقرب او نبي مرسل او عبد مؤمن
امتحن ّللا قلبه لٰليمان كما قال اميرالمؤمنين عليه السلم في خطبته التي تسمي بالمخزون قال فيما نحن
فيه ان امرنا صعبٌ مستصعب ٰليحتمله اٰل ملك مقرب او نبي مرسل او عبد امتحنَ ّللا قبله ( قلبه ظ )
لٰليمان ٰليَ ۪عي حديثنا اٰل حصون حصينة او صدو ٌر اَ ۪مينَة اوْ اَحٰل ٌم رزينَة يا عجبَا كل العجب بين
جمدي و رجب فقال رجل من شرطة الخميس ما هذا العجب يا اميرالمؤمنين قال و ما لي ٰلاعجب و
ۤ
ٌ
ٌ
َ
ت الخ  ،و
صوتات بينهن
الحديث اِٰل
سبَق
القضا ُء فيكم و ماتفقهونَ
ت و نش ُر اموا ٍ
موتات حص ُد نبا ٍ
في معانياٰلخبار بسنده الي الشعبي قال قال ابنالكوا لعلي صلي ّللا عليه يا اميرالمؤمنين ارأيتَ قولك
ت و حصد نبات
ت و نشر اموا ٍ
العجب كل العجب بين جمدي و رجب قال َويْحك يا اعور هو جمع اشتا ٍ
ُ
ُ
سمعت
لست انا و ٰل انت هناك و منه بسنده عن عباية اٰلسدي قال
ت مهلكات مبيرات
و هنات بعد هنا ٍ
اميرالمؤمنين صلوات ّللا عليه و هو متكي و انا
صفحه ٨٠
ض َّن دمشق حجراً حجراً و ٰلُ ْخ ِرجن اليهود و النصاري من كل
ۤقائم عليه ٰلَ ْبنِيَ َّن بمصر منبراً و ٰلنَقُ َ
كور العرب و ِلَ
سوقن العرب بعصاي هذه قال ُ
َّ
قلت له يا اميرالمؤمنين كأنك تخبر انك تحيي بعد ما
ب يفعله رجل مني قال الصدوق (ره) ان اميرالمؤمنين
تموت فقال هيهات يا عباية ذهبتَ في غير مذه ٍ
صلوات ّللا و سٰلمه عليه اتقي عباية اٰلسدي في هذا الحديث و اتقي ابنالكوا في الحديث اٰلول ٰلنهما
كانا غير محتملَيْن ٰلسرار آلمحمد عليه و عليهم السلم و هذا صريح في هذه الدعوي و امثاله اصرح و
اصح و الحمد هلل ربِّ العالمين .
خاتمة و لنورد بعضا ً من آثارهم عليهم السلم مما يدل علي ذلك و علي بعض كيفيته و
وقته ففي اٰلختصاص بسنده عن ابيعبدّللا عليه السلم ُسئِل عن الرجعة احق هي قال نعم فقيل له َمن
اول َمن يخرج قال الحسين عليه السلم يخرج علي اثر ۤ
ُ
فقلت و معه الناس كلهم قال ٰل
القائم عليه السلم
قوم  ،اقُول المسئول عنه
بل كما ذكره ّللا تعالي في كتابه يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا ً قو ٌم بعد ٍ
الخاصة ٰل قيام ۤ
الرجعة ۤ
القائم عليه السلم و لهذا قال اول من يخرج الحسين عليه السلم يخرج علي اثر
القائم عليه السلم يعني ان اول من يخرج في الرجعة و ذلك بعد قيام ۤ
ۤ
القائم عليه السلم و عنه عليه السلم و
يقبل الحسين عليه السلم في اصحابه الذين قتلوا معه و م َعهُ سبعون نبيا ً كما ب ِعثوا مع موسي بن عمران
(ع) فيدفع اليه ۤ
القائم عليه السلم الخاتم فيكون الحسين عليه السلم هو الذي يلي غسله و كفنه و حنوطه و
ۤ
هؤٰلء
يواريه في حفرته اقول فيه دٰللة علي ان الرجعة ٰلتختص بهذه اٰلمة كما توهمه بعضهم ٰلن
ۤ
ُ
سمعت اباجعفر عليه السلم
اٰلنبياء (ع) ليسوا من هذه اٰلمة و في اٰلختصاص عن جابر الجعفي قال
يقول الي ان قال (ع) ثم يخرج المنتص ُر الي الدنيا
صفحه ٨١

بدمه و دم اصحابه فيقتل و يسبي حتي يخرج السفاح و هو
و هو الحسين عليه السلم فيطلب ۪
ۤ
ۤ
الخرائج و الجرائح بسنده عن جابر عن ابيجعفر عليه السلم قال قال
اميرالمؤمنين عليه السلم و في
الحسين عليه السلم ٰلصحابه قبل ان يقتل ان رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله قال لي يا بني انك َستُسا ُ
ق
ۤ
عمورا و انك
اوصياء النبيين و هي ارض تدعَي
الي ارض العراق و هي ارض قد التقي بها النبيون و
َ
تستشهد بها و يستشهد معك جماعة (ظ) من اصحابك ٰلتجدون الم مسِّ الحديد و تٰل قلنا يا نار كوني
فابشروا فوّللاِ لئن قتلونا فانا نرد
برداً و سٰلما ً علي ابراهيم تكون الحرب برداً و سٰلما ً عليك و عليهم ِ
امكث ما ۤ
ُ
شاء ّللا فاكون اَو َل من تنشق اٰلرض عنهُ فاخرج خرجةً
علي نبيِّنا صلي ّللا عليه و آله قال ثم
ۤ
َّ
لينزلن علي
يوافق ذلك خرجة اميرالمؤمنين (ع) و قيام قائمنا و حيوة رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله ثم
السماء من عند ّللا لمينزلوا الي اٰلرض قط و لينزلن الي جبرئل و ۤ
ۤ
ميكائيل و اسرافيل و جنود
وف ٌد من
ۤ
َّ
ت من حموٰلت
من المٰلئكة و
لينزلن محمد و علي و انا و اخي و جميع َمن من ّللا عليه في َحموٰل ٍ
ۤ
ۤ
الرب خيل بل ٌ
نور لميركبها مخلوق ثم ليهزن محمد (ص) لوا َءه و ليدفعنه الي قائمنا مع سيفه ثم انا
ق ِمن ٍ
ۤ
ۤ
ُ
هن و عينا ً من ما ٍء و عينا ً من
نمكث من بعد ذلك ما شاء ّللا ثم ان ّللا يخرج من مسجد الكوفة عينا ً من ُد ٍ
لبن ثم ان اميرالمؤمنين عليه السلم يدفع الي سيفَ رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و يبعثني الي المشرق
ٍ
ٰ
ً
ُ
ُ
احرقته حتي اق َع الي الهند فافتحها و
اٰل
ا
صنم
ع
د
ٰلا
و
ه
م
د
اهرقت
اٰل
هلل
عدو
علي
اتي
فٰل
المغرب
و
ُ
َ
ٍّ
َ
َ
ُ
يبعث ّللا معهما
ان دانيال و يوشع يخرجان الي اميرالمؤمنين عليه السلم يقوٰلن صدق ّللا و رسوله و
ۤ
ُ
يبعث مبعثا ً الي الروم فيفتح ّللا لهم ثم ٰلقتُلن كل دابة حرم
الي البصرة سبعين رجٰلً فيقتلون مقاتليهم و
ّللا لحمها حتي ٰليكون علي
صفحه ٨2
وجه اٰلرض اٰل الطيب و اعرض علي اليهود و النصاري و ۤ
الملل و ٰلخيرنهم بين اٰلسٰلم و
سائر
ِ
السيف فمن اسلم من ُ
نت عليه و من كره اٰلسٰلم اهرق ّللا د َمهُ و ٰليبقي رجل من شيعتِنا اٰل انزل ّللاُ اليه
ملكا ً يمسح عن وجهه التراب و يعرفه ازواجه و منزلته في الجنة و ٰليبقي علي وجه اٰلرض اعمي و
ۤ
ٰل ُم ْق َع ٌد و ٰل مبتلَي اٰل كشف ّللاُ عنه ۤ
َّ
السماء الي اٰلرض حتي
لينزلن البركة من
بٰل َءهُ بنا اهل البيت َو
ۤ
ان الشجرة لتقصف بما يزيد ّللا فيها من الثمرة و لتأكلن ثمرةُ الشتاء في الصيف و ثمرة الصيف في
ۤ
ۤ
السماء و اٰلرض و
الشتاء و ذلك قوله تعالي و لو ان اهل القري آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من
لكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ثم ان ّللا ليَهَب لشيعتِنا كرامةً ٰليخفي عليهم شيء في اٰلرض و
ما كان فيها حتي ان الرجل يري ُد ان يعلم علم اهل بيته فيخبرهم بعلم ما يعملونَ .
لواءه الي ۤ
اقول و ليدفعنه الي ۤقائمنا يعني ان رسول ّللا (ص) يدفع ۤ
القائم عليه السلم و الظاهر ان هذا
في رجعة ۤ
القائم عليه السلم بعد قتله و رجوعه ٰلن هذه الحالة اول خروجه الي الدنيا و قد دلت اٰلخبار
ان اول من يخرج الحسين عليه السلم و هو بعد ۤ
القائم (ع) و رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله آخر َمن
يرجع فٰليراد به قيامه اٰلول ٰلن قيام اٰلول قبل خروج الحسين عليه السلم الذي اول من يرجع فافهم و
فيه ايضا ً اشارة ان ترتيب اٰلخري كترتيب اٰلولي فان ۤ
باٰلمر ثم من
القائم (ع) اول من يخرج و يقوم
ِ
بعده الحسين عليه السلم يقوم َو يَلي اٰلمر فكذلك اذا رجع ۤ
القائم عليه السلم و الحسين عليه السلم حي و
ۤ
المٰلئكة و قضي اٰلمر
َزل من ال َّس َم ۤا ِء في ظلل من الغمام و
رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله بعد اَ ْن ن َ
يبعث ثم يبعث الحسين عليه السلم و ليس ذلك ٰلنه افضل من الحسين عليه السلم ٰلن الحسين عليه السلم
افضل منه
صفحه ٨3

و لكنها مراتب جرت بها الحكمة اٰللهية و قوله (ع) قبل فاخرج خرجة يوافق ذلك خرجة
اميرالمؤمنين و قيام ۤقائمنا و حيوة رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله يريد به و ّللا و رسوله (ص) و
اوْ ۤ
صياؤه اعلم ان خروجه مستمر من قيام الحجة عليه السلم اول مرة الي خرجة اميرالمؤمنين عليه
باستمرار ۪ه لهم
السلم اٰلولي الي خروجه ثانيا ً الذي ينزل فيه رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله فهو موافق
ِ
و اعرض علي اليهود و النصاري و ۤ
سائر الملل الخ  ،فيه دٰللة علي قبول التوبة الي ذلك الوقت الذي
هو خروج علي عليه السلم الثاني الذي ينزل فيه رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و بعد استقرار الملك
يغلق باب التوبة فتسم ۤدابة اٰلرض علي عليه السلم المؤمن بخاتم سليمن بن داود عليه السلم في جبينه
فيبيض بها وجهه و ت ِس ُم الكافر بعصي موسي عليه السلم علي خرطومه فيسود بها وجهه فقوله
تعالي وعد ّللا الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في اٰلرض كما استخلف الذين من قبلهم
ارتضي لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم ا ْمنا ً يعبدونني ٰليشركون بي شيئا ً و من
و ليمكنن لهم دينهم الذي
َ
ٰۤ
ۤ
فاولئك هم الفاسقونورد فيه انها في حق القائم عليه السلم في قيامه و ورد في رجوعه و
كفر بعد ذلك
رجوع ۤ
آبائه عليهم السلم  ،و الثاني لتأويل آخرها و هو قوله تعالي و من كفر بعد ذلك الخ اَوْ لَي جمعا ً
ِ
بين اٰلدلة ٰلن الظاهر من آخرها معني ٰلينفع نفسا ً ايمانُهَا لمتكن آمنت من قب ُل ٰلن غلق باب التوبة
ٰليكون قبل ذلك كيف و هو في الرجعة اٰلخري يعرض علي اليهود و النصاري و اهل الملل قبل
استقرار دولتهم فمن قبل اٰلسٰلم قبل توبته .
ۤ
ۤ
و اقول ايضا ً قوله و ليدفعنه الي ۤقائمنا يعني ان رسول ّللا صلي ّللاُ عليه و آله يدفع لواءه الي القائم
عليه السلم انه في قيام ۤ
القائم عليه السلم اول ظهوره بعد غيبته قبل خروج الحسين عليه السلم و ذلك ٰلن
كل ۤقائم منهم ٰليقوم
صفحه ٨4
باذن من ّللا تعالي و من رسوله (ص) و من وليه اميرالمؤمنين عليه السلم و اٰلئمة عليهم السلم
اٰل ٍ
فٰليقوم حتي يحضروه و ٰليغيب حتي يحضروه و ٰليموت حتي يحضروه كما حضروا الحسين عليه
كربٰلء و قالوا له عجل الينا فانا مشتاقون اليك فعند خروج ۤ
ۤ
القائم عليه السلم ٰل بد ان
السلم يوم
يحضروه و ليس حضورهم هذا هو قيامهم في ذلك الوقت بل اذا هيئوه و تهي َّأ غابوا و اذا قاموا لميغيبوا
فاذا هيأهُ رسول ّللاِ و علي صلي ّللا عليهما و آلهما و قضي ما امر به و قُتِل و رجع بعد موته هي ٰأه كما
ُ
ۤ
المضيئة في رواية
فالحديث المذكور ظاهر في التَّهيئ ِة في رجو ِع ۪ه و حديث اٰلنوار
هي ٰأه اول مرة
ابيبصير عن ابيجعفر عليه السلم في قيامه فاذا قلنا اِن عليا ً عليه السلم يخرج بعد الحسين عليه السلم و
الحسين عليه السلم يخرج بعد قيام ۤ
رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله يخرج اخيراً نريد به
القائم (ع) و
َ
ۤ
المضيئة المشار اليه الي ان قال ابوجعفر عليه السلم
قيا َمه لنفسه فيما هو مكلف به و حديث اٰلنوار
يقول ۤ
القائم عليه السلم ٰلصحابه يا قوم ان اهل مكة ٰليريدونني و لكني مرسل اليهم ٰلحتج عليهم مما
ينبغي لمثلي ان يحتج عليهم فيدعو رجٰلً من اصحابه فيقول له امض (ظ) الي اهل مكة فقال ( فقل ظ )
فٰلن اليكم و هو يقول لكم انا اهل بيت الرحمة و معدن الرسالة و الخٰلفة و نحن
يا اهل مكة انا رسول
ٍ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
ُ
ذرية محمد و سٰللة النبيين و انا قد ظلِمنا و اضط ِه ْدنا و ق ِهرنا و ا ْبتز منا حقنا منذ قبِض نبينا الي يومنا
ُ
نستنصركم فانصرونا فاذا تكلم هذا الفتي بهذا الكٰلم اتوا اليه فذبحوه بين الركن و المقام و
فنحن
هذا
ِ
هي النفس الزكية فاذا بلغ ذلك اٰلمام عليه السلم قال ٰلصحابه اٰلاخبرتكم ان اهل مكة ٰليُريدوننا
بدر حتي يأتي
فٰليدعونه حتي يخرج فيهبط من عقبة طوي في ثلثمائة و ثٰلثةعشر رجٰلً عدة اصحاب ٍ
المسجد الحرام فيصلي فيه عند مقام ابراهيم اربع ركعات و يسند ظهره الي
صفحه ٨٥

الحجر اٰلسود ثم يحمد ّللا و يثني عليه و يذكر النبي صلي ّللا عليه و آله و يصلي عليه و يتكلم بكٰلم
لميتكلم به احد من الناس فيكون اول من يضرب علي يده و يبايعه جبرئل و ۤ
ميكائيل و يقوم معهما
فعان اليه كتابا ً جديداً هو علي العرب شديد
رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السلم فيد ِ
ب فيقولون له اعمل بما فيه و يبايعه ٰ
الحلقة
بخاتم رط ٍ
الثلثمائة و قليل من اهل مكة حتي يكون في مثل َ
ۤ
ُ
ٰ
رجل جبرئل عن يمينه و ميكائيل عن شماله ثم يهز الراية الجلية و
اٰلف
قلت َو ما الحلقة قال
عشر ِ
ٍ
ينشرها و هي راية رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله السحاب و درع رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله
السابغة و يتقلد بسيف رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله ذيالفقار ه  ،و فيخبر آخر ما من بلدة اٰل يخرج
منهم ۤ
طائفة اٰل اهل البصرة فانه ٰليخرج منها احد ه ،
اقول الظاهر ان المراد من هذا الخبر اٰلخير ان كل بلدة يتبع ۤ
القائم عليه السلم منها احد هو من يتبعه من
العشرة ٰاٰلٰلف او مما زاد عليها ٰل ان المراد به من الثلثمائة و الثٰلثةعشر ٰلن ۤ
اولئك مخصوصون و
ليسوا من كل بلدة و لماجد لذلك حديث معين ( حديثا ً معينا ً ظ ) اٰل َما في خطبة البيان و هي كما تري
ۤ
ُ
العلماء و
سمعت من استادي عٰلمة
نعم وجدنا بعض النقل عن بعض تٰلمذة المجلسي (ره) بخطه هكذا
المجتهدين موٰلنا محمدباقر المجلسي (ره) ان اهل الخٰلف نقلوا خطبة البيان ه  ،اقول و هي و ان
لمتكن اغرب من كثير من الخطب المنسوبة اليه اٰل انا ماوجدنا نسختين متفقتين اَوْ متقاربتين و كان هذا
ۤ
العلماء لها اَوْ انكارها و الحاصل نحن لسنا بصدد هذا علي ان عدتهم مما
هو الباعث علي رد بعض
ٰليختلف فيه اثنان من ۤ
القائلين بقيام الحجة عليه السلم و ربما تكون المصلحة في عدم التعيين و اما غير
هذه الخطبة ففي كثير من الخطب و اٰلخبار ذكر بعضهم من بعض البلدان و ّللا اعلم و في منتخب
ۤ
بصائر
صفحه ٨٦
ُ
سمعت اباعبدّللا
سعد بن عبدّللا للحسن بن سليمن الحلي بسنده الي عبدالكريم بن عمر ٍو الخثعمي قال
عليه السلم يقول ان ابليس قال انظرني الي يوم يبعثون فابي ّللا ذلك عليه فقال انك من المنظرين الي
يوم الوقت المعلوم فاذا كان يوم الوقت المعلوم ظهر ابليس لعنه ّللا في جميع اشياعه منذ خلق ّللا آدم
ات قال نعم انها لكراتٌ
فقلت و انها لكر ٌ
ُ
الي يوم الوقت و هي آخر كرة يكرها اميرالمؤمنين عليه السلم
و كر ٌ
يديل ّللاُ المؤمن من الكافر فاذا
امام في قر ٍن اٰل و يكر معه البر و الفاجر في دهره حتي َ
ات ما من ٍ
كان يوم الوقت المعلوم كر اميرالمؤمنين عليه السلم في اصحابه و ۤ
جاء ابليس في اصْ َحابه و يكون
ارض من اراضي الفرات يقال لها الرَّوحا قريب من كوفتكم فيقتتلون قتاٰلً لميقتل ِمثلهُ منذ
ميقاتهم في
ٍ
خلق ّللا عز و جل العالمين فكأني انظر الي اصحاب علي اميرالمؤمنين عليه السلم قد رجعوا الي
خلفِهم القهقري مائة قدم و كأني انظر اليهم و قد وقعت بعض اَر ُجلِ ِه ْم في الفرات فعند ذلك يهبط الجبار
ۤ
المٰلئكة و قضي اٰلمر رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله اَما َمه بيده حربة
عز و جل في ظلل من الغمام و
ً
من نور فاذا نظر ابليس رجع القهقري ناكصا علي عقبه فيقولون له اصحابه اين تريد و قد ظفرتَ
فيقول اني اري ما ٰلترون اني اخاف ّللاَ ربَّ العالمين فيلحقه النبي صلي ّللا عليه و آله فيطعنه طعنةً
بين كتفيه فيكون هٰلكه و هٰلك جميع اشياعه فعند ذلك يعبد ّللا عز و جل و ٰليشرك به شيئا ً و يملك
اميرالمؤمنين عليه السلم اربعة و اربعين الف سنة حتي يلد الرجل من شيعة علي عليه السلم الف ولد
ۤ
المدهامتان عند مسجد الكوفة و ما حوله بما
من صلبه ذكر في كل سن ٍة ذكر و عند ذلك تظهر الجنتان
ۤ
ۤ
ۤ
شاء ّللا ه  ،اقوٰلعلم ان اٰلخبار " "٦التي لها تعلق بذكر قيام القائم و رجعة آبائه و رجعته عليهم السلم
كثيرة

صفحه ٨7
ٰليمكن ايرا ُدها في هذا الشرح مع انها " "-٦مختلفة اختٰلفا ً كثيراً متباينا ً ٰليمكن الجمع بينها " "-٦اٰل
ت بعيدة اكثر الناظرين اليها " "-٦ينكرونها " "-٦و مع هذا و ٰليمكن بتطويل ممل و لكني
بتكلفا ٍ
ُ
اٰلقتصار و احيله علي اٰلخبار فمن طلب المأخذ و وجد
بعض معاني ذلك علي سبيل
اذكر
احببت ان
َ
َ
ِ
ۤ
ً
ُ
استفدت شيئا منها و انا اذكر ما استفدته
في كٰلم واحد فحسن و اٰل فهو مجموع من اشياء متفرقة ٰلني
و ّللا سبحانه المسدد للصواب و اليه المرجع و المأب فاقول ان ّللا سبحانه قال ماكان ّللا ليذر المؤمنين
علي ما انتم عليه حتي يميز الخبيث من الطيب  ،أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا و هم
ٰليفتنون و في القرءان كثير من هذا و قال اميرالمؤمنين عليه السلم لَتُبَلبَلُن بَلبلة و لتغربلن غربلةً و
لتُساطُن سوط القِدر حتي يعود اعٰلكم اسفلَكم و اسفلُكم اعٰلكم و ليسبقُن سباقون كانوا قصروا و
ۤ
اٰلبتٰلء لطول المدة و عدم
ليقصِّ رُن مقصِّرون كانوا سبقوا ه  ،و غيبة الحجة عليه السلم من اعظم
التوقيت مع شدة الحاجة و هي الساعة التي قال ّللا تعالي يسألونك عن الساعة ايان مرس ٰي ٰها قل انما
علمها عند ربي ٰليجليها لوقتها اٰل هو ثقلت في السموات و اٰلرض ٰلتأتيكم اٰل بغتةً ٰاٰلية  ،و قال عليه
السلم كذب الموقتون يكررها ثٰلثا ً  ،اٰل ان لظهوره عٰلمات منها خروج الدجال من اصفهان و السفياني
عثمن بن عنبسة من دمشق و هو من ذرية يزيد بن معوية لعنهم ّللا في يوم واحد لعشر مضين من
جمدياٰلولي في السنة التي يخرج فيها ۤ
القائم عليه السلم عجل ّللا فرجه بين خروجهما و خروجه عليه
السلم ثمانية اشهر ٰلتزيد و ٰلتنقص و هما من المحتوم و يكون قبله ۤ
غٰلء و قحط شديد و قلة اٰلمطار
سبع سنين كسني يوسف (ع) و ليس من المحتوم و هي سبع شداد و بعدها قيام ۤ
القائم عليه السلم فيه
يغاث الناس و فيه يعصرون يمطر الناس اربعين يوما ً متوالية او اربعين
صفحه ٨٨
مطرة او اربعا ً و عشرين مطرةً علي اختٰلف الروايات اول المطر لعشرين مضين من جمدياٰلولي و
جمديالثاني الي اول شهر رجب او اول جمديالثانية و عشرة من شهر رجب علي اختٰلف الروايتين
حتي تقع اكثر البيوت و به تنبت لحوم اٰلموات الذين يرجعون ينشرون من القبور حتي يرجعوا الي
الدنيا فيتعارفون فيها و يتزا َورُونَ ثم يختم ذلك باربع و عشرين مطرة تتصل فتحيَي بها اٰلرض من بعد
موتها و تعرف بركتها و تزول بعد ذلك كل عاه ٍة من معتقدي الحق من شيعة المهدي (ع) فيعرفون عند
ذلك ظهوره بمكة فيتوجهون لنصرته و هو قول علي عليه السلم يا عجبا كل العجب بين جمدي و رجب
و قد تقدم و خروج وجه علي (ع) و صدره في عين الشمس في شهر رجب و كسوف الشمس في
نصف شهر رمضان و خسوف القمر في آخره اَوْ في الخامس منه علي اختٰلف الروايتين و عند ذلك
يبطل حساب المنجمين و يصبح كل رجل من انصاره الثٰلثمائة و ثٰلثةعشر يوم الثالث و العشرين من
شهر رمضان هذا و عند رأسه رقعة مكتوب فيها طاعة معروفة و في هذا اليوم يصيح جبريل (ع) اول
ۤ
السماء اَٰل ان الحق في علي و شيعتِه و يصيح ابليس في ذلك اليوم في اٰلرض اَٰل ان الحق
النهار من
في السفياني و شيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون و الصيحة من المحتوم و قتل النفس الزكية بين الركن
و المقام و هو رجل هاشمي اسمه محمد بن الحسن في الرابع و العشرين من ذيالحجة و هو من
المحتوم و ليس بينه و بين قيام ۤ
القائم عليه السلم اٰل خمسعشرة ليلة و في رواية ابيبصير قال قال
ابوعبدّللا عليه السلم ينادي باسم ۤ
القائم في ليلة ثلث و عشرين من شهر رمضان و يقوم في يوم
ۤ
عاشوراء و هو اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي عليهما السٰلم لكأني به في يوم السبت العاشر من
المحرم بين الركن و المقام و جبرئل عن يمينه ينادي البيعة هلل فتصير اليه شيعته من اطراف اٰلرض
تطوي لهم طيا ً حتي

صفحه ٨٩
يبايعوه فيمأل ّللا به اٰلرض عدٰلً كما ملئت ظلما ً و جوراً كل هذه في سنة واحدة و هي السنة التي يقوم
فيها و ٰليخرج اٰل في وتر من السنين سنة احدي او سنة ثلث او خمس او سبع او تسع و يكون ذلك
اليوم العاشر من المحرم يوم النوروز و هو يوم الجمعة و ما روي كما سمعتَ انه يوم
السبت فالذي فهمت انه يخرج يوم الجمعة كما روي يدخل مكة عليه بردة رسول ّللا صلي ّللا عليه و
ۤ
صفراء و في رجليه نعٰل رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله المخصوفة و في يده
آله و علي رأسه عمامة
هراوته (ص) يسوق بين يديه اعنُزاً عجافا ً حتي يصل بها نحو البيت ليس ثَ َّم احد يعرفه و يظهر و هو
ۤ
شابٌّ اقول و نقل انه يدخل البيت و الخطيب علي المنبر فيقتله ثم يغيب و يظهر عشية ذلك اليوم و هي
ۤ
تاسوعاء و السبت
ليلة السبت عشية الجمعة ان الجمع بينهما احد وجهين اٰلول ان تكون الجمعة
ۤ
ۤ
عاشوراء و ظهوره في الجمعة غير معروف و يتعرف للناس يوم السبت الثاني ان عاشوراء الجمعة و
عشيتها ليلة السبت التي يدعو فيها انصاره و هي ليلة احدعشر و هو يوم السبت و انما قيل فيه العاشر
ٰلن حكم ظهوره عليه السلم في العاشر انما هو فيه و اٰلول اقرب قال عليه السلم يظهر كيف ۤ
شاء و
بأَي صورة ۤ
شاء قال المفضل يا سيدي و من اين يظهر و كيف يظهر قال عليه السلم يا مفضل يظهر
وحده و يأتي البيت وحده و يلج الكعبة وحده و يجن عليه الليل وحده فاذا نامت العيون و غسق الليل
المٰلئكة صفوفا ً فيقول له جبرئل يا سيدي قولك مقبول و امرك ۤ
نزل اليه جبرئل و ۤ
ۤ
جائز
ميكائيل و
فيمسح يده علي وجهه و يقول الحمد هلل الذي صدقنا وعده و اورثنا اٰلرض نتبو ُء من الجنة حيث ۤ
نشاء
نقبائي و اهل ۤ
فنعم اجر العاملين و يقف بين الركن و المقام فيصرخ صرخةً فيقول يا معشر ۤ
خاصتي و
من ذخرهم ّللا لنصرتي قبل ظهوري علي وجه اٰلرض ائتوني ۤ
طائعين فترد
صفحه ٩٠
صيحته عليهم و هم في محاريبهم و علي فُرشهم في شرق اٰلرض و غربها فيسمعونه في صيح ٍة
ذن كلِّ َرج ٍُل ( كصيحة واحدة في اذن رجل واحد خل ) فيجيئون ( يجيبون جميعهم خل )
واحدة في اُ ِ
نحوها و ٰليمضي اٰل كلمح البصر حتي يكونوا كلهم بين يديه بين الركن و المقام فيأمر ّللا عز و جل
ۤ
فيستض ۤيء به كل مؤمن علي وجه اٰلرض و يدخل عليه
السماء
النور فيصير عموداً من اٰلرض الي
۪
نور من جوف بيته فتفرح نفوس المؤمنين بذلك النور و هم ٰليعلمون بظهور ۤقائمنا اهل البيت (ع) ثم
يصبحون وقوفا ً بين يديه و هم ثٰلثمائة و ٰثلثةعشر رجٰلً بعدة اصحاب رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله
يوم بدر اقول و في حديث عن المفضل ابن عمر عن الصادق عليه السلم غير الحديث اٰلول قال عليه
السلم لقد نزلت هذه ٰاٰلية في المفتقدين من اصحاب ۤ
القائم عليه السلم قوله عز و جل اينما تكونوا يأت
بكم ّللا جميعا ً انهم ليفتقدون من فرشهم ليٰلً فيصبحون بمكة فبعضهم تطوي له اٰلرض و بعضهم يسير
ُ
جعلت فداك ايهم اعظم ايمانا ً قال الذي
في السحاب يعرف اسمه و اسم ابيه و حليته و نسبته قال قلت
ۤ
يسير في السحاب نهاراً و عنه قال قال ابوعبدّللا عليه السلم كأني انظر الي القائم عليه السلم علي منبر
الكوفة و حوله اصحابه ٰثلثمائة و ٰثلثةعشر عدة اصحاب بدر و هم اصحاب اٰللوية و هم حكام ّللا في
ارضه علي خلقه حتي يستخرج من قبلته كتابا ً مختوما ً بخاتم من ذهب عهد معهود من رسول ّللا صلي
ّللا عليه و آله فيجفلون عنه اجفال الغنم فٰليبقي منهم اٰل الوزير و احدعشر نقيبا ً كما بقوا مع موسي بن
عمران (ع) فيجولون في اٰلرض فٰليجدون عنه مذهبا ً فيرجعون اليه فوّللاِ اني ٰلعرف الكٰلم الذي
يقوله لهم فيكفرون به ه  ،و من الحديث اٰلول قال عليه السلم يا مفضل يسند ۤ
القائم عليه السلم ظهره الي
الحرم و يمد يده المباركة فتري

صفحه ٩١
ۤ
بيضاء من غير ۤ
سوء و يقول هذه يد ّللا و عن ّللا ( و يمين ّللا خل ) و بامر ّللا ثم يتلو هذه ٰاٰلية ان
ُ
ينكث علي نفسه و من اوفي بما عاهد
الذين يبايعونك انما يبايعون ّللا يد ّللا فوق ايديهم فمن نكث فانما
نجباء الجن ثم النقباءۤ
المٰلئكة و ۤ
ۤ
عليه ّللا فسيُؤتيه اجراً عظيما ً فيكون اول من يقبل يده جبرئل ثم تبايعه
و يصبح الناس يقولون من هذا الرجل الذي بجانب الكعبة و ما هذا الخلق الذين معه و ما هذه ٰاٰلية التي
لبعض هذا الرجل هو صاحب العنيزات فيقول بعضهم لبعض
رايناها الليلة و لمنر مثلها فيقول بعضهم
ٍ
انظروا هل تعرفون احداً ممن معه فيقولون ٰلنعرف احداً منهم اٰل اربعة من اهل المدينة و هم فٰلن و
باسمائهم و يكون هذا اول طلوع الشمس في ذلك اليوم فاذا طلعت الشمس و ۤ
ۤ
اضاءت
فٰلن و يعدونهم
صاح ۤ
ۤ
صائح بالخٰلئق من عين الشمس بلسان عربي مبين يسمع من في السموات و اٰلرضين يا معشر
ۤ
الخٰلئق هذا مهدي آلمحمد (ص) و يسميه باسم جده رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و يكنيه و ينسبه
الي ابيه الحسن الحاديعشر الي الحسين بن علي صلوات ّللا عليهم اجمعين بايعوه تهتدوا و ٰلتخلفوا
ۤ
عنه فتضلوا فاول من يلبي ۤ
ۤ
ذن من
المٰلئكة ثم الجن ثم
نداءه
النقباء فيقولون سمعنا و اطعنا و ٰليبقي ذو اُ ٍ
الخٰلئق اٰل سمع ذلك ۤ
ۤ
ۤ
الخٰلئق من البدو و الحضر و البر و البحر يحدث بعضهم بعضا ً و
النداء و تقبل
يستفهم بعضهم بعضا ً ما سمعوه نهارهم كله فاذا دنت الشمس للغروب صرخ صارخ من مغربها يا
ۤ
الخٰلئق قد ظهر ربكم بوادي اليابس من ارض فِلَس ْ۪طين و هو عثمن ابن عنبسة اٰلموي من ولد
معشر
المٰلئكة و الجن و النقباءۤ
ۤ
يزيد بن معوية لعنهم ّللا فبايعوه تهتدوا و ٰلتخالفوا عليه فتضلوا فترد عليه
قوله و يكذبونه و يقولون سمعنا و عصينا و ٰليبقي ذو شك و ٰل مرتاب و ٰل منافق و ٰل كافر اٰل ضل
بالنداء اٰلخير و سيدنا ۤ
ۤ
القائم عليه السلم مسند ظهره الي الكعبة و يقول
صفحه ٩2
ۤ
الخٰلئق اَ َٰل و من اراد ان ينظر الي آدم و شيث فها انا ذا آدم و شيث اٰل و من اراد ان ينظر
يا معشر
الي نوح و ولده سام فها انا ذا نوح و سام اٰل و من اراد ان ينظر الي ابراهيم و اسمعيل فها انا ذا
ابراهيم و اسمعيل اٰل و من اراد ان ينظر الي موسي و يوشع فها انا ذا موسي و يوشع اٰل و من اراد ان
ينظر الي عيسي و شمعون فها انا ذا عيسي و شمعون اٰل و من اراد ان ينظر الي محمد و
اميرالمؤمنين صلي ّللا عليهما و آلهما فها انا ذا محمد و اميرالمؤمنين صلي ّللا عليهما و آلهما اٰل و
من اراد ان ينظر الي الحسن و الحسين فها انا ذا الحسن و الحسين عليهما السلم اٰل و من اراد ان ينظر
الي اٰلئمة من ولد الحسين عليهم السلم ( فها انا ذا اٰلئمة عليهم السلم  ،نسخة ) فها انا ذا و يعد واحداً
بعد واح ٍد الي الحسين عليه السلم فلينظر و ليسألني فانني اُنبئ بما انبؤا به اجيبوا الي مسئلتي فاني انبئُكم
بما نُبِّئتُ ْم به و بما لمتُنَّبَئوا به اٰل و من كان يقرأ الكتب و الصحف فليسمع مني ثم يبتَ ِدئ بالصحف التي
ارانا منها ما
انزلها ّللا علي آدم و شيث عليهما السلم فتقول امة آدم و شيث هذه وّللا الصحف حقا ً و لقد َ
لمنكن نعلمه فيها و ما كان خفي علينا و ما كان اسقط منها و بدل و حُرِّف ثم يقرأ صحف نوح و
صحف ابراهيم عليهما السلم و التورية و اٰلنجيل و الزبور فيقول اهل التورية و اٰلنجيل و الزبور هذه
وّللا صحف نوح و ابراهيم عليهما السلم و ما اسقط منها و بدل و حرِّف هذه وّللا التورية الجامعة و
التام و اٰلنجيل الكامل و انها اضعاف ما قرأنا منها ثم يتلو القرءان فيقول المسلمون هذا ٰ
الزبور ۤ
وّللا
القرءان حقا ً الذي انزله ّللا علي محم ٍد صلي ّللا عليه و آله و ما اُ ْسقِطَ منه و حُرِّفَ و بُد َِّل ثم تَظهر
ۤ
الدابة بين الركن و المقام فتكتب في وجه المؤمن مؤمن و في وج ِه الكافر كافر .
اقول قد تقدم ان ۤ
الدابة هو اميرالمؤمنين عليه السلم و انه يخرج مرتين
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اٰلولي بعد قيام الحسين عليه السلم بثمان سنين يطالب بدم ابنه الحسين عليهما السلم و ينتقم من قاتليه و
يمكث ما ۤ
ُ
شاء ّللا و قد تقدم احتما ُل مدة المكث ثم يخرج الخرجةَ الثانية التي ينزل فيها رسول ّللا
يقتل و
صلي ّللا عليه و آله و يجتمع معه جميع شيعته و في هذه يقتل ابليس و فيها يغلق باب التوبة و فيها
يكتب في جبين المؤمن بخاتم سليمن بن داود (ع) و يسم علي خرطوم الكافر بعصي موسي (ع) و
في رواية بالعكس و في الخرجة اٰلولي ٰليكتب اذا كتب غلق باب التوبة و باب التوبة مفتوح الي يوم
الوقت المعلوم الذي يقتل فيه ابليس فيحمل هذا الكٰلم علي الخرجة الثانية و ان ذكر في سياق الخرجة
اٰلولي بل ذكر قبل خروج الحسين عليه السلم في ظاهر هذا الكٰلم بل قبل مسير ۤ
القائم عليه السلم من
مكة و لو اريد به اٰلولي امكن اَن يراد بالكتب في وجه المؤمن و الكافر الك ْتب علي َمن قُتِل
منهما ح ٰلن من قُتِ َل حينئ ٍذ حقت عليه الكلمة قالعليه السلم ثم يُقبل علي ۤ
القائم عليه السلم رجل وجهه الي
ۤ
ق بك و
قفاه و قفاه الي صدره فيقف بين يديه و يقول يا سيدي انا بشير امرني ملك من
المٰلئكة اَن الح َ
بالبيداء فيقول له ۤ
ۤ
القائم عليه السلم بين قصتَك و قصة اَ ۪خيك
اب ِّش َرك بهٰلك سرايا ( جيش خ ) السفياني
ۤ
ۤ
فيقول الرجل ُ
كنت و اخي في جيش السفياني و خربنا الدنيا من دمشق الي الزوراء و تركناها جماء و
خربنا الكوفة و خربنا المدينة و كسرنا المنبر و راثَ ْ
ت بِغالُنَا في مسجد رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و
ۤ
خرجْ نا منها و عددنا زها ٰثلثمائةالف رجل نريد اِخراب البيت و قتل اهله فلما صرنا في البيداء عرسنا
فيها فصاح بنا صائ ٌح يا بَ ۤ
يدا ُء اَ ۪بيدي القوم الظالمين فانفجرت اٰلرض و ابتل َع ْ
ت كل الجيش فوّللا مابقي
رب وجوهَنا فصارت
علي وجه اٰلرض عقال ناق ٍة فما سواه غيري و غير اَ ۪خي فاذا نحن بملَ ٍك قد ض َ
الي ۤ
ورائنا كما تري فقال
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امض الي الملعون السفياني بدمشق فانذره بظهور المهدي من آلمحمد عليه و
ٰلخي ويلك يا نذير
ِ
ۤ
ْ
الحق بالمهدي بمكة و بشره بهٰلك
عليهم السلم و عرفه ان ّللاَ قد اهلك جيشه بالبيداء و قال لي يا بشير َ
الظالمين و تُبْ علي يده فانه يقبل توبتك فيمر ۤ
ً
القائم عليه السلم يده علي وجهه فيرده سويا كما كان و
ۤ
المٰلئكة و الجن للناس قال اي وّللا يا مفضل و
يبايعه و يكون معه قال المفضل يا سيدي و تظهر
ُ
يخاطبونهم كما يكون الرجل مع حاشيته و اهله قلت و يسيرون معه قال ۪اي وّللا يا مفضل و لينزلن
ۤ
المٰلئكة و
ارض الهجرة ما بين الكوفة و النجف و عدد اصحابه عليه السلم ستة و اربعون الفا ً من
ست ٰةاٰلف من الجن و في رواية اخري و مثلها من الجن بهم ينصره ّللا و يفتح علي يديهقال المفضل فما
يصنع باهل مكة قال يدعوهم بالحكمة و الموعظة الحسنة فيطيعونه و يستخلف فيهم رجٰلً من اهل بيته
و يخرج يريد المدينة قال المفضل يا سيدي فما يصنع بالبيْت قال ينقضه فٰليدع منه اٰل القواعد التي هي
اس ببكة في عهد آدم عليه السلم و الذي رفعه ابراهيم و اسمعيل عليهما السلم منها و
اول بي ٍ
ت وضع للن ِ
ۤ
ان الذي بُنِي بعدهما لميبنِه نبي و ٰل وصي ثم يبنيه كما يشاء ّللا تعالي و ليعفِيَ َّن آثار الظالمين بمكة و
ليهدمن مسجد الكوفة و ليبنِيَنَّهُ علي ۤ
المدينة و العراق و ۤ
َّ
َّ
ليهدمن القصر
بنائه اٰلول و
سائر اٰلقاليم و
العتيق ملعون ملعون َمن بناهُ قال المفضل يا سيدي يقيم بمكة قال يا مفضل بل يستخلف فيها رجٰلً من
اهله فاذا سار منها وثبوا عليه فيقتلونه فيرجع اليهم فيأتونه مهطعين مقنعي رؤسهم يبكون و يتضرعون
ي المحمد التوبة التوبة فيعظهم و ينذرهم و يحذرهم و ثم يستخلف عليهم خليفة و يسير
و يقُولون يا مه ِد َّ
فيثبون عليه بعده فيقتلونه فيَرج ُع اليهم فيخرجون اليه مجززي النواصي يصيحون و يبكون
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و يقولون يا مهدي آلمحمد غلبَ ْ
ت علينا شقوتنا فاقبل توبتَنا و ارحم جيرانَ بيت ربك فيعظهم و ينذرهم
و يحذرهم و يستخلف عليهم منهم خليفةً و يسير فيثبون عليه بعده فيقتلونه فيرد عليهم انصاره الجن و
ۤ
النقباء و يقول لهم ارجعوا فٰلتبقوا منهم بشراً اٰل َمن وسم ( اٰل َمن آمن  ،نسخة ) في وجهه باٰليمان
ُ
َ
فلوٰل َّ
لرجعت اليهم معكم فقد قطعوا اٰلعذار بينهم و
ان رحمة ربك وس َعت كل شي ٍء و انا تلك الرحمة
بين ّللاِ و بيني و بينهم فيرجعون اليهم فوّللا ٰليسلم من المائة منهم واحد ٰل وّللاِ و ٰل من اٰللف
واحدقال المفضل قلت يا سيدي و اين يكون المهدي و مجتمع المؤمنين قال دار مملكته الكوفة و مجلس
حكمه جامعها و بيت ماله و مقسم ۤ
غنائم المسلمين بيت السهلة و موضع خلواته الذكوات البيض من
الغريين قال المفضل يا موٰلي كل المؤمنين يكونون بالكوفة قال اي وّللاِ ٰليبقي مؤمن اٰل كان بها او
ِ
حواليها و ليبلغن مربط شاة ( مجالس فرسخ ) الفي درهم اي وّللاِ و ليودن اكثر الناس انه اشتري شبراً
ب و الس َّ۪بيع خطة من خطط همدان و ليصيِ َر َّن الكوفةُ اربعة و خمسين
من ارض الس َّ۪بيع
بشبر من ذهَ ٍ
ٍ
ۤ
ۤ
ميٰلً و ليجاوزن قُصو ُرهَا كَرْ بَ َٰلء و ليصيرن ّللاُ كربٰلء َمعْقٰلً و مقاما ً تختلف فيه المٰلئكة و المؤمنون
و ليكونن لها شأن من الشأن و ليكونن فيها من البركات ما لو وقَف مؤمن و دعا ربه بدعو ٍة ٰلعطاه
بدعوته الواحدة مثل ملك الدنيا الف مرة ثم تنفس ابوعبدّللا عليه السٰلم و قال يا مفضل ان بقا َع اٰلرض
ۤ
كربٰلء فاوحي ّللا اليها ان اسكني كعبة البيت الحرام و
تفاخرت ففخرت كعبة البيت الحرام علي بقعة
ۤ
آو ْ
ت
ٰلتفتخري علي
كربٰلء فانها البقعة المباركة التي نُو ِدي موسي منها من الشجرة و انها الربوة التي َ
اليها مريم و المسيح عليهما السلم و الدالية التي غسل فيها رأس الحسين عليه السلم و فيها غسلت مريم
عيسي عليهما السلم و اغتسلت من وٰلدتها
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و انها خير بقعة عرج رسول ّللا عيسي صلي ّللا عليه منها وقتَ غيبته و ليكونن لشيعتِنا فيها خيرة
الي ظهور ۤقائمنا عليه السلم قال المفضل يا سيدي ثم يسير المهدي الي اين قال عليه السلم الي مدينة
جدي رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله فاذا وردها كان له فيها مقام عجيب يظهر فيه سرور المؤمنين و
خزي الكافرين قال المفضل يا سيدي ما هو ذاك قال يرد الي قبر جده صلي ّللا عليه و آله فيقول يا
ۤ
الخٰلئق هذا قبر جدي رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله فيقولون نعم يا مهدي آلمحمد فيقول و من
معشر
ۤ
الخٰلئق كلهم جميعا ً
معه في القبر فيقولون صاحباه و ضجيعاه ابوبكر و عمر فيقول و هو اعلم بهما و
يسمعون من ابوبكر و عمر و كيف ُدفِنَا من بين الخلق مع جدي رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و عسي
المدفون غيرهما فيقول الناس يا مهدي آلمحمد (ص) ما ه ٰيهُنا غيرهما انهما ُدفِنا معه ٰلنهما خليفتا
ث اخرجوهما من قبريهما فيخرجان
رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و ابوا زوجتيه فيقول للخلق بعد ثٰل ٍ
طريَّيْن لميتغير خلقهما و لميشحب لونهما فيقول هل فيكم من يعرفهما فيقولون نعرفهما بالصفة
غضين ِ
ضجيعا جدك غيرهما فيقول هل فيكم احد يقول غير هذا او يشك فيهما فيقولون ٰل فيؤخر
و ليس َ
اخراجهما ثٰلثة ايام ثم ينتشر الخبَ ُر في الناس فيفتتن من واٰلهما بذلك الحديث و يجتمع الناس و يحضر
ۤ
للنقباء ابحثوا عنهما و انبشوهما فيبحثون بايديهم حتي
المهدي و يكشف الجدران عن القبرين و يقول
فيخرجان غضين طريين كصورتهما فيكشف عنهما اكفانهما و يأمر برف ِعهما علي دَوحة
يصلوا اليهما
ِ
يابس ٍة نخرة فيصلبهما عليها فتحيَي الشجرة و تورق و تونع و يطول فرعها فيقول المرتابون من اهل
وٰليتهما هذا وّللاِ الشرف حقا ً و لقد فزنا بمحبتهما و وٰليتهما و يخبر َمن اخفي نفسه ممن في نفسه
مقياس حبة من محبتهما و وٰليتهما فيحضرونهما و يرونهما و يفتتِنون
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بهما و ينادي منادي المهدي عليه السلم كل َمن احب صاحبي رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و
ضجيعيه فلينفر ْد جانِبا ً فيتجزأ الخلق جزئين احدهما موا ٍل لهما و ٰاٰلخَ ر متبرئ منهما فيعرض المهدي
اوليائهما ۤ
عليه السلم علي ۤ
البراءة منهما فيقولون يا مهدي آل رسول ّللا نحن لمنتبرأ منهما و لسنا نعلم ان
لهما عند ّللا و عندك هذه المنزلة و هذا الذي بدا لنا من فضلهما اَنَتَبَرأ الساعة منهما و قد رأينا منهما ما
رأينا في هذا الوقت من نضارتهما و غضاضتهما و حيوة الشجرة بهما وّللا نبرأ منك و ممن آ َمن بك َو
ۤ
ممن ٰليؤمن بهما و َمن صلبَهما و اخرجهما و فعل بهما ما فعل فيأمر المه ِدي عليه السلم ريحا ً
سوداء
فتهبُّ عليهم فتجعلهم كاعجاز نخل خاوية ثم يأمر بانزالهما فينزٰلن اليه فيحييهما باذن ّللا تعالي و يأمر
ۤ
ور و دَوْ ٍر حتي يقص عليهم قتل هابيل بن
ق باٰلجتماع ثم يَقُصُّ عليهم
الخٰلئ َ
َ
قصص فعالهما في كل َك ٍ
آدم و جمع النار ٰلبراهيم (ع) و طرح يوسف في الجُب و حبس يونس (ع) في الحوت و قتل يحيي
(ع) و صلب عيسي (ع) و عذاب جرجيس (ع) و دانيال (ع) و ضرب سلمن الفارسي و اِشعال النار
علي باب اميرالمؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلم ٰلحراقهم بها و ضرب يد الصديقة
الكبري فاطمة بالسوط و ر ْفس بطنها و اسقاطها ُم َحسِّنا ً و سم الحسن و قتل الحسين عليهم السلم و ذبح
طفالِ ۪ه و بني عمه و انصاره و سبي ذراري رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و اراقة ۤ
اَ ْ
دماء آلمحمد
غشم من ُذ
جور و
ظلم و
(ص) و كل د ٍَم ُسفِك و كل
فرج نُ ِك َح حراما ً و كل ِربا ً و خب ٍ
ٍ
اثم و ٍ
ث و فاحش ٍة و ٍ
ٍ
ٍ
ۤ
عه ِد آدم عليه السلم الي وقت قيام قائمنا عليه السلم كل ذلك يعده عليهما و يلزمهما اياه و يعترفان به ثم
يأمر بهما فيتقَصُّ ( فيقتص ظ ) منهما في ذلك بمظالِم َمن حضر ثم يصلبهما علي الشجرة ثم يأمر ناراً
تخرج من اٰلرض فتحرقهما و الشجرة ثم يأ ُمر ريحا ً
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فتنسفهما في اليم نسفا ً قال المفضل يا سيدي ذلك آخر عذابهما قال هيهات يا مفضل وّللاِ ليردَن و
َّ
يحضرن السيد اٰلكبر محمد رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و الصديق اٰلكبر اميرالمؤمنين و فاطمة و
الحسن و الحسين و اٰلئمة عليهم السلم و كل من محض اٰليمان محضا ً و محض الكفر محضا ً و
ليقتص َّن منهما لجميعهم حتي انهما ليقتٰلن في كل يوم و ليلة الف قتل ٍة و يردان الي ما ۤ
شاء ربهما ثم
يسير المهدي (ع) الي الكوفة و ينزل ما بين الكوفة و النجف و عدة اصحابه في ذلك اليوم ستة و
ۤ
ۤ
النقباء ٰثلثمائة و ثٰلثةعشر نفسا ً قال المفضل يا سيدي كيف
المٰلئكة و مثلها من الجن و
اربعون الفا ً من
ۤ
الزوراء دار الفاسقين في ذلك الوقت قال في لعنة ّللا و سخطه تخربها الفتن و تتركها جم ۤاء
تكون
فالويل لها و لمن بها كل الويل من الرايات الصفر و رايات المغرب و من كلب الجزيرة و من الرايات
العذاب ما نزل ۤ
قريب او بعي ٍد وّللا لينزلن بها من صنوف ٰ
بسائِر اٰلمم المتمردة
التي تسير اليها من كل ۪
ُ
ْ
من اول الدهر الي آخره و لينزلن بها من العذاب ما ٰل عين رأت و ٰل اذن سم َعت بمثله و ٰليكون
طوفان اهلها اٰل بالسيف فالويل لمن اتخذها َمسْكنا ً فان المقيم بها يبقَي في ۤ
شقائِ ۪ه و الخارج منها برحمة
ّللاِ وّللا يا مفضل ليصيرن امرهَا في الدنيا حتي يقال انها هي الدنيا و ان دورهَا و قصورها هي الجنة
و ان ۤ
نسا َءها هي الحور العين و ان ولدانها هم الولدان و ليظنن الناس ان ّللا لميقسم رزق العباد اٰل بها
ۤ
اٰلفتراء علي ّللا و علي رسوله صلي ّللا عليه و آله و الحكم بغير كتابه و من
و ليظهرن فيها من
ۤ
ِّ
ُ
شهادة الزور و شرب الخمور و الفجور و اكل السحت و سفك الدِّماء ما ٰليكون في الدنيا كلها اٰل دونه
ۤ
ثم يخربها ّللا بتلك الفتن و تلك الرايات حتي ليمر عليها ۤ
الزوراء ثم يخرج
المار فيقول ه ٰيهنا كانت
الحسني الفتي الصبيح الذي من نحو الديلم

صفحه ٩٩
ت له فصيح يا آل احمد اجيبوا الملهوف و المنادي من حول الضريح فتجيبُه كنوز
يصيح بصو ٍ
البراذين
نوز ليست من فضة و ٰل من ذهب بل هي رجال ك ُزب ُِر الحديد علي
ِ
بالطالقان كنو ٌز و اي ُك ٍ
الشهب بايديهم الحراب و لميزل يقتل الظلمة حتي يرد الكوفة و قد صفا اكثر اٰلرض فيجعلها له معقٰلً
فيتصل به و باصحابه خبر المهدي عليه السلم و يقولون يا ابن رسول ّللا َمن هذا الذي نزل بساحتِنا
فيقول اخرجوا بنا اليه حتي ننظر ما هو و ما يريد و هو وّللاِ يعلم انه المهدي و انه ليعرفه و لميرد
رجل في
بذلك اٰلمر اٰل ليعرف اصحابه من هو فيخرج الحسني في امر عظيم بين يديه اربعونالف
ٍ
المصاح ُ
ت علي
اعناقهم
ف حتي ينزل بالقرب من المهدي عليه السلم ثم يقول ٰلصحابه انا نحن اهل بي ٍ
ِ
العسكرين فيقول الحسني ان كنتَ
يقفان بين
ي ثم يخرج من معسكره و يخرج المهدي عليه السلم و
هُد ً
ِ
ِ
مهدي المحمد صلي ّللا عليه و آله فاين هراوة جدك رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و خات ُمه و بردتُه و
ۤ
العضباء و بغلته الدلدل و حماره اليعفور و
درعه الفاضل و عمامته السحاب و فرسه اليربوع و ناقته
نجيبه البراق و مصحف اميرالمؤمنين عليه السلم فيخر ُج له ذلك ثم يأخذ الهراوة فيغرسُها في الحجر
الصلد فتورق و لميرد بذلك اٰل ان يُري اصحابه فضل المهدي عليه السلم حتي يبايعوه فيقول الحسني
ّللا اكبر ُم َّد يَدَكَ يا ابن رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله حتي نبايعك فيمد يده فيبايعه و يبايعه ۤ
سائر
العسكر الذي مع الحسني اٰل اربعينالفا ً اصحاب المصاحف المعروفون بالزيدية فانهم يقولون ما هذا اٰل
سحر عظيم فيختلط العسكران فيقبل المهدي عليه السلم علي ۤ
الطائفة المنحرفة في ِعظُهُم و يدعوهم ثٰلثةَ
المصاحف و
ايام فٰليزدادون اٰل طغيانا ً و كفراً فيأمر بقتلهم فَيُ ْقتَلون جميعا ً ثم يقول ٰلصحابه ٰلتأخذوا
ِ
َد ُعوها تكون عليهم حسرة كما بدلُوها و غيروها
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و حرفوها و لميعملوا بما فيها قال المفضل يا موٰلي ثم ماذا يصنع المهدي عليه السلم قال يثور سرايا
علي السفياني الي ِد َمشق فيأخذونه و يذبحونه علي الصخرة ثم يظهرالحسين عليه السلم في
ۤ
ۤ
كربٰلء فيا لك عندها من كرة زهراء
اثنيعشرالف صديق و اثنين و سبعين رجٰلً اصحابه يوم
ۤ
بيضاء ثم يخرج الصديق اٰلكبر اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب عليه السلم و تنصب له القبة بالنجف و
ۤ
بصنعاء و ركن بارض طيبة لكأني انظر الي مصابيحها
يقام اركانها ركن بالنجف و ركن بهجر و ركن
ۤ
ۤ
ْ
ُ
رضع ٍة عما
تشرق في
السماء و اٰلرض كاَضوء من الشمس و القمر فعندها تبلي السرائر و تَذهَ ُل كلُّ ُم ِ
ٰ
ض َع ْ
ت اٰلية  ،ثم يخرج السيد اٰلكبر محمد رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله في انصاره و المهاجرين
اَرْ َ
الرادون عليه و ۤ
الشاكون فيه و ۤ
ص َّدقه و استشهد معه و يحضر مكذبوه و ۤ
القائلون فيه
و من آ َمن به َو َ
حاربَهُ و قاتله حتي يقتص منهم بالحق و يجازَون
انه ساحر و كاهن و مجنون و ناطق عن الهوي و من َ
امام و
امام ٍ
بافعالهم منذ وقت ظهر رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله الي ظهور المهدي عليه السلم مع ٍ
ت و يحق تأويل هذه ٰاٰلية و نُري ُد اَ ْن نَ ُم َّن علي الذين استُضْ ِعفوا في اٰلرض و نجعلَهم ائمة و
ت وق ٍ
وق ٍ
ُ
ي فرعونَ و هامان و جنو َدهُما منهم ما كانوا
نجعلَهم الوارثين و نمكنَ لهم في اٰلرض و ن ِر َ
يحذرون قال المفضل يا سيدي و َمن فرعَوْ ن و هامان قال ابوبكر و عمر قال المفضل يا سيدي و
رسول ّللا و اميرالمؤمنين صلوات ّللا عليهما و آلهما يكونان معه فقال و ٰل بد ان ٰ
يطأ اٰلرض اي وّللا
وراء ۤ
حتي ما ۤ
الحاف الحاف جبل قاف المحيط بالدنيا . ١٢ ،
اي وّللاِ و ما في الظلمات و ما في قعر البحار حتي ٰليبقي موضع قدم اٰل وط ٰئاه و اقاما فيه الدين
الواجب هلل تعالي ثم لكأني يا مفضل انظر الينا معاشر اٰلئمة بين يدي رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله
نشكو اليه ما نزل بنا من اٰلمة بعده و ما نالنا من التكذيب و الرد

صفحه ١٠١
علينا و سبِّنا و لَ ْعنِنا و تخويفنا بالقتل و قصد طواغيتهم الوٰلة ٰلمورهم من دون اٰلمة بترحلنا عن حرم
جدنا ( عن حرمه خل ) الي دار ملكهم و قتلهم ايانا بالسم و الحبس فيبكي رسول ّللا صلي ّللا عليه و
آله و يقول يا بَنِي مانزل بكم اٰل ما نزل بجدكم قبلكم ثم تبتدئ فاطمة عليها السلم و تشكو ما نالها من
ابيبكر و عمر و اخذ فدك منها اليه في مجمع من المهاجرين و اٰلنصار و خطابها له في امر فدك و ما
ۤ
اٰلنبياء ٰلتورث و احتجاجها بقول زكري ۤا و يحيي عليهما السلم و قول عمر هاتي
رد عليها من قوله ان
لك و اخراجها الصحيفة و اخذ ِه اياها منها و نشره لها علي رؤس
اباك كتبَها ِ
ت ان ِ
صحيفتك التي ذكر ِ
ۤ
ۤ
اٰلشهاد من قريش و المهاجرين و اٰلنصار و سائر العرب و تفلِ ۪ه فيها و تمزيقه اياها و بكائها و
ۤ
الرمضاء قد اقلقتها و
رجوعها الي قبر ابيها رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله باكية حزينة تمشي علي
استغاثتها باهلل و بابيها رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و تمثلها بقول رقية بنت صفي :
قد كان بعدك ۤ
انبا ٌء و هنبثَةٌ
تكثر الخطبُ
** * ** لو كنتَ شاهدَها لم ِ
** * ** و اختل قومك فاشهدهم فقد لعبوا ( لَ ِغبُوا خل )
انا فقدناك فَ ْقد اٰلرض وابلَها
ابد ْ
** * ** لما مضيت و حالت دونك التربُ ( الحجبُ خل )
َت رجال لنا فحوي صدورهم
و كل قوم لهم قُربي و منزلة
** * ** عند اٰلله علي اٰلدنين تقتربُ
قد كان جبريل ٰ
** * ** فغاب عنا فكل الخير
باٰليات يونِسُنا
محتجبُ
َ
تَهضمتنا رجال و استُ ِخ َّ
ف بنا
** * ** لما مضيت و حالت بيننا ال ُكثُبُ
** * ** عيناك ما فعلَ ْ
نظر ْ
ت
ت في آلك الصحبُ
يا سيدي يا رسول ّللا لو َ
ُ
** * ** اما اُناسٌ ففازوا بالذي طلبوا
الموت حل بنا
يا ليت قبلك كان
و تقص عليه قصة ابيبكر و انفاد خالد بن الوليد و قنفذ و عمر بن الخطاب
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و جمع الناس ٰلخراج اميرالمؤمنين عليه السلم من بيته الي البيعة في سقيفة بنيساعدة و اشتغال
ۤ
اميرالمؤمنين عليه السلم ۤ
قضاء دينه و انجاز
بنساء رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و جمع القرءان و
ِعداته و هي ثمانونالف درهم باع فيها تليده و طارفه و قضاها عن رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و
قول عمر اخرج يا علي الي ما اجمع عليه المسلمون و اٰل قتلناكَ و قول فضة جارية ( فضة امة
الح ُّ
انص ْفتُم من انفسكم و انصفتموه و
ق له اِ ْن َ
 ،نسخة ) فاطمة ان اميرالمؤمنين عليه السلم مشغول و َ
جمعهم الجزل و الحطب علي الباب ٰلحراق بيت اميرالمؤمنين عليه السلم و فاطمة و الحسن و الحسين
و زينب و امكلثوم و فضة و اضرامهم النار علي الباب و خروج فاطمة عليها السلم اليهم و خطابها لهم
ۤ
من ۤ
الجراءة علي ّللا و رسوله تريد ان تقطع نسله من الدنيا و
وراء الباب و قولها ويحك يا عمر ما هذه
تفنيه و تطفئ نور ّللا و ّللا متم نوره و انتهاره لها و قوله كفي يا فاطمة فليس محمد حاضراً و ٰل
ۤ
ت
علي اٰل كأَح ٍد من المسلمين فاختاري ان شئ ِ
المٰلئكة آتيةٌ باٰلمر و النهي و الزجر من عند ّللا و ما ٌّ
خروجهُ لبيعة ابيبكر او ٰ
احراقكم جميعا ً فقالت و هي باكية اللهم انا نشكو اليك ف ْقد نبيك و رسولك و
َ
ُ
صفيك و ارتداد ا َّمتِ ۪ه علينا و منعهم ايانَا حقنا الذي جعلته لنا في كتابك المنزل علي نبيك المرسل فقال
ۤ
النساء فلميكن ّللا ليجمع لكم النبوة و الخٰلفة و اخذت النار في
ل ٰها عمر د َ۪عي عنك يا فاطمة حمقات
ض ِدها حتي
خشب الباب و ادخال قنفذ يده لعنه ّللا يروم فتح الباب و ضرب عمر لها بالسوط علي ع ُ
صار كالدملج اٰلسود و ر ْك ِل الباب برجله حتي اصاب بطنها و هي حاملة بال ُم َحسِّن لستة اشهر و

خمارها و هي
اسقاطها اياه و هجوم ُع َمر و قُنفذ و خالد بن الوليد و صفقِه خدها حتي بَدا قرطاها تحت
ِ
ۤ
بالبكاء و تقول وا ابتاه وا رسول ّللا ابنتك فاطمة
تجهر
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تكذب و تضرب و يقتل جنين في بطنها و خروج اميرالمؤمنين عليه السلم من داخل الدار ُمحْ مر العين
حاسراً حتي القي ۤ
ت ان ّللا قد بعث
مٰلءه عليها و ضمها الي صدره و قوله لها يا ابنت رسول ّللا قد علم ِ
ت ذلك ٰلابقي
اباك رحمة للعالمين فاهللَ ّللاَ ان تكشفي خمارك و ترفعي ناصيتك فوّللا يا فاطمة لئن فعل ِ
ِ
ّللا علي اٰلرض من يشهد ان محمداً رسول ّللا و ٰل موسي و ٰل عيسي و ٰل ابراهيم و ٰل نوح و ٰل آدم
ۤ
و ٰل ۤدابة تمشي علي اٰلرض و ٰل ۤ
السماء اٰل اهلكه ّللا ثم قال يا ابن خطاب لك الويل من
طائر في
غابر اٰلمة فخرج عمر و خالد بن الوليد
يومك هذا و ما بعده و ما يليه اخرج قبل ان اشهر سيفي فا ُ ْف ۪ني
َ
و قنفذ و عبدالرحمن بن ابيبكر فصاروا خارج الدار و صاح اميرالمؤمنين عليه السلم بفضة يا فضة
النساء فقد ۤ
ۤ
جاءها المخاض من الرفسة و ردة الباب فاسقطت ُم َحسِّنا ً عليه
موٰلتك فاقبلي منها ما تقبله
السلم فقال اميرالمؤمنين عليه السلم فانه ٰلحق بجده رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله فيشكو اليه و حمل
اميرالمؤمنين عليه السلم لها في سواد الليل و الحسن و الحسين و زينب و امكلثوم الي دور المهاجرين
و اٰلنصار يذكرهم ّللا و رسوله و عهده الذي بايعوا ّللا و رسوله و بايعوه عليه في اربعة مواطن في
حيوة رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و تسليمهم عليه بامرة المؤمنين في جميعها فكلٌّ ي ِعده بالنصر في
المقبل فاذا اصبح قعد جميعهم عنه ثم يشكو اليه اميرالمؤمنين عليه السلم المحن العظيمة التي
يومه
ِ
ۤ
امتحن بها بعده و قوله لقد كانت قصتي مثل قصة هرون مع بنياسرائيل و قولي كقوله لموسي يا ابن ا ِّم
ۤ
ُ
فصبرت
اٰلعداء و ٰلتجعلني مع القوم الظالمين
ان القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني فٰلتشمت بي
محتسبا ً و سل ُ
مت راضيا ً و كانت الحجة عليهم في خٰلفي و نقضهم عهدي الذي عاهدتهم عليه يا رسول
ُ
احتملت يا رسول ّللا ما لميحتمل وصي نبي من
ّللا (ص) و
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اٰلوصياء من ۤ
ۤ
ۤ
سائر اٰلمم حتي قتلوني بضربة عبدالرحمن بن ملجم لعنهم ّللا و كان ّللا الرقيب
سائِر
عليهم في نقضهم بي َعتي و خروج طلحة و الزبير بعايشة الي مكة يظهران الحج و العمرة و سيرهم بها
الي البصرة و خروجي اليهم و تذكيري لهم ّللا و اياك و ما جئتَ به يا رسول ّللا فلميرجعا حتي
نصرني ّللا عليهما حتي اهرقت ۤ
دماء عشرين الفا ً من المسلمين و قطعت سبعون كفا ً علي زمام الجمل
ُ
فمالقيت في غزواتك يا رسول ّللا و بعدك اصعب منه يوما ً ابداً لقد كان اصعب الحروب التي لقيتُها و
ُ
فصبرت كما ادبَني ّللاُ بما ادبك به يا رسول ّللا في قوله عز و جل فاصبر كما صبر
اهولها و اعظمها
ٰ
اولوا العزم من الرسل و قوله و اصبر و ما صبرك اٰل باهلل و ح َّ
ق وّللاِ يا رسول ّللا تأويل اٰلية التي
انزلها ّللا في من بعدك في قوله و ما محمد اٰل رسول قد خلَ ْ
ت من قبله الرسل افائن مات او قتل انقلبتم
علي اعقابكم و من ينقلب علي عقبيه فلنيضر ّللا شيئا ً و سيجزي ّللا الشاكرين و يقوم الحسن عليه
السلم الي جده صلي ّللا عليه و آله فيقول يا جداه ُ
كنت مع اميرالمؤمنين عليه السلم في دار هجرته
بالكوفة حتي استشهد بضربة عبدالرحمن بن ملجم لعنه ّللا فوصاني بما وصيتَه يا جداه و بلغ اللعين
مقاتل فامر بالقبض علي
معوية قتل ابي فانفذ الدعي اللعين زياداً الي الكوفة في مائةالف و خمسينالفَ
ٍ
و علي اخي الحسين و ۤ
سائر اخواني و اهل بيتي و شيعتنا و موالينا و ان يأخذ علينا البيعة لمعوية فمن
ُ
ُ
ُ
فدخلت
خرجت من داري
علمت ذلك من فعل معوية
ضرب عنقه و سير الي معوية رأسه فلما
يأبَي منا
َ
اثنيت عليه و ُ
ُ
ُ
ُ
قلت ايها الناس عفت
فحمدت ّللاَ و
رقيت ال ِمنبر و اجتمع الناس
جامع الكوفة للصلوة و

الديار و محيت ٰاٰلثار و قل اٰلصطبار و ٰل قرار علي همزات الشياطين و حكم ۤ
الخائنين الساعة وّللا
صحت البراهين
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و تفصلت ٰاٰليات و بانت المشكٰلت و لقد كنا نتوقع تمام هذه ٰاٰلية بتأويلها قال ّللا عز و جل و ما
محمد اٰل رسول قد خلت من قبله الرسل اَفأِن مات او قتل انقلبتم علي اعقابكم و من ينقلب علي عقبيه
فلنيضر ّللا شيئا ً و سيجزي ّللا الشاكرين و لقد مات وّللا جدي رسول ّللا و قتل ابي عليهما السٰلم و
ۤ
عمياء
الناس و نعق ناعق الفِ ْتنة و خالفتم السنة فيا لها من فتن ٍة صم ۤاء
صاح الوسواس الخناس في قلوب
ِ
ٰلتسمع لداعيها و ٰليجاب مناديها و ٰليخالف واليها ظهرت كلمة النفاق و سيرت رايات اهل الشقاق و
تكالبت جيوش اهل المراق من الشام و العراق هلموا رحمكم ّللا الي اٰلفتتاح و النور الوضاح و العلم
الجحْ جاح و النور الذي ٰليطفأ و الحق الذي ٰليخفي ايها الناس تيقظوا من رقدة الغفلة و من تكاثيف (
َ
تكانيف خ ) الظلمة فو الذي فلق الحبة و برأ النسمة و تردي بالعظمة لئن قام الي منكم عصبة بقلوب
بالسيف قدما ً قدما ً و ٰلصبغَن
صافية و نيات مخلصة ٰليكون فيها َشوب نفاق و ٰل نية افتراق ٰلُجاهدن
ِ
من السيوف جوانبها و من الرماح اطرافها و من الخيل سبابكها ( سنابكها ظ ) فتكلموا رحمكم ّللا
فكأَنما الجموا بلجام الصمت عن اجابة الدعوة اٰل عشرون رجٰلً فانهم قاموا الي فقالوا يا ابن رسول ّللا
ٰلنملك اٰل انفسنا و سيوفنا فها نحن بين يديك ٰلمرك ۤ
طائعون و عن رأيك صادرون فمرنا بما شئتَ
ِ
ُ
فقلت لي اسوة بجدي رسول ّللاِ صلي ّللاُ عليه و آله حين عبد
فنظرت يمنة و يسرة فلمار احداً غيرهم
ّللا سراً و هو يومئ ٍذ في تسعة و ثٰلثين رجٰلً فلما اكمل ّللا له اٰلربعين صار في عدة و اظهر امر ّللا
ۤ
ُ
ُ
ُ
دعوت و
فقلت اللهم اني قد
السماء
جاهدت في ّللا حق جهاده ثم رفعت رأسي نحو
فلو كان معي عدتهم
ُ
ُ
امرت و نهيت و كانوا من اجابة الداعي غافلين و عن نصرته قاعدين و عن طاعته مقصرين
انذرت و
ۤ
و ٰلعدائه ناصرين اللهم فانزل عليهم رجزَك و بأسك و عذابك الذي ٰليرد عن القوم
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خرجت من الكوفة راحٰلً الي المدينة ۤ
ُ
ُ
فجاؤني يقولون ان معوية اسري سراياه الي
نزلت ثم
الظالمين و
ۤ
اٰلنبار و الكوفة و شن غاراته علي المسلمين و قتل من لميقاتله و قتل النساء و اٰلطفال فاعلمتهم انهم ٰل
ۤ
ُ
فانفذت معهم رجاٰلً و جيوشا ً و عرفتهم انهم يستجيبون لمعوية و ينقضون عهدي و بيعتي
وفاء لهم
فلميكن اٰل ما ُ
قلت لهم و اخبرتهم ثم يقوم الحسين عليه السلم مخضبا ً بدمه هو و جميع من قتل معه فاذا
رءاه رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله بكي و بكي اهل السموات و اٰلرض ۤ
لبكائه و تصرخ فاطمة عليها
السلم فتزلزل اٰلرض و من عليها و يقف اميرالمؤمنين و الحسن عليهما السلم عن يمينه و فاطمة عن
شماله و يقبل الحسين عليه السلم فيضمه رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله الي صدره و يقول يا حسين
فديتُك قرت عيناكَ و عيناي فيك و عن يمين الحسين عليه السلم حمزة اسد ّللا في ارضه و عن شماله
جعفر بن ابيطالب الطيار َو يأْتي ُم َحسِّن تحمله خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت اسد ام اميرالمؤمنين و
هن صارخات و امه فاطمة تقول هذا يومكم الذي كنتم توعدون اليوم تجد كل نفس ما عملت من خير
محضراً و ما عملت من ۤ
سوء تود لو ان بينها و بينه امداً بعيداً قال و بكي الصادق عليه السلم حتي
اخضلت لحيته بالدموع ثم قال ٰلقرت عين ٰلتبكي عند هذا الذكر قال و بكي المفضل ۤ
بكا ًء طويٰلً ثم قال
يا موٰلي ما في الدموع يا موٰلي فقال ما ٰليحصي اذا كان من محق ثم قال المفضل يا موٰلي ما تقول
ب قتلت قال يا مفضل و الموءودة وّللا ُم َحسِّن ٰلنه منا ٰل
في قوله تعالي و اذا الموءودة ُسئِلت بأَي ذن ٍ
غير فمن قال غير هذا فكذبوه قال المفضل يا موٰلي ثم ماذا قال الصادق عليه السلم تقُوم فاطمةُ ُ
بنت

رسول ّللاِ (ص) صلوات ّللا عليها فتقول اللهم اَ ْن ِج ْز َو ْعدَك و موعدك لي فيمن ظلمني و غصبني و
ِ
ۤ
ضربني و جرَّعني ثكل اوٰلدي فتبكيها مٰلئكة
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واء و من في الدنيا و من تحت اطباق الثري ۤ
السموات السبع و حملة العرش و سكان اله ۤ
صائحين
صارخين الي ّللا تعالي فٰليبقي احد ممن قاتَلنا و ظلَمنا و رضي بما جري علينا اٰل قُتِل في ذلك اليوم
الف قتل ٍة دون من قتل في سبيل ّللا فانه ٰليذوق الموت و هو كما قال عز و جل و ٰلتحسبن الذين قتلوا
في سبيل ّللا امواتا ً بل ۤ
احياء عند ربهم يُرزَقون فرحين بما آت ٰيهم ّللا من فضله و يستبشرون بالذين
ٌ
خوف عليهم و ٰل هُم يحزنون قال المفضل يا موٰلي ان من شيْعتِكم َمن
لميلحقوا بهم من خلفهم اَٰل
ۤ
ٰليقول برجعتكم فقال عليه السلم اماسمعوا قول جدنا رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و نحن سائر اٰلئمة
نقول و لنذيقنهم من العذاب اٰلدني دون العذاب اٰلكبر قال الصادق عليه السلم العذاب اٰلدني عذاب
الرجعة و العذاب اٰلكبر عذاب يوم القيمة الذي فيه تبدل اٰلرض غير اٰلرض و السموات و برزوا هلل
الواحد القهار قال المفضل يا موٰلي فامانتكم باهلل عند شيعتكم و نحن نعلم انكم اختيا ُر ّللا في قوله نرفع
ت من ۤ
نشاء و قوله ّللا اعلم حيث يجعل رسالته و قوله ان ّللا اصطفي آدم و نوحا ً و آل ابراهيم و
درجا ٍ
آل عمران علي العالمين ذرية بعضُها من بعض و ّللا سميع عليم قال الصادق (ع) يا مفضل فاين نحن
عن هذه ٰاٰلية قال المفضل قول ّللا ان اولي الناس بابراهيم للذين اتبعوه و هذا النبي و الذين آمنوا و ّللا
ولي المؤمنين و قوله ملة ابيكم ابراهيم هو سم ٰيكم المسلمين و قوله عن ابراهيم و اجنبني و بَنِي ان نعبد
اٰلصنام و قد علمنا ان رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السلم ماعبدا صنما ً و َٰل
عين و قوله و ا ِذ ابتلي ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس
وثنا ً و ٰلاشركا باهلل طرفة ٍ
عهدي الظالمين و العهد عهد اٰلمامة ٰليناله ظالم قال يا مفضل و ما
اماما ً قال و من ذريتي قال ٰلينال
َ
علمك بان الظالم ٰلينال عهد اٰلمامة
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قال المفضل يا موٰلي ٰلتمت َِح ۪ني بما ٰل طاقةَ لي به و ٰلتختبرني و ٰلتبتليني ( ٰلتبتلني ظ ) فمن علمكم
ُ
ُ
اخذت قال الصادق عليه السلم صدقتَ يا مفضل و لوٰل اعترافك بنعمة ّللا
علمت و من فضل ّللا عليكم
عليك في ذلك لماكنتَ هكذا فاين يا مفضل ٰاٰليات من القرءان في ان الكافر ظالم قال نعم يا موٰلي قوله
للناس
تعالي و الكافرون هم الظالمون و الكافرون هم الفاسقون و من كفر و فسق و ظلم لميجعله ّللا
ِ
اماما ً قال الصادق عليه السلم احسنتَ يا مفضل فمن اين قلتَ برجعتنا و مقصرةُ شيعتِنا تقول معني
الرجعة ان يرد ّللا الينا ملك الدنيا و ان يجعله للمهدي ويحهم متَي ُسلِبنا الملك حتي يرد علينا قال
المفضل ٰل وّللاِ ماسُلبتموه و ٰلتُسلبونه ٰلنه ملك النبوة و الرسالة و الوصية و اٰلمامة قال الصادق عليه
السلم يا مفضل لو تدبر القرءان شيعتنا لماشكوا في فضلنا اماسمعوا قوله عز و جل و نريد ان نمن علي
الذين استضعفوا في اٰلرض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين و نمكن لهم في اٰلرض و نري فرعون
و هامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون وّللا يا مفضل ان تنزيل هذه ٰاٰلية في بني ۤ
اسرائيل و تأويلها
فينا و ان فرعون و هامان تيم و عدي اقول ثم استطرد المفضل الكٰلم و السؤال في النكاح ۤ
الدائم و
التمتع و ذكر كثير من احكامهما الي ان قال الصادق عليه السلم ثم يقوم جدي علي بن الحسين و ابي
فيشكوان الي ج ِدهما ما فُ ِعل بهما ثم اقو ُم انا فاشكو الي جدي رسول ّللا صلي ّللا
الباقر عليهما السلم
ِ
عليه ما فعل المنصور بي ثم يقوم ابني موسي فيشكو الي جده رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله ما فعل به
الرشيد ثم يقوم علي بن موسي فيشكو الي جده رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله ما فعل به المأمون ثم

يقوم محمد بن علي فيشكو الي جده رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله ما فعل به المأمون ثم يقوم علي بن
محمد فيشكو الي جده رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله
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ما فعل به المتوكل ثم يقوم الحسن ابن علي فيشكو الي جده رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله ما فعل به
المعتز ثم يقوم المهدي سمي جده رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و عليه قميص رسول ّللا (ص)
ۤ
ْ
المٰلئكة تحفه حتي يقف بين يدي
كسرت َرباعيته و
مضرجا ً بدم رسول ّللا (ص) يوم شج جبينه و
نصصْ تَ علي خل ) و دللتَ علي و نسبتَني و
وصفت َ۪ني ( َ
رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله فيقول يا جداه َ
سميتني و كنيتَني فجحدتني اٰلمة و تمردت و قالت ما ُولِد و ٰلكان و اين هو و متي كان و اني يكون و
ُ
فصبرت
قد مات و لميُ ْعقِب و لو كان صحيحا ً مااخره ّللا تعالي الي هذا الوقت المعلوم
محتسبا ً و قد اَ ِذنَ
ِ
ّللا لي فيها ( و قد اذن ّللا لي بامره فيها خل ) باذنه يا جداه فيقول رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله الحمد
نشاء فنعم اجر العاملين و يقول ۤ
حيث ۤ
ُ
جاء نص ُر
هلل الذي صدقنا وعده و اورثنا اٰلرض نتبوء من الجنة
ّللا و الفتح و ح َّ
ق قول ّللا سبحانه و تعالي هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي
الدين كله و لو كرهَ المشركون و يقرأ انا فتحنا لك فتحا ً مبينا ً ليغفر لك ّللا ما تقدم من ذنبك و ما تأَخر و
يتم نعمته عليك و يهديك صراطا ً مستقيما ً و ينصرك ّللا نصراً عزيزاً فقال المفضل يا موٰلي اي ذنب
كان لرسول ّللا صلي ّللا عليه و آله فقال الصادق عليه السلم يا مفضل ان رسول ّللا صلي ّللا عليه و
ۤ
اٰلوصياء ما تقدم منها و ما تأخر الي يوم القيمة و
آله قال اللهم حملني ذنوب شيعة اخي َو اوٰلدي
ۤ
ٰلتفضحني بين النبيين و المرسلين في شيعتنا فحمله ّللا اياها و غفر َجمي َعها قال فبكي ُ
ت بكا ًء طويٰلً و
ُ
قلت يا سيدي هذا بفضل ّللا علينا فيكم قال الصادق عليه السلم ما هو اٰل انت و امثالك بلي يا مفضل
ٰلتحدث بهذا الحديث اصحاب الرخص من شيعتنا فيتكلون علي هذا الفضل و يتركون العمل فٰلنغني
عنهم من ّللا شيئا ً ٰلنا كما قال ّللا تعالي فينا ٰليشفعون
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اٰل لمن ارتضي و هم من خشيته مشفقون قال المفضل يا موٰلي فقوله ليظهره علي الدين كله ماكان
رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله ظهر علي الدين كله قال يا مفضل لو كان رسول ّللا صلي ّللا عليه و
آله ظهر علي الدين كله ماكانت مجوسية و ٰل يهودية و ٰل نصرانية و ٰل صابئية و ٰل فرقة و ٰل خٰلف
و ٰل شك و ٰل شرك و ٰل عبدة اصنام و ٰل اوثان و ٰل الٰلت و ٰل العزي و ٰل عبدة الشمس و القمر و ٰل
النجوم و ٰل النار و ٰل الحجارة و انما قوله ليظهره علي الدين كله في هذا اليوم و هذا المهدي و هذه
الرجعة و هي قوله و قاتلوهم حتي ٰلتكون فتنة و يكون الدين كله هلل قال المفضل اشهد انكم من علم ّللا
علمتم و بسلطانه و بقدرته قدرتم و بحكمه نطقتم و بامره تعملون ثم قال الصادق عليه السلم ثم يعود
لسماء بها جراداً من ذهب كما امطره في بني ۤ
المهدي علي الكوفة و تمطر ا ۤ
اسرائيل علي ايوب و يقسم
جوهرها قال المفضل يا موٰلي من مات من شيعتكم
علي اصحابه كنوز اٰلرض من تبرها و لُ َجينها و
ِ
و عليه دين ٰلخوانه و ٰلضداده كيف يكون قال الصادق عليه السلم اول ما يبتدئ المهدي عليه السلم ان
ينادي في جميع العالم اٰل من له عند اح ٍد من شيعتِنا دَين فليذكره حتي ترد ( يؤدي ظ ) الشومة (
الثومة ظ ) و الخردلة فضٰلً عن القناطير المقنطرة من الذهب و الفضة و اٰلمٰلك فيوفيه
اياه قال المفضل يا موٰلي ثم ماذا يكون قال يأتي ۤ
القائم عليه السلم بعد ان يطأ شرق اٰلرض و غربها
الكوفة و مسجدها و يهدم المسجد الذي بناه يزيد بن معوية لعنهما ّللا لما قتل الحسين بن علي عليهما
السلم و مسجد ليس هلل ملعون ملعون من بناه قال المفضل يا موٰلي فكم تكون مدة ملكه عليه السلم فقال

قال ّللا عز و جل فمنهم شقي و سعيد فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق خالدين فيها ما
دامت السموات و اٰلرض اٰل ما ۤ
شاء ربك ان ربك فعال لما يريد و اما
صفحه ١١١
الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات و اٰلرض اٰل ما ش ۤاء ربك ۤ
عطاء غير مجذوذ و
المجذوذ المقطوع اي ۤ
عطاء غير مقطوع عنهم بل هو ۤدائم ابداً و ملك ٰلينفد و حكم ٰلينقطع و امر
ٰليبطل اٰل باختيار ّللا و مشيته و ارادته التي ٰليعلمها اٰل هو ثم يوم القيمة و ما وصفه ّللا عز و جل
في كتابه و الحمد هلل رب العالمين و صلي ّللا علي خير خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين و سلم
تسليما ً كثيراً ،
اقول ٰلينافي هذا ما قدمناه ٰلن ذكره (ع) هذا في جواب سؤال المفضل عن مدة ملكه عليه السلم يراد
منه ملكه الثاني بعد رجعته ٰلن اٰلول قد تقدم بعض اٰلحاديث بانه سبع او تسع او تسععشرة سنة او
غير ذلك كما تقدم فراجع و انما قلنا هذا لما ثبت عنهم عليهم السلم ان لكل مؤمن ميتة و قتلة و هو عليه
السلم اذا ظهر ملك سبع سنين كل سنة بقدر عشر سنين ثم يقتل و يمكث ما ۤ
شاء ّللا ثم يرجع و يكون
ملكه هذا الي ما قبل نفخ الصور نفخة الصعق اربعين يوما ً كما ذكرنا سابقا ً و انما وصف ملكه بالدوام
المؤبد مع انه من الظاهر اذا رفعهم ّللا قبل نفخة الصعق انقضت مدة ملكهم في الدنيا و بعد اربعين
ۤ
الخٰلئق في قدر ما كانوا من المدد ثم يمكث الكون راكداً
يوما ً ينفخ اسرافيل نفخة الصعق و تفني
ۤ
اربعمائة سنة ثم يبعث ّللا اسرافيل و ينفخ في الصور نفخة النشور يوم القيمة ٰلن ملكه و ملك آبائه
ق ابد ٰاٰلبدين ٰليخرج عنهم ابداً ٰلنهم موجودون ٰليجري عليهم ما يجري
عليهم السلم في الحقيقة با ٍ
علي من سواهم و انما يرفعهم ّللا اليه و يكسر هذا الوجو َد لهم و يصفيه لهم و يصوغه لهم فهم مالكون
لما ملكهم ربهم في حال وجود الملك مصوغا ً صيغةً تحتمل الفساد كما في دار التكليف و في حال كسره
و تصفيته لهم كما في البرزخ و في حال صوغه الصيغةَ التي ٰلتحتمل الفساد و ۤ
بقائه
صفحه ١١2
لهم كما في ٰاٰلخرة فٰليكونون باهلل تعالي فاقدين لما وجدوا باهللِ ابداً فافهم .
و اعلم انه يكون قبل خروج الحجة عليه السلم عٰلمات منها محتوم و منها غير محتوم و ما ذكرناه
سابقا ً عٰلمات تقع في سنة قيامه عليه السلم و انا اذكر بعضا ً منها ليكون هذا الشرح مشتمٰلً علي كثير
من احوال ما يتعلق بقيامه عليه السلم و احوال رجعتهم عليهم السلم و هي كثيرة ٰلتكاد تحصي و
المصرح به في احاديثهم انه من العٰلمات اقل مما اشاروا اليه انه من العٰلمات و لكن اشير لك الي ما
اشارُوا اليه مجمٰلً اعلم ان قيامهم و رجعتهم صلي ّللا عليهم هي الساعة و هي القيامة الصغري قال ّللا
ۤ
السماء بدخان مبين يغشي الناس هذا عذاب اليم ربنا اكشف عنا العذاب انا
تعاليفارتقب يوم تأتي
َ
مؤمنون ٰاٰليات  ،هذا من عٰلمات القيامة الصغري المشار اليها و قوله تعالييوم نبطش البطشة الكبري
ۤ
العوام فكل واقعة جرت كلية او جزئية و كل حادثة و ملحمة
انا منتقمون هذه هي القيمة المعروفة عند
ُ
مما كان و مما يحدث فهو من عٰلمات قيامهم و رجعتهم عليهم السلم و قد اشرت الي شيء من ذلك في
رثيت بها الحسين عليه السلم ُ
ُ
قلت في آخرها في خطاب بنيامية و ما فعلوا به عليه السلم و باهله
قصيدة
ُ
و اصحابه قلت :
** * ** فَ َذا اليهم بحكم ّللاِ مع ُدو ُل
ان لِنتُ ُم ( نلتم ظ ) منهُ ُم ما ٰليَ ِحلُّ لكم
دابرك ْم ما فيه تعذي ُل
و كان ذلك من اشراط ملك ِه ِم
** * ** و قطع ِ
ً
ً
و اما ( ما ظ ) ذكروه عليهم السلم في احاديثهم صريحا فكثير منه ما ذكرنا سابقا و منه اختٰلف

بنيالعباس في ملك الدنيا و خسْف بالمشرق و خسف بالمغرب خسف قرية بالشام تسمي بالجامية و
ۤ
بالبيداء كما ذكر في حديث المفضل و ركود الشمس من عند الزوال الي اوسط اوقات العصر و
خسْف
طلوعها
صفحه ١١3
من المغرب و قتل نفس زكية بظهر الكوفة في سبعين من الصالحين و هدم ۤ
حائط المسجد ( سور
الكوفة خل ) و اقبال رايات سود من ناحية خراسان و خروج اليماني و ظهور المغربي بمصر و تملكه
ۤ
ۤ
يضيء القمر
يضيء كما
الشامات و نزول الترك الجزيرة و نزول الروم الرملة و طلوع نَجم بالمشرق
ۤ
السماء و تنتشر في آفاقها و نار تظهر بالمشرق
و ينعطف حتي تكاد يلتقي طرفاه و حمرة تظهر في
طوٰلً و تبقي في الجو ثٰلثة ايام او سبعة ايام و خلع العرب اعنتها َو تملكها البٰلد و خروجها علي
سلطان العجم و قتل اهل مصر اميرهم و خراب الشام و اختٰلف ثٰلث رايات راية االصهب و راية

االبقع و راية السفياني و في رواية بريد العجلي عن ابيجعفر عليه السلم قلتُ ما االصهب قال االبقع
قلتُ ما االبقع قال االبرص . ١٢،

فيه و دخول رايات قيس و العرب الي مصر و رايات كندة الي خراسان و ورو ُد خيل من قبل المغرب
نحوها و تنشق الفرات حتي يدخل ۤ
حتي تربط ۤ
الماء ازقة
بفناء الحيرة و اقبال رايات سود من المشرق َ
ب كلهم يدعي اٰلمامة
الكوفة و خروج ستين كذابا ً كلهم يدعي النبوة و خروج اثنيعشر من آل ابيطال ٍ
ۤ
جلوجاء و خانقين و عقد الجسر مما يلي
لنفسه و احراق رجل عظيم القدر من شيعة بنيالعباس بين
ۤ
سوداء بها في اول النهار و زلزلة حتي ينخسف كثير منها و خوف
الكرخ بمدينة بغداد و ارتفاع ريح
يشمل اهل العراق و موت ذريع و نقص من اٰلموال و اٰلنفس و الثمرات و جراد يظهر في اوانه و في
غير اوانه حتي يأتي علي الزرع و الغٰلت و قلة َريع لما تزرعه الناس و اختٰلف صنفين من العجم و
سفك ۤ
دماء كثيرة فيما بينهم و خروج العبيد عن طاعة ساداتهم و قتل مواليهم و مسخ القوم ( و مسخ
خنازير و غلبة العبيد علي بٰلد السادات و موت احمر
قوم ظ ) من اهل البدع حتي يصيروا قردة و
َ
بالسيف و موت
صفحه ١١4
ابيض بالطاعون و عن ابيبصير و محمد بن مسلم قاٰل سمعنا اباعبدّللا عليه السلم يقول ٰليكون هذا
اٰلمر حتي يذهب ثُلُثَا الناس فقلنا له فاذا ذهب ثلثا الناس فما يبقي قال اماترضون ان تكونوا الثلث الباقي
،
اقول قد وردت اخبار عنهم عليهم السلم بالموت اٰلحمر و الموت اٰلبيض حتي يهلك اكثر الناس و
المراد بهذا الهٰلك الموت المعلوم و هذا الحديث يحتمل ان المراد بذهاب الناس فيه من الموت الموت
المعلوم فيكون قوله اماترضون ان تكونوا الثلث الباقي يحتمل انه تسلية لشيعته اوْ انهم حيث كانوا ممن
محض اٰليمان محضا ً يرجعون او حيث انهم مستقيمون علي الطريقة يجتنبون الفتن و يلزمون بيوتهم
فيسلمون اوْ ان ّللا سبحانه يدفع عنهم لنصرة الحجة عليه السلم اوْ انه يريد به اناسا ً مخصوصين او
علي حذف حرف الجر اي من الثلث الباقي و ما اشبه ذلك و هذه الوجوه و ان كانت بعيدة من ظاهر
الحديث ٰلكنها ليست بعيدة من احد السبعين الوجه كما هو شأنهم عليهم السلم في اراداتهم من كٰلمهم و
يحتمل هذا الحديث ان يراد بذهاب الناس هٰلك دينهم و فسادهم في معتقداتهم و ٰليراد منه ما يراد من
ۤ
اٰلبتٰلء فهم الثلث
اٰلخبار اٰلُخر و شيعته ٰليضرهم ما يجري في ذلك الزمان من الفتن و اٰلمتحان و
الباقي علي الحق و صحة اٰلعتقاد في انتظار الفرج و هذا اظهر و اقرب من ظاهر الحديث و في غيبة

النعماني عن جابر الجعفي قال سألت اباجعفر محمد بن علي عليهما السلم عن قول ّللا تعالي و لنبلونكم
ب َش ْيء من الخوف و الجوع فقال يا جابر ذلك خاص و عام فاما ۤ
الخاص من الجوع فبالكوفة يخص ّللا
به ۤ
اعداء آلمحمد فيهلكهم و اما العام فبالشام يصيبهم خوف و جوع مااصابهم به قط و اما الجوع فقبل
القائم عليه السلم و اما الخوف فبعد قيام ۤ
قيام ۤ
القائم صلوات ّللا عليه
صفحه ١١٥
و اعلم ان العٰلمات المذكورة في الروايات كثيرة جداً و نحن نقتصر علي ما ذكرنا و هيهنا خبر روي
في جامعاٰلخبار عن النبي صلي ّللا عليه و آله من مشكٰلت اٰلخبار فيحمل علي حكم ۤ
البداء اوْ ان العد َد
يراد به معني غير ما يعرف كجعل ٰاٰلحاد عشرات او اقل او علي عد الزبر و البينات مربعا ً او مكعبا ً
ضارُب كعد العشر مائةً و العشرين اربعمائة و الثٰلثين تسعمائة او غير ذلك من هذا
او علي حكم التَّ َ
النوع او ان ۤ
ت معلوم عندهم عليهم السلم كأَن يريد بالست المائة بعد اٰللف او بعد
ابتداء العدد من وق ٍ
ۤ
اٰلقتضاء و ذلك ٰلينافيه تغيره بحكم
اٰللفين او بعد الثٰلثة ٰاٰلٰلف و ما اشبه ذلك او يكون توقيتا ً لحكم
ت و غيرها من اٰلسباب السفلية او العلوية كاٰلوضاع الفلكية
الوضع كحصول حوادث و مٰلحم و دعوا ٍ
ۤ
اقتران العلويات و تسبيحات المدبرات و ما اشبه ذلك و ّللا سبحانه و نبيه و اوصياؤه عليه و
من نحو
ِ
عليهم السلم اعلم و هو انه روي عن النبي صلي ّللا عليه و آله ان في العشر بعد ستمائة الخروج و
ۤ
العلماء ٰليبقي الرجل بعد الرجل و
القتل و يمتلي اٰلرض ظلما ً و جوراً و في العشرين بعدها يقع موت
في الثٰلثين ينقص النيل و الفرات حتي ٰليزر َع الناس علي شطهما و في اٰلربعين بعدها يمطر السماءۤ
الحجر كامثال البيض فهلك ۤ
البهائم فيها و في الخمسين بعدها يسلط عليهم السباع و في الستين تنكسف
الشمس فيموت نصف الجن و اٰلنس و في السبعين بعدها ٰليولد المؤمن من المؤمن و في الثمانين
ۤ
النساء كالبهم و في التسعين بعدها تخرج ۤدابة اٰلرض و معها عصي آدم و خاتم سليمن و
بعدها تصير
ۤ
ۤ
في السبعمائة تطلع الشمس سوداء مظلمة و ٰلتسئلوا عما وراءها و في خبر آخر و في سنة ثمانين و
سبال مثل الرجال تأتي من الصعيد في مأت َْيالف عنان و
سبعمائة تظهر امرأة يقال لها سعيدة مع لحي ٍة و
ٍ
تسير
صفحه ١١٦
الي العراق و هذه قصة طويلة عظيمة و في سنة سبع و ثمانين و سبعمائة يظهر من الروم رجل يقال
ب الف فارس
َلم قنطارية صليبٌ تحت كل صلي ٍ
له المزيد في سبعمائة قنطارية و هي علَم علي كل ع ٍ
افرنجي و نصراني و هذه قصة عظيمة طويلة و في زمانه يخرج اليهم رجل من مكة يقال له سفيان بن
حرب و في خبر آخر من وقت خروجه الي ظهور ۤقائم آلمحمد (ص) ثمان اشهر ٰلتكون زيادة يوم و
ٰل نقصان اقول و هذا الحديث مقطوع مرسل و كتاب جامعاٰلخبار الذي نقلت منه هذه اٰلخبار قد
ۤ
ً
الوسائل منها شيئا و
استثناه الشيخ محمد بن الحسن الحر رحمه ّللا مع ما استثني من الكتب فلمينقل في
قال هذه كتب غير معتمد عليها لعدم ثبوت اسانيدها و عدم العلم بثبوت مؤلفيها الخ كٰلمه و علي تقدير
صحتها ۤ
فقائله اعلم بما قال ٰلنه ٰلينطق عن الهوي ان هو اٰل وحي يوحي صلي ّللا علي محمد و آله و
يحمل علي نحو ما ذكرنا او بعضها او غير ذلك و حيث ثبت بما سمعتَ و ما لمتسمع قيامهم و
رجوعهم الي الدنيا و ثبتَ بما تقد َم و غيره من عدم اٰلطٰلع علي وقت القيام و الرجوع لغير الملك
ْال َعٰلم و انما لذلك الوقت عٰلمات و ۤ
دٰلئل حتي قال اميرالمؤمنين عليه السلم حين سئل عن ذلك ما
المسئول باعلم من ۤ
السائل و انما هي عٰلمات و ۤ
دٰلئل و الحجةُ عليه السلم ٰليعلم متي يقوم و انما يعرف
ذلك اذا ۤ
كافر مؤمنا ً فاذا كان
ب
جاء الوقت ا ْن َس َّل ذوالفقار من غ ْم ِد ۪ه و نظر في اٰلصٰلب فلمير في صل ِ
ٍ

كذلك ظهر و عن الصادق عليه السلم انه ُسئِل الميكن علي عليه السلم قويا ً في بدنه قويا ً في امر ّللاِ فقال
بلي قيل فما يمنعه ان يدفع او يمنع قال (ع) سألتَ فافهم الجواب منع عليا ً عليه السلم من ذلك آية في
كتاب ّللا ( من كتاب ّللا ن ) عز و جل فقيل و اي آية فقرأ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ً اليما ً
انه كان هللِ عز و جل ۤ
ودائع
صفحه ١١7
مؤمنون في اصٰلب قوم كافرين و منافقين فلميكن علي عليه السلم ليقتل ٰاٰل ۤباء حتي تخرج ال ۤ
ودائع فلما
خرجت ظهر علي من ظهر و قتله و كذلك ۤقائمنا اهل البيت لنيظهر ابداً حتي تخرج ۤ
ودائع ّللا فاذا
خرجت يظهر علي من يظهر فيقتله ه  ،فان قلتَ ان اٰلمام عليه السلم يعلم فيما وصل اليه عن النبي
صلي ّللا عليه و آله و في ليالي القدر و في الوقت بعد الوقت و ما تضمنت الواح الموجودات و ما
ۤ
الودائع و آجال نزولها
اشتمل عليه القرءان الذي فيه تفصيل كل شيء ما كتب في اٰللواح من آجال هذه
امام مبين  ،قلنا قد ذكرنا
في اٰلصٰلب و خروجها منها و هو قوله تعالي و كل شيء احصيناه في ٍ
مراراً في مواض َع متعدد ٍة من هذا الشرح و غيره انهم عليهم السلم ٰليعلمون الغيب بمعني ان كل ما
اطلعوا عليه فبتعليم رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله عن ّللا تعالي و توقيفه علي كل جزئي جزئي و ان
معني ان عندهم علم ما كان و ما يكون الي يوم القيمة هو ما ذكرنا سابقا ً علي التفصيل المتقدم فراجعه
ۤ
الودائع من
و ان المراد بما كان ما وجد و ما يكون مما ُحتِم كونه و لميكن مشروطا ً و آجال هذه
المشروط و احكامه ۤدائما ً تتجدد بتجدد المقتضيات الموجبة للمحو و اٰلثبات فٰليعلمون المحتوم منها قبل
ان يُحتَم و يصل اليهم فاذا وصل اليهم بتنصيص الحتم علموه و ان وصل اليهم ٰل بالتنصيص فقد يكون
لٰلخبار ۪به موقوفا ً في عالم الشهادة لجواز
ما وصل اليهم علمه محتوما ً في عالم الغيب ٰلنه الموجب
ِ
ۤ
الدعاء و البر و اٰلعمال الصالحة و كالزنا و الذنوب التي تهدم العمر و يقرب البعيد
الموانع كالصدقة و
من اٰلجل فقد تقع الموانع فٰليقع و قد ٰلتقع فيَقَ ُع فهم حينئ ٍذ يقفون و ٰليقولون ٰلنهم ٰليعلمون و في هذا
و مثله ترد ليالي القدر
صفحه ١١٨
و النقر في القلوب و الوقر في اٰلسماع و نطق ما في اٰللواح و ما يرد في الوقت بعد الوقت و
ۤ
الودائع مقتضيات من ٰاٰل ۤباء و اٰلمهات و من المطاعم و المشارب و اٰلوقات و اٰلمكنة و
في آجال هذه
ۤ
ٰ
المربيات من اٰلرواح و الروحانيات و آٰلتها و محال تصرفاتها مما يطول ببيانه الكٰلم فاذا فهمتَ ما
ۤ
المٰلئكة سبحانك ٰل علم لنا اٰل ما علمتنا انك انت
لوحنا لك فيه عرفتَ انهم عليهم السلم يقولون كما قالت
ال َعليم الحكيم و هو سبحانه يطلعهم علي ما ۤ
ُ
فحيْث ثبتَ هذا كان افضل اٰلعمال اٰليمان به
يشاء من غيبه َ
ۤ
الرجاء الي قيامهم و اٰلستعداد لنصرتهم فانه
و التسليم في كل ما يرد عنهم و انتظار فَ َر ِجه ْم و َم ُّد َع ْي ِن
هو الجهاد معهم في غيبتهم فعن الباقر عن ۤ
آبائه عليهم السلم قال قال رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله
افضل العبادة انتظار الفرج و عن ابيجعفر عليه السلم قال قال رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله ذات يوم
و عنده جماعة م ْن اصحابه ٰ
اللهُ َّم لَقِّ ۪ني اخواني مرتين فقال َم ْن حوله من اصحابه اَ َما ُ
نحن اخوانك يا
ِ
رسول ّللا فقال ٰل انكم اصحابي و اخواني قو ٌم في آخر الزمان آمنوا ( بي ظ ) و لميروني لقد عرفنيهم
آبائهم من قبل ان يخرجهم من اصٰلب ۤ
اسماء ۤ
ۤ
ۤ
آبائهم و ارحام امهاتهم َٰلَح ُدهم اشد يقينُه (
باسمائهم و
ّللا
ۤ ٰۤ
ۤ
بقيته خ ) علي دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء او كالقابض علي جمر الغضا اولئك مصابيح ال ُّدجا
ۤ
غبراء مظلمة و في المحاسن عن عبدالحميد الواسطي قال ُ
قلت ٰلبيجعفر عليه
ينجيهم ّللا من كل فتنَ ٍة
ً
السلم اصلحك ّللا وّللاِ لقد تركنا اسواقنا انتظارا لهذا اٰلمر حتي اوشك الرجل منا يسأل في يديه فقال يا

عبدالحميد اتري من حبس نفسه ( علينا ظ ) و علي ّللا ٰليجْ عل ّللا له مخرجا ً بلي وّللا ليجعلن ّللا له
ت قبل اَن ادرك ۤ
قلت فان ُم ُّ
مخرجا ً رحم ّللا عبداً حبس نفسه علينا رحم ّللا عبداً اَحْ يَي امرنا قال ُ
القائم
(ع) فقال ۤ
القائل منكم
صفحه ١١٩
ادركت ۤ
ُ
القائم عليه السلم نصرته كال ُمقَارع معه بسيفه و الشهيد معه شهادتا ِن و من غيبة النعماني
ان
عن جابر بن يزيد عن ابيجعفر الباقر عليه السلم انه قال اسكنوا ما سكنت السموات و اٰلرض اي
ٰلتخرجوا علي احد فان امركم ليس به ۤ
خفاء اَ َٰل انها آية من ّللا عز و جل ليس من الناس اَ َٰل انها اضوء
من الشمس ٰلتخفي علي بَر و ٰل فاجر تعرفون الصبح فانه كالصبح ليس به ۤ
خفا ٌء و من غيبة النعماني
ُ
سمعت اباجعفر عليه السلم يقول اتقوا ّللا و استعينوا علي ما انتم عليه بالورع و
عن محمد بن مسلم قال
ٰ
اٰلحتمال في طاعة ّللا و ان اشد ما يكون احدكم اغتباطا ً بما هو فيه من الدين لو قد صار في حد اٰلخرة
و انقطعت الدنيا عليه فاذا صار في ذلك الحد عرف انه قد استقبل النعيم و الكرامة من ّللا و البشري
بالجنة و اَ ِمن مما ( ممن ل ) كان يخاف و ايقن ان الذي كان عليه هو الحق و ان َمن خاف دينه علي
باطل و انه هالك فابشروا ثم ابشروا اما الذي تريدون الستم ترون ۤ
اعداءكم يقتلون في معاصي ّللا و
يقتل بعضهم بعضا ً علي الدنيا دونكم و انتم في بيوتكم آمنين في عزلة عنهم و كفي بالسفياني نقمة لكم
من عدوكم و هو من العٰلمات لكم مع ان الفاسق لو خرج لمكثتم شهراً او شهرين بعد خروجه و لميكن
عليكم منه بأْس حتي يقتل خلقا ً كثيراً دونكم فقال له بعض اصحابه فكيف نصنع بالعيال ( قال ظ ) اذا
ۤ
النساء فليس عليهن بأْس
كان ذلك يتغيب الرجال منكم فان خيفته و شرته فانما هي علي شيعتنا فاما
ۤ
انشاء ّللا قيل الي اين يخرج الرِّ َجال و يهربون منه فقال من اراد ان يخرج منهم الي المدينة او الي مكة
البلدان ثم قال ما تصنعون بالمدينة و انما يقصد جيش الفاسق اليها و لكن عليكم بمكة فانها
او الي بعض
ِ
ۤ
مجمعكم و انما فِتنتُه حم ُل امرأ ٍة تسعة اشهر و ٰليجوز انشاء ّللا ه ،
صفحه ١2٠
و اعلم انا قد خرجنا باٰلطالة بذكر بعض ما يتعلق بهذا اليوم العظيم الذي كان عند ربك مقداره
اشياء مجملة و ۤ
خمسينالف سنة عن نمط ما نحن بصد ِد ۪ه من الشرح و لكن لما كان فيها ۤ
اشياء مجهولة
احتجنا الي بعض التبيين و التنبيه ٰلن الشيء اذا كلف الشارع به المكلف علي ان يعتقده او يتهيأ للعمل
به فٰل بد من تبيينه للمكلف ليكون ذلك منه موافقا ً لمراد الشارع ۤ
سواء كان ذلك المكلف به من اركان
اٰلسٰلم او اٰليمان ام من مكمٰلتهما و اخبار الرجعة ليس فيها تصريح و ٰل ترتيب و اكثر ما ورد فيها
متناف ٰليمكن الجمع بينه اٰل باحتماٰلت بعيدة اكثر َمن يقف عليها ٰليقبلها نعم تدل بكلها علي
مختلف
ٍ
امر ح ٍّ
ق ٰل شك فيه مجمل ٰلتمكن معرفته اٰل علي جهة اٰلجمال فهي في دٰللتها علي هذا اٰلمر المجمل
ٍ
متواترة معني و لما كان بعض التكاليف فيها اجمال نبه عليه بقوله عليه السلم ابه ُموا ما ابهمه
ّللا فاٰليمان بالرجعة شرط في كمال اٰليمان و باب يوصل المؤمن الي اليقين و اٰلطمئنان فمن شك في
شيء من ذلك لميكمل ايمانه و لمتلجه روح اليقين و من شك في ذلك كله لميكن مؤمنا ً قطعا ً و انما الشك
في اسٰلمه ٰلن من جملة ذلك قيام ۤ
القائم عليه السلم و ٰليكاد ينكره احد من المسلمين اٰل شذاذ دعاهم الي
ذلك العناد لبعض الشيعة و مكابرة ٰلن النصوص من الطرفين مع كثرتها كلها مقبولة من الفريقين و
ت منها و
انما يتكلمون و يؤلون لبعْضها لِ َما يظهر لهم من منافاة بعض منها لبعض في خصوص جزئيا ٍ
اٰليمان بكل ما ورد فيها فما ظهر له عرفه و ما امكنه الجمع بين المتنافيين اَلِفَهُ و ما تعذر عليه اوقفه
هو في الحقيقة التسليم و اٰلخبات و شرح الصدر لٰلسٰلم و ذلك عٰلمات الخصيصين من اصحاب

اميرالمؤمنين و اٰلئمة الطاهرين سٰلم ّللا عليهم اجمعين و في الحديث من لميقل برجعتنا فليس منا اي
ليس من شيعتِنا الخصيصين و قد
صفحه ١2١
الخاصين و هذا الحديث صريح بان المراد فيه الرجعة ۤ
يكون من الشيعة ۤ
الخاصة التي يرجعون هم
عليهم السلم فيها بانفسهم و لو اريد العموم كان المعني ليس من شيعتِنا اصٰلً بل هو من ۤ
اعدائنا و
ارشدك انهم صلي ّللا عليهم انما خالفوا بين احاديثهم تقية من ۤ
اعدائهم و من كثير ممن يحبهم و يقول
بامامتهم و يتبرء من ۤ
اعدائهم فاذا فتحتَ علي نفسك باب التسليم في كل ما يرد عنهم و بنيتَ امرك علي
قبول ذلك و استقمتَ علي ذلك بحيث ٰليعترض لقلبك خٰلفه و ٰلتلتفِت ابداً و مضيتَ حيث تؤمر في
ئل واح ٍد في
قوله تعالي و يسلموا تسليما ً زال التنافي عنها بالكلية عندك و ظهر لك انها قول واح ٌد من ۤقا ٍ
ت واح ٍد و مايلقيها اٰل الذين صبروا و مايلقيها اٰل ُذو َحظٍّ عظيم و كل شيء من التكاليف الشرعية و
وق ٍ
الوجود من هذا القبيل و ٰلسيما ما ُ
نحن بصدده .
و قوله عليه السلم  :منتظر ٰلمركم
اي منتظر لما ُ
كنت مؤمنا ً به من اِيابكم و مصدقا ً به من رجعتكم و هذا اٰلنتظار توقع الفرج من ّللاِ و َم ُّد
ۤ
فرج ِه ْم .
عَين
الرجاء الي جهة كرم الوهاب بتعجيل ِ
و قوله عليه السلم  :مرتقب لدولَتكم
معناه مثل معني منتظر ٰلمركم اذا اريد باٰلمر هنا الدولة او اريد بالدول ِة الوٰليةُ فان امرهم كما يراد به
الوٰلية يراد به الدولة و كذلك الدولة و اٰلنتظار و اٰلرتقاب واحد اٰل ان اٰلنتظار مشتق من النظر ٰلن
الظاء ٰليزال ۤ
المنتظر بكسر ۤ
ص َرهُ و اٰلرتقاب مشتق من الرقيب بمعني الحافظ او بمعني الحارس
ماداً بَ َ
ِ
ٰلن المرتقب يحارس ما يرتقبه و يتوجه اليه ٰليشتغل عنه بشيء غيره و يحفظه ٰليهمل مٰلحظته و
باٰلركان َعلَي نحو مٰ ا َمر في اول الكٰلم .
يكون هذا اٰلنتظار و اٰلرتقاب بالقلب و باللسان و
ِ
صفحه ١22
آخذ بقولكم عامل بامركم
قال عليه السلم ِ :
ۤ
ٰ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
بغيركم اذا قال القائلون و حكم الحاكمون و تشرع المتشرعون و ٰلاخذ بقول
اعتراف مني باني ٰلائت ُّم
ِ
َّ
َ
اح ٍد سواكم اي ٰلادين ّللاَ في جميع ما ارا َد مني من التكاليف التي تقتضيها الربُوبية من العبودية من ا ْم ِر
التوحيد فما دونه الي ارش الخدش فما فوقه فاعتقادي لما اثبتم و معرفتي بما عرفتم و علمي بما علمتم
ُ
حمدت ّللاَ بالث ۤناء عليكم
و قولي عن قولكم و عملي علي ما علمتم و دللتم فاذا وقع مني ما وافق ما عنكم
ُ
ُ
ُ
استغفرت ّللاَ و اشهدته و اشهدتكم علي
اثنيت عليه بالصلوة عليكم و اذا وقع مني ما ٰليطابق ما عنكم
و
َ
ذنوبي و تقصيري لمٰ ا ا ِج ُد في سري و عٰلنيتي و قولي و فعلي ان الحق و الصٰلح و السعادة َو النجح
بكل ما هو خير و محبوب عند ّللا لكم و بكم و معكم و فيكم و عنكم و لما اجد في سري و عٰلنيتي و
اج ُد في نفسي في
قولي و فعلي ان هذا الذي اشهدت ّللاَ و اشهدتكم عليه هو حقيقة اٰلخذ بقولكم َو لِما ِ
ُ
اشهدت ّللا و اشهدتكم عليه مخالف لٰلخذ
سري و عٰلنيتي و قولي و فعلي ان ما خالفَ ه َذا الذي
ۤ
القضاء من التوفيق و الخذٰلن آخذ بقولكم ٰلني عامل بامركم معترف فيه
بقولكم فانا فيما يجري علي بِه
ۤ
بان المنةَ هلل و الفضل هلل ثم لكم في التوفيق للمتابعة و بالتقصير و اٰلنقطاع و اٰللتجاء في المخالفة .
و قوله عليه السلم  :عامل بامركم
مثل معني قوله آخذ بقولكم اذا جعلنا اٰلمر بمعني القول و بمعني ما دعَونا اليه و ن َدبُونا اليه من احكام

الدين و اٰلسٰلم و اذا جعلناه بمعني الوٰلية قدرنا مضافا ً محذوفا ً اي عامل بمقتضي وٰليتكم و هو ما
تقتضيه الربوبية
صفحه ١23
من العبودية فيكون المراد من ْال ِعبَارتَيْن واحداً و ذكر بعض احكام الوٰلية فيهما يرجع الي ما تقدم فقد
ذكرنا كثيراً منه مكرراً فٰل ۤفائدة في ذكره .
زائر لكم ۤ
قال عليه السلم  :مستجير بكم ۤ
عائذ بكم ٰۤلئذ بقبوركم
اقول المستجير الطالب للحفظ مما ه ََرب منه و العارف بهم المحب لهم يستجير بهم اي يميل اليهم
اريْن و ليبلغوه ما تقر به العين و الميل اليهم بنحو ما تقدم بان يعتقد انهم حجج ّللا
ليجيروه من مكاره الد َ
علي خلقه و معانيه ل ُدعَاتِ ۪ه و ظاهره للمستجيبين له و ان يحبهم بحقيقة قلبه و حق فؤاده و نُطق لسانه و
اعمال اركانه و هذه الثٰلثة انما تكون محبةً لهم و محبوبةً لهم اذا كانت عنهم و بهم و لهم مشفوعة
بالتسليم لهم و اٰلغتباط بذلك و الرضي بالمطلوب و اٰلغتنام بالخير المرغوب فاذا عرف فؤاده بهم و
صدرهُ بالعمل باٰلخذ عنهم و التسليم و الرد اليهم و الرضي بما رضوه و ٰ
رأه
تيقنَ قلبه عنهم و شرح
َ
ۤ
مغنما ً و غبطة و تشبه بهم في كل ما يقدر عليه و تبرأ من اعدائهم و من كل وليج ٍة دونهم في معرفة
فؤاده و يقين قلبه و علم صدره و نطق لسانه و اعمال اركانه يَعني علي نحو ما يتولي به اَوْ ۤ
ليائه مما
اشرنا اليه في اٰلعتقادات و اٰلقوال و اٰلعمال يتبرأ به من ۤ
اعدائهم في اٰلعتقادات و اٰلقوال و اٰلعمال
فاذا استجار بهم عليهم السلم بهذه اٰلستجارة الحقيقية التي هي اٰلعتصام بذمام ّللاِ فهو جارهم َحقيقة فاذا
قال مستجير بكم فقد طابق ظاهره باطنَهُ و قوله فِعلَهُ .
و قوله (ع) ۤ :
زائر لكم
اي قاص ٌد اليكم و القصد علي ۤ
انحا ٍء شتي منها انه يقصدهم عليهم السلم في حال ظهورهم ليأْخذ عنهم ما
يحتاج اليه من امور دينه من اٰلعتقادات و اٰلعمال الشرعية و التأدبات اٰللهية التي تتم بها الصورة
اٰلنسانية و
صفحه ١24
تكمل بها الهيئة الملكية و تصدق بها حقيقة العبودية و هذه هي اللباس الذي يواري َسوْ َءة المكلف عن
للقائهم و ۤ
الملكين الحافظَيْن و هي الريش الذي يتزين به ۤ
للقا ِء ربهم و َربه و هي لباس التقوي الذي هو
زينة للمؤمن و خير عند ّللا في الدنيا و ٰاٰلخرة و منها انه يقصدهم باٰلئتمام بهم و التسليم لهم و الرد
ۤ
اليهم و المجانب ِة لمخالفيهم مجانبةً تَ ْنطَبِ ُ
ق
ق علي
اٰلئتمام بهم عليهم السلم و التسليم لهم و الرد اليهم انطبا َ
موافق ٍة و تدل علي صدق وٰليتهم و صح ِة محبتهم عليهم السلم دٰللة مطابَق ٍة كما هو حكم اٰلضدا ِد في
اٰلَ ْفعال و اٰلستعداد و منها انه يقصدهم بامتثال ما قرروا من اوامر ّللا و اجتناب ما حددوا من نواهي
ۤ
باب ّللا الذي تظهر منه
ّللا و ذلك ٰلنهم صلي ّللا عليهم لما كانوا وجهَ ّللا الذي يتوجه اليه
اٰلولياء و َ
القضاء و اسرار ۤ
ۤ
ً
البداء و كانوا انما يأمرون بامر ّللا و ينهون بنهي ّللا و ٰليريدون شيئا ٰلنفسهم
احكام
ۤ
ُ
بالقول و هم بامره يعملون و قد
و ٰل لمخلوق اٰل مراد ّللا ٰلنهم محالُّ مشيته و السنة اِ ٰرادتِ ۪ه ٰليسبقونه
ِ
جعلهم سبحانه لجميع ما خلق سبيله اليهم في جميع اٰلمدادات من التكاليف و اٰليجادات و سبيلهم اليه
حال من اٰلحوال اٰل بامتثال اوامر ّللا
تعالي في اٰلمتثاٰلت و اٰلستعدادات كان القصد اليهم ٰليكون في ٍ
في ٰ
الواجبات و المتممات كالنوافل مثٰلً للصلوات اليومية في بعض اٰلحوال علي بعض اٰلعتبارات و
ٰ
ٰ
ً
المكمٰلت كالنوافل مثٰل للصلوات اليومية علي البعض اٰلخر و كاٰلداب الشرعية و اٰلخٰلق اٰللهية و
ۤ
ٰلعدائهم اَوْ ليس لواح ٍد منهما و هو قص ٌد
ان لميكن القصد كما قلنا كان اما بخٰلف ذلك و هو قص ٌد

لصُورتهم و مثالهم عنده و هذا حا ُل َمن يميل مٰ ا َمالَ ْ
ت به الريح و هم فريقان في مأل امرهم اتباع
لغيرهم الذين قال تعالي فيهم فريق في الجنة و فريق في السعير .
صفحه ١2٥
و قوله عليه السلم ۤ :
عائذ بكم
ٰلج و مستجير بكم و معني ذلك ما تقدم مكرراً من انه ٰليتحقق ذلك اٰل بوٰليتهم و ٰلتتحقق وٰليتهم
اي ٍ
اٰل بمحبتهم و ٰلتتحقق محبتهم اٰل بمتابعتهم في اٰلقوال و اٰلفعال و اٰلعمال ظاهراً و باطنا ً
كاٰلعتقادات و ٰلتتحقق متابعتهم اٰل بمعرفتهم و ٰلتتحقق معرفتهم اٰل بتصديقهم و ٰليتحقق تصديقهم اٰل
بالتسليم لهم كما مر و اليه اٰلشارة بقوٰللصادق عليه السلم انكم ٰلتكونون صالحين حتي تعرفوا و
ٰلتعرفون حتي تصدقوا و ٰلتصدقون حتي تسلموا ابوابا ً اربعةً ٰليصلح اولُها اٰل ٰبا ِخرها ضل اصحاب
ۤ
بالوفاء بالشروط و
الثٰلثة و تاهوا تَيْها ً ۪بعيداً ان ّللا تبارك و تعالي ٰليقبل اٰل العمل الصالح و ٰليتقبل اٰل
العهود و من وفي هلل بشروطه و استكمل ما وصف في عهده نال ما عنده  ،اقول يريد و استكمل ما
وصف في عهده ما اراد سبحانه بقوله الست بربكم قالوا بلي فقولُه بَلي هو ما وصف في عه ِد ۪ه الذي هو
ُ
الست بربكم و منه بلَي و استكمالُه بالموافاة و القيام بالشروط و العهود و هي ما ذكرناه و هو
من ّللا
التسليم الحقيقي و هو اٰلسٰلم الذي هو الدين عند ّللا و هو اٰليمان الكامل و هو امتثال جميع اٰلوامر و
اجتناب جميع النواهي و هو قوله عليه السلم و قال ّللا انما يتقبل ّللاُ من المتقين فمن اتقي ّللا تعالي فيما
امرهُ لقي ّللاَ ُمؤمنا ً بما ۤ
الح ۪ديث و قد تقدَم .
جاء به محمد صلي ّللا عليه و آله َ
َ
و قوله عليه السلم ٰۤ :لئذ بقبوركم
ۤ
ملتجئ فهو بمعني ۤ
اٰللتجاء و اٰلستجارة انما هي بهم صلي
عائذ اَوْ اَح ِد َم ْعنَييه فعلي اٰلول يراد ان
اي
ِ
ۤ
ۤ
ّللا عليهم و اٰللتجاء اليهم نفس اٰللتجاء الي ّللا تعالي و اٰلستجارة به ْم نفس اٰلستجارة باهلل سبحانه و
ۤ
ۤ
اٰللتجاء
اٰللتجاء بهم و
هو سبحانه يجير و ٰليجار عليه و ٰل ملتجأ منه اٰل اليه و انما اتحد
صفحه ١2٦
باهلل ٰلنه ٰليوجد سبحانه اٰل حيث ُو ِجدوا و ٰليظهر اٰل حيث ظهروا و ذلك ٰلنه عز و جل انما َو َجدهُ
َمن ع ََرفهُ بهم و انما ظهر بهم و انما ُع ِرف بهم ٰلنهم عليهم السلم كما مر مكرراً معانيه و ابوابه و
ۤ
ۤ
ُ
اٰللتجاء اليه اذا طلبها
اسماؤهُ و ذلك ٰلن جهة
اركان مقاماتِ ۪ه و عٰلماتِ ۪ه و صفاتُهُ و
ظاهره في خلقه و
ُ
ُ
الخلق في
العارف بهم لميجدها اٰل اِياهم و ذلك لتقدس ذاته السبحانية عن النسب و اٰلنتسابات و جهات
ِ
الحق سبحانه عما
ق مثله فنزهَ َ
ق و هو قول علي عليه السلم الحق انتهي المخلوق الي مثله اي مخلو ٍ
الخَ ْل ِ
ِس َواهُ و قرنَ المخلوق بما َساواه فتكون المغايرة بين ۤ
عائذ و ٰۤلئ ٍذ للتحسين و انما ذكرت القبور مع ان
ۤ
ۤ
اٰللتجاء الي قبورهم انما هو ٰلجل
اٰللتجاء انما هو اليهم ٰلنهم ٰاٰلن لميوجدوا لنا و انما توجد قبورهم و
ۤ
انها ابواب غيبَتهم كما ان ۤ
اٰللتجاء
الغائب في بيته انما ينتظر َو يرتَقَبُ عند الباب و علي الثاني يراد ان
و اٰلستجارة اللذين هما طلب اٰلَ ْمن من مكاره الدارين انما هما الدخول للبيت الذي جعله عز و جل اَ ْمنا ً
ُ
البيت المشار اليه ٰل هذه البنية المشرفة
لداخليه حيث يقول و من دخله كان آ ِمنا ً و هم صلي ّللا عليهم
داخل فيه لميأمن علي نفسه فقد قتل ابن الزبير فيه و دخل القرامطة لعنهم ّللا الي مكة
الظاهر فكم من
ٍ
ٰ
ً
ً
عشر و ثلثمائة من الهجرة و اخذوا الحجر اٰلسود و قتلوا خلقا كثيرا من
المشرفة ايام الموسم في سن ِة
ٍ
ۤ
بابويْه و كان يطوف فاقطع طوافه فضربوه بالسيف فوقع علي
الطائفين و غيرهم و ممن قتلوه علي بن َ
اٰلرض و انشد :
** * ** كفِتيَ ِة الكهف ٰليدرون كم لبِثوا
تري المحبين صرعي في ديارهم

و نقلوا الحجر الي القطيف و بقي عندهم عشرين سنة و رد الي مكة في سنة ثٰلثين و ثلثمائة و قيل بقي
تسععشرة سنة و في امالي الصدوق قال تعالي للنبي (ص) في حق علي عليه السلم و جعلته ال َعلَم
وتي منه و بيتي الَّ ۪ذي َمن دخله كانَ آ ِمنا ً من ناري فهم عليهم السلم
الهادي من الضٰللة و بابي الَّ ۪ذي اُ َ
صفحه ١27
ۤ
ۤ
اٰللتجاء
فاٰللتجاء اليهم دخول هذا البيت و اما
ذلك البيت و وٰليتهم ذلك البيت و معرفتهم ذلك البيت
ۤ
ۤ
ۤ
التجاء الي قبورهم و ُ
كون اٰللتجاء الي قبورهم التجاء اليهم
الي قبورهم فٰلنها مدافنهم و تُ َربُهُ ْم فهو
ٰلنهم فيها او ٰلنها حفرهم ٰلنهم ليسوا فيها بل رفعهم ّللا اليه احتماٰلن و اٰلحاديث عنهم عليهم السلم
اكث ُرهَا يدل علي الثاني فان اٰلخبارمنها ما يدل علي انهم ٰليبقون في قبورهم اٰل ساعة و منها ٰليبقون
اٰل ٰثٰلثة ايام و منها انهم اول اٰلمر يبقون ثم يرفعون كما في رواية كاملالزيارة و غيره لما سئل
الصادق عليه السلم عن الحسين عليه السلم لو نُبش ُوجد في قبره قال ما معناه اما في اٰلول فنعم و اما
ٰاٰلن فٰل ٰلنه ٰاٰلن متعلق بالعرش و هو ۤدائما ً ينظر الي ُزواره و انما يُزَ ار موضع حفرته و اما ما يدل
علي انهم في حفرهم فكثير مثل ما ير َوي انك تأتي الحسين عليه السلم مثٰلً و تزورُه في قبره و تشير
الي قبره و تخاطبه و تقول اشهد انك تري مقامي و تسمع كٰلمي و ترد علي َسٰلمي و احتمال المجاز
تعارضه اصلية استعمال الحقيقة و الذي اعرف و اعتقد ان مدلولي النوعين من اٰلخبار صحيحان علي
ظاهرهما و انما اٰلشكال و الصعوبة في الجمع بينهما مع تنافيهما ظاهراً و ذلك لغموض معني رفعهما
علي اٰلفهام قبل التنبيه عليه و انا ۤ
انشاء ّللا تعالي آتيك اياه فخذه و كن هلل من الشاكرين .
ۤ
البصائر فقد
اعلم ان اجسادهم و اجسامهم عليهم السلم في غاية اللطافة بحيث ٰلتدركها اٰلبصار بل و ٰل
روي عنهم (ع) ان ّللا خلق قلوب شيعتهم من فاضل اجسامهم و فيرواية ان ّللا خلق ارواح شيعتهم من
فاضلة طينتهم او اجسامهم و خلق ارواحهم من فوق ذلك و خلق ارواح شيعتهم من دون ذلك و قد تقدم
اٰلشارة الي ذلك مراراً و انما ظهروا للناس بما لبسوا من الصورة البشرية التي هي محل التغيير و
التب ُّدل و هي صورة كثيفة من العناصر اٰلربعة التي تحت فلك
صفحه ١2٨
القمر و انما لَبِسُوها ليتم ما ارا َد ّللاُ ِمن انتفاع المكلفين بهم و لوٰلها لماقدر اح ٌد من الخلق ان يراهم او
يدركهم او ينتفع بهم من قوله تعالي و لو جعلناه ملكا ً لجعلناه رجٰلً و للبَسْنا عليهم ما يلبسون و كانت
الصورة البشرية و ان كانت لهم عارضيةً ٰلنها ليست منهم و انما هي من آثار آثارهم فلما انتهت
الحاجة اليها و انقضت و لميكن لها ۤفائدة و ٰل مصلحة القَوْ ها في اصولها اٰلربعة كل في اصله فلما
كشف منهم ما اخفته البشرية بكثافتها ظاهراً فكانوا كما كانوا في اعالي عالم اٰلنوار معلقين في
القوها ِ
او ۤائل عللهم من اٰلمر الذي قام به كل شيء و مثال ظهورهم بالبشرية و ما بعده مما اشرنا اليه الصورة
َ
ْ
ظهرت منك في المرءٰ اة فان جرم الشيشة الصقيل للصورة بمنزل ِة الصورة البشرية لهم اي
التي
َ
لظهورهم عليهم السلم اذ لوٰل جرم الشيشة و صقالته لماظهرت الصورة مع انها موجودة في ظلك و
انما توقف ظهورها علي الصورة البشرية التي هي الشيء الصقيل كالمرءا ِة و ۤ
الماء و ما اشبههما
فالصورة شبَحُك معلق بك مستقر في ظلك عارض لك ٰل ذاتي ٰلنه نورك و شعا ُعكَ فاذا ذهبت ال ِمرْ ءٰ اةُ
خفي الشبَ ُح لعدم شرط ظهوره فكان كما كان في اعالي عالم ظهورك الذي هو عالم انوارك اي انوار
افعالك معلقا ً في ۤ
اوائل علله من اٰلمر الذي من فعلك اي ظهورك الذي قام به كل شيء من آثار ذلك
ب علي كشف جميع اٰلسباب و رفع الحجاب و اما قشر الجواب فاعلم انهم
الفعل فافهم هذا بيان الجوا ِ
ۤ
انوار ٰل كثافةَ في اَجْ َسا ِمهم بوج ٍه بحيث ٰلتدركها اٰلبصار بل اكثر البصائر و هي حينئ ٍذ في رتبة لطافة

العرش فاذا زالت الكثافة البشرية التي هي علة اٰلدراك قلنا انهم معلقون بالعرش و هم في حفرهم كما
ۤ
علما ِء الفَن ان الصورة التي تراها في ال ِمرْ ءاة من عالم المثال و هو يعني عالم المثال في
قد تقرر عند
اٰلقليم الثامن اسفله علي اعلي
صفحه ١2٩
محدد الجهات يعني ان الصورة المرئية اذا نسبت في الرتبة و اللطافة تكون فوق مح َّدب مجدد الجهاد (
محدد الجهات ظ ) ٰلنه الطف اٰلجسام و الصورة اي عالم المثال فوقه في الرتبة ٰل الجهة اذ ليس ۤ
وراء
ۤ
الحكماء اٰلولين المستمدين من مشكوة الوحي و النبوة ليس
محدب محدد الجهات شيء محدَث فقول
ۤ
ۤ
خٰلء و ٰل ۤ
وراءه ۤ
مٰلء يريدون انه لميخلق ّللا سبحانه شيئا ً من اٰلشياء خارجا ً بالمكان و الشيئية عن
ممتل كما توهم بعضهم ان ۤ
وراء له ٰل انه له ۤ
المحدد فٰل ۤ
وراءه المجردات و
خال و ٰل
ٍ
خال او ٰل ٍ
وراء ٍ
المٰلء بل المراد انه ليس له ۤ
ۤ
ۤ
وراء و اذا اردت ان تري آيته و مثاله فانظر الي
بالخٰلء و
هي ٰلتوصف
ۤ
ۤ
نفسك فتري انه ليس وراءك شيء منك فاذا قلتَ ان الروح وراء هذا الجسد ٰلتريد به اٰل انها غيب فيه
بٰل تحيز ٰل انها خارجة عنه ليكون ۤ
وراء جسمك شيء منك لك فافهم التمثيل فاجسادهم عليهم السلم في
قبورهم في رتبة اٰلجساد من اللطافة و هو معني تعلقها بالعرش اي في الرتبة و اللطافة فلو وجدت
الصورة البشرية اِلن وجدتهم في قبورهم فلما خلعُوها في اصولها لميجدهم في قبورهم احد اٰل ان
يكون واحداً منهم عليهم السلم فانه يدرك ذلك لكونه من هنالك و ٰليمنعه ما فيه من الصورة البشرية
التي بها نج ُده ٰلنَّها اذا نسبت الي نوريته كانت كالذرة في هذا العالم و لهذا صعد النبي صلي ّللا عليه و
آله ليلة المعراج بجسْمه الشريف مع ما فيه من البشرية الكثيفة و بثيابه التي عليه و لميمنعه ذلك عن
اختراق السموات و الحجب حجب اٰلنوار لقلة ما فيه من الكثافة اٰلتراه يقف في الشمس و ٰليكون له
ظل مع ان ثيابه عليه ٰلضمحٰللها في عظيم نوريته و كذلك حكم اهل بيته الثٰلثةعشر المعصوم صلي
ّللا عليهم اجمعين و مثال ذلك انك لو وضعتَ مثقاٰلً من التراب في مثقال من ۤ
الماء او اقل او اكثر بقليل
كان ۤ
الماء كدراً لكدورة كثافة التراب
صفحه ١3٠
و لو وضعتَ مثقال التراب المذكور في البحر المحيط لميظهر للمثقال التراب اثر بل يكون وضعه و
عدمه بالنسبة الي البحر المحيط ۤ
سواء نعم لو نظرت الي المثقال التُّراب في قدره من البحر المحيط قبل
تدرك منهم ما تلبست به الكثافة
تموجه و استهٰلكه ادركته كذلك هم عليهم السلم حال تعلق البشرية ِ
البشرية حال ارادتهم التلبس و اِلن لميريدوا التلبس و خلعوها في اصولها فاجسادهم في قبورهم
ۤ
السماء في قبورهم و حفرهم المعلومة التي تأتي اليها
معلقون بالعرش و عبارة اخري اجسادهم في
زوار شيعتهم المؤمنين اللهم ارزقنا زيارتهم و ادخلنا بِرحمتك في شيعتهم يا ارحم الراحمين فالناس
حيث لميدركوهم و لو نبشوا قبورهم لميروهم يزورون مواضع آثارهم و لعمري انهم صلي ّللا عليهم
ۤ
السماء او معلقون بالعرش و في كاملالزيارة لجعفر بن محمد بن جعفر بن قولويه باسناده عن
فيها في
ُ
عبدّللا بن بكر اٰلَرْ جاني في حديث طويل عن الصادق عليه السلم و فيه قلت جعلت فداك اخبرني عن
الحسين عليه السلم لو نبش كانوا يجدون في قبره شيئا ً قال يا ابن بكر ما اعظم ۤ
مسائلك الحسين مع ابيه
و امه و الحسن في منزل رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله يُحبَون و يرْ زقون فلو نُبش في ايا ِمه لوجد فاما
اليوم فهو حي عند ربه ينظر الي معسكره و ينظر الي العرش متي يُؤ َمر ان يحملَهُ و انه لعلي يمين
ۤ
باسمائهم و
العرش معلق يقول يا رب انجز لي ما وعدتني و انه لينظر الي زواره و هو اعرف بهم و
باسماء ۤ
ۤ
آبائهم و بدرجاتهم و منزلتهم عند ّللا من اح ِدكم ب ُول ِد ۪ه و ما في رحلهم و انه ليري َمن يبكيه

فرحْ تَ اكثر مما
فيستغفر له رحمة له و يسئل اباه اٰلستغفار له و يقول لو تعلم ايها الباكي ما اُ ِع َّد لك لَ ِ
السماء و في ۤ
ۤ
َجزعتَ و يستغفر له كل من سمع ۤ
ۤ
الحائر و ينقلبُ و ما عليه من
المٰلئكة في
بكاءه من
ِ
ب و فيه عن زياد بن ابيالحٰلل عن ابيعبدّللا
ذن ٍ
صفحه ١3١
عليه السلم قال ما من نبي و ٰل وصي يبقي في اٰلرض اكثر من ثٰلثة ايام ثم يرفع روحه و عظمه و
ۤ
السماء و انما يؤتي مواضع آثارهم و يبلغونهم من بَعي ٍد السٰل َم و يسمعونهم في موضع آثارهم
لحمه الي
ب قوله عليه السلم يبلغونهم من بعيد السٰل َم يعني به ان الزوار يبلغون اٰلئمة عليهم السلم من
من قري ٍ
بعي ٍد السٰل َم فضمير الجمع الفاعل للزوار و المفعول لٰلئمة عليهم السلم و انما كان التبليغ من بعيد
ۤ
ۤ
الصفاء الذي ٰليدركونه و هم عليهم
السماء اي الخلوص و
لبُعدهم عن اٰلدراك و عن وجدانهم ٰلنهم في
السلم يس َمعون زوارهم و هم في قبورهم من قريب ٰلنهم حاضرون في قبورهم فضمير الفاعل في
يسمعون لهم عليهم السلم و المفعول لشيعتهم و زوارهم فقوله عليه السلم ٰۤلئذ بقبوركم المراد منه اني
ي َس َٰلمي فانا ٰۤلئذ بكم فيصير
ٰۤلئذ بقبوركم ٰلنكم فيها ترون مقامي و تسمعون كٰلمي و تردون عل َّ
عائذ بكم ٰۤلئذ بكم فيختلف المعني في العبارتين فيكون اني ۤ
بمعني ۤ
عائذ بكم اي معتصم بكم ٰۤلئذ اي
مستجير بكم فاذا جمعت بين الخبرين فرقتَ بين المتعلقَين و اذا جمعتَ المعلقَيْن فرقتَ بين الخبرين
لئٰليصير في الكٰلم تكرار و التأسيس خير من التأكيد .
ۤ
قال عليه السلم  :مستشفع الي ّللا عز و جل بكم و متقرب بكم اليه و مقدمكم امام طلبتي و حوائجي و
اراداتي في كل احوالي و اموري
ۤ
قال الشارح المجلسي (ره) مستشفع الي ّللا عز و جل بكم اي اجعلكم شفعائي الي ّللا تعالي و اسأله
حوائجي و متقرب بكم اليه اي اجعلكم ۤ
قضاء ۤ
ۤ
وسائل قربي اليه او اتقرب اليكم حتي اتقرب
بحقكم في
اليه تعالي فان قربكم قرب ّللا تعالي و مقدمكم امام طلبتي اي اسألُه بحقكم او اصلي
صفحه ١32
ۤ
الدعاء ٰليقبل بدون الصلوة
عليكم قبل الدعوات حتي تصير مستجابة كما ورد في اٰلخبار المتواترة ان
علي محمد و اهل بيته انتهي .
َ
َ
ار صورهم امام قلبه المتوجه الي ّللاِ و هم امام
اقول يراد باٰلستشفاع بهم اَ ْن يتوجه الي ّللا تعالي باحض ِ
توجُّ ِهه متوجهون الي ّللا تعالي له فيدعو ّللا بتوجههم الي ّللا في استجابة ۤ
دعائه و قبول توبته و ان يقبلَهُ
يدخلَهُ في عباده الصالحين فهم المستشفعون له او هو المستشفع بهم بان
علي ما هو عليه من تقصيره و ِ
ۤ
يدعو ّللا عز و جل و يقسم عليه تعالي بحرمتهم و بحقهم و بجاههم عنده ان يستجيب دعا َءهُ فيما يطلب
من مالك الدنيا و ٰاٰلخرة فالسين في مستشفع للطَّلَب منهم ان يطلبوا من ّللا له مطالبه فانه تعالي ٰليردهم
او للطلب من ّللا تعالي بحقهم و بجاههم فهو علي الحالين مقدِّم لهم اَما َم توجهه اليه تعالي فعلي اٰلول
هم الشافعون له و علي الثاني هو المستشفِع من ّللا بهم وحر َمتُهم المقسم بها علي ّللا هي ما اقامهم منه
تعالي لعباده بان جعلهم اركان توحيده و آياته و مقاماته التي ظاهرُها انهم عليهم السلم ظاهرُه في خلقه
ۤ
اسماء افعاله من علمه و قدرته و سمعه و بصره َو ارادته و محبته و
و بان جعلهم معانيه اي معاني
ۤ
ۤ
ْ
َ
امره و كتابه و سره و مفاتح غيبه و السنة ارادته و محا َّل مشيته و عيبة علمه و خزائن جميع آثار
احبَّ ّللا و من ابغضهم فقد
افعاله من عرفهم فقد عرف ّللا و من انكرهم فقد انكر ّللا و من احبهم فقد َ
ابغض ّللا فهم اقطاب جهات مطالب الخلق من ّللا سبحانه كيف يحب ّللا من يبغض جهة محبتِ ۪ه من ّللاِ
دار ْ
ْرفتِ ۪ه ِهللِ و
او قطبها الذي عليه َ
ت اَوْ سببها الذي به كانت و كيف يعرف ّللاَ من ينكر جهةَ َمع ِ

حقهم علي ّللا ان ّللا سبحانه خلقهم لَهُ كما هم له فخلصوا له فحقهم عليه خلقُه اياهم له كما هم له فكان
بهذا الحق اَ ْن كان لهم كل ما كان له و كل ما يكون له و ذلك
صفحه ١33
جميع ما كونَ في ملكه و ما يُكون فٰليكون له من ذلك ما ليس لهم و ٰليكون لهم من ذلك ما ليس له
ٰلنه في الحالَيْن انما كان له ليكون لهم فحقهم عليه حقه عليهم ٰل فرق بينك و بينها اٰل انهم عبادك و
ۤ
الدعاء  ،و جاههم عنده هو جاهُه عندهم ٰلنهم اَ ْمثَالُه العليا فلما اراد ان يُع َْرف سبحانه تعرف لهم
خلقُك
فان و يبقي
بانفسهم فعرفوه بما وصف به نفسه من انفسهم فذلك هو الجاه قال ّللا سبحانه كل َم ْن عليها ٍ
وجه ربك ذي الجٰلل و اٰلكرام و قال تعالي فاينما تُ َولوا فثَم وجه ّللا ان ّللا واسع عليم  ،و هو الجهة
ايضا ً كما في ال ُّدع َۤاء عنهم عليهم السلم وجهُك خير الوجوه و جاهُك َخيْر الجا ِه و جهتُك اكرم الجهات
ۤ
الدعاء .
و قوله عليه السلم  :و متقرِّبٌ بكم اليه
التقرب اليه سبحانه القيام باوامره و اجتناب نواهيه و التأ َ ُّدب ٰبادابه و التخلق باخٰلق الروحانيين علي
النحو الذي دعا اليه و دل عليه و هو ان يأخذ اٰلوامر اٰللهية و المناهي الجبارية عنهم عليهم السلم و
يمتثل باٰلوامر و يجتنب المناهي علي سنن تعليمهم و عملهم و يأخذ التأَدبات و التخلق باخٰلق
المجردات عن كدورات البشرية عنهم عليهم السلم و يستعمل اَ ْع َمال علومه بذلك علي نحو استعمالهم
لذلك مقدِّما ً لهم اما َم علومه و اعماله و استعماله ليقتفي بهم ٰلنهم الهادون و يستدل بهم و بدٰللتهم ٰلنهم
ۤ
اٰلدٰلء الراشدون معتقِداً ان هذا النحو هو مراد ّللا من عباده و لذلك خلقهم َو اسكنهم في بٰلده ٰليقبل
منها اٰل ما وافق رضاهم و ٰليوافق اٰل ما اخذ ع ْنهم علي جهة اٰلنقياد و التسليم المحض الذي يكون فيه
المطيع كالميت و كالجماد ٰليعتبر من شؤن نفسه في وجدانه اٰل ما اعتبروه له لطاعة ّللاِ فاذا كان هكذا
طهر ظاهره و باطنه و توافقا و صدق مع ربه خلف ساداته في جميع المواطن و زكا و زكاه ّللا
سبحانه و طَهره
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بما وفقه له من اتباعهم حتي كان قريبا ً منه فشابه وجهه في كتاب ّللا المحفوظ و هو قول علي عليه
جواهر ۤ
س ناطق ٍة ْ
اوائل عللِها يعني انه
ان زكاهَا بالعلم و العمل فقد شابهت
َ
السلم و خلق اٰلنسان ذا نف ٍ
يكون مثل عقله الذي هو رأسٌ من العقل الكلي الذي هو عقل الكل في التقدس و عدم التلوث بشيء من
شائبَة اٰلجسام و الجسمانيات ٰل مٰلبسة و ٰل مقارنة فيكون كالعقل شهوده و وجوده و رؤيته و دعوته و
قوله و عمله و جميع احواله داعيةً الي عبادة الرحمن كاسبةً ُم ْك ِسبَةً للجنان و هو القريب الي ّللاِ تعالي
و حقيقة تقرُّ بِه انما هو بهم عليهم السلم كما سمعتَ و الدليل علي ٰ
هذا ان اٰلخبار المتكثرة من الفريقين
حتي انه يمكن دعوي تواترها معن ًي انه لو عمل هذا العمل و اعظم منه من لميتول بهم ماكانت اعماله
اٰل ۤ
هبا ًء منثوراً و عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن الحسين عن ابيه عن اميرالمؤمنين قال قال
رسول ّللا (ص) يا علي انت اميرالمؤمنين و امام المتقين يا علي انت سيد الوصيين و وارث علم
النبيين و خير الصديقين و افضل السابقين يا علي انت زوج سيدة ۤ
نساء العالمين و خليفة خير المرسلين
يا علي انت مولي المؤمنين يا علي انت الحجة بعدي علي الناس اجمعين استوجب الجنة من توٰلك و
استحق دخول النار من عاداك يا علي و الذي بعثني بالنبوة و اصطفاني علي جميع البرية لو ان عبداً
عبد ّللا الف عام ماقبِل ّللا ذلك منه اٰل بوٰليتك و وٰلية اٰلئمة من ولدك و ان وٰليتك ٰليقبلها ّللا اٰل
شاء فليؤمن و من ۤ
اعداء اٰلئمة من ولدك بذلك اخبرني جبريل (ع) فمن ۤ
اعدائك و ۤ
بالبراءة من ۤ
ۤ
شاء

فليكفر  ،اقول و قد تقدم بعض هذا الحديث و بعض غيره اقول و معني القرب انه لما فعل ما امر به كما
امر به طهرت جملته ظاهراً و باطنا ً فكان بعظيم تزكيه
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و طا ِهري ۪ته من نوع الروحانيين و من شكل جواهر العلل فكان بطهارته و ۤ
صفائه قريب المكانة من
المبدء الفياض لشدة قابليته و عظيم استمداده و تلقيه فان القريب من المنير اشد استنارة من البعيد و
مرادنا بالقريب شديد الصقالة و الص َّۤفاء ٰل قريب المكان من المنير فان ال ِمرءاة اشد استنارة من الجدار
ۤ
لصفائها فهو اذا تقرب بهم نال
بنور السراج و ان كان الجدار اقرب الي المنير من المرءاة و ليس اٰل
القرب من ّللا بهم ٰلن َم ْن توٰلهم و تبرأ من ۤ
اعدائهم علي نحو ما ذكرنا مراراً كان تابعا ً لهم و قابٰلً
نقص من قابليته و مقبوليته عن نيل درجات المقربين بفاضل َح َسناتهم و اعمالهم
لوصلهم يتممون له ما
َ
و فاضل انوارهم فبذلك منهم يلحق بالمقربين .
ۤ
و قوله عليه السلم  :و مقدمكم امام طلبتي و حوائجي و اراداتي في كل احوالي و اموري
يراد من التقديم معني اٰلستشفاع و التقرب بهم كما ذكرنا سابقا ً و معني آخر سنذكره بع ُد ٰل انه يتخيل
عند العبادة صورهم و يتمثلهم كما يفعلونه اهل التصوف الذين يأمرون مريديهم به يقول الشيخ منهم
لمريده اذا اردتَ ان تصلي فرض الظهر تتصور صورتي اَمام نيتك و تمثل هيئتي عند قصدك ٰلنك
ُ
وصلت اليه و انت تابع لي
قاص ٌد الي معبود بينك و بينه مسافة طويلة و انت لمتقطعها و انا قد قطعتها و
و سالك مسلكي ٰلتصل اٰل باتباعي فاذا تخيلتَ صورتي اَما َم قص ِدك و صورتي في خيالك هي حقيقة
آثار ۪ه ۤقائم به و حقيقتي قد
ظاهري الذي تشاهده ببصرك ٰلن الخيال هو اصل الوجود و الظاهر من ِ
اتصلت بمعبودك و انت بخيالك اتصلتَ بحقيقتي وصلتَ الي معبودك بدٰللتي و هدايتي و كذب لعنه ّللا
ٰلن مريدَه اذا تخيل صورته اَمام قصده كانت الصورة المحدودة باٰلبعاد هي معبوده المقصود بعبادته
او وجه معبوده
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فان قيل انه يدعي انها ليست مقصودة بالعبادة قلنا اذا لمتكن مقصودة بالعبادة فهي اما دليل علي
المقصود بالعبادة اوْ ٰل فان كانت دليٰلً فهي انما تدل بهيئتها فيلزمه ان يكون مدلولها علي تلك الهيئة من
التحديد و التخطيط و ان لميكن مدلولها كذلك فبأَي شيء تدل عليه اذا لمتدل بهيئتها و ان لمتكن دليٰلً و
ٰل مدلوٰلً فهي صورة شيطانية تشغله عن التوجه الي معبوده الذي ليس كمثله شيء بمٰلحظتها و انما
المراد بتقديمهم عليهم السلم امامه في كل احواله ٰلن المعبود الحق جل و عٰل هو المقصود بالعبادة
وحده و المطلوب منه كل خير وحده ٰل شريك له و لما كان سبحانه ٰليشبههُ شيء و ٰليعرف كيف هو
في سر و عٰلنية اٰل بما دل علي نفسه و ٰليدل علي نفسه بغيره ٰلن ذلك يضل المدلول فانك لو دللتَ
ۤ
باسمائه و
علي الطويل بالقصر لضل المدلول و انما يدل علي نفسه بما يهدي المدلول و ذلك ٰليكون اٰل
ۤ
ۤ
اسماؤه و صفاته و الذات ٰليمكن القصد اليها و اٰلرادة لها اٰل باسمائها و
صفاته و هم صلي ّللا عليهم
صفاتها و مع هذا فٰليجوز ان تتصور صورة النبي صلي ّللا عليه و آله او علي عليه السلم او اٰلئمة
عليهم السلم عند توجهك الي ّللا تعالي ٰلن هذا شرك و كفر ٰلن ما تتصور ٰليدل عليه و ما يدل عليه
ُرف تعالي بصورة فليس معني التقديم لهم اَمام كل شيء
تعالي ٰليمكن تصوره اذ ٰل صورة له و اٰل لع ِ
ۤ
ۤ
هلل تعالي من عبادة و ۤ
دعاء و ذكر و غيرها اٰل ان تدعوه وحده باسمائه و هم تلك اٰلسماء اٰلتري انك
ۤ
باسمائه و صفاته
اذا اردتَ ان تخاطب زيداً و تقصده و هو متعين قاعد عندك لمتقدر علي ذلك اٰل
فتقو ُل يا زيد و ٰل تريد اٰلسم و ٰلتتصوره و انما تعني المعني المدعو و لكن ٰلتقدر ان تتوصل الي جهة

توجهه و اقباله اليك اٰل باسمه او صفته فتقول يا قاعد و لست تريد القعود و ٰلتٰلحظه و ٰلتتصوره اٰل
ان مقصودك هذا
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ناظر الي اٰلشارة فاذا دلك اٰلسم و
باٰلشارة اليه فتقول هذا غير
المعني المعلوم عندك بصفة القعود اَوْ
َ
ٍ
ۤ
حال منك قد خلي وجدانك منها و مٰلحظتُك و نظرك فهي اسماؤه و
الصفة و اٰلشارة علي زي ٍد في ٍ
صفاته و آياته الد ۤالة عليه و ٰليدل شيء منها عليه حين وجدانه ٰلنه حينئ ٍذ حجاب
جٰلل لِوجْ ٰدانك انيتَهُ
ٍ
كما امر به الصوفي من تصور صورته اَمام تَ َوجُّ ِه ۪ه و لكن لما كان علم التصوف عندهم شرطه ان
ص َّر َح به عبدالكريم الجيٰلني في اول كتابه اٰلنسان
يكون جاريا ً علي مذهب السنة و الجماعة كما َ
الكامل و نظرهم بهذا العلم الخبيث علم الضٰللة و الكفر و مقصدهم المعارضة و المباهاة ٰلئمة الهدي
صلي ّللا عليهم ليصرفوا ُوجوهَ الناس اليهم و لتصغي اليه افئدة الذين ٰليؤمنون ٰ
باٰلخرة و ليرضوه و
ليقترفوا ما هم مقترفون و ّللا سبحانه بلطيف تدبيره يضل به كثيراً ممن مال اليهم و اتبعهم و اقتدي بهم
و يهدي به كثيراً ممن رد عليهم و انكرهم و تبرأ منهم و من اتباعهم َو مايضل به اٰل الفاسقين الذين
ينقضون عهد ّللا من بعد ميثاقه يعني الميثاق الذي اخذ عليهم اَٰليقولوا علي ّللا اٰل الحق و يقطعون ما
امر ّللا به ان يوصل و هو ما ا َم َر به من اتباع اهل البيت عليهم السلم و الرد اليهم و التسليم لهم في
ٰۤ
اولئك
قوله تعالي يا ايها الذين آمنوا اتقوا ّللا و كونوا مع الصادقين  ،و يفسدون في اٰلرض
هم الخاسرون ٰلنهم قد ضلوا باعتقاداتهم الفاسدة كما اشرنا الي بعضها سابقا ً و اضلوا كثيراً ممن
اصغي اليهم و ضلوا عن ۤ
سواء السبيل اي عن وسط الحق في قوله تعالي و كذلك جعلناكم امةً
وسطا ً فافهم فلما كان علمهم مبنيا ً علي غير الصراط المستقيم اضلهم الشيطان عن طريق الحق ليجعل
ق بَ ۪عي ٍد و زين لهم
ما يلقي الشيطان فتنةً لل ۪ذين في قلوبهم مرض و القاسية قلوبهم و ان الظالمين لفي شقا ٍ
ان هذا التصور هو الدليل الي ّللا كما ان ذا الصورة هو الذي
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يدلك بعلمه عليه و بنَفَ ِسه و اخٰلقه كذلك صورته تدل خيالك علي ّللا فزين لهم الشيطان ان يتصوروا
ٌ
مكنوف بالحدود و المقادير فلما تنبه بعضهم
صنَما ً يحدثونه باوهامهم يتوجهون اليه في عبادتهم مع انه
مشائخهم و ۤ
الي هذه الحدود نطق له الشيطان علي اَ ْل ِسن ِة ۤ
كبرائهم بان الوجود واحد يتكثر و هو واحد في
كثرته و يتحدد و هو غير متعين في تعينه و تشخصه فقال شعراً :
اصرف الذهنَ الَي
** * ** فتفط ْن و
كل شي ٍء فيه معني كل شيء
ِ
كثرة ٰلتتناهي َعدَداً
** * ** قد طوتها وحدة الواحد طي
و الحاصل ٰل حاجة الي التطويل في بيان َمخازيهم و قبيح معتقداتهم و ُ
نحن مرا ُدنا بتقديم ائمتِنا عليهم
السلم اَما َم عبادتنا و ذكرنا و ۤ
دعائنا انا نعبد ّللا علي نحو عبادتهم و بما عبدوه و نعرفه بما عرفوه و
ۤ
باسمائه و صفاته و معانيه كما مثلنا سابقا ً و معني ذلك انا مثٰلً اذا
نصفه بما وصفوه و ندعوه سبحانه
قلنا يا رحيم فانا ندعو معبوداً وصف نفسه برحمة حادثة خلقها و اشتقها من لطفه و هم عليهم السلم تلك
الرحمة الحادثة و ٰلنريد بها الرحمة التي هي ذاته ٰلن تلك ٰل عبارة لها و ٰل كيف ٰلنها هي هو بٰل
اعتبار تعدد و ٰل كثرة و ٰل مغايرة فٰلتقع عليه العبارة و ٰلتعينه اٰلشارة و ٰلتميزه الصفات و ٰلتكتنفه
ۤ
اسمائه احدثها و تعبد بها خلقه قال تعالي و هلل اٰلسم ۤاء
اٰلوقات و انما الرحمة التي هي معني من معاني
ۤ
ۤ
الحسني اي ملكه و خلقه فادعوه بها فتقول يا رحيم يا كريم يا جواد يا غفور و هكذا الي سائر اسمائه و
هي هم عليهم السلم ففي تفسير العياشي عنه عليه السلم قال اذا نزلت بكم شدة فاستعينوا بنا علي ّللا و

ۤ
ۤ
اٰلسماء الحسني فادعوهُ بها قال ُ
اٰلسماء الحسني الذي ٰليقبل ّللا عمٰلً اٰل
هو قول ّللا َو هلل
نحن وّللاِ
بمعرفتِنا و فيالتوحيد عن ابيعبدّللا عليه السلم قال ّللا غاية من غياه و المغيي غير الغاية و وصف
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ۤ
اسمائه و كل شيء وقع عليه اس ُم شيء سواه فهو
نفسه بغير محدودية فالذاكر ّللاَ غير ّللاِ و ّللاُ غير
ٰ
ۤ
مخلوق اٰلتري الي قوله العزة ِهللِ العظمة ِهللِ و قال و هلل اٰلسماء الحسني فادعوه بها و قال قل ادعوا ّللاَ
ۤ
ۤ
فاٰلسماء مضافة اليه و هو التوحيد الخالص  ،اقول
ٰلسماء الحسني
او ا ْدعوا الرحمن ايا ً ما تدعو فله ا
ِ
ۤ
ۤ
ُ
اسماؤه و خلقُهُ و
ذكرت لك اي منسوبة اليه ٰلنها ملكه و
فاٰلسماء مضافة اليه هو ما
قوله عليه السلم
قوله عليه السلم اوٰلً و كل شيء وقع عليه اسم شيء سواه فهو مخلوق هو ما ذكرنا سابقا ً فانا ندعوا
معبوداً وصف نفسه برحمة حادث ٍة خلقها و اشتقها من لطفه و اشتق هذا اللطف من رأفته و اشتق هذه
الرأفة من قدرته اي من اقتداره و ليس المراد من هذه القدرة عين ذاته فان ذاته ٰليشتَق منها شيء و
ليس المراد من قوله عليه السلم سواه في قوله عليه السلم و كل شيء وقع عليه اسم شيء سواه استثناءۤ
من الموقوع عليه اسم شيء ليكون المعني انه تعالي وقع عليه اسم شيء و ما سواه وقع عليه اسم شيء
اٰل انه مخلوق بل المراد من سواه البيان للموقوع عليه و المعني و كل شيء وقع عليه اسم شيء مما
سواه فافهم ٰلنه تعالي ٰليقع عليه شيء و ٰليقع علي شيء اذ ليس بينه و بين ما سواه نسبة و ليس بين
ما سواه و بينه نسبة اٰل نسبة اٰلحتياج الي صنعه و مدده و فيضه في كلِّ ما ينسب له فقولي في قوله
ۤ
ۤ
اٰلسماء الحسني و قولي في قوله فادعوه بها فتقول يا رحيم يا كريم
اٰلسماء الحسني انهم هم
تعالي و هلل
يا جواد يا غفور و هكذا الخ  ،اريد به انهم عليهم السلم تلك الرحمة المحدثة التي هي ركن رحيم و
الكرم المحدَث الذي هو ركن كريم و الجود المحد ُ
َث الذي هو ركن جواد و المغفرة المحدثة التي هي
ۤ
ۤ
ۤ
ت العلية و
اٰلسماء تقومت بهذه المعاني المحدثة ٰلن هذه اٰلسماء اسماء
ركن الغفور و هذه
افعال الذا ِ
ِ
هي التي امرنا ان ندعوه
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بها فكريم اسم فاعل الكرم فهو اسم فعل و الكرم ركنه الذي تقوم به و هم عليهم السلم ذلك الكرم الذي
تقو ِم ۪ه بالكرم و كريم هو دليلنا علي المعبود و
هو ركن اسم كريم و متقوم به و انما كان كريم اسما ً لِ ُّ
ۤ
الدعاء هو مدلول كريم و مسماه علي وج ٍه تضمحل فيه
المدعو سبحانه و المقصود بالعبادة و بالسؤال و
ۤ
اٰلسماء ۤ
ۤ
كيف و هكذا في جميع اسمائه
الوجدان بٰل اشارة و ٰل
الدالة و المطالب و الطالبين عن
هذه
ٍ
ِ
سبحانه و الي هذه الرتبة و هي رتبتهم في المعاني اٰلشارة بقولهم عليهم السلم حيث يقولون عليهم السلم
ُ
نحن معانيه يعني معاني افعاله ٰلنه تعالي لميعرف اٰل بما عرف به نفسه و لميتعرف ٰلح ٍد من خلقه اٰل
ت افعاله و صفات افعاله آثارها الدالة عليها كما تدل آثار افعال النار من الحرارة و اٰلحراق علي
بصفا ِ
ُ
افعالها و افعالهَا تدل بما تقومت به علي نفس النار من جهة القصد اليها و المعرفة لها و ٰلنريد ان تلك
اسماء افعالها كالمحرق و المسخن و المحرِّ ر بكسر ۤ
ۤ
اٰلَس ۤ
الراء اٰلُولَي تدل عليها اي علي كنهها
ْماء اي
ف عن حقيقتها و انما نريد انها تدل عليها من جهة ما ظهرت به لنا من افعالها اي تعرفَ ْ
تكش ُ
ت لنا
دٰللة ِ
ُ
به ٰلنها لمتظهر لنا بذاتها و انما ظهرت بافعالها فافهم فان هذا آية ما اشرنا اليه من معني انهم هم
اٰل ۤ
سماء الحسني التي امرنا ان ندعو ّللا بها مثل يا كريم يا رحيم كما مر و هو حقيقة معني و مق ِّد ُمكم
اَما َم طلبتي و ۤ
حوائجي الخ ،
و اعلم ان التوحيد الخالص له مراتب و ليس ۤ
وراء هذه المرتبة التي هي رتبة المعاني مرتبةً اعلي منها
علي ما وصل الي في اسرار اهل العصمة عليهم السلم اٰل مرتبة المقامات و هذا فيما اعرف و اعتقد

بالنسبة الي ما دون العصمة و اما اهل العصمة عليهم السلم فلهم مراتب ٰليصل اليها احد سواهم بكل
وج ٍه فٰلندعيها و ٰلنريدها باطٰلقات عباراتنا ٰلنا ٰلنعرفها نعم قد تصلح
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عباراتنا لها عند من يعرفها و يصل اليها و لهذا تراهم عليهم السلم يعبرون بهذه العبارات التي نعبِّر
نحن بها عن مقاصدنا اما انا ٰفاخذ من عباراتهم عليهم السلم اذا حضرتني ا َذا امكنني ۤ
ُ
اٰلداء بها عن
موضع من هذا الشرح و غيره اذا اقتضي المقام
مطلبي و ّللا سبحانه ولي التوفيق و اعلم اني في كلِّ
ٍ
ذكر هذا المعني ذكرته و بينته كل ذلك لعلمي بصعوبة معرفته و ان اٰلكثر ٰليعرفون شيئا ً من هذا و
بالغلو او عدم معرفة مقام اهل البيت عليهم السلم من ّللا تعالي فاذا
انما الناس يحومون حول القول
ِّ
كرهُ لعل ّللا سبحانه ان يُفَهِّ َم َم ْن
نظرتَ في اكثر الخلق لمت َك ْد تج ُد اٰل غاليا ً اوْ قالِيا ً فلهذا كثيراً ما اُ َكرِّ ُر ِذ َ
ينظر في هذا الشرح طالبا ً لٰلعتقاد الحق و يهديه ۤ
باقوام يقولون اِ ْن َح َّسنُوا القَوْ َل :
سواء السبيل و كأَني
ٍ
** * ** و ليلَي ٰلتُقِرُّ لهم بذاكا
و كلٌّ يدعي وصٰلً بل ْيلَي
فاقول لهم :
اذا انبج َس ْ
ت دمو ٌ
** * ** تبين َمن بكي ممن تَباكا
ع في خدو ٍد
و اقول لهم ايضا ً :
** * ** أَيعمي الناظرون عن الضيا ِءۤ
فهَبْ اني اقول الصبح ليل
و اعلم ان اٰلفهام و المعارف قس َمها عدل حكيم عليم بين خلقه كما قسم بينهم ارزاقهم و آجالَهُ ْم و قد
اشار سبحانه الي ذلك بقوله أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم َم ۪عيشتهم في الحيوة الدنيا و رفعنا
بعضهم فوق بعض درجات ٰاٰلية لكنه سبحانه جعل المقسوم من جميع ذلك علي قسمين قسم ٰلينال اٰل
بالسعي و الطلب من الجهة المجعولة لذلك و قسم ٰلينال بالسعي و انما ينال بالعناية اٰللهية و هو
سبحانه اعلم حيث يضع احسانه و اما القسم اٰلول فينال بالطلب و اقرب الطرق الي تحصيله و اصحها
و انجحها اصٰلح
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النية و العمل و الصدق مع ّللا في جميع المواطن و بنسبة ما تحسن تدرك و اما القسم الثاني فاهلل
يرزق من ۤ
يشاء بغير حساب .
و قوله عليه السلم  :و ۤ
حوائجي و ارادتي في كل احوالي و اموري
استهدا ٍء و ۤ
ۤ
انتها ٍء اليكم
يريد به اني مقدمكم علي النحو الذي ذكرنا اي بكل تقديم من استشفاع و توجه و
انحاء ُوجوداتي َو وجْ دَانَاتي في ۤ
في كل نحو من ۤ
حوائجي َو ارادتي بمعني اني اطلبها بكم من ّللا سبحانه
او منكم باهلل اي باهلل تفعلون و بامره تعملون او عنكم اي اتوصل الي ادراكها عنكم اي انتم باهلل
توصلونني الي نيلها اوْ لكم ِلني لكم ِلن اعمال شيعتهم زيادة في جاههم كما تحصل زيادة الثواب في
الصلوة باللباس اٰلبيض و بالطيب فان الزيادة عرضية قال (ص) تناكحوا تناسلوا فاني مبا ٍه بكم اٰلمم
بورع و اجتها ٍد الحديث
الماضية و القرونَ السالفة يوم القيمة و لو بالسقط الحديث  ،و قوله (ع) اعينونا
ٍ
 ،و هذا كله في جميع ما اُ ۪ري ُد و ي َُرا ُد مني مما يتعلق باٰلركان و اللسان من جميع اٰلعمال للدنيا و الدين
من جميع ۤ
حوائجي و مما يتعلق بالجنان من جميع اٰلعتقادات و المعارف و العلوم للدنيا و الدين من
جميع اراداتي و هو قوله (ع) في كل احوالي و اموري ِلنه (ع) جمع فيه كلما اشرنا الي تفصيله .
قال عليه السلم  :مؤمن بسركم و عٰلنيتكم و شاهدكم و ۤ
غائبكم و اولكم و آخركم
قال الشارح المجلسي تغمده ّللا برحمته مؤمن بسركم و عٰلنيتكم اي باعتقاداتكم و اعمالكم انها هللِ حقا ً

او باسراركم مجمٰلً و شاهدكم من اٰلئمة اٰلحدعشر و ۤ
غائبكم من المهدي (ع) و اولكم انه علي بن
ابيطالب عليه السلم و آخركم بانه المهدي (ع) ٰل كما تقوله ۤ
العامة و الواقفية و غيرهما
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او الحيوة اٰلولي و الرجعة انتهي .
قد تقدم معني اٰليمان و انه اعتقاد بالجنان و عمل باٰلركان و قول باللسان و يص ُد ُ
ق علي اَح ِدهَا كما هو
ۤ
المتعارف في اصطٰلح المتكلمين انه التصديق باهلل و بالرسول صلي ّللا عليه و آله و بجميع ما جاء به
الرسول (ص) مما علم ضرورة مجيه (ص) به و علي اٰلول ك ۤافة المعتزلة و جماعة من اٰلمامية و
اكثر المتقدمين منا و اٰلخبار منصبة عليه و مبني كٰل ِمنا في هذا الشرح عليه ۤ
سواء قيل بان ذلك هو
اٰليمان او الكامل منه و السر قال في النهاية فيه صوموا الشهر و ِسرَّه اي اَولَهُ و قيل مستهَلَّهُ و قيل
وسطه و من كل شيء جوفه فكأَنه اراد اٰليام البيض و في مجمعالبحرين و السر الذي يكتم و منه هذا
من سر آلمحمد اي من مكتوم آلمحمد الذي ٰليظهر لكلِّ اح ٍد قال بعض شراح الحديث اعلم ان سر
ۤ
المٰلئكة و النبيون و هو ما وصل اليهم بالوحي و منه ما يعلمه
آلمحم ٍد صعبٌ مستصعبٌ فمنه ما تعلمه
غير ِه ْم و هو ما وصل اليهم بغير واسط ٍة و هو السر الذي ظهرت به
يجر علي
لسان مخلو ٍ
ِ
ق ِ
هم و لم ِ
فارتاب لذلكَ المبطلون و فاز العارفون فكفر به فيهم َمن انكر و فرَّط و َ
غٰل فيهم َمن
آثار الربوبية عنهم
َ
تجاوز (ظ) و افرط و فاز َمن ابصر و تبع النَّمطَ اٰلوسط انتهي  ،فعلي معني كٰلم النهاية يكون المعني
اني مؤمن باولِكم اي اول َكونكم و علي هذا ٰليراد مطلق السر ٰلنه قد يطلق و يراد به ما يقابل العٰلنية
و يصدق علي كل مرتب ٍة لهم من المقامات و المعاني و اٰلبواب و كذلك مرتبة اٰلشباح فا َذا فسرنا السر
باٰلول لمنعرف لهم اوٰلً اعلي من المقامات التي اشار اليها الحجة عليه السلم في ۤ
دعاء كل يوم من شهر
رجب في قوله فجعلتَهُم معادنَ لكلماتك و اركانا ً لتوحيدك و آياتك و مقاماتك التي ٰل تعطيل لَها في كل
مكا ٍن
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ق بينكَ و بينها اٰل انهم عبا ُدك و خلقُك فتقها و رتقها بي ِدك بد ُؤهَا منكَ و
يعرفُكَ بها َمن عرفك ٰل فر َ
ۤ
عو ُدهَا اليكَ اعضاد و اشهاد و ُمناةٌ و اذوا ٌد و حفظةٌ و رُواد فَبِ ِه ْم َم َ ْ
ارضك حتي ظهر اَٰل
ألتَ سما َءك و
َ
ۤ
اله اٰل انتَ
الدعاء  ،فقوله عليه السلم و مقاماتك يراد منه اول كونهم في الوجود الراجح المعبر عنه
بالوجود المطلق و برزخ البرازخ و هذا هو السر المقنع بالسر في قول الصادق عليه السلم علي ما
ۤ
البصائر قال (ع) ان امرنا هو الحق و حق الحق و هو الظاهر و باطن الظاهر و باطن الباطن
رواه في
و هو السر و سر السر و سر المستسر و سر مقنع بالسر ه  ،و قد تقدم و معني كونه مقنع بالسر ما قلنا
ان السر ي َُراد منه في اٰلطٰلق ما يقابل العٰلنية فيكون المرتبة العليا منه التي هي المقامات مقنعةً بالسر
الذي هو مرتبة المعاني لهم عليهم السلم و هي مقنعة بالسر الذي هو مرتبة اٰلبواب لهم عليهم السلم و
ۤ
الصافون
هي مقنعة بالسر الذي هو مرتبة اٰلشباح لهم عليهم السلم و اٰلظلة المعلقة بالعرش اي
ۤ
الحافون حول العرش المسبحون و عن الصادق عليه السلم كنا انواراً صفوفا ً حول العرش نسبح فيسبح
ۤ
السماء بتسبيحنا الي ان هبطنا الي اٰلرض فسبحنا فسبح اهل اٰلرض بتسبيحنا و انا لنحن الص ۤافون
اهل
ۤ
ً
و انا لنحن المسبحون الحديث  ،و انما حفت المٰلئكة بعرش ربهم ائتماما بهم عليهم السلم حيث رأوهم
قد حفوا بعرش ربهم و صفت كما صفوا و سبحت كما سبحوا و هذه المقامات المشار اليها المذكورة في
ۤ
الدعاء هي الصفة المنسوب اليها جميع احْ كام اٰلفاعيل و الموجودات و اليها تنتهي جميع ٰاٰلثار و
المكونات و الفيوضات و هي اسم للفاعل الذي ابدَع بها كل شيء و تعرف بها لكل شيء و الفاعل هو

المسمي بها سمي نف َسهُ بها حين احدث بها َم ْن احدث لمن احدث ليدعوه بها و بتلك الصفة التي هي
المقامات التي هي اسم الفاعل ظهر الفاعل للخلق
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ۤ
الدعاء ٰل فرق بينك و بينها اي في
مبتدع به و لذلك قال عليه السلم في
بهم ٰلن الفاعل ظهر باسمه لكل
ٍ
ٰ
ْ
جميع الفيوضات و الصدورات و اٰلثار و الوجودات اِذ بها فعل ما فَ َع َل و عنها اظهر ما اظهر كما قال
اميرالمؤمنين صلوات ّللا عليه و القَي في هويتها مثاله فاظهر عنها افعاله و المراد بالمثال هنا اسمه
ۤ
كقائم اسم فاعل القيام فانه في القيام كالصورة في المرءٰ ا ِة و في الظاهر جعل طاعتهم طاعته و
معصيتهم معصيته و رضاهم رضاه و سخطهم سخطه و قوله عليه السلم اٰل انهم عبا ُدك و خلقك يعني
ان تلك الصفة التي هي المقامات و اسم الفاعل الذي احدث ما احدث و تعرف لمن تعرف خلقه و صنعه
يعني احدثه بنفسه و اقامه بنفسه و صنع به ما صنع فهو سبحانه هو الفاعل وحده ٰل شريك له و هو
يشاء كما ۤ
يشاء بما ۤ
بحكمته يفعل ما ۤ
يشاء ٰل اله اٰل هو العزيز الحكيم كما زرع سبحانه الحنطة بزي ٍد
الحارث من بذرها ۤ
بالماء و اٰلرض في الفصل الصالح للزرع و هو سبحانه يقول افرأيتم ما
تحرثون ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون  ،و في قرباٰلسناد للحميري باسناده عن ابيالحسن الرضا
عليه السلم الي ان قال (ع) قال ابوجعفر عليه السلم في النطفة قال فاذا تمت اٰلربعة اٰلشهر بعث ّللا
تبارك و تعالي اليها مل َكيْن خٰلقَي ِْن يصورانه و يكتبان رزقه و اجله و شقيا ً و سعيداً الحديث ،و
يخلقان في
جعفر عليه السلم الي ان قال ثم يبعث ّللا مل َكيْن خٰلقَي ِْن
في الكافي في صحيح زرارة عن ابي
ِ
ٍ
اٰلرحام ما ۤ
يشاء ّللا يقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة فيصٰلن الي الرحم و فيها الروح القديمة
النساء فينفخان فيها روح الحيوة و ۤ
ۤ
البقاء و يشقان له السمع و
المنقولة في اصٰلب الرجال و ارحام
البصر و جميع الجوارح و جميع ما في البطن باذن ّللا تعالي ثم اوحي ّللا الي المل َكيْن اكتبا عليه
قضائي و قدري و نافِ َذ امري و اشترطا لي ۤ
ۤ
البداء فيقوٰلن يا رب
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ما نكتب قال فيوحي ّللا عز و جل اليهما ان ارفعا رؤسكما الي رأس امه فيرفعان رؤسهما فاذا اللوح
فيجدان في اللوح صورته و زينته و اَ َجلَه و ميثاقه شقيا ً او سعيداً و جميع
فينظران فيه
يقرع جبهة امه
ِ
ِ
ۤ
شانه قال فيملي احدهما علي صاحبه فيكتبان جميع ما في اللوح و يشترطان البداء فيما يكتبان ثم يختمان
الكتاب و يجعٰلنه بين عينيه ثم يقيمانه ۤقائما ً في بطن امه قال فربما عتَا فانقلب و ٰليكون ذلك اٰل في كل
تشاء بما ۤ
ت او مار ٍد الحديث  ،و غير ذلك من اٰلخبار الدالة علي انه سبحانه يخلق ما ۤ
يشاء كيف
عا ٍ
ۤ
ۤ
يشاء و اذا اشتبه عليك ما اشرنا اليه فانظر الي ما في هذا العالم من اٰلشياء التي يعملها العا ِملون و ّللا
سبحانه هو الفاعل لها كما مثلنا لكَ بالزرع و اعلم ان كل ما هنا فهو آية ما هنالك و دليله اماتسمع قول
ّللا سبحانه سنريهم آياتنا في ٰاٰلفاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق  ،و قول الرضا عليه السلم قد
ُ
لشرحت
علم اولوا اٰللباب ان اٰلستدٰلل علي ما هناك ٰليُعْلم اٰل بما هيهُنا ه  ،و لوٰل خوف اٰلطالة
ۤ
ۤ
الدعاء كله و بي ُ
ُ
نت ما فيه من اٰلسرار التي
شرحت
الدعاء الشريف و ان مد ّللا و مكن
كلمات هذا
ٰليحتملها اٰل ملك مقرب او نبي مرسل او عبد مؤمن امتحن ّللا قلبه لٰليمان و اياك ان تنسب اليهم (ع)
او الي اح ٍد من الخلق من ملك او نبي او غيرهما شيئا ً من افعاله تعالي بعد ما بين لك سبحانه فقال
تعالي اروني ماذا خلقوا من اٰلرض ام لهم شرك في السموات و قال قل ّللا خالق كل شيء و هو
الواحد القهار كما انك ٰلتقول ان اٰلرض و ۤ
الماء هما اللذان يزرعان الزرع و انما المعني انه سبحانه
بامر و ٰلنهاك عن شيء من جميع ما كلفك به اٰل علي لسان محم ٍد و آله صلي ّللا عليه و آله و
ماامرك
ٍ

قد اخبروك و انت تعلم انه سبحانه هو ٰاٰلمر و هو الناهي وحده و ٰل شريكَ له في شيء من ذلك و ان
كانوا هم الحاملين ٰلمره و نهيه و ال ُمبَلِّ ۪غين عنه
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ٰليسبقونه بالقول و هم بامره يعملون فكذلك في جميع ما تسمع مما ننسبه اليهم من افعاله هو الفاعل
ۤ
ۤ
علي ايدي من ۤ
ۤ
الطبائع و العناصر فمن
المٰلئكة و الحيوانات و النباتات و
اٰلنبياء و
يشاء من خلقه من
ۤ
شاء من خلقه جعلهم تراجمة لفعله لمن ۤ
ۤ
قضا ُؤه في صنعه و في وحيه و
شاء من خلقه و ذلك حكمه و
امره و نهيه علي حد ۤ
سواء فافهم و ٰلتتوهم غير هذا فتكون من الكافرين و ّللا يحفظك في هذه الغمرات
،
و الحاصل السر اٰلول اٰلسم الذي استقر في ظل ّللاِ اي في نفس ذلك اٰلسم فٰليخرج منه الي غيره و
الضمير في منه و غيره يعود الي ّللا بمعني ان ّللا سبحانه خلقه له فٰليكون لغيره كما ذكرنا سابقا ً
يعودان الي الظل الذي هو ذلك اٰلسم نفسه او معني
مراراً كثيرة و هذا احد معاني َجع ِْل الضميرين
ِ
ودان الي الظل احد معاني انه خلقه له وحده ٰل شريك له فاذا قال المعصوم عليه
َجع ِْل الضميرين يع ِ
السلم و خصيص شيعته مؤمن بسركم جاز ان يري َد هذا السر و اما َمن سواهم و سوي خصيص شيعتهم
ٰليمكن ان يري َدهُ و ان سمع وصفه و سلم فانه ٰليمكن ان يريده ٰلنه لو كشف له ما يراد منه انكره فكيف
يمكن ان يؤمن به او يكون تسليمه ايمانا ً به اماسمعتَ قول الصادق عليه السلم في حق انصار ۤ
القائم عليه
السلم الثلثمائة و الثٰلثةعشر الذين اختارهم ّللا من اهل اٰلرض لنصرته و هم اصحاب اٰللوية و حُكام
ۤ
عاشوراء و هم في مشرق اٰلرض و
ّللاِ في ارضه علي خلقِ ۪ه و ذلك لما دعاهم اول ما يخرج ليلة
مغربها اجابوه فاتوه كلمح البصر منهم من تنطوي له اٰلرض و منهم من تحمله السحاب فلما اجتمعوا
حوله قال عليه السلم استخرج من قبلته كتابا ً مختوما ً بخاتم من ذهب عهد معهود من رسول ّللا صلي
ّللا عليه و آله فيجفلون عنه اجفال الغنم فلميبق منهم اٰل الوزير و احدعشر نقيبا ً كما
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بقوا مع موسي بن عمران (ع) فيجولون في اٰلرض فٰليجدون عنه مذهبا ً فيرجعون اليه فوّللاِ اني
ظهر به لهم و هم من
ٰلَعرف الكٰلم الذي يقوله لهم فيكفرون به ه  ،انظر كيف كفروا بذلك المقام الذي
َ
عرفتَ فكيف يحتمله اٰل اهله كالوزير عيسي بن مريم عليه السلم و احدعشر نقيبا ً الذين امتحن ّللا
قلوبهم لٰليمان و عند من عرف هذا السر الذي هو سر مقنع بالسر اذا كمل ايمانه به نوع من اٰليمان به
لو علم ابوذر ما في قلب سلمٰ ن لقتله او لكفره و هو تأويل قوله تعالي و مانقموا منهم اٰل ان يؤمنوا باهللِ
علم لو ابوح به لقيل لي انت ممن يعبد الوثَنا ،
العزيز الحميد و هذا هو جوهر ٍ
** * ** يرون اقبح ما يأتُونَهُ َح َسنا ً
و ٰلستحل رجال مسلمون دمي
َّ
و الحاصل اٰليمان بهذا السر ٰليكون اِٰل باٰلعتقاد بال َجنان و العمل باٰلركان و القول باللسان و لو تكلفنا
ان نستعمل اٰليمان الذي هو التصديق كما تقدم ذكره في هذا السر الخاص فارق المعرفة و اليقين و
العلم و فارق اٰليمان الحق الذي هو شرط الشفاعة و عبارة مجمعالبحرين التي نقلها ابنطريح رحمه
ّللا عن بعض ُشراح حديث ان سر آلمحمد صعب مستصعب و هي قوله و منه ما يعلمه هم و لميجر
غيرهم و هو ما وصل اليهم بغير واسط ٍة و هو السر الذي ظهرت به آثار الربوبية
علي لسان مخلو ٍ
ق ِ
عنهم فارتاب لذلك المبطلون و فاز العارفون فكفر به فيهم من انكر و فرط الي آخر ما تقدم تصلح لهذا
السر الذي نعنيه و ٰلنعلم ما في ضمير صاحبها فلعله عرف و لعله ماعرف و انما هو كما قال الشاعر
:

قد ي ْ
ُط ِربُ القمريُّ اسما َع ٰنا
** * ** و نحن ٰلنفه ُم اَ ْلحانَهُ
هذا اذا اريد به السر اٰلول و ان اريد به الوسط و الجوف فكذلك ٰلنا ٰلنريد بالوسط و الجوف اٰل اٰلول
في البَ ْدء و ٰلنريد باٰلول اٰل الوسط
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و الجوف الذي هو قلب الشيء و لُبُّهُ و ان اريد به ما يقابل العٰلنية كما مثلنا به بانه كونهم معانيه و
ابوابَهُ و عبادَه المكرمين الذين ٰليسبقونه بالقول و هم بامره يعملون فاٰليمان الكامل علي نحو ما مر و
ۤ
اسمائه و افعاله كما تقدم و كونهم ابوابه
اما هذا السر فقد قلنا اوٰلً انه كونهم معانيه سبحانه اي معاني
ُضحك و يُبكي و يقبض و يبسط و يميت
تعالي التي منها يؤتي و منها يمنع و يعطي و يفقر و يغني و ي ِ
ٌ
اح فيها كما
و يحيي و يأمر و ينهي الي غير ذلك من اَفاعيله و كونهم اشباحا ً و هي
ابدان نُورانية ٰل اَرْ َو َ
ُوي عنهم عليهم السلم و الشبَح ظل النور و قد َمضي تفسير هذه و الكٰلم في اٰليمان بهذه اٰلسرار كما
ر ِ
اٰليمان الحقيقي ٰليتحقق من غير اهل العصمة عليهم السلم و شيعتهم الخصيصين كما مر و
مر و ان ۪
اما ۤ
ببعض من مراتب بعض هذه اٰلسرار و
الخاصون من شيعتهم فمنهم َمن قد يتمكن من اٰليمان
ٍ
اكثرهم ٰليتمكنون من ذلك و اماالخصيصون فربما عرفوا تلك اٰلسرار مجملةً و لكن اٰلشكال في
اٰلتيان باٰليمان الكامل بها و َما اكثر المقصرين في ذلك او بعضه ٰلن اٰليمان بالقلب و ْ
بال َجوارح َو
ۤ
اٰلنبياء عليهم السلم
باللِّ َسان بأَن يصرفها فيما خلقت له ام ٌر صعب قد عثر في مواضع من ذلك كثير من
ت َك ُؤداً ٰليقطعها
مع عصمتهم حتي انه ورد عن اهل البيت عليهم السلم ما معناه ان علي الصراط لعقبا ٍ
بسهول ٍة اٰل محمد و اهل بيته صلي ّللا عليه و آل ِه و اما اذا اقتصرنا علي ما تعرفه العوام او علي ما
المصدِّق بمفهوم لفظ السر ٰل كما ذكره الشارح تغمده ّللا برحمته في
يظهر من الكٰلم صدق لغةً علي
َ
تفسيره السر باٰلعتقاد قال مؤمن بسركم و عٰلنيتكم اي باعتقاداتكم و اعمالكم انها هللِ حقا ً ففسر السر
باٰلعتقادات و العٰلنية باٰلعمال يعني اني معتقِد ان اعتقاداتكم حقة و اعمالكم صحيحة و انت اذا عرفتَ
اخبارهم ظهر لك ان هذا المفهوم
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ٰليكون مصداقا ً للسر ٰلن المفهوم ان كان هو المصداق في نفس اٰلمر كان حقا ً و اٰل فهو اما دليل
ت
المصداق و آيته اَوْ هو موهوم و ٰليكون دليٰلً و آيةً فهو موهوم بل يعتقد ان عندهم علوما ً َو اعتقادا ٍ
اٰلمر ٰليعرفها غيرهم و ٰليطلع عليها احد سواهم و ان ّللا
صحيحة مطابقة لما عند ّللاِ و في نفس
ِ
ۤ
ۤ
ۤ
سبحانه اظهر عليهم من آثار الربوبية كاٰلطٰلع علي الضمائر و احياء الموتي و ابراء اٰلكمه و
اٰلبرص و غير ذلك اَسْراراً لميظهرها علي غيرهم فيصدق بهذه و امثالِها مجملةً فيصدق مفهوم السر
علي ذلك ظاهراً و ينال حظه من ثواب ذلك اٰليمان بنسبته ،
و قوله عليه السلم  :و عٰلنيتكم
ۤ
مفترض َي الطاعة و خلفاء ّللا في ارضه و حججه
ي
يراد منه ظاهرهم عليهم السلم و هو كونهم ائمة هد ً
ِ
علي عباده و اُ َم ۤنا َءهُ في بٰلده و هو قول علي عليه السلم ظاهري امامة و باطني غيبٌ ٰليدرك و
لوازم هذه العٰلنية ما ذكرناه سابقا ً من وجوب الرد اليهم و اٰلخذ عنهم و وجوب متابعتهم و التسليم لهم
ُ
عاهدت ّللاَ ۪حين قال
في كل ما يرد عنهم و هذه العٰلنية هي ظاهر اٰلمامة و الوٰلية و الخٰلفة اي اني
ُ
بظاهركم و باطنِكم باٰليمان الذي ذكرناه ،
اٰليمان
الست بربكم بقولي بَلَي علي
لي
ِ
ِ
ۤ
و قوله عليه السلم  :و شاهدكم و غائبكم
ۤ
اي مؤمن بِشاهدكم اي اٰلئمة اٰلحدعشر و غائبكم الحجة عليه السلم او شاهدكم اي الناطق منكم يعني

قطب الوقت و محل نظر ّللا من العالم المسمي بالغوث علي اصطٰلح اهل التصوف و يسميه افٰلطون
ار ْق ۪ليطا اي مظهر الوٰلية او الموجود المقابل لمن مضي و
مدبر العالم و ارسطو انسان المدينة و هو الفَ ِ
لمن يأتي او الحاضر او الشاهد علي المكلفين او ٰلعمالهم او
صفحه ١٥١
ث ال ُم َدبِّر لهم او عنهم علي اٰلحتمالَيْن او ۤ
القائم
العالم بالشهادة او المدبر الي الخلق او بالملَ ِك ال ُمح ِّد ِ
ِ
علي كل نفس بما كسبت الي غير ذلك و ۤ
قو
غائبكم اي اٰلمام الصامت و ٰل بُد لكل
ٍ
زمان من ناط ٍ
ٍ
صامت و الصامت موقوف علي اٰلذن من الناطق فغيبوبته بغيبوبة اٰلذن فهو ناطق بالناطق و حاضر
شاه ٌد به اي ْ
باذ ِن الناطق و يتوقف اٰلذن علي وجود الناطق اٰل في الحسن و الحسين عليهما السلم فان
الحسين عليه السلم ناطق مع وجود الحسن " "2عليه السلم و انما هو صامت مع حضوره و مشاهدته
خاصة في حق الحسين عليه السلم او ۤ
فيتوقف اٰلذن علي حضوره "ۤ "-2
الغائب غير الموجود ممن
مضي منهم (ع) و ممن سيأْتي اوْ َمن غاب عن مشاهدة المؤمن به اوْ َمن هو في حال المراقبة منهم فانه
حينئ ٍذ ۤ
غائب عن الخلق كلهم و عن نفسه فٰليكون حينئ ٍذ شاهداً علي اح ٍد من المكلفين و ٰل مشاهداً
ٰلعمالهم و ٰل عالما ً بالشهادة بل و ٰل الغيب من الخلق او المراد ۤ
بالغائب المدبر الي الخلق او عنهم علي
ۤ
س بما كسبت و ذلك اذا تجلي
اٰلحتمالين علي حكم العكس في الشاهد المقبِ ِل او غير القائم علي كل نف ٍ
لهم بٰل واسطةو في اكمالالدين و اتمامالنعمة سئل الصَّادق عليه السلم عن الغيبة التي كانت تأخذ النبي
صلي ّللا عليه و آله كانت تكون للنبي صلي ّللا عليه و آله عند هبوط جبرئل (ع) فقال ٰل ان جبرئل
(ع) كان اذا اتي النبي صلي ّللا عليه و آله لميدخل عليه حتي يستأذنه فاذا دخل قعد بين يديه قِ ْعدَة العبد
و انما ذلكَ عند مخاطبة ّللا اياه بغير تَر ُج َمان و ٰل واسطة ه  ،اخبر عليه السلم ان تلك الغيبة انما تكون
لمحمد صلي ّللا عليه و آله عند مخاطبة ّللا اياه بغير ترجمان و ٰل واسطة و انما الترجمان له نفسه
يترجم الوحي حين ۤ
القائه عليه لَهُ به ،
صفحه ١٥2
و قوله عليه السلم  :و اولكم و آخركم
يراد منه اني مؤمن باولكم الذي هو سركم كما مر و آخركم الذي هو عٰلنيتكم التي هي ظاهركم في
اِلَكوان الوجودية و في التكوينات الشرعية اوْ اولكم علي بن ابيطالب عليه السلم قال تعالي ان اول
بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا ً و هدي للعالمين اي وضع ببكة و هو موضع البيت الظاهر شرفه ّللا
و وضع فيه البيت الباطن عليه السلم او رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و عنهم عليهم السلم اولنا محمد
و اوسطُنا محمد و آخرنا محمد او ۤ
القائم عليه السلم ٰلنه اول َمن يظهر منهم و يقوم بالحق او الحسين
راس ۪ه و آخركم ۤ
القائم عليه السلم او الحسن العسكري
عليه السلم ٰلنه اول َمن يرجع و ينشق التراب عن ِ
عليه السلم اذا َج َع ْلنَا ۤ
قول آخرهم في
القائم عليه السلم افضل التسعة او فاطمة عليها السلم ٰلنها علي ٍ
الرتبة و الفضل و هو الذي يظهر لي او علي بن ابيطالب عليه السلم ٰلنه آخر َمن يرجع في كرته
ۤ
السماء في الرجعة او المراد اولكم في
اٰلخيرة او رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله ٰلنه آخر َمن ينزل من
ب عليه
الدنيا اي يومكم اٰلول في الدنيا و آخركم في الرجعة اي يومكم ٰاٰلخر اوْ اولكم علي بن ابيطال ٍ
ب عليه السلم ٰلنه
السلم ٰلنه اول َمن آ َمن باهلل و رسوله صلي ّللا عليه و آله و آخركم علي بن ابيطال ٍ
ۤ
ق رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله عند موته اوْ اولكم علي عليه السلم ٰلنه القائد و آخركم
آخر َمن فار َ
ِ
ۤ
هو ٰلنه هو السَّائق اوْ اولكم اي اوليتكم في كل خير و آخركم اي آخريتكم كذلك اوْ اولكم اي بكم فتح ّللاُ

و آخركم اي بكم يختم اوْ اولكم اي اول َمن ُوجد و آخركم اي آخر من يبقي اوْ اولكم اي النشأة اٰلولي و
آخركم اي النشأة اٰلخري اوْ علي معني لكم اٰلولي و لكم اٰلخري الي غير ذلك .
صفحه ١٥3
مفوض في ذلك كله اليكم و مسلِّم فيه معكم
قال عليه السلم  :و ِّ
ِّ
مفوض في ذلك كله اليكم اي اعتقد الجميع من قولكم اوْ اسلم جميع اموري
قال الشارح المجلسي (ره) و ِّ
ِّ
ً
اليكم حتي تصلحوا خللَها حيا ً و ميتا و مسلم فيه معكم اي كما سلمتم هلل تعالي اوامره عارفين اياها فانا
ايضا ً مسلِّم و ان لميصل عقلي اليها اوْ كالسابق تأكيداً انتهي .
ۤ
ُ
طلبت منكم من
الجزائر في شرح التهذيب و مفوض في ذلك كله اليكم يعني ان ما
و قال السيد نعمتّللا
ۤ
اللجاء اليكم مفوضة اليكم ان شئتم فافعلوه اوْ اني مفوض اُموري اليكم بسبب ذلك التصديق
الشفاعة و
لتصلِحُوها و مسلِّم فيه معكم مسلم بالتشديد اي مفوض اموري الي ّللا تعالي مع اموركم التي سلمتموها
ۤ
ض اٰلمر اليه تفويضا ً
الدعاء فو ُ
اليه انتهي  .اقول قال في النهاية في
ضت امري اليك اي رددتُه يقال فو َ
اذا رده اليه و جعله الحاكم فيه انتهي .
ۤ
اقول معني التفويض في اللغة كما سمعتَ و علي هذا يكون المعني انتها ًء بعد التصديق او مبالغةً فيه او
تفريعا ً عليه اني في استشفاعي الي ّللا عز و جل بكم و تقربي بكم اليه و تقديمي لكم اَمام طلبتي و
حوائجي و اراداتي في كل احوالي و اموري و كذا في ما ذكر قبل ذلك مفوض و ۤ
ۤ
راد في ذلك كله اليكم
ُ
رضيت بكم حاكمين في كل احوالي و اموري و بحكمكم في جميع ذلك كله ٰلني مؤمن بسركم
اي اني
ۤ
و عٰلنيتكم و شاهدكم و غائبكم و اولكم و آخركم او بسبب ايماني هذا اوْ ان مقتضي ايماني هذا و
استقامتي عليه ٰلاشك و ٰلارتاب تفويض جميع اموري و جميع احوالي مما قضي لي و علي و مما
يراد مني و مما ُخلِ ْق ُ
ت له اليكم مسلِّم جميع ذلك اليكم و لكم تسليما ً و اعلم ان التفويض عرفا ً له معنيان :
صفحه ١٥4
اح ُده َما القول بنسبة اٰلفعال او بعضها و لو فعٰلً واحداً الي اح ٍد من الخلق علي جهة اٰلستقٰلل و
المفوضة من قال بذلك اوْ من يؤل قوله الي ذلك ۤ
سواء المنسوب الي فعل العبد علي اٰلستقٰلل من
الذوات او الصفات او اٰلفعال فمنهم َمن قال ان ّللا تعالي خلق محمداً صلي ّللا عليه و آله و فوض اليه
خلق الدنيا فهو الخٰلق لما فيها و قالبعضهم فوض ذلك الي علي عليه السلم و منهم المخمسة قالوا ان ّللاَ
ض اٰلمر الي سلمن و ابيذر و المقداد و عمار و عمرو بن اُميةَ الضمري فهم المدبرون للدنيا و
فو َ
ض افعال العباد اليهم و في مجمعالبحرين و من القدرية
ممنقال بالتفويض المعتزلة قالوا ان ّللاَ فو َ
ۤ
المعتزلة ٰلنهم شهروا انفسهم بانكار ركن عظيم من الدين و هو ُ
كون الحوادث بقدرة ّللاِ تعالي و قضائه
فعل من افعاله تعالي
و زعموا ان العبد قبل ان يقع منه الفعل مستطيع تام يعني ٰليتوقف فعله علي تجدد ٍ
و هذا معني التفويض يعني ان ّللا تعالي فوض اليهم افعالهم انتهي  ،و قال في قدر و في الحديث ذكر
القدرية و هم المنسوبون الي القدر يزعمون ان كل عب ٍد خال ٌ
ق فعلَهُ و ٰليرون المعاصي و الكفر بتقدير
ّللاِ و مشيته فنُ ِسبوا الي القدر ٰلنه بدعتهم و ضٰللهم و في شرح المواقف قيل القدرية هم المعتزلة
ٰلسنا ِد افعالهم الي قدرتهم و في الحديث ٰليدخل الجنة قدري و هو الذي يقول ٰليكون ما ۤ
شاء ّللا و
ۤ
يكون ما ۤ
اٰلحسائي في كتابه كشفالبراهين في
شاء ابليس انتهي و قال الشيخ محمد بن ابيجمهور
شرح زادالمسافرين للعٰلمة ادام ّللا اكرامه و مذهب المعتزلة يسمي بالتفويض بمعني ان العبد مفوض
في افعالِ ۪ه مختا ٌر فيها و ان ّللا تعالي فوضه في اختيار الطاعة و المعصية و جعل زمام اٰلختيار بيده و

قالت اٰلشاعرة مذهب المعتزلة يسمي بالقدر ٰلنهم يقولون ان فعل العبد مستند الي قدرته و جعلوا للعبد
قدرة فهم القدرية و هو غلط ٰلن القدرية هم الذين يقولون
صفحه ١٥٥
ان افعال العبد بتقدير ّللاِ و ۤ
قضائه و هم اٰلشاعرة ٰل المعتزلة و لهذا انه روي عن النبي صلي ّللا عليه
و آله ان ۤقائٰلً قال له ان قوما ً من الذين يرتكبون ۤ
القبائح و المعاصي و يقولون ذلك بتقدير ّللاِ عز و جل
فقال عليه السلم القدرية مجوس هذه اٰلمة فشابه بين القدرية و بين المجوس من وجو ٍه ثلثة اٰلول ان
المجوس اعتقدوا اعتقادات سخيفة و قالوا بمقاٰلت فاسدة لزمهم منها محاٰلت كثيرة و القدرية
كذلك الثاني ان المجوس نكحوا امهاتهم و بناتهم و اخواتهم و نسبوا ذلك الي انه في شرعهم منزل من
ّللا تعالي فنسبوا اليه ما ليس من فعله و القدرية نسبوا افعالهم القبيحة الي ّللا تعالي فشابهوهم الثالث ان
اعتقاد المجوس مثل اعتقاد القدرية في نسبة اٰلفعال القبيحة الي آلة الشر و اٰلفعال الحسنة الي آل ِة
الخير و انه ٰل فعل لهم كذلك القدرية فشابهوهم انتهي  ،اقول اما المفوضة فمعلوم انهم المعتزلة و من
قال بمثل مقالتهم و اما الجبرية فمعلوم انهم اٰلشاعرة و اما القدرية فقد يطلق هذا اللفظ في اٰلخبار علي
المفوضة مرة و علي اٰلشاعرة اخري اٰل ان اكثر اٰلطٰلقات يراد منه المفوضة كما قال (ع) ٰل جبر و
ٰل قدر و لكن منزلة بينهما الحديث و عنهما عليهما السلم ف ُسئِٰل عليهما السلم هل بين الجبر و القدر
ۤ
السماء و اٰلرض ه  ،اما علي معني نسبتهم افعالهم الي قدرتهم علي
منزلة ثالثة قاٰل نعم اوس ُع مما بين
ۤ
ۤ
اٰلستقٰلل او علي معني تركهم القدر سموا بالقدرية كما قال ابوالمظفر من علماء العامة ما معناه ان
صار ۪ه و قوته و كان رجل
العرب ربما يسمون الشيء بخٰلف ما عرف به فسموا ال ُغ َراب اعور لشدة اب
ِ
بالقدر و نخاف انما س ُ۪مينَا
في ْال َعرب ٰليحب الخبز فسموه آ ِك َل ال ُخبْز و سموا القدرية بهذا لتركهم القول
ِ
السنة لتر ِكنا ال ُّسنَّة  ،انتهي معني كٰلمه و هذا متعارف و يجوز
صفحه ١٥٦
المفوضة و اٰلحاديث دالة علي ان
اٰلطٰلق علي المجبرة لقولهم بالقدر لكن اٰلكثر في اٰلطٰلق علي
ِّ
ُ
ً
القول بالتفويض كفر و شرك ٰلنهم اذا اسندوا فعٰلً الي شيء علي اٰلستقٰلل فقد جعلوه شريكا هللِ في
سلطانه و اثبات الشريك انكار و جحود للواجب الحق تعالي ٰلن التشريك انما يكون بين الحوادث
المتشابهة و في التوحيد عن الصادق عليه السلم قال ان الناس في القدر علي ثٰلثة اوْ ُج ٍه رجل يزعم ان
اٰلمر
ّللا عز و جل اجْ بر الناس علي المعاصي فهذا قد ظلم ّللاَ في حكمه فهو كافِ ٌر و رجل يزعم ان
َ
ُمفَ َّوضٌ اليهم فهذا اوهَن ّللاَ في سلطانه فهو كافر و رجل يزعم ان ّللا كلف العباد ما يطيقون و لميكلفهم
ما ٰليطيقون و اذا احسن ح ِمد ّللاَ و اذا ۤ
اساء استغفر ّللا فهذا مسلم بال ٌغ ه  ،فجعل حكم المجبر و
المفوض واحداً و قال عليه السلم َمن قال بالتشبيه و الجبر فهو كافر مشرك ه  ،فيحكم علي المفوض
بالشرك كال ُمجْ بِ ِر بالطريق اٰلولي و فيعيوناٰلخبار عن الرضا عليه السلم الي ان قال (ع) و الق ۤائل
بالجبر فهو كافِ ٌر و ۤ
القائل بالتفويض مشرك و الحاصل ال َم ٰأل واحد و عن اميرالمؤمنين عليه السلم قال
ان ارواح القدرية تعرض علي النار غدواً و ع ِشيا ً حتي تقوم الساعة فاذا قامت الساعة ُع ِّذبوا مع اهل
خاصةً و تُع ِّذبُنَا ۤ
النار بانواع العذاب فيقولون يا ربنا عذبتَنا ۤ
عامةً فيرد عليهم ُذوقوا مسَّ سقر انا كل
َر و عن ابيعبدّللا عليه السلم قال ماانزل ّللا هذه ٰاٰليات اٰل في القدرية ان المجرمين
شيء خل ْقناه بقَد ٍ
ضٰلل و سُعر يوم يسحبون في النار علي وجوههم ذوقوا مس سقر انا كل شيء خلقناه بقدر ه ،
في
ٍ
ٰ
اقول و اٰليات ظاهرة في ان القدرية هم المفوضة ٰلن المجبرة من اقوي ادلتهم عندهم بان كل شيء

مخلوق هللِ وحده بقدره و ۤ
قضائه و ٰاٰلية يتوهم منها كل من لميقتد بمحمد و اهل بيته صلي ّللا عليه و
اهل بيته انها صريحة في مطلوب المجبرة و اما َمن اقتدي بهد ٰيهم عليهم السلم عرف انها رد
صفحه ١٥7
علي المفوضة و من سلك مسلكهم ۤ
خاصة و قول صاحب مجمعالبحرين المتقدم و زعموا ان العبد قبل
فعل من افعاله تعالي غير منَقح و ٰليمكن
ان يقع منه الفعل مستطيع تام يعني ٰليتوقف فعله علي تجدد ٍ
تقرير الحال و تبيينه اٰل ببيان حقيقة المسألة و هي المنزلة بين المنزلتين و لسْنا بصددها و لكن اٰلمر
ان التكليف ٰليتوجه اٰل الي َمن كان مستطيعا ً للفعل علي الوجه المأمور به لكن اٰلستطاعة قسمان
 :اٰلستطاعة اٰلمكانية و هي شرط صحة توجه الخطاب اليه بالتكليف و هي كما قال الرضا عليه السلم
في الكافي حين َسئَلَه علي بن اسباط عن اٰلستطاعة فقال يستطيع العبد بعد اربع خصال ان يكون مخلي
السرب صحيح الجسم سليم الجوارح له سببٌ وارد من ّللا اقول هذا السبب الوارد هو القدر في فعل
العبد و هو مدد الطاعة بالمعونة و النور الذي مادتها و ايجادها من تلك ۤ
المادة و من صورة فعل العبد و
مادة المعصية و ايجادها من هذه ۤ
مدد المعصية بالتخلية و الخذٰلن الذي هو ۤ
المادة و من صورة
ُ
جعلت فداك فسِّر لي هذا قال ان يكون العبد مخلي السرب صحيح الجسم
العبد قال يعني علي بن اسباط
سليم الجوارح يريد ان يزني فٰليجد امرأة ثم يج ُدها فاما ان يعصم نفسه فيمتنع كما امتنع يوسف عليه
يعص ۪ه بغلبة ه  ،و القسم
السلم او يخلي بينه و بين ارادته فيزني فيسمي زانيا ً و لميطع ّللا باكرا ٍه و لم ِ
الثاني اٰلستطاعة الفعلية و هو قول ابيعبدّللا عليه السلم عن اٰلستطاعة تستطيع ان تعمل ما لميكون
قال ٰل قال فتستطيع ان تنتهي عما قد ُك ِّون قال ٰل فقال له ابوعبدّللا عليه السلم فمتي انت مستطيع قال
ٰلادري قال فقال ابوعبدّللا عليه السلم ان ّللا خلق خلقا ً فجعل فيهم آلة اٰلستطاعة ثم لميفوض اليهم فهم
مستطيعون للفعل وقت الفعل مع الفعل اذا فعلوا ذلك الفعل
صفحه ١٥٨
فاذا لميفعلوه لميكونوا مستطيعين ان يفعلوا فعٰلً لميفعلوه ٰلن ّللا تعالي اعز من ان ۤ
يضاده في ملكه احد
قال البصري فالناس مجبورون قال لو كانوا مجبورين كانوا معذورين قال ففوض اليهم قال ٰل قال فما
هم قال علم منهم فعٰلً فجعل فيهم آلة الفعل فاذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين قال البصري اشهد انه
الحق و انكم اهل بيت النبوة و الرسالة ه  ،فاذا اراد صاحب مجمعالبحرين بقوله مستطيع تام ان
استطاعة العبد قبل الفعل امكانية و ان تمامها الذي اشار اليه بتجدد فعل من افعاله تعالي هو ما اشرنا
اليه في ذكر الوارد من ّللا الذي به تتم اٰلستطاعة من معونة المطيع بالمدد و معونة العاصي بالتخلية و
اٰل لميكن متمكنا ً من فعل المعصية و اذا لميتمكن من فعلها لميتمكن من فعل الطاعة و اذا لميتمكن من
فعل الطاعة لميحسن تكليفه و اذا لميحسن تكليفه قبح ايجاده و من ايجاد الطاعة بفعل المطيع و المعصية
بفعل العاصي فهو حسن و حق و اٰل فهو باطل ٰلنه يلزم منه التشريك في الفعل بينه و بين ّللا تعالي ّللا
عما يقول الظالمون علواً كبيراً و ذلك ٰلن المنزلة الحق بين المنزلتين الباطلتين احد من السيف و ادق
ۤ
السماء و اٰلرض و اثبت من الجبال
من الشعر و لكنها لمن علمه اٰلمام عليه السلم اياها اوسع مما بين
الرواسي و في الكافي عن ابيعبدّللا عليه السلم قال ُسئِل عن الجبر و القدر فقال ٰل جبر و ٰل قدر و
لكن منزلة بينهما فيها الحق ٰليعلمها اٰل العالم او َمن علمها اياه العالم ه  ،اقول و هذه المنزلة ليست كما
يذهب اليه كثيرون فان َمن وفق لمعرفتها علم بانهم ۤقائلونَ بالتفويض ٰلن ادراكها صعب و ان كان
اللفظ عنها سهٰلً ففي التوحيد عن مهزم قال قال ابوعبدّللاِ اخبرني عما اختلفَ فيه َمن خلفتَ من موالينا

قلت في الجبر و التفويض قال فاسألني ُ
قال ُ
قلت اَجْ بَ َر ّللاُ العباد علي المعاصي قال ّللا اقهر لهم من ذلك
قال ُ
قلت
صفحه ١٥٩
ففوض اليهم قال ّللا اقد ُر عليهم من ذاك قال ُ
تين ثم قال
قلت فأَي شيء هذا اصلحك ّللاُ قال فقل َ
ب يَدهُ مر ِ
اج ْبتُك فيه لكفرتَ ه  ،فقوله عليه السلم لو اجبتُك فيه لكفرتَ صريح في ان المنزلة الحق ليست مجرد
لو َ
لفظ ٰل جبر و ٰل قدر و ٰل معني ذلك انه تعالي امرهم و نهاهم و قوله (ع) لو فوض اليهم لميحصرهم
باٰلمر و النهي انما هُ َو لبيان الدليل ۤ
للسائل اَن المفوض اليه لميؤمر و لمينه بل يترك و هواه و للتنبيه
ق
علي اٰلستدٰلل بان المحدد عليه في افعاله لميفوض فيها و ٰل معني ذلك انه خلق لهم ٰاٰللَة ٰلنه لو خل َ
لهم آلة الفعل و خٰلهم من يده لميكونوا شيئا ً لِما قَ ْد تقرر بان الموجو َد الباقي محتاج في ۤ
بقائه الي المدد و
المعني الثاني ما ذكر في احاديث اهل العصمة عليهم السلم في حق النبي و اهل بيته صلي ّللا عليه و
آله من ان ّللا تعالي خلقهم ثم خلق الخلق و اشهدهم خلق جميع خلقه و انهي اليهم علومهم و فوض اليهم
امر خلقه علي ما تسمع من اٰلخبار فمن ذلك ما في كشفالغمة عن مناقب الخوارزمي عن جابر قال
قال رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله ان ّللا لما خلق السموات و اٰلرض دعاهن فاجبنه فعرض عليهن
ين فالسعيد من س ِعد
نبوتي و وٰلية علي بن ابيطالب (ع) فَقبِ ْلنَهُ َما ثم خلق الخلق و ف َّوض الينا َ
امر الد ِ
المحلونَ لحٰلله و المحرمون لحرامه و في ۤ
بنا و الشقي َمن شقي بنا ُ
بصائرالدرجات عن ابيجعفر
نحن ِ
عليه السلم قال ان ّللاَ خلق محمداً َعبْداً فا َّدبَهُ حتي اذا بلغ اربعين سنة اوحي اليه و فوض اليه اٰلشياءۤ
فقال ما آت ٰيكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و منه عن ابيجعفر عليه السلم قال وضع رسول
مسكر فقال له رجل
ّللا صلي ّللا عليه و آله دية العين و دية النفس و دية اٰلنف و حرم النبيذ و كل
ٍ
فوضع هذا رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله من غير ان يكون ۤ
جاء فيه شيء قال نعم ليعلم من يطيع
الرسول و من يعصيه و في تفسير العياشي
صفحه ١٦٠
عن جابر الجعفي قال قرأت عند ابيجعفر عليه السلم قول ّللا عز و جل ليس لك من اٰلمر شيء قال
بلي وّللاِ ان له من اٰلمر شيئا ً و شيئا ً و شيئا ً و ليس حيث ذهبتَ و لكني اخبِرك َّ
ان ّللا تبارك و تعالي
لما امر نبيه "( "2-ص) ان ي ْ
ُظ ِه َر وٰلية علي " "4عليه السلم فك َر في عداو ِة قومه " "-2" "٥-له "-4
" و معرفته " "-2بهم " "-٥و ذلك للذي " "٦فضله "ّ "-4للا به " "-٦عليهم " "-٥في جميع خصالِه
الناس هلل
انصر
" "-4كان " "4او َل َمن آمن برسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و بمن ارسل و كان ""4
َ
ِ
يساو ۪ه اح ٌد و مناقبه التي
و لرسوله و اقتلَهم
ِّ
لعدوهما و اش َّدهم بغضا ً لمن خالفهما و فضل علمه الذي لم ِ
ٰلتحصي شرفا ً فلما فكر النبي صلي ّللا عليه و آله في عداوة قومه له في هذه الخصال و حسدهم له
عليها ضاق من ذلك فاخبر ّللا انه ليس له من هذا اٰلمر شيء انما اٰلمر فيه الي ّللا اَن يصي َر عليا ً عليه
جعل ما احل
ض ّللاُ اليه اَن
َ
السلم ولي اٰلمر بع َدهُ فهذا عني ّللا فكيف ٰليكون له من اٰلمر شيء و قد فو َ
فهو حٰلل و ما حرم فهو حرا ٌم قوله ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا و من اٰلختصاص
ُ
تلوت علي ابيجعفر عليه السلم هذه ٰاٰلية من قول ّللا ليس لك من
للمفيد (ره) عن جابر بن يزيد قال
علي ولي اٰلمر من بعده فذلك
اٰلمر شيء فقال ان رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله حرص علي ان يكون ٌّ
الذي عني ّللا ليس لك من اٰلمر شيء و كيف ٰليكون له من اٰلمر شيء و قد فوض ّللا اليه فقال ما
احل النبي صلي ّللا عليه و آله فهو حٰلل و ما حرم النبي صلي ّللا عليه و آله فهو َحرا ٌم و ِمنه و من
ۤ
ُ
سمعت اباجعفر عليه السلم يقول َمن احللنا له شيئا ً اصابه من اعمال
بصائرالدرجات عن الثمالي قال

الظالمين فهو حٰلل ٰلن اٰلئمة منا مفوض اليهم فما احلوا فهو حٰلل و ما حرموا فهو حرام و
ُ
من اٰلختصاص عن محمد بن سنان قال ُ
فذكرت اختٰلف
كنت عند ابيجعفر عليه السلم
صفحه ١٦١
الشيعة فقال ان ّللا لميزل فرداً متفرِّ داً في الوحدانية ثم خلق محمداً و عليا ً و فاطمة عليهم السلم فمكثوا
اٰلشياء و اشهدهم خلقَها و اجري عليها طاعتهم و جعل فيهم ما ۤ
ۤ
امر
دهر ثم خلق
الفَ
ض َ
شاء و فو َ
ٍ
ۤ
اٰلشياء اليهم في الحكم و التصرف و اٰلرشاد و اٰلمر و النهي في الخلق ٰلنهم الوٰلة فلهم اٰلمر و
شاؤا و ٰليفعلون اٰل ما شا َءۤ
شاؤا و يحر ُمونَ ما ۤ
الوٰلية و الهداية فهم ابوابه و نوابه و حجابه يحلِّلُونَ ما ۤ
عباد مكرمون ٰليسبقونه بالقول و هم بامره يعملون فهذه الديانة من تَقدمها غرق في بحر اٰلفراط و َمن
نقصهم عن هذه المراتب التي رتَّبهُ ُم ّللا فيها زهق في بر التفريط و لمي َُوفِّ آلمحم ٍد حقهم فيما يجب
علي المؤمن من معرفتهم ثم قال خذها يا محمد فانها من مخزون العلم و مكنونه  ،اقول و اٰلخبار
العلماء بين ۤ
ۤ
واقف عنها
را ٍّد لها و بين
الواردة بهذا المعني كثيرة غير ما ذكر و قد كثرت فيها اقاويل
ٍ
ث فيها و انها من المتشابه لتواردها مع مخالفتها في العقل لمقتضي التوحيد و بين ُمئَو ٍل لها و
غير باح ٍ
الحق انها غير منافية للعقول السليمة المستنيرة بنور هداية اهل العصمة عليهم السلم و ذلك ان التفويض
ب اليه و ٰل شك ان ٰه َذا شرْ ٌ
المنافي للتوحيد هو كون المف َّوض اليه مستَقِٰل بما ِّ
نس َ
ك باهللِ
فوض فيه و ِ
َاف لِلتَّوْ ۪حيد و لميرد عن اهل البيت عليهم السلم ما يَ ُدل علي ذلكَ في حقهم و ٰل ح ِّ
غيره ْم بل
ُمن ٍ
ق مخلو ٍ
ق ِ
ورد عنهم نفيه عنهم و عن كل اح ٍد من الخلق فمن ذلك ما في نوادر محمد بن ِسنان قال قال ابوعبدّللا
ض ّللاُ الي اح ٍد من خلقه ٰل الي رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و ٰل (ظ) الي
عليه السلم ٰل وّللاِ مافو َ
اٰلئمة عليهم السلم فقال انا انزلنا اليك الكتاب لتحكم بين الناس بما ار ٰيك ّللا و هي جاريةٌ في اٰلوصياءۤ
(ع) و فياٰلختصاص للمفيد (ره) عن عبدّللا ابن سنان مثله و في عيوناٰلخبار عن يزيد بن عمير بن
ُ
دخلت علي علي بن موسي
معوية الشامي قال
صفحه ١٦2
ُ
فقلت له يا ابن رسول ّللا (ص) روي لنا عن الصادق جعفر ابن محمد عليهما
الرضا عليه السلم بمرو
تفويض بل ام ٌر بين امرين فما معناه قال من زعم ان ّللا عز و جل يفعل
جبر و ٰل
َ
السلم انه قال ٰل َ
ُججه
امر الخلق و
الرزق الي ح ۪
افعالَنا ثم يُع ِّذبُنا عليها فقد قال بالجبر و من زعم ان ّللا عز و جل فوض َ
ِ
القائل بالجبر فهو كافر و ۤ
عليهم السلم فقد قال بالتفويض و ۤ
القائل بالتفويض مشر ٌ
ك و فيه عن ياسر
الخادم قال ُ
ض الي نبيه
قلت للرضا عليه السلم ما تقول في التفويض فقال ان ّللا تبارك و تعالي فو َ
امر دينه فقال ما ات ٰيكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا فاما الخلق و الرزق َ
فٰل ثم قال عليه
(ص) َ
السلم ان ّللا عز و جل خالق كل شيء و هو يقول عز و جل الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم
ۤ
شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه و تعالي عما يشركون و في غيبة الطوسي عن
هل من
كامل بن ابراهيم المدني حين وجهه قوم من المفوضة و المقصرة الي ابيمحمد يعني الحسن العسكري
ب عليه ست ٌر مرخ ًي ۤ
ُ
عليه السلم ليسأله عن مقالتهم الي ان قال فسل ُ
فجاءت الريح
مت و
جلست الي با ٍ
ت طرفه فاذا انا بفت ًي كأ َنه فَلقةُ قمر من ۤ
فكشفَ ْ
ابناء اربع سنين او مثلها فقال يا كام ُل بنَ ابراهيم
ٍ
ت اَن ُ
فاقشعررت من ذلك و اُ ْل ِه ْم ُ
ُ
قلت لبيكَ يا سيدي فقال جئتَ اِلي ولي ّللا و حجته و بابه تسأله هل
ُ
فقلت ۪اي وّللاِ قال اِ َذ ْن وّللا يقِل داخلُها وّللاِ انه ليد ُخلها
يدخل الجنة اٰل َمن عرف معرفتك و قال بمقالتك
ُ
ِّ
قو ٌم يقال لهم الحقية ُ
لعلي يحلفونَ بحقه و ٰليدرون ما حقه و
قلت يا سيدي و َمن هم قال قوم من حبهم
ٍّ

فضله ثم سكتَ (ع) عني ساعةً ثم قال و جئتَ تسأله عن مقالة المفوضة كذبوا بل قلوبُنَا اوعية لمشي ِة ّللاِ
ماتشاؤن اٰل ان ۤ
ۤ
فاذا ۤ
يشاء ّللا ثم رجع الستر الي حالته فلماستطع كشفه فنظر
شاء شئنا و ّللاُ يقول و
صفحه ١٦3
ُ
فقمت و
الي ابومحمد عليه السلم متبسما ً فقال يا كامل ما جلوسُك قد انبأك بحاجتك الحجة من بعدي
ُ
خرجت و لماعاينه بعد ذلك الحديث  ،و فيه توقيع خرج من صاحب اٰلمر عليه السلم نسخته ان ّللاَ
ۤ
تعالي خلق اٰلجسام و قسم اٰلرزاق ٰلنه ليس بجسم و ٰل حال في جسم ليس كمثله شيء و هو السميع
البصير فاما اٰلئمة عليهم السلم فانهم يسئلون ّللا تعالي فيخلق و يسئلونه فيرزق ايجابا ً لمسئلتهم و
اعظاما ً لحقهم و روي زرارة انه قال للصادق عليه السلم ان رجٰلً من ُول ِد َعبْد َسبَا يقول بالتفويض فقال
ض اليهما فخلَقَا و رزقَا و ا َماتَا و اَحْ يَ ٰيا فقال عليه
و ما التفويض قال ان ّللا تعالي خلق محمداً و عليا ً ففو َ
عدو ّللاِ اذا انصرفتَ اليه فاقرأ عليه هذه ٰاٰلية هذه ٰاٰلية في سورة الرعد ام جعلوا هللِ شركا َءۤ
السلم كذب ُّ
ٰ
ُ
قل ّللاُ خال ُ
فانصرفت الي الرجل
ق ُكلِّ شي ٍء و هو الواح ُد القَهار
خلقوا كخلقِ ۪ه فتشابَه الخلق عليهم ِ
خرس و قد فوض ّللا عز و جل الي نبيه صلي ّللا عليه و آله
فاخبرته فكأَنما القمتُه حجراً او قال فكأَنما
َ
اَ ْم َر دينِ ۪ه فقال ّللا عز و جل ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا و قد فوض ذلك الي اٰلئمة
عليهم السلم و غير ذلك من اٰلخبار الصريحة ۤ
الدالة علي نفي التفويض عنهم و عن جميع الخلق الناطقة
ُ
فيكون التفويض المذكور في اٰلخبار السابقة يراد به غير هذا
بعدم وروده عنهم في حق جميع الخلق
معان كلها صحيحة :
المعني الباطل الذي هو الشرك باهلل و انما معناه هو التفويض الحق علي
ٍ
ۤ
اح ُدهَا انه سبحانه اوْ َحي اليهم علوم ما يحتاج اليه الخلق و احكامهم مما شاء جملة و تفصيٰلً منها ليلة
المعراج علي محمد صلي ّللا عليه و آله و منها ما ينزل في ليالي القدرو منها القذف في القلوب و النقر
في اٰلسماع و منها علم ما كان و علم ما يكون اي غابر و مزبور و هو قول موسي بن جعفر
صفحه ١٦4
ماض و غابر و حادث فاما الماضي فمفسر و اما الغابر
عليه السلم مبلغ علمنا علي ثٰلثة وجو ٍه
ٍ
ٌ
فقذف في القلوب و نقر في اٰلسماع و هو افضل علمنا الحديث  ،و اعلمهم جهات
فمزبُور و اما الحادث
ۤ
ُ
التحمل و التبليغ فهم المؤدون الي َمن ا ِمروا باٰلداء ٰل غيرهم فقد فوض اليهم تبليغ ما امرهم بتبليغه كما
حدد لهم فهم بامره يعملون و ليس معني كٰلمنا انه فوض اليهم تبليغ ما امرهم بتبليغه و رفع يده ٰلن
هذا من التفويض الباطل الذي هو الشرك باهلل ٰلن كل شيء سواه تعالي انما هو شيء بكونه في قبضته
ض اليهم ذلك التبليغ انهم حملة امره و نهيه
اذ ٰل وجود لشيء و ٰل قوام اٰل بامره بل مرا ُدنَا بانه فو َ
ً
بق ْدرته و تراجمة َوحْ يِ ۪ه بقوته و مشيته فافهم و انما سمي هذا تفويضا ٰلنه تعالي خصهم به دون غيرهم
ٰلن غيرهم ٰليقدر علي تحمل ذلك و اليه اٰلشارة بقوله تعالي ماوسعني ارضي و ٰل ۤ
سمائي و وسعني
ۤ
السماء علي تحمل اوامره و نواهيه و جهات تصرفات نظام
قلبُ عبدي المؤمن اي لمتقدر اٰلرض و
عالمه و انما قدر علي ذلك قلبُ عبده محمد و اهل بيته صلي ّللا عليه و آله و ذلك لقرب كونهم من
محدب كرة الوجود الراجح و لهذا خلقهم قبل الخلق بالف دهر كما تقدم في رواية اٰلختصاص .
و ثانيها انه تعالي خلقهم علي هيئة مشيته و هي صورة مقتضاها اذا لميحصل لها قاسر عن مقتضاها ان
تجري علي ِطبق مشيته و انما خلقهم ليجروا علي مشيته فاذا انهي اليهم علما ً ليبلغوه الي َم ْن ۤ
شاء كانت
ارادتهم ترجمان ارادته و لذلك خلقهم و مع هذا لميرفع يده كما تقدم في جميع اقوالهم و اعمالهم و
حركاتهم و سكناتهم فهم بامره يعملون ٰل بشيء من ارادتهم و ٰل ميل انفسهم و هذا معني حديث

ۤ
البصائر المتقدم في قوله ان ّللا تعالي خلق محمداً عبداً فادبَهُ حتي اذا بلغ اربعين سنة الحديث  ،و كذا
قوله تعالي و انك لعلي
صفحه ١٦٥
ُخلق عظيم و انا اضرب لك مثٰلً لهذا المعني اذا كان عندك ۤ
ماء في اٰلرض فاذا اردتَ ان تُجريَهُ الي
ٍ
ۤ
اجرا َءهُ اليها علي قدر ارادتِكَ و
جهة الشرق حفرتَ له في اٰلرض طريقا ً منخفِضا ً الي الجهة التي تريد
ب ما حفرتَ له فهو حين صرفته فجري فانك لمتمنعه مما صرفته اليه
صرفته اليها فيجري علي حس ِ
فانت ق ْد فوضتَ اليه جريانه فيما صرفته اليه و لكن هو بنفسه لميجر و انما ال ُمجري له انت بما حفرتَ
له فكذلك هم عليهم السلم خلقهم ّللا علي صورة مشيته فمقتضي بنيتهم و فطرتهم الجريان علي مشيته
ٰلن اٰلثر ٰليخالف في صفته صفة مؤثره فٰليكون ظل الطويل قصيراً و ٰل العكس و ٰل المعوج مستقيما ً
شاء كما انك اجريتَ ۤ
و ٰل العكس و انما خلقهم علي تلك الهيئة ليجروا عليها فهو اجراهم علي ما يَ ۤ
الماء
علي ما ۤ
تشاء بما صنعتَ له من هيئة جريانه فيما حفرتَ له مع انه تعالي لميخلهم في جميع احوالهم من
ۤ
او استقٰلل و انتَ ٰليقال لكَ فيما صنعتَ
بالماء حين
قبضته كما تقدم و كيف يقال بان هذا تفويض ِ
ۤ
ۤ
قدرتَ له جريانه انك فوضتَ اليه الجريان مع ان الماء في جريانه ليس في قبضتِك بل هو قائم بنفسه و
انما حصرته علي سبب الجريان و هو تعالي حصرهم علي سبب الجريان علي ارادته بما خلقهم عليه
جميع احوالِه ْم و وجودهم و انما قوامهم و قوام جميع
يده في
من هيئة ارادته و مع هذا لميخلهم من ۪
ِ
ٰ
الخلق بامره تعالي كقوام الصورة في المرأة بظهور الشاخص و مقابلته فافهم .
و ثالثها انه تعالي خلقهم له ٰل لسواه و ٰل ٰلنفسهم فجعلهم اَ ْل ِسنَةَ ارادته و ۤ
محال مشيته ففي الحقيقة ليس
شاءوا فانما ۤ
لهم مشية و انما مشيتهم مشية ّللاِ فاذا ۤ
شاء ّللا كما قال تعالي و مارميتَ اذ رميتَ و لكن ّللاَ
يشاء بهم ما ۤ
يشاء ّللاُ فهو تعالي ۤ
ماتشاؤن اٰل ان ۤ
ۤ
شاء و ٰل مشية لهم و ليس
ر ٰ َمي و قال تعالي و
صفحه ١٦٦
ۤ
اٰلشياء فانما هو بمشيته تعالي و هم محل
لمشيته محل غيرهم و جميع ما يجريه علي خلقه من جميع
تلك المشية و هم اَ ْل ِسنَةُ تلك اٰلرادة و هذا معني قول الحجة عليه السلم في جوابه المتقدم لكامل بن
ماتشاؤن اٰل ان ۤ
ۤ
ابراهيم المدني قال (ع) بل قلوبُنا اوعية لمشية ّللاِ فاذا ۤ
يشاء
شاء شئنا و ّللا يقول و
ّللا ه .
و رابعُها انهم عليهم السلم اطاعوه في كل حال و صدقوا معه في كل موطن فاوجب علي نفسه تعالي
اجابتهم في كل ما سألوا و ارادوا ۤ
جزاء بما كانوا يعملون فمعني فوض اليهم اٰلمر ان كل ما ارادوا فعله
ۤ
ۤ
ٰليشاؤن اٰل ما هو
استواء فطرتهم
لهم و اجراه علي حسب ارادتهم و العلة انهم باستقامة عقولهم و
محبوب له تعالي مراد له عز و جل و ذلك كما تقدم في التوقيع َّ
ق اٰلجسام و قسم
ان ّللا تعالي خل َ
اٰلرزاق ٰلنه ليس بجسم و ٰل حال في جسم ليس كمثله شيء و هو السميع البصير فاما اٰلئمة عليهم
السلم فانهم يسئلون ّللا فيخلق و يسئلونه فيرزق ايجابا ً لمسئلتهم و اعظاما ً لحقهم ه .
و خا ِم ُسهَا المراد بالتَّ ْفويض اٰلذن فيما وليهم عليه و صرفهم فيه مما َح َّد َد لهم فانه انزل عليهم الكتاب
الذي فيه تفصيل كل شيء فقال انا انزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بما اراك ّللا و عناهم في هذا
ۤ
ۤ
شروط او موقتة
اٰلشياء معلقةً علي
عطاؤنا فا ْمنُ ْن اَوْ اَ ْم ِس ْك بغير حساب و قد يكون بعض
بقوله هذا
ٍ
نفسك ما ّللاُ ُمبديه و
باوقا ٍ
ت فيمنعون من فعل ذلك الي ان يقع ما علق عليه مثل و تخفي في ِ
ۤ
ً
َّ
ٰلتقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا اٰل ان يشاء ّللا فا ِذنَ له فيما
مثل ٰلتحرك به لسانك لتعجل به و مثل و

ۤ
عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب و ُمنِع مما هو معلق او موقت و
لميُ َعلق علي شيءهذا
ۤ
ٰلتعجل بالقرءان من قبل ان يقضي اليك وحيه فجعل اٰلذن و الرخصة في امضاء ما
صفحه ١٦7
ۤ
اٰلمضاء .
امر بتبليغه تفويضا ً ٰلنه قبل اٰلذن ( كان  ،نسخة ) محصوراً بالمنع من
ۤ
اٰلشياء لما كانت لهم مخلوقة و احكامها التي بها صٰلح نظامها في النشأتين عندهم ٰلنهم
و سادسُها ان
ۤ
ۤ
ۤ
عليهم السلم هم خزائن تلك الغيوب و هم اٰلولياء علي اٰلشياء التي لمتخلق اٰل لهم و لميكونوا لذواتهم
ۤ
اٰلجزاء في مواضعها المشخصة لها اٰل بتعليمه و هدايته انهي اليهم
عالمين بوضع اٰلسباب لمسبباتها و
ما يتوقف عليه التأدية الي ما ۤ
شاء تتميما ً للنعمة و اكماٰلً للتفضل ليؤدوا بقوته و مدده و توقيفه لهم علي
ما خفي عنهم و ذلك هو التفويض الحق بتسبيب اٰلسباب و رفع الموانع .
و سابعها ان ّللا سبحانه هو الولي و هو يحيي الموتي و هو علي كل شيء قدير قال تعالي هنالك الوٰلية
هلل الحق هو خير ثوابا ً و خير عقبا ً ثم لما كان الحق جل و عٰل كنهه تفريق بينه و بين خلقه متعاليا ً عن
كل مجانسة و مناسبة لميمكن للمخلوقات التلقي عنه تعالي و القبول و لميمكن ان يكون شيء مفعوٰلً
َ
ق و يجب في الحكمة ان
بغير فعل
فاحدث الفعل بنفسه اي نفس الفعل و الفعل ٰليتقوم اٰل بمحلٍّ و متعل ٍ
ق للفعل مناسبا ً له و قريبا ً منه و حامٰلً له و مؤديا ً عنه فان كان بخٰلف ذلك كان الفعل و
يكون اول متعل ٍ
ُ
ُ
ُ
خٰلف الكمال دلي ُل الحاجة و العجز و
خٰلف الكمال و
خٰلف ما ينبغي
خٰلف ما ينبغي و
الصنع علي
ِ
ق للفعل و
الجهل و الواقع خٰلف ذلك كله فوجب ان يكونوا عليهم السلم مناسبين للفعل ٰلنهم اول متعل ٍ
ۤ
ۤ
بهم تق َّو َم كما تقو َم ْ
اٰلستضاءة فوجب ان يكونوا الواسطة
استضاءة نور الشمس باٰلرض ٰلنها متعلق
ت
ۤ
في كل شيء لكل شيء فللحكمة جعلهم اولياء علي خلقه و تراجمة وحيه و الوٰلية هي التفويض الحق
الذي سمعتَ فافهم .
و هذا الذي ذكرنا اليه من اول الكٰلم الي هيهنا اشارة الي بيان التفويض
صفحه ١٦٨
ُ
ذكرت هذا
العرفي منه الباطل المنفي في اٰلخبار اٰلخيرة و منه الحق المثبت في اٰلخبار اٰلولة و انما
مع ان المحتاج اليه في شرح و مفوض في ذلك كله اليكم انما التفويض اللغوي و هو الرد اليهم و
لكثير ممن يطرح
حال ٰلجل اٰلشارة الي تبيين التفويض الحق في الجملة تقوية
التسليم لهم علي كل ٍ
ٍ
اٰلخبار الصحيحة الصريحة لشبهة ان التفويض باطل و يزعم انها مخالفة للعقول و انت اذا فهمتَ ما
ذكرنا لك عرفتَ انها موافقة للعقول و ان انكارها تقصير و تفريط في حقهم صلي ّللا عليهم اجمعين .
و قوله عليه السلم  :و مسلم فيه معكم
يراد منه معني التفويض اليهم و التسليم هو اٰلخبات و ٰليكمل ايمان المؤمن اٰل بالتسليم فيما علم و فيما
ٰليعلم يقول الصادق عليه السلم فيما تقدم من حديث الكافي انكم ٰلتكونون صالحين حتي تعرفوا و
اخرها ضل اصحاب
ٰلتعرفون حتي تصدقوا و ٰلتصدقون حتي تسلموا ابوابا ً اربعة ٰليصلح اولها اٰل ٰب ِ
الثٰلثة و تاهوا تيها ً بعيداً الحديث  ،اقول الصٰلح بدون المعرفة هو الكوكب الذي رءاه ابراهيم الخليل
عليه السلم حين اراه ّللا ملكوت السموات و اٰلرض و المعرفة بدون التصديق هو القمر الذي رءاه و
التصديق بدون التسليم هو الشمس التي رءاها فكان الصٰلح و المعرفة و التصديق طرق ضٰللة اذا
لمترتبط بالتسليم و في الكافي عن الكاهلي قال قال ابوع ْب ِدّللا عليه السلم لو ان قوما ً عبدوا ّللا وحده ٰل
شريك له و اقاموا الصلوة و آتوا الزكوة و حجوا البيت و صاموا شهر رمضان ثم قالوا لشي ٍء صنعه
ّللا او صنعه النبي صلي ّللا عليه و آله اٰلصنع خٰلف الذي صنع او وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلكَ

مشركين ثم تٰل هذه ا ٰٰلية يعني قوله تعالي فٰل و ربك ٰليؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم
ٰليجدوا في انفسهم حرجا ً مما قضيتَ و يسلموا تسليما ً
صفحه ١٦٩
ُ
سدير قال ُ
تركت مواليك
قلت ٰلبيجعفر عليه السلم اني
ثم قال ابوعبدّللا عليك بالتسليم و فيه عن
ٍ
مختلفين يتبرأ بعضهم من بعض قال فقال و ما انت و ذاك انما كلف الناس ثٰلثةً معرفة اٰلئمة و التسليم
لهم فيما ورد عليهم و الرد اليهم فيما اختلفوا فيه ه  ،و فيه عن الشحام عن ابيعبدّللا (ع) قال ق ُ
لت له
ۤ
فٰليجيء عنكم شيء اٰل قال انا اسلم فسميناه كليب تسليم قال فترحم عليه
ان عندنا رجٰلً يقال له كليب
ُ
اٰلخبات قول ّللا عز و جل الذين آمنوا و عملوا
ثم قال اتدرون ما التسليم فسكتنا فقال هو َوّللاِ
ۤ
الصالحات و اخبتوا الَي ربهم و فيه عن يحيي بن زكرياء اٰلنصاري عن ابيعبدّللا عليه السلم قال
ۤ
اٰلشياء قول آلمحمد (ص) فيما
سمعته يقول من سره ان يستكمل اٰليمان كله فليقل القول مني في جميع
اسروا و ما اعلنوا و فيما بلغني عنهم و فيما لميبلغني ه  ،و فيه عن ابيبصير قال سألت اباعبدّللا عليه
السلم عن قول ّللا عز و جل الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الي آخر ٰاٰلية قال هم ال ُم َسلِّمونَ
ٰٰللمحمد الذين اذا سمعوا الحديث لميزيدوا فيه و لمينقصوا منه ۤ
جاؤا به كما َس ِمعُوهُ ه  ،فقد ظهر لمن
نظر في احاديثهم و اعتبر ان التسليم اعلي درجات اٰليمان و به كماله و ٰلتثبت اٰلستقامة اِٰل به لشدة
ۤ
ۤ
اٰلبتٰلء اٰللهي ما
اٰلبتٰلء و اٰلختبار اذ ٰليبقي احد من الخلق بعدهم عليهم السلم اِٰل و يرد عليه من
ۤ
صيبوا حتي يرجعوا الي
ٰليسلم له دينه معه اٰل بالتسليم حتي
اٰلنبياء و المرسلون و لذلك ابتُلوا و اُ ۪
القبول و التسليم لمحمد و اهل بيته صلي ّللا عليه و آله و ينيبُوا كما تقدمت اٰلشارة في حق يونس عليه
السلم و انه انما التقمه الحوت لتردده في وٰلية اميرالمؤمنين عليه السلم و ذلك لما امر باٰليمان به فقال
كيف اؤمن به و لماره و ايوب عليه السلم حين شك ش ّك ايّوب في ملكي  ،هكذا في بعض نسخ الحديث
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و بكي عند سماع انبعاث المنطق و قال امر عظيم و خطب جسيم و قد تقدم ذكر ذلك
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ۤ
فلما تابا و رجعا و اعترفا قبلت توبتهما و كذلك ۤ
اٰلنبياء عليهم السلم و المؤمنون فيما ابتلوا به
سائر
عند التوقف و قبلت توبتهم بالتسليم و كماله ان تكون في كل ما يرد عنهم عليهم السلم فانيا ً عن كل ما
ُ
حيث تؤمرون اللهم بلغنا و وفقنا
سواه و اليه اٰلشارة بتأويل قوله تعالي و ٰليلتفت منكم احد و امضوا
عين من رضاك .
لذاك و ٰلتُ ْخلِنا طرفة ٍ
قال عليه السلم  :و قلبي لكم ُم َسلِّم و رأيي لكم تبع و نُصْ رتي لكم معدة
قال الشارح المجلسي (ره) و قلبي لكم مسلم باٰلسٰلم او التسليم اي سلم بمعناه او بمعني الصلح اي ٰل
اعتراض لقلبي علي افعالكم و ٰليخطر ببالي اعتراض ٰلني اعلم يقينا ً انكم هلل و من ّللا و رأيي لكم
تبع اي ٰل رأي لي مع رأيكم و نصرتي لكم معدة اي انتظر خروجكم و الجهاد في خدمتكم مع ۤ
اعدائكم
ۤ
ُ
ٰلعٰلء دينكم صورة و معن ًي بالبراهين و اٰلدلَّة مع اعادي ما امكن انتهي .
اعددت نصرتي
اوْ
اقول القلب يطلق و يراد به العقل و الفؤاد او هو العقل و الفؤاد و قد يفرق بينها فالقلب هو وسط الشيء
و قد يطلق علي الجسم الصنوبري اٰل اذا كان في مقام اٰلدراك فانهح يراد به ما يتعلق به تعلق التدبير و
ٰل َش َّ
ك اَن اٰلنسان اي النفس الناطقة المعبر عنه بانا انما هو المتعلق بالصنوبري ٰل بالدماغ اٰلتري انك
تؤم الي رأسك
اذا اشرتَ الي نفسك و قلتَ هذا شيء عندي اومأتَ الي صدرك الي جهة الصنوبري و لم ِ
و المفهوم من اٰلخبار ان القلب هُ َو العقل و هو خزانة المعاني المجردة عن المادة العنصرية و المدة

ۤ
بوسائط تعلق التدبير فاقربها الي
الزمانية و الصورة النفسانية و المثالية و هو متعلق بالجسم الصنوبري
الصنوبري العلقة الدم التي في تجاويفه الي الجانب
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اٰليسر اكثر و فوقها الدم اٰلصفر التي تقومت العلقة به و فوقه اٰلبخرة المتألفة من عناصرك بامداد
عناصر العالم الكبير المعتدلة بان تكون جزءاً من الحرارة النارية و من الهوائية جزءاً و من المائية
ب باشعتها و العناصر بدورها حتي
جزئين و من الترابية جزءاً فنضجت نضجا ً معتدٰلً بكر الكواك ِ
شابهت اٰلفٰلك فتحركت بتبعية حركتها لمساواتها لها و اتحا ِدها بها رتبةً و هي النفس الحيوانية الحسية
و فوقها ما تنز َل عليها من النفس الكلية الذي هو مركب العقل المشار اليه و هو القلب في قوله تعالي و
لكن تعمي القلوب التي في الصدور و الصدر هو ما تنزل من النفس الكلية و هو فيك بمنزلة اللوح
المحفوظ في العالم الكبير و هذا هو مقر العلم الذي هو الصورة المجردة عن ۤ
المادة العنصرية و المدة
الزمانية و الفؤاد هو النور الذي ينظر به المؤمن المتوسم في قوله (ع) اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر
بنور ّللا و المراد به الوجود و هو اعلي مشاعر اٰلنسان و هو يدرك الشيء ٰل في جهة و ٰل بهيئة و ٰل
باشارة و ٰل كيف و هو مقر المعارف اٰللهية و مقتضاه حب ّللا سبحانه و ايثاره علي ما سواه و لهذا
نسبه اٰلمام عليه السلم الي نور ّللا و لميقل وجود المؤمن مع ان الصادق عليه السلم فسره بالوجود في
قوله اي بنوره الذي خلق منه و لكن لما كان هو العارف باهلل و الداعي الي محبة ّللا و الي ايثاره علي
ما سواه نسبه اليه تعالي فقال ينظر بنور ّللا و يقابله الماهية و اٰلنية و مقتضاها اٰلنكار ٰلن المعرفة
يقابلها اٰلنكار و هو ضدها العام قال تعاليام لميعرفوا رسولهم فهم له منكرون و قال تعالي يعرفون نعمة
ّللا ثم ينكرونها و ٰليقابله الجهل و الشك اٰل اذا اريد بالفؤاد القلب او النفس و القلب مقر اليقين و ضده
العام الشك و ٰليقابله الجهل اٰل اذا اريد به النفس و اما الصدر فهو مقر العلم و ضده ۤ
العام الجهل و
ٰليقابله الشك اٰل اذا اريد به القلب
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و ٰل اٰلنكار اٰل اذا اريد به الفؤاد فالعلم في النفس المعبر عنها في ٰاٰلية بالصدر و قد يطلق عليه الفلك
الثامن اي باطنه و مثالها اي صفتها التي يقال لها في النحو اسم الفاعل ۤ
كالقائم لزيد في الفلك السادس
فلك المشتري اي نفسه و عيناها اللتين ( اللتان  ،ظاهر ) تبصر بهما في الفلك الثالث الذي هو فلك
الزهرة فلك الخيال اي نفسه .
بقي بيان العقل و ما اشتهر انه في الدماغ و ان القلب في الصدر و قد قلنا انهما شيء واحد اٰل ان
المنسوب الي الدماغ هو التعقل ٰل العقل فانه هو القلب الذي في الصدر و القلب انسان مثلك بجميع ما
لك من الهيئات و الطباع الظاهرة و الباطنة فلو ظهر عقلك لكان كل من ٰ
رأه عَرف ان هذا هو انت
ٰليفرق بينكما اٰل انك انت تخبر عن نفسك و هو يخبر عنك و كذلك علمك و خيالك و فكرك و وجودك
و جميع ما لك و لهذا سمي اٰلنسان قرية كما ورد في تفسير قوله تعالي و جعلنا بينهم و بين القري التي
باركنا فيها قري ظاهرة و هذا اٰلنسان الشريف الذي هو القلب متعلقه و كرسيه هو الصدر منك و رأسُه
و تَ َعقُّلُه في الدماغ منك اٰلتحس انك اذا اردت ان تتعقل معني انما تنظره بعينَي ِْن في دماغك كما ان
عينيْك في رأسك كذلك قلبك عيناه في رأسه ٰلن الباطن طبق الظاهر ثم اعلم انه في اللغة يطلق القلب
علي العقل و اللب و الفؤاد و كذلك الفؤاد و كذلك الحقيقة العقلية و الشرعية التفرقة كما بينا لك نعم
نسبة الفؤاد الي العقل كنسبة العقل الي التعقل فان اٰلصل الفؤاد و العقل وزيره و كرسيُّه و عيناه فيما
دون مقامه فاذا نظر بنفسه ادرك الشيء ٰل في جهة بٰل كيف و ٰل اشارة و ٰل تعدد فيما يدرك و انما

يدرك مثاٰلً ٰليشبهه شيء نعم اذا نظر بالعقل ادرك ما ادركه العقل و به و بالنفس ادرك ما ادركته
النفس و اما العقل فيدرك الشيء في
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جهة معنوية بكيف معنوي و اشارة معنوية و لهذا تعقل معني السكني من البيت في جهة غير الجهة
التي فيها تدرك معني الزينة من الخاتم بحيث تميز هذا من هذا بكيف معنوي و اشارة معنوية و جهة
معنوية غير ما يميز بها ٰاٰلخر و اما العلم فيدرك صورة المعلوم الخارجي ينتزعها منه و تكون هي
معلو َمهُ يعلمها بها فاذا حضر الخارجي انطبقت تلك الصورة عليه ٰلنها صورته اخذها منه الخيال
عارية فاذا حضر كان هو اولي بها فاذا حضر الخارجي كان هو بعينه معلو َمهُ يعلمه به نفسه ٰل بصف ٍة
غيره و اليه اٰلشارة بقول علي (ع) ٰلتحيط به اٰلوهام بل تجلي لها بها و بها امتنع منها و اليها حاكمها
و قال الشاعر :
ۤ
ليالي وصلِنا بالرقمتَي ِن
** * **
السما ِء فذ َّكرتني
رأت قمر
َ
ٰ
رأيت ب َعيْنها و َرأَ ْ
ُ
ت بعيني
** * **
ِكٰلنا ناظ ٌر قمراً و ل ِك ْن
ۤ
و القلب هو العقل و هذا النور الشريف خير كله يسمي بالقلب اما لتقلبه في المعاني اوْ انه دائما ً يتقلب
في احواله و لهذا امر اهل العصمة عليهم السلم شيعتهم انهم يقولون كل يوم يا مقلب القلوب و اٰلبصار
ثبت قلبي علي دينك و دين نبيك (ص) و ٰلتزغ قلبي بعد اذ هديتني و هب لي من لدنك رحمة انك انت
الوهاب و اِما ٰلن المعاني تقلب فيه اي تفرغ فيه و يسمي بالعقل ٰلنه يعقل صاحبه ان عمل بمقتضاه و
لميكابره عن جميع معاصي ّللا اي يحبسه عنها و لهذا ورد عن الصادق عليه السلم ان العقل ما عبد به
ۤ
النكراء تلك الشيطنة و هي شبيهة
الرحمن و اكتسب به الجنان فقيل و الذي في معوية قال (ع) تلك
بعقل و ليس العقل شرعا ً التمييز الذي هو مناط التكليف بل هو النور الحق المكتسب من
بالعقل و ليست
ٍ
العمل الحق و من هنا قال جعفر بن محمد صلوات ّللا عليه بالعقل يستخرج غو ُر الحكمة و بالحكمة
يستخرج غور العقل و المراد بالحكمة العلم العملي اي المقرون
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بالعمل فانه هو الذي يزيد في العقل كما قال تعالي في الحديث القدسي مازال العبد يتقرب الي بالنوافل
حتي احبه فاذا احببتُه ُ
كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يده
التي يبطش بها ان دعاني اجبته و ان سألني اعطيته و ان سكتَ ابتدأته الحديث .
فقوله عليه السلم و قلبي لكم مسلم
ۤ
يراد من القلب النور الحق المكتسب من العمل الحق سواء اردتَ به القلب و العقل اذ هما شيء واحد ام
العلم ٰلن العلم المقرون بالعمل هو ثمرة العقل المستنير كما قال تعالي هل يستوي الذين يعلمون و الذين
ٰليعلمون انما يتذكر اولوا اٰللباب يعني مايعلمون العلم الحق اٰل اصحاب العقول ام الفؤاد ٰلنه هنا اوْ ٰل
قال تعالي و اجعل افئِدة من الناس تهوي اليهم و ذلك ٰلنها هي الكنه اٰلصلي فاذا مالت و هوت دل ذلك
كشف موان َع غريب ٍة
علم منه و
ِ
علي ان صاحبها مخلوق ممن مالت اليه و هوت فيكون تسلي ُمه لهم عن ٍ
ليست من النور ٰلنه صفة مالت الي موصوفها و فرع الت َّ
َف الي اصله فاذا مال ذلك القلبُ اليهم و التفَتَ
الي شيء من احكامهم اوْ آدابهم او اعتقاداتهم او اعمالهم اوْ اقوالهم اوْ احوالهم او شيء منهم او عنهم
انضم الي ۤ
مٰلئمه و مطلوبه و باب مطلوبه فٰلتحصل له نفرة في شيء هذا ان عرف و ان لميعرف
استهل َك ْ
ت طبيعتُه وجدانَه في وجودهم عليهم السلم فيصدق علي الفرضين صدق كون القلب مسلِّما ً لهم
علي جهة الحقيقة ٰلنه خلق من فاضل طينتهم فهو يحن الي اصله و يميل الي ما منه بُ ِدئ و يطمئن و

يسكن في مقر كنهه فاذاً قلبي لكم مسلِّم مفوض في كل شي ٍء مما يكون منكم و يرد عنكم ٰلن قلبي من
فاضل طينتكم خلق و اليها يعود و لما كان بدء قلب المؤمن مخلوقا ً من فاضل طينتهم عليهم السلم كما
ِ
دلت عليه اٰلخبار و المراد بالفاضل هو الشعاع و هو في اللطافة
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و الشرف و النورية من طينتهم نسبته اليها نسبة الواحد الي السبعين فطينتهم كالسراج مثٰلً و قلوب
شيعتهم كاٰلشعة و رتبة اٰلشعة من السراج في النورية و الشرف و القوة نسبة الواحد من السبعين فلما
كانت قلوب شيعتهم كذلك قد وجب في الحكمة و هي ايجاد الشيء علي ما هو عليه مما ينبغي له ان
يكون الشعاع عند المنير ٰليجد نفسه و ٰل شعور له اٰل بما اعطاه المنير و كذا ما خلق من الشعاع
بالطريق اٰلولي كانت قلوب شيعتهم اذا اتصلت بجهتهم و توجهت الي احوالهم ٰلتجد انفسها و ٰلتشعر
ُ
كشفت
بما لها من اٰلحوال و هذا معني التسليم و التفويض الحق المراد هنا فافهم و تحمل اٰلسرار فقد
لَكَ اٰلستار .
و قوله عليه السلم  :و رأيي لكم تبع
الرأي هو نظر القلب و اختياره يقال هو علي رأي زيد اي يقول بقوله و يذهب مذهبه يريد ان قلبي
ٰليري اعتقاداً و ٰل مذهبا ً و ٰل عمٰلً اٰل بما ترون من ذلك اي انه تابع لكم في كل شيء ٰل انه في رأيه
مواف ٌ
ق لرأيِهم ٰلن ذلك دليل اٰلستقٰلل و عدم اٰلحتياج و هذا ٰليكون ممن ُخلِق من شعاعهم و فاضل
ش عن رأيهم بل هم سلكوا به ما سلك كما اشار اليه
طينتهم بل يكون رأيه تَبعا ً لرأيهم ٰلنه في الحقيقة نا ٍ
اميرالمؤمنين عليه السلم في حديث ابيالطفيل عامر بن واثلة قال ُ
قلت يا اميرالمؤمنين اخبرني عن
ۤ
حوض النبي صلي ّللا عليه و آله في الدنيا ام في ٰاٰلخرة قال بل في الدنيا ُ
قلت ف َم ِن الذائ ُد عليه قال انا
ۤ
اعدائي و في رواي ٍة و ٰلُوردنه ۤ
اوليائي و ليصرفن عنه ۤ
بيدي فليردنه ۤ
اوليائي و ٰلصرفن عنه اعدائي
ب منه شربةً لميظمأْ بعدها ابداً فلميصدق بالحق مصدِّق
شر َ
الحديث  ،و المراد به الدين الحق الذي َم ْن ِ
اٰل من اوردوه حوض التصديق و لميعمل عامل عمٰلً صالحا ً اٰل َم ْن س َّددوهُ و اوردوه حوض
صفحه ١7٦
اٰلعمال الحقة و هو اٰلسٰلم و اٰلستسٰلم و في الحقيقة اعمال شيعتهم فاضل اعمالهم و الحمد هلل الذي
هدانا لهذا و ماكنا لنهتدي لوٰل ان هدانا ّللا و قد اشار الي التبعية التي اشرنا اليها و هي التبعية ۤ
الخاصة
بهم من ائمتهم عليهم السلم ۤ
العامة لكل شيء محمد بن علي الباقر عليهما السلم في ما رواه في العلل عن
ابياسحق الليثي قال ُ
قلت ٰلبيجعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلم في حديث طويل الي ان قال
اخبرني يا ابراهيم عن الشمس اذا طل َع ْ
ت و بَدا شعاعها في البلدان اهو ۤبائن من القرص قلت في حال
طلوعه ۤبائن قال اليس اذا غابت الشمسُ اتصل ذلك يعود كل شيء الي سنخه و جوهره و اصله و
روي ابوالفتوح الرازي في كتاب ۤ
اداء الحقوق في اٰلخوان سأل المفضل الصادق عليه السلم ما كنتم قبل
ان يخلق ّللا السموات و اٰلرضين قال كنا انواراً حول العرش نسبح ّللا تعالي و نقدسه حتي خلق ّللا
ۤ
ۤ
المٰلئكة
ت
سبحانه
المٰلئكة فقال لهم سبحوا فقالوا يا ربنا ٰل علم لنا فقال لنا سبحوا فسبحنا فسبح ِ
بتسبيحنا اٰل انا خلقنا من نور ّللا و خلق شيعتنا من دون ذلك النور فاذا كان يوم الق ٰيمة التحقت السفلي
بالعليا ثم قرن عليه السلم بين اصبعيه الوسطي و السبابة و قال كهاتَي ِْن ثم قال يا مفضل اتدري لم سميت
الشيعة شيعة يا مفضل شيعتنا منا و نحن من شيعتِنا اماتري هذه الشمس اين تبدو ُ
قلت من مشرق قال و
الي اين تعود قلت مغرب قال عليه السلم هكذا شيعتنا ِمنا بُ ِدءوا و الينا يعودون ه  ،فقد ظهر لك مما
ذكرنا و مما استشهدنا به من اٰلخبار معني تبعية الرأي علي جهة الحقيقة فمن كان كذلك فهو صادق في

دعواه و من لميكن كذلك فقد يكون مراده بالتبعية الموافقة بل ٰليعرف سواها كما شاهدنا من اكثر الخلق
عالم و جاهل و ان كان يقول ان رأيي تب ٌع لرأيهم فليس كذلك كيف و نحن نجده
من ٍ
صفحه ١77
يصرف اكثر احاديثهم اذا لميفهمها اما لقصوره و ٰلجل قاعد ٍة عنده ربما ٰلتنطبق اٰل علي مذهب
ُ
وجدت كثيراً مما يردها و يطرحُها
غيرهم و ٰليرضي بالوقوف عند ما ٰليعرفه من احاديثهم مع اني
هو الحق الصريح و هو مذهب ائمته عليهم السلم فان كان صادقا ً في قوله و رأيي لكم تبع فلِ َم يرد
اخبارهم و يصرفها الي قاعدته و الواجب عليه اما الوقف و ردها اليهم و اٰلقرار بعدم فهمها او
تصحيح قاعدته عليها ٰل تصحيحُها علي قاعدته و في نهجالبٰلغة ان رجٰلً قال ٰلميرالمؤمنين عليه
ۤ
السلم صف لنا ربك لنزداد له حبا ً و به معرفةً
فغضب عليه السلم فخطب الي ان قال فانظر ايها السائل
ِ
استضئْ بنور هدايته و ما كلفك الشيطان علمه مما ليس في
فما دلك القرءان عليه من صفته فائت َّم به و
ِ
الكتاب عليك فرضه و ٰل في سنة النبي صلي ّللا عليه و آله و ائمة الهدي (ع) اَثَ ُرهُ ف ِكلْ عل َمهُ الي ّللا
اقتحام السدد
سبحانه فان ذلك منتهي حق ّللا عليك و اعلم ان الراسخين في العلم هم الذين اغناهم عن
ِ
المضروب ِة اٰلقرا ُر بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب فمدح ّللا تعالي اعترافهم بالعجز عن
ق فيما لميكلفهم البحث عن كنهه رُسوخا ً فاقتصر علي
تناول ما لميحيطوا به علما ً و س َّمي تركهم التعم َ
ذلك و ٰلتقدر عظمة ّللا سبحانه علي قدر عقلك فتكون من الهالكين ه  ،فان كان علي بن ابيطالب عليه
السلم اِ َماما ً لك تأت ُّم بِ ۪ه فاقبل قولَهُ هذا و اٰل فانت ذاك الذي قلنا .
و قوله عليه السلم  :و نصرتي لكم معدة
موطن علي عدوهم و ذلك حين اخذ ّللا عليك العهد بذلك
اعلم انك قد عاهدتهم علي اَ ْن تنصرهم في كل
ٍ
ۤ
الخٰلئق فاوْ قف ُكٰلً في رتبة كونه مع من كان في
في عالم النفوس فاحضرك في ذلك المشهد مع جميع
ُ
الست
رتبته فاخذ عليك العهد معهم هنالك علي ان تنصروهم كٰلً بما يستطيع فقال
صفحه ١7٨
بربكم فعاهدتموه علي النصرة لهم علي عدوهم اذا دعَوكم في كل كرة فقلتم بلي و َش ِهد عليكم جل و
مٰلئكته و ۤ
عٰل و اشهدهم و اشه َد ۤ
ص َّ
ك
انبيا َءهُ و رسله و المؤمنين و انا علي ذلكم من الشاهدين فانزل َ
الشهاد ِة بقوله تعالي شهدنا ان تقولوا يوم القيمة انا كنا عن هذا غافلين ٰاٰليات  ،فدعوكم عليهم السلم الي
النصرة في توحيده تعالي بان } َ { ١من اراد ّللاَ بَدَأ بهم و }  { 2من وحده قبِ َل عنهم و }  { 3من
ۤ
اٰلدٰلء عليه و معني الثاني انهم اركان توحيده و
قصده توجه بهم و معني اٰلول انهم ابوابه و
اسماؤه و الشفعاءۤ
ۤ
الواصفون له اي لميقبل من الوصف اِٰل ما وصفوه به و معني الثالث انهم معانيه و
عنده لمن ارتضي دينه و دعوكم الي النصرة في ان تصفوه بما وصف به نفسه علي السنتهم و تعرفوه
اوليائه و بما ۤ
انبيائه و ۤ
بمٰلئكته و كتبه و رسله و ۤ
بما تعرفَ به علي ايديهم و ان تؤمنوا به و ۤ
جاؤا به من
تين و ان تؤمنوا بعبده و رسوله محمد بن عبدّللا صلي ّللا عليه و آله و
عند ربهم من احوال النشأ َ ِ
ۤ
بخلفائه و اهل بيته عليهم السلم علي و فاطمة و الحسن و الحسين و علي و محمد و جعفر و موسي و
علي و محمد و علي و الحسن و الحجة عليهم السلم و انهم كما وصفهم رسول ّللا صلي ّللا عليه و
عليهم عن ّللا بما هم اهله علي نحو ما مر عليك مراراً و ان تؤمنوا بال َموْ ت و ما بعده من احوال
البرزخ و ان تؤمنوا باليوم ٰاٰلخر و ما اخبروا به من احواله و بالجنة و النار و ان تؤمنوا بما بين ذلك
من قيام ۤقائمهم و من رجعتهم الي دار الدنيا و اقامتهم الحق و اظهارهم علي الدين كله حتي يملئوا
اٰلرض قسطا ً و عدٰلً كما ملئت جوراً و ظلما ً و حتي ٰليُ ْست َْخفَي بشيء من الحق مخافةَ اح ٍد من الخلق و

ان تؤمنوا بجميع ما ۤ
جاء به محمد صلي ّللا عليه و آله من عنده من امور اٰلعتقادات و التكاليف في
اٰلعمال و اٰلقوال من جميع ما يتعلق باحوال الدنيا و ٰاٰلخرة
صفحه ١7٩
و اَ ْن تؤمنوا بان الحق لهم و معهم و منهم و فيهم و بهم و ان طاعتهم طاعة ّللا و معصيتهم معصية ّللا
و رضاهم رضي ّللا و سخطهم سخط ّللا و وليهم ولي ّللا و عدوهم عدو ّللا بالجنان و اٰلركان و
اللسان و دعوكم الي ان تنصروهم بال َجنان با َ ْن تعتقدوا ما اعتقدوا و تروا ما رأوا و توالوا من والَوا و
تجانبوا من جانبوا علي معني ما تقدم فيو رأيي لكم تبع و باٰلركان بان تقتدوا بهم في اعمالهم فتعملوا ما
عملوا و تتركوا ما تركوا و تنصروهم بالسيف اذا دعوكم الي ذلك و باللسان بان تقولوا ما قالوا و
قبائح ۤ
فضائلهم و ۤ
ۤ
اعدائهم ما استطعتم و باٰلحتجاج ٰلقامة اقوالهم
تسكتوا عما سكتوا و تنصروهم بنشر
ۤ
و دينهم و مذهبهم و ابطال اقوال مخالفيهم بحججهم عليهم السلم و تنصروهم بالوٰلية لهم و ٰلوليائهم و
ۤ
ۤ
بالبراءة من ۤ
ۤ
بالبراءة
الدعاء لهم و لشيعتهم و بلعن اعد ۤائهم و
اعدائهم و ان تنصروا بالصلوة عليهم و
منهم و من اتباعهم و في تفسير اٰلمام عليه السلم فقال رجل يا ابن رسول ّللا اني عاجز ببدني عن
البراءة من ۤ
لست املك اٰل ۤ
ُ
اعدائكم و اللعن لهم فقال له الصادق عليه السلم حدثني ابي عن
نصرتكم و
ابيه ْ
عن جده عليهم السلم عن رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و سلم انه من ضعف عن نصرتنا اهل
ۤ
البيت فلعن في خَ لَواته اعداءنا بلغ ّللا عز و جل صورته جميع اٰلمٰلك من الثري الي العرش فكلما لعن
هذا الرجل ۤ
اعداءنا لعنا ً سا َع ُدوه و لعنوا َم ْن يلعنُه ثم ثنوا فقالوا اللهم صل علي عبدك هذا الذي قد بذل
اجبت ۤ
ما في وسعه و لو قدر علي اكثر منه لفعل فاذا ۤ
ُ
ُ
سمعت
دعاءكم و
النداء من قبل ّللا عز و جل قد
ۤ
ندا َءكم و صل ُ
يت علي روحه في اٰلرواح و جعلته عندي من المصطفَ ْينَ اٰلخيار اٰلبرار ه  ،اقول هذا
نصرهم بلعن ۤ
اعدائهم فكل حق و كل ما يريده ّللا من خلقه من الواجبات و المندوبات و اٰلخٰلق الحسنة
من احوال الغيب ۤ
كسائر اٰلعتقادات
صفحه ١٨٠
و المعارف و العلوم و من احوال الشهادة ۤ
ُوك فهم الداعون
كسائر اٰلعمال و اٰلقوال من
افعال و تُر ٍ
ٍ
اليه و المجاهدون في سبيله و قد دعَوا جميع الخلق الي نصرتهم في ذلك كله فمن عمل بما امروه به
عن ّللا فقد نصرهم و جاهد معهم و اذا مات علي ذلك فهو شهيد داخل في عناية ّللا سبحانه و ارادته
ۤ
الشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم و َمن ترك ذلك او شيئا ً منه فقد فر عن معسكر
بقوله تعالي و
ۤ
ً
ً
لقتال او متحيزا الي فئة فقد با َء بغضب من ّللا فاذا ترك
جند ّللا و ِح ْزبه و من فعل ذلك اٰل متحرفا
ٍ
ۤ
باٰلساءة و التقصير فقد تحيز الي فئة و يرجي له الخير و من ندم و
واجبا ً او فعل محرما ً و هو مقر
عزم علي الطاعة و علي عدم العود في المعصية فهو متحرف لقتال و هو ناج ايضا ًفالنصرة المعدة لهم
يكون صاحبها عامٰلً للطاعات تاركا ً للمحرمات ُمقِراً بالتقصيرات عازما ً علي ترك المعاصي و تدارك
الطاعات فٰليفقد من مواضع الخير و مجالس الذكر و اماكن محبة ّللا اما باطنا ً و ظاهراً و اما باطنا ً
فذلك الذي نصرته لهم معدة فان كان ذلك ظاهراً و باطنا ً فهو المجاهد حقا ً و ان كان مرة كذلك و مرة
باطنا ً ٰل غير فهذا مرابط و الحاصل َم ْن بذل جهده في نصرتهم فيما يجاهدون في ِه هلل من جميع َمراضيه
فان نصْ رته لهم معدة و اذا قال ذلك فهو صاد ٌ
ق فيما ادعاه و اٰل فٰل .
ِّ
قال عليه السلم  :حتي يحيي ّللا دينه بكم و يردكم في ايامه و يظهركم لعدله و يمكنكم في ارضه
قال الشارح المجلسي (ره) حتي يحيي ّللا دينه بكم في الرجعة مع المهدي (ع) و يردكم بالرجعة في

ايامه اي ايام ظهور دينه فانه ايام ّللا و يم ِّكنكم في ارضه بالدولة الباهرة كما قال تعالي و ليمكنَن لهم
دينهم الذي ارتضي لهم انتهي .
صفحه ١٨١
اقول حيوة الدين اٰلتيان به علي طبق ما امر ّللا تعالي به و هذا ظاهر و انما الخفاء في تبَيُّنِ ۪ه علي جهة
الحقيقة فنقول مطابقة العمل لٰلمر قد يتحقق بصورة العمل بان تكون صورته مطابقةً لٰلمر اذا اتي بها
مقرونة بشرط الصحة فصلوة الظهر اذا اتي بها علي الهيئة المعروفة ان كانت مقرونة بشروط الصحة
كالطَّهارة و الستر و الوقت و اٰلستقبال مع التمكن و الظاهر عندي ان مع التمكن قيداً لٰلربعة علي
ۤ
القضاء بعد التمكن يقال لها
ُوري ِْن في الوقت و ان وجب
بعض اٰلحوال ليدخل وجوب صلوة فاقد الطَّه َ
ۤ
في الجملة انها حية اذا كانت مسقِطةً
باعتبار انها قد ٰلتقبل كما لو لميقبل
للقضاء و قد ٰليقال لها حية
ِ
ُ
فتكون حي َّة اما لو اتي بها مطابقة لٰلمر
لصدق اٰلمتثال فيها
باعتبار انها مجزئة
عليها بقلبه و قد تقبل
ِ
ِ
ۤ
مقبِٰلً عليها بقلبه فانها انشاء ّللا تعالي حيةٌ فالحيوة الموجبة للقبول متحققة و غير الموجبة متحققة
ۤ
ۤ
اٰلجزاء و منشأ اٰلولي من صحة الصورة و حصول
اٰلجزاء و المتحققة القبول اقوي من المتحققة
اٰلقبال و منشأ الثانية من صحة الصورة خ ۤاصة و المراد من قوله حتي يحيي ّللا دينَهُ بكم من نوع
يحيي ّللاُ دينَهُ بكم ٰلن هذا ٰليقال
لماحسُنَ ان يقال حتي
الحيوة اٰلولي اذ لو اريد من نوع الحيوة الثانية
َ
َ
اٰل علي فرض ان دينه اِلن ٌ
ميت و ٰليعتبر مطلق الحيوة الموجودة اِلن و اٰل لماقال ذلك مع انها اِلن
ۤ
موجودة قطعا ً فيكون مراده الحيوة الكاملة لما دلت عليه النصوص انه اذا قام قائمهم عليه السلم وضع
يده علي رؤس العباد ف َك ُملَ ْ
ت بذلك احٰلمهم و ايمانهم و ٰليكون قبل قيامه عليه السلم فاذا قام عليه السلم
اخذ ايمان المؤمنين في اٰلستكمال و ينتهي في رجعتهم بعد ظهوره عليه السلم و هو بعد القتل راجع
ۤ
الخٰلئق متمكنين من التصرف نافذي اٰلمر ٰلن
معهم كما تقدم او يراد بالحيوة وجودهم و ظهورهم بين
الحيوة انما تكون بهم و في
صفحه ١٨2
قوله تعالي اومن كان ميتا ً فاحييناه و جعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في
الظلمات  ،روي في الكافي عن بريد قال سمعت اباجعفر عليه السلم يقول في هذه ٰاٰلية ميتا ً ٰليعرف
شيئا ً و نوراً يمشي به في الناس اِماما ً يأتم به كمن مثله في الظلمات الذي ٰليعرف اٰلمام و عنه قال
ُ
سألت اباجعفر عليه السلم عن هذه ٰاٰلية فقال الميت الذي ٰليعرف هذا الشأن يعني هذا اٰلمر و جعلنا له
نوراً اِماما ً يأتم به يعني علي بن ابيطالب (ع) كمن َمثله في الظلمات قال بيده هكذا هذا الخلق الذين
ٰليعرفون شيئا ً ه  ،فالميت الذي ٰليعرف ِو َٰليتهم (ع) و احييناه عرفناه وٰليتهم عليهم السلم و اظهرنا له
اماما ً يأتم به يتدين بين اديان الناس بهداه فيجوز ان يكون ذلك في الدنيا و لكن ٰليكون كامٰلً و يصدق
عليه الموت في بعض اٰلحوال و ٰلتصدق عليه الحيوة حقيقةً اٰل اذا كان كامٰلً في الوٰلية و ٰليكون
ذلك اٰل اذا كانوا ظاهرين متمكنين آمنينَ كما قال تعالي وعد ّللا الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات
ليستخلفنهم في اٰلرض كما استخلف الذين من قبلهم و ليُم ِّكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم و ليبدِّلنهم ْ
من
بالتمكين لهم في اٰلرض حيث
بعد خوفهم آمنا ً يعبدونني ٰليشركون بي شيْئا ً فالوعد من ّللاِ سبحانه لهم
ِ
ٰل مانع و ٰل مدافع و ٰل منازع و ليبدلنهم من بعد خوفهم في هذه ا ْمنا ً فاذا اراد ان يحيي ّللا تعالي دينَهُ
كما ي ُِحبُّ ردهم اي رجعهم في ايامه اي الرجعة و خروج ۤقائمهم عليهم السلم و اظهرهم لعدله في ْ
ُظ ِهر
ۤ
ض ۪ه
بهم عدله كما يحب حتي يمألَها بهم قِسطا ً و عدٰلً كما ُملِئت
باعدائهم جوراً و ظلما ً و مكنهم في اَرْ ِ
تسليم قلبه لهم فيما
المؤمن و
لصبر
يحيي ّللاُ ۪دينه بكم نهاية
مغربهَا فقوله عليه السلم حتي
في
ِ
َ
ِ
ِ
مشرقها و ِ
ِ

يرد عليه و علي المؤمنين و علي الدي ِْن من َجوْ ر الظالمين و تحريف المبطلين و تبديل المعاندين ِمما
يُ َغيِّرون به مقتضيات وٰليتهم عليهم
صفحه ١٨3
ُزيل ٰذلِكَ لفَعل لهم ما طلبوا
السلم و حدود ۪دينهم مع علم المؤمن ال ُم َسلِّم لهم بانهم لَوْ سألُوا ّللا تعالي اَ ْن ي َ
بمنظر و بما
بمسمع منهم و
منه فرضي ذلك المؤمن بما صدر عنهم و بما اَصابه و اصاب المؤمنين
ٍ
ٍ
حدث في الدين من المعاندين و قد كان بعين ّللا سبحانه و هم يعلمون و ّللا قادر علي اصٰلح دينه و هم
باهللِ قادرون فصبر ذلك المؤمن و رضي عن ّللا سبحانه و عن ۤ
اوليائه و سلم و لميجد في نفسه حرجا ً
مما قضي ّللا و رسوله صلي ّللا عليه و آله لما قلنا سابقا ً من اضمحٰلل وجدانه في وجودهم ،
و قوله (ع)  :و يردكم في ايامه
ۤ
ۤ
يراد منه انكم بعد ما خرجتم من الدنيا او من التمكين فيها و استيٰلء اعدائكم الظالمين علي سلطانكم
يحللون ما حرم ّللا و يحرمون ما حلله ّللا و يقربون من بعده ّللا و يبعدون من قربه ّللا و يبدلون كٰلم
ّللا و يغيرون احكام ّللا يردكم الي ايامه اي الدنيا اوْ الي التمكين فيها حتي يرجع اليكم سلطانكم و ايام
ّللا ثٰلثة الدنيا و الرجعة او قيام ۤ
القائم عليه السلم و القيمة الكبري فاما القيمة و الرجعة فظاهر
و اَما الدنيا التي مضت و ٰلتعود مع انها قد تكون كناية عن دولة الفاسقين و دولة الفاسقين لو عاد ْ
َت
لميتمكنوا عليهم السلم من العدل في اٰلرض فكيف تراد من اٰليام هنا فلعل المراد بالرد الي الدنيا
باعتبار مقابلة ٰاٰلخرة ٰلنها هي الدنيا اي اٰلولي او المراد بالرد اليها استدراك ما فاتهم فيها من اصٰلح
رعيتهم فانهم يستدركون ذلك بان يحيي من له مظلمة و يحيي معه ظالمه فيقتص منه او قصاص
فيقتص منه و يبعث من نقص ايمانه ليستكمله و من لميحصل له ما طلبه من العلوم هللِ تعالي ليتعلم ما
احبَّ و اَ ْمثال ذلك او المراد باٰلَيام اٰلعم و نسبت اليه لظهور عدله و حيوة دينه فيها او المراد باٰليام
َ
اٰلئمة عليهم السلم و في الحديث ٰلتعادوا اٰليام فتعاديكم و المراد
صفحه ١٨4
بها هم عليهم السلم فاٰلحد اميرالمؤمنين عليه السلم و اٰلثنين الحسن و الحسين و الثٰلثا علي بن
ۤ
اٰلربعاء الكاظم و الرضا و الجواد و الهادي و الخميس
الحسين (ع) و الباقر و الصادق عليهم السلم و
الحسن العسكري (ع) و الجمعة هو ۤ
القائم عليه السلم و اليه تجتمع اٰلمم و السبت رسول ّللا صلي ّللا
عليه و آله و ردهم في اٰليام المراد به انهم خرجوا الي الدنيا مظلومين مضطهدين لميخرجوا فيها علي
صبُوا سلطانَهُ ْم و ازيلوا عن
ما هم عليه ٰلنهم سٰلطين الدنيا و ٰاٰلخرة و اليهم ترجع اٰلمور كلها فلما ُغ ِ
مقامهم حتي غير ۤ
اعداؤهم الدين و حرفوا الكتاب المستبين و اراد ّللا اظهار دينه و ۤ
اعٰلء كلمته ردهم
في ايامه اي ردهم الي الدنيا فيما هم عليه من ظهورهم برفع الموانع عنهم و اذٰلل ۤ
اعدائهم الناصبين
لهم الغاصبين لحقهم و تمكينهم من مراتبهم التي خلقهم فيها و خلقها لهم فهم ايام ّللا و ردهم في ايامه
اي علي ما هم عليه من كونهم ملوك الدنيا و ٰاٰلخرة او المراد باٰليام اوقات ظهور افاعيله في خلقه من
ت كليات او جزئيات حيث كانوا ابوابه لجميع فيوضاته فان قلت علي هذا ٰل
ق و حيوة و مما ٍ
خلق و رز ٍ
معني للرد ٰلنهم اذا كانوا ابواب فيوضاته لميخرجوا عن تلك اٰليام ليقال انه في الرجعة يردهم فيها و
لو كانوا خرجوا تعطل الفيض ُ
قلت انهم لميخرجوا بالكلية اصٰلً و اٰل لفسدت السموات و اٰلرض و من
فيهن و لكنهم عليهم السلم لما لميكونوا متمكنين من جهة اقامة الدين علي ما ينبغي كان غاية وساطتهم
في اصٰلح الوجود الكوني بما فيه من الشرع الكوني و هو ظاهر التكوين فٰليكون الوجو ُد الكوني
مستقيما ً علي ما ينبغي بظاهر التكوين و انما يستقيم بباطنه و سره و باطن التكوين و سره هو الكون

الشرعي و لميكونوا في دولة الباطل متمكنين من اقامته فاذا رجعوا ذهبت بظهورهم و تمكنهم دَوْ لةُ
الباطل
صفحه ١٨٥
ۤ
اٰلشياء علي كمال ما ينبَغي و استدار الفلك كهيئته يوم
و اضمحلت و اقاموا الكون الشرعي و استقامت
خلق ّللا السموات و اٰلرض ٰلنهم اقاموا العوج بان اعطوا كل شي ٍء مدد معونته علي ما يراد منه
فهنالك صدق ان ّللا تعالي ردهم في ايامه اي اوقات ظهور افاعيله من جميع الخلق و الرزق و الحيوة
و ال َموْ ت ،
و قوله عليه السلم  :و يمكنكم في ارضه
من قوله تعالي و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في اٰلرض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين و
نم ِّكن لهم في اٰلرض و نري فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون و عن اميرالمؤمنين
عليه السلم قال هم آلمحمد صلي ّللا عليه و آله يَبعث ّللا مهديهم بعد جهدهم فيعزهم و يذل ۤ
اعداءهم و
شماسها عطف الضروس علي ول ِدها و تٰل عقيب
في نهجالبٰلغة قال عليه السلم لتعطفن الدنيا علينا بعد
ِ
ذلك و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في اٰلرض ٰاٰلية  ،و في معانياٰلخبار عن الصادق عليه
السلم ان رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله نظر الي علي و الحسن و الحسين عليهم السلم فبكي و قال انتم
المستضعفون بعدي فقيل للصادق عليه السلم ما معني ذلك يا ابن رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله قال
معناه انكم اٰلئمة بعدي ان ّللا تعالي يقول و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في اٰلرض و نجعلهم
ائمة ٰاٰلية  ،فاذا كانت الفقرة مقتبسةً من قوله تعالي و نمكن لهم في اٰلرض كان معناها ان ّللا تعالي
يجعلهم ائمة يقتدي بهم و انه ٰليكون بعد ملكهم مل ٌ
ُ
التمكين اذا تمكن بعدهم في
ق و اٰل لَماتَ َّم
ك لمخلو ٍ
اٰلرض غيرهم ٰلن المعني ظاهر في ٰاٰلية حيث قال و نجعلهم ائمة يقتدي بهم اي ٰليُقتدَي بغيرهم اٰل
عنهم و نجعلهم الوارثين لٰلرض فلو تم َكن بعدهم في اٰلرض احد كان هو الوارث لٰلرض ٰلنه هو
اٰلخير
صفحه ١٨٦
ٰل هم فلعل العطف في و نمكن لهم في اٰلرض في ٰاٰلية تفسيري .
يت آخركم بما تول ُ
آمنت بكم و تول ُ
ُ
يت به اولكم
قال عليه السلم  :فمعكم معكم ٰل مع عدوكم
ْ
َ
سان او هُنا و في الرجعة او كرر
قال الشارح المجلسي (ره) فمعكم معكم اي فانا معكم بالقلب و الل ِ
ُ
للتأْكيد و توليت آخركم بما توليت به اولكم اي اتولي كل واح ٍد منكم بنحو ما توليت به اميرالمؤمنين
آخ ٌر بالنسبة الي سابقه او اعتقد بوجود المهدي عليه السلم اِلنَ ٰل كما تقوله
عليه السلم فان ك َّل واح ٍد ِ
ۤ
ۤ
العامة انه غير موجو ٍد اِلن بل يوجد و يخرج مع انهم قائلون بوجود الخضر و الياس و غيرهما و
ۤقائلون بان النبي صلي ّللا عليه و آله قال ٰليزال امر الدين ۤقائما ً ما وليهم اثناعشر خليفةً كلهم من قريش
و بانه قال(ص) من مات و لميعرف اما َم زمانه مات ۪ميتةً جاهلية فعلي قولهم ٰل دين لهم و يموتون
كفاراً و نحن ايضا ً ۤقائلون بهذا القول انتهي .
اقول قوله فمعكم معكم اي اذا جُبلت فطرتي و استقر رأيي و عملي و استقام اعتقادي َو اطمئن قلبي و
سكن ْ
ُ
وجدت فيما انطوت عليه سريرتي و عقد
َت نفسي علي ما تقدم مما سمعتَ و نطق به لساني و قد
عليه قلبي و كشف عن بيان حقيقته فؤادي ان مبدأ ذلك و المقتضي له و الكاشف له و الداعي اليه و
المرشد الي سبيله المستقيم و المحبِّب الي قبوله ليس مني و ٰل عني و ٰل من احد من الخلق اٰل
بواسطتهم ۤ
خاصة عن ّللا اذ بدونهم ٰليكون شيء من ذلك و ٰل حق في غيره و ٰل نجاة اٰل به و لميرد ّللاُ

غير ذلك و كان ٰل بد لكل من لميكن مستقٰلً من اٰلنضمام الي من يكون مستقٰلً و به اٰلستقٰلل و كان
تعالي لميجعل له بابا ً و ٰل واسطةً و ٰل دليٰلً عليه و ٰل عضداً لجميع
صفحه ١٨7
ۤ
خلقه اٰل اياهم عليهم السلم وجب ان يكون كل من سواهم منضما ً اليهم طوعا ً
كاوليائهم و محبيهم و لهم
ۤ
اجرهم او كرها ً
كاعدائهم و مبغضيهم و عليهم ِو ْز َرهم و اليه اٰلشارة بقوله تعالي باطنه فيه
ۤ
ۤ
ٰلعدائهم و ٰل قوام للمنضم اٰل باٰلنضمام اليهم عبر عنه
ٰلوليائهم و ظاهره من قبله العذاب
الرحمة
ۤ
ْ
بقوله فمعكم معكم علي التأكيد لٰلنقطاع و اٰلنتهاء ٰل مع عدوكم ٰلنهم علي العكس في جميع ما ذكر و
باٰل ِخر ۤ
القائم عليه السلم علي
اما ما ذكره من بعض المعاني لهذه الفقرة فهو صحيح فيجوز ان يراد ٰ ِ
معني ان وٰليتي ۤ
ب
ب او كما ان ِوٰليَتي ل َعلي بن ابيطال ٍ
للقائم عليه السلم هي وٰليتي لعلي بن ابيطال ٍ
(ع) بعد وجوده و تحققه كذلك وٰليتي للحجة (ع) بعد وجوده و تحققه و هذا المعني اي اني توليت من
ُ
هو موجود انسب من كون تول ُ
ق
يت بمعني
ق منكم هي وٰليتي لكل ساب ٍ
اعتقدت اوْ ان وٰليتي لكل ٰلح ٍ
منكم اوْ ان كل واحد منهم عليهم السلم فله اول و آخر فاوله من جهة حقيقته كالمقامات و المعاني و
اٰلبواب و اٰلشباح فالمقامات اول حقيقي و المعاني و اٰلبواب و اٰلشباح اوليتها اضافِية و اٰلمام و
ُ
آخ ٌر فقول المؤمن تولي ُ
آمنت و
ْت آخركم اي او َل كلِّ واح ٍد منكم اي
الحجة و المفترض الطاعة و الخليفة ِ
ُ
َثلت و اَ ْثنَي ُ
قت و امت ُ
صد ُ
اطعت آخر كلِّ واح ٍد منكم اي كونه عندي خليفة ّللا في ارضه و خليفة
ْت و
ي ّللاِ و اِما َم الخلق و حجة الحق الم ْفترض علي كل الخلق طاعته بما تَول ُ
يت به اولكم اي
َرسُولِ ۪ه و ول َّ
ُ
امتثلت و اَ ْنثي ُ
ُ
آمنت و صد ْق ُ
ُ
اطعت او َل كل واح ٍد منكم اي كونه عندي
ْت و
تو
او َل كل واح ٍد منكم يعني
ۤ
اس َم ّللاِ اٰلَ ْعظم و آيته الكبري و محل مشيته و لسان ارادته و معاني اسماء افعاله و حامل صفات افعاله
و ترجمان وحيه و وجهه الذي اليه يتوجه ۤ
المحتجب به عن
َ
اولياؤه و بابه الذي منه يؤتي و بَ َشرهُ
ۤ
ۤ
لٰلسماء و قول الشارح (ره) ٰل كما تقوله ال َع ۤامة انه
اٰلشياء و حجابه الذي ظهر به
صفحه ١٨٨
عامتهم ٰلن لهم في ذلك ثٰلثة اقوال  :اح ُدها ان ۤ
العامة ٰل ۤ
غير موجود يريد به بعض ۤ
القائم الموعود
بخروجه هو محمد بن الحسن العسكري عليهما السلم كما تقوله الشيعة و ان ّللا تعالي بقدرته و حكمته
قد اطال عمره كما اطال عمر الخضر و الياس و علي بن عثمن بن ابيالدنيا و انه في زمن علي عليه
السلم و الي ٰاٰلن هو موجود و انه ٰليموت اٰل عند النفخ في الصور ٰلنه شرب من عين الحيوة كما نقله
الصدوق رحمه ّللا في كتابه اكمال الدين و اتمام النعمة و كابليس مع نطق القرءان ۤ
ببقائه الي يوم
يبعثون و اجماع المسلمين علي ذلك و كالشياطين كما قيل بانهم ٰليموتون اٰل بسبب بل قيل ذلك في
كالمٰلئكة و قدرة ّللا في مثل ذلك ٰلتنكر اٰل ان ۤ
ۤ
القائل بذلك منهم قليل نقله ابنحجر في
الحية ايضا ً و
الصواعق المحرقة له و ثانيها ان ۤ
القائم هو عيسي بن مريم (ع) و نقلوا عليه روايات و فسروا قوله
تعالي و ان من اهل الكتاب اٰل ليؤمنن به قبل موته و ان ضمير به و موته يعود الي عيسي و انه هو
المنتظر و ٰلن ّللا تعالي قال و ماقتلوه و ماصلَبُوه و لكن ُشبِّهَ لَهُ ْم و قال تعالي بل َرفَعهُ ّللاُ الي ِه  ،و
ثالثها انه المهدي العباسي من بنيالعباس َو اَنه اِلنَ لميوجد و ٰل بد اَ ْن يوجد و الحق ما دلت عليه
الروايات من الفريقين و اجماع اهل البيت عليهم السلم و شيعتهم و هو انه محمد بن الحسن العسكري
ُ
آخركم عجل ّللا
عليه السلم عجل ّللا فرجه فيجوز ان يكون توليت آخركم الخ  ،بمعني
آمنت بوجود ِ
رجهُ اَوْ ۤ
فرجه و َسهَّل ْ
ببقائِ ۪ه و انه حي الي اَ ْن يخرج طالت اٰلزمنة اَوْ قصرت قبل الموت اَوْ
مخ َ
َ
بظهوره قبل الموت حتي يمألَها قِسطا ً و عدٰلً كما ملئت جوراً و ظلما ً.
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برئت الي ّٰللا عز و جل من ۤ
ُ
اعدائكم و من الجبت و الطاغوت و الشياطين و حزبهم
قال عليه السلم  :و
الظالمين لكم الجاحدين لحقكم و المارقين من وٰليتكم و الغاصبين ٰلرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم
و من كل وليجة دونكم و كل مطاع سواكم و من اٰلئمة الذين يدعون الي النار
قال الشارح المجلسي (ره) و من الجبت  ...و من الطاغوت  ...و الشياطين بنيامية و بنيالعباس و
حزبهم اتباعهم و الغاصبين ٰلرثكم من اٰلمامة و الفيء فدك و الخمس و غيرها ۤ
الشاكين فيكم اي في
امامتكم كانهم و ان لميقولوا بامامتهم و لكن يحتملونها او غيرهم من الشاكين و من كل وليجة اي معتمد
كعلمائهم و ۤ
ۤ
فقهائهم كما قال ّللا تعالي ام حسبتم ان تتركوا و لمايعلم ّللاُ الذين جاهدوا منكم و
عليه
لميتخذوا من دون ّللا تعالي و ٰل رسوله (ص) و ٰل المؤمنين وليجة و المراد بالمؤمنين هُنا اٰلئمة عليهم
السلم كما في اٰلخبار الكثيرة و من اٰلئمة الذين يدعون الي النار و هم ائمتهم ٰلنهم ۤقائلون بان ائمتنا
داعون الي الجنة بٰل خٰلف بينهم انتهي .
ُ
اقول برئ بمعني امتنع و ذلك بعد ذكر توليت اي انقَ ْد ُ
اطعت بظاهري و باطني و سري و عٰلنيتي
تو
ناسب ذكر ركنَ الدين اٰليسر و ان كان معلوما ً عند ذكر الركن اٰليمن من الدين
و قولي و فعلي لكم
َ
الذي هو الوٰلية و الطاعة المطلقة ٰلن اٰلقبال يلزمه اٰلدبار عن ضده العام كما اذا قلتَ انا غر ُ
بت
لزمك انك تركت جهة الشرق و امتنعتَ من التشريق لكن لما كان بعض ۤ
العامة يَدعي انه متوالي بعلي
و اهل بيته و باصحاب رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و قد قامت اٰل ِدلة عقٰلً و نقٰلً ان
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ذلك ممتنع بان يتوجه الي الشيء في حال توجهه الي ضده العام ذكر ۤ
البراءة لبيان توهم َمن توهم ذلك
و للرد عليه و علي َمن يقول احب الكل تحظ بالكل و ٰلن النطق له تكليف ۤ
خاص ٰليسقط بقيام القلب
بمعناه و ليتعلم َمن ٰليعلم و يتنبه َمن لميتنبه و لتشهد به اٰلرواح حين تسمعه و لينتقش في اٰللواح حين
برئت الي ّللا عز و جل اي امتن ْع ُ
ُ
تو
يقر ُع ٰها فلما ذكر المواٰلة ناسب ذكر ضدها العام لما قلنا فقال و
ۤ
لماُ ِطع و لمانقَ ْد بظاهري و باطني و سري و عٰلنيتي و قولي و فعلي من طاعة اعدائكم و محبتهم و
ُ
الميل اليهم و اٰلخذ عنهم و التسليم لهم و الرد اليهم و التجأْ ُ
استجرت به
ت في ذلك الي ّللا عز و جل و
من ذلك الميل و ان يجري ذكره في قلبي و اسارير صدري و اَٰليكلني الي نفسي اٰلمارة بالس ُّۤوء فتميل
انسان له ستة ۤ
آباء ابَوا عقله محمد و علي صلي ّللا عليهما و آلهما قال تعالي و
الي ابويها ٰلن كل
ٍ
ۤ
ً
وصينا اٰلنسان بوالديه حسنا من نور ( صفةخ ) محمد صلي ّللا عليه و آله مادته و هي اِلب و من
نور صفة علي عليه السلم الباطنة صورته و هي اِلُم اذا كان ذلك اٰلنسان مؤمنا ً ٰلن الصورة صبغ
الرحمة باطنه فيه الرحمة و قال الصادق عليه السلم ان ّللا خلق المؤمنين من نوره و صبغهم في رحمتِ ۪ه
فالمؤمن اخو المؤمن ٰلبيه و امه ابوه النور و امه الرحمة الحديث  ،و ان كان اٰلنسان كافراً او منافقا ً
فمن ظل صفة علي عليه السلم الظاهرة و ظاهره من قبَله العذاب ٰلن عليا ً عليه السلم ۤ
شفا ًء و رحمةً
ۤ
بالسوء اٰلول و الثاني و ان جاهداك علي ان
للمؤمنين و ٰليزي ُد الظالمين اٰل خساراً و ابَوانفسه اٰلمارة
تشرك بي ما ليس لك به علم فٰلتطعهما فمادتها من اٰلول من سجين و طين خبال و صورتها النكري و
الشيطنة قال تعالي تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر و هو الثاني و المنكر صفته يكادون يسطون
بالذين يتلون عليهم آياتنا فمن اٰلول اِلب
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و من الثاني اٰلم و ابَوا الجسم اٰلبوان المعروفان و صاحبهما في الدنيا معروفا ً و برئت الي ّللا عز و
جل من ۤ
ُ
اعدائكم اي ُ
اعتصمت به من ان يميل قلبي او يجري في فكري او ينطق لساني
لذت الي ّللا و
بذلك و انما كانت الوٰلية الركن اٰليمن من الدين ٰلنها المقصود و المدد و انما كانت ۤ
البراءة الركن
اٰليسر من الدين ٰلنها نفي المنافي بعد الثبوت ٰلنه في عالم الكثرة لمتتحقق الوٰلية الحق اٰل بال ۤ
براءة
لكون الوٰلية في حكم الجهل و ما يصل اليه الجهل و ما قد يلم به اعم من الوٰلية الحق لحضور الوٰلية
الباطل عند الوٰلية الحق في مشهد الكثرة و الجهل فكانت ۤ
البراءة هي الركن اٰليسر للحوقها للوٰلية و
انما كانت ركنا ً ٰلعتبار المٰلزمة بينهما و انما اعتبرت المٰلزمة ٰلن المكلف ٰلينفك عن الفعل او الترك
متنافيتان تَنافيا ً ُكلِّيا ً ففع ُل شي ٍء في احدي الوٰليتَي ِْن ترْ ٌ
ك له في الوٰلية اٰلخري و تروك
و الوٰليتان
ِ
الوٰلية الحق واجبات ففعل هذه التروك محرمات فيها و هي افعال الوٰلية الباطل و افعال الوٰلية الحق
واجبات و تروكها محرمات فيها و هي تروك الوٰلية الباطل فمن ترك واجبا ً من ّللا فقد فعل تركا ً
معتبراً في الوٰلية الباطل و َمن فعل محرما ً عند ّللا فقد فعل فعٰلً معتبراً في الوٰلية الباطل فٰليخلو
المكلف عن احدهما ابداً فالوٰلية الباطل ضد ۤ
عام للوٰلية الحق و كل فعل او ترك فيها فهو ضد عام
ۤ
بالبراءة من الوٰلية الباطل ،
لنقيضه في الوٰلية الحق فكانت الوٰلية الحق ٰلتتقوم في مشهد الكثرة اٰل
الجبْت و الطاغوت
و قوله عليه السلم  :و من ِ
ۤ
الجبْت الصنم و الكاهن و الساحر و السِّحر و الذي ٰل خير فيه و
عطف تفسيري او خاص علي عام و ِ
كل ما ُعبِ َد ِمن دون ّللا تعالي و في حديث الباقر عليه السلم المراد به اٰلول و في القاموس الطاغوت
الٰلت و ال ُع َّزي
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به،و
و الكاهن و الشيطان و كل رأس ضٰلل و اٰلصنام و كل ما عبد من دون ّللا و مردة اهل الكتا ِ
الطاغوت فلعوت مقلوب طغَي و هو تجاوز الحد و ۤ
يجيء مفرداً كقوله تعالي يريدون ان يتحاكموا الي
الطاغوت و جمعا ً كقوله تعالي و الذين كفروا ۤ
اولياؤهم الطاغوت و يجمع مفرده علي طواغيتَ و كذلك
ۤ
الدعاء اللهم العن الجوابيت و الطواغيت و كل ن ٍّد يدعَي من دون
الجبت يجمع علي جوابيت و في
ّللاِ ه  ،و في حديث الباقر عليه السلم المراد بالطاغوت الثاني و فيما كتب الرضا عليه السلم للمأمون
في الحديث الطويل الذي جمع فيه كثيراً من اٰلصول و الفروع قال عليه السلم و ٰل اِيْمانَ اِٰل بالب ۤ
راء ِة
ِ
صبا خمسهم و اخذا فدك من
ِمنَ الجبت و الطاغوت اللَّ َذي ِْن ظَلَمٰ ا آلمحم ٍد حقهم و اَخذا ميراثهم و غ َ
فاطمة صلي ّللا عليها و هَما باحراق البيت و الصك عليها و غيرا سنة نَبيهم صلي ّللا عليه و آله ه ،
و الص ُّ
َّك هُنا الباب ،
و قوله عليه السلم  :و الشياطين و حزبهم الظالمينَ لكم الي آخره
ۤ
َ
نسر و الحمار و السامري و
الخواص مثل و ٍّد و سُواع و
يراد منه في الشياطين
يغوث و يعُو َ
قو ٍ
ً
ً
اٰلنصاب و اٰلزٰلم او مطلقا و يدخل فيه المذكورون و السلسلة التي ذرعها سبعون ذراعا بذراع ابليس
ۤ
ُواع و اراد
و في حديث الرضا عليه السلم الطويل المذكور قال عليه السلم و البراءة من النا ِكثَيْن و ٍّد و س ٍ
ذين هتكا حجاب رسول ّللاِ صلي ّللا عليه و آله و نكثا بيعة امامهم و
بهما طلحة و الزبير قال (ع) الل ِ
سول ّللا صلي ّللا عليه و آله المتقين و
اخرجا ال َمرْ أةَ و حاربَا َ
َ
اميرالمؤمنين عليه السلم و قتَٰل ۪شيعةَ َر ِ
ۤ
ۤ
ُّ
ُّ
َ
اٰلخيار و نفاهم و شردهم في البلدان و آ َوي الط َرداء و الل َعنَا َء َو
يغوث نعثل الذي ضرب
البراءة من
َ
ۤ
ۤ
ۤ
ً
نسر معوية
جعل اٰلموال ُدولة بين اٰلغنياء منهم و استعمل السفهاء و البراءة من يعو َ
قو ٍ
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و عمرو بن العاص و اتباعهم الذين حاربوا اميرالمؤمنين عليه السلم و قتلوا المهاجرين و اٰلنصار و
اهل الفضل و الصٰلح من التابعين و ۤ
البراءة من الحمار الذي يحمل اٰلسفار ابيموسي اٰلشعري و اهل
وٰليته و ۤ
البراءة من السامري و اصحابه الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون
ً ٰۤ
ت ربهم بوٰلية اميرالمؤمنين عليه السلم و ۤ
لقائه ان يلقوا ّللاَ بغير وٰليته و
صنعا
اولئك الذين كفروا ٰبايا ِ
ً
النار  ،اقول في كٰلم اميرالمؤمنين عليه السلم
امامته فحبطت اعمالهم فٰلنقيم لهم يوم القيمة وزنا كٰلب
ِ
ً
و هو يخطب في البصرة بعد رجوعه من وقعة الجمل و كان الحسن البصري مستترا و يكتب كلماته
عليه السلم لينسبها اليه فزجره و قال مه ثم قال عليه السلم اَما َّ
ان لكل ام ٍة سامري و سامري هذه اٰلمة
هذا  ،قال الرضا عليه السلم و ۤ
البراءة من اٰلنصاب و اٰلزٰلم ائمة الضٰللة و قادة الجور كلهم اولهم و
البراءة من الشقي المرادي نظير عاقر الناقة الذي كان اشقي اٰلولين و ٰاٰلخرين و ۤ
آخرهم و ۤ
البراءة من
يزيد بن معوية لعنهما ّللا و اصحابه الذين قتلوا الحسين بن علي عليهما السلم الحديث  ،اقول انه عليه
ۤ
هؤٰلء بعد ذكر اٰليمان فقال و اٰليمان ۤ
السلم ذكر ۤ
ۤ
الفرائض و اجتناب المحارم و هو
اداء
البراءة من
معرفة بالقلب و اقرار باللسان و عمل باٰلركان الي ان قال و نؤمن بعذاب القبر و منكر و نكير و
ۤ
بالبراءة من الجبت و الطاغوت الي
البعث بعد الموت و الحساب و الميزان و الصراط و ٰل ايمان اٰل
البراءة ركن للوٰلية ۤ
آخر ما تقدم فدل علي ان ۤ
العامة الكلية التي هي جميع ما يريد ّللا من المكلفين في
مقام التكليف الذي عبرنا عنه سابقا ً بمقام الكثرة و الجهل كما اشرنا اليه و علي تفسير الشارح للشياطين
ببنياُميَّة و بنيالعباس الذين هم السلسلة التي ذرعها سبعون ذراعا ً بذراع ابليس ثلثون من بنيامية
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س لهُ ْم من اتباعهم و اربعون ۤ
خلفاء بنيالعباس و في تفسير علي بن ابراهيم قال معني
و َمن ترأ َ
السلسلة السبعون ذراعا ً في الباطن هم الجبابرة السبعون ه  ،يعني الثٰلثين من بنيامية و اٰلربعين من
بنيالعباس فعلي ذلك يكون ضمير في حزبهم يعود علي السبعين و من ذكر قبلهم ممن تقدم عليهم و
يجوز ان يراد بالشياطين َمن ذكره الرضا عليه السلم في الحديث السابق بخصوصه ْم فيكون الحزب
شامٰلً لبعض الثٰلثين و كل اٰلربعين و اتباع الجميع المشاركين لهم الي يوم القيمة و في تفسير القمي
عن الصادق عليه السلم او كظلمات فٰلن و فٰلن في بحر لجي يغشاه موج يعني نعثٰلً من فوقه موج
بعض معوية و يزيد و فتن بنيامية الحديث  ،و البحر اللجي هو
طلحة و الزبير ظلمات بعضها فوق
ٍ
الدنيا و في الحديث الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير الحديث  ،و قد جعل اٰلول و الثاني ظلمات
بعض يشعر بان اٰلربعين داخلون في الحزب و
و من بعده ممن ذكر ظلمات و جعل بعضها فوق
ٍ
ۤ
البراءة الضدية ۤ
الحاصل انا اذا اعتبرنا في ۤ
العامة للوٰلية الحق العامة دخل في المتبرأ منهم كل ظال ٍم من
الماء العذبَيْن و ۤ
الصامت و الناطق حتي نشترط في كمال اٰليمان الوٰلية لٰلرض و ۤ
البراءة من اٰلرض
و ۤ
المالحيْن و الظالمين لكم يشمل كل من ادعَي ما ليس له فانه ظلم ٰٰللمحمد ٰلنهم صلي ّللا عليهم
الماء
َ
حقهم الح ُّ
لحقكم يدخل فيه كل
ق في كل شيء فمن تع َّدي حداً من ّللا فقد ظلمهم عليهم السلم و الجاحدين َ
ً
من عرف ان حق آلمحم ٍد صلي ّللا عليه و آله الحق و تعدي حدا من حدود ّللا بعد العلم اي المعرفة
الذوقية بذلك و الجاهل بذلك ناقص اٰليمان اٰل انه ٰليدخل في ذلك فان كان من اهل المحبة ٰلهل البيت
ٰۤ
فاولئك يبدل سيئاتهم حسنات و ان لميكن من اهل المحبة و الوٰلية فامره ُمرجي ٰلمر ّللا
عليهم السلم
فاذا قامت قيامته حاسبه
صفحه ١٩٥

الغاص ۪بين ِلرثكم كمن
بعمله فاِما الَي الجنَّ ِة و اِما اِلَي النَّار و المارقين من وٰليتكم كالخوارج اوْ اعم و
ِ
تقدم اوٰلً و يدخل فيهم كل من اتبعهم علي ذلك و اٰلرث كفدك و ال َعوالي و الخمس و الجلوس للحكم و
التولي ِلمور المسلمين و التسلط عليهم و امثال ذلك و اما ميراثهم الحقيقي الذي هو العلم و آثار اٰل ۤ
نبياء
و ۤ
دٰلئل اٰلمامة فان ذلك عندهم ٰليمكن احد من الخلق علي ازالته عن رتبته التي وضعه ّللا
فيها الشاكين فيكم يدخل في هذا كل من دخله شك اوْ ريب في امامتهم و كونهم حجج ّللا المفترضين
ۤ
فضائلهم الظاهرة المشهورة و فيما ورد في حقهم من بعد ما تبين
الطاعة علي المكلفين و في شيء من
ۤ
َ
له الهدي و اما َمن لميعلم فحكمه اٰلرجاء ِلمر ّللا يوم القيمة و كذلك حكم المنحرفين عنكم من بعد ما
تبين له الهدي و من كل وليج ٍة دونكم الوليجة البطانة و اٰلصل من يتخذه الرجل لسره و يعتمد عليه
بخٰلف ما يظهر
للناس و كل من اتخذ وليجةً من دونهم عليهم السلم بعد البيان من ّللا فهو يعبد وليجتَهُ
ِ
من دون ّللاِ من حيث ٰليدري و اليه اٰلشارة بقوله تعالي و يوم نحشرهم جميعا ً ثم نقول للذين اشركوا
ۤ
مشركين انظر كيف كذبوا
شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لمتكن فِتنَتهُ ْم اٰل ان قالوا وّللاِ ربِّنا ماكنا
اين
ِ
علي انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون  ،و يقول الصادق عليه السلم في الحديث السابِق في اٰليمان
قال (ع) هيهات فات قوم و ماتوا قبل ان يهتدوا و ظنوا انهم آ َمنُوا و اشركوا من حيث ٰليعلمون  ،و كل
مطاع سواكم اي كل مطاع سواكم فهو مطا ٌ
الخلق و كل َم ْن اُ ۪طي َع من جميع
ع في معصيَ ٍة من جميع
ِ
ٍ
ۤ
الخلق في طاع ِة ّللاِ فهو طاعتهم و اُ ۪طي َع لهم و ليس هو ْاذ ذاكَ سواهم سواء علِم المطي ُع او ال ُمطَا ُ
ع بذلك
ام ٰل و اٰلصل في هذا ما ذكرناه سابقا ً ان ما كان هللِ فهو لهم و ما كان لهم فهو هللِ و ما ٰليكون هللِ
ٰليكون لهم و ما ٰليكون
صفحه ١٩٦
لهم ٰليكون هلل اٰل انا سابقا ً بينا دقيقةً يفرق بها بين الحق و الباطل و هو ان ما يكون لهم ٰل بد و ان
يكونَ صحيحا ً و حقا ً و ٰليكون لهم شيء من الباطل فايما ع َم ٍل اُوق َع لهم ۤ
خاصة فليس هلل و ليس لهم ٰلنه
َمل اُوقِع هلل ۤ
خاصة فهو لهم ٰلنه حق و صحيح فاذا
عمل باطل و ليس هلل و ليس لهم اٰل الحق و ايما ع ٍ
َ
اخلص العم ُل هللِ كان صحيحا ً و صح اَ ْن يكون لهم ٰلن ّللا سبحانه غني عن كل شيء و انما امر
جزاء َمن اطا َعهُ في ذلك و انما اَمر بعبادته ۤ
باٰلعمال لهم و علي ّللا سبحانه ۤ
خاصة لتصح العبادة و لو
وق َع ْ
ت لهم عليهم السلم كانت باطلةً و ٰليصل اليهم منها شيء و انما كانت اٰلعمال لهم ٰلنها زرعهم َو
َم ْن زَ َرع َحصد و قد تقدم بيان كون هذا زرعهم في خٰلل هذا الشرح في مواضع متفرِّقة فراجع و من
اٰلئمة الذين يدعون الي النار و هم الذين اتخذوا ٰالههم هواهم ٰلنهم يحكمون بما يوافق اغراضهم و
شهوات انفسهم و علي مقتضي ۤ
حوائجهم و قد ائتموا بهم و السُّفل و من يريد ّللا اضٰلله لميقبل الحق
ۤ
هؤٰلء اٰلئمة ائمة الضٰلل الذين حكي ّللا تعالي عن قولهم يوم القيمة
من ّللا فيكله الي نفسه فيأتم بامثال
ۤ
لمن اضلوهم فحق علينا قول ربنا انا لذائقون فاغويناكم انا كنا غاوين  ،و في الكافي عن الصادق عليه
بامر الناس
بامرنا ٰل
امامان قال ّللا تعالي و جعلناهم ائمةً يهدون
السلم ان اٰلمام في كتاب ّللا تعالي
ِ
ِ
ِ
ً
امرهم و حكم ّللا قبل حكمهم قال و جعلناهم ائمة يدعون الي النار يقدِّمون امرهم
يقدمون امر ّللا قبل ِ
ۤ
قبل امر ّللاِ و حكمهم قبل حكم ّللاِ و يأخذون باهوائهم خٰلف ما في كتاب ّللا عز و جل ه  ،فان
قلت كيف يمكن ممن يتصف بالتمييز اَ ْن يفعل شيئا ً يدخل به النار مع علمه بذلك و يقينه كما اخبر ّللا
عن علمه بذلك و قصده اليه قال تعالي و جعلناهم
صفحه ١٩7

ائمة يدعون الي النار و قال تعالي فحق علينا قول ربنا انا ۤ
لذائقون فاغويناكم انا كنا غاوين فانهم
ۤ
اٰلغواء في
اخبروا في ٰاٰلخرة عن حالهم في الدنيا انا لما حقت َعلَيْنا كلمة ربنا بتعذيبنا اغويناكم و
الدنيا ُ
قلت ان الكافر و المنافق ٰل بد و ان يكون عالما ً بما ُد ِعي اليه انه حق بحيث ٰليجهل شيئا ً و اٰل
لماقامت الحجة عليه ٰلن ّللا تعالي بكرمه و لطفه و غناه عما سواه انما اَمر عبا َدهُ و كلفهم لصٰلحهم و
نفعهم كما قال تعالي يريد ّللا بكم اليسر و ٰليريد بكم العسر و ٰليكلِّف الغَافل و ٰل الجاهل بما يؤمر به و
ٰليحمل علي غير العالِم بما يُؤ َم ُر به فابانَ علي اَ ْل ِسنَ ِة اوْ ۤ
ليائِ ۪ه ليس علي العباد ان يعلموا حتي يُ َعل َمهُم ّللاُ
الناس في سع ٍة ما لميعلموا و قال تعالي و ماكان ّللا ليضل قوما ً بعد اذ هديهم حتي يبين لهم ما
يتقون  ،و ماكنا معذبين حتي نبعث رسوٰلً  ،و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي و امثال ذلك
و لو كلف الغافل لكان تكليفا ً بما ٰليطاق و هو قبيح عقٰلً ٰليفعله الغني المطلق و لو حمل علي الجاهل
لكان ظلما ً و ما َربُّكَ بظٰلم للعبيد و اما قوله تعالي و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا ً فذلك جهل بين
ِع ْل َمي ِْن و يَ ٌ
ق ك َّل شي ٍء علي صف ِة ما تعرفَ لَهُ به و
قين بين َش َّكي ِْن و العلة في ذلك ان ّللا سبحانه خل َ
ُ
َماتعرفَ لشي ٍء اٰل بالح ِّ
المبين و حقيقةُ كلِّ شيء ما تعرفَ له به و
ق المبين ٰلنه سبحانه هو الحق
لميكلفه بشيء اٰل بوصف ما تعرفَ له به َّ
فعل فهو صفةُ فاعلِ ۪ه
ٰلن جمي َع اٰلفعال صفات الفاعلين فكل ٍ
اٰلمكان ما تعرفَ به له الذي قلنا انه حقيقته وجب ان تكونَ له اِنِّية من نفسه اذ
ب
فلما ابرزَ من كتم غي ِ
ِ
ۤ
ۤ
ٰليمكن اَٰليكون هو اياه و يتميز في نفسه عند نفسه فذلك الفائض البارز هو وجوده و مادة كونه المقبولة
و تلك اٰلنية الٰلزمة هي ماهيته و صورته و قابليته للتكوين و هذا معني قولهم كل شيء مكون فله
اعتبا ٌر من ربه و اعتبار من نفسه
صفحه ١٩٨
فاٰلعتبار الذي من ربه هو نور ّللا و هو وجوده و هو مادته و هو ما تعرف له به و اٰلعتبار الذي من
نفسه هو ظلمة فقره و هو ماهيته و هو صورته و هو ما عرف به نفسه انه هو فكلما ترك اعتبار نفسه
و عمل باعتبار ما من ربه قوي نوره و استقامت فطرته و اعتدل مزاجه و استنار عقله و هكذا الي اَ ْن
شار تعالي بقوله مازال العبد يتقرب الي بالنوافل حتي اُ ِحبَّه فاذا
يفارق اٰلضداد و الي مثل هذا ال َمقام اَ َ
احببته ُ
كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يده الذي يبطش بها
اعتبار ما من ربه و عمل
ان دعاني اجبته و ان سألني اعطيته و ان سكت ابتدأته ه  ،و كلما ترك
َ
باعتبار نفسه قويت ظلمته و تغيرت ِخلقتُه و تبدلت فطرته و اعوج مزاجه و طبع علي قلبه و هكذا الي
الباطل حقا ً و ليس هذا ۤدائما ً عليه ٰلن ِخلقته التي من ّللا
لخلقته باطٰلً و
َ
اَن يري الحق من جهة تغييره ِ
موجودة فباِبصاره بعين فطرته يري الحق حقا ً و الباطل باطٰلً و باِبصاره ب َعين الصورة المتغيرة يري
الحق باطٰلً و الباطل حقا ً و مثال هذا ما نقل بعض الثقات انه رأي ِمرْ َءاةً اتي بها من عمل اٰلفرنج اذا
ب ٰلنهم في صب زجاجتها عوجوها فاذا نظر فيها انطبعت
نظر فيها اٰلنسان يري وجهه وجه كل ٍ
الصورة علي حسب الزجاجة كما اذا رأيتَ وجهك في السيف المصقول فانك تراه طويٰلً متغيراً تغيراً
فاحشا ً في الدق ِة و الطول اذا نظرتَ فيه بالطول و تري الوجه عريضا ً عرضا ً فاحشا ً اذا نظرتَ فيه
بالعرْ ض فمن جهة اصل فطرة اٰلنسان يري وجهه في تلك المرءاة اٰلفرنجية له عينان و انف و جبهة
و فم و ٰليري صورة جماد كصورة الجدار او الشجرة و من جهة تغير الزجاجة التي هي القابلة ٰليري
انسان و انما يري وجه كلب و ذلك لتغير الهيئ ِة كذلك اٰلنسان خلق في احسن تقويم ٰلنه صفة ما
وجه
ٍ
تعرفَ به الحق سبحانه له فانه انما
صفحه ١٩٩

اسفل سافلين ٰلن هذا هو صورته حين غي َرها عن فطر ِة ّللاِ التي
تعرف له بالحق ثم رده بعمله السيء
َ
فطره عليها و بدلها كان صفة هذا التغيير و التبديل اسفل سافلين كما كان صفة التغيير و التبديل في تلك
ۤ
هؤٰلء المغيرون و المبدِّلون لخلق ّللا و المبتِّكون آذانَ اٰلنعام خلقوا
ال ِمرءٰ اة صورة كلب فافهم فلما كان
ف ّللا تعالي له و هي الصورة اٰلنسانية التي هي صفة الحق كما
علي فطرة الحق التي هي صورة تعرُّ ِ
ذكرنا سابقا ً بان الصورة اٰلنسانية شكلها مركب من حدود و هي علم و حلم و تقوي و زهد و يقين و
معرفة و صٰلح و تصديق و تسليم و رضي و مروة و شجاعة و كرم و عفو و تجاوز و صفح و صبر
ۤ
هؤٰلء بمقتضي ما فُ ِطروا
و غير ذلك و َمن كانت هذه صفته يقبل الحق و يعتقده و يستقيم عليه فلما اُ ِم َر
عليه و ذكروا به في الدعوة اٰللهية عتوا و عصوا و خالفوا جميع ما امروا به و هو تغيير خلق ّللا و
تبْديله و تبتيك آذان اٰلنعام و هذه صورة اِنكار ما تَعرَّفَ لهم به خالقهم و هي الصورة الحيوانية ان هم
اٰل كاٰلنعام و الصورة الشيطانية شياطين اٰلنس و الجن و شكلها مركب من حدود و هي جهل و خرق
و تهتك و طمع و شك و انكار و طٰلح و تكذيب و اعتراض و سخط و شره و جبن و ب ُْخل و مناقشة و
ۤ
مقاصة و محاسبة و جزع و غير ذلك و َمن كانت هذه صفته يقبل الباطل و يعتقده و يستقيم عليه فلما
كانت الحالتان موجودتين فيهما كان يعرف الحق بالفطرة اٰلصلية و يقبل الباطل بالصورة التبديلية فهو
حال يعرف الحق انه حق و يتركه بالصورة الثانية و ينكر الباطل باٰلولي و يقبله و يعمل
ٰليستقر علي ٍ
ۤ
به بالثانية و هكذا حاله و من يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا ً حرجا ً كأنما يص َّع ُد في السَّماء فاخبر
سبحانه عن معرفتهم بالحق و قبولهم للباطل فقال و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما ً و
علواً  ،فاذا عرفتَ ما فصلنا لك ظهر لك الجواب
صفحه 2٠٠
في كل ما ذكرتَ من السؤال و عرفتَ الصواب فهم يعرفون حقيةَ كلما ُكلِّفوا به بالصورة اٰلولي و
يجحدونه و يعملون بخٰلفه بالثانية و يعلم ان عمله هذا موجب لدخول النار باٰلولي و ينكر وجود النار
و البعث بالثانية فيدعوه انكاره هذا لوجو ِد البعث و الجنة و النار الي ال َعمل بما يوجب دخول النار و
ۤ
فهؤٰلء اٰلئمة يدعون الي النار و هم يعلمون في حال و هم ٰليعلمون في اُ ْخري و
يدعو اتباعه الي ذلك
هذه احوال اٰلئمة و الدعاة الي النار و اكثر اتباعهم ممن عرف و من لميعرف موقوف ٰلمر ّللا كما
تقدم فافهم ،
ۤ
و قول الشارح (ره) ٰلنهم قائلون بان ائمتنا داعون الي الجنة بٰل خٰلف بينهم فيه شيء ٰلن اتباعهم
ۤ
فهؤٰلء
علي ثٰلثة اقسام  :قسم منهم تبين لهم الحق و عاندوا عليه بعد ان بينَ لهم ّللا الحق في انفسهم
في دعويهم و اعتقادهم في ائمتهم مثل ائمتهم فيما ذكرنا من الشك و التردد ٰلجل مقتضي الصورتين و
قسم منهم تبين لهم الحق فكتموا امرهم فهم يعملون بعمل ائمتهم و يقولون بقولهم ظاهراً و لهم في
انفسهم احوال متعددة منهم من يقر بخطأ ائمتهم و لكنه لمٰلزمته لعملهم قد يختم له بالس ۤوء ٰلن العمل
هو الذي يحدث ّللا به الصورة من احدي الصورتين فان كان يعمل بعملهم غير معتق ٍد له بل اذا تمكن
من العمل الحق عمل به فهذا مؤمن و ان كان ٰليعتقده و لكن ٰليعمل بالحق مع التمكن فهذا فاسق ينظر
ّللا في يوم تقوم قيامته في حياته او يوم القيمة و ان كان يعتقده و لميتبين له الهدي فهو مرجي ٰلمر ّللاِ
و ان تبين له الهدي فهو منهم ٰلن اٰلعمال السيئة ترين علي القلب و تخرجه من الحق الي الباطل كٰل
بل رانَ علي قلوبهم ما كانوا يكسبون و قال تعالي و قالوا قلوبنا غلف بل طبع ّللا عليها بكفرهم
جهل و لميتبين له الحق اوْ اٰل قليٰلً من احوالهم يؤمنون
فٰليؤمنون اٰل قليٰلً اي اٰل قليٰلً ممن كفر علي
ٍ
و ٰلينفعهم ٰلنهم مقيمون
صفحه 2٠١

ۤ
علمائهم و قد سئل عن ما هم
علي اعتقاد الكفر بعد البيان و من هذا القسم الثاني ابوبكر بن قريعة من
عليه في خلوة فقال ۤ
للسائل :
يا من يسائ ُل ۤدائبا ً
** * ** عن كل مسئل ٍة سخيفة
ٰلتكشفن مغطأ ً
** * ** فلربما كشفتَ ۪جيفة
ِ
كالطبل من تحت القطيفة
** * **
مستور بَدا
و لرُبَّ
ِ
ٍ
** * ** امضي مضاربَها الخليفة
لوٰل حدود صوارم
و سيوف ۤ
ً
** * ** هاماتُنَا ابدا ن َ۪قيفة
اعدا ٍء بها
ُ
طريفة
لكشفت من اسرار آلمحمد ُج َمٰلً ۪
تُ ْغ ۪ني ُكم عما رواه مال ٌ
ك و ابوحنيفة
يب في يوم السقيفة
و اَ َريْتكم ان الحسين اُ ۪
ص َ
و ٰلي شي ٍء اُ ْل ِحد ْ
** * ** بالليل فاطمةُ ال َع ۪فيفة
َت
و لِمٰ ا ح َم ْ
وطئ حجرتها ال ُم ۪نيفة
** * ** عن
ت َشيْخَ يْك ُم
ِ
** * ** مات ْ
صتِها اَ ۪سيفة
َت ب ُغ َّ
ت محم ٍد
آ ٍه لبن ِ
ٰ
** * ** لكنَّ ۪ني اُ ْخ ۪فيه ۪خيفة
الجواب لَحاض ٌر
ان
َ
ۤ
و كٰلمه هذا كما تري ظاهر اٰلنكار عليهم و ّللاُ اعلم بما في قلبه و قسم منهم لميتبين لهم الحق فهؤٰلء
ٰل حكم ٰلقرارهم و ٰل انكارهم حتي يتبين لهم الهدي في الدنيا او في ٰاٰلخرة فيلحق باحد الفريقين فريق
ۤ
غضب علينا اثني علي
هؤٰلء شاهدناهم اذا رضي عليهم او
في الجنة و فريق في السعير و كثير من
ِ
غضب عليهم او رضي علينا طعن عليهم و ربما لعنهم و اذا كانت
ائمتِ ۪ه و جعلهم الدعاة الي الجنة و اذا
ِ
ۤ
خٰلف .
اتباعهم علي هذه اٰلقسام فٰليقال بقول مطلق انهم قائِلون بان ائمتهم داعون الي الجنة بٰل
ٍ
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ُ
قال عليه السلم  :فثبَّتَنِي ّٰللا ابداً ما َ۪ح ُ
بقيت خل ) علي مواٰلتكم و محبتكم و دينكم
ييت ( ما
مقتبس من قوله تعالي يثبت ّللا الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا و في ٰاٰلخرة  ،و في الكافي
عن سويد بن ُعفَلة عن اميرالمؤمنين عليه السلم في صفة الحساب في القبر الي ان قال فاذا ادخل قبره
اتاه ملكا القبر يجران اشعارهما و يخدان اٰلرض باقدامهما و اصواتهما كالرعد العاصف و ابصارهما
كالبرق الخاطف فيقوٰلن له َم ْن ربك و ما دينُكَ َو َم ْن نبيك َو َم ْن اِ َما ُمكَ فيقول ّللا ربي و اٰلسٰلم ديني
و نَبِيي محمد صلي ّللا عليه و آله و امامي علي فيقوٰلن له ثبتكَ ّللا فيما يحب و يرضي و هو قول ّللا
عز و جل يثب ُ
ت ّللاُ الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا و في ٰاٰلخرة الحديث  ،و في الفقيه و قال
الصادق عليه السلم ان الشيطان ليأْتي الرجل من ۤ
اوليائِنا عند موته عن يمينه و عن شماله ليضله عما
هو عليه فيأبي ّللا عز و جل له ذلك و ذلك قول ّللا عز و جل يثبت ّللا الذين آمنوا بالقول الثابت في
الحيوة الدنيا و في ٰاٰلخرة و غير ذلك من اٰلحاديث و لما كانت القلوب قد تزيغ و تتقلب امر اهل
العصمة عليهم السلم شيعتهم بان يقولوا كل يوم يا مقلِّب القلوب و اٰلبصار ثبت قلبي علي دينك و دين
نبيك صلي ّللا عليه و آله و ٰلتزغ قلبي بعد اذ ه َد ْيتَني و هب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب ٰ ،لن
ۤ
القلوب و ۤ
اٰلشياء مختلفة في لزوم
نفسها اٰل ان
سائر الممكنات انما تقوم بامر ّللا و ٰل قوام لها من ِ
الصفات لموصوفاتها و التوابع لمتبوعاتِها ٰلن الوصف ان كان للصورة اٰلولي اٰلصلية كان لزومها
اشد و انفكاكها ابعد و ان كان يجوز عليها ذلك ففي حديث التكليف اٰلول في عالم الذر في حكم قبض
قبضةً بيمينه فقال للجنة و ٰلاُبالي و قبض قبضةً بشماله فقال للنار و ٰلابالي و اشترط
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لنفسه ۤ
البداء في اصحاب الشمال و لميشترط ذلك في اصحاب اليمين و ذلك ٰلن الصفة الٰلزمة من
اعمال اصحاب الشمال من الصورة الثانية التي هي الشجرة المجتثة بخٰلف الصفة الٰلزمة من اعمال
اصحاب اليمين من الصورة اٰلولي التي هي الشجرة التي اصلُها ثابت فالملزوم في المجتثة اصله عدم
ۤ
اٰلستغناء بمدد الغني و لذا كان
اي مستنِد الي اٰلفتقار و الملزوم في الثابتة اصله وجود اي مستند الي
اللزوم في الخير اشد من اللزوم في الشر و اٰلنفكاك في الخير اَ ْب َعد من اٰلنفكاك في الشر و لما اسْتقَر
اليقين َعلَي معني ما ذكر مما وصفهم به و نسبه اليهم و انه سبيل الهدي و طريق النجاة من النار و
غضب الجبار و طريق النجاح و الظفر بالجنان و رضي الرحمن اغتبطَ بما تفضل به عليه موٰله
المتفضل المنان و استحقَر نفسه في مقام عظيم هذه النعمة الكبري سأل ربه الذي ابتدأه بهذا الفضل
العظيم من غير استحقاق اَ ْن يُثبِّتَه عليه ما ابقاه يعني في الدنيا التي هي محل التبدل و التغير ٰلنه ان
لميعصمه المتفضل ۤ
ابتدا ًء غير ما بنفسه فيغير ّللاُ ما به من نعمة فاذا ثبته علي ذلك الي الموت استقر
الفضل مقره و لميخف عليه بمجري عادة الفضل و لما كان سبحانه ٰليسئل عما يفعل و هو علي ما
يشاء قدير فان ابقاه فهو ملكه اَدا َمهُ علي ملكه و ان ۤ
ۤ
شاء ان يغيره فالملك له يتصرف في ملكه كيف
ۤ
ۤ
بالدعاء بالتثبيت في الدنيا التي هي محل التغير الكوني و في
يشاء اذ لميكن له شريك في الملك امر
ٰاٰلخرة التي هي محل التغير اٰلمكاني و الخلق كله له و في قبضته في الدنيا و ٰاٰلخرة و ۤ
دعاء منكر و
نكير كما مر في الحديث للمؤمن مع انه خرج من دار التغير الكوني بالتثبيت في الدنيا و ٰاٰلخرة من
ذلك القبيل ٰلن ٰاٰلخرة و الدنيا في التغير اٰلمكاني ۤ
سواء اٰل له الخلق و اٰلمر و اليه يرجع اٰلمر كله اٰل
امر بال ُد ۤ
عاء
الي ّللا تصير اٰلمور و انما َ
صفحه 2٠4
ۤ
الدعاء هو الركن اٰلعظم من السبب من جهة انه من
السبب في التثبيت اٰلعمال الصالحة ٰلن
مع اَن
َ
القدر بمنزلة الروح و العمل بمنزلة الجسد كما قاله علي بن الحسين عليهما السلم لما سأله رجل فقال
ُ
جعلت فداك أبقدر يصيب الناس ما اصابهم ام بعمل فقال عليه السلم ان القدر و العمل بمنزلة الروح و
الجسد فالروح بغير جسد ٰلتحس و الجسد بغير روح صورة ٰل حراك بها فاذا اجتمعا قويا و صلحا
ُ
ُ
حييت و المراد
بقيت مكان ما
كذلك العمل و القدر الحديث رواه في التوحيد  ،و في كثير من النسخ ما
ۤ
بالبقا ِء ( دار ٰاٰلخرة  ،نسخة ) و انما خص التثبيت
من اللفظتين هو ان المراد بالحيوة في دار الدنيا و
َّ
بالدنيا لما قلنا من انها هي دار التغير الكوني فاذا سلم في الدنيا الي ان خرجت روحه َسلِ َم من الت َغي ُِّر و
اٰلنقٰلب غالِبا ً لمن محض اٰليمان محضا ً اوْ محض الكفر محضا ً اما من لميمحض فحكمه موقوف علي
بلوغه مقام المحض ۤ
سواء كان في الدنيا او في ٰاٰلخرة .
و قوله (ع)  :علي مواٰلتكم
يقتضي المغايرة و لو اريد بها
المرا ُد به ال ُم َواٰلةُ الصُّ وريةُ و لهذا عطف عليها المحبة و الدين و العطف
ِ
الوٰلية الحقيقية لَماعطف عليها المحبة و الدين اذ كل شيء مما يحب ّللا و يريده من اَح ٍد من خلقه فهو
من الوٰلية اٰل ان يراد بالعطف عطف ا ۤ
لخاص علي العام كما قيل في قوله تعالي فيهما فاكهة و نخل و
رمان و عطفهما علي فاكهة مع انهما منها لزيادة مزية ٰلنهما لميخلصا للتفكه ٰلن ثمرة النخل فاكهة و
طعام و الرمان فاكهة و ۤ
دواء كذلك المحبة و الدين فان المحبة ربما تكفي عن ظاهر الوٰلية حتي ان
ۤ
ق متعددة
اٰلخبار وردت من الفريقين بما ظاهره اٰلكتفاء بها في النجاة يوم القيمة مثل ما رووا من طر ٍ
انما سميت فاطمة ٰلن ّللا فطم محبها و محب محبها و محب محب محبها من النار في عدة احاديث
لميكن عندي الكتاب الذي وجدتها فيه و لكن هذا محصل معني اكثرها
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و مثل ما روي من طرقهم ايضا ً كما رواه ابنشاذان عنهم و قد تقدم و من طرقنا ايضا ً ما
معناه قال تعالي اقسم بعزتي و جٰللي اني ادخل الجنة َمن احب عليا ً و ان عصاني و اقسم بعزتي و
جٰللي اني ادخل النار من ابغض عليا ً و ان اطاعني و اٰلحاديث في ان حبهم منج من النار ٰلتكاد
ُ
الميت في
تحصي و كذلك الدِّين فانه في الظاهر غير الوٰلية و فيالكافي قال ابوعبدّللا عليه السلم يسئل
قبره عن خمس عن صٰلته و زكاته و حجه و صيامه و وٰليته ايانا اهل البيت فتقول الوٰلية من جانب
نقص فعلَي تمامه و في رواية عن احدهم عليهم السلم ما معناه اذا دخل
القبر لٰلربع ما دخل فيكن ِمن
ٍ
المؤمن في قبره دخل معه خمس صور صورة عن يمينه و صورة عن يساره و صورة من قِبَ ِل رأسه و
قه فيأتيه العذاب من عن يمينه فتدفعه الصورة التي عن
صورة من قِبَل رجليه و صورة ترفرف من فَوْ ۪
قبل رأسه فتدفعه الصورة التي من
يمينه و يأتيه من يساره فتدفعه الصورة التي عن يساره و يأتيه من ِ
رأسه و يأتيه من قبل رجليه فتدفعه التي من قبَل رجليه فتقول الصورة التي تُ َر ْف ِرف من فوقه لهن ما
قبل ِ
ۤ
ي تما ُمه و ان عجزتم فانا اكفيكم اياه فقال السائل له عليه السلم ما هذه الصور فيقول
نقص منكن ف َعل َّ
عليه السلم اما التي عن يمينه فالصلوة و اما التي عن يساره فالزكوة و اما التي عند رأسه فالصيام و اما
فرف عليه فوٰليتنا  ،و امثال ذلك من اٰلخبار و هي
التي عند رجليه فالسعي الي المساجد و اما التي تُ َر ِ
ۤ
تدل علي ان الدين و اٰلعمال غير الوٰلية و المراد بالوٰلية هنا وٰليتهم و وٰلية مواليهم و البراءة من
اعدائهم و محبتهم و محبة محبيهم و بغض ۤ
ۤ
اعدائِه ْم و هي المرادة في هذا الكٰلم من الزيارة و
اما الوٰلية المطلقة التي مابقي اح ٌد من الخلق غيرهم ٰل نبي مرسل و ٰل ملك مقرب و ٰل مؤمن ممتحن
اٰل وقع منه تقصير فيها في شيء من احوالها فالمحبة و الدِّين و جميع
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اٰلَ ْعمال من التكاليف الشرعية و الوجودية منها .
و قوله عليه السلم  :و محبتِكم
ۤ
ٌ
الدعاء بالتثبيت علي محبتهم و هي في الحقيقة منبعثة من الفؤاد لتفرعها علي المعرفة و اذا
يُراد منه
َ
َرض ِلن المحبة الذاتية الحقيقية هي التي
انبعثت عن غير الفؤاد لمتكن حقيقية بل يجوز ان تكونَ لِغ
ٍ
ۤ
تكون لمحض الذات مع قطع النظر عن الصفات الفعلية سواء وافقت ارادة المحب ام خالفت ٰلنها ليست
ملحوظة كما ُ
قلت في بعض قصيد ٍة في الغزل :
حال ارْ تضي
** * ** فهو الحبيبُ ا َّ
صفَي
فان جفا َو اِ ْن َوفَي َو اِ ْن َ
ي ٍ
ق من احوالِه بما يَ ۤ
شا
قلبي ٰل احوالَهُ
** * ** فَ ْليَ ْن َ
يتبعُه َ
و هذه قد تكون عن معرف ٍة و قد تكون عن جهل فان كانت عن معرف ٍة بصفات المحبوب فٰلتكون المحبة
حقيقية يعني غير معلل ٍة اٰل بأَحد وجهين  :احدهما ان المحب وجد صفات المحبوب عين مطلوبه فيكون
حينئ ٍذ المحبة حقيقية فانه اذا احب تلك الصفات كانت حقيقية غير معلل ٍة بغير المحبوب فالمحبوب تلك
الصفات المطلوبة ٰل الموصوف و محبة الموصوف ليست حقيقية ٰلنها معللة بصفاته المطلوبة و
بعضها كذلك لمتتحقق الحقيقية اٰل علي الوجه الثاني الذي نذكره
ان وجدها غير المطلوبة اَوْ وجد
َ
خوف و ثانيهما ان يكون المطلوب
لطمع او
فالذات ليست مطلوبة و الصفات كذلك فاذا احب فهو
ٍ
ٍ
ت الي شيء من صفاته و هنا تكون المحبة علي اٰلصح حقيقية
للمحب هو ذات المحبوب بغير التفا ٍ
ۤ
ۤ
سواء وافقت صفاته ام خالفَ ْ
ت و انما ُ
ظاهر اتفاقِهم علي ان
قلت علي اٰلصح ٰلن العلماء قد اختلفوا مع
ِ

نفس المحب و شهوته و هوي نفسه و انما اختلفوا في
المحبة اذا وقعت من شخص فانها راجعة الي
ِ
محبته هلل سبحانه هل يمكن ان تكون خالصةً هلل تعالي ام تكون كمحبة غيره فانه انما احب ّللا تعالي
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ليدخله الجنة او ينجيه من النار او ليقربه اليه او يعلمه او يرزقه و امثال ذلك فتكون محبته راجعة الي
نفسه و اٰلصح امكان وقوعها هلل خالصة بدون التفات نفسه ٰلن المفروض وقوع ذلك من العارف باهلل
تعالي و الشخص ٰليكون عارفا ً باهلل سبحانه علي جهة الحقيقة بحيث يشاهد الجمال الحق اٰل في حال
ٰليجد نفسه و ٰل شيئا ً من الخلقكما قال علي عليه السلم كشف سبحات الجٰلل من غير اشارة و
قال الصادق (ع) دنوه من الخالق بٰل اشارة و ٰل كيف و هو معرفة النفس التي هي معرفة الرب و
ان كانت عن جهل فقد تحصل الحقيقية اذا كان المحبوب حقيقة المحب و المحب فرعه اي خلق من
فاضل طينته اي من شعاع نوره كمثل الشيعي مع ائمته عليهم السلم فانه ربما يسمع ذكرهم اوْ شيئا ً من
فضائلهم فيبكي لميل فؤا ِد ۪ه و جعل افئدةً من الناس تهوي اليهم و ليس حين بكي عند ذكرهم ۤ
ۤ
رجاء
للثواب او دفعا ً للعقاب و لكن بمجرد الطبيعة و ميل الفرع الي اٰلصل فهذه محبة حقيقية غير معلل ٍة
باٰلغراض و ٰلتكون من غير الفرع لٰلصل مع الجهل فٰل تحقق منه في محبة ّللا تعالي لعدم كون
المحب فرعا ً عن ّللا تعالي بمعني انه خلق من فاضل شعاعه و ٰل من فعله تعالي ّللا عن ذلك علواً
كبيراً ِلَن المخلوق اصله من اٰلمكان و اٰلمكان محل الفعل و الفعل حدث بنفسه و الحاصلقولي اوٰلً و
هي في الحقيقة منبعثةٌ من الفؤاد لتفرعها علي المعرفة تعريف للحقيقية ِلَن ما لمتكن من الفؤاد تكون
اٰلشياء في ۤ
ۤ
مظان وجوده و محبة اهل البيت عليهم السلم الحقيقية موجبة للنجاة من النار
طلبا ً لشيء من
و لدخول الجنة البتة و اما المحبَّة المعلَّلة فتقبل في الدنيا و اما في ٰاٰلخرة فٰل بد من اٰلختبار حيث ّللا
ۤ
ۤ
الضراء ٰاٰلية ،
البأساء و
يقول ام حسبتم ان تدخلوا الجنة و لمايأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم
فالمعللة ٰلتبقي و انما تبقي اٰلمور الحقيقية
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و اما اٰلمور العارضة فهي فانية ٰلتبقي الي ٰاٰلخرة و الي هذا اشار تعالي اٰل ۤ
خٰلء يومئ ٍذ بعضهم
المتقين فظهر لمن تدبر كٰلمي و فهم مرامي اَ َّن المحبة الجزئية وٰليةٌ جزئية و هي
لبعض عدو اٰل ۪
المنبعثة من الفؤاد و هي احد افراد الوٰلية الكلية و المحبة الكلية هي بعينها الوٰلية الكلية ٰلن الجزئية
تَولي الفؤاد ٰلنها فرع المعرفة بقي تولي القلب باليقين و التصديق و التسليم و تَولي النفس بالذكر
الجميل و التخيل الحسن و تولي اللسان بالحديث الحسن و الكلم الطيب و تولي اٰلركان باٰلعمال
الصالحة التي امر ّللاُ بها فمجموع الجميع هو الوٰلية الكلية و المحبة الحقيقية الكلية و هذه المذكورة في
مقتض للمغايرة
الزيارة هي الجزئية لعطفها علي الوٰلية و عطف الدين عليها او علي الوٰلية و العطف
ٍ
.
و قوله (ع)  :و دينكم
ۤ
َ
َ
يراد به الطاعَة و الجزاء بمعني اسأل ّللاَ ا ْن يُثبِّت َ۪ني علي طاعتِكم و لو اريد بعطف المحبة و الدين
العطفَ التفسيري جازَ كما َذكرنا هناكَ في المحبة الكلية فيكون المراد بالدين ما فسره به بعضهم بانه
وض ٌع الهي ٰلولي اٰللباب يتناول اٰلصول و الفروع قال ّللا تعالي ان الدين عند ّللا اٰلسٰلم و المراد
باٰلسٰلم هنا اٰليمان الكامل كما يدل عليهقول اميرالمؤمنين صلي ّللا عليه و آله علي ما في الكافي
ِلَنسبن اٰلسٰلم نسبةً لمينسبه احد قبلي و ٰلينسبه احد بعدي اٰل بمثل ذلك ان اٰلسٰلم هو التسليم و
التسليم هو اليقين و اليقين هو التصديق و التصديق هو اٰلقرار و اٰلقرار هو العمل و العمل هو ۤ
اٰلداء

ان المؤمن لميأخذ دينه عن رأيه و لكن اتاهُ من ربه فاخذه ان المؤمنَ يُ َري يقينه في عمله فو الَّ ۪ذي نفسي
بيده ماعرفوا اَ ْم َرهُ ْم فاعتبروا انكار الكافرين و المنافقين باعمالهم الخبيثة ه  ،فهذا اٰلسٰلم هو اٰليمان
الكامل و له مراتب مختلفة غير متناهية و هي مراتبُ الوٰلي ِة الكلية و في الكافي عن
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ين و
ابيعبدّللا عليه السلم قال ان ّللا تعالي وضع اٰليمان علي سبعة
دق و ۪
اسهم علي البر و ِ
ٍ
اليق ِ
الص ِ
ۤ
الوفاء و العلم و الحلم ثم قسم ذلك بين الناس فمن جعل فيه سبعة اٰلسهم فهو كامل محتمل و
الرضا و
لبعض الثٰلثة حتي انتهوا الي سبعة ثم قال ٰلتحملوا علي
لبعض السهمين و
قسم لبعض الناس ال َّس ْه َم و
ٍ
ٍ
صاحب السهم سهمين و ٰل علي صاحب السهمين ثلثة فتبهظوهم ثم قال كذلك حتي ينتهي الي السبعة و
ُ
سمعت اباعبدّللا عليه السلم يقول لو علم الناس كيف خلق ّللا تعالي هذا الخلق لميَلُ ْم
فيه عن شهاب قال
ۤ
اح ٌد احداً
ُ
فقلت اصلحك ّللا و كيف ذاك قال ان ّللاَ تعالي خلق اجزاء بلغ بها تسعةً و اربعين جزءاً ثم
َ
ۤ
ۤ
جعل اٰلجزاء اَ ْعشاراً فجعل الجز َء عشرة اجزاء ثم قسمه بين الخلق فجعل في رجل ُع ْش َر ج ُْز ٍء و في
آخر ُع ْش َريْ ج ُْز ٍء حتي بلغ به ج ُْزءاً ۤتاما ً و في آخر جُزءاً و ُع ْش َر ج ُْز ٍء و آخر ج ُْزءاً و ُع ْش َريْ ج ُْز ٍء و
آخر ج ُْزءاً و ٰثلثةَ
اعشار حتي بلغ به ج ُْزئَيْن ۤتامي ِْن ثم بحساب ذلك حتي بلغ بارْ ف ِعهم تسعة و اربعين
ٍ
ب ال ُع ْش َر ْي ِن و كذلك صاحب
جزءاً فمن لميجعل فيه اٰل ُع ْش َر جُز ٍء لميقدر علي ان يكون مثل صاح ِ
ال ُع ْش َري ِْن ٰليكون مثل صاحب الثٰلثة اٰلعشار و كذلك من تَ َّم له ج ُْز ٌء ٰليقدر علي ان يكون مثل صاحب
ق علي هذا لميَلُ ْم اح ٌد احداً ه  ،فتأمل في هذه المراتب
الجزئين و لو علم الناس ان ّللا تعالي خلق الخل َ
التي هي اٰليمان الذي هو اٰلسٰلم الذي هو الدين و مع هذا فكم فيه من خبايا في زوايا هي من الوٰلية
الكلية و في الحب بالنظر الي اعلي مراتبها كذلك لكن هذه الفقرات بناها عليه السلم علي ما هو
ال ُمتَعارف الظَّا ِهر .
قال عليه السلم  :و وفقني لطاعتكم و رزقني شفاعتكم و جعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم
اليه
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اقول توفيق ّللا توجيه اٰلسباب نحو الخير المطلوب و اٰلصل في ذلك ان ّللا تعالي جعل لكل شيء
سببا ً و هي من دواعي علة بَ ْدئِ ۪ه من جهة الفَيْض َو التمكين و من جهة القبول و التمكن و قد جعل لكل
شيء ضداً فجعل من جهة الضد من دواعي قبضه و تخليته مانعا ً و اٰلسباب و الموانع ناقصة الوجود و
ۤ
باٰلشياء المقدرة بها و ٰليكون المانع اقوي من السبب المقتضي اٰل اذا
التأثير و ٰلتتم فيهما اٰل بالتعلق
تساويا في الرتبة و الوقت و المكان و الكم و الكيف و الجهة فتبقي اٰلسباب المثبتة و الموانع النافية
شايعة في كلياتِها معلقة في اُصولها غير متميز ٍة في انف ِسها حتي ترد المشية باٰلذن فيتوجه السبب الي
المسبب اٰلمكاني بالتمكين و يبقي المسبب مغموسا ً في بحر الكمون حتي يتوجه نور السبب الي تقدير
المسبب بالقبول و التمكن او ترد اٰلرادة بالمنع فيتوجه المانع الي الشيء اٰلمكاني بالصرف فان وردا
في مشه ِد المتممات السِّت ِة انتفي اٰليجاد لقوة المانع و كذا و ْ
ورد المانع قبل و ان ورد السبب في
ان َ
ً
مشه ِد المتممات الستة قبل المانع وجب اٰليجاد و ٰل حكم لورود المانِع اِٰل
للمحو اِ ْن كانَ صالِحا للكلِّ اوْ
ِ
للبعض .
ً
ثم اعلم ان اٰلسباب قد تكون بسيطة بمعني انها ٰلتحتاج في تأثيرها الي مت ِّممات من جهة القوابل و هي
ت من
ما سبق به الكتاب من العناية اٰلزلية و قد تكون ُم َركبةً بمعني انها تحتاج في
تأثيرها الي متمما ٍ
ِ
ح للمقتضي عليه و
جهة القوابل اما لكونها قليلة في جانب المسبب او لوجود
مانع فيحتاج الَي ُم َرج ٍ
ٍ

لما كان المؤمن خلق من فاضل طينتهم بدليل محبته لهم و وٰليته و التسليم و الرد اليهم كما سمعتَ ثبت
المقتضي َو هذا ٰل َش َّ
ك فيه و لكن قد ثبت في العقل و في النقل ان كل شيء فهو مؤج ُل الوجود بمعني
ۤ
ٰ
ان ظهوره في الكون موقت مضبوط اٰلول و اٰلخر و اٰلشياء مختلفة فمنها ما وقته طويل
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النار النا َر و منها الي البرزخ الي اوله اوْ اوسطه اوْ آخره و
يبقي الي اَ ْن يدخل اهل الجن ِة الجنةَ و اهل
ِ
منها الي الموت و منها ما ينتهي في الدنيا و هذه اٰلسباب المقتضية من ذلك فقد يكون الشخص مؤمنا ً
خمس سنين ثم يتغير كال ُم َعارين نعوذ باهلل من سخط ّللاِ و منهم من يتغير عند خروج نفسه و
منهم الثابت المستمر الي ان يدخل الجنة و لماثبت في العقل و النقل ان ّللاَ مال ُ
ك اٰلمور و هي في
ۤ
قبضته هو المالك لما ملكهم و القادر علي ما اقدرهم عليه اذ ٰل ۤ
آن
بقا َء لشيء اٰل بمدده اٰلبتدائي في كل ٍ
ابداً و اٰل لكان مستغنِيا ً عن ّللا تعالي و لهذا وجب علي المطيعين ان يخافوا مكر ّللا و اٰل كانُوا عاصين
ۤ
الرجاء في ّللا و اٰل كانوا كافرين و ثَبتَ اَ َّن غير المعصومين مزجت طينتهم
و وجب علي العاصين
ب المقتضية بل جُلها بَلْ ُكلهَا اٰلَ ْعمال
بطينة العاصين فلهذا تقع منهم الم َعاصي و ثَبتَ اَن اَ ْعظَ َم اٰلَ ْسبَا ِ
ۤ
الصَّالحة للخير و السَّيئة لل َّ
الدعاء و اٰلنقطاع من اش ِّد اٰلَ ْعمال تأثيراً حتَّي انه جعله تعالي
شر و ثبت اَن
ْتجبْ لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين  ،و
هو العبادة فقال تعالي ادعوني اَس ِ
ثبَتاَن القلوب تزيغ فعن الكاظم عليه السلم في حديث هشام يا هشام ان ّللا حكي عن اقوام صالحين انهم
القلوب
قالوا ربنا ٰلتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمةً انك انت الوهاب حين علموا اَ َّن
َ
تزي ُغ و تعود الي عماها و رداها الحديث  ،و في العياشي عن الصادق عليه السلم اكثِروا من اَ ْن تقولوا
۪
ربنا ٰلتُ ِزغ قلُوبَنا بعد اِ ْذ هديتَنا و ٰلتأمنوا الزيغ ه  ،و انما كانت تزيغ ٰلن ثباتها بيده تعالي و للَّ ْ
خ
ط
ِ
مؤمن ان يسأَل ّللا اَ ْن
الخبيث المقتضي لٰلعمال الخبيثة التي شأنها الرين علي القلوب ثبت علي كل
ٍ
يُثبتَه علي دينه و لما كان ما ذكره عليه السلم في كلمات هذه الزيارة الشريفة هو حقيقة اٰليمان و الوٰلية
و المحبة و الدين و ظاهرها و باطنها سأل ّللا اَن
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ۤ
الدعاء متمما ً
يثبتَهُ علي ذلك و لما كان ذلك كله عبارةً عن طاعتهم سأل ّللا تعالي ان يوفقَهُ لها ليكون
َضي قابليته و تمكنه .
لما
نقص من مقتضي كونِ ۪ه و تمكينه و من مقت ۪
َ
و قوله عليه السلم  :و رزقني شفاعتكم
الرزق ما ينتفع به و لما كان جميع ما خلق ّللا تعالي من الجواهر و اٰلعراض من المعاني و اٰلعيان
من كل شيء انما خلقه بمشيته و ارادته و ذلك اما يحبه او يكرهه و كل شيء احبه فقد دل عليه و امر
ترك فما احبه فقد
فعل او ٍ
به و كل شيء كرهه فقد دل عليه و نهي عنه و ُكلُّ ذلك لمصلح ِة عبا ِد ۪ه من ٍ
امر به و ما امر به فهو نافع للمأمور و تركه قد يكون مضراً ۪به او يكون مانعا ً من الكمال غير مضرٍّ
بالتمام و ما كرهَهُ فقد نهي عنه و ما نَهَي عنه فَفِ ْعلُهُ ۤ
ضا ٌّر للمنهي عنه و قد يكون تركه نافعا ً له في
تمامه او في كماله بعكس المأمور به فالرزق اذا اريد به ما ينتفع به فهو من المحبوب فٰليكون الحرام
رزقا ً و ان احتسب عليه من رزقه فانه يحاسب عليه خٰلفا ً ۤ
للعامة حيث جعلوا الحرام من الرزق فانه
مما ينتفع به و غلطُوا فانه و ان استقا َم به البدن من جهة ان ّللا احتسبه عليه من رزقه و لكن القلب و
ُ
ُض دواعي الحق من تأثير
ُضيق ال َّ
الصدر و الدين ٰلتستقيم به بل
يرين علي القَ ْلب و ي َ
ص ْدر بتعار ِ
ۤ
الفطرة الحق و دواعي الباطل من تأثير الغذاء الحرام فسأله تعالي ان يرْ زقه ما ينتف ُع به في تمامه و
كماله و الشفاعةمأْخوذة من الشفع و هو غير الوتر و في القاموس الشفع غير الوتر و هو الزوج و قد

شفعه كمنعه و يوم اٰلضحي و قيل في قوله تعالي و الشفع و الوتر هو الخلق لقوله تعالي و من كل
شي ٍء خلقنا زوجين او هو ّللا عز و جل لقوله تعالي مايكون من نجوي ٰثلث ٍة اٰل هو رابعهم انتهي
 ،اقول مراد َمن نقَل الفيروزبادي عنه ان ّللا سبحانه اقسم بنفسه فقال و الشفع و الوتر
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فانه تعالي هو الشفع ٰلنه مايكون شيء من خلقه واحد اوْ اكثر اٰل هو تعالي معه فقد شفع كل شيء من
خلقه و هو تعالي َو ْت ٌر اي علي ما هو عليه في عز وحداني ۪ته تعالي فمعني الشفاعة ان ينضم الي
الشخص المشفوع له غيره في بلوغ مطلوبه او دفع محذوره فسأل ّللا تعالي ان يرزقَهُ شفاعتهم عليهم
السلم بان يضمهم ّللا تعالي اليه في نيل جميع مطالبه و دفع جميع ما يخاف و يحذر ٰلنهم كما روي
عنهم هم الشافعون و في الخصال عن الصادق عليه السلم عن علي عليه السلم قال ان للجنة ثَ َمانية
ۤ
ب يدخل
الصديقون و باب يدخل منه
ابواب باب يَ ْد ُخ ُل منه النبيون و
۪
الشهداء و الصالحون و خمسة ابوا ٍ
يو
منها شيعتُنَا و محبُّونا فٰلازال واقفا ً علي الصراط و انا ادعو َو اقول ربِّ سلِّم شيعتي و ُم ِحب َّ
انصاري َو َم ْن توٰلني في دار الدنيا فاذا ۤ
النداء من بطنان العرش قد اُجيبَ ْ
ت دعوتُكَ و ُشفِّعْتَ في امتِكَ و
قول في سبعين الفا ً
حارب َمن حاربَني
رجل من شيعتي و َم ْن تَوٰلني و نصرني و
يشفع كل
َ
بفعل او ٍ
ٍ
ٍ
ۤ
ۤ
ٰ
من ۪جيرانه و اقربائه و باب يَ ْدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد اَٰل اله اٰل ّللا و لميكن في قلبه مقدار
ت ه  ،و انما قال و رزقني شفاعتهم ٰلن محمداً صلي ّللا عليه و آله يشفع ٰلهل
ذر ٍة من
بغضنا ا ْه َل البَ ْي ِ
ِ
بيته عليهم السلم ليؤ َذنَ لهم بان يشفعوا فيشفعون لشيعتهم بان يشفعوا و شيعتهم باذنهم عن ائمتهم عن
النبي صلي ّللا عليه و آله عن ّللا تعالي يشفعون لمن ۤ
شاؤا و في تفسير القمي عن الصادق عليه السلم
ۤ
حميم
ق
ٍ
وّللاِ لنشفعن للمذنبين من شيعتِنا حتي يقول اعداؤنا اذا رأوا ذلك فما لنا من شافعين و ٰل صدي ٍ
ب و ان المؤمن ليشفع
 ،و في الكافي عن الباقِر عليه السلم و ان الشفاعة لمقبولة و ماتُ ْقبَل في ناص ٍ
لجاره و ما له حسنة فيقول يا رب جاري كان يكف عني اٰلذي فيشفع فيه فيقول ّللاُ تعالَي انا ربُّك و انا
احق َم ْن كافَي عنك فيدخله ّللاُ الجنة و ما له من حسنة و ان ادني المؤمنين شفاعةً ليشفع
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لِثَ ٰل ۪ثينَ انسانا ً الحديث  ،و في المجمع عنه صلي ّللا عليه و آله ان الرجل يقول في الجنة ما فعل صديقي
ٌ
فٰلن و صديقه في الجحيم فيقول ّللاُ تعالي اخرجوا له صديقه في الجنة فيقول من بقي في النار فما لنا
حم ٍيم ه  ،فقوله و رزقَ ۪ني شفاعتكم ظاهره ان تشفعوا لي في ذنوبي و يحتمل ان
من شافعين و ٰل صديق ۪
ۤ
ً
يراد منه ان تشفعوا لي ِلَكونَ شافعا ٰلهلي و جيراني و اصدقائي و يمكن ان يقال ان العارف العالم هو
من اهل الشفاعة كما قال تعالي و ٰليملك الذين يدعون من دونه الشفاعة اٰل من شهد بالح ِّ
ق و هم
يعلمون كما دلت عليه النصوص و شهدت به العقول ٰليمنعه من ذلك اٰل المعاصي فاذا شفعوا له في
ب و يكون من اهل الجنة و ٰليكون شافعا ً باذنهم ٰلنه لميكن
ذنوبه كان شافعا ً باذنهم و ربما يشفعون لمذن ٍ
كثير من
عالما ً عن بصير ٍة علي انه لو كان كل واح ٍد شافعا ً لكان كثير شافعين مشفوعا ً لهم فيلزم في
ٍ
المواضع الدور لتوقف كونه شافعا ً علي كونه مشفوعا ً له ثم اذا علم ان اهل الشفاعة اي الذين يأْذنون
لهم ائمتهم ٰليكونون من جهال شيعتهم فعلي ظاهر الحال ان ۤ
القائل لهذه الفقرات الشريفة ٰليكون جا ِهٰلً
بحالها و من لميكن جاهٰلً بحالها فهو ممن يصلح للشفاعة البتة فيترجح بهذا اللِّحاظ ارادة ان يشفَعُوا له
لكي يكون شافعا ً .
و قوله (ع)  :و جعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم اليه
اقول يراد من خيار الموالي قسمان  :اٰلول اٰلبدال سموا بذلك ٰلنهم علي ما قيل ٰليخلو العالم من

لبقاء النظام و ان كان في بعض اٰلوقات قد يزيدون ٰلنهم قالوا ٰل بد ۤ
اربعين منهم ۤ
ب
لبقاء النظام من قط ٍ
اٰللهام
و هو الغوث و هو محل نظر ّللا من العالم و من
اركان اربعة تتلقي عنه ما يتلقي من الوحي و ِ
ٍ
فيما يتعلق بتدبير العالم من خلق و رزق و حيوة و ممات و تكليف
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علي نحو ما اشرنا اليه سابقا ً من ان القطب هو خزانة المالك عز و جل بمعني ان ما اراد ابرازه و
ايجاده و حياته و مماته و رزقه و تكليفه و غير ذلك من متعلق اٰلرادة فقد انهي علم ذلك كله الي قطب
العالم عليه السلم و اٰلركان اٰلربعة تتلقي منه و تؤدي احكام ذلك علي ما حد َد ّللاُ لوليه عليه السلم و ٰل
بد من اربعين بدٰلً و ان كان قد يزيدون لكنهم ٰلينقصون فان مات واح ٌد من اٰلربعين تفض َل ّللا علي
ۤ
النجباء ف َعلَّي درجته حتي يكون بدٰلً من الذي مات فهو علي هيئتِه و عبادته حتي يكون مثله و
واح ٍد من
ۤ
لهذا يسمي بدٰلً و ٰل بد من نجباء سبعين ٰل اقل من ذلك و ٰل بد من ثٰلثمائة و ستين صالحا ً و لماجد هذا
علمائنا و ظني انه من طرق ۤ
ۤ
العامة ٰلن المتصوفة منهم ذكروه في
التفصيْل من طرقنا و ان نقله بعض
ۤ
ۤ
كتبهم و انما وجدنا من طرقِنا ما رواه صاحب كتاب انيس السمراء و سمير الجلساء باسناده الي جابر
بن يزيد الجعفي عن علي بن الحسين عليهما السلم في حديث طويل الي ان قال يا جابر اَ َوتدري ما
ِ
اثبات التوحيد اوٰلً ثم معرفة المعاني ثانيا ً ثم معرفة اٰلبواب ثالِثا ً ثم معرفة اٰلمام َرابِعا ً
المعرفة المعرفةُ
ُ
ۤ
ۤ
النجباء سابعا ً الحديث  ،و المراد باٰلمام هو
النقباء سادسا ً ثم معرفة
ثم معرفة اٰلركان خامسا ً ثم معرفة
ۤ
القطب و باٰلركان اٰلربعة اٰلركان المذكورة و بالنقباء اٰلبدال الذين قالوا انهم اربعون و لمنجد في
ُ
ُ
وقفت عليه ما يُشير الي اٰلربعين و انما تشير الي انهم ثٰلثون في قوله عليه السلم و
فهمت و
كتبنا مما
نعم المنزل طيبة و ما بثٰلثين من وحش ٍة كما رواه في الكافي و الحاصل ان القسم اٰلول من خيار
ۤ
النقباء في حديث علي بن الحسين عليه السلم .
الشيعة اٰلبدال و هم
ۤ
ۤ
يصينَ َو الث ۪اني بالخواصِّ و سماهم
و القسم الثاني النجباء و في بعض احاديثنا َس َّموا (ع) اٰلول
بالخص ۪
۪
علي بن الحسين عليهما السلم بالن ۤ
قباء و النجبَ ۤا ِء
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ۤ
ت و المعاني
و قَ ْد تق َّدمت اٰلشارة الي ان
الخواص قد ٰليعرفون مقام اٰلمام عليه السلم في رتبة المقا َما ِ
بيل الحقيقة بل علي جهة المجاز و اٰلجمال و في الحقيقة ما
و اٰلبواب و قد يعرفون ذلك ٰٰل علي َس ِ
معرفتهم اٰل محض التسليم لما يدرك من مفاهيمها و ما ادرك من مفاهيمها ٰليطابق المصداق الحقيقي و
لهذا ورد لو يعلم ابوذر ما في قلب سلمن لقتله او لكفره ٰلن سلمن من الخصيصين و ابوذر من
ۤ
الخواص و الخصيص يحتمل معرفة المقامات و المعاني و اٰلبواب و قوله و ج َعلني من خيار مواليكم
يعني بان يوفقني لطاعتكم بحيث ٰلاعصيكم في شي ٍء فاني اذا ُ
باب ما غلق ْتهُ
فتح ّللاُ لي َ
كنت كذلك فان َ
كنت من الخصيصين و اٰل ُ
عني حُجبُ الغيوب ُ
كنت من الخواص و في الغالب ان المؤمن اذا ٰلزم
طاعتهم انفتحت له ابواب الغيوب و نال المطلوب و في حديث اٰلسرار قال تعالي يا احمد ان العبد اذا
جاع بطنه و حفظ لسانَهُ علمتُه الحكمة فان كان كافراً تكون حكمته حجةً عليه و َوباٰلً و ان كان مؤ ِمنا ً
تكون حكمته له نوراً و برهانا ً و ۤ
شفاء و رحمة فيعلم ما لميكن يعلم و يبصر ما لميكن يبصر فاول ما
يبصره عيوب نف ِس ۪ه حتي يشتغل بها عن عيوب غيره و اُبَصِّ ره في ۤ
دقائِق ال ِعلم حتي ٰليدخل عليه
للشيطان عليه سبيل ه ،
الشيطان و حيَل نف ِس ۪ه حتي ٰليكون لنفسه و
الشيطان في مواضع و اُبصره حيَل
ِ
ِ
هذا اذا كان كثير النظر و اٰلعتبار في ملكوت السموات و اٰلرض و التفكر في آثار الصفات و اما اذا
كان همه العبادة و الطاعة و امتثال اٰلوامر و اجتِناب المناهي و اصٰلح امر دينه و آخرته و لميكن

ۤ
الخواص و ٰليكون
كثير التدبر في كتاب ّللا و النظر في مخلوقات ّللا سبحانه فان مثل هذا يكون من
من الخصيصين ٰلنه لميفتح له ابواب الغيوب و هذا ۤ
الزائر سأل ّللا ان يجعله من خيار مواليهم و اذا
استجاب ّللا له وضع في موضعه ۤ
الٰلئق به من القرب علي العبد ان يسعي
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ٰلصٰلح شأنِه و ليس عليه ان يكون موفقا ً .
ۤ
الدعاء الي
و قوله التابعين لما دعوتم اليه آلمحمد صلي ّللا عليه و آله دعَوا الي ّللا سبحانه كما اراد و
ّللا تعالي الي معرفته و معرفة ما يصح عليه و يمتنع منه و معرفة ۤ
انبيائه و حججه و ۤ
مٰلئكته و كتبه و
معرفة اوامره و نواهيه و معرفة ما اراد و احب من خلقه و ما كره و سخط و طاعته و امتثال اوامره
انبيائه و ۤ
و نواهيه و اجابته الي ما دعا اليه علي السنة ۤ
اوليائه صلي ّللا علي محمد و آله و عليهم
اجمعين و التابعون لما دعوا اليه هم المستجيبون لهم بالقبول و الطاعة و اٰلمتثال كما اخبر ّللا سبحانه
في كتابه فقال يا ايها الذين آمنوا استجيبوا هلل و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم اي اذا دعاكم فاستجيبوا ٰل
فاجيبوا ٰلن اٰلستجابة تستلزم اٰلجابة و اٰلمتثال و اٰلجابة ٰليستلزم اٰلمتثال فمعني التابعين المؤتمون
بكم في جميع احوالكم و اعمالكم و اقوالكم و اعتقاداتكم مما يتعلق بالنفس و المال و النسب و العرض و
الدنيا و الدين و ٰاٰلخرة فمن فارقهم في شيء متعمداً رداً عليهم في شيء مما ذكر خرج من امان ّللا الي
غضب ّللا و سخطه و ماويه جهنم و بئس المصير و َمن فوض اٰلمر في جميع ما ذكر لميفارقهم في
شيء عن عم ٍد رداً عليهم فالجنة مر ُّده و ان اتي بذنوب الثقلَيْن .
قال عليه السلم  :و جعلني ممن يقتص آثاركم و يسلك سبيلكم و يهتدي بهد ٰيكم
قال الشارح المجلسي (ره) يقتص اي يتبع انتهي .
اقول سأل ۤ
الزائر المؤمن ربه ان يجعله ممن يقتص آثار آلمحمد صلي ّللا عليه و آله و معني يقتص
يتبع مستخبراً او مطلقا ً و ليس المراد ان اٰلستخبار الواقع حاٰلً علةٌ لٰلتباع بل اٰلستخبار احد معلوٰلت
اٰلتباع و انما المراد ان يكون متبعا ً
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بع فيكون فيها " "-2مستقٰلً نعو ُذ باهللِ من طلب اٰلستقٰلل
حال "َ "2
حقيقيا ً اي ٰليكون في ٍ
غير مت ٍ
بدونهم فان َم ْن شذ عنهم شذ الي النار ٰل فرق في هذا بين حكم العمل و القول و اٰلعتقاد و ليس القول
بوجوب اخذ المعارف و اٰلصول الدينية عن العقل ُمنَافيا ً لما نقوله ٰلن الحق لهم و معهم و فيهم و بهم
و العقل انما حكم له باصابة الحق ٰلن نوره من نورهم اَٰلتري َم ْن يدعي العقل من ۤ
اعدائهم بل ربما
تشهد له انت بالعقل الدقيق و الفهم الشديد عند التحقيق و كذلك كثير من اهل الملل و اٰلنتحال من الكفار
و المسلمين مع انهم ٰليدركون بعقولهم في اعتقاداتهم اٰل اٰلعتقادات الباطلة مثل مميت الدين بن
اٰلعرابي في فتوحاته المكية بل حتوفاته و في الفصوص و غيرها مع ما هو عليه من شدة الرياضات و
ۤ
العلماء فاعتقدوا حقية اختياراته و تركوا كٰلم اهل
دعوي المكاشفات حتي خضعت له رقاب اشباه
ً
العصمة عليهم السلم الذين اذهب ّللا عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا و هم يعتقدون فيهم ان روح القدس
ٰليزال معهم يسددهم عن الخطا و الغفلة و السهو و النسيان و مع هذا فيتركون كٰلمهم و حكمتهم و
الملحد و ليس هو علي مذهبهم بما موهَ لهم من العبارات و زين لهم مزخرف
يرون رأي هذا
ِ
اٰلعتقادات حتي انه قال بوحدة الوجود و هو كفر و قالوا به و قال بان اهل النار مرجعهم الي النعيم و
قالوا به و حكم بان فرعون مات مؤمنا ً طاهراً مطهراً و استحسنوا كٰلمه حتي قال المٰلصدرا
الشيرازي هذا كٰلم يشم منه ۤ
رائحة التحقيق و قال ما معناه ان السامري جري في صنعه العجل علي

محبة ّللا ٰلن ّللا سبحانه يحب ان يعبد في كل صورة و قال ان علم ّللا بالخلق مستفاد منهم و قال به
المٰل محسن الكاشي في الوافي في باب الشقاوة و السعادة و قال بان مشية ّللا احدية التعلق يعني ليس له
شاء فعل و ان ۤ
ان ۤ
شاء لميفعل لئٰلينقلب علمه جهٰلً و قال
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به المٰل محسن في المكان المشار اليه من الوافي في مقام بيان ان قوله تعالي و لو ۤ
شاء لهد ٰيكم
اجمعين انما فرض امكان هداية الجميع راجع الي حكم العقل بان الممكن قابل للهداية و الضٰللة من
حيث ما هو قابل فهو موضع اٰلنقسام و في نفس اٰلمر ليس للحق فيه اٰل امر واحد قال قبل هذا الكٰلم
فمشيته احدية التعلق و هي نسبة تابعة للعلم و العلم نسبة تابعة للمعلوم و المعلوم اَ ْنتَ و احوالُكَ انتهي
كٰل ُمهُ و ما انتهي هو عَن غي ِّ۪ه و هذه عبارة ابنعربي في الفصوص نقلها في الوافي و ذكر في حتوفاته
المكية منكرات من القول و اٰلعتقاد يَضيق بذكرها المقام و قد قَبِلَها كثير لدقة فهمه و عظم تمويهه حتي
ان فخرهم و شرفهم عندهم فهم كٰلمه فضٰلً عن اَ ْن يردوه و كله في مقابلة كٰلم ائمتهم عليهم السلم و
يئولون ( يأولون  ،ظاهر ) كٰلم اٰلمام عليه السلم و يردونه الي كٰلم ابنعربي و عبدالكريم الجيٰلني و
ِّ
امثالهُ َما و لو كان العقل يستقل في ادراك شيء من اٰلعتقادات بدون انوارهم صلي ّللا عليهم ٰلهتدي
ۤ
هؤٰلء و اتباعهم و لو عاينتَ ما كنا نُ ُ
عاين لرأيتَ قطعا ً ان العقول التي في جميع َمن سواهم ٰلتستغني
ۤ
الشراء و اٰلكل و الشرب و الخياطة و جميع الص ۤنائع و
عن مددهم و نورهم حتي في امر البيع و
ۤ
ئل ُ
نحن ٰلنحتاج اليهم عليهم السلم في شيء من احوال
الزراعات فضٰلً عن امر اٰلعتقادات و رُبَّ قا ٍ
يقال له :
اٰلعتقادات و انما نحتاج اليهم في الشرعيات فينبغي ان َ
** * ** تطي ُع الذي يدري هلكتَ و ٰلتدري
اذا كنتَ ماتدري و ٰل انتَ بالذي
** * ** و انك ماتدري بانك ماتدري
َو اَ ْع َجبُ من هذا بانَّكَ ماتدري
ُ
يكون معلول بدون عل ٍة و قد اشرنا الي ادلة َما ذكرْ نا فيما قَ ْب ُل
اَمايَعْلم انهم علل الوجود الكوني فكيف
فراجع .
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و قوله (ع) َ :و يَ ْسلُ ُ
ك سبيلكم
المراد بالسبيل هنا في الظاهر هو الوٰلية الظاهرة من امر الدين من احكام اٰلسٰلم و اٰليمان في الدنيا و
ٰاٰلخرة مما قرروه بالقيام به علي حسب ما اَ َمرهُم ّللا تعالي به من التبليغ و التعريف و اٰلمر بما امر
ّللا سبحانه و النهي عما نهي عنه و القيام بالواجبات و المندوبات و ٰاٰلداب الشرعية و اٰلخٰلق اٰللهية
و ترك المحرمات و المكروهات و ما ٰليَ ْنبَغي من اٰلخٰلق الذميمة حتي اشادوا الدين بالعمل و ال ِعلم و
التبيين بالقول و العمل فهذا و مثلُه سبيلهم و سبيلهم في كل شيء قص ٌد و هي اقصر الطرق و اَ ْقربُها الي
ّللا تعالي و السبيل في الباطن هو اٰلمام عليه السلم و وٰليته و معني السُّلوك علي اٰلول اتباعه في
جميع ما جعل ّللا له من اٰلمامة في احوال الدنيا و الدين و ٰاٰلخرة و عليالثاني القيام بمقتضي احكامها
ۤ
ۤ
ٰلعدائهم و التابعين لهم .
ٰلوليائهم َو البغض
من المحبة لهم و
و قوله (ع) َ :و يَهْتدي بهُد ٰيك ْمُ
في اهدنا الصراط المستقيم قيل ا ْدلُ ْلنَا عليه و ثبتنا و عن الصادق عليه السلم ارشدنا للزوم الطريق
المؤدي الي َمحبَّتِكَ و ال ُمبَلِّغ اِلَي َجنَّتِك من اَ ْن نتب َع هوانا فنعطب اَوْ نَأخذ ٰب ۤ
ارائِنا
ِ
فنَهلك ه  ،فالهداية بمعني اٰلرشاد و الدٰللة الموصلة الي المطلوب اوْ اِلي ما يوصل الي المطلوب و
الظاهر انه يكون ذلك في المتعدي بنفسه و في المتعدي بالٰلم و باِلي و الفرق بينها مدخول و قوله

تعالي يهدي الي الحق و الي طريق مستقيم يَرد قول َم ْن فصل و فرق ٰلن المراد بالح ِّ
ق و الطريق
المستقيم هو الدين المطلوب ٰل ال ُموصل الي المطلوب و كذا ظاهراً قوله و يهتدي بهديكم ان المراد به
ص ُل المطلوب ٰلن الموصل الي
صل اِليه ٰلنه ٰليسئل من ّللاِ اَ ْن ي َُوفِّقَهُ الَي ما يُوْ ِ
الحق َٰل ال ُموْ ِ
صفحه 22١
المطلوب هو تبيين طريق الخير و الشر كما قال تعالي و اما ثمود فه َد ْينَاهم فَاستحبُّوا العمي علي
الهدي فان المراد به تعريف طريق الخير و تعريف طريق الشر و لميسأل هذا و اما التوفيق لطاعتهم
حتي يعمل كما عملوا و يَ ْترك كما تركوا َّ
فان ذلك هو المطلوب ٰل الجنة كما قاله اٰلكثرون و ان سلمنا
فمطلوب الداعي صحة اتباعهم و سلوك طريقهم كما هو صريح هذه الكلمات و ال َمعْلوم منها هو
ۤ
اٰلهتداء بهديهم و اما النعيم في ال ُع ْقبَي من جميع ما اعد ّللاُ فيها
اقتصاص آثارهم و سلوك سبيلهم و
للمطيعين فهو آثار تلك و لوازمها و عوارضها ففي الحديث ما معناه لميحضرني ان الصادق صلوات
ّللا عليه سمع َر ُجٰلً يقول من الشيعة اللهم ادخلني الجنة فقال عليه السلم انتم في الجنة و ٰلكن َسلُوا ّللا
اَ َّٰليخرجكم منها ان الجنة هي وٰليتُنَا ه  ،و انما قلنا ان المطلوب هو العمل الصالح الصحيح المقبول
نظراً الي الصحيح من اٰلقوال في ان اٰلعمال هل تُجسَّمو هي الثواب و العقاب كما قال تعالي ان الذين
يأكلون اموال اليتامي ظلما ً انما يأكلون في بطونهم ناراً و سيُصْ لَوْ ن سعيراً و قال تعالي و ماتجزون اٰل
عمل اجْ راً معينا ً اذا كان يوم الق ٰيمة و كشف عن
ما كنتم تعملون  ،ام هي غيرها و قد جعل ّللا لكل
ٍ
طاء عرفوا موافقة كل ۤ
الخلق ال ِغ ۤ
جزاء لعمله الموجب له علي كمال العدل المستقيم ام اٰلعمالصور
الثواب و العقاب و معني هذا ان كل شيء فله ۤ
مادة منها يخلق و له صورة عليها يخلق و له ايجاد فيه
يخلق و له حيوة لها يخلق فٰل بد من هذه العلل اٰلربع ٰليكون بدونها فاٰلولي العلة ۤ
المادية و هي امر ّللاِ
مادة الثواب و العقاب كما تقوله انت ان الوجود الذي هو خير كله هو ۤ
سبحانَهُ و نهيه و ذلك ۤ
مادة المؤمن
و الكافر فهو مع الطاعة مؤمن و ايمان و مع المعصية كافر و كفر و الثانية العلة الصورية و هي فعل
المكلف ٰلنه اِ ْن وافق اٰلمر و النهي كان ايمانا ً و طاعةً
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اشار
و كان مقبوٰلً فيخلق ّللا منهما بالعلة الثالثة التي هي العلة اٰليجادية التي فيها يخلق كما قَبِ َل كما
َ
عاتب الكفار من النصاري حيث لميفهموا ما اراد ّللا منهم بالقيام به و قالوا نحن لمنفهم
اليه سبحانه حين
َ
ً
ذلك ٰلن قلوبَنا انتَ خلقتها مطبوعا عليها فرد سبحانه عليهم و قال لماخلقها كذلك اٰل باعمالهم و انكارهم
ُ
ٌ
لفتحت عليهم باب الفهم و التوفيق فقال تعالي و قالوا قلوبنا
و لو اطاعوا و لمينكروا
غلف بل طبع ّللاُ
بكفرهم فخلقَهم كما قبلوا و لميقبلوا اِٰل الكفر و اٰلنكار فخلق في العل ِة الفاعلية للرابعة التي هي
عليها
ِ
ۤ
ْ
ُ
َ
ُ
ق لهُ َو كلٌّ عام ٌل بعمله و
العلة الغائية و هي التي كل الخلق ميسرون لها اِذ كلٌّ ميس ٌر لما خلِ َ
اٰلخير عندي هو الصحيح و هو ان عمل العبد صورةُ ثوابه و عقابه فاذا عمل الطاعة فالمراد انه قد
عمل بما امر ّللاُ به فكان عمله صورةَ ثوابه و ام ُر ّللاِ الذي امتثل به من حيث هو ُم ْمتَثَ ٌل به َم ۤادةُ ثوابِ ۪ه
و ۤ
ثوابه و الفا ِعلية مؤثرةُ تكوينه و كونه و ُمحْ ِدثتُهُمٰ ا و اذا عمل ال َمعصية فالمراد قد عمل
الغائيةُ رُو ُح
۪
امر ّللاُ به فكان عمله صورةَ عقابه و مخالفةُ اَ ْمر ّللاِ يعني امر ّللا المخالَف بفتح الٰلم ۤ
مادة
بخٰلف ما َ
ِ
ۤ
ُ
َ
ُ
ان مقتضي
عقابه و مخالفة الغائية اي الغاية المخالفة بفتح الٰلم روح عقابه و
جريان الفاعلية في د ََو َر ِ
ٰ
َّ
خٰلف التوالي ُمحْ ِد ُ
تكونِه و قابله و مؤثرهُ َما و كذلك امتثال النهي في الطاع ِة و
عمله عليها علي
ث ُّ
ِ
مخالفته في المعصية فكان علي ما قررنا ان المطلوب هو هديهم و سبيلهم الي ّللا عرفَ من عَرف و
من انكر فا َ َما َمهُ اليَ ۪ق ُ
ين .

قال عليه السلم َ :و يُحْ َش ُر في ُزمرتكم و يَ ُكرُّ في رجعتِكم و يُ َملك في دَوْ لتِكم و يشر ُ
ف في
عافيتِكم ( عاقِبَتِكم خل ) و يمكن في ايا ِمكم و تقر عينه غداً برؤيتِكم
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ص حتي ارجع معهم و
قال الشارح المجلسي (ره) و يَكر اي يرجع في رجعتكم اي جعلني من الخل ِ
يُملَّك في دولتكم اي صيرني ملِكا ً ِ ِٰل ۤ
ً
عٰل ِء كلم ِة ّللاِ فان كل واح ٍد من الخلص في الرجعة يصير ملِكا من
ُ
صلوات ّللاِ عليه و يشرف في
الملوك كما كان في زمان رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و اَمي ِْرالمؤمنين
ِ
ۤ
عاقبتكم بالقاف و الفاء اي جعلني شريفا ً معظما ً في عاقبة امركم و هي الدولةُ او في زمان سٰلمتكم من
اٰلعادي انتهي .
ۤ
اعلم ان الحشر عند اهل البيت عليهم السلم حشرا ِن الحشر اٰلصغر و هو عند قيام القائم عليه السلم في
السنَة التي يخرج فيها يكون الحشر في اول شهر رجب و هو قول علي عليه السلم كما تقدم قال عجب
ت
ب بين ُج َميدي و رجب ف ُسئِل عن ذلك العجب فقال عليه السلم و ما لي ٰلاعجب من اموا ٍ
و اي عج ٍ
ۤ
يضربُون هام اٰلحياء و قد تقدم في ذكر الرجعة ذكر ذلك و يكون ايضا ً عند رجعتهم عليهم السلم و هو
قوله تعالي و يوم نحشر من كل امة فوْ جا ً ممن يكذبُ ٰباياتِنا فهم يو َز ُعون فانه قال من كل ام ٍة و آية
ُ
ٰليبعث ّللا
الحشر اٰلكبر و حشرناهم فلمنُغَا ِدر منهم احداً و كذلك قوله تعالي و اقسموا باهلل جهد اَيْمانهم
ۤ
َمن يموت بلي وعداً عليه حقا ً و لكن اكثر الناس ٰليعلمون لِيبينَ لهم الذي يختلفون فيه و هو القائم عليه
السلم الذي هم فيه مختلفون منهم من قال مات و منهم من قال لميوجد و منهم من قال هو عيسي بن
مريم و منهم من قال هو المهدي العباسي من بنيالعباس و هو اِلن في اٰلصٰلب قال تعالي ليبينَ
لهم انه من صلب الحسن العسكري عليهما السلم و انه اِلن موجود حي الي ان يخرج و يمألها قسطا ً و
عدٰلً كما ُملِئ ْ
َت جوراً و ظلما ً و ليعلم الذين كفروا بنص القرءان و الروايات الصحيحة انهم كانوا
كاذبين و الدليل علي ان المراد بهذا الحشر حشر الرجعة قوله تعالي و اقسموا باهلل
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جهد اَيمانِ ِهم ٰلنهم من المسلمين و لو كان المراد بهم الكفار َمااقسموا باهلل جهد ايمانهم كما قال عليه
السلم و هو القيمةُ الصغري  ،و الثاني الحشر اٰلكبر َو هو القيمة الكبري و يحشر كل ذي روح من
المٰلئكة و الجن و الشياطين و جميع الحيوانات البرية و البحرية و اله ۤ
ۤ
وائية و النارية و يحشر
اٰلنس و
ْ
فيها كل َمن له شيء او عليه شيء او منه شيء او فيه شيء من النباتات و المعادن و الجمادات و ما
الم بكسر العين و
بينَها و ما بين ما ذكر من البرازخ و اهلِها و ما له شيء
ق ظَ ٍ
كارض مظلومة ِم ْن ِعرْ ٍ
ٍ
سكون الر ۤاء مثٰلً و الذي عليه كالعكس و الذي منه كاٰلسباب الوضعية المخالف تأثيرها لمراد ّللا
تعالي و الذي فيه كاٰلزمنة و اٰلمكنة تحشر لتشهد للعاملين فيها او عليهم فافهم هذه الجملة فان تحتَها
كنزاً من علوم الغيب اشار اليها سبحانه بقوله و ما من ۤدابة في اٰلرض و ٰل ۤ
طائر يطير بجناحيه اٰل امم
امثالكم مافرطنا في الكتاب من شيء ثم الي ربهم يحشرون و بقوله تعالي انكم و ما تعبدون من دون ّللا
حصب جهنم و قد عبدوا من دون ّللا جميع المعادن و النباتات و الحجارة و العناصر و النجوم و
الحيوانات و غيرها و في بشارةالمصطفي باسناده الي ابيهريرة قال ُ
كنت انا و ابوذرٍّ و بٰلل نسير
بٰلل فقال
ذات يوم مع علي بن ابيطالب عليه السلم فنظر علي الي البطيخ فحمل درهما ً فدفعه الي ٍ
ائتِني بهذا الدرهم من هذا البطيخ فاخذ علي (ع) بطيخةً فقطعها فاذا هي ُمرَّة فقال يا بٰلل اَ ْب ِعد هذا
كبي
ي حتي اُ َح ِّدثَكَ بحدي ٍ
البطيخ عني و اَ ْقبِلْ علَ َّ
ث ح َّدثَ ۪ني به رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و ي ُدهُ علي م ْن ۪
طر َح حُبي علي الحجر و المدر و البحار و الجبال و الشجر فما اجاب الي حبي
تباركَ و تَعالي َ
ان ّللاَ َ

ب و ما لمي ُِجبْ الي حبي خَ ب َ
ُث و مر و اني َِلَظُن هذا البطيخ مما لمي ُِجبْ الي حبي و في اٰلختصاص
َع ُذ َ
باسناده الي ق ْنبر مولي اميرالمؤمنين عليه
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كنت عند اميرالمؤمنين عليه السلم اذ دخل َرجُل فقال يا اميرالمؤمنين انا اشتهي بطيخا ً
السلم قال ُ
ۤ
ۤ
ت فقطَع ُ
فامرني اميرالمؤمنين صلوات ّللا عليه بشراء البِ ۪طيخ فوج ُ
ْت
هت
بدرهم فجاؤنا بثٰلث بطيخا ٍ
ٍ
واحدة فاذا ِه َي ُمرةٌ
ُ
ُ
قطعت الثاني فاذا
ارم به من النار الي النار قال و
فقلت ُم َّرةٌ يا اميرالمؤمنين فقال ِ
ُ
ُ
َ
الثالث فاذا هو
قطعت
اميرالمؤمنين فقال ارم به من النار و الي النار قال و
هو حامض
فقلت حامضٌ يا َ
ۤ
ُ
بدرهم آخر فجاؤنا بثٰلث بطيخات
ذهبت
ارم به من النار و الي النار قال ثم
ٍ
ُمد َِّو ٌد فقلت مد َِّو َدةٌ قال ِ
َ
فوثبت علي قدمي و ُ
ُ
قلت اعفني يا اميرالمؤمنين عن قطعه كأنه تأثم بقط ِعه فقال له اميرالمؤمنين اجلس
ُ
ُ
ُ
فقلت حلوة يا اميرالمؤمنين (ع) فقال ُكلْ
فقطعت فاذا هو ( هي خل ) حلوة
فجلست
يا قنبر فانها مأمورة
و اَ ْ
اطعمت الجليس ْ
ُ
ُ
ضلعا ً فالتفَتَ الي اميرالمؤمنين صلوات ّللا
فاكلت ضلعا ً و اطعمتُه ضلعا ً و
ط ِع ْمنا
ت و اهل اٰلرض من الجن و
عليه فقال يا قنبر ان ّللاَ تبارك و تعالي عرض وٰليتَنا علي اهل السموا ِ
ب و ما لميقبل منه خبث و َردَي و
اٰلنس و الثمر و غير ذلك فما قبِل منه وٰليتَنا طاب و طَه َُر و َع ُذ َ
نَتنَه  ،و روي عنه (ع) ما معناه انه سئل قد نج ُد في بعض الرطب مثل الرماد قال عليه السلم ان ّللاَ
ت الذكر ذلك اليوم ضربَها بمنقاره فتفسد ه  ،و امثال ذلك كثير و َٰل دٰللةَ ل َم ْن
َو َّك َل بها َملَكا ً اذا ترك ِ
يعقِل اصرح من قوله تعالي و ان من شيء اٰل يسبح بحمده و لكن ٰلتفقهون تسبيحهم انه كان حليما ً
غفوراً و من انكر مثل هذا اوْ اوله علي المجازات و الكنايات و انكر معناه الحقيقي فهو ممن قدر عظمة
ّللا علي قدر عقله تعالي ّللا عن ذلك علواً كبيراً و لو قال ٰلاعلم لكان اسلم له ،
اهل بيته الطاهرين صلي
فاذا فهمتَ ان الحشر
حشران كلُّ حشر منهما اَ ْم ُرهُ و ملكهُ راج ٌع الي محم ٍد و ِ
ِ
ّللا عليه و عليهم اجمعين و ذلك ٰلن ّللاَ سبحانه
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خلقهم و خلق لهم ُك َّل شي ٍء و كلُّ شيء فجميع ما له و عليه ٰليكون اٰل في الدنيا و ٰاٰلخرة و الرجعة و
هي ايامهم و زمان ملكهم الذي اعطاهم مالكهم فهم ملوك الدنيا و هم ملوك الرجعة و هم ملوك ٰاٰلخرة
و هذا ظاهر و المؤمن العارف بحقهم ۤ
الزائر لهم يسئَ ُل ّللاَ اَ ْن يحشره في ُز ْم َرتِ ِه ْم اي في جماعتهم و
ظاهر الكٰلم ان الحشر المطلوب هو الحشر اٰلكبر ٰلنه عطف عليه حكم الرجعة فقال و يكر في
بالحشر ال َم ْسئُول هو
رجعتكم فيكون سأل اٰلجتماع معهم في الرجعة و في القيمة و يحتمل اَ ْن يرا َد
ِ
اٰلول بان يبعثه في ذلك الوقت و يكر معهم اي يصير معهم و هو بعيد اٰل ان يراد بقوله و يكر بيان و
تفسير ليحشر او يكر معهم اي يرجع معهم بعد الموت و يكون يحشر معناه يب َعث و يجمع عليهم او يريد
بالحشر ما هو اعم فيدخل الحشران ٰلنهم يومان لسلطنت ِه ْم و تنصب علي مٰليمته الفقرات التي قبله و
التي بعده و انما سأل الحشر معهم الذي هو مشفوع بالكرة او مفسر بها علي تقدير ارادته بالخصوص و
كذا في العموم ٰلن حصول هذا الحشر اٰلول مستلزم لحُصول محض اٰليمان و هو اٰليمان الكامل
ۤ
بالفعْل او القوة القريبة ٰلن من لميمحض اٰليمان لميحشر في الحشر اٰلول و ان اتاه الخبر بخروج القائم
عليه السلم حتي يفرح في قبره و يستبشر اٰل انه ٰليخرج اٰل ان يكون له قصاص او عليه قصاص فان
ۤ
هؤٰلء يحشرون حتي يقتص للمقتول من القاتِل و يعيش المقتول بعد اخذ القصاص من قاتله ثٰلثين
شهراً ثم يموتون في ليلة واحدة ٰلنهم ٰل حيوة لهم و انما بقي لهم من عمر الدنيا ثٰلثين شهراً قطعها
القاتل و بقي لهم مما كتب في اللوح المحفوظ من ارزاقهم رزق ثٰلثين شهراً فبُ ِعثوا ليستوفوا قصاصهم

و يعيشوا كمال عمرهم المكتوب لهم و ينالوا نصيبهم من الكتاب من الرزق ٰلنهم مامحضوا اٰليمان
محضا ً و اما من محض
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ت ٰلتسعها الدنيا و ٰلتسع مقتضياتها
نفسه الصافية ُمدَداً و آجاٰلً و غايا ٍ
اٰليمان محضا ً فلقلبه المستنير و ِ
فانه مثٰلً يعزم علي طاعات و اخٰلصات و مراتب من التسليم و اٰلخٰلص و التوكل و التفويض كلُّ
زمان الدنيا ٰليقوم بها في حقه و تلك النيات و اٰلرادات اعطاها ّللا سبحانه عبده بحقيق ِة ما هو اهله و
لكن الدنيا في حقه ٰلتفي بها لعدم تأهله في الدنيا لها بدون متمم و في الرجعة يحصل المتمم فيتمم
نقص عليهم و هم ائمتهم
المقتضي بما كتب لهم في اللوح الحفيظ فيرجعون مع المتفضِّ ۪لين بتتميم ما
َ
باضعاف مضاعف ٍة و كذلك َمن َم َحض الكفر
صلي ّللا عليهم فيعيشوا بالضعف من اعمارهم في الدنيا او
ٍ
محْ ضا ً علي العكس ممن محض اٰليمان محضا ً و قد يعرف في الدنيا من محض اٰليمان محضا ً كما
رواه في مختصر ۤ
بصائر سعد بن عبدّللا اٰلشعري للحسن بن سليمن الحلي (ره) بسنده الي جابر بن
يزيد الجعفي عن ابيجعفر عليه السلم قال سألته عن قول ّللا عز و جل و لئن قتلتم في سبيل ّللا او متم
ُ
فقال يا جابر اتدري ما سبيل ّللا ُ
سمعت منك فقال القتل في سبيل علي عليه السلم و
قلت َٰل وّللاِ اٰل اذا
ذريته فمن قتل في وٰليته قُتِل في سبيل ّللا و ليس من اح ٍد يؤمن بهذه ٰاٰلية اٰل و له قتلة و ۪ميتةٌ انه َمن
قُتِل فينشر حتي يموت و من يموت ينشر حتي يُ ْقتَ َل ه .
اقول ظاهر هذا الحديث ان محض اٰليمان هو معرفة اٰلمام عليه السلم بالنُّورانية و ظاهر ٰاٰلية الشريفة
ذلك مع بعض اٰلعمال الصَّالحة و هي قوله تعالي فمن يعمل من الصالحات و هو مؤمن فٰل كفرانَ
لسعيه و انا له كاتبُونَ َّ
محض اٰليمان َمحْ ضا ً بدليل قوله و َحرام علي قَرْ ي ٍة
فان المراد ۪به من
َ
اهلكناها انهم ٰليَرْ ِجعُونَ يعني ان َم ْن اَ ْهلَ ْكنَاهُ في الدنيا بال َعذاب ٰٰليرجع في رجعتهم عليهم السلم و حكم
هذه ٰاٰلية مرتبط بالتي قبلها فدَل مفهو ُمهَا ان َمن لميهلك
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بالعذاب يَرْ جع و قد ثبتَ انه ٰليرجع اٰل َم ْن محض اٰليمان محضا ً و َمن محض الكفر محضا ً و انما
المفهوم علي ماحض الكفر ٰلن ماحض اٰليمان ٰليهلك بالعذاب في الدنيا ليعتبر المفهوم في حكم الراجع
ماحض اٰليمان ٰلن الرجوع في الفريقَيْن شرطه ان يكون ماحضا ً فهما
منه و انما دل في الكفر علي
ِ
متساويان في الرجوع لتساويهما في شرطه و هذه المعرفة النورانية التي هي دليل ماحض اٰليمان
ٰلتنحصر في مدلول آية و لئن قُتِلتم في سبيل ّللاِ ٰاٰلية  ،بل ضابطها ما في رواية داود بن كثير الرقي
عليما رواه الطوسي (ره) باسناده اليه قال ُ
قلت ٰلبيعبدّللا عليه السلم انتم الصلوة في كتاب ّللا عز و
جل و انتم الزكوة و انتم الحج فقال يا داود ُ
نحن الصلوة في كتاب ّللا عز و جل و نحن الزكوة و نحن
الصيام و نحن الحج و نحن الشهر الحرام و نحن البلد الحرام و نحن كعبة ّللا و نحن قبلة ّللا و نحن
نحن ٰاٰليات و ُ
وجهُ ّللاِ قال ّللاُ تعالي فاينما تولوا فث َّم وجهُ ّللاِ و ُ
نحن البينات و عدونا في كتاب ّللا عز
ۤ
الفحشاء و المنكر و البغي و الخمر و ال َمي ِْسر و اٰلنصاب و اٰلزٰلم و اٰلصنام و اٰلوثان و
و جل
الجبت و الطاغوت و الميتة و الدم و لحم الخنزير يا داود ان ّللاَ خلقَنا فاكرم خَ لقنا و فضلنا و جعلنا
اُ َم ۤنا َءهُ و حفظته و خزانه علي ما في السموات و ما في اٰلرض و جعل لنا اضداداً و ۤ
اعدا ًء فسمانا في
العدو و سمي اضدادنا و ۤ
ۤ
ۤ
اعدائَنا في
اٰلسماء و احبِّها اليه تكنيةً عن
اسمائنا باحسن
كتابه و كني عن
ِّ
ۤ
ۤ
كتابه و كني عن اسمائهم و ضرب لهم اٰلمثال في كتابه في ابغض اٰلسماء اليه و الي عباده
المتقين ه  ،قوله عليه السلم تكنية عن ال َع ُدو ٰلن ۤ
اعداءهم دائما ً يتتبعون القرءان و اٰلحاديث فايما آية

ۤ
امر باتباعهم حذفُوها و غيروها و كذلك الخبر
اسمائهم عليهم السلم
وجدوا فيها دٰللة علي
بمدح اوْ ٍ
ٍ
ۤ
اسمائهم
فكني عن
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لئٰليح ِذفوها مثٰلً و يوم يعض الظالم علي يديه لو قال يعض ابوفٰل ٍن يقول يا ليتني ات ُ
خذت مع الرسول
سبيٰلً و قال مع الرسول عليا ً اماما ً ۤداٰلً علي ّللا تعالي و علي ما تحبيا ليتني لماتخذ فٰلنا ً خليٰلً و قال
صاحبا ً و بطانةً من دون َم ْن امر ّللا بالكون معه لقد اضلني عن الذكر بعد
لماَتخذ الثاني خليٰلً و
ِ
اذ ٰج ۤاءني و قال لقد اضلني عن علي او عن وٰليته او عنهما معا ً و كان الشيْطان لٰلنسان خذوٰلً و قال
و كان الثاني لعلي خذوٰلً و ۤ
صاداً عنه و عن وٰليته لحذفوا ذلك و غيروه فلما كني بذلك فهموا التكنية و
قالوا هذه ٰاٰليات مانفتضح بها ٰلن الناس مايَفهمون ذلك و هو شيء القاه ّللا سبحانه في قلوبهم من قوله
تعالي سنستدرجهم من حيث ٰليعلمون لتبقي تذكرةً للمؤمنين و القي في قلوبهم انا لو غيرنا ما اشار اليه
و كني عنه لزم تغيير اكثر كتابه اوْ كله و هو اشد فضيحة فاٰلولي اٰلقتصار في التغيير علي ما تفهمه
ۤ
ۤ
بالخواص لقِلتهم و الحاصل هذا الحديث و مثله ميزان
العوام اذا مالوا معنا مانبالي
العوام علي ان
لمحض اٰليمان و لمحض الكفر فمن سمعه و عرفه و قبِلَهُ عن معرفة فهو ماحض لٰليمان و من سمعه
ۤ
الخواص من الشيعة ٰلتقصر عن ادراك هذه
و عرفه و انكره عن معرف ٍة فهو ماحض الكفر و رتبة
المعرفة بل اكثرهم يعرف ما اشرنا اليه من الحديث و اعلم ان شرحنا مشتمل علي مراتب من معرفتهم
ۤ
الخصيصُون من الشيعة و في هذا المعني قال عليه السلم
الخواص بل تكفر بها و انما يعرفها
ٰلتحتملها
۪
ۤ
لو يعلم ابوذر ما في قلب سلمن لكفره اَوْ لقتَلهُ ،فالداعي السائل بان ّللا سبحانه يحشره في زمرتهم قد
يكون يقصد انه يبلغه ذلك بحصول شرطه من التوفيق لمعرفتهم بالنورانية و قد ٰليفهم ذلك فيكون دعاءۤ
بما ٰليفهم في الحقيقة و قد يستجاب فيوفق للمعرفة و قد ٰليستجاب لجهله بما يسئله و انما اشرنا الي
بيان شرط الرجوع معهم في رجعتهم
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بالحشر المطلوب اٰلو ُل او هو مع الثاني علي جهة
لئٰليجهل الداعي شرطَ مطلوبِ ۪ه هذا اذا اُ ۪ريد
ِ
المٰلحظة لهما معا ً حال الد ۤ
عاء و اما اذا اُ ۪ريد به الحشر اٰلكبر فٰليستلزم ذلك لعدم اعتباره فيه ،
و قوله (ع)  :و ي ُكرُّ في رجعتكم
يقال كر عليه كراً و كروراً و تكراراً عطف عليه و كر عنه رجع و المعني اني ارجع اي اعطف عليكم
كأنه في حال البرزخ مستدبر الدنيا مستقبل ٰاٰلخرة فلما ۤ
جاء وقتهم استقبل الدنيا راجعا ً عاطفا ً عليهم و
قد يراد منه ما يراد من الحشر كما قال تعالي و حشرنا عليهم اي جمعنا عليهم و عطفنا كأن المحشور
سالك غير جهة المحشور عليه فعطف و المعني واضح ٰلن المراد منه العود الي الدنيا و ي ُكر بضم
الكاف كيَ ُم ُّد و قد تقدم بَيان المراد من الرجعة فراجعه ،
ِ
و قوله عليه السلم  :و يملك في دولتكم
َّ
ً
ً
اي اسأل ّللا سبحانه ان يجعلني في زمان دولتكم و تمكينكم من اٰلرض ُم َملكا اي مالكا ٰلمور رعي ٍة من
قبلكم او ملكا ً حا ِكما ً من جهتكم ليجعلني من ال ۪ذينَ ينتصر به لدينه من اتباعكم الصادرين عن امركم و
هذا ٰليكون اٰل لمن قد كمل ايمانه و بلغت معرفته و لطف حسه و زكا عمله و خلصت نيته و اٰل
لميجعلوه واليا ً علي اصٰلح جهال شيعتهم فحقيقة المطلوب هذه الصفات الموجبة للتمليك عندكم ٰل
مجرد الجاه و العزة ٰلن ذلك محرم في رجعتهم بمعني انه ٰليكون ٰل بمعني انه ممنوع منه شرعا ً فان
هذا ٰليختص بذلك الوقت بل في هذا الوقت ايضا ً هو محرم و انما المطلوب رفع الدرجة عند ّللا و

القرب منه بالتوفيق لكمال اٰليمان باخٰلص النية و تزكية العمل المقبول عند ّللا و عندهم و بلوغ
المعرفة هلل و لهم و قوة الفهم فيما يحب ّللا فان َمن كان كذلك جعله ممن ينتصر به لدينه و يظهر به
الحق و يزهق به الباطل
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و في الد ۤ
عاء و اجعلني ممن تنتصر به لدينك و ٰلتستبدل بي غيري ه  ،و روي الشيخ ياسين بن
صٰلحالدين البحراني في كشكوله انه كتب رجل الي ابيعبدّللا عليه السلم يسأله ان يدعو ّللا له ان
يجعله ممن ينتصر به لدينه فاجاب رحمك ّللاُ انما ينتصر ّللا لدينه بشر خلقه ه  ،و وجه الجمع ان
ۤ
السائل طلب اعلي المراتب لهذه النصرة بان ٰليكون في نصرته لدين ّللا تابعا ً لغيره و ذلك مقام اٰلمام
ۤ
ۤ
اوصيائهم عليهم السلم اذا
اٰلنبياء و
عليه السلم و مقام النبي صلي ّللا عليه و آله و مقام خلف ۤائه و مقام
لميكن ثَ َّم اشرف منه يأخذ عن ّللا تعالي بغير واسطته و علم عليه السلم من نِيَّتِ ِه ذلك فكرهَ ذلك اليه بان
خلق ّللا كما قال تعالي في شأن بَ ْختنَصر و ذلك في قوله تعالي و كم قصمنا من
النصرة تكون من شرِّ
ِ
قرية كانت ظالمةً و انشأنا بعدها قوما ً آخرين فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون قيل القرية َحضُور
قرية بالحجاز مما يلي الشام ارسل اليهم نبي اسمه شعيب بن ذيمهدم و قتلوه و قبره باليمن بجبل يقال
له َمتين كثير الثلج و هو غير شعيب صاحب مدين و في ذلك الوقت اصحاب الرس اليَ َمني و هو غير
اصحاب الظلة اصْ َحاب الرَّسِّ قوم شعيب صاحب مدين و غير الرَّسِّ ال َع َجمي اصحاب اسمعيل بن
حزقيل و اصحاب الرس اليمني في وقت قصة حضور قتلوا نبيهم و اسمه حنظلة بن صفوان و طبخوه
ت بختنصر و اعلمه اني قد سلطته علي ارض العرب و اني منتق ٌم
و اكلوه فاوحي ّللا الي ارميا ان ائ ِ
بك منهم و اوحي الي ارميا ان احمل معد بن عدنان علي البراق الي ارض العراق كيٰلتصيبه النقمة
فاني مستخرج من صلبه نبيا ً في آخر الزمان اسمه محمد صلي ّللا عليه و آله فحمل معد و هو ابن
اثنتيعشرة سنةً و كان مع بني ۤ
ئيل الَي اَ ْن َكب َُر و تزو َج امرأةً ا ْس ُمهَا ُم َعانةٌ ثم اِ َّن بَ ْختنصر نَهَزَ
اسرا َ
مكان و هو اول َم ِن اتخ َذ
بالجيوش و ك َمن لل َعرب في
ٍ
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ال َمكا ِمنَ في الحروب فيما زعموا ثم َش َّن الغَارات علي حضور فقت ََل و َسبا و خرب العامر و لميترك
لحضور اثراً قال ّللا تعالي فمازالت تلك دعويهم حتي جعلناهم حصيداً خا ِم ۪دين ثم وطئ اَرْ ض ال َعرب
ي َمنَها و حجازَها و اكثر القتل و السبي و خرب و حرق ثم كر راجعا ً الي السَّواد و الحاصل انه سبحانه
انتصر لدينه ببختنصر شر خلقه و سمي قوة بختنصر و تسلطه عليهم بأْسا ً له فقال تعالي فلما احسوا
بأسنا اذا هم منها يركضون و كما ينتصر ۪لدينه بشر خلقه كذلك ينتصر لدينه بخير خلقه و انما نهي عليه
السائل عن دعوي ذلك و لو قصد بان يكون تحتَ ۤ
السلم ۤ
لواء امام معصوم عليه السلم لمانهاه ٰلن هذا
شقي فالمؤمن ۤ
الزائر
المقام العالي اذا لميكن في اٰلنتصار تابعا ً لغيره ٰليقوم فيه اٰل نبي او وصي نبي اَوْ
ٌّ
يري ُد بسؤاله من ّللا تعالي ان يكون مملكا ً في دولتهم عليهم السلم اي بامرهم و منصوبا ً من قبلهم ٰلن
ق لذلك فقد كمل له خير الدنيا و ٰاٰلخرة ،
من ُوفِّ َ
قوله (ع)  :و يشرف ۪في عاقِبَتِكم
ۤ
ٰ
الشرف العلو و المكان المرتفع و المال و المجد و المجد قد ٰليستعمل اٰل باٰلباء و العاقبة الولد و آخر
كل شيء و في نُسخ كثيرة في عافيتكم ب ۤ
الفاء و بعدها ۤياء مثناة ِم ْن تَحْ ت السَّٰلمة من البٰليا و المحن و
من اٰلمراض و ٰاٰلٰلم فالمؤمن الز ۤائر سئل ّللاَ ان يرف َع درجته فيما يمكن له او يجعل مكانه او مكانته
فاضل خيرهم عليهم السلم لما يمكن له في عاقبتهم اي في وقت آخر اَمرهم و هو مل ُ
ك
عاليةً بمت ِّم ٍم من
ِ

اٰلرض كلها مشرقها و مغربها من قوله تعالي و العاقبة للمتقين و المتقون هم الصالحون في قوله
تعالي و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان اٰلرض يرثها عبادي الصالحون اي يملكها و يمل ُ
ك امرها
امر َمن عليها و ذلك عاقبتهم و علو المكان و الدرجة و المكانة رفع
و َ
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شأنه بتقريبه عندهم و المال فانه شرف رفع ٍة في اعين الخلق و في الحديث عن الصادق عليه السلم
ۤ
اٰلشياء في مواضعها فاذا اغني
اهل الشرف و الشرف هو المال و المعني ان ّللاَ سبحانه وضع
اكرموا َ
ۤ
ۤ
استدراج فان المال اذا انضم اليه اٰلهانة و
ق ٰلنه شاكر للنعمة او ٰلمٰل ٍء و
شخصا ً سواء كان ٰلستحقا ٍ
ٍ
الذلة ٰليجد صاحبه فيه اثر النعمة و التفضل ٰلن المستحق اذا وجد معه العزة و التكريم شاهد التفضل
عليه و شكر ّللا تعالي و
َ
المستدرج اذا وجد العزة معه و التكريم شاهد التفضل و كونه نعمة من ّللاِ
فتقوم عليه الحجة بخٰلف العكس بل ربما مع العكس يشاهد التَنَ ُّغص و الكدر فٰليراها نعمة فقال عليه
السلم اكرموا اهل الشرف و الشرف المال و المراد باكرامهم و تعظيمهم انزالهم المنزلة التي وضعهم
ّللا فيها من لوازم المال ٰل لٰلحتيال في تحصيل شيء من مالهم فان ذلك ممنو ٌ
ع منه و في الحديث من
ذهب ثُلُثا دينه اوْ كما قال ٰلني نقلته بالمعني الذي حضرني حال الكتابة ،
تواضع لغني ٰلجل غناه
َ
ۤ
ُ
تحت المراد انهم جري عليهم في منح التكليف لهم َو
و علي نسخة عافيتكم بالفاء و المثناة بعدها من
لشيعتهم في هذه الدنيا كل ۤ
بٰلء من الغصب و الضرب و القتل و السبي و السب و الغيبة في اعراضهم
و القذف و غير ذلك من ۤ
اعدائهم ما ٰليجري علي احد ممن مضي من اٰلمم و ممن يأتي و ما لحقهم
منهم من التكذيب و الرد عليهم و تغيير احكام ّللا خٰلفا ً لهم و ما اشبه ذلك و ما ابتلوا به من الفقر و
الهم و الغم و الجوع و ضيق المعيشة و غير ذلك من بٰليا الدنيا مما لميُ ْبت ََل به خلق حتي فسروا قوله
تعالي و اماان كان من اصحاب اليمين فسٰلم لك من اصحاب اليمين انه قال تعالي لنبيه صلي ّللا عليه
و آله فسٰلم لك يا محمد من اصحاب اليمين و اليمين علي بن ابيطالب عليه السلم يعني ماسلمتَ من
اح ٍد من الخلق اٰل من شيعة علي
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و اصحابه بمعني ان كل شيء من الخلق من حيوان و نبات و جما ٍد اخلص اليك باٰلذية فيك و في اهل
بيتك و في شيعتهم ٰلجلهم حتي الجمادات كاٰلرض السبخة و الحديد و ما اشبه ذلك من الجمادات و
فرجهُ ْم و فرجه و فرجنا بهم
النباتات و الحيوانات آ َذوكم من اول التكليف الي ان يقوم ۤقائمكم عجل ّللا َ
فتنكشف عنكم البٰليا من جميع ما تكرهون و ذلك زمان عافيتكم و سٰلمتكم انتم و شيعتكم من المكاره
كلها فسأل ان يشرف في زمان عافيتكم من المكاره كلها او يشرف ببركة عاقبتكم او عافيتكم ففي بمعني
ۤ
الباء للمصاحبة او السببية او هي للظرفية علي المعني اٰلولي فقولنا اوٰلً سأل ّللا ان يرفع درجته فيما
يمكن له يعني بالفعل او بالقوة و هو ما يحصل له بحبهم و التسليم لهم و اتباعهم في اقوالهم و افعالهم
فانه ليس حاصٰلً له بالفعل اي بدون العمل بل اٰلعمال القلبية و اللسانية و اٰلركانية فانها متم ٌ
مات
لقابليته لما فضل من افاضاتهم فعن الباقر عليه السلم ما ِمن عب ٍد َحبَّنا و زاد في حبنا و اخلص في
معرفتنا و ُسئِ َل مسئلة اِٰل و نفثنا في روعه جوابا ً لتلك المسئلة ه  ،و ذلك ٰلنه اذا حبهم اي بقلبه و لسانه
ۤ
اٰلقتداء بافعالهم و اٰلخذ ٰباثارهم و اخلص في معرفتهم بنحو ما كتبنا
و زاد في حبهم بالعمل بسنتهم و
لك في هذا الشرح مما لميكتب في كتاب و لميجر في خطاب و لميسمح به جواب فقد تَم له ما يمكن له
ۤ
بمتممات قابليته و امكان ما بقوته و ح يكون قلبه مفتاحا ً
لخزائن علومهم و لسانا ً ٰلرادتهم و هو معني
قولنا فيما يمكن له و انما قلنا هذا بيانا ً لِغَاي ِة ترقيه و احتِرازاً عن توهم وصولِ ۪ه الي رتبة العصم ِة

بتقريبهم له فانه بذلك ٰليكون معصوما ً ابداً ما دام هو اياه ٰلن النور من حيث هو نو ٌر ٰليكون منيراً ابداً
شاؤا من ّللاِ كان و لو ۤ
شاء ّللاُ او ۤ
نعم لو ۤ
نشاء لجعلنا منكم ۤ
مٰلئكةً في اٰلَرْ ض يخلفون و هو سبحانه
قادر علي قلب حقيق ٍة الي حقيق ٍة اُ ْخري
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ۤ
ث
و قولهم بامتناع انقٰلب
الحقائق باطل اٰل ان يراد به خصوص امتناع انقٰلب القديم حادثا ً و الحاد ِ
غيرهُ في
قديما ً و ظاهر كٰلم كثيرين ان هذا ليس هو المراد بقولهم او يرا ُد اَ َّن الشيء حال كونِ ۪ه هو اياه َ
ۤ
الحقائق بعضها الي بعض
عقل و اما غير هذين فانقٰلب
حال كونه اياه و هذا فرض جنون ٰل فرض ٍ
ال يكون المسئول اليسار من
ق و علي تفسير الشرف بال َم ِ
ممكن كامكان وجودها و عد ِمها بٰل فر ٍ
الح َسنات بمعني اسأل ّللا تعالي في زمن عاقبتِكم المحمودة التي تجتمع فيها القلوب علي
الطاعات و َ
ارادة الطاعات او في زمن عافيتكم المسعودة التي تسلمون فيها انتم و من تابعكم من جميع المحذورات
ان يمكنني من كمال طاعتكم و نهاية خدمتكم حتي اكون َذا يسار من الحسنات كما فسر به ۤ
دعاء
ٍ
ۤ
الوضوء في غسل اليد اليُمنَي اللهم اعطني كتابي بيميني و الخل َد في الجنان بيساري علي احد الوجهين
ۤ
اٰل ْع َسار فانه
بان يعطيَني كتابي بيميني و برا َءةَ الخلود في الجنان بسبب يساري من الحسنات ضد ِ
افضل كل يسار و في عيوناٰلخبار عن الرضا عليه السلم ما معناه انه قال عليه السلم ان ام سليمن عليه
ي اياك و كثرة النوم بالليل فان كثرة النوم بالليل يدع الرجل فقيراً يوم القيمة ه ،
السلم قالت ٰلبنها يا بُن َّ
يعني لقلة َح َسناته ،
و قوله عليه السلم  :و يمكن في ايا ِمكم
التمكين يراد به ما تقدم في معني المراد من يملك في دولتكم َو يُ َشر ُ
َّف في عاقِبتِكم بان يجعلَه بما يوفقه
ب حقوقهم و مندوبِهَا والِيا ً مملكا ً ُمق َّدما ً علي
له من طاعته و طاعة اَوْ لِيَ ۤائه و محبته لهم و القيام بواج ِ
اكثر ۤ
اخٰلص نيته متصرِّفا ً في
ابناء صنفه بكمال ايمانه و
اموره ْم َعلَي ما َحدد ائمتهم عليهم السلم لَهُ
ِ
ِ
ُ
زمان َس ْلطَنتِهم
مر ّللاُ و هَدَي اليه َو اَيا ُمهم يراد منها ما يراد من دولتِه ْم َو عَاقبتهم َو عَافيتهم و هو
مما اَ َ
و تمكينهم في الدنيا او يراد من ايا ِمهم
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ايا ُم ّللاِ اي التي يظهر فيها دينَه و يُع ْ۪لي كلمته بهم و هي ۤ
آٰلؤه و نعمه او هي قهره و نقمه و هي ما
سمعت اباجعفر عليه السلم يقول ايام ّللا يوم يقوم ۤ
ُ
القائم عليه السلم و
في الخصال عن مثني الحناط قال
ٍ
ۤ
يوم الكرة و يوم القيمة و في تفسير علي بن ابراهيم ايا ُم ّللا ثٰلثة يوم يقوم القائم و يوم الموت و يوم
القيمة و في تفسير العياشي عن ابيعبدّللا عليه السلم في قول ّللا و ذكرهم بايام ّللا قال ۤ
آٰل ُء ّللاِ يعني
نعمه فاذا فسرت ٰ
باٰل ٰۤل ِء اُريد منها انها زمان اتمام دينه و اكمال نعمته علي عباده المؤمنين بما يفيض
عليهم من بركات الس ۤ
ُ
وجدت في
ماء و اٰلرض و قد ذكر ابنطاووس (ره) في كتاب سعدالسعود اني
صحف ادريس النبي علي محمد و آله و عليه السلم عند ذكر سؤال ابليس و جواب ّللا تعالي لَهُ قال يا
ُ
قضيت و
رب فانظرني الي يوم يبعثون قال ٰل و ٰلكنك من المنظرين الي يوم الوقت المعلوم فانه يو ٌم
َحتَ ْم ُ
الو ْقت عباداً لي
ت اَ ْن اُطَهِّر
َ
اٰلرض ذلِك اليو َم من الكفر و الشرك و المعاصي و انتخبُ لذلك َ
ُ
امتحنت قلوبهم لٰليمان و حشوتُها بالورع و اٰلخٰلص و اليقين و التقوي و الخشوع و الصدق و الحلم
و الصبر و الوقار و التقي و الزهد في الدنيا و الرغبة فيما عندي و اجعلهم رعاة الشمس و القمر َو
ا ْستَخلَفهم في اٰلرض و امكن لهم دينهم الذي ارتضيته لهم ثم يعبدونني ٰليشركون بي شيئا ً يقيمون
الصلوة لوقتِها و يؤتون الزكوة لحينها و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اُ ْلقِي في ذلك الزمان

ۤ
الهوام و المواشي بين
اٰلمانةَ علي اٰلرض فٰليضر شيء شيئا ً و ٰليخاف شيء من شيء ثم يكون
ۤ
الناس فٰليؤذي بعضهم بعضا ً و اَ ْن ِز ُ
الهوام و غيرها و اُ ْذهب س َّم كل ما يلدغ و
ع َحمةَ كل ذي حم ٍة من
ۤ
خر ُج كل ثمارها و انواع طيبها و
اُ ْنزل بركا ٍ
ت من السما ِء و اٰلرض و تزه ُر اٰلرض بحسن نباتها و تُ ِ
فيتساووْ نَ و يقتسمون بالسوية فيستغني الفقير و ٰليعلو
اُلقي الرأفةَ و الرحمة بينهم
َ
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الكبير و يدينون بالحق و به يع ِدلُونَ و يحكمون
الصغير و يوقر الصغي ُر
بعضهم بعضا ً و يرحم الكبير
َ
َ
رت لهم نبيا ً مصطفي و اَ ۪مينا ً مرتَضي فجعلتُه لهم نبيا ً و رسوٰلً لهم و جعلتهم له ۤ
اولئك ۤ
ۤ
اوليائي اخ ُ
اولياء
ٌ
وقت حجبتُه في علم غيبي و ٰل بد
و انصاراً تلك امة اخرتُها للنبي المصطفي و اميني المرتضي ذلك
انه واقع اُبي ُدك يومئ ٍذ و خيلك و رجلك و جنودك اجمعين فاذهب فانك من المنظرين الي يوم الوقت
اعدائه و ۤ
ِّرت بالنقمة فظاهر ٰلنها اٰليام التي ينتقم ّللا سبحانه فيها من ۤ
المعلوم ه  ،و ا َذا فُس ْ
اعدائهم اما
ۤ
في ٰاٰلخرة او في الرجعة و كذلك اذا فسر اٰلول بقيام القائم عليه السلم و اما اذا فسر بالدنيا كما في
ظاهر التفسير قال في ٰاٰلية في الكشاف اي انذرهم ۤ
بوقائعه التي وقعت علي اٰلمم قبلهم قوم نوح و عاد
و ثمود و منه ايام العرب لحروبها و مٰلحمها الخ  ،و اقول بل تجري الي قيام ۤ
القائم عليه السلم فكذلك
ٰلن ّللا تعالي ينتقم فيها منهم و ان امهلهم حتي يستوفوا ما كتب لهم من ٰاٰلجال و اٰلرزاق و حتي يبلغوا
ت مما عملوا فهو في هذه الدنيا يهوي في جهنم باعماله
لكل درجا ٍ
دركاتهم في هُ ِويهم في جهنم منها فان ٍ
قعرها من رتبته فيموت فمنهم من
و اعتقاداته و اقواله فهو يسير سيراً حثيثا ً هاويا ً حتي يصل الي ِ
يستدرجه بالنعم حتي يأخذه بغتة و منهم من يبتليه بالمرشدين و اٰلدلة فيهلكهم علي ايدي ُدعاته بما
يستحقه من انواع الهٰلك من الموت او القتل او الطاعون او المسخ او الخسف او غير ذلك و ٰليظلم
ربك احداً و منهم من يهلكه باقامة الحجة عليه حتي يحترق بها و في كل ذلك يكون المؤمن مملكا ً في
ايامهم في كل شيء بحسبه فان َمن علمه حجتهم عليهم السلم حتي كسر بها حجة عد ِّوهم فقد ملكه معاني
ۤ
المٰلئكة حتي
ما علمه و جعله واليا ً علي كثير من اتباعه من الشيعة ٰاٰلخذين منه و علي كثير من
كنت قاعداً في اٰلحساءۤ
سلطهم علي ناصري عدوه من الشياطين فيهزونهم باذن ّللا تعالي و لقد ُ
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في دكان عَطار فحضر معنا رجل من ۤ
مشائخ الناصبة فسألني العطار و كان شيعيا ً بمحضره عن وجه
ِ
ٍ
ۤ
ُ
ُ
َ
َ
برؤسكم و ارْ ُجلكم الي الكعبين فتكلمت له و تعرضت للناصب بذكر بعض
النصب في قراءة فامسحوا
ِ
ُ
حججهم ليدخل معنا في البحث فدخل فاخذت في ابطال مذهبهم في غسل الرجلين و كلما تواني عن
ب ابداً و اسود وجهه في مجلسه ذلك
الكٰلم او غفل عن حجتهم ذكرته حتي انقطع و لميقدر علي رد جوا ٍ
سواداً ٰليخفي علي الغبي فضٰلً عن الذكي ثم قام و مضي بيته و لميخرج عشر ايام اٰل الي قبره
انتقام ّللا سبحانه في الدنيا ٰل ۤ
وليائه عليهم
ٰلرحمه ّللا حين اخرجوه و وضعوه في حفرة النار و هذا من
ِ
السلم و انتصاره لدينه اجر ٰيهُ علي يدي فضٰلً منه وح َدهُ ٰل شريك له بل منذلك ما اذا عرفتَ ان الوزغ
عدو لهم فقتلتَهُ نصرةً لهم فانه يصدق عليك انكَ ُم ِّك ْنتَ في ايامهم في الدنيا بقتل ۤ
اعدائهم و اٰلنتقام و ذلك
حين كانوا وزغا ً و لو كانوا بصورة اٰلنسان لماتم َّكنتَ من ذلك فالدنيا يوم من ايامهم المخفية فهم
صغير ٰلنك
حيوان
متم ِّكنون فيها و ان لميكن التمكن ظاهراً و لو لمتعرف هذا لمتتقرب الي ّللا بقتل
ٍ
ٍ
لمتمكن في ايامهم كلها و هذا منها و ان كان خفيا ً روي ابوالفتح محمد بن علي بن عثمن الكراجكي
ۤ
كنزالفرائد قال و روي ابونصر لعل ابونصر هذا يوسف بن الحارث  ،منه ( اعلي ّ
ّللا
(ره) في كتاب

مقامه )

كنت عند اٰلمام الباقر محمد بن علي صلوات ّللا عليه ذات يوم و سامابرص علي ۤ
قال ُ
حائط ين ُّ
ق فقال
صلوات ّللا عليه هل فيكم احد يدري ما يقول هذا المسخ قلنا ماندري فقال صلوات ّللا عليه و لكني
ادري ما يقول يقول َِلن شتمتم معوية ٰل ْشت َم َّن عليا ً فقلنا يا ابنَ رسول ّللا لو امرتَ بقتله فقال صلوات
ب
ّللا عليه لغٰلم يا غٰلم اقتل هذا الوزغ فانه مسخ و هو عدو مول ٰينا اميرالمؤمنين علي بن ابيطال ٍ
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ُ
صلوات ّللا و سٰلمه عليه ُ
جعلت فداك يا ابن رسول ّللا (ص) و هذا الوزغ ممن يبغض
قلت
اميرالمؤمنين صلوات ّللا عليه قال يا ابانصر تدري ما كان هذا الوزغ قبل ان يمسخ في هذه الصورة
ُ
قلت ّللا و رسوله و ُ
ابن رسوله اعلم قال صلوات ّللا عليه كان رجٰلً من بنيامية و كان جباراً عصيا ً ذا
حشم و عبيد فمسخه ّللا عز و جل كما تري ثم قال صلوات ّللا عليه ايما رجل قتل
سلطان شدي ٍد و
ٍ
ٍ
وزغا ً و عاد مريضا ً و مشي علي اثر جنازة مؤمن في يوم واح ٍد اوجب ّللا عز و جل له الجنة ه  ،و
الحاصل المراد من سؤال التمكين في ايامهم ٰلقامة دين ّللا و ۤ
اعٰلء كلمته ٰل لِنَيْل حظوظ الدنيا فافهم .
و قوله (ع)  :و تقر عينه غداً برؤيتكم
الكسر قَرةً ( قُرةً ) و تضم و
قرت العين كناية عن الفرح و السرور و في القاموس و عينُه تقر بالفتح و
ِ
قروراً بردت و انقطع ۤ
ماؤها اذا رأت ما كانت متشوقةً اليه ه  ،و المراد بالغ ِد يوم القيمة او يوم يقوم
ۤ
القائم عليه السلم او يوم الرجعة و هذه اٰلحتماٰلت مبنية علي ما تقدم من قوله عليه السلم يحشر في
زمرتكم و يكر في رجعتكم يعني انه اذا حصل اٰلجتماع و هذا في المعني مرتب علي ما قبله و هو
قوله فثبتني ّللا ابداً ما َحيِ ُ
يت علي مواٰلتكم و محبتكم و دينكم و وفقني لطاعتكم و رزقني شفاعتكم و
جعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم اليه و جعلني ممن يقتص آثاركم و يسلك سبيلكم و يهتدي
بهد ٰيكم و يحشر في زمرتكم و يكر في رجعتكم و يملك في دولتكم و يشرف في عاقبتكم و يمكن في
ايامكم  ،و معني ترتب ِه علي هذه التي قبله في المعني ان قرة عينه علي كمال ما ينبغي انما تحصل له اذا
دعا ُؤه في هذه كلها فاذا استجيب له ۤ
استجيب له ۤ
دعاؤه فيها علي نحو ما اشرنا اليه حصل له كمال
السرور و نهاية الفرح الذي هو غاية قرة العين ٰلنه اذا بقي من طلباته شيء كان عند رؤيتهم مغموما ً
ت
لفوا ِ
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حال يحبون ان يكون عليها محبهم و يلقيهم بها فلذا قلنا انه مرتب علي ما قبله معني و انما قلنا معني
ٰلنه في الظاهر معطوف عليها فهو من جملتها .
قال عليه السلم  :بابي انتم و امي و نفسي و اهلي و مالي
ۤ
قد تقدم الكٰلم في معني بابي انتم الخ  ،فان قلت هنا ذكر النفس و فيما سبق لميذكر النفس فما الفائدة في
ذلك ُ
قلت ٰلنه لما ذكر سابقا ً كثيراً مما هم اهله من صفاتهم و فداهم عند ذكرها بما ذكر و كان قد ذكر
بعد ذلك من صفاتهم ما ذكر و عظم الشأن في نفسه و كبر في قلبه و لميبق عنده شيء اعز و ٰل احب
ب فانما كان عزيزاً و حبيبا ً ٰلجْ لِها فداهم بها فان قلتَ لِ َم لميقتصر عليها و
من نفسه بل كل
عزيز و حبي ٍ
ٍ
ً
ُ
كاف قلت لو اقتصر عليها ربما فهم من ذلك
كيف ذكر من ذكر قبل ذلك معها مع ان ذكره اوٰل
ٍ
اٰلختصاص هنا بها و هناك بهم او علي جهة البدلية و التخيير بمعني انه انما يفديهم باحدهما فذكرهم
معها ليدل علي استحقاقهم لذلك كله و لما ذكرهم و ذكر نفسه دل علي ان هذا غاية جهده و لو وجد غير
ب فانما هو ٰلجلها ُ
قلت قد يقال
ذلك لبذله فان قلتَ لم قدم اٰلب مع ان اٰلَولي تقديم النفس ٰلن كل محبو ٍ
انما اخر النفس ٰلنه ذكر المذكورات علي جهة الترقي من اٰلضعف الي اٰلقوي و الترقي قد يكون في

اٰلثبات من اٰلضعف الي اٰلقوي و ان كان خٰلف الغالب و الذي يظهر لي ان الجواب الحق ان الترقي
جار علي حكم اٰلغلب و قد تقدم كثير من الجواب و انما اٰلب بحكم اٰلقوي لتقدمه علي النفس و
ٍ
اصالته و كذا اٰلم و ٰلحترامهما و ٰلن ذلك من المعروف المأمور بالمصاحبة به و قولي سابقا ً في هذا
البحث بحيث يفني الحبيب و العزيز من كتاب الرعاية مرادي عند التفدي و معني كتاب الرعاية و
ُ
اشرت اليه في قوله عليه السلم بابي انتم و امي الخ السابق ٰل هذا اريد
المحافظة الذي
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به ان كل شيء تحبه او تكرهُه او تحذره فهو في كتاب عندك مسطور يسمونه اهل الظاهر و القشر
بالخيال و اهل الشرع عليهم السلم يسمونه بالكتاب و قد اشرنا فيما تقدم الي ما يبين هذا فراجعه و انما
يصح ان يقال له الخيال ٰلن لخيالك َع ْينَيْن يٰلحظ بهما ما في كتابي الزمان و المكان من اٰلمثال ۤ
القائمة
ِ
المعلقة باٰلعيان الخارجية تعلق الظل بالشاخص فاذا ظهر لك المخاطب مثٰلً بما استمال به كل قلبك
من الصفة المستحسنة احببتَ دوا َمها عليك و لحظتَ احتمال تغيرها او تبدلها بما لمتستحسن او فن ۤاء
ص لذلك المكروه الذي حذرته ٰلستغراق تعيينك في تعيُّنِ ۪ه لَكَ و انما يرد
الذي قامت به مٰلحظةً بٰل تشخ ٍ
المحذور علي وهمك ٰل علي جهة التعين و لذا اكثر الناس ٰليتوهمه فضٰلً عن ان يجده اَوْ يعرفه و هو
ُ
ذكرت فٰلتصغ الي غير ما ذكرنا :
ما
رائ كمن َس ِم َعا
يا ابن الكرام اٰلتدنو فتبصر ما
** * ** قد حدثُوك فما ٍ
فاذا عرفت هذا فاعلم ان الصفة التي ظهروا بها لمن عرفهم هي مجموع ما اشتملت عليه مشية ّللاِ من
كل صفة مستحسن ٍة في نفس اٰلمر ليس في اٰلمكان مثلها اوْ احسن منها و قد اشتملت هذه الزيارة
المباركة علي اٰلشارات الي كثير من ذلك و قد ضمنا في هذا الشرح كثيراً من م َعاني قولهم اجعلوا لنا
قلت فيهم ما ۤ
ئت و انما ُ
ربا ً نَ ُؤبُ اليه و قولوا فينا ما شئتم علي اني و هلل الحمد لماقل فيهم ما ِش ُ
شاؤا ۪لي
ُ
ص َّم و البصير ل َع ِمي و هذا و امثاله من
ول فيهم
فقلت باذن ّللا و اذنهم ما لو سمعه السميع ل ُ
اَ ْن اَقُ َ
ۤ
صفاتهم الحقية التي هي اٰلسماء الحسني و اٰلمثال العليا و النعم التي ٰلتحصي هي تلك الصفة
المقتضية لميل القلوب العارفة بهم الي ح ٍّد يفني عنده الجنان و تدأب في القيام بمدحه اٰلركان و ينطق
في تيار لُ َّجتِ ۪ه اللسان بكل لغ ٍة لها منه ترجمان
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الي ان قال بابي انتم و امي و نفسي و اهلي و مالي ثم التفت القلبُ الي ان يُجْ ِملَها اوْ اغلَبُها في بعض
جوامع الكلم فعلمه اٰلمام عليه السلم .
فقال عليه السلم َ :من اراد ّٰللاَ بدأ بكم و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه بكم
قال الشارح المجلسي رحمه ّللا من اراد ّللاَ بدأ بكم فانه ٰليمكن الوصول الي معارفه و مرضاته اٰل
باتبا ِعهم في العقد و العمل و من وحده قَبِل عنكم اي كل َمن يقول بتوحيد ّللاِ يقبل عنكم فان البرهان كما
ي ُدلُّ علي التوحيد يدل علي وجوب نصب الخليفة المعصوم او لميوح ِد ّللاَ َو لميعبده حق عبادته َمن
لميقبل العلوم منكم اَوْ عرف التوحيد و غيره من المعارف من قولكم و ادلتِكم او نهاية مراتب التوحيد
ٰليوصل اليها اٰل بمتابعتكم او َم ْن لميقبل منكم فهو من المشركين او َمن عرف ّللا حق معرفته فهو يقبل
منكم كلما تقولونه انتهي .
ي فقوله (ع) َم ْن اَ َرا َد ّللاَ بَدَأَ
اقول هذه الفقرات الثٰلث من جوامع الكلم ٰلن كل واح ٍد يراد منها كل معن ً
قص َدهُم ليعرفوه معرفة ّللا و ما يصح عليه و يمتنع ٰلنهم السنة ارادة
بكم يراد به َمن اراد ان يَعرف ّللاَ َ
ۤ
ً
ّللاِ و ٰليعرف مراد ّللاِ اٰل بتعليمه و ٰليعلم احدا من خلقه اٰل بهم ٰلنهم محال مشيته و السنة ارادته و

ظاهره في خلقه و نوابه في عبا ِده و ابوابه في بٰلده و امثاله العليا في بريته و قصدهم اي ليعرفَهُ ْم فاذا
عرفهم عرف ّللا بمعرفتهم ٰلنهم آيات معرفته فمن عرفهم فقد عرف ّللا ٰلن الشيء انما يعرف بصفته
و هم صفته و آثار صفته فاذا عرفتَ الصفة عرفتَ الموصوف بتلك الصفة بهيئتها كالطويل فانك اذا
كالقائم اذا عرفت القيام عرفت ۤ
عرفتَ الطول عرفت الطويل الموصوف بالطول بهيئة الطول و ۤ
القائم
الموصوف بالقيام باثره الذي هو القيام و ذلك انه
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سبحانه لما كان ٰليعرف بالكنه ٰلن الشيء ٰليدرك اٰل ما هو من جنسه و في رتبته و ح يحيط به فاذا
احاط به كان اعلي منه كما في رواية ال ُمفضل عن الباقر (ع) الي ان قال في قوله تعالي ّللا نزل احسن
ۤ
الخٰلئق امره بكماله حتي يحده ٰلن من حد شيئا ً فهو
الحديث فاحسن الحديث حديثنا ٰليحتمل احد من
اكبر منه ه  ،و لما اراد ان يُعْرف تعرَّفَ لعباده بصف ٍة يعرفونه بها و ٰلتكون اٰل مخلوقة من جنسهم
فاول ما تعرف تعرف لمحمد و آله الطاهرين الثٰلثةعشر المعصوم صلي ّللا عليه و آله بهم اي ظهر
ۤ
لٰلنبياء عليهم السلم بهم بمحمد و آله صلي
لهم بهم يعني وصف نفسه و كنههم ذلك الوصف و تعرف
ّللا عليه و آله و معني ذلك ظاهراً لتفهمه ان النور صفة المنير فيعرف المنير بما وصف به نفسه و هو
النور ٰلنه يشابه ظهور المنير به كالشمس فان نورها يشابه ظهورها به و نور القمر كذلك و ٰليشابه
نور الشمس و نور الشمس ٰليشابه نور القمر ٰلن كل واحد انما ظهر بنوره الذي هو صفة ظهوره به و
دليله عليه ٰل بنور غيره فافهم فالوصف اٰلول حقيقة محمد و آله صلي ّللا عليه و آله و نور هذا
ۤ
اٰلنبياء عليهم السلم و نور تلك الحقيقة الذي
الوصف الذي ٰليوجد و ٰليظهر اٰل به لكونه صفته حقيقة
ٰليوجد و ٰليظهر اٰل بها لكونه صفتها حقيقة المؤمنين و هكذا فالمؤمنون انما يعرفون ّللا بهيئة ظهوره
ۤ
باٰلنبياء الذين ٰليعرفون ّللا اٰل بهيئة ظهوره لهم بمحمد و آله صلي ّللا عليه و آله كما لو قابلتَ
لهم
ت ال ِمرْ ءٰ اةُ مرءٰ اةً اخري كان في المرءٰ اة الثاني ِة صورةُ
ِمرْ ءٰ اةً فان وجهك ينطبع فيها بٰل واسطة فاذا قابل ِ
ال ِمرءٰ ا ِة اٰلولي فيها صورة وجهك و هكذا فالذي يقابل الثانية انما يري صورة الوجه المنطبعة في
صورة اٰلولي فلمير اٰل صورة الصورة و الظاهر بها في الثانية صورة المرءاة اٰلولي ٰل نفسها و
الصورة التي في الثانية مركبة من ۤ
مادة و صورة فالمادة ظهور اٰلولي بما فيها من الصورة للثانية و
ۤ
صفاء زجاجة الثانية
الصورة
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و استقامتها او اعوجاجها و بياضها او سوادها و كبرها او صغرها و لهذا يختلف صورة اٰلولي و ما
ۤ
الصفاء و الكدورة و اٰلستقامة و اٰلعوجاج و البياض و
فيها من صورة الوجه باختٰلف الثانية في
السواد و الكبر و الصغر و ۤ
مادة الصورة التي في اٰلولي ظهور الظاهر لها بفعله اياها و صورتها
ۤ
صفاء و استقامة و بياض و كبر فقوله تعالي سنريهم آياتنا في ٰاٰلفاق و في انفسهم حتي يتبين
هيئتها من
ٰ
ٰ
لهم انه الحق اذا اريد بالمعنييْن محمد و آله صلي ّللا عليه و آله كان المراد باٰليات اٰليات الكبري و
يصدق قول اميرالمؤمنين عليه السلم من عرف نفسه فقد عرف ربه حقيقة النفس و حقيقة المعرفة و
ليس فوق هذه رتبة و اذا اريد بهم غيرهم عليهم السلم احتمل وجهان :
ۤ
احدهما ان المراد باٰلنفس محمد و آله صلي ّللا عليه و آله كما قال تعالي لقد جاءكم رسول من
انفسكم اي ۤ
جاءكم رسول من آلمحمد صلي ّللا عليه و آله ٰلنهم هم انفس الخلق و ذواتهم اي هم انفس
النفوس و ذوات الذوات و المعني ان الخلق يعرفون ّللا بهم ٰلنهم ٰاٰليات الكبري قال اميرالمؤمنين عليه
السلم ليس هلل آية اكبر مني و ٰل نبأ اعظم مني رواه في الكافي و في قوله تعالي لقد رأي من آيات ربه

الكبري اذا جعل الكبري منصوبا ً علي انه مفعول رأي و هو افعل التفضيل اي رأي عليا ً عليه السلم
الذي ليس هلل آية اكبر منه ليلة المعراج لميصل الي مكان اٰل و يراه امامه و خاطبه ّللا بلسانه هذا علي
معني ٰاٰلية و علي معني الحديث ان َمن عرفهم فقد عرف ّللا كما تقدم .
و ثانيهما ان المراد باٰلنفس انفس الخلق اي سنريهم آياتنا اي آيات معرفتنا في انفسهم و المعني كما
مث ْلنا لك بال ِمرْ ءاة المقابلة لل ِمرءاة المقابلة للوجه فانك تري صورة الوجه في صورة ال ِمرْ ءٰ اة و ذلك ٰلنك
اذا عرفتَ نفسك عرفتَ وصف ّللا تعالي نفسه لك الظاهر لك فيهم و بهم عليهم السلم و قصدهم
صفحه 24٥
ليعرفهم ٰلن معرفتهم هي معرفة ّللا حقيقة و الي الثٰلثة المقاصد اشار علي عليه السلم بقوله نحن
اٰلعراف الذين ٰليعرف ّللا اٰل بسبيل معرفتنا اي ٰليعرف ّللا اٰل بما وصفناه تعالي و دللنا عليه فمن
اعرض عن شيء مما دللنا عليه من صفاته فانما اعرض الي الشيطان و هذا علي المقصد اٰلول الذي
ۤ
ثان فوق هذا اي ٰليعرف ّللا اٰل بمعرفتنا يعني انا اركان
هو مأخذ
الخواص من شيعتهم و لهمعني ٍ
توحيده فمن انكرهم فقد انكر ّللا و من لميعرفهم لميعرف ّللا فلميعرف ّللا من وحد ّللا و لميشهد ان
محمداً رسول ّللا و لميوحد ّللا من شهد اَٰل اله اٰل ّللا وحده ٰل شريك له و شهد ان محمداً رسول ّللا و
لميشهد ان عليا ً ولي ّللا صلوات ّللا عليه و لميوحِّد ّللاَ َمن شهد اٰل اله اٰل ّللا و شهد ان محمداً رسول
ّللا صلي ّللا عليه و آله و شهد ان عليا ً ولي ّللا صلوات ّللا عليه و لميشهد بان اٰلئمة اٰلحدعشر عليهم
خلفاؤه في بٰلده و اُ ۤ
السلم حجج ّللا في ارضه و ۤ
مناؤه علي دينه في عالَ ِم ۪ه و هكذا و هذا المقصد الثاني
ٌ
ثالث و هو انك ٰلتعرف زيداً اٰل
هو طريق الخصيصين من شيعتهم و له معني
بظاهر منه من صف ٍة اوْ
ٍ
اسم او اشارة و هذا آية معرفة ّللا في قوله تعالي سنريهم آياتنا في ٰاٰلفاق و في انفسهم حتي يتبين لهم
انه الحق و قال تعالي و في انفسكم افٰلتبصرون فاذا عرفتَ بأَي شي ٍء عرفتَ زيداً عرفتَ ّللا سبحانه
اٰلتسمع الي قول الصادق عليه السلم العبودية جوهرة كنهها الربُوبية فما فقد في العبودية وجد في
اصيب في العبودية الحديث  ،فلما تأملنا معرفتنا بزيد وجدنا طريقنا الي
الرُّ بُوبية و ما خفي في الربوبية
َ
معرفته انما هو وجهه الذي نتوجه اليه من صفته و اسمه و اٰلشارة اليه و ٰل سبيل لنا الي غير ذلك من
اٰلحاطة بكنهه و لما طلبنا معرفة خالقنا الذي ٰليمكن ان يعرف من نحو ذاته استرشدناه فارشدنا بناطق
كتابه و ترجمانه الذي ارسله الينا صلي ّللا عليه و آله فقال في كتابه و تلك اٰلمثال نضربها
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ۤ
السماء و اٰلرض يمرون عليها و هم عنها
للناس و مايعقلها اٰل العالمون و كأَين من آية في
معرضون فاخبرنا العالمون الذين يعقلون آيات ّللاِ فقال صلي ّللا عليه و آله اعرفكم بنفسه اعرفكم بربه
نفسنا من حيث هي موجودة
و قال علي عليه السلم َم ْن عَرف نَ ْف َسه فَقَ ْد ع ََرفَ َربَّهُ فلما طلبنا معرفة ِ
ۤقائمة بنفسها لمنقدر علي ذلك اٰل بمعرفة صفتها و اسمها و اٰلشارة اليها ثم نظرنا فاذا الذي عرفناها به
هو اثرها و صفة فعلها و ما ينسب اليها و لما نظرنا في اٰلثر و صفة الفعل و ما ينسب الي الشيء
وجدناه وجه معرفتها الذي يدل بما فيه علي جهة المبدئية فاٰلثر يدل علي مؤثره يعني من التأثير ٰل
مطلقا ً كما تدل الكتابة علي الكاتب من هذه الجهة و لهذا اذا رأيت الكتابة حسنة استدللتَ بذلك علي
استقامة حركة يد فاعلها و ٰلتدل علي جماله او كماله او علمه او تقو ٰيهُ ٰلن اٰلثر انما يدل بما فيه علي
ت و كذا احوال النسب كاٰلشارات و
جهة المبدئية له و كذلك صفة الفعل تدل علي فاعل ٰل علي ذا ٍ
اٰلوضاع و اٰلقترانات و امثال ذلك هذا و نحن قد عرفنا حدوث انفسنا بالفقر و التركيب و التغير و
التحول و غير ذلك من صفات الحدوث فلما طلبنا معرفة انفسنا من حيث هي وجدنا انموذجا ً منقوشا ً

فهوانِيا ً قُدِّر في التوصيف علي قدر التعريف ٰلن النقش يقع علي قدر ال َّر ِّ
ق المنشور المنقوش ففتشنا
حقيقته فاذا هو قول الواصف لنفسه بذلك القول فلما قرأناه عرفناه بانه الوجه الذي يتوجه اليه طالب
المعرفة و رأينا فيه َمرايا قد انتقش فيها وجه الوجود و الغنا و ۤ
ْب ان
البقاء و الدوام السرمدي َو ٰل َري َ
المنتقش وجه و نور و هو قول علي عليه السلم انما تدرك ٰاٰلٰلت انفسها و تشير اٰلدوات الي
ۤ
نظائِرها و قال عليه السلم انا الذي ٰليقع عليه اسم و ٰل صفة و في ٰاٰلية الشريفة و ان اِلَي ربك
ب لنا من
فعر ْفنَا بما ُكتِ َ
المنتهي و قال علي عليه السلم انتهي المخلوق الي مثله و اَ ْلجأَهُ الطَّلَب الي شكله َ
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الجٰل ُل و اٰلكرام و هو اسم المعبود و ظاهر الوجود و
تبارك َو تَ َعالي لهُ َ
ذلك اٰلنموذج صورةَ وج ٍه َ
الوصف
منبع الكرم و الجود َو هُ َو ال َعلِ ُّي ال َع ۪ظي ُم فتَو َّج ْهنَا الي المسمي بهذا اٰلسم الكريم المعني بهذا
ِ
العلي العظيم و هذا سبي ُل معرفتهم يعني بهذا يعرفهم َم ْن عرفهم و من عرفهم بهذا فقد عرف ّللاَ تعالي
ِّ
لصادق عليه السلم و هو المك ِّو ُن و نحن المكان و هو ال ُم ۪ش ۤي ُء و نحن
قوٰل
هو
و
معرفته
من
يمكن
ما
حق
ِ
ۤ
نحن المربوبون و هو المعني و ُ
الشيء و هو الخالق و نحن المخلوقون و هو الرب و ُ
نحن اسماؤهُ و هو
المحت َِجبُ و ُ
نحن ُح ُجبُه الحديث .
ۤ
المكون بكسر الواو و نحن المكان و في النسخة
اقول الذي وجدته في نسخة انيسالسمراء هكذا و هو
ِّ
بضم الميم بمعني المك َّون بفتح الواو و يجوز ان يكون بفتح الميم بمعني المكون بفتح الواو و انما اطلق
عليه ٰلنه محل التكوين او قابل التكوين و يحتمل انه و ُ
نحن الكان بغير ميم قبل الكاف اي الممكن قال
في مجمع البحرين و في الحديث ان ّللا كان اذ ٰل كان اي لميكن شيء من الممكنات فخلق الكانَ اي
الممكن ۤ
الكائن كذا عن بعض الشارحينَ و هذا المقصد الثالث ٰلهل العصمة عليهم السلم و طريق كمل
شيعتهم في الرجعة و لمحمد و آله صلي ّللا عليه و آله حال اخبروا عنه في احاديثهم علي ما رواه كثير
ۤ
علمائنا و هو قول الصادق عليه السلم لنا مع ّللاِ حاٰلت نحن فيها هو و هو ُ
نحن و هو هو و نحْ ن
من
ۤ
ُ
نحن و قول الحجة عليه السلم في دعاء شهر رجب كما تقدم يعرفُكَ بها َمن ع ََرفك ٰل فرق بينك و بينها
ۤ
اٰل انَّهُ ْم عبا ُدكَ و خلقك الدعاء  ،و قد تتحد هذه الحال مع المقام الثالث و قد يتعددان و التع ُّد ُد باٰلعتبار
.
و قوله عليه السلم اَيْضا ً م ْن ارا َد ّللا بدأَ بكم يُراد به من اَرا َد وجْ ه ّللاٰ
َ
َ َ
َ َ َ ِ
َ َ ِ
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ب اليه باٰلعمال الصالحة بَدَأَ بكم يَعْني اَخَذهَا عنكم و سلم اليكم و ف َّوض في ذلك كله اليكم
و التقر َ
ً
ظاهراً بالقول و العمل و باطنا باٰلعتقاد و اٰلعتماد مشفوعة بحبكم و وٰليتكم ٰلن ذلك شرط في قبولها
و تزكيتها و النظر اليها كما دلت عليه اخبارهم و قد ذكرناه مراراً و قوله عليه السلم ايضا ً َم ْن اراد ّللاَ
بدأ بكم يراد به انكم سبيله الي عباده و سبيل عباده اليه فمن سلك الي ّللا من غيركم فكأنما خَ َّر من
الس ۤ
ق فٰليصل الي ّللا و ٰليصعد اليه ْ
من عملِ ۪ه شيء
َّما ِء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في
ٍ
مكان سحي ٍ
ٰلن ّللا لميجعل له طريقا ً موصٰلً اليه غيرهم اَوْ ان مريد ّللا تعالي ٰليقدر علي الوصول الي الممكن له
من القرب اٰل بهم ٰلنهم صلي ّللا عليهم يقوون العباد علي التوصل الي نهايات حظوظهم من خيره
تعالي ٰلنهم جعلهم ّللا اعضاداً لخلقه و اشهاداً و ُمناة و اذواداً و حفظة و رواداً و معني اعضاد يقوون
كل ضعيف و يت ِّم ُمون كل ناقص و يرشدون كل ۤ
ضال حتي يبلغوه كل ما لَهُ من الوجود و اشها ٌد له و
عليه و ُمنَاة يقدرون كل شيء بعمله فيما هو عليه من السعادة و الشقاوة و الغني و الفقر و القوة و
الضعف و غير ذلك باذن ّللا و امره الذي حملهم اياهُ و اذواد يمنعون كل شيء عما ليس له ل َعدم قبولِه

لَهُ و حفظة اي معقبات من مستقبله و ماضيه يحفظونه من امر ّللا و رواد في الخير قادة و دعاة و
ادٰلء و في الشر ۤ
ۤ
سائلون و محاسبون و تاركون و ُمبَ ِّو ُؤنَ كٰلً مسكنه من الجنة او النار او من اراد ّللا
استشفع بكم اوٰلً او قد َمكم اَمام طلبته مقسما ً علي ّللاِ عز و جل بكم ٰلنه تعالي ٰليرد ۤ
سائٰلً اقسم عليه
ۤ
اسماؤهُ التي يُدعَي بها و صفاته التي يعرف بها و نعمه التي يسئل من فاضلها و خز ۤائن
بكم او ٰلنكم
رحمته التي ينفق منها او من اراد ّللا بدأ بكم في اٰلرادة لتعذر ارادة ّللا بدون ارادتكم ٰلنكم جهته و
وجهه الذي يتوجه اليه من اراد ّللا او َم ْن اراد ّللا بدأ بكم
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اي ارادكم ليكون بكم ُمريداً ِهللِ بارادتكم اي بفاضل ارادتكم او وجودكم او كرمكم و جُودكم او بتعليمكم
او بدٰللتِكم و ارشادكم او بقيوميتكم و حفظكم له او من اراد ّللا لزمه ان يريدكم اوٰلً ٰلنكم واسطة بينه
و بين جميع خلقه فاذا اراد ّللا باي معني مما ذكر و غيره فاٰلرادة و المراد من ّللا او هلل او باهلل و
المريد كلها مخلوقة هللِ و هم الواسطة في ذلك كله فٰل بُ َّد ان يبدأَ بالواسطة و اٰل لميكونوا في حال عدم
اسطَةً في كلِّ شي ٍء مراراً فراجع ان توقفتَ في
البد ِء بهم واسطة و قد تقدم بيان كونِه ْم عليهم السلم َو ِ
معني ذلكَ .
و قوله عليه السلم  :و َمن وحده قَبِ َل عنكم
ما ذكره الشارح (ره) في بيان هذه الفقرة اٰل ان الوجه الثالث و هو قوله اوْ ُع ِرفَ التوحيد و غيرهُ من
المعارف من قولكم ٰليجري علي ظاهر اللفظ و انما يصح علي التأويل بمعني ان من عرف التَّوْ ۪حيد و
غيره من المعارف الحقة قد قبل عنكم ما قلتم في بيانه و تعريفه و وصفه و اٰل لميعرف التوحيد فاذا
رأينا اعتقاده صحيحا ً و قوله حقا ً حكمنا بانه قد قبل الحق لما ۤ
جا َءهُ منهم و ذلك لما قام عليه البرهان
َع ْقٰلً و نقٰلً انه ٰليكون عند اح ٍد من الخلق حق اٰل ما كان عنهم ٰل فرق بين اول الخلق و آخرهم فيلزم
كل ذي ح ٍّ
للحق
الحق و قبوله ِم ْن ُم
فيض ما قبِل من الحق و لَوْ لميقبل من المفيض َ
ق قَبُولُه ل َما َعلِ َم من َ
ِ
الح َّ
الحق لزمه انه قبِل عن مفيضه و المتفضِّ ل به و عن َجميع ما هو سبب في كونه اوْ
ق فَا ِ َذا قَبِل َ
لميَ ْقبَ ِل َ
ايصاله و لما ثبت انهم عليهم السلم هم سبب كون كل حق لجميع من سواهم من الخلق و سببُ ايصاله
بل و سبب قبوله فبمثل هذا التوجيه يتجه كٰلمه رحمه ّللا في كونه تفسيراً لقوله عليه السلم و َم ْن وحده
قبل عنكم بل كل وجوهه الستة تحتاج في تطبيقها
َ
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علي ظاهر كٰلمه عليه السلم الي نحو ما وجهنا به الوجه الثالث فان قوله رحمه ّللا في الوجه اٰلول اي
كل من يقول بتوحيد ّللا يقبل عنكم فيه ۤ
لقائل ان يقول كثير ممن يقول بتوحيد ّللا و هو ناصب لهم
العداوة قد جعل ديدنه الرد عليهم فاين قبوله عنهم لكن اذا وجهناه قلنا المراد بالقول بتوحيد ّللا القول
الحق و ٰليحصل ٰلحد من الخلق اٰل بالقبول عنكم ٰلنه اذا لميكن طريق الي الحق اٰل منهم فٰل بد من
القبول منهم او يكون ليس قوله َحقا ً و تعليله (ره) َّ
بان البرهان الدال علي التوحيد دال علي وجوب
ۤ
اٰلنبياء عليهم
معصوم ٰليلزم منه ان من قال بالتوحيد قبِل عنهم فان هذا ٰليلزم في حق
نصب خليف ٍة
ٍ
ۤ
ً
َ
السلم و ٰل اوصيائهم عليهم السلم و ٰل في اح ٍد من المؤمنين ٰلن كل من سواهم ل ْميكن بابا لجميع ما
افَاض ّللاُ من العلوم و المعارف و غيرهما ليصدق عليه ان من وحد ّللاَ قبِل اي لزمه القبول عن ذلِك
الباب و انما ذلك ۤ
خاص بهم عليهم السلم و في الثاني تفسير لمفهوم كٰلمه عليه السلم و هو متجه علي
باب كلِّ شي ٍء و ارادة اللزوم المذكور اٰل انه في الثاني اظهر و
قص ِد اراد ِة كونِهم عليهم السلم َ
في الرابع و هو قوله او نهاية مراتب التوحيد ٰليوصل اليها اٰل بمتابعتكم  ،ان كٰلمه هذا يدل علي ان

كل ما دون النهاية من مراتب التوحيد يمكن الوصول اليها بدون متابعتهم فان اراد المتابعة الظاهرة
امكن ان يقال ٰل بأس به لو ( هذه الكلمة غير واضحة في االصل و تقرأ } او { ايضا )
بعض ممن يقال
اردنا علي ما تفهمه العوام فان اكثر المراتب انما تعرف بعقولهم حتي انا نُقِ َل لنا قول
ٍ
انه من الشيعة انه قال نحن ٰلنحتاج الي اٰلئمة عليهم السلم في المعارف و اٰلعتقادات ٰلنها امور عقلية
و انما نحتاج اليهم في الشرعيات و ان اراد ما في نفس اٰلمر فهو خطأ ٰلن العقول كلها جميع انوار
ۤ
بصائرها من فاضل انوارهم فاذا اردنا ان نعرفك حقيقة عقل زيد قلنا ان العقل الكلي الذي هو
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ۤ
الخٰلئق من ولد و من لميولد فلزيد رأسٌ من العقل يخصه و هو علي
من امر ّللاِ ملك له رؤس بعدد
دماغ زيد
صورته في متعلقه من زيد فاذا تم نمو دماغ زيد مثٰلً ظهر نور ذلك الرأس و اشرق علي
ِ
ۤ
ۤ
فاستضاءةُ
دماغ زيد بذلك النور المشرق من ذلك الرأس المختص به هي عقله فعقل زيد هو استضاءة
ِ
دماغه باشراق نور ذلك الرأس و ذلك الرأس وجه من ذلك الملك و ذلك الملك هو عقلهم عليهم السلم
ۤ
كاستضاءة الجدار المشرقة
فعقلهم الذي هو الملك الكلي الذي هو من امر ّللاِ كالشمس و عقل زيد
ۤ
استضاءة الجدار انما هي عبارة عن اشراق نور الشمس
باشراق نور الشمس علي وجه الجدار فكما ان
علي وجهه فٰل قوام لها اٰل بوجود اٰلشراق كذلك عقل زيد انما هو عبارة عن اشراق وجه ذلك الرأس
من الملك فٰل قوام له اٰل بوجود اشراق ذلك الرأس و اٰلشراق من كل منير ليس اٰل عبارة عن ظهور
المنير بصفته لمن ظهر له و قد دلت اٰلخبار المستفيضة و العقول المستريضة بانوارهم عليهم السلم
علي ان جميع عقول الخلق انما هي ظهورات العقل الكلي و تعلقاته فكيف يستغني الظهور عن الظاهر
و كيف يتحقق للظهور وجود او اظهار لشيء بغير الظاهر و كيف يستغني شيء عن علله اٰلربع حتي
يفرض له تقوم او شيئيةٌ بدونها فاذا عرفت ذلك ظهر لك ان جميع مراتب التوحيد من البداية الي النهايَة
ٰليوصل الي شيء منها لشيء من الخلق اٰل بمتابعتهم و لكن من لميعرف ما هم عليه مما رتبهم ّللا
سبحانه فيه من مراتب امثاله تعالي و افعاله ٰليري ان ا ۤ
ٰلشياء بهم قامت و انهم ِعلَ ُل اكوانِها و اعيانها
جار علي ما ينبغي و في السادس
علي نحو ما اشرنا اليه سابقا ً و في الخامس تفسير للم ْفهوم و هو حسن ٍ
كنز من العلم
من الوجوه التي ذكرها رحمه ّللا ِسرٌّ مستور ان ارا َدهُ فقد تفوق و تعمق و هجم علي ٍ
ٰلينفد ان كان قصده تفصيله و ان عني اجماله فحسن و لكن
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ٰليستخرج الكنز الذي ٰلينفد ٰلن مجمله ينفد و اٰلشارة الي بيان ما ذكرنا علي سبيل اٰلختصار انه قال
عليه السلم و َمن َوحده قبل عنكم و الشارح رحمه ّللا قال او من عرف ّللا حق معرفته فهو يقبل منكم
كل ما تقولونه ٰلنه اذا عرف ّللا حق معرفته فقد عرف جميع الشروط المتوقف عليها حقية المعرفة و
ركن الشروط المذكورة بل كلها معرفتهم في رتبتهم من المقامات و المعاني و اٰلبواب و في وٰليتهم
حفظ و تقدير و ايرا ٍد و َذوْ ٍد و معون ٍة و نصرة و خذٰلن منوطة
من احكام ربوبية و ارشا ٍد و هداية و
ٍ
ٰ
ۤ
ْ
بكل الخلق اجراها العليم الحكيم بهم علي جميع الخٰلئِق و هم صلي ّللا عليهم اذ ذاكَ عباد
مكرمون ٰليسبقونه بالقول و هم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم مما لميفعلوه و ما خلفهم مما فعلوه او
ۤ
ۤ
باعطاء و تمكين و تمكن و حفظ و معونة اٰل
الخٰلئق
بالعكس علي اٰلحتمالَ ْي ِن و ٰليشفعون لشي ٍء من
لمن ارتَضي دينه ممن توٰلهم و تبرأَ من ۤ
اعدائهم و سلم اليهم و لميجد في نفسه شيئا ً مما فعلوه و قالوا
به و اخبروا به عن انفسهم فيما لهم و فيما ٰلتباعهم و فيما علي ۤ
اعدائهم و يسلم تسليما ً و هم من خشيته
مشفقون ۤ
خائفون من ان يروا انفسهم في شيء مما ذكرنا و غيره و من يقل منهم اني ٰاله من دونه فذلك

نجزيه جهنم كذلك نجزي الظَالمين اي و من يقل من ۤ
اعدائهم اني استغني عن الولي الذي جعله ّللا محل
مشيته و لسانَ ارادته في شيء قليل اَوْ كثير من الوجود الكوني اَوْ شرعه و الوجود الشرعي او شرعه
بشخص غيرهم فقَد اشرك باهللِ من
مستغن عنهم بنفسه او
فذلك نَجْ ۪زيه جهنم ٰلن َم ْن وجد في نفسه انه
ٍ
ٍ
ۤ
ۤ
ۤ
حيث ٰليعلم ٰلن ّللا تعالي اَمره باٰلخذ عنهم و التسليم لهم و اَن الراد عليهم راد علي ّللاِ و الراد علي
مشرك و قد اخبر ّللا تعالي عن حكمهم و انهم مشركون حيث يقول و يوم نحْ شرهم جميعا ً ثم نقول
ّللاِ
ِ
ۤ
للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون
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ثم لمتكن فتنتهم اٰل ان قالوا وّللاِ ربنا ماكنا مشركين يعني ماوضعوا اصناما ً ظاهرة يعبدونهم من دون
ّللا و يصلون لهم و ٰلكنهم اتخذوا رجاٰلً من دون ولي ّللا فامروهم بخٰلف ما امر ّللا فاطاعوهم في
خٰلف امر ّللا فعبَدوهم من حيث ٰليعلمون فَرد عليهم سبحانه فقال انظر كيف كذبوا علي انفسهم و
ضل عنهم ما كانوا يفترون  ،و قاٰللصادق عليه السلم حكاية عنهم هيهاتَ فات قوم و ماتوا قبل ان
ُ
حيث ٰليعلمون  ،و ٰليعرف ّللاَ اح ٌد حق معرفته حتي يأتي
يهتدوا و ظنوا انهم آمنوا و اشركوا من
وصفت لك و فس ُ
ُ
رت
بالشروط التي تتوقف عليها المعرفة و هذه الشروط كلها معرفتهم عليهم السلم كما
ٰاٰلية به فاذا ٰكانَ كذلك فكيف ٰليقبل عنهم و هو قد قَبِ َل عنهم ٰلنه قبِل العل َم و المعرفةَ و التوحي َد عنهم و
لو لميقبل لميعلم و لميعرف اذ ٰليكون ٰذلِك من غيرهم .
و قوله عليه السلم َ :و من قصده تَو َّجهَ بِكم
ُ
مر به لما ٰليملكه غيره من خير الدنيا و ٰاٰلخرة ٰلن كل شيء
اي و َم ْن قصده من
حيث القص ِد الذي ا َ
ثواب الدنيا فعند ّللا ثواب
فانما يطلب منه و ٰليوجد عند غيره كما قال في محكم كتابه من كان يريد
َ
الدنيا و ٰاٰلخرة و هذا العند ۤ
ب له
خزائنه في عالمه التي ٰلتنفد  ،توجه بكم اي استشف َع ب ُك ْم ليَ ْست َ۪جي َ
فيستجيبُ له و ٰليرد َمن سألَهُ بكم و ذلك ٰلنهم صلي ّللا عل ْي ِهم في الحقيق ِة هم ۤ
خزا ُ
ب كلها
ئن ال َمطَالِ ِ
ۤ
ٰلنهم خزان ّللا في ارضه و ۤ
قول ّللاِ تَبارك
سمائه ففي
البصائِر عن الثمالي عن ابيجعفر عليه السلم في ِ
ت و َما في اٰلرض اٰل الي ّللا تصير اٰلمور يعني عليا ً انه
و تعالي
صراط ّللا الَّذي لهُ ما في السموا ِ
ِ
ً
ْ
جعل عليا خازنه علي ما في السموات و ما في اٰلرض ِمن شيء و ائتَمنه عليهه  ،اقول ما تفيد العموم
خزائنه و هم ۤ
فكل شيء فعندهم ۤ
خزائنه و عندهم مفاتحه و هم مفاتحه و اما قوله عليه السلم يعني
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عليا ً فيريد اَن معني اٰل الي ّللا تصير اٰلمور انها تصير الي علي عليه السلم و بيان ذلك ان اٰلمور
حادثة مخلوقة و الحادث المخلوق ٰليصل الي القديم و ٰليرجع اليه سبحانه ٰلنه متعال عن كل شيء و
انما المعني ان اٰلمور ترجع و تصير الي امره تعالي و امره تعالي جعله عند وليه فالمصير اليه مصير
الي ّللا و الر ۤاد اليه ۤ
را ٌّد الي ّللا تعالي و قد قال ّللا تعالي ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم و قد دلت
اٰلدلة القاطعة مع اٰلجماع علي ان اياب الخلق اليهم عليهم السلم و حسابهم عليهم فان اٰلخبار متواترةٌ
معني بذلك كما في هذه الزيارة الشريفة و اياب الخلق اليكم و حسابهم عليكم و فصل الخطاب عندكم
فهذا معني قوله عليه السلم في بيان اٰل الي ّللا تصير اٰلمور يعني عليا ً مراده ان ّللا سبحانه بقوله اٰل
الي ّللا اي َاٰل الي علي عليه السلم ٰلن عليا ً عليه السلم جعله ّللا ولي اٰلمور فالرجوع الي ّللا رجوع
اليه ثم انه بين عليه السلم معني قوله يعني عليا ً فقال انه جعل عليا ً خازنه علي ما في السموات و ما في
اٰلرض من شيء و ائتمنه عليه ه  ،و هذا ظاهر ٰلينكره اٰل اهل الغباوة و من طبع ّللا علي قلبه و جعل
علي بصره غشاوة ٰلن هذا اليوم قد انعقد علي معناه اجماع الفرقة المحقة و هو حال متوسطة بين قول

متعال عن الحوادث ٰلتصل اليه و انما
الغالي و قول القالي اما الغالي فيبطل قوله قولنا ان ّللا سبحانه
ٍ
اصطفي من خلقه عباداً معصومين مطهرين مكرمين ٰليسبقونه بالقول و هم بامره يعملون و ول ٰيهم
جميع امور سلطنته علي خلقه و ليس هذا تفويضا ً كما يتوهمه الجاهلون ٰلن التفويض لو قيل بانه جعل
اٰلمور اليهم و رفع يده و هذا كفر و شرك كما تقدم و انما نريد انه جعل اٰلمور اليهم فهم بامره و
هدايته و قدرته يعملون يدبرهم فيما وٰلهم عليه كيف ۤ
شاء ٰليتحركون و ٰليسكنون و ٰليريدون و
ٰليتركون اٰل بقدرته و مشيته و امره في كل
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قال
جزئي جزئي و هم عليهم السلم قد اخبروا بهذا كله في جميع ما ورد عنهم فالمنكر لهذا منكر لهم و ٍ
لهم اٰلتسمع قولهم الحق اجعلوا لنا ربا ً نؤب اليه و قولوا فينا ما شئتم  ،و اما القالي فهو من وضعهم و
ازالهم عن هذه الرتبة التي رتبهم ّللا فيها سبحان ّللا ما اكثر ما اردد هذه المعاني في هذا الشرح و
غيره مما جري به قلمي و نطق به فمي و اٰلغيار ينكرون كأنهم ٰليسمعون بل قلوبهم في غمرة من هذا
و لهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون .
ۤ
و الحاصل لما كانوا عليهم السلم خزانه سبحانه و تعالي في ارضه و سمائه و في جميع عالمه كما قال
ضي و
عليه السلم في خطبته يوم الغدير و يوم الجمعة كما رواه الشيخ في المصباح و قد ذكرته فيما َم َ
اذكره هنا تذكرة لمن يخشي قال في خطبته عليه السلم و اشهد ان محمداً عبده و رسوله استخلصه في
علم منه انفرد عن التشاكل و التماثل من ۤ
القدم علي ۤ
ابناء الجنس و انتجبه آمراً و ناهيا ً
سائر اٰلمم علي ٍ
عنه اَقامه في َس ۤائر عالَ ِم ۪ه في ۤ
اٰلداء مقا َمهُ اِ ْذ كان ٰلتدركه اٰلبصار و هو يدرك اٰلبصار و ٰلتحويه
خواطر اٰلفكار و ٰلتمثله غوامض الظنون في اٰلسرار ٰل اله اٰل هو الملك الجبار  ،اقول تأمل قوله
سائر عالَ ِم ۪ه في ۤ
عليه السلم اقامه في ۤ
اٰلداء مقامه ثم ذكر العلة في ذلك ٰلنه تعالي ٰلتدركه اٰلبصار الخ
 ،فوجب في الحكمة ان يتولي امر الخلق َمن هو من الخلق لتدركه ابصارهم و يفهمون كٰلمه فاقام
اٰلداء اليهم ما ۤ
سائر عالمه تعالي اي في جميع خلقه في ۤ
محمداً صلي ّللا عليه و آله في ۤ
شاء ّللا تعالي ان
يؤديه اليهم مقا َمهُ ثم انه عليه السلم ذكر بعد هذا الكٰلم آلمحمد صلي ّللا عليه و آله فقال و ان ّللا تعالي
اختص لنفسه من بعد نبيه صلي ّللا عليه و آله من بريته ۤ
خاصة عٰلهم بتَعْليتِه و سما بهم الي رتبته و
جعلهم الدعاة
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ۤ
مذروء و
من انشأهم في القدم قبل كل شيء
قرن قرْ ٍن و
زمن زَ ٍ
ٍ
بالحق اليه و اٰلد ٰۤلء باٰلرشاد عليه ل ٍ
ۤ
معترف له بملكة
مبروء انواراً انطقها بتحميده و اله َمها شكره و تمجيده و جعلها الحجج علي كل
ٍ
الخرسات بانواع اللغات بخوعا ً له بانه فاطر اٰلرضين و
الربوبية و سلطان العبودية و استنطق بها
َ
ۤ
امره جعلهم تراجمة مشيتِ ۪ه و السُنَ اِ َرا َدتِ ۪ه عبيداً
السموات و اشهدَهم خل َ
ق خلقِ ۪ه و وٰلهم ما شاء من ِ
َ
ٰليسبقونه بالقول و هم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهُ ْم و ٰليشفعون اٰل لمن ارتضي و هم
من خشيته مشفقون يحكمون باحكامه و يستنون بسنته و يعتمدون حدو َدهُ و يؤ ُّدون فرضه الخطبة  ،و
قوله عليه السلم في القدم يراد بالقدم القدم اٰلمكاني الذي هو اول اٰلمكان الراجح ٰل القدم الذي هو
الوجوب و اٰلزل تعالي ّللا عما سواه علواً كبيراً فتدبر هذه الكلمات من خطبته عليه السلم يظهر لك
ُ
اشرت اليه ٰلني ٰلاقول اٰل بقولهم و لكن بحمد ّللا سبحانه و فضله و فضلهم علموني مرادهم
صحة ما
ۤ
من كٰلمهم و َمن ادعي ما ليس فيه كذبته شواهد اٰلمتحان فلما كانوا خزانه سبحانه في ارضه و سمائه
سائر عالمه كان مصير اٰلمور اليه مصيرها اليهم لما قلنا فهم ۤ
و في ۤ
ۤ
الخٰلئق و
خزائن جميع مطالب

ۤ
نهي نهاه عنه او لمعرفته و
امر َ
مقاصدها فيكون من قصد ّللا في حاج ٍة او باداء ٍ
امرهُ به او اجتناب ٍ
ۤ
اسمائه و كتبه و رسله و حججه عليهم السلم يعني َمن قصد ّللا تعالي في
معرفة ما اراد من صفاته و
ۤ
ۤ
اٰلشياء توجه بهم اي استشفع بهم او سلك في طريقه الي ّللا تعالي طريقهم او جعلهم ادٰلء
شيء من
علي ّللا تعالي اوْ انهم وجهه و اذا قصد ّللا توجه بقلبه و عمله و لسانه بوجهه تعالي و جهته و هم
ۤ
يستضي ُء في طريقه الي ّللا تعالي
وجهه و هم جهته او سلك طريقه و سبيله و هم طريقه و سبيله او
ض ُد وجو ِد القاصد الي ّللا تعالَي او سأل ّللا تعالَي بهم كما هو عادة من عرفهم
بنورهم اوْ انهم َع ُ
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و من لميعرفهم اما من لميعرفهم فانه يتصور كريما ً علي من يملك حاجته فيسأله به فقد يتوهم ان ذلك
الكريم حُجْ زة كريمة علي مالك حاجته فيسأله بها و في الحقيقة ٰليملك حاجة احد من الخلق اٰل ّللا تعالي
و ٰل اكرم عليه من محمد و آله صلي ّللا عليه و آله فاذا سأل ۤ
السائل مالكا ً بكريم عليه فقد عني في
التصور المالك و الكريم عليه و اصاب و قد اخطأ في التصديق حيث جعل المالك زيداً او شجراً و جعل
الكريم عليه الذي يسئله بجاهه عمراً او شيئا ً آخر و ان كان قد اخطأ الطريق لجهله او عناده الذي غطي
نور بصيرته لكن قد يدرك حاجته لمحض عنايته في التصور اٰلجمالي و اما من عرف فانه يخصصهم
ۤ
ُ
سمعت اباعبدّللا عليه السلم يقول
باسمائهم ففي جامعاٰلخبار و اٰلمالي باٰلسناد الي معمر بن راشد قال
النبي صلي ّللا عليه و آله فقام بين يديه يحد النظر اليه فقال يا يهودي حاجتك قال انت
اتي يهوديٌّ
َ
افضل ام موسي بن عمران عليه السلم النبي الذي كلمه ّللا و انزل عليه التورية و العصي و فلق له
البحر و اظله بالغمام فقال له النبي صلي ّللا عليه و آله و سلم انه يكره للعبد ان يزكي نفسه و ٰلكني
ۤ
الخطيئة كانت توبته ان قال اللهم اني اسألك بحق محمد و المحمد لما
اقول ان آدمعليه السلم لما اصاب
غفرتَ لي فغفرها ّللا له و ان نوحا ً لما ركب في السفينة و خاف الغرق قال اللهم اني اسألك بحق محمد
و المحمد لما انجيتني من الغرق فنجاه ّللا منه و ان ابراهيم لما القي في النار قال اللهم اني اسألك بحق
محمد و المحمد لما انجيتني منها فجعلها ّللا عليه برداً و سٰلما ً و ان موسي لما القي عصاه و اوجس
آمنتني فقال ّللا جل جٰلله ٰلتخف انك انت
في نفسه خيفة قال اللهم اني اسألك بحق محمد و المحمد لما ۪
ً
اٰلعلي يا يهودي ان موسي لو ادركني و لمي ُْؤ ِم ْن بي و بنبوتي مانفعه ايمانه شيئا و ٰلنفعته النبوة يا
يهودي
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و من ذريتي المهدي اذا خرج نزل عيسي بن مريم لنصرته فقدمه و صلي خلفه و في قصص
الراوندي باسناده عن الرضا عليه السلم قال لما اشرف نوح (ع) علي الغرق دعا ّللا بحقنا فدفع ّللا عنه
الغرق و لما ُر ِمي ابراهيم عليه السلم في النار دعا ّللا بحقنا فجعل ّللا النار عليه برداً و سٰلما ً و ان
موسي عليه السلم لما ضرب طريقا ً في البحر دعا ّللا بحقنا فجعله يبسا ً و ان عيسي عليه السلم لما اراد
اليهود قتله دعا ّللا بحقنا فنُجي من القتل فرفعه اليه ه  ،و العارفون بهم في معرفتهم علي مراتب
ٰلتتناهي و فيهاقال صلي ّللا عليه و آله و قال الصادق عليه السلم ايضا ً لو يعلم ابوذر ما في قلب سلمن
لقتله او لكفره  ،و ٰليعرفهم كنه معرفتهم اٰل الذي خلقهم و هم يعلمون من ذلك ما علمهم ّللا تعالي َو
ُ
استار كل س ْت ٍر تحته الف معني اثنان منها
كتبت لكَ فوق معرفة الجمهور و هو يدور علي ستة
ال ۪ذي
ٍ
ۤ
ۤ
مذكوران في الكتب و علي السن العلماء و هما الظاهر و الباطن و اثنان منها عند العرفاء و عند اهل
ِ
التصوف و هما ظاهر الظاهر و التأويل و كل ۤ
طائفة تتكلم فيهما علي حسب ما تذهب اليه و
ُ
ُ
نظرت
شافهت او
تعتقد فبعض منهم يصيب الحق و هو يعلم و ما اقل هذا البعض علي ما رأيت ممن

في كتبه و بعض يصيبُ الحق و ٰليعلم و اكثرهم يخطئون و كذلك اصحاب الظاهر و الباطن :
رأيت منهم مقاما ً
ُ
** * ** شرحُه في الكتاب مما يطو ُل
و لكل
يوجدان في السطور و قد يوجدان في الصدور
و اثنان منها و هما باطن الباطن و باطن التأويل فٰليكاد
ِ
مألت منهما كتُبي و ۤ
رسائلي ٰلسيما هذا الشرح و ٰلكني اكني عن ذلك خوفا ً
ُ
سيما باطن الباطن و قد
ي و علي من يسمعه كما قال :
عليه و عل َّ
** * ** و منك و من مكانك و الزما ِن
اخاف عليك من غيري و مني
** * ** الي يوم القيمة ماكفاني
و لو اني جعلتُكَ في عيوني
صفحه 2٥٩
و كم ۤ
سائل يسأل عن ذلك فبعضٌ اسكت عنه و بعض اسوفه و بعض اعطيه من جراب النورة و بعض
اقول له ٰليجوز لك ان تسئل عن هذا :
ۤ
** * ** ب َعميا َء من ليلَي بٰل تَعْيين
مستخبر عن سرِّ ليلَي اجبتُه
و
ٍ
** * ** و ما انا اِ ْن خبرتُهم با َ ۪مي ِن
يقولون خبرنا فانتَ اَمينُها
و يكفيك قول سيد العابدين عليه السلم :
** * ** كي ٰلتري الح َّ
جهل فيَفتَتِنَا
ق ذو
اني ٰلكت ُم من علمي
َ
جواهرهُ
ٍ
الح َسنا
و قد تقدم في هذا ابوحسن
** * ** الي الحسين و اوصي قبله َ
يل لي انتَ ممن يعبُ ُد الوثَنَا
** * **
علم لوْ اَبُو ُح به
و رُبَّ
۪لق َ
جوهر ٍ
ِ
اقبح ما يأتونه َح َسنَا
ٰلستح َّل رجا ٌل مسلمونَ د َ۪مي
و
** * ** يرون َ
َ
فخذها قصيرةً من طويلة .
ۤ
قال عليه السلم  :موالي ٰلاحصي ثنا َءكم و ٰلابل ُغ من المدح كنهكم و من الوصف قدركم و انتم نور
اٰلخيار و هداة اٰلبرار و حجج الجبار
ۤ
ۤ
قال الشارح رحمه ّللا موالي منادي ٰلاحصي ثنا َءكم كما انه ٰليمكن الثناء علي ّللا ٰلنه ٰليمكن لغيرهم
معرفة كماٰلتهم كما روي في اٰلخبار الكثيرة انه قال رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله يا علي ماعرف
ّللاَ اٰل انا و انت و ماعرفني اٰل ّللا و انت و ماعرفَك اٰل ّللا و انا و انتم نور اٰلخيار اي كيف احصي
ۤ
ثناءكم و امدحكم كنه مدحكم و اصف قدركم و الحال انكم نور اٰلخيار اي منورهم و ُمعلِّ ُمهم و هاديهم
ۤ
المٰلئكة المقربين اوْ انتم كالشموس من بينهم
مع انه ٰليمكنني معرفة اٰلخيار من النبيين و المرسلين و
عاج ٌز عن ر ُْؤي ِة الشمس كذلك البصيرة عاجزة عن اِدراك
و ٰليمكن ر ُْؤية الشمس كما ان البصر ِ
مراتبهم و كماٰلتهم و صفاتهم فانهم مرايا كماله تعالي و صفاته تقدس
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ذكره انتهي .
ۤ
َّ
اقول المولي له معان احدها المحب و ثانيها وٰلء اٰلسٰلم كقوله تعالي ذلك بان ّللاَ مولي الذين آمنوا اي
القرب و الدنو و النصرة و الصداقة كما قال تعالي عسي ّللا ان يجعل بينكم و بين الذين عاديتم منهم
التاء و سادسها المعتق بفتح ۤ
مودة  ،و ثالثها المالك و رابعُها العبد و خامسها المعتق بكسر ۤ
التاء و
سابعها الرب و ثامنها الناصر و تاسعها المنعم بكسر العين و عاشرها المنعم عليه و
ۤ
اجراؤه و اما هذه المعاني
حاديعشرها التابع و ثانيعشرها مالك الطاعة و ما سوي هذه ٰليمكن
اٰلثناعشر فبعضها ظاهر و بعضها بتأويل و نشير الي ما سنح عند الكتابة كما هي عادتنا فنقول علي
اٰلول يكون معني موالي اي يا احب ۤائي و ذلك لما جعله ّللا لكم علي كل مسلم و مسلمة من اجر رسالة

جدكم صلي ّللا عليه و آله فقال تعالي قل ٰلاسالكم عليه اجراً اٰل المودة في القربي و المحبة الصادقة
هي كما سمعتَ مما مر عليك من انها هي الطاعة كما امروا و الخدمة بما ارادوا و اٰلستبطان لما
ً
اسروا و اٰلعٰلن بما اظهروا فان صدقهم في المواطن بهذه و امثالها فهم مواليه و هو موليهم حقا و ان
كذبهم فيما عاهدهم عليه في الذر بعدم الموافاة فان عفوا و تسامحوا فهم اهل العفو و التسامح و
اٰل ْغ ۤ
ضاء عن محبيهم و اٰل فلهم اَ ْن يردوه و يحجبوه حتي يتوب الي ّللا تعالي و يخلص في الدعوة و
عليالثاني يكون المعني يا مقربي الي ّللا تعالي و الي ما يحب من طاعته و رضاه و جنته و الي من
يحب اي اليكم يا سادَتي و الي من احبكم بان يحشر معهم و يجمعني معهم في مستق ٍّر من رحمته من
ي علي ۤ
اعدائكم بالغلبة و الحجة و عدم تسلطهم علي
حبكم و وٰليتكم و جواركم في الدارين و يا ناصر َّ
ۤ
غوايتي بتسديدكم و تأييدكم من اٰلنس و الجن و الشياطي ِن و عَلي اعدائي من
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النفس اٰلَمارة بالس ۤو ِء و علي سكانها َو مجاوريها من الشياطين من اٰلنس و الجن و من الدنيا الغرارة
ۤ
الصادة عن طاعة ّللا تعالي و طاعتكم و من الشيطان الغوي
الخداعة بزينتها و تمويهاتها و شهواتها
ۤ
المجته ِد في اضٰللي عن طريق قص ِدكم و ازٰللي عن نهج وٰليتكم بالميل الي اعدائِكم و الي شيء من
باب هدايَتِكم
اعمالهم و اتباعهم و يا مؤلِّف۪ينَ بيني و بين كثير ممن كان عدواً لكم و لي حتي فتحتم عليهم َ
احب ۤائي فيكم بعد ان تبَاغَضْ نا فيكم و اص ِد ۤقائي بعد ان
و حببتم اليهم طريقتكم و سلوك نهجكم حتي كانوا ِ
تعا َديْنا فيكم و انصاري بعد ان تقاطعنا و تخا َذ ْلنا فيكم و علي الثالث يكون المعني يا مالكي طاعتي اي
ان ّللاَ تعالي فرض طاعتكم بفرض طاعته و جعلكم اَوْ لَي بي من نفسي في احوال نفسي و عقلي و مالي
آخرتي و ما خولَني ربي كما قال تعالي انما وليكم ّللا و رسوله و الذين آمنوا فاثبتَ
و ديني و دنياي و ِ
سبحانه لمحمد و علي و اهل بيتهما صلي ّللا عليهما و آلهما ما اثبتَ لنفسه من الوٰلية علي خلقه و
شركهم في سلطانه علي خلقه حتي خصهم بما انفر َد به عن جميع خلقه بان جعل كل ما لَه من خلقه لهم
عليهم السلم و ٰل َشيء مما لَهُ ْم له اٰل بهم يعني انهم عليهم السلم له تعالي و ما سواهم لهم فكل شي ٍء
سواهم فهو له تعالي بهم ٰل بدونهم ٰلن ما سواهم بدونهم ليس شيئا ً يقع عليه التملك و انما جعله ّللا شيئا ً
َ
ً
ُ
بهم فحيث كان شيئا كان هلل بتبعي ِة كونهم ِهللِ تعالي فهم اعضاد الخلق و ابواب الرزق و اسبابُ الرتق و
الفتق اٰل انه ٰليكون لهم عليهم السلم شيء اٰل ما كان هللِ ليصح كونه و ما ليس هلل تعالي فهو باطل و
ِ
ً
ٰليكون الباطل لهم فافهم و قد تقدم هذا المعني سابقا و علي الرابع يكون المعني هو المعني الثاني للثالث
و هو ان معني المالك
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مالك الرق و قد تقدم في اول الشرح اٰلشارة الي هذا و انَّه هل يصح هذا المعني كما تشير اليه
احاديثهم ام ٰل ٰلنه لميسمع ظاهراً عنهم ذلك علي جهة الحقيقة و لميسم احد في زمانهم من شيعتهم بذلك
فٰلتجد فيما سبق و في زمانهم من سمي عبدمحمد و ٰل عبدعلي و ٰل عبدالحسن و ٰل عبدالحسين و
لٰلول ْ
ق شيعتهم في هذه اٰلعصار في جميع اٰلقطار علي استعمال ذلك ْ
اطبَا ُ
من غير انكار و الحجة
عليه السلم بين ظهرانَيْهم و قد تَواردت اٰلخبار عنهم صلي ّللا عليهم بان اٰلرض ٰلتخلو من حج ٍة كيما
ْ
ان زاد المؤمنون ردهم و اِ ْن نقَصُوا اَتمه لهم فان كان هذا تغييراً في الدين و اِتيانا ً بما ليْس منه فيه كان
ۤ
ً
زيادة و نقيصة يجب علي اٰلمام عليه السلم رد الزائد و اتمام الناقص ٰلن التغيير زيادة باطل و نقصان
فر َجهُ و سه َل مخرجه و لميردهم
حق اوْ احدهما و اطباقهم علي ذلك مع وجود حجة ّللا بينهم عجل ّللا َ
علي ذلك دليل الصحة فان قلتَ ان سلمنا رضاه عليه السلم بذلك لمنسلم ارادة الرقية فلعل العبودية يراد

منها عبودية طاع ٍة و اذا قام اٰلحتمال بطل اٰلستدٰلل ُ
قلت انما يبطل اٰلستدٰلل بقيام اٰلحتمال المساوي
الراجح
و اما اٰلحتمال المرجوح فٰليبطل اٰلستدٰلل ٰلن الرجحان امارة الصحة و ٰليعارض المرجو ُح
َ
ابابصير علي ذلك و ذلك
و ذلك ٰلن اٰلصل في اٰلستعمال الحقيقة علي ان الصادق عليه السلم قد اق َّر
ٍ
قليل او كثير فله عندهم حكم حتي ارش الخ ْدش و نصف الجلدة و ثلث
حين اراد ان يبين له ان كل شيء ٍ
ً
ِّ
الجلدة فقال ِلبيبصير ائ َذ ْن لي يريد يحركه او يغمزه باصبعه ليُ َمثل له بان في ذلك اَرْ شا فقال ابوبصير
له (ع) انما انَا لك يعني ٰلتحتاج الي اٰلذن مني فاني مل ُككَ فاق َّرهُ علي ذلك  ،و لو تتبعْتَ اٰلخبار
الواردة عنهم َوجدْتَ ما ُ
قلت لَكَ و منها ما اشار
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ق بع ُد ۤ
نحن ۤ
صنائع ّللاِ و الخل ُ
اميرالمؤمنين عليه السلم اليه في قوله ُ
صنائع لَنا يعني ان الخلق صنعهم
ّللاُ لنا و قد تقدم الكٰلم في هذا فان قلتَ فاذا يجوز لٰلمام ان يبيع الحر علي هذا ٰلنه ملكه ُ
قلت هذا ام ٌر
ۤ
مبني علي ما اَتَوْ ا بِه المكلفين من ظاهر الشريعة و لميأتوهم بجواز بيع الحر و لميظهروا حكما ً خاصا ً
يجري علي العموم ٰلن هذا ٰليجوز شرعا ً و الذي تكلمنا عليه انما هو حكم ۤ
خاص فٰليظهرونه لئٰليكون
عاما ً بخٰلف ما هو عليه في نفس اٰلمر و لو اظهروا الخاص مخصصا ً لوقع اٰلشتباه و عظم ۤ
البٰلء و
وقع من اهل اٰلقرار اٰلنكار اَماسمعتَ ما تقدم في قصة اصحاب ۤ
القائم عليه السلم حين دعاهم ليبايعوه
فانكروا عليه و تركوه حتي ان الصادق عليه السلم قال وّللاِ اني ٰلعرف الكٰلم الذي قاله لهم فيكفرون
به نعم اذا استقر حكمهم عليهم السلم في رجعتهم عرفتَ ما قلنا علي ان اٰلجماع منهم و من شيعتهم
منعقد علي انهم اولي بالخلق من انفسهم و معناه ۤ
عام في كل شيء فان امرك بشي ٍء ما وجب عليك
القبول فان حرم عليك مالك الحٰلل حرم عليك ٰلنه اولي به منك كما هو شأن الموالي مع مماليكهم و ان
امرك بقتل نفسك او ولدك وجب و هكذا في كل شيء و ما ذكره صاحب مجمعالبحرين في تفسير
المولي من انه بمعني مالك الرق و المعتق و المعتق قال و هذه الثٰلثة ساقطة في قول النبي (ص) َم ْن
ُ
كنت موليه فعلي موليه الي ان قال ٰلنه (ص) ٰليملك بيع المسلمين و ٰل عتقهم من رق العبودية الخ
صحيح علي الحكم الشرعي الظاهري في هذه الدار ٰلن اٰلحكام ترد علي جهة العموم فٰلتخصص و لو
خصصت لزم اما تخصيص كل ما هو مخصص في نفس اٰلمر بهم فٰليمكن اٰلنتفاع بافعالهم و
مناف للغرض من الخليفة و الحجة او تخصيص بعض دون
اعمالهم و ٰليقع التأسي بهم في حال و هو
ٍ
بعض و هو ترجيح
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مرجح فملكوا شيعتهم ما امرهم ّللا تعالي بتمليكه علي حسب ما تقتضيه دولة الباطل حتي
من غير
ٍ
يمكنهم ّللا في اٰلرض فيحكمون بالحق الوجودي ٰلرتفاع التقية و ذهاب الموانع فافهم و علي الخامس
يكون المعني انكم الذينَ اَ ْعتَ ْقتُموني من ر ِّ
ق الكفر و الجهالة و الضٰللة و المعاصي و من رق الفقر و
الحاجة و من ر ِّ
ي بتحرير اٰلسٰلم و اٰليمان بكم و علمني بكم ما
ق الضعْف و الخمول َحتَّي انعم ّللاُ عل َّ
لماكن اعلم و هَداني بكم الي ما يرضيه و وفقني لطاعته و طاعتكم و اغناني بكم و َس َّد خَ لتي بكم و
قواني بكم و رفع ذكري بكم و نوهَ باسمي بكم و انكم الَّذين وهبتموني نفسي حتي جعلني ّللا سبحانه بهم
و بحبهم و بوٰليتهم و اتباعهم مؤدِّيا ً لحقه الذي وجب علي له تعالي بخلقه اياي و رزقه لي و حياتي و
وامي و ملكي و مرجعي و السادس يعلم من الخامس و
مماتي و جميع ما انعم به علي و بدئي و قِ ۪
السابع يكون المعني فيه كالثالث يعني بمعني المالك و يكون بمعني المربي و المصلح اي يا ايها الذين
تربونني باذن ّللا في جميع اطوار التكوين و شرعه و في جميع احوال التشريع و كونه و تصلحونني

بتعليمكم و ارشادكم و اعانتكم بفاضل علمكم و رشدكم و عملِكم و الثامن يعلم من الثاني في احد وجوهه
كما تقدم و التاسع و العاشر من الطرفين يعلمان مما تقدم في الثاني و في السابع و بان افضل النعم نعمة
اٰلسٰلم و اٰليمان اي يا من انعم ّللا علي بسببهم بنعمة اٰلسٰلم و اٰليمان او علي الظاهر يا ايها
المنعمون علي بنعمة اٰلسٰلم و اٰليمان كما قال تعالي و اذ تقول للذي انعم ّللاُ عليه و انعمتَ علي ِه بنعمة
اٰلسٰلم و علي معني المفعول اي المنعم عليه اي يا ايها الذين اتم ّللا عليهم نعمته حتي جعلهم مح ۤال
مشيته و اَ ْل ِسنَةَ ارادته و ۤ
خزائن رحمته او
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يا ايها الذين هديهم ّللا باصطناعهم لنفسه الصراطَ المستقي َم صراطَ الذين انعم عليهم يعني صراطهم
حتي وصل فاضل تلك النعم و الهدايات و آثار الرحمة اليه فصح له ان يقول َموالي جمع مولي بمعني
المنعم عليهم و علي الحاديعشر يكون المعني ايها المطيعون هلل التابعون ٰلمره و مشيته و ارادته الذين
اح َد متعلقات آثار
ٰليسبقونه بالقول و هم بامره يعملون و اضاف ظهورهم بهذه الصفات اليه حيث كان َ
ضي الطاع ِة علي و علي
تلك الصفات و علي الثانيعشر يكون المعني يا مالكي طاعتي اي يا مفتر َ
الخٰلئق يا اَوْ ۤ
ۤ
ليائي و يا مالكي اختياري في بَدَواتي في اِعٰلني و اِس َْراري و وجه ذلك ان اٰلختيار
جميع
انما نشأ من ميل الوجود و الماهية بداعي فقرهما الي ما يتممهما من المدد الذي ٰل قوام للممكن اٰل به و
ۤ
اقتضاؤهما و قابليتهما لذلك الم َد ِد فلما كان الوجود يدور علي وجهه من علته علي التوالي
ذلك الميل
ۤ
ت الوجودية الثابتة اٰلصل بما يحبه ّللا سبحانه من
كان مدده الذي به بقاؤه كل ما يحبه ّللا من الخيرا ِ
الخيرات التشريعية في اٰلعتقاد و اٰلقوال و اٰلعمال و لما كانت الماهية تدور علي وجهها من نفس
الوجود من حيث نفسه بدون وجهه من علته علي خٰلف التوالي ٰلنها هي و جميع ما لها بعكس الوجود
و جميع ما له هي و كل شيء منها ضد ۤ
عام لعك ِس ۪ه مثٰلً الوجود ضد الماهية و صفته النور و صفتها
ْ
ْ
رضيت و ان
ب بذلك
غضبت بسبب رضاه و اذا
الظلمة و صفته الخير و صفتها الشر فاذا رضي
غض َ
ِ
ادبرت و ان ادبر اقبلَ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
انبعث قر ْ
َ
تو
اقبل
انبعثت و ان تحرك
ت و ان ق َّر
سكنت و ان سكنَ
تحركت و ان َ
ۤ
ت و ان تركَ فعلَ ْ
فعل تر َك ْ
ت و هكذا كان مددها الذي به بقاؤها عكس مدد الوجود و هو كل ما يكره
ان َ
ّللا سبحانه من الشرور المجتثة اٰلصل بما يكرهه ّللا
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سبحانه من الشرور الصادرة بمخالفة اٰلوامر الشرعية بالترك و النواهي الشرعية بالفعل و ذلك في
اٰلعتقادات و اٰلقوال و اٰلعمال و لما كان اٰلنسان مركبا ً منهما و هو عبارة عنهما منضمين غير
استهٰلك و ٰل متمايزين تمايز انفكاك اٰل ٰباثارهما من اٰلعتقادات و اٰلقوال و اٰلعمال
متمازجي ِْن تما ُز َج
ٍ
َ
اٰلنسان شيء من الخير اٰل بميل الوجود الي ما يجانسه من النور الثابت اٰلصل و
فٰليصدر عن ذلك
ِ
ٰليصدر عنه شيء من الشر اٰل بميل ماهيته الي ما يجانِسُها من الظلمة المجتث ِة اٰلصل و كان ٰليستغني
عن المدد باحدهما لحظة و اذاً لَتَٰل َشي جري له عنهما اٰلختيار ٰلنه اذا مال الوجود بفقره الي شيء
َ
الميٰل ِن صادران عن ذلك اٰلنسان ٰلنه عبارة عنهما فكل
مالَت الماهية بفقرها الي ضد ذلك الشيء و
ۤ
اٰلشياء انما هي ذلك اٰلنسان لميكد يفرق بين الميلين فخلق ّللا له خلقا ً
ميل له و عنه فلما كان كل هذه
ٍ
ۤ
ْ
َ
اختارهم لنفسه و جعلهم محال مشيته و ال ِسنَةَ ارادته لميكن لهم ميل فعلي اٰل من جهة وجودهم الي كل
خير و ان كان لهم ميل امكاني من جهة ماهيتهم الي كل شر و ذلك ٰلن ّللا سبحانه علم منهم في زمان
اعمالهم و امكنتها اَٰليفعلوا اٰل ما يحبه اعانهم فاستولي وجودهم بتأللُ ِئ انواره علي ماهيتهم حتي فنِيَ ْ
ت
اٰلمكان فلذلك جعلهم
ظلمتها و كادت هي ان تفني و تتٰلشي فلميبق لها رسم اٰل للوجود و ٰل فعل اٰل في
ِ

اٰل ِد ٰۤلء اليه و الهادين الي سبيله فهم يميزون للمكلف بين ميْليه و داعييه لئٰليلتبس عليه داعي الخير و
داع الي الخير و بالنهي عن كل داع الي الشر و وجود المكلف ظهور ّللا تعالي
داعي الشر باٰلمر بكل ٍ
بنورهم و شعاعهم عليهم السلم للمكلف و ماهيته قبول ذلك الظهور بمقتضاه و ٰل شك انه اي ذلك القبول
بارشادهم و هداهم هذا في الخير و في الشر قبول ذلك الظهور بخٰلف مقتضاه و ٰل شك انه اي ذلك
القبول بتركهم له و تخليتهم
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له و نفسه المعبر عنه عندهم بال َّذود و الطرد كما قال اميرالمؤمنين عليه السلم ٰلبيالطفيل حين سأله
عن حوض محمد صلي ّللا عليه و آله الذي يسقي منه في الدنيا ام في ٰاٰلخرة قال عليه السلم بل في
اوليائي و اَ ُذو ُد عنه ۤ
الدنيا اوردهُ ۤ
صرح لكَ صحة ما قلنا لك في
اعدائي  ،و قد تقدم فاذا عرفت ما ذكرنا
َ
دواتي في اعٰلني و اِسْراري ،
الوجه الثاني من الثانيعشر من قولنا و يا مالكي اختياري في بَ َ
و قوله عليه السلم ٰ :لاحصي ۤ
ثنا َءكم
الدعاء ٰلاحصي ۤ
ۤ
ثناءك انت كما اثنيتَ
اي ٰلاَ ْق ِدر اَ ْن اُ َعدِّد مما ِدحكم قال في مجمعالبحرين و في حديث
ُ
اجتهدت انتَ كما اثنيتَ علي نفسك هو
علي نفسك اي ٰلاطيقه و ٰلاحصي نعمك و احسانك و ان
اعتراف بالعجز اي ٰلاطيق ان اثني عليك كما تستحقه و تحبه انت كما اثنيتَ علي نفسك بقولك فلل ِه
الحمد رب السموات و ما في كما موصولة او موصوفة انتهي  ،و ظاهره ان احصي بمعني اطيق و
الظاهر ان معناه اع َّد و في القاموس و احصاه ع َّدهُ فيكون المعني ٰلاقدر ان اعد ۤ
الثناء عليكم ٰلنه في كل
ۤ
شيء ۤ
اٰلحياء ليس المراد انه عاجز عما ادركه بل معناه اٰلعتراف
ثناء عليهم و قال الغزالي في
بالقصور عن ادراك كنه جٰلله و علي هذا فيرجع المعني الي ۤ
الثناء علي ّللا تعالي باتم الصفات و
اكملها التي ارتضاها لنفسه و اسْتأثر بها مما هو ٰۤلئق بجٰلله تعالي انتهي  ،و هذا و ان كان له َوجْ هٌ
بمعني اني ٰلاُ ۪حيط بك علما ً و ٰليعلمك غيرك فانت كما قلتَ لكن الظاهر من هذا اللفظ ان المعني فيه انه
ۤ
اذا ذكر بعض ۤ
احصائها و انما
الثناء علي ّللا تعالي بذكر بعض صفاته اعترف بالعجز عن تعدا ِدها و
يعدها و يحصيها هو عز و جل و قوله عليه السلم انت كما اثنيْتَ علي نفسك ٰليَ ُدل علي ارادة الكنه
بقوله انت ٰلن
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الخطاب ٰليعين اٰل بقي ٍد و الكنه ٰليطلبُ بالقيد ٰلنه غير الكنه و يلزم منه التعدد و الكثرة و هو تعالي و
ان كان انما يثني في الظاهر علي نفسه بنحو ما نثني عليه مثل قوله تعالي فلِل ِه الحمد رب السموات و
رب اٰلرض رب العالمين اٰل ان الكٰلم يقع من المتكلم علي حسب علمه و ارادته فيكون قوله ذلك لنفسه
غير قولنا ذلك لنفسه و الي مثل هذا اشار تعالي بقوله في الرد علي من يعارض القرءان حين ت ََحد ٰيهُ ْم
يستجيبوا
فقال فأتوا بعشر س َُو ٍر مثله مفتريات و ادعوا من استطعتم من دون ّللاِ ان كنتم صا ِدقين فا ِ ْن لَ ْم ۪
ت مثل
لكم فاعلَ ُموا انَّما اُ ْن ِز َل بعلم ّللاِ و اَ َّٰل اله اٰل هُ َو يعني فان عجزوا عن اٰل ْتيان
بعشر سور مفتريا ٍ
ٍ
القرءان علي دعويهم بانه مفتري فاعلموا ان الكٰلم يكون بنسبة عقل المتكلم و علمه و لو كان القرءان
نظير له
من عند غير ّللا ٰلمكن اٰل ْتيان بمثله ٰلن كل َمن لكٰلمه نظير فله نظير و لعلمه نظير و َم ْن َٰل
َ
نزل بعلم ّللا و ٰل مثل لعلم ّللاِ و ٰل مثل لكٰلمه و من ٰل مثل
و ٰل لعلمه فٰل نظير لكٰلمه قالفاعلموا انما اُ ِ
لكٰلمه فٰل مثل له فٰل اله اٰل هو فاذا اثني علي نفسه ب َشيء مثل ٰاٰلية المذكورة مثَٰلً فٰليقدر احد من
الخلق ان يثني عليه بمثل ذلك و ان اثني عليه بما تضمنَ ْتهُ ٰاٰلية ٰلن ما سواه ٰليعلم علمه و ٰليريد
ان حصر المعني فيه فقد ْ
ارادَته فكٰلم الغزالي ْ
ان احْ ت َملَه مع عدم منعه من الظاهر فٰل
اخطَأ َ الصَّواب َو ِ

بأس هذا معني ٰلاحصي ۤ
ثنا َءكم في الجملة بقي معني ٰلاحصي باعتبار جهة تعلقه و معني
َ
ۤ
ۤ
ۤ
َّ
ْ
الثناء اما اٰلول فاٰلحصاء في الثنا ِء مثٰلً بالنسبة الي نعمه تعالي من اين اتت و كم توقفَت علي اسباب
تحصي و الي اين تنتهي و لهذا قال تعالي و ان تعدوا نعمة ّللا ٰلتحصوها و لميقل نعم ّللا ليقال
ٰلتكاد
َ
انها كثيرة ٰلتحصي من جهة َع ِّد افرادها و ان كانت هي كذلك و اعظم مما يدخل في اٰلَوْ هام اٰل ان
المراد مباديها و اسبابها و ما سخر
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ۤ
اٰلنتهاء و قد ذكر ذلك
المتجددة و اٰلمكنة المتعددة في اٰلبت ۤداء و
لتلك النعمة من المدبرات في اٰلوقات
َ
سلمن الفارسي رضي ّللا عنه كما في عيوناٰلخبار عن الرضا عليه السلم عن ابيه موسي بن جعفر
عن ابيه الصادق جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عليهم السلم قال دعا سلمن اباذر رحمةُ ّللاِ عليهما
اباذر ِليِّ شي ٍء تقلبُ ٰه َذي ِْن
الي منزله فق َّدم اليه رغيفَيْن فاخذ ابوذرٍّ الرغيفَيْن فقلبَهما فقال سلمن يا
ٍ
ُ
قال ِخ ُ
حيث تقلِّب
ب سلمان من ذلك غَضبا ً شديداً ثم قال َما اجرأك
ناض َجيْن
فغض َ
الر َّ۪غيفَيْن َ
ِ
فت اَ َّٰليكونا ِ
ۤ
ۤ
بز الما ُء الذي تحت العرش و ع ِملَ ْ
ت فيه المٰلئكة حتي القَوْ هُ
هذين الرغيفَيْن فوّللاِ لقد عمل في هذا ال ُخ ِ
الي الريح و عملت فيه الريح حتي القاه الي السحاب و عمل فيه السحابُ حتي امطَرهُ الي اٰلرض و
ت فيه اٰلرض و الخشب و الحديد و ۤ
ۤ
المٰلئكة حتي وضعُوه مواض َعهُ و ع ِملَ ْ
البهائم و
عمل فيه الرع ُد و
الحطب و الملح و ما ٰلاحصيه اكثَر فكيفَ لكَ ان تقوم بهذا الشكر ه  ،فَنبه سلمن رضي ّللا عنه
النار و َ
ۤ
اباذر علي سرٍّ ٰليَعْثر عليه اٰل مثل سلمن و ذلك من قوله تعالي و ان ْ
من شي ٍء اٰل عندنا خزائنُه و
ريب ان الرغيفَيْن شيء و ۤ
خزائنهما عنده في ملكه كل خزانة في محلِّها من
معلوم و ٰل
َر
َ
ٍ
مانُنزله اٰل بقَد ٍ
الوجود يدبرها فيه بامر ّللاِ المل ُ
ك الموكل بها و هو رأس من الملَ ِك الموكل بتلك الرتبة مثٰلً معناهما اي
الرغيفين في الجبروت الذي هو عالم العقول موكل بهما هناك ملك عقلي و هو وجه و رأس من الملك
روح من امر ّللا فلما قال ّللا تعالي للملك الكلي الذي هو
روح القدس و
اٰلكبر المسمي بالعقل الكلي و
ٍ
ِ
ۤ
العقل الكلي ادبر فا َ ْدبَر يعني فتنَزل بصور اٰلشياء في النفس يعني كتب القلم باذن ّللا تعالي في اللوح
فالقلم هو ذلك الملك المسمي بالعقل الكلي و بروح القدس و بروح من امر ّللاِ صلي ّللا علي محمد و آله
و النفس اي الكلية هي اللوح المذكور
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بصور ما كان و ما يكون الي
في اٰلخبار و هو عليون كٰل ان كتاب اٰلبرار لفي عليين فلما تنزل العقل
ِ
يوم القيمة في النفس الكلية اي اللوح نزل بكل صورة من تلك الصور الملك الموكل بها و هو رأسٌ من
الملك اٰلكبر النازل بالكل و هذا رأسٌ منه ۤ
خاص بالرغيفَ ْين نزل بالرغيفَيْن في محلهما من الوجود
النفسي اي في رتبتهما من اللوح حتي سلمهما بيد الملك النفسي الموكل بهما في هذه الرتبة و هكذا في
المواد و في رتبة ال ُمثُل بضم الميم و ۤ
ۤ
الثاء المثلثة و اٰلشباح التي هي اظلة
رتبة الطبيعة و في رتبة
اٰلنوار الجوهرية ثم الي اٰلفٰلك ثم العناصر ثم الي اٰلرض و المواد و قد تقدم بعض البيان لهذا المقام
و ٰليمكن تمام البيان هنا اٰل بالخروج عما نحن بصدده و ٰل ۤفائدة مهمة هنا اٰل مجرد اٰلشارة الي ان
ۤ
اٰلشياء متعددة اٰلوقات و اٰلمكنة و في كل رتبة يدبرها الملك الموكل بها و هو من جنس تلك المرتبة
َ
يأخذان في
وصٰل اليه قطعا نصفَ مساف ِة وجودهما ثم
الي ان يصل الرغيفان مثٰلً الي عند ٰاٰل ِك ِل فاذا
ِ
العود الي ما منه بُ ِدئَا و اول العود كسرهما ثم اٰلكل و القطع باٰلسنان و التنعيم و ارسال ۤ
الماء من تحت
اللسان من النهرين ال ُم َع َّديْن لِبَ ْذرقَ ِة الطعام ثم اٰلزدراد و البَ ْلع ثم الكيلوس و ينقسم اسفله الي الشعر و
اعٰله الي الكيموس ثم الي ۤ
الغذاء المشاكل و الي النطف و اٰلوٰلد و هكذا الي ما ٰل غاية له في اٰلمكان

و هذا نصف المسافة ٰاٰلخر و ٰليمكن ان يحصي العباد مراتب لُقم ٍة واحد ٍة مثٰلً في النزول و الصعود و
ۤ
فخزائن الشيء اطواره في
لهذا افرد سبحانه ذكر النعمة فقال تعالي و ان تعدوا نعمت ّللا ٰلتحصوها
مراتب وجوداته و قد روي عن علي عليه السلم انه قال قال تعالي رفيع الدرجات ذو العرش و في
العرش مثل ما خلق ّللا في البر و البحر و ذلك قوله تعالي و ان من شي ٍء اٰل عندنا ۤ
خزائنُه ه ،
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و العرش له اطٰلقات في الشرع فيجوز ان يراد به في هذا الحديث العرش ال ِع ْلمي او الوجودي و علي
اٰلول ظاهر و علي الثاني يمكن توجيه ما روي في التوحيد عن الباقر عليه السلم عليه و ذلك حين ُسئِل
عن قوله تعالي افعيينا بالخلق اٰلول بل هم في لبس من خلق جديد فقال (ع) تأويل ذلك ان ّللا تعالي اذا
النار جدد ّللا عالما ً غير هذا العالم و
النار
افني هذا الخلق و هذا العالم و سكن اهل الجنة الجنة و اهل
َ
ِ
جدد خلقا ً من غير فحول ٍة و ٰل اناث يعبدونه و يوحدونه و خلق لهم ارضا ً غير هذه اٰلرض تحملهم و
ۤ
ۤ
السماء تظلهم لعلك تري ان ّللا تعالي انما خلق هذا العالم الواحد اَوْ تري ان ّللا لميخلق
سماء غير هذه
ٰۤ
الف آدم انت في آخر تلك العوالم و اولئك
بشراً غيركم بلي وّللاِ لقد خلق ّللا الفالف عالم و الف ِ
ٰاٰلدميين ه .
اقول الفالف عالم و الفالف آدم هذه اشارة الي القوس النزولي فان مراتبه من اول مرتبة من اٰلمكان
سواء اريد بها خصوص العدد المذكور ام مطلق الكثرة و ۤ
الراجح الي عالمنا هذا بهذا المقدار ۤ
سواء اريد
بها ان اٰلجناس الف و تحْ ت كل جنس الف نوع ام ان اٰلنواع الف و تحت كل نوع الف شخص ام ان
اٰلجناس او اٰلنواع الفالف غير انواع كل جنس اوْ افراد كل نوع و الذي في نفسي ان المراد باٰلعداد
علي اي فرض و احتمال ليس خصوص العدد بل كناية عن الكثرة بهذا العدد لمن ٰليحتمل ذكر ما هو
ابتدا ٍء غيره و ٰل ۤ
اكثر منه و اٰل فمقتضي الفيض الذي مأل السرمد بٰل ۤ
انتها ٍء سواه ان الواقع اكثر ٰلن
الذي يجمعه العدد و يحصيه المقدار منقطع و فيض ّللا الصادر عن فعله ٰل من شيء غير متنا ٍه في
فان و منقط ٌع عند خالقه و محدثه ٰل من شيء و ٰل لشي ٍء اٰل ابانةً لقدرته و
اٰلمكان و انما هو متنا ٍه و ٍ
ً
اظهاراً لكرمه و جوده سبحان من خلق كل شيء ٰل من شيء و احاط بهم علما و احصيهم
صفحه 272
ابتداء و ٰل ۤ
عدداً و ٰلتنفر من قولي بٰل ۤ
انتهاء فتتوهم القول بقدم شيء غير ّللا تعالي فان فيضه ٰل غاية
له و ٰل نهاية و هو حادث و ۤ
خزائنه ٰلتفني و هي حادثة مصنوعة و عطاياه ٰلتتناهي و مراتب اٰلعداد
ٰلتتناهي و الجنة و نعيمها ٰلتتناهي بل هذه النار التي تورون مثل نار السراج ٰلتتناهي و لو اجتمع
جميع الخلق ابد ٰاٰلبدين لمتنقص و ٰليتصور فيها نقص و هذه و امثالها من اِلَ ۤ
شياء التي ٰلتتناهي كلها
مخلوقة محدثة ٰل من شيء متناهية عنده منقطعة في علمه فانية عند قدرته و قد احاط بكل شيء علما ً و
قدرة فهو قبل ما ٰليتناهَي بما ٰليتناهَي و بعد ما ٰليتناهي بما ٰليتناهي و انما قلنا ٰلتتناهَي في اٰلمكان
مثل نعيم اهل الجنة و طعامهم و شرابهم ٰليتناهي و ٰل غاية له و ٰل انقطاع ابداً و تألم اهل النار و ما
اعد لهم من انواع العذاب ٰليتناهَي بمعني انها ٰلتنقطع ابداً كلما ذهَب تنعم اوْ تألُّ ٌم اعا َد مثله فهي باقية
ابداً ۤ
ببقاء مدد ّللا سبحانه و فيضه الصادر عن فعله تعالي الذي اقام به كل شيء فاذا سألتَني و قلتَ لي
ان كانت حادثة فهي مسبوقة بالعدم فهي منقطعة ُ
قلت لك العدم ليس شيئا ً يسبق و انما معني كونها
مسبوقة بالعدم ان ما قبلها كان و لمتكن هي فهي في رتب ِة ما قبْلها معدومة فالعبارة الكاملة ان يقال
الحادث هو المسبوق بغيره يعني وجد ما قبله قبل ان يوجد هو ثم ُو ِجد و ان كان معناك و هذا المعني
واحداً في ٰ
المأل اٰل ان في عبارتك توهُّ َم ان العدم شيء و اٰل لميحصل َسبْق و انت ٰلتريد انه شيء

فكيف يسبق الحادث فهذا قوس النزول للمخلوق المشار اليه بقوله تعالي و ان من شيء اٰل ِعندنا خ ۤ
زائنه
و ماننزلُه اٰل بقدر معلوم  ،و قوس الصعود و المرد الي ّللا تعالي كذلك فكيف يمكن ِلحد من الخلق ان
يحصي نعمة من نعم ّللا تعالي في مراتب نزولها و صعودها علي نحو ما اشرنا اليه فافهم ،
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و اعلم ان حديث الباقر عليه السلم يدل علي ان هذا الخلق المجدد بعد استقرار اهل الجنة فيها و اهل
النار فيها لهم قنديل معلق بالعرش غير هذا القنديل و ليسوا من اٰللفالف ٰلنه عليه السلم قال انت في
ٰۤ
ۤ
اولئك كلهم فهم خارجون عنهم و عالمهم خارج
هؤٰلء المجددون بعد
آخر تلك العوالم يعني الفاٰللف و
عن هذه العوالم ٰلن القناديل المعلقة في العرش الف قنديل فعالَ ُمنا هذا بجميع سمواته و ارضيه و ما
فيهن و ما بينهن و ما فوقهن و ما تحتهن في قنديل واح ٍد و هو قنديل ابينا آدم ابي البشر عليه السلم و
هذا العالم المجدد في قنديل آخر غير عالمنا و هو قوله و خلق لهم ارضا ً غير هذه اٰلرض تحملهم و
ۤ
ۤ
السماء تظلهم و الحاصل مما نحن بصد ِد ۪ه ان المكلف يعجز ان يحصي نعمةً واحدةً من
سماء غير هذه
يثني عليه اٰل بما دل عليه من ۤ
نفس ۪ه في تعريفه
الثناء علي ِ
نعم ّللا سبحانه كما نبهناك عليه و ٰليمكن ان َ
اياهم نف َسهُ و ذلك ۤ
الثناء يُحصون طرفه اٰلسفل الذي بايديهم و اما طرفه اِلعلي الذي بيده تعالي
فٰليحصيه اح ٌد غيره و اما يده تعالي التي هي محمد و آله صلي ّللا عليه و آله فتحصي من ذلك ۤ
الثناء
من طرفه اٰلعلي ما ۤ
شا َءهُ تعالي مشيةَ
اكوان و اما ما لميشأْ منه اكوانَهُ و انما َش ۤا َء امكانه فانهم عليهم
ٍ
السلم ٰليُحصونه و ٰليحيطون به علما ً و هو قوله تعالي و ٰليحيطون ب َشي ٍء من علمه اٰل بما ۤ
شاء اي و
ٰليحيطون بشي ٍء من علمه مما امكنه في السرمد و الوجود الراجح من كينونيته التي هي الربوبية ْاذ
مربوب اٰل بما ۤ
شا َء كونَهُ من ذلك فانه تعالي جعلهم عليهم السلم اعضا َد ذلِك كما تقدم مراراً فهم
الفضائل التي هي ۤ
ۤ
ۤ
الثناء في كل شيء حتي نفس المحصي و
اٰلحصاء تعدا ُد الفواضل و
يحيطون به و
ۤ
ۤ
احصا ُؤه لها منها و اذا اَ َردْتَ اَ ْن تعرف شيئا ً من ذلِكَ فتأمل في كٰلم سيدالشهداء عليه السلم
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دعاء عرفة و انا اورده لتعرف ما اشرنا لك قال عليه السلم في ۤ
في ۤ
الثناء علي ّللا تعالي فاي انعمك يا
الهي احصي عدداً او ذكراً ام اي عطاياك اقُوم بها شكراً و هي يا رب اكثر من ان يحصيها ۤ
العادون او
يبلغ علما ً بها الحافظون ثم ما صرفتَ و درأتَ عني اللهم من الضر و الضر ۤاء اكثر مما ظهر لي من
خالص صريح توحيدي و
العافية و السر ۤاء و انا اشهدكَ يا الهي بحقيقة ايماني و َع ْق ِد عزمات يقيني و
ِ
باطن مكنون ضميري و ۤ
عٰلئق مجاري نور بصري و اسارير صفحة جبيني و خرق مسارب نَفَسي و
حذاريف ۤ
ت و اطبقَ ْ
ض َّم ْ
ت عليه شفتاي و حركات لفظ لساني
مادة عرنيني و مسارب صماخ سمعي و ما ُ
ت اضراسي و بلوع ۤ
حبائل بارع عنقي و مساغ مطعمي و مشربي و
و مغرز حنك فمي و فكي و مناب ِ
حُمالة اُ ِّم رأسي و ُج َمل ۤ
حمائل حبل وتيني و ما اشتَ َمل عليه تامو ُر صدري و نياط ِحجاب قلبي و افٰلذ
حواشي كبدي و ما حوته شراشيف اضٰلعي و حقاق مفاصلي و اطراف اناملي و قبض عواملي و
قصبي و عظامي و مخي و عروقي و جميع جوارحي و ما انتسج
دمي و شعري و بشري و
عصبي و َ
َ
َّ
ت اٰلرض مني و نومي و يقظتي و سكوني و حركتي و حركات
علي ذلك ايام رضاعي و ما اقل ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ي شكر واحدة
حاولت و اجتهدت مدي اٰلعصار و اٰلحقاب لو ُع ِّمرتها ان اؤَ ِد َّ
ركوعي و سجودي اَن لو
ُ
اجلْ و لو
ي شكراً آنفا ً جديداً و ثنا ًء
من ان ُع ِمكَ و
طارفا ً ۪
عتيداً َ
ب علَ َّ
مااستطعت ذلك اٰل بمنِّك الموج ِ
ِ
حرصت و ۤ
العادون ِمن اَنا ِمك ان نحصي مدي انعامك سالفةً و آنفةً لماحصرناهُ عدداً و ٰلاحصيناهُ ابداً
ُ
هيهاتَ اَنَّي ذلك و انت المخب ُر عن نفسك في كتابك الناطق و النبأ الصادق و ان تعدوا نعمة ّللا

ۤ
َت ۤ
ٰلتحصوها صدق كتابك اللهم و بلغ ْ
ُ
صلوات ّللاِ عليه من
الدعاء  ،فتدبر ما ضمنه
انبياؤك و رسلك
ت لنعمه تعالي هي نع ُمهُ تعالي فهي تثني عليه بكل ما منها
ُم َعدِّدا ٍ
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و بها و لها و بانفسها و تُ َع ِّد ُد نع َمهُ تعالي و انما يعد كلُّ شي ٍء مٰ ا عن َدهُ من غيره و من نف ِس ۪ه اذ ليس في
اٰلمكان اٰل آثار جوده و كرمه فاثني علي نفسه بها و اثن ْ
بيته
اهل ۪
َت عليه بانفسها و كل ما سوي محم ٍد و ِ
صلي ّللا عليه و آله فمن اشعتِ ِه ْم و اَثَ ِر ُوجُو ِد ِه ْم ْ
فاثني عز و جل عليهم بمن سواهم و اثني علي نفسه
تعالي بهم عليهم السلم َو ب َم ْن ِس َواهم بواسطتهم اي بكونهم ۤ
ثنا ًء عليهم عليهم السلم و َذلكَ ما قالَهُ بَعْضُ
ِ
ب البَ ْس َمل ِة قال و الرحمن صفة هللِ و الر َّ۪حيم صفة للرحمن و كون الرحيم صفةً هللِ انما
النُّ َحا ِة في اعرا ِ
ريب اَ َّن صفة الصِّ فَ ِة صفةٌ و هو الحق عندي و ان كان خٰلفَ المشهور هذا
هو لكونه صفةَ الصف ِة و ٰل
َ
في ظاهر اللغة و اما في باطنها فالمعبود سبحانه هو الحق المتصف باٰللهية و المتصف بالرحمانية و
المتصف بالرحيمية فصفة الرحيم الرحمةُ المكتوبة للمؤمنين و كان بالمؤمنين َر ۪حيما ً اي بشيعتهم (ع)
رحيما ً و صفةُ
الرحمن الرحمةُ التي وسعت كل شيء و هم صلي ّللا عليهم السلم رحمة ّللا التي وس َع ْ
ت
ِ
س بالفضل و وس َع ْ
بالعدل و شيعتهم
ت اهل الباطل من كل جنس
ِ
كل َشيء فوسعت اهل الحق من كل جن ٍ
ۤ
ۤ
فاٰلسماء الثٰلثة في البسمل ِة ُم َسماها هو المعبود بالحق تبارك و تعالي و اٰلسماء ثٰلثة
الرحمة المكتوبة
ۤ
ۤ
اسماؤه اي اسما ُء افعاله يظهر مثاله بها في مراتبها و اضرب لك مثٰلً تعرف به و ان تقدم مكرراً
و هي
ۤ
ۤ
في مواضع متعددة زي ٌد ٌ
ذات واحدة بسيطة ٰل كثرة فيها بوج ٍه و القائم و القاعد و المضطجع اسماؤه اي
ۤ
ۤ
ۤ
اسماء افعاله يظهر بها مثاله و هو القائم و القاعد و المضطجع و هي اي المعاني الفعلية اَ ْس َماء به اي
بالمثال و هو مثال بها ٰلنها بدونه قيام و قعود و اضطجاع و هي اركانه و هي معه ۤقائم و قاعد و
مضطجع فالمسمي واحد و هو زيد و هو آية المعبود بالحق عز و جل ِلولي اٰللباب و ۤ
القائم مثل ّللا
في البسملة فانه اسم و مثال للظاهر باٰللوهية عز و جل
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و القاعد مثل الرحمن فيها فانه اسم و مثال للظاهر بالرحمانية عز و جل و المضطجع مثل الرحيم فيها
فانه اسم و مثال للظا ِهر بالرحيمية عز و جل فمثال زيد ظهر ۤ
ث
بالقائِم في رتبة القيام ٰلنه اسم لمح ِد ِ
ِ
القيام و ظهر بالقاعد في رتبة القعود ٰلنه اسم لمحدث القعود و ظهر بالمضطجع في رتبة اٰلضطجاع
ۤ
فاٰلسماء الثٰلثة اسم ۤاء للظاهر بافعال هذه اٰلحداث الثٰلثة و الظاهر
ٰلنه اسم لمحدث اٰلضطجاع
بافعالها مثال زيد و وجهه و مقامه في كل رتب ٍة بما لها و هذه آيات ّللا في انفس الخلق فاقرأ تلك آيات
ۤ
فالثناء علي ّللا عز و جل ٰليحصيه خلق و انما اثني علي نفسه تعالي بهم و بما
ّللا نتلوهاعليك بالحق
ۤ
لهم فهم ا ۤ
لثناء علي ّللا تعالي و بهم الثناء علي ّللا تعالي و هم المثنون علي ّللا تعالي فاٰلول و الثاني
كما قال عليه السلم في الزيارة الجامعة الصغيرة يسبح ّللا با َ ْس َم ۤائه جميع خلقه و قال تعالي و اِ ْن من
شي ٍء اٰل يسب ُح بحمده ايضا ً و الثاني و الثالث لِ َم ِن المل ُ
ك اليَوْ م ِهللِ الواحد القهار فَاذا كانَ هذا مكانهم من
سواهم يحصي ۤ
ثنا َءهُ ْم قال عليه السلم كما ان ّللا ٰليوصف كذلك النبي صلي ّللا
الوجود فَكيفَ يمكن اَح ٌد َ
عليه و آله ٰليوصف و كما ان النبي صلي ّللا عليه و آله ٰليوصف كذلك المؤمن ٰليوصف ه  ،و
احتمال آخر مطلق المؤمن و اٰلمام عليه
احتمال هو اٰلمام عليه السلم و علي
المراد بالمؤمن هنا علي
ٍ
ٍ
ۤ
السلم هنا اولي في الوصف الجميل من الحقير و الجليل و قوله ٰلاحصي ثناءكم معناه عند من عرفهم
بما عرفوه اي بما وصفوا انفسهم له ان كل من عرف شيئا ً من ذلك فانما ادرك ما ارتسم في مشاعره

من متجلي صفاتهم و ٰليدرك حقيقة ما تجلي له من تلك الصفات ثم ان كل ما سواهم فاعٰله و اكبره و
اوسعه احاطة شيعتهم عليهم السلم و الشيعة انما هم اشعتهم خلقوا من انوارهم و جزء
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الشعاع ٰليسع كل ظهور المنير بكل الشعاع و انما يسع مقداره و مقداره هو ما اوتي و الذي اوتي
الجزء من الشعاع هو رسم بعض صفة ما تجلي به المنير َٰل ُكل الصفة المتجلي بها و ٰل حقيقة المتجلي
بها و ۤ
ثناؤهم عليهم السلم هو كل ما تجلوا به و حقيقته فثبت بالحكم البت و القطع المثبت ان كل ما
الثناء و الثاني حقيقة بعض ما احصاه من ۤ
ثناءهم من هذين الوجهيناٰلول كل ۤ
سواهم ٰليحصي ۤ
ثنائهم
ُ
جمعت لك اجوبة ما يرد عليك من اٰلحتماٰلت في هذه العبارات المكررة .
فافهم فقد
و قوله عليه السلم  :و ٰلابلغ من المدح كنهكم
معطوف علي ما قبله عطف ت ََر ٍّ
ق و هو اٰلنتقال من اٰلقوي الي اٰلضعف كما هو اٰلغلب ٰلنه في سياق
ۤ
ۤ
النفي و هو بيان للوجه الثاني الذي هو عدم ادراك كنه ما ادرك من الثناء اي ٰلاحصي جميع ثنائِكم و
ص ُل الي كن ِه ما احصيته من ۤ
ثنائكم و ممادحكم و قوله (ع) كنهكم اي كنه
ممادحكم و ٰلابلغ اي و ٰلاَ ِ
ۤ
ۤ
ۤ
ثنائِكم و انما كان ادراك كنه الثناء اضْ عف من اٰلحاط ِة بالثناء ٰلن اٰلدراك لكنه ما اَحْ ٰ
صاه اسه ُل في
ۤ
ۤ
مقتض في
اٰلحصاء له قرب من رتبته و هو
اٰلحصاء للكل او في الواقع اما في اٰلول فألن
العادة من
ٍ
ۤ
العادة ٰلدراك الكنه غالبا ً و اما في الثاني فألن بعض ما يحصي من الفضائل الظاهرة التي يُدرك كنهها
ۤ
اٰلحصاء فممتنع لكل من دونهم كما قال تعالي تعلم ما في نفسي و ٰلاعلم ما في نفسك انك انتَ
و اما
ۤ
عٰلم ال ُغيوب اٰل ان هذا اٰلمتناع مبني علي كون اٰلشياء علي ما هي عليه ٰلن ما هو دونهم من حيْث
شاء الي ما ۤ
ثناءهم و اما في مشية ّللا سبحانه فيمكن ان يرفع َمن ۤ
هو دونهم ٰليحصي ۤ
شاء حتي يحصي
ۤ
ثناءهم و اٰلمكان في مشية ّللا ٰليلزم منه الوقوع بل قد يكون باعتبار عدم وقوعه بحكم الممتنع و تسميه
بالممتنع في الحكمة ٰلنه معلوم
صفحه 27٨
معلوم له تعالي فهو ممكن في مشيته مقدور له اٰل المعلوم بذاته الذي هو ذاته فهو معلوم
هلل تعالي و كل
ٍ
له بٰل اعتبار مغايرة و ٰل تعدد حيثية ٰل في نفس اٰلمر و ٰل في الفرض و اٰلحتمال و اٰلمكان
فانه ح نفس العلم و نفس القدرة فٰليمكن فرض القدرة اٰل علي مقدور غير القدرة و لو بالفرض و هو
محال هُنَا  ،و قول المتكلمين ان العلم اعم من القدرة ٰلنه يتعلق بالممكن و الواجب و الممتنع و القدرة
انما تتعلق بالممكن ۤ
خاصة جهل بعموم القدرة و خصوص العلم ٰلن العلم هو القدرة و انما يختلفان و
يتعددان باعتبار المفهوم و اما باعتبار المصداق فهو واحد العلم نفس القدرة في نفس اٰلمر و انما تعددا
ُ
عنوان
و اختلفا باعتبار اختٰلف متعلقهما و جهته من حيث الفهم و اٰلدراك و المفهومان حادثان و هما
اعتبار جل و عٰل فانا ان اردنا العلم القديم فهو ّللاُ سبحانه و ان اردنا
المعني القديم الذي هو واحد بكل
ٍ
مرتبط بشيء ٰلن ذاته تعالي
العلم الحادث المرتبط بالمعلوم فهو المعلوم او صفة المعلوم و اٰلول غير
ٍ
مرتبط بشيء و اٰلول ليس هو المعلوم و ٰل صفة المعلوم ٰلن ذاته تعالي ليس هو المعلوم الحادث
غير
ٍ
و ٰل صفته و اذا قلتَ هو المعلوم القديم وجب اٰلتحاد و امتنع التعدد و الكثرة و لو باعتبار الفرض و
اٰلحتمال و اٰلمكان و الثاني اي العلم الحادث مرتبط بالمعلوم ٰلنه اما نفس المعلوم علي قول او صفته
علي آخر و اذا اردنا القدرة القديمة فهو ّللا سبحانه و اِ ْن اردنا الحادثة فهي المتعلقة بالحادث
و الممتنع ليس شيئا ً فكما ٰليكون مقدوراً ٰليكون معلوما ً ٰلنه لو كان معلوما ً لكان اما نفس العلم فٰليكون
ممتَنِعا ً ٰلن العلم موجود و اما موصوفا ً و العلم صفته علي القول ٰاٰلخر بان العلم صفة المعلوم و يجب

ان يكون علي هذا الممتنع موجوداً ٰلن العلم صفته و هي موجودة و ٰليجوز في العقول ان تكون الصفة
موجودة و الموصوف ممتنع الوجود
صفحه 27٩
فان قلتَ انا نتصور شريك الباري سبحانه و هو معني العلم ُ
قلت هذا غلط فاحش ٰلن المتصور انما هو
شيء موجو ٌد تسمونه باوهامكم شريكَ الباري سبحانه و مصداقه انما هو الٰلت و العزي و هبل و
ۤ
ُ
شركاء فنظرتم بخياٰلتكم في
حيث سموها
امثالها مثٰلً تبعا ً بتفكركم في احوال مت ِخ ۪ذيها اربابا ً لهم
ۤ
احوالهم فانتزع ْ
شركاء عند الرد عليهم و ابطال
َت خياٰلتكم صوراً متخيلةً من احوالهم سميتموها
ضي اوهامكم فانتم
دعوتهم و تلك التي في اوهامكم صور مخلوقة لكم اي ان ّللا سبحانه احدَثها بمقت َ
الذين خلقتموها باوهامكم كما قال تعالي و تخلقون افكا ً  ،و ايضا ً هذه التي في اوهامكم و تزعمون انها
صورة شريك الباري سبحانه هل هي ٌ
ذات ۤقائمة في اوهامكم بنفسها او ظل فان كانت ذاتا ً ۤقائمة بنفسها
فهي موجودة محدثة متحيزة في اوهامكم و ليست ممتنعةً و ان كانت ِظٰلً فالظل انما يوجد اذا كان
الشاخص موجوداً و يلزم ان يكون ذو الظل الذي هو عندكم شري ُ
ك الباري سبحانه موجوداً ٰل انه ممتنع
ت و ٰل
و اذا كان موجوداً لزم تجهيل الواجب تعالي ٰلنه سبحانه قال قل اَتُنَبِّئونَهُ بما ٰليَعْلم في السموا ِ
اٰلرض فنفي علمه تعالي
اٰلرض فاخبر عز و جل بانه ٰليعلم له شريكا ً في السموات و ٰل في
في
ِ
ِ
بشريكه و انتم تقولون انا نعلم لَهُ َش ۪ريكا ً ٰلنكم تقولون انا نتصوره و التصور هو العلم ما لكم كيف
ت و ذلك مستلزم
تحكمون فدعوي عموم العلم القديم و خصوص القدر ِة القَديمة و هما معا ً نفس الذا ِ
ت و ُمغَايرة اح ِدهما ٰلٰلخر و ذلك
ٰلتحادهما موجبة لجعل الشيء الواحد اعم من نفسه اَوْ لمغايرتهما للذا ِ
كفر و شرك نعم لو اريد بتعلق القدرة التعلق الكوني ۤ
خاصةً امكن فرض عموم تعلق العلم بمطلق
المعلومات و خصوص تعلق القدرة بالمقدورات الكونية ٰل بمطلق المقدورات فانها ح مساوية للعلم
صفحه 2٨٠
ٰلن المعلومات منها كونية و منها امكانية و هي بعينها مطلق المقدورات فان منها كونية و منها
شاء حتي يحصي ۤ
شاء الي ما ۤ
امكانية و قولنا قبل و اما في مشية ّللا فيمكن ان يرفع من ۤ
ثناءهم فيه
سؤال يحسن التنبيه عليه ٰلنه من تمام البيان اذ ربما يتنبه الناظر في هذا الكٰلم للشبهة و ٰليتمكن من
الجواب سألني بعض المفكرين هل يمكن ايجاد مثل محمد صلي ّللا عليه و آله و هل يمكن ايجاد
شخص بشري افضل منه و قبله صلي ّللا عليه و آله فاجبتُه بكٰلم مجمل غير مبين يعني يحتاج في
فهمه لمن ينظر فيه الي البيان ُ
قلت قد خلق ّللا سبحانه مثل محمد صلي ّللا عليه و آله و هو علي بن
ابيطالب عليه السلم فانه مثل محمد صلي ّللا عليه و آله و اليه اٰلشارة بتأويل قوله تعالي ما ننسخ من
بخير منها او مثلها ٰ
فاٰليات محمد و آله صلي ّللا عليه و آله فحين مات محمد صلي ّللا
ت
آي ٍة او نُنسها نأ ِ
ٍ
عليه و آله اُتِي ب َعلِ ٍّي و هو مثله و حين ماتَ الحسن العسكري اُتِي بالحجة عليه السلم و هو خير منه ٰلنه
افضل الثمانية علي ما يظهر من رواياتهم فقد خلق ّللا تعالي مثل محمد صلي ّللا عليه و آله و هو علي
عليه السلم ٰلن المثل يصدق بالمساواة في كل شيء تراد في المقام و قد ٰليلتفت الي ما يختص واحد في
نفس ۪ه و ذلك ٰلن الشيء يقال انه خلق علي
نفسه به اذ ٰليلحظ عند المقايَسة و قد يصدق المثل للشيء ِ
ِ
صورته اي علي شكله و مثله يعني علي ما هو عليه و انما قلنا ذلك لما برهن عليه و دل عليه الدليل
العقلي و النقلي ان اول ما فاض من فعل ّللاِ الحقيقة المحمدية و فلك الوٰلية بل هما للمشية كاٰلنكسار
لل َكسْر يعني ٰليتحقق اٰلنكسار اٰل بالكسر و ٰليظهر الكسر في الوجود الكوني اٰل باٰلنكسار فاحدهما

متقو ٌم ٰ
باٰلخر كذلك فعل ّللا كالكسر و الحقيقة المحمدية و فلك الوٰلية كاٰلنكسار و هذا في السرمد و هو
اي الفعل
صفحه 2٨١
المحدث بنفسه و ليس قبله قبل اذ كل قبلية ۤ
ابتدائية فهي حادثة بالفعل فالفعل ٰليوصف بالقبلية الحادثة و
السرمد هو وقت الفعل و اما قوله صلي ّللا عليه و آله اول ما خلق ّللا العقل فالمراد به اول ما خلق ّللا
من الوجود المقيد و هو عالم الجبروت الذي وقته الدهر و الفعل و الحقيقة المحمدية و فلك الوٰلية من
الوجود المطلق و هو الوجود الحادث بنفسه اي خلقه ّللا بنفسه و هو قوله عليه السلم خلق ّللا المشية
ۤ
اٰلشياء بالمشية قال الرضا عليه السلم لعمران الصابي و المشية و اٰلرادة و اٰلبداع
بنفسها ثم خلق
ۤ
اسماؤها ثٰلثة و معناها واحد و قد ثبت بالدليل العقلي َو النقلي ان ما كان سابقا ً في الوجود اٰلصلي فهو
افضل و اشرف فالحقيقة المحمدية افضل من العقل الكلي ٰلنها قبله ٰلنها في السرمد و الوجود المطلق
الراجح و اما العقل فهو في الدهر و الوجود ۤ
الجائز المقيد فاذا عرفتَ هذا ظهر لك ان الحقيقة المحمدية
وراءه امكان و انما ۤ
قد مألت الوجود المطلق الذي ليس ۤ
وراءه وجوب فالحادث الممكن غير الحقيقة
المحمدية َو فلك الوٰلية ليس له مكان هناك اما قبله فليس قبل الوجود الراجح اٰل الوجود الحق
الواجب و امامعه فليس ثَم فراغ لغيره حتي يكون فيه و ٰليدخل فيه اٰل ما كان فوقه و اما بعده فله مكان
تحته و يلزم ان ۤ
الحال فيه انقص ٰلن ما فوقه اعلي منه و افضل فيظهر من هذا التقرير انه ٰليمكن
شخص بشري افضل منه او قبله ٰل في ۤدائرة العقل ٰلن كل ما فيها تحته و هو فوقها و اٰلعلي
ايجاد
ٍ
اشرف و ٰل فيما فوْ قها ٰلن ما فوقها ليس اٰل الحقيقة المحمدية و ليس فوق الحقيقة المحمدية رتبةٌ ل َشي ٍء
يصدر عن مشية ّللا سبحانه فلو فرض وجود شخص هناكَ لميكن اٰل هذا صلي ّللا عليه و آله نعم قد
خلق ّللا سبحانه مثله و افضل منه في ۤدائرة الدعوي و الباطل المسماة ۤ
بدائرة الجهل و معني هذا ان
رؤس الشياطين
صفحه 2٨2
و اهل الضٰللة و اصحاب الكبر و الحسد و الدعوي تميل ماهياتهم المظلمة بما تقتضيه من صفاتها
ۤ
الخبيثة بسبب دواعي فقرها و عدمية اصلها المجت ِّ
اٰلستعٰلء علي
َث الي دعوي تلك الرتب العالية و
اصحابها عليهم السلم فيخلق ّللاُ بمقتضي تلك اٰلوهام المنكوسة الخبيثة امثاٰلً و ص َُوراً قد كتبها قلم
تج ُد انفسها ُمثُٰلً للحقيقة المحمدية و اعلَي منها و افضل
الجهل الكلي بمدد
الخذٰلن في الثري و ما تحته ِ
ِ
ٰ
َ
صنَعُوا
و قبلها و ليس لشي ٍء من ذلِك اصل كما انه سبحانه و تعالي احدث في اوهام المشركين حين َ
ك ٰال ِه الخلق سبحانه فاَحْ د َ
حجراً علي صورة َش ْخص من نَوْ ِع ِه ْم َو قالُوا هذا الهُنا و هو شري ُ
َث ّللا عز و
جل من تلكَ ال َّدعَا َوي و الميوٰلت صوراً و امثاٰلً لما يتوهمونه في اوها ِمه ْم بم ْقتَضاها و هذا معني قولنا
ق ّللاُ سبحانه مثله و افضل منه في ۤدائرة الدعوي و الباطل يعني ان في الوجود الظلماني
قد خل َ
ً
العرضي شيئا يدعيه اصحاب البُع ِد من الخير بانه مثل محمد صلي ّللا عليه و آله و افضل منه و
قبله فان قلت اذا كان باطٰلً فلم اقررتموهم علي تلك التسمية الباطلة ُ
قلت كما قال ّللا سبحانه الشمس و
ُ
حيث قال اصحاب امامي الضٰللة فٰلن شمس هذه اٰلمة و فٰلن قمرها و كما قال تعالي
القمر بحسبان
ۤ
جهل ذق انك انت العزيز الكريم استهزا ًء به ٰلنه كان يقول انا العزيز الكريم فان قلت كيف
في حق ابي ٍ
ً
ً
يجوز اَ ْن يكون ّللا سبحانه يخلق صُورا للباطل تكون سببا ٰلضٰللهم و غوايتهم ُ
قلت انه سبحانه خلق
ۤ
اٰلشياء و اعطي كل ذي ح ٍّ
ق حقه فخلق ال ِمرْ ءاة و جعلها قابلةً ٰلن تحكي ما قابلها فتنطبع فيها صورته
فهو جعلها كذلك فهي بجعله علي حسب قابليتها تقتضي ان تنتقش فيها صورة المقابل و هو سبحانه

ش في المرءاة بكونها
جعل صورة المقابل تَ ْنتقش في المرءاة و هو ينقش الصورة بكونها قابلةً ٰلن تنتقِ َ
قابلة ٰلن تنتقش فيها الصورة فاهللُ عز و جل فعل كل شي ٍء
صفحه 2٨3
بقابليته للفِعْل فاذا قابلت ال ِمرْ ءاة انسانا ً لميتركها بغير نقش صور ٍة و لمينقش فيها صورة طير بل ينقش
فيها صورةَ ٰ
انسان ٰلنه هو المقابل و هو تعالي ينقش الصورة في المرءاة بذي الصورة و لو لمينقش
ۤ
فيها صورة لكان تعالي قد منع عطيته ٰلنه خلق المرءاة دالةً و لو نقش فيها غير صورة المقابل لكان قد
منع عطيته اَيْضا ً و هي حكم المقابلة و لكانت المنقوشة اما صورةً للفعل و اما لغيره و اما ليست صورةً
و الكل باطل فكذلك الخيال و ما يرتسم فيه فان ّللا سبحانه جعله مرءاةً و حكمه حكم المرءاة في كل
شيء و ٰل عجب في ذلك فانه تعالي جعل الرحم عاقداً للنطفة و محٰلً لحرث النسل فاذا وقعت النطفة
الحرام خلق منها ولد الزنا و ٰليجوز في الحكمة ان يمنعه ما اعطاه مما خلقه ٰلجله من كونه عاقِداً
الحٰلل فلو لميخلق بِه النُّ ْ
للنُّ ْ
طفةَ ْالحرام و يخل ُ
ب َو
طفَ ِة
ق به النطفةَ َ
الح َٰلل لَماكان يخلق باٰلَ ْسبَا ِ
ِ
المقتضيات و لوْ كانَ كذلك اتح َد المخلو ُ
ق و ارتفع الثواب و العقاب للزوم الجبر فٰليفعل سبحانه اٰل
ٌ
غلف يعني مانفهم ما تقول ٰلن ّللا سبحانه خلقَنا هكذا فرد ّللاُ عليهم
بالقابلية كما قال تعالي و قالوا قلوبُنا
و قال بَلْ طبع ّللا عليها بكفرهم يعني انما طبع علي قلوبهم بكفرهم و مثال ذلك ايضا ً انه تعالي خلق
ث الذبح فلو
يف ظلما ً فٰل بد ان يجري القد ُر باحدا ِ
الحديد يقطع لمنافع الخلق فاذا ذبح عمر ٌو زيداً بالس ِ
لميحدث الذبح لزم منع عطيته تعالي للحدي ِد بانه يقطع ٰلن القطع من جملة منافع الناس بالحديد التي هي
ُ
اٰلمتنان به و لزم عد ُم تمكن عمر ٍو ِمنَ المعصية و اٰلرادة بدون وقوع المراد ٰلتكفي في
علةُ انزاله و
التمكن ٰل سيما في ه ِذه اٰلمة المرحوم ِة و اذا لميتمكن من المعصية لميصح منه ُوقو ُ
ع الطاعة ٰلن
ف اذا كان قادراً علي تركها فيفعلها مختاراً متم ِّكنا ً من تركها و اذا
الطاعة انما تصح من العب ِد المكل ِ
لميتمكن من تركها لميتمكن منها و اذا لميتمكن منها
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لميحسن تكليفُه لعدم ۤ
الفائدة بدون ذلك و اذا لميحسن تكليفه لميحسن ايجا ُده فكان من شروط اٰليجاد
التمكن من المعصية و ان كان انما وجد للطاعة و التمكن من المعصية انما يكون اذا كان مختاراً و انما
يكون مختاراً اذا خلق بمقتضي قابليته فاذا وقفتَ علي هذه اٰلسرار المكررة في هذه العبارات فهمتَ
قولنا ان ّللاَ سبحانه خلق في ۤدائرة الجهل الكلي و الدعوي المجتثة مثل محمد صلي ّللاُ عليه و آله و
افضل منه و قبله في الرتبة و كل ذلك في اوهام ۤ
ق ٰذلِك المثال الباطل
الجا ِه ۪لين ال ُم َّد ۪عين خل َ
اولئِك َ
بمقتضي اَوْ هَا ِمهم َو َم ْيلِها كما تقدم فَ َعلي ما قررنا ان ما فرضناه من امكان ايجاد َمن يحصي ۤ
ثنا َءهم
َ
ٰ
ً
واقع يعني لميوجد
شخص واح ٍد فهو و ان كان ممكنا لكنه غير
عليهم السلم غيرهم نقول اما ايجاد
ٍ
ٍ
ۤ
س و غير
اصناف و
صو
ٍ
انواع و اجنا ٍ
شخصٌ واح ٌد غيرهم يحصي ثنا َءهُ ْم اما ايجا ُد كثيرين من اشخا ٍ
ٍ
اعيان كلية و جزئية مجردة و ۤ
مادية سرمدية و دهرية و زمانية
معان و
راض
جواهر و ا ْع
ذلك من
َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
ركنية و برزخية فهي ممكنة و واقعة و هي اٰللواح و الكتب و نَعْني بها جميع المكونات غيرهم فانها
ثنائِهم (ع) و ذلك جميعها َٰل بعضٌ منها فان البعض انما يعد ما فيه من ۤ
تحصي جمي َع ۤ
ثنائهم و ذلك الذي
فيه هو اٰلمانة فكل شيء يثني عليهم بما اودعه ّللاُ سبحانه و ائتمنه عليه من جميل صفاتهم و ممادحهم
باسمائه جميع خلقِ ۪ه و مرادنا بجميع ۤ
ۤ
ثنائهم الممادح
ان ّللاَ يأمركم ان تؤدوا اٰلمانات الي اَ ْهلِها يُ َسبِّ ُح ّللا
الصِّ فاتية الغير الذاتية ۤ
سواء كانت فعلية ام نسبية اَ ْم سببية ام غير ذلك يعني كل ما هو غير
الذاتية اما الذاتية فٰليحصيها بعد ّللا سبحانه اٰل هُم عليهم السلم و يمكن ان يراد بالكنه في قوله و ٰلابلغ

ۤ
من المدح كنهكم الكنه الذاتي فيكون المعني ٰلاحصي ۤ
ص ُل
ثناءكم اي ممادحكم و
فضائلكم و ٰلابلغ اي ٰلاَ ِ
او ٰلاحيْط او ٰلادر ُ
ٰلاص ُل الي حقيقتكم او ٰلاحيط بها علما ً اوْ ٰلادر ُكها
ك اي
ِ
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ۤ
ۤ
احصائها من المدح و لميذكر
ئ في طلب معرفة كنهكم و
و من في قوله من المدح
لٰلبتداء اي ابتد ُ
ۤ
ۤ
اٰلنتهاء لعدم الغاية للطالب في مطلوبه و هو علي الوجه اٰلول ظاهر و هو ُكنه مدحكم و ثنائها بتقدير
مضاف و اما علي الوجه الثاني و هو عدم التقدير اي ٰلابلغ من المدح حقيقتكم فيراد من المدح الوصف
ٍ
ۤ
ۤ
ۤ
و التبيين اطلق عليه لعدم ا ْنفكاكه عن الثناء بل ٰل عبارة له اٰل بذكر الثناء و الفضائل فٰل بد منه و ان
لميقصد و يجوز ان تكون من للتبيين و هو علي اٰلول ايضا ً ظاهر اي ٰلابلغ كنه وصفكم و ۤ
ثنائكم الذي
هو المدح و اما علي الثاني فٰليصح اٰل بما ي ُؤل الي اٰلول اٰل علي وج ٍه بعيد من افهام اكثر ۤ
الزائرين و
ان كان كما قال تعالي انهم يرونه بعيداً و نر ٰيه قريبا ً بان يأول كنههم علي معني الصفة العليا هلل سبحانه
الثناء علي ّللا تعالي و الحمد لَهُ اذ ليس ۤ
ان اُ ْعرفَ و هو غاية ۤ
ُ
فاحببت ْ
وراء ذلك
بمعني ان حقيقتهم عال ُم
ْس ِهللِ آية اكبر مني و ٰل نَبأ ٌ اَ ْعظَ ُم مني فحقيقتهم الثناءۤ
شيء في اٰلمكان و هو قول علي عليه السلم لَي َ
ۤ
علي ّللاِ بما اثني به علي نفسه مما ابتد َع من ۤ
ٌ
محدث يتعالي عز و جل عنه و انما هو
الثناء و هذا الثناء
ۤ
الثناء علي نفسه لخلقه ليعرفوه فمحمد و آله صلي ّللا عليه و آله اولي الخلق به فهو لهم علي نحو ما
تقدم في قولنا انه تعالي خلقهم له و خلق ما سواهم لهم و معني انه خلقهم انهم من جهته له وحده تعالي و
من جهة ما سواه خلقهم ٰلنفسهم فهم لديْه عبيد ارق ۤاء ٰليمكن اَ ْن يتحررُوا و من جهة الخلق هم احرا ٌر
ابرار ٰليجري عليهم اٰلسترقاق بل وهبهم انفسهم في خلقه و اخذهم من انفسهم له سبحانه قال تعالي و
لقد آتيناك سبعا ً من المثاني و القرءان العظيم فهو صلي ّللا عليه و آله اول السبع و القرءان العظيم
فافهم و يجوزان يكون من في قوله من المدح بمعني في كما في قوله تعالي
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اروني ماذا خَ لَقوا من اٰلرض اي في اٰلرض و قوله تعالي اذا نودي للصلوة من يوم الجمعة اي في
يوم الجمعة و المعني ٰلابلغ في المدح بان يكون المدح ظرفا ً للبلوغ و اٰلحاطة و اٰلدراك فان اريد
بالمدح ما يتعلق بالقلب من اٰلعتقادات كان ما في الظرف مما به البلوغ و اٰلحاطة و اٰلدراك من عالم
اٰلسرار مما ٰل طريق الي ادراكه اٰل بالفؤاد ٰلن القلب ظرفه فان كانت هذه القرية مدينةً حصينةً تعلق
الناس تَه ْ۪وي اليهم و
الج ْع ُل الرباني و اليه اٰلشارة بقوله تعالي ربنا ليقيموا الصلوة فاجعل افئدةً من
بها َ
ِ
اٰل فبنسبة ما يحصن منها يقيم الصلوة َو بنسبة اقامته الصلوة يحصل البلوغ له و ان اريد بالمدح ما
يتعلق باللسان من اٰلقوال كان ما في الظرف مما به البلوغ و اٰلحاطة و اٰلدراك من عالم اٰلنوار و
هي المعاني الحقة المأثورة عن اهل الحق عليهم السلم من الكتاب و السنة و دليل العقل المؤيد بالكتاب و
دان لَهُ بالصدق فانهما شاهدَا َع ْد ٍل قَد قَبِ َل ّللاُ شهادتهما فاذا ش ِهدَا اَ َجازَ ّللا شهادتهما و ذلك
السنة اي يشهَ ِ
ۤ
ذخائر اليقين و صفايا اٰليمان من كنوز اٰلستقامة كما اشار اليه سبحانه ان ال ۪ذين قالوا ربُّنَا ّللا ثم
استَقا ُموا  ،و اِ ْن اريد بالمدح ما يتعلق باٰلركان من اٰلعمال كان ٰلزم ما في الظَّرْ ف مما به البلوغ و
واح لها و من الهياكل النورانية التي لها
اٰلحاطة و اٰلدراك من عالَ ِم
اٰلشباح من اٰلبدان التي ٰل ارْ َ
ِ
ارواح و هي اٰلظلة و الذر و قد يطلق علي َو َرق ٰاٰلس اَي اٰلرواح و هي مراتب العلوم و ما قبلها
الح ۤقائق الحقة و انما ُ
قلت
مراتب اليقين و اٰليمان و ما قبل مراتب اليقين و اٰليمان مراتب المعارف و َ
هنا ٰلزم ما في الظرف ٰلن اٰلعمال الموافقة ٰلمتثال اٰلمر و اجتناب النهي هي الزراعة الصَّالحة

بالبذر الصالح في اٰلرض الصَّالحة في الفصْ ل الصالح التي تُ ْثمر العلوم المتحققة ثم تثمر بالعلوم
المتحققة اٰليمانَ الثابتَ و اليقينَ ۤ
القار ثم
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الحقة و يجوز ان تكون من لِلتعليل
يث ِم ُر بالعلوم المتحققة و باٰليمان المستقيم و باليقين الثابت المعارفَ َ
و السَّببية و بمعني ۤ
الباء لٰلستعانة مثالهما قوله تعالي و ٰ
تريهم يعرضون عليها خاشعين من الذل
ۤ
استيٰلئِ ۪ه علي جميع
خفي فهي في من ال ُّذل للتعليل و السببية اي ٰلجل الذل و سبَب
طرف
ينظرون من
ٍ
ٍ
طرف خفي لٰلستعان ِة بمعني الباءۤ
مشاعرهم و قواهم حتي خشعوا ينظرون من طرف خَف ٍّي و في من
ٍ
ٍ
ۤ
ضعيف الحركة ٰلستيٰلء ال ُّذل
بطرف
خفي اي
طرف
النظر ِم ْن
ف
ٍ
ٍ
ٍ
اي استعانوا علي التم ُّك ِن من اض َع ِ
ٍّ
ِ
علي ۤ
حواسهم الباطنة و الظاهرة فعلي التعليل و السببية يكون المعني من اجل المدح و بسببِ ۪ه اي من
ۤ
اجل طلب مدحكم بما تستحقونه من الث ۤنا ِء ٰلاَبْلغ كنه ۤ
احصا ِء ممادحكم و
ثنائكم علي تقدير المضاف اي
اٰلحصاء ٰلن كل من سواهم ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
ثناء عليهم و مد ٌح
فضائِلِكم ٰل في
فضائِل ُك ْم يعني ٰلابلغ حقيقةَ مما ِد ِحكم و
لهم و كل شي ٍء انما يحصي نفسه و ما لَهُ من اٰلفعال و النسب و اٰلوضاع و ٰل في المعني ٰلني ٰلاُحيط
اع و علي عدم تقدير
بمعاني كل من سواهم و معاني ما لمن سواهم من اٰلفعال و النسب و اٰلَوْ َ
ض ِ
ۤ
احصاء ٰاٰلثار َو الصفات و عن معاني
ُلوغ
المضاف فبطري ٍ
ق اَوْ لي ٰلن َم ْن يقصر بمبلغ جهده عن ب ِ
ينح ُّ
تستحي ُل
ق اولي و قول بعض الصوفية بان ّللا سبحانه
۪
بعضها َ
ط عن بلوغ الحقيقة و اكتنا ِههَا بطري ٍ
اٰلحاطة بصفاته لعدم تناهيها و اما ذاته فيدركها الواصلون و يتأولون مثل قوله تعالي َم ْن كان يرجو
ت و قوله تعالي فمن كان يرجو ۤ
ۤ
ٰليشرك بعبا َد ِة
لقاء ربه فَليعمل عمٰلً صالحا ً و
لقا َء ّللا فان اَ َج َل ّللا ٰٰل ٍ
ِ
ٌ
هذيان و شرك و كفر ٰلن الصفات ان كانت ذاتية فهي اما مساوية للذات كما في
احداً و غير ذلك
ربه َ
القديم تعالي و اما جزء الذات كالناطق لٰلنسان و الجزء تحت الذات و ان كانت فعلية فهي شأن من
شؤن الذات فكل ما تصدق
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اعتبار فهو ٰليزيد عليها فافهم و علي اٰلستِ ٰعانة يكون المعني ٰلاُحْ صي عد َد ممادحكم
باي
ٍ
عليه الصفة ِ
ۤ
ۤ
فضائِلكم مع استعان َ۪تي علي اٰلحصاء و ادراك معانيها من المدح اي بالمدح يعني مع استعانتي علي
و
ۤ
ُ
َ
ْ
ذلك بما وقفت عليه مما ورد عنكم في بيان فضائِلكم مما عرفتم به َمن ج ِهل قد َركم و مقا َمكم و منزلتكم
ِع ْن َد ّللاِ سبحانه و بما علمني ّللاُ بكم من ۤ
ثنائكم و ِعظَ ِم شأنكم و مع استعانتي ايضا ً بذلك ٰلابلغ معرفة
ُ
ذكرت في
اشعتِكم و لهذا ٰلابلغ بجميع مشاعري مما
اظلَّ ِة ِ
كنهكم اذ لميصل الي من ذلك اٰل جز ٌء من ِ
ۤ
ْ
حملِ ِم ْن في من المدح علي معني في الظرفية و بما اثم َرت في الزراعة الصَّالحة اعني القاء البذر
الصالح في اٰلرض الصالحة في الفصل الصالح علي نحو ما سبق مما اشرنا اليه في التمثيل لما يلزم
المعارف الحق ِة و العلوم القطعية فانها و ان كانت تصل الي بعض اسرارهم لكنها لما كانَتْ
اٰلعمال من
ِ
ُ
َ
َذ ٰواتُهَا من آثار اِ ٰجابَاتِهم لربهم حين اجري فيهم حكم اٰلمتثال فٰليمكن في ذواتِها اٰلدرا ُ
اٰل َحاطة ٰلن
كو ِ
اجل ذلك قال صلي
اٰلدراك انما يمكن للمساوي في الرتبة و لٰلعلي و اما
النازل فٰليدرك الكنه و من ِ
ِ
ّللا عليه و آله يا علي ماعرف ّللاَ اٰل انا و انت و ماعرفني اٰل ّللاُ و انت و ماعرفكَ اٰل ّللاُ و انا ه ،
فلرسول ّللاِ صلي ّللا عليه و آله رتبة في معرفة ّللا تعالي ٰليصل اليها احد من الخلق و علي عليه
ِ
السلم لميصل اليها ٰلنه لميكن مساويا ً له صلي ّللا عليه و آله بل مقامه دونه و تحتَ تلك الرتبة رتبةٌ
يصل اليها علي عليه السلم فيجتمع فيها مع رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و هي مقام ماعرفَ ّللا اٰل انا
و انت نجتمع في معرفة ّللا تعالي في رتبة ٰليصل اليها اٰل انا و انت و هي مقا ُم ماعرفك اٰل ّللا و انا

يعني لعلي عليه السلم رتبة في الوجود الكوني لميشاركه فيها اٰل رسول ّللا عليه و آله السٰلم فصح بما
اختص به
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علي عليه السلم من دون ابنه الحسن عليه السلم او فاطمة عليها السلم علي احد القولين ان يقول
ماعرف ّللاَ اٰل انا و انتَ و ٰلعرفني اٰل ّللا و انت و ٰلعرفك اٰل ّللا و انافاذا صدَق بهذا الحرف الذي
تفرد به عليه السلم انه ٰليعرفك اٰل ّللا و اَنَا صح َّ
ان كل َم ْن ِس َواهُ ْم ٰليعرفهم ٰلن عليا ً عليه السلم زا َد
ف واح ٍد و هم عليهم السلم زادوا علي الخلق معرفةً بما ٰليتناهَي في
بحرْ ٍ
صلَّي ّللا عليْهم معرفةً َ
َعلَيْهم َ
الخلق ،
رتبة
ِ
ۤ
هنا فائدة في اٰلشارة الي الحرف الذي يتفاضلون به و قدر مدته اما الحرْ ف فهو في تقدم الذوات بعضها
علي عليه السلم و علي علي الحسن و الحسن
علي بعض كما تقدم رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله علي ٍّ
القائم و ۤ
علي الحسين و الحسين علي ۤ
القائم علي اٰلئمة الثمانية و هم علي فاطمة علي ما ظهر لي صلي
ّللا عليهم اجمعين فتقدم المتقدم علي المتأخر حرف من العلم َو الوجود الذاتي ف َسبْقه حرف وجودي
ظهر به الحق تعالي فيه ظهوراً لميشاركه المتأخر فهو ۤ
زائِد بما اختص به من العلم باهللِ تعالي و هو
ظهوره به فيه قبل وجود ال ُمتَأخر و هكذا فهذا هو الحرف الذي نشير اليه ٰل انه شيء يرد عليه بعد
تمامه و لميصل الي َمن بعده من اٰلئمة عليهم السلم لقيام الدليل عقٰلً و نقٰلً انه ٰليصل الي سابقهم شيء
اٰل و يجب عليه ان يؤديه الي الٰلحق و هو تأويل قوله تعالي ان ّللا يأمركم ان تؤدوا اٰلمانات الي
اهلها  ،كما في الكافي باسناده الي احمد بن عمر قال سألت الرضا عليه السلم عن قول ّللا عز و جل ان
ّللا يأمركم ان تؤدوا اٰلمانات الي اَ ْهلها قال هم اٰلئمة عليهم السلم من آلمحمد صلي ّللا عليه و آله ان
ُ
سألت
يؤدي اٰلمانة الي َمن بعده و ٰليخص بها غيره و ٰليزويها عنه و عن المعلي بن خنيس قال
اباعبدّللا عليه السلم عن قول ّللا عز و جل ان ّللا يأمركم ان تؤدوا
صفحه 2٩٠
اٰلمانات الي اهلها قال امر ّللا اٰلمام اٰلول ان يدفع الي اٰلمام الذي بعده كل شيء ه  ،الي غير ذلك
فثبت ان اٰلمام اٰلول لو كانت زيادته التي بها يفضل علي من بعده مما يرد عليه بعد تمامه و لمتصل
الي الثاني لكان الثاني ناقصا ً و لكنها كانت رتبة ذاته اذا سبقت في الوجود الكوني و اما قدر مدة ذلك
الحرف فلمنقف علي تصريح خاص عنهم عليهم السلم بذلك و انما ورد عنهم ان بعضهم اعلم من بعض
كما تدل عليه رواية مختصر ۤ
بصائر سعد اٰلشعري للحسن بن سليمن الحلي بسنده الي ايوب بن الحر
عن ابيعبدّللا عليه السلم قال قلنا له اٰلئمة بعضهم اعلم من بعض فقال نعم و علمهم بالحٰلل و الحرام
و تفسير القرءان واحد ه  ،نعم قد يستفاد ذلك من بعض الروايات مثل ما رواه جابر بن عبدّللا في
تفسير قوله تعالي كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر قال قال رسول
ّللا صلي ّللا عليه و آله اول ما خلق ّللا نوري ابتدعه من نوره و اشتقه من جٰلل عظمته فاقبل يطوف
ق منه نور علي فكان
بالقدرة حتي وصل الي جٰلل العظمة في ثمانينالف سنة ثم سجد هلل تعظيما ً ففتَ َ
نوري محيطا ً بالعظمة و نور علي محيطا ً بالقدرة الحديث  ،و هو طويل فان قوله (ص) ثمانينالف سنة
يعني من سني الدنيا يستفاد منه انه مقدار ما سبق به عليا ً صلي ّللا عليهما و آلهما و العظمة مصدر
النبوة و القدرة مصدر الوٰلية فكانت لمحمد صلي ّللا عليه و آله و جعلها لعلي عليه السلم كما يظهر من
اعطيت ۤ
ُ
عط ُ
لواء الحمد و علي
يت ثٰلثا ً و شاركني علي فيها
اٰلخبار و هي كثيرة مثل قوله (ص) اُ ۪
حامله و اعطيت الجنة و النار و علي قسيمها و اعطيت الكوثر و علي ساقيه الحديث  ،و اعلم ان السبق

ۤ
الخٰلئق مختلف في الروايات ففي بعضها
المشار اليه في حق اهل العصمة عليهم السلم بينهم و بين
اربعونالف سنة و في بعضها
صفحه 2٩١
اربعةعشرالف سنة و في بعضها ثمانيةعشر الفا ً و غير ذلك من اٰلختٰلفات المتكثرة و هي محمولة
علي اختٰلف المراتب و المقامات ،
و قوله عليه السلم  :و من الوصف قدركم
مثل ما قبله في المعني ظاهراً و قد يراد من العطف التفسير و البيان و قد يراد منه غير ذلك ٰلن
ۤ
اقتضاء المغايرة فيراد من الوصف ذكر احوال الموصوف و تعدا ُدها او الكشف عن معانيها
اٰلصل فيه
ۤ
سواء تضمنت المدح ام غيره هذا هو المراد من الوصف اٰل ان المقام يقتضي ذكر ما يتضمن المدح و
ۤ
ۤ
ۤ
هؤٰلء صلي ّللا عليهم لما كانوا اول ۤفائض مخترع من الفعل
الفضائل و الفواضل و
الثناء و تعداد
اٰللهي كانوا في اصل تكونهم علي اكمل ما يمكن في باب اٰليجاد و اٰلختراع و من كان كذلك ٰلينفك
ذكره و وصفه عن ۤ
الثناء و المدح ٰلنه علي اي اعتبار فهو منبع الكماٰلت فمن ذكر احوالهم باي اعتبار
فهو يثني عليهم و قولي ۤفائض مخترع لبيان ما هو الواقع ٰل ان ۤ
الفائض منه مخترع و منه غير مخترع
ظهوره
اِ ْذ لَيْس شي ٌء كا ِمن فيظهر و انما يظهر ما هو مخترع لميكن قبل اٰلختراع شيئا ً و معني
ِ
صف مبلغكم
الو
ِ
ُوجو ُده و القدر هو َمبلغ الشيء و ال ِعظم و قياس الشيء بالشيء و المراد اني ٰلابل ُغ من َ
من الوجود الكوني و قربكم من المبدأ و ٰل ِعظمكم في الواقع و ٰل نسبتكم من الخلق و الكٰلم في ِمن في
الوصف كالكٰلم في من المدح بجميع ما ذكر هناك فٰل حاجة الي اعادته و كذلك الكٰلم في
قوله من
ِ
قدركم باعتبار مٰلحظة الكنه و الذات و باعتبار تقدير مضاف محذوف و ما يترتب علي ذلك من
المعاني كالكٰلم علي قوله كنهكم كما تقدم ،
و قوله عليه السلم  :و انتم نور اٰلخيار
ۤ
ۤ
اٰلنبياء و الرسل و من يقربُ منهم كاوصيائهم
المراد باٰلخيار علي الظاهر
صفحه 2٩2
من اهل العصمة كما قال تعالي و اذكر عبادنا ابراهيم و اسحق و يعقوب اولي اٰليدي و اٰلبصار انا
اسمعيل و اليس َع و ذاالكفل
اخلصناهم بخالص ٍة ذكري الدار و انهم عندنا لمن المصطفَ ْينَ اٰلخيار و اذكر
َ
و كل من اٰلخيار  ،و يجوز ان يراد باٰلخيار ما هو اعم من اهل العصمة فان اريد اٰلول كان التنوير
ۤ
ۤ
اوصيائهم و بارواحهم و انفسهم لَهُ ْم بغير واسط ٍة و
اٰلنبياء و الرسل و
او ظهورهم عليهم السلم بعقول
ۤ
ۤ
ان طالت المدة بين ذواتهم صلوات ّللا عليهم و بين ظهورهم بعقول اٰلنبياء و الرسل و اوصيائهم و
دهر و بعضُها بغير ذلك اذ ليس بينهم و بين
بارواحهم و انفسهم فقد اشار بعضُ اخبارهم انها الف ٍ
ۤ
عدم
اٰلنبيا ِء و الرسل خلق كما ليس بين المنير و بين الشعاع شيء و ان طالت المسافة بل قد يقال ب ِ
ۤ
اجزاء الشعاع الي المنير ٰليكون بشدة قربه منيراً اي جزءاً من
التناهي في الوجود الكوني ٰلن اقرب
ً
ُ
المنير ابداً فليس بينهما فصْ ل و ٰل وصل ابدا و هذا آية ما اشرنا لك من هذا السر المستور فبما اشرنا
لك من البيان يظهر لك ان فهمتَ المراد انه ٰل واسطة في ذلك و ان اريد الثاني كان التنوير او ظهورهم
عليهم السلم لمن ظهروا لَهُ بما ظهروا به بواسط ٍة او باكثر من ذلك
ثم اعلم ان قوله نور اٰلخيار ظاهره انهم عليهم السلم نفس نور اٰلخيار فان اريد الحقيقة لزم علي هذا
الظاهر الحلول او اٰلت َحاد و يلزم علي الوجهين المساواة و مساواتهم لغيرهم او مساواة غيرهم لهم
لمتصح اذ ليس احد في رتبتهم و في التأويل ورد في تفسير قوله تعالي قالوا و هم فيها يختصمون تاهللِ

ضٰلل مبين اذ نسويكم برب العالمين ان الضمير في فكبكبوا فيها يعود الي بنيامية
ان كنا لفي
ٍ
ً
و الغاوون بنوالعباس كما في تفسير القمي و معلوم انهم ماوضعوا اصناما يعبدونها من دون ّللا و انما
اتخذوا رجاٰلً ائمةً من
صفحه 2٩3
اولياء ّللا الذين امرهم ّللا باٰلئتمام بهم فاطاعوهم في معصية ّللا فقد سوَّوْ ا بهم ۤ
دون ۤ
اولياء ّللا و من
باولياء ّللا غيرهم فقد س َّوي ذلك الغير باهلل رب العالمين ِلن ۤ
ۤ
اولياء ّللا عليهم السلم امرهم امر ّللا
سوي
و نهيهم نهي ّللا و طاعتهم طاعة ّللا و معصيتهم معصية ّللا ٰلنهم ٰليعملون اٰل بامر ّللا و ٰليقولون اٰل
عن ّللا من ان ّللا سبحانه امرهم و نهاهم و امر جميع خلقه بطاعتهم فمن سوي بهم غيرهم فقد سوي
الغير باهلل رب العالمين و انما قال هنا رب العالمين و لميقل باهلل لٰلشارة الي ان محمداً و اهل بيته
عليهم السلم هم ملوك ٰاٰلخرة و مالكوها من ۤ
عطاء ّللا و فضله عليهم كما هم ملوك الدنيا و مالكوها كما
قال تعالي ان اٰلرض يرثها عبادي الصالحون و قال ان اٰلرض هلل يورثها من ۤ
يشاء من عباده و العاقبة
للمتقين و ذلك ٰلن اياب الخلق اليهم و حسابهم عليهم فهم القوام بامر الخلق عن ّللا تعالي فَقال اذ
نسويكم برب العالمين للتنبيه بذكر الربوبية في هذا المقام علي انهم المدبرون ِلحوال الخلق يوم القيمة
كما امرهم ّللا تعالي ٰليسبقونه بالقول و هم بامره يعملون فلو اريد بقوله (ع) نور اٰلخيار الحقيقة لزم
ما ذكر و ما رُوي في قوله تعالي لقد ۤ
انفسكم بمعني ان اٰلَ ْنفُس هم اٰلئمة عليهم السلم
جا َءكم رسو ٌل من ِ
نحو ما نحن بصدده و اذا اريد المجاز كان معناه
ٰلنهم ذوات الذوات كما روي عن علي عليه السلم فمن ِ
ۤ
احد الوجهين اللذين ذكرناهما اما ان المعني انهم المنورون لٰلخيار بمعني ان حقائق اٰلخيار من النبيين
مرايَا تنطبع فيها صور امثالهم فانوار
و المرسلين و اٰلوْ ص ٰي ۤاء و الصالحين مطارح ٰلشع ِة اشراقاتِ ِه ْم و َ
ۤ
ۤ
كاستضاءة وجه الجدار اٰلَ ْي َم ِن و ال ِمرْ ءٰ اة بشعاع الشمس عند
مستض ۤيئة
الخٰلئق من اشعة انوارهم
جميع
۪
ۤ
مقابَلَتِها فانوار حقائقهم ما حكت عن صور تلك اٰلنوار و ما انطب َع ْ
ت فيها من هياكل تلك الشئون و
اٰلَ ْقدار
صفحه 2٩4
فهم بهذا المعني انوار اٰلخيار علي المجاز ٰلن حقيقة نور اٰلخيار انما هي مثال ظهور انوارهم علي
مرايا ذوات الخلق فمعني انتم نور اٰلخيار مثال ظهور انواركم علي مرايا ذوات اٰلخيار نورهم و قد
ق ُ
لت في قصيدة نظمتها في مدح علي و فاطمة و اٰلحدعشر من نسلهما عليهم السلم افضل الصلوة و
ۤ
ازكي السٰلم في ذكر ۤ
اٰلنبياء عليهم السلم بشروا به و ان انوارهم من اشعة انواره
القائم عليه السلم و ان
:
َّ
ُ
ُ
ُ
َ
صلوا
فنو ُرهُ َوحْ يُهُ ُم و وجهُه قبلـــتهُ ْم فحيث صلوْ ا َو َ
ُ
فحيث توجهوا الي وج ِهه عليه السلم و دعوا وصلوا الي ما طلبوا من ربهم و اما قولي فنورُه وحيُهُ ُم
اي
ۤ
فمعناه ان الوحي الذي نزلت عليهم به المٰلئكة من ّللا سبحانه فهو شعاع نوره عليه السلم و ذلك كما في
امر ّللا الذي يكون مع
قوله تعالي و كذلك اوحينا اليك روحا ً من امرنا و المراد به الملك الذي هو من ِ
ۤ
اٰلنبياء و
ماص ِعد قط و هكذا يكون مع جميع
محمد و آله صلي ّللا عليه و آله بكله فانه منذ هبط عليهم
َ
ً
ق ابدا اٰل علي محمد و
الرسل عليهم السلم بوجه من وجوهه و رأس من رؤسه فانه ماهبط علي مخلو ٍ
اهل بيته الطيبين صلي ّللا عليه و عليهم و اما ما كان منه قبلهم عليهم السلم من او ِل ما اكل الباكورةَ
من ۤ
فادبر ثم قال له اقبل فاقبل
حدائقهم الي ان خرجوا فانما هو تنزٰلته حين خلقه ّللا تعالي فقال له ادبر
َ
فاٰلدبار اٰلعظم و اٰلقبال اٰلعز اٰلجل اٰلكرم ما كان بهم صلي ّللا عليهم ماكنتَ تدري ما الكتاب و ٰل

اٰليمان و لكن جعلناه نوراً نهدي به َم ْن ۤ
نشاء من عبادنا اي جعلنا ذلك الروح الذي هو من امرنا نوراً
اي كتابا ً منيراً و هو القرءان نهدي به من ۤ
نشاء من عبادنا و المعني المراد ان الوجود المقيد اول ما
متساوقان في الظهور يعني
ظهر منه في الوجود الكوني معني و لفظ
ِ
صفحه 2٩٥
كل معني فله اسم فهما مبني كل منهما علي صاحبه فالمعني هو الملك المذكور الذي هو القلم بعبارة و
العقل بعبارة و الروح من امر ّللا بعبارة و روح القدس باخري و اللفظ هو القرءان و لهذا وحد الضمير
حيث لفظ نهدي به من ۤ
ۤ
ُ
نشاء
العائد اليه و ثني الصفة فقال فيه من حيث هو معني روحا ً من امرنا و من
ۤ
ۤ
اوصيائهم
اٰلنبياء و الرسل و
من عبادنا فافهم و قولي سابقا ً كان التنوير او ظهورهم عليهم السلم بعقول
ُ
اشرت اليه و اما قولي او ظهورهم عليهم
و باَرْ َواحهم و انفسهم لهم بغير واسط ٍة مرادي منه بالتنوير ما
ۤ
ۤ
ۤ
اٰلنبياء و الرسل و اوصيائهم حقيقتها ظهورهم (ع) بها لهم
اٰلنبياء الخ  ،فالمراد ان عقول
السلم بعقول
و ان شئت قلتَ لها و كذلك ارواحهم و نفوسهم فهي تشهد لهم صلي ّللا عليهم بسر ما اودعوها مما
ۤ
باسمائه و مجدوه
و َع ْته من ظهورهم بها بانهم نور اٰلخيار و هداة اٰلبرار و حجج الجبار ف َسبحوا ّللا
ۤ
بنعمائه و ۤ
آٰلئه و هو تأويل قولهفاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم ،
و قوله (ع)  :و هداة اٰلبرار
لَعل المراد بهم من كان التنوير لهم او الظهور بعقولهم بالواسطة ٰلنه اٰلغلب في اٰلستعمال و قد
يستعمل في المقربين و لكن استعماله في اصحاب اليمين اغلب و اما اٰلخيار فيستعمل في المقربين و
في اصحاب اليمين و لكنهما اذا اريد بواح ٍد منهما المقربين فهو من المش ِّكك ٰلن بين المقربين بعضهم
بعضا ً درجات متفاضلة ٰلتكا ُد تتنَاهَي في مراتب اٰلمكان بمعني ان محمداً و آله صلي ّللا عليه و آله و
ان كانوا من المقربين بينهم و بين من سواهم مراتب ٰليصل اليها احد ممن سواهم ابداً و ان بلغ كل
مبلغ كما ذكرنا سابقا ً من ان النور و ان قرب من المنير غاية القرب ٰليكون من المنير بل هو ابداً نور
من المنير و شعاع منه فمن سواهم ٰليزال مستمداً
صفحه 2٩٦
ضعت لهُ رتبةٌ اعلي من اٰلولي و هكذا بٰل نهاية و ٰل غاية فان اهل
للهداية منهم كل ما وصل رتبةً ُو ِ
الجنة ٰلينتهي نعيمهم و كل استمدادهم ٰلسيما في النعيم اٰلعظم الغير المتناهي الذي هو الرضوان كما
ُ
فاحببت ان اُ ْع َرف و اليه تنتهي النهايات
قال تعالي و رضوان من ّللا اكبر ٰلنه الحجاب اٰلعلي و عال ُم
في اٰلمكان و ٰل نهايةَ له و كل ذلك انما هُ َو بهم و عنهم فهم يدلجُونَ بين يدي المدلج من الخلق و ّللاُ
سبحانه يدلج بين يدي المدلج منهم و ِمن خلقه بهم ،
و قوله عليه السلم  :و حجج الجبار
ً
ً
قد تقدمت اٰلشارة الي معناه و ان له معانِ َي متعددة في كل رتب ٍة من مراتب الوجود بحسبها مثٰل ما
ۤ
ۤ
كاحياء الموتي و نطق الجمادات و
اٰلنبياء و الرسل عليهم السلم و اتوا به من المعجزات
ظهرت علي
الحيوانات العجم و قلب الجمادات حيوانات كعصي موسي و غير ذلك فانها آياتهم و امثالهم و ذلك ما
اشار اليه علي ابن الحسين عليهما السلم كما تقدم في رواية جابر بن يزيد الجعفي في حديث طويل ثم
تٰل عليه السلم قوله تعالي فاليوم ننساهم كما نسوا ۤ
لقاء يومهم هذا و ما كانوا ٰباياتنا يجحدون و هي وّللاِ
آياتنا و هذه احدها و هي وّللاِ وٰليتنا يا جابر الحديث  ،و من المعاني كونهم تراجمة لوحيه الوجودي
الكوني و الوجودي التشريعي كما تقدم فيكون من اٰلول ترجمة اٰلغذية و اٰلمزجة لٰلجسام النامية
بمعني ان ّللا سبحانه خلقهم عليهم السلم علي اكمل وج ٍه يمكن في مقام الخلق في اعتدال اٰلمزجة و

التركيب بحيث ٰليمكن ذلك اٰل في تأليف انوارهم الذاتية و خلق من فواضل تلك اٰلمزجة المعتدلة و
ۤ
الخٰلئق سواهم كل شيء علي حسب قابليته و جعلهم كما ذكرنا سابقا ً علل جميع
التأليفات المتسقة جميع
ۤ
الخٰلئقالعلل الفاعلية لكونهم
صفحه 2٩7
ۤ
محال مشيته و اَ ْل ِسنةَ ارادته و ايدي ايجاده و ابداعه و العلل المادية لكون ۤ
ۤ
اٰلشياء من فاضل
مواد
ۤ
اٰلشياء من فاضل هيئات ذواتهم و حركاتهم
لكون صور
انوارهم و اشعة وجوداتهم و العلل الصورية
ِ
و اقباٰلتهم و ادباراتهم للمؤمن علي نحو التوالي و الموافقة و للكافر علي نحو خٰلف التوالي و علي
اٰلشياء السنة ۤ
ۤ
المخالفة و العلل ۤ
الثناء عليهم قال تعالي و جعل لكم من جلود اٰلنعام بيوتا ً
الغائية لكون
تستخفونها يوم ظعنكم و يوم اقامتكم و من اصوافها و اوبارها و اشعارها اثاثا ً و متاعا ً الي حين فبهم
ۤ
اٰلشياء باختٰلف اجابتها و قبولها
خلق ما خلق و لهم خلق ما خلق و علي مثالهم خلق ما خلق فاختلفت
فمن اختلف و اعوج و ضعف و اسود و التوي و زاد و نقص فمن قابليته و تقصيره و ۤ
سوء اجابته و
ۤ
اصفيائه عليهم السلم و
لميأتهم ربهم سبحانه اٰل باكمل مزاج و احسن تأليف ٰلنه اَ ٰتيهم بفاضل مزاج
شعاع تأليفهم و لكنهم اختلفوا ٰلختٰلف دواعيهم فمن لميستقم لعدم اجابته فمقصر ملوم و الحجة عليه
المزاج المستقيم الذي اتاه ّللاُ به فغيره باختياره و اعلم ان وجوه معني كونهم حجة عليهم السلم كثيرة
ظاهرة و باطنة كما في تأويل قوله تعالي و اسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنةً فالظاهرة معلومة و
ُ
حصها و لكن تعرف
الباطنة ذكرت منها هنا وجهين و فيما تقدم
ذكرت اكثر من ذلك و ان اعددها لماُ ِ
بكٰلمي و ما مث ُ
لت به نوع ذلك فان فهمتَ مرادي و سألتَ الكري َم الجواد سبحانه بنحو لسان استعدادي
اعطاك ما ۤ
شاء فانه الغني الحميد و من الثاني ما عبَّرُوا عنه بهذه اٰلوامر و النواهي و هو في الظاهر
ظاهر ٰليكاد يخفي و في الباطن باطن ٰليكاد يُ ْد َري و اغلبُ ما سوي هذين من معاني حجج الجبار من
ضي .
اٰلول و يُ ْعلَ ُم كثير منها مما َم َ
صفحه 2٩٨
ۤ
َ
الغيث و بكم يمس ُ
السماء ان تَقع علي اٰلرض اٰل
ك
قال عليه السلم بكم فتح ّٰللاُ و بكم يختم و بكم ينزل
باذنه و بكم ينفس الهم و يكشف الضر
قال الشارح المجلسي رحمه ّللا تعالي بكم فتح ّللا اي في جميع الفيوض و الخيرات كما يشعر به
الصلوة او في الخلق فانه اول ما خلق ارواحهم كما في اٰلخبار المتكثرة و تقدم بعضها اوْ لكم خلق ّللا
ۤ
خير يصل الي اح ٍد
الخلق اوْ انتم وسائط الفيوض اٰللهية و بكم يختم كما في الرجعة و المهدي او كل ٍ
فانه بسببكم ٰلنهم ال ِعلةُ ۤ
ت او
الغائية و بكم ينزل الغيث كما ورد في اٰلخبار الكثيرة ٰلنهم المقصود بالذا ِ
السماء ان تقع علي اٰلرض مع حصول اسبابه من اد ۤ
ۤ
ۤ
ِّعاء
بدعائهم كما ورد ايضا ً متواتراً و بكم يمسك
َّ
فوقهن و تنشق اٰلرض و تخر الجبال
الولد و ٰاٰللهة الباطلة كما قال تعالي تكاد السموات يتفطرن من
هداً ان دعَوا للرحمن ولداً اٰل باذنه عند قيام الساعة او غيره ان اراد انتهي .
ق كله
اقول بكم فتح ّللا في كل وجو ٍد بل في كل امكان اما في اٰليجاد فمن حيث كونهم العلَ َل اٰلربع للخَ ْل ِ
علي نحو ما اشرنا اليه في العلة الفاعلية لكون التمشية اليها ٰلتجري علي الظاهر ٰلنه غلو ممنوع منه
و انما يقال في ْال ِعل ِة الفاعلية علي نحو ما ذكرنا سابِقا ً من كون الفاعلية هي المثال المتقوم بالفعل فان
المثال الذي هو اسم الفاعل ۤ
ظهور بمعني ان
كالقائم لزيد هو المشية المتقومة بالحقيقة المحمدية تقوم
ٍ
المثال هو المشية حال تعلقها بالحقيقة المحمدية كما تقول ان السراج هو النار حال تعلقها بالدهن و
اٰلَوْ ليفي التحقيق ان يقال انه الحقيقة المحمدية حال تعلق المشية بها و َربطها بها كما تقول ان السراج

هُ َو الدهن حال تعلق المشية بها المعبر عنه في ٰاٰلية الشريفة آية النور بمس النار في قوله تعالي يكاد
ۤ
يضيء و لو لمتمسسه نار
زيتها
صفحه 2٩٩
المضيء للغير الذي تعلقت به اٰلشعة و توجهَ ْ
ۤ
ت اليه في عبادتها له
و المراد من هذا ان السراج
بافتقارها اليه في تلقي وجوداتِها منه انما هو في الحقيقة ال ُّد ْه ُن الذي تكلس بحرارة النار و يبوستها حتي
ِ
ۤ
بالضياء عن مس النار التي هي الحرارة و اليبوسة فمسُّها هو فِعلُهَا ابرزَ ْتهُ بنفسه ٰل
كان دخانا ً فانف َع َل
ۤ
يضيء و لو لمتمسسه
من ذاتها ٰلنه ليس جزءاً منها و هذا هو الذي اشار اليه تعالي قال يكاد زيتها
ۤ
ۤ
تضيء و لو لمتتعلق بالدهن ٰلن اٰلستنارة انما هي من الدهن و ذلك لشدة صفائه
نا ٌر و لميقل يكاد النار
ۤ
ۤ
ۤ
المضيء بمس النار و هيهنا قال
ٰليضيء اٰل بمس النار فالدهن هو
يضيء لكنه
و بياضه قال يكاد
ۤ
ۤ
ۤ
النار السائرة لما ورائها انما تكون اذا ُعلِفَ ْ
ضيا ً ينفعل
ابنسينا في اٰلشارات اعلم ان استضاءة
ت شيئا ً اَر ِ
ِ
ۤ
ٰ
ت النا ُر هواء و الكثافةُ دخانا ً انتهي  ،فقد ثبت باٰلية الشريفة
بالضوء عنها الي ان قال فاذا طفئت
َ
انفصل ِ
ۤ
ْ
ۤ
وجدت بافاضتِ ۪ه و تحققت بظهوره َو
المضيء الذي تعلقت به اٰلشعة و
الحكماء ان السراج
و كٰلم
ۤ
ۤ
المستضيء بمس النار اي المنفعل بالضياء عنها و هذا الدخان
قَامت باستمدادها منه انَّما هو الدخان
النار و انما هو اجنبي منها و هو ُدهن قد كل َس ْتهُ و جففَ ْتهُ و نعمته حتي يبس و َّ
ۤ
خَف
المستضيء ليس من
ِ
فقرب منها فاستنار بتأثيرها فهو عرش لَها قد استوت عليه بظهور فعلِها فاعطَ ْ
ت كل جز ٍء من اٰلشع ِة
ٌ
صفات لما ظهر بالدهن عليه من تأثير النار بفعلها فيه و المثال هو السراج و السراج
علي قدره فاٰلشعة
ۤ
ۤ
المستضيء بمس النار
المستضيء بمس النار كما تلونا عليك و الحقيقة المحمدية هي الزيت
هو ال ُّد ْهن
ۤ
و الزيت هو الوجود المخترع بالفعل فاستضاءتهُ بهذا اٰلختراع فالحقيقة المحمدية باٰلختراع هو المثال
ۤ
باٰلستضاءة عن
المشار اليه فكما ان السراج الظاهر الذي بينا لك انه في الحقيقة هو الدخان المنفعل
مس النار هو علة وجود اٰلشعة
صفحه 3٠٠
بل ٰل وجود لشيء منها اٰل بكونه صورة ظهور ذلك السراج و هو العلة الفاعلية لتلك اٰلشعة كذلك
الحقيقة المحمدية باٰلختراع اي بكونها محٰلً له هي علة وجود اٰلشعة و هي العلة الفاعلية لها ٰلن
الحقيقة المحمدية بذلك هي اسم الفاعل فهي ۤ
كالقائم بالنسبة الي زيد من حيث هو فاعل القيام و هذا آية
معرفة ذلك للعالِمين بكسر الٰل ِم و قولي هذا اشارة الي ۤقائم و الي السراج و قولي آية معرفة ذلك اشير
به الي قول اميرالمؤمنين صلوات ّللا عليه من عرف نفسه فقد عرف ربه مشيراً الي قوله
تعالي َسنُريهم آياتنا في ٰاٰلفاق و في انفسهم فان ٰاٰليات ۤ
ُ
ذكرت لك في ٰاٰلفاق كالسراج و
الدالة علي ما
۪
ۤ
القائم و الشمس و الكٰلم و اٰلصوات و الصدا من الصوت و الصورة في ال ِمرءاة و غير ذلك و في
اٰلنفس معرفة النفس مجردة عن سبحات الجٰلل بٰل اشارة الي التجريد فهي ٰاٰلية الكبري فهذا مراد لي
ۤ
اٰلشياء و بهم يختم
من قولي هذا بقرينة ذكري آية معرفة ذلك فافهم فيكون المعني بهم فتح ّللا ايجاد
يعني بهم يختم علي فم القلم اٰلعلي فٰلينطق ابداً و اما في الوجود فهم عالم الحمد في قوله الحمد هلل رب
العالمين فانه قد افتتح الخلق بالحمد فقال الحمد هلل الذي خلق السموات و اٰلرض و ختمه بالحمد فقال و
المٰلئكة ۤ
ۤ
حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم و قضي بينهم بالحق و قيل الحمد هلل رب
تري
العالمين هذا دليل اٰلفتتاح في الظاهر باو ِل سورة اٰلنعام و في الباطن باو ِل فاتحة الكتاب ليكون اول
الكتاب التكويني مدلوٰلً ٰلول الكتاب التدويني و لوصفه تعالي عند الحمد برب العالمين لتدل في اٰلفتتاح

و اٰلختتام علي اعتبار اٰليجاد و التَّرْ بيَة و الملك علي اختٰلف احوالها و لهذا قال و قضي بينهم بالح ِّ
ق
و قيل الحمد ِهللِ َربِّ العالَ ۪مينَ فهم عليهم السلم اول الخلق في الكون و البَ ْد ِء و آخر ْ
الخَلق و العود ،
صفحه 3٠١
و ما قيل من اَن او َل ما خلق ّللا العقل فهو و ان كان ظاهره العموم اٰل اَنه مخصوص بالوجود المقيد و
هم عليهم السلم كانوا في الوجود المطلق و قد دلَّ ْ
ت اخبارهم اَن الوجو َد المقيد من زرع حد َۤائِقهم فان
العقل هو القلم و قد ورد انه اول ُغصْ ٍن من شجرة الخل ِد و قال الحسن بن علي العسكري عليه السلم في
ق من ۤ
حدائقنا الباكورة يعني روح القدس هو المذكور
تاريخه قال و رُو ُح القدس في جنان الصاقورة ذا َ
المسمي بالروح من امر ّللا و بالعقل الكلي و بالقَلم و الباكورة هي اول الثمرة يعني ان روح القدس اول
ق ثمرة الوجود الكوني من ۤ
حدائِقنا التي غرسناها في ارض الجرز و اٰلرض الميتة و اليه
َمن ذا َ
ۤ
ت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل
اٰلشارة بقوله تعالي حتي اذا اقلت سحابا ً ثقاٰلً سقناه لبل ٍد مي ٍ
الثمرات كذلك نخرج الموتي لعلكم تذكرون و البلد الطيب يعني مثل قابلية العقل الكلي يخرج نباته باذن
ربه يعني باسمه البديع و هو اكله اول ثمرة الوجود و الذي خبث كقابلية الجهل اٰلول و مظاهره و
ُر ُؤ ِسه فاهلل سبحانه فتح الوجود الكوني فكانوا و لميكن خلق كما مر فيما رواه جابر ابن عبدّللا
اٰلنصاري كما في رياضالجنان قال ُ
قلت يا رسول ّللا اول شي ٍء خلقه ّللا تعالي ما هو فقال نور نبيك يا
ۤ
خير ثم اقامه بين يديه في مقام القرب ما شاء ّللاُ ثم جعله اقساما ً فخلق
جابر خلقه ّللا ثم خلق منه كل ٍ
قسم و اقام القسم الرابع في
العرش من قسم و الكرسي من قسم و حملة العرش و خزنة الكرسي من ٍ
قسم و الجنة من قسم و اقام الرابع
مقام الحب ما ش ۤاء ّللا ثم جعله اقساما ً فخلق القلم من قسم و اللوح من ٍ
ۤ
في مقام الخوف ما ۤ
ۤ
المٰلئكة من جز ٍء و الشمس من جزء و القمر و
اجزاء فخلق
شاء ّللا ثم جعله
ۤ
الرجاء ما ۤ
ۤ
اجزاء فخلق العقل من جزء و العلم
شاء ّللا ثم جعله
الكواكب من جز ٍء و اقام الرابع في مقام
و الحلم من جزء و العصمة و التوفيق
صفحه 3٠2
الحياء ما ۤ
ۤ
شاء ّللا ثم نظر اليه بعين الهيبة فرشح ذلك النور و
من جزء و اقام القسم الرابع في مقام
قطر ْ
ت منه مائة الف و اربعة و عشرون الف قطرة فخلق ّللا من كل قطرة روح نبي و رسول ثم
َ
ۤ
ۤ
ۤ
تنفست اروا ُح اٰلنبياء فخلق ّللا من انفاسها ارواح اٰلولياء و الشهداء و الصالحين انتهي  ،و قد تقدم هذا
الحديث و انما اعدته تسهيٰلً و قد اشتمل علي جهات كثيرة من العلوم خصوصا ً فيما نحن فيه و ٰليمكن
بيان ذلك ٰلستلزامه الطول لكن ٰل بد من قليل يحصل به بعض اٰلشارة منه ان قوله صلي ّللا عليه و آله
ما ۤ
شاء ّللا يراد منه بيان الرتبة و هي دهر من الدهور التي ذكروها عليهم السلم انهم قبل الخلق بالف
دهر و قد يعبر عنه باربعينالف عام او ثمانينالف عام او اربعةعشرالف عام او غير ذلك باختٰلف
ٍ
مقامات التعبير و الخلق الذين هم قبله قد يراد منه ما في الجبروت او الملكوت او الملك او ما بينها من
البرازخ في سلسلة الطول او في سلسلة العرض كما قيل في اٰللفالف عالم ان المراد منها اٰلجْ ناس او
اٰلنواع او اٰلصناف في العوالم الثٰلثة في سلسلة الطول او سلسلة العرض او فيهما و منه ان المراد
ۤ
الرجاء عقل النوع و قد يعبر عن اٰلول بغيب فلك
بالقلم عقل الكل و المراد بالعقل المذكور في مقام
انوار احدها النور
محدد الجهات و عن الثاني بغيب فلك زحل و منه ان العرش مركب من اربعة
ٍ
ۤ
اٰلجزاء سابقة في الوجود علي
اٰلبيض و هو المراد بعقل الكل فان قيل فلم ذكر العرش قبل مع ان
المركب و الجواب ان العرش هو الكل و الكل في الرتبة سابق علي الجزء باعتبار البساطة و التركيب
فان الجملة كالشجرة مقدم علي اٰلبعاض كاٰلغصان في هذا اللحاظ كما في قوله صلي ّللا عليه و آله

في قوله تعالي كشجرة طيبة انا الشجرة و فاطمة اصلها و علي لقاحها الخ  ،و يحتمل ان المراد بالعرش
هنا المشي َّة او الحقيقة المحمدية المعبر عنها بالوجود الراجح
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و ۤ
الماء الذي به حيوة كل شيء و الدواة اٰلولي و ذلك كله قبل ع ْقل الكل كما تقدم و منه ان كون ارواح
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
اٰلنبياء من تنفس ارواحهم صلي
اٰلنبياء ككون ارواح
الشهداء و الصالحين من تنفس ارواح
اٰلولياء و
ّللا عليهم اجمعين و الحاصل ان من المعلوم انهم كانوا و لميكن خلق ففتح بهم الوجود و يعودون اليه
تعالي حيث ٰليكون خلق سواهم ٰلن كل مخلوق ف َمدَي عو ِد ۪ه
بقدر َمدَي بدئه ٰلينقص و ٰليزيد ف َمن كانَ
ِ
ت
مدي بدئه منذ خمس سنين مثٰلً ٰليكون َمدي عَو ِد ۪ه خمس سنين و يوما ً و اٰل لكان موجوداً قبل او ِل وق ِ
وجوده و ٰل فرق في جميع ۤ
انحاء الوجود لكلِّ موجود فكما ٰليختلف المدي في وجود ذاته ٰليختلف في
۪
ادراكاته ٰلن اٰلدراك مساو ٌ
ق للوجود هذا في الوجود الكوني و كذلك فتح سبحانه بهم الوجود اٰلمكاني
و ذلك ٰلن اٰلمكان كله و ان كان في الوجود الراجح في الجملة اِٰل ان الممكنات فيه مرتبة قد ترتبت
امكان
معلوٰلتها علي عللها فمنها َمن امكنه المبدع المريد جل و عٰل بنفسه و منها َمن امكنه بواسطة
ِ
ۤ
بوسائط كما في الوجود الكوني حرفا ً بحرف بل الكوني شرح اٰلمكاني فكان امكانهم صلي
آخر و منها
ّللا عليهم اجمعين بنفسه لميتوقف في امكانه اٰل علي خلق المشية فيه و هو قوله تعالي يكاد زيتها
ُ
ۤ
امكان غيرهم متوقف علي امكانِهم فبهم فتح ّللا الوجود
يضيء و لو لمتمسسه نا ٌر نور علي نور و
ُ
جار هُنا علي
اٰلمكاني و بهم يختم فيعودون
حيث ٰليكون خلق ثم ما ذكره الشارح المجلسي رحمه ّللا ٍ
بعض ما اشرنا اليه و ان لميكن ُمت ِسقا ً ٰلنه قابل بكم فتح ّللا الفيوض و الخيرات بقوله بكم يختم كما في
الرجعة و يجوز بكم فتح ّللا اٰلسٰلم و بكم يختمه في الرجعة كما قال تعالي ليظهره علي الدين كله و لو
كره المشركون  ،فان قلتَ قولك بتساوي البدء و العود يلزم منه القِدم ٰلنهم بل ۤ
سائر الخلق
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باقون في الجنة و النار بٰل نهاية و ٰل انقطاع في ٰاٰلخرية فاذا كان البدء مساويا ً للعود لزم ان يكون
البدء ٰل نهاية له و ٰل انقطاع في اٰلولية و ٰليعني بالقديم اٰل هذا فيلزم من القول بتساوي البدء و العود
القول بقدم العالم او انقطاع النعيم و العذاب اٰلليم و ۤ
فناء الجنة و النار و اهلهما و القول بالٰلزمين او
ۤ
احدهما كفر ُ
اٰلشياء مسبوقة بالعدم بمعني ان ّللا سبحانه كان و ٰل شيء
قلت ٰليلزم ذلك ٰلني اقول ان
معه ثم خلق ما ۤ
شا َء مما تعلمون و مما ٰلتعلمون و ٰلنعني بالحادث اٰل ما كان بعد ان لميكن و ما وجد
غيره قبله و جميع ما سوي ّللا تعالي خلقه ّللا و ٰل ريب انه لميكن في اٰلزل ٰلن اٰلزل ليس اٰل ذاته
عز و جل و خارج الذات خارج اٰلزل و ليس اٰل الحادث ۤ
سواء طالت مدته ام قصرت و اذا لميكن في
شيئان احدهما كونه مسبوقا ً بصانعه تعالي و ثانيهما كونه مسبوقا ً بالعدم اي َعدَم وجوده في
اٰلزل لزمه
ِ
ۤ
اٰلزل و اما توهم َمن ذهب الي ان القول بوجود شيء من اٰلشياء قبل الزمان فهو قول بقدم العالم اذ ٰل
حادث اٰل الحادث في الزمان فهو غلط ٰلن الزمان مخلوق و لميخلق في الزمان فيتسلسل مع اٰلتفاق
ق بل يجب ان يكون قبل الزمان و
علي ان اول ما خلق ّللا العقل و لو كان في الزمان لميكن اول مخلو ٍ
كذا ۤ
الماء علي قول انه اول ما خلقه ّللا و اما قول قديم زماني و ذاتي فشيء ٰل معني له صحيح و ليس
ٰ
في كٰلم اهل العصمة عليهم السلم و انما مبني كٰلمهم عليهم السلم علي ان كل ما سوي ّللاِ مخلوق خَ لَقَهُ
ق ّٰللاُ نور محمد صلي ّللا عليه و آله و اما قديم زماني و حادث زماني
ّللاُ تعالي َو ان اول ما خل َ
فَاصْ ِطٰل ٌح باط ٌل ٰلستلزا ِم ِه القول الباطل و الحق ما قاله اهل الحق عليهم السلم من ان ّللا سبحانه ليس
ۤ
احتذا ِء
معه شيء و كل ما سواه فهو محدث خلقه ّللا ٰل من شيء و صنعه ٰل علي
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شيء بل احدث فعله بنفسه ٰل من شيء غير نفسه حين احدثه و شق ۤ
المادة من كينونة فعله بفعله و خلق
الصورة من انفعال ۤ
المادة و خلق المصنوع في وقت الفعل فما كان ظرفا ً لٰلمكانات فسرمد و ما كان
للممكنات فدهر و زمان فوقت الفعل علي حسب تعلقه بالمفعول فبساطة الوقت و لطافته بسبب تعلقه
بمفعول بسيط لطيف و تركيب الوقت و غلظه و كثافته بسبب تعلقه بمفعول مركب و غليظ و كثيف
فوقت كل شيء بحسبه و ما بينها من البرازخ فعلي حسب حالها فالزمان مخلوق يجري فيه حكم ما
يجري في غيره فٰل معني لقديم زماني او حادث زماني فان كل شيء خلقه ّللا سبحانه و لميك شيئا ً و ٰل
فرق بين المحقق عند الناس و المقدر بالنسبة الي صنع ّللا تعالي و لكن اكثر الناس ٰليعلمون فخذها
قصيرةً من طويل ٍة تهت ِد ۤ
سواء السبيل ،
بقي هُنا شيء ينبغي اٰلشارة الي التنبيه عليه علي جهة اٰلقتصار ل َعل ّللاَ ان يجعله سببا ً لتوفيقه عب َدهُ
لفهمه ان كان ممن ُكتِب من اهله و هو انا قد ذكرنا هنا ما يدل علي ان الزمان فيه لطيف و غليظ و
بسيط و مركب و هذا شيء مستغرب ٰلنه لميوجد في كتاب و لميسمع في جواب فاعلم َّ
ان الوجود الذي
خلق ّللا منه كل شيء بسيط ٰليكون شيء من المخلوقات ابسط منه و ٰل الطف و ۤ
مادة كل شيء منه و
ۤ
اٰلشياء في اللطافة و الكثافة بسبب المشخصات و الوجود و ان كان في نفسه مختلفا ً في
انما اختلفت
مشرقا ً الطف و اشرف مما كان منه اشراقا ً اٰل انه الي آخر مرتبة منه لطيف في
مراتبه فما كان منه
ِ
غاية اللطافة بالنسبة الي المركبات و هي انما كانت غليظة و كثيفة مع ان مادتها الوجود اللطيف من
جهة المشخصات فالمشخصات ان كانت لطيفة كان المركب منها لطيفا ً كالعقول و اٰلرواح و النفوس و
ان كانت كثيفةً كان المركب منها كثيفا ً و ان كانت مادته التي هي من الوجود لطيفا ً
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و المشخصات كثيرة منها اٰلعتقادات و اٰلقوال و اٰلعمال و اٰلحوال و منها الكم و الكيف و الوقت و
المكان و الجهة و الرتبة و منها لوازم لها كالوضع و النسبة و الكينونة و غير ذلك فالوقت من اٰلصول
المشخصة فالوجود المتشخص بالسرمد الطف من المتشخص بالدهر و هو الطف من المتشخص
بالزمان بل ما في الزمان مختلف باختٰلفه ففلك المحدد الطف من فلك الثوابت ٰلن زمانه الطف من
زمان فلك الثوابت و كذلك في المكان و ۤ
سائر المشخصات و لهذا تكون حركته اسرع لرقة المتعلِّق و
هكذا الي اٰلرض فهي ابطأ من كل اٰلجسام و كل ما قَلَّت ارضيته قويت حركته و اسرعت و بالعكس و
هكذا و لو كان الغلظ و الرقة راجعا ً الي المادة لتساوت اٰلجسام في القوة و الحركة فافهم فان قلتَ ان
المشخصات من الوجود ايضا ً فلم اختلفت ُ
تشخيصها لغيرها و
قلت هي ايضا ً لها مشخصات نوعية قبل
ِ
شخصية مع تشخيصها للغير و لهذا اختلفت و اختلفت بها المتشخصات بها فان قلت ان فلك الثوابت
الطف من السموات السبع فلم كانت حركته ابطأ منها و هو خٰلف ما ذكرتم ُ
ُ
الطف من السبع و
قلت هي
لكن لكثرة كواكبها ابطأت حركتها ٰلن اٰلدلة دلت علي ان لكل كوكب فلك تدوير منها او خارج مركز
و ان تقاربت حركاتها المختلفة لعل ٍة ذكرناها في بعض اجوبتنا فٰلختٰلف الدائرات فيها ابطأت حركة
مجموعها و لقلة مختلفات السبع بالنسبة الي فلك الثوابت اسرعت حركاتها فافهم هذا كله في الكون
الوجودي و شرعه اي بكم فتح ّللا الكونَ الوجودي في العلل و المعلوٰلت و بكم يختم كذلكَ و بكم شرع
الوجودي في العلل و المعلوٰلت و بكم يختم كذلكَ و كذلك في الكون التشريعي و وجوده علي نحو ما
مر من التفصيل اٰل ان التكوين الوجودي ظاهر التكوين التشريعي و التشريعي باطنه و الشرع الكوني
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ظاهر الوجود الشرعي و الوجود الشرعي باطنه و قد اشرنا الي هذا المعني فيما سبق و في بعض
ۤ
رسائلنا علي وجه اٰلقتصار و اما علي جهة كمال البيان فلماكتبه ٰلنه يقتضي بسطا ً كثيراً و لميحصل
داع موجب الي ٰذلِك و غيري لميذكره ٰلن هذه ۤ
اشياء ٰليعرفونها و لمتذكر في كتب اح ٍد لعدم علمهم
ٍ
ۤ
اٰلشياء مذكورة في كٰلم اهل العصمة عليهم السلم و عليها الف حجاب فٰليعرفها اٰل
بذلك و انما هذه
هم اَوْ َمن ۤ
بتعليم خاص منهم عليهم السلم ٰلن ّللا سبحانه قال و تلك اٰلمثال نضربها للناس و
شاؤا
ٍ
شاؤا بامر ۤ
مايعقلها اٰل العالمون و هم عليهم السلم يعلمونها من ۤ
خاصٍّ من ّللا سبحانه نعم قد يذكر بعض
ٍ
الحكماء اٰللهيون خصوصا ً اهل العلم المكتوم قواعد اَوْ َم ۤ
ۤ
سائل تدل علي نوع ما اشرنا اليه فان قبلتَ
مني ما اقول فمن توفيق ّللا سبحانه و اٰل فاعلم ان ّللا سبحانه بذل الحكمة و اٰلنوار ٰلهلها و نش َرها في
ۤ
ۤ
ۤ
الهواء و ٰليلقيها اٰل مع حصول قابليتها من عبده كما ان
السماء و
السماء كما نشرت الشمس نورها في
نور الشمس ٰليظهر اٰل في كثيف كمد فافهم ،
و قوله عليه السلم  :و بكم يُنزل الغيث
قد تقدم ان الشارح المجلسي (ره) قال كما ورد في اٰلخبار الكثيرة ٰلنهم المقصود ( المقصودون ظ )
ۤ
ت ي ُ۪شي ُر الَي ما ذكرنا ِم َراراً كثيرة من انهم العلل اٰلربع خصوصا ً العلة ۤ
الغائية ٰلن الغيث من فوائد
بالذا ِ
ۤ
ۤ
نزوله انه مثل للدنيا قال تعالي انما مثل الحيوة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات اٰلرض
فاصبح هشيما ً تذروه الرياح كذلك الدنيا في نعيمها ۤ
الزائل و قوله فاختلط به نبات اٰلرض يراد منه انه
ينحل منه جزءان مشاكٰلن في جزء من التراب مشاكل بتسخين الشمس فيكونان بعد اٰلنحٰلل شيئا ً
َ
كماء و لميقل كمثل ۤ
غذاء اٰلغصان و قال تعالي ۤ
غذاء للنبات فتمص منه العروق ۤ
واحداً ۤ
ماء ٰلن
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نفس ۤ
الماء و نزوله هو مثل الدنيا ٰل ان مثله مثل الدنيا بل هو بنفسه مثل الدنيا و لو اريد به ان مثله مثل
ما ٍء كما قال في ۤ
الحيوة لقال كمثل ۤ
نظائر هذا مثل قوله مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً و قال مثل الذين
حملوا التورية ثم لميحملوها كمثل الحمار  ،و امثال هذا في القرءان و كٰلم اٰلئمة عليهم السلم كثير فاذا
حال المنافقينَ قال في تشبيه المثل بالمثل مثلهم كمثل
اريد اٰلتحاد لميأت بمثل كما قال تعالي في تَمثيل ِ
ۤ
الذي استوقَد ناراً فلما ۤ
اضا َء ْ
ب من السماء فيه
ت ما حوله ٰاٰلية  ،و قال في تشبيه المثل بالشيء او كصي ٍ
ٌ
ظلمات و رعد و برق ٰاٰلية  ،فافهم فان البيان يحتاج الي تطويل و انه مثل ل ٰٰلخرة قال تعالي و من آياته
انك تري اٰلرض خاشعة فاذا انزلنا عليها ۤ
الماء اهتزت و ربت ان الذي احياها لمحيي الموتي َ ،و
السماء ۤ
ۤ
ت و حب الحصيد و
انه مث ٌل للدنيا و ٰاٰلخرة قال تعالي و انزلنا من
ما ًء مباركا ً فانبتنا به جنا ٍ
ت لها طلع نضيد رزقا ً للعبادهذا مثل للدنيا و مثل ٰاٰلخرة َو اَحْ يَيْنا به بلدةً ميتا ً كذلك
النخل باسقا ٍ
ۤ
ۤ
الخروج فهذا من ٰفوائده و هم عليهم السلم الذين يعقلون اٰلمثال المضروبة فلهم نزل الغيث و من فوائده
رزق العباد و العباد غنمهم و الغيث ينبت عَلف غنمهم ٰلن من سواهم انعامهم تعمل لهم ما يراد منهم
من اقامة الوجود الكوني و شرعه و الكون الشرعي و وجوده قال تعالي و جعل لكم من جلود اٰلنعام
بيوتا ً تستخفونها يوم ظعنكم و يوم اقامتكم و من اصوافها و اوبارها و اشعارهَا اثاثا ً و متاعا ً الي
حين  ،و ما ورد في تفسير قوله تعالي فلينظر اٰلنسان الي طعامه ما معناه الي علمه من اين يأخذه انا
صببنا ۤ
الماء صبا ً اي العلم ثم شققنا اٰلرض شقا ً و هي قلبُ اٰلمام عليه السلم فانبتنا فيها يعني من انواع
العلوم حبا ً من علم الوٰليةو عنبا ً من رحيق المعرفة و قضبا ً من علوم اٰلحكام و زيتونا ً من اخٰلق الكرم
و الزهد و نخٰل من لذة اٰليمان
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و محبته يعني الوٰلية كما قال تعالي و لكن ّللا حبب اليكم اٰليمان و زينَهُ في قلوبكم و ۤ
حدائق غلبا ً من
مراتب اليقين و اٰلستقامة و فاكهة و ابا ً من علوم الطريقة و اٰلب مثل لما تعلمه العوام من الشريعة اوْ
ان الفاكهة ما بطن و تحقق من العلوم لٰلنسان و اٰلب ما ظهر منها و ظُ َّن للجاهل متاعا ً لكم اي
ۤ
العلماء كما اشار اليه الصادق
للمؤمنين العالمين العارفين و ٰلنعامكم اي لرعيتكم و عوامكم فانهم انعام
عليه السلم في كٰلمه لعبيد بن زرارة قال و الذي فرق بينكم هو راعيكم الذي استرعاه ّللا خلقه و هو
اعرف بمصلحة غن ِم ۪ه في فساد امرها فان ۤ
شاء فرق بينها لتسلم ثم يجمع بينها لتأمن الحديث  ،و
ِ
اشرت الي ذكرها في تأويل ٰاٰلية اخذته من معاني اَ َحاديث متعدد ٍة لف ْق ُ
ُ
ت بعض معانيها
هذه المعاني التي
و عب ُ
رت عنه بما يناسب معني ما ُ
ب مني علي هذا النحو ٰل علي النحو
نحن فيه من هذا الشرح فانه طُلِ َ
ۤ
الظاهر و بالجملة فكونهم ال ِعلة الغائية في نزول ال َغيْث فمعلو ٌم بل في كلِّ شي ٍء كما ي ُ۪شي ُر اليه كٰلمه
ِ
رحمه ّللا اِٰل اَ َّن ظاهر الفقرة الشريفة يدلُّ علي كونهم سببا ً اوْ اَ َّن وجودهم او فعلهم او ۤ
دعا َءهم او كون
المطر مطلوبا ً لهم لبعض شؤنهم الكونية او الشرعية لهم او لغنمهم آلةٌ ٰلنزال المطر و المراد ٰ
باٰللة
المادي و المراد بكونهم غير انهم آلة بمعني الصوري او ۤ
السبب الصوري او ۤ
المادي ٰلن اٰلول يراد
منه العلة الفاعلية ۤ
سواء اريد بالعلة الفاعلية فعل الفاعل ام محل الفعل و ترجمانه و الحامل له و ٰلنريد
ۤ
واقع و انما نريد بها فعله كما ذكرناه فيما سبق
ئز بل و ٰل
بالعلة الفاعلية ذات الفاعل ٰلن ذلك غير جا ٍ
ٍ
مكرراً فراجع ،
ۤ
و قوله عليه السلم  :و بكم يمسك السماء ان تقع علي اٰلرض اٰل باذنه
ۤ
ما اشار اليه الشارح (ره) من معناه من قوله مع حصول اَ ْسبَابه من ادِّعا ِء الولد و ٰاٰللهة الباطلة الخ  ،له
َوجْ هٌ و لكنه ناقص فاٰلقتصار علي خصوص
صفحه 3١٠
ما ذكره ليس في الحقيقة بشيء و ان كان في الظاهر له وجهٌ ٰلن المراد ان ّللا سبحانه يمسك بهم
ۤ
ق ٰلنهم ام ُر ّللاِ قال تعالي و من
السماء ٰلنهم ع َم ُدهَا و بهم قوا ُمها فهي ۤقائمةٌ بهم قيا َم ُ
ور و قيا َم تَحقُّ ٍ
ص ُد ٍ
ۤ
ۤ
ۤ
امر ّللا
الدعاء و كل شيء سواك قا َم
السماء و اٰلرض بامره و في
آياته ان تقوم
بامرك او ٰلنهم محال ِ
ِ
ۤ
و قد صرحوا بذلك في احاديثهم عليهم السلم بانهم امر ّللا الوجودي و محال امر ّللا الفعلي فبهم امسك
ۤ
ّللا السموات و اٰلرض و كل شيء ۤ
لٰلشياء كلها
سواء قيل بان هلل ولداً او بان معه شريكا ً ام لميقل ٰلنهم
العلل ال َم ۤادِّية و الصُّ ورية كما ذكرنا سابِقا ً َو ّللاُ سُبحانه يُ ْم ِس ُ
ك الشيء بمادته و صورته نعم لو قال
ۤ
حصل لها مقتضي
السماء اَن تقع علي اٰلرض اذا
رحمه ّللا تعالي ان من معني ذلك ان ّللا تعالي يمسك
َ
ذلك من دعوي الولد و الشريك لميكن به بأس و كان مما يراد من ذلك اللفظ و معني ما اشرنا اليه من
ان ّللا سبحانه بهم عليهم السلم يمسك كل شيء سواهم من الخلق ان كل شيء له اص ٌل يقوم الشيء به و
ۤ
الخٰلئق و هي تلك اٰلصول
ت و رؤسا ً بعدد
ذلك اٰلصل هو صورته من امر ّللاِ يعني ان ٰلمر ّللا هيئا ٍ
المشار اليها كما ان لكل جز ٍء من شعاع الشمس وجها ً من الشمس يستمد ذلك الجزء من ذلك الوجه و
هو وجهُه الذي ٰليهلك و به قوامه كما اشار اليه سبحانه كل شيء هالك اٰل وجهه علي احد التفاسير بان
الضمير في وجهه يعود الي الشيء و ذلك الجزء من الشعاع خلق من ذلك الوجه من الشمس و هو
وجهه منه بُ ِدئ و اليه يعود و بينهما مسافة ٰليقطعها ذلك الجزء ابداً مع شدة سيره اليه و سرعته فهم
ذلك المنير الذي فيه وجوه كل شيء من الخلق و كل شيء اقامه ّللا عز و جل بوجهه من المنير الذي
هو امر ّللا صلي ّللا عليهم اجمعين ،

صفحه 3١١
ۤ
اٰلشياء بمشيته دون قوله مؤتمرة و
و معني قوله عليه السلم اٰل باذنه كما في ٰاٰلية الشريفة فهو ان
ۤ
بارادته دون نهيه منزجرة فلما ۤ
السماء فٰلتزال ۤقائمة حتي يأذن لها اَ ْن تقع و امساكه
شاء امسك بمشيته
بامره و اذنه بامره و امرُه هو مشيته و ۤ
محال مشيته و َح َملتُها و اَ ْل ِسنَةُ ارادته و كلماتُهَا اللهم صل علي
محال مشيتك و اَ ْل ِسنَ ِة ارادتك و ۤ
ۤ
منهاجهم و توفنا
خزائن كرمك و مفاتح غيبِك و اسلك بنا محجتهم و
َ
البراءة من ۤ
علي وٰليتهم و محبتهم و علي ۤ
اعدائهم و اجعلنا من انصارهم علي الحق في السر و العٰلنية
يا ارحم الراحمين ،
و قوله عليه السلم  :و بكم ينفس الهم
ۤ
س من امره و النفس
نفس بتشديد الفاء بمعني فر َج و وسع يقال نفس عنه كربته اي فر َجها و كان في نَفَ ٍ
قوي الهم و هو مما يتعلق
محركةً هنا بمعني السعة اي في سع ٍة من امره و الهم الحزن او الحزن ِ
ۤ
الرذائل منها نفسانية و منها بدنية و منها خارجية و اِلَول بحسب القُ َوي التي لٰلنسان
بالقلب قيل انواع
العقلية و الغضبية و الشهوية و الهم و الحزن يتعلق بالعقلية و الجبن بالغضبية و البخل بالشهوية و
العجز و الكسل بالبَدني ِة و الض َّْلع و الغلبة بالخارجية اقول مراد القايل بالعقلية النفسانية اي التي في
ۤ
اٰلعتناء و التوجه
الجانب اٰليسر من القَ ْلب ان كان للدنيا و ما يرتبط بها و يكون لها و ان كان ذلك
ٰلٰلخرة او لما يرتبط بها و يكون لها ۤ
محذور ففي الجانب
ص من
سواء في
تحصيل محبو ٍ
ِ
ٍ
ب او تخلُّ ٍ
اٰليمن فلما كان الهم ٰليخلو من احدهما و كان مصدر الداعيين من القلب من جانبه اٰليمن او اٰليسر و
هو يطلق علي القلب قيل يتعلق بالعقلية و الهم و الغم قيل يطلق احدهما علي ٰاٰلخر ٰلنهما بمعني الحزن
ۤ
اٰلعتناء بالشيء و توجه النفس الي
او الغم بمعني التغطية ٰلنه يغطي السرور و الحلم و الهم بمعني
طلبه و جهة تحصيله او التخلص منه
صفحه 3١2
و قيل الهم لما سيكون و ينفي النوم و الغم لما كان و يجلب النوم و ربما قيل بالعكس بان الغم لما يأتي
و الهم لما مضي و العكس ا ْشهَ ُر َو اَ ْ
ظهر و معني بكم يُنَفِّس الهم بِكم يفرج الكرب و الضيق ٰلن من
ث في مطمورة هَمه و ُ
كون ذلك التفريج بهم علي نحو ما مر
اهتم لما سيقَ ُع به محبوس العزيمة َو اٰلنبعا ِ
،
و قوله عليه السلم  :و يكشف الضر
ۤ
اي بهم يكشف اٰلمراض و اٰلوجاع و سُو ُء الحال يعني يزيلها بهم ٰلجل وجودهم فيمن ابتلي بالضر
كما قال تعالي و ماكان ّللا ليعذبهم و انتَ فيهم اوْ ٰلن من ابتلي بالضر انما هو بتقصيره في وٰليتهم و
اذا تسامح الولي و عفا عن حقه كما قال تعالي و لقد عفا عنكم و قوله تعالي و يعفو عن كثير او ان
المبتلي تاب و رجع كما قال تعالي و انيبوا الي ربكم و اسلموا له اي انيبوا الي ّللا سبحانه باقراركم
بالوٰلية كلها لمن جعله ّللا سبحانه وليا ً و اسلموا له اي للولي بتسليم اٰلمر له اوْ اسلموا هلل سبحانه
اٰلمر الذي وٰله ّٰللاُ اٰلمر فاذا عفا صاحب الحق عن حقه او تاب و ادي المطلوب
بتسليم اٰلمر لولي
ِ
بالحق لولي الحق كشف ّللا تعالي الضر الذي هو اثر تقصيره في الوٰلية بسبب وٰليتهم او ٰلجل اقامة
وٰليتهم اوْ اَن مقتضي انية المكلف استحقاق الضر و مقتضي وٰلية محمد و اهل بيته صلي ّللا عليه و
آله او مقتضي ذواتهم عليهم السلم كشف الضر فاذا اجتمع المقتضيان في محلٍّ واحد كان حكم الوجود و
باٰلحْ داث
الغلبة لٰلقوي منهما و هو الوٰلية و لما كانت الوٰلية وٰلية الولي المخلوق كانت غير مستقلة ِ
بل كان ربها و مالكها الحق سبحانه و تعالي هو الذي اجراها علي عبده و وليه و هو الذي خلقها
سبحانه و خلق بها ما ۤ
شاء فكان عَز و جل بها يكشف الضر و كذا اذا اردنا

صفحه 3١3
بالضمير في بكم الحقيقة ( المحمدية صلي ّللا عليه و آله ) حقيقةً كان تعالي بها يكشف ٰلنها اسمه
اٰلعظم و محل مشيته و مظهر فعله و كذا اذا قلنا المراد من بكم ۤ
بدعائكم و غير ذلك و كيفية هذا
الكشف في حق المكشوف به و المكشوف عنه و المكشوف يتوقف بيانها علي تطويل و يشتمل علي
بيان البيوت " "2التي يتخذها المكشوف به من المكشوف عنه ليستخرج منها مقتضياتها منها و هي
المكشوف فيسكنها " "-2المكشوف به مدة اٰلستخراج و تقع في المكشوف به ارادة الكاشف سبحانه و
تعالي علي حسب مقتضي قوابل الجميع من المكشوف به و البيوت التي يس ُكنُهَا و المكشوف عنه و
المكشوف مع ما يتممها من قوابل الوقت و المكان و اٰلسباب الخارجة كاٰلوضاع و اٰلضافات و
النسب و غير ذلك مما يطول به الكٰلم و اتخاذ هذه البيوت مما اشار اليه تعالي في تأويل قوله ان
ات ِخذي من الجبال بيوتا ً و من الشجر و مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك
ذلٰلً فتأويل ثم كلي من كل الثمرات هو معني بكم و تأويل فاسلكي سبل ربك ُذلُٰلً هو معني يكشف
الضر فافهم او فاسئَلْ و تعلم و َسلِّم تَ ْعلَ ْم و ّللا سبحانه ولي التَوفيق .
ت به رسله و هبطت به ۤ
قال عليه السلم  :و عندكم ما نزلَ ْ
مٰلئكتُه
ۤ
عال
يراد من النزول الهبوط من اعلي معنويٍّ كاٰلنبياء عليهم السلم فانهم حال التلقي للوحي في مكان ٍ
علواً معنويا ً ٰليصل اليه احد من اُ َمم ِهم الي اسفل حسي و هو مقامهم في التأدية و البٰلغ الي اممهم او
الهبوط من اعلي معنوي و حسي معا ً كنبينا محم ٍد صلي ّللا عليه و آله فانه حال التلقي للوحي في اعلي
تجاوز بجسمه الشريف مقام اٰلجسام حتي
كمقام اوْ اَ ْدنَي و حسي فانه صلي ّللا عليه و آله
مقام معنوي
ٍ
َ
ِ
وقف في معراجه بجسمه الشريف علي
صفحه 3١4
كل جسم من اجسام الدنيا جز ٍء و كلٍّ في َجرْ ي ٍة من جريات البراق و علي كل جسم من اجسام ٰاٰلخرة
في الجرية اٰلخري كذلك فوقف علي كل جسم من النشأتين في اول بدئه و آخر عوده و ما بينهما و
جسم مما سواه و سوي اهل بيته عليهم السلم في
روح و
بو
كذلك وقف بجسمه و روحه علي كل قل ٍ
ٍ
ٍ
الدنيا و ٰاٰلخرة كما ذكرنا لك و وقف بجسمه صلي ّللا عليه و آله علي اجسام اهل بيته الطاهرين صلي
روح ۪ه صلي ّللا عليه و آله
روحه علي عقولهم و ارواحهم َو علي عقله و
ّللا عليهم اجمعين و بعقله و
۪
ِ
ً
كذلك اي في النشأتيْن في َجرْ يتَي ِْن الي اسفل حس ٍّي و هو مقامه في التأدية و البٰلغ الي امته ظاهرا و
طبايعهم و ۤ
معنوي و هو مقامه في التأدي ِة و البٰلغ الي عقولِهم و ارواحهم و نفوسهم و ۤ
موادهم و
صورهم و الي جميع الحيوانات و النباتات و الم َعادن و ۤ
ت اِما بن ُزولِ ۪ه الي مرتبة كلِّ واح ٍد
سائر الجمادا ِ
ِ
منها او رفع َما يُبَلِّ ُغه الي مقامه في تبلي ِغ ۪ه اياهَا او الي اعلي معنوي كما قال تعالي نزل به الروح اٰلمين
علي قلبك َ ،و ي َُراد من الهبوط النزول من اعلي حسِّي يلزمه المعنوي الي اسفل حسي او من اعلي
معنوي الي اسْفل معنوي كما قال تعالي قيل يا نوح اهبط بسٰلم منا و بركات عليك و علي امم ممن
معك فانه مقام اعلي من حاله في السفينة و ان استلز َم اٰلسفل الحسي و الي اسفل معنوي كما قال
تعالي قال اهبط منها فمايكون لَكَ اَ ْن تتكبر فيها  ،و الحاصل ان الفارق بينهما اٰلستعمال في المقامات
المختلفة و اٰل فهما ظاهراً بمعني واح ٍد في هذا المقام و اٰل فقد يراد من النزول السكون و اللبث في
المكان و المجاورة و الحلول فٰليتحدان اِٰل بتَ َمحُّ ٍل و لكن المقام يقتضي ارادة اتحادهما ظاهراً او
تقاربهما و علي هذا فان اعتبرنا الظاهر كان التعبير

صفحه 3١٥
بهما في مقام كل منهما انما هو لتحسين اللفظ برفع توهم التكرير و ان اعتبرنا التأويل كان اٰلنسب
ۤ
باٰلنبياء النزول لظهور النزول اذا ذكر مع الهبوط في المعنوي لعدم صعودهم عليهم السلم الصعود
الحسي و ٰلشرفيته علي الهبوط و ان كان بمعناه كما ذكرنا في الفرق بين صاحب و ذو اٰل اذا استلزم
الحسي كما قال في نوح عليه السلم فانه ٰل نقص فيه ٰلنه جمع المعنوي و الحسي فهو كالنزول
ۤ
ۤ
ۤ
اٰلنبياء عليهم السلم الهبوط لنقص مقامهم عن اٰلنبياء و
بالمٰلئكة عليهم السلم اذا ض ُّموا الي
و اٰلنسب
لنزولهم من اٰلعلي الحسي فيلزمه اٰلسفل الحسي و معني هاتين الفقرتين ظاهر و هو انهم صلي ّللا
ۤ
اٰلنبياء عليهم السلم من الوحي و
عليهم جامعون لجميع علوم ما كان و ما يكون فجميع ما نزل علي
ۤ
ْ
المٰلئكة و ما علموه من الجمادات و الحيوانات و جميع اِلهَا َماتِهم من جميع ما
الكتب و ما سمعوه من
ۤ
ۤ
حدثهم به روحالقدس و سائر المٰلئكة فهو عند محمد و اهل بيته صلي ّللا عليه و آله و جميع ما هبطت
المٰلئكة مطلقا ً ۤ
المٰلئكة ۤ
ۤ
ۤ
مٰلئكة الوحي او اٰللهام او التدبير لٰلمر او زواجر السحاب او
سواء كانت
به
ۤ
ۤ
غيرهم كما اشار اليه سيد الساجدين عليه السلم في دعاء الصحيفة في الصلوة علي المٰلئكة قال و حمال
ۤ
ارجائها اذا نزل اٰلمر بتمام
الغيب الي رسلك و المؤتمنين علي وحيك ثم قال عليه السلم و الذين علي
ان المطر و زواجر السحاب و الذي بصوت زجره يُ ْس َم ُع زَ َج ُل الرعود و اذا سبحت به
وعدك و ُخ َّز ِ
حفيفة السحاب التمعت صواعق البروق و مشيعي الثلج و البرد و الهابطين مع قطر المطر اذا نزل و
القوام علي ۤ
خزائن الرياح و الموكلين بالجبال فٰلتزول و الذين عرفتهم مثاقيل المياه و كيل ما تحويه
المٰلئكة الي اٰلرض بمكروه ما ينزل من ۤ
ۤ
البٰلء و محبوب
لواعج اٰلمطار و عواجلها و رسلك من
ۤ
الرخاء
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و السفرة الكرام البررة و الحفظة الكرام الكاتبين و ملك الموت و اعوانه و منكر و نكير و رُومان فتان
القبور و ۤ
الطائفين بالبيت المعمور و مالك َو الخزَنة و رضوان و سدَنة الجنان و الذين ٰليعصون ّللا ما
هؤٰلء و ۤ
ۤ
ۤ
المٰلئكة ينزلون باحكام ما وكلوا
نظائرهم من
امرهم و يفعلون ما يؤمرون الي غير ذلك فان
ۤ
اٰلشياء مثل ما اشار اليه عليه السلم و مثل قوله تعالي و اوحي ربك الي النحل ان اتخذي
به علي جميع
ۤ
ۤ
ٰ
ً
من الجبال بيوتا اٰلية فما من ذرة في اٰلرض و ٰل في السماء اٰل و عليها مٰلئكة يؤدون اليها جميع
احكام خلقها و رزقها و مماتها و حياتها مما يتلقونه من فوارة القدر و كل ذلك عند اٰلمام عليه السلم و
كل شيء احصيناه في امام مبين و هو قوله تعالي و ٰل رطب و ٰل يابس اٰل في كتاب مبين  ،و
في احتجاج الطبرسي عن ابيعبدّللا عليه السلم حديث طويل فيه قال لصاحبكم اميرالمؤمنين عليه السلم
قل كفي باهلل شهيداً بيني و بينكم و من عنده علم الكتاب و قال ّللا عز و جل و ٰل رطب و ٰل يابس اٰل
ۤ
ُ
المٰلئكة
شرحت بعض ما اشار اليه عليه السلم في ذكر
في كتاب مبين و علم هذا الكتاب عنده ه  ،و لو
و ما او َمي اليه مما اقامهم ّللا فيه من تدبير امور العالم لتحير فيه ذو اللب الحكيم و لوقف عنده الماهر
ب سليم ،
العليم اٰل من علموه فقبل َو اتي ّللا بقل ٍ
ً
و اما بيان الفقرتين علي ما اشرنا اليه فقد مر مكررا و علي ما اتت به اخبارهم عليهم السلم فذلك كثير
البصائر بسنده عن ابيجعفر عليه السلم قال ان هلل علما ً ۤ
ۤ
عاما ً و علما ً
متواتر معني فمنه ما رواه في
ۤ
خاصا ً فاما الخاص فالذي لميطلع عليه ملك مقرب و ٰل نبي مرسل و اما علمه العام الذي اطلعت عليه
ۤ
ۤ
ُ
اشرت اليه بقولي
اٰلنبياء المرسلون فقد وقع ذلك كله الينا الحديث  ،اقول هذا مما
المٰلئكة المقربون و
ۤ
السماء الخ ،
فما من ذرة في اٰلرض و ٰل في
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و مرادي بقولي في اٰلرض اٰلرض الظاهرة و اٰلرض الباطنَة ليشمل ما في الوجود الكوني باجمعه
فانه ليس في الوجود الكوني ذرة و ٰل ُدرَّة اٰل و قد وكل ّللا بها ۤ
مٰلئكة في جميع ما لها و عليها و
ۤ
اٰلنبياء عليهم السلم فيما ارسلوا به الي اممهم
اعطاهم علم جميع جهات التصرف فيما وكلوا به و كذلك
في جميع ما يراد منهم و اخبر الباقر عليه السلم ان جميع ذلك وقع الينا و فيه بسنده عن ضريس عن
ابيجعفر عليه السلم قال سمعته يقول ان ِهللِ علمين علم مبذول و علم مكفوف فاما المبذول فانه ليس من
ۤ
المٰلئكة و الرسل اٰل و نحن نعلمه و اما المكفوف فهو الذي عنده في ام الكتاب اذا خرج
شيء تعلمه
نف َذ ه  ،اقول معني نفذ اي ٰل مر َّد له بخٰلف العلم اٰلولي و الظاهر ان المراد باٰلول الذي هو المبذول
هو صورة المعلوم كالصورة التي تكون في خيالك التي انتزعها الخيال من كون زي ٍد ۤقائما ً اِما ٰلنك
آن او اخبرتَ بقيامه في ذلك ٰاٰلن مثٰلً فانه بعد ذلك ا ٰٰلن يجوز ان يتغير فلو اخبرتَ
شاهدتَهُ ۤقائما ً في ٍ
بقيامه بعد ذلك الوقت و لميكن زيد حاضراً عندك جاز فيه التغير و التبدل و ۤ
البقاء و اما العلم الثاني
الذي هو المكفوف فهو نفسُ قيام زيد ٰل صورته المنتزعة الخيالية بل هو العلم الحضوري و معني كونه
مكفوفا ً هو انه موجود حين هو موجود و ذلك في زمان وجوده و مكان حدوده و حيث لميكن عنده
سبحانه مضي و ٰل استقبال و ٰل امتداد فما يكون عندنا كان عنده ففي حال كونه مستقبٰلً عندنا اذا
اُ ْخبرنا به حصل لنا صورته المنتزعة و هو لميحصل عندنا فيجوز في الصورة التغير و التبدل و البقاءۤ
ِ
و هذا المستقبل عندنا هو عنده تعالي حاصل بنفسه في مكان حدوده و زمان وجوده حاضراً ٰل مستقبٰلً
كما عندنا فاذا خرج اي كان عندنا حاضراً بنفسه في زمان وجوده و مكان حدوده نفَ َذ اي لميمكن تغيره
و تبدله يعني انه كان
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فٰليمكن حين كان انه ماكان فهو يعلم الشيء بنفس الشيء ٰل بصورته ٰل غير و يعلم صورته بنفسها
في الثٰلث الصفحات كٰلً بما هي عليه صفحة ما ٰليجري في كونه البداء بعد كونه و صفحة ما يجري
البداء في ۤ
البداء بعد كونه و يجري ۤ
البداء و صفحة ما ٰليجري في كونه ۤ
في كونه ۤ
بقائه و ثباته و في
ۤ
فنائه و تبدله و تغيره فهذه الثٰلث الصفحات من اللوح المحفوظ فاٰلولي منها جف فيها القلم و هو رطب
في الثانية و الثالثة يجري فيهما بمشية ّللا سبحانه و اٰلولي ٰلتتعلق المشية بشيء مما فيها اٰل كما هو
فيها فقد ختم فيها علي فم القلم فٰلينطق ابداً و ذلك ٰلن جميع ما في المرتبة اٰلولي ليس في شيء من
ُ
سمعت حمران بن اعين يسئل اباجعفر عليه السلم
اٰلمكان اٰل كما هو ٰل غير و فيه بسنده عن سدير قال
ۤ
عن قول ّللا تبارك و تعالي بديع السموات و اٰلرض قال ابوجعفر عليه السلم ان ّللا ابتدع اٰلشياء كلها
ٌ
سموات و ٰل ارضون اماتسمع لقوله
علي غير مثال كان و ابتدع السموات و اٰلرض و لميكن قبلهن
تعالي و كان عرشه علي ۤ
الماء فقال له حمران بن اعين ارأيتَ قوله عالم الغيب فٰليظهر علي غيبه احداً
فقال له ابوجعفر عليه السلم اٰل من ارتضي من رسول فانه يسلك من بين يديه و من خلفه رصداً و كان
وّللاِ محمد صلي ّللا عليه و آله ممن ارتضاه و اما قوله عالم الغيب فان ّللا تبارك و تعالي عالم بما
غاب عن خلقه بما يقدر من شيء يقضيه في علمه فذلك يا حمران علم موقوف عنده اليه من المشية
فيقضيه اذا اراد و يبدو له فيه فٰليمضيه فاماالعلم الذي يقدره ّللا و يقضيه و يمضيه فهو العلم الذي
انتهي الي رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله ثم الينا و منه بسنده الي ابيبصير عن ابيعبدّللا عليه السلم
مٰلئكته و رسله فما علمه ۤ
قال ان هللِ علمين علم ٰليعلمه اٰل هو و علم علمه ۤ
مٰلئكته و رسله فنحن
نعلمه و فيه بسنده الي ابراهيم بن عبدالحميد
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ُ
عن ابيه عن ابيالحسن اٰلول عليه السلم قال ُ
َ
ورث علم
جعلت فداك النبي صلي ّللا عليه و آله
قلت
قلت من لدن آدم الي ان انتهي الي نفسه قال نعم ُ
النبيين كلهم قال لي نعم ُ
قلت َو ِرثهم النبوة و ما كان في
ۤ
ً
آبائهم من النبوة و العلم قال مابعث ّللا نبيا اٰل و قد كان محمد صلي ّللا عليه و آله اعل َم منه قال ُ
قلت ان
عيسي بن مريم كان يحيي الموتي باذن ّللا تعالي قال صدقتَ و سليمن بن داود كان يفهم كٰلم الطير قال
و كان رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله يقدر علي هذه المنازل فقال ان سليمن بن داود عليه السلم قال
للهدهد حين فقده و شك في امره ما لي ٰلاري الهدهد ام كان من ۤ
الغائبين و كانت المردة و الريح و
النمل و الجن و اٰلنس و الشياطين له ۤ
طائعين و غضب عليه فقال ٰلعذبنه عذابا ً شديداً او ٰلذبحنه او
ليأتيني بسلطان مبين و انما غضب عليه ٰلنه كان يدله علي ۤ
الماء فهذا و هو طير قد اعطي ما لميعط
طائعين و لميعرف ۤ
الماء فهذا لميعط سليمن و كانت المردة له ۤ
سليمن و انما اراده ليدله علي ۤ
الماء تحت
ۤ
الهواء و كانت الطير تعرفه ان ّللا عز و جل يقول في كتابه و لو ان قرءانا ً سيرت به الجبال او قطعت
به اٰلرض او كلم به الموتي فقد ورثنا نحن هذا القرءان فعندنا ما نسير به الجبال و نقطع به البلدان و
ۤ
ت مايراد
نحيي به الموتي باذن ّللا عز و جل و نحن نعرف ما تحت
الهواء و ان كان في كتاب ّللا ٰٰليا ٍ
بها امر من اٰلمور التي اعطاها ّللا الماضين و المرسلين اٰل و قد جعل ّللا عز و جل ذلك كله لنا في ام
ۤ
الكتاب ان ّللا تبارك و تعالي يقول و ما من ۤ
السماء و اٰلرض اٰل في كتاب مبين الحديث  ،و
غائبة في
المٰلئكة و اٰل ۤ
ۤ
نبياء و
بالجملة ما ورد عنهم عليهم السلم مما هو صريح في ان جميع ما وصل الي
المرسلين بل و جميع الخلق من العلوم بكل نوع فهو عندهم كثير ٰليكاد يمكن حصره فعلي ما سمعتَ
مما ذكرنا من
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ۤ
ۤ
اٰلنبياء فهم مساوون لهم و
المٰلئكة و الرسل و
اٰلحاديث قد يتوهم ان جميع ما عندهم هو جميع ما عند
ۤ
ۤ
المٰلئكة منذ خلقوا و كلفوا بما يراد منهم من تدبير
اٰلنبياء و المرسلين و
ليس كذلك و انما ذلك ان
ِّ
ِّ
انفسهم و تدبير َمن دونهم مما ُوكلوا به و ان ّللا سبحانه بعظيم فضله و جزيل من ۪ه و لطيف صنعه و
سابغ احسانه انهي اليهم علم ذلك كله و ما يتوقف ما يراد منهم عليه من علم و عمل و قد انتهي ذلك كله
الي محمد و اهل بيته صلي ّللا عليه و عليهم و كان ّللا سبحانه قد خلق محمداً و آلَه صلي ّللا عليه و
ٰۤ
اولئك كلهم بالف دهر فبقوا في حجب الغيوب يسبحون ّللا و يحمدونه و يهللونه و يكبرونه
آله قبل خلق
ۤ
ۤ
ۤ
يطوفون حول حجب اٰلسرار قائمين باحكام اٰلقدار و لميكن خلق معهم ٰل ارض و ٰل سماء و ٰل هواء
ماء و ٰل انس و ٰل ۤ
و ٰل ۤ
جان و قد اعطاهم ّللا الجواد المتفضل من علوم تلك المقامات و المراتب ما
انتظم به ذلك الوجود و لذلك عرف ٰباياته المعبود سبحانه كما اشار اليه اميرالمؤمنين عليه السلم في
ۤ
يط السجاف اٰل علي كواهل
الدعائم من اطراف اٰلكناف و ٰل ِمن اعمدة
خطبته حيث قال لمتكن
۪
فساط ِ
انوارنا و نحن العمل و محبتنا الثواب و وٰليتنا فصل الخطاب و نحن حجبة الحجاب ( حجة
ۤ
ۤ
ۤ
اٰلنبياء و المرسلين و من دونهم من الخٰلئق من
المٰلئكة و
الحجاب خ ) الخ  ،و جميع ما وصل الي
ً
العلوم في العلوم التي وصلت اليهم من ّللا سبحانه و خصهم بها و لميطلع عليها احدا غيرهم كالقطرة
في البحر الخضم الذي ٰل ساحل له و يؤيده ما في كتاب المختصر للحسن بن سليمن بسنده قال وجد في
ذخيرة احد حواري عيسي عليه السلم رق مكتوب بالقلم السرياني منقوٰلً من التورية و ذلك لما تشاجر
موسي و الخضر عليهما السلم في قصة السفينة و الغٰلم و الجدار و رجع موسي الي قومه
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سأله هرون عما استعلمه من الخضر و شاهده من ۤ
عجائب البحر قال بينما انا و الخضر علي شاطئ
طائر اخذ بمنقاره قطرة من ۤ
البحر اذ سقط بين ايدينا ۤ
ماء البحر و رمي بها نحو المشرق ثم اخذ ثانية و
ۤ
السماء ثم اخذ رابعة و رمي بها نحو اٰلرض ثم اخذ
رمي بها نحو المغرب ثم اخذ ثالثة و رمي بها نحو
ُ
فسألت الخضر عن ذلك فلميجب و اذا
خامسة و الق ٰيها في البحر فبهتَ الخضر و انا قال موسي (ع)
ۤ
ب فقلنا في امر الطائر فقال انا رجل
نحن بصيا ٍد يصطاد فنظر الينا و قال ما لي اراكما في فكر و تعجُّ ٍ
ۤ
ُ
عرفت اشارته و انتما نبيان ٰلتعلمان قلنا ٰلنعلم اٰل ما علمنا ّللا عز و جل قال هذا طائر في
صيا ٌد و
البحر يسمي مسلم ٰلنه اذا صاح يقول في صياحه مسلم و اَشار بذلك الي انه يأتي في آخر الزمان نبي
ۤ
السماء و اٰلرض عند علمه مثل هذه القطرة الملقاة في البحر
يكون علم اهل المشرق و المغرب و اهل
ُ
يرث علمه ُ
ابن ع ِمه و وصيه فسكن ما كنا فيه من المشاجرة و استقل كلُّ واح ٍد منا علمه بعد ان كنا
و
صنا َحيث ادعينا
معجبين و مشينا ثم غاب الصياد عنا فعلمنا انه ملك بعثه ّللا عز و جل الينا يعرفُنا بنق ِ
ۤ
الكمال ه ،و في ۤ
بصائرالدرجات باسناده الي ابيجعفر (ع) قال لما لقي موسي (ع) العالم كلمه و سائَله
ۤ
السماء و يتسفل في البحر فقال العالم لموسي اتدري ما يقول هذا
اف يصفر يرتفع في
نظر الي خط ٍ
ۤ
الخطاف قال و ما يقول قال يقول و رب السماء و رب اٰلرض ما علمكما في علم ربكما اٰل مثل ما
اخذت بمنقاري من هذا البحر قال فقال ابوجعفر عليه السلم اما لو ُ
كنت عندهما لسألتهما عن مسأل ٍة
ٰليكون عندهما فيها علم ه  ،و فيه عن ابيعبدّللا (ع) و هو في الحجر فقال و ربِّ هذه البنية و ربِّ
هذه الكعبة ثٰلث مرات لو ُ
كنت بين موسي و الخضر ٰلخبرتهما اني اعلم منهما و ٰلنبأتهما بما ليس في
ايديهما ه  ،و في بعض روايات
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الحديث اٰلول و اخذ قطرة فرمي بها نحو الشمال و اخري نحو الجنوب او كما قال او كمعناه و
كٰلمهم عليهم السلم و ادعيتهم و خطبهم و احاديثهم صريحة في هذا المعني و انما قال عليه السلم و
ۤ
عندكم ما نزلت به رسله و هبطت به ۤ
العوام .
مٰلئكته علي ما هو الشأن اٰلعلي عند
قال عليه السلم  :و الي جدكم بُ ِع َ
ُ
اٰلمين
ث الرُّ و ُح
و ان كانت الزيارة ٰلميرالمؤمنين عليه السلم فقل :
و الي اخيك بُ ِع َ
ث الرُّ وح اٰلمين
اقول المراد بالروح اٰلمين جبرئل عليه السلم من قوله تعالي نزل به الروح اٰلمين علي قلبك لتكون من
المنذرين  ،و قال علي بن الحسين عليهما السلم في ۤ
ۤ
المٰلئكة المقربين من
دعائه لحملة العرش و
اٰلمين علي وحيك ال ُمطَا ُ
ُ
ع في اهل سمواتك اشارة الي قوله تعالي انه لقو ُل
الصحيفة و جبريل
ۤ
َ
مطاع ث َّم امين  ،اما انه الرُّ و ُح فألنه مجر ٌد عن المادة
مكين
رسو ٍل كريم ذي قوة عند ذي العرش
ٍ
ٍ
العنصرية و المدة الزمانية و ليس المراد بالمجرد المتصف بالغني المطلق المستغني عن كل شيء حتي
انه ٰليحتاج في تَقَ ُّو ِم ۪ه الي ۤ
ت كما توهمه بعض فقال َمن قال بالتجرد في شيء
ماد ٍة و ٰل صور ٍة و ٰل وق ٍ
من الخلق فهو كافر كما ذكره صاحب البحار و غيره و انكروا هذا المعني بالكلية و ادعوا انه لميرد في
اخبار اهل العصمة عليهم السلم ما يوهم ذلك فضٰلً عما يدل عليه و ليس اٰلمر كما توهموا و ٰل كما
ادعوا و ٰل كما انكروا من ورود شيء في ذلك بل الحق كما بيناه سابقا ً و هو ان ُمراد ۤ
القائلين بالتجرد
ۤ
المٰلئكة الموكلين بما هنالك يراد منه انه مجرد عن
ان المجرد كالعقول و النفوس و اٰلرواح و
العناصر اٰلربعة و الزمان ٰل انه
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مادة بل له ۤ
ليس له ۤ
مادةٌ نورانية من نوع ما نسب اليه فان كان ما نسب اليه عقٰلً ف َعقٰلنية و ان كان
روحا ً فروحانية و ان كان نفسا ً فنفسانية و ان كان طبيعة فطبيعية او ۤ
مادةً مجردة اي هيولي فهيوٰلنية او
وعاء مجردات كيف يكون مخلوق و ٰل ۤ
وقت و هو الدهر الذي هو ۤ
ٌ
مادة له بل ٰل بد له
شبحا ً فمثالية و له
مادة مخترعة لمتكن قبله شيئا ً و منها ما خلق ۤ
مادة اٰل ان من المخلوقات َما خلق من ۤ
من ۤ
مادته من ذي
المادة المخترعة هذا في الجواهر و اما في اٰلعراض فكذلك اٰل ان ۤ
ۤ
مادة كل شيء بحسبه فمادة الجوهر
اما مادة جوهرية مخترعة جل البديع و تعالي علواً كبيراً و اما ۤ
مادة عرضية خلقت من هيئة معروضها
فان العرض خلق من هيئة الجوهر التي هي ماهيته و قابليته َو ماهيته و قابليته هي انفعال ۤ
المادة عند
فعل الفاعل فٰليكون شيء اٰل و له ۤ
مادة و صورة و وقت و مكان اٰل الواحد الحق تعالي فان وقته ذاته و
مادته عين ذاته و عين صورته اي كينونته و مكانه عين ذاته فٰل مكانَ له و ٰل وقت و ٰل ۤ
ۤ
مادة و ٰل
اعتبار فٰل مغايرة فيه و ٰل كثرة ٰل في الفرض و ٰل في اٰلعتبار و ٰل في التقدير ٰلن كل
صورة بكل
ٍ
هذه من الممكنات و ٰل امكان فيه تعالي اذ ٰليجري عليه ما هو اجراه فاذا قلنا ان النفوس و العقول و
ۤ
المٰلئكة مجردات فنريد هذا المعني و لهذا ُ
نحن نعتقد ان النفس مجردة و انها جس ٌم لطيف و كذلك جميع
ۤ
ۤ
المٰلئكة العقٰلنية و العقول جواهر مجردة و
المٰلئكة نعم لنا عبارات نستعملها في محلها ٰل في غيرها
المٰلئكة النفسانية َو النفوس اجسام لطيفة و الكل عندنا مجرد يعني عن المدة الزمانية و ۤ
ۤ
المادة
العنصرية ٰل مطلقا ً و قولهم ان التجرد المدعَي لغير ّللا تعالي لميوجد في اٰلخبار غفلة عن اٰلخبار
كيف و قد ذكرنا سابقا ً معني ذلك في رواية كميل عن علي عليه السلم حين سأله اٰلعرابي فقال و ما
النفس الٰلهوتية الملكوتية
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ت اصلها العقل منه بدئت و عنه وعت و اليه دلت و
فقال قوة ٰلهوتية و جوهرة بسيطة حيةٌ بالذا ِ
اشار ْ
ت و عو ُدها اليه اذا كملت و شابهته و منها بُ ِدئت الموجودات و اليها تعود الحديث  ،فقوله قوة
َ
ٰلهوتية الخ صريح في التجرد بل اعظم مما نريد من التجرد و كذا ما رواه صاحب الغرر و الدرر من
قول علي عليه السلم و قد سئل عن العالم العلوي فقال (ع) صور عارية عن المواد عالية عن القوة و
اٰلستعداد تجلي لها فاشرقت و طالعها فتألِلَ ْ
ت َو اَ ْلقَي في هُ ِويتها مثاله فاظهر عنها افعاله الحديث  ،و
هذا اصرح من اٰلول في ما ندعيه و قد تقدم و غير ذلك فانكاره ليس بصحيح و قوله اٰلمين يعني به
ۤ
اٰلنبياء و الرسل و في اٰلفاعيل التي ُو ِّك َل
اٰلمين علي وحي ّللا في جميع ما اوحي اليه بان يُؤَديه الي
ۤ
بها و ما يترتب عليها من اٰلحكام مما في حيطة التسعين اٰلسم من اٰلسماء المتعلقة بربع الوجود و هو
ركن اٰليجاد في العوالم الثٰلثةثٰلثون اسما ً لعالم الجبروت في جميع ما يتعلق بايجاد العقول و
ثٰلثُون اسما ً لعالم الملكوت في جميع ما يتعلق بايجاد النفوس و اما اٰلرواح فبرزخ بين العقول و
بعالم الملك و اما ان جبرئل عليه السلم مطا ٌ
ع ثَ َّم
النفوس و ثٰلثون اسما ً لعالم الملك في جميع ما يتعلق
ِ
ع في اهل سمواتك و انما كان ُمطَاعا ً في ۤ
فما قاله زينالعابدين عليه السلم المطا ُ
مٰلئكة السموات ٰلنَّهُ
الرسل و غيرهم و ُ
امين ّللاِ علي َوحْ يه فامرُه فيهم من
صاحبُ الوحي و التبليغ الي
صاحبُ اٰليجاد و
ِ
ِ
ِ
امرهُ استحقوا العقوبة من ّللا تعالي و في حديث العيون في المعراج
فعل ّللا فلو لميمتثلوا َ
وحي ّللاِ و ِ
ۤ
عنه صلي ّللا عليه و آله حين وصل الي خازن النار مالك في سماء الدنيا ٰليقضي عليهم فيموتوا و
ُ
فقلت لجبريل و جبرئل بالمكان الذي وصفه ّللا مطاع
ٰليخفف عنهم من عذابها قال صلي ّللا عليه و آله
ار فقال له جبريل
ثَم امين اٰلتأمره اَ ْن ي ُِريَني الن َ
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ۤ
يا مالك اَر محمداً النار فكشفَ عنها ۤ
فار ْ
تو
غطا ًء و فتح بابا ً منها فخرج منها لهب ساطع في
السماء و َ
ِ
ُ
ُ
ُ
فقلت يا جبريل قل له فليرد عليها ِغطَ ۤاءها و فيه ثم صعدنا الي
رأيت
لتتناولُني مما
ظننت
ارتفعت حتي
َ
ۤ
ُ
رأيت ملكا ً جالسا ً علي سرير تحت ي َديْه سبعونالف ملك تحتَ كل ملك
السماء الرابعة الي ان قال ثم
سبعونالفَ َملَ ٍك فوقع في نفس رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله انه هو فصاح به جبرئل عليه السلم فقال
ۤ
المٰلئكة امر جبريل عليه السلم ِلنه مطاع فيهم
قم فهو ۤقائم الي يوم القيمة الحديث  ،فانظر كيف تمتثل
لكونه ۤ
القائم بركن اٰليجاد بالتسعين اٰلسم كما ذكرنا سابقا ً و صاحب الوحي و التبليغ و صاحب
الكسوف و الخسوف و الزٰلزل و الصيحات و الصواعق و اما قوله فوقع في نفس رسول ّللا صلي ّللا
عليه و آله انه هو فالظاهر و ّللا سبحانه اعلم ان المراد انه وقع في نفسه انه روح القدس لما رأي من
جٰللته و كثرة جنوده فاَبانَ له جبريل عليه السلم انه خاد ٌم يمتثل امر جبريل عليه السلم الذي هو خادم
ار به
للروح فامره بالقيام المشعر بالخدمة و قول زينالعابدين عليه السلم المكين لديك المقرب عندك ا َش َ
الي قوله تعاليذي قو ٍة عند ذي العرش مكي ٍن و انما خص كونه مكينا ً عند ذي العرش دون ۤ
سائر الصفات
ِلن العرش هو المظهر الجامع للرحمة الواسعة و كان العرش ينقسم الي اربعة اركا ٍن ركن احمر
احمرت منه الحمرة و فيه مائة و خمسونالف ركن يحمل كل ركن منها ستمائةالف ملك و مائة و
خمسون ملكا ً و هذا ركن الخلق من قوله تعالي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم و منهم المتلقي عنه
ۤ
و ۤ
ۤ
عزرائيل
المٰلئكة الحاملين له جبريل عليه السلم و يعينه اسرافيل بنصف قوته و
القائم بجهات هذه
بنصف قوته و ركناخضر اخضرت منه الخضرة و فيه مائة و خمسون الف ركن يحمل كل ركن
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ركن الممات و منهم المتلقي عنه و ۤ
ُ
القائم بجهات
منها ستمائةالف ملك و مائة و خمسون ملكا ً و هذا
ۤ
ۤ
ۤ
عزرائيل عليه السلم و يعينه جبرئل بنصف قوته و ميكائيل بنصف قوته و
المٰلئكة الحاملين له
هذه
ركن ستمائةالف ملك و
ركن اصفر اصفرت منه الصفرة و فيه مائة و خمسون الف ركن يحمل كل
ٍ
مائة و خمسون ملكا ً و هذا ركن الحيوة و منهم المتلقي عنه و ۤ
ۤ
القائم بجهات هذه المٰلئكة الحاملين له
اسرافيل عليه السلم و يعينه جبريل بنصف قوته و ۤ
ميكائل بنصف قوته و ركن ابيض منه البياض و منه
ملك و مائة و خمسون
ضوء النهار و فيه مائة و خمسون الف ركن يحمل كل ركن منها ستمائةالف ٍ
ۤ
ملكا ً و هذا ركن الرزق و منهم المتلقي عنه و ۤ
ۤ
المٰلئكة الحاملين له ميكائيل عليه السلم
القائم بجهات هذه
ۤ
ۤ
ۤ
المٰلئكة اٰلربعة الحاملين
هؤٰلء
عزرائيل بنصف قوته و كل واحد من
و يعينه اسرافيل بنصف قوته و
للعرش يعني المتلقين عن اركانه يحمل ما ُح ِّمل منه بثٰلثة احرف من اٰلسم اٰلعظم و هي بسم ّللا
الرحمن الرحيم و ٰل حول و ٰل قوة اٰل باهللِ العلي العظيم و صلي ّللا علي محمد و آله الطيبين و
ركن ان المراد باٰلركان اربعة ۤ
مٰلئكة و هو ( و هم ظ ) العالون
معني قولي في كل واح ٍد يتلقي عن
ٍ
الذين لميسجدوا ٰٰلدم ٰلن السجود انما هو ٰلجل ظهور انوارهم في صلب آدم عليه السلم و هو الروح
من امر ّللا و يطلق علي ملكين احدهما اٰلبيض و هو المعبر عنه بالقلم و بالعقل الكلي و هو عقل محمد
صلي ّللا عليه و آله و ثانيهما اٰلصفر و هو المعبر عنه بالروح في قوله صلي ّللا عليه و آله اول ما
خلق ّللا روحي و اشار علي بن الحسين عليهما السلم اليهما معا ً بقوله و الروح الذي هو من امرك فانه
يطلق عليهما فاشار بهذا الي ركنين و اشار الي الركنين ٰاٰلخرين بقوله و الروح الذي هو علي ۤ
مٰلئكة
الحجب فانه يطلق علي اٰلخضر و اٰلحمر
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و المراد ۤ
بمٰلئكة الحجب الكروبيون و هم شيعة علي و اهل بيته عليهم السلم من الخلق اٰلول اي من
عالم الغيب جعلهم ّللا خلف العرش و هذه اٰلربعة هم اركان العرش و هم اٰلنوار اٰلربعة و يعبر عن
اٰلخضر باللوح و قد اشار الصادق عليه السلم كما رواه في المعاني في معني نون و القلم و ما
يسطرون قال (ع) و اما نون فهو نهر في الجنة قال ّللا عز و جل اجمد فج َمد فصار مداداً ثم قال عز و
جل للقلم اكتب فسطر القلم في اللوح المحفوظ ما كان و ما هو ۤ
كائن الي يوم القيمة فالمداد من نور و
ُ
فقلت له يا ابنَ رسول ّللا (ص) تبين لي امر اللوح و
القلم قلم من نور و اللوح لوح من نور قال س ْف ٰي ُن
فضل بيان و علمني مما علمك ّللا فقال يا ابن سعيد لوٰل انك اهل للجواب مااجبتُك فنون
القلم و المداد
َ
ك و القلم يؤدي الي اللوح و هو مل ٌ
ك يؤدي الي القلم و هو مل ٌ
مل ٌ
ك و اللوح يؤدي الَي اِس َْرافيل و اسرافي ُل
ۤ
ۤ
ۤ
ئيل و ميكائي ُل يؤدي الي جبرئل و جبرئل يؤدي الي اٰلنبياء و الرسل ثم قال (ع) لي قم يا
يؤَدي الي ميكا َ
ِس ْف ٰي ُن فَ َ ٰ
ٰلا َم ُن عليك ه ،
ۤ
المٰلئكة المذكورة المشار اليها هي اٰلنوار اٰلربعة التي هي اركان العرش في
و الحاصل اٰلربعة
ۤ
ۤ
حديث علي بن الحسين عليه السلم و اسرافيل و ميكائل و جبرئل و عزرائيل هم حملة العرش يعني
المتلقين عن اٰلربعة اٰلُ َول الذين هم العالُون و روي في البحار من اٰلختصاص عن ابنعباس في
۪
ۤ
حديث طويل في مسائل عبدّللا بن سٰلم فاخبرني عن جبريل في زي اٰلناث ام في زي الذكور قال
صلي ّللا عليه و آله في زي الذكور ليس في زي اٰلناث قال فاخبرني ما طعامه قال طعامه التسبيح و
ۤ
المٰلئكة ليس
قدر بين
شرابه التهليل قال صدقت يا محمد قال فاخبرني ما طول جبريل قال انه علي ٍ
بالطويل العالي و ٰل بالقصير المتداني له ثمانون ذوابة و قُصةٌ ج ْع َدةٌ و هٰل ٌل بين
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ۤ
المٰلئكة كضوء النهار عند ظلمة الليل له اربع و عشرون جناحا ً
عينيه اغر ادعج محجل ضوءه ما بين
ۤ
ت مختمة باللؤلؤ و عليه وشا ٌح بطانته الرحمة ازرارُه الكرامة ِظهارتُه
خضراء مشبكةً بال ُّدرِّ و الياقو ِ
الجبين اقني اٰلنف ۤ
الجبين َحسن القامة ٰليأكل و
سائل الخ َّديْن مدور َ
الوقار ري ُشه الزعفران واضح َ
ُ
الحديث طويل اقول و
ٰليشرب و ٰليمل و ٰليسهو ۤقائم بوحي ّللاِ الي يوم القيمة قال صدقتَ يا محمد و
روي ان له ستمائة جناح كل جناح ما بين المشرق و المغرب و روي انه ينغمس كل يوم في عين
ۤ
المٰلئكة و تقع علي سدرة
الحيوان فينتفِض فيخلق ّللا عز و جل من كل قطرة ملكا ً من ذهب فتطير تلك
ۤ
صفراء و هو قوله تعالي اذ يغشي السدرة ما يغشي  ،و لعل الجمع بينهما ان المراد بكل
المنتهي فتكون
ً
ٌ
ً
ْ
صية و ّللا اعلم و
جناح من اٰلربع و عشرين جناح نَوْ عية هي خمسة و عشرون جناحا شخ ِ
ٰ
الروح اٰلمين بقرينة بعث الظاهر ان المراد منه جبرئل عليه السلم و بكون المراد منه في اٰلية اياه و
اٰل فيحتمل ان يكون هو الروح الذي هو من العالين ٰلنه لمينزل قبل محمد صلي ّللا عليه و آله الي اَح ٍد
يكون ۤ
ُ
الثناء ببعثِه الي جدهم ابلغ بخٰلف جبرئل عليه السلم فانه نزل علي
قط و منذ نزل لميصعد قط و
الزائر انما هو في مقام الثناءۤ
اٰلنبياء َو الرسل عليهم السلم و يصعد و ينزل فان قلتَ ان قول ۤ
ۤ
جميع
ۤ
ۤ
عليهم عليهم السلم ٰل في مقام الثناء علي جدِّهم صلي ّللا عليه و آله فذكر الثناء علي جدهم صلي ّللا
عليه و آله اما ٰلنه ٰلينزل الروح اٰلمين اليهم و هذا مخالف لما دلت عليه اٰلحاديث المتكثرة من انه
ۤ
المٰلئكة عنه حين فاخَ رُوه ٰلنه افتخر بخدمتهم و هذا معلوم و
ينزل اليهم و يخدمهم و انما انكسرت
ۤ
كثيراً ما ينزل في حجراتهم و يطأ فُرشهم مع المٰلئكة الكروبيين و اما انه ينزل و لكن ٰل فخر لهم في
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نزوله عليهم و انما الفخر في نزوله علي جدهم و يلزم انهم افضل من جدهم صلي ّللا عليه و آله و ٰل
الزائر انما هو في مقام ۤ
قلت ان قول ۤ
شك انهم انما ُشرِّفوا بجدهم صلي ّللا عليه و آله ُ
الثناء عليهم بنزول
الروح اٰلمين علي جدهم صلي ّللا عليه و آله و ان كان ينزل اليهم و لكنه انما ينزل اليهم للخدمة اوْ
لبيان ما ابهم فيما انزل علي جدهم صلي ّللا عليه و آله او ُوقِّتَ اوْ شرط او حان وقته و كلها تفريع و
س ٰلن الوحي قد انقطع بموت محمد صلي ّللا عليه
بيان لما نزل علي جدهم و لمينزل عليهم
بوحي مؤ ِّس ٍ
ٍ
آخ ُر نزولي الي
و آله و لهذا قال جبرئل عليه السلم حين حضرت جدهم صلي ّللا عليه و آله الوفاة هذا ِ
الدنيا ٰ
س ٰلن ذلك انقطع بموت خاتم النبوة صلي ّللا
فاٰلن اص َع ُد و ٰلانزل ابداً يعني ٰلانزل بوحي مؤس ٍ
ببيان مبهم و حضور مؤجل و حتم مشروط و غير ذلك و من ثَم قال و الي
عليه و آله و ان كان ينزل
ِ
جدكم بُ ِع َ
ث الروح اٰلمين و لميقل نزل و ان كان يستعمل في المعني المراد من بعث اٰل ان ذكر بعث
قرينَة الوحي المؤسِّس مأخوذ من بعث بمعني ارسل الظاهر في الرسالة و النبوة ٰلن اصله من بعث َمن
ب و الدين و نزول الملك بالوحي المؤسس افضل من نزوله
ماتَ ٰلن النبوة و الرسالة تحيي ميِّتَ القلو ِ
بالوحي المبين ٰلن هذا تابع و لمينزل بالمؤسس اٰل علي جدهم محمد صلي ّللا عليه و آله و هو فخرهم
و شرفهُ ْم و به شرِّفوا فصح قص ُد الث ۤناء عليهم بما هو ۤ
ثناء علي جدهم صلي ّللا عليه و آله فان قلتَ انما
يصح ۤ
افضل منه ليكون بعثه اليه شرفا ً في حقه و
الثناء علي جدهم صلي ّللا عليه و آله اذا كان جبري ُل
َ
قلت انما كانَ ۤ
اما علي العكس فٰليكون ۤ
ثنا ًء ُ
جبريل لكونه بَعْثا ً بالوحي و القرءان ٰل من جهة
الثناء ببعث
َ
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خصوص بعث جبرئل عليه السلم و قد قال تعالي و كذلك اوحينا اليك روحا ً من امرنا ماكنتَ تدري ما
الكتاب و ٰل اٰليمان و لكن جعلناه نوراً نهدي به َمن ۤ
نشاء من عبادنا ٰاٰلية و قال تعالي في القرءان و انه
لذكر لكَ و لقو ِمك اي و انه ل َش ٌ
اشكال و وقعتَ في مثله و اشكل فان
صيْتَ من
رف لك فان قلتَ تف َّ
ٍ
المعروف ان محمداً و آله صلي ّللا عليه و آله افضل من جميع ما خلق ّللا فان جعلتَ القرءان قديما ً كما
هو مذهب اٰلشاعرة فٰل اشكال و لكنه مخالف لما عليه الفرقة المحقة و دل عليه الدليل القطعي العقلي و
النقلي علي حدوثه و اذا قلنا بحدوثه كان صلي ّللا عليه و آله افضل من القُرءان و كذلك آله عليهم السلم
و يعود اٰلشكال ُ
قلت قد دل الدليل العقلي و النقلي علي ان محمداً و آله صلي ّللا عليه و آله افضل من
القرءان مثل انا كتاب ّللا الناطق و هذا كتاب ّللا الصامت و مثل قولهم عليهم السلم علي اختٰلف
عباراتهم في هذا المعني و هو اجعلوا لنا ربا ً نؤبُ اليه و قولوا فينا ما ِشئتم و لَ ْنتبلغوا الحديث  ،و قولنا
انهم افضل من القرءان ٰلينافي كونهم مربوبين و ان لهم ربا ً يؤبُونَ اليه في كل شيء و اما كون
القرءان الثقَل اٰلكبر و هم الثقل اٰلصغر فالمراد ان القرءان هو عقلهم و قرين عقلهم و ذلك في قوله
تعالي و كذلك اوحينا اليك روحا ً من امرنا ماكنتَ تدري ما الكتاب و ٰل اٰليمان و لكن جعلناه نوراً ٰاٰلية
 ،فان المراد بالروح من امر ّللا هو العقل الكلي المذكور سابقا ً و هو عقله صلي ّللا عليه و آله في قوله
(ص) اول ما خلق ّللاُ العقل و قول الصادق عليه السلم و هو اول خلق من الروحانيين عن يمين العرش
و قوله صلي ّللا عليه و آله اول ما خلق ّللا القلم اول ما خلق ّللا نوري اول ما خلق ّللا روحي اول ما
خلق ّللا عقلي
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اول ما خلق ّللا نور نبيك يا جابر اول ما خلق ّللا ۤ
الماء علي اختٰلف الروايات من الفريقين و اتفاقهم
علي ان المراد بها شيء واحد و ضمير جعلناه نوراً يعود الي القرءان و لميتقدم له ذكر و انما ذكر
الروح من امرنا و هو الملك و اٰلشارة الي بيان المقام علي جهة اٰلقتصار ان القلم و العقل و ما اشبهه

من المذكورات يراد منها عقله صلي ّللا عليه و آله و العقل هو وجْ هُ الفؤاد و الوجود و الحقيقة و الذات
و العقل وزيره ايضا ً و هو ِمرءٰ اةُ الحقيقة اليمني و وجهها و هذه الحقيقة المحمدية هي محل المشية و
ريب ان الحقيقة
زيتها و بعد تعلق نار المشية بالزيت وجد السراج و المصباح و هو هذا العقل و ٰل
َ
اشرف من العقل و لما اوج َد ّللا سبحانه ذلك المصباح من نور تلك الحقيقة المحمدية التي هي الشجرة
ص َر منها الزيت و اخرج منها النار افترق ذلك المخلوق منها الذي هو المصباح الي
المباركة التي اعتُ ِ
لفظ و معني متساوقين احدهما مبني علي صاحبه فالمعني عقلهم و اللفظ قرءانهم فعقلهم قرءان و
ٍ
قرءانهم عقل فلما تنزل الي عالم الشهادة كان اٰلمام شريك القرءان فان قسمتَ هذا الحجةَ الظاهرة الي
جسم كان العقل الذي هو القرءان كما اتحدا في ٰاٰلية المتقدمة فانهم الثقل اٰلكبر و الجسم الحامل
عقل و
ٍ
للقرءان الثقل اٰلصغر فالعقل اكبر من الجسم و افضل و العاقل اكبر من العقل و افضل فمن حيث ان
القرءان عقلهم و قسيم عقلهم و ان جميع علومهم مستندة اليه و ان هذا هو المعروف بين عامة المكلفين
و المخاطبين و انهم لو قيل علمهم من غير القرءان مثٰلً ٰلنكرهم الرعية و كذبوهم و اتهموهم و
لَماركنوا الي قولهم و ٰلاطمئنوا باٰلئتمام بهم و اٰلخذ عنهم فمن حيث ذلك كله و ما اشبهه حسن ان يقال
هو الثقل اٰلكبر مع انه بالنسبة الي اجسامهم عند اٰلنقسام كذلك و من حيث انهم الكتاب الناطق و
العاقلون فهم مجموع
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القسمين اكبر و افضل مع ان الحقيقة الجامعة للكل حقيقتهم و ان العقل و القرءان نور تلك الحقيقة و
صفتها و فرعها فهم افضل و اكبر و لكن لما كان ما اخبروا به من العلوم و ما اضمروا مستنداً الي
القرءان و الي الوحي صح كون نسبته اليهم ۤ
ثناء عليهم و فخراً لهم و ٰل منافاة كما ان الشخص جميع ما
الثناء عليه بها بل يصح الفخر و ۤ
عنده من العلوم تنسب الي عقله و منه صدرت و يصح ۤ
الثناء للمرء
بعبيده و خيله و اعماله و افعاله و هو اكبر و افضل منها و تمدح الشجرة و يبدو حسنها بورقها الذي
يستمد منها و يفتقر اليها و قد اشار صلي ّللا عليه و آله الي ذلك بقوله تناكحوا تناسلوا فاني ُمبا ٍه بكم
ُ
اجملت اٰلمر فان اشكل عليك شيء
اٰلمم الماضية و القرون السالفة يوم القيمة و لو بالسقط و اعلم اني
ُ
اقتصرت خوفا ً من اٰلطالة و المقام مقام دقيق و لكن اذا فهمتَ المراد فقد شربتَ
فتدبر كٰلمي ٰلني
ً
رويتَ
ذكرتَ
قلتَ
ان اٰلربعة العالين
و
بقي شيء و هو انه قد تقدم فيما
شربةً لمتظمأْ ب ْع َدهَا ابدا فان
ۤ
المٰلئكة و افضلها و في حديث سف ٰين المتقدم ان القلم و هو ملك يؤدي الي اللوح و هو ملك و هو
اشرف
ۤ
يؤدي الي اسرافيل و هو يؤدي الي ميكائل و هو يؤدي الي جبريل و حيث علم بالحديث المذكور و
غيره و بالدليل العقلي ان السابق المؤدي افضل من الٰلحق المؤ َّدي اليه و هذا ظاهر و معني هذا ان
يكون القلم افضل من اللوح و هو افضل من اسرافيل و هو افضل من ۤ
ميكائيل و هو افضل من جبرئل و
جبرئل افضل من محمد صلي ّللا عليه و آله و قد علم و انت ذكرتَ ايضا ً ان جبرئل خادم لهم بل قد
روي ان رجٰل من شيعتهم و هو سلمن افضل من جبريل كما رواه في اٰلحتجاج و اذا كان كذلك كيف
يكون واسطة بينه و بين ّللا سبحانه فان ذلك يقتضي ان يكون جبرئل افضل
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قل ُ
ت ٰل اشكال في كونهم افضل خلق ّللا و انما ثبت فضل ٰلحد من خلق ّللا من فاضل فضلهم و
ۤ
ۤ
اٰلنبياء و المرسلين و ٰل
المٰلئكة المقربين و
ٰلمتثاله ٰلمرهم و قيامه بواجب حقهم ٰل فرق في ذلك بين
بين ۤ
سائر الحيوانات و النباتات و الجمادات و ٰل الذوات و الصفات و انما تفاضلت المخلوقات في
الفضل لتفاضلها في القرب منهم و القيام بوٰليتهم لكن لما كانوا علة الموجودات كما تقدم مكرراً كان

كل شيء اذا نسب اليهم كجز ٍء من نور الشمس اذا نسب اليها و كالجزء من الشعاع اذا نسب الي
ۤ
الصائِت و كاٰلثر اذا
السراج و كالصورة في المرءاة اذا نسبت الي الشاخص و كالصوت اذا نسب الي
نسب الي المؤثر فجميع الموجودات بنحو هذه النسب اليهم (ص) و الشيء قد يتوسط بعض آثاره و
صفاته و افعاله و قواه بينه و بين مطلبه و جبريل عليه السلم من حقيقة محمد صلي ّللا عليه و آله شأن
من شؤنه و شعاع من نوره فهو في الحقيقة يأخذ من حقيقة محمد صلي ّللا عليه و آله بل ْ
من عقله ٰلن
جبريل كال َّشأْن و كالخ ْ
َطرة التي ترد عليك فانك قد تنسي الشيء ثم قد تسئل عنه فتقول ٰلادري ثم قد
تذكره فتقول ۤ
جاء علي بالي كذا او تقول خطر علي قلبي كذا فهذا الوارد الذي اتَاكَ حتي ذكرك ما نسيتَ
ف ِم ْن اين اَتاكَ بما ن َ۪سيتَهُ انما اتَاكَ من قلبك او من فؤادك الذي هو وجو ُدك و حقيقَتُك فقد اخذ ذلكَ الوار ُد
نسيتَهُ و اَتَي به الي خيالِك فتصورتَهُ فقلتَ لمن سألك عن تلك المسئلة التي
الذي هو التفاتة من عقلك ما ۪
ن َ۪سيتَها ۤ
جاء علي خاطري كذا فالذي اتاك به هو الوارد و هو التفاتَةُ عقلك اخذ المسئلة من قلبك فاتي بها
الي خيالك يعني اخذ منك و اتي به اليك فجبرئل هو هذا الوارد اخذ من عقله و قلبه و اتي به اي بالوحي
اليه و العقل و القلب واحد و لكن
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تبادر الي الملك الذي هو الملك من امر ّللا و القلم و روحالقدس و الروح و العقل
اذا قلتَ اخذ من عقله
َ
الكلي و المراد واحد و اذا قلتَ اخذ من قلبه تبادر الي العرش الذي هو عبارة عن اربعة اركان احدها
هذا الملك الذي هو العقل و هو اعٰلها و اعظمها فقوله تعالي ماوسعني ارضي و ٰل س َم ۤائي و وسعني
قلبُ عبدي المؤمن معناه الرَّحمن علي العرش ا ْستَوي و قوله الرحمن علي العرش استوي يعني ظهر
بالوٰلية فاعطَي كل ذي حق حقه و روي ان النبي صلي ّللا عليه و آله قال يا جبريل من اين تأْخذ
ميكائيل قال و ۤ
الوحي قال من ۤ
ميكائيل من اين يأخذ الوحي قال من اسرافيل قال و اسرافيل من اين يأخذ
الوحي قال من ملك قال و ذلك الملك من اين يأخذ الوحي قال يلهمه ّللا الوحي او قال يقذف ّللا الوحي
ُ
نقلت الحديث بالمعني و هذا كما سمعتَ فيما مر عليك في تفسير نون في رواية سف ٰين فان
في قلبه ه ،
قلتَ فما معني قوله في الحديث السابق حديث المعراج في شأن النبي صلي ّللا عليه و آله فوقع في نفسه
انه هو و هذا ينافي العصمة و ان معه ملكا ً يسدده ُ
قلت يجري عليه صلي ّللا عليه و آله هذا و مثله اذا
غاب عنه الملك المسدد و كذلك اٰلئمة عليهم السلم و لكنه اذا غاب عنهم ٰليغيب اٰل باذن ّللا تعالي ليقع
منهم بعض مقتضي البشرية ليفرق بينهم و بين حال الربوبية الذي ٰليشغله شأن عن شأن و هم يشغلهم
شأن آخر انتقلوا عن اٰلول الي ٰاٰلخر
شأن و ارادوا اٰلقبال علي ٍ
شأن يعني اذا اقبلوا علي ٍ
شأن عن ٍ
َ
َ
َ
َ
فيدركون الشأنين المتغايرين باقبالين متعاقبين و ان لميكن ك ٌّم ز َمانِ ٌّي بَ ْينَ اٰلقباليْن منهم كما بين اٰلقبالي ِْن
منا بل قد يكون كما ً دهريا ً او كما ً سرمديا ً كما اشار تعالي
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وجب له التنقل في اٰلمور
اليه في قوله ماجعل ّللا لرجل من قلبين في جوفه فاذا لميكن له اٰل قلبٌ واحد
َ
المتغايرة المتباعدة و ٰل كذلك حكم الربوبية و ما اشار ابنالجوزي لمن سأله و هو يخطب و قيل ان
ۤ
بالسائل حين
علي بنَ ابيطالب تقولون انه ٰليغفل عن ّللا طرفة عين خصوصا ً في صٰلته فكيف اشعر
تَصدق بالخاتم فقال علي الفور :
الكاس
عن
يسقي و يشرب ٰلتلهيه سكرتُهُ
** * ** عَن الن ۪ديم و ٰليلهو ِ
ِ
ٰ
اس
اطا َعهُ سكرُه حتي تمكنَ ِم ْن
عل الصُّ َحا ِة فَهذا َو ِ
** * ** فِ ِ
اح ُد الن ِ
ۤ
مناف لما قلنا ٰلنه عليه السلم اشعر بالسائل هلل و اعطاه هللِ تعالي و هذا من ّللاِ الي ّللاِ كما لو ذكر
غير
ٍ

ّللاَ في الصلوة او صلي علي محمد و آله صلي ّللا عليه و آله فانه ٰلينافي اٰلقبال علي ّللا و ٰلينافي
َظ ِمهَا اَوْ ۤ
الصلوة و ٰليعد اجنبيا ً منها منافيا ً ما لميكن كثيراً ُم ِخٰلً بِن ْ
بقراءتها او الموظف فيها اَوْ ماحيا ً
لها علي ان ما يقع منهم من هذا النحو ٰليَقع بما يتعلق بشي ٍء من امور الدين و ٰليقع منهم منافي الدين و
بصنع من ّللا سبحانه و تعالي فيهم لغرض يكون فعله في الحكمة
انما يقع ما يخصهم و مع هذا كله فيقع
ٍ
ً
ارجح من تركه فان الضرر الذي يدفع به اٰلضر نفع باعتبار ما يراد منه كالقطع و الكي طلبا للسٰلمة
ق عظيم و يقول ّللا اعلم حيث
و العافية كيف ٰليكون المعصوم كذلك و ّللا سبحانه يقول و انك لعلي خل ٍ
يجعل رسالته ،
و قوله عليه السلم  :و ان كانت الزيارة ٰلميرالمؤمنين عليه السلم فقل  :و الي اخيك بُ ِعث الروح اٰلمين
يُشير فيه الي ان عليا ً هو اخو رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله من حديث المواخاة و هو مشهور بين
استعمال ما فٰليكون بينه و
الفريقين و لميرد ان رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله ج ٌّد لعلي عليه السلم في
ٍ
بين اهل بيته فرق و انما لميقل
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و الي ابيك بُ ِعث الروح اٰلمين َمع انه ورد في تسميته صلي ّللا عليه و آله اباالقاسم ان رسول ّللا
صلي ّللا عليه و آله كان اَبا ً لعلي عليه السلم و كان حين وضعته امه فاطمة بنت اسد في جوف الكعبة و
خرجت به دخل عليها رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله فلما دخل اهتز اميرالمؤمنين عليه السلم و ضحك
في وجهه و قال السٰلم عليك يا رسول ّللا (ص) و رحمة ّللا و بركاته ثم تنحنح باذن ّللا تعالي و
قال بسم ّللا الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صٰلتهم خاشعون الخ فقال رسول ّللا صلي
ّللا عليه و آله قد افلحوا بك و قرأ تمام ٰاٰليات الي قوله اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم
فيها خالدون فقال رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله انت وّللاِ اميرهم تميرهم من علو ِمك فيمتارون و انت
وّللا دليلهم و بك يهتدون ثم قال رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله لفاطمة اذهبي الي عمه حمزة فبشريه به
ُ
خرجت انا فمن يرويه قال انا اَرْ ويه فقالت فاطمة انت ترويه قال نعم و ذلك قول ّللا
فقالت فاذا
ً
تعالي فانفجرت منه اثنتاعشرة عينا قال فسُمي ذلك اليوم يوم التروية الحديث  ،فكان يرضعه من ابهام
ُ
سألت الرضا عليه السلم لم كني النبي
يده و فيمعانياٰلخبار باسناده الي الحسن بن علي بن فضال قال
ُ
صلي ّللا عليه و آله بابيالقاسم قال ٰلنه كان له ابن يقال له قاسم فكني به قال فقلت له يا ابن رسول ّللا
(ص) فهل تراني اهٰلً للزيادة فقال نعم اماعلمتَ ان رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله قال انا و علي ابوا
هذه اٰلمة ُ
قلت بلي قال اماعلمتَ ان رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله ابٌ لجميع امته و علي عليه السلم
قلت بلي قال اماعلمتَ ان عليا ً قاسم الجنة و النار ُ
فيهم بمنزلته ُ
قلت بلي قال فقيل له ابوالقاسم ٰلنه ابو
ُ
فقلت له و ما معني ذلك فقال ان شفقةَ النبي صلي ّللا عليه و آله علي امته شفقة
قاسم الجنة و النار
ا ٰٰلباء علي اٰلوٰلد و افضل امته علي عليه السلم و من بعده
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شفقة علي عليه السلم عليهم كشفقته صلي ّللا عليه و آله ٰلنه وصيه و خليفته و اٰلمام بعده فلذلك قال
النبي صلي ّللا عليه و آله انا و علي ابوا هذه اٰلمة الحديث ٰ ،لن كونه ابا ً لعلي صلي ّللا عليهما و
آلهما غير مشهور و غير معروف فقد يحصل من ينكره او يتردد في معناه بخٰلف اٰلخوة .
ٰ
ت احداً من العالمين
قال عليه السلم  :آتاكم ّللاُ ما لميؤ ِ
قال الشارح المجلسي قدس سره فان اريد بالخطاب النبي مع اٰلئمة صلي ّللا عليه و عليهم فظاهر و اٰل
فالنبي صلي ّللا عليه و آله مستثني منه انتهي ،

اقول هذه الفقرة من قوله تعالي حكايةً عن قول موسي عليه السلم لقومه و ْاذ قال موسي لقومه اذكرُوا
نعمة ّللا عليكم اذ جعل فيكم ۤ
ت اَحداً من العالَ ۪مينَ يعني آتاكم ما
انبياء و جعلكم ُملُوكا ً و آت ٰيكم ما لمي ُْؤ ِ
ت احداً من الخلق او من عالمي زمانهم و ممن قبلهم من فلق البحر و تظليل الغمام و انزال المنِّ و
لميؤ ِ
ٰ
ت غيرهم و اٰلظهر عند اكثر المفسرين ان المخاطبين في اٰلية هم
السلوي و غير ذلك مما آت ٰيهم و لميؤ ِ
ٰ
ُ
امة موسي عليه السلم و عن سعيد بن ُجبَير و ابيمالك ان المخاطبين في اٰليَ ِة امة محمد صلي ّللا عليه
ۤ
و آله فعلي القول اٰلخير يجوز ان يراد بموسي محمد صلي ّللاُ عليه و آله و قو ُمهُ بَنُ
واسرائيل و
ۤ
بَنُ
واسرائيل آل ُم َحم ٍد ففي رواية العياشي عن الصادق عليه السلم انه ُسئِل عن قول ّللا تعالي يا
ۤ
ۤ
ۤ
بنياسرائيل فقال هم نحن خاصة ه  ،و هذا اِما ِلن اسرائيل بمعني عبد ّللا و محمد صلي ّللا عليه و آله
ۤ
اسرائيل َمثَ ٌل له صلي ّللا عليه و آله فتتبادر
هو عبد ّللا قال و انه لما قام عب ُد ّللا يدعوه َو اما ِلن
اٰلرادة و القصد عند اٰلطٰلق اليه و روي عن النبي صلي ّللا عليه و آله انه ُس ِمع يقول انا عب ُدكَ اسمي
ۤ
امرهُ فقد امرني و ما عناه فقد عَناني ه  ،و عليه يكون المرا ُد
احمد انا عبد ّللا اسمي
اسرائيل فما َ
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الخلق ٰلن ّللا سبحانه خلقهم له وح َدهُ و يلزم
صحُّ ان يَعلَم و يُعلَم و يُ ْعلَ ُم به و ذلك كلُّ
بالعالَ ۪مينَ كل ما يَ ِ
ِ
ۤ
خلقهم له ما به ۤ
بقاؤهم و استمدادهم لما هم لَهُ و لما لهم و خلق الخلق لهم و جعلهم اولياء علي خلقه
قُ َّواما ً علي بريَّتِ ۪ه فوجب لهم في الحكمة كل ما يحتاج اليه رعيتهم و هذا عند رعيتهم ُمفَرقا ً علي جميعهم
و جميع ما خلق لهم اي للرعية و وجب لهم في الحكمة كل ما يخصهم مما به ۤ
بقاؤهم و استمدادهم لما
يشاء كما ۤ
هم له و لما لهم و وجب لهم في الحكمة ما به قاموا بخدمته فيما ۤ
يشاء فهو سبحانه اتي جميع
العالمين الذين هم جميع الخلق جميع ما يحتاجون اليه في احوال النشأتين و ما به صٰلحهم و ۤ
بقاء
يوج ُد عند البعض
نظامهم في الدارين مفرقا ً بمعني ان بعض ذلك يوجد عند بعض العالمين و بعضه َ
ٰاٰلخرين و لميجمع الكل عند اح ٍد منهم اٰل محمد و اهل بيْته المعصومين صلي ّللا عليه و آله الطاهرين
ۤ
الخٰلئق مفرقا ً فهم عليهم السلم مساوون لكل الخلق اي
فانه جمع لكل واح ٍد منهم جميع ما كان عند جميع
ۤ
كل واح ٍد منهم ُم َسا ٍو لكل الخلق اعطي الخلق مما في قوابلهم وسعه و زادهم ّللا علي جميع الخٰلئق ما
يختصون به مما به ۤ
ۤ
الخٰلئق في
بقاؤهم و استمدادهم لما هم له سبحانه و لما هم لهم و مااعطي جميع
مثقال الذر مما يختصون به و زادهم َعلَي ما يختصون به ما به
الف جز ٍء من
هذا اٰل كجز ٍء من مائة ِ
ِ
ۤ
بخ ْدمته فيما ۤ
ً
يشاء كما يشاء و ما يختصون به من هذا جزء من سبعين جزءا و هاتان الزيادتان
قا ُموا ِ
ً
ً
ً
ً
لميعطهما و ٰل شيئا منهما احدا من خلقه ٰل مجتمعا و ٰل مفرقا و ٰليحتملهما سواهم فصح بهما او
ت احداً من العالمين و علي قول اٰلكثر من المفسرين ٰلٰلية يراد بالعالمين
باحدهما ان يقال آتيهم ما لميؤ ِ
عالمي اهل زمان بني ۤ
اسرائيل فالعموم مخصصٌ بما علم من الدين فان اجماع المسلمين منعقد بان
محمداً صلي ّللا عليه و آله آتاه ّللا ما لميؤت
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احداً من اٰلولين و ٰاٰلخرين و احاديث اهل العصمة عليهم السلم متظافرة بان جميع ما وصل الي
رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله وصل اليهم و ذلك كما دل عليه ما ورد عنهم في تفسير قوله تعالي ان
ّللا يأمركم ان تؤدوا اٰلمانات الي اهلها  ،ففي معانياٰلخبار بسنده الي يونس ابن عبدالرحمن قال سألت
موسي بن جعفر عليه السلم عن قول ّللا عز و جل ان ّللا يأمركم ان تؤدوا اٰلمانات الي اهلها فقال هذه
مخاطبة لنا ۤ
امام منا ان يؤدي الي اٰلمام الذي بعده و يوصي اليه ثم
خاصة امر ّللا تبارك و تعالي كل ٍ
هي جارية في ۤ
ُ
سألت اباعبدّللا
سائر اٰلمانات الحديث  ،و في الكافي بسنده الي المعلي بن خنيس قال

عليه السلم عن قول ّللا عز و جل ان ّللا يأمركم ان تؤدوا اٰلمانات الي اهلها قال امر ّللا اٰلمام اٰلول
ان يدفع الي اٰلمام الذي بعده كل شيء ه  ،و غير ذلك فانهي رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله جميع ما
انتهي اليه من ّللا سبحانه الي علي عليه السلم و امره ان يدفع جميع ذلك الي من بعده و كذلك امر من
بعده واحداً بعد َواح ٍد الي آخرهم يجري ٰٰلخرهم ما يجري ٰلولهم كما نصوا عليه في احاديثهم و
من ذلك ما رواه في ۤ
بصائرالدرجات بسنده الي ابيجعفر الثاني عليه السلم قال فضل اميرالمؤمنين عليه
السلم ما ۤ
جاء به اُ ِخ َذ به و ما نَهي عنه انتُ ۪هي عنه و جري له من الطاعة بعد رسول ّللا صلي ّللا عليه و
آله مثل الذي جري لرسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و الفضل لمحمد صلي ّللا عليه و آله المتقدم بين
يديه كالمتقدم بين يدي ّللا و رسوله و المتفضل عليه كالمتفضل علي ّللا و علي رسوله صلي ّللا عليه و
آله و ۤ
الشرك باهلل فان رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله باب ّللا
صغير ٍة او كبيرة علي ح ِّد
الراد عليه في َ
ِ
الذي ٰليؤتي اٰل منه و سبيله الذي من سلكه وصل ( الي ظ ) ّللا و كذلك كان اميرالمؤمنين عليه السلم
من بعده و جري في اٰلئمة عليهم السلم واحداً بعد واح ٍد جعلهم
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ّللا اركان اٰلرض ان تميد باهلها و ُع ُم َد اٰلسٰلم و رابطة علي سبيل هداه و ٰليهتدي ها ٍد اٰل بهُدَاهم و
نذر و الحجة
خار ٌج من هدي اٰل بتقصير عن حقهم و اُمن َۤا َء ّللا علي ما اهبط من علم او
عذر اَوْ ٍ
ٍ
ٰليضل ِ
البالغة علي من في اٰلرض يجري ٰٰلخرهم من ّللا مثل الذي جري ٰلولهم و ٰليصل اح ٌد الي شي ٍء من
ذلك اٰل بعون ّللا و قاٰلميرالمؤمنين عليه السلم انا قسيم الجنة و النار ٰليدخلهَا ( ٰليدخلهما ظ ) داخل اٰل
علي ح ِّد قسمي و انا الفاروق اٰلكبر و انا اٰلمام لمن بعدي و المؤدي عمن كان قبلي و ٰليتقدمني اح ٌد
عط ُ
يت الست
اٰل احمد صلي ّللا عليه و آله و اني و اياه لعلي
سبيل واح ٍد اٰل انه هو المدعو باسمه و لقد اُ ِ
ٍ
علم المنايا و البٰليا و الوصايا و اٰلنساب و فصل الخطاب و اني لصاحب الكرات و الرجعات و دَولة
المي َسم و ۤ
الدابة التي تكلم الناس ه ،
ال ُّد َول و اني لصاحب العصي و ۪
اقول قوله عليه السلم اٰل انه هو المدعو باسمه يعني به اني انا شريكه في جميع الكماٰلت اٰل انه مسمي
باسم غير اسمي يُدعا به و به يتميز و يحتمل اني شريكه في العلم و الوٰلية المطلقة و غير ذلك اٰل انه
ٍ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
يُدعا بالنبي و ٰلادعا به اوْ ان ّللا سبحانه صرح باسمه في كتابه عند الخطاب بالوحي و لماد َع بذلك اوْ
انه اذا ُدعي باسمه تميز مني و اذا ُد ِع ُ
يت باسمي لماتميز منه يعني باسم الصفة فانه كما قال عليه السلم
في وصف اٰلسٰلم الي ان قال فيه تفصيل و توصيل و بيان اٰلسمين اِلَعلَي ِْن اللَّ َذيْن ُج ِمعا فاجتم َعا
يوصفان فيجتمعان قيامهما في تمام احدهما في منازلهما لَهُ َما
فيعرفان و
ٰليصلحان اٰل معا ً يسميان
ِ
ِ
ِ
جري بهما و لهما نجوم و علي نجو ِمهما نجوم الخطبة  ،قوله يسميان فيعرفا ِن اي يسميان محمد و علي
فيتميزان يوصفان نبي و ولي فيجتمعان اذ ٰل منافاة بين النبي و الولي فان النبي ولي يعني اذا ُد ِع ُ
يت
باسمي فقيل ولي لماتميز منه فاني ولي و هو ولي
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و اذا ُدعي باسمه ۪فقيل نبي تميزَ مني و قوله عليه السلم و اني لصاحب الكرات يعني به صاحب
صلي ّللا عليه و آله فيه كرار غير فرار او صاحب الرجعات كما قال
الحمٰلت في الحروب كما قال َ
ۤ
عليه السلم و لي الكرة بعد الكرة و الرجعة بعد الرجعة او كما قيل ان له رجعة قبل قيام القائم عليه السلم
و معه و بعده اقول و انا لميحضرني رواية تدل علي ان له عليه السلم رجعة قبل ۤ
القائم عليه السلم بل
اٰلخبار التي وقفت عليها انما تدل علي ان له رجعتين مع ۤ
القائم (ع) و بعده و قد تقدم الكٰلم علي هذا
في ذكر الرجعة و هذا ۤ
القائل و هو الشيخ عبدّللا بن نورّللا البحراني في كتابه الذي الفه المعروف

بالعوالم هو اعرف بما قال و قيل في معني صاحب الكرات انه عرض عليه الحق كرات في الميثاق في
عالم اٰلظلة و الذر و في الرحم و عند الوٰلدة و عند الموت و في القبر و عند البعث و عند الحساب و
عند الصراط و عند الجنة و النار و غيرها و من ذلك ما روي في ۤ
بصائرالدرجات بسنده الي ابيجعفر
ۤ
اٰلوصياء
الثاني عليه السلم قال قال ابوعبدّللا عليه السلم انا انزلناهُ نو ٌر كهيئة العين علي رأس النبي و
ۤ
السماء الي الحجب التي بين ّللا
امر اٰلرض اوْ ِمن امر
صلي ّللا عليه و آله ٰليريد اح ٌد منا عل َم ٍ
امر من ِ
ً
و بين العرش اٰل رفع طرفه الي ذلك النور فرأي تفسير الذي اراد فيه مكتوبا و فيهبالسند المذكور قال
بيته عن سورة اِنا اَ ْنزَ ْلنَاهُ في
يعني اباجعفر الثاني عليه السلم سأل اباعبدّللا عليه السلم رج ٌل من اهل ۪
ً
ُ
فاقبلت عليه
عظيم اياك و السؤال عن مثل هذا فقام الرجل فاتيته يوما
ليلة القدر فقال ويحك سألتَ عن
ٍ
ۤ
ۤ
ۤ
فسألته فقال انا اَنزلناه عند اٰلنبياء و اٰلوصياء ٰليريدون حاجةً من السماء و ٰل من اٰلرض اٰل ذكروها
ۤ
الحوائج انه قال
ب صلوات ّللا و سٰلمه عليه من
ٰلذلِكَ النور فاَت ٰيهم بها فان مما ذكر علي ابن ابيطال ٍ
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ٰلبيبكر يوما ً ٰلتحسبن الذين قتلوا في سبيل ّللاِ امواتا ً بل ۤ
احياء عند ربهم فاشهَ ُد ان رسول ّللا صلي
ّللا عليه و آله مات شهيداً فاياك ان تقول انه ميِّت وّللاِ لَيأتينك فاتق ّللاَ اذا ۤ
جاءك الشيطان غير متمث ٍل به
ِ
فقال ان ۤ
ُ
رجت مما اَنا ۪فيه قال فذكر اميرالمؤمنين عليه السلم لذلك النور فعرج
جا َءني وّللاِ اطعتُه و خ
َ
ابابكر
يا
يقول
هو
و
اتي
و
النور
ذلك
وجهه
البس
قد
آله
و
عليه
ّللا
صلي
محمد
فاذا
ين
النبي
ارواح
الي
ٍ
بعلي و باحدعشر من ولده (ع) انهم مثلي اٰل النبوة و تُبْ الي ّللا بر ِّد ما في يديك اليهم فانه ٰل َح َّ
ق
آ ِمن
ٍّ
الناس فاخطبهم بما رأيتَ و ابرأ الي ّللا مما انا فيه اليك يا
لك فيه قال ثم ذهب فلمي َُر فقال ابوبكر اج َم ُع
َ
علي علَي اَن تؤ ِمنَني قال (ع) ما انت بفاعل و لوٰل انك تنسي ما رأيتَ لفَعلتَ قال فانطلق ابوبكر الي
ُ
فقلت اوعلم النور قال ان له
عمر و رجع نور انا انزلناه الي علي فقال له قد اجتمع ابوبكر مع عمر
ۤ
امر يكتتم به اعدا َءهم
لسانا ً ناطقا ً َو بصراً نافذاً يتجسس اٰلخبار و يستمع اٰلسرار و يأتيهم بتفسير كل ٍ
ٰ
فلَما ْ
اس فمادريا
ان الن َ
اخ َ
بر ابوبكر الخبر ُع َم َر قال سحرك و انَّها لَ ۪في بني ٍ
هاشم لقديمةٌ قال ثم قاما ي ُْخبِ َر ِ
ۤ
قلت لماذا قال ٰلنهما قد نسيَاه و جاء النور فَ ْ
يقوٰلن ُ
اخبَ َر عليا ً عليه السلم خبرهما فقال بُعداً لهما كما
ما
ِ
ْ
بعدَت ثمود ه ،
اقول قوله في الحديث اٰلول نور كهيئة العين الظاهر عندي ان المراد بالعين العين الباصرة يعني تنطبع
ۤ
اٰلشياء كالعين او بها اٰلبصار كالعين ٰلنها آلة القوة الباصرة ٰلن المراد بهذا النور علي ما اعرف
فيه
سائر اٰلنبياءۤ
بحيث ٰلاكاد اشك فيه هو الروح من امر ّللا و هو عقلهم يعني العقل الكلي الذي يكون مع ۤ
ۤ
الخطاء و النسيان و هو بكليته عند محمد و آله الطاهرين صلي ّللا
ببعض وجوهه يسددهم عن السهو و
ً
عليه و آله منذ نزل عندهم لميصعد و ٰليصعد عنهم ابدا و لمينزل قبلهم قط اٰل بوج ٍه من وجوهه و هو
نور ليلة
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ۤ
المٰلئكة و الروح فهذا الروح هو نور هذه السورة ٰلن مدار جميع ما ينزل
القدر كما قال تعالي تنزل
في ليلة القدر من كل امر حكيم عليه و منه و هو النور اٰلبيض من انوار العرش و هو ركنه اٰليمن
ۤ
البصائر بسنده الي
اٰلعلي و اٰلسفل اٰليمن هو اٰلصفر و هذا النور اٰلبيض هو العمود المذكور في
الثمالي قال قال ابوجعفر عليه السلم ان اٰلمام منا يسمع الكٰلم في بطن امه حتي اذا سقط علي اٰلرض
اتاه ملك فيكتب علي عضده اٰليمن و تمت كلمة ربكَ صدقا ً و عدٰلً ٰل مبدِّل لكلماته و هو السميع العليم
فاذا شب رفع ّللا له عموداً من نور يري فيه الدنيا و ما فيها و ٰليستتر عنه منها شيء ه  ،و في مرسلة

جميل بن دراج فاذا قام باٰلمر رفع له في كل بلد َمنا ٌر ينظر فيه الي اعمال العباد و غير ذلك من
اٰلخبار فهذا العمود و المنار يراد منه الروح المشار اليه و هو عقل الولي و قوله عليه السلم في
ۤ
اٰلوصياء عليه و عليهم السلم يراد منه انه العقل و متعلق
الحديث اٰلول كهيئة العين علي رأس النبي و
ٌ
وجدان و انما قال
العقل الرأس من العاقل و كونه كهيئة العين ان له عينين يبصر بهما يجده كل َم ْن له
المدرك ليقال له عينان فتكون العينان بعضه
كهيئة العين و لميقل له عينان ٰلن العقل ليس هو شيء غير
ِ
بل هو العينان و لكنه ليس عينين كما هو المعروف و انما هو ادراك اقوي و اجلي من ادراك البصر
ۤ
العلماء المراد بالعين عين الشمس يعني
فشبه صفته في اٰلدراك كهيئة العين في اٰلدراك و قال بعض
ٰ
من جهة النور و ٰل شك انه كذلك بل نُو ُرهُ اقوي من نور الشمس في الظاهر باربعةاٰلف مرة و
تسعمائة مرة و في الحقيقة هذا العقل اقوي من نور الشمس الفيالف مرة و سبعمائةالف مرة و ثٰلثة و
ثمانين الف مرة و مائت َْي مر ٍة اٰل ان الظاهر من المراد بالمشبه بهيئته هو العين الباصرة ٰلن هذا الملك
هو عين ّللاِ الناظرة في عباده و قوله (ع) اٰل رفع
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طرفه الي ذلك النور اي التفَتَ الي غيبه فنظر بعقله و قوله (ع) ٰ
فرأي تفسير الذي اراد مكتوبا ً فيه اي
منتقِشا ً في صدره صورته اي في خياله الذي هو الصدر الذي هو محل القلب اعني العقل و هو الملك
المشار اليه فافهم و قوله عليه السلم في الحديث الثاني اٰل ذكروها لذلك النور يعني اراد من عقله ان
ۤ
اٰلشياء و سببُها و
يكون كذا و عقله هو لسان مشية ّللا تعالي و محل امره الذي هو كن فيكون ٰلنه علة
قوله عليه السلم فعرج الي ارواح النبيين الخ  ،اي التفت الي جهة مطلوبه و التفاتتُه هو عرو ُجه فافهم ما
لوحْ ُ
كثير من هذه المطالب فان قلتَ ان قول الس ۤائل
ت به مكرراً و قد تقدم في مواطن كثيرة ما فيه بيان
ٍ
ۤ
ۤ
انما هو في السورة فقال عليه السلم انا انزلناه عند اٰلنبياء و اِلوصياء عليهم السلم و معلوم ان السورة
ۤ
ۤ
اٰلوصياء عليهم
اٰلنبياء و
لمتنزل اٰل في هذا القرءان فما معني قوله عليه السلم انا انزلناه عند
السلم ُ
قلت ان المراد من هذه السورة هو نزول الملك عليهم في ليالي القدر بما يسئلون عنه و ذلك
ۤ
حاصل لهم فان ليْلة القدر ثابتةٌ لمترتفع منذ نزلت علي آدم عليه السلم الي آخر الدهر و في كنزالفوائد
للشيخ محمد بن علي بن عثمن الكراجكي قَرأ َعلَي السيد المرتضي و الشيخ ُّ
الطوسي ب َسن ِد ۪ه الي
ق ّللا تعالي ليلة القدر او َل ما خلق الدنيا و لقد خلق فيها اول نبي
ابيجعفر عليه السلم انه قال لَقَ ْد خل َ
وصي يكون و لقَد قضي ان يكون في كل سن ٍة ليلةٌ يهبط فيها تفسير اٰلمور الي مثلها من
يكون و اول
ٍّ
ۤ
اٰلنبياء و الرسل و المحدثون ايضا ً
السنة المقبلة فمن جحد ذلك فقد رد علي ّللا تعالي علمه ٰلنه ٰليقوم
ۤ
يأْتيهم جبريل عليه السلم او غيره من ۤ
ٰ
اٰلنبياء و الرسل فٰل شك في ذلِك و ٰل بد لمن
الملئكة قال اما
سواهم من اول يوم خلقت فيه اٰلرض الي آخر
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فن ۤاء الدنيا من ان يكون علي اهل اٰلرض حجة ينزل ذلك اٰلمر في تلك الليلة الي َمن احب من عباده و
هو الحجة و ا ْي ُم ّللاِ لقد نزل ۤ
الملئكة و الروح باٰلمر في ليلة القدر علي آدم عليه السلم و اي ُم ّللاِ مامات
ۤ
اٰلنبياء قد اتاه اٰلمر فيها و وضعه لوصيه من بعده و اي ُم ّللا
آد ُم اٰل و له وصي و كل َمن بعد آدَم من
انه كان ليؤمر النبي فيما يأتيه من اٰلمر في تلك الليلة من آدم الي محمد صلي ّللا عليه و آله اوص الي
فٰلن و لقد قال ّللا في كتابه لوٰلة اٰلمر من بعد محمد صلي ّللا عليه و آله ۤ
خاصة وعد ّللا الذين آمنوا
ٍ
منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في اٰلرض كما استخلف الذين من قبلهم الي
قوله هم الفاسقون يقول استخلفكم لعلمي و ديني و عبادتي بعد نبيكم كما استخلف وصاة آدم من بعده

حتي يبعث النبي الذي يليه يعبدونني ٰليشركون بي شيئا ً يقول يعبدونني بايمان اَ َّٰل نبي بعد محمد صلي
ّللا عليه و آله فمن قال غير ذلك ۤ
فاولئك هم الفاسقون فقد مكن وٰلة اٰلمر بعد محمد صلي ّللا عليه و آله
ۤ
المٰلئكة
بالعلم و نحن هم فاسئلونا فان صدقناكم فاقِروا و ما انتم بفاعلين الحديث  ،و المراد بذلك نزول
عليهم باٰلمر في ليالي القدر فان قلت فقوله عليه السلم اٰل ذكروها لذلك النور باٰلشارة كيف يكون و
لميجر له ذكر ُ
قلت ان قوله لذلك اشارة الي َمعود الضمير في قوله انا انزلناه ٰلنه يعود الي الملك
المشار اليه المسمي بالروح فان قلت ان الظاهر من معود الضمير هو القرءان ُ
قلت نعم هو كذلك و
ً
الروح قرين القرءان و قسيمه كما تقدمت اٰلشارة الي ذلك في قوله تعالي و كذلك اوحينا اليك روحا من
امرنا ماكنتَ تدري ما الكتاب و ٰل اٰليمان و لكن جعلناه نوراً نهدي به ٰاٰلية  ،فسماه روحا ً و هو الملك
المذكور و جعله نوراً و هو القرءان المسطور فالروح هو النور المعنوي و القرءان هو النور اللفظي و
تقدم الكٰلم فراجع
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ثم اعلم ان النسيان المذكور في الحديث الثاني في الموضعين بمعني الترك فقوله عليه السلم لوٰل انك
تنسي اي تترك ما رأيتَ لفعلتَ و قوله (ع) ٰلنهما قد نسياهُ اي تَركاهُ و الحاصل اذا تفهمتَ ما ذكرنا مع
ۤ
الخٰلئِق اجمعين
ت احداً من العالمين اي من
انه قليل من
كثير ظهر لك ان ّللا سبحانه آت ٰيهم ّللا ما لميؤ ِ
ٍ
ٰلن المراد بالعالمين جميع اجناس العوالم بعموم الجمع المحلي باٰللف و الٰلم و جميع افرادها بعموم
اٰللف و الٰلم المراد منهما اٰلستغراق و هو ما قاله اميرالمؤمنين عليه السلم كما في تفسير العسكري و
عيوناٰلخبار في تفسير الحمد هلل رب ٰ
المين قال (ع) قولوا الحمد هلل رب العالمين و هم الجماعات
الع ۪
من كل مخلوق من الجمادات و الحيوانات الحديث .
ار لفضلِكم و َذل
شريف لشرفكم و بَخع كلُّ متكب ٍر لطاعتكم و
قال عليه السلم  :طأطأ كل
ٍ
َ
خضع كلُّ َجب ٍ
كل شيء لكم
قال الشارح المجلسي رح َمهُ ّللا طأطأ اي خضع او خفض و لميصل كل شريف لشرفكم اي اليه او
بالباء ال ُم َوحدة و ۤ
ٰلجله و بخع ۤ
الخاء المعجمة اي خضع كل متكبر لطاعتكم اي فيها او ٰلجل اطاعتكم
هلل و ذل كل شيء لكم بقدرة ّللا تعالي انتهي .
ۤ
ۤ
و قال السيد نعمتّللا ال ۤ
جزائري في شرح التهذيب و بخع بالباء الموحدة من تحت و الخاء المعجمة و
في بعض النسخ بالنون و ۤ
الخاء المعجمة و كٰلهما بمعني اٰلقرار و اٰلعتراف انتهي .
اقول يقال طأطأ را َسهُ طامنَهُ و خفضه و الشرف العلو و المكان العالي الحسي كما في الحديث كان
شرف من اٰلرض و المعنوي و منه يسمي الرجل العالي المقام و المكانة شريفا ً لعلو رتبته و
يكبر علي
ٍ
ً
قد يقال لمن نال شيئا لمينله بعض امثاله من الناس حتي انه ليقال لصاحب المال المتمول
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و المتملك شريفا ً و روي في الحديث اذا اتاكم شريف قوم فاكرموه ُسئِل ما الشريف فقال الشريف َمن
بامر بل كل من فاق بعْض
كان له مال ه ٰ ،لنه عالي الرتبة بين من لميملك مثله من المال و ٰليختص
ٍ
ۤ
ابناء جنسه في شيء فهو شريف و قد شرفه ّللا تشريفا ً عٰله و رفع درجته و قد يفرق بينه و بين
الحسب فان الحسب الشرف من قبل ٰاٰل ۤباء اي ٰٰل ۤبائه شرف و مراتب عالية و شرف الرجل من نفسه
فلما كان الشرف العلو الرتبة و الشريف العالي و هو بخٰلف معني طأطأ ابان عليه السلم ان كل شريف
يخضع و يخفض رأسه خشوعا ً و خضوعا ً لشرفكم من جميع العالمين ٰلنه لما ذكر ان ّللا سبحانه آت ٰيهم
ما لميؤت احداً من العالمين كما اشرنا الي بيانه سابقا ً لزم من ذلك ان مقامهم عليهم السلم اعلي من كل

مقام وصل اليه احد من الخلق من الجمادات و النباتات و الحيوانات ٰلن علو العالي اما ان يكونَ بسبب
ٍ
ۤ
نجابة الشخص او طهارة مولده او نورية طينته و طيبها او استقامة خلقه بفتح الخاء و ضمها و اعتدال
مزاجه و حسن صورته او صوته او قوته او شجاعته او كرمه و ۤ
سخائه و جوده و زهده و تقو ٰيهُ و
ورعه و يقينه و معرفته و عبادته او علمه او قدرته او اقتداره او انقياد ۤ
اشياء ٰلمره او ارادته او محبته
او اٰلحتياج اليه في شيء مما ذكر او غيره او حفظه او فهمه او غير ذلك من جميع الصفات الحميدة و
اٰلخٰلق الحسنة و الطباع المستقيمة و اٰلحوال المحبوبة للنفوس و العقول و المستطابة لٰلوهام و
اٰلفهام و اٰلحٰلم مما يتميز من اتصف به من بعض اهل نوعه او كلهم من كل محبوب و مطلوب و
الفضائل العظيمة و المنن اٰلب ۤ
ۤ
تدائية او من جهة شرافة
مرغوب او من جهة ما خصه ّللا به من النعم و
ۤ
ۤ
اٰلباء و طهارة اٰلمهات و تطهير اٰلصل و الفرع من جميع الخبائث و اٰلرجاس الظاهرة و الباطنة و
ما اشبه ذلك و هم صلي ّللا عليهم
صفحه 34٨
س بمكان ٰليصل
كمال و
قد جمعوا جميع ذلك و جمع ّللا لهم متفرِّ قَهُ حتي انهم حلوا في كل
ٍ
طهر و قد ٍ
ٍ
الي ادني ادانيه احد من خلق ّللا ٰل ملك مقرب و ٰل نبي مرسل بل ٰليمكن في اٰلمكان ٌ
كون و ٰل ذو
ون يفوق عليهم او يساويهم في شيء من ذلك ٰلن كل من سواهم مما خلق ّللا سبحانه معلول لهم و
َك ٍ
ْ
آثارهم و لزم من جميع ما ذكر ْ
ان يُطَأ ِط َئ كل شريف لِشرفهم اذ ليس في الكون
محتاج اليهم و اثر من ِ
مما خلق ّللا سبحانه شريف يفوقهم او يساويهم بل كل من سواهم معلول لهم اقامه ّللا تعالي بهم قيام
عال
صدور او قيام ظهور او قيام تحقق او قيام عروض لما لهم او منهم او عنهم او بهم فيخضع كل ٍ
فتقار و استمداد و انقيا ٍد اِذ ٰليعبد ّللا سبحانه و تعالي اٰل بذلك ٰل فرق في ذلك بين
لعلوهم خضوع ا ٍ
ضه ْم ان ّللا سبحانه يقول اولميروا الي ما خلق ّللا من شيء يتفيؤا ظٰلله عن اليمين و
محبهم و ُم ْب ِغ ِ
ۤ
ۤ
فعن اليمين محبوهم و اليمين علي اميرالمؤمنين عليه السلم و الشمائل
الشمائِل سُجداً ِهللِ و هم داخرون ِ
اصحاب الشمال و ائمتهم ائمة الضٰلل و الكل داخرون منقادون يسجدون هلل سبحانه بقبول قدره تعالي
فيهم و يعبدونه باٰلقرار بوحدانيته و نبوة محمد نبيه صلي ّللا عليه و آله و بوٰلية ۤ
اوليائه علي و آله
بالبراءة من ۤ
ۤ
اعدائهم و هو تأويل قوله تعالي ان ّللا فالق الحب و
اٰلحدعشر عليه و عليهم السلم و
النوي فان ّللا سبحانه و تعالي كما فلق الحب الذين هم المحبون فلق النوي الذين هم المناوُونَ و مافلق
مكرهٌ و انما يقبل من هو مطيع في القبول احب
سبحانه اٰل من قبل الفل َ
ق منه تعالي و ماقبل من هو َ
ۤ
كالمؤمنين او كره كالمنافقين فان اعداءهم يعصونهم و هم يطيعونهم و يكرهونهم و هم يحبونهم كيف
يطيعونهم و هم نصبوا لهم العداوة حتي غصبوهم ما جعله ّللا لهم من المراتب و الفيء و قتلوهم و
سبوهم و ساموهم
صفحه 34٩
المحب ِة بمعني انهم لعنهم ّللا َٰليرون فيهم عليهم السلم شيئا ً يكرهونه
ُك َّل اِهَان ٍة و َم َع ٰذلِكَ يحبونهم
كمال َ
َ
و ٰل حاٰلً ٰليَ ْستَحْ ِسنونَهُ و ٰل عمٰلً و ٰل قوٰلً و ٰل حركةً و ٰل سكونا ً اٰل ما هو اٰلحسن المطلوب و
ۤ
الفضائل
اٰلحب المرغوب و لكنهم ٰليقدرون علي شيء من ذلك فح َس ُدوهم و بلغ بهم الحسد علي تلك
التي ٰلتحصي و المناقب التي ٰلتعد و ٰلتستقصي الي ان سعوا في ابطال تلك المناقب و حط تلك
المراتب لما عجزوا عن نيلِها و انحطوا عن تحصيلها كما سعي ابليس اللعين ابوهم و شيخهم و امامهم
ۤ
في كي ِد آد َم عليه السلم لما َوج َدهُ اهٰلً
لفضائل يعجز عنها و يقصر دونها حسده و سعي في افسا ِد ِه َم ِمه
ۤ
الفضائِل فسلك جنوده المنافقون و فروعه الظالمون في
بالخيرات و في اهٰلكه و طرده عن حظه من

ۤ
نورهُ و لو كره المشركون
اطفاء انوار ّللا التي اشرقها و ابانها لعباده حسداً و بغيا ً و يأبَي ّللا اٰل ان يتم َ
و هذا هو معني قول الصادق عليه السلم اَمٰ ا َوّللاِ لو قدروا اَ ْن يُ ِحبونا ٰلَ َحبُّونَا و ٰلكنهم ٰليقدرون فقوله
عليه السلم ٰلَ َحبُّونا ٰلنا ٰليصدر عنا شيء يكرهه احد و انما ٰليقبلونه لما فيهم من الحسد و اٰلعوجاج
الصادرين من تغيير خلق ّللا و تبديل فطر ّللا التي فطر الناس عليها فهم مطيعون ٰلنهم يعلمون ان هذا
َ
هو الصواب و الصَّٰلح كما قال الثاني ٰلبنه لما سأله قال لو قَل ُدوهَا اٰلصلع لهجم بهم علي الهدي و
ٰلنهم ٰليردون ما ذادهم ولي ّللا عليه السلم عنه و ٰليصدرون عما اوردهم و محبون لهم ٰلنهم ٰليرون
منهم اٰل الصفات المطلوبة لهم و لجميع الخلق و المحبوبة عند الكل بل ٰلتجد احداً من ۤ
اعدائهم اٰل و هو
اسماء وٰليتهم عليهم السلم و ٰلتجد احداً من ۤ
ۤ
اعدائهم اٰل و هو يكره اكل
يحب اكل السكر و حٰلوته من
ۤ
ۤ
اسماء وٰلية ائمة الضٰلل و من اسماء بغض ائمة الهدي عليهم السلم فكلهم
الصبِر و مرارته من
يكرهون
صفحه 3٥٠
انفسهم و صفاتها بحيث لو كان ذلك في غيرهم لماقبلوا منه شيئا ً كما في الحديث القدسي في بعض
ت اليه
كتب ّللا و لعله الزبور يا ابن آدم لو سمعتَ وصفكَ من غيرك و لميعلم الموصوف لسارعتَ بالمق ِ
ۤ
الدعاء ٰليخالف شيء منها محبتك و مع هذا كلِّ ۪ه فهم عاصون لهم و
و الي ِه اٰلشارة بقوله عليه السلم في
ۤ
هلل حيث لميأخذوا عنهم و لميأتمروا بامرهم و ينتهوا بنَ ْهيِهم و كارهون لهم لما في طبائعهم من
تبديل فطرة ّللاِ التي فطر الناس عليها فلهذا قلنا انهم عليهم اللعنة
اٰلعوجاج الناشئ من تغيير خَ ْلق ّللاِ و
ِ
يحبون ائمة الهدي عليهم السلم و هم يبغضونهم و يسبحون ّللا و هم عاصون له ٰلنه تعالي اخبر ان كل
ۤ
ۤ
اسماؤه فيحبونهم و يسبحون ّللا
باسمائِه و هم عليهم السلم
شيء يسبح بحمده و ما تسبيحهم له تعالي اٰل
تعالي بذلك ٰلجل ما خلقهم و فطرهم عليه من فطرة اٰلسٰلم و في الزيارة الجامعة الصغيرة يسبح ّللا
ۤ
باسمائه جميع خلقه  ،و قد تقدم مكرراً و يبغضونهم و يستكبرون عن عباد ِة ّللا سبحانه كذلك ٰلجل ما
ق سبحانه النوي
غيروا من خلق ّللا سبحانه و ما بدلوا من فطرته و ٰلجل ما اشرنا اليه من قولنا فل َ
ق سبحانه اٰل َمن قبِ َل ْ
ق منه تعالي و ماقبِ َل و هو مكرهٌ و انما يقبَ ُل من هو
الفل َ
الذين هم المناوون و مافل َ
ً
مطيع في القبول احب كالمؤمنين او كره كالمنافقين و ٰلجل هذا الذي اشرنا اليه ايضا بخ َع كل متكب ٍر
لطاعتهم فان كثيراً ِمن المتكبرين ٰليخضع لطاعتهم عليهم السلم اٰل علي النحو الذي اشرنا فانه بعض
اعدائهم و ليس قولي من ۤ
الدواعي الي ان يذل لهم المتكبرون من ۤ
اعدائهم تخصيصا ً لعموم المتكبرين
بعض محبيهم التكبر و ان
ق ليقال قد يصدق علَي
فيكون من محبيهم متكبرون بل و ٰل تقييداً لمطل ٍ
ِ
لميوضع ۤ
بازائه ٰلن محبيهم اهل الخضوع و الخشوع و الخشية و ما يصدر عنهم من المعاصي التي
هي في الحقيقة من وٰلية ائمة الضٰلل و اٰلكل
صفحه 3٥١
من شجرة الزقوم و ذلك استكبار عن طاعتهم التي هي طاعة ّللا ٰلن امر ّللا و نهيه يجري علي
المكلفين بواسطتهم فطاعتهم طاعة ّللا تعالي فليس ذلك من حقيقتهم من َربهم و لهذا تراه يفعل المعصية
ٌ
ماقت لنفسه و لفعله و ْ
ان غلبَ ْته الشهوة لما فيه من امكانها من قبل الماهية و انما فعل
و هو في قلبه
المعصية بما فيه من لطخ طينة المتكبرين و اتباع المتكبرين فالتكبر منسوب الي مبدئه و هو طينة
اللطخ و هي من المتكبرين و لهذا اذا كان يوم القيمة و لحق كل شي ٍء باصله لحقت طينة المتكبر التي
في المؤمن التي عصي بها مع ما كان عنها من الذنوب الي ذلك المتكبر المنافق و ليس ذلك ظلما ً ٰلن
فلحقَ ْ
ت معه الي اصلها فان قلتَ و ان سلمنا ان
المؤمن حقيقة لميعص و انما المعصية من ذلك اللطخ ِ

اللطخ من المنافق و انما ترتب عليه من المعاصي يلحق به و يلحقان بالمنافق و ٰل َشي َء من ذلك علي
المؤمن بل هذا حق و لكن ذلك المؤمن لو لميكن فيه ما ۤ
يٰلئم ذلك اللطخ لميصبه اٰلتري الي المعصوم
لعدم وجود ما يٰليم اللطخ فيه لميصبه فلما كان فيه ما ۤ
يٰلئم اللطخ اصابه و اللطخ من طينة الخبيث
المنافق و هو لطخ ظلماني عدمي المدد مجتث اٰلصل و ٰليٰليمه اٰل ما كان كذلك و هو من حقيقة
المؤمن فيصدق عليه التكبر لما قررتم ان العاصي متكبر و لما ثبت ان عليه عقوبةً ما من مجاورة
اللطخ العاصي فانه محل له و لمعصيته فيلحقه ما يحقق هذا الصدق و هو وصمة مجاورة المعصية و
َمكانيتها ُ
قلت ان المؤمن فيه ما يٰليم اللطخ و هو اسفل طينته و هو و ان كان ٰلحقا ً بالطيب اٰل انه قابل
للكدورة لكثافته و سفليته و قلة نوريتِ ۪ه ٰلنه ظاهر الطيب من الجانب الشمال و لكنه في الحقيقة من
الطيب المنير اٰل ان نوريته ضعيفة
صفحه 3٥2
لقربها من الطيَن المظلمة بفتح ۤ
الياء و ما فيها من الكدورة ٰليبلغ مقام الظلمة التي توجب لمحلِّها فعل
ِ
المعصية نعم اذا حصل لها اللطخ من الخبيث كان مت ِّمما ً لما فيها من الكدورة فكانت به مقتضية لمحلها
فعل المعصية فهي باللطخ محل لملزوم التكبر و هو المعصية و اذا عاد اللطخ بما فيه من المعصية
لميبق في المحل الذي تعلق به اللطخ اٰل كدورته اٰلصلية و هي ٰلتقتضي المعصية بنفسها من غير متمم
لظلمتها و ٰلسيما بعد مفارقة اللطخ بما صدر عنه من المعصية فان طينة المؤمن طيبة منيرة ٰلنها من
شعاع محمد و اهل بيته صلي ّللا عليه و آله فيقوي القوي منها نور الضعيف منها فبما بينا لك يظهر لك
اعدائهم في قولي الي ان يذل لهم المتكبرون من ۤ
ان قولي من ۤ
اعدائهم ليس للتخصيص و انما هو للبيان
لما هو الواقع و علي ما اَو ْل ٰنا و قررنا يظهر ان المراد من قوله عليه السلم و بخع كل متكبر لطاعتكم
غير شيعتهم قطعا ً و غير ۤ
سائر محبيهم علي الظاهر عند الفهم و علي التأويل في الحكم ٰلن شيعتهم و
محبيهم ليسوا من المتكبرين ٰلن المتكبر َمن ترفع علي ولي اٰلمر من ّللاِ و ٰلن شيعتهم يطلبون
طاعتهم بل ٰل محبوب لهم مثل طاعة مواليهم فٰليقال خضع للطاعة اٰل لمن ٰليريدها و لكن ٰل مناص
له عنها و هذا حال ا ۤ
عدائهم ٰل شيعتهم ،
و قوله عليه السلم  :و خضع كل جبار لفضلكم
مثل ما قبله في كل شيء اٰل ان ظاهر المراد من الطاعة هو ا ْمتثال اٰلمر و اٰلنزجار عند النهي و
ظاهر المراد من الفضل هو اٰلقرار بالفضل و القبول من حامليه و التسليم لراويه و ناقِ ۪ليه و اما باطن
المقا َميْن فٰل منافاة بين ارادة احدهما من لفظ ٰاٰلخر فان اٰلقرار بالفضل منه وجوب امتثال اٰلمر و
اٰلنزجار عند النهي و كذلك امتثال اٰلمر و اٰلنزجار عند النهي منه قبول ما ورد في بيان فضلهم و
َ
التسليم لرواته فانهم عليهم السلم قد امروا بذلك و نهوا عن
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الشك فيه و التردد و اٰلحتمال في مقابلته كما نهي تعالي عن ذلك في تأويل قوله تعالي يا ايها الذين
آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما ً و قوله تعالي فٰل و ربك ٰليؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم
ٰليجدوا في انفسهم حرجا ً مما قضيت و يسلموا تسليما ً و قوله تعالي و ماقدروا ّللا " "2حق قدره "-2
ُ
السموات مطويات بيمينه " "-2" "3-صلوات ّللا و
" و اٰلرض جميعا ً قبضته " "-2يوم القيمة و
سٰلمه " "-2عليه "، "-3
و قوله عليه السلم  :و ذل كل شي ٍء لكم معناه كما قبله ،
نفس ۪ه
بقي تنبيه و هو ان كل ما سواهم انما يُطَأْ ِط ُئ و يَبْخع و يخضع و يذل لهم عليهم السلم لما يجد في ِ

ۤ
من وجو ِد َشي ٍء له َش ٌ
كبرياء ليس في امكانه
رف و مجد ليس في امكانه ان يبلغ ادني ادانيه و له عزة و
مقابلته و ٰل مساواته بل ٰليجد في نفسه و ان تعزز و تكبر في نفسه و عند غيره اٰل اٰلنقياد لطاعته
كالمنافقين و ۤ
ۤ
سواء عرفا ذلك
سواء تطابقت فطرة ّللا سبحانه فيه مع طبيعته العملية كالمؤمنين ام تقابلَتَا
۪ ِ
ۤ
بالتصور و العلم اَ ْم َٰل و َس ۤ
الكبرياء و العزة و
واء عرفاهم عليهم السلم بانهم هم ارباب ما شاهَ ُدوا من
الشرف اَ ْم َٰل و لهُ ۤ
فضائل و َمناقِبُ ليس في امكانِ ۪ه بلوغ ادني اداني بعضها له و لغيره سواهم و له عزة
ليس في اِ ْم ٰكانِ ۪ه اَ ْن يحوم حول ادنَي مراتبِها هو او غيره سواهم و في ه ِذ ۪ه كلِّها و ما يجري مجراها من
الصفات الحميدة كالعلم و القدرة و الغني باهللِ عن كل من سواهم من الخلق في كل شي ٍء و حاجة كل من
سواهم اليهم في كل شيء و غير ذلك يجري جميع المخلوقات عَلي َح ٍّد َواح ٍد بل قد كان كل من اتصفَ
ۤ
ۤ
ۤ
اٰلولياء تكون ذلتُهُ و طاعته
اٰلوصياء و
كاٰلنبياء و
بشيء من هذه الصفات الحميدة بالحق ٰل بالدعوي
و خضوعه لهم اشد بنسبة ما اُوتي لقوة َمعْرفتِه فمن عرفهم و عرف ذلك منهم فذلك
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و اٰل فكما قلنا يجد في نفسه وجود شيء قد تفر َد بخصال حميدة ٰليُد َ۪اني ِه اح ٌد من الخلق فيها بحيث تجد
ْض
في نفسه انحطاطَهُ و انحطاط غيره عن اَ ْدنَي َمرْ تَب ٍة من مراتبها فقد يشرق بعض اشعتها َعلَي بَع ِ
غير ۪ه الي ما آت ٰيهم ّللا سبحانه من جزيل
ع َو اِ َذا نسبَهُ من َوجده في ِ
الخلق من صاد ٍ
نفسه او ِ
ق و ُمد ٍ
ۤ
نحو ما قلنا يعني
عطائه لميجده شيئا ً و طأطأ َ لشرفهم و بخ َع لطاعتهم و خضع لفضلهم و ذل لهم علي ِ
سواء ظهرت له عليهم صلوات ّللا عليهم ام علي غيرهم كما لو ٰ
سواء عرف و تصور ام ٰل و ۤ
ۤ
رأي نهر
ۤ
الدواء حال مرضه و
الفرات في حال احتياجه الي الشرب و السحاب الهامي حال احتياجه الي المطر و
الطبيب الماهر حال احتياجه الي المعالجة و نظر الي الجبل العظيم و نسب قدرته الي حمله بنف ِس ۪ه كما
ۤ
ۤ
السماء كما هو او نسب
السماء و نسب قدرته الي صعوده كما هو و
هو و الجبل كما هو و كذا لو رأي
قدرته علي خَ وْ ض ۤ
الماء الي خوض البحر المحيط كما هو و البحر كما هو و امثال هذه فانه يجد العجز
ِ
ٰ
في نفسه و القصور عن ذلِك و انما وجد العجز لما ظهر لهُ من امر ٰليحتمله و كذلك الحال في نفس
اٰلمر فانه ٰليحتمله فٰلتنفك نفسُه عن الخضوع و اٰلنقياد و الذلة فما ظهر له من عظم هذه او افتقاره
ۤ
استغناء له عنه منها فانه اثر قليل و حال ضعيف بل ظلٌّ ُمت ََٰلشي مما هم عليه صلوات ّللا
الي ما ٰل
ۤ
َ
عليهم من العزة و ال ِعظم و اٰلستغناء باهللِ عما سواه و احتياج ما سواهم اليهم و انحطاط مقاماتهم و
مور المذكورة و
آثار ما هُم عليه علَي ه ِذه اٰلُ ِ
مراتبهم و هممهم دونهم عليهم السلم بل دون ما ظهر من ِ
معني قولي ۤ
سواء ظهرت له عليهم صلوات ّللا عليهم ام علي غيرهم هو هذا المذكور كما يجد في نفسه
مثٰلً من عجزه عن حمل الجبل لعظم الجبل و ثقله ٰلتنفك نفسه عن وجدان ذلك و هو اثر من آثار
عظمتِهم بل آثار ٰاٰلثار الي سبعين الفا ً
صفحه 3٥٥
في رتبة النزول و ما ِعظَم الجبال لوٰل اشراق جزئي من آثار عظمتهم و هكذا ۤ
سائر ما ذكر و ما
ۤ
الرجاء و المطلوب و في جانب الكراهة و الرهبة و اليأس و
لماذكر هذا في جانب الحب و الرغبة و
ۤ
المحذور علي العكس و كل ٰليتناهَي في اٰلمكان قال عذابي اصيب به َمن اشاء و رحمتي وسعت ك َّل
َش ْي ٍء  ،و اعلم انا قلنا كما اشار عليه السلم بقوله فيما تقدم حتي ٰليبقي ملك مقرب و ٰل نبي مرسل و ٰل
صديق و ٰل شهيد و ٰل عالم و ٰل جاهل و ٰل دني و ٰل فاضل و ٰل مؤمن صالح و ٰل فاجر طالح و ٰل
جبار عنيد و ٰل شيطان مريد و ٰل خلق فيما بين ذلك شهي ٌد اٰل عرفهم جٰللة امركم و عظم خَطركم و
وركم و صدق مقاعدكم و ثبات مقامكم و شرف محلكم و منزلتكم عنده و كرامتكم
كبر شأنكم و تمام نُ ِ

عليه و خاصتكم لديه ه  ،تدبر في هذه الكلمات هل بقي شيء لميعرفه ّللا ما هم عليه عنده سبحانه فاذا
قلتَ لميبق شيء ُ
قلت لك و هل احد غيرهم يعلم ذلك او يحصي ذلك فيكون مساويا ً لهم او اعلي منهم
فاذا قلتَ ٰل ُ
قلت لك فقد دل هذا علي ان كل شيء من الخلق عرف منهم ما ٰليحيط به و ٰليحصيه و ٰل
ۤ
ْب انه يلزم منه ُخضوعه و ذلته و اقراره بالعجز و القصور سواء عرف الشيء بنفسه ا ْم اثره فيهم ام
ري َ
في غيرهم و ّللا يقول الحق و هو يهدي السبيل .
ۤ
قال عليه السلم  :و اشرقت اٰلرض بنوركم و فاز الفائزون بوٰليتكم بكم يسلَ ُ
ك الي الرضوان و علي َم ْن
َضبُ الرحمن
جح َد ِوٰليتكم غ َ
ۤ
بنور وجودكم و هدايتكم و فاز الفائزون
قال الشارح المجلسي رحمه ّللا و اشرقت اٰلرض بنوركم اي
ِ
بوٰليتكم اي لميصل احد الي مرتب ٍة من المراتب اٰل بسبب اعتقاد امامتكم و محبتِكم و ُمتَابعتِكم بكم يسلك
الي الرضوان خازن الجنان الموصل اليها او الجنة او رضي ّللا سبحانه فانه اعلي
صفحه 3٥٦
الدرجات انتهي .
بنور ربها  ،و
اقول قوله عليه السلم و اشرقت اٰلرض بنوركم اقتباس من قوله تعالي و اشرقت اٰلرض
ِ
روي عن الصَّا ِدق عليه السلم في هذه ٰاٰلية قال َربُّ اٰلرْ ض ا َمام اٰلرض قيل فاذا خرج يكون ماذا قال
يستغني الناس عن ضوء الشمس و نور القمر و يجتزون بنور اٰلمام و روي المفيد عن الصادق عليه
ت اٰلرض بنور ربِّها َو اسْتغني العباد عن ضوء الشمس و ذهبت الظلمةُ ،
السلم قال ا َذا قا َم ۤقائ ُمنا اشرق ِ
اقول قوله عليه السلم في ٰاٰلية رب اٰلرض امام اٰلرض ٰلن الرب هو المربي لها و المصلح و هذه
صفة اٰلمام و قوله يستغني الناس عن ضوء الشمس يحتمل وجوها ً و ظني انها كلها مرادة و لهذا ُ
قلت
يحتمل وجوها ً و لماقل يحتمل اح َد وجو ٍه منها ان المؤمن اذا قام ۤ
القائم عليه السلم تنكشف له العلوم و
اٰلسرار كما روي عن علي عليه السلم انه قال اذا قام ۤقائمنا يستغني كل اح ٍد عن علم ٰاٰلخر و هو تأويل
ۤ
قوله تعالي يغن ّللا كٰلً من سعته و يشرف علي ۤ
اٰلشياء لشدة نور قلبه من جهة مقابلة اٰلمام عليه
حقائق
السلم لقلب المؤمن فيشرق قلبه بنوره عليه السلم و يكمل ايمانه في اركانه الثٰلثة اٰلعتقاد فيثبت علي ما
لو سمعتموه لكفرتم كما كان في حق سلمن و ابيذرٍّ و اللسان فينطق بما يوضح عن مرا ِد امامه عليه
السلم من كل ما احب ّللا تعالي ان يقال و اٰلركان فيعمل بعمل امامه عليه السلم ٰلنه حينئ ٍذ قوي اٰليمان
و العلم و المعرفة و اٰلمام عليه السلم ۤدائما ً ناظ ٌر اليه فانه في وجوده يراه كل اح ٍد في مشرق اٰلرض و
ۤ
الخٰلئِق فيكمل
مغربها و هو في مكانه كما يرون القمر ٰلنه عليه السلم اذا خرج وضع يده علي رؤس
بذلك ايمانهم فيكونون في جميع اٰلعمال علي حد الصدق مع ّللاِ و اٰلخٰلص في العمل بنسبة ما يمكن
في حقه فاذا كان بهذا المقام
صفحه 3٥7
ۤ
من العلم و اٰلطٰلع علي ۤ
الدين و التقوي و الزهد و الورع و
حقائق
اٰلشياء بما يمكن له و الصٰلح و ۪
اليقين و اٰليمان الكامل في غاية ما يمكن في حقه من صحة اٰلعتقاد و صدق اللسان و مطابقته للقلب و
اٰلخٰلص في اٰلعمال الصحيحة الصالحة التي هي مطابِقَة لمراد امامه عليه السلم الي غير ذلك بحيث
يصدق عليه انه متابع ٰلمامه عليه السلم في اٰلعتقادات و اٰلقوال و اٰلعمال فيكون اذ ذاك منشرح
ص ْدر لٰلسٰلم ممتحن القلب لٰليمان فاذا اطمأن علي ذلك رفع ّللا عن بصيرته الحجاب و ارقاه في
ال َّ
اٰلسباب و فتح له اٰلبواب و اراه ما استتر و غاب فحينئ ٍذ يستغني بهذا النور الذي هو نور امامه عن
ضوء الشمس و نور القمر و يجتزون بنور اٰلمام (ع) كما قال جعفر بن محمد عليهما السلم و تذهب

ۤ
اٰلشياء في الظلمة كما يشاهدها في النور فمعني ذهبت
الظلمة كما في الحديث ٰاٰلخر بحيث يشاهد
ابصارهم لقوة ۤ
الظلمة يعني ٰلتحجب ٰ
بصائرهم ٰل انه ٰل ظلمةَ في الوجود ،
و منها ان اشراق اٰلرض بنور اٰلمام عليه السلم كناية عن ظهور الحق و انتشار العدل عند ظهوره
عليه السلم حتي ٰليُستخفَي بشيء من الحق مخافة اح ٍد من الخلق فان العدل الذي ينشره تزين به اٰلرض
كالنور بعد ما ملئت ظلما ً و جوراً الذي هما ظلمة باطنية و قد روي الظلم ظلمات يوم القيمة ففي دولة
الظالمين قد عمت ظلمة الظلم و اذا قام ۤ
فرجه َذهبت هذه الظلمة ،
القائم اللهم عجل َ
زمان هذه الدنيا و بين زمان
و منها زمان رجعتهم ليس مثل زمان الدنيا بل هو زمان واسطة بين
ِ
ٰاٰلخرة فهو و ان لميكن علي حد لطافة زمان ٰاٰلخرة لكنه الطف من زمان الدنيا فيستغني العباد بنور
ضياء الشمس و نور القمر و ان كانا موجودين لشدة ۤ
وجودهم عليهم السلم عن ۤ
صفاء ذلك الزمان ببركة
صفحه 3٥٨
وجودهم و تذهب هذه الظلمة الموجودة في هذه الدنيا ٰلنها انما حدثت بكثافة اٰلرض و كثافة اٰلرض
انما حدثت بوقوع المعاصي فيها و لهذا قيل ان البقاع التي لميَطأ عليها ابن آدم بذنوبه شفافةٌ ٰلتُ َري
كمثل السموات و انما هذه الكثافة حدثت من ذنوب العباد و في زمان رجعتهم عليهم السلم تطهر
اٰلرض من المعاصي و اهلها فتذهب الظلمة لذهاب علتِها و ٰلن ذلك الزمان زمان البرزخ و لهذا يري
ۤ
المٰلئكة رأي العين و الجن و ۤ
ۤ
المدهامتان و قد روي ان عليا ً عليه
اٰلرواح و تظهر الجنتان
سائر
الناس
ِ
ۤ
السلم قال في وصف حال رجعتهم و زمانها و عند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة و
ما ۤ
وراء ذلك بما ش ۤاء ّللا و قد تقدم هذا الحديث في ذكر الرجعة فراجعه و علي هذا تذهب هذه الظلمة و
ان وجدت ظلمة بنسبة ذلك الزمان كما اشار اليه قوله تعالي و لهم رزقهم فيها بكرة و عشيا ً و ذلك في
حقهم و حق اصحاب جنان البرزخ من اٰلرواح فان الوقتَ واحد اٰل ان تلك الظلمة ٰلتحجب ابصارهم
فصح انهم يستغنون عن ضوء الشمس و صح ان هذه الظلمة التي ٰاٰلن موجودة تذهب هنا كما ذهبت
عن ارواح المؤمنين عند مفارقتهم لٰلبدان في هذه الدنيا ،
و منها ان اٰلمام عليه السلم اذا ظهر بسط العدل و الحق في اٰلرض و ارتفع الجور و الظلم منها َو هذا
نور اٰلمام عليه السلم الذي اشرقت به اٰلرض و تزينت بظهور البركات حتي ان اٰلشجار تحمل في
كل سن ٍة مرتين و تظهر الكنوز و يستغني الناس حتي ان الرجل ليحمل زكوة ماله و يطلب فقيراً يأخذها
فٰليجده و يظهر في اٰلرض ظاهر قوله تعالي ٰلصحاب الزراعات من المؤمنين كمثل حبة انبتت سبع
سنابل في كل سنبلة مائة حبة و ّللا يضاعف لمن ۤ
يشاء  ،و كانت اٰلرض قبل ظهوره عليه السلم قد
َت ظلما ً
ُملِئ ْ
صفحه 3٥٩
و جوراً و الناس في تلك الظلمات ظلمات الظلم و الجور يسعون فيها ظلمات بعضها فوق بعض اذا
اخرج المؤمن يده لميكد يراها فانهم حينئذ لميجعل ّللا لهم نوراً اي لميظهر لهم اماما ً و هذه الظلمات
س َسا هذه الظلمات
المشار اليها سنة الشمس و بدع القمر فان الشمس و القمر اعرابيان من المنافقين ا َّ
التي كان المؤمن ٰليبصر فيها يده و هي اثرهما و نور الشيء اثره و كان اصحابهما يسمونهما بالشمس
و القمر فانزل ّللا سبحانه علي نبيه صلي ّللا عليه و آله الشمس و القمر بحسبان و حسبان اسم النار كما
ۤ
ان
قال تعالي و يرسل عليها حسبانا ً من السماء فتصبح صعيداً زلقا ً اي يرسل عليها ناراً فلما كانا يسمي ِ
ۤ
بالشمس و القمر و يسمون ما احدثا من البدع حقا ً و هدي و الحق ۤ
كضياء الشمس و الهدي نو ٌر
ضياء
كنور القمر قال عليه السلم ان العباد كانوا ينتفعون في هذه الدنيا في سعيهم الي ٰاٰلخرة بهذه البدع التي

هي ظلمات بعضها فوق بعض و يسمونها ۤ
ي مع انها ظلمة فاخبر بانه اذا قام
ضيا ًء و نوراً اي حقا ً و هُد ً
ۤقائمهم عليهم السلم اشرقت اٰلرض بنور عدله و استغني العباد بنور عدله عن ۤ
ضيا ِء ذلك الشمس و نور
ذلك القمر و ذهبت تلك الظلمة ،
ۤ
و منها ان من حكمة خلق الشمس انها حارة فتسخن العالم بحرارتِها فتصلح بها الزروع و الثمار و
ۤ
الطبائع علي
اٰلبدان و اٰلرواح بتقوية الحرارة الغريزية المصلحة لمطارح اٰلرواح و يعين القوي و
ۤ
فيستضيء البدن باشراق اٰلنوار المعنوية ٰلرتباطها بها
تجفيف الرطوبات الفضلية من القلب و الدماغ
فتتعلق بها اٰلرواح و العقول تعلق التدبير و من حكمة خلق القمر انه بارد فيبرد العالم ببرودته ٰلن
الشمس حارة و لو استمرت حرارتها احرقت َما كانت اصلحته كما لو اردت ان تجفف ثوبك الرطب
علي النار لتلبسه فصٰلحه
صفحه 3٦٠
منها حتي تجف رطوبته و لو تركته بعد ما جف احرقته و فسد فكما ان الشمس انما جعلت تعاقب القمر
لتسخن ما بَرَّدهُ ٰلن البرودة لو دامت افسدت العالم كذلك القمر يعاقبها ليبرد ما زاد من حرارتها علي
حجب عنهم
القدر النافع ذلك تقدير العزيز العليم فاذا كثرت معاصي العباد ادبهم سبحانه و روعهم با َ ْن َ
نور الشمس في وقت الحاجة اليه او حجب عنهم نور القمر في وقت الحاجة اليه و ذلك في الكسوف و
الخسوف فينحبس عنهم المدد المصلح و يقع في العالم اثر فقدان ذلك المصلح فتحدث مفاسد في
زروعهم و اشجارهم و مواشيهم و ابدانهم و نفوسهم و اراداتهم و عقولهم و ۤ
عزائمهم و اعمالهم و غير
ذلك مما يريد سبحانه علي قدر ما استحقوه بعضا ً من بعض او من كل فامرهم حين حبس عنهم المدد
الظاهري بذنوبهم باَن يفزعوا الي ّللا سبحانه و يتوبوا و يستغفروا و يصلوا ففتح لهم بما امرهم به باب
المدد الباطني الذي هو اقوي في اصٰلح ما فسد بفقدان المدد الظاهري فكان هذا العمل و الصلوة مغنية
عن ضوء الشمس و نور القمر مع انها فرع من فروع اٰلمام عليه السلم و باب لبعض بيوت وٰليته و
ۤ
بفضائله و اٰلمتثال
مساكنها ٰلنها هي و جميع اٰلعمال مبنية علي وٰليته و محبته و طاعته و اٰلقرار
ٰلمره و اٰلنزجار عند نهيه فاذا ظهر انما يظهر باقامة اٰلعمال الصالحة التي هي قوام المدد الباطني
الذي به صٰلح الدنيا و ٰاٰلخرة علي اكمل وج ٍه يريده ّللا سبحانه من عباده فبظهوره و بما اقام من دين
ۤ
الخٰلئق من الحيوانات و
ّللا تصلح الشمس و القمر و جميع اٰلفٰلك و العالم العلوي و السفلي و جميع
النباتات و المعادن و الجمادات فتستغني العباد بنوره عن ضوء الشمس و نور القمر ٰلنهما في الحقيقة
َان لنوره و اقوي من هذه ٰاٰلل ِة فان نور الشمس اقوي من نور القمر بسبعين مرة و نور اٰلمام عليه
آلَت ِ
السلم اقوي من نور الشمس
صفحه 3٦١
ٰ
اربعةاٰلفالف مرة و سبعمائةالف مرة
في كل ما خلقت الشمس له و ما يراد منها الفالفالف مرة و
و عشر ٰةاٰلف َمرة كما اشارت اليه رواية علي بن عاصم في باب الرؤية عن الصادق عليه السلم نور
الشمس جزؤ من سبعين جزءاً من نور الكرسي و الكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور العرش و
العرش جزؤ من سبعين جزءاً من نور الحجاب و الحجاب جزؤ من سبعين جزءا من نور الستر
الحديث  ،و الحجاب هم الكروبيون و هم شيعتهم من الخلق اٰلول خلق ّللا تعالي ۤ
انبيا َءهُ علي صورهم
فنوح عليه السلم علي صورة احدهم و اسمه يعني نوح سمي باسمه و ابراهيم عليه السلم علي صورة
احدهم و اسمه و موسي عليه السلم علي صورة احدهم و اسمه و هذا هو الذي تجلي للجبل حين سأل
موسي ربه ما سأل فجعله دكا ً و عيسي عليه السلم علي صورة احدهم و اسمه و بنور هذا الكروبي كان

عيسي عليه السلم يبرئ اٰلكمه و اٰلبرص و يحيي الموتي ،
فاذا عرفتَ ما ذكرنا تبين لك ان العباد يستغنون عن ضوء الشمس و نور القمر بنورهم عليهم السلم اذا
رجعوا الي الدنيا و مكنهم ّللا في اٰلرض ٰلظهار دينه و قوله عليه السلم و اشرقت اٰلرض بنوركم
يريد به ما ذكرنا في اٰلرض و ما كان في هذه الدنيا ايضا ً و ان كان في دولة الباطل اذ لوٰل وجودهم
في هذه الدنيا في قلوب شيعتهم و اَ ْلسنتِ ِهم و ابدانهم و في صدور المسلمين و السنتهم و ابدانهم ٰلشتدت
الظلمة و تراكمت فلميعبد ّللا سبحانه في ارضه من ۤ
سائر خلقه اٰل بما اضطروا اليه ٰلنه من لوازم
اٰليجاد اذ لو لميوجدوا عليهم السلم لميوجد مخلوق فلما وجدوا وجد الخلق و اضطر الخلق في ايجادهم
الي عبادة ّللا سبحانه بشرع الكون الوجودي و لما ظهروا عليهم السلم في هذه الدنيا اظهروا في الخلق
عبادة ّللا عز و جل بشرع
صفحه 3٦2
الكون التشريعي اٰلختياري ٰلنه اثر ظهورهم في هذه الدار و تمكينهم اي تمكين ّللا سبحانه اياهم في
القوالب و ان لميمكنهم في الظاهر و اذا رجعوا الي الدنيا مكنهم في اٰلرض و ما فيها فيظهرهم علي
الدين كله و لو كره المشركون اللهم عجل فرج محمد و آلمحمد صلي ّللا عليه و آله و اجعلنا من
انصارهم و اتباعهم و الٰلزمين لهم في الدنيا و ٰاٰلخرة بفضلِك و منك انك ذو الفضل العظيم و المن
الجسيم و انت ارحم من كل رحيم ،
و قوله عليه السلم  :و فاز ۤ
الفائزون بوٰليتكم
المراد به ان من واٰلكم فقد فاز اي ظفر بمطلوبه او من قوله تعالي فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة
فقد فاز اي فقد نجي كقوله تعالي و ينجي ّللا الذين اتقوا بمفازتهم اي بسبب منجاتهم يعني بسبب العمل
الصالح او فاز الناجون او الظافرون بوٰليتكم ٰلنها هي الخير او خير الخير او كل الخير او هي الجنة
كما قال الصادق عليه السلم لِ َم ْن َس ِمعه يقول اللهم اَ ْدخلنا الجنة قال انتم في الجنة و لكن َسلُوا ّللا
يخرجكم منها ان الجنةَ هي وٰليتنا فوٰليتهم هي الجنة و هي نعيم الجنة و هي سبب الجنة و هي
اَ َّٰل
َ
صورة الجنة و هي معني الجنة فاذا جعلتَ الفوْ ز بالمطلوب و الظفر بالمحبوب هو الوٰلية كان المراد
بالوٰلية النعيم كما في قوله تعالي ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم  ،و فيعيوناٰلخبار عن الرضا عليه السلم
ۤ
الفقهاء ممن حضره فيقول ّللا تعالي ثم لتسئلن يومئ ٍذ عن النعيم
ليس في الدنيا نعيم حقيقي فقال له بعض
اَ َما هذا النعيم في الدنيا و هو ۤ
الماء البارد فقال له الرضا عليه السلم و عٰل صوته كذا فسرتموه انتم و
طائفة هو ۤ
ب فقالت ۤ
الماء البارد و قال غيرهم هو الطعام الطيب و قال آخرون هو
جعلتموه علي ضرو ٍ
طيب النوم و لقد حدثني ابي عن ابيعبدّللا عليهما السلم ان اقوالكم هذه ذكرت
صفحه 3٦3
َضب و قال ان ّللا عز و جل ٰليسئل عباده
عنده في قول ّللا عز و جل ثم لتسئلُن يومئذ عن النعيم فغ ِ
اٰلمتنان باٰلنعام مستقبَ ٌح من المخلوقين فكيف يضاف الي
عما تفضل عليهم به و ٰليمن بذلك عليهم و ِ
الخالق عز و جل ما ٰليرضي المخلوقون و لكن النعيم حبنا اهل البيت و مواٰلتنا يسئل ّللا عنه بعد
التوحيد و النبوة ٰلن العبد اذا َوفي بذلكَ اَداه الي نعيم الجنة الذي ٰليزول و في الكافي عن الصادق عليه
السلم في هذه ٰاٰلية ان ّللا عز و جل اكرم و اجل ان يطعمكم طعاما ً فس َّوغكموه ثم يسألكم عنه و لكن
يسألكم عما انعم عليكم بمحمد و ٰبالمحمد صلي ّللا عليه و آله  ،فَعلَي َّ
ان المراد بالوٰلية النعيم يترتب
َعيم ليس مطلوبا ً لعدم علم ۤ
الفائز به بكنهه بل و ٰليخطر علي قلبه و هو مما يترتب
علي ذلك بعض ن ٍ
علي الوٰلية من النعيم كما قال تعالي فٰلتعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين  ،و كما في الرواية ما ٰل

عين رأت َو ٰٰل اُ ْذنَ سم َع ْ
شر و كذلك قوله تعالي و لدينا َم ۪زيد فان هذا المزيد
ت و ٰلخَ طر علي قل ِ
ب بَ ٍ
الذي قال تعالي لدينا لميكن مما ۤ
يشاؤن ٰلنهم ٰليعلمونه و ٰل من ال ۪ذي قال تعالي فٰلتعلم نفس ما اخفي
لهم من قرة اعين ٰلن المزيد يرد علي اهل الجنة قبل هذا و انزل منه رتبةً ٰلن المزيد و ان لميشأه
المؤمن لعدم علمه به اٰل انه قد يعلمه غيره بخٰلف ذلك فانه ٰلتعلمه نفس و يترتب عليها ما هو معلوم
باٰلجمال و ما هو معلوم بالتفصيل و من هذا محبتهم و هي محبة ّللا و في حديث اٰلسرار قال ّللا تعالي
ق درة ليس فيها قصم و ٰل وصل فيها
ق لؤلؤ ٍة و در ٍة فو َ
يا احم ُد ان في الجنة قصراً من لؤلؤة فو َ
ۤ
ُ
نظرت اليهم ازداد ملكهم سبعين ضعفا ً و اذا تلذذ
الخواص انظر اليهم كل يوم سبعين مرة و اكلمهم كلما
بالطعام و الشراب تَلذذوا ۤ
اولئِك بذكري و بكٰلمي و حديثي الحديث  ،هذان اذا جعلتَ
اه ُل الجنة
ِ
ۤ
المطلوب الذي ظفِ َر به الفائز هو الوٰلية
صفحه 3٦4
و المحبة و ان جعلتَ الوٰلية صورة المطلوب قلتَ المراد بالوٰلية هو طهارة الباطن بالمعرفة هلل
ۤ
اسمائه و صفاته و افعاله و بمعرفة محمد و اهل بيته علي و فاطمة و الحسن و الحسين و
سبحانه و
ۤ
التسعة اٰلطهار من ذرية الحسين صلي ّللا علي محمد و علي و عليهم اجمعين و بمعرفة انبيائه و رسله
و كتبه و باليوم اٰلول الذي هو رجعتهم عليهم السلم و باليوم ٰاٰلخر و معرفة محمد و اهل بيته صلي ّللا
عليه و عليهم معرفة انهم معانيه و معرفة انهم ابوابه و بمعرفة انهم ائمة الهدي و اعٰلم التقي و العروة
الوثقي و بمعرفة اركان ۤقائمهم و نق ۤباء شيعتهم و ۤ
نجبائهم و طهارة الظاهر من رفع اٰلحداث عن الجسد
ۤ
اٰلحياء و اٰلموات و عن
بالوضوء و بالغسل و التيمم و رفع اٰلخباث عن الجسد و الثياب للعبادات من
اٰلواني لٰلستعمال و عن المطاعم و المشارب لٰلكل و الشرب َو عن الم َسا ِك ِن للسُّكنَي و نحو ذلك و
اقامة الصلوة و ۪ا ۤ
يتاء الزكوة و صيام شهر رمضان او بالتزام و ما كان مندوبا ً ِمن الصيام اَ ِو ا ْعتكاف او
حج للبيت الحرام او لزيارة ِٰلَ َح ِدهم عليهم السلم و القيام بما َح َّدد من الحدو ِد و اٰلحكام و بما اَ ٰبان من
معاملة ۤ
امر ۪به عبا َدهُ من اعمال
سائر ْاٰلَنام و بالجملة فهي جميع ما اَرا َد معرفته من اَحْ َوال النشأتَيْن و َ
ال َّداري ِْن و بيان هذا باٰلشارة علي وجه اٰلجمال ان كل صورة معنوية خلقها ّللا سبحانه في العبد او
طوط و
للعبد اوٰلً و بالذات فهي من صور الوٰلية كصورة اٰليمان مثٰلً فان الصورة محدودة ب ُخ ٍ
قصيران
اوضاع كما في هيئة السرير فانه مربع مستطيل فيحيط به خطان طويٰلن متوازيان و خطان
ِ
متوازيان كذلك اٰليمان فانه صورة انسانية ربانية يحيط بها خطوط معنوية كثيرة كخط التوحيد في
ِ
احواله اٰلربعة توحيد الذات و توحيد الصفات و توحيد اٰلفعال و توحيد العبادة فاٰلول  :و قال ّللا
ٰلتتخ ُذوا الهين اثنين انما هو اله واحد و الثاني  :ليس كمثله َشيء
صفحه 3٦٥
و الثالث  :اروني ماذا خلقوا من اٰلرض ام لهم شرك في السموات و الرابع  :و ٰليشرك بعبادة ربه
احداً  ،و كخط الشهادة بالرسالة يجمعهما اشهد اَٰل ٰاله اٰل ّللا وحده في هذه اٰلمور اٰلربعة ٰل شريك له
في شيء منها و اشهد ان محمداً عبده و رسوله صلي ّللا عليه و آله و ما يتبع ذلك من اٰلقرار بنبوة
ۤ
انبياء ّللا و رسله و كخط الوٰلية و اٰلقرار بان عليا ً و اهل بيته الطاهرين صلي ّللا عليه و عليهم
اولياء ّللا و حُججه علي خلقه و ۤ
اوصياء رسول ّللا صلي ّللاُ عليه و آله و ۤ
ۤ
اجمعين ۤ
امناؤه
خلفاء ّللا و
ب و البَ ۤ
راءة
علي وحيه و حُفاظه علي خلقه و منا ُرهُ في بٰلده و الوٰلية لهم و لشيعتهم الي التُّراب الطَّيِّ ِ
ۤ
ض ال َّسبِخَ ِة و كخط اٰليمان بالموت و القبر و المسئلة و
من اَ ْعدَائِهم و اشياعهم الي التراب المالح َو اٰلَرْ ِ
البرزخ و النشر َو الحشر و الحساب و الصراط و الميزان و ۤ
تطائر الكتب و الختم علي اٰلفواه و انطاق

الجوارح و النار و ما اعد فيها من العذاب و اٰلغٰلل و الحوض و الجنة و ما اعد ٰلهلها من المٰلبس و
المشارب و النكاح و برجعة محمد و آلمحمد صلي ّللا عليه و آله الي الدنيا حتي يملئوا اٰلرض قسطا
ۤ
تفويض اِلي غير ذلك من اٰلمور التي
بالبداء و اٰل جبر و ٰل
و عدٰلً كما ملئت جوراً و ظلما ً و اٰلقرار
َ
يجب اٰليمان بها مما ۤ
جاء به محمد صلي ّللا عليه و آله من احوال النشأتين و كخط اٰلعمال كالصلوة و
الزكوة و الصيام و الحج و الجها ِد و غير ذلك و كخط المروة و الشجاعة و الكرم و الزهد و الورع و
التقوي و اليقين و التجافي عن دار الغرور و اٰلنابة الي دار الخلو ِد و القول بالعلم و عدم القول مع
الجهل و ترك هوي النفس اٰلمارة و اتباع دواعي العقل و امثال ما ذكرنا فان الصورة التي تحيط بها
هذه الخطوط علي جهة التبعية و التفقد و لو غالبا ً هي صورة اٰليمان و لو كان ذلك علي جهة اٰلصالة
و التفقد علي
صفحه 3٦٦
لبعض من َشيء كانت صورة اٰليمان الَّتي هي َمحل
جهة اٰلحاطة مع عدم الترك ل َشي ٍء منها و ٰل
ٍ
العصمة و صورة اٰليمان المطلقة صورة كلية ذات صور متعددة من صور الوٰلية و هي صور متعددة
مثٰلً الطهارة صورة ۤتامة منها ٰلشتمالها علي الحدود التي حددوها المذكورة في علم الشريعة من
الوضوء و الغسل ۤ
بالماء الطاهر المباح و التيمم بالتراب الطاهر المباح علي الوجه الذي امر به في
اٰلمور الثٰلثة و كذلك الصلوة و الزكوة و غيرهما فكل شيء مما امر ّللا به او ندب اليه فهو صورة
من صور الوٰلية الظاهرة و الباطنة و مجموع باطن هذه الصور صورة اٰليمان الكامل و باطن باطنِها
ٰ
عكوساتها من صور المعاصي اي عكوسات ما مثلنا به صور وٰلية
صورة العصمة و صور
ۤ
اعدائهم فامتثال اوامر ّللا سبحانه و اجتناب مناهيه كلها ظاهرها و باطنها علميها و َع َملِيها اعتقاداً و
قوٰلً و عمٰلً هو صورة الوٰلية الكلية و عكس ذلك كله وٰلية اٰلشرار و ائمة الكفار فانهم صالوا
النار فوٰلية الحق و ما يترتب عليها من اٰلعتقادات الحق و اٰلعمال الحق و اٰلقوال الحق و ما تثمر
تلك من انواع النعيم الذي ٰلينقطع ابداً و جميع ذلك هو باطن اٰلمانة و باطن الباب من الرحمة المكتوبة
لعباده المؤمنين و وٰلية الباطل و ما يترتب عليها من اٰلعتقادات و اٰلعمال و اٰلقوال الباطلة و ما تثمر
تلك من انواع العذاب اٰلليم المخلد ابداً جميع ذلك هو ظاهر اٰلمانة و ظاهر الباب الذي من قبله العذاب
بسور له باب باطنه فيه الرحمة و ظاهره من قبله العذاب فالسور
و ذلك من قوله تعالي فضرب بينهم
ٍ
محمد صلي ّللا عليه و آله ِلنه مدينة العلم و الباب علي صلي ّللا عليه و آله باطنه و هو القيام بوٰليته
فيه الرحمة اي المكتوبة و كان بالمؤمنين رحيما ً و ظاهره خٰلف وٰليته و هو اتباع وٰلية ۤ
اعدائه و
بغضه من قبله اي من جهتِه العذاب فان
صفحه 3٦7
المحبة منسوبة اليه و هي الجنةُ لمحبيه و البغض منسوب اليه و هو النار لمبغضيه فكانت الجنة و
اهلها و اعمالها التي اوصلتهم اليها من وٰليته و هي محبته و كانت النار و اهلها و اعمالها التي
اوصلتهم اليها من خٰلف وٰليته و ظاهرها الذي هو ۤ
ورا َءها و خلفها و خٰلفها و هي بغضه و عداوته
فكانتا منسوبتي ِْن اليه و لهذا كان عليه الصلوة و السٰلم قسيم الجنة ٰلنها من حُبه و قسي َم النار ٰلنها من
ض ۪ه فظهر لمن نظر و اعتبر ان قوله عليه السلم في الفقرة الشريفة و فاز ۤ
الفائزون بوٰليتكم جامع
ب ْغ ِ
لكلِّ خير فمن فاز بها فقد ظفر بكل خير في الدنيا و ٰاٰلخرة اللهم يا مقلِّب القلوب و اٰلبصار صل علي
البراءة من ۤ
محمد و آله اٰلطهار و ثب ْتنا علي وٰليتهم و محبتهم و علي ۤ
اعدائهم في الدنيا و ٰاٰلخرة انك
ذو الفضل العظيم ،

و قوله عليه السلم  :بكم يُ ْسلَ ُ
ك الي الرضوان
اي بوٰليتكم و محبتِكم و اتباعكم فيما امرتم و فيما نهيتم عنه و بالتسليم لكم و الرد اليكم و اٰلخذ عنكم و
البراءة من ۤ
باللزوم لكم مع ۤ
اعدائكم و من اتباعهم و الراضين بافعالهم و المقتدين بهم و المسلمين لهم و
ۤ
ۤ
بالبراءة منهم يسلك الطريق
الرادين اليهم و العاملين باقوالهم و المقتدين بافعالهم اذ ٰلتتحقق وٰليتكم اٰل
اٰلدٰلء الي كل خير و ذلك ٰلنهم ۤ
ۤ
القائدون الي الجنة َمن اتب َعهم و
الموصل الي الرضوان او بكم ٰلنكم
ٰلجل حبكم و وٰليتكم او ٰلجلكم يسلك ّللا تعالي بمن اتبعكم و
احبهم و تولي بهم او ببركة وجودكم او
ِ
احبكم او َم ْن ع َّم ْته بركةُ وجو ِدكم او ٰلجل حبكم اوْ ٰلجلِكم طريق الرضوان او يوصله الرضوان و هو
الجنة او يراد به رضوان ّللا او يراد به انه سبحانه يجعل محبيكم و تابعيكم مجاورين لمحمد صلي ّللا
عليه و آله في جنة عدن ٰلنه صلي ّللا عليه و آله هو الرضوان كما في تأويل قوله تعالي و رضوان
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من ّللا اكبر  ،او يراد من الرضوان ما قيل ان اهل الجنة ٰلهلها مقامات و مراتب في القرب كلما
استقروا في رتبة من مراتب القرب ما ۤ
مقام لهم مقام
مقام فوقه و هكذا فقيل اول ٍ
شاء ّللا انتقلوا الي ٍ
الرفرف اٰلخضر ثم ينتقلون منه الي مقام الكثيب اٰلحمر او اٰلصفر المسمي بارض الزعفران و هو
اعلي من مقام الرفرف علواً كبيراً و اشرف و اقرب فاذا مكثوا فيه ما ۤ
شاء ّللا تعالي انتقلوا الي مقام
اٰلعراف و هو اعلي من مقام الكثيب اٰلحمر او ارض الزعفران علواً كبيراً و اشرف و اقرب فاذا
مكثوا فيه ما ۤ
شاء ّللا تعالي انتقلوا منه الي مقام الرضوان و هو اعلي مما ذكر و اشرف و اقرب بما
شاء ّللا بٰل غاية و ٰل نهاية و ليس ۤ
ٰليكاد يوصف و يمكثون فيه ما ۤ
وراء هذا مقام اٰل انه له درجات
ينتقلون من درجة الي اخري اشرف من اٰلخري و ٰل نهاية لذلك فانهم قبل وصول هذه الرتبة التي هي
ۤ
نور من نجائب الجنة فيقول للمؤمن ان ربك
المٰلئكة المقربُون
الرضوان كل جمعة تأتيهم
َ
بنجائب من ٍ
يدعوك ليجزيك او يزيدك من فضله و عطاياه فيركب و يصعد حتي يصل الي المقام الذي ُد ِعي اليه
فيعطي ضعف ما عنده من ممالك الجنة و نعيمها و ٰليزال هكذا كل جمعة و هو يتنقل في المقامات كما
مقام مما فوقه حتي ينتهي في سيره في الدرجات و تنقله في مقامات القرب الي ان
ذكر و يعطي في كل ٍ
ۤ
ُ
يصل الي الرضوان فاذا د ِعي و اتَي قال يا رب ٰل حاجة لي الي العطاء فيقال له بلي رضاي عنك و
ٰليزال هكذا ابداً كلما وفد علي ربه زاده رض ًي عنه جديداً ليس في الجنة نعيم يدانيه فيمكثون يتنقلون
في مقامات الرضوان و درجات القرب الي الرحمن بٰل غاية و ٰل نهاية فعلي هذا يكون المراد من
الفقرة بكم يسلك المؤمن او يسلك ّللا به او يسلكون به الي الرضوان الذي ليس ۤ
وراء نعيمه نعيم هذا
معني ما قيل ،
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و الذي يجول في نفسي من معني الرضوان المذكور هنا و هو الرتبة القصوي من نعيم اهل الجنة و
فيها تكون تُ َح ُ
اهل الجنة فيها رضي ّللا سبحانه ان اول هذا المقام بحر الحجاب اٰلبيض و هو اعلي
ف ِ
الحجب و اشرفها و الطفها و ا َشفُّهَا و هو اول ما خلق ّللا من الحجب و لهذا كان هو النهاية في التقييد
ليس ۤ
وراء ذلك اٰل البيان و رفع الحجاب و هذا آخ ُر المقال ٰلن اهل الجنة في هذا المقام الذي هو كمال
الرضوان و غاية الرضوان المسمي بالبيان و العيان و رفع الحجاب و هو الذي اشار اليه سيد الوصيين
علي اميرالمؤمنين صلي ّللا عليه و آله في جوابه لكميل بن زياد حين سأله ما الحقيقة فقال له ما لك و
الحقيقة يا كميل فقال أَ
ُ
صاحب سرك قال بلي و لكن يرشح عليك ما يطفح مني فقال اومثلك يخيِّب
ولست
َ
ۤ
ُ
ت الجٰلل من غير اشارة فقال زدني بيانا ً قال محو الموهوم و
سائٰلً فقال عليه السلم الحقيقة
كشف ُسبُحا ِ

صحو المعلوم فقال زدني بيانا ً قال هت ُ
ك السِّتر و غلبة السِّرِّ الحديث  ،فقوله عليه السلم محو الموهوم
المراد بالموهوم هو ما قبل مقام الحجاب اٰلبيض ٰلنه ليس من الموهوم مطلقا ً و لكنه برزخ المعلوم و
المراد بالمعلوم هو ما اشرنا اليه بقولنا البيان و العيان و رفع الحجاب الذي هو الحجاب اٰلبيض المشار
اليه ٰلن البيان مقام ٰل بياض فيه و ٰل سواد و ٰل شيء اٰل شيء ليس كمثله شيء و هو آية ّللا و دليل ّللا
سبحانه و ما وصف به نفسه لعباده المقربين عنده و هذا المقام غاية الرضوان و اعلي الجنان و آية
فاض من فع ِْل ّللاِ خلقه ّللا سبحانه و جعله اصل اٰلصول و نهاية المحصول و
الرحمن و هو اول ما
َ
هو شيء ليس كمثله شيء و كيف يكون مثله شيء و انما خلقه ّللا دليٰلً عليه ليُعرف به فلو شابهَهُ شيء
لكان ذلك الشيء ِمثل ّللا تعالي بكسر ۪ميم المثل و ّللا سبحانه ليس له ِمثل فٰليكون شيء ِمثل هذا
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ٰلن هذا هو وصف ّللاِ نفسه لعباده فلو كان شيء يشابهه لكان ّللا تعالي وصف نفسه بوصف ٰليختص
به بل يشاركه فيه غيره تعالي ّللا عن ذلك علواً كبيراً و هذا المقام ايضا ً هو صحو المعلوم ٰلنه تعالي
فصحا المعلوم لمن عرفه في وصفِ ۪ه كما وصف نفسه فالبيان
وصف نفسه
ٍ
بوصف ٰليشاركه فيه غيره َ
هو رفع الحجاب و اول الرضوان الحجاب اٰلبيض و آخر الرضوان و كماله و غايته البيان و هو الذي
اشار اليه اميرالمؤمنين عليه السلم كما رواه جابر بن يزيد الجعفي عن الباقر عليه السلم انه قال يا جابر
ُ
فقلت له و ما البيان و المعاني قال فقال علي عليه السلم اما البيان فهو ان
عليك بالبيان و المعاني قال
تعرف ّللا سبحانه ليس كمثله شيء فتعبده و ٰلتشرك به شيئا ً الحديث  ،و هذا اول ما خلق بعد المشية
فخلق ّللا سبحانه منه ما ۤ
شاء فاول ما خلق منه هذا الحجاب اٰلبيض فالبيان هو الوٰلية الكبري و
الحجاب اٰلبيض هو اليد اليمني و ذلك قوله تعالي يد ّللا فوق ايديهم و هو هذه اليد و ٰليصل احد من
خلق ّللا الي هذا الرضوان المشار اليه اٰل بهم صلوات ّللا عليهم ،
و قوله عليه السلم  :و علي َمن جحد وٰليتكم غضب الرحمن
انما قال غضب الرحمن للسجع و لمعني آخر ٰليليق هنا ان يقال غضب ّللاِ و ان كان يجوز من حيث
المعني ٰلن المراد بالرضوان هو الرحمة المكتوبة و هو سبحانه تجلي يعني استوي علي عرشه بصفة
الرحمن فقال الرحمن علي العرش استوي و قال ثم استوي علي العرش الرحمن فاسئل به
خبيراً فالرحمة التي هي صفة الرحمن التي استوي بها علي عرشه و هي الرحمة الواسعة كما قال
تعالي و رحمتي وسعت كل شيء و هي صفة الرحمن العامة للمؤمن و الكافر و هي علي قس َميْن صفة
فضل و صفة عدل فالفضل هو الرحمة
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المكتوبة كما قال تعالي فساكتبها للذين يتقون و يؤتون الزكوة ٰاٰلية  ،و هي صفة الرحيم الخاصة
بالمؤمنين يوم القيمة و كان بالمؤمنين رحيما ً و العدل هو ۤ
المقاصة نعوذ باهلل من سخط ّللاِ و الغضب
من العدل ٰلنه تعالي اذا غضب علي من عصاه عامله بعدله المستجار بك يا ّللا من عدلك فكانت صفة
صفَتَيْن
الرحمن تنقسم الي
فضل و هو رحمة و الي عدل و هو غضب و استوي علي عرشه بهاتَيْن ال ِّ
ٍ
ۤ
صفة الفضل و هي الرحمة المكتوبة التي هي صفة الرحيم الخاصة بالمؤمنين و صفة العدل و هي
الغضب و مجموع الصِّ فَتَي ِْن هي الرحمة الواسعة التي هي صفة الرحمن فلما كان الغضب و الرحمة
هما الرحمة الواسعة التي هي صفة الرحمن و ذكر ان بهم عليهم السلم يسلك الَي الرضوان الذي هو
الرحمة المكتوبة ناسب ان يذكر كما هو الواقع ان علي َمن جحد ما هو سبب اٰليصال الي الرحمة
غضب الرحمن و لميناسب اَن يقال غضب ّللاِ فافهم و نريد بالجاحد َمن َجح َد بعد المعرفة و اليقين كما
َ

جح ُدوا بها و استَ ْيقَن ْت ٰها انفسهم ظلما ً و علواً اي جحدوا بها ظلما ً و علواً بعد اٰلستيقان و قدم
قال تعالي و َ
َضب و في
الرضوان علي الغضب في الذكر كما تقدم عليه في اٰلولوية لرجحان الرضي علي الغ َ
غضبي  ،و في مناقب ابنشاذان عن ابنعمر عن النبي صلي ّللا
الوجود كما قال تعالي سبقت رحمتي
۪
ً
بغض آلمحمد ماتَ كافرا اَ َٰل و َمن مات علي حب
عليه و آله انه قال (ص) اٰل و من مات علي
ِ
آلمحمد ماتَ علَي اٰليمان و ُ
كنت انا كفيله بالجنة ه  ،و منامالي الطبرسي بسنده الي صالح بن ميثم
ِ
ُ
وجدت في كتاب ميثم رضي ّللا عنه يقول تمسينا ليلةً عند اميرالمؤمنين علي بن
التمار رحمه ّللا قال
ابيطالب عليه السلم فقال لنا ليس من عبد امتحن ّللا قلبه باٰليمان اٰل اصبح يجد مودتنا علي قلبه و
سخط
ٰلاصبح عب ٌد ِ
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ّللا عليه اٰل يجد بغضنا علي قلبه فاصبحنا نفرح بحُبِّ المحب لنا و نعرف ب ْغض ال ُمب ِغض لنا و اصبح
هار
محبُّنا ُمغتبِطا ً ب ُحبِّنَا برحم ٍة من ّللا ينتظرها كل يوم و اصبح ُمب ِغضنا يؤسس بُنيانه علي شفا ج ٍ
ُرف ٍ
فهن ۤيئا ً
فكان ذلك الشفا قَد
نار جهنم و كان ابواب الرحمة قد فُتِحت ٰلصحاب اهل الرحمة ۪
َ
انهار في ِ
لخير جعله ّللاُ في
ٰلصحاب الرحمة برحمتهم و تَعْسا ً ٰلصحاب النار مثو ٰيهم ان عبداً لنيُقَصِّ ر في ُحبِّنَا
ٍ
بين ( ِم ْن
ضنا ان ذلك ٰليجتمع ۪في قل ٍ
قلبه و لنيُحب َّنا َمن ي ُِحبُّ ُم ْب ِغ َ
ب واح ٍد ماجعل ّللاُ لرجل في قَ ْل ِ
قلبَيْن ظ) يُحبُّ بهذا قوما ً و ي ُِحبُّ ٰ
باٰلخر َع ُد َّوهُ ْم و الذي يحبُّنَا فهو يخلص حُبنا كما يخلص ال َّذهَب ٰل
ۤ
ۤ
ۤ
النجبا ُء و افراطُنا اَ ْفراطُ اٰلنبيا ِء و انا وصي اٰلوصياء و انا حزبُ ّللاِ و رسولِ ۪ه و الفِئةُ
غش فيه ُ
نحن
ب علينا
وجد فيه حُبَّ َم ْن اَلَّ َ
البا ِغيَةُ حزبُ ال َّشيْطان فمن احبَّ ان يعلم حالَهُ في ُحبِّنا فليَ ْمتَ ِحن قلبه فان َ
فليعلم ان ّللاَ َع ُد ُّوهُ و جبرئي ُل و ۤ
ميكائي ُل و ّللاُ َع ُدو للكافرين ه  ،فان قلتَ َم ْن جح َد وٰليتهم ان كان عن
جهل فمقتضي الحكمة اَنَّهُ ٰليُؤَ اخَ ُذ بفِ ْعلِ ۪ه و ان كان يعتقد اَ َّن ِوٰليتَهُ ْم حق فٰل معني لكونه جاحداً مع اَنَّهُ
ٍ
ُم ْعتَقِ ٌد و ان كابر مقتضي عقله فامره واضح ٰلن معني مكابر ِة عقله ترك العمل بمقتضاه و ترك العمل
بمقتضاه ليس جحوداً ا ِذ الجحود فعل قلبي و لميقع من القلب اٰل اٰلعتقاد ٰل الجحود قلتُالجحود الحقيقي
الحقيقي هو عدم قبولهم ٰل ع َْن معرف ٍة و قد يقع ممن تكون عاقبتُهُ الي خير كما اذا
هو اٰلنكار و غير َ
ٰ
ۤ
جهل فلما عرف قبلهم و قد يكون ممن يختم له بالسُّوأي كمن ينكرهم في التكليف الثالث يوم
لميقبلهم عن
ٍ
جهل و هو اٰلنكار بعد التعريف و حكم هذا
القيمة و اما الجحود الحقيقي ٰليكون عن
ٍ
ظاهر فالجحود غير الحقيقي و هو ما كان عن جهل
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ففي الدنيا ضٰلل و صاحبه علي ظاهر اٰلسٰلم و يوم القيمة يكلف و يلحق باحد الفريقين المؤمنين او
الكافرين و اما مع اٰلعتقاد َّ
بان وٰليتهم حق فٰليخلو اِما ان يثبت اعتقاده و يتحقق اَوْ ٰل فان ثبت اعتقادهُ
فهو مؤمن و ان ظهر منه خٰلف الحق فللتقية كما وقع من كثيرين ٰلن اٰلعتقاد بوٰليتهم اذا ثبتَ صدر
عنه مقتضاهُ من المتابعة و التسليم و اٰلئتمام و الرد اليهم و غير ٰذلِكَ اٰل مع التقية من اظهار لَ َوازمه و
مقتضياته فانه معها قد يظهر خٰلف ما يقتضيه مع وجود لوازمه الذاتية من المحبة و ال َميْل القلبي و هذا
هو معني ثبوته فانه ٰلتتخلف آثارُه اٰل لمانع فاذا عرض المانع منع من اٰلظهار ٰل من اٰلستقرار كما
ٌّ
مطمئن باٰليمان و اما اذا لميثبت كما اذا عرف
قال تعالي َمن كفر باهللِ من بعد ايمانه اٰل من اكره و قلبه
انهم عليهم السلم ائمة الهدي و وٰليتهم من ّللا سبحانه و لكن ليس معه من هذا اٰل هذا التصور و اما
لوازمها فٰلترد علي قلبه اٰل بالذكر و التصور و معرفة ان هذا حق بل الدواعي و الميوٰلت القلبية علي
خٰلف ذلك لِمٰ ا يعارض تلك المعرفة و ذلك التصور من المنافيات كالحسد و التكبر الحابِ َسي ِْن للوازم

ذلك التصور و تلك المعرفة و المان َعي ِْن من الميل القلبي الي َشيء منها و ٰليثبت اٰلعتقاد و ٰليسمي ذلك
التصور و تلك المعرفة اعتقاداً اٰل بما يحققه و يثبته من لوازمه مع ۤ
انتفاء الموانع من ذلك و
است ٌ
مناف لها في محلِّها من الفطرة التي
يقان لعدم حصول تصو ٍر
هذا التصور و هذه المعرفة يقال لها ۪
ٍ
ٌ
فطر ّللا الخلق عليها ٰلن فطرة ّللا التي فطر الناس عليها ليس لها خطوط و حدود و هيئات اٰل هذا
َرض من هيئة تغيير الفطرة و تبديلها فما حصل من التصورات الحقة من هيئة
التصور و المنافي انما ع َ
ْ
فطرة ّللا التي فطر الناس عليها المسمي باٰلستيقان في قوله تعالي و جحدوا بها و اسْتيقَنَ ْتها انفسهم ظلما ً
و علواً فهو شرط التكليف و سببُ قيام الحجة عليهم
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اذ لو لميعرفوا و يتصوروا ما كلِّفوا به لماقامت الحجة عليهم فَ َٰل ُمنَافاة بين الجحود و اٰلستيقان كما
قال تعالي ٰلن هذه المعرفة لمتثبت لوجود الموانع النافية لما يثبت به هذا اٰلستيقان كما اشرنا اليه فتفهم
الحمد هلل الذي ٰ
هدانا لهذا و ماكنا لنهتدي لوٰل ان هدانا ّللا اللهم يا مقلب القلوب و اٰلبصار صل علي
محمد و آله اٰلطهار و ثبت قلبي علي دينك و دين نبيك صلي ّللا عليه و آله و ٰلتزغ قلبي بعد اذ
ه َديْتني و هب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب و صلي ّللا علي محمد و آله اٰلطياب .
ۤ
وقع الفراغ من الجزء الثالث من الشرح الشريف للزيارة الشريفة الزيارة الجامعة و يتلوه انشاء ّللا
ۤ
اٰلحسائي في اوائل شوال سنة تسع و
الجزء الرابع و الحمد هلل رب العالمين و كتب احمد بن زينالدين
عشرين و مائتين بعد اٰللف من الهجرة النبوية علي مهاجرها افضل الصلوة و ازكي السٰلم عليه و آله
اٰلنجاب الكرام صلي ّللا عليه و عليهم اجمعين حامدا مصليا ً مسلما ً مستغفراً  ،تمت .

