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صفحه 2-
فهرس ما في الجزء الرابع من شرح الزيارة
 2باَبي اَ ْنتُم و اُ ۪مي و نَ ْف ۪سي و اَ ْه ۪لي و مٰ ۪الي ذ ْك ُر ُكم في ٰ
الذا ِكرينَ َو اَسْمٰ ۤا ُؤ ُك ْم فِي ْاْلَسْمٰ ا ِءۤ
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َ
ْ َ
ِ۪
۪
وس َو ٰآثا ُر ُك ْم فِي ْاْلثٰ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ار َو قُبُو ُرك ْمُ
ُ
ُ
ُ
ُّ
َ
َ
َ
اح َو انف ُسك ْم فِي النف ِ
ِ
َ 24و اجْ ٰسا ُدك ْم فِي اْلجْ ٰسا ِد َو ارْ ٰوا ُحك ْم فِي اْلرْ ٰو ِ
ُور
فِي ْالقُب ِ
 ٧١فَمٰ ا اَحْ ٰلي اَسْمٰ ۤا َء ُك ْم َو اَ ْك َر َم اَ ْنفُ َس ُك ْم َو اَ ْعظَ َم َشأْنَ ُك ْم َو اَ َج َّل خَ طَ َر ُك ْم َو اَوْ ٰفي َع ْه َد ُك ْم
اْلحْ ٰس ُ
ان َو َس ِجيَّتُ ُك ُم ْال َك َر ُم
صيَّتُ ُك ُم الت َّ ْقوٰ ي َو فِ ْعلُ ُك ُم ْالخَ ْي ُر َو ٰعا َدتُ ُك ُم ْ ِ
َ ٨٨ك ٰٰل ُم ُك ْم نُو ٌر َو اَ ْم ُر ُك ْم ُر ْش ٌد َو َو ِ
َ ١0٦و شأْنُ ُك ُم ْال َح ُّ
ق َو الرِّ ْف ُ
ق و الصِّ ْد ُ
ق َو قَوْ لُ ُك ْم ُح ْك ٌم َو َح ْت ٌم َو َر ْأيُ ُك ْم ِع ْل ٌم َو َح ْز ٌم
 ١20اِ ْن ُذ ِك َر ْالخَ ْي ُر ُك ْنتُ ْم اَ َّولَهُ َو اَصْ لَهُ َو فَرْ َعهُ َو َم ْع ِدنَهُ َو َمأْ ٰواهُ َو ُم ْنتَ ٰهاهُ
ص ُ
يل بَ ٰ ٰۤل ِء ُك ْم
ف ُح ْسنَ ثَ ٰن ۤا ِء ُك ْم َو اُحْ ۪
صي َج ۪م َ
 ١2٦بِا َ ۪بي اَ ْنتُ ْم َو اُ ۪مي َو نَ ْف ۪سي َك ْيفَ اَ ِ
ٰ
ت َو ِمنَ
َ ١3٩و بِ ُك ْم اَ ْخ َر َجنَا ّللاُ ِمنَ ال ُّذلِّ َو فَر َ
ُف ْالهَلَ ٰكا ِ
ب َو اَ ْنقَ َذ ٰنا ِم ْن َش ٰفا ُجر ِ
ت ْال ُكرُو ِ
َّج ع َٰنا َغ َم ٰرا ِ
ٰ
ار
الن
ِ
 ١42بِا َ ۪بي اَ ْنتُ ْم َو اُ ۪مي َو نَ ْف ۪سي بِ ُم ٰو ٰاْلتِ ُك ْم َعلَّ َمنَا ّٰللاُ َم ٰعالِ َم ۪دينِ ٰنا َو اَصْ لَ َح مٰ ا ٰكانَ فَ َس َد ِم ْن ُد ْن ٰيا ٰنا
ت ْالفُرْ قَةُ
ت النِّ ْع َمةُ َو ا ْئتَلَفَ ِ
ت ْال َكلِ َمةُ َو َعظُ َم ِ
َ ١4٧و بِ ُم ٰو ٰاْلتِ ُك ْم تَ َّم ِ
ٰ
اجبَةُ
َ ١٥٩و بِ ُم ٰو ٰاْلتِ ُك ْم تُ ْقبَ ُل الطا َعةُ ْال ُم ْفتَ َر َ
ضةُ َو لَ ُك ُم ْال َم َو َّدةُ ْال ٰو ِ
َ ١٧0و ال َّد َر ٰج ُ
ات الر َّ۪في َعةُ َو ْال َم ٰقا ُم ْال َمحْ ُمو ُد َو ْال َم ٰقا ُم ْال َم ْعلُو ُم ِع ْن َد ّٰللاِ َع َّز َو َج َّل َو ْال ٰجاهُ ْال َع ۪ظي ُم َو ال َّشأْ ُن
ْ
ْ
ْال َك ۪بي ُر َو ال َّش ٰفا َعةُ ال َمقبُولَةُ
ُول فَا ْكتُ ْب ٰنا م َع ٰ
الشا ِه ۪دينَ َربَّ ٰنا ْٰلتُ ِز ْغ قُلُوبَ ٰنا بَ ْع َد اِ ْذ هَ َد ْيتَ ٰنا َو هَْْ لَ ٰنا
َ 202ربَّ ٰنا آ َم ٰنا بِمٰ ا اَ ْنزَ ْلتَ َو اتَّبَ ْعنَا ال َّرس َ
َ
ِم ْن لَ ُد ْنكَ َرحْ َمةً اِنَّكَ اَ ْنتَ ْال َو ٰهابُ
صفحه ١-
ُ 22٩سب ْٰحانَ َربِّ ٰنا اِ ْن ٰكانَ َو ْع ُد َربِّ ٰنا لَ َم ْفعُوْلً
ٰ
ْ
ي ّٰللاِ اِ َّن بَي ْ۪ني َو بَ ْينَ ّٰللاِ َع َّز َو َج َّل ُذنُوبا ً ْٰليَأ ۪تي َعلَ ْي ٰها اِْل ِر ٰ
ضا ُك ْم
ٰ 233يا َولِ َّ
ٰ
ٰ
ٰ
 244فَبِ َح ِّ
وبي َو
ق َم ِن ا ْئتَ َمنَ ُك ْم عَلي ِسرِّ ۪ه َو ا ْستَرْ ٰعا ُك ْم اَ ْم َر خَ ْلقِ ۪ه َو قَ َرنَ طا َعتَ ُك ْم بِطا َعتِ ۪ه لَ َّما ا ْستَوْ هَ ْبتُ ْم ُذنُ ۪
ُك ْنتُ ْم ُشفَ ٰع ۤا ۪ئي
 2٦2فَا ِ ۪ني لَ ُك ْم ُم ۪طي ٌع َم ْن اَ ٰطا َع ُك ْم فَقَ ْد اَ ٰطا َع ّٰللاَ َو َم ْن ع ٰ
صي ّٰللاَ َو َم ْن اَ َحب َّ ُك ْم فَقَ ْد اَ َحَّْ ّٰللاَ َو
َصا ُك ْم فَقَ ْد َع َ
ٰ
َض ُك ْم فَقَ ْد اَ ْبغ َ
َم ْن اَ ْبغ َ
َض ّللاَ
ۤ
 2٦٧اَ ٰللهُ َّم اِ ۪ني لَوْ َو َج ْد ُ
ار لَ َج َع ْلتُهُ ْم
ت ُشفَ ٰعا َء اَ ْق َر َ
ار ْاْلَئِ َّم ِة ْاْلَ ْب ٰر ِ
ب اِلَ ْيكَ ِم ْن ُم َح َّم ٍد َو اَ ْه ِل بَ ْيتِ ِه ْاْلَ ْخ ٰي ِ
ْشفَ ٰع ۤا ۪ئي
ار ۪فينَ بِ ِه ْم َو بِ َحقِّ ِه ْم َو ۪في ُز ْم َر ِة
 2٧0فَبِ َحقِّ ِه ُم الَّ ۪ذي اَوْ َجبْتَ لَهُ ْم َعلَ ْيكَ اَسْأَلُكَ اَ ْن تُ ْد ِخلَ ۪ن ٰي ۪في ُج ْملَ ِة ْال ٰع ِ
ٰ
ُومينَ بِ َش ٰفا َعتِ ِه ْم اِنَّكَ اَرْ َح ُم ٰ
صلَّي ّللاُ ع َٰلي ُم َح َّم ٍد َو آلِ ِه الطا ِه ۪رينَ َو َسلَّ َم َك ۪ثيراً َو َح ْسبُنَا
ْال َمرْ ح ۪
اح ۪مينَ َو َ
الر ِ

ّٰللاُ َو نِ ْع َم ْال َو ۪كي ُل
 2٩0شرح زيارة الوداع
 2٩0فاذا اردتَ اْلنصراف ،
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ال َو ْل مٰ ال
ِّع ْل َسئِ ٍم َو ْل ق ٍ
 2٩١فقُلْ  :اَلس ٰ َّٰٰل ُم َعلَ ْي ُك ْم َس ٰٰل َم ُم َود ٍ
ت النُّبُ َّو ِة اِنَّهُ َح ۪مي ٌد َم ۪جي ٌد
َ 2٩2و َرحْ َمةُ ّللاِ َو بَ َر ٰكاتُهُ َعلَ ْي ُك ْم ٰيا اَ ْه َل بَ ْي ِ
ف َع ْن ُك ْم َو ْٰل ٰزا ِه ٍد
ْ َع ْن ُك ْم َو ْٰل ُم ْستَ ْب ِد ٍل بِ ُك ْم َو ْٰل ُم ْؤثِ ٍر َعلَ ْي ُك ْم َو ْٰل ُم ْن َح ِر ٍ
َ 2٩٥س ٰٰل َم َولِي لَ ُك ْم َغي ِْر ٰرا ِغ ٍ
۪في قُرْ بِ ُك ْم
ٰ
ْ
ٰ
ان َمشا ِه ِد ُك ْم
آخ َر ال َع ْه ِد ِم ْن ِز ٰي َ
ْٰ 2٩٦ل َج َعلَهُ ّللاُ ِ
ُور ُك ْم َو اِ ْت ٰي ِ
ار ِة قُب ِ
ٰ
ض ُك ْم َو َج َعلَ ۪ني ۪في ِح ْزبِ ُك ْم َو اَرْ ٰ
ضا ُك ْم
َ 2٩٧و الس َّٰٰل ُم َعلَ ْي ُك ْم َو َح َش َرنِ َي ّللاُ ۪في ُز ْم َرتِ ُك ْم َو اَوْ َرد َ۪ني َحوْ َ
ع َ۪ني
ٰ
َ 304و َم َّكن َ۪ني ۪في دَوْ لَتِ ُك ْم َو اَحْ ٰي ۪اني ۪في َرجْ َعتِ ُك ْم َو َملَّ َك ۪ني ۪في اَيا ِم ُك ْم
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ال ع َْث َر ۪تي بِ َم َحبَّتِ ُك ْم َو اَ ْع ٰلي َكع ْ۪بي بِ ُم ٰو ٰاْلتِ ُك ْم َو
َ 30٦و َش َك َر َس ۪ ْعيي بِ ُك ْم َو َغفَ َر َذ ْن ۪بي بِ َش ٰفا َعتِ ُك ْم َو اَ ٰق َ
َش َّرفَ ۪ني بِ ٰطا َعتِ ُك ْم َو اَ َع َّز ۪ني بِه ُٰدا ُك ْم
ۤ
ان ّٰللاِ َو فَضْ لِ ۪ه َو ِك ٰفايَتِ ۪ه
َ 3١٥و َج َعلَ ۪ني ِم َّم ِن ا ْنقَلَ َ
ْ ُم ْفلِحا ً ُم ْن ِجحا ً ٰغانِما ً ٰسالِما ً ُم ٰعاف ًي َغنِيا ً ٰفائِزاً بِ ِرضْ ٰو ِ
ار ُك ْم َو َم ٰو ۪الي ُك ْم َو ُم ِح ۪بي ُك ْم َو ۪شي َعتِ ُك ْم
 3١٨بِا َ ْف َ
ض ِل مٰ ا ٰيَ ْنقَلُِْ بِ ۪ه اَ َح ٌد ِم ْن ُز ٰو ِ
َ 3١٩و َرزَ قَنِ َي ّللاُ ال َعوْ َد ثُ َّم ْال َعوْ َد اَبَداً مٰ ا اَب ْٰق ۪اني َر ۪بي بِنِيَّ ٍة ٰ
ق
ان َو تَ ْقو ً
ي َو اِ ْخ ٰبا ٍ
صا ِدقَ ٍة َو ۪ايمٰ ٍ
ت َو ِر ْز ٍ
ْ
اس ٍع َح ٰٰل ٍل طَيِّ ٍ
ٰو ِ
ٰ
ٰ
ارتِ ِه ْم َو ِذ ْك ِر ِه ْم َو الصَّلو ِة َعلَ ْي ِه ْم َو اَوْ ِجْْ لِ َي ْال َم ْغفِ َرةَ َو الرَّحْ َمةَ َو
آخ َر ْال َع ْه ِد ِم ْن ِز ٰي َ
 322اَللهُ َّم ْٰلتَجْ َع ْلهُ ِ
ۤ
ار ۪فينَ بِ َحقِّ ِه ْم
ور َو ْ ۪
ْالخَ ي َْر َو ْالبَ َر َكةَ َو ْالفَوْ زَ َو النُّ َ
اْليمانَ َو ُح ْسنَ ْ ِ
اْل ٰجابَ ِة َكمٰ ا اَوْ َجبْتَ ِْلَوْ لِ ٰيائِكَ ْالع ِ
وج ۪بينَ ٰطا َعتَهُ ْم ٰ
ارتِ ِه ْم ْال ُمتَقَر ِّ۪بينَ اِلَ ْيكَ َو اِلَ ْي ِه ْم
الرا ِغ ۪بينَ ۪في ِز ٰي َ
ْال ُم ِ
وني ۪في
ُوني ۪في ِح ْزبِ ُك ْم َو اَ ْد ِخلُ ۪
صيِّر ۪
 324بِا َ ۪بي اَ ْنتُ ْم َو اُ ۪مي َو نَ ْف ۪سي َو اَ ْه ۪لي َو مٰ ۪الي اِجْ َعلُ ۪
وني ۪في هَ ِّم ُك ْم َو َ
ُوني ِع ْن َد َربِّ ُك ْم
َش ٰفا َعتِ ُك ْم َو ْاذ ُكر ۪
ٰ
احهُ ْم َو اَجْ ٰسا َدهُ ْم ِم ۪ني الس َّٰٰل َم َو الس َّٰٰل ُم َعلَ ْي ِه َو َعلَ ْي ِه ْم َو
آل ُم َح َّم ٍد َو اَ ْبلِ ْغ اَرْ ٰو َ
 32٥اَللهُ َّم َ
صلِّ ع َٰلي ُم َح َّم ٍد َو ِ
ٰ
صلَّي ّٰللاُ ع َٰلي ُم َح َّم ٍد َو آلِ ۪ه َو َسل َّ َم َك ۪ثيراً َو َح ْسبُنَا ّٰللاُ َو نِ ْع َم ْال َو ۪كي ُل
َرحْ َمةُ ّللاِ َو بَ َر ٰكاتُهُ َو َ
 33٥الفهارس الملحقة :
 33٦فهرس كلمات الزيارة
 3٦٥فهرس بعض تحقيقات الشارح اعلي ّللا مقامه
 3٧3فهرس اسامي المآخذ و المصادر
 3٨4فهرس اْلعٰلم المذكورة في شرح الزيارة
( مقابله شد )
صفحه ١
شرح الزيارة الجامعة الكبيرة الجزء الرابع
من مصنفات الشيخ اْلجل اْلوحد اْلمجد
الشيخ احمد بن زينالدين اْلحسائي اعلي ّللا مقامه

صفحه 2
بِس ِْم ّٰللاِ الرَّحْ مٰ ِن الر َّ۪ح ِيم
الحمد هلل رب العالمين و صلي ّللاُ علي محمد و آله الطاهرين .
اما بعد فيقول العبد المسكين احمد بن زينالدين اْلحسائي هذا الجزء الرابع من شرح الزيارة الشريفة
الزيارة الجامعة الكبيرة :
ۤ
قال عليه السٰلم  :بابي انتم و امي و نفسي و اهلي و مالي ذكركم في الذاكرين و اسماؤكم في
ۤ
اْلسماء ،
قال الشارح المجلسي رحمه ّللا ذكركم في الذاكرين اي اذا ذكره الذاكرون فانتم فيهم او ذكرُكم هللِ في
جنْ الذاكرينَ ممتا ٌز اوْ كالشمس اذا ذكروا فانتم داخلون فيهم ٰلكن اي نسب ٍة لكم بهم لقوله فما احلي
ۤ
ۤ
الجزائري رحمه ّللا في شرح التهذيْ ذكركم في
اسماؤكم و كذلك البواقي انتهي  .و قال السيد نعمتّللا
ۤ
ۤ
اْلسماء اْل ان
اسماءكم موجودة بين
الذاكرين الخ  ،مبتدأ و خَ بر اي ذكركم موجود بين الذاكرين كما ان
ۤ
اسماؤكم بل هي احلي و اشرف من كل ذكر و من كل اسم
ذكركم َْل نِ ْسبَةَ لَهُ اِلي ذكر الذاكرين و كذلك
و هكذا باقي صفاتكم فانها مشاركة لصفات البشر في اْلسم مفترقةٌ عنها بالمعني انتهي .
اقول قد تقدم الكٰلم في بأبي انتم و امي و ان بأبي خبر مقدم َو اَ ْنتُ ْم ُمبْتدأ مؤخر و انه اَيْ بِا َ ۪بي كان
معموْلً ثانيا ً ِْلَ ْف ۪دي و انتم كان معموْلً اَوْلً له
صفحه 3
فلما ُح ِذفَ ْ
ال ض ِمن َمعناهُ المعمول الثَّاني ْلنهُ ثَمرةُ
اْلس
لكثر ِة ِ
ْتعمال َحتَّي انَّهُ غلَْ حُضو ُر َم ْعنَاهُ بالبَ ِ
ِ
ۤ
َص َّد َر و تقدم و
َاب َع ْنهُ َو ِْلَنه نفسُ ْالفِدَا ِء فيكون اَوْ لي ِم ْن اَنتم
بالتضمن َو بالنِّيَاب ِة و ِْلَجْ ِل ٰه َذا ت َ
عَا ِم ۪له فَن َ
ِ
ذكر ُك ْم في
مال اَيْ بابي و امي و نفسي و اهلي و مالي اَف ِدي َ
تأخر المبتدأ َو ِذ ْك ُر ُك ْم بَ َد ٌل ِم ْن اَ ْنتُ ْم بَدَل ا ْشتِ ٍ
الذا ِك ۪رينَ الموجود في اَ ْلس ُِن الذا ِك ۪رين او في نفوسهم او في قلوبهم او المسموع من اَ ْل ِسنَتِهم او المرئي في
اعمالهم فان اتباع سبيل ِه ْم و اْلخذ عنهم و الرد اليهم و الرضي بهم و التسليم لهم اَعظم ما يذكرهم به
ت ذاكريهم من شيعتهم و اتباعهم فانه اعلي ما ي ُْذ َكرُونَ به كما
شيعتُهم و اتباعهم او المعلوم من معتقدا ِ
ُ
العارف توحي َد ّللا بتعريفِهم عليهم السٰلم و بسبيل معرفتِهم و بمعرفتِهم فان هذا اَعلَي
اذا اعتقد المؤمن
ۤ
ْ
ْ
َ
َ
ٰ
ما يُذ َكرُونَ به نفسي لساداتي و موالي الفِداء فان ِشئتَ اسمعتك الحانَهُ ْم و ال َحانَ شيعتهم اْلو ۪لين الذين
ذكركم هللِ ما بين
جعلهم ّللا خلف العرشفاقول او يكون المعني بابي و امي و نفسي و اهلي و مالي اَ ْفدي َ
الذاكرين باسراركم و عقولكم و اَ ْنفسكم و اشباحكم و اجسامكم و اجسادكم و الفاظكم و اعمالكم و
لشي َعتِكم في ما لهم من
احوالكم و الوانكم و جميع ما لكم و ذكركم ْل ْنفُ ِسكم في هذه المراتْ و ذكركم ۪
ۤ
ْلعدائِكم باعمالهم و بما لهم من هذه المراتْ و ذكركم لمن دونهم الي التُّراب و
ذكركم
هذه المراتْ و َ
الثَّ َري او ذكر ّللاِ اياكم فيما ذكر و فيما لميذكر فصار المعني ان المصدر الذي هو المفدي بهذه اْلمور
ۤ
ي يجوز ان يكون مضافا ً الي المفعول اوْ الي
التي احْ
اْلشياء و اعظمها عندي بعد ّللاِ و بعدكم يا موال َّ
الفاعل فعلي انه مضاف الي المفعول يكون ذاكركم هو ّللا سبحانه و تعالي في كل مرتب ٍة من مراتْ
وجوداتكم من الحقيقة المحمدية الي التراب الطيْ مما هو منسوب الي باطنكم و فيما هو منسوب الي
ظاهركم من الجهل الي اْلرض السبخة و ذلك
ِ
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عوامل افعاله كما قال تعالي اولميروا الي ما خلق ّللا من شيء
اعضاداً و اطواداً فبَسط بكم
يو َم اتخذكم
َ
َ
ۤ
ً
يتفيؤ ظٰلله عن اليمين و الشمائل سُجدا هللِ و هم ٰداخرون و قال تعالي و هلل يسجد ما في السموات و ما
في اْلرض طوعا ً و كرها ً و ظٰللهم بالغدو و ا ْٰلصال حتي اعلن كل َشي ٍء بتوحيده و تمجيده و تسبيحه
و تحميده فبذلك ذكركم خير الذاكرين حين ذكرتموه بذلك فانزل فيكم و بكم فاذكروني اذكركم
اَوْ علي انه مضاف الي المفعول ايضا ً ذكركم الذاكرون فاهلل سبحانه ذكركم بما ذكر به نفسه فجعل
طاعتكم طاعته و معصيتكم معصيته و رضاكم رضاه و سخطكم سخطه و ذكر بكم َمن سواكم من خلقه
ۤ
اْلشياء عندي افدي ذكر ّللاِ تعالي لكم من بين ما
و ذكركم الذاكرون و ذكروا بكم َمن عرفوا فباحْ
ذكر تعالي من سواكم و افدي ذكر الذاكرين لكم من بين ما ذكروا ممن عرفوا و افدي ذكر ّللا تعالي بكم
ذكرهم
َمن سواكم من بين ذكر ّللاِ بسواكم َمن سواكم و افدي ذكر الذاكرين بكم َمن سواكم ِمن بين ِ
ابغض من ملكه و افدي ذكر
بسواكم َمن سواكم و افدي ذكر ّللا تعالي لكم فيما احْ من ملكه و بما
َ
ۤ
الذاكرين لكم فيهم و في جميع مراتْ وجوداتِهم من اْلفئدة و العقول و اْلرواح و النفوس و الطبائع و
ۤ
المواد و اْلشباح و اْلجسام و اْلجساد و اْلعتقادات و المتيقنات و العلوم و اْلعمال و اْلقوال و
اْلحوال و َعلَي انه مضاف الي الفاعل يكون المعني فباحْ اْلش ۤياء عندي افدي ذكركم هللِ تعالي بما
مقام ظهر بكم لكم و لمن سواكم من بين ذكر الذاكرين هلل تعالي في كل مقام و بكل
ذكركم به في كل ٍ
ۤ
ۤ
ۤ
كٰلم و افدي ذكركم باهلل تعالي لكل من شاء ّللاُ بما شاء كما شاء من بين ذكر الذاكرين باهلل تعالي لمن
ۤ
شاء و افدي ذكركم هلل تعالي فيما ۤ
شاء كما ۤ
شاء ّللا بما ۤ
ۤ
لنعمائه
شاء من خلقه الذاكرين ْٰل ْۤلئه الشاكرين
و افدي
صفحه ٥
ۤ
ۤ
ذكركم باهلل تعالي فيما ۤ
اْلشياء التي ذكرتها صور
لنعمائه فهذه
شاء من خلقه الذاكرين ْٰل ْۤلئه الشاكرين
اغصان سدرة المنتهي و اغصان شجرة طوبي في جنةالمأوي و علي هذه الغصون اطيار علي صور
ۤ
ْلينقش
باسمائهم و
الطواويس من امثالهم في قوالْ الص ۤافين و الكروبيين و المسبحين ْلاقدر اَ ْن اُ َسم َي
َ
صنفان فيهلك قوم و يخر ص ِعقين قو ٌم و لقد قال سلمٰ ن الفارسي
قلمي هيئاتَ الحانهم لئٰليسم َع من الناس
ِ
عليه سٰلم ّللاِ لعلي اميرالمؤمنين صلي ّللا عليه و آله يا قتيل كوفان لوْل ان تقول الناس واش واه رحم
لقلت فيك مقاْلً تشمئز منه القلوب يا محنةَ ايوب و انا اقول لوْل هذه العلة لبي ُ
ّللا قاتل سلمن ُ
نت بعض
ك بعض الحانها المهلكة و المسكرة لحسن
تلكَ اْلطيار و اريتُك الوانها كالوان الطواويس و اسمعتُ َ
اصواتها و نغماتها علي ان اْلوراق تكاد تضيق عن بيانها و ان سلمن الفارسي رحمنا ّللا به و بحبه لما
ُ
نقشت لك بقلمي في هذا الشرح
اشار الي هذه اْلطيار و الحانها و نغمات سجعها علي اغصان الشجرة
كثيراً من صور اغصانها و اشجارها و اوراقها و اطيارها  ،و اعلم ان في لغة اهل البيت عليهم السٰلم
فيما يتخاطبون به و يخاطبون به َمن علموه بعض لغاتهم معاني ْلتجري علي ظاهر اللغة العربية ْلن
المعروف عنهم عليهم السٰلم ان اللغة تصرف علي سبعين وجها ً في الكلمة الواحدة فقد يسمون الشيء
بما يخالف المعني المصطلح عليه ففي مثل ما نحن بصدده و هو انا قلنا ان قوله عليه السٰلم ذكركم في
اشتمال و قد يطلقون عليه بدل بعض من كل ۤ
سواء قلتَ انه مجرد اصطٰلح ام لمناسبة
الذاكرين بدل
ٍ
قوية فانك اذا قلتَ نفعني زيد علمه يقولون علمه بدل من زيد بدل اشتمال و هم عليهم السٰلم يطلقون
بعض من كل كما في رواية حمران بن اعين عن الصادق عليه السٰلم حين سأله
عليه ما هو حكم بدل
ٍ
فقال يا حمران كيف تركتَ
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ُ
تركت المغيرة و بُنان البيان احدهما يقول العلم خالق و يقول ٰاْلخر العلم مخلوق
المتشيعين خلفك قال
ً
قال فقال (ع) لحمران فاي َشيء قلتَ انت يا حمران قال فقال حمران لماقل شيئا قال فقال ابوعبدّللا
ش هو قال فقال من
ق فقال ففزع لذلك حمران قال فقال فا َ ْي ٍ
ق و ْل مخلو ٍ
عليه السٰلم افٰلقلتَ ليس بخال ٍ
ً
كمالِ ۪ه كي ِدك منك ه  ،فجعل عليه السٰلم العلم بعضا من الشئ فعلي هذا اذا قلتَ نفعني زيد علمه يكون
ۤ
علماء العربية انما قالوا بدل اشتمال ْلن زيداً مشتمل
بعض من كل و هذا معني صحيح ْلن
علمه بدل
ٍ
ً
ٌ
علي علمه و علي قوله عليه السٰلم ان زيدا جملة بعضها الجسم و بعضها العلم و بعضها العقل و
بعضها الحواس الظاهرة و الباطنة و غير ذلك و ْليعني ببدل البعض اْل كون البدل بعضا ً من جملة
اُسْند العامل اليها اوْلً فظن السامع ان حكم العامل واقع علي الجملة فبين المتكلم ان الجملة لميسند
مقوما ً للمسن ِد اليه بخٰلف بدل اْلشتمال و ان كان بهذا
العامل اْل الي بعضها و انما اَتينا بالكلِّ لكونه ِّ
النحو يَعني انه لميسند الي الكل و لكن الجملة لمتكن مقومةً للمسنَ ِد اليه و انما هي ظرف له و هذا
اْلختٰلف راجع الي المعني ْل الي اللفظ فان العلم اذا كان بدل بعض لمي َُر ْد منه كونه صورة انتزاعية
ليكون مظروفا ً فيتحقق اْلشتمال و انما هو ركن الذات و الصورة انما هي عٰلمة كما قيل في اْلعراب
انه تغيير ٰاْلخر و اما الحركات فهي عٰلمات ففي ما نحن فيه علي الظاهر يخلص المعني في بدل
بعض من كل او بدل كل من كل فعلي المعني
اْلشتمال و اما علي الباطن و التأويل يجوز ان يكون بدل
ٍ
الظاهري بالقول باْلشتمال فالمراد بالذكر ما يحضر عند الذاكر من ذات المذكور او صفته و يحصل له
او يقع عليه او يحصل له من ذات المذكور او صفته من قول او عمل او تصور او حضور ذهني او
مقتض له
حسي عند وجو ِد
ٍ
صفحه ٧
و اما علي الباطن و التأويل فعلي ارادة بدل البعض نقول ان الذاكر لميحط منهم عليهم السٰلم بجميع
مايقتضي المذكورية و انما يحيط بالبعض من جهاتهم فتت ِجهُ ارادة البعض ْلرادة جه ٍة واحد ٍة من جهات
الص ُ
ت اْلبعاض
فات ليُقال هذا هو اْلشتمال و انما يراد بالجها ِ
كثيرة هي كل الشيء ْل ان المراد هو ِ
ۤ
ٰ
َاطقِيَّتِ ۪ه فتقول اْلن
كما يقال جهات الشئ
ْلجزاء ماهيتِ ۪ه مثٰلً لٰلنسان جهتان جهة حيوانيته و جهة ن ِ
ُ
عرفت زيداً حيوانيته او ناطقيته و هذا علي اْلضافة الي المفعول و كانَ الذاكر َمن سواهم من الخلق
فان كان هو الخالق سبحانه كان علي هذا بدل كل من ُكل ْلنه تعالي محيطٌ بهم في كل رتب ٍة من مراتْ
وجوداتهم فاول مرتبة ذكرهم فيها ذكرهم بهم فبكلِّ ما يعز عَلي اَ ْفدي ذكر ّللاِ تعالي لكم بكم من بين
ذكره لجميع خلقه بهم بل و بمحمد و آله صلي ّللاُ عليه و آله اي من بين ذكر ّللا تعالي لخلقه بهم و من
بين ذكر ّللا تعالي لخلقه بكم و لو قدرنا في معني ذكر ّللا ارادة اْلوصاف و اْلحوال فانه كما يذكرهم
بهم يذكرهم باوصافهم و باحوالهم كان بدل اشتمال كما مر و هل يتمشي بدل كل من كل علي تقدير
اْلضافة الي الفا ِع ِل الظاهر المعلوم من المذهْ علي ظاهر المذهْ انه ْليتمشي و ظاهر الروايات
تنفيه منها ما رواه الكشي في رجاله بسنده عن علي بن حسان عن عمه عبدالرحمن بن كثير قال قال
ابوعبدّللاِ عليه السٰلم يوما ً ْلصحابه لعن ّللا المغيرة ابن َس ۪عيد و لعن ّللاُ يهوديةً كان يختلف اليها يتعلم
كذب علي ابي عليه السٰلم فسلبه ّللا اْليمان و ان قوما ً
منها ال ِّسحر و الشعبذة و المخاريق ان المغيرةَ
َ
الحديد فوّللاِ ما نحن اْل ع َ۪بي ُد الذي خلقَنا و اصطفانا مانق ِد ُر علي ضر و
كذبوا عَلي ما لهم اَذاقهم ّللا حر َ
ْل نفع و ان رحمنا فبرحمته َو اِ ْن عذبَنَا فب ُذنُوبنا وّللاِ ما لنا علي ّللا من حج ٍة و ما م َعنا من ّللاِ ۤ
براءة و
ِ
ٍ
انا لميتُون و مقبورون و من َشرُون و مبعوثون
صفحه ٨

قبره و اميرالمؤمنين و
و موقوفون و مسئولون ويلهم ما لهم لعنهم ّللا لقد آ َذ ُوا ّللا و آ َذوْ ا رسوله في ِ
ُ
صلوات ّللا عليهم و ها انا ذا بين
فاطمة و الحسن و الحسين و علي بن الحسين و محمد بن علي
اظهركم لحم رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و جلد رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله اَ ُ
بيت علي فراشي
وجٰلً مرعوبا ً يأمنون و افزع ينامون علي فرشهم و انا ۤ
ۤ
خا ٌ
الجبال و
ئف ساهر َوج ٌل اتقلق ُل بين
ِ
خائفا ً ِ
البراري ابْرأ الَي ّللاِ مما قا َل فِي اْلجدع البَراد عبد بنياسد اَبُوالخَ طَّاب ل َعنه ّللاُ وّللاِ لو ابتُلوا بنا و
امرناهم ٰبذلك لكان الواجْ اَ َّْليقبَلُوه فكيفَ و هم يروني ۤ
خائفا ً َو ِجٰلً اَ ْستَ ْع ِدي ّللاَ عليهم و ابرأ الي ّللا
صلي ّللاُ عليه و آلِ ۪ه و َما معي ۤ
براءة من ّللا ان اطعتُه رحمني
منهم اشهدكم ۪اني ام ُر ٌء ولدني رسول ّللا َ
و ان عصيتُه عذبَني عذابا ً شديداً او اشد عذابه ه  ،و امثال هذا كثير في رواياتهم و اما بَواطن اخبارهم
ۤ
فدالة علي ذلك تصريحا ً و تلويحا ً اَما التلويح فمثلما في اْلختصاص بسنده الي الحسن بن عبدّللاِ عن
وني قبل ان تفقِ ُدوني
ابيعبدّللا عليه السٰلم قال خطْ اميرالمؤمنين صلوات ّللا عليه فقال ايها الناسُ َسلُ ۪
ايها الناس انا قَ ْلُْ ّللاِ الواعي و لسانه الناطق و ۪امينُه علي سرِّ ۪ه و حجته علي خلقه و خليفتُه علي عباده
ُص ِّدقُني اْل َمن محض
و عينه الناظرة في بريت ِه و يده المبسوطة بالرأفة و الرحمة و دينه الذي ْلي َ
الكفر محضا ً ه  ،و امثال هذا كثير و اما التصريح فممنوع
محض
اْليمان محضا ً و ْليكذب ُ۪ني اْل َمن
َ
َ
منه َو َما اكثر ما كتبته في شرحنَا هَ َذا ،
بقي شيء من مكنون العلم علي تقدير اْلضافة الي المفعول و كون الذاكر هو ّللا سبحانه و هو ذكر ّللا
لكم بخلقه و ذكر ّللا لخلقه بكم فان المذكور في اْلول افضل من الذكر و الذكر في الثاني افضل من
المذكور فان اريد بالذكر المصدر من غير تأويل بالمفعول كان المعني بكل ما يعز علَي افدي
صفحه ٩
ذكر ّللاِ تعالي لخلقه بكم من بين ذكر ّللاِ تعالي لكم بخلقه و ان اريد بالمصدر المفعول كان المعني بكل
ما يعز علي افدي ذكر ّللا تعالي لكم بخلقه من بين ذكر ّللاِ تعالي لخلقه بكم هذا اذا اريد بالذكر الذكر
الظاهر و هو ما يحضر عند الذاكر و يحصل له من ذات المذكور او صفته او يقع عليه و يحصل له
مقتض له و
حضور ذهني او حسي عند وجو ِد
من ذات المذكور او صفته من قول او عمل او تصو ٍر او
ٍ
ٍ
اما اذا اريد به الباطن و التأويل كما تقدم فهو كالوجه اْلول و هو عدم تأويل المصدر بالمفعول اْل ان
في فهم المراد من قولي ذكر ّللا تعالي لكم بخلقه اشكاْلً و في قولي ذكر ّللا تعالي لخلقه بكم دقةً و
غموضا ً و قد بينتُه في مواضع من هذا الشرح و لكن اشير اليه هنا كما هو عادتي بالتكرير للبيان و
اْليضاح ،
فاما اْلشكال فاعلم انا نريد بالذكر في الباطن و التأويل هو اْليجاد بالمشية التي هي الذكر اْلول للمشاءۤ
كما في حديث يونس بن عبدالرحمن عن الرضا عليه السٰلم حين سأله عن المشية و اْلرادة و القدر و
ۤ
ۤ
اْلمضاء قال عليه السٰلم تعلم ما المشية قال ْل قال عليه السٰلم هي الذكر اْلول تعلم ما
القضاء و
اْلرادة قال ْل قال (ع) هي العزيمة علي ما ۤ
يشاء الحديث  ،و اراد عليه السٰلم بقوله هي الذكر اْلول
ۤ
المشاء قبل ذلك موجود بالوجود اْلمكاني و لميكن شيئا ً مذكوراً بالتكوين يعني انه كان ممكنا ً و
ان
ۤ
ً
لميكن مك َّونا فاول ما يذكر باْليجاد ان يشاء ّللا تعالي كونه فكونه يَعني وجوده بدون ماهيته هو اول ما
ذكر به فالكون في المشية و ايجاد العين في اْلرادة فالمحد ُ
َث بالمشية هو الكون اي الوجود و المحدث
باْلرادة هو العين اي المتقوم بمادته و صورته ۤ
سواء كانتا مجردتَيْن ام جسمانيَّيْن و الوجود هو المادة
ِّ
المشخصات فاذا قلنا ان المراد بقوله
البسيطة و لكن ْليظهر اْل بالماهية و متمماتها من
صفحه ١0

ذكركم في الذاكرين ان هذا الذكر هو ايجادكم فاذا قلنا ايجاد ّللا لكم بخلقه صار المعني ان ّللاَ سبحانه
اوجدهم بخلقه و هذا في غاية اْلشكال ،
دهر و في رواي ٍة
و رفع اْلشكال ان نقول انهم عليهم السٰلم قد خلقهم ّللا سبحانه قبل الخلق
ِ
بالف ٍ
ۤ
ُ
فهمت من وجه الجمع بين هاتين الروايتين ان الخلق في اْلولي اْلنبياء عليهم السٰلم و
الف و الذي
بالف ٍ
ِ
ۤ
ت فكانوا عليهم السٰلم يعبدون ّللا عز و جل و يسبحونه و لميكن في الوجود
في الثانية سائر المخلوقا ِ
ً
مساوقا لتحقق اْلمكان الراجح في حجُْ
الكوني غيرهم و كانوا عنده تعالي و كان ظهورهم في الوجود
ِ
الغيوب و لمينزلوا الي هذا العالم و لميظهروا فيه ْلنه لميخلق بعد فلميمكن ظهورهم في ْلشئ فلما خلق
هذا العالم اوجدهم فيه و لميكونوا موجودين في هذا العالم اْل بوجود هذا العالم و هذا الخلق فكان ّللا
تعالي موجداً لهم في هذا الخلق بهذا الخلق و اضرب لك مثٰلً تعرف به المراد و هو من اْلمثال التي
ق لها و ْل فاقدة له فلو
ضربها رب العباد و هو ان الشمس اذا طلعت طلعت بنورها و اشراقها غير مفار ٍ
لمتقابلها اْلرض بكثافتها لميظهر لها نور كما تراها في الليل فانها مقابلة للسموات و لميظهر لها نور
لعدم كثافة السموات و يظهر نورها في القمر و الكواكْ لكثافتها فاذا طلعت من اْلفق لو فرض عدم
اْلرض او عدم كثافتها رأيتها كالجمرة ْل نور فيها فاذا ظهرت اْلرض ظهر نور الشمس فاوجد ّللا
سبحانه نور الشمس باْلرض مع ان نور الشمس معها و مثال آخر انت سميع في ذاتك فاذا لميقع بقربك
صوت لميظهر سمعُك فاذا تكلم عندك متكلم وجد سما ُعك بوجود الصوت اي وجد ظهوره بوجود
الصوت و لميكن سماعك في نفس اْلمر معدوما ً و انما اُحدث حال كٰلم الغير بل شرط وجوده في
در ِكه و شرط
الظاهر و ت َعلقِه بمدركه وجود ُم َ
صفحه ١١
وجود نور الشمس في اْلرض وجود اْلرض مع انه قبل ذلك لميكن معدوما ً و امثال ذلك كثير كالكسر
و اْلنكسار و كصورتِك في ال ِمرْ ءاة و غير ذلك و هذا معني ان ّللا سبحانه اوجدهم عليهم السٰلم بخلقه
ريْ ان ايجا َد ّللا تعالي لهم عليهم السٰلم بخلقه كما سمعتَ ْليساوي ايجا َد ّللا تعالي للخلق بهم
و ْل
َ
ْ
َ
عليهم السٰلم اِذ ْل فضيلة لهم عليهم السٰلم في كون ايجادهم بالخلق بل قد يتوهم من هذا حُصول النقص
في ظاهر حاجتهم الي َمن هو دونهم بخٰلف كون ايجاد الخلق بهم فان فيه كمال الفضيل ِة و معني ايجاد
الخلق بهم ان ّللاَ سبحانه خلق ۤ
مواد جميع َمن خلق و ما خلق من فاضل اشعة انوارهم و خلق صور
ۤ
ق بهم و
الخلق كلهم من هيئات احوالهم و اعمالهم هذا في صور المؤمنين و
المٰلئكة َو النبِ ۪يينَ و ما لَ ِح َ
َ
خٰلف احْ َوالِهم و اعمالِهم و قد
ت
اما صور الكافرين و الشياطين و المنافقين و َما لَ ِح َ
ِ
ق بهم فمن هيئا ِ
تقدم هذا المعني في مواضع من هذا الشرح فان قلتَ كيف تفرض ما لميكن في الواقع و هو ان ّللا
سبحانه اوجدهم بخلقه فان هذا ْليكون ْلنه يلزم منه انهم يتكملون بمن دونهم مع انه ْل دليل
عليه ُ
قلت نعم قد كان هذا و هم كذلك يحتاجون لمن دونهم و يتكملون بهم اْل ان حاجتهم الي من دونهم
و تكملهم بهم ليس راجعا ً الي ذواتهم عليهم السٰلم ِْل َّن ذ َواتهم كاملةٌ بل َمن دونهم محتاجون اليهم و
ينتسْ اليهم و ذلك
ان الَي ما يكون لهم و الي من ِ
متك ِّملون بهم و انما ذلك التكمل و تلك الحاجة َراج َع ِ
كالشجرة فانها تحتاج اِلَي ال َورق الذي ْليوجد و ْل ۤ
بقاء له اْل بمددها اْل انها يحسن منظرها بوجود
َ
ْ
ُ
ً
ْ
َ
صل َحت رعيته َكانَ بذلك وجيها عند السُّلطان و اذا عصت َرعية الوزير كانَ
كالو ِزير فاِنه اذا َ
الورق و َ
ْ
َ
ٰذلِكَ ُمبَعِّداً لَهُ عند السُّلطان و ان لميقع منه تقصير فَكذلك هم عليهم السٰلم فانهم ينتفِعُون بصٰلح شيعتِهم
اتباع صالحين بصٰلحهم و هو زيادة
فيما يرجع الي كونهم ذوي
ٍ
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في حسن ظاهرهم بحيث يكون ذلك فضيلة لهم نِسْبيةً ْل ذاتيةً كما مثلنا بالشجرة و الورق و ْلجل هذا
بورع و اجتهاد يعني اعينونا فيما تريدونَ منا من الشفاعة و ال َع ْفو
قالوا صلي ّللا عليهم لشيعتهم اعينونا
ٍ
و ترك حقوقِنا فانكم اذا تورعتم و اجتهدتم لمتحتاجوا الي ان نستشفع فيكم و قال صلي ّللا عليه و آله
تناكحوا تناسلوا فاني ُمبا ٍه بكم اْلم َم الماضيةَ و القرونَ السالفة يوم القيمة و لو بال ِّس ْق ِط الحديث  ،فان
قوله صلي ّللا عليه و آله ُمبَا ٍه بكم اْلمم الماضيةَ الخ مشعر باْلنتفاع و لكنه كما قلنا ْليرجع الي تك ُّم ِل
ذواتهم بذلك بل يَرجع الي بعض اْلحوال الظاهرة منهم ،
ۤ
ۤ
اْلسماء
اسماؤكم في
و قوله عليه السٰلم  :و
ۤ
ۤ
ۤ
ُ
ذكرت مما يعز علي افدي اسماؤكم في اْلسماء اي من بين اْلسماء و اْلسم انما وضع
يراد منه بما
َّ
عٰلمة للشئ قال في القاموس و اسم الشئ بالكسر و الضم و ِس َمةٌ و ِس َماةُ ُمثَلثَيْن عٰلمته انتهي  ،و ذكره
في ۤ
مادة َسما تنبيها ً علي انه من السمو ْل من الوسم و تفسيره ينافي تنبيهَهُ اْل ان اختياره ما دل عليه
تنبيهه كما هو اختيار البصريين في اْلشتقاق و التفسير مقتضي معني اْلسم و لذا جرت به طبيعته كما
هو اختيار الكوفيين و هو اولي لمطابقة اْلشتقاق للمعني ْلن اْلسم انما وضع لتمييز المسمي فهو
عٰلمة له و العٰلمة من الوسم اليق بها من السمو ْلن الرفعة المعنية ْليراد بها المسمي و ْل ۤفائدة في ان
يراد بها اْللفاظ و دليلهم بالجمع و التصغير ْلينهض بالحجة ْلنه اذا قام اْلحتمال بطل اْلستدْلل و
القائم المساوي بل الراجح ْلجل صحة معناه هو انهم انما قال الصرفيون بانهما يردان اْلسماءۤ
اْلحتمال ۤ
الي اصولها غالبا ً بقي فيه غير الغالْ و ْليقال ان غير الغالْ ْليعارض اْلستدْلل ْلنا نقول اذا رجعنا
الي المعني و كان م َعنا ْل مع البصريين و رجعنا الي السبْ الموجْ لكون
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ۤ
اْلسماء الي اصولها غالبا ً شهد بصدق غير الغالْ و كان غالبا ً في مورده و
الجمع و التصغير يردان
ۤ
ۤ
شاك مقلوب شائك انما لميرده التصغير الي اصله لمعلومية اصله انه شائِ ٌ
كو
ذلك ْلن شوي ِكيا ً تصغير ٍ
انما يرد ما كان اصله مجهوْلً ْلن ما كان اصله في الغالْ مجهوْلً لو لميرد الي اصله في التصغير و
التكسير لجهل اصله بخٰلف ما كان اصله معلوما ً فانه ْليجْ مع احدهما الرد و ان جازَ
ْلسرار في
ٍ
الوضع يطول بها الكٰلم اذ ْليمكن تبيينها اْل بذكر كثير من اْلمثال ليتبين الحال و اْلسم لما كان كثير
الدوران في الكٰلم و اْلستعماْلت و المحاورات و كان معلوم اْلصل بشهادة معناه و انه عٰلمة علي
المسمي التي ْليناسْ معناها اْل اْلخذ و اْلشتقاق من الوسم ْل من السمو لميغيره التصغير و التكسير
ْلن التغيير لما ْليستعمل اْل علي هذه الهيئة خٰلف اْلصل و خٰلف اْلستعمال و خٰلف المأنوس و لو
كان مجهول اْلصل بحيث لو لميرد الي اصله في بعض اْلحوال لجهل اصله وجْ ردهُ الي اْلصل في
التصغير و التكسير حفظا ً ْلصله و ان خالف غالْ اْلستعمال بحيث لو كان الرد مصا ِدما ً لغالْ
اْلستعمال بحيث يحصل من الرد مجهولية اْلستعمال و لو في بعض اْلحوال وجْ نصْ قرينة لرفع
هذا اْلختٰلل و لما زال المحذور من جهل اصل اْلسم و حصل المحذور من تغيير اصل سٰلسة
اْلستعمال و خٰلف المأنوس ابقي علي اصل استعماله لمعلومية اصل وضعه و هذا مع حسنه و ظهور
دليله موافق لمعناه فيجْ المصير اليه و الشهرة ليست في مثل هذا الذي يخالف اصل معناه دليٰلً اذ رُبَّ
مشهور و ْل اصل له و في عيوناْلخبار و معانياْلخبار عن الرضا عليه السٰلم في تفسير بسم ّللا قال
ت ّللا و هي العبادة قيل له ما السمة قال ال َع َٰلمة ه  ،فتدبر
عليه السٰلم يعني اَ ِس ُم ۪
نفسي بسم ٍة من سما ِ
هذا الحديث من حجة ّللا تعالي عليك
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للسمو المدعَي رسما ً اوْ اثراً و ايضا ً ُسئِل عليه السٰلم عن اْلسم ما هو قال صفةٌ
هل ابقي
ِّ
ريْ ان العٰلمة صفة للشئ و السمو ْل معني له اما في المسمي فظاهر و اما في
لموصوف ه  ،و ْل
ٍ
َ
اللفظ بان اْلسم مرتفع علي اخويه الفعل و الحرف فاظهر في البطٰلن فاذا عرفت ما اشرنا الي ِه من
ۤ
اْلسماء و المعاني
ارادة كون اْلسم عٰلمة للمسمي و وقفتَ علي ما قررنا في اصول الفقه من ان بين
ً
مناسبة ذاتية ْلنه عٰلمة للمسمي و مميز له فاذا كان الواضع عالما ً بالمناسبة و قادرا عليها كان العدول
عنها الي عدمها فيما يري ُد تمييزه عن اْلشتباه مخالفا ً للحكمة و ْلتقان الصنع ْلن العٰل َمة اذا كانت
مناسبة لذي العٰلمة في مادتها و صورتها كانت دْللتها ذاتية و ارتباطها ارتباطا ً مع الموافقة فتكون اَدل
في التعريف و اظهر في التمييز فان عثر عليها ال ُمخَ اطَبُونَ فذلك و اْل فكان الواضع لميهمل الحكمة و
ۤ
لميظلمها و لميضع في غير ما جعلها مقتضيةً له فمن ۤ
شاء اِ ْ
اْلشياء و اسبابها علمه
طٰل َعهُ علي علل
ۤ
القرائن له و اْلمارات و اْل فهو يحْ من المخاطْ في غير ما يريد منه من
ذلك بتفهيمه او بوضع
ايقاع اْلفعال موافقةً لٰلمر التسليم و اْلنقياد و منه انه ْليسئل عما يفعل و هم يسئلون علي انه كما
عرف كثيراً من خلقِ ۪ه و ترك كثيراً مما خلق علي ابها ِم ۪ه علي اكثر المكلفين ْلن اْلنقياد و التسليم في
ۤ
اْلشياء ْلن العباد خلقهم تعالي مختلفين منهم من يحسن تفهيمه
حقهم خير لهم من التعريف في كثير من
كما يحسن تكليفه و منهم من ْليحسن تفهيمه و ان حسن تكليفه فان قلتَ هذا انما يتم علي القول بان
الواضع هو ّللا سبحانه و اما علي القول بان الواضع غيره فٰل ُ
قلت لو قلنا بان الواضع غير ّللاِ لميكن
محذور في ان اْلَ ْلفاظ بينها و بين المعاني مناسبة ذاتيةٌ ْلن الوضع ْليمكن اْل ممن له قوة المعرفة التي
ْلتنقص عن المعرف ِة بالمناسبة و اعتبارها يدل علي هذا
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انا وجدنا في اللغة و اشتقاق اْللفاظ بعضها من بعض و نظمها علي ما يوافق الحكمة ما يبهر العقول
مع ما عرفنا من قصورنا عن اكثر اسرارها و ْليكون ذلك اْل ممن يقدر علي المناسبة و يعرف كمال
حسنها و شرفها علي عدمها و اذا كان قادراً علي العلم بها و علي فعلها مع معرفته بانها اكمل و ادل
علي المطلوب و اوفق بالحكمة كان العدول عن ذلك نقصا ً في الكمال و عدوْلً الي اْلهمال عن الحكمة
ۤ
اْلسماء في الحقيقة صفات المسميات فلو لميكن بين الصفة و موصوفها مناسبة ذاتية و مطابقة
ْلن
حقيقية لكانت صفة زي ٍد التي يطلْ بها تمييزه تصلح لعمرو و اذا صلحت لعمرو كان وصف زيد بها
للتمييز عن عمرو يزيد في التباسه بعمرو فافهم و ْليلزم علي كون الواضع غير ّللا لو اريد المناسبة ان
يعرفها غيره لوجود المماثِ ِل له فيعلم مراده ْلن الشخص اذا صنع شيئا ً قد تكون له ارادات و مٰلحظات
ت آخر و هذا ظاهر ْل شبهة فيه و اذا ثبت هذا
و مناسبات ْليعرفها غيره بل ربما ْليعرفها هو في وق ٍ
قلنا لو فرضنا ان الواضع غيره تعالي يكون وضعه للمناسبة و ْليعثر علي اكثر اراداته غيره فلزم
ۤ
باْلسماء من المسميات بالترديد و التكرار حتي يعرفوا المقصود منها
الواضع ان يعرف غيره ما عني
و ْليلزمه تفهيم المناسبات ْلن مطلوبه و هو التفهيم حاصل من دون تعريف المناسبات و معرفة
المناسبات و ان كان اكمل للمخاطبين لكنه لو التزمها في تفهيم المعاني لتعذر اكثرها علي اكثر
المخاطبين اذ ليس كلهم اولوا ( اولي ظ ) افهام دقيقة و الباب عميقة علي انا ْلنريد بالواضع اْل ّللا
ۤ
اْلسماء كلها و الجمع المحلي
سبحانه ْلنه تعالي اخبر في كٰلمه الصدق بذلك فقال تعالي و علم آدم
ۤ
باْللف و الٰلم يفيد العموم ثم اكد بكلها لئٰليتوهم العموم العرفي ثم عرضهم اي المسميات علي المٰلئكة
ۤ
ۤ
هؤْلء و الجمع المضاف يفيد العموم
باسماء
فقال انبئوني
صفحه ١٦

ۤ
ان و يرتفع اْلحتمال و لميكن حينئ ٍذ اح ٌد من الخلق يمكن ان يكون واضعا ً فاخبر بانه
ليتطابق العام ِ
ۤ
ۤ
اْلسماء و في المجمع و تفسير
اْلسماء كلها من جميع اللغات و اْل لميكن المعلم كل
تعالي علم آدم
العياشي عن الصادق عليه السٰلم انه سُئل ماذا علمه قال اْلرضين و الجبال و الشعاب و اْلودية ثم
بساط تحته فقال و هذا البساط مما علمه ه  ،و في تفسير العسكري عليه السٰلم عن السجاد
نظر الي
ٍ
ۤ
عليه السٰلم علمه اسما َء كل شئ ه  ،و الحاصل َمن يريد العلم ْليشك في ان الواضع هو ّللا فان ّللا
سبحانه خالق كل شئ و قد بينا جميع هذا في ۤ
فوائد اْلصول َمن اراد البَيان وقف عليه هناك و
ۤ
ت للمسميات
الحاصل لما ثبت باْلشارة ان المراد من
اْلسماء هي ال َعٰلمات المميزات و الصفات المعيِّنَا ِ
تَبيَّن لمن عرف المراد ان المراد بها اْلعم من اللفظية و المعنوية ْلن العٰلمة و التمييز يحصل بكل
منهما و اْلسم كما يسمي صفة كما في قول الرضا عليه السٰلم اْلسم صفة لموصوف كذلك تسمي
الصفة اسما ً كقول اميرالمؤمنين عليه السٰلم رواه الحسن بن سليمن الحلي في المختصر قال رواه
علماء اْلمامية في كتاب منهج التحقيق الي ۤ
ۤ
سواء الطريق باسناده عن سلمن الفارسي رضي ّللا
بعض
عنه في حديث طويل معروف بحديث السحابة عنه عليه صلوات ّللا حين قال له سلمن و اصحابه يا
اميرالمؤمنين كيف تملك و تعلم بهذه اْل ۤ
شياء قال عليه السٰلم اعلم (ظ) ذلك باْلسم اْلعظم الذي اذا
ۤ
باسمائنا التي كتبت علي الليل فاظلم و علي النهار
كتْ علي ورق الزيتون و القي في النار لميحترق و
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
اْلعداء و انا الطامة الكبري اسماؤنا مكتوبة علي السموات
فاضاء و استنار و انا المحنة النازلة علي
فذر ْ
ت و علي البرق فلمع و علي النور فسطَع و علي
فاقامت و علي اْلرض فانسطحت و علي الرياح َ
الرعد فخشع الحديث ،
صفحه ١٧
تْ اسم الشمس علي َوجه اْلرض فا ْستَنار يعني ان نور
فان المراد باْلسم هنا الصفة كما تقول ُك َ
الشمس الذي هو صفتها حين اوقعه ّللا تعالي و اوجده علي وجه اْلرض استنار و كتْ بمعني اوجد و
خلق كما قال تعالي ۤ
بروح منه  ،عن الباقر عليه السٰلم في قول
اولئك كتْ في قلوبهم اْليمان و ايدهم
ٍ
اْليمان قال هو قوله و ايدهم بروح منه ذاك
رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله اذا زني الرجل فارقه رُوح
ِ
الذي يفارقُه ه  ،فبحضور هذا الملك الذي هو روح اْليمان يكتْ ّللا اْليمان بواسطة فعل الطاعة اي
فبحضور ذلك الشيطان يكتْ
يثبته في قلْ المؤمن فيبيض و يستنير و بغيبته يحضره الشيطان المقيَّض
ِ
ّللا الكفر و النفاق بواسطة فعل المعصية الموجبة لذلك في قلْ الكافر و المنافق و في الكافي و تفسير
ۤ
بيضاء فاذا اذنْ ذنبا ً خرج في
العياشي عن الباقر عليه السٰلم قال ما من عبد مؤمن اْل و في قلبه نكتة
ۤ
تلك النكتة نكتةٌ
سوداء فان تاب ذهْ ذلك السواد و ان تمادَي في الذنوب زاد ذلك السواد حتي يغطي
خير ابداً و هو قول ّللاِ عز و جل كٰل بل ران علي
البياض فاذا غطي البياض لميرجع صاحبه الي ٍ
قلوبهم ما كانوا يكسبون ه  ،و اما ان الكتابة بالملك بواسطة الطاعة و بالشيطان بواسطة المعصية
فما رواه في الكافي في قوله تعالي بروح منه عنهما عليهما السٰلم هو اْليمان ه  ،اي ان الروح روح
ان ( اذنان ظ ) في جوفه
اْليمان اي المكتوب به و عن الصادق عليه السٰلم ما من مؤمن اْل و لقلبه اُ ُذ ِ
ُ
ينفث فيها الوسواس الخناس و اذن ينفث فيها الملك فيؤيد ّللا المؤمنَ بالملك و ذلكَ قوله و ايدهم
ا ُذن
ترجيحه للفعل
بروح منه ه  ،و فع ُل ّللاِ تعالي انما هو بمقتضي اْل ْسبَاب للفعل من تَهيُّأ ِ المكلف و ميله و
ِ
و اخ ِذ ۪ه في الفِعلِو روي في المجمع قد وردت الرواية الصَّحيحة انه لما نزلت هذه ٰاْلية يعني قوله تعالي
لٰلسٰلم ُسئِل رسول ّللا صلي
فمن يرد ّللا ان يهديه يشرح صدره
ِ
صفحه ١٨

ّللا عليه و آله عن شرح الصدر ما هو فقال نو ٌر يقذفهُ ّللا تعالي في قلْ المؤمن فينشرح صدره و
التجافي عن دار الغرور و
دار الخلود و
۪
ينفسح قالوا فهل لذلك امارة يعرف بها فقال نعم اْلنابة الي ِ
اْلستعداد للموت قبل نزول الموت ه  ،و في التوحيد و العياشي عنه (ع) ان ّللا تبارك و تَعالي اذا ارا َد
نور و فتح مسامع قلبه و وكل به ملكا ً يسدده و اذا اراد بعب ٍد ۤ
سوءاً نكتَ
بعب ٍد خيراً نكتَ في قلبه نكتةً من ٍ
ۤ
ُضلُّه ثم تٰل هذه ٰاْلية ه .
في قلبه نكتة
سوداء و َس َّد مسامع قلبه و وكل به شيطانا ً ي ِ
فاذا فهمتَ هذه اْلخبار ظهر لكَ ان اْليمان الذي يكتبه ّللا تعالي في قلْ المؤمن هو النور الذي يستنير
ۤ
البيضاء التي كتبها ّللا علي
به قلبه فيكون باعثا ً له علي طاعة الرحمن و يكتسْ به الجنان و هو النكتة
يد ذلك الملك المسدِّد له بواسط ِة طاعة المكلف حتي ابيض قلبه و اتصفَ بالبياض و ُس ِّم َي ۪به و هو
ۤ
باسمائِنا التي
ْ عرفتَ قوله عليه السٰلم و
اْليمان الذي كتْ تعالي في قلْ المؤمن فاذا عرفتَ هذا الك ْت َ
ۤ
ُكتِبَ ْ
فاضاء و استنار و لميكتْ علي الليل علي و فاطمة و الحسن و
ت علي الليل فاظلم و علي النهار
ۤ
ت اسماؤهم التي هي صفاتهم و كذلك ُكتِبَ ْ
الحسين و اْلئمة عليهم السٰلم و كذلك علي النهار و انما ُكتِبَ ْ
ت
ۤ
فاضاء و استنار و علي قلْ الكافر و المنافق فاظلم فان قلتَ كيف يظلم قلْ المنافق و
علي قلْ المؤمن
ۤ
ۤ
الكافر اذا كتبت عليه مع ان اسماءهم نور ُ
قلت ان استنارة القلْ با َ ْس َمائِهم اذا قَبِلَها و ظلمته اذا لميَ ْقبَ ْلها
ۤ
اْلسماء المرادة هي وْليتهم و محبتهم و طاعتهم فاذا عرضت محبتهم و وْليتهم علي القلوب و
ْلن
ۤ
ٰ
الليل و النهار مثٰلً و غير ذلك قبِلها قلُْ المؤمن و النهار فاستضاءا َو
استنارا و انكرها الليل و قلُْ
المنافق و قلْ الكافر فاظلمت و ذلك ما اشار اليه تعالي بقوله بابٌ باطنه فيه الرحمة و ظاهره
صفحه ١٩
من قبله العذاب فالباب هو علي عليه السٰلم باب مدينة العلم باطنه الوْلية اي اذا قبلها َمن عرضت
عليه و ظاهره يعني انكار وْليته ممن ْليقبلها و هو ال َعذاب فان قلتَكيف يكون النور ظلمة و الرحمة
عذابا ً ُ
قلت هذا ظاهر فان قبول النور نور و عدم قبوله ظلمة و قبول الرحمة رحمة و عدم قبولها عذابٌ
ْلنهما ضدان و مثال ذلك ما قال الشاعر :
ْ
اري اْلحسانَ عند الحُرِّ َديْنا ً
ً
َّ
منقصة و ذ َّما
** * ** و عند النذ ِل
َ
كقطر ۤ
** * ** و في بَ ْ
ار َس َّما
َاف ُدر
ص َ
طن اْلفاعي َ
الماء في اْلَصْ د ِ
نواهي ِه و ذلك هو الرحمة و سبْ الرحمة و هو الجنة و
و حقيقة وْليتهم هي امتِثال اوامر ّللاِ َو اجْ تِنَاب ۪
ُ
سبْ الجن ِة و هو النُّو ُر َو َسبَُْ النور و هو الخير كله و انكار وْليتهم هو ترك اوامر ّللاِ و فعل نواهيه
و ذلك هُو العذاب و سبُْ العذاب و هو النار و سبْ النار و هو الظلمة و سبْ الظلمة و هو الشر كله
و الوْلية المشار اليها و انكارها يجري كل منهما في اْلعتقادات و اْلعمال و اْلقوال و قبولُها هو
الخير خلقه ّللا فطوبَي لمن اجراه علي يديه و انكارُها هو الشر خلقه ّللا فويل لمن اجراه علي يديه فكل
خير و كل ما تري من كل خير و كل ما تجد من كل خير الذي اعني به وْليتهم هي
ما تسمع من كل ٍ
ۤ
ۤ
اسماؤهم التي كتبَها ّللا علي الواح المكلفين من اوْ ليائه من اْلعتقادات الص َّ۪حيحة كتبها كتْ علي الواح
افئد ِة ۤ
اوليائِه معارفها و في قلوبهم معانيها و في نفوسهم صورها و في اشباحهم ُمثُلَها و من اْلعمال
جوارحهم ص َُو َرها و في نفوسهم ُمثُلَها و في قلوبهم معانيها و من اْلقوال
كتْ في
الصالحة كتبها َ
ِ
الطيبة كتبها كتْ اصواتها في السنتهم و في آذانهم هياكلها و في خياْلتهم صورها فاستنارت هذه
ۤ
اسمائهم صلي ّللاُ عليهم اجمعين و هو تأويل قوله تعالي و
اْللواح بما جرت به اقٰلم الحق عليها من
اشرقت اْلرض
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شر
بنور ربها و وضع الكتابُ  ،و كل ما تسمع من شر و كل ما تري من شر و كل ما تجد من كل ٍ
اسماء ۤ
ۤ
الذي اعني به ترك وْليتهم و هو وْلية ۤ
اعدائِهم التي كتبها ّللا سبحانه علي الواح
اعدائهم هي
المكلفين من ۤ
اعدائهم بانكارهم ْلنواع وْلية محمد و اهل بيته صلي ّللا عليه و عليهم من اْلعتقادات
الباطلة و من اْلعمال السيئة و من اْلقوال المنكرة علي تفصيل ما ذكرنا في حق اهل الحق و كل ما
تسمع و تري و تجد من خير او شر او حل ٍو او مر او منير او مظلم او حسن او قبيح في جميع الخلق
من المكلفين و غيرهم من الحيوانات و النباتات و المعادن و الجمادات و ما بين ذلك من البرازخ فهي
اسماء ۤ
ۤ
ۤ
اعدائهم في كل مكرو ٍه كتبها العدل الحكيم باقٰلم الحق المستقيم علي
اسماؤهم في كل محبوب و
حسْ قوابلها و ذلك قوله عز و جل انا عرضنا اْلمانة علي السموات و اْلرض و الجبال فابينَ ان
ۤ
البصائر عن الباقر عليه السٰلم هي
يحملنها و اشفقن منها و حملها اْلنسان انه كان ظَلوما ً َجهُوْلً  ،ففي
الوْلية ابين ان يحملنها كفراً و حملها اْلنسان و اْلنسان ابو فٰلن ه  ،و هو ابوالدواهي و في المعاني
عن الصادق عليه السٰلم اْلمانة الوْلية و اْلنسان ابوالشرور و قول علي عليه السٰلم هي الصلوة ْلن
الصلوة هي صورة الوْلية و الركن اْلعظم من ظاهرها و من صورتها فما وجدتَ من جمال او رأيتَ
او سمعتَ فهو اسمهم ُكتِْ علي ذلك الجميل و اسم وْليتهم و كذا ما سمعتَ او رأيتَ او وجدتَ من نور
شفاء او ۤ
او حٰلوة او قوة او اعتدال او ۤ
سن في كل
دوا ٍء او اصاب ٍة او توفيق او غير ذلك من كل مستح ٍ
ۤ
اسماؤهم و وْليتهم كتبت في ذلك الشئ بقبوله لها و كل ما سمعتَ او رأيتَ او وجدتَ من
شئ فهو
ٍ
ۤ
ۤ
اضداد ذلك كله في شئ فهو اسما ُء اعدائهم و وْليتهم و عداوة محمد و اهل بيته صلي ّللا عليه و آله
كتبت في ذلك الشئ بانكاره لوْلية
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صلَّي ّللا عليه و آله و بقبوله لوْلية ۤ
اعدائهم التي هي انكار وْلية النبي و آله صلي ّللا
محمد و آله َ
ۤ
عليه و آله فما تَجد من حٰلوة السُّكر فهي اسم من اسمائهم و ما تج ُد من ُمرورة الصبر فهي اسم من
اسماء ۤ
ۤ
بٰلل درهما ً ليشتري به
اعدائهم و عن انس بن مالك قال دفع علي بن ابيطالْ عليه السٰلم الي ٍ
ُ
فاشتريت به فاخذ بطيخةً فقورهَا فوجدَها مرة فقال يا بٰلل رُد هذا الي صاحبه و ائتني
بطيخا ً قال
۪
بالدرهم ان رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله قال لي ان ّللا اخذ ُحبَّكَ علي البشر و الشجر و الثمر و البذر
ب و طاب َو ما لميُجْ خَ ب َ
ُث و َمر و اني اظن ان هذا مما ْليُجيبني اخرجه المٰل
فما اجاب الي ُحبِّك َع ُذ َ
في سيرته قال بع َد هذا و فيه دْللة علي ان العيْ الحادث اذا كان مما ْليُطلع به علي العيْ القديم
ُ
ْليمنع من الرد انتهي  ،و في اْلختصاص بسنده عن قنبر مولي اميرالمؤمنين عليه السٰلم قال كنت عند
اميرالمؤمنين عليه السٰلم اذ دخل رجل فقال يا اميرالمؤمنين انا اشتهي بطيخا ً قال فامرني
هت بدرهم ۤ
ۤ
ُ
بشراء البطيخ فوج ُ
فقطعت واحدة فاذا
ت
اميرالمؤمنين صلوات ّللا عليه
فجاؤنا بثٰلث بطيخا ٍ
ُ
ُ
ارم به من النار الي النار قال و قطعت الثاني فاذا هو حامض
هو ُمر
فقلت مرة يا اميرالمؤمنين فقال ِ
فقطعت الثالث فاذا هو ُمد َِّو ٌد فقلتُ
ُ
ُ
ارم به من النار و الي النار قال
فقلت حامض يا اميرالمؤمنين فقال ِ
بدرهم آخر ۤ
ُ
ُ
فوثبت علي
فجا ُؤنا بثٰلث بطيخات
ذهبت
ارم به من النار و الي النار قال ثم
ِّ
ٍ
مدودة قال ِ
ُ
قدمي و قلت اعفني يا اميرالمؤمنين عن قطعه كأنه تأثم بقطعه فقال له اميرالمؤمنين اجلس يا قنبر فانها
مأمورةٌ
ُ
ُ
ُ
ُ
فاكلت ضلعا ً و
فقلت حلوةٌ يا اميرالمؤ ِم ۪نين فقال ُكل و اطعمنا
فقطعت فاذا هي حلوة
فجلست
ُ
اطعمت الجليس ضلعا ً فالتفتَ الي اميرالمؤ ِم ۪نين صلوات ّللا عليه فقال يا قنبر ان ّللا
اطعمتُه ضلعا ً و
تبارك
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و تعالي عرض وْليتنا علي اهل السمٰ وات و اهل اْلرض من الجن و اْلنس و الثمر و غير ذلك فما
قبل منه وْليتنا طاب و طهر و عذب و ما لميقبل منه خبث و ردي و نتن ه  ،و مثل معناه ما في
بشارةالمصطفي بسنده الي ابيهريرة و ما في العلل بسنده عن سليمن بن جعفر عن الرضا عليه السٰلم
فهذه الحٰلوة اسم وْليتهم اي صفتها َو المرورة و الحموضة و التدويد اسم وْلية عدوهم يعني انكار
وْليتهم و المراد بهذه الفقرة الشريفة مثل ما قبلها يعني بما يعز علي افدي اسْم ۤا َءكم من بين اْلس ۤ
ماء فان
ۤ
ۤ
الخٰلئق من محبيهم و مبغضيهم علموا اوْ لميعلموا فان لميعلموا فظاهر فانهم
اسما َءكم حبيبَةٌ عند جميع
يحبون اكل السكر لحٰلوته و اكل المطاعم اللذيذة و شرب ۤ
الماء البارد في ايام الصيف و لبس الثياب
الحسنة و الذهْ و الفضة و الجواهر النفيسة و امثال ذلك و الصفات الحسنة كالعلم و الشجاعة و الكرم
و الحلم و العقل و ما اشبه ذلك و ْليعلمون ما هذه الصفات المحبوبة و من اين نشئت و الي َمن انتسبت
ۤ
اسما ُء ساداتهم و ۤ
ۤ
اسماؤهم يلعن بعضهم بعضا ً و ان علموا فكذلك
كبرائهم و
و يكرهون اضدادها و هي
فٰليَ َروْ ن صفةً و ْل ٰحاْلً من ائمتنا عليهم السٰلم اْل و هو محبوب عندهم و انما يعادونهم َحسداً ِم ْن ع ْن ِد
اَ ْنفُ ِسه ْم من بع ِد ما تبَي َّن لَهُم ْالحق َو ْال ٰحاصل ان اَ ۤ
سماءهم التي اشار اليها منها ما ذكرنا من اَ ْس َم ۤائهم
ۤ
ۤ
اسمائِ ۪ه كما
اسمائِ ۪ه تعالي يَعني خلقها سبحانه من
الصفاتية و ما لمنذكر و منها اللفظية فانها مشتقة من
ۤ
ۤ
اسمائِها و كما خلق انوارهم اي وجوداتهم من نوره يعني
اسمائها من صفاته الفعلية و
خلق صفاتهم و
النور الذي احدثه بنفس مشيته بغير واسط ٍة غيره و نسبه الي نفسه تعالي و اق َّرهُ في ظله فٰليخرج منه
الي غيره و هذا معني ما روي عن علي بن الحسين عليه السٰلم قال حدثني ابي عن ابيه عن رسول ّللا
صلي ّللا عليه و آله
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الي ان قال قال ّللا يا آد ُم هذه اشباح افضل ۤ
خٰلئقي و برياتي هذا محمد و انا الحميد المحمود في فعالي
ُ
ُ
شققت له اسما ً من اسمي و هذه فاطمة و انا
شققت له اسما ً من اسمي و هذا علي و انا العلي العظيم
ۤ
ۤ
ۤ
فاطر السموات و اْلرض فاطم اعدائي من رحمتي يوم فصل قضائي و فاطم اوليائي عما يعرهم و
شققت لها اسما ً من اسمي و هذا الحسن و هذا الحسين و انا المحسن المجمل شقق ُ
ُ
ت اسمي ِهما من
يشينهم
اسمي الحديث  ،فتأمل في هذا الحديث يظهر انه سبحانه يريد باْلسم ما هو اعم من اللفظ و لو اراد
خصوص اللفظ لَمٰ اقال تعالي و هذه فاطمة و انا فاطر السموات و اْلرض و لو اراد خصوص المعني
ۤ
ۤ
اْلسماء اللفظية و هو المفهوم من احاديثهم
اْلسماء المعنوية و
لماعلقه باْللفاظ و لكنه تعالي يريد
ۤ
ۤ
الكثيرة ما ذكرنا و ما لمنذكر فيكون المراد بقوله عليه السٰلم و اسماؤكم في اْلسماء عَلي هذا ما ذكرنا
في قوله (ع) ذكركم في الذاكرين من المعنيَيْن احدهما ما ذكرنا هنا و الثاني الظرفية الظاهرة
ۤ
ِمن في  ،ثم ان اعتبرنا اللفظية في اللفظية كانت اَ ْس َم ۤاؤهم عليهم السٰلم في ۤ
اْلسماء كالواح ِد في
سائر
اْلعدا ِد و كالفِع ِْل في ما ا ْشتُ َّ
ب و كالصوت في الصَّدا و ما اشبه ذلك
كض َر َ
ق منه َ
ب محركا ً في الضَّرْ ِ
فان اْلعداد متقومة بامثال الواحد المتكررة فيها و المصادر متقومةً ۤ
بمواد افعالها و ما فيها من الحروف
ۤ
الضاد في المصدر مثال الضاد
ب محركا ً يعني ان
ض َر َ
كالضا ِد في المصدر مثال لما في الفعل الذي هو َ
ۤ
الباء مثال ۤ
للراء و ۤ
الراء مثال ۤ
في الفعل و ۤ
للباء فيه و الصداء مثال للصوت مع انك تري الواحد في
ۤ
ۤ
اْلسماء
الصدا مثل الصوت و كذلك هي في
اْلربعة مثل الواحد و المادة في المصدر مثل مادة فعله و
ۤ
المرءاة و هكذا و كذلك اذا اعتبرنا المعنوية مع المعنوية
كصورة المقابل لل ِمرءٰ اة في الصورة التي في
نمط واحد
علي ٍ
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و اْلصل في ذلك ما ثبت باْلدلة القطعية من ان الظاهر صفة الباطن و آيته و دليله فهو مطابق و
الشهادة شاه ُد الغيْ و سفيره قال الصادق عليه السٰلم العبودية جوهرة كنهها الربوبية فما فُقِ َد في
يْ في العبودية قال ّللا تعالي سنريهم آياتنا في
العبودية ُوجد في الربوبية و ما خَ فِي في الربوبية اُ ۪
ص َ
ٰاْلفاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق اولميكف بربك انه علي كل شئ شهيد يعني موجود في
غيبتك و في حضرتك انتهي  ،او كما قال و ان اعتبرنا اللفظية في المعنوية فهي باعتبار كونها محٰلً
لمعنويتها بمنزلة كن في المكونات و ان اعتبرنا المعنوية في المعنوية فكاللفظية في اللفظية و
ُّط اْلسباب المتعددة و اْل
ان اعتبرناها في اللفظية لميجز ذلك اْلعتبار اْل مجازاً يعني باعتبار توس ِ
ْلحترقت اللفظية و في الحديث ان هلل سبعينالف حجاب و روي سبعمائة و روي سبعين و روي غير
ذلك من نور و ظلمة لو كشف حجاب منها اوْ لو ُك ِشفَ ْ
ُ
سبحات وجهه ما انتهي اليه بصره من
ت ْلحرقت
خلقه او كما قال (ص) ه  ،و انما قُ ْلنَا ذلك كله ْلن الصانع عز و جل واحد و الصنع واحد و المصنوع
س واحد ٍة فلذا قلنا من عرف شيئا ً من جميع
واح ٌد او كواح ٍد قال ّللا تعاليما خلقكم و ْل بعثكم اْل كنف ٍ
اْلشياء و ّللا سبحانه يرزق من ۤ
ۤ
يشاء بغير حساب .
جهاته فقد عرف
قال عليه السٰلم  :و اجسا ُدكم في اْلجساد و ارواحكم في اْلرواح و انفسكم في النفوس و آثاركم في
ٰاْلثار و قبوركم في القبور
ۤ
اقول الجسد لغةً هو الجسم اوْ اخص منه و في القاموس محركةً جسم اْلنسان و الجن و المٰلئكة و
الزعفران و عجل بني ۤ
اسرائيل و الدم اليابس ه  ،و في مجمعالبحرين قوله تعالي عجٰلً جسداً اي ذا
ج َس ٍد اي صورة ْل حراكَ فيها
صفحه 2٥
لحم و د ٍَم ثم قال و الجسد من اْلنسان بدنه و جثته و الجمع اجساد و
انما هو جسد فقط او جسدا بدَنا ً ٰذا ٍ
ۤ
المٰلئكة
في كتاب الخليل ْليقال لغير اْلنسان من خلق اْلرض جسد و كل خلق ْليأكل و ْليشرب نحو
ۤ
المٰلئكة و
و الجن فهو جسد و عن صاحْ البارع ْليقال الجسد اْل للحيوان العاقل و هو اْلنسان و
ۤ
اْلعضاء من الناس و
الجن و ْليقال لغيره جسد انتهي  ،و قال في القاموس الجسم جماعة البدن او
ۤ
سائر اْلنواع العظيمة الخَ لق كالجُسمان بالضم الجمع اجسام و جُسوم انتهي  ،و في مجمعالبحرين تكرر
ۤ
اعضاؤه
مدرك و في كتاب الخليل نقٰلً عنه الجسم البدن و
في الحديث ذكر الجسم قيل هو كل شخص
ٍ
ۤ
الدواب و نحو ذلك مما عظم من الخلق و عن ابيزيد الجسم الجسد و كذلك الجسماني و
من الناس و
الجثماني و قد مر الفرق بينهما في كٰلم اْلصمعي في جثم و الجسم في عرف المتكلمين هو الطويل
العريض العميق فهو ما يقبل القسمة في اْلبعاد الثٰلثة انتهي  ،و كٰلم اْلصمعي الذي اشار اليه هو
الجثمان الشخص و الجسمان الجسم ه .
اقول هذا بعض ما ذكره اهل اللغة و غيره من هذا النوع و المعروف المحصل من كٰلم اهل اللغة و
ۤ
العلماء و المفسرين ان الجسد هو جسم الحيوان الظاهر المشاهد و قد جري اصطٰلح اهل الصناعة
ۤ
صيْن
الدائر علي السنتهم في محاوراتهم ان الجسد هو المعدن كالمعادن السبعة الذهْ و الفضة و الرصا َ
و النحاسين و الزيبق و كأن اطٰلق الجسد في اصل اللغة علي جسم الحيوان من حيث كونه ْل روح فيه
اغلبي او فيما تأخر من لغة العرب و اْل فيطلق علي غيره كما ذكر في القاموس في اطٰلقه علي
الزعفران و كاستعماله في ذي الروح كقولك جسد زيد و منه ما في هذه الزيارة الشريفة اْل ان يقال انما
يطلق علي ذي الروح من حيث هو بدون روح اي يراد به عند اْلطٰلق غير الروح ْل الروح
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و ْل المركْ منهما و لعل ْ
ارواح
تصاص اَ ْه ِل الصَّناع ِة به في ال َم ٰعا ِد ِن من هَذا القبيل اما ْلنها ْل
َ
اخ َ
فيها اوْ ْلنهم فرضوا ناقصها كالرصاصين و النحا َسيْن و متوسطها كالفضة و كالزيبق و ۤتامها كالذهْ
بالنِسبَ ِة الي اْلكسير الذي يكملها كالستة اْلُ َول او يجعلها مكملةً لغيرها كالذهْ كاْلجساد من غير
ارواح و الروح هو اْلكسير و لع َّل اختصاص اصحاب اْلفٰلك بالجسم للطافتها كاْلرواح او لفرض
مٰلزمة نفوسها لَها علي الدوام كما هو رأي اهل الطبيعة و جري اصطٰلح المسلمين منهم علي ذلك
لكون كٰلمهم معهم في مطلق تلك اْلجرام و اما الجسم بقول مطلق فهو المتحيز الذي يقبل القسمة في
الجهات الثٰلث و هو اما مطلق بسيط اي ْل تركيْ فيه كما قيل و هذا يسمي جسما ً من حيث جوهره و
ذاته و يسمي هيولَي من حيث قبوله للصورة النوعية و اما تعليمي و هو ما يعتبر فيه المقدار ۤ
خاصة
سموه بذلك ْلنهم يعلمون فيه اوْلدهم الهندسة التي الحدود و الخطوط ْل غير و اما طبيعي لتعلق البحث
فيه من حيث الطبيعة و احاديث اهل العصمة عليهم السٰلم و ادعيتهم تارة يستعمل فيها اجسامهم و تارة
اجسادهم و تارة اجسادهم و اجسامهم و تارة اجسامهم بدل اجسادهم و لهم صلي ّللا عليهم في
مخاطباتهم للمكلفين اعتبارات ْليطلع علي كلِّها اْل هم و المعروف عند من يعرف شيئا ً من لغاتهم سٰلم
ّللا عليهم ان اْلجساد يطلق في مقابلة اْلرواح و اْلجسام في اطٰلقها اَ َع ُّم من ذلك و اْلشباح كاْلجساد
دان و جسما ِن فاما الجسد اْلول فهو ما تألف
و اْلرواح كاْلجسام و اعلم وفقك ّللاُ ان اْلنسان له َج َس ِ
الج َسد كالثوب يلبَسُه اْلنسان و يخلعه و ْل لذة له و ْل الم و ْل طاعة و ْل
من العناصر الزمانية و هذا َ
معصية اْلتري اَ َّن زَ يْداً يمرض و يذهْ جميع لحمه حتي ْليكاد يوجد فيه رطل لحم و هو زيد لميتغير
و انت تعلم قطعا ً
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ببديهتك ان هذا زيد العاصي و لمتذهْ من معاصيه واحدة و لو كان ما ذهْ منه اوْ له مدخل في
۪
المعصية لذهْ اكثر معاصيه بذهاب محلها و مصدرها و هذا مثٰلً زي ٌد المطيع لمتذهْ من طاعاته شئ
ق و لو كان الذاهْ
اذ ْل ربط لها بالذاهْ بوجه من الوجوه ْل وجه علية و ْل وجه مصدرية و ْل تعلُّ ٍ
من زي ٍد لذهْ بما يخصه من خير و شر و كذا لو عفِن و سمن بعد ذلك هو زيد بٰل زيادة في زي ٍد
ت و ْل في طاعة و ْل في معصية و
ت و ْل في صفا ٍ
بالسمن و ْل نقصان ۪فيه بالضعف ْل في ذا ٍ
ُ
الحاصل هذا الج َسد ليس منه و انما هو فيه بمنزلة الكثافة في الحجر و القلي فانهما اذا ا ۪ذيبا حصل
الكثيفان لما ذاب زالَ ْ
ت عنه الكثافة و ليست من
زجاج و هذا الزجاج بعينه هو ذاك الحجر و القلي
ِ
ۤ
ً
اْلرض فان اْلرض لطيفة شفافة و انما كثافتها من تصادم العناصر اْلتري الماء اذا كان ساكنا كان
ۤ
اجزائه ببعض مع قليل من
صافيا ً تري ما تحتَهُ فاذا حركته لمتر ما فيه و هو يتحرك لتصادم بعض
ۤ
ۤ
الطبائع اْلربع و هذا الجسد كالكثافة في الحجر و القلي ليست من ذاتهما و مثال
الهواء فكيف بتصادم
ب فانه هو الخيوط المنسوجة و اما اْللوان فهي اعراض ليست منه يلبس لونا ً و يخلع لونا ً و
آخر كالثو ِ
هو هو و لعل قول علي عليه السٰلم في جوابه لٰلعرابي في النفس الحسية الحيوانية يشير الي ذلك
حيث يقول فاذا فارقت عادت الي ما منه بُ ِدئ ْ
َت عود ممازجة ْل عو َد مجاورة فتعدم صورتها و يبطل
فعلها و وجو ُدها و يضمحل تركيبُها ه  ،حيث صرح بعدم صورتها و بطٰلن وجودها و اضمحٰلل
تركيبها و اما الجسد الثاني فهو الجسد الباقي و هو الطينة التي خلق منها و يبقي في قبره اذا اكلت
ۤ
الهوائية تلحق
اْلرض الجسد العنصري و تفرق كل جزء منه َو لحق باصله فالنارية تلحق بالنار و
المائية تلحق ۤ
بالهواء و ۤ
ۤ
ب يبقي مستديراً كما قال الصادق عليه السٰلم و
بالما ِء و الترابيةُ تلحق بالترا ِ
قد قال
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علي عليه السٰلم في النفس النامية النباتية فاذا فارقَت عادت الي ما منه بُ ِدئ ْ
َت عود ممازج ٍة ْل عو ُد
ور ٍة و عني بها هذا الجسد العنصري الذي ذكرنا و اما الثَّاني الباقي هو الذي ذكره الصادق عليه
ُم َجا َ
ۤ
السٰلم تبقي طينته التي خلق منها في قبره مستديرة اي مترتبة علي هيئة صورته اجزاء رأسه في محل
ۤ
ۤ
اجزاء صدره في محله و هو تأويل قوله تعالي و ما منا اِْل لَهُ مقا ٌم
اجزاء رقبته في محلها و
رأسه و
َم ْعلُوم و هذا الجسد هو اْلنسان الذي ْليزيد و ْلينقص يبقي في قبره بعد زوال الجسد العنصري عنه
الذي هو الكثافة و اْلعراض فاذا زالت اْلعراض عنه المسماة بالجسد العنصري لمتره اْلبصار
الحسية و لهذا اذا كان رميما ً و عدم لميوجد شئ حتي قال بعضهم انه يعدم و ليس كذلك و انما هو في
قبره اْل انه لمتره ابصار اهل الدنيا لما فيها من الكثافة فٰلتري اْل ما هو من نو ِعها و لهذا مثل به
الصادق صلوات ّللا عليه بانه مثل سحالة الذهْ في دكان الص ۤائغ يعني ان سحالة الذهْ في دكان
الصائغ لمترها اْلبصار فاذا غسل التراب ۤ
ۤ
بالماء و صفاه استخرجها كذلك هذا الجسد يبقي في قبره هكذا
ۤ
ۤ
بحر تحت العرش ابرد من الثلج و
فاذا اراد ّللا سبحانه بعث
الخٰلئق امطر علي كل اْلرض ماء من ٍ
رائحته ۤ
ۤ
كرائحة المني يقال له صاد و هو المذكور في القرءان فيكون وجه اْلرض بحراً واحداً فيتموج
ۤ
ۤ
اجزا ُء جسده في قبره مستديرة اي علي هيئة بُ ْنيَتِ ۪ه في
اْلجزاء كل شخص تجتمع
بالرياح و تتصفي
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
صل اجزاء الرقبة باجزاء الصدر و الصدر بالبطن
الدنيا
اجزاء الرأس ثم تتصل بها اجزاء الرقبة ثم تت ِ
ۤ
و هكذا و تمازجُها اجزاء من تلك اْلرض فينموا في قبره كما تنمو ال ُكماءةُ في نبتها فاذا نفخ اسرافيل
في الصور تطايرت اْلرواح كل روح الي قبر جسدها فتدخل فيه فتنشق اْلرض عنه كما تنشق عن
ال ُكماء ِة فاذا هم قيام ينظرون و هذا الجسد الباقي هو من
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ارض هُورقليا و هو الجسد الذي فيه يحشرون و يدخلون به الجنة او النار فا ِ ْن قلتَ ظاهر كٰل ِمك ان
ُ
يبعث من
هذا الجسد ْليبعث و هو مخالف لما عليه اهل اْلسٰلم من انها تبعث كما قال تعالي و ان ّللا
قلت هذا الذي ُ
في القبور ُ ،
قلت هو ما يقوله المسلمون قاطبة فانهم يقولون ان اْلجساد التي يحشرون
فيها هي هذه التي في الدنيا بعينها و لكنها تصفي من الكدورة و اْلعراض اذ اْلجماع من المسلمين
ُ
فتبعث صافيةً و هي هي بعينها و هذا الذي ُ
قلت و
منعقد علي انها ْلتبعث علي هذه الكثافة بل تصفي
ُ
اردت فان هذه الكثافة تفني يعني تلحق باصلها و ْل تعلق لها بالروح و ْل بالطاعة و المعصية و ْل
اياه
باللذة و اْللم و ْل احساس لها و انما هي في اْلنسان بمنزلة ثوبه و هذه الكثافة هي الجسد العنصري
ۤ
ْ
ُ
السماء فان الحسين عليه
رفعت الي
عنيت فافهم و ما ورد عن اهل البيت من ان اجسادهم ٰاْلن
الذي
ٰ
ٰ
ُ
ُئي و اْلن لمير و انما هو اْلن معلق بالعرش ينظر الي زواره الي آخر
السٰلم لو نبِش في اول دفنه لر َ
معني ما روي فمحمول علي مفارقة اْلجساد العنصرية التي هي البشرية لٰلجساد اْلصلية فلمتدركها
بعد مفارقة البشرية ابصار اهل الدنيا و قد تقدم فراجع ،
و اما الجسمان فاْلول هو ما تخرج به الروح و هو مع الروح و يفارق الجس َد الباقي و الموت يحول
بينهما و هو مع الروح في جنة الدنيا عند المغرب و تأتي فيه الي وادي السٰلم و تزور فيه بيته و محل
حفرته و روح المنافق مع ذلك الجسم في نار الدنيا عند مطلع الشمس و عند غروبها تأوي فيه الي
برهوت و تسري فيه في وادي الكبريت في المركبات المسخوطات الملعونات و ذلك حال الفريقَيْن الي
الصعق ثم تبطل اْلرواح فيما بين النفختين و تبطل كل حركة من اْلفٰلك و من كل ذي روح و
نفخة
ِ
نفس حيوانية او نباتية
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و ذلك مدة اربعمائة سن ٍة ثم يبعثون في اْلجسام الثانية و ذلك ْلن تلك اْلجسام تصفي و تذهْ كثافَتُها
و هي اْلجسام اْلولي كما قلنا في اْلجساد حرفا ً
بحرف و يحشرون في اْلجسام الثانية و هي هذه التي
ٍ
في الدنيا بعينها ْل غيرها و اْل لذهْ معها ثوابهم و عقابهم و لكن هذا الجسم الذي في الدنيا هو بعينه
ُصفي و تفني كثافته التي سميناها الجسد اْلول العنصري و
هذا المرئي لطيف و كثيف فاماالكثيف في َ
يبقي لطيفه في قبره و هو الجسد الثاني الباقي و اما اللطيف فيظهر به في البرزخ و هو مركْ الروح و
ُصفي و تذهْ كثافته التي سميناها جسما ً اولِيا ً و يبقي لطيفه في الصور في
هيكلها الي نفخ ِة الصور في َ
ثٰلثة مخازن و تذهْ الكثافة بالتصفية من ثٰلثة مخازن و هذه الستة المخازن في ثقبة تلك الروح فتأتي
الروح بما في المخازن الثٰلثة العليا اذا نفخ اسرافيل نفخة النشور و تنزل الي القبر و تلج بما معها في
صفِّ َي بعد الوزن حتي ذهْ
ذلك الجسد اللطيف فيحشرون و اعلم بانك لو وزنتَ هذا الجس َد في الدنيا و ُ
منه الجسد العنصري و بقي الجسد الباقي الذي من هورقليا ثم وز ْنتَهُ وجدتَهُ لمينقص عن الوزن اْلول
قدر حبة خردل ْلن الكثافة التي هي الجسد العنصري عرض و اْلعراض ْلتزيد في الوزن دخوْلً و
ْلتنقص خروجا ً فٰلتتوهم ان المحشور و المثاب و المعاقْ شئ غير ما هو موجود في الدنيا و ان ُغيِّر
و صفي بل هو وّللاِ هذا بعينه و هو غيره بالتصفية و الكسر و الصوغ كما قال الصادق عليه السٰلم في
قوله تعالي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب  ،في اْلحتجاج للطبرسي و عن
ۤ
ُ
العوجاء يسأل اباعبدّللا عليه السٰلم عن هذه ٰاْلية
شهدت المسجد الحرام و ابن ابي
حفص بن غياث قال
فقال ما ذنْ الغير قال ويحك هي هي و هي غيرها قال فمثِّل لي في ذلك شيئا ً من امر الدنيا قال نعم
ارأيتَ لو ان رجٰلً اَخَ َذ لَبِنَةً فكسرها
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ثم ردهَا في ْ
ملبنِها فهي هي و هي غيرها و في تفسير علي بن ابراهيم قيل ْلبيعبدّللا عليه السٰلم
كيف تبدل جلودهم غيرها قال ارأيتَ لو اخذتَ لِبنةً فكسرتها و صيرتها ترابا ً ثم ضربتها في القالْ اهي
َ
حدث تغير آخر و اْلصل واحد ه  ،فبين عليه السٰلم ان هذه الجلود المبدلة غير
كانت انما هي ذلك و
جلودهم و هي جلودهم فالمغايرة مغايرة صفة فكذلك ما نحن فيه فان الجس َد الذي في الدنيا المرئي بعينه
هو المحشور بعد التصفية كما ذكرناه مكرراً فاذا فهمتَ ما ذكرنا فاعلم ان المراد باْلجساد المذكورة
اْلجساد الباقية ْل اْلجساد العنصرية التي هي نفس الكثافة ْلن هذه ليست شيئا ً معتبراً في حقيقة
اْلجساد اْل كاعتبار العصف في الحْ و قوله تعالي و من آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر
تنتشرون يراد به انه تعالي خلق اْلنسان من نطفة امشاج اي من نطفة ابيه و نطفة امه و تلك النطفة
الغذاء و خلق تعالي ۤ
من صفوة ۤ
خلقها تعالي ْ
الغذاء من صفوة التراب فكان هذا التراب الظاهر المعروف
اشعة الكواكْ الحاملة لقُ َوي ۤ
طبائعها الحاملة ْلشعة نفوسها فالوجود
هو محل قوي العناصر و مطرح ِ
ۤ
الفائض بفعل ّللا تعالي من كتم غيْ اْلمكان كامن في جواهر الوجود و هي مجتمع ذلك الوجود
الفائض بقوابله و انفعاْلته و هذه الجواهر كامنة في ۤ
ۤ
رقائق تنزْلته المعبر عنها بورق ٰاْلس اْلَ ْخضر و
ۤ
الطبائع و الهيولي
هي كامنة في الصور النفسية المعبر عنها بالذر و عالم اْلظل ِة و هذه كامنة في
المتقومة في ظهورها باْلشباح و هذه كامنة في ۤ
طبائع الكواكْ و نفوسها و تؤدي الكواكْ ما
استُو ِدع ْ
َت بمن جعله ّللا سبحانه ۤقائما ً عليها و مدبراً لها و وكيٰلً علي نفوسها و افعالها و حركاتها و
ۤ
ح اَ ِش َّعتِها و اَحْ كام
امر
جميع ما يراد منها بخلقها من
المٰلئك ِة المدبرة امرها في احكام ال ِعلِّية و َ
ِ
مطار ِ
ت موالي ِدها
َسبَبِيَّتِها و َ
امر مسبَّبا ِ
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ب و المعادن و النبات و الحيوانات ثم من اْلغذية َو النُّطَف الَي اَ ْن تتكوَّنَ
الي مطارحها من التُّ َرا ِ
اْلجساد من العناصر و هي اكمام اْلجساد الباقية و هي مراكْ اْلجسام الحاملة لٰلرواح فاذا قيل
اْلجساد يراد منها الباقية ْل الفانية العرضية التي صحبت آدم عليه السٰلم عند نزوله من الجنة و لزمت
ذريته لمحل الخطايا و التقصيرات و امااْلئمة عليهم السٰلم فمالحقهم ذلك اْل مجازاً ْلجل اهل
التقصيرات و لو جعلناه ملكا ً لجعلناه رجٰلً و بهذا يظهر لك جواب ما قيل انه قد ثبت عن الصادق عليه
بترك
بحر اْل
بحر اْل و هللِ فيه حق و َْل ۪
صي َد َ
ِ
صيْد في بر او ٍ
السٰلم ما معناه ماذهْ مال في بر او ٍ
الذكر ذلك اليوم فكيف هذا و قد قُتِل اْلئمة عليهم السٰلم و نُ ِهبَ ْ
ت اموالهم و الجوابما اشرنا اليه ان ما
لحقهم من ذلك فليس علي الحقيقة و انما هو علي المجاز حيث انضم اليهم و احتُ ِسْ عليهم من ضعفاءۤ
شيعتهم و محبيهم اهل المعاصي و الذنوب و التزموا عليهم السٰلم بتقصيرات محبيهم فلحقهم ما
سمعتَ و يحتمل ان يراد باْلجساد اْلعم فارادة الفاني لكونه حا ِمٰلً للباقي و الحاصل اْلمر الجامع لهذه
الفقرات شئ واح ٌد و هو ان اجسادهم عليهم السٰلم في اجساد ما سواهم كالسراج في اشعته و عكوسات
اْلشعة من اْلظل ِة الٰلزمة لها التي هي امثلة اجساد ۤ
اعدائهم و ارواحهم في ارواح من سواهم و نفوسهم
في نفوس َمن سواهم بنسب ٍة واحد ٍة هذا علي ظاهر الحال و اْل فاْلمر اعظم من هذا لما ذكرنا مراراً فيما
تقدم مما روي عنهم صلي ّللا عليهم ان قلوب شيعتهم خلقت من فاضل اجسامهم يعني ان قلوب شيعتهم
ُخلِقَ ْ
ت من اشع ِة اجسامهم و َمن عرف هذا و تبين له اِن ُوفِّق له ان قلوب شيعتهم المدركة للكليات نسبتُها
۪في نوريتِها الي نورية اَجْ سا ِمهم صلي ّللا عليهم كنسبَ ِة الواحد الي ال َّسب ْ۪عين و هذه نسبة الشعاع الي
ال ُمنير فاذا غمض عليك هذا فاعتبر بما
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ۤ
دالشهداء عليه السٰلم لعن ّللاُ قاتِلَهُ و ظال َمهُ ان رأسه الشريف يقرأ القرءان و هو علي
روي عن سي
حسبتَ ان اَصْ َحاب
الكهف و الرقيم كانُوا من آياتِنا عجبا ً فاسألُكَ باهللِ
ِ
َان حتي ُس ِمع يقول ام ِ
رأس ال ِّسن ِ
ْ
َ
رأس الحسين عليه
ب ّللاِ و بمعناه و ظاهره و باطنه و تأويله من
هل تعرف من نف ِسك انك اعلم بكتا ِ
ِ
ْتَ
قلتَ
اجد في نفسي ذلكَ فلس من شيعتِهم و ُم ِح ۪بيهم و العياذ باهللِ و
السٰلم و هو جز ُء ِجس ِم ۪ه ام ْل فان
َ
ان قلتَ ْلاجد ٰذلِكَ ٰفذلِك ما ُ
قلت لكَ اْل ان المخاطبات و ما يجري مجراها من اْلدعية و الزيارات
تجري علي المتعارف فلذا قلنا اَ َّن اجسادهم عليهم السٰلم في اجسا ِد َمن سواهم كالسراج في اَ ِشعته و
اْلمر الواقع ان اجسادهم في اجساد َمن ِسواهم كجرم الشمس في شعاع القمر يعني مثل ما هو
ۤ
اربعةاْلف و تسعمائة في واح ٍد من افراد ذلك العدد ثم ان المعني هنا مثل ما تقدم في ۤ
ٰ
نظائره في الفداء
يعني بابي انتم و امي و نفسي و اهلي و مالي افدي اجسادكم في ْاْلَجساد اي ما بين ْاْلَجساد اعني بما
حال يواف ُ
ق
ي و حبيٌْ لدي و ابذله وقايةً ْلجسادكم من كل
هو عزيز عل َّ
محذور و مكروه علي كل ٍ
ٍ
ۤ
عامل بما امروا به كذبوه في ما يدعيه
مرادَكم فعلي هذا المعني َمن قال ذلك من شيعتهم و زائريهم غير
ٍ
يتجاو ُزوا و يتركوا حقهم فان ذلك اليهم ْلن اْلعمال الصالحة بالنية المخلصة علي نهج وْليتهم
اْل ان
َ
ۤ
ۤ
ۤ
ُ
و وْلية اوليائهم و البراءة من اعدائهم و ممن رضي بفعالهم و اقوالهم الي يوم القيمة هي جُل نصرتهم
ۤ
ْلعدائهم الظاهرة و الباطنة بل كل نصرتهم و وقايتهم ع َْن ُكلِّ ما يكرهُونَه نعم لو
و المجاهدة بين ايديهم
ۤ
ً
ً
معترفا في نفسه بالتقصير قبلوا منه هديه
قال ذلك بنية التوبة او متلبسا بالندَم او بالخضوع و الحياء
ِ
فيتصدق بثلثه علي شيعتهم المستحقين فان تمكن ان يجعل هذا الثلث الذي تصدق به من هديه مواخاة
لهم فذلك المطلوب َو الغاية و اْل فتَعار ٌ
ُف
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و هو اقل المجزي و ثلث من ذلك الهدي يهديه اليهم صلي ّللا عليهم و هو التسليم لهم و الرد اليهم و
التفويض اليهم كما تضمنَ ْته الزيارة التي رواها الشيخ رحمه ّللا في المصباح في شهر رجْ التي اولها
اوليائه في رجْ الي ان قال فيها انا ۤ
الحمد هللِ الذي اشهدنا مشهد ۤ
سائلكم و آ ِملُكم فيما اليكم التفويض و
عليكم التعويض فبِ ُك ْم يُجْ بَ ُر المهيض و يُ ْشفَي المريض و عندكم ما تزداد اْلَرْ حام و ما يغيض اني
ۤ
الدعاء المنقول عن السيد
بسركم مؤمن و لقولكم ُم َسلِّ ٌم الخ  ،و من ذلك اْلعتماد و اْلتكال كما في
رضيالدين علي بن موسي بن طاووس قدس ّللا سره عن الحجة عليه السٰلم اللهم ان شيعتنا ُخلِقوا منا
من فاضل طينتِنا و ُع ِجنُوا ۤ
بماء وْليتِنا اللهم اغفر لهم من الذنوب ما فَعلوه اِتكاْلً علي ُحبِّنَا و ولِّنا يوم
اصصْ هُم يوم القيمة ُمقَابل ۤ
اعدائِنا و
ت اكراما ً لَنا و ْلتُقَ ِ
القيمة امورهم و ْلتؤاخذهم بما اقترفوه من السيئا ِ
بفاضل حسناتِنا انتهي  ،فافهم اْلشارة و اتخذها بشارةً و اعلم مع ما سمعتَ انه
ان خفت موازينهم فثقِّ ْلها
ِ
ت اْلخبار الصحيحةُ عنهم عليهم السٰلم ان ّللا سبحانه ْليتجاوز ظلم ظالم و ۤ
قَ ْد ۤ
جاء ايضا ً انه
جا َء ِ
ْلينجي اْل العمل الصالح مع عفو ّللا و غير ذلك فتخلص من التنافي من غير انكار فان اْلنكار هو
الكفر و عليك فيما اشكل عليك الرد اليهم فان الرد اليهم نصفه من اْلعتماد و اْلتكال و النصف ٰاْلخر
من ثلث الهدي الباقي و هو الذي تأكل منه و لكن ْلتأكل منه اْل ان تذكر اسم ّللا عليه اللهم صلِّ عَلي
محمد و آلمحمد كما صليت علي ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد فباَحِّْ اْلَ ْشيَ ۤاء الي و ِّ
اعزها لَدي
افدي اجسادكم من بين اْلجساد و ا ُخصُّ ها ل َشرفِهَا و عليتها و ۤ
بقائها و تأصلها و تقدسها و طهرها اذ كل
مقام هذا كله علي ظاهر الحال و
ما سواها من جميع اْلجساد بل و النفوس ناقص منحط الرتبة في كل ٍ
ق التَّأويل و ظاهر الظاهر جاز لك اَ ْن
طري َ
لو سلكتَ ۪
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تُري َد باْلجسا ِد ال َم ْف ِدي ِة َما لَهُ ْم من اَجْ َسا ِد غيرهم فان ۤ
حقائق اجساد ما سواهم لهم و هم اولي بها من
۪
ۤ
ۤ
ْ
َ
ُ
غيرهم فانهم يلبسون ما شاؤا و يخلعون ما شاؤا فهُ ْم اولي بج َس ِد زي ٍد منه ْلن ذلك الجسد من شعاعهم
ْلن ۤ
المادة لهم و منهم و قد تقدمت اْلشارة الي هذا ِمراراً
اعطوه زيداً عاريةً فَهُ ْم اوْ لَي به من زي ٍد َّ
ببعض منها دون بعض مع ان كلها لهم ْلنهم انما يلبسون
فراجع و انما جاز هذا بمعني انهم اختصوا
ٍ
احسنها لبُ ْع ِده عن التغيير او لقلة التغيير فيه ْلستقامة طبيعة َمن البسوه اياه اوْ لصٰلحه و عمله ال ُم َوافق
لسنتهم فَقَ َّل تغييرُه فكان ْ
ُروزه عنهم عليهم السٰلم فلذا َحسُنَ ان يفدي
َت صورته
اقرب الي حاله َح َ
َ
ال ب ِ
الذكر او لعدم اْلطٰلع عليها من
لشرفه و ارادتُه مع انه خٰلف الظاهر لتنزيه اجسادهم اْلصلية عن
ِ
ۤ
سائر الخلق فارادة امثالها اولي و مثال ذلك في اْلستشهاد بكٰلم قيس بن الملوح مجنون ليلي ح َس ٌن قال
:
َّ
ُّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
اق ِمن ان يُ َسل َما
جيران ليلي فاِنها
َسٰلمي علي
ِ
** * ** اعَز علي العُش ِ
فان ۤ
ُ
ْ
الوضا ُح يُش ِر ُ
ق َح ْيثما
الشمس نو ُر َجبينِها
ضيا َء
** * ** نعم وجهُها َ
ِ
و انما قلنا انهم يلبسون احسنها اذا لميحصل صارف عن اْلحسن من سبْ القابلية كما كان جبرئل عليه
ۤ
اْلنبياء او حين ظهر لمريم عليهم السٰلم فانه يظهر في اجمل
السٰلم في كل وقت ظهر فيه ْلحد من
صورة في ذلك الزمان كما كان يظهر لمحمد صلي ّللا عليه و آله في صورة دحية بن خليفة الكلبي ْلنه
اجمل اهل زمانه و ذلك لما قلنا من ان اجمل صورة توجد في زمان الظهور تكون اقرب الي تلك
الحقيقة الطاهرة الطيبة ْلعتدال مزاجها و ان كانت ْلتبلغ اعتدال تلك الحقيقة الطيبة فانه لو خرج محمد
صلي ّللا عليه و آله او اْلئمة عليهم السلم السٰلم علي ما هو عليه من جمال صورته المطابقة لحقيقته
لما رءاها اح ٌد من ملك او نبي او غيرهما اْل و صعق لوقته و لكن ّللا سبحانه
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قدر ظهورهم علي قدر احتمال َمن دونهم ممن يظهرون له كما اشرنا فيما تقدم من ان نورهم يزيد
ٰ
اْلف مرة و انما قلنا
الف مرة و
علي الشمس
اْلفالف مرة و سبعمائةالف مرة و عشر ٰة ِ
اربعة ِ
الف ِ
بالف ِ
ِ
اذا لميحصل صارف عن اْلحسن من سبْ القابلية ْلنه لو حصل صارف كذلك لبِسوا ما اقتضته القابلية
المتغيرة اْل انه في ظاهرهم بان يُري ظاهرهم في ذلك و من لميكن علي عينيه ۤ
غطاء رءاهم علي ما هم
عليه في هذه الحال كما تري الشمس اذا اشرقت علي المرايا المتلونة بالخضرة و الحمرة و الصفرة
مثٰلً و باْلعوجاج و الصغر ظهر نو ُرهَا بلون القابل و البصير ْليري في نورها تغييراً ْلن التغيير انما
ۤ
اْلحسائي في المجلي و رواه صاحْ كتاب انيس
هو في القابل و من ذلك ما رواه ابن ابيجمهور
ۤ
ُ
شهدت البصرة مع اميرالمؤمنين
الجلساء في كتابه عن جابر بن عبدّللا اْلنصاري قال
ال ُّس َم َر ۤا ِء و سمير
ُ
رأيت منهم منهزما ً اْل و هو يقول هزمني علي
عليه السٰلم و القوم قَ ْد جمعوا م َع المرأ ِة سبعين الفا ً فما
ُ
ْلكنت في الميمنة
بنفسه اْل و هو يقول قت َ۪لني علي و
و ْل مجروحا ً اْل يقول جرحني عَلي و ْل َمن يجود ِ
ُ
ُ
ُ
سمعت صوته
ْ اْل و
سمعت صوتَ علي و ْل في الميسرة اْل و
اْل و
سمعت صوتَ علي و ْل في القل ِ
مررت بطلحةَ و هو يجود بنفسه و في صدره نبلةٌ
ُ
ُ
فقلت له َمن رماك بهذه النبل ِة فقال علي بن
و لقد
ُ
بالنبل و ما بيده اْل سيفُهُ فقال يا جابر
فقلت يا حزب بلقيس و يا جن َد ابليس ان عليا ً لميرم
ْ
ابيطال ٍ
ِ
ۤ
اماتنظر اليه كيف يصعد في الهواء تارة و ينزل في اْلرض اخري و يأتي من قبل المشرق مرة و من
قبَ ِل المغرب اخري و جعل المغارب و المشارق بين يديه شيئا ً واحداً فٰليمر بفارس اْل طعنَهُ و ْليلقَي
احداً اْل قتله او ضربَهُ او اكبَّهُ لوجهه او قال ُمت يا عدو ّللاِ فيموت فٰليفلت منه اح ٌد فتعجبت مما قال و
غرائْ ۤ
عجْ من اسرار اميرالمؤمنين عليه السٰلم و ۤ
فضائله و باهر معجزاته ه،
ْل
َ
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و روي في المجلي ايضا ً عن المقداد بن اْلسود ال ِكندي ان عليا ً عليه السٰلم يوم اْلحزاب و قد ُ
كنت
(ظ) واقفا ً علي شفير الخندق و قد قتل عمراً و تقطعت بقتله اْلحزاب و افترقوا سبععشرة ( سبعةعشر
 ،فيخ ) فرقة و اني ْلَري كل فرق ٍة في اعقابها عليا ً يحص ُدهم بسيفه و هو عليه السٰلم في موضعه
فهذان الحديثان صريحان في
منهزما ً ه ،
لميتبع احداً منهم ْلنه عليه السٰلم من كريم اَخٰلقه انه ْليَتب ُع
ِ
ِ
ظهوره عليه السٰلم فيما ۤ
شاء و تعدد مظاهره و ْلسيما الثاني حيث قال فيه يحصدهم (ع) بسيفه و هو
(ع) في موض ِع ۪ه و اما اْلول فاْلستشهاد به ظاهر حيث انه ظهر في الصورة القبيحة و هي صورة
مروان بن الحكم لٰلتفاق علي ان طلحة انما رماه بالنبلة مروان بن الحكم و لما كان طلحة قد حضره
المٰلئكة كشف عنه ۤ
ۤ
ُ
غطاءه فبصره حينئ ٍذ َح ۪دي ٌد فشاه َد الحقيقة ان الذي رماه هو علي
الموت و عاين
عليه السٰلم في صورة مروان بن الحكم لكونه آلةَ هٰلكه فاقتضت قابليةُ هٰل ِك ۪ه علي يديه ظهوره عليه
السٰلم في صورته ْلن مقتضي قوابل افعاله سبحانه و تعالي ان تظهر اسباب تعلقها بالمفعوْلت علي
اقتض ْته تلك القوابل ت ْم ِشيةً ْلحكام الحكمة اْللهية علي النظم الطبيعي فظهرت صورة رضوان خازن
ما
َ
الجنان عليه السٰلم علي احسن صورة كما هو مقتضي النعيم و ظهرت صورة مالك خازن النيران
عليه السٰلم علي اقبح صورة كما هو مقتضي التعذيْ و التأليم و ان عليا ً صلوات ّللا عليه ليظهر في
ۤ
ۤ
ض فلما
احسن صورة ْلوليائه و آنِسها و يظهر في اوحش صورة ْلعدائه و هذا مقتضي الحُْ و البُ ْغ ِ
الغطاء لمير مروان بن الحكم و انما ٰ
ۤ
رأي علِيا ً
كان طلحة في حالة النزع و المعاينة و هي حالة كشف
ۤ
ً
ْلحتضار لَ ْميَ َر علِيا عليه السٰلم و انما يُ َعايِن َمرْ وان
لكمال او
الغطاء
عليه السٰلم و َمن لميكشف عنه
ٍ
ٍ
ۤ
الحكم فعلي عدم وجود الصارف عن اْلحسن فٰل اشكال في جواز الفداء
بنَ َ
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جيران ليلي
لتلك اْلجساد لتَ َشرُّ فِها ب ِه ْم و ْلجل هذا استشهدنا بكٰلم مجنون ليلي حيث يقول سٰلمي علي
ِ
ْس غير اْلَحْ سن فالطريق فيه مثل توجيه
و قد تقدم و اما مع الصارف عن اْلحسن و وجود المقتضي لِلَب ِ
خلق ابليس و خلق الشر بعمل العاصي و خلق الكفر بعمل الكافر
الث ۤناء علي جهة ال َع ْد ِل و الحكمة في
ِ
فافهم ،
و قوله عليه السٰلم  :و ارْ واحُكم في اْلرواح
ٰ
يراد منه ان الروح هنا غير النفس لذكر النفوس بعد ذلك نعم قد يراد منه ما هو اعم من ذلك فيشمل
العقول اْل ان يقال ان العقول في حقهم عليهم السٰلم غير متعدد ٍة و انما عقلهم واحد و هو العقل الكلي و
ليس بشئ فانه كما ان عقولهم غير متعددة كذلك ارواحهم غير متعددة و انما هو روح واحدة و الجواب
لٰلحتمالين المتعارضين معا ً ان تعدد اْلرواح في حقهم من حيث ظهوره في المتعدد ظاهراً و كذلك
واح
العقول و اْلتحاد فيهما من وحدة حقيقة عقلهم و حقيقة روحهم فتشمل اْلرواح العقول
ِ
ْلطٰلق اْلَرْ ِ
عليها و اما النفوس فٰلتراد من اْلرواح هنا لذكر النفوس و ذلك ْلن الروح قد يطلق و يراد منها النفس
كما يقال قبَض روحه اي نفسه و قد يراد بها العقل كما قال صلي ّللا عليه و آله اول ما خلق ّللا روحي
اي عقلي هذا ما يراد من معني الروح من حيث اللفظ باعتبار استعمال لف ِظ ۪ه و اما ما يراد منه من معناه
من حيث الوضع فالعقل هو الكون الجوهري و هو المعاني المجردة عن المادة العنصرية و المدة
الزمانية و الصورة النفسية و المثالية و هو محل المعاني ايضا ً و هو مدرك المعاني كذلك بنفسه و
ۤ
بالحواس الظاهرة فاذا ادرك المعاني
يدرك الصور النفسانية بالنفس و المثالية بالخيال و اْلشباح المادية
بنفسه فهو حينئ ٍذ كتابٌ في قرطاس فهو هي في نوره و اما النفس فهي الصور المجردة عن المادة
العنصرية و المدة الزمانية و ليست
صفحه 3٩
مجردة عن الصور النفسية و علي الحقيقة مجردة عن الصور المثالية فزيد في العقل معني ْل صورة
له بل هو كالنطفة اي كما هو في النطفة و العلقة و في النفس مثله اذا كسي لحما ً و انشي خلقا ً آخر و
اما الروح فهي برزخ بين العقل و النفس فزيد فيها كال ُمضْ غ ِة و العظام فالعقل صورته اْللف ۤ
القائم هكذا
و النفس صورتها اْللف المبسوط هكذا و الروح صورته اْللف القاعد هكذا علي هيئة ۤقائم الزاوية فقيام
العقل كناية عن بساطته و انبساط النفس كناية عن انتشاره لكثرة الصور و قعود الروح عبارة عن
بَرْ زخي ۪ته فانه بين بين ْل كبساطة العقل ْلنه ْل هيئة له اْل المعنوية و ْل ككثرة النفس ْلنها عبارة عن
ۤ
الرقائق الرُّ وحية يعني
الصور بل هي علي هيئة َو َرق ٰاْلس فاِذا قيل ورق ٰاْلس في اْلخبار فالمراد به
ضغ المجردة و هي اْلرواح و اما الذر فهي الصور النفسانية فَانَّها َعلَي ص َُو ِره ْم في ال ُّدنيا و انما
ال ُم َ
ٰ
كامل مستدي ٌر استدارة صحيحة و لما لمتكن
كانت الروح بصورة ورق اْلس ْلنها كاملة في نفسها و كل
ٍ
ارتباط ببعض افعالها بالجسم و هي في ذاتها و في بعض افعالها
ۤتامة في التجرد مطلقا ً بل لها نوع
ٍ
مجردة مفارقة كان وجهها اْلعلي متوجِّ ها ً الي العقل بكل ذاتها و ببعض افعالها كان ما يلي الجهة العليا
منها يعني ما يلي العقل دقيقا ً للطافته و مفارقته لٰلرتباط و كان اسفلها واسعا ً لِغلَ ِظ ۪ه و تعلقه في الجملة
باْلجسام فلما ارتبطَت ببعض افعالها السفلية باْلسفل الذي هو الجسم و مالت بطبعها الي جهة العقل
ارن كصورة
صاعدة الي نحوه امتدت فكانت صورتها باعتبار فعلَيْها العلوي المفارق و السفلي المقَ ِ
الهوائي و النفس هي الكون ۤ
ۤ
المائي كما روي عن جعفر بن محمد
َورق ٰاْلس و الرُّ وح هي الكون
عليهما السٰلم و العقل في انوار العرش هو اْلبيض و الروح هو اْلصفر و النفس هو
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اْلخضر و مثل هذا قوله عليه السٰلم و انفسكم في النفوس  ،اما اْلشارة الي المعني المراد من النفس
فقد ذكرناه قبل هذا و هنا مع ذكر الروح علي جهة اْلشارة الي بعض احْ والها و نقول هنا النفس
المذكورة يراد منها صدر العقل و مركبه ْلن النفس اذا اطلقت يراد منها احد امور :
بقول مطلق حقيقة الشئ من حيث ربه و يراد منها الوجود و النور الذي خلق
احدها الكلية اْلولية و هي
ٍ
منه و الفؤاد و النفس التي َمن عرفها فقد عرف ربه و حقيقته من حيث نفسه و يقال لها الماهية و هذه
خلقت من نفس اْلولي من حيث نفسها اي من جهة انفعالها و قبولها لٰليجاد و هي حقيقة الظلمة فيه و
اصل الشرور و المعاصي كما ان اْلولي حقيقة النور فيه و اصل الخيرات و الطاعات و حقيقته مطلقا ً
و هي ال َعيْن و ۤ
المائية و مجمع البحرين و هي النفس الناطقة المشار اليها في تمييزها باَنَا و ذلك قول
علي عليه السٰلم كما رواه في الغرر و ال ُّد َرر الشيخ عبدالواحد بن محمد بن عبدالواحد اْليدي قال عليه
ت اَ ۤ
س ناطقة ان زكاهَا بالعلم و العمل فقد شابهَ ْ
ئل جوا ِه ِر ِعلَلِها فاذا اعت َد َل
وا َ
السٰلم و خلق اْلنسان ذا نف ٍ
مزاجُها و فارقَت اْلضدا َد فقَد شاركَ بها السَّبع ال ِّشدَاد ه  ،اقول و تمام اعتدال مزاجها و كماله كما قال
ْليكون كذلك اْل اذا كان اْلعلي هو ۤ
ُ
الماء
عليه السٰلم اذا كان نصفها اْلسفل نفسا ً كاملةً كما يأتي و
ماو ِس َعني
الذي كان العرش عليه فاذا كانَ كذلكَ كانت به هي قلْ العبد المؤمن الذي قال تعالي فيه َ
ارضي و ْل ۤ
سمائي و وسعني قلُْ عبدي المؤمن ،
و ثانيها النفس اْلمارة بالس ُّۤوء المعبر عنها بالجهل و لها سبع مراتْ  :اْلولي اْلمارة بالس ۤوء شأنها
الخروج عن الطاعة و فعلها المعاصي و الثانية الملهمة و هي اْلولي بعد اَ ْن تُ َعلم بعض الخيرات يكون
لها ت ُّ
َرو ٌح و انتباهٌ
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مع ما هي فيه من الحالة اْلولي و الثالثة ٰ
اللوامة و هي اْلولي بعد ان تُ َعلم بعض الخيرات و تتعلم و
ۤ
بالسوء و ميل بالحالة الثانية من تَطب ِعها
ْٰلن َم ْي ٌل بحقيقتها فهي حالة اْلمارة
تعمل فتكون لها
حالتان َو َمي ِ
ِ
َ
َ
و ف ْعلِها بعض الخيرات فتلو ُمه علي فعل الخير بطبعها و علي فعل الشر بتطبُّ ِعهَا و الرابعة المطمئنة و
هي اذا تركت طب َعها و تطبعت باطباع العقل و كانت اخته حين علمها مما علمه ّللا فتعلمت و تخلقَ ْ
ت
ت كما قال تعالي في التأويل فان تابُوا و اقاموا الصلوة و آتوا الزكوة فاخوانكم في الدين فحينئ ٍذ
بالخيرا ِ
ِّ
َّ
ص ْي ِدها كما في تأويل قوله تعالي تعلمونَهُن مما علمكم ّللاُ فان ّللا
يرضي بفعلها العقل و يأكل من َ
ً
سبحانه علم العقل بان العبد ْليملك شيئا بل كلما كسْ و حصل فهو ل َسيِّ ِده ْليأكل منه اْل َما اطعمه منه
و ْليمضي حتي يأذنَ له و يترك اذا امره بالترك فهذا حال العقل في معاملته مع ربه و هو حال العبد
المطيع مع سيده فلذا قال تعالي في ذكر الكٰلب المعلمة للصيد قال و ما علمتم من الجوارح مكلبين
تعلمونه َُّن مما علمكم ّللا فان ّللا علمهم بان العبد ْليكون صادقا ً مع سيده اْل بما ذكرنا و نحوه فعلموا
يص ْدنَ و ْليمضين اذا رأينَ الصيد اْل بامر صاحبهن و اذا
كٰلبكم بنحو ما علمكم ّللا بانهن ْليأكلن ما ِ
ُ
رك تركن فاذا كن كذلك فقد تعلمن فكلوا مما امسكن عليكم فكذلك النفس اذا علمها العقل بانها
امرهُنَ بالت ِ
ْ
ْ
َ
َ
بامر ۪ه انما ف َعلتها له فكذلك هذه
بالترك تركت و اذا فعلت شهوتَها
ْلتفعل شهوتها اِْل بامره و اذا امرها
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
النفس اذا ف َعلَ ْ
َ
ٰلق
ت ما َ
امرها به العقل من مقتضي ماتعلمته منه فقد سكنَت فيما تطبعت عليه من اخ ِ
َّت فهي مطمئِنَّةٌ و الخامسة النفس الراضيَة و هي بعد ما اطمئنَّ ْ
ْال َع ْق ِل و قَر ْ
نان
ت و استقامت علي اْلطمئِ ِ
فتح ّللا عليها باب الرضا فرضيَ ْ
عدل و ذلك هو حال صدق العبودية
ت بما اجري عليها من فضل او
ٍ
فاذا استقا َمت علي ذلك حتي كانت تلقي كلما يجري
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بالمرضية ْلن ّللا
ضي رضيَها ّللاُ و رضي عنها و هي السادسة المسماة
عليها من احكام القدر بالر َ
ِ
لنفس ۪ه و اصطن َعها له و السابعة النفس الكا ِملة التي ا ْعتَد َل مزا ُجهَا و
سبحانه رضي عنها و رضيَهَا ِ
فارقت اْلضداد كما تقدم عن علي عليه السٰلم و هي بما قامت مظهر الرحمانية في النَّ ْشأتَي ِْن التي
َو ِس َع ْ
ت كل َش ْي ٍء ،
ت اصلها العقل منه
و ثالثها الٰلهوتية الملكوتية الكلية و هي قوة ْلهوتية و جوهرة بسيطة حية بالذا ِ
اشار ْ
َت و اليه َدلَّ ْ
بدءت و عنه َوع ْ
ُ
الموجودات و
ت و عو ُدهَا اليه اذا كملت و شابهته و منها بدءت
تو
َ
اليها تعود بالكمال فهي ُ
ق
ذات ّللا العليا و شجرة طوبَي و سدرة المنتهي و جنة المأوي َمن عرفها لميش َ
و َمن َج ِهلها ضل و غوي كما قال علي عليه السٰلم لٰلعرابي حين سأله عن النفس و هذه النفس هي
المسماة باللوح المحفوظ و هي نفس فلك البروج و كتاب اْلبرار فيه ْلنه عليون و كتاب اْلبرار
صورهم و صور اعمالهم و اقوالهم و كثير من معتقداتهم فيها يعني في ظلِّها و شعاعها و هي في
الحقيقة نفس اْلمام عليه السٰلم و هي النفس التي نسبها ّللا تعالي اِليْه و َس َّميها نَ ْفسه و لهذا قال عليه
السٰلم فهي ُ
ذات ّللاِ الع ُْليَا و قوله عليه السٰلم اصلها العقل د َ۪لي ٌل َعلَي ما قُ ْلنَاه و قول عيسي بن مريم
عليه السٰلم تعلم ما في نفسي و ْلاعلَم ما في نفسك في تفسير التأويل هذه هي النفس التي ْليعلم ما فيها
عيسي و يظهر من كٰلمه عليه السٰلم في قوله و عو ُدها اليه اذا كملت ان المراد بهذه النفس هي التي
وسعت الرحمانية و هو ما ذكرناه في الكاملة من النفس المقابلة للعقل و هذه هي مركْ العقل فهي منه
ْلنها اول مظاهره و تنزْلته بدليل قوله و منها بُ ِدئَت الموجودات و ْل بأس ٰبذلكَ اْل ان هذه ركن من
اركان فمجموع اْلربعة هي العرش بخٰلف تلك فانها مع ما قامت به تمام
مظهر الرَّحمانية من اربعة
ٍ
المظهر و هذه اْلركان اْلربعة التي هي العرش اركان تلك مع ما قامت به
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فانها مع ما قامت به كزي ٍد مثٰلً و هذه اْلربعة كالجاذبة و الهاضمة و الدافعة و الماسكة في زَ ْي ٍد فان
مربعةٌ بهذه اْلربع و هذه النفس هي التي اشار اليها اميرالمؤمنين عليه السٰلم في جوابه
حقيقةَ زي ٍد َ
ۤ
ۤ
ۤ
ي بقاء في فنا ٍء و نعيم في شقاء و عز في
لكميل بن زياد قال عليه السٰلم و الكلية اْللهية لها خمس قو ً
ذل و فقر في ۤ
غنا ٍء و صبر في ۤ
بٰلء و لها خاصيتان الرضا و التسليم و هذه التي مبدؤها من ّللاِ تعالي و
ُ
نفخت فيه من روحي و قال تعالي يا ايتُها النفس المطمئِنَّةُ ارجعي الي رب ِِّك
اليه تعود قال ّللا تعالي و
راضيةً مرضيةً الحديث ،
و رابعها الناطقة القدسية و هي قوة ْلهوتيةٌ بدؤ ايجا ِدها عند الوْلدة الدنيوية مقرها العلوم الحقيقية
ت الجسمانية فاذا
الدينية موا ُّدها التأييدات العقلية فعلُهَا ال َمعارف الربانية سبْ فراقها عند تحلل ٰاْلْل ِ
ت عادت الي ما منه بُ ِدئ ْ
فارقَ ْ
جاور ٍة ْل عَوْ د ُم َمازَ ج ٍة قال عليه السٰلم هذا في جوابه لٰلعرابي و
َت عو َد ُم
َ
ي فك ٌر و ِذك ٌر و علم و حلم و نباهة َو ليس لها انبع ٌ
اث و هي اشبه
في جوابه ل ُك َميْل بن زياد لَها خمس قُو ً
ۤ
اْلشياء بالنفوس الملكية و لها خاصيتان النزاهة و الحكمة ه  ،اقول يجوز ارادة اْلتحاد بين هذه و بين
المائية المتقدمة المعبر عنها باَنَا فان هذه قد يُ َعبر عنها باَنا و يجوز ارادة المغايرة بين ۤ
ۤ
المائية و بين هذه
ِ
فان المراد بتلك ال َع ْين اي الحقيقة الجامعة لهذه و للوجود و المراد بهذه القوة المتقومة ٰبذلك ال ُوجود
المعبر عنه ۤ
بالمادة اي الحصة الحيوانية و هي صورة اجابة تلك الحصة لدعوة الحق و هيئتها المتميزة
بالحدود الشريفة و المشخصات الكريمة اللطيفة كالعلم و الحلم و الصدق و الخير و التقوي و المروة و
الطاعة و الس ۤ
خاء و غير ذلك من حدود التقدس و الحكمة ،

و خامسها النفس الحيوانية و هي قوة فلَكية و حرارة غريزية اصلها اْلفٰلك و بد ُء ايجادها عند الوْلدة
الجسمانية فعلها الحيوة و الحركة و الظلم و الغشم و
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الغلبَة و اكتساب اْلموال و الشهوات الدنيوية مقرها القلْ سبْ فراقها اختٰلف المتولدات فاذا فارقت
عادت الي ما منه بُ ِدئَت عو َد ممازج ٍة ْل عو َد مجاورة فتعدم صورتها و يبطل فعلُها و وجو ُدها و
يض َم ِحلُّ تركيبها هذا كٰلمه عليه السٰلم في حديث اْلعرابي و في جواب كميل قال عليه السٰلم و
الحسية الحيوانية لها خمس قوي سم ٌع و بصر و شم و َذوق و لمسٌ و لها خاصيتان الرضا و الغضْ و
انبعاثها من القلْ ه  ،فقوله عليه السٰلم اصلها اْلفٰلك اي اصل حركتها و جرمها ْلنها بخا ٌر تكونَ
ۤ
الطبائع اْلربع المتعلقة بال َّد ِم اْلصفر المتعلق بالعلق ِة الدم التي في تجاويف القلْ الصنوبري من
عن
ْ جزؤ و من
س جزؤ و من
بخار حار رط ٍ
َار حار ياب ٍ
ٍ
الجانْ اْليسر اكثر و ذلك البخار تألف من بُخ ٍ
س جزؤ فامتزجت و طبختها الحرارة و الرطوبة بمعونة
جزءان و من
ْ
بخار بارد رط ٍ
بخار بارد ياب ٍ
ِ
ٍ
تأثيرات اشعة الكواكْ و العناصر حتي نضجت نضجا ً معتدْلً و تلطفت حتي ساوت فلك القمر في
التلطف و اْلعتدال فاثرت فيها نفسه فتحرك بحركته مثاله اذا قربت خشبةً يابسةً من الجمر بحيث
ۤ
ْليماسها و لكن بحرارته اصفرت الخشبة و اسودت لشدة حرارة الجمر فلما
ْليصل الجمر اليها و
كلستها حرارة الجمر حتي وصلت الي رتبة الفحمية اشتعلت بالنار و ان لمتماسها لقربها منها في الرتبة
مساواتها لما تعلقت به النار فكذلك هذه اْلبخرة فكما ان تلك الخشبة كان وجهها المقارب للحرارة
و
َ
حتي شابَه ما اشتعلت به قد تعلقت به النار حتي كان ناراً كذلك تلك اْلبخرة لما نضجت و تلطفت حتي
شابهت فلك القمر تعلقت نفسه بها فتحركت بحركته و قال عليه السٰلم في النفس الناطقة و بدؤ ايجادها
عند الوْلدة الدنيوية و قالعليه السٰلم هنا و بدؤ ايجادها عند الوْلدة الجسمانية ْلن النَّاطقة هيئة اْلدراك
و المعرفة و العلم و الفهم فتوجد عند مبادي اَ ْسبَاب التمييز المعبر عنه بالوْلدة الدنيوية
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و اما الحيوانية الحسية فهي من لوازم الجسم ْلن الجسم الحيواني ْليكا ُد يَ ْنفَ ُّك عن الحركة الحسية
فٰلجل ذلِك ذكرها عليه السٰلم معه فقال َو بَ ْدؤ اِيْجا ِدها عند الوْلدة الجسمانية ،
و سادسها النفس النباتية قوة اصلها الط ۤبائع اْلربع بد ُء ايجا ِدها عند مسقط النطفة مقرها الكبد ۤ
مادتُها من
ۤ
لطائف اْلغذية فعلها النمو و الزيادة و سبُْ فراقها اختٰلف المتولدات فاذا فارقت عادت الي ما منه
بُ ِدئ ْ
ي
َت عو َد ممازج ٍة ْل عو َد مجاور ٍة هذا كٰلمه عليه السٰلم لٰلعرابي و جوابُه لكميل لها خمس قو ً
َماسكة و جاذبةٌ و هاضمةٌ و دافعة و مربيَةٌ و لها خاصيتان الزيادة و النقصان و انبعاثُها من الكبد ه ،
اقول هذه النفس تتألف من العناصر علي نحو ما ذكرنا من حال الحيوانية الحسية في التأليف فٰل بُ َّد من
ۤ
الهواء و جزءين من ۤ
ۤ
اْلجزاء في
الماء و جز ٍء من التراب فتجتمع
وجود جز ٍء من الحرارة و جزء من
ۤ
ً
ضها فتنحل بمعونة حرارة الفصل و رطوبته و تكون اْلربعة غذا ًء واحدا فتتحرَّك حركة النمو بما
ارْ ِ
ْ
ْ
فيها من الحرارة و الرطوبة فاذا فارقت عادَت الي َما منه بُ ِدئَت عَوْ َد ُممازج ٍة ْل عَوْ َد مجاورة يعني ان
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
تلح ُ
بالهواء فتمتزج
الهوائية
اْلجزاء
ق بالنار العنصرية فتمتز ُج بها و تلحق
ما فيها من
اْلجزاء النارية َ
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
بها و اْلجزاء المائية تلحق بالماء و الترابية بالتراب فتضمحل مميزات اْلجزاء و مشخصاتها و يمتزج
كل جز ٍء باصله و الظاهر ان المراد بها هنا هي الثالثة و هي الٰلهوتية الملكوتية الكلية المسماة باللوح
المحفوظ و هذه النفس كما وصفها اميرالمؤمنين صلوات ّللا عليه فيما نقلنا عنه هي نفسهم الشريفة فلذا
قال عليه السٰلم فهي ُ
ذات ّللاِ الع ُْليَا و شجرة طُوبَي و جنة المأوي الي آخر ما قال (ع) و انما قال فهي

ذات ّللا ْلنه يريد انها ٌ
حال من
ذات خلقها ّللا تعالي و نسبها الي ِ
نفس ۪ه تشريفا ً لها و ْلنها ْلتكون في ٍ
احوالها لغيره
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ۤ
ُ
اْلشياء ْلجلك الخ و
خلقت
تعالي و ذلك قوله تعالي و اصطنعتُك لنفسي و في اْلنجيل خلقتُكَ ْلجلي و
صنائع ّللاِ و الخلق بعد ۤ
قال اميرالمؤمنين عليه السٰلم نحن ۤ
صنائع لنا اي نحن الذين اصطنَعنا لَهُ و
ُوي عنه عليه السٰلم انا
َ
صنَع الخلق لَنَا و جميع اْلَ ْنفُس منها كالشعاع من المنير فهي نفس النفوس كما ر ِ
َّ
َّ
َّ
ذات الذوات و الذ ُ
ُ
ت للذاتِو بالجملة يكون المعني كما تقدم علي الوجه ْاْلَو ِل يعني بما يعز
ات في الذوا ِ
علي افدي انفسكم َما بين نفوس ما سواكم او في نفوس الخلق كما تقول اَ ْفدي نفسكَ في َج َسدكَ فعلي
الوجه اْلول تصدق المغَايَرةُ الصَّالحة للتخصيص بالمماثلة و علي الثاني انَّما تكمل الظرفية اذا اعتبرت
نفوسهم و
الربوبية فان فرض الظرف نفوس الخلق مع اعتبار الربوبية كان المفروض مظروفا ً افعال
ِ
ۤ
بالمواد و الصور لشؤنهم عليهم السٰلم اي افدي افعال نفوسهم و
آثارها المتعلقة بنفوس الخلق بالصنع و
امداداتهم او ثأثيراتها في نفوس ما سواهم فقد احكموا باهللِ سبحانه الصنع و الصنيع كما قال
تعالي فاسلكي سبل رب ِك ُذلٰلً فان النحل بما اوحي سبحانه اليها و الهمها قد احكمت الصنع و الصَّنيع
حيث َسل َك ْ
ت ُسب َُل ربِّها ُذلُٰلً فيما علمها من عمل العسل و الشمع و هذا مثالهم و مثال صنعهم و صنيعهم
ۤ
ۤ
ۤ
فبتَس ْ۪بيحهم سبحت المٰلئكة و بتهليلهم و تمجيدهم هلَّلُوا و َمجَّدوا و كذلك سائر الخٰلئق و لوْلهم ما ُعبِد
ق ّللاُ خلقا ً و َحي ُ
ق ما خلق و بهم رزق ما رزَ ق
ْث خلق فَبِ ِه ْم خل َ
ّللا و لوْلهم ماعرف ّللا و لوْلهم َماخَ لَ َ
ۤ
السماء اَ ْن تَق َع علي اْلَرْ ض اْل باذنِ ۪ه و بهم يحيي و بهم يميت و بهم يحشر اْلموات و بهم
يمسك
و بهم ِ
ۤ
ۤ
ينبت النَّباتَ و بهم ينزل الماء من السماء و بهم فتح ّللا الخلق و بهم يختم و لميكلهم الي انفسهم فيفعلون
بانفسهم بل يفعلونَ باهللِ ْليَسْبقونه بالقول و هم بامره يعملون و لميتخذ ّللا سبحانه غيرهم اعضاداً لخلقه
فيفعل بدونهم بل
صفحه 4٧
يَ ْف َع ُل بهم ما ۤ
شاء و ْليفعل اْل بهم ْلنهم محال مشيته و اَ ْل ِسنَةُ ارادتِ ۪ه ،
و قوله عليه السٰلم  :و آثارُكم في ٰاْلثار و قبوركم في القبور ،
اقول قال ّللا سبحانه سنكتُْ ما قدموا و آثارهم ٰاْلثار هي اعمالهم و سُننهم او آثار اقدا ِمهم في سعيهم
في اعمالهم يعني انا ْلنترك شيئا ً من احوالهم حتي آثار اقدا ِمهم او المراد آثار اعمالهم في ارزاقهم و
آجالهم و اعمارهم و قلوبهم و ارواحهم و نفوسهم و اجسامهم و جميع احوالهم حتي ْلنغادر صغيرة و
ْل كبيرة اْل احصيناها اوْ آثار هَ ْديهم و تعلمهم و تعليمهم و علومهم و هدايتهم و اضٰللهم و غير ذلك
فقوله عليه السٰلم و آثاركم يراد منه كما في ٰاْلية ْلنه اقتباس منها و ال َمعْني افدي اَ ْعمالَكم ما بين
اْلعمال و اقوالكم ما بين اْلقوال و احوالكم ما بين اْلَحْ وال و علو َمكم ما بين العلوم و ما اشبه ذلك ْلن
آثارهم صلي ّللا عليهم تُقال علي جميع آثار افعالهم الباطنة كاْلعتقادات التي هي ال َمعارف للتوحيد من
ۤ
ۤ
اْلولياء و ما يتبعه من احوال
اْلنبياء و وْلية
آثارها و نبو ِة
معرفة صفات افعال الحق سبحانه و ِ
ٰ
َّ
آثار افعالِهم الظاهرة من اْلَوامر و النواهي و اْلداب و َما يتَرتْ علي َش ٍئ ِم ْن
النشأتين و علي جميع ِ
اعمال طالح ٍة و من
ب ع َْن
ب عن اعمال صالحة و سواد قلو ٍ
ب او استنارة قلو ٍ
ب او عقا ٍ
ذلك موجبات ثوا ٍ
ٍ
علوم اَ َّسسُوها و ُسن ٍَن اَقا ُموها و غير ذلك من الكلم الطيْ و السعي المشكور من حركة او سكون او
ۤ
ۤ
ْلعدائهم
ْلوليائهم و
تحريك او تسكين مما يتعلق بالقلوب و اْلعمال و اْلقوال للدنيا و ٰاْلخرة لهم و
ظاهراً و باطنا ً فانهم عليهم السٰلم في ذلك كله المبدء و المعاد فالعلة الفاعلية بهم و العلة المادية منهم

اْلشيا ِء من خير و َشر و العلة ۤ
ۤ
الغائية هم
ْ قوابل
اي من شعاعهم و ظلهم و العلةالصورية بهم علي حس ِ
ٍ
ۤ
اْلشياء خلقت ْلجلِه ْم اما ۤ
ۤ
اولياؤهم و محبوهم و اتباعهم و سائر الطاعات و انواع الخيرات فظاهر
ِْلَ َّن
ۤ
و اما اعداؤهم
صفحه 4٨
و مبغضوهم و اتباعهم و ۤ
سائر المعاصي و انواع الشرور فٰلن وجودَها شرط لوجود اضدا ِدها فكما
ان اصلهم عليهم السٰلم نور و اصل شيعتهم و محبيهم و اَ ْتبا ِعهم نور و كذلك الطاعات و انواع
الخيرات نور و هم اصل نور شيعتِهم و محبيهم و اتباعهم بذواتهم و نور الطاعات و ۤ
سائر انواع
ت فرْ ع نور اعمالهم كذلك اعد َۤاؤهم و مبغضوهم اصلهم ظلمة و ظلمة اصل اتباعهم فرع ظلمة
الخيرا ِ
اصل
اعدائهم و ظلمة اصل المعاصي و انواع الشرور فرع ظلمة اعمالهم مثٰلً اْلمام نور و نور
ِ
شيعتهم فرع نور ذواتهم و شعاعهُ و اص ُل الصلو ِة نو ٌر و هو اي اصل الصلوة فرع نور اعمالهم اي
ۤ
الفحشاء ظلمة متفرعة من ظلمة اعمال عدوهم و
فرع نور وْليتهم و اصل عدوهم ظلمة و اصل
ۤ
ۤ
غصبهم مقامهم و انما اتبعهم اتباعهم علي الفحشاء ْلن اولئك اْلتباع ظلمة اصلهم متفرعة من ظلمة
ذوات متبوعيهم فلذا اتبعوهم في اْلعمال ْلن ذلك فرع اتباعهم في الذوات و قد ذكر بعض ما ذكرنا
اْلمام جعفر بن محمد عليهما السٰلم ان اْلعمال فروع الرجال ذكره في الحديث الطويل الذي كتبه
للمفضل بن عمر كما رواه الحسن بن سليمن الحلي في مختصر ۤ
بصائر سعد بن عبدّللا اْلشعري بسنده
الي المفضل و ذلك حين سأله عن اقوام يزعمون ان الدين هو معرفة الرجال فمن عرف ان الصلوة
رجل فقد اقام الصلوة و ان لميصل و كذلك من عرف ان الزنا رجل فقد اقام الدين و ان زنا و الحديث
طويل في هذا المعني فكتْ له الجواب مفصٰلً فكان مما كتْ عليه السٰلم ان قال اخبرك انه من كان
الشرك ْل شك فيه و
يدين بهذه الصفة التي كتبتَ تسألني عنها فهو عندي مشرك باهللِ تبارك و تعالي بَي ُِّن
ِ
اخبرك ان هذا القول كان من قوم سمعوا ما لميعقِلوهُ عن اهله و لميُ ْعطَوا فه َم ذلك و لميعرفوا ح َّد ما
ۤ
اْلشياء مقايسةً برأيهم و منتهي عقولهم و لميضعوها علي حدو ِد
سمعوا فوضعوا حدو َد تلك
صفحه 4٩
افترا ًء علي ّللاِ و رسوله و ۤ
ۤ
جراءة علي الوصي فكفي بهذا لهم جهٰلً الي ان قال (ع) و
ما امروا كذبا ً و
اخبركَ ان ّللا تبارك و تعالي اختار اْلسٰلم لنفسه دينا ً و رضي من خلقه فلميقبل من اح ٍد اْل به و به
بعث ۤ
بعث ۤ
انبياءه و رسله و نبيه محمداً
انبياءه و رسله ثم قال و بالحق انزلناه و بالحق نزل فعليه و به َ
َ
صلي ّللا عليه و آله فافضل الدين معرفة الرسل و وْليتهم و طاعتهم هو الحٰلل فالمحلل ما احلوا و
المحرم ما حرموا و هم اصله و منهم الفروع الحٰلل و ذلك سعيهم و من فروعهم اَ ْمرُهم شيعتَهم و اهل
وْليتهم بالحٰلل من اقام الصلوة و ۤ
ايتاء الزكوة و صوم شهر رمضان و حج البيت و العمرة و تعظيم
حرمات ّللا و ۤ
شعائره و مشاعره و تعظيم البيت الحرام و الشهر الحرام و الطهور و اْلغتسال من
الجنابة و مكارم اْلخٰلق و محاسنها و جميع البر ثم ذكر بعد ذلك فقال في كتابه ان ّللا يأمر بالعدل و
ۤ
اْلحسان و ۤ
الفحشاء و المنكر و البغي يعظكم لعلكم تذكرون  ( . . .فعدوهم
ايتاء ذي القربي و ينهي عن
اهم المحرم  ،كذا ) و ۤ
اولياؤهم هم الداخلون في امرهم الي يوم القيمة فهم الفواحش ما ظهر منها و ما
بطن و الخمر و ال َميْسر َو الزنا و الربا و الدم و الميتة و لحم الخنزير فهم الحرام المحرم و اصل كل
حرام و هم الشر و اصل كل شر و منهم فروع الشر كله و من ذلك الفروع الحرام و استحٰللهم اياها و
ۤ
ۤ
اْلوصياء و ركوب الفواحش الزنا و السرقة و شرب الخمر و
اْلنبياء و جُحود
من فروعهم تكذيْ
المسكر و اكل مال اليتيم و اكل الربا و الخدعة و الخيانة و ركوب الحرام كلها و انتهاك المعاصي و

ايتاء ذي القربي يعني مودة ذي القربَي و ۤ
انما يأمر ّللا بالعدل و اْلحسان و ۤ
ابتغاء طاعتهم و ينهي عن
ۤ
ۤ
ۤ
الفحشاء و المنكر و البغي و هم ۤ
ۤ
اْلنبياء و هم المنهي عن مودتهم و طاعتهم
اوصياء
اْلنبياء و
اعداء
يعظكم به لعلكم تذكرون و اُخبرك اني لو ُ
قلت لك ان الفاحشة و الخمر و الميسر و الزنا
صفحه ٥0
و الميتة و الدم و لحم الخنزير هو رجل و انا اعلم ان ّللا قد حرم هذا اْلصل و حرم فرعه و نهي عنه
و جعل وْليته كمن عب َد من دون ّللاِ وثنا ً و شركا ً و من دعا الي عبادة نفسه فهو كفرعون اذ قال انا
شئت ُ
ُ
قلت رجل و هو الي جهنم و من شايَعهُ علي ذلك فانهم مثل
ربكم اْلعلي فهذا كله علي وج ٍه ان
ُ
لصدقت الحديث ،
قول ّللاِ انما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير
اقول و هذا الحديث مشتمل علي ما هو من هذا النوع و غيره مما هو صريح في كثير مما نذكره و
اهل بيته الطاهرين صلي ّللا عليه و
ذكرناه في هذا الشرح مما قد تَ ْش َمئِ ُّز منه القلوب من
اسرار محم ٍد و ِ
ِ
اْليمان َو اِْل فالواجْ علي المحِّْ الذي يدعي امامتهم و
ْف
آله و انما تش َمئِ ُّز منه القلوب من ضع ِ
ِ
ورد عليه منهم الخبر الوارد بالطريق الذي
وجوب طاعتهم و انهم اولي بالمؤمنين ِم ْن اَ ْنفُ ِس ِه ْم انه اذا َ
ب َواح ٍد اَ ْن يقبلَهُ و يعتقد مضمونه فان انكره
ورد به خبر الوضوء فعمل به َعلَي جهة الوجوب في ِكتا ٍ
دليل فعليه اَ ْن يُخالفَ هوي
لدليل
عقله
معمول عليه رده الي اهله و قال هم اَ ْعلَ ُم بما قالوا و اِ ْن اَ ْن َكرهُ ْل لِ ٍ
ٍ
ٍ
ۤ
نفس ۪ه ا ِذ الواجْ اَ ْن يعتقد انهم اعلم منه و ْليقولون ٰبارائهم و انما هو عن رسول ّللا صلي ّللا عليه و
ِ
ۤ
البصائر بسنده عن عنبسة قال ( سئل ظ ) رجل اباعبدّللاِ عليه السٰلم عن مسئل ٍة فاجابَه فيها
آله و في
رسول ّللا صلي
بشئ فهو عن
ِ
فقال الرجل اِ ْن كان كذا و كذا ما كان القول فيها فقال له مهما اجبتُكَ فيه ٍ
س في كتابه ان علي بن
ّللا عليه و آله لسنا نقول برأيِنا ِم ْن َش ْي ٍء و روي في البحار عن ُسلَيم ابن قي ٍ
الحسين عليه السٰلم قال ْلبان بن ابن ابيعياش يا اخا عبدقيس فان وضح لك امر فاقبله و اْل فاسكت
ۤ
السماء و اْلرض ه  ،و اْلحاديث بهذا المعني
تسلَم و ُر َّد علمه الي ّللاِ فانك في اوسع مما بين
مستفيضة في ذلك فاذا لمتقبل عنهم (ع) اِْل َما قبِلَهُ َع ْقلُكَ
صفحه ٥١
ْس لَكَ ُع ْذ ٌر مع دعوي التشيع
لمتقبل من رسول ّللاِ صلي ّللاُ عليه و آلِ ۪ه َو َْل ِمنَ ّللاِ سبحانه و تعالي فلَي َ
في عدم القبول اْل اَ ْن تحتَ ِم َل عَدم صح ِة ْال ُورو ِد بان ترد الخبر بضعف السَّند و بمخالفة المذهْ و
ٌ
خبر ْل ۤدائما ً فاذا ورد في كتاب الكافي مثٰلً
ب َو هذا قد يتف ُ
حديث في ال ُوضو ِء َو
بجهالة الكتا ِ
ق لك في ٍ
ً
ارضٌ اْل ان سند اْلول اصح مثٰل عملتَ باْلو ِل و ْلتتوقف في ذلك و ليس لك مرجح اْل صحة
لَهُ ُم َع ِ
السند و الحال انك ْلتُ ْد ِر ُ
ق لعقلك و اذا ورد حديث في الكافي
ك الصِّ حةَ بعقلك ليَكون ما رددتَه غير مواف ٍ
َ
ارضٌ اْل ان عقلَكَ ْليُ ْد ِر ُ
ك معناه فينبغي منك
بل عشرة
احاديث في الكافي صحيحة السَّند و لي َ
ْس لها ُم َع ِ
ً
ارض َم َع انكَ لَ ْمتدرك معناه و انما قبِلتَهُ لصح ِة سن ِد ۪ه اَ ْن تَ ْقبَ َل العشرة اْلحاديثَ
كما قبلتَ حديثا لهُ ُم َع ِ
ْ
َ
ث الوضوء الذي قبلتَ مع وجود المعارض و
الصحيحة التي ْل مانع لها اْل عدم ادرا ِككَ لها و هذا كحدي ِ
اك بل هذه العشرة اولي بالقبول لعدم المعارض و وجود المعارض في حديث الوضوء مع
اْل ْد ٰر ِ
َدم ِ
ع ِ
ً
ث واح ٍد له معارض و تدين ّللا
انك في احكام الشريعة التي ْلتعرف بعقلِك منها شيئا تثبت الحكم بحدي ٍ
به و تقول هذا حكم ّللا في حقي و حق مقلدي و تؤسس حكما ً تقول هو حكم ّللا و تجريه عليك و علي
غيرك و تنكر احاديث متكثرة لنفسك ۤ
خاصة فان قلتَ العقل ينكرها ُ
قلت ان اردتَ عقلك انت و مثلك فقل
انا ْلاعرفه و ْلتقل اضرب به عرض ۤ
الحائط او هذا من احاديث الغٰلة او المفوضة ْلن َمن يُؤمن به و
يعرفه اكثر من اَ ْن يحصي فان اردتَ معرفته فاطلبه منهم و تعلم منهم و ْلتري في نفسك انك كبير

مستغن عن التعلم كما يرونك العوام و الجهال و انت في نفسك و عند ّللا سبحانه صغير محتاج للتعلم و
ٍ
ث يؤي ُدها علي جهة اْلجمال فاذا فُصِّ َل لك ما صدقتَ
ذلك ْلنك تقر بتلك اْلحاديث و تصدق كل حدي ٍ
بمجمله انكرته و ذلك انك تسمع من اْلحاديث
صفحه ٥2
الصحيحة الواردة في ال ُكتْ المعتبرة احاديث كثيرة ْلينكر مجملها احد بل كل اح ٍد يقبلها علي سبيل
اْلجمال و تقبلها بٰل شك منك و ْل تردد و ذلك مثل قولهم عليهم السٰلم ان امرنا هو الحق و حق الحق
و هو الظاهر و باطن الظاهر و باطن الباطن و هو السر و سر السر و سر المستسر و سر مقنع
بالسر ه  ،بهذا المعني احاديث كثيرة و مثلقولهم ان حديثنا صعْ مستص َعٌْ ْليحتمله اْل ملك مقرب او
نبي مرسل او عبد امتحن ّللا قلبه لٰليمان و قولهم ان حديثنا صعْ مستصعْ و ِع ٌر و في آخر اجرد
ذكوان ثقيل مقنع ْليحتمله ملك مقرب و ْل نبي مرسل و ْل مؤمن امتحن ّللا قلبه لٰليمان قيل فمن
يحتمله قال عليه السٰلم نحن و في رواية َمن ِشئنا او مدينةٌ حصينة قيل فما المدينة الحصينة قال القلْ
الناس نبذاً فمن عرف
خش ٌن مخشوش فانبذوا الي
المجتمع و في آخر ان حديثنا صعْ مستصعْ ِ
ِ
فزيدوهُ و َم ْن انكر فامسكوا ْليحتمله اْل ٰثلث ملك مقرب او نبي مرسل او عبد مؤمن امتحن ّللا قلبه
۪
لٰليمان و في حديث آخر في معاني اْلخبار عن ابيعبدّللا عليه السٰلم انه قال حديث تدريه خير من
الف ترويه و ْليكون الرجل منكم فقيها ً حتي يعرف معاريض كٰلمنا و ان الكلمة من كٰلمنا لتنصرف
ۤ
البصائر عن ابيجعفر او عن ابيعبدّللا عليهما السٰلم
علي سبعين وجها ً لنا من جميعها المخرج و في
ث ات ٰيكم به احد فانكم ْلتدرون لعله من الحق فتكذبوا ّللاَ فوق عرشه و فيه
قال ْلتك ِّذبوا بحدي ٍ
عن ابيالحسن عليه السٰلم انه كتْ اليه في رسالته و ْلتقل لما بلغك عنا او نُ ِسْ الينا هذا باطل و ان
ُ
كنتَ
تعرف خٰلفه فانك ْلتدري لِ َم قلنا و علي ايِّ وج ٍه و صف ٍة ه  ،و فيه عن ابيجعفر عليه السٰلم قال
ي اورعهم و افقَهُهُ ْم و اكتمهم لحديثنا و ان اسوءهم عندي حاْلً
سمعته يقول اَما وّللاِ ان احَّْ اصحابي الَ َّ
َ
الحديث ينسْ
و امقتهم الي الذي اذا سمع
صفحه ٥3
الينا و يُرْ َوي عنا فلميعقله و لميقبله قلبه اشمأز منه و جحده و كفر بمن دانَ به و هو ْليدري لعل
الحديث من عندنا خرج و الينا اسند فيكون بذلك خارجا ً ِمن وْليتنا و فيهعن سفيان بن السمط قال قلتُ
َ
ْلبيعبدّللا عليه السٰلم ُج ِع ُ
لت فداك ان الرجل ليأتينا من قِبَلِك فيخبرنا عنك باْلمر العظيم فتضيق بذلك
صدورنا حتي نكذبَهُ قال فقال ابوعبدّللا عليه السٰلم اليس عني يحدثكم قال ُ
قلت بلَي قال فيقول لليل انه
ُ
فقلت له ْل قال فقال ر َّدهُ الينا فانك ان ك َّذبتَ فانما تك ِّذبُنا و فيه عن المفضل بن
نهار و النهار انه ليل قال
ۤ
ُ
عمر قال ُ
قلت ْلبيعبدّللا عليه السٰلم باي شئ َعلِمت الرسل انها ُر ُس ٌل قال قد كشف لها عن الغطاء قال
ُ
ٌ
مؤمن قال بالتسليم هللِ في كل ما ورد عليه ه  ،و
شئ َعلِم المؤمن اَنه
قلت ْلبيعبدّللا عليه السٰلم باي ٍ
تفصيلها و ما معناهُ اْل انه يرد عنهم الحديث الذي
اْلحاديث بهذا المعني كثيرة جداً و انت تقبَلُها و تنكر ۪
ْليدرك العقل معناه فيقبله المؤمن بالتسليم و يرده َمن ليس بمؤمن و ليس معني المقبول هو ما يدركه
حديث كافر و دهري ْلن الحكمة ۤ
َ
العقل َّ
ضالة المؤمن حيثما وجدها
فان ما يدركه العقل يقبله و ان كان
ٍ
اخَ َذها و انما المراد به ما يقبله من باب التسليم لهم و الرد اليهم باعتقا ِد انه ليس كلما قالوه تدركه عقولنا
و ان لميجْ علينا اعتقاده اذا خالف ظاهر اْلعتقاد و ليس لك ان تقول هذا الذي نرده مخالف لظاهر
اْلعتقاد ْلن الذي نرده موافق في اْلجمال كما تعتقده و يخالف تفصيلك ْلنك تفصل علي ما يخالف
اْلجمالي الذي تعتقده مثٰلً قالوا عليهم السٰلم اجعلوا لنا َربا ً نَ ُؤب اليه و قولوا فينا ما شئتم و

لنتبلغوا الحديث  ،و معناه في كل ما تنسْ اليهم اي اجعل لهم ربا ً يرجعون اليه في كل ما تنسبون الينا
ْل مطلقا ً يعني ليس المراد اجعلوا لنا ربا ً نرجع اليه في العلم بمعني ْلنعلم اْل به اْل انا نقدر بدونه و
نسمع بدونه و هكذا بل المراد
صفحه ٥4
انا ْلنعلم شيئا ً حتي في ٰاْل ِن الثاني مما علمنا اْل به و ْلنقدر علي شئ اْل به و ْلنحكم علي شئ اْل به
و ْلنريد شيئا ً اْل به و ْلنترك شيئا ً اْل به و ْليكون لنا من اْلمر شئ في قليل و ْل كثير ْل في الدين و
ْل في الدنيا و ْل في ٰاْلخرة اْل به و هذا معني اجعلوا لَنا ربا ً نَ ُؤب اليه و قولوا فينا ما شئتم و
جار
لنتبلغوا الحديث  ،فتفهم و تدبر في هذه الكلمات و ما قبلها من كل هذا الشرح و ما يأتي منه فانه ٍ
علي هذا النحو و هو تفصيل كثير مما سمعتموه مجمٰلً فان هذا من المستصعْ الذي ْليحتمله اْل ملك
ي في
مقرب اوْ نبي مرسل او عبد مؤمن امتحن ّللا قلبه لٰليمان و شرح صدره لٰلسٰلم و هذا الذي عل َّ
النصيحة و كل ميسر لما خلق لهُ و كل عامل بعمله و ّللا يهدي من ۤ
يشاء الي صراط مستقيم فقوله عليه
السٰلم و آثاركم في ٰاْلثار يراد منه علومهم و اعمالهم و ما اقاموه عن امر ّللا من كل ما اشرنا اليه فيما
ثار افديها من كل َش ٍئ حتي من عدم قبول المكلفين لها و
يعز عل َّ
ي افدي آثاركم في ٰاْلثار اي ما بين ٰاْل ِ
ۤ
الدثور و اْلضمحٰلل و ان كان في نفس اْلمر ْل دثور
اْلقتداء بها و اْلخذ بها و السلوك مسلكها و من
ِ
يعتريها و ْل اضمحٰلل لها فان ّللا سبحانه هو الحافظ لها و كيف ْلتقبل ايضا ً و ّللا عز و جل جعل
ح ٰيوة الخلق و رزقهم و معاشهم و ۤ
بقاءهم بها بل بها يمطرون و بها يرحمون و بها يدخل الجنة من قبلها
و يدخل النار َم ْن َر َّدها مع ان كل شئ يقبلها فهل تري اَحداً يكره ۤ
بقاءه و حياته و رزقه و دفع المكاره
ٍ
عنه و ما اشبه ذلك و كل ذلك مما ذكرنا لك و انما يردها الحاسدون المتكبرون علي نحو ما سبق و
اما علي معني الظرفية ف َك ُ
ون آثارهم في ٰاْلثار ظاهر علي نحو ما تقدم من انه ْليكون حق في ايدي
جميع المكلفين اْل ما كان عنهم و ْل باطل اْل ما لميكن عنهم روي المفيد في المجالس بسنده عن محمد
بن مسلم عن ابيجعفر عليه السٰلم قال
صفحه ٥٥
الناس
الناس حق و ْل صوابٌ اْل شئ اخذوه منا اهل البيت و ْل اح ٌد من
اَما انه ليس عند اح ٍد من
ِ
ِ
ۤ
القضاء و بابُه و اوله و ُسنَّتُه اميرالمؤمنين علي بن ابيطالْ
عدل اْل و مفتاح ذلك
يقضي بحق و ْل
ٍ
عليه السٰلم فاذا اشتبهت عليهم اْلمور كان الخطأ من قِبَلهم اذا اخطأوا و الصواب من قِبَ ِل علي ابن
ُ
سمعت جعفر بن محمد عليهما
ْ اذا اَصابُوا و فيه بسنده عن يحيي بن عبدّللا بن الحسن قال
ابيطال ٍ
ً
رسول ّللا صلي ّللا
السٰلم يقول و عنده ناس من اهل الكوفة عجبا للناس يقولون اخذوا علمهم كله عن
ِ
ُ
ُ
اهل البَيْت لمنأخذ علمه و لمنقت ِد به و ُ
نحن اهله و ذريته في
عليه و آله فعملوا به و اهتدوا و يَروْ ن انا َ
َ
اس العل ُم افتراهم علموا و اهتدَوْ ا و ج ِهلنا و ضللنا ان هذا
منازلِنا انزل الوحي و من عن ِدنا خرج الي الن ِ
ً
مقام من
محال ه  ،ا َّما ْلنهم عليهم السٰلم كما كانوا اسبَابا في اْلسباب اي اسباب اْلسباب في كل ٍ
ت ٰباثارهم في ۤ
ثار َمن سواهم قد تقو َم ْ
موادِّها و هيئاتها و
مراتْ وجودات الجواهر كذلك آثارهم اسبابا ً ْٰل ِ
شئ
اما ْلنهم ُم َعلمون
ٍ
بتعليم كل ٍي فلميبق كلي في الخلق و ْل جزئي اْل اَوقَفوا كل من له اهلية ال َع َمل في ٍ
ۤ
اْلشياء مما يتصور في حق اح ٍد من الخلق عليه اِ َّما بقوْ ل َو اِما ب َع َم ٍل و اما ْلنهم هادون بهداية ّللا و
من
اما بمعني التوفيق َّ
فان ّللاَ سبحانه بهم حبْ الي شيعتهم اْليمان و زينه في قلوبهم اذ الحْ من ّللا عز و
ۤ
ۤ
ۤ
جل و التحبيْ بهم و التزيين انما هو اظهار آثار جمالهم عَلي ما شاء كما شاء لمن شاء هذا في آثار
آثار الخبيثين الخبيثات فعلي نحو ما اشرنا
الطيبين الطيبات ظاهر و اما كون آثارهم عليهم السٰلم في ِ

اليه فيما سبق من ۤ
نظائرها ْلنهم بما آت ٰيهم ّللا من فضله سبقوا اهل الخيرات فيما عملوا من اْلعمال
الصالحات فعملوا اعمالهم الصالحة بتعليمهم و هدايتهم و اتباعا ً لهم و ۤ
اقتفا ًء ْٰلثارهم بل هم ال ُمنَاة
المقدرون لكل َش ٍئ منهم الموردون لهم حوض هدايتهم و وْليتهم
صفحه ٥٦
الذ ۤائ ُدون لهم عن ورود حياض ۤ
اعدائهم الشياطين الداعين الي النار و سبقوا اهل الشرور فيما عملوا
من اْلعمال الطالحة الخبيثة فعملوا اْلعمال الطيبة الصالحة تعليما ً لهم ليقتدوا بهم فخالفوهم استكباراً
عن امرهم و استنكافا ً عن اتباعهم فهم عليهم السٰلم ال ُمناةُ المقدرون لكل شئ منهم ۤ
الذائدون لهم عن
ۤ
اْلقتداء بهم اذ ليس
ورود حوضهم باعراضهم ْلن حوضهم ْلير ُده اح ٌد اْل بطاعتهم و امتثال امرهم و
له طريق اْل ٰذلكَ و ذلك لما قال تعالي لهم لعنهم ّللا في قوله تعالي و جعلنا بينهم و بين القري التي
باركنا فيها قري ظاهرةً و قدرنا فيها السير قال تعالي لهم لعنهم ّللا سيروا فيها ليالي َو اياما ً آمنين
فقالوا ربنا با ِعد بين اسفارنا يعني اجعل لنا طريقا ً اليك و الي رضاك غيرهم لنصل اليك بدونهم و بغير
واسطتهم فاخبر ّللا عنهم فقال و ظلموا انفسهم اي ارادوا من انفسهم ما ْليمكن في حقها او ظلموا
ۤ
وسائطهم عليهم السٰلم الي كل خير بارادة تأخيرهم عن مراتبهم التي رتبهم ّللا فيها فان ّللا سبحانه
بفضله عليهم جعلهم الدعاة اليه و الي رضوانه و لميجعل ْلح ٍد ِمن خلقه طريقا ً الي شئ من الخير اْل
بواسطتهم فحاولوا تأخيرهم عن مرتبة الوساطة ۤ
العامة و البابية المطلقة فظلموهم بدعواهم مراتبهم او
ۤ
اْلقتداء بهم
ظلموا انفسهم بارادتهم منها ما ْليمكن في حقها اْل بالوساطة المخصوصة فكان تركهم
مستلزما ً لضٰللتهم ْلن َمن ترك ال ِهدَاية ركْ الضٰللة اذ ْل واسطة بينهما و مستلزما ً لكون اْلئمة صلي
ِ
ۤ
ق الضٰللة
طري
لهم
موردين
و
طريقها
عن
باعراضهم
الهداية
طريق
عن
لهم
ئدين
ذا
عليهم
ّللا
َ
باستحبابهم لها و ميلِهم اليها و ذلك كله باذن ّللا تعالي اما اْلستلزام اْلول فظاهر و اما اْلستلزام الثاني
قضائه و قد جعلهم عليهم صلوات ّللا اجمعين ۤ
ۤ
اولياء
فلما ثبت انه ْليكون شئ اْل باذن ّللا و قدره و
ۤ
قضائه فهم بامره يعملون و هذا هو
امره و قدره و
صفحه ٥٧
آبائه الطاهرين صلوة ّللا و سٰلمه في ۤ
المراد من كٰلم الحجة عليه و علي ۤ
دعاء شهر رجْ المشهور
الذي مر اْلستشهاد به مراراً كثيرةً حيث يقول اعضاد و اشهاد و ُمناةٌ و اذواد و حفظة و رُواد و قد
تقدم بعض بيان هذه الكلمات فقوله ُمناة جمع ماني اي مقدرون و اذواد جمع ۤذائد اي يذو ُدون َم ْن ۤ
شاؤا
شاؤا الي ما ۤ
بامر ّللا و اذنه عما ۤ
شاؤا و قد تقدم ذكر حديث ابيالطفيل عامر بن واثلة قال ُ
قلت يا
اميرالمؤمنين اخبرني عن حوض النبي صلي ّللا عليه و آله في الدنيا ام في ٰاْلخرة قال بل في ال ُّدنيا
اعدائي و في رواية و ْلُور َدنَّهُ ۤ
اوليائي و ليصرفن عنه ۤ
الذائد عليه قال انا بيدي فليردنه ۤ
قلت فمن ۤ
ُ
اوليائي
ۤ
و ْلَصْ رفَ َّن عنه ۤ
اْلشياء اَوْ تنكرها فانا ْلنريد
اعدائي الحديث  ،و اوصيك وصية ناصح اَ َّْلتستغرب هذه
ِ
بذلكَ انهم عليهم السٰلم فاعلون او خالقون او رازقون بل نقول ّللا سبحانه هو الخالق و الرازق و هو
الفاعل لما ۤ
يشاء وحده عز و جل لمنجعل له شريكا ً في شئ اْل انا نقول انه سبحانه ْليفعل شيئا ً بِذاته
لتكرمه و تنزهه عن المباشرة و انما يفعل ما ۤ
تشريك بل هو الفاعل
يشاء بفعله و بمفعوله من غير
ٍ
وح َدهُ اما فعلُه للشئ بفعله فهو انه اذا اراد شيئا ً كان ما اراد كما اراد من غير حرك ٍة و ْل َميْل و ْل
ث و ْل تفكر و ْل َروية و ليس معه شئ يفعل به ما يفعل ۤ
زائ ٌد علي فعلِ ۪ه لما فعل اذ ليس شئ غير
انبعا ٍ
ِ
ٍ
ذاته المقدسة و فعله و مفعوله فٰل شئ يصح عليه اطٰلق الشيئية اْل ذاته ثم فعله شئ بشيئية ذاتِه اي ان
فعلَهُ انما هو شئ بذاته تعالي و مفعوله انما هو شئ بفعلِ ۪ه و اما مفعوله فهو تعالي يفعل بما ۤ
شاء من
ِ

مفعوْلتِه ما ۤ
شاء ِمن صنعه مثٰلً اذا اراد ان ينبت الحنطة خلق لها اْلرض بفعله او شئ من مفعوله و
خلق ۤ
الماء كذلك و خلق زيداً مثٰلً يزرعها و خلق لزيد جميع ما يتوقف عليه عمله من القوي و العلوم
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و تسليطه علي البذر و ۤ
الماء و اْلرض فاذا القي البذر في اْلرض و سقاه كما علمه ّللا و الهمه انبت
اْلشياء التي هي مفعوْلته ما ۤ
ۤ
شاء من صنعه فقال تعالي افرأيتم ما تحرثون َءانتم
ّللا سبحانه بهذه
تزرعونه ام نحن الزارعون و ّللا سبحانه هو الزارع وحده من غير تشريك مع غيره و كذلك ما خلق
في اْلرحام كما روي انه خلق ملكين خٰلقين يقتحمان الي البطن من فم امه فهما يقدرانه كما امرهما و
كذلك ۤ
ميكائل جعله موكٰلً باْلرزاق و هو تعالي وحده هو الرزاق ذو القوة المتين و كذلك ملك الموت
جعله موكٰلً علي قبض اْلرواح قال تعالي قل يتوفيكم ملك الموت الذي ُو ِّك َل بكم مع انه تعالي قال ّللا
يتوفي اْلنفس حين موتها و اذا قلنا هو الفاعل سبحانه نريد انه يفعل بفعله ْل بذاته ْلن كل فاعل ْليفعل
اْل بفعله و مرادنا بفعله الذي يفعل به ما ۤ
شاء هو فعله و مفعوله فان مفعوله يفعل به كما يفعل بفعله ْل
فرق بينهما اْل بشيئين احدهما ان فعله احدثَهُ بنفسه و مفعوله احدثه بفعله و ثانيهما ان فعله يفعل به كل
عام و كلي و غير متنا ٍه في تعلقاته و ْل او َل له في اْلمكان و مفعوله ۤ
ما سواه تعالي فهو ۤ
خاص و جزئي
الفعل ْل مطلقا ً فانه ايضا ً غير متنا ٍه بالنسبة الي نفسه و لَهُ اول في
و متنا ٍه في تعلقاتِ ۪ه بالنسبة الي
ِ
اْلمكان فان اوله الفعل الذي به كان و هذا المقام من غامض اْلسرار و سر اْلقدار فان اتي له ذكر فيما
ُ
فتحت بابه الذي مافتح قبلي و مرادنا ان هذه اْلشي ۤاء من الفاعلين و المفعوْلت و اْلفعال كلها ۤقائمة
بعد
في وجوداتها و في كل ما يصدر عنها و تفعله بفعله تعالي قيام صدور يعني كقيام الكٰلم بالنسبة الي
ۤ
الهواء فلو
نفَس المتكلم و شفتيه َو اضراسه و لهاته و حلقه و حركته فيها مع قيامه بالنسبة الي
صح عنهم عليهم السٰلم انهم قالوا انا نفعل شيئا ً من ذلك فليس فيه اشكال كما سمعتَ قوله تعالي في حق
عيسي عليه السٰلم و اذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني
صفحه ٥٩
و ْليلزم منه غلو و ْل جبر و ْل تفويض و ْل شئ ينافي الحق بوج ٍه َما ْلنه اذا ورد شئ من ذلك
ٌ
فمرادنا منه ما ذكرنا اوْلً و هو كمال العبودية و اْلدلة من الكتاب و السنة جارية علي ذلك متواردة فيه
و انما نتوقف في صحة ورود ذلك عنهم و انت اذا عرفتَ هذه الجملة و امثالها ْلترد عليك شبهة قط ،
ۤ
العلماء بنفي كثير من هذا و حكمه بكفر َمن اتَي بشئ منه و لو بلفظة و ان لميعرف
و اما كٰلم بعض
ً
المراد منها و تصحيح بعضهم لبعض الوجوه فليس اْلمر الواقعي كما قال النافي معمما و ْل كما قال
المصحح مخصِّصا ً َّ
ْلن الصراط المستقيم ادق مما ذهبا اليه و انا انقل لك بعض عباراتهم و بعض ما
ُ
كتبت عليها ليتبينَ لك اذا عرفتَ ان اْلستقامة في الدين في غير ما ذكروا و ان كان في بعض ما ذكروا
ۤ
ُ
احببت ايراد بعض كٰلمهم لما في نفسي مما
للضعفا ِء و قد ذكرنا سابقا ً شيئا ً في ذلك و هنا
حق اوْ حق
ً
اسمع من الجهال لعل ناظرا في ذلك يذكر او يخشي قال الشيخ عبدّللا ابن نورّللاِ البحراني في كتابه
عوالمالعلوم و هو من تَٰلمذة محمدباقر المجلسي و كل كٰل ِمه او جله من البحار قال بعد نقله ْلعتقاد
الصدوق (ره) و نقل كٰلم المفيد (ره) عليه قال تتميم و تحقيق اعلم ان الغلو في النبي و اْلئمة عليه و
ۤ
شركاء هلل تعالي في المعبودية او في الخلق او في
بالقول بالُو ِهيتهم او بكونهم
عليهم السٰلم انما يكون
ِ
الرزق او ان ّللا تعالي اتحد بهم اَوْ انهم يَعْلمون الغيْ بغير وحي او بالقول في اْلئمة عليهم السٰلم انهم
كانوا ۤ
تغني عن جميع الطاعات و
انبيا َء او القول بتناسخ اَرواح بعضهم الي بعض او القول بان معرفتهم ۪

بترك ال َمعاصي و القول بكل منها الحاد و كفر و خروج عن الدين كما دلت عليه اْلدلة
ْل تكليف معها
ِ
العقلية و ٰاْليات و اْلخبار السالفة و غيرها و قد
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علمتَ ان اْلئمة عليهم السٰلم تَبرؤا منهم َو حكموا بكفرهم و امروا بقَ ْتلِهم و ان قَ َر َع سم َعك شئ من
اْلخبار الموهمة ل َش ٍئ من ذلك فهي اما ُمأ َّولة او هي من مفتريات الغٰلةو ٰلكن افرط بعض المتكلمين و
المحدثين في الغلو لقصورهم عن معرفة اْلئمة عليهم السٰلم و عجزهم عن ادراك ۤ
غرائْ احوالهم و
ت الثقات لنقلِه ْم بعض ۤ
ۤ
غرائْ المعجزات حتي قال
عجائْ شؤنهم فقدحوا في كثير من روايا ِ
الغلو نفي ال َّسهْو عنهم او القول بانهم يعلمون ما كان و َما يكون و غير ذلك مع انه قد
بعضهم من
ِّ
اخبار كثيرة ْلتقولوا فينا ربا ً و قولوا فينا ما شئتم و لنتبلغوا و َورد ان امرنا صعْ مستصعٌْ
ور َد في
ٍ
ْليحتمله اْل مل ٌ
ك مقرب او نبي مرسل او عبد مؤمن امتحن ّللا قلبه لٰليمان و وردلو علم ابوذر ما في
ُبادر برد ما ورد عنهم من
قلْ سلمن لقتله و غير ذلك مما مر و سيأتي فٰل بد للمؤمن المتدين اَْلي َ
ۤ
فضائِلهم و معجزاتهم و معالي امورهم اْل اذا ثبت خٰلفه بضرورة الدين بقواطع البراهين او ٰ
باْليات
المحكمة او باْلخبار المتواترة كما مر في باب التسليم و غيره ،
معان بعضُها منفي عنهم عليهم السٰلم و بعضها مثبَ ٌ
ت و اْلول التفويض في
و اما التفويض فيطلق علي
ٍ
ۤ
امر الخلق فهم
الخلق و
ض اليهم َ
اْلماتة و اْلحياء فان قوما ً قالوا ان ّللا خلقهم و فو َ
الرزق و الربوبية و ِ
ِ
يخلقون و يرزقون و يميتون و يحيُون و هذا الكٰلم يحتمل وجهين احدهما ان يقال انهم يفعلون جميع
ذلكَ بقدرتهم و ارادتهم و هم الفاعلون حقيقة و هذا كفر صريح دلت علي استحالته اْلدلة العقلية و
كفر َمن قال به و ثانيهما ان ّللا تعالي يفعل ذلك مقارنا ً ْلرادتهم كشق
النقلية و ْليستريُْ عاقل في ِ
القمر و ۤ
ت فان جميع ذلك انما يحصل بقدرته
احياء الموتَي و قلْ العصي حيةً و غير ذلك من المعجزا ِ
تعالي مقارنا ً ْلرادتهم لظهور صدقهم فٰليأبي العقل من ان يكون ّللا تعالي خلقهم و اكملهم
صفحه ٦١
مقارنا ً ْلرادتهم و مشيتهم هذا و ْ
ان كان العقل
و الهمهم ما يصلح في نظام العالم ثم خلق كل َش ٍئ
ِ
ْليعارضه كفاحا ً لكن اْلخبار السالفة تمنع من القول به فيما عدا المعجزات ظاهراً بل صراحا ً مع ان
القول به قو ٌل بما ْليعلم اذ لميرد ذلك في اْلخبار المعتبرة فيما نعلم و ما ورد من اْلخبار الدالة علي
ٰذلك كخطبة البيان و امثالها فلميوجد اْل في كتْ الغٰلة و اشباههم مع انه يحتمل ان يكون المراد كونهم
ِعلَٰلً ۤ
طاعين في اْلرض و السموات و يُطيعهم باذن
ت و انه تعالي جعلهم ُم ۪
غائية ْليجاد جميع المكونا ِ
ْليشاؤن اْل ان ۤ
ۤ
ّللاِ تعالي كل شئ حتي الجمادات و انهم اذا ۤ
يشاء ّللا
شاؤا امراً ْليَرد ّللاُ مشيتهم و ٰلكنهم
المٰلئكة و الروح بكل امر اليهم و انه ْلينزل ملك الي الس ۤ
ۤ
ْلمر اْل بدأَ
ماء
و اما ان اْلخبار في نزول
ٍ
ٍ
بهم فليس ذلك لمدخليتهم في ذلك و ْل لٰلستشارة بهم بل له الخلق و اْلمر تعالي شأنه و ليس ذلك اْل
لتشريفهم و اكرامهم و اظهار رفعة مقامهم ،
الثاني التفويض في امر الدين و هذا ايضا ً يحتمل وجهين احدهما ان يكون ّللا تعالي فوض الي النبي
شاؤا و يحرموا ما ۤ
(ص) و اْلئمة (ع) عموما ً ان ي ُِحلوا ما ۤ
شاؤا من غير وحي و الهام او يغيروا ما
اوحي اليهم ٰب ۤ
ارائهم و هذا باطل ْليقول به عاقل فان النبي صلي ّللا عليه و آله كان ينتظر الوحي اياما ً
كثيرة لجواب ۤ
سائل و ْليجيْ من عنده و قد قال تعالي و ماينطق عن الهوي ان هو اْل وحي ي ٰ
ُوحي  ،و
ُ
بحيث لميكن يختار من اْلمور شيئا ً اْل ما يوافق الحق و الصواب
ثانيهما انه تعالي لما اكمل نبيه (ص)
ب فوض اليه تعيين بعض اْلمور كالزيادة في الصلوة و
و ْليحل بباله مايخالف مشيته تعالي في كل با ٍ

تعيين النوافل في الصلوة و الصوم و طعمة الجد و غير ذلك مما مضي و سيأتي اظهاراً لشرفه و
كرامته عنده و لميكن اصل التعيين اْل بالوحي و لميكن اْلختيار اْل باْللهام
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ثم كان يؤكد ما اختاره (ص) بالوحي و ْل فساد في ذلك عقٰلً و قد دلت النصوص المستفيضة عليه
ۤ
فضائل نبينا (ص) و لعله رحمه ّللا ايضا ً انما نفي المعني اْلول
فيما تقدم في هذا الباب و في ابواب
حيث قال في الفقيه و قد فوض ّللا عز و جل الي نبيه (ص) امر دينه و لميفوض اليه تعدي حدوده و
ايضا ً هو (ره) قد روي كثيراً من اخبار التفويض في كتبه و لميتعرض لتأويلها ،
الثالث تفويض امور الخلق من سياستهم و تأديبهم و تكميلهم و تعليمهم و امر الخلق باطاعتهم فيما
احبوا و كرهوا و فيما علموا جهة المصلحة فيه ( و ما لميعلموا ظ ) و هذا حق لقوله تعالي و ما آت ٰيكم
الرسول فخذوه و ما نه ٰيكم عنه فانتهوا و غير ذلك من ٰاْليات و اْلخبار و عليه يحمل قولهم نحن
الناس الرجوع فيها الينا و بهذا الوجه
المحلِّلون حٰلله و المحرمون حرامه اي بيانهما علينا و يجْ علي
ِ
َورد خبر ابياسحق و الميثمي ،
الرابع تفويض بيان العلوم و اْلحكام بما ارا ُدوا و رأوا المصلحة فيها بسبْ اختٰلف عقولهم او بسبْ
التقية فيفتون بعض الناس بالواقع من اْلحكام و بعضهم بالتقية و يبينون تفسير ٰاْليات و تأويلها و بيان
المعارف بحسْ ما يحتمل عقل كل عاقل و لهم ان يبينوا و لهم ان يسكتوا كما ورد في اخبار كثيرة
عليكم المسئلة و ليس علينا الجواب كل ذلك بحسْ ما يُريهم ّللا من مصالح الوقت كما ور َد في خبر
ابناشيم و غيره و هو احد معاني خبر محمد بن سنان في تأويل قوله تعالي لتحكم بين الناس بما ار ٰيك
ۤ
ۤ
ّللا و لعل تخصيصه بالنبي (ص) و اْلئمة (ع) لعدم تيسر هذه التوسعة ۤ
اْلوصياء (ع)
اْلنبياء و
لسائر
بل كانوا مكلفين بعدم التقية في بعض الموارد و ان اصابهم الضرر و التفويض بهذا المعني ايضا ً حق
ثابت باْلخبار المستفيضة ،
الخامس اْلختيار في ان يحكموا بظاهر الشريعة او بِعل ِمهم و بما يلهمهم
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من الواقع و مخ الحق في كل واقع ٍة و هذا اظهر محامل خبر ابنسنان و عليه ايضا ً دلت اْلخبار ،
ۤ
العطاء فان ّللا تعالي خلق لهم اْلرض و ما فيها و جعل لهم اْلنفال و الخمس و
السادس التفويض في
ۤ
ۤ
الصفايا و غيرها فلهم ان يعطوا من شاؤا و يمنعوا من شاؤا كما مر في خبر الثمالي و سيأتي في
مواضعه فاذا احطتَ ُخبرا بما ذكرنا من معاني التفويض سهل عليك فهم اْلخبار الواردة فيه و قد
عرفتَ ضعف قول َمن نفي التفويض مطلقا ً و لما لميحط بمعانيه و ّللا يهدي من ۤ
صراط
يشاء الي
ٍ
كتبت عليه كٰلما ً قليٰلً علي قدر هامشة الكتاب مجمٰلً
ُ
ُ
كتبت عليه فقد
مستقيم انتهي كٰلمه  ،و اما ما
ً
يجمع لك ان فهمته طرق الحق في اقوال الفريقين من الغٰلة و المفوضة ْلن كثيرا ممن يقال فيه بالغلو
ت
و هو في الواقع مقصر في شأنهم عليهم السٰلم و اما التفويض فاْلخبار فيه كثيرة جداً بين نفي و اثبا ٍ
ۤ
بطور غير ما ذكره رحمه
الخٰلئق عرفتَ التخلص
و انت اذا عرفتَ اْلمر الواقع من فعل الخالق و من
ٍ
ۤ
تزن به العلماء واحد ْليتعدد و
ّللا ْلنه نقل اْلقوال و قدر فيها بميزانه و كل اح ٍد كذلك ْلن العيار الذي ِ
ُ
فكتبت هكذا  :الحق اْلَولي بالقبول
انما يتعدد بحسْ افهامهم و لو خلص الحق لميخف علي ذي ِحج ًي
ۤ
ۤ
ً
اْلشياء ْليستغني عن مدد ّللا تعالي في وجودها و بقائها و في جميع احوالها فاعلة او
هو ان جميع
ً
ً
ً
ُ
ً
مفعولةً ذاتا ً او صفة جوهرا او عرضا فٰليكون شئ اْل باهللِ و ْليح ِدث شئ شيئا اْل باهلل و مع هذا كله
فالعباد مستقِلون بافعالهم لميفعلوها مع ّللاِ و ْليستغنون في شئ من افعالهم عنه تعالي فلميفعلوا شيئا ً

بدون ّللا تعالي ْل فرق في شئ من هذا كله بين محمد و آله صلي ّللا عليه و آله و ْل بين غيرهم افهمتَ
ۤ
اْلشياء فقد كنتَ علي الحق فٰلتكون غاليا ً اذ ْلتري ْلح ٍد فعٰلً بدون ّللا
هذا ام ْل فان فهمتَ جميع هذه
و ْل مشركا ً اذ ْلتري انهم
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فاعلون مع ّللاِ و ْل كافراً كذلك اذ ْلتري انهم فاعلون بدون ّللا و ْل مفوضا ً اذ ْلتري انهم بنعم ّللا
ذكرت لَك فان س َّ
ُ
كت فربما تنجو و
فاعلون علي اْلستقٰلل كما يفعل الوكيل عن موكله و ان لمتفهم ما
مقتصراً
مختصراً
ُ
اْل فٰل بد ان تقول باحد هذه اْلمور المهلكة اذا فارقتَ ما حد ُ
كتبت
دت لَك  ،انتهي ما
ِ
ِ
لضيق الهامشة و اعلم ان جميع اْلمور من هذه و امثالها ْلتستقيم منها شئ علي شئ من الحق اْل اذا
دت لك بقي فيما ذكر رحمه ّللا ۤ
كان مبنيا ً علي هذه الحدود التي حد ُ
اشياء ربما ْلتبني علي هذه الحدود
ۤ
في ظاهر القول و هي قوله في الغلو ان منه القول بانهم عليهم السٰلم كانوا انبياء  ،و هذا حق من جهة
التسمية و دعوي الوحي اليهم علي جهة التأسيس بغير واسط ٍة من البشر و من كون محمد صلي ّللا
عليه و آله غير خاتم النبوة و في كل ذلك ارتفاع ْليخفي ،
و اما القول بتناسخ ارواح بعضهم فهذا معني ليس فيه ارتفاع ليكون من الغلو اْل علي ارادة قدم نفوسهم
و ذلك شئ آخر نعم القول بالتناسخ في نفسه و ان كان باطٰلً ْليوجْ الكفر لكونه غلواً و ْليكون باطٰلً
لذلك و انما كان باطٰلً موجبا ً للكفر ْلن من قال به يريد به قدم النفوس و انتقالها من جسم الي جسم و
انه ْل جنة و ْل نار و ْل معاد فمن هذا كان باطٰلً و القول به كفراً ،
ق فان ِم َّمن قال بذلك
و اما القول بان معرفتهم تغني عن جميع الطاعات فكذلك ليس من الغلو
ٍ
بقول مطل ٍ
ۤ
يريد به ان الدين الذي اراده ّللا من خلقه هو معرفة الرجال و اْلعمال انما هي اسماء الرجال و لهذا
ۤ
يقول به في ۤ
الفحشاء فٰلن عدوهم فاذا عرفه اتي بما امره ّللا و ان زَ نَي و يقول ان
اعدائهم و يري ان
معني صلوا اي توالوا اْلمام عليه السٰلم ْل ذات اْلركان فاذا توالي كفاه ذلك و ان لميصل و ان معني
ۤ
فهؤْلء ليسوا من الغٰلة و ان حكم عليهم بالكفر
ْلتزنوا اي ْلتتوالوا فٰلنا ً فاذا تبرأ منه كفاه و ان زني
من جهة انكارهم
صفحه ٦٥
لضروريات الدين نعم لو ان شخصا ً رأي بان معرفة اْلمام عليه السٰلم تغني عن العمل ْلنه عليه
السٰلم هو المعبود و معني عبادته معرفته كان غاليا ً ،
و اما قوله في الرد علي المقصرين فيهم عليهم السٰلم حتي قال بعضهم من الغلو نفي السهو عنهم او
القول بانهم يعلمون ما كان و ما يكون الخ  ،فليس بصحيح علي عمومه اما في نفي السهو عنهم فان
اُريد انهم ْليسهون بتأييد ّللا و تسديده و عصمته لهم فهو حسن و ان اريد به ان ذلك من انفسهم فهو
باطل و كذلك في العلم و ما ورد من اْلخبار التي يشير اليها فالمراد منها هذا فان المخلوق ْليستغني
غال
عن الخالق سبحانه طرفة عين في كل شئ فمن لميٰلحظ هذا المعني فيهم في جميع احوالهم فهو ٍ
ملعون ،
ً
مقارنا ْلرادتهم كشق القمر الخ  ،فهذا و ان
و اما قوله في التفويض و ثانيهما ان ّللا تعالي يفعل ذلكَ
ِ
ْ
كان في معني التفويض في الجملة يمكن قبوله علي وج ٍه لكنه كٰلم ليس بصحيح ْلن قوله يفعل ذلك
ض اليهم
مقارنا ً ْل معني له في التفويض و ْل في نفس اْلمر اما في التفويض فيراد منه انه تعالي فو َ
شيئا ً اي اوصل و انهي و اما انه يفعل مقارنا ً فاي معني للتفويض في هذا و اما نفس اْلمر فٰل معني
للمقارنة بافعاله تعالي فانه تعالي اذا جعل شيئا ً سببا ً لشئ ليس المراد انه يفعل ذلك الشئ مقارنا ً لذلك

السبْ ْلن المقارن ْل سببيةَ لَهُ بوج ٍه ما و انما المراد انه تعالي يفعل ذلك الشئ بذلك السبْ كأ َ ْن يكون
سببا ً ۤ
ماديا ً او سببا ً صوريا ً كالمشخصات الستة و ما يلزمها و يلحق بهَا و قوله و ان كان العقل
ْليعارضه كفاحا ً الخ  ،فان اْلخبار السابقة انما تمنع منه اذا اريد منه علي النحو الذي ذكر و لو اري َد به
ما اشرنا اليه سابقا ً كانت اْلخبار السابقة و الٰلحقة ۤدالة عليه و داعية اليه و ذلك ْلن ّللا سبحانه خلقهم
علي هيئة مشيته و صورة ارادته و اودعهم اسمه اْلكبر الذي هو سر سلطنتِه في
صفحه ٦٦
ۤ
اْلشياء الميثاق بطاعتهم التي هي شرط تكونها كما اشار اليه الحسين عليه
بريته و اخذ علي جميع
السٰلم في الحديث المذكور في ترجمة عبدّللا بن شداد حين عاده و هو مريض فهربت الحمي من
رضيت بما اوتيتم به حقا ً و الحمي لتهرب منكم فقال عليه السٰلم له وّللاِ ماخلق ّللا شيئا ً
ُ
عبدّللا فقال قد
مرك
اْل و قد امرهُ بالطاعة لنا يا كباسة فاذا نحن نسمع الصوتَ و ْلنري الشخص يقول لبيك قال اليس اَ ِ
اميرالمؤمنين عليه السٰلم اَْلتقربي اْل عدواً او مذنِبا ً لكي يكون كفارة لذنوبه الحديث  ،و قد تقدم فقول
يأمرك اميرالمؤمنين عليه السٰلم بيان
الحمي له عليه السٰلم لبيك حين ناديها و قوله عليه السٰلم لها الم
ِ
ۤ
لقوله عليه السٰلم وّللاِ ماخلق ّللا شيئا ً اْل و قد امره بالطاعة لنا و ذلك ظاهر في ان جميع اْلشياء تمتَثِل
امرهم و قوله (ره) في تعليله انه لميرد ذلك في اْلخبار المعتبرة  ،ليس بشئ ْلن اْلخبار المعتبرة فيه
ْلتكاد تحصي مثل امر الهادي عليه السٰلم لصورة السبع التي في مسند المتوكل فقام سبعا ً فاكل الساحر
الهندي و امر الرضا عليه السٰلم لصورتي السبع اللتين في مسند المأمون فقاما َسبُ َعيْن فاكٰل خادم
المأمون حين سْ الرضا عليه السٰلم و امثال هذا في اْلخبار المعتبرة كثير جداً و في القرءان
المجيد و هم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم و كيف ينكر هذا و امثاله و يقبل ما هو اعظم
ۤ
ۤ
المٰلئكة الذين فيهم موكل بالسحاب و
المٰلئكة الذين هم من َس ۤائر خدامهم و بنحو ما تجوزه في
في حق
تصريف الرياح و تقدير الموت و الحيوة و الرزق و الخلق و غير ذلك تجوزه فيهم بالطريق اْلولي اذ
ۤ
المٰلئكة مع كثرة وروده في حقهم و صحته و ثبوته عند جميع المسلمين
ْليجوز شئ من ذلك ْلحد من
ً
اْل بشرط ان يكون علي وجه ْليلزم منه الغلو و ْل التفويض كما انا ْلنجوز شيئا في حقهم حيث يرد
عنهم اْل علي وج ٍه ْليلزم منه الغلو و ْل التفويض
صفحه ٦٧
ۤ
اشتراط هذا الشرط و تتوقف
المٰلئكة غافٰلً عن
ثم اني اراك تقبل كل ما ور َد من هذا النحو في شأن
ِ
في قبول شئ مما ورد في شأنهم عليهم السٰلم مع اشتراط هذا الشرط هذا مع انك تظهر انهم افضل من
ۤ
ۤ
ضيزَي و قوله فيما عدا المعجزات ْل معني
المٰلئكة و ان
المٰلئكة خدامهم و خدام شيعتهم تلك اذاً قسمة ۪
له ْلن ما عدا المعجزات هو ما يعمله ۤ
عامة الناس و انما يتوقف َمن يتوقف فيما تعجز عنه البشر و هو
المعجز و اما غير المعجزات فهو ما تعمله ۤ
العامة من اْلكل و الشرب و النكاح و الكتابة و امثال ذلك
مما يعمله اب ْۤناء النوع من غير الخارق للعادة فلعل توقُّفك انما هو في تمكنهم من اْلكل و الشرب و
عدمه لئٰليلز َمك اذا نسبتَ اليهم فعل اْلكل و الشرب القول بالغلو او التفويض ماادري كيف هذا الكٰلم
و ما اعجبَهُ و اما احتماله ارادة كونهم علٰلً ۤ
طور آخر غير ما
غائية لٰليجاد الخ  ،فيمكن تصحيحه علي
ٍ
طور فوق
ذكره و كذا قبول طلبتهم و ارادتهمو ما ذكره من الوجه الثاني من المعني الثاني فصحته علي
ٍ
ما ذكره فاذا اردت حقيقة ذلك فاطلبه فيما سبق من كٰلمنا في هذا الشرح و كذلك باقي ما ذكر من
اْلشياء بعقل النقل عن ۤ
ۤ
القائلين بذلك ْل بعقل النقل عنهم عليهم السٰلم و اعلم اني
المعاني ْلن فهمه لهذه
ُ
ذكرت هذه الكلمات في غير محلها ْلن محلها ما سبق في قوله عليه السٰلم و مفوض في ذلك كله اليكم

ُ
اقتصرت و هُنا حصل موجْ في وقت الكتابة فاستطردت هذه النبذة و ْل حول و ْل قوة
اْل اني هناك
اْل باهلل ،
و قوله عليه السٰلم  :و قبوركم في القبور ،
المعني فيه كالمعني المراد مما قبله و المراد من القبور هذه اْلجداث الظاهرة و الرموس الطاهرة التي
دفنوا فيها و يحتمل ان يراد بها الط ۤبائع التي استجنت فيها العقول و اْلرواح و النفوس متمازجةً غير
متمايزة
صفحه ٦٨
الجوهرية بالقوة
ظاهراً و ذلك قبل التفصيل الثاني ْلن هذه اْلمور الثٰلثة كانت في الهيولي اْلولي
ِ
متمايزة و بالفعل متمازجة و قبلها كانت متمايزة بالفعل لمتسبق هذه الحال لها حال كانت فيه متمازجة
ْل بالفعل و ْل بالقوة ْلنها في توحدها اْلول ْل تكثر فيها تكثر تعد ٍد و انما خصصنا بالنفي تكثر التعدد
ْل مطلقا ً اذ لمتخلق بسيطةً كما قاْللرضا عليه السٰلم و لميخلق شيئا ً فرداً ۤقائما ً بنف ِسه دون غيره للذي
ْ اذ ْل
نفس ۪ه و اثبات وجوده ه  ،بل انما برز كل شئ في الوجود متكثراً تكثر تركي ٍ
اَرا َد من الدْللة علي ِ
اعتباران اعتبار من ربه و هو وجوده و اعتبار من نفسه و هو مائيتُه و
بد لكل موجو ٍد من ان يكون له
ِ
ۤ
ۤ
اْلشياء المكونة بَساطةً فهو واح ٌد في الكون الجوهري ثم تنزل الي الكون الهوائي ثم تنزل الي
هذا اشد
ۤ
الكون المائي فكان في الكون اْلول عقله وحده و في الكون الثاني روحه فحصل اثنان متمايزان و في
ْ
فحصلت ثٰلثة متمايزة بالفعل لمتسبق بتمازج قط ْل بالفعل و ْل بالقوة فلما نزلت الي
الكون الثالث نفسه
هذه المنزلة كانت فيها متمازجة بالقوة و متمايزة بالفعل فلما نزلت الي الطبيعة المسماة بالقبر المعنوي
كانت الثٰلثة فيها متمازجة بالفعل متمايزة بالقوة فالثٰلثة في الدنيا كالثٰلثة قبل الطبيعة و هي في القبور
بعد الدنيا كهي في الطبيعة هذا بقول مطلق في الجملة و اْل ففي الحقيقة انما يكون هذا التشبيه و يجري
فيمن لميمحض اْليمان محضا ً و الكفر محضا ً و اما من محض اْليمان محضا ً و الكفر محضا ً فامتزاج
الثٰلثة انما يكون في الرحلتين رحلة الخروج من الدنيا الي القبور و رحلة الخروج من القبور الي
المحشر مثل دخولك في النوم الي ان تنام فيعود التمايز و خروجك من النوم الي اليقظة فيعود التمايز و
كذلك في الرحلتين اْلولتين رحلة الدخول في الطبيعة و رحلة الخروج منها فالطبيعة هي القبر اْلول
قبل الدنيا و هو المشار اليه بقوله تعالي
صفحه ٦٩
كيف تكفرون باهلل و كنتم امواتا ً فاح ٰيكم ثم يميتكم ثم يحييكم يعني و كنتم امواتا ً قبل هذه الدنيا و ذلك بعد
ُ
الست بربكم قالوا بلي فاجاب من اجاب و انكر من انكر و سكتَ من
ان كلفهم في عالم الذر فقال لهم
ۤ
ً
ً
سكتَ ثم كسرهم في الطبيعة فكانوا طينا و ترابا ثم احياكم اي بعثكم من قبور طبائعكم كما قال
ً
فر
تعالي اومن كانَ ميتا ً فاحييناه و جعلنا له نوراً يمشي به في الن ِ
اس نزلت في شأن َمن كانوا اَ ْم َواتا بالك ِ
َو النفاق و قولنا اَ َّن المعني في ٰه َذا كالمعني يشمل كلما ذكرنَا هنا فيكون المعني افدي قبوركم ما بين
القبور و علي الظَّرْ فية يكون المراد ان قبورهم الطَّبيعية في ۤ
سائر القبور الطبيعية لغيرهم بالقيومية اما
طبائعهم و اما الخبيثة فبظاهرهَا من قبلها و لهذا اخبر تعالي عن موت ۤ
الطبيعية الطيبة فبباطن ۤ
طبائع
َم ْن سواهم اْل َمن جعل له نوراً من ۤ
طبائعهم عليهم السٰلم احياه به و جعله يمشي به في
سمعت اباجعفر عليه السٰلم يقول في هذه ٰاْلية ميتا ً ْليعرف شيئا ً
ُ
الناس ففي الكافي بسنده الي ب َُريْد قال
الناس اماما ً يأتم به كمن مثله في الظلمات ْليعرف اْلمام و في تفسير العياشي
و نوراً يمشي به في
ِ
ُ
سألت اباجعفر عليه السٰلم عن هذه ٰاْلية قال الميت الذي ْليعرف هذا
مثله و فيه عن بريد العجلي قال

الشأن يعني هذا اْلمر و جعلنا له نوراً اماما ً يأتم به علي بن ابيطالْ كمن مثله في الظلمات قال بيده
هكذا هذا الخلق الذين ْليعرفون شيئا ً و في مناقْ ابنشهراشوب قال الصادق عليه السٰلم كان ميتا ً عنا
فاحييناه بنا و في تفسير علي ابن ابراهيم قال جاهٰلً عن الحق و الوْلية فهديناه اليها و جعلنا له نوراً
يمشي به في الناس قال النور الوْلية و في الكافي عن ابيعبدّللا عليه السٰلم قال في حديث طويل و
قال ّللا عز و جل يخرج الميت من الحي و يخرج الحي من الميت فالحي المؤمن الذي يُخرج طينته من
طينة الكافِر و الميت الذي يخرج من الحي الكافر الذي يخرج من طينة المؤمن فالحي المؤمن و الميت
الكافر
صفحه ٧0
و ذلك قوله عز و جل اومن كان ميتا ً فاحييناه فكان موته اختٰلط طينته مع طينة الكافر و كانت حياته
حين فرق ّللا عز و جل بكلمته كذلك يخرج ّللاُ عز و جل المؤمن في الميٰلد من الظلمة بعد دخوله فيها
الي النور و يخرج الكافر من النور الي الظلمة بعد دخوله في النور و ذلك قوله تعالي لينذر من كان حيا ً
و يحق القول علي الكافرين و قوله تعالي احييناه و جعلنا ْلينافي ما اشرنا اليه من القيومية المرادة من
الظرفية ِْلَن قيومية
الخلق انما هي ش ٌئ و قيوميةٌ بامر ّللا و فعله و قوله عليه السٰلم حين فرق ّللاُ
ِ
بينهما بكلمته المراد بالكلمة فيه هي الفعل و هي المشية و اْلرادة المعبر عنهما بِ ُك ْن بلْ علي قوله حين
فرق الي آخره تكون تلك القيومية قيومية فعله اما ْلن القيومية حقيقة انما هي قيومية فعله عز و جل او
ْلن طبايعهم عليهم السٰلم ايضا ً فعله ْلنا قد بينا فيما سبق ان فعله لما ۤ
شاء ليس بذاته و انما هو بفعله او
بمفعوله و ان مفعوله فعله لمفعوْلت ذلك المفعول و هو المشار اليه بقوله عليه السٰلم و القي في هويتها
ت له تعالي بفعله الذي هو مفعوله لكانت
مثالَهُ فاظهر عنها افعالَهُ ه  ،اذ لو لمتكن افعال مفعوله مفعوْل ٍ
ت الشريك له في ملكه تعالي عما يشركون
مفعوْل ٍ
ت لمفعوله بدونه تعالي فيلزم التفويض المستلزم ْلثبا ِ
ٌ
فعوْلت
صفُونَ و ليس قولنا انها م
كما انه لو كانت مفعوْل ٍ
ت له بدون مفعوله لزم الجبر سبحان ّللا عما يَ ِ
ت ۪به تعالي مع مفعوله بل هُ َو عز و جل واحد في فعله ْليشرك احداً
له تعالي بمفعوله انا نريد انها ح َدثَ ْ
ۤ
ُ
يحدث مادة الفعل بالعبد و
و المفعول مستقِل بفعله وحده و ْليفعل اْل ما شاء ّللاُ و المراد ان ّللا سبحانه
ُ
يحدث صُورة الفعل باهللِ و ّللا سبحانه يخلق العمل من تلك المادة و تلك الصورة و ذلك العمل
العبد
المخلوق من تلك المادة و تلك الصورة هو الثواب و العقاب و لذلك اختص ذلك
صفحه ٧١
الثواب او العقاب بذلك العبد دون غيره ان في ذلك لعبرةً ْلولي اْللباب كل هذا و امثاله مما تقدم مبْني
علي الصنع باْلسباب ْلجل التعريف و البيان و ترجيحا ً لجانْ اللطف بالعباد و اْل فانه عز و جل سبْ
ْ و مسبُْ اْلسباب من غير سبْ ما ۤ
شاء ّللا كان و ما لميشأ لميكن
َمن ْل سبْ لَهُ و سبْ كلِّ ذي َسبَ ٍ
حسبنا ّللا و نعم الوكيل .
ۤ
َ
اجل خَ طركم و اوفي عهدَكم
قال عليه السٰلم  :فما احلي اسماءكم و اكرم انفسكم و اعظم شأنكم و َ
ً
ً
ً
قال في القاموس الحُلو بالضم ضد المر حلي كرضي و دَعا و سرق حٰلوة و حلوا و حُلوانا بالضم و
ض َي و استحٰله و تحٰله و احلولي بمعن ًي و قو ٌل َحلِي كغني يحلولَي في الفم و
احلولَي و حلِي الشئ كر ِ
كرض َي و دعا حٰلوةً و َح ْلواً و حُلوانا ً او حلي في الفم و حلي بالعين انتهي  ،و في
حلي بعيني و قلبي
ِ
غيره ما يقرب من معناه فالحٰلوة هي ما يٰليم في كل شئ بحسبه و ما يلذ له و تستعمل للحسية و
المعنوية فالحسية تدرك باللسان للقوة ۤ
الذائق ِة و باْلنف للقوة الش ۤامة و بالعين للقوة الباصرة و باْلذن
للقوة السامعة و بالبشرة للقوة الٰلمسة فالمٰليم لها حٰلوة و المنافر لها ضدها  ،و المعنوية قسمان باطنة

و معنوية فالباطنة خمس الحس المشترك و فعله ادراك الخياْلت الظاهرة و المراد انه قوة مركبة من
الح َّسيْن الظاهر و الباطن و هو معني كونه مشتركا ً فتدرك به كونَ الشئ الواحد اذا ا َدرْ تَهُ كرةً و
بين ِ
هذا ال َشخص المسمي بالحس المشترك له عينان العين اليمني من الحواس الباطنة و العين اليُسْري من
الحواس الظاهرة ْلن اليمني تنظر ۤ
بالماء الذي وضع الخيال كرسيه عليه مثٰلً اذا نظرتَ الي شئ ادرتَهُ
انطبعت
صفحه ٧2
صورة ذلك الشئ نفسه في عين هذا الشخص اليسري و انطب َع ْ
ت دَوْ َرتُهُ في عينه اليمني فرأيتَ دائرة
لميجدها هذا الشخص اْل في ذلك ۤ
الماء الذي وضع الخيال كرسيَّهُ فيه فيستحلي ما ْليَمهُ و الثاني الخيال
الماء و طبعه ۤ
قيل انه واضع كرسيه علي ۤ
مائل الي الرطوبة و هو كثير النسيان لكنه سريع اْلنفعال بما
يرد عليه و الثالث الوهم قد وضع كرسيه علي النار و طبعه ۤ
مائل الي اليبوسة قيل انه بعيد الفهم اْل انه
اذا فهم ْلينسي كذا قيل و هذا الشخص مثل منه من ظاهره فيما يسطو به علي ۤ
اعدائه و اما حقيقته فانه
قد وضع كرسيه علي النهر الذي يصْ في الحوض و طبعه بارد فيما يلقي به ۤ
اولياءه و الرابع الفكر
الهواء و طبعه ۤ
ۤ
مائل الي البرودة يكذب و يتهم و يفتري فيها و يحكم علي الذي
قيل انه وضع كرسيه في
فٰليلتفت اليه و قيل ان لونه اشهْ و طبعه يتقلْ و هو مظهر عطارد الكوكْ فهو ابداً
ُ
ْليعرف
ۤ
يكتُْ و الخامس الحفظ قيل هو شخص قد وضع كرسيه علي اْلرض و طبعه مائل الي اْلعتدال و هو
الماء و طبعه ۤ
يحفظ افعال البوابين كلها قيل و هو الشخص الذاكر الذي قد وضع كرسيه علي ۤ
مائل علي
( الي ظ) الحرارة و الظاهر ان وجه اختٰلف الطبعين و محل الكرسي انما هو بالنظر الي حالتي هذا
الشخص فانه انما سمي ذاكراً ْلنه ْليكون حافظا ً مع النسيان و اذا لوحظ كونه ذاكراً انما يٰلحظ في
الماء ْلن ۤ
حالة تَلَ ۪قيه من البوابين و هذه حالة يضع فيها كرسيه علي ۤ
الماء منه القوة الدافعة و هذه الحالة
ايضا ً تقتضي الحرارة ْلنها حالة الطلْ و اْلخذ من البوابين و اذا لوحظ كونه حافظا ً انما يٰلحظ في
حالة اطمئنانه و سكونه عن اْلخذ و الطلْ و هو في هذه الحالة قد وضع كرسيه علي اْلرض ْلن القوة
الماسكة منها و طبعه حينئ ٍذ اْلعتدال يعني عدم حرارة الطلْ و التلقي فهذه الخمسة حٰلوتها ما يٰليمها
بنسبته
صفحه ٧3
و المعنوية عندنا ما يجدها العقل و يدركها بغير واسطة من الروح و النفس و غيرهما و اما ما تدركه
الروح فله اعتباران من حيث عدم تمام الصورة يقال له معنوي اذا ادركته بغير واسطة و من حيث ان
ضغ المعنوية و هي مخلقة و غير مخلقة يقال له باطني فيلحق باْلعتبار اْلول بالعقل
ما فيها انما هو ال ُم َ
و باْلعتبار الثاني بالنفس ثم انه قد تقدم ان اْلسم يطلق علي اللفظي و غيره و هو النقشي و التصوري
و العددي و المعنوي الذي هو الصفة كالنور للشمس فاللسان يدرك اْلسم المعنوي و يجد حٰلوته بالقوة
ۤ
ۤ
ۤ
ُ
اْلحاديث
اْلسماء مما دلت عليه
اسماؤكم في
الذائقة و قد تقدم اْلشارة الي ذلك عند قوله عليه السٰلم و
العامة و ۤ
المتكثرةُ و قد ذكرنا فيما مضي بعضا ً منها في البطيخ و غيره من طرق ۤ
الخاصة بانهم عليهم
السٰلم عرضت وْليتهم علي كل َش ٍئ فما قبلها استحلي و ما لميقبلها مر و خبث مع قول علي عليه
السٰلم كما مر لسلمٰ ن انا الذي ُكتْ اسمي علي العرش فاستقر و علي السموات فقامت و علي اْلرض
فرست و علي الريح فذرت ( فدارت خ ) و علي البرق فلمع و علي الودق فهمع و علي النور فسطع و
فدجي و اظلم و علي النهار فانار و تبسم ه  ،و
علي السحاب فدمع و علي الرعد فخشع و علي الليل َ
اْلسم هو الصفة كما تقدم عن الرضا عليه السٰلم لما سئل ما اْلسم فقال صفة موصوف فان قلتَ ان

هذه اْلخبار من موضوعات الغٰلة و لو ُسلِّمت كان معناها غير هذا ْلن ما تقول غير
اعداؤهم الذين يبالغون في ۤ
قلت اْلحاديث الدالة علي هذه المعاني روتها ۤ
معقول ُ
اطفاء نورهم و محو
لفضائلهم حاولتَ في اطفاءۤ
ۤ
ۤ
فضائلهم و انت يا محبهم الذي عرضكَ ّللا لخيرهم و خلقك لتكون مظهراً
ۤ
ق الذي قال فيه الشاعر :
انوارهم و محو
فضائلهم بطَوْ ٍر لمتصل اليه اَ ْع ۤداؤهم فلعلك لستَ الصدي َ
صفحه ٧4
احذر عدوَّكَ مرةً
** * ** و احذر صديقَكَ الفَ مرة
ْ الصديق فكان اعلَم بالمضرة
فلربما انقلَ َ
َ
احاديث مكذوبة لكن ْلنسلم انها كلها مكذوبة بل اكثر ما فيها متواتر المعني و
و ايضا ً سلمنا ان فيها
محذور تخشاه في ذلك فان كنت
ضرر تخافه و اي
الحكمة ضالَّةُ المؤمن حيثما وجدها اخذها ثم فأي
ٍ
ٍ
تقول اخاف الكفر و الغلو فتدبر ما بي ُ
نت لكَ في مواض َع كثير ٍة من هذا الشرح يظهر لك علي جهة القطع
و الضرورة انك مع هذا القول من المقصرين ْل من الغالين فان قلتَ من اين لك هذه التوجيهات الغريبَة
انسك بها انهم يرونه بعيداً و نراه قريبا ً
قلت لك لي َس ْ
و التأويٰلت البعيدة ُ
ت بعيدة و انما استبعدتها لعدم ِ
علي انك تدبر كٰلمي و ْلتستعجل فان ّللا سبحانه يقول بل كذبوا بما لميحيطوا بعلمه و لمايأتهم تأويله و
الشاعر يقول :
** * ** ايع َمي الناظرون عن الضيا ِءۤ
فهْ اني اقول الصبح لي ٌل
و انا انما ُ
قلت عن الدليل القطعي الضروري و دليلي علي هذه الدعوي انك تأمل كٰلمي من غير
ُ
ُ
مفتر
اوردت و لميحصل لك القطع البديهي فاعلم اني
اردت فيما
معارضة حتي تفهمه فاذا فهمته كما
ٍ
كذاب و الميعاد يوم الحساب ان افتريته فعلي اجرامي و انا ۤ
بريء مما تجرمون و اْلنف يشمه و لقد
روي ما معناه ان فاطمة عليها السٰلم لما وضعتها خديجة رضي ّللا عنها بل عليها سٰلم ّللا ْلنها وعاءۤ
فاح الطيْ حتي مأل جميع اْلرض و ٰاْلفاق كلها كما ان الشمس
نور دار السٰلم لما وضعتها َ
السٰلم و ِ
اذا طلعت اشرق اسمها علي جميع ٰاْلفاق كذلك الحورية القدسية صلي ّللا عليها و علي ابيها و بعلها و
ك و العين تدرك بالقوة
بنيها لما طلعت في هذه الدار فاح الطيْ الذي هو ا ْس ُمهَا علي ما قررنا ل َ
الباصر ِة اْلسم المعنوي و اْلسم النَّقشي اما ادراك العين لحٰلوة اْلسم المعنوي
صفحه ٧٥
الجميلة المستحسنة في
فظاهر ْلن اْلَلوان الجميلة و الرياش من اللباس و الهيئات الحسنة و الصُّ ور َ
سائر النباتات و ۤ
سائر الحيوانات و ۤ
ۤ
سائر المعادن و الجمادات من جميع الصفات من اْللوان و المقادير
اللين كذلك و الخفة فيما
الهندسية و اْلشكال و الصقالة و الشفافية و الصٰلبة فيما يستحسن فيه و ۪
تستحسن فيه و الثقل كذلك و الحاصل جميع الصفات و اضدادها فيما يستحسن فيه و تدرك اْلذن بالقوة
ت كالصدا و كذلك البشرة تدرك بالقوة الٰلمسة ما كان كيفية من
السَّامعة ما كان صوتا ً او ظل صو ٍ
حرارة و برودة و رطوبة و يبوسة و َما كان صٰلبة و لينا ً و ما كان هندسة و الحاصل ما اشير اليه من
كونه مدركا ً عند ذكر العين منه مدرك للباصرة و الٰلمسة و منه مدرك للباصرة و منه مدرك لٰلمسة و
ۤ
ۤ
اسمائهم فما كان مستحسنا ً بنسبة مٰليمة المدرك اَ ْدرك حٰلوته و كذلك
اسماؤهم و ا ْس َم ۤاء
كل ذلك
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
َّ
ُ
الجواهر َو اْلَ ْعراض و هي اسماؤهم
درك في محالها اْل اْلسماء المنتزعة من
ِ
الحواس الباطنة فانها ْلت ِ
ۤ
ۤ
اسماء اَس ۤ
ۤ
فاسماؤهم اللفظية يدرك حٰلوتها اللسان
الحواس الظاهرة
ْمائهم علي نحو ما ذكرنا في
و
ۤ
ۤ
لسٰلمتها من الغرابة و التعقيد و التنافر و ما اشبهها المتعلقة بمواد اْلسماء و هيئاتها فٰليكون اسلس
منها عند النطق بها و اْلذن كذلك في اصواتها في ۤ
موادها و هيئاتها فاللفظية لألذن و الرقمية للعين و

الصورية للخيال و المعنوية للعقل و العددية و المعنوية فكرية او عقلية روح الرقمية و اللفظية فالعددية
ۤ
باسمائها كما قيل ان بينات اسم
قوي اللفظية و كمية تنزل المعنوية فاذا تنزلت في اْلستنطاق ظهرت
محمد صلي ّللا عليه و آله زبر اسٰلم فلما تنزلت اعداد بيناته ظهرت باسمها و هو اسٰلم الذي هو صفة
النبوة و اثرها ْلن البينات صفة ُّ
الزبر و اسمه فبينات اسم محمد صلي ّللا عليه و آله  :ي م ا ي م ا ل ،
و عددها مائة و اثنان و ثٰلثون و هو عدد ُزبر اسٰلم ْلنه واحد و ستون و ثٰلثون
صفحه ٧٦
و واحد و اربعون و هي مائة و اثنان و ثٰلثون و بينات اسم علي عليه السٰلم ُزبر ايمان ْلن بينات
اسمه  :ي ن ا م ا  ،و ذلك مائة و اثنان و انما كان نفس بينات اسم علي عليه السٰلم ايمان من غير جمع
و ْل استنطاق بخٰلف بينات اسم محمد صلي ّللا عليه و آله فيحتاج في ظهور اسٰلم منها الي جمع
اليائين الي م ليكون سينا ً لظهور اْليمان من صفته عليه السٰلم ْلختصاصه و عدم اشتراكه بغير
محك اْليمان و النفاق ْلنه الميزان الحق حتي انه روي ان عايشة
المؤمنين بل هو عٰلمة المؤمنين و َ
قالت :
اذا ما التب ُر ُح َّ
** * ** تبينَ ِغ ُّشه من غير شَكِّ
ك علي َم َحكِّ
المح ِّ
ك
** * **
صفَّي
َعلِي بينَنا ِش ْبهُ َ
و فينا الت ْب ُر و الذهُْ ال ُم َ
ۤ
و هو اليمين التي قبض سبحانه بها قبضةً فقال للجنة و ْلاُبَالي و لميشترط لنف ِس ۪ه في ذلك البداء و
ُلو محمد
اما محمد صلي ّللا عليه و آله و ان كان اصل الخير و الهدي و انما ع ََٰل علي عليه السٰلم بع ِّ
سمه
صلي ّللا عليه و آله و تشرف بشرفه فانه كان في الظاهر مشترك اْلتباع فلمتكن نفس بينات اِ ۪
اسٰلم اْل بالجمع ْلن من اتباعه َمن ليس من اْلسٰلم في شئ فاذا جمع اي ضم كل شئ الي اصله خلص
قال صلي ّللا عليه و آله ما اختلفوا
به اْلسٰلم الذي يجري عليه ظاهر الشريعة و ْلجل هذا اْلشتراك َ
ۤ
اسمائهم كما سمعت علي الخيال وجد لذة
ي و انما اختلَفُوا فيك يا علي فاذا جرت اعداد
في ّللاِ و ْل فِ َّ
ۤ
اْلستقامة في اْلستنطاق لموافقته الطبع من غير تكلف فٰلجل ما يجد من حٰلوة اسمائهم ينشرح الصدر
بحٰلوة المعرفة و طعم اْليمان و ان كان قد اختلفوا في حٰلوة اْليمان هل هي معقولة ام محسوسة
في قوله عليه السٰلم حرام علي قلوبكم ان تجد حٰلوة اْليمان حتي تذهْ في الدنيا و ظاهر الحديث في
قوله علي قلوبكم انها معقولة و الحق انها في العقول في ما يتعلق بالجنان معقولة
صفحه ٧٧
و فيما يتعلق باللسان و اْلركان محسوسة و ليس الشرح اْل بالهدي كما قال تعالي فمن يرد ّللا ان
يهديَهُ يشرح صدره لٰلسٰلم و هو تأويل قوله تعالي ّللا نزل احسن الحديث كتابا ً متشابها ً مثاني تقشعر
منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم الي ذكر ّللاِ ذلك هدي ّللا يهدي به من ۤ
يشاء و
اولئك الذين هداهم ّللا و ۤ
قال تعالي فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ۤ
اولئك هم اولوا
اْللباب و احسن القول هو اْلمام كما في قوله تعالي و لقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون  ،في
امام و في تفسير علي بن ابراهيم عن الصادق
الكافي في هذه ٰاْلية عن الكاظم عليه السٰلم امام الي ٍ
ۤ
البصائر فمما كتْ عليها من
امام و اما المعنوية فما تدرك به عقول شيعتهم من
عليه السٰلم امام بعد ٍ
ۤ
اسمائهم كما كتْ اسم الشمس علي اْلرض فاشرقت بذلك اْلسم اي بنورها و كذلكَ ما تدركه ارواحهم
ۤ
ۤ
ۤ
سائر مشاعر اْلنسان و ۤ
و نفوسهم و ۤ
اسمائهم و ليس في شئ مما
اسما ُء
حوا ُّسهُ فكله اما
اسماؤهم اوْ
ۤ
ۤ
ۤ
اسمائهم منافرة له بل كلها مٰليمة محبوبة و هي الحٰلوة المرادة و قد توجد
اسما ِء
ادركه من
اسمائهم اوْ
حال كما في بعض ما علي اْلرض الذي جعله ّللا
المٰليمة في شئ غير ما ينسْ لهم اْل انه
بحال دون ٍ
ٍ

زينةً لها ليبتَلي به عباده ايهم احسن عمٰلً فان امثال ذلك قد يستحسن في حال النظر الي زينة الدنيا و لو
نظر الي زوالها و ۤ
فنائها لميستحسن فحٰلوته ْليتعجْ منها و اما ما ينسْ اليهم صلي ّللا عليهم فهو
مستحسن في كل حال فلذا صح علي الحقيقة ان يتعجْ من كمال مٰليمته و لزومها فيقال ما احسن ذلك
ۤ
ۤ
ۤ
اسمائهم ما كان اسما ً ْلفعالهم
باسما ِء
اسماءكم و مرادنا
و ما احٰله فلذا قال عليه السٰلم فما احلي
ْماء شيعتهم اْل انها اسماءۤ
الحقيقية و افعال شيعتهم التي اخذوها عنهم و تابعوهم بها فانها و ان كانت اس ۤ
ۤ
ۤ
اسماؤهم
اسمائهم ْلن مسمياتها اما شي َعتهم او افعالهم و كلُّ ذلكَ
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ۤ
باْلسماء ما هو اعم من اللفظية كما دلت عليه الروايات و غيرها و عرفتَ المراد من
فاذا صح ان يراد
مدرك بنسبته و عرفتَ ان المدركات انما تدرك بنسبة رتبته من الشعور و
الحٰلوة العموم فهي في كل
ٍ
حٰلوته بنسبة مٰليمته لما ادرك فهي باعتبار قوة المٰليمة و ضعفها مش ِّككةٌ و عرفتَ ان المٰليمة من
ۤ
ۤ
ۤ
اسمائهم عليهم السٰلم اعظم من غيرها من ۤ
ۤ
اسماء الخالق
اسماء الخلق فظاهر و اما
اْلسماء اما
سائر
ۤ
ۤ
اسماءه ( ئهم خ ) المعنوية هي ذواتهم
اسماؤهم عليهم السٰلم المعنوية ْلن
عز و جل فاعظمها ذواتهم و
ۤ
ۤ
ۤ
اسماؤهم المعنوية و اسماءهُ تعالي اللفظية مسمياتها ذواتهم و اسماؤهم المعنوية اذ ليس له
و صفاتهم و
ۤ
ۤ
اسماء اْل اسماء افعاله و هم معاني افعاله فاذا تبين لك هذه اْلمور عرفت ما اَر ْدنا من معني قوله
تعالي
ۤ
ۤ
دار ِكك اَوْ كلها و
عليه السٰلم فما احلي اسما َءكم و ربما وجدتَ حٰلوة اَسْمائِهم في بعض مشا ِعرك و َم ِ
ّللا يرزق من ۤ
ب،
يشاء بغير ِح َسا ٍ
و قوله عليه السٰلم  :و اكرم انف َسكم
ۤ
ۤ
الخٰلئق بل جميع
المتعجْ منه كر ُم نفوسهم بمعني سخائها الشامل لجميع الموجودات من جميع
الممكنات اما المكونات فلما تقد َم مما اشرنا اليه من ان جميع ۤ
الكائنات انما تكونت باربع
علل اْلُولي الفاعلية و هي انما تقومت بهم ْلنهم ۤ
ارادتِ ۪ه و اما الثانية فالعلة
محال مشية ّللا و اَ ْل ِسنةُ َ
ٍ
ُ
انوارهم اي شعاعها هو الوجود المقيد الذي
فاضل انوارهم ْلن فاضل
المادية و كل مكو ٍن انما خلِق من
ِ
ِ
ۤ
خلق منه مادة كلِّ مكو ٍن و هذا معني قول الحجة عليه السٰلم في دعاء شهر رجْ اعضاد يعني ان ّللا
ُ
ماكنت مت ِخ َذ
تعالي اتخذهم اعضاداً لخلقه اشار عليه السٰلم بذلك الي مفهوم قوله تعالي و
المضلين عضداً يعني اني انما ات ُ
خذت الهادين عضداً صلي ّللا عليهم و هو عضد الخلق
۪
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كما اتخ َذ النجار الخشْ عضُداً لعمل السرير فافهم و قد تقدم هذا المعني مكرراً فراجع و الثالثة العلة
اشباح صورهم يعني صور امثالهم و مقاماتهم في
الصورية ْلن ّللا سبحانه خلق ص َُور المكونات من
ِ
صبِغوا في هذه الهياكل الشريفة التي هي
اعمالهم و اقوالهم عن باطنهم الذي فيه الرحمة و اتباعهم ُ
صبغ الرحمة الذي اليه اشار جعفر بن محمد عليهما السٰلم في قوله ان ّللا خلق المؤمنين من نوره و
صبغهم في رحمته فهذا النور هو المادة الذي هو الفاضل المذكور سابقا ً و الصبغ هو هذه الهياكل و
اما ۤ
اعداؤهم فصورُهم من صور امثالهم و مقاماتهم في اعمالهم و اقوالهم عن ظاهرهم الذي من قبله
العذاب و معني هذا ان َمن اجاب دعوة ّللا في الذر الي طاعتهم خلقه من حدود اعمالهم ْليجاده و
تلقينهم له كلمة القبول و َّ
ان َمن لميجْ دعوة ّللا سبحانه في الذر الي طاعتهم خلقه من حدود َذوْ ِدهم له
نفس ۪ه و هو اْلنكار و هو ظاهرهم الذي من قبله العذاب و
و تركهم له و منعهم المعونة فقبِل بداعي انيَّ ِة ِ
ْ
لطف به فيظهر
عطف عليه و
اَ ۪زي ُدكَ بيانا ً في هذين انك تلقَي َمن احبك و اطاعك بباطن رحم ٍة ِمنك و
ٍ
ٍ
له من باطنك الرحمة و اللطف البشري فاذاً انت قد ظهرتَ له في احسن صور ٍة و اجمل صفة

س فحالتُك التي لقيتَهُ بها مثالُكَ و
ْ َو اِ ْع
و تلقي َمن
ابغضك و عصاكَ بغض ٍ
َ
راض عنه و وج ٍه َعبُو ٍ
ٍ
مقا ُمكَ اي ظهورك بالغضْ و هو ظاهر من قبلك ْلن الرحمة سبقت الغضْ في الوجود فهي باطن و
ذاتي و الغضْ انما عرض للمنافي فهو ظاهر و لهذا تنسْ الرحمة الي الذات و ينسْ الغضْ الي
الفعل فيقال ان ّللا هو الغفور الرحيم و ْليقال ال َغضُوب قال تعالي ان ربَّك سري ُع ال ِعقَاب و انه لغفُو ٌر
رحيم و الرابعة العلةُ ۤ
الغائيَّةُ و لوْ ْلهُ ْم لميخلق ّللا شيئا ً ِمن خلقِ ۪ه و انما خلقهم ْلجلهم فكل َمن سواهم من
اصل تكونه
اصل الي كل واح ٍد من الخلق في
الو ِ
ِ
الخلق لهم فانظر الي خيرهم َ
صفحه ٨0
ُ
ب ال َغنِي الحميد سبحانه و تعالي و هم
و اما
الممكنات فكل واح ٍد منها ْۤلئذ بما هو فيه من الف ْقر بجنا ِ
ۤ
ۤ
عليهم السٰلم ذلك الجناب المنيع و الشأن الرفيع كما في دعائه عليه السٰلم الهي وقف السائلون ببابك و
ۤ
الفقرا ُء بجنابكَ و هذا كله في الوجود الذي هو ظاهر ال َشئ و اَما َما يَتَعلق باْلعتقادات و اْلعمال
ْلذ
ۤ
ۤ
الصالحة التي ْلجلها جاء التكليف و هم اَصْ له و هُ َو فرعهم و ذلك ْلنهم هم المعلمون للخٰلئق معرفة
المٰلئكة و تهليلهم و تمجي ِدهم هلل سبحانه و ۤ
ۤ
سائر الخلق قال
الخالق و كيفية طاعته و عبادته و تسبيح
علي عليه السٰلم ُ
بيل معرفتِنا و قد ذكر ّللا سبحانه ذلك في كتابه
نحن اْلعراف الذين ْليعرف ّللا اْل ب َس ِ
فقال تعالي و اذ تقول للذي ان َعم ّللا عليه و انعمت عليه فاخبر تعالي بان نبيه صلي ّللا عليه و آله من ِع ٌم
فضل في قوله تعالي اْل اَن اغناهم ّللا و رسوله من فضله و يجري لهم ما يجري لرسول ّللا
و ذو
ٍ
ۤ
ۤ
صلي ّللا عليه و آله و قد توارد ْ
َت اخبارهم عليهم السٰلم بخيرهم الفائض علي سائر الخلق و المؤمنون
ۤ
يعرفون ذلك هذا علي معني الكرم بمعني السخاء و علي معني الرضا و الحسن كما في قوله تعالي انه
لقرءان كريم اي حسن مرضي يكون المعني التعجْ من حسن انفسكم في ذاتها و في طباعها فان كل
اوليائهم و من ۤ
َمن عرف من ذلك استحسنه و ارتضاه من ۤ
اعدائهم َو انما يعادونهم حسداً لهم علي ما
يشا ِهدونَهُ و علي معني النفع يدخل في اْلول ْلن المعني فيه ما اعم نفع انفسكم و اشده و علي معني
ي يكون المعني ما اشد تفضيله
ي اي فضلتَ علَ َّ
التفضيل كما في قوله تعالي ارأيتك هذا الذي كرمتَ َعلَ َّ
سبحانه اياكم علي َم ْن ِس َواكم حتي اغناكم بما آت ٰيكم عن جميع خلقه و جعل جميع خلقه محتاجين اليكم
في كل شئ و كذلك علي معني التفضيل بحسن الصورة و اعتدال المزاج و اعتدال القامة و التمييز
بالعقل و اْلفهام بالنطق و اْلشارة
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و الخط و الهداية الي اَسْباب المعاش و المعاد و التَّسلُّط علي ما في اْلرض و التمكن من اْلعمال و
الصناعات و انسياق اْلسباب و المسببات الي ما يعود اليه عملهم بالمنافع الي غير ذلك كما في قولِه
ۤ
اْلشياء التي كرِّم بها ٰ
بنوادم علي ما سواهم في
تعالي و لقد كرمنا بني آد َم فانه يكون المعني انكم في هذه
ً
اقصي مراتْ امكانها في اصل وجو ِدها و مع انضمام ما ۪نيطت به تبلغ كماْل علي وج ٍه غير متنا ٍه في
امكانِها فلذا حسن التعجْ علي الحقيقة مع مشاركة بني النوع فيها ظاهراً ليتمكن بالمقايس ِة من مقتضي
التعجْ و قولي ظاهراً قيد للمشاركة و للنوع ْلن الحقيقة ان ما كان لهم عليهم السٰلم من هذه اْلمور
لميشركهم فيه اَح ٌد اذ لميصل اح ٌد من الخلق الي رتبتهم ليشاركهم و كذلك النوع فانهم انما يد ُخلون في
ۤ
النوع ظاهراً و اْل ففي الحقيقة هم خلق آخر فوق بني آدم و انما ٰ
اْلسماء مثل لفظ زي ٍد و
بنوادم بمنزلة
معناه اذ ْليقال في الحقيقة ان اللفظ من نوع زيد الذي هو الحيوان الناطق و انما دخلوا في النوع ظاهراً
ۤ
المٰلئكة مع انه ليس من نوعهم و لهذا قال عليه
كما دخل روح القدس الذي هو من امر ّللاِ في نوع
ۤ
ۤ
ٰ
مر ّللا تعالي المٰلئكة بالسجود ْلدم فقال لهم اسجدوا
السٰلم انه خلق اعظم من
المٰلئكة و لهذا لما اَ َ

ۤ
يستثن اْل ابليس مع ان
المٰلئكة كلهم اجمعون اْل ابليس فلم
ْٰلدم فلما سجدوا اخبر عن ذلك فقال فسجد
ِ
روح القدس و روح من امر ّللا و الروح الذي علي ۤ
مٰلئكة الحجْ اْلثنان لميسجدوا فلما عاتْ ابليس
ۤ
ۤ
المٰلئكة لسجدوا
هؤْلء اْلربعة و لو كانوا من
بعدم السجود قال له استكبرتَ ام كنتَ من العالين و هم
هذا و كثيراً ما يطلق علي احدهم الملك فقال اميرالمؤمنين عليه السٰلم لما سئل عن العقل الذي هو روح
ۤ
ۤ
هؤْلء
الخٰلئق الحديث  ،فدخولهم (ع) في نوع بني آدم كدخول
من امر ّللا قال ملك له رؤس بعدد
ۤ
المٰلئكة
العالين في نوع
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فٰل مشاركةَ في هذه اْلمور التي فضل ّللا بها من ۤ
شاء بمعني انهم عليهم السٰلم خلقهم ّللا سبحانه قبل
سائر خلقه اخذ من فاضل شعاعهم ۤ
الخلق بالف دهر علي هذه الصفات المحمودة فلما اراد ان يخلق ۤ
مواد
اسماؤها فخلق عليها ۤ
ۤ
سائر بني آدم
الخلق و صورهم و اخذ من فاضل شعاع هذه اْلمور المذكورة و هو
ۤ
ۤ
اعني هذا النوع كما ان حقيقة هذا النوع ۤ
موادهم و صورهم خلقها من اسماء موادهم عليهم السٰلم و
ص َُو ِره ْم و انما شركنا في ما فيهم من هذه الصفات غيرهم ْلجل ظاهر التسمية فلك ان تقول ان ما في
الحقائق كما ان حقيقة بني آدم مجازات ۤ
ۤ
حقائقهم عليهم السٰلم و
بني آدم من هذه الصفات مجازات تلك
هم مجازات الحق عز و جل اماتري قوله تعالي في حق علي عليه السٰلمو ان هذا صراطي
مستقيما ً  ،و انهم ليصدونهم عن السبيل و اْلئمة عليهم السٰلم كذلك و لك ان تقول ان ما فيهم حقيقة و
ما في بني آدم حقيقةٌ بعد حقيق ٍة و علي هذا التوجيه يكون التعجْ مما ْليدرك كنهه و ْل صفته اْل من
ۤ
ٌ
ابويْن
اْلسماء و علي معني اْليمان كما روي خير الناس
جهة ادراك
مؤمن بين َك ۪ريمين اي بين َ
مؤمنين ْلنه يكتسْ مع ايمانه من ايمانهما فالتعجْ كذلك كما قال تعالي في حق جدهم صلي ّللا عليه و
آله ٰفامنوا باهلل و رسوله النبي اْلمي الذي يؤمن باهللِ و كلماته ۤ
حذوهُ و جري لهم ما
اْلية  ،فانهم قد حذوا َ
جري لرسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و علي معني مكارم اْلخٰلق كما روي انه صلي ّللا عليه و آله
خص بها و هي عشرة و هي من شعْ اْليمان اليقين و القناعة و الصبر و الشكر و الحلم و حسن
ۤ
السخاء و الغيرة و الشجاعة و المروة و التعجْ حينئ ٍذ في كمالها لهم و اجتماعها فيهم و
الخلق و
ً
ٰ
علي معني التقوي كما قال تعاليان اكرمكم عند ّللا اتقيكم اي اشدكم تقوي هللِ او اشدكم عمٰل بالتقية
فظاهر و كذا اذا اخذ من القُ ْدس فما اكرم انفُسهم و اطهَ َرها ،
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و قوله عليه السٰلم  :و اعظم شأنكم و اَج َّل خطركم
امركم او حالكم اي ما اعظم ما تكونون فيه من شأن ْلن ّللا سبحانه خلقهم له ْل
يراد به ما اعظم َ
ۤ
ْ
ُ
ْلنفسهم و ْل لشئ غيره تعالي فهم محال مشيته و ال ِسنة ارادته ففعلهم فعله تعالي و قولهم قوله تعالي
حال هللِ فيهم و في خلقه و لهم في هذين الحالَيْن حال ۤ
خاصةٌ
فكيف توصف عظمةُ شأنهم و هم ابداً في ٍ
اما في المقامات اَوْ في المعاني او في اْلبواب في كلِّ ُر ْتبَ ٍة بنسب ِة ما يخصها و ْتلكَ الحال ۤ
الخاصة يقال
عليها المقامات اما ۤدائما ً كاْلولي التي هي المقامات او في حال اْلتصاف و الظهور كما في الثانية
اعني رتبة المعاني و الثالثة اعني رتبة اْلبواب و في هذه الحال الخاصة قال الصادق عليه السٰلم لنا
مع ّللا حاْلت نحن فيها هو و هو نحن و هو هو و نحن نحن و في بعض نسخ الرواية اْل انه هو و نحن
ْ جميع المخلوقات و هذا اذا اُري َد
ت فٰل شئ اعظم من شأنهم في مرات ِ
نحن ه  ،و هذا شأنهم في المقاما ِ
ً
باْلمر هذا الحا ُل َو اِ ْن اُ ۪ريد به الوْلية التي هي ملزوم هذا الشأن المذكورة فاشد عظما ْلنها هي وْلية
ّللاِ التي ذكرها في كتابه فقال تعالي هنالكَ الوْلية هللِ الحق هو خير ثوابا ً فالوْلية الحق هي ذاته المقدسة

فوْلية ّللا بذاته هي ذاته بٰل مغايرة ْل في نفس اْلمر و ْل في الفرض و اْلعتبار و وْليةُ ّللاِ بفعله و
مشيته هم محلها ْلنها هي مشيته و وْلية ّللا بهم هي وْليتهم و ما اشد ِعظَ َمها ،
و قوله عليه السٰلم  :و اجل خطركم
قد تقدم بيان هذا في بيان قوله عليه السٰلم اْل عرفهم جٰللة امركم و عظم خطركم و ِكبَ َر شأنكم بما
يناسْ هذا الترتيْ فذكر هناك العظم للخطر و الكبر للشأن و الجٰللة لٰلمر و هنا ذكر العظم للشأن و
الجٰللة للخطر و يفهم من الموضعين اتحاد العظم و الجٰللة و الكبر و اتحاد الشأن و اْلمر و الخطَر و
الموض َعيْن متحد او متقارب و اْلتحاد الظاهر من الموضعين
المعني في اللغة في
ِ
صفحه ٨4
اعتبار استعمال واح ٍد في شئ حقيقةً و في غيره َم َجازاً و ْليُستن َكر
ْرفُه اَ ْه ُل ال ُّل َغ ِة اَوْ بِ
ِ
تبار ما تَع ِ
اما بِا ْع ِ
لتقارُبها ففي اللغة الشأن اْلمر و الحال و فيها اْلمر بفتح الهمزة و سكون الميم بمعني الشأن و الحال و
ۤ
عظماء فلما
فيها الخطر القدر و العظمة و المنزلة و فيها اكبر اي اعظم قال تعالي اكابر مجرميها يعني
رأينه اكبرنه اي استعظمنه و فيها الجٰلل العظمة و الحال ان المعني بحسْ اللغة متقارب و في النهاية
ۤ
اسماء ّللا تعالي ذو الجٰلل و اْلكرام الجليل و هو الموصوف بنعوت الجٰلل و الحاوي جميعها
و من
هو الجليل المطلق و هو راجع الي كمال الصفات كما ان الكبير راجع الي كمال الذات و الصفات و
العظيم راجع الي كمال الذات انتهي  ،و اما اهل العرفان و اهل التصوف ففرقوا بين الجٰلل و العظمة
ۤ
الكبرياء فجعل بعضهم الجٰلل صفة الذات و الجمال صفة الجٰلل و بعضهم عكس و مرادهم ان
و
العظمة و الجمال صفة للجٰلل ْلن الجٰلل التقدس و العزة و العلو و العظمة صفته و من عكس جعل
الجٰلل صفةً للعظمة فجعل التقدس و العزة و العلو الصفة و بعضهم جعل الجٰلل من صفات القهر و
للجٰلل مثل قوله عليه السٰلم في دعاءۤ
الجبروت و المفهوم من ظاهر اْلخبار و اْلدعية مساواة العظمة
ِ
ۤ
العظما ِء فقوله لطُفتَ في عظمتك مش ِعر بأن
يوم اْلحد من مصباحالمتهجد لَطُفتَ في عظمتِك دون
ۤ
العظمة ضد اللُّ ْ
ف و قال عليه السٰلم بعد ذلك يا لطيف اللطفاء في اجل الجٰللة فجعل الجٰللة ضد
ط ِ
اللطف و ظاهر هذا اتحاد العظمة و الجٰللِو انما قلنا انه ظاهر ْلنه يمكن مطابقته لما في النهاية بان
ت و يكون في الذات فيكون قوله عليه السٰلم لطُفتَ في عظمتك يُ َرا ُد منه
نقول اللطف يكون في الصفا ِ
ۤ
تو
ت و قوله عليه السٰلم يا لطيفَ اللطفاء في اجل الجٰللة يراد منه اللطف في الصفا ِ
اللطف في ال َّذا ِ
ۤ
ۤ
ۤ
الكبرياء بالعظمة و العظمة بالكبرياء في قوله و الكبرياء العظيم الذي ْليوصف و العظمةُ
ُ
وصف
صفحه ٨٥
ۤ
ق،
جٰلل عظمتِك َو
الكبيرة يشعر بالمغاير ِة و كذا اْلضافة في قوله في
كبريائِكَ و المغايرة تُؤيِّ ُد الفَرْ َ
ِ
بقي الكٰلم في هذا الفرق الذي ذكره ابناْلثير و غيره هل هو الفرق المذكور في اْلخبار و اْلدعية ام
ُ
فهمت بعد ثبوت ان جميع الصفات كلها راجعةٌ الي اْلفعال و
الفرق غير ما ذكره اهل اللغة و الذي
ً
معاني اْلفعال ْلن الذات صفاتها عينها فٰل تعدد و ْل مغايرة و لهذا يكون معناها واحدا فهو تعالي يسمع
بما يبصر به و يبصر بما يعلم به فحياته عين قدرته و سمعه و بصره و هكذا ْلن المراد بمعني هذه
ۤ
الكبرياء ابعد
اْللفاظ هو الذات فٰل تغاير فيها باعتبار و ْل حيث ْل في نفس اْلمر و ْل في الفرض ان
صفاته و لهذا ورد
من العظمة و الجٰلل بالنسبة الي المبدء ْلنها صفة ظاهرها عالم ْال ُم ْل ِك ِم ْن َذواتِ ۪ه و ِ
ۤ
ۤ
الكبرياء و العرض من صفات اْلَجْ َسام و َمبَادي اْلَجْ َسام و
الدعاء عريض
وصفُها بالعرض كما في
ْليقال عريض ال َعظَمة او الجٰلل و اما الجٰلل فَا ِ ْن اُ ۪ري َد منه َم ْعنَي ِّ
العزة كانَ َراجعا ً الي كمال الذات و
كان اخص من العظمة ْلن العظمة راجعة الي صفات اْلضافة و العزة راجعة الي صفات القدس و ان

اجعا ً الي كمال الصفات كما في النهاية و اِ ْن
اريد منه معني العظم ضد القلة و الحقارة و الصغر كان َر ِ
ٌ
ُ
ف معني ال َعظَمة و اما ال َعظمة فراجعة الي كمال الذات و كمال
امكنَ رجوعه الي كمال الذات بتكل ِ
الصفات فورد ما معناه كان عظيما ً قب َْل َعظَمتِ ۪ه و هذه العظمة المسبوقة ي َُرا ُد منها ما يرجع الي الصفات
الفعلية ْلنه سبحانه كما قال اميرالمؤمنين صلوات ّللاِ عليه لميسبق له حال حاْلً فيكون اوْلً قبل ان
خطركم معناه متفرع علي
يكون آخراً و يكون ظاهراً قبل ان يكون باطنا ً ه  ،فقوله عليه السٰلم و اج َّل
َ
الجٰللة فان شئتَ قلت معناه ما اعظم قدركم او ما اكبر قدركم او ما اعز قدركم ،
ما يراد من َ
صفحه ٨٦
و قوله عليه السٰلم  :و اوفي عهدكم
ُ
الست بربكم اي الماخلقكم لي ْل
اي ما اوفي عهدكم ال ۪ذي عاهدتم عليه ّللا حين خلقكم له بقوله تعالي
ُ
الست خلقتكم لي وحدي اوْ اخلقُكم لي قالوا بلَي بوجوداتهم و عقولهم و ارواحهم
لغيري و ْل ِْلنفسكم او
و نفوسهم و ۤ
طبائعهم و اشباحهم و اجسامهم و اجسادهم و جواهرهم و اعراضهم و اعمالهم و اقوالهم و
احوالهم اي عاهَ ْدناك بِكلِّ جهَاتِنا َعلَي اجابَتِكَ الَي ما اَ َردْتَ منا فاِنا لَكَ و انا اليكَ راجعون فكانوا له كما
ارا َد ِم ْنهم فصح علي الحقيقة ما اوفي عهدكم ْلن كل واح ٍد من مشاعرهم و كل واح ٍد من ظاهرهم و
ۤ
باطنهم من غيبهم و من شهادتهم من الحواس الخمس و
اعضائهم من اجسامهم و من احوالهم عاهد ّللاَ
سبحانه علي ما اراد منه و خلقه ْلجله َوفَي هللِ تعالي علي اكمل َوجْ ٍه يراد منه فلذلك قال عليه السٰلم
علي الحقيقة فما اوفي عهدكم هذا فيما عاهدوا ّللا عليه و مثله فيما عاهدوا عليه رعيتهم لمن وفي لهم
بالوْلية ْلنهم اذا وعدوا علي ّللاِ تعالي ا ْن َجزَ لهم و ْليردهم و ْليكون ذلك لغيرهم من الخلق فمن اوفَي
بعهده منهم بع َد ّللاِ سبحانه و هذا ظاه ٌر و في بعض نسخ الزيارة و اصدق وعدكم و علي هذه النسخة
يكون قوله عليه السٰلم فما اوفي عهدكم ۤ
خاصا ً بالعهد الظاهر و في الباطن كاْلجابة في قوله تعالي قالوا
بلي و كذا في اياك نعبد و اياك نستعين و امثاله ْلن اجابة ۤ
دعا ِء ّللا سبحانه عهد ْل َو ْع ٌد ْلنه تعالي
يطلْ حقه علي جهة الحتم و يؤكد الدعوة بالميثاق الغليظ فلذا قلنا انه عهد باطن ْلنه لميكن فيه لفظ
ب اليه و لميوجبه عليه ۤ
كسائر النوافل هو الوعد نعم لو تبر َع به
العه ِد و يكون ما تبرع به المكلف او نُ ِد َ
ۤ
و الزم نفسه به فانه من العهد كما قال تعالي و رهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم اْل ابتغاء رضوان ّللا
فمارعوها حق رعايَتِها ٰاْلية  ،و
صفحه ٨٧
الوعد علي المشهور الصحيح ليس بواجْ و ما ورد فيه مما ظاهره الوجوب لوجود لفظ الوجوب فيه
فمحمول علي معناه اللغوي اي الثبوت او الوجوب المعتبر في الكمال بمعني عدم تحقق كمال اْليمان
الو ْع ِد  ،و اما علي عدم
بدونه كما مدح ّللا تعالي به اسمعيل بن حزقيل في قوله تعالي انه كان صادق َ
ۤ
للو ْع ِد َو اِ ْن اُ ۪ري َد بالعهد الخاصِّ الوجوب
اعتبار هذه النسخة فيكون قولُه فما اَوْ فَي َع ْه َد ُك ْم شامٰلً للعهد و َ
بلفظ واح ٍد علي اْلصح ْلن هذه اْلرادة
و الوعد عد ُم ال ُوجوب لِعدم المنافا ِة بَ ْينَ اراد ِة معنيين مختلفَي ِْن ٍ
متضمنة ْلرادتين لكل ارادةٌ يُ ْعلَ ْم ذلك بقرينة وضع اللفظ للمعنَيَيْن او صلوحه لهما بالحقيقة و
المجاز فاذا ورد هذا اللفظ الذي هذه حالُه و لميدل دليل علي اراد ِة احدهما فيتعين او نفيه فيتعين ٰاْلخر
ت الحاجة يجْ علي ٰاْل ِمر اَ ْن يعين احدهما و في
َد َّل علي ارادتهما معا ً فان كانا حقيقيين و تنافيا ففي وق ِ
غير وقت الحاجة ْل محذور فيه و ۤ
الفائدة فيه تهيؤ المكلف لٰلمتثال بما يُ َعي َّن عليه عند الحاجة و ْل بد اَن
يعين الحكيم علي المكلف و لو فرض وقت الحاجة و عدم التعيين فٰل َمناص عن القول بالتخيير اذا
لميحتمل عدم التكليف ْلن الناس في سع ٍة ما لميعلموا و التخيير من وجوه العلم و احتمال عدم التكليف

صارف و يقع بينهما الترجيح حينئ ٍذ و ان كان حقيقةً و
مع ُورود ما يدل علي التكليف ليس اْل بدليل
ٍ
ۤ
مجازاً و لميكن صارف عن الحقيقة تعين الحقيقة و ان حصل التكافؤ للقرائن و اْلمارات فٰل مانع من
ارادتهما مثل قوله تعالي و ْلتنكحوا ما نكح ۤ
آباؤكم علي جعل النكاح حقيقةً في الوطي مجازاً في النكاح
الو ْعد ملحوظٌ فيما نحن فيه
او بالعكس و اما علي القول بانه حقيقة فيهما معا ً فمن اْلول و الحاصل ان َ
ْلنهم صلي ّللا عليهم اولي بصدق الوعد من جميع َمن سواهم فان صحت النسخة و اْل فهو مرا ٌد من
ال َع ْه ِد و ْلينافيه
صفحه ٨٨
ان الوعد يخبر عنه بالصدق و العهد بالوفي ْلن الوفي و الصدق يصدق احدهما علي ٰاْلخر في المعني
و هذا ظاه ٌر .
قال عليه السٰلم  :كٰل ُمكم نور و امركم رشد و وصيتكم التقوي و فعلكم الخير و عادتكم اْلحسان و
سجيتكم الكرم
قال الشارح المجلسي كٰل ُمكم نو ٌر علم و هداية من ّللا تعالي و الرشد الهداية و الخير و السجية الطبيعة
انتهي .
اقول من كون كٰلمهم عليهم السٰلم نوراً انه هداية ل َم ْن طلْ الهداية و دلي ٌل لمن اراد اْلستدْلل ْلن
النور هو الدليل و البرهان الذي به تثبت حقيقة الشئ كما قيل ان القرءان نو ٌر ْلنه الدليل علي كل ثابت
ءان
بطٰلن كل
و البرهان علي حقي ِة ُكلِّ حق َو
ٍ
باطل و ذلِك ْلَنهم صلي ّللاُ عليهم ْليتكلمون اِ َّْل عن القرْ ِ
ِ
شأن جدِّهم نبيه صلي ّللا عليه و آله و ماينطق عن الهوي ان هُو اْل
ْلن ّللا عز و جل قال في كتابه في ِ
وح ٌي يوحي فاخبر انه صلي ّللا عليه و آله ماينطق عن هوي نفسه و انما ي ْنطق بالوحي او عن الوحي
و هم صلي ّللا عليهم يحذون حذوه فٰلينطقون اْل عن ّللا و رسوله صلي ّللا عليه و آله فكٰلمهم نو ٌر
اَيْ حق ْليأتيه الباطل من بين يديه اي فيما اَ ْخبَرُوا به عما مضي و ْل ِم ْن خلفِ ۪ه فيما ي ُْخبرون به عما
ٌ
برهان به يتحقق المتحقِّق و يزهق الباطل و كٰلمهم نور تَس ْ۪تني ُر به
يأتي و كٰلمهم نور اي هداية و
ْ
نفسه ال ُمظ ِهر لغيره و كٰلمهم عليهم السٰلم
قلوبُ المسلمين لهم القَابلين عنهم و النور هو الظاهر في ِ
هكذا ظاهر في نفسه اي بي ُن التحقق و الحقية لعدم اختٰلفه من حيث معناه الَّذي يريدونه منه و عدم
لبعض مع اختٰلف ظاهره ْلجل َمصالح رعيتهم فمن اخذ بكل كٰل ِمه ْم و ف ِه َم مرا َمهُم
ض ۪ه
منافاة بع ِ
ٍ
ً
بالتسليم لهم و الرد اليهم بحيث يجعل فه َمهُ تابعا لمرادهم
صفحه ٨٩
من كٰلمهم وج َدهُ كله نوراً اي حقا ً و صوابا ً و اصابة للحق و الهداية و الرشاد و ما هو اْل كالقرءان
ْلنه مثاله و منه اخذ مبني علي معانيه و الفاظه و اشاراته و تلويحاته و جميع ٰ
مأخذه و ۤ
انحائه و
في حديث اميرالمؤمنين عليه السٰلم في تقسيم ما في ايدي الناس من الحديث قال عليه السٰلم و ان امر
النبي صلي ّللا عليه و آله مثل القرءان ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محكم و متشابه و قد كان
يكون من رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله الكٰلم له وجهان كٰلم عام و كٰلم ۤ
خاص مثل القرءان و قال
يدر
ّللا عز و جل في كتابه ما آت ٰيكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا فيشتبه علي من لميعرف و لم ِ
ما عني ّللا به و رسوله (ص) الحديث  ،و الي ما ذكرنا اْلشارة بقوله تعالي و يُ ِحق الح َّ
ق بكلماتِ ۪ه يعني
الح َّ
ق و تُبَيِّنُه ْلنها نو ٌر و النور هو الظاهر في نفسه المظهر لغيره فعلي الظاهر
اَ َّن كلماته تظهر َ
ۤ
الكلمات هي القرءان و ما انزل تعالي من الوحي علي رسله و اوليائه و ْل شك ان كٰلم محمد و اهل
بيته صلي ّللا عليه و آله منها اي من بعضها اَوْ اُ ِخذ منها و علي الباطن الكلمات هي محمد و آله صلي

ّللا عليه و آله و علي هذا فالمظهر للحق اي الذي اظهر ّللا به الحق و ا َحقهُ به هو وجودهم و ذواتهم و
اعمالهم و اقوالهم و احوالهم و هذه الخمسة كلها كلمات ّللاِ اما اْلول و الثاني فهما كٰلم ّللا و يجوز ان
يقال هما كٰلمهم باعتبار القابلية كما مر سابقا ً مراراً من ان المفعول هو فاعل فعل الفاعل كما اذا ُ
قلت
امر و هو فعلي و امري و انت فاعله ْلنك المأمور بالضرب ففاعل
لكَ اضرب فان اضرب فعل ٍ
اضرب ضمير يعود اليك تقديره انت و ْليعود الي فٰليقال تقديره اَنَا و كذلك ما ُ
امرهُ تعالي
نحن فيه فان َ
ً
المكون فمنهُ التكوين و ليس جزءا من المفعول و
في ايجادك كن و فاعله ضميرك اي انت فهو سبحانه
ِّ
منك التكون و هو جزؤك
صفحه ٩0
المعبر عنه بالماهية و القابلية ْلنك مركْ من َشيْئين من الوجود اي المقبول و هو اثر فعله تعالي ْل
فعله و من الماهية و هي القابل و هو فعلك فانت فاع ُل فعل فاعلِك و صانِ ِعك بمعني القابل الذي هو
جزؤك و بذلك خلقهم و به ْ
اختلفوا و قد سبقت كلمته الحسني لمن استجاب له اْلستجابةَ ال ُح ْسنَي و
اما الثٰلثة اْلُخَ ر فهي كٰل ُم ّللاِ تعالي بهم عليهم السٰلم و كٰل ُمهم باهلل سبحانه و كلها نور بكل معني يرا ُد
منه و قد يستعمل بمعني القول الذي هو الفِعل و ذلك كما في قوله تعالي و وقع القول عليهم بما
ظلموا اي العذاب و هو مما اشرنا اليه من الخمسة التي هي كلماتهم باعتبار فعلي هذا فكونه نوراً مطلقا ً
العدل نو ٌر ْلنه حق و صوابٌ و
انما هو علي ما قررنا مراراً من اَن فعل الثواب و النعيم بالفضل و
ِ
رش ٌد َو ِهدَايةٌ و ِْلَنَّهُ ُم ْ
ت الحكمةُ اْللهية اظهاره من الممكنات لكونه سببا ً للتكوين علي
ظ ِه ٌر لما
َ
اقتض ِ
ص َوابٌ لكونه جاريا ً علي مقتضي
نحو الحكمة و ِم ْن اَ َّن فعل العقاب و التأليم بال َع ْد ِل نو ٌر ْلنَّه حق و َ
صدرهُ لٰلسٰلم و َمن يرد اَن
اعيها علي نحو قوله تعالي فمن ير ِد ّللاُ اَن يهديَهُ يشرح
قوابل اْلَ ْش ۤيا ِء و د ََو ۪
َ
صدرهُ ضيقا ً حرجا ً كأَنما يصعد في الس ۤ
الرجس علي ال ۪ذينَ ْلي ُْؤمنُونَ و
َّماء كذلك يجعل ّللا
ُضلَّه يجعل
َ
َ
ي ِ
صدر َمن يري ُد اَ ْن
شرحه صدر َمن يريد هدايتَهُ لٰلسٰلم َو َجع ِْل
هذا صراطُ ربك مستقيما ً يعني في
ِ
ِ
ضيقا ً حرجا ً للضٰللة
ُضلَّهُ ضيقا ً حرجا ً فان صراطه في فعلِه تعالي شرح الصدر للهداية و جعله َ
ي ِ
َ
يْ
جار علي اكمل وج ٍه يقتضيه العدل و الحق ْل اعوجاج فيه بوج ٍه ما ْلنه اعطي علي حسْ
مستقيم ا
ٍ
السؤال و صنع علي مقتضي القبول منه تعالي فكٰلمهم صلي ّللا عليهم نو ٌر اذا اريد منه الفعل علي هذا
النحو و ْليعني بالنور اْل هذا و نَح ُوه ،
صفحه ٩١
و قوله عليه السٰلم  :و امركم ُر ْش ٌد
يراد منه انهم ْليأمرون اْل بما فيه الهداية و الصٰلح للمأمور في الدنيا َو ْاْلخرة و انهم سٰلم ّللا عليهم
تعارض صٰلح الدنيا و صٰلح الدين كما هو شأن الطبيْ الماهر العليم
يٰلحظون فيه الترجيح لَوْ
َ
ۤ
الخٰلئق و
بالمعالجة و هذا شئ معلوم عند جميع المسلمين ظاهراً بل كان ذلك في هويات جميع
ۤ
طبائعهم تدركه افكارهم و تصوراتهم و ان جهل اْلكثرون في التصديق و ذلك بان في الوجود
ۤ
الخٰلئق َم ْن يكون هذا شأنه بمعني انه ْليأمر اْل بما فيه
الخارجي او الذهني علي اختٰلف اْلنظار من
علم و بصيرة باْلصلح و عن قص ِد
ض
الصٰلح او اْلصلح لوْ تَعا َر َ
الصٰلحان و ان ذلك يكون منه عن ٍ
ِ
نصح و عدم غش للرَّعيَّة و عدم مجازف ٍة في المعالجة بل علي نحو قوله تعالي و زنوا بالقسطاس
ٍ
اس اَ ْش ۤيا َءهُ ْم و ذلك الترجيح في اْلصلح كثير فيما ورد عنهم عليهم السٰلم
المستقيم  ،و ْلتَبْخَ سُوا الن َ
كمن استخار عند النبي صلي ّللا عليه و آله في السفر الي الشام للتجارة فاخبره بانها نهي فخالف و
صلي ّللا عليه و آله فقال (ص) له لعلك قد فاتَكَ واجٌْ
مضي و اصاب ماْلً كثيراً فلما َر َجع اخبر النبي َ

ۤ
العشاء فقال صلي ّللا عليه و آله له ما معناه ما فاتك من خير الصلوة اعظم مما
فاخبر انه فاتته صلوة
اصبتَ من المال و كما نهي الحجة عليه السٰلم عجل ّللا فرجه علي بن محمد عٰلن عن الحج فخالف و
مضي الي الحج فقُتِل و غير ذلك فان اْلول رجح فيه الدين و الثاني رجح فيه النفس علي الدين و قد
يكون بالعكس كما قال تعالي و الفتنَةُ اشد من القتل و لَيْس هذا مختصا ً بشئ دونَ َشئ بل جميع اَوا ِم ِره ْم
و نواهيهم ْلنها لمتكن من هوي اَ ْنفُ ِسهم و انما تكون بمشية ّللاِ و ارادته و امره ْلنهم ۤ
محال مشية ّللاِ و
اَ ْل ِسنَةُ ارادته و حملةُ اَ ْم ِر ۪ه و نَ ْهيِه و التكاليف اْللهية التي هي علةُ
صفحه ٩2
صنَ َعهُ ْم و لذلِك
ايجادات الموجودات كلها معتبر فيها ما هو اْلصلح علي نحو ما اَشرْ نَا اليه و بذلك َ
خَ لَقَهُ ْم و به امرهم و الَيْه دَعاهم و هم عليهم السٰلم خزنةُ حُك ِمه و اَ ْم ِر ۪ه و نَهْيه و هم ْليسبقونَهُ بالقول و
هم بامره يعملون ،
و قوله عليه السٰلم  :و وصيتكم التقوي
يراد منه انهم ْليوصُونَ اْل بتقوي ّللا كما يفيده تقديم الوصية و المراد بالتقوي تقوي ّللا فيما يتعلق
ق ك َّل َش ٍئ َْل ِم ْن
بمعرفته و صفاته و افعاله و عبادَته فدعوا الي توحيد ّللاِ سبحانه فقالوا انه تعالي خل َ
ُ
شئ ممكن او موجود في نفس اْلمر اي
شئ
يكون م َعهُ ْلنه سبحانه انما هو ٰاله واحد ليس معه شئ فكل ٍ
ٍ
في الخارج او الذهن او بالفرض و التقدير فهو مخلوق له تعالي ْلن كل ما يُ َسمي او يشار اليه او
ت ُوجو ِد ۪ه
يتصور او يفرض وجوده او امكانه او يحتمل فهو شئ قد صنعه تعالي في
مكان حدوده و وق ِ
ِ
ۤ
َماعدا وجهه الكريم و انما استثنينا ۤ
بنا ًء علي الظاهر المتعارف من انه تعالي يسمي باسمائه و يفرض
ۤ
باْلسماء مقاماتُه و
وجوده و يمكن باْلمكان العام و في الحقيقة انما الموجود آياته و مظاهره و المسمي
ۤ
ۤ
اْلسماء و ْل شئ من جهات التعاريف اذ كل ما سواه خلقه
اسماؤه ْلن ذاته المقدسة ْلتقع عليها
آياته و
ابوجعفر عليه السٰلم كما فيالكافي قال (ع) ان ّللا خلو من خلقه و خلقه خلو منه و كل ما وقع
و لذا قال
ٍ
عليه اسم شئ فهو مخلوق ماخٰل ّللا و في آخر قال عليه السٰلم و كل ما وقع عليه اسم شئ ماخٰل ّللا
فهو مخلوق و ّللا خال ُ
شئ و في حديث ابيعبدّللا عليه السٰلم زيادة تبارك الذي ليس كمثله شئ و
ق كلِّ ٍ
ۤ
جار علي ال ُمتَعارف ِم ْن انه تعالي يسمي باسمائه و
هو السميع البصير فقوله عليه السٰلم ماخٰل ّللاَ ٍ
َ
ُ
يوصف بما وصف به نف َسهُ لخلقه و يُع َْر ُ
امر خلقهُ و طلْ منهم ذلك اذ
ف بذلك و يُ ْعبَد بذلك و بذلك َ
ْليمكن لهم ما ۤ
وراءه
صفحه ٩3
ۤ
غير ۪ه فهو مخلو ٌ
ق له تعالي و معلوم ان
و كلُّ هذه اشيا ُء محدثةٌ ْلنها بالضرورة غيره و كل ٍ
شئ ِ
المخلوق ْليقع علي الخالق ْلنه ْليقع عليه اْل ما يصل الي اْلزل و ْليصل المصنو ُ
ع الي اْلزل و
ْلينزل اْلزل في الحدوث ْلن اْلزل هو ذاته الحق سبحانه و لكن يعرف بها المعرفةَ الرسمية و قد
استدْلل عليه ْل معرفةً
رضي من عباده بذلك ْلنهم ْليقدرون علي غيرها و انما يعرف بها معرفةَ
ٍ
تكش ُ
ف لَهُ كما اذا وجدت اْلثر َدلَّكَ علي وجود المؤثر و اذا َوجدْتَ الصفةَ َدلَّ ْتك علي وجود الموصوف
ِ
ۤ
و بهذا النحو يعرف بما وصف به نفسه تعالي لخلقه باْلشياء الحادثة مع انها في الحقيقة ْلتقع عليه و
هو قول الرضا عليه السٰلم حين قال له عمران الصابي يا سيدي اْلتخبرني عن ّللا تعالي هل يوحد
بوصف قال الرضا عليه السٰلم ان ّللا المبدئ الواحد ۤ
الكائن اْلول لميزل واحداً ْل شئ
بحقيق ٍة او يوحد
ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
معه فرداً ْل ثاني معه ْل معلوما و ْل مجهوْل و ْل محكما و ْل متشابها و ْل مذكورا و ْل منسيا و ْل شئ
ۤ
ُ
بشئ قام و ْل الي شئ
ت كان و ْل الي وقت
يقع عليه اسم شئ من
اْلشياء غيره و ْل من وق ٍ
يكون و ْل ٍ

يقوم و ْل الي شئ استند و ْل في شئ استكن و ذلك كله قبل الخَ لق اذ ْل شئ غيره و ما اوقعت عليه من
ٌ
صفات محدثة و ترجمة يفهم بها َمن فهم ه  ،فاخبر عليه السٰلم بانه ْليقع عليه شئ ْلنها
الكل فهي
ترجمهُ لنا في ايجاده و وصفه نفسه لنا بما نعرف
صفات محدثة و ترجمة يعني ان ما اراده سبحانه منا َ
شئ اْل انها
ت الخلق و بها نفهم ما يريده منا و هو
مما هو من نحونا و نو ِعنا من صفا ِ
ٍ
متعال عن كل ٍ
ۤ
ۤ
تدلنا عليه كما قلنا و هو قول الرضا عليه السٰلم و لو كان صفاته جل ثناؤه ْلتدل عليه و اسماؤه ْلتدعو
ۤ
ْلسمائه و صفاته دون معناه فلوْل ان
اليه و المعلمة من الخلق ْلتدركه بمعناه كانت العبادة من الخلق
ذلك كذلك لكان المعبود الموحد غير ّللا ْلن
صفحه ٩4
صفاته و اَس ۤ
ْما َءهُ غيره ه  ،و ايضا ً دعوا عليهم السٰلم الي توحيده بصفته بما وصف به نفسه من انه
ۤ
اْلشياء
فٰليقتر ُن بشئ و ْليقترن به شئ ْلن اْلقتران صفة خلقه فلو صح عليه لشابَه
ليس كمثله شئ
ِ
ببعض َو ْ
ض ْلَن ذلِكَ ِوْلدةٌ و هو
اقتران بعضها
في
ع فُ ِر َ
ِ
ٍ
ْليخر ُج ِم ْن َش ٍئ و ْليخرج منه ش ٌئ بِا َي نَوْ ٍ
ق ِمنه بال ِّس ْنخ او الظل فقد شبهه بخلقه و َم ْن قال بان الخلق تنت َ۪هي
تعالي لميلد و لميُوْ لد ف َمن قال بان الخل َ
اليه فقد اَ ْثبتَ له اْلقتران بغيره ْلنه يكون نهايةً لغيره و هو اقتران يمتنع من اْلزل و كذلك قول َم ْن قال
بان بينه و بين شئ من الحوادث ربْطا ً بوج ٍه ما و كذا دعوا عليهم السٰلم الي توحيده في فعله تعالي
يعني انه متفرد باْليجاد فكل شئ صنعه او يصنعه قال تعالي اروني ماذا خَ لقُوا منَ اْلرض ام لهم
ۤ
شر ٌ
قل ّللاُ خال ُ
ق كل
ك في السموات و قال تعالي ام جعلوا هللِ
شركاء خلَقُوا كخلقه فتشابَه الخلق عليهم ِ
ث فمادتُهُ من فعله و اما صورتُهُ فَا ِ َّما من فعله او بفِعْله كالمعاصي
شئ و هو الواحد القهار فكل ُمحْ َد ٍ
فانها و اِ ْن كان ْ
كتحريك
فعل العبا ِد علي جهة اْلنفراد من غير مشارك ٍة معه تعالي اْل انها بفعل ّللا
ِ
َت من ِ
الشاخص لظله فانه و ان كان منه و التحريك منه اْل انه بالنور اذ بدون النور ْليمكن له تحري ٌ
ك لعدم
ِ
وجود ظل يحركه فكل شئ من ّللاِ او باهللِ فما كان منه فاْلمر فيه ظاهر و ما كان به ۤ
فمادته و قُ َوي
ٍ
الفعل
افكار ۪ه و تصوراته و جميع مدار ِك ۪ه من ّللاِ و َما اختص ۪به من
آْلته و من اراداته و
فا ِعله من ۪
ِ
ِ
ۤ
ً
ً
َ
َ
َّ
ٌ
َّ
غيرهُ يخت َِرعُ
ِّ
فباهللِ فمن ادعَي ان احدا غيره تعالي يخترع شيئا من المواد فهو
مشرك و َم ِن ادعَي ان َ
ِ
بدون ّللاِ تعالي اي ْل من ّللاِ و َْل باهللِ فهو ُمفَ ِّوضٌ و المفوضُ مشرك و كذا دَعوا
شيئا ً من الصُّ َو ِر
ِ
ۤ
توحيده في عبادته كما قال تعالي فمن كان يرجو لقا َء ربه فليعمل عمٰلً صالحا ً و
عليهم السٰلم الي
۪
ُ
ً
َ
ُشر ْك بعبا َد ِة ربه احدا و هذا التوحيد اذا ا ۪ري َد به الحقيقي يُ ْعتَبر فيه توحيده تعالي في
ْلي ِ
صفحه ٩٥
كلِّ ما يصدق عليه انه عبادةٌ او عبوديةٌ فيوحده في جميع العبادات اْلصطٰلحية المعروفة و في الخلق
بجميع جهاته و في الرزق كذلك و في الحيوة كذلك و في الممات كذلك فيوحده في التوكل و في
اْلعتماد و في الحفظ و في رعاي ِة كل شئ علي نحو ما مر من ان ال ُمراعَي اِما منه اَوْ به و هنا تنبيه
علي حقيق ٍة من ۤ
حقائق التوحيد و هو َّ
ان قولنا هذا الشئ منه نريد به انه من فعله اي اثر من فعله اي من
المحل الممكن اْلمكان الراجح لفعله فحقيقته مخترعة بتبعية اختراع فعله تعالي يعني انها محل فعله و
متقومة بالفعل تقوم تحقق و الفعل متقوم بها تَقَ ُّو َم ظهور و الشئ المكون من تلك الحقيقة
متعلقه فهي ِّ
ً
صدور ابدا فٰل حقيقة له اْل بفعله تعالي و ْل وجود له اْل من فعله تعالي اي من اثر
متقوم بالفعل تقوم
ٍ
ُ
ثر
فعله و قولنا هذا الشئ بِ ۪ه نريد به ان حقيقته من نفس ما منه تعالي ِم ْن حيث ِ
نفس ۪ه و وجو ُده من اَ ِ
ُش َعاع فعله تعالي فما به تعالي مبني علي ما منه تعالي و الشئ بحقيقة الشيئية واح ٌد ْل شريك له تعالي و
ما سواه شئ بفعله تعالي و اما فعله تعالي فشئ بفعل ّللاِ الذي هو ذلك الفعل اي بنفسه من حيث هو فعل

ّللا تعاليفهذا مختصر ما اوصوا عليهم السٰلم به من تقوي ّللاِ تعالي فيما يتعلق بتوحيده في ذاته و
قليل او
توحيده في صفاته و توحيده في افعاله و توحيده في عبادته باَن
َ
يجتنْ مخالفة شئ من ذلك في ٍ
كثير و ما اشرنا الَيْه علي جهة اْلجمال و وصيتهم صلي ّللا عليهم مجمٰلً و مفصٰلً و كذا بتقوي ّللاِ
ٍ
فيما تتعلق به اوامره و نواهيه مما هو من جهة النفس و مما هو من جهة الخلق و ذلك كما هو مفصل
في احاديثهم و افعالهم و اعمالهم و اقوالهم و احوالهم مما اشتملت عليه شريعة جدِّهم محمد بن عبدّللا
صلي ّللا عليه و آله َّ
فان ّللا سبحانه قد امر بذلك و سمي اْلخذ به و ترك مخالفته تقوي فقال تعالي و ما
آتيكم الرسول فخ ُذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا و اتقوا ّللا
صفحه ٩٦
ُ
ذكرت اْلشارة الي ما يتعلق بالتوحيد لغموضه و كثرة المذاهْ فيه المخالفة لوصيتهم عليهم
و انما
ۤ
السٰلم و قلة العبارة و اما ما يتعلق باْلوامر و النواهي من التقوي مما اشتملت عليه الشريعة الغراء من
المفروض و المندوب و ۤ
الجائز و المرجوح و الممنوع منه فيلزم من ذكر بعضه التطويل الطويل الذي
ليس هذا محله مع ظهوره و قلة اْلختٰلف فيه و تصدي اْلصحاب رضوان ّللا عليهم لذكره و تفصيل
بفعل جميع اوامره و ترك جميع
ابوابه و يجمع ذلك كله انهم عليهم السٰلم اوصوا ان تتقي ّللا تعالي
ِ
نواهيه و بالميل الي ما احْ و عما َك ِرهَ و ان اخذتَ بما جوز فبقصد اْلخ ِذ برخصته و كذا اِ ْن
كثير من اضداد هذه بل نهوا عنه بقلوبهم
قليل او
تر ْكتَ فبهذه و امثالها كانت وصيتهم و لميأمروا بشئ ٍ
ٍ
و اَ ْلسنتهم و ايديهم و افعالهم و اعمالهم و احوالهم و ما وقع من خٰلف تقوي ّللا تعالي من هذا الخلق
المتعوس فانما وقع رداً عليهم صلوات ّللا عليهم َو خٰلفا ً ْلمرهم و علي ّللا سبحانه ۤ
اعٰلء دينه و
ِ
اظهار كلمته بهم بان يمكنهم في ارضه و يستخلفهم في ۤ
سائر عالمه و ّللا منجز وعده و متم نوره و لو
كره المشركون اللهم عجل فرجهم و سهل مخرجهم و اسلك بنا َمحجتهم و منهاجهم يا كريم ،
و قوله عليه السٰلم  :و فعلكم الخير
يراد منه انهم ْليفعلون اْل الخير لحصر المبتدا في الخبر و المراد من الفعل ما هو اعم من عمل
الجوارح كما هو مقتضي العصمة و التسديد و التوفيق اما مشاعرهم الباطنة فهي مستغرقة في العبودية
ۤ
الطبائع
فعٰلً و في العبادة بَعْثا ً يعني انهم ببَواطنهم من اْلفئدة و القلوب و اْلرواح و النفوس و
مستغرقون في الرضي بما يرد عليهم من محبوب النفوس و مكروهها بل هم بها طالبون لما يرد عليهم
منه سبحانه كما قال اميرالمؤمنين صلي ّللا عليه و آله
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الطيبين اَمٰ ا آنَ ِْلَ ْشق ٰيها ان يخضْ هذه من هذا و اشار الي لحيته و رأسه فذلك و امثاله هو الصدق في
العبودية و هي الرضا بما يفعل و هم بها باعثون لجوارحهم و السنتهم علي العمل بما يرد و القيام
ۤ
بوظائفه كما اُ ِمروا علي اكمل وج ٍه اراد سبحانه منهم و هذا و امثاله هو الصدق في العبادة و هي الفعل
لما يرضي و اما جوارحهم و ظواهرهم فهم بها ابداً مشتغلُون بخدمة ربهم ْلتأخذهم سهو الغفٰلت
ْليستكبرون عن عبادته و ْليستحسرون يسبحون الليل و النهار ْليفترون كما روي عن الصادق عليه
السٰلم في هذه ٰاْلية و له من في السموات و اْلرض و َمن عنده ْليستكبرون عن عبادته
و ْليستحسرون يسبحون الليل و النهار ْليفترون الي قوله مشفقون قال يا مفضل الستم تعلمون ان من
ۤ
قال و من عنده
في السموات هم
المٰلئكة و من في اْلرض هم الجن و البشر و كل ذي حرك ٍة فمن الذين َ
ۤ
قد خرجوا من جملة المٰلئكة و الجن و البشر و كل ذي حركة فنحن الذي كنا عنده و ْل كونَ
قبلَنا الحديث  ،فٰليوجد لهم لحظة في غير فعل الخير ْلن ّللا سبحانه ديموم ديوم قيوم فٰل فترة تعتريه و

آن
ْلتأخذه سنة و ْل نوم و في كل ذلك ۤدائم الفيض و هو قوله تعالي و ماكنا عن الخلق غافلين و في كل ٍ
الدائم بدوام التسبيح و التقديس ۤ
من فعله قابل لفيضه ۤدائم في خدمته و هم القابلون للفيض ۤ
الدائمون بكمال
الخدمة و كل َمن سواهم ْليقومون بخدمة قبول كل الفيض كما قال تعالي ماوسعني ارضي و ْل ۤ
سمائي
وسعني قلُْ عبدي المؤمن و ْليصح ان يفضل منهم وقت او مكان لفعل الشر و انما فضل ذلك منا
و ِ
ْلنا لمنسع الفيض فنعصي حال عدم القبول و المراد من الخير ما هو اعم من الخير الذي هو احد جنود
العقل الخمسة و السبعين كما هو مذكور في احاديث جنود العقل بل المراد به ما يشمل العقل و جنوده
فان جميع تلك من فعلهم فان ّللا سبحانه قد
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فواضلها علي ۤ
سائر خلقه و هم بامره يعملون فالعقل الكلي الذي هو عقل الكل و
جمعها فيهم و بهم قس َم
ِ
ۤ
ۤ
فاضله علي سائر اوليائه من
هو آدم الرابع علي جهة اْلجمال هو عقلهم و قد اَ ْك َملَهُ فيهم و بهم قسم ِ
اَ ْن ۤ
اشعته و تلك اْلشعة هي اوْلده فان ّللا سبحانه
بيائه و رسله علي حسْ قوابلهم من فاضله الذي هو ِ
آخر ال َعوالم و آخر ٰاْلدميين فعلي جهة اْلجمال
قد خل َ
الف عالم و ْالف ِ
ق الف ِ
الف آد َم و نحن ٰاْلن في ِ
ۤ
عقول المرسلين و اْلنبياء عليهم السٰلم اوْلد آدم الرابع الذي هو عقل محمد و اهل بيته صلي ّللا عليه
ۤ
هؤْلء اْلوْل ِد فلذا قال صلي ّللا عليه و آله انا و علي ابَوا هذه اْلمة و
و آله و عقول المؤمنين اوْل ُد
ۤ
وان لعقله و هما محمد و علي صلي ّللا
اْلصل في هذه اْلبوة هذا و ذلك ْلن كل مولود فله ستة آ ٰبا ٍء ابَ ِ
عليهما و آله محمد (ص) اب العقل اي مادته فان مادته من صفة نوره صلي ّللا عليه و آله َو علي عليه
السٰلم اْلب الثاني فاِن صورة العقل من صفة نوره عليه السٰلم و الصورة هي اْلب الثاني اي اْلم و
ۤ
بالسوء و ابوالشرور
ان ابوالدواهي اب النفس اْلمارة
له ابوان لنفسه اْلمارة بالس ۤوء و هما اْلَ ْعرابي ِ
اْلب الثاني و هو ا ُّمها و له ابوان لجسده فاشار تعالي الي ابوي العقل بقوله و وصينا اْلنسان بوالديه
ۤ
شرك بي ما ليس لك به علم فٰلتُ ِطعْهما و
حسنا ً و الي ابوي اْلمارة
بالسوء بقوله و ان جاهداك علي ان ت ِ
الي ابوي الجسد بقوله و صاحبهما في الدنيا معروفا ً فقولنا و بهم قس َم فَاضلَهُ ْلن هذا الفاضل اوْلد
عقلهم كما ذكرنا فيصدق توليدهم و القِسْمةُ بهم علي فعلهم و يصدق علي العقل و جنوده الخير الذي هو
فعلهم ْلن العقل الكلي قد يصدق عليه انه فعلهم اما علي اعتبار قابليتهم له عند ايجاد ّللا سبحانه له فيهم
اوْ ْلنه تربيتهم و زرعهم كما اشار اليه العسكري صلوات ّللا عليه في نسبتهم بقوله عليه السٰلم و
ۤ
ۤ
الوفا َء و روح القدس
اْلصطفاء لما َع ِه ْدنا منه
س حلة
الكليم اُ ْلبِ َ
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ق من ۤ
حدائِقنا الباكورة  ،و روح القدس هذا هو العقل المشار اليه فاخبر انه اول
في جنان الصاقورة ذا َ
ۤ
ق بهم ْل غير بقرينة قوله في الكليم عليه السٰلم لما
ق ثمرة الوجود من حدائِقنا و ان ذلك الذو َ
َم ْن ذا َ
ۤ
ريْ فيه ْلنه نور ْل ظلمة فيه اْل قدر ما يقيمه من
الوفاء فافهم و كون العقل خيراً ف ِمما ْل
عهدنا منه
َ
ۤ
ٌ
مسمي الضدية و ْلجل صفائه و خلوصه لربه لميكن له جهة مخالفة فكانت الجنان ثماني و كانت
النيران سبعا ً ْلن الوجه في ذلك ما قلنا و ذلك ْلن الحواس الخمس في العالم الصغير و النفس و الجسم
ب الجنان و آيةً لنظيرها في العالم الكبير و
اذا استعملت كل واحدة منها في الخير كانت بابا ً من اَب َْوا ِ
ت و ان استعملت كل واحدة منها في الشر كان ْ
َت بابا ً من اَب َْواب النيران و آيةً لنظيرها في
جناته سبع جنا ٍ
ً
العالم الكبير و نيرانه سبع فكل واحد من هذه السبعة يصلح للخير فيكون بابا من الجنان و يصلح للشرِّ
فيكون بابا ً من النيران و اما العقل في العالم الصغير فيصلح ان يستعمل في الخير فيكون بابا ً اعلي من
عدن و هي الثامنةُ ْالع ُْليَا و ْليصلح ان يستعمل
ابواب الجنان و آيةً لنظيره في العالم الكبير و هو جنة
ٍ

في الشرِّ ْلنه خير و نور و لهذا لميكن بابا ً في النيران فكانت الجنان ثماني و النيران سبعا ً و لهذه
ْ به الجنان و لما
العلة قال الصادق عليه السٰلم حين ُسئِل عن العقل العق ُل ما ُعبِ َد به الرحمن و ا ْكتُ ِس َ
ۤ
النكراء تلك الشيطنةُ و هي شبيهةٌ بال َع ْقل و ل ْي َس ْ
ت بعقل  ،يعني انها ادراك
ُسئِل عما في معوية قال تلك
ُ
ْ
الجهل الذي
يشابهُ ادراك العقل و لكن ال َعقل ْليمكن استعماله في ال َّش ِّر ْلن الشر ظلمة و هو من جنود َ
نور فيه اْل قدر ما يقيمه من النور الذي هو ضده بحيث ْليكون لما فيه من النور تأثير
هو ظلمة ْل َ
ٰ
ْلض ِم ٰ
ً
حٰللِ ۪ه كما ان ما في العقل من الظلمة ْليكون له تأثير ِْلضْ ِمحٰللِ ۪ه و اذا كان العقل خيرا كما
سمعتَ لمتكن له جنود اْل من نوعه فكل جنوده خي ٌر
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و ْليجوز ان يكون في جنوده شئ من الشر ْلن وجود ذلك في جنوده انما يكون لو كان في العقل ۤ
شائبة
من الشر لها تَأثير و تعين لينسْ ذلك الذي من الشر اليها فاذا كان خيراً محضا ً علي نحو ما ذكرنا
كانت جنوده كذلك و هم عليهم السٰلم ْليفعلون بانفسهم اْل الخير و كذلك فعلهم بما منهم و بما ينسْ
اليهم من حيث هو منسوب اليهم نعم قد يفعلون بغيرهم اي بدواعي غيرهم ما هو شر و هو قوله
تعالي و ظاهره من قبله العذاب و قد يفعلون بمن ينسْ اليهم ْل من حيث ينسبون اليهم ذلك ايضا ً فان
من ينسبون اليهم كشيعتهم قد يفعلون المعاصي الموجبة للعذاب و لكنهم انما فعلوا ذلك من َحي ُ
ْث َميْلهم
الي طريقة ۤ
اعدائهم فيأكل المؤمن العاصي بمعصيته من شجرة الزقوم من بعض اوراقها و هو من هذه
اعدائهم و هم عليهم السٰلم من ۤ
مائل الي ۤ
الحيثية ليس مشايعا ً لهم و انما هو ۤ
وراء المقصرين من
ۤ
الدعاء لهم حتي يأكل ذلك العاصي من طلع
اشياعهم بالتٰلفي من اْلستغفار و الذود عن المعاصي و
ۤ
شجرة الزقوم اعوذ باهلل من سخط ّللا فيخرج من حزبهم و يلحق باعدائهم استجير باهلل من غضْ ّللا و
من غضبهم و انما قلنا قد يفعلون بغيرهم اي بدواعي غيرهم ما هو شر ْلن ذلك الفعل ۤ
القاؤهم ْلل َعاصي
َصاهُ اذا لميقبل منه تعالي اذا خَٰلهُ ِم ْن ي ِد ۪ه و هم
و تخليتهم له يعني ان ّللا سبحانه انما يعصي َم ْن ع َ
ۤ
عل هو بنف ِس ۪ه و هم َمحالُّ فعله صلي ّللاُ َعلَيْهم اجمعين و قولنا
عليهم السٰلم يده ففعل تعالي به َما فَ َ
ُ
خلقت الخير فطوبَي
يفعلون بغيرهم ما هو شر مثل قوله تعالي في الحديث القدسي و انا ّللا ْل اله اْل انا
ُ
خلقت الشر فوي ٌل ل َم ْن اَجْ ريتُه علي ي َديْه  ،و ذلك ْلن ّللا
لمن اجريتُه علي ي َديْه و انا ّللاُ ْل ٰاله اْل انا
ۤ
ۤ
ٌ
غلف بل طب َع ّللا عليها بكفرهم و هم خزائن
اْلشياء بقابلياتها كما قال تعالي و قالوا قلوبُنا
تعالي يفعل
باذن ّللاِ علي فاعل الشر بفعل الشر و انما ر َّد ْدتُ
حكمه علي عباده فيحكمونَ
ِ
صفحه ١0١
هذا المعني لس ُۤوء ظني بفهم اكثر الناس و لكن اكثر الناس ْليعلمون و لكن اكثرهم يجهلون و لكن
اكثرهم ْليعقِلون ،
اْلحْ َسان
و قوله عليه السٰلم  :و عادَتكم ِ
ۤ
ً
كثير من رسائلنا ان المخلوق ْليكون اْل مركبا كما قال
اقول قد تقدم فيما ذكرنا سابقا ً و فيما ذكرناه في
ٍ
تعالي و من كل شئ خلقنا زوجين و كما قال الرضا عليه السٰلم و لميخلق شيئا ً فرداً ۤقائما ً بنَ ْف ِس ۪ه دون
ث مركٌْ ِمن ۤ
ماد ٍة و صورة و ان
ت ُوجُو ِد ۪ه ه  ،فكل مح َد ٍ
نفس ۪ه و اثبا ِ
غيره للذي اراد من الدْللة علي ِ
َ
شئتَ قلتَ من وجو ٍد َو ماهي ٍة و المعني واحد و الوجود نو ٌر احْ دثه ّللاُ بفعله فهو اثر فعلِ ۪ه و نور منه
يجري مجراه ْلنه ابداً في طاع ِة رب ِّ۪ه ْليَ ِج ُد نَ ْف َسهُ و لهذا اطلق عليه نو ُر ّللاِ في قوله عليه السٰلم اتقوا
فراسة المؤمن فانه ينظر بنور ّللا فقال الصادق عليه السٰلم يعني من نوره الذي خلق منه و العقل وجهٌ
منه و ّللا سبحانه المحسن و قد اظهر احسانه و جميله اللذين هما صفة فعله بفعله فيما
عامل به بريتَهُ
َ

من ذلك الجميل و اْلحسان و اجري بذلك عادته و انما يجري علي العصاة احكام الغضْ ْلنهم لميقبلوا
جميله و احسانه فعاملهم بفعلهم و هو رد جميله و احسانه فكان رد الجميل قبيحا ً و رد اْلحسان ۤ
اساءةً
قال تعالي و ماظلمناهم و لكن كانوا هم الظالمين و هللِ در من قال :
النذل منقصةً و ذما ً
اَري اْلحسان عند الحر دينا ً
** * ** و عند
ِ
كقطر ۤ
** * ** و في بطن اْلَفاعي صار َس َّما ً
اْلصداف ُدر
الما ِء في
ِ
فلما اجري سبحانه عادته بفعله و مشيته و ارادته علي اْلحسان كانوا صلي ّللا عليهم عادتهم اْلحسان
ْلنهم ْليفعلون اْل بامره و هم ۤ
محال مشيته و اَلسنة ارا َدتِ ۪ه و حملة امره و هم باَمره يعملون فلما كانوا
ۤ
ۤ
اْلساءة مبدأوها الماهية و هم عليهم السٰلم ْلينظرون الي انفسهم
اْلساءة عادتهم ْلن
كذلك لمتكن
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قط و ْل الي ما سوي ّللاِ و الماهية ظلمة احدثها ّللا سبحانه بفضل فعله الذي احدث به الوجود ۤ
لفائدة
تقوم الوجود اْل انهم عليهم السٰلم ليس فيهم من الماهية اْل قدر ما يمسك وجودهم فماهيتهم فانية
اْلعتبار مضمحلة الوجدان و التعين فٰل اعتبار لها فٰليقع منهم شئ من مقتضي الماهي ِة فٰلتكون لهم اْل
ۤ
ۤ
اْلساءة و العصيان و
الدعاء الهي عادتك التفضل و اْلحسان و عادتُنا
عادة اْلحسان و ما رُوي في
ۤ
ْلتغير عادتك بتغيير عادتِنا بجاه محمد و آله الطاهرين يُشعر بان ما سوي ّللا عادته اْلساءة و العصيان
ْلنه ِم ْن حيث نظره الي نف ِس ۪ه كان سالكا ً طريق ماهيته التي هي ظلمة ْلتقتضي من شأنها اْل ا ِْل َس ۤاءة و
العصيان و هذا ظاهر و لكن فيه اشكال في قوله بتغيير عادتِنا ا ِذ المعني انا غيرنا عادتنا من الفضل و
ۤ
ۤ
اْلساءة و العصيان و ثانيهما ان
اْلساءة و العصيان من وجهين احدهما قوله عادتنا
اْلحسان الي
ۤ
المناسْ للكٰلم السابق انا غيرنا عادتنا َو هي اْلساءة و العصيان الي الفضل و اْلحسان و هذا ينافي
ۤ
اْلساءة و العصيان
قوله ْلتغير عادتك ْلن المعني ان الداعي الي تغيير عادتك انما هو تغيير عادتنا الي
ْ لتغيير عادته بل موجْ ْلستمرار عادته سبحانه
و اما اذا غيرناها الي الفضل و اْلحسان فليس بموج ٍ
ُ
حيث فعل خالقه و هي الفضل و اْلحسان و هي جهة وجو ِد ۪ه ْلنه
و تعالي و حله ان للمخلوق عادةً من
ۤ
فعل خالقِه المتفضل المحسن سبحانه و تعالي و عادةً من حيث نفسه و هي اْلساءة و العصيان ْلن
اث ُر ِ
هذا هو مقتضي الماهية و حيثيته من جهة فعل ربه وجودية و لها اولوية اْلعتبار فلهذا صح قوله بتغير
عا َدتِنا ْلنها وجودية و اْلعتبار بالوجودي اَوْ لي من ال َعدمي و حيثيتُه ْ
من جهة نفسه عدمية و لها اولوية
ۤ
اْللتفات الي النفس و ان كان ْ
اْلساءة و العصيان ْلنهم بنظرهم الي
َت عَدمية فلهذا صح قوله و عادتنا
انيتهم غالبا ً كانت عادةً لهم غالبةً
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ت و انما خلق
و ان كان من حيث الوجود َو انه ينبغي و ان ّللا تعالي انما خلقهم لهذا اوْلً و بالذا ِ
ماهيتهم و انيتهم ْلستقامة ما خلقهم ْلجله فالماهية و اْلنية انما خلقهما تعالي ثانيا ً و بالعرض اْل انهم
تعودوا بعادة الوجود اوْلً ثم بعد ذلك تغيروا و تعودوا بعادة انيتهم فلذا قالوا باعتبار اْلولي بتغير عادتِنا
ۤ
اْلساءة و العصيان و اما محمد و اَ ْهل بيته الطاهرون صلي ّللا عليه و
و باعتبار الثانية قالوا عادتنا
حال
عليهم اجمعين فانهم لميتغيروا عن العادة اْلولي ْلن ماهياتهم و انياتهم لعدم التفاتهم اليهما في ٍ
ضعُفتا و كادتا تفنيان في نور وجودهما فلَ ْميتعينا ليكونا دا ِعيَي ِْن الي مايناسبهما من اْلعمال فلمتتغير
َ
عادتهم اْلولي فلذا قال عليه السٰلم و عادتكم اْلحسان ،
و قوله عليه السٰلم  :و سجيتكم الكرم
ْ
اْلنسان و َو َرد في وصف النبي صلي ّللا عليه و
يُراد من السَّجية الغريزة و الطبيعة التي ُجبِل عليْها ِ

ف و هذا منه و اعلم ان الطبيعة قد تكون من الحقيقة اْلولية التي
آله ُخلقُهُ َسجيةٌ اي طبيعة من غير تَكلُّ ٍ
هي اْلمكان و قد تكون من ۤ
ُ
تكون من مجموعهما و الصورة قد تكون
المادة و قد تكون ِمن الصُّ ورة و قد
ۤ
اْلشياء للوجود انما هي
من القابلية الكونية التكوينية و قد تكون من القابلية الكونية الشرعية ْلن قوابل
اعمال المصنوعين اْل ان منها ظاهرةً كاْلولي و منها باطنةً كالثانية و ما يكون من المجموع قد يكون
مركبا ً من ۤ
المادة و اْلولي و قد يكون منها و من الثانية و قد يكون كل منها من الجبروت او من
الملكوت او من الملك او مما بينها اي بين الجبروت و الملكوت او بين الملكوت و الملك يعني من احد
البرزخين بين الذ َّري ِْن و الطبيعة للشخص تكون من واحد من هذه اي الحقيقة اْلولية و من هذه اْلحد و
العشرين او من اكثر و قد تكون له من كلها و ْلتكون من جميعها
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ۤ
ۤ
الرذائِل اْل في شر
الفضائل اْل في خير الخلق و ْلتكون من جميعها في الشرور و
في الخيرات و
ۤ
ۤ
الخلق فهم صلي ّللا عليهم سجيتهم الكرم و الحلم و الرفق و الرحمة و سائر الفضائل علي اكمل وج ٍه
يمكن ْلن جميع المراتْ اذا صلحت كانت المرتبة الواحدة منها اصلح فيها منها في غيرها اي في غير
بنصف قوتها بخٰلف
اجتماعها ْلن كل واحدة مع اْلجتماع تعين ما قبلها بنصف قوتِها و يعين ما بعدها
ِ
انفرادها او مع اجتماع بعضها فان القوي ْلتتضاعف كما تتضاعف مع اجتماع الكل و قد يراد بالطبيع ِة
الطبيعةُ اْلصطٰلحية و هي الرابعة العشرة التي يشار اليها في اركان العرش بالنور اْلحمر الذي
احمرت منه الحمرة و هذه يكون فيها الكسر اْلول بعد الصوغ اْلول الذي هو الخلق الثاني و منشأ
السعادة و الشقاوة و في هذه الطبيعة استقرار الط ۤبائع الذاتية و اْلكتسابية و في هذه قال تعالي للمجيبين
ۤ
ۤ
الطبائع المفارقات
الطبائع هُنا ْلن
للجنة و ْلابالي و قال للمنكرين للنار و ْلاُبَالي لما قلنا من استقرار
ۤ
بالطبائع الماديات بواسطة او بغير واسطة اْل ان الظاهر ان
بالذات استقرت باْلجابة المقترنة باْلفعال
ۤ
المراد هنا بالطبيعة ما يعم هذه و غيرها و لما كانوا عليهم السٰلم محال مشية ّللا سبحانه و اَ ْل ِسنةَ ارادته
خزائن كرمه و جوده و مفاتح ۤ
و ابواب اوامره و نواهيه و ۤ
خزائنه لزم ان تكون سجيتُهم الكرم ْلنهم في
ۤ
ۤ
الوسائط بينه و بين خلقه فكل الوجود خير و كل خير فهو منهم بامر ّللا
الوسائل و
جميع افاعيله جعلهم
تعالي يعني ان ّللا سبحانه خلق كل ما في الوجود بهم ْلن جميع ما في الوجود اما خير و ّللا خلقه من
فاضل انوارهم و اما شر و ّللا خلقه بمقتضي قابليته و قابليته نشأت من انكار صاحْ الشر لوْليتهم لما
عرضت عليه فهم اصل الكرم و فرعه و مبدؤه سبحان من خلقهم علي قبول كل خير منه و جعلهم كذا
فضٰلً منه و منا ً عليهم و لقد ُ
قلت في قصيدة
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سيدالشهداء ابيعبدّللا الحسين عليه السٰلم في ذكر بعض ۤ
ۤ
الثناء عليهم صلي ّللا
نظمتها في مرثية
عليهم ُ
قلت :
معروف َمغايي ُل
كل
جادوا و سادوا و شادوا المج َد ثُ َّم ه ُم
ٍ
** * ** لطالبي ِ
ٌ
** * ** هادونَ و الغير جُها ٌل َمجاهي ُل
معارف في البرايا عارفونَ به ْم
ْ
ُ
ْ
ٌ
ُ
فشأنُه ْم ن ُس ٌ
ك و الفَت ُ
** * ** و ذاك ِهللِ تعزيز و تَذ ۪لي ُل
ك فِعلهُ ُم
هاطٰلت ِمن ع ۤ
ٌ
حاصي ُل
َطائِ ِهم
الحيا
ت اْليدي ال َم ۪
سُحُْ َ
** * ** الي ِه ُم م َّد ِ
ُ
َم ْملو َءتان و ما للفيض تَع ْ۪طي ُل
** * **
اض جُو ِد ِهم
فراحتا
ِ
الدهر ِمن فَضْ فَ ِ
تي الدهر راحة اليد اليمني هي مجموع ما في عالم الغيْ من
اقول و الشاه ُد في البيت اْلخير فان َرا َح ِ
الممكنات و راحة اليد اليسري هي مجموع ما في عالم الشهادة مملوءتان من فيض كرمهم َو جُودهم و

الفضفاض الكثير الذي بعضه علي بعض و الواسع فان جميع َمن في هذين العالَمين قد غمرهم كرمهم و
اليه اْلشارة بقوله تعالي و ان تعدوا نعمةَ ّللاِ ْلتحصُوها و المراد من قولي و ما للفيض تعطيل ان نعم
ّللا و عطاياه سبحانه ْلتتناهي ْل في الدنيا و ْل في ٰاْلخرة فٰل غاية لنعيم ٰاْلخرة و كل ذلك من اثر فعل
محال فعله و ارادته و علي ايديهم اجري نعمه لمن ۤ
ّللا عز و جل و هم ۤ
يشاء ْل سواهم ْلنهم ابواب فعله
و فضله و كرمه و بهم اظهر كرمه و بهم اوصل سيوب فضله و ٰشابيْ كرمه الي من ۤ
يشاء و هذا حكم
الدنيا و ٰاْلخرة فان خيرات الجنان ْل غاية لها و ْل نهاية ْل في اْلتصال و اْلستمرار و ْل في الزيادة و
التضاعف و ْل في تجدد النعيم مما ْل عين رأت و ْل اُذنَ سمعت و ْلخطر علي قلْ بشر و مما ْلتعلم
نفس ما اخفي لهم من قرة اعين فان كل ذلك و ما اشبهه من كرم ّللا الذي اجراه عليهم و نسبَهُ اليهم و
وصفهم به كما اجري الرأفة و الرحمة علي نبيه صلي ّللا عليه و آله و نسبهما اليه
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و وصفه بهما فقال تعالي حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم فاذا فهمت ما ذكرنا ظهر لك حقيقة ان
سجيتهم الكرم علي كل من في ملك ّللاِ و ذلك فضل ّللا يؤتيه من ۤ
الفضل العظيم .
يشاء و ّللا ذو
ِ
قال عليه السٰلم  :و شأنكم الحق و الصدق و الرفق و قولكم حكم و حتم و رأيُكم علم و حزم
الشأن اْلمر و الحال و المراد في ظاهر العبارة هنا الحال يعني ان مقتضي ذاتكم و طبيعتكم و خلقكم
الخاء و سكون الٰلم اي بُنيتكم و نشؤ م ۤ
الخاء و الٰلم و يجوز بفتح ۤ
بضم ۤ
وادكم و تخطيط صُوركم و
تركيبكم الحق و هو الثابت يعني مطابقة ما في نفس اْلمر من كل شئ لشأنهم ْلن كل ما في الكون من
سواهم فهو ممادحهم و مناقبهم و ۤ
ثناؤهم ْلن ٰاْلثار و الصفات اذا كانت حقا ً فهي ممادح الموصوف و
المؤثر و الصدق و هو مطابقةُ شأنهم عليهم السٰلم لما في نفس اْلمر من افعاله تعالي و صفاته العليا و
ۤ
حال ما من احوالهم غيبا ً و
اسمائه الحسني فانَّهُ ع َّز و ج َّل لما خلقهم له و اصطنعهم لنفسه لميكونوا في ٍ
لسنةَ صدق نطقوا بوجوداتهم و ۤ
بمائياتهم و بعقولهم و
شهادةً ْلنفسهم و ْل ْلح ٍد سواه سبحانه فكانوا اَ ِ
ٍ
طبايعهم و ۤ
ارواحهم و نفوسهم و ۤ
موادهم و اشباحهم و اجسامهم و اجسادهم و اعمالهم و اقوالهم و
الثناء عليه بما هو اهله فكانوا بكلهم ذكر ّللا تعالي و ۤ
حركاتهم و َسكناتهم بذكره و ۤ
الثناء عليه فنطقوا
بهذه اْللسنة بما طابق ما اراد منهم و خلقهم له و َم ْن كان في حال لغيره تعالي فقد كذب اذ لميطابق ما
ُدور فشأنهم
في نفس اْلمر ْلن غير ّللا تعالي ان اعتُبِ َر انَّه شئ فانما هو شئ بفعل ّللاِ تعالي شيئية ص ٍ
الحق علي اعتبار مطابقة الواقع لهم و شأنهم الصدق علي اعتبار مطابقتهم للواقع اوفشأنهم الحق
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باعتبار انهم باهلل و شأنهم الصدق باعتبار انهم ِهللِ او فشأنهم الحق باعتبار اَنَّهُ ْم متلقون و شأنهم الصدق
باعتبار انهم
باعتبار انهم مؤ ُّدون او فشأنهم الحق باعتبار اَنَّهُ ْم مقاماتُه و عٰلماتُهُ و شأنهم الصدق
ِ
كلماتُه و آياته او فشأنهم الحق باعتبار ذواتهم و ۤ
حقائقهم و شأنهم الصدق باعتبار اقوالهم و احوالهم او
فشأنهم الحق باعتبار وْليتهم و شأنهم الصدق باعتبار عبوديتهم و هذا الفرض جامع لما ذكر و لما
ۤ
اْلنبياء و المرسلين عليهم السٰلم و َمن
بشر سواهم و ماابتلي احد من
لميذكر و لما لميخطر علي قلْ ٍ
ْ
صيص في حقية عموم وْليتهم و صدق شمول ُعبُوديتهم و
دونهم من الصالحين َّاْل باحتمال التَّخ ۪
ان عممت المراد من الشأن بما يشمل اْلمر فان اردتَ به امركم الكلي العام كنتَ ُم ۪ريداً به وْليتهم
ق ٰالهي آثارها و مظاهر تأثيراتها و
الكلية و عليه فالحق و الصدق و الرفق و ُكلُّ صف ٍة رباني ٍة و ُخلُ ٍ
ۤ
البصائر ان اَ ْمرنا ِسر
شؤنها و افرا ُدها و صفاتها و امثالُها و هو قول الصادق عليه السٰلم كما في
مستسر و ِسر ْليفيده اِْل سر و ِسر علي سر و ِسر مقنَّ ٌع بسر و عنه عليه السٰلم اِ َّن اَ ْمرنا هذا َم ْستُو ٌر

الحق و َح ُّ
يثاق َم ْن هَتكه اَذلَّهُ ّللاُ و عنه عليه السٰلم َّ
ق الح ِّ
باط ُن
ُمقَنَّ ٌع ۪
ان اَ ْمرنا هو َ
ق و هو الظا ِه ُر و ِ
بالم ِ
الباطن و هو السر و سر السِّرِّ و سر ال ُم ْست َِسرِّ و سر مقنع بالسر ه َ ،و ْ
اردْتَ به
باط ُن
ان َ
ِ
الظا ِه ِر و ِ
ۤ
الخاص من اْلمر و هُو الحكم بين الناس او اْلمر بالمعروف و النهي عن المنكر ان ّللا سبحانه يقول و
لو ردوه الي الرسول و الي اولي اْلمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم  ،و في التوحيد عن
اميرالمؤمنين عليه السٰلم اعرفوا ّللاَ باهللِ و ال َّرسُول بالرسال ِة و اولي اْلمر بالمعروف و العدل
وف و النهي عن المنكر ه  ،و ٰه َذا اْلمر بعض ذلك
باْلحسا ِن و في رواية و اولي اْلمر باْلمر بال َم ْع ُر ِ
اْلمر الكلي ْلن المراد بالكلي هو ما قال تعالي هنالك
صفحه ١0٨
الوْلية هلل الحق هو خير ثوابا ً و خير عقبا ً و هذا اْلمر الجزئي هو الحكم بين الناس بحكم ّللا الذي انهاه
شئ فردوه الي ّللا و الرسول  ،في تفسير القمي قال
اليهم و في تفسير قوله تعالي فان تنازعتم في ٍ
الصادق عليه السٰلم فان تنازعتم في شئ فردوه الي ّللا و الي الرسول و الي اولي اْلمر منكم و
في نهجالبٰلغة في معني الخوارج لما انكروا تحكيم الرجال قال (ع) انا لمنحكم الرجال و انما حكمنا
بلسان و ْل بُ َّد له من تَرْ جُمان و انما
القرءان و هذا القرءان انما هو خط مسطور بين الدفتين ْلينطق
ٍ
ينطق عنه الرجال و لما دعانا القوم الي ان نح ِّكم ب ْينَنا القرءانَ لمنكن الفري َ
ق المتولِّ َي عن كتاب ّللاِ
تعالي و قال ّللا سبحانه فان تنازعتم في شئ فردوهُ الي ّللاِ و الرسول فَ َر ُّدهُ الي ّللاِ اَن نحكم بكتابه و
ُ
الناس و ان حكم بسنة رسول
فنحن احق
َر ُّدهُ الي الرسول ان نأخ َذ بسنته فاذا ُح ِكم بالصدق في كتاب ّللاِ
ِ
ۤ
ُ
فنحن اوْلهم به  ،و غير ذلك مما يدل علي ان المراد باولي اْلمر اولياء الحكم
ّللا صلي ّللا عليه و آله
الناس و هو بعض اْلول ْلن الحكم ينقسم الي شرعي و الي وجودي و اْلول الكلي يشمل
بالحق بين
ِ
القِسمين و قد مر بيان " "2هذا في مواضع متعددة و ُ
كون " "2الثاني حقا ً و صدقا ً كما تقدم في اْلول
في المطابقة و اما الرفق الذي هو لين الجانْ و المعالجة بما هو اسهل و اخف فانما ذكر مع الحق و
آخرها في حرف واحد و من
الصدق و ان كان ْلينافي غيرهما ْلنه اوفق بتحسين الكٰلم من جهة اتحاد ِ
جهة تساويها في الحروف لكون كل ثٰلثة و التحسين ملحوظ في هذه الزيارة الشريفة كما هو مطلوب
ۤ
السائل له عليه السٰلم مع انه معهما اليق و اوفق ْلن المراد من هذا الشأن كما ذكرنا سابقا ً من المطابقة
و من التلقي و التأدية و غيرها و الرفق فيها اتم و اكمل اما المطابقة المذكورة فهي متفرعة علي التلقي
و التأدية ْلنهما اصل لجميع الوجوه المذكورة
صفحه ١0٩
و غيرها و هذا اْلصل مقرون بالرفق من الفاعل ۤ
سواء كان هو ّللا سبحانه ْلنه عز و جل حليم ذو اناة
ْليعجل اما انه حليم فلرحمته الواسعة المشتقة منه اي من الحلم يعني انه رحيم ْلنه حليم و هو حليم ْلنه
باختيارهم و في ما يريد منهم اقامةً
رؤف و هو رؤف ْلنه قادر فيَتَأنا عباده في ايجادهم ليقبلوا عنه
ِ
ً
للحجة عليهم و اتماما ً لنعمته عليهم و رأفةً بهم لعلمه بضعفهم و ليجزي قوما بما كانوا يكسبون و
ْليعجل ْلنه تعالي ْليخاف الفوتَ ْلنه ْليكون شئ اْل بامره و اذنه و هذا شأنُه عز و جل في معاملته
لخلقه ام هم صلي ّللا عليهم ْلنهم في التأدية الوجودية و التشريعية منه تعالي باذنه الي خلقه يجرون
علي اخٰلقه تعالي التي اجراها عليهم كما اخبر عن نبيه صلي ّللا عليه و آله عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم حتي انتهي بهم الحال بسبْ ما افاض عليهم من رحمته حتي
ج َعلهم ۤ
خزائن رحمته و كرمه و فضله َو ْ
لطفه الي اَ ْن تَحملُوا عن شيعتهم جميع ذنوبهم و تقصيراتهم و
فدوهم بانفسهم و انما لميتحملوا عن ۤ
اعدائهم مع عموم صفحهم و عفوهم فراراً من الوقوع في القبيح و

مناف للمقام الرفيع الذي بلغهم ّللا عز و جل اياه ْلنهم انما بلغوا هذا
مخالفة الحكمة ْلن مخالفة الحكمة
ٍ
حال و لو فارقوا ما اراد منهم من مٰلزمة الحق و الحسن و
المقام لمٰلزمتهم لل ُحسْن و الحكمة في كل ٍ
الحكمة و المعاذ باهلل ْلنحطوا عن مقامهم الي اخس المراتْ و هو قول النبي صلي ّللا عليه و آله و لو
ُ
ُ
لهويت و اشار سبحانه الي هذا ْلهل الجهل بهم عليهم السٰلم قال تعالي بل عباد مكرمون
عصيت
ْليسبقونه بالقول و هم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم و ْليشفعون اْل لمن ارتضي و هم
من خشيته مشفقون و من يقل منهم اني ٰاله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين و هو
سبحانه لميرتض دين ۤ
اعدائهم فلو عفوا
صفحه ١١0
يرتض و هو قول اني ٰاله من دونه فافهم و انما كان العفو عنهم قبيحا ً
عنهم و شفعوا لشفعوا لمن لم
ِ
ْلنهم لميقبلوا العفو لِ َسدِّهم ابوابَهُ باعمالهم و من ِعهم اسبابَه بافعالهم و انما ُ
قلت ْلهل الجهل بهم عليهم
ۤ
ٰ
السٰلم ْلن اهل العلم بهم و المعرفة لهم يعلمون ان المراد بمن يقل منهم اني اله من دونه هم اعداؤهم
علي حد ما ذكرنا سابقا ً في رفع شبه ٍة ترد علي قوله تعالي تاهللِ ان كنا لفي ضٰلل مبين اذ نسويكم برب
القائلين انهم ۤ
هؤْلء ۤ
ۤ
اعداؤهم يقولون في
العالمين اذا فسرت ٰاْليتان بما ورد عنهم عليهم السٰلم في
الجحيم لمن اضلهم من ساداتهم و ۤ
كبرائهم تاهللِ اِن كنا يعني في الدنيا لفي ضٰلل مبين حيث عدلنا بكم
ولي ّللا الذي امرنا بطاعته رب العالمين سبحانه فامرتمونا انتم بمعصيته فقبلنا امركم و تركنا امر رب
العالمين فسويناكم برب العالمين و هذا الذي فعلوه عليهم السٰلم بشيعتهم غاية الرفق و اللطف فكان
التكليف من الفاعل لٰلمر سبحانه و التأدية من الفاعلين للتبليغ عليهم السٰلم مقرونين بالرفق و الحلم و
الرأفة و ۤ
سواء كان القابل المتلقي عن ّللا تعالي هو اياهم صلي ّللا عليهم ام المكلفين ال ُمتلَقين عنهم فٰل
بد من الرفق و لهذا كثيراً ما يأمر ّللا سبحانه نبيَّهُ صلي ّللا عليه و آله بالتأني و الصبر و عدم
اْلستعجال فقال تعالي فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل و ْلتستعجل لهم  ،و ذكر فان الذكري
تنفع المؤمنين  ،فاصبر لحكم ربك و ْلتكن كصاحْ الحوت و غير ذلك من ٰاْليات و كذلك الروايات ما
ْليكاد يحصي و لقد قال عليه السٰلم في هذا المعني كٰلما ً جامعا ً قال عليه السٰلم ان هذا الدين َم ۪تين
فاَو ِغلُوا فيه برفق فان ال ُمبِ َّ
ت ْل ظَهْراً ابقي و ْل ارضا ً قَطَع ه  ،يعني انكم تعمقوا في هذا الدين المتين
ق علي حسْ مقتضي المطلوب من علم او عمل بالمبادرة و عدم التسويف فيما
في العلم و العمل برف ٍ
يصلح بذلك اي بقدر ما يصلحه بغير زيادة
صفحه ١١١
و بالتأني و عدم اْلستعجال فيما تفسده المبادرة و العجلة بقدر ما يصلح به بغير زيادة مهلة يف ُ
وت به
المطلوب في كل شئ بحسبه في استقامة الحال في الطلْ ثم ضرب عليه السٰلم مثٰلً للطالْ بال ُم َسافر
و قال ان ال ُمبِت الذي يحث ۤدابته باكثر مما تقدر عليه حرصا ً علي سرعة قطع المسافة ْل ظهراً ابقي و
تموت ۤدابته فلميبق له ظهر يركبه و ْلقطع ارضا ً لموت ۤدابته و ۤ
ُ
الدابة في المثل
ْل ارضا ً قطع يعني انه
بشق اْلنفس و المسافة طريقك الي ما دعيتَ اليه
هي نفسك التي تحمل اثقالك الي بلد لمتكن بالغا ً له اْل
ِ
و الذي دعيتَ اليه ۤ
لقاء ّللا سبحانه و الدار ٰاْلخرة فافهم ،
و قوله عليه السٰلم  :و قولكم حكم و حتم
يراد منه انهم عليهم السٰلم لما لميتقولُوا علي ّللا عز و جل بعض اْلقاويل و انما قولهم عن رسول ّللا
صلي ّللا عليه و آله عن ّللا سبحانه و عن اميرالمؤمنين عليه السٰلم و عن الملك المحدث و من ذلك
تفصيل لكل جزئي جزئي و منه جمل و ُكليات تنطبق علي جميع جزئياتها مفصلةً و هم باذن ّللا سبحانه

و اذن رسوله و اميرالمؤمنين صلي ّللا عليهما و آلهما يفصلون و قد خلقهم ّللا تعالي و جبلهم علي
الحق و الصواب كما قال تعالي لِنبيه صلي ّللا عليه و آله و انك لعلي خلق عظيم و هم يجري لهم ما
يجري لرسول ّللا صلي ّللا عليه و عليهم و معهم روح القدس يسددهم فيجري منه لهم ما يطابق
ارادتهم ْلنه ْليريد اْل ما اراد ّللا و هم حملة ارادة ّللا تعالي فليس لهم ارادةٌ غير ارادته و مارميتَ اذ
رميتَ و لكن ّللا ر َمي فاذا ارادوا فانما اراد ّللا عز و جل ْلن ارادته انما يجريها علي قلوبهم قال تعالي
ماوسعني ارضي و ْل ۤ
سمائي و وسعني قلُْ عبدي المؤمن صلي ّللا عليه و عليهم و ليس المراد من
الحديث القدسي حُلوله في قلوبهم تعالي عن ذلك علواً كبيراً و انما المراد حلول فعله و مشيته
صفحه ١١2
و ارادته فافهم فاذا استنبطوا جزئيا ً من كلي فهو علي طريق القطع و الضرورة ْلنهم كشف ّللا تعالي
ۤ
لهم اْلسباب و المسببات من ملكوت السموات و اْلرض فاَريهم ۤ
اْلشياء و اعيانها من ملكوت
حقايق
السموات و اْلرض من الدنيا و ٰاْلخرة كما اري ابراهيم ملكوت السموات و اْلرض فهم يعاينون ذلك
فعلمهم في الحقيقة مستند الي الحس في الغيْ و الشهادة اماسمعت انه صلي ّللا عليه و آله لما هاجر
الي المدينة و اخذ يبني مسجده خفض له جبريل عليه السٰلم اْلرض فبني مسجده علي عين الكعبة ْلنه
ۤ
السماء و احاط بجميع ملكوت الدنيا و ٰاْلخرة في ليلته و
حينئذ يشاهد البُ ْنيَة المشرفة و لما اسري به الي
اصبح في بيته و اخبر اصحابه بذلك و انه اتي بيت المقدس بالشام و ربط البراق في الحلقة التي كان
بياء عليهم السٰلم يربطون فيها ۤ
اْل ْن ۤ
دوابهم و كان في المنافقين و المشركين َم ْن َسافر الي الشام و رأي
بيت المقدس فكذبوا و قالوا ان كنتَ صادقا ً فصف لنا المسجد اْلقصي و البيت المقدس فاتي جبرئل عليه
السٰلم فاقتلع المسجد اْلقصي و البيت المقدس و نصبه امام وجهه يري ذلك هو و هم ْليرون شيئا ً
فوصف لهم ذلك كما رأوا فكل اْلسباب و المسببات قد رأوها معاينة فيحكمون بما اريهم ّللا و لهذا
خذي منَ الجبال بيوتا ً و من الشجر
اشار تعالي اليهم في تأويل قوله تعالي و اوحي ربك الي النحل ان ات ۪
و مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي ُسب َُل رب ِك ُذلُٰلً يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه
ۤ
اس  ،و في تفسير علي بن ابراهيم عن الصادق عليه السٰلم نحن وّللاِ النحل الذي اوحي ّللا
فيه شفاء للن ِ
اليه ان اتخذي من الجبال بيوتا ً اُ ِمرنا ان نَت ِخ َذ من العرب شيعةً و من الشجر يقول من العجم و مما
يعرشون يقول منَ الموالي و الذي يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه اي العلم يخرج منا اليكم و
في تفسير العياشي عنه عليه السٰلم
صفحه ١١3
النحل اْلئمة و الجبال العرب و الشجر الموالي عتاقه و مما يعرشون يعني الموالي و العبيد ممن
لميعتق و هو يتولي ّللا و رسوله (ص) و اْلئمة و الثمرات المختلفة الوانه فنون العلم الذي قد يعلم
شفاء للناس يقول في العلم ۤ
اْلئمة (ع) شيعتهم و فيه ۤ
شفاء للناس و الشيعة هم الناس و غيرهم ّللا اعلم
ب ذو عاه ٍة اْل ُشفي
بهم ما هم و لو كان كما تزعم انه العسل الذي يأكله الناس اذاً مااكل منه و
ماشر َ
ِ
ۤ
لقول ّللا تعالي فيه ۤ
الشفاء في علم القرءان لقوله و ننزل من
شفاء للناس و ْل ُخلفَ لقول ّللا تعالي و انما
القرءان ما هو ۤ
شفاء و رحمة ْلهله و ْل شك فيه و ْل مرية و اهله ائمة الهدي الذين قال ّللا ثم اورثنا
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا و في شرح ٰاْليات الباهرة مثل معني ما ذكر اْل ان فيه و الجبال
ۤ
النساء المؤمنات و بالجملة فهم عليهم السٰلم يحكمون بالحكم القطعي المستند الي
شيعتُنا و الشجر
ً
معاينة اْلسباب و المسببات المعبر عنه في التأويل بقولهان اتخذي من الجبال بيوتا فان المراد بالبيوت
التي يسكنونها هي جهة تعلق الخطاب من المكلف فانه انما يتعلق بالمكلف لوصف في فعله او ذاته

مقتض للتعلق لما بينهما من المناسبة و العٰلقة الذاتية كما قررناه في محلِّ ۪ه و من شاهد ذلك فقد سكن
ٍ
ذلك البيت الذي هو جهة التعلق و قوله فاسلكي سُبل ربِّك ُذلُٰلً يشير الي المعاينة و اصابة الحق فيه علي
جهة القطع كما هو سبل ّللا تعالي في عباده و لذا قال علي عليه السٰلم حين اخبر عن بعض احوال
اخبار ه  ،و المراد من اْلحاطة المشاهدة بقرينة قوله ْل علم اخبار و
الغيْ كل ذلك علم احاطة ْل علم
ٍ
ت الرَّجْ م لل َغيْْ و هي المفصٰلت و هو ان يرجم الغيْ بالقرع ِة بالها ِم ۪ه
ِم ْن جملة تلك الجمل و الكليا ِ
تعالي اذا لميذكر الحكم الجزئي او الكلي ْل في الكتاب و ْل في السنة فان الملك الذي هو روح القدس
قال
يقذف ّللا في قلبه الرجم و شرط اصابته فيلقيه الي اْلمام عليه السٰلم فاذا َساهم عليه السٰلم و َ
الكٰل َم
صفحه ١١4
صابة لميخط الحكم الواقعي جزئيا كانَ ا ْم ُكلِّيا ً ابداً فاعلمهم ّللا عز و جل اذا َساهَ ُموا
اْل َ
الَّ ۪ذي هو شرطُ ِ
ۤ
حكمه تعالي فخرج الرج ُم
حكمه تعالي بِاِصابَتِ ۪ه دَائما ً فاذا َساهَم عليه السٰلم في طلْ معرف ِة
ْ
۪
۪
في طل ِ
ۤ
ُ
ُ
سمعت
القذف به من ّللاِ تعالي في قلْ الملك ال ُم َسدِّد ففي البصائر بسنده الي عبدالرحيم قال
وقع
اباجعفر عليه السٰلم يقول ان عليا ً عليه السٰلم اذا ورد عليه امر لميجئْ به كتاب و ْل سنة رج َم به يعني
فاصاب ثم قال يا عبدالرحيم و تلك المفصٰلت قال في البحار عقيْ هذا الحديث الشريف بيان
َساهَ َم
َ
قوله ساهَم اي استَعلَ َم ذلك بالقرعة و هذا يحتمل وجهين  :اْلول ان يكون المراد اْلحكام الجزئية
المشتبهة التي قرر الشارع استعٰلمها بالقرعة فٰليكون هذا من اْلشتباه في اصل الحكم بل في مورده و
حكام
ْلينافي اْلخبار السَّابقة ْلن القرعة ايضا ً من احكام القرءان و ال ُّسنَّة و الثاني ان يكون المراد باْل ِ
الكليَّة التي يشكل عليهم استنباطُها من الكتاب و السنة فيستنبطونَ منهما بالقرعة و يكون هذا من
ۤ
ۤ
صه ْم عليهم السٰلم ْلن قرعة اْلمام عليه السٰلم ْلتخطي ابداً و اْلول اوفق باْلصول و سائر
خصائِ ِ
اْلخبار و ان كان اْلخير اظهر انتهي  ،اقول قوله (ره) و اْلول اوفق باْلصول ان اراد بها اصول
الفقه فليس لها مدخل في تحقيق هذه المسئلة ْلن اصول الفقه اغلبُهَا جارية علي ما عرف من العرف و
اللغة و اما ما له تعلق باْلصول من اْلخبار فهو وارد في كيفية اْلستنباط و التراجيح و ْل تعلق لشئ
ۤ
اْلشياء و معرفة هذه المسئلة انما تعرف بمعرفة اْلمام عليه السٰلم
من ذلك و ْل ما اشبهه ببيان حق ۤائق
و معرفة تَلَقيه العلوم و معرفة جهات علومه و معرفة الملك و كيفية القذف في قلبه من الجناب اْلقدس
و ما اشبه هذه ْل شئ من اصول الفق ِه له تعلق بهذا بوجه من الوجوه و ان ارا َد بها اصول الدين فان
ۤ
الحكماء فكذلك ْلنهم انما
كان بطريق المتكلمين و
صفحه ١١٥
يبحثون علي مذاقهم و قواعدهم و ان كان بطريق اهل البيت عليهم السٰلم فهي بالثاني اوفق و
الحاصل ان الموجْ لقطعية قرعتهم في اْلول موجْ للقطعية في الثاني ْلن ذلك انما هو من اْلسم
اْلكبر و معه ْل فرق بين اْلول و الثاني و ليس ما حكموا به و افتوا به عن هوي اْلنفس او عن الرأي
او الظن و انما قالوا هذا و غيره عن ّللا سبحانه ْلنه تعالي يعلمهم ما ۤ
شاء بطرق متعددة في الظاهر و
هي طريق واحد عن ّللا عز و جل يأتي به محمد صلي ّللا عليه و آله عن ّللا تعالي في ۤ
وسائط متعددة
كلها صادقة عن ّللا تعالي يعني عن رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله منها منه صلي ّللا عليه و آله و عن
ۤ
المٰلئكة و عن القرءان و عن اللوح و عن القلم و عن
الملك المحدث و عن جبرئل عليه السٰلم و عن
اْلقٰلم و عن اْللواح و عن اْلفٰلك و عن العناصر و عن الجمادات و عن المعادن و عن النباتات و
عن الحيوانات و عن الخطرات و اْلرادات و اْلفكار و الحركات و عن القرعة و عن اْلسم اْلكبر و

عن اْلسم اْلعظم و عن ۤ
سائر علومهم المزبورة كالغابر و المزبور و الكتاب و الجفر و الجامعة و
مصحف فاطمة عليها السٰلم و الف باب كل باب يفتح الف باب و الوراثة من رسول ّللا صلي ّللا عليه
و آله و النكت في اْلذن و القذف في القلْ و الوحي و نور ليلة القدر و علم المنايا و البٰليا و اْلنساب
و فصل الخطاب و معاقل العلم و ابواب الحكم و ۤ
اخيه و سٰلح رسول ّللا
ضياء اْلمر و ُع َري ال ِعلم َو اَ َو ۪
ۤ
ضان و
ماعز و جلد
اْلنبياء عليهم السٰلم و الجفرين جلد
صلي ّللا عليه و آله و ميراثه و مواريث
ٍ
ٍ
ً
ض و عن العلم الحادث و هو ما يحدث بالليل و النهار يوما بيوم و ساعة بساع ٍة و اْلمر بعد
كتاب اَرْ ٍ
ۤ
اْلمر و الشئ بعد الشئ الي يوم القيمة و اْلثرة و هي علوم جميع اْلنبياء و المرسلين و علم محمد
صلي ّللا عليه و آله و عليهم و غير ذلك من جهات علومهم صلي ّللا عليهم و اعظمها ما يحدث
صفحه ١١٦
بالليل و النهار ساعة بساعة علي حسْ ما يلتفتون اليه كلما طلبوا وجدوا و هنا بحث شريف لوْل ان
ت كثيرة لذكرته اْل اني ذكرت اكثره في هذا الشرح مفرقا ً لكثرة ۤ
شرائط
بيانه يتوقف علي ذكر مقدما ٍ
ۤ
فهمه و ّللا المستعان  ،و اْلواخي جمع اَ ِخية بفتح الهمزة و كسر الخاء المعجمة و بعدها المثناة التحتانية
مشددةً عود يُدفن طرفاه في ۤ
الحائط و وسطه بارز تربط به الحيوانات و اما الجفران ففي احدهما
السٰلح و في ٰاْلخر الحروف و بعبارة احدهما احمر و ٰاْلخر ابيض و الحاصل ان لهم عليهم السٰلم في
كل شئ علما ً حقا ً من جميع ذرات العالم العلوي و السفلي و الغيْ و الشهادة و البدء و العود و الدنيا و
ٰاْلخرة فكل ما حتم و ما كان فقد انتهي اليهم و ما لميحتم اما بان يكون مشروطا ً في الغيْ و الشهادة او
مسكوتا ً عنه فٰليعلمونه و ما كان محتوما ً في الغيْ خاصة يعني لميرسم نقيضه من ۤ
الكائنات في عالم
الواح عالم الغيْ و لميحتم في عالم الشهادة فلهم ان يقولوا و لهم ان يسكتوا فان قالوا لميحتموا ما لميحتم
لهم و قولي من ۤ
الكائنات احترازاً عما في اْلمكان فان كل ممكن فله ضد في اْلمكان في النور او في
الظلمة و بالجملة فهم ْليقولون اْل عن ّللا تعالي و رسوله صلي ّللا عليه و آله و ْليقولون من انفسهم
ۤ
ُ
سمعت
البصائر بسنده عن محمد بن شريح قال
اْل عن ّللا تعالي و عن رسوله صلي ّللا عليه و آله ففي
فرض وْليتنا و مودتنا و قرابتنا ماادخلناكم بُيوتنا و
اباعبدّللا عليه السٰلم يقول وّللاِ لَوْ ْل ان ّللا
َ
ۤ
باهوائنا و ْلنقول برأينا و ْلنقول اْل ما قال ربُّنَا و فيه عن علي بن
ْلاوقفناكم علي ابوابنا َوّللاِ مانقول
ۤ
النعمان مثله و زاد في آخره اصو ٌل عندنا نكنزها كما يكنز هؤْلء ذهبهم و فضتهم و فيه الي ان قال
(ع) مهما اجبتك فيه من شئ فهو عن رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله لسنا نقول برأينا من شئ ه  ،و قد
دلت اْلدلة القطعية عقٰلً و نقٰلً انهم
صفحه ١١٧
ْليقولون عن ّللا تعالي و عن رسوله صلي ّللا عليه و آله اْل علي جهة الحتم و القطع ْلنهم قد عاينوا
ذلك عيانا ً و فيه بسنده عن بريدة اْلسلمي عن رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله قال قال رسول ّللا (ص)
ۤ
السماء
يا علي ان ّللا اشهدَكَ معي سبع مواطن حتي ذكر الموطن الثاني اتاني جبريل فاس َري بي الي
ُ
ُ
فدعوت فاذا انت معي ف ُك ِشط لي عن
فقلت ودعته خلفي قال فقال فادع ّللا يأتيك به قال
فقال اين اخوك
ُ
ار من ذلك
السموات السبع و اْلرضين السبع حتي رأيت سكانها و عمارها و موضع كل ٍ
ملك منها فلم َ
شيئا ً اْل و قد رأيتَهُ كما رأيتُهُ ه  ،و فيه بسنده عن ابن ُمسكان قال قال ابوعبدّللا عليه السٰلم  :و كذلك
نُ ۪ري ابراهيم ملكوتَ السموات و اْلرض و ليكون من الموقنين  ،قال كشط ْلبراهيم عليه السٰلم
ۤ
السموات السبع حتي نظر الي ما فوق العرش و كشط له لٰلرض ( اْلرض خل ) حتي رأي مأل الهواء
و فُ ِع َل بمحمد صلي ّللا عليه و آله مثل ذلكَ و اني ْلري صاحبَكم و اْلئمة من بعده و قد فُ ِعل بهم مثل

ريْ فيه و َمن كان هذه حالهم يجْ ان قولهم حكم و حتم اما انه حكم فألَن
ذلك ه  ،و هذا عندنا مما ْل
َ
ً
ُ
ضي و امضي فيكون حتما ْلنه انما وصل
قولهم قول ّللا تعالي و اما انه حتم فكذلك و ْلن قولهم قد ق ِ
ۤ
ۤ
ۤ
باْلمضاء فٰل بداء فيه هلل تعالي فهو حكم و حتم ،
القضاء
ضي و امضي و اذا وقع
اليهم بعد ان قُ ِ
و قوله عليه السٰلم  :و رأيكم علم و حزم
الرأي قيل التفكر في مبادي اْلمور و النظر في عواقبها و علم ما يؤل اليه من الخطاء و الصَّواب و
هذا تفسير الرأي الصَّواب كرأي المعصوم (ع) و قيل الرأي اعم من ذلك لصدقه علي اْلستحسان و
ۤ
الفقهاء اصحاب الرأي هم اصحاب القياس و التأويل كأَصحاب ابيحنيفة و ابيالحسن
القياس و منه عند
اْلشعري و منه قوله عليه السٰلم من قال في القرءان برأيه فقد اخطأ ه ،
صفحه ١١٨
يعني قال فيه بما رءاه مما لميكن مستنِداً الي كتاب او سنة و اليه اْلشارة بقوله تعالي و من اضل ممن
ي من ّللاِ و لحنه ان َمن اتبع هواه اي ما تميل اليه نفسه ْلستناده الي الدليل من برهان
اتبع هواه بغير هد ً
او يقين او هدي من ّللاِ فاْلول دليل المجادلة بالتي هي احسن و الثاني دليل الموعظة الحسنة و الثالث
دليل الحكمة فهو مهت ٍد موف ٌ
ق للصواب ْلن الضال المخطئ َم ْن يحوم حول نفسه فمن مال الي رأيه غير
ۤ
ۤ
ئ اقول ان تفسير الرأي اْلول اتي به القائل تفسيراً
مستن ٍد الي واحد من هذه الثٰلثة فهو ضال ُمخ ِط ٌ
لرأي النبي صلي ّللا عليه و آله فلذا ُ
قلت بعده و هذا تفسير الرأي الصواب كرأي المعصوم عليه السٰلم
لبيان مراد ۤ
القائل و من تدبر ظهر له ان هذا التفسير اعم من رأي المعصوم عليه السٰلم و من رأي
غيره بنظره بعقله و ان كان مستنداً الَي الكتاب و السنة َّ
الواقع اَبداً و الثاني يخطئ و
فان اْلول ْليخطئ َ
يصيُْ فاْلَوْ لي في تفسير رأي المعصوم عليه السٰلم ان المراد بالتفكر في مبادي اْلمور و النظر في
عواقبها و علم ما يَ ُؤل اليه من الخطأ و الصواب هو التفكر علي نحو ما اشرنا اليه في تأويل قوله
تعالي و اوحي ربُّك الي النحل ان اتخذي من الجبال بُيوتا ً و من ال َّشجر و مما يعرشون ثم كلي من
كل الثمرات فاسلكي ُسب َُل رب ِك ُذلُٰلً باَن يستنبط بنظر ّللاِ و ينظر بعين ّللا في كل شئ بما امره ّللا و دله
صدق القبول عنه في كل
عليه بما خلقه علي اكمل استقام ٍة و َجبلَهُ علي الصواب بِ َح ۪قيق ِة ما هو اهلُه من
ِ
المواطن و بما افاض علي فؤاده من ۤ
ضياء المعرفة و علي قلبه من نور اليقين و علي صدره من شعاع
ِ
ۤ
شرحه لدينِه و علي جميع حواسه من العلم و التسديد و علي اركانه من نور العمل و القيام بحق العبودية
نار هدايته و مصباح
استنباط ۪ه و
و العبادة فهو يسلك في
نظره ُسب َُل ربه ُذلُٰلً و ذلك اراه ّللاُ و رفع له َم َ
ِ
ِ
صفحه ١١٩
بروح منه ْليسهو و ْليلهو و ْليغفل و ْليجهل فٰليكون َمن
تأييده و تسديده و توفيقه و ارشاده و ايده
ٍ
رأيُه علي نحو ما سمعتَ اْل مصيبا ً للواقع من مطلوبه و ْل كذلك غيره و ان تفكر في مبادي اْلمور و
نظر في عواقبها و في الكافي عن الصادق عليه السٰلم وّللا مافوض ّللاُ الي اح ٍد من خلقه اْل الي
رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و الي اْلئمة عليهم السٰلم قال ّللا تعالي انا انزلنا اليك الكتاب بالحق
ۤ
اْلوصياء و في اْلحتجاج عنه عليه السٰلم انه قال
لتحكم بين الناس بما اراك ّللاُ و هي جاريةٌ في
ْلبيحنيفة و تزعم انك صاحُْ رأي و كان الرأي من رسول ّللاِ صلي ّللا عليه و آله صوابا ً و من دونه
خطأ ْلن ّللا قال فاحكم بينهم بما ار ٰيكَ ّللاُ و لميقل ذلك لغيره ه  ،فاذا فهمتَ ما ذكرنا ثبت لك ان رأيهم
عليهم السٰلم بامر ّللا تعالي و انهم ْليخطئون ابداً ْلنهم َم ْعصُومون مؤيدون مس َّد ُدون فيكون رأيهم
علما ً اي جازما ً ثابتا ً مطابقا ً للواقع و قوله و حزم الحزم ضبط الرجل امره و اْلحتياط في حفظه و
الح ْزم ۤ
مساءة الظن يراد منه انه يضبط امره و يحذر فواته فلو احتمل في شخص
قوله عليه السٰلم َ

تقويتَهُ َو لو احْ تِ َماْلً مرجوحا ً احترز منه و هو معني ۤ
مساءة الظن ْلنه حين احترز انما احتاط لحفظ
ِ
امره ْل انه ۤ
ْ و انما سمي هذا
ظان في الشخص انه يفوته و لكن لما تصور ذلك عند نسبته اليه في التَّجنُّ ِ
التحرز ۤ
مساءة ظن ْلنه يشابهه في كونه باعثا ً علي التحفظ و لما كان رأيهم عليهم السٰلم ْلينبعث من
ث من ّللا تعالي علي طلْ ما عرض لهم من ارادة حكم ما
خيالهم او نفوسهم او قلوبهم اْل بوار ٍد باع ٍ
ۤ
اريد منهم اوْ ارادوه فاذا ورد الباعث من ّللا تعالي جعلوا هداه سبحانه دليلهم في انحاء طلبهم من فكر و
حال من احوال انفسهم في قليل او كثير ليكون ّللا سبحانه هو
نظر و تدبر و ادراك و ْليلتفتون الي ٍ
الباعث لهم و هو دليلهم و هو مفيض ما اراد
صفحه ١20
منهم عليهم فبهذا اْلحتراز من انفسهم و من كل ما سوي ّللا تعالي في كل شئ كان رأيهم َح ْزما ً لعلمهم
بان حفظ مطلوبهم عن الفوات ْليكون بانفسهم و ْل باح ٍد من الخلق و ْليكون اْل باهللِ و هذا بعون ّللا
ظاهر و في نسخة الشارح المجلسي رحمه ّللا و رأيُكم علم و حلم اي عقل او حزم و يكون تفسيره
انتهي  ،و فسر الحلم بالعقل و قوله او حزم تقسيم في التفسير يعْني ان الحلم الذي هو رأيكم يراد به
العقل او الحزم و الحزم تفسيره اي تفسير الحلم و الموجود في بعض النسخ علم و حلم و حزم و ربما
وجد في بعض النسخ المصححة بالجيم يعني ان رأيكم جزم اي قطع و حتم يعني انه ليس بالظن و
التخمين و القياس و اْلستحسان بل هو امر قطعي عندكم عياني بالبراهين اْللهية و اْللهام و غيرهما
كما تقدم اوْ ان المعني ان رأيَكم اي مرئيكم حتم يجْ اتباعه ْلنكم معصومون يجْ القبول عنكم و
يحرم اْلعتراض عليكم و الشك فيكم شك في ّللاِ تعالي و في رسوله صلي ّللا عليه و آله و في كتابه اما
تفسيره رحمه ّللا الحلم بالعقل ففيه بُ ْع ٌد ْلنه من افعال العقل ْلن الحلم هو التُّؤَدة و ضبط النفس عن
هيجان الغضْ و هذه افعال العقل و آثاره و لهذا عد في حديث العقل ان الحلم من جنوده ْل انه هو اْل
ان الخطْ سهل .
قال عليه السٰلم  :ان ذكر الخير كنتم اولَه و اصلَه و فرعَه و معدنَه و مأو ٰيه و منتهاه
قال الشارح المجلسي (ره) ان ذكر الخير كنتم اوله ْلن ۤ
ابتدا َءهُ لكم و منكم و اصله فانهم اصل الخيرات
لكونهم مقصودين بالذات و منهم وصلَ ْ
ت َمن وصلت و فرعَه اي وجودهم نشا من خير ّللا تعالي و
فضله علي عباده او كماْلتهم العلية و افعالهم المرضية فرع وجودهم فهم اصله و فرعه و مأويه
صفحه ١2١
اي ْل يوجد اْل عندهم و منتهاه اي لو وجد عند غيرهم ٰ
فباْلخرة ينتهي اليهم كما تقدم او انفسهم منتهي
مراتْ الكمال و الجود انتهي .
الخير معروف و يراد منه المستح َسن المحبوب و المطلوب كالمال و الحيوة و الدين و اْلعمال
الصالحات و غير ذلك من اْلمور المحبوبة و الشريفة و النجيبة و الزاكية و ما اشبه ذلك و المراد انه
اذا ذكر الخير من العصمة و الوْلية و السلطنة و الصٰلح و الدين و العبادة و صدق العبودية و العلم و
الشجاعة و الكرم و اْلمامة و تولي اْلمر و الحكم بين الناس و الصبر و القناعة و العقل و الحلم و
ۤ
الحياء و الفهم و الفطنة و الزهد و القناعة و العفو و الرضي و غير ذلك من الصفات الحميدة و
اْلخٰلق الزكية و اْلفعال المرضية من اْلعتقادات و اْلعمال و اْلقوال و اْلحوال مما يتعلق بالنفس و
الغير في الدنيا و ٰاْلخرة كنتم اوله يعني انكم سبقتم َمن سواكم اليه اوْ انما وصل الي غيركم منه فانما
فاضلكم او انما خلقه ّللا لكم اَوْ انما يذكر علي جهة كونه صفة لكم او اثراً منكم او انما
هو من فضلكم و ِ
ُ
ت الصفة و
يذكر اح ٌد من الخلق بشئ منه فانتم المذكورون قبله و ذلك ْلزم في اْلذهان كما اذا ذكر ِ

العرض فان الٰلزم في اْلذهان انهما مبنيان علي الموصوف و الجوهر فالموصوف في الذهن سابق
عند ذكر الصفة من حيث هي صفة و الجوهر المعروض سابق في الذهن عند ذكر العرض من حيث
هو عرض ْلن الصفة ح مبنية الوجود علي الموصوف و العرض ح مبني الوجود علي الجوهر
المعروض او انكم اكمل افراد الموصوفين به اَوْ اَشهرها او ْلنكم ِعلَ ُل وجوده كما تقدم مراراً يعني
العلل الفاعلية باهلل سبحانه و المادية و الصورية و ۤ
الغائية اوالمعني علي جهة اْلجمال كنتم اوله منكم و
َ
اليكم و لكم و بكم و فيكم و عليكم و عنكم و لديكم و َمعكم و عندكم و تفصيل هذه العشرة النسْ تقدم
مفرقا ً فراجع ،
صفحه ١22
و قوله عليه السٰلم  :و اصله ،
يعني ان كل ما يصدق عليه اسم الخير من كل ما في اْلمكان بعدكم فانتم اصله في اصل وجوده ْلن
وجوده من اشعة انواركم و في اصل صورته ْلنها منتزعة من هيئات اعمالكم و اقوالكم و احوالكم و
في اصل تأديته الي َمن وصل اليه فانه بتقديركم باذن ّللا تعالي ْلن ّللا سبحانه جعلكم ُمنَاةً لخلقه و
بقاءه منه علي من ۤ
اَ ْذواداً لمن حُرم شيئا ً منه و حفظةً لما اراد ّللا تعالي ۤ
يشاء من عباده و في اصل قابلية
ِ
َمن قَبِ َل منه ْلن ّللا سبحانه جعلكم اعضاداً لخلقِ ۪ه فكما انعمتم علي من اراد ّللا عز و جل انعامه عليه
باذن ّللا تعالي ۤ
بمواد الخيرات كذلك انعمتم عليهم باذن ّللا تعالي بقوابلها بحقيقة ما هم اهله ْلن ّللا
سبحانه جعلكم لخلقه اعضاداً و اشهاداً و مناةً و اذواداً و حفظةً و ُر َّواداً فاهلل عز و جل بكم يخلق و بكم
ۤ
السماء ان تقع علي اْلرض اْل باذنه و بكم ينزل المطر و بكم يورق الشجر و بكم
يرزق و بكم يمسك
ينبت النبات و يثمر الثمر و بكم يفقر و يغني و بكم يمنع و يعطي و بكم يضحك و يبكي و بكم يميت و
شئ قدير ،
يحيي و هو علي كل ٍ
و قوله عليه السٰلم  :و فرعه ،
اي انتم فرع الخير الواجْ جل و عٰل اي اثر فعله و دليل قدرته و آيةُ وجو ِد ۪ه كما اشار اليه الشارح
رحمه ّللا او انتم اي اعمالكم و اقوالكم فرعه كما دل عليه حديث المفضل المتقدم بعضه و الخير انتم او
انتم الذين تفرِّعونه و تُفَصِّ لونه او اَنتم الذين تشرعون ۤ
شرائعه و تَسُنون ُسنَنَهُ كما امركم ّللا سبحانه اوْ
اَنتم سبُْ تَفرُّ ِع ۪ه ْلنه صفتكم و عملُكم و صفةُ اعمالِكم و سيرتِكم اَوْ انه لكم و ثوابُكم اَوْ انه م َد ُدكم من
الخٰلئِق اَوْ انه َم َما ِد ُح ُك ْم و الث ۤناء عليكم من ربكم اَوْ انه ۤ
ۤ
ثناؤكم علي ربكم علي
ربكم بكم و بغيركم من
ٰ
ايْديكم َو اَيْدي اَ ْنعا ِمكم الي َغي ِْر ذلِك ،
و قوله عليه السٰلم  :و معدنه ،
الجسد المركْ من
المعدن محل الجوهر و َ
صفحه ١23
الكبريت و ال َّزيْبق الم ْنطرق و غير الم ْنطرق و محل المكث و اْلقامة ِم ْن َعدَنَ بال َم ٰكان ا َذا اقا َم فيه و
مكان كلِّ شئ فيه اصلُه و معني كونهم عليهم السٰلم معدن الخير اَنهُ ْم محل الخير و موض ُع اقا َمتِ ۪ه و
ٌ
مكان فيه اصل الخير و هو اي اصل الخير مادة من شعاعهم كالزيبق للمعدن و صورة
نشو ۪ه و
َم َحلُّ
ِ
ْ
َ
من صفة افعالهم و اعمالهم و معارفهم كالكبريت للمعدن يعني انهم اصْ ُل الخَ يْر منهم نشا و عنهم بدا و
منهم خرج و اليهم يعود و عندهم يبقي و فيهم يقيم و معهم يستَقِرُّ و بهم يقوم و بهم تأه َل َم ْن تَأه َل لِ َش ٍئ
ُوده و قابليته ،
منه ْلنهم
الواسطَةُ لكلِّ خي ٍْر و السبَْ في وج ۪
ِ
و قوله عليه السٰلم  :و مأو ٰيهُ ،

ۤ
الشهداء كذا
مرجعه و منزلُه الذي ينض ُّم اليه و منه جنات المأوي يعني الجنات التي تأوي اليها ارواح
عن ابنعباس اي ترجع اليها و ينضم و لعل هذه الجنان من جنان الدنيا ْلن جنان ٰاْلخرة ترجع
ۤ
المدهامتان كما روي عن
اْلرواح في اْلجساد و اذا خصصها باْلرواح فالمراد بها جنة الدنيا و هي
علي عليه السٰلم و قد تقدم الحديث في ذكر الرجعة فاذا اريد بها ذلك فمعني انها تأوي اليها بعد الموت
اَوْ بعد اتيانها وادي السٰلم و زيارة قبورهم و اهاليهم يرجعون اليها و معني انهم عليهم السٰلم مأوي
الخير ان الخير علي اي حال فُ ِرض فانه يرجع اليهم و ينضم اليهم ْلن كل شئ يرجع الي اصله و هم
كما تقدم اصل الخير فيرجع اليهم ْلنه من فاضل نورهم كما يرجع نور الشمس اليها فانها اذا غربت
رجعت اْلشعة اليها ْلنها اصلها و ۤقائمةٌ بها قيام صدور فكذلك الخير فان كان من اعمالهم فهو وصفهم
و وصف الشئ ْلح ٌ
ق به و ان كان من اعمال غيرهم فكذلك كما تقدم ْلنه انما برز عنهم و انما وصل
الي ذلك الغير بهم و انما توفق لفعله بهم فهو اولي و ْلن كل ما سواهم كما ذكرنا سابقا ً انما خلق
لهم قاْلميرالمؤمنين
صفحه ١24
صنائع ّللاِ و الخلق بع ُد ۤ
صلوات ّللا عليه نحن ۤ
صنائ ُع لنا يعني به عليه السٰلم ان الخلق انما صنعهم ّللاُ
لهم فاعمالهم لهم و انما يثابون عليها كثواب العبد اذا اطاع موْله و عمل له فانه يثيبُه باْلطعام و الكسوة
ۤ
الخٰلئق بايقاع
بعض امٰلكه و وكله عليها او صرفه فيها و انما اُ ِمر
و التقريْ من سيده و ربما وْله
َ
ۤ
شرك غيره لتقع صحيحة مقبولةً فاذا اوقعها العبد كذلك قبلها ّللا لهم
اْلعمال هللِ تعالي خالصةً من شائبة
ِ
ۤ
عليهم السٰلم و اثابَهُ علي طاعته و اذا اوقعها لغير ّللا تعالي سواء اَوْ قَعها لهم عليهم السٰلم ا ْم لغيرهم
او هلل تعالي مع غيره وقعت باطلةً مردودة فعاقبه عليها و وجه كون اْلعمال لهم عليهم السٰلم انها
صفات العاملين و العاملون صفاتهم فاذا اوقعها العامل هللِ تعالي كانت موافقةً ْلمره و الثواب مركْ
من امر ّللا هي مادته و من عمل العبد المقبول بامتثال امر ّللا تعالي فهو لهم عليهم السٰلم باْلمر الذي
امتَثل العبد متعلقه و هو منهم و لهم و يثاب عليه العامل بصورة اْلمتثال ْلنها منه و صورة اْلمتثال
خير فهم مأو ٰيهُ علي اي طَوْ ٍر فُرض ،
صفة اْلمر و الحاصل ان كل ٍ
و قوله عليه السٰلم  :و منتهاه ،
منتهي الشئ غاية وصوله و رجوعه بحيث ْليتجاوزه قال تعالي و ان الي ربك المنتهي قيل معناه اذا
انتهي الكٰلم اليه فانتهوا و تكلموا فيما دون العرش و ْل تتكلموا فيما فوق العرش فان قوما ً تكلموا فيما
فوق العرش فتاهت عقولهم و في الكافي عن الصادق عليه السٰلم ان ّللاَ يقول و ان الي ربك المنتهي
صلَّي ّللاُ َعلَ ْي ِه ْم ُم ْنتهَاه هو ما صدر عنهم و
فاذا انتهي الكٰلم اليه فا َ ْمسكوا ه  ،فالخير المذكور ال ۪ذي هُ ْم َ
اما ما صدَر ع َْن َغيْرهم فهو بواسطتهم و بهم ْلنه منهم صدر فما كان منهم فهو ينتهي اليهم و ما كان
من الغير بهم فأَصله ينتهي اليهم و عارضه الٰلحق باْلصل ينتهي الي الغير و لكن هذا الخير المنتهي
الي الغير ان كان في نفسه بقدر
صفحه ١2٥
ۤ
ثر ذاتي له فهو ْلينتهي الَيْهم بالذات و َْل بالعرض كوجود
ما يتقوم به الغير بحيث ْليكون له اقتضاء ْلَ ٍ
ۤ
ۤ
ثر ذاتي
اعدائهم و ان كان يفضل عن قدر ما يتقوم به الغير بحيث يكون له بسبْ تلك الزيادة اقتضاء ْلَ ٍ
له فهو ينتهي اليهم بالعرض كما في شيعتهم و محبيهم من وجود اكوانهم و اعمالهم هذا حكم العرضي
ق ۤ
اعدا َءهم من الخير قد يكون صورة كالصورة اْلنسانية التي
في ٰاْلخرة و اما في الدنيا فان َما لَ ِح َ
اَ ْلبَ َسهُم ّللاُ اِياهَا في عالم الذ ِّر بظاهر اقرارهم و لهذا اقروا في الدنيا با َ ْل ِسنَتِ ِه ْم بالشها َدتَي ِْن و قلوبهم منكرة

و هم مستكبرون فظواهرهم بالصُّ َور اْلنسانية و بها اقروا بالسنتهم بالشهادتين و بواطنهم بصور
الشياطين و اْلنعام فأِقرارهم في الدنيا بالصور اْلنسانية و اْلقرار و الصور من الخير فاذا كان يوم
القيمة عادت تلك الصور مع آثارها من الشهادتين الي اصلهما من الشيعة فكان هذا الخير يأوي و ينتهي
اليهم عليهم السٰلم بالعرض ْلنه من اتباعهم و انما عاد اليهم بالعرض ْلنه ۤ
زائد علي القدر الذي تَق َّوم
ۤ
به ۤ
ۤ
هؤْلء منهم َمن تُسْلْ منهم هذه
اقتضاء ْلَثر ذاتي و هو الشهادتان هذا في الدنيا و
اعداؤهم و كان له
الصور بعد خروج ارواحهم و منهم َمن ْلتُ ْسلَْ عنه في البرزخ و تُ ْسلَْْ منه يوم القيمة فكل الخير قليله
و كثيرهُ و جليله و دقيقه يرجع اليهم ْلنه منهم و هم مأو ٰيه و منتهاهُ اِما بِالذات اَوْ بال َعرض اْل قدر ما
ۤ
يتقوم به ۤ
َ
ْلنقٰلبِ ۪ه بسبْ صورته الخبيثة
اقتضاء ْلَثر ذاتي لَهُ فانه ْليرجع اليهم
اعداؤهم اذا لميكن له
عن ال َخيْر الي الشرِّ فهو َشر في الحقيقة و اليهاْلشارة في حديث هشام الطويل في ذكر الجهل ثم خلق
الجهل من البحر اْلجاج ظلمانيا ً فقال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فلميقبل فقال له استكبرت فلعنه ثم
جعل للعقل خمسةً و سبعين جنداً فلما رأي الجهل ما اكرم ّللا به العقل و ما اعطاه اضمر له العداوة
فقال الجهل يا رب هذا خلق مثلي خلقته و كرمته و قويته
صفحه ١2٦
و انا ضده و ْل قوة لي به فاعطني من الجن ِد مثل ما اعطيته فقال نعم فان عصيتَ بعد ذلك اخرجتك و
ُ
رضيت الحديث  ،بقوله تعالي فان عصيتَ بعد ذلك اخرجتك و جندك من
جندك من رح َمتي قال قَد
رحمتي و ذلك ْلنه عصي لعنه ّللا فاخرجه ّللا و جنده من رحمته تعالي و هو ُمرا ُدنَا با ْنقِٰلبه و من
ينقلْ علي عقبيه فلنيضر ّللاَ شيئا ً فهذا هو الذي ْلينتهي اليهم فان قلتَ هذا من اصله شر فكيف
استثنيتَهُ من افراد الخير و هو ليس من افراده ُ
قلت ان ّللا حين خلقه جعل فيه ما به يتمكن من الطاعة و
اْل لماقامت الحجة عليه و هذا الذي يتمكن به من الطاعة من افراد الخير فلما لميعمل بمقتضاه ضعف
فيه حتي استولَي عليه ضده حتي اطاعه في معصية ّللا تعالي فلما عصي و اعتاد المعصية لعنه فانقلْ
شراً و كان خيراً فهذا الذي ْليكونون عليهم السٰلم منتهاه و اشار سبحانه الي انقٰلبه بقوله تعالي لقد
خلقنا اْلنسان في احسن تقويم ث َّم رددناه اسفل سافلين و ذلك هو عدوهم فافهم .
ۤ
قال عليه السٰلم  :بابي انتم و امي و نفسي كيف اصف حسن ثن ۤائكم و احصي جميل بٰلئكم
ص ُل اليهما كما ً و كيفا ً و الحال ان من جملتها ان
قال الشارح المجلسي رحمه ّللا تعالي اي نعمكم و ْلاَ ِ
ّللا اعزنا باْلسٰلم الي آخره كما يأتي .
ۤ
ۤ
ُ
اقول يقول بابي و امي و نفسي افديكم حيث ْلاقدر علي وصف حسن ثنائكم الثناء مضاف الي المفعول
يعني ان ّللا سبحانه قد اثني عليكم في كتابه التدويني و في كتابه التكويني فقال في التدويني قل لو كان
البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي و لو جئنا بمثله مدداً  ،و لو ان ما
فِي اْلرض من شجرة اقٰل ٌم و البحر يمده من بعده سبعة ابحر مانفدت كلمات ّللا  ،في احتجاج
الطبرسي َسئ ََل يحيي بن اكثم اباالحسن العالم عليه السٰلم عن قوله
صفحه ١2٧
اليمين و عين
تعالي سبعة ابحر مانفدت كلمات ّللاِ ما هي فقال عليه السٰلم عين الكبريت و عين
ِ
ُ
ُوران و ُ
درك
ابرهوت و عين الطبرية و جمة ۪
نحن الكلمات التي ْلت َ
ماسيدان و جمة افريقية و عين بلع َ
ۤ
فضائِلُنا و ْلتُ ْستَ ْقصي ه  ،اقول يحتمل ان يكون كني بهذه السبعة اْلعين عن السبعة اْلبحر المذكورة
ان المراد منها ان الوجود من دونهم ينقسم باعتبار ما خلق منه كل نوع من الخلق من طين ٍة تخصه و ان
الطيَن بفتح ۤ
الياء باعتبار طيبها و خبثها و اغلبية الطيْ و اغلبية الخبث و راجحية الطيْ في الجملة و

راجحية الخبث في الجملة و التساوي اي تعادل الطينتين و ان المخلوق من هذه السبعة اْلقسام من
ۤ
الطبائع و
اْلنسان و الملك و الجان و الشيطان و النبات و الحيوان و المعدن و الجماد و العناصر و
اْلفٰلك و الكواكْ و ما بين ذلك من البرازخ من افراد المذكورين و ُج َملهم لو اجتمعوا علي احصاءۤ
ۤ
فضائل محمد و آله صلي ّللا عليه و آله لمااحصوها و انما يحصي كل واح ٍد منها ما عنده و فيه و ما
يمكنه ْلن كل من ذكرنا و اشرنا اليه من اشعة انوارهم كما مر عليك مراراً و اْلشعة ْلتحصي من نور
خاصةً ْلن فيها طبايع او ۤ
المنير اْل ما وصل اليها منه فافهم و انما ذكر عليه السٰلم هذه العيون ۤ
خواص
توافق كل واحدة بما فيها صنفا ً من هذه الطيَن بفتح ۤ
الياء السبعة المذكورة في التقسيم فيكون المراد
بالبحر علي هذا هو مجموع العالم سواهم عليهم السٰلم و السبعة اْلبحر اقسامه التي ينقسم اليها كانقسام
الشجرة الي اغصان سبعة اوْ ان البحر باطن السبعة و السبعة ظواهره و مظاهره و تنزْلته هذا علي
فرض ارادة التنزل و يحتمل العكس علي فرض ارادة الترقي و ذكر عبدالكريم الجيٰلني في كتابه
اْلنسان الكامل هذه اْلبحر السبعة و فصلها علي طريقة الصوفية ْلنه من كبارهم و يريد بها اصناف
ۤ
اسمائه فقال البحار
الناس في طرقهم الي ّللا تعالي و صفاته و
صفحه ١2٨
البيضاء صارت ۤ
ۤ
ماء فما كان منه مقابٰلً في
بحران ْلن الحق تعالي لما نظر الي الدرة
السبعة اصلها
ِ
ۤ
ٌ
فرات سائغ
علم ّللا تعالي لنظر اللطف و الرحمة صار ع َْذبا ً و قدم ّللا ذكر العذب في قوله هذا عذب
الغضْ فلهذا كان اْلصل بحرين عذبا ً و مالحا ً فبرز من
سبق الرحم ِة
شرابه و هذا ملح اجاج لسر
َ
ِ
ۤ
دول الي جانْ المشرق منه و اختلط بنبات اْلرض فنتِن ْ
َت رائحتُه فصار بحراً علي
العذب ج َ
حدة ثم خرج من العذب مما يلي جانْ المغرب يقرب من الملح اْلجاج المحيط فامتزج طع ُمه فصار
ممزوجا ً فهو بحر علي حدة و اما البحر المالح فخرجت منه ثٰلث جداول جدول اقام وسط اْلرض فبقي
علي طعمه اْلول مالحا ً و لميتغير فهو بحر علي حدة و جدول ذهْ الي اليمن و هو الجانْ الجنوبي
فغلْ عليه طعم اْلرض التي امتد فيها فصار حامضا ً و هو بحر علي حدة و جدول ذهْ الي الشام و
هو الجانْ الشمالي فغلْ عليه طعم اْلرض التي امتد فيها فصار مراً ُذعافا ً و هو بحر علي حدة و
احاط بجبل قاف و اْلرض جميعه بما فيه فٰليعرف له طعم يختص به و لكنه طيْ ۤ
الرائحة ْليكاد من
شمه ان يبقي علي حاله بل يهلك في طيْ ۤ
رائحته و هذا هو البحر المحيط الذي ْليسمع له غطيط فافهم
هذه اْلشارات انتهي كٰلمه  ،و هو يريد به ان اْلبحر السبعة هي هذه اْلحوال التي تسير فيها العارفون
علي زعمه و منها بحر الذات و هو السابع و هذا يخالف ٰاْلية الشريفة ْلن معناها ان اْلبحر السبعة
تنفد قبل ان تنفد كلمات ّللا و يلزمه ان بحر الذات ْليحيط بكلماته و قوله تعالي اْليعلم من خلق يكذبه
في زعمه ثم قال في تفصيلها اعلم ان البحر العذب هو الطيْ المشروب الخ  ،و هذا هو اْلول و قال و
ْ عليه ْلنه اقتحمه ثم قال و
اما البحر المنتن فهو الصعْ المسلك الخ  ،و يريد به الثاني و ليس بصع ٍ
اما البحر الممزوج ذو الدرر المهروج الخ  ،و يريد به
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الثالث ثم قال و اما البحر المالح فهو المحيط العام الخ و يريد به الرابع ثم قال و البحر اْلحمر الذي
نشره كالمسك اْلذفر و يريد به الخامس ثم قال البحر اْلخضر مر المذاق الخ و يريد به السادس ثم قال
و البحر السابع هو اْلسود القاطع ْلتعرف سكانه و ْلتعلم حيتانُهُ هو مستحيل الوصول غير ممكن
لعجائبه و ْل آخر ۤ
ۤ
الحصول ْلنه ۤ
لغرائبه قصر عنه
وراء اْلطوار و آخر اْلكوار و اْلدوار و ْل نهاية
ۤ
العجائْ حتي كأنه المحال هو بحر الذات التي حارت دونه الصفات فهو
المدا و طال و زاد علي

المعدوم و الموجود و المرسوم و المفقود و المعلوم و المجهول و المحكوم و المنقول و المحتوم و
المعقول وجوده فقدانه و فقدانُه وجدانه اوله محيط ٰباخره و باطنه ستر علي ظاهره ْليدرك ما فيه و
ْليعلمه احد فيستوفيه فلنقبض العنان عن الخوض فيه فانه سلو ٌ
للتيه ْلن البيان يخفيه و ّللا يقول الحق
ك ۪
و هو يهدي السبيل انتهي كٰلمه  ،فانظر الي كٰلمه فقد جعله سابع اْلبحر و في هذه الكلمات المزخرفة
من اْللحاد و التناقض ما ْليعلمه اْل ّللا سبحانه و من اطلع علي مراده من كٰلمه في كتابه المشار اليه
و في رسالته في التوحيد فانه زعم ان ذاته تعالي تعلم و يحاط بها و انما الذي ْليحاط به فهو صفاته و
اذا اطلق عدم اْلحاطة بذاته فانه يريد من حيث صفاتها خاصة و انما ذكرت كٰلمه و هذا الكٰلم مني
لئٰليظن ان المراد بالسبعة اْلبحر في التأويل ما اراد ْلنه لو كان كما قال لكان تعالي ْليحيط بكلماته
كما قال في كتابه لنفد البحر و قوله مانفدت كلمات اللهمع ان ّللا يقول اْليعلم من خلق و بيان رمزه
الخبيث ان الكلمات قديمة كما هو مذهبه من قدم القرءان و الكٰلم النفسي و تلك صفاته و صفاته ْليمكن
اْلحاطة بها و ْل ۤفائدة في بسط الكٰلم في بطٰلن مذهبه و يكفيك في بطٰلن كٰلمه و انه ْليقول مما
يختصون به اْل الباطل انه من ۤ
اعداء آلمحمد صلي
صفحه ١30
ّللا عليه و آله و مذهبه مذهْ ۤ
اعدائهم فذرهم و ما يفترون فانه قال في اول الكتاب المذكور ان مذهبَنا
اعني مذهْ التصوف شرطه ان يكون مبنيا ً علي مذهْ السنة و الجماعة ،
و الحاصل ان السبعة اْلبحر علي ما ذكرنا اوْلً لو كانت مداداً بل هي علي ما خلقت و الي ما تعود تنفد
ۤ
و ْلتُ ْد َر ُ
فضائلهم عليهم السٰلم و ْلتُ ْستَقصي كما قال الكاظم عليه السٰلم ليحيي بن اكثم و قد اشاروا
ك
بعض ما هم عليه شيعتهم و ذلك كثير فمنه ما رواه في غيبة النعماني
الي بعض البيان لمقامهم ليفهم
َ
بسنده الي اسحق بن غالْ عن ابيعبدّللا عليه السٰلم في خطبة له يذكر فيها حال اْلئمة صلوات ّللا
عليهم اجمعين و صفاتهم فقال ان ّللا تعالي اوضح بائمة الهدي من اهل بيت نبيه عن دينه و ابلج بهم
عن سبيل منهاجه و فتح لهم من باطن ينابيع علمه فمن عرف من امة محمد صلي ّللا عليه و آله واجْ
ح ِّ
نصْ اْلمام عَلما ً لخلقه و جعله
ق اما ِم ۪ه وجد طعم حٰلو ِة ايمانه و علم فضل طٰلوة اسٰلمه ان ّللا
َ
ۤ
ۤ
ْ من السماء ْلتنقطع منه مواده
ح َّجةً علي اهل طاعته الب َسهُ تاج الوقار و غشاه من نور الجبار يُ َمد بسب ٍ
و ْليُنَال ما عند ّللاِ اْل بجهة اسبابه و ْليقبل ّللا اْلعمال للعباد اْل بمعرفته فهو عالم بما يرد عليه من
ت السنن و مشتبهات الدين لميزل ّللاُ يختارهم لخلقه من ولد الحسين عليه
ت الوحي و ُم َعميا ِ
مشكٰل ِ
امام فيصطفيهم لذلك و يحبهم و يرضي لهم لخلقه و يرتضيهم لنفسه كلما مضي
السٰلم من عقِْ كل ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َ
منهم اما ٌم نصْ عز و جل لخلقه من عقبه اماما َعلما بينا و هاديا منيرا و اماما قيِّما و حجة عالما ائمة
من ّللا يهدون بالحق و به يعدلون حجج ّللا و ُدعاتُه و ُرعَاتُه علي خلقه ُ
يدين بهديهم العباد و يستهل
بنورهم البٰلد فَنَ َّمي ببركتهم التَّ َٰلد و جعلهم حيوة اْلنام و مصابيح الظٰلم و ۤ
دعائم اْلسٰلم جرت بذلِكَ
فيهم مقادي ُر ّللاِ علي محتومها فاْلمام
صفحه ١3١
هو المنتجْ المرتضي و الهادي المجت ٰبي و ۤ
المرتجي اصطفاه ّللاُ لذلك و اصطنَعهُ علي عينه في
القائم
َ
الذر حين َذرأَ و في البرية حين بَرأَ ِظٰلً قبل خلقه نس َمةً عن يَ ۪مين عر ِش ۪ه محبواً بالحكمة في علم الغيْ
نوح و مصطفي من آل ابراهيم و
عنده اختا َرهُ بعلمه فانتجبَهُ بتطهيره بقيةً من آدم و خيرةً من ذري ِة ٍ
سٰللةً من اسمعيل و صفوةً من عترة محم ٍد صلي ّللا عليه و آله لميزل مرعيا ً بعين ّللاِ يحفظه ۤ
بمٰلئكته
السوء ۤ
ثوب الغواسق و نُفوث كل فاسق مصروفا ً عنه قوارف ۤ
بريئا ً من ٰاْلفات مصونا ً من
مدفوعا ً عنه ُو َ

العفاف و العلم و الفضل عند ۤ
انتهائه مستنداً
الفَواحش كلها معروفا ً بالعلم و البر في يفا ِع ۪ه منسوبا ً الي
ِ
اليه امر وال ِده " "2-صامتا ً عن المنطق في حياته " "-2فاذا انقضت مدة والده انتهت به مقادي ُر ّللا الي
مشيته و ۤ
مضي و
َ
جاءت اْلرادة من ّللاِ فيه الي محبته و بلغ منتهي مدة والده عليه السٰلم َ
صار ام ُر ّللاِ
اليه من بعده و قلده ّللاُ دينه و جعلَهُ حجةً علي اهل عالمه و ۤ
ْلهل دينه و القي َم علي عباده رضي
ضيا ًء
ِ
ّللاُ به اماما ً لهم استحفظه علمه و استحباه ( استخباه خ ) حكمته و استرعاه لدينه و حباه مناهج سبيله و
ۤ
بالعدل فيه تحير اهل الجهل و محير اهل الجدل بالنور الساطع و الش ۤفاء النافع
فرائضه و حدوده فقام
ِ
بالحق اْلبلج و البيان من كل مخرج علي طريق المنهج الذي مضي عليه الصادقُون من ۤ
آبائِ ۪ه فليس
يجهل حق هذا العالم اْل الشقي و ْليجح ُده اْل غوي و ْليصد عنه اْل جري علي ّللاِ جل و عٰل و
روي في اْلمالي و معاني اْلخبار و اْلمالي و عيون اْلخبار عن الرضا عليه السٰلم في الحديث
الطويل في عٰلمة اْلمام الي ان قال عليه السٰلم اْلمام وحيد دهره ْليدانيه احد و ْليعا ِدلُه عالم و
ْ منه له و ْل اكتساب بل
ْليوجد منه بدل و ْل له مثل و ْل نظير مخصوص بالفضل كله من غير طل ٍ
اختصاص من المفضل الوهاب و ْل له مثل فمن ذا الذي يبلغ معرفة اْلمام (ع) و يمكنه
صفحه ١32
اختياره هيهات هيهات ضلت العقول و تاهت الحلوم و حارت اْللباب و حسرت العيون و تصاغرت
ت اْلَلِب َّۤاء و كلت الش ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
عراء و
الحلماء و حصرت
الحكماء و تقاصرت
العظماء و تحيرت
الخطباء و جهل ِ
ۤ
ۤ
ۤ
فضائله فاقرت بالعجز و
شأن من شأنه او فضيل ٍة من
ت
عجزت
البلغاء عن وص ِ
اْلدباء و عييَ ِ
ف ٍ
التقصير و كيف يوصف او ينعت بكنهه او يفهم شئ ِمن امره او يوجد َمن يقوم مقامه او يُ ْغ ۪ني غناءه و
كيف و اني و هو بحيث النجم من يد المتناولين و وصف الواصفين فاين اْلختيار من هذا و اين العقول
من هذا و اين يوجد مثل هذا الحديث  ،و امثال هذا من اخبارهم و ادعيتهم في اْلشارة الي مقامهم
عليهم السٰلم كثير ْليكاد يحصي و انما يذكرون من بيان َمناقبهم ما تحتمله عقول البشر و ان يدركوا
حقيقة ما ذكروا بل ان كنتَ ممتحنا ً بمعرفتهم كفاك قول الحجة عليه السٰلم في ۤ
دعاء شهر رجْ الذي
ذكرناهُ مراراً في قوله عليه السٰلم و مقاماتك التي ْل تعطيل لَ ٰها في كل مكان يعرفُك بها َمن عرفك ْل
ۤ
الدعاء  ،فانه مشتمل علي ما ْل مزي َد عليه بالنسبة الي مقام
ق بينك و بينها اْل انهم عبادك و خلقُك
فر َ
ۤ
عرفتَ
ما اشرنا اليه ظهر لك حقيقة قوله عليه السٰلم كيف اصف حسن ثنائكم ،
شيعتهم فاذا
ۤ
و قوله (ع)  :و احصي جميل بٰلئكم ،
ۤ
ۤ
لما كان اعظم الناس ۤ
اْلنبياء ثم اْلولياء ثم اْلمثل فاْلمثل و قد قال صلي ّللا عليه و آله من حسن
بٰل ًء
ايمانه و كثر عمله اشتد ۤ
بٰلؤه الحديث  ،و غير ذلك كانوا عليهم السٰلم اولي بذلك من غيرهم ْلن عند
بالبٰلء و كانوا اشد الناس ۤ
ۤ
بٰل ًء فقد روي في اْلمالي بسنده الي
ّللا تعالي مقامات و مراتْ ْلتنال اْل
ً
ُ
ي ربي تعالي عهدا فقلت يا
بريدة بن خصيْ اْلسلمي قال قال رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله عهد ال َّ
ربي بَيِّ ْنهُ لي فقال يا محمد اس َم ْع َعلِي راية الهدي و امام ۤ
اوليائي و نور َمن اطاعني و هو الكلمة
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ابغض ۪ني فبشره بذلِك قال ُ
قلت اللهم اجِّ ل و
التي الزمتُها المت ۪قين فمن احبه فقد اَحب ۪ني و َمن ابغضه فقد
َ
مستخصُّ ه ۤ
يصْ احداً من امتك قال قل ُ
ُ
ت
فعلت ثم قال اني
اجعل ربيعه اْلسٰلم في قلبه قال قد
ببٰل ٍء لم ِ
ِ
ْ
جرت عليهم صلي ّللا عليهم من
ي به ه  ،و قد َ
اخي و صاحبي قال ذلك مما سبق مني انه مبتل ًي و مبتل ً
الخٰلئق من ۤ
ۤ
اعدائهم مما يضيق بذكره الدفاتر و لقد ذكر الثاني في
البٰليا ما لمتجر علي اح ٍد من
صحيفته التي اوصي فيها معوية يحرضه علي عداوتهم و حربهم و قتل من تمكن منه منهم و من

شيعتهم و ما اخبر فيها مما فعل بالصديقة الطاهرة صلي ّللا عليها و لعن ّللا من آذاهَا ما ْٰليكا ُد يحتمل
سماعه و ما جري علي الحسين عليه السٰلم و علي اخيه الحسن عليه السٰلم و علي اْلئمة صلوات ّللا
اذْلل و
عليهم ما كدر صافي العيش علي محبيهم و نغص عليهم لذيذ حياتهم بل كل مظلم ٍة و تهضم و
ٍ
اهان ٍة جرت عليهم و لميجر علي غيرهم اْل تبعا ً و َمن بصره ّللاُ عاينَ ذلك حتي ان الصادق صلوات ّللا
الكبائر المشهورة انما نزلت فيهم و انما تجري علي فاعليها من غير ۤ
عليه ذكر ان الذنوب ۤ
اعدائهم علي
جهة التبعية ففي العلل و الخصال بسنده الي عبدالرحمن ابن كثير عن ابيعبدّللا عليه السٰلم قال ان
ۤ
الكبائر سبع فينا نزلت و منا استحلت فاولها الشرك باهللِ العظيم تعالي و قتل النفس التي حرم ّللا عز و
جل و اكل مال اليتيم و عقوق الوالدين و قذف المحصنة و الفرار من الزحف و انكار حقِّنا فاما الشرك
باهلل عز و جل فقد انزل ّللا العظيم فينا ما انزل ّللا عز و جل و قال رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله ما
قال فكذبوا ّللا عز و جل و كذبوا رسوله صلي ّللا عليه و آله فاشركوا باهلل عز و جل و اما قتل النفس
التي حرم ّللا عز و جل فقد قتلوا الحسين بن علي عليهما السٰلم و اصحابه و اما اكل مال اليتيم فقد
ذهبوا بفَيئِنا الذي جعله ّللا عز و جل لنا فاعطوه غيرنا
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و اما عقوق الوالدين فقد انزل ّللا عز و جل في كتابه النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم و ازواجُه
اُ َّمهاتهم فعقوا رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله في ذريته و عقوا امهم خديجةَ في ذريتِها و اما قذف
منابرهم و اما الفرار من الزحف فقد اعطوا
المحصنة فقد قذفوا فاطمة عليها الصلوةُ و السٰلم علي
ِ
اميرالمؤمنين صلوات ّللا و سٰلمه عليه بيعتهم ۤ
طائعين غير مكرهين ففروا عنه و خذلوهُ و اما انكار
حقِّنا فهذا مما ْليتنازعون فيه و في مناقْ ابنشهراشوب ان اميرالمؤمنين عليه السٰلم قال بينا انا و
ُ
فقلت ما يبكيك
فاطمة و الحسن و الحسين عند رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و سلم ا ِذ ْالتفَتَ الي فبكي
القرن و لطم فاطمة خدها و طعنة الحسن في فخذه و
يا رسول ّللاِ (ص) قال ابكي من ضربَتِكَ علي
ِ
ۤ
السم الذي يسقاه و قتل الحسين (ع)  ،و رأي اميرالمؤمنين عليه السٰلم في المنام قائٰلً يقول شعراً :
ۤ
النسا ِء و هَ ْتكَ ال ِّستَر
ْي
اذا ذكر القلُْ رهطَ النبي
** * ** و سب َ
ير و َس َّم ال َّشبَر
قتل الوصي
** * ** و َ
و ذبح الصبي و َ
قتل ۪
شب ٍ
ق في العين ۤ
ُّ
ِّ
** * ** و يجري علي الخد منه الد َرر
ما ُء الفؤاد
تَر ْقر َ
** * ** ف ِعن َد البٰليا تكون ال ِعبَر
ْ صبراً علي حُزنِه ْم
فيا قل ِ
ْ
َ
ْ وق َع منهم و انما جري عليهم ما جري بما جري به القلم
فاذا عرفتَ ما جري عليهم من البٰليا بغير ذن ٍ
و لو َسئَلوا ّللا عز و جل رفعه و ارادوا دفعه رفعه ّللا تعالي و دفعه عنهم و لكنهم قابلوا محتوم القضاءۤ
اعداءهم لعنهم ّللا بذلك اهانتهم و اذْللهم و ۤ
بمحكم الرضا و قصد ۤ
اطفاء نورهم و يأبي ّللا اْل اَ ْن يتم
كرهَ الكافرون فكان ما فعلوا بهم من اعظم مناقبهم و رفع شأنهم حتي كانت جميع العوالم
نُ َ
ورهُ و لو ِ
ۤ
تسبح ّللا بنشر ۤ
ُ
مصائبهم و لقد ُ
رثيت بها الحسين عليه السٰلم
قلت في قصيدة
الثناء عليهم في بٰلياهم و
ِ
:
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اَ َّما ۤ
ثنا ُؤك في ۤ
** * ** فهو ْليُحصيه كاتْْ
بٰلئِك
و اري جمي َع الخلق ُكٰلً
خاطْْ
** * ** بالذي اُوتِي ُم ِ
** * ** و هُو حا ٌل غي ُر كا ِذبْ
يب ُدو بنَ ْعيِكَ حينَ يَ ْب ُدو
ۤ
** * ** و ال َم َما ِد ُح في المصائْْ
يل لكَ المحام ُد
فَلِ َذاك ۪ق َ

بٰلئهم ْلنه في الحقيقة تسبيح ّللا و تمجيده و ۤ
فمن يحصي جميل ۤ
الثناء عليه و اُحْ ان اذكر لك ما كتبتُه
لقرة العين و اْلخ الصفي في الدارين ٰاْلخوند المٰل حسين الواعظ الكرماني بلغه ّللا اْلماني حين سألني
عن مسائل :
و منها قوله ايده ّللا و في بعض اْلخبار يومي ان المنافقين و الشياطين لعنهم ّللا لميبكوا علي الحسين
عليه السٰلم و اما الكافرون فقد بكوا عليه كما ورد ان النار و اهل النار بكوا علي الحسين عليه السٰلم
ُ
كتبت في جوابه :
فكيف يكون كذلك الخ ،
اقول الذي يدل عليه العقل و النقل ان جميع ما في الوجود المقيد من كل ذي هيئ ٍة و صورة مما في
السموات و اْلرضين و سكان العناصر و البحار بكوا علي الحسين عليه السٰلم اْل ان ۤ
بكا َءهم علي
نو َعيْن  :احدهما بمقتضي امكان ذي الهيئة و الصورة و بهذا النوع بكي علي الحسين عليه السٰلم كل
شئ حتي المنافقين و الشياطين و اهل عليين و اهل سجين و هذا ۤ
بكاء معنوي و هو علي اصناف منه ان
ۤ
اْلشياء و منه ان كل واح ٍد منهم يجد في نفسه رقةً لشئ
كل واح ٍد منهم يجد في نفسه ضعفا ً عن شئ من
ۤ
ۤ
نفس ۪ه خضوعا ً لشئ من اْلشياء و منه ان كل واح ٍد منهم
من
اْلشياء و منه ان كل واح ٍد منهم يج ُد في ِ
ۤ
ۤ
نفس ۪ه َميٰلً لشئ من اْلشياء و منه ان كل شئ منهم يجد في نف ِس ۪ه حاجة لشئ من اْلشياء و
يج ُد في ِ
اْلشياء و منه ان كل شئ منهم يَج ُد في نفسه رجاءۤ
ۤ
منه ان كل شئ منهم يجد في نفسه خوفا ً من شئ من
ۤ
ۤ
اْلشياء و منه ان كل شئ منهم يَج ُد في نفسه غما ً لعدم ادراك شئ من اْلشياء او لفوت
لشئ من
صفحه ١3٦
ۤ
ب يخاف عدم ادراكه
ْلمر
اْلشياء و منه ان كل شئ منهم يجد في نفسه هما ً عنده
شئ من
مستقبل محبو ٍ
ٍ
ٍ
ۤ
عين
او بطؤ ادراكه او محذور يخاف وقوعه و ما اشبه هذه و كلُّ هذه و ما اشبهها بُكا ٌء او ت ٍ
َباك لجمود ِ
طبيعته و يجري علي كل َمن اشرنا اليه من كل ذي هيئ ٍة و صورة من الخلق و مرادي بذي الهيئة و
حال وجدانِه اِنيتَهُ و الي هذا المعني اشرت بقولي في قصيدتي المقصورة في مرثية
الصورة ذو اْلنية َ
ابيعبدّللاِ الحسين عليه السٰلم ُ
قلت :
** * ** اْل اعتَر ْتهُ َحيرةٌ في ا ْستِوا
معج ٌم لميَكن
ما في الوجو ِد َ
ت فهو نو ُح الهَوا
خضوع ۪به
انكسار و
كل
** * ** و كل صو ٍ
ٍ
ٍ
ُ
َ
َ
راج فشا
اَماتري النخلة في قب ٍة
** * ** ذا ِ
ت انفِ ٍ
طار و انفِ ٍ
انتهت اُ ْخبِ ْ
ْ
ُ
حزن امامي شوي
** * ** اْل لها
رت
ما َس ْعفَةٌ فيها
حنين عَٰل
** * ** عند الرياح ذا
ثل و اَهدابَهُ
ماتري اْلَ َ
اَ َ
ٍ
انه شدي َد البكا
** * **
اَماسمعتَ النَّحْ َل ذا ِرنَّ ٍة
طير ۪
۪في َ
نحرهُ باكيا ً
ُ
** * ** و الرم ُح ين َعي ۤقائما ً و ا ْنثِنا
و
السيف يفري َ
ٌ
َ
ْ
** * ** جُثمانِه و ان تَ ُد ُّ
ق الق َرا
تبكيه جُرْ ٌد جاريات علي
ۤ
ُ
الكون اْل بِبُكا ٍء تَٰل
** * ** في
مارأيت شيئا ً بدَا
وّللاِ
ِ
ۤ
ُ
يكون ذلك من
فتأمل هذه اْلبيات تعرف ما اشرنا لك اليه و ثانيهما بالبكاء المعروف و جريان الدموع و
بغضه و عداوته فانهم في حالة التفاتهم
محبيه عليه السٰلم و من مبغضيه حالةَ عدم التفاتِهم الي جهة
ِ
الغيظ عليه و علي اتباعه و محبيه ْليبكون عليه لشدة
الحنق و
ض ۪ه و ما ير ُد منهم منَ
ِ
الي عداوته و بغ ِ
ِ
بُعد قلوبهم حينئ ٍذ عن الرحمة و قسوتِها عن قبول الخبر و هو تأويل قوله تعالي ثم قست قلوبهم من بعد
ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة و ان من الحجارة لَما يتفجر منه اْلنهار و ان منها لما يشقق فيخرج
منه ۤ
الماء و ان منها
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لَما يهبط من خشية ّللا و ۤ
البكاء علي الحسين عليه السٰلم من خشية ّللاِ و اما في حال غفلتِهم عن
ِ
كثير
من
جري
كما
بكوا
انصاره
و
بيته
اهل
علي
و
عليه
جري
ما
ذكروا
اذا
ّللا
رحمة
من
البعيد
شقاقهم
ِ
ٍ
ً
منهم مثل خَ ولَي اْلصبحي لعنه ّللا هو يسلْ زينْ عليها السٰلم و اْلطفال و يأخذ النطع سحبا من
دالعابدين صلوات ّللا عليه و هو يبكي و لما سألته قال لعنه ّللا ابكي لما جري عليكم اهل البيت
تحت سي
۪
و هو من المنافقين ،
و الحاصل كل شئ يبكي علي الحسين صلوات ّللا عليه تبكيه الرياح بهفيفها و النار بتَلهُّبها و الماءۤ
ِ
ٍ
بجريانه و امواجه و جموده و الشمس و القمر و النجوم بتغيراتها من حُمرة و صفر ٍة و كسوف و
خسوف و الجبال بارتفاعها و انهدا ِدها و الجُدران بانفطارها و ان ِهدَامها و النبات بتغيره و اصفراره و
اغبرارها و حمرتها و صفرتها آه ثم آه ثم آه ماادري ما اقول و تبكيه التجارة
يُب ِْس ۪ه و ٰاْلفاق بتكد ِرها و
ِ
بخسارتها و كسا ِدها و العيون بتكدرها و المعادن بفسا ِدها و اْلسعار ۤ
بغٰلئها و اْلشجار بموتها و بقِل ِة
ثمرها و بسقوط ورقها و يُبس اغصانها و اصفرار َو َرقِها اماسمعتَ ۤ
بكا َء اْلواني حين تنكسر من
ِ
ِ
َ
ماسمعتَ
ير
َد
ه
ا
الكسر
حين
"
2
"
وته
بص
و
"
2
"
بانكسارها
تبكيه
المعادن
الچيني و الخزف و من
۪
َ
ِ
ۤ
ۤ
اْلطيار في اْلوكار و هَفيف اْلشجار و امواج البحار و بُكا َء اْلطفال الصغار اَماسمعتَ بُكاء اْلسفار
ِ
ُّ
َ
َ
تَ
مارأيتَ
ماسمعتَ
اْلحْ
البحار
غور
و
جار
ت
تف
ا
ْفار
س
باْل
هار
الن
و
بظلمته
يبكيه
الليل
ا
القفار
ة
ي
ن
َ
ِ
بعدم اَ ْم ِ ِ
ِ
ِ
ۤ
صر اْلعمار آه ثم آه ثم آه اُجْ ِم ُل
و قِلةَ اْلمطار و غٰلء اْلسعار و فسا َد اْلفكار و اختِٰلفَ اْلنظار و قِ َ
لك اْلمر بما اجمله العزيز الجبار في كتابه قال في هذا الشأن مصرِّ حا ً بالبيان لمن كان لقلبه عينان و ان
شئ اْل يسبح بحمده و لكن ْلتفقهون تسبيحهم فقال عليه السٰلم في بيان ان المراد
من ٍ
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بهذه ٰاْلية ما ذكرنا في الزيارة الجامعة الصغيرة المذكورة في آخر المصباح للشيخ رحمه ّللا قال عليه
ۤ
ۤ
ۤ
باسمائه جميع خلقِ ۪ه يعني َّ
الشهداء عليه افضل
بالبكا ِء علي سي ِد
ان ك َّل شئ يسبح ّللاَ
السٰلم يسبح ّللاَ
ۤ
ۤ
ۤ
ُ
ُ
مادح ۪ه في مصائبه انتهي كٰلمي هنَاك ثم قلت بعد اْلبيات
الصلوة و السٰلم و الثناء و بنشر فضائله و َم ِ
المتقدمة و الحاصل هذا مجمل الجواب و البيان ان كل شئ يبكي عليه اْل حال التفاته الي عداوته و
بغضه فانه في تلك الحال مطرود من رحمة ّللاِ التي وسعت كل شئ ْلنه حين العداوة ْل ُوجو َد ْلصل
عداوته لعنه ّللا له عليه السٰلم فٰلجل ذلك قلنا هو حينئ ٍذ في ظلم ٍة موهوم ٍة ْلتش ُملُها رحمة ّللاِ التي
وسعت كل شئ صلي ّللا عليك يا اباعبدّللاِ ب َعد ِد ما في علم ّللاِ ه ،
ۤ
ۤ
َ
فاذا فهمتَ ما ذكرنا عرفتَ مصابهم و عظيم رزؤ ِه ْم و ظهر لك مما ذكرنا من ان بُكاء اْلشياء عليهم
هو تسبيح ّللاِ تعالي كما سمعتَ فكيف يوصف او يحصي جميل ۤ
ت شتي منها ان ّللاَ و له
بٰلئكم ِمن جها ٍ
لتقصير وقع منهم َو انما نظر لهم احسن ما عنده فهذا جميل
الحمد انما ابتٰلهم لرفع د ََرجاتهم ْل
ٍ
ۤ
َ
ضي لعل ِم ِهم بانه احْ َس ُن لهم حينئ ٍذ من العافية و ذلك جميل
اْلبتٰلء
ْليحصي و منها انهم قابلوا
بكمال الرِّ َ
َ
ِ
ۤ
ُ
ينبسط علي جميع َمن يستمد منهم فيبعثهم علي تسبيح ّللاِ و تقديسه علي
ْليُحْ َ
صي و منها ان اثر بٰلئهم ِ
ۤ
ۤ
ْ
جهة اْلنقياد كما سمعتَ فيما ذكرنا من بُكاء الخَ لق علي ُمصابهم و بٰلئهم و ذلك جميل ْليحصي و
صيرات اَ ْتبا ِعه ْم من شيعتِهم و محبيهم لينجوا
منها انهم انما ابتُلوا بما ابتُلُوا به من جه ِة ماتح َّملُوا من تَ ْق ۪
ۤ
بالبٰلء
تقديس ّللاِ و لرضاهم عليهم السٰلم
ث الخلق علي
ِمنَ النار فصار فعلهم سببا ً لنجاة اتباعهم و لِبَ ْع ِ
ِ
َّاضين و ال ُمتَح ِّم ۪لينَ عن ال ُم ْغ َر ۪مين و
ت ِع ْن َد ّللاِ تعالي مما اَع َّدها للصابرين و الر ۪
فينالوا اَ ْعلَي درجا ٍ
صي كل َواح ٍد
المكروبين فهذه اْلمور و امثالها موجبات
لجميل ْليُحْ َ
ٍ
صفحه ١3٩

منهم جمي ٌل ْليتناهَي فكيف يحصي جمي ُل بَ ٰۤلئِه ْم .
قال عليه السٰلم  :و بكم اخرجنا ّٰللاُ من الذل و فرج عنا غمرات الكروب و انقذنا من شفا جرف
الهلكات و من النار
قال الشارح المجلسي رحمه ّللا و الحال ان من جُملتها ان ّللا اعزنا باْلسٰلم بهدايتكم و اخرجنا من ذل
ۤ
الشدائد الكثيرة من الكفر و
الكفر و العذاب في الدنيا و ٰاْلخرة و فرج عنا غمرات الكروب اي الغموم و
الهٰلك
مشرفين علي
ت اي حين كنا
ِ
الظلم و الجهل و غيرها و انق َذنا اي خلصنا من شفا جرف الهلكا ِ
ِ
صنا من تَبِعاتِها و من النار باصول الدين و فروعها انتهي
من الكفر و الضٰلل و الفسق فهدانا بكم و خل َ
.
ُ
فصلت بينهما تخفيفا ً و الشارح رحمه ّللا
اقول هذا الكٰلم مرتبط علي ما قبله ْلنه حال من احواله و انما
ُ
كرهت وصله
وصل بينهما ْلبتِ ۤناء ٰاْلخر علي اْلول و هو اولي لقصر كٰلمه و انا ْلجل طول الكٰلم
باْلول لبعده عن هذا المحل و تداركته ببيان ۤ
ابتنائه علي اْلول ْلنه حال من احواله و المعني انه عليه
السٰلم قال كيف اصف حسنَ ثَ ۤنائكمالذي من بعضه النعم التي وصلت الينا من هدايتكم لنا التي بها
اخرجنا ّللا سبحانه من هذه اْلمور المذكورة و احصي جميل ۤ
بٰلئكم الذي لميجر عليكم اْل بذنوبنا و
تقصيراتِنا حين اشتريتمونا من موبقات اعمالِنا بما جري عليكم من المحن و البٰليا مع ما قصرنا في
واجبات حقوقكم فمن حسن ۤ
اشعة انواركم علي قلوبنا و بما انعمتم به علينا من
ثنائكم هدايتكم لنا بافاضة ِ
ۤ
ْلصٰلحنا و توفيقِنا لما يحْ ّللا و
بدعائكم
فاضل طينتكم بتعليْمكم لنا معالم دينِنا و توجُّ ِهكم لتسدي ِدنا
ِ
اظهاركم لنا من علومكم اسرار التعلم و التمرين للمعارف الحقة و العلوم اليقينية و اْلعمال الصالحة
ِ
مما كتمتموه عن منكريكم و زويتموه
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اعدائكم و معادا ِة ۤ
عن معاديكم ب َم ْن ِع ِه ْم اِطاقةَ القبول منكم و مواْل ِة ۤ
اوليائكم و لوْل تفضلكم علينا
لمنعترف بما انكروا و لمنَنَلْ ما لميدركوا و لمنقبل ما تركوا و من جميل ۤ
بٰلئكم فَ ُّك رقابنا مما نستوجبه
بسبْ قصورنا و تقصيرنا عن تمام تلقي ما القيتم الينا مما به تمام دينِنا بما تحملتم من المحن و البٰليا
حتي اشتريتمونا من حكم لزوم كلمة الحق من القدر المحتوم ان َمن يعمل مثقال ذر ٍة خيراً يره و من
يعمل مثقال ذر ٍة شراً يَرهُ فمن حسن ۤ
ثنائكم و فضلكم و من جميل ۤ
عفوكم و احسانكم ما اخرجنا
بٰلئكم و ِ
ّللا به من ذل الكفر و ۤ
ت الحدود و القصاص
شقاء عداوتكم و
ضكم و من عذاب الدنيا من موجبا ِ
هٰلك ب ْغ ِ
ِ
ۤ
الشقاء عند الموت و ۤ
ْ
ب الجزية و شقاوة الردة و عمي الضٰللة و من درك
سوء ال ُمنقل ِ
باتباعكم و ضر ِ
و مناقشة المسئلة في القبور و عذاب البرزخ و اهوال يوم القيمة و النار و بذلك من نعمكم و تفضلكم
الشدائد في الدنيا ببركتكم و ۤ
ۤ
بدعائكم و عند الموت و
فرج عنا غمرات الكروب من الهموم و الغموم و
المسئلة و عذاب الدنيا و ٰاْلخرة و بذلك من تفضلكم و عفوكم انقذنا من مقتضيات نفوسنا و دواعي
طبائِعنا التي لوْل جميلكم و عفوكم لوقعنا في هُوة هٰلك الدنيا و ٰاْلخرة ْلنا كنا بدواعي ۤ
ۤ
طبائعنا و
مقتضيات جهاْلتِنا و هوي انفسنا مشرفين علي هٰلك الدنيا و ٰاْلخرة فخلصنا ّللا تعالي من مكاره الدنيا
ْر و ُعس ُر ما تجرف ْته السيول و اكلته من
و ٰاْلخرة بكم و الشفا اْلشراف علي الشئ و الجرف مثل ُعس ٍ
هار ،و في اعٰلم الدين للديلمي من كتاب الحسين بن سعيد
اْلرض و منه قوله تعالي علي شفا
ٍ
جرف ٍ
عن الصادق عليه السٰلم عن ۤ
آبائه عليهم السٰلم عن رسول ّللا صلي ّللاُ عليه و آله انه قال
عشر اولها طيْ مول ِدهم و ثانيها حسن
بخصال
ْلميرالمؤمنين عليه السٰلم بَ ِّشر ۪شيعتكَ و محبيك
ٍ
ٍ
ايمانِهم و ثالثها حُّْ ّللاِ لهم و الرابعة الفسحة في قبورهم و الخامسة نورهم
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ۤ
يس َعي بين ايديهم و السادسة ن َْز ُ
ْلعدائهم و
ع الفقر بين اعينهم و غني قلوبهم و السابعة اللعنة من ّللا
ۤ
ُ
اْلمن من البرص و الجُذام و التاسعة انحطاط الذنوب و السيئات عنهم و العاشرة هم معي في
الثامنة
ٰ
ۤ
الجنة و انا معهم فطو ٰبي لهم و حسن مأب ه  ،و هذا انما هو من عطائهم و ذلك قول الصادق عليه
ۤ
اْلدْلء علي ّللا و لوْلنا ما ُعبِد ّللا ه  ،و قوله عليه السٰلم يا
السٰلم بنا ُع ِرف ّللا و بنا ُعبِد ّللا نحن
ۤ
مفضل ان ّللاَ خلقنا من نوره و خلق شيعتنا منا و سائر الخلق في النار بنا يطاع ّللا و بنا يُ ْعصي يا
مفضل سبقَ ْ
ت عزيمة من ّللا انه ْليتقبل من اح ٍد اْل بنا و ْليعذب احداً اْل بنا فنحن باب ّللا و حجته و
ۤ
ۤ
ْ
َّ
امناؤه في خلقه و خزانه في سمائه و ارضه حللنَا عن ّللاِ و ح َّر ْمنا عن ّللاِ ْلنحتجُْ عن ّللا اذا شئنا و
ماتشاؤن اْل ان ۤ
ۤ
قلْ وليه َو ْكراً
هو قوله تعالي و
جعل َ
َ
يشاء ّللا و هو قوله صلي ّللا عليه و آله ان ّللاَ
ْلرادته فاذا ۤ
ۤ
شاء ّللا ِشئنا شاء  :يعني وليَّه ُ  ( ،منه اعلي هللا مقامه ) .
ه  ،و عن الباقر عليه السٰلم الي ان قال و نحن الذين بنا تنزل الرحمة و بنا تسقون الغيث و ُ
نحن الذين
بنا يُصرف عنكم العذاب فمن عرفنا و نصرنا و عرف حقنا و اخذ بامرنا فهو منا و الينا ه  ،و
في تفسير علي بن ابراهيم بسنده الي ابيالحسن الرضا عليه السٰلم الي ان قال (ع) نحن نور لمن تبعنا
و هدي لمن اهتدي بنا و من لميكن منا فليس من اْلسٰلم في شئ بنا فتح ّللا الدين و بنا يختمه و بنا
ۤ
السماء و بنا آ َمنكم ّللا من الغرق في بحركم و من
اطعمكم ّللا عشْ اْلرض و بنا انزل ّللا قطر
الخسف في بركم و بنا نفعكم ّللا في حياتكم و في قبوركم و في محشركم و عند الصراط و عند الميزان
فوز
و في دخولكم الجنان الحديث  ،و بالجملة ما دل من آثارهم علي ان كل ادراك لخير مطلوب و كل ٍ
بامر مرغوب و كل تحصي ٍل لشئ محبوب و كل نجا ٍة من امر محذور و كل سٰلم ٍة من جهل و غرور و
من مكروه و شرور و خٰلص من ۤ
سوء عواقْ اْلمور
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كل ذلك انما يحصل منهم عليهم السٰلم ْليكاد يحصي و ْليستقصي اللهم بحقهم عليك نَجِّ نَا بهم من كل
مكروه و محذور و من ۤ
شئ
سوء عواقْ اْلمور في الدنيا و ٰاْلخرة يا ولي الدنيا و ٰاْلخرة انك علي كل ٍ
قدير .
ٰ
قال عليه السٰلم  :بابي انتم و امي و نفسي بمواْلتكم علمنا ّللاُ معالم دينِنا و اصلح ما كان فسد من
دنيانا
قال الشارح المجلسي رحمه ّللا علمنا ّللا معالم ديننا اي الكتاب و السنة التي يُعلم منهما ديننا او بالعقل
و النقل و اذا زار غير العالم فيقصد انه تعالي علم هذا النوع او الشيعة او يعم العلم بحيث يشمل التقليد
او يعم التعليم بما يشمل و اصلح ما كان فسد ِمن دنيانا بعلم التجارات و غيرها اوْ بادعيتنا ببركتهم او
ببركة ادعيتهم لنا انتهي .
اقول المراد بالمواْلة المتابعة لهم في اْلقوال و اْلعمال و المحبة و امتثال اْلوامر و النواهي و التسليم
لهم و الرد اليهم و المعالم جمع َمعلم كمقعد بمعني ما يستدل به ف َمعلم الشئ مظنته و ما يستدل به يقول
بمواْلتكم اي بمحبتكم و و اتباعكم في الدين و امتثال اوامركم و نواهيكم و اْلخذ عنكم في اْلقوال و
البراءة من ۤ
اْلعمال و اْلخٰلق و التسليم لكم و الرد اليكم و ۤ
اعدائكم في كل شئ مما ذكر علمنا ّللا َمعالم
۪ديننا اي نور قلوبنا لقبول الحق منكم و عرفنا بكم نفسه و ما اراد منا من معرفته بسبيل معرفتكم و
عرفنا بكم و بِبَيانِكم آياته التي ضربَها لعباده ليستدلوا بها في ٰاْلفاق و في انفسهم و جعلنا بكم عارفين
بنبيه صلي ّللا عليه و آله و بكم صلي ّللا عليكم و علمنا ۤ
انزل عليكم من
شرائع الدين الذي ارتضاه بما
َ

الكتاب و الحكمة و بما نشرتم لنا من علومكم و اجملتم في اصولكم و فصلتم في احكامكم فمن استنبطَ
منا احكامكم فبكم
صفحه ١43
اسْتنبَطَ و بنوركم نظر و بدليلكم استدَل و َمن تلقي منا عن المستنبط فعن امركم تَلقَّي و بهدايتكم تحري
فقد علمنا ّللا سبحانه و له الحمد معالم ديننا بمواْلتكم من معرفة آياته بما انار بكم من عقولنا و من
ور
احكام دينه بما انزل عليكم من كتابه و انطقكم لنا بما اراده ِمنا حتي
انار بكم ُ
ص ُد َ
اكمل بكم الدين و َ
َ
المؤمنين و بما اشرق من انواركم علي قلوبنا من اليقين و هدي بكم الصراط المستقيم و بِمواْلتكم
اصلح ما كان فس َد من دنيانا حتي كان طلبُنَا للدنيا و للمعيشة فيها مرضيا ً عند ّللاِ مقرِّبا ً الي رضاه لما
ابحتم لنا من اموالكم و علمتمونا طريق اْلكتساب من حيث يرضي رب اْلَرْ باب فاتبعنا طريق معاملتكم
من حيث المجموع و تركنا ما كان عندكم من الممنوع حتي سميتم اتباعكم و شيعتكم ْلجل ذلك اهل
القنوع فكان ما ربحنا من تجارة و زراع ٍة و غير ذلك شكراً منكم لمحبتِنا لكم فانزل ّللا لكم و ْلجلكم
فينا هل ۤ
جزاء اْلحسان اْل اْلحسان و كان ما فاتنا من تجارة و زراعة و غير ذلك كفارةً لما قصرنا فيه
من حقكم و واجْ امتثال امركم فقد اصلح ربنا و له الحمد بمواْلتكم و محبتِكم ما كان فس َد ِمن ُدنيانا
و لقد رويابنشاذان في مناقبه بسنده الي ابنعمر قال قال رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله من اراد التوكل
علي ّللا فليحْ اهل بيتي و َمن اراد ان ينجو من عذاب القبر فليحْ اهل بيتي و َمن اراد الحكمة
اح ٌد اْل ربح في
فليحْ اهل بيتي و َمن اراد دخول الجنة بغير حساب فليحْ اهل بيتي فوّللاِ مااحبهم َ
اصاب من خير فشكراً لنعمة
الدنيا و ٰاْلخرة ه  ،و الربح في ٰاْلخرة معلوم و اماالربح في الدنيا فهو ما
َ
محبته لهم و ما اصابه من شر فكفارة لذنوبه اللهم يا مقلْ القلوب و اْلبصار صل علي محمد و آله و
ثبت قلبي علي دينك و دين نبيك صلي ّللا عليه و آله و ْلتزغ قلبي بعد اذ هديتني و هْ لي من لدنك
رحمة انك انت الوهاب  ،و دينه سبحانه
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و دين نبيه صلي ّللا عليه و آله هو حبهم عليه و عليهم السٰلم ففي تفسير العياشي عن ب َُريد بن معوية
العجلي قال كنت عند ابيجعفر عليه السٰلم اذ دخل عليه قادم من خراسان ماشيا ً فاخرج رجليه و قد
ۤ
ُ
جئت اْل حبكم اهل البيت فقال ابوجعفر عليه السٰلم وّللاِ لو
ماجا َء بي من حيث
تَفلقَتَا و قال اَما وّللاِ
احبنا حجر حشره معنا و هل الدين اْل الحْ ان ّللا يقول قل ان كنتم تحبونَ ّللا فاتبعوني يُحْ بِبْكم ّللا و
هاجر اليهم و هل الدين اْل الحْ ه  ،قال في العوالم بيان لعل اْلستشهاد ٰ
باْلية اما ْلن
قال يحبون َمن َ
حبَّهم من حْ ّللاِ او بيان ان الحْ ْليتم اْل بالمتابعة ه  ،اقول الظاهر ان هذا من كٰلم صاحْ البحار
و اقول اما الوجه اْلول فيمكن تصحيحه بان يقال كما ان كل شئ من ّللا كذلك حبهم من حْ ّللا و هذا
معني ظاهري و اما الحقيقي فحبهم حُّْ ّللاِ بٰل تعدد اصٰلً كما دلت عليه النقل َمن احبهم فقد احْ ّللا و
من ابغضهم فقد ابغض ّللا و َمن اطاعهم فقد اطاع ّللا و هو صريح في اْلتحاد لما دَل عليه النقل
عنهم كما في الكافي و التوحيد في تفسير قوله تعالي فلما آسفونا انتقمنا منهم عن الصادق عليه السٰلم
انه قال في هذه ٰاْلية ان ّللا تبارك و تعالي ْليأسف كأ َ َسفِنا و لكنه خلق ۤ
اولياء لنفسه يأسفون و يرضون
و هم مخلوقون مربوبون فجعل رضاهم رضا نف ِس ۪ه و سخطهم سخط نفسه و ذلك ْلنه جعلهم الدعاة اليه
ۤ
اْلدْلء عليه فلذلك صاروا كذلك و ليس ان ذلك يصل الي ّللا كما يصل الي خلقه و لكن هذا معني ما
و
ۤ
قال الحديث  ،و معني قوله عليه السٰلم و ليس ان ذلك يصل الي ّللا الخ  ،ان اْلشياء الحادثة و هي
جميع ما سواه و من جملتها اْلسف و الندم و الغضْ و الحْ و البغض و غير ذلك كالطاعة و

المعصية و العمل و ما اشبه ذلك ْليصل الي القديم تعالي فان اْلزل هو سبحانه ْليصل اليه غيره و
ْلينزل
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منه شئ الي غيره لكمال غناه و كل ما سواه فهو في رتبة الفعل و المفعول فحْ ّللا ْليقع عليه و
ْليصل اليه ۤ
سواء اعتبرتَهُ مضافا ً الي الفاعل ام الي المفعول فان اعتبرت اْلضافة الي الفاعل كان حبه
سبحانه لعبده ايصال ثوابه و رحمته و مدده و تفضله و ما اشبه ذلك الي العبد المحبوب و كل ذلك من
ث فالواصل من فعله من تقريبه عبده و اثابته و رفع شأنه و غير ذلك انما هو اثر ذلك
آثار فعله المح َد ِ
الفعل و اين التراب و رب اْلرباب و ان اعتبرتَ اْلضافة الي المفعول فانما ينسْ الحْ الي مظاهره
كان و هي التي يعرفه بها َمن عرفه و هم عليهم السٰلم اركان تلك
و مقاماته التي ْل تعطيل لها في كل م ٍ
المقامات و قد تقدم قبل هذا ابحاث كثيرة في بيان هذا الشأن فحبهم عين حْ ّللا ْلنه تعالي جعلهم محٰلً
و مرجعا ً لكل ما ينسْ اليه مطلقا ً فافهم ،
و اما الوجه الثاني و هو قوله او بيان ان الحْ ْليتم اْل بالمتابعة و ظاهر هذا حسن لكن فيه ان الظاهر
منه ارادة المتابعة التامة و ظاهر اْلحاديث المتكثرة تحقق الحْ بادني متابعة اذا خلص القلْ عن
ۤ
شائبة حْ من سواهم نعم ان اراد بالتمام الكمال فهو كذلك حقيقةً ففي الخصال بسنده الي ابيسعيد
الخدري قال قال رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله َمن رزقه ّللا حْ اْلئمة من اهل بيتي فقد اصاب خير
اهل بيتي عشرين خصْ لةً عشر منها في الدنيا و
الدنيا و ٰاْلخرة فٰليشكن احد انه في الجنة فان في حْ ِ
عشر في ٰاْلخرة اما في الدنيا فالزهد و الحرص علي العمل و الورع في الدين و الرغبة في العبادة و
التوبة قبل الموت و النشاط في قيام الليل و اليأس مما في ايدي الناس و الحفظ ْلمر ّللا و نهيه عز و
ۤ
السخاء و اما في ٰاْلخرة فٰلينشر له ديوان و ْلينصْ
جل و التاسعة بغض الدنيا و العاشرة
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له ميزان و يعطي كتابه بيمينه و يكتْ له ۤ
براءة من النار و يبيض وجهه و يكسي من حلل الجنة و
يشفع في مائة من اهل بيته و ينظر ّللا عز و جل اليه بالرحمة و يتوج من تيجان الجنة و العاشرة يدخل
الجنة بغير حساب فطو ٰبي لمحبي اهل بيتي ه  ،فان قوله صلي ّللا عليه و آله فان في حْ اهل بيتي
ظاهره ان هذه العشرين الخصلة ْلزمة لحْ اهل بيتي اْل ان اْلخبار الكثيرة صريحة في تحقق الحْ
مع ۤ
الكبائر كشرب الخمر كما في قصة اسمعيل الحميري و غيره و حديث الصادق عليه السٰلم لما سُئل
عن محْ علي (ع) و انه يدخل الجنة قال له ۤ
السائل و ان زني و ان سرق و كان في المجلس عبدالملك
بن الفضل البقباق فسكت عليه السٰلم فلما رأي غفلةً من عبدالملك قال ۤ
للسائل اخفا ًء بحيث ْليسمع
عبدالملك و ان زني و ان سرق و غير ذلك من اْلحاديث التي ْلتحصي و مقتضي الجمع بينها حمل
هذه العشرين خصلةً علي الحْ الكامل و يحتمل انه صلي ّللا عليه و آله اراد ان حبهم داع الي هذه
الخصال او سببا ً ( سبْ ظ ) للتوفيق لها او موجبا ً ( موجْ ظ ) لثوابها و ان لمتوجد من المحْ و ليس
بعزيز علي ّللا سبحانه ان يوجْ لمحْ علي عليه السٰلم درجة تلك الخصال و ان لمتكن فيه كما دلت
عليه رواياتهم اَوْ ان المراد بالخصال العشر معانيها الباطنة غير الظاهرة كما دلت عليه احاديثهم ايضا ً
ظاهرها ليكون ا ْدعي للطاعات و معانيها الباطنة ان المراد بالزهد اْليكون بما عنده اوثق
و انما يذكر
َ
به مما عند ّللا كما قال الصادق عليه السٰلم في تفسير الزهد او المراد بالزهد في الدنيا ترك وْلية
اْلول كما قال الصادق عليه السٰلم في قوله تعالي بل تؤثرون الحيوة الدنيا هي وْلية اْلول و ٰاْلخرة

خير و ابقي هي وْلية علي بن ابيطالْ عليه السٰلم و باقي الخصال العشر علي ما يقرب من هذا
بيان ٰهذا و غيره ان الدنيا المذمومة في الباطن
المعني و انا اُلَ ِّو ُح لَكَ في ِ
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حيثما تطلق يراد بها تلك السلطنة اْلولي و ٰاْلخرة ي َُرا ُد بهَا الوْلية الثانية و ال َّسيِّئة ي ُٰراد بها حُْ اْلولي
و الحسنة حْ الثانية َو كذلك النار و الجنَّة و المواْلة حقيقةً هي المحبة من جهة اْلصالة و المتابعة و
امتثال اْلمر و النهي و التسليم و اْلنقياد و الرد متشعبةٌ عليها و متفرعة منها فافهم .
قال عليه السٰلم  :و بمواْلتكم تمت الكلمة و عظمت النعمة و ائتلفت الفرقة
قال الشارح المجلسي رحمه ّللا و بمواْلتكم تمت الكلمة اي كلمة التوحيد كما قال ّللا تعالي ْل اله اْل ّللا
حصني َمن دخل حصني اَ ِمنَ عذابي فلما نقل ابوالحسن علي بن موسي الرضا عليه السٰلم الخبر قال و
شروطها او كلمة اْلسٰلم اْلسٰلم اعني الكلِمتَيْن او اْلسٰلم و اْليمان تجوزاً و
ٰلكن بشروطها و انا من
ِ
ُ
ُ
ُ
رضيت لكم اْلسٰلم دينا ً  ،و
اتممت عليكم نعمتي و
اكملت لكم دينكم و
عظمت النعمة كما قال تعالياليوم
ۤ
ۤ
س واحد ٍة سيما الصلحاء منهم انتهي  .و قال السيد نعمتّللا الجزائري
ائتلفت الفرقة فان المؤمنين كنف ٍ
(ره) في شرح التهذيْ تمت الكلمة اي كلمة التوحيد و اْليمان ْلن اعظم اركانه الوْلية و قال الرضا
ۤ
لعلماء نيشابور و كانوا من اهل الخٰلف فالتمسوا منه عند خروجه منها ان
عليه السٰلم في حديثه
يحدثهم حديثا ً واحداً فقال اكتبوا حدثني ابي موسي بن جعفر عن جدي الصادق عليه السٰلم عن ابيه
ۤ
ْ عن
باقر العلوم عن ابيه سيدالساجدين عن ابيه شهيد
كربٰلء عن ابيه اميرالمؤمنين علي بن ابيطال ٍ
ۤ
رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله عن جبريل عن ميكائيل عن اسرافيل عن اللوح عن القلم عن ّللا عز و
جل انه قال ْل اله اْل ّللا حصني َمن دخله اَ ِمنَ ِمن عذابي فقالوا حسبنا يا ابن رسول ّللا فلما رجعوا قال
لهم لكن بشروطها و انا من شروطها و قد نقل ان بعض السٰلطين امر بكتابة هذا
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بماء الذهْ و انه كان يعالج به المصروعين كان يكتْ في ۤ
السند ۤ
اناء و يمزج بما يشربه المصروع و
ۤ
اْلهواء و
العليل فيبرئ و الي ٰاْلن هذا حاله و ائتلفت الفرقة فان العرب قبل اْلسٰلم كانوا متفرقين في
كان من عاداتهم الغارات و نهْ اموال بعضهم بعضا ً و القتل بينهم فلما ۤ
جاء اْلسٰلم جمعهم علي الدين
دم قبل اْلسٰلم فصاروا ببركته اخوانا ً بعد ان كانوا ۤ
اعدا ًء انتهي .
و هد ََر كل ٍ
ۤ
اقول قوله عليه السٰلم بمواْلتكم تمت يُراد منه ان الكلمة سواء يراد بها كلمة التوحيد التي يراد منها ْل
اله اْل ّللا ام كلمة اْلسٰلم التي هي ْل اله اْل ّللا محمد رسول ّللا ام مع علي ولي ّللا من دون بصيرة ام
بدون العمل ام كلمة اْليمان التي هي ْل اله اْل ّللا محمد رسول ّللا (ص) ام مع علي ولي ّللا مع
مل ام الدين مطلقا ً انما تتم بمواْلتكم اي محبتِكم و اتباعكم في اْلعتقادات و اْلعمال
البصيرة ام مع ال َع ِ
ۤ
و اْلَ ْقوال و امتثال اَ َوا ِمركم و نواهيكم و اْلقتداء و اْلئتمام بكم و اْلخذ عنكم و التفويض اليكم و التسليم
لكم و الرد اليكم و اْلتكال علي وْليتكم و اْلعتقاد بان اْلعمال ْلتنفع و ْلتقبل اْل بوْليتكم و محبَّتِكم و
التمام المذكور يجوز ان يراد به اْلشتراط كما قال الرضا عليه السٰلم بشروطها و انا من شروطها
علي ارادة اْلشتراط اْلصطٰلحي او اْلعم فَيُراد به الجزئية كما ورد عنهم عليهم السٰلم انهم اركان
َ
الدين و اركان التوحيد و اركان اْلسٰلم و غير ذلكَ و يجوز ان يُراد به الكمال فتتحقق بدونها كما يُظن
و يتوهم في اْلمم السابِقة و علي اْلشتراط المشار اليه هل هي شرط مادي ام شرطٌ صوري ام فيهما
معا ً و كذا علي الجزئية و علي ارادة الكمال كذلك و الذي تشهد له آثا ُرهُم و تقبله العقول المستنيرة
بنورهم ان اْلحتماْلت التسعة كلها صحيحة و كلها قد مر ذكرُها في هذا
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الشرح فمن تَرصَّدها وجدَها فان القول الذي تحققَ ْ
ت به الكلمة انما اظهره ّللا فيهم و اجر ٰيهُ عليهم و
اوصل ظل ذلك الي َم ْن ۤ
شا َء بهم و ما دل عليه من المعاني فمن انوارهم خلقَها تعالي و بقبولهم اقامها و
ۤ
فبدعائهم و اعانتهم
بفاضل تأديتهم اوصلها الي َمن استحقها و ما اوجده سبحانه بعمل قابلها من نورها
باستغفارهم و تحملهم تقصيرات قابليها المانعة من قبولها و بهم كتْ في قلوب قابليها " "2اْليمان بها
صلي ّللاُ عليهم و
و ايدهم " "-2بوج ٍه من الروح التي هي منه اي من فعله و مشيته التي جعلها عندهم َ
ايضا ًبمواْلتكم عظمت النعمة اي نعمة الدين التي هي سعادة الدنيا و ٰاْلخرة اذ بقبولها في اْلظلة طابت
مواليدهم في هذه الدنيا يعني مواليد شيعتهم بما طهرهم به من موجبات الكفر و النفاق في مطاعم ۤ
آبائهم
و امهاتهم من تناول ما حرم ّللا سبحانه و مناكحهم و مٰلبسهم و ذلك انه اذا علم ّللا سبحانه ان الشخص
من شيعتهم امر عز و جل ۤ
ابويْه عن تناول ما نهي عنه من كل شئ يكون سببا ً في خبث
مٰلئكة يذودون َ
الطينة حتي يتولد ذلك المولود مما يحْ سبحانه فيكون بطيْ مولده يقبل وْليتهم و محبتهم و يهوي
ۤ
اْلقتداء بهم و التسليم لهم و الرد اليهم و اْلخذ عنهم و يدين ّللا بطاعتهم و
فؤادهُ اليهم فيميل بطينته الي
التفويض اليهم في كل ما يراد منه مما يتعلق بامر الدنيا و الدين و حبهم عٰلمة طيْ الوْلدة و
في المحاسن بسنده الي الصادق عليه السٰلم عن ۤ
آبائه عليهم السٰلم عن علي صلوات ّللا عليه قال قال
النبي صلي ّللاُ عليه و آلِ ۪ه يا اباذر َمن احبنا اهل البيت فليحم ِد ّللا علي اول النعم قال يا رسول ّللا و ما
اول النعم قال طيْ الوْلدة انه ْليحبُّنا اهل البيْت اْل َمن طاب مولده و روي ابنادريس عن السكوني
تو
قال قال ابوعبدّللا عليه السٰلم ْليحبُّنا من العرب و العجم و غيرهم من الناس اْل اهل البُيُوتا ِ
الشرف و المعادن و الحسْ الصحيح
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ۤ
ۤ
س ُم ْلصقا ً ه  ،فلما طابت وْلدتهم بما يَسر لهم سبحانه و
هؤْلء و
و ْليبغضنا من
هؤْلء اْل كل دن ٍ
تعالي من مقتضيات طيْ الوْلدة ْلن علمه تعالي اولي بحقيقة التصديق احبوهم بجعل ّللا كما في قوله
تعالي و جعل افئدة من الناس تهوي اليهم و الناس هنا شيعتهم و جري هذا الجعل علي قبول تلك
المقتضيات و اقتضت تلك الطينة التي اقتضت حبهم تَصْ ديقهم و القبول منهم و اْليتمام بهم و التسليم لهم
السنتهم و جوارحهم و العقد
و الرد اليهم و اْلنقياد لهم و اْلعتراف بواجْ حقهم و طاعتهم بقلوبهم و ِ
اولياء ۤ
اعدائهم و ۤ
البراءة من ۤ
علي وْليتهم و مواْلة وليهم و ۤ
ٰ
اعدائهم في الدنيا و اْلخرة بحيث صبروا
ۤ
اْلعداء و شدايد ْلتحصي و ْليزيدهم ما يصيبهم
في تحمل ذلك علي شدة الفقر و ضيق الدهر و كثرة
ً
من تلك البٰليا اْل ثباتا ً في حبهم و اطمئنانا ً بوْليتهم و استقامة علي دينهم و كل هذه الخيرات انما نالوها
بمواْلتهم صلي ّللا عليهم فلهذا قال عليه السٰلم و عظمت النعمةُ يعني علينا بمواْلتكم و النعمة اْلسٰلم
اساس اْلسٰلم حبهم ففي امالي الطوسي بسنده الي جابر عن
الذي ما عليه اْل هم و شيعتهم ْلن
َ
ابيجعفر عن ۤ
آبائه عليهم السٰلم قال لما قضي رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله مناسكه من حجة الوداع
ركْ راحلته و انشأ يقول ْليدخل الجنة اْل من كان مسلما ً فقام اليه ابوذر الغفاري رحمه ّللاُ تباركَ و
ۤ
الحياء و
تعالي فقال يا رسول ّللا و ما اْلسٰلم فقال عليه السٰلم اْلسٰلم ُعريان و لباسه التقوي و زينته
ِمٰل ُكه الورع و كماله الدين و ثمرتُه العمل و لكل َشئ اساسٌ و اساس اْلسٰلم حبُّنا اهل البيت و
في المحاسن بسنده الي ابيعبدّللا عليه السٰلم قال لكل شئ اساس و اساس اْلسٰلم حبُّنا ه  ،و
البراءة من ۤ
النعمة هي العقبة التي اقتحمها بحبهم و وْليتهم و ۤ
اعدائهم و في اعٰلمالدين للديلمي مما نقله
من كتاب فرجالكرب عن ابيعبدّللا
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عليه السٰلم في قوله تعالي فٰلاقتحم العقبة فقال َمن انتحل وْليتنا فقد َجاز ال َعقبة فنحن تلك العقبة التي
من اقتحمها نجا ثم قال مهٰلً افيدك حرفا ً هو خير لك من الدنيا و ما فيها قوله فَ ُّك رقب ٍة ان ّللا تعالي فَ َّ
ك
رمل عالج
ب مثل
رقابكم من النار بوْليتِنا اهل البيت و انتم صفوة ّللا و لو ان الرجل منكم يأتي بذنو ٍ
ِ
لشفَعْنا فيه عند ّللا تعالي فلكم البشري في الحيوة الدنيا و في ٰاْلخرة ْل تبديل لكلمات ّللاِ ذلكَ هو الفوز
العظيم ه  ،و النعمة هم عليهم السٰلم التي انعم ّللا سبحانه علي محبيهم بل علي جميع الخلق فكفر بها
ۤ
المٰلئكة و الحيوانات و النبات و المعادن و
كل الخلق اْل شيعتهم و محبيهم من اْلنس و الجن و
الجمادات و في قوله تعالي المتر الي الذين بدلوا نعمة ّللاِ كفراً  ،فيتفسير علي بن ابراهيم عن
اميرالمؤمنين عليه السٰلم قال ما بال اقوام غيروا سنة رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و عدلوا عن
وصيه ْليتخوفون ان ينزل بهم العذاب ثم تٰل هذه ٰاْلية ثم قال نحن النعمة التي انعم ّللا بها علي عباده و
بنا يفوز َمن فاز يوم القيمة ه  ،و في القُمي في قوله تعالي فبأَي ۤ
آْل ِء ربكما تكذبان قال ابوعبدّللا عليه
السٰلم في هذه ٰاْلية حين سئل عنه قال ّللا تعالي فبأَي النعمتَي ِْن تكفران بمحمد ام بعلي و في الكافي
ۤ
مرفوعا ً عنه (ع) فيها أبالنبي (ص) ام بالوصي و فيه تٰل ابوعبدّللا عليه السٰلم هذه ٰاْلية و اذكروا آْلء
ّللا قال اتدري ما ۤ
آْلء ّللا ُ
قلت ْل قال هي اعظم نِ َعم ّللا علي خلقه و هي وْليتنا ه  ،اقول النعم التي
اظهر ّللا سبحانه لٰلمم الماضية و اجري عليهم آثا ُرهَا من اْلمطار و اْلشجار و الثمار و المٰلبس و
الصحة و اْلمن و السمع و البصر و ۤ
سائر القوي الظاهرة و الباطنة مما يتعلق باحوال الدنيا و ٰاْلخرة و
ما عرفهم به من نفسه و ما اراد منهم بامره و نهيه مما فيه صٰلحهم في الدارين و تبليغ
صفحه ١٥2
السعادة و المراتْ العالية في النشأتين خصوصا ً النشأة ٰاْلخرة قد عرفهم ۤ
انبياءهم عليهم السٰلم عن ّللا
تعالي ذلك و انها آثار نعم ّللاِ و آثار رحمته و ان تلك النعمة العامة و الرحمة الواسعة هي محمد و آله
صلي ّللا عليه و عليهم اجمعين و وْليتهم و ان من اقام وْليتهم من طاعة ّللا سبحانه من تنزيهه و
وصفه بما وصف نفسه و ِمن اْليمان به تعالي و كتبه و رسله و اليوم ٰاْلخر بان اْليمان به امتثال
اوامره و نواهيه و اْليمان بكتبه تحمل القيام بما فيها و اْليمان برسله معرفة حقهم و القيام بطاعتهم
فيما امروا به و دعوا اليه و اْليمان باليوم ٰاْلخر باْلستعداد له باْلعمال الصالحات علي ما امر ّللا
تعالي و ذكروهم ۤ
واخرها و لميعرفوا احداً من رعاياهم اسباب ذلك اْل عَلي جهة ا ِْلجْ مال
اوائل النعم و اَ ِ
كما قيل ان اْللواح التي نزلت فيها التورية علي موسي علي محمد و آله و عليه السٰلم تسعة الواح
ۤ
اخرج منها سبعة و اخفي لَوْ َحيْن لمي ْ
ُطلِ ْع عل ْي ِه َما اْل اخاه هرون عليهما السٰلم ْلنهما فيهما بيان الحقائق
ۤ
الخٰلئق و انما عرفوهم من المراد من النعم ما يحتملون
و شرح العلل و اْلسباب التي ْليحتملُها اكثر
من آثارها فقالوا لهم فاذكروا ۤ
آْلء ّللا و لما كانت هذه اْلمة اصفي اْلمم و اعدلها امزجةً بينوا اهل
ِ
العصمة عليهم السٰلم ان المراد منها ُ
نحن و وْليتنا و قوله عليه السٰلم اعظ ُم نعم ّللاِ ْليريد منه ان هم
و وْليتهم بعض نعم ّللا فيكون هلل نعم ليست اياهم و ْل منهم و ْل عنهم بل المراد انهم و وْليتهم اعظم
نعم ّللاِ عند اكثر من عرفهم فان اكثر من عرفهم انما يعرفون ان النعم غيرهم و غير وْليتهم و ان
باعتبار آخر اعظمها و قد اشاروا للخصيصين من شيعتهم انه ليس هلل علي خلقه نع ٌم
كانوا هم و وْليتهم
ٍ
ُ
غيرهم و غير ما منهم و عنهم و ما كتِْ في اللوحين لموسي و هرون عليهما السٰلم انما هو بيان هذا و
مثله ،
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و اما ما ذكر في آية فباي ۤ
آْلء ربكما تكذبان فهو خطاب لٰلعرابيين اْلنسي و الجني بان المراد من
ٰاْل ْۤلء هم و وْليتهم عليهم السٰلم و هما يعرفان المراد من ٰاْل ْۤلء معرفةَ التكليف و التمييز الموجْ لقيام
بما ُخلِقا عليه من التمكين الذي به هداية النَّجْ دين و ذلك جهة اليمين منهما فلميعمٰل بمقتضي ما ُخلِقَا
عليه و ْل ما ذ ِّكرا به من جهة الخلقة و الفطرة و عمٰل بمقتضي هويهما و ذلك جهة الشمال منهما حتي
الخلقة الثانية فاشار عز و جل الي الحالين فقال في
تغير خلق ّللاِ اْلول ثم خلقهما ّللا سبحانه بفعلهما ِ
فل
كتابهلقد خلقنا اْلنسان في احسن تقويم يعني بالفطرة و التمكين و هداية النجدين ثم رددناهُ اَ ْس َ
ۤ
ٰ
َسافِلين يعني بفعلهما الذي غيرا به خلق ّللا حتي بَتَّ َكا آذان اْلنعام فكانا يعرفان بالخلق اْلول َم ِن اْلْل ُء
َو بالخلق الثاني يكذبان و هذه المعرفة معرفة تفصيلية و تكذيبهما تكذيٌْ تفصيلي لميصل الي هذين
ۤ
الخٰلئق من اْلولين و ٰاْلخرين فكل جاح ٍد و ظالم و فاسق و
الحالين احد غيرهما من المكذبين من جميع
اخ ٍر و متكبر و مستنكف و
مشرك و مجرم و غا ٍو و قاسط و
كافر و
ملحد و
ٍ
منكر و مستهزئ و َس ِ
ٍ
ٍ
ۤ
عادل و مارق و رجيم و غير ذلك فهو من اشياعهما و اتباعهما من اْلولين و
ثو
حاسد و ضال و ناك ٍ
ٍ
ٰاْلخرين منهما اخذ و لهما قلد و اياهما عَبد و دعَا و لهذا حمٰل اثقالَهُما و اثقاْلً مع اثقالِ ِهما فكان عليهما
من العذاب ضعف عذاب جميع اهل النار و ْلنهما في صندوقين في جوف التنين اْلسود في الفلق و
هي الطبقة الثالثة السفلي من جهنم التي هي اسفل النيران و اشدها و في المعاني عن الصادق عليه
السٰلم انه سئل عن الفلق فقال صد ٌ
دار سبعونالف بيت في كل
ع في النار فيه سبعونالف دار في كل ٍ
بيت سبعونالف اسود في جوف كل اسود سبعونالف جرة سم ْل بد ْلهل النار ان يمروا عليها ه .
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اقول ْل بد ان يمروا عليها و هو قوله تعالي و ان منكم اْل واردها كان علي ربك حتما ً مقضيا ً و هي قد
ۤ
الخٰلئق في التكليف و تعرض يوم القيمة فمن دخلها بالطاعة في الذر لميعرض عليها
عرضت عليها
في القيمة بل ينجيه ّللا تعالي منها ببركة محمد و آله صلي ّللا عليه و آله و وْليتهم و طاعتهم في الذر
اْلول و من لميدخلها في الذر اْلول يعرض عليها في القيمة و تأخذه و هو حصتها من المقاسمة حين
قاسمها اميرالمؤمنين عليه السٰلم و اما الخصيصون من شيعتهم فقد عرفوهم ذلك بايمانهم بذلك و
تصديقهم كانوا كاملين في ايمانهم ْلن ّللا عز و جل امتحن قلوبهم للتقوي لصدقهم في حبهم لنبيه و آله
صلي ّللا عليه و آله و وْليتهم لهم فاحتملوا معرفة ذلك و تحملوا مقتضاه من اْلعمال و هم في الحقيقة
هم الذين بمواْلتهم عظمت عليهم النعمة ظاهراً و باطنا ً و قيمة كل امر ٍء منهم ما يُحْ سنه ،
و قوله عليه السٰلم  :و ائتلفت الفرقة
ان من المراد به اي بعض ما يراد منه ان الفرقة التي كانت في محبيهم ْلختٰلفهم في اْلفهام و اْلنظار
و في المطالْ و في العلوم و في اْلغراض و في مطالْ الدنيا بل مطالْ ٰاْلخرة فان منهم َمن َميْله
الي الصلوة اكثر منه الي الزكوة او الي الصيام و بالعكس و لذا اختلفت الروايات الواردة في الحث
عمل ْٰلخر علي العمل ٰاْلخر و بالعكس لشخص غيره ائتلفَ ْ
ت بينهم بسياسة
ضيل
علي اْلعمال بتَ ْف ۪
ٍ
اوليائهم عليهم السٰلم حتي انهم يأتيهم المتقي من شيعتهم يعتْ علي المتهتك منهم فيقول له ۤ
ۤ
سائسُه و
راعيه و امامه صلوات ّللا عليه ان لميقبل منهم حتي يكونوا مثلكم ْليقبل منكم حتي تكونوا مثلنا و
في كنزالكراجكي لمحمد بن علي بن عثمن الكراجكي بسنده الي زيد بن يونس الشحام قال قلت
ْلبيالحسن موسي عليه السٰلم الرجل من مواليكم
صفحه ١٥٥

ص يشرب الخمر و يرتكْ الموبق من الذنْ نتبرأُ منه قال تبرؤا من فعله و ْلتتبرؤا من خيره و
عا ٍ
ۤ
ُ
فقلت يسع لنا ان نقول فاسق فاجر فقال ْل الفاسق الفاجر الكافر الجاحد لنا و ْلوليائنا ابي
اب ِغضُوا عمله
ٰ
ً
ً
ّللاُ ان يكون وليُّنا فاسقا فاجرا و ان ع ِمل ما عمل و لكنكم قولوا فاسق العمل فاجر العمل مؤمن النفس
خبيث الفعل طيْ الروح و البدن ْل وّللاِ ْليخر ُج ولينا من الدنيا اْل و ّللاُ و رسوله و ُ
نحن عنه راضون
يحشره ّللا علي ما فيه من الذنوب مبيضا ً وجهه مستورة عورته آمنةً رو َعتُه ْل خوف عليه و ْل حزن و
مرض و ادني
س او ول ٍد او
ذلك انه ْليخرج من الدنيا حتي يصفي من الذنوب اما بمصيبة في ٍ
مال او نف ٍ
ٍ
ً
ما يصنع بولينا ان يُريَه ّللا رؤيا ً مهولةً فيصبح حزينا ً لما رءاه فيكون ذلك كفارةً له او خوفا يرد عليه
من اهل دولة الباطل او يشدد عليه عند الموت فيلقي ّللا عز و جل طاهراً من الذنوب آمنةً روعته
بمحمد و اميرالمؤمنين صلوات ّللا و سٰلمه عليهما و آلهما ثم يكون اَما َمهُ احد اْلمرين رحمة ّللا
الواسعة التي هي اوسع من اهل اْلرض جميعا ً او شفاعة محمد و اميرالمؤمنين عليهما السٰلم فعندها
لقيهُ رحمة ّللا الواسعة التي كان احق بها و اهلها و له احسانها و فضلُها ه  ،و امثال هذا الخبر في قبول
المحبين لهم علي ما هم عليه من المعاصي كثيرةٌ ْلتكاد تحصر مما يدل علي ائتِٰلفهم علي جا ِمع المحبة
تناكرهم لما بينهم من الذنوب الموجبة للفرقة التي ْل ائتِٰلف
المعاصي و
مع اختٰلفهم في الطَّاعات و
۪
ِ
جامع يجمعهم فقالوا ان هذا اْلختٰلف الذي ترونه
لها اْل ان اْلئمة عليهم السٰلم ارشدوا مواليهم علي
ٍ
بعضكم فانما هو من جهة اْلفعال العارضة ليس من جهة الذات و اْل
بينكم الناشي عن تقصيرات
ِ
فالذات واحدة فٰل تناكر بينكم اْل من جهة اْلعمال و هي عارضة و ان الذي اقترف ذلك من محبينا
يبتليه ّللا
بمكارهَ تكون كفارة لتلك الذنوب حتي يلقي ّللا تعالي و ّللاُ
ِ
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و رسوله و نحن عنه راضُون فٰلتُ ْن ِكروا ذواتهم و نفوسهم و ان انكرتم افعالهم القبيحة فانهم من جهة
نفوسهم طاهرون زاكون فاذا س ِمع المحْ من امامه و مقتداه عليه السٰلم مثل هذا الكٰلم صفي قلبه
علي محبهم و ان كان عاصيا ً ْلنه ينظر اليه من حيث وصف اْلمام عليه السٰلم ْل من حيث افعاله
يج ُدها فتأتَلِ ُ
ف الفِرقة التي كانت مباينةً بينهم و ذلك العاصي انما
القبيحة فتذهْ عنه النفرة التي كان ِ
ۤ
موال لهم و ْلوليائهم و
استحق هذا التعريف من صاحْ اْلعراف صلوات ّللا عليه ْلنه محْ لهم و
ٍ
ۤ
ْ علي محبهم ْلن حبهم هو الدين كما تقدم ذكره فكان
مبغض
ْلعدائهم و لمن اتبعهم و انما هان كل ذن ٍ
بعمل ْليضر معه ذنٌْ و هو قوله صلي ّللا عليه و آله حُّْ علي حسنة ْلتَضُرُّ معها
هذا المحْ قد اتي
ٍ
سيئة و بُ ْغض علي سيئة ْلتنفع معها حسنة و مثله قوله تعالي في الحديث القدسي المذكور في حديث
عبدّللا بن مسعود من مناقْ ابيالحسن محمد بن احمد بن علي بن الحسين بن شاذان و قيل ان الكتاب
المذكور لجده علي و فيه عن عبدّللا بن مسعود قال قال رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله لما ان خلق ّللا
آدم و نفخ فيه من روحه عطس آدم فقال الحمد هلل فاوحي ّللا تعالي اليه حمدتني و عزتي و جٰللي لوْل
عبدان اريد اَن اخلقهما في دار الدنيا ماخلقتُك يا آد ُم قال الهي فيكونان مني قال نعم يا آدم ارفع رأسك و
ِ
انظر فرفع رأسه فاذا مكتوب علي العرش ْل اله اْل ّللا محمد نبي الرحمة و علي مقيم الحجة َمن عرف
ُ
اقسمت بعزتي اَن ادخل الجنة َمن اطاعه و ان
حق علي زكي و طاب و من انكر حقه لُ ِعن و خاب
ُ
دخ َل النار َمن عصاه و ان اطاعني ه  ،و مثله قوله تعالي في القرءان من
عصاني و
اقسمت بعزتي اَن اُ ِ
ۤ
ۤ
جاء بالحسنة فله خير منها و هم من فزع يومئ ٍذ آ ِمنون و من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل
يجزون اْل ما كانوا يعملون  ،و في تفسير القمي
صفحه ١٥٧

قال الحسنة وّللاِ وْلية اميرالمؤمنين و السيئة وّللاِ اتباع ۤ
اعدائه و في الكافي عن الصادق عليه السٰلم
ت (ع) و
عن ابيه عن اميرالمؤمنين عليه السٰلم في هذه ٰاْلية قال الحسنة معرفة الوْلية و حبنا اهل البي ِ
اهل البيت ثم قرأ عليه السٰلم ٰاْلية  ،و في روضةالواعظين عن الباقر
السيئة انكار الوْلية و بغضُنا َ
عليه السٰلم في هذه ٰاْلية قال الحسنة وْلية علي عليه السٰلم و حبه و السيئة عداوته و بغضُه و ْليرفع
معهما عمل ه  ،و في اصل سٰلم ابن عمرة عن ابيالجارود عن ابيعبدّللا الحذ ۤاء قال قال لي
اميرالمؤمنين عليه السٰلم يا اباعبدّللاِ اْلاخبرك بالحسنة التي َمن ۤ
جاء بها ا ِمنَ من فزع يوم القيمة و
بالسيئة التي من ۤ
ُ
فقلت بلي يا اميرالمؤمنين قال الحسنة حبُّنا و السيئة
جاء بها ُكَّْ علي وجهه في جهنم
ب ْغضُنا اهل البيت ه  ،و هذه اْلخبار و ما شابهها تشعر بان حبهم عليهم السٰلم حسنة ْلتضر معها
ُ
حديث عبدّللا بن مسعود بان ّللا تعالي اقسم بعزته انه يدخل الجنة َم ْن اطاع عليا ً و اِ ْن
سيئة و قد صرح
عصاه و انه يدخل النار َمن عصي عليا ً و ان اطاعه و في رواي ٍة َم ْن اَ َحَّْ عَليا ً و ان عصاني و اني
ابغض علِيا ً و اِ ْن اَطاعَني و قد تقدم هذا و فيه بيان ما يرد من اْلشكال و الجواب عنه و
ادخل النار َمن
َ
اْلشارة اليه ان حْ علي اصل الجنة و علتُها و بغضه اصل النار و علتُها و لهذا كان علي قسيم الجنة
ْلنها خلقت من حبه و قسيم النار ْلنها خلقت من بغضه فاذا ثبت هذان اْلصٰلن كان كل ما سواهما من
الطاعة و المعصية فروع عليهما و قد علم بال َّدليل الوجداني و العقلي و النقلي ان اْلصل اذا تحقق و
ثبت ْلينفيه فساد الفرع و ان كان يلحقه بذهاب الفرع ضعف و اختٰلل و كذا علي رواي ِة عبدّللا بن
مسعود َّ
فان طاعة علي انما تتحقق بطاعة ّللا سبحانه في الظاهر و الباطن ْلن ّللا تعالي انما دعا الي
طاعة محمد
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صلَّي ّللاُ عليهما و آلِهمٰ ا ِْلنه تعالي انما اَرا َد اَ ْن يُطَا َع لِيُطَا ُعوا فهم العلة الغائية في ُكلِّ
و علي و آلهما َ
باْلمكان و انما امر بطاعته لتتحقق الطاعة لهم ْلن الطاعة انما تكون طاعةً في نفسها اذا
ما يتعلق
ِ
ً
َ
رْ
فامر بطاعته لتتحقق الطاعة لهم ثم ان
كانت له تعالي فلو وقعت لغيره ْل لهُ كانت معصية و ِش كا
َ
عباده شكراً لنعمة اْليجا ِد و اِفاض ِة النعم التي ْلتحصي انما ارادَها لهم بمعني
طاعته التي ارادَها من
۪
َّ
ُ
َ
َ
ْ
انه اراد تعالي اَن يُطا َع بواسطة طاعتهم فامر ان يُطا َع بالطاع ِة لهم و العلة في ذلك انه تعالي غني
مطلق عن كل شئ فاحَّْ اَ ْن يتفضل و يتكرم و المحبة و الفضل و الكرم امو ٌر محدثة منسوبة الي فعله
و ما ين َسُْ منها الي ذاتِ ۪ه فهو ذاته بٰل مغايرة و ْل سبيل الي ذلك بشئ من احوال الحوادث من معرف ٍة و
بحال من
ْ و نسب ٍة و ِعلِّي َّ ٍة و معلولية و غير ذلك فٰل كٰل َم فيما ين َسُْ الي الذات تعالي
احاط ٍة و طل ٍ
ٍ
ْ
ْ
َّ
َ
اْلحوال و اما ما وجدتَ و س ِمعْتَ و فهمتَ و َعقلتَ و توهمتَ و تصورْ تَ و عنَيْتَ و وصفتَ و مثلتَ
فامور حادثة بفعله و كل من ذلك ْل بد في ايجاده من ِعلَ ٍل اربع احدها ال ِعلة ۤ
الغائية و هم صلي ّللاُ َعلَيْهم
ۤ
ور الطا َعةُ التي ارادَها ِم ْن خلقِ ۪ه فانما اَرادَها لهم هذا فيما لهم باْلصالة
تلك العلة الغائية و من تلك اْلُ ُم ِ
بواسطَتِه ْم ِْلنه تعالي لميَ ْخلُ ْق
يرضه و لميقبله و لمي ُِج ْزهُ اِ َّْل
و بواسط ِة َرعَايَاهم و اَ َّما ما كانَ للرَّعايَا فلم َ
ِ
ال ُسب َْحانَهُ و ِم ْن اَصْ َوافِها و
ُك َّل ما ِس َواهُ ْم عليهم السٰلم اْل بِ َوا ِسطَتِ ِه ْم و ِْلجْ لِهم و لِيَ ْنتَفِعُوا بِه ْم كما قَ َ
ارهَا اَثاثا ً و َمتاعا ً اِلي حينٍفاذا عرفتَ ما اشرنا اليه عرفتَ ان طاعتهم هي طاعة ّللاِ
بارها و اَ ْش َع ِ
اَوْ ِ
تعالي اْلَصْ لية َّ
ْلن ّللاَ عز و جل لميرد من خلقِ ۪ه طاعةً اْل ُمتَفرِّعةً علي طاعته اْلصلية فانه تعالي امر
ۤ
ً
َ
الخلق بطاعتهم اَوْل ثم امر الخلق با ْن يعرفوه بهم و يوحدوه بهم و يؤمنوا به و بمٰلئكته و كتبه و رسله
و اليوم ٰاْلخر بهم و بطا َعتِهم و يَ ْمتَثِلُوا
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اوامره و نواهيه بهم و يعبدوه بهم و يتقربوا الَيْه بهم و لميَجْ َعلْ طَ ۪ريقا ً الي رضاهُ و محب ۪ته غيرهم ْلن
َص ُوا ّللاَ ِْلنهم اذا اطاعوهم و
الخلق اذا اطاعوهم فقد اطاعوا ّللاَ ْلن ّللا تعالي امرهم بطاعَتهم و اِ ْن ع َ
عصوهُ فيما ِسوي
برهَا و اشرفها و اَحبِّها و اذا
َ
َ
عص ُوا ّللاَ فقد اَطَا ُعوا ّللاَ في اَ ْع ِ
ظم َمطالبِ ۪ه منهم و اَ ْك ِ
ٰ
معصيته مع طا َع ِة ّللا َحرْ فا ً
َصوْ هُ فيما هُ َو فرْ ٌ
ع و ُم َك ِّم ٌل فيما اَطا ُعوهُ فيه و َكذلك حكم
۪
ذلِك فاِنما ع َ
ف فافهم فلما جمعتهم محبتهم عليهم السٰلم التي هي اْلصل لمتؤثر في هذا اْلئتِٰلف فِرْ قَتُهُ ْم بسبْ
بحرْ ٍ
َ
ون دواعيها و كل ذلك بمواْلتهم و محبتهم عليهم السٰلم
تناكر الذنوب لضعف الموجْ حينئ ٍذ للفرقة و هُ ِ
.
قال عليه السٰلم  :و بمواْلتكم تقبل الطاعة المفترضة و لكم المودة الواجبة
ۤ
الجزائري رحمه ّللا في شرح التهذيْ و لكم المودة الواجبة اشارة الي قوله عز و
قال السيد نعمتّللا
جل قل ْلاسألكم عليه اجراً اْل المودة في القر ٰبي و ذلك انهم قالوا يا رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله خذ
منا علي تبليغ اْلحكام ما تريد من اْلجرة ْلنك سلطان تحتاج الي اْلموال للجنود و العساكر و َس ِّد خل ِة
النار في بيت فاطمة عليها السٰلم و اسقطها ال ُم َحسِّن و
المحتاجين فنزلت ٰاْلية و قد َوفَي بها َمن اضرم
َ
اخرج عليا ً عليه السٰلم ملبِّبا ً لَهُ الي المسجد حتي يبايع اْلول انتهي  ،و قال الشارح المجلسي تغمده ّللا
برحمته و رضوانه و بمواْلتكم تقبل الطاعة المفترضة كما تقدم انها من اصول الدين كما في اْلخبار
المتواترة و ْلتقبل الفروع بدون اْلُصول و لكم المودة الواجبة فانها اجر رسالة نبِينا صلي ّللا عليه و
آله كما قال تعالي قل ْلاسألكم عليه اجراً اْل المودة في القُرْ بَي و قوله تعالي ان الذين آمنوا و عملوا
الصالحات سيجعل لهم الرحمن ُوداً  ،و روي في اْلخبار الكثيرة انها نزلت
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فيهم و اْلخبار بوجوب المودة متواترة و اقل مراتبها ان يكونوا احَّْ الينا من ا ْنفُ ِسنا و اقصاها ال ِع ْشق
انتهي .
اقول في كٰلمه بعض المناقشة و ْل بأس باْلشارة الي ذلك علي جهة اْلختصار و اْلقتصار لئٰليغفل
العارف الناظر في كٰلمه فيعتقده علي جهة اْلجمال او التفصيل اعتماداً علي الشارح قدس ّللا روحه
ۤ
ۤ
الحكماء العارفين و ْليُ ْكثر التأمل في كٰل ِم ۪ه منها قوله (ره) انها من اصول الدين اي
العلماء
ْلنه من
المواْلة فان اراد بالدين اْلسٰلم و لميكن ذلك منه علي جهة اْلقتباس فالمشهور ان اْلمامة و الوْلية
ليست من اصول اْلسٰلم كما دلت عليه اكثر الروايات منها ما رواه في الكافي كما رواه هشام صاحْ
الثريد قال ُ
كنت انا و محمد بن مسلم و ابوالخطاب مجتمعين فقال لنا ابوالخطاب ما تقولون فيمن
ُ
فقلت من ْليعرف هذا اْلمر فهو كافر فقال ابوالخطاب ليس بكافر حتي تقوم الحجة
ْليعرف هذا اْلمر
عليه فاذا قامت الحجة عليه فلميعرف فهو كافر فقال له محمد بن مسلم سبحان ّللا ما له اذا لميعرف و
ُ
ُ
دخلت علي ابيعبدّللا عليه السٰلم فاخبرته بذلك
حججت
بكافر اذا لميجحد قال فلما
لميجحد فيكفر ليس
ٍ
فقال انك قد حضرتَ و غابا و لكن موعدكم الليلة جمرة الوسطي بمني فلما كانت الليلة اجتمعنا عنده و
فتناول وسادة فوضعها في صدره ثم قال لنا ما تقولون في خدمكم و ۤ
نسائكم
ابوالخطاب و محمد بن مسلم
َ
ً
ُ
و اهليكم اليس يشهدون اَْل اله اْل ّللا قلت بلي قال اليس يشهدون ان محمدا رسول ّللاِ صلي ّللا عليه و
قلت بلي قال فيعرفون ما انتم عليه ُ
قلت بلي قال اليس يصلون و يصومون و يحجون ُ
آله ُ
قلت ْل قال فما
قلت من لميعرف هذا اْلمر فهو كافر قال سبحان ّللا امارأيتَ اهل الطرق و اهل المياه ُ
هم عندكم ُ
قلت
بلي قال اليس يصلون و يصومون و يحجون اليس يشهدون اَْل اله اْل ّللا و ان محمداً رسول ّللا
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قلت ْل قال فما هم عندكم ُ
قلت بلي قال فيعرفون ما انتم عليه ُ
ُ
قلت َمن لميعرف هذا اْلمر فهو كافر قال
سبحان ّللا اَمارأيت الكعبة و الطواف و اهل اليمن و تعلقهم باستار الكعبة ُ
قلت بلي قال اليس يشهدون
اْل اله اْل ّللا و ان محمداً رسول ّللاِ و يصلون و يصومون و يحجون ُ
قلت بلي قال فيعرفون ما انتم
قلت ْل قال فما تقولون فيهم ُ
عليه ُ
قلت َمن لميعرف فهو كافر قال سبحان ّللا هذا قول الخوارج ثم قال ان
ُ
ُ
فظننت انه يُديرنا
فقلت انا ْل فقال اما انه شر عليكم ان تقولوا بشئ ما لمتسمعوه منا قال
شئتم اخبرتُكم
مسلم ه  ،و اصرح منه ما رواه في روضة الكافي بسنده الي زرارة عن ابيجعفر
علي قول محمد بن
ٍ
عليه السٰلم ان الناس صنعوا ما صنعوا اذ بايعوا ابابكر لميمنع اميرالمؤمنين عليه السٰلم من ان يدعو
الي نفسه اْل نظراً للناس و تخوفا ً عليهم ان يرتدوا عن اْلسٰلم فيعبدوا اْلوثان و ْليشهدوا اْل اله اْل ّللا
و ان محمداً رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و كان اْلحَّْ اليه ان يُقِرَّهم علي ما صنعوا من ان يرت ُّدوا
عن اْلسٰلم و انما هلك الذين ركبوا ما ركبوا فاما َمن لميصنع ذلك و دخل فيما دخل فيه الناس علي
غير علم و ْل عداوة ْلميرالمؤمنين صلوات ّللا عليه فان ذلك ْليكفِّره و ْليخرجه من اْلسٰلم فلذلك كتم
مكرها ً
ُ
حيث لميجد اعوانا ً ه  ،و قولي اصرح منه ْلشتماله علي التعليل و
امره و باي َع َ
علي عليه السٰلم َ
كذلك ما رواه علي بن ابراهيم في تفسيره في قوله تعالي ذلكم بما كنتم تفرحون في اْلرض بغير الحق
و بما كنتم تمرحون بسنده الصحيح عن ابيجعفر عليه السٰلم قال ُ
قلت له ما حال الموحدين المقرين
بنبوة رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله من المسلمين المذنبين الذين يموتون و ليس لهم امام و ْليعرفون
ۤ
هؤْلء فانهم في حفرهم ْليخرجون منها فمن كان له عمل صالح و لمتظهر منه عداوة
وْليتكم فقال اما
فانه يخد له خداً الي الجنة التي خلقها ّللا بالمغرب
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فيدخل عليه الروح في حفرته الي يوم القيمة حتي يلقي ّللا فيحاسبه بحسناته و سيئاته فاِما الي الجنة و
ۤ
فهؤْلء من الموقوفين ْلمر ّللا قال و كذلك يفعل بالمستضعفين و البُله و اْلطفال و اوْلد
اِما الي النار
ً
المسلمين الذين لميبلغوا الحلم و اما النصاب من اهل القبلة فانهم يخد لهم خدا الي النار التي خلقها ّللا
بالمشرق و يدخل عليهم منها الشرر و الدخان و فورة الحميم الي يوم القيمة ثم بعد ذلك مسيرهم الي
الجحيم و في النار يسجرون ثم قيل لهم اينما كنتم تشركون من دون ّللا اي اين امامكم الذي اتخذتموه
دون اْلمام الذي جعله ّللا للناس اماما ً الحديث  ،و امثال هذه كثيرة مما يدل علي انهم مسلمون ما
لمينكروا الوْلية عن معرفة كما قال تعالي و من يشاقق الرسول من بعد ماتبين لهُ الهدي و قال و ماكان
ّللا ليضل قوما ً بعد اذ هديهم حتي يبين لهم ما يتقون  ،و قيل انها من اصول اْلسٰلم و استدل ۤ
القائل به
باحاديث كثيرة كلها قابلة للتأويل مثل قوله صلي ّللا عليه و آله من مات و لميعرف امام زمانه مات
۪ميتةً جاهلية و هو محمول علي َمن انكر امام زمانه بعد البيان و ْل شك في كفره ْلن نفي المعرفة كثيراً
ما يستعمل لٰلنكار كما في قوله تعالي يعرفون نعمة ّللا ثم ينكرونها فان المعرفة ض ُّدها العام اْلنكار و
اكثر استعمالها في ذلك و قد تستعمل في كٰلمهم بمعني العلم فيكون ضدها الجهل و كذلك قوله تعالي ام
لميعرفوا رسولهم فهم له منكرون فبين ان نفي المعرفة هو اْلنكار و لسنا بصدد تحقيق هذه المسئلة و
انما ذكرنا ذلك للتنبيه علي عبارة الشارح لينظر فيها َمن له النظر و ان كان المراد من قوله (ره) علي
ريْ
جهة اْلقتباس من قوله تعالي ان الدين عند ّللا اْلسٰلم فالمراد باْلسٰلم هنا هو اْليمان الكامل و ْل
َ
في اعتبار المواْلة فيه و ان اراد بالدين مطلقا ً بُنِي الكٰلم علي التعيين و منها قوله رحمه ّللا و اقل
مراتبها ان يكونُوا احْ الينا من انف ِسنا و فيه
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ُصا ِة من اهل
ان هذه المرتبة ليست اقل المحبة بل هذه من مراتبها العالية فان المحبة تصدق علي الع َ
ۤ
الكبائر الذين يتركون امر اما ِمهم عليه السٰلم لشهوة انفسهم و ْليتحقق هذا مع جعلهم احْ اليهم من
انفسهم و ان قال احدهم بلسانه ْلن صدق كونهم احْ اليه من نفسه ْليتحقق مع معصيتهم في شئ مما
امروا به او نهوا عنه بل تصدق اْلقلية علي اعتقاد كونهم ائمةً من ّللا تعالي و حججه علي عباده و
البراءة من ۤ
الميل اليهم بقلبه و ۤ
اعدائهم بمعني ما ذكرنا من كونهم ائمة ضٰللة ْليجوز الميل اليهم في
حال نعم اذا اراد قول المحْ بلسانه و انهم خير منه في نفسه عند ّللا و في الواقع من نفسه فٰل بأس
و منها قوله رحمه ّللا و اقصاها العشق فان هذا اْلقصي اقص ًي صوفي اذ ْل معني للعشق اْل الجنون
الشيطاني ْل الجنون اْللهي كما زعموا فان ّللا تعالي ْلينسْ اليه الجنون و انما ينسْ اليه العقل و هو
هنا الحْ و كمال الطاعة ُزينَ لهم ۤ
سوء اعمالهمفان قالوا انه شدة الميل الي المحبوب في المحبة قلنا لهم
ق لشئ اقوي من ميل محمد و آله صلي ّللا عليه و آله في المحبة
هل يُعرف قوة ميل في الحْ من مخلو ٍ
هلل عز و جل مع انه لميرد عنهم استعمال عشقهم هلل تعالي في شئ من اخبارهم ْل حقيقةً و ْل مجازاً اْل
من طرق المخالفين الذين اسسوا ذلك مع انهم ْليستعملونه هم و ْل غيرهم اْل بلحاظ النكاح و لهذا ما
يقال اعشق المال و الدنيا و ْلاعشق الجوهرة و انما يقال احْ و الحاصل هذه عبارة صوفية يتعالي
قدس ّللا سبحانه عن اطٰلقها له و يكرم مقام محمد و اهل بيته عليه و عليهم السٰلم عن استعمالها لهم
او منهم و الصوفية هم الذين قالوا فيهم اْلئمة عليهم السٰلم بانهم ۤ
اعداؤهم كما رواه المٰل اْلردبيلي في
حديقةالشيعة بسنده عن الرضا عليه السٰلم َمن ذكر عنده الصوفية و لمينكر عليهم بلسانه او بقلبه فليس
منا و َمن انكرهم فكأنما جاهد
صفحه ١٦4
الكفار بين يدي رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و فيه بسنده قال قال رجل للصادق عليه السٰلم قد خرج
في هذا الزمان قوم يقال لهم الصوفية فما تقول فيهم فقال عليه السٰلم انهم ۤ
اعداؤنا فمن مال اليهم فهو
منهم و يحشر معهم و سيكون اقوام يدعون حبنا و يميلون اليهم و يتشبهون بهم و يلقبون انفسهم بلقبِه ْم و
يأولُون اقوالهم اْل فمن مال اليهم فليس منا و انا منه ب َُر ۤا ُء و من انكرهم و رد عليهم كان كمن جاهَد
ِّ
ۤ
الكفار مع رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و الروايات في ذمهم و البراءة منهم و من اقوالهم و
اعتقاداتهم و اعمالهم كثيرة في الكتاب المذكور و غيره و ْل شك ان استعمال العشق انما هو منهم حتي
انه لما سئل الصادق عليه السٰلم عن ذلك قال قلوب خلَ ْ
ت من ذكر ّللا فاذاقها ّللا حْ غيره فقال عليه
السٰلم خلت من ذكر ّللا فدل بان مدعي العشق هلل تعالي انما يذكر غيره و هو وّللاِ كما قال عليه السٰلم
ۤ
اجراءه علي لسانه اِما مطلقا ً ْلنه
و قال عليه السٰلم حْ غيره و لميقل عشق غيره ْلنه (ع) مااحْ
ْ
المقتدَي في اعماله و اقواله او ْلنه في صدد ما نسبوه الي ّللا تعالي فكره ان يقول عشق غيره
ً
ً
فيتوصلون بهذا القول الي ان يقولوا و ان كان العاشق انما عشق ّللاَ تعالي ّللا عما يقولون علوا كبيرا و
لئٰليتوهم من يميل اليهم ان اْلمام عليه السٰلم لما لميتحقق عنده صدق العاشق هلل تعالي في عشقه لعدم
معرفته به تعالي قال ان قلبه خٰل من ذكر ّللا اي ماصدق في عشقه لعدم معرفته و لذا قال اذاقها ّللا
عشق غيره فلميذكر عليه السٰلم لفظ العشق في الموضعين بل قال اذاقها ّللا حْ غيره يعني انه لو
صدق المحْ هلل تعالي في حبه لمعرفته به كان حينئ ٍذ ذاكراً ِهللِ تعالي فاخلي قلبه عن حْ غيره فافهم
فالصواب ان يقال ادني المودة و المحبة اَ ْن يميل قلبه اليهم و الي مواليهم و ينصرف عن ۤ
اعدائهم و
اولياء ۤ
ۤ
اعدائهم و اعٰلها ان يشغل قلبه بذكرهم
صفحه ١٦٥

و بالصلوة عليهم و التسليم لهم في كل شئ و التفويض اليهم في كل ما يرد عليه ظاهراً و باطنا ً و الرد
ۤ
اْلقتداء بهم في كل شئ من اْلعتقاد و المعرفة و اْلعمال و اْلقوال
اليهم و اْلخذ عنهم و اْلتباع لهم و
ۤ
ۤ
ۤ
و اْلحوال كما قال الصادق صلوات ّللا عليه و علي آبائه و ابنائه الطاهرين و لعنة ّللا علي اعدائهم من
الصوفية و المنافقين و المشركين و من الخوارج و الغٰلة و الكفار من الخلق اجمعين ما معناه فاذا
ۤ
انجلي ۤ
بالبراءة من
ضياء المعرفة في الفؤاد احْ و اذا احْ لميؤثر ما سوي ّللا عليه و يشفع ذلك
ۤ
شئ فهذا اعلي المودة حتي انه لو نظر نظرةً
اعدائهم في كل شئ كما انه يواليهم و يقتدي بهم في كل ٍ
البراءة من ۤ
حراما ً فقد نقص من مودتهم عليهم السٰلم و نقص من ۤ
اعدائهم و كيف كملت مودته لهم و قد
مال عنهم بان نظر حراما ً بخٰلف ما اَحبُّوا و مال الي ۤ
حرام كما اَحبُّوا بل اقل من
اعدائِهم با َ ْن نظر الي
َ
ٍ
ذلك كما روي عن عيسي بن مريم علي محمد و آله و عليه السٰلم ما معناه انه حذر الحواريين عن
الزنا فقالوا انا ْلنهم به فقال عليه السٰلم مااريد انكم ْلتهمون به و ٰلكن اُري ُد ان ْلتجروه علي خواطركم
ريْ ان ذكر المعصية
فان البيوت التي يوقد تحتها النار تسود سقوفها و ان لمتصل اليها النار ه  ،و ْل
َ
ذكرها علي سبيل فرض الفعل لها و لو وسوسةً و ْلينافي هذا ما
نقص في حقهم و في حق مودتهم اِ َذا َ
ورد من انه رفع عن هذه اْلمة فان المراد رفع المؤاخذة عليه ْل رفع اصل تأثيره بالكلية ْلنه انما صدر
وسوس و قال
نقص و عن غفل ٍة عن ذكر ّللا و ْل ما ورد عنه صلي ّللا عليه و آله في جوابه لمن
عن
َ
ٍ
ناف ْق ُ
ت قال له ذلك محض اْليمان ْلن المراد بمحض اْليمان هو خوفه َو اضطرابه مما وقع منه فانه لو
ناجاهُ به الشيطان ْل انه كما لو لميكن منه و انما لميضره الوسوسة
لميكن ماحضا ً لٰليمان لَمال الي ما َ
صفحه ١٦٦
و ذكر المعصية ْلنه تأ َّذي بذلك فكان ذلك التأ ِّذي كفارة له و لوْل ذلك لحدَث منه الريْ باعتياد النفس
عليه و يحدث من الريْ الشك و من الشك الكفر كما قال صلي ّللا عليه و آله ْلترتابوا فتشكوا و
ْلتشكوا فتكفروا ه  ،و من الدليل النقلي علي ما قلنا من ان اعٰل المودة القيام بكمال الخدمة و الطاعة
في كل شئ ما في قرب اْلسناد عن الصادق عليه السٰلم عن ۤ
آبائه عليهم السٰلم في قوله تعالي قل
ْلاسئلكم عليه اجراً اْل المودة في القربي لما نزلت هذه ٰاْلية علي رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله قام
رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله فقال ايها الناسُ ان ّللا قد فرض عليكم فرضا ً فهل انتم ُمؤَ ُّدوه قال
فلميجبه احد منهم فانصرف فلما كان من الغ ِد قام فقال مثل ذلكَ ثم قام فيهم فقال مثل ذلكَ في اليوم الثالث
ب قالوا فالقه اذاً قال ان
فلميتكلم احد فقال ايها الناس انه ليس من ذهْ و ْل فض ٍة و ْل مطعم و ْل َمشر ٍ
ي قُل ْلاَسْئلكم عليه اجراً اْل المودة في القُرْ بَي فقالوا اما هذه فنعم قال الصاد ُ
ق عليه
ّللا تعالي اَ ْنزَ َل ال َّ
السٰلم فوّللاِ ماوفي بها اْل سبعة نفر سلمن و ابوذر و عمار و المقداد بن اْلسود ال ِك ْندي و جابر بن
صاري و مولي لرسول ّللا صلي ّللا عليه و آلِ ۪ه يقال له البت و زيد بن ارقم و في المجمع
عبدّللا اْلَ ْن
ِ
عن ابنعباس قال لَما نزلت هذه ٰاْلية قل ْلاسئلكم ٰاْلية قالوا يا رسول ّللا (ص) من ٰ ۤ
امرنا
هؤْل ِء ال ۪ذين َ
ّللا بمو َّدتهم قال علي و فاطمة َو ُولدهما و عن علي عليه السٰلم فينا في ال ٰحم آية ْليحفظ مودتنا اْل كل
ۤ
اشجار شتي و ُخلِ ُ
قت انا
اْلنبياء من
مؤمن ثم قرأ هذه ٰاْلية و عن النبي صلي ّللا عليه و آله ان ّللا خلق
ٍ
ٍ
و علي من شجرة واحدة فانا اصلها و علي فرعها و فاطمة لقا ُحهَا و الحسن و الحسين ثمارها و اشيا ُعنَا
ق ب ُغصْ ٍن من اغصانها نجا و َم ْن زاغ هوي و لو ان َعبْداً عب َد ّللاَ بين الصفا و المروة
اوراقها فمن تعل َ
عام
عام ثم الفَ ٍ
عام ثم الفَ ٍ
الفَ ٍ
صفحه ١٦٧

منخريه في النار ثم تٰل قل ْلاسألكم ٰاْلية و
يدرك محبتنا كبه ّللا علي
َ
حتي يصير كالشنِّ البالي ثم لم ِ
في الخصال عن علي عليه السٰلم قال قال رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله من لميحَّْ عترتي فهو
ث اما منافق و اما لزني ٍة و اما َحملَ ْ
طهر ه .
ت ۪به ا ُّمه في غير
ْلحدَي ثٰل ٍ
ٍ
ْ
ْْ فيه و قد قطع به العقل الصحيح و النقل
و اما اَن بمواْلتهم تُقبَ ُل الطاعة المفترضة فهو مما ْل َري َ
ۤ
الصريح اما العقل فقد تقدم في كثير من ابحاث هذا الشرح انهم علل اْلشياء َو اَ ْسبَاب وجو ِدها ْل فرق
شئ منها اَ ْل ِسنَةُ
في شئ منها بين الذوات و الصفات و ْل بين اْلقوال و اْلعمال و اْلحوال و ان ُك َّل ٍ
ۤ
ۤ
امر ّللاُ اَ ْن يُ ْدعي بها في
الثناء عليهم بذكر صفات وْليتهم و آثارها فان تلك هي
اْلسماء الحسني التي َ
ۤ
ۤ
اْلسماء الحسني هي التسعة و
اْلسماء ال ُح ْسنَي و في الظاهر
أويل و في الباطن هم عليهم السٰلم تلك
التَّ ِ
ۤ
التِّسْعون اسما ً المعروفة و معانيها الدالة عليها هي معانيه تعالي اي معاني افعاله و الكل َح َملَةُ الثناء و
التعزير و التوقير فبما اشرنا اليه يظهر لمن فهم المقصود ان اْلعمال صفات الوْلية و آثارُها فاذا
جرت علي مطابقتها و جهة امتثال مقتضاها قُبِلَ ْ
ت لمطابقتها للوْلية و موافقتها لها ْلن الصفة اذا طابقت
ت يعني قبلت للوصفية بخٰلف ما لو خالفَ ْ
الموصوف قُبِلَ ْ
ت فانها ْلتقبل ْلن الصفة ْلتقبل لنفسها و انما
تقبل للوصفية و اذا خالفت الموصوف ْلتصلح للوصفية فٰلتُ ْقبَل اْلعمال اْل بوْليتهم ْلن اْلعمال ان
كانت صالحة واقعةً بشروطها اي شروط الصحة و القبول و هو كونها موافقةً ْلمرهم محدودةً
اوليائهم و بمعاداة ۤ
َحدي ِده ْم مأخوذةً عنهم ُمتَلَقاة عنهم مشفوعة بمواْلتهم و مواْلة ۤ
اعدائهم و اتباعهم و
بِت ۪
ۤ
ۤ
البراءة منهم فان كانت صحيحة تامة الشروط كما قرروا عليهم السٰلم قُبِلَ ْ
ت ْلنها حينئ ٍذ صفة وْليتهم و
ان لمتوافق مقتضي وْليتهم كما ذكرنا هنا و فيما تقدم ُر َّد ْ
ت
صفحه ١٦٨
لعدم صٰلحيتها للوصفية لوْليتهم و عَدم صٰلحيتها لنفسها للقبول ْلنها صفة فاذا لمتصلح صفةً للح ِّ
ق
اطل اذ ْل واسطة بينهما و الباطل وْلية ۤ
كان ْ
اعدائهم فترد هذه اْلعمال الباطلة بر ِّد َموصُوفِها
َت صفةً لِ ْلبَ ِ
،
ً
و اما النقل فهو كثير جدا و قد تقدم ما يدل علي هذا و منه ما في اماليالطوسي بسنده الي علي بن
اقوام اذا ُذكر عندهم آل ابراهيم
الحسين عليه السٰلم قال قال رسول ّللاِ صلي ّللا عليه و آله ما با ُل
ٍ
عليهم السٰلم فَرحُوا و استبشروا و اذا ذكر عندهم آلمحمد صلي ّللا عليه و آله اشمأزت قلوبهم و الذي
نفس محمد بيده لو اَن عبداً ۤ
جاء يوم القيمة بعمل سبعين نبِيا ً ماقبِل ّللا ذلك منه حتي يلقاه بوْليَتي و
وْلية اهل بيتي و فيه بسن ِده الي ابيحمزة الثمالي قال قال لنا علي بن الحسين زينالعابدين عليهما
السٰلم اي البقاع افضل فقلنا ّللاُ و رسولُه و ابن رسوله اعلم فقال ان افضل البقاع ما بين الركن و المقام
و لو ان ر ُجٰلً ُع ِّمر ما ُع ِّمر نوح في قومه الف سنة اْل خمسين عاما ً يصوم النهار و يقوم الليل في ذلك
الموضع ثم لقي ّللا بغير وْليتنا لمينفعه ذلك شيئا ً و فيه بسنده الي ابيجعفر الباقر (ع) عن ۤ
آبائه عن
علي عليهم السٰلم عن رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله عن جبريل عن ّللا عز و جل قال و عزتي و
امام ۤ
بن كل رعي ٍة في اْلسٰلم دان ْ
جٰللي َْلُ َع ِّذ َّ
جائر ليس من ّللا عز و جل و ان كانت الرعية
َت بوْلية ٍ
في اعمالِها بَ َّرةً تقية و ْلَعفُ َو َّن عن كل رعي ٍة دان ْ
عادل من ّللا تعالي و ان كانت الرعية
امام
ٍ
َت بوْلية ٍ
ُ
في اعمالها ظالمةً م ِس ۤيئةً قال عبدّللا بن ابييعفور
ق عليه السٰلم ما العلةُ اَ َّْل ۪دينَ
سألت اباعب ِدّللاِ الصاد َ
الجائر تغ ِمر حسنات ۤ
لهؤْلء قال ْلن سيئات اْلمام ۤ
ۤ
ۤ
اوليائه و حسنات اْلمام العادل
لهؤْلء و ما عتْ
تغمر سيئات ۤ
يو
اوليائِ ۪ه ه  ،و امثال هذه اْلخبار بهذا المعني كثيرة جداً قد بلغت حد التواتر معن ً
ُ
الحرف الثاني فكما مر و لو احتمل ان تكون
اما
صفحه ١٦٩

المودة بمعني المحبة من ّللا تعالي اي اوجْ ّللا لكم المودة علي جميع خلقه و جعلها لكم في قلوب
عباده كما قال تعالي ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ُوداً ِم ْن جهة ما جعلهم
عليهم السٰلم عليه من الصفات الحميدة الموجبة لمحبة الخلق كما تقدم بمعني انه ْليكره اح ٌد من خلقه
شيئا ً من صفاتهم و احوالهم و اعمالهم و اقوالهم و اعتقاداتهم و صورهم و دينهم و سيرتهم و سجيتهم و
غير ذلك فكل اح ٍد يودهم و يميل اليهم حتي ۤ
الح َس ِد لهم و هذا
اعداؤهم و انما دعاهم الي العداوة شدة َ
المعني غير ما تقدم من كون المودة اوجبها اجراً للرسالة لميكن بعيداً بل هو قريٌْ مرا ٌد بل يرجع سبْ
اجر الرسالة الي هذا ْلن ۤ
الفائدة في اجر الرسالة ليجمعهم علي ما به صٰلحهم و هدايتهم اذ ْلينتفعون
بالرسالة اْل مع اتباع قرابته و يكون المعني اسألكم علي تبليغ ر َسال ِة ربي اليكم و نصحي لكم و
اخراجكم من الذل و تفريج الكروب عنكم و انقا ِذكم من شفا جرف الهلكات و من النار اجراً و هو قبول
ما اتيتكم به من ربي مما فيه صٰلحكم و نجاتكم و ْليكون ذلك منكم اْل بمودة اهل بيتي ليهدوكم الي
مصالح دنياكم و آخرتكم و يعينوكم علي القبول بنورهم في قلوبكم و بتعليمهم اياكم و ۤ
دعائهم لكم و
استغفارهم لكم و تح ُّملِهم عنكم موبقات سيئاتكم و يحتمل اَ ْن ي ُٰراد بالمودة الواجبة مودة ّللا لكم اي محبته
ِ
ۤ
نفس ۪ه تعالي محبتكم بمعني الوجوب في الحكمة او بمعني الثبوت فاذا
علي
فاوجْ
ه
ء
ا
احب
ْلنكم
لكم
ِ
َ
دن و هي قلوب
نفس ۪ه في الحكمة مودتكم القيها في خير البيوت و حرزها في
اوجْ علي ِ
احصن ال ُم ِ
ِ
ُ
الحادث اْل
شيعتهم فمحبة ّللا تعالي لهم يوج ُدها لَهُ ْم ْلن هذه المحبة و المودة حادثةٌ بحدوثهم و ْليتحقق
القلوب الطاهرة و هي قلوب محبيهم و شيعتهم و هو جعل ّللا القلوب و اْلفئدة
في الحوادث فاودعها
َ
تهوي اليهم قال تعالي
صفحه ١٧0
و جعل افئدةً من الناس تهوي اليهم و هذا المعني ينطبق عليه سياق الكٰلم و رب ِط ۪ه بما بعده مما عطف
عليه و هو قوله و الدرجات الرفيعة و المقام المحمود فان هذه عند ّللا و منه لكم و سياق قوله و لكم
المودةُ الواجبة و لكم الدرجات الرفيعة و لكم المقام المحمود فان هذه منه تعالي لكم ْل ان المودة منا و
تان مودة هي اجر الرسالة و مودة ارادَها ّللاُ تعالي لهم
ال َّد َرجات من ّللاِ فيكون لهم عليهم السٰلم مود ِ
عليهم السٰلم من خلقه في مقابلة نعمة اْليجاد اي شكراً لها و هي صورة القبول لنعمه المبتدء ِة فان ذلك
من اعظم موجْ اْلستحقاق من فضله تعالي  ،فان قلتَ ما معني مودتين بل قل هي واحدة فمرة تقول
مودة ّللا التي ارادَها من عباده في مقابلة نعمة اْليجاد جعلها لهم عليهم السٰلم في مقابلة نعمة
الرسالة ُ
قلت فاذاً هي اثنتان باعتبار تثنية السبْ اْل انهما لما كانتا متٰلزمتين كل واحدة مبنية علي
ۤ
اْلستغناء عن
اْلخري و كل واحدة لو انفردت كانت علة ۤتامة في اْلستحقاق بحيث يلزم من ذلك
احدهما كانتا بالتٰلزم و بانهما معا ً انما اريدَا ْلجلهم صلي ّللا عليهم اجمعين و اتحدا باعتبار اتحا ِد
سبْ المحتملة هو
المتعلَّق و باتحاد العلة الغائية عليهم السٰلم و قولي باعتبار تثنية السبْ اريد به ان
َ
بالتكون التشريعي فافهم راشداً ان ۤ
شاء
سبْ اْلَول ِة هو التكليف
التكليف بالتكون التكويني و الثاني اي
ُّ
َ
ّللا تعالي .
قال عليه السٰلم  :و الدرجات الرفيعة و المقام المحمود و المقام ( و المكان خل ) المعلوم عند ّللا عز و
جل و الجاه العظيم و الشأن الكبير و الشفاعة المقبولة
قال الشارح المجلسي رحمه ّللا و المقام المحمود و هو الشفاعة او الوسيلة و المقام المعلوم و هو الرتبة
العظيمة او الوسيلة كما تقدمت انتهي .
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اقول قوله و الدرجات الرفيعة المراد بها مراتْ القرب من ّللا سبحانه و اعلي مراتْ القرب التي
ُّط ۪ه مقام اَوْ اَ ْدنَي اْلعلي ْلن مقام اَوْ ادني له
لميصل اليها اْل محمد صلي ّللا عليه و آله و اهل بيته بتوس ِ
مراتْ متعددة بعدد العارفين ْلَنفسهم فكل َمن عرف نفسه كما قال اميرالمؤمنين عليه السٰلم لكميل
ُ
ت الجٰلل من غير اشارة فقد وصل الي مقام اوْ اَدني بنسبة رتبته ْلن المراد من مقام اوْ
كشف ُسبُحا ِ
ٰ
اَدني هو ما فوق مقام قاب قو َسي ِْن و هو اجتماع السالك بمقام عقله و هو او ُل وجو ِد ِه المقيد و فوقه مقام
اَوْ اَ ْدنَي و هو مقام الوجود المطلق و المراد به حال ظهوره اي ظهور ُوجوده من الفعل كحال ظهور
حال اشتِقَاقِ ۪ه منه فانه لميكن شيئا ً قبل
ب الذي هُ َو فِ ْع ٌل
ماض يَعْني َ
ض َر َ
ضربا ً الذي هو مصْ د ٌر ِم ْن َ
ٍ
اْلشتقاق و انما اخترعه الفاعل من هيئة فعله و الواصل الي هذا المقام مقام اوْ اَدني هو حينئ ٍذ محل
الفعل المختص به و هذا الفعل المختص بذلك الشخص رأس من رؤس الفعل الكلي الذي هو المشية و
هو مقام اوْ ادني بالنسبة الي محمد صلي ّللا عليه و آله و الي اهل بيته عليهم السٰلم و هذا مقام نحن
فيها هو و هو نحن و هو هو و نحن نحن كما قال الصادق عليه السٰلم و هذا هو مقام مقاماتك التي ْل
تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك ْل فرق بينك و بينها اْل انهم عبا ُدك و خلقُكَ و في هذا
بامر ۪ه يعملون يعلم ما بين
المقام هم الفَا ِعلُونَ و دونها َمقام المعاني و هم عليهم السٰلم في هذا المقام
ِ
ايديهم و ما خلفهم و دونها مقام اْلبواب و هم في هذا المقام هم بامره يُؤَ ُّدونَ الي َم ْن ِس َواهم و
دونها مقام اْلمام المفترض الطاعة و حجة ّللا في ارضه و ۤ
سمائه و المقامات في الدرجات متعددة و
لهم في كل رتب ٍة اعلي درج ٍة منها حتي ينتهي بهم التقريْ من ّللا سبحانه الي مقام اَوْ اَ ْدني و رسول ّللا
صلي ّللا عليه و آله امامهم في كل درجة لكنهم ْليتأخرون عنه فثبت لهم
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ما يثبت له ماخٰل النبوة و اْلَ ْسبَقية ْلنهم به صلي ّللا عليه و عليهم وصلوا الي رتبته و هو قول علي
عليه السٰلم في خطبته يوم الجمعة و الغدير في هذا المعني ع ََّٰلهم بتَ ْعلِيتِه و َسما بهم الي رتبته و قد
تقدم تمام كٰلمه عليه السٰلم و في ۤ
بصائرالدرجات الي ابيجعفر عليه السٰلم قال فض ُل اميرالمؤمنين
عليه السٰلم ما ۤ
جاء به اُ ِخذ به و ما نهي عنه انتُهي عنه و جري له من الطاعة بعد رسول ّللاِ (ص) مثل
الذي جري لرسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و الفضل لمحمد صلي ّللا عليه و آله المتقدم بين يدَيه
كالمتقدم بين يدي ّللا و رسوله (ص) و المتفضل عليه كالمتفضل علي ّللا و علي رسوله (ص) و الرادۤ
الشرك باهللِ فان رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله باب ّللا الذي ْليُؤتَي
عليه في صغيرة او كبيرة علي حد
ِ
اْل منه و سبيله الذي من سلكه وصل الي ّللاِ و كذلك كان اميرالمؤمنين عليه السٰلم من بعده و جري
في اْلئمة واحداً بعد واح ٍد جعلهم ّللا اركان اْلرض ان تمي َد باهلها و ُع ُم َد ( َع َم َد ) اْلسٰلم و رابطَهُ
ي اْل بتقصير عن َحقِّ ِه ْم و اُ ۤ
علي سبيل هداه و ْليهتدي ها ٍد اْل بهداهم و ْليضل خار ٌج من هُد ً
منا َء ّللاِ
ٍ
ٰ
خرهم من ّللاِ مثل
علي ما اهبَطَ من ٍ
ذر او نُ ٍ
علم او ُع ٍ
ذر و الحجةَ البال َغةَ علي من في اْلرض يجري ْل ِ
الذي جري ْلولهم و ْليصل اح ٌد الي شئ من ذلك اْل بعون ّللاِ ه  ،و اما انهم ملحقون برسول ّللا صلي
ّللا عليه و آله فمما ْل اشكال فيه و قد تكثرت به اْلخبار و مما يدل علي ذلك ما رواه في
ۤ
بصائرالدرجات بسنده الي ابيعبدّللا عليه السٰلم قال الذين آمنوا و اتب َع ْتهُ ْم ذريتهم بايمان الحقنا بهم
ذريتهم و ماالتناهم من عملهم من شئ قال الذين آمنوا النبي و اميرالمؤمنين و الذرية اْلئمة عليه و
اْلوصياء (ع) الحقنا بهم و لمتنقص ذريتهم من الجهة التي ۤ
ۤ
جاء بها محمد صلي ّللا عليه و
عليهم السٰلم
ً
آله في علي عليه السٰلم و حجتهم واحدة و طاعتهم واحدة ه  ،يعني ان محمدا صلي
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ّللا عليه و آله اتي بالحجة المقيمة لوجوب طاعته من ّللا تعالي في علي و اهل بيته عليه و عليهم
السٰلم و لمتنقص حجته صلي ّللا عليه و آله بما شركَ ّللاُ سبحانه فيها عليا ً و اهل بيته عليهم السٰلم و
لمتقصر حجتهم و ان كان ْ
َت مقتبسةً من حجته صلي ّللاُ عليه و آله عن رتبة حجته (ص) ْلن ما اُوتُوا
مما اُوتي كنورهم من نوره صلي ّللا عليه و آله و قد اخبر علي عليه السٰلم عن نسبة ذلك فقال انا من
محمد (ص) كالضوء من الضوء فالضو ُء كال ِّس َراج اذا اُ ْش ِع َل من الس َِّراج فانه و ان كان متأخراً في
اْلشتعال ُم َسا ٍو لهُ َو ٰ
كذلِك اْلئمة من ُول ِده عليهم السٰلم فهم بعد اَن
الوجود عنه و مقتبِسا ً م ْنهُ اْل اَنَّهُ بَ ْع َد
ِ
نوره صلي ّللا عليه و آله كانوا في ذواتهم مثله و له الفضل عليهم بتو ُّس ِطه بينهم و بين ّللا
ُخلِقوا من
۪
ٰ
صل اليه و ان كان صلي ّللا عليه و آله له
شئ و كذلِك ما وصل اليهم من المدد مما َو َ
تعالي في كل ٍ
بهذين َكان اعلم منهم حيث
شئ و
ِ
الفضل عليهم لسبقه في الوجود و توسطه بينهم و بين ّللا في كل ٍ
لميصلوا اليهما و من دونه اميرالمؤمنين عليه السٰلم فانه افضل منهم بعد رسول ّللا صلي ّللا عليه و
آله لسبقه و توسطه كذلك و لهذا لُقِّْ باميرالمؤمنين عليه السٰلم ْلنه يميرهم العلم و هم المؤمنون و
ۤ
اْلولياء و المؤمنين و لكن
يدخل في عموم لفظ المؤمنين جميع شيعتهم من النبيين و المرسلين و َس ۤائر
دخولهم بالتبعية كل بنسبة رتبته و الي هذا اشار تعالي بقوله و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم ۤدابة من
اْلرض تكلمهم ان الناس كانوا ٰباياتنا ْليوقنون اْل انه عليه السٰلم و ان كان ۤ
القائم بذلك عن ّللا و
ۤ
اْلنبياء و المرسلين بواسطة اْلئمة عليهم
رسوله اْل انه بالنسبة الي اْلئمة من ولده بٰل واسطة و الي
ۤ
ۤ
اْلنبياء و المرسلين بعد اْلئمة عليهم السٰلم و في بصائرالدرجات بسنده
السٰلم و الي المؤمنين بواسطة
الي ٰ
ث النصري عن ابيعبدّللاِ عليه السٰلم قال
الحر ِ
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مجري
سمعته يقول رسول ّللاِ صلي ّللا عليه و آله و نحن في اْلمر و النهي و الحٰلل و الحرام نجري
َ
ي واحداً خ ) فاما رسول ّللا و علي صلي ّللا عليهما و آلهما فلَهُ َما فَضْ لُهُمٰ ا و فيه بسنده الي
واح ٍد ( مجر ً
ايوب بن الحر عن ابيعبدّللا عليه السٰلم او عمن رواه عن ابيعبدّللا عليه السٰلم قلنا اْلئمة بعضهم
واح ٌد ه ،
اعلم من بعض قال نعم و علمهم بالحٰلل و الحرام و تفسير القرءان ِ
دهر لميكن في الوجود غيرهم
و بالجملة بَقوا صلي ّللا عليهم يتنقلون من الدرجات العاليات الف ٍ
الظهور في هذه المدة الي آخر درج ٍة فخلق ّللا
اْلربعةعشر صلي ّللا عليهم الي ان وصلوا في نزول
ِ
سبحانه و له الحمد من عرق انوارهم مائة و اربعةً و عشرين الفَ قطر ٍة فخلق ّللاُ من كل قطرة روح
ۤ
دهر الي ان تَ َّم ما اُ ِمروا بتأديته اليهم ثم خلق ّللا
مرسل و بقوا في
نبي و
اْلنبياء و المرسلين الفَ
ٍ
ٍ
سبحانه و له الحمد من اشعة انوار النبيين عليهم السٰلم ارواح المؤمنين من شيعتهم فادوا الي المؤمنين
ۤ
اْلنبياء و بغير واسطتهم و لهم في كل رتب ٍة و مقام منذ كونهم ّللا تعالي
ما امروا بتأديته اليهم بواسطة
ۤ
الي ان ظهروا في هذه الدنيا درجات في اعمالهم في التأدية و اْلعانة و التقدير و المنع و العطاء و
القبض و البسط و الشفاعة و الفضل و العفو و الرحمة و النقمة و التسامح و اْلقتصاص و غير ذلك
مما طوي ّللا سبحانه ب ْسطَ
منشوره بقوله تعالي ْليسبقونه بالقول و هم بامره يعملون ٰاْليات  ،درجات
۪
مقام بما يلي ُ
ق به ْليصل اليها اح ٌد من خلق ّللاِ بحيث كانَ كل شئ فقد جعله ّللاُ تعالي في
عاليات في كل ٍ
قبضتهم و امرهُ بطاعتهم علي جهة اْلطٰلق و عدم التخصيص و التقييد ْليستثني منه اْل ما ذكره تعالي
ماتشاؤن اْل ان ۤ
ۤ
يشاء ّللا فبين ما اشرنا اليه الحجة عليه السٰلم
في قوله و هم بامره يعملون و في قوله و
في قوله في ۤ
دعاء شهر رجْ ْل فرق بينك و بينها اْل انهم عبادك و خلقك الي قوله اعضاد و
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ۤ
اشهاد و ُمناةٌ و اذوا ٌد و حفظَةٌ و ُر َّواد فَبه ْم مألتَ ۤ
الدعاء ،
سما َءك و ارضك حتي ظهر اْل اله اْل انت
ِ
و اراد عليه السٰلم بقوله ۤ
ْ عالمك و شهادته ليدخل فيه كل شئ و
سماءك و
َ
ارضك معني غي ِ
ماو ِس َعني ارضي و ْل َس ۤ
مائي و وسعني قلْ عبدي المؤمن ه  ،صلي ّللا عليه و آله
يكفيك قوله تعالي َ
الطاهرين ،
قوله عليه السٰلم  :و المقام المحمود
مجمله ما ذكره الشارح المجلسي رحمه ّللا و هو قوله الشفاعة او الوسيلة و قال في القاموس الوسيلة و
ت محمداً الوسيلة هي
الواسلة المنزلة عند الملك و الدرجة و القُربة و في النهاية في حديث اْلذان اللهم آ ِ
في اْلصل ما يتوص ُل به الي الشئ و يتقرب به و جمعها ۤ
وسائل يقال َوسل اليه وسيلةً و توسل و المراد
به في الحديث القرب من ّللاِ تعالي و قيل هي الشفاعة يوم القيمة و قيل هي منزلة من منازل الجنة كذا
ۤ
جاء في الحديث في صفته عليه السٰلم ه  ،و في مجمعالبحرين قوله تعالي و ابتغوا اليه الوسيلة اي
ۤ
عط محمداً صلي ّللا عليه و آله الوسيلة روي انها اعلي درجة
القربة الي ّللا عز و جل و في
الدعاء و اَ ِ
عام و هي ما بين مرقا ِة
في الجنة لها الف مرقاة ما بين المرقاة الي المرقاة حضر الفرس الجواد مائة ٍ
ت الي مرقا ِة ذهْ الي مرقا ِة فض ٍة فيؤتي بها يوم القيمة حتي تنصْ مع درجة
جوهر الي مرقا ِة ياقو ٍ
ٍ
النبيين كالقمر بين الكواكْ فٰليبقي يومئ ٍذ نبي و ْل صديق و ْل شهيد اْل قال طوبي لمن كانت هذه
طلْ صلي ّللا عليه و آله
الدرجة درجته و في حديث النبي صلي ّللا عليه و آله سلوا ّللاَ لي الوسيلةَ ،
َ
ۤ
ۤ
لنفسه اَوْ لتنتفع به امته و تثاب عليه و مع هذا فانه يزيده رفعة بدعاء امته كما
من امته
الدعاء له هضما ً ِ
رغبت اليه و تقر ُ
ُ
يزيدهم بصٰلتهم عليه و َو َس ُ
بت و منه اشتقاق
لت الي ّللا تعالي بالعمل من باب وعَد
الوسيلة و هي ما يتقرب به الي الشئ و الواسل الراغْ الي ّللا تعالي انتهي ،
صفحه ١٧٦
اقول الحديث الذي اشار اليه صاحْ مجمعالبحرين هو ما رواه الصدوق رحمه ّللا في معاني اْلخبار
و تمامه بعد قوله طوبي لمن كانت هذه الدرجة درجته فيأتي ۤ
النداء من عند ّللا تعالي يسمع النبيين و
جميع الخلق هذه درجة محمد صلي ّللا عليه و آله فاُقبِ ُل انا يومئ ٍذ مؤتزراً بريط ٍة من نور علي تاج
لوائي و هو ۤ
الملك و اكليل الكرامة و علي بن ابيطالْ اَمامي و بيده ۤ
لواء الحمد يكون مكتوب عليه ْل
ۤ
بان لمنعرفهما فاذا مررنا
اله اْل ّللا المفلحون هم الفائزون باهلل فاذا مررنا بالنبيين قالوا هذان ملكان مقر ِ
ۤ
ص ُ
رت في اعٰل درجة منها و
َّين مرسلَي ِن حتي اَعلُ َو الدرجة و علي يتبعني حتي اذا ِ
بالمٰلئكة قالوا نبي ِ
علي اسفل مني بدرج ٍة فٰليبقي يو َمئذ نبي و ْل صديق و ْل شهيد اْل قال طوبي لهذين العبدين ما
ۤ
اكرمهما علي ّللا تعالي فيأتي ۤ
الشهداء و المؤمنين
النداء من قبَ ِل ّللا تعالي يُس ِمع النبيين و الصديقين و
ابغضه
هذا حبيبي محمد صلي ّللا عليه و آله و هذا وليي علي عليه السٰلم طوبي لمن احبه و ويل لمن
َ
علي اْل استر َوح الي هذا الكٰلم و ۤ
ابياض وجهُه و فرح قلبُه و
و
َ
كذب عليه فٰليبقي يومئذ اح ٌد احبك يا ُّ
ۤ
ً
ً
نصْ لك حربا او جحد لك حقا اْل اسواد وجهه و اضطربت قدماه فبينا انا
ْليبقي اح ٌد ممن عاداك او
َ
ٰ
ملكان قد َ
اقبٰل الي اما احدهما فرضوان خازن الجنة و اما اْلخر فمالك خازن النار فيدنو
كذلك اذا
ِ
رضوان فيقول السٰلم عليك يا احمد فاقول السٰلم عليك ايها الملك من انت فما احسن وجهَك و اطيَْ
ريحك فيقول انا رضوان خازن الجنة و هذه مفاتيح الجنة َ
بعث بها اليكَ رب العزة فخذها اليك يا احمد
َ
َ
ُ
فاقول قد قبلت ذلك من ربي و له الحمد علي ما فضلني به َر ۪بي ادفعها الي اخي علي بن ابيطالْ ثم
يرجع رضوان فيدنو مالك فيقول السٰلم عليك يا احمد فاقول عليكَ السٰلم ايها الملك فما اقبح وجهك و
انكر رؤيتك

صفحه ١٧٧
ُ
فيقول انا مال ٌ
قبلت
ك خازن النار و هذه مقاليد النار بعث بها اليك رب العزة فخذها يا احمد فاقول قد
ذلك من ربي فله الحم ُد علي ما فضلني به ادفعها الي اخي علي بن ابيطالْ ثم يرجع مالك فيقبل علي
تطاير َش َررُها و عٰل زفيرها و
النار حتي يقف علي عجزة جهنم و قد
(ع) و معه مفاتيح الجنة و مقاليد
َ
ِ
ْ
َ
آخ ٌذ بزما ِمها فتقول له جهنم جُزني يا علي فقد اطفأ نورُك لهَبي فيقول لها علي (ع)
اشتد حرها و علي ِ
عدوي و اتركي هذا وليي فَلَ َجهن ُم يومئ ٍذ اشد مطاوعةً
قَرِّ ي يا جهنم ُخذي هذا و اتركي هذا خذي هذا ِّ
ۤ
لعلي من غٰلم احدكم لصاحبه فان ۤ
ْ
مطاوعةً
شاء يذهبها يمنةً َو ان شاء يُذ ِهبُها يسرةً َو لَ َجهَن ُم يومئ ٍذ اشد
َ
ۤ
الخٰلئق انتهي الحديث الشريف كما في المعاني ،
لعلي (ع) فيما يأمرُها به من جميع
ٰ
اقول المقام المحمود المقام المحمود او المحمود َمن قام فيه ْلن كل من رأه َح ِمدهُ و اثني عليه و له
ضيلة و اعتبا ٌر من جهة الفاضلة فاما اْلول فلكونه اعلي مراتْ القربة الي
اعتباران اعتبا ٌر من جهة الفَ ۪
ِ
ۤ
َ
ليستحق الثناء دونه او يساويه فيه و
منه
اقرب
مقام
ليس
اذ
فيه
قام
من
يحمد
و
د
ح
ا
كل
فيحمده
تعالي
ّللا
ٍ
ِ
اما الثاني فألَنه لما كان اعلي مراتْ القرب الي ّللاِ تعالي لزم ان يكون كل َمن دونه يحتاج اليه في كل
مقام و احاطته بكل َمن دونه علي جهة العلية و القيومية فعلي اْلول يراد منه القرب
شئ لع ِّ
ُلو ۪ه علي كلِّ ٍ
المطلق الذي هو مقام اوْ ادني و علي الثاني يراد منه مقام البابية المطلقة كالتوسط بين الخلق و بين ّللا
سبحانه و التلقي من الجناب اْلعلَي َع َّز و جل للتأدية و التأدية الَي َمن ُدونه و الشفاعة للمقصرين ِم ْن
او الوسيلة لما قلنا و فسِّرت الوسيلة بالقرب او
اَ ْتباع صاح ِ
ْ ال َمقام و لهذا فسر المقام المحمود بالشفاعة ِ
ث المعاني المتقدم و هو مقام الحكم
الشفاعة او منزلة في الجن ِة مخصوصة كما ذكر في حدي ِ
صفحه ١٧٨
بالح ِّ
ق و العدل بالقسط و القسمة بالسوية بحسْ المقتضي كما في الحديث المتقدم و المقام المحمود تل
َ
من
ٍ
ال العرش كما في تفسير العياشي عن الصادق عليه السٰلم فمعني انه القرب من ّللاِ
مسك اذفر بِ ِحيَ ِ
ُ
َّ
َ
مناز ِل الجنة ان المقام المحمود مكان لما فس َِّر ۪به من هذه
تعالي او الشفاعة او الوسيلة او منزلة من
ِ
اْلمور فان اعٰل مراتبها ما وقع في المقام المحمود و في روضةالواعظين للمفيد (ره) كذا في تفسير
اْلميرزا محمد القمي و في البحار انه للشيخ محمد بن علي بن احمد الفارسي (ره) و كٰلم اْلميرزا
محمد يحتمل انه كتاب آخر غير المشهور للمفيد (ره) و يحتمل انه من سهو القلم و اْل فروضة
ُ
الواعظين الموجودة للفارسي قال قال رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله اذا ُ
قمت المقام المحمود لشفعت في
اصحاب ۤ
الكبائر من امتي فيشفعني ّللاُ فيهم و ْلتشف ُ
عت في َمن آذي ذريتي و فيه ايضا ً قال ّللا
تعالي عسي ان يبعثَك ربك مقاما ً محموداً قال رسول ّللا (ص) المقام الذي اشفع فيه ْلمتي و سمي ذلك
القائم فيه محمود و ْلن ۤ
المكان بالمقام المحمود لما قلنا اوْلً من انه محمود و ۤ
القائم فيه يحمد اهل الطاعة
ث يقول فيه عليه السٰلم و قد ذكر
و يثني عليهم كما فيالتوحيد عن اميرالمؤمنين عليه السٰلم في حدي ٍ
موطن آخر يكون فيه مقام محمد صلي ّللا عليه و آله و هو المقام المحمود
اهل المحشر ثم يجتمعون في
ٍ
ْ
مؤمن و مؤمن ٍة يبدأ بالصديقين و
فيثني علي ّللا تبارك و تعالي بما لميُث ِن عليه اح ٌد قبله ثم يثني علي كل
ٍ
ۤ
الشهداء ثم بالصالحين فتحمده اهل السموات و اْلرض فذلكَ قوله عز و جل عسي ان يَبْعثَكَ ربُّكَ مقاما ً
محموداً فطوبي لمن كان في ذلكَ اليوم له حظ و نصيْ و ويل لمن لميكن له في ذلكَ اليوم حظ و ْل
ۤ
الدعاء له هضما ً لنفسه الخ
نصيٌْ ه  ،و قول مجمعالبحرين طلْ صلي ّللا عليه و آله من امته
۪
 ،اما التعليل اْلول فليس بمتج ٍه ْلن المقام ليس مقام تصغير النفس و انما فعل ذلك
صفحه ١٧٩

بامر من ّللا تعالي ْلنه صلي ّللا عليه و آله ْلينطق عن الهوي و اما التعليل الثاني فمتجه صحيح و
ٍ
ۤ
بدعاء امته هو ايضا ً صحيح لكن علي معني اَن الزيادة ْلتلحق ذاته و
قوله و مع هذا فانه يزيده رفعة
ق به كما َّ
ان الصلوة تزيد في المسجد فضٰلً و تنقص في الحمام و قد تقدم الكٰلم في هذا
انما تلحق الملح َ
ۤ
و َمن انكر عدم انتفاعهم عليهم السٰلم بدعاء شيعتهم فقد جهل المسئلة كيف و قد قال صلي ّللا عليه و
آله تناكحوا تناسلوا فاني اُباهي بكم اْلمم الماضية و القرون السالفة يوم القيمة و لو
بالسقط الحديث  ،فاِن قلتَما ذكرتَ من اْلخبار انما تدل علي اختصاص المقام المحمود به صلي ّللا عليه
و آله و انت في بيان اثباته لهم عليهم السٰلم ُ
قلت كل ما وصفوا بصف ٍة من الصفات الحميدة فرسول ّللا
صلي ّللا عليه و آله اِما ُمهُ ْم بل هو اصلهم فيها و مقتداهم فهي له و هو مأمو ٌر من ّللاِ تعالي اَن يؤديها
اليهم ْلنه الواسطة بينهم و بين ّللا تعالي و من ذلك المقام المحمود فهو مقامه و اعلي مرتبة منه يختص
بها دونهم و يليها مرتبة اميرالمؤمنين عليه السٰلم و اْلئمة عليهم السٰلم دون اميرالمؤمنين عليه السٰلم
صلي ّٰللاُ عليه و آله هو المدعو باسمه فلذا نسْ المقام المحمود اليه و هم يجرون
علي مراتبهم اِْل انه َ
َمجْ ر ٰيهُ في كل ما كان المقام المحمود مكانا ً له من القرب و الشفاعة و الوسيلة و المنزلة في الجنة اْل انه
صلي ّللا عليه و آله هو داعيهم و ۤقائدهم ففي الشفاع ِة يشفع باذن ّللا تعالي لهم فيشفعون باذن ّللا و اذن
شاؤا فيمن ۤ
شاؤا و يُ َشفِّ ُعون َمن ۤ
رسوله صلي ّللا عليه و آله لمن ۤ
شاؤا فنالوا الشفاعة و التشفيع به كذا في
الوسيلة و القرب و المنزلة فصح بهذا اْلعتبار نسبة المقام المحمود اليهم ،
قوله عليه السٰلم  :و المقام المعلوم
و في بَعض النسخ الصحيحة و المكان المعلوم و المكان و المقام بفتح الميم
صفحه ١٨0
واحد ْلن المقام بفتح الميم موضع القيام اذا اُريد به مكان الشفاعة كالمقام المحمود او اْلعم كتولي امر
الداري ِْن و ان قرئ بضم الميم لميتناف مع
الحساب و قسمة الجنة و النار و انزال المستحقين منازلهم من
َ
المكان ايضا ً و ٰلكنه يكون موافقا ً للمنزلة في الجنة ْلنه موضع اْلقامة فعلي الوجه اْلول يتحدان هذا
الوجه اْلول مع الوجه اْلول هناك و علي الثاني هنا و هناك يعني المنزلة في الجنة يتحدان ايضا ً اْل ان
مقتضي العطف المغايرة فحمل هذا علي المعني اْلعم او يخص المتقدم بما يتعلق بيوم الحساب او
الشفاعة و هذا بالمنزلة في الجنة او العكس او ان يراد بمغايرة العطف اْلبهام بان يقال هما متغايران
علي جهة اْلبهام ان اريد باْلول الشفاعة اريد بالثاني ما يتعلق بيوم الق ٰيمة غيرها او المنزلة في الجنة و
ان اريد باْلول المنزلة او ما يتعلق بيوم القيمة اريد بالثاني الشفاعة او يراد بالثاني القرب " "2من ّللا
سبحانه و باْلول ما سواه " "-2او بالعكس و في قوله المعلوم اشارة الي معهود ذهني او
ذكري فعلي اْلول يراد بالمحمود خصوص الشفاعة و بالمعلوم ما سواه مطلقا ً او ما سواه يوم القيمة او
بالعكس و عليالثاني ي َُرا ُد بالمحمود خصوص الشفاعة او مطلقا ً و بالمعلوم نفس المقام يعني المكان
المعلوم و الحاصل انه كما يقال ان الظاهر هو المغايرة بموجْ العطف يحتمل التفسير و ان كان بعيداً
و يحتمل ارادة الوْلية المطلقة في اْلول ْلنها السلطنة الكبري و ارادة بعض موجباتها في الثاني و
ُ
سمعت اَبَاعب ِدّللا عليه السٰلم يقول ان ِهللِ عز
في معانياْلخبار و التوحيد بسنده الي محمد بن مسلم قال
و جل خلقا ً خلقهم من نوره و رحمته فهم عين ّللا الناظرة و اذنه السامعة و لسانه الناطق في خلقه باذنه
و ۤ
ت و بهم يدفع الضي َم و بهم
امناؤه علي ما انزل من
نذر او حج ٍة فبهم يمحو ّللا السيئا ِ
عذر او ٍ
ٍ
صفحه ١٨١

قضيتَهُ ُ
ُ
قلت
ينزل الرحمةَ و بهم يحيي ميتا ً و بهم
يميت حيا ً و بهم يبتلي خلقه و بهم يقضي في خلقِ ۪ه ِ
هؤْلء قال اْلَوْ ۤ
ۤ
ُج ِع ُ
صياء ه ،
لت فِدَاك َمن
ٰ
و قوله عليه السَّٰلم  :عند ّللاِ عز و جل
ٰ
يُراد منه َّ
ب
ان هذا المقام المعلوم اعده ّللاُ لَهُ ْم عليهم السَّٰلم يوم القيمة اَوْ في َ
الجنة اَوْ في المكان ِة و القر ِ
ً
ْ
تصاص
باْلخ
منه تعالي علي اْلحتماْلت الثٰلث و ِع ْن َدهُ تعالي اي في ملكه و نَ َسبهُ اليه ا ْش َعارا
ِ
ار لَهُ ْم صلي ّللا عليهم و يُستفاد من اخبارهم ان هذا المقام المشار اليه اعلي
التشريفي َعلَي ِ
نحو اْلد ِّٰخ ِ
المقامات و اشرفها عنده و احبها اليه و هو َح ُمولَةُ قولِ ۪ه تعالي َو َو ِس َعني قلُْ عبْدي ال ُم ْؤ ِمن المعبر عن
نحن ۤ
العرش ا ْستَ َوي و بقولهم عليهم السٰلم ُ
محالُّ َم ِشي ِة ّللاِ و
هذا الوسع المذكور بقوله الرحمٰ ن َعلَي
ِ
اَ ْل ِسنَةُ اِرادتِ ۪ه و معانيه كما تقدم في حديث جابر الجعفي عن ابيجعفر عليه السٰلم في قوله يا جابر عليك
ُ
فقلت و ما البيان و المعاني قال فقال علي عليه السٰلم اما البيان فهو ان تعرف ّللا
بالبيان و المعاني قال
سبحانه ليس كمثله شئ فتعبده و ْلتشرك به شيئا ً و اما المعاني فنحن معانيه و نحن جنبه و يده و لسانه
و امره و حكمه و علمه و حقه اذا ِشئنا ۤ
شاء ّللا و يريد ّللا ما نريده فنحن المثاني الذي اَ ْعطانا ّللاُ نبينا و
نحن وجه ّللاِ الذي يتقلْ في اْلرض بين اظهركم فمن عرفنا فاَما َمهُ اليقين و من ج ِهلَنا فاَما َمهُ سجين و
لو شئنا خرقنا اْلرض و ص ِعدنا الس ۤ
ماء و ان الينا اياب هذا الخلق ثم ان علينا حسابهم ه  ،و قوله عليه
اْلرض و ص ِعدنا الس ۤ
ماء يؤيده ما رواه المقداد بن اْلسود الكندي قال قال لي
السٰلم و لو شئنا خرقنا
َ
ۤ
غاب
موْلي يوما ً ا ْئتني بسيفي فاَتيتُه ۪به فوضعه علي ركبتيه ثم ارتفع الي السماء و انا انظر اليه حتي
َ
ُب الظهر نزل و سيفه يقطر دَما ً فقلت يا موْلي اين كنتَ فقال ان نفوسا ً في المأل
عن عيني فلما قر َ
اْلَ ْعلَي اختص َم ْ
فص ِع ْد ُ
ت
ت َ
صفحه ١٨2
ُ
أل اْلعلَي اليك فقال يا ا ْبنَ اْلسود انا حجة ّللاِ علي خلقه من سمواته
فطهرتها
فقلت يا موْلي و ام ُر الم ِ
ۤ
و ارضه و ما في السماء مل ٌ
ي يرتابُ المبطلونَ ه  ،و هذا العهد
ك يخطو قدَما ً عن قَد ٍَم اْل باذني َو فِ َّ
ۤ
الذهني او الذكري يُعنَي به اْليماء الي المقام الذي يقومه او يقوم فيه َم ْن قلبُه عرش الرحمن الذي
استوي عليه برحمانيته و هو عين ّللا و لسانه و يده و قلبه و امره و حكمه و جميع معانيه اي معاني
افعالِ ۪ه و كذلك هو ايضا ً بيت ّللا و بابه و في اْلحتجاج للطبرسي عن اْلصبغ بن نباتة قال ُ
كنت عند
اميرالمؤمنين عليه السٰلم ۤ
فجاءهُ ابنالكوا فقال يا اميرالمؤمنين قول ّللاِ عز و جل ليس البر اَن تأتوا
ظهورها و لكن البر من اتقي و اتوا البيوتَ من ابْوابِهَا فقال عليه السٰلم نحن البيوت التي
البيوت من
ِ
َ
ُ
امر ّللاُ اَ ْن تؤتَي من ابْوابِها ُ
نحن باب ّللاِ و بيوته التي يؤتي منها فمن بايَعنا و اقر بوْليتِنا فقد اتي
البيوتَ من ابوابها و َمن خالفنا و فضل علينا غيرنا فقد اتي البيوتَ من ظهورها ان ّللا عز و جل لو
ۤ
الناس نف َسهُ حتي يعرفوه و يأتوه من بابه و لكن جعلنا ابوابه و صراطه و سبيلَه و بابَهُ الذي
شاء عرف
َ
ظهورها و انهم عن
يُؤتَي منه قال فمن عدل عن وْليتنا و فضل علينا غيرنا فقد اتي البيوت من
ِ
الصراط لناكبون ه  ،و غيره مما يدل علي انهم عليهم السٰلم مقاماته و معانيه و ابوابه و حججه و
ً
ال عند ّللاِ تعظيما له
المقام المعلوم و المحمود ْليقومه و ْليقوم فيه اْل َمن كان كذلك لعلو رتبتِه و لهذا قَ َ
بكونه عنده تعالي و انما قال عليه السٰلم عز و جل تنبيها ً علي انه سبحانه يتعالي عن كل نسب ٍة و كل ما
جليل و حقير ْلن هذا المقام المشار اليه و ان كان في غاية كمال اْلمكان في النسْ و
يضاف اليه من
ٍ
ۤ
اْلضافات من سائر المراتْ اْل انه لما ن َّوهَ به و بشرفه و علو قدره و نسبَهُ الي العن ِد اْلكبر الذي
فقر يبلغ به
ْليتناهَي في الشرف اْلمكاني نَبهَ علي ان الخلق ْليسلم منه شئ عن
نقص و ٍ
ٍ
صفحه ١٨3

عظيم في جنْ
في رتبة التحقق الذاتي الي العدم و الٰلشيء و ّللا سبحانه يتعالي عن كل شئ فكل
ٍ
عال و الجٰلل اْلمج ُد فوق كل
كل ٍ
عظمته حقير كما قال سيدالعابدين عليه السٰلم فلك العُلو اْلَ ْعلَي فوق ِ
شرفِكَ َح ۪قي ٌر و اَ َّن هذه المبالغات في الشرف و
جليل عندك صغير َو ُكلُّ
جٰلل كل
ٍ
ْ َ
شريف في َج ْن ِ
ٍ
ٍ
جليل و ما ينسْ اليه بنفسه سبحانه فانما هو
شئ حقير او
ٍ
العزة يَتَعالَي و يتقدس سبحانه َع ْنهَا و عن كل ٍ
حال و يمكن اَ ْن يقال ان عند منصوبٌ بالمعلوم
تشريف منه لما نسْ فَضْ ٰلً و كرما ً و له الحم ُد علي كلِّ
ٍ
علي انه معمو ٌل له و المعني ان ذاك المكان او المقام معلو ٌم عند ّللا تعالي اي معي ٌن في علمه لمحمد و
آله صلي ّللا عليه و آله اَوْ اَ َّن ّٰللاَ يعلمه اي ْليَ ْعلَ ُم قدر ذلك المقام او المكان اْل ّللا اوْ َمن اطلعه عليه ْ
من
احب ۤائه و ۤ
اوليائه اْل ان الظاهر ان المراد بالمعلوم المعلوم عند اولي العلم به علي جهة اْلجمال او
التفصيل او المعلوم بمعني المشار اليه و المشار اليه هو المقام المحمود اوْ ما ذكرنا سابقا ً ،
قوله عليه السٰلم  :و الجاهُ العظيم
الجاه هو الوجه و هو القدر و المنزلة و الوجه الجهة و مستقبل كل شئ يقول لكم القدر العظيم و المنزلة
يعني عند ّللا تعالي بمعني انه ْليرد ۤ
سائٰلً سأله بهم ْلن قدرهم عنده تعالي اعظ ُم من كل شئ فحيث كان
شئ بكلِّ
اكرم و ارحم منهم و اجود قبِلهم في كل شئ ْلنهم قبلُوه في كل شئ و هو تعالي اولي من كلِّ ٍ
خير و ذلك لما خلقهم و دعاهم الي ما اراد اجابوه كما اراد و هو اولي بذلك الجميل من خلقه اجابهم و
ٍ
اجاب بهم في كل مراد و في مجالس المفيد بسنده الي جابر عن ابيجعفر عن ابيه عن جده عليهم السٰلم
َ
قال قال رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله اذا كان يوم القيمة و سكن اهل الجنة الجنة و اهل النار النار
مكث عب ٌد في النار سبعين خريفا ً
َ
صفحه ١٨4
و الخريف سبعون سنة ثم انه يَسئَ ُل ّللاَ عز و جل و يناديه فيقول يا رب اسألك بحق محمد و اهل بيته
فاخرجْ هُ فيقول جبريل و
اْل رحمتني فيوحي ّللا جل جٰلله الي جبريل عليه السٰلم اهبط الي عبدي
ِ
ً
ً
كيف لي بالهبوط في النار فيقول ّللا تبارك و تعالي اني قد امرتُها اَن تكون عليك بردا و سٰلما قال
فيقول يا رب فما علمي بموضعه فيقول انه في جُِّْ سجين فيهبط جبريل عليه السٰلم الي النار فيجده
معقوْلً علي وجهه فيخرجه فيقف بين يدي ّللا عز و جل فيقول ّللاُ تعالي يا عبدي كم لبثتَ في النار
تناشدني فيقول يا رب مااحصيه فيقول ّللاُ عز و جل له اما و عزتي و جٰللي لوْل َمن سألتني بحقهم
ُ
ُ
ْلطلت هوانَك في النار و لكنه حت ٌم علي نفسي اَْليسألَ ۪ني عب ٌد بحق محمد و اهل بيته اْل غفرت له
عندي
ً
ُ
ما كان بيني و بينه و قد غفرت لكَ اليوم ثم يؤ َم ُر به الي الجنة و في مناقْ ابنشاذان مرفوعا الي
سماعة قال قال لي ابوالحسن عليه السٰلم اذا كان لك يا سماعة عند ّللاِ حاجة فقل اللهم اني اسألك بحق
أن و قدراً من القدر فبحق ذلك الشأن و بحق ذلك القدر اَ ْن
محم ٍد و علي فان لهُ َما عندك شأنا ً من الش ِ
تصلي علي محمد و آلمحمد و اَ ْن تفعل بي كذا و كذا فانه اذا كان يوم القيمة لميبق ملك مقرب و ْل نبي
ۤ
ٌ
الدعاء
مؤمن امتحن ّٰللاُ ْقلبَهُ لٰليمان اْل و هو محتاج اليهما ذلك اليوم ه  ،و انمااستجاب
مرسل و ْل
ً
ً
بحقهم عليه و جاههم عنده ْلنه سبحانه كما ذكرنا مرارا متعدِّدة فيما سبق انما خلقهم له و ليس له تعالي
جوهر و
معدن و جما ٍد و ِمن
تو
شأن بغيرهم بالذات و انما خلق جميع من سواهم من حيوان و نبا ٍ
ٍ
ٍ
َرض من جميع خلقه من اْلسباب و المسببات من عين و معن ًي صف ٍة و موصوف لهم عليهم السٰلم و
ع
ٍ
ۤ
ۤ
هو قول علي عليه السٰلم نحن صنائع ّللاِ و الخلق ب ْع ُد صنائع لنا ه  ،يعني نحن الذين اصطن َعنا ّللا
الخلق لَنَا فجاههم عليهم السٰلم عنده اقرب
سبحانه لنفسه و صنع جمي َع
ِ
صفحه ١٨٥

سائِ ٍل من ۤ
سؤال ۤ
سائِر خلقه فان مطلْ الس ۤائل بحقهم ْليخلو اما ان يكون منافيا ً لجاههم و
و اعظم من
ِ
ً
ً
حقهم او مخالفا له و اما ان يكون موافقا لحقهم و جاههم بان يكون من لواحق حقهم او توابعه فان كان
مطلبه منافيا ً لحقهم كما لو َسئ ََل ّٰللاَ ان يجعله مثلهم او افضل منهم لميصح من ۤ
السائل وقوع التوسل
بحقهم ْلن معني التوسل بجاههم و حقهم ان يجعله شافعا ً له عند ّللا تعالي في مطلب ِه و ۤ
السائل من
ِ
بحال من اْلحوال فكيف يسئل هذا المقام فانه اذا سأله لميبق ما يستشفع
غيرهم ْليصل الي مقام جاههم
ٍ
به الي ّللا تعالي مع انه لميصل في اصل وجوده الي مطلبه فبين اصل وجوده و بين مطلبه هذا مراتْ
ۤ
مكان
السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في
ْ فقد خر من
ْلتحصي فهو طالْ للوصول بٰل سب ٍ
ٍ
سحيق و من دون هذا و ان شاركه في ظاهر العلة ما لو سأل ّللا تعالي مقام النبيين و المرسلين ما
لميكن منهم ففي اْلول ْليجوز ْلح ٍد من الخلق ْل نبي مرسل و ْل ملك مقرب و ْل مؤمن امتحن ّللا قلبه
ۤ
بالبٰلء من ّللا تعالي ْلنه توقف في وْليتهم اي في كمال
لٰليمان و انما ابتلي بعض النبيين عليهم السٰلم
الطاعة و اْلنقياد لهم بان وجد في نفسه وقفة و لو للتروي و التأمل مثل ايوب عليه السٰلم عند اْلنبعاث
للنطق شك و بكي فقال خطْ جليل و امر جسيم قال ّللا عز و جل يا ايوب ات ُش ُّك في صور ٍة اقمتُه انا
ۤ
ُ
ُ
صفحت عنه بالتسليم عليه بامرة المؤمنين و انت تقول خطْ جليل و
بالبٰلء فوهبته له و
ابتليت آدم
اني
ي بالطاعة ْلميرالمؤمنين قال عليه السٰلم ثم ادركته
امر جسيم فوعزتي ْلذيقنك من عذابي او
َ
تتوب ال َّ
ۤ
السعادة بي يعني انه تاب و اذعن بالطاعة ْلميرالمؤمنين عليه السٰلم كذا في كنزالفوائد للكراجكي و
تقدم الحديث بتمامه و مثل يونس عليه السٰلم حين دعي الي اْليمان او اْلقرار باميرالمؤمنين عليه
السٰلم فقال كيف اؤمن او قال اقر بمن
صفحه ١٨٦
ارهُ و جري عليه ما سمعتَ و قد تقدم ذكر هذا و دفع اْلشكال في وقوع مثل هذا من اهل العصمة
لم َ
ۤ
عليهم السٰلم و جوابه و مثل هذا حال المؤمنين بالنسبة الي اْلنبياء عليهم السٰلم و ان كان مطلْ
ۤ
السائل مخالفا ً لحقهم عليهم السٰلم كما لو سأل ّللا تعالي بهم ما حرم ّللا عليه فانه اي سؤاله ذلك لميكن
اعدائهم فهو في ۤ
في سبيلهم و انما كان في سبيل ۤ
دعائه يسئل ّللا ان ينقص حقهم عنده تعالي و السؤال
فيما رضي ّللا تعالي بحقهم سؤال هلل تعالي ان يزيد في َحقهم و قدرهم عنده تعالي فهو في سؤاله
سائل بحقهم بل هو في سبيل ۤ
المحرم غير ۤ
اعدائهم فقد اخطأ الطريق الي ّللا تعالي فا ُ ْب ِع َد من اْلجابة ْلنه
في الحقيقة انما يدعو الشيطان و ما ۤ
دعاء الكافرين اْل في ضٰلل و ان كان مطلبه موافقا ً لحقهم عليهم
السٰلم كما لو سأل ّللا تعالي تعجيل فرجهم و اهٰلك ۤ
اعدائهم فان ذلك ْلحق بحقهم او سأل ّللا تعالي ما
اباحهُ فان ذلك تابع لحقهم و الفرق بين اْلول و الثاني ان اْلول من مكمٰلت
امره به او ما ندبه اليه اوْ َ
حقهم عنده تعالي و الثاني من متممات حق شيعتهم و محبيهم او مكمٰلته فمن سأل ّللا تعالي بحقهم و
بجاههم ما كان موافقا ً لجاههم فان ّللا تعالي ْليرده لحصول الرابطة و هو وصل ما امر ّللاُ به ان
ۤ
الدعاء و اْل فاما ان يكون كفارة لبعض ذنوبه او
يوصل فان عرف ّللا تعالي كانت اْلجابة علي اثر
ً
تؤخر اْلجابة الي حين المصلحة في الدنيا او في البرزخ او في القيمة و ْليرد ّللا تعالي داعيا بحقهم و
بجاههم ان كان صادقا ً و تفصيل هذا المقام يطول به الكٰلم و الحاصل ان لهم جاها ً عظيما ً عند ّللا عز
ۤ
اْلولياء ْلنهم عليهم السٰلم الدليل اليه
و جل و هو في الباطن ان ّللا تعالي جعلهم وجهه الذي يتوجه اليه
ْل غيرهم و هو معني ما اردنا بقولنا قبل و الجاه هو الوجه ثم قلنا و الوجه الجهة و مستقبل كل شئ و
آيته التي ارانا ّللا اياها في ٰاْلفاق
صفحه ١٨٧

في قوله تعالي سنريهم آياتنا في ٰاْلفاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق ٰاْلية  ،و المثل المضروب
لذلك و هلل المثل اْلعلي مثل السراج فان المرئي منه هو الشعلة الظاهرة و اصلها الدخان الذي كل َس ْته
النار من الدهن فانفعل ذلك الدخان بمس النار اي بفعلها من الحرارة و اليبوسة العرضيين و اما النار
باثر فعلها و
الحقيقية التي هي الحرارة و اليبوسة الجوهريتان فهي غيٌْ لمتظهر بذاتها و انما ظهرت ِ
هو الشعلة المرئية فانها بحرارتِها و يبوستها العرضيتين اللتين هما عبارةٌ عن فعلها حرقت الدهن و
ۤ
َجفف ْته حتي كان دخانا ً
فاستضاء عن فعل النار و قد ذكر هذا المعني الشيخ ابوعلي في اْلشارات حيث
السائرة لما ۤ
استضاءت النار ۤ
ۤ
وراءها انما تكون اذا ُعلِفت شيئا ً ارضيا ً ينفعل بالضَّوْ ء عنها
قال اعلم ان
ۤ
ت النار هوا ًء و الكثافة دخانا ً انتهي  ،فالشعلة هي المرئية و هي الدخان
الي ان قال فاذا طفيت انفصل ِ
المستحيل من الدهن انفعل بالضوء عن مس النار و هو الوجه و الجهة للنار و ليس لها وجه غيره و
لميوجد شئ من اْلشعة المنبثة في اقطار البيت اْل من الشعل ِة و بواسطتها و الفاعل هو النار المحتجبة
بالشعل ِة عن جميع اْلشعة واقفون بباب الباب و هو الشعلة سائلون بفقرهم من جناب النار و هو الشعلة
فكل شئ من اْلشعة متوجه في جميع وجوداته و مطالبه الي الشعلة ْل لها بل للنار الفاعلة للشعلة بفعلها
و لٰلشعة بواسطة الشعلة فالشعلة آيتهم و َمثَلُهم عليهم السٰلم و اْلشعة المنبسطة علي ۤ
سائر ُج ُد ِر البيت
الحيوانات و النباتات و الجمادات و عكوسات
و سقفِ ۪ه شيعتهم و محبوهم و جميع اتباع محبيهم من َ
اعداؤهم و اتباع ۤ
اْلَ ِشعة ۤ
الحيوانات و النباتات و الجمادات و جميع اْلَ ِشعة متوقفة علي
اعدائهم من َ
الشعلة و متقومة بها و منتهية اليها و مستمدة لوجو ِدها و ۤ
بقائه منها و بواسطتها و كذلك العكوسات
بواسطة اْلشع ِة و الشعلة هي وجه النار ۤ
الغائبة عن د ََر ِك
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اْلحساس و هي اي الشعلة آيتهم و مثالُه ْم و النار ۤ
الحق تعالي آيةُ
الغائبة آيةُ
استدْلل عليه ْل آية ت ْك ِش ُ
ف
ٍ
ِ
ِ
ٰ
ً
ُ
َ
ْ
َّ
للحق في اْلفاق فهل يمكن ان ت ِمد النا ُر شيئا بغير واسطة
له فتدبر هذا المثل الذي ضربه سبحانه آية
ِ
بعمل او في استمدا ٍد بدون الشعل ِة و كذلك جميع العكوسات
الشعلة او يصل شئ من اْلشعة الي النار
ٍ
اْلشعة كذلك جميع الخلق ْليمكن ان يصل احد من الخلق الي
ْليمكن ان تستمد من الشعلة بدون واسطة ِ
ٰ
ص ُل من ّللاِ تعالي فيضٌ و
ّللاِ تعالي في استمدا ٍد او وجو ٍد او بعمل بغير واسطتهم صلي ّللا عليهم و ْليَ ِ
ۤ
َ
ق بغير واسطتهم فهم وجه ّللاِ الذي يتوجه اليه
اْلولياء فايْنما تولوا فث َّم وجه ّللاِ
ْل اِ ْمدا ٌد الي اح ٍد من الخَ ْل ِ
كل شئ هال ٌ
سأل ّللا تعالي
فان و يبقي وجهُ ربك ُذو الجٰلل و اْلكرام ف َم ْن َ
ك اْل وجهه كل من عليها ٍ
شيئا ً يرضي به فكالشعاع في استمداده بواسطة الشعلة و هو مقبول ثابت و من سأل ّللا تعالي شيئا ً
ْليرضي به فكالعكوسات في استمدادها بغير واسطة اْلشعة و هو مردود منفي و لو كان مقبوْلً ثابتا ً
ت فافهم ،
ت العكوسات اشعة ْل عكوسا ٍ
لكان ِ
عظم جاههم عنده ْل فرق في ذلك
و بالجملة فكل شئ انما يتلقي من ّللا تعالي بواسطتهم فيعطي ْلجل
ِ
ۤ
اْلنبياء و المرسلين الذين هم اقرب الخلق
بين الشريف و الوضيع و العالي و الرفيع و لهذا كان جميع
بعد النبي و اهل بيته صلي ّللا عليه و آله الي ّللا تعالي و احبهم اليه و اوجههم عنده ْلينالون مطالبهم
من ّللاِ تعالي اْل بحقهم و جاههم عليهم السٰلم ففي جامعاْلخبار و امالي الصدوق بسن ِدهما الي معمر
ُ
سمعت اباعبدّللا عليه السٰلم يقول اتي يهودي الي النبي صلي ّللا عليه و آله فقام بين يديه
بن راشد قال
يحد النظر اليه فقال يا يهودي ما حاجتك قال انت افضل ام موسي بن عمران عليه السٰلم النبي الذي
ق له البحر
كلمه ّللا و انزل عليه التورية و العصي و فَلَ َ
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و اظله بالغمام فقال له النبي صلي ّللا عليه و آله انه يكره للعبد ان يزكي نف َسهُ و لكني اقول ان آدم
ۤ
الخطيئة كانت توبته ان قال اللهم اني اسألك بحق محمد و آلمحمد لما غفرت لي
عليه السٰلم لما اصاب
ً
فغفرها ّللا له و ان نوحا عليه السٰلم لما ركْ في السفينة و خاف الغرق قال اللهم اني اسألك بحق
محمد و آلمحمد لما انجيتَني من الغرق فنجاه ّللا منه و ان ابراهيم عليه السٰلم لما القي في النار قال
اللهم اني اسألك بحق محمد و آلمحمد لما انجيتني منها فجعلها ّللاُ عليه برداً و سٰلما ً و ان موسي لما
القي عصاه و اوجس في نفسه خيفةً قال اللهم اني اسألك بحق محمد و آلمحمد لما امنتني فقال ّللا جل
جٰللُه ْلتخف انكَ انت اْلعلي يا يهودي ان موسي لو ادركني ثم لميؤمن بي و بنبوتي مانفعه ايمانه شيئا ً
و ْلنف َع ْته النبوة يا يهودي و من ذريتي المهدي اذا خرج نزل عيسي بن مريم لنصرته فقدمه و صلي
خلفه ه  ،و في اْلختصاص بسنده الي المفضل بن عمر قال قال لي ابوعبدّللا عليه السٰلم ان ّللا تبارك
و تعالي توحَّد بملكه فعرف عباده نف َسهُ ثم فوض اليهم امره و اباح لهم جنتَهُ فمن ارا َد اَ ْن يطهر ّٰللاُ قلبه
من الجن و اْلنس عرفه وْليتنا و َمن اراد ان
َ
يطمس علي قلبه امسكَ عنه معرفتنا ثم قال يا مفضل وّللاِ
ُ
صلوات ّللاِ و سٰلمه عليه و ماكلم
مااستوجْ آدم ان يخلقه ّللا بيده و ينفخ فيه من رُو ِح ۪ه اْل بوْلية علي
َ
ّٰللاُ موسي تكليما ً اْل بوْلية علي عليه السٰلم و ْلاقام عيسي بن مريم آيةً للعالمين اْل بالخضوع لعلي
اْلمر مااستأه ََل خل ٌ
ق من ّللا النظر فيه اْل بالعبودية لَنا ه  ،اقو ُل و اَ ْنتَ ان
عليه السٰلم ثم قال اُج ِمل
َ
اطلعتَ علي ما اشرنا اليه فحسن و اْل فعليك بالدليلَين الصحي َحيْن الدليل العقلي و هو ما ذكرنا من
ُ
ذكرت لك منَ اْلخبار و غير ما
البيان و المثل الحق الذي ضربه ّٰللاُ لِ ٰذلكَ و الدليل النقلي و هو ما
ُ
ذكرت َو َْلسيما هذا الحديث اْلخير مما ذكرت فانه
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اْلمر ثم بَي َّنَ عموم هذا لجميع الخلق و هو الصادق عليه السٰلم في قوله
عليه السٰلم قال اُجْ ِم ُل لكَ
َ
علي ّللا تعالي ،
قوله عليه السٰلم  :و الشأن الكبير
ُ
ق لهم بالنظر
اقول قد تقدم بيان الشأن و بيان الكبير و انما ذكرهما هنا ِْلنه عليه السٰلم في صد ِد َما تَحق َ
ٰ
وفق
اْلدِّخَ ار لل ُمجازا ِة لهم َعلَي صدقهم َمعه تعالي في جميع ال َمواطن عَلي
الي َكوْ ۪نه عند ّللاِ علي جهة ِ
ِ
ما عاهدوه عليه مما ارا َد منهم و عَاهدهم عليه فاعد لهم هذه المراتْ و المنازل و المقامات بقبولهم و
حيث يجعل رسالتَهُ  ،و كان َمدركنا لهذه اْلشياءۤ
ُ
ُ
حيث يقول تعالي ّٰللاُ اَ ْعلَم
طاعتهم و بحقيقة ما هم اهله
ۤ
ۤ
َ
َو َوصْ فُنَا لها بمعون ِة ما بَيَّنُوا لنا انما هو بحسْ حقائق ذواتِنا و ما يمكن فيها ْل بحسْ تلك اْلشياء علي
ظهر ْ
ت
ت لنا بما يمكنُنَا و ذلك علي ح ِّد ما قال البُوصيري في
ما هي عليه و انما هو كما
َ
وصف صفا ِ
ِ
النبي صلي ّٰللاُ عليه و آله في قصيدته الهمزية حيث يقول :
** * ** كما َمث َل النجو َم ۤ
الما ُء
انما َمثلُوا صفاتِك للناس
و ما احسن ما قال في هذا المجال ،
و قوله عليه السٰلم  :و ال َّشفاعة المقبولة
الشفاعة مصدر شفَع كمنَع و ربما كان استعمالها علي جهة النقل فهي اسم لسؤال التجاوز و الصفح عن
ۤ
الجرائم و قيل كما يشفع صاحْ الشفاعة ْلهل الذنوب في التجاوز عنها كذلك يشفع للمطيعين
الذنوب و
ليزيد في درجتهم في الجنة و المستفاد من اْلدلة العقلية و النقلية صحة هذا القول و هو قول المعتزلة و
ۤ
صلي ّللا عليه و آله اُ ِعد ْ
ان قبول
ْلينافيه قوله َ
ت َشفاعتي ْلَ ْه ِل ال َك ٰبائر من اُ َّم ۪تي ْلَ َّن قوله (ص) ٰذلِك لبَ ٰي ِ
ۤ
َّ
َ
شفاعتِ ِه ِع ْن َد ّللاِ تعالي حتي في الكبائر ْلن ّللا تعالي قال اشفَع تُ َشف ْع َو اسئَلْ تُ ْعط فاذا كانت مقبولة في
ۤ
الكبائر
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ق اولي ْلنه صلي ّللا عليه و آله كثيراً ما يقول لعلي عليه السٰلم ما معناه
ففي رفع الدرجات تقبل بطري ٍ
ان شيعتك معنا في الجنة و ْل َريْْ ان شيعتهم ْليصلون الي مجاورتهم في الجنة باعمالهم اذ
ْليجاورونهم في اْلعمال و ْليزاحمونهم فيها فٰليجاورونهم في الجنة من جهة المجازاة و انما
يجاورونهم من جهة الفضل و هو بالشفاعة ْلنها متممة لنقص القابلية ْل انها تمام القابلية و اْل لصلحت
ۤ
ْلعدائهم مع ان ّللا تعالي نفي ذلك اْل مع القابلية فاشار الي ذلك بقوله الحق و ْليشفعون اْل لمن
ارتضي و هم من خشيته مشفقون فاذا كان المشفوع له صالحا ً للشفاعة بمعني انه ممن ارتضي ّللا دينه
و هو المؤمن فانه صالح لسكني دار رضي ّللاِ تعالي و هي الجنة اْل انه ربما حصل له من تقصيراته
ۤ
عوائق عنها فقعد به نقصان اعماله " "2-التي هي حدود قابليته لرضي ّللا فَتُتَ ِّم ُمهَا شفاعةُ الشافع او قعد
به نقصانها " "-2عن الكمال فلميصل الي اعالي الدرجات فتأخذ بيده شفاعة الشافع حتي تُبَلِّغه بتكميل
ْو
اعماله اعالي الدرجات و في الكافي عن الباقر عليه السٰلم و ان الشفاعة لمقبولة و ماتُ ْقبل في ناص ٍ
ان المؤمن ليشفع في جاره " "2-و ما له " "-2حسنةٌ فيقول يا رب جاري كان يكف عني اْلَذي فيشفع
فيه فيقول ّللا تعالي انا ربك و انا احق َم ْن كافَي عنك فيدخله ّللا تعالي الجنة و ما له من حسن ٍة و ان
ادني المؤمنين شفاعةً ليشفع لِ ٰثل ۪ثين انسانا ً فعند ذلك يقول اهل النار فما لنا من شافعين و ْل صديق
حميم ه  ،فبين عليه السٰلم مراد ّللاِ في كتابه في قوله تعالي و ْليشفعون اْل لمن ارتضي بقوله (ع) و
ْ ْلنها قبيحة في حقِّ ۪ه في الحكمة ْلن مقتضي طينتِه من عمله و عملِ ۪ه من طينتِ ۪ه خٰلف
ماتُ ْقبَل في ناص ٍ
مقتضي الشفاعة كما قدمنا الكٰلم في معناه في قوله عليه السٰلم و الجاه العظيم و لو جاز له لسقطت
فائدة التكليف باْلعمال ْلن الشفاعة ْلتضيق عن القبول فيمن ْل عمل له و يتسا َوي في ذلك جميع
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الخلق و لو كان ذلك ۤ
جائزاً لجري فعل ّللاِ علي غير المقتضي و لو كان كذلك لكان الخلق كله نفسا ً
واحدة ْلن التعدد انما حصل بتعدد القوابل للفعل و لو انتفت ۤفائدة تعدد القابليات و المشخصات اتحد
تعلق الفعل و لو اتحد تعلق الفعل انتفت ۤفائدة اْليجاد ال َكوْ ني و ان امكن اْلمكاني و يبطل النظام و تعالي
ّللا عن الرضي بقبول الشفاعة للناصْ علواً كبيراً و ما ذكر عليه السٰلم من ذكر الشفاعة للمؤمن
ْلينافي ما نحن بصدده من ان لهم عليهم السٰلم الشفاعة المقبولة ْلن الشفاعة لهم و هم يشفعون لشيعتهم
ۤ
اصدقائهم و جيرانهم و هو عليه السٰلم ذكر شفاعة المؤمنين اذا شفعوا
و شيعتهم يشفعون لمحبيهم و
ق
لهم في ان يشفعوا و في تفسير علي بن ابراهيم في قوله تعالي فما لنا من شافعين و ْل صدي ٍ
لنشفعن في المذنبين من شيعتِنا حتي يقول ۤ
َّ
اعداؤنا اذا رأوا ذلك فما لنا
حميم عنهما عليهما السٰلم وّللاِ
من شافعين و ْل صديق حميم و في المحاسن عن الصادق عليه السٰلم الشافعون اْلئمة عليهم السٰلم و
الص َّ۪ديق من المؤمنين ه ْ ،لنهم يشفعون لشيعتهم ان اشفعوا فيمن تحبون فاذا شفعوا فيهم و شفعوهم
كس َي المؤمن حلة الشفاعة بفضل شفاعتهم صلي ّللا عليهم حتي انه اذا احَّْ جري القبول له من ّللا عز
ِ
و جل كما احْ و لقد روي في المجمع عن النبي صلي ّللا عليه و آله ان الرجل يقول في الجنة ما فعل
الجحيم فيقول ّللا تعالي اخرجوا له صديقه في الجنة فيقول َمن بقي في النار
صديقي فٰلن و صديقُه في ۪
فما لنا من شافعين و ْل صديق حميم ه  ،و الشفاعة المقبولة يراد منها التصرف المطلق في امر
العامة ما ۤ
الحساب و الجنة و النار يفعلون بوْلية ّللا سبحانه و توليته اياهم الوْلية ۤ
يشاؤن من غير
مراجعة في كل جزئي جزئي ْلن ّللا سبحانه خلقهم علي اكمل مزاج يحتمله اْلمكان فاقتضت حكمته
ق كل شئ و ينهي اليهم علم كلِّ شئ
الحق اَن يُشهدهم خل َ
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عامةً غير ۤ
اولياء علي كل شئ وْليةً مطلقة غير مقيد ٍة و ۤ
و يجعلهم ۤ
خاص ٍة و من ذلك ان جعل سبحانه
اياب خلقه اليهم و حسابهم عليهم لما بينا مراراً متعددة انه تعالي خلق كل شئ لهم كما تواترت به
اخبارهم معن ًي تواتُراً مأل آذان الموالي و المعادي حتي ْليجهله اح ٌد و ان كان من الناس َمن يرد ذلك
عداوةً و حسداً و منهم من يرده جهٰلً منه لعدم احتمالِ ۪ه لَهُ ْلن عقله لميتأدب ٰبادابهم و لميتخلق باخٰلقهم
فلميحتمل كٰلمهم الصعْ المستصعْ ْل ْلنه لميسمع به بل كل َمن تتبع آثار الفريقَيْن وجد هذا المعني
في اْلحاديث من الطرفين قد مأل الخافقين فلما خلقهم لهم و جعلهم ۤ
اولياء امور الخلق كلهم و اولي بهم
من انفسهم فوض امور الخلق اليهم و ليس معني هذا التفويض رفع يده و استقٰللهم بالخلق ْلن هذا
شرك باهلل تعالي ّللا عن ذلك علواً كبيراً و لكن معناه ما ذكرناه سابقا ً في مواضع متعددة من ان معناه
ان ّللا سبحانه خلقهم له فلميجعل لهم مشية غير مشيته و ْل ارادة غير ارادته ْلنه تعالي جعلهم ۤ
محال
ماتشاؤن يا المحمد اْل ان ۤ
ۤ
يشاء ّٰللاُ و كما قال في حق
مشيته و اَ ْل ِسنَةَ ارادته كما قال تعالي في حقهم و
نبيه صلي ّللا عليه و آله و مارميتَ اذ رميتَ و لكن ّللا رمي و قال في حقهم ْليسبقونه بالقول و هم
عين
بامره يعملون مع انهم عليهم السٰلم خلق له فهم ابداً قائمون به قيا َم
صدور ْل غني لهم عنه طرفة ٍ
ٍ
ابداً فٰلينطقون اْل بما نطق فيهم من مشيته و ْل التفاتَ لهم الي شئ من اِنياتهم ليقع منهم غير ما اراد
سبحانه فقولهم قول ّللا و فعلهم فعل ّللا و ارادتهم ارادة ّللا سبحانه و من نظر في احاديثهم و ادعيتهم و
كثير منها مجمع عليه بين الفرقة المحقة وجد ما ذكرناهُ و اعظم مما اشرنا اليه و منه ما تقدم في حديث
الوسيلة و غيرهو منه ما رواه المفضل بن عمر قال ُ
قلت ْلبيعبدّللا عليه السٰلم اذا كان علي صلوات
ّللا و سٰلمه عليه يُدخل الجنة
صفحه ١٩4
ۤ
الخٰلئق كلهم بامر محمد (ص) ُ
قلت
محبه و النار عد َّوه فاين مالك و رضوان اذاً فقال يا مفضل اليس
بلَي قال فعلي يوم القيمة قسيم الجنة و النار بامر محمد (ص) و مالك و رضوان امرهما اليه خذها يا
مفضل فانها من مكنون العلم و مخزونه و منه ما في رجال الكشي بسنده الي الحسن بن علي ابن فضال
يقول عجٰلن ابوصالح ثقة قال قال له ابوعبدّللا عليه السٰلم يا عجٰلن كأني انظر اليك الي جنبي و
ي و في مناقْ ابنشاذان رفعه الي جابر عن ابيعبدّللا عليه السٰلم انه قال اذا كان
الناس يعرضون َعلَ َّ
يوم القيمة و جمع ّللا اْلولين و ٰاْلخرين لفصل الخطاب دعا رسول ّللاِ صلي ّللا عليه و آله
ۤ
ۤ
يضي ُء لها
خضراء
اميرالمؤمنين صلوات ّللا و سٰلمه عليه فيكسي رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله حلة
(ظ) ما بين المشرق و المغرب و يُك َسي علي عليه السٰلم مثلها و يُك َسي رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله
حلة ورديةً
ۤ
يضيء لها ما بين المشرق و المغرب و يُك َسي علي عليه السٰلم مثلها ثم يدعي بنا فيدفع الينا
ُ
النار النار ثم يُدعَي بالنبيين عليهم السٰلم
اهل
حساب الناس
فنحن وّللاِ نُد ِخ ُل اهل الجن ِة الجنةَ و ندخ ُل َ
ِ
َ
َ
ادخل اهلُ الجن ِة الجنة و اه ُل
فيقامون صفين عند عرش ّللا عز و جل حتي نفرغ من حساب الناس فاذا
َ
النار َ
اهل
النار
بعث ّللا تبارك و تعالي عليا ً فانزلهم منازلهم في الجنة و زوجهم فعلي وّللاِ الذي يزوج َ
َ
ِ
ً
ً
الجنة و ما ذلك الي اح ٍد غيره كرامة من ّللا عز ذكره له و فضٰل فضله به و َم َّن به عليه و هو وّللاِ
ابواب الجنة اليه و
النار النار و هو الذي يغلق علي اهل الجنة اذا دخلوا فيها ابوابها ْلن
يدخل اهل
َ
ِ
ابواب النار اليه و عن ابنعباس عن النبي صلي ّللا عليه و آله انه قال يا علي انت صاحْ الجنان و
قاسم النيران اَْل و ان مالكا ً و رضوانَ يأتياني غداً عن امر الرحمن فيقوْلن لي يا محمد هذه هبةٌ من ّللا
اليك فسلمها الي علي بن ابيطالْ فادفعُها اليك

صفحه ١٩٥
فمفاتيح الجنة و النار يومئ ٍذ بيدك تفعل بها ما ۤ
تشاء ه  ،و في مناقْ ابنشهراشوب قال قال
اميرالمؤمنين صلوات ّللا و سٰلمه عليه فِي نزلت هذه ٰاْلية ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم و
في كنزالكراجكي باسناده الي محمد بن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عليهما السٰلم في قوله عز و
جل ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم قال اذا كان يوم القيمة وكلنا ّللا بحساب شيعتِنا فما كان هلل سألناه
ان يهبه لنا فهو لهم و ما كان لمخالفيهم فهو لهم و ما كان لنا فهو لهم ثم قال هم معنا حيث كنا ه  ،و
فيه في رواية عبدّللا ابن سنان عن الصادق عليه السٰلم كمعني ما قبله و فيه و ما كان ٰلٰلدميين سألنا
ّللاَ ان يعوضهم بدلَهُ فهو لهم ،
ۤ
و بالجملة اْلخبار في هذا المعني من الشفاعة العامة ْلتكاد تحصي و هذا ْل اشكال فيه ْلن ّللا سبحانه
المالك لخلقه جعل امر خلقه اليهم في الدنيا َو ٰاْلخرة تكرمةً لهم و نظراً لمصلحة خلقِ ۪ه ْلنه تعالي لما
ۤ
بحال من الجٰلل و العظمة و القهارية ْلتستطيع
الخٰلئق و كان عز و جل
كان متكرما ً عن معاناة امور
ٍ
ۤ
الخٰلئق ظهوره لها ْلنه لو كشف حجابا ً من الحجْ النور التي ضربها بين ظهوره و فعله و بين خلقه
و هي سبعونالف حجاب ْلحرقت سبحات وجهه ما انتهي اليه بصره من خلقه و لهذا لما سأله موسي
عليه السٰلم ما سأله قال له انظر الي الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فامر رجٰلً من الكروبين من
شيعة علي عليه السٰلم من الخلق اْلول الذين لو قسم نور واح ٍد منهم علي اهل اْلرض لكفاهم فامر ذلك
الرجل منهم و كان نوره من نور الستر بقدر الدرهم او بقدر َس ِّم اْلبرة فتقطع الجبل فكانت قطعة منه
ۤ
هباء و هو هذا ۤ
ۤ
السماء من
الهباء الموجود الذي هو مع الكرة البخارية و هو الذي بين اْلرض و
ۤ
علماء
اْلرض مرتفعا ً الي نحو سبعةعشر فرسخا ً و ثلث فرسخ كما ذكره بعض
صفحه ١٩٦
الهيئة ما كان منه غليظا ً كان مما يلي اْلرض و كلما ارتفع كان ْالطفَ و به ب ۤقاء حيوة الحيوان البرية
الهواء و بها ۤ
ۤ
ْلنه معين للماسكة و قطعة منه ساخت في البحر فكانت في ۤ
بقاء
الماء كما كانت اْلولي في
بقاء حيوة ۤ
حيوة حيتان البحر و قطعة ساخت في اْلرض فهي تهوي حتي تقوم الساعة و بها ۤ
الجان
العاتين و الشياطين المتمردين اوْ ان القطعة الثالثة كانت ربوةً باقية علي وجه اْلرض و نور هذا
الرجل عليه السٰلم الذي هو من شيعة علي عليه السٰلم اذا نسْ نور الشمس الي نوره كان نسبة الواحد
الف و ثٰلثة و اربعين الفا ً و نسبة نور هذا الرجل عليه السٰلم الي نور امامه و وليه
الي ثٰلثمائة ٍ
شعاع خرج من سم اْلبرة الي
نور
اميرالمؤمنين علي بن ابيطالْ صلوات ّللا و سٰلمه عليه كنسبة ِ
ٍ
نور الشمس و انوار ۤ
سائر اْلئمة اْلحدعشر و فاطمة عليهم السٰلم كنور علي عليه السٰلم ْلن انوارهم
رجل من شيعة علي عليه السٰلم و نور علي عليه
من نوره كالضوء من الضوء فاذا كان هذا نور
ٍ
السٰلم محل مشيته تعالي فكيف يُطيق اح ٌد من الخلق ظهور فعله له بغير حجاب فلما علم سبحانه ان
ظهور فعله بغير حجاب ْليقوم له شئ من خلقه لطفَ بهم و رحمهم فاظهر لهم من رحمته حجُبا ً اتخذهم
اقوياء جعلهم قادرين علي التلقي من فعله ْلنهم محال مشيته و قادرين علي ۤ
ۤ
اْلداء
اعضاداً لخلقه ْلنهم
الي الخلق لمناسبتهم لهم و يقدر الخلق علي التلقي منهم لمشاركتهم لهم في البشرية و احكامها و كان
الخلق متساوون في النسبة الي هذه اْلمور فلهذه اْلمور قلنا ان امور الخلق راجعة اليهم في اول خلقهم
و في الدنيا و ٰاْلخرة في كل شئ .
و من اْلدلة النقلية علي ان الخلق ْلتستطيع التلقي منه فاقام لهم محمداً و اهل بيته صلي ّللا عليه و اهل

لشئ من ظهوراته قول اميرالمؤمنين عليه السٰلم في خطبته يوم الغدير و
بيته ْلن الخلق ْليقومون ٍ
الجمعة الي ان قال و اشهد ان
صفحه ١٩٧
محمداً عبده و رسوله استخلصه في القِدم علي ۤ
علم منه انفرد عن التشا ُك ِل و التماثل
سائر اْلمم علي ٍ
سائر عالَ ِم ۪ه في ۤ
ابناء ( النبيين خل ) الجنس و انتجبَهُ آمراً و ناهيا ً عنه اقامه في ۤ
من ۤ
اْلداء مقا َمهُ اِ ْذ كان
يدرك اْلبصار و ْلتحويه خواطر اْلفكار و ْلتُ َمثِّله غوا ِمضُ الظنون في
ْلتدركه اْلَبْصار و هو ِ
اْلسرار ْل اله اْل هو الملك الجبار قرنَ اْلعتراف بنبوته باْلعتراف بٰلهوتِيتِ ۪ه ،
مزاج ْلجل ما اختصهم به مما حملهم من القيام مقامه في
دل
و من
الدليل علي انه تعالي خلقهم علي اَ ْع ِ
ِ
ٍ
ۤ
سائر عالمه قوله عليه السٰلم بعد ذلك الكٰلم المتقدم و اختصه من تكرمتِ ۪ه بما لميلحقه فيه اح ٌد من بَريتِ ۪ه
فهو ا ْه ُل ذلك ۤ
ظن ُ
امر
بخاصته و خلتِ ۪ه ْاذ ْليختَصُّ َم ْن يَ ُشوبُه التغيير و ْليُخالِ ُل َم ْن يلحقه الت ۪
ين و َ
فصلي ّٰللاُ عليه و آله و كرم و شرفَ و
بالصلوة عليه مزيداً في تكر َمتِ ۪ه و طريقا ً للداعي الي اجابتِ ۪ه َ
عظم مزيداً ْليلحقه التفنيد و ْلينقطع علي التأبيد و ان ّللا تعالي اختص لنفسه من بعد نبيه صلي ّللا
عليه و آله من بريتِ ۪ه ۤ
خاصةً عٰلهم بتعليتِ ۪ه و سما بهم الي رتبته و جعلهم الدعاة بالحق اليه و اْلد ْۤلء
ۤ
ۤ
مبرو ٍء انواراً انطَقَها
مذرو ٍء و
شئ
باْلرشا ِد عليه لِقَرْ ٍن قَرْ ٍن و ز َم ٍن ز َم ٍن ا ْنشأَهم في القِدَم قبل كل ٍ
معترف له بِمل َك ِة الربوبية و سلطان العبودية
شكره و تمجيده و جعلها الحجج علي كل
بتحمي ِده و اله َمها
ٍ
َ
ت بانواع اللغات بُخوعا ً له بانه فاطر اْلرضين و السموات و اشهَدَهم خلقَه و
و استنطق بها الخرسا ِ
ق خَ ْلقِ ۪ه و هو الذي تدل عليه اخبارهم و كتاب ّللا تعالي قال عليه السٰلم و وْلهم ما شاءۤ
في نسخ ٍة خَ ْل َ
امره و جعلهم تراج َم ( تراجمةَ خل ) وحيِه و ْالسُنَ ارا َدتِ ۪ه عبيداً ْليسبقونه بالقول و هم بامره
من ِ
خشيته مشفِقُون يحكمون
يعملون يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم و ْليشفعون اْل لمن ارتضي و هم من
۪
باحكامه و يستنونَ بسُنتِ ۪ه و يعتمدون حدوده و يؤدون فرضه الخ  ،فبين عليه السٰلم انه تعالي انما اقام
محمداً صلي ّللا عليه في ۤ
سائر عال ِم ۪ه
صفحه ١٩٨
ۤ
ۤ
ت مما
ق و حيو ٍة و مما ٍ
ق و رز ٍ
في اْلداء َمقا َمهُ اي في اداء جميع ما اراد ايصاله الي خلقه من خل ٍ
يتعلق بعقولهم و نفوسهم و اجسامهم في الدنيا و ٰاْلخرة ْلتحاد العلة الموجبة لذلك و هي قوله عليه
السٰلم اذ كان ْلتدركه اْلبصار الخ ما ذكره من العلل و بين عليه السٰلم انهم يجري لهم من ّللا تعالي
ما يجري لرسوله صلي ّللا عليه و آله و ان اختص لنفسه من بعد نبيه (ص) الخ  ،و بين انه سيدهم و
به تشرفوا و ْلجله الحقهم ّللا به بقوله (ع) من بريتِه ۤ
خاصة عٰلهم بتعليتِ ۪ه و سما بهم الي رتبته الخ  ،و
بينعليه السٰلم انهم ينطقون بما يُل ِه ُمهم بقوله (ع) انواراً انطقها الخ  ،و انهم الحجج علي جميع خلقه
بقوله و جعلها الحجج علي كل معترف له الخ  ،و بين (ع) ان ّللا تعالي انما جعل َمن سواهم من اْلنس
ۤ
المٰلئكة و الحيوانات و النبات و المعادن و الجمادات معترفين بربوبيته مقرين له بالعبودية
و الجن و
في قوله تعالي و ان من شئ اْل يسبح بحمده و حم ُدهُ تعالي هو ما اظهر لخلقه و فيهم من انوار محم ٍد و
اهل بيته صلي ّللا عليه و آله و فيوضات جودهم و تعليمهم تسبيح ّللا و تحميده و تمجيده و كيفية
ۤ
ۤ
اسماء ّللا
اسماؤهم و
عبادته و دينه الذي يرضاه من خلقه من كل شئ بحسبه فان كل ذلك فروعهم و
تعالي ۤ
لسائر خلقه التي يدعونه بها كما امر بقوله عليه السٰلم و استنطق بها الخَ ِرسات بانواع اللغات
ۤ
اسماؤهم و علومهم و
بُخوعا ً له بانه فاطر اْلرضين و السموات فكل شئ يدعو ّللا تعالي بها و هي
فروعهم و تعليماتهم و عباداتهم بالخلق و عبادات الخلق بهم و بين عليه السٰلم ان ّللا تعالي اشهدَهم

ق كل شئ من خلقه و اطلعهم علي علم جميع ذلك لما اراد
ق انفسهم و خلق السموات و اْلرض و خَ ْل َ
خل َ
ۤ
ۤ
منهم من القيام في اْلداء الي سائر عالمه مقامه و انه تعالي حيث اقتضت الحكمة كما اشرنا اليه من
اتخاذهم اعضاداً لخلقه فيما اراد من الخلق لعلمه تعالي بانهم ْليقدرون
صفحه ١٩٩
علي شئ بغير واسطتهم عليهم السٰلم و بواسطتهم كل َمن اقتدي بهم و جعلهم ائمته الي ّللا تعالي يقدر
علي ما اراد ّللا تعالي منه و هو عليه السٰلم يشير بهذا البيان انه مراد ّللا تعالي حيث نفاه عن ۤ
اعدائهم
ْلنهم مضلون ْلنفسهم و لمن اقتدَي بهم فاثبتَهُ تعالي لهم عليهم السٰلم بالمفهوم ْلنهم الهادون ْلنفسهم و
ۤ
اْلعداء
لمن اقتدي بهم و سلم لهم ليكون عند من اراد ّللا تعالي هدايته معلوما ً و ليسل َم بتعميته عن تغيير
ُ
ماكنت
ق السموات و اْلرض و ْل خلق انفسهم و
و الخصوم و ذلك في قوله تعالي مااشهدتُهم خل َ
متخ َذ المضلين عضداً فالمفهوم انهم صلي ّللا عليهم اشهدهم خلق السموات و اْلرض اي و ما فيهن و
ما بينهن و ما فوقهن و ما تحتهن و اشهدهم خلق انفسهم فعرفوا ّللا حيث عرفوا انفسهم بتعريف ّللا
تعالي تعريف الحضور و العيان و اتخذهم اعضاداً لخلقه كما بينا سابقا ً في كون علل اْليجاد اْلربع انما
تمت و تقومت بهم او منهم او عنهم فراجع ْلنهم الهادون ْلنفسهم و لمن اقتدي بهم و سلم لهم و رد
اوليا ِء ۤ
اعدائهم و ۤ
اليهم و واْلهم و والي وليهم و اطاعهم و تبرأ من ۤ
اعدائهم و عصاهم فقال عليه السٰلم
في بيان هذا كله و اشهدهم خلقه علي ارادة انه تعالي اشهدهم ايجا َد جميع ما احدث او الخلق بمعني
ق خلقِ ۪ه المعني ظاهر قال و وْلهم
المخلوق و المراد كاْلول و علي النسخة الثانية و هي و اشهدهم خل َ
ما ۤ
شاء من امره اشارة الي انه تعالي انهي اليهم عل َم خلقِ ۪ه قال (ع) و جعلهم تراجم وحيه و ْالسُنَ ارادته
ۤ
ماتشاؤنَ اْل ان
اشارة الي انهم عليهم السٰلم ْلينطقون عن الهوي بل كما قال ّللا تعالي في شأنهم و
ۤ
يشاء ّللا  ،و بين عليه السٰلم انهم ْليعملون و ْلينطقونَ بعمل و ْل حال و ْل قول اْل بامره و وحيه و
انهم ليس لهم شئ من ذلك في جميع احوالهم فانهم لو فعلوا شيئا ً كثيراً او قليٰلً غير ما امرهم به لكانوا
قد سبقوه بالقول و قد
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اخبر تعالي بانهم ْليسبقونه بالقول فبين عليه السٰلم ذلك بما بينه سبحانه له عليه السٰلم و لهم صلي ّللا
عليه و عليهم و لعباده من ذلك فقال عليه السٰلم عبيداً ْليسبقونه بالقول و هم بامره يعملون الخ  ،ثم
بين عليه السٰلم ان هذه اْلمور مما بينها ّللا لعباده انما بينها لهم بعد ان اسبغ عليهم نعمه ظاهرة و هم
الحجج عليهم و باطنة و هي العقول التي اثبتها فيهم ليهلك من هلك عن بين ٍة و يحيي َمن حي عن
عميا َء بَك ۤ
ۤ
بينة فقال عليه السٰلم و لميدع الخلق في ۤ
مازجتْ
ما َء بل جعل لهم عقوْلً
بهماء صم ۤاء و ْل في
َ
شواهدَهم و تفرقت في هياكلهم و حققها في نفوسهم و استعب َد لها ۤ
اسماع و
حواسهم فقرر بها علي
ٍ
ذرب ٍة بما
نواظر و
ٍ
افكار و خواطر الزمهم بها حجته و اراهم بها َمحجتَه و انطقهم عما تشهَ ُد به بالس ٍُن ِ
ي عن بَينَ ٍة و ان ّللا
اقام فيها من قدرته و حكمته و بين عندهم بها ليهلك من هلك عن بينة و يح ٰيي َمن ح َّ
لسميع بصير و شاهد خبير انتهي كٰلمه صلي ّللا عليه و علي ذريته المعصومين ،
ۤ
و من الدليل علي انه لو كشف حجابا ً من الحجْ الخ ما رواه ابن ابيجمهور اْلحسائي في كتابه
المسمي بال َمجْ لَي و رواه غيره ايضا ً عن النبي صلي ّللا عليه و آله علي اختٰلف في الفاظ الروايات و
ور
المعني قال (ص) ان هلل سبعينالف حجاب و في رواية سبعمائة و في اخري سبعين قال (ص) من ن ٍ
و ظلم ٍة لو كشف حجاب منها ْلحرقت سبحات وجهه ما انتهي اليه بصره من خلقه ه  ،اقول و المعني
الذي دلت عليه هذه الروايات صحيح تشهد له العقول السليمة التي اراها ّللا سبحانه آياته في ٰاْلفاق و

في انفسها و بيانه يطول فيه الكٰلم و قد اشرنا اليه فيما تقدم و دليل قولنا في قصة موسي عليه السٰلم
السرائر عن ۤ
ۤ
بصائرالدرجات قال سئل
فامر رجٰلً من الكروبيين ما رواه ابنادريس في مستطرفات
الصادق عليه السٰلم عن الكروبيين فقال
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قوم من شيعتنا من الخلق اْلول جعلهم ّللا خلف العرش لو قسم نور واح ٍد منهم علي اهل اْلرض
امر رجٰلً من الكروبيين فتجلي للجبل فجعله دكا ً ه  ،و روي ان
لكفاهم و لما َسئَ َل موسي ربه ما سأل َ
النور الذي تجلي لموسي عليه السٰلم من نور العظمة بمقدار الدرهم و روي بقدر سم اْلبرة و مأخذ
ۤ
هؤْلء من رؤية
بيان نسبة عدد نوره الي نور الشمس من صحيحة علي ابن عاصم المروي فيما يدعون
الحق تعالي يوم القيمة و الدليل علي انهم عليهم السٰلم الحجْ ما رواه الشيخ (ره) في آخر المصباح
في زيارتهم عليهم السٰلم في رجْ قال (ع) الحمد هلل الذي اشهدنا مشه َد ۤ
اوجْ
اوليائه في رجْ و
َ
ۤ
ۤ
الدعاء  ،و علي انه
ْ
علينا من حقهم ما قد وجْ و صلي ّللا علي محم ٍد المنتجْ و علي
اوصيائه ال ُح ُج ِ
تعالي اتخذهم اعضاداً يعني لخلقه ما في ۤ
دعاء رجْ للحجة عليه السٰلم قال (ع) بد ُؤها منك و عو ُدها
اقو ۤيا ُء
اليك اعضاد و اشهاد و مناة و اذواد و حفظة و رُواد و قد تقدم في مواضع متعددة و علي انهم ِ
جعلهم قادرين علي التلقي من فعله ما ذكره عليه السٰلم في خطبته المذكورة قبل هذا و قوله تعالي و
وسعني قلْ عبدي المؤمن و قوله و سراجا ً منيراً  ،و انك لعلي خلق عظيم ّ ،للا اعلم حيث يجعل
رسالته و اْلحاديث في ذلك ْلتحصي  ،فاذا عرفتَ ما اشرنا اليه و لوحنا و ما بينا فيما تقدم و صرحنا
عرفتَ ان جميع ما خلق ّللا من جميع خلقه ترجع امورهم اليهم عليهم السٰلم باذن ّللا تعالي اوْلً و
آخراً و ظاهراً و باطنا ً في العالم اْلول و في الدنيا و في البرزخ و في ٰاْلخرة و الي ّللا ترجع اْلمور و
ۤ
ۤ
اكمل َمواض ِعها ترجع
اْلشياء في
بقضائه الجاريَي ِْن علي وجه الحكمة و وضع
هي باهلل تعالي و بقدره و
ِ
اْلمور اليهم ْلنه تعالي لعظيم لطفه و رحمته بعباده اجري ذلك و هو الحكيم الخبير و اليه يرجع اْلمر
شئ قدير .
كله و هو علي كل ٍ
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قال عليه السٰلم  :ربنا آمنا بما انزلتَ و اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربَّنا ْلتزغ قلوبنا بعد اذ
هديتنا و هْ لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب
قال الشارح المجلسي (ره) ربنا ْلتُ ِزغ اي ْلتُ ِملْ قلوبَنا الي الباطل بعد معرفة الحق من لدنك
رحمة كاملةً و هي الهداية ۤ
الخاصة و الكماْلت ه .
و قال السيد نعمتّللا في شرح التهذيْ ربنا آمنا بما انزلتَ ٰاْلية  ،كٰلم النجاشي و اصحابه الذين
الحبش ِة بما انزلتَ اي بالقرءان و انه كٰلم ّللا حق ْل ريْ فيه فاكتبنا اي فاجعلنا بمنزلة
اسلموا معه من َ
ب و هو اللوح المحفوظ مع الشاهدين اي مع محمد و امته
ما قد ُكتِ َ
ْ و ُدوِّنَ و قيل فاكتبنا في ام الكتا ِ
س و قيلمع الذين يشهدون باْليما ِن و قيل مع الذين يشهدون بتصديق
الذين يشهدون بالحق عن ابنعبا ٍ
ٰ
نبيك ربنا ْلتزغ قلوبنا الخ حكاية عن قول الراسخين في اْلية السابقة و هي قوله و الراسخون في العلم
يقولون آمنا به و ذكر ارباب التفسير في تأويله وجوها ً  :اْلول ان معناه ْلتمنعنا اَ ْلطافَك فتميل قلوبنا
اْلهتداء اليه و هذا ۤ
ۤ
ت علي الهداية و اْلمداد باْللطاف فكأنهم قالوا ْلتخل بيننا
عن اْليمان بعد
دعاء للتثبُّ ِ
ْ
يكتسبُهُ العبد من
ق و اْللطافَ فنَزي َغ نضل و انما يمنع ذلك بسبْ ما
و بين نفو ِسنا ب َمن ِعك التوفي َ
ِ
المعصية و يفرط فيه من التوبة كما قال سبحانه فلما زاغوا ازاغ ّللا قلوبهم  ،الثاني ان معناه ْلتُ َكلِّفناْ
ۤ
كتْ عليهم القتال تولوا
من
الشدائِد ما يصعُْ علينا فعله و تر ُكه فتزيغ قلوبنا بعد الهداية و نظيره فلما َ

 ،الثالث ان المراد ْلتزغ قلوبنا عن ثوابك و رحمتِك و هو ما ذكره ّللا تعالي من الشرح َو السعة
قعان بالكفار عقوبةًو
ذان يَ ِ
بقوله يشرح صدره لٰلسٰلم و ضد هذا الشرح هو الحرج و الضيق الل ِ
من ذلِك التطهير الذي يفعله في قلوب المؤمنين و يمنعه الكافرين
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كما قال ۤ
اولئك الذين لميرد ّللا ان يُطهِّر قلوبهم  ،و من ذلك كتابته اْليمان في قلوب المؤمنين كما
قال ۤ
كتْ في قلوبهم اْليمان و ضد هذه الكتابة هي سمات الكفر في قلوب الكافرينَ فكأنهم سألوا
اولئك َ
ۤ
الدعاء بان ْليزي َغ
ّللاَ اْلتزيغ قلوبهم عن هذا الثواب الي ضده من العقاب  ،الرابع انها محمولة علي
القلوب عن اليقين و اْليمان و ْليقتضي ذلك انه تعالي ُسئِل عما لوْل المسئلةُ لجاز اَن يف َعلَهُ ْلنه غير
َ
يفعل ما يعلم انه يفعله و بان ْليفعل
ممتنع ان يدعوه علي سبيل اْلنقطاع اليه و اْلفتقار الي ما عنده بان
َ
ٍ
ق ذلِك ضربٌ من المصلحة كما قَال سبحانه رب احكم بالحق و
ما يعلم انه واجْ ان ْليفعله اذا تعل َ
قال َربِّ احْ ُك ْم بالحق و قال ربنا و آتِنَا ما َوعدتَنا علي رُسلِك و قال حا ِكيا ً عن ابراهيم و َْلتُ ْخ ِزني يو َم
يبعثون من لدنك رحمة اي من عن ِدك لُ ْ
ت علي اْليمان اِنكَ انتَ ْال ُمعْطي للن ْع َم ِة
طفا ً نتوصل به الي الثبا ِ
انتهي .
ۤ
اقول قوله ربنا آمنا بما انزلتَ يراد به ما انزل من الكتْ علي انبيائه و رسُله من الكتْ خصوصا ً ما
انزل علي محمد صلي ّللا عليه و آله و ذلك من قوله تعالي قولوا آمنا باهلل و ما انزل الينا و ما انزل الي
ابراهيم و اسمعيل و اسحق و يعقوب و اْلسباط و ما اوتي موسي و عيسي و ما اوتي النبيون من
ربهم ْلنفرق بين اح ٍد منهم و ُ
نحن له مسلمون و ذلك لما قالت اليهود كونوا هوداً و قالت النصاري
كونوا نصاري حكي ّللا تعالي قولهم فقال و قالوا كونوا هوداً او نصاري تهتدوا قال لنبيه صلي ّللا عليه
و آلهقل لهم بل ملة ابراهيم حنيفا ً ٰاْلية  ،ثم امرهم فقال قولوا آمنا باهلل ٰاْلية اي قولوا آمنا باهلل انه اله
واحد ْل شريك له و ْل ولد كما قالت اليهود في عزير و النصاري في عيسي (ع) و ما انزل الينا يعني
القرءان و ما انزل الي ابراهيم من الصحف و اسمعيل و اسحق و يعقوب و اْلسباط و هم اسباط يعقوب
يعني ذراري ۤ
ابنائه اْلثنيعشر
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من الصحف و ما اوتي موسي من التورية و عيسي من اْلنجيل و ما اوتي النبيون من ربهم من الكتْ
ببعض بل نؤمن
ببعض و نكفر
و الوحي و اْللهام في اليقظة و المنام ْلنفرق بين اح ٍد منهم فنقول نؤمن
ٍ
ٍ
بجميعهم و بجميع ما انزل ّللا اليهم و نحن له مسلمون منقادون لما امر به و نَهي عنه و روي الكليني
بسنده الي سٰلم بن عمرة عن ابيجعفر عليه السٰلم في قول ّللا عز و جل قولوا آمنا باهلل و ما انزل
الينا قال انما عني بذلك عليا ً و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السٰلم و جرت بعدهم في اْلئمة عليهم
الناس ثم قال فان آمنوا يعني الناس بمثل ما آمنتم به يعني عليا ً و فاطمة
السٰلم ثم رجع القول من ّللا في
ِ
و الحسن و الحسين عليهم السٰلم فقد اهتدوا و ان تولوا فانما هم في شقاق و منازعة و محاربة لك يا
محمد فسيكفيكهم ّللا و هو السميع العليم ،
اقول و جرت في شيعتهم و اتباعهم بالتبعية فيكون معني انزل الينا اي الي نبينا و اهل بيته صلي ّللا
عليه و آله او انزل الينا منهم عليهم السٰلم و بواسطتهم فانا مخاطبون بالقرءان بهم يعني انهم يخاطبونا
بمرادات ّللا سبحانه منا فيه عنهم و كان مما نزل عليهم في القرءان ما دل عليه بظاهره و بظاهر
ظاهره و بظاهر ظاهر ظاهره و هكذا و بباطنه و بباطن باطنه و بباطن باطن باطنه و هكذا و بتأويله و
هو كذلك اي كالظاهر في ظهوره و بُطونه و من ظاهر ظاهره في قوله تعالي و ننزل من القرءان اي

من محمد صلي ّللا عليه و آله في الباطن ما هو ۤ
قصر ما و مدِّها اي َم ِّد
شفاء و رحمةٌ للمؤمنين بمعني
ِ
ما فعلي قصرها المنزل من محمد علي صلي ّللا عليهما و آلهما و هو ۤ
شفاء و رحمة للمؤمنين ْلنه بابٌ
شفاء اي بذاته ۤ
باطنه فيه الرحمة و لذا قال هو ۤ
شفاء و رحمة او بذات وْليته عليه السٰلم و علي مدِّها
ما ٌء و هو ۤ
يعني يراد بالمنزل ۤ
الماء الذي به
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حيوة كل شئ و هو وْليته و علمه و ْليزيد الظالمين اْل خساراً يعني مايزيد معني ما علي ارادة
القصر و معناها علي ارادة المد ْليزيد الظالمين اي الظالمين المحمد حقهم اْل خساراً و المراد بهذا
الحق الحق ۤ
العام و هو كل مرا ٍد هللِ تعالي علي جهة العموم و مرادنا بارادة المد انا نريد منه معني ما
ِ
ماء الرحمة و ۤ
ماء الوجود و ۤ
ماءاً اي ۤ
الممدود فانه يكون حينئ ٍذ ۤ
ماء العلم و ْلنريد انه يقرأ ممدوداً ْلنه
جائز بل هو مقصور اللفظ علي اْلرادتين و هو من ظاهر الظاهر فانه يؤخذ المعني من ۤ
غير ۤ
مادة
سواء تغيرت عليه الصورة ام ْل و ۤ
الكلمة ۤ
سواء ارتبطت الكلمة بغيرها اَ ْم ْل يعني انه عليه السٰلم
اعداءه ْلجل عداوته اْل خساراً و بَواراً او ْلتزيد علي ارادة معني المد وْليته ۤ
ْليزيد ۤ
اعداءه ْلنكارهم
لها اْل خساراً و هو المراد بان ظاهره من قبله العذاب ْلن العذاب انما لزمهم بانكاره و انكار وْليته
فكان ذلك ظاهره من قبله اي من جهته مما يلي النار فجهته مما يلي الجنة حبه و طاعته و جهته مما
يلي النار بغضه و معصيته و يشير الي ان المنزل علي عليه السٰلم قوله تعالي ٰفا ِمنوا باهلل و رسوله و
النور الذي انزلناو هو في الباطن علي عليه السٰلم و الي كونه منزْلً من محمد صلي ّللا عليه و
آله قوله عليه السٰلم انا من محمد كالضوء من الضوء و في تفسير القمي النور اميرالمؤمنين عليه
السٰلم و في الكافي عن الكاظم عليه السٰلم اْلمامة هي النور و ذلك قوله تعالي ٰفامنوا باهلل و رسوله و
النور الذي انزلنا قال النور هو اْلمام (ع) و عن الباقر عليه السٰلم انه سئل عن هذه ٰاْلية فقال النور
ۤ
المضيئة بالنهار و هم الذين ينورون قلوب
وّللاِ اْلئمة لنو ُر اْلمام في قلوب المؤمنين انور من الشمس
المؤمنين و يحجْ ّللا نورهم عمن ۤ
يشاء فتظلم قلوبهم و يغشاهم بها ه  ،فعلي ما لوحنا لك يكون من
معاني قوله عليه السٰلم ربنا آمنا بما انزلتَ من جميع الكتْ علي جميع رسلك او بما انزلت عليهم من
ۤ
مٰلئكتك فيما اردتَ من
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اوامرك و نواهيك او بما انزلتَ من الهامك و وحيِك او بما انزلتَ من حججك و آياتِك او بما انزلتَ من
ت توحيدك او بما انزلتَ من انوار ظهوراتِك في مواقع نجوم عٰلماتِك و مقاماتك التي َمألتَ بها
آيا ِ
ارضك او بخصوص ما انزلتَ الي نبيك صلي ّللا عليه و آله من كتابك و وحيك و
اقطار سمواتِك و
ِ
ۤ
ْ
َ
َ
الهامك او من اوصيائه الذي شددتَ بهم از َره و قويْتَ بهم ظهره و اشركتَهُ ْم في ا ْمره او من خصوص
ما يتعلق بقضية يوم الغدير و المفهوم من المقام المتبادر الي اْلفهام ان قوله عليه السٰلم ربنا آمنا بما
انزلتَ يريد به العموم بداعي الخصوص يعني نقول كما قالت الحواريون و نريد به جميع ما انزل ّللا
علي رسوله محمد صلي ّللا عليه و آله بداعي خصوص ما انزل مما يتعلق بقضية يوم الغدير مما انزل
تعيين َمن عينَه ّللا تعالي لها من علي و اْلئمة من ذريته و النصِّ علي نصبهم لها و
في امر الوْلية و
ِ
ۤ
اخ ِذ البيعة لهم عن ّللا تعالي و عن رسوله صلي ّللا عليه و آله من جميع الخٰلئِق ْ
ممن حضر و َم ْن
ۤ
الخٰلئق الي يوم القيمة ،
لميحضر و من ولد و ممن لميولد من جميع
و قوله عليه السٰلم  :و اتبعنا الرسول
فيما دعا اليه و امر به من توحيد ّللا و معرفته و معرفة ما وصف به نفسه لنا و من اْليمان به و

ۤ
ۤ
بتصديقه فيما
باوصيائهم علي محمد و آله و عليهم السٰلم و باليوم ٰاْلخر و
بمٰلئكته و كتبه و رسله و
۪
ۤ
جاء به من احوال النشأتين و من الدين اْلسٰلم و اْليمان و غير ذلك من مرادات ّللاِ من عباده التي هي
آثار الوْلية و صفاتها و فروعها و من اْلمر بقبولها و من بيان حقيقتها و انها الدين و اَن ْل دينَ اْل بها
و بيان اَ ْهلها القُ َّوام بها و بيان وجوب طاعتهم و انهم معينون لتحمل الوْلية و تأدية احكامها الي الرعية
من ّللا سبحانه و انه يجْ متابعتهم و اْلخذ عنهم و التسليم لهم و انهم اولي بالخلق من اَ ْنفُ ِسهم و انه
ْليجوز
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ان يتقدمهم اح ٌد بعد رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و ْليتأخر عنهم متأخر و ان الٰلزم لهم ْلحق و
المتقدم لهم مارق و ال ُمتَأخر َع ْنهُ ْم زاهق و هو عهد منا اخذه ّللا سبحانه فاعطيناه العه َد من انفُ ِسنا بذلك
اَنا آمنا بما انزل َو اتَّبَعْنا الرسول في جميع ما امر و من جملة ذلك انه (ص) امرنا باتباعهم عليهم
آل الرسول في جميع
السٰلم في جميع ما امروا فيكون المعني آمنا بما انزلتَ و اتَّبعنا الرسول و َ
اوامرهم و نواهيهم و اراداتهم و هذا هو المراد من ٰاْلية و من المذكور في الزيارة و انما لميصرَّحْ به
في القرءان لئٰليسقطه ۤ
اعداؤهم و في الزيارة ليبين ان المراد به ما اريد في ٰاْلية من ارادة العموم و
خصوص احكام هذه اْلمة و خصوص احكام الوْلية و خصوص احكام ارادة اهلها المخصوصين
عليهم السٰلم ،
و قوله عليه السٰلم  :فاكتبنا مع الشاهدين ،
يراد منه انا نسألك بكرمك و نعمك الل َذيْن ابتدأتَنا بهما رحمة منك لنا من غير استحقاق لذلك اْل كرما ً و
اعداء ۤ
ْلعدائك و ۤ
ۤ
اولياء ۤ
ْلوليائك و ۤ
ۤ
اوليائك و
اوليائك و المعادين
جوداً منك حتي جعلتنا من الموالين
اتباعهم و ماكنا لنهتدي لهذا لوْل اَن هَديتنا و حببْتَ الينا اْليمان بك و بكتبك و ۤ
مٰلئكتك و رسلك و
اوصياء رسلك صلي ّللا علي محمد و آله و عليهم اجمعين و بما ۤ
ۤ
جاؤا به منك و اخبروا عنكَ خصوصا ً
ۤ
اوصياؤه صلي ّللا عليه و عليهم و القبول منهم و التسليم لهم و اْلئتمام بهم و الرضا بهم
نبينا محمد و
ۤ
ٰ
هتَ
نتَ
ائمة و سادة و قادة في الدنيا و اْلخرة و زي ذلك في قلوبنا و كر الينا اعداءهم و الميل اليهم و
ۤ
البراءة منهم و من اشياعهم و اتباعهم و من اعتقاداتهم و اعمالهم و اقوالهم و دينهم و سنتهم و جميع
فروعهم فضٰلً منك علينا و جعلتنا بما تفضلت به علينا و وف ْقتَنَا له من طاعتك في اتباع ۤ
اوليائِك و في
مجانبة ۤ
اعدائهم بقلوبنا و بما نستطيع
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ۤ
ْلوليائك و
بتفويقك با َ ْل ِسنَتِنا و اعمالِنا مؤمنين بما انزلتَ مصدقين لما قلتَ مسلمين ْلمرك و متبعين
ْلعدائهم و من تبعهم في معاداة ۤ
ۤ
ۤ
اوليائك و رضي بذلك من الجن و
ْلوليائهم و معادين
موالين لهم و
ۤ
ۤ
اْلنس نسألك بكرمك و نعمك و تفضلك علينا بذلك و باوليائك اْلبرار و بمواْلتهم و بالبراءة من
ۤ
ضا ِعفَ اللعن علي
اعدائهم و بك يا ّللا فليس يعدلكَ َشئ ان تُصلي علي محمد و آله الطاهرين و ان تُ َ
ۤ
اعدائهم و ظالميهم و من رضي بذلك اجمعين و ان تكتُبَنا مع الشاهدين لك بذلك بما ابتدأتهم به من
فضلك و اسبغتَ عليهم من نعمك و امددتَهم بتوفيقك و قويتهم علي طاعتك و رفعتَ عنهم ثقل العمل
بصائرهم غشاوات ۤ
بحقيقة ما هم اهله من عنايتك و فضلك حتي كشفتَ لهم عن ۤ
طبائعهم و صوارف
اعدائك في ۤ
اعدائهم و ۤ
لطخ ۤ
اوليائِك عليهم السٰلم بما تفضلتَ به عليهم و وفقتهم له من مراضيك فعاينوا
ۤ
ار ْيتَهُ ْم اياه لما سبق لهم من الهدي فشهدوا لك بما
حقائق ما اردتَ منهم و ند ْبتَهم اليه و اوقَ ْفتَهم عليه و َ
ابصروا و رأوا بتبصيرك و اِ ۤ
راءتِك من اركان اْليمان و شعبه و بتوفيقِك لهم للقيام بموجبه فاكتبنا

نقص ما يوصل الي ما وصلوا اليه
معهم بان توفقَنا لما وفقتَهم له و تعينَنا علي ما اعنتَهُ ْم عليه و تتمم لنا
َ
فان ذلك عليك سهل يسير و انت علي كل شئ قدير و معني هذه الكتابة بالعبارة الظاهرة التي يكون
معناها مشرعةً لكل ۤ
خائض هو ما ذكره السيد اْلواه السيد نعمتّللا رحمه ّللا فيما تقدم من كٰلمه في
بيان ذلك ،
و اما حقيقة هذه الكتابة فانها من المكتوم من اسرار العلوم التي ْلتُ ْسطَر في كتاب و ْلتذكر في جواب و
ُ
كتبت لك في هذا الشرح فانه من
ْلتسمع من خطاب اْل اذا كان من المعصوم صلوات ّللا عليه فان ما
كٰلمهم عليهم السٰلم و لكن ْليعرف ذلك اْل َمن علموه و سلكوا به تلك المسالك ْلن
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امثال هذه اْلمور ْلتذكر في السطور اْل تلويحا ً و رمزاً منهم عليهم السٰلم ْلرباب القلوب التي في
الصدور و قد قال جعفر بن محمد صلوات ّللا عليه ما كل ما يعلم يقال و ْل كل ما يقال حان وقته و ْل
كل ما حان وقته حضر اهله ه  ،اْل ان السائل مني لشرح هذه الزيارة الشريفة السيد حسين بن السيد
محمدقاسم الحسيني اْلشكوري الجيٰلني اصٰلً الرشتي مسكنا ً تغمده ّللا برحمته و اسكنه بحبوحة جنته
ۤ
الحقائق و اْلسرار و البواطن المستورة فاجبته بعد اْللتماس الشديد
التمس مني ان اكتْ في هذا الشرح
ُ
فكتبت فيه من اوله الي آخره علي نحو ما طلْ و لماترك اْل ما اعلم انه ْليجوز بيانه و ْل
الي ذلك
ۤ
كتابته و ْل اجابة السائل و كم من خبايَا في زوايا و بيان معني هذه الكتابة المذكورة علي الحقيقة من
تلك اْلسرار المكتومة حتي ان اهل العصمة عليهم السٰلم انما يذكرونها للخصيصين من شيعتهم تلويحا ً
و رمزاً قد البَسُوه ثوبا ً من القشر يستر لبه عن الجهال و الخصيصون من شيعتهم يعرفون لغتهم
ۤ
الخواص من شيعتهم فانهم ْليفهمون مراد ائمتهم عليهم السٰلم اْل المراد من القشر و
فيفهمونه و اما
هذه و امثالها كثيرة ْلتراها الناس و المعصوم عليه السٰلم يخبر عنها و القرءان ينطق بها فاين القلم و
اين اللوح و اين الجنة و اين النار التي قال لو تعل ُمن علم اليقين لترون الجحيم و اين اْلرواح و اين
الحوض و اين الصراط و اين الميزان و اين سدرة المنتهي و اين شجرة طوبي و اين البيت المعمور و
ۤ
السماء
ان الصادق عليه السٰلم اخبر انه صلي ّللا عليه و آله انما اسري به من هذه الي هذه و اشار الي
ۤ
السماء و قال بينهما حرم و ّللا تعالي اخبر انه اسري به من المسجد
يعني من المسجد الحرام الي
الحرام الي المسجد اْلقصي و قال صلي ّللا عليه و آله فقال لي يعني جبريل (ع) اتدري اين صليتَ
ُ
فقلت ْل فقال صليتَ بيت لخم و بيت لخم بناحية بيت المقدس
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ُ
ُ
فربطت البراق
ركبت فمضينا حتي انتهينا الي بيت المقدس
حيث ولد عيسي بن مريم عليه السٰلم ثم
ۤ
اْلنبياء تربط بها الحديث  ،و الصادق عليه السٰلم لما قيل له و المسجد اْلقصي فقال
بالحلقة التي كانت
ۤ
السماء اليه اسري رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و هو اعلم بما قال جده (ص) في قوله
ذاك في
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
ُ
فربطت البراق بالحلقة التي كانت اْلنبياء تربط بها و اْلنبياء ماربطت دوابهم في السماء و الصادق
عليه السٰلم اخبر انه انما اسري به صلي ّللا عليه و آله من المسجد الحرام الي المسجد اْلقصي و هو
ۤ
ۤ
السماء و لميمض الي بيت المقدس ْلنه عليه السٰلم لما قيل له ان
السماء فاين هذا المسجد الذي في
في
الناس يقولون انه بيت المقدس انكر عليهم ذلك فقال مسجد الكوفة افضل منه و هو صلي ّللا عليه و آله
ُ
مضيت الي بيت المقدس فانظر رحمك ّللا في كمال هذا اْلختٰلف و التنافي الذي هو في كمال
قال اني
ۤ
التوافق و اْلتحاد و بالجملة لو تتبعتَ ما ورد عنهم عليهم السٰلم و تأملتَ فيه ظهر لك ان عامة الناس
ْليعرفون شيئا ً من كٰلمهم علي الحقيقة و ْليعرفه اْل َمن هو كالكبريت اْلحمر و الغراب اْلعصم في

ُ
التزمت للسيد المرحوم ْل بد و ان اشير الي هذه الكتابة علي جهة
القلة و الندرة و انا جريا ً علي ما
ُ
تركت الترداد و التكرار لميفهم مرادي
اْلختصار ْلن بيانه يستلزم تطويٰلً كثيراً فان هذبت العبارة و
ُ
جريت علي عادتي من تكرير العبارة و
اح ٌد قط لغرابة هذا المعني و عدم اْلنس به لكل احد و ان
الترديد ْلجل التفهيم لزم التطويل الممل فانا اشير الي ذلك بالعبارة المعتادة المكررة ليكون اسهل في
ب في َرقِّ ۪ه
التذكرة  ،فاقول ان الكتابة في لغة اهل العصمة صلي ّللا عليهم عبارة عن اثبات المكتو ِ
ۤ
اظهاره في ذلك فكتابة َشبَ ِحك اظهاره في ال ِمرءاة بمقابلتك لها و كتابة خيالك عبارة عن
الٰلئق به و
ِ
نقش صورتك الخيالية في
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ۤ
خيال َمن تصورك في غيبتك عنه و َرق الشبح وجه المرءا ِة و وجه ۤ
اْلشياء
الماء و امثال ذلك من
الصقيلة عند مقابلتك لذلك الصقيل و َر ُّ
يال َمن تخيلكَ في غيبتك عند التفاته
ق صورتك الخيالية ِمرءاةُ خَ ِ
بمرءاة خياله الي مثالِك المنقوش في روح مكان رؤيته لك و زمانِها فان ذلك الرجل لما رءاك يوم
ت في المسجد تصلي اقام مثالك في ذلك المكان يوم السبت يصلي الي يوم القيمة فكلما التفتَ من
السب ِ
رءاك الي ذلك المكان المعين في ذلك الوقت المعين بخياله وجد مثالك يصلي في المسجد يوم السبت
ْليري ذلك المثال اح ٌد اْل َم ْن رءاك في المسجد يوم السبت و كل َمن رءاك هناك في ذلك الوقت ْليري
مثالك اْل في ذلك المكان في ذلك الوقت و ْليراه في ذلك العمل يعني انه يصليو العلةُ في ذلك ان ّللا
صفتِك و عملك و مدا ٍد من ذلك المكان و ذلك الوقت صورة مثالك فهو
سبحانه امر القلم فكتْ بمدا ٍد من ِ
ق الي يوم القيمة يعمل بذلك العمل الذي انت عملته و يرجع اليك ثمرته من خير و شر فاذا كان يوم
با ٍ
ۤ
المٰلئكة ذلك المثال كما تلبس الثوب هذا اذا كان خيراً او
بمكانه و وقته و اَ ْلبَ َس ْتك
القيمة حضرك مثالك
۪
شراً و لميتْ عنه توبة مقبولة و ان كان شراً و تاب منه توبة مقبولة ُم ِحيت تلك الصورة من المكان و
ۤ
المٰلئكة شيئا ً لكَ يأتونك به و لميكن له وجود في خيال َم ْن رءاك في الدنيا عامٰلً به لك
الوقت فٰلتجد
ْلن الخيال مرءاة و المرءاة ْلتنطبع فيها الصورة اْل مع مقابلة الشئ لتنتزع منها الصورة المنطبعة فاذا
لمتقابل شيئا ً لك لمينطبع فيها لك منه شئ ،
بقي هنا دقيقة يجْ التنبيه عليها و هي جواب سؤال يرد هنا و هو انه قد دلت اْلدلة النقلية و الوجدانية
و العقلية علي ان الت ۤائْ يُ َري مثاله يعصي و اِ ْن كانَ ۤتائبا ً فان السارق اذا تاب كل من رءاه يسرق اِذا
ْالتَفتَ الي
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تاب ،
مثالِه رءاه يسرق و ان َ
ُ
ْ في اللوح
و الجواب ان المثال في نفسه ْليضمحل من الوجود ْلنه مكتوب في اللوح المحفوظ و ما كتِ َ
ْ فيه محفوظ من المحو و انما المراد بقولنا انه
المحفوظ ْليضمحل ْلن معني كونه محفوظا ً اِ َّن ما ُكتِ َ
تاب ُم ِحيَ ْ
ت تلك الصورة الخ ان الصورة التي هي المثال كانت مقابلةً للسارق بوجهها معلقةً هي
اذا َ
بمشخصاتها من المكان و الوقت و غيرهما به ْلزمةً له فاذا التفَتَ من َرءٰ اه اليها َرءٰ اها مرتبطةً
ۤ
المٰلئكة بامر ّللاِ ثوبا ً من
ْرق اَيْنما كان و اذا تاب الب َس ْته
بالسارق حاضرةً معه عند َمن رءاه فهو بها يَس ِ
ۤ
رحمته يواري َسوْ َءتَهُ فيحول هذا الثوب بين الصورة و بين وجهها منه فتصرف
المٰلئكة بامر ّللا وجهَ
الصورة عن جهته المتجددة بالتوبة و تبقي في َمحلِّها من لوح الثري متوجهة بوجهها الي اصل مبدأها
التي تفرعت منه متعلقةً به ْلنها من سن ِخ ۪ه لحقت هذا الشخص باللطخ ثم خل َعها بتوبته التي هي من
حقيقته فلما خلعها و هي مثال و المثال صفة ْلتقوم بغير الموصوف لحقت باصلها و مبدئها التي هي

فرعه و من لطخه لعنه ّللا و انقطعت عٰلقتها بذلك الرجل و كان المؤمن بطيْ قلبه و طهارته اذا نظر
ش من اللباس المنهي عنه ْلنه ْليستر عورته كما قال الشاعر :
الي العاصي اَ ْن َك َرهُ و ا ْستَوْ َح َ
ۤ
الرياء يَ ُش ُّ
التح ْفتَ به فانكَ عاري
ف َع َّما تحْ تَهُ
ثوبُ
** * ** فاذا َ
بلباس التق َوي و لمير
ور العور ِة
س ۪به ْلنه يراه َم ْستُ َ
َو اِ َذا نظر اليه بعد التوبة النصوح مع علمه بها اَنِ َ
ِ
ً
توفيق ّللا و رضاه و ذلك المثال غير منسوب
ذلك المثال القبيح متوجِّ ها ً اليه بل يري بينهما حاجزا من
ِ
اليه ٰاْلن ْلنه ٰاْلن في عليين مع اْلبرار و حين باشر المعصية كان في نزوله بذلِكَ اللطخ الي سجين
مع الفجار فلما تاب و تبرأ من تلك الصورة بقيت في سجين
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يتوب فخلع اللطخ
متوجهةً الي موصوفها من الفجار بواسطة لطخه الذي هو سببُهَا في الرجل قبل ان
َ
بالتوبة فلحقت اللطخ ْلنها متعلقة به و هو متعلق باْلصل فاذا كان يوم القيمة محيت من ذلك المكان و
ت الي ذي اللطخ الذي كان منه و هذا معني
الوقت المنسوبين اليه فتراها هي و الوقت و المكان منسوبا ٍ
قولنا محيت الخ  ،و معني ما روي انه اذا تاب ستر ّللا عليه ففي الكافي بسنده الي ابنوهْ قال سمعت
اباعبدّللا عليه السٰلم يقول اذا تاب العبد توبة نصوحا ً احبه ّللا تعالي ف َستَر عليه في الدنيا و ٰاْلخرة
ُ
فقلت و كيف يستر ّللا عليه قال يُنسي مل َكيْه ما كتبا عليه من الذنوب ثم يوحي ّللاُ الي جوارحه اك ۪تمي
عليك من الذنوب و يلقي ّللا تعالي حين
يوحي الي بقاع اْلرض اكتمي عليه ما كان يعمل
عليه ذنوبَهُ و ۪
ِ
ُ
سمعت اباعبدّللا عليه السٰلم يقول
يلقاه و ليس شئ يشهد عليه من الذنوب و فيه بسنده الي ابنوهْ قال
اذا تاب العبد توبةً نصوحا ً احبَّهُ ّللاُ تعالي فستر عليه فقلت و كيف يستر عليه قال ينسي ملكيه ما كانا
جوارح ۪ه و الي بقاع اْلرض اَ ِن اكتمي عليه ذنوبَهُ فيلقي ّللا تعالي حين
يكتبان عليه و يوحي ّللا الي
ِ
ب ه  ،فقد ظهر لك بما ذكرنا و بما قدمنا سابقا ً ان الخيال انما
بشئ من الذنو ِ
يلقاه و ليس شئ يشهد عليه ٍ
الشخص
مثال
تحصل فيه الصور باْلنطباع ْلنه ِمرْ ءٰ اةٌ فاذا قابَل الشاخص انطبعت فيه صورته و ان
َ
ِ
ُص ۪لي في المسجد ْلتنطبع صورته في خيالك حتي تلتفِتَ الي مكان الرؤية و وقتها فَا ِ َذا
الذي رأيتَهُ ي َ
ْال َّ
تفت اليه في ذلك المكان في ذلك الوقت رأيته فيهما و انطبعت صورته في خيالك في الوقت الذي
َّ
التفت اليه في
رأيتَ شخصه اي موصوفه فيه يعمل ذلك العمل كما في المثال المذكور اوْلً فانك كلما
ت رأيته يصلي في المسجد يوم السبت و لو بعد خمسين سنة فَانكَ تَراهُ في
وق ٍ
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مان ِْل َّن الزمان
المكان في الوقت اْلَ َّول ِْلَ َّن و ْقتَ رؤية المثال اذا التفتَ اليه خيالك في الدهر ْل في الز ِ
حال بل كلما ُوج َد ج ُْز ٌء مضي ما قبله فٰليَجْ ت ِم َعان و ُم َر ۪ادي با َ َّن اْلَ َّول
َسيَّا ٌل ْليَجْ تَ ِم ُع
جزءان منه في ٍ
ِ
َّ
َ
هر َْل انه يفني بل هو في اللوْ ح الحفيظ و ان ذلك
يمضي انه يخرج من رتبة ظرفية
اْلجسام الي ال َّد ِ
ٰ
ٌ
َّ
َ
المثال كتبَهُ القلم في ذلك الكتاب باذن ّللاِ َو ا ْم ِر ۪ه و هذه َدفة من اللوح المحفوظ هذا كله في ادرا ِكك ِمثاله
غاب عنك و اَما اذا كان حاضراً بين يديك فان القلم بامر ّللاِ تعالي كتبَهُ في هذا المكان بمدا ٍد من
اذا
َ
َّ
كون جسمه فيه و من هيئاته حينئ ٍذ في ذلك الوقت فهو حينئ ٍذ مكتوبٌ في َدف ٍة من اللوح المحفوظ و اليه
اْلشارة بقوله تعالي جواب قول منكري البعث ائذا كنا تُرابا ً ذلك رجع بعيدقال قد علمنا ما تنقص
اْلرض منهم و عندنا كتابٌ حفيظ و هذا الذي اشار اليه الصادق عليه السٰلم في قوله تبقي طينته التي
ق منها في قبره مستديرةً ه  ،و ذلك ْلن صورةَ جسده التي كان بها في الدنيا تذهْ من جسده في
ُخلِ َ
قبره و تلحق بعالم اْلشباح و تبقي مادته اْلصلية التي خلق منها في قبره مستديرة يعني ان الكتاب
الحفيظ ْلتخرج منه بل هو حافظ لها الي ان تُ َعاد منها كما خلق منها اول مرة و معني مستديرة انها

ص َّح ترتيبا ً ْلحتمال انه قد
مترتبة في اصل رسم الكتاب الحفيظ كترتبها في الوجود الكوني بل قد تكون اَ َ
ْض
يختلف في الوجود بسبْ غلبة بعض القوي علي بعض فيحصل لبعضها من
بعض او من لوازم بَع ٍ
ٍ
بعض و لوازمه او بلواحقه و
قس ٌر يمنَعُها عن كمال الترتيْ لوجود تٰلزم بعضها ببعض او بلواحق
ٍ
المقارنات و التٰلزم الف ْتهَا الطبيعة علي مقتضياتها و دَواعيها و تقاربها و تَ َشابُ ِههَا و
ت
َ
لوازمه فاذا زال ِ
ۤ
تَنَا ُسبِها و الطبيعة ْليجري عليها الغلط فتكون مستديرةً ْلن اْلستدارة اكمل الهيئات لتساوي ابعاد اجزاء
مركزها فاذا فهمتَ هذا عرفتَ
محيطها و سطحها الي
ِ
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ان الموجود بين هاتين الدفتين هو المكتوب بالقلم بامر ّللا تعالي دفة الذوات و دفة الصفات و كل شئ
يكتْ بمداد منه ْلنه ۤ
مادته و الشئ يكتَُْ بمادته كالسرير فان النجار باذن ّللا تعالي كتبه بمادته و
صورته اي بمداد من الخشْ و مداد من الهيئة ۤ
الخاصة به فافهم هذه العبارات المكررة المرددة للتفهيم
و معني قوله عليه السٰلم فاكتبنا مع الشاهدين يعني انه يسأله ان يكتبه بهذا المداد في هذه الدفة التي
كتْ فيها الشاهدين له بالحق بمدا ٍد من ذواتهم و اعمالهم و اعتقاداتهم و اقوالهم فاذا عرفتَ هذه الكتابة
كما بي ُ
كتْ في اللوح ما كان و ما يكون الي يوم القيمة و عرفتَ معني ان
نت لك عرفت معني ان القلم َ
ماخلقت خلقا ً
ُ
بل فقال له و عزتي و جٰللي
ّللا تعالي لما خلق العقل قال له ادبِر فا ْدبَر ثم قال لَه اقبل فا َ ْق َ
راشداً موفقا ً و قد قال الشاعر و نعم ما قال :
ي من َ
ك الحديث  ،فافهم ِ
هو احْ الَ َّ
** * ** و لمي ْ
ُط ِربْ فٰليَلُ ِم ال ُمغَني
ْ
و َمن
حض َر السما َع بغير قل ٍ
َ
و قوله عليه السٰلم  :ربنا ْلتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا
ۤ
اي ْلتمل قلوبنا عن الهداية التي دللتنا عليها من دينك الذي ارتضيته و في التهذيْ في الدعاء بعد صلوة
امرك و امرتَنا اَ ْن نكون َمع الصادقين فقلتَ
الغدير عن الصادق عليه السٰلم ربنا انك امرتنا بطاعة وْلة ِ
اَطيعوا ّللاَ َو اَطيعوا الرسول و اولي اْلمر منكم و قلتَ اتقوا ّللاَ و كونوا مع الصادقين فسمعنا و اطعنا
ۤ
ربنا فثَبِّ ْ
ْلوليائِك و ْلتزغ قلوبَنا بعد اذ هَ َديْتنا و هْ لنا من لدنك
ت اقدا َمنا و توفَّنا ُم ْسلِمين مصدقين
ۤ
رحمة انك انت الوهاب و هذا يشعر بان الدعاء بعدم ازاغة القلوب انما هو عن وْليتهم و هو كذلك ان
اريد بالوْلية امرهم الذي اقامهم ّللا تعالي له و فيه و به و اقام به جميع خلقه بواسطتهم عليهم السٰلم و
اما اذا اريد بالوْلية خصوص المحبة فان اريد بالمحبة الكلية
صفحه 2١٦
فكذلك ْلنها في الحقيقة جميع ما امر ّللا به و نهي عنه و احْ و كره و ما بين ذلك و ان اريد بها
ۤ
البراءة من ۤ
المعني الخاص الذي هو خصوص ميل القلْ اليهم و توليهم و ۤ
فالدعاء بعدم ازاغة
اعدائهم
القلوب اعم ْلن اْلعمال و اْلتباع لهم و الصدق مع ّللا في كل المواطن ْليدخل فيها اْل علي اْلرادة
ۤ
الدعاء انما هو بالثبات علي كل حق ِهللِ و لهم و قد تقدم مراراً ان الوْلية هي وْلية ّللا و
اْلولي و
المراد بها اْلمر الكلي العام الشامل لكل ما امر ّللا تعالي ْلنه سبحانه هو الولي علي جميع خلقه فتأمل
احَّْ منها و ان ۤ
ۤ
الخٰلئق نهر
انهار افاضها علي
الفائض منها اربعة
ما هذه الوْلية لتعلم اَ َّن كل ما اَ َم َر و َ
ٍ
الخلق و نهر الرزق و نهر الممات و نهر الحيوة و ما يُناط بكل واح ٍد منها و منها هداية النجدين توفيقا ً
لهم و منها تعليمهم كيفية القبول لما اراد منهم القبول لشئ من تلك اْلربعة و ما يُناط بكل واح ٍد منها و
اعطائهم ۤ
ۤ
شرائط اْلستطاعة لما اراد منهم من صحة الخلقة و تخلية السرب و المهلة في الوقت و الزاد
و الراحلة و السبْ المهيج للفاعل علي فعله كما قال الصادق عليه السٰلم و ذكر في حقيقته داعي
الطاعة ليبعثه علي فعلها تحننا ً منه و فضٰلً و الزمه بمقتضي نف ِس ۪ه و انيته داعي المعصية ليتمكن من

ق له من حقيقتِ ۪ه منه تعالي عقٰلً منيراً يدعوه الي
فعلِها اختباراً له و عدْلً ْلنه ْليحْ الطاعة باكرا ٍه فخل َ
ملك مسد ٍد يؤيده و يعصمه مما ْليحْ ّللا سبحانه و جعل له من
طاعة ّللا تعالي و ايده
بروح منه ٍ
ٍ
ٰ
ً
ۤ
بالسوء و داعية الي معصية ّللا تعالي و اثبت لها التسلط علي استخدام اْللة
حقيقته من نفسه نفسا ً امارة
التي خلقها للعقل ْلجل الطاعة في ما تحُّْ من معصية ّللا و قيض لها شيطانا ً جعله لها قرينا ً يعينها
صدِّه عما يريد من طاعة ّللا سبحانه فاذا اجاب المرء داعي عقله قام الملك و
علي مقاومة العقل و َ
جنوده في جها ِد شيطان النفس و جنوده حتي يهزمه و يقتل جنوده
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و تذل النفس و تنقاد مع العقل الي طاعة ّللا تعالي كارهةً و هكذا حتي تكونَ ملهمةً فان عمل المرء
ك ۤ
بمقتضي داعي النفس قويَ ْ
ت علي المعصية و اسعدها الشيطان و تنحي المل ُ
الخاصُّ بتلك الجهة و
خري كانت الملهمة لَوا َمةً و هكذا ثم تكون مطمئنة فتكون اختا ً
ان عمل بمقتضي داعي العقل مرة بعد اُ َ
ٰ
للعقل طالبةً لما يطلْ العقل من الطاعة و هي الكلْ المعلم الذي علمه العقل مما علمه ّللاُ فيصطاد بها
ت
قُوْ تَهُ اي قُوْ تَ مركبه فان العقل انما يدعو الي طلْ الحٰلل و اْلكل الحٰلل و النكاح الحٰلل لِقُو ِ
مركبه الذي يستعمله للركوب و حمل اْلثقال فان البدن ْليستغني العقل عن اصٰلحه ليَستعمله في سيره
الي ربه و ْليمكنه اْل بالنفس المطمئنة و تحمل اثقالكم الي بل ٍد لمتكونوا بالغيه اْل بشق اْلنفس ،
و الحاصل هذه تلويحات و بيانها من العقل و النقل طويل و المراد بيان معني السؤال بعدم ازاغة القلْ
و هو انه اذا حصل العقل الشرعي و هو العقل المكتسْ من الطاعات و اْلعمال الصالحات علي ما
امروا به سادات البريات صلي ّللا علي محمد و آله الطاهرين استقام علي الوْلية و فروعها مما امر
ّللا به و دل عليه من صحيح اْلعتقادات و خالص اْلعمال الصالحات و اذا استقام علي الطريقة عرفه
ۤ
اوصياءه صلي ّللا عليه و آله و وفقه لطاعته و عصمه عن معصيته فيطلعه ّللا
ّللا نفسه و عرفه نبيه و
ۤ
ب من ابواب غيوبه فرأي رأي العين ان كل ما سوي ّللا فهو قائم بفعل
تعالي بحقيقة ما هو اهله علي با ٍ
ّللا سبحانه قيام صدور اقامه و اقام كونه و عينه بما يُ ِمده به من امدا ِد ۪ه المتجدد تجدداً سيَّاْلً فيري عيانا ً
انه انما هو هو بذلك المدد الحادث المتجدد و ذلك المدد الحادث انما هو شئ بفعل ّللاِ ْل من شئ فهو من
جهة الفعل ۤدائم الفيض و من جهة القابل انما يتحقق بدَوام القبول جاريا ً من جهته
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كجريان المدد من جهة فعل ّللا تعالي و هو شئ اشترك فيه جميع الخلق فالراسخون في العلم العالمون
بتأويل القرءان عن ّللا تعالي حين قالوا آمنا به بمحكمه و متشابهه و انه كله من المحكم و المتشابه من
عند ربنا و بذلك ذكروا ّللا سبحانه و تذكروا بما آتيهم من الحكمة علموا بان هذا اْليمان الذي اعترفوا
به و انه دين ّللا سبحانه صفة و الموصوف ْل قوام له اْل بمدد ّللا و ْلينتفعون بذلك المدد اْل بقبوله و
شئ انه من ّللا و بيده و حين اجراه عليهم لميخله من يده اذ لو
ْل قبول له اعظم من مشاهدتهم في كل ٍ
خٰله من يده لميكن شيئا ً اذ ْل شئ اْل باهللِ و اعلمهم ان حفظ المدد عليهم انما هو باعترافهم انه من ّللا و
باهلل و بالسؤال من ّللا بقلوبهم و باقوالهم و باعمالهم و الصفة مع مشاركتها للموصوف في الحاجة الي
بجع ِْل ّللا سبحانه فهي في الظاهر اولي من الموصوف بالحاجة
ّللا تعالي محتاجة الي الموصوف و ذلك َ
و لما كان باب اْليمان من ّللا سبحانه اليهم في المدد و منهم الي ّللا عز و جل في القبول هي القلوب
ْلنها سبْ طلْ اْليمان و الهداية و الثبات عليهما و سبْ الميل عن اْليمان و الهداية الي الكفر و
الضٰللة سألوا ّللا تعالي ان يُثَبتَ قلوبَهُ ْم علي اْليمان و الهداية و ان ْليزيغَها و يميلها الي الباطل و
الكفر بعد الهداية الي اْليمان لعلمهم بان القلوب تزيغ عما كانت عليه من اْليمان فان قلتَ اذا هديهم

بقوم َحتي يُغَيروا ما
لٰليمان فكيف يميلهم قبل ان يميلوا و قد قال تعالي ان ّللا ْليغير ما ٍ
نفسهم ُ ،
قلت ان القلوب انما لمتغير ما دام ّللا سبحانه حافظا ً لَها عن التغير و لميكن يحفظها اْل بقبولها
با َ ِ
ۤ
ق من العباد و
لحفظه و ْل قبول لها لحفظه اْل باْلعتراف له بان ذلك من فضله اْلبتدائي بغير استحقا ٍ
بالسؤال من كرمه و فضله الثبات كما فعل الراسخون في العلم فانهم في استحقاق الثبات بحقيقة ما هم
اهله اولي و لكن
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لعلمهم باهللِ سبحانه سألوه ْلنهم يعلمون ان ذلك عنده و ْلينال ما عنده اْل بطاعته و سؤاله و التضرع
اليه فان قلتَ اذا كان الفيض ۤدائم الظهور و المؤمن ۤدائم الطاعة و الطاعة هي القبول لذلك المدد و لذلك
الثبات علي اْليمان ْلنه بالمدد فقد تمت العلة من جهة الفاعل و من جهة القابل و اذا وجدت العلة التامة
امتنع تخلف المعلول ُ
قلت اذا تمت علة القبول من قبل العبد لميلزم من ذلك تمام العلة من قبل الرب ْلن
المدد ليس وجوده علة ۤتامة و ْل القبول ْلن العلل اربع العلة الفاعلية و العلة المادية و هي هنا المدد
المشار اليه و العلة الصورية و هي القبول و العلة ۤ
الغائية و هي نفع ال ِعباد و انتفاعهم اي نفع بعضهم
بعضا ً و اما العلة الفاعلية فهي فعله تعالي و فعله مشيته و ارادته فاذا لميشأ و لميرد كيف ينفع القبول
ْلن القبول حينئ ٍذ ْل لشئ فليس بقبول و ايضا ً مرادنا بقولنا ان العلة الفاعلية فعله نريد به فعله في
المراتْ السبع فعل الكون بالمشية و فعٰللعين باْلرادة و فعل الحدود و الهندسة بالقدر و فعل التمام
ۤ
بالقضاء و فعل اْلذن بالرخصة في جميع مراتْ الظهور فان الشئ اذا تمت اسبابه توقف علي سبْ
الرخصة فاذا اذن ّللا سبحانه له في الظهور ظهر و فعل اْلجل بمعني انه ْليظهر اْل في الوقت المقدر
لظهوره و ْليفني اْل في الوقت المقدر ۤ
لفنائه و فعل الكتاب بان يكتبه في اْللواح بجميع اسبابه و
ۤ
در و
هو قول الصادق عليه السٰلم ْليكون شئ في اْلرض و ْل في السماء اْل بسبعة بمشي ٍة و اراد ٍة و ق ٍ
ۤ
اجل و كتاب فمن زعم انه يقدر علي نقص واحدة فقد كفر ه  ،و في رواية علي نقض
اذن و ٍ
قضا ٍء و ٍ
بالضاد المعجمة و في رواية فقد اشرك و العلة فيما قلنا من ان العلة الفاعلية لمتتم ان الحادث اذا
شاء اعطي و ان ۤ
استوجْ شيئا ً فذلك الشئ عند ّللاِ تعالي و له و ملكه و هو بالخيار ان ۤ
شاء منع اذ
ْليجْ عليه شئ و ْليحكم
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عليه و ان كان سبحانه اجري عادته انه ْليمنع الخير و يعطي من سأله و من ْليسأله تفضٰلً منه و
ۤ
كرما ً و اذا سمعتَ
العلماء يقولون يجْ علي ّللا سبحانه اللطف بعباده فيراد منه انه يجْ عليه في
الحكمة ْل وجوب تسل ٍط ْلنه تعالي يحكم و ْليحكم عليه قال ّللا تعالي و لئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا
اليك مع انه تعالي ْليفعل ذلك بنبيه صلي ّللا عليه و آله ابداً و لكنه علي كل شئ قدير اْل انه اجري
عادته علي اْلحسان و الجميل فٰليفعل اْل ما هو الصٰلح بعباده و ما هو اْل لطف بهم و في الحديث في
التوحيد قال الرضا عليه السٰلم في الرد علي سليمن المروزي في قوله ان ارادة ّللاِ علمه قال عليه
السٰلم و ما الدليل علي ان ارادته علمه و قد يعلم ما ْليريده ابداً و ذلك قوله عز و جل و لئن ِشئنا
لنذهبن بالذي اوْ َحيْنا اليك فهو يعلم كيف يذهْ به و هو ْليذهْ ۪به ابداً فقوله عليه السٰلم فهو يعلم كيف
ٌ
يقال َو لَئِ ْن ِشئنا لَنذهبَ َّن
يذهْ به يشير به انه قادر عليه ْلنه
اجبا ً عليه لَمٰ اجازَ اَ ْن َ
ممكن له و لَوْ كانَ َو ِ
ً
بٰلزم
بالَّذي اَوْ َحيْنا اليكَ ْلن قوله هذا معناه انا انما ابقينا ما اوحينا اليك عندك تفضٰل منا عليك و ليس
ٍ
ۤ
اْليفاء بعهده و
علينا و لو شئنا لذهَبْنا به و هذا صريح بانه مايجْ عليه و انما اوجبه علي نفسه من
ك بالعذاب و لني ُْخلِفَ ّللاُ وعده ،
اتمام وعده قال تعالي و يستعجلون َ

ۤ
الجزائري في الكٰلم الذي نقله عن بعض المفسرين كما تقدم و هو  :و
و ما ذكره السيد نعمتّللا
ممتنع اَ ْن يدع َوهُ علي سبيل
ْليقتضي ذلك انه تعالي ُسئِل عَما لوْ َْل المسئَلة لجازَ اَ ْن يفعلَهُ ْلنَّهُ غير
ٍ
ً
اْلنقطاع اليه الخ  ،يدل بان الراسخين لميدعوا ّللا سبحانه بان ْلتزيغ قلوبهم خوفا من انها يجوز عليها
و يمكن وقوع الزيغ من قلوبهم ْلنهم معصومون آ ِمنون من زيغ قلوبهم و ميلِها عن الحق و انما دعوه
انقطاعا ً اليه بمعني ان كل شئ فانما ثباتُه به
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و تبرءاً من الحول و القوة و المعروف من القرءان و من احاديث اهل العصمة عليهم السٰلم و من
الدليل العقلي الذي هو التوحيد الحق ان الراسخين انما دعوه خوفا ً من زيغ قلوبهم و ان القلوب تزيغ اْل
بالدعاء و اْلنقطاع اليه و التضرع عنده كما في ۤ
ۤ
دعاء الوتر و ْلينجي
ان يثبتها ّللاُ تعالي و ْليُثبتها اْل
منك اْل التضرع اليكَ و ان ما يدعونه لو كانَ موجوداً لكان في حق سيد المرسلين محمد صلي ّللا عليه
و آله بالطريق اْلَولي و قد اخبر عن نفسه كما في خطبته يوم الغدير بانه يفعل ذلكَ خوفا ً حقيقيا ً ْل
اح ٌد و ْ
ان
مجرد
ي منه قارعةٌ ْليدف ُعهَا عني َ
انقطاع فقال صلي ّللا عليه و آله خوفا ً اَْلاف َع َل فت ِح َّل علَ َّ
ٍ
ُ
عظمت حيلتُهُ ْلنه ّللا الذي ْليُؤ َم ُن مكرهُ و ْلي ُ
عصيت
ُخاف َجو ُرهُ و قال صلي ّللا عليه و آله و لو
لهوي ُ
ْت و في الكتاب العزيز عباد مكرمون الي قوله تعالي و هم من خشيته مشفقون و من يقل منهم اني
َ
ُ
ونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين  ،و في الكافي عن الصادق عليه السٰلم ما معناه
د
من
ٰاله
۪
ان النبي الياس سجد و تضرع الي ّللا تعالي فاوحي ّللا اليه ارفع رأسك فاني ْلاُعَذبُك فقال يا رب ان
ُ
الست عبدك فقال ّللا تعالي اني اذا وعدت ْلاُخلِ ُ
ف الميعاد ه  ،نقلته بالمعني
قلتَ ْلاُ َع ِّذبُك ثم عذ ْبتَني
الذي حضرني و الحاصل ان خوف محمد صلي ّللا عليه و آله اشد من خوف جميع الخَ لق و من دونه
ۤ
ۤ
المٰلئكة و المؤمنون و لو كان خوفهم
اْلنبياء و المرسلُونَ و هكذا
اهل بيته عليهم السٰلم و ِم ْن دونهم
ۤ
لٰلنقطاع لميكن خوفا ً بل هو انس باهلل تعالي و لو كان كذلك كانت دموعه في بكائه من خشية ّللا باردةً
و اْلمر علي العكس بل كما قال تعالي يخافون ربهم من فوقهم و يفعلون ما يؤمرون و لقد كانوا احق
بالخوف من مقام ربهم من جميع الخلق و ليس اْل للخوف من مكره تعالي كما قال صلي ّللا عليه و آله
ْلنه
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ٌ
خوف حقيقي و
ّللا الذي ْليُؤ َم ُن مكرهُ و اذا تتبعتَ اخبارهم و ادعيتهم ظهر لك ان خوفهم عليهم السٰلم
انهم مستجابوا الدعوة و وعدهم ّللا النجاة من عذابه و ۤدائما ً يتضرعون اليه و يعلمون انه ْلينجيهم من
ۤ
ان و انه تعالي لو ۤقاصهم لميكن لهم ما يستحقون به ادني شئ من
مكره شئ اْل فضله و رحمته اْلبتدائي ِ
رحمته و فضله تدبر كٰلم سيدالعابدين عليه السٰلم في ۤ
دعائه في سجود الشكر بعد الثماني من صلوة
الليل و قد ذكرناه في ما تقدم و هو الهي َو عزتِك و جٰللك لو انني من ُذ بدعتَ فطرتي من اول الدهر
ۤ
الخٰلئق و شكرهم اجمعين الي آخر
عبدتُكَ دوام خلود ربُوبيتِك بكل شعرة في كل طرف ِة عي ٍن بحمد
الدعاء يظهر لك انهم ۤ
ۤ
ق و انهم دعوه من الفضل و
خائفون وجلون ْلنهم ْل
َ
عمل لهم يقربهم عن استحقا ٍ
التكرم و الرحمة و اذا كان هذا حالهم انه لو عاقبهم بكل عقوب ٍة مع ما هم عليه لكان ذلك بعدله تعالي
الدعاء المذكور و ليس هذا فعلوه لٰلنقطاع ۤ
ۤ
خاصةً او
قليٰلً في كثير ما يستوجبون من عقوبته كما في
لتعليم الرعية ْلنه لو كان كذلك لكان اِ َّما ْلنهم اربابٌ غير محتاجين الي رب تعالي ّللا عن ذلك علواً
كبيراً و اما ْلن لهم عليه ۤ
جزا ًء يستحقونه من اعمالهم بدون فضله فحينئ ٍذ لو قال ۤقائلهم ْلاريد فضلَك و
رحمتك و انما اُ ِري ُد حقي الذي عملتُه من نفسي و ْل شك في ان َمن قال ذلك فهو كمن قال اني ٰالهٌ من

ُدونه ْلنه ادعي ان اعماله الصالحة ليست من نعم ّللا بل هي منه و ْل شك في كون هذا شركا ً باهلل
تعالي و اِن وجد و علم انها كلها من ّللا تعالي فٰل استحقاق له في شئ فٰل نجاةَ له اْل بسؤاله و التضرع
اليه و كلها نعمه تعالي و انما رضي من عبده باْلعتراف بالتقصير و ان ما َوفقه لَهُ من اْلعمال فهو
مما يجْ عليه شكرها ْلنها نعم متجددة من كرمه تعالي فاين اْلستحقاق للثبات علي اْليمان و حفظ
القلْ عن الميل عن الهداية الي الضٰللة
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و كل ذلك نعمه تعالي و قال علي عليه السٰلم في خطبته يوم عيد اْلضحي كما رواه الشيخ (ره) في
ار ُمتَبَتِّلِي
الح َمام ( اْلنام خ ) و َجأرْ تم جُؤَ َ
المصباح فوّللاِ لو َحنَنتُ ْم حنينَ الوالِه المعجال و دعوتم ُدعاء َ
غفران سيئ ٍة
لتماس القربة اليه في ارتفاع دَرج ٍة و
َ
الرهبان و خرجتم الي ّللا من اْلموال و اْلوْلد اِ
ِ
ِ
احص ْتها كتَبَتُه و حفِظ ْتها ر ُسلُه لكان قليٰلً فيما ترجون من ثوابه و تخشون من عقابه و تاهللِ لو انماثت
قلوبكم انمياثا ً و سالت من رهبة ّللا عيونكم دَما ً ثم ُع ِّمرتم عمر الدنيا علي افضل اجتها ٍد و َع َم ٍل ماجزت
اعمالكم حق نعمة ّللا عليكم و ْلاستحققتم الجنة بسوي رحمة ّللا و منه عليكم ه  ،فتأمل قوله عليه
عمل ما قابلَت
السٰلم انكم لو قمتم بهذه اْلعمال التي اشار اليها مدة عمر الدنيا علي افضل اجتهاد و
ٍ
ف و ْلسيما
حق نعمة ّللا عليكم الخ  ،مع ان هذه التي اشار اليها عليه السٰلم ْليمكن وقوعها من مكل ٍ
ۤ
الدعاء المشار اليه سابقا ً فان فيه و لو انني يا الهي
اْلعمال التي اشار اليها زينالعابدين عليه السٰلم في
ُ
كربت معادن حديد الدنيا بانيابي و َح ُ
ُ
بكيت من خشيتك مثل بحور السموات
باشفار عَيني و
رثت ارضها
ِ
صديداً لكان ذلك قليٰلً في كثير ما يجْ من حقِك َعلَي الخ  ،فان هذا ْليمكن وقوعه من
و اْلرض دَما ً و ۪
فعلت هذا ُ
ُ
بتني
المكلف و مع هذا بين عليه السٰلم اني لو
كنت مقصِّ را في واجْ حقك علي و لو عذ ۪
ۤ
ۤ
الخٰلئق كلهم بعدلِك ان
الخٰلئق علي التقصير الذي كان مني لكان تعذيبك اياي بعذاب
بانواع عذاب
لمتتجاوز عني قليٰلً في كثير ما استوجْ من عقوبتك علي تقصيري في حقك مع تلك العبادة فاذا تدبرتَ
ۤ
الخٰلئق من ان يزي َغ
ما ذكرنا لك و اشرنا اليه ظهر لكَ ان الراسخين في العلم اشد خوفا ً من جميع
ۤ
قلوبهم عن الهدي بعد اذ هديهم و ان كان مما انعم عليهم ان تفضل عليهم بالرجاء فيه و حسن الظن
بقدر ما البسهم من
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الخوف فان المؤمن ْليستقيم ايمانه حتي يعتدل خوفه و ۤ
رجاؤه ْلنهما جناحان له يطير بهما الي ّللا
تعالي و ْليطير ۤ
تعتدل جناحاهُ فافهم ،
الطائر حتي
َ
و اما قول السيد رحمه ّللا ان سؤالهم انقطاع اليه تعالي فهو من الحق ايضا ً و نقول به و نقول ايضا ً ان
اْلنقطاع من الخوف و ْليلزم مما ذكرنا ان تكون اعمالهم غير خالصة لوجهه تعالي ْلنها راجعةٌ الي
حظوظ النفس و المشهور عند المتقدمين بطٰلن العمل بذلك ْلنا نقول ان ما اشرنا اليه هو حقيقة
اْلخٰلص ْلن اْلخٰلص ايقاع العمل لمحض التقرب اليه ۤ
خاصة و ْل شك انهم انما سألوه ان يثبت
قلوبهم علي ما يقربهم اليه و ْلي ُ۪ميلَها الي ما يبع ُدهم منه و من هنا نشأ الخوف الشديد لهم لعلمهم بذلك
حتي كان اميرالمؤمنين صلوات ّللا عليه لما قرأ بعد ركعتي اْلفتتاح قبل صلوة الليل الهي كم من ُموبق ٍة
َحلمتَ عن مقابلتها بنقمتِك و كم من جريرة تكرمتَ عن كشفها بكرمك الدعاء  ،خر مغشيا ً عليه و
ابوالدرداء انه عليه السٰلم قضي نحبه فرشوا عليه ۤ
ۤ
الماء حتي افاق و اخبروا اباالدر ۤداء ان هذه
اخبرهم
ً
ً
عادته عليه السٰلم مع انه عليه السٰلم اخبر انه ماعبد ّللا خوفا من ناره و ْل طمعا في جنته و لكن رءاه
اهٰلً للعبادة فعبده فما هذا الخوف الشديد اْل ْلنه يعمل للتقريْ و يخاف التبعيد كيف ْليكون كذلك و ّللا

تعالي انزل في كتابه علي رسوله صلي ّللا عليه و آله افا َ ِمنُوا مكر ّللا فٰليأمن مكر ّللاِ اْل القوم
الخاسرون فافهم وفقك ۤ
لحقائق اْلمور و صحيح اْلعتقادات ،
و قوله عليه السٰلم  :و هْ لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب
ۤ
يُشير به الي ان الثبات علي الهداية انما هو برحم ٍة منك تَهَبُهَا َمن تشا ُء و قوله و هْ لنا نبه بذكر الهبة
ۤ
ق فان اْلستحقاق ليس هبة و انما هو طلْ حق و قوله من لدنك و
علي الفضل اْلبتدائي ْل عن استحقا ٍ
لميقل من عندك
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اشار به الي انها ۤ
ابتدائية ْلن لدن و ان كان بمعني عند اْل انها اخص من عند ْلحتمال كون عند بمعني
في ملكك و هو صادق علي القريْ منه و البعيد و المحبوب و المبغوض و لدن لما كانت تفيد القرب
اختص استعمالها في القريْ و المحبوب اماتسمعهم يقولون لمن له علم غير مكتسْ من غيره يقولون
علمه لدني و ْليقولون عن ِدي و لو كان الثبات علي ما وفق من اْليمان ليس نعمة جديدة و رحمة ۤ
ابتدائية
لماقال من لدنك ْلن معنَي ِم ْن لدنك انه جدي ُد الحدوث لميجعله لهم قبل السؤال و لميستحقوه بالسؤال و
لهذا ذكر انك انت الوهاب اي المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها ْلن السؤال و ان كان من افضل القَوابل اْل
مقتض لٰلجابة لذاته و لو كان مقتضيا ً لٰلجابة لماكانت اْلجابة رحمة و لما كانت اْلجابة
انه غير
ٍ
رحمة دلت علي ان مقتضي اْلجابة انما هو الجود و الكرم الذي نبه عليه بقوله انكَ اَ ْنتَ الوهاب نعم
ضيا ً باْلجابة ْل
السؤال شرط لوجود العطية اذا اجر ٰيها المتفضِّ ل عَلي مقتضي اْلسباب فكان السؤال مقت ِ
مقتض بها للظهور ْل لٰليجا ِد ْلن
لذاته و اْلجابة من الكرم المطلق ثم اذا اقتضي باْلجابة فانما هو
ٍ
ظهور هذه العطية اذا ُج ِعل السؤال لها َسببا ً
ٌ
متوقف عليه و لو لميجعل سببا ً لميتوقف عليه و المعطي
ۤ
سبْ له و سبْ كل ذي سبْ و مسبْ اْلسباب من غير سبْ فهو يفعل ما يشاء و
سبحانه سبْ َمن ْل
َ
احةٌ طويلة اقِ ُ
ف بها علي سا ِح ِل القُطبية و لكن ْليقتضي المقام بيان كله فان
لي في بيان هذا الحرف ِسبَ َ
ي اجرامي و انا ۤ
قلتَ هذه دعوي فٰل بد في تصديقها من المشاهدة ُ
بريء مما تجرمون
قلت ان افتريتُه فعل َّ
ذكرت في هذا الشرح و كر ُ
ُ
رت تصديق هذه الدعوي و
و ايضا ً من اهل القابلية لما اشرنا اليه ظهر مما
الي ّللاِ ترجع اْلمور و رحمة ّللا تعالي حقيقة ْل مجا ٌز ْلنه تعالي انما خلق جميع
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الخلق بالرحمة و قد سمي نفسه بالرحمن قبل خلقه فقال الرحمن علي العرش استوي و انما خلق جميع
ۤ
علماء اْلصول في هذه المسئلة غير محقق فقولهم ان
خلقه بفاضل تلك الرحمة و سماها رحمة و كٰلم
ً
المجاز ْليستلزم الحقيقة لما تورطوا بقولهم ان الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له اوْل و المجاز
بوضع قبله قالوا ان المجاز ْليستلزم الحقيقة فنقول اذا
استعماله ثانيا ً و وجدوا اسم الرحمن غير مسبوق
ٍ
لميستلزم لميكن مجازاً اذ معني المجاز الطريق الي الحقيقة فاذا وضع لفظ علي شئ لميستعمل فيما قبله
فان كان يجوز ان يكون َمجازاً لمتوجد حقيقةٌ فان قلتَ بلي توجد بدليل ان الرحمة حقيقة رقة
القلْ ُ
قلت هذا مصادرة فمن اين علم اَن حقيقتها رقة القلْ فلعل حقيقتها معني آخر بدليل ان ّللا تعالي
سمي نفسه بالرحمن و سمي الرحمة باسمها و خلق خلقه بها و لميوجد قلٌْ و لمتخلق له رقة و لعل هذه
الرقة انما سميت رحمة مجازاً ْلن ّٰللاَ سبحانه لما خلق الرحمة و سماها بهذا اْلسم و خلق الخلق آيات
لما هنالك فقال سنريهم آياتنا في ٰاْلفاق و في انفسهم فكان ما في اْلنفس آية و دليٰلً لما في الغيْ و ٰاْلية
و الدليل ليسا ذاتين و انما هما صفتان و الصفة مجاز الموصوف و هو حقيقتها و لما كان ٰاْلية و الدليل
مثٰلً و صفة للمستدل عليه و للموصوف وجْ في الحكمة ان يكون فيه ما يشابه الحقيقة التي في

الموصوف و المستدل عليه فوضع تعالي ما يشابه اصله ليمكن اْلستدْلل به مثٰلً لو انك لمتر الفرس
ُ
نقشت لك في القرطاس صورة فرس و هذه الصورة هي
الحيوان الصاهل و طلبتَ مني بيانه و تمثيله و
ٌ
الحيوان فيَداها اي الصورة و رجٰلها حقيقة فيها و ان
يدان و رجٰلن مثل
ِ
مثال الحيوان المعلوم و لها ِ
كانتا مجازاً بالنسبة الي الحيوان فكذلك خلق ّللا الرحمة
صفحه 22٧
و سماها باسمها و وصفَ نف َسهُ بها قبل ان يخلق الخلق و القلوب و الرقة ْلن المخلوق فرع عن
صفات فعل الخالق فان كان في اْلصل صفة و اراد الفاعل ان يجعل في الفرع نظير صفة اْلصل
صنعها مناسبة للفرع بقدر امكانه و سماها باسم صفة اْلصل فليس لك ان كنتَ تفهم ان صفة الفرع
كانت بعد صفة اْلصل و سميت باسمها و جعلت نَظيرها ان تسمي صفة الفرع حقيقة و صفة اْلصل
مجازاً مع ان الحقيقة ذكر و المجاز انثي و تنسبون الذكر اليكم و اْلنثي له تعالي اَلكم الذكر و له اْلنثي
ۤ
ت ليستعملها فيما يراد
تلك اذاً قسمةٌ ضيزي و المعلوم عند جميع
العقٰلء انه تعالي انما خلق لٰلَجْ سام آْل ٍ
ت بخٰلف الصانِع فانه تعالي يفعل بغير آل ٍة فلما خلق اْلجسام و
منه ْلنه ْليمكنه العمل بدون ٰاْلْل ِ
ق لها آلةً تعمل بها ما ارا َد منها
النفوس المحتاجة في عملها الي اْلج َسام و اراد منها عمل ما كلفَها به خل َ
ۤ
ۤ
ۤ
باْلسماء ليعرفوه بها من غير تشبيه كما خلق للخلق
اسمائه تعالي ليستدل
باسما ٍء اشتقها من
و سماها لها
علما ً ليعرفوا به علمه تعالي بمعني انه عالم ْلنه خلق العلم و الجاهل ْليصنع العلم و ليس علم الخلق
حقيقة و علمه مجازاً ْلن العلم حقيقةٌ في صورة المعلوم عندنا و ْلنعرف علما ً اْل انه صورة و مقترن
بالمعلوم و علمه تعالي ان كان صفةً للمعلوم و صورةً له فهو حادث و ان كان مقترنا ً به فهو حادث
ۤ
لٰلجماع من جميع الع ۤ
الحكماء و المتكلمين و غيرهم من المليين و غيرهم ان اْلقتران صفة
ُقٰلء من
الحدوث و ْليقع اْل بين حادثين و ان لميكن صفةً للمعلوم و ْل مقترنا ً به فليس علما ً ْلن العلم ْليكون اْل
صفة و مقترنا ً و لما ثبت انه تعالي عالم ْلنه خلق العلم و صنع الصنع المحكم المتقن و ْليكون هكذا اْل
العالم و لما ثبت ان العلم حقيقةٌ انه صورة المعلوم و مقترن به و هاتان ْليجوز ان يوصف ّللا تعالي
بهما وجْ ان تحكموا بان علمه َمجا ٌز
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ْل حقيقة ْلنكم ْلتعرفون من العلم اْل ما ْليجوز علي ّللا تعالي كما قلتم انا ْلنعرف من الرحمة اْل رقة
القلْ و هي غير ۤ
جائز ٍة علي ّللا تعالي فرحمته مجاز فقولوا ايضا ً علمه مجاز كذلك و ان قلتم ان علمه
مجاز فقولوا ايضا ً بذلك في قدرته و سمعه و بصره و حياته و ادراكه و غير ذلك مع انكم تقولون هي
عين ذاته فتكون ذاته مجازاً و ذواتكم حقيقة ْلنكم ْلتعرفون من الذات اْل ما هو مثلكم و
لهذا قال الصادق عليه السٰلم كل ما ميزتموه باوهامكم في اد ِّ
ق معانيه فهو مثلكم مخلوق مردود
عليكم و ان قلتم ان علمه ْلنعرف حقيقته و ْل كيفيته فكذلك قولوا رحمته ْلنعرف حقيقتها و كيفيتها فكما
اْلستعمال الحقيقة فكذلك
انكم ْلتحكمون بكون علمه مجازاً لعدم معرفتكم بحقيقته و اْلصل في
ِ
ْلتحكمون بكون رحمته مجازاً لعدم معرفتكم بحقيقتها و اْلصل في اْلستعمال الحقيقة كيف و قد
استعمل الرحمن قبل المجاز و قبل خلق اهله فان قلتم فاذاً تكون رحمتُنَا مجازاً و المجاز مسبوق
بالحقيقة و ْليُعقل ذلك ُ
قلت اذا لمتعقلوا ذلك فقولوا رحمتُنا حقيقة و رحمة ّللا تعالي حقيقة و حقيقتُنا
بنسبة حالنا كما مثلنَا بالفرس فان يديها حقيقة فيها و صورتها المنقوشة في القرطاس يداها حقيقةٌ فيها و
ان كانتا مجازاً بالنسبة الي الفرس الحيوان فافهم فا ِ ْن فهمتَ فحسن و اْل فقد بي ُ
نت لكل َمن له قلٌْ اوْ
رجال رجل معاند مكاب ٌر لعقلِ ۪ه و رجل ْليفهم العلم و انما
القي السمع و هو شهيد ببيا ٍن يفهمه اْل ثٰلثة
ٍ

هو كالطير المعلم ينطق بما ْليفهم و رجل جا ِم ٌد جمد ْ
َت طبيعته علي ما سمع بحيث اذا سمع شيئا ً غير
ما سمع ْليلتَفِ ُ
ت اليه و ْلينظر فيه ْلنه ْليريد العلم و انما يريد الصورة فاذا حفظ الصورة ج َمد عليها
اذا سلِ َم من الرد عليه من العوام او ما يستلزم ذلك فان قلتَ قد قام اْلجماع علي ان رحمتنا حقيقة َو انها
ْلتجوز علي ّللاِ
صفحه 22٩
ُ
قلت ان قام علي ان رحمة الخلق حقيقةٌ لميقم علي ان رحمة ّللاِ َمجا ٌز و ان كان فرعوا علي كون
رحمتهم حقيقة و انها غير رحمة ّللا و ْليلزم من المغايرة كونها في حقِّ ۪ه تعالي مجازاً كما انه ْليلزم
من كون علمنا حقيقة و قدرتنا و سمعنا و بصرنا و انه غير ما في ّللا تعالي كون علم ّللاِ و قدرته و
سمعه و بصره مجازاً لجواز ان يكون هذا حقيقة و هذا حقيقة كما ان ذاتنا حقيقة و ذاته حقيقة و انا شئ
و هو شئ و كل حقيقة و كل ُمغاي ٌر ٰلٰلخر فافهم .
قال عليه السٰلم  :سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعوْلً
قال الشارح المجلسي (ره) سبحان ربنا اي انزهه تنزيها ً عما ْل يلي ُ
ق بذاته و صفاته و افعالِ ۪ه ان كان اي
انه مخففةً من الثقيلة وعد ربنا لمفعُوْلً في اجابة الدعوات فكيف يخلف وعده انتهي .
و قال السيد نعمتّللا ان كان وعد ربنا لمفعُوْلً اِ ْن هنا مخففة من المثقلة و يندرج في قوله وعد ربنا
اجابة الدعوات ْلنه قال ادعوني اَ ْست َِجْْ لكم انتهي .
اقول تذكر ما اعترفَ به من اْليمان و تذكر ان الثبات ليس في ايدينا و انما هو في يد ّللا سبحانه و انه
ْل حول و ْل قوة اْل باهللِ العلي العظيم ْل حول لنا عن اْلنقٰلب الي الضٰللة و ْل قوة لنا علي الثبات الي
الهداية اْل باهللِ المتعالي عن الجور و الظلم و عن البخل ْلنه المتفضل بمبتدءات النعم الجزيلة و عن
تغيير عادته من الجميل و اْلحسان و الفضل و اْلمتنان و عن اَ ْن يخيْ ۤ
رجاء راجيه و عن اَ َّْليكون مع
حسن ظن عبده به و عن ان يضي َع عملنا بزيارتهم و محبتهم و التسليم لهم و الرد اليهم و بتوجُّ ِهنا اليه
تعالي بهم و تقربنا بمحبتهم و اتكالِنا علي وْليتهم ْلمره لنا بذلك العظيم الذي ْليوصف َو ْليعرف و
ْليكيف
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و تذكر ما وصفهم عليهم السٰلم به من اْلوصاف التي ْلتثبت عليها احكام اْلقرار اِْل َم َع ال ُم َوافَاة با َ ْن
تذعن القلوب و اْلركان و اللسان ُكلُّ واح ٍد منها بالقيام بما يراد منه فلما قال ما ذكر و لمتَحْ صل
بالموافاة فقد خالف الل ُ
سان و القلُْ اْلركان و كان القول بدعوي المواْلة و المحبة الَّتي ْلتحصل اْل
بالعمل و اقله البعض كما قال تعالي فمن يعمل من الصالحات و هو مؤمن فٰل كفرانَ لسعيه و انا له
ۤ
استهزا ًء و هذه
كاتبون و اكمله القيام بالكل عند ّللاِ اعراضا ً و كان اْلعراضُ تكذيبا ً و كان التكذيُْ
امور ْلزمةٌ من قوله تعالي و ماتأتيهم من آي ٍة من آيات ربهم اْل كانُوا عنها معرضين فقد كذبوا
جاءهم فسوف يأتيهم ۤ
بالحق لما ۤ
انباء ما كانوا به يستهزؤن و ٰاْلية التي اتَ ْتهُ ما علمه ّللاُ ِمن َّ
ان َمن ادعي
كذب َمن زعم
وْليتهم و خالفهم فقد اعرض عما يعلم كما في الحديث القدسي ما معناه قال ّللا يا موسي
َ
انه يحبني و اذا ۤ
ب و لذا قال
جاء الليل نام عني و هل رأيتَ ُم ِحبا ً ينام عن حبيبه ه  ،و اذا اعرض فقد كذ َ
ب فقد استهزأ كما في ٰاْليتَيْن المتقدمتَيْن فلما وجد ذلك من
تعالي كذب َمن زَعم انه يحبني الخ و اذا كذ َ
نفس ۪ه و هو يعلم ان ما قاله في ۤ
الثناء عليهم عليهم السٰلم اذا كان مع الموافاة افضل العبادات هللِ و اكمل
ِ
ٰ
ما يذكر به ّللا و يسبح و يهلل و بدون الموافاة قد يكون كما في اْليتين فلما استشعر ذلك نزه ّللا تعالي
عما ادعاه من الطاعة و انه ربما كان عاصيا ً بترك الموافاة فقال سبحان ربنا ان كان وع ُد ربنا

لمفعوْلً و ربما رجا من ّللا تعالي القبول لهذا العمل القليل كان لهم عليهم السٰلم ْلن وْليتهم تت ِّمم ما
نقص من اْلعمال كما دلت عليه اخبارهم فقال انه كان وع ُد ربنا لمفعوْلً ْليخلفُهُ ْلن الوعد يستعمل في
القول بفعل الثواب و الوعيد في القول بفعل العقاب و قد يستعمل القول بفعل العقاب في الوعد اذا كان
اتمامه فيه مصلحة اخري
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كما قال تعالي و يستعجلونك بالعذاب و لنيخلف ّللا وعده و كان وعده قد وقع موقع وعيده اْل انه لما
كان فيه نصرة نبيه صلي ّللا عليه و آله اتي بما يليق بنبيه صلي ّللا عليه و آله ْلنه فعل ذلك ترجيحا ً
لجهته فكأن الكٰلم و يستعجلونك بالعذاب تكذيبا ً لك و لنبوتك و لسوف اص ِّدقُك و اُ ْن ِز ُل بهم ما استعجلوا
به فكأن المقام وعيد من جه ٍة و وعد من جه ٍة فرجح جانْ نبيه صلي ّللا عليه و آله فقال ان كان وعد
ربنا لمفعوْلً
بلحاظ ارادة الوع ِد من هذا الوعد ْلن ّللا تعالي وع َد القبول ْلقل اْلعمال مع وْليتهم ْلنها
ِ
ۤ
تتمم ما نقص و تقوم مقام ما فقد ْلشتمالها علي محبتهم و لو خاصة بالقلْ بدون عمل اْلركان بلحاظ
ارادة الوعيد من هذا الوعد ْلن َم ْن قال بلسانه و لميعمل باركانه فقد نقص حقهم كما قال عليه السٰلم ان
عاوي التي لميشفعها بالموافاة او
وْليتنا ْلتنال اْل بالورع فذكر ذنوبه و تقصيراته اما بسبْ هذه الد َ
مطلقا ً و هذا اللحاظ بقرينة قوله يا ولي ّللاِ ان بيني و بين ّللا ذنوبا ً الخ  ،و هذه القرينة مرجحةٌ لِلحاظ
الثاني و يرجح اْلول و هو ارادة الوعد من هذا الوعد انه صدره بان المخففة من الثقيلة و هي للتأكيد و
دخول ْلم التأكيد في خبرها و ان كان اتي بها للفرق لكنها مع ذلك تفيد التأكيد ْلنها اذا خففت و اُ ۪تي لها
بالٰلم للفرق بينها و بين الشرطية لميؤت للفرق اْل بٰلمها التي تدخل و ان كانت مشددة للتأكيد و انه اَتي
الوعيد بعيد و علي فرض الوجه الثاني فانما لوحظ به مصلحة ٰاْلخر و
بلفظ الوعد و استعماله في َ
ٰاْلخر هنا اْلئمة عليهم السٰلم فانهم ْليحبون المعصية و التقصير من شيعتهم و محبيهم و اذا وقع من
محبهم تحملوا تبعاته و استغفروا له و شفعوا فيه بحيث ْليشمت بهم ۤ
اعداؤهم و في تفسير العياشي عن
ُ
ب من نور يواقيت اخضر
كرام قال
سمعت اباعبدّللا عليه السٰلم يقول اذا كان يوم القيامة اقبل سب ُع قبا ٍ
و ابيض في كل
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يْ عن باب الجنة فيطَّلِع اولها قبةً
دهره و قد حف به اهل دهره برها و فاجرها حتي ۪تغ َ
قبة اما ُم ِ
اطٰلعةً فيمر اهل وْليته من عدوه ثم يقبل علي عدوه فيقول انتم الذينَاقسمتم ْليَنالهم ّللا برحم ٍة ادخلوا
الجنة ْل خوف عليكم اليوم ْلصحابه فتسود وجوه الظالمين فيصير اصحابه الي الجنة و هم
يقولون ربَّنا ْلتجعلنا مع القوم الظالمين فاذا نظر اهل القبة الثانية الي قلة من يدخل الجنة " "2و كثرة
من يدخل النار خافوا اَْليدخلوها " "-2و ذلك قوله لميدخلوها و هم يطمعون و اذا صرفت ابصارهم
ۤ
تلقاء اصحاب النار قالوا تَ َع ُّوذاً باهلل ربَّنا ْلتجعلنا مع القوم الظالمين  ،و في الجوامع عن الصادق عليه
السٰلم اْلعراف كثبان بين الجنة و النار يوقف عليها كل نبي و كل خليفة نبي مع المذنبين من اهل
زمانه كما يقف صاحْ الجيش مع الض ۤ
عفاء من جنده و قد سبق المحسنون الي الجنة فيقول ذلك الخليفة
للمذنبين الواقفين معه انظروا الي اخوانكم المحسنين قد َسبقوا الي الجنة فيُسلم عليهم المذنبون و ذلك
ۤ
هؤْلء الي
قوله سٰلم عليكم لميدخلوها و هم يطمعون ان يدخلهم ّللاُ اياها بشفاعة النبي و اْلمام و ينظر
ۤ
ۤ
الخلفا ُء ِرجاْلً
اْلنبيا ُء و
النار فيقولون ربنا ْلتجعلنا مع القوم الظالمين و ينادي اصحاب اْلعراف و هم
من اهل النار و رُؤَ ۤ
ساء الكفار يقولون لهم مقرعين مااغني عنكم جمعُكم و استكبارهم ( و
ۤ
ۤ
الرؤساء
اهؤْلء الذين اقسمتم ْلينالهم ّللا برحمة اشارة الي اهل الجنة الذين كان
استكباركم ظ )

يستضعفونهم و يحتقرونهم بفقرهم و يَ ْست َ۪طيلون عليهم بدنياهم و يُقسمون ان ّللا ْليدخلهم الجنة ادخلوا
ۤ
امر من ّللا عز و جل لهم بذلِك ادخلوا الجنة ْل
الجنة يقول اصحابُ اْلعراف
لهؤْلء المستضعفين عن ٍ
ۤ
خوف عليكم و ْل انتم تحزنُونَ اي ْل خائفين و ْل محزونين و مثله ما في تفسير علي بن ابراهيم علي
اختٰلف في بعض الكلمات لفظا ً و امثال هذه كثير و في ۤ
دعاء الحجة عليه السٰلم قال رضيالدين ابن
ٍ
طاووس
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وراء ۤ
القائم عليه السٰلم بسرمنرأي يدعو من ۤ
سمعت ۤ
ُ
الحائط و انا اسمعه و ْل اراه و هو
قدس ّللا سره
ۤ
ب ما
يقول اللهم ان شيعتنا خلقوا منا من فاضل طينتِنا و ُع ِجنُوا بماء وْليتِنَا اللهم فاغفر لهم من الذنو ِ
فعلوهُ اِتكاْلً علي ُحبِّنا و َولِّنا يوم القيم ِة امورهم و ْلتؤاخذهم بما اقترفوه من السيئات اكراما ً لَنا و
ابل ۤ
ان خفَّ ْ
اعدائِنا و ْ
ت موازينهم فثَقِّ ْلها بفاضل َح َسناتنا ه  ،و كل هذه َو َما
ْلتُقَاصصهم يوم القيمة ُمقَ َ
ۤ
ي ّللا استشفاعا ً في التقصيرات الخاصة و هي
اشبَهَها ُمؤَيد لٰلول فعلي الثاني يكون قوله فيما بعده يا ول َّ
ما تضمنها قوله في ۤ
سائر هذه الزيارة مثل قوله مطي ٌع لكم آخذ بقولكم فانه ْليصدق الطاعة و اْلخذ
ي له من المحبة و الوْلية و
ت علي ما هُ ِد َ
بالقول مع المخالفة و علي اْلول استشفاع في اْلعم و في الثبا ِ
ۤ
ۤ
المتابعة و لو في اْلغلْ او بالقلْ و التسليم لهم كذلك و المواْلة لهم و لوليهم و البراءة من اعدائهم و
من اشياعهم و اتباعهم و لو بالقلْ .
قال عليه السٰلم  :يا ولي ّٰللا ان بيني و بين ّللا عز و جل ذنوبا ً ْليأتي عليها اْل رضاكم
قال الشارح المجلسي (ره) يا ولي ّللا المخاطْ هو اْلمام الحاضر الذي يزوره او يقصده بالزيارة او
الجميع لشمول الجنس له و يؤيده اْلتيان بالجمع بعده ْليأتي عليها اي ْليهلكها اوْ ْليمحوها اْل
رضاكم عني مطلقا ً او بالشفاعة انتهي .
اقول قوله يا ولي ّللا ان عين بالقصد او اْلشارة او الحضور عند قبره الشريف فان الحضور معين
ۤ
سواء خاطبه بالمفرد ام بالجمع و لكن اذا خاطبه بالجمع كان الحاضر عليه السٰلم سابقا ً في الخاطر
لمكان الحضور و ما سواه
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منهم عليهم السٰلم ان قصدهم مع الحاضر كانوا بعده في الحضور الذهني و ان لميقصد غيره تعين في
القصد و كان الجمع للتعظيم و اْلشارة و القصد كالحضور في حكم اول الخطور بالبال و لكن يحتاجان
اقبال و توجه ْلن الحضور يُعينه علي التعيين البصر و المشاهدة للحضرة و القبر الشريف و
الي تأكد
ٍ
اطٰلق الشارح رحمه ّللا بقوله او الجميع تسامح او ْلرادة التنبيه علي خصوص صحة التوجه اليهم
عليهم السٰلم جميعا ً عند زيارة احدهم و حينئ ٍذ يكون الحال كما قلنا فان ۤ
الزائر اذا توجه اليهم جميعا ً
بالزيارة و الخطاب و هو عند قبر احدهم كان الحاضر سابقا ً في الحضور في ذهن ۤ
الزائر و اذا قصد
خطاب الجميع كانوا مخاطبين بواسطة خطاب الحاضر فهو المخاطْ و هم تبع له في الخطاب او هو
امامهم بفتح الهمزة و بكسرها في مخاطبة ۤ
الزائر و هذا ظاهر قوله عليه السٰلم يا ولي ّللا قد يستعمل
بمعني ان ّللا تعالي توْله و تكفل به في مصالح نشأتيه كما قال تعالي ّللا ولي الذين آمنوا يخرجهم من
الظلمات الي النور  ،و قد يستعمل بمعني ان ّللاَ وْله اي وجهه الي جهته التي خلق لها من مقامه من ّللا
و رتبته في الجنة او جهات ما اراد منه من رفع الحجْ عن قلبه حتي يشاه َد من ملكوت ّللاِ تعالي في
عباده ما يحتمله
َر ۪ه و قد يُستعمل بمعني ان ّللا تعالي وْله و استرعاه من
۪
خلقه ما كتْ له في الواح قد ِ
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
من التأدية عنه تعالي اليهم و ذلك كسائر اْلنبياء و اْلولياء من خلفائهم عليهم اجمعين السٰلم و

لواء الوْلية المطلقة ۤ
للواء الحمد و هو ۤ
قد يُستعمل بمعني الحامل ۤ
العامة كما تقدم يعني انه عز و جل
خلق هذا الولي له تعالي ۤ
ق نفسه و انهي اليه علمها و
خاصة و خلق له جميع خلقه فلما خلقه اشهده خل َ
ۤ
المٰلئكة و الحيوانات و الشياطين و النبات و المعدن و الجماد
حين خلق الخلق من اْلنس و الجن و
صفحه 23٥
و السموات و اْلرضين و ۤ
دهر كل
سائر اْلفٰلك في مشاهد متعددة و اوقات متجددة و هي الف ِ
الف ٍ
ت وجوده اشهدهم كل شئ منها و انهي اليهم
نوع و جنس و صنف و
شخص في مكان حدوده و وق ِ
ٍ
ت و ما
علمه و القيام به و تربيته بان يؤدي اليه ما كتْ عز و جل له من خلق و رزق و حيوة و مما ٍ
يلحق بذلك من كل ما يتعلق بتربيته في النشأتين فهم يؤدون الي رعاياهم التي استرعاهم ّللا اياهَا
ۤ
نوع الي ما يشاكله علي حسْ ما علمهم ّللا و هذا هو الولي المطلق و الوْلية
بانفسهم و بوسائط من كل ٍ
العامة المطلقة مختصة بهم من بَ ْع ِد ّللا تعالي و ما سواهم من جميع الخلق فوْليتهم ۤ
ۤ
خاصة و اليه
اْلشارة بقوله تعالي تعلم ما في نفسي و ْلاعلم ما في نف ِسك و صاحْ هذه الوْلية المطلقة هو المرا ُد
هنا في قوله عليه السٰلم يا ولي ّللاِ ،
ٰ
و قوله عليه السٰلم  :ان بَي ْ۪ني و بين ّللاِ ذنوبا ً
ص ففي حال ِة ِعصْ ياني كيف ْلاكون عاصيا ً كما في المناجاة
يراد منه اني في حال ِة طاعتي انا مقصر عا ٍ
ۤ
بدعاء الحسين عليه السٰلم علي ما نقله بعضهم و اْل فقد قيل ان هذه المناجاة ملصقةٌ به و انها
الملحقة
ۤ
ۤ
من كٰلم ابنعطاءّللا و قيل هي من كٰلم الحسين عليه السٰلم و زاد فيها ابنعطاءّللا و في اول المناجاة
ۤ
ي فكيف ْلتكون
َعاو َ
ساو َ
ساو َ
ي فكيف ْلتكون َم ۪
ي و من كانَت حقائقُه د ِ
ساويه َم ِ
الهي من كانت َمحاسنه َم ِ
ۤ
ۤ
ي و ما تقدم من دعاء علي بن ابيطالْ عليه السٰلم و ُخطبته و ُدعَاء علي بن الحسين
َعاو َ
۪
دعاويه د ِ
َّ
يشعران هما و غيرهما ان العبد في جميع احواله ُمقَصِّ ر
ما
فان
ْل
ي
ل
ال
صلوة
من
الثماني
بعد
السٰلم
عليه
ِ
عفو ّللا و فضله اْل بفضل ّللاِ و عفوه و منه و كرمه و
ليس طريق الي استحقاق رحمة ّللا َو
ِ
استيهال ِ
رحمته يمن بها علي من ۤ
يشا ُء من عبا ِد ۪ه هذا في حق َمن يقوم بظاهر اوامر ّللا و نواهيه في جميع
احواله
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ۤ
العلماء اْلخيار من اهل البحرين انه وجد بخطِّ الشيخ حسين بن محمد بن جعفر
و قد نقل بعض
ۤ
اشعار بعض العرفاء او المتصوفة بيتين و هما :
الماحوزي الساكن القطيف و اظنه نقله من
ِ
شئ ما َحنِثاَ
َّ
بان
** * **
بالرحمن خالقِ ۪ه
لو اقس َم المر ُء
بعض الوري ْل َ
َ
ِ
ُ
ق ال َعبثا
لو كان شيئا ً فغي ُر ّللاِ خالقه
** * ** ّللاُ اكرم ِمن ان يخل َ
و معناهما لو اقسم المر ُء باهللِ بان بعض الوري و المراد الكل ْل شئ يعني ْل حقيقةَ له من ذاته و ْل
شيئية و انما شيئيته في الحقيقة من شيئية غيره اي بشيئية غيره ما َحنِث و ْل كفارة عليه ْلن يمينه
صادقة ْلنه اي المخلوق لو كان شيئا ً لكان خالقه غير ّللاِ ْلنه اذا كان شيئا ً لميكن هللِ فيه صنع اْل
التصوير كصنع البَن ۤاء للجدار فان التراب و ۤ
الماء الل َذين ع ِمل منهما الطين صن ُع غيره و كذلك الحجارة
فليس له عمل اْل الهيئة و كذلك جميع العاملين الصانعين ماخٰل ّللا تعالي فانهم انما يعملون في صنع
غيرهم و لو كان ّللا تعالي يصنع في صنع غيره لكان عابثا ً ْلن ذلك الغير الذي صنع اْلصل و احدث
ۤ
المادة يصنع الصورة فيكون صنع الصانع بعده عبثا ً و اْلستشهاد من ٰه َذيْن البَ ْيتَي ِْن اَن ُك َل ما ِسوي ّٰللاِ ْل
جاح ٌد َو ما اَحْ سنَ ما قال شاعرُهم في هذا
ص بل ِ
اِنيةَ له من ذاته و ْل حقيقة فكلُّ َمن وج َد لَهُ اِنيةً فهو عا ٍ
المعني :

ت ُم ۪جيبةً
ْت قالَ ْ
اَقول َو مااذنَب ُ
** * ** وجو ُدكَ َذ ْنٌْ ْليُقَاسُ ۪به َذ ْنُْ
ً
ُ
ْ
ب َّ
ْ فاثباتُه و ثبوتُه و تحققه انما يكون
ْلن ُك َّل َذن ٍ
فاِذا كان وجْ دَانُه لوجوده ذنبا ْليعدلهُ شئ من الذنو ِ
ً
وجدان وجوده فاذا كان اْلم ُر كذلك بان َوجد له ُوجودا فقد عصي بنسبة وجدانه ْلنه حينئ ٍذ
مبنِيا ً علي
ِ
ۤ
اْلستغناء و كفي بذلك ذ ْنبا ً لو كان يعلم ْلنكره و تبرأ منه لو اطلعتَ عليهم لوليْتَ منهم
ع لٰلستقٰلل و
مد ٍ
ً
ً
فرارا و ل ُملِئتَ منهم رُعبا و ْليكا ُد ينفك من هذا في
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حال ٰه َذا مع قيامه بما يراد منه و اما من كان مقصِّ راً فيما يراد منه من ظاهر التكليف فٰلتسئَلْ عن
ٍ
حاله و قوله عليه السٰلم ان بيني و بين ّللا ُذنوبا ً َم َع اَ َّن بَ ْينَهُ و بَيْن ا ْٰلد ِم ۪يينَ ُذنوبا ً و لكن حقوق الخلق
اس فلذا قال ان بيني و
ْلتكون حقوقا ً اْل بحقوق ّللاِ فكلُّ حق للخلق فهو حق هللِ و ليس كل ح ٍ
ق هللِ حقا ً لِلن ِ
الخلق تمحوها شفاعتهم عليهم
بين ّللاِ عز و جل ذنوبا ً عَلي اَ َّن َم ْن اَصْ لَح حاله مع ّللاِ تعالي فان تبعات
ِ
السٰلم و يُ َعوَّضونَ عن حقوقهم من فضل ّللاِ فيؤل اْلمر الي ان التبعات و الحقوق هللِ تعالي فان العباد
ملكه َو حق المملوك للمالك فاذا ۤ
شاء اسقط حق عبده عن عبده و عَوض عب َدهُ عما اَ ْسقَطَ من حقِ ۪ه ،
و قوله عليه السٰلم ْ :ليأتي عليها اْل رضاكم
يراد منه ان تلك الذنوب التي كانت بيني و بين ّللا ْليمحوها و يُ ْسقِطها من اعتبارها و نسبتها الي ْل
بمعني يهلِكها و يمحوها من الوجود العلمي اْلمكاني ْلن هذا العلم اْلمكاني الذي هو الوجود الراجح
ملك ّللا تعالي و ْليخرج
الذي تقومت به مشية ّللا تعالي تقوم ظهور و تقوم بها تقوم تحقق هو خزانةُ ِ
ش بين دفتي الكتاب الحفيظ و ترتفع الي
عن ملكه ما دَخل فيه نعم قد يمحوها من الكوني و هو ما نُقِ َ
اصلها في الوجود اْلمكاني و قد يمحوها بمعني يمحو تعلقها بمن ع ِملها كما مثلنا سابقا ً بان مثال
السارق الذي رأيته يسرق اذا تاب كان كلما ذكرتَ تلك الحال منه بحضوره او بذكره منك او من غيره
بذهن رأيتَ
المثال يسرق و لكن تري بينهما حجابا ً و ذلك ْلن التوبة حالت بينه و بين المثال
بلسان او
َ
ٍ
ٍ
ً
ِّ
َ
ب اليه
ق به و
ت الربط و اْلتصال بينهما و تري
ْلزم لهُ و ْل منسو ٍ
َ
فقط َع ِ
ٍ
المثال ُمتَخلفا عنه غير ْلح ٍ
ت وجوده و
ت الذي رأيته به بعد التوبة بقي المثال في وق ِ
ْلن المؤمن لما سار به نَه ُر الزمان الي الوق ِ
وجهه مقاب ٌل للمؤمن ْل لذاته بل للحال التي
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تولد المثال فيها و تلك الحال لما تاب حالت التوبة بينه و بينها فبقيت ملقاة علي وجهها في المكان الذي
وقعت السرقة فيه و زمانها و المثال متلبِّسٌ بها و لما سار نَه ُر الزمان بسفين ِة المؤمن تجاوز عن المثال
روح فيه و انما يسير مع السارق حيث ما سار نَه ُر الزمان
و مكانِه و زمانِه و كان المثال بدَنا ً ْل
َ
بسفينتِ ۪ه ْلنه كان متعلقا ً به و ْلزما ً له لميحُلْ بينهما ۤ
حائل فهو متصل به فينج ِذبُ معه اينما كان فيثقل
ِ
ت اعمالِ ۪ه ْلن الجذب في الحقيقة
ال َّشخص باْلمثال القبيحة فٰليصعد الي عليين بل ينزل الي َ
دركا ِ
لٰلمثال و ان كانت هي ْلزمةً للذوات و انما قلنا ان المثال القبيح ينجذب مع صاحبه ْلنه صفة و الصفة
تابعةٌ للموصوف و ْلنها انما حدثت بميله اليها فهي منسوبة اليه فيقال انها تتبعه بمعني انها ْلزمةٌ له
كما قال تعالي و لكم الويل مما تصفون و قال تعالي سيجزيهم َوصْ فَهم و اْل ففي الحقيقة هو تابع ْلمثاله
ُ
حيث هو فاعل قام في قولك قا َم زي ٌد تابع
بمعني ان مصيره و َمردهُ الي محل امثالِه اَْلتَري ان زيداً من
في الحقيقة من جهة الرتبة و المصير للقيام فيما تترتْ عليه من اْلحكام و ان كان القيام ناشيا ً من فعل
زي ٍد فظهر لك مما ل َّوحنا لك ان المثال الحسن في الدفة العليا من الكتاب الحفيظ و هو كتاب اْلبرار في
عليين و ان المثال القبيح في ال َّدفة السُفلي من الكتاب الحفيظ و هو كتاب الفجار في سجين و ان المثال

حسنا ً كانَ او قبيحا ً ان تركه صاحبه و عمل بخٰلفه تخلف عنه في مكانه و رتبته و لحقه حكم الثاني
ْلزما ً لكنه يجر
الحادث بالعمل الثاني و ان لميتركه كان تابعا ً له اي للمثال في رتبته فالمثال و ان كان ِ
صاحبه الي مقامه كما انه ْلزم لصاحبه اْل اذا طرأ عليه آخر يحول بينهما فتنقطع الرابطة و الي معني
هذا اْلنجذاب و التبعية اشار ابوجعفر عليه السٰلم كما في الكافي قال اُتِ َي الي اميرالمؤمنين عليه السٰلم
ص قد سرقوا
ٍ
بقوم لُصو ٍ
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امر بايديهم ان
فقطع ايديَهم من نصف الكف و ترك اْلبهام لميقطعها و امرهم ان يدخلوا دار الضيافة و َ
ۤ
هؤْلء ان ايديَكم قد سبَقَ ْ
ت الي
تُ َعالَ َج و اطعمهم السمن و الع َسل و اللحم حتي بَ ِرئُوا فدعا بهم و قال يا
ق النية تاب عليكم و َج َررْ تم ايديكم الي الجنة و ان انتم لمتتوبوا و
النار فان تُبتم و علم ّللاُ ِمنكم صد َ
لمتُقلِعُوا عما انتم عليه ج َّر ْتكم ايديكم الي النار ه  ،فقولنا فيما قبل فوجهه اي المثال مقابل للمؤمن ْلٰ
تاب قد يُ ْم َحا المثال من الوجود الكوني عند َم ْن علِ َمهُ و
لِ َذاته بل للحال التي تول َد المثال فيها اُ ۪ري ُد انه اذا َ
قد يَ ْبقَي و اذا بقي ۤ
فبقاؤه انما هو بتلك الحال و تلك الحال بعد الترك ارْ تَفَ َع ْ
مل و زمانِ ۪ه
ت في
مكان ال َع ِ
ِ
اح فان كانت الحالة قَبيحةً سقطت الي الريح العقيم بعد التوبة و
باح الخالية بٰل اَرْ َو ٍ
فهي في عَالَ ِم اْلَ ْش ِ
ٰ
ٰ
اما اذا لميَتُْْ كان ْ
باح ِد
َت حالَتُهُ ُم
صاحبةً له فمن رأه رأهُ ُمتَلَبِّسا ً بها حتي ير َد علي ّللاِ تعالي َ
ِ
الحالَ ْي ِن فمعني قوله عليه السٰلم ْليأتي عليها بمعني ْليهلكها و يفنيها و يمحوها اْل رضاكم ما ذكرنا
ۤ
المٰلئكة و اْلرض و الوقت ذلك و
من احد الوجهين اما محو كونها كما في بعض الذنوب بان ينسي ّللا
ۤ
المٰلئكة و الناس و الواح المكان و الزمان المعبر
النِّسْيان محو الصورة من الحافظ ِة و هي هنا نفوسُ
ح المحفوظ و اما قطع ال َّربْط و التعلق بينهما فافهمقوله عليه
عنها بالكتاب َ
الح ۪فيظ فَا ِ َّن تلك من الواح اللَّوْ ِ
ت بعضا ً ماكف َر ْ
السٰلم اْل رضاكم يراد ان غير رضاهم كالتوبة لو كف َر ْ
ت آخَ َر لعدم شمولها لكل شئ اذ
صٰلً و اما رضاهم فهو
بعض ال ُذنوب ْليُ ْش ِع ُر بها المرء و التوبةُ انما تقع علي ما يُ ْش ِع ُر به مجمٰلً اوْ ُمفَ َّ
ب و هم ْليعلمونه ْلن اْلعمال تُع َْرضُ عليهم و قد
يأتي علي ُكل شئ اذ ْليمكن ان يقع شئ من الذنو ِ
اطلعهم ّللا علي ما في اللوح المحفوظ و كذلك القرءان فانه تفصيل كلِّ شئ و قد اعطاهم ّللا تعالي
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ۤ
الخٰلئِق و ْلنه ْليكون ذنٌْ اْل ما كان مخالِفا ً ْلمر ّللاِ و ارادتِه
نور يرونَ فيه جميع اعمال
عموداً من ٍ
امر اْل بهم عليهم السٰلم ِْلنهم َم ۤ
حال مشيته و اَ ْلس ُُن ارادته و خزنَةُ
باطنا ً و ْل ارادة هلل و ْٰل َ
ظاهراً او ِ
امره و نَهْيه فٰليمحو جميع الذنوب اْل رضاهم فان قلتَ لم قال عليه السٰلم اْل رضاكم و لميذكر رضا
ِ
ّللا تعالي و ذكر رضي ّللا اولي في العموم فان شفاعتهم ْلت ْنفع اْل من رضي ّللا دينه كما قال تعالي و
ْليشفعون اْل لمن ارتضي و بدون رضاه ْلتنفع الشفاعة عنده و لهذا قال لنبيه صلي ّللا عليه و
آلهاستغفر لهم اوْ ْلتستغفرْ لهم اِ ْن تستغفر لهم سبعين مرة فلنيغفر ّللا لَهُ ْم و لو اَ ِذنَ ّللاُ لهم باْلستغفار
صلي ّللاُ عليه و آلِ ۪ه فاْلَوْ لَي ان يقال ْليأتي عليها اْل رضا ّللاِ او يُقال اْل رضا
غفر ّللا لهم باستغفاره َ
ٌ
ّللاِ و رضاكم ُ
قلت هذا مبني علي احد وجو ٍه بل كلها مرادة احدها ان يكون المراد برضاهم رضا
ّللا اما علي اعتبار المساواة في جميع مايترتْ علي الرضا من اْلحكام مطلقا ً او في خصوص غفران
الذنوب و اما علي اعتبار اتحاد رضا ّللاِ و رضاهم في الجعل بان ج َعل تعالي رضاهم رضاه و
غضبهم غضبهُ و طاعتهم طاعته و معصيتَهم معصيته و ثانيها اَ ْن يكون المراد ان ّللا تعالي جعل
امرهُ و ن ْهيَه في قلوبهم فعلي هذا يكون رضاه في
رضاه في رضاهم و سخطه في َسخَ طهم كما جعل َ
الذات غير رضاهم و في المتعلق هو رضاهم بمعني ان رضاه ْليكون له محل يتعلق به بحيث يكون

مرضيا ً هلل تعالي اْل بواسطة رضاهم بان يكون ذلك المحل مرضيا ً لهم فيكون رضا ّللا في رضاهم
علي جهة الظرفية باعتبار تعلقِه بالمرضي كالنفس في الجسد بمعني ان النفس و ان كانت هي المؤثرة
و لكن
صفحه 24١
ْليتحقق تأثيرُها اْل بالجسم فتقول عملته بيدي و العامل هو النفس و لكن ْليتحقق َع َملُها في اْلجسام اْل
نسْ العمل الي الجسم ْل الي النفس ْلنها ْلتباشر اْلعمال الجسمانية اْل
بواسطة الجسم فاذا كان كذلك ِ
بواسطة الجسم و ثالثها ان يكون المراد اَن ّللا تعالي جعل رضاهم شرطا ً لرضاه تعالي شرط صح ٍة
بمعني انه مت ِّم ٌم لرضاه تعالي او شرطَ
ظهور بمعني انه قابل لرضاه و رضاه مقبول فعلي اْلول يكون
ٍ
ۤ
رضاهم ركنا ً لرضاه بنحو ما يشير اليه الحجة عليه السٰلم في دعاء شهر رجْ فجعلتهم معادن لكلماتك
مكان علي معني ان ۤ
حقائقهم معانيه اي
و اركانا ً لتوحي ِدك و آياتك و مقاماتك التي ْل تعطيل لها في كل
ٍ
الواسطةُ بيننا و
معاني افعاله فيكون رضاهم جزءاً مت ِّمما ً و اعتبر دون رضاه ْلنه السبْ القريْ منا و َ
علي الثاني اَن رضاه تعالي و رضاهم قابل له فهو الصورة و رضاه تعالي ۤ
مادة و الحكم يتبع الصورة
و ما يتبع الحكم تابع له بواسطتها فلذا اعتبر رضاهم و رابعها ان شؤنه تعالي لذواتها منحصرة فيهم
ْلنه تعالي اصطنعهم له و انما اصطنَ َع ما سواهم لهم فانحصرت معانيه اي معاني افعاله فيهم فَ ِرضاهُ
الذي يكون منشأ ً و مستنَداً لٰلمور بدءاً و عوداً حا ِد ٌ
ث و جميع صفاته الحسني اي صفات افعاله من
ۤ
ۤ
اسماؤها و اركانها
اْلسماء و هم
ضي و الفضل و الرحمة و غير ذلك فهم معانيها في مقام
الكرم و الر َ
ۤ
مقام اْلمثال العليا بمعني انهم عليهم السٰلم بظاهرهم اسماء لتلك اْلمثال و المقامات التي ْل تعطيل
في ِ
حال و انهم بباطنهم اركان لها و اَبْدا ٌل فليس له تعالي ِرض ًي غير ذاته المقدسة اْل هم او ما تَق َّو َم
لها في ٍ
بهم اوْ عنهم يعني ان الرضي الذاتي القديم ليس شيئا ً غير ذاته تعالي و ْل كيف لذلك و ْل يعلمه اْل هو
ظهور و هو فعله الراجح الوجود
تقو َم
ي تقوم بهم ُّ
سبحانه و الرضي ثٰلثة اقسام رض ً
ٍ
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ق فذاته تعالي
ي تَق َّو َم عنهم تَقَ ُّو َم
و هو قولنا اوْ ما تَق َّو َم بهم و رض ًي هو حقيقتُه ْم و رض ً
صدور و تحقُّ ٍ
ٍ
ۤ
ْلتنسْ الي شئ و ْلين َسُْ اليها شئ و ما سوي ذاته فما هو فعله و مشيته و ارادته فهم محالُّهُ و بهم
ُور و ما هو ذاتهم فهو ذاتهم و ظاه ٌر ان ّللا تعالي اقامهم به ْم و ما هو عنهم فما يفعلونه
تَقو َم ُّ
تقو َم ظه ٍ
َ
بامره ْليسبقونه بالقول يعني انهم ْل وجود لهم و ْل شيئيَّة لهم اْل بما اعطيهم من ذواتهم فكان اْلعتبار
في مقام النسبِي ِة و المنسوبية انما هو برضاهم و هم رضي ّللا تعالي و هم برضي ّللا ۤقائمون و هم عن
ۤ
الشهداء صلوات ّللا عليه و لعنة ّللا علي ظالميه في قوله
رضي ّللاِ يفعلون و يرضون كما قال سي ُد
ُ
ُ
ابن
لعبدّللا بن عمر و هو (ع) متوجه الي العراق قال (ع) بعد ٍ
كٰلم طويل يا عبدّللاِ خط الموت علي ِ
آد َم مخط القٰلدة علي جيد الفَتاة و مااولهني الي ۤ
عقوب علي ( الي خل ) يُوسفَ و
َ
لقاء اسٰلفي اشتياق يَ
ۤ
ُ
كربٰلء فيمألن مني
سٰلن الفلوات بين النواويس و
مصرع انا ْلقيه كأني باوصالي تُقطِّعُها ُع
خي ُر
ٍ
َّ
ً
ً
ً
ً
ْ
ُ
َ
اهل البيت
يوم خط بالقَلم رضي ّللاِ رضانا َ
اكراشا جوفا و اجربة ( و اجْ وفة خ ) ُسغبا ْل محيص عن ٍ
نصبر علي ۤ
بٰلئه لي َُوفِّيَنَا اجر الصابرين لنت ُش َّذ عن رسول ّللاِ لحمته و هي مجموعة له في حظيرة
القدس تقَرُّ بهم عينه و يُنجز بهم وع َدهُ فمن كان باذْلً فينا مهجتَهُ موطِّنا ً علي ۤ
لقاء ّللاِ نف َسهُ فليرحل معي
ِ
شاء ّللا تعالي ه  ،قوله عليه السٰلم فيمألن مني الخ  ،كناية عما صنعوا به ۤ
فانا راح ٌل مصبحا ً ان ۤ
اعداؤه
ۤ
كالجائع الذي حين وجد اْلكل ْليظن انه
لعنهم ّللا و قوله (ع) اكراشا ً الخ  ،لبيان شدة ِحقدهم و عداوتهم
يشبع لشدة حرصه و لحمة رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله بضم الٰلم قرابته و المراد بهم المعصومون

ۤ
المدهامتان عند مسجد الكوفة و ذلك عند
الثٰلثةعشر عليه و عليهم السٰلم و حظيرة القُدس الجنتان
رجعته و اهل بيته صلي ّللا عليه و اهل بيته في آخر الرجعات التي يقتل فيها
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ابليس لعنه ّللا و اْلستشهاد من كٰلمه عليه السٰلم قوله الحق رضي ّللا رضانا اهل البيت فانه عليه
باْلتحاد و ذلك ۤ
كسائر ما اراد من خلقه مثل َمن اطاعهم فقد اطاع ّللا و َمن عصاهم فقد
السٰلم اخبر ِ
عصي ّللا و مثل قولهم عليهم السٰلم طاعتنا طاعة ّللا و معصيتُنا معصية ّللاِ و ما اشبه ذلك و
خام ُسهَا انما خص رضاهم باللفظ و ان كان يريد انه هو رضي ّللا او مٰلزم لرضي ّللا او محل له او
غير ذلك لبيان اْلنقطاع اليهم و لٰلخبار عن اخٰلص القلْ و عن اْلستهٰلك و اْلضمحٰلل لوجوده في
وجودهم و طاعتهم و امرهم و نهيهم نظير ما تقدم في هذه الزيارة الشريفة من قوله و ُمفَ ِّوض في ذلك
كله اليكم و في الزيارة الجامعة الصغيرة في خصوص شهر رجْ كما في مصباح الشيخ (ره) قال
عليه السٰلم انا ۤ
سائلُكم و آ ِملُكم فيما اليكم التفويض و عليكم التعويض فبِ ُك ْم يُجْ بَ ُر ال َم ۪هيضُ و يُ ْشفَي
المريض و عندكم ما تزداد اْلرحام و ما تغيض الخ  ،و كل هذا و مثله لبيان ما انطوي عليه القلْ من
اْلنقطاع اليهم و قد تقدم بيان التفويض و المراد به التفويض الحق اي التعليم لما ۤ
شاء من العلوم و
اْلحكام و اْلوامر و النواهي و اْلفعال مما هو مقتضي الوْلية المطلقة و كل ما وصل اليهم منه تعالي
صدور اذ ليست
صدور كقيام صورتك في ال ِمرءاة بك فانها ۤقائمة بمقابلتِك لها قيا َم
فهو ۤقائ ٌم بفعله قيام
ٍ
ٍ
شيئا ً اْل بمقابلتك كذلك جميع ما ينسْ اليهم منه تعالي ْل التفويض الذي هو كناية عن اْلستقٰلل فانه
شر ٌ
ك باهلل العظيم و قوله و عليكم التعويض يراد منه ما ذكرنا مراراً انهم ابواب ّللا تعالي ْليصل الي
اح ٍد من الخلق شئ من ّللا تعالي اْل بواسطتهم و قوله يجبر المهيض المهيض هو كسر العظم ثانيا ً بعد
جبرهُ صعٌْ ْليكاد يستقيم علي ما ينبغي و قوله و عندكم ما تزداد اْلرحام و
اَن جبر عن
كسر اول فَان َ
ٍ
ما تغيض اذا اجري تعالي صنعه علي اْلسباب
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فاذا اتي ال َمرأة الحيض في حملها كما هو المشهور الصحيح زادت مدة الحمل بقدر ما تراه في حملها
من الحيض و لذا قال اْلكثر اكثر الحمل سنة ْلن مدة الحمل تسعة اشهر فيحتمل ان يأتيها في كل شهر
عشرة ايام فتزيد تسعون يوما ً و هي ثٰلثة اشهر و نقصان المدة عن التسعة لجواز صٰلح ۤ
الغذاء للجنين
و قوة قابليته و هاضمته و كثرة ۤ
غذائه من امه فيشْ في الستة اْلشهر او السبعة او غيرهما كما يشْ
غيره في التسعة و اذا كان كذلك لو بقي يوما ً قتل امه و ْلسباب يطول ذكرها و اعظمها ان لكل شئ
البقاء و الظهور و الخروج و ۤ
اجٰلً في ۤ
الفناء ْليزيد و ْلينقص لكل اجل كتاب .
امر خلقه و قرن طاعتكم بطاعته لما
قال عليه السٰلم  :فبحق من ائتمنَكم علي سره و استرعاكم َ
ۤ
شفعائي
استوهبتم ذنوبي و كنتم
قال الشارح المجلسي رحمه ّللا فبحق من ائتمنكم علي سره من العلوم اللدنية و المكاشفات الغيبية و
الخٰلئِق من ۤ
ۤ
ۤ
العقايِد و اْلعما ِل و
الحقائق اْللهية و استرعاكم ا ْم َر خلقِ ۪ه اي جعلكم ائمة و رعاة ْلمور
الرسول و اولي اْلمر منكم و يفهم من المقارنة
قرن طاعتكم بطاعته بقوله تعالي اطيعوا ّللا و اطيعوا
َ
انه ْليقبل واحدة منها بدون البقية بل الجميع واحد كما قال تعالي َمن يطع الرسول فقد اطاع ّللا انتهي .
ق َم ِن ائت َمنَكم َعلَي سره عليكم َّ
اقول يعني اسألكم و اتوجه اليكم بِ َح ِّ
ق
فان لَه تعالي علي ُكلِّ اَ َح ٍد من الخَ ْل ِ
ۤ
ِّ
َّ
ح ُّ
قصير عن ادا ِء
صي و ْليقو ُم بِ َحقها اح ٌد اِْل باْلعتراف بال َعجْ ِز و الت ۪
ق اْليجاد و افاضة النعم الَّتي ْلتُحْ َ

شكر اَقلِّها فاتو َّجهُ اليكم بذلك الحق الذي اَ ْعظَ ُمهُ انه تعالي ا ْئتَمنكم علي سرِّ ه و هذا السِّرُّ سرُّ الخليق ِة و
ِ
َضيات افرا ِد الوجود و مجموع مقتضيات احكامها من
هو مجموع احكام ُم ْقت َ
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محكوم عليه من
حكم و
اْلجناس و اْلنواع و اْلصْ ن ِ
ٍ
يوان و غيره و ذلك السرُّ من ٍ
َاف و اْلفراد ِمن َح ٍ
المشار اليه علي نحو اْلجمال تلويحا ً اذْ
ب و عوالِم الشهاد ِة و اْلشارة الي بيان هذا السر
عوالِم الغيو ِ
ِ
ً
ً
ُ
ْليعرفه تفصيٰلً اْل من ائتمنه ّللا تعالي اياه هو ان ّللا تعالي قال ُ
فاحببت ان اعرف
كنت كنزا َم ْخفِيا
ُ
فخلقت الخلق ْلعرف فاشار تعالي الي ثٰلث رتْ اْلُولي مقام الكنز المخفي و هو مقام الذات البحت
المعبر عنه بالٰلتَ َعيُّن و يعرف بما وصف نف َسه به من صنعه و ذلك صفةُ
ُ
تكشف
استدْلل عليه ْل صفة
ٍ
له و ْل سبيل ْلح ٍد من الخلق اليه اْل بذلك و ان اختلفَ ْ
ت ْليتناهي في
ت مراتُْ وصفِ ۪ه نفسه لخلقه بتفاو ٍ
الكم و الكيف و العدد و هذا اعلي مراتْ السرِّ الذي ائتمنَهُ و ْليتحول سبحانه عن هذه الحال و انما
يظهر لمن اراد ان يظهر له به و بما ۤ
ُ
فاحببت ان اُعرف و هو مقا ُم
شاء من آياته و الثانية ( مقام خ )
مشيته و ارادته و ابداعه و فعله و هو الوجو ُد الراجح ( الذي خ ) ْل او َل له في اْلمكان خلقه تعالي
ۤ
الدعا ِء و باس ِمك الذي استقر في ظلِّك فٰليخرج منك الي غيرك فهو اسمه
بنف ِس ۪ه و اَقا َمهُ بنف ِس ۪ه و في
تعالي و هو ظله الذي اقامه فيه يعني اقا َمهُ بنفسه ،
ت عندهم عليهم
و اعلم ان للعرش الذي استوي عليه الرحمن برحمانيته فاعطي كل ذي حق حقَّهُ اطٰلقا ٍ
الوْلية المطلقة
السٰلم و اعلي ما يطلق هذا اْلسم عليه هذا المقام و نسبة هذا الي الحقيقة المحمدية و ِ
كنسبة الكسر الي ا ِْلنك َسار و هم عليهم السٰلم ۤ
محالُّ هذا كما ان اْلنك َسار محل الكسر و قد ائتمنهم علي
شئ من عين او معني حرك ٍة او
هذا السرِّ و هو اَ ْم ُر ّللاِ الذي به يعملون فلما كان الصنع و العمل و كل ٍ
سكون ْليكون اْل بامر ّللاِ الذي هو فعلُه و مشيته و كانوا مح َّل ذلك كلِّه في رتبة اْلكوان كما قال تعالي
وس َعني قلُْ عبدي المؤمن ائتمنهم عليه اي
و ِ
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آثار ۪ه الي مستحقيها و قابليها و قواهم به علي تحملِ ۪ه فليس
علي حفظه و القيام بموجبه و تأديَ ِة احكا ِم ۪ه و ِ
لهم عم ٌل بغيره ْل من انفسهم و ْل من غيرهم من الخلق و لميكلفهم اْل به قال ّللا تعالي ماوسعني
ارضي و ْل ۤ
وسع فعله فقال ّللاُ ْليكلِّفُ
وس َعه اي ِ
سمائي و وسعني قلُْ عبدي المؤمن فقلُْ المؤمن ِ
امره و هذا هو السرُّ في تقديم الجار علي
نفسا ً اْل ُو ْس َعها فحصر تكليفَهم عليهم السٰلم في فعله تعالي و ِ
بامره يَعْملون و هذا كمال اْلئتمان لهذا السر الذي هو منشأ كل شأ ٍن َو
العامل في قوله تعالي و هم
ِ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
الثالثة ( مقام خ ) فخل ْق ُ
ْ
ق انف ِس ِه ْم فبذلك عرفوهُ و
صلي ّللاُ عليهم و اشهَ َدهُ ْم خَ ل َ
ت الخل َ
ق ْلع َرفَ فخلقهم َ
ق علي ترتيْ قابلياتِهم للوجود و كلما خلق
وحدوه و هللوه و سبحوه و ح ِمدوه و كبروه ثم خلق الخل َ
شيئا ً اشهدهم خلقَهُ و انهي علمه اليهم اي انهي علمه تعالي بذلك الشئ اليهم اوْ انهي علم ذلكَ الشئ اليهم
فعلي جعل الضمير في علمه ۤ
عائداً اليه تعالي يرا ُد بهذا العلم العلم الكوني و اْلرادي و القدري و
القضائي و اْلذني و اْلجلي و الكتابي كلما نزل ال ُم ۤ
ۤ
مقام انهي تعالي علمه به اليهم و هكذا و هذا
شا ُء الي ٍ
العلم هو المستثني في قوله تعالي و ْليحيطون بشئ من علمه اْل بما ۤ
شاء فان المستثني منه علي الظاهر
ليس هو العلم الذاتي فان العلم الذاتي هو ذاته تعالي و ْليصح ان يقال و ْليحيطون بشئ من ذاته اْل بما
ۤ
ۤ
ۤ
اْلستثناء المتصل ْلنه ْلخراج ما لوْله لدخل في المستثني منه و المنقطع
اْلستثناء
شاء و اْلصل في
ليس هذا سبيله علي الظاهر و انما ُ
قلت علي الظاهر ليس هو العلم الذاتي ْلحتمال المنقطع و ان كان
مرجوحا ً ْلن المستثني و ان لميدخل في المستثني منه باْلصالة لكنه يحتمل دخوله بالتبعية فان بعض

المخاطَبين من يحتمل غير المتعارف فالمتكلم قد يجوز في مخاطَبِه ذلك فيستثني المنقطع و قد يكون
المتكلم يريد تنبيه المخاطْ
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علي معني الشمول في المستثني منه اذا استثني المنقطع فاذا قال قام القوم اْل حماراً يريد تنبيه
ليس
المخاطْ علي ان جميع القوم قاموا و لو اراد المجاز و اَنه انما قام بعضهم لما استثني منهم ما َ
لغرض له من اْلغراض و قد يٰلحظ
ليس منهم كان كالنص علي العموم و لو
منهم فلما استثني ما َ
ٍ
ۤ
جانْ اللفظ ف َعلَي هذا يجوز ان يراد بالعلم المستثني منه العلم الذاتي و المستثني العلم الحادث ال ُمشاء فقد
يتوهم المخاطْ انه تعالي حين سمي نفسه علما ً و كان له علم ۤ
بالكائنات حادث لعله عني مطلق ما
ۤ
المشاء اي الذي
حاط به فابانَ تعالي بان الحادث
غير ُم ٍ
يسمي علما ً و لو باللفظ فيكون العلم الحادث َ
يد ُخ ُل في ۪حيط ِة َمشيتِ ۪ه يحيطونَ به و ربما يُحتمل هنا قسما ً ثالثا ً و ذلك ان يقال بانهعلي فرض المنقطع
يكونان معا ً حادثَيْن و علي فرض
يكون المستثني منه قديما ً و المستثني حادثا ً و علي فرض المتصل
ِ
ۤ
استثناء ما لوْله لدخل في المستثني منه ْلنه مغاير للمستثني منه ْلن
القسم الثالث يكون ْل متصٰلً ْلنه
بشئ آخر و
العلم المستثني منه امكاني راجح الوجود و ان كان حادثا ً لكن ّللا سبحانه احدثه بنفسه ْل ٍ
المستثني تكويني ۤ
جائز الوجود احدثه ّللا بفعله ْل بنفسه كاْلول و انما احدثه ّللا تعالي باْلول فهو غيره
باعتبار بحيث ْليصدق عليه اْل بظاهر اللفظ خاصة ْلنه من اْلول كالنور من الشمس فاولي فيه ان
ٍ
ۤ
اْلستثناء منقطعا ً و باعتبار انهما معا ً داخٰلن في مسمي العلم حقيقة قد اشتركا فيه و في الحدوث
يكون
س
فيكون منقطعا ً فاذا قلنا بالقسم الثالث نريد انه بين اعتبارين متصاد َمي ِْن يصدق باحدهما انهما من جن ٍ
منفصل
واح ٍد و باحدهما انهما من جنسين فهو ذو وجهين فان قلتَ هو متصل صدقتَ و ان قلتَ هو
ِ
صدقتَ و ان قلت ْل متصل و ْل منفصل صدقتَ و ليس لك ان تقول اْلصل فيه اْلتصال ْلن اْلصل
انما يتمشي في مجهول الحال و ْل ان تقول انهم
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اجمعوا علي اْلتصال و اْلنفصال ْلنهم لميجمعوا علي نفي غيرهما و انما حصروا التقسيم فيهما نظراً
الي ان المستثني من جنس المستثني منه او من غير جنسه فحصرهم بَنَوهُ علي هذا النظر و اذا وجد
قسم ْليكون من جنسه و هو من جنسه فما يقال فيه علي ان اثباتهم لشيئين ْلينفي ما عداهما و لميقم
ت و اثبات الشئ ْلينفي ما عداه و الحاصل انا نقول ليس المراد
اْلجماع علي النفي و انما قام علي اْلثبا ِ
بالمستثني منه العلم القديم الذي هو ذاته لما يلزم ذلك من المفاسد المنافية للتوحيد فيكون المراد به العلم
باْلستثناء في ٰاْلية المتصل اما مقابلة لما قيل انه منقطع ۤ
ۤ
بناء علي ان المراد
الحادث فنقول المراد
كاف في اْلتصال او
بالمستثني منه القديم او ْلن اْلصل فيه اْلتصال بمعونة اْلستعمال اللفظي فانه
ٍ
ترجيحا ً لٰلجتماع في الحدوث علي التفريق بالعلية و المعلولية او ْلن ما هو علة بالفعل هو معلول
بالقوة فيشتركا ِن اوْ ْلنا لسنا بصدد تحقيق اللغة و انما نحن بصدد المعني و هو يتأ َّدي علي اي
اْلحتمالين فاْلستعمال في اْلتصال اكمل و اشرف او ْلن ما نُفِي عنهم عليهم السٰلم اْلحاطة به ليس
علي جهة اْلستمرار و الدوام و انما هو موقت ينتظر به وقته فيحيطون به يعني يحيطون بما حضر
وقته ْل انهم يحيطون به كله بحيث ْليبقي ما ينتظرونه ْلن ذلك انما يكون في المتناهي و هذا العلم
اْلمكاني و ان كان حادثا ً احدثه ّللا تعالي بنفسه و لميكن معه في اْلزل اذ ليس معه تعالي شئ من
بقائهم الي المدد ْل وجود لهم و ْل ۤ
ق ابداً محتاجون في ۤ
ق و الخل ُ
بقاء بدونه
الحوادث اْل انه م ْنهُ ي ُم ُّد الخل َ
ُ
الحادث و ْليجوز ان يفني ْلنه لو فني فاِما ان يبقي
و ذلك المدد ليس قديما ً ْلن القديم ْليستمد من ذاته

حال و اما ان يفنَي و المسلمون كلهم
فاِن بقي الموجود كان حينئ ٍذ مستغنيا ً و الحادث ْليكون مستغنيا ً في ٍ
اهل الشرع عليهم السٰلم
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و غيرهم مجمعون علي ۤ
بقاء الجنة و اهلها و النار و اهلها و دوامهم ْل الي غاية و نهاية فثبت بان هذا
اْلمر اعني اْلمر اْلمكاني ليس بمتنا ٍه ابداً و ان ّللا سبحانه يمد الخلق اهل الجنة بنعيم متج ِّد ٍد ْليتناهَي
اليم يتألمون به متج ِّد ٍد ْليتناهَي و ْلينقطع و ْليأول امرهم و حالهم الي النعيم كما
و اهل النار بعذا ٍ
ب ٍ
ُّ
زعمه الصوفية المتل ِّونون بل كلما طال عليهم ال َمدا ازدادوا تألما ً فهو تعالي يمد الفريقين بما يستحق كل
شئ قدير فقولنا و هذا العلم هو
واحد منهما من هذا الحادث الذي ْليتناهَي و ْليتغايَا و هو علي كل ٍ
شاء فما ۤ
المستَثني في قوله تعالي و ْليحيطون ب َشئ من علمه اْل بما ۤ
شا َء من علمه يحيطون به عليهم
ٍ
السٰلم ْلنه انهاه اليهم و هو علم ما كان و ما يكون علي ما فصلنا فيما تقدم سابقا ً و معني اْل بما ۤ
شاء
شاء ان يحيطوا به او انهم ْليحيطون بشئ مما ۤ
انهم يحيطون من علمه بما ۤ
شاء من علمه اْل بمشيته فما
في هذا الوجه مصدرية حرفية كما قال تعاليعالم الغيْ فٰليظهر علي غيبه احداً اْل من ارتضي من
رسول  ،فعلي الظاهر تكون من رسول بيانية و المراد به رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و ما علمه ّللا
فان ّللا ا َمرهُ ان يعلمه الطيبين من اهل بيته عليهم السٰلم و علي الباطن و التأويل ان المرتضي من
محمد صلي ّللا عليه و آله علي و فاطمة و اْلحدعشر معصوما ً من ذريتهما عليهم اجمعين السٰلم و
قد اشار الهادي عليه السٰلم في هذه الزيارة في قوله و ارْ تضاكم لغيبه و كذلك قوله تعالي و ماكان ّللا
ليطل َعكم علي الغيْ و ٰلكن ّللا يجتبي من ُرس ُ۪له َم ۤ
الرسل محمد صلي
نيشاء  ،فعلي الظاهر المجتبي من
ِ
ّللا عليه و آله و اطلعه تعالي علي ما ۤ
شاء من الغيْ و ما اطلعه عليه فانه امره ان يطلع عليه الطيبين
من اهل بيته عليه و عليهم السٰلم و علي الباطن و التأويل فالمجتبي من محمد صلي ّللا عليه و آله علي
و فاطمة و اْلئمة من نسلهما عليهم السٰلم ،
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و اعلم ان العلم اْلمكاني الراجح الوجود هو وجود اْلمكان عند وجود المشية بما فيه من اْلمكانات
الجزئية التي ْلتتناهَي فانها هي و المشية و اْلرادة لمتكن في اْلزل ْلن اْلزل ذاته تعالي و ليس معه
غيره و ليس شئ في تلك الرتبة التي هي ذاته غيره ثم احدث المشية بنفسها و احدث بها معها اْلمكان
المطلق و ما فيه من اْلمكانات الجزئية التي ْلتتناهي فهي مع المشية و اْلرادة متساوقان في الظهور
في الوجود بعد ان لميكن شئ غير ّللاِ تعالي و هذا اْلمكان و ما فيه هو خزانةُ ّللاِ التي ْلتغيض بل
تفيض و هذا هو العلم اْلمكاني الذي ْليعلمه اْل ّللا تعالي و ْليحيطون بشئ منه ثم ۤ
شاء ان يُكون منه ما
ۤ
شاء فما ۤ
ۤ
المشاء و الذي يحيطون به بمشية
شاء كونه و اراد عينه فهو العلم الكوني و التكويني و العلم
ّللا تعالي فكل من اتصف بالوجود الكوني فقد انهي علمه اليهم صلي ّللا عليهم كما تقدم و جعل تربيته
اليهم في كل شئ و هو الذي اشار اليه بقوله و ا ْستَرْ عاكم امر خلقه و قد ائتمنهم سبحانه في هذه اْلسرار
الثٰلث ففي اْلولي هم اركان مقاماته و عٰلماته بل هم مقاماته و عٰلماته و في هذه الرتبة اشار الحجة
عليه السٰلم في ۤ
دعاء شهر رجْ كما تقدم مراراً اليهم و اشار الصادق عليه السٰلم اليهم بقوله لنا مع
ٌ
نحن فيها هو و هو نحن و هو هو و نحن ُ
حاْلت ُ
نحن ه  ،و في رواي ٍة اْل انه هو هو و نحن
ّللاِ
ُ
نحن ه  ،و في الثانية هم معانيه فهم علمه و قدرته و حكمه و يده و لسانه و عينه و قلبه و امره و غير
ذلك مما ذكروه عليهم السٰلم بل هم فيها اركان مقاماته و معني كونهم معانيه انهم معاني افعاله كالقيام

و القعود و اْلكل و الشرب و الكتابة بالنسبة الي زيد فان هذه معاني زيد اي معاني افعاله و في اْلولي
ۤ
هم ۤ
اسماؤه
فاعل كذلك هم
كالقائم و القاعد و ٰاْلكل و الشارب و الكاتْ بالنسبة الي زيد فان هذه اسم ۤا ُء
ٍ
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ۤ
اسماؤه و في الثالثة هم بيوته و ابوابه التي امر ان
كما قال الصادق عليه السٰلم و هو المسمي و نحن
ً
يؤتي منها و قد تقدم بيان هذه في مواضع متعددة و انا اكرر القول لمن اراد ان يذكر اوْ اراد ُشكورا و
في كل مرتب ٍة من هذه الثٰلث له سر غير متناهي المراتْ و اعطاهم و قواهم بما اختارهم له و آت ٰيهم
لعلم منه َسبق فيهم فهم بامره يعملون صلي ّللا عليهم اجمعين ،
تقو ٰيهم و ائتمنَهم علي ذلك كله ٍ
و قوله عليه السٰلم  :و استرعاكم امر خلقِ ۪ه
ۤ
يعني به انه تعالي استرعاهم امر خلقه جعلهم قائمين برعاية الخلق فيما يتعلق بامر الوجود الكوني و
شر ِع ۪ه و فيما يتعلق بامر الكون الشرعي و وجوده و فيما يتعلق بامر الغيْ و الشهادة و فيما يتعلق
بامر الدنيا و ٰاْلخرة و فيما يتعلق بامر الجنة و النار طلْ تعالي منهم عليهم السٰلم رعاية جميع خلقه
في هذه اْلمور الخمسة كما قاْلميرالمؤمنين عليه السٰلم فيما تقدم من خطبته يوم الغدير و الجمعة قال
في حق محمد صلي ّللا عليه و آله استخلصه في القدم علي ۤ
سائر اْلمم علي علم منه الي ان قال و
سائر عال ِم ۪ه في ۤ
انتجبه آ ِمراً و ناهيا ً عنه اقا َمهُ في ۤ
اْلدا ِء مقامه اذ كان ْلتدركه اْلبصار و هو يدرك
اْلسرار ْل ٰاله اْل هو الملِ ُ
ك الجبار و
اْلبصار و ْلتحويه خواطر اْلفكار و ْلتُ َمثِّلُه غوامضُ الظنون في
ِ
قد تقدم هذا و مثله في حقهم من ُخ ْ
طبته عليه السٰلم فهم ال ُم َربُّون لرعيتهم الرا ُعون الذين استرعاهم ّللا
شاؤا فانما ۤ
تعالي ا ْم َر غَن ِم ۪ه فَان ۤ
شا َء  ،و هنا شبهة تحتاج الي البيان و هي ان ّللا ق ْد يري ُد ا ْمراً فاذا
ارادوا اَْليكونَ اراد سبحانه اَْليكون فيترُك ارادتَهُ ْلرادتهم و هذا شئ كثير الوقوع كما في الشفاعات
تعذيبَهُ فلما شفعوا رحمه و كذلك في
ب ّللاُ ذلك الشخص ْلنه يريد ۪
التي تكون منهم اذ لوْل شفاعتهم لعذ َ
ۤ
دعائهم لشئ فيَستجيْ
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ّللا تعالي لهم و يفعل ما سألوهُ و لوْل ۤ
دعاؤهم لميفعله فاذا كان اْلمر كذلك دل علي اَن لهم ارادة و
مشية غير مشية ّللا تعالي و ارادته و قد ذكرتَ في
ث هذا الشرح انه تعالي انما خَ لقَهم لَهُ
كثير من ابحا ِ
ٍ
سواهُ و ْل ِْلَ ْنفُ ِس ِه ْم و قبول الشفاع ِة و الد ۤ
عاء منهم يدل علي وجود انيَّ ٍة لهم ،
لشئ َ
ْل ٍ
ۤ
ٰ
ْ
َ
َ
ْ
جار علي حكمته و سنته
و الجواب ان ّللا سبحانه خَ لقهُ ْم لهُ خاصة كما قلنا و ل ِكن صنعه لخلقه و بخَ لقِ ۪ه ٍ
ً
ُّط اْلَسْباب مثٰل ينزل من
تج َد لِ ُسنَّ ِة ّللاِ تبديٰلً و هو انه اجري عادته علي انه يفعل بالقوابل و بتَوس ِ
و لن ِ
ۤ
الس ۤ
َّما ِء ما ًء و هو سبْ ْلخراج الثمرات علي اختٰلفِها فيخر ُج الرمان من شجره بطبيعتها و بتوسط
الماء و التراب و يخرج العنْ من شجره بطبيعتِها و بتوسط ۤ
ۤ
الماء و التراب و الفاعل واحد سبحانه و
الفعل واحد و اصل السبْ واحد و هو ۤ
الماء و التراب فلو خلق بغير القابلية لكان المخلوق شيئا ً واحداً و
ۤ
لكنه خلق الرمان بطبيعة شجره و العنْ بطبيعة شجره و لما كان ْ
الطبائع
َت عَادتُه اَنه يفعل بالقوابل و
مقو ٌ
مات علي ُرتَبِها في كل رتبة
بمقوماته و هي هم عليهم السٰلم و المقوماتُ ِّ
متقوما ً ِّ
كان فعله تعالي ِّ
ۤ
مدرك و لكن تدرك اْللوان و اْلصوات و الطعوم و الروائح و المجسات في رتبتها
بحسبه مثاله انك ِ
ۤ
من اْلجسام بما يوافقها من مدركاتك فتدرك اللون بالبصر و الصوت باْلذن و الطعم باللسان و الرائحة
باْلنف و المجسَّة باْلنملة مثٰلً و تدرك المثال بالحس المشترك و الصور الخيالية بالخيال و النفسانية
بالنفس و المعاني بالعقل و المعرفة بالفؤاد فالفؤاد يدرك المعرفة بنفسه و لما دونه بتوسط العقل و
الصور بالنفس بتوسط العقل و يدرك المثالية بتوسط ما بينه و بين مدركه و هكذا اْلَ ْعلَي يدرك ما في

رتبته بنفسه و ما فوقه و ما تحته بتوسط اْلدراك المتوسط فكذا ما نحن بصدده فاِن مثالَنا آيةُ بَيانِ ۪ه و
دليل برهانه فهم عليهم السٰلم في مقام
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العٰلمات لَيْس لهم َم ِشية اْل مشيته تعالي و في مقام المعاني مشيتهم اركان مشيته تعالي و في مقام
مشيتُهُ ْم تابعة لمشيَّتِ ۪ه فم ِشيتهم في الظا ِهر السبَُْ
اْلبواب مشيتهم وجهُ مشيته و في مقام اْلمام ِ
ً
متقومةٌ في الصنع بمشيتهم
القريْ ففي اْلول ْليجدون لهم مشيةً و ْل ُوجودا و في الثاني مشيته تعالي ِّ
ْ
بمعني ان مشيتهم في الصنع محل لمشيتِ ۪ه و مشيته فاعله و منه قوله تعالي و مارميتَ اِذ رميتَ و لكن
قبول مشيتِ ۪ه تعالَي
ت فانهم ْليقدرونَ علي
ث مشيَّتُهُ ْم في مشيتِ ۪ه تعالي َع ُ
ض ٌد لِلمشا َءا ِ
ّللا ر َمي  ،و في الثال ِ
ِ
لمشيتِ ۪ه تعالي فمشيته تعالي
ق منهم عليهم السٰلم و هو مشيتهم و في الرابع لهم المشية التَّاب َعةُ ِ
ون َوا ٍ
ب ُد ِ
ۤ
ٰ
اْلواخر مرتبطةٌ بمشيتهم فان توجهت مشيتُهُ الي ُم َشا ٍء فٰليتم تعلقها به اْل
بالنسبة الي مراتبهم الثٰلثة
ِ
ۤ
ۤ
مشيَّتِ ۪ه فاِنما شاؤا
ق ِ
مع انضمام مشيتِهم َم َعها لكونِهَا ركنا ً او عضداً او تابعا ً قريبا ً فان شاؤا جهةً غير تعل ِ
ۤ
ۤ
ق مشيتهم ْلنها
بتفويض مشيتِ ۪ه فاذا شاؤا فب َمشيَّتِ ۪ه شاؤا فيجْ في الحكمة ان تجري مشيته تعالي علي َو ْف ِ
ِ
ۤ
ُمتَ ِّممةٌ
العقل لٰللوان و ْليجوز في الحكمة
البصر
م
يتم
كما
تعالي
ته
مشي
ة
لفاعلي
و
ء
المشا
لقابلية
ادراكَ
ِ
تفرد مشيته تعالي و اْل لجري صنعه علي غير مقتضي القَوابِل اذ ُمقتضاها توسط المتممات لها من
عذاب شخص بمقتضي ذنبه و ۤ
المشخصات و من توسط اسباب المقبول و اذا ۤ
شاؤا
شاء ّللا تعالي
َ
ٍ
شاء ما ۤ
الشفاعة له و شفعُوا قبل شفاعتهم و ۤ
شاؤا ْلن الذنْ الذي اقتضي ان يش ۤا َء ّللا تعالي تعذيبَهُ عليه
ِ
ْ من عصاه اذ ْل
بتعذي
ي
يتشف
تعالي
ه
ان
ْل
ة
المحب
و
الوْلية
حق
من
لهم
جعل
انما هو تقصير فيما
ِ
َ
حاجة له الي شئ و ْليهيجه شئ و انما هو في الحقيقة اَ ْخ ٌذ بحقِّهم اَوْ لِحقِّهم فاذا شفعوا فبمشيته شفعوا و
لحقِّهم اسقطوا فكان مقتضي حال ذلك الشخص مع ضميمة شفاعتهم عليهم السٰلم العفو عنه و التفضل
عليه بالرحمة
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ْلن َمعْصيته مع الشفاعة تتبدل طاعة كما قال تعالي ۤ
فاولئك يُبَدِّل ّللا سيئاتهم حسنات و ما مثال هذا
بول فان مقتضي حكم ّللا و
الشخص في ذنبه اْل كرجل في ثوبه الساتر له الذي يريد الصلوة فيه قطرة ٍ
ت بثوبه كان مقتضي حكم ّللاِ و مشيته اْلذن له
مشيته منعه من الدخول في الصلوة فلما ُغ ِم َ
س في الفرا ِ
بالدخول في الصلوة ْلن نجاسة ثوبه من قطرة البول و من غيرها بُد ْ
ِّلت طهارةً فلمتكن لهم مشية اْل
مشية ّللا تعالي او عن مشيته اوْ بها فمع اتحا ِد المشية من ّللا تعالي و منهم كما في المقام اْلول فٰل كٰلم
و مع اعتبار التعدد او المغايرة فٰلنه تعالي اولي منهم بالكرم و الفضل فكما كانوا يتركون ما يريدون
من شهوات انفسهم و مقتضي انياتهم لما يريد سبحانه كان تعالي اولي بذلك فيترك ما يريد لما يريدون
خاصة و ّللا غني حميد و ْلجل هذا ورد في اخبارهم عليهم السٰلم اذا شئنا ۤ
علي انه انما اراد لهم ۤ
شاء
ۤ
يشاء ّللا ورد و اذا ۤ
ماتشاؤن اْل ان ۤ
ۤ
عطاؤنا فامنن او امسك بغير
شاء ّللا ِشئنا هذا
ّللا و
ب فلما اشهدهم خلق انفسهم و انهي اليهم علم ذلك و اشهدهم خلق جميع مخلوقاته و انهي اليهم علم
حسا ٍ
ۤ
ْ
جميع خلقه و جعلهم محال مشيته و السُنَ اِرا َدتِ ۪ه و اصطنعهم لنفسه و اغناهم به تعالي عمن سواه
ۤ
فٰليشاؤن اْل بمشيته او عن مشيته و اقدرهم علي ما حملهم و كان تعالي ْلتدركه اْلبصار و ْلتمثله
طلْ رعاية امر خلقه ْلنحصار شؤنه تعالي و ۤ
الظنون استرعاهم امر خلقه اي منهم ۤ
حوائج
خاصة
َ
جميع خلقه فيهم عليهم السٰلم فهم بأَمره يعملون ،
قرن طاعتكم بطاعته
و قوله عليه السٰلم  :و َ

لما كان تعالي ۤبائنا ً من خلقه بينونة صف ٍة ْل بينونة عزل ٍة و كان مصير كل شئ اليه وجْ في اللطف ان
يميز خلقه بحدودهم التي هي غيوره كما قال الرضا عليه السٰلم في خطبته كنهه تفريق بينه و بينَ خلقِ ۪ه
و غيورُه تحدي ٌد لما سواه
صفحه 2٥٥
ليعرفوه تعالي بمباينته لحدود خلقه التي منها اْلتحاد و المساواة و الموافقة و المخالفة و المشاركة و
ۤ
المضادة و الشبه و اْلقتران و اْلجتماع و المباينة و المفارقة و غير ذلك فيعرفوه تعالي بخٰلفِها و
خٰلف خٰلفها و يلزم هذا التوحيد و التجريد الغني المطلق ٰفاية التوحيد اْلنفراد بما يجوز عليه ففرق
ِ
بهذا اللحاظ بين طاعته و طاعتهم فقال و قَ َرن طاعتكم بطاعته و آية الغني المطلق انما ينسْ اليه و
يجوز عليه غير ذاته المقدسة فهو ْلقرب خلقه اليه و انما نسبه اليه و هو لهم تشريفا ً لهم و تعظيما ً و
ْلن ما لميكن له باطل فٰليجعل لمن جعلهم احب ۤا َءهُ بالحق ما يكون باطٰلً اذا لمينسْ اليه ما لمينسْ اليه
ليكون حقا ً يليق منه تعالي ْلحب ۤائه الحق فقال تعالي في آية الغني المطلق من يُطع الرسول فقد اطاع
ّللا ٰ ،فاية التوحيد انه تعالي قرن طاعتهم بطاعته ليبين من خلقه بينونة صف ٍة ْل بينونة عزل ٍة ْلن
مقتضي بينونة الصفة تعدد الطاعة و مقتضي بينونة العزلة عدم اقتران طَاعتهم بطاعته فافهم و هو
الغني المطلق في توحيده المتوحد في غناه فيجْ في آية غناه ان يعتبر كون المراد بتعدد الطاعة مع
اتحا ِدها في الغني المطلق و مع التوحيد و الغني المطلق ان الطاعة بمقتضي الغني المطلق ْلتكون
طاعة اْل اذا نسبت اليه ليصح كونها طاعةً تعود الي َمن ۤ
قرن طاعتكم
شا َء و احَّْ فقوله عليه السٰلم و َ
بطاعته مع انه قال قبل هذا َمن اطاعكم فقد اطاع ّللا و هو مشعر بان طاعة ّللا تعالي هي نفس طاعتهم
ْلنه اتي بقد الداخلة علي الماضي المفيدة للتحقيق و ْل شك ان من اطاعَهم فانما اطاع ّللا لبيان تحقق
كونها طاعةً في نفس اْلمر بايقاعها له تعالي بتَ ۪ ْبيينِه ْم مشفوعةً بوْليتهم و محبتهم و ۤ
البراءة من
ۤ
اعدائهم و ْليلزم علي الظاهر ان َمن اطاع ّللا فقد اطاعهم لما تقدم في حديث مناقْ ابنشاذان
من قوله تعالي في الحديث القدسي اقسم بعزتي و جٰللي
صفحه 2٥٦
اني ادخل الجنة من اطا َع عليا ً و ان عصاني و اقسم بعزتي و جٰللي اني ادخل النار َمن عصي عليا ً و
ان اطاعني و هذا مروي في المتواتر معني من الفريقين فكانت طاعته تعالي في الظاهر قد ْلتكون
طاعة لهم نعم اذا اريد بالطاع ِة الطاعة التي هي عند ّللا تعالي و عندهم طاعة فهي طاعة ّللاِ الناشية
عن طاعتهم يعني علي النحو الذي اطاعوا به ّللا سبحانه و امروا ان يطاع به ّللا سبحانه و هي ما
اخذت عنهم و رضوا بها طاعة هلل سبحانه و ْلتكون اْل بطاعتهم و انما سمي تلك طاعة له تعالي علي
زعمهم اَنها طاعةٌ له و ليست طاعةً له بل هي معصيةٌ له و لهذا يدخل صاحبَها النا َر و ذلك ْلنه تعالي
امر عباده بان يأتوا البيوت من ابوابها و قد جعلهم عليهم السٰلم ابوابه و امر عبا َدهُ بان يطيعوه
بطاعتهم و اخبرهم بان َمن اطاعني بطاعة غيرهم فقد اشرك بي فهم يطيعونَهُ بطاعة ۤ
اعدائهم لعنهم ّللا
و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا ً فاخبر سبحانه عن حالهم يوم القيمة فقال و يوم نحشرهم جميعا ً ثم
ۤ
شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لمتكن فِتنَتُهُ ْم اْل ان قالوا و ّللاِ ربنا ماكنا
نقول للذين اشركوا اين
مشركين فقال تعالي لنبيه صلي ّللا عليه و آله يا محمد انظر كيف كذبوا علي انفسهم و ضل عنهم ما
كانوا يفترون  ،و في الكافي عن الصادق عليه السٰلم في كٰلم له يعرض بالمرجئة بعد ان تركهم و
مضي عنهم فلما خرج من المسجد قال لي يا ابامحمد وّللاِ لو ان ابليس سجد هلل تعالي بعد المعصية و
التكبر عمر الدنيا مانفعه ذلك و ْل قبِلَهُ ّللاُ تعالي ما لميسجد ْٰلدم عليه السٰلم كما امره ّللا تعالي ان

يسجد له و كذلك هذه اْلمة المفتونة بعد نبيها صلي ّللا عليه و آله و بعد تركهم اْلما َم الذي نصبه نبيهم
صلي ّللا عليه و آله فلنيقبل ّللا لهم عمٰلً و لنيرفع لهم حسنةً حتي يأتوا ّللاَ من حيث امرهم و يتولوا
اْلمام الذي اُ ِمروا بوْليته و يدخلوا في الباب
صفحه 2٥٧
ان ّللاَ افترض علي امة محمد (ص) خمس ۤ
الذي فتحه ّللاُ و رسولهُ (ص) لهم يا ابامحمد َّ
فرائض
ۤ
ۤ
الصلوة و الزكوة و الصيام و الحج و وْليتنا فرخص لهم في اشياء من الفرائض اْلربعة و لميرخص
ث قد تقدم
ْلح ٍد من المسلمين في ترك وْليتنا َْل وّللاِ ما فيها رخصةٌ ه  ،و فيه عنه عليه السٰلم في حدي ٍ
ولي امر ِه بطاعة رسولِه و طاعةَ َرسُول ِه بطاعتِه فمن ترك طاعةَ
ذكره الي ان قال (ع) وصل ّللا طاعةَ ِّ
ُوْل ِة اْلمر لمي ُِط ِع ّللاَ و ْل َرسُولَه و هو اْلقرار بما نزل من عند ّللا تعالي و يجوز ان يكون المراد
الصدور منَ الفِعْل و ان ُوجد التعدد
بقَرْ ِن طاعتهم بطاعته اْلتحاد في الظهور الكوني و المساوقة في
ِ
في الوجود العلمي و َّ
ان طاعتهم مترتبة علي طاعته ْلنا ْلنريد بهذا الترتْ العلمي التَّع ُّد َد في نفسه ْلن
التعدد في نفس اْلمر يلزم منه تعدد ال َم ْنسوب اليه ْلن الطاعة وص ٌ
ف نسبي يستلزم مطاعا ً و اذا كان
غنيا ً لذاته لميرد شيئا ً لذاته و انما يريد لغيره و هم ذلك الغير ْل غير و ايضا ً الطاعة حادثة و ْلتنسْ اْل
الي حادث و هم ذلك الحادث المنسوب اليه الحادث و انما نريد بالترتيْ العلمي الموجْ للتعدد في
اللفظ ان هذه الطاعة الواحدة انما تكون طاعة في الواقع بنسبتَيْن نسبة اْليقاع و نسبة التعيين اَما نسبة
اْليقاع فباَن يوقِ َعها المطيع هلل تعالي وحده و هي النسبة اْلولي في اْلعتبار و هي مشتملةٌ علي ۤ
ابتدائين
بينهما ۤ
انتهاء و اما نسبة التعيين فباَن يأخذها و كيفيتها عنهم بشروطها من وْليتهم و محبتهم و التسليم
اعدائهم و هي النسبة الثانية في اْلعتبار و هي مشتملة علي ۤ
البرائة من ۤ
لهم و الرد اليهم و من ۤ
انتهائين
ابتداء من ّللاِ تعالي بفضله و رحمته باَن انزل تلك الطاعة في ۤ
ابتداء فالنسبة فيها ۤ
بينهما ۤ
مادة النور و هذا
ۤ
ۤ
اْلنتهاء اْلول من النسبة اليهم ان ذلك النور انزله اليهم و اوحي
اْلبتداء اْلول من النسبة اليه تعالي و
اليهم علم الكيفية
صفحه 2٥٨
لطاعته فقدروها بامر ّللا تعالي كما ۤ
شاء و رفعها المطيع الممتثل ْلمرهم الي ّللاِ تعالي بان اوقعها له
ۤ
اْلنتهاء المتوسطُ من النسبة اليه تعالي فقبلها لموافقتِها ْلرادته و محبته و امره
عز و جل و هذا هو
ۤ
ْ
َ
فاحياها بان نفخ فيها روح القبول فانزلها ِمنه تعالي اليهم و هذا اْلنزال هو اْلبتداء الثاني من النسبة اليه
ۤ
اْلنتهاء الثاني من النسبة اليهم فكانت الطاعة الحق منه اليهم
و اليهم اي و كون اْلنزال اليهم هو
ۤ
اْلبتدائي و السؤال اْلول ثم منهم اليه تعالي باْلجابة الحقة ثم منه تعالي اليهم باقامة الوْلية
بالفضل
ۤ
ۤ
ۤ
الكبري و رفع لواء الحمد له تعالي بهم فمن حيث لحاظ اْلبتداء و اْلنتهاء منه اليهم و منهم اليه و منه
اليهم قال عليه السٰلم و قرن طاعتكم بطاعته و من حيث لحاظ ان شرط الصحة فيها ان تكون له تعالي
بهم و لهم منه قال عليه السٰلم و قرن طاعتكم بطاعته فظهر اللفظ بصورة التعدد َو من حيث انه تعالي
حصر شؤنه فيهم عليهم السٰلم و حصر ۤ
حوائج الخلق عندهم قال َمن يطع الرسول فقد اطاع ّللاَ و قالوا
عليهم السٰلم فجعل طاعتنا طاعته تعالي و معصيتنا معصيته فتقرر المعني و اللفظ علي اْلتحا ِد كما هو
حكم الغني المطلق .
و قوله عليه السٰلم  :لما استوهبتم ذنوبي و كنتم شفعائي
قال الشارح المجلسي رحمه ّللا لما مشددة بمعني اْل اي ْليقع منكم شئ اْل استيهاب ذنوبي منه تعالي
او مخففة و الٰلم لتوكيد القسم و ما ۤ
زائدة للتأكيد انتهي .

اقول يعني رحمه ّللا بقوله ْليقع منكم شئ انه حيث ثبت ان ٰ
المأب اليكم و الحساب عليكم
كما رواه البرقي في كتاب ٰاْليات عن ابيعبدّللا عليه السٰلم ان رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله قال
ْلميرالمؤمنين عليه السٰلم يا علي انت ديان هذه اْلمة و المتولي حسابَها و انت ركن ّللاِ اْلعظم يوم
الق ٰيمة اْل و ان ٰ
المأب اليك و الحساب عليك و الصراط صراطك و الميزان
صفحه 2٥٩
فتجاوزوا عني و ْلتناقشوني و
ميزانك و الموقف موقفك ه  ،و اني ارجع اليكم و انتم تحاسبوني
َ
ي فعوضوهم عن حقوقهم فان ّللا سبحانه قد جعل
استوهبوا ذنوبي من ّللاِ تعالي و ما كان ٰلٰلدميين عل َّ
ۤ
الدعاء الذي سألهم الز ۤائر
لكم الدنيا و ٰاْلخرة فاشفعوا لي في حطِّ التبعات عني و رفع درجاتي و هذا
انما سألهم اعتماداً علي وْليتهم و محبتهم و وعدهم محبيهم بذلك عن امر ّللا تعالي بان ّللا تعالي ملكهم
كما تقدم و اذن لهم في الشفاعة فيمن ۤ
شاؤا و اخبروا شيعتهم بذلك و وعدوهم بالشفاعة علي ّللا تعالي و
ّللا منج ٌز لهم ما وعدهم فاقسم محبهم و ۤ
زائرهم عليهم بمن ملكهم و وعدهم و انجز لهم و امرهم بان
يبشروا محبيهم بذلك و ذلك ما ذكرُوه في اخبارهم مما ْليكاد يحصي و منه ما رواه الكراجكي في الكنز
باسناده الي محمد بن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عليهما السٰلم في قوله عز و جل َّ
ان الينا ايابهم
ثم ان علينا حسابهم قال اذا كان يوم القيمة وكلنا ّللا بحساب شيعتنا فما كان هلل سألناه ان يهبه لنا فهو لهم
ُ
حيث كنا و فيه باسناده الي عبدّللا بن
و ما كان لمخالفيهم فهو لهم و ما كان لنا فهو لهم ثم قال هم معنا
سنان عن ابيعبدّللا عليه السٰلم قال اذا كان يوم القيمة وكلنا ّللا بحساب شيعتنا فما كان هلل سألناه ان
ضهم بدلَهُ فهو لهم و ما كان لَنا فهو لهم ثم قرأ ان
يهبه لنا فهو لهم و ما كان ٰلٰلدميين سألنا ّللا ان يعو َ
الينا ايابهم ثم َّ
ان علينا حسابهم ه  ،و قد تقدم و امثالها كثير و في مناقْ ابنشاذان محمد بن احمد
باسناده الي ابيذر رضي ّللا عنه قال نظر النبي صلي ّللا عليه و آله الي علي بن ابيطالْ عليه السٰلم
فقال هذا خير اْلولين و ٰاْلخرين ِمن اهل السموات و اْلرضين هذا سيد الوصيين و امام المتقين و ۤقائد
جاء علي علي ناق ٍة من نوق الجنة قد ۤ
الغر المحجلين اذا كان يوم القيمة ۤ
اضاءت القيمة من ضوءها و
ص ٌع بالزبرجد و الياقوت
علي رأسه تاج مر َّ
صفحه 2٦0
ۤ
المٰلئكة هذا مل ٌ
فينادي منا ٍد من بُطنَان العرش هذا
فتقول
ك مقرب و قال النبيون هذا نبي مرسل ۪
الصدي ُ
وصي حبيْ ّللاِ هذا علي بن ابيطالْ فيقف علي متن جهنم فيخرج منها من يحْ
ق اْلكبر هذا
ُّ
ۤ
ب ه  ،فقوله لما استوهبتم
و يدخل فيها َمن يبغض و يأتي ابواب الجنة فيدخل اوليا َءه الجنة بغير حسا ٍ
ۤ
ذنوبي عزيمةٌ من ۤ
السائل المتوجه اليهم المقسم عليهم بمن ائتمنهم علي سره فملكهم ما شاؤا َو استرعاهم
ُ
بحيث رجع اْل ْم ُر ُكلُّه اليهم و قرن طاعتهم بطاعته فينقاد لهم كل شئ و في ذكر هذه
امر خلقه
َ
اْلوصاف في القسم عليهم تنبيه علي ان سؤاله علي جهة العزيمة عليهم ْلنه ارا َد منهم ما يقدرون عليه
و و َع ُدوا به و امرهم ّللاُ به و ا ِذنَ لهم علي ما يرونه مما دلهم سبحانه عليه فيكون كاْللزام و ان كان
سؤاْلً و هو يقتضي خٰلف العزيمة لكنه لما قُلنا يطالبهم بحق الوعد الذي امرهم ّللا به علي جهة
التفضل و لهذا اتي بلَما فانها عَلي التشديد و ان كانت بمعني اِْل لكنها اخص منها ْلرادة العزيمة علي
المسئول منها و اْل قد ْليراد منها ذلك و علي التَّ ْخفيف تكون الٰلم مفيدةً للعزيمة ْلنها مؤكدة للقسم و ما
و ان كانت صلةً لكنها انما زيدت لتأكيد ما اكد ْتهُ الٰلم ،
ۤ
شفعائي
و قوله عليه السٰلم  :و كنتم
قد تقدم معني ذلك و تقدم الكٰلم في الشفاعة و بقي معني للشفاعة ينبغي التنبيه عليه علي جهة اْلشارة

اسقاط حق عن مطلوب به اوْ َرفع َد َرج ٍة له كثيراً ما
فاقول ان الشفاعة التي يراد منها بذل الجاه في
ِ
ۤ
تكون منهم عليهم السٰلم لشيعتهم في الدنيا بالدعاء لهم بالتوفيق للطاعة و العمل الصالح و بِالتسديد لهم
للحق و اْلصابة للصواب من العلوم و اْلعتقادات و طلْ الحٰلل في المعاش و غير ذلك و كل هذه و
امثالها من افراد الشفاعة فانهم اذا ارادوا نجاة محبهم من النار توجهوا الي ّللا تعالي و استوهبوه حقوقه
التي عند محبهم
صفحه 2٦١
و سألوه ان يعوض طالْ الحق عندهم عن حقه و مثل هذا قد تكون موازين محبهم خفيفةً لقلة حسناته
ۤ
بالدعاء لهم في الدنيا و اْلستغفار لهم من
او عدمها فيهبونه من فاضل حسناتهم ما يثقل به موازينه و
ذنوبهم كما دلت عليه آثارهم بانهم عليهم السٰلم تحملوا عن شيعتهم و محبيهم ذنوبهم كما في قوله
تعالي انا فتحنا لكَ فتحا ً مبينا ً ليغفر لك ّللا ما تقد َم من ذنبِك و ما تأخ َر  ،ففي مجمعالبيان و تفسير علي
ْ و لكن ّللا
بن ابراهيم عن الصادق عليه السٰلم انه ُسئِل عن هذه ٰاْلية فقال ماكان لَهُ ذنٌْ و ْلهَ َّم بذن ٍ
ذنوب شيعته ثم غفرها له و في المجمع عنه عليه السٰلم انه ُسئِل عنها فقال وّللاِ ماكان لَهُ ذنٌْ و
حمله
َ
لكن ّللا سبحانه ضمن له ان يغفر ذنوب شيعة علي عليه السٰلم ما تقدم من ذنبهم و ما تأخر ه  ،و انما
فعلوا ذلك مع شيعتهم ْلنهم خلقوا من فاضل طينتهم و انما لحقتهم الذنوب من لطخ ۤ
اعدائهم فلما كانوا
منهم و منسوبين اليهم في الذوات و الصفات و اْلعتقادات و اْلعمال و اْلقوال حتي ان ۤ
اعداءهم عادوا
ْ سوي انتسابهم لٰلئمة عليهم السٰلم و متابعتهم لهم وجْ
شيعتهم و سعوا اليهم بكل مكروه بغير سب ٍ
ۤ
عليهم صلي ّللا عليهم اعانتهم و نصرتهم و نجاتهم بكل وج ٍه من الدعاء و العناية بهم و تحمل الذنوب
عنهم و الشفاعة لهم في الدنيا و ٰاْلخرة و قد مضي كثير من اخبارهم يدل علي هذا المعني المشار
اليه و من ذلك ما رواه في البحار من كتاب رياضالجنان لفضلّللا بن محمود الفارسي بسنده عن
المفضل بن عمر عن ابيعبدّللا عليه السٰلم انه قال ان امرنا صعٌْ مستصعْ ْليحتمله اْل صدور
مشرقةٌ و قلوب منيرة و افئدةٌ َسليمةٌ و اخٰلق حسنة ْلن ّللا قد اخ َذ ( لنا ظ ) علي شيعتِنا الميثاق فمن
ضنا و لميؤ ِّد الينا حقنا فهو في النار و ان عندنا سراً من ّللاِ ماكلف
وفي لنا وفَي ّللاُ له بالجن ِة و َمن ابغ َ
ّللا به احداً غيرنا
صفحه 2٦2
امرنا بتبليغه فبلغناه فلمنجد لَهُ اهٰلً و ْل موضعا ً و ْل َح َملةً يحملونه حتي خلق ّللا لذلك قوما ً
ذلك ثم َ
صنع رحمته
ُخلِقوا من طينة محم ٍد و ذريته صلي ّللا عليه و آله و من نورهم صنعهم ّللاُ بفضل
ِ
فبلغناهم عن ّللا َما ام َرنا فقبلوه و احتملوا ذلك و لمتضطرب قلوبهم و مالت ارواحهم الي معرفتنا و
امرنا و ان ّللا خلق اقواما ً للنار و ا َمرنا ان نبلغهم ذلك فبلغناه فاشمأزت قلوبهم منه
سرنا و البحث عن ِ
ق السنتهم ببعض الحق
و نفروا عنه و ردوه علينا و لميحتملوه و كذبوا به و طبع ّللا علي قلوبهم ثم اطل َ
فهم ينطقون به لفظا ً و قلوبهم منكرة له ثم بكي عليه السٰلم و رفع يديه و قال اللهم ان هذه الشرذمة
المطيعين ْلمرك قليلون اللهم فاجعل محياهم محيانا و مماتهم مماتنا و ْلتُسلِّط عليهم عدواً فانك ان
سلطتَ عليهم عدواً لنتُ ْعبَ َد ه  ،فتدبر فيما قال و في ۤ
دعائه فانه يستشفع الي ّللا فيهم في محياهم و
مماتهم و اَْليُسلِّطَ عليهم عدواً يهلكهم بالقتل ۤ
كسائر الظالمين و ْليهلكهم بالكفر و الضٰللة كالشياطين
من اْلنس و الجن فافهم ،
ٰ
ٰ
قال عليه السٰلم  :فاني لكم مطيع َم ْن اطاعكم فقد اطاع ّللا و من عصاكم فقد عصي ّللا و من احبكم فقد
ٰ
احْ ّللا و من ابغضكم فقد ابغض ّللاَ

اقول قوله فاني لكم ُمطيع يريد انه تجْ لي الشفاعة و استيهاب ذنوبي ْلجل طاعتي فجعل طاعته لهم
ٌ
استعطاف اَرْ دفَ القسم
علة ْلستيهاب الذنوب و الشفاعة له فيها اوْ مطلقا ً اوْ ان قوله فاني لكم مطيع
َعلَيْهم به للتأكيد فيه فعلي العلة يكون فيه استنجاز لما وعَدوا به َمن اطاعهم و احبهم من تحمل الذنوب
عنه و الشفاعة له كما تكرم به سبحانه و تعالي عليهم عليهم السٰلم من اْلذن في الشفاعة لمن احبهم و
اطاعهم و اْلذن في تحمل الذنوب عنهم و غفرانها لهم عليهم السٰلم و اْلذن لهم في وع ِدهم شيعتهم
بذلك فهو بعد
صفحه 2٦3
ُ
اطعت ّللا تعالي بطاعتكم و من اطاع ّللا تعالي
ْ حق ثم اخبر اني قد
ثبوت طاعته طالُْ حق اوْ كطال ِ
فقد وفي بعهد ّللا و ّللا عز و جل قد تكرم و تفض َل عَوْ داً كما تكرم و تفضل بدءاً فقال و اوفوا بعهدي
ُ
احببت ّللاَ ب ُحبِّكم و اتباعكم و َمن احْ ّللا فقد وعده ّللا
اوف بعهدكم و قال و َمن اوفي بعهده من ّللا و
بغفران ذنوبِ ۪ه فقال تعالي لنبيه صلي ّللا عليه و آله يبلغ عنه ان كنتم تحبون ّللا فاتبعوني يُحْ ببكم ّللا و
يغفر لكم ُذنوبَكم و حيث قام بشروط الشفاعة و غفران الذنوب من اتباعهم و محبة ّللا تعالي بحبهم و
نفسه تفضٰلً و اوجبه عليهم تشريفا ً لهم و
طاعة ّللا بطاعتهم كان
َ
طالْ حق اوجبه ّللا تعالي علي ِ
ۤ
تكريما ً و تنويها ً بهم و رفعا ً لدرجتهم فهو طالُْ ح ِّ
ْ ذلك
ق الوع ِد َو العهد و الكرم و الجزاء او كطال ِ
ۤ
الجزاء انما وجبَ ْ
قو
ْلن الوعد و العهد و الكرم و
ت له وجوب تفض ٍل و رحمة و كرم ْل وجوب استحقا ٍ
ۤ
ۤ
ان سماه بذلك كرما ً في كرم فقال تعالي جزا ًء بما كانوا يعملون فانما هو كما في الدعاء بعد ركوع الوتر
و جعل ما امت ََّن به علي عباده ۤ
كفا ًء لتأدي ِة َحقِّ ۪ه و علي اْلستعطاف فهو سؤال معنوي ثا ٍن و قوله اني لكم
مطيع اذا صدر عن غير المعصوم فٰل بد من صرفه عن الحقيقة اما بان يراد من الطاعة العزم عليها او
التندم علي ما فاته منها او التشوق اليها و رؤية انها اُمنِية المتمني لو سا َع َد الحظ او يراد بها بعضها كما
اشار اليه سبحانه و تعالي بقوله فمن يعمل من الصالحات و هو مؤمن فٰل كفران لسعيه و انا له
البراءة من ۤ
كاتبون او المحبة بالفؤاد و القلْ و الخيال و اللسان او الوْلية لهم او ۤ
اعدائهم بالفؤاد و القلْ
و الخيال و اللسان او اْلعتراف عند نفسه بالتقصير في طاعتهم او اْلعتراف بالفؤاد و القلْ و الخيال
مناف
و اللسان بان الحق لهم و معهم و فيهم و بهم الي غير ذلك مما قد يسمي طاعةً معتبرة لعدم وجود
ٍ
اقوي كما في المنافقين
صفحه 2٦4
فانهم يتلفظون بالشهادتين بالسنتهم و قلوبهم منكرة و هم مستكبرون ْلن اْلنكار القلبي اَ ْق َوي من
اْلقرار اللفظي َّ
فان طاعة المنافقين و ان كانت تسمي ايمانا ً كما يدل عليه قوله تعالي يا ايها الذين آمنوا
ً
َ
ْ
لِ َم تقولون ما ْلتفعلون كبر مقتا عند ّللاِ ان تقولوا ما ْلتفعلون و ذلك ْلن اللفظ ايمان و ان خالفه القلُْ
قال كبر مقتا ً عند ّللا ان تقولوا ما ْلتفعلون و يسمي عمٰلً ايضا ً و هو قول الصادق
كما قال تعالي و لذا َ
ُ
عليه السٰلم كما في الكافي بسنده الي جميل بن دراج قال سألت اباعبدّللا عليه السٰلم عن اْليمان فقال
قلت اليس هذا عمل ( عمٰل ظ ) قال بلي ُ
شهادة ان ْل اله اْل ّللا و ان محمداً رسول ّللا قال ُ
قلت فالعمل
ُ
اْليمان اْل بالعمل و العمل منه ه  ،اْل انها لما كان القلْ مخالفا ً لما يقول و
من اْليمان قال ْليثبت له
لما يعمل لميعتبر ذلك اْليمان و ْل تلك الطاعة لقوة المنافي لهما و هو اْلنكار القلبي ْلنهما لميقعا منه
علي الوجه المأمور به و ْل المسكوت عنه و ْل المباح له بل وقعا علي الوجه المنهي عنه فاذا فعل ذلكَ
قيل له كذبتَ مثل ما كذب ّللا سبحانه المنافقين في شهادتهم بان محمداً رسول ّللا مع انهم يعلمون ذلك و
يصدقونه صلي ّللا عليه و آله فيما ادعاه من النبوة و اْل لكانوا معذورين اذ ليس علي العباد ان يعلموا

حتي يعلمهم ّللا و الناس في سع ٍة ما لميعلموا و لهذا قال تعالي و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما ً و
ت ّللاِ يجحدون و مع هذا كذبهم فقال و ّللا
علواً و قال تعالي فانهم ْليُك ِّذبونكَ و لكن الظالمين ٰبايا ِ
يشهد ان المنافقين لكا ِذبُون ْلن العلم و المعرفة و اْلستيقان و العمل بغير الباعث القلبي علي ما يفعله
للحق الواقع و اْلخٰلص هللِ ْليسمي ايمانا ً نافعا ً و ْل طاعةً معتداً بها و اما اذا كان الباعث علي مقتضي
ْ فٰل بُد ان يقع من اللسان و اْلركان شئ من اعمالهما ما
العلم و المعرفة و اْلستيقان ذاتيا ً من القَ ْل ِ
يكون
صفحه 2٦٥
مناف لتلك
ُمصدِّقا ً لهما َو لبا ِعثهما فاذا وقع تحققت الطاعة و كان ما وقع من المعاصي منه غير
ٍ
الطاعة ْلن الباعث الذاتي ْليرد من مقام واح ٍد متغايراً فان وقعت طاعة من الفؤاد قبلت و اعتد بها و
كانت موجبةً لقبول اْلعمال و غفران الذنوب و لدخول الجنة كما قال تعالي فمن يعمل من
الصالحات اي بعض الصالحات و هو مؤمن فٰل كفران لسعيه و انا له كاتبون ْلن الفؤاد اعلي مشاعر
اْلنسان و اقربها الي ّللا تعالي و اول ما خلقه ّللا من اْلنسان و هو حقيقته من ربه و هو المعبر عنه
بالوجود و بالنور الذي خلق منه و بنور ّللاِ الذي ينظر به المؤمن و يتفرس به و اذا صدرت عنه طاعة
ف ْلنها انما صدرت عن العقل من الفؤاد و العقل متوسط موافق و
لميتوسط بينها و بين الفؤاد باعث منا ٍ
ٌ
ص فَبواعثُها
داع
معين لمراد الفؤاد و اذا صدرت عنه قبلت و اذا قبلت دخل الجنة و ان وقعت منه معا ٍ
ٍ
من دون ذلك فهي ْلتحبط ما فوقها و ما ْلتصل الي رتبتها و مقامها و في الكافي و التهذيْ و الفقيه
عن ابيعبدّللا عليه السٰلم قال من قبل ّللا منه صلوة واحدة لميعذبه و من قبل منه حسنةً لميعذبه ه  ،و
هو صريح فيما ذكرنا عند من له قلْ فالقبول عٰلمة الذاتية و لو كان المنافي ذاتيا ً لميقبل منه صلوة و
ْل حسنة و الدليل علي هذا ما ثبت ان َمن قبل ّللا منه صلوة لميعذبه كما تقدم في هذا الحديث المذكور
ۤ
العلماء بالقبول لميتوقف فيه من عرفه و ما ثبت ان السر في صلوة الجماعة انها
في الكتْ و قد تلقته
بحكم بيع الصفقة فاذا قبلت صلوة واحد من الجماعة قبلت صٰلتهم جميعا ً ْلن ّللا تعالي اكرم من ان
بعمل و يأتي به كما امره و لميقبله فاذا قبلَهُ في الجماعة قبل َمن معه فان ّللا تعالي اكرم من
يأمر العبد
ٍ
ان ينهانا عن تبعيض الصفقة َو يبعض هو فكما امرنا عند وجود العيْ في بعض المبيعات المتعددة
صفقةً اما بقبول الجميع او رد الجميع
صفحه 2٦٦
فهو اولي بالجميل فمن قبل صٰلته في الجماعة لميجز في كرمه ان يقبلها و يرد الباقي ْلنه تبعيض
للصفقة التي امرنا بها و قد علم من ضرورة مذهْ المسلمين ان رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله ممن
اتي بما امره ّللا به كما امره و انه قد قبل صٰلته كل مرة ْليشك فيه اْل كافر و كان المنافقون ۤدائما ً
يصلون معه فيلزم من هذا ان صٰلتهم مقبولة و قد ثبت ان من قبلت منه صلوة لميعذبه ّللا مع انه تعالي
قال ان المنافقين في الدرك اْلسفل من النار ْلن المنافي للقبول ذاتي يعني انه صادر عن ماهيتِ ۪ه
فٰليكون ما فعله عمٰلً ليدخل في الصفقة بل هو ليس شيئا ً لعدمية اصله كما قال تعالي و مثل كلمة
خبيث ٍة كشجر ٍة خَ بيث ٍة اجْ تُثَّ ْ
ت من فوق اْلرض ما لها من قرار فقوله اجتثت اشارة الي عدمية اصلها فان
اصلها الماهية التي ماشمت ۤ
رائحة الوجود اْل بالعرض و معني هذا علي المذهْ الحق ان الماهية و ان
كانت موجودة في الخارج اْل انها وجدت بايجا ٍد عرضي اي انها لما كان الوجود يحتاج في تقومه في
ْلجل
الظهور اليها وجدت ْلجل تقومه ْل لنفسها اذ ْل خير فيها لنفسها فهي موجودة بالعرض اي
ِ
الوجود اذ لوْل منفعته لمتوجد هذا هو المراد باْليجاد العرضي و ُوجدت من نفس الوجود من حيث

نفسه ْلنها انفعاله و هذا هو المراد من عدمية اصلها وجدتها و قومها يسجدون للشمس من دون ّللا
قرار و لهذا كان
ْلنها ْلترجع الي الوجود من حيث ربه فهي شجرة مجتثة اي مجتثة اْلصل ما لها من
ٍ
ب
ما صدر عنها من اْلعمال ليس شيئا ً بمعني الثبات قال ّللا تعاليو الذين كفروا بربهم اعمالهم كسرا ٍ
ٰ
ماء حتي اذا ۤ
الظمأن ۤ
جاءه لميجده شيئا ً و ان كان شيئا ً في نفسه غير ثابت اْلصل ْلن
بقيع ٍة يحسبه
ٰ
ۤ
ً
السراب في نفسه شئ و لكن كونه ماء يروي الظمأن ليس شيئا قال تعالي و وجد ّللاَ عنده ْلنه في نفسه
ٰ
الظمأن يح َسُْ السَّراب ۤ
ما ًء
شئ فوفاه حسابه كما ان
صفحه 2٦٧
حتي اذا ۤ
جا َءهُ لميجده شيئا ً مما َح ِسبَهُ و َو َجد ّللاَ عند السراب فوفاه حسابه من مقتضي السراب و هو
اَنَّهُ ي ُ۪ميتُه ظَ َمأ ً فقَوْ لُهُ عليه السٰلم فاني لكم مطيع ْل بد ان تكون هذه الطاعة المشار اليها صادرة عن احد
ْْ اَ َّن شيئا ً منها معتب ٌر
هذه اْلمور التسعة و عن ما اشبَهها ْلن ذلك هو الذي يصدر عن الفؤاد و ْل َري َ
فيلحظ فيه احد الوجهين التعليل او اْلسْتعطاف .
قال عليه السٰلم ٰ :
ت ُشفَ ۤ
اللهُ َّم ۪اني لَوْ َوج ْد ُ
رب اليك من محم ٍد َو اَ ْهل بيته اْلَ ْخيار اْلئمة اْلبرار
عاء اَ ْق َ
ۤ
شفعائي
لج َع ْلتهم
َ
يقول اللهم انك خَ لقتَني و ابْتدأت َ۪ني بِنِع ِمكَ و اول نعمك علي و اجلُّها و اَ ْش َرفُها ما عرفتَني من نَ ْف ِسك و ِم ْن
اوليائك و وفقت َ۪ني لطا َعتِك و طاعة رسولك و اَوْ ۤ
َرسُولِك و ۤ
ليائِكَ و عرفتَني مقا َمهُ ْم منك حتي جعلتهم
ظاهرك في عبادك و مقاماتك التي ْل تعطيل لها في كل مكان و معانيك و اركانا ً لتوحي ِدك و آياتِك و
بُيوتَك و ابوابك و حججك علي خلقك و اخذتَ لهم الميثاق علي من خلقتَ و قَر ْنتَ طاعتهم بطاعتِك و
وج ْد ُ
اي ذلك انه ْليكون
ت بايجادك اي َ
لمتقبل اْلعمال اْل بوْليتهم و محبتهم و طاعتهم فلما اوجدتَني ذلك َ
ۤ
اقرب اليكَ من محمد و اهل بيته اْلخيار الذين هم العا ِملُونَ بالخيرات و افعالهم و اقوالهم و
شفعاء
َ
اعمالهم و علومهم و فروعهم الخيرات و هم الذين يُسارعون في الخيرات و هم لها َسابقون
و اْلخيار جمع خير بالتشديد فاعل الخير و بالتخفيف الفاضل في الخير كالعلم و العمل و اْلخيار ضد
اْلشرار جمع شرير فاعل الشر و جمع شر و هو البالغ في الشر فهم عليهم السٰلم اْلخيار قال تعالي ان
اولئِك هم خير البرية ۤ
الذين آمنوا و عملوا الصالحات ۤ
جزاؤهم عند ربهم جن ُ
عدن تجري من تحتها
ات
ٍ
اْلنهار خالدين فيها
صفحه 2٦٨
ابداً رضي ّللا عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشي ربه و ۤ
اعداؤهم اْلشرار قال تعالي ان الذين كفروا
من اهل الكتاب و المشركين في نار جهنم خالدين فيها ۤ
اولئك هم شر البرية  ،و اْلئمة جمع امام و هو
الباء اي الصادق او الذي عادته اْلحسان او الولي هللٰ
ِ
من يؤتم به و تقدم الكٰلم فيه اْلبرار جمع بَر بفتح ۤ ِ
تعالي فاْلبرار علي اْلول الصادقون مع ّللا تعالي في جميع المواطن فان ّللا سبحانه منذ خلق انوارهم
احَّْ و لميجدهم حيث
قبل الخلق
دهر الَي اَ ْن قبضهم اليه مكرمين لميفقدهم حيث امرهم اوْ َ
بالف ِ
ِ
الف ٍ
ۤ
َ
نَهاهُ ْم اَوْ َك ِرهَ َ ،و َعلي الثاني هم الذين استقرت حقايقهم علي وج ٍه واح ٍد و هو وجه افئدتهم و قلوبهم فٰل
اعتبار لهم في شئ من احوالهم اْل من جهة افئدتهم في ما يتعلق بالمعارف او من جهة قلوبهم في العلوم
و اْلقوال و اْلعمال او من نفوسهم المطمئنة فيما يتعلق و يرتبط باْلبدان من ٰ
المأكل و المشارب و
المناكح و غير ذلك بتعليم عقولهم او نفوسهم الراضية فيما يناط بالعبودية او نفوسهم المرضية فيما يناط
بالوْلية و النيابة او نفوسهم الكاملة فيما يناط بالقطبية الكلية و العقل وسط الكل في هذه النفوس فلما
حقائقهم علي هذه اْلحوال المرضية و ۤ
استقامت ۤ
طبائعهم التي عادتُها و مقتضاها الجميل و اْلحسان

بحال و اضمحلت حتي لميبق منها اْل
ضعُفت الجهة المخالفة فيهم لٰلعمال المرضية لعدم التفاتهم اليها
ٍ
ما يتحقق به كونهم و اختيارهم صلي ّللا عليهم فلذا كانت عادتهم اْلحسان كما تقدم في هذه الزيارة
الشريفة  ،و علي الثالث هم الذين ذكرهم سبحانه في مفهوم قوله تعالي و لميكن له ولي من الذل اي
لميكن له عين ناظرة في عباده و عض ٌد لخلقه و لسان يخاطبهم به و اذن واعية لنجواه و نجويهم و
صنع و غير ذلك بل
ب في
ترجمان يعبر عن وحيه من
عجز او جهل او عدم احاط ٍة او حاج ٍة او لغو ٍ
ٍ
ٍ
جعل له
صفحه 2٦٩
ذلك من عز و تكر ٍم و عدم استطاعة تلقي اح ٍد منه تعالي غيرهم كما يتكرم الملِك عن سياس ِة خيله و
كنس بيته و طبخ طعامه و غير ذلك من خدمة بيته و مملكته مع قدرته علي مباشرة هذه و ٰلكنه يتكرم
ۤ
عن ذلك و هللِ المثل اْلعلي فهم ۤ
اولياؤه علي خلقه تكرما ً لذاته و لطفا ً
بضعفاء خلقه فلما اوجدتَني يا الهي
اج ْد ُش ۤ
ب اليهم منك فاستشفَع ُ
ْت بهم
فعاء ا ْق َر َ
ما انعمتَ به عَل َّ
ي من معرفة مقامهم عندك و مكانهم منك لم ِ
ۤ
ۤ
اليك و قد اخبرتني انا و جميع خلقك علي اَ ْلس ُِن انبيائك و رسلك و اوليائك و ُدعَاتِك بانه ليس احد من
اقرب اليك منهم و انك ْلترد ۤ
سائٰلً سألك بهم و ْل مستشفِعا ً استشف َع اليك بهم علي ما هو عليه و
خلقِك
َ
قد دعوتَ عبادَك الذين عصوك و خالفوا امرك و نهيك و استوجبوا غضبك و سخطك ان يلجأوا اليهم و
غضبك و سخطك و دعوتهم اليهم و اخبرتهم
يعولوا عليهم فانهم عليهم السٰلم يجيرون عليك باذنك عن
َ
بانهم عليهم السٰلم ابواب رحمتِك و رضاك ف َمن رجاهم و لجأ اليهم دخل في رحمتك و رضاك و ْ
ان
كان عاصيا ً ْلمرك و نهيك و قد تقدم كثير من اْلحاديث ۤ
الدالة علي هذه اْلمور و المعاني المذكورة ،
و مما يدل من احاديثهم علي انه تعالي جعلهم ظاهره في خلقه ما رواه محمدباقر المجلسي بالوجادة و
ۤ
ۤ
الجلساء في حديث جابر بن يزيد الجعفي عن علي بن
السمراء و سمير
هو مذكور في كتاب انيس
الحسين عليه السٰلم في حديث الخيط اْلصفر و هو طويل الي ان قال يا جابر اثبات التوحيد و معرفة
المعاني اما اثبات التوحيد فمعرفة ّللا القديم الغاية الذي ْلتدركه اْلبصار و هو يدرك اْلبصار و هو
ٌ
ُ
فنحن معانيه و ظاهره
باطن كما سنذكره كما وصف به نفسه و اما المعاني
اللطيف الخبير و هو غيٌْ
ُ
َ
مور عبا ِد ۪ه الحديث  ،و مما يدل علي كونهم مقاماته تعالي
ض الينا ا َ
فيكم اخترعَنا من نور ذاته و فو َ
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التي ْل تعطيل لها في كل مكان و اركانا ً لتوحيده و آياته ما تق َّدم في ۤ
دعاء شهر رجْ الذي ذكرناه
مراراً كثيرة من قول الحجة عليه السٰلم فجعلتهم معادنَ لكلماتك و اركانا ً لتوحي ِدك و آياتك و مقاماتِك
التي ْل تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها َم ْن عَرفك ْل فرق بينَك و بينها اْل انهم عبا ُدك و خلقك
الدعاء  ،و علي انهم َمعانيه و بيوته و ابوابه و حججه علي خلقه فقد تقدم فيما ذكرنا من اْلخبار فراجع
ان احتجتَ الي ذلك و علي انه تعالي اخذ الميثاق لهم من جميع خلقه ما في مختصر ۤ
بصائر سعد
اْلشعري للحسن بن سليمن رواه من كتاب المعراج عن الصدوق باسناده الي موسي بن جعفر عن ابيه
ۤ
السماء قال العزيز عز و جل آمن
عن جده عليهم السٰلم قال لما عرج بالنبي صلي ّللا عليه و آله الي
ْ
ُ
َ
الرسول بما انزل اليه من ربه قال ُ
قلت و المؤمنون قال صدقتَ يا محمد َمن خَ لفتَ ِْل َّمتِكَ و هو ا ْعلم
ُ
خيرها ْلهلِها قال صدقتَ يا محمد اني اطلع ُ
قُ ْل ُ
شققت لك
ْت الي اْلرض اطٰلعةً فاخترتُكَ منها ثم
ت َ
ۤ
اسمائي فٰلاُذكر في موضع اْل ُذ ِكرْ تَ فانا المحمود و انت محمد ثم اط ُ
لعت اليها اطِّٰلعةً اُخري
اسما ً من
ۤ
ۤ
ُ
ُ
خلقت عليا ً و
اْلوصياء اني خلقتُك و
اْلنبياء و علي سيد
فاخترت منها عليا ً فجعلتُه وصيكَ فانت سيد
ۤ
ۤ
ُ
عرضت وْليتهم علي المٰلئكة و سائر خلقي و هم اروا ٌح
نور ثم
فاطمة و الحسن و الحسين من شبح ٍ

ف َمن قَبِلَها كان عندي من المقربين و َمن جحدَها كان عندي من الكافرين يا محمد و عزتي و جٰللي لو
َّ
ان عبداً عبدني حتي ينقطع له و يصير كالشن البالي ثم اتاني جاحداً لوْليتهم لمادخله جن ۪تي و لماُظَلِّ ْله
تحت عرشي ه .
ُ
قال عليه السٰلم  :فبحقهم الذي اوجبتَ لهم عليك اسألك ان تدخلني في جملة العارفين بهم و بحقهم و في
زمرة المرحومين بشفاعتهم انك ارحم الراحمين و صلي ّٰللاُ علي
صفحه 2٧١
محمد و آله الطاهرين و سلم كثيراً و حسبنا ّٰللا و نعم الوكيل
بحقِّ ۪ه تعالي اَوْلً و قدم القَسم عليهم بحقه تعالي لسبق
اقول اقسم علي ّللاِ تعالي بحقهم كما اقسم عليهم َ
حقه و اصالته و ذاتيته و اخر القسم عليه بحقِّهم لتفرعه عَلي حقه تعالي و ْلنه حقهم تفَضُّ ٌل منه تعالي
ت شئ و قد
نفس ۪ه ْل اَنَّهُ َواجْ عليه بالذات اِ ْذ ْليَجْ عليه بالذا ِ
عليهم و ِمنةٌ و لذا قَيَّدهُ باَنه اوْ َجبهُ عَلي ِ
اعظم حقهم
اعظم حقه عليهم انه تعالي خلقهم له و اصْ طَنَ َعهُ ْم لِنَ ْف ِس ۪ه َو اِ َّن ِمن
يان الحق ان ِمن
ِ
ِ
تقدم في بَ ِ
ۤ
عليه تعالي انهم قاموا بما اراد منهم من خلقه لهم كما اراد و هو من حقه عليهم ْلنه ْ
من عَظائِم النِّ َع ِم
نفس ۪ه ذلك و هو نعْمةٌ بَ ْع َد اُ ْخ َري فهذا اْليجاب و
عليهم فاردفَ هذه النعمة بالمؤك ِد لها با َ ْن اَوْ جْ علي ِ
التوفيق للقِ ٰي ِام بِ َما اَرا َد م ْنهُ ْم هو اعظم حقهم عليه تعالي و قوله عليه السٰلم اَسْألُكَ ا ْستِ ْشفَا ٌ
ع بِ ْال َح ِّ
ق ال ُم ْق َس ِم
يع اخبر سبحانه اَنه ْليَ ُر ُّد َم ْن دَعاهُ به و قولُه اَ ْن تُ ْد ِخلَ ۪ني في جملة العارفين بهم و
به ْلَنَّهُ ُدع َۤا ٌء ۪
بشف ٍ
ص كثيرة من العارفين بهم و بحقهم متفاوتين في مراتْ
َ
بحقِّهم الجملة المذكورة مشتملة علي اشخا ٍ
المعرفة بقرينة قوله بان تُ ْد ِخلني المش ِعر بانه لوْل اْلستشفاع المذكور لما استحق الدخول و بقرين ِة قوله
ۤ
تساويها فهي مشتملةٌ
اْلشياء التي يتسامح في تَماثُلِها و
في جملة ْلن الجملة انما تُ ْستَعْمل فيما يجمع من
۪
علي ما يصدق عليه اسم العارف حقيقةً اوْ ُح ْكما ً اَوْ شرْ عا ً اَوْ ُعرفا ً اَوْ لُ َغةًو قوله ٰه َذا اَرا َد بِ ۪ه اْل ْعتِرافَ
ير او القُصور اَوْ عَمٰلً
صيره و المراد
غير ۪ه َو تَ ْق
تقصيره َو ال َّشكِّ في
ُور ۪ه و
بالتَّ ْق ۪
ِ
ِ
قصور ِ
ِ
ِ
بيقين قُص ِ
ص ِ
بالعارف العارف بهم بالمعرفة النورانية كما في حديث علي عليه السٰلم لِسلمنَ و ابيذر علي ما في
انيس الس ۤ
متفاوتَةٌ جداً قد اشتمل هذا الشرح علي ما يمكن منها لغير اهل
ُّمراء و هي مراتْ
ِ
صفحه 2٧2
العصمة علي محمد و آله و علي جملتِهم السٰلم فتدبر فقد ذكرنا اْلشارة الي ذلك في عدة مواضع منه
و اعٰلها انهم عليهم السٰلم العٰلمات و المقامات التي ْل تعطيل لها في كل مكا ٍن ثم انهم َم َع ۪انيه
ْ اَيْ َمفاتِ ُح خَ ۤ
تعالي ثم اِنَّهُ ْم بُيُوتُهُ َو خَ ۤ
ُ
تفاوت مراتْ
زائنِ ۪ه و َغ ْيبِ ۪ه و
زائنُه ثم اِنَّهُ ْم اَب َْوابُهُ و َمفَاتِ ُح ال َغ ْي ِ
ان او
مقام في اْلجمال او التَّ ْف ۪
اهل كل ٍ
ِ
صيل في محض اْلعتقاد و خصوصه او في العمل بمقتضاهُ باللِّ َس ِ
اْلركان اَوْ فيهما معا ً ْليَكاد ينحصر في عد ٍد بل هو من مراتْ المش ِّك ِك و المراد بالعارف بحقهم حيثُ
مال اَوْ في قَبُولِها العارف بانهم ائِمةٌ ُم ْفتَرضُوا الطاعة من ّللاِ تعالي و انهم
ي َُرا ُد ِم ْنهُ اَوْ يشترط في اْلَ ْع ِ
حججُه علي بريته و مراتْ اهل هذا المقام فيما ذكرنا من التفصيل و اْلجمال و العمل و القول كما مر
تفصيل
اجمال و َْل
دليل ْل في
متفاوتة علي نحو ذلك و قد يكون حق يعرفه بالسماع من غير
ٍ
ٍ
عيان و ْل ٍ
ٍ
ۤ
ۤ
الجرائح و في كتاب اْلحتجاج بسنده الي كامل بن ابراهيم المدني عن
الخرائج و
كما رواه في كتاب
ۤ
فاقشعررت من ذلك و اُ ْل ِهمتُ
ُ
َ
الح ۪ديث ان قال قائِل لي يا كامل بن ابراهيم
المهدي عليه السٰلم من جملة َ
اَن ُ
قلت لبيك يا سيدي فقال جئتَ الي ولي ّللاِ تسْئله هل يدخل الجنة اْل من عرف معرفتَكَ و قال
ُ
ً
ِّ
الحقية ُ
بمواْلتك ُ
قلت و َم ْن هُ ْم قال قَوْ ٌم من
داخلهَا وّللاِ لَيدخلها قو ٌم يقال لهم َ
قلت اي وّللاِ قال اِذا وّللاِ قَ َّل ِ
ْ يحلفون به و ْليَ ْدرُون ما َحقهُ و فضله ه .
حبهم لعلي بن ابيطال ٍ

قال شيخنا الشيخ حسين بن محمد بن جعفر الماحوزي اي قوم يعرفون ما يجْ عليهم جملةً ْل تفصيٰلً
ۤ
من معرفة ّللا و رسوله و اْلئمة عليهم السٰلم و اْلحاديث ۤ
اْلكتفا ِء بالمعرفة اْلجمالية كثيرة
الدالة علي
ۤ
اْلكتفاء بها و الحكم بما اتصف بها و لميقم دليل علي اعتبار الدليل
اورد الكليني جملةً منها فٰل بعد في
التفصيلي فتدبر انتهي قوله رحمه ّللا و لميقم دليل علي اعتبار الدليل التفصيلي ان اراد
صفحه 2٧3
علَي اْلعتبار في صدق اْلسم فكما قال (ره) ْلنه اذا حصلت له المعرفة اْلجمالية و لميُ ْفتَتن حتي ماتَ
علي ذلك فيرجي له النجاة و ان كان ْل بد من ان يجدد له التكليف يوم القيمة اْل َّ
ان موته علي ذلك بغير
افتتان امارةُ النجاة و ّللا سبحانه اعلم و ان اراد علي اْلعتبار مطلقا ً فاْلخبار علي اعتبار الدليل
ٍ
التفصيلي عند ارادة المعرفة الكاملة متظافرة بل فيها ما يدل علي َعد َِم ا ْعتِبار غير التفصيلي كما قال
ُ
سمعت اباعبدّللا عليه السٰلم يقول العامل
الصادق عليه السٰلم رواه في الكافي عن طلحة بن زيد قال
ۤ
كالسائر علي غير الطريق ْلتزيده سرعة السير من الطريق اْل بعداً و فيه عنه عليه
علي غير بصيرة
السٰلم قال قال رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله َمن ع ِمل علي غير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح و
فيه عن الحسن بن الجهم قال ُ
قلت ْلبيالحسن عليه السٰلم ان عندنا قوما ً لهم محبة و ليست لهم تلك
ۤ
عاتْ ّللاَ انما قال ّللا فاعتبروا يا اولي اْلبصار ه  ،و
العزيمة يقولون بهذا القول فقال ليس اولئك ممن
َ
غير ذلك مما يدل علي ان اْلجمالي محل الشبه و الغلط و الجهل كما وجدنا كثيراً ممن يقول بالكٰلم
الحق مجمٰلً فاذا اختبر بالتفصيل قال بخٰلف الحق ْلن هذا اْلجمال متداو ٌل بين المسلمين فيعرفه
ُ
رأيت شخصا ً ممن هو يقول بهذا المذهْ
الجاهل فاذا اختبر بالتفصيل او نطق بمعناه نطق بالكفر و لقد
الحق يعني يقول بالوْلية و ۤ
البراءة و ظاهره الزهد و الصٰلح و مٰلزمة العبادة و قعدت بعد الفراغ من
ُ
فاخذت اقول بان ّللا تعالي
الصلوة اعظ الجماعة و اعلمهم بَعْض المعارف و كان الرجل بالقرب مني
ُ
فقلت له
ْليشابهُه شئ من خلقه و ْل في مكان و ْل في جهة و ما اشبه هذا فاعترض ذلك الرجل بالكٰلم
ْ
ُ
اسكت ْلني ُ
امساك نفسه الي ان قال البارحة
فقلت اسكت ْلتتكلم فلميقدر علي
قلت ان تكلم قال بالكفر
ِ
ُ
ْ
رايت ربي في المنام و عنده جُرْ َوا كل ٍ
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جبريل و ۤ
ميكائيل هذا و انا اقول له اسكت اسكت مع انه يقول ان ّللا تعالي ليس كمثله شئ و ليس
ۤ
ق بمقتضي التفصيل نطق بمثل ما سمعتَ و اصل
المٰلئكة
ب و لكن يقول ذلك بِل َسانِ ۪ه فَا ِ َذا نَطَ َ
باجر ۤا ِء كٰل ٍ
َ
هذا عدم معرفته بالدليل التفصيلي نعم ممن ْليعرف التفصيلي قد يُعافَي من الفتنة فيكون ناجيا ً فقول
الحجة عليه السٰلم لكامل بن ابراهيم انما هو في من قال باْلجمال و عافاه ّللا من الفتنة و اكثر اهل
اْلجمالي بل اكثر اهل التفصيلي يفتنون في دينهم اماسمعت قول ّللا تعالي احسْ الناس ان يتركوا اَنْ
يقولوا آمنا و هم ْليفتنون و قول اميرالمؤمنين عليه السٰلم في نهجالبٰلغة لَتُبَ ْلبَلُ َّن بلبلةً و لتُغَرْ بَلُ َّن غَربلةً
و لتُ ٰساطُ َّن َسوط القِ ْد ِر حتي يعو َد اعٰلكم اسفلكم و اسفلُكم اعٰلكم و ليسبقُ َّن سباقُونَ كانوا قَصَّروا و
مخالف لكٰلم اهل العصمة عليهم
لَيُقَصِّ ر َُّن سباقون كانوا َسبقوا نعم اذا كان التفصيلي َذوقيا ً عَيانِيا ً غير
ٍ
ق ما قال هذا المستدل ليكونوا عليهم السٰلم مخبرينَ عن صدقه ْل انه
السٰلم بمعني انهم يقولون ِط ْب َ
قول المستدلِّ ان
صرف كٰلمهم عن ظاهره و يدعي ان هذا مرادهم فان ذلك ضٰلل بل شرط صحة ِ
يَ ِ
شاهدان بقوله بٰل تأويل احدهما كٰلم المعصوم عليه السٰلم بظاهره و بباطنه الذي يوافِ ُ
ق
يَحْ ص َُل له
ِ
ً
ظاهره و ثانيهما ان يكون قوله مطابقا لما عليه ظاهر كٰلم العوام من المسلمين المؤمنين ْل ما يتأولونه
كما ذكرنا سابقا ً فانهم ْليفهمون اْل ما ينافي الحق و لكن ظاهر كٰلمهم صحيح و مثال ما قلنا ان كٰلم

المعصوم عليه السٰلم صريح بظاهره و بباطنه ان ّللا علي كل شئ قدير و كذا كٰلم العوام بظاهر
اْلشياء التي هو قادر عليها ان لو ۤ
ۤ
شاء لهدي الناس جميعا ً و القرءان مشحون به و
القول منهم و من
ٌ
كٰلمهم عليهم السٰلم و كٰلم العوام من شيعتهم بظاهره متطابقة فمن تعمق في الدليل التفصيلي الذوقي
و استخرج من بحر معرفته و لجج َغ ْمره جواهر علمه
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مطابقا ً ٰلذلِكَ فهو حق و دليل تفصيلي صد ٌ
ق و انه ْليلزم من ظاهر قولك ان ّللا سبحانه يعلم كفر ذلك
ۤ
انقلْ عل ُمه جهٰلً كما يقوله بعض المتعمقين او ان ۤ
اْلشياء ليست مجعولةً و
حقائق
الشخص فلو هداه
َ
ۤ
انما هي صو ٌر علمية و ْليمكن تبديلها ْلستحالة انقٰلب الحقائق و لزوم كون الشئ ليس هو حينئ ٍذ اياه و
انما المتغير غير اْلول و امثال هذه المقاْلت الفاسدة كما ذهْ اليه اشباه الناس كالصوفية و من سلك
مسلكهم كالمٰل محسن فانه في كتابه الوافي في باب الشقاوة و السعادة و غيره احال ان يهدي ّللا سبحانه
جميع الخلق ْلنهم لميعطوه العلم من انفسهم و العالم علمه مستفاد من المعلوم و ذلك ْلنه شحن كتابه من
كٰلم عبدالرزاق الكاشي في شرح الفصوص لمميتالدين ابن عربي و يزعم مع هذا انه مذهْ اْلئمة
عليهم السٰلم و اْلئمة عليهم السٰلم ب َُر ۤاء من هذا المذهْ كيف و انما يقولون بقول ّللا سبحانه و هو
يقول و لو ۤ
شاء ّللا لجمعهم علي الهدي فٰلتكونن من الجاهلين و انا اقول ممن عني ّللا سبحانه مميت
الدين و عبدالرزاق و اتباعهما فاذا اردتَ ان تعرف صدق كٰلمي فانظر في الوافي في الموضع
ُ
ذكرت لك و عبارته بعينها عبارة عبدالرزاق في شرح الفصوص و اسئل جميع
المذكور فانك تجده كما
ۤ
عوام المسلمين فانهم يتفقُون علي ان ّللا تعالي قادر علي ان يجمع الخلق علي الهدي و انه لو شاء لهدي
الناس جميعا ً و كٰلم اهل العصمة عليهم السٰلم كذلك و اما كٰلم الصوفية فيقولون ليس هلل ذلك و
قولي قب ُل كٰلم المعصوم بظاهره و بباطنه الذي يوافق ظاهره احتراز عن دعويهم الباطلة فانهم يقولون
كٰلمنا هذا هو مراد اْلمام عليه السٰلم و لكن القِشريين ْليفهمونه فهم يؤلون لكٰلم اْلمام عليه السٰلم
معني يخالف ظاهرهُ و يخالف القرءان و يخالف ما اقر ّللا و رسوله صلي ّللا عليه و آله عليه المسلمين
و ّللا سبحانه َسيَجْ زيهم وصفهم انهُ َحكيم عليم ،
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و قوله عليه السٰلم  :و في زمرة المرحومين بِشفا َعتِ ِهم
ع ْ
ف علي جملة َو ُّ
َ
َ
َط ٌ
الناس و المعني اسألك يا َمن فضلهم و ا ِذنَ لهُم في الشفاع ِة و
الز ْمرة الجماعة منَ
ِ
َملكهم اِياها فيمن ۤ
شئ ارا ُدوا منك
شاؤا بحقهم ال ۪ذي اوجبتَ لهم َعلَي نَ ْف ِس َ
ك بان تقبل منهم و ْلتردهم في ٍ
ان تدخلني في زمرة المرحومين ب َشفا َعتِ ِه ْم فاني تقربت اليك بماتقربوا به من وْلية ۤ
اوليائِك و محبتهم َو
ِ
ۤ
البرائة من ۤ
ۤ
اعدائهم و البغض لهم و سألتهم بحقك ان يكونوا شفعائي عندك في الذنوب التي بيني و بينك
فعلت من الوْلية و الحُِّْ َو من ۤ
و ْ
ُ
البراءة و اْلستشفا ُ
ع و الق َس ُم عليهم بحقك و عليك
سألتُك بحقهم و ما
بحقهم هو الموجْ لمحبيهم الرحمة بشفاعتِهم و اَتيتُك من الباب الذي امرتَ ان تُ ْؤتَي منه فادخلني في
زمرة المرحومين بشفاعتهم فاني بنعمتك واحد من جملتهم بحكم ما وعدتَ في كتابك و علي اَ ْل ِسنَ ِة
ۤ
ف الميعاد و انت ارحم الراحمين و انما قال انك ارْ َح ُم الراحمين تَ ْنبيها ً علي َّ
اوليائِك و انت ْلتُ ْخلِ ُ
ان ما
اَت ْينَا ۪به مما تَقر ْبنَا ۪به ْلنستوجُْ به منك اْلدخال في جملة العارفين بهم و في زمرة المرحومين
ق و انما اَتينا بما تقربنا به استعطافا ً بفقرنا و حاجتِنا و ضعفِنا ْلنك ارحم
بشفاعتهم استيجاب استحقا ٍ
ً
الراحمين و انما قال ارحم الراحمين ْلنه امرنا بان َم ْن اَتي منا احدا منا بمثل ما اَتيناه به من التقرب اليه
الناس اليه و اعزهم عليه و َمن وعد َمن تقرب به اْلكرام و القبول و اْلجابة و بمحبة َم ْن احَّْ و
باحْ
ِ

ۤ
ۤ
اْلشياء
اجتنْ ما نهي عنه في ابغض
اْلشياء من اوامره اليه و
امتثل ام َرهُ في احْ
بغض َمن عاداه و
َ
َ
عذرهُ و نغفر ذنبه و تقصيره و نقربه منا و نعطفَ عليه و نرحمه و انت اَوْ لي بذلك َو انتَ
اليه بان نقبل َ
ارحم الراحمين ْلنك ابتدأتَ عبادك برحمتِك و خلقتهم برحمتك و اعظ ْمتَ عليهم النعمة برحمتك و
رزقتهم برحمتك و قد امرتنا بالرحمة و انما وصل منك الينا من رحمتك فاضل جز ٍء
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من مائة جز ٍء من رحمتك و انت قد وعدتنا علي لسان نبيك و السن ِة ۤ
اوليائك صلي ّللا عليه و عليهم انك
تضم ذلك الجزء الذي اوصلتَ الينا فاضلَهُ و اردتَ منا ان نتراحم بذلك الفاضل الذي هو جزء من
سبعين جزءاً من ذلك الجزء فتضمه الي باقي الرحمة الم َّدخرة عندك و هو تسعة و تسعون جزءاً فترحم
به عبادَك و في تفسير اْلمام عليه السٰلم للبسملة في الرحيم قال عليه السٰلم و اما قوله الرحيم فان
اميرالمؤمنين عليه السٰلم قال رحيم بعباده المؤمنين و من رحمته انه خلق مائةَ رحم ٍة و جعل منها
رحمة واحدة في الخلق كلهم فيها يتراحم الناس و ترحم الوالدة ولدها و تحن اْلمهات من الحيوان علي
اوْل ِدها فاذا كان يوم القيمة اضاف هذه الرحمة الواحدة الي تسع و تسعين رحمة فيرحمها امة محمد
ۤ
مؤمن
ليجيء الي
صلي ّللا عليه و آله ثم يشفعهم فيمن يحبون له الشفاعة من اهل الملة حتي ان الواحد
ٍ
ي فيقول سقيتُك يوما ً ۤ
ما ًء فيذكر ذلك فيشفع له
من الشيعة فيقول له اشفع لي فيقول له اي حق لكَ علَ َّ
ْ
فيشفع فيه و ۤ
استظللتَ بِظ ِل جداري ساعةً في
يجيء آخر فيقول انا لي عليك حق فيقول ما حقك فيقول
ۤ
يوم ۤ
حار فيشفع له فيشفع فيه فٰليزال يشفع حتي يشفع في جيرانه و خلطائِه و معارفه و ان المؤمن اكرم
علي ّللا تعالي مما يظنون ه  ،و انت ارحم الراحمين ْلنك اردتَ من عبادك الرحمة و هم ۤ
فقراء
شئ الكريم
محتاجون و رحمتهم من فاضل جزء من رحمتك و انت الغني المطلق الذي ْليحتاج الي ٍ
ۤ
جميل ،
العطاء اْل كرما ً و جوداً و رحمتك وسعت كل شئ فانت اولي بكل
الذي ْلتزيده كثرة
ٍ
ٰ
و قوله عليه السٰلم  :و صلي ّللا علي محمد و آله الطاهرين
ۤ
ۤ
اس و هذا ان شاء ّللا
قد تقدم ما يبين المعني المراد من الصلوة من ّللاِ تعالي و من
المٰلئك ِة َو منَ الن ِ
راجع ما هنالك فقد ذكرنا ان
غير خفي علي من َ
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الصلوة من الصِّ لة و عليه فقد اعطي سبحانه نبيه و اهل بيته عليه و عليهم السٰلم ما ارضاه من كل
خير بمقتضي فضله و كرمه و بمقتضي قوابلهم و استعدادهم صلي ّللا عليهم و بِ ُدع َۤاء كل َمن لهم عليه
شك ُر نعمة الهداية و التعليم و اْلعانة و التوفيق لطاعة ّللا تعالي و اْليمان و شكر البابية الكبري و
الوساطة الع ْ
ُظمي في كل ما وصل اليهم من ّللاِ تعالي من احوال الخلق و الرزق و الحيوة و الممات من
النعم و اْلمدادات فانها لميصل الي اح ٍد من الخلق شئ من ّللاِ اْل بواسطتهم او ان الصلوة من الوصل و
امر مرغوب اَوْ
عليه فقد وصل نبيه صلي ّللا عليه و آله و اهل بيته عليهم السٰلم بكلِّ خَ يْر مطلو ٍ
بو ٍ
ان الصلوة من الوصْ لَة اي ما يتوصل به من اْلسباب فان الصلوة هي ال َّسبَْ الموصل الي ّللاِ تعالي فقد
ب اليه و التكرمة و التشريف و النيابة
ب القر ِ
انزل الي نبيه و اهل بيته صلي ّللا عليه و عليهم من اَ ْسبَا ِ
و الوسيلة و غير ذلك بمقتضي كرمه و تفضله و بمقتضي قوابلهم و استعداداتِه ْم عليهم السٰلم و ۤ
بدعاء
من اشرنا اليه من الخلق بجميع جهات طرقهم الي الطاعات ما هم اهله صلي ّللا عليهم اجمعين و
روي القمي في قوله تعالي ان ّللا و ۤ
مٰلئكته يصلون علي النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا
المٰلئكة مدحهم له و صلوة الناس ۤ
تسليما ً قال صلوة ّللا عليه تزكية له و ۤ
ۤ
دعاؤهم له و
ثناء عليه و صلوة
التصديق و اْلقرار بفضله و قوله سلموا تسليما ً يعني سلموا له بالوْلية و بما ۤ
جاء به و

في ثواباْلعمال عن الكاظم عليه السٰلم انه ُسئِ َل ما معني صلوة ّللاِ و صلوة ۤ
مٰلئكته و صلوة المؤمن
المٰلئكة تزكية منهم له و صلوة المؤمنين ۤ
ۤ
دعاء منهم له و
قال (ع) صلوة ّللا رحمةٌ من ّللاِ و صلوة
ۤ
المٰلئكة
في المعاني عن الصادق عليه السٰلم انه سئل عن هذه ٰاْلية فقال الصلوة من ّللاِ رحمةٌ و من
تزكيةٌ و من الناس ۤ
دعاء و اما قوله عز و جل و سلموا تسليما ً يعني التسليم فيما ورد عنه
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مٰلئكته و ۤ
صلوات ۤ
ُ
ُ
انبيائه َو رُسله و
صلوات ّللاِ و
قيل فكيف نصلي علي محمد و آلمحمد قال تقولون
صلي
جميع خلقِ ۪ه علي محمد و آلمحمد و السٰلم عليه و عليهم و رحمة ّللا و بركاته قيل فما ثوابُ َم ْن َ
علي النبي (ص) و آلِ ۪ه بهذه الصَّلوة قال الخروج من الذنوب وّللاِ كهيئته يوم َول َد ْته ا ُّمه ه  ،و ا ْعلم اَن
ۤ
ۤ
ۤ
المٰلئكة يسبحون ّللا و يستغفرون للمؤمنين
المٰلئكة ا ْستِ ْغفار و
العلماء ان الصَّلوة من
المعروف بين
كما دلَّ ْ
ت عليه آية الذين يحملون العرش و َم ْن حوله يسبحون بحمد ربهم و يؤمنون به و يستغفرون
شئ رحمةً و علما ً فاغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم
للذين آمنوا ربنا ِ
وسعتَ كل ٍ
ۤ
عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذرياتهم انك انت العزيز
ربنا و ادخلهم جنات
ٍ
الحكيم و قهم السيئات و َم ْن تق السيئات يومئ ٍذ فقد رحمته و ذلك هو الفوز العظيم َو لَ ْميذكر تعالي لَهُ ْم
صلَّي ّللاُ عليه و آله استغفارهم ْلمته المؤمنين اوْ انهم صلي ّللا عليهم
حاْلً ثالثا ً فلَع َّل استغفارهم له َ
تحملوا ذنوب شيعتهم كان استغفارهم ِْلَ ْنفُ ِسهم ْلجل ما تحملوا من الذنوب عن شيعتهم و استغفار
ۤ
المٰلئكة " "2لمحمد " "4صلي ّللا عليه و آله و اهل " "4بيته عليهم السٰلم الذي هو صٰلتهم ""-2
عليهم " "-4هو استغفارهم لشيعتهم ْلنهم اذا استغفروا لشيعتهم سقطت عنهم ذنوبهم كما في العيون عن
الرضا عليه السٰلم في هذه ٰاْليات َ
قال للذين آمنوا بوْليتِنا و في الكافي عن الصادق عليه السٰلم ان هللِ
ۤ
مٰلئكة يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتِنا كما تُسقِط الريح الورق اَ َوانَ سقوطه و ذلك قوله تعالي الذين
يحملون العرش ٰاْلية قال استغفارهم وّللاِ لكم دون هذا الخلق ه  ،فاذا سقطَ ْ
باستغفار
ت َع ْنهم ُذنُوبَهُ ْم
ِ
ۤ
ۤ
المٰلئك ِة
ق ش ٌئ تتحمله اْلئمة َع ْنهُ ْم و لع َّل ما ذكر في اْلخبار المتقدمة من تفسير صلوة
المٰلئكة لميَ ْب َ
علي النبي صلي ّللا عليه و آله
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بانها تزكية له (ص) ان المرا َد بها انهم اذا استغفروا لشيعته فقد َسلِم صلي ّللا عليه و آله من تح ُّملِها
فقد طهروه عن اْلخٰلق الذميمة التي هي المعاصي فمعني ان صٰلتهم عليه تزكية له ان صٰلتهم
تح َّم َل تلك اْلخٰلق الذميمة التي هي ذنوب الشيعة ف َكان ْ
َت صٰلتهم
استغفارهم لَهُ م َّما لوْ ْٰل ا ْستِ ْغفَارُهم لَ َ
صلَّي ّٰللاُ عليه و آله من تلك الذنوب ،
عليه تزكيةً لَهُ َ
لحط ذنوبهم قبل ان يتحملها صلي
بقي شئ هل استغفارهم له بعد ما ت ََحمل من ذنوب شيعتهم اَ ْم لشيعتهم َ
ّللا عليه و آله احتماْلن اْلول من ظاهر صٰلتهم عليه و ان معناها اْلستغفار و هو صلي ّللا عليه ْل
ذنْ عليه من نحو نفسه كما تقدم من قول الصادق عليه السٰلم في تفسير قوله تعالي ليغفر لك ّللا ما
ْ و لكن
تقدم من ذنبك و ما تأخر حين سُئل عن هذه ٰاْلية فقال عليه السٰلم ما كان له ذنٌْ و ْل ه َّم بذن ٍ
حمله ّللا ذنوب شيعته ثم غفرها له ه  ،و الثاني من ظاهر ٰاْليات السابقة و يستغفرون للذين آمنوا فانه
في الحقيقة ْلجله و ْلجل اهل بيته صلي ّللا عليه و آله فاْلستغفا ُر لهم َو اِ ْن وق َع ظا ِهراً لشيعتِ ِه ْم
ۤ
ۤ
المٰلئكة اْلستغفار مع ان اْلئمة عليهم السٰلم قالوا ان استغفارهم
العلماء ان الصلوة من
و لهذا قال
ۤ
ً
َّ
َاف ان شاء ّللا تعالي ،
تزكية له و التزكية لغة التطهير من اْلخٰلق الذميمة فٰليحصل علي ما بَيَّنا تَن ٍ
ۤ
العلماء اختلفوا في وجوب الصلوة عليه عند ذكره علي اقوال ليس هنا محل بيانها و ان كان
و اعلم ان

الصحيح عندي الوجوب ليس علي الفور المطلق و ْل علي التراخي المطلق جمعا ً بين ما دل علي الفور
و علي النهي عن التراخي و بين ما دل علي الفصْ ل كما هو مذكور في اْلدعية المروية عنهم عليهم
السٰلم من الفصل بين ذكره و بين الصلوة عليه ۤ
بدعاء قدر السطرين اَو الثٰلثة او اْلَرْ بعة
و المعروف من َك َٰلم اْلصحاب ان الصلوة
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ۤ
اْلنبياء َو ال ُرس ُِل َو َْل من اهل بيته اْل انه قد ورد عنه صلي ّللا عليه و آله
ْلتجْ علي اح ٍد غيره من
النهي عن الصلوة البُتَي ۤ
صلي علي آله معه و المعروف من المذهْ حمل
ُصلي عليه و ْليُ َ
ْرا ِء و هي ان ي َ
مستحْ و الذي اَ ْفهَ ُم ان النهي علي حقيق ِة
هذا النهي علي الكراهة َو ان ادخالهم في الصلوة عليه
َ
التحريم و ان المنهي بذلك النهي هم ۤ
اهل بيته فٰل اقل انهم
اعداؤهم و اتباعهم الذين ْليصلون علي ِ
ق
ندب ّللا اليه و حرموه او كرهوه فيكون النهي َعلَي حقيقته في حقهم مع ان ّللا سبحانه الح َ
تركوا ما َ
اهل بيته ۪به كما قال اميرالمؤمنين عليه السٰلم فيما تقد َم من خطبته قال فَعٰلهم بتعليته و َسما بهم الي
رتبته و في تفسير فرات بن ابراهيم بسنده الي جعفر بن محمد عليه السٰلم ُم َعنعنا ً عن الحسن بن علي
عليهما السٰلم في حديث طويل الي ان قال و فَض َل الصلوة في مسجد النبي (ص) بالف صلوة علي
ۤ
المساجد اْل المسجد الذي بناه ابراهيم النبي بمكة لمكان رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله و فضله و
سائر
ِ
علم رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله فقال قولوا اللهم صل علي محمد و آلمحمد كما صليتَ علي ابراهيم
ُصلي علينا مع الصلوة عليه فريضةً واجبةً من
و آل ابراهيم انك حميد مجيد فَحقُّنا علي كل
مسلم اَ ْن ي َ
ٍ
ّللا الحديث  ،فيحتمل ان يكونَ المراد بالفريضة الواجبة النَّ ْدب للتأكي ِد اَو الوجوب علي المنكرين او
مسلم و اعلم انك اذا قلتَ صلي ّللا عليه و آله فان اهل
المكرهين كاهل الخٰلف بقرينة قوله علي كل
ٍ
العربية ينصبون ٰاْلل ْلن العطف علي الضمير بدون اعادة الجار قبيح بل ربما منعه بعضهم و اْلكثر
علي جواز الجر و قد قرئ و اتقوا ّللاَ الذي ۤ
اْلرحام بجر اْلرحام هذا ما يعرفونه اهل
تساءلون به و
ِ
بجر آلِ ۪ه
اللغة و اما الموجود في كتْ اْلدعية المروية عنهم عليهم السٰلم المصححة المعربة فكلها َ
ْليكاد يوجد في جميع اَحاديثهم
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و ادعيتهم موضع بالنصْ بحسْ ما ورد عنهم اْل ما كان في بعضها يوضع الفتح باْلحمر و هو من
ۤ
رأيت ۤ
ُ
أل
مسائل للشيخ ناصر الجبيلي
ب الرواة و النقلة ْالتِفَاتا ً الي اصل العربية و لقد
اْلحسائي َس َ
ا ْعرا ِ
بها الشيخ حسين بن الشيخ محمد بن جعفر الماحوزي رحمهما ّللا و كان ِمن ۤ
مسائله هذه المسئلة فاجاب
الشيخ حسين المذكور بما معناه ان اْلكثر في ادعيتهم الجر و في كثير منها بالفتح و ذكر اصل القاعدة
و هو رحمه ّللا نظر في جوابه الي ما قرروه في النحو و اْل فالوارد عنهم عليهم السٰلم كله
بالجرنعم ربما كتَْ بعض النُّ َساخ الفتح نظراً الي اللغة و انه ارجح من الجر فيكتْ نسخةً بالفتح و هذا
و ان كان مرجوحا ً بالنسبة الي المشهور عند النحويين اْل انه لغة صحيحةٌ و كانت اللغة تتبدل و تتعدد
باختٰلف القرون فربما يشت ِه ُر بعض اْللفاظ او اْلعراب في هذا القرن و تنعكس الشهرة في القرن الذي
يكون بعده و يسمون المشتهر اْلول ۤ
شاذاً نادراً و ليس اْل لقل ِة استعماله في زمانهم و لهذا كان القرءان
الشاذة و ليست ۤ
الذي نزل علي اعلي درجات الفصاحة و البٰلغة مشتمٰلً علي اللغات ۤ
شاذة و انما كان
استعمالها في زمن نزول القرءان قليٰلً فكانت بقلة استعمالها كما في ُكباراً و َّ
ان هذا ِن لساحرا ِن و
اْلصل ان القرءان محيط باللغات في جميع القرون فاذا اتي قرن ْليعرف لغة ما قبله او كانت قليلة
اْلستعمال كانت عنده ۤ
شاذةً او نادرةً و ما ُ
نحن فيه الذي يقتضيه اللغة الصحيحة اْلصلية هو الجر في

تساءلون به و اْلرحام ۤ
خاصة و ان الفتح مرجوح او ْلينبغي و ان كان في ۤ
لفظة و آله ۤ
جائز الفتح او
راجحهُ و الفرق بينهما من جهة المعني فانك اذا قرأتَ في صلي ّللا عليه و آله بالجر كانت الصلوة
َ
ً
ً
ً
عليهم معطوفة علي الصلوة عليه فهي تابعة و ْلحقة و متأخرةً عن الصلوة عليه رتبة و لفظا و هذا هو
المناسْ للترتيْ الطبيعي و الوجودي فان ّللا تعالي خلقه صلي
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ّللا عليه و آله قبلهم و خلقهم من نوره و صلي عليه قبلهم و صلي عليهم بعده فعلي الجر يتسق الترتيْ
الوجودي و الطبيعي مع اللفظي و اذا قرأتَ بالفتح كان اما علي المعية او ْ
عطفا ً علي المحلِّ و في اْلول
يلزم ظاهراً ان صلوة ّللا عليه و عليهم في اْلفاضة ۤ
سواء و يلزم من هذا اما التساوي في الوجود ان
َْل َح ْ
ظنا الترتيْ الطبيعي و اما مخالفة الترتيْ الطبيعي ان قدرنا سبقه علي وجودهم و في الثاني يكون
المراد ان الضمير المجرور منصوب المحل بمعني انه منصوب فيكون العامل قَ ْد توجَّه اليه في المعني
بدون واسطة الجار فيكون الصلوة واقعة عليه بغير فاصل فاذا قرأتَ بالنصْ كان المعطوف مشاركا ً
له في عدم الفَاصل و يلزم التساوي في الوجود او في الصلوة فعلي التساوي في الوجود يلزم خٰلف
لو السابِق عن صلة المتفَضل عز و جل الي ان ُو ِجد الٰلحق و
الواقع و علي التساوي في الصلوة يلزم ُخ ُّ
َاف للحكمة و ان قلتَ انه معطوف علي المحل و ْليلزم التساوي
يلزم من هذا افضلية الٰلحق و هو ُمن ٍ
لت انما يتوجه هذا اذا كان المعطوف مجروراً ليكون عطفا ً
في الوجود و ْل في الصلوة لتأخره لفظا ً قُ ُ
علي لفظ الضمير الذي دخل عليه الجار و اما اذا قدرتَ العطف علي المحل فٰليتجه ذلك ْلن اْللفاظ
قوالُْ المعاني و اْلرادة ْلتُ ْف ِر ُ
غ المعاني عن قَوالبِها فالذي ينبغي ان يقرأ بالجر لينتظم اللفظ علي
ترتيْ الوجود و الطبيعة و علي هذا كان صلي ّللا عليه و آله اول مخلوق فكان نورهُ يطوف حول
نور علي
القدرة ثمانينالف سنة و صلوة ّللا عليه واصبة ۤدائمة ثم نزل الي العظمة فخلق ّللا من نوره َ
بن ابيطالْ عليه السٰلم كايجاد السراج من السراج فكان نور علي يطوف بالقدرة و نور محمد يطوف
بالعظمة صلي ّللا عليهما و آلهما الطاهرين و قوله عليه السٰلم و آله الطا ِه ۪رين قد تقدم الكٰلم فيه في
اج ْع ،
معني ٰاْلل و معني طَها َرتِ ِهم َ
فر ِ
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و قوله عليه السٰلم َ :و َسلم كثيراً
ٌ
ص َد به ال ُّدع َۤاء مثله و لُو ِحظَ فيه اعتبارا ِن احدهما انه
صلي ّللاُ و هو فعل
هو
عطف َعلَي و َ
ماض ِم ْثلُهُ قُ ِ
ٍ
ً
ً
ً
ِّ
ُ
َض َّمنَهُ في قوله تعالي و سلموا تَس ْ۪ليماتلويحا و ان كان بعيدا بالنظر الي
ءان ِْلراد ِة ما ت َ
اقتُبِ َ
س من القرْ ِ
ظاهر العربية فان معني التسليم في ٰاْلية في الظاهر كما هو في هذا الكٰلم فتقول صلي ّللاُ عليه و آله و
ۤ
للدعاء و بالتسليم عليه بمعني
َسلم و اللهم صل علي محمد و آل ِه و َسلِّم بكسر ْلم و سلِّم بصيغة اْلمر
اللهم احفظه و آلَه من كل ما ْلتحْ في الدنيا و بصيغة الماضي صلي عليه بمعني رحمه و سلم عليه
بمعني حفِظه ْلن التسليم من قولك السٰلم عليه و السٰلم اسم هلل تعالي بمعني الحافظ و تقد َم ْ
معان
ت له
ٍ
في اول الشرح و في ٰاْلية معني سلموا تسليما ً ا ْم ٌر للمكلفين بان يقولوا السٰل ُم عليه علي الظاهر
و معناهُ في التأويل و سلِّموا فيما ورد عنه صلي ّللا عليه و آله كما تقدم في حديث المعاني و
في المحاسن عن الصادق عليه السٰلم انه ُسئِل عن هذه ٰاْلية فقال اثنُوا عليه و سلموا له و معناه في
الباطن كما في تفسير علي بن ابراهيم و قوله و سلِّموا تسليما ً يعني سلِّموا له بالوْلية و بما ج ۤاء به و
في اْلحتجاج عن اميرالمؤمنين عليه السٰلم لهذه ٰاْلية ظاهر و باطن فالظاهر قوله تعالي صلوا عليه و
تسليما ً اي سلِّموا لمن َوصاهُ و استخلفه عليكم فضله و ما َع ِه َد به اليه تسليما ً قال هذا مما
الباطن سلموا ۪

اَ ْخبرتُكَ انه ْليعلم تأويله اْل من لَطُفَ ِحسُّه و صفا ِذ ْهنُه و صح تمييزه ه  ،و لو خلص لفظ سلِّموا
اعداؤهم كما اسقطوا ۤ
تسليما ً في الدْللة علي معني سلموا اْلمر لمن نصبه يوم الغدير ْلسقطه ۤ
نظائره
من جميع القرءان لكنه لما كان ظاهره و المتبادر منه ان يقولوا السٰلم عليه او سلموا له علي ارادة
لغرضه ْم مع انهم يعرفون باطنه و ٰلكن ّللا تعالي القي في
العموم ابقوه و لميحذفوه لعدم منافاة ظاهره
ِ
نفوسهم
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ان العوام و ۤ
ُ
فٰليفوت غَرضهُم و لو ح َّدثَ ْتهُم انفسُه ْم
سائر الناس الذين يستجلبون قلوبهم ْليفهمونه
اْلسقاط
باسقاطه كراهة ان يعثر اح ٌد علَي المنافي لغرضهم القي سبحانه في نفوسهم ان اْلكثار من
ِ
ربما يكون منافيا ً ْلن ۤ
سائر الناس قد يتنفرون و يتوحشون من كثرة التغيير فيقتصرون علي اقل ما
ْلعٰل ِء كلمته و اتمام نوره و الي فعله بهم و بما ۤ
ۤ
شاء من
يندفع به المنافي و كل ذلك رعاية منه تعالي
تدبير النظام بحكمته اْلشارة بقوله تعالي و الذين كذبوا ٰباياتِنا سنستدرجهم من حيث ْليعلمون ْلنه
تعالي قا َل و تحسبهم ايقاظا ً و هم رقود و نقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال و كان تعالي قَ ْد َدخَ ل المدينةَ
حين َغ ْفل ٍة من اهلِها فافهم اْلشارة فٰلحظوا عليهم السٰلم في ذكر التسليم المعطوف علي الصلوة
َعلَي ِ
عليه صلي ّللا عليه و آله ما ذكر في ٰاْلية و ما نبَّهْنا عليه سابقا ً في اول الشرح في بيان السٰلم عليكم يا
اهل بيت النبوة و كل هذا فيما لحظوا علي اْلول و ثانيهما ان سادة اَ ْعد َۤائهم و ۤ
كبراءهم عرفوا باطن و
ناف لغ ََرض ِه ْم و َك ِرهُوا اِسقاطَهُ
سلموا تَسْليما ً و انه انما اتي بهذا الكٰلم للحث علي الوْلية و ذلك ُم ٍ
ۤ
كراهةَ اْلكثار من اْلسقاط َو َس ۤائر الناس ْليعرفُونَ ذلك فقَ ْد اَ ِمنُوا ۤ
غائلِةَ عوام الناس فصرفوا اْلفهام
ۤ
العوام بل غير َمن لَطُفَ ِحسُّه و
ْ يصرف افهام
عن فهم ما عرفوا من باطنه با ِ ْل ۤقا ِء معن ًي في ذلِكَ مناس ٍ
صفا ذهنُه و ص َّح تميي ُزهُ عما اراد ّللا سبحانه فقالوا يُكره اِ ْفرا ُد الصلو ِة علي محمد (ص) عن السٰلم بل
ينبغي اذا قلت اللهم صلِّ علي محمد تقول و َسلِّ ْم و اذا قلتَ صلي ّللا عليه تقول و َسلَّم فتُ ْق ِر ُن الصلوة
انزل في ذلك قرءانا ً لٰلقتران بينهما فقال يا ايها الذين آ َمنُوا صلُّوا عليه َو
عليه بالسٰلم ْلن ّللا تعالي
َ
ْ
َ
ٰ
َ
َسلِّ ُموا تَسْليما ً و ذلك تعلي ٌم منه تعالي و هداية للمكلفين َو ل ْميُريدوا بهذا الكٰلم اْل صرفَ اْلفه ِام عما ارا َد
ال َملِ ُ
ك ال َعٰلم و هذا من قوله تعالي
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ُ
قر ۤاءتِ ۪ه و ْل شك
رسول و ْل نبي اْل اذا تمني ْالقَي
و َمااَرْ َس ْلنا من قبلِكَ من
الشيطان في اُمنيته يعني في َ
ٍ
ٰ
عرف الح َّ
ق بتوفيق ّللاِ ان فعلهم هذا ِم ْن اِ ْل ۤقا ِء ال َّشيْطان فكان الناس في استعمال اْلتيان
عند جميع َم ْن َ
ٰ
قص ُدوا ما اَراد ّللاُ بذلك من
بالسَّٰلم بعد الصلوة علي ثٰلثة اقسام قسم منهم العارفون فَا ِ ْن اَتوْ ا بالسَّٰلم َ
الدعاء بالحفظ و السٰلمة له و عليه و بالتسليم له فيما ۤ
ۤ
الظاهر بالتسليم عليه بعد الصلوة و
جاء به عن ّللاِ
اْلمر ِمنَ ّللاِ و الطاعة له فمعني قوله صلي ّللا
لي
لو ِّ
تعالي خصوصا ً و عموما ً و من الباطن بالتسلِيم َ
ِ
ۤ
اْلعداء
ْليفارقوا
عليه و سلم اي لوصيه اْلمر اي حفظه له و عليه و اداه اليه و قصدوا التقية با َ ْن
ِ
ال ُمتَغلِّبين فيما لهم المناص منه و عدم الضرر عليهم في اْلتيان به ْل في الدنيا و ْل في الدين بل اْلتيان
به ارجح ْلنهم يقصدون به افضل المقاصد و اجل المطالْ و ان تركوه قصدوا بالترك المخالفة ِْلَ ْه ِل
َع و قسم منهم المعاندون للحق و اتباعهم و قد سمعتَ ِذ ْك َر اِرادَت ِه ْم و قص ِدهم الشقاق البعيد
البد ِ
و قسم منهم الجاهلون فهم ق ْد يذكرون و قد يتركون منهم َمن يتابع اهل ملته بٰل بصيرة و منهم من
بحال ما يجري علي خاطره حال الصلوة و ّللا سبحانه يقول كل يعمل علي
ْليريد المتابعة و انما يفعل
ِ
شاكلته و قوله عليه السٰلم و سلم كثيراً علي ما سلكه اْلولون و يحتمل ان يكون قوله كثيراً ُمرجِّ حا ً

ْلرادة الظاهر و هذا اْلحتمال هو الذي افاده لفظ كثيراً و يمكن ان يقال انه انما اراد الباطن او المعني
اْلعم ليدخل الباطن فيه ْلن الباطن هو اْلهم عنده و انما قال كثيراً تَ ْع ِميةً ْلجل التقية و ارادة المعني
اْلعم ليدخل الكل و اْلتيان بقوله كثيراً للتَّ ۪قية قريبةٌ و ّللا سبحانه اعلم ،
و قوله عليه السٰلم  :و َح ْسبُنا ّٰللا ،
ي َُرا ُد منه انه تعالي كافينا فانه يكفي َمن توكل عليه و قد توكلنا عليه فيما سألناه بحقهم عليهم السٰلم من
ان يُ ْد ِخلَنا في
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جملة العارفين بحقهم و في زمرة المرحومين بشفاعتهم او في هذا و في سؤالهم صلي ّللا عليهم اَ ْن
يشفعوا لنا عند ّللا تعالي في استيهاب ذنوبنا منه عز و جل و توكلنا علي ّللا سبحانه في ان يرزقنا
قبولهم عليهم السٰلم لسُؤَ الِنا و اْلجابة ۤ
لدعائنا و اْلنجاح لطلبتِنَا او في الجميع و في قبول زيارتنا و ما
ۤ
الجزاء في ٰاْلخرة و الدنيا او اْلعم مما ذكرنا انقطاعا ً و تفويضا ً اليه
املنا منه تعالي ثم منهم من حسن
امر محبوب فانه
امر مرغوب و يوصلنا بفضله الي كل ٍ
امر مرهوب و ي ُ۪نيلنا كل ٍ
تعالي ليكفينا مؤنة كل ٍ
الكافي لمن توكل عليه ،
و قوله عليه السٰلم  :و نعم الوكيل
اي نعم المعتمد الذي تُو َك ُل اليه اْلمور اثني عليه تعالي بما اعتمد فيه عليه و فوض امره اليه و هو كل
شئ منه و من غيبه و شهادته و ِم ْن اَحْ َواله و اعتقاداته و اقواله و اعماله و جميع مطالبه في الدارين و
ما انتظم عليه احوال النشأتين فانه في وجهه الي ّللا تعالي عند قوله و حسبنا ّللا خلع جميع وجوداته من
ۤ
الرجاء منه و اْلنقطاع اليه مقا َم ما خلع و
ُوجْ دَانِ ۪ه فلما خلَعها من وجدانه توكل عليه اقام النظر اليه بعين
من يتوكل علي ّللا فهو حسبه و في معانياْلخبار بسند مرفوع الي النبي صلي ّللا عليه و آله قال يعني
محمد بن خالد البرقي قال ۤ
جاء جبرئيل الي رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله فقال يا رسول ّللا ان ّللا
تبارك و تعالي ارسلني اليك بهدية لميُعطها احداً قبلَك قال رسول ّللا صلي ّللا عليه و آله ُ
قلت و ما هي
قلت و ما هو قال الرضا و احسن منه ُ
قال الصبر و احسن منه ُ
قلت و ما هو قال الزهد و احسن منه
اليقين و احسن منه ُ
قلت و ما هو قال اْلخٰلص و احسن منه ُ
ُ
ُ
قلت و ما هو قال ان
قلت و ما هو قال
ُ
فقلت و ما التوكل علي ّللا فقال العلم بان المخلوق ْليضر و
مدرجة ذلك التوكل علي ّللا عز و جل
ْلينفع و ْليعطي و ْليمنع و استعمال اليأس من الخلق فاذا كان
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العبد كذلك لميعمل العبد ْلح ٍد سوي ّللا و لمير ُج و لميخ ْ
َف سوي ّللاِ و لميطمع في اح ٍد سوي ّللاِ فهذا
هو التوكل قال ُ
قلت يا جبريل فما تفسير الصبر قال تصبر في الضر ۤاء كما تصبر في السر ۤاء و في
الفاقة كما تصبر في الغني و في ۤ
البٰلء كما تصبر في العافية فٰليشكو حاله عند المخلوق بما يصيبه من
ۤ
اليسير ُ
البٰل ِء ُ
قلت فما تفسير
قلت فما تفسير القناعة قال يقنع بما يصيْ من الدنيا يقنع بالقليل و يشكر
َ
ُصْ و ْليرضي لنفسه باليسير من
الرضا قال الراضي ْليسخط علي سيده اصاب من الدنيا او لمي ِ
العمل ُ
قلت يا جبرئل فما تفسير الزهد قال الزاهد يحْ من يحْ خالقه و يبغض من يبغض خالقه و
يتحرج من حٰلل الدنيا و ْليلتفِت الي حرامها فان حٰللها حساب و حرامها ِعقاب و يرحم جميع
المسلمين كما يرحم نفسه و يتح َّر ُج من الكٰلم كما يتحرج من الميتة التي قد اشتد نَ ْتنُهَا و يتحرج من
حطام الدنيا و زينتها كما يجتنْ النار ان تغش ٰيهُ و اَن يقصر املَه و كان بين عينيه اجلُه ُ
قلت يا جبريل
يج َد و اذا وج َد رضي و اذا بقي عنده
فما تفسير اْلخٰلص قال المخلص الذي ْليسأل الن َ
اس شيئا ً حتي ِ

فرضي فهو عن ّللا
شئ اعطاه في ّللا فان لميسئل المخلوق فقد اقر هلل ع َّز و جل بالعبودية و اذا وج َد
َ
راض و اذا اعطي هلل عز و جل فهو علي حد الثق ِة بربه عز و
راض و ّللاُ تبارك و تعالي عنه
ٍ
ٍ
ً
جل ُ
قلت فما تفسير اليقين قال المؤمن يعمل هلل كأنه يراه فان لميكن يري ّللا فان ّللا يراه و ان يعلم يقينا ان
ما اصابه لميكن لي ُْخ ِطئَهُ و ان ما اخطئه لميكن ليُصيبه و هذا كله اغصان التوكل و مدرجة الزهد ه  ،و
ليكن هذا الحديث الشريف ختاما ً لهذا الشرح ليكون ختامه مسكا ً نفعنا ّللا تعالي ببركة اْلئمة الطاهرين
صلي ّللا عليهم اجمعين و نفع ّللا به طالبي اليقين من المؤمنين في الدين و نور ّللا به قلوب العارفين
بعين اليقين و جلي به افئدتهم
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بحق اليقين بحرمة محمد اْلمين و آله الميامين انه اكرم المتفضلين و ارحم الراحمين و الحمد هلل رب
العالمين و ْل حول و ْل قوة اْل باهللِ العلي العظيم و صلي ّللا علي محمد و آله الطاهرين و قد وقع
الفراغ من تسويده بيد مؤلفه العبد المسكين احمد بن زينالدين بن ابراهيم بن صقر بن ابراهيم بن داغر
المطيرفي اْلحسائي تجاوز ّللا عنهم اجمعين في الليلة العاشرة من شهر ربيعاْلول سنة ثٰلثين و مائتين
مهاجرها و آله افضل الصلوة و السٰلم حامداً مصليا ً مستغفراً  ،تمت .
و الف من الهجرة النبوية علي
ِ
صفحه 2٩0
( رقم الفهرست ) ١٧
بِس ِْم ّٰللاِ الرَّحْ مٰ ِن الر َّ۪ح ِيم
الحمد هلل رب العالمين و صلي ّللا علي محمد و آله الطاهرين .
اما بعد فيقول العبد المسكين احمد بن زينالدين اْلحسائي اني لما فرغت من هذا الشرح للزيارة
احببت ان الحقه بشرح الوداع الملحق بها في الرواية فانه ۤ
ُ
خاص بها و ان جاز استعماله
الجامعة الكبيرة
بعد غيرها من الزيارات و ّللا سبحانه خير موفق و معين .
قال عليه السٰلم  :فاذا اردتَ اْلنصراف
قال الشارح المجلسي رحمه ّللا اذا اردتَ اْلنصراف الي البلد او مطلق الخروج و هو اولي انتهي .
اقول اْلولي استعمال الوداع اذا اراد اْلنصراف من البلد ْلنه هو المتعارف و المعروف من طريقة
الشيعة علما ً و عمٰلً بل ربما كان التوديع بعد الزيارة اول النَّهار و هو يريد ان يعود اليه آخر النهار
لزيارته مثٰلً من سُوء اْلدَب و ان كان يجوز بمٰلحظة كراهة المفارقة و ارادة المٰلزمة لقبره الشريف
لقضاء الحاجة بالمفارق بالخروج من البلد الي البلد ۤ
ۤ
النائية فيودعه
فيشبه نفسه عند ترك المٰلزمة و لو
عليه السٰلم اشعاراً بالمحبة لمٰلزمة قبره
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مأثور في الشريعة فيما اعلم و ّللا سبحانه اعلم
الشريف اْل ان هذا غير مأنوس عند الشيعة و ْل
ٍ
ۤ
فالمراد باْلنصراف المذكور الذي يقع الوداع قبله هو اْلنصراف الي بلد الزائر اذا كانت غير بٰلد
اْلمام عليه السٰلم و ان كانت قريبة من بلده عليه السٰلم بشرط ان تكون مغايرة للبلد التي هي محل
قبره صلوات ّللا عليه .
ۤ
قال و ْل مال
ع ْل َسئِ ٍم و ْل ٍ
قال عليه السٰلم  :فقل السٰل ُم عليكم سٰلم مود ٍ
افاض عليكم و
اي ّللاُ حافظٌ عليكم يعني يحفظ لكم فيكم ما انع َم به عليكم من التقريْ لكم و العلوم التي
َ

ما آتيكم من الشفاعة المطلقة ۤ
العامة و الوسيلة و المقام و المرتبة و الشرف و التنويه بهم و رفع
ت احداً من العالمين فمعني يحفظ لكم انه تعالي يَ َّد ِخرُه لكم و معني يحفظ عليكم انه
الدرجات ما لميؤ ِ
ً
تعالي يُل ِحقكم بما ارا َد لكم من النِّ َع ِم و الخيرات حتي يجعلها ْلزمة لكم و يحفظها لكم فيكم فالحفظ
اْلدخار و ال ُم َع َّدي بعلي بمعني اْللصاق بهم حقيقةً او حكما ً و يحفظ ذلك بهم يعني
ال ُم َع َّدي بالٰلم بمعني ِ
صبَّاغ الحمرة للثوب به فيه و لما كان الموجود في النفوس و اْلوهام ان
بواسطَتهم كما يحفظ ال َّ
يحفظه
ِ
ً
ً
الشئ ما دا َم اْلنسان حاضرا عنده مشا ِهدا له ْليخاف عليه الفَوات كما يخاف عليه لوْ ارا َد مفارقته و ان
ۤ
الدعاء بالحفظ لهم بعد ما َدعَا لهم عن َد او ِل قدو ِم ۪ه
ْ تجدي َد
كان يعتقد انه ْليملك له من ّللا شيئا ً نا َس َ
ُ
فعلت
تحيةٌ لهم و بعد المفارقة محاذرة عليهم فقال هذا السٰلم الثاني ليس تحية لكم كما
عليهم ْلن اْلول ِ
ق يخاف من اشفاقِ ۪ه عليكم التغيير و لو فيما يتعلق باتباعكم في
ع مفار ٍ
لكم اول قدومي بل هو سٰلم مود ٍ
لقدر جري عليه بما كتْ فيه عليه من الدواعي الضرورية
شئ من نعمه تعالي عليهم كان فراقه لكم
ٍ
التي اغلبها موجْ
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ٌ
مخالف ْلمر ّللاِ الذي به تحكمون ْل َسئِم من باب ت ِعْ علي وزن
عندكم و في دينكم للفراق ْلن تركه
ۤ
مٰلل من
ْلجل سأم ٍة و
ع لكم
ٍ
ِ
ِ
ح بكسر الراء بمعني المٰلل و الفترة يعني ليس سٰلمي عليكم سٰل َم مود ٍ
فر ٍ
ث و اما
ع
البا
لضعف
الفترة
ترد
ما
ان
ها
ْلن
لي
عرضت
ة
فتر
ْل
و
لقبوركم
المٰلزمة
و
عندكم
الحضور
ٍ
ِ ِ
اذا كان البا ِع ُ
قال اي
م
سٰل
ليس
و
فترة
ْل
و
مٰلل
عن
ليس
لكم
داعي
فو
ث ِّ
َ ٍ
ٍ
قويا ً فٰلتحصل معه فترة ِ
ۤ
مبغض لكم محْ لمفارقتكم و ْل مال بتشديد الٰلم اسم فاعل من ملل اي ليس سٰلمي عليكم سٰلم مال
ٍ
ق بالرغم مني
مفار
لكم
ع
مود
سٰلم
عليكم
سٰلمي
ما
ان
و
قبوركم
حضور
و
بمشاهدكم
اْلقامة
من
ضجر
ٍ
ٍ
ٍ
غير محْ للبعد عنكم و المفارقة لقبوركم و حضراتكم .
قال عليه السٰلم  :و رحمة ّٰللاِ و بركاته عليكم يا اهل بيت النبوة انه َح ۪مي ٌد َمجي ٌد
قال هذا ْلنه ْالتَفتَ الي ما في ٰاْلي ِة
اقول قد تقدم في شرح الزيارة بيان رحمة ّللاِ و بركاته و انما َ
الشريفة التي في حق ابراهيم و َسارة و ان ما ذكر من الد ۤ
ُ
ص َد به ابراهيم و سارة
عا ِء بالرحمة فظاهره ق ِ
۪
ُ
ُ
ص َد ۪به آلمحم ٍد صلي ّللاُ عليه و آله فذكر هذا الكٰلم لمن هو في حقهم علي الحقيقة ْلن
و باطنه ق ِ
الرحمة التي هي علة اْليجاد و بها حيوة القلوب و صٰلح الظاهر و الباطن انما قامت بمحمد و آله
صلي ّللا عليه و آله فهم محلها و ۤ
خزائنها و ابوابها و مفاتِ ُحهَا و مصادرُها و الذين يقسمونها بين العباد
باذن ّللا تعالي و بعبار ٍة اُ ْخ َري و ّللاُ سبحانه يقس ُمهَا بين عباده بهم عليهم السٰلم فاِذا اراد اَ ْن ينشرهَا
نشرها بهم و لمينشر منها ما بَ َسطهُ عليهم صلَّي ّللاُ عليهم و ْل بدونهم و انما ينشر
ب ْينَ اَ َح ٍد من خلقه َ
منها بهم ما كان من اثر ما بَ َسطهُ عليهم فينشر تلك ٰاْلثار علي َمن ۤ
يشاء ِم ْن عباده فيحيي المو ٰتي بها
فانظر الي آثار رحمة ّللاِ كيف يحيي
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اْلرض بعد موتها و قال تعالي و ينشر رحمته و هو الولي الحميد فاهلل هو الولي و هو يحيي الموتي و
اتخذ وليا ً من العز و التكرم فهو باذنه ينشر تلك ٰاْلثار علي من ۤ
يشاء الملك الجبار و هم بامره يعملون و
اشتق له اسما ً من اسمه فاهلل المحمود و هو محمد صلي ّللا عليه و آله اي كثير المحامد و هو الولي
هو علي عليه
الحميد و اتخذ من بعده وليا ً من العز و التكرم و اشتق له اسما ً من اسمه فاهللُ اْلعلي و َ
السٰلم فالرحمة عليهم و آثارُها نش َرهَا بهم علي َمن ۤ
يشاء من عباده و منهم ابراهيم و آل ابراهيم في
حمي ٌد مجي ٌد و قبل
الظاهر يعني به ما في ظاهر ٰاْلية و هو قوله رحمة ّللاِ و بَ َركاتُه عليكم اَ ْه َل البيت انه ۪

فالخطاب في اْلستفهام لسارة و الد ۤ
عاء عام شام ٌل
هذا قالُوا اتعجبين من امر ّللاِ رحمة ّللا الخ ِ ،
ۤ
الدعاء في الموجودين فاذا
ْلبراهيم و اَهل بيته دخل الموجود بالخطاب و من لميوجد بالتبعية يعني يبقي
عاء كما في ۤ
ُوجد َمن بعدهم دخل في الد ۤ
دعاء ابراهيم عليه السٰلم في قوله ربِّ اجْ َعلني مقيم الصلوة و
من ذري َّ۪تي هذا في ظاهر ال ُّد ۤ
عاء و ال ُمراد بباطنه محمد و آله صلي ّللا عليه َو آلِ ۪ه و هم ۤال ابراهيم و
كٰلمه عليه السٰلم هذا الذي نحن بصدده حكاية لقول جبرئل و ۤ
ميكائيل و ُكربيل فانهم ارادوا بالقصد
صلَّي ّللاُ َعلَ ْي ِه َو آلِ ۪ه فحكي قولهم َو َعنَي ما َعنَوْ ا َو رُبما ي ُ۪شي ُر اليه قولهم
المعنوي محمداً و اهل بيتِ ۪ه َ
عليهم السٰلم في تفسير هذه ٰاْلية في معانياْلخبار ان الصادق عليه السٰلم سلم علي رجل فقال الرجل
ۤ
المٰلئكة ْلبينا ابراهيم رحمة
و عليكم السٰل ُم و رحمة ّللا و بركاته و رضوانه فقال ْلتجاوزوا بنا قول
ّللا و بركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد  ،و يقرب منه ما في الكافي و تفسير العياشي و هذا و ان
ۤ
المٰلئكة انما سلموا علي اهل بيت ابراهيم عليه السٰلم و ان قولهم عليهم السٰلم
كان ظاهره ان
ْلتجاوزوا بنا الخ  ،ظاهر معناه ْلتجاوزوا بنا اي ْلتزيدونا في
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دعائكم علي ۤ
ۤ
ۤ
المٰلئكة ْلبراهيم (ع) و آل ابراهيم اْل ان اْلخبار متواترة معن ًي بان آل ابراهيم في
دعاء
ۤ
ۤ
المٰلئكة و
بدعاء
التأويل و في الباطن محمد و آله صلي ّللا عليه و آله و انهم ال َمعْنيون بالقص ِد الحقيقي
ان ابراهيم َو آله انما دخَ لُوا في هذا الد ۤ
خير بالتبعية و ان من المراد من قولهم عليهم
عاء و في كلِّ
ٍ
السٰلم ْلتجاوزوا بنا الي آخره اِنكم ْلتزيدوا في ۤ
ۤ
المٰلئِكةُ ْلبينا ابراهيم في دع ۤائهم
دعائكم َعلَي ما قالَ ْته
ِ
عائِكم لنا علي ۤ
تقتصرُوا في ُد ۤ
ۤ
َ
َ
ْ
المٰلئِكة لنا في خطابهم ابراهيم و اهل بيته و
دعاء
ن
ا
كم
ل
لي
لَنَا فان اْلَوْ
ِ
ْلتزيدوا علي ما قالوا فانكم ْلتعلمون ما الحكمة في قولهم و البركات جمع بركة و هو زيادة الخير و
المنفعة و دوام المدد فيما يتعلق باْليجاد و اْلعتقاد و اْلعمال و اْلقوال و اْلحوال و اْلفعال الذاتية و
العرضية و النسبية في الذاتية و التبعية و لما كانت الرحمة ْليخرج تأثيرها عن الحيوة الظاهرة او
الباطنة كالعلوم افردَها و البركات لما كانت متكثرة كزيادة الخير اي زيادة اْلعيان و زيادة المنفعة و
دوام المدد في الذوات و الصفات و غير ذلِك جمعها لتعدد متعلقاتها و قوله اهل البيت يراد منه اه ُل بيت
النبوة ليشمل الظاهر و التأويل كما اشرنا اليه و قوله انه حمي ٌد مجيد حميد فاعل ما يستوجْ عليه الحمد
ۤ
اسمائه تنبيهٌ عليان مفيض الرحمة الواسعة
و مجيد كثير الخير و اْلحسان و ذكر حميد هنا من ُدون
ۤ
ۤ
التي منها كل خير حميد يستحق من جميع عباده الحمد الدائم بدوام بقائه و ان معطي الخيرات الكثيرة
التي ْلتتناهَي و المبتدئ بالجميل و اْلحسان الذي ْلينقطع و ْليباهَي مجيد يستحق بنعمه الشكر علي
العطاء و جزيل الن ۤ
ۤ
عماء و من حيث ظهوره بهذين اْلس َمين و قبولهم لجميع فيوضاتِه استحقوا
جميل
َ
ْ
نشر الرحمة و البركات عليهم و قال الشارح المجلسي (ره) انه حميد مجيد اي ْلجل ان جعلكم اهل
البركة انتهي ،
بيت النبوة او للسٰلم و الرحمة و َ
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و هو كما قال رحمه ّللا .
منحرف عنكم
مؤثر عليكم و ْل
مستبدل بكم و ْل
قال عليه السٰلم  :سٰلم ولي لكم غير راغْ عنكم و ْل
ٍ
ٍ
ٍ
و ْل زاه ٍد في قربكم
ً
ً
ً
مؤثر بالهمزة اي
او اتباعا و ْل
قال الشارح المجلسي (ره) و ْل
ٍ
ٍ
مستبدل بكم اي ْل اجعل لكم بدْل عقدا ِ
ْلاختار غيركم عليكم و ْل زاه ٍد اي تارك لعدم الرغبة انتهي .
ۤ
ً
اقول يعني ان سٰلمي عليكم سٰل َم َولي ْل سٰلم قا ٍل و ْل َسئِ ٍم و ْل مال يعني اَن المودع اذا كان وليا كانَ

سئم و ْل قِٰلً و ْل ملَ ٍل ثم استشعر ان ممن يصدق عليه اسم الولي ما
سٰلمه للتوديع لما قُدِّر عليه ْل عن ٍ
ْ عنكم الي
تعرض له تلكَ الصفات المنافية للرغبة فابانَ عن حال اعتقا ِد ۪ه و ما يجد في نفسه غير راغ ٍ
منحرف عنكم الي َم ْن ِس َواكم و ْل
شي ٍء و ْل ُم ْستَ ْب ِد ٍل بكم احداً سواكم و ْل ُم ْؤثِ ٍر عليكم غيركم و ْل
ٍ
ْ ْليرضيكم و هذا ِم ْنهُ احْ تِرا ٌز ع َْن َولي يقع منه احد
ب اح ٍد غيركم اَوْ اِلَي مطل ٍ
زَ اه ٍد في قربكم الي قر ِ
ۤ
ض من
ظاهر ۪ه دونَ باطنِ ۪ه با َ ْن يَ ۪م َ
مور َو اِ ْن كانَ بِ
ِ
هذه اْلُ ِ
ْض اعدائِه ْم لِغ ََر ٍ
ْض الظلَ َم ِة و بَع ِ
يل الي بَع ِ
ً
ْ يكون ۪دينُهُ ناقِصا و ِْلنه قَ ْد ي َُودِّع
اَ ْغ
راض ال ُّد ْنيَا َو اِ ْن كانَ قلبه معهم عليهم السٰلم و لكن هذا في الغَالِ ِ
ِ
ٰ
ِّ
راض ۪ه اَوْ ُم ْؤثِ ٍر كذلكَ اَوْ
و يُ َسلم عليهم َسٰل َم راغ ٍ
بعض اَ ْغ ِ
ْ عنهم الي حاجته َو ُمسْتب ِد ٍل بهم غيرهم لِ
ِ
ُ
ً
ً
كثيرا من المحبين ربما يكون منزله قريبا منهم
ف عنكم ( عنهم ظ ) او زاه ٍد في قربهم كما َو َج ْدنا ۪
منحر ٍ
ِ
قبورهم و مشاه ِدهم و ْليأتي لزيارتهم او يأتي نا ِدراً و ُربَّما يكون الشخص منهم حسن اْلعتقاد و
من
ِ
المعرفة و لكنه ْليقدر علي مفارق ِة اهله و اَ ْمواله او يصعْ عليه السفر و التنقل و يحْ الراحة اَوْ
هؤْلء من ۤ
ۤ
يَ ُ
سائر المؤثرين عليهم
خاف علي مالِ ۪ه من صرفه في غير معيشته و كل
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ۤ
هؤْلء يأول امرُهم الي الخير و تتداركهم الرحمة ما لميكن ما وقع
و ال َّزاهدينَ في قربهم و ان كان اكثر
ۤ
غالْ هؤْلء يَ ُؤل امرُهم الي ۤ
سوء العاقبة نعوذ باهلل من سخط
منه من قلبه و ا ْعتِقا ِد ۪ه اَوْ ع َْن َشك منه فان
َ
ّللاِ .
ٰ
قال عليه السٰلم ْ :لجعله ّللاُ آخر العهد من زيارة قبوركم و اتيان مشاهدكم
هذا ۤ
دعاء منه بان يرزقَهُ زيارتهم ابداً فان قال ذلك عازما ً علي المعاودة ابداً ما دام حيا ً فان ّللا تعالي
الزائرين علي اَ ْل ِسنَ ِة ۤ
دعا َءهُ ْلنه اَمر ۤ
يقبل منه ۤ
اوليائه بذلك فان علم ّللا صٰلحه في ذلك وفقه لذلك ما دا َم
ص َٰلحا ً لَهُ فيمنع منها و يكتْ له
رزقه لمينفد من اللوح المحفوظ و قد يبقي رزقه و ْليكون دوام الزيارة َ
ثواب نيت ِه و كذلك اذا انتهي رزقه و انقضت مدته فان ّللا بكرمه يكتْ له ثواب ما نواه ْلن زيارة
اْلمام عليه السٰلم تزيد في العمر و في الرزق ففي كاملالزيارة لجعفر بن محمد بن قولويه بسنده الي
محمد بن مسلم عن ابيجعفر عليه السٰلم قال ُمروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين بن علي عليهما السٰلم
مؤمن يقر
فان اتيانه يزيد في الرزق و يمد في العمر و يدفع َمدافع الس ۤو ِء و اتيانه مفروض علي كل
ٍ
حازم قال سمعناه يقول َمن اتي عليه
للحسين عليه السٰلم باْلمامة ِمنَ ّللا و فيه بسنده عن منصور بن ِ
ُ
َ
ُ
َّ
انقص ّللاُ من عمره حوْلً و لو قلت ان احدكم ليموت قبل اجله
ت قبر الحسين عليه السٰلم
َ
حول لميأ ِ
ً
ً
َ
ُ
ْ
ماركم و يزيد في
بثٰلثين سنة لكنت صا ِدقا و ذلك انكم تتركون زيارته فٰلتدعون زيارته يمد ّللا في اع ِ
اعماركم و ارزاقكم فتنافسوا في زيارته و ْلتد ُعوا ذلك فان
ارزاقكم و اذا تركتم زيارتَهُ نقص ّللا من
ِ
الحسين بن علي عليهما السٰلم شاه ٌد لكم عند ّللا و عند رسوله و عند علي و فاطمة عليهم السٰلم ه  ،و
الزيادة فيهما عَلي حسْ مصلحة ۤ
الزائر فربما يزور الحسين
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ُ
يموت و ذلك ْلنه ربما علم ّللا ان رزقه انقطع و انتهي اجله فلما عزم علي زيارته عليه
عليه السٰلم و
ۤ
السٰلم مد ّللا تعالي فيهما له علي حسْ مصلحة العبد فقد يكونان الي اثناء الطريق و ق ْد يَكونان الي ان
ت اوْ اَبداً ما
يصل او قبلهما او بعدهما و في جميع اْلحوال يكتْ له ثواب نيتِ ۪ه ان عزم علي مرة اوْ َمرا ٍ
َحيِ َي و َمن ترك زيارته نقص من عمره و رزقه فاذا وجدتَ تاركا ً لزيارته و عمره طويل و رزقه كثير
ْ مقتضي ِخلقتِ ۪ه كثيراً في الرزق طويٰلً في العمر و هو ما
فهو اما ان يكون المكتوب له في اللوح بحس ِ
ۤ
ً
قال تعالي في كتابه و من اظلم ممن افتري علي ّللاِ كذبا اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب و هذا النصيْ

هو المكتوب لهم بمقتضي الكون و اما ما يحتمل الزيادة و النقصان فيهما فهو ما كان بمقتضي اْلعمال
و زيارته عليه السٰلم من اعظم اْلعمال المقتضية لذلك و لو زاره عليه السٰلم هذا لطال عمره و زاد
رزقه اعظم منه حين ترك و اما اَ ْن يكون قد عمل بعض اْلعمال الصالحة الموجبة لزيادتهما كصلة
لعذر فٰليكون موجبا ً للنقص فيهما و اماان يكون
ْلرحام َمثَٰلً و ربما يكون تركه لزيارته عليه السٰلم
ا
ِ
ٍ
ْ
انما ترك لعُذ ٍر و ْ
ان لميطلع عليه غيره من الناس و امثال ذلك و هذا الذي ذكرناه من اَن زيارة الحسين
ً
جري
عليه السٰلم كذلكَ لميكن مختصا به بحيث ْلتكون زيارة غيره من اْلئمة عليهم السٰلم بل كلما َ
ْلولهم يجري ْٰلخرهم و قد ورد في زيارة الرضا عليه السٰلم ما يقرب من ذلك نعم انما اْلسباب
ۤ
الجزاء و تفاوتهم في الزيادة ْليستلزم النفي
الخارجة لها في شأنهم صلي ّللا عليهم تأثير بزياد ِة اْلَجْ ر و
ْلن اْلصل التساوي فافهم .
ٰ
قال عليه السٰلم  :و السٰلم عليكم و حشرني ّللاُ في زمرتكم و اوردني حوضكم و جعلني في حزبكم و
ارضاكم عني
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اقول قد تقدم في الزيارة سؤال ۤ
الزائر من ّللا تعالي ان يدخله في زمرة المرحومين بشفاعتهم و هنا قال
عليه السٰلم في تعليم هذا ۤ
الزائر عند توديعهم ان يد ُع َو ّللا تعالي ان يحشره في زمرتهم و لعل اْلختٰلف
دخل في زمرة المرحومين بشفاعتهم فقد حشره ّللا معهم و يجوز ان يكون من المراد ان
لفظي ْلن َمن
َ
ۤ
س بامامهم فتقدم راية ولي ّللا عليه السٰلم و معه اهل وْليته و البراءة من
يوم القيمة يُ ْدعَا فيه كل انا ٍ
ۤ
ۤ
اعدائه من اهل زمانه فكل امام منهم عليهم السٰلم كذلك و تأتي رايات اعدائهم كل امام ضٰلل ٍة مع
امام زمانه عليه السٰلم و
اتباعه من اهل زمانه فعلمه ان يسأل ّللا ان يحشره في زمرتهم يعني مع ِ
يجوز اَ ْن يكون المراد ان يجعل له ِم ْنبراً ۤ
ۤ
الخٰلئق في الحساب فاذا جعل
بحذاء َمنابرهم يوم القيمة ما دام
في زمرة المرحومين بشفَاعتِهم جعل ّللا تعالي له ببركتهم منبراً يجلس عليه ۤ
بحذاء منابرهم الي ان
ۤ
الح َساب و ْل منافاة و روي جعفر بن محمد بن قولويه في كاملالزيارة عن علي بن
يفرغ
الخٰلئق ِمنَ ِ
َّ
س غفر ّللا له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر
ابراهيم قال قال
ابوجعفر عليه السٰلم َمن زار قبر ابي بطو ٍ
ٍ
ُ
ُ
ابوجعفر عليه السٰلم من زار قبر ابي
نوح فقال لي قال
قال
فحججت بعد الزيارة فلقيت اي َ
ٍ
وب بن ٍ
ۤ
ً
ْ
َّ
نبر محمد و علي عليهما السٰلم
بطو ٍ
س غفر ّللا له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و بَني له ِمنبَرا بحذاء ِم ِ
ۤ
ْ
ُ
ُ
بن نوح و قد زار عليه السٰلم فقال جئت اطلُْ
حتي يفرغ ّللاُ من حساب الخٰلئِق فرأيته (ع) بعد اي َ
ُّوب ِ
المنبر ه  ،و فيه بسنده الي يحيي بن سليمان المازني عن ابيالحسن موسي بن جعفر عليهما السٰلم قال
َمن زار قبر ولدي كان له عند ّللا كسبعين حجة مبرورة قال ُ
قلت سبعين حجة قال نعم و سبعمائة حجة
قلت و سبعمائة حجة قال نعم و سبعينالف حجة ُ
ُ
قلت و سبعينالف حجة قال رُبَّ حج ٍة ْلتقبل
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عرش ۪ه ُ
قلت كمن زار ّللاَ في عرشه قال نعم اذا كان يوم
من زاره و بات عنده ليلة كان كمن زار ّللا في
ِ
ٰ
القيامة كان علي عرش ّللاِ اربعةٌ من اْلولين و اربعة من اْلخرينفاما اْلربعة الذين هم من اْلولين
فنوح و ابراهيم و موسي و عيسي عليهم السٰلم و اما اْلربعة الذين هم من ٰاْلخرين فمحمد و علي و
الحسن و الحسين عليهم السٰلم ثم تمد المضمار فيقعُد معنا َمن زار قبور اْلئمة عليهم السٰلم اْل ان
اعٰلهم درجة و اقربهم حبوة زوار قبر ولدي علي صلي ّللا عليه ه  ،و فيه في حديث ابراهيم بن رئاب
مثله اقول في الحديث الثاني ما يقرب في اْلستشهاد من اْلول و فيه زيادة اشارة لما اشرنا قبل هذا ان
ما جري ْلولهم يجري ْٰلخرهم و انما اْلسباب الخارجة لها في شأنهم صلي ّللا عليهم تأثير بزيادة

ۤ
زار قبور اْلئمة عليهم السٰلم اْل ان اعٰلهم
اْلجر و
الجزاء و هو قوله عليه السٰلم فيقعد معنا من َ
ٰ
درجةً و اقربهم حبوة زوار قبر ولدي علي صلي ّللاُ عليه و ذلك ْلجل غربته و بعد مشهده عليه السٰلم
ۤ
الخواص من الشيعة ْلن غيره من اْلئمة عليهم السٰلم يزورهُ غير
عن مشاهدهم و انه ْليزوره اْل
ۤ
ۤ
ً
الخواص ْلجل زيارة غير الشيعة له اما ْلن غير الخواص ْليزورونه خوفا ان
الشيعة و يزوره غير
ۤ
ۤ
يعيْ عليهم ۤ
اعداؤهم فاذا رأوا اعداءهم زاروه زاروه هم و لو لميزره اْلعداء لميزره بعض غير
ۤ
اْلعداء فهم
الخواص خوف العيْ بخٰلف زيارة الرضا عليه السٰلم فانه ْليزوره اْل َمن ْليبالي ب َعيْْ
ۤ
اذ ذاك ۤ
بالخواص الخواص في غير الموضع ْلن المراد بهم
خواص و ان كانوا جهاْلً و ليس المراد
هناك العارفون و اهل البصيرة في الدين فتفهم و اما لعدم شدة رغبتهم و َم ْن سوي الرضا عليه السٰلم
من اْلئمة عليهم السٰلم قريبون منهم فٰلتشق عليهم زيارتهم لقرب مشاهدهم منهم فيزورونهم و
اما الرضا عليه السٰلم فلبُ ْع ِد مشهده عنهم تكون في زيارته مشقَّةٌ شديدة فالخواص يتحملونها و اما
غيرهم
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الوجهان باعتبار الز ۤائرين و اما باعتبار حال المزور عليه
فٰليتحملونها لعدم شدة رغبتهم و هذان
ِ
ۤ
ۤ
مأنس نف ِس ۪ه غريبا ً من اهله و اقربائه منفرداً من بين َسائر اهل
السٰلم فانه كان ۤنائِيا ً عن مسقط رأسه و
ِ
بيته و هذه اْلحوال و امثالها موجبة لخمول الذكر و نسيان اْلسم و اِ ْ
ط ۤفا ِء النور فلو كان فضل زيارته
كفضل زيارة غيره من اْلئمة عليهم السٰلم لكانت زيارته ناقصةً عن زيارة احدهم و انما سا َو ْتها بما
المشاق من البعد و قلة ۤ
ۤ
الزائرين و غربة المزور و امثال ذلك فتكون في اصلها ناقصةً
اشتملت عليه من
عن زيارة مثله و يلزم من هذا عد ُم المماثلة بل يكون في نفسه عليه السٰلم ناقصا ً عن احدهم عليهم
سواء ثبت ان اصل زيارتهم ۤ
السٰلم فلما ثبت انهم ۤ
سواء و لما اشتملت زيارته عليه السٰلم علي مزايَا
الوجه اْلخير و هو كونه عليه السٰلم غريبا ً وحيداً بعيداً عن مسقط
لمتحصل لغيرها خصوصا ه َٰذا َ
رأسه و عن مساكن ۤ
آبائه و قبره بعيداً عن قبورهم و الحال ان هذه و امثالها موجبة لتصغير قدره و
اطفاء نوره و مساواته ۤ
خمول ذكره و ۤ
لسائر الناس و الحكمة التي اجري ّللا سبحانه عليها النظام و
اْل ْفضال و اْلكرام مقتضاها الذي ْلتكون
ْلجلها خلق اْلنام و بسببها اسبغ علي جميع خلقه ا ِْلنعام و ِ
الحكمة حكمة اْل به علي كمال ما ينبغي اَ ْن يكون قدره عليه السٰلم كبيراً و ذكره مشهوراً و نوره ۤتاما ً
ُم ۪نيراً ْليعدله اح ٌد من الناس و ْليعتري فضله و ظهور شأنه و علو مكانه التباس فَوجْ في الحكم ِة اَ ْن
اظهار ا ْس ِم ۪ه عليه السٰلم و
الخلق من
نظام
صٰل ُحهُ ْم و تمام
يَ ْلطُفَ سبحانه بعباده فيما يتوقف عليه َ
ِ
ِ
ِ
ۤ
الحث علي زيارته و الترغيْ فيها بما ْليحصل في غيرها ْلن
اعٰلء شانه و التنويه باسمه فاوجْ ذلك َ
الزائرين بكثرة الثواب بان زيارته عليه السٰلم يغفر ّللا بها ما تقدم من ذنْ ۤ
في ذلك ترغيْ ۤ
الزائر و ما
تأخر و يبني
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ّللاُ له منبراً يوم القيمة ۤ
بحذاء منبر محمد و علي صلي ّللا عليهما و آلِهما و انه يجلس عليه بجوارهما
ۤ
الخٰلئق و ان زيارته تعدل سبعينالف حجة و عمرة او
عليهما السٰلم حتي يفرغ سبحانه من حساب
ً
مائةالف حجة و عمرة و ما اشبه ذلك ْلن الحكمة اْللهية التي يستقيم بها النظام تقتضي ذلك جبرا لما
جري عليه صلي ّللا عليه من الغربة و الوحدة و البعد عن اْلهل و اْلوطان و هذا الوجه ْليرد عليه
ۤ
الخواص و يجري
شئ و اما الوجهان فيرد عليهما اما اْلول فيقال انه عليه السٰلم ايضا ً قد يزوره غير
في حقه ما يجري في حق باقي اْلئمة عليهم السٰلم و اما الثاني فيُقال اَ َّن مشهدَه الشريف قريْ من

كثير من الشيعة بحيث ْلتشق زيارته عليهم و تشق عليهم زيارة اْلئمة عليهم السٰلم فيكون اْلَم ُر
ۤ
الجزاء علي اْلمور
الخطابات الشرعية ال َع ۤامة مبنيةٌ هي َو ما يترتْ عليها من
بالعكس َو َ
الجوابُ اَن ِ
ۤ
ۤ
الغالبة و اْلبتدائية فعلي اْلَ ْمر اْلول الغَالِْ اَن ُز َّوار الرضا عليه السٰلم ْليكونون اْل الخواص من
غيره من اْلئمة عليه الس ََّٰل ُم و علي اْلمر الثاني فألن الخطاب انما جري
بخٰلف
الشيعة و المحبين
۪
ِ
ً
ً
ً
علي َمن كان قريبا من اْلئمة عليهم السٰلم بعيدا من الرضا عليه السٰلم مع ان من كان قريبا من الشيعة
من الرضا صلوات ّللا عليه في وقت الخطاب كانَ قليٰلً و كونه اْلن كثيراً ْليوجْ انقٰلب الحكم ْلن
َزل من عند ّللا تعالي حين السؤال علي ح ِّد قوله تعالي و ان تسألوا عنها حين ينزل القرءان تُ ْب َد
الحكم ن َ
ٰ
لكم فاَجْ َريها ّللا سبحانه سنته فيه عليه السٰلم و لنتج َد لسنة ّللاِ تَبْديٰل ،
قوله عليه السٰلم  :و اوردني حوضكم
ۤ
اِ ْن اُ ۪ري َد به الحوض الباطني فهو هُ ٰديهم و هم عليهم السٰلم يوردون باذن ّللاِ َمن شاؤا ذلك الحوض من
اوليائهم و يذودون َمن ۤ
ۤ
شاؤا عنه باذن ّللا
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تعالي و هو المشا ُر اليه في كٰلم اميرالمؤمنين عليه السٰلم الذي ذكرناه في شرح الزيارة في حديث
قال قلت يا اميرالمؤمنين اخبرني عن حوض النبي صلي ّللا عليه و آله في الدنيا ام في
ابيالطفيل َ
ۤ
ۤ
ۤ
ٰاْلخرة قال بل في الدنيا ُ
قلت فمن الذائِ ُد عليه قال انا بيدي فليَ ِردَنه اوليائي و ليُصرفَ َّن عنه اعدائي و
ۤ
في رواي ٍة و ْلُوردَنه ۤ
اوليائي و ْلَصرفَ َّن عنه اعدائي الحديث  ،و معروف عند َمن سقط اليه شئ من
ِ
َ
ُ
ب
ر
ش
ن
م
الذي
له
آ
و
عليه
ّللا
ي
صل
النبي
حوض
هو
دينهم
و
مذهبهم
و
ديهم
ه
ان
السٰلم
علومهم عليهم
ِ َ
َ
منه شربةً ل ْميظمأ ب ْع َدهُ ابداً و هو ُ
دين ّللاِ الحق الذي ْليوجد اْل عندهم و هو ما اجتمع عليه محكم
الدين و ْليخرجان عنه كما قال صلي ّللا عليه و آله لنيفترقا حتي يردا علي
القرءان و قولهم فانه هو ۪
ۤ
ۤ
الحوض ه  ،فهم يُور ُدون َمن شاؤا باذن ّللا تعالي و يذودون عنه من شاؤا باذن ّللا تعالي فقوله و
اوردني حوضكم مثل ما قلنا من نظيره في الشرح فهنا ان ِشئتَ قلتَ اوردني ّللاُ الحوض بهم و ان
شئتَ قلتَ اوردني الحوض باذن ّللا تعالي و المعني واحد من حيث ۤفائدة اْليجاد فعلي هذا يكون المعني
ثبتني ّللا علي دينكم و وفقني للعمل الصالح الذي يرضي ّللا و يرضيكم حتي اج َد حٰلوة اْليمان الذي
هو من ۤ
ماء حوضكم و وفقني لٰلستقام ِة عليه حتي ْلاظمأ بعده ْلاظمأ اي ْلاُواقع ذنبا ً و ْلاخرج من
هديكم حتي يتوفاني الموت و ان اريد به المعروف و هو الحوض الذي يظهر يوم القيمة و هو الذي
يوردونَهُ ۤ
اولياءهم و محبيهم الذين يحشرون معهم في زمرتهم فانه سأل ّللا ان يحشره في زمرتهم يوم
حشرهُ في زمرتهم في الدنيا و اوردهم حوضهم في الدنيا و يفيد ۤ
سؤاله
القيمة و يور َدهُ حوضهم كما
َ
ۤ
الدعاء بالثبات علي ما وفقه لمتابعتهم و وْليتهم و محبتهم حتي يتوفاه ليحشر في زمرتهم و يُورد
حوضهم و في كنزالكراجكي بسنده الي ايوب السجستاني
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ُ
قال ُ
فقلت بلي
مالك فقال لي اْلابشرك بما (ظ) تفرح به
كنت اطوف فاستقبلني في الطواف انس بن
ٍ
فقال ُ
كنت واقفا ً بين يدي النبي صلي ّللا عليه و آله في مسجد المدين ِة و هو قاع ٌد في الروض ِة فقال لي
ُ
ُ
فقلت له ان النبي
فذهبت فاذاً علي و فاطمة عليهما السٰلم
ْ عليه السٰلم
ْرع و ائتِ ۪ني بعلي بن ابيطال ٍ
اَس ِ
صلي ّللا عليه و آله و سلم يدعوك ۤ
فجا َء علي فقال يا علي سلِّم علي جبرئل فقال عل ٌي السٰلم عليكَ يا
جبرئل فرد عليه جبرئل السٰلم فقال النبي صلي ّللا عليه و آله و سلم جبرئل يقول ان ّللاَ يقرأ عليك
لمبغضيكَ اذا كان يوم الق ٰيمة نادي منا ٍد
السٰلم و يقول طُوبَي لكَ و لشيعتك و محبيك و الويل ثم الويل
۪

ۤ
السماء حتي تُوقَفا بين يَدي ّللا فيقول لنبيه اَور ْد عليا ً
من بطنان العرش اين محمد و علي فيُز ُّ
َخ بكما الي
ً
الحوض و هذا كأس اَ ْع ِطه حتي يسقي محبيه و شيعته و ْليسقي احدا من مبغضيه و يأمر لمحبيه ان
يحا َسبُوا حسابا ً يَ ۪سيراً و يؤمر بهم الي الجنة ه،
فقوله حتي يسقي محبيه و شيعته يدل علي ان ذلك ل َم ْن اتي يوم القيمة بمحبتِهم فلما علم ذلك سأل ّللا اَن
يورده حوضهم يعني اَ ْن يثبته علي ما وفقه لمحبتِهم و وْليتهم فانه اذا ثبته علي ذلك حتي يموت فانه
تعالي يجْ عليه في الحكمة و لما َوأي علي ِ
ُور َدهُ
نفس ۪ه لشيعتهم و محبيهم اَ ْن يَحْ ُش َرهُ في ُز ْم َرتِه ْم و ي ِ
ضكم انه يسأله ما يُوجْ ذلك و هو
حوضهم فيفيد قوله و ان يحشرني في ُزمرتكم و ان يُوردَني َحوْ َ
الثبات علي ما َوفقه له من محبتهم و وْليتهم و طاعتهم و متابعتهم ،
و قوله عليه السٰلم  :و جعلني في حزبكم و ارضاكم عني
ۤ
الدعاء بان يجعلني معكم في ْ
حزبِكم في ٰاْلخرة كما جعلني في حزبكم في الدنيا فانه تعالي و له
يريد
الحمد جعلني في الدنيا من محبيكم
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ۤ
ۤ
ْلوليائكم معاديا ً
ْلعدائِكم و
و مواليكم فاسأله اَ ْن يثبت َ۪ني علي ذلك حتي القاه محبا ً لكم مواليا ً لكم و
ۤ
يوجُْ رضاكم عني من
اوليائهم و اكونَ في حزبكم و اسألُهُ ان يجعلَكم
۪
راضين عني بان يبلغَني ما ِ
طاعته و طاعتكم و يثبتَني عليه حتي القاكم عني راضين فانه تعالي ابتدأني بنعمة التوفيق لمحبتكم و
ۤ
الرجاء فيه و عظيم الطمع في كرمه و فضله و رحمته سألتُه ذلك و هو ارحم الراحمين
وْليتكم فلقديم
فانكم ْلترضون عني اْل لرضي ّللا و ْليرضي ّللاُ تعالي اْل لرضاكم فرضاكم رضي ّللاِ و رضا ّللاِ
رضاكم اللهم بحقهم عليك ارض عني و بحقك عليهم ارضهم عني انك علي كل شئ قدير .
قال عليه السٰلم  :و مك ۪نني في دولتكم و احياني في رجعتكم و ملكني في ايامكم
يقول اسأل ّللا الذي وعدكم ليَست َْخلِفَنكم في اْلرض كما استخلف الذين من قبلكم و ليُمكن لكم في اْلرض
ت ملككم من
بان يجعلكم الوارثين لٰلرض و المالكين لها اَ ْن يمكنني في دولتكم بان يجعلني في وق ِ
ص فانه اذا رجعوا ذهبت دولة
المملكين بكم المقربين لديكم و هذا كناية عن ان يجعله من شيعتهم ال ُخلَّ ِ
اعدائهم و اشياع ۤ
ۤ
اعدائهم و رجع اْلمر كله الي محمد و اهل بيته صلي ّللا عليه و آله و َمن كان من
شيعتهم كامل اْليمان مكنوه فيما ۤ
شاؤا من اْلرض و ملكوه منها ما اَرا ُدوا َو جعلوه مقدما ً بنسبة معرفته
ۤ
فدعاؤهُ طلبا ً لرفع درجته عند ّللا و عندهم ْلنهم عليهم السٰلم انما يقدِّمون َمن تقدم بعلمه و
و ايمانه
ۤ
عمله و معرفته و اما اعداؤهم فهم الذين عناهم ّللا بقوله و من اعرض عن ذكري فان له معيشة
ضنكا ً يعني من اعرض عنهم و عن وْليتهم فان له معيشةً ضنكا ً في رجعتهم عليهم السٰلم ْلن اْلرض
ْلتعطيه من نبتِها
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و التجارة ْلتعطيه من ربحها و ْلتحل له الزكوة و يبقي مهينا ً محتقراً فقيراً ۤ
جائعا ً حتي روي انهم
ت و في الكافي عن الصادق عليه السٰلم في قوله و من اعرض عن ذكري قال وْلية
ليأكلون ال َع َذرا ِ
اميرالمؤمنين عليه السٰلم اعمي البصر في ٰاْلخرة اعمي القلْ في الدنيا عن وْلية اميرالمؤمنين عليه
السٰلم و هو متحير في القيمة يقول لم حشرتني ٰاْلية قال ٰاْليات اْلئمة عليهم السٰلم فنس ْيتَها يعني
تركها و كذلك اليوم تترك في النار كما تركتَ اْلئمة عليهم السٰلم فلمتطع امرهم و لمتسمع قولهم ه  ،و
فيتفسير علي بن ابراهيم عن الصادق عليه السٰلم ان له معيشةً ضنكا ً قال هي وّللاِ للنصاب قيل له
رأيناهم في دهرهم اْلطول في الكفاية َحتَّي ماتوا قال ذاك وّللاِ في الرجعة يأكلون العذرة ه ،

و قوله عليه السٰلم  :و احياني في رجعتكم
سأل ّللاَ ان ي ِك َّرهُ فيمن يكر معهم في رجعتهم و هو كناية عن توفيقه ْلن يكون ممن محض اْليمان
ق َمحْ ضا ً فانه يرجع في رجعتهم اِْل اَ ْن
َمحْ ضا ً فان َمن محض اْليمان محضا ً و محض الكفر او النفا َ
ق َمحْ ضا ً و قد اُهلِكَ في ال ُّد ْنيا بالعذاب فانه ْليرجع في رجعتهم و ذلك قول ّللا
يَ ُكونَ َمحض الكفر و النِّفا َ
ُ
تعالي و حرا ٌم علي قري ٍة اَ ْهلكناها انهم ْليرجعون و اما ماحض اْليمان فانه ْل بد ان يرجع فان قتِ َل في
عمره في الدنيا و اما من يرجع في رجعتهم ال َع ۤامة
عف من
ال ُّد ْنيا رج َع حتي يموتَ بعد ان يعيش بالض ِ
ِ
صلبه و
اْلخيرة التي يجتمعون فيها كلهم عليهم السٰلم فروي انه ْليموت حتي يَ َري الفَ َولَ ٍد من
۪
مؤمن محض اْليمان محضا ً فله قتلةٌ و ۪ميتَةٌ َم ْن ماتَ بُ ِعث
يقتل اذ كل
ان مات في الدنيا فيرجع حتي َ
ٍ
يقتل و َمن قتل بُ ِع َ
ث حتي يَ ُموتَ فسأل ّللاَ اَ ْن يُوفقه لمحض اْليمان ليحيَي في رجعتهم و هذا من
حتي َ
قول الصادق
صفحه 30٦
عليه السٰلم اللهُ َّم اَحْ ِي شيعتنا في دَوْ لتِنا و اَ ْبقِهم في ُمل ِكنا و ممل َكتِنا و هذا قوله عليه السٰلم و َملَّكني في
اَيا ِمكم اي َج َعلَني من المملكين و هو كما تقدم كناية عن التوفيق لكمال اْليمان و المعرفة فانهما من جهة
كرم ّللا و فضله موجبان لمن جعله ّللا كذلك ْلن يكون في رجعتهم اذا مكنهم ّللا في ارضه و اظهرهم
علي الدين كله و لو كره المشركون مملَّكا ً من قِبَلِهم حاكما ً بامرهم بنسبة كمال ايمانه و معرفته .
غفر ذنبي بشفاعتكم و اقال عثرتي بمحبتكم ( بحبكم خ ) و اعلي
قال عليه السٰلم  :و شكر سعيي بكم و َ
كعبي بمواْلتكم و َش َّرفَ ۪ني بطاعتكم و اَعزني بهُدَيكم
قال الشارح المجلسي (ره) و شكر سعيي بكم اي جزاني ّللا تعالي في زيارتي اياكم او ببركتكم او
ۤ
شفاعتكم و اقال عثرتي اي تجاوز عن ۤ
سيئاتي و اعلي كعبي اي جعلني مشرفا ً و عاليا ً او جعل اعدائي
تحتَ قدمي او تحتَ رُمحي ب َغلَبَتي عليهم بمواْلتكم اياي او بمواْلتي اياكم انتهي .
ۤ
الشكر اعم من الحمد في المصدر و اخص منه في المتعلق فالحمد مصدره اللسان خاصة و متعلقه
الجنان و اْلركان و اللسان و متعلقه الفاضلة فالشكر من جهة
الفضيلة و الفاضلة و الشكر مصدره َ
ْ
ُ
المتعلق الباعث له الفاضلة و هي النعمة التي تصل من ال َمشكور الي الشاكر و من جهة المصدر يصدر
نان و اْلركان و اللِّسان فشكر الجنان اْلعتقاد بان هذه الفاضلة من المشكور علي جهة الفَضْ ِل
من َ
الج ِ
اْلبتدائي و الرضا عنه بالعطية و ان كانت قليلة بالنسبة الي غيره او عند غيره اوْ الي غيرها
و يعتقد انه مقصِّ ٌر في ۤ
شكرها و الشكر من اْلركان امتثال امر المنعم و اجتناب نهيه و طاعته بكل
ادا ِء
ِ
ركن فيما خلق له
ٍ
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فطاعة العينين النظر لما امر ّللاُ بنظره كنظر المصلي في القيام الي محل سجوده و في القنوت الي
طرف انفه و في التشهد الي حجره و كالنظر
كفيه و في الركوع الي ما بين رجليه و في السجود الي
ِ
الي كتابة القرءان و كتْ العلم و غير ذلك و غَضُّ هما عن النظر الي ما حرم ّللا عليه نظره
و اْلذنا ِن طا َعتُهما السماع لما ندب ّللا الي سماعه اَوْ اَباحه بقصد اْلخذ بما اباحه ّللا و اليدان طاعتهما
ندب اليه اوْ اباحه كذلك و طاعةُ الرجلين السعي كذلك و الحاصل طاعة
البطش فيما امر ّللا به او َ
ۤ
الجوارح استعمالها فيما خلقت له كما امر سبحانه و الشكر من اللسان الثناء علي المنعم باظهار نعمه و
آثارها و ذكرُه بها علي جهة التعظيم له و لنعمه فاذا عرفتَ هذا في الجملة فقوله عليه السٰلم و شكر
ِ
سعيي بكم يريد به اني ادعوه سبحانه و اسأله اَن يشكر سعيي بكم اي ان يعاملني معاملةَ المن ِعم من

المنعم عليه فيحبني و يحببَني الي خلقه و يرضي عني بالقليل من السعي و يراه كثيراً و يري ان ما فعل
ق له و يوصل الي من الثواب و النعم ۤ
بي من الجميل اني مستح ٌ
جزاء سعيي علي جهة اْلستحقاق و
ۤ
السنَ ِة اوليائه و في ما انزل من كتبه و ما اشبَه ذلك و
يذكرني بالث ۤناء الجميل في المأل اْلعلي و علي ِ
هذا انما يكون منه تعالي اذا كان محتاجا ً الي سعيي و كان سعيي ليس منه و كل ذلك لميكن بل هو غني
عن سعيي و عن كل شئ و سعيي علي فرض صحته و حقيته نفعه لي و راجع الي و مثاله لو ان زيداً
ج َّد في عمل التجارة حتي ربح كثيراً فما حصل من الربح فهو له ينتفع به في مهماته فهل يجْ عليك ان
يشكره ۤ
ُ
اتيت به من السعي
جزا ًء لما عمل لنفسه و انما يجْ عليك لو كان ربحُه يصل اليك و ايضا ً ما
فمنه تعالي و بتوفيقه و هو اَوْ لَي به مني فكيف يصح ان يشكر َمن ْليحتاج الي شئ و ذلك النعمة التي
صارت من العبد منه
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تعالي فهو اولي بالشكر فٰليصح اَن يشكر َم ْن ْليفعل شيئا ً و هذا ما تعرفه العقول و لكنه سبحانه و
اوليائه و ۤ
تعالي َجد َد تَفضله علي ِعبا ِد ۪ه مرةً بعد اُخري فابرز لطفا ً من غيبه علي افئدة ۤ
اوليائهم ْلت َسعُه
عقولهُ ْم لطفا ً بالعباد و تيسيراً لما خلقوا له بما اراد بانه تعالي و له الفضل يشكر َمن شكره و يذكر َمن
ذكره و يجازي َمن ع ِمل له و قد اشار سيدالساجدين عليه السٰلم في الصحيفة السجادية الي ما اشرنا
اليه بقوله في وداع شهر رمضان تشكر َمن شكرك و انت الهمتَهُ شكرك و تكافِ ُئ من حمدك و انتَ
شكره و شكرهُ من فضلك الهمته اياه و
علمته حمدك يعني انك تفضٰلً منك تشكر َمن شكرك علي
ِ
اجريته عليه و لوْلك لكفر نعمتك و تكافئ اي تجازي َمن حمدك علي ما عرفته من نفسك و انعمتَ
عليه من نعمك و ذلك منك انت علمته و قويتَه علي ذلك و وفقته له و اعنتَهُ عليه و لوْل فضلك عليه
ثانيا ً
لماقدر علي شئ من ذلك و انما عاملك معاملة الغني الحميد فجعل ما انعم به عليك من شكره و
َ
حمده مكافاةً لتَأدية حق نع ِم ۪ه عليك ليجزيك علي ما اجري عليك من نعمه نِ َعما ً و فضٰلً نعما ً و فضٰلً
مرة بعد اُخري كما في ۤ
دعاء مفردة الوتر بعد الركوع و جعل ما امت ََّن به علي عباده كفا ًء لتأدية َحقِّ ۪ه ه ،
و قد ذكر سيدالساجدين عليه السٰلم في ۤ
دعاء الوداع المذكور ما اشرنا اليه لك من انه تعالي تفضل مرة
بعد اُخري فركز في افئدة ۤ
اوليائه و الخصيصين من شيعتهم لطفا ً من غيبه ْلتسعه عقولهم و لوْله تعالي
لماوجد المخلوق شيئا ً من ذلك ْلنه مخالف في اْلفهام و القلوب لمعني القدم و لهذا قلنا ركزه في اْلفئدة
ْلنها هي التي تسع ذلك و ۪تعيه فقال عليه السٰلم و انت الذي دللتهم بقولِك من غيبك و ترغيبك الذي فيه
حظهم علي ما لو سترته عنهم لمتدركه ابصارُهم و لمت ِعه اسماعهم و لمتلحقه افها ُمهم فقلتَ اذكروني
اذكركم و اشكروا لي و ْلتكفرو ِن
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لشدي ٌد و قلتَ ادعوني استجْ لكم الي آخر ا ْٰليات و
و قلتَ لئن شكرتم ْلزيدنكم و لئن كفرتم ان عذابي ۪
ذلك ْلن ما دل عليه نوع من اْلنفعال و هو ْليصح في حق اْلزل سبحانه و الذي تفهمه العقول عدم
جواز نسبة ذلك اليه فلما تفضل عليهم و اراد ان يجدد النعم و يغمرهم بالخيرات التي فيها حظهم و
نجاتهم من غضبه ابان لٰلفئدة سر ذلك و تعبد خلقه بذلك ليلزمهم ما به نجاتهم و فيه صٰلحهم فالزمهم
بما ْليعلمون سره و لو لميلزمهم ذلك لميقبلوه و اِ ْن طلبوا رضاه ْلنهم ينكرونه و لكنه اَ ْلز َمهم به ْلجل
نجاتهم من عذابه فقال ان الذين يستكبرون عن عبادتي يعني با َ َّْليدعوني فاستجيْ لهم سيدخلون َجهنم
ٰداخرينَ فلذا قال عليه السٰلم فسميتَ ۤ
دخول جهنم
دعاءك عبادة و تركه استكباراً و توعدتَ علي تركه
َ
ۤ
الدعاء  ،و لكنه لما جرت حكمته بان ْليظهر شيئا ً اْل مشروحا ً مبين العلل و اْلسباب لتط َمئِ َّن
داخرين

بها اُولوا اْللباب اْل اَن بيان كل شئ في مقامه و رتبته من الوجود كما ان مقتضي الحكمة ۤ
التامة راكز
في اْلفئدة التي هي حقيقة المخلوق من فعل ربه سبحانه و تعالي بيان ذلك و اْلشارة الي ذلك في رتبة
اْلفئدة و رتبة ذلك السر علي جهة اْلقتصار ان المخلوق ْلينتهي الي الخالق و انما ينتهي الي مثله و
المثال المخلوق لهذا السر المشار اليه انه ْلينتهي المخلوق اْل الي مثله مضافا ً الي قول اميرالمؤمنين
عليه السٰلم في خطبته الموسومة باليتيمة التي لميوجد مثلها قط في معرفة ّللا تعالي قال عليه السٰلم
انتهي المخلوق الي مثله و الجأهُ الطلْ الي شكلِ ۪ه السبيل مسدود و الطلْ َمرْ دود مثل الكتابة التي هي
مثل المخلوق تنتهي الي حركة الكاتْ ْل الي الكاتْ بمعني انك تقطع بان هيئات الكتابة من هيئات
الحركة فاذا رأيتَ كتابة حسنة علمتَ ان حركة يد كاتبها معتدلة مستقيمة و ان كانت الكتابة غير حسنة
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علمتَ بان حركة يد كاتبها غير مستقيمة بل معوجة مضطربة فدلتك الكتابة بهيئتها علي حركة يد
الكاتْ ْلنها منتهية اليها و لمتدلك الكتابة علي كاتبها بان تعلم اذا َوجدتها حسنة ان كاتبها ح َسن اوْ اذا
وجدتها قبيحة انه قبيح فقد انتهي المصنوع الي الصنع ْل الي الصانع فكان اْلنفعال المشار اليه في
الفعل ْلنه هو المقبول و المفعول كالمخلوق و الداعي و العامل و ۤ
السائل هو القابل و غير اْلفئدة من
المشاعر كلها ْلتفهم من معني اذكروني اذكركم و ادعوني استجْ لكم اْل ان المنفعل هو الفاعل و هذا
باطل و اما اْلفئدة فتفهم من معني ذلك ان المنفعل هو الفعل ْل الفاعل ْلن ّللا سبحانه اشهدَها خلق
انفسها فتعرف انفسها و ما في رتبتها و ما دون ذلك و لهذا قال صلي ّللا عليه و آله اعرفكم بنفسه
اعرفكم بربه و قال اميرالمؤمنين عليه السٰلم َمن عرف نفسه فقد عرف ربه و الفرق بين العبارتين هو
الفرق بين النبوة و الوْلية فاذا اردتَ ان تعرف نفسك فاطلْ رسالتنا الموضوعة في ذلك و ْليوجد ذلك
في غيرها ابداً اْل ما اُ ِخذ منها ،
فاذا عرفت ما ذكرنا فالجواب انه سبحانه بنَي افعالَهُ في ِعبَا ِد ۪ه علي التفضل لغناه المطلق الذي
كر ِم ۪ه المحقق الذي ْلينقص و اجري قدرته علي التجاوز لكمال حاجة الخلق اليه و
ْليتخصص و َ
فقرهم الي لطفه بهم و لتكمل آثار رحمته التي بها خلقهم و انما خلقهم لمحمد و آله صلي ّللاُ عليه و آله
و امرهم بطاعته المأخوذة عنهم عليهم السٰلم ْلنها لهم و انما امرهم بان يوقعُوها له تعالي ۤ
خاصة
لتصح الطاعة فاذا صحت كانت لهم و شرط صحة الطاعة شيئان احدهما ايقاعها تقربا ً اليه تعالي
ۤ
خاصة ْليشاركه في ذلك اح ٌد و ثانيهما اخ ُذها و حدودهَا عنهم عليهم السٰلم كما امروا و حددوا مقرونة
البراءة من ۤ
ْلوليائهم ْلجلهم و ۤ
ۤ
اعدائِهم
باْلئتمام بهم و التسليم لهم و المحبة لهم و الوْلية لهم و
صفحه 3١١
فاذا فعلها العبد كما امروه قبِلها ّللا تعالي و كانت صحيحة ثابتة و جعلها ْلهلها المستحقين لها ْلنها
دعاء لهم و ۤ
ۤ
ثناء من ّللاِ تعالي علي قوابل عباده عليهم فكان عليهم العوض صلي ّللا عليهم فلما اعطاهم
اعمال عباده وجْ في الحكمة علي الجواد المطلق ان يجعلها موفرة عليهم فيحمل سبحانه ۤ
جزاء ذلك
الجزاء ْلجلهم فكان ۤ
ۤ
جزاء العاملين من تمام العطية لهم عليهم السٰلم ْلن الكريم لو
عنهم و انما حمل
ً
شخص و قال لك اعط حامل العطية اجرة حمله كان ذلك نقصا في كرمه و تمام
ارسل لك بعطي ٍة عند
ٍ
ۤ
كرمه ان يعطيك اياها موفرة بان يعطي اجرة حملها اليك لتصل اليك تامة و اْل لنقصت باجرة الحمل و
لما كان ايصال اجرة العاملين متوقفا ً علي استحقاقهم و هم ْليستحقون شيئا ً كما ذكرنا سابقا ً و لو
نقص كرمه كما
لميعطهم و قد امرهم وجْ علي َمن اعطاهم العمل العوضُ للعاملين و لو اعطوا
َ
سمعتَ فجدد تفضله مرةً بعد اخري فجعل ما اعطي العاملين من النعم و اْلقدار و التعليم و اْلعانة علي

طاعته و غير ذلك مما ْلتتقوم الطاعات و اْلعمال الصالحة اْل به كفا ًء لتأدية حقه فنسْ ۤ
عوائدها اليهم
تفضل فشكرهم علي ما وفقهم له من السعي ْلجل محمد و اهل بيته
كما نسْ سوابقها اليهم تفضٰلً بعد
ٍ
صلي ّللا عليه و آله بما امدهم من اْلنوار و التأييدات و المعارف و العلوم و بنسبتهم اليه بقوله عبادي
و من التوفيق لما يرضيه عنهم و برضاه عنهم و قبوله اليسير منهم و جعله كثيراً و بالتجاوز عنهم و
ۤ
ۤ
العفو و المغفرة لهم و جعلهم اَتباعا ً
بالثناء عليهم
ْلوليائه المقربين عنده و قربهم بقربهم و محبته لهم و
هديهم ّللا و ۤ
مثل قوله تعالي فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ۤ
اولئك الذين ٰ
اولئك هم
اولوا اْللباب و علي السن ِة ۤ
رسول و نبي اَثني علي شيعة علي
اوليائِ ۪ه من اْلولين فان كل
ٍ
صفحه 3١2
عليه السٰلم بامر ّللاِ تعالي و من ٰاْلخرين كما اثني اْلئمة عليهم السٰلم علي شيعتهم فيما ذكرنا َو ما
ل ْمنذكر و انما شكر ّللا سعي شيعتهم بهم و ْلجلهم و هو قوله و شكر سعيي بكم ،
و قوله عليه السٰلم  :و غفر ذنبي بشفاعتكم
ذنوب محبيهم علي ما هُ ْم عليه فان كانت
كما ذكرنا في شرح الزيارة من احاديثهم ان ّللا تعالي يغفر
َ
ۤ
التبعات هلل تعالي استوهبوه منه فهو لشيعتهم و ان كانت لهم فهو لشيعتهم و ان كانت ْلعدائهم فهو
لشيعتهم و ان كانت لبعض المؤمنين عوضوهم عنه فهو لشيعتهم فاذا شفعوا قَبِل ّللاُ تعالي شفاعتهم و
ظالم ْلنه مقتضي العدل فيعطي كل ذي حق َحقَّهُ اْل اَ ْن
بغير شفاعتهم يجْ في الحكمة اَْليتجاوزَ ظلم ٍ
ْ بان يحبوا الشخص فيرضونه فيرضي ّللا عنه فمحبتهم له
يحصل ُم َرج ٌح و ذلك من شفاعتهم بالقَ ْل ِ
فاضل اَ ْعمالهم ما ترجح به
شفاعتهم لهُ ِع ْن َد ّللاِ َو ِم ْنها اَ ْعمالهم فان ذلك المحْ يهبونه ْلجل محبتهم من
ِ
موازينه و تكثر َحسناتُه و يدخل بذلِك الجنة َو م ْنها ُد ۤ
عاؤهم له كما في اْلخبار الكثيرة الواردة و هذه و
امثالها من شفاعتهم لشيعتهم ،
و قوله عليه السٰلم  :و اقال عثرتي بمحبتكم
ۤ
ق عَلي ما طلْ منه َو ال َع ْثرة الخَ ۪ط ۤيئة َو َذلك اَن من فعل
الخطيئة لَ ِزم ْتهُ
قال بمعني فَسخ و نقض و َواف َ
اَ َ
لز َم بالعق ِد فاقالَهُ البي َع اي فسخَ
و َمن اَخطَأ َ فَق ْد َوقع كال َعاثِر فقَوْ لُهُ و اَ َ
قال عثرتي كما يُقَال اقالَهُ البي َع الذي ِ
اقال ع َْث َر ۪تي يعني خ ۪ط ۤيئَتي التي لزمتني َمحاها
نقضهُ و وافقه علي ما
ال َع ْقد الملزم و
طلْ ِمن الفَسخ و َ
َ
َ
ك لُ ُزومها لي و المعني غفر لي ۤ
و ف َّ
وب و تمحوها فيكون الغفران
خطيئ َ۪تي بمحبتِكم ِْلَنها تكفِّ ُر ال ُّذنُ َ
ْ َمحبتِكم فيكون الغفران بمقتضي ال ُمتمم للقابل و هذا هو الظاهر من اْلضافة
بمقتضي القَابِ ِل اَوْ ب َسبَ ِ
الي المفعول
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و لو اعتبرت اْلضافة الي الفاعل و ان كان بعيداً عن الظاهر كان الغفران بمقتضي الشفاعة كما اشرنا
اليه قبل ،
و قوله عليه السٰلم  :و اعلي كعبي بمواْلتكم
الكعْ ما عَٰل و ارتفع و اعلي كعبي كناية عن الشرف و الرفعة يعني ما ارتفع من مقامي اوْ ما من
ۤ
قدر ۪ه
شانه اْلرتفاع مني اعٰله ّللا بمواْلتكم و هو دعاء منه و سؤال من ّللاِ بان يرفع ما انحط من ِ
ُوره بمواْلتهم فان مواْلتهم تتم ما نقص من اْلعمال و تقوم مقا َم ما فُقِ َد منها فان
بسبْ تقصيره اَوْ قُص ِ
كاف في ۤ
اعٰل ِء الكعْ
مواْلتهم اقلها المحبة بالقلْ و اللسان و الوْلية كذلك يعني بالقلْ و اللسان و هذا
ٍ
اذا لميحصل ما ينافيهما ْلن المحبة الصدق و المواْلة الحق ان يطابق القول العمل و القلْ
اللسان فاذا خالَف القلُْ اللسان بان اقر بوْليتهم و انكرها بقلبه فقد خرج عن ربقة اْليمان ان كان

جاهٰلً بما انكر و اقر و عن ربقة اْلسٰلم ان كان عالما ً و اذا خالف القو ُل العمل بان يقر بلسانه و
كاف في ۤ
شئ بحسبه و
ْليعمل فان طابق حينئ ٍذ قلبُه لسانه فذلك الذي قلنا انه
ٍ
اعٰلء الكعْ و ان كان كل ٍ
بمؤمن و ان كان عن معرف ٍة فليس
ان خالف القلُْ اللسان فكالفرض اْلول يعني كان عن جهل فليس
ٍ
بمسلم فان تطابقت حصل الكمال فصاحبها شافع ْل مستشفع فيه و ان خالفهما القلُْ فعلي التفصيل
ٍ
المتقدم و ان خالفهما العمل بان اقر اللسان بالمواْلة و طابقه القلْ فالكافي المشار اليه و ان خالفهما
اللسان فعن الجهل مرج ًي ْلمر ّللا و عن العلم فللتقية ْل بأس و لغير التقية هل يكون ارْ تداداً ام ْل و
كون عن بصيرة و قد يَ ُ
العلم قد يَ ُ
بصير ٍة فاذا كان العلم عن بصيرة يعني اَن لسانه انكر
غير ۪
كون ع َْن ِ
لغير تقي ٍة و قلبه مستيقن لها و يعمل بعمل اهل الحق فاْلقرب انه
الوْلية من بعد ما تبين له الهدي
ِ
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ارتداد لقوله تعالي و لعنوا بما قالوا  ،و اما كون قلبه مستيقِنا ً فٰليفيده كما قال تعالي و جحدوا بها و
استيقن ْتها انفسهم ظلما ً و علواً علي ان الكافر و المشرك و ال ُمنَافق اذا لميستيقن حقية ما ُد ِعي اليه لمتقم
ُضل قوما ً بع َد اِ ْذ ه َٰديهُ ْم حتي يُبَيِّنَ لهم ما يتقون و قال َو َم ْن
عليه الحجة ان ّللا تعالي يقول و َماكان ّللا لي ِ
ق ال َّرسُول ِم ْن بَ ْع ِد ما تَبَي َّنَ لَهُ الهدي فاذا لميستَ ْيقِ ْن حقيةَ ما ُد ِعي اليه بقي الحكم عليه موقوفا ً الَي يَوْ م
يُ َشاقِ ِ
الح ُّ
ق،
القيمة حتي ي َُج ِّد َد لَهُ التكليف و تَسْتقر الحكم عليه بعد ما يتبين له َ
و قوله عليه السٰلم  :و شرفني بطاعتكم
ۤ
دعاء منه بِا َ ْن يشرفه بطاعتهم بِا َ ْن ي َُوفِّقَه و يُعينه علي طاعتهم فانها هي طاعة ّللا تعالي و فيها شرف
الدنيا و ٰاْلخرة و هي مقولةٌ علي جميع مراتْ اْلعتقادات الحقة و اْلقوال الصا ِدقة و اْلعمال
شكيك في كل واحد ٍة من هذه الثٰلث و في كل جزئي من كل منها و المسئول منها المطلق
الصحيحة بِالت ۪
اَوْ َما يَحْ صُل به التشريف ْل اَ ْعلَي مراتبها فان سؤال ذلك محرم علي كل َم ْن سواهم اِ ْذ ْليَنال اَ ْعلَي
ْلح ِده ْم ْليلزم منه ُ
كون ٰ
اح ِد
طاعتِهم اح ٌد غيرهم من جميع الخلق و َج ْع ُل اَ ْعلَي ما يمكن منها طاعةً َ
الو ِ
ۤ
طائِعا ً ُمطَاعا ً ْلن المرا َد بهذه الطاعة بالنسبة اليهم طاعةُ محم ٍد صلي ّللاُ عليه و آله فانها وا ِجبَةٌ عليهم
ق او انها واجبةٌ عليهم من
ق علي ْلح ٍ
ثم من دونه علي عليه السٰلم فان طاعته واجبةٌ عليهم ثم من ساب ٍ
حيث انها طاعة ّللا تعالي او انما وجبت عليهم طاعةُ ّللاِ تعالي َو اِ ْن قُ ْلنَا با ِْلت َحا ِد اَوْ انما تتحق ُ
ق فيهم او
بهم او عنهم فلذلك اُسْندت اليهم فافهم ،
قوله عليه السٰلم  :و اعَزني به ُٰديكم
بهديكم و هو ۤ
يعني اَعزني ّللا اي ايدني و قواني و رفع خَ س ٰي َس ۪تي و دفع ذلي ٰ
دعاء منه هلل تعالي كما انعم
ي باَن اعزني و رفعني عن ذل الكفر
َعلَ َّ
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و النفاق و الجهل الي عز اْلسٰلم و اْليمان و العلم بكم اي ببركة ُوجُو ِدكم و هُ ٰديكم فاسألُه اَ ْن يُ ِع َّزني و
ْصيَ ِة الَي ِعز الطاعة به ُٰديكم و ٰ
هديهُم هو ما ا َّسسوا من قواعد الدين باذن ّللاِ تعالي
يرف َعني عن ُذلِّ ال َمع ِ
َو اَ ْم ِر ۪ه و بَينوا احكامه و عرفوا المعارف و اْلعتقاد و ابانوا ما اراد ّللا تعالي من جميع العباد من
ۤ
الفرائض و النوافل و ٰاْلداب و ما اعانوا عليه َمن مال اليهم و اقتدي بهم و سلم
اْلعتقادات و العلوم و
ۤ
لهم و َرد اليهم من التسديدات و اْليراد حياض الرشاد و الدعاء الذي ْليحجْ عن ربِّ العباد فسأل ّللا
خسي َسته بالتوفيق للقيام بواجْ مقتضي ٰ
هديهم و يعينَهُ علي تحم ِل ما
سبحانه ان يعزه و يق ِّويهُ و يرفع ۪
ً
ارا َد منه تحملَهُ و القيام بواجبه و ندبه ليجعله بذلك عزيزا بعد ذل الجهل و التقصير و هو سبحانه علي
كل شئ قدير .

انقلْ مفلحا ً منجحا ً غانما ً سالما ً معاف ًي غنِيا ً ۤفائزاً برضوان ّٰللا و فضله
قال عليه السٰلم  :و جعلني ممن
َ
و كفايته
ْ بالماضي اي رجع َمع الفٰلح من السٰلمة من النار و
قال الشارح المجلسي (ره) و َجعلني ممن انقلَ َ
الفوز بالجنة غانما ً بالغنيمة الصورية و المعنوية انتهي .
الدارين و سعادة
قلْ اي الي اهله من زيارتكم مسروراً ُمفلِحا ً اي ظافراً بمطلوبه من صٰلح
َ
قوله ممن ا ْن َ
ۤ
النشأتين و الفلح محركةً الفوز و النجاة و البقاء في الخير اي اجعلني من نوع الذي انقلَْ من زيارتكم
ۤفائزاً بما طلْ في ۤ
رجائه او بزيارتكم او فيكم من طول العمر و دوام اليسر ناجيا ً من اْلخترام و من
سوء المنقلْ بميتة ۤ
البٰليا و الفقر و من ۤ
السوء و من سوء المرجع في القبور و من الندامة يوم الق ٰيمة
باقيا ً في الخيرات اْلبدية و السعادة السرمدية
صفحه 3١٦
منجحا ً هو مرادف لقوله مفلحا ً او ان النجاح امكن في الظفر بالمطلوب بان يكون الفٰلح الظفر
بالمطلوب و الوصول اليه و النجاح اْلستقٰلل به و الحيازة له الموجبة لألمن من فواته و لهذا يؤخر
ادراك المطلوب اَوْ ان الفٰلح مطلق الظفر
النجاح في الذكر عن الفٰلح ْلن الفٰلح كالمقدمة له اَوْ كاو ِل
ِ
ۤ
ُ
كاسبا ً للفائدة
بالمطلوب و النجاح تَنَجُّ ُزهُ بسرع ٍة من قولهم
استنجحت الحاجة اي تَنجزتُها غانِما ً اي ِ
المطلوبة ْلهل الدارين و للغنيمة العظيمة مدركا ً بما تقر به العين سالما ً من تغير نعم الدنيا و الدين و
يغفرها لي بمحبتكم و وْليتكم و ۤ
البراءة من
وقوع النقم بسبْ الذنوب فاني اسأل ّللاَ ان
َ
اعدائكم ُم َعاف ًي ان ۤ
ۤ
ۤ
شاء ّللا تعالي من وقوع الفِتَن و اْلختبار و اْلبتٰلء و التمحيص و التمييز و البلبلة و
انقلْ و تغي َر عن طريق الهدي الي
السَّوط فان كثيراً من المكلفين اذا لميُ َعافَ من اْلختبار و الفتنة
َ
ۤ
آل امرُه الي الخير هذا في ظاهر اْلمر واْلحاديث دالة علي انه ْليكون
الضٰلل ِة و لو عافاه ّللاُ ربَّما َ
ۤ
هؤْلء من اُ ۤ
ۤ
ۤ
هؤْلء فاْلختبار و البلبلة و الفتنة اِنما تقع بمن كان في
ولئك و ْل اح ٌد من اولئك من
اح ٌد من
اصل اجابته في الخلق اْلول من اهل القٰل ممن خلقوا للنار فلما كانوا في الخلق الثاني اصابَهُم لطخ من
اهل الجنة و عاشوا شطراً من اعمارهم بين ظَه َْرانَ ْي ِهم و ظهر اثر لطخ اهل اْليمان علي ظواهر
اقوالهم و اعمالهم و يأبَي ّللا ان يجعلهم في المؤمنين فيختبرهم بما ْليعلمون و يفتنهم بما ْليعرفون
حتي يستقر امرهم علي طبق حقيقتهم و ينقلْ الي ما يسر له من شأن بدئه في علم الغيْ و ربما تكون
حقيقته طاهرة و لكن غلْ عليه مقتضيات اللطخ بحيث يكون علي تمام المشابهة بمن لطخوه من
طينتهم في اْلعتقاد مثٰلً بحيث لو اختبر غلبت الطينة الثانية علي اْلولي و ان كانت ليست سابقةً و ْل
ذاتية و اْلولي ضعيفةٌ لعدم استمدا ِدها من اَ ْعماله ْلنها ْلتستمد
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اْل من اْلعمال الصالحة و اغلْ اعماله بمقتضي الثانية فاذا عوفي من البٰليَا و الفِتَن ربما قويت
اْلولي بسبْ العافية ْلن مقتضي الفتنة غالبا ً يكون مقويا ً للثانية لما بينهما من الموافقة و ذلك ْلن اللطخ
الثاني موافق للنفس اْلمارة و الفتنَ ِة موافقةٌ لها ْلنها باعثةٌ لٰلنية علي التشخص و التعين اللذين هما
اصل اْلمارة و فرعها فتكون العافية من الفتن ِة منافيةً لٰلمارة ْلنها ْلتبعثُها علي ما يقوي اْلنية و
ربما لو اختبر هَجر اْلولي بالكلية و ْل ريْ انه اذا مات ُم َعاف ًي و كان ممن لميمحض اْليمان محضا ً
ْ و يكون اهون حاْلً ممن اختبر قبل موته ْلن
ُوس َ
اُ ِّخ َر ِح َسابه الي يوم القيمة فاذا كان يوم القيمة ح ِ
الموت له نوع تقرير للصفة التي يموت عليها اما في الماحض فالموجْ للتقرير هو الموت و اما في
ُ
ٌ
الموت له غالبا ً مقرِّ راً و ان جدد له التكليف يوم القيمة و
لطف من ّللا به فيكون
غيره فالعافية في الدنيا

اليه اْلشارة بقوله تعالي و ۤ
جا َءت سكرةُ الموت بالحق و هذا اشارة و تلويح ْلن البيان يحتاج الي
تطويل لدقة مسلكه غنيا ً اي بكثرة الحسنات كما في ُد ۤ
عا ِء غسل اليد اليمني في الوضو ِء في قوله و الخلد
الياء المثناة بعد حرف الجر اي اعطني كتابي بيميني و ۤ
في الجنان بيَساري بفتح ۤ
براءة الخلد بيساري اي
اح ِد الوجهين و مثله ما في العيون عن ابيالحسن الرضا عليه السٰلم قال ان
بكثرة حسناتي علي َ
امسليمن بن داود عليهما السٰلم قالت ْلبنها سليمن يا بني اياك و كثرة النوم بالليل فان كثرة النوم بالليل
يدع الرجل فقيراً يوم القيمة ه  ،يعني لقلة الحسنات فهو سأل ّللا تعالي اَ ْن يقلبه من زيارتهم غنِيا ً لكثرة
ْ
ق ْلن زيارتهم
َح َسناتِ ۪ه مما كتْ له ْلجل زيارتِه ْم و يحتمل ان يكون المراد َغنِيا ً من جه ِة كثرة
الرِّز ِ
المقبولة تزيد في العمر و الرزق و كذا
قوله عليه السٰلم ۤ :فايزاً
برضوان ّٰللاِ و فضلِ ۪ه و كفايته ،
ِ
يعني ظافراً
صفحه 3١٨
انقلْ
ضي ّللاِ عز و جل و من رضيتم عنه فقد
بر
َ
ي بمحبتكم و وْليتكم فان رضاكم ِر َ
ضوان ّللا علَ َّ
ِ
برضوان ّللاِ عنه في الدنيا و ٰاْلخرة او فقد ظفر باعلي مراتْ الجنان و هو الرضوان فانه نهاية نعيم
ِ
اهل الجنة فان اَ ْهل الجن ِة يأول نعيمهم الي رضوان ّللا و ْل غاية له و ْل نهاية فدعا ّللا بحقهم عليه ان
يبلغه رضوانه بما اوجْ تعالي علي نفسه لمن زاره فطلْ حق الزيارة من ّللا تعالي ْلنه تعالي اخبر
عرشه و ۤ
علي اَ ْلسنَ ِة ۤ
للزائر حق علي المزور فدعا ّللا عَز و
اوليائه ان َمن زار وليا ً له فكأنما زاره في
ِ
َجل بان يجعله ۤفائزاً برضوانه و فضله من جميع نعم الدنيا و ٰاْلخرة ْاذ ُكلُّها تَفَضُّ ٌل و بكفايته با َ ْن يدبره
َدب اليه َعلَي اَ ْلسنَ ِة ۤ
آخرته فان ۤ
اوليائه من فضل
الزائر لمٰ ا اطاع ّللا سبحانه فيما ن َ
في مصالح دنياه و ِ
ۤ
زيارة ۤ
نفس ۪ه لمن زارهم فقد توكل عليه سبحانه و من توكل عليه كفاه فاراد بدعائه
اوليائه و ما َو َع َد علي ِ
امر الدنيا و ْل ٰاْلخرة .
اْليَ ِكله الي نفسه طرفة ٍ
عين ابداً ْل في شيء من ِ
قال عليه السٰلم  :بافضل ما ينقلْ به اح ٌد من زواركم و مواليكم و محبيكم و شيعتكم
ْ يعني جعلني ّللا من نوع ۤ
الزائر الذي انقلْ الي اهله من زيارتكم بافضل ما ينقلْ
بافضل متعلق بانقلَ َ
ۤ
ب سواء كانوا من مواليكم ام من محبيكم ام من
به اح ٌد من زواركم الذين قصدوا زيارتكم من بُع ٍد او قر ٍ
شيعتكم ام ْل لجواز ان يأتيهم لزيارتهم َم ْن ليس من المذكورين بل قد يكون من موالي مواليهم او من
ۤ
هؤْلء و ان كانوا
موالي محبيهم او شيعتهم او من محبي مواليهم او محبي محبيهم او محبي شيعتهم فان
ازراء من بعض ۤ
ۤ
الزائرين او المحبين و تنكسر
اضعف اْل انهم يقع منهم حال الزيارة اعتقا ٌد او
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ۤ
ازروْ ا عليهم او ان عطف مواليكم عطف
قلوبهم بذلك
اْلزراء فيقبل منهم عملهم افضل من الذين َ
اركم من مواليكم و محبيكم و شيعتكم و قد يراد بافضل ما ينقلُْ به اح ٌد من
تفسيري يعني من زو ِ
اركم من اجر زيارتكم و محبيكم من اجر محبتِكم و شيعتِكم من اجر متابعتهم لكم و تسليمهم لكم و
ُزو ِ
البراءة من ۤ
مواْلتهم لكم و ۤ
ْ بافضل ما ينقلْ به
اعدائكم و المرادمن ذلك كله اجعلني من نوع َمن انقلَ َ
اح ٌد من الخلق بخير من خيرات الدنيا و ٰاْلخرة كنتم سببَهُ و منشأه و مبد َءهُ و ٰ
مأويهُ و منتهاه و
ۤ
ۤ
الرجاء في ّللا تعالي و فيهم عليهم
الدعاء للتحقق اعتماداً و ثقة في
بانقلْ بصيغة الماضي في
اتي
َ
السٰلم و في زيارتهم و اتي بالمضارع في قوله بافضل ما ينقلْ به اح ٌد للسؤال لما يتجدد من العطايا
ُ
انقلبت باهلل
من ّللا تعالي بهم عليهم السٰلم لزوارهم و محبيهم و شيعتهم علي استقبال اْلوقات يعني
انقلْ من زيارتهم باهلل تعالي الي اهله بافضل ما ينقلْ
تعالي من زيارتهم الي اهلي كواح ٍد من نوع َمن
َ

به ال ُوفاد عليهم عليهم السٰلم من العطايا و التحف الظاهرة و الباطنة للدنيا و ٰاْلخرة من زوارهم و
محبيهم و شيعتهم الي يوم القيمة او الي قيامهم و رجعتهم عليهم السٰلم .
ت
قال عليه السٰلم  :و رزقني ّٰللا العود ثم العود ابداً ما ابقاني ربي بنية صادقة و ايمان و تقوي و اِخبا ٍ
ْ
واسع
ق
حٰلل طي ٍ
ٍ
و رز ٍ
ٍ
ۤ
ت اي خضوع تام انتهي .
قال الشارح المجلسي (ره) بني ٍة صادق ٍة متعلق بالعود او بابقائي و اخبا ٍ
ۤ
قوله و رزقني ّللا ۤ
ً
ً
دعاء بان يرزقَه و يوفقه ْلَ ْن يعود لزيارتهم ثم يعود ثم يعود ابدا اي دائما ما ابقاه في
بترك زيارتهم و يكون الباعث الي زيارتهم النية
الدنيا بحيث ْليكون جافيا ً لهم عليهم السٰلم
ِ
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الصادقة بان يكون الباعث علي ذلك طاعة ّللا تعالي و صلة نبيه صلي ّللا عليه و آله و صلة اهل بيته
عليهم السٰلم متقربا ً بذلك الي ّللاِ تعالي با َ ْن يكون عوده لزيارتهم مصا ِحبا ً للنية الصادق ِة من القلْ و
اْليمان و التقوي و اْلخبات خاضعا ً خاشعا ً هللِ تعالي ثم لهم منقاداً مسلِّما ً مفوضا ً غير مترد ٍد و ْل مشك ٍك
ْ يكون زاداً للسفر الي زيارتهم ليكون زاداً
واسع
ق
حٰلل طي ٍ
شئ مما نُ ِد َ
ٍ
ب اليه و لرز ٍ
و ْل مرتاب في ٍ
ٍ
للسفر الي ٰاْلخرة و الحٰلل الطيْ له عند اهل الشرع عليهم السٰلم اطٰلقان يطلقونه و يريدون به ما
ُ
قوت النبيين و المرسلين و اْلئمة صلي ّللا علي محمد و آله و عليهم
هو في نفس اْلمر كذلك و هذا
ۤ
فالداعي من غيرهم للرزق يحرم عليه طلْ ذلك ْلنه هو الحٰلل و غيره قد يكون حٰلْلً علي سائر
ص َد الحٰلل الواقعي ْل غيره كان طالبا ً لرتبة النبيين و ذلك ممنوع
الناس و هو عليهم حرام فاذا قُ ِ
بخٰلف ما لو قصد الرزق الحٰلل شرعا ً و هو الواقعي التشريعي بمعني ما حكم الشرع بحليته في
ظاهره و هو اْلطٰلق الثاني فانه ْل بأس به بل مندوب اليه فاْلول هو كالحكم الواقعي الوجودي ْليكلف
به اْل من كان معصوما ً و ْليجوز له المصير الي الواقعي التشريعي اْل بالتوقيف من الوحي ۤ
الخاص
من قبل ّللاِ تعالي لمصالح تُ َرجِّ حُه علي الواقعي الوجودي بعد اْلطٰلع عليه و الثانيهو كالحكم الواقعي
التشريعي فانه حكم َمن لميكن معصوما ً فالرزق الحٰلل الطيُْ الواقعي ْليصل ُح طلبه لغير المعصوم
بكونه َحٰلْلً و الفرق
ْلنه طَلٌْ لِ ُر ْتبتِهم و الرزق الحٰلل الطيْ التشريعي هو ما حكم في ظاهر الشرع
۪
الحٰلل الواقعي الوجودي ْل غير فهذا لغير
بين الطلْ المنهي عنه و الطلْ المندوب اليه اَن يطلْ َ
المعصوم عليه السٰلم منهي عنه اذا قصده ْل غير فانه حينئ ٍذ طالٌْ لما اختصَّ به اَ ْه ُل ال ِعصْ م ِة و هو
ُم َح َّر ٌم و الثاني اَ ْن يطلْ
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ۤ
خصوص
تعيين
ع ب َكوْ ۪نه َحٰلْلً في الظاهر ام مطلقا ً ِم ْن ُدو ِن
َ
ِ
ِ
الحٰلل سواء كان خصوص ما ُح ْكم ال َّشرْ ِ
ق و انما المنهي عنه طلْ الخاص و في الكافي بسنده الي
ال ُوجودي فٰل بأس به ْلنا ْلنمنع منه لو اتف َ
ُ
البزنطي قال ُ
قلت ْلبيالحسن عليه السٰلم جعلت فداك ادع ّللا عز و جل ان يرزقني الحٰلل فقال اتدري
۪
ُ
ما الحٰلل فقلت ُج ِعلت فداك اما الذي عندنا فالكسْ الطيْ قال كان علي بن الحسين عليهما السٰلم يقول
ُ
قوت ال ُمصْ طَفَ ْينَ و لكن قل اسألُكَ من رزقك الواسع و فيه بسنده الي معمر بن خٰلد عن
الحٰلل
ُ
َ
ابيالحسن عليه السٰلم قال نظر ابوجعفر عليه السٰلم الي رجل و هو يقول اللهم اني اسْألكَ من رزقك
واسعا ً طيبا ً من
الحٰلل فقال ابوجعفر عليه السٰلم سألتَ قوتَ النبيين قل اللهم اني اسألُكَ رزقا ً ِ
ۤ
العلماء ْلينبغي ذلك و
رزقِكَ ه  ،و ظاهر هاتين الروايتين النهي عن طلْ الحٰلل الخاص و قال بعض
للحٰلل مراتْ بعضُها
ظاهر عبارته مرجوحيته و في كتاب الوافي للمٰل محسن هكذا بيان لما كان
ِ
ً
بعض و اطيْ جاز اْلمر بطلبه تارةً و النهي اخري و يختلف ايضا بحسْ مراتْ الناس في
اعلي من
ٍ

ۤ
بالدعاء و القرءان قال بيان
اهليتهم له و لطلبه فٰل تنافي بين اْلخبار ه  ،و فيه في باب طلْ الرزق
ۤ
الدعاء بعقْ الصلوة و قد مضي في كتاب الصلوة صلوات و دعوات و قراءات لطلْ الرزق
التعقيْ
و انه ينبغي ان يطلْ الرزق الواسع الطيْ دون الحٰلل ْلن الحٰلل قوت النبيين و المصطفَيْن انتهي ،
ۤ
الدعاء بقصد الحٰلل الخاص و الذي يشير اليه
و ظاهر الروايتين و الكٰلم المذكور من عباراتهم كراهة
ۤ
اْلدلة ببواطنها هو التحريم ْلنه طلْ ما يختص به المعصومون عليهم السٰلم و هو تعدي الحد العام و
ما ورد من جواز الطلْ و مشاركة المعصومين (ع) للمؤمنين فمن اْلول ما ذكر في هذا الوداع الذي
ُ
سألت
نحن بصدده و ما في الكافي بسنده الي ابنعمار قال
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دعاء للرزق فعلمني ۤ
اباعبدّللا عليه السٰلم ان يعلمني ۤ
ُ
اجلْ للرزق منه قال قل اللهم
رأيت
دعاء ما
َ
هنيئا ً
ارزقني من فضلك الواسع الحٰلل الطيْ رزقا ً واسعا ً حٰلْلً طيبا ً بٰلغا ً للدنيا و ٰاْلخرة صبا ً صبا ً ۤ
ۤ
مريئا ً من غير كد و ْل َمن من اح ٍد من خلقِك اْل سعةً من فضلِك الواسع فانك قلتَ و اسئلوا ّللا من فضله
ٰ
فمن فضلِك اسأل و من عطيتِك اسأل و ِم ْن يدك ال َم ْأل اسأل ه  ،و هذا ْلينافي عدم جواز طلْ الخاص
ْلن المراد به ۤ
العام و من الثاني ما في مجمع الجوامع عن النبي صلي ّللا عليه و آله ان ّللا طيْ ْليقبل
اْل طيبا ً و انه امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات و قال يا ايها الذين
آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ه  ،و المراد به العام و ليس ما امر به المؤمنين من الطيْ الخاص
بل منَ ۤ
العام و ما ذكرنا من ان ما يختص باهل العصمة عليهم السٰلم ْليجوز لغيرهم طلبُهُ و اْل لميكن
مختصا ً ْل ا ْشكال فيه و توقف َمن توقف انما هو في ان هذا اعني الحٰلل هل هو مختص ام ْل و
اْلخبار كما سمعتَ .
قال عليه السٰلم  :اللهم ْلتجعله آخر العه ِد من زيارتهم و ذكرهم و الصلوة عليهم و اوجْ لي المغفرة
ۤ
و الرحمة و الخير و البركة و الفوز و النور و اْليمان و حسن اْلجابة كما اوجبتَ
ْلوليائك العارفين
بحقهم الموجبين طاعتهم الراغبين في زيارتهم المتقربين اليك و اليهم
اقول سؤاله يمكن تصحيح اجابته ابداً كما تقدم و اْلعتراض ان يقال اذا جاز اجابته في كل مرة يجْ
ان ْليموت الي يوم البعث لِتتصل زيارته ٰ
باْلخرة التي ْل انقطاع لها و ْل نفاد و قد قامت اْلدلة القطعية
ۤ
يستجْ دعاؤه
علي انه يموت فيجْ ان يكون بعد الزيارة التي مات بعدها في وداعها لم َ
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و الجواب ان الوداع الذي توفي بعده يجوز انه استجيْ له و ْليكون آخر العهد بل يجوز ذلك و
يزورهم في البرزخ و يوم القيمة يزورهم في الجنة او يكتْ له اجر اْلستجابة بان يجمع بينهم في الجنة
ۤ
ۤ
الدعاء بحقهم
باسمائِهم و كناهم و اَ ْلقابِه ْم و صفاتهم و في
و قوله عليه السٰلم و ذكرهم يعني في الزيارة
ۤ
ۤ
باسمائِه فانهم
و في ذكر ّللا سبحانه
اسماؤه فمن ذكر ّللا فقد ذكرهم و قد تقدم في الزيارة َمن اراد ّللاَ
بَدَء بكم و كذا قوله (ع) و الصلوة عليهم بظاهر الصلوة مثل اللهم صل علي محمد و المحمد و بباطنها
مثل جميع ما ذكر ّللا به من كل ذكر فانه عند من عرفهم يكون كل ذكر ِهللِ تعالي فهو ۤ
ثناء
ٍ
المٰلئكة في قوله تعالي ان ّللا و ۤ
ۤ
مٰلئكته يصلون علي النبي صلي ّللا عليه و آله
عليهم كما ورد في حق
ۤ
ْ
ما معناه قيل له عليه السٰلم اذا كانت المٰلئكة كما ذكرهم ّللا يسبحون الليل و النهار ْليَفترون فمتي
ۤ
المٰلئكة
يصلون علي النبي (ص) فقال عليه السٰلم ان ّللا سبحانه لما امرهم بالصلوة عليه اوحي الي
اَن نقصوا من تسبيحي َو تهليلي و تمجيدي بقدر صٰلتكم علي محمد و المحمد صلي ّللا عليه و آله فاذا
صلَوة َعلَي ُم َحمد َو آلمحمد
قال اللهم صل علي محمد و المحمد فقَ ْد َسبح ّللاَ و هَلَّلَهُ و مج َدهُ فَ َم ْعنَي ال َّ

تسبي ُح ّللاِ َو تكبيره و تهليله و تحميده و تمجيده و ۤ
الثناء عليه باكمل اسم ۤائه و صفاتِ ۪ه و معني تسبيح ّللا
ۤ
و تكبيره و تهليله و تحميده و تمجيده و ۤ
اسمائه و صفاته اللهم صل علي محمد و
الثناء عليه باكمل
المحمد و في معاني اْلخبار بسنده الي موسي بن جعفر قال قال الصادق جعفر بن محمد عليهم السٰلم
ۤ
لت حين قوله اَلَ ُ
الوفا ِء الَّ ۪ذي قبِ ُ
ست
من صلي علي رسول ّللا صلي ّللاُ عليه و آله اني انا علي الميثاق و
ٰ
بربكم قالوا بَلي ه  ،و معني قوله ْلجعله ّللا الخ ْلاخٰلني في كل احوالي من ذلك في الدنيا و اْلخرة
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بظواهرها و بواطنها و اوجْ لي الخ اي اوجْ لي مغفرة ذنوبي و سيئاتي و جميع تقصيراتي بما
تفضل عَلي من وْليتهم و محبتهم و وفقني له من زيارتهم و ذكرهم و الصلوة عليهم و ادخالي في
ۤ
ۤ
خير ۪ه و بركته في احوال
رحمته الواسعة التي هي وْليتهم و محبتهم و البراءة من اعدائهم و افاضةَ ِ
َمبدئي و معادي و حصول الفوز لي بما فاز به ببركتهم عباده الصالحونَ و بث النور في غيبي و
شهادتي بهم من آثار وْليتهم و محبتهم و كتابة اْليمان في قلبي بروح منه بواسطتهم و توفيقي لحسن
ۤ
اجابته بهم و اجابتهم بهدايته تعالي و معني قوله كما اوجبتَ الخ انك يا متفضِّ ل اوجبتَ
ْلوليائِك الذين
اوليائك و ۤ
والَوا ۪فيك ۤ
اوليائَهُ ْم اجابةً ْلمرك العارفين بحقهم بما دللتهم عليه من معرفتهم و معرفة حقهم
فانك قد وصفتَ نفسك لهُ ْم بذلِكَ ف َعرفوك بمعرفتهم و عرفوا حقك بمعرف ِة َحقهم و الموجبين لطاعتك
بايجاب طاعتهم الراغبين في زيارتهم بما رغبتهم فيها و ندبتهم اليها طمعا ً في وعدك المتقربين اليك
بطاعتهم و محبتهم و وْليتهم و اليهم باجابتك و طاعتك فيما امرتنا به من ايجاب حقهم و اجٰللِهم و
احٰللهم المحل الرفيع الذي احللتَهُ ْم فيه فجعلتَهم وجهَك الذي يتوجه اليه َمن قصدك و بابَك الذي تؤتَي
الموصل اليك و سبيلك القصد المستقي َم .
منه و طريقك
ِ
قال عليه السٰلم  :بابي انتم و امي و نفسي و اهلي و مالي اجعلوني في همكم و صيروني في حزبكم و
ادخلوني في شفاعتكم و اذكروني عند ربكم
اقول قد تقدم الكٰلم في شرح الزيارة علي قوله بابي انتم و امي الخ  ،يعني اَ ْف ۪ديكم بابي و امي و نفسي و
اَ ْهلي و مالي مما تكرهون و هو ۤ
دعاء منه
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و يجوز اَ ْن يكون اِ ْخباراً اجْ َعلوني في همكم اي فيمن تعتَنُونَ به و تهتمونَ به ممن يكون علي بالكم في
ۤ
الدعاء و اْلمداد بالتوفيق لما يُحْ ّللا عز و جل و تحبون من جميع ما تريدون مني مما اَراده ّللاُ مني
بواسطتكم و في الشفاعة لي عند ربكم في ذنوبي و ايرادي الحوض في الدنيا و ٰاْلخرة و َس ْقيي منه
َاري َريانا ً و اِ ْدخالي الجنة سالما ً بشفاعتكم و جا ِهكم عند ّللاِ تعالي و
بكأسهم ( بكأسكم ظ ) و اِصْ د ۪
ضين
قوله و صيروني في ِح ْزبِكم اجعلوني في المتوالين بِكم ال ُم ۪طيعين هللِ و لكم المحبين لكم ال ُم ْب ِغ ۪
ليائِه ْم اي انقلوني من حالة العموم الي حال ِة الخصوص من ۤ
ِْلَ ْع ۤدائِكم و ْلَوْ ۤ
طائفَتِكم و حزبِكم و ُج ْن ِدكم
صا ِة ُمحبيكم َو
ْ و قوله و ادخلوني في شفاعتكم اي اجعلوني في جملة َمن تشفعونَ له ِم ْن ُع َ
اْلَ ْغلَ ِ
روني ِع ْن َد ربكم اي اذ ُكرُوني في ال َّشفَاعة
َم َواليكم المعتمدين َعلَي حبكم الراجين شفاعتكم َو ْاذ ُك ۪
ب ُخصوصي باس ْ۪مي و اسْم اَ ۪بي عن َد ربكم لِتَ ُخصوني بوج ٍه ۤ
خاص بي ْ
من جا ِهكم ْلنال الفَوْ زَ ببركتكم و
ِ
جاهكم عند ّللا سبحانه .
قال عليه السٰلم  :اللهم صل علي محمد و آلمحمد و ابلغ ارواحهم و اجسادهم مني السٰلم و السٰلم
عليه و عليهم و رحمة ّٰللا و بركاته و صلي ّٰللا علي محمد و آله و سلم كثيراً و حسبنا ّٰللاُ َو ن ْع َم الوكيل
اقول قد تقدم الكٰلم في بيان الصلوة علي محمد و آلمحمد صلي ّللا عليه و آله و اما اللهم فالمراد منه

ق بالميم المشددة لطلْ اقبال المدعو ليُسْأل منه المطلوب فاَفادت الميم المشددة
ّللا و هو مناد ً
ي اُ ْل ِح َ
ۤ
شيئَيْن احدهما طلْ اْلقبال فاغنت عن حرف النداء ْلفادته مفا َدهُ و ثانيهما الدْللة علي ان
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الطلْ للسؤال منه حاجة ۤ
السائِل فاللهم مفيد ۤفائدة يا ّللا اَطلُْ منك حاجتي و هي كذا و يا ّللا انما يفيد
طلْ اْلقبال عليه و التوجه اليه من غير افادة السؤال و لهذا يترجح اللهم في ارادة المبالغة في الد ۤ
عاء
علي يا ّللاُ و حذفت يا تخفيفا ً بعد وجود ما يفيد مفادَها و ادخالها مع الميم المشددة قليل في اْلستعمال
فانهم انما حذفوها تخفيفا ً و كراهةً للجمع بين العوض و المعوض و لقلة ۤفائدتها لوجود ۤفائدتها في الميم
و ْلتوجد ۤفائدة الميم فيها و من اتي بها كما في قول الشاعر :
ٌ
** * ** اقو ُل يَا اللهم يا اللهُ َّما
حدث اَلَما
اني اذا ما
قص َد التأكيد في ارادة التوجه و اْلقبال و لضرورة الشعر و ْلنه جمع بين يا و بين الميم بلحاظين بلحاظ
ۤ
ۤ
الدعاء اتي بالميم و قولي قليل في اْلستعمال انه قياسي و لكن ْلجل التخفيف
اْلبتداء اَتي بيا و بلحاظ
غلْ في اْلستعمال الحذف و ليس فيه في الحقيقة جمع بين العوض و المعوض ْلن الميم لميؤتَ بها
ۤ
للعوض عن يا و انما اتي بها للمبالغة في طلْ اْلقبال و التنبيه عليها قبل ذكرها و لكنها لما افادت فائدة
ۤ
للدعاء استغنوا عنها طلبا ً للتخفيف و انما قطعت الهمزة في يا ّللا
و هو طلْ اْلقبال و توجه المدعو
ْلنها و ان كانت علي الصحيح انها همزة وصل و لكنها للزومها لٰلسم طلبا ً لمٰلزمة التعريف ليلحق
باْلعٰلم بل هو اسم علم بالتغليْ كما قال الصادق عليه السٰلم في تفسير بسم ّللا الرحمن الرحيم و ّللا
علم علي الذات الواجْ الوجود الحديث  ،كانت كاْلصلية فعوملت معاملة همزة القطع ْلجل لزومها و
ۤ
الدعاء و طلْ اْلقبال من المدعو و توجهه للداعي و هذا
ْلجل اَن استعمالها بصورة القطع ابلغ في
ۤ
الوجه اوجه من غيره و ْلجل هذا كانت توصل في غير النداء مثل باهلل و من ّللاِ و الي ّللاِ مع مراعاة
المٰلزمة للتعريف
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و انما وصلها الشاعر لضرورة الشعر ،
و قوله عليه السٰلم  :و ابلغ ارواحهم
ۤ
صل ارواحهم و اجسادهم َسٰلمي و اْلرواح جمع روح بضم الراء ُس ِّميت بذلك لمجانستها للريح
اي اَوْ ِ
في اللطافة كما قال الباقر عليه السٰلم لمحمد بن مسلم حين سأله ما هذا النفخ في قوله تعالي و ن ُ
فخت فيه
من روحي و ما ورد عنهم عليهم السٰلم ان روحهم واحدة ْلينافي الجمع هنا ْلن الجمع باعتبار كل فرد
منهم و اْلفراد باعتبار عدم اْلختٰلف و التغاير فيها ْلن جميع ارواحهم من حقيقة واحدة هذا في
الشهادة و في الغيْ انما هي واحدة كانت هناك واحدة من متعددين هنا كما كانت صورة المرئي الواقعة
عليه من عيني ۤ
الرائي واحدة من صورتين كل عين فيها صورة غير اْلخري فَاِنكَ اذا نظرتَ و قابلتَ
عين فكانت فيك اي في عينيك صورتان فان شخصتَ في المرئي اي
المرئي انطبعت صورته في كل ٍ
تحققتَ الرؤية و اْلدراك انطبقتا عليه و ان لمتشخص رأيته اثنين فكذلك هم في اْلجساد متعددون
كصورتي المرئي الواحد في عينيك و هم في الغيْ مت ِح ُدون كالواقع علي المرئي من عينيك ،
ۤ
العلماء في معرفة َح ۪قيقتها اختٰلفا ً كثيراً ربما عداها بعضهم الي ارب َعةعشر
و اعلم ان الروح قد اختلف
ۤ
قوْلً او اكثر و الحق انها جسم مجرد و لونها اصفر و شكلها المعنوي صورة قائم الزاوية هكذا و
ُ
بالست بربكم كهيئة ورق ٰاْلس هكذا و لهذا ورد في اخبار اهل العصمة عليهم
صورتها قبل التكليف
ٰ
ً
السٰلم تسميتها بورق اْلس و باْلظلة و هي في الغيبي لٰلنسان كالمضغة في الوجود الجسماني شكٰل و

رتبةً فالدعا َوي هنا خَ ْمسٌ اُ ۪شير لك الي بيانها علي جهة اْلختصار من غير ذكر الدليل علي كل دعوي
ْلن ذلك مما يطول
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ُْ عليك ادراك المعني منه ْلنه ْليذكر اْل بدليل الحكمة و اما دليل المجادلة
ذكره و لو ذكرناه صع َ
فٰليفيد هنا شيئا ً و ان كان بالبرهان القطعي فمن طلْ هذه اْلمور بغير دليل الحكمة اخطأ الصواب و
لميعلم اخطأ ام اصاب و اما دليل الحكمة فان كنتَ عارفا ً به فهمتَ مرادي بمجرد الذكر و انتقش
نفسك و خيالك و ان لمتكن عارفا ً به فٰلتفهم شيئا ً منها قط ،
وجودها بفؤادك عن قلبِك في ِ
ٌ
س
فاقول و باهللِ المستعان اْلول قولي انها جسم فمن النقل قول الصادق عليه السٰلم انها جس ٌم
لطيف اُلبِ َ
قالبا ً كثيفا ً و اما من الحكمة فٰلنها جوهر ْل عرض و هي مركبة من ۤ
ماد ٍة و هو النور اْلصفر و من
صورة و هي هيئة ورق ٰاْلس و ْلنعني بالجسم اْل المركْ من مادة و صورة فانه تلزمه اْلبعاد الثٰلثة
ٌ
وقت من نوعها و هو
بحسبه و ايضا ً لها حيز من نوعها و هو ارض الورق اْلخضر و لها
في كل َش ٍئ َ
الدهر هي في وقتها و مكانها كفلك الثوابت في زمانه و مكانه هذا اذا اريد بالروح البرزخ بين العقل و
النفس اما اذا اُري َد بها العقل كما في قوله صلي ّللا عليه و آله اول ما خلق ّللا روحي فكالعقل بل هي
العقل او اُري َد بها النفس كما تقول قبض ملك الموت رو َحه فكالنفس بل هي النفس و العقل وقته اول
الدهر كفلك المحدد للجهات زمانه اول الزمان و اعٰله و الطفه و النفس وقتها وسط الدهر كاْلفٰلك
السبعة زمانها وسط الزمان في اللطافة و الكثافة و الروح ليست مفارقة كالعقل بل هي متعلقة بالعقل و
كامل اْل انها منج ِذبةٌ
لها نظر الي اْلجسام بفعلها فهي في نفسها شكلها شكل الكرة كما هو شأن كل
ٍ
باسفلِها الي جهة اْلجسام و باعٰلها الي جهة العقل فامتَد شكلها و لما كان اعٰلها الطف من اسفلها
لقربه من العقل كان امتداده دقيقا ً للطافته و اسفلها لما كان غليظا ً كثيفا ً بالنسبة الي اعٰلها
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لقربه من جهة اْلجسام كان امتدا ُده عريضا ً فكان شكلها الصوري كهيئة ورق ٰاْلس كما مثلنا لك فافهم
،
الثاني قولي مجرد فمن النقل قول اميرالمؤمنين صلوات ّللاِ عليه كما رواه الشيخ عبدالواحد بن محمد
بن عبدالواحد اْلسدي في كتابه الغرر و الدرر قال عليه السٰلم و قد ُسئِل عن العالم العلوي ص َُور عاليةٌ
ۤ
تألْلَ ْ
المواد عاريةٌ عن القوة و اْلستعداد تجلي لها فاشرقت و طالَعها فَ َ
عن
ت و القَي في هُويتِها مثالَهُ
ۤ
فا َ ْ
َ
هر عنها افعاله الحديث  ،و امامن الحكمة فمرا ُدنا بانها جس ٌم مجرد ما ارا ُدوا يعني القائلين بوجود
ظ َ
المجردات من ان المراد بالمجرد هو المجرد عن المادة العنصرية و المدة الزمانية ْل المجرد عن مطلق
ۤ
المادة و مطلق الصورة فقول صاحْ البحار رحمه ّللا في كتاب العقل بتكفير َمن اثبت مجرداً غير ّللا
تعالي و نفي وجود هذا في اْلخبار غفلةٌ منه ْلنهم انما ارادوا انه مجرد عن ۤ
الماد ِة العنصرية التي هي
تحت اْلفٰلك و هو يقول به في كثير من المخلوقات منها اْلفٰلك كلها و الكواكْ كلها اجسام و هي
مجردة عن المادة العنصرية و كذلك اْلعراض و اْللوان و كذلك نور محمد و اهل بيته صلي ّللا عليه
و آله خلقها ّللا قبل اْلفٰلك و قبل العناصر و قبل الزمان كما تدل عليه اْلخبار الكثيرة و كذلك كثير من
ۤ
المٰلئكة و كذلك القلم و اللوح و العرش و الكرسي و غير ذلك و انكار وجوده في اْلخبار وقع غفلةً
ۤ
ُ
المواد عارية عن القوة و
اوردت لك قول اميرالمؤمنين عليه السٰلم صور عالية عن
كيف و قد
اْلستعداد و غير ذلك كما في كٰلمه عليه السٰلم لٰلعرابي الذي َسئَلَه عن النفس و حديث كميل و امثال

دليل اصرح من هذا و قد رواه هو بنفسه ،
ذلك فمن كتْ ّللا له فهم ذلك عرف فاي ٍ
الثالث قولي لونها اصفر فمن النقل ما في الكافي بسنده الي عمار بن مروان
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قال حدثني من سمع اباعبدّللا عليه السٰلم في حديث طويل الي ان قال عليه السٰلم ثم يسل يعني ملك
بمسك اذفر فيكفن بذلكَ الكفن و يحنط
الموت نف َسهُ َسٰلً رفيقا ً ثم ينزل كفنه من الجنة و حنوطه من الجنة
ٍ
ۤ
ۤ
صفراء من حلل
صفراء من حلل الجنة الحديث  ،و المراد بالمكسي حلة
بذلك الحنوط ثم يكسي حلة
ۤ
الجنة الروح و المعني ان الروح كان لونه اصفر انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فلما دخلت
ۤ
خضراء بسواد كثرة الحدود مع صفرتها فلما فارقت رجعت علي
في الجسد بعد ما تمت خلقتُهَا كانت
ۤ
لونها و معني ان ملك الموت يكسوها حلة صفراء الكناية عن قبضها من الجسد و رجوعها علي لونها
اْلصلي و اما من الحكمة فٰلن العقل نور ابيض كناية عن شدة بساطته و الروح نور اصفر ْلنه اول
تنزل العقل فلما نزل حصلت فيه كدورة النزول فانه في الروح كالنطفة في الجسد في كمال البساطة و
الروح في الغيْ كالمضغة في الجسد و هي تنزل النطفة و اول تخلق الصورة و اول التخطيط المعبر
عنه في حديث علي بن الحسين عليه السٰلم في انوار العرش و نور اصفر اصفرت منه الصفرة و
النور اْلبيض في حديثه هو العقل و نور اخضر اخضرت منه الخضرة هو النفس ْلجتماع صفرة
الروح مع سواد الكثرة فحدث منهما الخضرة و النور اْلحمر الذي احمرت منه الحمرة نور الطبيعة
ْلجتماع بياض العقل مع صفرة الروح كاجتماع الزيبق مع الكبريت اْلصفر فيحدث منهما الزنجفر
فافهم ،
ۤ
الرابع قولي و شكلها المعنوي صورة قائم الزاوية هكذا ليس في ظاهر النقل فيما اطلعت عليه شئ يدل
ۤ
علماء الفَن ذكروا هذا و هو مستفاد من
علي ذلك و اما في با ِطنه فما من شئ اْل و فيه كتاب اَوْ سنةٌ و
ۤ
اشارات اْلخبار مثل ما ذكرنا من ان العقل يسمي بالقلم و يسمونه باْللف القائم
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كناية عن بساطته و صورته هكذا و اللوح يسمي باْللف المبسوط و ۤ
بالباء من بسم ّللا الرحمن
الرحيم روي ابن ابيجمهور في المجلي عن النبي صلي ّللا عليه و آله انه قال ظهرت الموجودات من
ۤباء بسم ّللا الرحمن الرحيم و هي اللوح و سمي باْللف المبسوط عبارة عن الكثرة التي فيه من النقوش
و الصور و صورته المعنوية هكذا والروح لها اعتباران اعتبار كالعقل في كونه الفا ً ۤقائما ً و اعتبار
كالنفس في كونها الفا ً مبسوطا ً فالروح صورته بينهما يعني بين و بين فيكون هكذا ،
الخامس قولي و صورتها قبل التكليف كما اشرنا اليه في اْلول و هذا اقل ما يُ َشار به الي ما ذكرنا من
صفات الروح و يأتي له تتمة في ذكر اْلَجْ ساد  ،و قوله عليه السٰلم :و اجسادَهم و المراد المدفونة في
القبور و قد تقدم في شرح الزيارة اْلشارة الي شئ من البيان و هي جم ُع َج َس ٍد و يطلق علي اْلَجْ سام او
علي ما حلته الروح و ذكرنا قبل اْلختٰلف هناك و الجسد َج َسدان َج َس ٌد عنصري بشري مركْ من
العناصر اْلربعة التي هي تحْ تَ فلك القمر و هذا يف ٰني و يلحق كل شئ الي اصله و يعود اليه عود
ۤ
الماء و ۤ
ماؤه الي ۤ
استهٰلك فيعود ۤ
الهواء و ناره الي النار و ترابه الي التراب و
هواؤه الي
ممازجة و
ٍ
ْليرجع ْلنه كالثوب يلقي من الشخص و الثاني جسد اصلي من عناصر هُورقليا و هو كا ِم ٌن في هذا
المحسوس و هو مركْ الروح و هو الباقي في قبره مستديراً مترتْ الوضع كتَ َرتُّبِ ۪ه في الشخص حال
ۤ
ۤ
ص ْدر و اَجْ ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
اجزا ِء
اجزاء الرَّقبة و
زا ُء الصدر بين
َحياته مثٰلً اجزاء الرقبة بين اجزاء الرأس و اَجْ زا ِء ال َّ ِ
ۤ
ۤ
ۤ
ۤ
اْلجزاء في انفسها مرتبة و هو
اجزاء الرجلين و هكذا
اجزاء الصدر و
اجزا ُء البطن بين
البطن و

ۤ
اجزاء هذا الجسد الذي بدأه اول مرة
قبر ۪ه مستديرةً فاذا كان يوم القيمة الف
المراد من كونها باقية في ِ
حتي يكون بصورته
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للحساب و هذا الجسد هو الذي يتألم و يتنعم و هو الباقي و به يدخل
في الدنيا ثم تتعلق به الروح فيقوم ِ
ٰ
ً
الجنة او النار و هو المراد هُنَا و ان كانَ لَهُ تصفية ثانية لٰلخرة ْلنه ظاهرا من جنس البرزخ و هو
جسدك هذا و قشره كثافته و هو الجسد العنصري البَشري الفَاني و هذا الجسد الثاني يقال عليه الجسم
كما في بعض الزيارات يقال و السٰلم علي ارواحكم و اجسامكم و المراد بها اْلجساد الباقية في القبور
و هي من عناصر البرزخ المعبر عنه بجنة الدنيا و بنار الدنيا المشار اليهما في القرءان في قوله في
ت عد ٍن التي وعد الرحمن عباده بالغيْ انه كان وعده مأتيا ً ْليسمعون فيها لغواً اْل سٰلما ً
جنة الدنيا جنا ِ
ٰ
عشيا ً و هذه جنة الدنيا ْلن اْلخرة ليس فيها بكرة و عَشي ثم اخبر تعالي ان
و لهم رزقهم فيها بكرةً و ِ
ُ
نورث من عبادنا َمن كان تقِيا ً فاشار الي ان هذه التي
جنة الدنيا هذه هي جنة ٰاْلخرة فقال تلك الجنة التي
فيها بكرة و عشي هي الجنة التي نورث من عبا ِدنا َمن كان تقيا ً اي يوم القيمة و في نار الدنيا في قوله و
حاق ٰبال فرعونَ ۤ
سوء العذاب النار يعرضون عليها غدواً و ع ِشيا ً و يوم تقوم الساعة فاخبر انهم
يعرضون عليها غدواً و عشيا ً و هذا في الدنيا و يوم تقوم الساعة في ٰاْلخرة فجنة الدنيا هي جنة ٰاْلخرة
بعد التصفية و نار الدنيا هي نار ٰاْلخرة بع َد التذكية و بعد اذهاب ما فيها من برودة البرزخ و رطوبته و
ذلك كما ان ج َسدك هذا هو جسد الدنيا و هو بعينه هو جسد ٰاْلخرة بعد التصفية و هو لطيف اسفله في
ضهَا ملك الموت فهو
اللطافة ُم َسا ٍو لمحدب محدد الجهات في اللطافة فافهم  ،و اما الروح التي يقب ُ
اْلنسان و قلنا انها جسم لطيف ْلنها مركبة من ستة ۤ
اشياء مثال و هيولي و طبيعة و نفس و روح و
عقل فاذا اخ َذها الملك ارسلها في ذلك العالم و تبقي ساهرة ْلتنام كما قال جعفر بن
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محمد عليه السٰلم في قوله تعالي فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة فان كان ممن محض اْليمان
محضا ً او محض الكفر محضا ً بعث في الرجعة ثم يموت او يقتل فاذا مات او قتل رجع الي الساهرة الي
جذب بنفخته اْلرواح كل روح الي ثقبها
ان ينفخ في الصور فاذا نفخ اسرافيل في الصور نفخة الصعق
َ
الذي خرجت منه من الصور حين نفخ الحيوة في الدنيا و في ذلك الثقْ ستة بيوت يدخل في اْلول
الهباء الذي هو ۤ
المثال و في الثاني جوهر ۤ
المادة و الهيولي و في الثالث الطبيعة و في الرابع النفس و في
الخامس الروح و في السادس العقل فتبطل اْلرواح و ذلك بين النفختين اربعمائة سن ٍة فاذا نفخ اسرافيل
في الصور نفخة البعث دفعت النفخة العقل حتي دخل في الروح و دفعتهما حتي دخٰل في النفس و
دفعت الجميع حتي دخلت في الطبيعة و دفعت الجميع حتي دخلَ ْ
ت في المثال فقامت َس ِويةً و طارت حتي
دخلت الروح في الج َس ِد و مجموع هذه الستة ثٰلثةٌ منها هي ِجس ٌم مجرد و هو مجموع النفس و الطبيعة
و ۤ
المادة و المثال صورته و العقل روحه في الروح و هذا الجسم اللطيف يلحقه بعض التصفية في جهة
الطبيعة و ۤ
ت
المادة فيلقي منها عند النَفخة الثانية الجسم الثاني بالتصفية ْلنه بَ َشريةٌ برزخية ْلتلحق بذا ِ
الجس َد العنصري من احكام ال ُّدنيا َو لَوازمها فٰليخرج منها كذلك
المكلف ْلنها من احكام الرتبة كما ان َ
الجسم اْلول البرزخي فانه من احكام البرزخ فٰليخرج منه و ْلتخرج الرُّ و ُح من الصور اْل بعد ان
تتصفي من كدورات الطبيعة و ۤ
المادة و هذه الكدورات هي الجسم اْلول الذي ْليلحق باْلنسان فكان
فان في البرزخ و
ق ابداً و لِلروح المقبوضة جسمان اْلول ٍ
دين اْلول ٍ
فان في الدنيا و الثاني با ٍ
الجسد َج َس ِ

ق ابداً و مثال اْلول من الجسدين و من الجسمين كالوسخ المتعلق بالثوب يُغسل الثوب فيذهْ
الثاني با ٍ
الوسخ ْل حاجة فيه
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تنقيص الثوب في لونه و قيمته فاذا ازيل طهر الثوب َو زَ كا فقوله و ابلغ ارواحهم و
و ْل ۤفائدة بل فيه ۪
اجسادهم يريد اْلرواح و اْلجساد الباقية التي هي اْلنسان ْل ما لحقه مما ليس منه حقيقة و انما لحقه
بحكم المكان و ذلك ْلن هذا الٰلحق ْليشعر بلذ ٍة و ْل الَ ٍم و ليس من اْلنسان و اعلم اَن ما اشرنا اليه هو
الروح و الجسد الجزئيان و المراد في الوداع و في الزيارة هما الكليان و ذلك في المعصومين من اهل
بيت محمد صلي ّللا عليه و آله و ليس المراد بالكلي و الجزئي الكلي و الجزئي اللَّ َذان يبحث عنهما
ۤ
ۤ
العلماء في كتْ المنطق و ما اشبهه ْلن ذلك الكلي معني ذهني ِظلي منتزع من افراده
الحكماء و
الخارجة حين ْلحظ الذهن في اْلفراد معني تساوت فيه اخذ صورته عنده يحكم به عليها في علمه
باعتبار ما اشتملت عليه منه َو اَما هذا الكلي فالمراد منه الذات ۤ
ٌ
صفات من
القائمة التي لها امثال و
ظهوراتها قامت تلك اْلمثال بتلك الذات الشريفة كقيام اْلشعة و اظلتها من الشمس بالشمس فارواح
ۤ
اْلنبياء و المرسلين عليهم السٰلم اشعة ارواح محمد و آله صلي ّللا عليه و آله و امثلتُها و مظاهرها و
ۤ
اشع ِة ارواحهم صلي ّللا عليهم
ارواح المؤمنين اشعة ارواح
اْلنبياء و المرسلين فارواح المؤمنين اشعةُ ِ
اجمعين و باقي الكٰلم قد تقدم الكٰلم عليه في شرح الزيارة و لنقبض عنان القلم علي ما اراد ّللا سبحانه
لنا من اثبات ما حصل من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة و شرح وداعها و الحمد هلل رب العالمين جعله
ّللا زاداً ليوم الدين و نفع به طالبي البيان و اليقين من عارفي المؤمنين .
و فرغ من تسويده مؤلفه العبد المسكين احمد بن زينالدين بن ابراهيم بن صقر بن ابراهيم بن داغر
ۤ
اْلحسائي في الليلة التاسعةعشرة من شهر ربيع المولود صلي ّللا عليه و آله سنة ثٰلثين و
المطيرفي
مائتين و الف من الهجرة النبوية علي مهاجرها و آله افضل الصلوة و ازكي السٰلم حامداً مصليا ً
مستغفراً  ،تمت .
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اَحْ ي ۪اني  :ج  4ص 30٥
اْلَ ْخ ٰيار  :ج  ١ص  - ٦4ج  3ص  - 2٩١ج  4ص 2٦٧
ص ُكم  :ج  ١ص 3٧٥
اَخَ َّ
ٰاْل ِخ َرة  :ج  ١ص ١٥٩
آخ ِر ُكم  :ج  3ص ١٥2
ِ
اَ ۪خيك  :ج  3ص 33٥
اِ ْخ ٰبات  :ج  4ص 320
آخ ٌذ بِقَوْ لِكم  :ج  3ص ١22
ِ
ٰ
ۤ
اْلَ ِدْلء  :ج  ١ص 4١٦ ، 200
اَ ْد َم ْنتُم  :ج  2ص 3٧
اَ ِذنَ ّٰللاُ  :ج  2ص 32٧
صفحه 33٨

با ِ ْذنِه  :ج  3ص 3١١
اَرْ ٰكان  :ج  ١ص ٧٦
اَرْ ٰكانا ً  :ج  ١ص 3٩٧
با ِ ٰرا َدتِه  :ج  ١ص 3٥٥
اَ ٰرا َد ّٰللا  :ج  3ص 242
اِرْ ت ٰ
َضا ُكم  :ج  ١ص 3٦0
ضه  :ج  ١ص 3٨٥
اَرْ ِ
اح ُكم  :ج  2ص 30١
اَرْ ٰو َ
احهُم  :ج  4ص 32٧
اَرْ ٰو َ
اْلَرْ ٰواح  :ج  4ص 3٨
اِ ْس ُمه  :ج  2ص 32٨
اَسْمٰ ا ۤ َء ُكم  :ج  4ص ٧3
اْلَسْمٰ ۤاء  :ج  4ص ١2
اُس َْر ۪تي  :ج  3ص ٦
اِ ْستَرْ ٰعا ُكم  :ج  4ص 2٥١
اَ ْشهَ ُد  :ج  ١ص 30٥ ، 2٩2
ت اْلَرْ ض  :ج  3ص 3٥٦
اَ ْش َرقَ ِ
اُصُول  :ج  ١ص ٥١
اَصْ لَه  :ج  4ص ١22
اِصْ طَ ٰفا ُكم  :ج  ١ص 3٥٧
صفحه 33٩
اَ ْع ٰٰلم  :ج  ١ص ١22
اَ ْع ٰٰلما ً  :ج  ١ص 4١0
اَ َع َّز ُكم  :ج  ١ص 3٧3
اَ َع َّز ۪ني  :ج  4ص 3١4
اَ ْعلَ ْنتُم  :ج  2ص ١0٥
اَقَ ْمتُم  :ج  2ص ١١١ ، ٧4
ال  :ج  4ص 3١2
اَ ٰق َ
اَ ْكبَرْ تُم  :ج  2ص 30
اَ ْك َر َم اَ ْنفُ َس ُكم  :ج  4ص ٧٨
فَا ْكتُبْنا  :ج  4ص 2١0
اَ ٰللهُ َّم  :ج  4ص 32٥
اْلُ َمم  :ج  ١ص ٥4
اُ َم ٰن ۤاء  :ج  ١ص ٨٥
آ َمنَ ُكم  :ج  2ص ٦
اَ ِمنَ  :ج  2ص 2٦4
اْلَ ۪مين  :ج  3ص 324
بمٰ ا آ َم ْنتُم بِه  :ج  3ص ٨

اْلَمٰ انَةُ ْال َمحْ فُوظَة  :ج  2ص 222
آ َم ٰنا بِمٰ ا اَ ْنزَ ْلتَ  :ج  4ص 203
اَ ْم ِر ّٰللا  :ج  ١ص 20٧
صفحه 340
ْلَ ْم ِر ّٰللا  :ج  ١ص 23١
با َ ْم ِره  :ج  ١ص 34٧
اَ َمرْ تُم  :ج  2ص ٨٧
اَ ْمرُه  :ج  2ص ١٨٨
اَ ْم ُر ُكم  :ج  4ص ٩١
اَ ْم َر خَ ْلقِه  :ج  4ص 2٥١
اْلَ ْمر  :ج  ١ص 2٦0
اِ ْنتَ َجبَ ُكم  :ج  ١ص 3٧٦
اْلَ ْن ٰ
صار  :ج  ١ص 3٨٨
اَوْ لِ ٰي ۤاء  :ج  ١ص ٥٦
ص ٰي ۤاء  :ج  ١ص ١٨4
اَوْ ِ
اُولِي  :ج  ١ص 2٦0 ، ١32
اْلُ ٰ
ولي  :ج  ١ص ١٦0
اَ َّولِ ُكم  :ج  3ص ١٥2
اَ َّولَه  :ج  4ص ١2١
اُولُوا ْال ِع ْلم  :ج  ١ص 2٩٩
اَ ْهل  :ج  ١ص 2٥٨ ، ١٦
اَ ْه ۪لي  :ج  3ص ٦
اَ ْه ِل ال ُّد ْن ٰيا  :ج  ١ص ١٥٩
اَيَّ َد ُكم  :ج  ١ص 3٧٨
صفحه 34١
اِ ٰيابُ ْالخَ ْلق  :ج  2ص ١٥٨
با ِ ٰيابِ ُكم  :ج  3ص ٥٦
آ ٰي ُ
ات ّٰللا  :ج  2ص ١٦٦
ٰاْليَةُ ال َم ْخ ُزونَة  :ج  2ص 2١٨
اَ ٰيا ِمه  :ج  3ص ١٨3
اَ ٰيا ِم ُكم  :ج  3ص 23٥
اْليمٰ ان  :ج  ١ص ٧٨
ِ
ب
ْال ٰباب  :ج  2ص 22٨
بَخَ َع  :ج  3ص 3٥0
بَ َذ ْلتُم  :ج  2ص ٦٥

بَ َر ٰكاتُه  :ج  ١ص  - ١٦4 ، ١١١ج  4ص 2٩4
بَ َر َك ِة ّٰللا  :ج  ١ص ١٧١
ببُرْ ٰهانِه  :ج  ١ص 3٧٥
بُرْ ٰهانُه  :ج  2ص ١٨٧
بَ ِريَّتِه  :ج  ١ص 3٨٧
بَ ِر ْئ ُ
ت  :ج  3ص ١٨٩
ض ٰها ِم ْن بَعْض  :ج  2ص 3١0
بَ ْع ُ
ٰ
بَقِي َّ ِة ّللا  :ج  ١ص 2٦2
بِ ُكم  :ج  3ص 3٦٧
صفحه 342
البِ ٰٰلد  :ج  ١ص ٧٦
بَ ٰٰل ۤئِ ُكم  :ج  4ص ١32
فبَلَ َغ ّٰللا  :ج  2ص 34٧
بَيْت  :ج  ١ص ١٧
بُيُوت  :ج 324 2
بَي َّ ْنتُم  :ج  2ص ١0٨
ت
ٰ
ۤ
التا ۪مين  :ج  ١ص 20٩
ٰ
التابِ ۪عين  :ج  3ص 2١٧
تَبَع  :ج  3ص ١٧٦
تَحْ ُك ُمون  :ج  2ص 24٦
تَ ْد ُعون  :ج  2ص 23٦
تَ ُدلُّون  :ج  2ص 24١
اج َمة  :ج  ١ص 3٩4
ت َٰر ِ
تُرْ ِش ُدون  :ج  2ص 24٦
تُرْ فَع  :ج  2ص 32٧
ت َْز ِكيَةً لَنا  :ج  2ص 33٧
ْلتُ ِز ْغ قُلُوبَنا  :ج  4ص 2١٥
تُ َسلِّ ُمون  :ج  2ص 242
بتَصْ ۪ديقِ ٰنا اِ ٰيا ُكم  :ج  2ص 344
صفحه 343
ت ْ
َط ۪هيراً  :ج  2ص 24
تَ ْع َملُون  :ج  2ص 243
التُّ ٰقي  :ج  ١ص ١22
التَّ ْقوٰ ي  :ج  4ص ٩2
تَقِرُّ  :ج  3ص 23٩

ور ُكم  :ج  2ص 3٥٩
تَمٰ ا َم نُ ِ
تَ َمسَّك  :ج  2ص 2٦2
تَ َّمت  :ج  4ص ١4٨
تَوْ ۪حي ِد ّٰللا  :ج  ١ص 2١٨
لتَوْ ۪حي ِده  :ج  ١ص 3٩٧
ت ََولَّي ُ
ْت  :ج  3ص ١٨٧
ت ََو َّجهَ بِ ُكم  :ج  3ص 2٥3
تُ ْؤ ِمنُون  :ج  2ص 24١
ث
فثَبَّت َ۪ني  :ج  3ص 202
ثَ ٰنا ۤئَ ُكم  :ج  3ص 2٦٧
ثَ ٰنا ۤئِ ُكم  :ج  4ص ١2٦
ج
ٰجاهَ ْدتُم  :ج  2ص ٩٨
ْال ٰجاهُ ال َع ۪ظيم  :ج  4ص ١٨3
صفحه 344
ٰ
اح ۪دينَ لِ َحقِّ ُكم  :ج  3ص ١٩4
الج ِ
ْال ِجبْت  :ج  3ص ١٩١
َج َح َد  :ج  3ص 3٧١
َج َح َد ُكم  :ج  2ص 2٧٧ ، 2٥٧
ْال َج ۪حيم  :ج  2ص 2٩2
َج َعلَ ُكم  :ج  2ص 3١3
َج ٰٰللَه  :ج  2ص 2٨
َج ٰٰللَةَ اَ ْم ِر ُكم  :ج  2ص 3٥٦
َج ْنبِه  :ج  2ص ٧2
ح
ُ
اربَكم  :ج  2ص 2٨٨
ٰح َ
ْال ِح ٰجي  :ج  ١ص ١33
ج ّٰللا  :ج  ١ص ١٥٦
ح َ
ُج ِ
ٰ
ْ
ُج ُج ال َجبار  :ج  3ص 2٩٦
ح َ
ُح َّجتِه  :ج  ١ص 2٨١
ُح ُدودَه  :ج  2ص ١١١
اربَ ُكم  :ج  3ص 2١
َحرْ بٌ لِ َم ْن ٰح َ
ِح ْزبِه  :ج  ١ص 2٧3
َح ْز ٌم  :ج  4ص ١١٩
ِح ٰسابُهُم  :ج  2ص ١٥٨
صفحه 34٥

َح ْسبُنَا ّٰللا  :ج  4ص 2٨٦
َحفَظَة  :ج  ١ص ١٧٥
ْال َحق  :ج  2ص ١3١
ْال َح ۪كيم  :ج  ١ص 304
ِح ْك َم ِة ّٰللا  :ج  ١ص ١٧2
لِ ِح ْك َمتِه  :ج  ١ص 3٩2
ْ
بال ِح ْك َمة  :ج  2ص ٦0
الح ْلم  :ج  ١ص 4٩
ِ
ْ  :ج  4ص 320
َح ٰٰل ٍل طَيِّ ٍ
َح َملَة  :ج  ١ص ١٨0
ْالحُمٰ اة  :ج  ١ص 2٥٨
َح ۪ميد  :ج  4ص 2٩4
ض ُكم  :ج  4ص 30١
َحوْ َ
۪ ُح ُ
ييت  :ج  3ص 204
خ
اب  :ج  2ص 2٥٦
ٰخ َ
ٰخالَفَ ُكم  :ج  2ص 2٧١
صتَ ُك ْم لَ َديْه  :ج  2ص 3٦٥
ٰخا َّ
ُخ ٰزان  :ج  ١ص 4٥
خَ طَ ِر ُكم  :ج  2ص 3٥٨
خَ طَ َر ُكم  :ج  4ص ٨3
صفحه 34٦
خَ ْلقِه  :ج  ١ص 30١
خَ لَقَ ُك ُم ّٰللا  :ج  2ص 3١3
ُخلَ ٰف ۤاء  :ج  ١ص 3٨4
ِخيَ َرة  :ج  ١ص ١04
ِخيَ َرتِه  :ج  ١ص 2٦٨
ار َم ٰو ۪الي ُكم  :ج  3ص 2١4
ِخ ٰي ِ
ْالخَ يْر  :ج  4ص ١2١ ، ٩٧
د
ْ
ٰ
َ
ار الفن ۤاء  :ج  2ص 20٦
ٰد ِ
ال ُّد ٰجي  :ج  ١ص ١2١
ال َّد َر ٰج ُ
ات الر َّ۪في َعة  :ج  4ص ١٧0
د َٰعا ۤئِم  :ج  ١ص ٦4
ال َّد ْع َوة ْال ُح ْس ٰني  :ج  ١ص ١٥2
ال ُّد ٰعاة  :ج  ١ص 2٥0 ، ١٩٦
َد ْع َوتَه  :ج  2ص ١0٥

ال َّدنَس  :ج  2ص ١١
لدَوْ لَتِ ُكم  :ج  3ص ١2١
ين ْال َحق  :ج  ١ص 3١2
۪د ِ
الدين  :ج  ١ص 3١2
۪
صفحه 34٧
۪دينِكم  :ج  3ص 20٨
ذ
ٰ
الذادَة  :ج  ١ص 2٥٦
ُذرِّ يَّة  :ج  ١ص ١٩١
ال ِّذ ْكر  :ج  ١ص 2٥٨
ِذ ْك َره  :ج  2ص 3٧
ِذ ْك ُر ُكم  :ج  4ص 3
ِذ ْك ِر ِهم  :ج  4ص 322
الذل  :ج  4ص ١3٩
ب ِذ َّمتِكم  :ج  3ص 40
ُذنُوبا ً  :ج  4ص 23٥
َذ ِوي  :ج  ١ص ١2٧
ر
ٰ
اش ُدون  :ج  ١ص 3١٦
الر ِ
ٰ
فالرا ِغْ  :ج  2ص ١23
َرب  :ج  ١ص ١0٨
َر ۪ ْأيي  :ج  3ص ١٧٥
َر ْأيُ ُكم  :ج  4ص ١١٧
الرِّ جْ س  :ج  2ص 22
برجْ َعتِ ُكم  :ج  3ص ٥٦
َ
صفحه 34٨
الرَّحْ َمة  :ج  ١ص 3٦
َرحْ َمةُ ّٰللا  :ج  ١ص ١٦4 ، ١١0
الرَّحْ َمةُ ْال َموْ صُولَة  :ج  2ص 2١2
َر َّد َعلَ ْي ُكم  :ج  2ص 2٩١
اس ٍع  :ج  4ص 320
ق ٰو ِ
ِر ْز ٍ
الرِّ ٰسالَة  :ج  ١ص 20
ُر ْش ٌد  :ج  4ص ٩١
ضيَ ُكم  :ج  ١ص 3٨4
َر ِ
الرِّ ٰ
ضا  :ج  2ص ١١٨
الرِّ ضْ ٰوان  :ج  3ص 3٦٧

ِر ٰ
ضا ُكم  :ج  4ص 23٩
برُو ِحه  :ج  ١ص 3٧٨
الرُّ و ُح ْاْلَ ۪مين  :ج  3ص 322
ز
ٰزا ِهق  :ج  2ص ١2٨
ٰزا ۤئِ ٌر لَ ُكم  :ج  3ص ١23
ال َّز ٰكوة  :ج  2ص ٨١
ال َّزلَل  :ج  2ص 3
ُز ْم َرة  :ج  4ص 2٧٦
س
ٰسا َسة  :ج  ١ص ٦٨
صفحه 34٩
ٰ
السادَة  :ج  ١ص 2٥4
ٰسالِما ً  :ج  4ص 3١٦
ٰسابِق  :ج  2ص 3٥0 ، 2٩٩
َس ۪بيلِه  :ج  2ص 24٦ ، ٦3
الس َّ۪بي ُل ْاْلَ ْعظَم  :ج  2ص 20١
َس ۪بيلَ ُكم  :ج  3ص 220
ُسب ْٰحانَ َربِّنا  :ج  4ص 22٩
َس ۪جيَّتُ ُكم  :ج  4ص ١03
ِسرِّ ّٰللا  :ج  ١ص ١٧٥
لسرِّ ه  :ج  ١ص 3٦4
ِ
ُ
بسرِّ كم  :ج  3ص ١43
ِ
ِسرِّ ه  :ج  4ص 24٥
َس ِع َد  :ج  2ص 24٩
الس َّٰٰلم  :ج  ١ص ١3
الس َّٰٰل ُم َعلَ ْي ُكم  :ج  4ص 2٩١
س ُٰٰللَة  :ج  ١ص ٨٨
َسلِ َم  :ج  2ص 2٦٧
ِس ْل ٌم لِ َم ْن ٰسالَ َم ُكم  :ج  3ص 20
ُسنَّتَه  :ج  2ص ١١٥
َسنَ ْنتُم  :ج  2ص ١١٦
صفحه 3٥0
ْل َسئِ ٍم  :ج  4ص 2٩2
ش
ُ
ٰشا ِه ِدكم  :ج  3ص ١٥0

ٰ
الشا ِه ۪دين  :ج  4ص 20٧
َشأْنَه  :ج  2ص 30
َشأنُ ُكم  :ج  4ص ١0٦
ال َّش ُ
أن ْال َك ۪بير  :ج  4ص ١٩0
ٰ
الش ۪اكينَ ۪في ُكم  :ج  3ص ١٩٥
َش ٰرا ۤئِع  :ج  2ص ١١3
َش َرفَ َم َحلِّ ُكم  :ج  2ص 3٦4
َش ۪ريف  :ج  3ص 34٦
ل َش َرفِ ُكم  :ج  3ص 34٧
َش َّرفَ ۪ني  :ج  4ص 3١4
ُشفَ ٰع ۤاء  :ج  2ص 20٩
ُشفَ ٰع ۪ۤائي  :ج  4ص 2٦0
َش ٰفا َعتَ ُكم  :ج  3ص 2١2
ال َّش ٰفا َعةُ ال َم ْقبُولَة  :ج  4ص ١٩0
َش َك َر  :ج  4ص 30٦
َش ِه َد ّٰللا  :ج  ١ص 2٩٥
ُشهَ ٰد ۤاء  :ج  ١ص  - 404ج  2ص 204
صفحه 3٥١
اطين  :ج  3ص ١٩2
ال َّش ٰي ۪
ص
ٰ
الصا ِدقُون  :ج  ١ص 340
صبَرْ تُم  :ج  2ص ٧2
َ
ُ
َ
َّ
صدقكم  :ج  2ص 2٦٧
َ
ٰ
ُ
ْ
ق َمقا ِع ِدكم  :ج  2ص 3٦3
صد َ
ِ
ْ
الصِّ دق  :ج  4ص ١0٦
صرْ تُم  :ج  2ص ١١٧
ِ
ُ
ْ
ْ
ٰ
َ
الصِّ راط اْلق َوم  :ج  2ص 203
اطه  :ج  ١ص 4١٦ ، 2٨3
ص ٰر ِ
ِ
ْ
صف َوة  :ج  ١ص ٩٧
َ
ٰ
الصَّلوة  :ج  2ص  - ٧٥ج  4ص 323
صلَّي  :ج  4ص 2٧٨
َ
َ
صل ٰواتِنا  :ج  2ص 332
َ
ض
الضُّ َّر  :ج  3ص 3١2
ض َّل  :ج  2ص 2٥٩
َ
ٰ
ٰ
ُ
بضٰللَ ِة َم ْن خالَفَكم  :ج  3ص ١١
َ
ط
ْ
َ
طَأطَأ  :ج  3ص 34٦

صفحه 3٥2
ٰطابَ ْ
ت  :ج  2ص 30٨
ٰطا ِمع  :ج  2ص 3٥0
ٰ
الطا ُغوت  :ج  3ص ١٩١
ٰطا َعتَ ُك ْم ٰ
بطا َعتِه  :ج  4ص 2٥٥
ارةً ِْلَ ْنفُ ِسنا  :ج  2ص 33٦
طَ ٰه َ
طَهُ َر ْ
ت  :ج  2ص 30٨
طَه ََّر ُكم  :ج  2ص 24 ، ١0
۪طيبا ً لِخَ ْلقِنا  :ج  2ص 33٦
۪طينَتَ ُكم  :ج  2ص 302
ظ
ٰ
الظالِ ۪مينَ لَ ُكم  :ج  3ص ١٩4
ع
ٰع ٰادا ُكم  :ج  2ص ١٩٥
ٰعادَي ّٰللا  :ج  2ص ١٩٥
ٰعا َدتُ ُكم  :ج  4ص ١0١
ْال ٰعالَ ۪مين  :ج  ١ص  - ١0٩ج  3ص 33٧
ار ٌ
ف بِ َحقِّ ُكم  :ج  3ص 2٩
ٰع ِ
ٰعائِ ٌذ بِ ُكم  :ج  3ص ١2٥
ٰعا ِم ٌل بِا َ ْم ِر ُكم  :ج  3ص ١22
ٰعافِيَتِ ُكم  :ج  3ص 233
صفحه 3٥3
ٰعاقِبَتِ ُكم  :ج  3ص 232
ٰ
العا ِملُون  :ج  ١ص 3٥٥
ْال ِع ٰباد  :ج  ١ص ٦٨
ِع ٰبا ِده  :ج  ١ص 23٦
َع ْب ُده  :ج  ١ص 30٨
ِع ْت َرة  :ج  ١ص ١00
ع َْث َر ۪تي  :ج  4ص 3١2
ب َعرْ ِشه  :ج  2ص 3١3
ْال َع ۪زيز  :ج  ١ص 303
َع َّز و َج َّل  :ج  4ص ١٨2
ع َٰزا ۤئِ ُمه  :ج  2ص ١٧٥
َص َم ُكم  :ج  2ص 2
ع َ
فَ َعظَّ ْمتُم  :ج  2ص 2٦
ِعظَ َم َخطَ ِر ُكم  :ج  2ص 3٥٨

َع ْقد  :ج  2ص ٥١
ع َٰٰلنِيَتِ ُكم  :ج  3ص ١٥0
ْال ِع ْلم  :ج  ١ص 4٧
ب ِع ْل ِمه  :ج  ١ص 3٥٨
َع ْيبَة ِع ْل ِمه  :ج  ١ص 2٧٥
ِع ْندَه  :ج  2ص 342
صفحه 3٥4
ِع ْن َد ّٰللا  :ج  4ص ١٨١
َع ْه َد ُكم  :ج  4ص ٨٦
غ
ۤ
ٰغائِبِكم  :ج  3ص ١٥0
ٰ
اص ۪بينَ ِْلرْ ثِ ُكم  :ج  3ص ١٩٥
الغ ِ
َضُْ الرَّحْ مٰ ن  :ج  3ص 3٧0
غ َ
ت ْال ُكرُوب  :ج  4ص ١40
َغ َم ٰرا ِ
غ َ۪نيا ً  :ج  4ص 3١٧
ل َغ ْيبِه  :ج  ١ص 3٦2
ْال َغيْث  :ج  3ص 30٧
ف
ٰفا ۤئِزاً  :ج  4ص 3١٨
ْال ٰفا ۤئِ ُزون  :ج  ١ص  - 3٥٧ج  3ص 3٦2
ٰفا ۤئِق  :ج  2ص 3٥0
ٰفازَ  :ج  2ص  - 2٦2ج  3ص 3٦2
ْالفِتَن  :ج  2ص ٦
فَت ََح ّٰللا  :ج  3ص 2٩٨
ضه  :ج  2ص ١0٩
فَ ٰرا ۤئِ َ
ٰ
َّج عَنا  :ج  4ص ١40
فَر َ
فَرْ عَه  :ج  4ص ١22
صفحه 3٥٥
ْالفُرْ قَة  :ج  4ص ١٥4
الخ ٰطاب  :ج  2ص ١٦3
فَصْ ُل ِ
بفَضْ لِ ُكم  :ج  2ص 343
لفَضْ لِ ُكم  :ج  3ص 3٥2
فِ ْعلُ ُكم  :ج  4ص ٩٦
۪فيمٰ ا َم ٰ
ضي  :ج  2ص 2٩٨
ق
ٰقادَة  :ج  ١ص ٥3

ٰ
القادَة  :ج  ١ص 2٥2
ال  :ج  4ص 2٩2
ْل ٰق ٍ
ْالقُبُور  :ج  4ص ٦٧
بقُ ْد َرتِه  :ج  ١ص 3٧3
ب َم ْن ِزلَتِ ُكم  :ج  2ص 3٦٦
قُرْ َ
صدَه  :ج  3ص 2٥3
قَ َ
قَ ْل ۪بي  :ج  3ص ١٧0
قَوْ لُ ُكم ُح ْك ٌم و َح ْتم  :ج  4ص ١١١
بقَوْ لِه  :ج  2ص 24٦
القَ ٰوا ُمون  :ج  ١ص 34٦
ك
ٰكافِر  :ج  2ص 2٧٧
صفحه 3٥٦
ٰكافِ ٌر بِ َع ُد ِّو ُكم  :ج  3ص ٨
ِكبَ َر َشأْنِ ُكم  :ج  2ص 3٥٨
ب ّٰللا  :ج  ١ص ١٨2
ِك ٰتا ِ
َك َر َمه  :ج  2ص 34
ْال َك َرم  :ج  ١ص ٥١
َكع ْ۪بي  :ج  4ص 3١3
ارةً لِ ُذنُوبِنا  :ج  2ص 33٨
َك ٰف َ
ْال َكلِ َمة  :ج  4ص ١4٨
َك ٰٰل ُم ُكم  :ج  4ص ٨٨
ف ُك ٰنا  :ج  2ص 342
ُك ْنتُ ْم اَ َّولَه  :ج  4ص ١2١
ُك ْنهَ ُكم  :ج  3ص 2٧٧
َكهْف  :ج  ١ص ١3٥
ص ُ
ف  :ج  4ص ١2٦
َك ْيفَ اَ ِ
ل
ۤ
ٌ
ُ
ُ
ُوركم  :ج  3ص ١2٥
ْٰلئِذ بِقب ِ
ٰ
ْٰل اِ ٰلهَ اِ َّْل ّللا  :ج  ١ص 303 ، 2٩3
ْٰل ِحق  :ج  2ص 3٥0
ٰ
الٰل ِزم  :ج  2ص ١24
لَ َجأ َ  :ج  2ص 2٦4
صفحه 3٥٧
لَ ُد ْنكَ  :ج  4ص 22٥
م

َمأْو ٰيه  :ج  4ص ١23
مٰ ۪الي  :ج  3ص ٦
ارق  :ج  2ص ١23
مٰ ِ
ْٰل مٰ ال  :ج  4ص 2٩2
فمٰ ا اَحْ ٰلي اَسْمٰ ا ۤ َء ُكم  :ج  4ص ٧١
ت اَ َحداً  :ج  3ص 33٧
مٰ ا لَ ْمي ُْؤ ِ
ۤ
ُم ْب ِغضٌ ِْلَ ْع ٰدائِ ُكم  :ج  3ص ١٥
ُمب ِْط ٌل لِمٰ ا اَ ْبطَ ْلتُم  :ج  3ص 24
ُمتَقَرِّبٌ  :ج  3ص ١33
ْال ُمتَّقُون  :ج  ١ص 33٩
ْال َمثَ ِل ْاْلَ ْع ٰلي  :ج  ١ص ١44
َم َّج ْدتُم  :ج  2ص 34
َم ۪جيد  :ج  4ص 2٩4
َم ٰقا ِع ِد ُكم  :ج  2ص 3٦3
ُم َحقِّ ٌ
ق لِمٰ ا َحقَّ ْقتُم  :ج  3ص 23
ُمحْ تَ ِم ٌل لِ ِع ْل ِم ُكم  :ج  3ص 3٥
َم ٰح ۤال  :ج  ١ص ١٦٧
ُمحْ ت َِجْ  :ج  3ص 40
صفحه 3٥٨
َم َحبَّة  :ج  ١ص 2١0
ُمحْ ِد ۪قين  :ج  2ص 322
َم َحبَّتِ ُكم  :ج  3ص 20٦
ُم ْختَلَف  :ج  ١ص 30
صين  :ج  ١ص 2١٨
ْال ُم ْخلِ ۪
ْال َم ْدح  :ج  3ص 2٨٦
ُمرْ تَقِْ  :ج  3ص ١2١
ْال ُمرْ ت ٰ
َضي  :ج  ١ص 30٩
ْص ٌر لِ َشأْنِ ُكم  :ج  3ص ١١
ُم ْستَب ِ
َم ٰسا ِكن  :ج  ١ص ١٧0
ُم َسلِّم  :ج  3ص ١٦٨
ُم َسلِّ ۪مين  :ج  2ص 343
ُم ْستَوْ دَعا ً  :ج  ١ص 3٩2
ُم ْست َ۪جي ٌر بِ ُكم  :ج  3ص ١23
ُم ْستَ ْشفِع  :ج  3ص ١32
ْال ُم ْستَقِ ۪رين  :ج  ١ص 20٧
ُم ْش ِرك  :ج  2ص 2٨٨
َم ٰ
ص ۪ابيح  :ج  ١ص ١20

صدِّق  :ج  3ص ٥٦
ُم َ
ْال ُمصْ طَفَوْ ن  :ج  ١ص 343
صفحه 3٥٩
ُم ۪طي ٌع لَ ُكم  :ج  3ص 2٧
ْال ُم ۪طيعُون  :ج  ١ص 34٥
ْال ُم ْ
ظ ِه ۪رين  :ج  ١ص 22٧
ُم ٰعا ٍد لَهُم  :ج  3ص ١٧
َم ٰعا ِدن  :ج  ١ص ١٧2
ُم ْعت َِر ٌ
ف بِ ُكم  :ج  3ص ٥3
ف َم َع ُك ْم َم َع ُكم  :ج  3ص ١٨٦
َم ٰعالِم  :ج  4ص ١42
ُم ٰعاف ًي  :ج  4ص 3١٦
َم ْع ِدن  :ج  ١ص 3٦
َم ْع ِدنَه  :ج  4ص ١22
صو ُمون  :ج  ١ص 3١٦
ْال َم ْع ُ
ْال َم ْعرُوف  :ج  2ص ٨٧
ْرفَة ّٰللا  :ج  ١ص ١٦٨
َمع ِ
ُوفين  :ج  2ص 343
َم ْعر ۪
ُمفَ ِّوض  :ج  3ص ١٥3
ُم ْفلِحا ً  :ج  4ص 3١٥
ُمقِر بِفَضْ لِ ُكم  :ج  3ص 3١
ُمقَ ِّد ُم ُكم  :ج  3ص ١3٥
ْال َم ٰقا ُم ْال َمحْ ُمود  :ج  4ص ١٧٧
صفحه 3٦0
ْال َم ٰقا ُم ْال َم ْعلُوم  :ج  4ص ١٧٩
ْال ُمقَ َّربُون  :ج  ١ص 33٧
ْال ُمقَصِّ ر  :ج  2ص ١2٨
ْال ُم ْك َر ۪مين  :ج  ١ص  - 24٦ج  2ص 34٩
ْال ُم َك َّر ُمون  :ج  ١ص 32١
َم َّكن َ۪ني  :ج  4ص 304
َم ٰٰل ۤئِ َكتُه  :ج  ١ص 2٩٨
َملَّ َك ۪ني  :ج  4ص 30٦
ُم ْنت َِظ ٌر ِْلَ ْم ِر ُكم  :ج  3ص ١2١
َم ٰناراً  :ج  ١ص 4١2
ُم ْنتَ ٰهاه  :ج  4ص ١24
ُم ْنتَ ٰهي  :ج  ١ص 4٩

َم ْن َج َح َد  :ج  3ص 3٧١
ُم ْن ِجحا ً  :ج  4ص 3١٥
ْال ُم ْنت ََجْ  :ج  ١ص 30٩
ْال ُم ْن َكر  :ج  2ص ٩4
َم َّن َعلَيْنا  :ج  2ص 323
َم ْن ِزلَتِ ُكم  :ج  2ص 3٦4
ب ُم ٰو ٰاْلتِ ُكم  :ج  4ص ١42
ُم ْؤ ِم ٌن بِ ُكم  :ج  3ص ٧
صفحه 3٦١
ال لَ ُكم  :ج  3ص ١4
ُم ٰو ٍ
ُم ٰو ٰاْلتِ ُكم  :ج  3ص 204
َم ٰوالِي  :ج  3ص 2٦0
ْال َم َو َّدة  :ج  4ص ١٦٦
ِّع  :ج  4ص 2٩2
ُم َود ٍ
ضع  :ج  ١ص 20
َموْ ِ
ْال َموْ ِعظَة  :ج  2ص ٦١
َم ْهبِط  :ج  ١ص 33
ْال َمه ْ۪ديُّون  :ج  ١ص 3١٦
ير ُ
۪م ٰ
اث النُّبُ َّوة  :ج  2ص ١٥3
۪م ٰيثاقَه  :ج  2ص 40
ن
ُّ
النبُ َّوة  :ج  ١ص ١٩
يين  :ج  ١ص ٩2
النَّ ۪ب ۪
مٰ ا نَزَ لَ ْ
ت بِه  :ج  3ص 3١3
نَشَرْ تُم  :ج  2ص ١١2
َصحْ تُم  :ج  2ص ٥٨
ن َ
نُصْ َر ۪تي  :ج  3ص ١٧٧
النِّ َعم  :ج  ١ص ٥٦
نِ ْع َم ْال َو ۪كيل  :ج  4ص 2٨٧
صفحه 3٦2
النِّ ْع َمة  :ج  4ص ١٥0
النُّفُوس  :ج  4ص 40
وره  :ج  ١ص 3٧٦
بنُ ِ
نُو ُر ْاْلَ ْخ ٰيار  :ج  3ص 2٩2
ور ُكم  :ج  2ص 302
نُ َ
ُ
وركم  :ج  3ص 3٥٦
بنُ ِ

نُو ٌر  :ج  4ص ٨٨
وره  :ج  ١ص  - 2٨٨ج  2ص ١٨0
نُ ِ
النُّ ٰهي  :ج  ١ص ١2٧
نَ ْهيِه  :ج  ١ص 233
نَهَ ْيتُم  :ج  2ص ٩2
و
ٰ
ٰواْل ُكم  :ج  2ص ١٩٥
ٰوالَي ّٰللا  :ج  2ص ١٩٥
ْال َوحْ ي  :ج  ١ص 33
لوحْ يِه  :ج  ١ص 3٩4
َ
َو َّحدَه  :ج  3ص 24٩
َو َرثَة  :ج  ١ص ١40
ْال َو ٰري  :ج  ١ص ١3٥
َو ْعد  :ج  4ص 230
صفحه 3٦3
َوفَّقَ ۪ني  :ج  3ص 2١0
َو َّك ْدتُم  :ج  2ص 3٩
بو ْٰليَتِ ُكم  :ج  3ص 3٦2
ِ
ي ّٰللا  :ج  4ص 233
َولِ َّ
يجة  :ج  3ص ١٩٥
َو ۪ل َ
ه
ْ
َ
هَبَطت بِه  :ج  3ص 3١4
هَْْ لَنا  :ج  4ص 224
هُ ٰداةُ ْاْلَب ْٰرار  :ج  3ص 2٩٥
به ُٰدا ُكم  :ج  3ص 220
ْاله ُٰداة  :ج  ١ص 2٥3
ْاله ُٰدي  :ج  ١ص ١١٦
ْ
باله ُٰدي  :ج  ١ص 30٩
به ُٰداهُ  :ج  ١ص 3٧3
ي  :ج  2ص 2٦٩
هُ ِد َ
ْالهَم  :ج  3ص 3١١
ي
ْ
َ
ْليَأ ۪تي َعليْها  :ج  4ص 23٧
ْليَب ْٰقي  :ج  2ص 3٥4
يُحْ يِي  :ج  3ص ١٨١
صفحه 3٦4

يُحْ َش ُر  :ج  3ص 223
يَ ْختِ ُم  :ج  3ص 300
ي ُْذ َكر  :ج  2ص 32٨
يَ ُر َّد ُكم  :ج  3ص ١٨3
ْليَ ْسبِقُه  :ج  2ص 3٥0
يَ ْسلُ ُ
ك  :ج  3ص 220
يُ َشر ُ
َّف  :ج  3ص 232
ْليَ ْ
ط َم ُع  :ج  2ص 3٥0
ْليَفُوقُه  :ج  2ص 3٥0
يَ ْقتَصُّ  :ج  3ص 2١٧
يَ ِكرُّ  :ج  3ص 230
يَ ْك ِش ُ
ف  :ج  3ص 3١2
ْليَ ْل َحقُه  :ج  2ص 3٥0
يُ ْم ِس ُ
ك  :ج  3ص 3١0
يُ َم َّك ُن  :ج  3ص 23٥
يُ َم ِّكنَ ُك ْم  :ج  3ص ١٨٥
يُ َملَّ ُ
ك  :ج  3ص 230
يُنَفِّسُ  :ج  3ص 3١١
يَ ْهت َ۪دي  :ج  3ص 220
*****
صفحه 3٦٥
بسم ّللا تعالي
فهرس بعض تحقيقات الشارح اعلي ّللا مقامه في ضمن هذا الشرح
فيما يتعلق بهذا الشرح
في بيان علة تأليف هذا الشرح  :ج  4ص 20٩
في بيان علة تكرير العبارات في هذا الشرح و ساير تأليفات المصنف  :ج  4ص 2١0
في ان هذا الشرح مملو من ذكر باطن الباطن و باطن التأويل علي سبيل الكناية  :ج  3ص 2٥٨
فيما يتعلق بالتوحيد
في معني ْل اله اْل ّللا  :ج  ١ص 303 ، 2٩2
في توحيد الذات و الصفات و اْلفعال و العبادة  :ج  ١ص  - 223ج  4ص ٩2
في بيان التوحيد في المقامات اْلربعة  :ج  ١ص  3٩٧الي 400
في ان معرفة النفس هي معرفة ّللا  :ج  ١ص ١٦٩
في معني الصفات الثبوتية و السلبية  :ج  3ص ٨
في علم ّللا تعالي و قدرته  :ج  ١ص  - 4٧ج  2ص  - 3٦١ ، 3٦0ج  3ص 2٧٩ ، 2٧٨
في التفويض  :ج  4ص ٦٥
في ان الصلوة علي محمد و آلمحمد عليهم السٰلم في الصلوة ْلينافي اْلقبال علي ّللا  :ج  3ص 33٥
في معني تقديمنا اْلئمة عليهم السٰلم اَمام عباداتنا و اْللتجاء الي قبورهم و معني جهة التوجه  :ج 3

ص  ١3٥ ، ١2٧ ، ١23الي ١3٨
ذكر ما اجاب به بعض اْلولياء في ارادة ّللا  :ج  ١ص 2١
صفحه 3٦٦
في ذكر بعض فضائل محمد و آلمحمد عليهم السٰلم
في معني الحقيقة المحمدية  :ج  3ص 33١ ، 2٩٨
في ذكر اقسام الوحي  :ج  ١ص 3٩4
في بيان العلل اْلربعة  :ج  ١ص  - ٧٦ ، 3٩ج  3ص  - 2٩٨ ، 2٩٦ ، ٦٥ج  4ص ٧٨ ، 4٧
في بيان المقامات اْلربعة البيان و المعاني و اْلبواب و اْلمامة  :ج  ١ص  20الي  ١2١ ، 2٧ج 3
ص  - ١44 ، 3٨ ، 2٩ج  4ص 2٦٩
في علم اْلئمة عليهم السٰلم  :ج  ١ص  23٧ ، 4٧الي  - 3٦2 ، 3٦١ ، 24٥ج  3ص ١١٧
في معني التفويض اليهم عليهم السٰلم  :ج  3ص  ١٥3الي  - ١٦٨ج  4ص ١٩3
في انهم عليهم السٰلم ليسوا عين المشية  :ج  ١ص 4٧
في معني كونهم في قبورهم  :ج  3ص ١2٩
في معني شفاعتهم عليهم السٰلم  :ج  4ص ١٩2 ، ١٩١
في معني الغلو و التقصير في حقهم و ذكر اقوال بعض العلماء  :ج  4ص ٥٩
في ذكر بعض العقايد الحقة
في بيان انواع اْليمان  :ج  2ص  ١24الي ١2٨
في بيان اركان اْليمان  :ج  ١ص ٧٨
في ذكر خطأ من قال بعدم اْلحتياج الي اْلئمة عليهم السٰلم في المعارف و اْلعتقادات  :ج  3ص
2٥0
في عدم تحقق الوْلية اْل بالبراءة  :ج  3ص ١٩١
في ذكر المراد من الوْلية الحقيقية  :ج  2ص 2٥٩ ، ١٨٩ ، ١٨٨
في ذكر بٰلء يونس و ايوب لترددهما في الوْلية  :ج  3ص ١٦٩
صفحه 3٦٧
في انه ْل بد لكل زمان من امام ناطق و صامت  :ج  3ص ١٥١
في المعراج الجسماني  :ج  3ص 3١3 ، ١2٩
في معني الذر  :ج  2ص 4٩
في معاني الميثاق  :ج  2ص 3٩
في الرجعة و الظهور  :ج  3ص  ٥4الي ١20 ، ٨٧
في المعاد الجسماني و معني الجسم و الجسد  :ج  4ص  24الي 3٧
في معني الرضوان  :ج  3ص 3٦٩
في اسماء دركات النار و ابوابها  :ج  2ص 2٩2
في معاني الحق  :ج  2ص  ١30الي ١٥2
في معني الكفر  :ج  2ص  2٧٧الي 2٨٦
في معني الجحود  :ج  3ص 3٧2
في معني الغلو و التقصير  :ج  4ص ٥٩

في ذكر اقسام الغلو  :ج  ١ص 24٦ ، 23٦
في وجه كفر اصحاب التناسخ  :ج  4ص ٦4
في الرد علي بعض اقوال الصوفية  :ج  ١ص  - 2١٩ ، ٧0ج  2ص  ١00الي  - ١4٥ ، ١02ج 3
ص  - 2٨٧ ، 2١٩ ، 2١٨ ، ١3٧ ، ١3٥ج  4ص 2٧٥ ، ١٦3 ، ١2٧
في رياضات اهل الحق  :ج  2ص ١03
في شرح معاني بعض اْليات و كلماتها
تفسير البسملة  :ج  3ص 2٧٥
في معني الرحمن الرحيم  :ج  ١ص 3٧
صفحه 3٦٨
شرح ْل اله اْل هو العزيز الحكيم  :ج  ١ص 302
شرح قوله تعالي  :كما شهد ّللا لنفسه  :ج  ١ص 2٩٥
شرح قوله تعالي ْ :ليحيطون بشئ من علمه اْل بما شاء  :ج  4ص 24٦
شرح قوله تعالي  :و يحق الحق بكلماته  :ج  4ص ٨٩
شرح قوله تعالي  :و هْ لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب  :ج  4ص 224
شرح قوله تعالي  :سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعوْل  :ج  4ص 22٩
شرح قوله تعالي  :ربنا ْلتزغ قلوبنا  :ج  4ص 202
شرح قوله تعالي  :فباي آْلء ربكما تكذبان  :ج  4ص ١٥3
شرح قوله تعالي  :ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن  :ج 2
ص  ٦0الي  23٦ ، ٦3الي 23٩
في معني اللوح المحفوظ  :ج  ١ص 3٥2
في معني ايام ّللا  :ج  3ص ١٨3
في معني مقام او ادني  :ج  4ص ١٧١
في معني النزول و الهبوط و الفرق بينهما  :ج  ١ص 3٥2
في معني الخسران  :ج  2ص 2٥٧
في معني الفحشاء و المنكر و البغي  :ج  2ص ٩٥ ، ٦٧ ، ٦٥
في معاني الرجس  :ج  2ص 22
في شرح بعض اْلحاديث و معاني كلماتها
شرح الحديث القدسي  :ماوسعني ارضي و ْل سمائي و وسعني قلْ عبدي المؤمن  :ج  ١ص 4١٨
صفحه 3٦٩
شرح الحديث القدسي  :كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف الخ  :ج  4ص 24٥
شرح الحديث القدسي  :مازال العبد يتقرب الي بالنوافل الخ  :ج  ١ص 3٥٥
شرح قول اميرالمؤمنين عليه السٰلم  :نحن صنايع ّللا و الخلق بعد صنايع لنا  :ج  4ص ١24
شرح بعض فقرات خطبة الغدير  :ج  4ص ١٩٦
شرح قول علي عليه السٰلم  :انا ذات الذوات  :ج  ١ص 2٦٧
شرح قوله عليه السٰلم  :مارأيت شيئا اْل و رأيت ّللا قبله  :ج  3ص ١٥
شرح قوله عليه السٰلم  :يا كميل مات خزان اْلموال و العلماء باقون ما بقي الدهر  ،الي آخره  :ج ١

ص ١4٥
شرح ما في خطبته عليه السٰلم  :يسميان فيعرفان و يوصفان فيجتمعان  :ج  3ص 340
شرح الدعاء الرجبية  :ج  ١ص  - 3٩ ، 23ج  3ص ١44
شرح ما في الدعاء  :الهي عادتك التفضل و اْلحسان الخ  :ج  4ص ١02
شرح ما في الدعاء  :و اجعلني ممن تنتصر به لدينك و ْلتستبدل بي غيري  :ج  ١ص 3٩0
شرح قول اْلمام عليه السٰلم  :ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق  :ج  4ص ١١0
شرح معني ما في الحديث من استغناء الناس عن ضوء الشمس و القمر عند قيام القائم عليه السٰلم  :ج
 3ص 3٥٦
في ان المشبه في الكتاب و السنة المنقولة باللفظ نفس المشبه به  :ج  ١ص 2٩٧
في ان اْلعداد في اْلخبار قد ْليراد منها خصوص العدد  :ج  3ص 2٧١
في ان في كلمات اهل البيت عليهم السٰلم قد يوجد بعض اللغات ْلتجري علي ظاهر العربية  :ج  4ص
٥
صفحه 3٧0
في ذكر وجوه صعوبة احاديثهم  :ج  ١ص ١٧٥
في معني الثقل اْلكبر و الثقل اْلصغر  :ج  3ص 330
في معني ورق اْلس في اْلخبار  :ج  4ص 3٩
في معني النطفة في بعض اْلخبار  :ج  ١ص ٩0
في معني اْلهل و اْلل  :ج  ١ص ١٦
في معاني السيد  :ج  ١ص 2٥4
في معاني الذمة  :ج  3ص  40الي 4٩
في معني الرزق  :ج  3ص  - 2١2ج  4ص 320
في معني السهو و النسيان  :ج  ١ص 320
في معاني الخطاء  :ج  2ص ٥ ، 4 ، 3
هدي  :ج  ١ص 3١0
في معني فعل ه َٰدي يَ ۪
في معني العشق  :ج  ١ص  - 2١٧ ، 2١٥ج  4ص ١٦3
في معني الندب و المباح  :ج  ١ص 233 ، 232
في معني اْلباء الستة  :ج  3ص ١٩0
في معني الغيْ  :ج  ١ص 3٦2
في بعض فضائل الشيعة
مقامات سلمان و كميل و ابيذر  :ج  ١ص ١٧٩
في معني اْلبدال و النجباء و الصلحاء و الخواص و الخصيصين  :ج  3ص 2١4
صفات الوالي علي اصٰلح حال الشيعة  :ج  3ص 230
في بعض المطالْ الحكمية
في بيان المراد من القلم و العقل  :ج  3ص 33١
صفحه 3٧١

في معني القلْ و العقل و الفؤاد  :ج  3ص  - ١٧2 ، ١٧0ج  4ص 2٦٥
في ان العقل ْليستقل في ادراك شئ بدون انوار آلمحمد عليهم السٰلم  :ج  3ص 2١٩
في معني الروح  :ج  4ص  32٧الي 332
في معني الروح اْلمين  :ج  3ص 322
في معني روح القدس  :ج  ١ص ٥2 ، 4١
في معني الروح من امر ّللا  :ج  3ص 32٦
في معني النفس  :ج  3ص  - 323ج  4ص  40الي 4٥
في معني الصدر  :ج  3ص ١٧١
في معني الطبيعة  :ج  4ص ١03
في معني الجسد  :ج  4ص 332 ، 33١
في معني الحس المشترك  :ج  4ص ٧١
في بيان ادراك الحواس الباطنة  :ج  4ص ٧4
في معني العلم  :ج  ١ص  - ١0٥ ، ٨١ج  3ص ١٧3
في حدود الصورة اْلنسانية  :ج  3ص ١٩٩
في ان وراء محدد الجهات ليس خأل و ْل مأل  :ج  3ص ١2٩
في معني لطافة الزمان و غلظته  :ج  3ص 30٥
في معني الزمان  :ج  4ص 2١4
في معني الزمان في الرجعة  :ج  3ص 3٥٧
في معاني العرش  :ج  2ص 3١3
في معني اْلركان اْلربعة للعرش  :ج  3ص 32٥
صفحه 3٧2
في معني السبق بالعدم  :ج  3ص 304
في معني اْللف الف عالم و اْللف الف آدم  :ج  3ص 2٧١
في معني النور  :ج  2ص  ١٨0الي ١٨2
في السراج و نوره  :ج  3ص 2٩٩
في معني كتاب الرعاية  :ج  3ص 240
في ان الماهية وجدت بايجاد عرضي  :ج  4ص 2٦٦
في بيان الشرع الوجودي و الوجود الكوني و الوجود الشرعي  :ج  2ص 32٨
في معني السفسطة  :ج  2ص ١٧٨
في علم الصناعة  :ج  ١ص ١2
في بعض العلوم اللفظية
في معني اْلسم و المسمي و الوضع و الواضع و المناسبة بين اللفظ و المعني  :ج  4ص  ١2الي 23
في معني انواع البدل  :ج  4ص ٦
في ذكر بعض مناماته (اع)
رؤيا عجيبة  :ج  ١ص 3٦٦
*****
صفحه 3٧3

فهرس اسامي المآخذ و المصادر المذكورة في شرح الزيارة
الف
اْليات للبرقي  :ج  4ص 2٥٨
اجوبة الشيخ حسين بن الشيخ محمد لمسائل الشيخ ناصر الجبيلي  :ج  4ص 2٨2
احتجاج الطبرسي  :ج  ١ص  - 420 ، 40٧ ، 33٦ ، 2٦2 ، 23٦ ، ٥٩ ، 4٦ ، ١٨ج  2ص ١٥3
 - 320 ، 30١ ، 2٩2 ، 2٦٧ ، 2٦٥ ، ١٩3 ،ج  3ص  - 332 ، 3١٦ج  4ص ١2٦ ، ١١٩ ، 30
2٨4 ، 2٧2 ، ١٨2 ،
اْلختصاص للمفيد  :ج  ١ص  - 3٩٨ ، 3٦٦ ، 3٦٥ ، ١3٨ج  2ص  - 32١ج  3ص ، ٨0 ، ٦2
 - 224 ، ١٦١ ، ١٦0ج  4ص ١٨٩ ، 2١ ، ٨
اداء الحقوق في اْلخوان ْلبيالفتوح الرازي  :ج  3ص ١٧٦
اْلرشاد ْلبيالعز  :ج  ١ص 24٩
ارشاد المفيد  :ج  2ص  - ١٥3ج  3ص ٥٨
اْلشارات ْلبنسينا  :ج  3ص  - 2٩٩ج  4ص ١٨٧
اصل درست  :ج  ١ص ٩٦
اصل سٰلم بن عمرة  :ج  4ص ١٥٧
اصول الكافي  :ج  ١ص  - ١٦٥ج  3ص 2١
اعٰلم الدين للديلمي  :ج  4ص ١٥0 ، ١40
اْلكمال  :ج  ١ص 3١3
اكمال الدين و اتمام النعمة للصدوق  :ج  3ص ١٨٨ ، ١٥١
صفحه 3٧4
امالي الصدوق  :ج  3ص  - ١2٦ج  4ص ١٨٨
اْلمالي للطبرسي  :ج  3ص 3٧١ ، 2٥٧ ، 2٧2 ، ١٩
امالي الطوسي  :ج  2ص  - 2١ ، ١٥٨ ، ٦٦ج  4ص ١٦٨ ، ١٥0 ، ١3١
اْلنجيل  :ج  2ص  - 3٥3ج  4ص 4٦
اْلنسان الكامل لعبدالكريم الجيٰلني  :ج  3ص  - ١3٧ج  4ص ١2٧
انيس السمراء و سمير الجلساء  :ج  ١ص  - 2٨2 ، 2٧٥ ، 2٧3 ، 2١ج  3ص  - 24٧ ، 2١٥ج 4
ص 2٧١ ، 2٦٩ ، 3٦
ب
بحار اْلنوار ( البحار )  :ج  2ص  - ٨١ج  3ص  - 32٧ج  4ص 2٦١ ، ١٧٨ ، ١١4 ، ٥0
بشارة المصطفي  :ج  3ص  - 224ج  4ص 22
بصائر الدرجات لمحمد بن حسن الصفار ( البصائر )  :ج  ١ص ، ١٧٦ ، ١٦٦ ، ١3٨ ، ١2٩ ، 20
 - 3٦٩ ، 3٦٨ ، 3٦٥ ، 2٥٩ ، 22٧ ، ١٧٨ ، ١٧٧ج  2ص ، 303 ، 2٦0 ، 22٦ ، ١٥4 ، ١٥3
 - 30٧ ، 304ج  3ص ، 33٩ ، 32١ ، 3١٨ ، 3١٧ ، 3١٦ ، 2٥3 ، ١٦0 ، ١٥٩ ، ١44 ، 3٨
 - 343 ، 34١ج  4ص ١٧3 ، ١٧2 ، ١١٦ ، ١١4 ، ١0٧ ، ٥2 ، ٥0 ، 20
ت
تاريخ اْلمام ابيمحمد الحسن العسكري عليه السٰلم  :ج  ١ص  - 344ج  3ص 30١
تأويل ما نزل من القرآن ْلبيعبدّللا بن محمد بن العباس بن مروان  :ج  ١ص 2٩

التبصرة  :ج  ١ص 24٩
التجريد  :ج  ١ص 24٩
التذكرة  :ج  ١ص 24٩
صفحه 3٧٥
تفسير اْلمام (ع)  :ج  ١ص  - ١٦٥ج  2ص  - 22٧ ، 2١2 ، ٩٦ج  3ص  - 34٦ ، ١٧٩ج 4
ص 2٧٧ ، ١٦
تفسير الطبرسي  :ج  3ص ٧١
تفسير علي بن ابراهيم ( تفسير القمي )  :ج  ١ص ، 3٥١ ، 22٥ ، ١٩٥ ، ١2٩ ، ١2٧ ، ٩2 ، ٩0
 - 40١ ، 3٩4 ، 3٨١ج  2ص  - 2٩2 ، 2٧2 ، 2٦١ ، 2٥٩ ، ١3٨ ، ١3٧ ، ١34 ، ٩٩ج  3ص
 - 2٩2 ، 23٦ ، 2١3 ، ١٩4 ، ٦١ ، ٥٧ ، 2١ ، ١٩ ، ١٧ج  4ص ، ١١2 ، ١0٨ ، ٧٧ ، 3١
30٥ ، 2٨4 ، 2٧٨ ، 2٦١ ، 232 ، ، 20٥ ، ١٩2 ، ١٧٨ ، ١٦١ ، ١٥٦ ، ١٥١ ، ١4١
تفسير العياشي  :ج  ١ص  - ١٨٥ ، ١٨3 ، ١٦4 ، 4٥ج  2ص ، 2٦٧ ، 24١ ، ١٦٩ ، ٩٧ ، 2٥
 - 2٨٨ ، 2٦٩ج  3ص  - 33٧ ، 2١١ ، ١٦0 ، ١3٨ ، ٥٧ ، ٥١ ، 33 ، 2١ج  4ص ، ١٧ ، ١٦
2٩3 ، 23١ ، ١44 ، ١١2 ، ٦٩ ، ١٨
تفسير الكاشي  :ج  2ص 32
تفسير محمد بن العباس بن الماهيار  :ج  ١ص 2٦٥ ، 203
تفسير ميرزا محمد المشهدي بن محمدرضا القمي  :ج  ١ص 2٨3
التمحيص ْلبيمحمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة  :ج  2ص 33٩ ، 2٥0
التوحيد  :ج  ١ص  - 33٦ ، 304 ، 303 ، 2٨٨ ، 22٥ ، 4٦ج  2ص ، 22٨ ، 2١0 ، ١٩٥ ، 40
 - 32٨ ، 3١٨ ، 3١3ج  3ص  - 2٧١ ، 204 ، ١٥٨ ، ١٥٦ج  4ص ، ١٧٨ ، ١44 ، ١0٧ ، ١٨
١٨0
التهذيْ  :ج  ١ص  - ٩١ ، 3ج  2ص  - 2٦٧ ، 42ج  4ص 2٦٥ ، 2١٥
التيسير  :ج  ١ص 24٩
ث
ثواب اْلعمال  :ج  ١ص  - ١٦٥ج  4ص 2٧٨
صفحه 3٧٦
ج
جامع اْلخبار  :ج  3ص  - 2٥٧ ، ١١٥ج  4ص ١٨٨
جامع البزنطي  :ج  ١ص ٨٧
جامع الدواني  :ج  ١ص 24٩
جامع المقال  :ج  ١ص ٥
جش ( رجال النجاشي )  :ج  ١ص 4
الجوامع  :ج  2ص  - ١٦3ج  4ص 232
ح
حديقة الشيعة لٰلردبيلي  :ج  4ص ١٦3
خ

الخرائج و الجرايح  :ج  ١ص  - 3٦0ج  3ص  - ٨١ج  4ص 2٧2
الخصال  :ج  ١ص  - 300 ، 2٩٩ ، ١٦١ ، ١٦0 ، ٧ج  2ص 2٩4 ، 2٩3 ، 2٨٦ ، 22٨ ، 2١0
 - 343 ،ج  3ص  - 23٦ ، 2١3 ، 2٨ج  4ص ١٦٧ ، ١4٥ ، ١33
كتاب الخليل  :ج  4ص 2٥
الخٰلصة  :ج  ١ص ٥ ، 4
صفحه 3٧٧
د
الدرة الباهرة  :ج  ١ص ٥2
ديوان المراثي للمؤلف (اع)  :ج  ١ص ٥3
ر
ربيع اْلبرار  :ج  2ص 2٨١
رجال الكشي  :ج  4ص ١٩4 ، ٧
رجال الميرزا  :ج  ١ص ٥
رجال النجاشي ( جش )  :ج  ١ص 4
رسالة السيد المرتضي  :ج  ١ص ٧١
روضة الكافي  :ج  2ص  - 2٦٥ ، 22٨ج  4ص ١٦١
روضة المالكي  :ج  ١ص 24٩
روضة الواعظين للمفيد  :ج  4ص ١٧٨
روضة الواعظين لمحمد بن علي بن احمد الفارسي  :ج  4ص ١٧٨ ، ١٥٧
رياض الجنان لفضلّللا بن محمود الفارسي  :ج  ١ص  - ٩٧ج  2ص  - 30٦ ، 30٥ج  3ص 30١
 ج  4ص 2٦١ز
زبدة البهائي  :ج  ١ص 3٥0
س
السرائر ْلبنادريس  :ج  ١ص ٨٧
سعد السعود ْلبنطاووس  :ج  3ص 23٦
صفحه 3٧٨
ش
الشاطبية  :ج  ١ص 24٩
شرح اْليات الباهرة  :ج  ١ص  - ١٦٥ج  4ص ١١3
شرح اْلستبصار  :ج  ١ص ٦
شرح التهذيْ للسيد نعمتّللا الجزايري  :ج  3ص  - 34٦ ، ١٥3 ، ٥٥ ، 3٥ج  4ص ، ١٥٩ ، 2
202
شرح الفصوص لعبدالرزاق الكاشي  :ج  4ص 2٧٥
شرح الفقيه  :ج  ١ص ٧
شرح الفقيه للشيخ محمدتقي المجلسي  :ج  ١ص ١00 ، ٨٨

شرح قصيدة قصص الحق لمحمد بن يحيي بن مهران  :ج  2ص ١٩٧
شرح المواقف  :ج  3ص ١٥4
شرح نهج البٰلغة ْلبن ابيالحديد  :ج  2ص ٧0
شرح الهياكل للمحقق الدواني  :ج  ١ص ١٧١
ص
الصحيفة السجادية  :ج  ١ص  - 30١ج  3ص  - 3١٥ج  4ص 30٨
الصواعق المحرقة ْلبنحجر  :ج  3ص ١٨٨
ع
عدة الداعي  :ج  ١ص 4١٩
العقل لصاحْ البحار  :ج  4ص 32٩
علل الصدوق  :ج  ١ص  - 3٧٨ ، 30١ج  2ص  - ١٥4 ، 2٥ج  3ص  - ١٧٦ ، 3٧ ، ١٩ج 4
ص ١33 ، 22
عوالم العلوم للشيخ عبدّللا بن نورّللا ( عوالم الشيخ عبدّللا )  :ج  3ص  - 34١ ، ٧2 ، ٦٦ ، ٥٨ج 4
ص ١44 ، ٥٩
عيون اْلخبار ( العيون )  :ج  ١ص  - 33٥ ، ١2٩ ، 40ج  2ص  - 2٨٨ ، 2٥3 ، 22٨ ، ١٦3ج
 3ص  - 3٦2 ، 34٦ ، 324 ، 2٦٩ ، 23٥ ، ١٦١ ، ١٥٦ج  4ص 3١٧ ، 2٧٩ ، ١3١ ، ١3
صفحه 3٧٩
غ
غاية ابيالعٰلء  :ج  ١ص 24٩
الغرر و الدرر  :ج  ١ص  - ٦٦ج  3ص  - 324ج  4ص 32٩ ، 40
غوالي اللئالي  :ج  3ص 4٧
الغيبة للشيخ الطوسي  :ج  ١ص  - ٥ج  3ص ١٦2 ، ٥٩ ، ٥٧
غيبة النعماني  :ج  3ص  - ١١٩ ، ١١4 ، ٥٨ج  4ص ١30
ف
فرج الكرب  :ج  4ص ١٥0
فصوص الحكم ( الفصوص ) ْلبنعربي  :ج  ١ص  - 2١٩ ، ٧١ج  3ص 2١٩
الفقيه ( من ْليحضره الفقيه )  :ج  ١ص  - 4٦ ، ٧ ، ٦ ، 3ج  3ص  - 202ج  4ص 2٦٥
الفوائد للمؤلف (اع)  :ج  ١ص  - ٦٧ج  2ص ١٥٧
ق
القاموس  :ج  ١ص  - 2٨٨ ، ١٧2 ، ١١١ج  2ص  - 3٥4 ، ١3١ ، 3٩ج  3ص ، 2١2 ، ١٩١
 - 2٦٧ ، 23٩ج  4ص ١٧٥ ، ٧١ ، 2٥ ، 24 ، ١2
قرب اْلسناد للحميري  :ج  3ص  - ١4٥ج  4ص ١٦٦
قصص الراوندي  :ج  3ص 2٥٨
صفحه 3٨0
ك
الكافي  :ج  ١ص ، ٨3 ، ٨2 ، ٧٦ ، ٧4 ، ٦١ ، ٦0 ، ٥٨ ، ٥٦ ، ٥4 ، 4٨ ، 42 ، 4١ ، 30 ، 2٨

، 2٥٩ ، 24٥ ، 244 ، 23٥ ، 22٥ ، ١٩٩ ، ١٨٩ ، ١٧4 ، ١4٦ ، ١42 ، ١22 ، ٩١ ، ٨4
، 40٥ ، 403 ، 3٧٩ ، 3٧١ ، 3٦0 ، 3٥2 ، 3٥١ ، 33٦ ، 322 ، 3١4 ، 3١١ ، 2٨٨ ، 2٨١
 - 4١4 ، 40٩ج  2ص ١٥٨ ، ١٥٦ ، ١٥٥ ، ١4٩ ، ١3٧ ، ١30 ، ١2٧ ، 42 ، 20 ، ١٧ ، ١4
، 2٨4 ، 2٨0 ، 2٧2 ، 2٦٩ ، 2٦0 ، 232 ، 224 ، 223 ، 220 ، 204 ، ١٩٥ ، ١٩3 ، ١٨٥ ،
 - 3٥4 ، 342 ، 32٧ ، 32٦ ، 32٥ ، 30٦ ، 302 ، 2٨٨ج  3ص ، ١٥٨ ، ١٥٧ ، ١4٥ ، ١٧
 - 3٦3 ، 33٩ ، 2٨٩ ، 244 ، 2١٥ ، 2١3 ، 20٨ ، 20٥ ، 202 ، ١٨2 ، ١٦٨ج  4ص ، ١٧
، 22١ ، 2١3 ، 20٥ ، ١٩١ ، ١٦0 ، ١٥٧ ، ١٥١ ، ١44 ، ١24 ، ١١٩ ، ٩2 ، ٧٧ ، ٦٩ ، ٥١
32٩ ، 32١ ، 30٥ ، 2٩3 ، 2٧٩ ، 2٦٥ ، 2٥٦
الكافي ْلبنشريح  :ج  ١ص 24٩
الكامل  :ج  ١ص 24٩
كامل الزيارة للشيخ جعفر بن محمد بن جعفر بن قولويه  :ج  ١ص  - 2٦٦ ، 20٥ج  3ص ، ١2٧
 - ١30ج  4ص 2٩٨ ، 2٩٦
الكشاف للزمخشري  :ج  ١ص  - 304ج  2ص  - ١٦3ج  3ص 23٧ ، ٧3
كشف البراهين في شرح زاد المسافرين للشيخ محمد بن ابيجمهور  :ج  3ص ١٥4
كشف اليقين  :ج  ١ص ٦4
كشكول الشيخ ياسين بن صٰلحالدين البحراني  :ج  3ص 23١
كفاية ابيالعز  :ج  ١ص 24٩
صفحه 3٨١
الكلمات المكنونة  :ج  2ص ١4٥
كنز الفوائد للكراجكي  :ج  3ص  - 344 ، 23٨ج  4ص 302 ، 2٥٩ ، ١٩٥ ، ١٨٥ ، ١٥4
م
المبسوط  :ج  ١ص ٧٩
مجالس الطوسي  :ج  3ص ١٨
المجالس للشيخ المفيد  :ج  ١ص  - 4٦ج  2ص  - ٦٥ج  4ص ١٨3 ، ٥4
المجلي ْلبن ابيجمهور  :ج  ١ص  - ١0٦ج  4ص 33١ ، 200 ، 3٧ ، 3٦
مجمع البحرين  :ج  ١ص  - 3٨٧ ، 3٦4 ، 3٥١ ، ١٧2 ، ١4٧ج  2ص  - 2٩٥ج  3ص ، ١43
 - 2٦٧ ، 2٦3 ، 24٧ ، 2١4 ، ١٥٨ ، ١٥٧ ، ١٥4ج  4ص ١٧٥ ، ١٦٦ ، 2٥ ، 24 ، ١٧ ، ١٦
2٦١ ، ١٩2 ، ١٧٨ ، ١٧٦ ،
مجمع البيان  :ج  2ص  - ١٧١ج  4ص 2٦١
مجمع الجوامع  :ج  4ص 322
مجموعة مائة منقبة ْلبنشاذان  :ج  2ص ١٥٩
المحاسن  :ج  3ص  - ١١٨ج  4ص 2٨4 ، ١٩2 ، ١٥0 ، ١4٩
مختصر بصائر سعد بن عبدّللا اْلشعري للحسن بن سليمان  :ج  ١ص  - 22٨ ، ١٥٧ ، ١4ج  2ص
 - 332 ، 3١١ ، 223 ، ١٦0ج  3ص  - 320 ، 2٩0 ، 22٧ج  4ص 2٧0 ، 4٨ ، ١٦
المستدرك  :ج  2ص ١٩٩
مستطرفات السرائر  :ج  4ص 200
صفحه 3٨2

المستنير  :ج  ١ص 24٩
مسكن الفؤاد عند فقد اْلحبة و اْلوْلد  :ج  2ص 2٥١
مسند احمد بن حنبل  :ج  2ص ١٩٩
مصباح الزائر  :ج  3ص 2٥٥ ، 33
مصباح الشريعة  :ج  ١ص 340 ، ٨١
مصباح الشيخ  :ج  ١ص  - 223ج  4ص 243 ، 223 ، 20١ ، ١3٨ ، 34
مصباح المتهجد  :ج  4ص ٨4
معاني اْلخبار ( المعاني )  :ج  ١ص  - 2٨٨ ، ١٧٦ ، ١٦٥ ، ١04 ، ١00 ، 4٦ ، ١٦ج  2ص ٩٩
 - 2٩٥ ، 2٨0 ، 2٧0 ، 2٦٥ ، 22٦ ،ج  3ص  - 33٩ ، 33٦ ، 32٧ ، ١٨٥ ، ٧٩ج  4ص ، ١3
323 ، 2٩3 ، 2٨٧ ، ١٨0 ، ١٧٦ ، ١3١ ، ٥2
المعراج للصدوق  :ج  4ص 2٧0
معين النبيه في بيان رجال من ْليحضره الفقيه  :ج  ١ص ٦
من ْليحضره الفقيه ( الفقيه )  :ج  ١ص  - 4٦ ، ٧ ، ٦ ، 3ج  3ص  - 202ج  4ص 2٦٥
المناقْ ْلبنشاذان  :ج  2ص  - 2٧٩ ، 2٧٨ ، 2٧١ج  3ص  - 3٧١ ، ١٩ج  4ص ، ١٥٦ ، ١43
2٥٥ ، ١٩4 ، ١٨4
المناقْ ْلبن شهراشوب  :ج  ١ص  - 40٧ج  4ص ١٩٥ ، ٦٩
المناقْ ْلبنالمغازلي  :ج  2ص ١٩٩
منتخْ البصائر  :ج  3ص ٨٥ ، ٦٩ ، ٦٦ ، ٦٥ ، ٥٩
منهج التحقيق  :ج  ١ص ١٥٨
مهج الدعوات ْلبنطاووس  :ج  3ص 4
صفحه 3٨3
ن
الرسالة النافعة لٰلمام المنصور باهلل  :ج  2ص ١٩٩
نوادر محمد بن سنان  :ج  3ص ١٦١
النهاية  :ج  2ص  - ٩4ج  3ص  - ١٥3 ، ١43ج  4ص ١٧٥ ، ٨4
نهج البٰلغة لعلي عليه السٰلم  :ج  3ص  - ١٧٧ج  4ص ١0٨
و
الوافي للمٰل محسن  :ج  2ص  - 233ج  4ص 32١ ، 2٧٥
ه
الهداية  :ج  ١ص 24٩
*****
صفحه 3٨4
فهرس اْلعٰلم المذكورة في شرح الزيارة
الف
آدم بن علي بن آدم  :ج  ١ص 3٦٩

ابان  :ج  ١ص ١42
ابان بن ابيعياش  :ج  4ص ٥0
ابان بن عثمان  :ج  2ص ١٥٥
ابراهيم بن سليمان القطيفي  :ج  2ص 33٧
ابراهيم بن عبدالحميد  :ج  3ص 3١٨
ابراهيم بن محمد الثقفي  :ج  3ص ٧٧
ابن ابيجمهور  :ج  2ص  - ١٨0 ، ٥٦ج  3ص  - ١٥4ج  4ص 33١ ، 200 ، 3٦
ابن ابيعمير  :ج  ١ص  - 32ج  2ص ١٧٧ ، 2١
ابن ابيالعوجاء  :ج  4ص 30
ابن ابييعفور  :ج  ١ص  - 4٨ج  2ص  - 23٥ج  4ص ١٦٨
ابنادريس  :ج  ١ص  - ٨٧ج  4ص 200 ، ١4٩
ابناشيم  :ج  4ص ٦2
ابنالجوزي  :ج  3ص 33٥
ابنحجر  :ج  3ص ١٨٨
ابنرئاب  :ج  2ص  - 302ج  4ص 2٩٩
ابنسعيد  :ج  4ص ٧
ابنسنان  :ج  3ص  - 34ج  4ص ٦3
صفحه 3٨٥
ابنسينا  :ج  3ص 2٩٩
ابنشهراشوب  :ج  ١ص  - 40٧ ، ١3٩ج  3ص  - ٧٧ج  4ص ١٩٥ ، ٦٩
ابنطاووس  :ج  ١ص  - ١٥٦ ، ١٦ج  3ص 23٦ ، ٧٦
ابنعباس  :ج  ١ص  - 3٩١ ، 3٧4 ، ١23 ، ٦٩ج  2ص 33٨ ، 30٦ ، 304 ، 2٧١ ، ٥2 ، 4٦
 ج  3ص  - 32٧ج  4ص 202 ، ١٩4 ، ١٦٦ ، ١23ابنعربي  :ج  ١ص  - 2١٩ ، ٧١ج  4ص 2٧٥
ابنعطاءّللا  :ج  4ص 23٥
ابنعمار  :ج  4ص 32١
ابنعمر ( عبدّللا بن عمر )  :ج  2ص  - 2٨2ج  3ص  - 3٧١ج  4ص 242 ، ١43
ابنعمرة  :ج  4ص ١٥٧
ابن الغضائري  :ج  ١ص ٥
ابنفهد  :ج  ١ص 4١٩
ابنقولويه  :ج  ١ص  - 2٦٦ ، 20٥ج  3ص  - ٧٦ج  4ص 2٩٦
ابنالكوا  :ج  ١ص  - ١٨ج  2ص  - 234ج  3ص  - ٧٩ ، ٦0ج  4ص ١٨2
ابنكيسان  :ج  ١ص ١3١
ابنمسكان  :ج  4ص ١١٧
ابنمهزيار  :ج  2ص 2١
ابنوهْ  :ج  4ص 2١3
ابواسحاق الليثي  :ج  2ص  - 2٦0ج  3ص ١٧٦

صفحه 3٨٦
ابوبصير  :ج  ١ص  - 3٧٦ ، 3٧١ ، 3١3 ، ١٨٩ ، ١4٦ ، ١2٩ ، ١٦ج  2ص ، ١٥4 ، 40
 - 2٦٥ج  3ص 3١٨ ، ١٦٩ ، ١١4 ، ٨٨
ابوبكر بن قريعة  :ج  3ص 20١
ابوالجارود  :ج  ١ص  - ١٩٥ ، ٨٥ج  4ص ١٥٧
ابوجعفر الطوسي  :ج  ١ص  - 2٦3ج  2ص  - ٦٦ ، ٦٥ج  3ص - 2٥٥ ، ٧٨ ، ٧٦ ، ٥٧ ، ١٨
ج  4ص ١٦٨ ، ١٥0
ابوالحجاج  :ج  2ص 303
ابوالحسن اْلشعري  :ج  4ص ١١٧
ابوالحسن محمد بن احمد بن علي بن شاذان  :ج  2ص  - 2٧١ ، ١٥٩ج  4ص ١٨4 ، ١٥٦ ، ١43
2٥٩ ، 2٥٥ ، ١٩4 ،
ابوالحسين محمد بن جعفر اْلسدي  :ج  ١ص ٥
ابوحمزة الثمالي  :ج  ١ص  - 322 ، 22٧ ، 203 ، ١١4 ، ٧٦ج  2ص  - 2٦٧ ، 220 ، ٨0ج 3
ص  - 343 ، 2٥3 ، ١٦0 ، ٥4ج  4ص ١٦٨ ، ٦3
ابوحنيفة  :ج  4ص ١١٩ ، ١١٧
ابوخالد الكابلي  :ج  ١ص 4١4
ابوالدرداء  :ج  4ص 224
ابوذر  :ج  2ص  - ١١٥ ، ٧٧ ، ٥4ج  4ص ١4٩
ابوزيد  :ج  4ص 2٥
ابوسعيد الخدري  :ج  ١ص  - ١00ج  2ص  - 2٧١ج  4ص ١4٥
ابوسلمان راعي رسول ّللا (ص)  :ج  2ص 3١٧
صفحه 3٨٧
ابوالصامت  :ج  ١ص ٥4
ابوالصباح الكناني  :ج  ١ص  - ٩2ج  2ص 340
ابوالصلت عبدالسٰلم بن صالح الهروي  :ج  ١ص  - 3١ج  2ص 2٥3
ابوالطفيل عامر بن واثلة  :ج  ١ص  - 3٨١ ، 3٦٥ ، 2٥3ج  3ص  - ١٧٥ج  4ص 302 ، ٥٧
ابوالعباس احمد بن عقدة  :ج  2ص ١٩٩
ابوالعباس تغلْ  :ج  ١ص ١0١ ، ١00
ابوعبدّللا الحذاء  :ج  4ص ١٥٧
ابوعبيدة الحذاء  :ج  ١ص  - ١٦٥ ، ١3١ج  2ص 342
الشيخ ابوعلي  :ج  4ص ١٨٧
ابوعلي الجبائي  :ج  ١ص ١23
ابوعمرو الزبيري  :ج  ١ص ٨3
ابوعمرو اليزيدي  :ج  ١ص ١٥3
ابوالفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي  :ج  3ص  - 23٨ ، ٧٦ج  4ص ، ١٩٥ ، ١٨٥ ، ١٥4
2٥٩
ابوالفتوح الرازي  :ج  3ص ١٧٦

ابوالفضل الطبرسي  :ج  3ص ٧٧
ابومالك  :ج  3ص 33٧
الفقيه ابومحمد الحسن بن علي بن حسين شعبة  :ج  2ص 33٩
ابوالمظفر  :ج  3ص ١٥٥
صفحه 3٨٨
ابوالمغراء الخصاف  :ج  ١ص ٨2
ابونصر  :ج  3ص 23٨
ابوهريرة  :ج  3ص  - 224ج  4ص 22
ابويوسف البزاز  :ج  ١ص ٥٨
احمد بن ابيطالْ الطبرسي  :ج  ١ص  - 420 ، 40٧ج  3ص  - ٧٧ ، ٧١ج  4ص ، ١2٦ ، 30
١٨2
احمد بن حنبل  :ج  2ص ١٩٩
احمد بن داود بن سعيد  :ج  3ص ٧٧
احمد بن عبدّللا  :ج  ١ص 2١
احمد بن عمر  :ج  3ص 2٨٩
احمد بن محمد عيسي  :ج  ١ص ٥
اسباط بن سالم  :ج  2ص 220
اسحاق بن عمار  :ج  2ص 2٩3
اسحاق بن غالْ  :ج  4ص ١30
اسماء بنت عميس  :ج  2ص 2٥١
اسماعيل الحميري  :ج  4ص ١4٦
اْلصبغ بن نباتة  :ج  ١ص  - ٥٨ ، ١٨ج  2ص  - 2٨٦ج  4ص ١٨2
اْلصمعي  :ج  ١ص  - ١02ج  4ص 2٥
امسلمة  :ج  2ص 2٥
انس بن مالك  :ج  ١ص  - ٩2ج  2ص  - 4٧ج  4ص 303 ، 2١
صفحه 3٨٩
ايوب بن الحر  :ج  2ص  - 3١١ج  3ص  - 2٩0 ، ٦٥ج  4ص ١٧4
ايوب السجستاني  :ج  4ص 302
ايوب بن نوح  :ج  4ص 2٩٨
ب
البراء بن عازب  :ج  2ص ١٩٨
البرقي  :ج  2ص  - ١٨٥ج  3ص  - ٧٧ج  4ص 2٥٨
بريد العجلي  :ج  ١ص  - 404 ، 4١ج  3ص  - ١٨2ج  4ص ١44 ، ٦٩
بريدة اْلسلمي  :ج  4ص ١32 ، ١١٧
البزنطي  :ج  4ص 32١
بشر بن ابيعقبة  :ج  2ص 304

بشير الدهان  :ج  ١ص ١٩4
بكير بن اعين  :ج  2ص 43
بٰلل  :ج  2ص  - ٧2ج  4ص 2١
بنان البيان  :ج  4ص ٦
البوصيري  :ج  4ص ١٩0
السيد بهاءالدين علي بن عبدالكريم  :ج  3ص ٧٧
ج
جابر  :ج  ١ص  - 322 ، ١٥٨ ، ١٥0 ، ٨3 ، ٦3ج  2ص  - 2٨٨ - 233ج  4ص ، ١٨١ ، ١٥0
2٦٩ ، ١٩4 ، ١٨3
جابر بن عبدّللا اْلنصاري  :ج  ١ص  - 3٩٨ ، 330 ، ١٨٩ ، ٩٧ ، ٦٩ ، 2١ج  2ص ، ٦٥ ، 4٦
 - 30٥ج  3ص  - 30١ ، 2٩0 ، ١٥٩ج  4ص ١٦٦ ، 3٦
صفحه 3٩0
جابر بن يزيد الجعفي  :ج  ١ص  - ١٨٥ ، ١٦0 ، ٦١ج  2ص 3٥4 ، 30٥ ، 303 ، 2٨٩ ، ١2٥
 ج  3ص 3٧0 ، 2٩٦ ، 22٧ ، 2١٥ ، ١٦0 ، ١١٩ ، ١١4 ، ٨0 ، ٥٧الجاثليق  :ج  2ص 23٨
جالينوس  :ج  ١ص 2١٥
جعفر بن محمد بن مالك الكوفي  :ج  3ص ٧٧
جميل بن دراج  :ج  2ص  - 20 ، ١٧ج  4ص 2٦4
جندب  :ج  2ص ١٦٧ ، ٧٧ ، ٥4
ح
الحارث  :ج  2ص ١٥٩
الحارث بن مغيرة  :ج  ١ص 30
الحارث النصري  :ج  4ص ١٧3
الحاكم بن سعد المحسن بن كرامة  :ج  2ص ١٩٨
حبيْ بن مظاهر  :ج  ١ص 32
الحسن البصري  :ج  2ص 2٦٥
الحسن بن الجهم  :ج  4ص 2٧3
الحسن بن داود  :ج  ١ص ٥
الحسن بن زياد الصيقل  :ج  3ص ٥4
الحسن بن سليمان الحلي  :ج  ١ص  - 22٨ ، 2٩ ، ١4ج  2ص  - 3١١ ، ١٦0ج  3ص  - ٧٧ج 4
ص 2٧0 ، 4٨ ، ١٦
الحسن بن عبدّللا  :ج  ١ص  - 3٩٨ج  4ص ٨
صفحه 3٩١
الحسن بن علي بن ابيحمزة  :ج  3ص ٧٧
الحسن بن علي بن حمزة البطائني  :ج  3ص ٧٧
الحسن بن علي بن فضال  :ج  3ص  - 33٦ج  4ص ١٩4

الحسن بن محبوب  :ج  ١ص ١٨٧
الحسن بن محمد بن جمهور العمي  :ج  3ص ٧٧
الحسين بن ابراهيم بن احمد  :ج  ١ص 4
الحسين بن ابيالعٰلء  :ج  2ص ١٥٦
الحسين بن حمدان  :ج  3ص ٧٧
الحسين بن خلف  :ج  ١ص 4٥
الحسين بن سعيد  :ج  4ص ١40
السيد حسين بن السيد محمدقاسم الحسيني اْلشكوري الجيٰلني  :ج  ١ص  - 2ج  4ص 20٩
الشيخ حسين بن محمد بن جعفر الماحوزي  :ج  4ص 2٨2 ، 2٧2 ، 23٦
الشيخ حسين بن الشيخ محمد الدرازي البحراني  :ج  ١ص 33٧
مٰل حسين الواعظ الكرماني  :ج  4ص ١3٥
حفص بن غياث  :ج  4ص 30
الحلبي  :ج  ١ص ٩0
حماد بن عثمان  :ج  2ص 23٥
حمران بن اعين  :ج  ١ص  - ١3٨ ، 2٨ج  2ص  - 3٥٥ ، ١٦٩ ، 4١ج  3ص  - 3١٨ ، ٥٦ج 4
ص٦،٥
حنان بن سدير  :ج  ١ص  - 3٨3ج  2ص 3١3
صفحه 3٩2
خ
خولي اْلصبحي  :ج  4ص ١3٧
خيثمة  :ج  ١ص ١٧4
د
داود الرقي  :ج  2ص 220 ، 4٥
داود بن كثير  :ج  ١ص  - ١٦٥ ، ١4ج  3ص 22٨
دحية بن خليفة الكلبي  :ج  4ص 3٥
دعبل الخزاعي  :ج  2ص ٥٩
الدهقان  :ج  ١ص 23٥
الديلمي  :ج  4ص ١٥0 ، ١40
ر
رضيالدين بن طاووس  :ج  3ص  - 4٦ج  4ص 232
الرياشي  :ج  ١ص ١02
ز
زرارة  :ج  ١ص  - 244 ، ١3٨ ، ٨4 ، ٨2ج  2ص  - 32٨ ، 232ج  3ص  - ١٦3 ، ١4٥ج 4
ص ١٦١
زكريا بن آدم  :ج  2ص 33٧
زياد بن ابيالحٰلل  :ج  3ص ١30
زيد بن ارقم  :ج  2ص ١٩٩ ، ١٩٨

زيد الشحام  :ج  2ص  - ١2٥ ، ١4ج  3ص  - ١٦٩ ، ٥٧ج  4ص ١٥4
زيد بن علي  :ج  ١ص 322
صفحه 3٩3
س
سدير  :ج  ١ص  - ١٩٩ ، 4٨ج  3ص 3١٨ ، ١٦٩
الشيخ سعد بن ابراهيم اْلردبيلي  :ج  ١ص 3١٥
سعد بن عبدّللا  :ج  3ص ٧٦
سعد بن عبدّللا اْلشعري  :ج  ١ص  - ١4ج  4ص 4٨
سعد بن قيس  :ج  2ص ١٥٩
سعدان بن مسلم  :ج  2ص 2٥0
سعيد بن جبير  :ج  3ص 33٧
سعيد السمان  :ج  ١ص  - ١4١ج  2ص ١٥3
سعيد بن المسيْ  :ج  ١ص ٩١
سفيان  :ج  3ص 32٧
سفيان بن السمط  :ج  4ص ٥3
سٰلم  :ج  2ص 24١
سٰلم بن عمرة  :ج  4ص 204
سلمان الفارسي  :ج  2ص  - 24٩ ، ١١٥ ، ٧٧ ، ٥4ج  3ص  - 2٦٩ج  4ص ١٦ ، ٥
سليم بن قيس الهٰللي  :ج  ١ص  - 2٨ج  3ص  - ٧٦ج  4ص ٥0
سليمان  :ج  2ص 2١٦
سليمان بن احمد  :ج  ١ص 2١
سليمان بن جعفر  :ج  4ص 22
سليمان بن خالد  :ج  ١ص ٨٧
صفحه 3٩4
سليمان المروزي  :ج  4ص 220
السكوني  :ج  4ص ١4٩
سماعة  :ج  ١ص  - 3٦٥ ، 44ج  2ص  - 32١ج  4ص ١٨4
سورة بن كليْ  :ج  ١ص ١٩٩
سويد بن غفلة  :ج  3ص 202
السهروردي  :ج  ١ص  - 342ج  2ص 30٩ ، ٦0
سهل بن زياد  :ج  ١ص ٥
السهيلي  :ج  ١ص 3٩٦
ش
شاذان بن جبرئيل  :ج  3ص ٧٧
شرفالدين يحيي بن شمسالدين  :ج  2ص ١٩٧
شمعون بن ْلوي بن يهودا  :ج  ١ص 4٩

شهاب  :ج  3ص 20٩
ص
صالح بن سهل  :ج  ١ص ١22
صالح بن ميثم التمار  :ج  3ص 3٧١
الصدوق  :ج  ١ص  - 303 ، ١04 ، 3١ ، 3ج  2ص  - 33٨ ، 304ج  3ص  - ٨0 ، ٧٨ ، ٧٦ج
 4ص 2٧0 ، ١٨٨ ، ١٧٦ ، ٥٩
الصفار  :ج  ١ص  - ١٧٨ج  3ص ٧٦
صفيالدين  :ج  2ص 30٩
صفحه 3٩٥
ض
ضريس الكناسي  :ج  2ص  - ١٥4ج  3ص 3١٧
ط
طلحة بن زيد  :ج  4ص 2٧3
طهر بن عبدّللا  :ج  3ص ٧٧
الطيار  :ج  2ص ١٧
ع
العباس بن عبدالمطلْ  :ج  ١ص  - ٨٩ج  2ص ١٥٥ ، ٥2
عبدالحميد بن ابيالحديد  :ج  ١ص  - 33٦ج  2ص 3١٦ ، ٧0
عبدالحميد بن ابيالعٰلء  :ج  2ص 234
عبدالحميد الواسطي  :ج  3ص ١١٨
عبد خير  :ج  2ص ١٩٨
عبدالرحمن الحجاج  :ج  2ص 2١
عبدالرحمن الحذاء  :ج  2ص 42
عبدالرحمن بن كثير  :ج  2ص  - ١٥٥ج  4ص ١33 ، ٧
عبدالرحيم  :ج  4ص ١١4
عبدالرزاق الكاشي  :ج  4ص 2٧٥
عبدالغفار الجازي  :ج  2ص 30٧
عبدّللا بن بكر اْلرجائي  :ج  2ص  - 22٩ ، 20٥ ، 204ج  3ص ١30
عبدّللا بن جندب  :ج  ١ص 2٨٩
صفحه 3٩٦
عبدّللا بن حماد البصري  :ج  ١ص 2٦٦ ، 20٥
عبدّللا بن سنان  :ج  ١ص  - 30١ج  3ص  - ١٦١ج  4ص 2٥٩ ، ١٩٥
عبدّللا بن شداد الليثي  :ج  2ص  - 3٥٥ج  4ص ٦٦
عبدّللا بن مسعود  :ج  2ص  - 2٧٩ج  4ص ١٥٧ ، ١٥٦
الشيخ عبدّللا بن نورّللا البحراني  :ج  3ص  - ٧٦ ، ٧2 ، ٥٨ج  4ص ٥٩
عبدالملك بن الفضل البقباق  :ج  4ص ١4٦

الشيخ عبدالواحد  :ج  4ص 32٩ ، 40
عبيد بن زرارة  :ج  3ص 30٩
عجٰلن ابوصالح  :ج  4ص ١٩4
العقيقي  :ج  3ص ٧2
العٰلمة  :ج  3ص ٧٧
العٰلمة الحلي  :ج  3ص ٧٧
علي بن احمد بن موسي  :ج  ١ص 4
علي بن اسباط  :ج  3ص ١٥٧
علي بن جعفر  :ج  ١ص 200 ، 4٨
علي بن حسان  :ج  4ص ٧
علي بن عاصم  :ج  3ص  - 3٦١ج  4ص 20١
علي بن عبدالحميد  :ج  3ص ٧٦
علي بن محمد عٰلن  :ج  3ص  - 2٩ج  4ص ٩١
علي بن النعمان  :ج  4ص ١١٦
علي بن يونس بن بهمن  :ج  3ص ٩
صفحه 3٩٧
عمار بن مروان  :ج  ١ص  - ١2٧ج  4ص 32٩
عمر بن علي (ع)  :ج  ١ص 3٧٩
عمر النيسابوري  :ج  2ص 33٩
عمران الصابي  :ج  4ص ٩3
عمير الكوفي  :ج  ١ص  - 3٦٩ج  3ص 3٦
عنبسة  :ج  4ص ٥0
العياشي  :ج  ١ص  - 40٨ ، 40١ ، 3٥0ج  2ص  - 2٨0 ، ٩٧ ، 2٥ج  3ص  - ٧٨ ، ٧٦ج 4
ص 23١ ، ١٧٨ ، ١44
غ
الغزالي  :ج  3ص 2٦٧
ف
فخرالدين بن طريح  :ج  ١ص ٥
فرات بن ابراهيم  :ج  3ص ٧٧
فرات بن احنف  :ج  2ص 33٧
الفضل بن شاذان  :ج  ١ص  - 2٦4ج  3ص ٧٧
الفضل بن محمد الجعفي  :ج  ١ص ١٦4
الفضل بن النيسابوري  :ج  3ص ٧٨
فضلّللا بن محمود الفارسي  :ج  4ص 2٦١
الفضيل بن يسار  :ج  2ص ١٧2
الفيروزآبادي  :ج  3ص 2١2
صفحه 3٩٨

ق
القاسم بن العٰل الهمذاني  :ج  3ص ٧4
القاسم بن معوية بن عمار  :ج  2ص 320
القطْ الراوندي  :ج  3ص ٧٧
القمي ( علي بن ابراهيم )  :ج  ١ص  - 3٨١ ، 3٥0 ، 322 ، 3١3 ، 22٥ ، ٩3ج  2ص 4٦ ، 30
 - 344 ، 2٩٦ ، 2٨4 ، 2٧2 ، 2٦١ ، 2٥٩ ، 223 ، ١٨٦ ، ١3٨ ، ١34 ، ٩٩ ، ٩٦ ،ج  3ص
 - ٧٦ ، ٦١ ، ١0ج  4ص 2٧٨
قنبر  :ج  3ص  - 224ج  4ص 2١
قيس بن الملوح  :ج  4ص 3٥
ك
الكاشي  :ج  2ص 32
كامل بن ابراهيم المدني  :ج  3ص  - ١٦2ج  4ص 2٧4 ، 2٧2
الكاهلي  :ج  2ص  - ١2٥ج  3ص ١٦٨
كرام  :ج  4ص 23١
الكشي  :ج  3ص  - ٧٦ج  4ص ١٩4 ، ٧
الكليني ( محمد بن يعقوب )  :ج  ١ص  - 404 ، 3٧٦ ، 2٦3 ، 32ج  3ص ٧٦
كميل  :ج  ١ص  - 4١١ ، 222 ، ١4٥ج  2ص  - ١2٦ ، 4٧ج  3ص  - 3٦٩ ، 323ج  4ص 43
4٥ ، 44 ،
صفحه 3٩٩
م
مالك الجهني  :ج  2ص 343
مثني الحناط  :ج  3ص 23٦
المٰل محسن  :ج  ١ص  - ٧١ج  2ص  - 233 ، 4٧ج  3ص  - 2١٨ج  4ص 32١ ، 2٧٥
محمد بن ابيبكر  :ج  2ص 2٥١
محمد بن ابيعبدّللا الكوفي  :ج  ١ص ٥
محمد اْلحول  :ج  ١ص ٩٦
محمد بن اسماعيل البرمكي  :ج  ١ص ٦ ، ٥
محمد بن اسماعيل الرازي  :ج  2ص ٩٧
محمد بن جرير الطبري  :ج  2ص ١٩٩
محمد بن حسن بن احمد بن الوليد  :ج  ١ص ٧
محمد بن حسن الصفار  :ج  ١ص ١٧٦ ، 20
محمد بن خالد  :ج  4ص 2٨٧
محمد بن زيد الطبري  :ج  ١ص ٧4
محمد بن سليمان الديلمي  :ج  ١ص ٩2 ، ١٦
محمد بن سنان  :ج  ١ص  - ١3٨ج  2ص  - ١٧٩ج  3ص  - ١٦١ ، ١٦0ج  4ص ٦2
محمد بن شريح  :ج  4ص ١١٦

الشيخ محمد بن الشيخ حسن  :ج  ١ص ٦
محمد بن عباس  :ج  ١ص 2٦٥ ، 203
صفحه 400
محمد بن العباس بن مروان  :ج  3ص ٧٧
محمد بن عبدالخالق  :ج  ١ص 3٧١
محمد بن عبدّللا بن عمر بن الخطاب  :ج  2ص ١٥٩
محمد بن عبدّللا بن عمر بن علي  :ج  ١ص ٦١
محمد بن علي  :ج  ١ص 23٦
محمد بن علي بن ابراهيم  :ج  3ص ٧٧
الشيخ محمد بن علي بن احمد الفارسي  :ج  4ص ١٧٨
محمد بن فضيل  :ج  ١ص ٧٦
محمد بن قيس  :ج  2ص ٦٧
محمد بن مروان  :ج  ١ص ٩٧ ، ٦0
محمد بن مسلم  :ج  ١ص  - 4١٩ ، 3٩0 ، ١30 ، 2٨ج  2ص  - ١٧3 ، ١١4 ، ٦٦ ، ١٩ج  3ص
 - ١١٩ ، ٥٦ج  4ص 32٧ ، 2٩٦ ، ١٨0 ، ١٦0 ، ٥4
اْلميرزا محمد المشهدي  :ج  ١ص 2٨3
محمد بن مقٰلص  :ج  2ص ١٩
الشيخ الشهيد محمد بن مكي  :ج  3ص ٧٧
محمد بن منصور  :ج  ١ص 2٦3
محمد بن نعمان  :ج  ١ص 202
محمد بن يحيي بن بهران  :ج  2ص ١٩٧
مٰل محمدباقر المجلسي  :ج  2ص  - 220ج  4ص 2٦٩
صفحه 40١
مٰل محمدتقي المجلسي  :ج  ١ص ، ١٥٦ ، ١٥2 ، ١44 ، ١40 ، ١32 ، ١١١ ، ١00 ، ٨٨ ، ٧
، 2١٧ ، 20٩ ، 20٧ ، 200 ، ١٩٦ ، ١٩١ ، ١٨4 ، ١٨0 ، ١٧٥ ، ١٧4 ، ١٧١ ، ١٦٧ ، ١٦3
، 33٨ ، 32١ ، 3١4 ، 302 ، 2٨٨ ، 2٨3 ، 2٦2 ، 2٦0 ، 2٥٨ ، 2٥٦ ، 2٥3 ، 2٥١ ، 22٧
 - 4١2 ، 404 ، 3٩3 ، 3٨4 ، 3٧٦ ، 3٧3 ، 3٦4 ، 3٥٧ ، 3٥٥ ، 34٥ج  2ص ، 33 ، 2٦
، 20١ ، ١٩4 ، ١٧٩ ، ١٦2 ، ١٥٦ ، ١٥2 ، ١30 ، ١23 ، ١١٧ ، ١١2 ، ٧4 ، ٦4 ، ٥٨ ، 3٩
، 34٧ ، 342 ، 332 ، 324 ، 323 ، 3١2 ، 30١ ، 2٩٧ ، 2٧٧ ، 24٩ ، 23٦ ، 222 ، 2١2
 - 3٥4 ، 3٥0ج  3ص ، ١٨٩ ، ١٨0 ، ١٧0 ، ١٥3 ، ١42 ، ١3١ ، ٥4 ، 3٥ ، 23 ، 20 ، ٧
 - 3٥٥ ، 34٦ ، 33٧ ، 2٩٨ ، 2٥٩ ، 242 ، 223ج  4ص ١3٩ ، ١2٦ ، ١20 ، ٨٨ ، ٥٩ ، 2
، 30٦ ، 2٩٥ ، 2٩4 ، 2٩0 ، 2٥٨ ، 233 ، 22٩ ، 202 ، ١٧٥ ، ١٧0 ، ١٥٩ ، ١4٧ ، ١42 ،
3١٩ ، 3١٥
اْلميرزا محمدتقي  :ج  4ص ١٧٨
المرتضي  :ج  3ص ٧٦
السيد المرتضي  :ج  ١ص  - ٧١ج  3ص ٧١ ، ٧0

المعٰل بن خنيس  :ج  3ص 33٩ ، 2٨٩ ، ٥٧
معمر بن خٰلد  :ج  ١ص  - 24٥ج  4ص 32١
معمر بن راشد  :ج  ١ص  - ١3٥ج  3ص  - 2٥٧ج  4ص ١٨٨
المعمر السنبسي  :ج  3ص 4٧
معوية بن عمار  :ج  ١ص 23٥
المفضل بن عمر  :ج  ١ص  - 3٥2 ، 3١2 ، 2٨2 ، 2٧2ج  2ص  - 2١٦ ، ١٥٥ج  3ص ، ٥٩
 - 243 ، ١٧٦ ، ٩0 ، ٨٩ج  4ص 2٦١ ، ١٩3 ، ١٨٩ ، ١4١ ، ١22 ، ٩٧ ، ٥3 ، 4٨
صفحه 402
المفيد  :ج  ١ص  - 3٦٦ ، 3٦٥ج  3ص  - 3٥٦ ، ٧٦ ، ٥٨ج  4ص ١٨3 ، ١٧٨ ، ٥٩ ، ٥4
المقداد بن اْلسود  :ج  ١ص  - 3١4ج  4ص ١٨١ ، 3٧
مقرن  :ج  2ص 234
منصور بن حازم  :ج  4ص 2٩٦
مؤمن آل فرعون  :ج  2ص ٦2
موسي بن عبدّللا النخعي  :ج  ١ص ٦
موسي بن محمد بن الصائغ  :ج  ١ص ٧2
مهزم  :ج  3ص ١٥٨
مهيار الديلمي  :ج  2ص ٧0
الميثمي  :ج  4ص ٦2
الميرزا  :ج  ١ص ٦ ، ٥
ميسر  :ج  2ص 33٨
ن
الشيخ ناصر الجبيلي اْلحسائي  :ج  4ص 2٨2
النجاشي  :ج  ١ص  - ٥ج  3ص  - ٧٦ج  4ص 202
نصر بن قابوس  :ج  ١ص ١٦٦
النعماني  :ج  3ص ٧٦
السيد نعمةّللا الجزائري  :ج  3ص  - 34٦ ، ١٥3 ، ٧٦ ، ٥٥ ، 3٥ج  4ص ، ١٥٩ ، ١4٧ ، 2
22٩ ، 220 ، 20٨ ، 202
صفحه 403
و
الوشا  :ج  ١ص 2٥٩ ، ٧٧
ه
هشام  :ج  3ص  - 2١١ج  4ص ١2٥
هشام صاحْ الثريد  :ج  4ص ١٦0
ي
ياسر الخادم  :ج  3ص ١٦2
الشيخ ياسين البحراني  :ج  ١ص  - 3٩0 ، ٦ج  3ص 23١

يحيي بن اكثم  :ج  ١ص  - 420 ، ٥٩ج  3ص  - 3١ج  4ص ١30 ، ١2٦
يحيي بن زكريا اْلنصاري  :ج  3ص ١٦٩
يحيي بن سليمان المازني  :ج  4ص 2٩٨
يحيي بن عبدّللا بن الحسين  :ج  4ص ٥٥
يزيد بن عمير بن معوية الشامي  :ج  3ص ١٦١
يونس  :ج  2ص  - ١٩ج  4ص ١٨٥
يونس بن عبدالرحمن  :ج  3ص 33٩
يونس بن يعقوب  :ج  2ص  - 2٥0 ، 220ج  3ص 4٥

