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  عنوان

 كوثره سورتفسير 

 )ناقص صفحة من آخر التفسير(

 "تفسير سورة الكوثر" في سورة الكوثر كل اهّلل رب  من حكم ما ينز  ...  ولقد سئل  

  فصممت في المقابلة الثالثة أن أطلب منه في سر سري تفسيرا لسورة الكوثر وعزمت أن ال"

م من مقعده وأخذ بيدي وأجلسني أذكر هذا الطلب له شفاها...لما شاهد الباب حالتي قا

رت لك سورة الكوثر هل تعترف أن كالمي هو من روح اهّلل وأن ه ال  بجانبه...وقال ا ذا فس 

  زرندي، الفصل التاسعال، نبيل مطالع األنوارعالقة له بالسحر"، 

 " سيد يحيى وحيد  هجرى قمرى در شيراز به اعزاز آقا ١٢٦٢تفسير کوثر به زبان عربى در سال

 خطابات مستقل ومجزا از صفحه رقعى است. ٢٢٦زلى شده است وحجم آن درحدود نا

تبيين ميزان حقيقت واتمام  بامرمبارک، اين تفسير همه استداللى درباره ابالغ يکديگر در

اشاره وتلويح در مورد مقام وظهور حضرت نقطه  بصورت حجت به اهل عالم است وضمنا

كتاب عهد "، راجع به اين مسئله بحث فرموده اند. احاديث اولى وبراساس نقل شواهد از

  45٦اعلى، صفحه 

   حضرت نقطه اولى صاحب اثر

 ٣٨٣ – ١٨١ صفحه ،5٣ ،مجموعه صد جلدى شماره   مأخذ اين نسخه
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 ب بــ وحيد دارابي، ملق  المحمد يحيى السيد  

 تفسير سورة الكوثر...  ن كنت ذي علم رشيدا   ةبالفطر ية مثل تلك اآلياتآت بأف ىيا يحي  
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 حيمالرحمن الر بسم اهّلل

 

 

 استنطق طرازو استفرقو فتقما  كل   يلواح كتاب الفلق فأطراز  جعلال ذي  هّلل دلحمأ

 ذنتأما  قضت قبلو رتقد  ثم   نتعي  و ئتشي   مابعد ضائتأو حتالال ذي  زلاأل

هوت  أجمة يفاء العماء سم استالحت بها آفاقو تالحتثم   حكمتأو جلتأو الال 

اء سم استعالت بها آفاقو تعالتثم   الوثاق يوم يالميثاق فأهل  قيحقات بها ليتذو  

 فتالت  ال ذي  يوم يفتراق فاإلأهل  عرمشا ىعلأد بها الجبروت ليوح  أجمة  يفاء البه

أجمة  يفاء نالث  اء سم آفاق جواهر اتاستلئلئت بها ذاتي  و تلئلئتثم   اقاق بالس  الس  

زل األ نور شمسكل  شيء يفصل بين ال ذي  ومي يهل الوفاق فأ فئدةأالملكوت ليعين 

يوجد و بلقمن  سكنمن  كينونيات استلجلجت بهاو تلجلجتثم   شراقا  و يقانا  كل   يف

 الفراق يوم يقاق فالش  أهل  قيحقابها  ليعلن الن اسوت أجمة بعد فيمن اء الهو و  ج يف

في ل بما نز   ىف  قد والر حمن  ن  أل اقاق بالس  الس   حكم الباطن يكشف ياليوم ف ن  ا  و

 منآال ذي  يبطل عملوليحق ق الحق  بآياته  1﴾فرقانا  يجعل لكماهّلل قوات  ت ا ن﴿القرآن 

نيا بما أ ل رب  القدر وا ن  اهّلل قدبما ال نز   نطقو دبرأثم   ىطغأو كفرثم   خذه في هذه الد 

ثانيهم قد ا ن  و دبرأو فعل بمثل الحيوانبما  يداه قد اكتسبت لهمو  أوا ن  عرض وكفر أ

 ىفتراو أخذقد ثالثهم  ا ن  و سعرو ضالل يه اليوم فن  ا  و أحد ىيرضال  بما عملت يداه
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  ٢9(، اآلية ٨القرآن الكريم، سورة األنفال )  
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ال  بما قد عملت يداه بالغيب نصرهمال ذي ا ن  و بري الز  كم فله ح ]جعلنا[ال  بما

شر فيومئذ ذوقوا أ ابكذ  أنا ما و بحالص   موعدكما ن   قل ن يفعل ذو روح محتضرأ ىيرض

اليوم ا ن  و كتاب مستطر يف كبيرو صغيركل  و قبلتم بقدربما   قد خلقكماهّلل ن  إف سقر مس  

 ناآل ن  ألتعلم  كن  ا  الل هم   سعرو ضالل يكافرين فالكل   ثم   نهرو اتجن   يقين فالمت  كل  

 عل لقد نز  
 
ا ن   عجاز نخل منقعر قلأب ن يوزن قسطاس العدلأأراد  منم ركتاب مسط   ي

ر ونفج  منهمر  أمر مستمر  هذا ا ن   قالواال ذين  ويبطل عمل الحق   قق  اعة ليحالس   تتأن اآل

من  لسئلقد و شاء اهّلل على أمر قد قدر ى الماء ا ذاعيونا ليلق ذن اهّلل من ماء الكوثرإب

 كتابههذا ا ن  و الكوثرسورة  يف ك رب  اهّلل لينز  ما  حكممن  رنحن يأأراد ثم   هلرب   ىصل  

موات يفمن   يعلماهّلل ذنه يستنطقإبثم   عندهمن  نزلال ذي  ما و األرض يفمن و الس 

 يفما  اهّلل يعلما ن  و ]يستعلمون[ الو يعلمونال  حيثمن  اس فيه يختلفونالن   كان

موات  ]قال[ ﴾شانئك هو األبترا ن  ﴿ قالوا ال ذين ه ليحكم بينن  ا  و األرض يفما و الس 

  نصر يستاهّلل ذنإبثم   بع هواهيت   لما ذا  قوله العدلو

 

 حيمالر  الر حمن  اهّلل بسم

د على  ل الكتابنز  ال ذي  الحمد هّلل  رامنيو العالمين شاهداعلى  رسلهأو بالحق  محم 

ا  تعالىو استعالو فعالمرتبة اليقين  ىعلأ يف نو  الد   مقامعلى  وقفهأو نذيراو  يقولعم 

المون  جعله سراجا منيراو نوره ن يتم  أا ال   ىأبو علن كلمتهأو هشأنظهر أثم   ا كبيراعلو   الظ 

 ناسأو قيالخالعلى  لهفض  و
 
ل اؤمور بالس  أائل المالس  على  لكر تفض  الذ  أي ها  فيا كثيرا ي
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كرأهل  فاسألوا﴿ ىتعال ولهقل هذه  ينزيل فبعد الت   بالبيان 2﴾تعلمونال ا ن كنتم  الذ 

ورة   3﴾شانئك هو األبترا ن   انحرو فصل  لرب ك ا أعطيناك الكوثرا ن  ﴿المباركة  الس 

 

 ا[ا ن  ] أردتما  الكلمات غياهب تلك يفناك فلقد عر  و الجوابكر الذ  من و لاؤالس   افمن  

 نظراو يقن باليقينأف 4"فالكاأل لقتلوالك لما خ"ه حق   يف اهّلل قالما  رذك يرشحناك فأ

كل  ال ن  ألتعلم أنت  اليوم ا ن  و نسان شيطاناا  كل  لو باطالحق  كل  ل ن  إف بعين اليقين

حيث من  همنفسالمحض ألحق   عونيد  كل  الواء دهماء ظلمات صم   ييمشون ف

أهل  من لستأنت  ةت بحج  آمنهم  أحد من ن تطلبا  أنت و مهتدون همن  أيحسبون 

 يتأي نألن يقدر  5﴾هم ظلماأنفس استيقنتهاو بها جحدواو﴿ اهّلل باكتمن  اآلية تلك

 فاجعل محضركاألمين أي ها  فيا يعلمونال  ما الخلق يقولون شأن ىترذلك  بعدو ةبحج  

 بين يد القيمةيوم 
 
بقسطاس ا ال   بتيثال  الحق   اهّلل مرأا ن   ف نظركطلأو انصفثم   اهّلل ي

ت ثب   الخلقو بط بين الخالقالر   كلمة ىعاد  ال ذي  ن  أل الخلق شأنمن  عدل لم يكن

بمثله فكان يبطل حكمه ال ذي ا ن  و فاقاآلو نفساألآيات و األخبارو ياتحكمه باآل

دالئله  تيثب  و ة الجمعةلوصب ييفتأحد  حكم الفروع يف كذلكو الئلالد   ذكر يف

                                                 
2
الم يقول في قول اهّلل تعالى: 4٣اآلية (، ١٦القرآن الكريم، سورة النحل )  كر ا ن وا أهل الذ  ل  أ﴿فس. "قال سمعت أبا الحسن عليه الس 

م، الجزء األول، باب ٢٠١٠بصائر الدرجات، الصفار، مشركة األعلمي للمطبوعات، الطبعة األولى قال: نحن هم"،  ون﴾م ال تعلم  نت  ك  

الم أن هم أهل الذكر  ة آل محمد عليهم الس    ٧٢الذين أمر اهّلل بسؤالهم واألمر ا ليهم ا ن شاءوا أجابوا وا ن شاءوا لم يجيبوا، الصفحة في أئم 

3
 ( ١٠٨القرآن الكريم، سورة الكوثر )  

4
، المجلسي، كتاب تاريخ محمد صلى اهّلل عليه وآله، باب بدء خلقه وما جرى له في الميثاق وبدء نوره وبيان ١5بحار األنوار، المجلد  

 . كلمات مكنونة، الفيض الكاشاني، باب في طاعة الخالئق لإلنسان الكامل. 4٦أنوار اليقين، الحافظ البرسي، الصفحة حاله. مشارق 

5
  ١4(، اآلية ٢٧القرآن الكريم، سورة النمل ) 
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 يثبت دالئله بمثلهو بخالفه ييفتأحد و ةقترانات الملكي  اإلو جماعاإلو ةن  الس  و بالكتاب

يقولون ما  كل  الفرق يثبتون كل  توقن بل اليوم  ينأمن و ين تذهبأمن  اليوم نتأف

 كانما  قسطاس لم يكن عندهمن و بالميزانا ال   الحق   تيثب  ال و حاديثاألو نآبالقر

ن تبطله أاستطعت  إنالميزان ف يتجادل فت أن اليوما ن  و اهّلل عندمن  محض حق  على 

 مفر  ال ا ال  و عمليال و بعلمي لتفتلق فال تالخمن أحد أو  نفسك عندمن  حق   ةبحج  

موات رب   اهّللأردت  نا  لك  قن تأ األرضو الس   تجحدثم   ةك بحج  سر   يف توقنأو  صد 

ذلك ح بصر   س كماالقسطاذلك  تطابقا ذا  ةحج   ميزان العلما ن  و تكون بال دينأو 

 كفورب   كذلكالحق  ا ن  و 6"ةالمسائل فليس فيها حج   ن  أب" ةماممارات اإلأ يف ماماإل

موات رب     قداهّللا ن  و ينفسا ال   ةج  حد حأل ليكونالحق   اليوم ليسا ن   األرضو الس 

 ختار لحفظ دينا  قداهّللن  أل يشك  أو  فيه [لم  أتين أ] حدأ لن يقدر شأنمره بأظهر أ

نصف باهّلل أ العالمينمن  حدأ تؤلم يما  عطاهأو نعجميياألمن  وليائه عبداأو رسوله

 عجم ىن ينطق فتأو أ عظمأهادة حجر ينطق بالش  
 
 فيهاكل  ذهلت الال تي  بكلمات ي

موات يفمن  ة لو اجتمع حج  اهّلل عطاهألقد و بمثلها لم  ن يأتواأعلى  األرضو الس 

ين  منن يخرجويها لفالن اس  لن تأم  ا  و يقدروا د  ةة حج  تلك الحج  ن  ألالد   رسولمحم 

 ن  اهّللن يأتوا بمثله ففي الحين ليشركون ألأرادو أن ا  و قبلمن  [عليه وآله]صل ى اهّلل  اهّلل

عنه و به يؤمنونو ونيحتج   نآبالقرالن اس  كل  اليوم ا ن  و ة حبيبهنبو   ةت بتلك الحج  قد ثب  

                                                 
6
الم"عن أبي الحسن الرضا عليه   لفضل والوصية، ا ذا مر، فقال: الداللة عليه: الكبر واقال: سألته عن الداللة على صاحب هذا األ الس 

 "،ا المسائل فليس فيها حجةالسالح حيثما دار، فأم  قدم الركب المدينة فقالوا، ا لى من أوصى فالن؟ قيل: فالن بن فالن، ودوروا مع 

الم، الصفحة ١الكافي، المجلد  ليني، باب األمور التي توجب حجة اإلمام عليه الس    ٢٨5، الك 
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موات فورب   يحكمون أو  ةيدخل الجن  و ن يؤمنأا ال   ألحد اليوم ال مفر   األرضو الس 

موات أالن اس  كل   اليوم ن  أال كالجه  ء الؤعمل همن  اهّلل فسبحان ارالن   يدخلو يكفر

 يقول ذو روحو اآليات بمثل تلكأحد اء هل ج عن الخلق ب  الر   يعرفون صنعال  حيث

بتلك اء ج هلو صحيفةأو اء دعأحد  من نصف باهّلل هل سمعتأ صنع الخلقا هذا ن  

 ينت الميزان فبي  كما  بعدمن  أردت لو ين  ا   فياهّلل عليهم اهّلل سالم - اهّللآل  ة دونالحج  

 يقدر بذلك بيت مناجات فمن اليومألف  ة ساعاتست   يكتب فأل شهادبين يدي األ

 ن  أب "اليقينحق  " كتابه يف ققد حق   المجلسيا ن   الن اس عملمن  عوذ باهّللأف

دآل  زبور يهو ةماوي  الس   [حفص  ]ال الفصاحة تعدل يادي ة فج  الس   [حيفةص  ]ال"  "محم 

 لد ييكفو
 
 ةي  ت الحق  يثبال و يرونهم فكيف تثبت الوالية بصحيفة ال ذينالمعجزة لل   ي

 أغربها فو األرض ت شرقمألال تي  بصحائف معدودة
 
 أو عمةالن  هذه  من كبرأة حج   ي

 
 ي

نت أ الم  ذلك  بعدثم   روارقة ليتفك  وا ولو ينشأ اءالعلم ن  ا   القدرةهذه  من عظمأ ةعطي  

 تذكر كلماتهم لد
 
 بمثل قول  ي

 
ذكر  يرف فالش   ليس ةبالحقيقا ن  و "هپه پ" صبي

 ظهورو ةب اني  الر   وح فيها هو سر  الر   صلأذي ال  ا ن   بلاآليات  بترتيبال و الكلمات

مداني ة ال تي   يصحفمن  ىحدا   عدل فزنكل  ل عليها يحو  و فضلكل  صل أ يهالص 

موات يفمن  كل  كتب القوم لم يعدل حرفا منها كل  ب من  ها حيوانن  أل األرضو الس 

 لو يعلمونفورب ك  بمثل عجل جسد له خوار دونهاما و ةحماني  الر   سر  و ةظهور الوحداني  

ي لو ن  ا   فياهّلل ونقعصليثم   ليدخلون المقابر اهّلل دين ييديهم فأ اكتسبتما بالن اس 

ريعةي كما فنسخت ح  ين  ا  اليوم  لكن  و ةبالحج   ين يؤتأب زدت حرفا فرض عليهأو  الش 
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يحسنون  همن  أيحسبون و اهّللأمر  يجحدالن اس  فكيف اليوم بعضاء العلممن أحد  بمثل

 كفرواال ذين  ن يؤمنأاآليات  ظهور تلك منأراد   قداهّللا ن  و يشعرونال  مواتأهم ن  أك

ال  حق   ةبحج  ة العدل ئم  أب ن ويكفرونآمنون بالقرؤوال ذين ي عرابمن األة ئم  أقبل بمن 

ثم   همأحكامبعون يت  و ة العدلئم  أمنوا بؤيأو  قبل منآمنوا ما ب فروان يكأا ال   لهم مفر  

 اهّللن  أ شك  ال  الواقع لىا   ينظرونال الن اس ا ن   ائل الجليلالس  أي ها  فيا يهتدونو يسمعون

  هن  ا  و لع بمقامييط  و يشأنيعلم 
 
ن أي افتريت عليه فرض عليه ن  ألو  قادر عالم هو حي

لم و كان مقتدراو علم الم  و تييبطل حج  حت ى  ياتيآمثل  ويقرء بشرا ليقيم معي يخلق

 جحدهمن  يبغضو األمربذلك  أراد هن  أليثبت  حدأ عندمن  نعالص  ذلك  يظهر بمثل

ماء واألرض ا ن   فورب   يعقلونال و يشعرونال و يعلمونال الن اس  كانما  كل  يعلم  واهّلل الس 

هم لو األرض كل   نفسي بمثل ما أنتم في علم اهّلل لتوقنون وا ن  من على في ىرالحق  أل

 نصف باهّللأ يقين مبين ىي لعلن  ا  و وهن من بيت العنكبوتتهم ألحج   ىلد ونييجحد

 عندمن  ةنعم ىعحدا اد  أاليوم  ن  أ لواإلسالم أهل  من زن بالقسطاس عمل المنكرينو

هل القي م  ينالد  ذلك  بها كانت نعمته يثبتو في القرآننز ل اهّلل  قا لمامصد   كانو اهّلل

ا ن   يمانهما  زن و يمانهما  مبلغ ا لى  نظرأالكافرون  القوما ال   رب كو ال ن ينكرهأأحد  ييفت

 يففورب ك  ن هما  و د حول البيتئوا بقصاتأالقرآن آيات  ا نزلتة لم  الجاهلي   عرابأ

هذا  عيمد   ن  أبالفرض  يعقلونال  هم قوملكن  و ةعراب الجاهلي  أكفر من  بعدأل إليمانا

هم أنفسيجعلون  وأجيبوه ي نأاء العلمعلى  جبل القاف فرضاء هل ورأ منأحد  األمر

 عرضواأو كفرواثم   هاجرواو غوابل  و آمنوا اسالن   فباهّلل بعضا منكفر و بهتال ذي  بمثل
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 عانهم رجلأو يستكبرونون هم ال يأتون ا  تيان حديث وحده وا  نهم ي طلبت من  ا  و شركواأو

في  اهّلل جادلال ذي  منهم هوأردت ال ذي  ن  ا   نصف باهّللأمهتدون ن هم أ حيث يعلم من

ة يكفر بحج   نأد ارأا فرعون لم   ن  ا   ئة مقامهمآدنا لى  نظرأكفر ال هلأقبل من القرآن 

 يدركونال  ما يفعلونو بحرف تونأيال  كفورب   ن هما  و حرالس  من  بشيء أتى[ف] هرب  

 قسطاسبها  قل كلمة فيثبتأ نا   ين  ا  و لمحيطة بالكافرين ماليوم نار جهن  ا ن   فورب ك

 بانؤذمن  امرءةا ن   ال يعلمون حيثمن  يفترونو بونليكذ  الن اس ا ن  و يدي يالعدل ف

بطال أا ن  و ض بجحدهملتتعر  لها  بل حيف ثة كتبثال جحدهم يقد كتبت ف ةيخي  الش  

ما ال عمل فرعون من  هم عملوان  هم ألملن يلتفتوا بعأقد عارت على أنفسهم  الفئة تلك

الحديث  بع ناطقا بنص  ات  من  ليسأاليقين  نظر بطرفأ ن هم اليوم هم الهالكونا  قبل و

يطان ن يعترفوا بعبادةأ ال  ا   لهم مفر  ال و فقد عبده مر أال ي ن  اهّللأل مهاجرتهمام أي   يف الش 

يطان ك  بالش    لهم ف  أثم   لهم ف  أ ال خير فيه وليس لمن ال يوقن تكليف ومن يعبد الش 

ل   ضربتلهم  ف  أثم   نيا الحيوة يفة عليهم الذ  ار ي الن  ف القيمة هم يوم ئكولأو الد 

يطان بزح اورادأال ذين ا ن  و ليحضرون  قعتو حكم المباهلة فقدمن  قبلمن  الش 

 وليائهأو اهّلل ن يرده بين يديأأحد  يقدر الال ذي  تلك الفئةء ارؤسمن أحد  معفورب ك 

 كفورب   يعلمون حيث المن الن اس  واضل  أو واضل  و افترواما ب اهّلل خلقه قتلهم شهاد منأو

 هم قد قرؤان  ا  و "ال" يحق   ين يقول فأ ليستحي يصحيفت قرءلو  ىصارالن  من  حداأا ن  

 يكفروا بكاظم نأا ال   محيص لهمال و - عملوابما  اهّلل ملعنه - بواكذ  و افترواثم   لواحم  و

 همحق   يمن عندهما ف صالن   بطال تلك الفئة ليكونأمن  قونيصد  ال ذين  ن  أل حمدأو
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 مواتأقون يصد  ال ال ذين ا ن  و آمنوا بمثلهم قد ةخباري  اإلو ةصولي  األاء علممن  بعضا ا ن  و

من  ستدالل رشحمقام اإل يذكرت لك فا م كل  ا ن  و هم المشركونأولئك و لهم شأنال 

تواريها ال و اإلشارة ا ليها يشيرال  حكم الباطنو داؤالف سر  أردت  نا  و اهرالظ   طمطام

 تمام البطونوهور الظ   ها هو نفسن  حتاج بذكر دليلها ألتال و نهايةالال  و الحجبات

ا  اهّلل سبحانو ا أي ها فيا يصفونعم  ن أقدر ت نا   هوا ال   هل  ا  ال  ذيال   قسمك باهّللأ ئلالس 

 خل صو ديآفؤها ب تفرغالن اس  منأحد  من عندأو  عند نفسكمن  ةتدحض الحج  

مس  هذه من وضح ألاهّللأمر ا ال  و همكل  الن اس  م وسط يفالش   يذكر فأ ذاأنا واء الس 

 كل  ذا ثبت القسطاس يبطل إف ثبت الميزانيل رحالش   تا قبل ذكرآيا مقام القسطاس

 بعضو المفترون فيها ىقد افتر تيآيامن  يتأما ر كل  و الن اس كل  عند من  عارضاتالت  

 بعضو اس فيه لحنالن   لذا يقولو ن يستنسخوا صور الواقعأ الكاتبون امنها لم يقدرو

 ذلك بغيراآليات  من ىما تركل  و افترائهمو عملهم عوذ باهّلل منأف يقول ليس فيها ربط

ة حج   ليكون ميزان البيانأذكر  ذاأنا  هاو لمشركينامن  برئأنا  ين  إف هج العدلالن  

  للعالمين جميعا
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 حيمالر  الر حمن  اهّلل بسم

 

 

ما  يعلمرب ك  اهّللا ن  و ا لقوم يعقلونلدن   من ذكر فيه حكم ل الكتاب فيهذي نز  ال   سبحان

موات في ل اهّلل نز   لقدو  يختلفوناهّلل محك ياليوم فالن اس  كانما و األرض يفما و الس 

 رونيتفك  ال و يعقلونال و يعلمونال الن اس  لكن  و شيءكل  حكم  قبلمن ي القرآن ف

 ي اهّللذلك فليجز بمثلا ن  و 7﴾يجعل لكم فرقانا اهّلل]ا ن تت قوا[ ﴿في القرآن ل لقد نز  و

معه من و موسى]وأنجينا[ ﴿ قبلمن ي القرآن ف كرب  نز ل اهّلل  لقدو قينعباده المت  رب ك 

 اهّلل ياتآبأنتم  نا  أحد  من أخافال و يبنعمة رب  كل  ال ثتي حد  ن  ا  قل  8﴾نجمعيأ

ال ذين ا ن   قل شاهدونكل  ا نحن لن  ا  و غربهاو األرض  شرقاهّلل لقد بلغ حكمو بونتكذ  

 ئهم لم يكناهوأبعوا ات  و كفرواال ذين ا ن  و هم المهتدون ئكولأقبل فمن  اهّللآيات  بعواات  

ين  مان  ا  رون ساهم الخ ئكولأو يهديهملال و  ليغفر لهماهّلل ين  ذاه اهّلل كتاب يفالد  الد 

كم أموالو كمأنفس باهّلل علم لتنصرونأما   لتوقنون قل لو تعلموناهّلل ياتآبا ن كنتم  القي م

 الوحي ىعد  ارب ك ا سم  ذكرا ن   قالواال ذين  لقد كفرو اهّلل يعرضونعلى  كل  ليوم اء رج

 اهّلل عبد ين  ا  قل  [عقلونتال و علمون]ت الما ب اهّلل دين ييوم فلتفترون الأنتم و القرآنو

ا ن  لقد فتو تشعرونال و اهّلل ياتآبون بتكذ  أنتم  فكيفالقرآن  حكم ق لما معكم منمصد  

                                                 
7
 . أضيفت "ا ن تت قوا" بدل ات قوا ٢9(، اآلية ٨القرآن الكريم، سورة األنفال ) 

8
 . أضيفت "وأنجينا" بدل "وأوحينا ا لى" ٦5(، اآلية ٢٦القرآن الكريم، سورة الشعراء ) 
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لعمرك و يعقلونال و يعلمونال الن اس  ما كان ا لنعلمن  ا  و قبلمن  كفرواال ذين  الخلق بمثل

 و قبلمن  ناأحكامبعوا ات   ال ذينا ال   همكل   اسالن   كفر
 
هم  ئكولأف يءبش لم يجحدوا علي

حيث من  حمنن يكفروا بالر  أهم أنفسيخطروا بال  ذينال   منالن اس  لقد كفرو المفلحون

 اهّلل ةنا باب بقي  أ ينن  ا  قال ك رب  ا سم  كرذا ن   قالواال ذين  لقد كفرو هم مهتدونن  أ يحسبون

ما قالت بمثل ي مثل كل  ما قال الن اس في حق   وا ن   بحكم من قبل من حيث ال يعلمون

 وأ 10﴾ابن اهّلل﴿ العزيز أو قالت اليهود ا ن   9﴾ثةثالث ثال﴿ك هو رب   اهّلل ن  أب ىالن صار

حكم بينهم في ونسنكتب ما قالوا  11﴾اءغنيأا ن  اهّلل فقير ونحن ﴿عراب قالت األ

نيا و أهل  من كفرواال ذين  عرابأا ن   كفورب   ن هم في اآلخرة هم الخاسرونا  الحيوة الد 

 ذاا   ليظهراء العلم اليوم مبلغ علما ن  و ىتوا بكلمات عدل كبرأ نآا نزل القرلم   ىالقر

سبيله  يهاجروا فو ياتهآو منوا باهّللآ ينذال  ا ن  و لهم الكافرونن هم ا  و الكتاب ي فاهّللأراد 

ال وؤمنون حيث يمن  كفرواو بواهم كذ  ن  ا  و همطنليعلن بوا يضل هم نأرب ك  اهّللأراد  الم  

ا لى  أحد من ىرأال  كفورب   الكاذبينمن  تنن كا  ية آت بأقلت ف ين  ا  قل يعلمون 

 كم باهّلل صادقينيدعو يفا ن كنتم  الكتاب ذلك بمثل تأقل ف بعض حرفهذا  يومك

 ىدنأ اإليمان يف همأنفسقد جعلوا ن هم ا  و حرالس  من  ت بشيءآل قبلمن  فرعونا ن  و

نيا الحيوة ية فل  الذ   عليهم ضربتيديهم أعملت بما  اهّلل كفره لعنهممن  هم  ئكولأو الد 

 مالئكة ثم   يلعنهرب ك  اهّلل نصرهم بالغيبي ال ذا ن  و ار ليحضرونالن   يف القيمة يوم

                                                 

  
9

  ٧٣(، اآلية 5القرآن الكريم، سورة المائدة )، ﴾لقد كفر ال ذين قال وا ا ن  اهّلل ثالث  ثالثة وما من ا له ا ال  ا له واحد﴿

10
زير ابن  ﴿وقالت اليه      ٣٠(، اآلية 9، القرآن الكريم، سورة التوبة )﴾اهّللوقالت الن صارى المسيح  ابن   اهّللود  ع 

11
وق وا عذاب الحريق﴾ اهّلل ﴿لقد سمع   ول  ذ  م األنبياء بغير حق  ونق    سنكت ب  ما قال وا وقتله 

، القرآن قول ال ذين قال وا ا ن  اهّلل فقير ونحن  أغنياء

  ١٨١(، اآلية ٣ل عمران )الكريم، سورة آ
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موات ا ن   مبين قل يقينعلى  كانو بالحق  الحق   بعات  من  اهّلل عبادمن األرض ثم  و الس 

 تشعرون قل ارحمواال و بون فيهالتعذ  أنتم و مكأنفس لىع تحاطأقد جهن م  اليوم نار

نيا  ةوحي ن  إكم فأنفس خذ أال ذي ا ن   ترحمون قلال و بونم لتعذ  مت  ا ذا  أنتمو باطلةالد 

 نتمأو الحينالص  و ني  يقد  الص  و المرسلينو نيبي  الن   خذ عنأ مان  أفكحق   الكتاب بغير

ا  ليشهد هن  ا  و بالقسطكل   يحكم بين الاهّللو عيتم كلمة الباطلاد    يكتمونالن اس  كانعم 

ا نحن ن  ا   قالواال ذين ا ن  و نات لقوم يعقلونبي  اآليات  تلك اهّلل ةبقي  من  ةالحج  ا ن   قل

 أفاآليات  ت بمثل تلكأن
 
من  كتبواو روان يتفك  أدون من  ن قرؤاإف اهّلل حضرهم بين يدي

 رب   كفورب   يعلمونال  حيثمن  بونن يكذ  أعليهم ب فقد وقع القول لوان يتعط  أدون 

موات ال تي  اآليات توا بمثل تلكأي نأعلى  نساإلو لو اجتمع الجن   األرضو الس 

 األرضعلى  لو كانواو لن يقدرواو تطيعوايس  لناهّلل ذنإالكتاب ب ذلك يلناها فنز  

 ب  الر   عصنا ن   يخشعون قلال و اهّلل ياتآ قلوبهم ميتة نجسة حيث يقرؤنا ن   لقادرين قل

ا  يل لكماس فوالن   يفصل بين صنع نابوا أو تابوا ذاا  تعقلون قل ال و كنتم تفترونعم 

نيا  الحيوة ية فل  الذ   ضربت عليهم هم ما اء سو اهّلل دين ييديهم فأاكتسبت  بماالد 

تؤمنون أنتم  كيف قولأأنا  ينن  ألاآليات  تلك يف كفروال ذين  ما قالكل   يحكمون قل

يعقلون ال  ما ليقولوناآليات  ة دون تلكعليكم حج   اهّلل لتعقلون قل لو نز  ال و نآبالقر

 منوا بتلكؤيأو  قبلمن  نآبالقر ن يكفرواأا ال   يقدروا ببعض حرف اليوم لن لكن  و

أو  حكم الوالية لىع افترواو قالواال ذين ا ن   قل منونؤلقوم ي اهّلل كتاب نات منبي  اآليات 

مثل ا ن   قل المين مقاماللظ  بئس جهن م  نار هميوأما ن  و تهآياو باهّلل وا[كفر]فقد  تهاي  حق  أ
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ماء م مثل اآليات تلك ااهّلل رقد  ما و اهّلل ذنإي بتجراء الس  بدا قل أ ادنفاال و  لها حد 

ا ال   هذاا ن   يديناأتكتب بين لاليوم أنت و معدودةأي ام ا لى  اآليات كيف ينسخ حكم

ا  الغني   اهّلل كانواء يش ما ينزلواء يش من  يمحوااهّلل شر قلأ ابكذ    تعلمون قلأنتم عم 

 الو اهّللآيات  تسمعونأنتم  فكيف يصدر يبتت فن ور قدالط   شجرةا ن   لكم فويل

موات يفمن  تشعرون قل لو تفدوا  من عملكم بعض حرف اهّلل لن يقبل األرضو الس 

ما  لم يعدل كل  اآليات  تلكن م حرفا ا ن   خرين قلداجهن م  م لتدخلون نارمت  ا ذا  أنتمو

ثم   رب كا سم  ل كافر يذكرو  أ ن  ا   قلتعقلون ال و تسئلونو تريدونأنتم  فيما األرض يف

 ينظرال و  لهماهّلل ن لم يتوبوا لن يغفرا  بعوهم ات  ال ذين  ثم   رابعهمثم   ثالثهمثم   ثانيهم

يطان يكميلقما  كل   ليم قلأ ت عذابعد  ألهم قد ا ن  و ممهيكل  ال و ليهما   ننسخ  الش 

ما  شكواأ اهّلل اه تعبدوني  ا  ا ن كنتم  كمأنفسارحموا و اهّلل قوان ات  أاآليات  بحكم تلك

نيا  الحيوة يف [ي]بنزل   عل فرغأرب  الد 
 
قل لو  القوم الفاسقينعلى  انصرنيو صبرا ي

موات يفمن  اجتمع  على  األرضو الس 
 
 يعلم اهّللو تراب بمثل كف   جحدي لدي

 جهن م م لتدخلون نارمت  ا ذا  تهتدون قل الو هونتتفق  ال و رونتتفك  ال  اليومتم أنو حكمي

كم لعل   المأليا أي ها  اهّللا لى  نيبواأ فاهّلل ذنإبا ال   أحد يشفع لكم اليوم الو تستغيثونو

بعد البيان كبرت ا ال   ةيات لم تك حج  اآل تلك ن  أ باهّللعلى  ل كيف تفترونق ترحمون

حكم ال  حكم كفركمعلى  اليوما ن  و كذباا ال   تقولونما  فواهكمأ كلمة تخرج من

ا و فويل لكمالن اس  بين نآللقر تحكمون أنتم  مااء سو اهّلل دين ييديكم فأاكتسبت عم 

 يف  عليهم العذاباهّلل يضاعف شأن كل   يفا ن  و قبلمن  افتروان ال ذي اهّلل قل لعن
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نيا الحيوة  اآليات ية مثل تلكآت بأف ىيحييا  المقبوحينمن  خرة هماآل يفن هم ا  و الد 

 يقدرال  اليوم ن  إكم فأنفستفضحوا  الالن اس  يا أي ها علم رشيد قل ين كنت ذا   ةبالفطر

ا  علمأالقسطاس  لكذب أناو اهّلل كتابمن  يةآب يتأن يأأحد  كنتم به تجهلون تلك عم 

 ونتريدأنتم  ما كل   الكتاب لكذ يلنا فلقد نز  و منونؤي لقوم اهّلل كتابمن  ناتبي   ياتآ

 ليغفر اهّلل لم يكنآمنوا  مابعد اهّلل ياتآيكفرون بال ذين ا ن  و ستسئلونبعد من أنتم  ماو

نيا الحيوة ية فل  الذ   ضربت عليهم ليهديهمال و لهم ار ي الن  ف القيمة هم يوم ئكولأو الد 

حكم كل  لم الب ليعالكتا ذلك يف لناهانز   كتاب العدلمن  آيات تلك ليحضرون

 عل لدن القسطاس من
 
هوت كتابمن  رشحناكأفيما  ىكفو حكيم ي ة حج  و الال 

 ذلك ن يوزن بالقسطاسأأراد  لمن الن اسوت سطواتو الملكوتآيات و الجبروت

ا  اهّلل سبحانوالقي م  القسطاس  ليسواء العم جو   يف اهّلل ذنإنادي بأنا ذا أف يشركونعم 

 يمبارز يبارزنمن  فهلاء مضاإلعلى  ذين افترواال   اهّلل لعنء االقضاء قلمي بد ينزل فما 

 يصيصية يقوم مع يذمن  هلو نسانمبارز يبارزني ببيان اإلمن  هلو الر حمن ياتآب

 يف اآليات ة يكتب مثل تلكذي قو  من  هلو البيان هلأسيوف بميدان الحرب  يف

مس جحد هذا  اعجمي   ىفتا ن   لقالخو مرملكوت األ يفمن يا  أن القمر بحسبانو الش 

 ينأصوته ف عالأب يضج  و ميدان الجالل يت الحرب فالآباء جو قد ركب فرس الجدال

أهل  من ين الخاشعونأو الجاللأهل  من ين المنقطعونأو الجمالأهل  من دونالموح  

 لىا   ونمساكنكم لم تفر  من  تخرجونال  القال لمو القيل هلأمن  ين الخائفونأو لالمآ

ال و ل لم تصمتوناقلل الجب يف مخافتكم لم تدخلون بيت العنكبوتمن  طالخيا سم  
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 ينأو شراقاإلاء حكممن  ونيصي  الص   ينأالجمال اء لقت يف تعتذرونال و تنطقون

من  ونين الفلسفي  أو يقاناإل معراجا لى  ين المتعارجونأو الوفاقاء عرفمن  ونقشقي  الش  

ين أوفاق الن  أهل  من ونين البدري  أو قاقالش  أهل  من ونين الغربي  أو الوثاقاء علم

ن يليق ون عم  العراقي  ثم   ونامي  الش  ثم   ونومي  الر  ثم   ونركي  الت  ثم   وني  البر  ثم   ونالبحري  

  ىالفتهذا  يبارزونال  لم القالط   هم حكمشأنب
 
هّلل  يسجدونال  شراق لمنور اإل العجمي

ا تليس اليوم التف  أ من  ور المشرقالن   ته لهذابصيصي   صيصة يذكل  قام و اقق بالس  الس 

يا  ثم   بصاراأل يولأيا ثم   لباباأل يولأيا ثم   فئدةاأل يولأيا  اسمعوا ندائياآلفاق شطر 

 يغرد  ال ذي  ورالن  هذا  من ثم   تلك الكلمات جو   يف ف  دطير المهذا  من سطاطاأل يولأ

 ىيتجل  ال ذي  اوسالط  هذا  منثم   شمس الجالل شارات تلك العالمات منا   يف

 يالحوت المتبلبل فهذا  منثم   غياهب تلك المقامات يف زللوان شمس األأب

 شجارأحدائق من  لقيناكأ ماا ن  و تعرضونال و الن اس يا أي ها ن ارحمونيأراب الت  

هوت  بمثل القرآن  ل نز  اهّلل ن  أشجرات الجبروت فاعرف  ظهار فواكها   يف ييكفالال 

حكم  يمقاماتها فو بواطنهاو ياتهاآكل   [رفع]تن أ ةرادت نملألو حت ى  شيء خلق

مداني ة يتجل  و ةب اني  الر   سر   ن  أل لكذب سواد عينها لتقدر  شيءكل   يقد تلجلجت ف الص 

 تفسيركل  لو تفسيراء األشي اتذر  من  اهّلل حاط علمأما ب القرآنمن  حرف لكل  ا ن  و

من " الحديث يورد فما ا ن  و اهّللاء ش ما ا لى باطن باطنكل  لو باطنتأويل  كل  لو تأويل

 يلتفتال  حكمهذا ا ن  واء حكم للفقهواء عفللض   شأن 12"سبعمائة ا لى بعينالس   بطون

                                                 
12
، نعمة اهّلل ١نور البراهين، المجلد  "وهو من البطون القرآنية الذي ورد فيها: أن للقرآن سبعة بطون ا لى سبعين بطنا ا لى سبعمائة بطن"، 

هرا وبطنا ولبطنه بطن ن ظآللقر ن  ا  (: عليه وآلهصل ى اهّلل قال )"و.  ٢٣٨الجزائري، باب تفسير قل هو اهّلل أحد ا لى آخرها، حاشية صفحة 
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هوت سرائرعلى  واقد استقر  ال ذين  به عباد  رفرف صفر الجبروت ىعل كئونيت  و الال 

 ال  ا   يرون شيئاال و فئدتهمأ ي لهم بهم فاهّلل ىتجل  ال ذي  بعيناء األشيا لى  هم ينظرونن  أل

 يحصيهاال ال تي  نهايةال  ما مقامات نآللقرا ن  و يءالش   ذلك  موجدهم قبلاهّلل واأرو

ال و الكتابما  تدري كنت ما﴿الر حمن  قولبذلك  حكما صر  اء شمن أو  اهّللا ال   أحد

ينال أحكام مقام جسدهم يف ةئم  خذون األأيال ذي  منها باطن العرشو 13﴾يماناإل  د 

  منها باطنو منها ظاهر العرشو
 
 عالنية  منهاوالكرسي

 
 [قلث  ]الالمقام  ذلك يفو الكرسي

 هلأل منها مقاماتو ب المرتابالمكذ  و ادقالص   الخطاب للمحسن فصلو األكبر

موات  ذلك يفو الت راب ن فوقآقر منهاو اإلنسان منأحد  علمبها  يحيطال  حيث الس 

د على  تهياآب مينالمقام نزل روح األ  لما يعلم لو لم ينزل عليه لم يظهرو اهّلل رسولمحم 

 مننز ل اهّلل كما  ناآلا ن  و الن اس بين ل غيب عنو  ا كفر األه لم  ن  ا  و اإلنسان بعد مقاممن 

م الن اس  كل  اليوم  يذال  ا ن  و فيه نصيبألحد  ليسو اهّلل ةخزائن بقي   يف المحفوظاء الس 

 يدركال و لو  فصاحة األمن  وقع منهما  وقعو قعالوا رتيبفيه يختلفون لم يك بتو يقرؤن

نكر منه حرفا فقد كفر أ من العمل به فرضكل  العلى و اهّللاء ش منا ال   ذلك حد علمأ

 كتاب يبين المفترين فكان اليوم للمكذ  ما و جهن م نار كان جزاؤهو المرسلينو ينبي  بالن  

ن كنت ا  الختم آيات  من ]أرشحن ك[ نأ أردتما ا لى اء البد فانظر بطرف ظهيرا اهّلل

هوت أرض  يسكنت ف ورة قرئت تلكوالال   قلزماء ور األحدي ة [بحر] يالمباركة ف الس 

                                                                                                                                                             

الجملة الث انية في ، م١9٨5، ايران، قماء، هدد الش  مطبعة سي  ، بي جمهورأابن ، 4، المجلد ئالئ العزيزي ةعوالي الل  "، بطنأا لى سبعة 

 .  ١59بند ، هله وحامليهأاألحاديث المتعلقة بالعلم و
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نقطة ا لى  معانيها ترجعو لفاظهاأ تغايركل و حروفها حرف واحدةكل   أن  يقن أف الجبروت

واحدة  كوثراء م من  عناصرهاهّلل قد خلق الت وحيد د مشعرآمقام الفؤ هنالكن  أل واحدة

مداني ة ةعطائي  ا  و ةالكبريائي  ة ي  ن  ا   هه تراب كل  كل  اء م هكل  اء هو هه نار كل  كل   ة كوثري  و الص 

رب ك  ن  إقف ف"المعراج  ي فاهّلل رسولعلى  ميناأل ل روحنز  ال تي  ةولية فصالمتجل  

ذكر ال تي ال   األحدي ةة وبي  ربو 14"وحالر  و المالئكةرب   وسح قد  وقل سبأنت و ييصل  

ة ي  ن  ا  و ةبدي  ة األسخري  واء خفال و عياناال و ظهوراال و كوناال  نفسها للمربوب يف

خرها آ نفس يلها هو  أن قلت ا  ة ومي  ة قي  بتري  أو ةة الهوتي  هوي  و ةوسي  ة قد  ي  شأنو ةعشعاني  الش  

ورة تلك اهّلل لذ نز  ا  ل عنك  ليتقب  اهّللا ن  و حق  على  لقلت سة لمقد  ا األرض تلك يف الس 

اء البه شمس نوارأيات ون بتجل  يفر  ال تي اء العملحان طيور أ نم عليك قرئتما  بمثل

فاتواء سماأل كلمات بها ىيحيال تي  الحياتاء الم ذلك علىو ن أ حكم لك الص 

ورة تلك ىمعن تعرفو ةمقامات سلسلة الحدودي  كل  ة هي  اإلل  القاعدة  تلكمن  اعرف  الس 

ال ذي  حمركسير األاإل لهو ذلكا ن  و ياتهاآ قيحقا يف نات الكافيةئوالش   المباركة بتلك

موات رب  فورب ك  األولىو اآلخرة لكم ملكيملكه  من ما  كل  لم يعدل  األرضو الس 

ات المكفهر  و ةوسي  القد   ئوناتالش  و اإللهي ة معارف يفأحمد  كتب كاظم قبل

ا  ة بحرفوسي  فريدإلا  اكتمها بمثل عينيكو  فاعرف قدرهااهّلل ذنإليك با   لقيتأا ذأنا مم 

 ة مقامالمشي   ظل   يسكنت ف ن كنتا  و ننا لمنقلبورب  ا لى  ان  ا  و ا هّللن  إهلها فأ عن ال  ا  
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ا أسري بالن بي لى موضع قال له ( فانتهى ا  لى اهّلل عليه وآله: سمعته يقول : لم 

وح سبقت المالئكة والر   وس رب  د  وح ق  ب  : س  ما كان صالته؟ قال: كان يقول: جعلت فداك وقال: قلت ،يل  ك يصب  ر إن  : قف فجبرئيل

، المجلسي، كتاب تاريخ محمد صلى اهّلل عليه وآله، باب ا ثبات المعراج ومعناه وكيفيته ١٨وار، المجلد بحار األن، "رحمتي غضبي

  وصفته وما جرى فيه ووصف البراق
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ورة تلك وتقرء الجبروتأرض  على اإلرادة  ى[ولاأل]الكلمة  يالمباركة فاعرف ف الس 

ثم  اء اإلنشاء م لفألاهر االظ  من ثم   اإلختراعاء هو ونالن  من ثم   اإلبداع نار لفاألمن 

كذلك و الت راب حرف الغيب لعنصر الثةالث   [ركان]األم لظهور المخزون المقو   [كنر  ]ال

بات ي  الط   الكلماتمن  اإلشارات سبحات يالكوثر فاء م من عطيناكأما  الحكم بمثل

ورةي ف  بقدر اإلرادة مقامات الفعل بعد يف فهاتعر   نأتريد أنت  بماو المباركة الس 

ل حرفاأ نأأردت  لو ين  ا  و كتابو جلأو ذنا  واء ضقو اخر ز  ال اجالمو   البحرذلك  من فص 

 تعالىو معناه سبحانه ي في اهّلللهمنأا لم دنفا الو قالمتنكسر األو المداد ىجاج لنفاأل

ا  المون يصفعم  ا و الظ  ا و يقول المشب هونعم  ا و بونيفتري المكذ  عم   يلحدعم 

كم اليوم برب  قل فما ظن   اهّللآيات  يوء فالس   ظن  كل  ال ن  ياته فقد ظآ يالمشركون ف

تلك ر سن تكأأردت و ذروة العرشعلى  سكنتو الفعل مقاماتمن  نزلتا ذا و العالمين

ثم  اء العماء سم يفك رب  ء الآ األولى الكلمة يف ىولاألاأللف من  الحروف فاعرف

اء البه عرش يفرب ك ء الآثم  اء قضالاء سم يفرب ك ء الآ ثم  اء نالث   عرش يفرب ك ء الآ

هوت  قصبة يفرب ك  نور ونالن   [كلمة]المن  ثم   ثم   قصبة الجبروت يف كنور رب  ثم  الال 

 لفأمن ثم   الجبروتأهل  هياكل قيحقا يك فرب   نورثم   قصبة الملكوت يفرب ك  نور

قصبة  يفل اهّلل نز   ذيل  ا اهّللأمر ثم   األمر ملكوت ي فاهّللأمر  األولى الكلمة يف يانالث  

هوت  ىولأ  [ابعةر] قصبةثم   قصبة ثالثة الملك ثم   الجبروت ةقصبة ثانيثم  الال 

د  لبقعلى  األمين وحالر   ل بهذي نزال   اهّللأمر ثم   الملكوت  اهّلل مرأثم   اهّلل رسولمحم 

 عل  حاملهاهّلل جعل ال ذي
 
الم]عليه  طالب أبي ]بن[ ي  شيء ل  به يعلم كال ذي  [الس 
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ة  قلوب ي فاهّللأمر ثم   شيء يحكم به بين كل  و أهل  قيحقا ي فاهّلل مرأثم   العدلأئم 

ا ن  و شريعالت   ي فاهّللأمر ثم   شيءا سم  وقع عليهما  كل  ل كوينالت   ي فاهّللأمر ثم   الن اسوت

كل   ىبه يحصا ن  و الت وحيد شربه خضر العلم به يعلم علمال ذي  الحيواناء الم هذا من

ريعة وامرأ  الت جريدعالمات و الت فريد آياتو الت وحيدمقامات من  هاأحكامتثبت و الش 

ريعة مقامات ثم   عديلمقامات الت  و ما و الحج  و ومالص  و ةوكالز  و ةولص  ال أحكاممن  الش 

ريعةي  فاهّلل كتب  ن يخرجأ اهّللأراد  بيده لو ينفس يذال  فو الخدش يرش فاألحت ى  الش 

 يحصي الكتابما  كل  خرج أل يذن لأو في القرآنل ما نز   لحرف كل  اذلك  من

 وما من كتاب مبينالقرآن  حكم الحرفذلك  يفكل  يقول الحت ى  البرهانو الئلبالد  

في  خلقما  كل   اهّلل قد خلق األلففي ن  أل 15﴾نكتاب مبي يفا ال  يابسال و رطب﴿

الالتو المقاماتكل  ه العالم في ىير ةصافي ة[آمر]هو و كبراأل [عالم]ال  الحكاياتو الد 

 يذال  ا ن   نظرك صف  و ة العدل دق  بصركآمر يف صورتك ىترأنت  ما العالمات بمثلو

 عينكيرى ما  العوالم فيه بمثل ك كل  يشاهدن  و كبراأل [عالم]الة آمراأللف هذا  يجعل

 يشهد عليهال و همأحكايشعر بال و يعرف ظاهر معناهال  ذيال   وأ كرم مقامااأل العالمهذا 

مواتو العرشرب   اهّلل ياته فسبحانآعليه ب يستدل  ال و ناتهببي   ا ل لم  و  عهد األ يفا ن   الس 

 لفاأل ذلك قد جعلت ين  ا   ناآلا ن  و بذكر ليؤمن نفس  حجرة تنطقاهّلل يجعل رسول

ه هو ن  أك نا ناطقأما  بمثل حكاماألكل  ينطق عن و شيءكل  فيه  ىمرآة عدل يحص

 نظرأنفاد لها ال و القيمة يوما لى  كل  ل ءيضيو ينطق ةآرهو مو ضوانالر  أهل  ن مثلحيوا
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ه ن  ا  و األلف ذلك ييحص ي لككال   كيات رب  تجل  ا لى  رئساأنت  ماو مقاماتك فيها ا لى

هوت شاراتا  يعرفون ال ذين  قينللمت   ىريب فيه هدال  لكتاب يات آلعون بيط  وين ي  الال 

 يف اهّلل يعلمون مرادال  ذينيستغفرون لل  و ينالملكوتي   مقامات على يشهدونو ينالجبروتي  

 ةآرالم ذلكا لى  نظرأركات الد  و الهلكاتو لماتالظ  و هواتالش  أرض  الن اسوتأجمة 

هم ال و خوف عليهمال  اهّللاء وليأ ن  ا   الأ﴿القرآن من  تلك اآلية نفسكعلى  اقرءو

الم]عليه  قال الباقر 16﴾يحزنون  غيبته يالمنتظرين لظهوره ف ئمنااشيعة قلطوبى " [الس 

 17"﴾وال هم يحزنون اهّلل ال خوف عليهماء وليأ﴿ ئكولأظهوره  يالمطيعين له فو

 عل رؤيتهم حيث قال ي فاهّلل ذين يذكرال   ئكولأو
 
الم]عليه  ي  هم نحن"الحق   قولهو [الس 

ما  نا فقيلطوبا من فضلأ هماطوبو لهمطوبى و لناطوبى  بعدنامن  ن تبعناتباعنا مم  أو

ال  ما هم حملوان  ألال  قالأمر على  همو نحن نالسأ طوبانامن  فضلأطوباهم  شأن

ذنه إبا ن  و صدري يفاء العمر طير طي  ال ذي ه فوآ هآف 18"لم تطيقواما  طاقواو تحملوا

هوت  أجمة يف يستكف    جو  الملكوت يف يطيرثم   الجبروتأجمة  يف رف  تتسثم  الال 

موات يفمن  كل   ا لم يعدللعلما جم   يصدر يف يأهنالك ا ن   بحرف  األرضو الس 
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17
ريخ الحجة، باب فضل ا نتظار الفرج ومدح الشيعة في زمان الغيبة وما ينبغي فعله في ، المجلسي، كتاب تا5٢المجلد بحار األنوار،  

المذلك الزمان، "قال الصادق عليه  طوبى لشيعة قآئمنا المنتظرين لظهوره في غيبته والمطيعين له في ظهوره أولئك أولياء اهّلل  :...الس 

  ".ال ذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون

18
باب صفات خيار العباد وأولياء اهّلل وفيه ذكر بعض الكرامات ال تي رويت ، كتاب اإليمان والكفر ، المجلسي، ٦٦لمجلد ابحار األنوار،  

الحين  : من هم يا أميراهّلل؟ قالواتدرون من أولياء  :ثم  قال ﴾ا ن  أولياء اهّلل ال خوف عليهم وال هم يحزنون﴿قال أمير المؤمنين ، " عن الص 

ى لهم : يا أمير المؤمنين ما شأن طوبطوبى لهم أفضل من طوبى لنا قالم نحن وأتباعنا فمن تبعنا من بعدنا طوبى لنا و: هالمؤمنين؟ فقال

 ".: ال ألن هم حملوا ما لم تحملوا عليه وأطاقوا ما لم تطيقواهم على أمر؟ قال؟ ألسنا نحن وأفضل من طوبى لنا
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مس  ن  إفاألي ام  تلك دراس اعرفوا ققل للن   رشحهأل وعيةأوجدت منه لو  طلعت ما الش 

ن يخرج أيقدر اء حد جأ قبل فهل منمن  الفتىهذا  شأنيخطر بقلب ال و بمثلهاو عليها

ين  كل    لسبا ن  و ةآيات بديعو ات متقنةنبي  و محكمة لئبدالاأللف  حرفمن الد 

 ال ذي شأنب لكنو شيءا سم  وقع عليهما  كل   ي فاهّلل حاط علمأبما  ينفس يف الئلالد  

رب ك  اهّلل ن  أبأحد  ن سئلا  نا اهّلل موال ذنإمك بعل  أنا ذا أال ذي  هوالن اس  متعل  أنت 

 ن  أل ىبل ك تقولن  ا   ليسأاأللف  الحرفهذا  يحاط علمه فأ ماكل  ن يخلق أيقدر 

ر فيما ظنأ ا ثبتفلم  شيء  حكم شيءمن  يمنعال  اهّللا ن  و شيءكل  الممكن يمكن فيه 

عليك  كنور رب   ىا تجل  شطر المشرق فلم  ن م استشرقال ذي  بر اق نور برقمن  شرقناكأ

ل و  أأنا  ين  ا  قل  دكافؤفاق أ الم  ثم   الحين يلتصعق ف اإلشاراتهذه  غياهب يف

ا  نآالقر كلماتل  كا ن  و ائبينالت    المستدل   كلمة يستدل  األلف  لها حرفو  أ اهّلل جعلمم 

موسى يا  نأ﴿ هو سر  وفي القرآن نز ل اهّلل ما  منهاو األمر يفاأللف هذا  ىلمعناء ش ذاا  

الخيط  ذلك الخليل حرفأي ها  فياائبين ل الت  و  أ ناأ ينن  ا  و 19﴾العالمينرب   اهّللأنا  ين  ا  

أحد  بعلمها يحيطال ال تي  ةهي  ل  ا   [ةي  كل  ]ال [قاعدة]المن  هن  إامات فالمقكل   يف حمراأل

ورة ر تلكفس  أ نألو أردت  ين  ا  و اهّللاء ش منا ال   الخلقمن  رشحت بما  المباركة الس 

 لو  حرف األ من ىمعن ن يظهر تفسيرألواح قبل األ دالبحر المحيط لتنف ذلكمن  عليك

تلك أحرف  شاراتا   يا نرشح فن  ا  و اهّللاء ش ذاا  ا ال   بعدمن  أريدال و قبلمن  أردتال و

ه تول  ال ذي  ف  دالم يرالط  ذلك  يتغن  من  دينفئدة الموح  أ يطفحما  المباركة الكلمة
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 صفاتهو اتهالجلود كف   تقشعر  و اتهفوس دف  الن   تروحو اتهرن   العقولأكثر  تلجو اتهفئدة غن  األ

ا   موجدهاهّلل فسبحان  األزل نوار نور شمسأ جت بتلجلج شوارقتلجلفإذا يصفون عم 

من  همقر   ييسكن فال  طيرهذا  ن  أ صبح الجالل فاعرف نوارأمشارق ء تلئلئت بتلئالو

باع بل ف خوف يطير حول ا ليه  ميللر   بقوسينكل  ال ييدأرفعت ال ذي  حين يالس 

حزنه يال و أحد خذه رميأيال و رميهماء لقت يف يستكف  و يديهمأيستندف بين و رؤسهم

 ييدخل ف ةالقو   يحدا بمثله فأهر الد   ه هو طير لم يرن  أكأحد  من يخافال و لومة كاذب

 قبلمن  يونس حسب  بما  بطونهم يح فيسب   حيتان البحرو سد الجبالأو بان البر  ؤفم ذ

المينمن  كنت ين  ا  سبحانك  أنت ا ال   هل  ا  ال ﴿ من  األولىاأللف من ثم   20﴾الظ 

من ثم   رتبتها يف ةالعطائي  ثم   ةابي  الوه  ثم   ةالجوادي  ثم   ةالكبريائي   [ةي  ن  ]اإل انيةالث   الكلمة

الكافور عن فوق اء م عينثم  اء مضاإلشجرة  لسبيل عن يمينالس  اء م عين حرف العين

حمر عن األ الخمراء م عينثم  اء البه الكوثر عن تحت شجرةاء م عين ثم  اء ينالس   شجرة

يا  اهّللا ال   هل  ا  ال ال ذي  ورالط   شجرة رقةو س عنالواد المقد   يف ةالمبارك جرةالش   جوف

صان غأعلى  غن  ال ذي  طير اءالط  من ثم   جميعا العالمين ي ورب ك ورب  ن ه رب  ا   يىيح

 ياسترف  فال ذي  طير ثم   رقات شجرة الجبروتوعلى  رن  ال ذي  طيرثم   هوتالال   شجرة

زعمت  الن اسوتأرض  يك فا تحر  لم  ال ذي  طاوسثم   الملكوتأرض اء عماء هو جو  

 سفتنف   سبحانه بذاته قد لحظ الخلقجل   ب  الر   ن  ألوانها بأنوار أ يمن تجل   قئالخال

 األزل نور شمسمن  شرقأما ب طقناستونطق و سجوار الكن   ر  س يا غيبت فعسعس لم  و
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ما سواه  ن  أأشهد و هو ال  ا   هل  ا  ال  نأ  لذاتهاهّلل شهدكما  هّللأشهد  قولهأذكر  ناأ ]و[قال و

 اإلنقطاعات عن مقام الكينوني   عةته مقط  ذ ذاتي  ا  لذاته  الت وحيدن يشهدوا بألن يقدروا 

بال  هو لم يزل كانا ال   هو عليهكما  يعرفهال و اإلمتناععن مقام  اتقة الجوهري  ته مفر  ي  ن  ا  و

و فقد حكت المثال ه هو هن  ا  قلت  نا   ه هو كائن بال ذكر شيءن  ا   يزالال و ذكر شيء

اإلبداع أهل  ثم   نفسك يبننت يكذ  أأنت  ن قلتا  و يعرف بهاال  هن  ا  و بالمثال

مداني ة مديناء لقت تقومن أ ك كيف تقدرن  أب اإلختراعو  تعالىو سبحانهرب ك  تذكرو الص 

ا  دا عبده ن  أأشهد و يصفونعم   بالقيام اإلمكان شوامخ ىعلأمن  ذي انتجبهال   محم 

قد كان  ناآلو يكون معه شيءال و يزل كان ه لمن  أذ ا  اء البدواء داآل يف سهمقام نفعلى 

اء اإلنش ةحقيقعلى  هور لذاتهبالظ   الواء األشي يقترن بجعلال  لم يزلو كانما  بمثل

كل  بين  ييقضو بصارحيث يدرك األالحق   ه بصرن  ا  و ارصبيدركه األال  تعالىو سبحانه

ا  تعالىو سبحانه ءشي د اء وصيأ ن  أأشهد و يشركونعم   البيان يمعانو حمنالر  اء منأمحم 

ال و اهّلل رادةإبا ال   يعملونال و رتبتهم بشيء يف يذكرال و أحد الوجود ييسبقهم فال 

منت آعبدك  ين  ا   أشهدو كانوا هّلل ساجدينال ذين   عباد مكرموناهّلل ذنإبا ال   يحكمون

 القرآن ىعاد  أو  واليتكأو  تكي  ربوب ىعذي اد  ال   ن  أأشهد و عترف بقدرتكأو بك

 منه نا برئأو فقد كفر يزيدأو  دينكمن  ينقص شيئاأو  اسحر مت للن  ما  بمثل الوحيو

 عل ك شاهدن  ا  و
 
كلمة ا ال   الكتاب يذكرت فال و المنصوص يتهآب عيتاد  ما  ين  أب ي

 بين المفترينو يتبغض فاحكم بينما  كل  بغض أو تحب  ما  كل   حب  أنا أو المخصوص

خلق جل  ما  يفجل  و ما دق  على  اهّلل يد اءاليمن ثم   خير الفاصلينأنت  كن  ا   بالحق  
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هوت اء سم فقأمن  الر ابع شطر ياهر فالظ   باطنمن  لو  األ  كل  على  يد القدرةثم  الال 

موات يشيء ف يعجزهاال  حيث يءش موات سعتوال ذي  هو اليدو األرضال و الس   الس 

مواتا ن  و هحق  حق   ذي كل  ا لى  ييعطو األرضو ور الن  ن  أل القيمة اليوم كيوم حكم الس 

ا  تعالىو مطويات بيمينه سبحانها ن ه و الباطلوالحق   بين ىمنه قد قض  تصفونأنتم عم 

يحكم  ءشيكل  على  يشهدو نفسكل  على  قائمال ذي  الملكاء عم يف يد العظمةثم  

ا  تعالىو  يعلم حكمه سبحانهاهّلل شيءكل  بين  حمة لمن الر   يد ثم   تشركونأنتم عم 

 ن  ا   الكافر يقول ن  أبحيث  شيءكل  حين ب رزقه في كل   ييؤتو الن اسوتأرض  ييوجد ف

ا  تعالىو سبحانهاء شنما  نفعل يدي مبسوطتانأ  ي فاهّلل نور ونالن  من ثم   يفترونعم 

موات مأل ي فاهّلل نور ثم   جاجةالز   ةجاجي الز   فاهّلل نورثم   المصباحالمصباح   الس 

 و األرضو
 
 األولىآدم  اهرالظ   ألف منثم   الخلق أنفس ي فاهّلل نورثم   العرشو الكرسي

ا عالم يانية فالث  آدم ثم  اء القض رتبة يف اء مضاإلعالم من اء القض لو  أبع بعد عالم الس 

 ة الفصلرتب يبعد عالم القدر فاأللف  بعداأللف  من عالم ذنرتبة اإل يابعة فالر  ثم  

ال تي  ةمن عالم المشي   بعد مشهد الخامسالر ابع  ذر  من  ابعةالر  آدم ثم  اء البد من عالم

ال  اإلشارات تلك يفا ن  واء اإلنشعالم من  هوو لفأ فلأب األولى هت بعد مشي  اهّلل خلقها

 ىمع العظمالال   هجالن   بذلك يت في نص  أرما  ىفاسير الكبرتلك الت   ن  أ ببالك يختلج

 يفنز ل اهّلل ما  شهادد ينكشف لك األاؤبنور الف الحظتا ذا  كلذ على ليلالد   ن  ألى ع

 كذلكو 21"آدم كانآدم  قبلا ن  " [عليه وآله]صل ى اهّلل  اهّلل ليس قال رسولأالمداد  قلم
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 بما اهّلل ة قد خلقالمشي   يهال تي  ىولاأل دمآن  بعد أا ا عرفنن  ا  ذلك  منو اهّللاء ش ماا لى 

ما عند مشهودذلك و المقاماتكل   يفو العوالمكل   يدم فآ بعدآدم أحد  به يحيطال 

موات  خلق نفسهاهّلل شهدهأ  علم]أبواب من  ذلك بابا ن  و ابينهمما و األرضو ثم  الس 

 رب   اهّلل لف باب فسبحانأألف  القيمة يوما لى  بل [لف بابأألف  يفتح منهال ذي 

موات  تتغن   تية ال  وسي  فريدير اإلالط  هذا  حكم يبون فالمكذ   ىا افترعم   األرضو الس 

 قبلهمن أحد  ينطق بحكمهال  ذيال   لو  حكم جرسوم األمن  األولى رقات شجرةوعلى 

 ذهه من نور قياقالر  اء تلك الورق يشرت لك فأما  اهّلل تعرف الحظت بنورا ذا  أنتو

مس  ئم االق لقسطاساو ذلك المنهج البديععلى  ن  أل قيحقافق الأمن  المشرقةالش 

شرح  يرت ففس  ما  يعدل بهال و بعدمن  كاظمال و قبلمن  أحمد به المنيع لم ينطق

 كتابمن  رح المنيعالش   بذلك يعدلال و الفطرة يولأمن  عفينسورة البقرة للمستض

 صبح الحت من يتبال   "ينشراقي  اإل"كلمات من الن اس  جبتأ ماسم البديع كل  اإلذلك 

 يعرف ثمنهاال واء البه يشيء ف يساويهاال و حمةالر   ثارآكل  الياكل هعلى  يلوحو األزل

مس  نورمن  طلع البرقفإذا  اإلشاراتواآليات  ملكوت يفمن   رقش  ال فقأمن الش 

ن يفتح أ اهّلل ارجوأفحينئذ  الجاللا لى  ظرالن   تحجبك عنال تي  ناتتعي  كل  يخرق و

 يجلو سر ك شك  ال  تلك الكلمات ىرتا ذا  أنت لكن  و اإلشاراتك باب فتح تلك ليع

 العز ة عرش يهو عليه فما ك فضلهمن  اهّلل فاسئل اإلشارات باطنك بعضمن  تفرغو

هوتو او الال   [عمق]الانزجر لها "ال تي  األولى كلمة الكافمن ثم   يصفون سبحانه عم 
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ا قصبة يبارئها فاء نطقت بثنو 22"كبراأل هوتاء البيضأجمة  من بعةالس  كاف  م  ث الال 

ور الط   عن يميناء الحمر نطقت عن شجرةو 23"[اءينس ورط]"على  تتجل  ال تي  كلمة

في  هادةالش   فوق تابوت"ت تجل  ال تي  ةكلم ثم   الجبروتأرض  على المباركة ةالبقع يف

 جبل"على  تجل تال تي  كلمةثم   الملكوتأرض  يف بجبل حوريعلى  24"عمود الن ار

 سالعيعلى  ورالن   مئغما يف 26"ينوبي  حساس الكر  ا  فوق " 25"نسيفاران بربوات المقد  
 
 ي

 رالث  ا لى  الن اسوتأرض  يالواقف ف
 
 حدثأما   يعلماهّلل البرهوتأرض  يالك فالس  ي

هوت بلسان اإلشارات تلك يلت فنز  ما و القدر يم   طمطاممن   الجاللأهل  من نيي  الال 

 ينزل فال ذي  أمراألرض ثم  و مواتالس   يف به منيقوم ال ذي  األكبر أمر األلفمن ثم  

موات من بعد بمالئكة ينزلو ليلة القدر  يف خذ روح القدسأال ذي  أمرثم   وحالرو الس 

هوت بكارأحدائق بها  األزلي ة جن ات قل ﴿حكمه في القرآن  اهّلل لنز  ال ذي  أمرثم   ةي  الال 

 المهد يف ىبه نطق عيسو ممريا لى  اهّلل ىلقأذي ال   وحالر   هوو 27﴾الر وح من أمر رب ي
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مات. "والعمق األكبر هو عالم اإلمكان   "وبعلمك وجاللك وكبريائك وعز تك وعظمتك وجبروتك...وانزجر لها العمق األكبر"، دعاء الس 

رسالة من األمور الالنهاية له، قد حواه هذا العمق"،  واألكوان، هو أكبر األعماق، ا ذ ال يتجاوزه شيء، وكل ما في مشيئة اهّلل وقدرته

 الطبيب البهبهاني، السيد كاظم الرشتي 

23
مات"وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء"،    المعروف بدعاء الشبور  دعاء الس 

24
سين، فوق ا "وأسألك اللهم بمجدك الذي كل مت به عبدك ورسولك موسى بن عمران  الكر وبين، فوق حساس عليه السالم في المقد 

س، في البقعى المباركة، من جانب  غمائم النور، فوق تابوت الشهادة، في عمود النار في طور سينا، وفي جبل حويث في الواد المقد 

ماتالطور األيمن من الشجرة"،   المعروف بدعاء الشبور  دعاء الس 

25
سين"،   مات"وظهورك في جبل فاران بربوات المقد   بدعاء الشبور المعروف  دعاء الس 

26
وبيين فوق غمائم النور فوق   "وأسألك اللهم بمجدك الذي كل مت به عبدك ورسولك موسر بن عمران عليه السالم فوق ا حساس الكر 

تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حويث في الواد المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور األيمن من 

مات دعاءالشجرة"،   المعروف بدعاء الشبور  الس 

27
  ٨5(، اآلية ١٧القرآن الكريم، سورة اإلسراء ) 
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ا  تعالىو يريد سبحانهما  يفعلواء يش ما اهّلل به يحكمو ال تي  لؤلؤ مالال  من ثم   ونيصفعم 

هوت  بحرأ قعر يتنبت ف  حيتان الحيوان فوق يأكلن  واء مالس  اء م مننز ل اهّلل بما الال 

لؤلؤ  ثم  اء ضجرة البيالش   غصان تلكأ صدافأ يف ىءئالالل   اهّلل قد خلق لكذكاء الم

لؤلؤ ثم   الملكوتأرض  لىع القدر لؤلؤ طمطام يم  ثم   الجبروتأرض  على ةرادبحر اإل

 األزلي ة ةكينوني   الكافمن ثم   الن اسوت سر   يف جساداألأرض  علىاء القض قلزم

اء ش ما كل   ﴾كن فيكون﴿ كافثم   ةالهوي   اطق عن سر  الن   ةالبشري   قيحقا يف المودعة

ا  تعالىو يقول له كن سبحانه نأه قبل رب    استنطقتال تي  كلمةثم   تصفونأنتم عم 

 باكت ثم   استحالتو حالتثم   استقامتو قامتثم   استدارتو دارتثم   بتفتكع  

ثم   استعظمتو متعظ  ثم   عقتصاستو قتتصع  ثم   قتاستشه  و قتتشه  ثم   استباكتو

 تلجلجت ثم   ستبلبلتاو تبلبلتثم   استرجعتو رجعتثم   استنعرتو رتتنع  

 ةلي  و  أكلمة  يه يقالت هو استفادتو فادتأثم   استالحتو الحتثم   استلجلجتو

 كلمة عدل يه يهثم   ةوسي  ا فريد شجرة مباركة يه يهثم   ةزلي  أورقة  يه يهثم  

ن قلت ا  و ةئي  آهو ةترابي   يه يها هن  أ ن قلتا  و ةة ترابي  ناري   يه يها هن  أ قلت نا   ةجرسومي  

دارت ثم   ضائتأو تة الحئي  اة هوئي  ام يه يها هن  أ ن قلتا  و ةئي  اة مئي  اهو يه يا ههن  أ

بما  فتمارونهأ رأى ما كل  من  يداؤكذب فما  قالتو استنطقتو رجعتو استضائتو

قلت  ين  أب ىقد افترا ن ه و ﴾ىدنأأو ﴿ حكما ليه  لقيتأال ذي  ينأف ىالعز  و تالال   بكذ  

 يقرئت حروف نفس ين  أيعلم ال  الحمير حيثعلى  ف  أ ﴾ىدنأأو  قاب قوسين﴿ فوق

معدومة عند  يهو يرتبت يكانت ف يه ﴾ىدنأأو ﴿دي كلمة اؤفعلى  طلقتأ نا  و
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د  شأن يفنز ل اهّلل  يتال   ﴾ىدنأأو ﴿ كلمة  رابالت   ينأفين الن بي   خاتمو اهّلل رسولمحم 

 مثبت عندأمر  ذلكا ن  و ﴾رشأ ابكذ  ﴿هذا ا ن   دناه قلأأو اء سماأل رب  ثم   حكمهو

 عل ىافترال ذي  هذا يدركهال  الفئة حيثه ذه
 
 بينه في يومو يئه بينايولأو باهّللكفى و ي

اء سماأل  مالكاهّلل ذنإب اإلشاراتتلك  ينطقت فال تي  كلمةثم   العدل شهيدا

فاتو ا  نصيبهمكل  ليأخذ ال الن اسوتأرض  منطقةعلى  الص  رعم  علم  ي لهم فاهّلل قد 

 يجحدونالن اس  كانما  كل   يعلم اهّللو شيءمن  الكتاب يطت ففر  ما  ناأ ينن  ا  و الكتاب

ة الكل ي   ةالمطلق والية كلمة الواومن  ثم   رونيتفك  ال و يعقلونال و يعلمونال  حيثمن 

 ةنزعي  ورة األنفس ص   يلة فة المفص  والية المعني  ثم  اء فرالص  أرض  أجمة يف األزلي ة

شجرة و هورالظ   ور شمسالن   الهوي ة قمصا لى  نفسهاا لى  نفسهامن  تدعوا بنفسها يتال  

 اهّلل اسمو البروز عين الكوثرو هورالظ   خمراء مو الكافور
 
أجمة  ياطق فالن   الغفور  الحي

ة المنفردة الفردوسي   عانية المتشعشعة المتلجلجةنة المالمتعي   واليةثم  اء فرالص   رضأ

ال  بما جاجةالز   ق تلكئرقا يدت فتغر  و الحتال تي  ةوي  انالث   األزلي ة عن ]المتأللئة[

ة  ياهرة فالظ   والية []ثم  اء ش منو اهّللا ال   دهتغر   يضجيجه ف يسمع  هل  ا  ال " حروفعد 

عن  المشرقة والية ثم  اء الخضر [رض]األ على تنبتال تي  جرةالش  من  المشرقة "هوا ال  

ي ياطين فالش   جعلهال ذي  يرالط  ذا ه داؤف يف نطقتال تي  األزل شراق نور صبحا  

مظاهر  ثار قدرته فيآ يتجل  من  ن يدركوا حرفاأيقدروا ال  مابعدعليه  استكبرواو جنالس  

حكمه  ي فاهّلل ةسن  ا ن  و ةمم الماضي  أ  بمثلاهّلل قد خلقهاال تي  تلك الحروف العالية
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 29﴾خير عقباو واباهو خير ثالحق   هّلل﴿يومئذ  28﴾الواليةهنالك ا ن  و﴿ قضت بالحق  

 الجاللو العظمة عرش يوصف نفسه بنفسه لنفسه فال ذي  اهّللاء ثن اءالث   كلمةمن ثم  

 ذلك يعرف كيفال و الكتاب يبمثله ف ين يثنأأحد  يحصيال  بما الجمالواء الكبريو

د   لحبيبهاهّللاء ثنثم   كراماإلو الجالل هو ذوا ال    حيث قال [عليه وآله]صل ى اهّلل محم 

 ثنيتأأنت  كما وهو قال بمثله ال أحصي ثناء عليك عليكاء ثن يحصأ ال" الحق  قوله و

المعراج  ستنطاق حديثحكم اإلمن  ور المشرقالن   لكذب نطق كما 30"سكفنعلى 

ديا  سكأارفع ر" عز  ذكره حيث قال ما  قطعو طلعما  طلعو رفعما  رفع افلم   31"محم 

لم  اتالذ  ن  أل 32"لمحبوباأنت و الحبيبأنت " ىتعالو عز   اهّلل منع قالما  منعو قطع

ال و تهنعت دون كينوني  ال و تهذاتي   له وصف دونال و يعادله ذكرال و يعرفه شيءال  يزل

ا  ته علترسم دون نفساني   الو هتي  ن  ا  سم دون ا   ت جل  و دركها ات عناتي  الذ   عتقط  علو 

كبر أو ئهالآعظم أو ئهاثن ىحلأفما  يقارنها نأمن  اتته جالال امتنعت الجوهري  ي  ن  ا  

 قالفي القرآن وصف نفسه بما ا ال   حبيبهعلى اء ثن يحصأال  ئهانعم جل  أو حسانها  

 أا ل هي  فيا 33﴾الخبير تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو الل طيفال ﴿ الحق  قوله و
 
 ي

 أو ال كلمة يحق   يتقول فأو  يتجحدن ذلك بعدثم   يفسير من  الت   ذلك تأعين ر
 
 ي

                                                 
28
  44(، اآلية ١٨القرآن الكريم، سورة الكهف ) 

29
 44(، اآلية ١٨القرآن الكريم، سورة الكهف ) 

30
ع، المجلسي، 9٠، جبحار األنوار  ادق )، "باب ذكر اهّلل تعالى، األذكار وفضلهاأبواب اء، كتاب القرآن والد  المعليه قال الص  ( : الس 

  ".(: ا ن ي ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكعليه وآلهلى اهّلل قال رسول اهّلل )ص ...

31
 المرجع: ]؟[  

32
 المرجع: ]؟[ 

33
  ١٠٣(، اآلية ٦القرآن الكريم، سورة األنعام ) 
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 أعرض نأأو  نفسه يفأحد  ن يذكرأ ىيرضال  ما ينفس ين تقول فأ ىترض نفس

 وأنت  الل هم   طغىأو
 
تلك  يليكف ن  ذلك الفخرلتعلم أ ا ن كو األولىو اآلخرة يف لي

اء البه منطقة عرش فياء نالث  ثم   األولىو اآلخرة رب  يا  منعكب يكفنأو ىالفئة الكبر

د  لاهّلل آلاء ثناء ينالس   طوراء لقت عن يمين  الت وحيد ركانأ [عليه وآله]صل ى اهّلل محم 

 يلهم ف اهّللاء ش بما هليلطوار الت  أيات تجل  و قديسكتاب الت   ياتآو الت فريد شموسو

ا ال   الخلقمن أحد بها  يحيطال  حيث وسفريداإلاء سم اتر  مكفهمن  وسط الفردوس

ا تعالىو  سبحانهاهّلل نور واء القض سر  اء البه تماماء كن الحمري رفاء نالث  ثم   يشركون عم 

يات تجل  ثم  اء قصبة الخضرثم  اء فرالص   رقةو ثم   ءاشجرة البيضواء البد جاللواء مضاإل

مو العرشرب   اهّللأراد  امم   ءااإلنش ا تعالىو اهّلل سبحاناء الس  ا  يقول المشركون عم  علو 

لي ة رحمة اءالر   كلمةمن ثم   كبيرا  ينفسها بنفسها لنفسها فمن  الحتال تي  األزلي ة األو 

 حولها يطافت فوة نطقت عن المشي   يهو اهّلل خلقمن  أحدبها  يحيطال و نفسها

 نزلتال تي  اإلختراعة المتراكم عن سحاب انوي  الث   رحمة ثم   ا ليها رجعتو دارت عليهاو

 الر ابع ةكلم حل   يف الثالث   رحمة طلسمثم   الجبروتأهل  داتمجر   ىعلأ قيحقا يف

في القرآن  بالفضل اهّلل ذنأبها واء األشي كل   اهّلل خلقبها و الغضبعلى  سبقت يهو

ه ن  ألوال و اإلنسان حق   يعلمال  لت لمنفص   ين  ا  كما  الفرقان يذن بالعدل فأال ي بما

ه بنفسه ن  شهاد أليقوم فيه األال ذي  يوم ىلا   الجواب ليكفيه ذلك دون يسمع عن  

 رحمة ثم   المداد في يوم المعادو دادالس   ذويمن اء العلماء بنأعجز  اعترف عن

 ياستقاموا فو اهّللا سم  ذكرا لى  نابواأو اهّلل بعوا نورات  و اهّلل فوا بعهدذين قد ولل   ةالمكتوب
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بمثل   القواصفاهّللآيات  ر فيهاتؤث  ال و كها العواصفر  يحال  يتال    بمثل الجبالاهّلل دين

لي ة طلعت شمسما  ةبان الكاظمي  ؤرجال ذو ةحمدي  بطال األأرجال   غربتما ثم   األو 

ا  اهّلل سبحانو ةالختمي  آيات   األرض  بيناهّلل فتقما  فتق اءكلمة الف منثم   يصفونعم 

مو اهّلل بين  افترقما  فر قثم   شراقاإل سر  من اء ضأو شرقأال ذي اء العم عالممن اء الس 

رات يئين فاالب قام بينأو جمع بين المتفر قاتأو عاتالمتجم   ا  رقوم المسط   استشرقمم 

 ثم   سبح فيه تنف  الص  ثم   يلالل    بهاهّلل ظلمأو سعسعو غسقما  فلق ثم   فاقأو طقتناسو

ن أقبل من  يعلمو لينطق رلم يتغي  ا ذا  نفساألو اآلفاق قيحقا ي فاهّلل خلقال تي  اهّلل فطرة

 تقن سبحانأو حكمأما ب األزل برق شمسشراق ا  ن م شرقأما  شرقأو يستنطقو ميتعل  

ا  تعالىو اهّلل هوت  عرش هلالجمعة أل صلوة ادالص   كلمةمن ثم   نويصفعم  ثم  الال 

 على  وال لمن استقر  الز   صلوة
 
 يلمن سكن ف الوسطى [ةالص  ]الثم   الجبروت كرسي

ن طلع أقبل  الن اسوتأرض  ير فطرته فن يغي  الوتر لم صلوةثم   الملكوت قباب خيام

عالم  يالعظمة فاء لو مالال   كلمةمن ثم   ستنف   اهّلل ذنإبو نارأ بحالص  ثم  اء خيط البيض

عالم  ية فانوي  الث   األزلي ةاء لو ثم   ةالوالية الواحدي   ية فومي  القي  اء لو ثم   األحدي ة

مس و معالال   ركناء لو ثم   ةالبشري  هياكل  يف ة الملقاةوبي  ب  الر   نوارأيدي أالملكوت ب الش 

 يفأحد  يسبقه مل عدل بمعارج ىارتقال ذي  سم القاطعالر  و سم البالغاإلو العالط  

أراد ما  تي بحديثأي نأذي لم يقدر هّلل لل  اكتب و ذل  و خشعو خضعثم   ةعي  الر   سلسلة

 ينطقا ن ه  ما يظهرو ن ينتقمأأراد ا ذا  باهّلل ذو الجودكفى و علنأو بطنأما  من كفر الكافر

هوت  أجمة يفء ال حرفمن ال ألف  الم مالال   كلمة منثم   ا ال   لم يدلال ذي ء الالال 
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مداني ة لجاللا ال   ينطقال و األزلي ة بسر  ا ال   ييحكال و األحدي ةبحرف  اء سم يف ثم   الص 

ال تي  األو لي ة جهره نور يربعين فحكم األو سر ه يالثين فالث   يحكيال ذي ء الجبروت ال

مس  مشرق الحت عن ال يحيط  شوارق شمس الفضل حيثمن  تلجلجتما بالش 

ا ن ه و الملكوتاء سم ي فاهّلل خلقال ذي ء الثم   سلسلة العدلأهل  منأحد  بعلمه علم

ا  اهّلل ىالملكوت فتعال يالجبروت ف حل  و ليبالص   لكش ىصارالن   خذتأمنه  يقول عم 

اء سمأا سم  ثه مثل  اهّلل ي جعلذال  ا سم  ي فاهّلل رالجبروت فيما قد  أرض  من المشركون

 ئكاسمأ كل  على الل هم   هور صل  الظ   لو  أ ية المكنونة فكينوني   هعمرب  وهور ي الظ  ثة فالالث  

ال ذي ء الثم   الجليل المتعالأنت  كن  إف تزالال و محصيها لم تزلأنت  ما ياتكتجل  و

ن أالر حمن  رادأ اب لم  آعالم الم يصلة فالمت  أحرف من  انقطعو رابالت  على  نزل

فاتواء سماأل عالم ييظهره ف  قد اهّللن  أل الكتابأهل  منأحد  هاشأنيحيط ب الو الص 

 يحق  و ن يعلن كلمتهأا ال   اهّلل ىأبو الكتاب م  أ يله فاء ش ماب المقام ذلك يفه اختص  

 مةرح اءالر   كلمةمن ثم   لو كره الكافرونو ناتهببي   يبطل عمل المشركينو ياتهآبالحق  

 حمةي الر  هو ذوات الممكناتو الموجودات قيحقاها ب اهّلل خلقال تي  األزلي ة ةي  الكل  

هوت  أجمة يابعة فالر   قصبة يف سعت نفسها بنفسهاوال تي   أحد لن يحيط بعلمهاالال 

ا  تعالىو اهّلل سبحانها ال   لي ة نفسثم   يشركونعم   ةالملكي  اإلنسان و ةنزعي  ورة األالص  و األو 

ور الن  و جرة المباركةالش  و المشرقة القمصو ةمز الخفي  الر  و ةالجامعي   سماإلو ةي  الكل   وحالر  و

مداني ة العرشو ةة الفرعي  مرالث  و ةصلي  األ اء عمالن  و ةوسي  فريداإلء الاآلو األزلي ة ةالجن  و الص 

 يفثم   الملكوتو شجار الملكأثمرات  يفثم   الجبروت أجمة قصبات ية فالملكي  
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 ار فوق تابوت الغيبالن   ور عن يمينالط   شجرةورقات  يفثم   ان شجرة الفردوسغصأ

خلق و علمه يف  بمائة جزءاهّلل خلقهاال تي  الجبروتعز   رحمة قصبة ثم   هادةالش   عمودو

 الحيوة يالمتقارنات فو المتجانساتو المجتمعاتو المؤتلفاتكل  حد جزء منها أب

نيا مقامات شيعتهم و تهئم  أدالالت و هنبي  آيات و هنفحات رب   اإلنسان يحب   بهاا ن  و الد 

 رقدها محل  من  هام  أتقوم و هم  أضيع ثدي الر   خذأي بهاا ن  و الفضلو ملكوت العدل يف

 كل  بها يحكم العادل لا ن  و القانتاتاء منون نسؤالم ب  يحها با ن  و بكائه سمعتا ذا 

 أحكامنطق ما ب ديباتأالت  و ديداتحالت  و الحدوداتمن  الكتاب ي له فاهّلل حكمما ب

هو علم اء الغر   اإلشارات تلكمن اء رق  األ رق  أا ن  و بآنقطة الم يف فصل الخطاب

 سم إلاهّلل ذنإليذكر باء ش لوو يعرف العالم شباه حيثاألو مثالغياهب األ يالمعاني ف

نيا الحيوة ي فاهّلل حاط علمأقد  شيءكل  ا سم  حمةالر    جزء يرحم سعينتو بتسعةا ن  و الد 

ب اهّلل يومها ب اهّلل  قد اهّللأمر ا ن  و بها يوم القيمة عباده المجرمين عباده المؤمنين ويعذ 

ا  اهّلل فسبحان بالحق   اإلشارات تلك في ىقض ال تي  ابعةالر   كلمة رحمةثم   يصفونعم 

هوت جماتأ يالثة فالث   هي رحمة قصبات ا هي نفسهال تي  الملكوتو الجبروتو الال 

 ثم   خشعتو سبيله صمتت يفأحد  ا ظلملم  ثم   فادتأو حكمتأو ضائتأو شرقتأ

ال ذين  عمالأمن  نفوس المسلمين استقالت ليحفظ بهاما  قالتثم   تبلبلتو خضعت

بين  يف يصمتو األي ام تلك يف يعزلتا ن   بيده يذي نفسفوال   اهّلل نزلأما  يحكمون بغير

نفع أام قعر بئر المظلم الجهن   يف لمن سكن لمالظ   كتاب يعطائا  و ناميدي األأ

ا  للمؤمنين  اهّللاء ش ذاا  بها  ن  أل مائلالش  و شطر اليمينمن  مس عليهاالش   شرقت نورأعم 
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ا لى  كتاب العدلآيات  يليثبت حكم ءاشلم يا ذا و اهّلل دين ييفسد فما  يوما يصلح

  يلمرصاد فلبا شهادفيه يقوم األال ذي  يوم
 
ور الن   لهو ذلكا ن  و بادالعرب   بين يدي

رب   دادالس   وحالل   ذلك يالمداد ف نشهد ذلك لكذبا ن  و يجاداإلهياكل  يد فاالفؤ

اس بصبري بعد الن  لع ط  ياته لو يآ يفنر  ذي عتخلف الميعاد فوال  ال  كن  ا   قر ب يوم المعاد

 ادبمداألمر  ذلك آيات لينصرون يعالنيت ثم   بعد قدرة سر يحلمي ثم   مقامي علو  

 المقاماتو اآليات كل   بتلك الحالتين يستغنيان عنا ن  و ىكلمات حسنو هبالذ  

الالتو  البالغات اإلشاراتتلك  يمنع فاأل الحظ  و بلغرف األالش  ا ن  و الحكاياتو الد 

اء لقت يالقلب ف شأنثم   الجالل يم   ءالقت يد فاؤشأن الفبحات الجامعات هو الس  و

ال ذي  الجسد شأنثم   بحر قدرة المتعالاء لقت يف وحالر   شأنثم   طمطام الجمال

ه ضاق آ هآف بتهالاإلو ل  الذ   بحراء لقت يف البطونكل  ينطق عن و ئونالش  كل   ييحك

فنو خفيتأما ب ييضج  لب  و بما كتبت صدري  اهّلل علنت فسبحانأ سر ي بما ييخو 

تبيت  ورالط   شجرة ات كأن  نعت الجوهري  و اتاتي  الذ   وصفمن  ارالملك المقتدر الجب  

فليعمل  ذلك بمثلا ن  و ا لمنقلبوننرب   ىلا   ان  ا  و ا هّللن  إار فالن   س عن يمينالواد المقد   يف

 يف األحدي ة بر   ءاكلمة البمن ثم   ونملفليحكم العا ذلك حكمعلى ا ن  و الخاشعون

هوت أرض  جالل هوت اء سماء لقت يف ةالواحدي   بر  ثم  الال  ثم   تالجبروأرض  علىالال 

فيها ا ن  و الملكوتاء سماء لقت في الن اسوت بر  ثم   الجبروت بر  اء سماء لقت الملكوت بر  

يطانو اإلنسانو الباطلو الحق  و لمةالظ  و ورالن   اهّلل قد خلق مس اليوم يكون ن  ا  و الش   الش 

 الال ذي  في القرآن اهّلل كالم كلمة الكافمن  ثم   يرانالن  من  واد يالقمر بحسبان فو
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 يف اهّلل كالمثم   حكم البيانالر حمن  عل مهما ا ال  اإلنسان  منأحد  علمه يحيط ببعض

أرض  يحمن فمن بالر  ؤن يأراد أ لمنالقرآن عالنية  من  بحرفاهّلل لهنز  ال ذي  نجيلاإل

 الجهاتكل  من  بن عمرانموسى على  نز ل اهّللبما  ةيورالت   ي فاهّلل كالمثم   اإلمكان

 اهّلل ا علمحين لم  كل   يف اهّلل كالمثم   الر حمناء ش منا ال   ه كيف هون  أبيط يحال  حيث

 ذلك لواحأ يالبلبل فهذا  تبلبلبما الر حمن  ينطق عنوعرش الجنان  يف استقر  ا ن ه 

من ما ألقيناك  الواو ةكلممن ثم   البيان سر  من  القرآن علم يفالر حمن  مهبما عل   الكتاب

هوتأجمة  يلجالل فا بعد ود  من ثم   قبل ثم   الجبروتأجمة  يالجمال ف ود   ثم   الال 

األرض  تلك الن اسوتأرض  ي فاهّلل لحكماء نالث   ود  ثم   الملكوت أجمة يفاء البه ود  

تها أذكر  أردتا ذا  األلف كلمةمن  ثم   كانوا مثل قوم بور جاهلينو هلهاأظلموا ال تي  عد 

تها ع ىن يفنألواح قبل األو المداد ىلينف هوتألف  منهاد   ثم   ةالجبروتي  ألف  ثم   ةي  الال 

 ةالوصلي  ثم   ةالفصلي  ثم   ةبداعي  اإلثم   ةي  اإلختراع ثم   ةئي  انشاإلألف  ثم   ةالملكوتي  ألف 

أنت  ماثم   ةالعرضي   ة ثم  الجوهري  ثم   ةذني  اإلثم   ةمضائي  اإلثم   ةئي  االقض ثم   ةالقدري  ثم  

 يف اهّلل ذنا  اء سماأل تلكعلى  ليلالد  ا ن  و نياالد   الحيوة يك ف لاهّلل ذنأا ذا  تذكرها

على  ةالحج  ا ن  و شيء بحسبهكل   خلق فيما  كل  شيء كل   ي قد خلق فاهّلل ن  أباء اإلنش

 يف تعارضمتعرف الال و قبلمن ألقيناك ال ذي  قسطاس عدل نيلاألو   متالص  و كرالذ  

من  ليكا  لقيت أذي ال   دمآنريد بمثل ذكر و اهّلل ذنإا نطلق بن  ا  حرف كل  ل ن  إشاراتنا فا  

 كل   ذلك مثلثم   يانالث   نريد عالم اإلختراعبعد  بداعنطلق كلمة اإل ان  إ فاهّلل حكم

الالت  المستنطقاتو اتالمستسر  و الحكاياتو المقاماتو اإلشاراتو العالماتو الد 
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ثم   المتقارناتو اتقالمتفر  و المجتمعاتو المنقطعاتو المستعلناتو المستخفياتو

مأل  ي فاهّلل نور ثم   شراقاإلاء سم ي فاهّلل نورثم   مشكوة الميثاق ي فاهّلل نور ونالن  من 

ا يكشفما  يظهر حكم نأأراد   لمناهّلل نورثم   اآلفاقو نفساأل حكم أو قاق بالس  الس 

 هواء لحمرور االن   ذلكظهورات من ا ن  و هل الميثاقاهر ألالظ   فاقبالن   قاقالش   هلأل

أهل  من دينالموح  و قاقالش  أهل  من افترق بفصل الخطاب بين المنافقينال ذي 

ا تالتف   يذال   يوما لى  الميثاق  تفر ق حرف شراق فيماشرق شمس اإلأو اقق بالس  الس 

 حكم باطنمن  لو  األ حل   اءكلمة الح منثم   فتراقحكم اإلا لى  ىالتقثم   ونالن  

 حل  ثم   قناع باطن الباطن يفنز ل اهّلل بما  الباطن المقن ع ر  الس   عن ستسر  اهر المالظ  

قناع باطن  يفنز ل اهّلل بما  عالمقن   ر  الس   حكم ظاهر الباطن المستتر عن كلمةمن  يانالث  

 واهر عن طلسمالظ   سرارأبواطن من  انيالث   من طلسم الثالث   حل  ثم   باطن الباطن

 حل  ثم   بالباطن الباطن اهرالظ   ظاهر أحكامغياهب  ي فاهّلل سترهبما  عابع المقن  الر  

 قناعه اهّلل جعلال ذي  باطن الباطن سر   يالباطن ف ل نفس حكمو  طلسم األمن  الر ابع

ذكر  يير فالط   هذا رف  ما  فنعمباطن الباطن من  دون يواريها حكممن  الباطن نفس

ال  حيثاء همالد  اء م  لص  ا لماتالظ   تلكاء لقتعلى اء العماء هو جو   يل فو  األ حل  

سرار تلك أغياهب  يفالر حمن اء ش ماا ال   استكف  ثم   استدف  و دتغر  ما  يعرف

 هاتيهات هينوار شمس الجالل هأمن  المولعة المتشعشعة المتلئلئة ةالخفي   اإلشارات

 يشكوا بث  أ اهّلل إلىالمنقطعين ف انقطاعو بالغ البالغينو عمل العاملينو ينان  الظ   من ظن  

 أرىما و حذرأو أخاف ستعين فيماأو لكت  أعليه و عالنيتيوي قبل بكل  أا ليه و حزنيو
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 كذب أرىما و اهّلل عهد يف شك  ال و اهّلل حكممن  قدر خردل خوفا يقلب ي فاهّلل بفضل

في أرض  ةميت بمثل جناح بعوضةا ال   المنافقين فتنةو المفتريناء افترو ياطينالش  

ة ا ال  باهّلل ال قو   بعني ما شاء اهّللمن ات   ]حسب[كل وهو حسبي ثم  ت  أوعلى اهّلل  البرهوت

ل المؤمنون ثم  من لت وعليه فليتوك  اهّلل توك  ى نا وعلىلن يصيبنا ا ال  ما كتب اهّلل لنا هو مول

لي ة في شجرة المباركة  ةربوبي   اءكلمة الر   غربي ة يكاد زيتها ال زيتونة ال شرقي ة واألزلي ة األو 

لو لم تمسسه نار نور على نور يهدي اهّلل لنوره من يشاء ويضرب اهّلل األمثال يضيء و

هوت ةربوبي  ثم   شيء عليم للن اس واهّلل بكل   وسط  تنبت فيال تي  هي ةاإلل  ة الكل ي   ةي  الال 

أهل  على يةات المتجل  بورقات ربوبي   اهّلل ذنإجرة بالش   قت تلكر  ولقد و شجرة الجبروت

 ةة المتلجلجة الهندسي  ة المتلئلئة القدري  ربوبي  ثم   اآلفاقو نفساأل ياقفين فالومن اء العم

بها  ىيشقو دةالمتفر   ةبي  الط   ةي  ن  اإلأرض  ييسعد فمن بها  يسعدال تي  ةصلي  ة األالفردوسي  

مشاعر  أعلىمن  ةة الملقاربوبي   ثم   ةة المشركة البرهوتي  ي  الن اسوتأرض  يف ىيشقمن 

لي ة األزلي ة ةاطقة عن كينوني  الن   العبودية ة ال  الد  وة انوي  الث   ةبدي  ة األالحاكية عن نفساني  و األو 

مداني ة ال تي  سةة المقد  عن ذاتي   فاتو ءاسمسبت تلك األنالص  ما  نفسها بمثلا لى  الص 

 كانت نسبتها يهال تي  تشريف تهنفسه بنسب ا لى المسجد الحرام ي البيت فاهّلل نسب

لباب األ يولأمن  اإلشارات عرفمن  عرفها سر   ي فاهّلل خلقال تي  تهاري  مقام جوها لى 

 عن ىقات  و بحاتالس   كشفثم   اإلشارات عرفمن و هنايه ال  ا  يعلم ال  هنالكما  ن  أب

فات  ساحة قدس رب  اهّلل ذنإدخل بحت ى  ىاسترقو بهاتالش   شرت أما  يعرف الص 

ا  هّللعوذ باأو المقامات غياهب تلك يصريح فبالت   الالت تلكمن الن اس  يعرفعم   الد 
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اء م من عطيناكأما  لفاأل كلمةمن ثم   الهلكاتو قماتالن  و طواتالس  و ركاتالد   هلأ

مواتو الفردوس يلمن ف اهّللء الآاظ هو لفكوثر األ ي  لمن فاهّللء الآثم   العرشو الس 

المو العدنجن ة و ضوانالر   ثم   الر حمناء ن عطياتلجن  حظاير ا ي لمن فاهّللء الآثم   الس 

نيا هلعطاه ألأ تلك  يفء الشرف اآلأا ن  و اهّللا ال   أحد ال يحصيها لها مقاماتا ن  و الد 

مام زمانه فقد مات ا   من مات ولم يعرف"ا ال   بعد معرفتهاإلمام  هو طاعةالباطلة  الحيوة

صحاب أمن  كنتن ا  و يشعرونال  هملكن  و مواتأ اسالن  كل  اليوم ا ن  و 34ةميتة جاهلي  

ذروة و اإليمانعماد  ذلكا ن  و البعدأهل  يعرف بهال  بما تستدل  و القول لتعلم سر   كاظم

 ىفتأما  يفتري بمثلال و انقبع حكم الفر لمن ات  اهّلل وعد يتال   ءالآو البيانأهل  طاعة

هذا ا ن   كمأنفسارحموا و الن اس أي ها يا اهّللات قوا  قل اإليمانمقام  يف ىالعز  و تالال  

مواتي  فاهّلل صراط ثم   المهتدين كان منو هيات رب  آر بيتذك   نأأراد  لمن األرضو الس 

 ماب الغيوب ةرقات شجروعلى  هوتالال   رضأ يف ىغن  ال ذي  ون نور طيرالن   كلمةمن 

 شارات كلماتا  فاسير الت   تلك ن  أالكاذبون ب ىافتر نا  و الن اسوت هلأ منأحد  يسمعال 

مواتو األرض قل فورب   -  عليهمااهّلل رحمة -م كاظثم   أحمد هذا  لم ينطق بمثل الس 

منه وامع الل  و الفوايد منه مشرقةا ن  و كاظمال و أحمدال اء العم جو   يف دف  ير المالط  

 ال تونيأيتم أواهر لو رالظ  و مقام البواطن يف اإلشاراتساطعة فزنوا بالقسطاس تلك 

ا  كتبت حرفاما  رب كو يكتم ما  يشهدو  يعلماهّللاء وسط الهو يير فالط   لكذ ىغن  مم 

كل  له  ذل  و شيءكل  خضع له و شيء به كل  اء ضأال ذي  نورثم   المشركونثم   الكافر
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 اعتدواال ذين   به عملاهّلل يغفرو شيءكل  يصلح به جبر و شيء كل   انقاد لهو شيء

ا  تعالىو سبحانهكل  شيء من  استكبرواو  ورالن  هذا  قلب ي فاهّلل نور ثم   يصفونعم 

يعلن  يتال   اإلشاراتالباطل بتلك و الحق   الفاصل بينو اآليات اطق بتلكالن  ئم االق

 ن  أب اليوم يوم الميثاق ذلكيشهد لو قاقالش  أهل  اتيظهر مستسر  و فاقالن  أهل  اتخفي  

ا المساق قد كشفي اليوم يناد  بع حكمت  او قاقالش   شيطانمن  فاقالن   ر  فو اقق بالس  الس 

اإلنسان  خلق عل م القرآن الر حمن﴿ عز  ذكره قالالر حمن  سورة يحكمه فنز ل اهّلل ما 

صفت عن ال تي  ةقلوب رجال تلك الفئة الحق   يف اهّلل نورثم   35﴾عل مه البيان

 و سفسطةأ بهاتالش   ن ارتكبت نفس منهم لمما  و هواتالش   ات قت عنو الكدورات

ن أ اهّلل ىعساإلنسان  ي حق  فالر حمن  لفيما نز   وااستقر  و طواتالس   دركةأو  ركاتالد

هوت ةقشقش ينالش   كلمةمن ثم   انعزيز من  ا ن ه  رب ه يغفره  اتة الجبروتي  قشقش ثم   اتي  الال 

ية آ تيانإب ميدان الجدال يس فات لمن تنف  ي  الن اسوت ةقشقشثم   اتة الملكوتي  قشقشثم  

 يتأن يأاقتدر من  اهّلل الجالل لعن ات سبحاتر  مكفهمن  ازلةالن  اآليات  مثل تلك

 شر   ينالش   من كلمةا ن  و لشيء عجابهذا ا ن   يقولو لم يؤتثم   الميزان بمثل كلمات

 يخير فكل  صل أشر  لما يقابل  كل  فوق شر   ذي هوال   ارالن   طبقاتمن  ركاتالد  أهل 

ما و الر حمن عبدما  بعد يطانالش   عبدو ما هاجر عرض بعدأو منآ بعد مااستكبر واء اإلنش

 يف عمالهأ قبايح اهّلل ظهرأما  جسد العجل بعد يانالث  شر   ثم   شرأ اب معتدكذ  ا ال   هو

  يقال فو ا فعلبم لم يستحيال ذي  جسد األرض تلكعلى األرض ثم  هذه 
 
 بين يدي
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ا  عوذ باهّللأف اهّلل يطان شر  ثم   المشركينمن  يءبرا ل هي  يا تكنا بعز  أو يداه اكتسبتمم   الش 

 له يلم يصدر من  و لم نرهما  الحسبان بعد دركات وادو قاقالش   شجرةو فاقالن   صلأو

ا  عوذ باهّللأف حساناإلا ال   قبلمن  ظهر ]به[  انكسرأمر هذا ا ن   له فويلالر حمن  خلقمم 

أنت  كاظم فكيفثم   أحمد كلمات اآليات ت بتلكن يثب  أرب ك  اهّللأراد و الكملين

نيا  ةوحي ن  إف اهّللات قوا  نأ تشعرال و تدركال  ما لتعم ك رب   اهّللا لى  كل  الا ن  و ىلتفنالد 

ا أي ها يرجعون فيا  ف  أالمقام  ذلكو أنت ما ابالكذ   حديث جعفر قرءئل الجليل االس 

يطان التبسال ذي  شر  ثم   ائبينل الت  و  أا ال   ناأما و يداك لما اكتسبتو عليك نفسه  يف الش 

 ين يذكرها فأقالم حيث يستحي األ دركأما  دركأحت ى  يات الباطلةآبالحق   صور

كل  ال  ليحكم بيناهّللا ن  و ىهوو بكذ  و ىافترو قالما  كل    يعلماهّللو لواحتلك األ

 األزلي ة لف الغيبية المشرقة عن شمسأ لفكلمة األثم   م للعبيدهو بظال  ما و بالقسط

 تلجلجتال تي  ةي  هوتالال   جماتأقصبات  يالعة فالط   ةالهوي   ىدنأقصبة  ياطقة فالن  

 من دون شيء يعادلها نفسها لنفسها بنفسها يفاإلبداع  ةتها بتلجلج كينوني  كينوني  

 يساوقها دون ذكرمن  عن نفسها بنفسها لنفسها اإلختراع ةذاتي  ء تها بتلئالتلئلئت ذاتي  و

من  نفسهامن  لنفسها بنفسهااء اإلنش مشرق نور شرق منما  شراقإبا متهي  ن  ا   استشرقتو

من  نطقما  استنطقت باستنطاقو بتتكع  ثم   تهااستنطقت نفساني  و حكم يساويها دون

ربع أذو قوايم  ألف ذلكا ن   اهدون ذكر يشابهمن  بنفسها لنفسها ور عن نفسهاالط   شجرة

ال و األرضا لى  اهّللنز ل ما  ناآلا لى  ا ن  و ءاالهومن  اهّلل قد خلقهال ذي  هيئة ظهوره يف

 م بن فيروزقصة متم   يصراني فالن   حديث ذلكب حصر  كما  اهّلل ةبعد ظهور بقي  ا ال   ينزل
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 يف ينفس ىرأاليوم  ن  أه كآ هآبن جعفر ف ىموس عهد يياته مخلصا فآو من باهّللآال ذي 

 ىنتهلم يبكأ نا اليومأو ىمائل بكالش  و شطر اليمينمن  شيءا لى  ما نظركل   البيت بمثله

 باهّللكفى و فخرا يل بذلك كفىوالن اس  من اأحد لم يؤتما  اهّلل عطانيأبما  يفرح

 عل
 
 استنطقتو نطقتو استعالتو تعالتال تي  نفسكل   لىع ئمةاالقألف  ثم   نصيرا ي

 قالتأو استقامتو قامتأو تاستفادوفادت أو تاستضائو ضائتأو تاستدارو دارتو

 تبلبلتو استصعقتو قتتصع  و استشهقتو قتتشه  و استنعرتو رتتنع  و استقالتو

ثم   تلئلئتو فاستلجلجتثم   لها فتلجلجت اهّلل ذنأالحين  يفا ن  و تاستبلبلو

 علت نبتتو زكتو طهرتو صوتها تلك شجرة مباركة طابت ىعلأب قالتو فاستلئلئت

 توقدو تورقما  تثمر بمثلو نبتتما  تورق بمثلو نفسهاا لى  نفسها بنفسها لنفسهامن 

اء ما ال  اء م الو نفسهاء هوا ال  اء هو الو  نفسهاهّلل نارا ال   ما نبتت لن يمسسه نار بمثل

ار الن   راب ينطق عنت  ال يغلب عليه حكمال ذي  حينا ن ه و نفسه ترابا ال   ترابال و نفسه

 يواريها الحجباتال  تراب بل هوال ذي  ه هو نار حينن  أار كالجب  ا سم  اءسما لى  يعرجو

الالت ارضهايعال و  طلعة ظهرتا ذا و يخالفها المقاماتال و يساوقها العالماتال و الد 

ثم   ةئي  االمثم   ةئي  اعالمات الهو ييخفو جهاتهاا لى  الجهاتكل  من  ة فيها يدعوااري  الن  

مستور ا سم  ها هون  ا   ن قلتا  و ةة ترابي  ئي  اة مئي  انار هو يها هن  ا   قلت نا  نفسها  ية فرابي  الت  

 هو قمص شمس يها هن  ا   ن قلتا  و تعالىو  تباركاهّلل ها هو هون  ا  و ثالثة هّللاء مسأيعلن 

هوت مقامات  ور فيالن   بيوتو الملكوتاء سم كواكبو قمر الجبروت دائرةو الال 

تلك  ةي  عالمات كل   اإلشارات تلك حينئذ تقول يها هن  ا   الن اسوتأرض و الملك
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ال  ةدالالت الهوتي   تلك ةمات جبروتي  ة تلك عالقامات ملكوتي  تلك م ةات دهري  خفي  

هوتاء سماء سمأ يها هن  ا   ن قلتا  و نفسه يها هن  ا  ال و ها هو نفسهان  ا    صفاتو الال 

تقول  يها هن  ا   وس الملكوتا فريد ظالل يفردوس الملك ف أحكامو الجبروتأرض 

ة جرسومي   يه ية هة ملكي  الهوتي   يه يه ةمنقطعة بدئي   يه ية هممتنعة عرشي   يه يه

استالحت و الحتال تي  ةجمال عدل خلقي   يه ية هة ملكي  وسي  ا فريد يه يه ةجبروتي  

ا  تعالىو سبحانه الخلقمن أحد  يحيط بعلمهاال و األزل عن صبح  ن قلتا  يصفون عم 

بحكم ا ال   دل  تال و تدل  ال ال تي  ةي  هوتالال   ها عن جمالبسر  ي عها كلمة تأنيث تد  ن  ا  

من  بنفسها اة تدعوي  كل   ها مفردةن  ا   ن قلتا  و قديرالت  أجمة  باتغياهب قص يف ةثني  الت  

 اهّلل  فسبحاناهّللا ال   أحد تهايحيط بعد  ال  يتال   ةالملكوتي  آيات من  نفسهاا لى  نفسها

ا   استشرقتو اشرقتو استالحتو حتالال تي  غير المعطوفة ألف ثم   يصفونعم 

 استكعبتو بتتكع  و استلئلئتو تلئلئتو استلجلجتو تلجلجتو استنطقتو نطقتو

لي ةهي ة اإلل  ة الكل ي   ةالجبروتي  ألف  استنطقت عنو قتتنط  و تنطق عن نفسها ال تي  األو 

مداني ة جالل ا لى بنفسها  ة حيثحماني  الر   مقاماتوة الواحدي  آيات و ةاني  ب  الر   جمالو الص 

الحت عن ال تي  ألو لي ةا األزلي ة ةي  الالهوت لفأ عنثم   الخلقمن أحد  يحيط بعلمهاال 

 تهاات بواطن كينوني  خفي   استنطقت منو تهانوار جالل ذاتي  أمن  استشرقتو نور نفسها

 باطنهاال و ظاهرهاأحد  يعلمال ال تي  األو لي ة عن القدرة حكتو ةت عن المشي  دل  ال تي 

نور من  هّللا خلقال تي  الملك يف ة مقام نفسهاالملكوتي  األلف  عنثم   أحد اهّلل من دون

من و شراراألمن  البعدأهل  دركاتو ارنغمات شرار الفج  و ارالن  أهل  ظاهرها سطوات
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تعطيل لها ال ال تي  مقاماتو سراراأل ات غياهب سر  مستسر  و نوارباطنها نفحات نور األ

ال يدرك  لباب حيثاألو األخيار يولأمن  نوارذروة األ ىمنته ا لى األولى مشهد يف

 ياكنون فالس  ا ال  اء همالد   لماتالظ   تلك يف شرقتأال تي  اإلشارات تلك يها فسر  

 الر حمن دين يلومة ف خذهمأيال ال ذين  عرافرجال األمن  تدركونالمسو يبدأ عرش

 وايلأ يفثم   القرآن وايل حرفأ يلف المبسوطة فأثم   يشفقونرب ك  خشيةمن  همو

ا ن  و اإلمكان عن سر   اطقالن  ان اإلنس هذا آيات غياهب يفثم   البيانأهل  كلمات

 الت وحيد هياكلعلى  الحتو شراق شمسا   من وارقالش   قد استشرقتاأللف  ذلكب

 قيحقا يفو اتالمادي   جواهر أعلىات ذاتي   يرات فرت المتنو  به قد تنو  ا ن  و ثارهآ

الالت مقامات يف اتشوامخ العرضي   ىعلأات جوهري    اتالحكاي  و العالماتو الد 

هذا  ن  أموجده ك اهّلل فسبحاناآلفاق و نفساأل يسة فة المقد  عشعاني  الش   المولعة اآلياتو

 اهّللا ال   ذلك يعلم كيفال و فقودحكم الم يله ذكر فال و الوجود يلم يذكر فاأللف 

ا  تعالىو سبحانه  ءابيضأجمة  قصبات ي فاهّلل نور ونالن   كلمةمن ثم   يصفونعم 

أجمة  قصبات ي فاهّلل نور ثم   الجبروتاء صفرأجمة  باتقص ي فاهّلل نورثم   هوتالال  

أهل  اتجوهري  و الملكوتأجمة اء قصبات حمر يف اهّلل نورثم   الملكوتاء خضر

موات ي فاهّلل نور األولى ون نور قصبةالن   كلمةمن ثم   الن اسوت من ثم   العرشو الس 

موات ملكوت ي فاهّلل نور ةانيالث    داتمجر   قيحقا ي فاهّلل نور ةالثالث  من ثم   األرضو الس 

 من تاتشوامخ المتذو   ىعلأات كينوني   ي فاهّلل نور ةابعالر  من ثم   العدلو الملكأهل 

نور ثم   نور الجالل ىولاأل قصبةمن   المشرقةاهّلل نون نورمن ثم   الفضلو العدلأهل 
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نور ثم   لفةنور األثم   هيبةنور الثم   حمةالر   نورثم   نور العظمةثم   نور القدرةثم   الجمال

نور ثم  اء نالث   نورثم  اء البه نورثم  اء القض نورثم   نور القدرثم   اإلرادة نورثم   الهندسة

 ةالمشي  أهل  نورثم  اء اإلنشأهل  نورثم  اء البد نورثم  اء ينالس   نور شجرةثم  اء مضاإل

ا الخلقو األمر ملكوت يفمن  كل  نور ثم   اإلختراعو  يخلق بعدثم   الر حمن خلق مم 

كل  من  ن  أب الجاللأهل  ةي  قواعد كل  من  رشحناكأ اإلشارات تلك يفا ن  واء شا ذا  ذلك

 ماا لى  نهايةال  بما اهّللاء ش ماا لى  يخرج نفسه حرف لها حرف بمثل مامن  كلمة يخرج

 بةي  الط   افصداألتلك  المرجان منو ءيئالالل   ن يخرج تلكأحد أل يحل  ال و نهاية لهاال 

 ةهي  ل  هما كانا عالمين بتلك القواعد اإلن  أ شك  ال  كاظم قبلأحمد ن  ألالر حمن  ذنإبا ال  

شرح ما  بذلك حصر  كما  معلومة ةسن  أو  قد نزل فيه كتابو ا ال   لم يخرج منهما حرفو

 حاديثأ ينزل فبما  صل الكتابأ يذكرها فال تي  كلمات ءدال  أ ذكرو يدالفوا ىءمنش

 اهّللمن  ةكانت حج  ما  يديهما ن  ليس بمثلها أل يعندمن  األمر لكن  و طهاراأل اهّلل لآ

هذه  ة بمثليداي حج   يف يلكن  و همكل   األرض يمن ف تيان بمثلهاا  يعجز عن ال تي 

بتلك  ين  ا  و يوجدها نعم   ييكاد يخفال  وال طالعة ظاهرة حيثالز   وسط يف مسالش  

 يفاء سماأل ورد بتلكما  ن يقول ليأألحد  ليس ءاشنكما اء شنما ب حكمنلو  ةالحج  

ذهب كما  األخبارو نآبالقر الميزان لم يك تطابقهو ة بالغةالحج  ن  أل ةن  الس  و الكتاب

 يثبت ميزان تلك نآيثبت ميزان القرال ذي  شأنعلى  الكتاب بلأهل  من لبابولوا األأ

 األولى ةن بحج  ا  و حب هو اهّلل دةراا  هو ال ذي  ةحداميزان و حول ييدور ف ال هبل كاآليات 

المقام  ذلك يفا ن  و اهّلل فضلمن  ةها حج  ن  أ حيثمن  المللو رايعالش  كل  نسخت 
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 ذلككو اهّلل عندمن  األمر كتابمن  ن هو نزولهآالقرة ي  قسطاسن  أل يجري الحكم بمثلها

بدا أنسخ أ الو حكما نسخأ نا   ين  ا  و قسطاس دينهاألي ام  تلك ي فاهّلل فيما جعل الحكم

كانت  يمعي ه ن يحتج  أالجاحد أراد  يتال   ةبحج  ن  أل بمو ن يقول لمأأحد  لم يقدر

 يوما لى  حرامه حرامو ةبتلك الحج   القيمة يوما لى  د حاللمحم   حاللا ن  و يدي يف

 ا ظهر يظهر بكتاب جديدئم لم  االق ن  أذهبوا ب قدكل  ال ن  أع ة مبتلك الحج   القيمة

 ةابن عقد"رواه  يذال   الحديث ذلك ذلكب حصر  كما  لطان جديدسوجديد  أحكامو

أبي  وهب عنعن  سطاميعن ابن الب عيل بن مهراناسما  بن يوسف عن أحمد  عن

اعة ال قومتجعفر قال أبي  بصير عن  نظرأ ين  أ لكاهّللن قال فوأا لى  نينالس  من  وتر يفس 

م من سلطان جديدو ب جديدكتاو مر جديدأبالن اس  المقام يبايعو كنالر   بين ا ليه اء الس 

 الحق  ا ن  و ليلالد   قد ثبت بتلك جماعا   بل 36"يموتحت ى  بداأ ويةر له رد  يال ا ن ه  ام  أ

د  حالل ن  أ  هواهّلل عندمن  الحق   هوكما  الر حمن  ذنإكر بالذ  أهل  لبما حل   حاللمحم 

د  كان حاللال ذي  هو بعدمن  ليحل  ال ذي  ن  ا  بل   مشهود ذلك ن  ا  الكتاب  يفمحم 

موات  خلقاهّلل شهدهأمن  عند  ويلأالت   ذلك غيرعلى ا ن  وه خلق نفساألرض ثم  و الس 

 شاراتناا  و ياتناآتعارض بين  ىالخليل فال تريا أي ها  كن  ا  وسر  الحديث  يظهرال  نيفاأل

 خمر الكوثر نعممن  الحيواناء م واحداء م نهرمن  يجري ذلك كل   ن  إلطائفنا فو قنائدقاو

 ةجوهري   ةالخفي   ةالهمز ةن كلممثم   اكرينئم للذ  انور دا ن ه  اربين قلة للش  خمر لذ   رابالش  

هوت رجال كينونات يف األزلي ة ثم   المخلصين كانوا منو ياتهآو آمنوا باهّللال ذين  اتي  الال 

                                                 
36
ة، باب ، 5٢بحار األنوار، المجلد    ال وغير ذلك المجلسي، كتاب تاريخ الحج  ج  فياني والد  عالمات ظهوره صلوات اهّلل عليه من الس 

اعة   ١٠٣، الحديث وفيه ذكر بعض أشرط الس 
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 انوا منكو بكلماتهو باهّللآمنوا ال ذين  اتالجبروتي   ات رجالذاتي   ية فعشعاني  الش   ةجوهري  

 عليهمنز ل اهّلل ما  بعواذين ات  ال   عرافات رجال األي  ن  ا   ية المتلئلئة فجوهري  ثم   المؤمنين

 ذين سمعواال   الخلق قيحقاات نفساني   ية فة الفردوسي  جوهري  ثم   ابرينالص  من  كانواو

ال  اسالن   كانما  كل  يعلم رب ك  اهّللو كذبوا وافتروا منهمو صدقواو آمنوا  فمنهماهّللآيات 

ثم   تعالتو دنتال تي  األولى كلمة كلمة الكافمن ثم   يعقلونال و يشعرونال و يعلمون

 استقامتو قتتشه  ثم   استفادتو بتتكع  ثم   استعادتو بتتغي  ثم   استعالتو بتتقر  

هو العزيز ا ال   هل  ا  ال  نأعباده من  العلم [اولوأ]يشهد ال  بما  لذاتهاهّلل قالت شهدثم  

ور الط   يمين شجرة نطقت عنثم   استعالتو استنطقتال تي  يانالث   كلمةمن ثم   يمالحك

هوت أرض  يف  غه بل  ن  أبن يبي  الن   خاتمو د رسوله لمحم  اهّلل شهد المباركة ةعن البقعالال 

 هيسطر فما باء العملوح  في ةالثالث   كلمةثم   ل العابدينو  أهو ا ن ه و اهّلل كتاب ل منحم  ما 

ل فيه تلك الكلمات فص  ما باء اإلنشيخلق بما و ءاالبدثم  اء مضاإلواء لقضا أحكام

د اء وصيأل اهّلل شهد  تعالىو سبحانهاء الكبريو الفضلمن  هو عليهما ب اهّلل رسولمحم 

ا  نواره أمن  استضائتو الحتبما و نآالقر يفنز ل اهّلل ما ب ةابعالر   ةمكلثم   يصفونعم 

أشهد قالت و استضحكتو استشهقتو تباكتو نطقتاستو اآلفاقو نفساأل قيحقا

ال و الر حمن أحب  ما ب أحب  ال و هلهأهو ما بو نآالقر يفنز ل اهّلل ما ب منتآ اهّلل عبد ين  أ

ا  تعالىو  سبحانهاهّلل ال  ا   حدأمن  أخاف  ةالبحت ةهوي   اءاله ةكلممن ثم   يصفونعم 

لي ة األزلي ة رفةالص   ية رتبتها شيء المتجل   ييعادل ف الو يذكر معها شيءال ال تي  األو 

 يسة فالبقعة المقد   يل فو  ة عن يمين طور األي  هوتالال   ل القصبةو  أ يبنفسها لنفسها ف
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مداني ة ال تي  ةهوي  ثم   هوتالال   عالم  استنطقت بكلمةو ىولاأل ةالحت عن هوي  الص 

س عن مقد  الواد ال يجبل حوريب فعلى  لنفسها جرة بنفسهاالش   نفس يف األولى

 األزل عن صبح تتجل  ال تي  ةهوي  ثم   الجبروتأرض  ىوسط ينبتت ف تيشجرة ال  

 تعالتو تلجلجتو تبلبلتو شرقتأثم   الت وحيدهياكل على ثم   نفسهاعلى  الحتو

ماوات و﴿ قالتو استعالتو  مثل نوره كمشكاة فيها مصباحاألرض اهّلل نور الس 

 يوقد منالمصباح في زجاجة الز جاجة كأن ها ك
 
شجرة مباركة زيتونة ال شرقي ة  وكب در ي

وال غربي ة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي اهّلل لنوره من يشاء 

 يية فالمتجل   ةالملقات ةهوي  ثم   37﴾ويضرب اهّلل األمثال للن اس واهّلل بكل  شيء عليم

ا  اآلفاقو نفساأل قيحقا ما و شمس الجاللمن  وارقالش   شوارق لمعان بروق شرقمم 

ا  اهّلل موجده فسبحاناء العماء سما لى  قاقبل بالبرمن  عرجو بحالص   نور الح  يقولونعم 

المون ا  تعالىو علمه سبحانه شيءكل  سع ياته وآ يف الظ    كلمة الواومن ثم   يصفونعم 

عن نفسها بنفسها  ةيتجل  الم ة المشرقةعشعاني  الش   معةالال   األزلي ة ةاتي  الذ   سةالمقد   والية

هوت قصبات شجرات يف  غصان شجراتأ يفثم   شجار الجبروتأورقات  يفثم   الال 

 منا ال   الخلقمن  حدأ يحيط بعلمهاال  ثمار شجرات الملك حيثأ يفثم   الملكوت

ا  ةبدي  سة المولعة األالمقد   والية المطلقة العاليةثم   اهّللاء ش  األولى واليةمن  الحتعم 

 هو خير ثواباالحق   الوالية هّلل هنالك﴿قالت و صدرهاا لى  يديهاأت بشارأو تهاكينوني   في

على  يهات بنفس جالل مجل  جل  ال تي  نفسكل   ىعل ئمةاوالية القثم   38﴾خير عقباو
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 يشيء ف عليها ىيخفال  ات عالم الملكوت حيثذاتي  و هل الملكأ اتكينوني  

موات مداني ة من نور حقيقةو ةاني  ة رب  ها صورن  ا  و األرض يفال و الس  ذو عدل و الص 

موات ييعادلها فال و ذاتها بعلو   الكل  على  علتال تي  ةسرياني    هوو شيء األرضو الس 

 العل
 
 قيحدا األولى كلمةمن  اآلفاقو نفساأل قيحقا يالوالية الملقاة فثم   الكبير ي

من ثم   الجبروتو القدرة شجارأثمرات  يانالث   كلمةمن ثم   هوتالال   بكار شجراتأ

 ستسر  مقام م يالواقع ف "الواو"من  الملكوت ثم  و فواكه شجرات الفردوس ةالثالث   كلمة

 ةغربي  ال و ةشرقي  ال ال تي  شجرة المباركةمن  ثمرتأ يتال   اتجوهري   ر  ع بالس  المقن   ر  الس  

 يهدي ذلكلالخلق من أحد  علم هسن يمسأالمغرب قبل و المشرقاء ضأزيتها قد ا ن  و

 كلمةمن ثم    ليوقنوناهّلل ياتآبكل  ال اس لعل  مثال للن   األاهّلل يضربوبنوره اء يش من اهّلل

اء البدواء القضواء داأل يمقام نفسه ف جعلهو  له بهاهّلل ىتجل  ال ذي  األعلى اسم األلف

موات يشيء ف يعادلهال  حيث  موجدهعلى ا ال   شيءعلى  يدل  ال و األرضو الس 

الالتو العالماتو اإلشارات س اسمه انقطع عنهتقد  نه سبحا  الحكاياتو الد 

فاتواء سماألو  جمال لوجهه الكريمو جالل لقدرتهو اسم لذاتهو لنفسه لم يزل نور الص 

ا  تعالىو سبحانه رادته ا  مقام  يجعله فو له به  بيمينهاهّلل ىتجل  ال ذي ا سم  ثم   يصفونعم 

 جرةي الش  لينطق عن نفسه بنفسه فاء نالث  واء نالس  و ءاالبهواء القض يمقام نفسه ف

 يف استقر  ال ذي  سمهو اإلو هوا ال   هل  ا  ال ا ن ه  ورالط   س عن يمينالواد المقد   يالمباركة ف

 سبحانه اهّللاء ش منا ال   أحد هوري الظ  يعرفه فال و غيره حدأا لى  يخرج منهال و هظل  

ا  ىتعالو م لبه ينز  و القدر  له بيم  اهّلل ىتجل  ال ذي  سماإلثم   يشركونعم   منهمراء ماء الس 
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هو و شيء يصلح به كل  و شيءكل   بين اهّلل به يفصلو ردقد ق قدرعلى  األمر ىالتقو

فاتواء سماألمأل جميع ال ذي  وسالقد  األكبر  سماإل [ال و الص  ا ذا  اأحد اهّلل ]يرد 

نيا يوةالح يسئل فما  عطائها  و جابهأ ن كان كافراا  و به ]دعاه[ خرة اآل يليس له فو الد 

 خلقال تي  ةالثالث  اء سماأل يؤمنون بتلك ذينحيوان لل  اآلخرة  ذ دارا  ئه ادعمن  نصيب

ا   موجدهااهّلل هم سبحانالخلق كل    لفاقةاهّلل اهّلل المكنون المخزون ا سم  ثم   يصفونعم 

 جعله مقامو ةالثالث   [اءسمأل]انوار أ له به باهّلل ىذي تجل  ال   اهر المباركالط   هرالط   عظماأل

 يمقام نفسه فواء ينالس   وري الط  الث فالث   مقامواء ني الث  ف يانالث   مقامواء البه يل فو  األ

جبل على و ين[سالمقد  ] جبل فاران بربواتعلى  ظهر نورهال ذي  هوواء البدواء القض

مواتو العرش ةبجنود مالئك بحوري  نيلاألو   نبأب الز مان ةقب  على و يناألرضو الس 

 هو هوا ال   هل  ا  ال  رب كو ي رب  اهّللا ن   موسى يا نأجرة المباركة ور بالش  الط  على و خريناآلو

 قصبات يات فاتي  الذ   لمم مالال  من ثم   يصفون اعم    موجدهاهّلل سبحانو العالمينرب  

هوت  أجمة  حينمان الز   ةقب  على اء بهال صاح ديكبما  شيءكل   يت فغن  ال تي الال 

 ا لى  ت عرجتاسترن  و تبسرطان العرش رن   هرالد   كان طالعال ذي 
 
المتطالع  العلي

ه هو ن  أك وسعا ال   فيه طير ما دف   ءاعم و  جا لى  لمعأثم   ةشرق المشي  أ ما مسبالش  

م يدير فمن يكون له أن دون م طلعأواء ضأشمس قد  آيات  ينزل منه منعاألاء الس 

نيع و العرش المههذا  ربعالجنان األ نزل فيالر حمن  هوراتظ ن  أك اطعالس  اء العم

 د طير منتغر  ا ذا  عبه يتمت  ثم   ورالط   طيارأد فيها ر  غت قطعاأل سم العظيمهو اإلهذا  عفراأل

ير الط   ذلك دتغر   يثنأ فكيف جعفياألرض ثم   ملكوت يفمن  كل  العرش يصعق  ىعل
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 ةسماع بمثل رقدة نملاألعلى  ه يرن  ن  لكو جزع ياليوم ف اتذوات الجوهري  ا ن  و ف  دالم

 فوقثم   ن اصمتواأ يعرجو نور الجالل رن   ما ىغن  ا ذا و تخشعثم   به تجذب القلوب ن  أل

 لكبشاء  جاهّلل نزلهأفإذا  لرب هاء العم جو   يف ف  داستو ف  د طيرهذا  يخضعالت راب 

 اهّلل خلقها يتال   المباركةالبقعة  يف ىوالط   وادا لى  ا هبطفلم   عالمرب   كلهيثم   ثالمثل  

يدري  نأدون من  لو  األاء مس  ال يف ما رن   مثلب رن  و يعرج فيها وسعاألاء له بمثل فض

 تبلبلو فس  أت هب  رل ن  را ن ه  ما الحيوان قد سمعن   ن  أب ا علمفلم   حيوان سبع حوله يف ن  أب

 بين يديك ضج  أكيف ع فيباع الجاالس  ثم   رابالت   كف  و يل مارب  يا  عتخش  ثم   ىتباكو

ال ذي  سطحا لى  شامخ المتشعشعمن  ينتطهب  أنت  فكيف طلع يف باعالس   حكما ن  و

 ماو ذكرا للحوت ىرأما و رفعاأل قعر الحضيض يف رن  أفكيف  وضعن الحضيض األكا

 يل اليوم فو  أكان ما  قد غربتو الجالل انقطعتصبح  رياحأ ن  أك سمعممن  علمال 

 ه هو لم يطلعن  أيوم ك ن بمثلينوح اآلثم   شرق يوارق فالش   شرق هطلعأ برق هن  أفك طلع

الجواد أنت و حزنأو الفصل ىرأتصمته لكيال ثم   تشرقهثم   تنزلهثم   تخلقهأنت  رب  يا 

رجال العرش أيدي ا لى  ا ن  و قمنصعاء العمأهل  من ل  الظ   وجوه ىقل لد الواسع

 ن  إف ىار فدالن  أراد  عهم نوحي لمنجمأ للخلقرب ك ا سم  ا عرضنا عهد ذكرلم   منقطع

ا  ناكقشرأ اإلشارات تلك يفا ن  و البحر منخضع  من  شرقمم 
 
 ]ما[ ير بمثلالط   هذا تغني

 لا   رسلتأ
 
 علأبو  شعارأمن  ي

 
ا  - يعفو عنه نأ اهّلل ىعس -سينا  ي  شاراتا   ينطق فمم 

جمال اء لقت يون فقشقي  ذكره للش  أ نأأحب   ال بماو حكم الوجود يون فدري  الص  

لمم ثم   ه جواد كريمن  ا  هله أو أحب   هوكما  كل  فضله لمن  اهّلل سئلأالمحمود 
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ثم   الملكوتو الملكاء سم يف ينوسي  فريداإل لممثم   الجبروتاء سم يون فالفردوسي  

 نأ اهّلل ىكتبت عسما  كل   يظهرت فأنا أما  بمثل الن اسوت رضأ يلمم المنقطعين ف

 ال ذي لمما ال   يكلمات جد كل  أال و يك تعلم حب  ن  ا  الل هم   كورغفور شا ن ه  ييعفو عن  

 الو لعدلك يطاقة لال  البيان فاغفر ليأهل  من بينللمقر   لتجل  و ي القرآنفلت نز  أنت 

حسانك ا  و فضلكا ال   رجوأ الو عدلكو ئكابدمن ا ال   أخافال و تكبذم  ا ال   ستجيرأ

 بفقر   39﴾ا علينا نصر المؤمنينوكان حق  ﴿ الحق   قولكو ك قلتن  إعدك فوالل هم   بفقر  

 أنت  كن  ا   عدكوالل هم  
 
ال ذي  القديم الباطنو اهرالظ   لو  األ األلف كلمةثم   العزيز القوي

 اهّلل ىتجل  ال ذي  هوو ئناكأمر  يفثم   يكونأمر  يفثم   كانأمر  ي مقام نفسه فاهّلل جعله

ثم  اء البهواء نالس  ثم   ءاضالقواء دألا يجعله مقام سلطنته فو عرش العظمة ىعل له به

ء الآجعله و هل الفردوسألاأللف هذا  منه خلق ىتعالو سبحانهاء البدواء مضاإل

مداني ة ياتتجل  و ةبوبي  الر    ةدالالت الواحدي  و ةاري  سطوات القه  و ةاري  نقمات الجب  و الص 

الحت ال تي  األزلي ة سةالمقد  ة معاني  الل   ياتتجل  و ةعشعاني  الش  آيات و ةمقامات الكبريائي  و

ا سم  ب منهايكع   الو يستنطق منها حرفال و بنفسها لنفسها عن نفسها زلعن شمس األ

ال و يفارق كنه شيءال و شيء ق وجودويسا الو يقارن مع شيءال و شيءعلى  يدورال و

 عحكم تقط  ال و ستقد  ا سم  الوء نعت تلئالال و تلجلجا سم  لهال و يعادل ذات شيء

ا  تهاكينوني   علت بعلو   مستورا سم  الو عوصف تمت   الو  ىعلأا ليها  ن يصعدأيقدر  العلو 

شوامخ أعلى  ا ليها ن يشيرأيقدر ال  ةجالل تهاذاتي   ت بعلو  جل  و داتطيور المجر  
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هوت جاللو عرش الوحدة يكما هو عليه ف هوو اتالمادي   جمال و ةالعز   شأنو الال 

ات عن ي  ن  منقطعة اإل يهاته مجل  ذ ذاتي  ا  فه شيء يوصال و أحد لن يعرفهو الجبروت

 يصح  ال و ينأال و كيف لهال  هو عليهكما  هوو اتهاي  ن  ا  ات عن اتي  الذ   ممتنعةو اتهاكينوني  

ا  تعالىو فعله فسبحانه يبم فثم   لمو هو ن يقول كيفأ  خراآل لو  األألف  ثم   يشركونعم 

ته نفساني  و تهته عين نفساني  كينوني  و ظهوره نبطونه عيو  ظهوره عين بطونهاهّلل جعلال ذي 

هوت قصبات ي فاهّللء الآ تهعين كينوني    الملك ثمراتو شجرات الجبروتو الال 

مز الر  و ةلمعاني  سم األاإلو ةعشعاني  الش   مزالر  و ةهي  ل  ور اإلالن  و ةبداعي  اإلاأللف  الملكوتو

 اهّللء الآ ةرمدي  الس   صبحمن  العالط   ورالن  و األزلي ة نورمن  ةالمشرق مسالش  و ةالمخفي  

موات يلمن فو الخلقو األمر ملكوت يلمن ف  ىرالث  ا لى  ىالعل يلمن فو األرضو الس 

الالت كل  و منقطعة عن وصفه اإلشاراتكل   تعالىو  سبحانهاهّلل مرأب منفعلة عند  الد 

 تنعة عنالعالمات ممكل  و تهمضمحل عند سطوع نور مشي  اآليات  كل  و قدرته جالل

ا  تعالىو سبحانه ساحة قدسهاء كبريا لى  عودالص    بحرأ ىءلآئلاأللف من ثم   يصفونعم 

هوت  نهارألىء آلئثم   الملكوت عز   يم  لىء الئثم   طمطام عدل الجبروت ىءلآلئثم   الال 

 رواحاألثم   فوسالن  ثم   العقولثم   فئدةاألو قيحقاال رضأ يالكوثر فاء م تجريال تي 

 يحيط بعلم تلكال  حيث الن اسوتأرض  يشيء فا سم  نزل عليهما ثم   جساداألثم  

 يف يعادلهاال و لها دون ذاتهااء بهال و لها دون نفسها ثمنال ال تي اء البيض ىءلآئالل  

موات يشيء فمة يقال يدي أباء العماء سماء م من لهانز  ال ذي  اهّلل نورا ال   األرضو الس 

القالزم و تلك البحور المسجورات يف الحيوانصداف أا لى  مالئكة العرش
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عن  نصيباتهمكل  خذ الأيو مقاماتهمكل  جات ليعلم الالمتمو   مطامالط  و المكفوفات

 جعلال ذي ألف  ثم   يصفون اعم   تعالىو  سبحانهاهّلل ذنإبجل  و كتاب العدل فيما دق  

مس و ابعالر   حرف ا سم اهّلل  حمل سر   يذال   اطعالس   ورالن  و مز القاطعالر  و العالط  الش 

 بكار شجراتأحدائق  خذأذي ال   الجبروتآيات  بلمعان بروقء تلئالو الحروف

هوت  نمينزل و الجبروتواء العماء سم يالعرش عرش العدل فعلى  استقر  و الال 

ال ذي  الملكوت هوو الملك كتابمن  ناتبي  آيات اء يش ما رادتها   تات سبحامكفهر  

أهل  من مرهأو اهّللاء ركات بقضالد  و قماتالن  و طواتس  الأهل  من ذىاألاحتمل 

جن ة ء الآ اإلختراع ورالن  و اإلبداع األلف ذلك بواطنمن  خرجأال ذي  هوو الن اسوت

ائل ىءلآلئو ضوانالر  أهل  وامرأو الفردوس ع ئشاهد بداال ذي اإلنسان  بحور البيان للس 

 سحائبمن  رشحناهأ بما اتاإلشار قيقادعرف و ساعات العدل يالجالل ف نوارأ

هذا  ييوما لى  اأحد حببتأما  ين  أك لتعلم ن  ا   مقامات الفضل رب   يالجالل فآيات 

 كتابك بتلك ياتآشرح من  فيما سئلثم   يات ملككآبين يديك ب يف حببتهأما  بمثل

الالتو ةالمقامات الفردوسي  و ةعشعاني  الش   العالماتو المولعة اإلشارات  ةوسي  فريداإل الد 

مواتي يعادلها شيء فال و تعلم قدرهاأنت  ال تي ةسي  والقد اآلياتو  األرض يفال و الس 

 هم  الل   لهمأف كبمن   اإلشارات نزلت تلكأك ن  أل مقاماتها يفالكبرى  خزائنك يفال و

تلك القلم  يد فاالفؤ ياتمددني بتجل  أو يجاداإل يفاء شتما باء شالعباد لما تكل 

 ي فاهّللا لى  ذين يسلكونلل   األحدي ة بر   اءالب كلمةمن ثم   الميعاد ك ال تخلفن  ا  و المداد

هوت أجمة  بر  ثم   الجبروتأجمة  يف اهّللا لى  ذين يسلكونة لل  رمدي  الس  اء العم ر  بثم   الال 
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 ذنإذين يعيشون بلل   ةالكبريائي   بر  ثم   الملكوت أجمة ي فاهّللا لى  ذين يسلكونة لل  ئي  االعم

 األلفو بالحرفين المثلين ءاالعمآفاق  مألاء حكم البمن ا ن  و الجبروت أرض يف اهّلل

تلك أحرف من  خف  أكلمة كانت في القرآن ل ما نز   اهّللا ن  و طنجينبين الت  ئم االق

 جالل يف ةالهوي  اء هعلى  تدل  و األزل الحت عن صبحال تي  ةباركالمة الكلم

مداني ة ن يخرج منها حكم أأحد  يقدرما و نآالقر يهي كلمة خمس كانت هّلل فو الص 

كانت ال تي  تام ىبمعن تدل   ةكلمنز ل اهّلل ما و بعالر  و لثالث  و صفالن   قات مثلالمتفر  

ما  ن  ألباب األ [اولوأ]حنيفة قد علم  سهلةال تي  سةتلك الكلمة المقد  ا ال   حرفه خمسةأ

كل  لا ن  و رواحاألو ئدةفاألمن  لواحن يحتملها األأال يقدر  شاراتا  فيها ا ن  و هنالك

 اإلمكان عالممن  قد خرجت الكثرات ءاتحت نقطة البمن ا ن  و معلوم كتاب يحكم ف

ا  اإلنسان رب   عوذ باهّللأف فيها بحكم البيان تدل   مس و ىافترعم  ثم   القمر بحسبانالش 

هوت  عوالم اتمثال جوهري  أشباه أتراب عنصر  اءكلمة الت  من  تراب عنصر ثم  الال 

تراب ثم   دات الملكوتمجر   ىأعل ات شوامختراب كينوني  ثم   ات عوالم الجبروتي  ذات

ثم   يرانالن  من  اكف  ثم   الحسبانمن  اكف   اهّلل خذأال تي  تراب يهو الن اسوتأهل  قيحقا

 اعم   اهّلل بحانسو قاقالش  و الميثاقأهل  قيحقابها  خلقو هكف   يفالر حمن  صلصلة

 عنصر شأنو بحبوحة الغضب يار فالن   عنصر شأنيلة الل   تلك يريناك فألقد و يصفون

ال و ئوناتالش   يشغلهال  عبد الكامل حيث شأنكان  ذلكا ن  و ةالمحب   ىمنتهاء الم

 حين يفاء م هوال ذي  حين يف ار بل هو نارالن   عن ظهورات عنصراء الم يحبسه عنصر

غربت شمس ما و بداعباإلاع اإلبد طلعت شمسما  مواله على اهّلل ىهو نار صل  ال ذي 
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ا  ه رب  اهّلل سبحانو اإلختراع لي ة ةرحم اءالر   كلمةمن ثم   يصفونعم   أجمة يف األو 

هوت  أهل  قلوب يفة الكل ي   فةأرثم   ات المربوبهوي   يف ةية المتجل  ربوبي  ثم  الال 

هوت  من عساكر نحل األزلي ةة رتبثم   الجبروت  حرفمن  ظهر ألاهّللاء شا ذا  ثم  الال 

 حجرات يات القدس فحوري   ياتمغن  من  الكتاب ذلك يفالر حمن اء ش مااء الر   كلمة

 كالنعليه الت  و ستعينأباهّلل و الر حمن عبادمن  نسان قبلا   يخطر بقلبال  ضوان حيثالر  

ورة تلكل ن  أفاعلم  اإلشاراتك غياهب تل يشرقناك فأما  رت بنورذا تنو  إف المباركة  الس 

كم الوالية مخاطب ح ﴾الكوثر﴿من  رفتعأنت  ما فمنها اهرالظ   مقام ية في  كل   يمعان

د الم]عليه  اعطاك علي  أقد  اهّلل ن  أب اهّلل رسول لمحم   ﴾كلرب   فصل  ﴿ قوله يفثم   [الس 

ا ن  ﴿ قوله يفثم   شهادة الحسين ىلا   شارةا   ﴾انحرو﴿ قولهثم   والية الحسنا لى  شارةا  

تلك  ذلكب ار حيث نطقالن  أهل اء دركات رؤسو ارج  مقامات الف ﴾بتراأل شانئك هو

ة  ﴾بتراأل شانئك هو﴿ أحرفمن  الحروف فاعرف اء لقت يهم كانوا فال ذين  ارالن  أئم 

ة  تهم ا ن  و ذا ظلم عظيم الحق  أئم  اء لقت يف ىقضما  عشر حرفا بمثل ]ثالثة[هي عد 

ة شموس كل  ا لى  تعرفأنت  هل العصمةأ تفاسيرمن  باب ذلكا ن  و الواليةو الن بو 

ذي ال   مقام المخاطبثم   ةنفس المشي  اء مقام الباطن حامل العط اجعل فيو المقامات

نز ل  مقامات الفعل فيماثم   نفس القدر ﴾الكوثر﴿مقام ثم   اإلرادةهو الكاف نفس 

 [عليه وآله]صل ى اهّلل د م  بمح﴾ الكوثر﴿ر ن تفس  أ حق   لكو بعد تلك الكلماتمن اهّلل 

 بعلثم   ممقا يف
 
 بالحسين فيثم   مقام يبالحسن فثم   مقام يف ةبفاطمثم   مقام يف ي

ة  مقامات يفثم   مقام  يالمراد فا ن ه و ةفي مقام الجوهري   ئمابالقثم   مقام يالعدل فأئم 
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اء م هو هان  أل يبنفس ﴾الكوثر﴿ل و  أتو اهّلل ةتجعل المخاطب بقي   نأثم   اهرالظ  و الباطن

فسير لهو الت   ذلكا ن  و فوسالن  و قيحقاالو القلوبو فئدةبه األ ىيحيال ذي  الحيوان

ال و ال يحيط بظاهره مع حيثالال   الجوهرو العالط   المقامو امخالش   ىالمعنو القاطع

ر تلكأ نأ ردتألو  ين  ا  و اهّلل غيرأحد  باطنه ورة فس   يلة منالل   تلك يعطيناك فأما ب الس 

من  اليوم خوفا لكن  و األمر ةبحقيق رتفس  و الحق   نهاجبعت مين الت  الص   قةرواء م سأك

 عل قوممن  يني  حفظا للحوارومالئه و فرعون
 
 لكن  و فسيرالت   ذلك ةر حقيقفس  أ شيعته لمو ي

 لحاناأالقرآن آيات  يالعدل ف [ةئم  أل] ن  ا  وصغير كلمة الت   يكثير فالعالم يعرف حكم الت  

م الد   ها ذاتن  ا  و الفضل م  أعند زوجته من  ا رجعضا لم  الر   قرءكما  غيرهم حدأيعرفها ال 

اتت ءو أكمت   عتدت لهن  أو ليهن  ا  رسلت أ ا سمعت بمكرهن  فلم  ﴿المباركة اآلية  تلك

وقلن حاش  يديهن  أ عنكبرنه وقط  أينه أا رفلم   ينا وقالت اخرج عليهن  سك   منهن   كل  واحدة

من أحد  حن لو قرءالل   ذلك لىعا ن  و 40﴾بشرا ا ن هذا ا ال  ملك كريما ال   ما هذا هّلل

ورة الحيوان تلكاء م زوجته ييؤتال ذي  عراف حيناأل رجال  يالمباركة فقد قرء ف الس 

 مقام يا كنت فنا ذا لم  أو  عباده المؤمنيناهّلل فليلهم ذلكبمثل ا ن  و هحب  و اهّللاء رض

ين  ثباتا   ر تلكأالد  ورة فس   اهّللاء وليأمن  نذإب ذلكا ن  و ئماالق شأن يالمباركة ف الس 

 ن  أ شك  ال و حكمها وقعت فينا ريالكبان  أو انحق   ينزل فالقرآن  ن  أهلها بأل شارواأحيث 

 حدأ يحيط بعلمهاال واء جرة الحمرالش   رقة المباركة عنو من يظهر يذحق  ال   ذلك كل  

 يتلئلئن  فل ذلك بمثلا ن  واء البه قمص يفاء ينالس   نوريرى واء بالبداء القض عرفمن ا ال  
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 نا ذاأواء العمو العرشرب   باهّللا ال   ةقو  ال و حولال واء البهأهل  ليتلجلجن  و ءااإلنشأهل 

ة أخبار  لتشاهد سرارمطلع األ يفاألخبار أذكر   ئماقبل ظهور القأي ام  يطهار فاألأئم 

 خذ نصيبكأتو لحلول الموتا مره لتكون مستعد  أ اهّلل ن لم يقضا  و ئهاليوم لق تستعد  و

 تلك تفسير يفأردت بما ا ال   األخبار ذكر تلك يفأردت  ما لكنو جل الفوتأقبل 

ورة الحيوان اء م هور هوالظ   كوثراء م ن  أاهر بالظ   مسلكعلى  سبيل الباطن يف الس 

 زلاأل تحت جبلمن  بيلسلالس   عينمن  تجريال ذي  المشهور سم الخائفاإلو المستور

 ﴾عطيناك الكوثرأا ن  ا  ﴿ قوله عز  ذكره يهو الكاف ف ال ذيئم االق عالنية ياهر فالظ  

ما  بمثل المخزون [كنر  ]التعرف حكم  ب كاظمصحاأمن  ن كنتا  اظر الن   ي هاأيا  كن  ا  و

 حيثاآلفاق و نفساأل قيحقا  فياهّلل خلقال تي  ةدل  باأل ةالثالث   [ركان]األ أحكامتعرف 

 تالق يوم يفا ال   هذا ما لهم يقولون تذكرأنت  نا  و فاقالن  و قاقالش  أهل  بها يلتفتال 

ذي كل  بات ليعرف كلمات طي  و يات محكماتآ باهّلل عندمن  الحكم ذلكأذكر  نا ذاأو

 ئميناالق جعة منالر  أخبار  اذاكر بذلك نا كنتأو بآالمأهل  من لباباأل يولأمن  روح

فاتواء سماأل عرشعلى  رب  أحكام الت راب  حكم يف عطيناكأفانظر فيما  الص 

ثبات إتحتاج بأنت  ال ذي دليلكل  اظر بالن  أي ها  يا كن  ا  و بآحكم الم يرباب فاأل

 ان كنت ناظرا   ن  أل المخزون [كنر  ]الحكم  يتثبت به فرض عليك فو ةالثالث   [ركان]األ

لم  ار بنفسها لو لم تكن فيها جهة ترابيةالن  ن  أل رابالت   بذكرا ال   لك مفر  ال  ارالن   ةلج   يف

 ما بمثلأنت و مثالاألو الحدود مقامات يفاألمر  لن تنز  أا لى  الحكم كذلكو توجد

من  سفير ك تحتاج بوجودن  ا  و رب كأراد ما  غكن يبل  أب اهّلل من حدأتحتاج بوجود أنت 
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ال ذي   بدليلاهّلل ذنإقول بأالمقام  ذلك ىعل ئمونام قهكل  اء العلمن  أ قلت نا  و مامكا  

على  ل بعضهمضيتفا أو مرهأمن  مقام واحد يهم فكل  اء مالعلذي روح هل كل   يعرفه

 مراتب اعتقاداتهمو عمالهمأو قوالهمأبك يكذ   حكم واحدعلى  همن قلت كل  إف بعض

 األعلى تأخذ حكمو ىدنن تسقط األأا لى  بعض يلزمكمن  قدمأبعضهم  ن قلتا  و

فين بعد المختلمن  حكامخذ األأن تأنت أ تقدرال و نفس واحدةا لى  ن ترجعأا لى 

 جميع ين كانا فا  ا همن  ن تقول بالمثلين ألأيسعك ال و منهم فضلأحد أعلمك ب

مقاما  ىأعل منهما اأحد ن  أ لو تعلما ال  و هما نفس واحدةن  إف مقام واحد يالمقامات ف

أفمن ﴿قال  عز  ذكره اهّللن  أل دناهأمن  خذيسعك األ الو شيء بقدر سواد عين نملة يف

 ي ا ال  أن يهدى فما لكم كيفأن يت بع أم من ال يهد   يهدي ا لى الحق  أحق  

أفمن كان على بي نة من رب ه ويتلوه شاهد منه ومن قبله ﴿ قوله عز  ذكره ثم   41﴾تحكمون

كتاب موسى ا ماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من األحزاب فالن ار موعده فال 

أفمن ﴿قوله  ثم   42﴾لن اس ال يؤمنونفي مرية منه ا ن ه الحق  من رب ك ولكن  أكثر ا تك

 كلطيف لب  و حكم سر كا لى  ن ترجعا   نتأو 43﴾كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون

 يقنتأا فلم   نفسا واحدةا ال   اإلمام عنة الكل ي   ن يكون حامل فيضأ ه لم يقدرن  ألتعلم 

الم]عليه  المستور الغائبئم االق ماما  وجود  يف شك   فال بذلك ه لو لم يكن لم ن  أل [الس 

مس  هذه بمثل مره ظاهرأا ن  و سواهما  يك من  المنكرينا ن  و والالز   وسط يفالش 
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نكار قدرة ا  يلزم  جودهو يف ك  الش  ن  أل عتبارقوالهم عن درجة اإلأساقطون  المسلمين

ن يجحدوه ا  عراب األمن  ا المستبعدونم  أو مرتاب هو كافرا ن ه  ي اهّللف شك  من و ارالقه  

 ي فاهّلل رسول قالو حكمهفي القرآن نز ل اهّلل  بعد ماالوالية  يعظم منه فأ وافقد حجد

 عتبارن عن درجة اإليلاألو   ساقطون بمثل همن  أو مرهأالجان و نسالخلق عن اإلمن  مأل

من و روحي -والدته  قد ثبت عندهم يومة فثنا عشري  فرقة اإلمن  منونؤالمالمسلمون ا م  أو

اآليات و سفرائهآيات و امهي  أمعجزات وى غرالص   تهغيبوفداه  الخلقو األمر ملكوت يف

األخيار و طهارة األئم  األو اهّلل رسولمن  ةحاديث المروي  األو اهّلل كتاب يازلة فالن  

 ذلك يريب فال و  رسولاهّلل حكم اعتقدوا فيما  ه بمثلحق   يفالن اس  من رينالمعم  

ل يؤمنون بالغيبال ذين  ينال ريب فيه هدى للمت ق الكتابذلك ﴿ هن  أذ ا   ة وويقيمون الص 

ا رزقناهم ينفقون و أنزل من قبلك وباآلخرة هم ما بما أنزل ا ليك و يؤمنونال ذين ومم 

أذكر  نأ حب  أ الم   ناأو 44﴾هم المفلحونأولئك أولئك على هدى من رب هم و يوقنون

ة من  سراركلمات األ  حاديثذكر بعض األرار ألسور سر  األالن   ذلك حق   طهار فياألأئم 

  ذلك يف
 
قلوب  يالجالل ليزيد ف فقأالعة عن الط   سةشموس المقد  من  الباب المروي

هوتاء سم نوارأ اإلشاراتالمؤمنين بتلك   مقامآيات و سرار قصبة الجبروتأو الال 

 المرتقب المشهور الغائبو ور المستورالن   ذلك أحكامبعض  يالملكوت فو الملك

رمز  ذلكا ن  و موزالر   ات البطون عنيظهر خفي   ذنهإبا ن  و موراألكل   يف كلت  أ اهّللعلى و

ه نفس فرجه بحق   اهّلل للهو البيت المعمور عج  ا ن ه  لبيتا كتاب منشور فورب   يف مستور

                                                 
44
  5 – ٢(، اآلية ٢القرآن الكريم، سورة البقرة ) 
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 ياتآالغيور بأهل  المحتجب عن نواظرو المشكور لهو الغفورا ن ه و هورالظ   تمامو البطون

ين بعهده المستقر  و ظهوره امي  أالمنتظرين  يلت فنز  ال تي  حاديثاألأذكر  نا ذاأو ورالط  

الحت عن كلمات ال تي  بعدها مطالع مشرقةا ن  و المطلع ذلك يطلوعه فأيام  في

 تعالى اهّلل القالمطلع  ونخشيته يشفقمن  همو مرهأذين يعملون بال   المصطفين

 46﴾رقيب ا ا ن ي معكمارتقبوو﴿ تعالىقوله  ثم   45﴾فانتظروا ا ن ي معكم من المنتظرين﴿

ضا عن الر   عن الثةالث   سانيدباأل"صاحب البحار فمنها  ذكرما ب األخبارأذكر  نا ذاأو

أبي  عن"منها و 47"جل  و عز   اهّلل نتظار فرجا   يتم  أعمال أفضل أ اهّلل قال رسول قال بائهآ

 مالالث   حمزة
 
 أبي  عن ي

 
  خالد الكابلي

 
الم]عليه  بن الحسين عن علي  تمتد   قال [الس 

 الغيبة بول
 
زمان  هلأا ن   با خالدأيا  ة بعدهئم  األو اهّلل رسولاء وصيأن م عشر يانالث   اهّلل ي

ذكره  تعالى اهّللن  أل زمانكل  هل أ فضلأمامته المنتظرون لظهوره إغيبته القائلون ب

 المشاهدة صارت به الغيبة عندهم بمنزلةما  المعرفةو فهاماألو العقولمن  عطاهمأ

 ئكولأ يفبالس   اهّلل بين يدي رسول مان بمنزلة المجاهدينالز   ذلك يهم فجعلو

من  نتظار الفرجا   قالو جهراو ا سر  اهّلل دينا لى  عاةالد  و شيعتنا صدقاوا المخلصون حق  

 روحمن  سواأتيال و الفرج اوالمؤمنين انتظر ميرأقال  عمائةرباأل"منها و 48"عظم الفرجأ

من  ريسأمزاولة قلع الجبال  قالو نتظار الفرجا  جل  و عز   اهّلللى ا   عمالاأل حب  أ ن  إ فاهّلل

 عبادهمن اء يش من هّلل يورثها األرضا ن   اصبرواو باهّلل استعينواو لملك مؤج   ةمزاول

                                                 
45
  ٧١(، اآلية ٧القرآن الكريم، سورة األعراف ) 

46
  9٣(، اآلية ١١القرآن الكريم، سورة هود ) 

47
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار  يعة في زمان الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الز مان باب ا نتظار، كتاب تاريخ الحج    الفرج ومدح الش 

48
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار  يعة في زمان الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الز مان، كتاب تاريخ الحج   باب ا نتظار الفرج ومدح الش 
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 امد فتقسوعليكم األن  يطولال و قبل بلوغه فتندموااألمر  تعاجلوال  قينالعاقبة للمت  و

ط بدمه مرنا كالمتشخ  المنتظر ألو حظيرة القدس يفمرنا معنا غداأخذ بقال األو لوبكمق

أبي  عن الجارودأبي  عن ىبن عيس ادابن معروف عن حم  "منها و 49"اهّلل سبيل يف

الل هم   - صحابهأمن  عنده جماعةو يوم  ذاتاهّلل جعفر قال قال رسولأبي  بصير عن

 فقال اهّلل رسول يا خوانكا  ا نحن مأصحابه أمن  حولهمن  فقال تينمر   -خواني ا  ني لق  

 اهّلل يهمنفر  ع لم يروني لقدو منواآمان الز   خرآ يقوم ف يخوانا  و يصحابأكم ن  ا  ال 

هاتهم م  أرحام أو بائهمآصالب أمن  ن يخرجهمأقبل  بائهم منآاء أسمو سمائهمأب

جمر على  و كالقابضأ ءالمالظ   يلةي الل  خرط القتاد فمن  دينهعلى  ةبقي   شد  أ حدهمأل

د " منهاو 50"مظلمةاء فتنة غبركل  من  اهّلل ينجيهماء جالد   مصابيح لئكأواء غضال محم 

 
 
د  بنأحمد  عن هاالش   بن علي  بن خالد أحمد  بن الحسن عنمحم 

 
عن الخالدي

 ميمبن صالح الت  أحمد  بن دمحم  
 
بن عمرو  ادان عن حم  اتم القط  حبن محمد  عن ي

الم]عليه  ادقالص   عن المال]عليه  بائهآعن  [الس   رسول اهّلل قال قال  [س 
 
]عليه  لعلي

الم  عل يا [الس 
 
 بالن   لم يلحقو مانالز   خرآقوم يكونون في  يقيناالن اس  عظمأ ن  أاعلم و ي

 
 ي

 الهمدان"منها و 51"بياض يمنوا بسواد فآة فحجب عنهم الحج  و
 
 عل عن ي

 
أبيه  عن ي

الميه ]عل د العابدينقال سي   عمرو بن ثابت قال عنمر ة  عن بسطام بن  ثبتمن  [الس 

 نهامو 52"حدأو بدر ءاشهيد مثل شهدألف  جرأ اهّلل عطاهأ ئمناآغيبة ق يف اليتناوعلى 

                                                 
49
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار   عة في زمان الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الز مانيمدح الش  وباب ا نتظار الفرج ، كتاب تاريخ الحج 

50
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار    عة في زمان الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الز مانيمدح الش  باب ا نتظار الفرج و، كتاب تاريخ الحج 

51
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار    عة في زمان الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الز مانيلش  مدح اباب ا نتظار الفرج و، كتاب تاريخ الحج 

52
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار    عة في زمان الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الز مانيمدح الش  باب ا نتظار الفرج و، كتاب تاريخ الحج 
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 عل"
 
 باأ المختار قال سمعتبن ن الفيض عغيره وار بن عم   قا سح عن يعمانبن ن ي

الم]عليه عبداهّلل   يفئم االق كمن هو معاألمر  هو منتظر لهذاو من مات منكم يقول [الس 

 ا ال   اهّللو ال قالثم   بل كمن قارع معه بسيفهال  قالثم   هنيئة مكثثم   قاله طسطاف

د  عن عمران عن ياشعن العي  "نها مو 53"اهّلل كمن استشهد مع رسول بن عبد محم 

ليس أالفرج فقال من  لته عن شيءأقال س ضاالر   بن الفضيل عنمحمد  الحميد عن

 54"﴾المنتظرين ي معكم منن  ا  فانتظروا ﴿ يقولل  جو عز   اهّللا ن   ن الفرجم نتظار الفرجا  

ن عن يبن الحسمحمد  بن زياد عن عن خلف بن حامد عن سهل ياشعن العي  "نها مو

 
 
الم]عليه ضا الر   قال قال البزنطي  ما سمعت قولأنتظار الفرج ا  و برالص   حسنأما  [الس 

ي معكم من ن  ا   فانتظروا﴿ وقوله عز  وجل   ﴾ي معكم رقيبن  ا  ارتقبوا ﴿ تعالى اهّلل

من ال ذين  فقد كانليأس اعلى  ئ الفرجيما يجن  ا   هن  إبر ففعليكم بالص   ﴾المنتظرين

لت أسسباط عن الحسن بن الجهم قال أ الفضل عن ابن" نهامو 55"صبر منكمأقبلكم 

ال  قلت الفرجمن  نتظار الفرجا   ن  أتعلم  ولستأن الفرج فقال م با الحسن عن شيءأ

ال الفضل عن ابن فض  "منها و 56"الفرجمن  نتظار الفرجا   نعم فقال يمنن تعل  أ ال  ا  دري أ

 رخ  أو ت مراألهذا  مك تقد  عرفته لم يضر  ا ذا  كن  إمامك فا  اعرف  بن ميمون قال ةعن ثعلب

الم]عليه ئم االق خرجثم   مراألهذا  يرى نأمات قبل ثم   مامها  عرف من و  كان له [الس 

                                                 
53
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار    في زمان الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الز مان عةيمدح الش  باب ا نتظار الفرج و، كتاب تاريخ الحج 

54
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار    عة في زمان الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الز مانيمدح الش  باب ا نتظار الفرج و، كتاب تاريخ الحج 

55
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار    ان الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الز مانعة في زميمدح الش  باب ا نتظار الفرج و، كتاب تاريخ الحج 

56
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار    عة في زمان الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الز مانيمدح الش  باب ا نتظار الفرج و، كتاب تاريخ الحج 
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ال عن الفضل عن ابن فض  " منهاو 57"طهاسطف يفئم االق معكان  جر كمناألمن 

الم]عليه عبداهّلل  أبي  بن عجالن عناهّللعبد اط عنن  حال ىالمثن عرف  من قال [الس 

الم]عليه ئم االق يقوم نأمات قبل ثم   مراأل هذا  58"معه قتلمن  جرأكان له مثل  [الس 

د " نهامو بن بداهّلل ع شعث عناأل بن عمرو بنعبداهّلل  ون عنبن الحسن بن شم  محم 

 اد األحم  
 
 نالمز باحالص   عن نصاري

 
 ه قالنيعن الحكم بن عي ةعن الحارث بن حصير ي

الم]عليه  المؤمنينأمير  قتل الم   أمير  قالف رجلا ليه  هروان قامالن   الخوارج يوم [الس 

 اهّلل ناس لم يخلقأالموقف هذا  يشهدنا ف لقد ةسمالن   ءبر  و ةفلق الحب  ال ذي و المؤمنين

قوم  ىقال بل شهدنا قوم لم يخلقوايكيف و جلالر   جدادهم بعد فقالأ الو همءباآ

فيه  اشركاؤنا فيما كن   ئكأولمون لنا فيسل  و نحن فيه مان يشركوننا فيماالز   خرآ ييكونون ف

د " نهامو 59"اا حق  حق   د و بن هماممحم  عن الحسن  جميعاد محم   بن الحسن بنمحم 

د  بن  جميعا عن ىبكر المثن  و عن صالح بن نبطة ن سماععأبيه  بن جمهور عنمحم 

الم]عليه  جعفر الباقرأبي  ثبت و بوننجا المتقر  و صحاب المحاضيرأهلك ه قال ن  أ [الس 

د " منهاو 60"فتحا عجيبا بعد الغم   ن  ا  وتادها أعلى  الحصن  بن همام عن جعفر بنمحم 

د   عل حمد بنأ بن مالك عنمحم 
 
 الجعف ي

 
د  عني  الحضرم ىن  بن المثمحم 

 
أبيه  عن ي

د  جعفرأبي  عثمان بن زيد عن جابر عن عن  عل بنمحم 
 
 اخرج من  من  قال مثل الباقر ي

                                                 
57
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار    يبة وما ينبغي فعله في ذلك الز مانعة في زمان الغيمدح الش  باب ا نتظار الفرج و، كتاب تاريخ الحج 

58
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار    عة في زمان الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الز مانيمدح الش  باب ا نتظار الفرج و، كتاب تاريخ الحج 

59
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار    ا ينبغي فعله في ذلك الز مانعة في زمان الغيبة وميمدح الش  باب ا نتظار الفرج و، كتاب تاريخ الحج 

60
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار    عة في زمان الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الز مانيمدح الش  باب ا نتظار الفرج و، كتاب تاريخ الحج 
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 هامنو 61"بيانالص  به  فتالعب رةك يوقع فو فرخ طار مثلئم االق البيت قبل قيامأهل 

 عل عن ةابن عقد"
 
  ي

 
د  وب عني  أبي أ عن ابن محبوب عن بن الحسن التيلمي بن محم 

 يف االجتهادو بالورعأنتم  ماعلى  استعينواو اهّلل قواات   يقول با جعفرأسمعت ل مسلم قا

ين  من فيه هوبما  حدكم اغتباطاأيكون ما  شد  أ ن  ا  و اهّلل طاعة  حد   يلو قد صار فالد 

 عيمالن   ه قد استقبلن  أ عرف الحد   ذلك يصار ففإذا  عليه نياالد   انقطعتو اآلخرة

 كان عليه هوال ذي  ن  أ يقنأو كان يخالف نن مم  أمو ةبالجن   ىشرالبو اهّللمن  الكرامةو

 تريدونال ذي  ما بشرواأ بشروا ثم  أف هالكا ن ه و باطلعلى  من خالف دينه ن  أو الحق  

نيا  على يقتل بعضهم بعضاو ي اهّللمعاص يف تلونقكم يءعداألستم ترون أ  دونكمالد 

 فيانالس  بكفى و عزلة عنهم يمنين فآبيوتكم  يفأنتم و
 
من  هوو كمعدو  من  نقمة لكمي

لم يكن  شهرين بعد خروجهأو  الفاسق لو قد خرج لمكثتم شهرا ن  أالعالمات لكم مع 

صحابه فكيف نصنع أفقال له بعض  يقتل خلقا كثيرا دونكمحت ى  سأعليكم منه ب

شيعتنا ى عل يما هن  إف تهد  شو خيفته ن  إجال منكم فالر   بقال يتغي   ذلك كانا ذا  بالعيال

يهربون منه و الج  د  ال ين يخرجأا لى  قيل تعالى اهّللاء شنا   سأب فليس عليهن  اء سالن   ام  أف

ما  قالثم   بعض البلدانا لى أو  ةمك  ا لى  وة أالمدينا لى  ن يخرج منهمأأراد من  فقال

 ها مجمعكمن  إف ةبمك   لكن عليكمو ا ليها ما يقصد جيش الفاسقن  ا  و ةبالمدين تصنعون

د " منهاو 62"اهّللاء ش نا  يجوزها ال و شهرأتسعة  ةمرءحمل ا تها فتنمن  ا  و  ىبن يحيمحم 

د  حمد بنأ عن الحسين بن  عن ىبن عيسااد عن الحسين بن سعيد عن حم  محم 

                                                 
61
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار    ي فعله في ذلك الز مانعة في زمان الغيبة وما ينبغيمدح الش  باب ا نتظار الفرج و، كتاب تاريخ الحج 

62
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار    عة في زمان الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الز مانيمدح الش  باب ا نتظار الفرج و، كتاب تاريخ الحج 
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فصاحبها ئم االق قبل قيامترفع راية  قال كل  عبداهّلل  أبي بصير عنأبي  مختار عنال

 فاعرف حكم الفرج يالغيبة ف أحكامعرفت  فإذا 63"جل  و عز   اهّلل دونمن  يعبد اغوتط

 وصيائهأو اهّلل رسولثم   في القرآن حكمه اهّلل لنز   يذال  اإلمام  هوئم االق ن  أقبل بمن  اهّلل

ر ه ليتنو  شأن يعشر حديثا فأربعة  ذكرأ اظرينللن   اشرفو اكرينللذ   انا ذا ذكرأو األخبار يف

 نيلاألو  اء عليه كان بنو لينو  لأل يةآو خرينلآل يكون مثالو فوسالن   به يطمئن  و به القلوب

 يفالر حمن اء ش ما المطلع ذلك ييس فآل أخبار و اهّللآيات من  عليك شرقأنا أو

 يتال   ياتآقرء عليك أنا ذا أو يوم الميثاق يالمساق ف هّلل ن  ا  و شراقاإل ذلك مطالع

 اهّللعلى و األخبار دون بيانمن  القرآن ياتآ بذكرئم االق شأن يالبيت فأهل  قرؤها

كيان مطلع الا لى  هورالعيان بالظ   يف يمكنما  غياهب يل البيان فهو منز  ا ن ه و كالنالت  

ال ذين يؤمنون  الكتاب ال ريب فيه هدى للمت قينذلك  م  ال  ﴿ تعالى اهّلل لل قاو  األ

لو بالغيب ا ة وويقيمون الص  أنزل ا ميؤمنون بما أنزل ا ليك ووال ذين  رزقناهم ينفقونمم 

 64﴾هم المفلحونأولئك أولئك على هدى من رب هم و من قبلك وباآلخرة هم يوقنون

رنا عنهم العذابو﴿ قوله عز  ذكره ثم   ة معدودة ليقولن  ما يحبسه أال يوم  لئن أخ  ا لى أم 

ولقد ﴿ قوله عز  ذكره ثم   65﴾ؤنعنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهز يأتيهم ليس مصروفا

لمات ا لى الن ور وذك رهم بأي ام اهّللياأأرسلنا موسى ب  ثم   66﴾تنا أن أخرج قومك من الظ 

لتعلن  و قضينا ا لى بني ا سرائيل في الكتاب لتفسدن  في األرض مر تينو﴿ قوله عز  ذكره
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ا كبيرا وعد أوالهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خالل اء فإذا ج علو 

يار وكان وعدا مفعوال بنين وجعلناكم ورددنا لكم الكر ة عليهم وأمددناكم بأموال  ثم   الد 

وا ئوعد اآلخرة ليساء ا ن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم وا ن أسأتم فلها فإذا ج أكثر نفيرا

عسى رب كم أن  وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أو ل مر ة وليتب روا ما علوا تتبيرا

ا ﴿ قوله عز  ذكره ثم   67﴾ن حصيراجعلنا جهن م للكافريويرحمكم وا ن عدتم عدنا  فلم 

وا بأسنا ا ذا هم منها يركضون تركضوا وارجعوا ا لى ما أترفتم فيه ومساكنكم ال  أحس 

جعلناهم  فما زالت تلك دعواهم حت ىظالمين  قالوا يا ويلنا ا ن ا كن ا لونألعل كم تس

كر أن  األرض لقد كتبنا في الز بور من بعد الو﴿ قوله عز  ذكره ثم   68﴾حصيدا خامدين ذ 

الحون أذن لل ذين يقاتلون بأن هم ظلموا وا ن  اهّلل ﴿ قوله عز  ذكره ثم   69﴾يرثها عبادي الص 

ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم  بغي عليه ﴿ قوله عز  ذكره ثم   70﴾على نصرهم لقدير

ل ا ن مك ن اهم في األرض ال ذين ﴿ قوله عز  ذكره ثم   71﴾اهّلللينصرن ه  توا ءاة ووأقاموا الص 

ا ن نشأ ننز ل عليهم من ﴿ قوله عز  ذكره ثم   72﴾ة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكروالز ك

م أمن يجيب المضطر  ﴿ قوله عز  ذكرهثم   73﴾ية فظل ت أعناقهم لها خاضعيناء ءاالس 

                                                 
67
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69
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70
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وء ويجعلكم خلف نصر اء لئن جو﴿ قوله عز  ذكرهثم   74﴾األرضاء ا ذا دعاه ويكشف الس 

قوله عز  ثم   75﴾ا ن ا كن ا معكم أوليس اهّلل بأعلم بما في صدور العالمين من رب ك ليقولن  

بيل على ال ذين  لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيلو﴿ ذكره ا ن ما الس 

قوله عز  ثم   76﴾يظلمون الن اس ويبغون في األرض بغير الحق  أولئك لهم عذاب أليم

اعة﴿ ذكره تان﴿ ذكره قوله عز  ثم   77﴾اقتربت الس  يريدون ﴿ قوله عز  ذكرهثم   78﴾مدهام 

وأخرى تحب ونها نصر من ﴿ قوله عز  ذكرهثم   79﴾ليطفئوا نور اهّلل بأفواههم واهّلل متم  نوره

حت ى ا ذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ﴿ قوله عز  ذكرهثم   80﴾اهّلل وفتح قريب

ل الكافرين كيدا  كيدأو يدون كيداا ن هم يك﴿ قوله عز  ذكرهثم   81﴾ناصرا وأقل  عددا فمه 

قوله عز  ثم   83﴾الن هار ا ذا تجل ىو والل يل ا ذا يغشى﴿ قوله عز  ذكرهثم   82﴾أمهلهم رويدا

 قوله عز  ذكرهثم   84﴾معيناء ؤكم غورا فمن يأتيكم بمأيتم ا ن أصبح مءقل أر﴿ ذكره

ين كل   هو ال ذي أرسل رسوله بالهدى﴿ ه ولو كره ودين الحق  ليظهره على الد 
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عاملة  وجوه يومئذ خاشعة هل أتاك حديث الغاشية﴿ قوله عز  ذكره ثم   85﴾المشركون

يات رب ك ال ينفع ءايوم يأتي بعض ﴿ قوله عز  ذكرهثم   86﴾تصلى نارا حامية ناصبة

الجوار  فال أقسم بالخن س﴿ قوله عز  ذكرهثم   87﴾منت من قبلءاا يمانها لم تكن  نفسا

ية من رب ه فقل ا ن ما الغيب هّلل ءايقولون لوال أنزل عليه و﴿ عز  ذكرهقوله ثم   88﴾الكن س

ماء رزقكم وو﴿ قوله عز  ذكرهثم   89﴾فانتظروا ا ن ي معكم من المنتظرين ما في الس 

ماء و توعدون  قوله عز  ذكرهثم   90﴾لحق  مثل ما أن كم تنطقوناألرض ا ن ه فورب  الس 

 ياعلموا أن  اهّلل يح﴿ قوله عز  ذكرهثم   91﴾اهّلل جميعا ما تكونوا يأت بكم أين﴿

وعملوا  منوا منكمءاوعد اهّلل ال ذين ﴿ قوله عز  ذكرهثم   92﴾بعد موتها األرض

الحات ليستخلفن هم في األرض كما استخلف ال ذين من قبلهم وليمك نن  لهم دينهم  الص 

لن هم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ال يشركون ثم   93﴾بي شيئا ال ذي ارتضى لهم وليبد 

ة و﴿ قوله عز  ذكره نريد أن نمن  على ال ذين استضعفوا في األرض ونجعلهم أئم 

يكونوا كال ذين أوتوا الكتاب من قبل ال و﴿ قوله عز  ذكرهثم   94﴾ونجعلهم الوارثين
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  ١5٨(، اآلية ٦القرآن الكريم، سورة األنعام ) 

88
  ١٦ – ١5(، اآلية ٨١القرآن الكريم، سورة التكوير ) 

89
  ٢٠(، اآلية ١٠القرآن الكريم، سورة يونس ) 

90
  ٢٣ – ٢٢(، اآلية 5١القرآن الكريم، سورة الذاريات ) 

91
  ١4٨اآلية (، ٢القرآن الكريم، سورة البقرة ) 

92
  ١٧(، اآلية 5٧القرآن الكريم، سورة الحديد ) 

93
  55(، اآلية ٢4القرآن الكريم، سورة النور ) 

94
  5(، اآلية ٢٨القرآن الكريم، سورة القصص ) 



  ٣٨٣ – ١٨١، صفحه 5٣بر اساس مجموعه صد جلدى، شماره  -من آثار حضرت نقطه اولى  - ثرتفسير سوره كو

٦٨ 

تلك و﴿ قوله عز  ذكرهثم   95﴾فطال عليهم األمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون

اليوم يئس ال ذين كفروا من دينكم فال ﴿ قوله عز  ذكرهثم   96﴾الن اس األي ام نداولها بين

أذان من اهّلل ورسوله ا لى الن اس يوم الحج  و﴿ قوله عز  ذكرهثم   97﴾تخشوهم واخشون

قوله عز  ثم   99﴾قاتلوا المشركين كاف ة كما يقاتلونكم كاف ةو﴿ قوله عز  ذكرهثم   98﴾األكبر

ين كل ه قاتلوهم حت ى ال تكونو﴿ ذكره لئن و﴿ قوله عز  ذكرهثم   100﴾هّلل فتنة ويكون الد 

ة معدودة ليقولن  ما يحبسه أال يوم يأتيهم ليس مصروفا رنا عنهم العذاب ا لى أم   أخ 

ي ئات أن يخسف اهّلل بهم األرض ﴿ قوله عز  ذكرهثم   101﴾عنهم أفأمن ال ذين مكروا الس 

 102﴾ي تقل بهم فما هم بمعجزينأو يأخذهم ف أو يأتيهم العذاب من حيث ال يشعرون

ما  فاستبقوا الخيرات أين﴿ قوله عز  ذكرهثم   103﴾نقر في الن اقورفإذا ﴿ قوله عز  ذكرهثم  

قوله عز   ثم   105﴾تعرفهم بسيماهم﴿ قوله عز  ذكرهثم   104﴾تكونوا يأت بكم اهّلل جميعا

أمن ﴿ ذكره قوله عز  ثم   106﴾لنذيقن هم من العذاب األدنى دون العذاب األكبرو﴿ ذكره
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وء ويجعلكم خلفويجيب المضطر  ا ذا دعاه  ما  ه مع اهّلل قليالالءاألرض أاء يكشف الس 

قوله ثم   108﴾ياتنا قال أساطير األو لينءاتتلى عليه ا ذا ﴿ قوله عز  ذكرهثم   107﴾رونتذك  

في ﴿ قوله عز  ذكرهثم   109﴾أصحاب اليمينا ال  كل  نفس بما كسبت رهينة﴿ عز  ذكره

ولم نك  قالوا لم نك من المصل ين سلككم في سقرما عن المجرمين ءلونجن ات يتسا

ين حت ى ا نكذ  وكن   كن ا نخوض مع الخائضينو نطعم المسكين  أتانا اليقينب بيوم الد 

افعين الكتاب فاختلف  لقد آتينا موسىو﴿ قوله عز  ذكرهثم   110﴾فما تنفعهم شفاعة الش 

المين لهم عذاب لوال كلمة او﴿ قوله عز  ذكرهثم   111﴾فيه لفصل لقضي بينهم وا ن  الظ 

ينال ذين و﴿ قوله عز  ذكرهثم   112﴾أليم قون بيوم الد  وقل ﴿ قوله عز  ذكرهثم   113﴾يصد 

ياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم ءاسنريهم ﴿ قوله عز  ذكرهثم   114﴾الحق  وزهق الباطلاء ج

ا العذاب رحت ى ا ذا ﴿ قوله عز  ذكرهثم   115﴾حت ى يتبي ن لهم أن ه الحق   أوا ما يوعدون ا م 

اعة فسيعلمون من هو شر  مكانا وأضعف جندا ا الس  كان ومن ﴿ قوله عز  ذكرهثم   116﴾وا م 
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٧٠ 

نيا نؤته منها و قد بي ن ا ﴿ قوله عز  ذكرهثم   117﴾له في اآلخرة من نصيبما يريد حرث الد 

 أسبغ عليكم نعمه ظاهرةو﴿ قوله عز  ذكرهثم   118﴾لكم اآليات لعل كم تعقلون

ا ن هو  أنا من المتكل فينما قل ما أسألكم عليه من أجر و﴿ قوله عز  ذكره ثم   119﴾وباطنة

 اهّلل قال رسولما  ذكر يف يانالث  المطلع  120﴾لتعلمن  نبأه بعد حينو ا ال  ذكر للعالمين

د سهل عن  عنأبيه  دريس عنا  ابن "  عن المبارك بن أياسعن أبيه  عنآدم  بنمحم 

 [عليه وآله]صل ى اهّلل  اهّلل رسول قال اس قالابن عب  ا لى  ه يرفعهب  عن وهب بن من ةفضال

 يكالعظمة لب  رب   يكقلت لب   دمحم  يا اء دي الن  ف يتانأجالله جل   يا عرج بي رب  لم  

 لا  جل  و عز   اهّلل ىوحأف
 
 فقال يعلم لال  هيقلت ا ل  األعلى  ألفيم اختصم الم دمحم  يا  ي

من و يهل  ا   بعدك فقلتمن  اوصي  و خاأو ين وزيراي  دماآلمن  خذتهل ات   دمحم  يا  لي

 لا   اهّلل ىوحأفا ل هي  ياأنت  ر ليخذ تخي  ت  أ
 
ا ين علي  دمي  اآلمن  قد اخترت لك دمحم  يا  ي

 لا   اهّلل ىوحأي فابن عم  ا ل هي  فقلت
 
بعدك من  ارث العلموو وارثك اعلي   ن  ا  د محم  يا  ي

من  من ورد عليه ييسق صاحب حوضكو القيمة الحمد يوماء لو ئكاصاحب لوو

ال  اقسما حق   ينفسعلى  قسمتأي قد ن  ا   دمحم  يا  جل  و عز   اهّلل ىوحأثم   تكم  أ يمنؤم

يا  قولأ اا حق  حق   بيني  الط   تكي  ذر  و هل بيتكألو الحوض مبغض لك ذلكمن  يشرب

د  ة دخول الجن   ىبأي فقلت ا ل هي واحد ىبأ منا ال   تكم  أة جميع الجن   دخلن  ألمحم 

 لا   جل  و عز   اهّلل ىحوأف
 
د يا  ي  بعدكمن  صي او اخترت لكو يخلقمن  اخترتكمحم 
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 نبال  هن  أا ال   موسى من جعلته منك بمنزلة هارونو
 
 قلبك يف ةتلقيت محب  أو بعدك ي

ه تك فمن جحد حق  وحي يك عليهم فتك كحق  م  أ ىعل ه بعدكبا ولدك فحق  أجعلته و

ة فخررت ن يدخل الجن  أ ىبأ قدليواليك  نأ ىأب ن يواليه فقدأ ىأبمن و كحق   جحد

 لا  نعم أا مل اشكر اهّلل ساجد
 
د يا ي ارفع مناد ينادإذا ف ي  عطكأ يسلنو رأسكمحم 

 عل واليةعلى  بعديمن  يتم  أجمع أا ل هي  فقلت
 
 عل طالب ليردوا يبأ بن ي

 
جميعا  ي

 لا  جل  و عز   اهّلل ىوحأف القيمة يوم يحوض
 
د يا  ي  نأ دي قبلعبا يقد قضيت ف ين  ا  محم 

 تيته علمكآقد واء شأمن  هدي بهأو ءاشأمن  هلك بهقضاي ماض فيهم ألو خلقهمأ

يدخل ال و ية من  ن  مب عز   تكم  أو هلكأعلى  بعدكمن  خليفتكو زيركو جعلتهو بعدكمن 

بغضك فقد أمن و بغضكأبغضه أ بعدك فمن نكر واليتهأو بغضهأو عاداهمن  ةالجن  

من و كحب  أه فقد حب  أ منو عاداك فقد عادانيمن و عاداه فقد عاداكمن و بغضنيأ

 عشرأحد  صلبهمن  خرجان أعطيتك أو الفضيلة هذه له قد جعلتو ينحب  أك فقد حب  أ

 بن مريم ىخلفه عيس يمنهم يصل   خر رجلآو البكر البتولمن  تكي  ذر  من  هما كل  مهدي  

اللة به منهدي أو الهلكةمن  به يجورا انجو ملئت ظلما عدال كما األرض يمأل  الض 

 اهّلل ىوحأف ذلك يكون ىسي دي متو هيل  ا  لت قبه المريض ف يشفأو ىعمبه األ ئبرأو

 قل  و القتل كثرو العمل قل  واء كثر القر  و ظهر الجهلو ذا رفع العلما   ذلكيكون جل  و عز  

 تك قبورهم مساجدم  أخذ ت  اواء عرالش   كثرو الخونةو اللةالض  اء كثر فقهو الهادوناء الفقه

 تك بهم  أأمر و ظهر المنكرو الفسادو كثر الجورو زخرفت المساجدو المصاحف ليتحو

 كفرةاء مرصار األواء سبالن  اء سالن  و جالجال بالر  الر   ىاكتفو عن المعروف ىنهو
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خسوف خسف  ثةلث ذلك عندو ي منهم فسقةأالر   ذوو عوانهم ظلمةأو فجرة ولياؤهمأو

 يد رجل منعلى  خراب البصرةو العرب خسف بجزيرةو خسف بالمغربو بالمشرق

 عل بنا ولد الحسينمن  خروج رجلو نوجالز   تك يتبعهي  ذر  
 
من  ال يخرجج  الد   رظهوو ي

 فيانالس   ظهورو سجستانمن  المشرق
 
 اهّلل ىوحأف الفتنمن  يكون بعديما  هيا ل   فقلت ي

 لا  
 
 يوما لى  هو كائنا مو يفتنة ولد عم   منو - اهّلل لعنهم - ةمي  أ يبنء خبرني ببالأو ي

 هّلل الحمدو سالةالر   يتد  أو األرضا لى  حين هبطت يابن عم   ذلكب وصيتأف القيمة

 يوما لى  هو خالقهما و يقبل شيء حمده كل  كما و ونبي  الن   حمدكما  ذلك على

 عل ما قال ذكر يالث فالث  المطلع  121"القيمة
 
الم]عليه  ي ابن الوليد معا عن و أبي" [الس 

 سعد الحمير
 
ابن و ابالخط  أبي  دريس جميعا عن ابنا  بن أحمد و ارد العط  محم  و ي

ثنا حد  و ينعن مالك الجه ةثعلب ل عناابن هاشم جميعا عن ابن فض  و يقالبرو ىعيس

ارابن الوليد عن  ف   السيطعن ال سعد معاو الص 
 
د  عن زيد بن ي ر ضن  ال بن قابوس عنمحم 

 الس  أبي  بن
 
 نمالك الجه عن ةبعن ثعل داود المسرق  أبي  عن ري

 
عن الحرث بن  ي

أرغبة  األرض يف ينكث راالمؤمنين فوجدته مفك  أمير  تيتأ اته قالبنعن ابن  ةالمغير

نيا  يفال و رغبت فيهاما  اهّللو ال فيها قال من  مولود يكون يرت ففك   يلكن  و يوما قط  الد 

  ولدي هومن  عشر يالحاد ظهري
 
جورا تكون له و ملئت ظلماكما  عدال هايمأل المهدي

لكائن هذا  ن  ا  و منينؤالمأمير يا  خرون فقلتآفيها  ييهتدو قوامأفيها  يضل   غيبةو حيرة

ة م  األ هذه خيار ئكولأ صبغأيا  األمر بهذا لك بالعلم ين  أو ه مخلوقن  ا  كما  فقال نعم

                                                 
121
ة، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار   الم باب ، كتاب تاريخ الحج   ما ورد في األخبار بالقائم عليه الس 
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 داتراا  له  ن  إفاء شي  مااهّلل يفعلثم   قال ذلك يكون بعدما و العترة قلت برار هذهأمع 

 عل قال الحسن بنما  ذكر يف ابعالر  المطلع  122"نهاياتو غاياتو
 
 المظف  " ي

 
 ر العلوي

 عن ابن العي  
 
 موسى  عنأحمد  عن جبرئيل بنأبيه  عن اشي

 
عن  بن جعفر البغدادي

د  الحسن بن  يرفالصمحم 
 
سعيد أبي  عنأبيه  عن بن حكيمسدير بن عن حنان  ي

 عل بناا صالح الحسن قال لم  واء صعقي
 
الم]عليه  ي سفيان دخل أبي  بنوية امع [الس 

الم]عليه  بيعته فقالعلى  مه بعضهمفالالن اس  عليه  عملتما  تدرونما  يحكمو [الس 

ا  يخير لشيعت عملتال ذي  اهّللو مس  طلعت عليهمم   ينن  ا   ال تعلمونأربت غأو الش 

 قالوا اهّلل رسولمن  ة بنص  الجن  أهل  دي شبابحد سي  أو اعة عليكمالط   مامكم مفترضا  

فينة الخضر ن  أم ما علمتأقال  ىبل ا خرق الس   ذلكقام الجدار كان أو قتل الغالمو لم 

  حكمةاهّلل عند ذلك كانو فيه ةعليه وجه الحكم يذ خفا  بن عمران  ىسخطا لموس

 يذال  ئم االق ا ال   هعنقه بيعة لطاغية زماني ييقع فو ال  ا  أحد  امن  ما  هن  أم ما علمتأ صواباو

 يغيب شخصه لئال  و الدتهو ييخفجل  و عز   ن  إبن مريم خلفه ف ى عيساهّلل روح ييصل  

 الن سا دةسي   الحسين بن يخأولد من  اسعذا خرج ذاك الت  ا   عنقه بيعة يفألحد  يكون

 ذلك ربعين سنةأصورة شاب ابن دون  يف يظهره بقدرتهثم   غيبته ي عمره فاهّلل يطيل

 عل الحسين قالما  كرذ يالخامس فالمطلع  123"قدير يءش كل  على  اهّلل ن  أ ليعلم
 
 ي

" 
 
 عل عن الهمداني

 
الم عن عبدأبيه  عن ي بيع الر   اح عنكيع بن الجر  عن و الهروي الس 

 عل بناقال قال الحسين  بن سليط انالر حم بن سعد عن عبد
 
 اثنا عشر مهدي  ا  ا من   ي

                                                 
122
ة، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار   المباب ، كتاب تاريخ الحج   ما ورد في األخبار بالقائم عليه الس 

123
ة، المجلسي، ١5، المجلد بحار األنوار    ما روى في ذلك عن الحسنين صلوات اهّلل عليهما باب ، كتاب تاريخ الحج 
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 عل مير المؤمنينأ لهمو  أ
 
ئم االق اإلمام هوو ولدي ع مناسخرهم الت  آو طالبأبي  بن ي

ين  على الحق   يظهر به دينو بعد موتها األرض به اهّلل يييح بالحق    لو كرهو هكل  الد 

 ىيقال لهم متو وند  ن فيؤخروآفيها  ينالد  على  يثبتو قوامأفيها  المشركون له غيبة يرتد  

بمنزلة المجاهد  يبكذالت  و ىذاألعلى  غيبته يابر فالص   ن  ا  ا م  أصادقين  ن كنتما  الوعد 

 قالما  كرذ يادس فالس  المطلع  124" [آله]صل ى اهّلل عليه و اهّلل يف بين يدي رسولبالس  

 عل
 
 عن الكلينعصام ابن " بن الحسين ي

 
 عل عيل بناسما  سم بن عال عن اعن الق ي

 
 ي

 عل عن يمالالث   حميد عن ابن قيس عن عن ابن
 
الم]عليه  بن الحسين ي ه قال ن  أ [الس 

وفينا نزلت  ﴾ببعض في كتاب اهّللى ولأرحام بعضهم وأولو األ﴿ ةياآل ذهه لتنز فينا

 عل ب الحسين بنعق يف ةماماإلو ﴾باقية في عقبه وجعلها كلمة﴿ ةيهذه اآل
 
 بيأ بن ي

الم]عليه  طالب  ىخراألمن  طولأ حدهماا  ا غيبتين ئم من  اللق ن  ا  و القيمة يوما لى  [الس 

 يرجع عنحت ى  مدهاأفيطول  ىخرا األم  أو سنين ست  و شهرأ ةست  و أي ام ةفست   األولى ام  أ

لم يجد و ت معرفتهصح  و يقينه يقو من ال  ا  يثبت عليه  يقول به فالمن  كثرأ مراألهذا 

ا  نفسه حرجافي  ابعالالمطلع  125"هل البيتأ م لناسل  و قضينامم   قالما  ذكر يف س 

د   عل بنمحم 
 
د  الواحد بن عبد" الباقر ي  يل  عمر ال أبي عنمحم 

 
بن مسعود محمد  عن ثي

 موسى  عنأحمد  جبرئيل بن عن
 
يعقوب بن يزيد عن و بن جعفر بن وهب البغدادي

 بي جعفرقلت أل قال ذبوعن معروف بن خر   خلفأبي  ن بن الحسن عن سعد بناسليم

الم]عليه   منأنجم بدا نجم م يخفا ذا  جومالن   قال نحن بمنزلة عنكم يخبرنأ [الس 

                                                 
124
ة، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار    ما روى في ذلك عن الحسنين صلوات اهّلل عليهماباب ، كتاب تاريخ الحج 

125
ة، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار    بن الحسين صلوات اهّلل عليه ما روى في ذلك باب ، كتاب تاريخ الحج 

 
 عن علي
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 ألب فلم يدر المط   بنو عبد ىاستوا ذا  حت ى مفتاحو فاتحو سالما  و سلمو مانأو
 
 أ من ي

 
 ي

لول فقلت الذ  على  عبالص   رخي  هو يو جل  و عز   اهّلل واصاحبكم فاحمدجل  و عز   اهّلل ظهرأ

عن  يبأ" امنالث  المطلع  126"لولالذ  على  عبالص   هما يختار قال يختاري  أف جعلت فداك

 باأعن سدير قال سمعت  ةعن فضال نجرانأبي  عن ابن بن هاللأحمد  عن يالحمير

الم]عليه عبداهّلل  غيبة أو حيرة تذكر  كن  أيوسف قلت كمن  ةسن  ئم االق يف ن  ا  يقول  [الس 

والد أ اسباطأسف كانوا خوة يوأ ن  ا   شباه الخنازيرأة م  األ ذهههذا  من تنكرما و يل لاق

قال لهم حت ى  خوهم فلم يعرفوهأهو و هخوتا  هم و خاطبوهو بايعوهو تاجروا يوسفاء نبيأ

الم]عليه  يوسف  يفجل  و عز   اهّلل ن يكونأ ة الملعونةم  األ ذهه نا يوسف فما تنكرأ [الس 

بين و كان بينهو ملك مصرا ليه ته لقد كان يوسف يستر حج   نأيريد  وقاتاألمن  وقت

 اهّللو ذلك على مكانه لقدرف ن يعر  أ جل  و عز   اهّللأراد  ه مسيرة ثمانية عشر يوما فلوالدو

ة م  هذه األ تنكر مافصر ما لى  هموبدمن  أي ام ولده عند البشارة تسعةو لقد سار يعقوب

 همو همسطبأ يطو سواقهمأ ييكون يسير ف نأفعل بيوسف ما  ته يفعل بحج  اهّلل ن يكونأ

هل ﴿ل حين قا ذن ليوسفأكما  هم نفسهفيعر   نأجل  و عز   اهّلل ذنأي ىحت   يعرفونهال 

نا يوسف أنت يوسف قال ك ألن  أءقالوا  ذ أنتم جاهلونا  خيه أو وسفعلمتم ما فعلتم بي

  الهمداني عن" بن جعفرموسى  قالا م ذكر ياسع فالت  المطلع  127"﴾خيأوهذا 
 
علي

د  عن بيهأ عن الم]عليه  جعفر بنموسى  ديلت سي  أس زدي قالبن زياد األمحم   [الس 

اإلمام  اهرةالظ   عمةالن   فقال ﴾باطنةوظاهرة  هبغ عليكم نعمسأو﴿ جل  و عز   اهّلل عن قول

                                                 
126
ة، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار    ما روى في ذلك عن الباقر صلوات اهّلل عليه في ذلكباب ، كتاب تاريخ الحج 

127
ة، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار    بن الحسين صلوات اهّلل عليهباب ، كتاب تاريخ الحج 

 
 ما روى في ذلك عن علي
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نعم يغيب عن  يغيب قالمن  ةئم  األ ييكون فو مام الغائب فقلت لهاإل الباطنةو اهرالظ  

 اهّلل لا يسه  عشر من   يانالث   هوو المؤمنين ذكره يغيب عن قلوبال و شخصهالن اس  بصارأ

كل  به يبير و يبعدو بعيدكل   بيقر  و األرض نوزيظهر له كو صعبكل  ل يذل  و عسيركل   له

على  ىيخفال ذي اء مدة اإلشيطان مريد ذاك ابن سي  كل  على يده يهلك و ار عنيدجب  

 عدالو قسطا األرض به فيمألجل  و عز   يظهرهحت ى  لهم تسميته يحل  ال و الدتهو اسالن  

بن جعفر أحمد من  ا ال   الحديثهذا  سمعألم  وقد  الص   ظلما قالو راملئت جوكما 

 اهّلل رحمة فاضال ناثقة دي   كان رجالو  الحراماهّلل بيت من حج   الهمداني عند منصرفي

 عل قالما  ذكر يالعاشر فالمطلع  128"رضوانهو عليه
 
 " موسى بن ي

 
 عل عن الهمداني

 
 ي

 عل دعبل بن سمعت عن الهروي قالأبيه  عن
 
 عل نشدت مواليأالخزاعي يقول  ي

 
بن  ي

نزل وحي مفقر مو تالوةمن  خلتآيات  مدارس* لها و  أال تي  يقصيدت ضاالر   ىموس

 اهّللا سم  على خارج يقوم ةمحالال  ماماإل خروج يقولا لى  ا انتهيتفلم  * العرصات 

اء ضا بكالر   ىبك*  قماتالن  واء عمالن  على  يجزيو باطلو حق  كل  فينا  زالبركات يمي  و

 لا   سهأرفع رثم   شديدا
 
  يا يفقال ل ي

 
لسانك بهذين على  نطق روح القدس خزاعي

سمعت بخروج  ين  أا ال   موالييا ال  يقوم فقلت ىمتو اإلمامهذا  من تدري البيتين فهل

اإلمام  دعبليا  ملئت جورا فقالكما  عدال هاأليمو الفسادمن  األرض ره  مام منكم يطا  

د  بعدي  عل د ابنهمحم   بعدو يابنمحم 
 
 عل بعدو ي

 
عد الحسن ابنه بو ابنه الحسن ي

 يوم واحد ال  ا   نياي الد  ظهوره لو لم يبق ف يغيبته المطاع ف يالمنتظر ف ئماة القالحج  

                                                 
128
ة، المجلسي، 5١، المجلد ر األنواربحا    ما روى في ذلك عن الكاظم صلوات اهّلل عليه في ذلك باب ، كتاب تاريخ الحج 
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خبار عن أف ىا متم  أو ملئت جوراكما  عدال هايخرج فيمألحت ى  اليوم ذلك اهّلل للطو  

 عل بائه عنآعن أبيه  عن يبأ يثنلقد حد  و الوقت
 
 الن   ن  أ ي

 
 ىتم اهّلل رسوليا  قيل له بي

لوقتها ا ال  هو ثقلت في  يهاال يجل  ﴿ اعةالس   تك فقال مثله مثلي  ذر  من ئم االق يخرج

موات واألرض ال ي  قالما  ذكر يعشر ف يالحادالمطلع  129"﴾تيكم ا ال  بغتةأالس 

د   عل بنمحم 
 
العظيم عبد عن  ييانؤالر  عن ون رد بن همحم   اق عنق  الد  " الجواد ي

 
 
د  يدسي   ىقال دخلت عل الحسني  عل بنمحم 

 
هو أئم االق له عنئسأ نأأريد  ناأو ي

 
 
  امن  ئم االق ن  ا  اسم قالبا أيا  ني فقالءغيره فابتد وأ المهدي

 
ن أيجب ال ذي  هو المهدي

 ةبو  دا بالن  بعث محم  ال ذي و ولديمن  الثالث   هوو ظهوره ييطاع فو غيبته يينتظر ف

نيا  من ه لو لم يبقن  ا   مامةباإل ناخص  و يخرج حت ى  اليوم ذلك اهّلل ليوم واحد لطو  ا ال  الد 

 يمره فأيصلح  تعالىو  تباركاهّلل ن  ا  و جوراو ظلما ملئتكما  عدالو قسطا األرض فيمأل

 هو رسول نبو فرجع هله ناراليقتبس ألا ذ ذهب  موسى كليمهأمر  صلحأكما  ليلة
 
ثم   ي

 عل قالما  ذكر يعشر ف يانالث  المطلع  130"الفرج نتظارا  عمال شيعتنا أفضل أقال 
 
 بن ي

د  الم]عليه  الهاديمحم   عل عن يالهمدان" [الس 
 
 عل عنأبيه  عن ي

 
 بن صدقه عن ي

 عل
 
الم]عليه  يانالث   جعفرأبو  مات ام  ل ار قالالغف   بن عبد ي  يبأا لى  ةيعالش   كتبت [الس 

الم]عليه  الحسن الم]عليه  فكتباألمر  لونه عنأيس [الس   متدما  لياألمر  ليهما   [الس 

من  لكم بالخلف ين  أو يمن   تاكم الخلفأ تعالىو  تباركاهّلل نزلت بي مقاديرفإذا  احي  

                                                 
129
ة، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار    ما روى في ذلك عن الرضا صلوات اهّلل عليهباب ، كتاب تاريخ الحج 

130
ة، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار    ما روى في ذلك عن الجواد صلوات اهّلل عليهباب  ،كتاب تاريخ الحج 
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 عل قال الحسن بنما  ذكر يف الث عشرالث  المطلع  131"بعد الخلف
 
]عليه  يالعسكر ي

الم د  باأسمعت بن جعفر البغدادي قال ى عن سعد عن موس" [الس   الحسن بنمحم 

 عل
 
 بعد ةئم  باأل المقر   ن  ا  ا م  أي الخلف من   يتم بعدي فقد اختلفو بكم ين  أك يقول ي

د  ةنبو   نكرأثم   رسلهو اهّللاء نبيأبجميع  قر  أ المنكر لولدي كمنرسول اهّلل   اهّلل رسولمحم 

المنكر و لناو  أخرنا كطاعة آطاعة ن  ألاء بيناأل نكر جميعأكمن  اهّلل المنكر لرسولو

 عز   اهّلل عصمهمن  ال  ا   اسالن   ي غيبته يرتاب فيهالولد ن  ا  ا م  ألنا و  كالمنكر أل خرناآل

 لعل" اهّلل ةبقي   قالما  كرذ يعشر فالر ابع المطلع  132"جل  و
 
  براهيما  بن  ي

 
نا أ الفدكي

 
 
ال  األرض ن  ا   جوراو ملئت ظلماكما  ها عدالمألأال ذي  ناأ مانالز   ئمانا قأ المهدي

خروجي أي ام  قد ظهرو سرائيلا   يبن هتيمن  أكثر فترة يفالن اس  ىيبقال و ةحج  من  تخلو

ء تلجلجت بتلئالفإذا  133"الحق  أهل  من خوانكا  بها  ثفحد   رقبتك يف ةمانأفهذه 

 على  تاستقر  و حججهأخبار و اهّلل ياتآ
 
أراد ما  شأن يلك فأذكر  نا ذاأف اليقين كرسي

ة أخبار  بها ءاجو ظاهره ي له فاهّلل  بي القاسمأب يه لخلف صالح كنن  أاعرف و الحق  أئم 

 يهديال ذي  المهديو اهّللآل من  ةالبقي  و اهّلل خلقعلى  ةالحج  و اهّلل مرأبئم االق هن  أو

الم]عليه اإلمام  قالما ب اسمهأذكر  نأألحد أحب  ال و خفي مرأا لى  الن اس م ح " [الس 

                                                 
131
ة، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار   الم باب ، كتاب تاريخ الحج   ما نص العسكريين صلوات اهّلل عليهما على القائم عليه الس 

132
ة، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار   المما نص العسكريين صلوات اهّلل عليهمباب ، كتاب تاريخ الحج   ا على القائم عليه الس 

133
ة، المجلسي، 5٢، المجلد بحار األنوار    ذكر من رآه صلوات اهّلل عليه باب ، كتاب تاريخ الحج 
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توقيعه  ينزل فو حيث قال وسالقد   ذلك من صوصالن   قد وردت ذلكب ن  ا  و 134"م د

 هقال جد  و 135"اهّلل فعليه لعنة ياس باسمالن   مجمع من ياني فسم  من " وعالمرف

 ذلك ةعل   ن  ا   136"كافرا ال   يه باسمهيسم  ال  رجلاألمر هذا  صاحب" اهّللعبد بوأادق الص  

الم]عليه  ا كانلم    يفاألمر  ن كانا  و ة العدلألئم   رادواأما الن اس  أراد عهد يف [الس 

 ذلكب نص  و عواتالد   نطق باسمه بعضكما  أحب   ين  إف لم يكن الخوف األرض

فاتواء سماأل  حكماهّلل فهعر  من  مشهود عند ذلكو اإلشارات وصف  يذا فأنا و الص 

 [يتهاابرو] ]ليسر [ مطالعسبعة  يسبعة حديثا فذكر أ نعتال و وصف لهال ال ذي  جسده

 مثالو ة للمؤمنينحج  و نقمة للمشركينو بينية للمقر  آتكون و يادؤيجلو بذكرها فو سر ي

سدي عن عن األ موسى ابن" ىا رول فيمو  األالمطلع  ستعينأي  رب  اهّللعلى و خرينلآل

 
 
د  بن مالك عنا سماعيل  عن البرمكي جعفر أبي  عن الجارودأبي  بن سنان عنمحم 

 خرآفي  يولدمن  يخرج رجل المنبرعلى  أمير المؤمنين قال قال هعن جد  أبيه  عن

 مبدح البطن عريض الفخذين عظيم مشاش المنكبين بظهره شرب حمرةبيض مأمان الز  

 الن   شبه شامةعلى  شامةو دهللون جعلى  شامتان شامة
 
اسم و ىيخفا سم  سمانا  له  بي

بين ما  لهااء ضأيته أر هز  فإذا  ديعلن فمحم  ال ذي  ام  أو حمدأف ىيخفال ذي  ام  أيعلن ف

                                                 
134
د )كتاب تاريخ ، المجلسي، 4٨المجلد ، بحار األنوار   المالكاظم، " دخلت على سي دي جعفر بن محم  لو  يا سي دي :( فقلتعليه الس 

ل اإلمام من بعدي ابني موسى والخلف المأمول المنتظر  :؟ فقال ليبعدك عهدت ا لينا في الخلف من بن الحسن بن  ح م دم يا مفض 

 بن موسى".
 
د بن علي  بن محم 

 
  علي

135
ة، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار   س اهّلل النهي عن باب ، كتاب تاريخ الحج  د بن عثمان العمري قد  التسمية، "سمعت محم 

اني في مجمع من الن اس باسمي فعليه لعنة اهّلل".روحه يقول خرج    توقيع بخط  أعرفه من سم 

136
ة، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار   المالنهي عن التسمية، " عن أبي عبداهّلل )باب ، كتاب تاريخ الحج  صاحب  :( قالعليه الس 

يه باسمه ا ال  كافر".  هذا األمر رجل ال يسم 
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زبر من  شد  أ صار قلبه ال  ا   مؤمن ىال يبقرؤس العباد فعلى  ضع يدهوو المغربو المشرق

 يدخلت عليه تلك الفرحة فا ال   تمي   ىيبقال و رجال ربعينأة  قو  اهّلل عطاهأو الحديد

 فيما يانالث  المطلع  137"ئماالق يتباشرون بقيامو قبورهم يهم يتزاورون فو قبره فيو قلبه

عفي قال ن جابر الجعن عمرو بن شمر ع يانأبن عيل سما   عن يطينقسعد عن الي" روى

الم]عليه المؤمنين أمير  ابعمر بن الخط  اير سيقول  با جعفرأسمعت  خبرني أفقال  [الس 

 
 
 لا   عهد يحبيب ن  إا اسمه فم  أ فقال اسمه ما عن المهدي

 
ثأال  نأ ي  ىحت   اسمهب حد 

 سيلعر يالش   حسن الوجه حسن عن صفته قال هو شاب مربوع يخبرنأف قال اهّلل يبعثه

المطلع  138"اءمابن خيرة اإل أبيب سهأرو يعلو سواد لحيته نور وجههو منكبيهلى ع شعره

 رافزال همام عنبن د محم  "روى  فيما الثالث  
 
عن الحسن ابن  اد بن يعقوبعن عب   ي

ريد الفريد الط   هواألمر هذا  صاحب ه قالن  أ فرجعأبي  الجارود عنأبي  عنو ادحم  

 بيه المكنأب الموتور
 
 الن  ا سم  هله اسمهأمن  ده المفربعم   ى

 
يما فالر ابع المطلع  139"بي

 عل" ىرو
 
براهيم بن الحسين ا   عن بعض رجاله عن موسى  بناهّللعن عبيدأحمد  بن ي

 المؤمنينأمير  نظر قالل باوأبي  عن عمشاش عن األبن عي  ا سماعيل  بن ظهير عن

 عل
 
الم]عليه  الحسينا لى  ي  داسي   اهّلل ه رسولاسم  كما  دسي  هذا  يابن ن  ا   فقال [الس 

حين  ىعل الخلق يخرجو الخلق يكم يشهد فمن صلبه رجال باسم نبي   اهّلل سيخرجو

 لو لم يخرج لضربت عنقه يفرح بخروجه اهّللو لجورلظهار ا  و لحق  ل ةماتا  و الن اس من غفلة

                                                 
137
ة، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار     4صفاته صلوات اهّلل عليه وعالماته ونسبه، الحديث باب ، كتاب تاريخ الحج 

138
ة، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار     ٦صفاته صلوات اهّلل عليه وعالماته ونسبه، الحديث باب ، كتاب تاريخ الحج 

139
ة، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار     ١١ه صلوات اهّلل عليه وعالماته ونسبه، الحديث صفاتباب ، كتاب تاريخ الحج 
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مواتأهل  يل ذأ نف ضخم البطناأل ىقنأالجبين  ىجلأ هو رجلو انهاسك  و الس 

 ملئت ظلماكما  عدال األرض نايا يمألالث   فلجأ شامة ىليمنالفخذين لفخذه ا

 الن   حمد بن هوذه عنأ" ىا روفيم الخامسالمطلع  140"جوراو
 
عبداهّلل بن عن  هاوندي

اد  قد دخلت  ين  ا  بي جعفر جعلت فداك قلت ألر عن حمران قال يبك بيأعن حم 

نفقها ببابك أأنا  ينن  أ  عهدااهّلل عطيتأقد و دينارألف  هميان فيه يحقو يفو المدينة

ض دنانيرك غ  تبال و تجب حمران سليا  عنه فقال ئلكسأفيما  يتجيبنأو  دينارا دينارا

 قلتال  به قالئم االقو األمرهذا  صاحبأنت  اهّلل رسول بقرابتك من لتكئفقلت س

العينين المشرف الحاجبين غائر ال ةالمشرب حمر ذلك ي فقالم  أو أنت يبأهو ب فمن

 ادسالس  المطلع  141"موسى اهّلل ثر رحمأبوجه و حزاز سهأالمنكبين بربين ما  عريض

 " ىيما روف
 
د بن رياح عن أحمد بن علي عبد الواحد بن عبداهّلل عن أحمد بن محم 

د بن عصام الحميري عن الحسين بن أي   ب يعن وهوب عن عبداهّلل الخثعمي عن محم 

 ابايابن عصام  من ك  الش  اهّلل عبدأبو أو  جعفرأبو  بصير قال قالأبي  عن صبن حف

د  ه جانبمن  شامة بين كتفيهو سهأالحزاز براء دو سهأر يف ئم عالمتان شامةابالقمحم 

ابع الس  المطلع  142"اءمإلاة ابن خيرو ةس ابن ست  اآل رقةو رقة مثليسر تحت كتفيه واأل

 عل بن حمدألعكيري عن جماعة عن الت  "روى  فيما
 
د  ازي عنالر   ي  قا سح بنمحم 

 عل عن يالمقر
 
عن الحسن ابن الحسين عن سفيان أحمد  ار ابنعن بك   اسبن العب   ي

                                                 
140
ة، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار     ١9صفاته صلوات اهّلل عليه وعالماته ونسبه، الحديث باب ، كتاب تاريخ الحج 

141
ة، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار     ٢٠يث صفاته صلوات اهّلل عليه وعالماته ونسبه، الحدباب ، كتاب تاريخ الحج 

142
ة، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار     ٢٢صفاته صلوات اهّلل عليه وعالماته ونسبه، الحديث باب ، كتاب تاريخ الحج 
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 عل بير قال سمعت زيد بنالز   عن الفضيل بن يالجرير
 
ولد الحسين من  المنتظريقول  ي

 عل بن
 
ومن قتل ﴿ اهّلل قالال ذي  هو المظلومو الحسين عقب يفو ة الحسيني  ذر   يف ي

كلمة  وجعلها﴿ ]قرأ[ته من عقبه ثم  ي  ه رجل من ذر  ولي  قال  ﴾همظلوما فقدجعلنا لولي  

من  جميععلى  تهحج   قال سلطانه ﴾سلطانا فال يسرف في القتل﴿ في عقبه ﴾باقية

يذكر  نأو 143"ةعليه حج  ألحد  يكونال و اسالن  على  ةتكون له الحج  حت ى  اهّلل خلق

 " الحق  قوله و  حيث قالاهّلل من رسول تلك المطالع برق مستشرق
 
من  رجل المهدي

 ولدي 
 
 سرائيلا  جسمه جسم و لونه لون عربي

 
 ه كوكب در  ن  أك يمن خاله األخد  على  ي

 
 ي

مو األرض هلأ بخالفته ىملئت جورا يرضكما  عدال األرض يمأل اء أهل الس 

ال تي  العةالط   نوار شمسأمن  تلك المطالع يشرقناك فأ ائل قدالس  أي ها  فيا 144"يرالط  و

 قبلمن  رادواأالن اس و تريد نتأما  القاطعا سم  استضائت عنو معالال   فقأعن  الحت

شمس البيان لتظهر من  ازلةالن   حاديثاألو القرآن بحكم ن  أبعد فاعرف من  يسئلونو

من  يسعدو ىمن يشق ى ليشقاهّلل مرأة بصيلم قبل قيام الحج  اء صم  اء عمياء دهم فتنة

 أبالن   ذلكو الكبرىاآليات و ىلعروة الوثقبا استمسكو عرف قدره  امرءاهّلل يسعد فرحم

هذا  يلك فأذكر  ذا ناأو اإلمام يخرج عن طاعةال و اإلسالم عن دين يرتد  ال و ىالعظم

 يلمالص  اء م  الص  اء المظلمة العمياء همالد   طمطام تلك الفتنةمن  رشحاالمطلع 

 اهّللأمر من  يخافواوالمؤمنين  أنفسو ر نفسكام المظلم لتتذك  الجهن   البئر ذلك المظلمو

                                                 
143
ة، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار     ٣صفاته صلوات اهّلل عليه وعالماته ونسبه، الحديث باب ، كتاب تاريخ الحج 

144
ة، لسيالمج، 5١، المجلد بحار األنوار    صل ى اهّلل عليه وآله بالقائم عليه باب ، كتاب تاريخ الحج 

 
ما ورد من أخبار اهّلل وأخبار النبي

الم من طرق الخاصة والعامة، الحديث    ٣٨الس 
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٨٣ 

مطلع هذا  فليعمل الخاشعون ذلك بمثل ن  ا  و اهّلل حبلا لى  كمس  هم بالت  أنفسيحفظوا و

بعده شرق من  يشرقثم   اإلختراعفتن آيات  يطلع فيهو اإلبداع طلوع نورمن  طلع قد

مس  ذهه بمثل اإلمتناعغاية  ي فاهّللأمر  كل  ال ليعرف اإلنقطاعشوارق شمس  الش 

دعلى  يصل  أو رتفاعاإل فقأ يف العةالط   يغرب نجم ثم   نور دام يطلعما  اهّللآل و محم 

أحسب الن اس أن يتركوا أن يقولوا  م  ال  ﴿ ىتعال اهّلل مطلع محال   اإلختراعاء سم يف

لقد فتن ا ال ذين من قبلهم فليعلمن  اهّلل ال ذين صدقوا وليعلمن  و ال يفتنون من ا وهمءا

د "روى  قدو 145﴾الكاذبين  بن محم 
 
اس وب بن نوح عن العب  ي  أبيه عن أ عن الحميري

 جاجالز   كسر رن   لتكس  اهّللو عبداهّلل أبو المسلم قال قال لي دبيع بن محم  الر   بن عامر عن

 يغربلكما   لتغربلن  اهّللو صن   لتمح  اهّللو زن  اهّلل لتمي  و كانكما  جاج يعاد فيعودالز   ن  ا  و

 علعن ي أب" ىروو 146"القمحمن  انؤالز  
 
د  عنأبيه  عن ي عن أبيه  الفضل عنمحم 

 ى حت  اهّللو ال ياسا  بعد ا ال   تيكمأيال  األمرهذا  ن  ا  يا منصور  اهّللعبدأبو  منصور قال قال

 يروو 147"من يسعد يسعدو ىيشقمن  ىيشقحت ى  اهّللو ال صواتمح  حت ى  اهّللو ال زوايمي  

عن الحسين بن  صم  األبداهّلل ع بزيع عن اب عن ابنالخط  أبي  عن سعد عن ابن"

 سالمختار القالن
 
بقيتم ا ذا  أنتم قال كيفعبداهّلل  أبي عن بةايبن سن الر حمعن عبد ي

 تغربلونو صونتمح  و زونتمي   ذلك بعض فعند بعضكم من ئعلم يبرال و ىمام هدا  بال 

 ئاغضال"روى و 148"هارالن   لو  أمن  مارةأو نينالس   اختالف ذلك عندو
 
 وفرزعن الب ري

 
 ي
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  ٢ – ١(، اآلية ٢9القرآن الكريم، سورة العنكبوت ) 

146
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار   ٣ن التوقيت وحصول البداء في ذلك، الحديث التمحص والنهي عباب ، كتاب تاريخ الحج 

147
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار    ٢٠التمحص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك، الحديث باب ، كتاب تاريخ الحج 

148
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار    ٢٢التمحص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك، الحديث باب ، كتاب تاريخ الحج 
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٨4 

د  نجران عنأبي  عن ابن شاذان عن ابن ةقتيب دريس عن ابنا  بن أحمد  عن  بنامحم 

 أ يلينا فقال فا  فالتفت  ثتحد  نجماعة عبداهّلل  أبي ا عندكن   قالأبيه  منصور عن
 
 ي

اهّلل وال ا ال  بعد ا ياس  عينكمأا ليه  ونتمد  ما  يكونال  اهّللو ال يهاتهيهات هأنتم  شيء

ون ا ل روى و 149"سعديمن  يسعدو ىيشقمن  ىيشقحت ى يه أعينكم ال يكون ما تمد 

 زشاذان عن الب عن ابن ةس عن ابن قتيبدريا  بن أحمد "
 
 ام  أ الحسنأبو  قال قال نطي

ا ال   منكم ىيبقال  حت ىو صواتمح  و زواتمي  حت ى  عينكمأا ليه  ونتمد   يذال   يكونال  اهّللو

 يعلمو ذين جاهدوا منكمال   اهّلل ا يعلملم  و ن تتركواأحسبتم  مأتال ثم   ندراأل

 عل"روى و 150"ابرينالص  
 
د  بن موسى عن موسى بنعبداهّلل  حمد عنأ بن ي عن محم 

 فداك مات الحسن جعلت يببراهيم بن هليل قال قلت ألا  عن أحمد أبي  بن حمدأ

 باأيا  بشيء قال يتخبرنال و موتأ ىرت قدما  نينالس  من  قد بلغتو األمرهذا على  أبي

ى ترما  ن  الس  من  قد بلغتو عجلأال مالي و عجلأ اهّللو يا   تعجل فقلتنت أ ا سحق

 منكم ىيبقال  حت ىو صواتمح  وزوا تمي  حت ى  ذلك يكونما  ا سحق باأا ي اهّللو ام  أفقال 

د  سم بناعن القة ابن عقد" ىروو 151"هر كف  فصثم   قل  األا ال   بن الحسين عن محم 

 عل ال عنح  الر   عن مسكين ةجبل بن هاشم عن ابن يسىع
 
 ةعن عمير ةالمغيرأبي  بن ي

 عل يل قال سمعت الحسن بننف بنت
 
الم]عليه  ي ذي ال   مريكون األال  يقول [الس 

يلعن حت ى و وجوه بعض يف يتفل بعضكمو بعضمن  بعضكم ؤيبرحت ى  نتظروني
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ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار     ٢٣التمحص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك، الحديث باب ، كتاب تاريخ الحج 

150
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار     ٢4التمحص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك، الحديث باب ، كتاب تاريخ الحج 

151
ة ،المجلسي، 5٢، جبحار األنوار     ٢9التمحص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك، الحديث باب ، كتاب تاريخ الحج 
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٨5 

د" روياو 152"ابينكذ   بعضكم بعضا ييسم  حت ى و بعضكم بعضا بنا اأحمد و محم 

 ضمرةبن  بن ميثم عن مالكعن عمران  سكهمأبي  عن ةلبثع بيهما عنأ الحسن عن

ك شب  و هكذا ةيعالش   تاختلفا ذا  نتأ كيف رةمضبن امالك يا  أمير المؤمنين قال قال

خير قال الخير  من ذلك عندما  أمير المؤمنينيا  بعض فقلت يبعضها ف دخلأو صابعهأ

 اهّللعلى  م سبعين رجال يكذبونفيقد  ئمنا اق يقوم ذلك مالك عنديا  ذلك ه عندكل  

 الكلينروى و 153"واحدأمر على  اهّلل يجمعهمثم   فيقتلهم رسولهعلى و
 
ة  عن" ي  منعد 

د  بنأحمد  صحابه عنأ ]عليه با الحسن أسمعت  قالو دعن معمر بن خال  محم 

الم  يقال ل ثم   ﴾يفتنون ا وهم المن  آن يقولوا أن يتركوا أحسب الن اس أ م  ال  ﴿ يقول [الس 

ين  يالفتنة ف ن  أ عندناال ذي  فقلت جعلت فداك ةالفتنما   يفتنكما  يقال يفتنونثم  الد 

 الكلين" روى يضاأو 154"هبالذ   يخلصكما  يخلصون قالثم   هبالذ  
 
 عل عن ي

 
 بن ي

د  براهيم عنا   جعفر أبي ا لى  رفعه عن يونس عن سليمان بن صالح ىبن عيسمحم 

الم]عليه  الباقر جال فانبذوا الر   منه القلوب قلوب لتشمئز  هذا  حديثكم ن  ا   قال [الس 

فتنة يسقط فيها  ن تكونأمن  بد  ال  هن  ا  نكره فذروه أمن و به فزيدوه قر  أ ليهم نبذا فمنا  

 نحنا ال   ىيبقال  حت ى بشعرتين ةعرالش   يشق  من  يسقط فيهاحت ى  ةجيلوو بطانةكل  

 لهاسة الباهرأبي  عن ذةبن حو حمدأ" روىو 155"شيعتناو
 
 سحقا  براهيم بن ا  عن  ي

 هاوندالن  
 
 اد األبن حم  عبداهّلل  عن ي

 
 المز عن صباح نصاري

 
 ةعن الحرث بن حصير ني
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ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار     ٣٣التمحص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك، الحديث باب ، كتاب تاريخ الحج 

153
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار     ٣4نهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك، الحديث التمحص والباب ، كتاب تاريخ الحج 

154
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار     ٣5التمحص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك، الحديث باب ، كتاب تاريخ الحج 

155
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار     ٣٦، الحديث التمحص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلكباب ، كتاب تاريخ الحج 
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٨٦ 

 ا ال   يرالط  من  ير ليس شيءي الط  حل فه قال كونوا كالن  ن  أ منينؤالمأمير  اته عنبنعن ابن 

 خالطو ذلك هاب لعفلم ي البركةمن  جوافهاأ يف ير ماالط   لو علمتو يستضعفها هوو

ما  ترونما  بيده ينفسال ذي عمالكم فوأو بقلوبكم همزايلوو بدانكمأو نتكملسأبالن اس 

ال  حت ىو ابينبعضا كذ   بعضكم ييسم  حت ى  وجوه بعض ييتفل بعضكم فحت ى  ونتحب  

ضرب لكم أسو عامي الط  الملح فو العين يكالكحل ف يشيعتمن  قالأو  منكم ىيبق

 عادثم   اهّللاء ش ما تركه فيهو ادخله بيتأثم   بهطي  و اهان له طعام فنق  فهو مثل رجل ك مثال

ثم   اهّلل ءاشما  البيت فتركها لى  عادهأثم   بهطي  و اهنق  و خرجهأف وسالس   صابهأقد فإذا  ا ليه

 كذلك لم يزلو عادهأو بهطي  و اهنق  و خرجهأوس فالس   طائفة منهم صابأقد فإذا  ا ليه عاد

ال  حت ى زونتمي   نتمأ كذلكو وس شيئاالس   هيضر  ال  ندراأل زمة كرزمةر بقيت منهحت ى 

عبداهّلل  عن جعفر بن ةابن عقد"روى و 156"شيئا ها الفتنةتضر  ال  عصابةا ال   منكم ىيبق

 الت   عن يدالمحم  
 
 الس   عن فليسي

 
د  عن جعفر بن مندي من ؤالم ه قالن  أ أبيه عنمحم 

نياء بالمن  منينؤالم نم  ؤ لم يهّللا ن  ا  ه  عنداهّلل زهميمي  ثم   يبتلون هم لكن  و رهايمراو الد 

 ل قال كانثم   اآلخرة يف ىقالش  و ىالعم من آمنهم
 
 بعضهم يضعو قتالء لحسين بن علي

"نيبي  الن   آلو ينبي  الن   يقول قتلنا قتلثم   بعضعلى 
عن  ةابن عقد" يضاأروى و 157

بن الحسن بن عبد أحمد  و عيدبن س ا سحق سعدان ابنو براهيما  ابن الفضل بن  دمحم  

يقول قد عبداهّلل  باأسمعت ار قال بن عم   ا سحق الملك جميعا عن ابن محبوب عن

 عز   اهّلل رهخ  أذعتموه فأو به ثتممائة فحد  و ربعينأسنة  يكان فو وقتاألمر  لهذا كان
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ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار     ٣٧التمحص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك، الحديث باب ، كتاب تاريخ الحج 

157
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار     ٣9التمحص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك، الحديث باب ، كتاب تاريخ الحج 
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٨٧ 

 عل" روىو 159"تينر مر  خ  أقد األمر  هذا ن  ا  ا سحق يا " ولهق ثم   158"جل  و
 
بن الحسين  ي

د  ار عنالعط   دعن محم    ازالر   بن الحسنمحم 
 
د  عن ي  عل بنمحم 

 
 عن ةجبل عن ابن ي

 عل
 
 خروج ىقال قلت له جعلت فداك مت اهّللعبدأبي  بصير عن يبأحازم عن أبي  بن ي

الم]عليه ئم االق كذب د محم   قد قالو تنوق  ال  البيتأهل  ان  ا  د محم   باأي فقال [الس 

د  يا اتونالوق    شهر رمضان يفاء دالن   لهن  و  أخمس عالمات األمر هذا  امقد   ن  ا  محم 

 الس   خروجو
 
 و فياني

 
 باأي قالثم  اء بالبيد خسفو ةكي  الز   قتل نفسو خروج الخراساني

د  حمر اعون األالط  وبيض اعون األالط   اعونانالط   ذلك امن يكون قد  أ بد   ال هن  ا  محم 

 أقلت جعلت فداك 
 
 أو بيضاأل اعونالط  شيء  ي

 
اعون الط   حمر قالاعون األالط  شيء  ي

 باسمه ىيناد ىحت   ئمايخرج القال و يفالس   حمراعون األالط  و الموت الجاذف بيضاأل

م جوفمن   اسمو قال باسمه ىقلت بم يناد ةجمع ةليل عشرينو ثليلة ثال يفاء الس 

د آل  ئمان قبن فالاأال ا ن  فالن أبيه   اهّلل خلق يءش ىطيعوه فال يبقأو فاسمعوا لهمحم 

من اء العذرتخرج و صحن داره ا لى يخرجو ائمالن   فتوقظ ةيحالص   سمعا ال   وحالر   فيه

 الفتن في أحكامعرفت فإذا  160"صيحة جبرئيل يهو ا يسمعمم   ئمايخرج القو خدرها

 ليسو ستر عليهال  اهّلل دينو له ءاخفال  اهّللأمر  ن  أيقن بأو اهّلل امك فاستمسك بحبلي  أ

 يف  لحفظ دينهاهّلل ختارالقد و العالمين جميعاعلى  ة هّللالحج   ن  ا  و ة حج  هّللاعلى  ألحد

ة  لسنةأيوم ظهوره بحكام ل األنز  و ن يجحده بحق  أأحد  الفتن عبدا لم يقدرأي ام  أئم 
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159
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار     4٣التمحص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك، الحديث باب ، كتاب تاريخ الحج 

160
ة، المجلسي، 5٢، جبحار األنوار     4٨لتمحص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك، الحديث اباب ، كتاب تاريخ الحج 
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٨٨ 

 اهّلل عانأا لم   ين  ا  و 161"ةنعن بي   يحمن  ىيحيو ةنبي   هلك عنمن  ليهلك"ادقين الص  

 عل
 
أمر  نوار محال  أ يف ت  تلف  ال و اهّللآل أخبار ا لى  رجعتما  ةمن علم الحكم بفضله ي

ا لى  ا نظرتن لم  اآل لكن  و تاجرا ىكنت فت ين  ألاء العلمليس عندي كتاب مثل و اهّلل

واحد منها كل  ال ذي  مطالع سبعة يلك سبعة حديث فأذكر  العدلأئمة  نوارأ كتاب فيه

 تقطيع للمتعاندينو ح للمجتهدينيلوتو سينح للمتفر  يتصر هوو همكل  الن اس  ييكف

و ل فيما األالمطلع نعم الوكيل و يهو حسبو لتتوك   ي رب  اهّللعلى و تمنيع للمجاهدينو

 عل ذكر
 
فيما بين  وقعما  ذلك على ليلالد  و سبعة مقامات منها يف خطبته تصريحا يف ي

فرض عند ال تي  ن يقول تلك عالمةأ يقدر ذو علمال و اهّللاء قضمن  برجو جمادي

الم]عليه ه ن  أل ئماظهور الق  عالماتو مراأل ذلك بعد حكممن  ذكر فيما يقع قد [الس 

 اهّلل شهدهأمن  مشهود عند ذلك ن  ا  و المستور س بنورمن المتفر  ؤهور حيث يعرف مالظ  

موات خلق ما بو سين دليالللمتفر   ةبحكم تلك الخطبكفى و خلق نفسهاألرض ثم  و الس 

د ي  الس   عليه خط  و أمير المؤمنين النالمو خطب كتاب ىعلوقفت  صخ"البحار  يذكر ف

 رض
 
ين  ي  علالد 

 
 الكتاب ذكر كاتبه رجلين بعد صورته هذاما  وساوبن ط موسى بن ي

 مائة ه انتقل بعد سنةن  الهجرة ألمن  تينائه بعد المتتاريخ كتاب ن يكونأفيمكن  ادقالص  

بن  ةعن مسعد وةفرج بن فرروح  بيأ يه عنفما  بعض يرو قدو الهجرةمن  ربعينأو

خطبة ا ليه  الكتاب المشار يفيه عن غيرهما ذكر فما  بعضو دصدقه عن جعفر بن محم  

 بملكه دتوح  ال ذي  حد المحمودالحمد هّلل األ هيو المخزون ىتسم المؤمنين ميرأل
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 مكنون حكمتهمن  معل  و طاعتهمن  لهمأو سبيلهمن  فعر  ما على  حمدهأعال بقدرته و

لم و حكمه فصلو قوله عدل ن  أأشهد و ييبلما  كل  مشكور ب ييولما  كل  ه محمود بن  إف

 من خير سيد عبادهو عبداهّلل دامحم   ن  أأشهد و  كان قبل كانال  ا   ينطق فيه ناطق بكان

ن لم خير الفريقي يفريقين جعله ف  الخلقاهّلل حسب  تا خرا فكلم  آأهل  من خيرو الو  أأهل 

 عليه كم عزيزأنفسمن  ليكم رسوالا   قد بعث اهّلل ن  ا  ثم   ةجاهلي   نكاح الو رياعيسهم فيه 

كم وال رب  من  ليكما  فاذن اهّلل  بعوامنين رؤف رحيم فات  ؤم حريص عليكم بالمعنت  ما 

 اعةللط  و مئدعا للحقو هالأ جعل للخير اهّلل ن  إرون فما تذك   قليالاء وليأدونه من  بعواتت  

حفظة و عاةرجعل لها و ذلكمن  هارتضاعلى  ه فيهمق  حمن  يقمو ما يعصم بهمظيع

روح  ن  إا بعد فم  أفيها  حق  اهّللمن  وال  وبما  ذلكاء وليأ عليها نيعينوو ةيحفظونها بقو  

من  فالكلمةبها  صديقالت  و اهّلل كلمه به معا ال   يمانا  ينفع ال ال ذي  الحيوة البصر روح

موات نور ورالن  من  وحالر  و وحالر    ةنعم اختيارو يثارا  ليكم منه ا  يديكم سبب وصل أبف الس 

ما و اسمثال نضربها للن  تلك األو كم لهااختص  و بها كمتبلغوا شكرها خصص  ال  اهّلل

يذهب و عينكمأبه  اهّلل قر  ي فتح يسيرو  عاجلاهّللمن  فابشروا بنصر العالمونا ال   يعقلها

طاعة كل  لكم عند  ن  ا  عليكم  ىيخفال  ذلك ن  إعنكم ف اسالن   ىتناهما  وابحزنكم كف  

 يئه يظهر فاوليأل اهّلل عون ذلكو فئدةاألعلى  يثبتو لسناألعلى  يقول اهّللمن  عونا

 خف
 
 اهّللمن  فرقانا ن  ا  و الحيوة غصان بشجرةأ ىوقالت   هلثمرت ألأقد و نعمته لطيفا ي

أهل  به يذل  و طاعته أهل به اهّلل ور يعز  ظهور للن  و دورللص  اء عدائه فيه شفأو ئهاوليأ بين

ة ال و تهعد   ذلك امرء معصيته فليعد    تسليم سالمةو هصدق ني  و بسبب بصيرةا ال   لهعد 
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 ك  الش  و للبصراء قضالحكمة والميزان بالحكمة و اعة ثقل الميزاني الط  ة فحق  هل الأ

أراد ا ذا  اناإليم ىة عللينا قلوب المؤمنين مطوي  ا  ال و لناال و امن   ليساو اري الن  المعصية فو

 ما  ظهارا   اهّلل
 
 اهّلل ليعج  ال  يبلغه اأن  شيء كل  ل ن  ا  و ةيها الحكمزرع فو فيها فتحها بالوحي

رتم ىاستبشروا ببشرفمنتهاه و ناها  لغ يبحت ى  بشيء  ب لكمقر  ما  قربانباعترفوا و ما بش 

 ةابقالس   نعمةبها  يتم  و ته البالغةحج  بها  اهّلل ا دعوة خالصة يظهرمن   ن  ا  عدكم ما و زواتنج  و

من و رحمته اهّلل تاكمآخذ بحكمة منها أبها  من استمسك الكرامة الفاضلةبها  ييعطو

 موركمأصالح و صدوركماء ل شفعج  ونوب الذ   وزارأوضع عنكم و ر القلوبرحمته نو  

ختار لدينه ا اهّلل ن  إف رحامقرار األو األي ام دول يف به عليكم تعلمون ا دائماسالم من  و

 نآمفترض القراء رجأو اإلسالم بهم ظهرت كلمة له صرةالن  و بهم للقيام عليهجانت قواماأ

 سالمكم باإلخصص   اهّلل ن  ا  ثم   مغاربهاو األرض مشارق ياعة فالعمل بالط  و

ف ر  أو ن حججهبي  و نهجهف اهّلل كرامة اصطفاه اعجم  و سالمةا سم  هن  استخلصكم له ألو

من  د ميثاقهوك  و طباقهأن بي  و خالقهأوصف و وصفهما ك يجعله رضو وصفهو هه وحد  رفأ

 مصادرهو موارده يب مناظره فئعجا رأى بظاهره من فمن ظفرأو بطن ذي حالوةو ظهر

باطنه و نيقأفظاهره  ننالس  و مثالب األيعجاو مكنون الفطن رأى بطنما ب فطن منو

تفتح ال  لمالظ   يحمصابو عمالن   فيه ينابيع بهيغرا ىتفنال و بهئعجا يتنقضال  عميق

بيان و توصيلو بمصابيحه فيه تفصيلا ال   لمالظ   تنكشفال و هحبمفاتي ال  ا  الخيرات 

يوصفان و فانيان فيعر   معا يسم  ال  ا   يصلحانال  ذين جمعا فاجتمعاالل   عالينسمين األاإل

على و ا نجومملهو بهما ىمنازلهما جر يحدهما فأتمام  يف فيجتمعان قيامهما
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 ركانهأو حدودهو بيانهفي القرآن و مراعيه ىترعو حماه ىم سواهما تحمنجو نجومهما

 ينالد   عاةر ن  ا  حكم الفصل و بميزانه ميزان العدل زنوو نهئخزن بخزاما  مواضع تقاديرو

سوا له و تبيانااإلسالم  نواقد بي   المبين جاؤا بالحق  و اليقينو ك  الش   قوا بينفر    ساساأاس 

اء شفو لمكتفاء فيها كف ماراتأو عالماتمن  برهاناو هوداش ذلك على اجاؤوركانا أو

 ون محبوبهيحب  و يهجرون مهجورهو ن مصونهونويصو مرعاه عونريو لمشتف يحمون حماه

يتالقون و يتواصلون بالواليةبه  ن يذكرأيجب بما  ذكرهو مرهأبعظيم و هبر  و اهّلل بحكم

 ةسني   خالقأو ةعاية بصدور بري  الر   نيتراعون بحسو ةوي  الر   سأبكيتساقون و هجةالل   بحسن

شيئا  ذلك من فمن استبطن ةالغيب تشرع فيهال و ةني  الد   يشرب فيهال  ةبسالم رضي  و

من عهد  رماجاستحالله مو ماه مبرنزله بنقصماستبدل و صلهأ قطعو ااستبطن خلقا سني  

 عقد خلقهم لكذ على الهدى سبيل يثارا  و ىقوالت  و عقد معقود عليه بالبر  و ا ليه معهود

 ىيفنو خذ منهؤفي ىتفاضله يبقو رعكانوا كالز  فون به يتواصلو ونيتحاب   لفتهم فعليهأخا آو

 منزله ية مقامه فقل  و يامهأقصر  يمره فأظر خليص فانتيبلغ منه الت  و خصيصلت  اه بيعتو

من  طاعأ قلب سليم يلذ ىمعارف منقلبه فطوبو حولهنليضع م منزال يستبدلحت ى 

الم صاب سبيلأفة يرديه فيدخل مدخل الكرامما  بن  تجو هييهد  بصر ببصرهسي ةالس 

أراد  فمن ة الملهيةالمضل   ةالجهالاء كشف غطو اللةالد   فضلأ ا ن  و مرهأطاع هادي أو

من  ةقبل نصيحو سبابهأتفتح و بوابهأما لم تغلق  ىليبرز بالهدو يهأر فليذكر رتذك  أو  رتفك  

ئمة اة دسالم بسالم تحي  و مامدعاة الت  و اإلسالم حسن خشوع بسالمةو بخضوع نصح

كرامه بقبول ا  و مرهأيتعارف عدل الميزان فليقبل و اإليمانلخاضع متواضع يتنافس ب
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 نبأو  ب ملك مقر  ال  ا   لهيتحم  ال  مرنا صعب مستصعبأ ن  ا  قبل حلولها  ةليحذر قارعو
 
 ي

 مينةأ صدورأو  ةينحصون حص ا ال   ناحديث ال يعي يمان قلبه لإلاهّلل عبد امتحنأو  مرسل

 من شرطة الخميس رجب فقال رجلو العجب بين جماديكل  عجبا  رزينة يا حالمأأو 

ما و فيكماء القض سبقو عجبأ لي ال ماو قال المؤمنينأمير يا  العجبهذا  ما

 رسول الكتاب عن ذلك يذكرت فال ذي  ذكر حديث يف انيالث  المطلع  162"تفقهون

قوله  يف ةجعالر   تظهر قبل يتال   عالمات يف ذلكب أشار ا ليه نه حيث سبحااهّلل  عناهّلل

 عل ولد حسين بن خروج رجل منو" عز  ذكره
 
 ن  ا  و اعلم حرفاال  أناو  يعلم مرادهاهّلل ي

 فلست ذلك بغير لو  أيمن و سواهاال  ةالحج  و الخروج بالحكمة يعرفه هأأنا  ما الخروج

يريدون الفتنة ال ذين  بينالمفترين المكذ  من  بريئون ائهوليأو مالئكتهو اهّلل ن  ا  و هلهأأنا 

المون هم ئكولأ بغير حق   كون ذين يتمس  ال   ذكر حديث عباد يالث فالث  المطلع  163"الظ 

 عن األ لك  ابن المتو" ىقد روو هم الفائزون ئكأولو اهّلل مرأب
 
 عن يعن البرمك سدي

 عل
 
 ار عن سعيد بن جبير عن ابند بن الفرات عن ثابت بن دينمحم   بن عثمان عن ي

 عل [عليه وآله]صل ى اهّلل  اهّلل قال رسول اس قالعب  
 
 يخليفتو تيم  أمام ا   طالبأبي  بن ي

 قسطاو عدال األرض بهجل  و عز   اهّلل يمألال ذي  المنتظرئم االق ولدهمن و عليهم بعدي

زمان  ول به فيالقعلى  ابتينالث   ن  ا   بشيرا بالحق   يبعثنال ذي و ظلماو ملئت جوراكما 

 األ اهّللجابر بن عبدا ليه  حمر فقامكبريت األالمن  عز  غيبته أل
 
 اهّلل رسوليا  فقال نصاري

يا  منوا ويمحق الكافرينءاص اهّلل ال ذين مح  ولي يرب  و يا   ولدك غيبة فقالمن  ئماللقو

                                                 
162
ة، المجلسي، 5٣، المجلد بحار األنوار     ٨٦الرجعة، الحديث باب ، كتاب تاريخ الحج 

163
ة ،المجلسي، 5٣ المجلد، بحار األنوار    ٨٦الرجعة، الحديث باب ، كتاب تاريخ الحج 
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  اهّلل سر  من  سر  و اهّللأمر من  ألمرهذا  ن  ا   جابر
 
 اهّللأمر  يف ك  الش  و اكي  إفه عن عباد مطوي

 عل شارأفيما الر ابع المطلع  164"فهو كفر
 
فئدة األأهل  كالمه حيث يعرفو خطبته يف ي

 باأ مسعدة بن صدقه قال سمعتروى " قدو نا لمنقلبونرب  ا لى  ان  ا  و مراألمن  بعضا

د  جعفر بنعبداهّلل  الم]عليه المؤمنين أمير الن اس  خطب يقولمحم   بالكوفة فحمد [الس 

 فو يبالش سيدأنا  قالثم   عليه ىثنأو اهّلل
 
كما  هليأ ي لاهّلل سيجمعو وبي  أمن  ةسن   ي

فاستشعروا قبلها  الأهلك أو  ماتقلتم و استدار الفلكا ذا  ذلكوجمع ليعقوب شمله 

 دتم هدايتكمقل  و تم مصابيحكمأطفأو قدسكم نب فقد نبذتمذ  ل بااهّللا لى  ابوؤو بربالص  

لو لم و هذا المطلوبو البالط   اهّللو بصرا ضعفال و سمعالكم ال و يملك لنفسهال  من

ين الباطل لم هوتتهنوا عن  لمو بينكمالحق   لم تتخاذلوا عن نصرةو مركمأتتواكلوا 

 ائهاوزا  و اعةالط   هضمعلى و عليكم يمن قو لم يقووليس مثلكم من  ع عليكميتشج  

 فن  قول ليضع  أ بحق  و موسى عهدعلى  سرائيلا  تاهت بنوا كما  تمهلها فيكم تهأعن 

سرائيل فلو قد ا  تاهت بنوا ما  ولدي ضعف اضطهادكمو بعديمن  عليكم التيه

اجتمعتم  لقدفي القرآن جرة الملعونة الش   امتألتم علال عن سلطانو نهالاستكملتم 

 من ىدنقطعتم األو الحق   داعي رتمدالغثم   جبتم الباطل ركضاألو ضالل قعناى عل

 ىيديهم لقد دنأ يفما  ذاب لوو أال الحرب ءابنأمن  بعدوصلتم األو بدرأهل 

قبل من  جمالن   بدا لكمو ف الوعدأزو ةانقضت المد  واء كشف الغطو ءامحيص للجزالت  

 ةوبفراجعوا الت   ذلك استبانفإذا  ثم  ة كليلو شهره شرق لكم قمركم كمألأو المشرق

                                                 
164
ة، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار    صل ى اهّلل عليه وآله بالقائم عليه باب ، كتاب تاريخ الحج 

 
ما ورد من أخبار اهّلل وأخبار النبي

الم من طرق الخاصة والعامة، الحديث    ١٨الس 
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 اهّلل ك بكم منهاج رسولطعتم طالع المشرق سلأ نا  كم ن  أ اعلمواو ةالحوب اخالعوو

قل الث   نبذتمو لبالط  و فعس  الت   ةكفيتم مؤنو البكممن  استشفيتمو ممالص  من  يتمرفتدا

ال ذين  سيعلمو ةفارق العصمو حمةالر   ىأبمن  ال  ا   اهّلل عناق فال يبعدادح عن األفال

 أظلموا 
 
من  ن  ا  و ةمنبر الكوفعلى  قالأمير المؤمنين  ن  ا  " يضاأو 165"ينقلبون منقلب ي

ما و المؤمنينأمير يا  ومة قيلالن   ال  ا  ينجو منها ال  منكسفةاء ا مظلمة عميئكم فتناور

 اهّلل ةحج  من  تخلوال  األرض ن  أاعلموا و يعرفونهال و اسالن   يعرفال ذي  ومة قالالن  

 األرض لو خلتو همأنفس على سرافهما  و جورهمو خلقه منها بظلمهم ي سيعماهّلل لكنو

كما  يعرفونهال و الن اس ة يعرفلكن الحج  و هلهاأب  لساختاهّلل ةحج  من  ساعة واحدة

من  تيهمأيا حسرة على العباد ما ي﴿ تالثم   هم له منكرونو الن اس يعرف كان يوسف

ظهور  يفعبداهّلل  بوأ شارأالخامس فيما المطلع  166"﴾نءووا به يستهزنرسول ا ال  كا

عن أحمد بن عبداهّلل  الواحد بنعبد" ىرو بما هقوله عز  ذكر يفئم االق مرهم قبل قيامأ

 عل بناح عن أحمد بد بن رمحم  
 
  ي

 
وب عن عبدالكريم ي  أالحسين بن  عن الحميري

 خال
 
 يف اهّللعبدأبي  ل بن عمر قال كنت عندبن عصام عن المفض   دعن محم   ثعمي

ريد غيري راه يأكنت و ئماالق باسم ينويه يعنالت  و اكمي  ا  معي غيري فقال لنا و مجلسه

 يقالحت ى  ن  لمخليو هرالد  من  سنينا  ليغيبن  اهّللو نويهالت  و اكمي  ا  با عبداهّلل أي يفقال ل

 أمات هلك ب
 
 يف ةفينالس   نفيك نتليكفو منينؤالم عينأعليه  لتفيض  و واد سلك ي

 ده بروح منهي  أو قلبه يف اإليمانكتب و  ميثاقهاهّلل خذأ منا ال   ينجوال  حت ى مواج البحرأ

                                                 
165
ةكتاب تا، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار     ٦ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات اهّلل عليه في ذلك، الحديث باب ، ريخ الحج 

166
ة، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار     ٨ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات اهّلل عليه في ذلك، الحديث باب ، كتاب تاريخ الحج 
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 أيعرف ال  ية مشتبهةاعشر ر يثنا   لترفعن  و
 
 أ من ي

 
يبكيك ما  يقال فبكيت فقال ل ي

 أيعرف ال  ية مشتبهةار ثنا عشرتقول ترفع ا  أنت و يبكأال  فداك كيف قلت جعلت
 
من  ي

 أ
 
مس  البيت تطلع فيها يف ةكو  ا لى  قال فنظر ي مس  هذه مجلسه فقال يفالش  الش 

 ةالحج   وبأأشار  فيما ادسالس  المطلع  167"ضوء منهاأنا مر ألاهّللو قلت نعم قال مضيئة

الم]عليه  ابنهو  يلقد ذكر فو لهم المهتدونن هم ا  و كالمهم شاراتا  ذين يعرفون لل   [الس 

ه وجد ن  أ يرو  عليهما قالاهّلل هيد رحمةالش   للحسن ابن سليمان تلميذ رصتخكتاب الم"

د أبي  ناموال بخط   ة قدامأق بيي الحقارعدنا ذقد ص رتهصو  ما  العسكريمحم   الن بو 

 طهو لتمام الم يرانالن   ىر لهم ينابيع الحيوان بعد لظفسيسو قال نأ ىلا   هساقو الواليةو

ذكره أال ذي  توقيعه المنيع يف -فداه  يروح - ل ابنهقاو 168"نينالس  من  واسينالط  و

 سنتكم يف لىاألو جمادي حل  ا ذا  ن قالأ"ا لى  بعدمن  الكتاب ذلك يف اهّللاء شنا  

يحدث و يليهال ذي  كم لما يكون فيترقد استيقظوا منو يحدث فيهبما  فاعتبروا هذه

اق مر  اإلسالم  من فيالعراق طواعلى  بعدمن  يغلبو يقلقو ما يحزن المشرقأرض  يف

ةال جتتفر  ثم   رزاقهله األأعلى  يضيق بسؤ فعالهم  شراراألمن  بوار طاغوتببعده من  غم 

توقير غلبة على  ملونهأيما  اآلفاق منالحج   فق لمريدييت  و األخيارقون المت   هبهالك يسر  

 نظام لىع يظهر شأنالوفاق و ختيار منهماإلعلى  همتيسير حج   يف لناو فاقات  و منهم

 اتنكراهيمن  يدينهما  بن  ليجو تنامن محب   يقرب بهما  منكم ئامركل  فيعمل  ات ساقو

 اهّللو حوبةعلى  ندم عقابنامن  ينجيهال و تنفعه توبةال  حين ةأفج هبغت نامرأ ن  إسخطنا فو
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ة، المجلسي، 5١، المجلد بحار األنوار     ١٨رد في ذلك عن الصادق صلوات اهّلل عليه، الحديث ما وباب ، كتاب تاريخ الحج 
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ة، المجلسي، 5٢، المجلدبحار األنوار    ٦التمحص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك، الحديث باب ، كتاب تاريخ الحج 



  ٣٨٣ – ١٨١، صفحه 5٣بر اساس مجموعه صد جلدى، شماره  -من آثار حضرت نقطه اولى  - ثرتفسير سوره كو

9٦ 

ال ذين  ذكر عباد يابع فالس  المطلع  169"تهبرحم وفيقيلطف لكم بالت  و شدالر   يلهمك

سهل عن  عنمن أصحابنا ة عد  "روى بما  ر الحسينألطلب ثئم االق قبل قيام اهّلل يبعثهم

 تعالى قوله يفعبداهّلل  أبي لبطل عنا سمابن القعبداهّلل  عن صم  ابن شمون عن األ

 قالقتل عل قضينا ا لى بني ا سرائيل في الكتاب لتفسدن  في األرض مر تين﴾و﴿
 
بن  ي

ا كبيرا ولتعلن  ﴿ طعن الحسنو طالب بيأ فإذا جاء وعد ﴿ قال قتل الحسين ﴾علو 

 س شديد فجاسواأب ىولأبعثنا عليكم عبادا لنا ﴿ الحسين نصر دماء ا ذا ج ﴾اهموالأ

يارخال د ا ال  قتلوهوترا آل ئم فال يدعوناقوم يبعثهم اهّلل قبل خروج الق ﴾ل الد   ل محم 

 يخروج الحسين ف ﴾عليهم ةثم  رددنا لكم الكر  ﴿ ئماخروج الق ﴾وكان وعدا مفعوال﴿

 نأالن اس ا لى  وند  ؤالم جهانبيضة وكل  ل بصحابه عليهم البيض المذه  أ سبعين من

الن  أو منون فيهؤالم يشك   ال حت ى لحسين قد خرجاهذا   شيطانبال و ه ليس بدج 

اء ج ه الحسينن  أ قلوب المؤمنين يت المعرفة فاستقر  فإذا  ظهرهمأبين ئم االق ةالحج  و

 عل رته الحسين بنفح ييلحده فو طهحن  يو نهيكف  و لهيغس  ال ذي  فيكونالموت ة الحج  
 
 ي

  ييل الو
 
 ا ال   الوصي

 
حكم يعرف ال  اإلشارات تلك ذلكب ذا تلجلجتإف 170"الوصي

 دون تلكمن  ن  ا  و رشحا ظهرت لكأحكم الباطن من  ين  إفاألخبار  من تلك صريحالت  

 ن  أليعلم هذا  هوو كتاب قديم يذكر فال ذين  نطق به قول شارات كثيرة كماا  األخبار 

ا منه ةالخليقا لى  يات منبعثاباآل اهّلل هخص  و الجودواء عمي الن  هّلل ذاألمر  الملك منقطع

العالمات و ىيخفال  ةفاقي  شارات اآلا   اإلشارات تلكاء ما ور ن  أو ودالس  و البيض

                                                 
169
ة، المجلسي، 5٣، المجلد بحار األنوار   الم، اباب ، كتاب تاريخ الحج    ٧لحديث ما خرج من توقيعاته عليه الس 

170
ليني، الحديث ٨ المجلدروضة الكافي،      ١٧٠، الصفحة ٢5٠، الك 
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الالتو تعد   ال ةالكوني   ة من  ةازلالن   خباراتاإلو تذكرال  ةرياني  الس   الد  ال  طهاراألأئم 

 ن  أبا ليه  شارةا   حديث يلكن سمعت فو ذكرت لكما  شيئا دون يتأرما  ين  ا  و ىيحص

ي ف ييقضو تينمر  اء البد ي اهّلليجرو مرأب رادأه ن  أخر آحديث  يفثم   صوته ضحك يف

ين كمالكتاب  يذكر فما ب حديث يفو له اهّللاء ش ما ةالثالث    شارأ ةعمالن   تماما  و الد 

 تماة حوله ثالثو ةمنبر الكوف ىعلئم االق ا لى نظرأ ين  كأ" عز  ذكره حيث قال ادقالص  

 ىعل رضهأ ي فاهّلل امهم حك  و صحاب الواليةأهم و بدرأهل  ةعشر رجال عد   ةثثالو

 اهّلل رسولمن  ذهب عهد معهود ه كتابا مختوما بخاتم منئابقمن  يستخرجحت ى  خلقه

 كما بقوا مع حد عشر نقيباأو الوزيرا ال   منهم ىكم فال يبقبلاالغنم  جفالا  فيجفلون عنه 

 ين  ا  واهّلل  ا ليه ونفيرجع ايجدون عنه مذهب الو األرض يبن عمران فيجولون فموسى 

 الو ذكرا يلنفس ىرأما  الم   يلكن  و 171"ذي يقوله لهم فيكفرون بهال   عرف الكالمأ

 ازلةالن   حاديثتلك األ يف اهّللاء ش بما يقنأال و مريأ ةعلم حقيقأال  اشأنلوجودي 

 نعمتهب يكرمنأ اهّلل ن  أو اهّلل دينا ال   أردتما  ين  أب ياهّلل رب   بينو ييقنت بينأبما  لكنو

ظهر دين أ نأأحب   يمسكنتوعجزي و يضر  و يقدر ضعفعلى  ين  ا  واء ش كمااء ش بما

 اهّللاء ش لو ةعمالن   البيان بتلكأهل  أخبار تثبت عليهاو نآالقر يفنز ل اهّلل بما  اهّلل رسول

 أحكام أي اما ذكرت بعض لم  و دليالو منين ذكراؤللمو لك اإلشارات بتلككفى و أرادو

 يف بائه المصطفينآرجعة و بعد رجعتهو المات رجعتهبعض ع اهّللاء شنا  ر ذكألئم االق

ا  تعالىو سبحانه هكل  األمر  يرجعا ليه و كلت  أ ي رب  اهّللعلى و ثالثة مطالع فإذا يصفون عم 
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 بن الحسن بن بابويه القمي، باب في نوادر الكتاب، الحديث   

 
  ٢5كمال الدين وتمام النعمة، أبي جعفر محمد بن علي
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 ن  أل المرسلينو نيبي  الن   بعض سنن حق   موالك القديم يف ن  أ نوار العدل فاعلمأشاهدت 

 األخبار قد نزلت بذلك ن  ا  و ةآالمر يكان فبما ا ال   يمكن ال ةآالمر ية فآعكوس المر

]عليه ادق الص   فعلبما  قلبك ير فث  ألت ذكر لك ذكرا جميالأ ذاأنا و نوارشموس األمن 

الم  عل بنمحمد " 172الكافي يفروى بما  قالو [الس 
 
 ىبن عيسأحمد  بن حاتم عن ي

د  بن طاهر عنأحمد  بغدادي عن شاوال  عل عن سهلبن  ىيبن يحمحم 
 
رث احالبن  ي

 عل بنأحمد  عن سعد بن منصور عن
 
 الب ي

 
 دخلت يرفي قالالص   عن سديرأبيه  عنديلي

جعفر ابن  عبداهّلل أبي ناموالعلى  بن تغلبان أبو بصيرأبو وعمر ل بن مفض  الو أنا

د   و الت رابعلى  يناه جالساأفرمحم 
 
 ينم  ر الكبال جيب مقص   قمطو  و عليه مسح خيبري

ر غي  الت   شاعو جنتيهو من قد نال الحزن ىذات الكبد الحر   ىكلالث   دلالوااء بك يبكهو يو

 عل قتي  ضو غيبتك نفت رقادي ديهو يقول سي  و موع محجريهالد   لىبأو عارضيه يف
 
 ي

فقد و بداأل عيوصلت مصابي بفجاأدي غيبتك سي   يدافؤ ةراح يمن   سرتأو مهادي

من  رفتنين يأو يعين من ىبدمعة ترق حس  أما  دالعدو الجمع ينفيالواحد بعد الواحد 

 عهاأقطو عظمهاأواير غ عن ينيعلل مثا ال   سوالف البالياو زاياالر   جواعن د صدري

سدير  نوازل معجونة بسخطك قالو نوايب مخلوطة بغضبكو نكرهاأو هاشد  أ يتراقو

دث الحاو لئالخطب الها ذلك من جزعا عت قلوبناتصد  و لهاا ونفاستطارت عقول

 يابن اهّلل ىبكأال  تفقل ةقيهر باالد  من  لت بهصوأارعة ق ه سمة لمكروهن  أ ظنناول ياغال

 أمن  عينيك ىخير الور
 
 متة حالة حت  ي  أو تستمطر عبرتكو ف دمعتكرتست حادثة ي
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لكافي، وفروع الكافي، وروضة الكافي، من مؤلفات الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، ويتكون الكتاب من ثالث أقسام هي: أصول ا 

 وهو أحد الكتب األربعة عند الشيعة اإلثني عشرية.
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قال و منها خوفه اشتد  و جوفه ادق زفرة انتفخ منهاالص   تم قال فزفرأالمهذا  عليك

 علمعلى  هو كتاب المشتملو اليومهذا  اب الجفر صبيحةكت نظرت في ين  ا  كم حوي

س  تقد  اهّلل خص  ال ذي  القيمة يوما لى  يكونما و كانما  علموء ذاك بالالباليا و المنايا

الم عليهمو عليه بعده ة منئم  األو دااسمه به محم    غيبتهو ئمناامنه مولد ق ملتأتو الس 

 يكوك فالش   دتول  و مانالز   ذلك يعده فبمن  بهالمؤمنين  ىبلوو طول عمرهو هؤبطاا  و

 عناقهمأمن  اإلسالم ةقخلعهم ربو عن دينهم كثرهمأارتداد و طول غيبتهمن  قلوبهم

ي خذتنأف الوالية ييعن كل  ا نسان ألزمناه طائره في عنقه﴾و﴿ س ذكرهتقد   اهّلل قالال تي 

 عل استولتو ةق  الر  
 
 بعض يانا في  ا  فنا باشراكك شر  و نامكر   اهّلل حزان فقلنا يابن رسولاأل ي

 ثةثل يدارها فثة أا ثلمن  ئم االق يف دارأ تعالىو  تباركاهّلل ن  ا  قال  ذلك تعلمه منأنت  ما

 جعلو نوحاء بطا  بطاءه ا  ر قد  و ىر غيبته عيسقد  و ىر مولده تقدير مولد موسسل قد  الر  من 

لنا يابن  اكشفعمره فقلت على  الخضر دليال يعنأالح الص   عمر العبد ذلكبعد من 

 ن  أعلى  قفا وفرعون لم   ن  إف ىا مولد موسم  أقال  يالمعان ههذ  عن وجوهاهّلل رسول

يزل  لمو سرائيلا  بني من  هن  أو نسبهعلى  وهفدل   ةباحضار الكهن مرأيده على  زوال ملكه

 عشرينو فاطلبه ني   يقتل ف ىسرائيل حت  ا  بني اء نسمن  بطون الحوامل صحابه بشق  أمر أي

 بنو كذلك اهي  ا   تعالىو  تباركاهّلل لحفظموسى  قتل ا لى ر عليه الوصولتعذ  و مولود ألف

ئم االق يدعلى  منهمة الجبابرواء مراألو زوال ملكهم ن  أعلى  ا وقفوااس لم  بنو العب  و ةيم  أ

بادة نسله طمعا منهم ا  و اهّلل قتل رسول يف ضعوا سيوفهموو ا ناصبونا بالعداوةمن  

 نوره ن يتم  أا لى  ةلمالظ  من  مره لواحدأيكشف  نأ اهّلل ىبأيو ئماالق قتلا لى  بالوصول
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 بهمكذ  و ه قتلن  أعلى  فقتات   ىصارالن  و اليهود ن  إف ىا غيبة عيسم  أو لو كره المشركونو

ة م  األ ن  فإئم االق غيبة كذلك ﴾لهم صلبوه ولكن شب هما قتلوه وما ﴿و بقولهجل  و عز   اهّلل

 ن  ا  قائل يكفر بقوله و ماتو ولد هن  أيقول  قائلو ه لم يولدن  أب ىهد تنكرها فمن قائل بغير

قائل و ث عشر فصاعدالثا لى  ىه يتعد  ن  ا  ق بقوله رقال يمو عقيما حادي عشرنا كان

ا ه لم  نوح فان  اء بطا  ا م  أو غيره كلهي تنطق فيئم االق روح ن  ا  بقوله جل  و عز   ي اهّلليعص

يا  فقال ياتابسبعة نواألمين  وحالر  جبرائيل جل  و عز   اهّلل ه بعثمقو ىعل استنزل العقوبة

 نب
 
بيدهم لست و يعبادو يقيخالء هؤال ن  ا  يقول لك  تعالىو  تباركاهّلل ن  ا   اهّلل ي

عوة الد   ياجتهادك ف ة فعادوام الحج  لزا  و عوةالد   كيدأ بعد تال  ا   صواعقيمن  ةبصاعق

ا ذا  دراكهاا  و بلوغهاو نباتها يلك ف ن  إف ىوالن  هذا  اغرسو ي مثيبك عليهن  إك فملقو

 شجارا نبتت األالمؤمنين فلم  من  تبعكمن  بذلك رفبش   الخالصو ثمرت الفرجأ

نتو تقتسو  و ترز  أتو  اهّللمن  نجزطويل استمن ز بعد مر عليهاالث   ىزهو ثمرتأو تغص 

يعاود و شجارتلك األ ىنومن  ن يغرسأ الىتعو  تباركاهّلل مرأفي ة العد   تعالىو سبحانه

 منت به فارتد  آال تي  فيواالط   ذلكب خبرفأقومه على  ةد الحج  يؤك  و جتهاداإلو برالص  

 ن  ا  ثم   ه خلفرب   وعد يا لما وقع فعيه نوح حق  يد  ما  قالوا لو كانو رجل منهم ثالثمائة

 ن غرسهاأا لى  ىخرأن يغرسها تارة بعد أمر ة  كل   مره عنديألم يزل  تعالىو  تباركاهّلل

ن أا لى بعد طائفة  منهم طائفة المؤمنين ترتد  من  فيواالط   ات فما زالت تلكمر   سبع

 سفرأن اآليا نوح قال و ا ليه ذلك عندجل  و عز   اهّلل ىوحأف سبعين رجالو فني  ا لى  عاد

الكدر من  يمانلإل مراأل ىصفو عن محضهالحق   حك حين صر  عينليل الل   عن بحالص  
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 فيواالط  من  قد ارتد  من  بقيتأو ارالكف   هلكتأ ين  ا   ةكانت طينته خبيثمن  بارتداد

 الت وحيد خلصواأ ال ذي منينؤابق للمي الس  عدقت وبك لما كنت صد   منتآكانت ال تي 

ل بد  أو دينهم ن لهممك  أو األرض يستخلفهم فأ نأتك بعتصموا بحبل نبو  او قومكمن 

كيف يكون و بهمقلومن  ك  الش   بذهاب يتخلص العبادة ل يمن لكباأل خوفهم

ضعف من  علمأكنت ما  لهم مع يمن   منبدل الخوف باألو مكينالت  و االستخالف

 سنوحو فاقالن   جيكانت نتاال تي  رهمئسوء سراو خبث طينتهمو واارتد  ال ذين  يقين

ا ذا  المؤمنين وقت االستخالف يوتأذي ال   الملك يموا من  ن  ستن هم أ اللة فلوالض  

ال ضاللة حبد أب  تو نفاقهم ريالستحكمت سراو ح صفاتهيرواعدائهم لنشقوا أ هلكتأ

 هيالن  و مرد باألفر  الت  و اسةيالر   طلبعلى  جادلوهمو بالعداوة خوانهما  كاشفوا و قلوبهم

ين يمكين فكيف يكون الت  و يقاع ا  و الفتن ثارآمع  منينؤالم يفاألمر  انتشارو الد 

الم]عليه  دقاالص   قال ﴾عينيا ووحيناأب الفلك﴿ الحروب كال    تمتد  ئم االق ذلككو [الس 

من كانت كل   ب بارتدادالكذمن  اإليمانيصفو و عن محضهالحق   حغيبته ليصر   امي  أ

 مكينالت  و وا باالستخالفحس  أذا ا   فاقالن   عليهم ىيخشال ذين  يعهالش  من  طينته خبيثة

تزعم  واصبالن   ن  ا   اهّلل بن رسوليا ل فقلتئم قال المفض  االق عهد يمن المنتشر فاألو

 و عثمانو عمرو بكرأبي  ييه نزلت فاآل هذه ن  أ
 
 يمت ةاصبالن    قلوباهّلل هديال  قال علي

ين  كان من  الخوفب هاذو ةم  األ يمن فنا بانتشار األرسوله متمك  و اهّلل رتضاها   يالذ  الد 

 عل عهدوء حد هؤالأ عهد يصدورها فمن  ك  الش   ارتفاعو قلوبها
 
 ع ارتداد المسلمينمي

ثم   بينهمو ارالكف   كانت تنشب بينال تي  الحروبو امهمي  أ يكانت تثور ف تيالفتن ال  و
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الم]عليه  ادقالص   تال هم ءن هم قد كذبوا جاأوا سل وظن  الر   سئحت ى ا ذا استي﴿ [الس 

 له رهاد  ة قل عمره لنبو  طو  ما  تعالىو  تباركاهّلل ن  إفالخضر  الحالص   ا العبدم  أو ﴾نصرنا

 ةمامإلال واء نبياألمن  من كان قبله شريعةبها  لشريعة ينسخال و له عليهلكتاب ينز  ال و

سابق  يا كان فلم   ىتعالو  تباركاهّلل ن  ا   ىها له بلضيفر طاعةلال و بهااء يلزم عباده االقتد

اده نكار عبا  من  يكونما  علمو رما يقد   غيبتهأي ام  يفئم االق عمرمن  رن يقد  أعلمه 

ة لعل   ذلكوجب أغير سبب من  الحالص   ل عمر العبدول طو  ي الط  ف العمر ذلك بمقدار

على  اس يكون للن  المعاندين لئال   ةحج   بذلك ليقطعو ئماالق عمرعلى  االستدالل به

 قد حضرواو اهّلل ذنإب نله كان غيبتا ن  أفيه فاعرف  لنز  ما  الحظتفإذا  173"ة حج  اهّلل

تهم علميال  بين طلعته خلق ء كالله و ىغرالص   الغيبة يف ن  ا  و اهّللاء ش منا ال   عد 

ة و ربعينأو سبعين سنة يتها قضت فمد   ن  ا  و بوناب مقر  نو  و معتمدون  معدودةأي ام عد 

 جعفرأبي  ابنهو يالعمر عثمان بن سعيد فداه يابه روحكان نو  األي ام  تلك يف ن  ا  و

د   علثم   القاسم الحسين بن روح بوأ يخالش يخ المعتمد بهالش  و بن عثمانمحم 
 
 بن ي

ة يعالش   ن  ا  و هيالن   مواقعو األمر محال   ىغرالص   غيبته يكانوا ف همن  ا  و ريمالس  محمد 

لم من و ةسناحية المقد  من  المشرقةة وسي  ئونات القد  الش  و ةهي  ل  وامر اإلأ يليهم فا  يرجعون 

 ئهاوليأعلى و اهّللعلى  امهمي  أ يفقد افتروا و ةالحج   كافرا بنص   جحدهم كانو بهم يقر  

 ن  ا  و فداه ي روحاهّلل ةبقي   ماماإلا لى  مقامهم بنسبتهمعلى  بالقيامالن اس  شباهأبعض 

د ثم   الكرخيهالل ثم   الن ميري دمحم  ثم   ريعيالش   لهم الحسنو  أ ثم   البالليمحم 

                                                 
173
الم، الحديث 5١بحار األنوار، ج   ة، باب ما فيه من سنن األنبياء عليهم الس    9، المجلسي، كتاب تاريخ الحج 
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د ثم   جيالحال   حسين لقد و اهّلل كتاب فيوا استحق  ما ب اهّلل بهمعذ   لمغانيالش  محم 

بذكر تلك كفى و المفترينعلى  اهّلل ةبقي   عن منالل  و ةبواب المنصوصوقيع ألخرج الت  

 ن  ألو و منين الكملين دليالؤللمو المعتدين المجاهديني حق  ف وقيعات المباركاتالت  

لكن لم يعدل و ئات عظيمةسي   المفترينمن و عجيبةآيات  ةربعاأل [بواب]األمن  ظهر

 عظم عندأمنه  حرفان  أل نور الجاللمن  توقيعات المتلئلئة  بحرف مناهّلل تابك يف

أذكر  ذاأنا و قمات للمفترينالن   عن كل  و المعجزات للمعتدينكل  عراف عن رجال األ

 بهاكفى و همحق   يبطال المفترين فا  و ةربعاأل ةذكر حقيق يف سةقد  الم هتوقيعاتمن  ثالثة

سة  ناحيةمن  عو ل فيما طلاأل وقيعاكرين دليال الت  للذ    عيدالس   عثمان ابن شأن يفالمقد 

الم]عليه  توقيع منه"هو و ابنهو عبداهّلل  ابنه رواه سعد بنو العمري ا لى كان خرج [الس 

عبداهّلل  سعد بن وجدته مثبتا بخط   - عنه اهّلل يرض - جعفرأبو عبداهّلل  يخالش قال

 ن  أا ذكرتما م ليناا   ىبمرضاته انتهكما سعدأو دينهعلى  تكماثب  و لطاعته اهّلل قكماف  و

 الميثم
 
 خلف غير جعفر بنال  ن  أاحتجاجه بو يلقمن  مناظرتهو عن المختاركما  خبرأ ي

 عل
 
ا  كتبها بهما  فهمت جميعواه ي  ا  تصديقه و ي عوذ باهّلل أأنا و صحابكما عنهأقال مم 

 مرديات الفتنو عمالاألموبقات من و يالهد اللة بعدالض  من وء بعد الجال ىالعم من

كيف  من ا وهم ال يفتنون﴾ءايتركوا أن يقولوا  أحسب الن اس أن م  ال  ﴿ يقولجل  و عز   هن  إف

م ارتابوا أهم ا دينقوفار شماالو خذون يميناأيو الحيرة يدون فيترد  و الفتنة يساقطون فتي

 علمواأو  ةحيحص  الاألخبار و ادقةالص   واياتالر   به ءتاجما  م جهلواأالحق   م عاندوأ

لم وأ مغمورا ام  ا  و ا ظاهرام  ا  ة حج  من  تخلواال  األرض ن  أتعلمون ا م  سوا أفتنا ذلك
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 ىضفأ نأا لى  واحد واحدا بعد [عليه وآله]صل ى اهّلل هم تهم بعد نبي  ئم  أيعلموا انتظام 

الم]عليه  - الحسن ييعن - يالماضا لى  جل  و عز   اهّلل مرأباألمر  بائه آفقام مقام  [الس 

 لهجل  و عز   اهّلل قمرا زاهرا اختارو طريق مستقيم كان نورا ساطعاا لى و الحق  ا لى  يهدي

الم]عليه  بائهآمنهاج على  ىعنده فمضما   عهد عهدهعلى  علبالن   علالن   حذو [الس 

 وصبها  ىوصأه وصي  و
 
 ءاته للقضمكانه بمشي   ىخفأو غايةا لى  مرهأبجل  و عز   اهّلل ستره ي

زال أو فيما قد منعهجل  و عز   اهّلل ذنأ لو قدو لنا فضلهو فينا موضعهو افذالن   لقدراو ابقالس  

وضح أو بين داللةأو حسن حليةأب ظاهراالحق   راهمأل حكمهمن  به ىقد جرما  عنه

 ترد  ال  رادتها  و تغالبال  جل  و عز   اهّلل قدارألكن و تهقام بحج  و بان عن نفسهألو عالمة

ال و كانوا عليهال ذي  صلهمأعلى  ليقيمواو ىباع الهودعوا عنهم ات  يسبق فليال  توفيقهو

ا  يبحثوا  الحق   ن  أليعلموا و فيندمواجل  و عز   اهّلل تكشفوا سترال و اوثمأفي ستر عنهمعم 

 غو ضال  ا ال   عيه غيرنايد  ال و اب مفتركذ  ا ال   سوانا ذلك يقولال  فيناو معنا
 
فليقتصروا  ي

اء شنا   صريحعريض دون الت  بالت   ذلك من يقنعواو يرفسدون الت   ةالجمل هذهعلى  امن  

 القاسم الحسين بن روحأبي  ا لى سةناحية المقد  من  فيما طلع يانالث   وقيعالت   174"اهّلل

تثق بدينه من  ختم به عملكو هفك الخير كل  عر  و كءبقا اهّلل طالأ عرفاهذا  هوو"

 عل بن دمحم   ن  أبهم  سعادتاهّلل دامأخواننا ا  من  تهي  نا لى  تسكنو
 
 لمغانيالمعروف بالش   ي

ما  عىاد  و اهّلل دين يلحد فأو فارقهو اإلسالم عن ارتد   مهله قدأال و ةقمالن    لهاهّلل لعج  

ثما عظيما كذب العادلون ا  و قال بهتاناو زوراو كذبا ىافترو تعالىو جل   بالخالق كفر معه

                                                 
174
ة، باب ما خرج من تو5٣ المجلدبحار األنوار،    الم، الحديث ، المجلسي، كتاب تاريخ الحج    ١9قيعاته عليه الس 
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 لهآو رسولها لى و تعالى اهّللا لى  برئناا ن  ا  و خسرانا مبينا خسرواو وا ضالال بعيداضل  و باهّلل

 ااهر من  ي الظ  ف ى تتراهّلل نئلعا اه عليهلعن  و بركاته عليهم منهو رحمتهو سالمهو اهّلل صلوات

هذا  غهبل  و تابعهو شايعهمن على و حالكل  على و وقتكل   يفو الجهرو ر  ي الس  الباطن فو

على  منه ةروالمحاو يق  والت   ينا فن  اهّلل أكم ال  م توهعلمأو يه بعدهتول  على  قامأا فالقول من  

 ريعالش  من  هئمن نظرا مهن تقد  ا عليه مم  كن  ما  مثل
 
 و ي

 
 الهاللو الن ميري

 
 و ي

 
 غيرهمو الباللي

 هو حسبناو اه نستعيني  ا  و به نثقو بعده عندنا جميلةوقبله  ذلك ءه معاثنجل   اهّلل عادةو

 األزل نور شمسمن  شرقأو ءاضأفيما  الثالث   وقيعالت   175"نعم الوكيلو مورناأكل   يف

 عل كلهيعلى  الحو
 
 عليا "هذا  هوو ريمالس   دبن محم   ي

 
د  بن ي  -ري اسمع مالس  محم 

 توصال و مركأفاجمع  امي  أة بين ست  و بينكما  تك مي  ن  إف -خوانك فيك ا  جر أ اهّلل عظمأ

 اهّلل ذنا  بعد ا ال   فال ظهور ةم  افقد وقعت الغيبة الت   فاتكيقوم مقامك بعد وأحد ا لى 

من  يتأسيو جورا األرضء امتالو قسوة القلوبو مدطول األ بعد ذلكو ذكره ىتعال

 فيانالس   قبل خروج ةالمشاهد ىعفمن اد   أال المشاهدة يعيد  من  يشيعت
 
 ةيحالص  و ي

  العلباهّللا ال   ةقو  ال و حولال و اب مفترفهو كذ  
 
 واببألعرفت مقام افإذا  176"العظيم ي

بنسابة  ن  أو هم بعد معرفتهن  أ يقنأف -روحي فداه  - بطاعتها ال   لم يبلغوا بمقامن هم أ يقنأف

 مراأل ه بعدن  أو طاعتهو لمعرفته ه بنفسه يوقد نار الحب  ن  ألة الخاص  من  عظمأل ةالعام  

 اهّلل قالال ذين  هم ىالغيبة الكبر يالمخصوصين بحكمه ف ن  أ شك  ال و ص احتملالن  و

                                                 
175
عوا البابية والسفارة كذبا وافتراء، الحديث 5١بحار األنوار، ج   ة، باب ذكر المذمومين الذين اد    ٢، المجلسي، كتاب تاريخ الحج 

176
ة، باب من اد عى الرؤية في الغيبة الكبرى وا ن ه يشه5٢ المجلدبحار األنوار،    د ويرى وال يرونه وسائر ، المجلسي، كتاب تاريخ الحج 

الم، الحديث    ١أحواله عليه الس 
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 عز   اهّلل ما قرئتم قولأ"الحق   قولهو هم حيث قالشأن يف -فداه  روحي -قال و همحق   يف

ال تي  ى القراهّللو نحنو جعلنا بينهم وبين القرى ال تي باركنا فيها قرى ظاهرة﴾و﴿ جل  و

 نطقكما  سفيرمن  بد  ال  ةحج  كل  ل ن  أ شك  ال و 177"اهرةالظ   ىالقر نتمأو  فيهااهّلل بارك

الم]عليه  ]الخامس[ اإلمامبن ا ذلكب  يكما نزل ف مرهأاطق بالن   ذلك مقام ن  ا  و [الس 

 ينظر فو حديثناروى  رجل منكم ىلا  انظروا "الحق   قولهو معلوم حيث قالاألخبار 

لم فكمنا حكم بحفإذا  قد جعلته عليكم حاكما ين  إف به حكما حرامنا فارضواو حاللنا

 حد  على  هوو اهّلل ىعل اد  الر   علينا ادالر  و علينا رد  و ف   استخاهّلل ما بحكمن  كأمنه ف يقبل

ين  اظحف   ن هما  و 178"رك باهّللالش    ئكولأو اهّلل مرأبأحد  يقومما  لوالهمو دعية العلمأوالد 

 يته كذبؤر ىعاد  ال ذي  ن  أب ىالكبر غيبته يفالن اس  يقولونال ذين  ن  ا  و هم الفائزون

 بعدمن  اهّللاء شا ذا  ا ال   يعرفهال  لكنو مرهأل ال مرد   اهّللاء شا ذا  لكنو كذبا ذا  بكذ  و

يوما  ين  ا  و له فال مرد   كتابه يف ينقل المجلسو الن اس بعضمن  يروكما  من قبل لكنو

يت أبيت شطر ركن اليماني وقت العصر رال حول يالمسجد الحرام لكنت قائما ف يف

 يطوفون يتال   رضأعلى  نير قاعدام ركان وجهه بمثل قم اا شعشعاني  لمعي  أ شابا مربوعا

البيت ا لى  خشوع ناظراو خضوع شأنب ركن اليمانياء لقت تحتها يحول البيت فالن اس 

 سه عمامة بيض بمثل عمامةأرعلى  كانو حداأحوله  يف أرىال و حدأا لى  غير ملتفت

ن له لكو جارالت  من  عياناأل يستعملونال ذين اء ثل عبصوف ماء عليه عبو ار الفارستج  

تها علمأال  قداماأبينه و يكان بينا ليه  ا نظرتلم   نوارأو عظمةو وقارو هيبة  يف وقعو عد 

                                                 
177
الم، الحديث 5٣ المجلدبحار األنوار،    ة، باب ما خرج من توقيعاته عليه الس    ١5، المجلسي، كتاب تاريخ الحج 

178
ليني، باب كراهية االرتفاع ا لى القضاة الجور، الحديث ٧فروع الكافي، المجلد      5، الك 
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لوةاشتغلت بو ساحتها لى  قربلكن استحييت عن الت  و وقعما  قلبي  يحكيت نفسو الص 

 ركانيأيذلل و وقالش  من  دياروح فؤيلكن و ورضبالح يليطلبن ه لو كان هو مرادين  أب

طراف مسجد أا لى  مشيتأثم   مقامه ييته فأرما  ا فرغتهة فلم  ولللص  رت كب  و من الخوف

كل   ةالمك   يكنت فال تي  أي ام يف ن  ا  و وقعما  قلبي يف وقعثم   لعت بطلعتهط  اما  الحرام

قول أأنا ال و  لياهّلل ذنأما  ىخرأمر ة  ا ليه شطر لتنظركل  ا لى  يليلة مددت عيناو يوم

عالنية  يكان هو المقصود فما  هن  أما رب  و ذلكب اهّللأراد ما  علمأال  ين  يته ألأر ين  ا  

 ن  ا  و مرهأل يحب   ذكر يرف ذكرته فالش   ذلك ييت خطر هنالك ببالأر ااهر بل لم  الظ  

 ذلكب حصر  كما  عنده شأنه يكون ذا ن  أ شك   ه الحق   يمعرفته ف شأنالعبد لو كان له 

 المقام ذلك يفأذكر  ذاأنا و - تربته اهّلل سقد   -المفيد  شأن يطلع فو خرجال ذي  توقيع

على و خرينكلمة لآلو منينؤية للمآو اظرينشرفا للن  و ا للمخلصينمطالع ليكون عز  أربعة 

من  شرقو ل فيما نزلو  األالمطلع بعد حين ثم   قبل حينو حين كل   يستعين فأي  رب  اهّلل

 عليه اهّلل رحمة - يالجليليخ الش   يبأدين الموح   شأن يسة فالمقد   ةشراق شمس ناحيا  

 بعونيت  و اهّلل ذنإيحكمون بال ذين  المؤمنين شأنفيع الر   وقيعالت   ذلك من كل  ليعرف ال -

 حرسها -سة احية المقد  ن  المن  ذكر كتاب ورد"هذا  هوو اهّلل عدلمن  يخافونو اهّلل مرأ

 اهّللعبدأبي  المفيد يخالشعلى  ربعمائةأو صفر سنة عشر بقيت منأي ام  يف -عاها رو اهّلل

ناحية من  تحمله هن  أذكر موصله  -ر ضريحه نو  و  روحهاهّلل سقد   -عمان الن   د بنمحم  

 و ديدالس   خز نسخته لألصلة بالحجامت  
 
عبداهّلل جعفر أبي  يخ المفيدالش   شيدالر   الولي

د بن  د محم   لعباداعلى  خوذأمستودع العهد الممن  عزازها   اهّلل دامأ عمانالن   بنمحم 
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 أي ها  ا بعد سالم عليكم  أحيم الر  الر حمن  اهّلل بسم
 
ين  يالمخلص ف المولي الد 

لوة لهأنسو هوا ال   هل  ا  ال ال ذي  اهّلل ليكا  ا نحمد ن  إا باليقين فالمخصوص فين على  الص 

د نانبي   نايمولو دناسي   جزل أو الحق    توفيقك لنصرةاهّلل دامأنعلمك و اهرينالط  ه آلو محم 

ما  تكليفكو تشريفك بالمكاتبة يذن لنا فأ ه قدن  أدق ا بالص  نطقك عن   لىع كمثوبت

حراسته فقف و برعايته له هم  ملا كفاهمو  بطاعتهاهّلل همعز  ألينا قبلك موا لى  اعن   يهتؤد  

من  ىلا   ديتهأت ياعمل فو نذكرهما على  دينهمن  عدائه المارقينأعلى   بعونهاهّلل كمد  أ

 عن مساكن يائالن   بمكانناثاوين ا ن كن  ا  و  نحناهّللاء ش نا  ه نرسمما ب ا ليه تسكن

المين ما  ذلك يفالمؤمنين  لشيعتناو الحالص  من  لنا ىتعال اهّلل هراناأال ذي  حسب الظ 

نيا  دولة دامت  خباركمأمن  ا شيءعن   يعرفال و كماءبنأا يحيط علمنا بن  أللفاسقين فالد 

الح عنه الص   لفالس   كانما ا لى  منكم نح كثيرجصابكم مذأال ذي  للز  نا بالمعرفتو

مهملين  ا غيرن  ا  يعلمون ال  همن  أظهورهم كاء خوذ منهم ورأالم نبذوا العهدو شاسعا

ّ بكم ال لنزل ذلك لوالو ناسين لذكركمال و لمراعاتكم  قوافات  اء عداصطلمكم األواء وال 

حم  من  ليكم يهلك فيهانافت عأفتنة قد من  كمشاتينا ىعل ناوظاهرو جاللهجل   اهّلل

 اهّللو نهيناو مرناأتكم بث  مباو زوف حركتنامارة ألأ يهو ملهأدرك أمن  عليها مىيحو جلهأ

ة بحششها عصب نار الجاهلي   شب  من  ةقي  اعتصموا بالت   لو كره المشركونو نوره متم  

ي سلك فو ةفي  خالمواطن ال منهالم يرم من  زعيم بنجاةأنا  ةفرقة مهدي  بها  تهول ةموي  أ

يحدث ما ب فاعتبروا هذه سنتكممن  األولى جمادي حل   ذاا  ة ضي  الر   بلالس   عن منهاالط  

 ةية جلي  آاء مالس   ظهر لكم منتيليه سال ذي  من رقدتكم لما يكونمن  استيقظواوفيه 
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 بعدمن  يغلبو قلقيو يحزنما  المشرق رضأ ييحدث فو ةوي  مثلها بالس   األرض منو

ج فر  تتثم   رزاقهله األأعلى  اق يضيق بسوء فعالهمسالم مر  اإل عن فئالعراق طواعلى 

 يفق لمريديت  و األخيارقون المت   هبهالك ر  شرار يساألمن  بعده ببوار طاغوتمن  ةالغم  

على  همتيسير حج   يلنا فو فاقت  او همتوفير غلبة منعلى  ملونهأي مااآلفاق من  الحج  

 يقرب بهما  امرئ منكمكل  فيعمل  ساقات  و نظامى عل يظهر شأنالوفاق و ختيار منهماإل

 حين ال اءته فجغتيب ءاامر سخطنا فان  و من كراهيتنا يدينهما  بن  جتليو تنامحب  من 

وفيق يلطف لكم بالت  و شدالر   لهمكي اهّللو حوبةعلى  عقابنا ندممن  ينجيهال و تنفعه توبة

  خاألأي ها  ليكا  كتابنا هذا  المالس   صاحبهاعلى  العليا وقيع باليدبرحمته نسخة الت  
 
 الولي

 فالص   ناد  و يالمخلص فو
 
 اصر الوفالن  و ي

 
ال و تنام فاحتفظ بهال ال تي  اهّلل بعينه حرسك ي

وص أو ليها  تسكن من ا لى  فيهما أد  و حداأاه من  ضماله ب سطرناه يذال   ناخط  على  تنظر

دعلى  اهّلل ىصل  و اهّللاء شنا  جماعتهم بالعمل عليه  المطلع  179"اهرينالط   لهآو محم 

ال ذين  نقمة للمفترينو دينسة ذكرا للموح  المقد   نوار ناحيةأمشارق من  فيما شرق يانالث  

 يتانأ حيمالر  الر حمن  اهّلل بسم"هذا  هوو هم الكاذبون ئكأولو حق   عون الحكم بغيريد  

على  نهتضم  ا م بجميع يحاطت معرفتأو ةدرجنفذته أال ذي  الكتابو اهّلل بقاكأكتابك 

وقفت عليه منه ما  بعضعلى  رته لوقفتلو تدب  و فيهاء خطلا رتكر  و لفاظهأاختالف 

 عز   اهّلل ىأب فضله عليناو ليناا  حسانه ا  على  شريك لهال  العالمين حمدارب   الحمد هّللو

 عل هو شاهدو زهوقاا ال   للباطلو تماماا ال   للحق  جل  و
 
 قولهأبما  عليكم يلو ذكرهأبما  ي

                                                 
179
الم، الحديث 5٣ر، المجلد بحار األنوا   ة، باب ما خرج من توقيعاته عليه الس    ٧، المجلسي، كتاب تاريخ الحج 
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ا  سئلنايو ال ريب فيه يومباجتمعنا ا ذا   ه لم يجعل لصاحبنحن فيه مختلفون ان  عم 

 مامة مفترضةا   جميعا الخلقمن أحد على  الو عليكال و ا ليه المكتوبعلى  الكتاب

ة  ن لكمسأبي  و ةذم  ال و طاعةال و  اهّلل ن  ا   اهّلل يرحمكهذا  يا اهّللاء شنا  بها  تكتفونذم 

 سماعاأجعل لهم و بقدرته بل خلقهم ىلهم سدمهأال و عبثالم يخلق الخلق  تعالى

وينهونهم  نهم بطاعتهومرأمنذرين يو رينن مبش  يبي  الن   ليهما  بعث ثم   لباباأو قلوباو بصاراأو

ليهم ا  بعث و نزل عليهم كتاباأو دينهموخالقهم أمر من  جهلوهما  فونهميعر  و عن معصيته

من  تاهمما آو عليهم لهمال ذي  م بالفضلليها  بعثهم من  بينو بينهم ينبامالئكة 

 ار عليه برداالن   جعلمن  ة فمنهمبالغال ياتاآلو هين الباهرةالبراو اهرةالظ   يلالالد  

 ىحيأمن  منهمو جعله عصاه ثعبانا مبيناو من كلمه تكليمامنهم و ات خذه خليالو سالماو

 يرالط   مه منطقمن عل   منهمو اهّلل ذنإبرص باألو كمهاأل ءبرأو تعالى اهّلل ذنإب ىالموت

اء نبيأختم به و به نعمته م  متو عالمينلل دا رحمةبعث محم  ثم   شيءكل  من  يوتأو

ثم   نبي  ما  عالماتهو ياتهآ بي ن منو ظهراما  صدقهمن  ظهرأو ةكاف   اسالن  ا لى  رسلهأو

 عل رثهواو هوصي  و هعم   ابنو خيهأا لى  بعدهمن األمر  جعلو قبضه حميدا فقيدا سعيدا
 
 ي

 م بهم نورهماتو بهم دينه ىحيأواحد  واحد ولدهمن اء وصياألا لى  ثم   طالبأبي  بن

نا بي   ناافرق رحامهمأذوي من  دنيندنين فاألاألو همعم   يبنو خواتهما  بين وجعل بينهم و

 همأبر  و نوبالذ  من  ن عصمهمأب مومأالممن  اإلمامو المحجوجمن  ةيعرف به الحج  ف

 مستودع حكمتهو ان علمهجعلهم خز  و بسالل  من  همنز  و نسالد  من  همرطه  و العيوبمن 

 عز   اهّللأمر  ىعالد  و ءاسوعلى الن اس  لكان ذلك لوالو الئلدهم بالد  ي  أه سر   موضعو
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هذا  ىعقد اد  و الجاهلمن  العالمال و الباطلمن  الحق   لما عرفو حدا كل  جل  و

عي المبطل الم  ن يتم  أاء ة حالة هي له رجي  أب يدرأفال ه عااد  بما  الكذب اهّللعلى د 

م أواب ثو ق بين خطأيفر   الو حراممن  يعرف حالالما  اهّلل فواهّلل دين يبفقه فأ دعواه

لوة يعرف حد  ال و متشابهمن  محكماال و باطلمن  ابعلم فما يعلم حق    مأوقتها و الص 

 لعل  و ةوذعالش   طلبل ذلك يزعم ربعين يوماأة الفرض اللص   تركهعلى  بورع فاهّلل شهيد

ئمة مشهورة قا جل  و عز   ثار عصيانه هّللآو كرة منصوبةنمهلتيك طرق و ليكما   ىد  تأخبره 

 كتابه يفجل  و عز   اهّلل فاليذكرها قال م بداللةأفليقمها  ةم بحج  أبها  تأية فليآم بأ

ماوات ما  تنزيل الكتاب من اهّلل العزيز الحكيمحم  ﴿بسم اهّلل الر حمن الر حيم خلقنا الس 

ى واألرض وو ا أنذروا معرضونال ذين ما بينهما ا ال  بالحق  وأجل مسم  قل  كفروا عم 

ماوات  أرأيتم ما تدعون من دون اهّلل أروني ماذا خلقوا من األرض أم لهم شرك في الس 

ن يدعوو ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم ا ن كنتم صادقين  امن أضل  مم 

حشر وا ذا   من ال يستجيب له ا لى يوم القيمة وهم عن دعائهم غافلونمن دون اهّلل

ما هذا  من  توفيقكاهّلل ىول  تفالتمس  ﴾الن اس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين

 ن حدودهايبي  فسر بغتة  صلوةأو  رها يفس  اهّلل كتابمن  ةيآن ه علئسو امتحنهو لك ذكرت

  الحق  اهّلل  حسيبه حفظاهّللو نقصاهو هريظهر لك عواو دارهمقو يجب فيها لتعلم حالهما و

 خوين بعد الحسنأ يف كوني نأجل  و عز   اهّلل ىأب قدو همستقر   يه فاقر  و هلهأ ىعل

ا لى و انحسر عنكمو الباطل اضمحل  و الحق   ظهر القول ي لنا فاهّلل ذنأا ذا و الحسينو

على  اهّلل ىصل  و نعم الوكيلو اهّلل حسبناو الواليةو نعالص   جميلو الكفاية يف رغبأ اهّلل
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د دآل و محم  ئم االق فوا بطلعةذين قد شر  ال   حكم رجال يالث فالث  المطلع  180"محم 

 ليكون ذكرا للمشتاقين حدا منهمأأذكر  أنا ين  ا  و تهم يعلم عد  اهّلل ىغرالص   هتغيب يف

 عل نالحسأبو نا ثحد  "ذكر ما ب هن  ا  و العالمينرب   الحمد هّللو بينللمتقر   شرفاو
 
 بن ي

د  براهيم بنا  بن أحمد  بن موسى د  بن جعفر بن ىموسبن  اهّللبن عبدمحم   بنمحم 

 عل
 
 عل بن الحسين بن ي

 
 عنه ي اهّللرضأبي  كتاب يقال وجدت ف طالب بيأبن  ي

د  ثناحد  و  عل بنمحم 
 
 عل ييقول سمعت جد  أبي  قال سمعتبن مهزيار  ي

 
بن مهزيار  ي

نة الس   هذه يف حج   يائم قائال يقول لالن   ىير يت فيماأذ را  مرقدي  ييقول كنت نائما ف

 عل صاحب زمانك قال ىك تلقفان  
 
 يفما زلت ف هت فرحا مسرورابتبن مهزيار فان ي

 ل عن الحاج  ئسأخرجت و يتوصل فرغت منو بحالص   انفجر عمودحت ى  يتصال

 خرجواحت ى  لكذك خرج فما زلتمن  لو  أفبادرت مع  فوجدت رفقة تريد الخروج

 يمتاع متسل  و نزلت عن راحلتيحت ى  اا وافيتهفلم ةالكوفأريد  بخروجهم خرجتو

ال و ثراأجد أفلم  ذلكك فما زلت دمحم  آل أبي  ل عنئسأخرجت و يخوانا  ثقات ا لى 

نزلت  نأتمالك أا دخلتها لم المدينة فلم  أريد  خرجمن  لو  أ يف خرجتو سمعت خبرا

ثر فال قفو األأو ل عن الخبرئسأ خرجتو يخوانا  ثقات ا لى  يمت رحلسل  و يعن راحلت

خرجت مع و ةمك  ا لى  الن اس ن نفرأا لى  ذلكك زلأفلم  وجدت اثرأال و سمعت خبرا

آل أبي  ل عنأسأخرجت و يرحلمن  استوثقتو نزلتو ةافيت مك  وحت ى  خرج من

د   مريأ يرا ففك  متاء جالر  و ياسثرا فما زلت بين األأ وجدتال و سمع خبراأفلم محم 

                                                 
180
ة حباية ٢5بحار األنوار، ج   ، المجلسي، كتاب اإلمامة، باب آخر في داللة اإلمامة وما يعرف به بين دعوى المحق والمبطل وفيه قص 

  4الوالبية وبعض الغرائب، الحديث 
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 اهّلل لئسأو هاب طوفأل وجه الكعبة ين يخولأأردت و يلالل   قد جن  و ينفس على عاتباو

 ذاإواف فالط  ا لى  ذ قمتا   ةوجه الكعب يل خال قدو ذلكك ناأفيها فبينا  يملأ يفنن يعر  أ

قه تعاعلى  قد عطف بردائهو ىخرأب حشمت  ببردة  وح مترد  الر   مليح الوجه طيب ىنا بفتأ

 لا   كته فالتفتحر  ف
 
 يبضابن الخها ب تعرفأهواز فقال األمن  جل فقلتالر   نفقال مم   ي

 يل قائماالل  و هار صائماالن  ب  فلقد كاناهّلل هجاب فقال رحمأف ي دعاهّلل هفقلت رحم

 علها ب تعرفأ لنا موالياو ن تالياآللقرو
 
 علأنا  بن مهزيار فقلت ي

 
 هالأ بن مهزيار فقال ي

د هما قالمن و نعم قال ريحين قلتالض   تعرفأبا الحسن أيا  بك سهالو  موسىو محم 

د أبي  بينو بينك يتال   ةفعلت العالمما و قلت  لا   خرجهاأقال  يفقلت معمحم 
 
 ي

د هفص  على  ليه خاتما حسناا   خرجتأف  علو محم 
 
هو يقول و طويالاء بك ىه بكآا رفلم   ي

د  باأ اهّلل رحمك   الفردوساهّلل سكنكأمام ا  با أ ئمةأ ابن ماما عادالا  فلقد كنت محم 

 ذاا  حت ى  فرالس   هبةأعلى  كنو رحلكا لى  با الحسن صرأيا  قالثم   بائكآمع األعلى 

 مناك قال ابن مهزيار فانصرفت ىتر كن  إبنا ف لثان فالحقي الث  بقو يلالل  من  لثالث   ذهب

 يراحلت قدمتو صلحتهأف يرحلا لى  م الوقت فقمتجها ذا  ىحت   طيرأ يرحلا لى 

 سهالو هالأهنالك يقول  ىبالفتأنا  فإذا عبالش   لحقتحت ى  هانتم يصرت فو حملتهاف

ى منو عرفات يجاز بحت ى  سرت بسيرهو ذن لك فسارأ لك فقدطوبى  با الحسنأيا 

لوة هبةأ يخذ فو نزلا   با الحسنأيا  يف فقال لياالط   سفل ذروةأ يصرت فو  فنزل الص 

فأوجزت  زوجأو الفجر صلوة يخذ فلي قال ثم   فرغتو تهولمن ص فرغا ذا  حت ى نزلتو

حت ى  سرت بسيرهو سارثم   كوببالر   يمرنأو ركبثم   الت راب يه فهر وجف  عو مسل  و فيها
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 ءالكالو يت بقعة نزهة كثير العشبأفلمحت فر شيئا ىفقال المح هل تر ةروالذ   عال

 عالها شيء فلمحتأ يهل ف يلفقال ء الكالو بقعة كثيرة العشب أرى يدسي  يا  فقلت

 ىرأفقلت  يت شيئاأهل ر يد نورا فقال لمن شعر يتوق   بكثيب رمل فوقه بيتأنا  فإذا

 يقال لثم   لمؤم  كل  مل أهنالك  ن  إعينا ف قر  و يابن مهزيار طب نفسا يكذا فقال لو كذا

كل   ذل  ي هناينزل فهأ يقال لثم   ةروالذ   سفلأ يسار فحت ى  سرتو فسار رانطلق بنا

من على  فقلت ةاحلالر   عن زمام خل   يابن مهزيار يقال لحت ى  نزلتو صعب فنزل

 ولا ال   يدخلهال  حرمهذا  ن  ا  حد فقال أ هنايليس هو هافخل  أ
 
 ولا ال   يخرج منهال و ي

 
 ي

ا لى  قال لي هنالكو يسبقنواء الخبمن  ىا دنسرت معه فلم  و سارو ةاحلالر   يت عنفخل  

  فخرجهنيئة ا ال   انذن لك فما كؤن يأ
 
 لك قالؤعطيت سألك فقد طوبى  هو يقولو ا لي

الم]عليه  فدخلت عليه  ىعل كئحمر مت  أدم أ نمط عليه نطععلى  هو جالسو [الس 

 عل مت فرد  فسل  دم أ مسورة
 
الم ي ال و بالخرقال  مثل فلقة قمر يت وجهاألمحته فرو الس 

 زج  أصق ممدود القامة صلت الجبين الال   بالقصيرال و امخالش   ولبالط  ال و زقبالن  

أنا  افلم   يمن خاله األخد  على  يننف سهل الخد  األ ىقنأدعج العينين أ الحاجبين

خوانك ا  فت مهزيار كيف خل   بنا صفته فقال لي ياو نعته يف يار عقلبه حبصرت 

 يصبان فقالي الش  هناة قد تواترت عليهم سيوف بنو عيش ضنك يبالعراق قلت ف

نهارا أو  هم ليالرب  أمر  خذهمأوديارهم  يقد قتلوا فو بالقوم ين  أفكون كؤي ىن  أ اهّلل قاتلهم

 قوامأب ةبين سبيل الكعبو حيل بينكما ذا   فقالاهّلل رسول بنا يا ذلك يكون ىفقلت مت

ة عمدأفيها  ثاثالاء مالس   يف ةظهرت الحمرواء رسوله منهم برو اهّللو ال خالق لهم
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 سورالش   يخرجو نورا ألجين تتألالل   عمدةأك
 
 الر  اء ربيجان يريد ورذآو رمينةأمن  ي

 
 ي

 و بينه حمر لزيق جبال طالقان فتكونل األبسود المتالجم بالجاأل الجبل
 
 بين المروزي

عوا يظهر القتل بينهما فعندها توق  و الكبيرمنها يهرم وغير الص   ة يشيب فيهاقعة صيلماني  و

بها  واسط العراق فيقيم يفيواثم   هانما يفيواى حت  بها  فال يلبثاء ورالز   ا لى خروجه

 رغالا لى  الحيرةا لى  جفالن  من  ةكون بينهم وقعتف كوفانا لى  يخرجثم   دونهاأو  ةنس
 
 ي

ثم    حصاد الباقيناهّللعلى و شديدة تذهل منها العقول فعندها يكون بوار الفئتين وقعة

ن لم تغن أأو نهارا فجعلناها حصيدا ك مرنا ليالأ هاأتابسم اهّلل الر حمن الر حيم ﴿تال 

جنوده و جل  و عز   اهّللأمر  قال نحناألمر ما  اهّلل بن رسولايا  ديفقلت سي   ﴾مسباأل

اعة وانشق  ﴿  حان الوقت قالاهّلل بن رسولا يا يدقلت سي    181"﴾القمر اقتربت الس 

ذكر أ ناأ ين  ا  و ىالكبر غيبته يفئم االق يةؤيروون رال ذين  عباد ذكر يفالر ابع المطلع 

نيابة ينكرون ال ذين  ة للمستبعدينحج  و شرفا للموقنينو اكرينحدا منهم ليكون ذكرا للذ  أ

ة مطلقا في  ين  قصة مير شمس ذلكب حصر  كما  حولهمن  بينالمقر  الخاص   ىكفوالد 

خبرني به بعض أما " بما ذكر هوو العالمينرب   الحمد هّللو ذكرا للمؤمنين ذلكب

 به ن يثقثق به يرويه عم  أمن  بعض يخبرنأعالم قال األ قاتالث  و كرامفاضل الاأل

من  رجالليها افرنج جعلوا واإل ا كان بلدة البحرين تحت واليةلم   ه قالن  أه ييطرو

من  الواليهذا  كانو هلهاأصلح بحال أو تعميرهاا لى  أدعى المسلمين ليكون

 هل البيتأل همهل البحرين لحب  منه يظهر العداوة أل نصبا شد  أزير و لهو واصبالن  
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الم، الحديث 5٢ المجلدار، بحار األنو   ة، باب ذكر من رآه عليه الس    ٣٢، المجلسي، كتاب تاريخ الحج 
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على  دخل الوزيراألي ام  بعض يا كان ففلم   حيلةكل  ضرارهم با  و هالكهما   ييحتال فو

د و اهّلل ال  ا  ه ل  ا  ال  عليها كان مكتوبافإذا  يعطاها الوالأانة فرم   بيدهو يالوال  رسولمحم 

 علو عثمانو عمرو بكرأبو  اهّلل
 
 صلأمن  ةالكتاب أىفر يمل الوالأفت اهّلل رسولاء خلف ي

 لوزيرلقال و ذلكمن  بصناعة بشر فتعج  من  ن يكونأيحتمل عنده  انة بحيث الم  الر  

 البحرين فقالأهل  ييك فأفما ر ةافضالر   بطال مذهبا  على  ةة قوي  حج  و ية بي نةآ هذه

 ن تحضرهمألك  يينبغو بون ينكرون البراهينجماعة متعص  ء هؤال ن  ا   اهّلل صلحكأ له

 بوأ نا  و ذلكب واب الجزيلالث   مذهبنا كان لكا لى  رجعواون قبلوا إف ةانم  الر   هذه متريهو

توا أيأو  هم صاغرونو ةالجزي اويؤد   نأا م  ا  ث رهم بين ثالضاللتهم فخي  على  المقاما ال  

 نساؤهم ىتسبو تقتل رجالهمأو  محيص لهم عنهاال ال تي  نةية البي  اآل بجواب عن هذه

 فاضلاألواء العلما لى  رسلأو يهأر الوالي هم فاستحسنالغنيمة أموالخذ بأتو والدهمأو

 خبرهمأو ةانم  الر   راهمأو حضرهمأو البحرينأهل  من برارادة األالس  و ءاجبالن  و اريخاأل

 الجزية خذأأو  موالخذ األأو سراألو القتلمن  توا بجواب شافأن لم تا  فيهم  رأى ماب

 رت وجوههمتغي  و جوابعلى  لم يقدرواو مرهاأ يا فروفتحي   ارلكف  غار كاالص   وجهعلى 

تيك بجواب ألعلنا نأي ام  ثةثال ميراألأي ها  مهلناأل كبراؤهم هم فقاصارتعدت فرائو

رين عنده خائفين مرعوبين متحي  من  مهلهم فخرجواأف شئتما  فاحكم فيناا ال  و ضيهترت

اء صلحمن  يختاروا نألى ع يهمأفق رفات   ذلك يف أيالر   جالواأو مجلس يف معواتفاج

 يلةالل   حدهم اخرجفقالوا أل ةثالعشرة ثالمن  اختارواثم   ادهم عشرة ففعلوازه  و البحرين

هو ما  ن لكه يبي   علينا لعل  اهّلل ةحج  ومام زماننا إاستغث بو  فيهااهّلل اعبدواء حرالص   ىلا  



  ٣٨٣ – ١٨١، صفحه 5٣بر اساس مجموعه صد جلدى، شماره  -من آثار حضرت نقطه اولى  - ثرتفسير سوره كو

١١٧ 

 اهّلل باكيا يدعوا ا داعيادا خاشعبات ليلته متعب  و فخرجاء همالد   اهيةالد   هذه من المخرج

 يانالث   ةانيالث   يلةي الل  خبرهم فبعثوا فأو تاهمأو لم ير شيئاو صبحأحت ى  مامويستغيث باإل

ا كان تقي  و الثالث   حضرواأجزعهم فو فازداد قلقهمر ببختهم ألم يو فرجع كصاحبه منهم

د  فاضال اسمه اء حرالص  ا لى  سأالر   حافيا حاسر ةالثالث   يلةالل   فخرج ىبن عيسمحم 

 منينؤالم ءخالص هؤال يف تعالى اهّللا لى  لتوس  و ىبكو افدع ةليلة مظلم كانتو

هو برجل ا ذا  يلالل   خرآا كان فلم   الز مان بصاحب ثاستغاو عنهم ل يةالب هذه كشفو

 هذها لى  لماذا خرجتو ةالحالهذه على  راكأمالي  ىبن عيس دمحم  يا  يقولو يخاطبه

ا ال   ذكرهأال  سيمجخطب و عظيم مرخرجت أل ين  إف يجل دعنالر  يا أي ها  ة فقال لهي  البر  

 همكمفقال له نعم خرجت لما و يكشفه عن  على  يقدرمن  ا لى ال  ا  شكوه أال و يمامإل

 ا ليه توجهت ذلك ا سمعتفلم   مير به قالوعدكم األأما و كتب عليهاما و ةانم  الر  أمر  من

 اعن   كشفهعلى  القادرو مالذناو مامناا  أنت و صابناأما  قد تعلم موالييا  قلت له نعمو

د يا  فقال  فلما حملت تلك انرم   داره شجرة يف - اهّلله لعن -الوزير  ن  ا   ىبن عيسمحم 

كل  داخل  يكتب فو جعلها نصفينو انةم  الر   هيئة ىين علالط  من  جرة صنع شيئاالش  

 ر فيهاث  أصغيرة ف يهو عليها اهمد  شو ةانم  الر  على  ضعهاو ثم   بعض تلك الكتابه نصف

ا ال   هيبدال أ يلكن  و فقل له جئتك بالجواب يالوالا لى  مضيتم غدا ذاإصارت هكذا فو

ال  فيها غرفة فقل للوالي ىعن يمينك تر داره فانظرا لى  مضيتمفإذا  دار الوزير يف

ال  ا   لم ترضو ذلك يف بالغأنت و ذلك الوزير عن ىبأسيو تلك الغرفة يف ال  ا  بك جيأ

يت أرة دخلت الغرففإذا  م عليكتتركه وحده يتقد  ال و صعد فاصعد معهفإذا  بصعودها
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 عملها لهذه الحيلةال تي  ينةالط   فيه تلك ىخذه فترو ا ليه بيض فانهضأة فيها كيس كو  

د  يا يضاأو ة الحالجل ينة فيها لينكشف له ام  الر   ضعو يمام الوالأ ضعهاثم   بن محم 

 خانالد  و مادالر  ا ال   انة ليس فيهام  الر   هذه ن  أ هيو ىخرألنا معجزة  ن  ا   يقل للوال ىعيس

 وجههعلى  خانالد  و مادالر   كسرها طارفإذا  مر الوزير بكسرهاأف ذلك صحة ردتأ نا  و

د  ا سمعلحيته فلم  و  يل بين يدقب  و فرح فرحا شديدااإلمام  من ذلك ىبن عيسمحم 

د  فعلو يالوالا لى  مضوا صبحواأا رور فلم  لس  او هله بالبشارةأا لى  انصرفو ماماإل محم 

الم]عليه اإلمام  مرهأما  كل   ىبن عيس ا لى  خبره فالتفت الواليأما  كل  ظهر و [الس 

د  من و فقال  علينااهّلل ةحج  و مام زمانناا  خبرك بهذا فقال أمن  له قالو ىبن عيسمحم 

الم]عليه األمر  صاحبا لى  ىانته نأا لى  بعد واحد اواحد ةئم  خبره باألأمامكم فا    [الس 

ة الخليف ن  أو رسولهو عبده دامحم   ن  أو اهّللا ال   هل  ا  ال  ن  أأشهد  ناأيدك ف د  م يفقال الوال

 عل المؤمنينأمير  - بال فصل -بعده 
 
الم]عليه  ي حسن و خرهمآا لى  ةئم  باأل قر  أثم   [الس 

 هذهو كرمهم قالأو ليهما   حسنأو البحرينأهل ا لى  اعتذرو بقتل الوزيرأمر و يمانها  

د  قبرو هل البحرينأ مشهورة عند ةالقص  عندهم معروف يزوره ىبن عيسمحم 

المطالع لذكر  تلك يف اعشر حديثأربعة  لقب ذكرت مابعدأذكر  أنا ين  ا  و 182"الن اس

تفصيل أردت  نا  و اكرين جميعاذكرا للذ   ليكون بعدهاثم   قبلهاو هتعالمات رجع

 عل هاأنشأال تي  جماعخطبة اإل ا لى العالمات فانظر
 
الم[ ي  يفقد وجدت ف ]عليه الس 

ئوناتال تلك الم[ضا الر   خزينة يف ش  حيث  يه المجلساوفيما ر و لاألالمطلع  ]عليه الس 
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مام أحوادث تكون و يئم المهداالق ثار بذكر عالمات لزمان قيامت اآلئاقد ج"قال 

 فيانالس   فمنها خروج دالالتو آياتو قيامه
 
 قتل الحسنو ي

 
 يف اسالعب   ياختالف بنو ي

 الد   الملك
 
مس  كسوفو نياوي  خرهآ يخسوف القمر فو شهر رمضان صف مني الن  فالش 

 كودرو خسف بالمشرقو خسف بالمغربواء خسف بالبيدو خالف العاداتعلى 

مس   ةكي  ز قتل نفسو المغربمن  طلوعهاو وقات العصرأوسط أا لى  والالز   عندمن الش 

 ذبح رجل هاشمو الحينالص  من  سبعين يفة فبظهر الكو
 
هدم و المقامو كنالر   بين ي

ظهور و يخروج اليمانو ساناقبل خرمن  دسو قبال راياتا  و ط مسجد الكوفهئحا

 المغرب
 
طلوع نجم و ةملالر   ومالر   نزولو ةرك الجزيرنزول الت  و اتماالش   كهتمل  و بمصر ي

 يحمرة يظهر فو طرفاه يقتيلو يكاد ىحت   ينعطفثم   القمر ءييضكما  ءبالمشرق يضي

م  أي ام سبعةوأي ام  ةثثال الجو   يف ىتبقو نار تظهر بالمشرق طويالو فاقهاآ يينشر فواء الس 

 ميرهمأمصر أهل  قتلو عن سلطان العجم خروجهاو البالد اكهتمل  و تهاعن  أخلع العرب و

 صرما لى  ربالعو دخول رايات قيسو اختالف ثالث رايات فيهو امالش   خرابو

 قبالا  و الحيرةاء تربط بفنحت ى  قبل المغربمن  خيل رودوو خراسانا لى  ةرايات كندو

خروج و ةة الكوفزق  أاء الم يدخلحت ى  الفرات يثق فبو المشرق نحوهامن  رايات سود

مامة اإل عيهم يد  طالب كل  آل أبي من  عشر اخروج اثنو ةبو  ن  ال يعهم يد  ابا كل  ين كذ  ست  

عقد و قيننخاوء بين جلوال اسالعب   يشيعة بنمن  حراق رجل عظيم القدرا  و لنفسه

ا  الجسر الم الكرخ بمدينة ييلمم  حت ى  زلزلةو هارالن   لو  أ يفها باء سودارتفاع ريح و الس 

 موالاألمن  نقصو فيه موت ذريعو بغدادو العراقأهل  خوف يشملو كثير منها ينخسف
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 تالغال  و عرالز  على  يتأيحت ى  وانهأغير  يفو وانهأ يجراد يظهر فو مراتالث  و نفساألو

 كثيرة فيما بينهماء دم سفكو العجممن  اختالف صنفينو الن اس ع لما يزرعهير ةقل  و

حت ى  البدعأهل  من مسخ لقومو قتلهم مواليهمو خروج العبيد عن طاعات ساداتهمو

أهل  يسمعه ىحت   ءامالس  من  اءندو اداتالس   بالدعلى  غلبة العبيدو خنازيرو يصيروا قردة

مس عين ياس فللن   صدر يظهرانو وجهو لغة بلغتهمأهل  كل   األرض موات أو الش 

نيا  يرجعواحت ى  القبور يينشرون ف  ربعأب ذلك يختمثم   ويتزاورونفيها فيتعارفون ا لى الد 

 كل   ذلك يزول بعدو تعرف بركاتهاو موتها بعد األرض به ىصل فتحيعشرين مطرة يت  و

هون نحوه فيتوج   ةبمك   ظهوره ذلك فيعرفون عند شيعة المهديمن  الحق   معتقدي عاهة

 اهّللو منها مشروطةو حداث محتومةاأل هذه جملة منو األخبار ذلكب تءاجكما  لنصرته

 ثر المنقولنها األتضم  و صولاأل يثبت فما  حسبعلى  ذكرناها ا ن ماو بما يكون علمأ

 ع" ىرو فيما ث انيالالمطلع  183"نستعينباهّلل و
 
 عن موسى  بناهّللعن عبيدأحمد  بن لي

د   اهّللعبد يبقلت أل اج قالر  س  العن يعقوب بن أحمد  بنأحمد  عن موسى بنمحم 

لم يكن من  طمع فيهمو سلطانهم ىهوو اسالعب   اختلف ولدا ذا  فرج شيعتكم قال ىمت

 فيانس  ال ظهرو تهيصيصة صيص يذكل  رفع و تهاعن  أخلعت العرب و يطمع
 
 اليمانو ي

 
 ي

 ك الحسنتحر  و
 
  قلتاهّلل بتراث رسول ةمك  ا لى  المدينةمن  مراأل خرج صاحب هذا ي

 184"سرجهو متهألو فرسهو يبهضقو بردهو عمامتهو درعهو سيفه فقال اهّلل رسول تراثما و

                                                 
183
ة، باب5٢ المجلدبحار األنوار،    عالمات ظهور صلوات اهّلل عليه من السفياني والدجال وغير ذلك  ، المجلسي، كتاب تاريخ الحج 

  ٨٢وفيه ذكر بعض أشراط الساعة، الحديث 

184
ة، باب عالمات ظهور صلوات اهّلل عليه من السفياني والدجال وغير ذلك 5٢ المجلدبحار األنوار،    ، المجلسي، كتاب تاريخ الحج 

  ١١٢وفيه ذكر بعض أشراط الساعة، الحديث 
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 عل بن زياد عن عن حميد ةابن عقد"روى  الث فيماالث  المطلع 
 
أبي  باح عنالص   بن ي

 عل
 
د  عن جعفر بن دسن بن محم  الح ي وب ي  أأبي  الحميد عنبراهيم بن عبدا  عن محم 

د  عن ازخز  ال  فيانالس   جعفر الباقر قالأبي  بن مسلم عنمحم 
 
 زرق لم يعبدأشقر أ حمرأ ي

"رن االو يراثرب  يا  رن االو يراثرب  يا  ويقول المدينة قط  ال و ةمك   لم يرو  قط  اهّلل
185 

 األ دعن بكر بن محم   ىبن عيسسناده عن عثمان إر بفيما ذك ابعالر   المطلع
 
عن  زدي

ما  اسكنو جالسهأ من لساجكن و بيتك مزلا   سديريا عبداهّلل  أبو يقال ل"سدير قال 

 فيانالس   ن  أبلغ فإذا  هارالن  ويل الل   سكن
 
رجلك قلت على  لوو ليناا  ل رحقد خرج فا ي

 قالو امالش  ا لى  صابعهأث بيده بثلأشار و قال نعم شيء ذلك جعلت فداك هل قبل

 فيانالس   ذ خرجا  بيناهم ف ةراية قيسي  و ةموي  أ ةرايو ةث رايات راية حسني  ثل
 
فيحصدهم  ي

 الحلباألعلى عن عبد" يور الخامس فيماالمطلع  186"مثله قط   يتأرما  رعالز   حصد
 
 ي

 هبيد أمأوثم   عابش  لا بعض هذه يغيبة فاألمر هذا  جعفر يكون لصاحبأبو  قال قال

يكون بين ال ذي  المولي ىخروجه بليلتين انته كان قبلا ذا  حت ى ىناحية ذي طوا لى 

لو  اهّللو م صاحبكم فيقولونتيرألو قد أنتم  صحابه فيقول كمأ بعض ىيلقحت ى  يديه

 سنانكمأذوي ا لى  شيرواألهم  لة فيقولئالقامن  يأتيهمثم   ويناها معهبنا الجبال آل يوأي

 يلةالل  ا لى  يعدهمو تون صاحبهمأيحت ى  ليهم فيطلق بهما  له  يرونخباركم عشرة فيشأو

 اهّلل ينشدثم   الحجرا لى  ظهره سندأقد و ا ليه نظرأ ي لكأن  اهّللو جعفرأبو  قالثم   هايلي يتال  

                                                 
185
ة، باب عالمات ظهور صلوات اهّلل عليه من السفياني والدجال وغير ذلك 5٢ المجلدحار األنوار، ب   ، المجلسي، كتاب تاريخ الحج 

  ١4٦وفيه ذكر بعض أشراط الساعة، الحديث 

186
ة، باب عالمات ظهور صلوات اهّلل عليه من السفياني والد5٢ المجلدبحار األنوار،    جال وغير ذلك ، المجلسي، كتاب تاريخ الحج 

  ١٦١وفيه ذكر بعض أشراط الساعة، الحديث 
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 منالن اس  يا أي ها باهّللالن اس  ىولأنا أ في اهّللف ينمن يحاج   اسالن  يا أي ها  يقولثم   هحق  

 ىولأنا أنوح ف يف ينيحاج  من الن اس  يا أي ها دمآبالن اس  ىولأأنا  آدم يني فيحاج  

 يا أي ها براهيمإبالن اس  ىولأنا أبراهيم فا   يني فيحاج  من الن اس  يا أي ها بنوحالن اس 

 يف ينيحاج   منالن اس  يا أي ها ىبموسالن اس  ىولأنا أف ىموس يف ينيحاج  من الن اس 

د  يف ينمن يحاج   اسالن  يا أي ها  ىعيسبالن اس  ىولأنا أف ىعيس الن اس  ىولأنا أفمحم 

 يينتهثم   اهّلل بكتابالن اس  ىولأنا أ فاهّلل كتاب يف ينيحاج   منالن اس  يا أي ها دبمحم  

  المضطر  اهّللو جعفر هوأبو  قالثم   ه حق  اهّلل ينشدثم   عنده ركعتين يالمقام فيصل  ا لى 

يجعلكم و وءالس   يكشفو دعاها ذا  من يجيب المضطر  أ اهّلل قول هوو اهّلل كتاب يف

 يبايعه اهّلل ل خلقو  أبيض فيكون أر ئطا صورة يف بالميزاعلى  جبرئيلو األرضاء خلف

الم]عليه  جعفرأبو  ة عشر رجال قالضعالبو ثمائةالالث   ويبايعه جبرئيل  ىفمن ابتل [الس 

 اهّللو قال هوثم   سير فقد عن فراشهيبتل بالم لممن و اعةالس   تلك يافاه فو المسير يف

 عل قول
 
ينما أاستبقوا الخيرات ف﴿ اهّلل هو قولو طالب المفقودون عن فرشهمأبي  بن ي

 البضعة عشر رجال قال همو ثمائةالالث   ئماالق صحابأ ﴾ت بكم اهّلل جميعاأتكونوا ي

 ﴾ة معدودةم  أا لى العذاب  رنا عنهمخ  أولئن ﴿ كتابه ي فاهّلل قالال تي  المعدودة اهّللو

ا لى  الن اس فيدعو ةكقزع الخريف فيصح بمك   قزعا ساعة واحدة يمعون فتقال يج

ن قتل عامله أفيبلغه  يسيرثم   ةمك  على  يستعملو ه فيجيبه نفر يسيرة نبي  سن  و اهّلل كتاب

 اسالن   ينطلق يدعوثم   يبي الس  شيئا يعن ذلك على يزيد ال ةليهم فيقتل المقاتلا  فيرجع 

 الوالية لعلو هة نبي  سن  و اهّلل كتاب ىلا  
 
 حداأ ييسم  ال و هعدو  من  ةئالبراو طالب بيأبن  ي
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 فيانالس   جيشا ليه  فيخرج ءاالبيدا لى  ينتهى يحت  
 
من  خذهمأفي األرض اهّلل مرأفي ي

خذوا من مكان قريب وقالوا أفال فوت و ذ فزعواا   ىولو تر﴿ اهّلل هو قولو قدامهمأتحت 

دآل  بقائم ييعن ﴾من ا بهءا دآل  بقائم يقد كفروا به يعنو محم  ورة خرآ ىلا   محم  فال  الس 

 مشيانيهما يفقأ يمراد وجوههما فمن  ةرتيوو وتر رجالن يقال لهماا ال   منهم ىيبق

 ذلك فيغيب عنهم عند ةالمدين يدخلثم   صحابهماأفعل ببما الن اس  يخبران يالقهقر

مس  عليه طلعتما  كل  و ملكتما  كل  بو جزر جزر موقفا واحدا عندها يأقريش  أو الش 

فواهّلل  ةاغيالط   هذها لى  قال قريش اخرجوا بنا ذلكهو فعل فإذا  يحدث حدثاثم   غربت

 اهّلل منحهيما فعل ف الو كان فاطمي  و فعلما  الو كان علوي  و فعلما  ادي  كان محم   ن لوأ

قد قتلوا ن هم أ قرة فيبلغهالش   ينزلى حت   ينطلقثم   ةي  ر  ي الذ  يسبو ةكتافهم فيقتل المقاتلأ

ا لى  الن اس ينطلق يدعوثم   بشيءا ليها  ةليس قتل الحر   ةمقتل ليهم فيقتلها  فيرجع  عامله

 الوالية لعلوه ة نبي  سن  و اهّلل كتاب
 
ا لى  بلغ ذاا   ىحت   هعدو  من  ةئالبراو طالبأبي  بن ي

خال ما  شجعهم بقلبهأو اس ببدنهن  ال شد  أمن  هوو أبيه صلبمن  رجلا ليه  قام ةعلبي  الث  

 عهدبفأعم الن   جفالا  الن اس  ك لتجفلن  ا   اهّللتصنع فوما هذا  يا فيقول مراألهذا  صاحب

 اهّللو البيعة يل  و يذال   يم بماذا فيقول المولأ [عليه وآله]صل ى اهّلل  اهّلل رسولمن 

 يمع ن  ا   اهّللو يا  ن فاليا  اسكتئم االق يقولف فيه عيناكال ذي  ضربن  ألأو  ن  تسكتل

 رسولمن  العهد نهفيقر بها لحة فيأتيهفيالز نأو  يبةعلفالن ا ي هات لاهّلل من رسول عهدا

سه أرله فيعطيه قب  أسك أر يعطنأ فداك ي اهّللفيقول جعلن [عليه وآله]صل ى اهّلل  اهّلل

 جعفرأبو  قالد لهم بيعة د لنا بيعة فيجد  اهّلل فداك جد   ييقول جعلنثم   ل بين عينيهفيقب  
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قلوبهم زبر  ن  أك عشر رجال ةبضعو ةثمائثال ةنجف الكوفمن  ليهم مصعدينا  نظر أ ين  ألك

 هد  مأ خلفه شهراو شهرامامه أعب الر   ميكائل عن يساره يسيرو الحديد جبرئيل عن يمينه

دوا صحابه تعب  أل جف قالالن   صعدا ذا  حت ى مينمسو   ةالمالئكمن  الفآبخمسة  اهّلل

صبح قال خذوا بنا أا ذا  حت ى اهّللا لى  عونيتضر   ساجدو فيبيتون بين راكع هذه ليلتكم

حت ى  اهّللو يا  قال  خندق مخندق قلت خندق مخندق ةالكوفعلى و ةخيلالن   طريق

من  ةكان بالكوفمن  ا ليه فيه ركعتين فيخرج يفيصل   ةخيلبراهيم بالن  ا  مسجد ا لى  يينته

 فيانالس   جيشمن  غيرهمو هاجئمر
 
وا عليهم يقول كر  ثم   لهم صحابه استطردوافيقول أل ي

ا ال   مؤمن ىفال يبق ةيدخل الكوفثم   منهم مخبر  الخندقاهّللو يجوزال  جعفرأبو  قال

 عل المؤمنينأمير  هو قولو ا ليها نهوأ كان فيها
 
الم]عليه  ي  صحابهيقول ألثم   [الس 

 فيانالس   ه فيعطيهنبي   ةسن  و اهّلل كتابا لى  فيدعوا ةاغيالط   هذها لى  سيروا
 
سلما  ةالبيعمن  ي

ما  بدا فيقولأ هذاعلى  بايعكنما  اهّللو صنعتما هذا  ما خوالهأ همو فيقول له كلب

الم]عليه ئم االق له يقولثم   صنع فيقولون استقبله فسيقبلهأ أنا  ينن  إخذ حذرك ف [الس 

 فيانالس   خذأيو فهماتكأ اهّلل ح فيقاتلهم فيمنحهبمقاتلك فيص ناأو ليكا  يت د  أ
 
سيرا أ ي

 ذاإف ةيم  أ ية بنوم ليستحضروا بقي  الر  ا لى  جريدة خيل يرسلثم   فينطلق به بذبحه بيده

نفعل فيقول ال  اهّللو يقولونو بونأفي تنا عندكممل  أهل  ليناا  وا خرجأوم قالوا الر  ا لى  انتهوا

عليه فيقول  ذلك يعرضونصاحبهم فا لى  يرجعونثم   مرنا لقاتلناكمأ لو اهّللو الجريدة

ا  اهّلل هو قولو توا بسلطان عظيمأقد ء هؤال ن  أل صحابهمأليهم ا  خرجوا أانطلقوا ف ﴿فلم 

وا بأسنا ا ذا هم منها يركضون ما أترفتم فيه ومساكنكم  تركضوا وارجعوا ا لىال  أحس 
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 ظالمين فماا ا كن  ن  ا  قالوا يا ويلنا ﴿ كنتم تكنزون قال يعني الكنوز ال تي ﴾لعل كم تسألون

ا لى  يرجعثم   منهم مخبرى يبقال  ﴾هم حت ى جعلناهم حصيدا خامدينازالت تلك دعو

ى علو كتافهمأها فيمسح بين كل  اآلفاق ا لى  عشر رجال البضعةو ةئماثالالث   فيبعث ةالكوف

 اهّللا ال   هل  ا  ال  ن  أ ةشهاد نودي فيهاا ال  أرض  ىيبقال واء قض يون فيفال يتعا صدورهم

موات أ﴿ هو قولهو اهّلل رسول دامحم   ن  أو شريك لهال  وحده واألرض سلم من في الس 

هو و اهّلل رسول قبلهاكما  ةالجزياألمر هذا  يقبل صاحبال و ﴾رجعونيوا ليه  طوعا وكرها

 اهّللو جعفر يقاتلونأبو  قال ﴾ه هّللين كل  الد   قاتلوهم حت ى ال تكون فتنة ويكون﴿ اهّلل قول

تريد  المشرقمن  ةعيفالض   يخرج العجوزحت ى و يشرك به شيئا الو اهّلل ديوح  حت ى 

م من ينزلو بذرها األرضمن  اهّلل يخرجو أحد ينهاهاال و المغرب  يخرجو قطرهااء الس 

 المهدا لى  رقابهم ىعل همجخراالن اس 
 
من  يدركهم لوال ماو شيعتناعلى  اهّلل عيوس  و ي

ذ ا  نن الس   م ببعضتكل  و حكامببعض األ حكم قداألمر هذا  عادة لبغوا فبينا صاحبالس  

فيلحقونهم  صحابه انطلقوامسجد يريدون الخروج عليه فيقول ألمن ال خرجت خارجة

آل  ئماقعلى  خر خارجةآ يهو فيذبحون مر بهمأفي ىسرأتونه بهم أارين فيم  الت   يف

د جف ن  ال ظهرعلى  ئمابالق ينكأن   عبداهّلل أبو قال"فيما  ادسالس  المطلع 187"محم 

 عليه يستديرفبها  تفضينثم   فيتقل ص عليه [آله]صل ى اهّلل عليه و اهّلل درع رسولالبس 

 ىيبقال  تقض بهنبلق بين عينيه شمراخ يأ يركب فرساثم   ستبرقارع بثوب ي الد  يغشثم  

ا ذا  اهّلل ينشر راية رسولثم   ية لهآتكون حت ى  مراخالش   ذلك نور تاهمأا ال   بلدأهل 

                                                 
187
ة، باب ، المجلسي، كتاب 5٢بحار األنوار، المجلد   سيره وأخالقه وعدد أصحابه وخصائص زمانه وأحوال أصحابه تاريخ الحج 

  9١، الحديث صلوات اهّلل عليه وعلى آبائه
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ي ادومن  به قد عبر ينن  أكالمؤمنين  ميرأ قالو المغربو بين المشرقما  هالاء ضأنشرها 

الم ال  دعائه ييقول فو ل له شمراخ يزهر ويدعوج  فرس مح ىعلة هلالس   مسيلا لى  الس 

كل  معز لل هم  ا ارق  و دا تعب  اهّللا ال   هل  ا  ال  صدقاو يماناا   اهّللا ال   هل  ا  ال  اا حق   حق  اهّلل الا   هل  ا  

 عل تضيقو المذاهب يحين تعيين ينت كنفأ ار عنيدجب  كل   مذل  و ؤمن وحيدم
 
 ي

من  اي لكنتي  ا  نصرك  لوالو يا عن خلقكنت غني  و يخلقتنلل هم  أ بما رحبت األرض

نفسه ص  خمن يا و معادنهامن  مخرج البركاتو مواضعها حمة منالر   رمنشيا  المغلوبين

 عناقهمأعلى  ةالمذل   نير ضعت له الملوكومن يا و ونزه يتعز  ولياؤه بعز  أف ةفعالر   خوبشم

 لك مذعنونكل  فطرت به خلقك ف يذال   لك باسمكأسأ سطوته خائفونمن  فهم

دعلى  يتصل   نألك أسأ دآل و محم   الفرج يف ل ليتعج  و مريأن تنجز لي أو محم 

شيء  كل   على كن  ا   ةيلالل   ةيلالل   اعةالس   اعةي الس  حوائج يتقضو يتعافينو تكفينيو

ابع فيما ذكره المجلس المطلع 188"قدير حسن بن  يخالش  روى  لض  بعد خبر المف يالس 

د  شيدالر   خاأل يثنهكذا حد   الخبرهذا " ريالبصا نتخبمكتاب  يسليمان ف بن محم 

 بادآ طاربراهيم بن محسن الا  
 
براهيم بن محسن ا  الح الص   جلالر  أبيه  ه وجد بخط  ن  أ ي

ه يرانأو هذكر يتالحديث اآل هذا ساق و بن حمران صورة الحسينو كتبته منهو خط 

يديهم الحراب أهب بالش   ينذراالبعلى  ليهما   نظرأي وله لكأن  قا لى  مر  كما  الحديث

له  تميم يقالبني من  ميرهم رجلأاب ءالذ   نودتعايكما  الحرب ىلا   ون شوقاد  يتعا

الم]عليه  شعيب بن صالح فيقبل الحسين الن اس  يروع دائرة القمرفيهم وجهه ك [الس 

                                                 
188
ة، المجلسي، كتاب 5٢بحار األنوار، المجلد    سيره وأخالقه وعدد أصحابه وخصائص زمانه وأحوال أصحابه ، باب تاريخ الحج 

  ٢١4، الحديث صلوات اهّلل عليه وعلى آبائه
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يسير ثم  العظيم و ضيعالوو الكبيرو غيرالص   خذ سيفهأفي ةلمالظ   ثرأعلى  ىجماال فيبق

 يجعلها له معقال ثم   األرضأهل  أكثرها ب قد جمعو ةالكوف ها يردايات كل  الر   بتلك

 أبو صل بهيت  
 
الم]عليه  صحابه خبر المهدي  هذا  مناهّلل فيقولون له يابن رسول [الس 

 هو يعلمو يريدما و هومن  تنظروا ىحت   ليها  ساحتنا فيقول الحسين اخرجوا بنا نزل بال ذي 

]عليه  فيخرج الحسين اهّللا ال   األمر ذلكب ه لم يردن  ا  و ليعرفه هن  ا  و ه المهدين  أ اهّللو

الم دين المسوح مقل   عليهمو عناقهم المصاحفأ يالف رجل فآأربعة  بين يديهو [الس 

الم]عليه  ل الحسينبفيق بسيوفهم   ينزلحت ى  [الس 
 
هذا  فيقولوا سائلوا عن بقرب المهدي

]عليه  يعسكر المهدا لى  صحاب الحسينأيريد فيخرج بعض  ماذاو هومن و جلالر  

الم ماذا يريد و هذا صاحبكممن و اهّلل اكمحي  أنتم  من ليالعسكر الحاأي ها  فيقول [الس 

 نساإلو الجن  من  نصارهأنحن و دمحم   آل مهديهذا  صحاب المهديأفيقول 

الم]عليه  الحسين يقولثم   المالئكهو  يالمهدا ليه  فيخرجهذا  بينو يوا بينخل   [الس 

الم]عليه  الم]عليه  بين العسكرين فيقول الحسينفيقفان  [الس   ا ن  [الس 
 
آل  كنت مهدي

 ابنجالس   امتهعمو الفاضل درعهو بردتهو خاتمهو اهّلل رسول يين هراوة جد  أف دمحم  

 المصحفوتاجه و نجيبه البراقو حماره يعفورو لدلد  ال بغلتهو ءاضبغناقته الو فرسهو

ما  فيه جميعال ذي  فطالس   فيحضر له تبديلال و تغيير المؤمنين بغيرأمير  جمعهال ذي 

 دمآ عصاحت ى  نيبي  الن   تركات جميعو فطي الس  ه فه كان كل  ن  ا   اهّللعبدأبو  قالو طلبه

 ىعصو ميزانهو كيل شعيبمو يوسف صاعو براهيما  مجموع و صالحو هود ةكترو حنوو

 درع داودو ةهرون تحمله المالئكآل و موسى آل تركما  ةفيه بقي   يذال   تابوتهو موسى
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 فطالس   ذلك يالمرسلين فو نيبي  الن   ميراثو يسىرحل عو تاجهو خاتم سليمانو خاتمهو

هذا  ي فاهّلل هراوة رسول ستعز نأ لكئسأ اهّلل يقول الحسين يابن رسول ذلك عندو

صحابه فضل أيرى  نأا ال   ذلكب يريدال و نبتها فيهي نأ اهّلل لأتسو لدالص   الحجر

 تورقو تفرعو فتنبت فتعلو هاسالهراوة فيغر خذ المهديأيو يبايعوهو يطيعوه ىحت   المهدي

 ى مد  يديك حتاهّلل كبر يابن رسولأ اهّلل فيقول الحسين عسكر الحسين تظل  حت ى 

 صحاب المصاحفأمن  الفآ ةربعاألا ال   ر عسكرهيساو عك فيبايعه الحسينبايأ

ساق ثم   قولأر عظيم سحا ال   هذا ما هم يقولونن  إفة يدي  عر المعروفون بالز  الش   المسوحو

لم يذكر بعده و ر  م ام  منصفتموه نحوا أو كمأنفسمن  نصفتمأن ا  قوله  ىلا   الحديث

ل عن ين محبوب عن ابن فضزياد عن اب سهل بن"روى  امن فيماالث  ع المطل 189"شيئا

 ن  ا  تل ن يقأحابه قبل صقال الحسين ألجعفر قال أبي  عن ب عن جابرال  سعد الج

 ونبي  الن  بها  ىقد التقأرض  يهو العراقا لى  اقنست كن  ا   يبنيا  ي قال لاهّلل رسول

من  يستشهد معك جماعةو هاب هدك تستشن  ا  و ارعمو ىتدعأرض  يهو ونالن بي  اء وصيأو

 ىعل قلنا يا نار كوني بردا وسالما﴿ تالو الحديد لم مس  أال يجدون  صحابكأ

على  ا نردن  إ لئن قتلونا فاهّللبشروا فوأف عليهمو سالما عليكو يكون الحرب بردا ﴾براهيما  

 ه يوافقخرجت خرجأفعنه  األرض ينشق  من  لو  أكون أ فاهّللاء ش ما مكثأثم   نا قالنبي  

 عل لينزلن  ثم   اهّلل ة رسولوحيو ئمنااقيام قو المؤمنينأمير  خرجة ذلك
 
م من وفد ي اء الس 

 ا   لينزلن  و قط   األرضا لى   لم ينزلوااهّلل عند من
 
من  جنودو سرافيلا  و ميكائيلو جبرئيل لي

                                                 
189
ة، ، المجلسي، كتاب 5٣ المجلدبحار األنوار،    المباب ما يكون عند ظهوره عليه تاريخ الحج  ل بن عمر الس    برواية المفض 
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 علو دمحم   لينزلن  و ةالمالئك
 
 حموالت من ي عليه فاهّلل من  من  جميعو يخأو أناو ي

د  حزنليثم   نور لم يركبها مخلوقمن  قيل يلق ب  الر   موالتح عليه ]صل ى اهّلل محم 

 ا ن  ثم   اهّللاء ش ما ذلك بعدمن  نمكثا ن ا ثم   ئمنا مع سيفهاقا لى  هن  فعدليو ءهالو [وآله

أمير  ن  ا  ثم   لبن عينا منواء م من عيناو بذهمن  عينا ةمسجد الكوف  يخرج مناهّلل

 ا ل المؤمنين يدفع
 
 ا ال   هّلل عدو   يتآالمغرب فال و المشرقا لى  ييبعثنو اهّلل سيف رسول ي

يوشع و دانيال ن  ا  وا فتحهأالهند فا لى  قعأحت ى  حرقتهأا ال   صنمادع أال و دمه أهرقتو

الم]عليه  المؤمنينأمير ا لى  يخرجان   معهمااهّلل يبعثو رسولهو اهّلل صدق يقوالن [الس 

ثم   لهم اهّلل وم فيفتحالر  ا لى  لون مقاتليهم ويبعث بعثارجال فيقت سبعين ةالبصرا لى 

عرض أو يبالط  ا ال   األرض وجه ىعل يكونال  حت ى  لحمهااهّلل مة حر  داب  كل   قتلن  أل

سلم مننت أ يف فمنالس  و اإلسالم هم بينرن  خي  ألو ر الملليساو ىصارالن  و عن اليهود

 ملكا يمسح اهّلل نزلأا ال   شيعتنامن  رجل ىيبق الو  دمهاهّلل هرقأاإلسالم  كرهمن و عليه

ال و ىعمأ األرضوجه على  ىيبقال و ةالجن   يمنزلته فو زواجهأفه يعر  و رابعن وجهه الت  

م من البركة لينزلن  و هل البيتأ ه بناؤ عنه بالاهّلل كشفا ال   ىمبتلال و مقعد ا لى اء الس 

ي فاء تالش   ثمرة كلن  ألتو مرةالث  من  اه فياهّلل يريدبما  جرة لتقصفالش   ن  أ ىحت   األرض

لو أن  أهل القرى آمنوا وات قوا و﴿ ]تعالى[ هقول ذلكواء تي الش  يف فالص   ثمرةو يفالص  

ماء و لفتحنا بوا فأخذناهماألرض وعليهم بركات من الس   ﴾بما كانوا يكسبون لكن كذ 

 ن  أحت ى  كان فيهاا م األرض يعليهم شيء ف ىيخفال   ليهب لشيعتنا كرامةاهّلل ن  ا  ثم  
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اسع الت   المطلع 190"يعملونما  بيته فيخبرهم بعلمأهل  على ن يعلمأيريد  جل منهمالر  

 ابنعبداهّلل و أحمد سعد عن"روى  افيم
 
د  ي  اب جميعاالخط  أبي  ابنو ىعيس بنمحم 

لة ئمس با جعفر فاحتلتأل ئسأن أكرهت  قال ةاب عن زرارري عن ابن محبوب عن ابن

القتل و الموت موتال  قتل مات قال نعم   يخبرنأمنها فقلت  يحاجتبها  بلغأل ةلطيف

مات أو  نإيفأ﴿ فقالفي القرآن الموت و ق بين القتلقولك قد فر   جدأما  قتل فقلت

والموت  ةفليس كما قلت يا زرار ﴾اهّلل تحشرون ىلم أو قتلتم إللئن مت  ﴿ وقال ﴾قتل

أموالهم وا ن  اهّلل اشترى من المؤمنين أنفسهم ﴿ قال اهّلل عز  وجل   موت والقتل قتل وقد

ا اهّلل  ن  ا  قال فقلت  ﴾بأن  لهم الجن ة يقاتلون في سبيل اهّلل فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق 

 الموت فقال ليس قتل لم يذقمن  يتأفرأ ﴾كل  نفس ذائقة الموت﴿ يقول عز  وجل  

نيا  ن يرجعأ بد  ال  قتلمن  ن  ا   فراشهعلى  يف كمن ماتقتل بالس  من  حت ى ا لى الد 

 بن هاشم عن البرقعن اسعد "روى  فيما العاشرالمطلع  191"يذوق الموت
 
 دعن محم   ي

الم]عليه عبداهّلل  أبو قال قال بن سنان  لقد [عليه وآله]صل ى اهّلل  اهّلل قال رسول [الس 

 لا   ىوحأفجل  و عز   يبي رب   ىسرأ
 
 هم بكل  ما  به يمنكل  و ىوحأما  حجاباء ورمن  ي

ا  كانو د يا  ن قالأبه  يمنكل  مم   هادةالش  و عالم الغيبأنا ا ال   هل  ا  ال  اهّلل ناأ ين  ا  محم 

الم وسالملك القد  أنا ا ال   هل  ا  ال  اهّللأنا  ين  ا   حيمالر  الر حمن  العزيز  المهيمن ؤمنالم الس 

ا  اهّلل ر سبحانار المتكب  الجب   ر المصو   ءيلخالق الباراأنا ا ال   هل  ا  ال  اهّللأنا  ين  ا  يشركون عم 

                                                 
190
باب سائر ما جرى عليه بعد بيعة الن اس ليزيد بن معاوية ا لى شهادته ريخ الحسين، ، المجلسي، كتاب تا45 المجلدبحار األنوار،   

  ٦، الحديث صلوات اهّلل عليه

191
ة، ، المجلسي، كتاب 5٣ المجلدبحار األنوار،       5٨الرجعة، الحديث باب تاريخ الحج 
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موات يفمن  يح ليسب   ىالحسناء سماأل يل ديا  العزيز الحكيمأنا و األرضو الس   محم 

 اهر فالالظ  أنا و يبعد خر فال شيءاآلأنا و يقبلشيء  ل فالو  األأنا ا ال   هل  ا  ال  اهّللأنا  ين  ا  

ديا  شيء عليم ل  بكأنا ا ال   هل  ا  ال  اهّللأنا و يدون الباطن فال شيءأنا و يفوقشيء   محم 

 عل
 
ديا  صل ى اهّلل عليهم ةئم  األمن  خذ ميثاقهآما  لو  أ ي  عل محم 

 
 روحه قبضأمن  خرآ ي

ديا  مهمتكل  ال تي  ةاب  الد   هوو ةئم  األمن   عل محم 
 
ليك ا  وحيه أما  جميع ىعل ظهرهأ ي

د  يا ن تكتم معه شيئاأليس لك  سر   ينكبو يبينما  ليك فليسا  سررته أال ذي  بطنهأمحم 

ديا  دونه  عل محم 
 
 عل ي

 
 عل حرامو حاللمن  خلقتما  ي

 
 يالحادالمطلع  192"عليم به ي

 قيس الهالل كتاب سليم بنمن " العشر فيما ذكرو
 
بان أرواه عنه ال ذي   عليهاهّلل رحمة ي

 عل دناسي  على  جميعه أقرو اشبي عي  أ ابن
 
الم]عليه بن الحسين  ي بحضور جماعة  [الس 

الم]عليه  عليه زين العابدين هءقرأفيل فالط  أبو  منهم ةحابالص  من  عيانأ  ذهه قالو [الس 

جعة عن الر   يف يثنمنزله فحد   يف ذلك فيل بعدالط   باأبان لقيت أ حديثنا صحيحة قالأ

 بأو المقدادو مانعن سلو بدرأهل  من ناسأ
 
 هذا فيل فعرضتالط  أبو  قالو كعب ي

 عل ىعل سمعته منهمال ذي 
 
هذا علم  فقال ةبالكوفه سالمو صلوات اهّلل لبطابيأبن  ي

 ءقرو يثونحد  ما  كل  ب يقنصد  ثم   تعالى اهّللا لى  رد  علمهو ة جهلهم  يسع األال  خاص  

 عل
 
الم]عليه  ي  القيمةبيوم أنا ما  صرتحت ى  فياشا ره تفسيراكثيرة فس   قراءة ذلكب [الس 

ا  كانو جعةبالر   ييقينا من   شد  أ  الن   عن حوض يخبرنأ لمؤمنيناأمير يا  قلتمم 
 
]صل ى  بي

نيا  يف [عليه وآلهاهّلل  نيا  يفقال بل ف خرةاآل يم فأالد   ناأد عنه فقال ياز  ال قلت فمنالد 

                                                 
192
ة، ، المجلسي، كتاب 5٣ المجلدبحار األنوار،      ٦5ث الرجعة، الحديباب تاريخ الحج 
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 صرفن  ألو يوليائأه وردن  ألو خرىرواية أ يفو يعدائأعنه  ليصرفن  و يوليائأ ن هيردلبيدي ف

وقع القول عليهم أخرجنا ا ذا و﴿ جل  و عز   اهّلل المؤمنين قولأمير يا  فقلت يعدائأعنه 

 باأا ي قال ةاب  لد  اما  ﴾لهم داب ة من األرض تكل مهم أن  الن اس كانوا بآياتنا ال يوقنون

 كلأة تداب   يبه جعلت فداك قال ه يخبرنأمنين ؤالم ميرأيا  فقلتهذا  عن لها   فيلالط  

 ز  ر من هو قال هو ينالمؤمنأمير يا  فقلتاء سالن   تنكحو سواقاأل يف يتمشو عامالط  

 ةم  األ هذه يقهو قال صد  من  أمير المؤمنين يا به قلت األرض تسكناألرض ال ذي 

ويتلوه ﴿ تعالى اهّلل قالال ذي  هو قالمن  المؤمنينأمير يا  ها قلتيذو قرنوها رب  و فاروقهاو

الن اس و ﴾ق بهدق وال ذي صد  ذي جاء بالص  ال  وشاهد منه وال ذي عنده علم الكتاب 

ه لأمير يا  غيره قلت هم كافرونكل    اهّللو فيلالط   باأ يته لك ياقال قد سم   يالمؤمنين فسم 

أمير  يونسم  و يوا بطاعتقر  أال ذين  قاتلأ بهمال ذين  ة شيعتيعام  على  دخلتألو 

 الكتاب يف الحق  من  علمأما  م ببعضثتهفحد   يخالفنمن  وا جهاداستحل  والمؤمنين 

الم]عليه  لنزل به جبرئيال ذي  د على  [الس  عن ي حت ى  قوالتفر   [عليه وآله]صل ى اهّلل محم 

أمير يا  قلتو عتزشيعتي فف شباهك منأو أنت قليلةالحق  من  عصابة يف ىبقأ

الم]عليه المؤمنين   قبلأثم   نثبت معك قال بل تثبتونأو  ق عنكتفر  م شباهيأو أنا [الس 

 عل
 
 نبأو  بثة ملك مقر  ثال ال  ا  به  يقر  ال و فهعريال  مرنا صعب مستصعبأ ن  ا  فقال  ي

 
 ي

قبض  اهّلل رسول ن  ا  فيل الط   باأيا  يمانقلبه لإل اهّلل من نجيب امتحنؤعبد مأو  مرسل

 عشر يانالث  المطلع  193"البيتأهل   بنااهّلل عصمهمن ا ال   االجه  و الضال  الن اس  رتد  فا

                                                 
193
ة، ، المجلسي، كتاب 5٣بحار األنوار، المجلد      ٦٨الرجعة، الحديث باب تاريخ الحج 
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 عل عن وير فيما
 
الم]عليه  ي قد ذكرنا و اة بالمخزونالمسم   ةريفالش   خطبته يف [الس 

الم]عليه  ن قالأا لى  قبلمن  بعضها  رعتش نأسلوني قبل الن اس  يا أي ها الأ" [الس 

 جزل نار بالحطب ال تشب  أو  ةوحيو طامها بعد موتخ يتطأ ف ةلها فتنة شرقي  جبر
 
 غربي

هلك أو  اتذا استدار الفلك قلت مإف مثلهاأو  ةلذحويلها بيا  ذيلها تدعو فعةرا األرض

 أب
 
رددنا لكم الكر ة عليهم وأمددناكم بأموال  ثم  ﴿ ةياآل هذه تأويل سلك فيومئذ واد ي

 صدبالر   ةحصار الكوفا   لهن  و  أعالمات و ياتآ ذلكلو ﴾وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا

ق رايات خفتو ليلة ربعينأتعطيل المساجد و ةسكك الكوف يوايا فالز   ريقحو ت الخندقو

موت و قتل كثيرو اري الن  المقتول فو القاتل ىهن بالهديشب  األكبر  جدثلث حول المس

قتل و المقامو كنالر   المذبوح بينو سبعين يف ةبظهر الكوف ةكي  الز   فسنو قتل ذريع 

 يفيانالس   خروجو نسشياطين اإلمن  مع كثيرم سالبيعة اإل ير صبرا فالمظف   غسباأل

 يحملمن  عنان لفأعشر  ياثنو كلبن م ميرها رجلأذهب من  صليبو ءارضبراية خ

طمس أ ةيقال له خزيم ةمي  أمن بني  حدأميرها أمدينة و ةمك  ا لى  هامتوج   يفيانالس  

 جمعينزل المدينة فيحت ى  له راية نيا فال ترد  يميل بالد   ةطرف عينهعلى  مالالش   العين

د آل  مناء نسو رجاال يقال لها  ةلمديندار با يفيحبسهم ف [عليه وآله]صل ى اهّلل محم 

 الحسن األأبي  دار
 
د آل  من طلب رجل ييبعث خيال فو موي عليه ]صل ى اهّلل محم 

ا ذا  حت ى غطفانمن  ميرهم رجلأ ةالمستضعفين بمك  من  قد اجتمع عليه رجال [وآله

رجل واحد ا ال   أحد يخسف بهم فال ينجوا منهماء بالبيد بيضح األيفاالص   طواتوس  

ولو ﴿ ةياآل هذه ويلأت ية لمن خلفه فيومئذآليكون و قفاه لينذرهم ياهّلل وجهه ف ليحو  
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  ﴾مكان قريب خذوا منفال فوت وأذ فزعوا ا   ىتر
 
فياني  لفأثين مائة وثال ويبعث الس 

ويسير منهم  ةبالقادسي  ى والفاروق وموضع مريم وعيساء وحفينزلون بالر   ةالكوف ا لى

الم]عليه  قبر هود موضع ةثمانون ألف حت ى ينزلوا الكوف فيهجموا عليه  ةخيلبالن   [الس 

احر فيخرج من مدينجب   ة وأمير الن اسينيوم ز يقال له ة ار عنيد يقال له الكاهن الس 

مي الن اس تلفا حت ى تحأسبعين  ويقتل على جسرها ةفي خمسة ألف من الكهناء الز ور

م ةثالفرات ثال  ال يكشف عنها ااربكأ ةمن الكوف يجسام ويسبونتن األ ءاأي ام من الد 

ين ثم  يخرج من ي  ة وهي الغري  وث  ال وال قناع حت ى يوضعن في المحامل يزلف بهن   كف  

وهي  هم عنها صاد  ومنافق حت ى يضربون دمشق ال يصد   مائة ألف بين مشرك ةالكوف

 ا  
 
مة في ان وال حرير مخت  ال كت  واألرض ليست بقطن  رمذات العماد وتقبل رايات شرقي

ي  رؤس القنا  د  سوقهايد األكبر بخاتم الس  يوم  [عليه وآله]صل ى اهّلل رجل من آل محم 

مامها شهرا ويخلف أفر يسير الر عب ذكالمسك األ يطير بالمشرق يوجد ريحها بالمغرب

ق  اء بنأ يهجم عليهم  ىحت  ة الفسقاء بنأبائهم وهم اء آطالبين بدم ةاء بالكوفسعد الس 

الم]عليه خيل الحسين  صحاب بواكي أشعث غير رهان هما فرسان ن  أقان كيستب [الس 

إن ا خير في مجلس بعد يومنا هذا الل هم  ف باكية يقول الأحدهم برجله  ذ يضربا  ونوارح 

اجدون فهم األالت   ا ن  ﴿ ذين وصفهم اهّلل عز  وجل  ال   بدالائبون الخاشعون الر اكعون الس 

رين ابين ويحب  المتطه  ويخرج رجل  دون نظراؤهم من آل محم  هرالمط  و ﴾اهّلل يحب  الت و 

جابة ويهدم صومعته ا   ىول الن صارأ ستجيب اإلمام فيكونيران راهب نجمن أهل 

 ىعالم هدأخيلة بالن  ى لا  الن اس والخيل فيسيرون اء يخرج الموالي وضعفوصليبها  ويدق  
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بين ة أمير المؤمنين وهي ما بالفاروق وهي محج   فيكون مجمع الن اس من األرض كل ها

من اليهود ألف  فالآ ةيقتل يومئذ فيما بين المشرق والمغرب ثالثو البرس والفرات

هم حت ى افما زالت تلك دعو﴿ ويل هذه اآليةأت فيقتل بعضهم بعضا فيومئذ ىوالن صار

يف يف وتحت ظل  بالس   ﴾حصيدا خامدين جعلناهم شهب الز اجر أمن بني  يخلفو الس 

 يةجر فيومئذ تأويل هذه اآلحت ى يأتون سبطري عوذا بالش   ابناس من غير أبيه هراأحظ ل  ال

وا بأسنا ا ذا هم منها يركضون﴿ ا أحس  تركضوا وارجعوا ا لى ما أترفتم فيه ال  فلم 

تيهم يومئذ أتي غلبوا من أموال الن اس ويال   مساكنهم الكنوزو ﴾ومساكنكم لعل كم تسألون

المينو﴿ والمسخ فيومئذ تأويل هذه اآلية الخسف والقذف  ﴾ببعيد ما هي من الظ 

مس يا أهل الهدى اجتمعوا  وينادي مناد في رمضان من ناحية المشرق عند طلوع الش 

هر بعد تكو   من الغد مس فتكون سودعند الظ  مظلمة واليوم الث الث يفرق بين اء ر الش 

 يةتقبل الر وم ا لى قرية بساحل البحر عند كهف الفتو األرض ةالحق  والباطل بخروج داب  

 اهدانينا وهما الش  ملسكم خرليهم رجل يقال له مليخا واآلا  فهم هويبعث اهّلل الفتية من ك

خر فيرجع الر وم فيرجع بغير حاجة ويبعث باآل ىلا   ئم فيبعث أحد الفتيةان للقاوالمسلم

ماوات وو﴿ ةيفيومئذ تأويل هذه اآل بالفتح ثم   ﴾طوعا وكرهااألرض له أسلم من في الس 

يوم نحشر و﴿ ةييوعدون فيومئذ تأويل هذه اآل ة فوجا ليريهم ما كانوام  أمن كل  يبعث اهّلل 

ب بآياتنا فهم يوزعون ن يكذ  ة فوجا مم  ويسير  فئدتهمأع خفقان رالوو ﴾من كل  أم 

يف ذو الفقار والم ىيق األكبر براية الهدد  ص  ال ينزل أرض الهجرة  ىحت  ة صرحوالس 

ل ويهدم ما دونه من دور و  األ ائهويبنيه على بن فيهدم مسجدها ةتين وهي الكوفمر  
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موسى فيعزم  ىوعص ابوتحت ى يشرف على بحرها ومعه الت   ةويسير ا لى البصرة الجبابر

فين ىا ال يبقبحرا لجي   زفرة تصير ةعليه فيزفر في البصر  ةفيها غير مسجدها كجؤجؤ الس 

يزفر زفرة  ىحت   سدأباب بني حت ى يحرقها ويسير من  ارورحثم  يسير ا لى اء الم على ظهر

بشر سترع فرعون ثم  يسير ا لى مصر فيصعد منبره فيخطب الن اس فتزفي ثقيف وهم 

جر ثمرها واألرض نباتها واألرض بالعدل  ماء قطرها والش  من أهلها وتن ألتتزي  وتعطي الس 

العلم فال نعامهم ويقذف في قلوب المؤمنينأك األرض قفي طر يالوحوش حت ى ترتع

 من كال   اهّلليغن ﴿ ةيخيه من علم فيومئذ تأويل هذه اآلأمن ا لى ما عند ؤم اجيحت

سلفتم في األي ام أهنيئا بما ا ئم كلواوتخرج لهم األرض كنوزها ويقول الق ﴾سعته

 ذن لهم في الكالم فيومئذ تأويل هذهأين صواب للد   هلأالخالية فالمسلمون يومئذ 

ين  أال دينه الحق  ال  ا   فال يقبل اهّلل يومئذ ﴾اصف   اجاء رب ك والملك صف  و﴿ ةياآل هّلل الد 

أولم يروا أن ا نسوق الماء ا لى األرض الجرز فنخرج ﴿ ةياآل الخالص فيومئذ تأويل هذه

يقولون متى هذا الفتح ا ن كنتم و به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفال يبصرون

فأعرض عنهم  هم ينظرونال وال ينفع ال ذين كفروا ا يمانهم  قل يوم الفتح صادقين

ة ثمائة سنة وني  اليوم موته ث ىلا   فيمكث فيما بين خروجه ﴾وانتظر ا ن هم منتظرون ف وعد 

تان ئوما سرائيل وسبعون من الجن  ا  عشر منهم تسعة من بني  ةثوثال ثمائةصحابه ثالأ

 ثون منهم سبعون ال ذين غضبوا للن  وأربعة وثال
 
ا لى  قريش فطلبوا اذ هجمته مشركوا   بي

 
 
ا ال  ال ذين آمنوا ﴿ يةذن لهم حيث نزلت هذه اآلأجابتهم فا  لهم في  ذنأن يأاهّلل  نبي

 
 
الحات وذكروا اهّلل كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم ال ذين ظلموا أي وعملوا الص 
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وأربعة عشر  تانئسود وماعشرون من أهل اليمن منهم المقداد بن األو ﴾منقلب ينقلبون

ا يلي عدن فبعثال ذين ك  ا   انوا بساحل البحر مم 
 
توا مسلمين ومن أاهّلل برسالة ف ليهم نبي

من ذلك من  لفاأربعون أ ةوسبعة عشر ومن المالئك ةلفان وثمانمائأفناء الن اس أ

مين ثالثة  الم]عليه صحابه أف فجميع اآل ف ومن المردفين خمسةالآالمسو  سبعة  [الس 

الف آأربعة  ةس من المالئكأتسعة رؤس مع كل  ر ذلكلفا ومائة وثلثون من أربعون أو

ة يوم بدر فبهم يقاتل واإلو من الجن   وبهم يقوم الن صر  اهم ينصر اهّلل بهم ينتصري  ا  نس عد 

 المطلع الث الث عشر 194"رة األرض كتبتها كما وجدتهاوفيها نقص حروفضومنهم ن

عن  ةابن صدق ل عنعن أبي المفض   ىعن المعل   دمحم  بن الحسين  ىفيما رو

الم]عليه عن أبي عبداهّلل  ل بن عمرالمفض    ي بسرير من نور قد وضع وقدن  أك" قال [الس 

بالحسين جالسا على ذلك  ين  ألة بالجوهر وكمكل  اء ة من ياقوتة حمرضربت عليه قب  

رير وحوله تسعون ألف قب   مون عليه فيقول اهّلل منين يزورونه ويسل  ؤي بالمن  أوك ءاة خضرالس 

لوني أفهذا يوم ال تس تمهدطضوذيتم وذللتم واأ ماوليائي سلوني فطالألهم  وجل   عز  

نيا واآلخرة  ة فهذه كلهم وشربهم من الجن  أقضيتها لكم فيكون  ال  ا  حاجة من حوائج الد 

 يالحميرو عن سعد ليد معاو ابنو أبي"روى  عشر فيماالر ابع المطلع  195"الكرامة واهّلل

د  ع عنبيالر   الحسين بن عمر بن يزيد عن بن الحسينأحمد  معا عن ق اا سح بنمحم 

د  با جعفرألقيت ء يهان م  أعن  ةد بن ثعلبسأعن   عل بنمحم 
 
 فسألته عن بن الحسين ي

 زمانه عند يخنس فيمام ا  فقال  ﴾الجوار الكن س فال أقسم بالخن س﴿ يةاآلهذه 

                                                 
194
ة، ، المجلسي، كتاب 5٣بحار األنوار، المجلد      ٨٦الرجعة، الحديث باب تاريخ الحج 

195
ة، ، المجلسي، كتاب 5٣بحار األنوار، المجلد      ١4٠الرجعة، الحديث باب تاريخ الحج 
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 دركتأن إيل فالل   ةظلم يد فاالوق   هابكالش   ويبدثم   ينأتمو ينست   ةعلمه سنمن اء انقض

 من شموس ة المشرقةسي  شارات القد  ا  ا لى  نظر بطرف الهندسةأ 196"قر ت عيناك ذلك

على  تشرقو األزل الحت عن نور صبح يتغياهب تلك الكلمات ال   يالعصمة فأهل 

 ما يمحو بعض منهاو تلك العالمات بعض منها محتومةمن  ن  ا  و ثارهآ الت وحيد كلهي

 منها لك شيئاأذكر  لماء شجرة القضا لى  ناظرواء البد من ا خائفذا لم  أنا و اهّللاء شا ذا 

 ذاإف 197﴾الكتاب م  أاهّلل ما يشاء ويثبت وعنده  ايمحو﴿ اهّلل كتابا لى  ض حكمهافو  أو

 عليك بالخيل الخيلثم   حيلالر   حيلالخليل منادي الجليل فعليك بالر  يا أي ها  سمعت

لقد فتن ا سليمان وألقينا و﴿  سبحانهاهّلل حيث قال ه جسداكرسي   ىلقأما  تكن بمثلال و

من بعدي  قال رب  اغفر لي وهب لي ملكا ال ينبغي ألحد على كرسي ه جسدا ثم  أناب

اب نيا حيوة  ن  إف 198﴾ا ن ك أنت الوه   نعمتها ىمنته ن  ا  و لهااء بقال  كرب   بعظمةالد 

حد منه أ لن ينتفع ةميت ين نملةعراف بمثل سواد ععند رجال األو اهّلل الئها عندآو

 العنو الر حمن عمل هّللاو البيان يف كام رب  ي  استعد ألو يحانالر  و وحفاعمل هّلل بالر  

مس نيا  ةوحي ن  إفرب ك اء لقخلص نفسك لأوالقمر بحسبان و الش   اهّلل قال يتهي ال  الد 

 ر فيما سبقواار فك  هّلل الواحد القه   هار فعليك بالعملالن  من  بالغا ال   هيما  هاحق   يف

د و ىعيسو ىموسثم   نوحو براهيما  ثل م بينالمقر  من  عنك ]صل ى اهّلل  اهّلل رسولمحم 

 ين فاآل ن  ا  و انقطعوا عن حبيبهمو مهمقد تركوا نعيكل  فن يالن بي   [خاتم] [عليه وآله

                                                 
196
ة، ، المجلسي، كتاب 5١وار، المجلد بحار األن   الم، الحديث باب تاريخ الحج    ٢٦اآليات المأولة بقيام القائم عليه الس 

197
  ٣9(، اآلية ١٣القرآن الكريم، سورة الرعد ) 

198
  ٣5 – ٣4(، اآلية ٣٨القرآن الكريم، سورة ص ) 
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 فرعونو هامانو ادشد  و المشركين مثل نمرود منو مون ليتنع  اهّلل ذنإرفرف الخضر ب

رب ك  عذاب ين فاآل ن  ا  و والدهمأوهم أموال انقطعوا عنو اتهمتركوا جن  كل  ن فرواقو

من  سأتيال و اهّللاء تنس بدال  وصيكك ألحب  أأنا  ينن  ا  ا لم   الخليلأي ها  فيايحضرون 

نيا  يك لم تك فن  أك اهّلل انصر دينو اجعل الموت بين عينيكو اهّلل روح عشر من  قلأالد 

ذكر الموت اونن الس   سصحاب جوار الخن  أمن  س الفطنل الكن  رجا كن منو تاسعة

ال و تخفال  لكنو الحين يك فن  أذي كال   بذكرمر ة  عشرينو ليلة خمسةو يومكل   يف

ن أقبل من  يديك اشتهت نفسك بينما  كل  الحيوان فيها  يلهاآلخرة  دار ن  إتحزن ف

 عل مثل ن  إفرب ك  بطاعة  له كن فيكون لموجود فابشراهّلل يقول
 
الم[  ي قد ]عليه الس 

نيا  يف يرض من  اضا كف  الر  و وحخذ بالر  أحت ى  بسي الل  ين فشق  و كلاأل يين فبشق  الد 

نخرجكم تارة  منهاو منها نعيدكمو منها خلقناكم﴿ ةالكعب فزت برب  "قال و رابالت  

ال  ن هما  و جسادهم ماتتأ يف اسالن   قلوب بعض ن  إنظر باليقين فاف 199"﴾ىخرأ

كل   يف ت قلبكآمرءمن اء ات الهويعقلون فخذ ذر  و ليشعرون ان كانت لحي  ا  و عرونيش

األعلى  مأل يفما  يعكسو ةجاجالز   ترق  و ةآالمر ىبه تصف ن  إبذكر الموت ف حين

 ذلكتشاهد و قلمكمن  هي تجريال تي  الكوثر بالمداد ر سورةتفس  أنت  هنالك بحيث

 سميع اهّللو اهّلل ل لكلماتال مبد   ق بمثل تنزيلهاالبحر العمي ذلك على نيقويل األأالت  

 ذلكولسبيل الس   عينمن  يجريال ذي  الكوثراء م المداد ذلك فسيرالت   ذلك علىو عليم

                                                 
199
الموقال محمد بن عبد اهّلل األزدي: أقبل أمير المؤمنين عليه "   ينادي: الصالة الصالة فإذا هو مضروب، وسمعت قائال يقول:  الس 

 
 
الما عليه ال لك وال ألصحابك، و سمعت علي   الحكم هّلل يا علي ، المجلسي، ٢4بحار األنوار، المجلد "، الكعبة يقول: فزت ورب   الس 

الم ووصيته وغسله والصالة عليه ودفنه   باب كيفية شهادته عليه الس 
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حكمه اهّلل ل نز  ال ذي  القلم ذلكالكاف  يالمخاطب فو فرفالر  أرض  الورق القرطاس

أمر  ن  ا  و 200﴾ك بمجنونبنعمة رب  ما أنت  يسطرونما و ن والقلم﴿قبل من في القرآن 

نعرف واء شكما ن ءاشنما ب كهبانه حيث تحر  ؤي ذأيدي  يته فولشارة بصا  ي  له يصل  اهّلل

 يركعات فأربعة  هري الظ  ف ه يصل  ن  أب يني الد  فاإلنسان  يعملما  مقاماته بمثلكل   يف

 يف ف  دير المالط   ذلك شاراتا  كل  تشهد عليه أنت  ذلككو فري الس  ثنين فا  و رفالح

اء ش بما ا لم يجر المدادمنشق   ه لو لم يكنن  أب شق القلم ﴾انحرو﴿ اهّلل عرف قولاو سيره

يعرفون بذكر تلك و لك الكلماتحكم ت يقرؤنال ذين  ن  ا  و داحكم الفؤ ي فاهّلل

ا ن  شانئك هو ﴿ ةتلك الكلمأهل  من بم فهمو لم ةحكم الكلم يلو قالوا ف اإلشارات

 ىر معنسي  و اإلشارات كل  الفضل فاعرف  القسطاسو عدلهج الالن   ذلك علىو ﴾األبتر

ورة تلك الالت كل   يف الس   صخرة ىحركة نملة عل يفحت ى  المقاماتو العالماتو الد 

ا  يلوال حزنواء لمالظ   ليلة يفاء م  الص   فوق من  رفعأاس لتشاهد الن   يديأاكتسبت عم 

ليفعل  اتهغن  أحد  سمعا فإذ اإلشاراتاء هو غياهب يف صف  ال ذي  يرالط   ذلك يدي

ا سمعت بمكرهن  ﴿ حكمهن   يف ةينطقت اآلما  بمثل أرسلت ا ليهن  وأعتدت لهن   فلم 

عن  تت كل  واحدة منهن  ءامت كأ و ا رأينه أكبرنه وقط  سك ينا وقالت اخرج عليهن  فلم 

 فوسالن  أرض  يبل ف 201﴾ما هذا بشرا ا ن هذا ا ال  ملك كريم هّللأيديهن  وقلن حاش 

 نآ للقراهّللآل  تفسير علم طمطام يم  من  رشح ذلك ن  ا  و ذلكك ل كان الحكمالعقوو

ما  األخبار يفن  أل اسيثبت للن   نأالباب لم يقدر  ذلك غيري يفتحأحد  لو كان لكنو
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  ١(، اآلية ٦٨ورة القلم )القرآن الكريم، س 

201
  ٣١(، اآلية ١٢القرآن الكريم، سورة يوسف ) 
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ر أل ة المعةيدي حج   ي فاهّلل ا جعللكن لم  و لويحبالت  ا ال   صريحنزل بالت    يثبتما  كل  فس 

هوت ورقات شجرات يف على  طيار القدسأنغمات و الجبروتأجمة  قصباتو الال 

 رتبته يشيء فآيات كل   شيءكل   ي فاهّلل بما خلق الملكوتو غصان شجرة الملكأ

 ن  ا  توحيدهم بل و تجريدهم مقاماتا لى اء األشي ن يرفعأعظم مقامات العبد بأ هيو

 لكن  و اتهاجن   ي فاهّلل ذنإياتها بمسم  واء سماألو بعض الحروف يدخلاألي ام  تلك يف

تشتبه ال  البيانأهل  صفات ن  ا  نسان اإل هاي  أيعلمون فيا ال و يشكرونال الن اس  أكثر

 أحد علم يسعهال  ماو اهّللمن  هم المخصوصون بالعطايان  أل اإلمكان هلأكل  بصفات 

اء شا ذا  مقام الجسد يذن لهم فأيوعنصر واحد من  اهّلل قوم خلقهمن هم ا  و الر حمنا ال  

موات يقوم بهال  األمرهذا و داالفؤ ير نوره فبظهو  كسيرلهو اإل ذلك ن  ا  و األرضو الس 

هوتآيات  ر فيهيؤث  ال ال ذي  كرممز األالر  و عظماأل ال و شئونات الجبروتال و الال 

 عالم بمثل مقامكل   يفن هم ا  و الن اسوتو هل الملكأ نقماتال و دالالت الملكوت

استبشر و لمن عرف قدرهمى العظمة فيا طوبعلى  ونيدل  و هم يحكون عن الوحدةداؤف

موات رب  فورب ك  يديهمأبالجلوس معهم بين  الكل  على  افتخرو يتهمؤبر  األرضو الس 

 أرادو أحد مقام لم يقدمها لى  ةياضالر   يفغ يبلو األرضعلى  ما كل  ينفق أحد  لو كان

 نصيب لهال و ن لم يقدريلة بالعياالل   تلك يشاهدتك ف ينا   يتال   ن يحصل حالةأ ذلكب

 يف ﴾أدنىأو  قاب قوسين﴿يات من تجل   شأنيت هنالك أرال ذي  ين تزلزل جسدا  و

هي مثال وة ئون لديه مفتورالش  و العلومكل   ن  إالحال ف ذلك عظم هوري الظ  رتبة تجل  

 نعا ال   الت راب يفواء عن الهو ال  ا   ار لم يدل  الن   عنصر يه فن  أد باالفؤ يفرب ك  يتجل  
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 ليهم لكانا  نور الجالل نسبته ن  أل البيانأهل  حاالتكل   تعرفأنت  ذلككواء الم

 كتبما  كل  ن ينفقوا أ ا[ليرضو] الحال ذلكاء بهالن اس  لعمرك لو يعلمواء سو حد   ىعل

 ينذال  على  ف  أثم   ف  أف ينفس يالحال ف ذلك عينهمأب هم ليرونأنفسحت ى   عليهماهّلل

 حسرتايا  [قولون]يا يرون يوم اليقين فسوفحق   عرضوا عنأم  ث شهدوا بالعين اليقين

 يف  قد خلقاهّلل ن  ا  و ا به توعدونكن  ال ذي  يوم ذلك ن  ا  و اهّلل جنب يف ناطفر  ما على 

 ما تهقو  و اهّلل يوم وعده ليظهر بحولاء جو منهمألحد  اهّلل ذنأعراف شئونا لو رجال األ

 عل قبلمن  تناولكما  لكأا ذا  ه سم  يضر  ال و شيء يمنعهال و  لهاهّللاء ش
 
الم]عليه  ي  [الس 

 سبحانو باهّللا ال   ةقو  ال و حول  الاهّللاء ش ما ةلون صفرته بالحمر ر نفسه بل يدل  يتغي  ما و

ا  اهّلل  بما نزل يشكرونال  موات حيثأاليوم الن اس  ن  ا  ائل الس  أي ها  يا لعمركو يصفونعم 

األخبار  يحكمه نزل فال ذي  ن  ا   يعلمونال  ما همنفسأيحسبون بو  فيهماهّلل كتابمن 

 بيته يليسجن اليوم ف 202"نآختم قرألف  له ثواب اهّلل العالم يكتبا لى  نظرمن " ن  أب

هم الغافلون  ئكولأو نصيب لهمال  الحكم ذلك هم مقامأنفسذي يجعلون ال   ن  ا  و

يسئلون و القيمة يوم اهّلل فسوف يحشرهماء حكمال حكمواء العلمعمل من  اهّلل فسبحان

 بن دقال محم  ما  اقرء عليهمو بعضهم يوصأالجليل يا أي ها  نتأحثيثا ف منهم سؤاال

 عل
 
تقف غدا بين يديه فيقول  نأ اهّلل ه عظيم عندن  ا   عم  يا  اهّللا ال   هل  ا  ال " هالجواد لعم   ي

 تقدر بيناليوم أنت و 203"علم منكأو همن  ةم  األ يفو تعلم مل بما يعباد يلك لم تفت

شكر اء دآعن  عاجزا لو كنتو أنا ينن  ا  و شئت ين  ا  و ن تقول كيف شئتأ اسالن  
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  المرجع: ]؟[ 
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 كتبما  كحق  اء دآ يفو لكأذكر  لكنو هذا  الخالصاهّلل باعك دينات   يحسانك فا  

 عل
 
 ه لعلبخط   موسى بن ي

 
 لك ىكفو ص شيعته الموقنين بواليتهخل  من  بن مهزيار ي

 عليا  حيمالر  حمن الر   اهّلل بسم"ذكرا جميال  ذلكب
 
 تهسكنك جن  أو  جزاكاهّلل حسنأ ي

 عليا   معنااهّلل حشركاآلخرة و نياالد   يف يالخزمن  منعكو
 
ي رتك فخي  و قد بلوتك ي

ر مثلك ألم  ين  ا  يك فلو قلت بما يجب عل القيامو وقيرالت  و الخدمةو اعةالط  و صيحةالن  

 علي خفما و زالات الفردوس ن جن  اهّلل كون صادقا فجزاكأ نألرجوت 
 
 الو مقامك ي

ن يحبوك أمة اق للقيئجمع الخالا ذا  اهّلل لئسأف هارالن  و يلالل  و البردو الحر   يك فدمتخ

عاء  204"ه سميعن  ا  بها  بطتتغ برحمته  ن  إقدر نفسك ف عرفاو اهّلل قات  اإلنسان  أي ها فياالد 

من  لقيتكأما  لقأن مريم فب ىون لعيسهم الحواري   شأنكل   يفال ذين  ن  ا  و لحق   اهّللأمر 

م من ية نزلتآاآلية  تلك ن  إفالن اس  بين فئدةنار األ هم عناق الخلق كل  أ ظل تواء الس 

كانوا  شأنكل   يوليائه فأ ن  أو شريك لهال  الم يزل كان غني   اهّلل ن  أعلم باو جمعينأ

 همأنفسوجلين و ئهاراضين بقضو مرهمطيعين ألو ناطقين عن جنابهو صفين بصفاتهمت  

فات عرش ليشاهدن  الت راب على  رقدواا ذا  قوم همن  ا  و مخافة حكمهمن  ا ذا و الص 

حمن للر   الت وحيد هياكل سر   يهم فنفسهم ألأنفسحكم البيان لينطقون ب يصمتوا ف

 همن  ا  و لهم الخاشعونن هم ا  و هم لهم المخلصونن  إفعز  و منآأرض  ي لقائهم في اهّللرزقن

ا ذا  لكنو لم يدركوا شيئا ذاا  ها كل   األرضعلى  من يحزنهمال  قومنهم ا  و بونلهم المقر  

على  لو كانوا يمشون بصدورهمو لوهليتحم   همأنفسعلى  اهّلل كتابمن  علموا حكما
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 كفىو معصيته يالمسكنة فو ةل  الذ  و اهّلل طاعة يلطنة فالس  و ةالعز   هم يرونن  لج ألالث  

 شاراتناا   ظل   ييسكنون فو ياتناآ شاراتا  يعرفون ال ذين  منينؤللمو لك ذكرا ذلكب

عالم  يالالت فالد   شأنموزات هو الر   بيانو ذكر الحروفات يف هم المهتدون ئكولأو

هوت رف عندالش   لكن  و العالماتو مثلةاأل ظهور  ةنهايات هو حقيقالال   من عالم اتي  الال 

 ن  ا  و اتاتي  ي الذ  ت فالحضرة الباو اتالكينوني   يف لعة البحتالط   هوال ذي  ورالط   صرف

لماتتلك ال يالمنهج ف ذلك على  عليها المقامات يتحكال و ا العباراتهسعتلم  ظ 

 اتفساني  الن  ال و اتاتي  الذ  ال و اتي  نذكر الكينو بساحة قربه يليقال و اآليات تعكسال و

ال و المتلجلجاتال و اتالمكفهر  ال و اتالفردوسي  ال و اتوسي  فريداإلال و اتي  ن  اإلال و

ال و المستعكساتال و المستشرقاتال و اتي  عصمستالال و المستشفعاتال و المتأللئات

ال و المستجمعاتال و المستديراتال و اتالمستسر  ال و ئاتالمستنبال و المستنقطعات

هوت جماتأ يف ةي  القصبات الكل  ال و المستعرجاتال و المستفرقات ال و اتي  الال 

أجمة  يبات المتالمعات فتعص  ال و اتالجبروتي   جماتأ يالقصبات المتشعشعات ف

ي هورات فالظ   الو اتجمات الجبروتي  أ يسات فالمتقد   القصباتال و اتالملكوتي  

ال  ماو تياهانالال  من  ئهاآورما و اتاليعات المتكينوني   يئونات فالش  ال و اتي  الن اسوت

 ضواناتي الر  غرفات فالأهل  مسلك ذلك ن  ا  و اإلشارات ين ينزلها فأيقدر الكلمات 

 ن يشيرأال و زلن يعرف ذات األأن يقدر شيء لا سم  وقع عليهما  كل   العبد بشهادةن  أل

مقام العرفان  يلك فأذكر  أناال ذي  ن  ا  و ن يوصف جنابهأال و ن ينعت حياتهأال و ا ليه

ما  نفسه بمثل ىلا  د خلقه السكون فؤ نسبهو ك بنفسك لك بي اهّللتجل   لظهور البيان هو
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 هوا ال   هل  ا  ال  ريمصو  و يرمقد  و يرازقو يتقول هو خالقأنت و نفسها لى  ةنسب الكعب

 ن  ا  و اإلمكاني حق  يمكن فال  غيرهن  أل ا ليه سبةالن   بتلك عبادهمن  اهّلل يلقد رضو

كما  الممكن يحكم الممكن فو الخلقا لى  الخلق د هو نسبةاؤعين الف ةبحقيق ذلك

 عل أشار
 
الم]عليه  ي ها فهو شباه كل  هو فقد باين األ مم   ن قلتا  "ة خطبته اليتيمي   يف [الس 

 صفة تكشف لهال  ستدالل عليهااإل كالمه صفةمن  الواوو نفسها يه ين قلت ها  و هو

 الوصفمن  من صنعه رجع ءانسبته فالهواء قلت الهو نا  و هلغير فالحد   قلت له حد   ا نو

دام و ستنباطدراك عن اإلاإلو دراكإلالفهم عن او القلب عن الفهم يعمو الوصفا لى 

هجم له و شكلها لى  لبالط   الجاهو مثلها لى  المخلوق ىالملك انته يف الملك

بيل الس  و القطععلى  البالغو سأاليعلى  الجهرو الفقدعلى  البيانو العجزا لى  الفحص

 همو ييقع ف البيان ذلك بمثل ن  ا  و 205"ثباتها  وجوده و ياتهآدليله  مردود لبالط  و مسدود

 تقديسو اتالذ   فكيف يمكن توحيد ليلالد   امتناعو ريقالط   بعد سد   ن  أباإلنسان 

فات يا من  بل الحكم ممتنع محال فكيف اإلمكان يالقربة ف ةي  ن  ا  ن حمالر   عبادةو الص 

 ن  ا  الكتاب  يجهلت ف نتأما  فكعر  أ ين  ا   ىالحال بل ييمكن فال  هوما ب الجاللذو 

غاية ا لى  ن تبلغأبا ال   مركأما  اهّلل ن  ا  و محال مكان ممتنعلإلعرفانه و اتالذ   توحيد

ن أحد أل يحل  ال و عياناأل يفالر حمن  هو مقام معرفةال ذي  اإلمكان يف اهّلل فيض

ا ذا المرآت  يتنظر فال ذي  حين ن  أل اجار المو  خ  ز  ال اخرز  ال مطامالط   ذلك علم ير فيفك  

 ن  ا  و تءآالمر يفال ذي  ك ليس هون  ا  و رهادون ذكمن  وجهك فيها تغفل عنها تجد
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عن  يتحك يهو بنفسهاالمرآت  يف يت لها بهاتجل  ال تي  صورتكالمرآت  يهو فال ذي 

ك ن  أب اإلمكانحظ   تعرفأنت  ذلككو المرآت ىتبقما ب حضرتكعلى  تدل  و طلعتك

 البات   حضرةو البحت طلعةو رفي الص  تجل  ا ال   ىلن تر اإلمكان ن لم تلتفت فيه بذكرا  

ا لى  يرجع يلستدالاإلو يستكشافالقول بعرفان اإل ن  ا  و شيءا سم  وقع عليهما  كل   يف

ال  نأبالن اس  أمرو نفسها لى  نسبهو مقاما اإلمكان ي قد خلق فاهّللن  أل نقطة واحدة

 نفسك يقدس هو ظهوره لك بك فذكرك ذاته األ ن  ا  و قدس وحدهذاته األا ال   اتعبدو

عبده بذكر شيء من و ممتنع اإلمكان يف ذلك غير ن  ا  و رب كعلى ا ال   يدل  ال  حيث

 هو هن  أو المعبود هو ظهوره ن  أعبده بمن و لم يعبدهو به شركألقه فقد ظهوره بخأو  سواه

ه ن  ا  هو يجعله ظهوره ال ذي  ن  أل ةفرالط   امتناعو ةلم يعبده لوجود الفرجو د كفر بهغيره فق

من  أعلى هو كانمن ا لى  شارتها  ن يعبد ظهورا بعد أبد يليق للع الو هورالظ   ذلك هو فوق

 الص   حدالبحت الفرد األ اتالذ   المعبود هو ن  ا    الفرداهّلل ظهوره فسبحان
 
 مد الحي

لما  هن  خلقه ألمن أحد  ن يعبدهألن يقدر و ده سواهلن يوح  و لن يعرفه غيرهال ذي  القديم

فكيف شيء  كان لم يك معه هوما  ن هو كائن بمثلاآل ن  ا  و شيء هو عليه لم يك معه

ه وج  مقام الت   يف الت جريدآيات  مثل ن  ا  و دهيوح  ال  من يعرفهأو  يوجدهال  من يعبده

توحيده و اهّلل ىعل حادثة تدل   ةها كلمن  أكما  اهّللا ال   هل  ا  ال  هي مثل قولك الت وحيدو

 هنايه بماا ال   نالكهما  يعلمال  لباباأل يولأ ن  ا  و ة سر ككينوني  و ذاتك ةحقيق ذلكفك

د ف هورات لم تزلالظ   ن  إف اإلشارات تلكا لى  اظرالن  أي ها  يا رتفك  ال و  اإلمكان يتجد 

 لك اهّلل ىالحين يتجل   يفف اإلمكان حظ   اتالذ   تجعل ظهورال ذي  الحين يفأنت و
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 بظهور لك بك ىه يتجل  ن  ا  لم يزل و الملكحظ   ك تعرفن  أفلم تزل ذاته  بك بظهور

 ائل بالحق  الس  يا أي ها  كن  ا  و اإلمكانعالم  يشيء ف  كل  اهّلل قد خلق ذلكك اتالذ  

ورة تلكمن  الحروفكل  البيان فاصرف  ظهورات طمطام من  شرقناكأما ب سةالمقد   الس 

 من فعل يشتكأ ي رب  اهّللا لى و رتبة الجنان يفاإلنسان  حظ   ذلك ن  إف الجالل يم  

مس ذين شيء فافعل بال   كل  على  تقدرو شيءكل  تعلم  كن  ا  رب   القمر بحسبانو الش 

أنا  ينن  إوجهك فاء لقت يون فبما هم يستحق   مركأن ع يعرضونثم   يعرفون حكمك

البيان  يف يكرمتنأ يذال   ن  بميزانا  و ئكاوليأكل  أحب  و عدائكأكل   تك برئ منبعز  

 قالش   ز بينلنمي  
 
نيا  الحيوة يف نحكم بينهمو عيدالس  و ي اغفر رب   يديهمأاكتسبت ما بالد 

 ائكحب  العداوة أل طينته طين يفمن  كل  ب عذ  و ئكاولية ألطينته طين المحب   يلمن ف

 ار القوالجب  أنت  كن  ا  
 
أمر  حامل ن  أيقن أجعة فالر   أحكاممن  رشحناكأما  عرفتفإذا  ي

كما  ندهعمن  ةاس حج  الن   ن لم يزل كان بينا  و سلالر  من  فترةعلى  ن يكونأ  فرضاهّلل

 عل قال
 
الم]عليه  ي  اخائفأو  امشهور اا ظاهرم  ا   ةهّلل بحج   قائممن  األرض تخلوال " [الس 

 اهّلل قال رسولكما  بعدمن  يتقضما  قبل بمثلمن  قد قضت اهّلل ةسن   ن  ا  و 206"امغمور

 حت ى ةة بالقذ  القذ  و علعل بالن  الن   كان قبلكم حذومن  سنن بيده لتركبن   ينفسال ذي و"

 نآرالق يفنز ل اهّلل كما  منها ن  ا  و 207"سرائيلا  ي ة بناكم سن  يخطئ الو مهن طريقؤوتخطال 

وا﴿ سة ال تي كتب اهّلل لكم وال ترتد  ا على أدباركم فتنقلبو يا قوم ادخلوا األرض المقد 

                                                 
206
ريف الر ضي من كالم، نهج البالغة    بن أبي طالب ) وهو مجموع ما اختاره الش 

 
المعليه سي دنا أمير المؤمنين علي باب المختار ، (الس 

المعليه ومن كالم له )، من حكم أمير المؤمنين ومواعضه  الس 
 
  ( لكميل بن زياد الن خعي

207
الم من المتء مع بني ا سرائيل وأحواله ال١٣بحار األنوار،      ١٠تيه، الحديث ، المجلسي، كتاب تاريخ األنبياء، باب خروجه عليه الس 
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تهم  كانواو 208﴾خاسرين  موسى أمر سلمو لفاأربعون أبعض منهم ألف  مائةست  عد 

 كان ذلككو بما عصوا ربعين سنةأ اا فتاهوكالب بن يوفي  و ونيوشع بن نو بناها  و روناهو

 علا ال   اهّللأمر على  يكن ا قبض لمه لم  ن  ا  و اهّلل رسولأمر 
 
 مانسلو الحسينو الحسنو ي

 يةآالن اس  ن قرءا  و البواطنمن  كثير ي فاهّللأمر  تعرفأنت  ذلككو ذر  أبو و دمقداو

ارين وا ن ا لن ندخلها حت ى يخرجوا منها فإن جب   قالوا يا موسى ا ن  فيها قوما﴿القرآن 

ادخلوا عليهم  قال رجالن من ال ذين يخافون أنعم اهّلل عليهماا داخلون يخرجوا منها فإن  

ا ذا  كمن  عند المؤمنين أل مشهودأمر هذا  ن  إف 209﴾الباب فإذا دخلتموه فإن كم غالبون

مس  هذه مثل ةالمعحق   ةبحج   الكل  على  دخلتم الباب لتغلبون م وسط يفالش  اء الس 

اء ور يرفعتم فو غلبتم نا  لكن و الغالبونأنتم و معكمالحق   و قتلتم فكانأ ن ظلمتما  و

 قرئت عليكال ذي  حكم حديث ييحتاج ببالك فال و لخاسرونا ذا  كمن  إ فاهّلل ذنا  

اء القض ل قبلقد فص  اء البد حكم ن  ا  و يجري عليهمال و قومعلى  مراأ اهّلل فكيف يكتب

 اهّلل عند العلم علمان فعلم"قال  ىهو رتبة سابع الفعل بل الكتاب ن  ا  و ربيعتبة الت  ر

مالئكته  [مهعل  ]ا فم رسلهو مه مالئكتهعلم عل  و خلقهمن  حداألع عليه مخزون لم يط  

م ما وال مالئكته وال رسله وعند علمه مخزون يقد   ب نفسهه سيكون ال يكذ  ن  إورسله ف

ر يشاء و حديث  لمقام ظاهر الحديث يجل   يف ن  ا  و 210"ويثبت ما يشاءما يشاء يؤخ 

                                                 
208
  ٢١(، اآلية 5القرآن الكريم، سورة المائدة ) 

209
  ٢٣(، اآلية 5القرآن الكريم، سورة المائدة ) 

210
محمد بن ا سماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد اهّلل، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا "  

عند اهّلل مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه وعلم ومالئكته ورسله، فما علمه مالئكته ورسله  جعفر عليه السالم يقول: العلم علمان: فعلم
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ف يتخل  ال ال ذي  اإلمكاناء بحكم بد نظرتا ذا  أنت لكنو يغلق باب معناهو لو  األ

 اإلمتناعويكشف  مقامات الفعل بمثل حكم العلم ليرفع القناعكل   يعرفو عن شيء

 ادقالص   ن  إف ةليلة جمعل  ك يسرائيل فا  بني  بقراءة سورة يبعنات  من  كل  و وصيكأ ين  ا  و

الم]عليه  ورة ء قرمن  قال [الس  ئم االق يدركحت ى  لم يمت ةليلة جمعكل   يفتلك الس 

يعرفه ال  من حيثد أراد رؤيته يدرك ق -روحي فداه  - قوله ن  ا  و 211صحابهأ نم يكونو

 اب هوالبهذا  باطنما  ن  ا  و لهو الفوز الكبير ذلك ن  ا  و طلعتها لى  اظرينللن   ىطوب فيا

حيث  ظهور نفسها لى  نسبهو في القرآنحكمه رب ك نز ل اهّلل و ورالط   ىعل ىتجل  ال ذي 

ا تجل ى﴿الحق   هقولو قال أحد  ه هون  إف 212﴾اقرب ه للجبل جعله دك ا وخر  موسى صع فلم 

 عل شيعةمن 
 
 شيعتنامن  ن قوميوبي  الكر   ن  ا  " ريالبصا يف يرو بما ادقالص   حيث قال ي

 األرضأهل  ىعل م نور واحد منهم خلف العرش لو قس  اهّلل ل جعلهمو  األ الخلقمن 

 ىين فتجل  ي  وبالكر  من  اواحدأمر  لأما س هل رب  أسأن ا لم   موسى ن  ا  قال ثم   لكفاهم

تهم  كانتموسى  قوم ن  ا  رب ك  يعظمة تجل   ىلا   نظرأ 213"اجعله دك  و للجبل  سبعينعد 

                                                                                                                                                             

الكافي، فإنه سيكون، ال يكذب نفسه وال مالئكته وال رسله، وعلم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء، ويؤخر منه ما يشاء، ويثبت ما يشاء"، 

  ، الكليني، كتاب التوحيد، باب البداء.١المجلد 

211
د بن، ثواب األعمال وعقاب األعمال    محم 

 
 بن بابوية القمي

 
وق)علي ور، (الصد   ثواب من قرأ سورة بني ا سرائيل، باب قراءة الس 

212
  ١4٣(، اآلية ٧القرآن الكريم، سورة األعراف ) 

213
ثني "  أبو محمد عبيد بن أبي وروى بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد السياري قال: وقد سمعته أنا من أحمد بن محمد قال: حد 

المأبي عبد اهّلل عليه  عبداهّلل الفارسي وغيره رفعوه ا لى لو  العرش قال: ا ن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق األول جعلهم اهّلل خلف الس 

للجبل فجعله  ثم قال: ا ن موسى لما أن سأل ربه ما سأل أمر واحدا من الكروبيين فتجلىقسم نور واحد منهم على أهل األرض لكفاهم، 

، أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار، باب ما خص اهّلل به األئمة من آل محمد صل ى اهّلل عليهم ٢بصائر الدرجات، ج"، دكا

  ١٠٢أجمعين ووالية المالئكة لهم، الصفحة 
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ختار منهم سبعين رجال اثم   سبعمائة ر منهمختااثم   آالف منهم سبعةموسى  لفا فاختارأ

ال  ما سئلوا ااعقة بظلمهم لم  الص   خذتهمأسطح الجبل ف يقامهم فأثم   هلميقات رب  

 اهّلل كان حكم ذلككو بعثهمو حياهمأ]اهّلل رب ه[  ىموس ىدعا لم  ثم   ماتواو  لهماهّلل ذنأي

به جعفر  شارأكما  الجاللاء لقت ي يوما فاهّلل كتاب يبين فللمقر   ن  ا  و بعد منو قبلمن 

 قال نعم القيمةمنون يوم ؤالم هل يراهجل  و عز   اهّللمن  ه سئلن  ا  ا لم  " قوله يف محمد بن

 ﴾ألست برب كم قالوا بلى﴿ لهم ]قلت[ حينقال  ىمت لتفق القيمةوه قبل يوم أقد رو

نيا  يالمؤمنين ليرونه ف ن  ا  و قالثم   سكت ساعةثم    يتراه ف تلسأ ةالقيم قبل يومالد 

نكره منكر جاهل أثت به فذا حد  ا   كن  إفال  ث بهذا عنك فقالحد  أفقيل هذا  كترتب

كما  214"ية بالعينؤية بالقلب كالر  ؤالر   ليستو تشبيه كفر ذلك ن  أ رقد  ثم   تقولهما  ىبمعن

 ذاتيرى  نأالقلب لن يقدر  ن  ا  و اهّلل كتاب يالقلب خلق فو العين ن  إفالن اس  يعرف

 مقامه يفكل  بكل  يه لرؤية تجل   -روحي فداه  -مراده  ن  ا  و بداأالعين  قدريلن كما  لاألز

ها ن  يدرك العين أل نأيقدر  الما  يجل  الت  من  حاطته يدركا  سعت ا والقلب لم   ن  ا  و

مثل  حكم العدل فحكم القلبأردت  نا  لكن و مقام الفضل يف ذلك ن  ا  و محدودة

 ب  الر   يةؤبرلن يقدروا و الخلق ىلير الخلق ن  ا  و لخلقاالعين كلتيهما محدودتان بحدود 

الالتو غياهب تلك الكلمات يف اإلشارات عرفمن  سبحانه عرف جل    الد 

 ييعرف نفال و اإلشارات بنفيا ال   اإلشارات يعرفال و المقاماتو العالماتو

اء القضواء نالث  واء البهواء العمفالك أعنها دارت  يفبالن  ال و اإلشاراتب اإلشارات

                                                 
214
  ٢4، المجلسي، كتاب التوحيد، باب نفي الرؤية وتأويل اآليات فيه، الحديث 4بحار األنوار، ج  
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 يهو اميلم المظلم الجهن  الص  اء العمي ءاهمالد  اء م  الص   حول تلك الكلمات يفاء البدو

فاتواء سماأل مقام يف قبل مقام الواواء حرف اله  شرقتأو فناكعر  ما  ن عرفتإف الص 

 ملئتو تلئلئناكبما  تلئلئتو تلجلجناكما ب تلجلجتو رناكنو  ما ب نورتأو قناكشرأبما 

 بتراأل شانئك هو ن  إفانحر فثم   كلرب   عطيناك فصل  أا الكوثر فيماء م شربتو سقيناكأبما 

ما اء ضأو نارأما  نارأو الحأما  الحأو ما شرق شرقو طلعما  طلعبما  تسلم سلمأفا ال  و

ما ا ن  و 215﴾المؤمنين و لأأنا و ليكا  سبحانك تبت ﴿قال ما  قالو فاقأ ما فاقأواء ضأ

 لباباأل يولأمن  مثلكحظ   الالت هوالد   تلك يت فلفص  و اإلشارات تلك يشرت فأ

فاتواء سماأل فالكأيات ات تجل  مستسر   يب فآالمو ءالمبد أحكام يعرفونال ذين   الص 

 شير ببعض ظهوراتأهذا  مقامي ينا ذا فأف شيء كل   أحكامحرف كل   لاهّلل ا جعللم  و

 من عين نياالد   الحيوة يوس ففريدات اإلظالل مكفهر   ياكنون فالس   الكوثر ليشرباء م

عين لبن من  وسط الفردوس يفرف فالر   سرائرعلى  ونيستقر  ثم  ال ذين  سنالغير اآلاء م

 ةقب   يف ة تحت ظالل شجرة الجرسومرائك المبيض  األعلى  كئونيت   ينذال  ثم   الخالص

ل كهي ي فاهّلل ذنإب األرضعلى  يمشونثم  ال ذين  ىعين عسل المصف  من  مانالز  

ا لى  اظرالن  أي ها  اربين فياة للش  عين خمر لذ  من  الجاللو لطنةالس   هيبةو الجمالو عظمةال

 سلطان نحل تن ابع ذكر رات  اء العمشجرة من  المتلئلئة المتلجلجةاء الورق تلك

هوت   ات تلكذاتي   يات حمامة الجبروت فدق  ثم   هوراتالظ   ات تلككينوني   يفالال 

 جنحةأنشر  صوتثم   اإلشارات ات تلكي  ن  ا   يالملك فصفات طيور ثم   ئوناتالش  

                                                 
215
  ١4٣(، اآلية ٧القرآن الكريم، سورة األعراف )  
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هور يجري الظ   كوثراء م ن  إتلك المقامات ف اتنفساني   يالقاموس ف ييحكما و اوسالط  

اء م ن  أباإللهي ة  القاعدة تلكعلى  دكافؤ بسر  شهد انهار فغياهب تلك األ يف ناآل

 ركانأ اهر بظاهرالظ   مقام يف البيانأهل  يطلقال ذي  يجل  الت   صرف ظهوراء م الكوثر هو

 األزل هو باطنه نارو بيضسن األاآل الغيراء م ىولاأل ركن منه نهركل  يجعل و اإلبداع

بنفسه  جراه اهّللأوهو نهر ال بدء له ا ال  نفسه وال ختم له ا ال  ذاته قد  رمدالس  اء م ظاهرهو

 ذنإتجري ب الت فريد ةلج  و الت جريد ءامو الت وحيد هو نهرولنفسه من دون ذكر شيء سواه 

ا ن  و ئهآممن  فوقه ةفينالس   ن  ا  و ئهآممن  هرالن  أرض  ن  أن قلت ا   اهّلل ظهورعلى  يدل  و اهّلل

ئه لقلت آممن  هواء الم ييسكن فما و مواجاألا ن  و ئهآممن  عليها فهو يستقر  ما و حالمال  

 ال  ا   هر  سال و بظاهرهال  ا   باطنهال و بباطنها ال   ظاهره يدل  ال اء م ذلكن  أل حق   كلمة

 يصرف ظهور تجل  ا ال   ارب منهالش  والك فيه الس  يرى ال  بسر ها ال   تهعالنيال و بعالنيته

فاتو ءاسمق األته مفر  بذاهو و له به يعن المتجل  ا ال   لن يدل   يذال   البحت البات    الص 

فات رب  ا لى  اظرالن  ال و بحاتالس  أهل  حظ   اإلشاراتا ن  و  يفاء الم لكذ يرى الص 

هوت جمات قصباتأ بعد و قبل حينو حينكل   ية نفسه فظهورات كينوني   يف الال 

بطرف  نظرأنفعال اإلو مراتب الفعلمن  هو مقامهبما  شأنكل   يه فيمد  اهّلل ا ن  و حين

الكوثر من  سنالغير اآلاء م هو نهر هن  إنفسك ف يفاإلبداع  مقام غاية فيضا لى  دكافؤ

هوت مقام يف  رتتغي   الو تقول شأنكل   يفأنت و "اهّللا ال   هل  ا  ال " ن تقولأب ركتذك   الال 

  [عالم]ال ي فاهّلل كان حكم ذلكل البطون فكتبد  ال و هورالظ  
 
 لباباأل يولأا ن  و العلوي

 ماا لى  نهايةال  المقام مراتب ذلك تحت يلك فا ن  و هيهنابما ا ال   هنالكما  يعلمال 
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مقام  ىمنته هوال ذي  مقام الجسدا لى  هوري الظ  صل البدء فت  احت ى بها  لها نهايةال 

الكوثر اء م تجريبما ا ال   كال تتحر   ىالمقام الحسن ذلك يفأنت و زولي الن  الخلق ف

نيا  الحيوة هذه يف ءاشربك الما ن  و كسر   يف  لجسمك ليعلمك اهّللمن  مدد يهالد 

 بصرك لو تصف   نتأو حينمن  قلأ هتومي  تغفل عن طلعة حضرة قي  ال  أ كسر   يف بمدده

 هذه ساعتكو هذا مقامك يضوان في الر  ف  لكاهّلل عد  أما و سنغير اآلاء م نهر ىترل

 الحسين ىرو"هذا  الحديث ينزل فكما  هوو لهأراد  ة لمنالحج   ابأ مامر اإلظهأكما 

د  د  عن ىعن المعل  محم  د  عنعبداهّلل  بنمحم  ل صالح بن سعيد قا عن ريبحبن محم 

قصير الت  و نوركاء طفا   ارادوأمور األكل   يفداك ف الحسن فقلت جعلت بن على دخلت

ثم   بن سعيدا نت ياأ هناعاليك فقال هالص   شنع خانالخان األهذا  نزلوكأ حت ى بك

خيرات  رات فيهن  ضان روضاتو نقاتآ بروضاتفإذا فنظرت  نظرأبيده فقال  أومأ

 معس  الو يفحار بصر نهار تفورأواء بظو طيارأو ونالمكن ؤلؤالل   كأنهن  ولدان و عطرات

شير أفكيف  216"عاليكالص   خان يلسنا فو ا فهذا لنا عتيدفقال حيث كن   يرت عينسحو

ا  عظمأل هن  ا  و األمر ر  بس  الجنانء الآ من القيمة يظهر يومما  ن  أل فيهالن اس  يظن  عم 

ا لى  نظرأغيره ال  ة هو نفسهالعل   ن  أل ءاالم ذلكب ىيحي ي فيها هاهّلل عد  أما و مقاماتهاو

 فاعرف ذلكتثمر فكحت ى بها   لهااهّلل خلقال ذي اء بم األرضمن  جرة تخرجالش  هذه 

نيا الحيوة يالمقامات فكل   فوق شيء   تعرف مقامال  أ اهّلل قلكن ات  و اآلخرة ةأشالن  و الد 

ال  ةاهر المشي  الظ   مقام يفتطلق ا ذا  سنالغير اآلاء الم ذلك ن  ا  و  لهاهّلل خلقال ذي  هحد  

                                                 
216
الم، الحديث 5٠بحار األنوار، ج     ١5، المجلسي، كتاب تاريخ الجواد والعسكريين، باب معجزاته ومكارم أخالقه عليه الس 
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ا ال   مقام باطنها يفثم   سواه فيهنصيب ألحد ال و ةد خاص   بمحم  اهّلل عطاهأما ا ال  نريد 

 إ باهّلل عطاهأما 
 
 بماا ال   اإلرادةمقام ظاهر  يفثم   فيه غيرهألحد حظ  ال و مام الحي

  بعلاهّلل عطاهأ
 
  بعلاهّلل عطاهأما با ال   مقام باطنه يفثم   ي

 
مقام  يفثم   الحسين ابن ي

 الحسينو الحسنو ة بفاطماهّلل عطاهأبما  والكتاب جلاألو ذناإلواء القضو ظاهر القدر

د  بمحم  اهّلل عطاهأ بماا ال   ةسهورات المقد  الظ   مقام باطن تلك يفثم   جعفرو موسىو

 بعلثم   الباقر
 
دو ي  علو محم 

 
اء لما ذلك يفألحد  ليسو اهّلل عليهم الحسن صلواتو ي

 ن  أم زعمن و اهرالظ   أحكام يف ذلككو هم يشربون منهم نصيبن  ا   يذال   سنالغير اآل

األمر  سر  و همحق   ي فاهّلل ةنكر قدرأيشربون فقد  اسالن  كل  ال ذي اء م من يشرباإلمام 

الن اس  ىعل ثبتأقد  عالم الحد   يق فا تحق  هم لم  سن سر  ير اآلالغاء الم ظهور ن  أهو 

العارف  لكن  و ةماممقام اإل ياس فالن   جسادهم عند بعضأاشتبه ما  بمثل ةعند المعرف

ألحد  فيه نصيبال و جلهمأل األرض ق لهم فوقتحق  ما  يحفظ اهّلل ن  أ هم يعلمبحق  

 حديث الباقر حين ذلكب حصر   كماالن اس  ف فيهيتصر  ما  ه مختلط معن  أمع  سواه

م من ىوبالط   شجرة ائلالس   ىرأال ذي   همخذ حظ  أي الكل   ن  ا  و األرض من قومالز  واء الس 

هما ن  أقيب مع الن  اء م جيبالن   يشرب نألم يقدر  ةمانيالث   سلسلة يالحكم ف ذلككو

الالت حكم يالحكم ف ذلككو واحداء م من يشربان  هوراتالظ  و ئوناتالش  و الد 

 اتي  ن  اإلو اتالكينوني  و اتاتي  الذ  و اتالكيفوفي  و اآلياتو المقاماتو العالماتو

 نهايةال  ماا لى  نهاياتالال  من  ئهااورما و اتهايالن  و الغاياتو البداياتو اتفساني  الن  و

  سبحانهاهّللاء ش ماا لى  الخلقمن  حدأ ذلكيحيط بعلم ال  حيثها ب نهاية لهاال  ماب
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ا  تعالىو  ي فاهّللآل  ةجن   سنالغير اآلاء الم نهر ن  أب لتوقناألمر  ذا عرفت سر  إف يصفونعم 

نيا  هم فيما ن يعرفوا حظ  أما سواهم لم يقدروا  ن  ا  و ىة بمثل العقبيكون لهم خاص  الد 

ذا ذكروا لم ا   سواهمما  ن  ا  و الفعل محال   يهم لم يزل كانوا فن  ة ألالجن   يف  لهماهّلل رقد  

 هلأات ك جن  شاهدن  أنا ذا أالقلم بذكر المقام ف ىجرا ذا و ثر رتبة الفعلأ يفا ال   يذكروا

مقام  ىهتمن ن  أفاعرف  اإلمكان غياهب يسن فالغير اآلاء الم ذلك جريانمن اء اإلنش

يءال هو بدء مقامو الت جريدحضرة  يف الت وحيد طلعة هو مقام يءش ة لكل  الجن    ماو ش 

فاتواء سماأل شأنات هو الذ   رتبة توحيد ىسو  علأمر  يتال   الص 
 
الم]عليه  ي ن أب [الس 

فاتواء سماألكل   لت وحيدا كمال يالعبد ف يينف  217اتالذ   عن ساحة طلعة حضرة الص 

من مبدء  الحياتاء الم ذلك تحت يتجري ف ىخرهورات األالظ  و نياالد   شئوناتكل  و

تلجلجت فإذا  اتالجسمي  و اتالعرضي  و اتبحي  الش   مقام ىمنته ا لى داتد المجر  تجر  

للعين  ىعال قد تجل  و جل   اهّلل ن  أفاعرف  اإلمكان سر  و يقانبتلجلج شعاع شمس اإل

هوت عالم يسن فالغير اآلاء لم ىتجل  بما  عالم الحد   يف الكبريت جعل و زلاأل الال 

بيض ل األو  ركن األاء تلق يالكبريت ف طلق عينتفإذا  كنهه يته فصقع جن   يته فجن  

 عن ييحكاإلبداع  مقام يف نهر ماء الغير اآلسن من تحته يجريال ذي  العرش يف

اء اإلنشمقام  يف ثم   اإلرادةعن ظهور  ييحك اإلختراعمقام  يفثم   ةالمشي   ظهور

مثال األا ن  واء القض عن ظهور ييحك حداثمقام األ يفثم   عن ظهور القدر ييحك

 مقاما لى  دجر  عالم الت  من  األمر لنز  أنا ذا أفاء ة البيضلج   ا لى اظرالن  على  تشتبه

                                                 
217
ل اإلخالص له نفي "أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكما التصديق به توحيده وكمال توحيده اإلخالص له وكما 

الم يذكر فيه ابتداء خلق السماء واألرض وخلق آدم١نهج البالغة، جالصفات عنه".    ، ومن خطبة له عليه الس 
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ما  الكلمات بمثل يمانية فالث   امات عوالم سلسلةمقكل  شباح ليعرف الاأل يالحروف ف

جن ة اء لقت يف ةي  الحروف ظهور المش يف ةقطالن   فاجعل اآليات ذوات ي فاهّلل خلق

لف المبسوطة األثم   ةانيالث  جن ة  مقام يف اإلرادةعز   مديناء لقت يفاأللف ثم   األولى

عن  ةدالحروف المجر  ثم   الثالث   ةجن   مقام يالقدر ف مدين طمطام يم  اء لقت يف

جن ة اء تلق يف ةام  الكلمة الت  ثم   الر ابعجن ة  مقام يفاء ضالق مدين قلزماء تلق يركيب فالت  

ثم   ادسالس   ةجن   جلمقام األ يف ةبالكلمات المرك  ثم  ]في مقام جن ة الخامس[  ذناإل

ي ر تلك المراتب فنهاأعكوس  يفثم   ابعالس   ةجن  اء تلق يثر الكلمات فأمن  يتحققما 

عز   مديناء لقت يف عين اليمينثم   ةالمشي  عز   ظهوراء لقت يعين الكبريت ف ينج  الس  

مداني ة ثم   اء لقت يعين البرهوت فثم   ةحداني  وال عز   مديناء لقت يف ةبري  الط   عينالص 

 يم   ءالقت يف ةفريقي  ا   ةجم  ثم   ذنبحر اإلاء لقت يسيدان فما ةجم   ثم   ةحماني  الر  عز   مدين

عالم من أحد  مقامكل   يف ن  أكما و األكبر كتاباء لقت ية ناجروان فجم  ثم   جلاأل

 
 
ل نقمة ن يتحم  يج  ي الس  صور المعكوس ف يمر فاأل ذلككو ةحامل فيض الكل ي   العلوي

 حامل فيض الكل   لو  أة فالكل ي  
 
د ة هورتبة ظاهر المشي   يف ي ئم االق هو باطنه يفو محم 

 ا   اهّلل مرأب
 
ة باطنها هوو ظاهرها يف ةخمسال [مراتبالو] اإلرادةرتبة  يفثم   مام الحي  أئم 

ين  اختراع وبداع الممكنات ا   يف ةي  ة كل  واحد منهم عل  كل  لذا يكون و عشر نفسا ىثنا  الد 

 فلالس   عالم يفثم   ذكرهجل   اهّلل ذنإالموجودات ب
 
 ل نقمة الكل  و  أحامل ظاهر  ي

 
 هو ي

 يفثم   بدء ظهوره ي فاهّلل ةيحارب مع بقي  ال ذي  الباطن هو يفثم    عليهاهّلل نةلع -ل و  األ

ة جم  ثم   سيدانما ةجم  ثم   البرهوتثم   ةبري  الط  ثم   عين اليميناء م اهر حاملالظ   مراتب
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ة  دركوا حياتأقد ال ذين  ارالن   ةئم  أ ة ناجروانجم  ثم   ةفريقي  ا   أنت  كذلكوالغيب أئم 

 ل  ك يتعرف ف
 
 فلالس  و سلسلة طبق عالم العلوي

 
 يرتبة المعانمن  ليكا  لقيت أما  بمثل ي

 ن  ا  و بيانمقام الت   يف غايتهاا لى  مانيةالث   ةسلسلمن و جنانحكم ال يفاء جبالن   مقاما لى 

 مقام القربا لى  شربته يجذبكا ذا  ال ذي سناآل غيراء م هرالن  هذا اء م من رشح ذلك

 ذلك يفا ن  و القدسو بحبوحة العز   يرف في الص  تجل  طلعة ا لى  يوصلكو نساألو

 تهات بكينوني  الذ   ظهورآيات  همأنفس ىعل اشتبهتاء افر بعض الحكما سالمقام لم  

 غفلواو الموجود عالنية يطلعة الغيب فو الوجود يالوحدة ف كتبهم سر   ينوا فلذا بي  و

ا   عل قالعم 
 
الم]عليه  ي  الملك يدام الملك ف" عز  ذكره خطبته حيث قال يف [الس 

 العجزا لى  هجم له الفحصو شكله ىلا   لبالط   هألجأو مثلها لى  المخلوق ىانتهو

لب الط  و بيل مسدودالس  و القطععلى  البالغو سأاليعلى  الجهدو الفقدعلى  البيانو

رف في غفلالن   ولو أن  بعض 218"ثباتها  وجوده و ياتهآمردود دليله   ةاس اعتقدوا حكم الش 

ن م حين غفلةعلى  ةودخل المدين﴿شأنه  وا بقوله عز  واستدل   ذلك المقام العبد عن

وفقدان الوجدان في العيان وا ال   ولكن ذلك حق  بعد العلم برتبة اإلمكان 219﴾هلهاأ

فات لظهور وحده ذل   قبل عرفان اإلمكان الك في عرفان طلعة الص  حضرة  قدم الس 

ات  عل أشار لذاو الذ 
 
الم]عليه  ي م تبد لو ا ل هي يا بدت قدرتك"هذا  ولهق يف [الس 

 ذلكا ن  و 220"لم يعرفوكثم   منيا ا ل هي فربابا أ ياتكآخذوا بعض ات  و هوكفشب   تكهيئ

                                                 
218
الم(، المكتبة الوطنية في طهران ضمن مجموعة رسائل رقم )   ع(، ٧55الخطبة اليتيمية المنسوبة لالمام علي بن أبي طالب )عليه الس 

 ٢٨٧الصفحة 

219
  ١5(، اآلية ٢٨ن الكريم، سورة القصص )القرآ  

220
  ٦، كتاب الصلوة، باب فضل الوتيرة وآدابها، الحديث ٨4بحار األنوار، المجلد   
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ة  مذهب يصراط العدل ف ال و نفسه يصعد لم يغفل عن ىالعبد مت ن  أالفضل بأئم 

وصف من  حد الفرداهّلل األ ه فسبحاندون حد  ا ال   الممكن يمكن يف ن  أيعتقد ب

 ده غيره سبحانهلن يوح  و هو عليه لن يعرفه سواهكما  هن  ا   نعت الموجوداتو الممكنات

بداعه لي ا  عن ظهور  ييحك يذي ال  عالنيتو يسر   يسن فغير اآلاء م ذكرهذا  تعالىو

ا  تعالىو سبحانه يب عروق تلك  يسن الكوثر فالغير اآلاء م شربت ذاإف يصفونعم 

ه شجرةمن  ةالمنبت الورقات  صفر العرشأركن  يف ة فاعرف حكم لبن الخالصي  وتالال 

هو نهر و بها نهاية لهاال  ماا لى  نهايةال  بما اإلرادةتحت رتبة من  يجريال ذي  هو نهرو

 الحيوة ين تشرب منه فأحيوان لو تريد اء م هن  ا  و ةقبل هندسة المعني   ةيئي  الش   نن بتعي  متعي  

نيا  المتشعشعة ة الكل ي   الوالية يها لهن  إفضل فال ةنقط يالعدل ف صراط يفاسلك فالد 

 هو لزيادة مزجو لو  ظاهر نهر األعلى  رفع باطنهيال تي  المتعالية المتالمعة سةالمتقد  

 وقالش هو نهرو 221"ر طعمهه لم يتغي  ن  أب"قوله  يليه فا  أشار  ارالن   الحافظ لحرارةالت راب 

 كرسعلى  ا استقر  لذا لم  و القربو ةالمحب  و الجذبو
 
ا لى  هسر  و بعالنيته الجالل يدعوا ي

هوتح بصر  و الجمال طلعة اء سماأل فلكعلى  ةبالجبروتي  و الت راب مركز ية في  الال 

فاتو ما  المقام ذلك يف عز  ذكره يده حيث قال يشبيه بالخاتم فبالت   ةو بالملكي   الص 

طة نق يعرفه فو بحات عن طلعة الجاللالس   كشف مشهود عند من ذلكا ن  و قال

 عل لذا صر حو ذروة ظهور المتعال ىمنته ا لى عتدالاإل
 
الم]عليه  ي ما  نفسه يف [الس 

د  نطق به ر طعمه تجري بذكر لم يتغي   يذال   بنالل  اء م عينأن  أل قبلمن  اهّلل رسولمحم 
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لون له ال  سنالغير اآلاء م لو  رتبة األ يفا ن  و فيها لون البياض يهو نةته المتعي  شيئي  

مقام  ييطلق لون البياض ف لها ن  و يهه بمقام مجل  قرب سر  و مقامهاء بهو ائهصف ةلشد  

 ي له به فاهّلل ىتجل  ما ب حينكل   ي فاهّللآل  ين يثنأب حق   العينهذا  من اربللش  و هحد  

 ات عن ذكرقة الكينوني  مفر   اتهمكينوني   ن  أعلم الغيب لهم ب ي فاهّلل رقد  ما و معرفتهم

فات ات عن ذكرعة الجبروتي  اتهم مقط  ذاتي  ا ن  و واتي الذ  ات فالذ   فاتي ف الص   الص 

ا ن  و ت  ية البحت الباالمتجل   لعةالط  واء سماأل ات عن ذكراتهم ممتنعة الملكي  ي  ن  ا  ا ن  و

كت بهم تحر  ا ن  و البداياتو لغاياتعن ذكر ا اتالملكوتي   ةداتهم مسد  نفساني  

سكنت  بهما ن  و وسفريدات اإلة العدل تحت ظالل مكفهر  لج   يف كاتالمتحر  

ظالل شجرة جرسوم تحت ة فريقي  الفضل عن يمين عين اإل ةلج   ينات فالمتسك  

الالتا ن  و نعتهم يالحجب ف يه اإلشاراتا ن  و الفردوس  وصفهم يلم فالظ   هي الد 

ا ال   ن عرفوا لم يعرفواا  و قدرهم هم لن يدركوااسوما ا ن  و ر ثنائهميقد  و اهّلل يعلم قدرهم

 نا   كن  ا  و حديد بالكثير عن الت  اهّلل ستغفرأو عليها يتمش يتال   رضأملة الن   مثل عرفانب

حيوانا  ةالثالث   [نهار]األفيه  ىن ترأب عليكحق   هرالن   ذلك لبنمن  ن تشربأأردت 

 علاء الم ذلك من عطاهأال ذي  رجل رأى كمااإلنسان  بمثل
 
 بن الحسين حيث قال ي

 لعه هو حيوان يط  ن  أك ةالثث  العلى  مالخمر تقد  أردت  الم   ةبعرأنهار أس أالك ييت فأر"

األمر ا ن  و سنالغير اآلاء المو بنالل  و العسل يالحكم ف ذلككو 222"يسر  على  خطربما 

                                                 
222
 المرجع: ]؟[  



  ٣٨٣ – ١٨١، صفحه 5٣بر اساس مجموعه صد جلدى، شماره  -من آثار حضرت نقطه اولى  - ثرتفسير سوره كو

١٦٠ 

عين اء لقت لبن منو عين الكبريتاء لقت يسن فالغير اآلاء م هن  ا   ةبالحقيق ليها  لو تنظر 

  الن اسوتأرض  يعين برهوت ف ءالقت يف خمرو ةي  عين طبراء لقت يعسل فو اليمين

 المقام رمز مخف ذلك يلك فا ن  و الكثرة بعد الوحدة مقام ذكرمن  ر هوغي  بل الت  
 
نا أف ي

 تنظرا ذا  ككف   يفاء قطعة ياقوت حمر ىترما  دك بمثلاعه لتشاهد بعين فؤكشف قناأا ذ

 ذلكك الملك يظهر فكما  ةالثالث  على  سنالغير اآلاء م م نهرتقد   ىتر زولالن   رتبةا لى 

ا ال   هل  ا  ال  نأ الت وحيد سن لذكراآل الغيراء م ة يجريالمشي  من  بديع أو لآدم  يوممن ا ن  و

د  يوم بعثةمن ثم   هو العسل اء م  عيناهّلل ىجرأيوم الغدير  يف ثم   اهّلل رسولمحم 

ة اهّللآل  بواليةفوس الن   لشهادة ىف  المص ين أئم  ال يسبقونه  ذينعباد مكرمون ال  ﴿ الد 

 جل   اهّلل ىجرأمر البديع قد األ ذلكيوم ظهور من ثم   223﴾مره يعملونأبالقول وهم ب

 ةالبشري   طلعة ي لها فاهّلل رقد  ما ب فئدةاربين العتراف األللش   ةهو لذ  ال ذي  نهر خمر عالو

ا ذا و زولالن   رتبة يف ذلكا ن  و ةرمدي  الس   البطونو األزلي ة هورالظ  من  ةنزعي  ورة األالص  و

اء الم عينثم   بنالل   عينثم   عين العسلثم   تبة عين الخمرالر   لو  أعود فالص   حكمأردت 

ة و ظهور الواليةمن  عين الخمرتين عود يجريالص  و زولالن   عالماء لذا حين التقو  يفالن بو 

 عالم العلو دليل بسر   ذلكا ن  و نفس واحدة
 
 مقام يف ه هون  إالخمر ف ذلك حق   فاعرف ي

من  لباباأل يولأا ن  و جسادمقام األ رابل الت  و  أعود الص   مقام يفو داالفؤ زول سر  الن  

فاتواء سماأل عرشعلى  اكنينالس   هوت  ياتتجل   يهنالك فما  يعلمال  الص  الال 

 عالم يفهنا هي ماب ال  ا   نفحات الملكوتو بروزات الملكو ظهورات الجبروتو
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ا  ذلك كل  ا ن  و الن اسوت مقام  يفا ال  و نهارتلك األبكوين من مقامات الت   شرقناكأمم 

بنور  األرض يشرق اليوم لمن  أل  عليهماهّلل  سالماهّللآل  بعد رجعةا ال   يظهر دوين لمالت  

 يواحدة ففاء م هن  أالكوثر فاعرف اء م أحكام عرفتفإذا  ممعلو عدلها يوم وا ن  و اهرب  

هوت  ةأجم ينزل فا ذا  باسمه مقام يذكركل   الجبروت  أجمة يفثم   يذكر باسمهالال 

 يفثم   الملكوت يذكر باسمه أجمة يفثم   ذكر بسمتهيالملك أجمة في  ثم   يذكر بذكره

بذكر اء اإلمضعالم  يفثم  اء القض بذكراء القض عالم يفثم  اء العمبذكر اء العمعالم 

ا لى  اظرالن   ىعل يشتبهذكر الكلمات ا ن  واء البد بذكراء البد مقام يفثم  اء اإلمض

فات سبحات الالت يكر فالذ   فمجمل الص    ىترال  نأب الد 
 
ا ن  و الكوثراء بما ال   ذو حي

فاتواء سماأل  ن  إف نآالقر يالكوثر فاء ا لى م نظرأ نعت لجنابهو سمة له يه الص 
 
 ه حي

ك بباليخطر ال و هورالظ   مقام يفو رتبة البطون يف ةعين يمين قلب فاطممن  به يجري

 ن  ا   ىنهاية بل لهو له شئونو ا واحدةشأنطبق البطون فكيف يكون له  ا كانهور لم  الظ   ن  أ

 يالباطن ف ىمعن ىمنته يهو اقترانها بشيء بال طالقات فمنها رتبة الوحدةا  للبطون 

 نهر لبنمن ثم   ارالن   رتبة ر  سل القابض اهّللا سم  ل يظهر باطنو  هر األالن   من ن  ا  و البواطن

 اهّللا سم  ر طعمه ظاهرلم يتغي  ال ذي 
 
 اهّللا سم  باطن ىمن نهر عسل المصف  ثم    الحي

 ىلا  لذا نسب الحسن و  المميتاهّللا سم  اربين باطنللش   ةلذ   نهر خمرمن ثم   ييالمح

ا ذا و األولى يلةل  ال يف يمن   لتسئال ذي  حديث سر   ذلكو باهأا لى  الحسينو اهّلل رسول

 نأ يقدرو ا ال   مراتب وجوده يالعبد لم يكمل ف ن  أيقن أف ءاالم ذلك من شربت قطرة

بيان مظاهر مقام الت   ياهّلل ف عطانيألذا و عالم البيان يف ةربعنهار األيجري تلك األ



  ٣٨٣ – ١٨١، صفحه 5٣بر اساس مجموعه صد جلدى، شماره  -من آثار حضرت نقطه اولى  - ثرتفسير سوره كو

١٦٢ 

 سنالغير اآلاء م من اهّلل ذنإمقام تجري ب يفه به المشب   عين ب هالمش ن  ا  بل  ةربعنهار األأ

لمن الكبرى  ةهي الحج  و الكلمات بيان يشرف المقامات فأ يهال تي  اآليات شأن

فاتو ءاسمة األلج   يكان ف ن أ اسالن   لو بطونها لم يقدرعو ظهورهااء لصف ن  ا  و الص 

 ءمبد منلبعد مقامهم ا ال   كانما  ذلك ن  ا  و ونر  يسمعون يفحين لذا و هاب يقربواو يعرفوها

ا ال   بشيء يجذبال و سواها يءر فطرته لم يستلذ بشلم يغي  أحد  لو كان الا  و يجل  الت  

ا لم ه لم  ن  ا  و هّلل سبحانه سن خالصاآل الغيراء م هوو ا ليه يجذبهاما   بمثلاهّلل حب  

ظهور  يف يجل  عن طلعة الت  ا ال   ييحكال و لم يدل   الكثراتمن  يختلط معه شيء

ن أراد أ منو بهاا ال   فيهماأحد  يدخلال و لها ظل  ال ال تي  جن ة هلأ هو لسانو يالمتجل  

سن الغير اآلاء م من شربهو المقام ذلكا لى  بعد بالغها ال   يل لهسبال  ةيدخل تلك الجن  

تلك  ن يدخلأباب فؤاده بتلك الكلمات لن يقدر لم يفتح  منا ال  و اآليات تلك سر  

 لكنو ةر شئون الكوني  لم يتغي  ا ذا  حق   تبةالر   مكان تلكا  كل  ل ن  ا  و اهّللاء شا ذا  ا ال   ةالجن  

 ن  ا  و ذلكليقدر دون اء ش ه لون  ا  و سميناإل يفا ال   ةعي  الر   سلسلة يف ن يظهرهأ ىأب اهّلل

ة  رتبة يف  ةقابلي   م لرسوله لعداهّلل ذنألم ي اهر بحقيقته لم  الن  هذا اء م ظهر جريانما الن بو 

من  اهّللاء ش ماب قلميو لسانيمن  هرالن   ذلكاء م اليوم يجري لكن  و ورةالد   تلك لأه

 ن  ا  "شاربه ي حق  فاإلمام  قال يذال   عين الكبريتاء م هوو اضمحاللال و لدون زوا

اء م شأنبمجرد ن  أل ذلكك الواقع يفاألمر  ن  ا  و 224"حمركبريت األالمن  قل  أمن ؤالم
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ن هم ا  و حمراأل الكبريتمن  وجودا قل  أا ال   اهّلل دين يفأحد  هر لم يدخلالن   ذلك

قدس بال ذكر أرض  يئهم فا لقي اهّللرزقن اعاإلنقطذروة ا لى  المصطفون البالغون

 يعرفوا مقامه نأ هر لم يقدرواالن   ذلكاء م من ا لم يشربوالم  الن اس  ن  ا  و امتناعال و انقطاع

 هم رب  اهّلل يحمدونو يشربونا ليها  همحب  و تهمقدر جنسي  على  كل  ف ةالثالث   نهارأمن  ن  ا  و

 [نهار]األ ن  أل هرالن   ذلك منا ال   ةالثالث   [نهار]األيشرب قبل ال  الخالص المؤمن لكن  و

 أشار اهّلل حيث اءالم ذلك حيوان بحياة هان  ا   هر بلالن   ذلكاء أسم ةالحقيق يف ةالثالث  

 و﴿ ذكرهجل  
 
شاهد ألو لم أنا  ينن  ا  و فال تعقلونأ 225﴾جعلنا من الماء كل  شيء حي

ر اظرين ألالن   بعد نظرة ورة تلك معنىفس  لكن بمثل جنابك و سنالغير اآلاء م بجريان الس 

الن اس  ي قلوبن يقو  أفضله من  اهّلل سئلأف كبرالمنظر األ ي فاهّللأمر  نظر تعرف يذ

 ه لو يعلمآ هآف رتبته يتورق فو شجار الجنان به تثمرأال ذي  الحيواناء الم ذلكلشرب 

يشربوا ن أ باهّلل سبيل يف األرضعلى  ما ن يفدواأليرضون اء الم ذلك حكمالن اس 

ال  اسالن   كثرأاليوم  لكن  و اهّلل ذنإيجري منه بال ذي  من يدي هرالن   ذلك من قطرة

ورة حكم تلك يهر فالن   ذلك عرفت حكمفإذا  يشكرون ال ذي  فاعرف حكم نهر لبن الس 

 لبن هوو عواتالد   غيابتو غياهب المناجات ييجري ف يذال  اء م نهإر طعمه فلم يتغي  

 الط  
 
 جلال ر  الس  و ري

 
 يلبن الخالص فو هسر   سن فيغير اآلاء م يحكي عنال ذي  ي

جن ة  ييستريح فو ذروة القدسا لى  يصل به العبد يذال   روح المناجاتاء م هوو عالنيته

ساحة  ىلا   يجذب ه بحت البات  توج   يالعبد تلك المناجات ف ا قرءلم   لذاو نساأل
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 سرعة جريان لبنمن  ن  ا  و اهّلل اءش منا ال   هشأنيحيط بن أأحد  يقدرال  شأنالقرب ب

 شرف ذلك ن  ا  و المناجات ية ساعات صحيفة فست   يمن قلمي ف هر يجريالن   ذلك

صعب أمر  ذلك ن  ا  و الباطن سر  على  اهر يدل  الظ   سر  ن  ألاآليات  مقام يكبر فاأل

 يرف ليس فالش  ن  أل اهّللاء ش منا ال   أحد حق   ه ممتنع فين  أبكل  مستصعب يعرف ال

فاتواء سماأل ملكوت يالكلمات بل هو سير العبد ف تلكاء شنا   لمح من  قربأ الص 

ربا ا  جسادهم أيديهم أعوا بيقط   نأبن ليرضون الل   ذلكة لذ  الن اس  لعمرك لو يجدو البصر

مداني ة سر  و قد تلجلجت ةاني  ب  الر   فيها روحن  أل ]لقرأة مناجات واحدة[ رباا   قد  الص 

 عل قالال ذي  مقاما لى  نظرأرت قد تظه   اهّلل عدلمن  ةدي  خوف العبو ىمنتهو تلئلئت
 
 ي

 يروح -ه ن  ا  و عرافقوله المعروف عند رجال األو خوف نفسه حيث قال يبن الحسين ف

 كثير يالمقام يخرج ف ذلك يف ن  ا  و مقام الحد   ية فالعبودي   سر   يفاألمر  ظهرأقد  -فداه 

ال  رفالش  هذا و ا ليهابها  نهاية لهاال  بما نهايةال  ما ا لى عالم الحد  من  المقاماتمن 

فاتواء سماأل عالم يفشيء  يعادله المقام ذنب محض عند  ذلكبأنا  ينن  ا  و الص 

ا  حرف  عل قالمم 
 
 -فداه  يروح -ثر نور فعله أمن  وجودي قد ذو ت ن  بن الحسين أل ي

فاتواء سماأل فلك يمرب  و رابين الت  أو الن اس  ن تخبرأب حق   مثل جنابكعلى  ن  ا  و الص 

يليق ال و بآالمأهل  من لباباأل يولأمحض عند  ها شرفن  إتلك المناجات ف شأنب

 العز  ن  أل البعد هلأبحجبات األمر ا لى  ن تشيرأو الن اس ن تصمت بينأ مثلك شأنب

 ظهور قدرةاء ثنمن  فيهأنت  ما رف هوالش   بل ليها  يلتفت ال و الن اس ليس فيهما ارتقب

شهر ألف  المنابرعلى  سب   خير الخلق قد ن  إبشئوناتهم فال و الن اس ن بعملتحز الو اهّلل
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موات يفما  ليهلكأراد  لوال تي  تهاري  جب  و تهاري  قه  و قدرتهو اإلمام مع وجود  األرضو الس 

ب جراسيم ئذي فيه عجاال   الحديث ذلك ذلكب صر حكما  ن يخطر ببالهأقبل 

جابر  ]رواه[ال ذي  هو الحديثو وس مسطورةيدفرظهورات اإل بئغراو الفردوس مخزونة

 م الحرامالد   سفكوا فيها ةمي  أ يبنا لى  ةفضت الخالفأا لم  "حيث قال  يبن يزيد الجعف

بلدة كل   يف ةيعالش   ولاغتاو منه أواتبر  و شهرألف  المنابرعلى  المؤمنينأمير  لعنوا فيهاو

نيا  من صلوا بنيانهمأاستو  لم يلعنمن  كل  و البلدان يفالن اس  انوالحطام دنياهم فخالد 

 قال جابر بن يزيد الجعفكان من  قتلوه كائنا منه ءلم يتبر  و المؤمنينأمير 
 
من  فشكوت ي

 خليفةو اده  الز   دسي  و زين العابدين اهرينالط   طهرأالمبين اإلمام ا لى  شياعهمأو ةمي  أ يبن

 العباد علعلى  اهّلل
 
الم]عليه  بن الحسين ي ا ابن رسول اهّلل قد قتلونا تحت كل  يفقلت [الس 

على حجر ومدر واستأصلوا شأفتنا واعلنوا لعن موالنا أمير المؤمنين صلوات اهّلل عليه 

 مسجد رسول يليجتمعون ف همن  أحت ى  منه ؤاتبر  و رقاتالط  و سواقاألو المناراتو المنابر

الم]عليه  افيلعنون علي   اهّلل أحد  ذلك نكرأن إف يينه الو أحد ذلك ينكرال عالنية  [الس 

 هذا  قالواو جمعهمأب ا حملوا عليهممن  
 
 ترابأبو  رافضي

 
 قالواو سلطانهما لى  خذوهأو ي

]عليه اإلمام  ا سمعقتلوه فلم   ذلكبعد ثم   حبسوهثم   با تراب بخير فضربوهأذكر هذا 

الم دك بال يمهلت عبادك فأقد رب  يا  فقال سبحانك ءامالس  ا لى  نظر يمن   ذلك [الس 

من  المحتوم يرد  ال و كءيغلب قضاال ه بعينك كل  هذا و بداأمهلتهم أ كن  أوا ظن   ىحت  

الم]عليه  دعاثم   اعلم به من  أأنت و شئت ين  أو تدبيرك كيف شئت دا ابنه محم   [الس 

الم]عليه   بنيا  فقال [الس 
 
 رسول مسجدا لى  كان غدا فاغدا ذا  قال يدسي  يا  يكلب   قال ي
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هم قال جابر كل  الن اس   فيهلكاهّلل اهّلل شديداال تحر كه تحريكا و لي ناتحريكا كه حر  ف اهّلل

الم]عليه  قولهمن  بامتعج   رافبقيت متفك   ا لى  قول لموالي فغدوتأما  يدرأفما  [الس 

 عل يقد بقو دمحم  
 
ذ ا   يتداب  على  ناأبينما تحريكه فو الخيطا لى  نظرأ نأ حرصا يليل ي

 ت عليه فرد  علمسل  و فقمتاإلمام  خرج
 
الم ي  يتينا فأبك فلم تكن ت اغدما  قالو الس 

ا لى  رسو الخيط مس خذباك يقول باألأ سمعت اهّلل بن رسوليا  فقلت الوقتهذا 

 هم فقالكل  الن اس  هلكتف تحريكا شديدا كهتحر  ال و ناكه تحريكا لي   فحر  اهّلل مسجد رسول

الخلق   بهذااهّللو لخسفتالمقدور القدر و جل المحتوماألو المعلوم جابر لوال الوقتيا 

عباد مكرمون ال لكننا و لمحة يبل فال  لحظة يبل فال  طرفة عين يالمنكوس ف

ما قال  بهمهذا  لم تفعلو يدسي  يا  قال قلت له مره يعملونأهم بو يسبقونه بالقول

 ةدري  القو ة المالعيني  اصبالن  من  يلقونما ا ليه  يشكون ةيعالش  و مسباألأبي  حضرت

ن يهلك أأحب   كنتو هم ينتبهونلعل  رعبهم ا يقال فان   يدسي  يا  ىرين فقلت بلالمقص  

 أكثر دي فكيف ترعبهم وهمسي  يا  قلتو يريح العبادو منهم البالد اهّلل ريطه  و طائفة منهم

ناال تي  تعالى اهّللمن قدرة  قدرة ريكالمسجد ألا لى  ن يحصوا قال امض بناأمن   خص 

 ركعتين ىالمسجد فصل  ا لى  قال جابر فمضيت معهالن اس  دون به علينا من من  ما و بها

ه خيطا رقيقا خرجأو سهأرفع رثم   م بكلماتكل  و الت راب يه فضع خد  وثم   تفوح  من كم 

مشيت و ليكا  قال خذ ثم   خيط المخيطمن  المنظر يف ق  أدكان و المسك ةحئمنه را

 لينهمن  كهه حر  ن  فما ظننت أ ناخيط تحريكا لي  ك الجابر فوقفت فحر  يا  قف رويدا فقال

 قال ويحك اهّلل فعلت به يابن رسولما  فقلت طرف الخيط قال فناولته يقال ناولنثم  
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كل  من  ولولةو صياح إذاف المسجدمن  حالهم قال فخرجتما  نظرأو اسالن  ا لى  خرجأ

 هلك تحتهاو ةة دور المدينت عام  جرخة اد  لها ذاا  و ةرجعو ةد  هو زلزلةا ذا و ةزاويو ناحية

 عويلواء بك كك لهمالس  من  خلق يخرجونالا ذا و ةءامرو لف رجلأ ثينثالمن  أكثر

 ةجفالر   خرون يقولونآو ةالهد  و لزلةالز   يقولون خرونأو الن اس هلكو الواقعةاة ضوضو

بعضهم و يريدون المسجد قبلو يبكونأناس قد اا ذا و الن اس ةهلك فيها عام   القيمةو

ظهر و عن المنكر يهالن  و بالمعروفاألمر  قد تركناو يخسف بنا ولون لبعض كيف اليق

 من شد  أهو ما  بنا لن  لينز اهّللو ةواطالل  و شرب الخمرو ابالر  و ناالز   كثرو الفجورو الفسق

 يصيحونو يبكون اسالن  ا لى  نظرأ رانا قال جابر فبقيت متحي  أنفسو نصلح أ عظمأو ذلك

 يدرونال ا ذا و  بكيت لبكائهماهّللو حت ى المسجد فرحمتهما لى  زمرايغدون و يولولونو

الم]عليه  الباقراإلمام ا لى  خذوا فانصرفتأو تواأين أمن   لهالن اس  قد اجتمعو [الس 

 ماتواو الن اس قد هلكو اهّلل حرم رسولبو ما نزل بنا ىترما  اهّلل بن رسول هم يقولون ياو

لوةا لى  وازعلهم اف لنا فقالجل  و عز   اهّلل فادع يا  فقال يلنئسثم  اء عالد  وة دقالص  و الص 

 القصورو ورالد   ربتخ اهّلل ل يابن رسولئتسال  يديا سي   فقلتالن اس  حالما  جابر

الم]عليه  يتهم بغير رحمة فرحمتهم فقالأرو الن اس هلكو ما أ بداأاهّلل  رحمهم ال [الس 

]عليه قال ثم   وليائناأاء عدأو نائعداأ ترحمما  ذلك ة لوالليك بقي  ي عه قد بقن  ا  

الم المين للقوم سحقا سحقا بعدا بعدا [الس  تحريكة  ىدنأالخيط  تك لو حر  اهّللو الظ 

موالي و يدسي   يمرنألكن و قصرال و لم يبق دارو هاسفلأعالها أجعل و جمعينألهلكوا 

يا  الأعال صوته أب ىه فناديرونال الن اس و راهأأنا و ةصعد المنارثم   كه شديداحر  أال  نأ
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م من ه صوتن  أالن اس  فظن   بونون المكذ  ال  الض  أي ها   طارتو وا لوجوههمفخر  اء الس 

ال و يحة بالحق  الص   يسمعون همفإذا  مانمان األسجودهم األ يهم يقولون فو فئدتهمأ

 لزلة خفيفةيضا زأ ةيرونه فزلزلت المدينال الن اس و راهأأنا و بيدهأشار ثم   خصالش   يرون

ثم   ﴾ذلك جزيناهم ببغيهم﴿ ةياآل هذه تالثم   مت فيها دور كثيرةتهد  و ىولليست كاأل

حجارة من طين عليهم ﴿ ﴾امطرنأجعلنا عاليها سافلها و مرنااء أا جفلم  ﴿ تال بعد ما نزل

الم]عليه وتال  ﴾عند رب ك للمسرفين مةو  سم قف من فوقهم فخر  ﴿ [الس   عليهم الس 

من  انيةالث   لزلةي الز  ف راتخرجت المخد  و قال ﴾اب من حيث ال يشعرونتاهم العذأو

بصر  افلم  أحد  يصرخون فال يلتفتو طفال يبكوناألا ذا و ؤسالر   فاتمكش   خدورهن  

ال الن اس و خذ بيديأثم   لزلةالز   ه فسكنتكف   يالخيط فجمعه فا لى  الباقر ضرب يده

هم خلق كثير و ادباب حانوت الحد  على  قوم اجتمعوافإذا  المسجد خرجنا منو يرونه

قال و ة كثيرةهمه ىة فقال بعضهم بلهمالهم ة منر  المد هذه مثل يسمعتم فما  يقولون

بن الكالم قال جابر  ىعل  لم نقفاهّللو الكن  و صياح كثيرو كالمو  صوتاهّللو بل خرونآ

الم]عليه  فنظر الباقريزيد الجعفي    [الس 
 
م علي ا ذا  بهمأدو بناأدهذا  جابريا  قالثم   فتبس 

فو رعبناهمأبغوا و دواتمر  أو  شرواأوبطروا   همحق   ي فاهّلل ذنأا ال  و ارتدعوافإذا  ناهمخو 

ا  ةبقي   هذه قال ةجوبذي فيه األال   الخيطهذا   فمااهّلل بن رسوليا قال جابر  آل تركمم 

لوال نحن و رفيعا مكاناو زلة مناهّلل لنا عندا ن  جابر يا  ليناا  تحمله المالئكة  هرونو موسى

ال و بحراال و ابر  ال و اقمرال و ال شمساو انار الو جن ةال واء سم الو رضاأ اهّلل لم يخلق

 اهّلل شجرا اخترعناال و نباتاال واء م الو امر  ال و حلواال و يابساال و رطباال و جبالال و سهال
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 ىكم علنادفع اهّللو نحنو كماا هدبنو جل  و عز   نقذكمأبنا  يقاس بنا بشرال نور ذاته من 

 رفعأو عظمأو جل  أو كبرأا ن  إا فمن   ورد عليكمما  كل  وا ترد  ال و نهيناو مرناأ ندم فقفوا عكرب  

 ليناا  مره أكلوا فجهلتموه ما و  عليهاهّلل واما فهمتموه فاحمد يرد عليكمما  جميعمن 

 يهم ينادون فو اسهحواليه حر  و اراكبة المدينأمير  استقبلهثم   قالوابما  علمأتنا ئم  أقولوا و

 عل اهّلل اس احضروا ابن رسولالن   معاشرالن اس 
 
الم]عليه  بن الحسين ي  ىلا   بواتقر  و [الس 

 عل د بنبصروا بمحم   ا يصرف عنكم العذاب فلم  اهّلل به لعل  جل  و عز   اهّلل
 
 االباقر تبادرو ي

د  كة جد  م  أنزل بما  ىما ترأ اهّلل قالوا يابن رسولو نحوه  [عليه وآله]صل ى اهّلل محم 

 اهّللا لى  ب بهنتقر  و المسجدا لى  ن يخرجأله ئنسحت ى  بوكأين أ خرهمآنوا عن فو هلكوا

د  قال لهمء البالهذا  كة جد  م  أ به عن اهّلل ليرفع  محم 
 
 اهّللاء شنا   تعالى اهّلل يفعل بن علي

ا  يهن  الو الورعو الت ضرعولت وبة عليكم باو كمأنفس صلحواأ يأمن ال  هن  إعليه فأنتم عم 

 عل تيناأ القوم الخاسرون قال جابر فالا   اهّلل مكر
 
حت ى  فانتظرناه يهو يصل  و بن الحسين ي

د يا قبل علينا فقالأو تهصالمن  فرغ  قدرةمن رأى  لقد ذلك فقالالن اس  خبرما  محم 

ا لى  ن تحضرألك ئنس نأ نالئسلطانهم س ن  ا  منها قال جابر  بازال متعج  ما  جل  و عز   اهّلل

م فتبس   ةقالاإل لونهأيسو جلو عز   اهّللا لى  عونويتضر   يدعونالن اس  يجتمعحت ى  المسجد

الم]عليه  فادعواما دعاء  واقال ىنات قالوا بلتأتيكم رسلكم بالبي  تك ولم أ﴿ ثم  تال [الس 

وحشرنا عليهم  ىالموتمهم وكل   ليهم المالئكةا  لنا نا نز  ن  ألو و﴿ ﴾الكافرين ا ال  في ضالل

 ديفقلت سي   ﴾كثرهم يجهلونأ ن يشاء اهّلل ولكن  أ ال  ا  منواؤشيء قبال ما كانوا لي كل  

هم كما نسوا لقاء اننس فاليوم﴿جل ثم  تال أتوا قال أين أن هم ال يدرون من أالعجب 
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يتنا حدها وهي واهّلل والأياتنا وهذه آهي واهّلل و ﴾ياتنا يجحدونأكانوا ب مايومهم هذا و

ا ذا هو زاهق ولكم إف همغعلى الباطل فيد بل نقذف بالحق  ﴿ وصف اهّلل في كتابه ومم 

ا تص وا كهتنا وانئعداأتنا وتوالو ماتوا سن  أفي قوم  ثم  قال جابر ما تقول ﴾ونفالويل مم 

المين وساروا بسيرةأبونا وصظلمونا وغوحريمنا  الفاسقين قال جابر الحمد  حيوا سنن الظ 

 عل ي من  هّلل ال ذ
 
كم يلاقني لطاعتكم ومواالة موفضلكم ووف  عرفتكم وألهمني بم ي

ال ثم  معرفة و  أ ثبات الت وحيدا  وتدري ما المعرفة المعرفة أقال يا جابر  عدائكمأومعاداة 

ركان خامسا ثم  ثم  معرفة اإلمام رابعا ثم  معرفة األ بواب ثالثاالمعاني ثانيا ثم  معرفة األ

قل لو كان البحر مدادا ﴿ ىسابعا وهو قوله تعالاء ادسا ثم  معرفة الن جبساء معرفة الن قب

يضا أوتال  ﴾ي ولو جئنا بمثله مدداكلمات رب   ن تنفدأي لنفد البحر قبل لكلمات رب  

الم]عليه   بحرأه من بعده سبعة قالم والبحر يمد  أفي األرض من شجرة  ما ن  أولو ﴿ [الس 

ا م  أالت وحيد ومعرفة المعاني  ثباتا  يا جابر  ﴾عزيز حكيماهّلل  ن  ا  ما نفدت كلمات اهّلل 

 تدركه األبصار وهو يدرك األبصارال ﴿ ب ال ذييالقديم الغا ثبات الت وحيد معرفة اهّللا  

ا المعاني فنحن م  أو ستدركه كما وصف به نفسهباطن هو غيب و ﴾وهو الل طيف الخبير

ما  ذنهإمور عباده فنحن نفعل بألينا ا   ضمن نور ذاته وفو   ظاهره فيكم اخترعناممعانيه و

 نا اهّلل عز  وجل  هذا المحل  حل  أونحن  ردنا أراد اهّللأونحن ا ذا شئنا شاء اهّلل وا ذا اء نش

 على اهّلل ه فقد رد  نكر شيئا ورد  أته في بالده فمن وجعلنا حج   واصطفينا من بين عباده

ف رف اهّللئه ورسله يا جابر من عانبيأياته وآاسمه وكفر ب جل   ثبت الت وحيد أفقد  ةبهذه الص 

فأل  تدركه األبصارال ﴿ لما في الكتاب المنزل وذلك قوله تعالىة موافق ةن  هذه الص 
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ميع العليم﴿ ﴾وهو يدرك األبصار يسأل ال ﴿ وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو الس 

ا يفعل وهم يسألون يهات صحابي قال هيهات هأ دي ما اقل  يا سي  ر قال جاب ﴾عم 

في كل  بلدة  ظن  أ صحابك قلت يابن رسول اهّلل كنتأوجه األرض من  ىعل تدري كمأ

أكثر من  ظن  ألفين بل كنت لف ا لى األاأل ما بين المائة ا لى المائتين وفي كل  ما بين

الم]عليه طراف األرض ونواحيها قال أفي  لفأمائة  يك أقصر روك خالف ظن   [الس 

ر قال ال ذين يابن رسول اهّلل ومن المقص   صحاب قلتأب رون وليسوا لكولئك المقص  أ

وما  ديمره وروحه قلت يا سي  أوعن معرفة ما فرض اهّلل عليهم من  ةئم  روا في معرفة األقص  

الم]عليه معرفة روحه قال  ض ا ليه فقد فو   وحه اهّلل تعالى بالر  ن يعرف كل  من خص  أ [الس 

ماير ذنه ويعلم الغإب يذنه ويحيإمره يخلق بأ ر ويعلم ما كان وما يكون ا لى يما في الض 

و ه اهّلل تعالى بهذا الر وح فههذا الر وح من أمر اهّلل تعالى فمن خص   ن  أ يوم القيمة وذلك

ذن اهّلل في إالمغرب ب ىلا   ذن اهّلل يسير من المشرقإكامل غير ناقص يفعل ما يشاء ب

م رض يفعل ما يشاء وأراد قلت يا وينزل به ا لى األ ءالحظة واحدة يعرج به ا لى الس 

 ]تعالى[ه اهّلل خص   مرأه من ن  ا  وجدني بيان هذا الر وح من كتاب اهّلل تعالى وأ ديسي  

مرنا ما كنت تدري ما أليك روحا من ا   وحيناأوكذلك ﴿ ةيهذه اآل أد قال نعم اقربمحم  

 ]تعالى[ قولهو ﴾امن عبادناء ولكن جعلناه نورا نهدي به من نش الكتاب وال اإليمان

جت فر  كما   عنكاهّلل جفر   قلت ﴾دهم بروح منهي  أأولئك كتب في قلوبهم اإليمان و﴿

عة يفأكثر الش   عليك اهّلل ىدي صل  سي  يا  قلتثم   األمرو معرفة نفسهعلى  يقنوف  و يعن  

ن لم تعرف إجابر فيا قال ف فة واحداالص   هذهعلى  يصحابأمن  عرفأما  أناو رونمقص  
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 مكنونناو ناسر   يمون من  يتعل  و مونيسل  و تونأقالئل ي نفرا عرف منهمأي ن  إف حداأمنهم 

 تعالى اهّللاء ش نا   ةفالص هذه هلأمن  صحابهأو فالن ابن فالن ن  ا  علومنا قلت  وباطن

 قد كملواو ا ال   ظن  أال و علومكممن  باطناو سراركمأمن  اسر   سمعت منهم ين  ا   ذلكو

على  مواالغد فسل  من  حضرتهمأف حضرهم معك قالأو جابر ادعهم غدايا  بلغوا قالو

الم]عليه  وقفوا بين يديه فقالو روهوق  و وهلج  بو اإلمام قد وخوانك ا  ن هم ا   ماأجابر يا  [الس 

ب معق  ال و يريدما  يحكمواء يش ما يفعل اهّلل ن  أفر الن  أي ها  ونتقر  أة بقيت عليهم بقي  

ا  لئيسال و ئهالقض راد  ال و لحكمه اء يش ما  يفعلاهّلل ن  ا  لون قالوا نعم ئهم يسو ليفععم 

تعلم ما ب تعجلال  جابريا  بلغوا قالو عرفواو يريد قلت الحمد هّلل قد استبصرواما  يحكمو

الم]عليه را فقال فبقيت متحي    عل سلهم هل يقدر [الس 
 
الم]عليه  بن الحسين ي ن أ [الس 

د الم]عليه  سكتوا قالو مسكوافألتهم أقال جابر فس يصير صورة ابنه محم  جابر يا  [الس 

د  هل يقدر سلهم  سكتوا قال فنظرو مسكواألتهم فأقال جابر فس ين يكون بصورتأمحم 

 لا  
 
تجيبون ما  مكل ة فقلت لهم مابقي   عليهم يقد بقم هن  أخبرتك أما هذا  جابريا  قالو ي

 ةعليهم بقي   تيقد بق خبرتك بهأهذا  جابريا  قالو ليهما  ر فنظ اوشك  و فسكتوا مامكما  

الم]عليه قال الباقر و يا  لون قالوااءبعض يتسا لى  بعضهم تنطقون فنظرال  لكم ما [الس 

 عل سي د العابديناإلمام  منا قال فنظرفعل   علم لناال  اهّلل بن رسول
 
]عليه  بن الحسين ي

الم د الباقر ابنها لى  [الس   بوهأ قال ناأمن  قالوا ابنك فقال لهمهذا  من قال لهمو محم 

 عل
 
 علأبيه  بصورة دمحم  فإذا  م بكالم لم نفهمبن الحسين قال فتكل   ي

 
 بن الحسين ي

 علا ذا و
 
د  بصورة ابنه ي الم]عليه اإلمام   فقالاهّللا ال   هل  ا  ال  قالوامحم  من  تعجبواال  [الس 
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دو دمحم  أنا  اهّلل قدرة  علأنا  اهّللأمر من  تعجبواال  قوميا  دمحم   قالو أنا محم 
 
 علو ي

 
 ي

لنا محم  أ اهّللأمر من  روحناو نور واحدمن  نا واحدكل  و ناأ د  ناكل  و محمد خرناآو دو  محم 

 كمبسر  و ا بواليتكممن  آهم يقولون و داسج   لوجوههم اوخر   ذلك ا سمعواقال فلم  

أنتم رؤسكم ف قوم ارفعوايا  زين العابديناإلمام  قررنا بخصائصكم فقالأو بعالنيتكمو

من  لعواتط  ال  اهّلل اهّلل الكاملون البالغون نتمأو فون الفائزون المستبصرونالعارن اآل

د من و ييتم من  أرما  ىعل رين المستضعفينالمقص   بوكم قالوا يكذ  و وا عليكمنعفيش  محم 

 من كل  و ديسي  يا  جابر قلت وا قالفطعنا قال فانصرفوا راشدين كاملين فانصرأو سمعنا

 يقول بفضلكمو محب ةعنده  ن  أا ال   نتهبي  و ذي صنعتهال   لوجهاعلى  األمرهذا  يعرفال 

الم]عليه  يكون حاله قالما  عدائكمأن مء يتبر  و قال  ن يبلغواأا لى  خير ييكونون ف [الس 

الم]عليه  قال رهميقص  شيء  ذلك  هل بعداهّلل جابر قلت يابن رسول ا ذا  نعم [الس 

 عالنيتهمو رهمأمو سر   يفو همموالأ يف لم يشاركوهمو خوانهما  حقوق  يروا فقص  

 يصيبهو سلخادونه من  سلخيو المعروف سلبدونهم فهنالك ينيا الد   وا بحطاماستبد  و

نيا هذه فاتآمن   ذهاب مالهو نفسه يجاع فون األم يحتملال و يطيقهال  ما بالئهاو الد 

بن يا  قلتو اا شديد غم  اهّللو خوانه قال جابر فاغتممتا   بر   ير فقص   ت شمله لماشت  تو

 يحزن لحزنهو فرحا ذا  ل يفرح لفرحهقا منؤخيه المأعلى  المؤمنحق  ما  اهّلل رسول

نيا  حطاممن  شيءل م  تيغال و هاموره كل  أينفذ و  يجريان منحت ى  اساهوا ال   الفانيةالد 

خيه أعلى  منؤللم هذه كل   اهّلل وجبأفكيف  يسي ديا  قرن واحد قلت ير  فالش  و الخير

 أحق   هوو خاهأيكون ال  األمرهذا على  هم  أو بيهخو المؤمن ألأمن ؤالمن  أل ن قالالمؤم
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بواب أ ن يقرعأيريد من  قال ذلك على يقدرمن و اهّلل سبحان يملكه قال جابربما 

الم دار ييجتمع معنا فو يعانق الحور الحسانو الجنان  اهّللو قال جابر فقلت هلكت الس 

 نواراأل شهدت بتلكفإذا  226"المؤمنين يخوانا  حقوق  يرت فقص   ين  أل اهّلل يابن رسول

 شأن ي فاهّلل ذنإه يجري بن  إف ىسرار فاعرف حكم نهر عسل المصف  عرفت ظهور األو

ها احتملت ن  بحات ألالس  أهل  عالمات يف اإلشارات كل   نم ىحلأها ن  ا  و الخطبات

فوا بفصاحة راعت اهّللاء عدأثر أك لذاو يانالث  و لو  األ [هرن  ]المن  أكثر اهّلل ذنإب الحجب

خطبته  يمقام الفصاحة ف ىاعترف بمنته ىحت   نكارهما  ة شد  و مقامهمالخطب مع بعد 

ن ا  و شاراتناا  من  ه لم يدرك حرفان  أمع  كتابه يف -نقمته  ي فاهّلل لج  أ - ةالثالث   ةئي  االه

بالفضل  يقر   شأنبالخطب  قد ظهر مناألمر  ن  أل يعلمو حيث يوقنمن  لع يجحداط  

 ن  ا  و حفالص  ب شهد بالفضل للخطب المنكرما  عند العرب الفخر ن  ا  و المنكر بالعدل

ا يجد ظهورات كف   ارب منهالش   لو شربو الجهر يف ةعين طبري  اء لقت ر  ي الس  نهر ف ذلك

هوت اتكينوني   فات يالحظ طلعة ظهورو اإلشارات يات في  الال  ات ي  ن  اإل يف الص 

 ةات الملكي  ي  ن  ا   اتذكر جوهري   يف ىبشرب عسل المصف   يستلذ  و اتالعالموات الجبروتي  

فصاحة ن  أل ةالحقيقأهل  ة عندة الهوتي  قو   ذلكا ن  و ةات الملكوتي  ات نفساني  مادي  و

اء من الحكم حديمكن ألال واء عرب العربأ شأن ية هاري  تجري بالقه   تيالخطبة ال  

 يهندسة فو الكلمات يخطبة ف لذكره كفىو اهّللاء شا ذا  ا ال   بالفطرة الخالصة

 يف ةة العبودي  هوي   ية الملقاة فظهور ربوبي  و المناجات يف ةطلعة عبودي  و العالمات

                                                 
226
  ٢ح، )ع(بالن وراني ة وفيه ذكر جمل من فضائلهم  )ص(باب نادر في معرفتهم ، المجلسي، كتاب اإلمامة، ٢٦بحار األنوار، ج 
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ا ن  و اإلنسان أهل صفات شاهدت بالعيانبما  ذلك كل  جنابك تعرف ا ن  و اآليات

فاتي ف ىظهور نهر عسل المصف    الكلمات يهور فالظ  من  أعلىو عظمألة الحالي   الص 

العيون و ةي  الكل   اآلياتو ةئونات الجرسومي  الش  و ةوسي  هورات القد  الظ  و ةوسي  فريداإل

فات ذكرمن  قدرا عز  ه ألن  ا  و الجمال شأنمن  يجري ذلك كل  ن  أل ةفريقي  اإل  الص 

 لها ن  و ى المشتكاهّللا لى  ا ن  واء ك بالقضحق   يظلموا ف ال ذين اهّلل بفعذ  اء سماألو

ا  اهّلل سبحانواء ضماإل يفحق  اء البد اء نهار هو نهر خمر الحمراألمن ا ن  و يصفونعم 

ال و صداعال و القرب بال سكرو مقام القدسا لى  يجذبهأحد  قطرة منه شربا ذا  ال ذي

 نهر عن يمنه يحكأحد  شرب ىروح مت ا لى روحمن  روح يخمار بل روح فال واء غما  

 شأن يف الثالث   عن نهرو عواتالد   شأن يف ةانيالث   عن نهرواآليات  شأن يف األولى

المقامات و ةمات الجبروتي  العالو ةي  هوتالال   شاراتا  مقامه بذكر  شأنعن و الخطبات

الالتو ةالملكي   ال  العلم شأنن  ألالن اس  أكثر هر يشربالن   ذلك منا ن  و ةالملكوتي   الد 

نهر من  ييجر نشأ ذلكو أنش  ال ذلك ظهارا  الن اس  ونلذا يحب  و أحد بهن يكذ  أيقدر 

 ذلكا ن  و بحاتالس   عالم ية الكلمات فاري  قه   شأنو رابلذ  الش  أ هوو نفاد لهال و الخمر

ن تشاهد ألو تريد أنت و الخلقمن أحد بحكم  لم يشتبه ةالثالث   نهارأعدل بمثل  شأن

رهثم   فاقصد مطلبنااألمر  ذلك سر   ال يشابه  هن  إالمطلب ف ذلك يتفسيري ف ىترثم   فس 

 ياهر فالظ   زلأتحت جبل من  نهار تجريتلك األ ن  نزول الكلمات أل شأنفسيرك بت

 ىصفأ العلما جم   يصدر يف ن  ا   لعمركو زوالال و المداد بال نفاداء م ييجرو دآؤالف

من خمر  لذ  أو ىالعسل المصف  من  ىحلأو لبن الخالصمن  لطفأوسن الغير اآلاء م من
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ينتفع ال  يعلم شأن ن  ألو و اهّلل ذنإب رهطه  بة ألطي   باقلوأو  وعيةأمر لو وجدت بمثلك الح

ال  اسالن   ن  لباب ألاأل يولأمن  المخلصينمن ا ال   ألحد فيهحظ  ال و اسالن  اء ثغ

 لعونيط  ال و الكلمات يف ىرأ ين  ا  ما  يرونال و اإلشارات يشاهد فأ ين  ا  ما  يدركون

من  عندي عز  أها ن  أل اإلشارات كتل برزتأما  يلوال غيرك سائل من  و بمواقع العالمات

 غياراأل ة القرار لنظرةبعض المواطن عن ذكر لج   يفررت ف ين  ألو و حمركسير األأ

فات طلعةيرى  ال لمناء لبست الكلمات قمص ظلمات الهوأو  لماتالظ   تلك يف الص 

أحد  اهّلل لآ سرارأ ةلع بحقيق يط  ئال  لاء لمالظ  اء الغبراء حنالط  اء العميو ءاهمالد  اء م  الص  

منعت الفيض عن ما  ذلك لكن معو برارن األم ذنا  بغير  األرض ييفسد فو شراراألمن 

يعمل به و حد يعرف حرفاأ لو كانو خطابك يمرت فأما  ظهارإب يمت نفسلزأو جنابك

 سؤال ن  أل شيءكل  نفع عن أشريك له لجنابك  عمال هّلل خالصا مخلصا وحده ال

 سئلأف ةم  رؤس األعلى  حمةالر   تلك لنزول ةح باب المجر  فسير يفتالت   ذلك جنابك عن

ه ن  أذ ا   ةقدربفضل ال اسالن   يفسدما  يصلحو ةلفبطلوع شمس األ ةالغم   ن يكشفأ اهّلل

 مز المعمالر   ذلكب لعفاط   حكامعرفت تلك األفإذا  انمن  
 
لسم الط  و المنمنم ر  الس  و ي

جميع  يف يحضرة المتجل   ظهر نور طلعةذا ا   ا ال   ألحد يمكنال  الت وحيد حق   ن  أب كبراأل

بحيث ياته آو دالالتهو عالماتهو شاراتها  و لحظاتهو سكناتهو حركاتهو عالماتهو مقاماته

فات بحبوحة نار يف رابعنصر الت  و اتالذ   ده صرف ظهور توحيدافؤ ن  أ كما ليكون  الص 

مقاماته و اهّلل ينطق بتوحيد شأنكل   يات جسده فذر   ن  أب الحكاية بمثله يجسده ف

 دهافؤمن  يظهرما  جسده بمثلمن  فيظهر المقام ذلكا لى  بلغفإذا  ينطق لسانهما  بمثل
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فات بروزاتو واتالذ   شئوناتو ات البات  هورظو يات البحتتجل  من  ويكون مثل  الص 

 ا
 
 نور الكل  و لعالم العلوي

 
 هل  اإل سر  و ي

 
 الجل مزالر  و ي

 
 اآلية و ي

 
 جرة الكل  الش  و البهي

 
تلك  ي

ثم   المقام ذلك دركألمن طوبى ثم   طوبى نفعال فيارتبة اإل يالفعل ف مراتب ظهور

ا ن  و سطاه فوق القسطاط بمثل واهّلل نور ىيرو اطالبس ذلكعلى  باهيا شراهيا لمن استقر  

هوت عوالم ظهوراتمن  الت راب رتبة يالعبد فحظ   ىمنته ذلك شئونات و الال 

 اهّلل سئلأف الن اسوت اتدالالت ذاتي  و عالمات الملكو مقامات الملكوتو الجبروت

لو لم ن  أل افعالر   القسطاس الباذخو البالغ شرفالمقام األ ذلكا لى  اكي  ا  و ييبلغنن أ

نيا ا لى  الحيوة هذه يف يصل العبد خل بساط قدس ن يدأ شاربهأراد و المقام ذلكالد 

 حوالاألو ةتي  الال   البرازخو ةجعلر  ا مقامات ياهّلل ف ءاشا ذا  ا ال   الجالل فال سبيل له

ال و مرهأل راد  ال اء يش بمااء يش كما ءاشيمن على  ان لطيف بعباده يمن  ه من  ن  ا  ذ ا  ة ي  القيام

البيت  ذلك يشهدت ففإذا  األولىو اآلخرة يفاألمر  يرجع ليها  ا ن  و لحكمه بمعق  

 ن  إوس فالقد  ش عراء لقت ياوس فالط   جنحةأب فاستعد لما نشر آالمجاب بحكم الم

ورة يقول لتلكو و  الج ين يطير فاآل ءاالعمحمامة  موات انصعقتقا نيأ تفسيرا الس   الس 

ورةكل  يجعل  نأهو و عرفن لحنها ذا  األرضو  فسيرالت   ةهو حقيقا كم لنفسه اهّللاء ثن الس 

فكما تطابق مقاماته  يف ها بال تشبيهن  أ يهو يها هن  ا  بل  الت جريدشبح و الت وحيد يةآو

ر سي   الم]عليه اء هدالش   دفس  ا لى  ذلككو "اهّلل هو" "هو" ىمعن ن  أب الت وحيدسورة [الس 

ورةاء سماأل مقامات ىمنته فات ذكر يف الس  الالتو المقاماتو العالماتو الص   الد 

ورة تلك الت جريد طمطام يم  و الت فريد ةلج   هلأو اهّلل يكون عند ذلكفك  المباركة الس 
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 ةربعين بعد  ة األنفسه بعد   طور يميقاته ف ىقض بعد مامطابق  "هوو و هوهأنا " ىفمعن

ذا تشاهد إف ذلكن تطابق جميع حروفه بمثله لتقدر بأنت تريد أ لو ذلككو "هو"أحرف 

 الم  و اهّلل ذنإنفسك ب يف اإليماندك روح يؤي   بما ةها عند المطابقفزد علي عدادكثرة األ

 ذلك يرشح فأنا ذا أف فسيرالت   ذلك فتح بابلى ع ةالقلم بنزول تلك المجر   ىجر

رادوا ألو  ءاعداألا ن  و الكوثر الحيواناء الم ذلك من يشرب نأأراد و كحب  أالمقام لمن 

هم أنفس ي فاهّلل لهار ليبد  الن  أهل  على الفردوس هلأ شراب اهّلل من يشربوا منه لما حر  أ

لو كانوا  منار جهن  من  كبر لنفوسهمأو شد  عليهمأ يهال تي  ةبحي  الش   اتي  ن  إعليهم ب

 البيان يالميزان ف يه الت وحيد فاجعل سورة زولالن   عالمعلى  فسيرالت  أردت  نا  و يعقلون

خذ مراتب العشرة أ بعد ﴾هو﴿ ﴾ا ن ا﴿ أحرف ن  أهو و حرف سورة الكوثر عليهاأ اطرحو

هوت والجبروت والملك ا ال   لم يبقخر هو بعينه حرف اآلو والملكوت من عالم الال 

 عالمعلى  دليل ذلكا ن  و العالمهذا  يف ﴾هو﴿بعينه يكون حرف  هوو ﴾ا ن ا﴿ حرف

 
 
فاتواء سماأل تلكأهل  لباب عناأل يولأن  أل العلوي  بماا ال   هنالكما  ال يعلم الص 

 األزلي ة القمصو هي ةاإلل   بحالش  و ةنزعي  ورة األالص   هذه يف ةفالص   عرف مواقعمن و هناهي

 ية العالنيةآو ريرةالس   كشفو ةسر  الحقيق يقرار المعرفة فا لى  فقد بلغ ةي  الجل عةلالط  و

ريعة أحكامو اء يش ما هّلل يفعلاألمر  ن  إكتمت فأ ين  أما  استرو عرفت ين  أما  فاعرف الش 

ا  تعالىو سبحانهاء شيبما اء يش كما حرف و ﴾ا ن ا﴿ حرفعلى  شهدتفإذا  يصفونعم 

ة  ةي  ن  ا   ﴾اهّلل﴿ا سم  ةج  لاء لقت يفاعرف ف ﴾هو﴿ ة  مقام يفالن بو  بعد نقص  ﴾قل﴿عد 

ة و "اءاله"هو ال ذي  الت وحيد حرف  ذلك ن  إف ﴾عطيناكأ﴿ طمطام يم  و "مالال  "عد 
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اء م ر فيه يخرج عيونا منلو تفك   لعلم جم   ذلك ن  ا  و ةالهجائي   عداد حروفأ ييطابق ف

تهاأحد  يعلمال  الكوثر من ال تي  ةلهو علم حكمه الحق   ذلكا ن  و اهّللاء ش منا ال   عد 

اء م الكثرة طمطام يم   األحدي ةة بحر لج  اء لقت يف طابقثم   خيرا كثيرا يوتأوتيها أ

بعهو غيب مراتب الفعل  ﴾حدأ﴿الـ حرف أا ن  و ﴾الكوثر﴿  ظاهرو ةال تي هي الس 

ال تي  األولى بعةالس   مقام يفا ن  و ةت  الس   هيو األولى ة رتبةدون ذكر المشي  من  عالنيتها

ة  حروف يهال تي  ل مراتب المائةو  أ ا لى واحد منهاكل  ا دار الغيب لم   يه  يفالن بو 

ة  يف يطابق ةمع اقترانها بالخمسة الباقي ةبعي الس  واحد فكل  ة عد   مع ﴾قل﴿ عد 

هو البرزخ و البحريناء التقبعد ة يل الوحدد هو دلياالز   [لف]األ حرفا ن  و ةالهجائي  

 فيها يدخل منها شيءال  نأة بالكوثري   طمطام يم  و األحدي ةة لج   يحول بينال ذي  همابين

  عالم يفاألمر  اهّلل ثبتأقد  ذلكك منها شيء فيهاال و
 
 لكنو مطابق لهذا العالم العلوي

 ن  أب -نقمتهم  ي فاهّلل جل  أ - ةوفي  الص   ذهبتما  المقام ذلك يتلجلج ببالك فال 

هورحد بتعي  جود ذات األوهو و واحد الوجود  ن  إشمس البطون ف غربتا ذا  ن في الظ 

ا سم  هوو عداداأل ييدخل فال  حداأل ن  ا    بلاهّللآل  كفر محض عند مذهب ذلك

مقام  يف ال  ا  و مخلوقة بمثل الكوثر يهال تي  تهي  مسا  جهة من  تطابقه هوا ن  و مخلوق هّلل

 اهّلل تعالىو ية هّلل سبحانهآه ن  دونه أل له نعتال و شيء يقترن معال  ىة المعنداللة هوي  

ا  المون يقولعم  اء سمعالم األ يالواحد هو مبدء الكثرات فا ن  و ا كبيراعلو   الظ 

فاتو  بحبوحة نعت ءالقت يالكثرات ف تلجلجت بظهورات طمطام يم  فإذا  الص 

فات مد﴿ قوله عز  ذكرهاء لقت يات فاعرف فالذ   ظهور طلعةو الص   ييصل  ي ال ت ﴾اهّلل الص 
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 لعةالط   يف األحدي ة ر  بس الميزان تدل   يد فياالز  ألف  حرفا ن  و ﴾ل  فص﴿العبد قوله 

تلك  يجريت فأال ذي  الكوثر ءاممن  ي العبد لذكره فمن شربيصل  ال تي  ةمدي  الص  

 ذلكا ن  و مدالص   بكل ه هّلل ين يصل  أتلك الكلمات ليقدر  غياهبأرض  على نهاراأل

قوله عز  اء لقت يف ﴾كلرب  ﴿قوله  ىعل شرقت فاشهدأما ب طالعتإذا ف العظيماألمر  لهو

ة ربعينأو زد عليه مائةو ﴾لم يلد﴿ ذكره  ا لى ةشارا  عشرين منها و ثمانيةو مائةال تي  عد 

ة حروف ا  منها  عشر ىثنا  و الر ابع مقام يه ظهر فن  ذكر الحسين أل ه ا ال  ل  ا  ال "شارة ا لى عد 

 مديناء لقت يفاعرف ف ذلككو ثنا عشر ال سواهاا  ال تي هي  راتفي الر قوم المسط   "اهّلل

رو ﴾انحرو﴿ قوله عز  ذكره ﴾لم يولدو﴿ عز    ةدياالز   الثينالث  و سعةالت  و المائةأحرف  فس 

 علا سم  أحرف ةبعد   ﴾وانحر﴿في قوله 
 
الم]عليه  بن الحسين ي أمر  ه حاملن  أل [الس 

الم]عليه  الحسين ة  زدثم   [الس   " اهّلل ا سم حرفأعد 
 
ة ثم   "الحي بها  ن  إف "هو"عد 

 ا ن  و ﴾لم يكنو﴿ قوله عز  ذكرهاء لقت ﴾ن  ا  ﴿ قولهعلى  شهداثم   الميزان يفما  يطابق

ة هوو اهّلل كتاب يعلم الغيب ف يفما  طابق هوالت   يالحرف ف يباق د ا سم  عد  محم 

ة  عشر يكون ثالثةال ذي  دياالز   حرفأا ن  و تسعينو ثنانا  ال تي  اهّلل رسول  شارة بظهورا  عد 

الم]عليه  اهّلل لآ  ذلك يفا ن  و [وآلهعليه ]صل ى اهّلل  اهّلل رسولد محم   بعد ذكر [الس 

 العرش رب   اهّلل سبحانو ر فيهتفك  ا ذا  طلسم صيلم تعرف بهو برمز منمنم شرتأالمقام 

ا   ﴾كانئش﴿قوله  ﴾له﴿ قوله عز  ذكرهاء لقت يفاعرف ف ذلك بمثلا ن  و يصفونعم 

ة  احسب معو ة ﴾له﴿عد  ة  مام العدل بعد نقصا   "جعفر"ا سم  عد  ها ن  إف "ة عشرست  "عد 

ة بظهور شارةا   ة و "الجواد"ا سم  عد  ل و  األ عالم مشهد فياء عطال يف "اءالب"حرف عد 
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يجري القلم بذكره ال  له مقامات ا ن  و هليلمقام الت   حمرركن األالر ابع  ذر  و الت وحيد ركن

ي اكتسب لما على  األمرا ن  و األولىو خرةاآل يف ى المشتكاهّللا لى  ا ن  و جندهو طانالش 

هلها أمن  وقع عليها ليسئلما ب األرض مالك تلك لعظاهر المعروف بين العرف لو اط  

]ناقص  قولهعز   مديناء لقت ياعرف فثم   األمر ذلكب شهدتما  يثبت سؤاال

 املعكبري عن ابن هم  الت   موسىوسي عن جماعة عن الط   جعفرأبي  ا لى صفحة...[

د  بنبان أ الفرح يبأاح عن يبن رأحمد  عنا سماعيل  سم بناعن جميل عن الق محم 

 المعروف بالس  
 
قدم ال تي  نةي الس  فالحج   يفعبداهّلل  أبو قال كان صلهأمن  قلناهن ندي

 عن يسارهو بن الحسنعبداهّلل  عن يمينهو هو يدعوو تحت الميزاب عبداهّلل أبو فيها

 باأيا  كثير البصري فقال له عباد بن هؤاخلفه جعفر بن الحسن قال فجو حسن ن بنحس

اء شتما  جعفر قال فقال له قليا  قال لهثم   ثا قالثال قالهاحت ى  قال فسكت عنهعبداهّلل 

قال  حجرا رجل ينقضها حجرا ةي نالبهذه  علم يكتاب ل يوجدت ف ين  ا   قال با كثيرأيا 

 خمض اقينالس   مشحالقدمين  صفرأب اهّللو ين  ألكن كو با كثيرأ يا فقال له كذب كتابك

 ىواف حت  الط  من الن اس  منعي - يكن اليمانالر  ا لى  شار بيدهأو -كن الر  هذا على  الر أس

 فيقتله قتل عاد -صدره  ا لى بيدهأشار و - يال من  ج له راهّلل يبعثثم   روا منه قاليتذع  

 أبو اهّللو ابن الحسن صدقعبداهّلل  ذلك قال له عندف وتاد قالي األفرعون ذو ثمودو

الم عليه - عبداهّلل ا  العرش رب   اهّللسبحان  227"هم جميعاقوه كل  صد  حت ى  - الس  عم 

 ن  رب  العالمي هّللالحمد و المرسلينعلى  سالمو يصفون
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