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اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة، 
ي��أمن م��ن ركبه��ا ويغ��رق م��ن تركه��ا، المتق��ّدم له��م م��ارق والمت��أخر ع��نهم 
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ِحيمِ ﴿ ْحمِن الرَّ  :﴾ِبْسِم ِهللا الرَّ
حاصل  فهو) االبتداء(أّما معنى . )اقرأ(الجار والمجرور متعلقان بفعل : ﴾بِْسمِ ﴿

ألّن ف�ي ؛ فمتحق�ق) ستعانةاال: (ا معنىوأمّ . بها الكالم ، التي ابتدأمن موقع البسملة
ال تك��ون إالّ بح��ول وق��ّوة من��ه  -أي الق��راءة  -؛ ألّنه��ا )االس��تعانة(الق��راءة معن��ى 

 . سبحانه

  .ن ذاته؛ ألّن أسماؤه وصفاته الكمالية عياأرب بال الرحمن الرحيم: فالمعنى

. ، وم�ا ك�ان ل�واله، قا م ب�العمل القراءة الذي أؤديه نّ إ: وتوضيح هذا المعنى 
ال ح�ول وال أ�ّوة إالّ ( :اعتراف من العب�د أّن�ه )هللا الرحمن الرحيم بسم(ّن في أي إ
 .وظلمة أشرقت بنوره، قامت بوجوده، كل ما سواه أعدام واعتراف أنّ  .)بال

، وبم�ا أّن الق�رآن المطل�ق ب�الغني ة م�ن الفقي�ر المطل�قوفي البسملة استعانة تاّم�
لم��ن أراد الب��دء ف��ي الس��ير عل��ى ه��ذا  -، فالب��د إل��ى الص��راط المس��تقيمه��و اله��ادي 

وم�ن . ف�ي س�يرهمن علم وحول وقّوة يهتدي بها ويس�تعين به�ا  -الصراط المستقيم 
أين له بها إالّ من مصدر الوجود، فكان الحق أن تكون البداية واالستعانة بسم هللا، 

 .سم الجامع لصفات الكمال اإللهيةوهو اال

 .أل�ه: م�أخوذ م�ن :)هللا( و. رتفع وظه�رعال وا: سما، أي مأخوذ من ):اسم( ـف
فم�ن أراد العل�م قص�د هللا، وم�ن . فالخلق يتألهون إليه في حوا جهم، وس�ّد نقا ص�هم

، وم�ن أراد الرزق قصد هللا، ومن أراد القّوة قصد هللا، وم�ن أراد الش�فاء قص�د هللا
 . لكل الكماالت د هللا الجامعأراد أن يجبر نقصه من أي جهة، قص

ال�ذي يطل�ق ) هللا( س�ماواج�ه خلق�ه بص�فاته الذاتي�ة الكمالي�ة، ويجمعه�ا فسبحانه 
 .على الذات اإللهية فقط

أن يب�دأ   فك�ان حق�اً عل�ى اب�ن آدم. قيقته س�بحانه ف�ال يعلمه�ا إالّ ه�وأّما كنهه وح
، ناطق�اً ال، س�بحانه وتع�الى، وواه�ب الكم�لى الكمال مس�تعيناً بمال�ك الكم�السيره إ

 .ل التي واجه بها خلقه وعرفوه بهاالكما باسمه الجامع لصفات

 
 

ِحيمِ ﴿ ْحمِن الرَّ  :﴾الرَّ
 .شديد الرحمة: )الرحيم( و. كثير الرحمة: )الرحمن(
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وس�واء ح�ول  وكالهما يشيران إلى رحمته سبحانه، سواء في ال�دنيا أم اآلخ�رة،
 ُدِرَج�تداالً عل�ى كث�رة الرحم�ة، ال�رحمن ، ولكن لّما كان اس�م أمور الدنيا أم الدين

، مل الكافر ك�الخلق وال�رزق والش�فاءتحت قا مة فيوضاته الرحمة الدنيوية التي تش
 تح�ت قا م�ة فيوض�اته داالً على شّدة الرحمة وقوتها، ُدِرَج�ت الرحيمولّما كان اسم 
، نعم الدنيوية، أعظم من العم الدينية من بعث أنبياء وتشريع؛ ألّن النالرحمة الدينية

، ه�ا أعظ�م وأش�د م�ن ال�نعم الدنيوي�ة؛ ألنّ فيوضاته النعم األخرويةتحت  كما ُدِرَجت
ورحم��ة هللا ف��ي اآلخ��رة ما ��ة ض��عف للرحم��ة الت��ي بثه��ا ف��ي ال��دنيا، كم��ا ورد ف��ي 

خ�اص بص�فة  اس�مال�رحمن (: )ع(، وفي الحديث ع�ن الص�ادق )ع(الحديث عنهم 
 .)0F1( )م بصفة خاصةعا اسمعامة، والرحيم 
، وال�رحيم ب�المؤمنين ال�رحمن بجمي�ع خلق�ه: ()ع(والص�ادق  )ع(وعن الب�اقر 

 . )1F2( )خاصة

، أو تخص�يص ال�رحيم دنيا أو ب�النعم الدنيوي�ة المادي�ةأّما تخصيص ال�رحمن بال�
فيتعارض وص�ريح الق�رآن ق�ال  ،الدينية والشرعية في هذه الدنيا باآلخرة أو بالنعم

ْحَمُن ﴿: تع���الى ، ب���ل يقين���اً ه���و أعظ���م ال���نعم الديني���ةآن ، والق���ر﴾َعلَّ���َم اْلقُ���ْرآنَ  *ال���رَّ
 . واألخروية

بحانه تعليم الق�رآن باس�مه وقد قرن س. الطريق الموصل إلى هللا: وفي الدنيا هو
 .)رحمن الدنيا واآلخرة(: )ع(في دعاء الصباح لزين العابدين  كما ورد الرحمن،

 .)2F3( )رحمن الدنيا واآلخرة ورحيمهما(: )ع(وورد في الدعاء عنهم 
ِحيمِ ﴿ فيك���ون معن���ى ْحمِن ال���رَّ أّن���ي أب���دأ رج���وعي إل���ى خ���القي،  :﴾بِْس���ِم هللاِ ال���رَّ

أن ل�م أك�ن ش�ي اً  ونصرتي لخالقي، وتسليمي لخالقي، ومظه�ري إل�ى الوج�ود، بع�د
عل�ى الع�المين وعرف�وه ، الت�ي أفاض�ها مستعيناً بظهوره بكماالت�ه جميعه�ا، مذكوراً 

بها  ؛ ألّنهمن كماالته الرحمة، فأستغيث بها أّني أخص ، ثم )بسم هللا( :، فأقولبها
إّم�ا ألّن وجه�ي ق�د ، وذل�ك ألّن�ي ال أس�تحق عط�اءه ،يعطي من لم يسأله ولم يعرفه

، وإّما ألّني تركت بعض ما أرشدني إليه بحّجة أّنه لم ي�أمرني ب�ه سودته المعاصي
 . وفضله، متناسياً كرمه وال يعاقبني على تركه

                                                           
 .23ص 1ج: ، الميزان 81ص 1ج: ، التفسير الصافي 94ص 1ج: تفسير مجمع البيان  -1
 .28ص 1ج: ، تفسير القمي 230ص: ، التوحيد للصدوق 114ص 1ج: الكافي  -2
 )ص(، الصلوات على النبي 393ص: دعاؤه في استكشاف الهموم، مصباح المتهجد  389ص: الصحيفة السجادية  -3

 .في يوم الجمعة
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، ب�ل وأتبع ما أرشده إليه، وال يزال يذكره ل�يالً ونه�اراً  داً لم يعصهوهب أّن عب
، فه��و حتم��اً يعب��د ويش��كر ش��كوراً ص��بوراً مخلص��اً ل س��بحانههب��ه ص��الحاً محس��ناً 

ه ع�ن عب�د؛ لع�اد ، فل�و رف�ع س�بحانه قّوت�ل بحوله وقّوته وتوفيقه وعص�متهويعمل 
 .عصىداً التوفيق ووكله إلى نفسه ل، ولو سلب عبعدماً ال وجود له

ه ب�ه ه�ذا العب�د ومن هنا كلما كان شكر العبد عظيم�اً ك�ان توفي�ق هللا ال�ذي توّج�
فأصبحت النعمة على عباد هللا المقربين أعظ�م، وأص�بح عمله�م . لهذا الشكر أعظم

وهذا الش�كر بتوفي�ق هللا وحول�ه وقّوت�ه فه�و . وشكرهم نعمة جديدة تحتاج إلى شكر
ألجمه�م الك�ريم  إلى شكر أعظم، وهكذا حت�ى نعمة جديدة أعظم من سابقتها تحتاج 

ف�وا أّنه�م قاص�رون ، لّم�ا عر، فخرست ألس�نتهم، وفاض�ت أعي�نهم م�ن ال�دمعبكرمه
لّم�ا عرف�وا أّنه�م ال يزال�ون  -ّنه�م ف�ي مقام�اتهم المحم�ودة ، ب�ل إعن شكره س�بحانه

وا ، فاستغفرعّدوا وجودهم وبقاءهم ذنباً  -مشوبين بالعدم وظلمته والنقص وحقيقته 
أّن وج��ودهم ره��ن بق��اء ه��ذا  ه��ذا م��ع. وت��ابوا إلي��ه وطلب��وا عف��وه ورحمت��ه هللا من��ه
 )ع(، وه�ذا أمي�ر الم�ؤمنين عل�ي ق�اؤهم ره�ن تش�وبهم بالظلم�ة والع�دم، وبالحجاب

 .)3F1( )، فلها الويل إن لم تغفر لهاهي أد جرت على نفسي في النظر لهاإل: (يقول

ذنب�اً لَِم�ا في�ه م�ن ش�ا بة ع�دَّ وج�وده : لعلّي أق�ولفعدَّ التفاته إلى وجوده ذنباً، بل 
هللا الواح��د  وال رس��م، ب��ل يفن��ى وال يبق��ى إالّ  اس��م، الت��ي ب��دونها ال يبق��ى ل��ه الع��دم
  .القهار

مكانك يا  :فأوأفه جبرائيل موأفاً فقال له( :)ع(وفي الحديث عن الصادق 
، فجبرا يل ال يستطيع الوصول إلى مقام النبي فأشار له أي هذا هو مقامك - محمد

، إّن ربك ت موأفاً ما وأفه ملك أط وال نبيفلقد وأف - )ص(بالعروج إلى مقامه 
رب  سبوح أدوس بنا :يقول: يا جبرئيل وكيف يصلي؟ أال: ، فقاليصلي

 :)ع(قال  .اللهم عفوك، عفوك: فقال. المالئكة والروح، سبقت رحمتي غضبي
قال  وما قاب قوسين أو أدنى؟: قيل .﴾َأاَب َأْوَسْيِن بَْو بَْدَنى﴿ن كما أال هللا وكا

 ،)4F2( وكان بينهما حجاب يتألأل يخفق :)ع(قال . ما بين بّستها إلى ربسها :)ع(
إلى ما شاء هللا  )5F3( فنظر في مثل سم اإلبرة ،زبرجد :)ع(وال أعلمه  إال وقد قال 

 . )6F4( ).....، فقال هللا تبارك وتعالى من نور العظمة

                                                           
 .97ص 91ج: مناجاة شهر شعبان، بحار األنوار  10ص: ، الفصل 629ص 3ج: إقبال األعمال  -1
 .أي يتحّرك ويضطرب: يخفق  -2
 .ثقبتها: سم اإلبرة  -3
 . 87ص 5ج: ، تفسير الصافي 306ص 18ج: ،عنه بحار األنوار 443ص 1ج: الكافي  -4
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اس�تجابة من�ه ج�لَّ ش�أنه : ، وأّما خفق الحجاب فهوأّما طلب النبي للعفو فقد تبّين
، ع�ن ص�فحة وج�وده المبارك�ة لعف�و، وإماط�ة حج�اب الع�دم والظلم�ةلطلب النب�ي ل

أس�م ع�اد للنب�ي ، فل�و رف�ع الحج�اب لم�ا أهله سبحانهبما هو  ولكّنها استجابة جز ّية
 .وال رسم وال حقيقة

 م�ا ل�م ، فأعط�اه هللا، فق�د أعط�ى كلّ�ه ل)ص(ومن هنا تعرف مقام ه�ذا الك�ريم 
فنظ��ر ف��ي مث��ل س��م اإلب��رة إل��ى م��ا ش��اء هللا م��ن ن��ور ( يع��ِط أح��داً م��ن الع��المين

 . )العظمة

الخط�ى إلي�ه س�بحانه ناكس�ي  ، لتعلم أّن الجميع يجب أن يحث�واميفي بالمقا وهذا
لبين بين ركوع وسجود وخضوع ، متقبين إليه، راجين عفوه ورحمتهرؤوسهم، نا 

 . وتذلل

* * * 

 :﴾اْلَحْمُد ّلِ َربِّ اْلَعالَِمينَ ﴿
يجب االلتفات إلى أّن ما في سورة الفاتحة بعد البسملة ل�يس بش�يء جدي�د، إّنم�ا 

 . هو تفصيل للبسملة

ب��ل ه��و تفص��يل ، ل��يس بش��يء جدي��د ق��رآن غي��ر س��ورة الفاتح��ةّن م��ا ف��ي الأكم��ا 
  .للفاتحة

 .)7F1( هنا فإّن القرآن كلّه في الفاتحة، بل في البسملةومن 

اس���تغاثة ، والبس���ملة ثن���اء عل���ى واه���ب الكم���ال، واس���تعانة بمرب���ي العب���ادفف���ي 
، الع��ودة واإلناب��ة إل��ى الح��ي القي��وم، وه��و يب��دأ طري��ق العب��د ب��الرحمن ال��رحيم م��ن

 .الموصل إليه سبحانه تقيمطالباً منه سبحانه هدايته إلى الطريق المس

َن اْلَمَثانِي َواْلقُْرآَن اْلَعِظيمَ ﴿ :قال تعالى   .)8F2(﴾لََقْد آَتْيَناَك َسْبعاً مِّ

لَ بَْحَسَن اْلَح�ِديِث ِكَتاب�اً ُمَتَش�ابِهاً َمَث�انَِي َتْقَش�ِعرُّ ِمْن�ُه ُجلُ�وُد ﴿ :وقال تعالى ُ َنزَّ هللاَّ
ُهْم ُثمَّ  ِ َيْهِدي بِِه الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَّ ِ َذلَِك ُهَدى هللاَّ َتلِيُن ُجلُوُدُهْم َوأُلُوُبُهْم إِلَى ِذْكِر هللاَّ

ُ َفَما لَُه ِمْن َهادٍ   .)9F1(﴾َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضلِِل هللاَّ

                                                           
آن، وعلوم القرآن كلها في السبع المثاني، وعلوم السبع إن علوم الكون كلها في القر: ()ع(أمير المؤمنين قال  -1

 .231ص: األربعون حديثاً للشيخ إبراهيم الخو ي ) المثاني في البسملة ، وعلوم البسملة في النقطة ، وبنا تلك النقطة
 .87: الحجر  -2
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ل��ى الكام��ل الثن��اء ع: ، أي﴾اْلَحْم��ُد ّلِ َربِّ اْلَع��الَِمينَ ﴿أّم��ا الفاتح��ة فه��ي تب��دأ ب��ـ 
رب (ووص���ف . ق ف���ي ع���الم المل���ك والملك���وت والعق���لخل���، المرب���ي للالمطل���ق
الخل��ق ومكمله��م  يناس��ب مق��ام العب��د؛ لبي��ان نقص��ه وحاجت��ه مرب��ي : ، أي)الع��المين

علي��ه، ، وم�ن جه�ة ش�كره واعتراف�ه بم�ا مض�ى م�ن ِنع�م وكم�االت أفيض�ت للكم�ال
، فبها ظهر للوجود بعد أن لم يكن شي اً مذكوراً، وبه�ا تغ�ّذى وهي قطعاً ال تحصى

 إذا كان ممن  س�بقت له�م م�ن هللا الحس�نى، ا وتكامل بدنه، وربما نفسه وروحهونم
، وجنب السقوط في هاوية الجح�يم، فك�أن الحم�د وبها اهتدى إلى الصراط المستقيم

قد ضمن اعت�راف وش�كر واس�تجداء  هللا سبحانه بإضافة رب العالمين والثناء على
 .للرب الكامل المكمل للعالمين وهو في مسيرته التكاملية. من العبد الناقص

 .، وبه فتحت السورة المباركة أُم الكتابهو مفتاح كنوز الكمال فالحمد والثناء 
  

* * * 

 
 
ِحيمِ ﴿ ْحمِن الرَّ  :﴾الرَّ

اآلخ�رة وال�دين (، وال�رحيم ب�ـ )الدنيا بو األرزاق( إّن تخصيص اسم الرحمن بـ
غير دقيق، كما أّن القول بأّن صفة ال�رحمن عاّم�ة تش�مل الم�ؤمن والك�افر،  )مطلقاً 
؛ باعتب�ار ة الرحيم خاصة تشمل المؤمنين فقط مبني على التخصيص الس�ابقوصف

ورحم��ة ال��دين واآلخ��رة تخ��ص  أّن رحم��ة ال��رزق ف��ي ال��دنيا تع��م الم��ؤمن والك��افر،
 .مانالمؤمن وال تشمل الكافر، إالّ من جهة الدعوى إلى اإلي

اس��مان مبارك��ان ي��دالن عل��ى س��عة الرحم��ة  ّ◌ ال��رحمن ال��رحيمأن: والص��حيح
الرحمن ببيان سعة الرحمة وشمولها، ، وأختص اإللهية وشمولها وشّدتها وعظمتها

 . والرحيم ببيان شّدتها

، بل�ى يمك�ن يات والروايات لمن تدبرها بإمع�انوالدال على عدم التخصيص اآل
؛ باعتب��ار داللت��ه ال��رحمنإّن األول��ى ب��أمور ال��دنيا م��ن أرزاق وغيره��ا ه��و : الق��ول
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، بقى للرحيم في الدنيا حّص�ة كبي�رةمع أّنه ي. السعة والشمول للمؤمن والكافرعلى 
 .يعرفه ومن لم يسأله من الكافرين فلوال  شّدة رحمته تعالى لما شملت من لم

 . ى باآلخرة والدين والتشريع هو الرحيمإّن األول: كما يمكن القول

رحمن ال�ذي ال�( :)ع(، فع�نهم ما يدل عل�ى ذل�ك )ع( وقد ورد في الحديث عنهم
 :، وورد)10F1( )، ال��رحيم بن��ا ف��ي بديانن��ا ودنيان��ا وآخرتن��اي��رحم ببس��ط ال��رزق علين��ا

   .وهللا أعلم وأحكم ،)11F2( )رحمن الدنيا واآلخرة ورحيمهما(

* * * 

 :في سورة الفاتحة) الرحمن الرحيم(
ه فهم��ا وال��رحمن ال��رحيم ف��ي س��ورة الفاتح��ة باعتب��ار أّنهم��ا م��ن ك��الم هللا س��بحان

ودعا ��ه والتوس��ل ب��ه به��ذين ، بش��ارة للم��ؤمنين ب��ه س��بحانه، ودع��وة للتوج��ه إلي��ه
  .االسمين

��اٍت لَُه��ْم فِيَه��﴿: ق��ال تع��الى ُه��ْم بَِرْحَم��ٍة ِمْن��ُه َوِرْض��َواٍن َوَجنَّ ��ُرُهْم َربُّ ا َنِع��يٌم ُيَبشِّ
 . )12F3(﴾ُمقِيم

ولك�ن . ، ب�ل واس�تجداءش�كر وثن�اء، فهما أيض�اً أّنهما على لسان العبد وباعتبار
عرف�ه ن�وراً يهدي�ه ف�ي ، بحانه التي طالما عرف�ه العب�د به�اهذه المّرة بذكر صفته س

 . ، ويذكر من نساهفه رّباً عطوفاً ال ينسى من ذكره، وعرظلمات األرض

؛ وذل��ك لداللت��ه عل��ى س��عة الرحم��ة خ��اص ب��ه س��بحانه بق��ي أّن ال��رحمن أس��م
ألّن�ه دال عل�ى ؛ أّم�ا ال�رحيم فاس�م يع�م غي�ره .الموج�ودات عوالشمول المطلق لجمي

ش�ديد الرحم��ة، إذا م�ا ق��ورن  أن يوص��ف مخل�وق بأّن��ه، ويمك�ن ق�ّوة وش�ّدة الرحم��ة
؛ بس�بب أّن خصوصية الرحمن وعموم الرحيم :هذا ويمكن أن يقال. بمخلوق سواه

 .، وهللا أعلماالستعمال

، كم��ا أّن الق��رآن تفص��يل تح��ة تفص��يل للبس��ملة؛ ألّن الفاوك��رر ال��رحمن ال��رحيم
 .للفاتحة

* * * 
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 : ﴾َملِِك ﴿  أو﴾ َمالِِك ﴿
أو اعتباري كملكنا  ،سواء ملك حقيقي كملكه سبحانههو من ملك شي اً، : المالك

  .الذي هو إعارة واستخالف ،نحن

 .هو الحاكم المدبر ألمر الرعية :والملك

ف�إذا قلن�ا مال�ك ي�وم ال�دين ف�إّن المال�ك . وكال االسمين بالنس�بة ل�ه س�بحانه س�واء
للشيء ملك حقيقي له حق التصرف فيه وتدبير شؤونه على أي نحو ي�راه، فنك�ون 

، ب�ل ه�و ه ليس كسواهنّ ومع أ -وإذا قلنا ملك يوم الدين . قد أثبتنا له الملكية والملك
، فله حق تدبير شؤونهم على أي لكاً حقيقياً فيكون ملكاً يملك رعيته مُ  -الك الملك م

 . نحو يريد، فنكون قد أثبتنا له الملكية والملك كذلك

ومن هنا نعرف أّن كلتي القراءتين قد تضمنت األخرى، وقد رويت كلتا 
لكثرة  ؛ح بعض العلماء قراءة ملك، على أّنه رجّ )ع(القراءتين عن أهل البيت 

 .، وهللا أعلم)ع( ورودها عنهم
 

ينِ ﴿  :﴾َيْوِم الدِّ
فاليوم هنا ال . جولة الجزاء أو الحساب: أي يوم الجزاء، ولعل األصح أن نقول

يعني الوقت المعين من شروق الشمس إلى غروبها، بل هو كم�ا تق�ول الي�وم عم�ل 
عمل وامتحان، ال أّن�ك وغداً حساب، فاليوم هنا تقصد به الحياة الدنيا، كونها جولة 

تريد الوقت المعين الذي ينص�رف إلي�ه ال�ذهن ع�ادة عن�د س�ماع كلم�ة ي�وم، فيك�ون 
هذا الوصف الجديد أللفات االنتباه إلى جول�ة الج�زاء وإل�ى أّن المل�ك والمال�ك فيه�ا 

 .هو هللا سبحانه

وهنا يج�ب أن نلتف�ت إل�ى أّن�ه كمال�ك لألش�ياء أم�ر ثاب�ت ل�ه س�بحانه ف�ي الحي�اة 
(دنيا واآلخرة، وكون عبيده قد أبقوا ال

13F

ال ينفي ملكيت�ه، فه�ي س�ارية ف�يهم س�ريان  )1
ويعيشون في أرض�ه وي�أكلون م�ن الدم في أجسامهم وهم ال يزالون يحيون بفيضه 

ِ َيْس�ُجُد َم�ْن ﴿ :ق�ال تع�الى، ، بل ويخضعون للقوانين الكونية التي وضعهارزقه َوِلَّ
َماَواِت َواْألَْرِض   .)14F2( ﴾َطْوعاً َوَكْرهاً َوِظاللُُهْم باْلُغُدوِّ َواْآلَصالفِي السَّ

                                                           
: لسان العرب : (هرب العبد من سيده، الحظ: هرب العبيد وذهابهم من غير خوف، أو :واإلباق هو. أي هرب: أبق  -1
 ).3ص 10ج
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ف ، فه�و أم�ر ق�د كلّ�لكه أو حاكميته في األرض، وفي الحي�اة ال�دنيا إجم�االً أّما مُ 
ى ، ول�م يجب�رهم عل�ف�ه ف�يهم وملّك�ه أم�رهم، وأمتح�نهم بإطاع�ة م�ن خلّ عباده بقبوله

، هللا ويقبل حاكميت�ه ف�ي أرض�هيعبد ، فمن شاء فلقبوله أو إطاعة خليفته في أرضه
 .النتيجة المظلمةومن شاء فليعبد الطاغوت وينتظر 

ح�زب هللا  :، عل�ى ه�ذه األرض حزب�انعل�ى ط�ول المس�يرة لومن هنا فقد تشكّ 
ه�ذه  ، ويعت�رف أّن المل�ك والحاكمي�ة عل�ىأو ق�ل ح�زب يعب�د هللا .وحزب الشيطان

أو ملك��اً يحكمه��م وف��ق الش��ريعة  ف��إذا أرادوا حاكم��اً . األرض ف��ي الحي��اة ال��دنيا ل
كفرع��ون ونم��رود  ،ة الغاش��مة، ول��م يقبل��وا م��ن ملكه��م ب��القوّ م يعين��وه ه��ماإللهي��ة ل��
 :ه مال�ك المل�ك؛ ألّنهم اعترفوا ل�ه بأّن�طلبوا من هللا أن يبعث لهم ملكاً ، بل وجالوت

ْن َتَشاءُ أُِل اللَُّهمَّ َمالَِك اْلُمْلِك ُتْؤتِي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء ﴿   .)15F1(﴾َوَتْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ
 .، حتى وإن لم يخرج من حدود الشريعةبإذنه فليس لسواه أن يحكم ويتّصرف إالّ 

جماع��ة (، ّن هللا ه��و مال��ك المل��كذه الجماع��ة المؤمن��ة الت��ي تعت��رف ب��إومث��ال ه��
ن من بني إسرا يل، وهم الثالثما ة وثالثة عشر رجالً، وربما يلحق بهم م) طالوت

بَلَ�ْم َت�َر إِلَ�ى اْلَم�ِأل ِم�ْن َبنِ�ي إِْس�رائيلَ ِم�ْن َبْع�ِد ﴿ :ق�ال تع�الى، هم دونهم ف�ي اإليم�ان
 ِ  .)16F2(﴾ُموَسى إِْذ َأالُوا لَِنبِيٍّ لَُهُم اْبَعْث لََنا َملِكاً ُنَقاتِلْ فِي َسبِيِل هللاَّ

فه��م ال��ذين قبل��وا حاكمي��ة الط��اغوت والش��يطان وملك��ه  ح��زب الش��يطان؛ وأّم��ا
وتش��ريعه وقوانين��ه ف��ي ه��ذه األرض، واستس��لموا له��ا ول��م يحّرك��وا س��اكناً لتغيي��ر 

 .الحال

�ا ﴿ :قال تعالى  إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم اْلَمالئَِكُة َظالِِمي بَْنفُِسِهْم َأالُوا فِيَم ُكْنُتْم َأالُوا ُكنَّ
 ِ  َواِس��َعًة َفُتَه��اِجُروا فِيَه��ا َفأُولَئِ��َك ُمْسَتْض��َعفِيَن فِ��ي اْألَْرِض َأ��الُوا بَلَ��ْم َتُك��ْن بَْرُض هللاَّ

ُم َوَساَءْت َمِصيراً   .)17F3(﴾َمأَْواُهْم َجَهنَّ
ف��إن  .هوالنتيج��ة ف��إّن هللا مال��ك المل��ك، وعل��ى الن��اس أن يقبل��وا َم��ن عين��ه س��بحان

��اَس ﴿ :تم��ردوا، فحظه��م ض��يعوا ورّبه��م أغض��بوا، وق��د ق��ال تع��الى بَْم َيْحُس��ُدوَن النَّ
ُ ِمْن َفْضلِِه َفَقْد آَتْيَن�ا آلَ إِْب�َراِهيَم اْلِكَت�اَب َواْلِحْكَم�َة َوآَتْيَن�اُهْم ُمْلك�اً َعلَى َما  آَتاُهُم هللاَّ

 .)18F4(﴾َعِظيماً 
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ومع األسف كان عل�ى ط�ول الخ�ط أكث�ر الن�اس عبي�داً للط�اغوت، ول�م ُيَحّكم�وا 
َفَم�ا ﴿ ،)19F1(﴾َمَع�ُه إِالَّ َألِي�لٌ َوَم�ا آَم�َن ﴿ :وال من عّينه َملكاً عليهم، بل شريعة هللا فيهم،
 .)20F2(﴾َبْيٍت ِمَن الُمْسلِِمينَ  َوَجْدَنا فِيَها َغْيَر 

، س��واء أّنه��م رض��وا به��ا أم ل��م ا حك��م الط��اغوت والش��يطان وحاكميت��هب��ل وقبل��و
ف�ي  -، التي استولوا عليها ة القيادة، وإبعادهم عن دفّ إلزاحة الطواغيتيفعلوا شي اً 

 . ، أو بالخداع في بعض األحيان والتزوير وتغيير الحقا قغاشمةة البالقوّ  -الغالب 

للطواغي�ت ال ل،  -ف�ي الغال�ب  -وعلى ك�ل ح�ال الُمل�ك ف�ي ه�ذه األرض ك�ان 
؛ إذا م�ا قورن�ت )عليهما الس�الم(فقليلة هي فترات حكم داود وسليمان وذو القرنين 

 . وأشباههم... نمرود وفرعون ويزيد بفترات حكم الطواغيت أمثال 

، ولكّن��ه ف��ي ال��دنيا مغص��وٌب م��ن أهل��ه ن ل ف��ي ال��دنيا واآلخ��رةفالُمل��ك وإن ك��ا
يوم ال�دين أو : وخلفاء هللا في أرضه؛ ولهذا جاء التأكيد والتذكير بيوم عودته، وهو

 . جولة الحساب والجزاء

، مع ما روي عن أهل البيت هي األصح )ملك(ولهذا السبب قد تكون قراءة 
 .)ع(

، بل هو ي�وم قي�ام ة الكبرىـزاء ليس يوم القيامـم الجأّن يو: ولـيمكن أن نقكما 
المل�ك ل س�بحانه والحاكمي�ة  يكون ،)ع(فعندما يحكم األرض . )ع(اإلمام المهدي 

وألّن�ه يحك��م بم��ا أن�زل هللا ف��ي الق��رآن  ،، والَملِ�ك الُمع��يَّن م��ن هللاه خليف��ة هللا؛ ألّن�ل
 . روالتوراة واإلنجيل والزبو

، تب��دأ بقي��ام اإلم��ام وم ال��دين أو جول��ة الج��زاء والحس��ابإّن ي��: ويمك��ن أن نق��ول
 .وحكمه، وتنتهي بالحساب في القيامة الكبرى )ع(المهدي 

ل�ك هللا وحاكميت�ه الحقيقي�ة، وإذا عرفت ما تضمنه َملك الدين، من إش�ارة إل�ى مُ 
، عرفت أّن العبد بع�دها يج�ب أن يح�ّدد موقف�ه، وملك الطاغوت وحاكميته الوهمية

 ،)لعنه هللا(أو حزب فرعون  )ع(والحزب الذي يريد أن ينضم إليه، حزب موسى 
علي�ه (هللا أو ح�زب الش�يطان ح�زب  ،)لعنه هللا(أو حزب يزيد  )ع(حزب الحسين 

 . أن يكون عبداً ل أو عبداً للشيطان. )اللعنة

* * * 
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اَك َنْعُبُد وإِ ﴿ اَك َنْسَتِعينُ إِيَّ  :﴾يَّ
، والعمل بالش�ريعة له معرفة خليفته في أرضه والتسليم واالنقياد: عبادة هللا هي

 .، وحامل القرآن، بل هو القرآنفهو كتاب هللا. المنطوية تحت جنبه
وهنا ُيحّدد المؤمن موقفه واختياره ل سبحانه، وهو ليس باالختيار السهل، فهو 

وم��ن الطبيع��ي أّن . واختي��ار الحرّي��ة والعم��ل لتحقيقه��ايتض��ّمن الكف��ر بالط��اغوت 
الش��يطان وعّمال��ه م��ن الطواغي��ت ال��ذين يحكم��ون ب��القّوة الغاش��مة، ل��ن يترك��وا ه��ذه 

ّنه�م ب�ل إ الشرذمة المؤمنة لتتحرر م�ن قبض�تهم، وتعم�ل لنس�ف مملك�تهم الوهمي�ة،
 فل��ن يترك��وا س��وء القت��ل. س��يمتطون ص��هوة الباط��ل حت��ى يص��لوا إل��ى قع��ر جه��نم

، )لعن�ه هللا(وقديماً قال فرعون . والتمثيل والخبث والخّسة والوضاعة ألحد غيرهم
ُه��ْم لََن��ا  *إِنَّ َه��ُؤالِء لَِش��ْرِذَمٌة َألِيلُ��وَن ﴿ :وجماعت��ه المؤمن��ة ،)ع(ع��ن موس��ى َوإِنَّ

 :)لعنه هللا(، فقال لهم فرعون )ع(وهّدد السحرة الذين آمنوا بموسى  .)21F1(﴾لََغائُِظونَ 
َن�ا ﴿ ْخ�ِل َولَ�َتْعلَُمنَّ بَيُّ ُكْم فِ�ي ُج�ُذوِع النَّ َعنَّ بَْيِدَيُكْم َوبَْرُجلَُكْم ِم�ْن ِخ�الٍف َوَألَُص�لَِّبنَّ َفَألَُأطِّ

 . )22F2(﴾بََشدُّ َعَذاباً َوبَْبَقى
فف�ي . ها معنى عظيم؛ ألنّ تعالى أن يكون ثمن الحرية عظيماً وشاء هللا سبحانه و

وفي . ى الجسد إلى النفس والروحح، وآالم ربما تتعدّ الدنيا دماء تسيل وعرق ينض
ه رضا هللا سبحانه الواح�د ، ما ال عين رأت وال أذن سمعت، إنّ اآلخرة ثمن الحرية

 .القّهار

عم�اق ه�ذا الم�ؤمن الح�ر العاب�د وفي خضم هذه اآلالم واآلمال يبرز النداء من أ
، وأّنه ال يزال محت�اج له�ذا نهته سبحا، بمعونته وحوله وقوّ ه عبد هللا، فيعترف أنّ ل

، بفض��ل هللا ، وف��ي ه��ذه الكلم��ات ش��كر واعت��راف)إي��اك نس��تعين(الع��ون والم��دد 
 .ونة من هللا سبحانه الغني المطلقإضافة إلى كونها بياناً لفقر العبد وطلبه المع

* * * 

اَك َنْسَتِعينُ ﴿ اَك َنْعُبُد وإِيَّ  :﴾إِيَّ
 وإذا. أنن�ا اخترن�ا عبادت�ك يب�ق لن�ا إالّ ، فل�م نحن نعبدك وح�دك وبحول�ك وقوت�ك

 !كان هذا االختيار بفضلك وتوفيقك، فهل بقي لنا من األمر شيء ؟
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ه��ا س��تكون ، فليلق��ه نم��رود ف��ي الن��ار، فإنّ اف درك��اً وال يخش��ىوه��ذا العب��د ال يخ��
ولكّن�ه ليك�ون عب�داً . وليجيش فرعون جيوشه، فسيبتلعهم بحر القل�زم. برداً وسالماً 
، فإّن��ه يحت��اج إل��ى الم��دد والع��ون والتوفي��ق حيات��ه حت��ى آخ��ر لحظ��ة م��نمخلص��اً ل 

 .اإللهي

اَك َنْسَتِعينُ ﴿ اَك َنْعُبُد وإِيَّ ن�ت أق�رب إل�ى الن�اس ، وأحاض�راً  ، وكي�ف ال تك�ون﴾إِيَّ
 . )23F1( من حبل الوريد

 ، أوفي هذه اآلية ضمير المخاطب الحاضر الش�اهد، وه�ل يمك�ن عب�ادة الغا �ب
 .)24F2( )لم تكن تراه فإّنه يراك، فإن بعبد هللا كأّنك تراه(الغا ب،  طلب العون من

 ! وما أنا وما وجودي ؟

 !وهل قمت بشيء سواك؟

والمطر كلها تسبح في  ..والنجم والشجر . .وهذه األرض والشمس والقمر 
 .هواك

 .عميت عين ال تراك. .. وتنشد

وألننا كالجسد الواحد، يكفي ، ونستعين؛ فألننا حزب هللا؛ نعبد: أّما الجماعة في
ه�ذه ، ف�نحن قل�ب واح�د، كم�ا أّن ك�ل ف�رد ف�ي كل الجماع�ة أن يتكلّم واحد مّنا باسم

 .ة تعمل إلعالء كلمة هللا في أرضه، بل يرى جماعالجماعة اإللهية ال يرى نفسه

* * * 

 تتميم

والكف�ر ، وطاعة خليفته ف�ي أرض�ه إذا اختار العبد هللا سبحانه وتعالى وعبادته،
والطاع�ة ، فعليه أن يتم هذه العب�ادة العمل على إزالة دولته الشيطانيةبالطاغوت، و

صالة وص�يام وزك�اة  ، هي العبادات والمعامالت، منالتي هي أصل لفروع كثيرة
، وقب���ول حك���م هللا وقوانين���ه ف���ي التج���ارة ونه���ي ع���ن المنك���ر وأم���ر ب���المعروف

إلي�ِه َيْص�َعُد ﴿ :سياسة عموماً، قال تع�الىواالقتصاد واالجتماع، والحرب والسلم وال
الُِح َيْرَفُعهُ  ُب َواْلَعَملُ الصَّ يِّ  .)25F3(﴾اْلَكلُِم الطَّ
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ب�ل عل�ى العب��د أن يوص�ل ه��ذه الق�وانين اإللهي�ة للن��اس، ويعم�ل بك��ل ق�واه عل��ى 
د روحه وك�ل وهكذا تردّ . ، على أقل تقديرها وإقرارها في المجتمع اإلسالميتطبيق

الص�الح ال باالعتق�اد الص�حيح والعم�ل . إياك نعبد وإياك نس�تعين: عضو في جسده
 . باللسان فقط

ولكن بألسنتهم وهم يعب�دون  ،)إياك نعبد وإياك نستعين(: دونولعل كثيرين يردّ 
عن��دما ينص��اعون ألوام��ره ونواهي��ه  اتهم ويستس��لمون للط��اغوت ويعبدون��ه،ش��هو

ؤالء تلع�نهم ه�ذه الكلم�ات ، وه�طانالتي لم ينزل هللا بها من س�ل وقوانينه الشيطانية
 .)26F1( )فكم من أارئ للقرآن والقرآن يلعنه( :ةـالكريم

* * * 

َراَط الُمسَتقِيمَ ﴿  :﴾اهِدَنــــا الصِّ
ح��زب هللا س��بحانه  بع��د أن ق��ّرر اإلنس��ان أن يك��ون عب��داً ل وف��رداً م��ن أف��راد

وقب�ول ق�وانين هللا ، رار م�ن طاع�ة لخليف�ة هللا ف�ي أرض�هوتعالى، وما يتبع هذا الق�
، وتحّمل اإللهية والحكم اإللهي في األرض ، والعمل على إقرار الشريعةوحاكميته
، ال��ذين يمثل��ون ح��زب الش��يطان ت��ي س��يالقيها م��ن الطواغي��ت وعبي��دهمالمش��ّقة ال

ش�ريعات اإللهي�ة ، وم�ا ه�ي التعليه أن يعرف من هو خليف�ة هللا. المقابل لحزب هللا
، وه��ذا ه��و طاع��ة ه��ذا الخليف��ة وتطبي��ق الش��ريعةيعم��ل ل، ث��م والعقا ��د الص��حيحة

، ه س�بحانه ه�و الح�ق وه�ذا ه�و الح�ق؛ ألّن�تع�الىالطريق المؤّدي إلى هللا سبحانه و
َوَنْح�ُن بَْأ�َرُب إِلَْي�ِه ﴿ :يعرف�ه اإلنس�انولعلّي أقول إّن هذا الطريق هو أقصر طري�ق 

سوء نياتنا، ونرضى بالجه�ل ونقص�ان ولكننا نتعّثر بأعمالنا و ،)27F2(﴾ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ 
 . العقل

اخت��ار أن يك��ون عب��داً ل، ه��و العل��م إّن م��ا يحتاج��ه م��ن : وعل��ى ك��ل ح��ال أق��ول
 ومن أين له العلم، ومن أي�ن ل�ه التوفي�ق للعم�ل. والمعرفة أوالً، ثم العمل والتطبيق

 ).الصراط المستقيم اهدنا( :ولهذا جاء النداء. به

، ي�ا ي�ا مرب�ي الخل�ق، رب الع�المين، اه�دنا ي�ا )الحم�د ل(اهدنا يا هللا يا كام�ل  
برحمتك الواسعة التي وسعت كل اهدنا يا أرحم الراحمين  ).رب العالمين(مكملهم 

دة العظيم�ة الت�ي قبل�ت ، وبرحمت�ك الش�ديشيء، حتى من لم يعرفك ومن ل�م يس�ألك
ِحيمِ ال��رَّ ﴿، بع��د أن ك��انوا أع��داءك به��ا الس��حرة ف��نحن نحي��ا ف��ي  ،اه��دنا، ﴾ْحمِن ال��رَّ
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َي�ْوِم  َملِ�كِ ﴿مملكتك التي أغتصبها الظالمون وحزب الش�يطان م�ن خليفت�ك وحزب�ك 
ينِ    .﴾الدِّ

اَك ﴿، بعونك وحولك وقّوتك إلى حزبك اهدنا يا من اخترنا عبادتك واالنضمام إِيَّ
��اَك َنْس��َتِعينُ  لطاعت��ه والعم��ل  واه��دنا ،وش��ريعتكاه��دنا لمعرف��ة خليفت��ك ، ﴾َنْعُب��ُد وإِيَّ

��َراَط الُمس��َتقِيمَ ﴿ :بالش��ريعة ، س��ّد نقص��نا وتكف��ل ، عرّفن��ا، وفقن��ااه��دنا. ﴾اه��ِدَنا الصِّ
 .نامؤنت

؛ ألّن�ك م�ا أن تض�ع بسرعة كبيرة، وس�مي ب�ه ه�ذا الطري�ق االبتالع: والصراط
 . ة خالصة ل، حتى تجد نفسك قد وصلت إلى آخرهقدمك في أوله وبنيّ 

، إّن بع��ض الم��ؤمنين يم��ّرون عل��ى الطري��ق ك��البرق )ع(م��ا ورد ع��نهم وه��ذا 
م��ع وب��رق ل��ه ال( :ف��ي نه��ج البالغ��ة )ع(، وورد ع��ن أمي��ر الم��ؤمنين )28F1( الخ��اطف

، وتدافعت�ه األب�واب إل�ى ب�اب الس�المة وس�لك ب�ه الس�بيل، فأب�ان ل�ه الطري�ق كثير
 . )29F2( )ودار اإلأامة

ع�الم الم�ادة إل�ى  طري�ق اإلناب�ة والرج�وع م�ن المستقيم ال�ذي يوص�لنا إلي�ك ف�ي
ونح�ن ف�ي جمي��ع ه�ذه الع��والم فق�راء نس��تجدي . ع�الم العق�ل م��روراً بع�الم الملك��وت

ع��المي الكث��رة والمتنافي��ات،  فنتحّص��ن ب��ك م��ن ش��رور خلق��ك ف��ي ،فيض��ك وكرم��ك
ع��الم العق��ل  ونعتص��م ب�ك ف��ي. أو ع�المي الم��ادة والمث��ال ع�المي المل��ك والملك��وت،

، يحت��اج إل��ى م��ن يمس��ك ك��األعمى عن��دما يري��د عب��ور الطري��ق فمثلن��ا. والكلي��ات
ن ، م�ب�داً ثم إننا نرجو عونك وم�ددك دا م�اً وأ. الجانب اآلخر معصمه ويوصله إلى

 .عالم الحقيقة الممتنع على خلقك

تحص�نت ب�ذي المل�ك : إذا خ�اف بح�د فليق�ل: (م�ا معن�اه )ع(قال أمير المؤمنين 
 القدرة والجبروت، واس�تعنت ب�ذي الع�ّزة والاله�وت،والملكوت، واعتصمت بذي 

، وبمحم��د وعل��ي وفاطم��ة والحس��ن والحس��ين وعل��ي م��ن ك��ل م��ا بخ��اف وبح��ذر
 . )30F3( ))ع(ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن ومحمد 

* * * 

 :﴾ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعلَيِهمْ ﴿
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اقتراب�اًً◌ وابتع�اداً، أو  وصراط الجحيم ،صراط هللا: صراطينالحقيقة أّن هناك 
 -وطل�ب الهداي�ة الس�ابق ). الص�راط المس�تقيم(وص�راط هللا ه�و  .قل إقباالً وإدب�اراً 

ه ص�راط ال�ذين ، أي بأّن�ص�يصيحتاج إل�ى ه�ذا التخ -اهدنا الصراط المستقيم : أي
بل ُس�) المل�ك والملك�وت(؛ وذلك ألّن الصراط في ع�المي الجز ي�ات أنعم هللا عليهم

 .كثيرة
وإن  ،ه هداية إلى الص�راط المس�تقيموالهداية إلى بعضها يمكن أن ُيّعبر عنه بأنّ 

؛ ألّنه��م ه��م )ع(، ولك��ن تحدي��د الص��راط بأّن��ه ص��راط األنبي��اء كان��ت هداي��ة جز ي��ة
ُس��ولَ َفأُولَئِ��َك َم��َع الَّ��ِذيَن بَْنَع��َم ﴿ :م عل��يهم، ق��ال تع��الىالم��نعَ  َ َوالرَّ ُ َوَم��ْن ُيِط��ِع هللاَّ هللاَّ

الِِحيَن َوَحُسَن بُولَئَِك َرفِيقاً  َهَداِء َوالصَّ يقِيَن َوالشُّ دِّ يَن َوالصِّ بِيِّ  .)31F1(﴾َعلَْيِهْم ِمَن النَّ

يعن��ي طل��ب الهداي��ة إل��ى جمي��ع ُس��بل الس��الم، أو الص��راط المس��تقيم ف��ي ع��المي 
لق��رب من��ه وبالت��الي الوص��ول إل��ى تم��ام العق��ل وأعل��ى درج��ات ا. المل��ك والملك��وت

 .بحانه الممكنة لإلنسانس

َ لََمَع اْلُمْحِسنِينَ ﴿ :قال تعالى ُهْم ُسُبلََنا َوإِنَّ هللاَّ  .)32F2(﴾َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِيَنا لََنْهِدَينَّ

ِ ُن��وٌر َوِكَت��اٌب ُمبِ��يٌن ﴿ :وق��ال تع��الى َب��َع  *َأ��ْد َج��اَءُكْم ِم��َن هللاَّ ُ َم��ِن اتَّ َيْه��ِدي بِ��ِه هللاَّ
لَُماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذنِِه َوَيْهِديِهْم إِلَى ِصَراٍط ِرْضَواَنُه ُسُبلَ  الِم َوُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ السَّ

 . )33F3(﴾ُمْسَتقِيمٍ 

ف�ي ع�المي  وه�و ص�راط المغض�وب عل�يهم كما أّن طلب تجّنب صراط الجحيم
ِ ﴿ :ق�ال تع�الى ، يعني طلب تجّنب ُسبل الجه�ل وجن�وده،الملك والملكوت َوبَِعْه�ِد هللاَّ

ُروَن  �اُكْم بِ�ِه لََعلَُّك�ْم َت�َذكَّ بُِعوهُ َوال  *بَْوفُوا َذلُِك�ْم َوصَّ َوبَنَّ َه�َذا ِص�َراِطي ُمْس�َتقِيماً َف�اتَّ
قُونَ  اُكْم بِِه لََعلَُّكْم َتتَّ َق بُِكْم َعْن َسبِيلِِه َذلُِكْم َوصَّ ُبلَ َفَتَفرَّ بُِعوا السُّ  .)34F4(﴾َتتَّ

، حت�ى وإن خط�ر عظ�يمّن انط�واء ال�نفس عل�ى بع�ض جن�ود الجه�ل في�ه إحيث 
 . كان اإلنسان مهتدياً إلى بعض ُسبل الصراط المستقيم

والوالي��ة ، س��بيل ، واإليم��انالم س��بيل م��ن س��بل الص��راط المس��تقيماإلس��: فم��ثالً 
والعم�ل س�بيل، واإلخ�الص ، سبيل، والعقا د الصحيحة س�بيل، والفق�ه والعل�م س�بيل

 .سبيل
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 :وى والنفس والش�يطان وزخ�رف ال�دنياجنب هذه السبل يعترض اإلنسان الهوب
ُهْم ِم�ْن َب�ْيِن بَْي�ِديِهْم  *بَْغَوْيَتنِي َألَْأُع�َدنَّ لَُه�ْم ِص�َراَطَك اْلُمْس�َتقِيَم  َأالَ َفبَِما﴿ ُث�مَّ َآلتَِي�نَّ

 . )35F1(﴾بَْكَثَرُهْم َشاِكِرينَ  َوِمْن َخْلفِِهْم َوَعْن بَْيَمانِِهْم َوَعْن َشَمائِلِِهْم َوال َتِجدُ 

بنعمة : صراط الذين أنعمت عليهم، أي: معناهما  )ع(وعن أهل بيت العصمة 
 .، فلله الدين الخالصوباختصار نعمة الدين الخالص. العمل واإلخالص

ع��ودة للثن��اء عل��ى هللا  - ﴾ِص��َراَط الَّ��ِذيَن بَنَعم��َت َعلَ��يِهمْ ﴿: أي -وف��ي ه��ذه اآلي��ة 
دت�ه وطاعت�ه ل ؛ وذلك ألّن العبد فيها يعتب�ر عبابفضله سبحانه وشكره واالعتراف

 . ، وأي نعمة وفضل من هللا وأي فضلنعمة من نعم هللا

؛ أدناها معرفة هذا الطري�ق ول�و إجم�االً والس�ير وطلب الهداية هنا على مراتب
المرات�ب القدس�ية العالي�ة، فه�و م�ن  إل�ى تل�كف�إن وص�ل بفض�ل هللا ورحمت�ه . عليه

وإن س�ار عل�ى . ن ال�ذين س�بقت له�م م�ن هللا الحس�نى، وكان مالذين أنعم هللا عليهم
، ك�ان م�ع ذل�ك متوخي�اً طاع�ة )بل السالمسُ (هذا الطريق باالهتداء إلى بعض ُسبله 

وإن غلبته بعض الجهاالت . )ع(في زماننا طاعة اإلمام المهدي : ، أيرسولههللا و
به��ذا الحج��ر  ، فه��و يعث��رعلي��ه نفس��ه ف��ي بع��ض األحي��ان والظلم��ات الت��ي انط��وت

فمث�ل ه�ذا العب�د ربم�ا . ويهوي في تلك الحف�رة، وم�ع ذل�ك ي�نهض ويب�دأ م�ن جدي�د
َفأُولَئِ�َك َم�َع ﴿ .م�نهم، فت�دّبرال�ذين أنع�م هللا عل�يهم ول�يس  تداركته الرحمة فك�ان م�ع

ُ َعلَْيِهمْ   .والحمد ل وحده ،)36F2(﴾الَِّذيَن بَْنَعَم هللاَّ

* * * 

الِّينَ ﴿  :﴾َغيِر الَمغُضوِب َعلَيِهْم َوالَ الضَّ
  :فالناس ثالثة ،في مقابل أهل الحقوهؤالء ف تان 

 .من طلب الحق وأصابه: منهم

 .من طلب الباطل وأصابه: ومنهم

 . من طلب الحق وأخطأه: ومنهم

تتطل��ب  فإص��ابة الح��ق، إل��ى الح��ق وال يتص��ور أن يطل��ب أح��د الباط��ل ويخط ��ه
 . النية

                                                           
 .17 – 16: األعراف  -1

 .69: النساء  2-



 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي .................................................  22

  

اهت�دوا إل�ى  أهل الح�ق، أو ال�ذين: من طلب الحق وأصابه، هم، وعلى كل حال
وال�ذين . المغض�وب عل�يهم: ه�م ،والذين طلبوا الباطل وأصابوه، الصراط المستقيم

 . طلبوا الحق وأخطؤوه هم الضالون

يص��ح ، والض��الين عل��ى النص��ارى ال يه��ودوتطبي��ق المغض��وب عل��يهم عل��ى ال
فعن�دما بع�ث عيس�ى . على ف ة معين�ة م�نهم ف�ي زم�ن مع�ين ، فهو ربما ينطبقدا ماً 

، به كخليفة هللا في أرضه وكنبي، وكفروا ب�ه رفض قوم من اليهود االعتراف )ع(
هم اعتق�دوا ، ولك�نّ بل قوم من اليهود عيسىوقَ . وهؤالء هم اليهود المغضوب عليهم

  .فيه غير الحق فضلّوا

ه�و أم�راض ف�ي نفوس�هم منع�تهم م�ن  هم طلبوا الح�قهم مع أنّ ولعل سبب ضالل
 .، وهؤالء هم الضالونوصلوا إلى طرف الحق الموصل إليه قبول الحق، بعد أن

، ولعلّ�ي ال لي�وم فح�ال اليه�ود والنص�ارى مختل�ف، ف�انظر إل�ى م�ا يطلب�ونأّما ا
ور ، وق��د خاض��وا ف��ي س��ُبل الغ��ي والج��معظمه��م يطل��ب الباط��ل أت��رّدد ف��ي ق��ول إنّ 

 والظلم والفساد األخالقي وتحليل ما 

 . وهؤالء طبعاً مغضوب عليهم سواء كانوا يهود أو نصارى ،م هللاحرّ 

، عبارة عن لقرآني على مصداق معين في الخارجومن هنا فإّن قصر المفهوم ا
نوده من الطواغيت ومن المتكبرين، ال�ذين محاولة اغتيال للقرآن لصالح إبليس وج

 .الحساب ال يؤمنون بيوم

ض�وب عل�يهم ، تطبي�ق المغه�ذا الزم�ان وف�ي ال�بالد اإلس�الميةولعل األولى في 
فت��دّبر أم��ر ه��ذا ال��ذي ي��ّدعي أّن��ه مس��لم وه��و يع��اون . عل��ى الطواغي��ت وأع��وانهم

بق���ون الق���وانين ، ويطةالطواغي���ت ال���ذين يح���اربون الش���ريعة اإلس���المية المحمدّي���
 . الوضعية الشيطانية

ق�رأ س�ورة ويص�لّي وي الذي هو حربة بيد الشيطان، يقنت ال هذاثم إّنك تجد أمث
، مع أّنه يعم�ل ل�يالً إلهي جنبنا صراط المغضوب عليهم: الفاتحة ويقول في آخرها

، ، وه�و عل�ى عل�م بأّن�ه يس�لك ص�راط الجح�يمليكون م�ن المغض�وب عل�يهم ونهاراً 
 .)37F1(﴾َجَحُدوا بَِها َواْسَتْيَقَنْتَها بَنفُُسُهمْ ﴿

  

* * * 
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 اءاتـــــإض

 إضاءة على أسما ه سبحانه : أوالً 
في الحقيقة إّنه ال يوجد له سبحانه وتعالى اسم يظهره من الغيب إلى الش�هادة أو 

بكنه��ه وحقيقت��ه، ب��ل جمي��ع األس��ماء الكريم��ة المقدس��ة ه��ي أس��ماء ة المعرف��ة التاّم��
 .لصفاته الذاتية أو الفعلية

ص أس��م هللا بأّن��ه اس��م لجمي��ع الص��فات الكمالي��ة الذاتي��ة والفعلي��ة المتفرع��ة ويخ��ت
 .منها

والرحمة  ، فهو راحم برحمته،وضع لصفة الرحمة إّن اسم الرحمن: وبيان ذلك
والقدرة ذاته، كما روي  ،فهو قادر بقدرته، وضع لصفة القدرة، واسم قادر ذاته

 . )38F1( ، راجع توحيد الصدوق)ع(عنهم 

الذات الموصوفة بهذه الصفات والمعروفة بهذه األس�ماء، ه�ي غي�ر كنه�ه وهذه 
 تها باله�اء المض�افة إل�ى كلم�ة ذات، والتي نثبيقته سبحانه التي ال يعرفها غيرهوحق

 .، ونعلن غيبتها بالضمةعندما نقول ذاته

فعن الب�اقر ، ، والواو للغيبةفالهاء للثبوت ،)هو(ضمير الغا ب : وبعبارة أخرى
بن��زل هللا تب��ارك وتع��الى أ��ل ه��و هللا بح��د، فاله��اء تثبي��ت الثاب��ت ، وال��واو ( :)ع(

 .)39F2( )إشارة إلى الغائب
أي (يجب االلتفات إلى أّن الذات والكنه إّنما تختلف ف�ي مق�ام المعرف�ة والتجلّ�ي 

، وإالّ فهو سبحانه حقيقة واحدة بسيطة ال جزء له وال تركيب فيه ، والنور )الظهو
، إّنم�ا ه�و ال�ذات الموص�وفة ال الحقيق�ة اإلب�رةفي مث�ل س�م  )ص(الذي فتح لمحمد 

، فه�م )ع(وم�ا دون�ه، كم�ا روي ع�نهم  )ص(والكنه الغا بة عن جميع خلقه، محمد 
وحرف أستأثر به س�بحانه ف�ي عل�م ، من االسم األعظم يعرفون نيفاً وسبعون حرفاً 

، وتك�ّرر ف�ي أكث�ر م�ن دع�اء )ع(الغيب عنده، وورد هذا المعنى في الدعاء ع�نهم 
 .)40F3( )االسم المكنون المخزون الذي لم يخرج منك إلى غيرك : (هذا المعنى

إّن هللا تب�ارك وتع�الى خل�ق بس�ماً وه�و : (، ق�ال)ع(وفي الحديث عن الص�ادق 
، دمنعوت، وب�اللفظ غي�ر منط�ق، وبالش�خص غي�ر مجس�عّز وجل بالحروف غير 
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، مبع�د عن�ه األأط�اروبالتشبيه غير موصوف، وباللون غير مصبوغ، منفي عن�ه 
الحدود، محجوب عنه حس ك�ل مت�وهم، مس�تتر غي�ر مس�تور، فجعل�ه كلم�ة تاّم�ة 
على بربع بجزاء معاً، ليس منها واحد أبل اآلخر، فأظهر منها ثالثة بسماء لفاأة 

إليها، وحجب منها واح�د؛ وه�و االس�م المكن�ون المخ�زون، فه�ذه األس�ماء الخلق 
فالظ�اهر ه�و هللا تب�ارك و تع�الى، وس�ّخر س�بحانه لك�ل بس�م . الثالثة التي بظهرت

 .)41F1( )إلى آخر الحديث ... من هذه بربعة بركان
ولك��ل أس��م م��ن أس��ما ه س��بحانه وتع��الى ظ��ل ف��ي خلق��ه، فظ��ل ال��ذات أو مدين��ة 

 -وظ��ل ال��رحمن . ، أو مدين��ة العل��م)ص(هي��ة، أو اس��م هللا ه��و محم��د الكم��االت اإلل
ال�ذي ه�و ب�اب مدين�ة العل�م،  )ع(ه�و عل�ي  -الذي هو باب مدينة الكماالت اإللهي�ة 

، أو ب�اب مدين�ة )ع(فاطم�ة  -الذي هو باب مدينة الكماالت اإللهي�ة  -وظل الرحيم 
واالسم الوحي�د ال�ذي . وهكذا بقية األركان االثني عشرة لهذه األسماء الثالثة. العلم

ال ظل له في الخلق هو الحقيقة أو الكنه، بل إّن ظله الذات اإللهية؛ ول�ذلك فالعب�ادة 
الحقيقي���ة ه���ي عب���ادة الكن���ه والحقيق���ة، وال يعرفه���ا ف���ي أعل���ى درجاته���ا إالّ محم���د 

 . ه عبدهبالسباق، وأستحق أن يشهد له جميع الخلق بأنّ  الذي فاز)ص(

الص ـ، وكم�ال اإلخ�اإلخ�الص ل�ه وكمال توحيده ... : ()ع(قال أمير المؤمنين 
، وش��هادة ك��ل ه��ا غي��ر الموص��وفة إنّ ـل��ه، نف��ي الص��فات عن��ه؛ لش��هادة ك��ل صف��

 . )42F2( )...ة ـوف إّنه غير الصفـموص

باإلخالص، وال إخالص مع التشبيه، وال معرفة إالّ : (قال ،)ع(وعن الرضا 
 . )ص(وهذا المقام مقام محمد  .)43F3( )وال نفي مع إثبات الصفات للتشبيه

 )وبالذات التي ال يعلمها إالّ ه�و عن�د خلق�ه معروف�اً : ()ع(وقال أمير المؤمنين 
)
44F

4(. 
، وال فال عرف بمحمد، )ص(بظهور الذات وتجلّيها في الخلق بمحمد : أي

 تمام  )ص(يعرف محمد 

 التي ال يعلمها إالّ هو: ()ع(؛ ولذلك قال أمير المؤمنين همعرفته إالّ هللا الذي خلق
كما ال يعلم ظل الذات أو تجلّيها . هللا إالّ هو سبحانه: أي ،الذات، فال يعلم ...)

 .وظهورها في الخلق إالّ هو سبحانه
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باب المدينة يعلم أكثر ما في المدينة ال كل م�ا ف�ي المدين�ة، فعل�ي وفاطم�ة  ،بلى
 . ، لكن ال كما هو يعرف نفسه وكما يعرفه هللا)ص(يعرفان محمداً 

 )ص(، بينما رسول هللا )45F1( ....)لو كشف لي الغطاء ( :قال أمير المؤمنين
 . )46F2( كما ورد في الحديث ،كشف له مثل سم اإلبرة

، ه�و عب�ادة الكن�ه والحقيق�ة، والتوّج�ه إلي�ه عبادته واإلخالص له س�بحانهال فكم
هو سبحانه وتعالى، ال إلى الذات التي ال يخلو التوجه إليها من الطمع في تحص�يل 

 .الكمال على أقل تقدير

لما اعتبر بقاءه ذنباً،  )ص(ومن هنا نعرف مقام الرسول السيد الكريم محمد 
، فجاءه الجواب من أكرم ا وطلب العفو منه سبحانهمنه ووجوده خطي ة استغفر

شتبه على السادة االكرماء سبحانه برفع شيء من الحجاب، فظل يخفق حتى 
، ففي حديث بنور هللا سبحانه وتعالى علواً كبيراً  )ص(الكرام مال كة هللا نوره 

بّما ؛ سبعاً  إلى سمائه )ص(إّن هللا عرج بنبيه ( :، قال)ع(المعراج عن الصادق 
، فنفرت إلى السماء الدنياثم عرج   :إلى أن قال.. . ، والثانيةفبارك عليه :بُولهن

ُسّبوح  أّدوس ربنا ورب : فقالت ،المالئكة إلى بطرف السماء، ثم خّرت سجداً 
، هللا هللا بكبر: )ع(المالئكة والروح، ما بشبه هذا النور بنور ربنا، فقال جبرائيل 

، ثم جاءت واجتمعت المالئكة وفتحت ببواب السماء،، فسكنت المالئكة بكبر،
. بخير: يا محمد كيف بخوك؟ أال: ، ثم أالتبفواجاً  )ص(فسلمت على النبي 

كيف لم : بتعرفونه؟ فقالوا: فقال النبي. فإن بدركته فاأرب له مّنا السالم: أالت
 ....ليه ، وإّنا لنصلي عليك وعانعرفه وأد بخذ هللا عّز وجل ميثاأك وميثاأه منّ 

ثم عرج به إلى السماء الثانية، فلما أرب من باب السماء تنافرت المالئكة إلى 
ُسّبوح أّدوس رب المالئكة والروح، ما : وأالت ،بطراف السماء وخرت سجداً 

بشهد بن . هللا بشهد بن ال إله إالّ : )ع(، فقال جبرائيل ا النور بنور ربنابشبه هذ
 .)47F3( )ر الحديث إلى آخ....  ال إله إالّ هللا
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 مراتب أسما ه سبحانه
 .مرتبة الحقيقة أو الكنه :المرتبة األولى

وه�ي مرتب�ة . مرتب�ة الحقيق�ة أو الكن�ه: المرتبة األولى م�ن أس�ما ه س�بحانه ه�ي
كلي��ة ال يتمي��ز لن��ا منه��ا اس��م وال رس��م، س��وى م��ا ورد ف��ي بع��ض الرواي��ات م��ن 

؛ وألّن�ه يش�ير إل�ى المرتب�ة األعظ�م م�ن أس�ما ه )ه�و(إليها بضمير الغا ب اإلشارة 
 .األعظم، األعظم، أطلق عليه االسم األعظم سبحانه وتعالى،

 .هي مرتبة الذات: المرتبة الثانية

خلقه وأعني : وأقولوهي مرتبة تفصيلية منها الفيض وبها واجه خلقه سبحانه، 
، وف�تح ل�ه م�ن حج�اب ه الكبرىرأى آيات ربّ  فقط؛ ألّنه هو فقط من)ص(محمداً : 

 . الذات فظل يخفق

 . وبها هامت القلوب، رت العقولواسم هللا يشير إلى هذه المرتبة فبها تحيّ 

َ ﴿ :ومنه وبه يفاض على الخل�ق، الرحمن الرحيم باب الذات واسم أُ�ِل اْدُع�وا هللاَّ
ْحَمَن بَّياً َما َتْدُعوا َفلَُه   .)48F1(﴾اْألَْسَماُء اْلُحْسَنىبَِو اْدُعوا الرَّ

 .مرتبة اإلنسانهي : المرتبة الثالثة

كما ورد ف�ي الح�ديث  ،ت وظهرت للخلق في اإلنسان الكاملفالذات اإللهية تجلّ 
َوَعلَّ�َم آَدَم األَْس�َماء ُكلََّه�ا ﴿ :وق�ال تع�الى ،)49F2( )دم على صورتهآخلق هللا ( :ما معناه

، والتعليم هن�ا يتج�اوز اللف�ظ والمعن�ى إل�ى ش�يء م�ن )50F3(﴾اْلَمالَئَِكةِ ُثمَّ َعَرَضُهْم َعلَى 
 ،ال�رحيم ،ال�رحمن ،هللا..  :واألسماء هي أسماؤه الذاتية. الحقيقة الخارجية والتأثير

 .الخ ...، الحكيم ،العزيز ،العليم

وم�ا يتعلّ�ق به�ا م�ن ظه�ور . ال�خ..  ، ال�راّزقالمصور ،البارئ :والفعلية الخالق
اء واأل م�ة والص�الحين الساحات النورانية القدسية، كاألنبي� ؛ سواء في أعلىيوتجلّ 

،كما ورد ف�ي كالبس�اط ال�ذي تجل�س علي�ه،الماديةأو ف�ي أدن�ى الظلم�ات ، والمال كة
 . )ع(الحديث عن اإلمام المعصوم 

، فوعاء اإلنسان الفط�ري كبي�ر وهذا العلم كان سبب أفضلية آدم على المال كة،
ول��يس للمال ك��ة الك��رام إالّ الش��يء . ل��ذي يمك��ن أن ينظ��ر في��ه عظ��يموس��عة األف��ق ا
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اليسير من هذه الق�درة الت�ي أودعه�ا هللا ف�ي اإلنس�ان الفط�ري وا تمن�ه عليه�ا؛ له�ذا 
عل��ى  ؛ وذل��ك ألّن��ه انط��وى، إذا أط��اع هللاأُِم��روا بالس��جود ل��ه والخض��وع ب��ين يدي��ه

 سما ه سبحانه وتعالى،، وأصبح تجلياً وظهوراً ألمعرفة هللا سبحانه وتعالى

 ،)ع(عن أمير المؤمنين  ،)ع(عن آبا ه  )ع(وفي الرواية عن اإلمام الرضا 
ما خلق هللا خلقاً بفضل مّني، وال بكرم عليه مني، ( :)ص(ول هللا ـقال رس: قال

 ،يا علي: ؟ فقال)ع(يا رسول هللا فأنت بفضل بم جبرائيل  :فقلت: )ع(أال علي 
ضلني إّن هللا تبارك وتعالى فّضل بنبيائه المرسلين على مالئكته المقربين، وف

، وبّن بعدي لك يا علي ولألئمة من بعدك ، والفضلعلى جميع النبيين والمرسلين
المالئكة لخّدامنا وخّدام محبينا، يا علي الذين يحملون العرش ومن حوله 

اليتنا، يا علي لوال نحن ما خلق يسّبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بو
فكيف ال نكون  هللا آدم وال حواء وال الجنة وال النار وال السماء وال األرض،

؛ ألّن رفة ربنا وتسبيحه وتهليله تقديسه، وأد سبقناهم إلى معبفضل من المالئكة
ثم خلق  بّول ما خلق هللا عّز وجل خلق برواحنا فأنطقنا بتوحيده وتحميده،

فلما شاهدوا برواحنا نوراً واحداً بستعظموا بمرنا، فسبحنا؛ لتعلم  المالئكة،
الئكة بتسبيحنا ، فسبحت المه عن صفاتنا، وبّنه منـزّ خلق مخلوأون المالئكة إّنا

 لتعلم المالئكة بن ال إله إالّ  ؛هللنا فلّما شاهدوا عظم شأننا،. ونزهته عن صفاتنا
. ال إله إالّ هللا: عبد معه بو دونه، فقالوا، وإّنا عبيد ولسنا بآلهة يجب بن تُ هللا

،كبرنا؛ لتعلم المالئكة بّن هللا بكبر من بن ينال عظم المحل نافلما شاهدوا كبر محلّ 
ال حول وال أّوة إالّ : ، ألناوالقّوةفلما شاهدوا ما جعله هللا لنا من العّز . إالّ به

فلما شاهدوا ما بنعم هللا به . بالبال؛ لتعلم المالئكة بن ال حول لنا وال أّوة إالّ 
الحمد ل؛ لتعلم المالئكة ما يحق ل : علينا وبوجبه لنا من فرض الطاعة، ألنا

فبنا اهتدوا . الحمد ل: ، فقالت المالئكةى ذكره علينا من الحمد على نعمتهتعال
ك ثم إّن هللا تبار. إلى معرفة توحيد هللا وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده

 ،تعظيماً لنا وإكراماً ؛ ا صلبه وبمر المالئكة بالسجود لهوتعالى خلق آدم فأودعن
. وآلدم إكراماً وطاعة؛ لكوننا في صلبه ،وجل عبودية وكان سجودهم ل عزّ 

وإّنه لما عرج . فكيف ال نكون بفضل من المالئكة وأد سجدوا آلدم كلهم بجمعون
تقّدم يا : ثم أال لي، وبأام مثنًى مثنى، مثنى بي إلى السماء بذن جبرائيل مثنىً 

نعم؛ ألّن هللا تبارك وتعالى فّضل : ؟ فقاليا جبرائيل بتقّدم عليك: فقلت له محمد،
فلما . فتقّدمت فصليت بهم وال فخر. بنبيائه على مالئكته بجمعين، وفضلك خاّصة

يا : فقلتوتخلّف عّني،  ،م يا محمدتقدّ : إلى حجب النور أال لي جبرائيل انتهيت
يا محمد إّن انتهاء حّدي الذي : فقال جبرائيل في مثل هذا الموضع تفارأني؟

بتعدي  ؛بجنحتي ، فإن تجاوزته احترأتإلى هذا المكانوضعني هللا عّز وجل فيه 
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حدود ربي جل جالله، فزّج بي  في النور زّجة حتى انتهيت إلى حيث ما شاء هللا 
لبيك ربي وسعديك تباركت وتعاليت، : تفقل. فنوديت يا محمد، علو ملكهمن 

ك نوري ، فإياي فأعبد وعلي فتوكل، فأنّ وبنا ربك يا محمد بنت عبدي،: فنوديت
، لك ولمن اتبعك خلقت وحجتي على بريتي، ورسولي إلى خلقي، في عبادي

ولشيعتهم بوجبت جنتي، ولمن خالفك خلقت ناري، وألوصيائك بوجبت كرامتي ، 
يا محمد بوصيائك المكتوبون : ومن بوصيائي؟ فنوديتيا رب : فقلت. ثوابي

على ساق عرشي، فنظرت وبنا بين يدي ربي جلّ جالله إلى ساق العرش، 
فربيت إثنا عشر نوراً، في كل نور سطر بخضر عليه بسم وصي من بوصيائي، 

يا رب هؤالء : فقلت، )ع(وآخرهم مهدي بمتي  )ع(بولهم علي بن ببي طالب 
ي بعدك يا محمد هؤالء بوليائي وبصفيائي، وحجج: ؟ فنوديتبوصيائي من بعدي

وعّزتي وجاللي . وخير خلقي بعدك، وهم بوصياؤك وخلفاؤك، على بريتي
، وألعليّن بهم كلمتي، وألطهرّن األرض بآخرهم من بعدائي، بهم ديني ألظهرنّ 

 له السحاب ، وألذللنّ له الرياح وألمكّننه مشارق األرض ومغاربها، وألسخرنّ 
حتى تعلو ، وألمدنه بمالئكتي، ه بجندي، وألنصرنّ ه في األسباب، وألرأينّ الصعاب
،ثم ألديمّن ملكه وألداولّن األيام بين ويجتمع الخلق على توحيدي، دعوتي

 .)51F1( )بوليائي إلى يوم القيامة
يديه أعدة  أعد بين )ص(كان جبرائيل إذا بتى النبي : (قال ،)ع(وعن الصادق 

 .)52F2( )نال يدخل حتى يستأذ، وكان العبد
* * * 

 
 

 :عطفاً على ما سبق
، بالذات اإللهية سبحانه وتعالى )ص(لاللتفات إلى كنه وحقيقة معرفة الرسول 

وهو الفرق بين علم من : يتدبر هذا المثل. للخلق )ص(فيه  وتجلّيها وظهورها
عرف النار برؤيتها فقط، ومن احترق في النار حتى أصبح هو ناراً، وهذا هو 

حال فناء  ؛فهو بين حالين، عندما فتح له مثل سم اإلبرة )ص(مقام الرسول الكريم 
فيها إلى  ، وحال يعودهللا الواحد القهار وال يبقى له منها اسم وال رسم وال يبقى إالّ 

 .األنا والشخصية
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 :، ق�ال تع�الىوإذا لم تكتِف بحديث المعراج السابق أعّرج بك على سورة الف�تح
ا َفَتْحَنا لََك َفْتحاً ُمبِيناً ﴿ َر َوُي�تِمَّ نِْعَمَت�ُه  *إِنَّ َم ِم�ْن َذْنبِ�َك َوَم�ا َت�أَخَّ ُ َما َتَقدَّ لَِيْغفَِر لََك هللاَّ

 . )53F1(﴾اً ُمْسَتقِيماً َعلَْيَك َوَيْهِدَيَك ِصَراط

؛ ة م�ن ل�وازم ه�ذا الف�تح، وإن ك�ان ف�تح مّك�ة في هذه اآلي�ةوليس المراد فتح مكّ 
ل��ك إن ك��ان الف��تح ف��ي ع��الم ، فم��ا باف��ي الملك��وت يتبع��ه ف��تح ف��ي الش��هادةألّن الف��تح 

 .، وهو إماطة شيء من الحجاب)ص(بين الذات اإللهية ومحمد ! الالهوت

؛ حيث اس�تخدم وميل باآلية عن المراد منها، فتعسّ وقصر اآلية على فتح مّكة 
ا َفَتْحَن�ا﴿ صيغة الماضي أو  إّن الف�تح تحّق�ق ف�ي فت�رة س�بقت ن�زول اآلي�ة،: أي، ﴾إِنَّ

 .ق بعد عامين من نزول اآلية، بينما فتح مّكة تحقّ أثناء نزولها

، )تق��ّدم، وت��أخر( ث��م إّن ه��ذا الف��تح ك��ان س��بباً لمغف��رة ذن��ب الرس��ول الم��الزم ل��ه
؛ ألّن�ه بالظلمة التي ال يخلو منه�ا مخل�وق )ص(هو تشّوبه  -كما مر  -وهذا الذنب 

 . هو سبحانه وتعالى فقط نور ال ظلمة فيه

بتنع��ت هللا؟ (: فق��ال ،)ع(دخل��ت عل��ى أب��ي عب��د هللا : ، ق��الفع��ن هش��ام ب��ن س��الم
ه��ذه ص��فة  :)ع(ق��ال . ه��و الس��ميع البص��ير: ل��تفق. ه��ات :)ع(ق��ال . نع��م : فقل��ت 

 ...)هو ن�ور ال ظلم�ة في�ه  :)ع(فكيف تنعته؟ فقال : قلت. يشترك فيها المخلوأون
)
54F

2(. 
وبسبب إماطة الحجاب والفتح المبين وفناء الرس�ول الك�ريم ف�ي ال�ذات اإللهي�ة، 

أص��بح ه��و أس��م هللا ف��ي خلق��ه : وبتعبي��ر آخ��ر. ةأص��بح ه��و وج��ه هللا وكلمت��ه التاّم��
 . وأسماؤه الحسنى في خلقه

وهذه هي المرتبة الثالثة ألسما ه سبحانه وتعالى، وكذلك حجج هللا ص�لوات هللا 
يمثل�ون  -ك�ل بحس�ب مرتبت�ه وقرب�ه -عليهم، من أ مة وأنبياء وأوصياء ومرس�لين 

، منهم المرآة التي انعكس�ت فيه�ا األس�ماء الحس�نى، وه�م ه الحسنىوجه هللا وأسماء
 .الذين تخلّقوا بأخالق هللا سبحانه وتعالى

قلت لعلي بن موسى : قال: روى الصدوق في التوحيد وفي العيون عن الهروي
أّن ثواب ال إل�ه  :، فما معنى الخبر الذي روي)ص(يا ابن رسول هللا  :)ع(الرضا 

ي��ا بب��ا الص��لت م��ن وص��ف هللا بوج��ه ( :)ع(ال ـفق��  إالّ هللا النظ��ر إل��ى وج��ه هللا؟
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 )ص�لوات هللا عل�يهم(س�له وحجج�ه كالوجوه فقد كفر، ولك�ن وج�ه هللا بنبي�اؤه ور
)
55F

1( . 

 )ع(، ع�ن أب�ي عب�د هللا عن معاوي�ة ب�ن عم�ار :روى الكليني في أصول الكافي
ِ األَْس�َماء اْلُحْس�َنى َف�اْدُعوهُ بَِه�ا ﴿ :وج�ل في قوله عزّ  نح�ن  …( :)ع(ق�ال ،)56F2(﴾َوِلّ

. )57F3( )ابمعرفتن��� وهللا األس���ماء الحس���نى، الت���ي ال يقب���ل هللا م���ن العب���اد عم���الً إالّ 
 .واألخبار في هذا المعنى كثيرة ومستفيضة

* * * 
 :بقي بن نعرف

بق��ي أن نع��رف أّن ك��ل مرتب��ة أدن��ى، ه��ي تج��لٍّ وظه��ور لمرتب��ة أعل��ى ألس��ما ه 
؛ ه�و تج�لٍّ وظه�ور للحقيق�ة أو الكن�ه أو فأسم هللا أو ال�ذات اإللهي�ة سبحانه وتعالى،

تجلّي وظهور للذات اإللهية في الخلق أو ؛ هو )ص(ومحمد . االسم األعظم أو هو
؛ فهم��ا اس��م واح��د معّب��ر ع��ن الرحم��ة وال ال��رحمن ال��رحيم أم��ا. اس��م هللا ف��ي الخل��ق

يفترقان، بلى بينهما تمايز في السعة والشّدة فقط، وهما ب�اب ال�ذات اإللهي�ة أو اس�م 
ب�اب  ،)عليهم�ا الس�الم(هللا، وتجلّيهما أو ظهورهما ف�ي الخل�ق، هم�ا عل�ي وفاطم�ة 

ْحَمَن بَّي�اً َم�ا ﴿ :ق�ال تع�الى ،)ص(مدينة العلم أو محمد  َ بَِو اْدُع�وا ال�رَّ أُ�ِل اْدُع�وا هللاَّ
 .والرحيم منطٍو في الرحمن.)58F4(﴾َتْدُعوا َفلَُه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى

؛ هي أركان االسم األعظم، )هللا، الرحمن، الرحيم(: ةـاء الثالثـفهذه األسم
تهّدمت ( :من هذا العالم  إلى جوار رّبه نادى جبرا يل )ع(ولهذا برحيل علي 

، بعد أن سبقه محمد )ع(بعودة ثالثها علي  -أي في هذا العالم  - )بركان الهدى
 .)ع(وفاطمة  )ص(

وألهمية هذه األسماء الثالثة، ب�ل ولقي�ام الخل�ق والس�ماوات واألرض ببركته�ا، 
كما ف��تح به��ا الكت��اب ،ب��ل الق��رآن أو الكت��اب الت��دويني فتح��ت به��ا س��ورة الفاتح��ة،

، كم�ا ورد ف�ي )ع(، فأول ما خلق هللا سبحانه ن�ور محم�د وعل�ي وفاطم�ة التكويني
عل�ى الت�والي، وهللا  ، ال�رحيمال�رحمن، هللا: ن�ور -كم�ا تب�ّين  -وهما  ،)59F5( الروايات

 .وما أوتينا من العلم إالّ قليالً  ،أعلم وأحكم
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* * * 

 

 

 

 

 



 األسماء اإللهية في سورة الفاتحة
 :األسماء اإللهية التي وردت في الفاتحة

 هللا، الرحمن، الرحيم: بوالً 
وال��رحمن ال��رحيم ب��اب . لل��ذات الجامع��ة للكم��االت الرباني��ةاس��م هللا موض��وع 

ق كم�ال ف�ال يتحّق�، ي الباب لم�ا زك�ى أح�د م�ن الع�المين، ولوال أّن الرحمة هالذات
ف�الفيض  ،بهذين االس�مين ، بل ال يفاض شيء على جميع العوالم المخلوقة إالّ ألحد

ْحَمَن بَّياً َم�ا ﴿ :؛ ولذا قال تعالىمن هللا وبالرحمن الرحيم َ بَِو اْدُعوا الرَّ أُِل اْدُعوا هللاَّ
 . )60F1(﴾َتْدُعوا َفلَُه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى

 رب العالمين: ثانياً 
 :، وهيالعوالم ثالثة

 -أو هذا الع�الم الجس�ماني ال�ذي نع�يش في�ه، ويتك�ّون م�ن الم�ادة  :عالم الملك -أ
، وم��ن  -الش��بيهة بالع��دم والت��ي ل��يس له��ا ح��ظ م��ن الوج��ود إالّ قابليته��ا للوج��ود 

، وكل ما للجسم من إحساس وطعم مة بالصورةوالمادة متقوّ . الصورة المظهرة لها
: فم�ثالً . ة الجسمانية والمثالي�ة ال للم�ادةندثار، فهي للصورورا حة وحركة ونمو وا

، وعن�د رارة والب�رودة والنعوم�ة والخش�ونةاإلصبع في جسم إنسان ما يتحّسس الح
، فُيمس�ي ه�ذا اإلص�بع ل جس�مه إل�ى ت�رابيتح�وّ  -ففي الغالب  -موت هذا اإلنسان 

 .حفنة تراب

وعرضت ، ارتفعت عن المادةة إصبع اإلنسان أّن صور: وحقيقة هذا األمر هو
، اس، وه�ي جس�م جدي�د غي�ر حّس��ه�ي ص�ورة حفن�ة الت�راب، عليه�ا ص�ورة جدي�دة

و تحول�ت وهك�ذا ل�. جسام من لوازم الصورة ال المادةفتبّين لنا أّن اإلحساس في األ
، وم�ع أّن الم�ادة أصبحت ذات را حة جميلة وطعم طيب، حفنة التراب إلى برتقالة

، ولك�ن تغّي�ر الص�ورة س�بب تغّي�ر الرا ح�ة اب والبرتقال�ةها ف�ي اإلص�بع والت�رنفس
 .إصبع اإلنسان وحلية أكل البرتقال، بل وحرمة أكل التراب وسوالطعم والتحسّ 

اعلم يا فالن إّن منزلة القلب من الجسد بمنزلة اإلمام : (قال )ع(فعن الصادق 
ط للقل�ب ش�ر من الناس الواجب الطاعة عليهم، بال ترى بّن جميع جوارح الجس�د

ف والف��م والي��دان وال��رجالن ، األذن��ان والعين��ان واألن��وتراجم��ة ل��ه مؤدي��ة عن��ه
تماع ح��رك ، وإذا ه��م باالس��ل��ب إذا ه��م ب��النظر ف��تح الرج��ل عين��ه، ف��إّن القوالف��رج

، ف��أدى تل��ك إذا ه��م القل��ب بالش��م استنش��ق بأنف��ه، وبذني��ه وف��تح مس��امعه فس��مع
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اللس��ان، وإذا ه��م ب��البطش عمل��ت م ب، وإذا ه��م ب��النطق تكلّ��رائح��ة إل��ى القل��بال
فه��ذه . ، وإذا ه�م بالش�هوة تح�ّرك ال�َذكرالي�دان، وإذا ه�م بالحرك�ة س�عت ال��رجالن

 .)61F1( )كلّها مؤدية عن القلب بالتحريك، وكذلك ينبغي لإلمام بن يطاع لألمر منه
، بل ويكفي بل إلى الصورة ومن هنا نعرف أّن التشريع ال ينظر إلى المادة،

؛ ولهذا ية التي هي أصل الصورة الجسمانيةالصورة المثالية الملكوتالنظر إلى 
 ،)إّن هللا لم ينظر إلى هذا العالم منذ خلقه: (ما معناه )ع(ورد عن المعصومين 

 .)62F2( )وبّن هللا ال ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى ألوبكم(
ّن المش��ترك ب��ين إ؛ حي��ث )63F3( كم��ا وتن��دفع بم��ا ق��ّدمت ش��بهة اآلك��ل والم��أكول

عدم قاب�ل للوج�ود : المادة فقط ، والمادة: والتراب والبرتقالة في المثال هواإلصبع 
 . ال غير

 .ي بين اإلصبع والتراب والبرتقالةفتبين أّنه ال يوجد أي اشتراك حقيق

، ش�بيه بم�ا ي�راه الن�ا م وهو عالم مثالي مج�ّرد ع�ن الم�ادة، :عالم الملكوت  -ب
ولك�ل . ف في�هويتص�رّ  ب�ل ومس�يطر علي�ه الع�الم الجس�ماني،وهو أش�رف م�ن ه�ذا 

 .وهي حقيقته جسم في عالم الملك صورة في عالم الملكوت،
 وصورة اإلنسان في عالم الملكوت، هي نفسه أو الناطقة المغروسة ف�ي الَجن�ان

)
64F

، وهذه ال�نفس أو الناطق�ة المغروس�ة العالم المادي ، وهي المدبرة للجسم في هذا)4
 .ظل العقل: نان هيفي الجَ 

وه��و ع��الم . ، أش��رف م��ن ع��الم الملك��وتوه��و الع��الم الثال��ث :الع��الم العقل��ي -ج
، كم�ا ه�و الح�ال وال تنافي بينها، وجودات فيه مستغرقة بعضها في بعض، المكلي

 .في عالمي الملكوت والملك

صول هو وغاية اإلنسان هي الوصول إلى هذا العالم، والغرض من هذا الو
ليست معرفة كنهه وحقيقته  ، على ما قّدمت من أّنهاسبحانه وتعالى معرفة هللا

                                                           
 3ج: الفصول المهّمة في أصول األ مة : ، والحظ 249ص 58ج: بحار األنوار : ، عنه 109ص 1ج: علل الشرا ع 1- 
 .247ص
 .248ص 67ج: ، بحار األنوار 536ص: أمالي الطوسي  -2

تات، ومن ثم يصبح ثمراً، إّن اإلنسان بموته يستحيل إلى تراب، تمتصه جذور األشجار والنبا: خالصة هذه الشبهة هي 3-
إلى أي جسد تعود هذه األجزاء المأكولة ؟ فأن ُعّدت : فيأكله إنسان آخر، وُيعد ما أكله جزء من جسده، عندها يأتي السؤال

وليس من الضروري أن يكون . من األول، أصبح الجسد الثاني بعد موته ناقصاً، وإن ُعّدت جزء من الثاني ينقص األول
وهذه الشبهة أّدت بالبعض أن ينكر المعاد . ، بل حتى لو كان حيواناً يأتي فيه عين الكالم السابق، وهكذاالمأكول إنساناً 

 .الجسماني
 ).جنن: ، مادة 2094ص 5ج: الصحاح : الحظ . (بالفتح، هو القلب: الَجنان  4-
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بل هي معرفة ، أسما ه وصفاته التي هي عين ذاته ، وال معرفة ذاته أوسبحانه
وأؤكد أّنهم ظالل أسما ه الحسنى، ال  .)ع(، وهم الحجج ظالل أسما ه الحسنى

 .أسما ه الحسنى التي هي عين الذات

ّن إ فم�ن حي�ث؛ الحسنى لروايات التي تسميهم باألسماءوأّما ما ورد في بعض ا
ه�ذا ف�الن م�ع : فأنت عندما ترى صورة ش�خص م�ا تق�ول ،الصورة تحكي األصل

 . وليس هو ذاته، ما رأيته هو صورته أنّ 

، وكش�ف ع�نهم الغط�اء ه من خلقه من فتح له�م ب�اب رحمت�هوربما اختار سبحان
، وباب�ه ال�ذات أو مدين�ة الكم�االت ح�اكي ع�ن، ال)ص(فنظروا إلى الرسول الك�ريم 

، ووجه��ه هللا، ال��رحمن، ال��رحيم: ، أو ق��ل إل��ى ظ��ل)عليهم��ا الس��الم(عل��ي وفاطم��ة 
 . سبحانه في الممكنات

؛ ألّنه الك�ريم حمد هللا رب العالمين ويثني عليهواإلنسان في جميع هذه العوالم ي
، فم�ن حفن�ة مانيه المرب�ي ف�ي ه�ذا الع�الم الجس�فه�و س�بحان. الذي يعطي بال مقابل

، ث�م أخ�ذ تكون النبات، ثم الحيوان المنوي والبويضة، ثم الجنين، ثم الطف�لالتراب 
 .جسم الطفل ينمو ويتكامل شي اً فشي اً 

األط�وار فقي�ر ومحت�اج إل�ى رّب غن�ي، ي�وّفر ل�ه البي �ة واإلنسان في جميع هذه 
 .المتنافياتالمال مة، والغذاء الكافي لنموه وتكامله، ويدفع عنه أذى 

، والنتيج�ة أّن جس�م اإلنس�ان فا دة التكامل في العالم المادي ما: وربما يقول أحد
ل�ى حفن�ة الت�راب، وه�ي جم�اد، الذي هو غاي�ة الكم�ال ف�ي الع�الم الجس�ماني يع�ود إ

 ؟وهو أخس الموجودات الجسمانية
، وزك��ي س��م اإلنس��ان إذا تكام��ل بش��كل حقيق��ي، وبن��ي عل��ى الح��اللإّن ج: بأ��ول

بالعم��ل الص��الح الخ��الص ل س��بحانه، فه��و ال يع��ود حفن��ة ت��راب، ب��ل يبق��ى جس��م 
واألوص���ياء  بجس���ام األنبي���اء(، وورد ف���ي الرواي���ات أّن األرض ال تأك���ل إنس���ان

، وق�د لم�س الن�اس )65F1( )، ومن واظب على غسل الجمعة بربعين بسبوعاً والشهداء
ووجدوا أّنه�ا عل�ى حاله�ا ، عندما كشف عن قبور بعض الشهداء هذه الحقيقة كثيراً 

، فُوج�د )رحمه هللا(لحر بن يزيد الرياحي كما روي أّنه ُكشف عن جسد ا. لم تتغّير
م�ع الحس�ين ب�ن عل�ي على حاله ل�م يتغّي�ر، م�ع م�رور م �ات الس�نين عل�ى ش�هادته 

 .)66F2( )عليهما السالم(
ف ؛ ألّنهم بنوها على ج�رام معظم الناس وعودتها حفنة ترابفانهيار أجس ،إذن

 . يزّكوها بالعمل الصالحهار ولم 

                                                           
 .565ص: ، منهج الرشاد لمن أراد السداد 4ص 17ج: تفسير القرطبي : راجع  1-
 .، عند نقله لقصة شاه إسماعيل الصفوي285ص 2ج: شجرة طوبى : الحظ  2-
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؛ فاإلنسان محتاج إلى المربي الذي يفيض علي�ه الكم�االت أّما في عالم الملكوت
دفع عنه األهواء ، ومحتاج إلى الرّب الذي يى به إلى عالم العقلاألخالقية التي ترق

س�يره ف�ي طري�ق هللا ، ووس�اوس ش�ياطين اإلن�س والج�ن الت�ي تقي�د النفسية الباطل�ة
 .بحانه وتعالىس

، فه�م محت�اجون إل�ى ال�رّب ال�ذي يف�يض ثلّة الذين يصلون إلى ع�الم العق�لأّما ال
م�ا ويثّب�ت أق�دامهم ك.)67F1(﴾َوأُ�لْ َربِّ ِزْدنِ�ي ِعْلم�اً ﴿ :عليهم ويكملهم كل بحسب درجت�ه

الع�والم محتاج��ة إل��ى ال��رّب وهك��ذا فجمي�ع الموج��ودات ف��ي جمي��ع  . ف�ي ه��ذا الع��الم
 .وتترقب عطاء مربيها لتتكامل وتبقى ،وترجو فضله ،سبحانه

 
  ملك يوم الدين :ثالثاً 

وظ�الل أس�ما ه الحس�نى،  ، ه�م وج�ه هللا)ع(تبّين من البحث السابق أّن الحج�ج 
؛ ك�ان المل�ك ل )ع(، ف�إذا مل�ك أو حك�م أح�دهم فأمرهم أمره سبحانه، وملكهم ملكه

هللا ، وأعمال�ه كلّه�ا ب�أمر ويبّثها بين عب�اد هللا، يحكم بشريعة هللا )ع(ألّن المعصوم 
، وه�ي طاعت�ه واجب�ة )ع(، فه�ذا الح�اكم المعص�وم وفي رض�ا هللا س�بحانه وتع�الى

ه��ا معص��ية هللا والتم��رد عل��ى هللا؛ ؛ ألنّ هللا ومعص��يته والتم��رد علي��ه محرم��ةطاع��ة 
 .ألّنه خليفة هللا في أرضه

 . )68F2(﴾الئَِكِة إِنِّي َجاِعلٌ فِي اْألَْرِض َخلِيَفةً َوإِْذ َأالَ َربَُّك  لِْلمَ ﴿ :قال تعالى

ُ ِم��ْن َفْض��لِِه َفَق��ْد آَتْيَن��ا آلَ ﴿ :وق��ال تع��الى ��اَس َعلَ��ى َم��ا آَت��اُهُم هللاَّ بَْم َيْحُس��ُدوَن النَّ
 .)69F3(﴾إِْبَراِهيَم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوآَتْيَناُهْم ُمْلكاً َعِظيماً 

�اِس بِ�اْلَحقِّ َيا َداُوُد ﴿ :وقال تعالى ا َجَعْلَن�اَك َخلِيَف�ًة فِ�ي اْألَْرِض َف�اْحُكْم َب�ْيَن النَّ إِنَّ
بِِع اْلَهَوى َفُيِضلََّك َعْن َسبِيِل هللاَّ   .)70F4(﴾َوال َتتَّ

 .)71F5(﴾أُِل اللَُّهمَّ َمالَِك اْلُمْلِك ُتْؤتِي اْلُمْلَك َمْن َتَشاءُ ﴿ :وقال تعالى
 س���بحانه وتع���الى كثي���رة، ول���يس للعب���اد أن واآلي���ات الدال���ة عل���ى أّن الُمل���ك ل

 . يتصّرفوا وفق أهوا هم أو تخرصاتهم العقلية
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تتض�ّمن معن�ى المل�ك الثاب�ت ل�ه  )مل�كو ،مال�ك(وكما قّدمت أّن كلتي الق�راءتين 
 . ، سواء رضي الناس أم أبوااألرض سبحانه وتعالى على هذه

، عل�ى طاع�ة ولي�ه وحجت�هو ال يجبرهم ، فهسبحانه بلى، هم عند رفضهم لُِملِكهِ 
، والتل�ف الضرر سيقع عليهم نّ إوخليفته والَملك المعّين منه سبحانه وتعالى؛ حيث 

والكف��ر ، لق��وا ف��ي ه��ذه األرض لعب��ادة هللا، ب��ل ه��م خُ فس��همس��يكون ف��ي أم��والهم وأن
، ى رف��ض حك��م الط��اغوت ومحارب��ة رم��وزه، فإجب��ارهم عل��بالط��اغوت باختي��ارهم

 . ، وتضيع الغرض منهنفي أصل االمتحانخليفته ت وإقامة حكم هللا ومناصرة

ّنه�ا الت�ي تق�يم حك�م إ؛ حي�ث وعظ�م ش�أنها )ص(وهذا يبّين لنا شرف أّمة محمد 
، وتنص�ر خليف�ة هللا المه�دي وال نظي�رهللا على أرضه ف�ي ح�دث ليس�ت ل�ه س�ابقة  

 . ، أو جولة الجزاء والحساب في هذه األرضفي يوم الدين )ع(

، هم خير أّمة أخرجت للناس )ع(وتلك األّمة أنصار وأصحاب اإلمام المهدي 
، أّما من سبقهم فال يمكن إطالق اسم أّمة أمرون بالمعروف وينهون عن المنكري

. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر: ، أيعليهم بهذا الوصف )ص(محمد 
َمن ناصر الطواغيت أم ، سواء )ع(، وولده )ع(اء هللا علي ـكيف وقد قتلوا خلف

 . )ع(َمن خذل المعصومين 

، وفي الغالب قضوا كما قضى )ع(بلى، هناك أفراد قال ل نصروا المعصومين 
حج�ر ب��ن ع��دي و ،ش��تر، فه��م ب�ين مس��موم ومقط�ع بالس��يوف كمال�ك األ)ع(أ م�تهم 
 .)ع(ين ـوأصحاب الحس ،الكندي

س��يقيم حك��م هللا ف��ي كم��ا أّن ش��رف ه��ذه األّم��ة يتمّث��ل بأّنه��ا ستنص��ر أول م��ن 
ه�و الشخص�ية الوحي�دة : ، ب�ل لعل�ّي أق�ولوينشر القسط والعدل ب�ين الن�اسأرضه، 

ه�م ) ص�لوات هللا عل�يهم(، ومعظ�م م�ن س�بقه ة ف�ي أرض�هالمنفذة لش�ريعة هللا التاّم�
 .مبلغون ومنذرون ومبشرون

، ول�م ُيعطي�ا م�ن التمك�ين والس�لطة يمان وذي القرنين ليسا بس�عة ملك�هوملك سل
 )ع(أّن موس�ى ب�ن عم�ران : حتى ورد في بع�ض الرواي�ات ؛)ع(قدر ما سُيعطى ب

(تمّنى أن يكون هو قا م آل محمد 
72F

1(. 

                                                           
نظر موسى بن عمران في السفر األول إلى ( :يقول  )ع(سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر : عن سالم األشل، قال  1-

. إّن ذاك من ذرية بحمد: فقيل له . رب اجعلني أائم آل محمد : آل محمد من التمكين والفضل، فقال موسى ما يعطى أائم 
ثم نظر في السفر الثالث فربى مثله، فقال . ثم نظر في السفر الثاني فوجد فيه مثل ذلك، فقال مثله، فقيل له مثل ذلك

 . 77ص 55ج: األنوار بحار: ، عنه 246ص: غيبة النعماني . مثله، فقيل له مثله
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ه��م ظ��الل أس��ما ه س��بحانه  )ع(وإذا عرفن��ا فيم��ا س��بق م��ن البح��ث أّن الحج��ج 
ه�و ظ�ل اس�مه س�بحانه الَمل�ك، فاإلم�ام  )ع(وتعالى، تبّين لنا هنا أّن اإلمام المهدي 

هو الحاكم والَملك ف�ي األرض ف�ي ي�وم هللا أو ي�وم ال�دين، وهللا ه�و الَمل�ك الحقيق�ي 
 .ليوم الدين

ومن المناسب أن تفتح سورة الفاتح�ة بالحم�د والثن�اء عل�ى هللا س�بحانه وتع�الى، 
 .لك يوم الدينويختم الحمد بمَ 

اإلم��ام المه��دي ظ��ل اس��م الَمل��ك س��بحانه ظ��ل اس��م هللا س��بحانه، و )ص(ومحم��د 
 .)73F1( )بنا فتح هللا وبنا يختم( :)ع(وتعالى، وكما ورد عنهم 

* * * 

                                                           
يا علي إّن الهدى هو إتباع بمر هللا دون الهوى والربي، وكأّنك بقوم أد تأولوا القرآن، وبخذوا  ( ...: )ص( عن النبي -1

يا رسول هللا فما هم إذا فعلوا ذلك؟ بهم : ألت . بالشبهات، واستحلوا الخمر بالنبيذ، والبخس بالزكاة، والسحت بالهدية
يا رسول هللا العدل مّنا بم من : فقلت . إلى بن يدركهم العدلهم بهل فتنة يعمهون فيها : بهل فتنة بم بهل رّدة ؟ فقال 

  .66ص: أمالي الطوسي : وراجع . 298ص 32ج: بحار األنوار ... )بل مّنا بنا فتح هللا وبنا يختم هللا : غيرنا؟ فقال 



 إضاءة على العبادة واالستعانة: ثانياً 
 :بادةـالع

هللا  طاعة: العبادة عبادة هللا سبحانه وتعالى ببساطة وبدون أي تعقيد هي
؛ ولهذا كان االمتحان األول للعقل األول أو محمد واالنصياع ألوامره ونواهيه

 .في عالم العقل بسيط وخاٍل من أي تفاصيل، وهو أدبر فأدبر، أقبل فأقبل )ص(
اعرفوا العقل وجن�ده تهت�دوا، واعرف�وا الجه�ل ( :)ع(قال أبو عبد هللا الصادق 

؟ فق�ال أب�و م�ا عرفتن�ا جعل�ت ف�داك ال نع�رف إالّ  :قلت: قال سماعة وجنده تهتدوا،
إّن هللا تب���ارك وتع���الى خل���ق العق���ل، وه���و بول خل���ق خلق���ه م���ن  :)ع(عب���د هللا 

بأب�ل : ، ث�م أ�ال ل�هبدب�ر ف�أدبر: الروحانيين عن يمين العرش من ن�وره، فق�ال ل�ه
. وكرمتك على جميع خلقيخلقتك خلقاً عظيماً، : فأأبل، فقال هللا تبارك وتعالى له

: ثم أ�ال ل�هبدبر فأدبر، : فقال له ثم خلق الجهل من البحر األجاج الظلماني،: أال
، ث��م جع��ل للعق��ل خمس��ة اس��تكبرت فلعن��ت: وج��ل ، فق��ال هللا ع��زّ فل��م يقب��ل بأب��ل،

 . )74F1( )إلى آخر الحديث... وسبعين جنداً 

، هللافكل من أطاع هللا عبد ، اً وإذا كانت العبادة هي الطاعة أصبح األمر بسيط
 ، وإن ظهر منه شيء في البدايةهللا لم يعبد هللا سبحانه وتعالىوكل من لم يطع 

دبار ؛ فإّن الذي يقتصر على الظاهر يظن أّن إيدل على طاعة هللا كأدبار الجهل
، ولكن لو تدبرنا قليالً لعلمنا أّنه طاعة لهواه، كذلك الجهل كان طاعة ألمر هللا
ولو عدنا إلى هذه األرض لوجدنا أّن . ره ومعصيتهعبادة إبليس التي سبقت تكبّ 

، ان األمر األول من هللا للمال كةوك ،)ع(أول من خلق من اإلنس هو أبينا آدم 
في  )ع(وعلي  )ص(، وهو سجود لنور محمد ومن دخل معهم هو السجود آلدم

 قبلة للمال كة )ع(، وإّنما كان آدم ذا السجود كان ل سبحانه وتعالىصلبه، وه
ة هللا عليهم، وهكذا أصبحت هذه سنّ  )ع(توّجهوا به إلى هللا، واعترفوا بأفضليته 

، ويأمر )ع(، سنة هللا ولن تجد لسنة هللا تبديالً، يبعث خلفاءه وحججه في األرض
 . ، فطاعتهم طاعة هللا، ومعصيتهم معصية هللاعباده بطاعتهم

ون له���ا، فالعم���ل ـغ���ة؛ فه���ي منطوي���ة تح���ت أجنح���تهم، وه���م المبلـأّم���ا الشريع���
وكي�ف تك�ون ل�ه . بالشريعة وقبولها دون طاعتهم واالنقياد والتسليم لهم ال قيم�ة ل�ه

علي�ه (د ط�رد إبل�يس ، وق�ه في أهل السماء وأهل األرض واح�دقيمة وُحكمه سبحان
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دة هللا ؛ ألّنه رفض السجود آلدم وتكّب�ر علي�ه، م�ع أّن�ه ل�م ي�رفض عب�اولعنه) اللعنة
 . )75F1( ، بل كان مجتهداً فيها كما رويا األمرسبحانه في غير هذ

، ومن ثم طاعته والتسليم ة هللا وخليفته في أرضهومن هنا فإّن معرفة حجّ 
، وأول ك الذين ال يطيعون حّجة هللا له هي طاعة هللا سبحانه وعبادته واالنقياد

وصاموا وخليفته في أرضه لم يعبدوا هللا سبحانه وتعالى، وإن عملوا بالشريعة 
من مات ولم يعرف إمام زمانه : (ما معناه )ص(، وقد ورد عنه واوصلوا وحجّ 

َما بَنَت ُمنِذٌر َولُِكلِّ َأْوٍم َهادٍ ﴿ :وقال تعالى ،)76F2( )مات ميتة جاهلية  .)77F3(﴾إِنَّ

ل��م يع��رف اله��ادي ول��م ول��ن تتحق��ق الهداي��ة لإلنس��ان إل��ى الص��راط المس��تقيم م��ا 
، ومن هنا فإّن من ال ينقاد لخليفة هللا في أرضه وال يتوّجه بطاعته ويسلم وينقاد له

، فإّن�ه يخاط�ب ه�واه وإبل�يس إي�اك نعب�د: إلى هللا س�بحانه وتع�الى عن�دما يق�ول )ع(
، وعندما يتوّجه جسمه إلى القبلة، ف�إّن حقيقت�ه ونفس�ه )لعنه هللا(والجهل ) لعنه هللا(

ورافض لطاع�ة ، ه إلى المادة والعدمته متوجّ ؛ ألّنه في حقيقه إلى عكس القبلةتتوجّ 
، كم�ا أّن خليف�ة هللا وإن تظاهر بطاعته سبحانه وتع�الى، على ولي هللا، ومتكّبر هللا

ومن��ه ين��زل الف��يض اإلله��ي ، ف��ي ه��ذا الزم��ان ه��و ب��اب هللا )ع(أو اإلم��ام المه��دي 
ض�ل ه�ذا وإنك�ار وجح�ود لف إلع�راض عن�ه إع�راض ع�ن هللا س�بحانه، واوالوجود

ل الف��يض حي��ث بإخالص��ه ل أص��بح أه��الً إليص��ا العب��د عل��ى جمي��ع أه��ل األرض،
 )ع(، ول�واله لس�اخت األرض بأهله�ا ، كم�ا ورد ع�نهم اإللهي إلى األرض وأهله�ا

)
78F

تتمث��ل ف��ي أم��ور، منه��ا التهي ��ة لظه��وره، س��واء  )ع(، وطاع��ة اإلم��ام المه��دي )4
الحكم وإقامة شريعة هللا بتهي ة النفس أو المجتمع أو الظروف المال مة لتمكينه من 

 .، ونشر القسط والرحمة بين العبادفي أرضه
 

 : عانةـاالست

                                                           
تبروا بما كان من فعل هللا بإبليس إذا بحبط عمله الطويل وجهده الجهيد، وكان أد عبد فاع: ( )ع(قال أمير المؤمنين  1-

فمن ذا بعد إبليس يسلم على هللا بمثل . هللا ستة آالف سنة ال يدرى بمن سني الدنيا بم سني اآلخرة عن كبر ساعة واحدة
ا ملكاً؛ إن حكمه في بهل السماء وبهل األرض معصية ؟ كال، ما كان هللا سبحانه ليدخل الجنة بشراً بأمر بخرج به منه

وما بين هللا وبين بحد من خلقه هوادة في إباحة حمى حرمه على العالمين، فاحذروا عباد هللا بن يعديكم بدائه، . لواحد
فلعمري لقد فوق لكم سهم الوعيد، وبغرق لكم بالنزع الشديد، . وبن يستفزكم بندائه، وبن يجلب عليكم بخيله ورجله

 2ج: نهج البالغة ) رب بما بغويتني ألزينن لهم في األرض وألغوينهم بجمعين: (وأال. ورماكم من مكان أريب
 .138ص
 .وما بعدها 376ص 1ج: وراجع الكافي . 10ص: اإلمامة والتبصرة  2-
 .7: الرعد  3-
 .139ص: ، غيبة الطوسي 534ص 1ج: راجع الكافي  4-
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االستعانة، على العبد أن ال يستعين بغي�ر هللا س�بحانه وتع�الى ف�ي جمي�ع أم�وره 
 .، في مرضه وصحتهتهاألخروية، في أعماله وعبادته، في نومه ويقظالدنيوية و

، ونح��ن نس��تعين بالعام��ل والف��الح والمهن��دس ق ه��ذا األم��رولك��ن كي��ف يتحّق��
اء واألوص��ياء ، م��ن األنبي��دين وبالمال ك��ة وب��أرواح الص��الحينوالطبي��ب وع��الم ال��
 ؟والشهداء واألولياء

ك�ل  أنّ  إذا ع�رف العب�د يتحق�ق إالّ  إن هذا اإلخالص في االستعانة بال وحده ال
، ف�ال ح�ول وال ة األم�ور بي�دهّن أزّم�إ، وه س�بحانه حقيق�ة الوج�ودنّ وإ، شيء قا م به

 .قّوة، وال موجود وال مؤثر وال علة وال معلول، إالّ بال الواحد القهار

قين الذي يظهر في وال أقصد بمعرفة العبد المعرفة السطحية الخالية من الي
ّنه ال إ، فإذا عرف العبد أّن الشافي الحقيقي هو هللا سبحانه وتعالى، ووأقوالهأفعاله 

يذهب إلى الطبيب ، فلإذا شاء هللا ،كما أّنه ال تأثير لهما إالّ بال دواء وال طبيب إالّ 
؛ ألّن هذا ي هذه الحال ستكون استعانة بال، فإّن استعانته بهما فوليستعمل الدواء
ما ربيت شيئاً إالّ ربيت هللا أبله وبعده ( :)ع(هللا كما ورد عنهم  العبد ال يرى إالّ 

 .)79F1( )ومعه

، م��ن األحي��ان ع��ن ال��دواء أو الطبي��ب م��ع أّن مث��ل ه��ذا العب��د يس��تغني ف��ي كثي��ر
إّن الفاتح��ة : (، فق��د ورد م��ا معن��اهال��دعاء أو بق��راءة س��ورة م��ن الق��رآنويس��تعين ب

 .)80F2( )شفاء من كل داء إالّ الموت

االلتف��ات إل��ى أّن االس��تعانة باألنبي��اء واألوص��ياء والمال ك��ة ف��ي قض��اء ويج��ب 
هم للعب��اد ، ب��ل إّن ش��فاعتفي اإلخ��الص ل��ه س��بحانهالح��وا ج عن��د هللا س��بحانه ال ين��ا

، وجعلهم أبواباً لنزول فضله، وأس�باباً إلفاض�ة رحمت�ه، ق�ال كرامة أكرمهم هللا بها
ْكَرُمونَ ﴿ :تعالى  .)81F3(﴾َيْسبِقُوَنُه بِاْلَقْوِل َوُهم بِأَْمِرِه َيْعَملُونَ َال  * َبلْ ِعَباٌد مُّ

ُه��ْم إِْذ َظلَُم��وا بَْنفَُس��ُهْم ﴿ :، ق��ال تع��الىوش��فاعتهم ف��ي حي��اتهم ثابت��ة قطع��اً  َولَ��ْو بَنَّ
اباً َرِحيماً  َ َتوَّ ُسولُ لََوَجُدوا هللاَّ َ َواْسَتْغَفَر لَُهُم الرَّ  .)82F4(﴾َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا هللاَّ

، وإجم��اع المس��لمين عل��ى أّن القيام��ة ثابت��ة باآلي��ات والرواي��اتوش��فاعتهم ي��وم 
 . شافع مشّفع يوم القيامة )ص(رسول هللا 

                                                           
 .189ص 1ج: شرح األسماء الحسنى : ، وراجع 137ص:  )ع(رسة أهل البيت العقا د اإلسالمية على ضوء مد 1-
 .261ص 89ج: بحار األنوار : انظر  -2

 .27 – 26: األنبياء  3-
 .64: النساء  -4
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وات في الب�رزخ، ـ، سواء لألحياء في الدنيا أو لألمبعد موتهم )ع(أّما شفاعتهم 
ُ ال إِلَ�َه إِالَّ ُه�َو ﴿ :الىـ، ق�ال تع�ثابتة في القرآن فهي أيضاً  �وُم ال َتأُْخ�ُذهُ هللاَّ اْلَح�يُّ اْلَقيُّ

�َماَواِت َوَم�ا فِ�ي اْألَْرِض َم�ْن َذا الَّ�ِذي َيْش�َفُع ِعْن�َدهُ إِالَّ  ِسَنٌة َوال َن�ْوٌم لَ�ُه َم�ا فِ�ي السَّ
  .)83F1(﴾بِإِْذنِِه َيْعلَُم َما َبْيَن بَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهم

. الدنيا واآلخ�رة: ، أيواتكر األرض والسماوفي اآلية ِذكر الشفاعة جاء بعد ذِ 
، ع�ن الحي�اة األخروي�ة ، والسماوات تعّبرر عن الحياة المادية الدنيويةفاألرض تعبّ 

فاآلية تثبت الشفاعة بأذن هللا لمن يشاء من نبي أو وصي أو ول�ي لعب�اده الم�ؤمنين 
 :آلية الكرسي )ع(،كما ورد في قراءة األ مة زيلفي الدنيا واآلخرة، بل وعلى التن

�َماَواِت َوَم�ا فِ�ي األَْرِض لَّ ﴿ � تَ ْح�ا تَ َم�م�ا وَ هُ نَ يْ ا بَ َم�وَ  ُه َما فِي السَّ  بِ ْي�الغَ  لمُ اِ ى َع�رَ الثَّ
 .)84F2(﴾... َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدهُ إِالَّ بِإِْذنِهِ م يْ حِ الرَّ  نِ مَ حْ الرَّ  ةِ ادَ هَ الشَ وَ 

الع���والم الس���فلية ، ب���ل وف���ي )وم���ا بينهم���ا(تك���ون الش���فاعة ثابت���ة ف���ي الب���رزخ 
 .، وهللا أعلم)ما تحت الثرى(للجن المؤمنين  :أي ،)األرضين السبع(

وال ح�ال ، ي�ة مطلق�ة غي�ر مقي�دة بوق�ت دون وق�تّن الشفاعة المثَبت�ة ف�ي اآلإثم 
الم�وت  ؛ لما ظنوا أنّ نفوا الشفاعة اشتبه عليهم األمر ّن القوم الذينإ، بل دون حال

 .عدم

، والحق أّن الموت تكامل ف�ي س اإلنسانية من دار إلى دارالنف والحق أّنه انتقال
ّن الق�رآن إب�ل  ،)85F3(﴾َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغَطاَءَك َفَبَصُرَك اْلَي�ْوَم َحِدي�دٌ ﴿ اإلحساس والشعور

 .م السقيم للموتأنكر هذا الفه

ِ بَْمَوات�اً ﴿ :قال تعالى ِه�ْم َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن أُتِلُوا فِي َسبِيِل هللاَّ َب�لْ بَْحَي�اٌء ِعْن�َد َربِّ
 . )86F4(﴾ُيْرَزأُونَ 

حي عند هللا س�بحانه وتع�الى، والق�رآن أثب�ت الش�فاعة )ص(فإذا كان رسول هللا 
، فم��ا الوج��ه لنف��ي ش��فاعة النب��ي ب��إذن هللا س��بحانه العاّم��ة المطلق��ة غي��ر المقي��دة إالّ 

؟ بل��ى و األم��واتش��اء هللا م��ن األحي��اء أ لم��ن -وه��و ح��ي عن��د هللا  -ب��إذن هللا )ص(
 .هناك شفاعة واحدة نفاها القرآن، وهي الشفاعة عند الموت

                                                           
 .255: البقرة  1-

هو الحي القيوم هللا ال إله إال : (  )ع(عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن خالد، أّنه قرأ أبو الحسن الرضا  2- 
ال تأخذه سنة وال نوم له ما في السماوات وما في األرض وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن 

، وتفسير 161ص 2ج: تفسير مجمع البيان : ، عنه83ص 1ج: تفسير القّمي ) الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إالّ بإذنه
 .261ص 1ج: نور الثقلين
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قُوا َيْوماً ال َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيئاً َوال ُيْقَبلُ ِمْنَه�ا َش�َفاَعٌة ﴿ :قال تعالى َواتَّ
 .)87F1(﴾َوال ُيْؤَخُذ ِمْنَها َعْدلٌ َوال ُهْم ُيْنَصُرونَ 

م سيأتي علي�ه ل�ن يش�فع ل�ه في�ه إلى الخشية من يوواآلية تحّذر اإلنسان وتدعوه 
، وبم�ا أّن الش�فاعة ثابت�ة ف�ي أو يوم القيامة، ا يوم الموت، وهذا اليوم اآلتي، أمّ أحد

إّن  )ع(وه��ذا م��ا ورد ع��ن أ م��ة أه��ل البي��ت . ي��وم القيام��ة، يبق��ى ي��وم الم��وت فق��ط
ه�ذه اآلي�ة  الشفاعة المنفية هي عند الموت فقط، راجع تفس�ير الص�افي وغي�ره ع�ن

 .)88F2( لإلطالع على الروايات

، أّنه��ا الش��فاعة الباطل��ة الت��ي ادعاه��ا بع��ض المفس��رين الش��فاعة ف��ي اآلي��ة وأّولَ 
 .المشركون بأصنامهم وأوليا هم أعداء هللا لعنهم هللا

ّن اآلي�ة إ، ب�ل اآلية تنف�ي الش�فاعة ف�ي وق�ت مع�ين وهذا التأويل غير دقيق؛ ألنّ 
في هذا اليوم، وهو يوم الموت، فسكرات الموت واآلالم تنفي شفاعة من له شفاعة 

، من صاحبوا الناس بأبدانهم العظيمة عند خروج الروح من البدن ال ينجو منها إالّ 
، فاإلنسان إذا أقحم روح�ه ف�ي ال�دنيا والم�ادة إقحام�اً قة بالمأل األعلىوأرواحهم معلّ 

إخراج�ه منه�ا يحت�اج إل�ى قط�ع ك�ل ، أمسى ق بها بعال ق كثيرةشديداً أو كثيفاً وتعلّ 
، وه�ذه م�ن بدن�ه ك�إخراج الحس�كة م�ن الص�وف تلك العال ق، أمسى إخراج روحه

؛ ألّنه��ا تتطل��ب ال تتص��ور الش��فاعة فيه��ا الحال��ة إذا ت��دّبرناها جي��داً علمن��ا أّن��ه أص��الً 
خرق للنظم الكونية والقوانين اإللهية والتي لم نَر إّنها ُخرق�ت عل�ى ط�ول المس�يرة 

؛ إلثب�ات وج�ود هللا ،كع�دم إح�راق في ح�االت ن�ادرة سانية في هذه األرض، إالّ اإلن
لق�انون  ّن هذه الحالة نفسها لو تعّمقنا فيها لم نج�دها خرق�اً مع أ، )ع(النار إلبراهيم 

زل ، ولكّنه عُ وبدن إبراهيم قابل لالحتراق، فربما كانت نار إبراهيم محرقة، كوني
 .، وهللا أعلمصل منها بفاصل، وفُ عنها بعازل

 

* * * 

 إضاءة على الصراط المستقيم: ثالثاً 
 .)89F3( )تخلقوا بأخالق هللا: (هو هللا سبحانه وتعالى
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 ،)90F1( )إّنم��ا بعث��ت ألتم��م مك��ارم األخ��الق: ()ص(وه��و اإلنس��ان الكام��ل محم��د 
َك لََعلَى ُخلٍُق َعِظيمٍ ﴿  .)91F2(﴾َوإِنَّ

 .)92F3( )العلم وعلي بابهابنا مدينة : ()عليهما السالم(وهو علي وفاطمة 
 .)93F4( )حسين مني وبنا من حسين( ):عليهما السالم(وهو الحسن والحسين 

ورض��ا  ، وص��بر موس��ى،وص��دق الص��ادق ، وعل��م الب��اقر،وه��و عب��ادة الس��جاد
  .، وتقوى ونقاء وزكاة العسكريوهدي الهادي، وجود الجواد، الرضا

 .وهو المهدي، وهو المهدي وهو المهدي،
 ، وف��ي األرض عل��ى الحج��ر القاس��ي،مكتوب��ة ف��ي ص��فحة الس��ماءلم��ة أراه��ا ك

ُروا اْلَق��ْولَ بَْم َج��اَءُهْم َم��ا لَ��ْم َي��أِْت ﴿ :، وعل��ى أوراق الش��جروعل��ى الم��اء بَّ بََفلَ��ْم َي��دَّ
لِيَن  �ٌة َب�لْ بَْم َيقُولُوَن بِ�ِه  *بَْم لْم َيْعِرفُوا َرُسولَُهْم َفُهْم لَُه ُمْنِكُروَن * آَباَءُهُم اْألَوَّ ِجنَّ

َب���َع اْلَح���قُّ بَْه���َواَءُهْم لََفَس���َدِت * َج���اَءُهْم بِ���اْلَحقِّ َوبَْكَث���ُرُهْم لِْلَح���قِّ َك���اِرُهوَن  َولَ���ِو اتَّ
َماَواُت َواْألَْرُض َوَمْن فِيِهنَّ َبلْ بََتْيَناُهْم بِِذْكِرِهْم َفُهْم َعْن ِذْكِرِهْم ُمْعِرُضوَن  بَْم * السَّ

اِزأِيَن َتْسأَلُُهْم َخْرج َك َخْيٌر َوُهَو َخْيُر ال�رَّ �َك لََت�ْدُعوُهْم إِلَ�ى ِص�َراٍط  *اً َفَخَراُج َربِّ َوإِنَّ
َراِط لََناِكُبونَ * ُمْسَتقِيٍم   .)94F5(﴾َوإِنَّ الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن بِاْآلِخَرِة َعِن الصِّ

، ع�والمم ال�رحمن ال�رحيم ف�ي جمي�ع ال؛ ألّنك المرب�ي الك�رياللهم أنت أهل للثناء
ّنه سيأتي يوم يكون الُملك لك فيه بالفعل، سواء كان إ، ولك لكونحن نعترف أّن المُ 

أم ي��وم القيام��ة ، )ع(ه��ذا الي��وم ه��و ي��وم القيام��ة الص��غرى وظه��ور اإلم��ام المه��دي 
، فُيدخلون بأذن�ك ك على األعراف يحكمون بين العباد، حيث سيكون أولياؤالكبرى

 .إلى السعيرفريقاً إلى الجنة ، وفريقاً 

 .والحمد ل أوالً وأخراً وظاهراً وباطناً 

 

 بقية آل محمـد عليهــم السـالم

 الـركن الشديـد أحمـد الحسن

 )ع(وصي ورسول اإلمام المهدي 
                                                           

 .110ص 16ج: ، بحار األنوار 8ص: مكارم األخالق  -1
 .4: القلم  -2
 .126ص 3ج: مستدرك الحاكم ، 425: أمالي الصدوق  -3
 .88ص 3ج: ، شرح األخبار116ص: كامل الزيارات  -4
 .74 – 68: المؤمنون  -5
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