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مسخر الرياح٬، فالق اإلصباح٬، ديان الدين٬، رب   احلمد هللا مالك امللك٬، جمري الفلك
وترجف األرض وعمارها٬، ومتوج  احلمد هللا الذي من خشيته ترعد السماء وسكاAا العاملني٬،

  . البحار ومن يسبح يف غمراVا

ويغرق  ٬،اللهم صل على حممد وآل حممد٬، الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة٬، يأمن من ركبها
  .والالزم هلم الحق ٬،من تركها٬، املتقدم هلم مارق٬، واملتأخر عنهم زاهق

 الذي نصب لنا قادة وأدالء يسلكون بنا الطريق الصحيحة واحملجة البيضاء لبلوغ احلمد هللا
و'م'ا خ'لَقْت1 الْجِنَّ و'الْإِنس' إِل#ا ﴿: الغاية اليت خلقنا اهللا عز وجل من أجلها٬، قال تعاىل

  . ٬، أي ليعلمون كما ورد تفسريه عن آل حممد )١(﴾ل8ي'ع>ب1د1ون8

لنا قانوناً نعرف به حججه ومنيزهم عن املدعني املزيفني٬،  وكان من ألطافه تعاىل أن جعل
والقانون املشار إليه يتشكل من حلقات ثالثة؛ أوهلا الوصية٬، وثانيها العلم٬، وثالثها الدعوة إىل 

  .  حاكمية اهللا تعاىل

إذا مضى اإلمام القائم من أهل البيت٬، فبأي : X قلت أليب جعفر: عن أيب اجلارود٬، قال
وإقرار آل حممد له بالفضل٬، وال يسأل  باهلدى واإلطراق٬،(: ن جيئ بعده؟ قالشيء يعرف م

   .)٢()عن شيء بني صدفيها إال أجاب

إن ادعى مدع فاسألوه عن العظائم اليت جييب فيها (:  Xوورد عن اإلمام الصادق
  . )٣()مثله

                                                            
  .٥٦: الذاريات -١
  . ١٣٧ص :اإلمامة والتبصرة -٢
 .١٧٨ص :غيبة النعماني -٣



 

  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ........................................  ٦

إن اهللا ال جيعل حجة يف أرضه ي1سأل عن شيء فيقول ال  ...(: X وعن الصادق
                         .)١()دريأ

إنه قال للزنديق الذي سأله من أين أثبتَّ  X اهللا وعن هشام بن احلكم عن أيب عبد
لكيال ختلو : Xقوله  إىل ... إنyا ملا أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً(: األنبياء والرسل؟ قال

   .)٢()ز عدالتهأرض اهللا من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجوا

مبا يعرف صاحب هذا : X اهللا قلنا أليب عبد: وعن احلارث بن املغرية النضري٬، قال
   .)٣()بالسكينة والوقار والعلم والوصية(: األمر؟ قال

واليماين املوعود قد ذكرته وصية  X والسيد أمحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي
يبته وغريه من علماء الشيعة٬، وذكرته الكثري من اليت نقلها الشيخ الطوسي يف غ  رسول اهللا

٬، ولكن القوم  ٬، فأمره أبني من الشمس يف رابعة النهار الروايات الواردة عن أهل البيت
كَل#ا ب'لْ ر'انَ ع'لَى قُلُوبِهِم مَّا كَان1وا ﴿ولألسف الشديد قد ران على قلو�م ما كانوا يكسبون 

   .)٤(﴾ي'كِْسب1ونَ

 عليه يرفع كل حني ع¡لَماً هادياً من علمه يثبت فيه لكل ذي قلب سليم وها هو سالم اهللا
كما هو شأن كل    أنه يغترف من البحر الزاخر والعني الصافية٬، فالكتاب الذي بني أيدينا 

من  X أمحد احلسنحجة تامة بالغة تكشف بوضوح عن كون السيد    كتبه األخرى 
  .      وآتاهم الكتاب واحلكمةالراسخني يف العلم الذين اصطفاهم اهللا 

جتلي سراً قرآنياً اضطربت فيه عقول العلماء٬،   فالكتاب جوهرة من جواهر آل حممد
ىب اهللا أي ذوشرقت فيه كلماVم وغربت٬، بل وحتملت كل عنت٬، دون أن تظفر حبقيقة السر ال

  .إال أن جيعل مفتاحه بيد حججه على اخللق

                                                            
 .٢٢٧ص ١ج: الكافي -١
  .١٨٩ص ١ج: الكافي -٢
  .١٣٨ص ٥٢ج: بحار األنوار -٣
  .١٤: المطففين -٤



 

 ٧..............................  Xالسيد أمحد احلسن / رحلة موسى إىل جممع البحرين 

أو اخلضر٬، أو جممع البحرين٬، بقيت لغزاً مستعصياً على  فشخصية العبد الصاحل٬، أو العامل٬،
أفهام علماء املسلمني٬، وكان حرياً �م ترك اخلوض فيها ملا مل يكونوا من الذين خوطبوا 
بالكتاب٬، ولكنهم٬، وبدوافع شىت٬، أبوا إال اخلوض فيها فاحلقوا �ذه الشخصية العظيمة الكثري 

زادوا الطني بلة٬، فكانت كلماVم حجاباً ثقيالً أخفى ومل يكتفوا �ذا بل  ٬،من الظلم واحليف
حقيقة القصة القرآنية وشخوصها٬، وجمرياVا٬، وحكمتها فقد انساقوا وراء ما اجترحته عقوهلم 

فكانوا كحاطب ليل ال  وعلم األنبياء   من افتراضات٬، وخترصات تتعلق حبقيقة العصمة
  .      يدري أين تقع فأسه

من القوة واجلالء  X يرى بوضوح أن بيان السيد أمحد احلسنولعل القارئ املنصف 
٬، فاالستدالالت اليت يسوقها خيضع هلا العقل والقلب  ن متاماًئحبيث تستريح له النفس وتطم

  .٬، يستوي يف بلوغ هذه النتيجة الناس مبستوياVم املتفاوتةعلى حد سواء

وره سهلة وبسيطة٬، ولكنها وعلى الرغم من عمق االستدالل إال أن العبارات اليت تص
ـ ٬، فليس )السهل املمتنع( البساطة والسهولة املعجزة٬، اليت تقع ضمن إطار ما يصطلحون عليه ب

ذلك التعقيد املنفر الذي يشيع يف كلمات غريه ممن  X يف عبارات السيد أمحد احلسن
أو فلسفية ٬، فال مقدمات لغوية طويلة عريضة٬، وال سفسطات منطقية )نيمفسر(يسميهم الناس 

تشي جبهل صاحبها أكثر من أي شيء آخر٬، فكلمات السيد وعباراته تصيب هدفها مباشرة 
ومن أقرب طريق٬، ويفهمها الناس مبختلف مستوياVم الثقافية٬، وفيها عالوة على ما مر خاصية 

شعر متفردة ال تكاد جتد مثيالً هلا يف أساليب البلغاء٬، تلك هي القوة اإلحيائية العجيبة اليت ي
٬، ويشعر أنه جيالسه وحيدثه وجهاً  القارئ من خالهلا أن كالم الكاتب ينبع مباشرة من قلبه
٬، وأنه جييب عن هذه التساؤالت  لوجه٬، وأنه حميط بكل التساؤالت اليت ميكن أن تثار يف ذهنه

حىت قبل أن تنقدح يف ذهن القارئ٬، وبذلك يقود القارئ بيسر وسهولة وسعادة حىت يبلغ به 
  .دفاهل

واحلق إين ألعجب كثرياً ممن يتقولون بأن السيد أمحد احلسن يفتقد ما ميلكه آباؤه 
الطاهرون من بالغة وفصاحة منقطعة النظري٬، وال أكاد أجد سبباً لتقوالVم غري أAم جيهلون 

  .الشمس املشرقةحقيقة البالغة٬، وأAم قد أعمى قلو�م احلسد والضغينة فلم يعودوا يروا 



 

  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ........................................  ٨

أمامكم٬، وليس عليكم لتروا  X هي آية علمية جديدة يضعها السيد أمحد احلسنإذن ها 
فيها أAا آية علمية بكل ما يف الكلمة من معىن سوى أن تكفوا عن النظر إليها بعني ساخطة 

عليكم أن تفتحوا مسامع قلوبكم وتنفضوا عنها كل اإلثارات . تبيÀت حكماً مسبقاً بالرفض
يروج هلا فقهاء آخر الزمان٬، وعندها ستكتشفون كم هي ساطعة وباهرة  التضليلية احلاقدة اليت

فَإِن ت'و'ل#ي>ت1م> فَم'ا س'أَلْت1كُم مِّن> أَج>رٍ إِنْ أَج>رِي' إِال# ع'لَى اللّه8 ﴿٬، X أمحد احلسنمشس السيد 
   .)١(﴾و'أُم8ر>ت1 أَنْ أَكُونَ م8ن' الْم1س>ل8م8ني'

  .واحلمد هللا وحده وحده وحده

  

  اذ رزاق األنصارياألست

)مكن اهللا له يف األرض(أنصار اهللا واإلمام املهدي 

                                                            
  .٧٢: يونس -١
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 مَجْمَعَ بَلَغَا افَلَمَّ * حُقُباً أَمْضِيَ أَوْ الْبَحْرَيْنِ مَجْمَعَ أَبْلُغَ حَتَّى أَبْرَحُ لَا لِفَتَاهُ مُوسَى قَالَ وَإِذْ.... ﴿
 مِن لَقِينَا لَقَدْ غَدَاء�َا آتِنَا لِفَتَاهُ قَالَ جَاوَزَا فَلَمَّا * سَرَباً الْبَحْرِ فِي سَبِيلَهُ فَاتَّخَذَ حُوتَهُمَا �َسِيَا بَيْنِهِمَا
 أَنْ الشَّيْطَانُ إِلَّا أَ�سَا�ِيهُ وَمَا الْحُوتَ يتُ�َسِ فَإِ�ِّي الصَّخْرَةِ إِلَى أَوَيْنَا إِذْ أَرَأَيْتَ قَالَ * �َصَباً هَذَا سَفَرِ�َا

 * قَصَصاً آثَارِهِمَا عَلَى فَارْتَدَّا �َبْغِ كُنَّا مَا ذَلِكَ قَالَ * عَجَباً الْبَحْرِ فِي سَبِيلَهُ وَاتَّخَذَ أَذْكُرَهُ
 أَن عَلَى أَتَّبِعُكَ هَلْ مُوسَى لَهُ قَالَ * عِلْماً لَّدُ�َّا مِن لَّمْنَاهُوَعَ عِندِ�َا مِنْ رَحْمَةً آتَيْنَاهُ عِبَادِ�َا منْ عَبْداً فَوَجَدَا
 بِهِ تُحِطْ لَمْ مَا عَلَى تَصْبِرُ وَكَيْفَ * صَبْراً مَعِيَ تَسْتَطِيعَ لَن إِ�َّكَ قَالَ * رُشْداً عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ
 شَيْء عَن تَسْأَلْنِي فَلَا اتَّبَعْتَنِي فَإِنِ قَالَ * أَمْراً لَكَ أَعْصِي وَلَا صَابِراً اللَّهُ شَاء إِن سَتَجِدُ�ِي قَالَ * خُبْراً
 لِتُغْرِقَ أَخَرَقْتَهَا قَالَ خَرَقَهَا السَّفِينَةِ فِي رَكِبَا إِذَا حَتَّى فَا�طَلَقَا * ذِكْراً مِنْهُ لَكَ أُحْدِثَ حَتَّى
 وَلَا �َسِيتُ بِمَا تُؤَاخِذْ�ِي لَا قَالَ * صَبْراً مَعِيَ تَسْتَطِيعَ لَن إِ�َّكَ أَقُلْ أَلَمْ قَالَ * مْراًإِ شَيْئاً جِئْتَ لَقَدْ أَهْلَهَا

 دْلَّقَ �َفْسٍ بِغَيْرِ زَكِيَّةً �َفْساً أَقَتَلْتَ قَالَ فَقَتَلَهُ غُلَاماً لَقِيَا إِذَا حَتَّى فَا�طَلَقَا * عُسْراً أَمْرِي مِنْ تُرْهِقْنِي
 بَعْدَهَا شَيْء عَن سَأَلْتُكَ إِن قَالَ * صَبْراً مَعِي تَسْتَطِيعَ لَن إِ�َّكَ لَّكَ أَقُل أَلَمْ قَالَ * �ُّكْراً شَيْئاً جِئْتَ
 أَن فَأَبَوْا أَهْلَهَا اسْتَطْعَمَا قَرْيَة أَهْلَ أَتَيَا إِذَا حَتَّى فَا�طَلَقَا * عُذْراً لَّدُ�ِّي مِن بَلَغْتَ قَدْ تُصَاحِبْنِي فَلَا

 هَذَا قَالَ * أَجْراً عَلَيْهِ لَاتَّخَذْتَ شِئْتَ لَوْ قَالَ فَأَقَامَهُ يَنقَضَّ أَنْ يُرِيدُ جِدَاراً فِيهَا فَوَجَدَا يُضَيفُوهُمَا
 لِمَسَاكِنيَ فَكَا�َتْ السَّفِينَةُ مَّاأَ * صَبْراً عَّلَيْهِ تَسْتَطِع لَمْ مَا بِتَأْوِيلِ سَأُ�َبئُكَ وَبَيْنِكَ بَيْنِي فِرَاقُ
 الْغُلَامُ وَأَمَّا * غَصْباً سَفِينَة كُلَّ يَأْخُذُ مَّلِك وَرَاءهُم وَكَانَ أَعِيبَهَا أَنْ فَأَرَدت الْبَحْرِ فِي يَعْمَلُونَ

 منْهُ خَيْراً رَبهُمَا يُبْدِلَهُمَا أَن فَأَرَدْ�َا * وَكُفْراً طُغْيَا�اً يُرْهِقَهُمَا أَن فَخَشِينَا مُؤْمِنَيْنِ أَبَوَاهُ فَكَانَ
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 كَنز تَحْتَهُ وَكَانَ الْمَدِينَةِ فِي يَتِيمَيْنِ لِغُلَامَيْنِ فَكَانَ الْجِدَارُ وَأَمَّا * رُحْماً وَأَقْرَبَ زَكَاةً
 رَّبكَ من رَحْمَةً كَنزَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا دَّهُمَاأَشُ يَبْلُغَا أَنْ رَبكَ فَأَرَادَ صَالِحاً أَبُوهُمَا وَكَانَ لَّهُمَا
  .)١(﴾..... * صَبْراً عَّلَيْهِ تَسْطِع لَمْ مَا تَأْوِيلُ ذَلِكَ أَمْرِي عَنْ فَعَلْتُهُ وَمَا

  

Wא
 أَو> ر'ي>نِالْب'ح> م'ج>م'ع' أَب>لُغَ ح'تَّى أَب>ر'ح1 لَا﴿ :ذكره موسى بقوله٬، هو العبد الصاحل :األول

  .وسيأيت تفصيل عن هذا الشخص٬، أي إن القرآن مساه جممع البحرين ٬، ﴾ح1قُباً أَم>ض8ي'

نيب من أويل العزم من الرسل وهو الشخصية الرئيسية والبارزة ٬،  Xهو موسى :الثاين
  .Xوغين عن التعريف والرحلة خمتومة بامسه 

وهلذه التسمية  ﴾ل8فَت'اه1 م1وس'ى الَقَ و'إِذْ﴿الذي مسي فىت  Xهو يوشع بن نون  :الثالث
بالفىت صاح جربائيل  اًفالفىت يراد �ا الشجاع قوي البنية فكما مسى القرآن يوشع ٬،خصوصية
X :)٬، وعلي بن أيب طالب )ال فىت إال عليX  معروف كيف فتح احلصون وقتل أبطال
 Xعد موت موسى ال خيفى أنه من دخل األرض املقدسة ب وهذا الفىت يوشع أيضاً ٬،الكفار

الذي قاد بين   Xفيوشع بن نون هو وصي موسى. Xبعد موسى  إسرائيلوقاد بين 
وقاتل الكفار وفتح مدن الكفر ونشر دين اهللا يف األرض  Xإسرائيل بعد موت موسى 

  .املقدسة

يوشع بن  Xكان وصي موسى بن عمران (: قال Xعن أيب محزة٬، عن أيب جعفر 
   .)٢()هللا يف كتابهنون٬، وهو فتاه الذي ذكره ا

                                                            
 .٨٢ - ٦٠: الكهف -١
  .٥٣ص ٥مج ١٦ج: البرهان -٢

  



 

 ١٣..............................  Xالسيد أمحد احلسن / رحلة موسى إىل جممع البحرين 

بالعبد الصاحل وبقي كمرافق متفرج يتعلم  Xانتهى عند التقاء موسى  Xودور يوشع 
ولذا  ٬،Xومل يكن له موقف مستقل بل كانت مواقفه مطابقة تابعة ملواقف موسى  ٬،مما يرى

ألنه مل يكن له دور  ؛ Xوالعبد الصاحل دون يوشع Xذكر اهللا يف القرآن االثنني موسى 
 فَانطَلَقَا ..... غُلَاماً لَق8ي'ا إِذَا ح'تَّى فَانطَلَقَا ..... ر'ك8ب'ا إِذَا ح'تَّى فَانطَلَقَا﴿ :ه الرحلةيف هذ
  .﴾..... قَر>ي'ة� أَه>لَ أَت'ي'ا إِذَا ح'تَّى

فكان من  ٬،فألنه وصيه وخليفته بعد موته Xمع موسى  Xأما سبب جميء يوشع 
عدم حضوره هذا اللقاء  إنّالعبد الصاحل٬، بل من  Xليتعلم مع موسى  ؛احلكمة حضوره

   .Xألنه تضييع فرصة ساحنة ليتعلم �ا يوشع  ؛وبدون سبب راجح منافÎ للحكمة

إذا  تعليم الوصي وVيئته ليأخذ دوره الرسايل أمر ضروري وراجح خصوصاً أنّوأكيد 
على هذه الذي سيحمل مهمة كربى يف حركة الدين اإلهلي  Xكان هذا الوصي مثل يوشع 

وهي بقدر أمهيتها الوقتية فهي ذات أمهية أعظم يف حركة  ٬،األرض وهي فتح األرض املقدسة
   .الدين اإلهلي اإلبراهيمي احلنيف بصورة عامة

ية بدأت من الشرق من ـاحلركة اإلهلية اإلبراهيم فمن املعلوم لدى كثري من الناس أنّ
 ٬،ت إىل الغرب إىل أرض مصر ومشال إفريقيايف العراق مث انته   مدينة الناصرية اآلن    أور

كان قائد اخلطوة األوىل الفاحتة لألرض املقدسة يف حركة عودة اإلبراهيمية  Xويوشع 
هذا القائد اإلهلي املختار  Xاحلنيفية إىل الشرق٬، وهذا يسلط الضوء على أمهية تربية يوشع 

ليتعلم  ؛ورة البد منهاضر Xليوشع   Xهلذه املهمة الكربى٬، ولذا يكون اصطحاب موسى
X وحيتاج لكل تعليم  ٬،وصاحب اخلطوة األوىل يف طريق العودة ٬،ألنه فاتح األرض املقدسة

  .Xمتاح له 

* * *  



 

  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ........................................  ١٤

W

يف العراق  Xإن احلركة اإلبراهيمية األوىل اليت بدأت بإبراهيم أيب األنبياء  :األول
كاملسح  متاماً  يف جانب   انتك ٬،وولده األئمة  Xبالعراق بعلي  وختمت أيضاً

هلذا الطريق   ءالذي يسبق اإلنشاء حيث وضعت العالمات واحملددات جبهود ودماء األنبيا
   .)الثورة املهدوية الكربى(املقدس ليتم إنشاؤه باحلركة اإلبراهيمية الثانية 

ائط إن ما حصل عند املسح ووضع اخلطط واخلر :ومع إين ال أريد التفصيل ولكين أقول
 Xودعوة إبراهيم  Xفالعراق الذي طرد أبا األنبياء إبراهيم  ٬،البد أن يتكرر عند التنفيذ

ويف بداية دعوته وحركته البد أن يكرر ذلك مع ) Xولوط  سارة (ومن آمن بإبراهيم 
ومصر ومشال إفريقيا اليت احتضنت بين إسرائيل والدعوة اإلبراهيمية البد أن يكون هلا  ٬،املهدي
سيتكرر منها ومعها ما كان يف  والشام أيضاً ٬،مماثل مع املهدي ودعوته وثورته العامليةموقف 

العراق وجنباء  التركيز على أن صفوة األنصار هم أخيار وهلذا ورد عنهم  .أول الزمان
   .مصر وأبدال الشام

 ثالمثائة واملقام الركن بني القائم يبايع(: Xجعفر  أبو قال؛ قال اجلعفي جابر عن
 أهل من واألخيار الشام أهل من واألبدال مصر أهل من النجباء فيهم بدر أهل عدة ونيف
   .)١()يقيم أن اهللا شاء ما فيقيم ٬،العراق

فاألخيار من العراق بالذات لبيان أن من يقابلوAم وهم  ٬،وال تظن أن التسميات عشوائية
 نّإحيث  ستبدلون فيه ومنه أيضاًواألبدال من الشام لبيان أن من ي ٬،األشرار فيه ومنه أيضاً

وهلذا كانت أهم  ٬،هؤالء الذين يستبدلون يظن الناس أAم أول من سينصر املهدي عند ظهوره
أما جنباء مصر فألAم ينتجبون من شعب خمالف  .صفة لألنصار احلقيقيني من الشام أAم أبدال

   .املهدوية العاملية املباركة ويكون هلم دور مهم وكبري يف الثورة) آل حممد (آلباء املهدي 

                                                            
  .٤٧٦ص: الغيبة للطوسي -١



 

 ١٥..............................  Xالسيد أمحد احلسن / رحلة موسى إىل جممع البحرين 

 عباية عن ٬،لنجباء مصر  Xوغري خفي الدور اإلعالمي الذي ذكره أمري املؤمنني علي
 مبصر ألبنني(: Xعليه قال  قائم وأنا متكئ وهو Xاملؤمنني  أمري مسعت :قال ٬،األسدي

 عباية يا هيهات : فقال؟ متوت ما بعد حتيا أنك خترب كأنك املؤمنني أمري يا له :قلت ... منرباً
    .)١()مين رجل يفعله مذهب غري يف ذهبت

الصديق األكرب براية اهلدى ويسري  (...: يف خرب يذكر فيه املهدي وأصحابه Xوعنه 
ويقذف يف قلوب املؤمنني العلم٬،  .....مث يسري إىل مصر فيصعد منربه فيخطب الناس  .....

 مِّن كُال اللّه1 ي1غ>نِ﴿ :ومئذ تأويل اآليةفي ٬،حيتاج مؤمن إىل ما عند أخيه من العلم فال
   .)٣())٢(﴾س'ع'ت8ه8

نه منرب قد هيأه قبل اأي  ٬،ويف هذه الرواية بني أن منرب املهدي قد سبق املهدي إىل مصر
 . ذلك جنباء مصر

فكانت مهمة  ٬،Xولكنه مات قبل موسى  Xكان وصي موسى  Xهارون  :الثاين
وهذا أمر مهم  ٬،د مماته كما هو معتاد للوصيوليس بع  Xيف حياة موسى Xهارون 

 .ينقض أقوال املضلني بأن الوصي ال يستلم مهمة قيادة األمة إال عند موت خليفة اهللا يف أرضه
أين كانت  هذا إن كانوا يقرؤونه وإال فليتدبروا جيداً ٬،هؤالء اجلهلة مل جياوز القرآن تراقيهم

ومل   ٬X، أ مل تكن يف حياة موسىXى وأين كانت خالفة هارون ملوس ٬،وصاية هارون
  ؟؟؟Xألن هارون مات قبل موسى  ؛ Xبعد موت موسى تكن أبداً

وهذا جلي وواضح يف القرآن  ٬،Xكانت يف فترات غياب موسى  Xومهام هارون  
   .ولكن ملن هلم قلوب يتدبرون �ا

                                                            
  .٥٩ص ٥٣ج: بحار األنوار -١
 .١٣٠: النساء -٢
  . ٧٤ص : ، بشارة اإلسالم ٨٥ص ٥٣ج: بحار األنوار -٣
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 يف أرض الرسالة املوسوية األوىل  Xواملبعوث قبل موسى  Xفكان هو خليفة موسى
 قَالَ * ي'تَّقُونَ أَلَا ف8ر>ع'و>نَ قَو>م' * الظ#ال8م8ني' الْقَو>م' ائْت8 أَن8 م1وس'ى ر'بُّك' ن'اد'ى و'إِذْ﴿): مصر(

 و'لَه1م> * ه'ار1ونَ إِلَى فَأَر>س8لْ ل8س'انِي ي'نطَل8ق1 و'لَا ص'د>رِي و'ي'ض8يق1 * ي1كَذ°ب1ون8 أَن أَخ'اف1 إِنِّي ر'بِّ
 ف8ر>ع'و>نَ فَأْت8ي'ا * مُّس>ت'م8ع1ونَ م'ع'كُم إِنَّا بِآي'ات8ن'ا فَاذْه'ب'ا كَل#ا قَالَ * ي'قْت1لُون8 أَن خ'اف1فَأَ ذَنب± ع'لَيَّ
   .)١(﴾الْع'الَم8ني' ر'بِّ ر'س1ولُ إِنَّا فَقُولَا

وقد ) مصر(كان قبل وصوله إىل أرض الرسالة  Xومعلوم أن كالم اهللا هذا ملوسى 
وقد أجاب اهللا دعاءه كما هو واضح  Xهللا معه أخاه هارون أن يرسل ا Xطلب موسى 
   .X الوصي كما أرسل موسى Xفقد أرسل اهللا هارون  ٬،من اآليات

 .Xقبل أن يصل إليها موسى ) مصر(وكان هارون الوصي املرسل يف أرض الرسالة 
 ثَالَث8ني' ىم1وس' و'و'اع'د>ن'ا﴿ :عندما ذهب إىل كالم اهللا سبحانه وتعاىل Xوكان خليفة موسى 

 ف8ي اخ>لُفْنِي ه'ار1ونَ َألخ8يه8 م1وس'ى و'قَالَ لَي>لَةً أَر>ب'ع8ني' ر'بِّه8 م8يقَات1 فَت'مَّ بِع'ش>رٍ و'أَت>م'م>ن'اه'ا لَي>لَةً
   .)٢(﴾الْم1فِْسد8ين' س'بِيلَ ت'تَّبِع> و'الَ و'أَص>ل8ح> قَو>م8ي

  .م من العبد الصاحلعندما ذهب هو ويوشع للتعل  Xخليفة موسى Xوكان هارون 
  

* * *  

  

  

                                                            
 .١٦ - ١٠: الشعراء -١
  .١٤٢: األعراف -٢



  : ﴾حُقُباً أَمْضِيَ أَوْ الْبَحْرَيْنِ مَجْمَعَ أَبْلُغَ حَتَّى أَبْرَحُ لَا لِفَتَاهُ مُوسَى قَالَ وَإِذْ﴿
  .�ذه الرحلة مهتم جداً  Xموسى

أو  ٬،كبرية حيث قرر أنه إما أن جيد العبد الصاحل  Xأمهية هذا اللقاء بالنسبة ملوسى 
  .  على وجهه حىت يهلك اًيبقى هائم

الكبري �ذه الرحلة يكشف لنا أمهية لقاء العبد الصاحل وأمهية العلم  Xاهتمام موسى 
  .X يف هذا اللقاء بالنسبة ملوسى  Xواملعرفة اليت سيتلقاها موسى

 نّأوهو  ٬،يف هذه الكلمات لكل إنسان سائر إىل اهللا سبحانه وتعاىل أمر مهم جداً
   :أمرين مهاد بني ردX Àى ـموس

   .أن يبلغ جممع البحرين :األول

  .هو أن ميضي حقباً :والثاين

  Xولو مل يكن االحتمال الثاين ممكن الوقوع ملا كان من احلكمة أن يورده موسى 
خرج ليبلغ جممع  Xممكن الوقوع ومساوق لالحتمال األول٬، أي أن موسى  كاحتمالٍ
  Xمع البحرين٬، فال يوجد أمر مقطوع ملوسىأن ال يبلغ جم ولكن هناك احتماالً ٬،البحرين

إىل جممع البحرين يعتمد على إخالص  Xوكان بلوغ موسى  ٬،أنه سيبلغ جممع البحرين
بل هو بدأ منذ  ٬،مل يبدأ عندما التقى العبد الصاحل  Xامتحان موسى أي أنّ ٬، X موسى
Àر لنا بوضوح احلدث األول وهذا يفس ٬،هه اهللا إىل أن جيد العبد الصاحل ويتبعه ليتعلم منهأن وج

مر بالعبد الصاحل أو مبجمع البحرين وجتاوزه مث عاد إليه٬، ومع   Xإن موسى :يف الرحلة وهو
وينتظره يف هذا املكان ولكنه مل يصرح له بأنه هو  Xالعبد الصاحل كان يعرف موسى  أنّ

Àألن موسى ل تركه يتجاوزه دون أن يتكلم معه؛بقربه٬، ب عندما مرX   مبسألة ممتحن
 :عندما حصلت اآلية  Xوهلذا كان قول موسى٬، ومعرفته Xالوصول إىل العبد الصاحل 

فكان الذي دل  ٬،﴾ن'ب>غِ كُنَّا م'ا ذَل8ك'﴿  Xاليت دلته على العبد الصاحل ﴾ح1وت'ه1م'ا ن'ِسي'ا﴿
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له لسماع كلمات اهللا حىت يف فقد هو إخالصه الذي أهX Àعلى العبد الصاحل  Xموسى 
  .﴾ ح1قُباً أَم>ض8ي' أَو>﴿ :Xقبل ذلك بقوله  صه الذي ظهر جلياًمسكة٬، إخال

* * *  

 بَيْنِهِمَا مَجْمَعَ بَلَغَا فَلَمَّا * حُقُباً أَمْضِيَ أَوْ الْبَحْرَيْنِ مَجْمَعَ أَبْلُغَ حَتَّى أَبْرَحُ لَا لِفَتَاهُ مُوسَى قَالَ وَإِذْ﴿ 
 سَفَرِ�َا مِن لَقِينَا لَقَدْ غَدَاء�َا آتِنَا لِفَتَاهُ قَالَ جَاوَزَا فَلَمَّا * سَرَباً الْبَحْرِ يفِ سَبِيلَهُ فَاتَّخَذَ حُوتَهُمَا �َسِيَا
 أَذْكُرَهُ أَنْ الشَّيْطَانُ إِلَّا أَ�سَا�ِيهُ وَمَا الْحُوتَ �َسِيتُ فَإِ�ِّي الصَّخْرَةِ إِلَى أَوَيْنَا إِذْ أَرَأَيْتَ قَالَ * �َصَباً هَذَا
 عَبْداً فَوَجَدَا * قَصَصاً آثَارِهِمَا عَلَى فَارْتَدَّا �َبْغِ كُنَّا مَا ذَلِكَ قَالَ * عَجَباً الْبَحْرِ فِي سَبِيلَهُ ذَوَاتَّخَ
  : ﴾عِلْماً لَّدُ�َّا مِن وَعَلَّمْنَاهُ عِندِ�َا مِنْ رَحْمَةً آتَيْنَاهُ عِبَادِ�َا منْ

  . هدفه جممع البحرين  Xموسى

 ٬،ولكن مع هذا ال يلتفت إىل أنه وصل ٬، ويصل جممع البحرينيسري Xوموسى 
 . ويتجاوزه مث يرجع إليه

 ؛هلذا اهلدف حيتاج إىل تدبر Xوتضييعه ) جممع البحرين(كون هدف موسى هو  إنّ
فكيف ضيَّع موسى ويوشع  إن تتبعت أحدمها نزوالً ألنك ال تضيَّع ملتقى دجلة والفرات مثالً

وكيف غفال  !؟جممع البحرين إن كان هو جمرد مكان وملتقى Aرين بن نون عليهما السالم
  ! عن أAما وصال إىل جممع البحرين مع أن كليهما معصوم؟

البد أن يكون مراد موسى من جممع البحرين أمراً ميكن أن يضيَّع وليس جمرد ملتقى  ٬،إذن
دراك أو السفه٬، Aرين٬، بل والبد أن تكون الغفلة عنه أمراً ال يوصف صاحبه بضعف اإل

نه عادة أقل ما يقال يف إنسان يغفل ويتجاوز ملتقى Aرين معني جاء يف طلبه بأنه أواحلقيقة 
   .ضعيف اإلدراك



 

 ١٩..............................  Xالسيد أمحد احلسن / رحلة موسى إىل جممع البحرين 

عنه  Xوإال لكانت غفلة موسى  ؛فال ميكن أن يكون جممع البحرين مكاناً معيناً ٬،إذن
البحرين وتذكره والبد أن يكون االلتفات إىل جممع  .عن عصمته تقدح يف إدراكه فضالً

ومعرفته ابتداًء حيتاج إىل درجة عالية من اإلخالص والعصمة املترتبة عليه يفوق درجة إخالص 
عن  Xويوشع   Xوعصمته املترتبة على إخالصه لكي ال تكون غفلة موسى Xموسى 

  .عليهما السالمالوصول إليه منافية لعصمتهما   Xف اهللا موسىهذا األمر الذي كلّ

جممع  نّأ ﴾ح1قُباً أَم>ض8ي' أَو> الْب'ح>ر'ي>نِ م'ج>م'ع' أَب>لُغَ﴿ :ن منذ البداية بقولهبيÀبل إن موسى 
البحرين أمر ميكن أن يضيع وحيتاج إىل درجة عالية من اإلخالص ملعرفته٬، فلم يكن مراد 

األول  Xمن جممع البحرين املكان بل العبد الصاحل الذي كان امتحان موسى   Xموسى
 Xمل ينجح يف الوصول إىل العبد الصاحل  Xيه ومعرفته٬، ومع أن موسى هو الوصول إل
يف الوصول إىل العبد الصاحل بل هو وصل إليه يف  مل يفشل مطلقاً ولكنه أيضا٬ً، ومعرفته ابتداًء

  .يف هذه الرحلة Xوهذا هو التعليم األول الذي حصل عليه موسى  ٬،النهاية

ن يف هذا املوضع من القرآن الكرمي البد أن مبجمع البحري Xوليتبني أكثر مراد موسى 
نرجع إىل موضع آخر يف القرآن ذُكر فيه البحران وجممعهما ولكن بصورة أخرى رمبا تكون 

 م'ر'ج'﴿: قال تعاىل ٬،وجالًء للمتدبر٬، هذا املوضع موجود يف مطلع سورة الرمحن أكثر وضوحاً
 الل¶ؤ>لُؤ1 م8ن>ه1م'ا ي'خ>ر1ج1 * ت1كَذ°ب'ان8 ر'بِّكُم'ا آلَاء فَبِأَيِّ * ي'ب>غ8ي'ان8 ل#ا ب'ر>ز'خ± ب'ي>ن'ه1م'ا * ي'لْت'ق8ي'ان8 الْب'ح>ر'ي>نِ

 فَبِأَيِّ * كَالْأَع>لَامِ الْب'ح>رِ ف8ي الْم1نش'آت1 الْج'و'ارِ و'لَه1 * ت1كَذ°ب'ان8 ر'بِّكُم'ا آلَاء فَبِأَيِّ * و'الْم'ر>ج'انُ
   .)١(﴾و'الْإِكْر'امِ الْج'لَالِ ذُو ر'بِّك' و'ج>ه1 و'ي'ب>قَى * فَان� ع'لَي>ه'ا م'ن> ل¶كُ * ت1كَذ°ب'ان8 ر'بِّكُم'ا آلَاء

يف تفسريها  هذه اآليات ال أريد تفسريها وتأويلها فالروايات اليت جاءت عنهم 
ه من يريد أن يتدبرها ولكن فقط أوجÀ ٬، وتأويلها تكفي لبياAا وبيان معناها جبالء ووضوح

 ذُو ر'بِّك' و'ج>ه1 و'ي'ب>قَى * فَان� ع'لَي>ه'ا م'ن> كُل¶﴿ :اد منها و�ا إىل أن يقرأ قوله تعاىلليعرف املر
 ليتبني له أن كل ما سبق هاتني اآليتني هو تفصيل لوجه اهللا الباقي وذكرÝ ﴾و'الْإِكْر'امِ الْج'لَالِ

وال أظن أن كون املاء  ٬،لمالع :وهي ٬،لوجه اهللا الباقي بالصفة املالئمة لكونه وجه اهللا الباقي
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  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ........................................  ٢٠

ال أظن أن بقاء علم العلماء يف هذه احلياة  وأيضاً .والبحر يف امللكوت هو العلم أمراً خفياً
وهذا ما جاءت اآلية لتبينه وتؤكده  ٬،الدنيا حىت بعد رحيلهم أمراً خفياً بل هو باق بعد فنائها

هذا الوجه  ٬،﴾و'الْإِكْر'امِ الْج'لَالِ ذُو ر'بِّك' و'ج>ه1 و'ي'ب>قَى * فَان� ع'لَي>ه'ا م'ن> كُل¶﴿وتعرف الناس به 
وهو ما  ٬، الذي واجه به اهللا اخللق وهو العلم واملعرفة والعقل الكامل٬، وهو املاء وهو البحران

وأولياء  ٬،واألنبياء واألوصياء  ٬،٬، وهو حممد وآل حممد  خيرج منهما وما جيري فيهما
  .اهللا سبحانه وتعاىل

يات اليت بينت أن البحرين مها علي وفاطمة وأن ما خيرج منهما وما جيري فيهما أما الروا
  :وهذه منها ٬،فهي كثرية ن واملهديوهم األئمة 

 ب'ي>ن'ه1ما ي'لْت'ق8يان8 الْب'ح>ر'ي>نِ م'ر'ج'﴿ :وتعاىل تبارك اهللا قول يف قال X اهللا عبد أيب عن •
 ٬،صاحبه على أحدمها يبغي ال عميقان رانحب وفاطمة علي( :قال ٬،﴾ ي'ب>غ8يان8 ال ب'ر>ز'خ±

 .)١()عليهما السالم واحلسني احلسن :قال ﴾و'الْم'ر>جانُ الل¶ؤ>لُؤ1 م8ن>ه1م'ا ي'خ>ر1ج1﴿

وفاطمة عليهما  املؤمنني أمري :﴾ي'لْت'ق8يان8 الْب'ح>ر'ي>نِ م'ر'ج'﴿ قوله يف إبراهيم بن علي قال •
 و'لَه1﴿ :وقوله ٬،واحلسني عليهما السالم احلسن ﴾الْم'ر>جانُو' الل¶ؤ>لُؤ1 م8ن>ه1م'ا ي'خ>ر1ج1﴿ ٬،السالم
 .)٢()صخرا أخاها ترثي اخلنساء قالت كما :قال ﴾كَالْأَع>المِ الْب'ح>رِ ف8ي الْم1ن>ش'آت1 الْج'وارِ

ي'خ>ر1ج1  ﴿: ما رواه الثعليب يف تفسري قوله تعاىل: آلل حممد  ومن طريق املخالفني •
فاطمة وعلي ( : يرفعه إىل سفيان الثوري٬، يف هذه اآلية٬، قال ﴾ لْم'ر>جانُم8ن>ه1م'ا الل¶ؤ>لُؤ1 و'ا
  ).احلسن واحلسني عليهما السالم: قال ﴾ي'خ>ر1ج1 م8ن>ه1م'ا الل¶ؤ>لُؤ1 و'الْم'ر>جانُ﴿ ٬،عليهما السالم

  . )٣()حممد   ﴾ب'ي>ن'ه1ما ب'ر>ز'خ±﴿: وقال ٬،وروي هذا عن سعيد بن جبري:  قال الثعليب

                                                            
 .٢٤٤ص ٢ج: تفسير القمي -١
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 .٣٨٩ص ٧مج ٢٧ج: البرهان -٣



 

 ٢١..............................  Xالسيد أمحد احلسن / رحلة موسى إىل جممع البحرين 

 ٬،﴾ي'لْت'ق8يان8 الْب'ح>ر'ي>نِ م'ر'ج'﴿ :وجل عز قوله يف X قال اهللا عبد أيب عن رجاب وعن •
 تبغي وال فاطمة على علي يبغي ال :قال ٬،﴾ي'ب>غ8يان8 ال ب'ر>ز'خ± ب'ي>ن'ه1ما﴿ ٬،وفاطمة علي :قال

  . )١()X واحلسني احلسن ﴾و'الْم'ر>جانُ الل¶ؤ>لُؤ1 م8ن>ه1م'ا ي'خ>ر1ج1﴿ ٬،علي على فاطمة
ببحرين يلتقيان وجنمني  مرحباً(: يرحب �ما فيقول  رسول اهللا وكان  •
   .)يقترنان

  .)٢( ويوجد غريها

أن البحرين  اآلن من تدبر اآليات ومن الروايات عن حممد وآل حممد  وضح جلياً
  . الناتج من لقائهما هم األئمة واملهديون  نّأو عليهما السالم علي وفاطمة :مها

 قَالَ و'إِذْ﴿ :أو جممع البحرين يف قوله تعاىل عليهما السالم همائقافالناتج من ل ٬،إذن
وهو من آل حممد  ٬،إنسان ﴾ح1قُباً أَم>ض8ي' أَو> الْب'ح>ر'ي>نِ م'ج>م'ع' أَب>لُغَ ح'تَّى أَب>ر'ح1 لَا ل8فَت'اه1 م1وس'ى
جيد  )Aرين(٬، وهذا ال مينع من وجود جممع حبرين عليهما السالمومن ذرية علي وفاطمة  

  .يعرفها أهلها ويف املكان آية أيضاً ٬،موسى عنده جممع البحرين احلقيقي الذي جاء يف طلبه

   

* * *  

  

  

  

  

                                                            
 .   ٦٣٥ص ٢ج: ، تأويل اآليات٣٨٧ص  ٧، ج٧مج  ٢٧ج:، البرهان٩٧ص ٢٤ج: بحار األنوار -١
  .)١( الملحق: انظر  -٢
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W
   :م¡ن يؤمنوا بالقرآن فليتدبروا هذه اآليات لعلهم يهتدون

 ي'خ>ر1ج1 * تÞكَذåب¡انâ ر¡بِّكُم¡ا اءآلَ فَبِأَيِّ * ي¡بßغâي¡انâ لáا ب¡رßز¡خÝ ب¡يßن¡هÞم¡ا * ي'لْت'ق8ي'ان8 الْب'ح>ر'ي>نِ م'ر'ج'﴿
 الْب'ح>رِ ف8ي الْم1نش'آت1 الْج'و'ارِ و'لَه1 * تÞكَذåب¡انâ ر¡بِّكُم¡ا آلَاء فَبِأَيِّ * و'الْم'ر>ج'انُ الل¶ؤ>لُؤ1 م8ن>ه1م'ا

 الْج'لَالِ ذُو ر'بِّك' و'ج>ه1 ب>قَىو'ي' * فَان� ع'لَي>ه'ا م'ن> كُل¶ * تÞكَذåب¡انâ ر¡بِّكُم¡ا آلَاء فَبِأَيِّ * كَالْأَع>لَامِ
  .)١(﴾و'الْإِكْر'امِ

  :من األئمة واملهديني  هذه اآليات كافية إلثبات والية علي وولده 

إAم علي وفاطمة عليهما السالم واحلسن واحلسني : تأويل البحرين واللؤلؤ واملرجان :أوالً
  .السالم كما قرأنا اعليهم

 ف8ي الْم1ن>ش'آت1 الْج'وارِ ولَه1﴿: اليت رواها القمي Xشارة اإلمام رمبا التفتنا إىل إ :ثانياً
ومعلوم وصف اخلنساء  ٬،صخراً أخاها ترثي اخلنساء قالت كما :قال ٬،﴾كَالْأَع>المِ الْب'ح>رِ

  :ألخيها صخر وتشبيهه بالعلم

  كأنه ع¡لَمÝ يف رأسه نارÞ * * * لتأمت اهلداة به صخراً وإنّ

ه اجلوار املنشآت يف البحر كاألعالم هم رجال وهم األئمة واملهديون هذ املراد أنّ نّاأي 
  .وفاطمة عليهما السالم  Xوالبحر هو علي٬، 

ى البحرين واللؤلؤ واملرجان واجلوار املنشآت يف البحر كاألعالم بعد اهللا سبحانه مسÀ :ثالثاً
 ذُو ر'بِّك' و'ج>ه1 و'ي'ب>قَى * فَان� ع'لَي>ه'ا م'ن> كُل¶﴿أن فرغ من عدهم مباشرة بأAم وجه ربك 
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قال علي بن  ٬، وجه اهللا هنا يف هذه اآليات ٬، إذن توضح األمر فهم ﴾و'الْإِكْر'امِ الْج'لَالِ
  . )١()حنن الوجه الذي يؤتى اهللا منه( :Xاحلسني 

أي �م  :ومن يعرض عن هذا التأويل فلن جيد إال اخللط واجلهل٬، ومعىن أAم وجه اهللا
ومن  ٬،فهم خلفاء اهللا فمن يÞعرِّف اخللق باهللا ٬،إذن .فبالوجه الذي يواجه به يعرف ٬،يعرف اهللا

    ؟يÞعلåم اخللق التوحيد

أول خلفاء اهللا يف أرضه بدأ مهمته بتعليم املالئكة  Xوهذا آدم  ٬،هم خلفاء اهللا
 بِأَس>م'آئ8هِم> نبِئْه1مأَ آد'م1 ي'ا قَالَ﴿فأمساؤهم هي أمساء اهللا اليت خلقوا منها  ٬،وتعريفهم بأمساء اهللا

 م'ا و'أَع>لَم1 و'اَألر>ضِ السَّم'او'ات8 غَي>ب' أَع>لَم1 إِنِّي ل#كُم> أَقُل أَلَم> قَالَ بِأَس>م'آئ8هِم> أَنب'أَه1م> فَلَمَّا
  .)٢(﴾ت'كْت1م1ونَ كُنت1م> و'م'ا ت1ب>د1ونَ

* * *  

                                                            
 .٣٩٠ص ٧جم ٢٧ج: ، البرهان٣٢٣ص  ٢ج: القمي -١
 .٣٣: البقرة -٢



 آتِنَا لِفَتَاهُ قَالَ جَاوَزَا فَلَمَّا * سَرَباً الْبَحْرِ فِي سَبِيلَهُ فَاتَّخَذَ احُوتَهُمَ �َسِيَا بَيْنِهِمَا مَجْمَعَ بَلَغَا فَلَمَّا﴿
 وَمَا الْحُوتَ �َسِيتُ فَإِ�ِّي الصَّخْرَةِ إِلَى أَوَيْنَا إِذْ أَرَأَيْتَ قَالَ * �َصَباً هَذَا سَفَرِ�َا مِن لَقِينَا لَقَدْ غَدَاء�َا
  :﴾عَجَباً الْبَحْرِ فِي سَبِيلَهُ وَاتَّخَذَ أَذْكُرَهُ أَنْ نُالشَّيْطَا إِلَّا أَ�سَا�ِيهُ

وهو الذي قاد بين إسرائيل لدخول األرض املقدسة بعد  Xوصي موسى  Xيوشع 
  : Xوفاة موسى

  
  :يف القرآن

 د'خ'لْت1م1وه1 فَإِذَا الْب'اب' ع'لَي>هِم1 اد>خ1لُواْ ع'لَي>هِم'ا اللّه1 أَن>ع'م' ي'خ'افُونَ ال#ذ8ين' م8ن' ر'ج1الَن8 قَالَ﴿
    .)١(﴾مُّؤ>م8نِني' كُنت1م إِن فَت'و'ك#لُواْ اللّه8 و'ع'لَى غَال8ب1ونَ فَإِنَّكُم>

ألنه قاد بين إسرائيل لدخول  ؛ وهو خريمها Xوأحد هذين الرجلني هو يوشع بن نون 
   .Xوهو وصي موسى  Xاألرض املقدسة بعد موسى 

  
  :ويف الروايات

ßأَبِي ع¡ن âدßع¡ب âهáالل X،م1وس'ى  أَو>ص'ى( :قَالَ ٬X ٢()ن1ون� ب>نِ ي1وش'ع' إِلَى(.  
 :X قَالَ الْأَئâمَّةâ م¡نßزِلَةُ م¡ا : Xاللáهâ  ع¡بßدâ لâأَبِي قُلْتÞ: قَالَ السَّاب¡اطâيِّ ع¡مَّارٍ ع¡نß س¡الâمٍ

 ت'ح>كُم1ونَ فَبِم'ا قَالَ س1لَي>م'انَ ص'اح8بِ ف'آص' و'كَم'ن>زِلَة8 ي1وش'ع' و'كَم'ن>زِلَة8 الْقَر>ن'ي>نِ ذ8ي كَم'ن>زِلَة8(
  .)٣()الْقُد1سِ ر1وح1 بِه8 و'ي'ت'لَق#ان'ا م1ح'مَّد�  و'ح1كْمِ د'او1د' آلِ و'ح1كْمِ الل#ه8 بِح1كْمِ قَالَ

 Xؤ>م8نِني' الْم1 أَم8ري1 قُبِض' لَمَّا: (قَالَ Xج¡عßفَرٍ  أَبِي ع¡نß ح¡مßز¡ةَ أَبِي ع¡نß م¡حßبÞوبٍ ابßنِ ع¡نِ
 النَّبِيِّ  ع'لَى و'ص'ل#ى ع'لَي>ه8 و'أَثْن'ى الل#ه' فَح'م8د' الْكُوفَة8 م'س>جِد8 ف8ي Xع'ل8يٍّ  ب>ن1 الْح'س'ن1 قَام'
 الْآخ8ر1ونَ ي1د>رِكُه1 و'لَا الْأَوَّلُونَ س'ب'قَه1 م'ا ر'ج1لٌ الل#ي>لَة8 ه'ذ8ه8 ف8ي قُبِض' قَد> إِنَّه1 النَّاس1 أَيُّه'ا :قَالَ ثُمَّ
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 ح'تَّى ي'ن>ثَنِي لَا م8يكَائ8يلُ ي'س'ارِه8 و'ع'ن> ج'ب>ر'ئ8يلُ ي'م8ينِه8 ع'ن> الل#ه8  ر'س1ولِ ر'اي'ة8 لَص'اح8ب' كَانَ إِنَّه1
 أَنْ أَر'اد' ائ8ه8ع'طَ ع'ن> فَض'لَت> د8ر>ه'مٍ س'ب>ع'م8ائَة8 إِل#ا ح'م>ر'اَء و'لَا ب'ي>ض'اَء ت'ر'ك' م'ا و'الل#ه8 لَه1 الل#ه1 ي'فْت'ح'

 ب>ن1 ي1وش'ع1 م1وس'ى و'ص8يُّ قُبِض' ف8يه'ا ال#ت8ي الل#ي>لَة8 ف8ي قُبِض' لَقَد> و'الل#ه8 ل8أَه>ل8ه8 خ'اد8ماً بِه'ا ي'ش>ت'رِي'
  .)١()..... ن1ون�

 بßنِ ح¡مَّدâمÞ ع¡نß م¡حßبÞوبٍ بßنِ الْح¡س¡نِ ع¡نِ أَبِيهâ ع¡نß إِبßر¡اهâيم¡ بßنِ ويف حديث طويل عن ع¡لâيِّ
  Xآد'م' إِلَى ع'هِد' و'ت'ع'الَى ت'ب'ار'ك' الل#ه' إِن#: (قَالَ Xج¡عßفَرٍ  أَبِي ع¡نß ح¡مßز¡ةَ أَبِي ع¡نß الْفُض¡يßلِ

 ن'ِسي' م8ن>ه'ا ي'أْكُلَ أَنْ الل#ه8 ع8لْمِ ف8ي كَانَ ال#ذ8ي الْو'قْت1 ب'لَغَ فَلَمَّا الشَّج'ر'ةَ ه'ذ8ه8 ي'قْر'ب' لَا أَنْ
 ع'ز>ماً لَه1 ن'جِد> و'لَم> فَن'ِسي' قَب>لُ م8ن> آد'م' إِىل ع'هِد>نا و'لَقَد> و'ج'ل# ع'زَّ الل#ه8 قَو>لُ و'ه1و' م8ن>ه'ا فَأَكَلَ
 ن'ز'لَت8 فَلَمَّا :Xإىل أن قال  ....... إِلَى الْأَر>ضِ أُه>بِطَ الشَّج'ر'ة8 م8ن' Xآد'م1  أَكَلَ فَلَمَّا

 و'كَانَ الْأَن>بِي'اِء م8ن' و'م1وس'ى ي1وس1ف' ب'ي>ن' و'كَانَ بِم1ح'مَّد�  ب'شَّر'  Xوس'ىم1 ع'لَى التَّو>ر'اةُ
   .)٢()ك8ت'ابِه8 ف8ي و'ج'ل# ع'زَّ الل#ه1 ذَكَر'ه1 ال#ذ8ي فَت'اه1 و'ه1و' Xن1ون�  ب>ن' ي1وش'ع' م1وس'ى و'ص8يُّ

  
 :ويف التوراة 

 خيمة يف وقفا يشوع أدع. متوت يلك قربت قد أيامك هو ذا ملوسى الرب وقال ١٤
 الرب فتراءى ١٥ االجتماع خيمة يف ووقفا ويشوع موسى فانطلق.  أوصيه لكي االجتماع

 ملوسى الرب وقال ١٦. اخليمة باب على السحاب عمود ووقف سحاب عمود يف اخليمة يف
   .)٣().... آبائك مع ترقد أنت ها

 فأراه أرحيا قبالة الذي الفسجة أسر إىل نبو جبل إىل موآب عربات من موسى وصعد(
 يهوذا أرض ومجيع ومنسى أفرامي وأرض نفتايل ومجيع ٢ دان إىل جلعاد من األرض مجيع الرب
 الرب له وقال ٤.  صوغر إىل النخل مدينة أرحيا بقعة والدائرة واجلنوب ٣ الغريب البحر إىل
 إياها أريتك قد. أعطيها كلنسل قائال ويعقوب وإسحق إلبراهيم أقسمت اليت األرض هي هذه

 حسب موآب أرض يف الرب عبد موسى هناك فمات ٥.  تعرب ال هناك إىل ولكنك بعينيك

                                                            
  .٤٥٧ص  ١الكافي ج -١
 .١١٧-١١٤ص  ٨ج: الكافي -٢
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 إىل قربه إنسان يعرف ومل فغور بيت مقابل موآب أرض يف اجلواء يف ودفنه ٦.  الرب قول
 نضارته ذهبت وال عينه تكل ومل مات حني سنة وعشرين مئة ابن موسى وكان ٧ اليوم هذا
 موسى مناحة بكاء أيام فكملت.  يوما ثالثني موآب عربات يف موسى إسرائيل بنو فبكى ٨
 إسرائيل بنو له فسمع يديه عليه موسى وضع إذ حكمة روح امتأل قد كان نون بن ويشوع ٩

 عرفه الذي موسى مثل إسرائيل يف نيب بعد يقم ومل ١٠ موسى الرب أوصى كما وعملوا
 مصر أرض يف ليعملها الرب أرسله اليت والعجائب اآليات يعمج يف ١١ لوجه وجها الرب

 اليت العظيمة املخاوف وكل الشديدة اليد كل ويف ١٢ أرضه وكل عبيده وجبميع بفرعون
   .)١()إسرائيل مجيع أعني أمام موسى صنعها
.  قائال موسى خادم نون بن يشوع كلم الرب أن الرب عبد موسى موت بعد وكان ١(
 اليت األرض إىل الشعب هذا وكل أنت األردن هذا اعرب قم فاآلن.  مات قد عبدي موسى ٢
 كما أعطيته لكم أقدامكم بطون تدوسه موضع كل ٣.  إسرائيل لبين أي هلم معطيها أنا

 وإىل احلثيني أرض مجيع الفرات Aر الكبري النهر إىل هذا لبنان و الربية من ٤.  موسى كلمت
 أيام كل وجهك يف إنسان يقف ال ٥.  ختمكم يكون سالشم مغرب حنو الكبري البحر
 ألنك. وتشجع تشدد ٦. أتركك وال أمهلك ال. معك أكون موسى مع كنت كما. حياتك
 وتشجع متشددا كن إمنا ٧. أعطيهم أن آلبائهم حلفت اليت األرض الشعب هلذا تقسم أنت
 وال ميينا عنها متل ال. عبدي موسى �ا أمرك اليت الشريعة كل حسب للعمل تتحفظ لكي جدا
 Aارا فيه تلهج بل. فمك من الشريعة هذه سفر يربح ال ٨. تذهب حيثما تفلح لكي مشاال
 وحينئذ طريقك تصلح حينئذ ألنك. فيه مكتوب هو ما كل حسب للعمل تتحفظ لكي وليال
 حيثما معك إهلك الرب ألن ترتعب وال ترهب ال. وتشجع تشدد. أمرتك أما ٩. تفلح
. قائلني الشعب وأمروا احمللة وسط يف جوزوا ١١ قائال الشعب عرفاء يشوع فأمر ١٠ تذهب
 األرض فتمتلكوا تدخلوا لكي هذا األردن تعربون أيام ثالثة بعد ألنكم زادا ألنفسكم هيئوا
 سبط ونصف واجلاديني الرأوبينيني يشوع كلم مث ١٢. لتمتلكوها إهلكم الرب يعطيكم اليت

 قد إهلكم الرب. قائال الرب عبد موسى به أمركم الذي الكالم ااذكرو ١٣ قائال منسى
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 اليت األرض يف تلبث ومواشيكم وأطفالكم نساؤكم ١٤. األرض هذه وأعطاكم أراحكم
 البأس ذوي األبطال كل إخوتكم أمام متجهزين تعربون وأنتم األردن عرب يف موسى أعطاكم
 يف الرب عبد موسى أعطاكم اليت كوAاومتتل مثلكم إخوتكم الرب يريح حىت ١٥ وتعينوAم

 وحيثما نعمله به أمرتنا ما كل. قائلني يشوع فأجابوا ١٦. الشمس شروق حنو األردن عرب
 كما معك يكون إهلك الرب إمنا. لك نسمع ملوسى مسعنا ما كل حسب ١٧. نذهب ترسلنا
 إمنا. يقتل هب تأمره ما كل يف كالمك يسمع وال قولك يعصي إنسان كل ١٨. موسى مع كان
 .)١()وتشجع متشددا كن

 إِلَى أَو'ي>ن'ا إِذْ أَر'أَي>ت' قَالَ﴿ ومع هذا ومعصوم٬،  Xوصي موسى Xيوشع  ٬،إذن
فنسيانه للحوت ثابت ٬، ﴾أَذْكُر'ه1 أَنْ الشَّي>طَانُ إِل#ا أَنس'انِيه1 و'م'ا الْح1وت' ن'ِسيت1 فَإِنِّي الصَّخ>ر'ة8

ن النسيان وإن وقع لعلة الظلمة أل ؛رجه من دائرة العصمةيف القرآن ولكن هذا النسيان ال خي
وملا  ٬،ولكنه وقع ضمن إرادة ومشيئة اهللا حتماً  Xيوشع املوجودة يف صفحة) الشيطان(

فلن يكون هلذا النسيان تأثري سليب بل على  Xكانت إرادة اهللا ومشيئته أن يعصم يوشع 
ت باحلسنات جبوده وكرمه أن يقلب هذا العكس شاء اهللا سبحانه وتعاىل الذي يبدل السيئا

إىل خري وبركة وعاقبة حسنة تؤدي إىل أن     أي الظلمة   احلدث الذي وقع بسبب الشيطان 
وهو كان اهلدف الذي يطلبه  ٬، ملعرفة العبد الصاحل والوصول له يكون هذا النسيان سبباً

   .)٢(﴾ي'ع>لَم1ونَ الَ النَّاسِ ر'أَكْثَ و'لَك8نَّ أَم>رِه8 ع'لَى غَال8ب± و'اللّهX : ﴿... 1موسى
ألن  ؛فهذا منقوض ببساطة أما ما يتومهه بعضهم أن املعصوم ال يغفل أو ال ينسى مطلقاً

ألن النور الذي ال ظلمة فيه هو اهللا  ؛وهذا باطل ٬،الزم قوهلم هذا إن املعصوم نور ال ظلمة فيه
   وهي هوية وجوده    وشائبة ظلمة فيبقى أن املعصوم نور ) الالهوت املطلق(سبحانه وتعاىل 

 ٬،وهلا تأثري يف حركته٬، وكوAا ظلمة فيكون أثرها نسياناً وغفلة وغريها مما يطرأ على املخلوق
يكون وجود هذه األمور أقل ما ميكن ورمبا ال تكاد ) املعصوم(ولكن يف هذا العبد املخلص 

ما مر يف حادثة نسيان ولكنها تبقى موجودة وميكن أن حتصل ك ٬،تذكر يف بعض احلاالت
    .Xيوشع 
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بأAا  Xويوشع  Xوهذه الظلمة اليت سببت النسيان هي اليت عرب عنها يوسف 
 ر'بِّه8 ذ8كْر' الشَّي>طَانُ فَأَنس'اه1 ر'بِّك' ع8ند' اذْكُر>نِي مِّن>ه1م'ا ن'اجٍ أَنَّه1 ظَنَّ ل8ل#ذ8ي و'قَالَ﴿الشيطان 

 الْح1وت' ن'ِسيت1 فَإِنِّي الصَّخ>ر'ة8 إِلَى أَو'ي>ن'ا إِذْ أَر'أَي>ت' قَالَ﴿٬، )١(﴾س8نِني' بِض>ع' السِّج>نِ ف8ي فَلَبِثَ
والشيطان هنا يعين ٬، )٢(﴾ع'ج'باً الْب'ح>رِ ف8ي س'بِيلَه1 و'اتَّخ'ذَ أَذْكُر'ه1 أَنْ الشَّي>طَانُ إِل#ا أَنس'انِيه1 و'م'ا

فليس إلبليس  ٬،إبليس والعياذ باهللا وليس كما يتوهم بعضهم أن املقصود) وشائبة الظلمة(الشر 
ألنه حمفوظ عن وصول هذا اخلبيث إليه وإضالله عن سواء  ؛وحركته  Xسلطان على يوشع

ل8ي'ع>لَم' أَنْ * إِل#ا م'نِ ار>ت'ض'ى م8ن> ر'س1ولٍ فَإِنَّه1 ي'س>لُك1 م8ن> ب'ي>نِ ي'د'ي>ه8 و'م8ن> خ'لْف8ه8 ر'ص'داً ﴿السبيل 
   .)٣(﴾ت8 ر'بِّهِم> و'أَح'اطَ بِم'ا لَد'ي>هِم> و'أَح>ص'ى كُل# ش'ي>ٍء ع'د'داًقَد> أَب>لَغ1وا رِس'اال

ال أنه معصوم بنفسه أو عاصم   باهللا سبحانه وتعاىل   وبالتايل فاملعصوم معصوم بغريه 
ألنه فقري  ؛ فاهللا هو الذي يعصمه ٬،فاملعصوم هو املعتصم باهللا عن حمارم اهللا ٬،لنفسه كما تومهوا

وبقاًء٬، وبالتايل ففي أي  هويته الظلمة فال ميكن أن يستغين بنفسه ال ابتداًء وال دواماًوناقص و
ولكن تأثريها ضئيل ومواجه بالنور  ٬،آن يكون لشائبة الظلمة تأثري على هذا اإلنسان املخلص

هلا اثر جيعل هذا العبد خيرج من  نفال يكو ٬،املهيمن على صفحة وجود هذا العبد املخلص
أن يكون النور يف صفحة : دخل يف ضالل٬، هذه هي العصمة يف العوامل العلويةهدى أو ي

وجود املعصوم بقدر مهيمن على شائبة الظلمة يف صفحة وجوده حبيث ال يكون لشائبة 
  .الظلمة اثر يسبب له اخلروج من هدى أو الدخول يف ضالل

م وعمل إن صفحة وجود اإلنسان هي ظلمة ونور فكلما عل :وتوضيح أكثر أقول
ويكون  ٬،وأخلص اإلنسان زاد النور يف صفحة وجوده واحنسرت الظلمة حىت تكون شائبة

  .  وهذه هي العصمة ٬،ال خيرج اإلنسان من هدى وال يدخله يف ضالل أثرها ضئيالً
فقط بل إىل  Xوحري االلتفات إىل أن اهللا سبحانه وتعاىل مل ينسب النسيان إىل يوشع 

 Xفإذا كان يوشع  ٬،وهو احلق ﴾ح1وت'ه1م'ا ن'ِسي'ا ب'ي>نِهِم'ا م'ج>م'ع' ب'لَغ'ا فَلَمَّا﴿ أيضاً  Xموسى
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مسؤول عن هذا  أيضاً Xقد نسي باعتباره املسؤول املباشر عن محل احلوت فموسى 
  .أكرب ونسبة النسيان له أحق وحق من عند احلق Xالنسيان ألنه القائد٬، بل مسؤولية موسى 

قال ():  ١ق ٣إضاءات من دعوات املرسلني ج( من كتاب  ولتتم الفائدة أنقل هذا النص
وسبب التفات يوسف لألسباب هو الشيطان  ﴾اذْكُر>نِي ع8ن>د' ر'بِّك'﴿للسجني  X يوسف

 ٤٢،٬:يوسف ﴾فَلَبِثَ ف8ي السِّج>نِ بِض>ع' س8نِني'﴿فكانت النتيجة  ﴾فَأَن>س'اه1 الشَّي>طَانُ ذ8كْر' ر'بِّه8﴿
هو الظلمة اليت ال خيلو منها خملوق فالنور الذي ال ظلمة فيه هو اهللا ) أي الشر(وهذا الشيطان 
ن هذه الظلمة قليلة يف كيانات األنبياء النورانية املقدسة ولكنها موجودة وهلا اثر اسبحانه ومع 

إِل#ا م'نِ ار>ت'ض'ى م8ن> ر'س1ولٍ فَإِنَّه1  ﴿وهلذا فهم حيتاجون إىل العصمة من اهللا  ٬،على حركتهم 
ل8ي'ع>لَم' أَنْ قَد> أَب>لَغ1وا رِس'االت8 ر'بِّهِم> و'أَح'اطَ بِم'ا * س>لُك1 م8ن> ب'ي>نِ ي'د'ي>ه8 و'م8ن> خ'لْف8ه8 ر'ص'داً ي'

  .٢٨ ٢٧:اجلن ﴾لَد'ي>هِم> و'أَح>ص'ى كُل# ش'ي>ٍء ع'د'داً
ـزله ا ـزهلم من هللا فلوال هذه الظلمة ملا احتاجوا إىل العصمة٬، ومن يعتقد غري هذا فهو ين

ـزيه هلم  ٬،سبحانه عما يشركون حىت يوصلهم بعض من جيهل  وهذه املغاالة يف التن
ن من يستخف بعصمتهم ااحلقيقة إىل مرتبة نور ال ظلمة فيه هي شرك خيطأ من يعتقده٬، كما 

وحبقهم ومرتبتهم يكفر حبقهم وخيطأ٬، وقد بني سبحانه يف القرآن اثر هذه الظلمة يف مسرية 
قَالَ أَر'أَي>ت' إِذْ أَو'ي>ن'ا إِلَى الصَّخ>ر'ة8 فَإِنِّي ن'ِسيت1 الْح1وت' ﴿ :قال تعاىل ٬،اضع كثريةاألنبياء يف مو

والذي نسى  ٦٣،٬:الكهف ﴾و'م'ا أَن>س'انِيه1 إِل#ا الشَّي>طَانُ أَنْ أَذْكُر'ه1 و'اتَّخ'ذَ س'بِيلَه1 ف8ي الْب'ح>رِ ع'ج'باً
بن نون نيب من أنبياء بين إسرائيل ووصي وهو يوشع   Xوأنساه الشيطان هو فىت موسى

اهللا سبحانه وتعاىل  نّأالذي فتح األرض املقدسة٬، ومع هذا فالبد من مالحظة   Xموسى
يوصلهم  جعل األنبياء حمط نظره فحىت ما حيصل بسبب هذه الظلمة يكون يف النتيجة سبباً

قَالَ ﴿ Xوت سبباً دهلم على العامل فأصبح نسيان احل ٬،﴾و'اتَّخ'ذَ س'بِيلَه1 ف8ي الْب'ح>رِ ع'ج'باً﴿
   .٦٤:الكهف ﴾ذَل8ك' م'ا كُنَّا ن'ب>غِ فَار>ت'دَّا ع'لَى آثَارِه8م'ا قَص'صاً

قَالَ لَقَد> ظَلَم'ك' بِس1ؤ'الِ ن'ع>ج'ت8ك' إِلَى نِع'اجِه8 و'إِن# كَث8رياً م8ن' الْخ1لَطَاِء ﴿أو يزيد علمهم 
ا ال#ذ8ين' آم'ن1وا و'ع'م8لُوا الصَّال8ح'ات8 و'قَل8يلٌ م'ا ه1م> و'ظَنَّ د'او1د1 أَنَّم'ا لَي'ب>غ8ي ب'ع>ض1ه1م> ع'لَى ب'ع>ضٍ إِل#

من هذه احلادثة أن   Xفبعد أن تعلم داود ٢٤،٬:ص ﴾فَت'نَّاه1 فَاس>ت'غ>فَر' ر'بَّه1 و'خ'رَّ ر'اك8عاً و'أَن'اب'
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نَّا ج'ع'لْن'اك' خ'ل8يفَةً ف8ي الْأَر>ضِ ي'ا د'او1د1 إِ﴿ :ال يتكلم إال بعد أن يسمع اخلصمني خاطبه تعاىل
 فَاح>كُم> ب'ي>ن' النَّاسِ بِالْح'قِّ و'ال ت'تَّبِعِ الْه'و'ى فَي1ض8ل#ك' ع'ن> س'بِيلِ الل#ه8 إِن# ال#ذ8ين' ي'ض8ل¶ونَ ع'ن>

  . )٢٦ :ص ﴾ س'بِيلِ الل#ه8 لَه1م> ع'ذَاب± ش'د8يد± بِم'ا ن'س1وا ي'و>م' الْح8س'ابِ
  

* * *  

Wא

البد أن نعرف كيف تكون الذاكرة واملعلومات عند اإلنسان لكي نعرف ما يترتب عليها 
  .سيان أو الغفلة عما فيها أو بعضهوهو الن

 ٬،فمعلومات اإلنسان يأيت بعضها من هذا العامل اجلسماين عن طريق البصر والسمع مثالً
والرؤيا  على هو الوحي لألنبياء ويأيت بعضها من امللكوت األعلى ومثال ما يأيت من األ

  .الصادقة
وهذه املعلومات تنطبع يف صفحة اإلنسان أو ميكنك تسميته موضع الذاكرة أو املعلومات٬، 

 ٬،نه يف الدماغاوليس يف اجلسد كما يتوهم كثري من الناس ) الروح(وهو يف النفس اإلنسانية 
بل  ٬،موضع حفظ املعلومات الدائم كجهاز الفاكس أو التلفون فهو ليس بل الدماغ هو متاماً

  .هو جهاز يوصل املعلومات من وإىل وجود اإلنسان يف هذا العامل اجلسماين
ما تراه بعينك  دام اإلنسان يف هذا العامل فهي يف زيادة مستمرة فمثالً وهذه املعلومات ما

والتذكر هو  ٬،وتدركه وما تستمعه بأذنك وما تقرأه هي معلومات متراكمة يف النفس اإلنسانية
  .استخراج هذه املعلومات وحضورها عند اإلنسان يف هذا العامل عند إرادته ذلك

أما ما يؤثر يف هذا التذكر أو حتصيل املعلومة واستخراجها من الذاكرة فهي عدة أمور 
  :منها

 ٬،وأثر كم املعلومات على التذكر بني من خالل الواقع الذي نعيشه٬، كم املعلومات :ًأوال
واحلفظ ما هو إال تذكر للمعلومة  ٬،على احلفظ أكرب بكثري من الكبار الطفل مثالًفقدرة 

التذكر  ءعند بد وسبب قدرة الطفل الفائقة على التذكر هو فراغ ذاكرته من املعلومات تقريباً
وبالتايل فكم املعلومات املتراكم عنده مع مرور الوقت يف البداية سيكون حتت السيطرة  ٬،عنده



 

 ٣١..............................  Xالسيد أمحد احلسن / رحلة موسى إىل جممع البحرين 

من السهل فرزه والوصول إىل املعلومة بعكس الكبري الذي تراكم عنده كم هائل حيث يكون 
لو كان عندك شيء : ولتتوضح مسألة الكم أكثرأقول  .من املعلومات يصعب السيطرة عليه

تبحث عنه فإن وصولك إليه سيكون أسهل لو حبثت عنه بني عشرة أشياء مما لو حبثت عنه بني 
  .مائة

املعلومة البسيطة ليست كاملعلومة املركبة  نّإحيث  ٬،ع املعلوماتالكيف أو نو :ثانياً
فاألخرية رمبا توضع يف الذاكرة بصورة غري منظمة وعشوائية نتيجة عدم اإلدراك  ٬،واملعقدة

وبالتايل يصعب تذكرها أو إخراجها بصورة صحيحة أو بكل جزئياVا  ٬،الكلي والتام هلا
بشكل منظم ودقيق فإن تذكرها يكون أكثر صعوبة ولوازمها بل حىت مع إدراكها ووضعها 

  . ألن تذكرها حيتاج إىل تذكر كل أجزائها ؛من املعلومة البسيطة
وهو حجاب يؤثر على تذكر اإلنسان ويكون مبثابة غطاء على املعلومات  ٬،اجلسد :ثالثاً

كغطاء على  وخيف ٬،يزداد مساكة كلما زاد االنشغال به جللب املالئمات له ودفع املنافيات عنه
وله أثر  املعلومات كلما غُفل عنه حلساب التركيز على املعلومة ولكنه مهما أُغفل يبقى حجاباً

  . هناك ما البد منه كاألكل للقوة نّإحيث 
 وأيضاً ٬،فكلما زاد النور زادت القدرة على التذكر ٬،النور والظلمة يف نفس اإلنسان :رابعاً

 Xالنيب الطاهر  Xالقدرة على التذكر٬، وهلذا فيوشع ت كلما قل النور وزادت الظلمة قلّ
 فَإِنِّي الصَّخ>ر'ة8 إِلَى أَو'ي>ن'ا إِذْ أَر'أَي>ت' قَالَ﴿ماذا نتوقع منه غري أن يتهم نفسه بالقصور والتقصري 

    .أي الظلمة ﴾أَذْكُر'ه1 أَنْ الشَّي>طَانُ إِل#ا أَنس'انِيه1 و'م'ا الْح1وت' ن'ِسيت1
على مسألة  كبرياً فهو يؤثر تأثرياً ٬،باعتباره جهاز النقل إىل هذا العامل ومنه الدماغ :خامساً

وحدوث  ٬،جتعله أكثر كفاءة التذكر فحركة الدم الصحيحة فيه ووصول الغذاء املالئم له مثالً
  .أو دائماً ٬، مؤقتاًأو جزئياً خلل فيه أو مرض قد يؤدي إىل فقدان القدرة على التذكر كلياً

أي أن اإلنسان  البد من االلتفات له وهو أن تكون املعلومة مÞح¡صَّلَة فعالً أيضاًوهناك أمر 
بل هو مسعها دون التفات منه  ٬،دون أن يستمعها Aا مرت على أذنه مثالًأقصد حتصيلها ال 

فهذه غري واقعة ضمن  ٬،إليها كما لو أنه مر مبكان ورآه ولكنه مل يهتم إلدراك تفاصيل ما يرى
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ليست معلومات مÞح¡صَّلَة ليتم تذكرها أو يوصف من غفل عنها بأنه  كر ألAا أصالًمسألة التذ
  . نسيها

عند إنسان    ولكن عادة  ٬،أو إجياباً هذه األمور اليت ذكرVا هلا عالقة مباشرة بالتذكر سلباً
  :ال تؤثر مجيعها بنفس القدر واالجتاه   معني 

على قدرة  غال باجلسد الذي يؤثر سلباًاالنش: ميكن أن جيتمع يف إنسان واحد فمثالً
عن تذكرها فيما بعد٬، مع زيادة النور يف  اإلنسان على حتصيل املعلومة من امللكوت فضالً

عن  على قدرة اإلنسان على حتصيل املعلومة فضالً صفحة وجود اإلنسان الذي يوثر إجياباً
  .)١(ادلة التذكرقدر هذا االنشغال وقدر هذا النور داخل يف مع وأيضاً ٬،تذكرها

وهلذا فمسألة التذكر عبارة عن معادلة وفيها عدد من املتغريات ومنها اخلمسة املذكورة 
ومن الصعب جدا بل هو مستحيل عادة أن نعرف ناتج هذه املعادلة من خالل معرفة  ٬،أعاله

يمة كل بل البد من معرفة ق ٬،القيمة احلقيقية أو التقريبية لواحد أو اثنني من هذه املتغريات
ننا ال ميكن أن حنكم على مؤمن صاحل فقط ملعرفتنا انه أمتغري منها لتحصيل النتيجة النهائية أي 

 درجة تذكره عالية أو أن حنكم على غري مؤمن طاحل فقط ألنه غري مؤمن بأنّ مؤمن صاحل بأنّ
له مخسة  درجة تذكره واطئة٬، فيمكن أن يكون إنسان غري مؤمن وقيمة املتغري املتعلق بالنور

و�ذا يكون هذا اإلنسان  ٬،ولكن املتغريات األخرى قيمتها عنده عالية لصاحل التذكر باملائة مثالً
ويكون صاحب قدرة فائقة على التذكر رغم  ٬،غري املؤمن قد حقق قيمة عالية يف معادلة التذكر

  .كونه غري مؤمن
ال ميكن ملخلوق أن حيقق نه أ واألمر املهم الذي البد أن نلتفت إليه ونعيه بشكل دقيق

 والسبب ٬،وحيصل من هذه املعادلة قيمة كاملة وتامة ليوصف بأن درجة تذكره هي مائة باملائة
متغري النور  :نه ال ميكن ملخلوق أن حيقق قيمة مائة باملائة يف كل املتغريات٬، وعلى سبيل املثالأ

                                                            
فالنور الذي حصله من اإليمان ... الطعام في بعض األحيان عبد مؤمن صالح عابد ولكنه يمأل بطنه ب: ومثاله -١

... والصالح والعبادة يؤثر إيجابًا، وأيضًا آلما زادت العبادة مثًال زاد النور  فالمسألة ليست ثابتة عند حد معين 
ي تكون فيها بينما آونه يمأل بطنه بالطعام في بعض األحيان يؤثر سلبًا على التذآر، وآلما زادت تلك األوقات الت

 .بطنه ممتلئة زاد التأثير السلبي، وآلما زاد قدر الملء لبطنه زاد األثر السلبي أيضًا
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ظلمة فيه وهذا حمال ألن النور  فإن فرض حتقيق مائة باملائة فيه يعين أن هذا املخلوق نور ال
   .)١(الذي ال ظلمة فيه هو اهللا سبحانه وتعاىل

و�ذا يظهر ويتبني أنه ال يوجد خملوق حيقق يف معادلة التذكر مائة باملائة ليمكن أن 
وبالتايل يكون نسيانه وغفلته مساوية للصفر أي أنه ال ينسى  ٬،يوصف تذكره بأنه تام وكامل

ليس  ٬،نه ال ميكن أن خيلق خملوقاً تذكره مائة باملائة ونسيانه وغفلته صفروال يغفل واهللا سبحا
بل ألن هذا أمر حمال ومعناه تعدد الالهوت املطلق  ٬،ألن اهللا غري قادر وال يتعلق األمر بالقدرة

  . كبرياً تعاىل اهللا علواً
  

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
وعن يونس بن  )إن اهللا علم ال جهل فيه ، حياة ال موت فيه ، نور ال ظلمة فيه  : (قال Xعن أبي عبد اهللا  -١ 

جهل فيه ، حياة ال موت فيه ، نور ال ظلمة  روينا أن اهللا علم ال: Xقال قلت ألبى الحسن الرضا : عبد الرحمن
 .١٣٧ص : الشيخ الصدوق -التوحيد ) آذلك هو  : ( Xفيه ، قال 



 آتِنَا لِفَتَاهُ قَالَ جَاوَزَا فَلَمَّا * سَرَباً الْبَحْرِ فِي سَبِيلَهُ فَاتَّخَذَ تَهُمَاحُو �َسِيَا بَيْنِهِمَا مَجْمَعَ بَلَغَا فَلَمَّا﴿
 وَمَا الْحُوتَ �َسِيتُ فَإِ�ِّي الصَّخْرَةِ إِلَى أَوَيْنَا إِذْ أَرَأَيْتَ قَالَ * �َصَباً هَذَا سَفَرِ�َا مِن لَقِينَا لَقَدْ غَدَاء�َا
 عَلَى فَارْتَدَّا �َبْغِ كُنَّا مَا ذَلِكَ قَالَ * عَجَباً الْبَحْرِ فِي سَبِيلَهُ وَاتَّخَذَ أَذْكُرَهُ أَنْ يْطَانُالشَّ إِلَّا أَ�سَا�ِيهُ
  :﴾قَصَصاً آثَارِهِمَا

 Xكان فقدان احلوت عند الصخرة آية من اهللا سبحانه وتعاىل نÞبه من خالهلا موسى 
أي أن موسى مل يكن يعلم أن   Xعند موسى ومل تكن باألصل آية ٬،أنه جتاوز املطلوب إىل

فقدانه للحوت هو عالمته على العبد الصاحل وإال ملا طلب من يوشع أن يأتيه باحلوت ليأكله 
اآلية اليت تدله على املطلوب وهو   Xفكيف ميكن أن يعقل أحد أن يأكل موسى ٬،كطعام

٬، وإتباعهالعبد الصاحل  إىلالوصول أنه مأمور من اهللا ب يعلم أAا آيته اليت توصله إليه وخصوصاً
فأراد به العبد  ﴾قَص'صاً آثَارِه8م'ا ع'لَى فَار>ت'دَّا ن'ب>غِ كُنَّا م'ا ذَل8ك' قَالَ﴿ : Xأما قول موسى

   .الصاحل الذي رأوه عند الصخرة

اهللا سبحانه : واألمر كالتايل فمن له أذنان للسمع فليسمع ومن له قلب للفهم فليفهم
فليس الطريق  ٬،يف كل شيء ولكن الناس غافلون ملتفتون إىل أنفسهم وأهوائهموتعاىل يتكلم 

بل  ٬،معاين يف قلو�م أوإمساعهم ألفاظاً يف آذاAم  أوهو الوحي  األنبياءالوحيد لكالم اهللا مع 
 Xفموسى  ٬،)ما رأيت شيئاً إال رأيت اهللا معه وقبله وبعده(هناك الطريق األعظم وهو 

دا احلوت عند الصخرة علم أAا آية من اهللا سبحانه٬، وإال فهما يف شدة عندما وجد أAما فق
فلماذا تكون مشيئة  ﴾ن'ص'باً ه'ذَا س'فَرِن'ا م8ن لَق8ين'ا لَقَد> غَد'اءن'ا آت8ن'ا ل8فَت'اه1 قَالَ﴿التعب واجلوع 

ه ماذا أراد اهللا أن خيرب Xهنا عرف موسى ! الرب الرؤوف الرحيم هنا أن يفقدا طعامهما؟؟
موجود حيث ) العلم(ن طعامك الذي جئت يف طلبه أ ومسع كالم اهللا يف هذا احلدث وهو

علم  ٬،﴾قَص'صاً آثَارِه8م'ا ع'لَى فَار>ت'دَّا ن'ب>غِ كُنَّا م'ا ذَل8ك' قَالَ﴿) احلوت(فقدت طعامك املادي 
  .منه أن العبد الذي مر¡ به عند الصخرة هو العبد الصاحل الذي جاء يطلبه ليتعلم  Xموسى
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كانت  ٬،على طعام الروح الذي حيمله العبد الصاحل وكما كان فقدان احلوت آية ودليالً
حيق    ) ًعجبا(مبعجزة إهلية  وأيضاً) ًسربا(حياة احلوت واختاذه سبيله يف البحر بسرعة وخفاء 

 ن٬ّ، ألعلى العبد الصاحل آية ودليالً    للعبد أن يعجب منها ملا يرى من قدرة اهللا سبحانه وتعاىل
جممع (أن العبد الصاحل  إىللإلشارة  اهللا جعل حياة احلوت حيث كان العبد الصاحل مستلقياً

العلم  نّايطلب منه العلم واملعرفة هو عني احلياة حيث  Xالذي جاء موسى ) البحرين
 اإِل# و'الْإِنس' الْجِنَّ خ'لَقْت1 و'م'ا﴿هي احلياة احلقيقية    املتعلقة باآلخرة   واملعرفة 
 لَهِي' الْآخ8ر'ةَ الدَّار' و'إِن# و'لَع8ب± لَه>و± إِل#ا الدُّن>ي'ا الْح'ي'اةُ ه'ذ8ه8 و'م'ا﴿أي ليعرفون ٬، )١(﴾ل8ي'ع>ب1د1ون8
  .)٢(﴾ي'ع>لَم1ونَ كَان1وا لَو> الْح'ي'و'انُ

 فحدث مراق ثالث منربه وكان املنرب صعد موسى إن: (قال  Xاهللا عبد أيب عن 
 يف فإن فانزل ابتليت قد إنك :له فقال جربئيل فأتاه منه٬، أعلم خلقاً خيلق مل اهللا أن نفسه

وانطلق  زاداً لنا فاصنع ابتليت قد أين يوشع إىل فأرسل ٬،فاطلبه منك أعلم هو من األرض
   ..... بنا

 وعليه جانبه إىل موضوعة عصاه٬، معه مستلقٍ شيخ إىل انتهيا ميشيان مها فبينما :قال
 يصلي موسى فقام :قال رأسه٬، خرج رجليه غطى وإذا رجاله خرجت سهرأ قنع إذا كساء
 مث احلوت٬، فاضطرب املكتل يف السماء من قطرة فقطرت :قال ٬،علي احفظ :ليوشع وقال
 مث :قال ٬،﴾س'ر'باً الْب'ح>رِ ف8ي س'بِيلَه1 فَاتَّخ'ذَ﴿ :قوله وهو :قال البحر٬، إىل املكتل من يثب جعل

 علم من اختذت ما موسى يا : فقال منقاره أدخل مث البحر لساح على فوقع طري جاء إنه
   .البحر مجيع من منقاري ظهر محل ما ربك

 أعيا وإمنا :قال ٬،يوشع الزبيل نسي وقد موسى :قال٬، يوشع فتبعه ميشي قام مث :قال
 ف8ي﴿ :لهقو إىل ﴾ن'ص'باً هذا س'فَرِنا م8ن> لَق8ينا لَقَد> غَداَءنا آت8نا﴿ :فقال فيه الوقت جاز حيث
 فقال مستلق٬ٍ، حاله على وهو إليه انتهى حىت أثره يقفي موسى فرجع :قال ٬،﴾ع'ج'باً الْب'ح>رِ

                                                            
  .٥٦: الذاريات -١
  .٦٤: العنكبوت -٢
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 فأخذ وثب مث :قال إسرائيل٬، بين عامل يا السالم وعليك :٬، فقال عليك السالم :موسى له
 رشداً علمت مما تعلمين أن على أتبعك أن أمرت قد إين :موسى له فقال قال بيده عصاه

  .)١() ﴾ص'ب>راً م'ع8ي' ت'س>ت'ط8يع' لَن> إِنَّك'﴿ :عليكم قص كما لفقا
  

 * * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .٣٣٢ص ٢ج: العياشي -١



 أَتَّبِعُكَ هَلْ مُوسَى لَهُ قَالَ * عِلْماً لَّدُ�َّا مِن وَعَلَّمْنَاهُ عِندِ�َا مِنْ رَحْمَةً آتَيْنَاهُ عِبَادِ�َا منْ عَبْداً فَوَجَدَا﴿
  : ﴾رُشْدًا عُلِّمْتَ امِمَّ تُعَلِّمَنِ أَن عَلَى

  !!!؟؟؟ فهل أن موسى أعلم من العبد الصاحل ٬،موسى جاء ليتعلم من العبد الصاحل

 نّإاألدىن منه حيث  ن يقود األعلى مقاماًأب أنá القانون اإلهلي قاضٍ إىلالبد من االلتفات  
ن تصور أن اهللا فال ميك ٬،علو مقامه جيعله مهيمناً ومتسلطاً بالعلم والقدرة على من هو دونه

فالنقاش الدائر حول علم العبد  ٬،على العامل العارف باحلقائق يسلط اجلاهل أو األقل علماً
فاعتذار  Xاحل أعلم من موسى ـالعبد الص نّأب حمسوم قرآنياً  Xالصاحل وعلم موسى
صاحل مع وشدة العبد ال ٬،يدل على ذلك ﴾ع1ذْراً ل#د1نِّي م8ن ب'لَغ>ت' قَد>﴿موسى للعبد الصاحل 

 م8ن>ه1 لَك' أُح>د8ثَ ح'تَّى ش'ي>ٍء ع'ن ت'س>أَلْنِي فَلَا اتَّب'ع>ت'نِي فَإِن8 قَالَ﴿ :وهذا مثال منها Xموسى 
يف اآلية واآليات قبلها أن العبد الصاحل يتعامل مع  بل ويظهر جلياً ٬،تدل على ذلك ﴾ذ8كْراً

ة مرات طلب أن يبقى فهو يكرر عليه عد ٬،على أنه أعلم منه ويريد تعليمه Xموسى 
صامتاً ويصرب على ما يرى وهذا قبل أن تبدأ الرحلة وموسى يقبل برحابة صدر هذا األمر 

   .﴾أَم>راً لَك' أَع>ص8ي و'لَا ص'ابِراً الل#ه1 ش'اء إِن س'ت'جِد1نِي قَالَ﴿

ألنه مأمور  ؛خاضع هلذا العبد منصاع ألمره Xوهذه اآلية جلية وواضحة أن موسى 
وهذا واضح من قول  ٬، Xنه كأمر اهللا للمالئكة بالسجود آلدماواحلقيقة  ٬،ذامن اهللا �
زمن العبد الصاحل  أنواحلقيقة  .﴾أَم>راً لَك' أَع>ص8ي و'لَا ص'ابِراً الل#ه1 ش'اء إِن س'ت'جِد1نِي﴿ :موسى

 ولكنه ملا نزل لتعليم موسى يف هذا العامل اجلسماين واجتمع هو وموسى ٬،مل يكن قد حان بعد
 و'لَا﴿أصبح هو احلجة على موسى وال يسع موسى أن يقول شيئاً مع وجود العبد الصاحل غري 

 .﴾أَم>راً لَك' أَع>ص8ي

أما من تعرضوا هلذه اآليات وجعلوا موسى أعلم من جهة والعبد الصاحل أعلم من جهة 
ه وتعاىل يف هلم فالعلم من اهللا سبحان فهذا شيء لو أAم تركوا اخلوض فيه لكان خرياً ٬،أخرى

والغيب حيدده مقام اإلنسان فال ميكن أن اهللا سبحانه وتعاىل يفيض  ٬،طرق السماوات والشرائع
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ليس ألنه سبحانه  ٬،يف مقام أعلى أعظم من علم يفاض على عبدÎ علماًعلى عبد يف مقام أدىن 
موسى اعلم  نّغري قادر بل ألن األمر واحد يف حقيقته أي إفاضة العلم واملقام فال ميكن القول إ

فلسنا نتكلم عن  ٬،فاألعلم هنا أعلم يف األمور مجيعاً ٬،يف أشياء والعبد الصاحل أعلم يف أخرى
نتكلم عن دين اهللا سبحانه  ٬،كتايب فيزياء وكيمياء بل نتكلم عن ملكوت السماوات والشريعة

ددة أو الذي جاء به األنبياء ونسبة أمور الدين للنيب والوصي املرسل واحدة وليست متع
فإذا  ٬،فمن يعلم منهم بنسبة ما يف ملكوت السماوات يعلم بنفس النسبة يف الشريعة ٬،متفاوتة

أعلم من موسى  كان العبد الصاحل أعلم باألمور الغيبية وطرق السماوات من موسى فهو حتماً
يف  أعلم منه وإذا كان موسى أعلم من العبد الصاحل يف الشريعة فهو حتماً .يف الشريعة أيضاً

  . األمور الغيبية وطرق السماوات

كيف وقد قص علينا القرآن  ٬،كما وال ميكن القول إن موسى أعلم من العبد الصاحل مطلقاً
فلم يبق¡  ٬،Xموسى جاء ليتعلم من العبد الصاحل كما تعلمت املالئكة من آدم  نّأبوضوح 

   .إال أن يكون العبد الصاحل هو أعلم من موسى مطلقاً

اضوا يف هذه القصة القرآنية فقد تعثروا بالعبد الصاحل وعظم عليهم تصور عبد أما الذين خ
 ٬،مل يصرح القرآن �ويته أو امسه أن يكون أعلم من موسى النيب وهو من أويل العزم من الرسل

كما مل يعلموا أن العبد الصاحل إنسان نزل إىل هذا العامل اجلسماين لتعليم موسى وزمانه مل حين 
حثهم على االنتقاص من العبد الصاحل وغمط حقه القرآين الواضح اجللي بأنه أعلم بعد٬، بل و

ن اخلضر صفة أ إىلمن موسى ورود تسميته باخلضر يف بعض الروايات دون أن يلتفتوا 
خيلفون األرض  وميكن أن تطلق على أكثر من شخصية إهلية باعتبار أAم  اًوليست امس

  .فاللون األخضر يشري للدين ٬،Aم ينشرون الدينأي من الدين أي أ ٬،خلفهم خضراء
      

* * *  

  



 * صَبْراً مَعِيَ تَسْتَطِيعَ لَن إِ�َّكَ قَالَ * رُشْداً عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَن عَلَى أَتَّبِعُكَ هَلْ مُوسَى لَهُ قَالَ﴿
 أَمْراً لَكَ أَعْصِي وَلَا صَابِراً اللَّهُ شَاء إِن دُ�ِيسَتَجِ قَالَ * خُبْراً بِهِ تُحِطْ لَمْ مَا عَلَى تَصْبِرُ وَكَيْفَ

  :﴾ذِكْراً مِنْهُ لَكَ أُحْدِثَ حَتَّى شَيْء عَن تَسْأَلْنِي فَلَا اتَّبَعْتَنِي فَإِنِ قَالَ *

Àلَه1 قَالَ﴿للعبد الصاحل وهي العلم واملعرفة  إتباعهد هدفه وعلة موسى منذ البداية حد 
فلما حترك العبد الصاحل ومعه موسى ٬، ﴾ر1ش>داً ع1ل°م>ت' م8مَّا ت1ع'ل°م'نِ أَن ع'لَى ع1ك'أَتَّبِ ه'لْ م1وس'ى
X ًاملفروض أن يتعلم موسى  عمل أعماالX ولكن جند أن هذه  ٬،من هذه األعمال

بناء جدار٬، أعماالً بدائية وبسيطة فماذا  :والثالث٬،  قتل :جنارة٬، والثاين :األول: األعمال وهي
أو ماذا أراد تعليمه ؟ هل يعقل أن العبد الصاحل أراد   Xبد الصاحل أن يقول ملوسىأراد الع

نه أراد القول ملوسى إنه يوجد أمور غيبية ال تعلمها أنت يا اأو  ٬،تعليم موسى هذه األعمال
فهل جيهل ؟ وهل تقبلون هذا حبق موسى بن عمران وهو نيب من أويل العزم من الرسل ؟موسى

   ؟لغيب هو اهللا سبحانه٬، وأنه تعاىل يطلع الرسل على بعض الغيبموسى أن عامل ا

موسى يطلب العلم ويقول للعبد الصاحل اتبعك ألتعلم منك والعبد الصاحل يكلمه يف  نّامث 
٬، ولكن سبحان اهللا ومشيئته قاهرة مل الصرب ومع هذا يقبل موسى ويعد أنه سيكون صابراً

 إِنَّك' قَالَ﴿ :قهور على تصديق قول العبد الصاحلبل وكأنه م ٬،يستطع موسى أن يصدق قوله
فموسى كان يقول سأصرب والعبد الصاحل قال له لن تصرب٬، فتحقق  ﴾ص'ب>راً م'ع8ي' ت'س>ت'ط8يع' لَن

قول العبد الصاحل وكان من حققه موسى بالذات الذي تعهد بالصرب٬، واالمتحان بالصرب أمر 
 ٬،والصرب عليهم بسبب اعتراضاVم املستمرة حتمل من هم دونه )١(Xمهم يف تعليم موسى 

فهو اآلن ويف هذا املوقف كان املعترض الذي مل يصرب وقد ملس بنفسه كم صرب عليه العبد 
  .وكم كان هو نفسه حيتاج هلذا الصرب من العبد الصاحل ليصل إىل احلقيقة ٬،الصاحل

  

* * *  

                                                            
 .الذي سيفتح األرض المقدسة  Xبل ويوشع   -١
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א א א ؟ Xא

؟א א א

ألن العبد الصاحل كان  ؛بعد أن التقاه األنا اليت يف داخله Xأظهر العبد الصاحل ملوسى 
  واحلال هذه   فكان على موسى أن ال يعترض فاالعتراض   Xرسول اهللا إىل موسى
اهللا  نك اعترضت علىا Xوهلذا بيَّن العبد الصاحل يف النهاية ملوسى  ٬،يكون على اهللا سبحانه

فهل ظهر لك اآلن ما يف نفسك من  ٬،﴾أَم>رِي ع'ن> فَع'لْت1ه1 و'م'ا﴿وواجهت اهللا �ذه اإلعتراضات 
  األنا ؟ 

أي أن العبد الصاحل يقول له هذا ليس أنا٬، فأنا حجر امتحنك به اهللا فاعتراضك كان على 
 أصالً ألنه ؛يف كل مرة يفشل يف االمتحان  Xوهلذا ترى انكسار موسى ٬،الذي امتحنك

 لَا قَالَ﴿يعلم بسبب جميئه وتعهد بالصرب والنجاح ومع هذا وجد نفسه يفشل مرة بعد أخرى٬، 
هذا يف املرة األوىل٬، أما يف الثانية فكان  ﴾ع1س>راً أَم>رِي م8ن> ت1ر>ه8قْنِي و'لَا ن'ِسيت1 بِم'ا ت1ؤ'اخ8ذْنِي

 فَلَا ب'ع>د'ه'ا ش'ي>ٍء ع'ن ت1ك'س'أَلْ إِن قَالَ﴿انكسار موسى أعظم واعترافه بالتقصري أوضح 
  .٬، والثالثة أخرست موسى فلم ينطق بل ظل يستمع فقط﴾ع1ذْراً ل#د1نِّي م8ن ب'لَغ>ت' قَد> ت1ص'اح8ب>نِي

 أَب>ر'ح1 لَا ل8فَت'اه1 م1وس'ى قَالَ﴿انتفع إذن موسى وتعلم وحتقق املراد من التقائه بالعبد الصاحل  
   .﴾ح1قُباً أَم>ض8ي' أَو> ح>ر'ي>نِالْب' م'ج>م'ع' أَب>لُغَ ح'تَّى

كما إن نعمة  ٬،وكان العبد الصاحل يريد أن يقول ملوسى إن حماربة األنا مراتب ال تنتهي
يف النهاية وعظ  وأيضاً .وكما إن املقامات اليت ميكن لإلنسان حتصيلها ال حتصى ٬،اهللا ال حتصى

ألوىل كانت أنا٬، والثانية حنن٬، العبد الصاحل موسى فابلغ فتدرج له يف مراتب التوحيد؛ فا
أنا وليس ( كانت بأمر اهللا ولكنها على التوايل تشري إىل الكفر مبرتبة ما  أAاوالثالثة هو٬، ومع 

  .)هو فقط(والتوحيد ) أنا وهو(والشرك مبرتبة ما ) هو



 

 ٤١..............................  Xالسيد أمحد احلسن / رحلة موسى إىل جممع البحرين 

 الْغ1لَام1 و'أَمَّا ...... )١(تُّفَأَر'د الْب'ح>رِ ف8ي ي'ع>م'لُونَ ل8م'س'اك8ني' فَكَان'ت> السَّف8ين'ةُ أَمَّا ......﴿
 فَكَانَ الْجِد'ار1 و'أَمَّا ...... )٢(فَأَر'د>ن'ا * و'كُفْراً طُغ>ي'اناً ي1ر>ه8قَه1م'ا أَن فَخ'ش8ين'ا م1ؤ>م8ن'ي>نِ أَب'و'اه1 فَكَانَ

 ....... )٣(ر'بُّك' فَأَر'اد' ص'ال8حاً م'اأَب1وه1 و'كَانَ ل#ه1م'ا كَرتٌ ت'ح>ت'ه1 و'كَانَ الْم'د8ين'ة8 ف8ي ي'ت8يم'ي>نِ ل8غ1لَام'ي>نِ
  .﴾...... أَم>رِي ع'ن> فَع'لْت1ه1 و'م'ا

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .أنا -١
 .أنا وهو -٢
 .هو -٣



 أَنْ يُرِيدُ جِدَاراً فِيهَا فَوَجَدَا يُضَيفُوهُمَا أَن فَأَبَوْا أَهْلَهَا اسْتَطْعَمَا قَرْيَة أَهْلَ أَتَيَا إِذَا حَتَّى فَا�طَلَقَا﴿
 لَمْ مَا بِتَأْوِيلِ سَأُ�َبئُكَ وَبَيْنِكَ بَيْنِي فِرَاقُ هَذَا قَالَ * أَجْراً عَلَيْهِ لَاتَّخَذْتَ شِئْتَ لَوْ قَالَ امَهُفَأَقَ يَنقَضَّ
  .﴾صَبْراً عَّلَيْهِ تَسْتَطِع

 م8ن ب'لَغ>ت' قَد> ت1ص'اح8ب>نِي فَلَا ب'ع>د'ه'ا ش'ي>ٍء ع'ن س'أَلْت1ك' إِن قَالَ﴿  Xلوال أن موسى 
ن اعترض موسى ينبهه فقط كما يف إو ٬، Xالستمر العبد الصاحل مع موسى ﴾ع1ذْراً ل#د1نِّي

  .املرتني األوىل والثانية

ولكن يف النهاية كان البد للعبد الصاحل الذي مل يكن من هذا العامل ومل يكن يأكل 
اللذين أخذ منهما اجلوع مأخذه ليأخذا  X اًويوشع  Xأن يغادر موسى )١(الطعام

فهما قد بدءا رحلتهما مع العبد الصاحل ومها يف غاية التعب  ٬، قسطهما من الراحة والطعام
 إِذْ أَر'أَي>ت' قَالَ * ن'ص'باً ه'ذَا س'فَرِن'ا م8ن لَق8ين'ا لَقَد> غَد'اءن'ا آت8ن'ا ل8فَت'اه1 قَالَ ج'او'ز'ا فَلَمَّا﴿واجلوع 

 ف8ي س'بِيلَه1 و'اتَّخ'ذَ أَذْكُر'ه1 أَنْ الشَّي>طَانُ إِل#ا أَنس'انِيه1 و'م'ا لْح1وت'ا ن'ِسيت1 فَإِنِّي الصَّخ>ر'ة8 إِلَى أَو'ي>ن'ا
واستمرا يف الرحلة من دون  ن غدائهما ذهب يف البحر ومل يأكال منه شيئاًاأي  ﴾ع'ج'باً الْب'ح>رِ
وع إال اجلوع ويف اجل Xألن العبد الصاحل مل يكن يأكل الطعام فلم يكن أمام موسى  ؛طعام

  خري كثري؛ 

 إذا تعاىل اهللا من العبد يكون ما وأقرب ٬، امللة من ليطغى البطن إن(: X الصادق قال
   .)٢()بطنه امتأل إذا تعاىل اهللا من العبد يكون ما وأبغض ٬، بطنه خف

  .)٣()بطنه خف ما إذا اهللا إىل العبد يكون ما أقرب: (Xالصادق وقال

                                                            
قد حان وقته ولم يكن من أهل هذا العالم الجسماني، وفي المتشابهات يوجد قد تبين أن العبد الصالح لم يكن  -١

 ).٢( توضيح أآثر وتجده أيضًا في الملحق
  .٢٤٢ص ١ج: ، وسائل الشيعة ٣٣٦ص ٦٣ج: بحار األنوار -٢
  .     ٣٣١ص ٦٣ج: بحار األنوار -٣



 

 ٤٣..............................  Xالسيد أمحد احلسن / رحلة موسى إىل جممع البحرين 

رحلة هو اجلوع حكمة إهلية٬، ويف Aاية الرحلة ففي كون زاد موسى ويوشع يف هذه ال
إال طلب الطعام من أهل القرية  Xويوشع   Xوحلقتها الثالثة واألخرية مل جيد موسى 

 قَر>ي'ة� أَه>لَ أَت'ي'ا إِذَا ح'تَّى فَانطَلَقَا﴿ليتمكنا من االستمرار مع العامل ويقويا على التحرك معه 
وألن اجلوع قد أرهقه مل يستطع  Xن موسى اوحىت  ٬،﴾ي1ض'يِّفُوه1م'ا أَن فَأَب'و>ا أَه>لَه'ا اس>ت'طْع'م'ا

أن يسكت وأعاد طلبه للطعام مرة أخرى عندما بىن العبد الصاحل اجلدار فقال له لو أنك طلبت 
عندها  ٬،﴾أَج>راً ع'لَي>ه8 لَاتَّخ'ذْت' ش8ئْت' لَو> قَالَ ﴿ Xيل وليوشع  هلذا البناء طعاماً منهم مقابالً

ألAما أرهقا من اجلوع  Xويوشع   Xإال مغادرة موسى) العبد الصاحل(يكن أمام العامل مل 
  .والتعب

ر'بِّ إِنِّي ل8ما ﴿: ٬، وقوله﴾آت8نا غَداَءنا﴿: يف قول موسى لفتاه Xعن أيب عبد اهللا 
   ).إمنا عىن الطعام(: ٬، فقال﴾أَن>ز'لْت' إِلَيَّ م8ن> خ'ي>رٍ فَق8ري±

  .)١()لذو جوعات Xإن موسى (: Xوقال أبو عبد اهللا 
  

* * *  

  

    

  

  

  

  

                                                            
  .٣٠٣ص ١٣ج: ، بحار األنوار ٣٣٠ص ٢ج: ، العياشي ٥٤ص ٥مج ١٦ج: البرهان -١



؟ א א

؟ א א
علمنا مما تقدم أن العبد الصاحل هو نفسه جممع البحرين٬، والبحران مها علي وفاطمة 

اذا هو ٬، ويبقى أن نعرف من هو؟ وملحد األئمة أو املهديني أوبالتايل فهو  ٬،عليهما السالم
؟ حيث أن ختصيصه بالذات دون غريه البد أن يكون لسبب٬، Xبالذات يلتقيه موسى 

 Xن موسى أل ؛وسبب التقاء موسى به بالذات ٬،العبد الصاحل هو قائم آل حممد أنواحلقيقة 
واآلن موسى بعد أن التقاه علم انه ال ميكن  ٬،Xمتىن مقامه ومتىن أن يكون هو قائم آل حممد 

 Xفكان جواب اهللا ملوسى  ٬،م آل حممد بعد أن ملس فشله معه مرة بعد أخرىأن يكون قائ
عجزه وقصوره  Xوهو بالتقائه من متىن مقامه ليعرف ويلمس موسى  على سؤاله عملياً

  .وتقصريه

 بن موسى نظر(: يقول X الباقر علي بن حممد جعفر أبا مسعت: قال األشل٬، سامل عن
 رب: موسى فقال والفضل٬، التمكني من حممد آل قائم طىي1ع ما إىل األول السفر يف عمران
 فيه فوجد الثاين السفر يف نظر مث. أمحد ذرية من ذاك إن: له فقيل. حممد آل قائم اجعلين

 مثله٬، فقال مثله٬، فرأى الثالث السفر يف نظر مث ذلك٬، مثل له فقيل مثله٬، فقال ذلك٬، مثل
  .)١()مثله له فقيل

حيث أن  Xبقائم آل حممد بالذات فائدة كربى ملوسى   Xكان للقاء موسى وأيضاً
القائم هو من ينشر العلم واملعرفة والتوحيد الناجتة عن اجتماع البحرين علي وفاطمة عليهما 

من ولد علي  ومع أن أي واحد من األئمة واملهديني  ٬،والعشرين حرفاً ةالسالم أي السبع
خصوصية  Xحرين ولكن لقائم آل حممد وفاطمة عليهما السالم ميكن أن يسمى جممع الب

مع هذا االسم كونه من ينشر بني الناس علم التوحيد واملعرفة الناتج من اجتماع البحرين علي 
  وفاطمة عليهما السالم؛
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 الرسل به جاءت ما فجميع حرفاً وعشرون سبعة العلم: (قال  Xاهللا عبد أيب عن
 والعشرين اخلمسة أخرج قائمنا قام فإذا ٬،احلرفني غري اليوم حىت الناس يعرف فلم حرفان
  .)١()ًحرفا وعشرين سبعة يبثها حىت احلرفني إليها وضمy الناس يف فبثها حرفاً

 ٬،ه بسببها إىل لقاء العبد الصاحل هي قضية معرفية وعلميةاليت وجX  Àوقضية موسى
لم التوحيد هو من ينشر علم التوحيد بني الناس٬، ع Xوبالتايل فيكون خري من يلتقيه موسى 

وفاطمة عليهما السالم وقد روي  Xواملعرفة الناجتة من اجتماع حبري العلم واملعرفة علي 
  ؛  عنهم 

 أصحاب خبرب قريشاً اهللا  رسول أخرب ملا ......: ()٣٨ص ٢ج( :يف تفسري القمي
 عز اهللا فأنزل ٬،قصته وما يتبعه أن Xموسى  اهللا أمر الذي العامل عن أخربنا :قالوا الكهف

   .﴾ح1قُباً أَم>ض8ي' أَو> الْب'ح>ر'ي>نِ م'ج>م'ع' أَب>لُغَ ح'تَّى أَب>ر'ح1 ال ل8فَتاه1 م1وسى قالَ و'إِذْ﴿ وجل

 كما وفيها األلواح عليه وأنزل تكليما موسى اهللا كلم ملا أنه ذلك سبب وكان :قال
 رجع ﴾ٍء ش'ي> ل8كُل° و'ت'فْص8يلًا م'و>ع8ظَةً ٍء ش'ي> كُل° م8ن> الْأَلْواحِ ف8ي لَه1 و'كَت'ب>نا﴿ :تعاىل اهللا قال

 يف قال وكلمه التوراة عليه أنزل قد اهللا أن فأخربهم املنرب فصعد إسرائيل بين إىل موسى
 وأعلمه هلك فقد موسى أدرك أن جربئيل إىل اهللا فأوحى مين أعلم خلقاً اهللا خلق ما: نفسه

 فرتل ٬،علمه من وتعلم إليه فصر كمن أعلم رجالً الصخرة عند البحرين ملتقى عند أن
 وقال الرعب ودخله أخطأ أنه وعلم نفسه يف موسى فذل وأخربه Xموسى  على جربئيل
 منه٬، وأتعلم البحرين ملتقى عند رجالً أتبع أن أمرين قد اهللا إن: نون بن يوشع لوصيه
 على لقياًمست رجالً وجدا املكان ذلك وبلغا خرجا فلما وخرجا مملوحاً حوتاً يوشع فتزود

 ودخل احلوت فحي احليوان ماء املاء ذلك وكان احلوت ونسيا ......... يعرفاه فلم قفاه
 لَق8ينا لَقَد> غَداَءنا آت8نا﴿ :لوصيه موسى فقال عشيا حىت معه ويوشع موسى فمضى املاء يف
 ىعل احلوت نسيت إين :ملوسى فقال السمك وصيه فذكر عناء أي ﴾ن'ص'باً هذا س'فَرِنا م8ن>

 فرجعا٬، نريده الذي هو الصخرة عند رأيناه الذي الرجل ذلك: موسى فقال٬، الصخرة
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 صالته من فرغ حىت موسى فقعد٬، صالته يف وهو الرجل عند أي ﴾قَص'صاً آثارِه8ما ع'لى﴿
  .)عليهما فسلم

ومثلنا من بعده  Xإمنا مثل علي (: قال Xعن إسحاق بن عمار٬، عن أيب عبد اهللا و
والعامل٬، حني لقيه واستنطقه وسأله الصحبة٬، فكان من  Xثل موسى كم األمةمن هذه 

إِنِّي اص>طَفَي>ت1ك' ع'لَى ﴿ :يف كتابه٬، وذلك أن اهللا قال ملوسى أمرمها ما اقتصه اهللا لنبيه 
ف8ي و'كَت'ب>نا لَه1 ﴿ :٬، مث قال﴾النَّاسِ بِرِساالت8ي و'بِكَالم8ي فَخ1ذْ ما آت'ي>ت1ك' و'كُن> م8ن' الشَّاك8رِين'

  .﴾ٍء ٍء م'و>ع8ظَةً و'ت'فْص8يلًا ل8كُل° ش'ي> الْأَلْواحِ م8ن> كُل° ش'ي>

وقد كان عند العامل علم مل يكتب ملوسى يف األلواح٬، وكان موسى يظن أن مجيع 
يف تابوته٬، ومجيع العلم قد كتب له يف األلواح٬، كما يظن هؤالء  األشياء اليت حيتاج إليها

علماء٬، وأÔم قد أثبتوا مجيع العلم والفقه يف الدين مما حتتاج هذه الذين يدعون أÔم فقهاء و
 وعلموه وحفظوه٬، وليس كل علم رسول اهللا  إليه٬، وصح هلم عن رسول اهللا  األمة

ء من احلالل  وال عرفوه٬، وذلك أن الشي علموه٬، وال صار إليهم عن رسول اهللا 
 ون عندهم فيه أثر عن رسول اهللا واحلرام واألحكام يرد عليهم فيسألون عنه٬، وال يك

سألوا فال جييبوا فيطلب الناس ويستحيون أن ينسبهم الناس إىل اجلهل٬، ويكرهون أن ي1
٬، ودانوا اهللا  ٬، وتركوا اآلثار العلم من معدنه٬، فلذلك استعملوا الرأي والقياس يف دين اهللا

  .كل بدعة ضاللة:  بالبدع٬، وقد قال رسول اهللا 

فلم يكن عندهم منه أثر عن رسول اهللا ردوه  ء من دين اهللا ئلوا عن شيفلو أÔم إذا س
من آل حممد     إىل اهللا وإىل الرسول وإىل أويل األمر منهم٬، لعلمه الذين يستنبطونه منهم

والذي منعهم من طلب العلم منا العداوة واحلسد لنا٬، ال واهللا ما حسد موسى    
X حيث لقيه واستنطقه وعرفه بالعلم٬، ومل      إليهوموسى نيب اهللا يوحي اهللا    العامل

على ما علمنا وما ورثنا عن رسول اهللا  بعد رسول اهللا  األمةحيسده كما حسدتنا هذه 
 ليتعلم منه إىل العامل وسأله الصحبة Xومل يرغبوا إلينا يف علمنا كما رغب موسى ٬، 

   .ويرشده
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٬، وال حيتمل  ال يستطيع صحبته  Xفلما أن سأل العامل ذلك علم العامل أن موسى
٬، ﴾و'كَي>ف' ت'ص>بِر1 ع'لى ما لَم> ت1ح8طْ بِه8 خ1ب>راً﴿:  معه٬، فعند ذلك قال العاملرب٬، وال يص علمه

س'ت'جِد1نِي إِنْ شاَء الل#ه1 ﴿: وهو خاضع له يستعطفه على نفسه كي يقبله له Xفقال موسى 
  . ال يصرب على علمه Xامل يعلم أن موسى وقد كان الع٬، ﴾صابِراً و'ال أَع>ص8ي لَك' أَم>راً

حال قضاة هؤالء وفقهائهم ومجاعتهم اليوم٬،     واهللا٬، يا إسحاق بن عمار   فكذلك
علمنا وال يقبلونه وال يطيقونه٬، وال يأخذون به٬، وال يصربون عليه٬،     واهللا    ال حيتملون

مه٬، وكان ذلك على علم العامل حني صحبه ورأى ما رأى من عل Xكما مل يصرب موسى 
وهو احلق٬، وكذلك علمنا عند اجلهلة  ٬، وكان عند اهللا رضاًمكروهاً Xعند موسى 

   .)١()مكروه ال يؤخذ٬، وهو عند اهللا احلق

 فحدث مراق ثالث منربه وكان املنرب صعد موسى إن: (قال X اهللا عبد أيب عن
 يف فإن فانزل ابتليت قد إنك: له فقال جربئيل فأتاه منه٬، أعلم خلقاً خيلق مل اهللا أن نفسه

 انطلق و زادا لنا فاصنع ابتليت قد أين يوشع إىل فأرسل٬، فاطلبه منك أعلم هو من األرض
  .)٢()... بنا

معرفية علمية حيث كما يتبني ملن يقرأ الروايات   Xالروايات توضح أن قضية موسى
بالعلم واملعرفة أنه له ٬، وهو أراد  حدث نفسه إنه عامل فكان هذا اللقاء جواباً Xأن موسى 

مه اهللا وجنح يف بعد أن جاهد نفسه وكلّ حارب نفسه ومتكن من األنا يف داخله وخصوصاً
وليس كما يتصور من جيهلون احلقائق ٬، االمتحان ومل يعترب نفسه حىت خري من كلب أجرب 

علقة باالرتقاء ن املسألة متاويف الرواية األخرية بيان ٬، نه وقع يف نفسه أنه أعلم بالشريعة فقط ا
  .)مراق ثالث منربه وكان املنرب صعد موسى إن(والكمال 

* * *  
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 يف األنا نفسه وقتل حارب قد أنه ظن الصاحل ألنه العبد للقاء Xموسى  جاء ٬،إذن
الصاحل وال يقول للعبد  داخله فكان املطلوب منه أن يصرب وحيارب نفسه وهو يرافق العبد

�ذه األقوال  الصاحل لو فعلت هذا ولو مل تفعل هذا٬، فهو عندما يواجه من هو أعلى منه مقاماً
  .واالنصياع ألمره بإتباعهيظهر جبالء ووضوح األنا اليت يف داخله مقابل من هو مأمور 

يف كل مرة  مع اهللا سبحانه وتعاىل فهو Xاألمر يعود إىل مواجهة موسى  أنواحلقيقة 
وهذا هو االمتحان ٬، يقول أنا مقابل العبد الصاحل يعين أنه قال أنا مقابل اهللا سبحانه وتعاىل

يستهينون رمبا بقوهلم أنا مقابل  أAمبالتوحيد الذي فشل فيه كثري من السائرين إىل اهللا٬، أي 
يف حني أAا أنا     خليفة اهللا أو مقابل أقواله عندما يقترحون بآرائهم مقابل أمر خلفاء اهللا

ويف حني أAم جاءوا لالمتحان �ذا فهم   مقابل اهللا سبحانه وتعاىل يف حقيقتها وواقعها 
  .يفشلون ودون حىت أن يلتفتوا إىل فشلهم

بل حقق  ٬،يف االمتحان اإلهلي مع العبد الصاحل ولكنه مل يكن فاشالً Xفشل موسى 
  . دما حÞمل على ما هو فوقه فشلولكنه حمدود يف نفس الوقت فعن كبرياً جناحاً

 واهللا عليك حجة أين تعرف وأنت سترافقين أنت Xملوسى  يقول كان الصاحل العبد
 من األنا ستظهر بل٬، تعهدت كما تكون ولن اهللا أمرك كما تكون لن ولكن ٬،بإطاعيت أمرك

 بتلك قاهلا ولكن٬، بالصرب تعهدك ورغم عليك حجة كوين رغم علي وستعترض أعماقك
 يف نفسه حارب فمن مراتب األنا ن حماربةإ٬، حيث ﴾ص'ب>راً م'ع8ي' ت'س>ت'ط8يع' لَن إِنَّك'﴿ :ورةالص
  .منه أعلى هو ممن أعلى مرتبة يف اخترب لو يفشل نها أكيد ما مرتبة

مع موسى وحاسبه على  العبد الصاحل كان شديداً: ﴾ص'ب>راً م'ع8ي' ت'س>ت'ط8يع' لَن إِنَّك' قَالَ﴿
على أنه نقض بنفسه تعهده  Xت موسى تفاق الذي جرى بينهما وبكّكل خمالفة لال

  . السابق
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Àوالتعلم منه ليعلم  بإتباعهه العبد الصاحل موسى إىل أنه أعلم منه وهو مأمور ويف كل هذا نب
واعترض وكان يكرر العبد  Xومع هذا مل يصرب موسى  ٬،جهله وال يهلك Xموسى 

 م'ع8ي' ت'س>ت'ط8يع' لَن إِنَّك' قَالَ﴿عندك يا موسى فالتفت  الصاحل يف كل أقواله إن هناك خلالً
 لَن إِنَّك' ل#ك' أَقُل أَلَم> قَالَ ....... ص'ب>راً م'ع8ي' ت'س>ت'ط8يع' لَن إِنَّك' أَقُلْ أَلَم> قَالَ......  ص'ب>راً

 عَّلَي>ه8 ت'س>ت'ط8ع لَم> م'ا بِت'أْوِيلِ بِّئُك'س'أُن' و'ب'ي>نِك' ب'ي>نِي ف8ر'اق1 ه'ذَا قَالَ ....... ص'ب>راً م'ع8ي ت'س>ت'ط8يع'
  .﴾ص'ب>راً عَّلَي>ه8 ت'س>ط8ع لَم> م'ا ت'أْوِيلُ ذَل8ك' أَم>رِي ع'ن> فَع'لْت1ه1 و'م'ا ........ ص'ب>راً

العبد الصاحل ال يكاد يكلم موسى إال وقال له أنت ال تستطيع الصرب  أنهل تالحظ  
  ؟معي

أن هناك مراتب أعلى وأرقى مما  Xالصاحل إيصاهلا ملوسى  واحلقيقة اليت أراد العبد
 معيناً ذلك أن املخلوق الذي لديه أو حصَّلَ أو عرف كماالً وصلت إليه وارتقيته يا موسى٬،

  .رمبا يظن أنه هو الكمال كله وال يكون الكمال إال به حمدوداً

 ٢٠٠ارتفاع  صىبأقمتر وآخر يطري  ١٠٠طري يطري بأقصى ارتفاع : وأضرب هذا املثل
فالذي يطري بارتفاع مائيت متر يرى الطيور اليت ٬، متر ١٠٠٠متر وآخر يطري بأقصى ارتفاع 

وهذا ٬، تطري بارتفاع مائة متر دونه ولكنه إن فكر أنه وصل إىل القمة فقد شارف على اهلالك
  .وهلذا أمر اهللا جربائيل أن يدركه ويوجهه إىل لقاء العبد الصاحل  Xما حصل مع موسى

متر عندما ميتحن الطيور اليت تطري على ارتفاع  ١٠٠٠الطري الذي يطري بارتفاع  وأيضاً
ألنه سيحملها على  ؛متر ليبني هلا عجزها ونقصها فإAا ستفشل معه ٢٠٠متر أو  ١٠٠

أو  ١٠٠وهو ارتفاع بقدر تيسره له عسري على من حدهم  متر مثالً ٣٠٠الطريان بارتفاع 
  .متر ٢٠٠

ه إىل األعلى لنعرف عجزنا املفروض أن يكون نظرنا موجÀ :ق أقول لكمفاحلق واحل
Àه إىل األسفل لنفخر بكمالنا فنهلكونرتقي ال أن يكون موج.  
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ليسوا يف القمة والذين يف القمة  كثرياً يظنون أAم يف القمة ولكنهم مجيعاً أنواحلقيقة 
ألAم ببساطة عرفوا أAا قمة ومهية  ؛احلقيقية يف اخللق ال يرون أو يعتقدون أAم يف القمة

ألنه مطلق وغري  ؛وليست حقيقة فكيف ميكن أن تسمى قمة ونسبتها إىل ما فوقها صفر
ألAا تعين أAم  ؛متناهي٬، وكيف يرون ويعتقدون أAا قمة ويف رؤيتهم هذه اخلزي والعار كله

  .يقولون أنا وبصالفة يف مواجهته هو سبحانه وتعاىل

إذا ما نظروا إىل  أAمقرأ كالمي أن األمر متعلق فقط مبن هو فوقهم أي وال يتوهم من ي
ألAم ببساطة  ؛أAم يف القمة من هم دوAم يعتقدون أAم يف القمة٬، بل هم ال يعتقدون مطلقاً

بإخالص  ٬، فبقية اخللق إن نظروا إىل هؤالء األولياء  عرفوا احلقيقة اليت ضيعها بقية اخللق
أنفسهم ينظرون إىل من خلقهم سبحانه  يف حني أن هؤالء األولياء  اًبانير اًسريوAم نور

 ٬، وهو نور ال ظلمة فيه فريون أAم ظلمة٬، وهويتهم الظلمة هي اليت متيزهم عنه سبحانه وتعاىل
ألAم نظروا  ؛وهذا جيعلهم يف حساب دائم ألنفسهم وحسرة دائمة على ما فرطوا يف جنب اهللا

ىل وجودها وطلبوا وجودها وبقاءها يف مقابل وجود وبقاء اهللا سبحانه ألنفسهم والتفتوا إ
   .وتعاىل

ن مل إهلي قد جرت على نفسي يف النظر هلا فلها الويل إ(: Xقال أمري املؤمنني علي 
وهي املغفرة املترتبة  هي اليت حتققت حملمد  Xواملغفرة اليت يطلبها علي  ٬،)١()تغفر هلا

 و'م'ا ذَنبِك' م8ن ت'قَدَّم' م'ا الل#ه1 لَك' ل8ي'غ>ف8ر' * مُّبِيناً فَت>حاً لَك' فَت'ح>ن'ا إِنَّا﴿: على الفتح يف قوله تعاىل
    .)٢(﴾مُّس>ت'ق8يماً ص8ر'اطاً و'ي'ه>د8ي'ك' ع'لَي>ك' نِع>م'ت'ه1 و'ي1ت8مَّ ت'أَخَّر'

* * *  

  

                                                            
 .٩٧ص :  ٩١ج : ، بحار األنوار  Xمن المناجاة الشعبانية ألمير المؤمنين  -١
  . يء من تفسير سورة الفاتحة والمتشابهات تجد تفصيًال وآتاب النبوة الخاتمة، وأيضًا في ش ٣راجع الملحق -٢
 



X؟ א א

وجهة من ٬، رم اهللا وهلا جهة من العبد هي اإلخالصاالعتصام باهللا عن حما :العصمة هي
  .الرب سبحانه وهي التوفيق

 وما ميتاز به احلجج  ٬،مودع يف فطرته قابلية العصمة  واحلال هذه    فكل إنسان 
هو مقدار إخالصهم فهم قد وصلوا باإلخالص هللا سبحانه وتعاىل إىل درجة أن يكون التوفيق 

احلجج ميتازون أن من يعرف احلقائق  وأيضاً. هم عن حمارم اهللاحيصن النازل عليهم وهلم حصناً
ألAم ال يدخلون  إتباعهمومآل كل إنسان وما يصري إليه قد نص على عصمتهم وأوجب 

  .الناس يف ضالل وال خيرجوAم من هدى

  . نيب من أويل العزم من الرسل Xموسى 

  .نيب مرسل من اهللا معصوم منصوص العصمة Xموسى 

يأمره اهللا سبحانه أن يتبع العبد الصاحل وال خيالفه وهو نفسه قد تعهد بعدم ومع هذا 
ولكنه أخلف وعده  ﴾أَم>راً لَك' أَع>ص8ي و'لَا ص'ابِراً الل#ه1 ش'اء إِن س'ت'جِد1نِي قَالَ﴿املخالفة 

  .وخالف العبد الصاحل

 حاناتاالمتولو كانت املخالفة واحدة ويف مرة واحدة هلانت ولكنه خالف يف كل 
هنا قد خالف أمر اهللا   Xيعين موسى ٬،٬، فهي كانت ثالثة وخالف يف ثالثتهاواالختبارات

وهذا أكيد ينقض العصمة ٬، نه خالف تعهدهافليكن  مباشراً نه خالف أمراًاوإذا مل تشأ قول 
  .هنا ويف هذا املوقف

  :ومن هذا املوقف وهذه الرحلة وما حصل فيها نستطيع أن

  .بوضوحنفهم معىن العصمة  •
   .أAا مراتب ونفهم أيضاً •



 

  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ........................................  ٥٢

أAا بالنسبة حلجج اهللا منصوصي العصمة هلا حد أدىن ال ميكن جتاوزه وهو  ونفهم أيضاً •
ال خيرجون الناس من  أAماحلد الذي يكونون فيه حمققني لشرط النص على عصمتهم وهو 

  .هدى وال يدخلوAم يف باطل
يف تلك  و فوقه لن يكون معصوماًإذا محل على ما ه  Xأن املعصوم ونفهم أيضاً •

  .املرتبة اليت مل يرتقِ هلا
أن هذا النقض على عصمة املعصوم يف مرتبة أعلى من العصمة ال ينقض  ونفهم أيضاً •

    .عصمته يف املرتبة األدىن
اجلواب على معصية آدم اليت حصلت وكيف أAا ال تنقض  ونفهم ونعرف أيضاً •

ن اختباره كان يف مرتبة أعلى ليتضح له ولغريه إحيث  ٬،)١(﴾غ'و'ىفَ ر'بَّه1 آد'م1 و'ع'ص'ى﴿عصمته 
 ٬،هو من ذريته وهو حممد  أنه ليس له عزم وأن صاحب العزم وخليفة اهللا يف أرضه حقاً

فاملراد هو خليفة اهللا املُرسâل ال  ٬،وليس آدم فاخلليفة احلقيقي املراد أن يصار إليه هو حممد 
  . )٢(خليفة اهللا املُرس¡ل

وهلذا فاملعصوم يعصم بقدر  ٬، أن العلم واملعرفة مها أساس عصمة املعصوم نفهم أيضاًو •
 رَّبِّ و'قُل﴿) التوفيق  اإلخالص (علمه ومعرفته اليت هي باحلقيقة تعود إىل نفس اجلهتني 

ومن هنا يكون سبب الفشل يف مرتبة أعلى هو القصور العلمي واملعريف ٬، )٣(﴾ع8لْماً زِد>نِي
  .عن اإلحاطة بتلك املرتبة واملقام األعلى Xللمعصوم 

 أَو>ر'ثْن'ا ثُمَّ﴿ :ملا خاطب اهللا بعض املعصومني بأAم ظاملون يف قوله تعاىل ونفهم أيضاً •
 ي>ر'ات8بِالْخ' س'ابِق± و'م8ن>ه1م> مُّقْت'ص8د± و'م8ن>ه1م ل°ن'فِْسه8 ظَال8م± فَم8ن>ه1م> ع8ب'اد8ن'ا م8ن> اص>طَفَي>ن'ا ال#ذ8ين' الْك8ت'اب'

ـ  )٤(﴾الْكَبِري1 الْفَض>لُ ه1و' ذَل8ك' الل#ه8 بِإِذْن8 هم من ضمن ) ظامل لنفسه( فهؤالء الذين وصفوا ب
وظلمهم ألنفسهم يف تقصريهم يف االرتقاء  ٬،املصطفني الذين أورثوا الكتاب وهم املعصومون

اخلصوص منع من أو ب ٬،أو ميكن القول تقصري يف اإلخالص منع من التوفيق يف مرتبة أعلى

                                                            
  .١٢١: طه -١
 .، وأيضًا تجد في آتاب النبوة الخاتمة تفصيًال ٤ارجع إلى الملحق -٢
  .١١٤: طه -٣
 .٣٢: فاطر -٤



 

 ٥٣..............................  Xالسيد أمحد احلسن / رحلة موسى إىل جممع البحرين 

ألنه خسارة مقام أعلى  ؛نه ظلم للنفساوهذا التقصري أكيد .  إفاضة العلم واملعرفة ملرتبة أعلى
وبالتايل أصبح االمتحان يف تلك املرتبة األعلى مقروناً بالفشل  ٬،وخسارة ارتقاء ملرتبة أعلى

   .)١(بالنسبة هلم
يف الفعل وعدمه بقدر ما يكون  أن االمتحان يف املرتبة األعلى ال يكون ونفهم أيضاً •

فكانت  ٬،فيمن يقع عليه الفعل أي صاحب املرتبة األعلى نفسه وما يتعلق به كعلمه ومعرفته
فاملعصية احلقيقية  ٬، متعلقة بالشجرة والتعدي عليها أكثر من تعلقها بالثمرة Xمعصية آدم 

 م8ن' فَت'كُون'ا الشَّج'ر'ةَ ه'ذ8ه8 ت'قْر'ب'ا الَو'﴿كانت التعدي على الشجرة ال أكل الثمرة 
كان  Xبالنسبة ملوسى  ٬، وأيضاًوالشجرة كانت حممد وآل حممد  ٬،)٢(﴾الْظ#ال8م8ني'

االعتراض على العامل هو اخلطأ الذي كرره فلم يكن امتحانه يف األمور الثالثة بقدر ما كان يف 
 * خ1ب>راً بِه8 ت1ح8طْ لَم> م'ا ع'لَى ت'ص>بِر1 ي>ف'و'كَ * ص'ب>راً م'ع8ي' ت'س>ت'ط8يع' لَن إِنَّك' قَالَ﴿العامل نفسه 

انتبه إىل كلمة و تدبر اآليات جيداً ﴾أَم>راً لَك' أَع>ص8ي و'لَا ص'ابِراً الل#ه1 ش'اء إِن س'ت'جِد1نِي قَالَ
  . دمت مرافقاً لك ستغفل وترفض قياديت لك أي أنه يقول له ما) معي(

انت اعتراضات على القيادة املعصومة اليت كلها ك  Xاعتراضات موسى أنفاحلقيقة 
فلو كانت املسألة  ٬، قوية وشديدة Xوهلذا كانت ردود العامل على موسى  يعرفها من اهللا

وال داعي ملعاملة موسى  معذوراً Xباألسباب لكان موسى  Xفقط متعلقة جبهل موسى 
X  ذه الشدة�.   

معه بأنه اجلهل به هو  X موسى مث لو تدبرنا اآليات وكيف يعلل العامل سبب عدم صرب
 ﴾خ1ب>راً بِه8 ت1ح8طْ لَم> م'ا ع'لَى ت'ص>بِر1 و'كَي>ف'﴿وعدم معرفته هو ألنه فوقه ومن مقام أعلى منه 

وليس كما يتوهم من يقرأ اآلية رمبا بأن    يعين أنت ال تتمكن من الصرب معي ألنك ال تعرفين 
وهلذا انظر ماذا كان جواب    قط جيهل أسباب أفعال العامل ف Xاملراد أن موسى 

ولنتدبر  ﴾أَم>راً لَك' أَع>ص8ي و'لَا ص'ابِراً الل#ه1 ش'اء إِن س'ت'جِد1نِي قَالَ﴿ وتدبره جيداً  Xموسى
 ٬،فاألمر متعلق بالعبد الصاحل نفسه ال بأفعاله ٬،﴾أَم>راً  لَك' أَع>ص8ي و'لَا ﴿ Xقول موسى 

                                                            
 .والمتشابهات تجد تفصيًال ٢، وأيضًا في آتاب الجواب المنير ج ٥ارجع إلى الملحق -١
  .١٩: ، األعراف٣٥: البقرة -٢



 

  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ........................................  ٥٤

ه ال بأفعاله أي أن االمتحان كان نسخة نفس Xكان بالعبد الصاحل   Xفامتحان موسى
٬، انه امتحان بالسجود Xبآدم  وإبليسمن االمتحان األول املعروف وهو امتحان املالئكة 

للسجود كإبليس  رافضاً  Xومل يكن موسى  هذه املرة Xمرة أخرى تكرر مع موسى 
بل هو  ة قبل السجود كاملالئك مل يكن معترضاً وأيضاً ٬،من هذا Xلعنه اهللا وحاشاه 

X ا ثالث  ٬،بادر إىل السجود ولكن رفع رأسه من سجوده ثالث مراتAوميكن أن تقول إ
واملالئكة   Xاألخرية أقلها والذي يفهم هذا يعرف أن الفرق بني موسى ؛ مرات متفاوتة

وا بعلم آدم قبل فاملالئكة حÞجÀ ٬، ن هناأفضل من املالئكة وهذا بيX  Àكبري وعظيم فموسى
 ص'ابِراً الل#ه1 ش'اء إِن س'ت'جِد1نِي قَالَ﴿بادر للسجود دون سؤال   Xبينما موسى سجودهم له

من أويل العزم  نبياً Xفكيف ال يكون هذا الطاهر املقدس موسى  ٬،﴾أَم>راً لَك' أَع>ص8ي و'لَا
   .من الرسل وهذا هو حاله يف الطاعة

األعلى إىل األدىن٬، واحلقيقة أن امتحان األدىن باألعلى ال يكون إال برتول  ونفهم أيضاً •
 ٬، ارتقاء األدىن إىل األعلى غري ممكن من دون تبدل مرتبة اإلخالص املتعلقة به وبعمله أن

ن املخلوق أو احيث  ٬،وبالتايل فاألمر حمصور برتول األعلى إىل األدىن٬، وهنا يكون االمتحان
  :مساو له أو دونهأن املتواجد معه يف نفس مستواه  اإلنسان باخلصوص يتوهم دائماً

   .)١(﴾مِّثْلَن'ا ب'ش'راً إِال# ن'ر'اك' م'ا﴿

   .)٢(﴾مِّثْلُن'ا ب'ش'ر± إِال# أَنت1م> إِنْ قَالُواْ﴿

  .)٣(﴾م8ثْل8ن'ا ل8ب'ش'ر'ي>نِ أَن1ؤ>م8ن1 فَقَالُوا﴿

  .)٤(﴾الصَّاد8ق8ني' م8ن' كُنت' إِن بِآي'ة� فَأْت8 مِّثْلُن'ا ب'ش'ر± إِل#ا أَنت' م'ا﴿

  

                                                            
 .٢٧: هود  -١
  .١٠: إبراهيم  -٢
 .٤٧: المؤمنون  -٣
 .١٥٤: الشعراء  -٤



 

 ٥٥..............................  Xالسيد أمحد احلسن / رحلة موسى إىل جممع البحرين 

   .)١(﴾الْكَاذ8بِني' لَم8ن' نَّظُنُّك' و'إِن مِّثْلُن'ا ب'ش'ر± إِل#ا أَنت' او'م'﴿

  .)٢(﴾ت'كْذ8ب1ونَ إِال# أَنت1م> إِنْ ش'ي>ٍء م8ن الرَّح>من أَنز'لَ و'م'ا مِّثْلُن'ا ب'ش'ر± إِال# أَنت1م> م'ا قَالُوا﴿

الذي جعل  كالعلم مثالًبل وال يعتقد عادة أنه أعلى منه إال عندما جيد ما مييزه بوضوح 
Àأو رمبا يصل األمر إىل أن اإلنسان يريد ما يضطره إىل التصديق �ذا  ٬،آلدم بالفضل املالئكة تقر

املعجزات اليت تقهرهم على االعتقاد   وهم أكثر الناس    وهلذا يطلب اجلهلة ٬، الفضل 
 بِآي'ة� فَأْت8 مِّثْلُن'ا ب'ش'ر± ل#اإِ أَنت' م'ا﴿ليؤمنوا بأفضليتهم وحقهم يف القيادة  بأفضلية الرسل 

  . ﴾الصَّاد8ق8ني' م8ن' كُنت' إِن

أفضل من املالئكة٬، وليسوا كهؤالء اجلهلة ولكن  حبسبه فاألنبياء  نه كلٌاوأكيد 
 أيضاً الظلمة اليت جعلت املالئكة يعترضون وجعلت أولئك اجلهلة يكفرون بالرسل 

فقط  Xكنها مبستوى ضئيل جعل موسى ول٬،  Xويف موسى موجودة يف األنبياء 
 و'لَا ن'ِسيت1 بِم'ا ت1ؤ'اخ8ذْنِي لَا قَالَ﴿يغفل ويعترض ليندم بعد حلظات على غفلته واعتراضه 

 ﴾ع1س>راً أَم>رِي م8ن> ت1ر>ه8قْنِي و'لَا﴿ :التفت إىل قول موسى جيدا٬ً، ﴾ع1س>راً أَم>رِي م8ن> ت1ر>ه8قْنِي
ا هذا حايل وأنت تعرفه فال تتركين وأكمل معي هذه أي أن موسى يقول للعبد الصاحل أن

مث بعد هذا يغفل ويسأل فال جيد إال التعهد بأنه سيترك السؤال وال جيد ٬، الرحلة ألتعلم أكثر
 ب'ع>د'ه'ا ش'ي>ٍء ع'ن س'أَلْت1ك' إِن قَالَ﴿إنه غفل وفشل ومل يصرب مع العبد الصاحل  :إال االعتراف

يف املرة الثالثة على  Xوهلذا مل يكن كالم موسى  ٬،﴾ع1ذْراً ل#د1نِّي م8ن غ>ت'ب'لَ قَد> ت1ص'اح8ب>نِي فَلَا
  .﴾أَج>راً ع'لَي>ه8 لَاتَّخ'ذْت' ش8ئْت' لَو> قَالَ ...﴿شكل اعتراض أو سؤال بل هو اقتراح 

  

* * *  

  

                                                            
 .١٨٦: الشعراء  -١
  .١٥: يس  -٢



W

يف   طويالً أن ينفق عمراً مع انه كان مستعداً) العبد الصاحل(موسى ضيع جممع البحرين 
   .البحث عنه

  .موسى ضيع هدفه ومل يعرفه مع أنه جلس بقربه

ولكل سائر   Xجتاوز هدفه مع أنه مر به٬، ويف هذا عربة وعظة بالغة ملوسى Xموسى 
  .يف طريق اهللا سبحانه

أما موسى فقد أخذ عظته يف حينها وعلم أن تضييع اهلدف ممكن حىت مع املبالغة يف طلبه 
عندما عاد للعبد الصاحل الذي ضيعه ورمبا ميكن أن  ذا كان منكسراًوهل ٬،وشدة االهتمام به

إنه ملا مر بقرب هذا اإلنسان مل يتصور أنه هو اهلدف الذي يطلبه وكان هذا هو الدرس  :نقول
وهلذا عندما عاد خاطب فاته إىل نفسه وانشغاله �ا ضيعه٬، حيث بقدر الت  Xاألول ملوسى

) تقبل بعد أن ضيعتك مع اقترايب منك أن أرافقك وأتعلم منك هل(العبد الصاحل بلغة املذنب 
    .﴾ر1ش>داً ع1ل°م>ت' م8مَّا ت1ع'ل°م'نِ أَن ع'لَى أَتَّبِع1ك' ه'لْ﴿ ..

مع العبد الصاحل فإذا كان  Xأما حنن فالبد أن نعترب ونتعظ مبا حدث ملوسى 
 البحث عنه أمراً مع شدة طلبه للعبد الصاحل حىت أنه جعل إمضاءه احلقب يف Xموسى
 بالنسبة له أي أنه قرر أن لقاءه بالعبد الصاحل أمر عظيم يهون معه إمضاء الدهور حبثاً طبيعياً
فهل ميكن أن يضيعوا هدفهم من يطلبون العبد الصاحل اليوم؟ ٬، مع هذا مر بقربه ومل يعرفه ٬،عنه

ذي جعل ال من جهة اإلخالص وال من جهة االهتمام ال  Xليسوا كموسى أAممع 
إن كانت نتيجته لقاءه  قليالً على وجهه أمراً هائماً يرى أن إمضاء الدهور سائحاً  Xموسى

   ؟بالعبد الصاحل٬، هل ميكن أن يسأل كل إنسان عاقل خياف سوء العاقبة نفسه هذا السؤال
  

* * *  

  



א
  

)١(א

 علي(: قال ﴾ي'لْت'ق8يان8 ح>ر'ي>نِالْب' م'ر'ج'﴿ وجل عز قوله يف اخلدري سعيد أيب عن •
 ﴾و'الْم'ر>جانُ الل¶ؤ>لُؤ1 م8ن>ه1م'ا ي'خ>ر1ج1﴿٬، هذا على هذه وال هذه على هذا يبغي ال: قال٬، وفاطمة
  .)١()أمجعني عليهم اهللا صلوات واحلسني احلسن: قال

 ﴾ي'ب>غ8يان8 ال ز'خ±ب'ر> ب'ي>ن'ه1ما ي'لْت'ق8يان8 الْب'ح>ر'ي>نِ م'ر'ج'﴿ :وجل عز قوله يف عباس ابن عن •
٬، النيب  قال ﴾ ي'ب>غ8يان8 ال ب'ر>ز'خ± ب'ي>ن'ه1ما﴿٬،  وفاطمة علي ﴾ الْب'ح>ر'ي>نِ م'ر'ج' ﴿: قال 

   .)٢()السالم عليهما واحلسني احلسن :قال ﴾ و'الْم'ر>جانُ الل¶ؤ>لُؤ1 م8ن>ه1م'ا ي'خ>ر1ج1﴿
 علي(: قال ﴾ ي'لْت'ق8يان8 ح>ر'ي>نِالْب' م'ر'ج' ﴿:  وجل عز قوله يف عنه اهللا رضي ذر أيب عن •

واحلسني عليهما  احلسن: قال ﴾و'الْم'ر>جانُ الل¶ؤ>لُؤ1 م8ن>ه1م'ا ي'خ>ر1ج1﴿٬، وفاطمة عليهما السالم
 ال عليهم اهللا صلوات واحلسني واحلسن وفاطمة علي األربعة هؤالء مثل رأى فمن٬، السالم
 كفاراً تكونوا وال البيت أهل حبب نيمؤمن فكونوا٬، كافر إال يبغضهم وال مؤمن إال حيبهم
   .)٣()النار يف فتلقوا البيت أهل ببغض
 فاطمة يا اقنعي( :النيب  فقال والعرى للجوع بكت فاطمة  أن عباس ابن عن •

 الْب'ح>ر'ي>نِ م'ر'ج'﴿ اهللا فأنزل بينهما وأصلح اآلخرة يف وسيد الدنيا يف سيد إنه اهللا فو بزوجك
 حبر وفاطمة العلم حبر Xطالب  أيب بن علي البحرين أرسلت اهللا ناأ :يقول ﴾ي'لْت'ق8يان8
 رسول؛ مانع ﴾ب'ر>ز'خ± ب'ي>ن'ه1ما﴿ :قال مث٬،بينهما الوصلة أوقعت اهللا أنا ٬،يتصالن يلتقيان النبوة

                                                            
 .٦٣٦ص  ٢ج: ، تأويل اآليات٩٧ص ٢٤ج: ، بحار األنوار٣٨٧ص ٧مج ٢٧ج: البرهان -١
: نواربحار األ، ٦٣٦ص  ٢ج: ، تأويل اآليات٩٧ص ٢٤ج: ، بحار األنوار٣٨٧ص ٧مج ٢٧ج: البرهان -٢
 . ٩٦ص ٣٧ج: ، بحار األنوار٦٤ص ٣٧ج
:  بحار األنوار، ٦٣٦ص  ٢ج: ، تأويل اآليات٩٨ص ٢٤ج: ، بحار األنوار٣٨٧ص ٧مج ٢٧ج: البرهان -٣
 .٤٦٠ص: الكوفي ، تفسير فرات ٦٤ص ٣٧ج



 

  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ........................................  ٥٨

 بعلها ختاصم أن فاطمة ومينع الدنيا ألجل حيزن أن  Xطالب أيب بن علي مينع اهللا 
 أمري بوالية ﴾ت1كَذ°بان8﴿ واإلنس اجلن معشر يا ﴾ر'بِّكُما الِءآ فَبِأَيِّ﴿ ٬،الدنيا ألجل

 اللؤلؤ ألن؛  احلسني واملرجان احلسن فاللؤلؤ٬،  الزهراء فاطمة حب أو  Xاملؤمنني
   .)١()الصغار واملرجان الكبار
:  وجل عز قوله يف :  يقول  Xاهللا عبد أبا مسعت:  قال القطان سعيد بن حيىي عن •

 حبران وفاطمة عليهما السالم علي: (قال ﴾ي'ب>غ8يان8 ال ب'ر>ز'خ± ب'ي>ن'ه1ما ي'لْت'ق8يان8 ر'ي>نِالْب'ح> م'ر'ج'﴿
 احلسن ﴾و'الْم'ر>جانُ الل¶ؤ>لُؤ1 م8ن>ه1م'ا ي'خ>ر1ج1﴿ ٬،صاحبه على أحدمها يبغي ال عميقان العلم من

   .)٢()واحلسني عليهما السالم
 ال ب'ر>ز'خ± ب'ي>ن'ه1ما ي'لْت'ق8يان8 الْب'ح>ر'ي>نِ ج'م'ر'﴿: وجل عز اهللا قول يف الثوري سفيان عن •
 احلسن: قال ﴾و'الْم'ر>جانُ الل¶ؤ>لُؤ1 م8ن>ه1م'ا ي'خ>ر1ج1﴿٬، وعلي عليهما السالم فاطمة(: قال ﴾ي'ب>غ8يان8

  .)٣()واحلسني عليهما السالم

 علي(: قال ﴾ي'لْت'ق8يان8 الْب'ح>ر'ي>نِ م'ر'ج'﴿: تعاىل قوله يف Xجعفر  أيب عن جابر عن •
 على فاطمة تبغي وال فاطمة ىعل يعل يبغي ال :قال ﴾ ي'ب>غ8يان8 ال ب'ر>ز'خ± ب'ي>ن'ه1ما ﴿ ٬،وفاطمة

 مثل رأى من واحلسني عليهما السالم احلسن :قال ﴾و'الْم'ر>جانُ الل¶ؤ>لُؤ1 م8ن>ه1م'ا ي'خ>ر1ج1﴿ ٬،علي
٬، كافر إال يبغضهم وال مؤمن إال حيبهم ال واحلسني واحلسن وفاطمة علي األربعة هؤالء

  .)٤()النار يف فتلقوا البيت أهل ببغض كفاراً تكونوا وال البيت أهل حبب مؤمنني فكونوا

 عنه اهللا رضي عباس ابن عن معنعناً )فرات حدثنا قال( العلوي القاسم أبو حدثنا قال •
 ﴾ ي'ب>غ8يان8 ال ب'ر>ز'خ± ن'ه1ماب'ي>﴿ وفاطمة علي: (قال ﴾ي'لْت'ق8يان8 الْب'ح>ر'ي>نِ م'ر'ج'﴿:  تعاىل قوله يف
واحلسني عليهما  احلسن: قال ٬،﴾و'الْم'ر>جانُ الل¶ؤ>لُؤ1 م8ن>ه1م'ا ي'خ>ر1ج1﴿ ٬،اهللا رسول: قال

  .)٥()السالم

                                                            
 .٩٩ص ٢٤ج: ، بحار األنوار٣١٩ص ٣ج: ابن شهر آشوب -، المناقب ٣٨٧ص ٧مج ٢٧ج: البرهان -١
 ٣٧ج: و، ٩٨ص ٢٤ج: ، بحار األنوار٢ج: ، القمي٦٥ص  ١ج: ، الخصال٣٨٧ص ٧مج ٢٧ج: البرهان -٢

 . ٩٥ص
 .      ٧٣ص ٣٧ج: ، بحار األنوار٩٩ص ٢٤ج: بحار األنوار -٣
   ٩٦ص ٣٧ج :بحار األنوار -٤
    ٤٥٩ص :الكوفي تفسير فرات  -٥



 

 ٥٩..............................  Xالسيد أمحد احلسن / رحلة موسى إىل جممع البحرين 

 ال ب'ر>ز'خ± ب'ي>ن'ه1ما ي'لْت'ق8يان8 الْب'ح>ر'ي>نِ م'ر'ج'﴿: قال Xالصادق  حممد بن جعفر عن •
 النيب  جاءمها ٬،صاحبه على أحدمها يبغي ال عميقان انحبر وفاطمة علي( :قال ﴾ي'ب>غ8يان8
واحلسني  احلسن ﴾و'الْم'ر>جانُ الل¶ؤ>لُؤ1 م8ن>ه1م'ا ي'خ>ر1ج1﴿٬، وعلي فاطمة بني رجليه فأدخل

  .)١()عليهما السالم

 واألنصار املهاجرين من حمفل يف يوماً سئل وقد عنه اهللا رضي مسعود بن اهللا عبد عن •
 فاطمة تبغي وال فاطمة على علي يبغي ال: (قال ﴾ي'ب>غ8يان8 ال ب'ر>ز'خ± ي>ن'ه1ماب'﴿: عز وجل قوله يف

 �ما حافني ابنامها معهما اتصل بفاطمة نعيمه من وخصه له اهللا أعد مبا علي ينعم علي على
 فاطمة إىل النظر من علي يقف اجلنان أهل بني من به خصوا كاحلجال النور من فيصل منهم
 هذه قرأ مث٬، وألطف وأرحم أوسع وهذا يشاء من فضله يعطي واهللا فيفرح هولدي وإىل فينعم
 طالب أيب بن علي املؤمنني أمري بني ﴾ت'أْث8يم± و'ال ف8يها لَغ>و± ال كَأْساً ف8يها ي'ت'ناز'ع1ونَ﴿: اآلية

 ال فَي'و>م'ئ8ذ�﴿ بصره مد ونعيمه أماكنه يف وكل تكلف غري من واحلسني  واحلسن وفاطمة
  .)٢()﴾ج'انÛ و'ال إِن>س± ذَن>بِه8 ع'ن> لُي1س>ئَ

 ﴾ي'ب>غ8يان8 ال ب'ر>ز'خ± ب'ي>ن'ه1ما ي'لْت'ق8يان8 الْب'ح>ر'ي>نِ م'ر'ج'﴿: تعاىل قوله يف  Xاهللا عبد أبو قال •
 منهما خيرج﴿ صاحبه على أحدمها يبغي ال عميقان العلم من حبران وفاطمة علي: (قال

  .)٣()يهما السالمواحلسني عل احلسن ﴾واملرجان اللؤلؤ

  وفاطمة علي: قال ﴾ي'لْت'ق8يان8 الْب'ح>ر'ي>نِ م'ر'ج'﴿: تعاىل قوله يف الضحاك عن جويرب عن •
 احلسن: قال ﴾و'الْم'ر>جانُ الل¶ؤ>لُؤ1 م8ن>ه1م'ا ي'خ>ر1ج1﴿ النيب : قال ﴾ي'ب>غ8يان8 ال ب'ر>ز'خ± ب'ي>ن'ه1ما﴿

  .)٤()واحلسني

                                                            
 ٤٥٩ص :الكوفي  تفسير فرات -١
 .٤٦١ص :الكوفي تفسير فرات  -٢
  .١٤٨ص ١ج: الواعظينروضة  -٣
 .٢٨٤ص ٢ج: شواهد التنزيل -٤



 

  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ........................................  ٦٠

 ﴾ ي'لْت'ق8يان8 الْب'ح>ر'ي>نِ م'ر'ج'﴿: تعاىل قوله يف لمانس عن زاذان عن رستم٬، بن حممد عن •
 الل¶ؤ>لُؤ1 م8ن>ه1م'ا ي'خ>ر1ج1﴿٬، النيب  :قال ٬،﴾ي'ب>غ8يان8 ال ب'ر>ز'خ± ب'ي>ن'ه1ما﴿ وفاطمة٬، علي: (قال

   .)١()واحلسني عليهما السالم احلسن: قال ﴾و'الْم'ر>جانُ
: قال ﴾ ي'لْت'ق8يان8 الْب'ح>ر'ي>نِ م'ر'ج'﴿: تعاىل اهللا قول يف عباس ابن عن جبري بن سعيد عن •

 م8ن>ه1م'ا ي'خ>ر1ج1﴿٬، ينفد وال ينقطع ال دائم حب :قال ﴾ي'ب>غ8يان8 ال ب'ر>ز'خ± ب'ي>ن'ه1ما﴿٬، وفاطمة علي(
   .)٢()واحلسني احلسن: قال  و'الْم'ر>جانُ الل¶ؤ>لُؤ1
 علي: قال ﴾ي'لْت'ق8يان8 ر'ي>نِالْب'ح> م'ر'ج'﴿: تعاىل قوله يف عباس ابن عن جبري بن سعيد عن •
 م8ن>ه1م'ا ي'خ>ر1ج1﴿٬، أبداً ينفد وال ينقطع ال حب: قال ﴾ي'ب>غ8يان8 ال ب'ر>ز'خ± ب'ي>ن'ه1ما﴿٬، وفاطمة
  .)٣()واحلسني احلسن: قال ﴾و'الْم'ر>جانُ الل¶ؤ>لُؤ1

 وفاطمة علي: قال ﴾ي'لْت'ق8يان8 الْب'ح>ر'ي>نِ م'ر'ج'﴿: تعاىل قوله يف عباس ابن عن جماهد عن •
 احلسن: قال ﴾و'الْم'ر>جانُ الل¶ؤ>لُؤ1 م8ن>ه1م'ا ي'خ>ر1ج1﴿ يتباغضان ال ود ﴾ي'ب>غ8يان8 ال ب'ر>ز'خ± ب'ي>ن'ه1ما﴿

 .)٤()واحلسني

 الْب'ح>ر'ي>نِ م'ر'ج'﴿: تعاىل قوله الرمحن سورة تفسري يف الثعليب ذكر الثعليب تفسري ومن •
: قال قدمتامل وباإلسناد ﴾و'الْم'ر>جانُ الل¶ؤ>لُؤ1 م8ن>ه1م'ا ي'خ>ر1ج1...  ب>غ8يان8ي' ال ب'ر>ز'خ± ب'ي>ن'ه1ما ي'لْت'ق8يان8

 اهللا عبد بن علي بن حممد بن موسى حدثنا٬، الدينوري احلسني بن حممد بن احلسني وأخربين(
 أصحابنا بعض حدثنا٬، أمسع وأنا كتابه من القطان علوية بن احلسن حممد أيب على أيب قرأ: قال

 يف الثوري سفيان عن أبيه عن حذيفة أبو حدثنا٬، طسم له يقال مصر أهل من رجل حدثين
٬، وعلي فاطمة: قال ﴾ي'ب>غ8يان8 ال ب'ر>ز'خ± ب'ي>ن'ه1ما ي'لْت'ق8يان8 الْب'ح>ر'ي>نِ م'ر'ج'﴿ وجل عز اهللا قول
 .)٥()واحلسني احلسن: قال ﴾و'الْم'ر>جانُ الل¶ؤ>لُؤ1 م8ن>ه1م'ا ي'خ>ر1ج1﴿

                                                            
 .٢٨٥ص ٢ج: شواهد التنزيل -١
  .٢٨٦ص٢ج: شواهد التنزيل -٢
 .٢٨٧ص ٢ج: شواهد التنزيل -٣
 .٢٨٩ص ٢ج: شواهد التنزيل -٤
 .٣٩٩ص: العمدة -٥



 

 ٦١..............................  Xالسيد أمحد احلسن / رحلة موسى إىل جممع البحرين 

 م8ن>ه1م'ا ي'خ>ر1ج1﴿ وفاطمة علي: قال أنس عن ﴾ي'لْت'ق8يان8 الْب'ح>ر'ي>نِ م'ر'ج'﴿ تعاىل قوله •
٬، وفاطمة علي: عباس ابن وعن واحلسني عليهما السالم٬، احلسن: قال ﴾و'الْم'ر>جانُ الل¶ؤ>لُؤ1

  .)١()واحلسني عليهما السالم احلسن ﴾م8ن>ه1م'ا ي'خ>ر1ج1﴿٬، النيب  ﴾ب'ر>ز'خ± ب'ي>ن'ه1ما﴿
 ثابت عن سلمة بن محاد عن Xاملؤمنني  أمري يف القرآن من نزل ما يف األصفهاين نعيم •
 جعفر عن عيينة بن سفيان عن النطرتي والقاضي عباس ابن عن مالك أيب وعن أنس عن

 حبران وفاطمة علي: (قال ﴾ي'لْت'ق8يان8 الْب'ح>ر'ي>نِ م'ر'ج'﴿: قوله يف    له واللفظ    Xالصادق
 ي'خ>ر1ج1﴿٬، اهللا رسول ﴾ب'ر>ز'خ± ب'ي>ن'ه1ما﴿: رواية ويف). صاحبه على مهاأحد يبغي ال عميقان
 .)٢()واحلسني عليهما السالم احلسن ﴾و'الْم'ر>جانُ الل¶ؤ>لُؤ1 م8ن>ه1م'ا

أخربين القاضي أبو : عن املبارك بن سرور٬، قال): املناقب الفاخرة(السيد الرضي يف  •
يرفعه إىل أيب  خربين أبو غالب حممد بن عبد اهللاأ: قال٬، )رمحه اهللا(أخربين أيب : عبد اهللا٬، قال

م'ر'ج' ﴿: سئل ابن عباس عن قول اهللا عز وجل: هارون العبدي٬، عن أيب سعيد اخلدري٬، قال
رسول  ﴾ب'ي>ن'ه1ما ب'ر>ز'خ± ال ي'ب>غ8يان8﴿و٬، يهما السالملععلي وفاطمة ( : ٬، فقال﴾الْب'ح>ر'ي>نِ ي'لْت'ق8يان8

  .)٣()احلسن واحلسني عليهما السالم: قال ﴾م8ن>ه1م'ا الل¶ؤ>لُؤ1 و'الْم'ر>جانُي'خ>ر1ج1 ﴿٬، واهللا 
أن (: ٬، وسعيد بن جبري٬، وسفيان الثوري روي عن سلمان الفارسي: أبو علي الطربسي •

٬، حممد رسول اهللا  ﴾ب'ي>ن'ه1ما ب'ر>ز'خ± ال ي'ب>غ8يان8﴿٬، البحرين علي وفاطمة عليهما السالم
 .)٤()احلسن واحلسني عليهما السالم ﴾الل¶ؤ>لُؤ1 و'الْم'ر>جانُ ي'خ>ر1ج1 م8ن>ه1م'ا﴿

  

* * *  

                                                            
 .٤٠٠ص: اليقين ، آشف ٩٦ص ٣٧ج: ، بحار األنوار٣٢٣ص ١ج: الغمة آشف  -١
 .٣١٨ص ٣ج: المناقب -٢
 .   ٣٨٨ص ٧مج ٢٧ج: البرهان -٣
 .٣٣٦ص ٩ج: مجمع البيان -٤



)٢(א

âمأما قصة العال X مع موسىX  فهي أن موسى X  وقع يف نفسه ما أتاه اهللا من
  Xالعلم بعد أن كلمه اهللا سبحانه وتعاىل على طور سيناء فأمر اهللا سبحانه وتعاىل جربائيل

 X ميف طلب العالX  âويوشع  Xفأرحتل موسى X مع العالâأن يدركه ويأمره بأتبا
  : أمور هي ةوكانت القصة اليت وردت يف القرآن وفيها ثالث

 : قصة السفينة وأصحاÜا   ١

أي ٬، وهي سفينة جلماعة من املؤمنني املخلصني وهم مساكني اهللا سبحانه وتعاىل
فمن ميلك سفينة ليس بفقري فكيف ٬، مستكينني يف العبادة بني يديه ال مساكني مبعىن حمتاجني 

وهؤالء املؤمنون مساكني . اًوال كثري وهو من ال ميلك ال قليالًواملسكني ٬، )١( اًيكون مسكين
اهللا كانوا يتضرعون إىل اهللا ويدعونه أن جينبهم امللك الطاغية وجنوده الذين كانوا يأخذون 

فهؤالء املساكني كانوا ال يريدون ٬، كالسفن ويسخروAا للعمل لصاحل اآللة اإلجرامية هلذا املل
وكانوا ال ٬، جرامهإأن يكونوا سبباً يف إعانة هذا الطاغوت وذلك عندما يسخر سفينتهم لصاحل 

âميريدون أن يفقدوا سفينتهم وهلذا أرسل اهللا هلم العالX   م وسفينتهم منVليعمل على جنا
عراض امللك عنها وتركها جتوب اً إلعلم أنه سيكون سبب ظاهراً عيباًهذا الطاغية فجعل فيها 

  .البحر

 : قصة الغالم  ٢

وكانا يكثران من التضرع ٬، وهو فىت كان أبواه مؤمنني صاحلني خملصني هللا سبحانه وتعاىل
وكان هذا ٬، والدعاء إىل اهللا أن يهبهما ذرية صاحلة بارة �ما وأن يعيذمها من عقوق األبناء

ني فيلحقهما من حيث الطهارة الظاهرية أو زكاة النفس بن مؤمناوهو  اًصاحل    ظاهراً  الفىت 
بن مؤمنني ويف األنه ؛ أي حبسب الظاهر) نفساً زكية(عنه  X وهلذا قال موسى٬، الظاهرية

الوقت احلايل ألنه مل يظهر الكفر والفساد ولكن اهللا سبحانه وتعاىل يعلم ما يف نفس هذا الفىت 
  ).  األنا والتكرب على أمر اهللا وحججه(: من

                                                            
 .هو من سكنت جوارحه لعدم امتالآه ال قليل وال آثير: المسكين المادي -١



 

 ٦٣..............................  Xالسيد أمحد احلسن / رحلة موسى إىل جممع البحرين 

واملرسلني وهلذا أرسل اهللا سبحانه وتعاىل  أعداء األنبياء فهذه النفس اخلبيثة هي من
âمالعالX  سبيلومل يكن هناك ٬، ليحقق هلذين املؤمنني أملهما بالذرية البارة املؤمنة الصاحلة 

âملتفريقهم إال بقتل الغالم فقتله العالX  الشرائع ويف٬، بأمر اهللا سبحانه واستجابة لدعاء أبويه 
وهو نيب مع ولده   Xالسابقة كان لألب أن يقتل ولده تقرباً إىل اهللا سبحانه وقصة إبراهيم

وهو وصي مع ولده حني أراد قتله قربة هللا ليست  X حني أراد ذحبه وقصة عبد املطلب
فلما جاء اإلسالم نسخ هذا احلكم وأصبح األب ال يستطيع أن ينذر ولده للذبح لوجه ٬، ببعيدة
  . وهذا احلكم يعرفه املسلمون فالقاتل يقتل إال إن كان أبا٬ً،  ولكن إذا قتله فإنه ال يقتل بهاهللا

فإن دعاءه كان طلباً هلالك ٬، وهلذا فإن الذي طلب قتل الغالم هو أبوه من حيث ال يشعر
  Xوالذي أمر بقتل الغالم هو اهللا سبحانه والذي نفذ هو العامل ٬،ولده فهو القاتل احلقيقي

ال يوجد أي خمالفة للشريعة الظاهرية يف هذه املسألة كما توهم بعضهم أنه قصاص قبل وقوع ف
ه هو قتل ولده ئألن قتل الغالم وقع بطلب من أبيه وإن كان ال يعلم أن مقتضى دعا ؛اجلناية
  .وهالكه

م مع العالX â من التساؤالت حول قصة موسى كثرياًكما أن هناك عدة أمور رمبا حتل 
  :رفت وهيإذا ع

١/ âم يرى احلال واملستقبل يف الباطن وموسىكان العال X  يرى الباطن ولكن يف احلال
  .فقط

٢/ âإن العالâم كما م لو قتل الغالم أمام الناس ملا تركوه يذهب فلم يكن الناس يرون العال
  .يراه X كان موسى

ملك سيارة إن مسألة قتل الغالم هي كما يقبض ملك املوت الروح أو أن يقلب  /٣
âمشخص وهو يقودها يف الشارع فيموت الشخص بسبب احلادث فحال العال X  كان

  . كحال املالئكة
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: وكمثال هكذا ٬،اًومل يكن تفصيلي اًمجاليإكان األمر املوجه من اهللا سبحانه إىل العامل / ٤
وهلذا نسب ٬، تهاومل يأمره اهللا سبحانه وتعاىل أن حيفظها بإعاب) حفظ السفينة هلؤالء املساكنيإ(

ويف الرواية  .٣٩ :ص ﴾ه'ذَا ع'طَاؤ1ن'ا فَام>ن1ن> أَو> أَم>ِسك> بِغ'ي>رِ ح8س'ابٍ﴿ :قال تعاىل ٬،العيب لنفسه
  .)أن اهللا مل ينظر إىل األجسام منذ خلقها( : عنه 

 : قصة اجلدار   ٣

ذي ال هو الفرد يف قومه ال: واليتيم٬، ناأي أAما صاحل٬، وهو جدار بيت لغالمني يتيمني 
ـز الذي حتت اجلدار كان أمواالً ٬،يلحقه أحد يف الصالح والتقوى والطاعة  اًوذهب والكن

  ن أهل البيتإوهلذا ف٬، أبوهم وكتب هلما نصيحة وأدخرها هلما مع الكرت هلماأدخرها 
ـز احلقيقي ال أن املال والذهب هو الكرت والنصيحة ٬، كانوا يعتربون هذه النصيحة هي الكن

ه نُّإين أنا اهللا ال إله إال أنا من أيقن باملوت مل يضحك سX: )8 ل اإلمام الصادقهي كما قا
  .)١()إال ربهخيش ومن آمن بالقدر مل ٬، ومن أقر باحلساب مل يفرح قلبه ٬، 

٬، وهذه احلكمة والنصيحة هي حرب على خبل أهل هذه القرية الذين أبوا أن يطعموهم
  .وهذا سبب آخر لبناء اجلدار

وهي أنه حاجز ومانع بني     وهم آل حممد    اجلدار آية أخرى للمتومسني ويف بناء
ـز الغالمني اليتيمني اجلدار بىن ن الذي إويف احلقيقة . أهل القرية وبني األخالق الكرمية أو كن

  . ويف بناء اجلدار آيات ال يعقلها إال العاملون ٬،هو خبل أهل هذه القرية

  :ويبقى أن نعرف

âمأن عمل العال X فكان ٬، كان كعمل املالئكة ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون
وكانت ٬، ومجيع األعمال الثالثة اليت قام �ا كانت بأمر من اهللا٬، ألمر اهللا سبحانه وتعاىل منفذاً

بطلب من  فالسفينة خرقتفهي استجابة لدعائهم٬،  ٬،بطلب من أصحا�ا الذين عملت ألجلهم

                                                            
  .٣١٢ص ١٣ج: بحار األنوار -١
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بطلب من والد الغالمني وكل هذه  واجلدار أقيممن والديه بطلب والفىت قتل أصحا�ا 
  . الطلبات كانت بدعاء وتضرع إىل اهللا من أناس مؤمنني خملصني هللا سبحانه وتعاىل

âموكل أعمال العال X ر ضطعادت باخلري الكثري على أصحا�ا فالسفينة حفظت ومل ي
تل وأبدل أبويه بفتاة صاحلة بارة ولدت والغالم العاق ذو الباطن األسود ق٬، أهلها ملعونة الظامل

  . واجلدار حفظ املال والذهب واحلكمة من أن تصل لغري أهلها٬، األنبياء 

وكان ٬، وكان مثل السفينة فيكم وفينا ترك احلسني البيعة ملعاوية( :X وقال الصادق
: له فقال٬، لعبيد اهللا بن علي لعنك اهللا من كافر Xمثل الغالم فيكم قول احلسن بن علي 

  . )١() وكان مثل اجلدار فيكم علي واحلسن واحلسني٬، قد قتلته يا أبا حممد

ـز أيضاً X ولزمان القائم ٬، أما السفينة وهي ألصحاب  سفينة وغالم وجدار حتته كن
كما ورد  X أي القائم )يظهر يف شبهة ليستبني(: فتعاب لتحفظ من الطواغيت X القائم

أنا خري (: بداء إبليس لعنه اهللاسود ومصاب ألن باطنه  وأما الغالم فيقتل ٬،)٢( عنهم 
يقتل أحد من يعملون بني يديه ومن املقربني   Xأن القائم وقد ورد عنهم ٬، )منه
  . Xمنه

ـز فيخرج من حتت اجلدار ويبث يف الناس وهو علم آل حممد  عن  ٬، وأما الكن
لرسل حرفان فلم يعرف العلم سبعة وعشرون حرفاً فجميع ما جاءت به ا( :Xالصادق 

الناس حىت اليوم غري احلرفني فإذا قام قائمنا أخرج اخلمسة والعشرين حرفاً فبثها يف الناس 
  .٤ج: املتشا�ات  )٣()وضم إليها احلرفني حىت يبثها سبعة وعشرين حرفاً

  

* * *  

                                                            
 .٣٠٧ص ١٣ج: بحار األنوار -١
 .٣ص ٥٣ج: ، وفي البحار ١٧٩ص: مختصر بصائر الدرجات  -٢
 . ٣ص ٥٣ج  :بحار األنوار -٣



)٣(א

ذا العبد هلذا شكر العبد عظيماً كان توفيق اهللا الذي توجÀه به ه ومن هنا كلما كان
فأصبحت النعمة على عباد اهللا املقربني أعظم٬، وأصبح عملهم وشكرهم نعمة  ٬،الشكر أعظم

وهذا الشكر بتوفيق اهللا وحوله وقوÀته فهو نعمة جديدة أعظم من  ٬،جديدة حتتاج إىل شكر
سابقتها حتتاج إىل شكر أعظم٬، وهكذا حىت أجلمهم الكرمي بكرمه٬، فخرست ألسنتهم٬، 

نهم من الدمع ملّا عرفوا أنÀهم قاصرون عن شكره سبحانه٬، بل أنÀهم يف مقاماVم وفاضت أعي
ـته    احملمودة  عدÀوا   ملّا عرفوا أنÀهم ال يزالون مشوبني بالعدم وظلمته والنقص وحقيق

هذا مع أنّ . وجودهم وبقاءهم ذنبا٬ً، فاستغفروا اهللا منه وتابوا إليه وطلبوا عفوه ورمحته
وهذا أمري املؤمنني  هذا احلجاب٬، وبقاءهم رهن تشو�م بالظلمة والعدم٬، وجودهم رهن بقاء

  .)١()إهلي قد جرت على نفسي يف النظر هلا٬، فلها الويل إن مل تغفر هلا( :يقول Xعلي 

ـم¡ا فيه من شائبة العدم اليت : فعدَّ التفاته إىل وجوده ذنبا٬َ، بل لعلّي أقول âعدَّ وجوده ذنباً ل
   .اهللا الواحد القهار ٬، بل يفىن وال يبقى إالّ  وال رسم اسم هبدوAا ال يبقى ل

أي    مكانك يا حممد: ئيل موقفاً فقال له افأوقفه جرب( :Xويف احلديث عن الصادق 
 ئيل ال يستطيع الوصول إىل مقام النيب فأشار له بالعروج إىل مقامه اهذا هو مقامك ٬، فجرب

يا جربئيل وكيف : فقال٬، إنّ ربك يصلي ال نيب٬،فلقد وقفت موقفاً ما وقفه ملك قط و   
: فقال. يقول سبوح قدوس أنا رب املالئكة والروح٬، سبقت رمحيت غضيب: يصلي؟ قال

   .اللهم عفوك٬، عفوك

 وما قاب قوسني أو أدىن؟: قيل. ﴾قاب قوسني أو أدىن﴿ :وكان كما قال اهللا :Xقال 
٬، وال )٢( نهما حجاب يتألأل خيفقوكان بي :Xقال  .ما بني أسyتها إىل رأسها :Xقال 

                                                            
  .٩٧ص ٩١ج: ، مناجاة شهر شعبان، بحار األنوار١٠:، الفصل٦٢٩ص ٣ج: إقبال األعمال -١
  .أي يتحّرك ويضطرب: يخفق -٢
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إىل ما شاء اهللا من نور العظمة٬،  )١(فنظر يف مثل سم اإلبرة٬، زبرجد :Xأعلمه إال وقد قال 
   .)٢().....فقال اهللا تبارك وتعاىل 

استجابة منه جلá شأنه لطلب  :أمÀا طلب النيب للعفو فقد تبيÀن٬، وأمÀا خفق احلجاب فهو
العدم والظلمة عن صفحة وجوده املباركة٬، ولكنÀها استجابة جزئيÀة النيب للعفو٬، وإماطة حجاب 

  .وال رسم وال حقيقة اسم٬، مبا هو أهله سبحانه٬، فلو رفع احلجاب ملا عاد للنيب 

 ا٬ً، فقد أعطى كلّه هللا ٬، فأعطاه اهللا ما مل يعط أحدومن هنا تعرف مقام هذا الكرمي    
  . )ما شاء اهللا من نور العظمةفنظر يف مثل سم اإلبرة إىل (من العاملني 

وهذا يفي باملقام لتعلم أنّ اجلميع جيب أن حيثوا اخلطى إليه سبحانه ناكسي رؤوسهم٬، 
شيء ( :من كتاب) ائبني إليه٬، راجني عفوه ورمحته٬، متقلبني بني ركوع وسجود وخضوع وتذللت

  .)من تفسري سورة الفاحتة

* * *  

أما (: قال٬، ٣٢٠ص) قدس سره(للسيد اخلميين يف كتاب اآلداب املعنوية للصالة  /س( 
وصاحبه فهو العظيم املطلق الذي مجيع أنواع العظمة املتصورة يف امللك  ومنشأه هعظمة متكلم

وامللكوت ومجيع أنواع القدرة النازلة يف الغيب والشهادة رشحة من جتليات عظمة فعل تلك 
يتجلى �ا من وراء آالف  وإمناة ألحد الذات املقدسة وال ميكن أن يتجلى احلق تعاىل بالعظم

لف حجاب من نور وظلمة أأن له تبارك وتعاىل سبعني : احلجب والسرادقات كما يف احلديث
  )....لو كشفت ألحرقت سبحات وجه دونه 

  .هل هذه احلجب الظلمانية والنورانية خمتلطة   س أ 

  .ما معىن حجب الظلمة وحجب النور    س ب

  .جب الظلمة وحجب النوركيف ترفع بعض ح   س ج

                                                            
  .ثقبتها: سم اإلبرة - ١
  . ٨٧ص ٥ج: ، تفسير الصافي٣٠٦ص ١٨ج: بحار األنوار: ، عنه٤٤٣ص ١ج: الكافي - ٢
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وال ميكن أن (: )قدس سره(هل أن هذه احلجب ال ترفع أبداً كما قال السيد    س د
  . ولو رفعت ماذا حيصل وما معىن احلرق٬، )يتجلى احلق تعاىل بالعظمة ألحد

واألخالق الذميمة   Xالصادق اإلماماحلجب الظلمانية هي جنود اجلهل اليت ذكرها  /ج
وكلما ٬، نا عند اإلنسان زادت هذه احلجبألايف فطرة اإلنسان فكلما زادت  نا املغروسةواأل

ها الظلمة والعدم واملادة وهي ؤنا عند اإلنسان قلت هذه احلجب فهذه احلجب منشألاقلت 
  .ليست إال سلب لكل خري

خلقه  إىلأما احلجب النورانية فهي كلمات اهللا سبحانه وتعاىل والفيض النازل منه سبحانه 
اهللا سبحانه وتعاىل فهي بالنسبة خلري  إىلولكل إنسان سالك الطريق ٬، ا حال يف كل مقاموهل

: قال X القرآن أو احلجاب الذي خيفق كما ورد يف الرواية عن الصادق  اخللق حممد
أي هذا هو مقامك فجربائيل ال يستطيع     فأوقفه جربائيل موقفاً فقال له مكانك يا حممد(

فلقد وقفت موقفاً ما وقفه    فأشار له بالعروج إىل مقامه   لنيبمقام ا إىلالوصول 
سبوح  يقول: قال؟ يا جربائيل وكيف يصلي: فقال٬، ن ربك يصليإملك قط وال نيب 

. اللهم عفوك عفوك: قدوس أنا رب املالئكة والروح سبقت رمحيت غضيب فقال 
؟ ا قاب قوسني أو أدىنوم: قيل٬، ﴾قاب قوسني أو أدىن﴿ :وكان كما قال اهللا :Xقال
علمه أوال ٬، وخيفق وكأن بينهما حجاب يتألأل: Xقال ٬، ما بني أستها إىل رأسها :Xقال

فنظر يف مثل سم اإلبرة إىل ما شاء اهللا من نور العظمة فقال اهللا تبارك ٬، زبرجد :إال وقد قال
  .سورة النجم  : تفسري الصايف) … وتعاىل

خيفق هو إشارة إىل حجب الظلمة وحجب النور  وهذا احلجاب الزبرجد األخضر الذي
وارتفاع حجب الظلمة بالفتح يف مثل سم اإلبرة وارتفاع حجب النور باخلفق احلاصل 

 وحجب النور حيتويها٬، ناللحجاب٬، فحجب الظلمة خترق بالتخلي عن جنود اجلهل واأل
اإلنسان يف مسريته  وهكذا٬، اإلنسان ويفىن فيها عندما يتحلى جبنود العقل واألخالق الكرمية

التكاملية يسعى إىل أن يصل إىل رفع األنا عن صفحة وجوده والتحلي جبميع جنود العقل 
وهذا هو املقام احملمود الذي وصل  ١،٬: الفتح ﴾إِنَّا فَت'ح>ن'ا لَك' فَت>حاً م1بِيناً﴿وهذا هو الفتح املبني 

: يف آنات  سبحانه وتعاىل حملمدوقد جتلى يف هذا املقام اهللا   ليه الرسول الكرمي حممدإ
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وحال ٬، احلجاب يرتفع يف آن ويعود يف آن آخر أنأي  )وخيفق وكان بينهما حجاب يتألأل(
بل ال يبقى إال اهللا ٬،  بل يفىن وحيترق وال يبقى وجه اهللا حممد  ارتفاعه ال يبقى حممد

  . الواحد القهار

بل ينفي ٬، الظلمة والنور مطلقاً ال ينفي الكشف حلجب واحلديث أعاله املروي عنهم 
خيفق مع خفق  وهو   أما الكشف التام يف آنات فهو حاصل حملمد٬، الكشف التام الدائم

ولو قرأت القرآن خلفقت مع خفقه ذهاباً وجميئاً دون   احلجاب والكون كله خيفق مع حممد
  .بل كأنك مضطر إليه٬، قصد منك هلذا الفعل 

حلجب النورانية هي من اهللا سبحانه وتعاىل وحجب الظلمة النور أو ا / ب    أ : ج س
أو قل جتلي النور يف الظلمة ٬، من املادة أو العدم واملخلوقات وجدت بإشراق النور يف الظلمة

٬، وظهور واالختالط احلاصل بني النور والظلمة ليس مبعىن اختالط جمانسة بل هو اختالط جتلٍ
  ).داخل يف األشياء بال جمانسة وخارج منها بال مزايلة(: ما معناه X كما قال أمري املؤمنني

٬، اهللا سبحانه وتعاىل وحتصيل رضاه إىلترفع حجب الظلمة والنور بالسعي  /ج :ج س
نا ألاوترفع حجب الظلمة خاصة بالتخلي عن جنود اجلهل واألخالق الذميمة وباالبتعاد عن 

نود العقل واألخالق الكرمية وتسلق وترفع حجب النور بالعلم واملعرفة والتحلي جب٬، وتركها
  .سلم الصعود إىل املقامات القدسية يف املأل األعلى

ولكن ليس على الدوام بل يف   اتضح مما سبق أAا رفعت بشكل تام حملمد /د :ج س
ن العلة يف عدم رفعها بشكل دائم هي أAا لو رفعت بشكل دائم ال يبقى أكما اتضح ٬، آنات

ومل ٬، بقى إال اهللا الواحد القهار بعد احتراق العبد وفناءه يف الذات اإلهليةللعبد هوية بل ال ي
وقال سيد العارفني ٬، وهو صاحب املقام احملمود  ترفع هذه احلجب بشكل تام لغري حممد

 رفع حملمد وهذا الغطاء واحلجاب الذي) لو كشف يل الغطاء ما ازددت يقيناً(: Xعلي 
وقد ٬،  Xء باملراتب األدىن من هذه املرتبة اليت ذكرهاكشف له الغطا X فعلي وإال٬، 
   .٢ج:املتشا�ات من كتاب )حبة العرينروى يسري يف جبانة الكوفة ويكلم املوتى كما  Xكان 



)٤(א

   :ظهور اهللا يف فاران  حممد 

 وأسألك اللهم(......  :وردت هذه العبارة يف دعاء السمات الوارد عن األئمة 
مبجدك الذي ظهر على طور سيناء٬، فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران و..... 
X١()... ٬، وبطلعتك يف ساعري٬، وظهورك يف فاران(.  

والبد من االلتفات . ٬، وظهور اهللا يف فاران مبحمد  Xوطلعة اهللا يف ساعري بعيسى
ل طلعة مثّنيب  ٬، إىلXهو موسى  مه اهللاكلّفمن نيب  أن عبارات الدعاء مرتبة تصاعدياً إىل
  . هو حممد  ل ظهور اهللامث٬ّ، إىل نيب Xوهو عيسى  اهللا

والفرق بني الطلعة والظهور هو أن الطلعة هي اإلطاللة والظهور اجلزئي أي أن الطلعة هي 
ال اهللا سبحانه يف مثّ   وحممد  Xأي عيسى   جتلي مبرتبة أدىن من الظهور٬، فكالمها 

كان ضرورياً للتمهيد  ٬X، وبعث عيسىىن من حممد مبرتبة أد ٬X، ولكن عيسى اخللق
خليفة اهللا حقا٬ً، وإذا رجعنا  الذي مثáل اهللا يف اخللق فكان حممد  لظهور وبعث حممد 

إِنِّي ج'اع8لٌ ف8ي الْأَر>ضِ ﴿: سبحانه وتعاىل خياطب املالئكة إىل أصل وبداية اخللق وجدنا اهللا
  .)٢(﴾خ'ل8يفَةً

كذلك٬، ولكن اهلدف الذي  ة اهللا وباقي األنبياء واألوصياء فإنه وإن كان آدم خليف
٬، أي الشخص الذي يكون خليفة كامالً هللا سبحانه  يراد الوصول إليه هو خليفة اهللا حقاً

 وتعاىل٬، فيعكس الالهوت يف مرآة وجوده بشكل أكمل وأمت من كل األنبياء واألوصياء 
  :)اإلهلية الالهوت والذات(وبني  )واإلنسانيةا األن(فاملراد الوصول إليه هو شخص خيفق بني 

 ؟ فقالجعلت فداك كم عرج برسول اهللا : فقال Xسأل أبو بصري أبا عبد اهللا 
X :) ما وقفه مكانك يا حممد فلقد وقفت موقفاً: فقال له موقفاً لجربائيمرتني فأوقفه 

                                                            
 .٤١٩ص: الشيخ الطوسي  -مصباح المتهجد  -١
 ٣٠:البقرة -٢
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سبوح : يقول :وكيف يصلي؟ قال لجربائييا : فقال٬، ملك قط وال نيب٬، إن ربك يصلي
: اللهم عفوك عفوك٬، قال : فقال٬، قدوس أنا رب املالئكة و الروح٬، سبقت رمحيت غضيب

   .﴾قاب قوسني أو أدىن﴿ :وكان كما قال اهللا

تها إىل سyإما بني :   Xجعلت فداك ما قاب قوسني أو أدىن ؟ قال: فقال له أبو بصري
زبرجد٬، فنظر : لمه إال وقد قالوال أع٬، خيفق ألكان بينهما حجاب يتأل: Xفقال ٬، رأسها

: يا حممد٬، قال: فقال اهللا تبارك وتعاىل٬، إىل ما شاء اهللا من نور العظمة اإلبرةيف مثل سم 
علي بن أيب طالب أمري املؤمنني : قال ٬،اهللا أعلم: متك من بعدك؟ قالمن أل: قال٬، لبيك ريب

   .وسيد املسلمني وقائد الغر احملجلني

يا أبا حممد واهللا ما جاءت والية علي عليه السالم من : بصري يبألمث قال أبو عبد اهللا 
  . )١()ولكن جاءت من السماء مشافهة األرض

يف اآلن الذي يفىن يف الذات اإلهلية ال يبقى إال اهللا الواحد القهار٬، وال يبقى   فمحمد 
الغطاء حىت  إال نور ال ظلمة معه٬، وهو اهللا سبحانه وتعاىل٬، فيكون هذا العبد قد كشف عنه

  .عرف اهللا حق معرفته

فهو فقط الذي ميكن أن يÞعرÀف اخللق باهللا بشكل كامل وتام٬، وكذلك هو فقط خليفة اهللا 
  .الكامل٬، أي الذي جتلى فيه الالهوت٬، أو الذات اإلهلية بأكمل ما هو ممكن لإلنسان

  :ولتبيني هذا أكثر أضرب هذا املثل

وعمال فإذا كان هو بنفسه يدير هذا املعمل تكون إذا كان إنسان لديه مصنع وفيه آالت 
خيلفه   بدا هلذا اإلنسان أن جيعل شخصا٬ً، مث)% ١٠٠(نسبة اإلنتاج يف املصنع هي مائة باملائة 

يف إدارة هذا املصنع فوجد إنساناً آخر يستطيع إدارة هذا املصنع٬، ولكنه إذا مل يشرف هو 
٬، فالبد له من اإلشراف )% ٨٠(انيني باملائة بنفسه على هذا الشخص تكون نسبة اإلنتاج مث

آخر أكثر  كفاءة من السابق ٬،  نه وجد إنساناًا٬، مث )مائة باملائة(عليه لتبقى نسبة اإلنتاج تامة 

                                                            
 .٤٤٢ص ١ج: الكافي -١
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٬، فجعله خليفته يف هذا )% ٩٠(ولكنه أيضا حيتاج إىل اإلشراف عليه وإال ستكون النسبة 
وجد إنساناً مثله  ٬، مث أخرياً)%١٠٠(ائة باملائة املصنع واشرف عليه وعلى عمله لتبقى النسبة م

وكأنه صورة له يستطيع إدارة املصنع وبدون اإلشراف عليه وتكون نسبة اإلنتاج مائة باملائة 
٬، فجعله خليفته على املصنع وأطلق يده يفعل ما يشاء فيه ألنه ال يشاء إال مشيئة )%١٠٠(

  .الكامل من صاحب املصنع سيكون عبثاً صاحب املصنع٬، فاآلن اإلشراف على هذا اخلليفة

. فالذي يسمع بالنار يعرفها بقدر ما مسع عنها٬، وكذا من رآها يعرفها على قدر رؤيته هلا
٬، لكن بقدر ما احترق منه �ا٬، أما من احترق بالنار فهو يعرفها يقيناً أما من احترق منه شيئاً

ل وتام٬، حىت انك ال تستطيع أن متيزه كله بالنار حىت أصبح هو النار فانه يعرفها بشكل كام
  :من النار ألنه أصبح منها

  .)١(﴾ب1ورِك' م'ن> ف8ي النَّارِ و'م'ن> ح'و>لَه'ا و'س1ب>ح'انَ الل#ه8 ر'بِّ الْع'الَم8ني'﴿

  .)٢(﴾و'ت8لْك' الْأَم>ثَالُ ن'ض>رِب1ه'ا ل8لنَّاسِ و'م'ا ي'ع>ق8لُه'ا إِل#ا الْع'ال8م1ونَ﴿

* * *  

ـَمهم ىل كون حممد واآلن نعود إ ـم النبيني وخات âخات .  

فهو صلوات ريب عليه آخر األنبياء واملرسلني من اهللا سبحانه وتعاىل ورسالته وكتابه 
س>المِ إو'م'ن> ي'ب>ت'غِ غَي>ر' الْ﴿ :القرآن وشريعته باقية إىل يوم القيامة فال يوجد بعد اإلسالم دين

   .)٣(﴾ي الْآخ8ر'ة8 م8ن' الْخ'اس8رِين'د8يناً فَلَن> ي1قْب'لَ م8ن>ه1 و'ه1و' ف8

لبين آدم٬، فمن أخلص من املؤمنني هللا سبحانه وتعاىل يف  ولكن بقي مقام النبوة مفتوحاً
عبادته وعمله ميكن أن يصل إىل مقام النبوة٬، كما بقي طريق وحي اهللا سبحانه وتعاىل لبين آدم 

ـ   .الواقع املعاش يف وملموساً ٬، وموجوداًمفتوحاً) الرؤيا الصادقة( ب

                                                            
  .٨: النمل -١
 .٤٣: العنكبوت -٢
 . ٨٥: آل عمران -٣
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سواء كانوا حيافظون من اهللا سبحانه وتعاىل ) ممن وصلوا إىل مقام النبوة(أما إرسال أنبياء 
اإلسالم٬، أم أAم جيددون ديناً جديداً فهو غري موجود وهو الذي ختمه  على شريعة حممد 

  . اهللا سبحانه وتعاىل ببعثه حممداً

ان الكامل وخليفة اهللا حقاً ٬، وظهور اهللا يف اإلنس( ولكن جتدد بعد بعث النيب حممد 
هم مرسلون إىل هذه  فجميع األئمة ٬، أمر اإلرسال من حممد ) فاران وصورة الالهوت
و'ل8كُل° أُمَّة� ر'س1ولٌ فَإِذَا ج'اَء ر'س1ولُه1م> ﴿ :قال تعاىل) اهللا يف اخللق( األمة٬، ولكن من حممد 
   .)١(﴾م> ال ي1ظْلَم1ونَقُض8ي' ب'ي>ن'ه1م> بِالْق8س>ط8 و'ه1

ل8كُل° أُمَّة� ر'س1ولٌ فَإِذا ﴿: قال سألته عن تفسري هذه اآلية X عن جابر عن أيب جعفر 
ن لكل إتفسريها بالباطن ( :Xقال٬، ﴾جاَء ر'س1ولُه1م> قُض8ي' ب'ي>ن'ه1م> بِالْق8س>ط8 و'ه1م> ال ي1ظْلَم1ونَ

قرن الذي هو إليهم رسول٬، وهم من آل حممد خيرج إىل ال قرن من هذه األمة رسوالً
معناه إن : قال ﴾فَإِذا جاَء ر'س1ولُه1م> قُض8ي' ب'ي>ن'ه1م> بِالْق8س>ط8﴿ :األولياء وهم الرسل٬، وأما قوله

  .)٢()الرسل يقضون بالقسط وهم ال يظلمون كما قال اهللا

  . )٣(﴾إِنَّم'ا أَن>ت' م1ن>ذ8ر± و'ل8كُل° قَو>مٍ ه'اد�﴿: وقال تعاىل 

 ﴾و'ل8كُل° قَو>مٍ هاد�﴿: ع¡نß قَوßلِ اللáهâ ع¡زَّ و¡ج¡لX áفُض¡يßلِ قَالَ س¡أَلْتÞ أَب¡ا ع¡بßدâ اللáهâ ع¡نِ الْ
  .)٤()كُل¶ إِم'امٍ ه'اد� ل8لْقَر>ن8 ال#ذ8ي ه1و' ف8يهِم>: (X فَقَالَ

 :فَقَالَ ٬،﴾و'ل8كُل° قَو>مٍ هاد إِنَّما أَن>ت' م1ن>ذ8ر±﴿: فâي قَوßلِ اللáهâ ع¡زَّ و¡ج¡لX: áع¡نß أَبِي ج¡عßفَرٍ 
ثُمَّ الْه1د'اةُ ٬، الْم1ن>ذ8ر1 و'ل8كُل° ز'م'ان� م8نَّا ه'اد� ي'ه>د8يهِم> إِلَى م'ا ج'اَء بِه8 ن'بِيُّ الل#ه8  ر'س1ولُ الل#ه8 (

  .)٥()م8ن> ب'ع>د8ه8 ع'ل8يٌّ ثُمَّ الْأَو>ص8ي'اُء و'اح8د± ب'ع>د' و'اح8د�

                                                            
 . ٤٧: يونس -١
 .١٢٣ص ٢ج: تفسير العياشي -٢
 .٧: الرعد -٣
 .١٩١ص ١ج: الكافي -٤
 .١٩١ص ١ج: الكافي -٥
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: فَقَالَ ٬،﴾إِنَّما أَن>ت' م1ن>ذ8ر± و'ل8كُل° قَو>مٍ هاد�﴿: XقُلْتÞ لâأَبِي ع¡بßدâ اللáهâ : الَع¡نß أَبِي ب¡صâريٍ قَ
ب¡لَى جÞعâلْتÞ : قُلْتÞ؟ الْم1ن>ذ8ر1 و'ع'ل8يٌّ الْه'اد8ي ي'ا أَب'ا م1ح'مَّد� ه'لْ م8ن> ه'اد� الْي'و>م' ر'س1ولُ الل#ه8 (

ر'ح8م'ك' الل#ه1 ي'ا أَب'ا م1ح'مَّد� لَو> كَان'ت> : فَقَال٬َ، ه¡ادÎ ح¡تَّى دÞفâع¡تß إِلَيßك¡ فâد¡اك¡ م¡ا ز¡الَ مâنßكُمß ه¡ادÎ ب¡عßد¡
إِذَا ن'ز'لَت> آي'ةٌ ع'لَى ر'ج1لٍ ثُمَّ م'ات' ذَل8ك' الرَّج1لُ م'ات'ت8 الْآي'ةُ م'ات' الْك8ت'اب1 و'لَك8نَّه1 ح'يٌّ ي'ج>رِي 

  .)ف8يم'ن> ب'ق8ي' كَم'ا ج'ر'ى ف8يم'ن> م'ض'ى

 ﴾إِنَّما أَن>ت' م1ن>ذ8ر± و'ل8كُل° قَو>مٍ هاد�﴿: فâي قَوßلِ اللáهâ ت¡ب¡ار¡ك¡ و¡ت¡ع¡الَى Xع¡نß أَبِي ج¡عßفَرٍ 
الْم1ن>ذ8ر1 و'ع'ل8يٌّ الْه'اد8ي أَم'ا و'الل#ه8 م'ا ذَه'ب'ت> م8نَّا و'م'ا ز'الَت> ف8ين'ا إِلَى  ر'س1ولُ الل#ه8 : (فَقَالَ

  .)السَّاع'ة8

عليهم صلوات ريب  ٬، وأيضاً هم مجيعاًىل حممد إو سل هداة من حممد ر فهم 
فالبد من الوصول إىل  )متام العقل(: شرط اإلرسال الذي ال يتبدل هو إنهلم مقام النبوة٬، بل 

  .)مساء العقل(مقام السماء السابعة الكلية 

أول رسول من وهذا األمر الذي جتدد يقرؤه سواء كان يفقهه أم ال يفقهه كل من يزور 
إال   ٬X، بل ال يدخل إىل احلرم املطهر ألمري املؤمنني Xوهو علي بن أيب طالب حممد 

  .بعد قراءته ٬، وهو مبثابة زيارة للنيب حممد 

السالم من اهللا على : وتقول(...  :Xعن الصادق  Xيف زيارة أمري املؤمنني علي  
اخلامت ملا سبق والفاتح ملا حي والترتيل٬، حممد أمني اهللا على رسالته وعزامي أمره ومعدن الو

والسالم عليه ورمحة ٬، ٬، واملهيمن على ذلك كله الشاهد على اخللق٬، السراج املنرياستقبل
  .)١()اهللا وبركاته

فإذا ... ( :قال٬، Xعبد اهللا  أيبعن   Xووردت نفس العبارة يف زيارة احلسني 
أمني اهللا على رسله وعزائم   السالم على رسول اهللا: فقل Xاستقبلت قرب احلسني 

                                                            
 ٢٥ص ٦ج: الشيخ الطوسي -، وفي تهذيب األحكام ٨٩٠ص ٢ج: العالمة الحلي -) ق.ط(منتهى المطلب  -١

  ).الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل( :نفس العبارة ٥٨٨ص ٢ج: الشيخ الصدوق - ال يحضره الفقيه وفي من 
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٬، واملهيمن على ذلك كله٬، والسالم عليه ورمحة اهللا اخلامت ملا سبق والفاتح ملا استقبل أمره٬،
  .)١()وبركاته

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة ... ( :Xوقال أمري املؤمنني علي 
 خرها٬، وأشهد أن حممدا عبدهيؤدي اإلسالم ذاكرها ويؤمن من العذاب يوم احلساب ذا

 اخلامت ملا سبق من الرسالة وفاخرها٬، ورسوله الفاتح ملا استقبل من الدعوة وناشرها
....()٢(.  

اخلامت ملا سبق ( ختم اإلرسال من اهللا سبحانه وتعاىل ٬، وفتح اإلرسال منه  فمحمد 
  ).والفاتح ملا استقبل

ـَم( و�ذا تبني كونه  ـِم( وكذا كونه٬، أمرينأي الوسط بني  )اخلات أي  )اخلات
مبعىن انه ما ختتم به رساالVم أي أن رساالVم موقعة  )خات¡م النبيني(انه  وتبني أيضاً. األخري

ن كان من اهللا سبحانه وتعاىل ولكن إن إرسال األنبياء السابقني و٬، وذلك ألوخمتومة بامسه 
ياء٬، فالرساالت منه تترشح٬، ومن خالله هو احلجاب بني اهللا سبحانه وبني األنب حممد  أيضاً

هو صاحب رساالت األنبياء السابقني٬، كوAا ترتلت من خالله  فمحمد . تترتل إىل األنبياء
 ٬، وهو احلجاب األقرب إىل اهللا سبحانه٬، فاإلرسال السابق من اهللا ومن خالل حممد 

بأمر اهللا كونه بÞعث و ٬، واإلرسال الالحق من حممد  احلجاب األقرب لكونه مل يÞبعث 
.  

عن مجيل بن صاحل٬، عن ٬، )رسول رسول اهللا (واسم من أمساء علي ابن أيب طالب هو 
عزمت عليك يا ريح ويا (: يعوذ بعض ولده ويقول Xمسعت أبا عبد اهللا : ذريح قال

 رسول Xأمري املؤمنني  وجع٬، كائنا ما كنت بالعزمية اليت عزم Üا علي بن أيب طالب

                                                            
 .٣٦٧ص: جعفر بن محمد بن قولويه  -آامل الزيارات -١
 .١٥٧ص ٢ج :إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب -٢
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على جن وادي الصربة فأجابوا وأطاعوا ملا أجبت وأطعت وخرجت عن   رسول اهللا
   .)١()ابين فالن ابن ابنيت فالنة٬، الساعة الساعة

* * *  

  :الرسل من الرسل

فاتح با�ا الواسع٬، فهي  القرآن الكرمي بني هذه القضية املهمة ٬، لكون الرسول حممد 
ودعوته  ٬، واملمهد حملمد ) ساعريطلعة اهللا يف(  Xمع عيسى حصلت فيما سبق وحتديداً

الكربى٬، اليت سيكون فيها حتول كبري يف منهج اإلرسال اإلهلي ألهل األرض٬، واستخالف 
رسالً  منه إىل أنطاكية٬، وهم أيضا  Xفقد أرسل عيسى  ٬،خليفته سبحانه وتعاىل يف أرضه 

  .يعمل بأمر اهللا سبحانه وتعاىل Xألن عيسى ؛ رسل من اهللا

  .)٢(﴾ون'ه1 بِالْقَو>لِ و'ه1م> بِأَم>رِه8 ي'ع>م'لُونَال ي'س>بِقُ﴿

 :قال تعاىل ٬،)٣(ذُكâر¡ يف القرآن يف سورة يس Xوهذا اإلرسال من رسول اهللا عيسى 
ا إِذْ أَر>س'لْن'ا إِلَي>هِم1 اثْن'ي>نِ فَكَذ#ب1وه1م' *و'اضرِِب لَه1م مَّثَالً أَصح'اب' القَر>ي'ة8 إذْ ج'آَءه'ا املُر>س'لُونَ ﴿

  .)٤(﴾فَع'زَّز>ن'ا بِثَال8ث� فَقَالُوا إِنَّا إِلَي>كُم> م1ر>س'لُونَ
هي  Xفأصبحت الرسالة من عيسى  ٬X، مع أن املُرسâل عيسى )أرسلنا(فاهللا يقول      

  .)ساعري طلعة اهللا يف(فهو  )مثáل اهللا يف اخللق(  Xن عيسىرسالة من اهللا سبحانه وتعاىل٬، أل

                                                            
 .٨٥ص ٨ج: الشيخ الكليني -الكافي  -١
  .٢٧: األنبياء -٢
فضل سورة يس أنها تعدل اثنا عشر ختمة للقرآن ، ومن قرأها في الليل انزل اهللا ألف في  ورد عنهم  -٣

وفتحت سورة يس بحرف . ملكًا يحرسونه حتى يصبح ، وهو آمن من شر السلطان والشيطان حتى يصبح 
وآذا يس .  X، وأما الياء فهي تعني النهاية أي أن النهاية والعاقبة للقائم ) س(وهو حرف  Xاإلمام المهدي 

وعلى  فهو الخاتم لما سبق ونهاية ما سبق ، وآذا القائم يبعث آما بعث محمد  من أسماء النبي محمد 
  .، فهو اسم مشترك بينهما عليهما السالمسنته ، ويواجه الجاهلية آما واجهها رسول اهللا محمد 

 .١٤ -١٣: يـس -٤
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ته يف قضية اإلرسال من الرÞسÞل٬، وهو كون املُرسâل البد أن يكون ويبقى أمر البد من معرف
مبقام الالهوت للمÞرس¡ل٬، ولذا فان املرÞسâلني من املرÞس¡لني من اهللا سبحانه وتعاىل البد أن يكونوا 

   .مبقام  اهللا يف اخللق

  :ولتتوضح هذه املسألة أكثر أقول

ملُرس¡لني يسمع ويرى فهو حميط باملرÞس¡ل يف اإلرسال من اهللا سبحانه وتعاىل كان اهللا مع ا
وبأعدائه فال حيصل خطأ يف إيصال الرسالة ٬، كما ال يستطيع أعداء اهللا مهما حاولوا منع تبليغ 

   .)١(﴾ال ت'خ'افَا إِنَّنِي م'ع'كُم'ا أَس>م'ع1 و'أَر'ى﴿: قال تعاىل٬، الرسالة

٬، فالبد أن يكون ومن الضروري أن يكون احلال كذلك يف اإلرسال من الرÞسÞل 
املُرسâل الذي مثáل اهللا حميطاً باملُرس¡ل وبأعدائه٬، ويسمع ويرى وقادرا عاملا بقدرة اهللا وعلمه٬، 

  . ﴾إِذْ أَر>س'لْن'ا﴿كما عرب عنه سبحانه  ومتاماً. وإال فال يكون هذا اإلرسال من اهللا حقيقة

ل٬، مث إن هذا املُرسâل أرسل بالنسبة للمÞرس¡ اًوإذا كان األمر كذلك أصبح املُرسâل الهوت
رسوله بإذن اهللا سبحانه وتعاىل فكيف يأذن له اهللا دون أن جيهزه بالقدرة الكاملة هلذا اإلرسال 

ألنه إذا مل يكن األمر كذلك٬، وكان هناك نقص فان هذا  ؛إرسال منه سبحانه الذي هو أيضاً
  .النقص ينسب إىل ساحة اهللا سبحانه وتعاىل

لق بين آدم هو الوصول إىل هذه النتيجة٬، ألAا متثل خالفة اهللا احلقيقية اهلدف من خ إنّمث 
و'إِذْ ﴿ :Xالكاملة التامة٬، وقد ذكرها سبحانه يف حمضر من املالئكة عندما أراد خلق آدم 

د1 ف8يه'ا و'ي'س>ف8ك1 قَالَ ر'بُّك' ل8لْم'الئ8كَة8 إِنِّي ج'اع8لٌ ف8ي الْأَر>ضِ خ'ل8يفَةً قَالُوا أَت'ج>ع'لُ ف8يه'ا م'ن> ي1فِْس
   .)٢(﴾الدِّم'اَء و'ن'ح>ن1 ن1س'بِّح1 بِح'م>د8ك' و'ن1قَدِّس1 لَك' قَالَ إِنِّي أَع>لَم1 م'ا ال ت'ع>لَم1ونَ

                                                            
  .٤٦: طـه -١
 .٣٠: البقرة -٢
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واخلليفة الكامل البد أن يكون صورة كاملة ملن استخلفه٬، فالبد أن يكون هذا اخلليفة 
و1ج1وه± ي'و>م'ئ8ذ� ﴿ :قال تعاىل ٬،)وجه اهللا(أو  )أمساء اهللا احلسىن(أو  )اهللا يف اخللق(: الكامل هو

  .)١(﴾إِلَى ر'بِّه'ا ن'اظ8ر'ةٌ * ن'اض8ر'ةٌ

وجوه أوليائه الناضرة ناظرة إىل  إنالنظر ال يوجه إليه سبحانه وتعاىل٬، بل  أنوأكيد 
ه'لْ ي'ن>ظُر1ونَ ﴿: الذي هو وجه اهللا سبحانه الذي واجه به خلقه٬، وقال تعاىل مربيها حممد 

   .)٢(﴾ور1ل#ا أَنْ ي'أْت8ي'ه1م1 الل#ه1 ف8ي ظُلَلٍ م8ن' الْغ'م'امِ و'الْم'الئ8كَةُ و'قُض8ي' الْأَم>ر1 و'إِلَى الل#ه8 ت1ر>ج'ع1 الْأُم1إِ

فاملراد �ذه اآلية  ٬،وتعاىل اهللا عن اإلتيان والذهاب واحلركة٬، وهي من صفات املخلوق 
٬، وبدون أن ميارس اخلليفة )اهللا يف اخللق(الهوت خليفة اهللا الكامل ٬، الذي ميثل ال حممد 

٬، بل وال يتحقق ومتاماً دور الالهوت يف إرسال املرÞس¡لني عمليا ال يكون خليفة اهللا الكامل حقاً
  .اهلدف من اخللق

فانه مبمارسة هذا اخلليفة لدور الالهوت يكون صورة كاملة يعرف �ا اهللا سبحانه وتعاىل 
و'م'ا خ'لَقْت1 ﴿وهو املعرفة أي معرفة الالهوت والتوحيد احلقيقي  فيتحقق اهلدف من اخللق
  ).النبوة اخلامتة(من كتاب ) أي إال ليعرفون٬، )٣(﴾الْجِنَّ و'الْأ8ن>س' إِل#ا ل8ي'ع>ب1د1ون8

  

* * *  

  
  
  
  

                                                            
 .٢٣ - ٢٢: القيامة -١
 .٢١٠ :البقرة -٢
 .٥٦ :الذريات -٣



 )٥( א

اص>طَفَي>ن'ا م8ن>  ثُمَّ أَو>ر'ثْن'ا الْك8ت'اب' ال#ذ8ين'﴿: تفسري هذه اآلية ما السؤال الواحد والعشرون
 و'م8ن>ه1م> س'ابِق± بِالْخ'ي>ر'ات8 بِإِذْن8 الل#ه8 ذَل8ك' ه1و' الْفَض>لُ ع8ب'اد8ن'ا فَم8ن>ه1م> ظَال8م± ل8ن'فِْسه8 و'م8ن>ه1م> م1قْت'ص8د±

  .٣٢:فاطر ﴾الْكَبِري1

  حسن علي: املرسل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم /ج

    واحلمد هللا رب العاملني

 . واملهديني وسلم تسليماً األئمةل حممد آعلى حممد ووصلى اهللا 

االصطفاء  والذي اختار هنا هو اهللا سبحانه وتعاىل بل ويف االصطفاء يعين االختيار :أوالً
أمساء  أشهر ولذا كان من بني٬، معىن آخر غري االختيار وهو الفضل على من اختري من بينهم

  .هو املصطفى النيب حممد 

بال شك  وهو أAم عباد اهللا وهو فضل عظيم هلماملصطفني وصف هلؤالء  ويف اآلية أيضاً
  لرسول اهللا وهذا االسم٬، نه عبد اهللاإ فأنت جتد أن خري ما تشهد به لرسول اهللا حممد 

 .النجم يف سورة  ورد يف القرآن ويف موضع مدح عظيم لرسول اهللا حممد) عبد(

واألوصياء ال  كتاب وورثة الكتاب هم األنبياءهؤالء العباد املصطفون أورثوا ال إنمث 
 .غريهم

هلم اهللا  فهنا جتد أوصاف ال تنطبق إال على نيب أو وصي وهي أAم عباد اهللا حقاً والشاهد
 .سبحانه ٬، أAم مصطفون والذي اصطفاهم اهللا٬، أAم ورثة الكتاب والذي أورثهم اهللا

  :ثالث مراتب أAمويبقى 

 .سابق باخلريات  ٣ مقتصد٬،  ٢ظامل لنفسه٬،   ١
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  ل حممد آهم فقط حممد و: والسابق باخلريات

  .  Xإبراهيماألئمة من ولد ون واألنبياء املرسل  وإبراهيمهم نوح : واملقتصد

 إبراهيم ومن ذرية إبراهيمالذين سبقوا   هم باقي األنبياء واملرسلني :وظامل لنفسه
X  ،قَالَ إِنِّي ج'اع8لُك' ل8لنَّاسِ إِم'اماً  ر'بُّه1 بِكَل8م'ات� فَأَت'مَّه1نَّ و'إِذ8 اب>ت'لَى إِب>ر'اه8يم'﴿: قال تعاىل٬

  .١٢٤ :البقرة ﴾ي'ن'الُ ع'ه>د8ي الظ#ال8م8ني' قَالَ و'م8ن> ذُرِّيَّت8ي قَالَ ال

نسبة إىل  أي الظاملني من األنبياء وظلم األنبياء ليس مبعصية بل هو تقصري يف أداء العمل
يكون أداء  لن  وحممد Xفنفس العمل إذا كلف به يونس  ء األئمة غريه من األنبيا

له أن ال  فهذا التقصري من يونس هو ظلم سبب له بنفس مستوى أداء حممد  X يونس
اقرأ املتشا�ات   وسبب له أن ال يكون مبرتبة حممد X إبراهيميكون من األئمة من ولد 

  .٢ج :ب اجلواب املنريمن كتا) أكثر هلذه اآليةتفصيالً إذا أردت 

  
* * *  
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