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﴿

مقدمة املرتجم
ُْوِل األَْلَباِب  ﴾)1(. وقال عّز وجّل:  ٌة ألأِّ قال- سبحانه وتعاىل-: ﴿ َلَقْد َكاَن يِف َقَصِصِهْم ِعْبَ

ُسِل َما ُنَثبأُِّت بِِه ُفَؤاَدَك ﴾)2(. ﴿َوُكـالًّ نَُّقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأنَباء الرُّ
واعل�م أن كل موج�ود م�ا س�وى اهلل تب�ارك وتع�اىل يكون م�ن عامل اخلل�ق واألم�ر ﴿أال له اخللق 
واألمـر﴾)3( ويعت�ر أّنه ممكن ول�ه التكّثر والتع�ّدد بمقتىض ذاته، وب�ا أّنه خملوق بَِق�َدر ﴿إّنا كّل يشء 
خلقنـاه بَقـَدر﴾)4( س�ّمى »ع�امل اإلم�كان أو املمكنات« حّت�ى يمكن أن يبح�ث عن أف�راده وأجزائه 

وأحكامه وخواّصه وما يرتّتب عليها.
وال ش�ّك أن م�ن أحكام�ه وخواّص�ه: الفع�ل واالنفع�ال أي: كّل ممك�ن يفع�ل وينفع�ل بخالف 
الواج�ب- تع�اىل- باّنه يفعل وال ينفعل، وينقس�م املمكن باعتب�ار فعله أو انفعاله اىل أقس�ام كثرية ال 
يس�عها هذا املقام، ولكنّا نريد أن نذكر رشذمة من تأثري االنس�ان وتأّثره يف عامل االمكان الذي هو جزء 
م�ن أجزائ�ه، والذي جعله اهلل- تعاىل- خليفة يف أرضه ومظهر أس�ائه وصفات�ه، وحّل فيضه وبركاته 
ومهب�ط وحي�ه، وموضع رمحانّيته ورحيمّيت�ه، وموقف علمه وحلمه اىل ما ش�ئت أن تذكر، فهو الذي 

يصل اىل كّل الدرجات سوى مرتبة ذاته ووجوبه ووجوده وهلذا جعله َمَثله أو مثيله.
واعل�م أن االنس�ان جاء يف القرآن مقص�ودا لإلنزال والتنزيل، ومنظورا لإلظه�ار والتأويلَ فِلبيان 
خلقت�ه وذات�ه وحياته وموته وايان�ه وكفره وتوّقفه وي�ره وبعثه ونرشه وكذا وكذا.... مس�ائل هاّمة 
ال حيتوهيا إال كتاب اهلل العزيز، ومن مجلة ما يف هذا الِسَفر العظيم أخبار االمم املاضية وأحواهلا حسنة 
كان�ت أو س�ّيئة ألّن يف قصصهم ع�رة ألويل األلباب، فاالنس�ان الذي يريد يف حياته أن يميش مش�ية 
العق�الء ال ب�ّد ل�ه أن يتدّبر يف كّل ما يفعل س�ّيا في�ا يتعّلق بقضّي�ة األّمة واملجتمع، وهل�ذا يؤّكد اهلل- 

سبحانه- عىل التدّبر والتفّكر حّتى ال يكون عمله من غري روّية، قال- تعاىل-:
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﴿أفال يتدّبرون القرآن أم عىل قلوهبم أقفاهلا﴾)5(.
والتدب�ري أو التدّب�ر ه�و نف�س الفعل أو االنفع�ال والتأثري والتأّثر، ف�ال بّد ملن له قلب س�ليم يتدّبر 
ويتفّكر فيا حكاه اهلل- س�بحانه- ع�ن أحوال األنبياء واألولياء والصلحاء وَمن حذا حذوهم وس�ار 
مسريهم فاّنه قال- عّز وجل-: ﴿ومن يطع اهلل والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبّيني 
والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقًا﴾)6( فعملّية التفكري والتدبري بالنسبة اىل حاالت 
ه�ؤالء القوم هي االقتداء هبم والتمّس�ك بحبلهم والّت�أّدب بآداهبم يف كّل األحوال واالَثار، فمن كان 
الش�يطان إمام�ه ومقتداه نظر اىل األخب�ار املذكورة يف كتاب اهلل العزيز والِقَصص املس�طورة فيه بقلب 
ق�ّي، فقال: م�ا فائدة هذه األمور أ وهو يغفل وينس�ى احلكم�ة واالعتبار واملعرفة واالس�تبصار وما 
يتعّلق هبا من املعارف املوجودة فيها والكاالت املخزونة هبا، قال- تبارك وتعاىل-: ﴿فاعتبوا يا أول 
األبصار﴾)7( فكا أن االنس�ان الذي أصبح جمىل ومظهرا الس�اء اهلل- تع�اىل- وصفاته يكون خليفته، 
فكذل�ك م�ن حذا حذو األنبياء واألولياء يكن مثلهم يف األحوال واالَثار فمن أراد التقّرب اىل األنبياء 
واألولياء ومنهم اىل اهلل- س�بحانه- فال بّد له أن يتقّرب اىل من حذا حذوهم وهم األولياء الصاحلون 
والعارف�ون املؤمن�ون الذين ال ختلوا األرض من وجودهم ألّنم يقيم�ون مقام احلّجة ومناهبا قال$:
»لوال احلّجة لس�اخت االرض بأهلها« ولنتوّقف ه�ذا املوقف لبيان أحوال أحد من أولياء زماننا وهو 

املوىل الشيخ حسن عيل بن مال عىل أكر املشهور بالنخودكي األصبها يّن.

والدته ووفاته
ول�د الش�يخ ليل�ة االثن�ن أو اجلمعة من منتصف ش�هر ذي القع�دة احلرام س�نة 1279 هجرية يف 

»جهانباره«، وهي حمّلة من حمالت مدينة االصبهان.
وتويّف يف الس�ابع عرش من ش�هر ش�عبان املعظم س�نة 1361 ودفن يف الصحن العتيق من مش�هد 

االمام عيل بن موسى الرضا# بطوس.

أساتذته
تّلم�ذ الش�يخ العل�وم العقلّية والنقلّي�ة يف اصبهان عن�د كثري من أكاب�ر العلاء واحلك�اء والفقهاء 
واملفري�ن فأخ�ذ الفلس�فة والفقه عن الفيلس�وف والفقيه »مال حممد القاش�اين« املع�روف ب�»آخوند 
كايش«، وعن الفقيه البارع والفيلسوف العبقري »جهانكري خان القشقايي«، ثّم أخذ علم التفسري عن 

احلاج السيد سينا ابن السيد جعفرالكشفّي.
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ثم سافر من اصبهان اىل العراق ودخل مدينة النجف وحرض جمالس العلاء فيها، وتلّمذ عند السيد 
حممد الفش�اركّي االصبهايّن، واحلاج الس�يد مرتىض الكش�مريي، واملال اساعيل القره باغي، وبعد أن 
وص�ل اىل مرتب�ة س�امية من العل�م والعرفان رجع اىل ايران وس�كن مش�هد االم�ام الرضا$ بطوس 
واش�تغل بالعلم والعبادة واالفادة واالس�تفادة وأخ�ذ العلم هناك أيضا عن االس�تاذ احلاج حممد عيل 
املش�هور بالفاضل، واالس�تاذ الس�يد عىل احلائري اليزدي، واحلاج السيد حس�ن القّمي، والسيد عبد 

الرمحن املشهور باملدرس.

أساتذته يف العرفان
وقد اعتنى أبوه )مال عيل أكر( برتبيته منذ أيام صبابته ألن يصبح ولدا صاحلا عارفا عاملًا أمينًا حمّبًا 
للنب�ّي وآل�ه- عليهم صل�وات املصّلن- فعّلمه الصالة والدعاء والذكر قبل أن يصل اىل س�بع س�نن 
وحينئ�ذ وص�ل اىل ذلك، جعل�ه حتت ارشاف الع�ارف الكامل احل�اج حممد صادق املش�هور ب�»ختت 
ف�والدي« أح�د عرف�اء ع�ره وأولياء زمان�ه، وال�ذي كان بين�ه وبن أيب الش�يخ اتص�االت عرفانية 
ومرابطات روحانّية ومصادقات انسانّية فأخذ الشيخ عن صديق أبيه ومرشهد حّظًا وافرًا من العرفان 
والس�لوك وبع�د أن ت�وّف احلاج حمم�د صادق اتصل الش�يخ بالعارف الكامل الس�يد جعفر احلس�يني 
القزويني الذي س�كن ناحية من نواحي مدينة اصبهان املش�هورة ب�»مدينة الرضا = ش�هر رضا« فأخذ 
عنه قسطًا كبريًا من املعارف العرفانّية واملسالك احلقيقية واملنازل العملّية، ثّم بعد ذلك اشتغل بالعبادة 
والتهّج�د والص�وم وإفادة الطالبن وإعان�ة املحرومن وما اىل ذلك من خ�ري وخدمة لذوي احلاجات 

أمجعن سّيا من ينتسب اىل النبّي وأهل بيته- صلوات اهلل عليهم وصلوات املصلن.

أحوا له
وش�يخنا هذا ال ينام يف لياليه منذ اثنتا عرشة س�نة من عمره حتى مخس�ة عرشة منه، ويصوم يف أّيام 
تلك الس�نوات، وال ينام فيها اال قليال وال يأكل من احليوان ش�يئا، ثم منذ مخس�ة عرشة سنة من عمره 
اىل أن ت�ويف كان يصوم يف كّل س�نة ثالثة أش�هر أعني الرجب وش�عبان ورمض�ان، وكذلك يصوم من 
الشهور األخرى ثالثة أّيام، وهي األيام التي تشتهر بأّيام البيض وهي الثالثة عرش حّتى اخلامسة عرش 

من كل شهر.
وم�ن أحواله أيضا ش�ّدة حّبه اىل أهل البي�ت# وأوالدهم وذرارهيم، وكان يس�عى دائًا يف قضاء 
حوائجه�م وإنج�از عهودهم وإيف�اء رشوطهم وأداء قروضه�م وكأّنه يعتقد بوج�وب هذا األمر عىل 
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نفس�ه وعىل كاّفة األنفس، إضافة اىل ذلك كان يقىض حوائج س�ائر الناس، وكان هيتم بأمورهم اهتاًما 
شديدًا، وكان ينظر اليهم نظرة الرضا والرمحة متسكا برّبه الكريم: ﴿ وكان باملؤمنني رحياًم﴾)8(.

كرا ماته
وقد اش�تهر ش�يخنا العارف الكام�ل املكمل بالكرام�ات واملقامات ونقلت عن�ه حكايات عجيبة 
وآث�ار غريبة حّتى وصل�ت اىل حّد التواتر وال يبقى ألحد جحده�ا وانكارها فنذكر بعض الناذج من 

حكاياته:
نق�ل عن عبدالرس�ول االصبه�اين: ان احد أصدقائي ق�ال يل: إين ذهبت اىل مش�هد االمام عيل بن 
موس�ى الرضا$ وأقمت الصالة وقرأت الزيارة وبعد الفراغ منها ذهبت اىل بيت الش�يخ النخودكي 
وقلت له: إن إحدى عائلتي مريضة وهي يف مدينة الش�رياز فادعو هلا فالش�يخ حينئٍذ أعطاين مترة وقال 
ُكْل، فأكلت وخرجت من بيته وجئت اىل ش�رياز ووجدت املريضة قد ُش�فيت منذ اليوم الذي تناولت 

فيه التمرة يف بيت الشيخ.
وُنقل ًا يضا أّنه قد جاء رجل اىل حرضة الش�يخ وقال: لقد ُفقد ولدي، فقال الش�يخ: يف صباح غد 
وقبل طلوع الش�مس اذهب اىل مدخل املدينة واجعل هذا الدعاء يف باطن يدك وقل س�بع مرات: »يا 

معيد أعد ولدي الرضا ايّل«.
فحينئٍذ عند طلوع الشمس سيحرض رجل مع أربعة حيوان مركوب )كالفرس مثاًل) ستجد ولدك 

قد ركب عىل احليوان األخري، فقال الرجل: قد عملت با أمرين به الشيخ ووجدت الولد ساملًا.
كان هذا رشٌح خمتر ومتواضع هلذه الش�خصيَه امللكوتية العرفانية ببضاعة مزجاة احلقري، ونتمنى 

أن يقبل منّا االمام احلّجة عجل تعاىل فرجه الرشيف ذلك.

15 شعبان 1420 هـ
السيد أبو القاسم الديباجي
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﴿

مقدمة املؤلف
احلم�د والش�كر هلل الودود ال�رؤوف الرحيم الذي وّفق احلق�ري لنرش اجلزء الثاين من كتاب س�ياء 

األولياء وكراماهتم.
كان الغ�رض من تألي�ف ونرش هذا الكتاب هو إيصايل لطالبن طري�ق احلق واحلقيقة رشح خمتر 
ألحوال وكلات ورس�ائل العارف الرّباين والعامل الصمداين املرحوم شيخ حسن عيل االصفهاين رمحة 
اهلل عليه والتي حتتوي عىل تعاليم السلوك اىل اهلل وأيضا رشح يف معرفة التوحيد والوالية املطلقة االهلية 

والتي هي نقطة األصل لقبول مجيع العبادات يف كل األديان.
ل�ذا جئن�ا بوريقات يف التوحيد والوالية يف اجلزءين وحتى يتبن لن�ا بأن ما وصل اليه املرحوم كان 
م�ن إتيانه للواجبات واملس�تحبات وترك املحرم�ات واملكروهات، وأن روح ه�ذه االعال هو معرفة 

رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص وأوصيائه املعصومن#.
وكان يس�عى يف ط�ول حيات�ه أثن�اء الرياض�ة والتدريس والتعلي�م والتعّل�م خلدمة الس�ادة وذرية 
الزه�راء¢ حي�ث قال بنفس�ه: إن وصويل للمقامات كان بفضل خدمة الس�ادة وقد قال اهلل س�بحانه 

وتعاىل يف القرآن الكريم: ﴿يا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهلل وابتغوا إليه الوسيلة﴾.
وامل�راد م�ن تلك االَية هو أن ال تعمل�وا أي عمل ليس فيه رضا اهلل تع�اىل، واطلبوا التقرب اىل اهلل 

بالوسيلة.
وقال اهلل تعاىل يف القرآن: ﴿ومن يطع الرسول فقد أطاع اهلل﴾.

وقال أيضا: ﴿وهلل االسامء احلسنى فادعوه هبا﴾
والعّيايش عن الرضا$ قال: إذا نزلت بكم ش�ّدة فاس�تعينوا بنا عىل اهلل وهو قول اهلل وهلل األس�اء 
احلسنى فادعوه هبا. إذن، تبن لنا أن املراد من الوسيلة هم األئمة# يف كل األحوال، وكل من يتوجه 
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اليه�م فق�د توجه اليه س�بحانه وتع�اىل. جاء يف الزيارة اجلامع�ة: من أراد اهلل بدأ بك�م ومن وحده قبل 
عنكم ومن قصده توجه اليكم، مستشفع اىل اهلل عز وجل بكم ومتقّرٌب بكم اليه ومقّدمكم امام طلبتي 

وحوائجي واراد يت يف كّل أحوايل وأموري.

لق�د جع�ل اهلل ع�ّز وجل االئمة# أذنه وعينه وي�ده يف عامل االمكان لذا يقول رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: وما 
رميت إذ رميت ولكّن اهلل رمى، ال اله إال هو كل شئ هالك إ ال وجهه له احلكم.

ويقول امري املؤمنن$: نحن وجه اهلل له احلكم.
ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ال يقولون شيئًا حّتى يقول اهلل كا هو شيمة العبيد املؤدبن 

وهم بأمره يعملون، ال يعملون قط ما مل يأمرهم به.
واملرحل�ة األخ�رى للتقرب اىل احلق هي املحّبة لذرّية رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص حيث قال: ﴿قل ال أسـئلكم 

عليه أجرا اال املوّدة يف القربى﴾.
يف املحاس�ن عن الباقر$ س�ئل عن هذه االَية فقال: هي واهلل فريضة من اهلل عىل العباد ملحمدملسو هيلع هللا ىلص 
يف أهل بيته. وهذه أيضا من األعال الواجبة وهي نفس الوسيلة التي قال اهلل عّز وجل: ﴿وابتغوا اليه 

الوسيلة﴾.

ك�ا قال س�بحانه: ﴿كاًل ُنِمدُّ هؤالء وهؤالء﴾. احلديث هنا أن كل ش�خص بلس�اٍن واس�ٍم يعتقد 
ويدعي به.

حيث اذا قال بلس�ان غري لس�انه انك�ر ذلك. مثاًلا ذا قلت للعريب أريد أنك�ور يقول العريب ال أريد 
عنبًا، واذا قلت للرتكي أريد أنكور، يقول ال أريد اوزوم.

يا من ينادي من كل فج عميق بالسنٍة شّتى وُلغاٍت خمتلفة.

ايـــمـــان ومــــهــــرت  كـــفـــر  ــــو  ت بـــغـــض  أي 
ــان ــم ــل ــس م أز  ــــر  ــــاف ك تـــــو  بـــــه  ــــدا  ــــي ب

ــان ــم ــك اي ــت ــب ــح ــر وم ــف ــك ك ــض ــغ ـــن ب ـــا م ي
ــم ــل ــس ــم يـــظـــهـــر بــــك الــــكــــافــــر مــــن ال

وصل املرحوم الش�يخ رمحة اهلل عليه اىل املنزل هباتن املرحلتن: أداء الواجبات واملستحّبات وترك 
املحّرمات واملكروهات وجعل االئمة# يف كل احلاالت وسيلة اتصال باهلل سبحانه وتعاىل واألخرى 



هي السعي يف قضاء حوائج ذّرية رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص.
إنا جناحان للسالك اىل اهلل وبوسيلتها يصل العبد اىل نبع احلياة و املنزل املقصود.

عناية اهلل هي تلك العناية التي تفتح عن االنسان الباطنية فإذا رأت بأي اجتاه رأت وجه اهلل سبحانه 
وتعاىل. كا قال سبحانه ﴿أينام توّلوا فثم وجه اهلل﴾.

كانت هذه هي مقدمة اجلزء الثاين والتي تضمنت الوالية واألدب اىل اخللق.

تلك آثارنا تدُل علينا فانظروا بعدنا اىل االَثار
ليلة الغدير 1419 هـ عيل املقدادي االصفهاين
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﴿

املدخل
احلم�د هلل الذي خ�لق االنس�ان وعّلم�ه البي�ان وأرس�ل رس�له ليه�دي العب�اد اىل ط�ريق ال�كال 
وال�ّرش�اد والص�الة والس�الم ع�ىل أش�رف أنبيائ�ه حممٍدملسو هيلع هللا ىلص  رس�وله وس�فريه وع�ىل االئ�مة اهلادي�ن 

امله�دّين أوص�ياء رس�ول اهلل وخلفائ�ه ال س�ّيا ص�احب الع�ر والّزم�ان .
الش�كر الكث�ري هلل عّز وج�ل الذي وّفق احلقري عيل املق�دادي االصفهاين لنرش كت�اب )...( والذي 
جعله نصب اهتام وتوجه أهل االيان واملحبن واملرتبطن بموىل املوّحدين أمري املؤمنن عيّل$ حيث 

تم طبعه كرارًا يف مدة قصرية.
لك�ن ق�ال يل بعض االصدقاء: أن الذي ج�اء ذكره يف الكتاب هو كتاب�ات والدكم الكبري املرحوم 
حاج شيخ حسن عيل االصفهاين رمحة اهلل عليه، وكم الئق وجدير بأن تكتبوا مطالب عن مسموعاتكم 
وذخائرك�م الذهنية واملعنوية التي س�معتموها من ذلك الرجل الكبري واس�تفدتم منها، وتذكرت بأن 
هن�اك بعض وقائع وح�وادث احلياة املباركة للمرح�وم والدي مل أذكره�ا يف ال�كتاب املذكور، وهناك 
أيض�ا بع�ض املطال�ب املفي�دة والت�ي أمتن�ى بدرجه�ا يف ه�ذا الكت��اب يص��ل في�ض اىل األص�دقاء 

واملوالن.
لذل�ك مهمت العداد اجلزء الثاين لذلك الكتاب ون�رشه وأيضا ُألقي عىل قلبي بأن خيتص الكتاب 
م�ن بعد رشح أح�وال وكرامات وتقريرات املرح�وم والدي الفصول املبدئية للكت�اب، فصالن لبيان 
التوحي�د وأحدّي�ة الباري تعاىل وذكر أحاديث ومطالب يف معرف�ة الوالية املطلقة االهلية والتي مها من 

أصول دين االسالم.
ـــب ـــائ ـــغ ـــروال ـــاض ـــح ـــى ال ـــل فـــــــرٌض ع

ـــب ـــال ـــــــي ط ـــــــن أب ُحــــــــبُّ عــــلــــّي اب



واطلب من اهلل املتعال التوفيق يف إمتامه إنه خري موّفٍق وُمعن.
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الفصل األول
موجز عن رشح حال املرحوم

حاج شيخ حسن عيل االصفهايف رمحة اهلل عليه

العب�د املخت�ار االهلي، مظه�ر حديث: عبدي أطعني حت�ى أجعلك مثيل، امل�ؤدب بمّلة خليل اهلل، 
املت�رّشع بالرشيعة املحمدية، ش�يعة من قال: كنُت مع االنبياء رّسًا وم�ع حممد جهرًا، أمري املؤمنن$، 
كلب كهف املش�هد الرضوي املقدس، وكلبهم باسٌط ذراعيه بالوصيد، املرحوم حاج شيخ حسن عيل 
املق�دادي االصفه�اين تغّمده اهلل بغفران�ة ورمحته يف ليلة االثن�ن 15 ذي القعدة لس�نة 1279 هجرية 
وضع قدمه من بطن االم العارفة عىل هذا العامل الرتايب ويف يوم االحد 17 شعبان لسنة 1361 هجرية 
ب�ًا م�ر ربه خرج من هذا الع�امل ودخل اىل العامل امللكويت وت�رشف باخلطاب ﴿يا أيتهـا النفس املطمئنة 

ارجعي اىل ربك راضيًة مرضية﴾ ورجع اىل ربه.
يف أوائل طفولته تقيد بفروع الدين وصام منذ س�ن الس�ابع، ويف سن الثانية عرش داوم عىل الصيام 
بالنهاروإحي�اء اللي�ل اىل الصب�اح وكان يعم�ل بالنه�ار عىل حتصيل العل�وم الظاهرية. يق�ول املرحوم 
اطائبي ابن عم آية اهلل سيد أمحد خوانساري رمحة اهلل عليه: قال خوانساري يف أيام شبايب كنت مشغول 
بالتحصيل يف اصفهان، وكنت أرى ش�يئا عىل الش�جر يف الليايل وال أراه يف النهار. فس�ألت شخصا ال 
أدري ما هذا اليشء الذي أراه يف الليايل وال أراه بالنهار. قال هذا اليشء هو الش�يخ حس�ن عيل الذي 

جيلس عىل فرع الشجرة ليال حتى ال ينام ويلتزم بالذكر.
ك��ان ي�درس العلوم الظاهري�ة يف اصفه�ان عن�د املرح�وم جهانكريخان والش�يخ الكايش وك�ان 
حيرض جلس�ات درس املرحوم حجة االس�الم آقا س�يد حممد الفش�اركي والس�يد مرتىض الكشمريي 
وأس��اتذة أخ�رى رمحة اهلل عليه�م يف النج�ف، ويف تلك االيام ك�ان يش�تغل بالعبادة ليال يف مس�جد 

سهلة.
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ع�ىل الظاه�ر كان مقي�م يف النجف م�ن س�نة 1305 اىل 1311، وبعد ذلك عاش يف مش�هد لعدة 
سنوات ثم ترشف مرة أخرى بالنجف عدة سنوات أخرى.

يف س�نة 1318 توق�ف يف ش�رياز ملدة س�نة واش�تغل هن�اك بتعلم عل�م الطب عن�د املرحوم حاج 
م�ريزا جعف�ر الطبيب، وبعد ذلك ترشف بمكة والتي تم درج رشح س�فره اىل مكة يف اجلزء االول من 

الكتاب.
مرة أخرى ترشف بالنجف االرشف وبعد عدة سنوات رجع اىل اصفهان وسكن فيها.

يف س�نة 1327 هاجر اىل مدينة مش�هد املقدسة وسكن هناك بقصد جماورة و يف جوار االمام الرضا 
عليه آالف التحية والثناء، ويف تلك االيام قام بتدريس الفلسفة والعرفان يف مدرسة فاضل خان ولكنه 
بع�د م�دة ترك تدريس�ها وقىض س�نوات طويل�ة يف تدريس التفس�ري والفقه و يف بع�ض االوقات قام 
بتدري�س الرياضيات والنج�وم. كان يؤدي الصالة يف أول وقتها يف الليايل ثم كان يطالع قليال ثم هيتم 
بالرد عىل رسائل املراجعن ومن بعد منتصف الليل كان يثابر عىل الذكر والتهّجد والصالة حتى طلوع 

الشمس.
كان يف بع�ض ايام الس�نة يس�رتيح ملدة نصف س�اعة يف الصب�اح وبعد الظهرية عىل حس�ب وضع 
مزاجه ويف طول أوقاته ليال ونارا كان مستعدا لالجابة عىل أسئلة املراجعن وقضاء حوائجهم. قلت 

له عّن وقت وساعة للقاء املراجعن قال: ليس عند ربنا صباح ومساٌء .
من أول الصبح اىل حدود الساعة العارشة كان يرد عىل املراجعن وبعد ذلك خيرج من املنزل العداد 

الدواء وأحيانا للذهاب اىل املكتبة ويعود اىل املنزل ظهرًا ويذهب اىل املدرسة عرًا للتدريس.
عندم�ا راج لباس متحد الش�كل مل يظل ط�الب يف املدارس القديمة لتحصيل العل�وم الدينية، مع 

ذلك كان يذهب مرة واحدة باالسبوع اىل املدرسة للرد عىل الناس.
كان يراقب وحيافظ عىل أهل العلم، وقبل التأهل كان يضع خل يف جرتن كبريتن ويقّس�مها عىل 
الط�الب ويق�ول إن اخلل مهم هل�م ولكنه ليس يف متن�اول أيدهيم. يف ذلك الزم�ن كان طالب العلوم 

الدينية يعانون من ضيق املعيشة. وكان والدي يقوم بذبح خروفان كل شهر ويطعم الطالب.
كان لباس�ه أبيض اللون، ويرتدي لباس�ًا قطنيًا يف الصيف و لباس�ًا من الصوف يف الش�تاء والذي 
ُيعد له من اصفهان. وغالبًا كان هناك وصالت يف لباس�ه فاذا س�ئل عن ذلك يقول إن الطالب عمومًا 
يلبس�ون لباس بوصالت فاذا رأوا بأن أس�تاذهم يرتدي لباس�ًا بوصالت يس�هل عليهم ارتداء ذلك، 
وكان جوابه االَخر لذلك السؤال أن أمري املؤمنن كان يرتدي لباسا مرقع عندما تضيق املعيشة بالناس 
ويق�ول: واهلل لق�د رقعت ِمْدرعتي حّتى اس�تحييت من راقعها.ويقول: من أحب قومأ تش�ّبه هبم. أن 
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يرتدي حذاءًا عاديًا يف الشتاء ويف الصيف يرتدي نعاالً جيلب له من مدينة بريجند.
أتذكر عندما أنقذ الشيخ حممود الكلبايس- بناءًا عىل احلكاية 92 يف اجلزء االول- من حرب عال 

رضا شاه سألته سؤال فرّد وقال يف جوابه: اٍ نني مل أنقذ الشخص بل أنقذت الروحا نية.
يف ط�ول أيام الس�نة كان مش�غول باع�داد االدوية الكيميائية ع�ىل طريقة جابر بن حيان. يف الس�نة 
االخ�رية من عمره انش�غل باعداد دواء الذي يس�تغرق العداده مدة س�نتان مع التوج�ه اىل أنه قد قال 
مس�بقًا أن�ه مل يبقى من عمره اال س�نة واحدة، قلت ل�ه: انه غري معلوم هل س�يكفي عمرك لنضج هذا 
الدواء، قال: جيب عىل االنس�ان أن يعمل مادام حّيًا، ومادمت حّيًا س�أؤّدي عميل واذا وصل العمر اىل 

آخره فليس باليد حيلة.
نعم، هذا هو طريق العبودية. كل عبد جيب أن يؤدى عمله اىل آخر َنَفٍس من عمره.

مث�اًل الطب�اخ الذي يقوم من نومه جيب أن يقوم بعمله واعداد الطعام، وال يفكر أبدًا بأنه حيتمل أن 
يأم�ره مواله بعمٍل آخر أو س�يبعثه اىل مكان آخر فيهم�ل يف عمله وال يتممه. إن رشط العبودية هو أن 
يعمل بوظيفته التي عّينت له، وال يرى نفسه حّرًا بتاتًا ويف كل حلظة ينتظر األمر االهلي كالغريق الذي 

جيب أن يصيل يعني يشتغل بالعبودية الَخر َنَفس.
لكل ش�خص يف هذا العامل عمل، فاذا عمل بوظيفته لذكر اهلل وخدمة اخللق فانه س�يكون مش�غول 
بالعبودية متام وقته. فاذا أكل الطعام بنّية العبادة وخدمة اخلق أو لبس لباسًا هلل وبصورة عامة كل عمٍل 
يعمل�ه ينوي�ه هلل وخدمة خلق اهلل كان مثل هذا الفرد يكون م�ن العباد اخلاصة باهلل حيث هلم وجود يف 

اَلِة ﴾. اَرٌة َواَل َبْيٌع َعن ِذْكِر اهللَِّ َوإَِقاِم الصَّ كل طبقات الناس. كا قال اهلل تعاىل: ﴿ِرَجاٌل الَّ ُتْلِهيِهْم ِتَ
إن الرج�ل هو الذي مش�غول بذكر اهلل بقلبه و مش�غول بخدمة خلق اهلل بجس�مه. يقول احلديث: 

اخللُق عيايل واألغنياء ُوكالئي.
־־־־

كتب حجة االسالم املرحوم حاج سيد حممد عىل مباركه من الوعاظ املعروفن يف اصفهان والذي 
عاش سبعن سنة يف رشح حال املرحوم حاج شيخ حسن عيل االصفهاين عليه الرمحة االيَت:

»حرضة الش�يخ حس�ن ع�يل االصفهاين فتح عيني�ه للعامل يف اصفهان ويف بداية ش�بابه اس�تفاد من 
الدروس املعقوله واملنقوله لألساتذة املرحوم جهانكري خان و الشيخ مال حممد الكايش ووصل يف هذه 
العل�وم اىل ح�د الكال ثم أرش�ده املرحوم حاج حممد ص�ادق ختت فوالدي وبارش�اده خطا يف طريق 

السلوك واملجاهدة وحتمل رياضاٍت شاقة ووصل يف أسفار تزكية النفس اىل مراتب.
بع�د ذل�ك عزم عىل الترشف بمش�هد الق�دس الرضوي عىل االق�دام واجته اىل خراس�ان، وبكال 
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األدب ط�وى هذا الطري�ق وباالرادة وصميم القلب جاور الرتاب الطاهر للس�لطان، واالَن يقيم منذ 
ع�رشون س�نة عند املش�هد الق�دس الرضوي وجمموعة من س�اكني ذاك الديار يس�تمدون م�ن مراتبه 
الروحاني�ة ويطوون طريق االنس�انية، ولعام�ة الناس اعتقادات يف ذلك الش�خص ليس يف أحد آخر، 
ولتأثريهم بنََفسه واعتقادهم به رأوا وسمعوا منه آثاٍر كريمة وأوامر مؤثرة وهذا الكاتب أيضا له تَا لف 
ومؤانسة ومصادقة معه، وحاليا انزوى منذ ثالث سنوات يف قرية نخودك التي تبعد فرسخ عن مدينة 
مش�هد املقدس�ة وارتاح من معارشة القبحاء وس�يئن الطباع، وبعرق جبينه يعد لقمة خبز من الزراعة 
بكل قناعة، ودائًا يس�عى ملراقبة حاالته الروحية واىل الزمن الذي مل خيّرب مدرس�ة فاضل خان بسبب 
توس�يع وتعديل أطراف الساحة الرضوية، كان يقوم بتدريس احلكمة والكالم والفقه والتفسري ولكنه 

االَن قد كّف عن الدرس والبحث يف املدرسة وسحب كليمه من املاء«.
كان خروج املرحوم والدي رمحة اهلل عليه من املدينة بسبب اساءة رضا خان ألهل العلم والروحانية 
واج�راء قانون االحتاد وبالطبع ان�زوى الروحانيون واصبحوا ُيعّدون عىل االصابع، وبس�بب احتياج 
عام�ة الن�اس لرف�ع االمراض واملش�اكل، كانت مجي�ع طبقات الن�اس تراجعه. وهلذا الس�بب ظهرت 
حساس�ية م�ن ناحية رضا خان اجتاهه فوضع مراقبن عىل اط�راف منزله بصورة متنكرة، حتى يتعرفوا 
عىل االشخاص املعروفن الذين يرتددون عليه ويراجعونه، فإن من املحتمل حصول مشاكل هلم، لذا 
قال املرحوم والدي رمحة اهلل عليه: با أن الشاه غري رايض عن وجودنا يف املدينة، سنخرج من املدينة.

خرج من مدينة مش�هد وكان يغرّي من حن الَخر حمل س�كنه، وألنه ظل فرتة أطول يف قرية نخودك 
لذا ُعِرف بالنخودكي.

يف س�نة 1318 شمس�ية وبس�بب مراجعة مجيع رؤس�اء دوائر مشهد العس�كرية واملدنية له واخبار 
ذلك للشاه، أرسل رضا خان والد زوجته االمري مع والدة زوجته اىل مشهد كمراجعن لوالدي، حتى 
يّطلع أكثر عىل حياته الداخلية، ألنه علم بأن املحافظ ورئيس أركان اجليش ورئيس االمن من رواده.

عندم�ا ح�رضوا اىل منزله ورأوا أثاث منزل�ه أصابتهم حالة من التعجب، ألن�م رأوا منزٍل بثالث 
غرف، أرضه من تراب بال فرش وبال ستارة أو سجادة.

كان أثاث�ه ع�دد من البس�اط وقطعة حصري ومل يكن باملن�زل خادم. باب منزله مفت�وح للجميع بال 
حارس أو حاجب. فذهبوا اىل الشاه وأخروه بذلك. وهناك احتال وجود علل أخرى النتقاله.

يف مجيع االحوال، يف آخر ستة سنوات من عمره كان يعيش عىل هذه احلالة.
كان يذهب مرتان يف االسبوع يومي االحد واالربعاء اىل املدينة ألداء أمور الناس وقضاء حاجاهتم، 

أحيانا يف مدرسة خريات خان وأحيانا يف منزل بعض االصدقاء.



وبالرغ�م م�ن أن�ه كان يرف كل وقته لقض�اء حوائج الناس إال أنه كان حي�س بالقصور يف قضاء 
حوائجهم.

قب�ل وف�اة املرحوم والدي رمح�ة اهلل عليه بأيام رأيت يف ع�امل الرؤيا أنني دخل�ت يف القبة اخلرضاء 
وكان املرح�وم وال�دي جالس مع املرحوم ش�يخ حممد املؤمن وحيادثه، س�لمت عليها وأجابا. ثم قال 
املرحوم والدي لش�يخ مؤمن إن عيل جيد يف كل يشء ما عدا صالة الليل. رفع الش�يخ رأس�ه ونظر اىل 

احلقري وأراد أن يأمرين بيشء لكن أيب قال له: اصر ملدة أسبوع.
يف اليوم التايل قصصت الرؤيا عىل أيب فقال: واضح أنني لن أبقي حيا أكثر من أسبوع، ثم قال: خذ 
مقدارًا من العنب اىل القبة اخلرضاء وقل للدرويش مستور أن حيرض ويقرأ عندي املخّمس )أبيات من 

الشعر بالفاريس( فعملت بأمره، وجاء الدرويش وقرأ عنده املخّمس وأخذ حاجته وذهب.
بعد أسبوع اتصل بالرمحة االهلية.
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الفصل الثاين
كرامات وحكايات

حكاية 1
نقل املرحوم والدي رمحة اهلل عليه: أنه كان يعيش يف مدينة احِلّلة ) يف العراق( رجٌل نصاب وحمتال 
والذي اش�تهر وعرف برّشه. ) رأى أحد علاء نجف ( الذي كان مرجع آنذاك ومل يذكر والدي اس�مه 
ولكنه كان من علاء أهل اهلل حلم يف املنام بأن ذلك النصاب املذكور جار ألمري املؤمنن$ يف اجلنة .

فس�افر ذل�ك العامل من نج�ف قاصدا احلّلة ألن�ه كان معتقدا بصح�ة رؤياه، وتوج�ه اىل منزل ذاك 
الش�خص الرّشير وطلبه. عندما أخروه بقدوم هذا العامل اىل منزله تضايق بش�دة ألنه اعتقد بأن املشار 
الي�ه ق�د جاء حت�ًا لنهيه عن املنك�ر، ولكنه مع ذلك اجت�ه إىل باب منزل�ه ودعاه لدخول املن�زل و أعّد 
ل�ه الش�اي والقه�وة. عندما رأى أن الع�امل املذكور مل يتناول الش�اي والقهوة تيّقن أنه قد ج�اء اليه بنية 
املخاصم�ة والعداوة ولي�س بنية املحبة ألن من العادة عند العرب انه اذا ج�اء أحدهم ملنزل االَخر ومل 

يأكل شيئا فان ذلك دليل عىل العداوة.
لذا قال له: سيدي هل حصل مني سوء أدب اجتاهكم، اذن ما دليل عداوتكم.

قال العامل املذكور: ال يوجد بيني وبينك أية خصومة بل لدي سؤال اذا اجبت عليه فسوف أرشب 
شايك وقهوتك. فقال له: ما هو سؤالك؟

فنق�ل له الع�امل رؤياه وأّكد له بأنه متيّقن بأن حلمه صحيح وق�ال: ماذا فعلت حتى أ صبحت جار 
ألمري املؤمنن$ يف اجلنة بالرغم من سوء سريتك السابقة وشهرتك؟

فقال: إن هذا رٌس بيني وبن أمري املؤمنن$، من الواضح أنه$ أراد إباحة هذا الر. ثم جاء ببنت 
تسع سنوات وقال: إن والدة هذه البنت بنت شيخ يف املحّلة، وقد عشقتها ولكن ألنني كنت معروف 
بال�رش كن�ت أعلم أن الش�يخ ل�ن يوافق عىل زواجي هب�ا. يف نفس الوق�ت كانوا خياف�ون مني. ذهبت 
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للخطبة. فقال أبيها أنا خمطوبة البن عمها فاذا اس�تطعت أن تأخذ املوافقة من ابن عمها فلن أخالف. 
ذهبت اىل ابن عمها وأبرزت له حمبتي للبنت. فقال: اذا وهبتني مهرتك فسأرىض عىل زواجكا )جيب 
العلم بأن املهرة عند العرب هلا حكم الزوجة وطبيعيا ال مُتنح لاَلخر) ولكن ألنني كنت عاش�قًا وهبته 
مهريت وأخذت منه املوافقة عىل الزواج وذهبت اىل والد البنت وأخرته با جرى. قال: جيب أن تأخذ 
املوافق�ة من أخيها أيض�ا. ذهبت اىل أخيها وعرضت عليه أمري. يف ذل�ك الزمان كان يل مزرعة مجيلة 
خارج املدينة. فقال أخوها: اذا أعطيتني تلك املزرعة فس�وف أرىض عىل الزواج. فوهبته تلك املزرعة 

وذهبت اىل والدها.
يف ه�ذه امل�رة قال يل جيب أن تأخ�ذ املوافقة من والدة البنت أيضا وكان س�بب كل هذه احلجج هو 
أن�م مل يرغب�وا بتزويج ابنتهم يب وأيضا كانوا خيافون مني. لذا ذهبت اىل والدة البنت وملوافقتها طلبت 
من�ي البيت اجلمي�ل الذي كنت أملكه يف مدينة احلّلة. أعطيتها البي�ت وأخذت موافقتها ورجعت مرة 

اخرى اىل والدها.
ه�ذه امل�رة كان دور أخذ موافقة الوالد حيث رىض بال�زواج بعد منحه قطعة االرض يف ملك آباد. 
مل يك�ن لدهي�م أي حجة أخرى. مع ذلك تم عق�د زواج تلك البنت باكراه منه�م وأصبحت زوجتي. 
يف ليل�ة الع�رس عندما دخلنا الغرفة قالت يل البنت: هذه املرة أن�ا أريد منك ش�يئًا، قلت: كل ما أملك 
وهبت�ه يف س�بيلك واالَن كل ما بقي يل من ثرويت هي ل�ك. ق�الت: يل ح�اجة أخرى. ق�لت: اطلبي ما 

شئت.
قالت: حاجتي مهمة جدًا وقبل أن اطلب منك حاجتي يل ش�فيٌع جيب أن أعّرفه لك: ش�فيعي هو 
ال�رأس املج�روح ألمري املؤمنن$، أم�ا حاجتي هي أين قب�ل عقد الزواج بك كنت حم�رم بابن عمي 
وزوجت�ه باملتعة وإنني حامل االَن وال يعلم أي ش�خص عن هذا املوض�وع. اذا انترش وأبيح هذا الر 
فس�يكون ذلك عاٌر كبري عىل هذه القبيلة، وبأمري املؤمنن أخنقني هذه الليلة وقل هلم أنني مت وأرفع 

هذ ا العار من عائلتي النني حرام عليك حتى أضع محيل و سنتأذى من ذلك الحقًا.
قل�ت: ذلك الش�فيع الذي تش�ّفعتي ب�ه أكر م�ن أن أرتكب مثل ه�ذه اجلناية وم�ن االَن فصاعدًا 

ستكونن بمنزلة أختي ثم خرجت من الغرفة.
اىل اليوم مل يكن ألحد علم بذلك الر ويتضح أن االمام أراد أن تتّطلع عىل هذا الر. هذه الطفلة 
التس�ع س�نوات هي التي كانت يف رمحها. كل أقارب هذه الطفلة يعتقدون بأنا يل وال زالت تلك املرأة 

اىل اليوم يف حكم أختي.
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حكاية 2
نقل والدي رمحة اهلل عليه: يف االيام السابقة كان أحد العلاء من االساتذة املعروفن يقوم بالتدريس 
يف أح�د م�دارس ط�الب أهل العلم يف اصفه�ان، ولرهة م�ن الزمن كان هناك دروي�ش يأيت وجيلس 
بجانب باب غرفة االحذية ويستمع اىل الدرس وبعد االنتهاء من الدرس يقوم برتتيب أحذية الطالب 
ويرحل. اىل أن أنتقد االس�تاذ يف أحد االيام يف الدرس بس�ؤال مل يس�تطع االستاذ االجابة عليه، ولكنه 
كان يق�ول يف نفس�ه أنه رب�ا كان انتقاد الدرويش صدف�ة ورميًا من غري راٍم أطل�ق رصاصة يف الظالم 
وأصاب اهلدف ولكن تكرر هذا األمر لعدة مرات فتوّجه االس�تاذ اىل ًان ظنونه ليس�ت صحيحة. لذا 

دعى الدرويش يف غرفة للخلوة به، وحتّدث اىل الدرويش فالحظ بأن للدرويش بحٌر من العلم.
ل�ذا طل�ب من الدرويش بأن يعّلمه ال�درس الذي جيب عليه إلقائه عىل الط�الب وحيّدثه بمطالب 
ال�درس. فواف�ق الدروي�ش عىل ذلك ولك�ن برشط ًان ال يغري االس�تاذ يف أس�لوبه وجيلس الدرويش 
كالعادة يف غرفة األحذية، ومن بعد الدرس ويف اخللوة يرشح الدرس لالس�تاذ. كان لألس�تاذ املذكور 
علم يف العلوم الغربية أيضا. يف احدى االيام توّسل أحد أصدقاء االستاذ والذي رُسق منزله باالستاذ 

فعرف االستاذ اللص عن طريق علم الرمل.
فخ�رج االس�تاذ من منزله بعد اس�تخراجه املطلب م�ن الرمل حتى خير صاح�ب املال باللص. يف 

طريقه التقى بالدرويش فقال له مالك هبذه االعال؟ إن اهلل سّتار فال جيب أن ختر بذلك.
مل يتدخ�ل االس�تاذ يف ه�ذه االعال لعدة ش�هور حتى ت�م رسقة منزل أح�د أقاربه والذي توس�ل 
باالس�تاذ. ه�ذه امل�رة أيضا وبس�بب القرابة قام باس�تخراج اللص ع�ن طريق علم الرم�ل، ولكن مرة 
أخ�رى وص�ل اليه يف طريق�ه الدرويش ومنعه من إبراز اس�م الل�ص. بعد ذلك طل�ب الدرويش من 

االستاذ بأن يعطيه غرفة يف املدرسة.
كان يف املدرس�ة غرفة صغرية يف ناية السالمل حيث مل يكن يستفاد منها بسبب عدم وجود االضاءة 
فيها، وكانت مأوى للحام الوحيش فأمر االس�تاذ بتنظيف تلك الغرفة وقال للطلبة بأن الدرويش قد 

طلب منّي غرفة فأعطيته الغرفة التي ال يرغب هبا أحد.
وافق الطالب عىل ذلك، ومنذ ذلك الوقت سكن الدرويش يف تلك الغرفة.

بع�د عدة ليايل قال طالب املدرس�ة لالس�تاذ: يف الس�حر عندم�ا يتنفس الدروي�ش يف غرفته تضاء 
املدرس�ة من َنَفس�ه مثل الشمس وتضاء وتظلم املدرس�ة مع تنفس الدرويش. فبات االستاذ يف إحدى 
الليايل يف املدرس�ة فرأى عند الس�حر، عندما يبدأ الدرويش بالذكر تضاء املدرسة بنََفسه. الحقًا يطلب 
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االس�تاذ االرش�اد واهلداية م�ن الدرويش ويطلب منه ذكر. فيقول له الدروي�ش بأن للذكر رشط وهو 
اللب�اس والطعام احل�الل ويطلب منه طعام ولباٍس حالل. فقّدم له االس�تاذ حبوب متعددة حتى قبل 
الدروي�ش بأحده�م، كا اختار أح�د أنواع القاش القطن�ي، وقال: اجعل هذا النخ�ي طعامك وهذه 
القاش�ة ملبس�ك، وأمره بذكٍر معن يف الس�حر، وذّكره بأن ال يتناول أي طعاٍم آخر بتاتًا، وقال له: ال 
حتتاج اىل العّد يف الذكر وال اىل مس�باح ألنه اذا وصل الذكر اىل الرقم املحدد لك فس�وف يقف لسانك 

عن الذكر والكالم.
فأصبح االس�تاذ يف حالة انزواء وانعزال من الناس بس�بب الصيام واالش�تغال بالذكر اىل درجة ان 
الطالب تضايقوا من ذلك فذهبوا اىل والدة االس�تاذ واش�تكوه وقالوا بأن الدرويش قد أبعد االس�تاذ 

عن الطريق.
فطلبته والدته وقالت له: جيب أن حتّل ضيفًا عندنا يف هذه الليلة.

فأعدت الطعام مع التمر للعشاء وتناول االستاذ الطعام ونام. يف السحر وعندما حان وقت الذكر 
ف�اق االس�تاذ من النوم فوجد نفس�ه حمتاج اىل احلام. فذهب اىل احلام والًن احل�ام كان مغلقًا فاضطر 

لالنتظار حتى الصباح اىل أن يأيت صاحب احلام ويفتح احلام.
فاس�تحم االس�تاذ واغتس�ل. أثناء خروجه من احلام وجد الدرويش عىل سالمل احلام فقال له: إن 
غ�ذاءك البارح�ة، االرز كان م�ن أموال اليتيم والتمر م�ن أموال الوقف لذلك وجدت نفس�ك حمتاج 
اىل الغس�ل. كان جي�ب أن تتيم�م وتقول ذكرك. م�ن الواضح أن�ك ال متلك القابلية واالس�تعداد هلذا 

الطريق.
فقال االستاذ بعد ذلك: إذن عّلمني شيئًا. فعّلمه الدرويش علم اجلفر. وألن الدرويش كان اسمه 
حس�ن عيل صديق ُعرفت هذه الطريقة بجفر الصديقي. بعد ذلك غاب الدرويش. بعد عدة س�نوات 
سأل االستاذ عن طريق اجلفر أين حسن عيل الصديقي؟ فكان اجلواب: يف اهلند. مرة أخرى بعد مرور 
سنة سأل االستاذ عن طريق اجلفر أين الدرويش؟ فكان اجلواب: يف اجلزيرّه اخلرضاء يف حضور االمام 

حجة اهلل ويّل العر عّجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف.

حكاية 3
نق�ل يل املرح�وم والدي رمحة اهلل عليه: أثن�اء تدريس مريداماد رمحة اهلل عليه الطالب يف املدرس�ة، 
أغم�ى عليه فجأة وهو عىل املنر. فحملوه اىل منزله ومىض أس�بوع ع�ىل تلك احلادثة وجاء مجيع أطباء 
املدينة لعيادته ولكنه مل يفق من اغائه. أخروا الش�اه عباس رمحة اهلل عليه بذلك. فدعى املرحوم ش�يخ 
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البهائي رمحة اهلل عليه لعيادة مريداماد. ذهب املرحوم الشيخ البهائي رمحة اهلل عليه اىل املريداماد وجّس 
نبض�ه. ورجع اىل الش�اه عباس وقال له أنه س�امل ولكن هناك ش�خص كبري ترف في�ه هكذا وجعله 
هب�ذه احلال�ة. فطلب الش�اه عباس من الش�يخ البهائي بأن جيد ذلك الش�خص. فرجع الش�يخ البهائي 
اىل املدرس�ة واس�تفر خادم املدرس�ةعن الذين دخلوا املدرس�ة يف يوم الس�بت اليوم الذي أغمي فيه 
مريداماد. فقال له اخلادم بأنه قد حرض عدة أش�خاص. كان من بينهم س�يد مرتبك ومضطرب. حرض 

ووقف واستمع اىل املريداماد وعندما خرج من املدرسة حصلت هذه احلالة لألستاذ.
فأخذ املرحوم الشيخ البهائي من خادم املدرسة مواصفات أكثرعن ذلك الرجل وبدأ بالبحث عنه 
يف مدين�ة ختت بوالد فالتقى ب�»مريفندرس�ك« رمح�ة اهلل عليه ورأى بأن املواصف�ات تنطبق عليه. بعد 

السالم قال له: ماذا فعل هذا السيد حتى قمت بتأديبه؟
فق�ال: إنن�ي منذ زمن وأنا أس�تمع اىل حديثه. كان يتحدث عن عذاب وقه�ر اهلل بالتّام فكان ذلك 
سبب ليأس الناس وابتعادهم عن اهلل، يف حن أن مجيع االنبياء قد جاءوا لتقريب الناس اىل اهلل. وبعد 

كل آية عذاب نزلت يف القرآن جاءت آية رمحة.
﴿نبئ عبادي أيّن أنا الغفور الرحيم﴾ )سورة احلجر: 49(

فقال له الشيخ البهائي: إن أهل بيته ليس هلم ذنب يف ذلك وهم االَن يعيشون يف حالة حزن شديد. 
فقال مريفندرس�ك: اذهب فقد ش�فى. عندما رجع املرحوم ش�يخ هباء وجد مريداماد قد حتّس�ن وقد 

جلس.
يقولون يف مثل هذه احلاالت: أنه قد ُس�ئل الش�يخ أبو س�عيد أبو اخلري رمحة اهلل عليه ملاذا خلق اهلل 

البرش؟ قال الشيخ: نعمته كثرية فأراد املنّعمن، رمحته كثرية فأراد املذنبن، قدرته كثرية فأراد النّظار.

حكاية 4
ق�ال موس�ى عليه وعىل نبينا الس�الم: اهل�ي أريد أن أرى عدل�ك بلباس الظلم. ج�اء اخلطاب بأن 
اذهب غدًاا ىل املكان الفالين وسرتى عن ماء. اختبأ هناك وسرتى عديل يف لباس الظلم. يف الغد ذهب 
موسى$ اىل املكان املذكور واختبأ وراء التل. مل يميض ساعة حتى جاء فارس وخلع مالبسه وعلقها 
عىل الش�جرة ودخل النبع واغتس�ل وخرج من املاء فلبس مالبسه ولكنه ني عىل الشجرة حزامه وهو 
عبارة عن كيس طويل حيتفظ فيه نقوده ومل يأخذه معه فركب وذهب. بعد برهة من الزمن وصل راعي 

غنم مع غنمه. سقى ماشيته ثم رأى حزام معّلق عىل الشجرة فأخذه وربطه عىل خره وذهب.
مل متض فرتة حتى جاء أعمى يتكأ عىل عصا وجلس عند النبع وغّسل يديه ووجهه وذهب ليسرتيح 
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حت�ت ظل الش�جرة. بعد حلظات وصل ذلك الفارس الذي ني حزام�ه. ووجد األعمى جالس حتت 
الشجرة. قال له: إنني قبل ساعة جئت هلذا النبع واغتسلت ولكني نسيت كيي عىل الشجرة. فاعطني 
االَن الكي�س. ق�ال األعم�ى: إنني أعمى فكيف اس�تطعت أن أرى كيس�ك املعلق عىل الش�جرة حتى 

آخذه.
فأجاب: إن العميان أذكياء ولكن ذاهتم ليس�ت حس�نة، إنك يقينًا رضبت بعصاك الشجرة وعندما 
رضبت الكيس أخذته. فقال االعمى: اذا كنت قد أخذت الكيس فأين هو االَن؟ قال: ألنك كنت عىل 

يقن بأن صاحبه سيعود ألخذه قمت باخبائه يف مكان ما.
كل�ا اس�تدل األعمى بفقدان ب�ره الثبات براءت�ه مل يقبل الراكب ث�م أخريًا قال ل�ه: إما تعطيني 
الكي�س أو أقطع رقبتك بالس�يف. ترضع األعم�ى الذي مل يأخذ الكيس كث�ريًا ولكن ترضعاته كانت 
دون جدوى. فقام الراكب الذي مل يفكر حلظة بأن من املمكن أن هناك ش�خص آخر قد أخذ الكيس، 

بقطع رقبة األعمى بالسيف ثم ركب وذهب.
يف املس�اء عندم�ا ذهب موس�ى$ اىل جبل ط�ور للمناجاة ق�ال: اهلي. لقد رأي�ت احلادثة فعّلمني 
تأويلها. جاء اخلطاب بأن: يا موس�ى، والد هذا الفارس كان قد أخذ من والد ذلك الراعي مئة دينار، 
وكان بذل�ك الكي�س مئة دينار فوصل الراعي اىل حقه. ووالد األعمى كان قد قتل والد الفارس فأخذ 

الفارس قصاص دم والده وقتل االعمى.

حكاية 5
﴿إن اهلل ومالئكته ُيصلُّون عىل النبي يا أهيا الذين آمنوا صّلوا عليه وسّلموا تسلياًم﴾

إن الذك�ر املب�ارك للصل�وات لذكٌر عظي�م جدأ وه�و الذكر الوحيد ال�ذي عندما يذكره االنس�ان 
يصاحبه اهلل واملالئكة يف الذكر ولكن من ش�ّدة ظهوره القريب نجد أن عظمة الصلوات خمفية ونراها 

صغرية ألنا تقال يف كل مكان وبال توجه بواسطة الناس.
ق�ال املرح�وم وال�دي رمح�ة اهلل عليه: جاء س�يد هندي عظي�م والذكي كان من ط�الب احلاج مال 
هادي السبزواري وكان من املرتاضين، اىل مشهد وسكن يف إحدى املدارس وكان أيضا خيدمه السيد 
الصح�ايف. )وقد التقى املرحوم والدي بالس�يد الصحاف ش�خصيًا(. نقل الس�يد الصحاف أنه طلب 
م�ن الس�يد ذكر فقال له أوال لتكن مالبس�ك وطعامك ح�الل. فجئت اليه بحزم متع�ددة من القاش 
القطن�ي ف�رأى االقمش�ة وكان يق�ول هذه لطفل يتي�م او هذه مغصوب�ة أو هذه وقف حت�ى قّدمت له 
قطع�ة م�ن القاش قال بأنا حالل. ث�م جئت اليه بأن�واع احلبوب حتى رأى حب�وب النخي فقال أنا 
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ح�الل ثم ق�ال: ارتدي هذا اللبس وليكن طعام�ك النخي، وصم ويف كل ليلة اذك�ر الصلوات أربعة 
عرشة الف مرة. فانش�غلت بتعاليم الس�يد، يف ليلة اجلمعة الثانية فجأة رأيت الغرفة بال س�قف وكنت 
أرى الس�اء والنج�وم ثم نزلت أش�خاص نورانية ف�أ غمى عيّل عند رؤيتهم حت�ى الصباح فأفقت من 
إغاءيت عند صالة الصبح. ويف الصباح ذهبت اىل السيد وأخرته با جرى فقال: ليس لديك التحّمل. 
فأرص الصحاف كثريًا حتى يعّلمه الس�يد »املنرتيات«)9( وهي تعاليم ملس�ك الثعبان والعقرب وش�فاء 
املتسّممن. قال السيد الصحاف: أنه كان قوي جدًا هبذا العمل لدرجة أن عدد من اجلوكي جاءوا اليه 

من اهلند ملقابلته فانغلبوا.
حكاية 6

يف صباح أحد أيام فصل الش�تاء البارد س�نة 1357 هجرية حيث كان الثلج بارتفاع 80 س�نتيمرت 
تقريبا عىل األس�طح قال يل املرحوم والدي رمحة اهلل عليه: يا عيل. حتقق اذا كان هناك ش�خص من أهل 
القرية يريد أن يذهب اىل املدينة. فحققت من ذلك فقالوا بأن الثلج كثري ويوجد يف الطريق ذئاب ولن 

يذهب أحد اىل املدينة. فجئت وأخرته بذلك. فقال: وأنا ال أستطيع الذهاب. فقلت: ال تذهب.
ق�ال: ولك�ن جيب الذهاب. ثم ق�ال: اذهب أنت لوح�دك. فقلت: أخاف م�ن الذهاب لوحدي. 
قال: جيب أن تذهب. أعد لنفس�ك وس�يلة للركوب حتى أخرك ماذا تفعل. فذهبت وجّهزت وسيلة 
للرك�وب وجئ�ت اليه وقلت له انني جاهز. فق�ال: خذ هذا املبلغ واذهب اىل املدين�ة، منطقة النوقان، 
منزل السيد نارص املكي- وهو من طالبه- واعطه نصف هذا املبلغ ألن السيد مل يأكل ملدة أربعة أيام، 
وهن�اك س�يدة أرملة وهي علوية، اعطها النصف االَخر من املبلغ ألن�ا مل تأكل منذ ثالثة أيام. أخذت 

املبلغ ورحلت اىل املدينة. أوالً، مل أر شيئًا يف الطريق و ثانيًا كانت احلقيقة هي ما قال يل والدي.
كالمه�ا ق�اال يل بأن�ا مل يأكال مل�دة أربعة أيام وثالث�ة أيام وكانا يفك�ران ماذا يفع�الن يف هذا اليوم 
البارد الكثري الثلج. بسبب الفقر وقلة الطعام مل يكن يستطيعان احلركة. أخذا املبلغ وشكرا اهلل سبحانه 

وتعاىل.

حكاية 9
كان املرح�وم ام�ام مجعة مدينة كلبايكان الس�يد حس�ن رمح�ة اهلل عليه من أحد األش�خاص الذين 
وصلوا اىل الكال وتوف بش�هر قبل وفاة والدي. قال الس�يد الرجياين: عندما أمرين الش�يخ بأن أذهب 
خلدمة إمام اجلمعة قلت له ملاذا مل تقل يل ذلك منذ السنة السابقة؟ قال: كان االمام قبل ستة أشهر آخذ 
للفيض وليس معطي للفيض. وهو منذ ستة أشهر أصبح فّياضًا. يعني أنه وصل اىل مقام الكال وهو 
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االَن مكّم�ل. نقل املرحوم الش�هيدي املازندراين: س�ًا لت إم�ام اجلمعة كيف وصل�ت اىل هذا املقام؟ 
فقال: كنت يف اصفهان أدرس عند املرحوم حاج س�يد حممد صادق خاتون آ بادي وكنت متوس�ل بأن 
أصل اىل شخص كبري. فرأيت يف املنام أنني يف حرم االمام الرضا$ يف مشهد. خرج االمام من رضحيه 
وأرّش اىل ش�خص يص�يل وقال يل: أوصيت�ه بك فاذهب اليه. قمت من الن�وم وعزمت عىل الرحيل اىل 
مش�هد. بعد عدة أيام س�افرت اىل خراسان وقبل بالوصول بستة فراسخ من مشهد نصبنا خيامنا وكان 
من املقرر أن نصل اىل مش�هد يف الغد. يف الليل رأيت نفس احللم مرة أخرى. يف الغد اغتس�لت صباحًا 
وذهبت اىل احلرم وقمت بالزيارة. كنت مش�غول بالزيارة فظهر االمام وقال أوصيت ذلك الش�خص 
الذي يصيل بك فوجدته هو نفس الش�خص الذي رأيته يف املنام. عندما أفقت من املكاش�فة ذهبت اىل 
ذلك الش�خص. عندما فرغ من صالته قال يل: إن االمام أوصاين بك. اذهب وامتم زيارتك وعد إيل. 
فدهبت وصليت صالة الزيارة و عدت اليه ثم ذهبنا اىل مس�جد كوهرش�اد وقام هبدايتي. ولكن امام 

مجعة كلبايكان مل يذكر اسم ذلك الشخص لشهيدي.
احلقري س�معت من ش�خص بأن امام مجعة كلبايكان كان حتت تربية املرحوم والدي رمحة اهلل عليه 
و الدليل االَخر هو أنه قال: أنه قبل س�تة أش�هر كان آخذ للفيض ولكنه االَن ومنذ س�تة أش�هر أصبح 
معطي للفيض )فّياض(. وظاهر هنا أن إمام اجلمعة هو الوحيد من بن االش�خاص الذين كانوا حتت 

تربيته، قد وصل اىل الكال.

حكاية 10
نقل للحقري املرحوم العميد ش�وكت: يف عهد رضا ش�اه، تقرر بقرار من رضا ش�اه بأن أذهب اىل 
كلبايكان من طرف الوزارة اخلارجية مع الهويت نامي من وزارة العدل برئاسة صدر االرشاف ونحقق 
يف وض�ع امام اجلمعة. فتحركنا بس�يارة غ�ري ُمرّقمة. وعندم�ا وصلنا اىل كلبايكان استش�ارنا املرحوم 
صدر األرشاف بأن هل نذهب مبارشة  إىل االمام أم نذهب أوال اىل ادارة املحافظة ونخر امام اجلمعة 
ث�م نذه�ب اليه. ق�ال الهويت الذي كان قد التقى به من قبل بأنه ال حيت�اج اىل اإلخبار فلنذهب مبارشة 

إ ليه.
إن االم�ام ش�خٌص يش�تغل بالعبادة لياًل يف املقرة عن�د قر املرحوم والده و يك�ون موجود باملنزل 
ن�ارًا. وكل ي�وم يطبخون مق�دارًا معينًا من اللحم حت�ى اذا جاءهم ضيف يكونوا يف أتم االس�تعداد 
لضيافت�ه. وَمث�ل االمام كَمَثل احلصري ال�ذي مفروش يف الغرفة ينتفع الناس من�ه وال يرض أحد. فقبل 
ص�دراألرشاف بذلك وذهبنا مبارشة  اىل منزله. وصلن�ا اىل منزله عند الغروب. عندما دخلنا وجدناه 
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ق�د دخل الغرفة للصالة. جلس�نا حتى ج�اء. أثناء احلديث وّجه خطابه اىل ص�در األرشاف وقال: إن 
البعض يس�أل عن حايل فيس�مع يف اجلواب بأن االمام لياًل يشتغل بالعبادة يف املقرة حتى الصباح ويف 
املنزل هو كحصري الغرفة ينتفع منه و ال يرضأحد، وكل ما دار بيننا من حديث يف السيارة ذكره وصّدق 

صدر األرشاف ذلك. بقينا عنده ملدة ثم رحلنا ويف العودة أعطى صدر األرشاف تقريره للشاه.

حكاية 9
كان للمرح�وم وال�دي رمحة اهلل عليه لقاءات بعلاء زمان�ه وحمادثات واذا وجد يف أحدهم نوع من 
املعنوي�ة جيل�س مع�ه بعنوان أس�تاذ أو طالب أو بعنوان بحث علمي ويس�وقه اىل املعنوية ويرش�ده اىل 
س�لوك طري�ق الوالية. كان أحده�م احلاج حممد عيل فاضل س�ودخروي )املع�روف بحاجي فاضل( 
وال�ذي كان من ط�الب املرحوم مريزاي الش�ريازي. قال والدي: التقيت به وحتدثت معه عن س�ورة 

﴿هل أتى﴾ ورأيته من أهل املعنى لذا ملدة كنت أذهب اىل درسه للتعّلم. سألت عن ماضيه.
فق�ال حاج�ي فاضل: كان والدي ُمقرء وكان يتمنى كثريًا بأن أصبح عاملًا لذا يف أيام الطفولة بعثني 
اىل املكت�ب )دار لتعليم الق�رآن( ولكن ذاكريت كانت ضعيفة وذهني ضعيف. بعد مدة جاء معّلمي اىل 
وال�دي وقال: هذا الطفل ال ينفع للدراس�ة، دع�ه يعمل. فتأثر والدي كث�ريًا ووّبخني. فوضعني عند 
صانع الصفائح ولكنه كان يكرر ويقول أردتك عاملًا وليس صانع صفائح. تأثرت جدًا من ذلك ومع 
حزين وتأثري ذهبت اىل حرم ثامن االئمة$ ويف املس�جد عند رأس االمام صليت صالة الزهراء¢ 

وتوسلت هبا ووضعت رأيس عىل السجادة وبكيت كثريا فنمت بتلك احلالة.
يف ع�امل الرؤي�ا رأي�ت فاطمة الزهراء¢ أت�ت وقالت يل مل�اذا تبكي هكذا؟ قلت ألين ال أس�تطيع 
أن أدرس ووال�دي ق�د آذاين ووّبخني كثريًا. فالمس�ت باهب�ام قدمها حنكي وقالت: ق�م، أكَرَم ُيكِرُم 
إكرامًا. فقمت من النوم وأحسست بالنور يف نفي. ذهبت اىل والدي والتمست منه بأن يسمح يل بًان 
أعم�ل نص�ف اليوم واذه�ب اىل املكتب يف النصف االَخ�ر. قبل والدي بإكراه. ذهب�ت مرة أخرى اىل 
املكتب ولكني مل أكن ذاك الطفل السابق. بعد عدة أيام جاء االستاذ اىل والدي وقال: لقد تبّدل ولدك 

وهذا يشٌء آخر.
كان حاجي فاضل يدّرس الفقه، االصول، احلكمة والتفس�ري يف مش�هد. ويف قضية املرشوطة كان 
حمال�ف للمرشوطة. وعند قيامه بالس�حر وذهابه اىل احلوض للوضوء اطلق عليه رصاصة من س�طح 

املنزل وأصابت رجله وشفى. ثم نفوه اىل مدينة دركز.
وكتب له أقاربه رسالة فأبرز من بعيد يف جوابه شوقه ولوعته بأبيات من الشعر.
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نقل املرحوم عاد التريزي والذي كان من طالب حاجي فاضل: عندما يأيت حاجي فاضل صباحًا 
اللقاء الدرس كان جيلس عىل كريس. فكان حيرض احلاج الش�يخ االصفهاين وجيلس عىل ركبتيه مقابل 

ركبتي حاجي فاضل.
ومل يك�ن يبدأ حاجي فاضل الدرس حتى حيرض احلاج الش�يخ االصفه�اين. وكان جيتمع يف حدود 
مخس�ائة طال�ب يف جملس درس حاج�ي فاضل. يف أح�د االيام انتق�ده الطلبه بأنك تنتظ�ر كثريًا حتى 
ي�أيت احلاج الش�يخ وال تبدأ الدرس يف حن أنه دائا يلغو يف الكالم. فتغ�ري حاجي فاضل وقال: إنكم 

ال تعرفون.
نقل املرحوم دكتور شيخ حسن خان العاميل رمحة اهلل عليه: ذهبت مع حاجي فاضل اىل منزل مريزا 
حممد آقا زاده ابن املرحوم آخوند صاحب الكفاية فقال حاجي فاضل آلقازاده: بعد مدة ستظهر قضية 
كش�ف حجاب النس�اء يف ايران وراقب بأن ال تتدخل يف هذا العمل والدليل عىل صدق قويل هو أنني 
سأسافر للزيارة وبعد الرجوع لن أظل حّيًا أكثر من ستة أشهر. فإذا كانت هذه القضية صحيحة، اقبل 

نصيحتي وإال فال.
قال املرحوم الدكتور ش�يخ حس�ن خان: كنت مراقبا لذلك، وبالضبط بعد س�تة أشهر من رجوعه 
م�ن الزي�ارة ت�ويف حاجي فاض�ل واتص�ل بالرمحة االهلي�ة ومل يميض وق�ت حتى بدأت قضية كش�ف 
احلج�اب ولك�ن آقازاده كان يتدخ�ل يف ذلك. ذهبت إليه وذّكرته باملايض فأّي�د ذلك ولكنه قال: إنني 

جمر وال أستطيع أن ال أتدّخل.

حكاية 10
نقل املرحوم أبو القاسم التواّلئي: يف أيام الشباب عندما كنت أدرس يف مدرسة النّواب، كان شيخ 

من أهاىل َميامي )10( صديق يل. ثم تركت الدراسة وانقطع خره عني ملدة أربعن سنة.
يف أحد األيام مررت عىل ميامي فقررت أن أسأل عن حاله. ذهبت فوجدته. فقال يل يف حديثه: يف 
ذلك الزمن الذي كنت مقيم يف املدرسة يف مشهد ُأصبت بحمى وحرارة شديدة. فجاء املرحوم احلاج 
الشيخ رمحة اهلل عليه اىل غرفتي ورآين يف تلك احلالة. فقال: ماذا أصابك؟ قلت: ابتليت باحلمى. قال: 

لقد زالت حرارتك ولن تصيب باحلرارة ما زلت حّيًا واذا أصبت هبا فأنا أعلم واحلرارة.
 فورًاا نقطعت احلرارة واالَن جتاوزت األربعن سنة ومل أصب باحلرارة.
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حكاية 11
نقل احلاج س�يد مرتىض اجلزايري حفظه اهلل تعاىل عن عبد احلميد مولوي بأنه قال: قرر رضا ش�اه 
بأن يقوم بزيارة مستشفى شاه رضا يف مدينة مشهد املقدسة ولكن يف ذلك الوقت هجم نمل كثري عىل 
املبن�ى لدرج�ة أصاب املأمورين بالدهش�ة وقالوا جيب أن نذهب اىل احلاج ش�يخ االصفهاين حلل هذه 

املشكلة.
فأم�روين بذلك وذهبت اىل احلاج الش�يخ وأخرت�ه باحلادثة. فكتب عىل ورقة: أهي�ا النمل ارحلوا 
م�ن ه�ذا املكان. يف صباح غد عندما أردت الذه�اب اىل العمل وجدت يف طريقي مجٌع كثري من الناس 
جمتمع�ن عند املستش�فى، فتحرّيت ما الذي ج�رى؟ عندما اقرتبت وجدت صّف�ان من النمل بعرض 

نصف مرت يبتعدون عن املستشفى بأقىص رسعة وبعد ابتعادهم يسقطون داخل األرض.
مل يبق أي أثر عن النمل اىل ظهر ذلك اليوم.

حكايَه 12
نقل املسؤول عن االنارة يف مشهد القدس الرضوي وهو من املعّمرين: توف والدي وأنا طفل فقام 
عّم�ي برعايتي. بعد الزواج أصيبت زوجتي برطان الثدي، راجعت الطبيب فقال جيب قطع الثدي. 
وكانت تتأمل كثريًا يف الليايل من األمل ومل تكن تنام. ذهبت اىل عّمي وطلبت منه املساعدة. فقال يل عّمي 
: ملاذا ال تذهب اىل احلاج ش�يخ حس�ن عيل؟ فذهبت عرًاا ىل املدرسة التي يقوم هبا الشيخ بالتدريس 
ودخلت غرفته. فقال: ال حتزن، اعطها من هذا التن كل يوم حبة يف الصباح ولتأكله. زال األمل يف اليوم 
االول ال�ذي تناولت فيه التن ويف اليوم الثاين حتس�نت ويف الي�وم الثالث مل يكن هناك أي أثر للمرض 

وحتسنت كلّيا.

حكاية 13
قال س�يد حممود السيس�تاين والذي كان من أحد طالب والدي رمحة اهلل عليه: أعطاين احلاج ش�يخ 

الكتايب كتاب خطي لنسخه وقال إنه أمانة فحافظ عليه حتى اليضيع.
وضعت الكتاب يف حضني. عدما جئت اىل املنزل مل أجد الكتاب. فكان من الظاهر أن حزامي قد 

ارختى وسقط الكتاب.
صباح غد ذهبت اىل احلاج ش�يخ وقلت له: قد فقد الكتاب. فتأمل وقال: اذهب اىل املكان الفالين 
وهناك ستجد منزل بسالمل ثم تدخل املكان الفالين ويوجد هناك عدد من البيوت اطرق الباب اليمن 
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فسوف يأيت شخص يفتح لك الباب. سّلم وقل له: الكتاب الذي وجدته أمس، هو ملكي. ذهبت اىل 
ذلك العنوان وعملت طبقًا لتعاليمه وأخذت الكتاب.

حكاية 14
جاء املريزا أبو القاس�م خان ابن أخت حممد خان عالءالدولة والذي كان من الصاحلن اىل مش�هد 
وأخ�ذ غرف�ة يف فندق املحّمدّي�ة والتجأ بجوار االم�ام$. كان املرحوم والدي رمح�ة اهلل عليه هيتم به 
كث�ريًا. يق�ول: عندم�ا دخل الروس مدينة مش�هد قّل اخلب�ز وأصبح من املح�ال أن أحصل عىل اخلبز. 
ذهب�ت اىل ح�رم االم�ام$ وقلت: س�يدي اٍ نن�ي عاجز يف احلصول ع�ىل اخلبز. إن�ك تعلم كيف حتل 
مش�كلتي. عدت اىل الفندق. مل متض س�اعة حتى جاءين املرحوم احلاج شيخ وقال يل: أرح نفسك وال 

تفكر باخلبز فانني سأجلب لك اخلبز.

حكاية 15
نق�ل الس�يد أحد الزنجاين رمح�ة اهلل عليه: كان يل صدي�ق من أهايل الزنجان يعم�ل يف ذلك الزمن 
رئيس املحاس�بة يف الوزارة املالية يف مش�هد اىل عهد رئاس�ة كوثر اهلمداين(. قال: يف احدى الليايل قال 
يل املرح�وم كوث�ر: اح�رض اىل منزيل الليل�ة. يل حاجة بك. ذهبت مس�اًء اىل منزله. فأعط�اين صينية هبا 
أرز مطب�وخ، مرق وأش�ياء أخرى منها اثنى عرش بيضة مطبوخة. قال املرح�وم كوثر خذ هذه الصينية 
وضعها عىل رأسك واذهب اىل منزل احلاج شيخ حسن عيل االصفهاين وسلمها له. قال الزنجاين: قال 

صديقي بأن هذا العمل مكلف جدًا ألنه نوعًا ما عمل مهن. ولكنني خجلت وقبلت بذلك.
يف ذلك الزمن كان للحاج شيخ حسن عيل منزالً بالقرب من مسجد كوهرشاد. وصلت اىل منزله 

وطرقت الباب ففتح احلاج شيخ بنفسه الباب فقّدمت له الصينية.
فأخذ بيضة واحدة وقال: اذهب اىل بوابة النوغان ستجد شيٌخ كبري جالس عىل منصة البوابة وأمامه 

رساج. اعطه هذه الصينية.
فتضايق�ت كث�ريًا من ذل�ك ألن األزقة كان�ت من الصخ�ور والطريق مظلم. ب�كل ضيق وضعت 
الصيني�ة عىل رأيس وذهبت اىل ذلك الش�يخ املس�ن وقّدمت له الصينية. وهو أيض�ا أخذ بيضة واحدة 
وقال خذ هذه الصينية واذهب هبا اىل املنطقة الفالنية حيث يوجد دهليز، يف ناية الدهليز يوجد منزل، 

اطرق الباب واعطهم الصينية.
وضعت أيضا بضيق الصينية عىل رأيس وذهبت اىل العنوان املذكور، وصلت يف الظالم، ثم طرقت 
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الب�اب ج�اءت عجوزة ومن وراء الب�اب وبدون مقدمة قال�ت يل: ضع الصينية واذه�ب. قلت: أريد 
االطب�اق. قالت: ال ختصك. فاس�تغربت وتعجبت من ذلك، كيف عرفت العج�وزة التي مل أرها بأين 
كن�ت حام�ل صينية الطعام. فوقفت قليال حت�ى تفتح الباب وأراها ولكنه�ا مل تفتح الباب وقالت من 
وراء الب�اب: أمل أق�ل لك اذهب فلاذا أنت واقف؟ لذا مل أنتظر ورجعت اىل املنزل متأخرا وأنا يف حالة 

من التعب واالرهاق. يف الصباح أخرت كوثري با جرى يل فسكت.

حكاية 16
نقل ابن عمة املرحوم عبد العيل: يف سنة 1310 شمسية والتي جاء فيها املرحوم احلاج شيخ حسن 
ع�يل االصفهاين اىل اصفهان، جاءه ش�خص وقال له: ق�د رسق اللص جوادًا حيث كان اجلواد مصدر 
رزق ألطف�ال يتام�ى. فتأمل قلياًل وق�ال: لقد أخذوا اجل�واد اىل القرية الفالنية عىل ح�دود أصفهان. 

اذهب اىل املزرعة الفالنية وستجد اجلواد مربوط باالسطبل. ولكنهم قد غرّيوا لون اجلواد. فانتبه.
قال ذلك الشخص بأنه ذهب اىل ذلك العنوإن ورأى اجلواد و قد تغرّي لونه.

حكاية 17
كتب للحقري دكتور ش�اه طهاس�بي التايل: يف حدود س�نة 1318 شمس�ية ويف أيام الش�تاء حيث 
ال�رودة والثل�وج، كانت زوجة أخي س�تلد أول طفل هلا. وكان�ت تتأمل منذ ثالثة أي�ام وكان الدكتور 
س�االري ي�أيت كل ي�وم مرتن حلقنها االبرة ويذه�ب ولكن مل يولد الطفل ومل تتس�هل الوالدة ووصل 
األمر اىل أن أصبحت حياة األم وحياة الطفل يف خطر حتمي. وقال أيضا الدكتور ساالري: ال أستطيع 

أن أفعل هلا أي يشء آخر.
وأصبح�ت يف حال�ة إغ�اء وبكوا أقارهب�ا فقام املرح�وم أخي م�ع جريانه املرح�وم حاجي جمريي 
وخزجي يف حدودالس�اعة الثامنة مس�اًء بتأجري عربة ثم ذهبوا اىل احلاج الش�يخ يف قرية نخودك حتى 
يطلب�وا من�ه عنايته. مل متض س�اعة حتى جاء صوت: يا حممود، قم ف�أّذن. فأّذنت. فُولد الطفل ونجت 
األم وكان الطفل أيضا س�ليم. ففرحت. فوقفت عند ب�اب املنزل أنتظر أخي وجريانه الذين ذهبوا إىل 

احلاج الشيخ.
عندم�ا وصل�وا قل�ت هلم: عندي خ�ٌر مفرح. فقال�وا: نحن نعلم ب�أن ُولد الطف�ل واملولود بنت. 
ثم قالوا: عندما وصلنا اىل قرية نخودك طرقنا باب منزل احلاج الش�يخ ثم دخلنا اىل املنزل. ودخلنا يف 

غرفة. كان احلاج الشيخ جالس وأمامه وعاء النار.
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رشحنا له القضية وبينا كان يستمع إلينا، كان يقّلب النار بالقضيب.
بع�د س�كوت دام ملدة دقيقة رفع رأس�ه ثم ق�ال: أبرشكم، لقد أعطاك�م اهلل بنت�ًا. واالَن حالة األم 

والبنت جيدة.
ترّدد املرحوم أخي والذي كان ش�ابًا وال يعلم هبذه العوامل بتصديق اخلر فقال: لقد طوينا كل هذا 
الطري�ق ويف هذا اجلو البارد املثلج من املدينة إليك فال تيأس�نا فادعوا لن�ا أو اعطنا تينًا. فقال: اطمئنوا 
فاذا وصلتم اىل املنزل يف هذه الساعة ستجدون ما قلت لكم ومع هذا خذ هذا التن وقّسمه اىل نصفن، 
تن�اول أن�ت النصف األول والنصف االَخ�ر لزوجتك وأقيموا صلواتك�م يف أول وقتها. وحاليًا تلك 

البنت هلا زوج وعدد من األطفال.
حكاية 18

يقول كلبيدي عن قول الس�يد حس�ن املوس�ويان ابن املرحوم حاج سيد رحيم االصفهاين الساكن 
يف شارع مسجد سيد اصفهان: نقل يل السيد حسن بأن احلاج سيد حسن موسوي امام مجاعة مسجد 
س�يد اصفه�ان عّرفني باملرحوم احلاج ش�يخ حس�ن ع�يل. فقبلني بحرارة وكل مرة أس�افر اىل مش�هد 

أترشف بزيارته.
يف الس�فرة الثانية أو الثالثة عندما كنت يف مدرس�ة خريات خان الواقعة يف ش�ارع مشهد يف الطابق 

العلوي سمعنا أصوات وضجة من الطابق األسفل.
فقال املرحوم احلاج ش�يخ: ما اخلر؟ قالوا: لدغ الثعبان أحد الطلبة. فقال: احرضوه إيّل. قالوا: ال 
يس�تطيع أن يأيت. فقال: س�آيت أنا. فنزل. وأنا أيضا نزلت من الس�المل خلفه، ودخلت مع احلاج الشيخ 
غرفة الطلبة. رأينا أحد الطلبة يتّلوى عىل األرض. قال احلاج: أين لدغك؟ فأرّش اىل إهبام قدمه. فبّلل 
املرح�وم احل�اج الش�يخ إصبعه املب�ارك بلعابه ومس�ح عىل مكان اللدغ وف�ورًا زال األمل. ث�م قال: أين 
الثعبان؟ كان الثعبان يف أحد زوايا الغرفة فأرّشوا عليه. فنظر املرحوم احلاج الش�يخ اىل الثعبان وقال: 
هل تريد أن أعاقبك؟ ملاذا آذيت؟ ثم نظر اىل شخص يبدو من هيئته أنه مزارع، وكان عىل ظهره كيس. 
فقال له: أعطني هذا الكيس. فأعطاه إياه وقال للثعبان: ادخل هنا. فتحرك الثعبان ودخل يف الكيس.. 
ثم قال للثعبان: ال تؤذي أحدًا مرة أخرى وإال سأعاقبك. وقال لذلك الشخص: خذه واطلقه خارج 

البوابة وأيضا ال تؤذيه يف الطريق.
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حكاية 19
ق�ال موس�ويان احلج�ازي مطلبًا آخ�ر حيث ننقله هنا: يف آخر س�فرة يل اىل مش�هد كن�ت مع عدد 
من العلاء الروحانين من قبيل احلاج س�يد حممد حس�ن مالذ واملرحوم احلاج مجال خوانس�اري إمام 
مجاعة مسجد مريزا باقر واملرحوم مال عيل ماربيني و املرحوم مال حسن دهجي واملرحوم مال حسن 
كرون�دي وال�د حجة االس�الم احلاج مه�دي واعظ )الذي اش�تهر رشحه لدعاء أبو مح�زة( فذهبنا اىل 
املرح�وم احلاج ش�يخ حس�ن عيل رمحة اهلل عليه. يف ه�ذه األثناء كان مجٌع كثري م�ن الناس جمتمعن عند 
باب احلاج الش�يخ وذلك ألخذ الدواء والدعاء. ومن خادم احلاج الش�يخ رجل مسن، يذهب اىل باب 
املن�زل ويأخ�ذ األغراض من قبيل النبات وغريه والتي تأيت هبا الناس للترك ويقدمها للحاج الش�يخ، 

فيقرأ املرحوم احلاج الشيخ عليها الدعاء ويردها خادمه اىل أصحاهبا. وهكذا.
هنا قال املرحوم مال عيل املاربيني للحاج الشيخ: هل من املمكن أن تعّلمنا الدعاء الذي تقرأه عىل 
هذه األغراض؟ قال احلاج الشيخ: ليس يشء خارق للعادة وليس بجديد. أقرأ فقط سورة احلمد مرة 

واحدة.

حكاية 20
يقول الس�يد أبو احلسن مري سعيدى: قبل عرشين سنة كنت جار للشيخ حممد عيل فاين وقد حكى 
يل حكاية وخصوصًا عن املرحوم احلاج شيخ حسن عيل االصفهاين الذي كان خاله. من مجلة ما قال: 
كنت عند احلاج ش�يخ حس�ن عيل يف حدود سنتان يف مدينة مشهد املقدسة. كان أحيانا خيرج مع احلاج 
ش�يخ عباس القمي واحلاج ش�يخ عىل أكر النهاوندي اىل خارج املدينة يف أيام العطل. وكنت أنا أيضا 
يف خدمته وكنت اس�تلذ من حديثه اجلميل. وقال أيضا: أنه أتى اىل مدينة مش�هد املقدس�ة ثاين مرات 
وكان يدفع مصاريف س�فره من عمله باملعاجلة. وكانت حياته بس�يطة جدًا حيث يرتدي لباس�ًا بسيطًا 
من القطن وطعامه حمدود وكان يدقق كثريًا عىل طعامه حتى ال يأكل طعامًا ذي شبهة. من مجلة ذلك: 
يف ي�وم م�ن االيام جاءوا إيل بصيني�ة طعام لذيذ. فأخذهتا. وق�ال يل: قل هلم بأن يأتوا غ�دًا قبل الظهر 
ليأخ�ذوا األطب�اق. عندما دخلت بالصينية اىل املنزل أمرين بأن آخ�ذ الطعام واذهب اىل منزل فالن يف 
امل�كان الف�الين وغدًا يف أول الوقت اذهب اليه وآخذ األطباق. وألين منذ مدة مل امحل طعام لذيذ، كان 

هذا العمل مكلف.
بع�د ع�دة أي�ام انتقدته وقلت له مل�اذا مل جتعلنا نرف تل�ك األغذية يف املنزل فق�ال: تلك األغذيّه 
كان�ت م�ن راتب ش�خص يعم�ل يف ال�وزارة املالية وكان تن�اول تلك األغذي�ة حرام علين�ا لذا قمت 
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باعطائها لشخص كانت له األغذية يف حكم أكل امليته حيث يكون للبعض امليته حالل.
كان للمرحوم احلاج الشيخ تقوى و جتنب عن املحرمات والشبهات و انتباه عجيب. كان لرياضاته 
الرشعية والتوّس�الت باألئمة األطهار# واجتناب اللقمة احلرام والش�بهة الس�بب يف هذه العظمة. 
يقول الش�يخ فاين: يتخّيل البعض بأنه بمجرد اجللوس ملدة أربعن يوما عىل األذكار واألوراد يستطيع 
أن يصب�ح مث�ل املرحوم احلاج الش�يخ يف حن أنم ال يس�تطيعون حتّمل الطاقات الت�ي يتحّملها ذلك 

الرجل العظيم.

حكاية 21
ج�اء بعض جت�ار طهران اىل مش�هد للزيارة وذلك قبل هج�وم الروس عىل مش�هد وحمارصهتا. يف 
السابق عندما كانوا يأتون اىل مشهد يف كل مرة يذهبون اىل احلاج الشيخ فيسأهلم احلاج: كم يوم أنتم يف 
مشهد؟ ومتى سرتحلون؟ واذا كان يصادفهم يوم اجلمعة يقول هلم ابقوا ليلة اجلمعة ودائًا كان يوّص 

الزوار باالقامة أكثر.
أما يف هذه املرة وباضطراب حمس�وس س�أل: متى جئتم؟ قالوا: أمس. س�أل: اىل متى س�تظلون؟ 
قالوا: ملدة عرشة أيام. ولكنه أكّد هلم كثريًا بأن يعودوا الليلة قبل الغروب. فسألوا: ملاذا؟ فقال: بقاءكم 
لي�س في�ه صالح لكم. عندما أرص املس�افرون عىل البقاء أكث�ر وطلبوا ذلك قال هل�م: ابقوا اىل صباح 
غ�د ث�م ارحلوا عن مش�هد. فق�ال بعضهم إننا ل�ن نرحل من هن�ا إال بعد االقامة ملدة ع�رشة أيام هنا. 
ولكن البعض االَخر الذين كان عندهم اعتقاد يف املرحوم احلاج الش�يخ خرجوا يف اليوم التايل صباحًا 
من مش�هد وقالوا بأنم كانوا املس�افرين الَخر س�يارة خترج من مش�هد ثم من بعد ذلك منعوا الروس 

الدخول اىل مشهد واخلروج منها.
األش�خاص الذي�ن خرج�وا من مش�هد وصلوا بس�المة اىل طه�ران ولك�ن الذين بقوا يف مش�هد 
كان�وا مل�دة ش�هر يف حزن وحرية. وأخ�ريًا ذهبوا اىل احلاج الش�يخ وأظهروا ندمهم ع�ىل عدم إطاعته. 
ق�ال الش�ييخ: أمل أقل لكم ب�أن ترحلوا؟ قالوا: لق�د بقينا وقد انته�ت أموالنا وأصبحن�ا يف حمنة. فقال 
هل�م: تعال�وا اىل هنا صباح غد. عندما ذهبوا اىل املرحوم احلاج الش�يخ صباح اليوم التايل قال هلم: إنني 
اتصلت ليلة أمس باالمام الرضا$. وس�وف حتل مشكلتكم بعد عدة أيام. بعد عدة أيام فتح الروس 

الطريق للخروج.
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حكاية 22
كتب حجة االس�الم احلاج ش�يخ حممد حس�ن منصور زاده واعظ: يف س�نة 34 شمسية يف جامعة 
طه�ران س�معت م�ن أس�تاذي املرح�وم الس�بزواري بأن�ه كان عن�د املرحوم احلاج ش�يخ حس�ن عيل 
االصفهاين وجاءه ش�خص من إحدى املدن البعيدة الذي كان بالوطن لطلب شفاء مريضه فطلب منه 
دعاء أو دواء. فأعطاه املرحوم احلاج الش�يخ تينًا واحدًا وقال له: فليتناوله املريض وسيشفى. فقال إنه 

ليس هنا. فقال: تناوله أنت فسوف يشفى.

حكاية 23
كان حممد تقي حامتي من املحبن واملخلصن للحاج الش�يخ وكلا يأيت اىل مش�هد يذهب غالبًا اىل 

احلاج الشيخ.
نقل حامتي: قدم املرحوم احلاج الش�يخ اىل طهران يف س�نة 1316 شمس�ية ونزل عند احلاج مريزا 
عبداهلل جهل ستوين- حممد آل آ قا. يف إحدى األيام كنت عنده. فسمعنا صياح وبكاء ابن آل آقا الذي 
لس�عته النحل�ة. فقال الش�يخ: ما هذا الصوت؟ قلنا: لس�عت النحلة الطفل. قال: آت�وا به إيّل. فجاءوا 
بالصب�ي فنظر احلاج الش�يخ اىل الطفل نظرة س�كت الطفل فورًا. فتغري الوال�د جتاه ولده فقال له: إنك 
تكذب، اذا كانت النحله قد لس�عتك فلاذا س�كّت؟ فقلت للحاج الش�يخ: كيف حتس�ن الولد بنظرة 
واحدة منك؟ قال: كا العن الس�يئة تبعث االنس�ان اىل القر، فإن النظرة احلس�نة أيضا خترج االنس�ان 

من القر.

حكاية 24
أيضا قال حامتي والذي كان يف سفره من طهران اىل مشهد يف خدمة والدي املرحوم احلاج الشيخ: 
ركبنا س�يارة حيث كان معنا من املس�افرين ثالثة علاء سادة وعجوز من علاء دزفول، بعد طي مسافة 
قصرية من الطريق أخرج الس�ائق والذي كانت جتلس بجانبه امرأة بال حجاب، صندوق الكرامافون 
وبدأ بتش�غيله وس�اع األغاين. فقال له أحد العلاء: اغلق الصندوق وضع عىل رأس هذه املرأة غطاء. 
فنظر الس�ائق اليه وأقبح بالقول به. فتأثر الس�يد املذكور جدًا وختّجل أمام املس�افرين ووصلت حالته 
إىل البكاء. فدار الكالم بن املس�افرين. رفع املرحوم احلاج الشيخ رأسه وقال: حممد تقي ماذا حصل؟ 
فقلت له ما حصل. فقال: قل للسائق هذا الشيخ يقول لك اغلق الصندوق وغطي رأس املرأة. فقلت 
بصوٍت عال: أهيا السائق، هذا الشيخ يقول اغلق الصندوق وغطي رأس املرأة. فنظر السائق اىل الشيخ 
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وفورًا أغلق الصندوق و قام بتغطية رأس املرأة بقطعة قاش. بعد س�اعة وصلنا اىل حمطة االس�رتاحة. 
فقال يل احلاج الش�يخ: س�وف يصيب الس�ائق باملرض بس�بب عدم احرتامه للس�ادة. نزل املس�افرون 
املحط�ة للصالة واالس�رتاحة ومل يمض وقت حتى ابتىل الس�ائق بآالم يف البط�ن. وبدأت االاَلم تزداد 

تدرجييًاا ىل درجة مل يستطيع السائق حتملها  فأغمى عليه.
فذهبت تلك املرأة اىل س�ادات الدزفول والتمس�ت منهم بأن يرضوا عنه ولكنهم أقس�موا بأنم مل 
يلعنوه. والتف املسافرون حول السائق الذي كان يف حالة إغاء فقال احلاج الشيخ: حممد تقي، اجلب 
يل استكانة ماء. فذهبت واحرضت له. فتنفس يف املاء وقال: اسكبه يف فم السائق. فذهبت وسقيته. مل 
متض ثواين حتى حتسن السائق وجلس وكل املوجودين معه عرفوا بأنه ُشفي من أثر هذا املاء والدعاء. 
ثم سألني السادة املذكورين: من هذا الشيخ؟ قلت: احلاج شيخ حسن عيل االصفهاين. قالوا: لقد كان 
قصدن�ا بعد زيارة االم�ام الرضا$ زيارته، بينا هو االَن معنا ونحن غافل�ن عنه. ثم جاءوا اىل احلاج 

وأبرزوا حمبتهم له.
ق�ال حامت�ي: لقد انقلب حال الس�ائق إىل درجة أنه عندما وصلنا اىل تل الس�الم أمجع الزّوار وقرأ ا 
لزيارة والتي أبكث اجلميع. ثم بعد ذلك قّدم املرحوم احلاج الشيخ شيئًا له وقال له حديثًا حيث مل أنتبه 

له.

حكاية 25 
ق�ال أح�د أصدقاء املرحوم احلاج الش�يخ عيل حمم�د الروجردي والذي كان م�ن العلاء الكبار يف 
بروجرد بأنه يف أيام الدراسة يف النجف األرشف ابتليت بمرض الّسل وطبقًا ألوامر األطباء صممت 
للمعاجل�ة بمراجع�ة ايران. ذهبت اىل احلاج الش�يخ عيل زاه�د القمي رمحة اهلل عليه لل�وداع. فوصاين 
عندما اذهب اىل مش�هد املرّشفة أزور احلاج الش�يخ حس�ن عيل االصفهاين وأبلغ س�المه اليه واستمد 
من َنَفس�ه املبارك. راجعت ايران وبعد ش�هرين سافرت اىل مش�هد قاصدًا تقبيل عتبة االمام الرضا$ 
وس�ألت ع�ن عنوان احلاج الش�يخ. قالوا بأنه يف وق�ت العر يذهب اىل مقرة الش�يخ البهائي ويلقى 

دروس.
ذهب�ت عرًا اليه وبّلغته س�الم احلاج الش�يخ زاه�د القمي وأيضا عرضت علي�ه مريض فأعطاين 
ثالث�ة حّب�ات من التم�ر ألتناول حبة واحدة كل ي�وم صباحًا قبل االفطار. يف اليوم االول ُش�فيت من 

ثلث املرض، يف اليوم الثاين ثلثن، ويف اليوم الثالث ُشفيت متامًا.
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حكاية 26
نقل احلاج الس�يد حممد احلائري القائني عن قول أحد أصدقاءه بأنه جاء شخص عند احلاج الشيخ 
وطلب منه دعاء للحصول عىل األوالد. فقال له الش�يخ: ليس يف ذلك صالح لك. فأرص كثريًا. فقال 
ل�ه: هل أنت مس�تعد ألن تصب�ح صاحب أوالد وتفقد برك ويمس�ك ولدك بي�دك ويصبح عصاك 
وتصب�ح س�ائاًل؟ فقال: نعم، مس�تعد لذلك. فأعطاه دعاء ورزق الش�خص املذكور بول�د وقال: لقد 

رأيت بنفي ذلك الشخص وقد أصبح أعمى وولده قد مسك بيده وجيوالن يف السوق ويتسّوالن.

حكاية 27
بع�د جم�يء املتفقن اىل ايران تم تأس�يس ادارة باس�م رشك�ة القرى والتي من إح�دى واجباهتا هي 
توزي�ع وتقس�يم القن�د والس�كر عىل الن�اس عن طري�ق حم�الت احلل�وى. وكان رئيس ه�ذه الرشكة 
عبداحلس�ن املعاون ونائبه ش�اهزاده آذرخ�يش. وقد وّص املرحوم والدي آذرخ�يش بأن يزيد نصيب 

رجل اسمه السيد كاظم املوسوي يف القند والسكر ولكن آذرخيش مل هيتم بتوصيته.
مل يك�ن لرئي�س الرشك�ة أي قدرة وس�لطة ام�ام نائبه ألن�ه كان يعت�ر آذرخ�يش رويس حيث كان 
الواسطة بن احلكومة والروس. ويف الواقع مل يكن للحكومة يف مشهد أي قدرة وسلطة وكانت مشهد 

يف قبضة الروس وهلذا السبب كان الَذرخيش القدرة عىل فعل أي يشء.
يف إحدى األيام، عندما ذهب الس�يد املوس�وي اىل الرشكة النجاز عمله، قال ش�خص الَذرخيش 
بأن هذا السيد من املريدين لشخص يستطيع بتحريك حليته القضاء عليك. وألن آذرخيش كان معتمدًا 

عىل الروس والذين كانوا يملكون القوة قال: إنني ال أخاف منه فليحّرك حليته كيفا شاء.
جاء الس�يد املوس�وي يوم االثنن عند والدي ورشح له احلادثة. يف س�حر يوم اجلمعة، س�اعة قبل 
الصب�ح، س�معت والدي يناديني. فذهبت اليه ووجدته واقف عىل الس�جادة. ق�ال: كنت عند االمام 
الرض�ا$ يف ه�ذه الس�اعة. فرشحت له حال الس�يد. فقال يل االمام$: ادفع رش هذا الش�خص عن 
الس�يد. يف الصب�اح وقبل طلوع الش�مس بنصف س�اعة ُط�رق الب�اب. ففتحت الب�اب. كان الطارق 
ش�اهزاده بديعي العامل يف ادارة الريد، فقال: أريد الش�يخ فورًا. فأخرت الش�يخ بذلك فقال: اسأل 
ماذا يريد؟ فس�ألت. فقال: قبل س�اعة- أول أذان الصبح- أوقفت ادارة املحافظة ش�اهزاده آذرخيش 
بأمٍر من الروس�ين بجرم أنه جاس�وس لألملان حيث يقوم بتوصيل أخبار احلرب اليهم. إن آذرخيش 
جاري وهو من أقاريب وقد بّلغني بأن: احلاج الش�يخ قد رضبني. واذهب الس�اعة اليه وتوسل به. هلذا 
جئتك�م وعرض�ت االمر. فقال احلاج الش�يخ: ق�ل له الرصاصة الت�ي أطلقناها ال تع�ود. التمس مرة 
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أخ�رى فرجع�ت اىل احلاج الش�يخ وأخرته ففّكر وقال: س�يبقى ع�ىل قيد احليا ة ولك�ن جيب أن يظل 
باحلبس. ملدة شهر حاولت أقربائه يف طهران لالفراج عنه حتى ريض الروس بإفراجه ولكن برشط أن 
ال خي�رج من مدين�ة يزد ويكون حتت مراقبتهم عىل مدى وجوده�م  يف إيران. وكان ذلك. وملدة مخس 

سنوات مل خيرج من يزد حتى خرجوا الروس وحتّرر منهم.

حكاية 28
نقل يل امام مجعة خلخال: كنت يف مشهد وقد تلّمذت يف مدرسة فاضل خان عىل يد احلاج الشيخ. 
يف إحدى األيام، عندما خرجت من املدرسة رأيت املرحوم احلاج الشيخ واقف بصورة مؤدبة جدًا مع 
س�يد ذو هيبة وجليل جدًأ ويتكلم معه. أردت االقرتاب ولكني مل أستطع.تكلموا ملدة ثم ذهب السيد 
وذهب احلاج الش�يخ أيضا. بعد عدة أيام عندما كنت أخرج من املدرس�ة رأيت املرحوم الشيخ داخل 
اىل املدرسة والتقينا يف نفس النقطة التي كان ذلك السيد اجلليل واقف عليها ذلك اليوم، فجلست عىل 
األرض وقبلته. فقال يل املرحوم احلاج الشيخ: ما الذي فعلته؟ فأخرته بالذي رأيته ذلك اليوم وقلت 
له: بأنني متأكد من أن ذلك الرجل العظيم كان احلجة عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف. لذا قمت بتقبيل 

أثر رجله. فقال: اذا نقلت هذه احلادثة ألي شخص فسوف تفقد برك ومل يقل ًاي يشٍء آخر.

حكاية 29
عندما كنا يف قرية س�مزقند يف أيام عيد النوروز جاء الكثري من املس�افرين وزاد عدد املراجعن عىل 
املرح�وم وال�دي. يف صباح أح�د االيام كان عدد املراجعن تس�عن نفر. فأظهر وال�دي التعب وقال: 
سأس�رتيح ملدة نصف س�اعة اىل وقت صالة الظهر وال تردوا عىل أحد. مل متض دقاًلق عىل اس�رتاحته 
حت�ى جاء س�يد فقري والذي كان صانع للخ�وص، فطرق الباب وفتحت الب�اب فقلت: ما حاجتك؟ 
ق�ال: زوجت�ي بعد الوالدة ظهرت هلا حّبة )غّده( يف ثدهيا. وتتأمل كثريًا وال تس�تطيع أن ترضع الطفل. 
قلت: إنه ال جييب االَن وهو يف اس�رتاحة. أغلقت الباب وجئت ووقفت عند باب غرفة نومه. ولكن 

السيد بدأ بالفحش والقبيح من القول وهو يرفس الباب بقوة.
فانتب�ه وال�دي للص�وت وقال: ما اخلر؟ قل�ت: هذه اجللبة من س�يد قد جاء اىل هن�ا ولديه حاجة 
وبّينت له حاجته. فقام بنفسه وذهب اىل باب املنزل وسمع كالمه القبيح. فتح الباب وقال: ماذا تريد؟ 
فع�رض عليه حال�ه. فقال: اصر. ثم أمرين بأن أجلب له مرهم ليفتح حّبة ثدي زوجة الس�يد وخلطة 
ش�مع لوضعها عىل اجلرح حتى يلتئم. فذهب بنفس�ه اىل الباب وقال للسيد ضع هذا املرهم مرتان عىل 
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احلّبة فستفتح ثم ضع هذه اخللطة حتى تسحب القيح ثم ستتحسن. وأعطاه عدد من التن وأيضا مبلغًا 
من النقود. فدعى له الس�يد وذهب. فقلت لوالدي: ألنه كان س�يد وبالرغم من أقواله لّبيت حاجته، 
اذن فل�اذا أعطيت�ه النقود؟ هذا الرجل قد نطق بكلات قبيحة جدأ. قال: اذا مل يكن الس�يد مس�كينًا مل 

يرتكب مثل هذا العمل. أنا الذي كنُت مقرًا حيث قلت رّد كل من يأيت و قل له بأين ال أجيب.

حكاية 30
نقل يل جالل فاين خلف باقي اليزدي بأن: يوجد س�يد يف النوقان اس�مه الس�يد حس�ن جان كابيل 
ويعم�ل يف صنع الفراء. نقل هذا الس�يد ب�أن: لدغ الثعبان ولدي، وكان يف حال�ة املوت. فركضت اىل 
قري�ة النخ�ودك ح�ايف القدمن وذهب�ت اىل احلاج الش�يخ وعرضت علي�ه حاجتي. فدخ�ل اىل داخل 
املنزل وأتى بوعاء به ماء وأعطاين إياه. وقال: ارشب. فنظرت فرأيت ثعبان صغري ملتف حول نفس�ه 
يف الوع�اء، فخف�ت فقال: ارشب إنك عطش�ان. فرشبت املاء بإكراه. فقال: لقد ُش�في ولدك. رجعت 

باستعجال ورأيت ولدي قد جلس ويتكلم ويضحك.

حكاية 31
قال ش�خص يف احلرم املطّهر لالمام الثامن$: اس�مي اساعيل وأخي اسمه ابراهيم. قال والدي: 
كالك�ا ابتليت�ا يف الطفولة بمرض اجلدري. ويأس�نا من معاجلتكا، وكنت�ا يف حالة املوت. فذهبت اىل 
الشيخ وعرضت حاجتي. فأعطاين حبتان من التن وقال: ليتناوالمها. قلت إنا يف حالة النزع فكيف 
ي�أكالن؟ ق�ال: ضعها يف كوب وصب عليها املاء ثم اخلطه�م وبامللعقة صب من ذلك املاء يف فّمها. 
ثم جئت وعملت بتعاليمه وصببت ماء التن يف فّمكا. فظهرت آثار التحسن عليكا فورًا، وبارادة اهلل 

سبحانه وتعاىل شفيتا وقد بقيتا يل بفضل احلاج الشيخ.

حكاية 32
قال جهانبكلو: كنُت طفاًل غري بالغ. ذهبت مع والدي اىل نخودك اىل منزل املرحوم الشيخ. عندما 
وصلنا كان الشيخ قد خرج من منزله وجالس عىل االرض يف الطريق بجانب منزله وقد اجتمع حوله 
أصح�اب احلاج�ة وكل ش�خص يطلب حاجته واملرحوم الش�يخ جيي�ب عىل حاجته�م. عندما وصل 

الدور اىل والدي، سّلم وأظهر تأسفه ألن الناس قد أتعبوه فقرأ له الشيخ أبيات من الشعر.
ث�م ق�ال له والدي: إن ابني ابتىل بمرض رمد العن ومل ينفع معه أي عالج. فنظر إىّل الش�يخ وقال: 
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دعه وال تفعل به أي يشء سيتحسن عندما يبلغ. وكان ما قال.

حكاية 33
قال املرحوم السيد نارص املكي: جئت مع احلاج الشيخ اىل طهران وكنا يف عربة ويف الطريق التقينا 
ببعض االتراك الذين جاءوا بقصد الرضر بنا. نزل املرحوم الش�يخ من العربة وأخذ بقبضة من الرمل 
وقرأ دعاء ما، ونثر الرمل باجتاههم. ثم ركب. بعد ذلك كان االتراك يشاهدوننا من بعيد ولكن عندما 
يقرتبون منّا ال يرونا، وملدة ظلوا ومن املحتمل أنم كانوا يقولون ملاذا نراهم من بعيد وعندما نقرتب ال 

نرى العربة واألشخاص الذين بالعربة؟ من املمكن انم من اجلن.
وأخريًا حلقونا قلياًل ثم يأسوا ورجعوا.

حكاية 34
يقول حممد لوائي رمحة اهلل عليه: يف س�نة 363 1 عندما جاء املرحوم احلاج حس�ن القمي رمحة اهلل 
علي�ه اىل مش�هد، ج�رى يف حمرضه ذكر عن كرامات املرحوم احلاج الش�يخ. فق�ال املرحوم القمي: إين 
أع�رف كرامة عن احلاج الش�يخ والت�ي هي أكر من كل ه�ذه الكرامات. فقال أه�ل املجلس: تفضل 
وأفض علينا. قال: أكر كرامة للحاج الش�يخ هي أنه اذا كان قد ادعى النبوة لقبل العوام بذلك ولكنه 

مل يّدعى هبذا االّدعاء.

حكاية 35
ق�ال حممد تقي حامتي: كان من عاديت بأن أقوم كل ليلة يف الس�حر س�اعة قب�ل اذان الصبح لصالة 
اللي�ل ولك�ن مل أتوفق لذلك منذ أربعن يومًا. فكتبت اىل احلاج الش�يخ. يف جواب ذلك كتب يل دعاء 
صغ�ري حت�ى محله يف الصباح قبل الفطور. وقد كتب: قبل أربعن يوم، يف يوم فالن عندما خرجت من 
جملس الشورى مع فالن وكان بعد الظهر دعاك رفيقك اىل الغداء فذهبتم اىل املطعم وتناولتا الطعام. 

هذا من أثر ذلك الطعام، وكان كذلك كا كتب احلاج الشيخ.
أكلت الدعاء ومرة أخرى ُوّفقت لصالة الليل.

ا الرُسل ُكُلوا من الطيأِّباِت واعَمُلوا صاحلًا﴾ وكأن الطعام الطاهر  يقول اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿يا أهيُّ
يالزم العمل الصالح.
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حكاية 36
كتب حمب االسالم: احلكاية التالية سمعتها بنفي من شخص قابل املرحوم الشيخ بنفسه ومبارشة 
وبدون واس�طة: يف س�نة 1355 كنت يف مكتبة وزارة الرتبيَه يف خراس�ان. يف ذلك الزمن كان املسئول 

الفعيل ملكتبة مشهد القّدس الرضوي هو رمضان عيل، شاكري رئيس مكتبة الرتبية.
فدهب�ت لرؤيت�ه حيث كنت أبحث وأحقق ع�ن كتابن خّطين. مل يكن يف املكتبة غريي وش�اكري 

والسيد بازركاين مدير املدارس وأحد مزارعن خراسان والذي كان اسمه كديور.
بعد تناول الشاي والقليل من احلديث سمعنا صوت أذان الظهر ففجأة قام كديور من مكانه وقال 
أريد أن أصيل. بالتوجه اىل أوضاع ذلك الزمن والرائج يف مشهد قلت: يا شيخ هل أنت تلعب؟ قال: 
ال. إنني منذ سنن وأنا أصيل صاليت يف أول وقتها. قلت: ملاذا؟ قال: يف أيام شبايب كنت غافاًل. وعندما 

أصبحت عريسًا كنت بالنسبة اىل أقارب زوجتي فقريًا وكنت أريد أن تكون لنا حياة مستقلة.
فاس�تأجرت أرضًا من مش�هد القدس الرضوي يف نيشابور. يف السنة األوىل مل انتفع منها ويف السنة 
الثاني�ة أيض�ا خرت، يف الس�نة الثالثة مل أك�ن أمتلك ش�يئًا. فأعطتني زوجتي خفيًة ع�ن أهلها زينتها 
حت�ى أبيعها وأس�تأجر أرضًا آخ�ر. فمن املمكن يعتني بنا اهلل س�بحانه وتعاىل ويعوضنا عن اخلس�ا ئر 
واألرضار. فاس�تأجرت أرضا أكر من مش�هد القدس الرضوي وبدأت بالعمل. كانت الزراعة جيدة 
واملحص�ول جيد. عند قرب موس�م احلصاد وص�ل الينا خر بأن جبهة عظيمة م�ن اجلراد تتحرك من 
جهة س�منان ودامغان اىل خراس�ان التي كظلم النه�ار املنري. املجموعة األوىل م�ن اجلراد تأكل أوراق 
الش�جر، املجموعة الثانية تأكل الس�يقان، املجموعة الثالثة تأكل الفروع وبعد طريان املجموعة الرابعة 
ال تبقي ش�يئا عىل الشجر غري جذوع الشجر. قلت: فاذا سيحصل لزراعتي؟. عندما سمع االصدقاء 
قصت�ي وعلم�وا بعدم ص�ري قالوا: أرسع واذهب اىل احلاج الش�يخ حس�ن ع�يل االصفهاين وأخره 

بذلك. فاذا أعطاك دعاء فمن املؤكد ستظل زراعتك ساملًا.
فاضط�ررت للذه�اب اىل منزل�ه بألف فكر وختي�ل و اضطراب وطرق�ت بابه. فجاء بنفس�ه وفتح 

الباب. فأخرته بقصتي. فقال يل: إنك ال تصيل. فقلت فورًا: سأصيل.
فأخ�ذ منّ�ي تعّهد بأن أصيل الصلوات اليومي�ة يف أول وقتها. ثم وهو يف حالة الوقوف كتب يل عىل 
ورقة صغرية بسم اهلل الرمحن الرحيم وقال: اذهب اىل االرض التي من جهتها ستأيت جمموعات اجلراد 
واغ�رس عصات�ًا يف االرض واربط هذه الكتابة بخيط عىل تلك العصاة بطريقة حيركها اهلواء. فعملت 

بذلك.
ث�م بع�د ذلك جاءت جمموعات اجل�راد واكلت كل الزراعة واخلضار ما ع�دا زراعتي والتي ظّلت 
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خرضاء ونرضة يف وس�ط س�هل نيش�ابور. منذ ذلك الوق�ت عرفت بأن هناك عاملًا آخ�ر غريهذا العامل 
الظاهر والتزمت بأداء صلوايت الواجبة يف أول وقتها.

حكاية 37
أتذك�ر يف س�نة 1320 دخل الروس خراس�ان واحتلوا املحافظة وخلعوا س�الح القوى املس�ّلحة 
احلكومي�ة. بعد ذلك بأش�هر قام صولت الس�لطنة رئيس قبيل�ة هزاره ضد الدولة باغ�واء من الروس 

واّدعى استقالل حمافظة خراسان مثلا قام جعفر بيشه وى يف حمافظة آذرباجيان.
قام صولت، من حدود أفغانس�تان واملدينة احلدودية تايب�اد والتي كانت مركزه وحمل قدرة قبيلته، 
بخل�ع س�الح الق�وى الباقي�ة املس�لحة احلكومية وقوى االم�ن، واذا قاوم�ت قوى األم�ن كان يطلق 

النارعليها.
وهبذا الرتتيب دخل صولت مدينة مش�هد وس�كن يف شارع طهران يف مزرعة خوين وأعلن للناس 
يف إعالن بأن ستس�قط مدينة مش�هد كا سقطت باقي املدن وستخرج من سلطة القوى املركزية ونحن 

الَخر قطرة من دّمنا سنقابل القوى احلكومية للسيطرة عىل مشهد.
كان يف ه�ذا الزم�ن عندم�ا أبلغت والدي بواس�طة ش�خص يدعى احل�اج عبد الرس�ول حقري بأن 
صول�ت يريد منه دعاء للتوفيق يف ه�ذا العمل. قال والدي له: راجعني غدًا حتى أبلغك رأيي النهائي 
يف هذا املوضوع. بعد رحيله قال يل والدي: باعتقادك هل أعطي صولت دعاء أم ال؟ قلت: إنك تعلم 
بجميع األوجه ورس ورمز املسائل وأنت تعلم أفضل أين املصلحة. قال: نعم، إين أعلم بالذي جيب و 

الذي حيتمل ولكن كنت أريد أن أعرف رأيك يف هذا املوضوع.
قلت: برأيي أن ال تعطي صولت دعاء التوفيق وبّينت له أسباب ذلك. يف اليوم التايل راجعنا حاجي 
حقريحلاجته وقال له والدي: لن أعطي هلذا الش�خص الدعاء. فأبلغ حاجي جواب والدي لصولت. 
ولكنه هدده بأنه س�وف يقتل ولديه حس�ن ومهدي الذين كانا عنده وأيضًا قال له: قل للحاج الش�يخ 
إنني حتًا س�أوّفق يف عميل وعندئٍذ س�نزامحك. فتضايق حاجي حقري جدًا من هتديد صولت وعرض 
للمرح�وم وال�دي ما وقع له. فقال له: ال حتزن وال تتضايق. إنني أضمن لك بأن ال ينقص ش�عرة من 
رأس ولديك وأخر الصولت بأن: اذا ُوّفقت يف عملك فإننا أيضا مس�تعدون لقبول انتقامك. مضت 
أي�ام ع�ىل تل�ك الواقع�ة. يف يوم قال والدي: ي�ا عيل انزل يف وس�ط القرية وتبّن من الذي�ن جاءوا من 
املدينة ما األخبار؟ وبناء عىل أمره ذهبت اىل وسط القرية فوجدت جمموعة بجانب قناة املياه جمتمعن. 
فس�ألت الذي�ن رجعوا م�ن املدينة عن اوضاع املدين�ة. قالوا: إن الصولت قد ألص�ق إعالن باألبواب 
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واجلدران بأن املدينة ستسقط بعد عدة أيام.
فأخرت والدي بذلك. يف ذلك الزمن كان يف املدينة 90 نفر من الرشطة املسلحة ومخسة وثالثون 
نف�ر م�ن قوى األمن ومدفع واحد حلفظ والدفاع عن املدين�ة. ويف ذلك الوقت كان رئيس قوى االمن 
رج�ل اس�مه املق�دم خدي�وي الذي جاء م�ع مريزا ع�يل حممد الش�هيدي اىل وال�دي ليوّض�ح تكليفه 

بخصوص التسليم لقوى الصولت. فمنعه والدى من هذا العمل ووص باملقاومة.
يف نف�س ه�ذا الزم�ن كنت يف كل ي�وم صباحًا أق�رأ عند والدي كت�اب رشايع االس�الم ويف الليل 
بعد الصالة كان والدي يدّرس�ني تفس�ري الصايف ثم كنت أقرأ صفحة أو صفحتان من كتاب املثنوي. 
يف إحدى الليايل وبعد درس التفس�ري قال يل: عيل، اعطن�ي كتاب املثنوي حتى أتفأل بخصوص عاقبة 
عم�ل الصول�ت. فق�رأت األش�عار التي ج�اءت يف تفأله. كانت األش�عار ع�ن قصة آكيل ول�د الفيل 

احلريصن الذين مل يتقبلوا نصيحة مشفق.
بعد س�اع األش�عار رفع رأس�ه وقال: عيل، بعد اثنى عرشة يومًا س�يأيت جيش جمهز من طهران اىل 

مشهد، وسوف يقلع ويقمع الصولت.
بعد ذلك كل من كان يسألني عن رأي املرحوم والدي يف هذه القضية كنت أقول اىل اليوم الفالين 
سيأيت جيش جمهز اىل مشهد. ومل يكن هذا احلديث ُيصّدق ألن الروسين كانوا يقومون بتفتيش اجلميع 
بدنيًا من منطقة حاجي آباد طهران وال يسمحون حتى بحمل سكينًا اىل مشهد، فكيف يمكن أن يعر 

جيش بكامل التجهيزات من ذلك الّسد اخلطري.
ودارت مباحثات بن دولتي انكلرتا وروس�يا. فتوافقا عىل أن الروس�ين ال يدافعون عن الصولت 
مرة أخرى، وأن يدخل مش�هد جيش من قوى ايرانية جمهزة باألس�لحة التي أعطاها املتفقن للروس. 

ويقضون عىل فتنة الصولت وبعد ذلك يسّلمون التجهيزات للروس.
وبالضبط بعد مرور اثني عرشة يومًا من ذلك التاريخ الذي ذكر فيه والدي عن القضية دخل جيش 
جمّهز يف مش�هد الق�دس الرضوي لثامن احلج�ج# وألنه مل يكن هناك حمل إلس�كانم، قاموا بتخلية 
الكراجات وسكنوا أفراد اجليش فيها، وغد ذلك اليوم وبساعتن تم القضاء عىل عمل الصولت، وفّر 

املذكور اىل قلعة نادري.
ج�اءت وال�دة صولت والتي كانت أخت أب�و الفتح خان جاليري اىل وال�دي وطلبت منه املعونة 
لنجاة روح ولدها. قال هلا والدي: إن ولدك جيب أن يقتل انتقامًا لدم األبرياء الذين قتلهم. فأقسمت 
تلك املرأة باهلل بأن ولدها مل يقتل أحد. فقال والدي: إذن من الذي قام هبذه الفتنة؟. فقالت: إن ولدي 
قد ُخدع من ِقبل الروسين وسقط يف هذه املشاكل. فقال: ألن املسبب األصيل لكل هذه احلوادث كان 
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ولدك فإن كل دم بريء قد ُصّب، هو برقبته وإن مل يكن قد قتل بنفسه.
وأخ�ريًا وبالرغ�م من أن الش�اه قد عفى عن�ه ابتداًء برشط عدم خروجه من طه�ران إال أنه جاء اىل 
م بإساءة  مش�هد بدون إجازة الش�اه عندما سافر الشاه اىل مشهد وذهب الصولت اىل منطقته تابياد واهتهُّ

النية يف هذا العمل. هلذا السبب بعث الشاه ضابط اىل تابياد للقبض عليه وهناك ُقتل كالمها.

حكاية 38
نقل حاجي حس�ن حس�ن زاده من أهايل قرية كراخك يف حدود مش�هد: كان عمري اثنى عرشة 
س�نة عندما جاء املرحوم احلاج الش�يخ حسن عيل اىل كراخك للرياضة. يف إحدى األيام يف أول النهار 
قرر الرجوع اىل مش�هد وُجّهز له عربة لرجوعه اىل مش�هد. لكنه قال: ليس يل حاجة يف عربة وحترك اىل 
املدين�ة. بع�د الظهر لذلك اليوم قال بعض أه�ايل القرية الذين كانوا قد رجعوا من املدينة بأنم قد رأوا 

احلاج الشيخ يف أول النهار يف نفس ذلك اليوم يف املدينة.
وأيض�ا كان�وا يقول�ون: كان لنا بن�ٌت عمرها أربعة عرشة س�نة ابتلت بمرٍض صعب ومس�تمر. يف 
إح�دى الليايل س�اءت حالتها وأرشفت عىل املوت. فاضطررنا لوضعه�ا باجتاه القبلة ووضع احلنّا عىل 
يدهيا ورجليها كا هي العادة يف املنطقة وكنا بانتظار موهتا. فقام والدي الذي كان مأيوس من كل يشء 
مع�ي بالتحرك اىل املدينة بوس�يلة احلصان. وكان يف أوائل النهار عندما وصلنا اىل منزل احلاج الش�يخ 
رمحة اهلل عليه وطرقنا الباب. ففتح الش�يخ بنفس�ه الباب. فرشح له والدي مش�كلتنا وقلنا بأننا ال نعلم 
االَن هل ما زالت عىل قيد احلياة أم ال. فرفع رأسه املبارك اىل الساء وقال: إن مريضتكم حّية، وحالتها 

جيدة. بعد ذلك أعطانا متر وقال تناوال التمر وبأرسع وقت ارجعوا اىل القرية.
فأطعناه، وعندما وصلنا اىل املنزل رأينا املريضة قد شفيت ومتيش. قالوا أهل املنزل بأنا شفيت من 

املرض أوائل النهار وقامت من مكانا.

حكاية 49
نقل أحد املريدين للمرحوم والدي آخوند مالحسن اشكذري رمحة اهلل عليه بأنه: كل سفرة آيت هبا 
اىل مشهد، كان املرحوم احلاج الشيخ بعد دخويل املنزل بساعة حيرض لرؤيتي ولو كان بعد نصف الليل. 

وكانت هذه القضية منظمة لدرجة أين كنت أنتظره وبالضبط بعد ساعة حيرض.
كان للمرحوم آخوند عادة يف أيام شبابه بأن حيرض اىل مشهد عىل قدمه من يزد ألن أخيه كان يسكن 
مش�هد وأيضا ابنته كانت عروس�ة أخيه. ويبقى يف مش�هد من عرشة أيام اىل ش�هرين. اىل أن رأيته بعد 
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س�نوات م�ن وفاة املرحوم والدي حينا كنت جالس�ا عن�د قره، دخل من باب الصح�ن املطهر وجاء 
مبارشة إىل املقرة وقرأ الفاحتة وبيتان من الش�عر ثم جلس بجانبي وس�أل عن أحوايل. س�ألت: كم من 

املدة ستقيم هنا؟ قال: جئت حتى ال أرحل أبدا. ولكن جيب أن أراك يف اخللوة فتعال حتا.
بع�د ع�دة أيام ذهبت مع أحد أصدقائي لرؤيته. قال املرحوم آخوند: ملاذا مل حترض لوحدك؟ أمل أقل 
ل�ك أنن�ي أري�د أن ألتقي بك يف اخللوة. قلت: س�َايت. فلم أوّفق لزيارته وذلك بس�بب أن الفصل كان 
صيفًا والكثري من املس�افرين كانوا يأتون من القرى واملدن للمراجعة. بعد ش�هر جاء لرؤيتي بصعوبة 
ومش�يًا بالرغم من ضيق تنفس�ه. قال: فالين ملاذا مل حترض فالوقت يميض. قلت: س�أحرض. فأّكد عىل 
حضوري مضت أسبوعان عىل هذا املوضوع ومل ُأوّفق لألسف للقائه. حينها سمعنا فجأة بخر وفاته. 

عندها فهمت ماذا يقصد االَخوند عندما قال انني جئت هذه املرة حتى ال أرحل. رمحة اهلل عليه.
أيضا نقل أنه: يف أوائل شبايب عندما كان املرحوم احلاج مريسيد عيل احلائري اليزدي قّدس رّسه يف 
مشهد، ذهبت اليه وقلت له أنني جئت هنا أبقى للدراسة. فقال بكل شّدة: ال جيب أن تبقى يف مشهد، 
إن نصيب�ك موج�ود يف اصفه�ان، جيب أن تذه�ب اىل هناك. فتضايق�ت جدًا، ملاذا ه�و خمالف لبقائي 
يف مش�هد. قم�ت ألرح�ل من عن�ده. عندما كنت أرت�دي حذائي عن�د الباب قلت بص�وٍت عاٍل : إن 
املش�هدين محق�ى ألنم قبلوا برئاس�ة مثل هذا الش�خص. وذهبت. بعد عدة أي�ام رآين أحد أهايل يزد 
وال�ذي كان يعرفن�ي من قبل وقال: إن حائري يريدك. يف الي�وم التايل ذهبت اليه. أعطاين مبلغ وقدره 
أربع�ة توم�ان وقال: خذ هذا املبلغ واذهب اىل اصفهان. عندما تصل اىل هناك س�يبقى لك ِقراٌن واحد 
)بمعن�ى فلس�ًا واحد(. بعد ثالثة أيام س�تلتقي بش�خص يقب�ل أن يدفع مروفاتك يف أيام دراس�تك 
للعلم يف اصفهان. ثم قال: قم واذهب. فلم أستطع أن أنطق بكلمة أخرى وقمت. عندما وصلت اىل 

الباب قال: واملشهدين أيضا ليسوا محقى.
فعرفت بأنه قد سمع حديثي يف ذلك اليوم. بعد عدة أيام حتركت اىل اصفهان.

عندم�ا دخلت يف اصفه�ان بقى يل ذاك القران )الفلس( الذي ذك�ره يل احلاج. قضيت أموري هبذا 
القران ملدة ثالثة أيام. يف اليوم الرابع، عندما كنت جالس يف إيوان املدرسة خلف مسجد شاه حيث مل 
يكن هناك أحد يف املدرس�ة واملارين يف هذه املنطقة كانوا قّلة، فجأة رأيت ش�خصًا دخل ونظر يف مجيع 

االجتاهات ثم جاء مبارشة إيّل وجلس عندي. وقال: كأنك غريب وجديد هنا وال متلك نقودًا.
فأنكرت فقري. فقال: ال تنكر. ثم مّد يده وأعطاين ثالثة تومان وقال: تعال إيّل كل شهر يف غرفتي 

يف الفندق الفالين وخذ مني هذا املبلغ مادمت يف اصفهان وتدرس.
ونق�ل أيض�ا بأنه جاء دروي�ش اىل مدينة اليزد، وبنى غرفة عند ش�اطئ النهر الذي يس�بب س�يول 
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عظيم�ة يف أول الربي�ع يف كل الس�نن. يف الش�تاء، ت�م تذكري الدرويش ب�أن هذا النهر حالي�ًا خايل من 
املاء، ولكنه يف الربيع سيطغى فجأًة وجيرف معه كل يشء وكل شخص. اذن جيب أن تفكر يف السكن يف 

مكاٍن آخر حتى ال جيرفك السيل وانت نائم.
مل يعتن�ي الدروي�ش هبذا احلديث حتى جاء فصل الربيع. س�معنا يف أحد األيام أنه جرى ليلة أمس 
س�يٌل عظيم يف النهر وذهبت الناس ملش�اهدته ولكن بكل تعّجب ش�اهدوا كيف الس�يل انقس�م قبل 
الوص�ول اىل بي�ت الدرويش اىل فرعن ودار حول بيته وبعد مس�افة انضم الفرع�ن مرة أخرى ورأوا 
الدروي�ش ق�د صعد فوق س�طح منزله وخي�ر الناس بقبعته الت�ي وضعها عىل عصا أنه بخري وس��امل، 
وأخ�ريًا كان هن�اك حت�ى ه�دأ النه�ر، ولكن مل يصي�ب بي�ت الدرويش ب�أي صدمة او خس�ارة جّراء 

السيل.
نعم، هذا هو املاء، الذي يف خيال وتصور الناس هو يشء بال ش�عور، أما يف احلقيقة هو ذو ش�عور 

وينتظر أمر احلق تعاىل ويقول اهلل سبحانه وتعاىل:
﴿اَو َل َيَرْوا َاّنا َنُسوُق املاَء إىل األْرِض اجُلُرِز...﴾ )سورة السجدة: 27(.

ليس فقط املاء بل مجيع ظواهر الوجود وامللكوت هلا ش�عور ومنتظرة ألمر خالقها. جاء يف القرآن 
الكريم: ﴿َوإن ِمْن يشء إال ُيَسبأُِّح بَِحْمِدِه َولكِْن ال َتْفَقُهون َتسبيَحُهم...﴾)11(

وهذا هو معنى مجلة ال حول وال قّوة إال باهلل العيّل العظيم.
﴿ُسبحان اّلِذي بِيِدِه َمَلُكوُت ُكل يَشٍء ...﴾)12(

﴿اهللُ خالُِق ُكل يَشٍء َوُهَوَعىل ُكلأِّ يشٍء َوكيٌل﴾)13(
وجيب عىل االنس�ان أن يرى اخلالق وامُلظهر يف أول يشء مثلا قال أمري املؤمنن$: ما رأيُت ش�يئأ 

إال ورأيُت اهللَ قبَلُه وبعَده ومَعُه.
وهذا ألننا أعمى حيث نرى اخللق وامَلظهر وأما اخلالق وامُلظهر ال نراه. فإن كل يشء يف ضوء النور 

ُيرى ولكن يف أول املرحلة، النور هو الذي يسطع بالعن ثم ذلك اليشء.
وقد قال االمام احلسن$ يف مناجاته: متى ِغْبَت حتى حتتاَج اىل د ليٍل َيُدل عليك...

عجب�ًا ألن اهلل يك�ون يف غاية الظه�ور، واملمكنات غائبة وبحجاب، أما االنس�ان يتصور العكس، 
يتخيل املخلوقات يف ظهور واخلالق غائب.

حكاية 40
ق�ال محيد طالي�ي: رسقت حقيبة زوج�ة أحد أصدقائي يف املدرس�ة والتي كان هب�ا نقود. فذهبت 
السيدة اىل مزار املرحوم احلاج الشيخ وبعد قراءة الفاحتة قالت له: اذا كانت الكرامات التي ُكتبت لك 
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وقيل عنك حقيقة فارجع يل بأي شكل كان حقيبتي، ثم رجعت املنزل.
بعد ساعة، ذهب شخصان يركبان سيارة رنو اىل منزهلا وسّلا هلا حقيبتها وعادا.

حكاية 41
رشح املرح�وم ع�يل أمح�دي الكرماين وال�د املهندس ابراهي�م األمحدي لقاءه باملرحوم حاج ش�يخ 

ه يف مذّكراته حيث ندرجه هنا كا جاء. حسن عيل االصفهاين ُقّدس رسهُّ
»اللق�اء بالعامل العامل والعارف الكامل والزاهد والعابد زمانه حاج ش�يخ حس�ن عيل االصفهاين 

ه« ُقّدس رسهُّ
من سنة 1315 شمسية وما بعدها كانت يل مؤانسة ومعارشة يف املحافل اخلصوصية بقايض عسكر 
الكرم�ان وال�ذي كان رجل متدين ويّتس�م بصفاء قلبه و عدم الرياء. وقد رشح يل عن س�فره وزيارته 
اىل املش�هد املقدس�ة ولقاءه باحلاج شيخ حسن عيل االصفهاين وعن أوصاف وجه وسرية ذلك الرجل 
اجلليل وكراماته التي شاهدها أو سمعها من أشخاٍص معتمدة، وباالضافة اىل ذلك كنت أسمع أيضا 

أحاديث من االَخرين الذين أن هلم النصيب يف زيارة هذا الرجل والتي جعلتني أرغب بزيارته.
وأيضا س�معت من بعض ساكني طهران وس�بزوار مدح وثناء كثري يف ذلك الرجل فاشتقت كثريًا 
وبصورة غري عادية لزيارة ذلك العارف الرباين. اىل أن جاء عيد نوروز س�نة 1320 شمس�ية فقصدت 
زي�ارة ثام�ن األئمة# مع زوجتي وأحد أبنائ�ي ويدعى حممد ابراهيم وذهب�ت اىل أحد الفنادق ومنه 
اتصلت تلفونيًا باحلاج حس�ن غفارزاده ابن عم والدي وأخرته بوجودي يف مش�هد. فجاء اىل الفندق 
وعاتبن�ي ع�ىل عدم جميئي اىل منزله ويف نفس الوقت أخذن�ا اىل منزله. يف أحد األيام وأثناء حديثي معه 
قلت له: س�معت أن هناك مال يف مش�هد اس�مه احلاج حس�ن عيل فهل تعرفه وتعرف حاالته. فرأيت 
بشاشة يف وجهه وقال: ال تقل مال وإنا قل هل انت من زمرة املخلصن واملحبن لذاك الرجل الوحيد 

الرباين بل العبد الفريد للباري تعاىل أم ال؟ نعم إين أعتر من أحقر املعتقدين بذاك الرشيف اجلليل.
قل�ت: إذن جي�ب أن أق�ول لكم: إنني منذ عدة س�نوات وأنا أمتن�ى زيارة هذا اجللي�ل وقد حالفني 
النصي�ب لزي�ارة الرض�ا$ وأحب بش�وق زيارته. قال إن احلاج الش�يخ قد ترك مش�هد بس�بب كثرة 
املراجعن له وامللتمس�ن دعاءه وإزعاجهم والذين يدخلون عنده يف األوقات املناس�بة والغري املناسبة 
وجلأ اىل قرية النخودك والتي تبعد فرس�خ ونصف عن مدينة مش�هد وفّضل اجللوس يف الركن مع أن 

الناس من كل صنف أيضا ال يرتكونه هناك ويذهبون اليه ويطلبون حاجتهم.
قلت: هل أس�تطيع أن أزوره؟ قال: س�أرّتب لك ذلك. غد ذلك اليوم ذهبنا اىل نخودك بالس�يارة 
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بمصاحب�ة عام�ل املحل. كان يوم الثالث من فروردين 1320 شمس�ية ويوم بارد ج�دًا عندما وصلنا 
اىل منزل�ه. ووجدن�ا س�يارتان قد وقفا عند كوخه القروي. طرق العامل والذي نس�يت اس�مه الباب. 
فتح ابن احلاج الش�يخ والذي يس�مى بشيخ عيل الباب. فعّرفني له العامل بأين احلاج غفارزاده وبّن له 

قصدي.
فق�ال ابن الش�يخ والذي كان عم�ره آنذاك يف حدود العرشين س�نة أنه هناك جمموع�ة من الرجال 
والنس�اء عن�د والدي فاذا كان يف االم�كان مراجعته يف وق�ٍت آخر أو تأملوا بأن يك�ون لوالدي وقت 
ملقابلتكم. قلت: س�أصر. كانت الس�اعة تش�ري اىل التاس�عة صباحًا وكان اجلو بارد جدًا. ومن ش�دة 
الرودة كنت أحيانا أجلأ اىل الس�يارة وأحيانا أمتّش�ى حّتى صارت الس�اعة الثانية عرش. هنا أّذن مؤّذن 
القرية آذان الظهر عندها خرج املراجعون من املنزل. وبمحض خروجهم والذين كانوا رجال ونس�اء 

ُأغلق باب املنزل.
فطرق صاحبي الباب. ففتح الباب ابن الشيخ. فقال له: إن أمحدى ينتظر منذ ثالث ساعات فالطف 
به واس�مح له بالدخول ليترشف باللقاء. فقال ابن الش�يخ: إن والدي مقّيد بأداء صالته يف أول وقتها. 
واالَن وق�ت الظهر وجيب أداء الفريضَه. كنا يف هذا احلديث عندما رأيت ش�يخ بلباس الروحانين قد 
رف�ع أكام�ه واجته اىل خلف س�احة الدار بقصد جتدي�د الوضوء. قلت يف نفي ي�ا رب إين ال أريد من 
هذا الش�خص يشء غري النصيحة والترشف بلقاءه. فهل ُأحرم من زيارته وتقبيل يده. عندها س�معت 
صوت الشيخ من داخل ساحة الدار يقول: عيل، قل هلم ليبقوا. بعد دقيقتان أو ثالث خرج من املنزل 
رجل بطوٍل متوسط وحنطاوى اللون ووجه نوراين وعينان نافذتان التي تنفذ اىل أعاق قلب االنسان 
بينا ينّزل أكامه من بعد جتديد وضوءه واجته اىل ش�جرة التوت التي كانت خارج املنزل. عندما وصل 
اىل الش�جرة جلس وظهره باجتاه الش�جرة. فتقدمت اليه وقبلت يده املبارك وجلست عىل األرض عىل 
ركبتي. أوال، قال لولده اذهب واجلب بس�اطًا وافرش�ه حتت الضيف. فقلت له: إين أرجح أن أجلس 
ع�ىل األرض يف حضورك. فلم يق�ل يشء. وأقبل بوجهه عيّل وقال: بأن جاء اخلطاب: يا م�ويس، ملاذا 
تغض�ب وال تس�يطر عىل غضبك؟ عندم�ا يراجعك أحد عبادي وير ع�ىل أمٍر ما أو يصدر منه غفلة 
م�ن غري فهم أراك بدال م�ن أن تس��يطر عىل غضب�ك تس�ب وتشتم بينا اذا ك�نت أعطيته ع�قاًل وفهًا 

ب�قدر الذي عندك ملا احت�اج اىل رس�التك.
بع�د ق�ول هذا احلديث أقبل بوجهه املبارك إيل وأخذ حي�ّدق يف عيني وقال: أوالً: يف مجيع األحوال 
ويف كل َنَف�س ال تغف�ل عن ذكر اهلل. وثانيا: با أنك رئيس أو س�تصبح رئيس�ًا فيا بعد )يف ذلك الزمن 
كنت رئيس�ًا لقس�م االعتادت و مثّمن البنك فرع س�بزوار ثم فيا بعد أصبحت رئيسًا مستقاًل( اسعى 
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ألن تعامل املراجعن بلساٍن لّن وبعطف. من املمكن أن يكون هذا الشخص قروي أّمي وال يعلم ماذا 
يريد منك. فاغسل مفتاح فهمه ولسانه واهديه اىل مطلبه وانجزعمله بأرسع وقت.

هن�ا خت�م قوله وأقب�ل بوجهه اىل ول�ده وقال: اجلب ش�يئًا، فذهب وج�اء بعدٍد م�ن التن اجلاف 
يف صح�ن زجاجي يش�به بقاعدة قنينة مكس�ورة ووضعه أمامه عىل البس�اط القديم ال�ذي جاء به من 
قبل وفرش�ه حتت�ي. فأخذ الصحن وبأصبعيه أخذ حبة واحدة من الت�ن من الصحن ووضعها يف كف 
ي�ده األخ�رى ورّكز بعينيه اىل نقطة غري معلومة وقال هذه حبة واحدة، وأخذ الثانية فقال: هذه الثانية، 
وهكذا اىل أن وصل اىل الرابعة عندها صر قلياًل، ثم أخذ حبة آخر من التن وقال: هذه اخلامس�ة، ثم 
أعطاين اخلمس حبات من التن، وقال: هذه لعيالك وأوالدك. يف تلك السنة كان يل أربعة أوالد ومع 
زوجتي جمموعًا يصبحون مخسة. ثم أعطاين باقي حّبات التن وقال هذه لك )فيا بعد أعطيت نصيب 
أوالدى وزوجتي هلم(. ثم قلت له: روحي فداك، إنني أتأمل من شيئان، اليشء األول أنني كل ما أقرأه 

ال يبقى يف ذاكريت.
واليشء الثاين منذ ثالث سنوات وأنا أتأمل من بطني. فتبتسم وقال: إن ذاكريت أيضا ضعيفة. لتقوية 
الذاك�رة أذب اللب�ان بمقدار حبة اللوبيا يف ماء حار وتناوله يف كل أس�بوع مرتان عند االفطار. )حيث 
يف الس�بعة والثالثن س�نة مرة واحدة فقط عملت هبذا العمل وذلك لضعف ذاكريت( وثانيا بالنسبة اىل 

سوء اهلضم أمرين بأكل املصطكي أو الصيام.
ابتليت بتدخن احلش�يش )الرتياك( منذ سنن وقد حرمني من أداء صيامي اىل سنة 1322 شمسية 
والت�ي ُوّفقت فيها بحمد اهلل ترك ذلك االدمان املس�بب للضي�اع وصمت وبرأت من ذلك املرض بال 

دواء.
حكاية 42

نق�ل ًاخ املرح�وم املطه�ري: أحد أهل البيت كان مبتيل بوس�واٍس ش�ديد الذي كان جيعله يش�تغل 
بالصالة قبل ساعتن من الغروب. تغرب الشمس ومل يفرغ من الصالة. جئنا به اىل احلاج الشيخ وقال 
بحال�ة متغ�رية: ملاذا تفع�ل هذه األعال الغري مرشوع�ة الباعثة عىل اجلنون. ماذا يعني الوس�واس. قم 

واذهب وال تفعل ذلك مرة أخرى. فخرجنا من عنده ومل تظهرعليه آثار الوسوسة منذ ذلك الوقت.
ونقل أيضًا: ابتلت إحدى بنات املنزل بقرحة يف الظهر وكان القيح خيرج منها.

عاجلناها ملدة س�تة أش�هر يف مش�هد ولكن دون جدوى. راجعنا فريان وعاجلناها لعدة أش�هر. ثم 
جئنا مرًة أخرى اىل مش�هد. فقال أحد املعارف ملاذا ال تأخذونا اىل احلاج الش�يخ. فذهبت مع والدهتا 
اىل احل�اج الش�يخ ورشح�ت له حال املريض�ة. فأعطانا دعاء لتغس�له و تأكله ودعاًء آخ�ر لوضعه عىل 
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اجلرح. وقال: ضعوه عىل اجلرح فقالت الوالدة: اذا فتحنا ضاد جرحها فسوف يسيل منه القيح.
فتغري وقال: ال قوموا وافتحوا اجلرح. فقامت األم وفتحت ضاد اجلرح. فوجدنا اجلرح قد جف. 

عندما وصلنا اىل فريان التئم اجلرح كلّيًا.

حكاية 43
حت�ّدث احلاج الش�يخ مهدي املتقن عن ش�خص يدعى حش�مت والذي كان س�كرتريًا للمرحوم 
املي�الين أن�ه كان رجاًل فاضاًل وعاملًا ويقول أش�عار بالعربية والفارس�ية. خطه مجي�ل وله علم باألمور 
احلس�ابية وكان يدير ملدة طويلة األمور املرتبطة بس�كرتارية املرحوم. بالرغم من أن حش�مت كان من 
اه�ل كرمان إال أنه كان يعمل س�ابقًا لس�نوات يف القفق�از يف حمل للتجارة بعنوان س�كرتري. يف احدى 
األي�ام أخ�ر حاجي متقن بٍر وأّكد عليه بأن ال خير أحدا بذل�ك. فأخرين املرحوم متقن بذلك بعد 

وفاة حشمت.
قال حش�مت: كنت سكرتريًا ألحد التجار يف قفقاز وأعمل عنده. يف احدى األيام كنت وحيدًا يف 
املحل عندما سمعت صوتًا يقول يل: بعد حلظات سيدخل فالن. اقض حاجته. مل متض مدة حتى دخل 
ذل�ك الش�خص املذك�ور وطلب حاجته أنجزت عمل�ه وذهب. يف يوٍم آخر عندما كان معي ش�خص 
يف املح�ل س�معت نفس الصوت م�رًة أخرى وعرفت بأين أن�ا الوحيد الذي أس�مع صوته واالَخرين 
ال يس�معون صوت�ه. وّص صاح�ب الص�وت الذي مل أك�ن أراه مرًة أخرى بش�خٍص آخر. س�يدخل 
اآلن ولديه حاجة فاقض حاجته. مرًة أخرى جاء الش�خص املذكور وطلب حاجته وأنجزت له طلبه 

وذهب ولكن هذا الصوت كان يالزمني دائًا.
كان يق�ول يل مطال�ب و توّقع�ات لياًل ون�ارًا وألين مل أكن متزّوجًا وكنت وحي�دًا عىل اخلصوص 
كن�ت أخ�اف يف الليل أكثر.يف احدى األيام قال يل: البنت اجلميلة الفالنية التي س�تحرض هي من أهل 

كرجستان وتليق أن تكون زوجة لك.
اخطبه�ا. يف الي�وم التايل ج�اءت البنت اىل املتجر ولكنن�ي مل أخطبها، مها كان�ت مجيلة ولكننى ال 
أمل�ك ش�يئا من مال الدنيا وم�ن املعلوم أّنه ال ت�رىض أي بنت بأن تتزوج برجٍل ب�ال مال. بعد ذهاب 
البنت س�معت الصوت مرة أخرى بأن ملاذا مل ختطبها. قلت جيب أن أكتب رس�الة اىل والدي ووالديت 
وأطلب االجازة منها بالرغم من فقري من مال الدنيا. قال الصوت: الفقر ليس مشكلة. فهي راضية 

بأن تتزوجك.
ولكني مل أطع هذه التوصية ومل يكن يس�كت الصوت املذكور يف األمور األخرى. يف احدى األيام 
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ق�ال يل الص�وت: اذهب اليوم اىل الفالن الش�يوعي وادعه اىل طريق احلق. هن�ا رأيت أن هذه األعال 
س�تؤّدى اىل ممرات ضيقة لذلك قلت ملدير املحل: أرجو أن تصّفي حس�ايب وذلك الً ين أريد أن أذهب 
اىل مشهد. فصّفى املدير حسايب وذهبت اىل مشهد بالدراجة ويف طول الطريق مل يكن يسكت الصوت 
وكان خيرين عىل احلوادث التي ستحصل حّتى وصلت اىل مشهد. فأرسعت اىل زيارة ثامن االئمة$ 
ورشح�ت له م�ا وقع يل ببكاء ونحيب وطلبت من�ه املدد. بعد انتهاء الزي�ارة التقيت يف غرفة األحذية 

باحلاج عيل أكر النوغاين وألنني كنت أعرفه رشحت له مشكلتي.
فقال: إن مش�كلتك س�تحل عىل يد احلاج الشيخ حس�ن عيل االصفهاين وأعطاين عنوانه وقال: إن 

باب منزله مفتوح للجميع.
فأرسعت اىل منزل احلاج الش�يخ فوجدت الباب مفتوح كا س�معت. دخلت فرأيت شيخًا جالس 
وحوله عدة أشخاص جالسن. سّلمت وأخرته بمشكلتي. كان من عادة الشيخ أنه أحيانا يمسح عىل 
حليته وينّزل رأس�ه ويفكر وكأنه يف عامل اخللوة، وهذا الذي حصل عندما أخرته بمش�كلتي ولكن بعد 
مدة رفع رأس�ه وقال: لقد حّلت مش�كلتك. قلت: ملن كان هذا الصوت؟ قال: للش�يطان. ولكنه لن 
يؤذيك مرة أخرى. اذهب اىل ثامن األئمة واشكره. رجعت مرة أخرى اىل احلرم وشكرت احسانه ومل 

أسمع الصوت قط.

حكاية 48
قال يل الش�يخ مهدي املتقن: ابتليت يف الطفولة باس�هال دموي، ويف ذلك الزمن كان أفضل عالج 
لالس�هال الدموي دواء لودانم حيث يتكون جزء منه من الرتياك )حش�يش( وطريقة اس�تعاله كانت 

التايل: بأن تصب عدة قطرات منه عىل حبة من القند وُيعطى للمريض.
فبع�د تن�اول أول حّب�ة من القن�د احلاوي ع�ىل دواء لودانم، عىل أث�ر الرتياك خل�دت للنوم و هذه 
املس�ألة شّجعت والديت بأن تعطيني كل الدواء وأعطتني ولكن كانت نتيجة ذلك بأن أصبت بالتسمم 
واإلغاء بس�بب زيادة الرتياك. وباضطراب وحرية ذهبت اىل الدكتور الذي كتب يل هذا الدواء. فقال 
هلا: إن هذا املريض س�يموت وال أس�تطيع أن أفعل له أي يشء. فأرسع والدي بأحوال مضطربة بدون 

حذاء أو عباء أو عامة اىل احلاج الشيخ حسن عيل االصفهاين وبّن له ما وقع يل.
بعد حلظة من التأمل أعطاه حبة من التن وقال له: تناوهلا وسيشفى ولدك.

فأكل والدي التن وعاد اىل املنزل. تقول والديت: يف حالة اإلغاء قمت فجأة وجلس�ت وحتّس�نت 
حالتك.
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حكاية 45
أيضًا قال شيخ مهدي املتقن: كان يل أخ اسمه عيل والذي كان أكر منّي بتسع سنوات وقد أخذوه 
للتجني�د. ولكن�ه ابتيل هن�اك بكر عظمة رجل�ه. وهلذا املوضوع رقد يف املستش�فى ملدة س�نتان وعىل 

الظاهر ابتىل بسّل العظام.
فق�ام وال�دي بزيارة املرحوم احلاج الش�يخ حس�ن عيل االصفهاين م�رارًا ولكنه مل يك�ن يعطيه أي 
جواب. يف احدى األيام، ألّح والدي وأرص وقال للحاج الش�يخ: ملاذا ال تس�اعد هذا الش�اب. فتأمل 

املرحوم احلاج الشيخ قليال وقال: راجعني يوم االثنن.
ففرح والدي كثريًا ألنه س�وف يشفى حتًا أخي يوم االثنن. ولكن يوم االثنن بّلغنا املستشفى بأن 

عيّل قد تويّف وانتقل اىل الرمحة االهلية.

حكاية 46
نق�ل املهندس عبدالرضا مول�وي: بعد وفاة املرحوم احلاج نجم الّتوليه قمنا ببيع بعض كتبه وذلك 

الحتياجنا للال من مجلة لييل واملجنون الذي ُكتب بخٍط ممتاز.
خدعن�ا رجٌل هيودي واش�رتاه بمبلغ 20 تومان. في�ا بعد انتبهنا بأنه قد خدعن�ا وأن قيمة الكتاب 
كان أكث�ر م�ن ذلك. فراجعنا املش�رتي وقلنا بأننا قد ُخدعنا، خذ قيمة الكت�اب ومع مبلٍغ آخر وأعطنا 
الكتاب. فلم يرض. فذهبنا اىل احلاج ش�يخ حس�ن عيل رمحة اهلل عليه وعرضنا عليه ما وقع لنا. فقال: 
اص�روا لع�دة أيام. بعد يومن قال: اذهبوا اىل منزل ذلك املش�رتي اليهودي وقولوا له رّد الينا الكتاب 

وإال ستحصل لك يف كل ليلة ما وقع لك يف الليايل السابقة. ذهبنا اليه وقلنا ذلك فرّد لنا فورًا
ا لكتاب.

س�ألناه م�اذا وقع لك يف الليايل الس�ابقة. ق�ال: كل ليلة كانت حُتذف صخور ع�ىل منزلنا. ولكن مل 
يتأذى أحد منها وكانت بال خطر.

حكاية 47
كتب جليل احلقري يف الرسالة التي بعثها يل: يف ليلٍة ما كنا يف منزل أحد األصدقاء وملناسبٍة ما دخلنا يف 
احلديث عن كرامات وأوصاف احلاج الشيخ. قال املهندس كاميليان عن والده املرحوم احلاج نراهلل 
خان كاميليان أنه يف سنة 1317 شمسية حيث كانت احلكومة قد منعت الذهاب اىل مكة وزيارة بيت 
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اهلل، قام املرحوم أمن التجار والذي كان تاجر جلود القره كل )نوع من املاش�ية) وكان أيضا يملك يف 
رسخ�س )منطق�ة يف ايران( خروف القره الكل، بزيارة مكة املكرمة مع عدد من املش�هدين عن طريق 

اهلند.
عن�د رجوعه من الس�فركالعادة أخذ برد قصة س�فره، فأخر بأس�اء املس�افرين مع�ه. وقال أنه: 
حلس�ن احلظ التقينا باحلاج الشيخ حس�ن عيل االصفهاين يف مكة املكرمة وكان حيل املشاكل واملسائل. 
من مجلة ذلك قرأنا عنده الصالة واحلمد وسورة. فقال شخص جالس يف املحفل أن احلاج الشيخ كان 
موجودًا يف مش�هد يف موس�م احلج ومل يس�افر. فقال أحد املس�افرين: لقد رأيته بنفي قد غسل عامته 

ونرشها يف الشمس لتجف.
فاش�تد النق�اش وقام�وا وذهب�وا اىل نخ�ودك وطرحوا املوض�وع عليه فتحاش�اهم. فس�ألوا خمتار 
النخ�ودك والذي كان له معرفة باحلاج الش�يخ. ق�ال املختار: كنا لعدة أيام نراه بقّلة ولكنه مل يذهب اىل 

السفر وكان هنا. طبعًا ُبعد املسافة ال تعني شيئًا لرجال اهلل.

حكاية 48
نقل الس�يد حممود املعدل: بدأت بمطالعة رشح حال احلاج الش�يخ. ففجأة رأيت احلاج الش�يخ قد 
ظه�ر وق�ال: من يقرأ رشح حايل جيب أن ال يك�ون يف بيته اخلمر. وقد كنت أملك عدد من قناين اخلمر 
اخلارج�ي يف من�زيل وكنت قد اخفيتهم فلم يعلم أي ش�خص عن وجودهم. فقمت رأس�ًا وذهبت اىل 
خمبأه�م وأخرجته�م وفّرغتهم ورميت القناين يف س�طل الزبالة. فجئت وجلس�ت وب�دأت باملطالعة، 

فظهر مرة أخرى وقال: أنت حّر االَن يف املطالعة.
حكاية 49

نقل املرحوم السيد ذبيح اهلل أمري شهيدي: يف زمن رئيس الوزراء قوام السلطنة كنت أنتظر التجنيد 
وكنت يف حالة ضيق يف املعيشة. يف احدى الليايل املمطرة حيث كنت مصابًا باحلمى حلمت. رأيت يف 
املنام املرحوم احلاج الش�يخ فقال يل: ملاذا أنت مهموم؟ قلت: أصبت باحلمى و أنا يف عرة من حيث 
املعاش. قال: ال تغتم. س�تنقطع احلمى الس�اعة وأيضا وّصيت امحد ق�وام بأن يقيض حاجتك. فقمُت 
من النوم. وقد كنت شفيت من احلمى. واتصل يب الساعة 9 صباحًا ملك الشعراوي والذي كان وزير 
الرتبية لقوام الس�لطنة ومن أحد أصدقائي وقال: تفضل اىل وزارة الرتبية. نريدك لعمٍل ما. قلت: منذ 
ع�دة أي�ام وأن�ا أعاين من احلمي وقد انقطعت احلم�ى ليلة البارحة واالَن أن�ا يف حالة من الضعف وال 

استطيع أن أحرض. فأرّص وقال جيب أن تأيت حتًا بأِى حال كنت.



64
كرامات وحكايات

كان اجلو ممطرًا فأخذت الشمسية وباكراه خرجت من املنزل وذهبت اىل وزارة الرتبية. بعد السالم 
والس�ؤال عن األحوال قال ملك الش�عرا: اليوم صباحًا رشحت حالك عند قوام وقلت: إنه ال يعمل 
ومن األفضل أن نستفيد من وجوده. فقال: اقرتح عليه أي عمل ترى فيه الصالح. قلت: إنه جيد جدًا 
للقي�ام بعم�ل قايض املحكمة القضائية يف وزارة الرتبية. قال قوام: اكتب الس�اعة حكمه. فكتبت فورًا 
ووّقعه قوام. لذا تفضل اىل الغرفة املجاورة، مكتبكم هناك وابدأ بالعمل. فاشتغل أمري شهيدي يف تلك 

املحكمة لعدة سنوات.
وأيضا قال يف عامل املنام للحاج الش�يخ بأن فالين ولدكم يف حالة مش�قة من حيث املعيشة. فقال: ال 

زال مل حين وقت عمله.
ق�ال أمري ش�هيدي أنه أثناء عمله يف القضاء جاء اليه ضاب�ط وقال أن زوجته تعمل يف وزارة الرتبية 
وأنه غري رايض عن عملها، وجيب أن تفصلها من العمل. فقلت له: ليظل الطلب حتى أحقق يف ذلك. 
بعد يومان وصل رسالتك يل حيث ذكرت فيها بأن: حّقق أكثر يف هذا امللف. لذا حّققت أكثر فتبّن أنه 

كان هدف هذا الزوج هو فصل زوجته من العمل ثم طالقها، لذ ا رفضت طلبه.
ولكن احلقري يف األصل مل أبعث مثل هذه الرسالة اىل أمري شهيدي.

حكاية 50
نقلت الس�يدة خروي الش�ريازي: كنت كل سنة أزور مشهد وكنت أمجع عدد من حبوب القمح 
للترك والتي ترميها الناس عىل قر احلاج الشيخ حسن عيل االصفهاين حلام احلرم. قبل سنتان عندما 
جئت اىل مشهد مل ُأوّفق كالعادة جلمع حبوب القمح. فذهبت اىل قر احلاج الشيخ عند منتصف الليل يف 
الليلة التي سنرحل غدها من مشهد. وألنم قد كنسوا الصحن، مل يكن ومل يبق هناك أية حبوب قمح. 
فقلت للحاج الشيخ: إنني مل ُأوّفق يف هذه السنة أن أمجع القمح من عىل قرك. فجأًة رأيت بنتًا صغرية 

غري بالغة وضعت يدها عىل كتفي وقالت خذي حبوب القمح هذه.
فمددت يدي فرمت هبا عدد من حبوب القمح. ففّكرت للحظات بأن من هي هذه البنت؟ وكيف 

عرفت بأنني أريد حبوب قمح؟ ولكن عندما نظرت إليها مل أجدها يف الصحن.

حكاية 51
نقل ش�خص من أهل يزد: ابتىل أحد األصدقاء برطان الغّدة وقال له األطباء بأنه جيب أن جترى 

له عملية. فقرر هذا الشخص بأن يذهب اىل مشهد أوالً ثم يتجّهز للعملية.
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عندم�ا وص�ل اىل احل�رم املطّهر وج�د أش�خاص كثرية يتوّس�لون باالم�ام$ عند ش�باك الفوالد 
لش�فائهم من األمراض. فقال لالمام$: س�يدي لقد جئت اليك لتشفني من مريض ولكن يف الوقت 

احلايل ال تشفني وإنا بدالً عن ذلك اشفي هؤالء املرىض.
﴿َوُيْؤثُِرون َعىل أنُفِسِهم َوَلو َكان هِبِْم َخصاَصٌة﴾ )احلرش: 9(

ثم ذهب اىل قر احلاج الشيخ وقرأ له الفاحتة وقال: إنني طلبت من االمام أن ال يشفني وإنا يشفي 
هؤالء املرىض. واالَن قد جئتك واطلب ش�فائي منك. فمس�ح بيديه عىل القر وأخذ من الرمل الذي 

فوق القر ومسح به رقبته وعىل الغّدة.
بع�د ي�وم أو يومان اختفت الغدة كّليًا، عندما رجع اىل طهران راجع طبيبه، فتعجب الطبيب عندما 
قارن صور األش�عة الس�ابقة باجلديدة. فسأله: ماذا فعلت حتى حتس�نت؟ ماذا حصل بالغدد؟ فازحه 

وقال: بلعتهم.

حكاية 52
نقل الس�يد أبو القاس�م الش�هيدي: كنت مع أخي املرحوم أمري الشهيدي يف منزل فرخ مع مجٌع من 
الناس. كان املرحوم أخيِ يمدح املرحوم احلاج الش�يخ. وكان الدكتور فياض يف حالة انكار من ذلك 
وتقّول بكالم تضايقت جدًا منه. فقلت للمرحوم أخي ملاذا ذكرت هنا عن املرحوم احلاج الشيخ حّتى 
ينكر الدكتور فياض. إنني تضايقت جدًا. فرأيت احلاج الش�يخ يف منامي مساء وقال: ال تتضايق، كان 
الدكت�ور فياض لي�س له عداوة يب، ولكنه متضايق من أخيك بس�بب القضي�ة الفالنية. فأخذين حجة 
حت�ي هُين أخي�ك. فقمت من النوم وذهبت اىل أخ�ي وأخرته باحللم. كان�ت القضية خفية بن أخي 
والدكتور فياض حيث مل يكن يعلم أي شخص عنها والتي أثارت تعّجبنا )أنا وأخي( ولكن ال يوجد 

سبب للتعجب.
ى اهللُ َعَمَلُكم َورُسـوُلُه َواملؤِمنُون﴾ )التوب�ة: 106( 0 اذا  يق�ول اهلل ج�ّل وعال يف القرآن: ﴿َسـَ�َ

اكتمل ايان أي شخص فسوف يعرض عليه مجيع أعال العباد.

حكاية 3
ُنق�ل يف الكت�اب معراج األولي�اء يف الصفحة )72(: كان العال مش�غولن بالبناء يف صحن االمام 
الرضا$. صدفًة ذلك العامل الذي كان مشغول بحفر األرض من غري علم رضب بفأسه قر املرحوم 
احلاج الش�يخ حس�ن عيل االصفهاين رمحة اهلل عليه والذي ُدفن يف الصحن املطّهر، وفجأة سمع زجرًة 
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م�ن الق�ر يقول: أال ترى أين نائم هن�ا؟ فأغمي عىل العامل من اخلوف، وانتب�ه اجلميع اىل أن الصوت 
كان صوت املرحوم احلاج الشيخ حسن عيل رمحة اهلل عليه.

حكاية 54
كتب السيد عبداهلل سّيار يف كتاب القوى فحفّية يف الصفحة )237(: يف عريوم االربعاء6 مرداد 
1355 شمس�ية حيث كالعادة كنت يف منزل الس�يد حس�ن النبوي وكان مجٌع من األصدقاء حارضين 
اجللس�ة )الدكتور أمحد نبوي ابن عم الس�يد حسن النبوي- السيد أمحد اخلراساين- السيد حمسن حّداد 

و...(. ومن احلديث يدور حول كرامات وأثر َنَفس بعض األشخاص يف املايض واحلارض.
فج�اء ذكر املرحوم احلاج الش�يخ حس�ن ع�يل االصفهاين فتح�دث عن كراماته كل من س�مع عنه 
و ُنق�ل الي�ه. ويف االً ص�ل كان احل�ارضون يف ذلك املجل�س خمالفن ومنكرين هلذا املوضوع )ش�مس 
كاظميني- فخرائي- الضابط اعتادزاده- و وزيرى كانوا حارضين يف هذه اجللس�ة( قال س�يد حسن 
نبوي: غري الذي س�معنا عنه فقد رأيت بنفي أثر َنَفس ودعاء املرحوم الش�يخ حيث كان يتوىل العقيد 
وق�ار منصب رئي�س املحافظة و النقيب جُمدة منصب رئيس املباحث وضابٍط آخر يتوىل منصب رئيس 
السجن )الذي ال أذكر اسمه( يف مشهد، فاتفق أن مرضوا معًا بمرض صعب و لزموا الفراش ومل يكن 
ينف�ع هبم ع�الج األطباء. يف احدى األي�ام ذهبت اىل عيادة ورؤي�ة العقيد وقار وال�ذي كان يعلم بأن 
يل وللش�يخ حمس�ن كنابادي عالقة باحلاج الش�يخ فطلب مني أن أطلب من الشيخ دعاء لشفائه. وبناءًا 
عىل طلبهم ذهبت مع الشيخ كنابادي بالعربة اىل احلاج الشيخ يف نخودك وذكرنا له طلب العقيد وقار 
و النقيب جُمدة. بعدما قام الش�يخ بضيافتنا وتقديم الش�اي ذهب اىل غرفة أخرى وجاء بعدد من التمر 
الذي قد قرأ عليه الدعاء وأعطى عدد معن من التمر للعقيد وقار و عددًا آخر للنقيب جُمدة وقال: عىل 
لساين وقويل أوصومها بأن يداوما عىل أداء صالهتا. ولكنه مل يعطي شيئًا للضابط رئيس السجن. وقد 
ذّكرناه به ملرة أو مرتان ولكنه مل جييب. فأوصلنا التمر إليها وأبلغنامها بتوصية الش�يخ. مل متض يومان 
أو ثالث حتى ُش�فيا أما الثالث والذي كان رئيس الس�جن مل يش�فى وتويف بسبب ذلك املرض. وكان 

معلوم بأن الشيخ كان يعلم بأنه غري قابل للشفاء وال ينفع اعطاءه الدعاء.
وأما أنا فقد س�معت من الش�يخ حمس�ن كنابادي والذي كنت صديقه يف الس�نوات ما بن 1300 
وحتى 1307 شمسية يف مشهد قال: كنت مع الشيخ حسن عيل يف مدرسة فاضل خان وكان لكٍل منا 
غرف�ة وكنت ش�اهدًا لرياضاته وعباداته وكراماته من مجلة ذلك أن�ه يف احدى االيام جاءين ضيف من 
أقربائي وكان مريض وكان نائًا يف ايوان الغرفة ويعاين من حرارة عالية وصعبة. فجاء الش�يخ وس�أل 
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ع�ن األح�وال ووضع يده عىل جبهته وقرأ دعاء ما. بعد مدة قص�رية من الزمن انقطعت حرارته وعاد 
اىل حاله الطبيعي والسليم.

أيضًا جاء يف الصفحة )238(: معاجلة امرأة مغمى عليها )بالذبحة الصدرية) بدعاء الشيخ:
كان املريزا حممود برورش )مس�تويف اف( أحد التجار واملاّلك يف مش�هد والذي ترّبى يف روسيا و مل 
يك�ن لدي�ه أي عقيدة وايان ويف آخر عمره ظهر عن�ده عقيدة وايان قوي وأصبح رجل خري وصالح. 
وعّل�ة تغي�ري حالته كانت: أن زوجته كانت تعاين منذ س�نوات من مرض الذبح�ة الصدرية وقد عجز 
األطباء عن عالجها. فوّصاه أحد أصدقاءه القدامى بأن يراجع احلاج الش�يخ حس�ن عيل االصفهاين. 
فأعطاه احلاج الشيخ التن الذي قد قرأ عليه الدعاء ووّصاه بأن تتناوله زوجته بتعاليم ووصفة خاصة. 
فتحس�نت زوجت�ه برك�ة دعاء الش�يخ متام�ًا. وهذا املوضوع كان س�بب لتغي�ري حال واي�ان وعقيدة 
املس�تويف اف. كان ملس�تويف اف يف زمن والية جم يف ترشيز ارض باسم كندر. وانتقل يف آخر عمره اىل 

هناك وتوف ودفن فيها.
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الفصل الثالث
رسائل وتقارير

1 - ا لرسائل
رسـالة 1: نذكر هنا يف الذيل حمتوى رس�الة بعثها املرحوم والدي اىل أح�د أصدقاءه العقيد نادري 

قال فيها:
اطل�ب م�ن رب العّزة ع�ّز وعال لياًل ونارًا ب�أن حيفظ أحباء موىل املوايل يف كنف�ه ويالحظهم بعن 

عنايته وخيّصهم بأنواع ألطافه بحق احلق والويل املطلق.
تذكرتك�م يف احلرم فس�ّلمت نيابًة عنكم وتذكرت عندما كن�َت يف ارض األقدس، يف بعض األيام 

عند اقرتاب العشاء عندما كنت آيت اىل املدرسة كنا نتالقى.
يف يوم أمس عندما جئت اىل املدينة ذهبت اىل غرفة حس�ينيان ورأيته قد أتى بثال ث رس�ائل. هبذا 
املق�دار يف ه�ذه األي�ام عندما يصل إيل رس�الة أو رس�التان من األش�خاص الذين هلم ارتب�اط باملوال، 

أستشم رائحة عطرة منها.
ُنقل بأن جمنون ليىل كان يقّبل كلب ليىل ويشمه. قالوا له ال تقّبل الكلب. فقرأ بيتًا من الشعر.

كل ش�خص لدي�ه من احلق جال وعال عطّية وفيض من جه�ة. أحدهم من املال واآلخر من املنال. 
وآخر لديه حظ يف امللك وآخر له حظ من أنعام احلق والذي أعطاين اهلل وهو األصدقاء.

عندم�ا ق�ال يل أحد األصدقاء: إن ل�ك أصدقاء خرّيين لدرجة أنم أفضل منك. قلت: أش�كر اهلل 
ألن أمري املؤمنن$ طلب من اهلل أنه: »واحلظني بلحظة من حلظاتك ُتنّور هبا قلبي بمعرفتك ومعرفة 

اوليائك إنك عىل كل يشء قدير«.
وه�ذا لط�ٌف من اهلل بأن أصدقائ�ي غالبًاهم من حمبن للموال. أرى فيهم حمّب�ة حقيقية للموال مثلا 
ُنق�ل ع�ن بعض بانه عندما جيل�س يف اجلو البارد عريانًا ب�ن الثلج، كان الثلج ال�ذي حوله يذوب من 



حرارته. حقيقًة كل من يرى هؤالء يف هذا اجلو البارد الذي غطى العامل، س�وف يرتك أ ثر يف نفس�ه من 
أثر حرارهتم. فشكرًا هلل ثم شكرًا هلل حيث يف هذا الزمن ال زالت آثار الديانة ظاهرة عليهم.

رسالة 2: »وهذه رسالة أخرى من ذلك الرجل اجلليل«
السيد / غفاري غفر اهلل لك يف الدارين. وصلت رسالتكم وقرأت املطالب

التي جاءت هبا.
يف إحدى املرات، شاهدت أشخاص تضّيع جوهر الوقت من بن أيدهيا. وبحجة االشتغال بأعال 

أخرى تؤّجل األعال التي جيب أداؤه اىل وقت آخر ولكن الحقًا ال توّفق ألدائها.
ي�ا نور العن، اس�عى يف كل حال بأن ال يضيع عملك ألنك اذا كن�ت قد عملت باجلد وبذلت كل 
جهدك فيه كنت االَن قد وصلت اىل النهاية والنتيجة. أوصيك بأن ال تتوقف يف طهران واالس�تخارة 

أيضا ساندت ذلك بأن ال تبقى يف تلك املدينة. لذا غض النظر عن طهران ووّكل أمرك اىل اهلل.
ــــًا ــــرض ــــع ـــــــــــــورك م كـــــــن عـــــــن أم

ـــقـــضـــا ـــــــــى ال ـــــــــوَرال َوكِــــــــــــِل األم
ـــق ـــي ـــض ـــم ــــــع ال ــــــس فـــــَلـــــُربـــــمـــــا اّت

ــــــــــــاَق الــــقــــضــــا ولـــــــرّبـــــــمـــــــا ض
ـــــٌب لــك ـــــع ــــــــــٌر ص ــــــــــــــــُربَّ أم وَل

ـــــــواقـــــــبـــــــه الــــــرضــــــا ـــــــــي ع ف
ـــــــــــــــّودك الــــجــــمــــيــــل الـــــــلـــــــه ع

ــــــس عـــــلـــــى مـــــــا قـــــــد مـــضـــى فــــــِق

رسالة 3: »رسالة أخرى للمرحوم احلاج الشيخ«
جيب عىل االنسان أن يلتجأ يف كل حال اىل حممد وآل حممد صلوات اهلل عليهم. وخاصة أنت ألنك 
من تلك العائلة. واالَن، إلصالح أمورك توّس�ل بأرواح األولياء املدفونن يف وادي الس�الم يف نجف 
واطلب فرجك منهم. اتلو سورة »يس« كل يوم صباحا واهدى ثواهبا اىل أرواحهم. عند قراءة سورة 
يس، كرر كلمة يس سبع مرات، وعندما تصل اىل )سالم قوالً من رّب رحيم ( كررها ثالث مرات ثم 

صل عىل حممد وآل حممد مئة مرة ويف كل يوم مجعة قل الصلوات ألف مرة.
آمل أن تصل اىل الصالح واالصالح يف أمورك رسيعًا )ان شاء اهلل تعاىل) والسالم عليكم.
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رسالة 4: »رسالة من املرحوم احلاج الشيخ حسن عيل رمحة اهلل عليه اىل أحد املعارف الدزفولين« 
حيث كتب فيها:

نأم�ل أن تك�ون موّفق ومؤّي�د حتت ظل االلط�اف االهلي�ة والتوجهات االهلية. وصلت رس�التك 
وعلمنا بمطالبها.

مثلا كتبت خلمس�ة او س�تة أش�خاص من دزفول، إين ال أرى نفي قابلة لالرش�اد وال أرى تلك 
الرشائ�ط الت�ي وضعه�ا الكبار لالرش�اد موج�ودة يب. ولكن من منطل�ق القول بأن: »فم�ن مل جيد ماٌء 
فليتيم�م بال�رتاب« و القول فقهيا بأن: من ال يس�تطيع الوصول اىل املجتهد جامع الرشائط، ال يس�قط 
تكليف�ه ب�ل جي�ب أن يأخذ مس�ائله الرشعية مثل�ا جاء يف رس�ائل العلاء الكب�ار مثل الش�يخ البهائيو 

واملجلي من األشخاص الذين لدهيم الصالحية ويعمل هبا حتى جيد ويصل اىل املجتهد.
يف هذا الزمن أيضا اذا مل يكن من املس�تطاع الوصول اىل عامل ذو علم وخرة واس�عة، يس�تطيع أهل 
ذوق الس�لوك واملعن�ى مراجعة األش�خاص الذين هل�م علم برموز عم�ل الرجال والس�الكن الكبار 
يف الرشيع�ة والطريق�ة ويطّب�ق تعاليمه�م ومن هذا املنطل�ق وبالرغم من اين ال أج�د نفي أملك تلك 
الرشائ�ط إال أين اعل�م تقريب�ا ما يق�ول الكبار الصلح�اء واملاضن الذي�ن يملكون رشائط االرش�اد. 
وأس�تطيع أن أخ�ر االَخرين بذلك حت�ى يلتزمون هبا ويتنظ�رون حتى يصلون اىل أح�د الكبار الذي 
يملك رشوط االرش�اد واالتباع وقد جاء هذا املطلب يف رس�الة الس�يد صدرالدي�ن الدزفويل والذي 

كتبها بخط أخيه.
م�ع التوج�ه اىل ما قيل، وصيتي لذاك االبن الكريم ه�ي ان اهتم بالصالة كثريًا وأّدها يف أول وقتها 
يف الدرجة األوىل والثانية هي ان تس�عى حلضور القلب يف الصالة فاذا كان ذلك صعبًا فانه س�يحصل 
باملارس�ة. الثالث�ه ه�ي أنه بعد كل الصلوات اخلمس�ة اليومية ال تنس�ى تس�بيحات الزهراء س�الم اهلل 
عليه�ا وبعده�ا اتلو س�ورة احلم�د وآية الك�ريس واالَية الكريمة ﴿شـهد اهلل أنـه ال الـه اٍ ال هو... اىل 
آخرهـا﴾ واآلي�ة ﴿قل اللهم مالك امللك... اىل آخرها﴾. ثم اقرأ س�ورة التوحيد ﴿قل هو اهلل أحد... 
اىل آخرهـا﴾ والصل�وات كل منها ثالث م�رات، ثم اقرأ االَية ﴿ومن يّتق اهلل جيعـل له خمرجًا﴾ والتي 

جاءت يف السورة املباركة الطالق، وانفخ اىل أعىل بنّية فتح الباب الساوي.
الرابعة هي أن تقول بعد صالة الصبح الذكر املبارك »يا فّتاح« سبعن مرة.

رسـالة 5: عندما دخل الروس�ين ايران بعد عدة أش�هر كتب مؤيد ثابتي من طهران رسالة وبعثها 
بواس�طة ش�خٍص ما اىل املرحوم احلاج الش�يخ حس�ن عيل االصفهاين رمحة اهلل عليه. وبواس�طة تلك 
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الرس�الة طلب من املرحوم بان يعطيه دعاء حتى يتوىل قوام الس�لطنة املنصب احلس�اس رئاسة الوزراء 
حتى خيدم الستقالل ايران. فكتب هذه الرسالة ردًا عىل رسالة مؤيد ثابتي:

أبلغكم أنه قد وصلت رس�التكم، إن املطلب املعلوم هو كاملثل الفاريس املش�هور: »قطة الس�مور 
تظه�ر يف اللي�ل«. إين ال أجد احلقري بتاتا يل القابلية للذي طلبته. ومن املؤكد أن إقدامك عىل هذا األمر 
سوف يسبب لك االهانة. إنك رأيت رجال كبار وحتدثت معهم، وكانوا قد أحسنوا الظن بك، فقلت 
هل�م ش�يئا  فقبل�وا بذلك ثم كتبت. هل من الصالح هل�م أنم يدخلوا أم ال ف�إين ال أّطلع أبدًا عىل هذه 

األمور وال أعرف ماذا أكتب.
مثاًل قال يل ش�خص اكتب يل دعاء النوبة أو دعاء اخلوف واعطني اياه. إن أثر أمر ش�خص كبري اذا 
أّثر، واذا مل يلتفت أحد يظن أن ذلك األثر مني ولكن خري هذا األثر هو أمر ذلك الش�خص وليس�ت 
أث�ر وج�ودي. كان م�ن األفضل أن تس�ألني أوالً أنه يا فالن هل تس�تطيع أن تعمل ه�ذا العمل؟ فاذا 
قلت نعم عندها نتحدث. واحلال ارصفه بأي نحٍو كان. إنك قد مدحتني كثريًا عنده واحلال أن احلقري 
ع�اري وب�رى كّليًا من هذه العوامل. ان معرفة كلمتن عربيتن أو اعطاء دعاء النوبة والذي يكون أربعة 
من�ه م�ن غري أثر واثنن منه بأثر ال يناس�ب وال يت�المل مع مدحك وثناءك يل. احلق�ري ال يّطلع عىل هذه 

األمور أبدًا.

2 - ا لتقارير
يف معنى اآلية ﴿َفاْسَتِقْم َكام اِمْرَت...﴾

ق�ال اهلل تعاىل لرس�ولهملسو هيلع هللا ىلص: ﴿فاسـتقم كام أمرت...﴾ ق�ال بعض احلكاء: عالمُة الذي اس�تقاَم أن 
يكوَن َمَثُلُه كمثل اجلبل، ألن اجلبل له أربع عالمات أحدها أن ال ُيذيَبُه احلرهُّ واالثاين أن ال جَيمَدُه الرد 
والثالث أن ال حُيَرَكُه الريح والرابع أن ال يذهب به السيُل فكذلك املستقيُم إذا أحسن اليه اإل نسان ال 
حَيْمُله احس�انه أن يميل اليه بغرِي احلَق والثاين اذ ا أس�اَء اليه انس�اٌن ال حَيمُله ذلك عيل ًان يقول فيه بغري 

ؤُلُه عن أمر اهللِ والرابع ان حطام الدنيا ال ُيْشِغُله عن طاعة اهلل. حق والثالث أن هوى نفسه ال حُتَ
بسمه تعاىل

»احلم�د هلل ع�يل طويل ْاناته يف غضبه وهو قادر عىل ما يريد«. يف يوم اجلمعة الس�ابع عرش من ش�هر 
رمض�ان املبارك كن�ت نائًا قبل الظهر وق�ت القيلولة فرأي�ت نومًا هائأل وكأين كن�ت متوقعأ لصدمته 
وبالئ�ه فرأي�ت أح�دًا يقول يا ف�الين إّن بالًء يتوّجه علي�ك و ال تدفع عنك إال بق�راءة دعاء قلت وأّي 
الدع�اء فق�ال الدعاء املذكور فإيف قرأته وكررته يف النوم بقصد رفع البالء ففي أثناء القراءة اس�تيقظت 
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وكنت قارئًا للدعاء بن النوم واليقظة حتي اس�تيقطت ف�رت يقظانًا وكنت قارئًا للدعاء فكتبته لئال 
ينس�ى فعرفت صحة نومي و كتبته تذكرًة يف الس�اعة املذكورة وانا العبد حس�ن علب ُعفي عنه يف سنة 

.1325
كتب هذا النص املرحوم والدي بخط يده بالعربية.

كتب الشيخ رمحة اهلل عليه التايل: يف ليلة العاشوراء سنة 1327 عندما كنت أصيل صالة بمئة ركعة 
وأثناء الصالة ُألقي وأهلم يف قلب هذا الوجه األس�ود بأن كل نعمة أعطانا أياها اهلل يس�تحق هلا ش�كٌر 
فعيل وشكر قويل ومها متساويان يف كل النعم. ولكن كل نعمة هلا شكر فعيل بنحو خاص هبا. اذا أّديت 
الش�كر الفعيل فان تلك النعمة س�تدوم وإال يف مدة قصرية ستزول تلك النعمة. اذن جيب عىل االنسان 
أن يراعي االنعم االهلية كامال  مثاًل ا ذا ُأعطي للش�خص قّوة العبادة وطالقة اللس�ان بحيث يس�تطيع 
أن يصيل صالة بمئة ركعة خالل س�اعة واحدة، فإن مثل هذا الش�خص جيب أن ال يرتك هذه الصالة 

وجيب أن يؤّدهيا حيث يكون قد أّدى الشكر الفعيل لتلك النعمة وقس عليه سائر النعم.
كتب شيخنا رمحة اهلل عليه:

الخيبة و  العذاب  عند  تتعذب  ال  أن  تريد  كنت  إن 
ُتعّذبه ال  ُيعّذبك  من  وكــل  تتعذب  وال  ُتعذب  ال 

علي�ك هب�ذه النصيح�ة أهيا الطال�ب للك�ال واملعرفة فب�اهلل الواح�د القهار إن�ا يكّم�ُل النواقص 
تكمياًل.

كتب املرحوم الشيخ قّدس اهلل رّسه وصية لقان البنه وهي التايل: يا بني اذا كنت يف الصالة فاحفظ 
قلبك واذا كنت يف الطعام فاحفظ حلقك واذا كنت يف بيت الغري فاحفظ عينيك وإذا كنت بن الناس 
فاحف�ظ لس�انك دخ�ل يف نوبة العبد األحقر حس�ن عيل ب�ن عيل أكر يف س�نة 1325 ه�� اللهم اغفر 

لصديقي السيد املسطور وملن استغفر يل يف حيايت وبعد ممايت.
قال املرحوم الشيخ: إن كل الدنيا كاجليفة. أهيا الصديق وأكثر جيفًة منها هو من جيرى وراءها. إن 

الدنيا جيفة نتنة، وأنتن منها هو القلب الذي غارق يف عشقها.
قال شيخنا: قل يف سجدة الصالة »رب لك سجدت خاضعًا خاشعًا ذلياًل«.

كتب ش�يخنا من مجلة املطالب التي كانت من الواردات القلبية يف الش�هور الرشيفة عند االش�تغال 
بق�راءة الس�ورة املباركة التوحيد وهي أنه جيب عىل الش�خص الس�الك أن يتفك�ر ويتمعن يف االخبار 
ال�واردة من االئمة املعصوم�ن صلوات اهلل عليهم أمجعن وأن ال يرتك أب�دًاا ملطالب التى جاءت الينا 
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عن طريق توصية االنبياء واالئمة# س�واء كانت أدعية أو أخالق وأن يتخلق ويتأّدب باملطالب التي 
جاءت الينا من سلطان األولياء عيّل املرتىض روحي وأرواح العاملن له الفداء من قبيل أكل خبز الشعري 
وارتداء اللباس امُلرّقع وكل يشء يكون من خصائص ذلك اجلليل مها أمكن مثل دعاء االفطار وقراءة 

كل ما هو مأثور وأن ال يرتك صالة الليل التي وّص هبا ذلك اجلليل الكريم.
إن ص��وم أي��ام البي�ض ه��و م�ن خصائ��ص ذلك اجلليل ف�ال يرتك��ه. وه�ك�ذا الوصاي�ا التي 
وّص هب�ا اهلل س�بحانه وت�عاىل لألنبي�اء أو التي وّص هبا االنبي�اء لألنبياء مث�ل الدع�اء الذي م�وجود 

يف املقباس.
روى الكلين�ي ع�ن االم�ام الص�ادق$ بأن ه�ذا الدعاء ق�د ُنقل من نب�ي اىل نبي حّت�ى وصل اىل 

الرسولملسو هيلع هللا ىلص.
اللهم أين أس�ئلك إيانًا ُتبارِشُ به قلبي ويقينًا صادقًا حّتى أعلَم أنه الُيصيُبني إ ال ما كتبت يل ورضًا 
ب�ا قس�مت يل حّت�ى الاحبَّ تعجيل ما ًا ّخ�رت وال تأخري ما عّجلت يا حي يا قيوم برمحتك أس�تغيُث 

اصلح ىل شأين ُكلَُّه وال تكلني ايل نفي طرفة عن أبدًا وصىل اهلل عىل حممد وآله.
يقول اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿ ومن ُيْؤَت احِلْكَمَة َفَقْد اوِتَ َخْ�ًا َكث�ًا﴾

ونقل عن االمام الصادق$ يف كتاب الكايف: أن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص  كان ذات يوم يف بعض أس�فاره إذ 
لقي�ه َركٌب وقالوا الس�الم عليك يا رس�ول اهلل فالتفت اليهم وقال ما أنتم فقال�وا مؤمنون قالملسو هيلع هللا ىلص وما 
حقيقُة إيانكم فقالوا الّرضا بقضاء اهلل والتس�ليم ألمر اهلل والتفويض اىل اهلل فقال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص ُعلاُء 
حك�اُء كادوا أن يكون�وا م�ن احلكمة أنبياء فإن كنتم صادقن فال تبنوا ما التس�كنون وال جتمعوا ما ال 

تأكلون واّتقوا اهلل الذي إليه ُترجُعون.
: صحبُت ألف ش�يٍخ وس�ألُت كل واحم منهم عن أربع مس�ائل فلم جيبني  قال جعفر بن اخلالديهُّ
أح�ٌد منه�م بجواب يش�فيني، فرأيت النبيملسو هيلع هللا ىلص يف النوم وس�ّلمت علي�ه فقال النبّيملسو هيلع هللا ىلص ي�ا جعفر هاِت 
مس�ائلك فقل�ت له يا رس�ول اهلل م�ا التوحيد؟ فق�الملسو هيلع هللا ىلص ُكلهُّ ما ح�كاُه الفْهُم وجالُه الوه�ُم فاهلل تعايل 
ر يف ذات اهلل تعايل فقلُت  بخالف ذلك، فقلت له ما العقل؟ فقالملسو هيلع هللا ىلص أدناه ترك الدنيا وأعاله ترك التفكهُّ
ُف؟ فقالملسو هيلع هللا ىلص كتان املعاين وترك الدعاوي، فقلت له م�ا الفقر؟ فقالملسو هيلع هللا ىلص رِسٌّ من أرساراهلل  ل�ه م�ا التصوهُّ

ُيودُعُه من يشاُء من عباده   فإن أضاعه، سقط عن ُمساه.
كتب الشيخ رمحة اهلل عليه مسوّدة ومالحظة يف تفسري وحتقيق يف عدد من االَيات القرآنية الكريمة 

وهي كالتايل:
بس�م اهلل الرمح�ن الرحيم. قول�ه تعايل: هلم من فوقهم ُظل�ٌل من النار. الّظَلُل مج�ُع ُظلة كغَرُف مجُع 
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غرَف�ة وه�ي س�حابٌة َتطِ�لهُّ ويشٌء كهيئة الصّفة وهي بالفارس�ية س�ايبان واملعني للخارسي�ن ُظَلٌل من 
النّ�ار كث�رية مرتاكم�ة وفيها حتكٌم هلم كا يف مثل قول�ه تعاىل:ُ ذ ق إنك أنت العزي�ز الكريم. ألن الظلة 
لالس�تظالل والت�ّرد خصوصًا يف األرايض احلاّرة فإذا كانت م�ن النار كانت أحّر ومن حتتها أغمَّ ومن 
حتتهم ُظَلٌل واملراد إحاطُة النار هبم من مجيع جوانبهم كا قال تعاىل: أحاط هبم رُسادقها أي ُفس�طاُطها 
وك�ا يف قول�ه تعاىل: يوم يغش�اُهُم العذاُب من فوقهم ومن حتت أرجلهم. وقول�ه: هلم من جهنَّم ِمهاد 

ومن فوقهم َغواش.  
ول�و قي�ل: الظل�ُة ما يكوُن من فوٍق وكي�ف يكون من حتت وما يكون من حت�ت ال تظّل واملراد من 
الظل�ِل الف�وِق وُظل�ِل التحِت وما مكون من حتت ال ُيق�ال له الظلل. أق�وُل الْنَّ الُكّفار جهة غوايتهم 
يف الدنيا اثنان أحدها استعال آرائهم وأهوائهم يف أمورات األخروية وترك كلات األ نبياء واملرسلن 
ومتابعتهم واس�تعملوا آرائهم يف أهوائهم فصار هذا سبب الظّلِة والثانية رياسُتُهم وتكُرهم وأخُذ األ 
موال والظلُم فأْخذها بسبِب أهوائهم وخيا ال هتم وهو من فوق وتارًة من جهة شهواهتم ونفسانِّياهتم 
وهوم�ن حتت وملا كان يف ظنّهم ان اس�تعال هذه الّش�هوات س�بُب َرْفَعتِهم عند الن�اس قال اهلل تعاىل: 
هل�م ظَل�ٌل م�ن حتتهم جريًا ع�ىل عقيدهتم فاحلاص�ل أن عذاهَبُم هبا كس�بْت أيدهيم م�ن جه�تن ِعلوّي 
�فيل من جهة ش�هواهتم وغضبهم  وِس�فيّل أما الِعلوي من جهة ظنونم الفاس�دة وآرائهم الباطلة والسِّ
 ُ و )َعضِه�ْم( يف أكِل أم�وال الناس بالباطل والتكر والتجر ع�ىل الّضعفاء وملا كان هذا التجر والتكرهُّ
بعقيدهت�م الفاس�دة عندهم أس�باُب الع�ز والرفعة جريأ عىل ظنونم اس�تعمل لفَظ الظل�ة وأما ما قال 
الظل�ة م�ن حتت ُظّل�ة لألخرين ملن يف حتتهم فهو كا ترى ألن اهلل يقوُل هل�م ُظَلٌل من فوقهم وُظَلل من 
حتته�م فرتج�ُح الضم�رُي األّوُل اىل بعض والث�اين اىل بعض وهذا قوُل�ه تعاىل ذلك خَي�ؤُف اهللُ بِه عباده 
ي�ا عب�اد� فاتقوِن أق�وُل: أْنظر اىل رمحة اهلل تع�اىل لعباده املؤمنن كي�ف خَيؤُفهم وحُيَّذُرُه�م من العذاب 
ِب�رْشِح أح�واِل الكافري�ن هلم لئال يقع�وا فيه ولومل يكن للمطيع�ن جنّة وللعاصن النار لكفاهم س�ببًا 
للّتقوى واإلطاعة. هذه الرأفة والرمحة وهذه اخلطاب ياعباد� فاتقوِن و إضافتِِهم اليه   بس�بِب التقوى 
والذي�ن اجتنب�وا الّطاغوت. الطاغوُت اَطغ�وت مثل َرمَحوت و َرَهُبوت َفُقدَم ال�الم عىل العن وُقِلَب 
ألِف�ًا فص�ار الّطاغوُت وهو اس�ٌم ُيطلق ع�ىل رأِس ُكل َضالَلٍة م�ن األصنام والّش�يطان والُكّفار وأهِل 
البدعِة واآلراء واألهواء وطاغوت كل انساٍن يف الباطن هو نفُسه وهواه فمن اجتنب طاغوَت الّظاِهِر 
وأجاب طاغوَت الباطن فظاِهُرُه مسلٌم وباطنه كافٌر وهو املراد بقوله تعايل: يا أهّيا الذيَن آَمنوا آِمنوا أي 
آَمنوا يف الّظاهر باجتناب طاغوت الظاهر وُمتابعته آِمنوا باجتناب طاغوت الباطن ومتابعته وهو املراد 
بقوله$ جاِهدوا أهوائُكم كا جتاِهدون أعدائكم وسّهاُه الرسولملسو هيلع هللا ىلص بجهاد االْكر بقوله: مرحبًا بقوٍم 
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رجع�وا م�ن اجلهاد األصغر وبقي عليه�م جهاد األكر فقالوا وما جهاد األك�ر فقالملسو هيلع هللا ىلص أعدى عُدّوك 
ال�ذي ب�ن جنبيك وأنابوا اىل اهلل فيها اش�ارة اىل أنه جيب الكفر به واإلي�ان باهلل كا يف قوله تعاىل: فمن 
الَة جيب عليه الطهارة أمروا    يْكف�ْر بالّطاغوِت َوُيوِمْن باهللِ َفَلا كاَن احلُْك�ُم ملن احَدَث َحَدثًا واراد الصَّ
الكراء واملش�ايخ ُمريدهيم إذا أرادوا الس�لوك يف الّطريقة بغس�ِل التوَبِة َوُيلُقونُُم التَّوَبَةَ ثم ُيدِخلوُنم 

يف الّطريقة.
هل�م الُب�رشى، املراد إّما بِش�اَرُة اهلل تعاىل عيل ُس�نَِّة أنبيائ�ه بالوحي واملالئكة عن�د حضور املوت أو 
البش�ارة التي ُيَبرشوُنم هبا يف ُس�لوِكِهم َوِهَي َمناماهُتُم ومكاَش�فاهُتُم وهو املراد بقوله تعاىل: إّن الذيَن 
ُل َعَليِهُم املائكة أال ختافوا و الحتزنوا وابرشوا باجلنّة التي كنتم توعدون.  نا اهلل ثم اسَتقاموا َتَتنَزَّ قالواَ ربهُّ
ل عليه املائكُة يف هذه الدنيا وُيبرّشُه بالبش�اراِت واملراد  فمن مات يف هذه الدنيا باملوت االختيارّي َتَتنَزَّ
من االس�تقامة هو املوت فبرش عباد الذين يس�تمعون القوَل فَيتبعون َأْحَسنَُه وإنا مل يقل فبرّشهم وجاء 
املظهُر يف مكان املْضَمِر إشعارًا بأّن هذا الُبرْشُ خُمتٌص هبم بسبب عبادهِتم واملراد باتباع األحَسِن إن كاَن 
املراد ِمَن القوِل القرآن ففي القرآن يستمعون جزاُء سّيئة سّيئة   مثُلها والّسنهُّ بالّسن واجلُروُح ِقصاص 
ثم يستمعون فمن عفا وأصلح فأجره عىل اهلل فيتبعون األحسن وهو العفو ويستمعواوإن طّلقتم النساء 
وهنَّ وقد فرضتم هلّن فريضة فنصف ما فرضُتم إ ال أن يعفوَن أو يعُفَو الذي بيده ُعقدُة  من قبل أن متسهُّ
النّكاح، ثم يس�تمعون: وإن تعفوا أقرُب للتقوى فيّتبعون أحس�نه وهكذا ما يف القرآن وإن أراد بالقوِل 

ُمطلَق القول كالم اهلل أو املَلِك أو النّاس فاملراد َيتَّبعون أحسنَه يف القرآن قوله أي األبعَد من...

تقارير املرحوم احلاج الشيخ يف تأييد مدينة االصفهان
كت�ب أحد املؤرخن مطالب غ�ري موثقة يف مدينة االصفهان، فرّد املرحوم الش�يخ نظريات املؤرخ 

هبذه الكيفية:
مذك�ور يف التواري�خ أن أحد املرتاضي�ن قد دخل اصفهان، عند دخوله مل جي�د خبزًا لألكل، فأخذ 
كمي�ة من احلمص املحّمص والزبيب، يف وقت النوم رأى قدُ فرش يف املدينة س�بعن فراش�ًا ووس�ادة 
للزن�ا. ل�ذا مل يأكل من ذلك احلم�ص والزبيب. فقال لتلمي�ذه: جيب يف املدينة التي ُتفرش هبا س�بعن 
فراشًا للزنا أن ال يؤكل من مأكوالهتا. ولكن ألنه كان تعبًا من الطريق بات الليل فيها ونام ومل يستيقظ 
يف الس�حر. يف الصباح أعاد التلميذ احلّمص والزبيب اىل بائعه. فنثره بائع احلّمص والزبيب. وعندها 
ق�ال لتلميذ املرتاض: قل ألس�تاذك أنه كان م�ن األفضل أن ترى يف آخر الليل أيض�ًا. جاء التلميذ اىل 

أستاذه وقّص عليه الواقعة. فتوقف ليلة أخرى أيضا يف املدينة.
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فرأى يف الس�حر س�بعائة سجادة عبادة قد ُفرشت. كان من األفضل للمؤرخ أن يرى ذلك يف آخر 
الليل.

أوالً: كت�ب أن�ه ال يوجد هبا أصحاب القائم )عج( واحلال أن الكراء ق�د كتبوا أن هناك رجٌل من 
اصفهان من أصحاب القائم )عج(. ثانيًا: يوجد يف اصفهان مرتاضين ورجال أمثال:

1 - حممد بن يوسف معدان بنّا، أستاذ عيل بن سهل،
2 - عيل بن سهل،

3 - صائن الدين ابن مسكويه،
4 - املجلي األول يف الفقر،

5 - املجلي الثاين يف الرشيعة،
6 - بزعم املؤرخ نفس�ه نور عيل ش�اه االصفهاين القطب والش�يخ مرش�ده احلاج حس�ن عيل شاه 

االصفهاين.
ل زمن يكونون صاحلن وس�ّيئن بمقتىض أهل ذلك الزمن، وأحدهم هو اصفهان حيث بمقتىض 
الزمن كان هبا رجال سيئن وعندما أصبحوا صاحلن مل يكن هلم مثيل يف الوجود. إن الصفهان »ختت 

فوالد« والتي ال يوجد أرض مثلها من بعد نجف لرتبية املرتاضن.
ثم تقول ان رواية »عليكم بالسواد االعظم« ال يقصد هبا املدينة وانا الشخص الكامل. اذا أردنا أن 
نقول هكذا ونفتح باب التأويل ونرفع أيدينا من ظاهر العبادات فلن يبقى هناك ش�يئًا من رشيعة س�يد 
املرسلن. بالرغم من أنك كتبت بنفسك أنا بأثر من دعاء النبي ابراهيم عليه وعىل نبينا السالم ليست 
خالية من ثالثن نفر من أولياء اهلل، وايضا كتبت أن الكالم ليس خايل من االش�كال. االش�كال يف أي 
يشء؟ !! ألنه مل يكتب أحد أنه عند ظهور االمام )عج( ال يوجد أحد من أصحاب االمام يف اصفهان 
فم�ن أين جئتم بذلك؟!! كتب ش�خص واح�د عن ذلك وأجبته، عىل أي حال حفظت ش�يئًا وغابت 
عنك أشياء واخشى أحد االصفهانين يعطيك جوابًا آخر، واحلقري وعىل الطريقة التي وّص هبا السيد 
مرتىض الكش�مريي رمحة اهلل عليه لن أجتاوز عن طريق األدب ولكني خائف جدًا من أن تس�قط هذه 

العبارة بيد اصفهاين آخر ويظهر لك من يكون يف محاية أرواح األولياء وحتت توّجههم.
يف هذه األواخر ظهر الش�اه الكايف حيث كان من مريدينه الش�يخ حممد تقي صاحب احلاشية واملال 

عيل أكر أجائي بالرغم من أن والدته مل تكن هناك ولكن تكميل وتكامله كان يف اصفهان.
خالصة القول، التعصب ليس جّيد، نعم ان االنسان الذي هو من أرشف املخلوقات اذا مات فان 
رائحته العفنة أس�وء كثريًا من رائحة أي خملوٍق آخر ميت وهذا ليس س�بب ملذّمة االنسان بل هو مدح 



78
رسائل وتقارير

وثناء عىل االنسان.
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الفصل الرابع
التوحيد والوالية

1 - التوحيد
قيل: أن كلمة »اهلل« مشتٌق من َالَِه يعني من حترّي فيه الفكر واألوهام.

ُس�ئل ع�ن االمام، جعفر بن حممد الصادق# عن اهلل فق�ال$: ُكلهُّ ما احاط به ومهك وجرى فيه 
فكرك أو اصغته بحواسك فاهلل تعاىل شأنه خالف ذلك ثم قال$: من زعم أن اهلل من يش أو عىل يشء 
أويف يشء فقد أرشك ألنه لو كان من يشٍء لكان حُمَدثًا ولو كان يف يشء لكان حمصورًا ولو كان عىل يشء 
لكان جمهوال وقال$: التوحيد أن ال تتومهُه والعدل أن ال تتهمُه وْقال س�بحانه وتعاىل: ﴿إن اهلل عىل 

كل يشء حميط﴾ و ﴿أينام توّلوا َفَثمَّ وجُه اهلل﴾.
ق�ال رس�ول اهلل صلوات اهلل عليه: إن اهلل احتجب عن العقول ك�ا احتجب عن األبصار وأن املأل 

األعىل يطلبونه كا أنتم تطلبونه.
وقال أيضا: َخلُق العقل ألداء العبودية ال ملعرفة االْلوهية.

وق�ال ع�يّل$: أّوَل الّديِن َمعِرَفتِه َوَك�اُلَ معرفتِِه التصدي�ُق به وكال التصديِق ب�ه توحيُدُه وكال 
توحي�ِدِه اإلخ�الص ل�ه وكال اإلخالص لهُ نف�ي الّصفاِت عنُه لَش�هادِة ُكل ِصفة أنا َغ�رُي املوُصوِف 
َوَشهادِة ُكل موصوف أنُه غري الصفِة فإن َوَصَف اهللَ سبحانُه فقد َقَرَنُه َومن َقَرَنُه فقد ثنّاه ومن َثنّاُه فقد 
ُه ومن  ُه ومن َحّدُه فقد َعدَّ أُه ومن جّزأه فقد َجِهَلُه َوَمن َجِهَلُه فقد أشاَر اليه ومن أشار اليه فقد َحدَّ َجزَّ

قال: فيَم؟ فقد َضمنَُه ومن قال: َعالَم ؟ فقد أخىل منه.
كل ما ذكره االمام يف احلقيقة هو رشح للس�ورة املباركة: ﴿بسـم اهلل الرمحن الرحيم قل هو اهلل أحد 
اهلل الصمـد ل يلـد ول يولـد ول يكن له كفوا أحد﴾ حيث اجلملة األخرية ه�ي اثبات للتوحيد واجلمل 

قبل األخرية هي نفي لكثرته.



باٌب يف الوالية يف تفس�ري الصايف قال اهلل س�بحانه ﴿وادخلوا الباب ُسـّجدًا وقولوا ِحّطة﴾)14( مّثَل 
اهلل تعاىل عىل الباب مثال حممد وعيل وأمرهم أن يس�جدوا تعظيًا لذلك وجُيّددوا عىل أنفس�هم بيعتها 

وذكر مواالهتا.
يف بي�ان أن يف الع�امل ال يوج�د غ�ري فاع�ٍل واح�د وارداة واح�دة وكل املوجودات حت�ت ارادة اهلل 
ومطيعن له قال اهلل سبحانه تعاىل: ال اله االهو كلهُّ يشء هالك ويعني أن العامل هالك إال وجهه والذي 
ه�و املوجود احلقيقي. وهنا جاءت »هالك« كاس�م فاعل ولكنه�ا عملت كمفعول ومعناها هو أن كل 
يشٍء هال�ك إال وجه�ه. أال له احلكُم واليه ُترَجعون وقال س�بحانه: ﴿اهلل خالُق كلأِّ يشء﴾)15( ﴿واهلل 

خلقكم وما تعملون﴾)16(
يق�ول والي�ه ترجعون ويقول عند امل�وت والذي هو الرجوع اىل احلق ضّل م�ا تدعون من دون اهلل 
حي�ث ي�رى أن كل يشء غري احل�ق ليس اال ال يشء لذا قال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: الدنيا ُحل�ُم النائم، عندما 
يستيقظ يرى أن كل ما رآه يف عامل النوم من خري أو رش ليس له أثر. ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن.

وج�اء يف دع�اء ي�ا من حتل مروٌي عن الس�جاد$ وج�رى بقدرتك القضاء ومض�ت عىل ارادتك 
األشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤمترة وبارادتك دون نيك ُمنزجرة.

فاع�ل كل ارادة هو اهلل س�بحانه وتعاىل. ورد يف احلديث الق�ديس يا فاعُل كل ارادة، كل من يملك 
روح�ًا ولديه االرادة فاعلها هو اهلل س�بحانه وتع�اىل، ويكون الثواب والعقاب ع�ىل النّية يقول اهلل عّز 

وجّل: ﴿ال يؤاخذكم اهلل يف اللغو يف ايامنكم ولكن يؤاخذكم بام كسبت قلوبكم واهلل غفور حليم﴾.
يق�ول أم�ري املؤمنن$ يف ن�ج البالغة: اعلموا عباد اهلل أن عليكم رصدًا من أنفس�كم وعيونًا من 
جوارحكم وُحّفاُظ صدق حيفظون أعالكم بعدد أنفسكم. مثلا سبب حركة صورة األسد عىل العلم 
)عل�م ايران( هو اهلواء وال يس�تطيع األس�د احلركة وليس ل�ه ارادة فإن حركة مجي�ع موجودات العامل 
كم يف الّب  والتي هي صورة لقدرة اهلل تعاىل تكون بارادته ومشيئته. كا قال اهلل تعاىل: ﴿هو الذي ُيسّ�ُ
والبحر﴾)17( وهذا هو معنى ال حول و ال قّوة إ ال باهلل العيّل العظيم. كل حركة وس�كون يف العامل هي 

بمشيئته وارادته.
إن حكم مجيع أس�باب العامل هو نفس حكم الفأس واملنش�ار يف يد النّجار حيث ليس هلا أي ارادة 

أو حركة من ذاهتا. ويقول: ﴿فأهلمها ُفجورها وتقواها﴾.)18(
يعني حتى النّية يف العمل تظهر كحق االهلام.

־־־
نق�ل الصديق املح�رتم الدكتور عىل خامي ب�ور: ذات يوم عرض تلفزيون أمري�كا فيلًا حيقق فيه 
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س�بل انقاذ فصيلة من األسود والتي نس�لها مهدد باالنقراض. كان املحقق املنتخب يراقب احليوانات 
ملدة طويلة ويقوم بتسجيل وتصوير مجيع حركاهتا. صّور كيف أنجب األسد وكيف كر أوالده تدرجييًا 

ووصلوا لسن الصيد.
ذات يوم خرج شباًل من منطقته للصيد ألول مرة. فحاول وسعى ملدة أسبوع بالكامل حتى يصيد 
حيواٍن ما ولكنه مل يستطع أن يصيد حتى فأرًا واحدًا. فجأة وعندما كان نائًا ومراقبًا ملا يدور حوله ظهر 
من بعيد ولد الغزال وضبعان يقومان بمهامجته وكانت أمه تراقبه من مس�افة بعيدة باضطراب. عندما 
رأى الش�بل هذا املنظر زأر وكان جائعًا فهجم عىل الضباع فخافوا وهربوا ثم تقدم الش�بل ومسك ولد 

الغزال بأسنانه وأخذه وذهب به اىل والدته ووضعه عندها ثم رجع مرة ًأ خرى اىل مكانه.
اذن ن�رى أن االم�ر أمره وارادتنا ارادته واجلمي�ع حمكومون بارداة احل�ق. اذا مل تكن ارادة احلق لن 

يأكل اخلفاش الذبابة وال األسد الغزال.
يف احلرب العاملية الثانية كان الروس�يون يطبعون صحيفة يف تريز حيث تنرش فيها أخبار االسبوع. 
قال املرحوم هاشم آتشيان والذي كان الجئ رويس يف زمن بلشويكي ومعلم اللغة الروسية يف ايران: 
ان�ه ُكت�ب يف اح�دى الصحائف أنه يف ليل�ة االثنن ويف نادي الضب�اط قال ضابط يف جلس�ة الضباط: 
لق�د ُكش�ف يل منذ مدة مطلب ما وهو أنه ال يوجد يف العامل غري ق�درة واحدة وكل واقعة تقع يف العامل 
تكون بمشئية وارادة تلك القدرة حتى الرصاصة التي خترج من السالح ال تنفجر وال تطلق اال بارادة 
ومشيئة تلك القدرة ولقد جّربت هذه املسألة بنفي حيث قمت بتوجيه سالحي باجتاه جبهتي وكنت 
كل�ا أضغ�ط عىل زناد الس�الح مل يكن يطلق ش�يئًا ولكن بمح�ض أن غرّيت اجتاه الس�الح اىل اخلارج 

انطلقت الرصاصة.
فأنكر س�ائر الضباط ذلك فراهنهم عىل صحة ذلك بمبلغ الف تومان. ثم وّجه س�الحه اىل جبهته 
فكان كلا يضغط عىل زناد س�الحه مل يكن يطلق ش�يئًا. وما أن وّجه سالحه اىل خارج الصالة وضغط 
ع�ىل الزن�اد حت�ى انطلقت الرصاص�ة. فقالوا الضب�اط االَخرين إنن�ا ال نقبل بذلك وجي�ب أن جتّرب 
بأسلحتنا. فقام عدد من الضباط وجّرب كل واحد منهم سالحه عىل رأس ذلك الضابط فعندما كانوا 
يضغطون عىل الزناد مل يكن يعمل السالح ولكن بمجرد أن كانوا يوّجهوا سالحهم باجتاه اخلارج كان 

يعمل السالح ويطلق الرصاص.
وهب�ذا الرتتي�ب ربح الضابط رهانه معهم. انتهت اجللس�ة يف الس�اعة الثانية عرشة مس�اء فخرجوا 
الضباط من النادي. وكانت احلراسة يف تلك الليلة عىل الضابط نفسه، لذا ركب السيارة وذهب ليتفقد 

باقي مباين ادارة املحافظة.
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يف وسط الطريق سمع صوت أحد السادات والذي كان قد ُحبس بالسجن يف اليوم املايض وذلك 
الرتكابه خطأ ما.

لذا أوقف س�يارته ونزل فرأى أنه هو نفس الش�خص الذي ُقبض عليه باألمس. فس�أله من الذي 
أخرج�ك م�ن الس�جن وبينا كان يتح�دث معه فجأة أخرج س�الحه ووّجه�ه باجت�اه الضابط وأطلق 

الرصاص فات الضابط من أثر ذلك.
س�بحان ال�ذي بي�ده ملك�وُت كل يشء. كان م�ن الواض�ح أن ذل�ك الضابط قد اكتمل يف مس�ألة 

التوحيد وألنه طوى كاله رجع وعاد واتصل باحلق ورمحته.
ُته. ذكُر كالِم املِلِك الَعاّلِم ُيَسهُل املواَم قال أمري املؤمنن$: َأهُل القرآِن ُهم أهُل اهللِ وخاصَّ

قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: أنا أّوُل األنبياء َخْلقًا وآِخرهم َبْعثًا.
ق�ال النب�يملسو هيلع هللا ىلص: من أحبَّ َعِلّيًا فقد استمَس�َك بالُعرَوِة الُوثقى وقال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: أنا مدينُة الِعْلِم 

وَعيلٌّ باهُبا.

2 - الوالية
حديث النورانية، يف كتاب مشارق األنوار، عن حممد بن صدقة أنه قال سأل أبو ذٍر الغفاري سلان 
الفاريس يا أبا عبداهلل ما معرفة اإلمام أمري املؤمنن$ بالنورانية قال: يا ُجندُب فامض بنا حتى نس�أله 
ع�ن ذل�ك قال فأتيناُه فلم نج�دُه قال فانتظرنا حتى جاء قال صلوات اهلل علي�ه ما جاء بكا قاال جئناك 
ي�ا أمرياملؤمنن نس�ألك عن معرفتك بالنورانية قال صلوات اهلل علي�ه مرحبًا بكا من ولّين متعاهدين 
لدينه�ا لس�تا بمقرين لعم�ري إّن ذلك واجب ع�ىل كل مؤمٍن ومؤمنة ثم قال صل�وات اهلل عليه يا 

سلان ويا ُجندُب قاال لّبيك يا أمري املؤمنن قال$:
من كان ظاهره يف واليتي أكثر من باطنه خّفت موازينه يا سلان ال يكّمُل املؤمن ايانه حتى يعرفني 
بالنوراني�ة واذا عرفن�ي بذلك فه�و مؤمٌن امتحن اهلل قلبه لاليان ورشح صدره لالس�الم وصار عارفًا 

بدينه ُمستبرًا ومن قر عن ذاك فهوشاك ُمرتاٌب .
يا سلان ويا جندب إّن معرفتي بالنورانية معرفة اهلل ومعرفة اهلل معرفتي وهو الّدين اخلالُص بقول 
اهلل سبحانه وما أمروا إ ال بالتوحيد وهو االخالص وقوله ُحنفاء وهو االقرار بنبّوة حممدملسو هيلع هللا ىلص وهو الدين 
احلني�ف وقوله وُيقيموا الصالة وهي وال يتي فمن والالين فقد أقام الصالة وهو صعٌب ُمس�تصعٌب . 
ويؤيت الزكاة وهو االقرار باالئمة وذلك دين القّيمة ش�هد القرآن اّن الدين اخلالص التوحيد واالقرار 

بالنبوة والوالية فمن جاء هبذا فقد أتى بالّدين القيم.
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حدي�ث الط�ارق من كتاب بحار األنوار: ما رواه طارق ابن ش�هاب عن أم�ري املؤمنن$ أّنه قال: 
ُة اهلل ونور اهلل وحجاب اهلل وآية اهلل خيتاره اهلل وجيعل فيه منه مايش�اء  ي�ا ط�ارق، اإلمام كلمُة اهلل وحجهُّ
ويوج�ب ل�ه بذلك الطاعة واألمر عىل مجيع خلقه وهو ولّيُه يف س�اواته وأرض�ه. أخذ له بذلك العهد 

عىل مجيع عباده فإن تقّدم عليه كفر باهلل من فوق عرشه فهو يفعل ما يشاء.
فه�ذا ال�ذي خيت�اره اهلل لوحي�ه ويرتضيه لغيبه ويؤّي�ده بكلمت�ه وُيلقنه بحكمته وجيع�ل قلبه مكان 
مشيئته وينادى له بالّسلطنة وُيذعُن له باألمر وحيكم له بالطاعة. واليته سببّ النجاة وطاعته ُمفرتضٌة 
للحياة، وُعّدة بعد املات وِعز املؤمنن وشفاعة املذنبن ونجاة املحّبن وفوز الّتابعن ألنا اسهُّ االسالم 
وك�ال اإلي�ان ومعرفة احلد ود واأل حكام وتبين احلالل من احلرام وهي مرتبة ال يناهلا إال من اختاره 
م�ُه 0اإلم�ام هو املطهر من الّذن�وب املّطِلُع عىل الغيوب 1إل مام هو الّش�مُس  اهلل وقّدم�ُه وواّله وحكِّ
الّطالعة عىل العباد باألنوار فال تناله األيدي واالبصار واليه 1الش�ارُة بقوله تعاىل فللِه الِعّزُة ولرسوله 

وللمؤمنن. فالعّزُة للنّبّي والعرتة ال يفرتقان ايل آخر الدهر.
وا إلمام يا طارق برٌش ملكيٌّ وجس�ٌد س�اوي  وأمر اهلي وروحٌل ُقديس ومقاُم عيل ونور جيل ورسٌّ 
خفيٌّ فهو َمَلِكي الّذات زائد احلس�نات عاملٌ باملغيبات خصًا من رب العاملن ونصا من الصادق األمن 
وه�ذا ُكُل�ه آلل حممدملسو هيلع هللا ىلص ال ُيش�اركهم فيه ُمش�ارك ألنم مع�دُن التنزيل ومعنى التأوي�ل وخاّصُة رّب 
اجلليل وقس�طاُس املس�تقيم واملنهاج القويم وذكر احلكيم والوجُه الكريم والن�وُر القويم ُخلفاء النبي 

الكريم وأبناء الّرؤوف الّرحيم وامناُء الَعيل العظيم ذّرية بعضها من بعض واهلل سميع عليم.

قال عيل$ يف نج البالغة: عليكم بطاعة من ال تعِذرون يف جهالته.
وقال ابن أيب احلديد يف رشحه: يعني نفسه$ وهو حقٌّ عىل املذهبن مجيعًا أّما نحن، فعندنا أّنه إماٌم 
واجب الّطاعة باالختيار فال َيعُذُر أحٌد من املكّلفن يف اجلهل بوجوب طاعته وأّما عىل مذهب الّشيعة 
فألنه إمام واجب الطاعة بالنّّص فال يعذر ْاحٌد من املكلفن يف جهالة إمامته وعندهم أّن معرفة إمامته 
جت�ري جمرى معرفة حممدملسو هيلع هللا ىلص وجمرى معرفة الباري س�بحانه ويقول�ون: التصحهُّ ألحد صلوة و الصوٌم 
والعب�اد ة إال بمعرف�ة اهلل والنب�ي واالمام وعىل التحقيق ف�ال فرق بيننا وبينهم يف ه�ذا املعنى ألّن من 
جه�ل إمام�ة عيل$ وأنكر صّحتها وُلزومها فهو عند أصحابن�ا خُمّلٌد يف النار ال ينفعه صوٌم و الصلوٌة 
ألّن املعرف�ة بذل�ك م�ن األصول الكّلية الت�ي هي أركان الّدين ولكنّا الُ نس�مي ُمنِك�َر إمامته كافرًا بل 
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نس�ميِه فاس�قًا وخارجّيًا ومارقًا ونحو ذ لك والّش�يعُة ُتّس�مّيه كافرًا فهذا هو الفرق بيننا وبينهم فهو يف 
اللفظ ال يف املعني.

ألن حمّب�ة أمري املؤمنن$ حتول ع�ن االحرتاق بالنار اذن كان خلق النار عبثًا. ولكن جيب أن تعلم 
أن املحبة بدون االعال القلبية والبدنية لالنسان لن توّصله اىل الكال املنتظر واملتوقع والذي هو حائل 
أم�ام االحرتاق بالنار. ألن كل ش�خص يف الن�ار حيرتق بناره ولكن حمب أم�ري املؤمنن$ ليس له نار 

حيرق بدنه ألن حمبته قد بّدل ذنوبه اىل حسنات.
ُل اهلل سّيئاهتم حسنات ﴾. كا قال اهلل تعاىل: ﴿أولئك ُيبدأِّ

أّما املحّبة ألمري املؤمنن$ توّصل االنسان اىل الكال عندما يعطي االنسان كل ما يملكه يف سبيل 
أمري املؤمنن$.

كا قال اهلل تعاىل: ﴿لن تنالوا البَّ حّتى ُتنفقوا مما ُتّبون﴾.
وأحب األشياء عند االنسان هو نفسه ثم يأيت من بعدها الزوجة واألطفال. أمل تر أحدًا يفقد عمره 

ويموت يف سبيل حبه وعشقه المرأة.
ق�ال ع�يّل$ وقد ُتُويّفَ َس�ْهُل بن ُجنَْي�ف االنصاري بع�د مرجعه من صّفن كان مع�ه وكان أحب 

الناس اليه: لو أحّبني َجَبٌل لَتهافَت.
ق�ال الس�يد ال�ريض أن املقص�ود ه�و أنه س�يصعب ويتهاف�ت علي�ه األمل والعذاب وس�ترع اليه 
املصائ�ب ول�ن حيمل ذلك إال لألتقياء واألبرار واألخيار واملختارين م�ن قبل اهلل. جاء يف احلديث أن 

البالُء للَوالِء.
، عن َقنوا بنت ُرشيد احلجرّي قال: حّدثنا أبو حسان العِجيلهُّ

قلُت هلا أخرينى با س�معِت من ابيك؟ قالت: س�معت من أيب يقول قال حّدثني أمري املؤمنن$ 
فقال: يا ُرشيُد كيف صُرَك اذا أرسل اليك َدِعيهُّ بني أمّية فقطع يديك ورجليك ولسانك ؟ فقلت: يا 

أمري املؤمنن آخر ذلك اجلنّة ؟ قال: بىل يا ُرشيُد أنت معي يف الدنيا واآلخرة.
قال�ت: ف�واهلل م�ا ذهبت األي�ام حّتى أرس�ل اليه الّدع�ي ُعبي�ُد اهلل بن زي�اد فدعاُه اىل ال�راءة من 
أ منه، فقال ل�ه الّدعيهُّ فبأّي َمْيتٍة قال لك متوُت ؟ قال: أخرين خلييل إنك  أمرياملؤمن�ن$ فأبى أن يترَّ

تدعوين ايل الراءِة منه فال أترُء منه، فُتقدُمني َفُتقّطُع َيَديَّ ورجيلَّ ولساين.
فق�ال: واهلل ألَك�ّذّ َبنَّ قول�ه فيك، قّدُموه فاقطعوا يديه ورجليه واتركوا لس�انه فحمل�ت طوائُفُه مّلا 
ُقطع�ت ي�داه ورج�اله، فقلت له: يا أبة كيف جت�د أملًا ملا أصابك ؟ فق�اَل: ال يا ُبنّيت�ي اال كالّزحام بن 
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الن�اس، فلا محلناه وأخرجناه من القر اجتمع الناس حول�ه فقال ائتوين بصحيفٍة ودواٍة اكتب حكم 
م�ا يك�ون ايل   أن تقوم الّس�اعة، فإّن للقوم بقّية ل�ن يأخذوها مني بعد فأتْوُه بصحيف�ة َفأْكتَب الُكّتاب 
بسم اهلل الرمحن الرحيم، وذهب َلعٌن فأخره انه يكتب للناس ما يكون اىل أن تقوم الساعة فأرسل اليه 

ام حتى قطع لسانه فات يف ليلة تلك. احلجَّ
وكان أمري املؤمنن$ يس�ميه َرش�يَد الباليا، وكان قد ألقى اليه علم الباليا واملنايا، فكان يف حياته 
اذ ا لق�ي الرج�ل قال له: يا فالن متوت بميتة كذا وكذا، وُتقتل أن�ت يا فالن بقتلِة كذا وكذا فيكون كا 
يقول الرش�يد وكان أمري املؤمنن$ يقول له: أنت رش�يد الباليا إنك ُتقت�ل هبذه القتلة، فكان كا قال 

أمري املؤمنن$.
هناك تش�ابه يف استش�هاد ميثم التّار برش�يد احِلْجري مع اختالٍف بسيط حيث قال صالح ابن ميثم 
الت�ّار: أخرج�وا وال�دي من قر عبيد اهلل يف حن ق�د قطعوا رجليه ويديه وأغرق�وا مجيع بدنه بالدم. 
عنده�ا جل�س وعال صوت�ه وقال: من يريد أن يس�تمع اىل األحاديث املخفية واملروي�ة عن عيل بن أيب 
طالب$ فليأت وليس�مع. ثم اجتمع الناس وقال هلم ميثم أحاديث مواله يف األمور العجيبة. عندها 
أخروا ابن زياد بأنك قد تركت أس�وء أعضاءه قال: ماهي؟ قالوا: لس�انه ألنه مش�غول باحلديث عن 
األم�ور العجيبة فأمر بأن يقطع لس�انه. فجاء اجلالد وقال له: اخرج لس�انك حت�ى اقطعه. فقال ميثم: 
َحِسَب ابن الفاجرة أنه يستطيع أن يكذب موالي وجيعلني كذابًا فقد أصبح هو الكّذاب ومن اهلالكن. 

عندها أخرج لسانه وقطعه اجلالد.
اذن يتبن لنا أن روح االصحاب اخلاص بأمري املؤمنن$ واالمام احلسن$ هي حمّبة أمري املؤمنن 
وليس�ت الروح االنسانية. ودليل ذلك هو أنم بعد قطع اجلوارح كانوا يتحّدثون أيضا أو عندما نادى 

االمام احلسن$ أصحابه يوم عاشوراء بعد مقتلهم حتركوا مجيعًا.
كان�وا هكذا األف�راد البارزون الذين أفنوا أنفس�هم يف بحر الوالية وقّدموا أجس�امهم فداءًا للحق 
وعوضًا عن ذلك نالوا احلياة األبدية حيث يقول اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿وال تسبّن اّلذين ُقتُِلوا يف سبيل 

اهلل أمواتأ بل أحياٌء عند رهّبم ُيرز قون ﴾)19(

خاطب الرسولملسو هيلع هللا ىلص يف القرآن حيث قال: ﴿... وما َرَمْيَت إذ َرَمْيَت ولكن اهلل َرمى... ﴾)21(

عن الرضا$ عن رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: أربعٌة أنا الشفيُع هلم يوم القيامة ولو أتوين بذنوب أهل األرض:
املع�ُن ألهل بيت�ي- والقايض هلم حوائجه�م عند ما اضُط�ّروا إليه- و املحبهُّ هلم بقلبه ولس�انه- 
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والّدافع عنهم بيديه.)22(

־־־
قال عيل$: من ْاحّبنا أهل البيت لُصبَّت عليه البالُء صّبًا. حمّبن أمري املؤمنن$ هم أصحابه وقد 

استشهدوا مجيعًا من بعده.
ُسئل ابن اجلوزي والذي هو من علاء اهل السنة كيف تصّدق أمري املؤمنن عيّل$  خامته للسائل 
وه�و يف الص�الة بينا أخرجوا الس�هم م�ن رجله املبارك وه�و يف الصالة حيث كان غ�ارق باحلق فلم 

يتوّجه اىل ذلك. فقرأ بالبداهة هذه الرباعية:
ـــُه ـــَرُت ـــك ــــَرب الُتــلــهــيــه ُس ــــش َيــســقــي َوي

ـــاِس ـــك ـــو عــــن ال ـــه ـــل ـــم والي ـــدي ـــنّ عــــن ال
ـــى تـــمـــّكـــن مــن ـــّت ـــــرًة ح ـــــْك ــــه ُس ــــاَع أط

ـــاُت وهـــــذا واحــــــُد الـــنّـــاس ـــح ـــصُّ ــل ال ــع ف

ل�ذا ق�ال اهلل س�بحانه وتع�اىل: ﴿ُقـل أعـوُذ بِـَربأِّ الفَلـِق ِمـن َشأِّ مـا َخَلـَق وِمـن َشأِّ غاِسـٍق اذا 
َوَقَب...﴾)26(

إن الدني�ا كاللي�ل املظلم واالنبي�اء واالولياء هم بمثابة القمروالنج�وم يف الليلة الظلاء حيث قال: 
﴿وبالنجِم ُهم هَيَتدون﴾)27( ان الدنيا ليل والقيامة صباح لذا يقولون صباح القيامة ألن يف النهار يكون 

الضياء حيث يستطيع االنسان أن يشّخص ويرى كل يشءكا هو.
أو الش�خص الذي بس�بب الرياضة حصل له املوت االختياري حيث قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: من مات 
فقد قام قيامته، حيث بس�بب املوت االختياري حُميت ظلمة الليل عنده وأصبح يرى األش�ياء كا هي. 

كا قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: رّب أرين األشياء كا هي.
ُنق�ل أن�م قد قبضوا عىل ش�خٍص ما يف اهلند ورضب�وه ومل يكن يعرتض نائي�ًا ومل يقل آخ أيضا أو 
يتأوه. ثم أطلقوا رساحه. فسأله شخص ملاذا مل تعرتض ومل تتأّوه؟ قال: كان ال بد من أن ُأرضب. قال: 
ملاذا؟ قال: ألن من يريد أن يتفّوه باس�م الصنم الكبري جيب أن ال يتكلم عن الدنيا ملدة س�نة، وأنا اليوم 

الشعوريًا تفوهت باسمه. وألين أستحق الرضب فلم أعرتض ومل أتأّوه.
نقل املرحوم والدي رمحة اهلل عليه: أن يف اصفهان ش�خص من أهل اهلل وكبار أهل القلب يس�مى 
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بالدروي�ش كايف، انطفأ مس�اًء املصباح يف مس�كنه. فقال أحد طالبه يا عيل فُاضي�ئ املصباح. فأخرجه 
الدرويش من مس�كنه وطرده وقال له: لقد اس�تهنت باس�م االمام ألنك بس�بب كريت واحد ذكرت 
اس�مه. اذا كان التفّوه باس�م الصنم الكبري يوجب عدم التحدث عن الدنيا ملدة سنة حتى يستطيع ذكر 
اس�مه مرة أخرى، اذن فكيف جيب أن نذكر اس�م أمري املؤمنن عيل$ ويّل اهلل واالَية الكرى هلل حيث 
قال$: ما هللِ نبأ أعظُم مني وما هلل آية أكُر منّي. جاء يف احلديث أن رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص كان كل يوم يذهب 

اىل بيت أمرياملؤمنن$ ويناديه باسمه.

ج�اء يف الزي�ارة اجلامع�ة: خلقكم اهلل أن�وارًا، وجاء يف احلدي�ث: ُخلقوا أرواح ش�يعتنا من فاضل 
طينتنا، ونقل يف الدعاء املروي عن االمام الكاظم$ ليس يف خلقك مثلهم أحدًا، ونقل يف دعاء رجب 
م�ن الناحية املقّدس�ة: فجعلتهم معادن لكلاتك وأركانًا لتوحيدك وآيات�ك ومقاماتكم التي ال تعطيل 
هل�ا يف كّل م�كاٍن يعرفك هبا من عرفك ال فرق بينك وبينها إال أنم عبادك وخلقك فتقها ورتقها بيدك 

بدؤها منك وَعْودها اليك.
وق�ال اهلل س�بحانه وتع�اىل: ﴿... ليس كمثلـه يش ...﴾)28( إن املراد من ذلك ه�و أنه مثلا ليس هلل 

مثيل بان االئمة# ليس هلم مثيل النم ُخلقوا من نور اهلل بنفسه.
وجاء يف احلديث أن أساس وقاعدة التوحيد هي الوالية ومن تكون معرفته بالوالية ضعيفة تكون 

معرفته بالتوحيد ضعيفة أيضا.
ع�ن س�عيد بن جبري ق�ال: قال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: ُجحود نعم�ة اهلل  كفٌر وجُحودُ نب�ّويت كفٌر. وحيكى 
الدع�اء يف غيب�ة ام�ام الزمان$ ه�ذا املطل�ب: اللهم عّرفني نفس�ك ف�إن مل ُتعّرفني نفس�ك مل أعرف 
رس�ولك. الله�م عّرفني رس�ولك فإن مل ُتعّرفني رس�ولك مل أع�رف ولّيك اللهم عّرفن�ي ولّيك فان مل 

ُتعّرفني ولّيك ضللُت عن ديني.
حي�ث مل يذك�ر يف التوحي�د والنّب�ّوة ضلل�ُت عن ديني وإن�ا ذك�ر اذا مل ُتعرفني ولّي�ك ضللُت عن 

ديني.
ق�ال الش�يخ نج�م الدين الكرى: أن�ه آخر حرف يف اس�م حممدملسو هيلع هللا ىلص ه�و »د« وآخر حرف يف اس�م 
عيل$ هو »ي« وآخر حرف يف اس�م احلس�ن واحلسن#  هو »ن« ويعني ذلك أن حمّبة الرسول وعيل 

واحلسنن صلوات اهلل وسالمه عليهم هي الدين.

ألن هن�اك روح اضافي�ة يف االئمة# لذا ليس لنا س�بيل ملعرفتهم. كا قال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص يا عيلهُّ ما 
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عرفك إال اهلل وأنا وما عرفني إال اهلل وأنت وما عرف اهلل  إالأنا وأنت.
ويف حديث معرفة النفس الذي ُنقل عن أمري املؤمنن$ قال عن النفس اخلامس�ة: والكّلّيُة االهلّيُة 
يفُ ذّل وفقٌر يف غنى وصٌر يف بالء وهلا خاّصّيتان الّرضا والتسليم  هلامخُس ُقوًى بقاء ونعيم يف شقاء وعزٌّ

وهذه هي التي مبدأها من اهلل واليه تعود.
اذن يّتض�ح لن�ا أن مجيع الناس مش�رتكن يف األنف�س األربعة ال�روح اجلادية والنباتي�ة واحليوانية 
واالنس�انية والت�ي ه�ى الناطق�ة القدس�ية، ولكن الكثري منه�م متوت فيهم ال�روح الرابع�ة والتي هي 
الناطق�ة الَقدس�ية بس�بب املع�ايص، ولكن الروح اخلامس�ة والتي ه�ي الكلّية االهلية خاص�ة باالربعة 
عرش معصوم# حيث ليس ألي خملوق سبيل اليها. هلذا السبب معرفتهم غري ممكنة. مثلا احليوان ال 

يستطيع أن يعرف االنسان بالروح احليوانية.
وبا أن عهد النّبّوة قد انتهى وعهد الوالية باقية وس�تبقى فإن الس�بيل للقرب االهلي يكون بوسيلة 
الوالي�ة. مثل�ا قلنا إن مل أعرف وليي فس�أضل عن ديني وقال الرس�ولملسو هيلع هللا ىلص أيضا: م�ن مات ومل يعرف 
ام�ام زمان�ه مات ميت�ًة جاهلّيًة ويف الوقت احلارض نحن يف حكم االَي�ة: ﴿... وإن من أّمٍة اال خال فيها 

نذير﴾)29(.

وج�اء يف الزي�ارة اجلامعة: ومن أحبك�م فقد أحّب اهلل ومن أبغضكم فق�د أبغض اهلل ومن اعتصم 
بك�م فق�د اعتصم باهلل. وأيضا: م�ن أراد اهلل بدأ بكم ومن وّح�ده ُقبِل عنكم ومن قص�ده توّجه بكم. 

وأيضا: يا ويل اهلل إّن بيني وبن اهلل ذنوبأ ال يأيت اليها اال رضاكم.

يقول أبو الفرج ابن اجلوزيوالذي كان من العلاء الكبار للسنّة رمحة اهلل عليه:
ــي ــقــى بــهــا رّب ــه أل أقــســمــُت بــالــلــه وآالئــــه آلــيــُت

والغربى  الّشرق  أهــِل  إمــام  أبيطالٍب  ابــن  عليَّ  إن 
ــــُه مــذهــبــي ــــُب ــــذه ــــن م ــــُك مـــــن لـــــم ي

ـــــــه أنـــــــجـــــــُس مـــــــن كـــلـــبـــي فـــــــإّن
إن مجيع املس�لمن من س�نّة وش�يعة يعرفون أمرياملؤمنن بويّل اهلل وإمام ال�رشق والغرب ولكن يف 

اخلالفة يعده البعض اخلليفة الرابع.
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اعرتض أحدهم عىل املتنبي بأنه ملاذا ال متدح أمري املؤمنن عيّل$ فقال يف جوابه:
ـــدًا ـــمُّ ـــع ــــي ت ــــوص ـــــُت مـــــــدَح ال ـــــرك وت

ــال ــام ش ُمـــســـتـــطـــيـــاًل  ـــــــــورًا  ُن ـــــان  ك إذ 
بــنــفــســه ـــــام  ق ــــُي  ــــش ال ـــال  ـــط ـــت اس وإذا 

ــاطــال ـــُب ب ـــذه ــس ت ــم ــش ــــوء ال ـــات ض ـــف وص
־־־

قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: يا عىل ال حُيّبك إالمؤمٌن وال يبغضك إال ُمنافٌق .
إن للمحّبة درجات أوهلا هي املحّبة ثم العش�ق ثم الَوَلْه ويعني الّتحري من ش�ّدة املحّبة ثم الش�َغف 
ويعني تعّلق املحّبة بغالف القلب، ثم الصّب ويعني الولع الش�ديد يف املحّبة، ثم الولوع ويعني املحّبة 

الشديدة.

ولكن هذه املحّبة تكوينية وأيضا ترشيعية يف االنس�ان واذا أراد االنس�ان الوصول اىل الكال جيب 
حتصيل ذلك ترشيعيًا عن طريق القرآن واحلديث.

أشعر شخص مسيحي قبل أربعائة سنة يف لبنان هذه األشعار:
ـــم ـــه ـــّب ُأح ال  إّنـــــنـــــي  ــــم  ــــي وت ـــــــديٌّ  ع

ـــــاء هـــاشـــمـــي ـــــن ـــــّن عــــبــــٌد الب ـــــك ول
ـــم ـــِه ـــت َوَره ـــّي  ـــل ع فــــي  ــي  ــن ــري ــت ــع ي وال 

الئـــم ــــِة  ــــوم ل ــــِه  ــــل ال ــــي  ف ــــــــروا  ُذك اذا 
ــم ــُه ــحــب ـــارى ُت ـــص ـــنّ ـــو ال ـــاُل ـــا ب يــقــولــون م

ـــــــِرِب وأعـــاجـــم ـــــْن اع ــى ِم ــه ــن ــــــُل ال وأه
ــم ــه ــبُّ ـــُت لـــهـــم إّنــــــي ألحــــســــُب ُح ـــل ـــُق ف

ــى الــبــهــائ ــّت ــِق ح ــل ــخ َجـــــَرى فـــي قـــلـــوِب ال
־־־

ـــــــه ـــــــنّ عــــــــلــــــــيٌّ حــــــــبُّــــــــه ُج
إمــــــــــــــاُم االنـــــــــــس والــــــِجــــــنّــــــه

ـــــًا ــــى حـــــّق ــــف ــــط ــــص ــــم ـــــــــــّي ال وص
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ــــم الــــــنّــــــاروالــــــَجــــــنّــــــه ــــي ــــس ق
ق�ال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص يا عيل أنت قس�يم النار واجلنّ�ة. وكا قال االمام عيل$ بنفس�ه يف حديث حار 

مهدان:
قال عيل$: يا حار مهدان من َيُمت يرين- من مؤمٍن أو منافٍق قبأل- وأنت عند الّراِط ُمعرتيض 

وال ختف عثرًة وال زلاًل.
ــرض ــع ــل ـــرض ل ـــع ــــــول لـــلـــنـــارحـــيـــن ت أق

ُجـــــــال ـــــــرَّ ـــــــــــه التـــــقـــــربـــــي ال ذري
ــــٌة وشـــيـــعـــتـــنـــا ــــع ــــي ــــا ش ــــن ــــــــذا ل ه

أعـــــطـــــانِـــــَي الـــــلـــــُه فــــيــــِهــــُم االمـــــال
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الفصل اخلامس
آداب الصالة وتعقيبات الصلوات اخلمس

قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: إّن الصالة عمود الّدين إن ُقبلت ُقبلت ما سواها لوإن ردت ُرد ت ما سواها.
الَة َتنهى َعِن الفحشاِء  جاء يف القرآن األمر بالصالة يف عّدة آيات حيث قال يف أحدها: ﴿... إّن الصأِّ

)32(﴾... وامُلنَكِر وَلِذكُر اهلل أكَبُ
مـا  تعَلُمـوا  حتـى  ُسـكارى)33(  وأنتـم  ـاَلة  الصَّ تقرُبـوا  وال   ...﴿ املجي�د:  الق�رآن  يف  وج�اء 

تقولون...﴾)34(.
لذلك جيب عىل املصيل أن يعرف ماذا يقول ويدرك معنى االذكار وهلذا الس�بب رأيُت أنه جيب أن 

أوّضح معنى آيات القرآن واالذكار األخرى الواجبة واملستحبة التي جاءت هنا.
عندم�ا يري�د املص�يل أن يق�ف بن يدي احل�ق تعاىل جي�ب يف البداي�ة أن يتطّهر ويتوّض�أ. روى عن 
أم�ري املؤمن�ن عيّل$ أنه قال: ينبغي للعبد أن يتوضأ مخس�ة ُوُض�وآت: األول ُوضوء القلب من املكر 
واخلديع�ة والِك�ْر واحلس�د والُبغ�ِض والع�داوة قال عز وج�ّل: ﴿وثيابـك فطّهـر...﴾)35( أي قلبك 
والث�اين وضوء اللس�ان م�ن الغيبة والك�ذب والُبهتان والزور وق�ال عّز وج�ّل: ﴿وال يغتب بعضكم 
بعضًا...﴾)36( والثالث وضوء البطن من الش�بهة واحلرام ق�ال اهلل تعاىل: ﴿ُكلوا من الّطيبات...﴾)37( 
والرابع وضوء الظهر من لبس احلرام قال اهلل عّز وجّل: ﴿... وريشًا ولباس التقوى ذلك خ�...﴾)38( 
واخلامس وضوء الّظاهر كا قال اهلل تعاىل: ﴿يا أهيا الذين آمنوا اذا ُقمتم اىل الصالة فاغسلوا وجوَهكم 

وأيدَيُكم...﴾)39(.
�ياطِن  ث�م من بعد ذل�ك يقرأ االذان واالقامة ثم يقرأ ه�ذا الدعاء: »رّب أُعوذ بَِك ِمن مَهزاِت الشَّ
تَِك َوَتأييدًا ِمن َتأييِدك حّتى ال  ًة ِمن َقوَّ َوأُعوذ بَِك َريب أْن حَيرُضون َرب أس�َئُلك َحْوالً ِمن َحْولَِك َوُقوَّ

أرى َغرَيك َوالاشاِهَد ِسواك«.
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ُه اليَك بمحمدملسو هيلع هللا ىلص وبأمرِي املؤمنَن عيّل ابن أيب طالب صلواُت  ث�م يق�ول بعد ذلك: »الّلُهَم إيِّن أَتَوجَّ
ُب هبِم اليك فاجَعلني هِبِم َوجيه�ًا يف الدنيا واآلخرة وِمَن  اهلل علي�ه َواَقّدُمُه�م بن َيَديَّ َصَلوايت وأَتق�رَّ
�عادة واختم يل هبا   فإنك عىل كل  بَن َمنَنَْت َعيَلَّ بِمعِرفتِِهم َفاختِْم يل بطاَعتِهم َوِوال َيتِِهم َفإنا السَّ املقرَّ

يشء قدير«.
ق�ال االم�ام الصادق$: من يقرأ القرآن وال يلن وخيضع قلب�ه بقراءته وال يظهر الغم واخلوف يف 

قلبه فقد أهان بشأن احلق تعاىل إهانًة كبرية وخر خرانًا مبينا.
وجيب أن يكون املصيل خاشعًا وخاضعًا يف حال القيام كا يقف الغلان باخالص يف حمرض سيدهم 
ومواله�م أو كالرج�ل احلق�ري الذي يتوّجه اليه ش�خص عظيم الش�أن وقد ألقى نظ�ره عليه وليس يف 

مكاٍن آخر.
ثم يضع كّفيه عىل فخذيه وحياذي قدميه بجانب بعض بمسافة ثالثة أصابع حتى قدم واحد.

ث�م يق�ول ثالث مرات »اهلل أكر«. ويعني أن اهلل أكر من أن يوص�ف. ثم يتلو هذه اجلملة: »الّلُهمَّ 
أنَت املِلُك احلَق املبُن ال إلَه إ ال أنَت ُس�بحانك َوبَِحمِدَك َعملُت ُس�وء َوَظَلمُت َنفس َفاغفر يل إِنُه ال 

نوَب إال أنت«. َيغِفُر الذهُّ
ُ َليَس اليَك  ث�م يقول مرتان »اهلل أكر« ويقرأ هذا الدعاء: »َلبَّيَك َوَس�عَديَك واخل�رُييف َيَديَك والرشَّ
َوامله�ِديهُّ َمن َهَديَت َعبَدك َواب�ن َعبَديك َبَن َيَديَك ِمنَك َوبِك َوَلَك وإَليَك الَملَجأ والَمنجى َوالَمَفرَّ 

كِن َواملقاِم«. ِمنَك إال إِليَك َتَباَركَت َوَتعاليَت ُسبحانَك َوَحنانيك ُسبحاَنَك َرب الَبيِت احلَراِم َوالرهُّ
ثم يقول »اهلل أكر« ثم ينوي ويدخل الصالة بتكبرية االحرام »اهلل أكر« وهي السابعة.

�مواِت َواألرَض َعىل ِملَّ�ِة إِبراهيَم  �ت َوجِهَي لل�ذيَ فَط�َر السَّ يف البداي�ة يتل�و ه�ذا الدعاء: »َوجَّ
َودي�ِن حُمم�دملسو هيلع هللا ىلص َوِمنهاِج َعيٍل$ َحنيفًا ُمس�لًا َوما أنا ِم�َن املرِشكَن إِنَّ َصاليت َوُنس�كي َوحَمياَي َومَمايت 
�يطاَن  هللِ َرب العامَل�َن ال رَشيَك َلُه َوبِذلك أِمرُت َوأنا ِمَن املس�ِلمَن أُعوذ باهلل الس�ميع الَعليِم ِمَن الشَّ

الرجيم«.)40(
نق�ل عن إم�ام الزمان$ بخط يده املب�ارك أن يقول املصيل بعد اجلملة »وأنا من املس�لمن« التايل: 

»اللهم اجعلني من املسلمن«.
�يطاِن الَرجي�ِم« ثم يبدأ بقراءة  �ميِع الَعليِم ِمَن الشَّ بع�د ذلك يقول بصوت خافت: »أُعوذِ باهلل السَّ
احلم�د والس�ورة: بس�م اهلل الرمح�ن الرحي�م، إن حرف الب�اء يف بس�م اهلل يعني هنا االس�تعانة وطلب 
املس�اعدة أو التعوي�ذ عن�د أداء الصالة ويق�ول البعض إن الب�اء يعني االلتجاء اىل احل�ق تعاىل من رش 
الشيطان والنفس يف هذا العمل ومن املمكن أن يكون اشارة إىل مقام الوالية حيث يرشع بالصالة مع 
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االعتقاد بوالية أمري املؤمنن$ كا قال قبلة العارفن أمري املؤمنن$ كا روي يف املش�هور ما حصله 
إّن رِسّ الُكّتب يف القرآن ورّس القرآن يف الفاحتّه ورس الفاحتة يف البسملة ورس البسملة يف الباء ورس الباء 

يف النقطة وأنا النقطة حتت الباء ولنعم ما قال املرحوم احلاج الشيخ حسن عيل االصفهاين:
الفا ـــوق  ف ــا  ــان ــي أح ــي  ــت ال الــمــحــيــط  نــقــطــة  يــا 

تـــتـــجـــلـــى وأحــــيــــانــــا تـــحـــت الـــبـــاء
وجاء يف احلديث: »كل ْامٍر ذي بال مل يبدأ ببسم اهلل هو أبرت« اشارة اىل أن االعال املعنوية اذا مل تبدأ 

بالوالية لن تكون مقبولة عند احلق تعاىل ويقول اهلل: ﴿وال تأكلوا مما ل يذكر اسم اهلل عليه...﴾)41(.
إن الص�الة غ�ذاء ال�روح وكل عب�ادة أخرى جي�ب أن تبدأ ببس�م اهلل ويق�ول االمام فخ�ر الرازي 
يف تفس�ري بس�م اهلل بعدما كتب آراء املفرين بأن هل بس�م اهلل هي جزء من الس�ورة أم ال وهل جيب 
أن تق�ال بص�وٍت عاٍل أو خافت يف الصلوات التي جيب أن ُتق�رأ خافتًا. كتب بأن أمري املؤمنن عيّل بن 
أيب طالب$ قال أنا جزء من السورة وجيب أن تقرأ بصوت عال يف مجيع الصلوات، ثم ذكر حديث 
الرس�ولملسو هيلع هللا ىلص  كش�اهد وإثبات عىل صّحة رأي االمام عيّل$ حيث قال: »احلقهُّ مع عيّل وعيل مع احلق 

يدور حيث دار«.
»بس�م اهلل«  قي�ل »اهللّ« أصله إِلُهَ فُخِذف�ت مهزته وُادخل عليه االلف وال�الم فخصَّ بالباري تعاىل 
ش�أنه وإله جعلوه اسًا لكل معبود هلم وسموا الّش�مس إهِلًَة الختاذهم إياها معبودًا وَالَِه فالن َيأَلُه ُعبَِد 
َوقيل تأهلَُه فاإللُه عىل هذا هو املعبود وقيل َالِه أي حترّي وتسمية بذلك اشارة ايل ما قال أمري املؤمنن$ 
وخضع�ت ل�ك الرقاُب وُكلهُّ دوَن ذلك حتبري اللغاُت وَضل ُهنالك الّتدبرُي يف َتصاريِف الصفات فمن 
تفّكر يف ذلك رجع طرفه اليه حس�ريًا وعقله مبهوتأ وتفّكره متحرّيًا أس�ريًا وهلذا ُرِوَي تفّكروا يف آ الء 
اهلل وال تفّك�روا يف ذات اهلل وقي�ل أصله َوالُه وإبدل من واو اهلمزة وتس�ميُة بذلك لكون كل املخلوق 
واهل�ًا نحوه وإّما بالّتس�خري فقد تفّكروايف آالء اهلل والتفّك�روا يف ذات اهلل كاجلادات واحليوانات وإما 
بالتس�خري واإل رادة مع�أ كبعض الناس وم�ن هذا الوجه قال بعض احلكاء: اهللُ حمبوُب األش�ياء كّلها 

وعليه د ّل قوله تعايل شأنه:
﴿... وإن من يشٍء إال ُيسّبُح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم...﴾)42(.

وقي�ل أصله من » َالَِه« بمعنى »ف�زع اليه« واذا كان كذلك فان معنى كلمة اهلل هي أن العباد ضعفاء 
د« أحد العلاء أنه يعني السكون  أمام اهلل ويف الصعوبات متوسلن باهلل ومترضعن به. وأخريًا قال »ُمرِّ
واهل�دوء واالطمئن�ان وأن مجلة »َأهلُْت إليه« تعني انني محلت ع�ىل االطمئنان يف حضوره، وأيضا االَية 

الكريمة: ﴿... أال بذكر اهلل تطمئنُّ القلوب...﴾)43( تؤّيد هذا املعنى.
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»احلم�د هلل رب العامل�ن« ان مح�د وثن�اء مجيع خملوق�ات العامل من�ذ البداية واىل النهاي�ة خاص باهلل 
والذي هو رب العاملن.

»رب العاملن« هو اخلالق واملريب وصانع كل العامل من مجاد ونبات وحيوان وانسان وجن وملك.
كلمة »الرمحن«  تعني املعطي للوجود ولوازمه لكل املخلوقات من مؤمن وكافر وسائر املوجودات 

يف عامل الوجود يف هذه النشأة.
وكلمة »الرحيم« تعني املعطي لكل النعم للمؤمنن يف عامل االَخرة.

»مالك يوم الدين« هو احلاكم واملالك للثواب والعقاب يوم اجلزاء والقيامة.
ويف بع�ض الق�راءات ُتق�رأ »َمِلَك يوم الدي�ن« أي الّرب الذي ه�و ملك يوم البعث وي�وم القيامة 
وامُلل�ك والس�لطنة خاص�ة به يف ذلك الي�وم مثلا يقول اهلل بع�د فناء اخلالئق وين�ادي: ﴿... ملن امُللك 
اليوم هلل الواحد القهار...﴾)44( حيث تشري هلذا املعنى لكن هذا النداء يف هذا الزمن مسموع ومشهود 

خلواص احلق تعاىل.
»إياك نعبد وإياك نستعن« إن هذه اجلملة مجلة عشق بن العبد والرب حيث العبادة والطاعة تالزم 
املحبة، واالنسان الذي ال حيب أحدًا ال يمكن أن يطيعه. يف هذا اجلزء يظهر املصيل ويقول: »اهلي إنني 
أحب�ك إذن أنت أيضا امنحني احلب« حيث يمكن أن ننتظر من املحب املس�اعدة والعون، فاذا مل يكن 
يري�دك أحد لن حتصل عىل املس�اعدة والعون، وألنه جاء يف »إي�اك« حرف الكاف املخاطب فإنه جيب 
أن يكون يف التصور االنساين شيئا حتى خياطبه، وبا أن اهلل منزه عن االوهام والتصورات لذا جيب أن 

ا املوصوُف هبذه الصفات. يقال أهيهُّ
وبعبارة أخرى عندما جيد أن العبادة والعون واملساعدة خاصة باحلق تعاىل فإنه جيب أن ال يأمل من 
غري اهلل فيا عدا إذا جعل اخلالئق وسيلة وأداة للوصول اىل املقصود مثل املطرقة واملنشار ومها أدوات 
للنجارة ولكن الشخص الذي يريد من النجار طاولة أو باب ال خيطر عىل قلبه أبدًا بأن يتوسل باملطرقة 

واملنشار حتى يرعا يف انجاز املقصود.
ويف احلقيقة كل يشء موجود هو من احلق.

يقول�ون أن أح�د الكب�ار عندما وص�ل اىل مجلة »إياك نعبد وإياك نس�تعن« يف الص�الة أغمي عليه 
وس�قط عىل األرض، عندما أفاق ورجع اىل حالته الطبيعية س�ألوه عن س�بب ذلك. قال: خش�يت أنه 
هبذا االّدعاء الذي اّدعيته يسألونني اذن ملاذا توّجه خاطرك اىل االَخرين وملاذا تطلب العون من اخللق، 
وال أس�تطيع أن ُأجيب جوابًا الئقًا. يقول الش�يخ البهائي رمحة اهلل عليه يف كتاب »مفتاح الفالح«: يف 
احلقيقة جيب أن يقال »إياك نس�تعن وإياك نعبد« ألنه اذا مل يعن احلق تعاىل فلن يوّفق االنس�ان ولكن 
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م�ن ب�اب األدب وطريقه أنه اذا أمر املوال عبده يقول العبد س�معًا وطاعة، أعبدك وأطيعك وأس�تعن 
بك.

»اهدن�ا ال�راط املس�تقيم« أي اهلي اهدن�ا يف مجي�ع أمورنا الدنيوي�ة واألخروي�ة لطريق الصالح 
واالستقامة وليس االفراط والتفريط.

وقال سبحانه وتعاىل يف كتابه: ﴿قال هذا رصاط عيل مستقيم﴾)46(.
« ع�ىل وزن فعيٌل بالرفع، وروى  ج�اء يف بع�ض القراءات عن تل�ك االَية أن كلمة »عيل« ُتقرأ »عيلٌّ
العي�ايش عن االمام الّس�جاد$ أن املقص�ود من الراط املس�تقيم هو أمرياملؤمنن ع�يّل$ ونقرأ يف 

الزيارة اجلامعة: »أنت الّسبيُل األعظم والّراط األقوم«.
وأيض�ا ج�اء يف الزي�ارة اجلامعة: »م�ن أراد اهلل بدأ بكم ومن وّح�ده َقبَِل عنكم وم�ن قصده توّجه 

بكم...«.
وقيل: أن الطريق والراط املس�تقيم هو الطريق الذي يعرف به االنس�ان رّبه وال يلتفت إال اليه و 

ال يتوّجه اىل غريه .
»رصاط الذي�ن أنعم�ت عليهم« وتعني اهدين لراط األش�خاص الذين أنعم�ت عليهم بفضلك 

نعمة معرفة النّبّوة والوالية.
»غري املغضوب عليهم« الذين يف البداية التحقوا بدين االس�الم ولكن بس�بب الضياع واالبداع يف 

دين احلق أصبحوا من املغضوبن عليهم عند اهلل سبحانه وتعاىل.
»وال الضال�ن« الذي�ن اجّته�وا اىل االديان األخ�رى و أيضا املقصود هو األش�خاص الذي�ن َقبُِلوا 
براط الوالية املس�تقيم ولكن مل تبق أقدامهم ثابته عليه حيث ال حيصل ذلك إال بفضل اهلل س�بحانه 

وتعاىل إذ يقول يف القرآن: ﴿... اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي....﴾)47(.
والّضاّلن هم اليهود والنصارى والتابعن للمذاهب األخرى حيث يف األصل مل يقّروا بالوالية.

هنا جيب أال ينتقد بأنه ملاذا وّضحت بالتفصيل كلمة اجلاللة »اهلل« يف حن أنه ورد أس�اء أخرى هلل 
يف س�ورة احلمد مثل الرمحن والرحيم والّرب واملالك يف س�ورة احلمد ومل يرد رشحًا مبّسطًا عنهم؟ إن 
االنتق�اد املذك�ور غري جائز م�ن هذه اجلهة الً نه أوالً: قلة علم ومعلوم�ات احلقري مل جيعلني أن أوّضح 
أكثر يف هذه األساء، وثانيًا: إن كلمة اجلاللة »اهلل« اسٌم جامع جلميع صفات اهلل اجلالية واجلاللية ويف 

احلقيقة رشح هذا االسم اجلامع يغنينا عن رشح سائر األساء.
وقد قال اهلل بنفسه: ﴿... قل اهلل ثّم ذرهم...﴾)48(.
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جيب أن ُيقرأ بعد السورة املباركة احلمد سورة أخرى من القرآن، ويفّضل أن يقرأ احدى السورتن 
التوحيد أو القدر. وسورة القدر هي االيَت:

»بس�م اهلل الرمح�ن الرحي�م - إّنا أنزلن�اه يف ليلة القدر«، إن ليل�ة القدر هي الليلة الت�ي يقّدر هبا اهلل 
سبحانه وتعاىل مقّدرات وحوادث تلك السنَه، يقول اهلل عّز وجّل:

﴿وإن من يشٍء إال عندنا خزائنه وما ُننّزُلُه إال بقدٍر معلوٍم ﴾)49(.
يف ليلة القدر، تنزل مقّدرات تلك السنة من عامل األمر اىل عامل اخللق.

قي�ل: ان الق�رآن كل�ه نزل يف ليلة القدر من الل�وح املحفوظ اىل البيت املعم�ور، ومنه نّزل جرائيل 
قلياًل قلياًل وآية آية عىل حسب املصلحة واملوقف عىل رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص  ملدة ثالثة وعرشون سنة. وقد جاء 
يف االَي�ة )97( من س�ورة البقرة: ﴿... باّنه نّزله عىل قلبك بـإذن اهلل...﴾ أي جرائيل نّزله عىل قلبك، 
وألن الرس�ول هو خاتم أنبياء اهلل وأكملهم، فقد ن�زل عليه الوحي بكل مراتبه حيث ُألقي االهلام عىل 

قلبه املبارك وأيضا كان حيرض عنده جرائيل ويسمع صوته.
»وم�ا أدراك م�ا ليل�ة القدر«: إن ما أدراك ال تعني نفي العلم عن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص بل تبّن عظمة ليلة 

القدر.
»ليلة القدر خري من ألف شهر«.

نشاني ـــدر  ق ــب  ش ز  ــي  ــوئ ج ــه  ج ــه  ــواج خ أي 
ـــدر بــدانــي ـــر ق ـــت أك ـــدر اس ـــب، لــثــب ق ــر ش ه

ــدر ــق يــا خــواجــه لــمــاذا تــبــحــث عــن لــيــلــة ال
قــدرهــا تعلم  كــنــت  إن  ــدر  ــق ال ليلة  ليلة  ــل  ك

»تن�ّزل املالئك�ة والّروح فيها ب�إذن رهبم من كل أمٍر« جاء يف الرواي�ة أن املالئكة والروح تنزل عىل 
امام الزمان$ وشيعته اخلاصة واملخلصة له.

»سالٌم هي حتى مطلع الفجر« أي السالم والركَه عىل امام الزمان$ حتى مطلع الفجر.

وأيضا يقرأ بعد سورة احلمد سورة التوحيد »قل هو اهلل أحد«:
»بس�م اهلل الرمح�ن الرحي�م - قل هو اهلل أح�د«، أحد هو الذي ال ثاين له وليس ل�ه مثيل ومنفرد يف 

صفات الكال واجلالل.
»اهلل الصم�د« أي اهلل الذي مس�تغني عن اجلميع واجلميع بحاجة الي�ه، ومن املمكن أن الصمد هو 

البسيط وال سبيل للرتكيب فيه. »مل يلد ومل يولد«، معنى هذه اجلملة باختصار هو أنا تنفي الكثرة.
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»ومل يكن له كفوًا أحد« إن هذه اجلملة إثبات للتوحيد فيجدر أن تقول »كذلك اهلل ريّب«.
بع�د توق�ف قصري وقول التكبري يركع ويف تلك احلالة يكرر الذكر »س�بحان ريّب العظيم وبحمده« 
م�رة و ث�الث مرات ومخس م�رات مادام حيس بالنش�اط. ولكن من األفضل الم�ام اجلاعة أن يراعي 

أضعف املأمومن وال يتجاوز الثالث مرات.
وبقصد بذلك الذكر: ريب العظيم إنك مقّدس ومنّزه عن كل يشء غري الئق.

هنا ينّزه املصىل ربه يف سويداء قلبه عن كل اعرتاض يف أعاله وجيد نفسه غارق يف بحر نعمه ورمحته 
اىل درجة أنه يرى صالته وعبادته توفيق من احلق تعاىل وهلذا يظهر وخيرج حتسن وحتميد اهلل من باطنه 

وجيري عىل لسانه ويطلب من رمحة اهلل الواسعة أن يعفو ويغض نظره عن جهالته وعدم خوفه منه.
جاء يف احلديث أنه س�ئل أمري املؤمنن$ ما احلكمة يف االس�تقامة ومّد الرقبة أثناء الركوع؟ قال:، 

ويل ذلك هو أنه اذا ُقطع رقبتي لن أختىل عن اياين بك ولن أيأس عن رمحتك.
ث�م بع�د الركوع يقف باس�قامة ويقول يف هذه احلالة »س�مع اهلل ملن محده واحلم�د هلل رب العاملن« 
وبتكب�رية أخرى ينزل للس�جود ويضع جبه�ة العبودية عىل ت�راب املذّلة ويقول »س�بحان ريب األعىل 
وبحم�ده« أي إن ريب األع�ىل من�ّزه عن كل يشء غري الئ�ق به بينا أنا غارٌق يف نعمه ومش�غوٌل بحمده 

وشكره وتنزهيه ألن وّفقني للسجود له.
ويفّضل أن يردد املصيل هذا الذكر يف الس�جود مادام لديه احلال والنش�اط، وبالنسبة المام اجلاعة 

فيفّضل أن ال يتجاوز الثالث مرات مراعاة للمأمومن.
تبن حالة السجدة للمصيل منتهى خشوعه وخضوعه أمام ربه العظيم.

جيب عىل املصيل عندما هيوي اىل االرض، ومع حضور القلب، أن خيشع وخيضع أمام اهلل تعاىل.
يقول االمام الصادق$: واهلل لن خير كل من يس�جد هلل الس�جود احلقيقي الذي جيب أن يكون، 
ولو حتى مرة واحدة يف العمر، وس�يخر كل من يكون غافاًل يف س�جوده ألن أقرب العبادات هلل هي 

السجود.
مثل�ا يقول اهلل ف القرآن الكريم اس�جد واقرتب فإنا أفض�ل أعال الصالة واخلوض يف ذكر احلق 

تعاىل أثناء السجود والركوع دعوة للعبادة.
جي�ب أثناء الس�جود أن يعرف االنس�ان أنه ال يشء ك�ا كان يف البداية، من ال�رتاب، وكان ال يشء 

وكلا يكون فنائه يف ساحة اهلل أثناء السجود أكثر سوف يظهر له احلق أكثر.
وليحرض يف فكره أن يا رب إنك منّزه عن أن يكون هناك موجوٌد أمامك، فاذا كان يف خيايل االنانية 
والوج�ود ف�إين أجدك منّزه عن ذل�ك واذا كنت أعرتض يف أمور العامل ف�إن ذلك من جهيل وليس من 



جهلك وظلمك.
نــشــوي غـــافـــل  ـــه  ك ـــا  ت خـــويـــش  ــي  ــت ــس ه أز 

ــوي ــش ـــل ن ـــائ ـــش ن ـــوي ـــــراد خ ـــه م ـــز ب ـــرك ه
ــي ــرس ن ـــل  ـــاح س ــــه  ب ـــا  بـــحـــرظـــهـــورت أز 

ــوي ــش ـــل ن ـــام ــــب أهـــــل عـــشـــق ك ــــذه درم
نــفــســك وجـــــــود  ــــن  ع تـــغـــفـــل  ــــم  ل اذا 

ـــــــــرادك ـــــــــــدا م ــــــال أب ــــــن فـــــلـــــن ت
ـــى الــســاحــل ــل ال ــص ــور لــن ت ــه ــظ ــر ال ــح مــن ب

ــعــشــق ــــل ال ـــب أه ـــذه ـــي م ــل ف ــم ــك ــــن ت ول
س�ئل أمري املؤمنن عيل$ عن تأويل الس�جدتن فقال الس�جدة األوىل تش�ري اىل أنك خلقتني من 
تراب وعندما ترفع رأس�ك من الس�جود تش�ري ذلك اىل أنك أخرجتني م�ن األرض ووّفقتني للعبادة 
وكّلفتني، واالستغفار بن السجدتن يعني أنه اهلي اذا كنُت قد قّرُت وتساهلت يف رشائط العبودية 
يف عامل الدنيا فاغفر يل بمحّبتك ولطفك. وعندما تسجد مرة أخرى تشري اىل أنه سأرجع مرًة أخرى اىل 

الرتاب وسأصبح ترابًا.
ث�م ترف�ع رأس�ك م�رة أخ�رى أي س�تخرجني م�رة أخرى م�ن ال�رتاب اىل ع�امل اآلخ�رة للثواب 

والعقاب.
ويفّضل أن يقرأ الدعاء التايل يف س�جدة الصالة وهو الدعاء الذي كان االمام الّس�ّجاد$ يقرأه يف 

سجدة الصالة:
»س�جد لك س�وادي وخي�ايل وآمن بك ف�ؤادي وأُبوء إليك بالنّع�م واعرتُف ل�ك بالذنب العظيم 
عمل�ُت س�وًء وظلم�ُت نف�ي فاغفر يل، فإن�ه ال يغف�ر الّذنوب إال أن�ت اللهم إين وأع�وذ بعفوك من 
عقابك وأعوُذ برمحتك من نقمتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك الأبُلُغ مدحك واالّثناء 

عليك كا أثنيت عىل نفسك استغفرك وأتوب اليك«.
تفس�ري: الدعاء اش�ارة اىل األّول اىل توحيد األفعال أي أن كل االفعال من اهلل سبحانه وتعايل مثلا 
قال اهلل س�بحانه وتعايل: ﴿واللُة خلقكم وما تعملون﴾)50( واىل الثاين اىل مالحظة األساء واىل الثالث 
اىل مالحظة الصفات واىل الرابع اىل توحيد الذات الأبُلغ إشارة اىل اإلعرتاف بالعجز عن درك احلقايق 

والفناء يف ا لذات.
يرفع املصيل يديه اىل اخلالق يف الركعة الثانية بعد قراءة احلمد والسورة ويقرأ أي دعاء يرغب به من 
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مجلة: ﴿... رّبنا آتنا يف الدنيا حسنًة ويف االَخرة حسنًة وقنا عذاب النار﴾)51(.
روي عن االمام الصادق$ يف تفسري هذه االَية أنه قال: ان حسنة الدنيا يف هذه اآلية هي حمّبتنا أهل 

البيت واحلسنة يف االَخرة هي احلرش معنا أهل البيت وعذاب النار هو االفرتاق عنا أهل البيت.
والدعاء االَخر: ﴿... ربنا آتنا من لدنك رمحًة وهّيئ لنا من أمرنا رشدًا﴾)52(.

ويفّضل أن يقرأ يف القنوت هذا الدعاء املروي عن أمري املؤمنن$ وويّل رب العاملن ومقتداي أهل 
االي�ان والدين: »اهلي نّور ظاهري بطاعتك وباطني بمحّبتك وقلبي بمعرفتك وروحي بمش�اهدتك 

ورّسي باستقالل اتصال حرضتك يا ذا اجلالل واإل كرام«.
ويس�تحب عند التش�هد والتس�ليم اجلل�وس عىل الركبت�ن ووض�ع اليدين ع�ىل الفخذين ولصق 
االصابع جيانب بعض والنظر اىل جنبه ويقول »بس�م اهلل وباهلل واحلمد هلل وخري األس�اء هلل أشهد أن ال 

اله إال اهلل وحده ال رشيك له« ال رشيك له يف العبادة وال يف اخللق وال يف األفعال وال يف الصفات.
»واش�هد أن حمم�دًا عبُدُه ورس�وله« يقول بع�ض العلاء أنه اذا قيل بعد التش�هد برس�الة حممدملسو هيلع هللا ىلص 
التشهد ألمرياملؤمنن عيّل$ »وأشهد أنِّ أمرياملؤمنن علّيًا ويلهُّ اهلل« بقصد الترك والتيمن فإن ذلك ال 

يوجب اخللل يف الصالة بل يوجب الكال يف الصالة.

جاء يف تفسري الرهان يف ذيل االَية: اقرأ باسم رّبك عن عيل بن ابراهيم األويس قال ابن عباٍس:... 
فخ�رج ذات الي�وم اىل جبل حراء فهتف به جريل ومل يبدو له فُغيش عليه.... اذ ا كان غداه.... فخرج 
رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص واذا ه�و بجريل يف أحس�ن ص�ورة وأطيب رائحة فق�ال يا حممد رّبك يقرئك الس�الم 
وخيّصك بالتحية واالكرام ويقول لك أنت رس�ويل ايل الثقلن فادعهم اىل عباديت وأن يقولوا ال اله اال 
اهلل حممد رسول اهلل فرضب بجناحه األ رض فنبع عُن ماء فرشب رسول اهلل منها وتوّضأ وعّلمه: اقرأ 
باس�م ربك الذي خلق اىل آخرها، وعرج جريل اىل الس�اء وخرج رس�ول اهلل من حراء فا مّر بحجٍر 
وال َمَدر وال ش�جٍر إال وناداه.: الس�الم عليك يا رسول اهلل فأتى خدجية وهي بانتطارهوأخرها بذلك 

ففرحت به وسالمته وبقائه.
ع�ن الع�امِلِ$ )اإلم�ام الكاظم( ع�ن أيب عبيدة احلّذاء روى ع�ن العامل$ اذا خط�ر ببالك عظمته 
وجروت�ه أو بعض صفاته يشء من األش�ياء فقل الاله إال اهلل حممٌد رس�ول اهلل وع�يل أمرياملؤمنن اذ ا 

قلَت ذلك ُعدَت اىل حمض االيان )السفينة، ج 2، ص 655(.
السالفة يف أمر اخلالفة خمطوط يف املكتبة الظاهرّية بدمشق تأليف الشيخ عبد اهلل املراغّي من أعالم 
أصح�اب الّس�نّة يف القرن الس�ابع اهل�جري جاء فيه: أنه أذن س�لان الفاريس فرفع الصحابة لرس�ول 
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اهللملسو هيلع هللا ىلص أنه زاد يف األذن أش�هد أّن عليًا ويل اهلل فيجيبهم النبيملسو هيلع هللا ىلص بالتوبيخ والتأنيب الالذع وأقر لس�لان 
هذه الزيارة.

يف مناقب شعر آشوب ج 3، الصفحّه )340( حديث مفّضل يف والدة السيدة فاطمّه الزهراء¢:
فنطّق�ت فاطم�ة وقال�ت أش�هد أ ن الال�ه إال اهلل وأن أيب رس�ول اهلل س�يد األنبي�اء وأن بعيل س�يد 

األوصياء وولدي سادة األسباط... الخ. جاء يف املناقب ج 2، الصفحة )156(:
يف حديث وكيٍعٍ قال أبو سعيد يا رسول اهلل ما معنى َبراُة عيل قال ال اله إال اهلل حممد رسول اهلل عيل 

ويل اهلل.
من دالئل ابن عقدة أبو اس�حاق الّس�بيعي واحلارث األعور: رأينا ش�يخأ باكيًا وهو يقول أرشفت 
عىل املائة وما رأيت العدل إال ساعة فُسئل عن ذلك فقال أنا ِحجُر احلمريي وكنُت هيوديًا ابتاع الطعام 
َقِدْمُت يومًا نحو الكوفة فلا رسُت بالُقّبة باملس�جدَ فقْدُت محاري فدخلت الكوفة اىل األش�رت فوّجهني 
اىل أم�ري املؤمن�ن فل�ا رآين قال يا أخا اليه�ود إّن عندنا علُم الباليا واملنايا م�ا كان وما يكون اخرك أم 
خت�رين ب�اذا جئت فقلُت بل خترين فقال$ اختلس�ت اجلنهُّ مالك يف الُقبة فا تش�اء قلُت إن تفّضْلت 
عيل آمنُت بك فانطلق معي حّتى اذا أتى الُقّبة وصىل ركعتن ودعا بدعاء وقرأ: ُيرس�ُل عليكا ُش�واٌظ 
م�ن ن�ار ونحاس فال تنت�ران )االَية( )53( ثم قال يا عبد اهلل ما هذا العب�ُث واهلل ما عىل هذا بايعتموين 

وعاهدمتوين يا معرش اجلن.
فرأيُت مايل خيرج من الُقّبة فقلُت أشهد ان ال اله إال اهلل وأشهد أن حممدًا رسول اهلل وأشهد أن علّيًا 

ويل اهلل ثم إين مل قدمُت اآلن وجدته مقتوالً.
قال ابن عقدة اّن اليهودّي من َسْورات املدينة. )54(

عيل بن موس�ى بن طاووٍس يف كتاب الّطَرِف صفحة 11 و 12 باس�ناده عن عيس�ى املس�تفاد عن 
أيب احلس�ن موسى بن جعفٍر عن أبيه#: أّن رسول ااهللملسو هيلع هللا ىلص قال أليب ذٍر وسلان ومقداد أشهدوين عىل 
أنفس�كم بش�هادة أن الال�ه إالاهلل )اىل أن قال( وأّن ع�يّل ابن أيب طالب ويص حمم�د وأمرياملؤمنن وأّن 
طاعته طاعة اهلل ورس�وله واألئمة من ولده وأّن موّدة أهل بيته مفروضة واجبة عىل كّل مؤمن ومؤمنة 
م�ع إق�ام الصالة لوقتها وإخراج الّزكاة من حّلها ووضعها يف أهلها وإخراج اخلمس من كّل ما يملكه 
أح�د م�ن الناس حتى يرفع�ه اىل ويّل املؤمنن وأمريه�م ومن بعده من ولده فإن عج�زومل يقدر اال عىل 
اليسري من املال فليدفع ذلك اىل الضعفاء من أهل بيتي من ولد األئمة فمن مل يقدر عىل ذلك ولشيعتهم 

ممّن ال يأكل هبم الناس وال يريد هبم إالاهلل )اىل أن قال( فهذه رشوط اإلسالم وما بقي أكثر.)55(
يف الركعة الثالثة والرابعة من الصالة يقول التسبيحات األربعة ثالث مرات: »سبحان اهلل واحلمد 
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هلل وال اله إالاهلل واهلل أكر«.
وبعد الفراغ من التشهد جيب أن يسّلم املصيل هكذا:

1 - يف البداية: »السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته«.

2 - يقول يف الثاين: »السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلن«.
3 - يقول يف الثالث: »السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته«.

4 - من املس�تحب أنه يسّلم ويضيف بعد السالم األول التايل: »السالم عىل حممد بن عبداهلل خاتم 
النبّن، السالم عىل األئمة اهلادين املهدين، السالم عىل مجيع أنبياء اهلل ومالئكة املقربن«.

وجاء يف احلديث أن االمام الصادق$ قال: السالم يف ناية الصالة أمان للمصيل.
وبص�ورة كليه نس�تطيع أن نقول: كل من يؤدي أمر اهلل املتعال وس�نّة رس�وله بخش�وع وخضوع، 

ُيمنح له األمان من بالء الدنيا و الراءة من عذاب االَخرة.
وجاء يف الروايات أن جيلس املصيل يف مكانه لفرتة بعد س�المه يف الصالة ويذكر اهلل ويدعوه ومن 
أفض�ل االدعية التي اتفق العلاء والفقه�اء العظام عليها هي أنه بعد الصالة وقبل البدء بأي يشء آخر 
قراءة آية الكريس وتس�بيحات فاطمة الزهراء¢. ثم يقرأ س�ورة قل هو اهلل أحد ثالث مرات ويصيل 
ع�ىل حمم�د وآله ثالث مرات ويف النهاية يقرأ االَية الرشيفة: ﴿ومـن يّتق اهلل جيعل له خمرجًا ويرزقه من 

حيث ال حيتسب ومن يتوّكل عىل اهلل فهو حسبه إن اهلل بالغ أمره قد جعل اهلل لكل يشٍء َقْدرًا﴾.
وبع�د ق�راءة هذا الذكر يرفع رأس�ه اىل أعىل بقصد فت�ح الباب، وهناك حديث عن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص 

وأيضا عن االمام الصادق$ أن هذا الذكر لسعة الرزق وطول العمر واخلروج من الدنيا بااليان.
ُنق�ل ع�ن أمري املؤمنن$ أنه ق�ال: ليقرأ املصيل بع�د أداء صالته هذا الدع�اء: »اللهم اجعلني مع 
حمم�ٍد يف كل عافي�ٍة وب�الٍء واجعلني مع حمم�د وآل حممد يف كل مث�وى ومنقلب. الله�م اجعل حمياي 
حمياه�م ومم�ايت مماهتم واجعلني معه�م يف املواطن كلها والتف�رق بيني وبينهم أب�دًا إّنك عىل كل يشء 

قديٌر«.
وبع�د أداء الفريض�ة الصبح والتعقيبات املذكورة، يقول س�بعن مرة »يا فّت�اح« واحدى عرش مرة 

الصلوات االَتية: »اللهم صل عىل ولّيك القائم بأمرك املهدي«.
ويتل�و االَي�ة املبارك�ة التالية مرة واحدة: ﴿شـهد اهلل أنه ال الـه اال هو واملالئكُة وأولـوا العلم قائمأ 
بالقسط ال اله اال هو العزيز احلكيم. إن الدين عند اهلل االسالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من 

بعد ما جائهم العلم بغيًا بينهم ومن يكفر بآيات اهلل فإن اهلل رسيع احلساب﴾.)56(
واالَية: ﴿قل اللهم مالك امُللك ُتؤت امللك من تشاُء وتنزع امُللك ممن تشاُء وُتعزمن تشاُء وُتِذلُّ من 
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تشاُء بيدك اخل� إنك عليي كل يشٍء قديٌر . ُتولُج الليل ىف النهار وتولُج النهار يف الليل وختِرُج احليَّ من 
املّيت وخُترُج املّيَت من احليَّّ وترزُق من تشاُء بغ� حساب﴾)57(.

ويقول مائة وعرشة مرة: ﴿... ال اله اال أنت سبحانك إيّن ُكنُت من الظاملني﴾.
ثم يقول ثال ث مرات: »بسم اهلل ما شاء اهلل ال يرُف الّسوَء اال اهلل- بسم اهلل ما شاء اهلل ال يسوق 
اخلري إالاهلل- بس�م اهلل ما ش�اء اهلل ما يكوُن من نعمة فمن اهلل- بس�م اهلل ما شاء اهلل ال حول والقّوة إال 

باهلل العيّل العظيم- بسم اهلل ما شاء اهلل صىل اهلل عىل حممد وآله الّطاهرين«.
وأيضا مروى أن هذا الدعاء ُيقرأ بعد صالة املغرب ثالثة مرات.

ثم يقول سبعن مرة لتقوية النّفس: »ال فتى إال عيّل ال سيف اال ذو الفقار«، وللوساوس الشيطانية 
يقول 33 مرة: »ال حول وال قّوة إال باهلل العيّل العظيم«.

ولدفع العدو واالَفات والبلّيات يقرأ هذا الدعاء:
بس�م اهلل الرمحن الرحيم بس�م اهلل خري االساء بسم اهلل رب األرِض والّساء بسم اهلل الذي ال َيرُضهُّ 
م�ع اس�مه َس�مٌّ وال داٌء بس�م اهلل أصبحُت وع�ىل اهللِ توكلُت بس�م اهلل عىل قلبي ونفي بس�م اهلل عىل 
ديني وعقيل بس�م اهلل عىل أهيل ومايل بس�م اهلل عىل ما أعطاين ريّب بسم اهلل الذي ال َيرُض مع اسمه يشء 
يف االرض وال يف الساء وهو الّسميع العليم اهلل أكر اهلل ريّب حقا ال أرشك به شيئًا اهلل أكر اهلل أكر اهلل 
أكر اهلل أعز وأجلهُّ مما ْاخاف وأحذُر عّز جاُرك وجّل ثناؤُك وتقّدس�تَ أس�اؤك والاله غريك اللهم إين 
أعوذ بك من رش نفي ومن رش كلِّ س�لطاٍن ش�ديد ومن رش كل جّباٍر عنيد ومن رش كل شيطاٍن مريد 
وم�ن رش قض�اء الّس�وِء ومن رش كل داّبة أنت آخ�ذ بناصيتها إنك عىل رصاط مس�تقيٍم وأنت عىل كل 
يشٍء حفي�ظ إّن ويّل اهلل ال�ذي نزَل الكتاب وهو يتوىّل الّصاحلن فإن توّلوا فقل حس�بي اهلل الاله إال هو 
عليه توّكلُت وهو رب العرش العظيم ال حول و ال قّوة إال باهلل العيل العظيِم وصىل اهلل عىل خري خلقه 

حممٍد وآله الّطيبن الّطاهرين.
ثم يقرأ هذا الدعاء:

اللهم اقس�م لنا من خش�يتك ما حيوُل بيننا وبن معصيتك ومن طاعتك ما ُتبلغنا به رضوانْك ومن 
اليقن ما هيوُن علينا به مصيبات الدنيااللهم امتعنا بأساعنا وأبصارنا وُقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث 
منّا واجعل ثأرنا عىل من ظلمنا وانرنا عىل من عادانا وال جتعل ُمصيبتنا يف ديننا وال جتعل الدنيا أكر 

مهنا والمبلغ علمنا وال تسلط علينا من ال يرمحنا يا أرحم الرامحن.
ويقرأ هذه الصلوات صباحًا ومساًء ثالثة مرة:

الله�م صل عىل حمم�د وآله يف األّولن وصل عىل حمملد وآل�ه يف االَخرين وصل عىل حممد وآله يف 
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املأل األعىل وصل عىل حممٍد وآله يف املرس�لن اللهم اعِط حممدًاا لوس�يلة والرّشف والفضيلة والدرجة 
الكب�رية الَرفيعة الله�م إين آمنُت بمحمٍدملسو هيلع هللا ىلص ومل أره فال حترمني يف ي�وم القيامة ُرؤيته وارزقني ُصحبته 
وتوّفني عىل ملته واسقني من حوضه مرشبًا َرِوّيا سائغًا هنيئًا ال أظمأ بعده أبدًا إّنك عىل كل يشء قديٌر 
اللهم إين كا آمنُت بمحمٍدملسو هيلع هللا ىلص  ومل أره فعّرفني يف اجلنان وجهه اللهم بّلغ روح حممدملسو هيلع هللا ىلص  منّي حتّيًة كثريًة 

وسالمًا.
وأيضا يقرأ عند طلوع وغروب الشمس عرش مرات:

ال اله اال اهلل وحده ال رشيك له َلُه امللُك ولُه احلمُد حُييي وُيميُت وهو حي ال يموُت بيده اخلري إنه 
عىل كل يشء قديٌر .

وأيضا يقول يف قلبه عند الطلوع والغروب 110 مرة: هواحليهُّ ال إله إال هو.
وأيض�ا عند الطلوع والغروب يقول عرش مرات: أعوُذ باهلل الّس�ميع العليم من مهزات الش�ياطن 

وأعوُذ باهلل أن حيرضون إّن اهلل هو الّسميع العليم.
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الفصل السادس
آ داب السري والسلوك

وصالة الليل وأعامل ليلة اجلمعة
1 - آداب السري والسلوك

الكثري من االش�خاص راجعوين عىل أثر مطالعتهم هلذا الكتاب وألنم طلبوا أن يكونوا يف طريق 
الس�ري والس�لوك اىل اهلل عىل طريقة االئمة املعصومن#  وألنه ال أرى احلقري من أهل االرش�اد وال 

أعرف أي أحد يف ذلك لذلك رأيت أنه جيب أن ُأذّكر الطالبن بالنقاط االَتية عىل قدر فهمي:
يف املرحلة األوىل جيب طلب االنسان الكامل والذي ال جتده.

وقال االمام الصادق$ يف حديث: اذا بحثت عن الرجل الكامل ومل جتده وانتهى عمرك فال حتزن 
ألن انته�ى عم�رك يف طري�ق الطلب وإن�ك مأجور عىل ذلك. كا قال س�بحانه: ﴿ومـن خيرج من بيته 

مهاجرًااىل اهلل ورسوله ثم ُيدركه املوت فقد وقع أجره عىل اهلل وكان اهلل غفورًا رحياًم﴾)58(.
الرشط األول: يف السلوك هو طهارة الظاهر والباطن. تكون طهارة الظاهر من النجاسات وطهارة 

الباطن من األخالق الرذيلة.
ال�رشط الثاين: كس�ب الرزق احلالل. قال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: إن االيان يف آخ�ر الزمان عرشة أجزاء. 

تسعة ًا جزاء منه هي طلب الرزق احلالل وجزء واحد منه هو العبادة اجلسمية والروحية.
ال�رشط الثال�ث: أداء الصلوات اخلم�س برشوطها. حيث قال اهلل س�بحانه وتع�اىل: ﴿إّن الصالة 
كانـت عـىل املؤمنني كتابًا موقوتًا﴾. وقال ع�يّل$: »صّل الصالة لوقتها املوّق�ت هلا وال تعجل وقتها 

لفراٍغ والُتؤّخرها عن وقتها لالشتغال واعلم أّن كّل يشٍء من عملك تبٌع لصالتك«.
قال اهلل س�بحانه وتعاىل يف القرآن أن املالئكة يس�ألون من أهل النار: ﴿ما سـلككم يف سـقر قالوا ل 

نُك من املصّلني ول نُك ُنطعم املسكني وكنا نخوُض مع اخلائضني﴾)59(.
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واألمر االَخر هو أن يؤدي صالته مع حضور القلب والطمأنينة ويعرف ويدرك ماذا يقول هلل. كا 
قال سبحانه: ﴿وال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾.

الرشط الرابع: هو أداء صالة الليل حيث قال الرس�ولملسو هيلع هللا ىلص ألمري املؤمنن$: يا عيّل عليك بصالة 
الليل عليك بصالة الليل عليك بصالة الليل فمن استخّف بصالة الليل فهو ليس منّي. وقال اهلل تعاىل 

للرسولملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ومن الليل فتهّجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربُّك مقامًا حممودًا﴾)60(.
وأيضا يف العلل روي عن االمام الصادق$: عليكم بصالة الليل فإّنا ُسنُّة نبيكم ودأُب الصاحلن 

قبلكم ومطردة الّداء من أجسادكم.
الرشط اخلامس: هو ذكر اهلل دائًا. قال س�بحانه: ﴿يـا أهيا الذين آمنوا اذكروا اهلل ذكرًا كث�ًا﴾)61(. 
والغفلة عن اهلل هي رأس الذنوب. كا قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: الغفلة رأُس كل خطيئة. اذن جيب أن يكون 
دائ�ا يف ذكر اهلل وخصوصًا عند طلوع وغروب الش�مس. كا قال س�بحانه: ﴿واذكر ربك يف نفسـك 

ترّضعًا وخيفًة ودون اجلهر من القول بالُغُدوأِّ واالَصال وال تكن من الغافلني﴾.
وخصوصًا جيب أن ال يغفل عن التهليالت واالس�تعاذة عند الطلوع والغروب عىل الرتتيب الذي 
ُروي ع�ن االم�ام الصادق$ يف مفاتيح اجلنان ويفّضل أن يق�ول مائة وعرشة مرات يف قلبه: هو احلي 

ال اله اال هو.
يقول السيد قاسم أنوار والذي هو من الكبار:

دوام ــه  ب ـــر  وذك ــت  ــزل وع وســهــر  ـــوع  وج صمت 
ــام ــم ت ــــار  ك ــد  ــن ــك ب را  جـــهـــان  نــاتــمــامــان 

الدوام على  والذكر  والعزلة  والسهر  والجوع  الصمت 
العالم في  والمكملين  المتتمين  لغير  العمل  يتمم 

املراد من الصمت هو السكوت عن الغيبة والتهمة واللغو واملزاح حيث قال الرسولملسو هيلع هللا ىلص: إّن املزاح 
ُيميت القلب.

وامل�راد من اجل�وع هو قلة األكل حي�ث قال االمام الصادق$: اجعل ملعدتك ثالثةأقس�ام قس�م 
للطعام وقس�م للاء وقس�م للتنفس، وق�ال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: إّن اهلل ُيبغُض بطن امل�آن. وأّما اذا وصل 

االنسان اىل مقام الصّديقن فإن جوعه هو كا قالوا: اجلوُع طعاُم اهلل حييي به األبدان الّصديقن.
واملراد من السهر هو القيام يف الليل ولو يقوم من النوم ساعة قبل أذان الصبح ويؤّدي صالة الليل 

ويقرأ القرآن حيث قال اهلل ثعاىل: ﴿... إّن قرآن الفجر كان مشهودًا﴾)62(.
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قال أمري املؤمنن$:
ـــام ـــن ــــف ي ــــي ـــب ك ـــح ـــم ـــل ــــًا ل ــــب ــــج ع

ـــــرام ــــــــوِم عـــلـــى الـــمـــحـــب ح ـــــل ن ك
ومن األفضل يف ليايل اجلمع أن ال ينام الليل حتى الصباح.

والعزل�ة تعن�ي االبتعاد ع�ن الناس ولكن جيب مع�ارشة العلاء والصاحلن. وأيض�ا املراد منها هو 
االبتعاد عن اجلّهال ويعني ذلك أنه جيب أن تكون املعارشة هلل أو لكسب الرزق احلالل أو زيارة مؤمن 
وصل�ة الرحم حي�ث يقول اهلل تعاىل: ﴿رجاٌل ال ُتلهيهم تارة وال بيع عن ذكر اهلل وإقام الصالة وإيتاء 
الزكاة...﴾)63(، وأصل العزلة هو أن يكون يف عزلة عن نفس�ه حيث اذا مل يكن يف عزلة عن نفس�ه فلن 

تفيده العزلة يف اخلارج. والذكر عىل الدوام يعني أن يكون دائا يف ذكر اهلل ويذكر اسمه يف قلبه.
يق�ول اهلل ع�ّز وجّل: ﴿الذين ُهم عىل صالهتـم دائمون﴾)64( املراد من ذلك ه�و الذكر عىل الدوام 
حيث يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف آية أخرى: ﴿... أقم الصالة لذكري﴾)65(، اذن كل من يكون دائًا يف 

ذكر اهلل يكون يف حال الصالة دائًا. سئل الرسولملسو هيلع هللا ىلص عن ذكر احلق فقال: نسيان النفس.
ويعني أن ينس�ى نفس�ه حتى يذكر اهلل ويكون ِوردًا. ويقول البعض: حضور املذكور يف النّفس. أال 

وهو اهلل سبحانه وتعاىل.
فلا أضاء الصبح أصبحُت موقنًا بأنًك مذكوٌر وذكٌر وذاكٌر .

جيب االنتباه هلذه النقطة بأن أكر العبادات وأفضلها من بعد العبادات الواجبة اجلسانية هي خدمة 
الناس. نقل عن االمام الباقر$ أنه قال: وما ُعبَِد اهلل بيشء أحب اىل اهلل من إدخال الّرور عىل املؤمن 
وق�ال االم�ام الص�ادق$ : من أحّب األع�ال اىل اهلل عز وج�ّل إدخال الّرور عىل املؤمن أو إش�باع 

جوعته أو تنفيُس كربته أو قضاء دينه.
ـــت خـــلـــق نــيــســت ـــدم عــــبــــادة بــــه جــــز خ

ــــــق نــيــســت ـــــاده ودل ــح وســـــّج ــي ــب ــس بــــه ت
ــق ــل ــخ ال ـــة  ـــدم خ إال  ــت  ــس ــي ل الـــعـــبـــادة 

ــة ــّب ــج ـــاده وال ــح والـــّســـج ــي ــب ــس ــت ــت ال ــس ــي ل
وم�ن األفضل أن يتخذ الس�الك يف منزله حمل خاص لعبادته حيث يك�ون فيه دائًا يف حال العبادة 

وذكر اهلل يف هذا املكان.
ق�ال َمس�َمع كردين أن االم�ام الصادق$ كتب له رس�الة وقال: إين أحبهُّ ل�ك أن تتخذ يف دارك 
مسجدًا يف بعض بيوتك ثم تلبس ثوبن طمرين غليظن ثم تسئل اهلل أن ُيعتقك من النّار وأن يدخلك 
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اجلنّة و التتكّلم بكلمة باطٍل والبكلمة بغي.
2 - آ داب صالة الليل وأعامل ليلة اجلمعة

بسم اهلل الرمحن الرحيم قال اهلل تعاىل: ﴿ومن الليل فتهّجد به نافلًة لك عسى أن يبعثك ربُّك مقامًا 
حممودًا﴾.)66(

جيب عىل املؤمن أن يقتدي ويتأسى برسول اهللملسو هيلع هللا ىلص يف أعاله العبادية حيث قال اهلل تعاىل: ﴿لقد كان 
لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة﴾.)67(

ويقول يف آية أخرى: ﴿أولئك الذي هدى اهلل فبهداهم اقتده...﴾)68(.
ه�ذا أم�ٌر ألمة املس�لمن ب�أن يقت�دوا رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص يف عبادهتم ألن ذلك س�بب لقب�ول طاعاهتم 

وعباداهتم.
جيب عىل املؤمن عند هتّجده أن خُيطر يف قلبه أنه: ألن الرسولملسو هيلع هللا ىلص  يؤّدي نافلة الليل ويتهّجد، لذلك 

أنا أيضا أتأسى به وافعل ذلك.
واالَن وبع�د كل فضائ�ل التهّج�د ونافل�ة اللي�ل، م�ن األج�در أله�ل االي�ان واملرتبط�ن بوالية 
أمرياملؤمن�ن$ أن ال يغفل�وا عن هذه العبادة ويذهب�وا اىل الرير ويف نّيتهم قيام آخر الليل والتهّجد. 
وقد جاء يف احلديث أنه عند النوم يضع رأس�ه عىل الوس�ادة مع الّطهارة واذا مل يكن يس�تطيع الوصول 
اىل املاء أو يوجب املش�قة، يس�تطيع أن يتيمم عىل فراش قطني وعندما يضع رأس�ه عىل الوسادة فليقرأ 
تس�بيحات فاطم�ة الزهراء¢ ويقّدم س�بحان اهلل عىل احلم�د اهلل. ثم يقرأ آية الك�ريس وثالث مرات 

السورة املباركة قل هو اهلل أحد .
وعندم�ا يقوم من النوم للتهّجد يقول: »ُس�بهُّوح ُق�ّدوٌس رّبنا ورب املالئكة والّروح س�بقت رمحته 
غضبه وال إله غريه عملت س�وًء وظلمت نفي واغفر يل إّنه ال يغفر الذنوب إالأنت احلمد اهلل الذي 

أحياين بعد ما أماتني واليه البعُث والنّشور احلمد هلل الذي رد عيّل ُروحه ألعبده وأشكره«.
ثم يتوضأ ويبدأ بنوافل الليل ويقرأ يف الركعة األوىل من نافلة الليل بعد احلمد سورة الكافرون.

التهّجد عبارة عن ثاين ركعات نافلة الليل مع سالم بعد كل ركعتن مثل صالة الصبح، وبعد ذلك 
ركعتان صالة الش�فع، ويفضل أن يقرأ يف الركعة األوىل من صالة الش�فع بعد احلمد س�ورة قل أعوذ 
برب الناس ويف الركعة الثانية س�ورة قل أعوذ برب الفلق ثم ركعة واحدة صالة الوتر ويس�تحب أن 
يق�رأ يف هذه الصالة بعد احلمد ثالث مرات س�ورة قل هو اهلل أحد وم�رة واحدة قل أعوذ برب الفلق 

وقل أعوذ برب الناس، ويستغفر سبعن مرة من ذنوبه ويقول: أستغفر اهلل ريّب وأتوب اليه.
ث�م يقول يف قن�وت الصالة: أوال يدعوا ويس�تغفر ويقول: اللهم اغف�ر يل وارمحني وتب عيّل إنك 
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أنت الّتّواب الّرحيم اللهم اغفر للمؤمنن واملؤمنات واغفر وارحم. ويس�تحب أن يذكر أساء أربعن 
مؤمن ويدعوا هلم ويستغفر هلم، وللكال وعالوة عىل املوارد املذكورة يقول )41( مرة: »ال اله إالأنت 
سبحانك إين كنُت من الظاملن« وبعد التسليم يقف ويسّلم بكل أدب عىل وليل العر عّجل اهلل تعاىل 
فَرَجه هبذه العبارة: »س�الٌم من الرمحن نحو جنابكم فإّن س�المي ال يليُق ببابكم«، ويستحسن أن يقرأ 
الصلوات املعروفة خلواجه نصري وهي عىل النحو التايل: »اللهم صّل وس�ّلم وزد وبارك عىل صاحب 
الّدع�وة النبوي�ة والّصلة احليديرّية والعصمة الفاطمّية واحللم احلس�نّية والّش�جاعة احلُس�ينية والعبادة 
الّس�ّجادّية واملآث�ر الباقرّي�ة واآلثار اجلعفري�ة والعل�وم الكاظمّية واحلُج�ج الّرضوّية واجل�ود الّتقوية 
والنق�اوة النّقوّية واهليبة العس�كرّية والغيبة االهلّي�ة القائم باحلّق والّداعي اىل الّص�دق امُلطلق كلمة اهلل 
وأم�ان اهلل وحُجة اهلل املقس�ط لدي�ن اهلل والقائم بأمر اهلل والّذاب عن حرم اهلل إم�ام الّرّ والعلن دافع 
الكرب واملحن صاحب اجلُود واملنن اإلمام باحلّق أيب القاسم حممد بن احلسن صاحب العر والزمان 

وخليفة الرمحن ومظهراإليان وسّيد األنس واجلان صوات اهلل وسالمه عليه وعليهم أمجعن«.
ثم يقول: »يا موالي أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك املقر بالرق والتارك للخالف عليكم واملوايل 

لوليكم« ويقول ثالث مرات »املستغاُث بك يا صاحب الزمان«.

أعامل ليايل اجلمع
أعال ليايل اجلمع هي:

1 - يفّضل عىل قدر االستطاعة قيام الليل حتى الصباح.
2 - يقرأدعاء كميل.

3 - يصيل صالة إمام الزمان عجل اهلل تعاىل فرجه.
4 - يق�رأ س�ورة ي�س مرة واح�دة ثم يصيل عىل حمم�د وآله مائة م�رة ويبعث ثواهب�ا هدية ألرواح 

املؤمنن املقّدسة املدفونن يف وادي السالم بنجف.
5 - يصيل ركعتان ويقرأ قي كل منها مخس�ن مرة قل هو اهلل أحد ويقول بعد التس�ليم: اللهم صل 

عىل النبي األّمّي العريّب وآله.
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6 - يقرأ )110( مرات:
الــكــتــاب أّم  مــعــنــى  ـــن  ـــروردي س مــشــكــل  ـــّل  ح

ــراب ــوت ــا ب ــا أبـــا الــحــســن ب ــا ايــلــيــا ي ــا عــلــي ي ي
الكتاب أّم  معنى  يا  الدين  ســرور  يا  المشكلة  حل 

ــراب ــو ت ــا ب ــا أبـــا الــحــســن ي ــا ايــلــيــا ي ــا عــلــي ي ي
واذا كان هن�اك الوق�ت واحل�ال فليق�رأ الزيارة اجلامعة وزي�ارة وارث وال يغفل عن ق�راءة القرآن 

الكريم مع تدّبر يف املعاين ويفّضل أن يقرأ مخسون آية يف كل صباح.
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الفصل السابع
يف اجلرب واالختيار

ق�ال النب�يملسو هيلع هللا ىلص: إّن لكل أّمٍة جم�وٌس وجموس هذه األّم�ة الذين يقولون ال قدر ويزعمون أّن املش�ّية 
والقدراليهم وهلم.

قال الشيخ رمحة اهلل عليه: الذي يف األول جر جمويس والذي يف االَخر ليس جر جمويس ألنه ما دام 
اجلر علم فإنه جمويس وعندما يصبح شهود يكون ايان.

ق�ال اهلل س�بحانه وتع�اىل: ﴿ ال اله اال هـو كلُّ يشٍء هالٌك اال وجهه...﴾)69(. وق�ال اهلل عّز وجّل: 
﴿ورّبك خيُلُق ما يشاء وخيتار ما كان هلم اخل�ُة...﴾)70(.

كا قال اهلل: ﴿... ليس لالنسـان إال ما سـعى﴾)71( وذلك يف االَخرة ويقول يف الدنيا: ﴿.... نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم...﴾)72(،

﴿وكأّين من دابٍة ال تمل رزقها اهلل يرُزقها وإّياكم...﴾)73(،
﴿... ُتؤت امُللك من تشاُء وتنزُع امللك ممن تشاُء وُتذلُّ من تشاء...﴾)74(.

ويف اختصاص املفيد: قال الّراوي ذكرعند الرضا$ اجلُر والتفويض فقال$ أال اعطيكم يف هذا 
أص�اًل ال ختتلف�ون فيه وال خُياصمكم علي�ه أحد إال كّرمتوه قلنا إن رأيت ذل�ك فقال$ إّن اهلل تعاىل 
مل ُيط�ع باك�راه ومل ُيعص بالغلب�ة ومل هُيمل العباد يف ُملكه هو املالك ملا ملكه�م والقادُر عىل ما أقدرهم 
عليه فإن ائتمر العباد بطاعته مل يكن اهلل عنها صادًا وال منها مانعًا وإن ائتمروا بمعصيته فشاء إن حيول 
بينه�م وب�ن ذلك الفعل وإن مل حي�ل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه ث�م قال$ من يضبط حدود 

هذا الكالم فقد خصم من خُيالفه.
ذكر املرحوم االَخوند مال صدرا يف تفس�ريه يف هذا الباب َمَثل أن االنس�ان هو مثل الفرس يرخي 
راكب�ه جلام�ه أحيانًا وجيعله عىل هواه يف امليش وأحيانا يش�د عىل جلامه ويس�لب اختيار الفرس وجيعله 



جيري رسيعًا، يف كلتا احلالتن س�واء يف احلركة االختياري�ة أو احلركة االضطرارية يكون الفرس جمبور 
عىل ميل وإرادة الراكب.

عندم�ا تطل�ع الش�مس ُتندك كل األن�وار ومُتحى يف ن�ور الش�مس. إرادة احلق وأولي�اؤه هي مثل 
الش�مس حي�ث تلزم الضعيف ألن ُيمح�ى يف القوى بدون أن يكون للقوي ارادة. ليس للش�مس أي 

ارادة حّتى متحى األنوار الضعيفة وتقهرها ولكنها الزمة للقّهارية.
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الفصل الثامن
رشح يف الرشيعة - الطّريقة - احلقيقة

قال اهلل تعاىل: ﴿إن الّدين عند اهلل االسـالم...﴾)75( ويقول يف آية أخرى: ﴿ومن يبتغ غ� اإلسـالم 
دينًا فلن ُيقبل منه وهو يف االَخرة من اخلارسين﴾)76(.

مل يك�ن الدي�ن منذ زمن س�يدنا آدم$ وحّتى خاتم األنبياء حممدملسو هيلع هللا ىلص إال مجل�ة واحدة وهي الكلمة 
الطّيب�ة: »الاهل�إال اهلل« واالعتق�اد بوحدانّية احلق تعاىل. يقول أمرياملؤمنن عيل$: ألنُس�َبنَّ االس�الم 
نسبًة مل ينسبها أحد قبيل: اإلسالم هو التسليم والتسليم هو اليقن واليقن هو التصديق والتصديق هو 

اإلقرار واإلقوار هو األداء واألداء هو العمل.
ق�ال اب�ن عباٍس يف ثالث كلاٍت :الاله االاهلل، حممد رس�ول اهلل، ع�يل ويل اهلل وُكلهُّ واحدة من هذه 
رباط األخرى وهي املس�ئول يف القر وإليه اإلش�ارة بقوله تعاىل: ﴿... إّن الّسـمع والبرص والفؤاد كلُّ 

أولئك كان عنه مسئوأل﴾)77(فالّسمع للتوحيد والبر للنبوة والفؤاد للوال ية.
وخالص�ة ذل�ك أن مجل�ة ال إله إال اهلل هي الرشيعة ومجلة حممد رس�ول اهلل ه�ي الّطريقة وعيل ويل 
اهلل ه�ي احلقيق�ة وق�د روى يف كتاب غوايل اللئايل عن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: الرّشيعةأق�وايل والّطريقة أفعايل 
واحلقيق�ُة ح�االيت واملعرف�ُة رأُس مايل والعق�ُل أصُل ديني واحلبهُّ أس�ايس والّش�وق مركبي واخلوُف 
رفيقي والعلُم سالحي واحللُم صاحبي والّتوكل زادي والقناعُة كنزي والّصدق منزيل واليقُن مأواي 

والفقُر فخري وبه افتخُر عيل سائر األنبياء واملرسلن.
يقول الش�يخ نوري رمحة اهلل عليه يف مس�تدرك كتاب الوس�ائل: روى العامل العارف املتبّحر س�ّيد 

حيدر العاميل يف كتاب أنوار احلقيقة:
ه عند العبادة واحلقيقة أن تشهده. يقول املسلم يف اذان صالته:  الرّشيعة أن تعُبَد والّطريقة أن حترُضَ

أشهد أن ال اله اال اهلل وأشهد أن حممدًا رسول اهلل وأشهد أن عليًا ويل اهلل.
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ومن البدهيي أنه جيب أن تكون الش�هادة عىل أس�اس الرؤية والشهود وليس عىل العلم واليقن هبا 
فقط.

إّن الرّشيع�ة هي بمنزلة الص�در وقال اهلل تعاىل: ﴿ أل نرشح لك صدرك﴾)78( والطريقة هي بمنزلة 
القلب واهلل سبحانه وتعاىل يقول: ﴿نزل به الّروح األمني عىل قلبك لتكون من امُلنذرين﴾)79( واحلقيقة 

هي بمنزلة الفؤاد والقلب واهلل عّز وجّل يقول: ﴿ما كذب الفؤاُد ما رأى﴾)80(.
ق�ال الع�ارف الكبري، نج�م الدين الكرى ع�ن الثالث كلات الرشيع�ة، الطريق�ة واحلقيقة: ُيقال 
ّر ركب يف الس�فينة ثم رشع يف البحر  الرّشيعة كالس�فينة والّطريقة كالبحر واحلقيقُة كالّدّر فمن أراد الدهُّ
ث�م وص�ل اىل الّدّر فمن ترك هذا الرتتيب مل يصل اىل الّدّر ولو رأيت ش�خصًا يطرُي يف اهلواء ويميش يف 
البحر ويأُكُل النار وغري ذلك مما يش�به الكرامات فافهم أّنه كّذاٌب يف الدعوات وليس فعله الكرامات 
ف�أّوُل يشء وج�ب ع�ىل الّطالب هو الرّشيعة وامل�راد بالرشيعة ما أم�ر اهلل تعايل ورس�وله من الوضوء 
والص�الة والص�وم والزكاة واحلج والوالية وت�رك احلرام وغري ذلك من األوام�ر والنواهي والّطريقة 
األخُذ بالتقوى وما يقّر بك اىل املوىل )وهو النّوافل كا قال س�بحانه: »العبُد يتقّرُب إيّل بالنّوافل« ) مع 
قطع املنازل واملقامات وأّما احلقيقة فهي الوصول اىل املقصد )وهو لقاء اهلل( قال س�بحانه: ﴿... فمن 

كان يرجوا لقاء رّبه فليعمل عماًل صاحلًا وال ُيرشك بعبادة رّبه أحدًا﴾)81(.
ــــى الــحــمــى ـــاع الــَفــيــافــي ال ـــّط ــي ق ــل ــي ــل خ

ــٌل ــي ــل ـــــول ق ـــــوص ولــــكــــّن أربــــــــاب ال
قال االمام الصادق$: إّن شيعتنا من اقتدى بنا واّتبع آثارنا.

سمعت من املرحوم والدي احلاج الشيخ حسن عيل: حرض درويش عند املرحوم الشيخ االنصاري 
وطلب منه أن يكون يف خدمته ألربعن يومًا. عندما انتهى خدمة األربعن يومًا، أخري الش�يخ بعقائده 
الدينية، ثم س�أل الش�يخ: هل رأيت وصدر مني خالفًا يف هذه املدة؟ قال الش�يخ: إنني مل أرك ختالف 
ب�ل مل ترتك األوىل. فس�أله: با أنك أعلن�ت بأن أخالقي وأعايل مطابقة للرشيع�ة، اذن من أين جاءت 

اخلصومة بن االَخوند )ا لشيخ( والدرويش؟
ففّك�ر الش�يخ قلياًل ثم ق�ال: آخوند مثيل ودرويش مثل�ك ال يوجد بينها أي خصومة أبدًا، اس�أل 

االَخرين عن أنفسهم.
قال اهلل تعاىل يف القرآن: ﴿لقد كان لكم يف رسول اهلل ُاسوة حسنٌة ...﴾)82(.

الرشيعة هي العلم بأحكام الدين والطريقة هي العمل عىل االحكام واالقتداء بأعال وسنّة رسول 
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اهللملسو هيلع هللا ىلص وأّما احلقيقة فهي الوصول اىل احلق تعاىل كا قال: ﴿واعبد رّبك حّتى يأتيك اليقني﴾)83(، حيث 
طريق الّطريقة طريٌق صعب وشاق وقالوا: هذا طريق العشق وليس طريق احلّام.

ويف مس�تدرك الوس�ائل ع�ن أحد االئمة$ ق�ال: األ نبياء وأوالده�م وأتباعهم ُخّص�وا بالثالثة: 
قم يف البدن وخوُف الّسلطان والفقر. السهُّ

وطالب احلق والسالك اىل اهلل يكون يف تلك املشكالت.
اذن م�ن ب�اب األوىل أن يك�ون أكثر تأثريًا يف االنس�ان حيث ال يبقى منه ش�يئًا بس�بب حّبه لالمام 

ويصبح حمل لنزول البالء. كا قيل »البالُء للوالء«.
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الفصل التاسع
متفرقات، بحث يف

علم الغيب وعلم االنبياء واالئمة الطاهرين
هن�اك اخت�الف بن العل�اء يف علم األنبي�اء واالئمة: يقول البع�ض إن االمور الغيبي�ة خاصة باهلل 
س�بحانه وتع�اىل ودليلهم االَية الرشيفة: ﴿وعنـده مفاتح الغيب ال يعلمها اال هـو...﴾)84( ويعتقدون 
أن اهلل تعاىل قد أوحى اىل األنبياء ثم أخروا أوصيائهم أو أن الوحي كان ينزل عىل األنبياء وأيضا كان 

ينزل عىل أوصيائهم ودليلهم االَخر هو ﴿وهلل غيب السموات واالرض...﴾)85(.
ولكن جيب أن نعلم:

أوالً، أنه ال يوجد يشء عند اهلل س�بحانه وتعاىل غائب حّتى حيتاج اىل علم الغيب حيث يف احلقيقة 
ذات احلق تعاىل ُمظهر جلميع األشياء وقد قال: ﴿وإن ُكلًّ مّلا مجيع لدينا حمرضون﴾)86(.

ثانيًا: إن الغيب ثالث:
االول: الغيب الزماين مثل الف سنة قبل أواملستقبل، ذلك غيب عند اخللق.

الثاين: الغيب املكاين، مثل الذي حيصل يف اهلند غيب للذين يعيشون يف ايران.
الثال�ث: الغي�ب م�ا وراء الزمان وامل�كان حيث قال اهلل س�بحانه وتع�اىل: ﴿وهلل غيب الّسـموات 

واالرض﴾ وذلك ليس اال باطن الوالية املطلقة.
وأما الغيب الزماين واملكاين كان ظاهرًا متامًا عند رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص  واالئمة الطاهرين ولكنه كان يظهر 
ُويكش�ف لألنبياء االَخرين والعلاء العاملن من أولياء اهلل كل عىل حس�ب اس�تعداده وقد قال اهلل عّز 
وج�ّل: ﴿وُكل يشٍء أحصينـاه يف إماٍم مبنٍي﴾)87( وجاء يف خطبة أمرياملؤمنن$: »إّن علمي باألش�ياء 

علُم االحاطة العلُم املشاهدة« أّما علم أولياء اهلل علم املشاهدة.
وكان ويل اهلل األعظ�م أم�ري املؤمنن$ علمه حميط باألش�ياء حيث قال: »س�لوين قبل أن تفقدوين 



أليّن أعلُم بُطُرق الّساء من ُطرق األرض«.
ونق�ل أن�ه عندم�ا دف�ن أمرياملؤمنن$ اجلس�د الّطاه�ر واملطّهر للرس�ولملسو هيلع هللا ىلص ب�ّن مطال�ب منها: 
»ورحه نس�خُة األحدّية يف الالهوت وجس�ده ص�ورة معاين امللك وامللكوت وقلب�ه خزانة حي الذي 

ال يموت«.
قال ذلك الصديق: تم عرض هذه الش�بهة عىل بعض علاء ومتكّلمن الش�يعة، منهم االَخوند مال 

حممد كايش و جهانكريخان ومل تكن االجابة مالئمة وطلب مني أن أجيب عىل تلك الشبهة.
وأن�ا أيض�ا مل يكن يف ذهني جواب لرفع تلك الش�بهة ولكن بعد عدة أيام رشحت املس�ألة لوالديت 
فقال�ت: اذا كان أم�ري املؤمنن يعلم أن�ه ال يوجد خطر عليه يف تلك الليلة فنام يف فراش الرس�ول وان 
كان هناك خطورة عليه مل يقوم هبذا العمل، اذن كان جيب أن ال خيرج من منزله يف ليلة التاسع عرش من 
رمضان وال يضع رأس�ه حتت س�يف العدو؟ قلت: ﴿سـبحانه بل عباٌد مكرمون.... ال يعصون اهلل ما 

أمرهم ويفعلون ما ُيؤمرون﴾ )االنبياء: 266، التحريم: 6(
تم نسخ الصلوات االَتية من كتاب خّطي ودرجتها هنا بسبب فصاحتها وألنا جامعة:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
اللهم صّل عىل سيد األنبياء وشافع يوم العرض الذي فّصل ألّمته أحكام النّدب والفرض وُأرشق 
بنور نبّوته أقطار اآلفاق ذات الّطول والعرض حممد املصطفى الذي اجتباه لرسالته.اهلل نور السموات 
واالرض اللهم صّل عىل وصّيه وعن رسوره ووارث علومه وشاِهِق ُطوره ونارصه يف غيبته وحضوره 
ع�يّل املرت�ىض الذي نوره مثل نوره اللهم صّل عىل فالق االصباح والباكية يف كّل ُغّدٍو وَرواٍح والعابدة 
يف آناء املس�اء والصباح فاطمة الزهراء التي َمَثُلها العليا كمش�كاة فيها مصباٌح اللهم صل عىل رحيانتي 
الرس�ول البدرّي الّش�هيدين الذي بنورمها هيتدي الّريهُّ والبحرّي احلس�ن واحلسن إذ مها املصباح يف 
زجاج�ة الزجاجُة كأنا كوكٌب دّريٌّ اللهم صّل عىل ذي الّش�جرة امليمون�ة الذي هي باإلمامة مقرونٌة 
وبالع�ّزة والكرامة مش�حونٌة ع�يّل زين العابدين الذي ُيوقد من ش�جرة مباركة زيتون�ة اللهم صّل عىل 
املظهرين للملة النبوية املرش�دين ألخالق املرضّية لُس�نّة الّس�نّية حممد الباقر وجعفر بن حممد الصادق 
اهلادي�ن اىل الّطريق�ة الّس�وّية ال رشقية والغربية اللهم صّل عىل الس�يد الّس�ند البهّي واالم�ام الّزكّي 
املريض البدر الكامل امليضء موسى الكاظم الذي هو زيتونٌة بنوراهلل يكاد زيتها ُييضء. اللهم صّل عىل 
السيد الّسند األبرار الّضامن ملن زاره جنّات جتري من حتتها األنار املسموم بيد الفاجر الغّدار عيّل بن 
موس�ا الرضا الذي هو عىل علٍم ومل متسس�ه نار. اللهم صّل عىل أئمة الّصدور الذين هم بس�اء اإلمامة 
ُبدور ولش�يعتهم ُقّرُة أعٍن ورسور حممد الّتقي وعيّل النّقي واحلس�ن العس�كري الزّكي الذين هم نور 
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عىل نوٍر . اللهم صّل عىل من يعجز عن نعته قلُم االنش�اء وُيظهره اهلل يف ًا رضه حتى ش�اء واحلّجة عىل 
من خلق اهلل وانشأه اإل مام املهدّي صاحب العر والّزمان الذي هيدي اهلل لنوره من يشاء اللهم صّل 
عىل عبدك بنور الّدين عىل رصاط املستقيم وأعوذ بك من رّش الّشيطان الّرجيم ﴿ويرضب اهلل األمثال 

للنّاس واهلل بكّل يشء عليم﴾.)88(

أحاديث عن رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص وأمري املؤمنني$
قال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »القلب عىل ثال ثة أنواع، قلٌب مش�غول بالّدنيا وقلٌب مش�غول بالعقبى وقلٌب 
مش�غوٌل باملوىل وأّما القلب املش�غول بالدنيا فله ش�دة وعقوبة وبالٌء وأّما القلُب املشغوُل بالعقبى فله 

الدرجات الُعىل وأّما القلب املشغول باملوىل فله الدنيا والعقبى واملوىل«.
־־־

ق�ال ع�يٌل$: »الن�اس ني�ام أي حمجوبون بنفوس�هم احليواني�ة وحظوظه�م البرشية ع�ن احلقائق 
امللكوتّي�ة فإذا ماتوا أي انس�لخوا عن الصف�ات البرشية وختّلقوا بأخالق امللكّية انتبهوا أي انكش�فت 
هلم عند اال نتباه من هذا املوت حقايق العامل التي كانوا بنفوسهم حمجوبن عنها ألّن األرسار امللكوتّية 

حمجوبٌة عن قلب املدنّسة بحّب الدنيا التي استغرقت أكثر مهتها يف طلب العاجل«.
־־־

ق�ال النب�يملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل تعاىل أخفى يف أربعة. أخفى أوليائه يف خلقه فال حتّقرن أحدًا فربا كان ذلك 
ال�ويُل وأخفى غضبه يف معاصيه فال حتقّرن املعايص ش�يئًا فرب�ا كان غضبه فيه وأخفى رضاه يف طاعته 

فال ّحتقرن من الطاعات شيئأ فربا كان رضاه فيه وأخفى ليلة القدريف شهر رمضان«.
־־־

السعادة والشقاوة مها غالبًا أثر لعمل حيصل من االنسان يف حلظة، اذن جيب عىل االنسان أن يكون 
ذاكرًا هلل يف كل اللحظات وال يغفل عن حركاته وس�كناته، جاء يف الدعاء: وال نكلني اىل نفي طرفة 

عٍن أبدًا.
ل�ذا قي�ل أن الدنيا ليس�ت اللحظة الس�ابقة بل ه�ي اللحظة التي جتعل االنس�ان من الس�عداء مثل 
حّررمح�ة اهلل علي�ه أو اللحظ�ة الت�ي جتعل االنس�ان من االش�قياء مث�ل األف�راد الذين كانوا مع س�يد 
الش�هداء$ وافرتقوا يف ليلة عاش�وراء. ق�ال أمري املؤمنن$: واحلظني بلحظة م�ن حلظاتك تنّور هبا 

قلبي بمعرفتك ومعرفة أوليائك إنك عىل كّل يشًء قدير.



أطوار )مراتب( ا لقلب
اعلم كا أّن كل ساٍء من الّسموات الّسبع حملهُّ كوكب فكذا كلهُّ طوٍر من أطوار القلب معدٌن جلوهٍر 

من اجلواهر إّما رمحانّيًا وإّما نفسانّيا كقوله$ السالم: »النّاُس معادُن كمعادن الذهب والفّضة«.
أّما الّطوراألول ُيقال له الّصدُر وهو معدُن اإلسالم - كقوله تعايل:

﴿أفمن شح اهلل صدره لالسـالم فهو عىل نوٍر من رّبه...﴾)89( فإذا منع ذلك املعدن من اإلس�الم 
فصار معدن الّظلم والكفر وحمّل وس�اوس الّش�يطان وتس�ويل النفس إّنا هو صدٌر الغري وال ترَف 
هلا إال يف الصدر كقوله تعاىل: ﴿الذي ُيوسـوُس يف ّصدور النّاس﴾)90(ّ حتقق أن حمل الوس�واس إنا هو 
الّصدر وهو غش�اء القلب وال س�بيل لتلك الوس�واس اىل جوف القلب ألنه خزانة الّرب كقوله تعاىل 
ش�أنه: »لكّل ملٍك خزانة وخزانتي يف األرض قلب عبدي املؤمن«)91( وألّن القلب يف الوجود بمنزلة 
الّس�اء  يف األكوان فكا أّن الّشياطن مرجومن منها بالّثواقب فكذا هنا ُيطرحون بلمعات آثار اجلالل 

وأنوار آثار حرضة امللك اجلّبار.
والّط�ور الث�اين ُيقال ل�ه القلب وهو معدُن اإليان فل�ذا ُكّلا ذ كريف القرآن اإلي�ان زّيله بالقلب أو 
القل�ب زّيل�ه به كقوله تع�اىل: ﴿... وقلبـه مطمئنٌّ بااليـامن...﴾)92( وكقوله تع�اىل: ﴿.. أولئك كتب 
يف قلوهبـم االيـامن...﴾)93( وأيضًا ا لقلب حمل األنوار العقلّية من الع�امل الّروحّية النّورّية كقوله تعاىل: 
﴿... فتكـون هلـم ُقلوب يعقلون هبا... ﴾)94( وهو أيضًا حمل البِصارة كقوله تعاىل: ﴿... فإّنا ال تعمى 

األبصار ولكن تعمى القلوب التي يف ا لّصدور﴾)95(.
والّطور الّثالث الّش�غاف)96(وهو معدن املحّبة والعش�ق وش�فقة اخلالئق كقوله: ﴿... قد شـغفها 

ُحبًا...﴾)97( واعلم أّن حمّبة اخللق ال تتعّدى من الّشغاف وهو غالف القلب.
والّط�ور الّراب�ع: الف�ؤاد وهو حمل املش�اهدة والرؤي�ة الصادقة كقول�ه تعاىل: ﴿ما كـذب الفؤاُد ما 

رأى﴾)98(.
والّطور اخلامس ُيقال له جُمتَدُة القلب وهو معدُن حمّبة الّرمحن وخيتص به.

ويداُء)99( وهو معدُن حكمة األرساراإلهلية وحمل األساء وحمل معرفة  والطور الّسادس ُيقال له السهُّ
املسميات كقوله تعاىل: ﴿وعّلم آدم األسامء ُكّلها ثم عرضهم عىل املالئكة...﴾)100( ويكَشُف فيه أنواُع 

الُعلوم اإلهلّية التي حتجُب عنه املالئكة.
والَطور السابع ُيقال له ُمهجُة القلب وهي حمُل ُظُهوِر انوار التجليات الصفات األلوهية واأل رسار 
الروحّية كقوله تعاىل: ﴿لقد كّرمنا بني آدم...﴾)101( وهي الكرامة التي ال ُيدركها يشٌء من املوجودات 
إال اإلنس�ان وفيه جُمتمعُة مجيع صفات القلب متى كان سليمأ صحيحًا من املرض النّفاق كقوله تعاىل: 
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﴿يف ُقلوهبـم مرٌض ...﴾)102( وليس يشٌء من تلك ألمراض أرض من ُحب املال واجلاه كقوله: ﴿تلك 
الدار االَخرة نجعلها للذين ال ُيريدون ُعُلّوًا يف األرض وال فسادًا والعاقبُة للمّتقني﴾)103(.

حتقيق عن شمس التربيزي
كت�ب املرح�وم مال اس�اعيل قهبايه وهو من أحد احلكاء يف س�نة 1112 بخط ي�ده تقريرات منها 
االيَت: )غ�روب يوم اخلميس مجادي األول لس�نة 672( تقرير يف حس�ن اعتق�اد موالنا مالي الرومي 
بش�يخه ش�مس الدين التريزي بأنه من مؤيدين التشّيع حيث ش�مس الدين التريزي هو حفيد جالل 
الدين أحد أعيان االس�اعيلية، وكان جالل الدين يترى من بعض عقائد واالعال املس�تحدثة لبعض 
املتأخري�ن يف ه�ذه الطائف�ة يف مذهب االس�اعيلية وكان يرج�ع اىل أصل مذهب أه�ل البيت# وقد 
أحرق الدفاتر والرس�ائل االساعيلية وأظهر ش�عار أهل االيان، وما يقول مال عبدالرمحن جامي عن 
أن نسبة موال نا اىل شمس الدين غري صحيح، فذلك ال يمكن أن يكون مقبوالً واحلال أنه يف الدواوين 
القديم�ة ملوالنا عقائد مش�تملة عىل مناقب االئمة االطهار ومثال�ب األغيار حيث يف أكثر املقاطع ورد 
اس�م ش�يخه شمس الدين وُذكر كثريًا، لكن نّس�اخ كتبه كانوا من متصّوفن أهل الّسنّة وحذفوه رعايًة 
لناموس�هم الكبار، وعىل الرغم من كل هذا االهتام يف حمو ذلك القس�م من الكالم إال أن هناك أقوال 

معروفة ملوالنا مولوي والتي تبن انتظامه والتزامه يف سلك فرقة الشيعة.
ثم درج املؤلف بعض أشعار مولوي باللغة الفارسية.

־־־
قالوا أهل التحقيق ان للنعمة ثالثة ش�كر وللمحنة س�تة شكر أّما ش�كر النعمة هو أن تقول احلمد 
هلل ألنا جاءت من الذي نعرفه وليست من االجنبي وهي بدون منّة وليست بمنّة وهو حالل وليست 
ح�رام. أّم�ا ش�كر املحنة هو أن تق�ول احلمد هلل ألن�ا حصلت يف الدنيا وليس�ت يف العقب�ى وهي من 
احلق وليس�ت من اخللق، وألنا عابرة وليس�ت باقية وهو عىل قدر التحّمل وليست أكثر من التحّمل، 

تعّوض وليست غري قابلة للتعويض، وأنا جاءت يف اجلسم وليست يف الدين.
الوجه يف العبادات

يف مناج�ات أم�ري املؤمن�ن$ املروي عن ابن خالوي�ه يف مفاتيح اجلنان يقول: اهل�ي واجعلني ممّن 
ناديته وأجابك والحظته وصعق)104( به جاللك وناجيته رّسًا وعمل لك جهرًا.

ومثلا ذكرنا من قبل قال$ يف مكاٍن آخر: واحلظني بلحظٍة من حلظاتك ُتنّوُر هبا قلبي.
من املعلوم أنه اذا أراد اهلل س�بحانه وتعاىل أن يتجىل ألحد فإن العبد س�يغمى عليه كا قال سبحانه: 
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﴿... وخر موسى صعقًا...﴾)105(.
هذا االغاء ليس االغاء اجلس�مي. يف هذه احلالة تكون الروح غارقة يف جتيل احلق اىل درجة أنا ال 

تعرف شيئًا عن نفسها مثلا قال أمري املؤمنن$ لنَْوف: من أشغلني عن ذكر ريّب.
يف إحدى الليايل رأى َنْوف البِكايّل أمري املؤمنن$ خارج من املدينة يف زمن حكومته فذهب نوف 
خلف�ه وتبعه وذلك حلفظه وحراس�ته فوصل$ اىل بس�تان الكوفة وبدأ بالعب�ادة واملناجاة. فجأًة رأى 
أمري املؤمنن$ قد اندهش ثم خّر عىل االرض فأرسع نوف اليه ووضع رأس االمام يف حجره وبكى. 
فس�قطت دموعه عىل وجه االمام. فقال االمام: »من أش�غلني عن ذ كر ريب«. مل يغمى عيّل وإنا كنُت 

غارقًا يف احلق- وقد حصلت حالة مشاهبة هلذه احلالة حلارثة.
يف كت�اب »برهان من أرسار علم امليزان« نقل صاح�ب الكتاب من عكرمة ومن ابن عباس وأيضا 

الشيخ حممد بن خاتون عليه الرمحة روى يف جمموعته أنه قال:
قال ابن عباس رمحه اهلل: ل�»مُجعنا يف مس�جد الّرس�ولملسو هيلع هللا ىلص وأمري املؤمنن$ يف وسطنا يكّلُم بكالم 
غري�ب يف الّتوحي�د إذ وث�ب من وس�طنا حارثة وه�و يصيح َوْجدًا وجيول يف وس�طنا َج�َوالن الّرحى 
و الّش�مُس حامي�ة من فوق�ه ومن حتت قدمه قلُت ي�ا أمرياملؤمنن أما ترى اىل حارثة جيول يف املس�جد 
كج�والن الّرح�ى قال$ أُظن قد اس�تمر س�هره وجوعه وجذبت�ه- إذ خرج علينا رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص من 
ُحجرته ويس�مع كالمنا وقال ما لكم وحارثة قد نصب له رحى الّش�وق وجعل يف صدره زمام الذوق 

وهو يطحُن حّبًا يقع عليه من فوق«.
وأّذن ب�الل وأق�ام وص�ىّل النبيملسو هيلع هللا ىلص وحارث�ة كان يف جوالنه كأن مل يش�هد اذان�م وال إقامتهم وال 
$ عن تلك الّرح�ى فقالملسو هيلع هللا ىلص نعم  صالهت�م ق�ال واجتمعنا بعد الّصالة اىل رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص وس�ئل ع�يلٌّ
َحجره�ا الّص�دق وُقطبه�ا الود وزمامها    ق�الدة احلّق ودقيقه�ا َوَضح الّطريق وحبها َب�ذُر اهلوى قلنا 
ي�ا رس�ول اهلل فمن الّدائ�ر قالملسو هيلع هللا ىلص الّش�اهُد الغائب قلنا فحتى يفرغ قالملسو هيلع هللا ىلص ال ُش�غل له فس�قط حارثة 
بوجهه فرأيت أمرياملؤمنن$ وثب وثبة األس�د وأخذ رأسه يف حجرته ومسح وجهه بردائه قال أنُس 
وأن�ا كن�ُت قائمأ بن يدي عيل بن أيب طالب$ ويب رم�دًا وقال يل ُخذ من أثر َجَوالنه فانبذه يف عينيك 
ففعلُت فلم أر رمدًا باقي عمري واّن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص قال يا بالل ُخذ إناًء فيه ماء فاغس�ل يديه ووجهه 
وامجعه يف إناء فاتني فلا أتيُت به س�لمه ايّل وقال رّش�حه عليه ففعلُت ذلك فأفاق من غش�يته فصحى 
م�ن س�كرته فأخ�ذ عليه بن أيب طال�ب$ بعُضديه فوقفه بن يدي رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص  فقال ي�ا حارثة أين 
كن�ت ق�ال عند ريّب فقالملسو هيلع هللا ىلص كيف وصل�ت فقال ُحّطّ يّف حجاٌب كان حمجوبًا وُكش�ف عنّي غطاٌء كان 
مكبوبأ وعاينُت عالم الغيوب فجلُت َجَوالنًا واس�توفاين احلق وأش�هدين فأراين ألوانًا ثّم انشد حّسان 



بن ثابت:
ـــون ـــي ـــــه ع ــــن ل ــــي ــــارف ــــع ـــــوُب ال ـــــل ق

الـــنـــاظـــرونـــا يـــــــــراُه  ال  ـــــا  م تــــــرى 
ـــى ـــاج ـــن ــــــد ت ـــــرٍّ ق ـــــس ـــــٌة ب ـــــن ـــــس وأل

ــا ــن ــي ــب ــات ــك ـــــرام ال ـــــك ـــُب مـــــن ال ـــي ـــغ ت
ـــــحـــــة تــــطــــيــــُربــــغــــيــــرريــــٍش وأجـــــن

الــعــالــمــيــنــا ربأِّ  مـــلـــكـــوت  ــــــى  ال
ــى ــوب ـــِد ط ـــل ـــخ ــــــاض ال ـــرُح فــــي ري ـــس ـــت ف

ـــــــراب الـــعـــارفـــيـــنـــا ـــــرُب مــــن ش ـــــش وت
ــــدٍق فــــأورثــــهــــا الــــــّشــــــراُب لـــســـان ص

ــــوم الــعــالــمــيــنــا ــــل ـــى ع ـــل يـــــفـــــوُق ع
ـــا نــــاطــــقــــات ـــن ـــي ـــل شـــــواهـــــدنـــــا ع

ـــــذب دعــــــوى الـــُمـــّدعـــيـــنـــا ــــُن ك ــــبــــّي ُت

ثبات يف العبادة
ليس لالنسان باب يطرقه غري باب احلق سواء أراده أو طرده فهو عبد.

نق�ل أن عارٍف ما كان يعبد اهلل لس�نوات ودائًا يكون مس�تيقظ ثلث اللي�ل. يف يوم قال للمريدين: 
ليلة أمس قالوا يل أنني غري مقبول عند اهلل وزمحاتك ومشقتك ليس هلا نتيجة.

يف الليلة القادمة ظل العارف مس�تيقظًا لثلثي الليل، فس�ألوه: إنك مطرود من عند اهلل فبدالً من أن 
تنام الليل، استيقظت ثلثي الليل عىل خالف كل ليلة وقمت با لعبا دة.

قال العارف: ليس لنا غري اهلل ندعوه سواًء طرد أو أراد جيب أن ُيعبد. واليشء االَخر ان جري ذكر 
اسم اهلل عىل اللسان هو توفيق وعناية من اهلل واالنسان غافل عن ذلك.

يقول الّسّجاد$: »ومن أعظم نعائك علينا جرياُن ذكرك عىل لساننا« جيب عىل االنسان أال ييأس 
من اهلل ولو كانت ذنوبه كثرية).... ال ييئُس من روح اهلل إال القوم الكافرون ( )106(.

عندما طرد اهلل س�بحانه وتعاىل الشيطان الرجيم ولعنه، فبدالً من أن يقول: رّب اغفر وارحم قال: 
﴿رّب فانظرين اىل يوم ُيبعثون﴾)107(.

־־־



قال اهلل س�بحانه وتعاىل ملوس�ى$: عندما تأيت غدًا مساًء اىل جبل الطور اجلب معك من هو أحقر 
من�ك. ففّك�ر موس�ى$ بأن من ه�و أحقر منه، يف ح�ن أنه رس�ول اهلل وهو أعىل م�ن اجلميع ويعتر 
اجلمي�ع ما دون�ه، ولكن ذلك أمر اهلل وجيب أن ُيطّبق ُوجيرى، ومن هذا املنطلق فّكر يف البداية باألفراد 
الصاحل�ن واخلريي�ن وق�ال يمكن أن يكون هناك صفة حس�نة فيهم ليس�ت موجودة يب وأنا موس�ى، 

وبتلك الصفة يكون أفضل منّي عند اهلل.
ث�م فّك�ر باملذنبن وقال يمكن الش�خص الذي س�َاخذه يتوب بعد س�اعة ويقب�ل اهلل توبته ويكون 
ب�ه صفة ليس�ت يب. ثم فّك�ر باحليوانات وقال ان البق�رة خلقت للحرث والزراع�ة واحلصا ن والبغل 
للحمل، وس�ائر احليوانات هلم وظائف أخرى حيث كل منها يؤّدي وظيفته بصورة جيدة بينا أنا وأنا 
موس�ى م�ن املمكن أن أكون قد قّرت يف وظائف�ي ومل أنجزها بصورة كاملة، اذن احليوانات أيضا يف 

هذه احلالة أفضل مني.
ث�م فّك�ر يف الكل�ب واخلنزير حيث مها نجس�ا العن وقال إنا ليس�ا س�يئن من أنفس�ها وإنا اهلل 
س�بحانه وتع�اىل جعلها هكذا وخلقها هب�ذه الصورة وكل منه�ا يؤّدي وظيفته كام�اًل. الكلب يقوم 

باحلراسة ويؤّدي وظيفته.
ثم فّكر بالكلب األصم وقال ألن الكلب األصم ال يس�تطيع احلراس�ة فإنه ليس أفضل مني. فأخذ 

الكلب األصم وربطه بخيط وأخذه معه اىل جبل طور.
هن�اك قال لنفس�ه يا موس�ى هذا الكل�ب مل ُيصم عىل طلبه وهذا من اهلل عّز وج�ّل حيث ابتاله هبذا 
املرض، اذن مل يكن يس�تطيع أن يؤّدي وظيفته فهو ليس الس�بب يف ذلك فرتك الكلب األصم عند أول 

اجلبل وصعد اىل قمة اجلبل للمناجاة مع رب األ رباب.
بعد امتام املناجاة جاء اخلطاب: يا موسى أمل أقل لك أن احرض معك من هو أحقر منك. فقال: اهلي 
مل أجد. فجاء اخلطاب: يا موسى اذا كنت قد أحرضت معك ذلك الكلب األصم كنُت سأخلعك من 

مقام النّبّوة ألن اهلل غني.
־־־

قال اهلل سبحانه وتعاىل ملوسى$: يا موسى خذ النصيحة من الشيطان.
فقابل موس�ى الش�يطان وبعد احلديث قال: يا ش�يطان انصحني. قال الشيطان: أنا َمظهر السم »يا 

ُمضّل« وأنت مظهر السم »يا هادي«، فبأي نصيحة أنصحك؟
ق�ال موس�ى: األمر أم�ر اهلل عّز وج�ّل. ق�ال: اذا كان االمر أمر اهلل فس�ُيطاع، يا موس�ى ال تقل أنا 

فستصبح مثيل، إن قول »انا« فيه دم الشيطان.
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־־־
عىص آدم$ اهلل عّز وجّل ولكنه قال ربنا ظلمنا أنفس�نا، وصىل الش�يطان ركعتن مدهتا ستة آالف 

سنة ولكن ألنه قال: أنا خري منه جاء اخلطاب باللعن عليه.
ثم درج املؤلف أشعار للشيخ رمحة اهلل عليه بالفارسية.
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اخلامتة
باس�م ثام�ن االئمة عيّل بن موس�ى الرض�ا أرواح العاملن له الف�داء الذي وّفقن�ي لتدوين وتأليف 

وانتشار هذين اجلزئن من الكتاب وختمنا هذا الكتاب بلطف وعنايات ذلك االمام.
نقل يل مس�عود عرب الش�يباين وقال: يف »الفسا« كان يل مزرعة يف وادي اجلبل وكان يل مزارع لديه 
طف�ل مع�ّوق حيث منذ ال�والدة واىل االَن هو كقطعة اللحم وبال حركة ُمرم�ى يف زاوية، وهبذه احلالة 
وصل سنّه اىل ستة سنوات. تضايق والده من هذا األمر كثريًا ونذر بأن يأخذ الطفل اىل مشهد املقّدسة 
لالستش�فاء ويطلب من االمام ش�فاءه، ولكن بسبب ُبعد الطريق ومرض الطفل وضعفه املايل مل يوّفق 

يف أداء نذره.
قال املزارع: يف احدى األيام توس�لُت باالمام بعد الصالة وقلُت س�يدي أنت تعلم انني ال أستطيع 
احلضور عندك مع هذا الطفل املريض واذا أردت أن تش�فيه فانك س�واًء من البعيد أو القريب تستطيع 
أن تشفيه فالطفني بعنايتك واشفيه. يف تلك اللحظة التي كنت أناجي االمام فجًا ًة ألقى الطفل بنفسه 
ع�ىل ظه�ري وبينا كنُت غافاًل ع�ن حاله بأنه ال يس�تطيع أن يتحرك رصخت عليه وقل�ت ملاذا رميت 
نفس�ك ع�يّل، فا أن قل�ت ذلك حّتى ه�رب الطفل وخرج من الغرف�ة واجته اىل املزرع�ة رسيعًا. فجأًة 

انتبهت لنفي وركضت ومسكت بطفيل السليم وأخرجته من املزرعة.
־־־

ألين أردت أن أتم الكتاب وأترك باسم ويل العر أرواح العاملن له الفداء جئت بالصلوات التي 
أّلفه�ا الش�يخ رمحة اهلل عليه وت�م درجه يف مقدمة املجال�س يف اجلزء األول من ه�ذا الكتاب وجعلتها 

خامتة الكتاب.
الله�م صّل وس�ّلم عىل عنقاء قاف الق�دم القائم فوق ِمرقاة اهلمم، فّياض احلقايق بوجوده، قّس�ام 
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الرقائ�ق بش�هوده، االس�م األعظ�م اال هلّي احل�اوي للعلم الغ�ري املتناهي، قطب رح�ى الوجود مركز 
دائرة الّش�هود، املرتّش�ح باالن�وار االهلّية، املرتيّب حت�ت ارسار الّربوبية، مطلع االن�وار املصطفوّية منبع 
األرسار املرتضوّية، مرشع الّطهارة الفاطمية، جممع املكارم احلسنّية، وارث العزايم احلسينّية، صاحب 
املجاهدات السجادّية، خازن العلوم الباقرّية، ينبوع احلكم الّصادقّية، مصدر اآليات الكاظمّية، مرشق 
املع�ارف الّرضوّية، معدن الكراماتّ التقوّية، خمزن املقام�ات النّقوّية، مظهر احلجج العكرّية، القائم 
باحلّق والّداعي اىل الّصدق والّروح امللكّي يف اجلس�م البرشّي والنّور املس�تودع يف القالب العنرّي، 
رحي�ان بس�تان النّب�يملسو هيلع هللا ىلص، العامل بالّرّ اخلفّي، خاتم حديقة الوالية وش�مس س�اء االمام�ة والوصاية، 
مرش�د هذه األمة وكاش�ف هذه الغمة، النّور الالهويّت والعامل النّاسويّت إكس�ري فلّزات العرفاء، معيار 
نقود األصفياء، روح األرواح وحياة األشباح، معراج العقول وموصل األصول ووعاء األمانة وحميط 
األمانة، قطب االقطاب واألوتاد ومرجع أرباب اإل فاضة واالرشاد العامل بأرسار املبدأ واملعاد، ُمنجي 
أرب�اب املواالت ومهلك أهل املعادات، مظهر اآليات الباهرة ومصدر الكرامات الظاهرة ناموس اهلل 
ة  االك�ر وغاي�ة نوع البرش، أبى الوقت وُم�ريّب الزمان خليفة الرمحن النّاظم مناظ�م الّرّ والعلن احلجهُّ

القائم عّجل اهلل فرجه.
را  ـــب  ـــاي غ ـــدي  ـــه م تـــو  بـــرســـان  رب  يـــا 

را ـــب  ـــال ـــط ـــي أب ــــــن  اب ـــي  ـــل ع فـــــرزنـــــد 
ـــم زن ــــاد  ــــري ف ــه  ــش ــي ــم ه أو  دوري  أز 

ــد صـــاحـــب را  ــن ـــم ك ـــه ك ــي ك ــك ــد س ــن ــان م
ـــغـــائـــب ــــر الــــمــــهــــدي ال ــــه ـــــــارب اظ ي

ابــــــــن عــــلــــي بــــــن أبــــــــي طـــالـــب
ــــه وُبـــعـــده ــــراق ــــن ف ــــــرخ دائــــمــــًا م اص

ــه  ــب ــاح ـــد ص ـــق ـــب الـــــــذي ف ـــل ـــك ـــل ال ـــث م

ليلة االربعاء 12 شعبان املعظم 1419 هـ
عيل املقدادي االصفهاين
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