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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
سم املصطفى حممد احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القا

األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول وال قوه  وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة
  إال باهللا العلي العظيم.

  )ا ُمِنيًرايَا َأيـَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا * َوَداِعًيا ِإَلى اللَِّه بِِإْذنِِه َوِسَراجً (
 (صلى اهللا عليه وآله)االعظم المصطفى محمد المادية والمعنوية والغيبية للرسول  األنوار

ـِر اْلُمـْؤِمِنيَن بِـَأنَّ َلُهـْم ِمـَن * َوَداِعيًـا ِإلَـى اللَّـِه بِِإْذنِـِه َوِسـَراًجا ُمِنيـًرا  * يَا أَيـَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا(: يقول تعـاىل َوَبشِّ
  )١()يًرااللَِّه َفْضًال َكبِ 

على حسب التقسيم الرباعي الذي ورد يف رواية  واإلشاراتوتستبطن الكثري الكثري من اللطائف واحلقائق والعبارات  تتضمنالشريفة  اآلية
  . (عليه السالم)سيد الشهداء 

  . )َراًجا ُمِنيًراَوسِ (: الكرمية وهي مفردة اآليةفيما يتعلق مبفردة واحدة من مفردات هذه  اإلشاراتوهنا نشري اىل بعض 
  )َوِسَراًجا ُمِنيًرا(المحتمالت الخمسة في معنى 

  ثالث احتماالت لتكون مخسة: إليهما سنضيف أننا إالففي هذا املقطع قوالن للمفسرين 
 .) التشبيه١
هـو مـن  (صـلى اهللا عليـه وآلـه)سـول الر إطالقـه علـى  هـو التشـبيه أي ان )َوِسـَراًجا ُمِنيـًرا( :قوله تعـاىلن ان املراد من ذكره البعض مما وهو 

  .الم جمازا وليس حقيقة.. وعلى هذا يكون الكزيد كالقمر أي يشبهه: باب تشبيه املعقول باحملسوس، كقولنا
كالشـمس   وقـد يشـمل الشـيء املضـيء ،أو مطلـق املصـباحاملصـباح الزاهـر الـذي يسـرج بالليـل : وفحوى هـذا الـرأي ان السـراج يف اللغـة هـو

ســد أبلــيس هــو  كمــالــيس قمــرا تكوينــا   زيــد وجــه النــيب لــيس ســراجا تكوينــا حســب هــذا الــرأي كمــا انو  ،اديــةمملضــيء إضــاءة لكنــه خــاص با
  .يف تفسريهب امليزان حاأي صوقد ذهب اىل هذا الر  .حقيقة

 .  بالحذف مجاز) ال٢
 صـاحب هـذا الكتـاب املنـري (صـلى اهللا عليـه وآلـه)لنيب فـا، وهـو القـران الكـرمي، وذا سـراج منـري: أي )َوِسَراًجا ُمِنيًرا( أن وذهب الـبعض إىل

  .وربانيه وقيمه فهو ذا سراج منري
  ، وهذا الرأي ذهب إليه الزجاج. فليس هنا تشبيه بل هنالك حذف

قيــام قرينــة  ال يصــار اليــه اال عنــد تعــذر احلقيقــة او عنــد، وهــذا الوجهــان ال نرتضــيهما الن اجملــاز ســواء أكــان بالتشــبيه او باحلــذف ام غــري ذلــك
   .؟اىل غريه للعدولفما املوجب  ،ايضا األدلةعليه سائر ، فكيف لو دلت ممكنا وكان على مقتضى القاعدة ياما اذا كان املعىن احلقيقعلى اجملاز، 

يف العديـد  تاذا مـا اسـتفيد منهـا ووظفـ أيضـاً  املقـام نافعـة يف غـري سـيالة وهـي اآليـةومن هنا نذكر ثالث احتماالت اخرى يف تفسـري هـذه 
ا والروايات املفسرة وبعض التفاسري املعتمدة.األخرى اآلياتمن     ؛ بعد مالحظة خصوصيا

  .الوضع لالعم من المادي والمعنوي) ٣
الن السـراج ؛ وعندئـذ فـال جمـاز يف البـني .كالشـمس واهلدايـة مـن الضـالل،  من السراج املادي واملعنـوي لألعمان السراج موضوع : ان نقول

   .، بل هو موضوع لألعمال خيتص بالسراج املادي كاملصباح -ى هذا عل –

                                                            

  ٤٧ـ ٤٥االحزاب  )١(
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   .من السراج املادي واملعنوي لألعمموضوعة  )١(ة العربية او يف املصطلح القراينلفظة السراج يف اللغ املدعى هو ان ان: ارة اخرىبوبع
  : األيتضيح ذلك من خالل املثال و تو  ،ة الكلماتوتبناه بشكل مطلق يف كاف أخرى آيةبعض املفسرين يف  الرأيوقد ذهب اىل هذا 

  أنواع الميزان ومصاديقه
مـن مصـاديق امليـزان واحـد مصـداق  هـذا. اال ان .املتعـارف والـذي تـوزن بـه البضـائع الكفتـني والقبـانفمن املعروف ان امليزان هو امليزان ذو 

االمـور تـوزن مبيـزان اخـر غـري امليـزان ذو أو الكثري من االشـياء  إذ هناكموازين متنوعة كثرية من سنخ اخر  الن هناك؛ حسب هذا الرأي الثالث
وغــري ، للخــطميــزان واملســطرة ، للمواقيــت واالرتفاعــات ميــزان واإلســطرالب، للحــرارةميــزان واحملــرار ، تــوزن بــه األعمــدة مــثالً الشــاقول ، فالكفتــني

   .من أصناف املوازين املاديةذلك 
  . األصوليةللفلسفة وكثري من العلوم فانه ميزان وعلم املنطق ، كعلم العروض فانه ميزان للشعروهناك موازين من نوع اخر  بل 
السَّـَالُم َعلَـى "كما ورد ذلك يف الروايات والزيارات   األعمالهو ميزان  (عليه السالم)علي بن ايب طالب وفوق ذلك فأن أمري املؤمنني بل 

  .  )٢(" ِميَزاِن اْألَْعَمال
ــافصـالتنا مــثال مـا هـو مقـدارها  (عليـه السـالم)املــؤمنني  بـأمريس فكـل عمـل يقـا املــؤمنني  أمـري ان امليــزان لـذلك هـو؟ ا؟ ومـا هـي قيمتهـووز

  . االخرى األعمالوهكذا سائر  ...(عليه السالم)
ِقَياَمِة َفَال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيًئا َوِإْن َكاَن ِمثْـَقاَل َحبَّـٍة َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم الْ (: قال تعـاىلوكذلك املوازين القسط يف يوم القيامة كما 

َنــا ِبَهــا وََكَفــى بَِنــا َحاِســِبينَ   ت مــوازين اآلخــرة أيضــاً . كمــا فســر .وميــزان االفكــار واملواقــف األعمــالميــزان  :هــيهنــا فــاملوازين  )٣()ِمــْن َخــْرَدٍل أَتـَيـْ
  . (عليه السالم)ايب طالب  علي بنباالمام 

  له مصاديق متعددة. بل املتعارفامليزان لفظ ال خيتص بامليزان املادي واحلاصل: ان 
   .ان كل االلفاظ هلا روح وهلا صورة: ذلك وقال كالصايف ارتأى  ذوق عرفايننوع َمن هلم املفسرين من وبعض 

 لألعـم مـن املعـاينان الواضـع وضـع كـل لفـظ  علـى -يف عـامل اإلثبـات  –فانـه ال دليـل ، . وهو حبث يـرتبط بالوضـع.لكننا ال نرتضي ذلك
هـو يعـرب بـن قحطـان او جمموعـة مـن احلكمـاء العـرب علـى التـدريج او غـري ذلـك مـن االراء يف واضـع اللغـة العربيـة  أكـانسواء  املادية واملعنوية

ة، نعم لو قلنا بان واضع اللغة العربيـة بل ذلك مستبعد فيهم: االلتفات هلذا املعىن الشمويل بشكل عام أو حني وضع كل مفردة مفرد، الواضع
  هو نيب من األنبياء أو هو اهللا تعاىل مباشرة فانه ال وجه لالستبعاد لكن ال دليل على ذلك.

، بــل لعــل تتبــع خمتلــف الكلمــات يف  لكــن يف عــامل االثبــات حنتــاج اىل دليــل يف كــل مــورد مــورد، ميكــن ذلــك يف عــامل الثبــوت: وبعبــارة فنيــة
  . االرتكاز أيضاً بل قد يدل على عدمه  )٤(ّعد ذلككتب اللغة يب

جديــدا  اً رأيــوبالتــايل ففــي حــال اســتظهرنا ان الســراج موضــوع لألعــم مــن الســراج املــادي واملعنــوي فــيمكن قبــول هــذا الــراي الثالــث ويكــون 
   .من الوجوهتقدم  يضاف اىل ما
 ايضا حقيقي مادي سراج  (صلى اهللا عليه وآله)الرسول ) ٤

                                                            

  ويف العرف اخلاص الشارعي.  )١(
  .٢٨٧ص ٩٧حبار األنوار (ط بريوت) ج )٢(
 ٤٧االنبياء  )٣(
للجـامع بـني فهـل ميكـن قبـول ان احلجـر مـثًال موضـوع  أي للجـامع بينهـا، ان يكون كل لفظ قد وضع لقالبه املـادي وقوالـب أخـرى أو مضـامني أخـرى معنويـة )٤(

  يف غري املعىن املعهود؟انه جماز  أو انه مشرتك لفظي؟ بل الظاهرب الذي ال يفهم املطال دملخ البليالصخر و ا
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لفظـة يف ل هو سراج منري فهو سراج مادي ايضـا وعلـى هـذا الـرأي فاننـا مل نتصـرف بالفع (صلى اهللا عليه وآله)الرسول االكرم  ان ن يقالا
بــل نقــول انــه ، االول والثــاين الــرأيذا ســراج كمــا هــو انــه النــيب كالســراج او ان قلنــا كمــا يف الــراي الســابق وال   يف املوضــوع لــه الســراج بالتوســعة

  . بنفسه سراج منري كما ان الشمس واملصباح سراجان ماديان منريان عليه وآله) (صلى اهللا
   .وليس بنور معنوي وحسب أيضاً  ر ماديسراج حقيقة ومنري بنو  (صلى اهللا عليه وآله)فهو 

   ؟(صلى اهللا عليه وآله)يسطع منه مل يشاهدوا نورا  (صلى اهللا عليه وآله)النيب  الذين رأواان  :فان قيل
فأغشـاه وبصـره  قلبـهكـان علـى   فألجـل مـانع ذلك النور واخربوا عنه ومن مل يـَر ذلـك رأوافان الكثري من الناس  ذلكبل االمر عكس : قلنا

والزهـراء  (عليـه السـالم)نـور االمـري  رأىالكثـري ممـن هنالك بل ان  (صلى اهللا عليه وآله)االمر غري خمتص بالرسول االكرم عنه أو أعماه، بل ان 
حـاجز  حجـابٍ  لكونـه أعمـى أو لوجـودن مـن مل يشـاهد الشـمس أنه شأشفمن مل يَر ذلك  واما (عليه السالم)م احلسن واالمام احلسني واالما

   .فاملشكلة فيه ال يف الشمس
كإشـارة   واآليات والروايات الدالة على ذلـك كثـرية وميكـن تصـنيفها إىل أقسـام، ممـا حيتـاج إىل حبـث مسـتقل، ولكـن نشـري إىل طـائفتني فقـط

  سريعة دون استقصاء:
م سالم اهللا عليهم  فقد ورد   . بنور مادي وليس معنوي وحسبوالظاهر انه  )١("َخَلَقُكُم اللَُّه أَنـَْواراً َفَجَعَلُكْم ِبَعْرِشِه ُمْحِدِقينَ "ا

، كمـا سـيأيت، فلنبـدأ بروايـة مـن هـراءكنا نغزل وننظم االبرة على ضـوء نـور وجـه فاطمـة الز : تقولكانت وقد ورد من طرق العامة ان عائشة  
  طرق اخلاصة:

   كانت فاطمة تزهر ألمير المؤمنين بالنهار ثالث مرات!
ا (عليهـيَا اْبَن َرُسوِل اللَِّه ِلَم ُسـمَِّيِت الزَّْهـَراُء  (عليه السالم)َعْن أَبَاِن ْبِن تـَْغِلَب قَاَل قـُْلُت ِألَِبي َعْبِد اللَِّه ": قد روى الشيخ الصدوقف

َقــاَل ِألَنـََّهــا تـَْزَهــُر ِألَِميــِر اْلُمــْؤِمِنيَن  الســالم) ِفــي النـََّهــاِر ثَــَالَث َمــرَّاٍت بِــالنُّوِر َكــاَن يـَْزَهــُر نُــوُر َوْجِهَهــا َصــَالَة اْلَغــَداِة  (عليــه الســالم)َزْهــَراَء فـَ
يَـْأُتوَن النَّبِـيَّ َوالنَّاُس ِفي فـُُرِشـِهْم فـَيَـْدُخُل بـَيَـاُض َذلِـَك النُّـوِر ِإلَـى ُحُجـَراتِ  يَـْعَجبُـوَن ِمـْن َذلِـَك فـَ ـَيضُّ ِحيطَـانـُُهْم فـَ َتبـْ (صـلى اهللا ِهْم بِاْلَمِدينَـِة فـَ

يُـْرِســُلُهْم ِإَلــى َمْنــِزِل فَاِطَمــَة  عليــه وآلــه) ــا رََأْوا فـَ َيْســأَُلونَُه َعمَّ يَـَرْونـََهــا قَاِعــَدًة ِفــي ِمحْ  (عليهــا الســالم)فـَ َيــْأُتوَن َمْنزَِلَهــا فـَ َراِبَهــا ُتَصــلِّي َوالنُّــوُر فـَ
يَـْعَلُمــوَن َأنَّ الَّــِذي رََأْوُه َكــاَن ِمــْن نُــوِر فَاِطَمــَة فَــِإَذا َنَصــَف النـَّ  (عليهــا َهــاُر َوتـََرتـََّبــْت ِللصَّــَالِة َزَهــَر َوْجُهَهــا َيْســَطُع ِمــْن ِمْحَراِبَهــا ِمــْن َوْجِهَهــا فـَ

ــْفَرةُ  الســالم) ــْدُخُل الصُّ َت ــْفَرِة فـَ ــيَّ  بِالصُّ ــْأُتوَن النَِّب َي ــَوانـُُهْم فـَ ــابـُُهْم َوأَْل ــا رََأْوا  (صــلى اهللا عليــه وآلــه)ُحُجــَراِت النَّــاِس فـََتْصــَفرُّ ثَِي َيْســأَُلونَُه َعمَّ فـَ
يُـْرِســُلُهْم ِإلَــى َمْنــِزِل فَاِطَمــَة  يَـَرْونـََهــا قَاِئَمــًة ِفــي ِمْحَراِبَهــا َوقَــْد َزَهــَر نُــوُر َوْجهِ  (عليهــا الســالم)فـَ فَــِإَذا َكــاَن آِخــُر النـََّهــاِر  (عليهــا الســالم)َهــا فـَ

ــْمُس اْحَمــرَّ َوْجــُه فَاِطَمــَة  فََأْشــَرَق َوْجُهَهــا بِــاْلُحْمَرِة فـََرحــاً َوُشــْكراً ِللَّــِه َعــزَّ َوَجــلَّ َفَكــاَن يَــْدُخُل ُحْمــَرُة َوْجِهَهــا  (عليهــا الســالم)َوَغَربَــِت الشَّ
ــْوِم َوَتْحَمــرُّ  ــيَّ ُحُجــَراِت اْلَق ــْأُتوَن النَِّب ــَك َوَي ــْن َذِل ــوَن ِم يَـْعَجُب ــِزِل   (صــلى اهللا عليــه وآلــه)ِحيَطــانـُُهْم فـَ يُـْرِســُلُهْم ِإَلــى َمْن ــَك فـَ ــْن َذِل َوَيْســأَُلونَُه َع

ــُدُه َونُــوُر َوْجِهَهــا يـَْزَهــُر ِبــاْلُحْمَرِة فـَيَـ  )٢(فَاِطَمــةَ  يَـَرْونـََهــا َجاِلَســًة ُتَســبُِّح اللَّــَه َوُتَمجِّ (عليهــا ْعَلُمــوَن َأنَّ الَّــِذي رََأْوا َكــاَن ِمــْن نُــوِر َوْجــِه فَاِطَمــَة فـَ
ـِة ِمنَّـا َأْهـَل  (عليه السالم)فـََلْم يـََزْل َذِلَك النُّوُر ِفي َوْجِهَها َحتَّى ُوِلَد اْلُحَسْيُن  السالم) فـَُهَو يـَتَـَقلَُّب ِفي ُوُجوِهَنا ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة ِفي اْألَِئمَّ

   )٣("اْلبَـْيِت ِإَماٍم بـَْعَد ِإَمام
  سالم اهللا عليها) قد نتطرق له يف وقت آخر إذا شاء اهللا تعاىل.ولنا حبث حول فلسفة هذه األلوان الثالثة يف األنوار الفاطمية (

                                                            

 .٩٨ص ٦ذيب األحكام: ج )١(
 .، أو النساء واحملارم من الرجالوليس الرجالفقط يرسل النساء كان  (صلى اهللا عليه وآله)ال شك انه و  )٢(
  .١٨١ – ١٨٠ص ١علل الشرائع ج )٣(
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  :فيقول اية عائشة املتقدمةرو ل فنقل مصادر عديدة، ة يف تعليقته على إحقاق احلقوقد تتبع السيد املرعشي النجفي الرواية من كتب العام
  عائشة: كنا نخيط ونغزل وننظم االبرة بالليل بضوء وجه فاطمة (عليها السالم)

   (عليها السالم)ضوء وجه فاطمة (
 ٨٧صـفحة تابـه (اخبارالـدول واثـار امللـل )يف كمة املؤرخ الشيخ امحد بن يوسف بن امحد الدمشقي الشـهري بالقرمـاين رواه القوم منهم العال

  : لقا
  )  .(قالت عائشة كنا خنيط ونغزل وننظم االبرة بالليل بضوء وجه فاطمة )

ذا الشان فمن احب ميكنه مراجعتها يف التعليقة املذكورة   . مث يذكر السيد املرعشي روايات عديدة 
  . خالف فيهالذي ال  ياملعنو  ان نورهم كان ماديا ايضا اضافة اىل نورهم األدلة الوافية على روايات سيجدواحلاصل: ان املتتبع لل

إذ حجبـت وقد ال يرامها من عميـت عينـه وبصـريته  ،معنويا وماديا :كان سراجا منريا بالفعل  (صلى اهللا عليه وآله)وعليه: فالرسول األعظم 
منحطـة ملوثـة أو متسـافلة نفسـه ور االنـا واالنانيـة الـيت عزلتـه عـن مشـاهدة النـور واالنـوار فأصـبحت الشهوات واملعاصـي واملوبقـات وُسـ حبجاب

  . مشاهدة ذلك النور تعذرت عليهاىل درجة 
  والنور الذي يسطع منه  القميالشيخ عباس 

نـورا  يف وسـط الزقـاق فـرأىمدينـة مشـهد املقدسـة ويف قلـب الشـتاء القـارس  احـدى أزقـة يف البهـيم ميشـي يف ظـالم الليـل األخياركان احد 
ينطلـق مـن ارتقـاع متميزاً مل يعهد نظرياً له من قبل وكان الغريب يف النور انـه كـان يتحـرك إىل األمـام وكـان  وكان نوراً عجيباً يتصاعد اىل السماء 

على مـا  – قرتب اكثر واذا بهفا خيرج من فمه ويصعد إىل السماءخصا ميشي والنور معني من االرض باجتاه السماء فاقرتب منه واذا به يرى ش
عليــه  فســلم امــا راء كمــن مسعــان كــان يعلــم ان للشــيخ عبــاس مقامــا ســاميا اال انــه و  فانــهاهللا فاســتغرب اكثــر  الشــيخ عبــاس القمــي رمحــه -ببــايل 
  ؟ أله عن ذلكوس

اصـلي علـى النـيب  انين عندما انشغل بـذكر اهللا تعـاىل او: ما يقرب من هذا الشيخ ان يكتم هذا االمر اىل حني وفاته وقال له فاشرتط عليه
   .من فمي اىل عنان السماء واله خيرج هذا النور

 ائقـنـت لـه القابليـة امـا مـن مل يكـن ال. وال شك ان هـذه احلقـائق يـدركها مـن كا. قد ورد ان النظر اىل وجه العامل عبادهومن جهة أخرى ف
   .قال يرى شيئا
 االشعة والطاقة االيجابية ) ٥
   .الظاهر بنفسه املظهر لغريه: هوعلى حسب التعريف املشهور النور 

لكـن مـا يهمنـا االن هـو االشـعة الـيت تصـدر مـن بـدن  متأل فضاءات الكـون وذلـك رغـم أمهيتـه لـيس مـورد حـديثناكونية خمتلفة   أشعةهناك و 
ا على ما جياورها، بنحٍو أو بآخر، االنسان حتمـل طاقـة حيث ان كـل انسـان تصـدر منـه اشـعاعات خمتلفـة  أو خمه أو نفسه وروحه وترتك تأثريا

ـا يف  اميانه او فسقه لبية حسب درجاتإجيابية أو س ا تزداد كلما ازداد إمياناً أو فسقاً إىل ان تصـل إىل أعلـى درجا واملرسـلني خـامت االنبيـاء فا
  ؟ (صلى اهللا عليه وآله) املصطفى حممدوسيد الكونني 

م والشــوائب والعوالــق وأشــباهها فلــيس املــراد علــى ومــن احملتمــل ان يكــون (ســراجاً منــرياً) أي بــأنواع مــن األنــوار واالشــعاعات الــيت تزيــل الظلــ
  اليت تؤثر يف الواقع وتغريه أو حىت تصنعه. –أو واألمواج والذبذات  –النور الكاشف عن الواقع فقط، بل النور والشعاع  –هذا 

: الـيت تصـدر مـن بـدن االنسـانميكـن ان ترصـدها االجهـزة احلديثـة ومـن االشـعة ، هناك امـواج واشـعة وذبـذبات خمتلفـةولقد ثبت علمياً ان 
   .االشعة الكهرومغناطيسية وهي ترتك تاثريا على املكان وعلى املكني
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وهــذه ميكــن ان  )غامــا( وأمــواج، )(دلتــاوامــواج ، وأمــواج (ثيتــا)) بيتــا(مــواج اوكــذا ، )الفــا(امــواج  كمــا ان مــن األشــعة الــيت تصــدر مــن املــخ:
  .)eegترصد من خالل اجهزة التخطيط املسماة (

   .صر احلديثعوقد اصبح هذا االمر من الواضحات يف ال ..فاملخ له امواج والقلب له امواج بل وسائر البدن
  وبذلك يسهل ان نعرف احلقائق التالية وان نكتشف بعداً جديداً من ابعادها:

  سر الحب والبغض وتموجات الحقد والحسد
   .ان مل يكن باجلوارفيؤثر عليه بدرجة أو أخرى، حىت على قلب االخر فان ذلك يتموج ، حيبهاو ان االنسان عندما حين اىل شخص 

  سيء وانقباض.يشعر بشعور حبيث جيعله يتموج على قلبه فان ذلك اذا حقد او حسد شخصا  وكذلك
  آلياً أو إذا اسأت به الظن أساء بك الظن.رجل معني فانه سيحسن الظن بك ايضا الظن بوهكذا جتد انك اذا احسنت 

كمــا انــه قــد توجــد عوامــل أخــرى مضــادة تــرتك تــأثريات معاكســة بنحــو املقتضــي ولــيس بنحــو العلــة التامــة   فــى ان كــل ذلــك إمنــا هــووال خي
  .وتكون هلا الغلبة

  تموجات النية والحب أو الحقد والتواضع أو الكبرياء
ــٌر ِمــْن َعَمِلــه"ورد كمــا انــه    واجلــو احملــيط، ســواء االخــرين  بنفســها تــؤثر يف ذاتــك ويفالنيــة  ان ذلــك هــودى وجــوه احــو  )١("نِيَّــُة اْلُمــْؤِمِن َخيـْ

   .أخذنا (من) تبعيضية أو نشوية
فتشـعر  أذيتهـايصدر امواجا او اشعة اجتاه اجلهـة الـيت يـروم  بنيتهإذ انه  –ذلك اآلخر  لى قلبينعكس ذلك ع اآلخر فمن ينوي ان يؤذي

  . كانت ذات حساسية وافيةبه تلك اجلهة ان  
   .تتكون من النور واالشعة واالمواج اليت ال ترى بالعني اجملردة أو سلبية ان ميتلك طاقة اجيابيةفكل انس
ـا االخـرون ممـن  بـل وحـىت التواضـع والكربيـاء واحلسد واحلقـد مـن جهـة اخـرى، من جهة والرأفةمسائل احلب واحلنان ان  واحلاصل: يشـعر 

االنسان احلاقد او وذلك ألن  ،حركة أو إشارة دالة على صفته النفسية هذه ةأيتصدر منه  وأهلم االستعداد اللتقاطها وان مل يتكلم الشخص 
فقــد تكــون حتمــل شــحنات إجيابيــة كاحلــب  اآلخــريناىل قلــوب أو أشــعة  أمــواج منــه تتمــوج فانــه وان كــان صــامتا أو املتواضــعاحلاســد او احملــب 

   ).والرمحة أو حتمل شحنات سلبية (كاحلقد والبغضاء واحلسد
يـرى إال  فهـو )٣("اتـَُّقوا ِفَراَسَة اْلُمْؤِمِن فَِإنَُّه يـَْنظُُر بُِنوِر اللَِّه َعـزَّ َوَجـل"و  )٢("اْلُمْؤِمَن يـَْنظُُر بُِنوِر اللَّه"ان  ولعل ذلك من وجوه ما ورد من

   .أن الرؤية من منط أخر 
  تموجات حسن الظن وسوئه على اآلخرين

 الشــعور ومنهــا مــا أشــرنا إليــه وهــو انــه يــنعكس هــذافوائــد كثــرية منهــا  فــان لــه علــى حســن الظــن بالنــاس التأكيــد يف الروايــاتومــن هنــا ورد 
م حمبته وحسن الظن به فرتتفع االحقاد واالضغان وتنتشر طاقة اجيابيه يف اجملتمعاإلجيايب على  فيسود الوئـام واحلـب  االخرين وتتموج على قلو

   .والسالم
تـزداد الكأبـة ويـزداد التشـائم و تنتشر شحنات سلبية يف اجملتمع فيكثر التوتر والقلق فسوف ذا حصل العكس وأساء الكل الظن بالكل اما ا

ســـنوياً،  الـــف انســـان ينتحــرون يف العـــامل ٨٠٠واليــأس فيكثـــر االنتحــار حـــىت ان بعـــض االحصــاءات للســـنوات الســـابقة تشــري اىل ان اكثـــر مــن 
                                                            

  .٨٤ص ٢الكايف: ط اإلسالمية، ج )١(
  .٨٠ص ١ج (صلى اهللا عليه وآله)بصائر الدرجات يف فضائل آل حممد  )٢(
  .٢١٨ص ١الكايف: ط، اإلسالمية، ج )٣(
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   .املسالة فتكون تلك النوايا السلبية هي الشرارة اليت تقدح زناد احلروب والنزاعات احمللية واإلقليمية أو العاملية وكذلك فانه قد تتطور
  المصافحة

ولــذلك فانــه ، االصــابع أطرافأطــراف اإلنســان كــترتكــز اكثــر مــا ترتكــز يف  الذبــذباتان العلــم احلــديث اثبــت ان : بــل نقــول اكثــر مــن ذلــك
   .ب املصافحة بني املؤمنني هو هذا املعىنوجوه استحبامن  لعل

ما كما يتحاث الورق من الشجر يف الشتاءو     .يف الرواية اذا تصافح املؤمنان حتاثت ذنو
َفــَة َفَمــدَّ النَِّبــيُّ  (صــلى اهللا عليــه وآلــه)َقــاَل: َلِقــَي النَِّبــيُّ  (عليــه الســالم)َعــْن أَِبــي َعْبــِد اللَّــِه " يَــَدُه َفَكــفَّ  لــه)(صــلى اهللا عليــه وآُحَذيـْ

َقــاَل النَِّبــيُّ  َفــُة يَــَدُه فـَ َفــُة يَــا َرُســوَل اللَّــِه بَِيــِدَك  (صــلى اهللا عليــه وآلــه)ُحَذيـْ َقــاَل ُحَذيـْ َفــُة َبَســْطُت يَــِدي ِإلَْيــَك َفَكَفْفــَت يَــَدَك َعنِّــي فـَ يَــا ُحَذيـْ
َقـاَل النَّبِـيُّ  َوَلِكنِّـي ُكْنـُت ُجُنبـاً فـَلَـْم ُأِحـبَّ َأْن َتَمـسَّ  )١(الرَّْغَبةُ  َأَمـا تـَْعلَـُم َأنَّ اْلُمْسـِلَمْيِن ِإَذا  (صـلى اهللا عليـه وآلـه)يَـِدي يَـَدَك َوأَنَـا ُجنُـٌب فـَ

  .)٢("اْلتَـَقَيا فـََتَصاَفَحا َتَحاتَّْت ُذنُوبـُُهَما َكَما يـََتَحاتُّ َوَرُق الشََّجرِ 
   .املؤمن االخر ذبذبات اميانية اجيابية تنتقل من يد املؤمن اىل ولعل هنالك

  مالمسة األرحام
ــْت َســَكَنت": ورد يف احلــديثكــذلك  ــرَِّحَم ِإَذا ُمسَّ ــِإنَّ ال  ات االرحــام واالقــاربببــيم ذبــذ تناغمــاً طبيعيــاً هنــاك ولعــل الســبب هــو ان  )٣("َف

باالجنذاب الطبيعـي اىل رمحـه  ويشعر بعضهم ولذا يهش بعضهم اىل بعض ويبش واألمواج واألشعة الصادرة من أجسامهم أو نفوسهم وأرواحهم
م   .  وهكذا خواهلمأم أو أبناء عمومتهم أو واالخوة إىل اخوا االخر فرتى الوالد ينجذب اىل ابنه واالم اىل ولدها واالوالد اىل ابائهم وامها

فانــه ســوف فليلمســه  )٤(ونظائرهــاواحــد مــن أرحامــه، فانــه واســتناداً إىل هــذه الروايــة ومــن هنــا فــاذا حتركــت القــوة الغضــبية عنــد احــد اجتــاه 

                                                            

  أي يرغب مجيع اخللق يف مصافحة يدك الكرمية (آت).» ىف«كان الباء مبعىن » بيدك الرغبة« )١(
 .١٨٣ص ٢الكايف: ط اإلسالمية، ج )٢(
  .٣٠٢ص ٢الكايف: ط اإلسالمية: ج )٣(
ــا أََمــَرُهْم َهــاُروٌن الرَِّشــيُد ِحبَْمِلــي  (عليــه الســالم)َقــاَل أَبُــو احلََْســِن ُموَســى ْبــُن َجْعَفــٍر "للخليفــة الطاغيــة  (عليــه الســالم)الكــاظم ا ورد يف روايــة ملــس اإلمــام كمــ  )٤( َلمَّ

ـَرْأُه فَـِإَذا ِفيـِه َكـَالٌم قَـْد َعِلـَم اللَّـُه َعـزَّ وَ ُمْغَضباً فَـَرَمى   رَأَيـُْتهُت فَـَلْم يـَُردَّ السََّالَم وَ َدَخْلُت َعَلْيِه َفَسلَّمْ  ِفيـِه َأنَّ ُموَسـى بْـَن َجـلَّ بـََراَءتِـي ِمْنـُه وَ ِإَليَّ ِبُطوَماٍر فَـَقاَل اقـْ
َمـْن َعَلْيهـا وَ يـَْزُعُموَن أَنَُّه فَـْرٌض َعلَـْيِهْم ِإلَـى َأْن يَـِرَث اللَّـُه اْألَْرَض َذِلَك وَ َيِديُنوَن اللََّه بِ  َجْعَفٍر ُيْجَبى ِإلَْيِه َخَراُج اْآلفَاِق ِمْن ُغَالِة الشِّيَعِة ِممَّْن يـَُقوُل بِِإَماَمِتهِ 

ـَة َعَلـى َجِميـِع اْلَخْلـِق بِـَأْمرِِهْم َوَيْحِمـِل اْلَغِنيَويـَْزُعُموَن أَنَُّه َمْن َلْم يُوَهـْب ِإلَْيـِه اْلُعْشـُر َولَـْم ُيَصـلِّ بِِإَمـاَمِتِهْم َوَيُحـجَّ بِـِإْذِنِهْم َوُيَجاِهـْد  َمـَة ِإلَـْيِهْم َويـَُفضِّـِل اْألَِئمَّ
َعِة ِبَال ُشُهوٍد َواْسِتْحَالِل اْلُفُروِج َويـَْفِرْض طَاَعتَـُهْم ِمْثَل طَاَعِة اللَِّه َوطَاَعِة َرُسوِلِه فَـُهَو َكاِفٌر َحَالٌل َمالُُه َوَدُمُه َوِفيِه َكَالُم َشنَ  بِـَأْمرِِه َولَـْو بِـِدْرَهٍم اَعٍة ِمْثُل اْلُمتـْ

ُهْم فَـَقْد بَ  اَنِت اْمَرأَتُُه ِمْنُه َوَمْن َأخََّر اْلَوْقَت َفَال َصـَالَة لَـُه ِلَقـْوِل اللَّـِه تـَبَـاَرَك َو َواْلبَـَراَءِة ِمَن السََّلِف َويـَْلَعُنوَن َعَلْيِهْم ِفي َصَالِتِهْم َويـَْزُعُموَن َأنَّ َمْن يـََتبَـرَّأُ ِمنـْ
ـَرأُ َوُهـَو َسـاِكٌت فَـَرفَـَع رَْأَسـُه َوقَـاَل أَنَُّه َواٍد ِفي َجَهنََّم وَ  َعاَلى َأضاُعوا الصَّالَة َو اتـَّبَـُعوا الشََّهواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغيًّا يـَْزُعُمونَ تَـ  اْلِكَتاُب َطِويـٌل َوأَنَـا قَـاِئٌم َأقـْ

تِـ ِة َمـا َحَمـَل إِ  (صـلى اهللا عليـه وآلـه)َك ِبَمـا قَـَرْأتَـُه قـُْلـُت يَـا َأِميـَر اْلُمـْؤِمِنيَن َوالـَِّذي بـََعـَث ُمَحمَّـداً َقِد اْكتَـَفْيُت ِبَما قَــَرْأَت َفَكلِّـْم ِبُحجَّ لَـيَّ قَـطُّ َأَحـٌد بِـالنُّبُـوَّ
ِفـي قَـْولِـِه لَـْو ُأْهـِدَي  (صـلى اهللا عليـه وآلـه)َة الَِّتي َأَحلََّهـا اللَّـُه َعـزَّ َوَجـلَّ لَِنِبيِّـِه َال ِديَنارًا ِمْن َطرِيِق اْلَخَراِج َلِكنَّا َمَعاِشَر آِل أَِبي طَاِلٍب نـَْقَبُل اْلَهِديَّ ِدْرَهماً وَ 

َوَما َمنَـَعَنا السََّلُف ِمَن اْلُخُمـِس الـَِّذي َنطَـَق لَنَـا بِـِه َلْو ُدِعيُت ِإَلى ِذرَاٍع َألََجْبُت َوَقْد َعِلَم َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن ِضيَق َما َنْحُن ِفيِه وََكثْـَرَة َعُدوِّنَا ِإَليَّ ُكَراٌع َلَقِبْلُتُه وَ 
َها اْلُخُمَس فَا َنا الصََّدَقُة َوَعوََّضَنا اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمنـْ ـا َعلِ اْلِكَتاُب َفَضاَق بَِنا اْألَْمُر َوُحرَِّمْت َعَليـْ َمـُه َأِميـُر اْلُمـْؤِمِنيَن ْضطُِرْرنَا ِإَلى قَـبُـوِل اْلَهِديـَِّة وَُكـلُّ َذلِـَك ِممَّ

ــا َتــمَّ َكَالِمــي َســَكَت ثُــمَّ قـُْلــُت ِإْن أرى [رََأى ــِه ِفــي َحــِديٍث َعــْن آبَائِــِه َعــِن النَِّبــيِّ  فَـَلمَّ ــِن َعمِّ َفَكأَنَّــُه  (صــلى اهللا عليــه وآلــه)] َأِميــُر اْلُمــْؤِمِنيَن َأْن يَــْأَذَن ِالْب
اْضـَطَرَبْت رَِحمـاً َتَحرََّكـْت وَ  َأنَّ الـرَِّحَم ِإَذا َمسَّـتْ  (صـلى اهللا عليـه وآلـه)اتِِه فَـُقْلُت َحدَّثَِني أَبِـي َعـْن َجـدِّي يـَْرفَـُعـُه ِإلَـى النَِّبـيِّ اْغتَـَنَمَها فَـَقاَل َمْأُذوٌن َلَك هَ 

نَـاُه فَـَقـاَل لِـي اْجِلـْس يَـا ِه َمِليّـاً ثُـمَّ فَـاَرَقِني وَ َجَذبَِني ِإلَـى نـَْفِسـَصاَفَحِني وَ ْدُن َفَدنـَْوُت فَ فَِإْن رَأَْيَت َأْن تـَُناِولَِني َيَدَك فََأَشاَر بَِيِدِه ِإَليَّ ثُمَّ قَاَل ا قَـْد َدَمَعـْت َعيـْ
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دأ حينئذٍ  تسكن قوته الغضبية    .حو املقتضي كما تقدمنب إمنا هو اال ان ذلك ،و
ا الرسول واهل البيت عن اهللا تعاىل ا امور غيبية اخرب  وهـي ، هلا علال مادية ايضا اال ان وهو كذلك فهذه االمور وان كنا نتلقاها على ا

   .املتناغمة املتجانسة والطاقة اإلجيابية أو السلبية املنتشرةلذبذبات هذه االشعة واالمواج وا
  المنبع التكويني للفضائل والطاقات اإليجابية (صلى اهللا عليه وآله)الرسول األعظم 

لطيبـــة العطـــرة وان قمـــة هـــذه األشـــعة والتموجـــات االجيابيـــة ا املختلفـــة املتنوعـــة واألمـــواج والذبـــذبات العـــامل مشـــحون باالشـــعة واحلاصـــل: ان
لكـل انـواع  كونه املنبع واملبعثفهو املنبع االول لكل الفضائل ومنها  ، (صلى اهللا عليه وآله)رسول اهللا حممد  نفس يف تتجسد وتتمركزوالسامية 

ا وهي تنبعث من فكره وقلبه رها واناالشعة االجيابية الطيبة بافضل صو     .تلف خملوقاتهومشاعره واحاسيسه اجتاه عباد اهللا وخمقى متوجا
إضـافة  – وفضائله والصالة عليه يبعث التموجات واالنـوار املاديـة الشريف وذكر امسه (صلى اهللا عليه وآله) ان جمرد ذكره :بل ميكن القول

االمــر الــذي ، الــهاالجيابيــة الطيبــة علــى االرجــاء ويف االحنــاء وعلــى القلــوب الــذاكرة لــه صــلى اهللا عليــه و  واالشــعاعات وأنــواع الطاقــة –للمعنويــة 
وانـت ايهـا القـارئ الكـرمي تشـعر االن بوجـدانك وصـفاء سـريرتك ، تسـليما ويسلمون لـه وعليـهعليه  يذكرونه أو يصلونعندما  املؤمنونيشعر به 

ضـا وحنـن نـذكر بع إميـاين حمبـب وانشـراح يف الصـدر وهـدوء يف الـنفس وبشـحنة وطاقـة إجيابيـةوتشهد على صحة مـا نقـول حيـث ينتابـك شـعور 
  من فضائله وخصائصه صلوات اهللا عليه !! 

ال مــانع مــن كونــه منــريا  اســراج بكونــه (صــلى اهللا عليــه وآلــه)وصــف اهللا تعــاىل للنــيب مر الــذي نريــد ان نقربــه اىل الــذهن هــو ان وبالتــايل فــاأل
نفســه الكرميــة إضــافة إىل نــور هدايتــه وإرشــاده و مــن بدنــه الشــريف  منــرياً إنــارة حقيقيــة بنــور ينبعــث (صــلى اهللا عليــه وآلــه)وصــفاً حقيقيــاً لكونــه 

مصــدراً منــرياً  (صــلى اهللا عليــه وآلــه)وعلمــه ومعنويتــه، ولعــل هــذا هــو األقــرب وهــذا هــو املعــىن الرابــع أو ان املــراد هــو املعــىن اخلــامس وهــو كونــه 
   .لالشعاعات والطاقات االجيابية

(صـلى اهللا عليـه وهـو انـه التفسري اخلـامس فانه ميكنه االلتزام ب) اج املادي واملعنويومن التزم باملعىن الثالث (السراج موضوع لألعم من السر 
  بكافة أنواعها اإلجيابية.لالشعاعات والطاقات  سراج منري وآله)

وإن  – وال يكـون تفسـرياً لآليـة علـى هـذا ر للمقـاممعـىن منـاظ جمـرد اخلـامس من املعـىنفسيكون ما طرحناه  بالوضع لألعميلتزم  واما من ال
  .صح يف حد نفسه

  الطاقة واألمواج والذبذبات اإليجابية في المساجد والمشاهد المشرفة
  نضف بعض الشواهد األخرى على الطاقات اإلجيابية يف ما حييط بنا:ول
 املسجد ومصـدرهامنتشرة يف أرجاء طاقة اجيابية  هنالكالن  وما ذلك إال عندما يذهب اإلنسان اىل املسجد فانه يشعر بروحانية واضحةف

فانـه مبعـث الطاقـة اإلجيابيـة البنّـاء، علـى العكـس مـن السـينما املسـجد مبـا هـو مسـجد  بـل واألذكار وتالوة القران وصلوات املصلني والـذاكرين 
ا مبعث الطاقة السلبية الفاسدة اهلدامة.   ومراكز الفساد حيث ا

ا بداخله واذا ما تناغمت طاقة هـذا النبـات مـع مسـار الطاقـة اثبت العلم احلديث ان النبات له طاقة ومن جهة أخرى فقد   الصـحيحخيتز
ا تساعد على القضاء على املرض الذي أصابه يف داخل االنسان   . باذن اهللا تعاىل فيشفى فا

ة تلـك املراقـد املقدسـة احلـث علـى زيـار  ولعـل ذلـك مـن األسـباب الباعثـة علـى ،ففي املساجد واملراقد واملشاعر طاقات اجيابية كثرية ومتنوعة
خارجيـة حقيقـة غيبيـة بـل هـي وهـي ليسـت جمـرد بركـة  أكثـر وان من اكثر من تلك الزيارات كانـت الربكـة يف حياتـه وبيتـه وجسـمه ورزقـه واوالده

                                                                                                                                                                                                                                      

َأنَّ ِقي َوَأْعَلُم أَنََّك َلْحِمي َوَدِمي وَ َلَقْد َتَحرََّك َدِمي َواْضَطَرَبْت ُعُرو  (صلى اهللا عليه وآله)َصَدَق النَِّبيُّ َس َعَلْيَك بَْأٌس َصَدْقَت َوَصَدَق َجدَُّك وَ ُموَسى فَـَليْ 
َتِني ِبِه...  ثـْ  ).٥٥(االختصاص: ص )الَِّذي َحدَّ
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  . يناهلا االنسان من خالل تلك الطاقات والشحنات املختلفة اليت تتمركز حول املراقد واالضرحة املقدسة
مل يكثـــر مـــن الـــذهاب للمشـــاهد املشـــرفة واملســـاجد ســـنة اذا  ٥٠ان يعـــيش  -حســـب لـــوح احملـــو واإلثبـــات  – ن املقـــدر لـــهاالنســـافمـــثًال: 

  مثًال أو أكثر. سنة ٨٠يعيش واحلسينيات فانه يكتب له إذا أكثر الذهاب إليها ان 
  الطاقة واألمواج والذبذبات السلبية في مراكز الفساد

والطاقـــات واألمـــواج  ان الـــذي يـــذهب اىل مراكـــز الفجـــور والفســـوق وهـــي مليئـــة بالشـــحنات الســـلبيةفـــان االنســـ ايضـــا مـــن ذلـــك وبـــالعكس
أو سـنة  ٥٠سـنة فقـد يقصـم اهللا عمـره فيكـون  ٧٠لـه ان يعـيش  كان مقـدرا وعافيته فانونفسه وبدنه فتنعكس على روحه  والذبذبات اهلدامة
  .  أقل من ذلك بكثري

 دخلــه االنســان أو ســاعات أو حــىت أيــام فانــه إذاقبــل ســاعة  يــه جرميــة قتــل وتعــذيب وصــراخف حصــلتكمــا ثبــت ايضــا ان البيــت الــذي 
ومــا ذلــك اال  -حــىت وان اخفيــت آثــار اجلرميــة متامــاً حبيــث ال يلحــظ الزائــر أي أثــر ومظهــر  – النزعــاج والتشــائميشــعر باالنقبــاض وا فســوف
أبـداً حبيـث ال متحـى تلـك الصـور واالثـار احلاصـلة واألحداث وغريها كل الصور  حيملاالثري  ثبت انطاقة سلبية منتشرة يف املكان وقد  لوجود
  . حبث مفصل ليس هاهنا حمل ذكره ولذلك

املكــان الــذي يقــيم بــه مجاعــة مــن املــؤمنني جملســا حســينيا ويبكــون علــى ســيد الشــهداء مث يعقبونــه بالــدعاء  واألمــر علــى العكــس متامــا يف
سيشــعر بروحانيــة تغمــر املكــان وتتمــوج علــى قلبــه وفكــره أو أكثـر فانــه اذا جــاءه شــخص بعــد ســاعتني او ثــالث ، فانــه منــه خيرجــونواملناجـاة مث 

   ا األجواء. تشّبعتتلك الطاقة اإلجيابية اليت والسبب ايضا  ،وروحه
(علــيهم املبــارك واهــل بيتــه الكــرام  االجيابيــة املنوعــة احلســنة الطــاهرة والــيت تصــدر مــن بــدن النــيب الكونيــة االشــعة االجيابيــة والطاقــاتمث ان 

كمـا ان   )١("َوَلْو َال َمـا ِفـي اْألَْرِض ِمنَّـا َلَسـاَخِت اْألَْرُض بَِأْهِلَهـا"، ولعل ذلك من وجوه ال ترقى اليها عقولنا مما وجهة كماً وكيفاً هي   السالم)
ا.   اجلاذبية والقوة الطاردة واجلاذبة هي سبب حفظ الكرات يف مسارا

ــرَُكْم َتْطِهيــًرا(: مــن وجــوه تفســري قولــه تعــاىل أيضــاً  ولعــل ذلــك ــِت َويَُطهِّ ــَل اْلبَـْي ــْنُكُم الــرِّْجَس َأْه ــْذِهَب َع ــُد اللَّــُه لُِي ننــا لســنا إف )٢()ِإنََّمــا يُرِي
م واألئمـةبينما الرسول ، ة من ابدانناثوالطاقة املنبع األشعةمطهرين من كثري من اجلهات ومنها   مطهـرونمـن كـل اجلهـات  (علـيهم السـالم) فـا

م واجسامهم داليت تصدر من اب واألمواج والذبذبات والطاقات األشعةومن تلك اجلهات    الشريفة.ا
  االثار التكوينية للقاء بسيد الكائنات اإلمام المنتظر (عجل اهللا تعالى فرجه الشريف)

فانه، بذلك، قد حيـدث بنظرة منه او دعاء او مصافحة  ىظحياو  (عليه السالم)قرتب اىل شخص االمام ذلك كله نكتشف ان من يومن 
  . ، على حسب قابليته وصالحيته واستعدادهحياته اىل افضل حال واعود عائدةفيه حتول جوهري وتنقلب 

ــار عــن ســيدهم ومــوالهم عجــل اهللا تعــاىل فرجــه الشــريف واألبــرار ومــن هنــا جنــد ان الصــاحلني  وينشــغلون بتهــذيب أنفســهم يبحثــون ليــل 
وأرواح  وتزكيتها وباألذكار واخلتومات الشرعية وبالتهجد والتضرع كي حيظوا ولو بنظرة مباشرة من اإلمام أو بثانية من اللقـاء املقـدس بـه، روحـي

 اناإلنســ تمــوج علــى قلــبفــان لــه آثــاراً معنويــة وماديــة ت، االثــار الوضــعية مــا لــهشــرف عظــيم ولــه مــن العــاملني لــرتاب مقدمــه الفــداء، فــان ذلــك 
قـد يكـون مـن العلمــاء و يولـد لـه ولـد صـاحل مبـارك وقـد يكـون ذلــك السـبب يف ان وفكـره وتقـواه وعلـى بدنـه او علـى النطـف املوجـودة يف ظهـره 

  بربكة تلك النظرة اخلاصة أو ذلك اللقاء املبارك. االبرار واملراجع العظماء
فيحرمـون مـن قـاء ويل اهللا األعظـم عجـل اهللا فرجـه لهلم القابلية لليست منهم  بل األكثر من املؤمنني الكثريولكن ومع األسف الكبري فان 

                                                            

 .٣١٧ص ٢االحتجاج ج )١(
  ٣٣االحزاب  )٢(
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علـى  يتفضـل  (عليه السـالم)ان اإلمام  ومع ذلك فان هناك باباً آخر فتحه اهللا تعاىل لغاية لطفه وكرمه وهو –هذه الفيوضات الكربى، اال انه 
اإلمـام ، وذلك مبعىن ان اآلثار الطيبة وهم ال يعلمون مصدرها من تلككثرياً   من حيث ال يشعرون فيكتسبون ذلك وإن كان فريونه كثري منهم

م مما يسببعجل اهللا فرجه يتعمد ان يقرتب ويراه بعض املؤمنني وان مل يعرفوه حبقيقة احلال  م وأوالدهـم وسـائر شـؤو وقـد ورد  ،الربكة يف إميـا
م رأوه وإن مل يعرفوه حينذاكيف الروايات ان اإلمام (عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف) عندما يظ   .هر فان الكثري من املؤمنني سيتذكرون ا

يبقى مع ذلك الفارق بني من ترقى وارتقى حىت حظـي بشـرف اللقـاء بـويل اهللا األعظـم (عجـل اهللا تعـاىل فرجـه الشـريف) وهـو يعرفـه  ولكن
. اللهــم ارزقنــا حبــق أوليائــك الطيبــني وحبــق علــي أمــري املــؤمنني وبــني مــن التقــى وهــو ال يعرفــه، وذلــك فضــل اهللا يعطــي مــن يشــاء واهللا واســع علــيم

  . وإمام املتقني رأفته ورمحته ودعاءه وخريه والفوز بلقائه ونصرته والشهادة بني يديه. أمني رب العاملني
  وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرين


