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 كربالء الملحمة اإللهٌة الكبرى
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 

وأفضل الصالة والسالم على خاتم دورة الوجود وصاحب الكتاب المعهود 
والشرؾ المرفوع والشهادة األولى والنفحة المثلى والنور المصطفوي 

األسمى والفٌض الطاهري االنقى والقوس الٌاسٌنً األمجد محمد المصطفى 
الوالٌة العظمى وباب النقطة ومفتاح مكنون الؽٌب وإشراق وعلى صاحب 

سر الوجود وفتحة الشرؾ الرفٌع ودابرة الرداء األخضر المطهرالمقدس 
ش بعز القدس واجنحة العظمة المنقوش باألسماء  وكساء العرش المعرَّ

 ًٌ التامات وبنور البهاء البهً وستر العز األعز صاحب الطرٌقة الكبرى عل
رتضى المإٌد باألنوار األولى والساري بنور سرِّ الحٌاة المتحد مع األعلى الم

لة  زهرة العوالم صاحبة سر الحٌاة الؽٌبٌة سٌدة نساء العالمٌن البتول المُبتَّ
بالسبطٌن الحسن المجتبى المرسوم بالدابرة االحمدٌة العظمى صاحب السر 

سً األعلى وعلى والحسٌن الشاهد والشهٌد والمشهود بالنور االقد.المكتوم 
ساللم المجد والعظمة والرفعة والعز والرحمة والقهر من أبنابها األطهار 

 .( سالم حتى مطلع الفجر) المطهرٌن إلى 
 
 
 

 الفصل األول
 

 : وٌشمل عدة إشارات معرفٌة
 
 

 : اإلشارة األولى
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ره أمراًا إعتباطٌاًا أو طلباًا دنٌوٌاًا كما ٌصوِّ ( ع)لم ٌكن خروج اإلمام الحسٌن 
كثٌٌر من العامة أو أصحاب اإلفهام القاصرة عن إدراك حقٌقة الخروج 

اإلمامً العظٌم وما تمثله هكذا رحلة وجودٌة للسلوك اإللهً داخل النفس 
اإلنسانٌة وتطبٌق السلوك الربانً الكمالً بشكله النظري والعلمً الظاهري 

لتً حولت فً والباطنً وإعادة الخصوصٌة الالهوتٌة للرسالة المحمدٌة ا
األزمان التً تلت البعث المحمدي إلى شكل رسالً هو عبارة عن طقوس 

طبعٌة ومادٌة قاصرة عن إدراك جوهر الدعوة المحمدٌة وتجلٌاتها العظٌمة 
المتمثلة بحقابق أل البٌت علٌهم أفضل الصالة والسالم وسر إرتباطها الذاتً 

 . الجوهري بالذات األحدٌة القاهرٌة العلٌا
 
 
 

إن طبٌعة العزم والتوجه األمري المتمثلة بروح اآلمر الذاتً المحمدي من 
المدٌنة إلى مكة هً عبارة عن إنبعاث حقٌقة التوجه اإلٌمانً المحمدي فً 
نشر الدعوة الرسالٌة فً مملكة قلوب الناس وجوهرها العرشً الرحمانً 

المتداد والرحٌمً بعد نشرها ظاهرٌاًا فً بٌوت الطبٌعة المتمثلة فً ا
الجؽرافً لألرض ضمن حدود معٌنة وأسلمت لها ألسن الناس وأدت 

الشهادتٌن من دون رسوخها داخل حقٌقتهم اإلٌمانٌة ونشرت فً أرجاء 
مملكتهم البدنٌة الصورة الظاهرٌة الطبٌعٌة باهلل سبحانُه تعالى دون النشر 

 . فً المملكة النفسانٌة لحقٌقة االرتباط الباطنً بِه تعالى
 
 
 

وقد إبتدأ أول المشوار التؤسٌسً الحقانً للخطاب اإللهً الجلٌل على ٌد 
فً رسم خطوط ( صلوات هللا وسالمُه علٌه)اإلمام االقدس علً المرتضى 

إولى مراحل الدخول إلى بٌت هللا الحرام وتنفٌذ الصٌؽة العملٌة الواسعة 
د اإلنسانً للتكلٌؾ اإلٌمانً الرسالً وذلك بخرق سهم الٌقٌن قلب الوجو

وتؤسٌس الحوار النوري لحقٌقة التقوى داخل النفس اإلنسانٌة وإنبعاث 
 . الفٌض المحمدي فً قلب اإلنسان الكامل حامل األمانة اإللهٌة العظٌمة
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إاِل أَنَّ أول المراحل العملٌة للسفر اإللهً والتطبٌق الفعلً للظهور المحمدي 

قٌقة المحمدٌة المتمثلة بالسفر األقدس كان على ٌد صاحب أالمر وروح الح
 . الحسٌنً العظٌم

 
 
 
 

من المدٌنة إلى مكة ( ع)وهنا ٌتبادر السوأل الذهنً عن سبب خروج اإلمام 
وهل كان مجرد رأي شخصً ؟ أو مشورة دنٌوٌة لتجوز الضرر الدنٌوي 

 الذي سٌقع علٌه ؟ أو هو ثورة انفعالٌة ؼضبٌة ؟
 
 
 
 

طلب الجاه والشهرة ؟ أو حتى تطبٌقاًا لألحكام أو كان طلباًا مادٌاًا للظهور و
رؼم وقوع هذا األمر بشكل فعلً إال أن وقوعُه لٌس _الشرعٌة الظاهرٌة 

الذي _ ذاتٌاًا بل ألجل تطبٌق الحقٌقة العملٌة والظهور اإلٌمانً المعنوي 
ٌقؾ إزابه بوجه الطاؼوت والظلم النفسً لألنسان فً ركونه إلى دار 

اٌة الرسالٌة لإلسالم بعد التخلً عن االرتباط الحقٌقً الشٌطان ومحو الهد
بجوهر الخالفة واألنباء المرتبطة بذاتٌة الخطاب اإللهً العظٌم وهو ٌمثل 

ؼاٌة بعث النبوات والرساالت التً تجلت فً حقٌقة الرسالة المحمدٌة بؤعلى 
خطابات الرب لإلنسان فً ربطِه بالعجلة الربانٌة للوصول إلى تكاملُه 

تسلقُه المنازل العالٌة من خالل االنصهار بجوهر الكتاب الكرٌم الذي و
تجسدت فً كثٌر من آٌاتِه هوٌة الخطاب اإللهً الذي رفع اإلنسان إلى 

  . درجات التنزٌه والرفعة بالنسبة لخالقه وباربِه ومصورِه العظٌم
 

 ورمن المدٌنة إلى مكة فً مراحل وص( ع)وقد تمثلت رحلة اإلمام الحسٌن 
. 

 :اإلشارة الثانٌة
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ان هدفٌة نزول الوحً على صدر الحقٌقة المحمدٌة وانتشارها فً المحٌط 
المكً وما حولها ثم توسعها فً بالد هللا كان تكلٌفا رسالٌا قام به الرسول 

وهو ( علٌهم السالم)وامتداده من بٌت العصمة ( ص واله)االعظم محمد 
دي إلى االصحاب الطاهرٌن وانفاسهم الجواهر االلهٌة داخل المدار المحم

والتابعٌن المخلصٌن واالولٌاء الكمل االلهٌٌن وقد كانت مرحلة تؽٌٌرٌة 
شاملة لجؽرافٌة المكان وجؽرافٌة التوجه إلى الحقٌقة االٌمان واالرتباط 

بعالقة اكثر سموا ورفعة بالحقٌقة االلهٌة اال ان التحوالت التً حدثت فً 
ها على ٌد اصحاب النوازع الدنٌوٌة المبٌتة داخل صدر الرسالة وما بعد

نفوسهم السقٌمة، قد حرقت كثٌرا من جواهر الدعوة المحمدٌة وقد عملوا 
على مسخ حقابق عظٌمة كان ٌمكن لها ان تتعاٌش وتنمو وتإثر بشكل 

. عظٌم كونها تمثل االنموذج الحً والدابم داخل المنظومة االٌمانٌة لالنسان 
ذجها الحً امام الموحدٌن وسٌد العارفٌن علً بن ابً طالب التً مثل انمو

وقد ركز االمام علً منذ بداٌة خطواته االولى ( صلوات هللا وسالمه علٌه)
على ممارسة عملٌة التصفٌة والتمحٌص لحقابق المسلمٌن وتهذٌب النفوس 

ومجاهدتها والتحرر من سجن الدنٌا وصوال إلى الحقابق االٌمان واسرار 
ة المحمدٌة ومعانً القران النورٌة ووجودات التطبٌق الفعلً للشرٌعة الدعو

االلهٌة ونشر الخطوط العامة والخاصة الهداؾ الرسالة وفتح وتحرٌر مملكة 
القلب االنسانً كً تتعاٌش مع هذه المعانً المجردة بدال من تؽٌٌر 

بال وممارسة الفعل الصوري الظاهري وتحوٌلها إلى قشور فانٌة بال لب و 
 . جوهر حقٌقً

 
 
 

ٌإكد دابما على التمٌٌز الجوهر لتوجٌه القلوب ( ع)وقد كان االمام علً 
لحقٌقة اسرارالوحً والقرآن والفرقان العظٌم كونه المٌزان الحق لالنسانٌة 

 . الذي ٌثبت به الحق وٌدفع به الباطل
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 :اإلشارة الثالثة
 
 

ن خطها االٌمانً الجوهري عرفنا مما سبق ان الدعوة قد بدات تنحرؾ ع
إلى خطوط مظهرٌة تجسدت فً المحاولة االنحرافٌة لتزٌٌن الدنٌا بالعالمات 
االسالمٌة الظاهرٌة وتحوٌل الطقوس العبادٌة إلى طقوس صورٌة مجردة، 

بدال من التوجه إلى تعمٌق النفس االٌمانً الروحً داخل رحلة االنسان 
حقٌقة العبودٌة، المتمثلة فً اجالء وتوجهه إلى عز الربوبٌة وادراك كنه 

واستبصال النوازع الشٌطانٌة عن صدر االنسان كً تصل . االمراض القلبٌة 
هذه الدعوة الى جواهر الناس وحقابقهم االٌمانٌة لتفتح لهم باب العروج 

 . والتخطً إلى مدن السعادة والرحمة الحقٌقة وازالة الوهم الشٌطانً
 
 

وانبثقت من مكة إلى المدٌنة وثبتت واستقرت هناك فبدات الرحلة المحمدٌة 
، ثم فتح هللا الفتح المطلق العظٌم للعودة إلى مكة وهو ٌمثل نفس الخط 

النزولً فً عملٌة الرجوع وفتح االبواب االلهٌة داخل حضرات التعٌنات 
لفتح االبواب الكبٌرة للتطهٌر االلهً وهذا ٌجعلنا ننظر إلى الحقٌقة الرحلة 

ٌة فً تنزالتها وفٌوضاتها االلهٌة من مكة إلى المدٌنة كونها رحلة المحمد
النزول االلهً لتثبٌت االركان الوجودٌة فً رحلة العروج ، ثم ابتدات رحلة 

ودعوته إلى مركز الثبات فً المدٌنة إلى مكة كً ٌختم ( ع)االمام الحسٌن 
ابرة بها حلقة الصعود وتطهٌر النفوس وجمع حقابق االرواح وفتح د

الوصول االٌمانً إلى المعانً الجوهرٌة النورٌة المرتبطة بالحقابق الؽٌبٌة 
 .االولى
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 :اإلشارة الرابعة

 
 

من كل المستوٌات والطبقات ( ص واله)لقد كان اصحاب النبً الخاتم 
االجتامعٌة ٌحملون فً داخلهم نٌات مختلفة وهواجس ؼٌر واضحة وؼٌر 

ٌال منهم، ولهذا فقد سعى كل منهم اثناء رحلة محددة المعالم اال نفرا قل
ص )الدعوة ونشرها لتحقٌق ما كان ٌبتؽً من مساندته للرسول االعظم 

؛ وقد كانت الدعوة فً بداٌة انبثاقها بحاجة إلى كل الطاقات (واله
والمستوٌات للوصول إلى نشر الدعوة واظهارها بشكلها الواسع والعرٌض 

عالجة النواٌا داخل صدور الملتفٌن حول الرسول ولم ٌهمها فً بادئ االمر م
وكذلك فان المالمح االساسٌة لم تكن ظاهرة ومبٌنة على (. ص اله)األعظم 

صعٌد ادراك المعرفة الحقانٌة لمعانً الرسالة المحمدٌة لقصور االستعداد 
والوصول إلى االدراك العقلً لحقٌقة االٌمان بل كانت الدعوة عموما تحت 

فعالً والتؤثٌر الحسً الواقعً للظروؾ النفسٌة المحٌطة بالناس النفس االن
ومظلومٌاتهم؛ رؼم ان الدعوة المحمدٌة قد انتجت نماذج اٌمانٌة عالٌة 

المستوى كان لها االثر المباشر والواضح فً رسم الخطوط العرٌضة 
للمعارؾ االلهٌة ولسلوك الفعلً واالٌمان الربانً العالً كؤمثال سلمان 

 .دي وابو ذر الؽفاري وعماربن ٌاسر وؼٌرهمالمحم
 :اإلشارة الخامسة

 
 
 

االمتداد الطبٌعً للتكلٌؾ المحمدي وعبر ( ع)لقد جسد تكلٌؾ االمام الحسٌن 
عن الحقابق العمٌقة فً نفس المدار الرسالً بل هو اخطر تكلٌؾ ظهر فً 

تكلٌؾ ساحة الحقٌقة المحمدٌة على صعٌد التفصٌل والفعلٌة والظهور النه 
خاص مخصوص بامتداد الرحلة التكاملٌة للوجود، واصبح بها االمام 

خاتم ( ص واله)خاتم الدورة المحمدٌة كما ان جده المصطفى ( ع)الحسٌن 
الدورة النبوٌة وهذه لطٌفة ٌكون االشارة إلٌها فً صفحات اخرى من هذا 

فة بمستوٌات متعددة ومراتب مختل( ع)لقد كان اصحاب الحسٌن . البحث
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تجمعهم نٌة مقدسة واحدة وحقٌقة واحدة ووصول حقانً متفاوت، وقد 
بحقٌقة تواجده ضمن هذه الساحة االلهٌة فوزا جمعٌا ( ع)حقق االمام 

عظٌما ٌتالبم مع خطورة التكلٌؾ والموقؾ االلهً العظٌم داخل الوجدان 
البشري عموما والتشٌعً بشكل خاص النهم اصحاب تكلٌؾ خاص ومٌزة 

خاصة ٌتحملون بها اعباء الخاتمة الوجودٌة للمدار االرضً  وجودٌة
 . باجمعه

 
 

 :اإلشارة السادسة
 
 

قد ابتدأت بمكة، تلك المدٌنة الملٌبة ( ص واله)ان دعوة الرسول الخاتم 
بااللهة واالصنام المتعددة، وكذلك فان لها مٌزة اخرى كونها مركزا تجارٌا 

المعنى الظاهري، امام فً حقٌقتها ودٌنٌا ضخما فً نفس الوقت على اساس 
فهً جوهر االمكنة ومضمون المدار االرضً ومحور مركزي وعرش 

استوابً لحقابق المقامات التعٌنٌة لالسماء المكنونة الؽٌبٌة الظاهرة فً 
وتدور حول محورها كواكب ارضٌة . االسم الجامع والمقام الواحدي 

زاوٌة جمعٌة لحقابق وحقابق نورانٌة ومقامات ربوبٌة، وكذلك هً 
الوحدانٌة وحرم ربانً ألسرار البٌت العتٌق وتنزٌالت الرحلة النبوٌة التً 

جوهرها تحطٌم االصنام الظاهرٌة داخل البٌت االلهً وجمع الكثرات 
المتكثرة فً عالم الناسوت للتوجه بها إلى االله الواحد االحد والتواجد فً 

ابدٌة والمعبودٌة والعاشقٌة الحضرة الالهوتٌة وتثبٌت الحقٌقة الع
والمعشوقٌة والتعاٌش مع حقابقها العظٌمة دون البعثرة الصنمٌة لقوى 

فبالنور االمدادي . االنسان والظلمة التً تهٌمن علٌها من كل الجهات
للخطاب االلهً المتمثل بنور القرآن والرحٌمٌة لرفع الوجود إلى درجات 

بً عظٌم وقران عظٌم وحقابق السمو والرفعة بشكل عظٌم ٌتالبم مع ن
 . طاهرة مطهرة

 
 

 :اإلشارة السابعة
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ابتدأت الدعوة الحسٌنٌة من المدٌنة المركز االسالمً الستٌطان الحقٌقة 
 المحمدٌة

 
والتً اصبح لها صدى واسعا فً قلوب المسلمٌن ونقلة وجودٌة اٌمانٌة فً 

اد المباشر االمتد( ع)وٌعتبر االمام الحسٌن ( جلَ وعلى)حضرة الحق 
لتطبٌق الحقابق الفعلٌة الصادقة للدعوة المحمدٌة والتربٌة االٌمانٌة 

للمجتمع عموما واالصحاب المقربٌن بشكل خص حاملٌن لواء الحقٌقة 
القدسٌة فً صدور شرٌفة، والمعجونة فً دمابهم حقٌقة الكتاب الذي ال 

التعلقات بتحطٌم االصنام النفسٌة و( ع)رٌب فٌه، فجسدت دعوة الحسٌن 
الذاتٌة والممارسة الدنٌوٌة المتفعلة بالركون للظلم النفسً وااللتذاذ 

الشهوانً والتوجه باالسالم إلى اصالح الدنٌا كؽاٌة مبتذلة فانٌة مبتعدٌن 
مع معانً القرآن العظٌم الذي . عن حقابق االخرة والمعاٌشة االٌمانٌة

 .ٌوجههم للبقاء ال للفناء
 

بشكل واسع وشامل فً تحطٌم االصنام داخل كعبة فاتسمت دعوة االمام 
االنسان لتوجهه إلى الوحدانٌة الحقة وهً ؼاٌة ربط الدابرة المحمدٌة 

 .للوصول إلى الفناء التام فً الذات القدسٌة
 
 
 
 

 :اإلشارة الثامنة
 
 

احتوت كل ( ص واله) ان الحقٌقة الخاتمٌة للنبوة على ٌد النبً العظٌم محمد
ودٌة االشهادٌة والؽٌبٌة والظاهرٌة والباطنٌة واألولٌة المدارات الوج

واآلخرٌة، وصوال إلى الفناء التام والتالشً المطلق فً الهوٌة الظاهرٌة 
والذات االقدسٌة المقدسة ومقام الدنو المقدس وختم دابرة تمام الوجود 
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واما الحقٌقة الخاتمٌة لالمام . بالفٌض المحمدي االحمدي الؽٌبً االحدي 
فقد تمثلت فً تمامٌة الفعل الصعودي لربط حلقة التكامل ( ع)لحسٌن ا

االنسانً وفتح عوالم االستالم المباشر على صعٌد الباطن باالرتباط مع 
الحقٌقة المحمدٌة والعوالم الؽٌبٌة العالٌة، واالستالم المباشر على صعٌد 

وقد . الظاهر من الشرٌعة المقدسة التً احتوت مفردات وتفاصٌل الوجود
  عوالم( ع)فتح االمام 

 
الوصول إلى البواطن المحمدٌة واالنوار العلوٌة فً التحقق بمقام الوالٌة 

 المطلقة وهو
 

الوصول الكلً الكامل فً نفس الولً الكامل لرحلة االنسان التكاملٌة فً 
 الوجود وؼاٌة

 
 . ارتباطه بمقام القرب والدنو الذاتً المقدس

 
 
 
 

 :اإلشارة التاسعة
 
 

موسم الحج بل اعتمر وقرر الرحٌل الن مبتؽى ( ع)لم ٌنتظر االمام الحسٌن 
الطواؾ والذبح االلهً العظٌم كان هو عنوان رحلته داخل قلوب الناس 

ورحلة تطهٌر هذه القلوب وربطها بنورانٌة الفرقان العظٌم الذي ٌسعى بٌن 
معاٌشة الحب اٌدٌهم وٌوضح لهم سٌرهم العالً فً تذوق المعانً المجردة و

مع المحبوب، والقرب من المعبود، والعشق مع المعشوق األول وٌسٌر بهم 
بهذا العشق االلهً العظٌم المتوج بالشهادة والتجرد المطلق من كل متعلقات 

بعد العمرة ان ٌبدا رحلة الدعوة الحقانٌة فً قلوب ( ع)فقرر االمام . الدنٌا
لشٌطان بنجاسات الهوى الناس وتنظٌؾ بٌوت أنفسهم التً لطخها ا

وكدورات المادة المظلمة واالبتعاد عن حقٌقة القرب االلهً وتنفس هذه 
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ٌّة ( ع)الحقٌقة من خالل العروج المحمدي، فرفع االمام  قلوب الناس بكف
 .الشرٌفتٌن وقذؾ بها إلى قلب السماء المحمدي الطاهر والمطهر العظٌم

 الفصل الثانً
 
 

 حقٌقة العروج الحسٌنً
 
 
 

 :التمهٌد
 
 

تمثلت حقٌقة العروج الحسٌنً باربع مراتب وجودٌة ومنازل ال متناهٌة فً 
رحلة السلوك االلهً والتمثل النورانً الحق باالخالق االلهٌة واالداب 

صلوات هللا وسالمه علٌهم )المعرفٌة المتجلٌة داخل حقابق ال بٌت العصمة 
اهل هللا واصحاب القلوب وتمثلت هذه المراتب اسفار طرٌق الحق و( اجمعٌن

النقٌة والمجذوبٌن بالعشق االلهً ورحلة االولٌاء الكمل، وسنوضح بعض 
تفاصٌل هذه المراتب دون الخوض فً الحقابق العمٌقة النها تخرجنا عن 

 :طبٌعة وؼاٌة هذا البحث ، اال انه باالمكان اجمال تفاصٌلها كما ٌلً
 

ورحلة التحاقهم وموقفهم ( ع) وهً مرتبة انصار االمام: المرتبة االولى
العظٌم فً الساحة الحسٌنٌة وتخطً الكثرات المتكثرة للوصول إلى الوحدة 

 . الحقٌقة
 

وهً مرتبة اهل بٌت النبوة فً تحقق الوصول والفناء : المرتٌة الثانٌة
 . بالذات االلهٌة المقدسة

 
ظٌم وهً مرتبة التجلً النوري للمدار الحسٌنً الع: المرتبة الثالثة

 والتواصل الفنابً
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واالضمحالل والمحو التام فً الهوٌة االلهٌة وتحقٌق بداٌات الصحو بعد 
 المحو وبداٌة

 
 .التكلٌؾ وتواصله

 
وهً مرتبة االمتداد الفٌضً النوري الحسٌنً فً الرجوع : المرتبة الرابعة

 بعد الؽٌبة
 

واصل االمامً وقد تمثلت فً رحلة التكلٌؾ االمامً الممتدة فً فتح باب الت
والسٌدة ( علٌهما أفضل الصالة و السالم )على ٌد االمام علً بن الحسٌن 

الطاهرة زٌنب العقٌلة وفتح مدار صاحب الزمان والهوٌة االرضٌة لالمتداد 
 .االلهً والحجة المحمدٌة القابمة المهدٌة فً ختم حلقة الوجود االرضً

 المرتبة االولى
 

( علٌه السالم)لة التحاقهم باالمام الحسٌن ورح( ع)مرتبة اصحاب االمام 
والذٌن قرروا االلتحاق فعلٌا باالمام من خالل التوفٌق االلهً أو المصادفة 

وسنعرج على هذا المقام بشكل ( ع)المقصودة لاللتحاق بمعسكر االمام 
 .ٌتالبم وطبٌعة البحث

 
 
 

 :اإلشارة األولى
 
 

النقاذهم من مدٌنة ( ع)حسٌنهوٌة اصحاب الرسابل الذٌن حثوا االمام ال
 : الشٌطان ،وٌنقسمون إلى قسمٌن

 
 :المستوى األول
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العامة الذٌن تورطوا فً مدٌنة الشٌطان فً اداء اعماله، واصبحوا بمرور 
الزمن ادوات عملٌة له ٌحاولون االنفالت ترة واالتصال اكثر االحٌان 

نسجها الدنٌا بالنزعات الشهوانٌة واحصاء اللذابذ وجمع المتع التً ت
كبظاعة ٌشعرون بسرعة استهالكها وزوالها، وتحكم سلطان الهوى فً 
قواربهم داخل بحر الدنٌا، فشاركوا هإالء بتدوٌن اسمابهم لخوفهم من 

الكثرة التً دعت بهذه الدعوة وخوفهم من فقدان هذه المتع بعد سٌطرة 
سلطانهم  وان لم ٌحصل فهم باقون فً -ان حصل االمر  -اصحاب االٌمان 

الشٌطانً وممارسة متعهم الدنٌوٌة ومكانتهم االجتماعٌة والسلطوٌة، كون 
اكثرهم كان ٌمثل مركزا اجتماعٌا، كزعماء العشابر، أو الفرسان المتمرسٌن 
فً ساحة الحرب، أو التجار الذٌن لهم مصالح تجارٌة واسعة ، فكان الدافع 

اذا حصل التؽٌٌر واقعٌا ،  االساسً للمشاركة هو خوفهم على هذه المراكز ،
فتكون لهم الخطوة والتاٌٌد عند استالم ( ع)لرجحان كفة اصحاب االمام 

الحكم الن االمر العقلً الظاهر على الساحة فً مجتمع ( ع)اصحاب االمام 
، فدفعهم هذا الموقؾ على مجاراة ( ع)الكوفة كان فعلٌا لصالح المام 

ٌمثلون واجهة اجتماعٌة داخل الوضع السابد وحفظ ماء الوجه كونهم 
 .مجتمع الكوفة

 
 
 
 

  :المستوى الثانً
 

المحرومون من الممارسة الفعلٌة لمتع الدنٌا بل هً على صعٌد الخٌال 
المرٌض واالحالم ؼٌر المتحققة واقعٌا، كونهم من طبقة الفقراء المحرومٌن 

تاثٌر من المناصب الدنٌوٌة واالجتماعٌة فاندفعوا تحت هذه المظلومٌة ب
 .نفسً وحقد شخصً لحرمانهم من هذه الممارسات

 
 

. والنهم اصحاب طموحات دنٌوٌة عرٌضة ؼٌر منجزة على صعٌد الواقع 
( ع)وقد كانت الدوافع لمشاركتهم، هو ادراكهم ان قٌادة االمام الحسٌن 
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للمجتمع ستوفر لهم التكامل االجتماعً وتطبٌق العداله االسالمٌة فٌنالوا من 
ك مبتؽاهم تحت ؼطاء الدٌن، ولتحقٌق امانٌهم الذاتٌة المختلفة، خالل ذل

فكانت الضؽوط النفسٌة هً الدافع االساسً للمشاركة، كونهم ٌفهمون ان 
الدٌن ٌؽٌر الواقع نحو االصالح وتوفر لهم فرص المعٌشة ومن خالل هذا 

 وقد كان ؼاٌة ما ٌرٌدون ان ٌصلوا الٌه كنتٌجة مبدأٌة. تحقق طموحاتهم 
هً جعل الدٌن اداة لتؽٌٌر دنٌاهم فوقفوا بقوة هذا االدراك اكثر من سابقهم 

وكذلك لوجود انتماءات طبٌعٌة وعقابدٌة ( ع)لتنشٌط حركة الدعوة لالمام
وٌمثلون كمذهب ( ص واله)فً ضمابرهم وبشكل خفً بآل بٌت النبً 

 .ظاهري سمات االنتماء لبٌت الوحً
 اشارة عقلٌة

 
لتؽٌٌر واقعهم ( ع)ل الكثٌرة الموجهة لدعوة االمام الحسٌن ان ماهٌة الرسائ

 : الزمنً والعقابدي والقلبً ٌتمثل بتمثٌلٌن هما
 
 
 

كانت لدٌهم رؼبة حقٌقة خفٌة ؼٌر مدركة لتؽٌر الظلم : التمثٌل األول 
وكونت كثرة الرسابل مبررا واقعٌا وعملٌا . المسٌطر على نفوسهم المرٌضة

نحو المواجهة والتؽٌٌر الذي ( أفضل الصالة و السالم علٌه )لتحرك االمام 
وقد . ٌصبوا الٌه وتحقٌق الهدؾ االساس من وراء هذه الرحلة العظٌمة

كونت كثرة الرسابل حجة شرعٌة واقعٌة ٌكون لها اثر تعبدي واضح فً 
توجٌه الناس نحو اتخاذ القرار الذي ٌنتمً للحقابق المنطوٌة فً نفوسهم 

كونهم هم الذٌن الَحوا وطلبوا الخالص من الظلم المسٌطر بشكل جماعً ، و
علٌهم ومن الطاؼوت الذي ٌتحكمبمصابرهم الذي تمثل بسلطان ٌزٌد 

واتباعه فً شكله الظاهري الذي انعكس فً باطنهم بسٌطرة الهوى الحاكم 
فً نفوسهم، وابً لهب هواجسهم وخٌالهم المرٌض فً مسخ حقابقهم 

حٌوانٌة متسافلة فً السقوط والطرد الشٌطان إلى  االنسانٌة وتحولها إلى
ادنى مراتب التسافل الوجودي، ووضعت هذه الحجة الشرعٌة المشاركٌن 

امام استخدام منطقة االختٌارالمتاحة لهم فً اتخاذ طرٌق الشٌطان الواضح 
ورموزه الواقعٌة أو االنتماء إلى طرٌق الرحمن الواضح برموزه الواقعٌة، 
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 .هذٌن الطرٌقٌن فً تلك الساعات التؤرٌخٌة الفاصلة وال وسط امام
 
 
 
 
 

الحلم الذي جعلهم ٌشعرون بانسانٌتهم وهو الحلم المحمدي : التمثٌل الثانً
الذي خلص اسالفهم من كل انواع الصنمٌة والنزوع الدنٌوي المرتبط بشباك 
 الشٌطن الرجٌم فتحولت الدعوة المحمدٌة إلى حلم عظٌم وامنٌة مخجولة فً

داخل فطرتهم ٌمنعها من الخروج والتطبٌق الفعلً الحجب الظلمانٌة التً 
تكدست بفعل الممارسة اللعٌنة لحضور النفس االمارة واألنا المرٌضة التً 
تدعو لالستقالل عن مملكة هللا واالرتماء فً احضان الشٌطان كونه ٌحقق 

ن الشعور لهم لَذات سرٌعة وآنٌة وٌسد فراغ ؼفلتهم وٌححق لهم نوعا م
بالمحورٌة والتكبر اآلنوي الفارغ لٌسد لهم االحساس بالنقص واالحباط 
والندم والحسرة من عدم تحمل اعباء الممارسة االٌمانٌة بكامل جوانبها 

وتحوٌل الطقوس العبادٌة إلى طقوس صورٌة لٌس لها انعكاس حقٌقً داخل 
لة َعَزَم االمام الحسٌن قلوبهم، ورؼم كل هذه التعلقات والنواٌا القلقة المتزلز

على المواجهة ولفتح مدرات انجازٌة فً ( علٌه أفضل الصالة و السالم)
المكاشفة واالعتراؾ الحقٌقً بالخطٌبة وتطهٌر هذه النفوس على صعٌد 

اللحظة اآلنٌة وكذلك المستقبلٌة، وٌمكن ان نحصر االسباب المهمة لقبول 
بكثرة الرسابل وااللحاح الشدٌد االمام الدعوة بشكلها الظاهري المتجسدة 

 :من اهل الكوفة النقاذهم من الظلم المسٌطر علٌهم وهً
 
 
 
 
الدعوة رؼم علمه بحقٌقة النواٌا والتوجهات ( ع)ان قبول االمام: اوال

الشٌطانٌة وركونهم إلى الممارسات الجسمانٌة والذاتٌة وتلونهم فً اداء 
اصحاب لّذات سرٌعة، ولٌسوا رؼبات النفس المرٌضة كاالفعى، كان النهم 

 .اصحاب مبادئ ثابتة
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أعد االمام تجسٌد النواٌا وتحولها إلى الفعل الخٌري وتوضٌح االهداؾ : ثانٌا

االساسٌة لرحلة االٌمان رؼم إنَّ علمه بؤَنَّ نوازعهم الشٌطانٌة هً 
المسٌطرة فً النهاٌة للضعؾ المعنوي والمرض المزمن المسٌطر على 

وَعَزَم على نقلهم نقلة وجودٌة بتحدٌد ( ع)م ذلك َثَبَت االمام وجودهم، ورغ
معالم اعترافٌة لتوجٌههم نحو التفرٌػ النفسً وكشؾ لهم حقٌقة الندم 

 .والحسرة والؽفلة الكبرى التً سٌقعون بها فً انتمابهم للشٌطان الرجٌم
 
 
 
كذلك حطم ببناء محطات معرفٌة جدٌدة ونقلة عقلٌة، و( ع)قام االمام : ثالثا

الحجب الظلمانٌة النفسٌة أو التكدسات المعوٌة على صحٌفة القلب، وقد اراد 
ان ٌكون المشهد الحسٌنً بكل ابعاده وثقله المعنوي والمادي ( ع)االمام 

الظاهري والباطنً امام انظار الجمٌع فٌكون مشهودا علٌه زمنٌاًا كً ٌحضر 
ته وٌكون حافزا اٌمانٌا عمٌقا فً ذاكرة االجٌال، والجٌل المعاصر للمشهد ذا

على عدم الركون إلى الظلم النفسً واالستدراج الشٌطانً فً ممارسة هذا 
القوة اللومٌة داخل النفس بعد سٌطرة النفس ( ع)وأثار االمام . الفعل الشنٌع

األّمارة وحرك الضمٌر الجمعً والتؤنٌب الذاتً الفردي، وكشؾ عمق 
ثقل الخطٌبة وضرورة التلخص منها احساسهم وادراكاتهم بالشعور ب

ووجوب ممارسة الفعل التطهٌري داخل البحر الحسٌنً وعلى مراحل 
ومنازل ومقامات عدٌدة وعلى اجٌال متعاقبة شعرت بالصدمة الوجودٌة 

الهابلة من ممارسة هكذا فعل، وخاصة الجٌل الذي تلوث بالفعل، واالجٌال 
 .لرجٌم المباشرالتً تلت جٌل الخٌانة والعقل الشٌطانً ا

 
 
 

وعمق المعرفة الوجدانٌة الذوقٌة فً قلوب ( ع)لقد اضاؾ االمام : رابعا
 الناس، وفّجر
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مقام المكاشفة واالعتراؾ الروحً امام الذات االنسانٌة وتحدٌد طبٌعة 

االتصال الموجهنحو رحلة الدنٌا وبٌان المؽزى االساسً من وراء خلق 
د داخلها كونها محطة اساسة للتزود الدنٌا بشكل شهودي ونعمة التواج

والتكثٌؾ الزمنً للعبور إلى مدارات أوسع ومحطات أعمق فً الممر االلهً 
حت حقٌقة مقام المكاشفة طبٌعة التربة الصالحة التً ٌنبؽً  االمتناهً، فَوضَّ

زراعتها بالمقامات االلهٌة والتدرج السلوكً العبادي والوجود الذوقً 
رحمانً وصوال إلى جناب الحق جلَّ وعلى، ورفع والشهودي والتحقق ال

االنسان إلى أعلى درجات الكمال والتحقق باالنسان الكامل داخل مقام نفس 
الولً الكامل فتفتحت االبواب الواسعة بعد المشهد الحسٌنً العظٌم لتسلق 

المقامات العالٌة وتحقق الصدمة الوجودٌة الهابلة للوجدان البشري عموما 
خصوصاًا والشٌعً باالخص من خالل رحلة المكاشفة العالٌة فً واالسالم 

 .المواجهة االعترافٌة الروحٌة وقانون الصدمة الوجودٌة الكبرى
 
 

من خالل افعاله داخل المشهد الحسٌنً العظٌم ( ع)لقد مارس االمام : خامسا
اته جماله الخاص به بعد ان انفصل  ٌّ كل ابعاد مقام الجالل الذي ٌحمل فً ط

علٌه )تٌاًا عن مقام الجمال فً ساحة الحضور االخٌر اثناء استشهاد االمام ذا
طبٌعة االحوال العالٌة فً تسلق المعانً الذوقٌة ( ع)لقد بٌن االمام ( السالم

للخوؾ والخشٌة والرهبة من العظمة االلهٌة وادراك حقٌقة تحرك الوجدان 
إلى حقٌقة النفس الكلٌة  نحو هذِه المنازل العظٌمة فً رفع النفوس االنسانٌة

وترك منازل التسافل النفسً المتحقق بالنفس االّمارة وسلطان الهوى 
الحاكم تحت سٌطرة الشٌطان الرجٌم وكشؾ ابعاد حقٌقة النفس للوصول إلى 

معرفة حقٌقة الربوبٌة وجمع وتطهٌر النفوس االنسانٌة فً البحر الحسٌنً 
نوار العظمة المتجلٌة بالحقٌقة واطعامها من الكرم العلوي وتنوٌرها با

 .المحمدٌة العظٌمة
 (علٌه و علٌهم السالم)السفر الحسٌنً األول فً أنصار الحسٌن 

 
 

 :المرتبة األولى
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 :وهم األنصار الحسٌنٌون، وٌنقسمون إلى قسمٌن
 
 
 
 
 

الذٌن تطهرت نفوسهم فً بحر ( ع)وهم خاصة االمام : القسم األول
اجد التربة العلوٌة وتنورت بالعظمة النورٌة الوجدانٌة وتعطرت فً مس

ًٌ بارٌز ووالٌء حقٌقً للشرٌعة المقدسة  للحقٌقة المحمدٌة وكان لهم دور دٌن
ففتحوا اول اشارات الدخول للسفر . تحت لواء آل بٌت النبوة الطاهر 

وقدموا أول القرابٌن االلهٌة فً ساحة الشهودٌة االلهٌة والذٌن مثلوا حقٌقة 
( رض)وهانً بن عروة ( ع)مسلم بن عقٌل "وصٌة اعظم تمثٌل هذه الخص

إلى الكوفة والبٌت القلبً لمدٌنة الكوفة المتمثل فً المراة ( ع)ورسل االمام 
 .’طوعة‘الصالحة 

 
 
 
 

الذٌن تهٌؤت ( ع)وهم خاصة الخاصة من اصحاب االمام: القسم الثانً
ى بحر التطهٌر نفوسهم إلى الؽوص فً بحر التطهٌر الحسٌنً وصوالًا إل

اثناء _ ( ع)النوري العظٌم والساحل العلوي الشرٌؾ وتدربوا على ٌد االمام 
تدرٌبا عالٌا فً المواجهة الحقٌقة والتمحٌص الباطنً _ فترات التحاقهم 

والتصفٌة القلبٌة والروحٌة وهم من كل الفبات العمرٌة والطبقات 
المشاركة الفعلٌة  وكان لهم شرؾ. االجتماعٌة ومن كل الدٌانات كذلك

ورهبة الحضور فً الساحة الحسٌنٌة المشهودة وكسبوا هوٌة الحضور 
العظٌم والذبح على سر الطرٌقة الحسٌنٌه المثلى وتشرفوا بالمسحة النورٌة 

من ٌد الولً الرحٌمً والرحمانً على جباههم الشرٌفة لٌضفً علٌهم 
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. للقاء المحمدي مراتب الحضور الطاهر فً الحضرة المقدسة وفً منزل ا
وهم فً طبٌعتهم أُناس عادٌٌن فً الظاهر لم تذكر اسمابهم فً سجالت 

التؤرٌخ ولٌس لهم مكانة اجتماعٌة مرموقة أو معروفة اال القلٌل منهم الذٌن 
كانت لهم مشاركات إسالمٌة ومواقؾ إٌمانٌة، ومنهم من تراجع من معسكر 

المحمدٌة لنظافة سرٌرتهم  الشٌطان إلى معسكر الرحمن وإدركتهم الشفاعة
ومحبة هللا لهم وشفاعة المدار العلوي لحقابقهم وسنوضح بشكل بسٌط، 

وعلى شكل اشارات كال المستوٌٌن من هذِه المرتبة العظٌمة التً فتحت اول 
ومن هللا التوفٌق، وبقوة الدابرة الحسٌنٌة . مسارات السفر الحسٌنً العظٌم

 .أي مواجهة حقابقٌة فً الوجودتبدأ المواجهه الشرٌفه، وحقٌقة 
 
 
 
 

وعلى هذا االساس تكون بداٌة أي خطاب وموقؾ فً الوجود من الدابرة 
ُر وُتضاء القلوب فً الدابرة الحسٌنٌة وكذلك ٌنتهً  ٌَُنوَّ المحمدٌة ثم ٌتطهر و
ر الحقابق وتجمع  أي موقؾ وخطاب فً الوجود محمدٌاًا وتضُا القلوب وتنوَّ

رة إلى القسم األول فً المرتبة االولى من انصار االرواح حسٌنٌاًا إشا
 :، وتشمل عدة حقابق(ع)الحسٌنً 

 
 
 

 .تؤوٌل العالمات المعنوٌة لجؽرافٌة باطن مدٌنة الكوفة: الحقٌقة االولى
 
 
 

 . (رض)حقٌقة الرسول والسفٌر الحسٌنً مسلم بن عقٌل : الحقٌقة الثانٌة
 
 
 

لمدٌنة الكوفة الحاوي لرسول  حقٌقة البٌت النفسانً: الحقٌقة الثالثة
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 (ع)الحسٌن 
 
 

 .(رض)المتمثل فً هانً بن عروة 
 
 
 

( ع)حقٌقة قلب المدٌنة الكوفٌة المحتضنة لرسول الحسٌن : الحقٌقة الرابعة
 والمتمثلة

 
 
 

وخٌانة الحقٌقة الذكرٌة الشٌطانٌة الكوفٌة ( طوعة)فً المرأة الصالحة 
 .المتمثلة فً ابنها

 :الحقٌقة االولى
 
 
 

ولماذا اختٌرت الكوفة لتكون . تؤوٌل العالمات الجؽرافٌة لباطن مدٌنة الكوفة
 : محل
 
 

البالء العظٌم؟ وماهٌة الخصوصٌات االنتمابٌة للمدٌنة مع الحقٌقة 
الحسٌنٌة؟ وكذلك العكسٌة فً عملٌة المواجهة الضدانٌة والمعٌة مع هذه 

جود الشامل، وفً القضٌة المحتومة والقصة المرسومة فً دابرة الو
اخالقٌة الزمن بالذات، وانعكاسه االرضً المحدد بزمن المواجهة وامام 

هكذا تواجد بشري جمع كل الصفات والسمات القابلة لمثل هكذا مشهد ربانً 
 .عظٌم
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إنَّ مدٌنة الكوفة فً ساعات الحضور االشهادي والشهودي والشهادي امام 
نٌة تمثل حقٌقة عظٌمة أال وهً الجسد المواجهة الفعلٌة القٌوّمٌة الحسً

المطلق للوجود النازع نزوعاًا ارضٌاًا تحت ساحة السلطة الشٌطانٌة التً 
هٌمنت على االرض الكوفٌة وادركت سر حضورها الوجودي وتمثلها 

واعلم إِنَّ للوجود رموزا انعكاسٌة ... الرمزي للجسد االخالقً للوجود 
وجود رمزا جسدٌا، كذلك فإِنَّ له رمزاًا نفسٌاًا لحقابق ؼٌبٌة علٌا، كما إِنَّ لل

وقلبٌاًا وروحٌاًا وسرٌاًا ونورٌاًا وقد مثلت الكوفة هذِه الحقٌقة الرمزٌة للجسد 
الوجودي، وكونها تمثل خصوصٌة النزول االمري للبعث الصدوري األول 

فً ختم حلقة الوجود االرضً وكون هذِه االرض تمثل محورٌة معنوٌة 
لسجود اآلدمً النزولً والقبول الثبوتاتً للكلمات الربانٌة عالٌة لدابرة ا

الملقاة على صدر الحقٌقة اآلدمٌة، وتمثل حقٌقة السجود الترابً التطهٌري 
والتسبٌح الجسمانً المركزي للعٌان الوجودٌة المتصلة بكٌنونه فعلٌه 
متحققه داخل مدار الظهور وعلى هكذا اساس ركزت الحقٌقة االبلٌسٌة 

مٌة على مثل هذا الرمز المعنوي لتمسخ معالمه الذاتٌة الؽٌبٌة الرجً
وتحولها إلى مدٌنة شٌطانٌة متسافلة، تركن ركونا عرضٌاًا وظالمٌاًا فً 

نزوعها المعنوي وتواجدها الظهوري االشهادي، فالسٌطرة على هذا الرمز 
المكانً معناه السٌطرة على جمٌع بقاع االرض واشاراتها ورموزها 

ة النها فً حقٌقتها لٌست اال عالمات فً حقٌقة الرمز الكوفً فعمل المكانً
الشٌطان اللعٌن على مسخ معالم جؽرافٌة االنسان الجسمانٌة، وكذلك 

جسدانٌة االرض الكوفٌة المحورٌة الممثلة فً جمٌع الكابنات المتواجدة 
على الرمز االرضً الجسمانً للكوفة ، وثبٌت قواه الباطنٌة وجعلها تحت 

سلطان النفس االّمارة ،والتً هً الرمز االبلٌسً داخل مملكة الوجود 
االنسانً وحاكم الهوى األنوي ، وهو ٌمثل الرمز الظلمانً للشٌطان الذي 

ٌحكم جنود الرؼبات واللذات والشهوات والمطامع الذاتٌة لحقٌقة الدنٌا 
زي فً داخل الذاتٌة المستقلة بالدابرة الشٌطانٌة ؛ فقد عمل الشٌطان المرك

الجسد االنسانً الكوفً والرمز الجسمانً لمدٌنة الكوفة على مسخ الحقابق 
االولٌة للجبلة الحقانٌة واالنسانٌة وتحولها إلى ظالمٌة ترابٌة ارضٌة ، 

وقطع طرٌق التواصل فً انبعثها األول والصدور الكونً للنور االمثل فً 
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قدسٌة وكذلك االمداد العطابً دابرة التحصٌل الوجودي للحقٌقة المحمدٌة اال
للقدسٌة الرسالٌة والنبوة االرضٌة ، واالمتداد الطاهر المتمثل فً االبمة 

الهداة المعصومٌن واالولٌاء الكاملٌن بالنور الفٌضً القدسً وهذا ٌمكن ان 
بحر الجود ( ع)ٌوضح لنا جانب بسٌط من اختٌار امٌر المإمنٌن علً 

قٌقة الوالٌة المطلقة لمدٌنة الكوفة عاصمة المحمدي والفٌض الوالٌاتً لح
له كً ٌإسس مدار االرتباط االٌمانً الظاهري والباطنً، وربط الحقابق 

المعنوٌة بساللم التطهٌر لبٌت النبوة الطاهره وعمل على ترسٌخ القواعد 
االساسٌة للعمق االٌمانً وتطهٌر الساحة القلبٌة لمدٌنة الكوفة كً تقام بها 

فزرع . لهٌة العظٌمة كونها محور االنتشار والفٌض االرضًالشعابر اال
بذور نشر الٌقٌن العالً داخل الرحم الكوفً لتولد والدة ( علٌه السالم)االمام 

شرعٌة طاهرة فً التواصل الوجودي وختم الحلقة االرضٌة على ٌد الولً 
ة القابم ، وكذلك لمحاصرة تحركات الحقٌقة االبلٌسٌة المتمثلة فً الكثر

الشٌطانٌة الجسمانٌة المشخصة بالهوٌة النفسانٌة االّمارة بالسوء والحاكمة 
اتً فً جسم ونفس االنسان الكوفً بشكل خاص ،  تحت سلطان الهوى اللذَّ

باالضافة إلى _ أي مدٌنة _ واالنسان بشكٍل عام ، واعلم بؤنَّ المدٌنة 
عمل الماكثٌن فوقها حقابقها ورموزها االنعكاسٌة المعرفٌة فإن عملها مناط ب

الن صالة وتسبٌح الرمز االرضً ٌرتقً وٌرتفع وٌتسم بحركة االٌمان 
والصالة والتسبٌح الحّقانً للذٌن ٌمكثون فوقها فتكتسب حقٌقة االرض 

ومعانً العروج من حقٌقة االنسان ومعانً عروجه وعالقة الترابط المكانٌة 
فتلطخت . ا للحقابق العلٌابٌن الرمز االنسانً والرمز االرضً وانعكاساته

البراءة الجؽرافٌة المعنوٌة لمعالم المدٌنة الكوفٌة بالحقٌقة المتكثرة 
الشٌطانٌة من خالل الفعل النزوعً النفسً االنوي بالنسبة لألنسان الذي 

فقام أمٌر . ٌعٌش فوق هذه المدٌنة وٌتحرك وفق نزوعها الذاتٌة االستقاللٌه 
سر شوكة هذه الكثرة الظلمانٌة وحارب كل اول االمر بك( ع)المإمنٌن 

النواٌا الشٌطانٌة المتكثرة والتً التّفت حول محورٌة هذِه االرض واهمٌتها 
بالنسبة للحقٌقة الوجودٌة المعنوٌة وانعكاسها االرضً واسس بها حقابق 

عالٌة ودفن بها كنوز عظٌمة تكون عالمة نورانٌة ألواخر الزمان وفتوحات 
داخل االنسان فً كل بقاع االرض وهكذا سار االمام الفٌض المحمدي 

على ُخطى الثبات المحمدي فً ختم حلقة المشوار العلوي ( ع)الحسٌن 
وفتح مدارات التواجد واالمداد االمامً آلخر الزمان وحقق اعلى مواجهه 
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وجودٌة مع المد الشٌطانً داخل حقابق هذِه المدٌنة ، والتً أٌقظ بها االمام 
اد الرسالً فً الضمٌر الوجدانً الكلً بقلب معالم الزخرفة االمد( ع)

والتزٌنً والفتنة الشٌطانٌة إلى انوار الهداٌة واللطؾ الرحمانً والفٌض 
الربانً لٌإسس مدٌنة الرحمن داخل الحقابق المعنوٌة فً تطهٌر الرمز 
االرضً الجسمانً والرمز االنسانً المنزل على أرض الكوفة وتطبٌق 

التوحٌدٌة فً اقامة الصالة الحقانٌة على مسجد التطهٌر الفعلً الحقابق 
والحّقانً والذاتً للحقٌقة القدسٌة المقدسة كً تستقبل االرض واالنسان 
الفٌض الخاتمً لحلقة الوجود االرضً والتصفٌة الذاتٌة لتكامل االنسان 

 . نحو ساللم المعرفة واللقاء االلهً العظٌم
  متابعة

 
الصفقة المحتومة علٌه فً مواجهة هذه الكثرة الضاربة فً ( ع)فقبل االمام 

ماضً الزمان الوجودي منذ بداٌة شهوده للحقٌقة الربانٌة والعهد االول 
والمٌثاق المضروب فً ساحات الشهود االولى كً ٌنقل رحلة الوجود إلى 

االنتقالٌة الباطنٌة العمٌقة فً رحلة تكامل الوجود المطلق وجمع القوى 
ملكات االنسانٌة فً معنى التوحٌد الذاتً األول ،فلم تتحقق وتستقٌم وال

الدعوة الرسالٌة للحقٌقة القدسٌة المحمدٌة فً الوجود اال بالمواجهة 
إن لم ( "ع)الحسٌنٌة العظٌمة التً قال بها امام النور العظٌم الحسٌن 

م فلم تكن رحلة االما". ٌستقٌم دٌن محمد اال بقتلً فٌا سٌوؾ خذٌنً
فً الواجهة وقبول الخطاب الكوفً رحلة مصادفة تؤرٌخٌه أو ( ع)الحسٌن 

مواجهة عسكرٌة مرتبطة بحدث انتقالً أو مناسبة تؤرٌخٌة بل هً حقٌقة 
وجودٌة للمواجهة الفعلٌة والنزول الظهوري االرضً واالنتشار الحقٌقً 

الم الرحمانً ، وتحقٌق هزٌمة الشٌطان اللعٌن مادٌاًا ومعنوٌاًا فً مع
المواجهة الحقة والتطهٌر الوجودي الذي عمل الشٌطان على ركنه إلى حٌث 

الحصول العدمً وتزوده بالوقود الجهنمً من اجل تحقٌق عروجه اللعٌن 
 .وتنفٌذ وعده المشبوم

 
 
 

لذلك تحولت مدٌنة الكوفة من خالل الفعل الشٌطانً داخلها الى ارض عامٌة 
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نتماء الحقانً لالٌمان الٌقٌنً لكثرة وؼٌر مقٌمة للشعابر االلهٌة واال
الممارسات الشٌطانٌة وزنا الشٌطان فً حقٌقتها والتً ولَّدت على االرض 

الكوفٌة حقابق زانٌة محتملة فً النازعٌن نحو الؽاٌة الدنٌوٌة المرٌضة 
وحضور النفس األمارة كشاهد متمرس فً الدفع نحو الركوب الظلمً 

ٌفة الباقٌة والمحافظة على وجودها داخل الرمز اال ان اللط. العدمً الناري 
القلبً للمدٌنة الكوفٌة طلبت االنقاذ من بٌت النبوة الطاهر لعدم استطاعتها 

المعاٌشة مع باقً القوى والتً هً تحت سلطة الشٌطان التً تسلبها 
 .حضورها وفعالٌتها االلهٌة

 
 
 

ي للذكر االلهً ولعدم تحقق فعل العبادة داخله كونه هو المسجد الحقٌق
واقامة الصالة المعنوٌة الحقٌقٌة المرتبطة بالباري عزَّ وجل ، فكانت 

 هً النقاذ( ع)استجابة الحسٌن 
 
 
 

القلب االنسانً من التحطٌم الجسمانً الكوفً الراكن لسلطة الشٌطان وحكم 
الهوى والجنود النفسٌة االّمارة بالسإ وإال ستتحول المدٌنة الوجودٌة 

النقاذ قلب الوجود ( ع)لى خراب وعدم شامل ما لم ٌتحرك االمام لإلنسان إ
المطلق من جسمانٌة الحضور ،واستجابة باقً القوى االنسانٌة والملكات 

 المعنوٌة لألنسان ولجؽرافٌة الرمز االرضً
 
 
 

على حد سواء لهٌمنة الحقٌقة االبلٌسٌة واتخاذه االرض الكوفٌة واالنسان 
للسطوة على االرض المادٌة المتمثلة فً الرمز  الكوفً مركزاًا محورٌاًا 

االرضً الكوفً وعلى االرض المعنوٌة المتمثلة فً الحقٌقة المحمدٌة 
( ع)وكذلك حققت استجابة االمام الحسٌن . الرسالٌة والشرؾ العلوي العظٌم

فً طرد الهٌمنة الشٌطانٌة على التجسٌد االطالقً االرضً المتمثل فً 
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د المرموز الٌه فً االرض الكوفٌة من الهٌمنة تخلٌص جسمٌة الوجو
الشٌطانٌة والسٌطرة االجنبٌة على مراكز قواه ، وتحطٌم االصنام وازالة 

الكدورات عن الحقابق المعنوٌة داخل كعبته الشرٌفة وهً اول رحلة 
شمولٌة لذاتٌة المعنى الشهودي الربوبً لفتح ابواب الوصول الظاهري 

ق االلهٌة داخل المعرفة الحّقانٌة العظٌمة وصوالًا إلى والباطنً العالً للحقائ
 .الذات االلهٌة القاهرٌة العلٌا

 
 
 
 

 :إشارة نورانٌة
 
 
 

إن اختٌار مدٌنة الكوفة لٌس اختٌاراًا اعتباطٌاًا لتنفٌذ قٌامة المشهد الحسٌنً 
والدعوة الخطابٌة الشاملة بؽض النظر عن توفر األسباب الظاهرٌة فً 

علٌه أّن ٌوفر أسباب تمهٌدٌة لنجاحه كونها تمثل حضوراًا تركٌبة اي فعل 
 ...… سٌاسٌاًا أو اقتصادٌاًا 

 
ولكن االختٌار االلهً له مؽزى ؼٌبً عمٌق وشهودي متعدد المعانً ، .. الخ

 واهم هذهِ 
 

 :المعانً هً ماٌلً
 
ِة الوجود والشرٌان التجسدي للفٌوضات : اوالًا  إن الكوفة تعبُر عن ُسرَّ

 .زولٌة ومنها ٌستمد العقل التشرٌعً لكل الدٌانات السماوٌةالنبوٌة الن
 
انها تمثل الرمز الجسمانً التجسدي للوجود وعالمة الشهادة : ثانٌا

 الحضورٌة داخل
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  االطر الشرعٌة السماوٌة للتجسدات العٌنٌة لالنبٌاء
 
 
كونها تمثل محورٌة التواجد النبوي األول والمعجزات التطهٌرٌة : ثالثا
 . ٌمة لالنبثاق التكوٌنً للسفر االلهً األولالعظ
 

لقد حملت ارض الكوفة القٌامة العلوٌة فً تحمل اعباء الثقل : رابعا
 الجسمانً للحقٌقة

 
العلوٌة والشهادة على ارضها وكونها تحملت اعباء الثقل المتكرر لجمٌع 

نحو الخطاٌا لتحملها الرمز الجسمانً الواقع فً خطٌبة التطبٌع واالنحٌاز 
طهّرت نفوس امتدادٌة ( ع)التواجد االرضً،اال أن انفاس امٌر المإمنٌن 

كثٌرة وعّطرت بالشهادة جوانب عدٌدة من الحقابق االلهٌة بؤنفاس الشرٌعة 
 المحمدٌة الحّقة وبنى بها مسجدها المبارك

 
الشرٌؾ الذي ٌحمل اسرار الحقابق النبوٌة ورحلتها التطهٌرٌة االولى فً 

 .نسانًالوجود اال
 
 

 :فٌٌض حسٌنً
 

لقد تحققت فعلٌا االستجابة الظهورٌة فً اختٌار السٌد الشاهد والمشهود 
  والشهٌد

 
 
 

لرحلة االنقاذ الوجودي الشامل وفتح باب التواصل الرحٌمً ، القوس الثانً 
لدابرة تمامٌة الوجود والوصول الكمالً لرحلة االنسان الكاملة لظاهر ؼٌب 

لتحقق المقامً االقرب من الحضرة الؽٌبٌة القهارٌة العلٌا الهوٌة المطلقة وا
واالستالم الطاهر لالمانة الربوبٌة المشّرفة فً الخالفة ورحلة االٌثار العظٌم 
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داخل النفس الجوهرٌة الذاتٌة الكلٌة ورحلة الجواهر المقدسة الكلٌة فً 
شمولً القوس األول الصعودي للتعٌنات االنسانٌة فً الفٌض الرحمانً ال

للخلق والتكوٌن واالٌجاد الظهوري العظٌم ، وقد تمثلت هذِه االستجابة داخل 
المدار الحسٌنً الشرٌؾ فً السفر االلهً داخل المدٌنة الكوفٌة فً عدة 

معادالت على صعٌد رحلة العروج والتطهٌر ، وهذه المعادالت ٌمكن حصرها 
 :بشكل ظاهري لباطن المدٌنة الكوفٌة فٌما ٌلً

 
 
لقد انتكست حقابق المدٌنة الكوفٌة واقعٌا على صعٌد رحلة االٌمان : الاو

الحقانً داخل المدار والمؽزى النورانً المدون فً بواطنها والسر المودع 
داخل حقٌقتها الؽٌبٌة من خالل رحلة النزوع والركون التسافلً لحقٌقة 

الحقابق الشٌطان الرجٌم ولم ٌتمكن االنسان الكوفً من ادراك كنه هذه 
واالسرار التً تحمله إلى مراحل اسمى واعلى وخاصة فً الهوٌة التً 

فً رحلة استشهاد  -اكتسبتها ارض الكوفة من امتزاج الدم العلوي الشرٌؾ 
بالتراب الكوفً ، والذي به دخلت االرض مدار  ( -ع)االمام امٌر المإمنٌن 

طان الرجٌم ، وهذه الشفاعة العلوٌة وعدم انحرافها بشكل كلً على ٌد الشً
المعادلة اعطت رمز التواصل فً الرحلة الحسٌنة كونها اشارة عالٌة 

المؽزى فً المضً بالرحلة الحسٌنٌة وتحقق الهدؾ المطلوب بعد حصول 
 .هذه االرض على هوٌة التشرؾ بهذه المزٌة الشرٌفة

 
 
 
خ بعدما استحوذ الشٌطان اللعٌن على نفوس الناس فً المدٌنة ومس: ثانٌا

حقابقها وحولها إلى طموحات وهمٌة زابفة ، ذلك بربط عجلة عروجها 
بالدنٌا بشكل شبه تام ، وبهذه المعادلة حقق الشٌطان وعده الذي وعد به 
الرب فً الحضرة المقدسة وعدم اطاعة االمر االلهً فً السجود للحقٌقة 

نهم فبعزتك الؼوٌنهم اجمعٌن اال عبادك م"االدمٌة الشرٌفة حٌنما قال 
فاالستجابة لالمر الشٌطانً تحقق منها ماهو مهم وفّعال وكان " المخلصٌن

بامكان هذه االستجابة ختم حلقة الوجود االرضً لوال وعد هللا المإمنٌن 
وعد هللا الذٌن امنوا لٌستخلفنهم فً االرض كما "وإن هللا ال ٌخلؾ وعده 
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لهم ولٌبدلنهم من  استخلؾ الذٌن من قبلهم ولٌمكنن لهم دٌنهم الذي ارتضى
" ان هللا الٌخلؾ المٌعاد" "بعد خوفهم امنا ٌعبدوننً ال ٌشركون بً شٌبا

فكانت االستجابة الفعلٌة للرد الحسٌنً هو المنقذ االساسً الذي خلّص 
الوجود باسره من نهاٌتة الماساوٌة على ٌد الشٌطان اللعٌن ، ولوال احاطٌة 

علٌه )والذي شرفه امٌر المإمنٌن  السر المودع فً داخل الحقٌقة الكوفٌة
بسجوده على هذه التربة الشرٌفة ، ورفعه إلى ( أفضل الصالة و السالم 

 .مستوى السجود الفنابً الذاتً فً الذات الجوهرٌة القدسٌة االقدسٌة
 
 
 
ان االستحواذ الشٌطانً على الهوٌة االنسانٌة وتحوٌلها إلى هوٌة : ثالثا

تدرك جمٌع القوى والملكات واالسرار االنسانٌة ، حٌوانٌة مطلقة ، كادت ان 
لوال النداء الذي مثله قلب الوجود االنسانً الذي هو الحقٌقة االستوابٌة 

 للعرش العظٌم المودع به السر الرحمانً الممتد بالحقٌقة المحمدٌة ،
 
 

المتمثلة فً التجلٌات االلهٌة فً بٌت النبوة الطاهر، والذي تمثل فً حقٌقة 
ار الحسٌنً الذي احتضن القلب الوجودي ؛ وعمل على تطهٌر النفس المد

الفعلٌة لالنسان وانقاذ الجسم الوجودي من التسافل فً حضٌض المادة 
. والظلمانٌة العدمٌة المطلقة ، ومن سقوطها خارج مدار الرحمة المطلقة

اعلى مستوٌات رفع العرش االنسانً الى حقٌقه ( ع)وبها حقق االمام 
ه المطلقه والوصول الؽٌبً فً السر المحمدي االحمدي االحدي ، النوري

وربط دابرة الوجود بالرحمة الرحمانٌة والرحٌمٌة لختم رحلة التكامل الؽٌبً 
فً المعانً المجردة المتمثلة بالظهور الفعلً فً بسملة االٌجاد الحقانً 

آخر الزمان للرحمة ، وفتح باب االسماء القهرٌة المطلقة المتمثلة فً مقام 
بالحجة االرضٌة المنعكسة من الحقٌقة الجوهرٌة النورٌة العلٌا ، والتً بها 

ٌتم ذبح الحقٌقة الشٌطانٌة المتجسدة فً الجسمانٌات المتكثرة على دكة 
المذبح الحسٌنً واستسالم الحقٌقة االبلٌسٌة وسجود الوجود بؤسره على 

ة بماء النزول الفعلً االزلً تجلً ذاتٌة التربه الحسٌنٌة المجّرده الممزوج
المتمثل بسر ماء الحٌاة االمثل ، الساري فً مملكة الوجود االنسانً 
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 .باالصالة ، والموجودات الوجودٌة بالتبعٌة
 :الحقٌقة الثانٌة

 
 

حقٌقة الرسول والسفٌر والشهٌد الحسٌنً المتمثلة فً مسلم بن عقٌل 
 (علٌهما أفضل الصالة و السالم)

 
 

رسول والسفٌر الحسٌنً الحقٌقً الرسالة لالمتداد النبوي العلوي لقد حمل ال
الحسٌنً ومثل الحقٌقة العروجٌة الجمعٌة المتكثرة فً العوالم االرضٌة ، 

وعبر عن وقوؾ االصالب الهاشمٌة الطاهرة باالمتداد الطاهر لخلٌل الرحمن 
رحلة  وتمٌزت( على نبٌنا و آله و علٌه أفضل الصالة و السالم)ابراهٌم 

 :السفٌر والرسول الحسٌنً بمزاٌا عظٌمة ، وهً
 
 
 
ابتدات رحلة السفٌر الحسٌنً بالعطش ونٌة الذبح على الطرٌقة : اوال

الحسٌنٌة ، وختم مشوار سفره الجلٌل بالعطش والتحقق الفعلً للذبح 
الشهادي العلً على سر الطرٌقة الحسٌنٌة المثلى ، لهذا اكتسبت هوٌة 

شهد الحسٌنً وخصوصٌة حمل اللواء التبشٌري للسفارة الحضور داخل الم
 .الحسٌنٌة

 
 
 
لقد امتاز السفٌر الحسٌنً فً تحقٌق مقامات العروج االلهٌة المتمثلة : ثانٌا

فً الرموز الشهادٌة التً مارسوها على جسده الشرٌؾ فً رمٌه من اعلى 
ارض قصر االمارة المتمثل فً رمز الصعود الوهمً للنفس االمارة إلى 

الحقٌقة الترابٌة االرضٌة الرجوعٌة للجسد االنسانً وسحب جسده الشرٌؾ 
فً اسواق اللذات النفسٌة كونه ال ٌباع وال ٌشترى فً سوق الشٌاطٌن ، 

النه حقٌقة رسالٌة امتدادٌة لتطهٌر هذه االسواق من االدوات النفسٌة 
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وكذلك قطع  االمارة بالسوء ، وبضاعتها االستهالكٌة الدنٌوٌة الفاسدة ،
راسه الشرٌؾ ،وقصة سفره العظٌم من الكوفة إلى الشام لتمثٌله الحقٌقة 
العقلٌة المجردة والحجة الواقعٌة للدعوة الحسٌنٌة والتطهٌر من االرجاس 

الشٌطانٌة ، وكذلك مثل اسرار التمثل االنسانً واالمتداد الكمالً للحكمة 
عبرت رحلة العطش المسلمً : ثالثا.العلٌا فً رسم دابرة التكامل االنسانً

االولى ، عن رحلة التجرد من جمٌع التعلقات الدنٌوٌة والرؼبات النفسٌة 
والذاكرة الجماعٌة المتعلقة باالنعكاسات االجتماعٌة الظاهرٌة وهً عبارة 
عن مقام التخلً التام من كل النوازع على كل المستوٌات الواقعة لها فً 

اما رحلة العطش الثانٌة ، . ساته الباطنٌةمدار الجسد الظاهري ، وانعكا
فكانت عبارة عن ختم حلقة القوس الصعودي فً مقام التحلً بالعطاءات 
االلهٌة والهبات العلوٌة فً داخل المدار الحسٌنً العظٌم كونه ٌمثل همزة 

الوصل بٌن المد العلوي الفعلً والفٌض الحسٌنً الظهوري على ساحة 
سول الحسٌنً ان ٌشرب الماء فً اللحظات االخٌرة الوجود التام ، وأبى الر

فً المواجهة االشهادٌة تضامنا مع المقام الجمعً لجوهر العطش الحسٌنً 
وال بٌته االطهار ، وكذلك تحققا لتوقؾ الخطاب الظاهري للدعوة بعد تقطٌع 
شفاه الرسول الحسٌنً المعنوي ، لتوقؾ االلقاء الظاهري للخطاب وانتقاء 

الم اال من باب القاء الحجة االخٌرة على الشهود من اهل الكوفة ضرورة الك
وهم ٌتخلون عن الرسول الحسٌنً واحدا تلو االخر وٌركنون إلى الركن 

 .الشٌطانً المظلم
 
 
 

اختٌار السفٌر والرسول الحسٌنً فً اقامته بالكوفة بٌت المختار احد : ثالثا 
لطاهر، كونه ٌمثل قاعدة االنصار الموالٌن والمخلصٌن للبٌت النبوي ا

االختٌار الكوفً ونقطة التكوٌن الجمعً لقوة االرادة العقلٌة الجمعٌة الهل 
الكوفة ، وهً منطقة االختٌار المقٌد بالتوابع االستكمالٌة للوحدة الجمعٌة 
للقوى والملكات الطاهرة الباطنٌة ،ونقطة البداٌة لتواصل الحق مع رحلة 

عظٌم ، ولكن هذه المنطقة التعمل بمفردها بدون السفٌر الحسٌنً االلهً ال
العزم والهمة اللذٌن كانا مفقودٌن بالنسبة لالرادة التً بقت وحدها بدون 

اكتمال دابرة حضورها الفعلً واعلم ان االرادة تستوجب النٌة ،والنٌة 
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تستوجب العزم والعزم ٌستوجب التوجه ، والتوجه ٌستوجب الهمة ، والهمة 
ن ، والٌقٌن ٌستوجب الثبات ، والثبات ٌستوجب االنطالق تستوجب الٌقً

 .والفعلٌة والتحقق
 
 
 
 

انتقل الرسول الحسٌنً من بٌت المختار والذي اشرنا الٌه ، كونه : رابعا
قاعدة االنطالق لالرادة العقلٌة الحرة ، اال ان الضعؾ بدا ٌدب فً حقٌقتها 

امنً معها ، فانتقل المعنوٌة النها خالٌة من المحتوى الباطنً التض
 إلى بٌت هانً بن عروة( علٌه السالم)مسلم
 

الرمز المعنوي للحقٌقة النفسٌة الطاهرة للمدٌنة كً ٌستطٌع الرسول 
 الحسٌنً السٌطرة

 
الفعلٌة على نواٌا وتوجهات الناس داخل حقٌقة نفوسهم ، رؼم التشتت 

لى الرسول العقلً داخل نفوس اهل الكوفة الملوثة بالدنٌا ، فتوالت ع
الحسٌنً التؤٌٌدات من كل جانب وبشكل واسع ، وكون قاعدة جمعٌة هابلة 

للقٌام بالفعل التطهٌري األول داخل نفوس حقٌقة االنسان الكوفً اال ان 
الخٌانة بدات تدب فب الحقٌقة الجمعٌة للنفس الكوفٌة لركون ابنابها إلى 

زٌاد الذي ٌمثل الرمز  الظلم النفسً والجهل المظلم الدنٌوي فاستطاع ابن
الشٌطانً الفعلً فً تولً الوالٌة والتسلل إلى النفس االمارة بالسوء 

المتمثلة فً قصر اإلمارة بامر ٌزٌد الذي ٌمثل الرمز االبلٌسً العقلً للمعنى 
التجسٌدي التام لتطبٌق الشرٌعة االبلٌسٌة واالستحواذ على نفوس الناس 

ولهذا . ٌب وااللم والحرمان تارة اخرىالمرٌضة بالترؼٌب تارة ، والتره
انتكست النفس الكوفٌة الستجابتها للدعوة الشٌطانٌة وترك الرسول 

الحسٌنً والبٌت النفسً الطاهر لهذه المدٌنة االلتجاء إلى البٌت النفسً 
االّمار بالسوء والركون إلى سلطان هوى النفس الستجابتهم البن زٌاد لعنة 

 . ن وعلى أعداء آل محمدهللا علٌه إلى ٌوم الدي
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لقد عبر الرسول والسفٌر الحسٌنً اعظم تعبٌر عن الصدمة : خامسا
الحسٌنٌة االولى الهل الكوفة ، وهً صدمة وجودٌة عمٌقة المؽزى والهدؾ 
كونها تمثل حقٌقة بداٌة السفر الحسٌنً التكاملً الرسالً والدعوة الجمعٌة 

الدنٌوي لرفعها إلى حقٌقة الجمع  فً صفوؾ الكثرة المتكثرة داخل االطار
ٌّن الرسول الحسٌنً الرمز العقلً للحكمة الحسٌنٌة العلٌا والمواجهة  وب

 .الفعلٌة الحقة مع معسكر الشٌطان اللعٌن
 :أشراق حسٌنً

 
ان المدارات التكلٌفٌة لحمل الحقابق النورانٌة المطهرة لجمٌع صفات 

فً بٌان المعانً واالسوار لتمامٌة  الوجود الحقانٌة والعوالم الؽٌبٌة الطاهرة
دابرة الوجود المطلق ،وعلى جانب من بٌان الظهور الكلً للرسالة 

المحمدٌة التً تحمل اعباء ثقلها المعنوي والمادي والظهوري والبطولً 
صلوات هللا وسالمه )واالولً واالخروي سٌد الموحدٌن علً بن ابً طالب 

امل للواء العروج االلهً العظٌم فً وكان الرسول المحمدي الح( علٌهما 
تطهٌر الدابرة الوجودٌة من الرجس األول والخطٌبة االمتدادٌة داخل مملكة 
الوجود بالعموم ،ومملكة االنسان بالخصوص ، وتحطٌم االصنام الظاهرٌة 

الرمز ( علٌه السالم)والباطنٌة على كل مستوٌاتها التحققٌة ، فكان االمام 
 .بوبً النوري واالمثل لالمتداد الرسالً داخل الوجودااللهً والتجلً الر

 
 

واكمل العقل التكلٌفً االمتدادي على احسن ( سالم هللا علٌه ) واتم االمام 
وجه للظهور ، ولرفع بواطن الحقٌقة المحمدٌة إلى اعلى المراتب الؽٌبٌة 
وانشؤ شرفٌتها وبثها داخل قلب الوجود والطواؾ التطهٌري العمٌق فً 

فة سر االنسان الكامل حتى استشهد فً محراب السجود العروجً الذاتً لطً
العظٌم ، وهً حقٌقة المقام االسمى لسر الوالٌة المطلقة ونور االشراق 

الفٌضً للذرات الجوهرٌة المتجوهرة داخل المدار االحدي الجمعً االحمدي 
ة ، تبٌنت واكتمال هذه التجلٌات واالنعكاسات داخل الحقابق االلهٌة العظٌم

كذلك فً ساحة الشهود الحسٌنً للوجود باسره فً تمثٌل االمتداد الرسالً 
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للمدار الحسٌنً على ٌد الرسول والسفٌر الحسٌنً مسلم بن عقٌل رضوان 
هللا تعالى علٌه ، فحمل لواء الخطاب االلهً الجمعً فً دفع الكثرات نحو 

ك فقد اعلن عن اعظم الوحدة المتحققة فً الساحة الحقٌقة المحمدٌة وكذل
خطاب موجه للوجود فً رحلة ابتداء السفر الشهودي المتمثل فً عالم 

الذرى االرضً الذي اعلن شهوده للحقٌقة الحسٌنٌة، وتعاقد وتعاهد على 
تحقٌق الفعل العروجً الفنابً الكتمال الحلقة الوجودٌة العروجٌة لالنسان ، 

اء للخصوصٌة االنسانٌة ، وكذلك لٌعلن لالنسان الكوفً شرفٌة االنتم
والدابرة النورانٌة المخصوصة فً الساحة المحمدٌة العلوٌة العظمى 

فشهدوا وتعاقدوا وتعاهدوا على اعالن االعتراؾ بالحقٌقة الربوبٌة المطلقة 
على ٌد الولً الكامل ، اال انهم تخلفوا من قبل فً االعتراؾ والمضً نحو 

وتركوا الوثٌقة االولى والعهد األول  الثبات لركونهم إلى دابرة شٌطانهم
المدون على صحٌفة القلب االنسانً لالعتراؾ باالمتداد الرسالً والتجلً 

الظهوري االلهً الذي ٌحمل الوجود إلى شرفة اللقاء بالمقام االحمدي 
المحمدي فً احدٌة الحضور واللقاء بالحضرة الجامعة والدنو الذاتً 

العظمٌة مجمع االنوار القدسٌة اال ان التخلؾ المقدس فً مقام السر العظٌم 
عن المضً فً االعتراؾ هدم فعلٌة المواثٌق والعهود ، ولم ٌكن امام 
الرسول الحسٌنً اال التضحٌة القربانٌة لمد حبل الحضور مع المٌثاق 

والعهد الربوبً العظٌم واالمتداد فً حقٌقة المضً نحو شهٌد المحراب 
مع نفس حضور رسالته الشرٌفة داخل  السجودي المقدس والتواصل

االرض الكوفٌة والمملكة االنسانٌة ، فكانت رحلة الرسول الحسٌنً اول 
عملٌة انقاذ للنفوس االنسانٌة من السقوط كلٌا فً دابرة الشٌطان ، وقد عّبر 

عن اول شرارة للذبح على طرٌق السر الشهادي للمدار الحسٌنً واتصال 
حة الحسٌنٌة لٌفتح باب االمتداد القرابٌنً وتوالً اول قربان ربوبً فً السا

 .الذبح الوجودي على دكة السر الحسٌنً العظٌم
تمثلت الواجهة مع الرسول والسفٌر الحسٌنً على عدة مستوٌات من 

  : ، وهً( ع)االتصال واالنفصال مع اعداء االمام الحسٌن 
 
 

للعقل الكوفً  عدم ادراك كنة منطقة االختٌار الفعلً: المستوى األول
وتجمٌع قواه االدراكٌة لتبٌن حقٌقة االنتماء الكلً لنصرة الرسول الحسٌنً 
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لتخلؾ ادوات العقل عن االدراك المعرفً والبٌان العلمً لتصور الممارسة 
 .الفعلٌة واهمٌة االفعال الدنٌوٌة التً حجبت الممارسة العقلٌة الواعٌة

 
 
 

لمدٌنة الكوفة ، لممارساتها الطوٌلة  تخلؾ النفس الجمعٌة: المستوى الثانً
لالؼراءات الدنٌوٌة وتطّبع الفعل الذاتً والؽرٌزي داخل صورتها ولعدم 

ممارستها االفعال االٌجابٌة التعبدٌة بشكلها الصحٌح ، فقد تخلفت عن نصرة 
الرسول الحسٌنً وركونها إلى ظلمها وجهلها وحجبها المادٌة الصلبة اال ان 

للنفس المجردة احتوت واستجابت للدعوة الحسٌنٌة  طٌؾ السر الطاهر
لمٌلها الفطري نحو الحق ولممارسة فعل االنتماء للحقٌقة المحمدٌة والل 

( رضوان هللا علٌه )بٌته االطهار وتمثلت فً حقٌقة هانً بن عروة 
واستشهاده مع الرسول الحسٌنً وثباته واقامته شعابر السجود الذاتً 

 . المدار الحسٌنً العظٌموفنابه وتالشً داخل 
 
 
 

وحافظ علٌه ( ع)احتضن القلب الكوفً رسول الحسٌن : المستوى الثالث
 قدر ما ٌتمكن

 
 
 

لنظافة حضوره ودوامٌة اتصاله بالذكر االلهً اال ان الدٌن المتطبع بفعل 
الخواطر الشٌطانٌة والهواجس النفسٌة المتطبعة على صحٌفة القلب وعدم 

اظ على السر المودع داخله ، فاباح القلب المتمثل فً تمكن القلب من الحؾ
سره مما أدى إلى استخراج هذا السر وذبحه ( طوعة)المرأة الصالحة 

والتمثٌل به وهو حقٌقه الطاهرة النفسٌه لالمتداد العلوي لهانً بن عروة 
 . (رضوان هللا علٌه)
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وانسحب تحت انسحق المدار الحسٌنً لكوفة بشكل تام ، : المستوى الرابع

سلطة الشٌطان بشكل كلً لتطبعه بالفعل الشٌطانً سرعة استجابته للدعوة 
الشٌطنٌة لمجرد كونها تحقق له بعض الطموحات الفانٌة وساعد بشكل 

البن )وتمثل الرمز الجسدي الخابن (. ع)اساسً فً قتل الرسول الحسٌنً 
اباح سر امه الذي الحقٌقة الذكرٌة للمدٌنة الخابنة الذي ( المراة الصالحة

ابتمنته علٌه لعدم علمها به وتربٌتها له بشكل حقٌقً ، فخان كل شًء ، 
 .وادى بالنهاٌة إلى قتل الرسول الحسٌنً واستشهاده داخل الساحة الكوفٌة
" قٌقة البٌت النفسانً الطاهر بالنفس العلوي واالمتداد الحسٌنً المتمثل بـ 

 (رض" )هانً بنعروة 
 
 

فس الكوفٌة تمثلت على مستوٌٌن فً قصة المواجهه مع رسول ان حقٌقة الن
فمثلت القوى الظاهرٌة للنفس بعد انطباعها باالعمال الدنٌوٌة ( ع)الحسٌن 

وخروجها نحو مفرداتها الفانٌة اال انها كانت متزلزله فً اختٌاراتها فتارة 
نكره تركن لدعوة الرسول الحسٌنً فتإٌده ، وتارة تتخلى عن هذه الدعوة فت

، والنتٌجة كانت نكران الدعوة الحسٌنٌة واالرتماء داخل الساحة الشٌطانٌة 
والتخلً عن دعوة باطن النفس فً االستجابة للفعل االٌمانً والركون الٌه 

بدال من الركون لالفعال الكفرٌه المتمثلة فً ابن زٌاد واتباعه من الشٌاطٌن 
الباطنٌة للنفس الكوفٌة عن حقٌقة القوى ( رض)، فعّبر هانً بن عروة 

 وكونها ذات عالقة متٌنة مع المد العلوي والتهذٌب الرسالً والممارسة
 
 

االٌمانٌة والعمٌقة مع رحلة والبهم آللـ بٌت النبوة الطاهرة ، وتعلم هذه 
القوى الباطنٌة الممارسة السلوكٌة للعبادة الحقة ، وصوال إلى المقام العمٌق 

ٌم وادراك كنه رحلة التوحٌد بمستوٌات مهمة وعبر ، المتمثل فً مقام التسل
وبعض اصحابه " هانً بن عروة "حقٌقة هذا المقام والتهذٌب الدقٌق 

رضوان هللا علٌهم ، إال ان االنفصال التام بٌن الحقٌقة الظاهرة المستسلمة 
للفعل الدنٌوي بقٌادة زعٌم الوهم وسلطان الهوى النفسً للنفس االمارة 

الحقٌقة الباطنٌة المستسلمة للفعل االٌمانً والعروج السلوكً بالسوء وبٌن 
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المتوقؾ عن السٌر لوجود الحواجز النفسٌة الظاهرٌة والمتع الشٌطانٌة، 
هذا النفصال منع من المضً بتطوٌر القوى والملكات وتمرٌنها للخالص من 

ٌت من الب( ع)سجن الدنٌا وتوابعها ، وان انتقال السفٌر والرسول الحسٌنً 
الخاص بالمختار الرمزي العقلً الدراك الحقابق الظاهرٌة وبعض المعارؾ 
التً تنور حقٌقة االتصال مع الرحمن واالنفصال من الشٌطن ، مثلت نقلة 
مهمة الن الؽاٌة من التحقق والدعوة حصلت بشكلها االدراكً األول داخل 

عن سلطة العقل بٌت المختار، وٌنبؽً التواجد مع المنطقة الخطرة المنفصلة 
االٌمانً ، اال وهً االمتدادات النفسٌة الظاهرٌة التً لجؤت للمباٌعة داخل 
البٌت النفسً الطاهر لهانً بن عروة الذي احتضن الدعوة االٌمانٌة بقوة 

اٌمانٌة عالٌة ، والوصول الحقانً لحضارات القرب واللقاء المحمدي العظٌم 
ل االنتصار على القوى الشٌطانٌة العده والعدد من اج( رض)، فجمع هانً 

التً بدأت تهٌمن وتتمدد بشكل فعلً على القوى الظاهرٌة للنفس الكوفٌة 
المتكثرة فً ابناء المدٌنة الكوفٌة ، اال ان سرعة استجابة القوى الظاهرٌة 

للدعوه الشٌطانٌة ، خولت القوى الباطنٌة للنفس الكوفٌة، وحاصرت 
ال المظلمة لهذه القوى الظاهرٌة ، وهذا ما وجودها وسحبتها فً سجن االفع

حصل فعال لهانً حٌث اودع السجن وفصل عن فعل الممارسة الحقانٌة 
للدعوة الحسٌنٌة كما فعل بالمختار باٌداعه السجن ، فمنع االتصال العقلً 

من الحكم والموازنة بٌن االمور وبقٌت الساحة فارؼة من القوى المتضامنة 
ماعدى القوى الظاهرٌة ، التً سرعان ما تخلت عن مع الرسول الحسٌنً 

المباٌعة وركنت إلى العقل الشٌطانً الذي دعاه تارة بالترؼٌب ، أو الترهٌب 
والحرمان وانزال اآلالم الجسمانٌة علٌها تارة أخرى ، فاستجاب وحجبت 

بشكل كلً عن االتصال بحقابقها الباطنٌة وعوالمها العقلٌة ، وتسلقت ساللم 
 : ل والتسافل نحو الظلمانٌة والكدوره المادٌة الفانٌة إشارة نورانٌةالنزو
 
 
 

اعلم اٌها االخ ان مملكة النفس االنسانٌة لها مراتب ومنازل ودرجات حسب 
قاعدة اتصالها وانفصاله بالسمو والرفعة أو التسافل والحنسة ، ولهذه 

، متمثلة فً المراتب نورانٌة اشراقٌة فٌضٌة ، وظلمانٌة متكدره وعدمٌه
قواها الباطنٌة والظاهرٌة ونقطة االتصال ، وحبل الحضور بٌن هذه القوى 
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الظاهرٌة والباطنٌة ، هو السلوك الحقابقً العملً المتمثل فً التواجد الحق 
بساحة العبودٌة المطلقة ، والعز الربوبً العظٌم ، واتخاذ العقل االٌمانً 

وظلمانٌة الحجب والهوٌات  السلوكً وسٌله عظٌمة للتخلص من كدورات
المتكثرة المنطبعة على الظاهر والمعكوسة بباطن القوى االنسانٌة والتخلص 
من هذه الظلمانٌة والهوٌات الكثٌرة المتكثرة فً مملكة االنسان ، هو اتخاذ 

طرٌق السلوك االٌمانً والدعوة الحقة للوصول التمحصً بالعبادة الحره 
الرقً والرفعة واعلم ان شمس حقٌقة  العظٌمة والتً هً اول منازل

االنسان الكامل محجوبة وراء هذه الظلمانٌات والهوٌات العدمٌة وبالعمل 
االٌمانً الخالً من المصالح الذاتٌة ، والسلوك العملً العقلً لطرٌق اهل 

هللا والحق تنقشع هذه الكدورات وتشرق شمس الحقٌقة وتنور مملكة 
ى ، وعلٌك ان تطرد كل المنافقٌن والدجالٌن االنسان وصوال للؽاٌة العظم

والمتواطبٌن مع الظلمة والخونة والجواسٌس والزناه من داخل مملكة 
وجودك واطرد وهّدم بٌت الشٌطان المتواجد فً االماكن المظلمة والمتعفنة 

من قوال والذي ٌتخذ هوٌاتك المتكثرة للعبور داخل انفاق نفسك وال تكن 
نا الشٌطان بظاهر قواهم النفسٌة فولدت اوالدا ؼٌر كؤهل الكوفة عندما ز

شرعٌٌن ٌحملون هوٌة ابناء الزنا فً موقفهم الجبان بتخلٌهم عن نصرة 
، فال تدع الشٌطان اللعٌن ( علٌه أفضل الصالة و السالم )رسول الحسٌن 

ٌزنً بحقٌقة وجودك العظٌم ، فتلد منه ابناء زنا ٌتخلون عن المواقؾ 
 .ة وسرعان ما ٌلتجؤون إلى ابٌهم الشٌطان اللعٌنااللهٌة العظٌم

 
 
 

فحّرم وامنع جنود واتباع والشٌاع الشٌطان اللعٌن من الدخول إلى قواك 
الظاهرٌة والباطنٌة بالممارسة الحقانٌة االٌمانٌة المتصلة بالحقٌقة الرسالٌة 

المحمدٌة العظٌمة واالمتداد الطاهر لحقابق التجلٌات النورٌة آللـ بٌت 
العصمة ، وانصر الحق الذي فٌك بنصرك الحق الذي تنسب الٌه ، واستخرج 

من حقٌقة تواجدك الوالء الحق واالعتراؾ الربوبً العظٌم باالمتدادات 
 .الربوبٌة الكاملة للرسل واالنباء ، وتكن مع االولٌاء ومنهم باذنه تعالى
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 :إشارة لشهادة نفسٌة طاهرة
 
 

على حقابق عظٌمة ، اهمها موقؾ الثبات ( رض)أكد موقؾ هانً بن عروة 
 : الرسولً االٌمانً بالنفس العلوي الطاهر ، وانتج عدة شهادات اهمها

 
 
 
، وتؤكٌد ثبات النفس ( رض)شهادة التاٌٌد األول لنصرة الحسٌن : اوال

المطمبنة بالرجوع والٌقٌن االلهً بتواصل كمال رحلة النفس وانتقالها إلى 
وان وامتالء مقام التسلٌم المطلق لالمانة الربوبٌة مرحلة الرضا والرض

 .الطاهرة
 
 
 
شهادة السجن والتؤكٌد على امتداد الموقؾ رؼم التخلً الذي حصل : ثانٌا

والقاء ( ع)على اٌدي ابناء الكوفة وانفصالهم عن التؤٌٌد لرسول الحسٌن 
 .الحجة الشرعٌة على اهل الكوفة من خالل موقفهم التراجعً

 
 
شهادة الرمً من فوق قصر االمارة واالرتماء على تراب الحقٌقة  :ثالثا

 .الرسالً باالمتداد العلوي المطهر لكل موقؾ ثابت وعمٌق
 
 
 

شهادة قطع الرأس وانفصاله عن الجسد الذي لم ٌقم بالدور االٌمانً : رابعا
بالشكل العام ، وسٌطرة القوى الشٌطانٌة على جسد ابناء الكوفة ، ورحلة 

من الكوفة إلى الشام وعرضه فً شوارع الشام ثالثة اٌام ، وهذه  الراس
الرحلة تعبٌر عن رقً وتسلق المقامات الرفٌعة فً دوران الراس نصؾ 

دوره وجودٌة تعبر عن كمال دوره الشهادة لهانً بن عروة ، وتظامنه مع 
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( ع)الروإس التً تدور دورات الوجود الكاملة ، متمثلة فً رأس الحسٌن 
بٌته االطهار وبعض الصحابة ، وهً رحلة تعبر عن تكامل دوره الحلقة  والـ

( رضوان هللا تعالى علٌهم)الحسٌنٌة لراسً هانً بن عروة ومسلم بن عقٌل 
، ولكل مقامه الخاص ومنزله داخل المدار الحسٌنً ، تم اٌضاح جانب مهم 

 .فً الصفحات السابقة
 
 
 

الطرٌقة الحسٌنٌة المثلى فً الشهادة والذبح العظٌم على سر : خامسا
مراحل المراتب داخل المشهد الحسٌنً على ارض الكوفة المتمثل فً موقؾ 

هانً بن عروة للتضامن الكلً مع الرسول الحسٌنً وسفٌره على ارض 
 .الكوفة

 :الحقٌقة الثالثة
 
 

حقٌقة البٌت النفسانً الطاهر بالنفس العلوي واالمتداد الحسٌنً المتمثل بـ 
 (رض" )بن عروة  هانً" 

 
 

ان حقٌقة النفس الكوفٌة تمثلت على مستوٌٌن فً قصة المواجهه مع رسول 
فمثلت القوى الظاهرٌة للنفس بعد ( علٌه أفضل الصالة و السالم )الحسٌن 

انطباعها باالعمال الدنٌوٌة وخروجها نحو مفرداتها الفانٌة اال انها كانت 
وة الرسول الحسٌنً فتإٌده ، وتارة متزلزله فً اختٌاراتها فتارة تركن لدع

تتخلى عن هذه الدعوة فتنكره ، والنتٌجة كانت نكران الدعوة الحسٌنٌة 
واالرتماء داخل الساحة الشٌطانٌة والتخلً عن دعوة باطن النفس فً 
االستجابة للفعل االٌمانً والركون الٌه بدال من الركون لالفعال الكفرٌه 

( رض)ه من الشٌاطٌن ، فعّبر هانً بن عروة المتمثلة فً ابن زٌاد واتباع
عن حقٌقة القوى الباطنٌة للنفس الكوفٌة وكونها ذات عالقة متٌنة مع المد 

 العلوي والتهذٌب الرسالً والممارسة
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االٌمانٌة والعمٌقة مع رحلة والبهم آللـ بٌت النبوة الطاهرة ، وتعلم هذه 

الحقة ، وصوال إلى المقام العمٌق القوى الباطنٌة الممارسة السلوكٌة للعبادة 
، المتمثل فً مقام التسلٌم وادراك كنه رحلة التوحٌد بمستوٌات مهمة وعبر 

وبعض اصحابه " هانً بن عروة "حقٌقة هذا المقام والتهذٌب الدقٌق 
رضوان هللا علٌهم ، إال ان االنفصال التام بٌن الحقٌقة الظاهرة المستسلمة 

ٌم الوهم وسلطان الهوى النفسً للنفس االمارة للفعل الدنٌوي بقٌادة زع
بالسوء وبٌن الحقٌقة الباطنٌة المستسلمة للفعل االٌمانً والعروج السلوكً 

المتوقؾ عن السٌر لوجود الحواجز النفسٌة الظاهرٌة والمتع الشٌطانٌة، 
هذا النفصال منع من المضً بتطوٌر القوى والملكات وتمرٌنها للخالص من 

( علٌه السالم)وتوابعها ، وان انتقال السفٌر والرسول الحسٌنً سجن الدنٌا 
من البٌت الخاص بالمختار الرمزي العقلً الدراك الحقابق الظاهرٌة وبعض 

المعارؾ التً تنور حقٌقة االتصال مع الرحمن واالنفصال من الشٌطن ، 
مثلت نقلة مهمة الن الؽاٌة من التحقق والدعوة حصلت بشكلها االدراكً 

ألول داخل بٌت المختار، وٌنبؽً التواجد مع المنطقة الخطرة المنفصلة عن ا
سلطة العقل االٌمانً ، اال وهً االمتدادات النفسٌة الظاهرٌة التً لجؤت 

للمباٌعة داخل البٌت النفسً الطاهر لهانً بن عروة الذي احتضن الدعوة 
القرب واللقاء  االٌمانٌة بقوة اٌمانٌة عالٌة ، والوصول الحقانً لحضارات

العده والعدد من اجل االنتصار على ( رض)المحمدي العظٌم ، فجمع هانً 
القوى الشٌطانٌة التً بدأت تهٌمن وتتمدد بشكل فعلً على القوى الظاهرٌة 

للنفس الكوفٌة المتكثرة فً ابناء المدٌنة الكوفٌة ، اال ان سرعة استجابة 
القوى الباطنٌة للنفس الكوفٌة،  القوى الظاهرٌة للدعوه الشٌطانٌة ، خولت

وحاصرت وجودها وسحبتها فً سجن االفعال المظلمة لهذه القوى الظاهرٌة 
، وهذا ما حصل فعال لهانً حٌث اودع السجن وفصل عن فعل الممارسة 

الحقانٌة للدعوة الحسٌنٌة كما فعل بالمختار باٌداعه السجن ، فمنع االتصال 
ن االمور وبقٌت الساحة فارؼة من القوى العقلً من الحكم والموازنة بً

المتضامنة مع الرسول الحسٌنً ماعدى القوى الظاهرٌة ، التً سرعان ما 
تخلت عن المباٌعة وركنت إلى العقل الشٌطانً الذي دعاه تارة بالترؼٌب ، 

أو الترهٌب والحرمان وانزال اآلالم الجسمانٌة علٌها تارة أخرى ، فاستجاب 
ن االتصال بحقابقها الباطنٌة وعوالمها العقلٌة ، وحجبت بشكل كلً ع
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وتسلقت ساللم النزول والتسافل نحو الظلمانٌة والكدوره المادٌة الفانٌة 
 : إشارة نورانٌة

 
 
 

اعلم اٌها االخ ان مملكة النفس االنسانٌة لها مراتب ومنازل ودرجات حسب 
سة ، ولهذه قاعدة اتصالها وانفصاله بالسمو والرفعة أو التسافل والحن

المراتب نورانٌة اشراقٌة فٌضٌة ، وظلمانٌة متكدره وعدمٌه، متمثلة فً 
قواها الباطنٌة والظاهرٌة ونقطة االتصال ، وحبل الحضور بٌن هذه القوى 

الظاهرٌة والباطنٌة ، هو السلوك الحقابقً العملً المتمثل فً التواجد الحق 
عظٌم ، واتخاذ العقل االٌمانً بساحة العبودٌة المطلقة ، والعز الربوبً ال

السلوكً وسٌله عظٌمة للتخلص من كدورات وظلمانٌة الحجب والهوٌات 
المتكثرة المنطبعة على الظاهر والمعكوسة بباطن القوى االنسانٌة والتخلص 
من هذه الظلمانٌة والهوٌات الكثٌرة المتكثرة فً مملكة االنسان ، هو اتخاذ 

وة الحقة للوصول التمحصً بالعبادة الحره طرٌق السلوك االٌمانً والدع
العظٌمة والتً هً اول منازل الرقً والرفعة واعلم ان شمس حقٌقة 

االنسان الكامل محجوبة وراء هذه الظلمانٌات والهوٌات العدمٌة وبالعمل 
االٌمانً الخالً من المصالح الذاتٌة ، والسلوك العملً العقلً لطرٌق اهل 

الكدورات وتشرق شمس الحقٌقة وتنور مملكة هللا والحق تنقشع هذه 
االنسان وصوال للؽاٌة العظمى ، وعلٌك ان تطرد كل المنافقٌن والدجالٌن 

والمتواطبٌن مع الظلمة والخونة والجواسٌس والزناه من داخل مملكة 
وجودك واطرد وهّدم بٌت الشٌطان المتواجد فً االماكن المظلمة والمتعفنة 

وٌاتك المتكثرة للعبور داخل انفاق نفسك وال تكن من قوال والذي ٌتخذ ه
كؤهل الكوفة عندما زنا الشٌطان بظاهر قواهم النفسٌة فولدت اوالدا ؼٌر 
شرعٌٌن ٌحملون هوٌة ابناء الزنا فً موقفهم الجبان بتخلٌهم عن نصرة 

، فال تدع الشٌطان اللعٌن ٌزنً بحقٌقة وجودك العظٌم ، ( ع)رسول الحسٌن 
ناء زنا ٌتخلون عن المواقؾ االلهٌة العظٌمة وسرعان ما فتلد منه اب

 .ٌلتجؤون إلى ابٌهم الشٌطان اللعٌن
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فحّرم وامنع جنود واتباع والشٌاع الشٌطان اللعٌن من الدخول إلى قواك 

الظاهرٌة والباطنٌة بالممارسة الحقانٌة االٌمانٌة المتصلة بالحقٌقة الرسالٌة 
الطاهر لحقابق التجلٌات النورٌة آللـ بٌت المحمدٌة العظٌمة واالمتداد 

العصمة ، وانصر الحق الذي فٌك بنصرك الحق الذي تنسب الٌه ، واستخرج 
من حقٌقة تواجدك الوالء الحق واالعتراؾ الربوبً العظٌم باالمتدادات 
 .الربوبٌة الكاملة للرسل واالنباء ، وتكن مع االولٌاء ومنهم باذنه تعالى

 
 

 :فسٌة طاهرةإشارة لشهادة ن
 
 

على حقابق عظٌمة ، اهمها موقؾ الثبات ( رض)أكد موقؾ هانً بن عروة 
 : الرسولً االٌمانً بالنفس العلوي الطاهر ، وانتج عدة شهادات اهمها

 
 
 
، وتؤكٌد ثبات النفس ( رض)شهادة التاٌٌد األول لنصرة الحسٌن : اوال

ة النفس وانتقالها إلى المطمبنة بالرجوع والٌقٌن االلهً بتواصل كمال رحل
مرحلة الرضا والرضوان وامتالء مقام التسلٌم المطلق لالمانة الربوبٌة 

 .الطاهرة
 
 
 
شهادة السجن والتؤكٌد على امتداد الموقؾ رؼم التخلً الذي حصل : ثانٌا

والقاء ( ع)على اٌدي ابناء الكوفة وانفصالهم عن التؤٌٌد لرسول الحسٌن 
 .لكوفة من خالل موقفهم التراجعًالحجة الشرعٌة على اهل ا

 
 
شهادة الرمً من فوق قصر االمارة واالرتماء على تراب الحقٌقة : ثالثا
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 .الرسالً باالمتداد العلوي المطهر لكل موقؾ ثابت وعمٌق
 
 
 

شهادة قطع الرأس وانفصاله عن الجسد الذي لم ٌقم بالدور االٌمانً : رابعا
انٌة على جسد ابناء الكوفة ، ورحلة بالشكل العام ، وسٌطرة القوى الشٌط

الراس من الكوفة إلى الشام وعرضه فً شوارع الشام ثالثة اٌام ، وهذه 
الرحلة تعبٌر عن رقً وتسلق المقامات الرفٌعة فً دوران الراس نصؾ 

دوره وجودٌة تعبر عن كمال دوره الشهادة لهانً بن عروة ، وتظامنه مع 
علٌه )الكاملة ، متمثلة فً رأس الحسٌن الروإس التً تدور دورات الوجود 

والـ بٌته االطهار وبعض الصحابة ، وهً رحلة ( أفضل الصالة و السالم 
تعبر عن تكامل دوره الحلقة الحسٌنٌة لراسً هانً بن عروة ومسلم بن 

، ولكل مقامه الخاص ومنزله داخل المدار ( رضوان هللا تعالى علٌهم)عقٌل 
 .مهم فً الصفحات السابقة الحسٌنً ، تم اٌضاح جانب

 
 
 

الشهادة والذبح العظٌم على سر الطرٌقة الحسٌنٌة المثلى فً : خامسا
مراحل المراتب داخل المشهد الحسٌنً على ارض الكوفة المتمثل فً موقؾ 

هانً بن عروة للتضامن الكلً مع الرسول الحسٌنً وسفٌره على ارض 
 .الكوفة

 :الحقٌقة الرابعة
 
 

ٌة الممتدة امتداد الذكر الصادق فً نفس آل بٌت النبوة الحقٌقة القلب
وتمثل " طوعه"الطاهر،والمتمثل فً قلب مدٌنة الكوفة ، المراة الصالحة 

ان للقلب مراتب ومنازل ودرجات " قلوبهم معك وسٌوفهم علٌك"حقٌقة 
عظٌمة وهو تعبٌر عن الرمز السجودي للقبلة الصالتٌة المركزٌة لمملكة 

ر دوران االسماء االلهٌة ، والفتح الذاتً للنورانٌة العرشٌة االنسان ومحو
الرحمانٌة فً القوس األول للتكامل االنسانً ، والنظر الرحمانً لجانب من 
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المشٌبة المطلقة ، وهً منطقة العروج االلهً المتالء مقامات ومنازل 
التدرج الرحمانً فً القوس األول لدابرة تمامٌة الوجود ، وهو الكعبة 
المقصودٌة للتسبٌح والتهلٌل والذكر االنسانً والطواؾ التطهٌري من 

ظلمانٌة االفعال الظاهرٌة المنؽمسة بالممارسة الدنٌوٌة ، ولسنا بصدد شرح 
هذه المراتب والمنازل والدرجات القلبٌة ، اال اننا نبنً من جانب االشارة 

ٌنً المؽذي لها إلى الفتح القلبً لمدٌنة الكوفة واحتضانها االمداد الحس
بالفٌض الرحمانً والرحٌمً لختم دابرة وجودها التكاملً والذي عبر عنه 

بتفاصٌل تكلٌفه الشرٌؾ الذي ٌحمل سر الرسالة ( علٌه السالم)االمام 
المودع فً الكنز العلوي المختبؤ فً مدٌنة الكوفة ، وكان محور القلب 

األعمال الباطنٌة  الكوفً ، وٌحٌط به قمره الذي ٌدور بال كواكب الن
المتوجهة إلى القبلة الرحمانٌة ؼٌر متحققة لهذا بقً قمر المدٌنة الكوفٌة 
وحٌدا ؼرٌبا فً سماء األعمال االٌمانٌة لمدٌنة الكوفة فاالستجابة القلبٌة 

لهذه المدٌنة التً احتضنت الرسول والسفٌر الحسٌنً قد تمثلت فً المراة 
الحسٌنً بٌتها وآوته واطعمته وسقته  التً ادخلت السر" طوعة"الصالحة 

من ماء الرحمة النازل من السماء العلوٌة المتواجده داخل الساحة االٌمانٌة 
اال ان هذا المنزل كان مقطوعا والمسٌر الروحً متوقفا لعدم . للمدٌنة

استكمال الحلقة االٌمانٌة بالنفس الرحٌمً لكثرة االنطباعات الدٌنٌة 
ى قلب المدٌنة بفعل الركونات إلى االفعال الشٌطانٌة ، والكدورات المظلمة عل

فمارس القلب كل ما ٌمكن ان ٌقدمه للسر الحسٌنً ولكنه لم ٌستطٌع كتمان 
هذا السر لعدم تحمله ، ولعدم توفر االستعداد العالً للحفاظ علٌه لكثرة 
الظلمات التً تحٌط بسمابه ولعدم اكتمال دوره النورانٌة فً لٌل مدٌنة 

وفة حتى ٌبلػ به منزله البدر الكامل بل كان فً بداٌات والدته االولى اال الك
انه متواجد وله خٌوط من نور االمداد العلوي المتواجد داخل االنفاس 

الطاهرة لهذه المدٌنة ، وعلى هذا اباحت طوعة سرها فً تواجد الرسول 
الذكرٌة والسفٌر الحسٌنً إلى ابنها الذي كان ٌمثل الحقٌقة الجسمانٌة 

المتكثرة فً ارجاء االرض الكوفٌة والمنؽمسة بالفعل الحٌوانً والممارسة 
الشٌطانٌة ، لهذا خان امانة امه له وركن إلى فعل الممارسة الشٌطانٌة داخل 

الرحم الكوفً الذي ولد والدات ؼٌر شرعٌة بالممارسة الدنٌوٌة الفانٌة 
ح السر إلى شٌطان المدٌنة ابن الذاتٌة واللذاتٌة والشهوانٌة الفانٌة ، وابا

زٌاد مما ادى إلى انتزاع السر الحسٌنً من صدر الحقٌقة الكوفٌة وقتله 
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والتمثٌل به امام الكثرات الجسمانٌة فً داخل المدٌنة رؼم ان القلب الكوفً 
قد دافع عنه اثناء المواجهة التً تمت بٌن الرسول الحسٌنً وجنود 

اصرة لعدم ممارستها السلوك االٌمانً الشٌطان اال ان ادواتها كانت ق
الحقانً وانطباع الظلمات الدنٌوٌة على صحٌفة هذا القلب العظٌم الذي هو 

ٌنبوع سرٌان السر االلهً داخل مملكة االنسان والرمز الحٌاتً لالمداد 
  .الروحً بالعروج االلهً التكاملً لالنسان

 
 

 :اشارة نورانٌة
 
 

وابً للحقٌقة الرحمانٌة وتاج التواجد ان القلب هو رمز العرش االست
التواصلً لختم الدابرة بالفٌض الرحٌمً االمدادي الؽٌبً للوجود ، ودابرة 

التكامل االنسانً محورها القلب وخطوط امدادها الؽذابً الروحانً هو نقطة 
االستواء المركزٌة وفتحة الدخول إلى العوالم اللطٌفة النورانٌة ، وال ٌتم 

على الرمز القلبً اال ان ٌتهٌا هذا العرش لٌكون محال طاهرا ذلك التنزل 
لجلوس االنوار الطاهرة علٌه ، واعتالء مملكة الحكم داخل قصر الوالٌة 
المطلقة للحقابق االلهٌة المتجلٌة بالنورٌة التامة وباب العروج الربانً 

صالتً فنظؾ بٌتك وجعله قبلة التواجد ال. والتكامل السلوكً لالنسان الكامل
، والعروج الذكري والتسبٌح والتحمٌد والطواؾ الكعبً الشرٌؾ وارم 

حجرات األعمال الفاسده على محلها الشٌطانً ، وطهر بٌت نفسك للراكعٌن 
والساجدٌن والسابحٌن والتاببٌن وحسن اولبك رفٌقا ومن هللا السداد 

 .والتوفٌق والحمد هلل رب العالمٌن
 
 
 

 :ةإشارة لشهادة قلبٌة طاهر
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عدة اشارات  -الرمز القلبً لمدٌنة الكوفة  -لقد إشارة المراة الصالحة 
شهادٌة عبرت بها عن حضورها داخل الساحة الشهودٌة الحسٌنٌة ، ومنها 

 :مالً
 
 
 
شهادة قبول استقبال السفٌر الحسٌنً وتادٌة الخدمة والمعونة له ، : اوال

فً حضرته ،  -هً  -داخلة وتفرٌػ بٌتها له بشكل ٌتناسب واهمٌة السر ال
اال ان المكان لم تتوفر فٌه المستلزمات االٌمانٌة الكافٌة للمحافظة على السر 

الحسٌنً لعدم تواصلٌة المد االٌمانً والسٌر السلوكً العالً والتربٌة 
الحقانٌة الفراد البٌت وتهذٌب حقابقهم ، ولركون هإالء االفراد إلى التلوٌث 

ضعؾ القلب وعدم تحمله اثقاله المهمة والتكلٌؾ  الشٌطانً مما ادى إلى
 .االلهً

 
 
 
علٌه أفضل الصالة و )لقد سقت المراة الصالحة رسول الحسٌن : ثانٌا

 ماء الرحمة واالنتماء إلى الحقٌقة( السالم
 

الرحمانٌة ، ولكن من دون تواصلٌة الفٌوضات على هذه الحقٌقة ، لعدم 
 .مداد العطابً االلهً وتحملهتمرس قواها الباطنٌة باستقبال اال

 
 
 
اثناء ( علٌه أفضل الصالة و السالم)دافعت عن الرسول الحسٌنً : ثالثا

المواجهة ولكن من دون المشاركة الفعلٌة فً المواجهة وتادٌة الواجب 
الشهادي فً ساحة التقابل داخل بٌتها ، لضعؾ قواها الباطنٌة ولعدم وصول 

بقابها داخل عناصر المنع االنثوي الضعٌؾ حقٌقتها إلى المقام الذكوري و
اثناء المواجهات المباشرة والتً تحتاج إلى قوة الدفع الذكرٌة داخل الحقابق 

 .االنسانٌة الثابتة
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حاولت كتمان السر االلهً المودع داخل بٌتها اال ان رعونة التصرؾ : رابعا
جعل قواها  وعدم مباشرة فعلٌة السٌر السلوكً الحقانً والتهذٌب النفسً

متهزله ، ولم تستطٌع كتمان سرها االلهً ، وباحت به إلى ضعفها النفسً 
الجسمانً المرموز الٌه باالبن المتطبع داخل حقٌقة الشٌطان فحرمت بهذا 

البوح باقً قواها عن الرقً والوصول إلى مراتب الفناء والرقً العظٌم 
اهرٌة وانحٌازها بشكل عٌنً على ضعؾ القوى الظ_ فخٌانة االبن عبرت 

نال _ رؼم كل ذلك _ نحو الممارسة اللعٌنة للشٌطان ، اال ان القلب الكوفً 
منزلة رفٌعة بذاته وحصل على مرتبة التواجد الكونً داخل الساحة 

الحسٌنٌة واالمداد العطابً من كال الطرفٌن فنال منزلة المشاركة وهوٌة 
 .الحضور االسمى داخل الساحة الحسٌنٌة الشرٌفة

 : إشارة نورانٌة
 
 

فالبوح من خالل التكلٌؾ قوة ، والبوح بال .. ال تبح بسرك فٌباح دمك 
تكلٌؾ ضعؾ اذا ضعؾ حبل الحضور والذبح على كال المسلكٌن حاصل 
وواحد ، اال انه فً األول تشرٌؾ وحضور، وفً الثانً جلوس من ؼٌر 

وهللا اعلم ... دعوة ، واؼضاض البصر عنك من جانب االدب اال انها منزله 
 .والحمد هلل رب العالمٌن

 
 
 
 

 :إشارة عرفانٌة
 

بٌن السر والسر مسافة ، وبٌن المسافة والمسافة سعً ، وبٌن السعً 
والسعً حضور ، وبٌن الحضور انوار ، وعلى االنوار دالبل ، وعلى الدالبل 

جذب ، وفً الجذب وصول ، وفً الوصول فناء ، وبٌن الفناء والفناء 
ك ، وعلى االستهالك صحوه ، وبٌن الصحوة والصحوة تكلٌؾ ، استهال
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فامسك بٌد الرحمن ، وابصر بعٌن المنان ، ورتل القرآن ، ترى الكتمان 
وعلى الكتمان قوة ، وبٌن القوة والقوة مسٌر ، وعلة المسٌر رجال تراهم 

 ...بسٌماهم
 

غ االستواء ، فاكتم بالكتمان كً ال تذبح على صراط الشٌطان ، فبالكتمان تبل
وعلى االستواء عرش ، وللعرش اسماء ، وعلى االسماء انوار ، وعلى 

االنوار اسرار ، فال تبح باسمك ، فبالكتمان تسبح بانوار الرحمانٌة وتمسك 
بقوس الرحٌمٌة ، وبالعروج تسبح باسم الرحمن ، وامسك بانفاسك مسالك 

فال تلتفت ، فبالرحمن  ما بٌن الرحمن والقرآن خلق وبٌان ،... ؼٌب القرآن 
فوقها جنة ... الوصول ، وبالقرآن الحصول ، وما بٌنهما نار فوقها نار 

... فوقها معرفة ، فوقها معرفة فوقها معرفة... فوقها جنة فوقها جنة 
فاسري بالوقوؾ وال تلتفت ، ... فوقها رإٌة، فوقها رإٌة ، فوقها رإٌة

  .مازاغ البصر وما طؽى
 
 
 

 : ٌةاالشارة الثان
 

. بالمعسكر الحسٌنً ( علٌه أفضل الصالة و السالم )التحاق انصار االمام 
 ان اول الرحلة والسفر الحسٌنً العظٌم

 
قد ابتدا من المدٌنة إلى مكة ، ومن مكة إلى العراق ، مرورا بنقاط 

 االستراحة ، والتً
 

تمثل رموز معنوٌة لباطن السفر الحسٌنً ، وقد عبرت هذه الهجرة 
رانٌة احسن واعظم تعبٌر عن تحقق المقامات الربوبٌة العالٌة وتمثلت النو

فً ساحة الواجهة الفعلٌة لتقدٌم القرابٌن النورانٌة على كل مستوٌات 
علٌه )فلقد كانت رحلة االمام . حضورها الوصولً والفنابً للذات المقدسة

واصحابه  قد سلك باهله( علٌه السالم)رحلة جماعٌة اال ان االمام ( السالم
كال حسب استعداده وبخصوصٌات متفاوتة مرتبطة بالتمثالت التكوٌنٌة 
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االولى والحضور االستعدادي للتطوٌر التام وصوال إلى اعلى منازل اللقاء 
الحقانً للحقٌقة المحمدٌة المتمثلة فً الحضور الؽٌبً الذاتً االحمدي 

والمعبرة عن مراحل االحدي بشكلها االسرابً ، والطولً فً التوحٌد الذاتً 
التوحٌد الصفاتً الفعلً بشكله العروجً العرضً وصوال إلى التجرٌد الكلً 
، متحققا فً الفردانٌة المطلقة للدخول األول بالوالٌة المطلقة تحت مقام ما 

ٌسمى بالسر الؽٌبً األول للحرٌة الظاهرة على اساس السلوك اإلجمالً 
ر االلهٌة ، وبشكلها التفصٌلً الكسبً الوهبً بحمل الحقابق الفعلٌة لالسرا

افاضة ( ع)فافاض االمام . بتحصٌل المقامات الظاهرٌة لرحلة السلوك
اساسٌة على كل مراحل االمكانً والفتح الرجوعً للوجود ، واالنعكاس 

االمتدادي التواصلً فً االزمان الظهورٌة والؽٌبٌة لتواصل مراكز التجلً 
واالنفراج النورانً للحجة االرضٌة ( هللا علٌهمسالم )التسعة لالبمة الهداه 

فً تشرٌؾ الوجود باالمداد الفٌضً المباشر للحقابق النورٌة االولى 
والعظٌمة ، وكذلك الدعوة التفصٌلٌة لمراحل الوجود الزمنً ضمن االطار 
االرضً المتمثل بساحة االمتحان الوجودي ، والزمن الحضوري المكثؾ 

السفلٌة والعلوٌة فً تطبٌق الدعوة الحقانٌة ، لتخطً مدارات الوجود 
واطاعة الدورة الزمنٌة االلهٌة فً الممارسة العبادٌة الذوقٌة والوقوؾ 
الشهودي داخل البحر الجودي المحمدي الكرٌم ، والعمق النوري النوار 

العظمة الرحمانٌة الكاشفة السرار الوجود الخاص ، واالستواءات الرحمانٌة 
لٌة ، وممٌزه شمولٌة الرحمة الرحمانٌة وخصوصٌة الرحمة العرشٌة العا

الرحٌمٌة بشكلها السرٌانً النزولً والصعودي لمفردات الوجود الشمولً 
 .الكلً والتخصصً الخاص

 
 
 

ففتحت الهجرة الحسٌنٌة مدارات للسلوك التام والعروج المقاماتً العالً 
 واالسراء

 
والعشق الجمالً والرهبة  الجاللً والجمالً فً مقام القرب واالنس

والعظمة والقهر الجاللً من خالل الممارسات السلوكٌة التقومٌة اثناء 
الرحلة التً محصت وهذبت حقابق المشاركٌن ومنحته هوٌات الحضور 
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داخل الساحة الحسٌنٌة العظٌمة ، ومن خالل مشاركتهم الفعلٌة اثناء رحلة 
والرٌاضات النارٌة التصفوٌة السلوك بممارسة االفعال العبادٌة القومٌة 

والمجاهدات الزمانٌة المختزلة لجوهر الزمان االٌمانً والذكر الربانً الدابر 
والمكمل لدوابر القوى االنسانٌة التً زرعت داخلها بذور الشوق والعشق 

واالنس والخشٌة والرهبة والعظمة ، ونمت ونضجت داخل الساحة الحسٌنٌة 
ال الكونً فً ساحة الشهود ، والتً تناؼمت وحصدت نتابجها داخل االحتؾ

مع آالت العزؾ على السٌوؾ ، وتقارب الروإس لتنصهر فً توحٌدٌة 
القٌام ، واختصار الزمان بقٌومٌة الحضورالحسٌنً والوصول للحقٌقة 

النورٌة االولى والفٌض الفنابً واضمحالل الهوٌة المتشخصة والتالشً فً 
ي بشكل مختصر الممارسات التً ٌنبؽً الذات المقدسة ، وٌمكن ان نبن

القٌام بها من جانب الممارسة الظاهرٌة للسلوك العلمً داخل الموكب 
 : الحسٌنً الشرٌؾ وهذه الممارسات هً

 
 
التخلص من كدورات المادة الظلمانٌة المنتسبة إلى عالم الدنٌا وتالشً : اوال

من الممارسة الؽابٌة  البدن فً مظاهره المتكثره وهوٌاته الدنٌوٌة المكتسبة
الذاتٌة لمفردات الدنٌا والتوقع داخل نظامها الممتد على ساحة المادة 

 .الكثٌفة
 
 
 
الوصول إلى البدن البرزخً المنحجب وراء البدن المادي وٌمثل : ثانٌا

الصورة الجسمانٌة المتشخصة باالفعال الظهورٌة فً العالم الصوري ، 
المتحقق للصور الخارجٌة ووجوب  وٌعتبر البدن البرزخً هو المعنى

 .تخلٌصه من هذه االثار المتطبعة والمصوره على صحٌفة وجوده الذاتً
 
 
 
من ثم الدخول إلى عالم النفس الواسع الجلوي والمحوي على عوالم : ثالثا

هابلة وممتدة امتدادات هابلة ومتجنده داخل عوالم التوجهات الذاتٌة 
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ورٌة والمعنوٌة البرزخٌة المتمثلة فً لالنسان ، وازالة الكدورات الص
المظاهر اللذاتٌة والشهوانٌة التً سكنت منازل النفس ، والمستمده وجودها 

وحضورها من القوى الؽرٌزٌة المادٌة وٌوجب تطهٌرها من االنطباعات 
 .المظلمة على كل مستوٌاتها وارتباطاتها الذاتٌة داخل عالم النفس

 
 
 

ٌقً لعوالم النفس وامتداداتها تنفتح ابواب القلب وبعد التمحٌص الحق: رابعا
وٌسنى للسالك الدخول فً هذه المملكة العظٌمة ، وهً النقطة االرتكازٌة 
للتوجهات العبادٌة التكلٌفٌة بالصورة الظاهرٌة والفاتحة للعوالم النورٌة 

العلوٌة لطبقات العرش الوجودي االستوابً وبها ٌتحقق القرب والمإانسة 
 ر الذكري المقٌم داخل المسكن القلبًوالحضو

 
الربوبً والمطلق الظلًّ المتداد الشهود الحّقانً واول رحلة التواجد 

 .واالتصال بالحضرات المقدسة
 
 
 

وهو _ وبهذه األعمال العظٌمة التً اوجزناها بهذا الشكل المختصر : خامسا
له  ٌمكن للسابل ان تنكشؾ_ بحث طوٌل ٌخرجنا عن مقصود هذا البحث 

لطٌفة االمتداد الروحً األول وٌتجلى على صحٌفة العقل المجرد والكشؾ 
 . المعرفً الذوقً كً ٌستطٌع ان ٌتنفس المنازل الحضورٌة المقدسة

 
 
 
 

وتظهر للسابل طرٌق هللا بعد التحقق الشهودي والوقوؾ الروحً : سادسا
ٌتم اول  العظٌم لطٌفة الّسر المودعة فً عرش مملكته العظٌمة والتً بها

 .مراتب الوصول الحقٌقً والقرب الحضوري التام من الحضرة المقدسة
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وهذا السلوك الذوقً الشهودي ؼٌر قابل للفعل والظهور والتحقق ما لم 
ٌستعد السالك استعدادا عظٌما وٌنبعث داخله انفجار الدوري الهابل للتكوٌن 

ذلك البحث االلٌم واالنطالق نحو الحقٌقة االولى وما لم ٌنبعث من داخله 
والقلق الوجودي العظٌم الذي ٌحرقه بنار الوصول والقرب من الؽاٌة 

العظمى فً الوجود األول هً معرفة الباري عز وجل والقرب من حضرته 
المقدسة وٌتطلب استخدام الهمة والعزم واالرادة على ٌد مربً صالح ٌسلك 

نٌة الخالصة بهما طرٌق االنبعاث والتحقق الحقانً من استخالص ال
الخلوصة فً التوجه فً هذا الطرٌق االلهً محجوب بشكل تام عن كل الذٌن 

مارسوا العقل الحٌوانً ، وهمسوا حقابقهم الشرٌفة داخل الفعل الخسٌس 
النجس المركون للممارسة الشٌطانٌة ، حتى اصبحت هذه الحقابق من نسخ 

فً احدى حواراته ما ( داَم ظله)هذه االفعال ، وكما قال السٌد محمد الصدر 
ان االنسان ٌعتلً اعلى المقامات الوجودٌة الرفٌعة وكذلك قابل ان "معناه 

انتهى " . ٌتسافل إلى ادنى المراتب التسافلٌة للوجود حسب قاعدة االنتساب
 ; كالم السٌد

 
 
 

 :وٌمكن ان نستنتج من هذه المقولة حقٌقتٌن اساسٌتٌن هما
 
 
سان المقامات الرفٌعة الكمالٌة هً من الحقابق ان حقٌقة امتالء االن: اوال

الثابتة لدورة الوجود الكمالٌة العلوٌة فً مقام الحقٌقة المحمدٌة النورٌة 
االولى المنبعثة داخل الحضرة المقدسة فً مقام المشٌبة المطلقة ، التً 

اكتسبت الحضور الخالقً من ذاتها ، وعملٌة التنزل والفٌض النزولً 
نسبة لرحلة الكمال ذاتها تعبر عن حقٌقة االمانة االلهٌة والصعودي بال

المودعة فً االنسان وتشرٌفه بهذه الحقٌقة العظٌمة واكتسابه هدٌة 
الحضور الربانً فً الساحة المقدسة ، بعد قبول الصفة فً مراحل التكامل 

العلوي لدورة الوجود ، اما فً مراحل النزول والبعد عن النورٌة االولى 
، اكتسب االنسان صفتً عدٌمتٌن هما الجهل والظلم من ناحٌة البعد  للوجود

الوجودي فً رحلة االستقالل وعدم االنتساب فاذا انتسب االنسان إلى 
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حقٌقتة الكمالٌة االولى إلى الباري عز وجل حصل على كمالٌة الحضور 
العلوي فً التصنٌؾ الوجودي وٌصبح بها فً داخل مقام الخالفة وجوهرٌة 

ات االنبابٌة والرسالٌة وبه ٌختتم حلقه الوجود التام فً القوس الصعودي الذ
 .والدنو الذاتً المقدس من الحضرة المقدسة االقدسٌة

 
 
 
 
اما فً دورة االنسان التسافلٌة لرحلة الوجود والتً ٌكمن محورها فً : ثانٌا

ته دخول مدارات العدمٌة واكتساب صفة الجهل االمانة واالبتعاد عن جوهري
 الفعلٌة المركوزة

 
 
 

داخل لطٌفة سره الشرٌؾ ، فان حقابق هذه االمانة الشرٌفة تنجس 
 بانتسابها إلى الفعل

 
الخسٌس الظلمانً الحضوري للشٌطان فً ساحة الفراؼات الوجودٌة ، 
والمتخللة فٌها عدمٌة الحضور من زاوٌة البعد عن الواجبة الوجودٌة 

الل بقواه وملكاته وارتمابه داخل ساحات المطلقة ومحاولة االنسان االستق
الفراغ الوهمً الوجودي للشٌطان ، فٌكتسب فً هذه الحالة ادنى مراتب 
التسافل الوجودي فً التصنٌؾ الكونً للموجودات ، فٌكون ادنى مرتبة 

وجودٌة فً السلم التسافلً وال حضور له فً ساللم الصعود التكاملً 
نتساب إلى واجب الوجود وعدمه ، فٌعتلً فمحور القول ٌدور حول قاعدة اال

االنسان اعلى المراتب فً دورات الوجود أو ادناها ، ضمن القاعدة القرآنٌة 
ولقد خلقنا االنسان فً "فً الخلق االقوم والخلق االسفل فً االٌة الكرٌمة 

وهذه االٌة العظٌمة تبٌن لنا رحلة " احسن تقوٌم ثم رددناه اسفل سافلٌن
العتراؾ ورحلة الردة واالنحراؾ لدورات االنسان الخلقٌة فً االنتساب وا

 .الوجود
علٌه )وفابدة ما بحثنا فً هذا القول له عالقة وثٌقة برحلة االمام الحسٌن 
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 فً سفره( أفضل الصالة و السالم 
 

العظٌم ، ورحلة السلوك العملً ، وتهذٌب حقابق المواكبٌن لرحلته ، وقد 
نسان الوجودٌة فً خطبته الشرٌفة ، وفً تطبٌق بٌن لهم حقٌقة دورات اال

وٌمكن مراجعة الخطبة الحسٌنٌة  -جوهرٌة الخطاب بالسلوك العملً 
اال ان ما ٌهمنا هنا هو تطبٌق االمام  -الشرٌفة الصحابه فً كتب التارٌخ 

لفعلٌة السلوك الحقانً حتى ساحة الحضور ( علٌه أفضل الصالة و السالم )
االخٌرة ، وحصد النتابج االلهٌة داخل هكذا رحلة  الشهودي بالمواجهة

  .عظٌمة
 
 
 
 
 

على اختزال الزمن الوجودي بالنسبة للتحقق ( سالم هللا علٌه)فعمل االمام 
الفعلً لرحلة التكامل ، الن هناك زمنا خاصا للتكامل بالنسبة لالنعكاس 

وٌمكن  -الزمنً الؽٌبً ، وزمنا خاصا للوجود بالنسبة لالنعكاس الشهودي 
اال ان اختزال هذا الزمن التكاملً قد حقق قفزات  -بٌانه فً نهاٌة الفصل 

عالٌة فً كمالٌة الدورة الحسٌنٌة وازاحة كل المساحات الفراؼٌة الشٌطانٌة 
المظلمة فً حقابق الواكبٌن له ، واستخراج الكنز النوري المعرفً األول فً 

سرار الجوهرٌة المتجوهرة كشؾ الحقابق المتجلٌة باالسماء التامة واال
داخل الذات المقدسة فً ساحة الهوٌة الؽاببة ، وقلع من دابرة وجودهم 

حجابً الظلم والجهل فً ملء كل الفراؼات الوجودٌة بالذكر الحقانً االلهً 
، وهذان الحجابان الكبٌران المالزمان لالمانة االولى فً التصورات النزولٌة 

،وبالمقابل ٌلفان تلك الحجب معظم مناطق  التً حملها االنسان المجرد
الفراغ االرضً المنتسبة لالستقالل عن واجب الوجود المطلق وهما 

حجابات ال ٌنفكان عن بعضهما مطلقا ، فكل ظلم جهل خاص به ، ولكل جهل 
ظلم خاص به ضمن اطار العموم لمركزٌة الحجابان الذاتً اللذاتً ، تنطوي 

علٌه أفضل )لمانٌة ، وبهذا حقق االمام تحت جناحٌهما كل الحجب الظ
اعلى مراتب ازاحة الظلم والجهل من الساحة الحسٌنٌة ( الصالة و السالم



54 

 

والرحلة العظٌمة حتى ٌكون وصولهم الى فلك الساحة طاهرا متطهرا من 
االرجاس واالنجاس التسافلٌة للوجود وازاحة كل االوهام التً ٌمكن ان 

 -وٌمكن ان نحدد عدة سمات فً اعتقادنا . ٌةتتواجد داخل الرحلة الحسٌن
عن طبٌعة الرحلة وما ٌمكن ان تفرزه من وهم داخل المخٌلة  -بشكل عقلً 

 :المرٌضة ، وهذه السمات ماٌلً
 
 
ان السفر لٌس سفرا دنٌوٌا ، للكسب المادي أو السٌاسً أو الدٌنً : اوال

 .الخ... ومتعلقاتها من الشهر 
 
 
 
 
 
لرحلة متعلقة بامنٌات ذاتٌة ٌتالعب بها سلطان الهوى لٌست هذه ا: ثانٌا

مع رحلة االمام  -وبشكل ظاهري  -والخٌال الجامح ، النه ال ٌتناسب مطلقا 
 .العظٌم ، وهذا االمتداد االٌمانً الهابل فً رحلة البٌت النبوي الطاهر

 
 
 
لٌست الرحلة شخصٌة لطلب تؤر قدٌم أو الثبات وجود ، أو مجرد : ثالثا

انة معٌنة متعلقة بموادت تارٌخٌة أو لتوضٌح انتساب عشابري أو رباسً اه
 .معٌن
 
 
 
 

لٌست الرحلة دفاعٌة للحفاظ ، على الهٌبة أو المكانة الذاتٌة التً : رابعا
 .تتالعب بها الحواس أو المشاعر الخاصة
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الثبات عقلً أو  -فً الحقٌقة  -وال نرٌد ان نحقق هذه النقاط النها ال تحتاج 
من تضحٌه ( علٌه السالم)تارٌخً أو حتى معرفً ، قٌاسا لما قدمه االمام 

عظٌمة ال تتناسب مع االوهام الضٌقة فً مخٌلة مرٌضة حاقدة ، وهكذا 
 .تضحٌة ال تحتاج لبٌان عظمة مثل هذا الموقؾ العظٌم

 : االشارة الثالثة
 
 

ه الرحمانً ، تاوٌل العالمات الباطنٌة لجؽرافٌة مكة المكرمة ، نقطة التوج
 .إلى الفٌض الجامع النوري المقدس الكربالبً

 
 

ان مكة المكرمة التً تكرمت بالبٌت العرشً االلهً العظٌم حاوٌة الكعبة 
 المشرفة

 
 

بالتشرٌؾ الرحمانً الفٌضً ، ومركز دوران االسرار االنعكاسٌة لرحلة 
االعظم التنزل الرحٌمٌة والرحمانٌة بالحضرة الواحدٌة الجمعٌة لالسم 

ونقطة التواجد التكلٌفً لمسٌرة دابرة الوجود فً التعٌنات الثابتة واالنوار 
الظاهرة المظهره لكوامن الدابرة المحمدٌة المقدسة ، وتعتبر الكعبة 

المشرفة بالتطهٌر المحمدي قلب الوجود وعرش االستواء الرحمانً ، 
شً لمنابع العرش والرمز البحرانً لالنوار االزلٌة بالسقؾ السمواتً العر

الفٌضً والنزول المابً المحًٌ لالرض المٌتة الخاوٌة على عروشها وبما 
أن مكة المكرمة حاوٌة الكعبة المشرفة والحقٌقة المحمدٌة حاوٌة للوجود 
المكً المنبعث من مركز التواجد الكعبانً ، اعتبرت الكعبة حاملة لحقٌقة 

عٌة للوجود والوقوؾ العرفانً االنباء األول ، وسر تكامل الدورات السبا
الذي ٌعتبر نقطة التواجد للتعٌنات الثابتة المعرفٌة للعالم المحسوس ، 

انً انا هللا ال "والوقوؾ علٌه ٌعنً الوقوؾ على االنٌة الثابتة االولى فً 
واندكاك االنٌة المتزلزلة على صدر الحقٌقة الموسوٌة عندما خر " اله اال هو

مة لمقام االسم االعظم جامع االسماء االلهٌة ، وتحقٌق صعقا باالنوار العظً
طلب المشاهدة والرإٌة على الجبل العرفانً ممكن الحصول علٌه ولم ٌندك 
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هذا الجبل بالحضور العٌنً الثابت للحقٌقة المحمدٌة ورإٌة انوار العظمة 
والوقوؾ على سر تطهٌرها حاصل من خالل المرور برحلة التسلق 

ام القمة الذاتً للتطهٌر الواحدي فوق العلو الوقابً والعروج إلى مق
الشرٌؾ وحصل هذا الشرؾ الرفٌع بعد تحقٌق التطهٌرات االولى فً نزع 

الكثافة المادٌة المظلمة ، وترك االنعكاس النفسانً االرضً ، والتلوث 
الشٌطانً المرضً العقلً ، وذلك باداء المراسٌم المعنوٌة التطهٌرٌة 

ة الطواؾ السباعٌة العظٌمة المطهرة للقلوب المتوجهة إلى للدخول فً رحل
باب الرحمة االلهً العظٌم ، واكتمال الطواؾ هو اكتمال حقٌقة الوصول إلى 
الوالٌة العظٌمة بالسر األول المطهر للبٌت، القلب اإلبراهٌمً لسر الحنٌفٌة 

ب االولى ، واب االسالم اال وهو االسالم التوحٌدي المنزل على القل
االبراهٌمً الشرٌؾ ، والرحم الطاهر لحمل الحقٌقة الرسالٌة المحمدٌة 

وتكاملٌة المشوار داخل الحلقات النورٌة فً الدابرة العلوٌة الجمعٌة على ٌد 
صاحب الوالٌة العظمى واالمتداد الرحٌمً المتمثل فً فٌض القدرة االلهٌة 

روحً له )دي العظٌم والحجة االرضٌة لدورات الوجود الزمنً االشها
 . (الفداء

 
 
 

فقلب الوجود المطلق النابض بالحقٌقة االولى والساري فً عروته الشرٌفة 
ماء المدٌنة المنورة باالنوار الثابتة لؽٌب الهوٌة القاهرٌة العلٌا ، ولهذا 

 وهب صاحب الكرم
 
 
 

الكرٌم الوهاب الجمٌل الرمز المكً المكرم بالكرم المحمدي ومحور الكعبة 
فة بالتشرٌؾ القلبً العرشً ، ومحاط بسر الشوق والتوجه والتمٌز المشر

 بٌن التحول إلى القبلة
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العظمى ، وفرز اصحاب الوالٌة العظمى المتوجهٌن صوب المسجد الحرام ، 
المزٌن باألنس والجمال ، والجاذب بالجذبة الكبرى الرمز االنسانً العالً 

قدس وبهذا اصبحت الكعبة مركز وتحوٌلها إلى مركز التكامل المحمدي الم
التوجه المعراجً واالنطالق الكمالً فً سر الصالة الخماسٌة ، وفتحة 
التنزل للٌلة القدر المباركة وروحٌة االنتماء الخماسً للصالة الجامعة 

التوحٌدٌة فً تخارجاتها الفعلٌة والصفاتٌة والذاتٌة ، وكونها بحر الفٌض 
. ولى ومتعلقاتها النزولٌة فً المدار االرضًالذاتً للتطهر من الخطٌبة اال

وكما أن القلب هو ٌنبوع الحٌاة المتدفق بالعطاء والتصفٌة الذاتٌة لجمٌع 
 مملكة الوجود

 
 
 
 

االنسانً ، كذلك الكعبة هً قلب الوجود المطلق وٌنبوع الحٌاة الوجودٌة 
بذات الحً الساري بالفعل القٌومً بجمٌع موجودات الوجود وعوالمه 
المطلقة ، وبهذا اصبحت مركز المؽفرة واالستعاذة ، والتوجه االرضً 

وامتداداته ، والدخول فً الكعبة الشرٌفة ٌوجب نزع كثافات االؼطٌة المادٌة 
وثقلها النفسً الهابل ، كً ٌتسنى للسالك الؽوص فً بحر القبول التوبانً 

الربانً العظٌم االدمً وتلقً الكلمات التامات وهّن نقطة الداللة للحضور 
الممتد فً كل العوالم والمحٌط من كل جهاتها ، وهن اجنحة التواجه إلى 

الوصول الجنانً العالً والتحقق الحضوري الجمالً والجمالً فً االنس 
والرهبة والهٌبة والعظمة والفناء داخل الذات المقدسة ، وان دوامٌة التدفق 

وحٌد الدابم على جمٌع قنواته الحٌاتً لقلب الوجود ٌستوجب جرٌان بحر الت
االجمالٌة والتفصٌلٌة كً ٌتواصل فً رفد الحٌاة بالدٌمومٌة والنورانٌة 

ورفعها إلى مدارها الكمالً الصعودي بالتجرٌد المطلق حتى من التوحٌد 
للوصول إلى الضفة االخرى المتمثلة فً حقٌقة التجرٌد من التجرٌد 

لكن تبقى السفٌنة التوحٌدٌة متوقفة والدخول والدخول بالوالٌة العظمى ، و
على ساحل الحقابق التوحٌدٌة ما لم تحصل فعلٌة تحقق التوحٌد الحقانً 

بدرجاته العروجة داخل القلب الوجودي ، وصوال إلى مدارات السمو االقدس 
الخاتم لحلقة الوجود على ٌد صاحب االمر والحجة االرضً العظٌم الموصل 
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قاهري االعلى ، اال ان مركبة السعً ، والعمل للكمال المطلق الفنابً ال
الخالص االٌمانً المعراجً ، هو الذي ٌرفد القلب الوجودي بالحركة 

والتنفس ، وٌندفق وٌستمر على اٌدي االولٌاء الكمل والعرفاء الشامخٌن 
واصحاب القلوب الطاهرة ، وهم وقود القلب الوجودي ومعدن دوامٌته 

مل المهٌمن على الحقابق صاحب مقام السر وصوال إلى نفس الولً الكا
القاهر فً الوالٌة العظمى ، ولهذا جعل بٌت هللا قبله المسلمٌن المركزٌة ، 

والتوجه المعنوي الحقانً كونها مركز التدفق العطابً لدوامٌة الحٌاة ، 
وسرانٌة الصالة ، ومركز االنطالق المعراجً متصلة االنعكاس الروحً 

بارك المطلق على اسراره حقٌقة االنوار االلهٌة الخاتمٌة للمسجد االقصى الم
العظمى، ومقامٌة االسراء النبوي الشرٌؾ بالتحقق المقاماتً بالدنو الذاتً 

وقد ارتبط الوجود بمفرداته الكٌانٌة وبالقٌمة العلٌا التً ٌحملها فً . المقّدس
الوجود طٌاته ، اال وهو االنسان المتحقق فً وجوبٌة الطواؾ على قلب 

لختم حلقة التكامل فً دورة الوجود التامة ، ولكن شرطت الوجوبٌة 
باالستطاعة واصبحت الكعبة المشرفة ساحة استقبال فناء الكواكب المطافة 
فً فلكها العظٌم ، وحقٌقة السفر االلهً والعروج الصالتً العبادي المتمثل 

رام الذي حرم به فً العبادة الواجبة بالمحبة الشرعٌة لحج بٌت هللا الح
الحضور الشٌطانً على كل مستوٌاته وتوجب التطهٌر الكلً ، وممارسة 
الشعابر التصفوٌة لشروط العبادة الحقة بنزع الرموز المتكثرة والمتطبعة 

على طاهر الجسدانٌة وباطن الحقٌقة القلبٌة سر الحضور الحاّجً لبٌت هللا 
بً لسر التوجه الدنٌوي وشرب الحرام ، كً ٌتواجد السالك داخل الرمز القل

وفً هذا التوجه . ماء الحٌاة االبدٌة من البحر الدٌمومً المحمدي العظٌم
العبادي فً حج بٌت هللا الحرام المشروط باالستطاعة أي التمكن من 

السباحة الجٌدة والؽوص العمٌق فً مٌاه التطهٌر التكملً والشرب من مٌاه 
س الولً الكامل بالتجرٌد العظٌم نحو تحقق التوحٌد االلهً ، واالرواء من نؾ

رحلة التكامل الكمالٌة االنسانٌة فً المقامات الشرٌفة االلهٌة ، واالستمرار 
اكثر قد ٌخرجنا عن المقصود من هذه االوراق ، وفً هذه كفاٌة لمن القى 

 . السمع وهو شهٌد
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 :إشراقة عرفانٌة
 
 

ور امتداد ، ولكل امتداد سر ، لكل حقٌقة وجود ، ولكل وجود نور ، ولكل ن
ولكل سر مكنون ، ولكل مكنون مخزون ، ولكل مخزون حراس ، ولكل 

حراس اسماء ، ولكل اسماء رموز ، ولكل رموز اشارات ، ولكل اشارات 
خطاب ، ولكل خطاب بٌان ، ولكل بٌان قرآن ، ولكل فرقان كنه ، ولكل كنه 

، ولكل حامل صانع ،ولكل صانع  قٌمة ، ولكل قٌمة امانة ، ولكل امانة حامل
عالمة ، ولكل عالمة معرفة ، ولكل معرفة رإٌة ، ولكل رإٌة وقوؾ ، ولكل 

وقوؾ ستر ، ولكل سر بصٌرة، ولكل بصٌرة الهام ، ولكل الهام وحً ، 
ولكل وحً عروج ، ولكل عروج نفس ، ولكل نفس روح ، ولكل روح نافخ 

كل تمثل عٌن ، ولكل عٌن تشخٌص ، ولكل نافخ نفخة ، ولكل نفخة تمثل ،ول
، ولكل تشخٌص جسد ، ولكل جسد تجسم، ولكل تجسم كون ، ولكل كون 
مدار ، ولكل مدار مزار ، ولكل مزار اتصال ، ولكل اتصال عبادة ، ولكل 

عبادة قٌامة ، ولكل قٌامة اسراء ، ولكل اسراء براق ، ولكل براق وصول ، 
ولكل انمحاء ؼٌبة ، ولكل ؼٌبة  ولكل وصول فناء ،ولكل فناء انمحاء ،

صحوة ، ولكل صحوة تكلٌؾ ، ولكل تكلٌؾ حجاب ، ولكل حجاب حقٌقة ، 
ولكل حقٌقة وجود ، ولكل وجود نور ، ولكل نور نور ،نور على نور ٌهدي 

  .هللا لنوره من ٌشاء
 

 :إشارة نورانٌة
 
 

لنور امام ا( علٌه أفضل الصالة و السالم )ابتدات رحلة االمام الحسٌن 
العظٌم ، من قلب الوجود مكة المكرمة كً ٌفتح كل مدارات وقنوات التطهٌر 

للوجود باسره ، ولم ٌنتظر الحج رؼم تحققه الظاهري ،وذلك لعدم اكتمال 
دابرة المراسٌم المعنوٌة الحقانٌة للحج العظٌم ، والطواؾ الشرٌؾ وذلك 

سد الوجود لسٌطرة الشٌطان اللعٌن واتباعه واشٌاعه وجنوده على ج
المركزٌة المتمثل فً الرمز الكوفً التً مسخت عوالمها الحقٌقة وحّولت 

إلى ساحة لعب شٌطانً على كل المستوٌات وبهذا ٌجب ان تتحرر هذه 
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المدارات الجسمانٌة ببواطنها من هذه القٌود الكبٌرة المتعلقة بالدنٌا 
طرٌق ( هللا علٌه سالم )وخروجها وؼاٌاتها الذاتٌة المرٌضة ، فقدم االمام 

القربان العظٌم على سر طرٌقة الذبح الحسٌنً واحدا تلو االخر كً ٌنؽسل 
الوجود من ادران االنطباعات الشٌطانٌة ، وٌطهر القلوب من نجاسة االفعال 

المادٌة الؽرٌزٌة الحٌوانٌة لكً ٌحقق معنى الطواؾ العظٌم حول القلب 
عودي للوجود بالدابرة الشرٌفة الكعبانً الشرٌؾ ، وٌخٌم حلقة الربط الص

الرفٌعة للرسالة الحقة واكتمال الدوران على مستواتها االشهادٌة والؽٌبٌة 
فً العروج الذاتً لمقام القرب المقدس من الحضرة االحدٌة الجمعٌة 

االقدسٌة ، وفتح مدارات االسرار النورٌة الطاهرة للسر االعظم االعظم 
السر الفٌضً للنور الكربالبً المقدس المودع فً االرض الكربالبٌة ، 

الحاوي لحقابق االرواح ، وجمعٌة التواجد النوري الفاتح لعوالم الؽٌب 
بهذا التواجد مقام ( علٌه أفضل الصالة و السالم)العظٌم ، وقد حقق االمام 

الرجوع وتواصلٌة داخل المدارات االشهادٌة من الوصول الجهنمً الصؽري 
وصول الجناتً العالً ورفع النفوس الوجودٌة إلى ، وفتح لهم مدارات ال

مرتبة النفس الكلٌة الكاملة تحت لواء الوالٌة العلوٌة العظمى فً بحر 
التطهٌر العلوي لمدٌنة االمٌر المقدس التً تشرفت بنفس الولٌد الكاملة 

الكتمال حلقات الطواؾ السباعٌة وفتح مدار الحلقة الثمانٌة المطلقة ، 
ؼٌبٌة الؽٌبة المقدسة فً المقام االحدي االحمدي المحمدي والتساعٌة ال

الجمعً فربط القوس التكاملً الصوري ووصول السالكٌن إلى البٌت الحرام 
ودخولهم فً جوهرٌة الحجر االسود المطهّر للذنوب الوجودٌة االرضٌة 

المّسود من امتصاصٌة الذنوب الشٌطانٌة السوداء واكتمال الدورات 
ظٌمة بعوالمها السباعٌة المقدسة وصوال إلى حمل راٌة الطوافٌة الع

الخالص االبدي على جناحً القدرة المقدسة للكمال االنسانً على ٌد روح 
االمر والحجة االرضٌة ومحور الزمان الكوفً الشرٌؾ فً فتح مدارات 

  .المطلق للوجود المطلق
 
 
 

 :االشارة الرابعة
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علٌه )واالستراحة لموكب االمام الحسٌن العالمات المقاماتٌة لنقاط المرور 

 لقد مرت( أفضل الصالة و السالم 
 

االلهٌة بمراحل سلوكٌة ومقامات كسبٌة ( سالم هللا علٌه ) هجرة االمام 
واحوال وهبٌة عالٌة ، وشهودات نورانٌة للحقابق الكلٌة ، ومعانً مجردة 

مقامات ظاهرٌة عالٌة ، وتفرعت برحلة التفصٌل من هذه الثرات االجمالٌة 
كسبٌة ٌنبؽً اتمامها بالسعً والحصول السلوكً الرفٌع وصوال إلى ساحة 

الفٌض الرحٌمً المقدس باالرض الكربالبٌة النورٌة الجامعة وصوال إلى 
الفوز بالكمال والسعادة االبدٌة والخالص االزلً الدٌمومً ، ولٌس 

باطنٌة وعروجاتها بالمستطاع االن بحث كل مستوٌات المقامات ومحطاتها ال
الذوقٌة اال اننا سنتعرض بشكل مختصر على اهم النقالت المقاماتٌة 

والعالمات المهمة فً هكذا رحلة عظٌمة احتوت كل المدارات الوجودٌة 
بمنازلها ومراتبها ودرجاتها العروجٌة العظٌمة ، وٌمكن ان نحدد النقالت 

 :بما ٌلً -حسب فهمنا  -السلوكٌة المهمة 
 
 

 :ة االولىالنقل
 

التوجه الحقانً نحو تصفٌة النٌة المقصودة بالثبات القلبً المركوز 
باالنطالقة االٌمانٌة االولى لالرادة والعزم والهمة فً الوصول إلى التمحٌص 

اتً السلٌم لمقام القلب السلٌم والتطهٌر ابتداء من الكثرة المتكثرة فً  ٌّ الن
ة على ساحة الدنٌا وروابطها التعلقٌة عالم الملك المتشعب باالنفرادات الكثٌر

على حقٌقة التوجه إلى هذه ( ع)بمحتوٌات االنسان الباطنٌة وقد أكد االمام 
المهمة االلهٌة السامٌة وٌنبؽً حصر النٌة فً العزم على المضً بخلع 

الكثافات بالممارسة العبادٌة العقلٌة القلبٌة ، مستمدة عطابها من التؤكٌد 
ز الربوبً مقابل الذل العبودي لحقٌقة العبودٌة المطلقة اما المعرفً على الع

  .العز المطلق ونفً االستقالل الذاتً للكٌان االنسانً
 

واكد االمام من خالل الممارسات الخطابٌة االرشادٌة للمواكبٌن رحلته 
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العظٌمة ، ومن خالل السلوك العلمً الفعلً على التطهٌر القٌامً العقلً 
الحقانً ،وازالة االثار االنطباعٌة على الفطرة االولى  لمكونات التوجه

والجبلة الشرٌفة لالنسان واتمام صقل مرآتها االنعكاسٌة كً تتوضح الصور 
 .الحقانٌة لطبٌعة النٌة المقصودة وتوضٌح معالم التوجه نحو الهدؾ االسمى

 
 
 

 :النقلة الثانٌة
 

الل التاكٌد على الصالة شحن العزم بالطاقة الذكرٌة للباري جلّ وعال من خ
المعراجٌة والذكر االكبر بالمدار االسمابً المطهر للعلم واالرادة لتوضٌح 

الصور النورٌة الشهودٌة لطبٌعة الرحلة السلوكٌة العظٌمة والنهوض من 
النوم الؽفالبً بتزوٌد الهمة وقٌامها العقلً من رقدتها الدنٌوٌة وصوال إلى 

ي التام فً المدار الحسٌنً والتوجه المعراجً التاكٌد على القٌام االٌقاظ
باالرادة التامة الكاملة فً الساحة الحسٌنٌة وقد ربط االمام الحقابق الطاهرة 
الحاضر فً موكبه بعجلة الطاقة النورٌة لمداره الشرٌؾ كً تتزود بالوقود 

العبادي االٌمانً العالً فً مواصلة الرحلة العظٌمة ، نظرا لطهارة 
واستعدادهم العالً للتضحٌة بكل شًء ، ومع ذلك كله قام االمام سرٌرتهم 

باختبارات فعلٌة واقعٌة الرادتهم فً جعلهم ٌتخلون عن مواصلة الرحلة ( ع)
لتؤكٌد فعلٌة االتصال بحقابقهم وتحقٌق المراد من تزوٌدهم بالطاقة االٌمانٌة 

ر االلهً إلى الوصولٌة العلٌا وعلى فرز االستعدادات فً تحقٌق وصول االم
 .حقابقهم الشرٌفة

 
 
 

 :النقلة الثالثة
 
 

عملٌة ( علٌه أفضل الصالة و السالم )بعد تحقٌق االتصال اجرى االمام 
 االنفصال وقطع حبال االتصال النفسً
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بالممارسات الجسمانٌة الدنٌوٌة وقطع التواجد الشهوانً واللّذاتً المتركز 

 فً الحواس
 

المارة بالسإ بعد قطع حبال تؽذٌتها الدنٌوٌة الظاهرٌة ومحاصرة النفس ا
 وتوجٌه سالح

 
الثقل العشابري التطهٌري فً الوصول إلى موقؾ الهً واحد وربط الحقابق 

بهذا الموقؾ الشرٌؾ كً تموت هذه النفس اللعٌنة التً هً فً حقٌقتها 
 مؤوى لتواجد الشٌطان بل انها محطة االتصال الشٌطانً بالمملكة االنسانٌة ،

وكنس بٌت النفس من كل النفاٌات المتبقٌة من عالم الكثرة وجمعها فً 
ساحة الهجرة العظٌمة نحو تحقٌق الوحدة المتشعبة إلى الواحد كً ٌإسس 

داخل هذه المملكة حكم االستقالل االٌمانً والسٌطرة المركزٌة على كل 
ة العقلٌة القوى الوجودٌة لالنسان وتطبع القوى الباطنٌة بالممارسات الذكري

والصالتٌة العروجٌة الظاهرة ، ومسك براق النٌة المقصودة نحو الوصول 
الحقانً المتكامل داخل الساحة الشهودٌة والتضحٌة القربانٌة الوحدانٌة 

 .بالمدار االمدادي الفٌضً الحسٌنً العظٌم
 
 
 
 

 :النقلة الرابعة
 
 

حة الدنٌوٌة التحقق الفعلً بمقام التوبة والرجوع عن التوؼل فً السا
واٌقاظ القلب من رقوده ونومه على وسادة الدنٌا الفانٌة واالنتماء والتوجه 

نحو االصل األول والعزم على ان ال ٌعود إلى الكثرات وصوال إلى التوبة من 
التوبة نفسها ، وفتح مدار الدخول فً الزهد التام من كل مستوٌات اللذة فً 

نحو التضحٌة التامة والفعلٌة الذبحٌة الدٌن وجعل قصر االمل اساس التوجه 
للنفس ، والنظر التام إلى الدنٌا بعٌن الزوال ،وتحقق فعلٌة مقام الصدق 
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واالخالص فً النٌة والتوجه إلى العمل واداءة بشكل كلً من خالل االنماء 
العقلً إلى الموقؾ المحٌط بهذه القوى ثم االحاطه التامة بالموقؾ بالقوى 

الفعل االختٌاري والوصول الحقانً بمنازل اللقاء الربوبً  االلهٌة كً ٌصبح
العظٌم من خالل المرور ببحر الوحدانٌة االفعالٌة وجعل الفعل للواحد االحد ، 

 .والصفات نسب واضافات وجودٌة داخل التوحٌد الذاتً العظٌم
 
 
 

 :النقلة الخامسة
 
 

ة العالٌة والتاكٌد التحقق فً مقام التوكل ومراتبه ودرجاته واحواله الذوقً
على الحول والقوة االلهٌة وسقوط االسباب على كل مستوٌاتها واالعتصام 

المطلق باهلل والثبات على الساحة الشهودٌة بالموقؾ االلهً العظٌم ، 
وتحقٌق الفردانٌة المتفردة فً الوصول التوحٌدي الشرٌؾ والتحقق الذاتً 

تب الدخول للحقٌقة المحمدٌة نحو الدخول بمقام التسلٌم العظٌم أول مرا
وتطهٌر االمانة الربوبٌة من تعلقاتها الظلمانٌة والجهلوتٌة المالصقة لها 

وصوال إلى التفوٌض الربوبً العظٌم فً السعً نحو الثبات المطلق بالقوة 
والحكم االلهً العظٌم فً مدار المشٌبة المطلقة والقدرة الذاتٌة لمقام 

 .التوحٌد الشرٌؾ
 
 
 

 : السادسة النقلة
 
 

وهو الدخول إلى مقام التجرٌد والوصول الحّقانً إلى اعلى مراتب التجرٌد 
من التوحٌد ، ثم التجرٌد من التجرٌد ذاته ودخوله فً الؽٌاب المطلق 

والفناء الذاتً المقدس فً الحضرة القدسٌة على ٌد الولً الكامل فً المدار 
وٌة الظاهرٌة للحضور الحسٌنً الشرٌؾ واالضمحالل والتالشً فً اله
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الؽٌبً االحدي وتسلٌم االمانة العظٌمة للولً الكامل كً ٌحفضها داخل سره 
الشرٌؾ وٌسلمها إلى المدار اللقابً بالمنازل العلٌا المحمدٌة وحضوره 

بالساحة الؽٌبٌة المطلقة وتحقق هذا الفعل لدى االصحاب الحسنٌٌن فً طلب 
على ( ع)صولٌة العلٌا ، ومسح االمام اذن الخروج والتضحٌة القربانٌة الو

رإوسهم عند الخروج وعلى جباههم عند الشهادة وهاتٌن المسحتٌن هما 
تعبٌر عن نقلتً الوصول والتحقق بالدابرة المحمدٌة ودابرة الوالٌة المطلقة 

على الجبٌن ( ع)بالمدار الحسٌنً العظٌم ، ولتطهٌر النفوس بختم االمام 
 .خل الساحة االقدسٌة المقدسةوتوقٌع هوٌة الحضور دا

 :اإلشارة الخامسة
 
 

الزمن الحسٌنً فً الساعات االخٌرة من اللٌل وحركات الزمن الٌقٌنً 
داخل الساحة الزمنٌة الؽٌبٌة ( علٌه و علٌهم السالم )الصحاب االمام 

 .واالشهادٌة للمدار الحسٌنً العظٌم
 
 
 

واجد داخل ساحة الٌقٌن، ان الزمن االٌمانً المطلق ٌنتمً إلى لحظات الت
واالنتماء إلى الحقٌقة االولى والنور األول ، والمعشوق األول ، فكلما 

امتالت مسٌرة االنسان العمرٌة بلحظات االنتماء امتد هذا االنسان امتدادا 
هابال على جمٌع مدارات الوجود وصوال إلى العوالم الؽٌبٌة الحضورٌة التً 

حتى الدخول فً ساحة الالزمن فً حضرة  ٌكون زمنها اوسع واعمق وارقى
الثبات واالمانة المطلقة ، فكلما كان توجه االنسان إلى عوالم االخرة كلما 
كسب حضورا زمانٌا اوسع بالحسابات الزمنٌة االخروٌة ورؼم ان زمن 

االٌمان المطلق لٌس له مقادٌر وحدود مقٌدة اال بحسب التنزٌالت االلهٌة فً 
وصوال إلى العالم االرضً الذي ٌكون النظام الزمنً فٌه العوالم الوجودٌة 

عبارة عن حسابات باالرقام االرضٌة المصنفة بالنسبة للتواجد داخل االرض 
" والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنٌن والحساب"كما قال عز من قال 

وتسمى هذه الرموز باالنعكاسات االلهٌة على مرآة العوالم وتنزالتها 
دٌة الممتدة والمحٌطة بكل االزمنة واالمكنة حسب حركة التجددات الوجو
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الفعلٌة لسٌالن الطبٌعة وانبعاثها الجوهري بالحركة واالستمرار وصوال إلى 
التعلق بالشوق األول والنور األول فً نزع كل اؼطٌة الكثافة كال حسب 
عة نظافة وقاعدة تواجده حتى خلوص النفس الطاهرة من كل تعلقات الطبً

وحركاتها االمتدادٌة وصال إلى االندثار والفساد وكسر قفل المادة وانفتاح 
سجن الطبٌعة بالنسبة للنفوس الطاهرة لتحلق عالٌا فً علّوها األول 

ومرتفعها االوحد لترتوي من حب اللقاء ، ولحظات التواجد فً انفاسها 
وجودٌة التً االولى بعد الؽٌاب الدورانً لسلسة الحضور فً كل العوالم ال

احرقتها بنار الفراق عن اصلها ونبعها النوري ، وعلى هذا االساس فإن 
الزمن االٌمانً المطلق هو لحظات االمتداد الفٌضً الرحمانً لعوالم الشوق 

االلهً باالمتدادات الؽٌبٌة الحضورٌة لرحلة التكامل االنسانً وصوال إلى 
لى االصل النوري االولً التالشً واالنماء بالحقٌقة االولى ورجوعه إ

المنبعث من نفحات الشوق والتعلق الروحً لالنبثاقات المجردة المتعلقة 
بالمعنى االحدي الثابت ، والتً افاض على العوالم بكل انظمة االزمنة 

وحساباتها المتعلقة باالطر النظامٌة لطبٌعة العوالم ذاتها ، وحنٌنها للحقٌقة 
الحضور بالشدة أو الضعؾ ، فالمعول الحقانً االولى فً القرب أو البعد أو 

فً مٌزان الزمن ٌتركز حول االنتساب إلى الحقٌقة االولى وتكامل رحلة 
العروج إلى هذه القٌمة العظٌمة أو حول االنتساب إلى التسافل والركون إلى 

الظلمانٌة العدمٌة الزابلة فٌكون مقٌاس المٌزان الزمنً ٌتعلق وفق 
اللهً داخل حقابق وملكات االنسان على مدار كل العوالم حضورات االمتداد ا

اما . االشهادٌة والؽٌبٌة مرورا بالعوالم البرزخٌة وكذلك زمنها الخاص بها
اذا حمل االنسان هوٌة الزمن االٌمانً المطلق االلهً فانه ٌحضر فً كل 
العوالم بنفس القوة واالمتداد والهٌمنة الحضورٌة على العوالم ألنه هو 

ضور التجلً بالحقٌقة االولى ، وله ممٌزات االنتماء االزلً إلى ابد ح
الدٌمومٌة المطلق والبقاء األول الساري فً كل وجودات الشوق المنتمً 

 .الٌه
فتبٌن لنا ان هوٌة االٌمان المطلق االلهً لها سمات الثبات وعدم الحركة 

الحضرة الثابتة المتجددة بل ان اركانها واساسها لها ثبات التواجد داخل 
واالقامة الدابمة فً حضرات الثبوت الثابت فً داخل الهوٌة الحضورٌة فً 
العوالم الؽٌبٌة المطلقة ، المسماة بالعوالم االحدٌة الثابتة التً ٌختفً فٌها 

الحضور الزمنً على كل مستوٌاته وتنزالته االمدادٌة على العوالم فً 
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الشارات والعالمات الوجودٌة ظهوراتها وحركاتها وسكناتها وتحدٌد ا
بالنسبة للحضور داخل الساعة االلهٌة فً حركة الشوق والعشق المنبعث 

فً حقٌقة العوالم وارتباطاتها بالعوالم اللطٌفة النورانٌة ، فٌكون الزمن 
االٌمانً المطلق هو حلقة الربط أو الواسطة الرابطة بٌن العوالم بالنسبة 

ة وٌكون هو الطاقة المعنوٌة االمدادٌة التً لحضورها داخل الساحة المقدس
تشمل حٌز الحضور كال حسب امتالء قاعدته بالحضور االلهً داخل مدار 

وان لٌس لالنسان اال ما سعى وان سعٌه : "سعٌه االٌمانً ، كما قال تعالى 
، فحقٌقة الرإٌة منالة بالنسبة لحركة العالم وزمانه بالسعً " سوؾ ٌرى

  .، واالنبعاثات االلهٌة للتعٌنات النورٌة الثابتة االولىنحو النور األول 
 
 
 

فتبٌن لنا ان الزمن االٌمانً مناط بقوة الحضور االلهً داخل لطٌفة السر 
االنسانً حسب قاعدة المسٌر نحو هذا الحضور بالجذبات االلهٌة 

 فكلما كان. االصطفابٌة أو بالمسٌر العروجٌة التكاملٌة للسفر االلهً العظٌم
الحضور االٌمانً الٌقٌنً قوٌا وعظٌما كان التواجد واالقامة والمنزلة قوٌة 
وعظٌمة وٌكّون استٌالبٌة على عوالم امتدادٌة عظٌمة وقوٌة كذلك ، وٌعبر 

هذا االمتداد بالحقٌقة فً الحضور االمتدادي بالجواهر االولى والمعانً 
كلٌة ، لذا ٌكون المجردة والعقول المفارقة والحضور فً ساحة النفس ال

تواجد االنسان داخل هذه الحقابق االلهٌة المطلقة حضورا الهٌا ، وامتدادا 
الهٌا ، فترى ان عمره االرضً عشرة سنوات ووزنه االٌمانً الحقانً 

للحقٌقة االلهٌة داخل سره اللطٌؾ مالٌٌن السنٌن ، أو باالحرى اذا وصلنا 
ممتدة امتدادا دوامٌا ٌحتوي كل إلى نفً المقاٌٌس الحسابٌة سوؾ نرى انها 

حقابق العوالم والفٌوضات االلهٌة ، وصوال إلى الحضور المطلق لهذه 
الحقابق تحت سلطان الذات القاهرٌة العلٌا التً قهرت كل العوالم تحت 

سلطان جمالها وجاللها العظٌم واذا امتلك االنسان زمام الحضور والهوٌة 
ستطٌع الحضور بكل العوالم وعلى كل الزمانٌة االلهٌة المطلقة فانه ي

المستوٌات بالقوى العظٌمة التً انبعثت داخل سره االنسانً الكامل فذاق 
تكامل قواه االنسانٌة وملكاته الوجودٌة رؼم ان هذا التطور والتكامل ال 

ٌتالبم مع زمنه االرضً ، وهذا ما حصل بالنسبة لتولً االبمة الطاهرٌن 
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التكلٌؾ الشرعً الظاهري رؼم ان االعجاز االلهً االمانة فً عمر قبل سن 
فً حقٌقة حضوره بالنسبة للزمن الممتد على العوالم الوجودٌة فٌكون له 

حضورا احتوابٌا لكل مدارات الوجود العظٌمة ، وكذلك ظهور الزمن االلهً 
بالنسبة للحقٌقة العٌسوٌة فً حضوره بالعمر االرضً الذي ال ٌتعدى 

د ، ولكن كان له حضورا عظٌما داخل االمتداد الوجودي لحظات من ٌوم واح
الدٌمومً لكل مدارات الحضور االلهً وكذلك جمٌع الحقابق النورٌة االولى 
التً حضرت داخل ساحات العشق الربوبً االلهً لتكون حاضرة بشكل دابم 

ومتواصل على جمٌع مستوٌات الحضور للعوالم الوجودٌة باجمعها ، وقد 
فً ذلك بالنسبة للحضور الزمنً المطلق على مستوى التواجد ٌكون العكس 

داخل ساحات العوالم المطلقة ، فٌكون عمر االنسان االرضً مابة عام مثال 
  أو اكثر من ذلك

 
 

كما فً االزمان الماضٌة ، حٌث كان عمر االنسان ٌمتد مبات السنٌن 
ن بالنسبة وٌكون زمن هذا االنسا -االرضٌة ، حسب الروٌات التارٌخٌة 

للحضور االلهً داخل حقابق سر اللطٌفة ، وما أسمٌناه بالحضور االٌمانً 
االلهً المطلق ، ٌكون لحظة واحدة فقط بالقٌاسات نفسها النه تواجد فً 

لحظة واحدة فقط بصفاء نفس وحضور قلب ، وانبعاث عقل وتطهٌر جسد 
حظة واحدة داخل ساحة الحضور االلهً ، فكان زمنه االلهً فً حقٌقة ل

بالقٌاس إلى عمره الذي هو مابة عام مثال ، وهذ ٌعنً بان معظم عمره لم 
ٌكون هلل ، بل كن ممتدا داخل الحضور الطبٌعً ،وانؽماس حقٌقتة بالعوالم 
المادٌة الفانٌة ، وعدم فتح مدارات العوالم المعنوٌة الباقٌة بالبقاء األول ، 

الزمن االٌمنً هو الواسطة لنقل والزمن النوري األول ، وكما قلنا فان 
الحقابق الى انوارها االولى ، وكذلك فإن هناك وسابط فً نفس الزمن 
االٌمانً تكون ناقلة للزمن ، هً اعظم واكبر حضورا وامتدادا ، وهً 

المقامات االلهٌة والسلوكٌة فً العروج نحو الكمال االلهً ، فهً تمثل 
المقدسة وما نسمٌه التجلً النوري محطات الحضور داخل الساحات االلهٌة 

وفق مساحة الحضور داخل سر االنسان ولطٌفة امتداده وقوة تحملها 
للتنزالت الفٌضٌة للعوالم الؽٌبٌة المطلقة ، كما فً قصة اهل الكهؾ الذٌن 

امتدوا امتدادا الهٌا فً االزمان الوجودٌة للعوالم الؽٌبٌة رؼم حضورها 
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وانتقال حقابقهم وامتدادها فً جمٌع الجسمانً فً العالم االرضً 
الحضورات اللطٌفة داخل الحضرات المقدسة واظهار اشارة حضورهم 

  "فٌبة امنوا بربهم وزدناهم هدى"االٌمانً فً انهم 
 
 

فحقٌقة الزمن االٌمانً هو هذا االمتداد الفٌضً على جمٌع عوالم مملكة 
ه الحضور الدابم بالثبات االنسان ، ومملكة العالم الوجودي ، ولكنه ال ٌمكن

الدابم اال باالستزادة الوهبٌة من الوهاب العظٌم ، والذي بهذه الزٌادة 
النورٌة بالهداٌة التً اصبحت مركبة اٌمانٌة مطلقة بحملهم إلى عوالم الؽٌب 

المطلق ، ودخول حقٌقتهم فً عوالم البقاء والثبات األول للنور االوحد 
الفٌوضات )موضوع قد افردنا له رسالة بعنوان على ان هذا ال. االحدي العلً

، وما ٌهمنا فً هذه االوراق ( االحدٌة فً عوالم االزمنة االشهادٌة والؽٌبٌة
هً هذه اللحظات االٌمانٌة المطلقة بالزمن االٌمانً االلهً الهادي المهدي 

لعوالم االشراق والنور داخل الساعة الحسٌنٌة فً ساعات اللٌلة االخٌرة 
جر الظهور وبزوغ شمس الحقٌقة االحدٌة على عوالم االزمنة حتى ؾ

الوجودٌة والفتح الربانً لمدارات التكامل العروجً لرحلة االنسان الكمالٌة 
نحو العوالم النورٌة باالمتدادات الؽٌبٌة المطلقة وصوال إلى الذات القاهرٌة 

حسٌنً ، وبهذا تمثلت ساعات اللٌلة االخٌرة فً ساحة الشهود ال. العلٌا
وقلنا االخٌرة بالنسبة للحسابات االرضٌة المتعلقة بالحضور الجسمانً 
والمبتدبة بالحضور الروحانً على كل مستوٌات التواجد المعنوي لكل 

العوالم حتى االرضٌة منها ، فما تواجد داخل النفوس الطاهرة والقلوب النقة 
ٌة الحاضرة فً لالجٌال التً تلت قٌامة البعث الشهودي للساحة الحسٌن

العقول المجردة الكاملة ، والنفوس الطاهرة البناء كل االزمنة ، واالمكنة 
حٌث بنت معانً عمٌقة فً ضمابرهم ووجدانهم ومبادبهم السامٌة ونورت 

 دالبل الوصول والمرور على الصراط المستقٌم ،
 

الن هذه الساحة العظٌمة قد تجسدت بها كل تخارجات الزمن االلهً من 
وضات النور االحدي الالمتناهً مرورا باالزمنة الحضورٌة الؽٌبٌة فً

للتجلٌات الثابتة والظهورات الحقانٌة المجردة المنورة للعوالم بكل مدارات 
وجودها الفعلً والصفاتً والذاتً والمشرقة بالزمن المتجلً على صدر 
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متعلق الحقابق النبوٌة والرسالٌة والزمن الظهوري باالمتداد الباطنً ال
بالرداء االسمابً واللباس المتنزل باالسماء الدابرة مدار الوجود والراعٌة 

لعوالم التكّون والتكامل والتنزٌالت الفٌضٌة لالسماء الحسنى ومدارات 
التوجه االشراقً على عوالم الوجود الجمعً بالحقٌقة الظهورٌة الجمعٌة 

الرضً وزمنه المشحون المحمدٌة المقدسة ، وحتى التواجد الفعلً للعالم ا
بالباطن التكاملً والظاهر المقداري والمناط بالمكنة واالزمنة الحسابٌة الذي 

ٌحمل على مستوٌٌه من الظاهر والباطن جمٌع االوعٌة الؽٌبٌة واالشهادٌة 
الممثلة فً الرحلة السلوكٌة للدعوة االلهٌة والمعارج الربوبٌة للتكامل على 

مة واالولٌاء والروحانٌٌن من المالبكة العاملٌن ٌد الرسل واالنبٌاء واالئ
والعرفاء الشامخٌن فً دعوة الوجود إلى تكامله وعروجه العظٌم نحو 

الً مرجعكم ".. ؼابٌته العظمى ونهاٌته االزلٌة االولٌة وابتدابة بالرجعى 
  "..جمٌعا

 
فكانت فتحة المدارات الؽٌبٌة فً العوالم االرضٌة أو العوامل المتعٌنة 

بالحضورات المتشخصة بالكّنٌات المتوحدة داخل مدار الساحة الحسٌنٌة 
لٌس اال وجود الولً الكامل محرك طبٌعة المتواجدٌن نحو التجدٌد والترقً 

. فً نزع الجسمانٌة وتخلٌص الحقابق الربانٌة من سجن الدنٌا وؼرورها
 فكل حركة فوقٌة تحتاج إلى محرك متجرد من كل التعلقات الكٌنونٌة

الطبٌعٌة فهو جوهر فرد مفارق ، ومعنى مجرد نورانً متحقق باالمتداد 
الحضوري الؽٌبً واالشهادي ، وؼاٌة الحركة بالمحرك الفّعال هو الوصول 

والكمال إلى المعشوق األول االزلً الدابم الدٌمومً ، فعبر االمام الحسٌن 
لؽٌبً عن اعلى درجات التواجد للفٌض االشراقً بمسٌرة الزمن ا( ع)

الحاضر فً نفسه الشرٌفة ودعوته الحقة للعروج داخل الساحة الحسٌنٌة ، 
ومدار االقطاب الروحانٌٌن حول حقٌقٌته الشرٌفة ، والمقربٌن إلى اخر 

درجات الحضور لكل الكابنات العالقة داخل ساحته والتً تشرفت بوجود 
  .محور الحضور االلهً داخل المدار االرضً

 
 

م والقانون االلهً فً كل العوالم فً هذه الساعات االرضٌة ان دورات النظا
المكثفة قد تركزت داخل فضاء وارضٌة واسماء هذه التعٌنات الثابتة الممتدة 
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على عوالم الحضور بالصور والنزول للوجود والمتشخص بالهوٌات الكاملة 
 -عا علٌهم الصالة والسالم جمً -لرحلة االنبٌاء والرسل واالبمة واالولٌاء 

سٌما اعظم مدار ظهوري خاتمً لحلقة التواصل التشرٌعً متمثلة فً مدار 
الحقٌقة المحمدٌة والتً ظهرت بشكل جلً وواضح على ٌد الولً الكامل 

داخل ساحة المواجهة الحقة التً اعتبرت ساحة ( ع)االمام الحسٌن 
لقوى االمتحان الربوبً لكل الموجودات من وجه ، وساحة االختبار الفعلً ل

والملكات من وجه آخر، ومنطقة الحضور السولكً والعروج من وجه ، 
وساحة للحضور الؽٌبً المطلق ، وفتحه السموات ودرجات اللقاء بالمنازل 

والدرجات ، وحضور الهوٌات على كل مستواٌاتها فً المعسكرٌن ، 
ي الرحمنً المتمثل فً حزب هللا ، المعسكر الحسٌنً المإٌد باالمداد الؽٌب
المطلق الدابم وحزب الشٌطان المتمثل فً معسكر ٌزٌد المإٌد باالمداد 

االبلٌسً المطرود الزابل والمندثر فً هذه الساحة توقع كل هوٌات الحضور 
على كل المستوٌات ، وما ٌهمنا هو توقٌع هوٌات االصحاب والثابتٌن فً 

ابق سره بختم الوالٌة المطلقة والحضور الربانً لحق( ع)ساحة االمام 
الشرٌؾ المإٌد بالفٌض االزلً والجذب االبدي بالفناء الحقانً بمحور 

التواجد ومركبة النقل االلهٌة إلى عوالم النور االبدٌة فكاملت رحلة الحضور 
لكل المتواجدٌن بمدار ساحة الشهود نحو الترقً والعلو والسلوك الربانً 

ٌتها النفس المطمبنة ٌاا"العظٌم والرجوع االطمبنانً فً قوله العظٌم 
أو نحو التسافل والتدنً والرده والنسٌان " ارجعً الى ربك راضٌة مرضٌة

ومن كان " " نسوا هللا فانساهم انفسهم"والعمى فً قوله عز وجل من قال 
وعبرت اجمل تعبٌر " فً هذه اعمى فهو فً االخرة اعمى واضل سبٌال

والوحً الختزال كل واوجز تفضٌل فً ساعات معدودة عن مصدر االلهام 
االزمان الوجودٌة فً لحظة االنتماء الٌقٌنً للحق األول داخل الساحة 

الحسٌنٌة والتً هً حقا سر لطٌفة التنزٌالت المحمدٌة للٌلة القدر الحسٌنٌة 
العظٌمة فً قٌامة الجسد وتقدٌم القربان العظٌم نحو الؽاٌة العظٌمة وختم 

حقانً لساحات التواجد الرّبانً الجلٌل الشراب المصّفى من انهار الحضور ال
والفناء فً النور العظٌم واالنتماء المطلق للحقابق البنابٌة النورٌة القاهرٌة 

سر الظهور النوري فً ( ع)العلٌا ، وقد مثلت الساحة الشهودٌة لالمام
 حقٌقة اللٌل والعروج المنور للحقابق المظلمة ،

والتجلٌات الفعلٌة لباطن الحقٌقة والظهورات الفعلٌة لالنوار القاهرٌة 
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المحمدٌة على كل درجات ومراتب واستعدادات نزولها بالعمل االشهادي 
 الحضور النورانً المنتظر ، وبالذكر التام االبم لحقٌقة الوالٌة العظمى ، 

 
كل االمتحانات العروجٌة على حقابق االصحاب وال البٌت ( ع)فجسد االمام 

مانً من كل افعال الدنٌا وسجونها المتعلقة بالقوى المرتبطة بالتطهٌر الجس
الطبٌعٌة المندثرة فً عالم الزوال والتحرك ووصل بهم فً ساعاتهم االخٌرة 

( ع)بكل مقامات العروج المطلق واالمتحان االصعب حٌن طلب منهم االمام 
التفرق عنه فً هذا اللٌل الحّقانً العظٌم اال ان اصحابه وال بٌته رفضوا 

الطلب من حٌث الطاعة التامة لحقٌقة االنتماء الحضوري للصفاء هذا 
والنورٌة االولى المزروعة داخل رحلة سلوكهم وتطهٌرهم على ٌد الولً 
الكامل اثناء الرحلة الحسٌنٌنة وتطبٌق فعلٌة الممارسة العروجٌة لرحلة 

 التكامل ، 
 

ت والدوام فهتفت الحقابق الحضورٌة داخل ساحة الشهود الحسٌنٌة بالثبا
على االستمرار بالرحلة حتى الموت ، وهم الذٌن طلبوا الموت ، ومن ٌطلب 

الذٌن تخلصوا من كدورات الطبٌعة واثقال المادة ! الموت ؼٌر الموقنٌن؟
وتحقٌق االمنٌة العظٌمة فً اللقاء والرجوع وهم اولٌاء هللا حقا ، كما فً 

س فتمنوا الموت ان كنتم ان زعمتم انكم اولٌاء هللا من دون النا"قوله 
لم نفعل ذلك "فٌقول ( ع)ٌجٌب االمام ( ع)فنهض االمام العباس " صادقٌن

وتبعه اخوته وابناءه وبنو اخٌه وابناء " لنبقى بعدك، ال أرانا هللا ذلك ابدا
عبد هللا بن جعفر، والصحابة وتالحمت الخطابات كلها بنفس واحدة ، 

تالشً للقاء المحجوب ، فكاشفهم وصالة واحدة فً الوقوؾ والموت وال
مكاشفة حقانٌة بما ٌحصل لهم داخل الساحة من الذبح العظٌم ( ع)االمام 

واللقاء العظٌم ، وسٌكون الصبر زادهم والشكر لباسهم والموت جناحهم 
للطٌران والشهادة تحقق فً القرب والحضور وتكاملهم العظٌم حٌث قال لهم 

ن كلكم معً وال ٌبقى احدا اال ولدي علٌا فً ؼد اقتل وتفتلو( "ع)االمام 
فقالو " زٌن العابدٌن الن هللا لن ٌقطع نسله منً وهو ابو ابمة ثمانٌة

الحمد هلل الذي اكرمنا بنصرتك وشرفنا بالقتل معك ، أو ال نرضى :"اباجعهم
إلى اخر الرواٌة فً شرح طوٌل لما ٌحصل " ان نكون معك فً درجتك؟
، ووصاٌاه لهم اثناء المواجهة الصباحٌة المشرفة  الهل بٌته وما ٌحصل لهم
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على عوالم الحاضرٌن وحقابق المتواجدٌن المتحققٌن بساحة الشهادة 
والمتقربٌن من حضرة دار القدس فً مقعد صدق عند ملٌك مقتدر فاصبحت 

لٌلة االصحاب وال البٌت اختزاال لكل االزمنة الوجودٌة داخل حقابقهم 
ادا باعلى كل عوالم الوجود بالعروج كما فً االٌة الشرٌفة ومنحتهم امتد

" فً ٌوم كان مقداره الؾ سنة مما تعدون"التً بٌنت الحركة الرجوعٌة 
 وهو مقدار ٌوم الفصل ،

 
 

واما مقدار ٌوم الجمع وٌوم رجوع الكل الٌه فً القٌامة العظمى فكما قال 
اره خمسٌن الؾ تعرج المالبكة والروح الٌه فً ٌوم كان مقد: "عّز من قال

وهذا االمتداد العظٌم مناط بولًّ عظٌم ورحلة عظٌمة " سنة مما تعدون
ومواقؾ عظٌمة تجسدت فً لٌلة القدر الحسٌنٌة الفاتحة لمدارات القدر 
المحمدٌة الظاهرٌة والباطنٌة واالولٌة واالخرٌة وسٌكون تمام انفتاحها 

روحً  –صاحب االمر واحتوابها للحقابق على ٌد الولً المحور الزمانً و
فنرى اللٌلة الحسٌنٌة الممتلبة بالدعوات وهً مخ العبادة  -له الفدا 

الوجٌهٌة الصادقة واالذكار العظٌمة المعظمة وهً روح التنزٌة االكبر فً 
والتالوات الجمالٌة باالنس والقرب والوقفات الجاللٌة " ولذكر هللا اكبر"

ٌوؾ وتجهٌز العدة ولبس اكفان بالرهبة والعظمة مع صدور انؽام حد الس
الموت ، وارتداء ؼطاء النور على الرأس وركوب الموت ، ومسك المفاتٌح 

الؽٌبٌة العظٌمة لفتح المنازل الروبٌة للقاء المحمدي العظٌم ، والرحٌل 
العظٌم والسفر العظٌم والهجرة العظٌمة والتً نادى بها سٌد الموحدٌن أمٌر 

تجهزوا ٌاعٌاد هللا لقد "ه علٌه فً كل ٌوم المإمنٌن صلوات هللا وسالم
 .، والحمد هلل رب العالمٌن" نودي فٌكم بالرحٌل 

 :إشارة وجدانٌة
 

اعرؾ اٌها االخ السالك طرٌق هللا ، ان تهٌؤ ارض اٌمانك بعد ازالة االشواك 
والنباتات السامة من الشكوك والظنون ، بالتحلً باخالق السنة الشرٌفة ، 

ن بمحراث الشرٌعة المقدسة ، واحفر بالٌقٌن مواضٌع واحرث االرض اال
البذر ، وابذر بذرك متوكال على هللا ، واسقها بماء الصبر والشكر ، انتظر 

خروجها بمعسكر الرٌاضة والمجاهدة الحقانٌة ، وبذلك ترى اول االنبات 
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وعلٌك ان تنظر إلٌها والى تحولها شٌبا فشٌبا ، وتراقب هذا النمو بمٌزان 
رٌعة ومسالك القرآن ، وال تؽٌر ابدا بنموها ٌوما بعد ٌوم ، كً ال ٌدخلك الش

شٌطان العجب والتباهً فٌحولها إلى شجرة خبٌثة تجتث من فوق االرض 
وتدور بال قرار ، انظر إلى الؽاٌة القصوى من زراعتها وهً ؼاٌة الؽاٌات ، 

ة الشهود وانفذ إلى داخل المعنى واللحاء واللب ، وتذوق برودة وحرار
الحقانً حتى الوصول إلى لب اللب المقدس ، والفٌض العطابً العظٌم ، 
الذي ٌدفع بالثمرات ، واعلم ان الثمرة دابما ؼٌر البذرة ، والبذرة ؼٌر 
الشجرة ، ظاهرها خشن وٌابس رؼم زهو منظرها وسرٌان الحٌاة بها 

تك قبل واوراقها واؼصانها ؼٌر معدة للتنازل االنسانً فال تؤكل شجر
 . نضوجها

 :االشارة السادسة
 
 

داخل الساحة الحسٌنٌة االنصار ( ع)المواجة ألنصار االمام الحسٌن 
 :ٌنقسمون الى حملتٌن

 
 
 

 :الحملة االولى
 
 

وهً الحملة التً استشهد فٌها ماٌقارب الخمسٌن شهٌدا من اصحاب االمام 
على معسكر  بعد ان بادر اللعٌن ابن سعد إلى رمً اول سهم( ع)الحسٌن 

: باصحابه حٌن قال( ع)وتوالت بعده السهام كالمطر فنادى االمام ( ع)االمام 
قوموا ٌرحمكم هللا إلى الموت الذي ال بد منه فان هذه السهام رسل القوم "

باصحابه لبداٌة الصالة ، وال ٌخفى على اصحاب ( ع)فؤذن االمام ". الٌكم
صالة ، فالصالة معراج المإمن ، القلوب النعتة انه ال ٌتم أي عروج اال ب

وٌعلم اهل البصابر الطاهر ان لكل ولً نفس ومرتبة ومنازل ومقامات 
وصلة ووصول وفناء وثبوت وثبات وبلوغ ولقاء وحٌاة داخل مراحل 

كانت لها مزٌة ( ع)الصالة وأسرارها العظٌمة ، فصالة االمام الحسٌن 
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اءه االذن هو بداٌة تؤدٌة عظٌمة فً سر الصالة المحمدٌة العظٌمة ، فإعط
( ع)فالقٌام الذي امر به االمام ( ع)اذان الظهور والقٌام داخل ساحة االمام 

هو تادٌة االقامة ، ومعناه النهوض من رقدة الدنٌا ونزع صفاتها من الؽفلة 
، والنسٌان ، والقٌام بالقٌومٌة الصالتٌة الحسٌنٌة العظمى وبالرحمة 

اللهٌة والدخول فً دابرة الموت وهً الوالٌة الجامعة لحقابق االسماء ا
لم ٌلج ملكوت هللا من لم ( : "ع)الثانٌة حسب قول سٌد الثوراتٌن عٌسى 

صلى هللا علٌه )،وعبروا عن االنصهار داخل حقٌقة قول النبً "ٌولد مرتٌن
  "موتوا قبل ان تموتوا(: "واله
 

لعلٌا ، والمعشوق وهو االختٌار الؽنابً فً السعً نحو الكمال والؽاٌة ا
الصحابة فً القٌام والتشخص والظهور ومالقاة ( ع)األول ، وقد اذن االمام 

نقطة االنبعاث الكونً فً الحضور اللقابً المحمدي العظٌم واما قول االمام 
فهوا اشارة إلى ان للحققة االبلٌسٌة " فان هذه رسل القوم الٌكم( : "ع)

المتفرقون فً ظلمانٌة التبعٌة  رسل وهم الشٌاطنٌن من الجنة واالنس
الزابلة واللذة القصٌرة الفانٌة فكانت السهام الشٌاطٌن الزابلة فال تصٌب اال 
مناطق الزوال من االنسان اال وهو الجسد ، والذي هو مشروع دابم للزوال 

 والموت ، 
 
 
 

ولكنها تفتح فً نفس الوقت فً صمود الجسد بحقابقه العظٌمة مدارج العلو 
عة والشرؾ والعظمة للنفوس الزكٌة التً تعطرت بالصمود القٌامً والرؾ

من ( ع)للدخول فً تكبٌرة االحرام ، وبداٌة الصالة فإن فً معسكر االمام 
قام هناك ولم ٌقرأ ، ومن قرأ السور ولم ٌركع ، ومن ركع ولم ٌسجد ، ومن 

وات هللا صل)سجد ولم ٌقوم ، فهم كمالبكة السموات لٌلة عروج النبً الخاتم 
مامنهم اال قابم ؼٌر ( : " ص)فً مشاهدته للمالبكة حٌن قال ( علٌه واله

، فالسماء الحسٌنٌة بمالبكة الحضور " الخ..... راكع ، وراكع ؼٌر ساجد
الرحمانٌة والتحقق الفعلً الرحٌمً بربط العوالم االشراقٌة الظاهرة بنور 

اٌة العظمى فاقاموا ربها العظٌم تمثلت فً تحققات من الوصول إلى الػ
الصالة داخل الساحة الشهودٌة ، وتالحمت الجموع للوصول الحقانً 
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والفناء العظٌم الذي ال مفر منه لترك البقاٌا الباقٌة فً بقٌة الزوال الفانً 
والحضور فً بقاع الحضور الدابم االزلً فتشابكت الجهتٌن وتالحمت 

والحضور فً ساحة القرب االجساد بالسوٌؾ لقطع المسافة ولهً االزمنة 
 المقدس ، وزالت ؼبرة الكدورة المادٌة الظلمانٌة عن سماء المعركة ، 

 
 

بخمسٌن جسدا طاهرا ، ( ع)واذا بالحسٌن شهٌدا نورانٌا من اصحاب االمام 
ونهرا من الدماء الزكٌة ٌصب فً بحر من الكلمات التامات والحضور الثابت 

ة واستعداد واحد فكانوا جسدا خمسٌنٌا على المدارات الثابتة فً نفس واحد
بالتفصٌل ،فنابٌا واحدا فً االجمال بحقٌقة االتصال بالمحبوب األول 

ان هللا ٌحب الذٌن ٌقاتلون فً سبٌله كؤنهم بنٌان "والمعشوق االوحد االحد 
  ."مرصوص

 
 
 

 :الحملة الثانٌة
 
 

ة ، والصالة الداخلٌن فً ساحة المبارزة الحق( ع)وهً حملة اصحاب االمام 
الجماعٌة وراء امام النور العظٌم ، وهم انتباهات وجودٌة على مدارات 

الوجود المطلق لحقابق العبادة الٌقٌنٌة الحقة وفق قاعدة قول قبلة العارفٌن 
فالموت الذي " الناس نٌام فإذا ماتوا انتبهوا"فً ( ع)وسٌد الموحدٌن علً 

مانٌة المرتبطة بالطبٌعة اعلن عنه فً الساحة الحسٌنة هو موت الجس
السٌالة الفانٌة واختفاء لذاتها الدنٌوٌة الزابلة وحضور النفس الزكٌة 

الطاهرة لتبٌن حقٌقة الموت ومذاقه فً القرب والحضور والتواجد داخل 
ساحة القدس ، وترتٌل االسماء التامة واكتساء لباس النور ، وارتداء مقام 

 .لدن الحكٌم العلٌم الحضور المعلوم للترقً والرفعة من
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فً ساحة المبارزة الحّقة عن فصل الخطاب لذوي ( ع)فعبر اصحاب االمام 
االسماع العالٌة من ؼٌر آلة السمع ، ولذوي البصابر النٌرة من ؼٌر آلة 

البصر فابتدإا بتكبٌرة االحرام والقاء السالم على النبً الطاهر واله االخٌار 
، 

 
 

لرفع الحجب السبع الظلمانٌة والنورٌة ، والدخول  وكّبروا التكبٌرات السبع
فً الكعبة الحرام ، والقاء التكبٌرة للكون داخل مفردات العروج فً صالة 
النهوض من رقدة الؽفالت ، وركوب اللّذات ومنع الكالم االدمً المتعلق 

النفوس المطبوعة بالطباع الدنٌوٌة ، وبدات القراءة للسور العظام ، 
 لبسملة ،وابتدأوا با

 
 

بسم هللا الرحمن "وكما قال العارفون الشامخون بان ظهور الوجود بـ 
وأنارت واضابت تمامٌة دابرة الوجود بحقابق االسم االعظم الجامع " الرحٌم

، والرحمانٌة والرحٌمٌة لتمام قوسً النزول والصعود وتجسدت حقابق 
فوي ، والتً ال الظهور والتحقق باالسماء التامات بالنور االوحد المصط

واسالوا اهل الذكر ان كنتم "ٌعرفها اال هللا والراسخون فً العلم االلهً 
وظهرت االنوار المحمدٌة ، وخصوصٌة النور االخفى على ٌد " التعلمون

الحضور النوري العلوي االعلى ، وامتنع وارتفع بالسر االخفى على ٌد 
قٌومٌة الفاصلة لتمام الحضور الحسٌنً وبرز الوجود بتمامه واستقام بال

الحضور والتشخٌص والفعلٌة والفعل والبٌان فً ساحة الفصل والقٌام على 
ٌد الحضور الشهودي الحسٌنً وثبت ودام بالدٌمومٌة الكبرى والؽٌابٌة 

الحاضرة على ٌد صاحب االمر والزمان بالحضو الؽٌبً بهوٌة القهر 
لهٌة ، الُمرجع الحقابق والخفاء لصاحب المدار العظٌم ومفتاح االسرار اال

إلى ُطهر نٌتها وبراءت حضورها االوحد االحد العلً باالنوار القاهرٌة 
روحً له )االولى إمام الزمان وصاحب الؽٌبة العظمى مهدي ال محمد 

 .(الفداء
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ان ربً على "فالبروز للوجود المحمدي فً ساحة الشهادة واالستقامة 

اال له "والفعل " صار للحً القٌوموشخصت االب"والتشخص "صراط مستقٌم
اذا زلزلت االرض "والفعل والقٌام " علمه البٌان"والبٌان " الخلق واالمر

 . بالحقابق العظٌمة" زلزالها
 النورٌة االولى

 
لتمام رحلة الرسل ، واالنبعاث على ٌد الحضور الحسٌنً حٌن انبعثت ساحة 

لنورٌة العلٌا ، وظهرت فً الحضور المحمدي الحقة من افق التعٌنات الثابة ا
ساحة القهر الحسٌنً جمٌع الكواكب النورانٌة تدور حول مركز الشمس 

الحقٌقٌة بالحق الثابت بكامل لمعانها وسطوعها ، وكما تعلمون ان ظهور 
شمس الوجود الحقة بشدة سطوعها وقوة نورها ٌحجب الكواكب والنجوم 

اعة الحضورٌة تجمع بالجمع والقمر عن الظهور فً سمبها ، اال ان هذه الس
الجامع للحقابق كل الحضورات النورٌة داخل ساحة الشهود االمامً العظٌم 

ومدت بالحضور " واذا الكواكب انتشرت" "وجمع الشمس والقمر"
االمدادي المحمدي سطوع وحضور الكواكب داخل الساحة بكامل نورها 

ر وزودت الشمس ولمعان حقابقها وبرٌق صفابها النفسً الروحانً الطاه
المحمدٌة الكواكب والنجوم بالثبوت والظهور والتدافع نحو التسامً والرقً 

والتً عبرت ( ع)بمراكب العشق االلهً على ٌد الولً المحمدي الكامل 
وبشمس الحقٌقة الحسٌنٌة ( ع)عنها هذه الساحة بكواكب اصحاب االمام 

ا ورقصا وبقمر الحضور العلوي على اٌات العشق والتواجد طرب ٌّ ا وسكرا ور
جماعٌا حول حلبة الموت والحضور االبدي فً ساحة االزل وشرب مٌاه 

 االستواء االزلً لعرش المجد والتجلً الذاتً االحدي ، 
 

وظهرت اعمدة النور فوق تابوت الشهادة لطبٌعة القٌام الجسدانٌة للحقٌقة 
الوجود الطالقً ، االدمٌة الدابرة على مركز الثبوت الدابر حوله كل مدارات 

واقترب الصحابة بالثبوت واالستقامة من شمس الحقٌقة حتى الفناء 
والتالشً فً نور االنوار واألحرار ، بالشمس الحقة لسطوع الوجودة 

وتمامٌته ، وحقق االصحاب وال البٌت االطهار فً ساحة الحضور الحسٌنً 
ى درجات االنؽام المتجسد على دكة القربان االسماعٌلً الشرٌؾ ومثلوا اعل
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الموزعة على سمفونٌة العطاء الشوقً للمعشوق األول االوحد بالنور االتم 
االبرز من كنز المعرفة الحقة وبها اٌقظوا جمٌع الوجودات ومداراتها 

وكٌاناتها البسٌطة والمركبة من الحجب والمحجوبٌة على جمٌع درجات 
العدام الشٌطانٌة الظهور والخفاء الوجودي داخل ساحة الوجود وطرد ا

ورفع الحجب الظلمانٌة بالٌقظة االبدٌة والسمو االلهً من خالل هذه 
القرابٌن الوجودٌة المعطرة بالمسك والكافور وباكفان البراءة للحقٌقة 

االدمٌة حاملة االمانة وسر االٌداع الربوبً ، وتذوق حالوة القرب المحمدي 
لنفس الكلٌة الطاهرة العلوٌة وتطبٌق قول سٌد الموحدٌن وقبلة العارفٌن ا

 ."الناس نٌام فاذا ماتوا انتبهوا"حٌن قال 
 
 

وٌعلم اهل القلوب النقٌة الطاهرة ان لكل مدار وجودي نومه الخاص وموته 
الخاض وانتباهته الخاص ، فاي نومة هذه التً انقشعت من افق الوجود 

حضور تحقق واي مٌتة فتحت مدار الٌقظة واالنتباه النوري الساطع؟ واي 
فً ساحة الشهود الحسٌنً التً اظهرت اعلى درجات التوازن بٌن النوم 

والٌقظة وتالشً البرازخ بٌن الحٌاة وثبات مركب تّذوق الموت الكامل 
بحالوة العبور بالهٌمنة االخروٌة الحقة واالنتباهه المعتمدة باالزلٌة فوق 

 .مٌاه الرحمة المجٌدة
 

 :إشارة معرفٌة
 
 

بالحملة الثانٌة من المبارزٌن ( ع)تحقق الصحاب االمام الحسٌن  ان ؼاٌة ما
االبطال الثابتٌن القدم برداء الجمال والجالل ، هو حضورهم داخل تكبٌرة 

االحرام المحرمة على الشٌاطٌن والالبسٌن ثوب األبلسة والمتمتعٌن بالدنٌا 
ة ونور وؼرورها ، فحققوا خرق الحجب الظلمانٌة ووصلوا إلى معدن العظم

العز البهً االبهى للدخول فً الحضرة الظهورٌة للوالٌة المطلقة على ٌد 
فً االذن لهم بالخرق ( ع)الولً المحمدي العلوي الطاهر االمام الحسٌن 

وطرد الظلمانٌة ، ونزع االؼطٌة الكثٌفة والتحقق فً المقامات الرفٌعة ، 
ة المحمدٌة الشرٌفة فاستلم زهٌر بن القٌن مهمة المٌمنة الممتدة بالٌسنّ 
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الطاوٌة مقامات السماوات العلى؟ ومهمة المسٌرة انٌطت لحبٌب بن مظاهر 
  االسدي الممتدة بالحقابق التطهٌرٌة للمحمدٌة البٌضاء والعلوٌة العلٌاء؛

 
مهمة حمل لواء المجد والؽلبة فً قلب ( ع)واستلم العباس بن علً 

ر الوالٌة المطلقة الفاتحة الحضور الفاصل االمدادي لظهور الحقابق بس
السرار الوجود بالنفس العلوي االمدادي المتحد مع مٌاه االزل الفاطمٌة 
العظمى بالفرع الثابت والكلمة الطٌبة التً اصلها فً االرض الطاهرة 

وفرعها فً السماء العلٌا ، فكان القمر الذي توسط سماء النور بحضور 
اهل بٌتهم االطهار ، ونجوم  شمس الحقٌقة وكواكب المجد والعظمة من

االنصار الموالٌن المجردة ، الملتّفٌن حول لٌلة الحضور المعراجً القدري 
للحضرة المقدسة ٌسبحون وٌمجدون وٌستؽرقون فً جمال االفق البهً 

الكامل بقلوبهم المستوٌة على عرش الحضور الرحمانً الطاهره وبسٌوفهم 
الوجودي ، ورقابهم جسورا للعبور اقالم التثبث والمحو الممتدة للحضور 

المقاماتً والمواهب الذوقٌة لساحل النجاة ، وروإسهم المجٌدة سراجات 
ٌكاد زٌتها ٌضًء ولو لم تمسسه نار ، نور على نور ٌهدي هللا لنوره من 

  . ٌشاء
 :اإلشارة السابعة

 
 

 جملة انتباهات وجودٌة تمثل حقٌقة األصحاب أثناء المواجهة
 
 
 .اه ُمظاهري حبٌبًانتب: اوال
 
 
 
 .انتباه قٌــــــن: ثانٌا
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 .انتباه حري رٌاحـً: ثالثا
 
 
 

 .انتباه جونــــً: رابعا
 
 
 

 .انتباه ُبـرٌــري: خامسا
 
 
 

 .انتباه مسلمـــً: سادسا
 
 
 
 

 : انتباه ُمظاهري حبٌبً
 
 

رضوان هللا )لقد تمثل حضور الحقٌقة المظاهرٌة لحبٌب بن مظاهر االسدي 
فً االمتداد الحضوري للنفس الكلٌة المطهرة للحقابق واالمتداد ( علٌه

ومّثل حبٌب وهو حبٌب ال بٌت . العظٌم للمحمدٌة البٌضاء والعولٌة العلٌاء
العقٌلة زٌنب ( ع)النبوة كما اعلنت عنه حٌن قدموه إلى موكب الحسٌن 

" من انا حتى ترحب به بنت رسول هللا: "الكبرى بالترحٌب به ، حتى قال 
وهو شٌمة وصفات الكاملٌن فً التواضع والشعور الدابم بالفقر والذلة امام 
الؽنى والقوة االلهٌة العظٌمة وهو المحب الصادق باالنتماء الٌقٌنً للوالٌة 

وامتدادها الطاهر حتى الساحة الشهودٌة لبروز حقٌقة الظهور بحبه وانتماء 
ار وثّبت جمٌع الموالٌن ، ونطق لحقٌقة ال بٌت النبوة الطاهر الذي قاد االنص

وحاجج جمٌع الجاحدٌن حق الوالٌة العظمى ، ولقد نضجت وتطهرت حقٌقة 
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حبٌب داخل البحر العلوي الذي كان احد الموالٌن االشداء لالمام امٌر 
وامتدت وبرزت حقٌقته الشرٌفة داخل ( صلوات هللا وسالمه علٌه)المإمنٌن 

م المسكً القرآنً بحلقة الرحمة المشهد الحسٌنً لٌكمل حلقة الختا
لما قتل حبٌب بن : "الرحٌمٌة لكمال قوسه الصعودي الشرٌؾ ، وقد قالوا 

عند هللا استرجع "واسترجع كثٌرا وقال ( ع)مظاهر َهّز مقتله الحسٌن 
هلل درك ٌا حبٌب كنت فاضال تختم القران : "نفسً وحماة اصحابً ، ثم قال 

بالمقام الفاضل العالم لحقابق المعرفة ( ع)م ؛ فشرفه االما" فً لٌلة واحدة
الربوبٌة والمتحقق بالمسالك القرآنٌة الطاهرة لكلمات هللا التامات ، وختم 
حبٌب القرآن المجٌد والكتاب الكرٌم الذي ال رٌب فٌه اقل من لٌلة عندما 
اختزل زمن لقاءه ونصر امام زمانه ، ووقؾ بكل قواه وملكاته الشرٌفة 

مته ووالدته الثانٌة عندما تهافتت السٌوؾ على جسده الشرٌؾ لٌقوم بقٌا
وقُطع رأسه الذي تجرد من الطبٌعة وتعلقاتها وانتمى إلى المعانً المجردة 

النورانٌة وحملوا رأسه الشرٌؾ مسافة طوٌلة لٌإكد تجرٌده الجوهري لذاته 
ل المقدسة الفانٌة فً الذات النورٌة االوحدٌة لٌكون شاهدا وحاضرا لك

الكابنات التً ٌمر علٌها وٌعلن تجرٌده المقدس ، وتسلم علٌه كل الكابنات 
وتنطق " وما من شً اال ٌسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبٌحهم"بتسبٌحها 

االرواح المجردة بالسالم على اولٌاء هللا الذٌن ال خوؾ علٌهم والهم 
االنوار كً تتجرد ب( ع)ٌحزنون ، وتسلم المالبكة على احباء الحسٌن 

الطاهرة ، وتتنزل البركات على ارض القٌامة الطاهرة ، ومرور الروإس 
فً مسافات الشعب االرضٌة لالمكنة والعالمات هو نوع من التطهٌر لهذه 

االمكنة واالزمنة وهً تشهد حقٌقة التسبٌح الربوبً العظٌم ، والتً تمر بها 
 .ب الطاهرٌناجزاء النور المبٌن من روإس آل بٌت النبوة واالصحا

 
 
 

فالسالم على انفاسك ٌا حبٌب الحسٌن ، وعلى لحظات الَنَفس االخٌر وأنت 
ذاكرا للرب ، ومذكورا بالحضور اللّقانً العظٌم على ٌد الولً وَنَفسه العظٌم 

، والسالم على امتداد حقٌقتك العلوٌة الزكٌة وترتٌل صفاء قلبك النقً 
د الحقٌقة بالسٌوؾ االقالم المكتوبة لحقٌقة الكتاب المبٌن المترجم على جس

على صحٌفة النفس الزكٌة بالنور المحمدي تتعلق وتمتد ، وبالحب العلوي 
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تتطهر وتصفى ، وبالمجد الحسٌنً وبهاءه العظٌم تطفوا ، وتحلق باجنحة 
وباالقداح والعشق . اللقاء وتسٌل الدماء ولدان كؤنها لإلإ منثور بالسماء

 .بدٌة للمسافرٌن طرٌق هللاٌقدمون ماء الحٌاة اال
 
 
 
 
 

  :إشارة ُمظاهرٌة
 

فً رحلته عدة تحققات نورانٌة " رضوان هللا تعالى علٌه"لقد تحقق حبٌب 
 :اهمها

 
انه ادرك حقٌقة النٌة الجوهرٌة بالصفاء الفطري األول والجبلة االدمٌة : اوال

سفر لتمام العهد األول والعقد االزلً واالعالن الظهوري بااللتحاق ب
 .الطاهرٌن

 
 
ادرك حقٌقة التحقق بالمقام القرآنً والنور المنزل بعد ختم ظاهرٌة : ثانٌا

الكسوة الحروفٌة النازلة بالقرآن المجٌد وختم تمامٌة الدخول ببواطن السفر 
 .المعنوي بمسالك الؽٌوب القرآنٌة المكنونة

 
 
 
لحسٌنٌة ، وادرك دخل اخر مقام تحققه وهو تكبٌر االحرام فً الصالة ا: ثالثا

الدخول بقٌامة جسده الشرٌؾ بسملة الحضور الحسٌنً فً الظهور واالٌجاد 
 .والتكوٌن الؽٌبً الباطنً والشهودي الظاهري

 
 

اعلن انتباهته الوجودٌة المطلقة لكل الموالٌن بالوالٌة العلوٌة : رابعا



84 

 

ن الطاهرة ، وادرك سر مكنون القراءة القرآنٌة الظاهرٌة والباطنٌة ع
مواصلة الحضور الوالٌاتً لالمتدادٌة النورٌة والتجلٌات اإللهٌة بحقابق آل 

بٌت النبوة ، وأعلن بقٌامته عن فتح مدار الدخول بمسالك ؼٌوب الكتاب 
المجٌد ، وتذوق معارؾ الٌقٌن ، ومشارق النور المبٌن بكلمات هللا التامة 

ن ورساالت الرسل على ٌد اهل العصمة الطاهرٌن ، والتخلق باخالق النبً
واالولٌاء الشامخٌن وال سٌما خاتم النبٌن علٌه افضل الصالة واشرفها 

وازكاها واعلى لكل الموالٌن لحقٌقة النبوة المحمدٌة والحقٌقة النورٌة لتمام 
الوجود المحمدي فً الظاهر لتذوق الكاس المعنوي الباطنً النوار الحضور 

االنفاس المحمدٌة الطاهرة ، والتحقق الؽٌبً التكاملً لرحلة االنسان داخل 
الكمالً لرحلة االنسان داخل الوجود وصوال إلى النور االوحد والستر االمجد 

 .العلً أبوا هذه االمة الطاهرة
 

فلله درك ٌا حبٌب وانت تفتح لنا باب العروج وامل الوصول بالتعلق بالنور 
ر جمٌع مملكة الوجود االنسانً والوجود المطلق الشمولً ، وانت  المنوِّ

تختم القرآن المجٌد فً ساعة ارضٌة شهودٌة باآلؾ السنٌن النورٌه الؽٌبٌة 
 .العلٌا

 :انتباه قٌنً
 

ان اشارات الظهور االٌمنً الصوري لٌس لها اعتبارا تكاملٌا فً عروج 
االنسان رؼم نظافة توجهها ، ما لم تكن لهذه االشارات حقٌقة ٌقٌقنٌة ثابتة 

التحقق القلبً السلٌم ، وما لم ٌكن لها توجها حقانٌا نحو  ممتدة على ساحة
قبلة الحضور الربانً العظٌم فً قبول العبادة ، ومعراج الصالة بالشهادة 
الحقانٌة الِذكرٌة على لسان الطبٌعة ولسان الحقٌقة االنسانٌة كً تكتمل 

ن ، دابرة التحقق النورانً للطٌفة السر االلهً المودعة فً حقٌقة االنسا
احسن تعبٌر عن هذه الصورة ( رضوان هللا تعالى علٌه)فعبر زهٌر بن القٌن 

الواضحة المعالم فً نظافة السرٌرة وسالمة الفطرة فال ُبدَّ لها ان تلتقً 
بمعراجها الحقانً كً تصل إلى ؼاٌة مقصودها وشوق تعلقها بالمحبوب 

، اال أنَّ الجهل االوحد ، فكان لزهٌر اشارات صافٌة داخل فطرته السلٌمه 
المؽلق به كون امتداده كان ظاهرٌا صورٌا متعلقا بالشرٌعة المقدسة من 

دون االنتماء إلى حقٌقة االركان النورٌة العظمى واالبواب االلهٌة الموصلة 
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 إلى الكمال والفناء التام ، 
 
 

فكانت رحلة زهٌر إلى الحج هً حصول المقصود لقضاء نٌة توجهه إلى 
ن معرفة التحقق الفانً من طواؾ بٌت هللا الحرام فتحقق القلب من دو

المطلوب الؽٌبً لحقٌقة زهٌر من دون معرفة تحققها الظاهري ، رؼم ان 
( ع)ال بٌت النبوة ولم ٌشؤ أن ٌلتقً باالمام الحسٌن  -بجهله  -كان منكرا 

 (ع)، فكان اذا َحطَّ االمام (ع)رؼم ان رحلته كنت متوازٌة مع رحلة االمام 
ركبه فً هذِه البقعة ذهب إلى مكان اخر ، حتى شاء الكرٌم ان ٌجعلها فً 
واحة واحدة فشرب من ماء الحٌاة االبدٌة ، وارتوت حقٌقته النورانٌة من 
لقاء النور بالبٌاض ألن زهٌر كان له بٌاض الفطرة ، فانعكس نور االمام 

البسٌط على على صحٌفة مرآة نفسه الطاهرة بعد ازالة ؼشاوة الجهل ( ع)
 سرٌرته الصافٌة

 
واكمل حقٌقة الحج بالطواؾ النورانً على كعبة المقصود الحقانً بالساحة 

الحسٌنٌة لٌتحقق كمال عروجه بالعبادة الزكٌة المزكٌة البدان الطبٌعة ، 
جاء ( ع)وبعد لقاء زهٌر باالمام . وترك فضالتها الزابلة فً الدنٌا الزابلة

برى اال وهً قرب ساعة كماله ولقاءه العظٌم منورا مبشرا بالبشرى الك
وروٌت رواٌة لقاءه بالمنسوب االشرؾ للبٌت الطاهر سلمان المحمدي ، 

إنا نزلنا بلنجر ففتح هللا علٌنا  -والرواٌة تروى على لسان زهٌر  -حٌن قال 
فرحتم بما فتح هللا علٌكم ( "ع)واصبنا ؼنابم ففرحنا ، فقال لنا سلمان 

 : فقلنا" نابمواصبتم من الػ
 
 

فكونوا اشد فرحا بقتالكم ( ص)اذا ادركتم شباب محمد : "فقال لنا " نعم "
هً باب ( ع)فإشارة سلمان . معهم مما اصبتم من الؽنابم فً هذا الٌوم
فً تحدٌد الؽنابم المادٌة ( ع)الدخول لزهٌر فً لقاءه العظٌم مع االمام 

 –؛ ولكن حصول هذه ( ص)محمد الزابلة بالؽنابم المعنوٌة الباقٌة مع ال 
ال ٌتم اال بعد التطهٌر من الؽنابم المادٌة وإزالة الكدورات التعلقٌة  –الثانٌة 

فً  –رضوان هللا تعالى علٌه  –بالظلمانٌة الدنٌوٌة وهذا ما حصل لزهٌر 
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فتح بصٌرته بالمعرفة الحقة ، وتحقق له الوصول الطاهر لكعبة الوجود 
 به من ارجاس الجهل والظلم الوجودٌاناالستوابً فً تطهٌر قل

 
 

فكان هذا التوفٌق الربانً ، واللطؾ والولٌانً قفزة مقاماتٌة فً القرب 
والوصول لحقٌقة زهٌر وتكامله وتؤكٌدا لمدى مصداقٌة توجهه والتزامه 

المخلص بالشرٌعة المحمدٌة رؼم ؼشاوة الجهل على قلبه الشرٌؾ فحمل 
راٌة المٌمنة وكانت حقٌقة  -تعالى علٌه  رضوان هللا –زهٌر بن القٌن 

تكامل الظاهر مع باطن النور االوحد المحمدي ، ودخل معركة القٌامة لطرد 
شٌاطٌن الؽفلة والهوى من نفسه الطاهرة ، وقبلت شفاعة الدخول واالقامة 

فثبت ، واثبت ( ع)فً ساحة الحضرة المقدسة النورٌة لالمام الحسٌن 
كل االنام فً العزم واالقدام ، لنصرة االمام العظٌم ،  واعلن واقام حجته على

وبهذا نال تكامل اجنحة الوصول بعد ان كان ٌطٌر بجناح واحد ، فحصل 
على جناح الوالٌة وطار بالمدار الحضوري الحسٌنً ، وحّصل المقام االسنى 

فً اللقاء العلوي الطاهر ، وقّطع جسد الخطٌبة البالً وترك فضالت الدنٌا 
ورها وانتمى إلى الحقابق االزلٌة الدابمة ورسم بدمابه الزكٌة مقعد وؼر

 .صدق عند ملٌك مقتدر
 
 

 :إشارة قٌنٌة
 

فً توجهه نحو رحلة  -رضوان هللا تعالى علٌه  -حقق زهٌر بن القٌن 
التكامل فً دابرة الساحة الشهودٌة والقٌامة الجسدانٌة لنوره الشرٌؾ عدة 

 :تحققات اهمها
 
 
زهٌر زهرةًا جمٌلةًا من ؼٌر عطر وال رابحة زكٌة فتحقق عبر  كان: اوال

وابمة الفوز واللقاء وفاحت منه جمالٌة االٌمان الٌقٌنً ( ع)انتماءه لالمام 
 .التام
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لم ٌكن تؽٌر زهٌر امرا اعتباطٌا ، رؼم سرعة تحوله إلى موكب االمام : ثانٌا

 . ةوهذا ٌدلل على نظافة سرٌرته وصفاء فطرته النقً( ع)
 
 
 
حقق زهٌر تكامل ظاهره بالشرٌعة المقدسة ، وتمام كمالٌة باطنه الذي : ثالثا

اظهر له معرؾ الوصول ، وفتح له باب التحقق الذوقً فً التوجه للعبادة 
 .الحقٌقٌة وكملٌة التحقق الفانً من الممارسات العبادة للشرٌعة المقدسة

 
 
 

مانٌة فً دخوله فً جوهرٌة تحقق زهٌر فً تمامٌة رفع الحجب الظل: رابعا
تكبٌرة االحرام الحرمً المقدس داخل الصالة الحسٌنٌة المقدسة ، وفتح له 
باب النورانٌة التامة للرإٌة والمشاهدة بالبصٌره المعرفٌة الفاتحة لدورة 

 .تكامل الذوق الشهودي للحقابق الربوبٌة
 
 
 

نظٌفة وصافٌة باب التحقق لكل الذٌن لهم سرابر ( رض)فتح زهٌر : خامسا
رؼم ؼشاوة الجهل بحق تجلٌات االلهٌة العظٌمة آلل بٌت النبوة الطاهر ، 
والقى الحجة على كل معاند ومكابر ٌؽوٌه الشٌطان وٌركن له فً ظلمة ، 

فتمسه النار وتحرقه بجحٌمها االنكاري لحقٌقة الظهور التام لدالبل الدخول 
متمثل فً ال بٌت النبوة وتكامل العبور إلى الحضور االقدس المقدس ال

الطاهر ، فنّبه زهٌر الؽافلٌن فً عقابد النسٌان والشك الشٌطانً من رقدة 
النوم االبلٌسً واالنكار والعصٌان التكبري المطرودي من حضرة قدسه فً 

 .االنتماء إلى حقابق الٌقٌن والنور المبٌن لبٌت العصمة الطاهرٌن
ي رٌاحً  انتباه ُحرِّ
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 -وذكرنا  -وكما تعلمون " ومن ٌتق هللا ٌجعل له مخرجا" قال عزَّ من قال
ان مناط االرتباط الحقٌقً باهلل فً نظافة السرٌره وصفاء الفطرة رؼم تراكم 

الكدورات والحجب الدنٌوٌة علٌها ، فؤن توفرت هكذا مزٌة شرٌفة ، وهً 
فذ ماعندكم ٌن"نادرة ، فسرعان ما ٌزول ما عند االنسان وٌبقى ما عند هللا 

فااللتفات فً الحقٌقة من ؼفلة النظر والبصٌرة عن ما " وما عند هللا باق
عند هللا ، هو الذي ٌزٌن لالنسان سإ عمله وسرعان ما ٌتوجه إلى البقاء 

 -والماعندٌة االلهٌة الباقٌة ، فكان المخرج العظٌم الذي احاط به هللا 
وج هذا االخالص الحر الرٌاحً ٌإكد حقٌقة اخالصه ، وكمال خر -سبحانه 

بشكله العملً فكان المخرج عظٌما ، والعطاء كبٌرا من الكرٌم الجواد على 
عبده الذي اتصؾ بمزٌة االخالص الباطنً ونظافة السرٌرة رؼم توجهه إلى 

قتال امام العصر القابم برسالة العطاء المحمدي للوجود ، واالمداد العلوي 
حٌن خروجه الٌقاؾ زحؾ االمام للعوالم الشرٌفة ، فسمع هاتفا ٌقول له 

وهللا ما " قال فالتفت فلم أر احدا فقال فً نفسه " ابشر ٌا حر بالجنة( "ع)
، وكان ٌحدث نفسه " هذه ببشارة وانا اسٌر إلى حرب الحسٌن بن علً

 بالجنة ، 
 

( : ع)قص علٌه الحر ما سمع فقال له االمام ( ع)فلما صار مع الحسٌن 
ان هذه البشارة الحقانٌة تبٌن لنا صفاء باطن الحر " لقد اصبت أجراًا وخٌراًا "

رؼم ؼرور ظاهره وارتكازه على مسمٌات دنٌوٌة زابلة ، لكن سرعان 
مازال حجاب الجهل الحاجب عنه رإٌة شمس الحقٌقة ، وعندما تحقق للحر 

رإٌة هذه الشمس على حقٌقة ظهورها واشراقها اهتز ورجؾ الرجفة 
تردد من الحرب وهو المعروؾ بالشجاعة الكبرى حتى ظن انه خاؾ و

والفروسٌة على حد قول المهاجر الذي كان ٌرافقه فً المعركة ، وال ٌعلم 
ان هذه الرجفة ، هً رجفة القٌامة وساعة الفصل ، واالمتحان العظٌم 

اخٌر نفسً بٌن الجنة "وروعة المنظر ورهبة اللقاء ، فنطق الحر بحقٌقتة 
فالجنة الحقٌقٌة التً اختارها الحر " ٌر الجنة بدالوالنار، وهللا ال اختار غ

هً جنة الوقوؾ والثبات داخل الحرم الحسٌنً وتؤدٌة الشعابر االلهٌة 
فعظمة اللقاء داخل " ومن ٌعظم شعابر هللا فانها من تقوى القلوب"العظٌمة 

المسجد الحسٌنً الشرٌؾ حٌن َخّر الحر راكعا طالبا التوبة ، فرفعه االمام 
وهً حقٌقة الخٌر الكثٌر ". نعم ٌتوب هللا علٌك: "من االرض وقال له ( ع)
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عند لقاءه األول وهو حقٌقة شرب الماء الحسٌنً ( ع)الذي بشره به االمام 
وتطهٌر النفس من متعلقاتها بشرب ماء االمامة الحقة والوالٌة العظٌمة 

ان االلهً فشرب الحر ماء الحٌاة االبدٌة على ٌد الولً الكامل محور الزم
 .واالمتداد العطابً البواب الؽٌب المطلق

 
 

وهذه الشربة التً سقاها للحر تحركت فً باطن حقٌقتة لنظافة المحل 
ودفعته إلى طرٌق السفر االلهً التكاملً العظٌم وتحقٌق الفرار العظٌم 

هذا الفرار العظٌم الذي ٌختم عاقبة االمور بالبشرى االلهٌة " ففروا إلى هللا"
وبشر عبادي الذٌن ٌستمعون القول فٌتبعون "ي قال فٌها عّز من قال الت

فقبلت توبة الحر وهو ٌركع أمام الحاضر المقدس ، فبارك له االمام " احسنه
اختٌاره وسماه حراًا فً الدنٌا لعدم ركونه إلى الظلم الطاؼوتً والتعلق ( ع)

وسماه حرا فً  الدنٌوي الزابل ، فتحرر من سجن الدنٌا وؼرورها وزٌنتها ،
اللقاء الحسٌنً بالمنازل المحمدٌة العلٌا بالعبادة  -حٌنه  -االخرة كونه طلب 

بٌن ، وكونه حقق االعراض الكلً  الحقانٌة الحرة التً هً أول منازل المقرَّ
التام الظاهري والباطنً عن الذكر الشٌطانً وتوابعه ، ونطق بالذكر 

فاعرض ّعمن تولى عن "ي قوله الرحمانً وبتجسٌدٌة التساإل العملً ؾ
فطلب الحر ان ٌكون اول قربان ، كونه اول معارض وقؾ فً وجه " ذكرنا

فً الشهادة فبارك له االمام واعطاه ( ع)فطلب االذن من االمام ( ع)االمام 
هوٌة الحضور وختم له بختام الوالٌة على جبٌنه المقدس وقاتل قتاال عظٌما 

انك كما ( ع)م الزكً حٌن سمع نداء االمام ، وقتل وهو ٌتنفس هواء االما
سمتك امك ، حٌر فً الدنٌا وحٌر فً االخرة ومسح على جبٌنه بالٌد المقدسة 

والعطاء االمدادي للمنزلة اللقابٌة العظٌمة كونه حقق تكامل الخطوتٌن ببركة 
اللقاء الحسٌنً ، حٌن تكامل ظاهره المرٌض مع باطنه الشرٌؾ فً هذا 

التراب والدم عن وجهه وهً ( ع)ي العظٌم ، فمسح االمام اللقاء االله
مسحة الوصل واللقاء بالحضرة المقدسة ، فتوضؤ الحر بالدم كؤشارة 

آخروٌة وتعطر بكافور التراب كؤشارة أرضٌة ، وتطهر على كال الجانبٌن ، 
فالسالم على احرار الدارٌن وعلى اصحاب الشارتٌن ، وعلى كمال النشؤتٌن 

م الحقٌقتٌن ، وعلى الدماء التً سالت لترسم طرٌق االحرار فوق ، وعلى تا
 .جباه االجٌال
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السالم على اهواء الذي ُعّطر بانفاس البقاء ، وعلى الماء الذي ختم بختام 
" وجعلنا من الماء كل شً حً"االزلٌة واستواء عرش الرحمن على الماء 

المجٌدٌة فوق استواء فطوبى لشاربً ماء الحٌاة االبدٌة من ٌد ولً الرحمة 
 . عرش الرحمانٌة

 
 

 :اشارة الحرٌة المطلقة
 
 
 

 :مقام ُحّري
 

ٌمكن تحدٌد نقاط العبور الرٌاحً فً رحلة تكاملة فً الساحة الحسٌنٌة ، 
 :بعدة تحققات وهً

 
فً تكامل رحلة _ رضوان هللا تعالى علٌه _ حقق الحر الرٌاحً : األول 

سافلً رؼم صفاء سرٌرته وحصل هذا ظاهرة الذي كان ٌمٌل التحقق الت
 .وشرب ماء الحٌاة من ٌده الشرٌفة( ع)التكامل باللقاء مع االمام 

 
طلب الحر ان ٌكون اول شهٌد ، كما انه اول واقؾ فً وجه االمام ، : الثانً

واذا لم ٌتحقق من الرواٌة على انه اول شهٌد ، فانه اول من تخلى عن 
وهو اول شهٌد بعد االختبار ( ع)كر االمام معسكر الظالمٌن والتجؤ إلى معس

العظٌم ، ووصوله ساحة الحرم الحسٌنً فنال بها التوبة والشفاعة ومنزلة 
االحرار حٌنها كان حرا فً دنٌاه قبل اختٌار االنتماء إلى منازل اهل العصمة 

وسلوكه طرٌق اهل هللا لصفاء سرٌرته ، وكان حرا فً االخرة لحصوله 
الحقانً فً الساحة المقدسة المطهِّره لعبودٌة الدنٌا  على هوٌة الحضور

 .ومتعلقاتها
 
 
 



91 

 

اعتبر موقؾ الحر اكبر انتباهه وجودٌة لكل الذٌن ركنوا إلى : الثالث
الطاؼوت لجهلهم وانحجابهم عن طرٌق هللا ، فلهم الرجوع والتوبة 

تموا والمؽفرة والشفاعة اذا تحققوا بالفطرة السلٌمة والسرٌرة الصافٌة وان
إلى حقٌقة الدعوة المحمدٌة فً السٌر نحو التكامل والتطهٌر ودخول جنات 

استجٌبوا : "النعٌم واللقاء ، فً استجابتهم لداعً هللا فً قوله عز من قال 
هلل وللرسول اذا دعاكم لما ٌحٌٌكم واعلموا أن هللا ٌحول بٌن المرء وقلبه 

 ."وأنه الٌه تحشرون
 انتباه جونً

 
" ان هللا اشترى من المإمنٌن انفسهم واموالهم بان لهم الجنة"قال تعالى 

فمن باع نفسه لمرضاة هللا فانه لن ٌستطٌع بعدها ان ٌبٌع وٌشتري بها 
النها معاملة محرمة وفق اصول الشرٌعة المقدسة ، وهو ضامن لها حتى 
ساعة وصول كل البضاعة إلى صاحبها ومالكها االصلً فجهَّز جون مولى 

ضاعته هذه كل سنً عمره الشرٌؾ ودفع منها ما دفع كً ٌكمل ابً ذر ب
عدة الدفع النهابٌة للصفقة التً تمت وحصل بها الشراء من المالك االصل 

وخالق الكل ومظهر الوجود بنوره العظٌم واشراقته البٌضاء العلٌة العلٌاء ، 
ة فً رحلة العروج ولتمام صفق -رضوان هللا تعالى علٌه -ورؼم مرور جون 

الوجود النفسً اال انه كان ٌنتظر ساعة الولوج والدخول وانتظار شحن ما 
تبقى فً سفٌنة النجاة ومركب العطاء ومعراج السماء الؽٌبً العظٌم فتذوق 
ثمرة الجهد الطوٌل فً الخدمة والتحقق بالمقام المكتوب والمدون للعباد اال 

وتمام الحرٌة فً قمة " وما خلقت االنس والجن اال لٌعبدون"وهو العبودٌة 
العبودٌة على قمة الشرؾ العلوٌة التامة بالمحمدٌة العظمى ولم ٌتذوق ثمرة 

 حقٌقة هذا المقام اال بالساحة الشهودٌة بالحضرة المقدسة الحسٌنٌة ،
 

رضوان هللا تعالى  -فاستهلك جون مقامه طوال فترة الخدمة من ابً ذر 
ٌت النبوة الطاهر حقٌقة الوحً وهو حقٌقة الزهد المحمدي الى ب -علٌه 

والتنزٌل والنور العظٌم ، فكان جون ٌسعى لنٌل مراتب التحقق باللقاء 
المحمدي وكان ٌرجو ان ٌنال اعالها وهو مستحقها ولكن ساعة االستحقاق 
الكامل لم تحن اال بالتعطٌر العظٌم واختالط الدم االسود الشرٌؾ بالدم النقً 

لحسٌنٌة المقدسة ودخول ساحة المكاشفة المقدس فوق ساحة الحضرة ا
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الحقة ، واالعتراؾ الحّقانً لالسرار االلهٌة تحت ساحة القٌامة الولٌانٌة ، 
ولو تتبعنا رحلة جون من العبودٌة الدنٌوٌة إلى العنق العلوي الطاهر الذي 
امتد فً لطٌفة سره الشرٌؾ حٌن ختمه امام الموحدٌن بخاتم العتق العلوي 

راءه من مالكٌة المادٌن واعطاءه إلى مدارج الرحمة الشربؾ واشت
رضً  -والصعود االلهً العظٌم الذي تمثل فً رحلتة مع ابً ذر الؽفاري 

، والولً المتحقق بالمنازل المحمدٌة والرتبة العلوٌة وفضل  -هللا عنه 
العدالة االلهٌة ومٌزان الشرٌعة المقدسة حتى بٌت العصمة الطاهر من ٌد 

ٌد إمام حتى بلوغ المرام ودخوله فً ساحة اللقاء العظٌم والتعرؾ إمام إلى 
_ الٌه بالهوٌة الحسٌنٌة والنور الذي ٌسعى بٌن اٌدٌهم ، فتحقق جون 

بعد انتقاله إلى بٌت النبوة بمرتبة النفس الزكً الذي  -رضوان هللا علٌه 
ة تعطر به داخل سقؾ العرش وهبوط مالبكة الوحً والتنزٌل على بٌت قبل

العارفٌن الذي كان ٌنبوع حٌاة الكونٌن واشارة دخول العالمٌن، وفتحة 
 العروج إلى اعلى علٌٌن ، 

 
 

ولكن جون لم ٌحصل على اذن الدخول والتحقق الفعلً فً مرتبة المعرفة 
واللقاء بالحقابق النورٌة االولى اال بعد ان طلب االذن من مواله الحسٌن 

مٌقات الحرم وتكبٌرة اللواء المقدس فوق بالخروج إلى ساحة الصالة و( ع)
( : ع)احساس الٌقظة المعطر بنفس الولً الكامل المقدس فاجابه االمام 

فالطرٌقة المثلى والمدارج " وال تبلى بطرٌقتنا... انك تبعتنا طلبا للمعافٌة "
العلٌا والمسابح االولى فً تطهٌر الخطٌبة االدمٌة والدكة الثابتة على معبد 

المقصودة بقلب الحضور االبراهٌمً الشرٌؾ والذبح القربانً الكعبة 
المتحقق الطاهر وسفٌنة اللقاء بالمعراج النوحً المقدس والسمو الٌعقوبً 

باشارة القمٌص ونقاط النزٌؾ االحمدي بالزي العٌسوي والرفع العلوي 
المسٌحً الٌوسفً وخطاب التوحٌدٌة المطلقة بالنفس الموسوي وتجلً 

ورحلة التكامل فً حلقة الوجود ودابرة كل معبود بالرحمانٌة  النورانٌة
االوحدٌة والرحٌمٌة االحدٌة وبرداء االسماء وظهور المحمدٌة البٌضاء 

هذه هً . والنورٌة االحمدٌة االحدٌة وامتدادها إلى سالُم حتى مطلع الفجر
طرٌقة الحضور على مذبح العبور المقدس ، فكان جون ٌعلم حقٌقة هذه 

رٌقة اال ان هذه العبارة المقدسة هً االلقاء الطاهر بالمكاشفة الحقة الط
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ووصول هوٌة الدخول بالقبول وفق القاعدة القرآنٌة والشرٌعة المحمدٌة 
" وقوله تعالى " لٌس لالنسان اال ما سعى وان سعٌه سوؾ ٌرى"المقدسة 

 فوقع جون ٌقبل قدمً ابً عبد هللا" انك كادح إلى ربك كدحا فمالقٌة
ٌا بن رسول هللا انا فً الرخاء الحُس قصاعكم : "وهو ٌقول ( ع)الحسٌن 

( ص واله)وماذا تكون هذه القصاع؟ ، قصاع ال محمد " وفً الشدة اخذلكم
ؼٌر المحبة والعشق االلهً والخبر المعرفً والذوق الوجدانً والمكاشفة 

نون ، فلقد التامة بالوحً والنور العظٌم والفرقان والقرآن والكتاب المك
لحس جون انفاس البركة من ال بٌت النبوة الطاهر وتخلق باخالقهم 

ومعارفهم وفق استعداد حقٌقتة وقبولها االزلً ، فهل فً الشدة ، أي هل فً 
ساعات الفصل والقٌامة واالمتحان االخٌر ، أخذلكم ، فً عدم تطبٌق 

 .لعظٌمماعرفته ومانلته من بركات التقدٌس والعشق والحب االلهً ا
 

ان رٌحً لنتن وحسبً للبٌم وإن لونً ألسود ، فنّفس علً من الجنة "
وهذه مراتب جون الشرٌفة " لٌطٌب رٌحً وٌشرؾ نسبً وٌبٌض لونً

مبٌنة بالرمز الطاهر واالشارة العرفانٌة العالٌة التً تلقاها من قبلة العارفٌن 
لب هذه المطالب البٌت العلوي الطاهر ، وال ٌمكن لنا ان نتصور ان جون ٌط

انكم " بشكلها الظاهري بالعبادة الدنٌوٌة التً ٌمكن ان نفهمها وهو ٌعلم 
ان هللا ال ٌنظر إلى صوركم "وٌعلم " تؤتوننا فرادى كما خلقناكم اول مرة

وٌعلم ان االنسان اوله نطفة واخره جٌفة فال ٌمكن " ولكن ٌنظر إلى قلوبكم
ج بل ان لؽته لؽة العبارة المقدسة ان ناخذ خطاب جون بهذا المستوى الساذ

بالبساطة القرآنٌة والعمق المكنون للكتاب الذي ال رٌب فٌه ، فما كان 
ٌقصده من خالل وجه واحد من الوجوه ، ان رٌحً لنتن هو هبوب رٌاح 
التسافل داخل الخطٌبة االولى وانعكاس رٌاحها على حقٌقة االنسان كونه 

ضً ، فعلٌه ان ٌذبح هذا القربان وٌقدمه خطٌبة متواجدة داخل المدار االر
قربانا للتطهٌر المقدس رجوعا للحقٌقة االولى ، وان عطر الرٌح هو هبوب 

الرٌاح الالشرٌقٌة والالؼربٌة فوق االمواج العولٌة وعلى البحر النوري 
وان حسبً للبٌم هو االنعكاس الحسابً لتسافل النفس . المحمدي االحمدي 
نٌوي وفعل الشهوات وممارسة التعلقات الجسمانٌة التً وتطبعها بالفعل الد

تدعوا إلى النقص لمادٌتها وبعدها عن النور االول ، فخروج حقٌقة االنبعاث 
للطٌفة السر والتخلص من سجن الجسمانٌة وقالبٌة البدن وطٌران الروح 
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إلى عشها االصل ، هو حقٌقة شرفٌة النسب وانتمابه إلى االنوار االولى 
وسواد " هو األول واالخر والظاهر والباطن"وباطنا واوال واخرا ظاهرا 

اللون هو حضور االنسان بامتداداته النفسٌة المتعلقة بالحواس وممارسة 
حٌوٌتها من خالل التؤثر والتؤثٌر بالعالم الزابل فتكتسب هوٌة الظلمانٌة فً 

فسً داخل تعلقها داخل اطر الحجب والكدورة الكثٌفة للمادة وامتدادها الن
فالعبور من الحواس الظاهرة إلى الحواس الباطنة . عوالم الظلمة المظلمة

والدخول فً عوالم العبور المقدس االلهً باالنوار المقدسة االولى هو 
بٌاض الوجه ، وهو بٌاض الذات االنسانٌة لفنابها فً الذات القدسٌة 

االنوار المقدسة واكتسابها صفة النورٌة وامدادها بالتالشً النوري داخل 
 . االولى ، وهللا اعلم

 
 

وهذا ما ٌمكن ان نقوله من احد الوجوه التؤوٌلٌة للحقٌقة الجونٌة الشرٌفة 
والتً عبرت اعظم تعبٌر بعد هذا الِسن االرضً ، وهو ما ٌقارب التسعٌن 

أو اكثر ، عن الحضور العظٌم وتعبٌرا اعظم فً القتال واالستشهاد بٌن ٌدي 
الل وهو ٌمسح دماء النور على جبٌن الحضور المقدس وٌرفع الرحمة والج

تراب االرض وٌزٌل مراتب النزول وٌختم على جبٌن العبد المخلص ختم 
الوالٌة ومراتب الحضور بالمنازل المحمدٌة وحصول هوٌة الدخول واالقامة 

 .على مقعد صدق عند ملٌك مقتدر
 
 

رى الزهد الؽفاري والدخول فالسالم على الحضور الدابم ورحلة القٌام من ذُ 
فً البحر العلوي والنور االبٌض المصطفوي العلّى حتى سالم مطلع الفجر 

على ساحة القدس والحضور الصالتً المقدس والمعراج االخٌر على منابر 
التطهٌر وفتح منارات المزار لكل من ٌرٌد ان ٌتعطر ببحر القٌامة فً العهد 

وٌبقى وجه ربك ذو الجاللة "كل شًء فاٍن والعقد والوثٌقة االزلٌة ، وكل 
 "واالكرام

 :اشارة جونٌة مقدسة
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 :ٌمكن اٌضاحها فً عدة نقاط
 
لقد مر جون بالمقامات السلوكٌة على ٌد مواله ابً ذر الؽفاري وتحقق : اوال

  بالحقٌقة العروجٌة على ٌد بٌت النبوة الطاهرة
 
 
ٌل المرام وؼاٌة التحقق تحقق جون فً ساحة الشهود المقدسة فً ن: ثانٌا

والوصول على ٌد الولً المقدس بعد ان اذن له فً الدخول ونٌل هوٌة 
 "اال من بعد ان ٌاذن هللا لمن ٌشاء وٌرضى"الحضور 

 
 
 
 
ان الشرٌفة . حقق جون اعظم انتباهه وجودٌة لكل العوالم االرضٌة: ثالثا

ن صفات المطلوبة فً الحضور هً شرٌفة الٌقٌن ال شرٌفة النسب وا
المتوسمٌن هً بٌاض الفطرة والسرٌرة الصافٌة وان حقٌقة العروج هً 

برٌاح السعً والوصول إلى التحقق الفنابً المقدس الباقً ،ال برٌاح المادة 
ٌُّر فً الظلمات والضٌاع فً الملكات والزوال الدنٌوي  والجاه والرٌاسة والتح

 "ٌعلمون وان الدار االخرة لهً الحٌوان لو كانوا"الفانً 
 :انتباه ُبرٌري

 
ص )وهو برٌري بن خضٌر من اشراؾ الكوفة وقد ادرك الرسول االعظم 

وتحقق بالثبات العلوي الطاهر ، وبالوالٌة االولى واالشارة العظمى ( واله
لرداء العظمة وانوار التجلً الفعلً باالسماء والصفات ، والتخطً نحو 

المعراجً للصالة المقدسة فً  الذات داخل الحرم الحسٌنً وساحة الشهود
الوحدة الجمعٌة الرافعة لحقٌقة التوحٌد المطلق ، ولم ٌدرك برٌر هذه 

المرتبة اال فً الصالة الحقانٌة داخل الحضرة المقدسة فً ساحة الشهود 
الحسٌنً وله خطابات جلٌلة ومقامات عالٌة ٌإكد مؽزاها على نفس الثبات 

 .بٌت العصمة الطاهرٌنداخل مدار الوالٌة المطلقة الهل 
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وكان معلما للكتاب المجٌد فً مسجد الكوفة ، ومتعلما السرار الكتاب 
المخزون فً ساحة الحضور االمدادي لسر البٌان القرآنً الؽٌبً ومسالك 
العبور إلى الفناء المقدس الذاتً ، ولم ٌختم حقٌقة العلم والتعلم إلى داخل 

ام النور المنور لجمٌع اعمدة الظهور دابرة الحضور المقدس اال على ٌد ام
 والعروج بالحضرة االقدسٌة ، 

 
قاربا وسٌدا للقراء فً مسجد الكوفة المقدس ، ٌتلو ( رض)وكان برٌر 

بٌانات الخطاب الفرقانً فً نَفس الوالٌة العلوٌة حتى نال مرتبة السٌودٌة 
ٌد النفس  فً القراءة الوجدانٌة والنسك الطاهر فً معابر السلوك الحق على

الكلٌة الجامع لحقابق األرواح فً الوادي المقدس والمرفوع بالعلوٌة 
وما تكون فً شؤٍن وما تتلوا : "النورٌة الفٌضٌة االقدسٌة فً قوله تعالى

فهم " من قرآن وما تعملون من عمٍل اال كنا علٌكم شهوداًا اذ تفٌضون فٌه
فٌض والمفاض علٌه الشهود على سجاٌا األعمال ، وهم منابع الفٌض والم

 داخل مسالك ؼٌب القرآن وتالوة الرحمن باالنفاس المقدسة الطاهرة ،
 

فحصل برٌر وهو فً عمر ٌناهز التسعٌن االذن للدخول إلى المحراب ونٌل 
الثواب على ٌد التشرٌؾ الطاهر ، الرافع للكثرة المتكثرة بالشإون الدنٌوٌة 

معٌة النورٌة االولى فً ممارسة والمانح اشارات الوحدة المتوحدة داخل الج
عبادة التقدٌم القربانً على سر الذبح الحسٌنً الفنابً المقدس ، فنال برٌر 

ختم المضور الولٌانً ، وهوٌة الدخول المبارك بالمنازل اللقابٌة الفانٌة 
" هللا اكبر"المقدسة ، فرفع ورفع النٌة ودخل فً معابر التقوٌم واالقامة فً 

  اؾ السباعٌةونال دورة الطو
 

ودخل بسملة الحضور القرآنٌة باالشارة الربانٌة من مفٌض الحضرة 
فالسالم على حامل شارة القرآن ومّرتل الفرقان . االقدسٌة الحسٌنٌة ؛

ومٌزان الثقل العلوي فً كفة الحضور المحمدي ، وحامل سر التعلم والتعلٌم 
التجرٌد فً بحر  فوق صحٌفة كتاب النور العظٌم ، وهو ٌخط بٌده قالدة

التوحٌد وٌفتح مدار القراءة بالقلم األول ، وبالسٌؾ االمجد العلً العالً 
وٌنال الصراط على دكة الحضور الصالتً المقدس وٌقرض جناحً الفناء 

  .بالتالشً بالنور االوحد االحدي الجمعً االقدس
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 :انتباه ُمسلمً
 

البارزة فً الكوفة  وهو مسلم بن عوسجة االسدي ، من الشخصٌات االسدٌة
وتحقق فً رإٌتة ( ص واله)، وكان صحابٌا جلٌال ممن راى رسول هللا 
فقد روي عن الرسول االكرم . رفع ؼشاوة الشرك على مستوٌات تواجده

ورإٌة الرسول تعنً رإٌة الحقٌقة " من رآنً دخل الجنة"قوله ( ص واله)
بكً للنور المصطفوي المحمدٌة بالرداء االدمً والسر الحقانً للسجود المال

، فمن تحقق فً مقام الرإٌة تحقق فً مقام المشاهدة والشهود الحق لرفع 
ؼشاوة الحجب والنظر بالبصٌرة الطاهرة لسر النور المبعوث داخل حقٌقة 

لدعوته ( ع)التواجد المحمدي ، وكذلك تشرؾ مسلم بمكاتبه االمام الحسٌن 
. الوجود االنسانً العامة والخاصة بفتح مدارات االمتداد الطاهر داخل مملكة

وثبت على ما كتب بالنفس العلوي الطاهر بالوالٌة الحقة ، فكتبت له 
ٌحز علىَّ : "البشرى فً الجنة حٌث خاطبه حبٌب رضوان هللا تعالى علٌها 

وهً جنة التواجد داخل الحضور المقدس " مصرعك ٌا مسلم ، ابشر بالجنة
ول لمنزل التحقق الخاتمً على ٌد الولً للساحة المعراجٌة ، وهوٌة الدخ

: الكامل وكذلك نال مقام الوصٌة على ٌد صاحب المسٌرة الحسٌنٌة فً قوله
فقال ". لوال اعلم انً فً االثر الحق بك ألحببت ان توصٌنً بكل ما أهمتك"

" ان تموت دونه ( -ع)واشار إلى االمام الحسٌن -أوصٌك بهذا : "له مسلم
فالمقام االشرؾ فً تحقق " رب الكعبة وألقرّنك عٌناافعل و"فقال حبٌب 

ؼاٌة التوجد إلى اخر نفس فً الرقً والسمو تحقق لمسلم فً وصٌته 
العظٌمة ، وفً اثبات والٌته المقدسة إلى امام الرحمة والجالل واالشارة إلى 

ورؼم كبر سن . باب العروج والبراق الصالتً فوق ساحة االسراء العظٌم 
اال انه قاتل قتال االبطال الحاضرٌن بثقل ( هللا تعالى علٌه رضوان)مسلم 

االسرار الٌقٌنٌة والثابتٌن فً دابرة الوالء العلوٌة فوق ساحة المعرفة 
فمنهم من : "والوصول الذاتً إلى الحضرة المقدسة ، وتال االمام قوله تعالى

 ."قضى نحبه ومنهم من ٌنتظر وما بدلوا تبدٌال
 :اإلشارة الثامنة

 
 

( علٌه أفضل الصالة و السالم )انتباهات وجودٌة لبقٌة اصحاب االمام 
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 المستشهدٌن داخل ساحة المواجهة
 
 

اشارة لبقٌة االصحاب على اختالؾ مراتبهم ومنازلهم ولقاءاتهم الشرٌفة 
داخل الساحة المقدسة ، اعلم اٌها االخ اننا لن نستطٌع وفق االمكانٌات 

المعرفة االلهٌة الحقة لكل االشارات  المحددة ان نعلن عن كشوفات
والعالمات والرموز والمعارؾ بالحركات النورٌة والسكنات الذوقٌة 
الخ ..... والوقفات الباطنٌة والشهادات الروحٌة باالنفاس الطاهرة المطهرة 

، داخل الساحة الحسٌنٌة المقدسة الننا سوؾ نحتاج إلى اكثر من حٌاة 
وراق البسٌطة سوؾ لن تسع تلك المعانً واحدة ، وكذلك فإن هذه اال

المجردة ، ولكننا نتبرك بتلوٌحات سرٌعة عن معرفة حركة الوقوؾ 
االشهادي والثبات االمدادي لبقٌة االصحاب بشكل ٌتناسب مع مضمون هذه 
الرسالة الفقٌرة الن كل ما هو موجود داخل ساحة الشهود فً كلمات الرب 

لكلمات ربً لنفذ البحر قبل ان تنفد كلمات  قل لو كان البحر مدادا"الجلٌل 
فال ٌمكن لنا احصاء نعمة هللا وكلماته ، وكال منا " ربً ولو جبنا بمثله مددا

ٌؤخذ ؼرفته بقدر وسع اناءه من هذا البحر االزلً الالمتناهً المتجلً بمرآة 
الظهور المنعكس بالكلمات والسطور من النور العظٌم ومواقؾ النزول 

الظاهرة والمظهرة والكامنة والمبطنة لحقابق المعارؾ وكنوز  والتجلٌات
االدلة الدالة على مكنون الؽٌب بالحضرة االحدٌة ، والماسكٌن مفاتٌح 

 .االسرار للدخول والعبور إلى مناطق النور العظٌم
 

بعد ان كان ( ع)الذي اسلم على ٌد االمام الحسٌن  -فحقق وطلب الكلبً 
دادي بالنفس العٌسوي لتكامل باطنه العروجً ، حضوره االمت –نصرانٌا 

وانطلق وتحقق فً اخالص النٌة المتوسطة للحضور المشهدي الرّبانً على 
فً طلب االذن للوالدة وكشؾ الستر الجسمانً الحاجب عن ( ع)ٌد االمام 

اال هلل الدٌن "مباشرة الترقً والسمو والرفعة وتحقق فً االٌة الكرٌمة 
عالقته المتكاملة باالرتباط التام والحضور الحقانً  والذي هو" الخالص

بالؽاٌة القصوى من عروجه وسموه وؼاٌة تواجده الدنٌوي ، ولكنه 
الخاتم ( ص واله)الٌستطٌع العروج الكامل للنور الحق اال بدٌن محمد 

لحقٌقة الرسالة والدٌانات الحقة ،وساندته امه القلب المرٌمً الصافً 
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ولن " قم ٌابنً وانصر ابن بنت رسول هللا"ن قالت له والٌنبوع الدافق حً
ترضى عنه حٌا بلباس المادة والجسمانٌة فؤرادت ان تراه بلباس الروحانٌة 

اال وهو لباس الشهادة والتقطٌع القربانً لسر الوالٌة المطلقة ، وطلبت 
الشهادة واللحوق بعالمتها االمتدادٌة التً ولدتها فً باطن سرها المرٌمً 

رٌؾ حتى استشهدت معه ، وكانت اول امراة تستشهد فً معسكر االمام الش
لتكمل حلقة التواجد االنثوي للمقام المرٌمً المرتبط بحقٌقة العروج ( ع)

المتحقق بالنفس العٌسوي فً الهجرة المحمدٌة الممتدة والشاملة للعوالم 
 .نحو دار القدس المقدس

 
 

ان بارعا فً التصوٌب نحو الهدؾ ونفذت سهام ابو الشعثاء الكندي الذي ك
الشٌطانً كً ٌهزم جنود الشٌطان فً باطنه وٌنظؾ مملكة وجوده الخاص 

من تواجد هذه الفبة الضالة المضلة ، فلم ٌكتفً بذلك بل استهل سٌؾ 
قل ان كنتم تحبون "المعرفة والوالٌة باالخالص المحمدي والتبعٌة الطاهرة 

ع سنة السفر والفرار إلى هللا وقاتل حتى قتل فاتب" هللا فاتبعونً ٌحببكم هللا
ورفع هوٌة الحضور بالقاء والعبور ، وطار مع سهام الحق التً عبرت 
المدار لٌتواجد داخل المزار الحسٌنً وٌدّون اسمه فً الزٌاره العظٌمة 

والتفت ابو ثمامة الصابدي إلى الشمس وقد زالت لتفتح . والطاهرة المقدسة
ي باالنوار التامة فذكر االمام بالصالة ، وهو حقٌقة معارج اللٌل القدر

الصالة ما ذكر ، ولكنه ذكر كً ٌتواجد بالحب االلهً داخل محراب القدس 
واحب ان القى ربً وقد صلٌّت معك هذه الصالة التً حان : "حٌن قال 

وكان ٌقصد ان ٌصلً صالة السٌوؾ على جسده الشرٌؾ وهً " وقتها
عاشق عالقة العشق االبدي وبداٌة الحضور االزلً تركع وتسجد كً تترك لل

ذكرت : "راسه إلى السماء وقال ( ع)فرفع الحسٌن " كما بداتكم تعودون"
الصالة جعلك هللا من المصلٌن الذاكرٌن نعم هذا اول وقتها ، سلوا القوم ان 

، فان اولها قد آن والقٌامة قد اقتربت من افق " ٌكفو عنا حتى نصلً
اب ساعة الهجرة والسفر المعنوي والمادي العظٌم بظاهرة الحضور القتر

وباطنه واوله واخره ، فٌكفوا عنا حتى نصلً صالة الحضور المقدس 
وٌنقطع الشٌطان عن التواجد بالساحة الوجودٌة النه سوؾ ٌحترق اذا دنى 

فنال الصابدي _ من صالة الولً الكامل ، فال ٌستطٌع ان ٌدخل انمله واحدة 
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كر والمذكور وعّرج بصالة الوقوؾ بٌن رفع الروإس ، ونظر مقام الذا
فً هذه الساعة كً ٌرفعه إلى مقام ( ع)فكان محل نظر االمام ( ع)االمام 

  ."ولكل منا مقام معلوم"
 

وٌحلق سعٌد الحنفً بثالثة عشر سهما ومقاما وهو ٌجعل نفسه مدرعة 
فع مٌقاته وٌخرج كً ٌتم صالته وٌر( ع)واقٌة للسهام وٌقؾ امام االمام 

لٌكون النور هو المدار والمزار " واشرقت االرض بنور ربها"اثقال االرض 
على ساحة الحضور والظهور المطلق للوجود باسره ، ثم ٌلتفت إلى االمام 

نعم ( : "ع)فقال له االمام "أوفٌت ٌا بن رسول هللا ؟ : "قابال ( ع)الحسٌن 
لصاحب المقام عند الملٌك المقتدر فً فالوفاء والتمام " انت أمامً فً الجنة

 .جنة اللقاء والحضور بالنفس الزكً الطاهر
وٌتقدم سإذب مولى شاكر لٌكون سٌدا ومسٌودا بالحقٌقة المحمدٌة فً 

وفً ذلك "مواله الحق والدخول فً ساحة التنافس بٌن السٌد والمولى 
تفً الكثرات لٌكون العمل واحدا ، والنور ساطعا وتخ" فلٌتنافس المتنافسون

وتجتمع فً رداء الوحدة المطلقة بالحقٌقة المقدسة وبالعمل الصالح 
" لمثل هذا فلٌعمل العاملون"والسابقة الحق والالحق بالشهادة العظٌمة 

وٌنهض عابس من ؼفلة التفرٌط وٌنفض اذٌاله من كل متعلقات الدنٌا 
سى على ظهر االرض ٌا ابا عبد هللا ، وهللا ما ام: "واعمالها الزابلة وٌقول 

ًَّ منك ، ولو قدرت ان ادفع عنك الضٌم  ًَّ وال احب ال قرٌب وال بعٌد اعز عل
ًَّ من نفسً ودمً لفعلت وفعل حقا ، وطار صدقا " والقتل بشً اعز عل

  .وتحقق علما فً حبه ونوره وعلمه وسموه بالنفس الطاهر
 

فرضى " وهدى ابٌك السالم علٌك ٌا ابا عبد هللا ، اشهد هللا انً على هداك"
إلى القوم ، ولم ٌستطٌعوا مبارزته فرضخوه بالحجارة التً هً اعمالهم 
الشٌطانٌة لكنها ال تمضً فً شفافٌة الجسد الشاكري الذي تطهّر فنزع 
درعه وهو ؼطاء الدنٌا وكثرتها وثقلها المادي ، وهو ٌعد آخر لحظات 

ٌن كً ٌحلق الى موعده فً هذه البقعة الزابلة ثم َشدَّ على الشٌاط
ٌقٌن وٌكتب اسمه تحت  ر بالصدِّ الرحمانٌٌن وٌعلو فً هواء المجد المعطَّ

 .البحة االبمة الطاهرٌن
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وٌشارك عمر بن قرظه االنصاري اخاه سعٌد الحنفً وٌتلقى فً صدره 
سوء ، ووّفى واوفى وصّدق وصلى داخل ( ع)السهام ، فلم ٌصل إلى االمام 

لدماء التً ستصبح نهرا ٌطهر النفوس من الحرم الحسٌنً بالجراح وا
 .الدنس والخطٌبة االدمٌة

 
 

وٌعلن نافع بن هالل الجملً حضوره بالسهام التً ٌكتب اسمه علٌها كً 
ٌدون فً صحٌفة قلبه طهارة اللقاء وباب الدخول المعراجً للصالة المقدسة 

حك ٌا وي: "ورفع حجب الدنٌا وؼرورها ، وٌاخذ اسٌرا ، فقال له ابن سعد 
" ان ربً ٌعلم ما اردت"فٌقول نافع " نافع ما حملك على ماصنعت بنفسك؟

فقال . فهو اراد اللقاء والعشق والفناء فً حضرة االنوار والفٌض المقدس
اما ترى مابك؟ " له رجل ، وقد نظر إلى الدماء تسٌل على وجهه ولحٌته ،

ت وما الوم نفسً وهللا لقد قتلت منكم اثنً عشر سوى ما جرح: "فقال نافع 
وانتضى الشمر سٌفه " على الجهد ولو بقٌت لً عضد وساعد ما اسرتمونً

اما وهللا ٌا شمر لو كنت من المسلمٌن لعظم علٌك ان : "لٌقتله فقال له نافع 
ثم " تلقى هللا بدمابنا ، فالحمد هلل الذي جعل مناٌانا على اٌدي شرار خلقه

ل الموعد واللقاء فً ساحة القضاء ضرب الشمر عنقه وتحقق له المراد ونا
فما هرب منها اال ان دخل فٌها واسلم وسلم من شرور الدنٌا وحسن 

ومن اسلم وجهه هلل وهو محسن فقد استمسك "واستحسن عمله الصالح 
فاستمسك بالراٌة العظٌمة والعروة " بالعروة الوثقى والى هللا عاقبة االمور

والعروة الوثقى فنال الشهادة وعطر  الوثٌقة المام التقى والراٌة العظمى
 . بنهاٌته بالتدوٌن والحضور فوق ساحة العبور المقدس

 
 

وجاء عبد هللا وعبد الرحمن ابنا عروة الؽفارٌان كً ٌرتشحا بالسكر 
الوجدانً والعشق الولٌانً للحاضر الشاهد بالحضرة المقدسة وذابا فً 

عسل فً جناب الحضور حضور االبد نحو بحر االزل ، وشربا من خمرة ال
فدنوا منه فجعلها " مرحبا بكما ، ادنوا منً( "ع)المقدس ، فقال لهما االمام 

ٌقاتالن قرٌبا منه حتى قتال وناال الدنو المقدس الذاتً من السر االخٌر 
 . للدخول إلى حضرة الجمع والشهود المقدس
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ان وهما سٌؾ بن الحارث بن سرٌع ومالك ع ٌّ بد بن وهطلت امطار الجبار

سرٌع وهما ابناء عم واخوان ألم فجعال ٌبكٌان من فٌض القربان ودنو 
ما ٌبكٌكما ٌا ابنً ( : "ع)المٌقات ونفاذ التوصل والوصول فقال الحسٌن 

جعلنا هللا : "قاال" اخً؟ فوهللا انً ألرجو ان تكونا عن ساعة قرٌري العٌن
ونراك قد احٌط بك وال  فداك، وهللا ما على انفسنا نبكً ، ولكنا نبكً علٌك ،

جزاكما هللا ٌا ابنً اخً ( : "ع)فقال االمام " نقدر ان ندفع عنك ونمنعك
ومن " "بوجودكما من ذلك ومواساتكما اٌاي انفسكما احسن جزاء المتقٌن

واي عظٌم ؟ واي فتحة سماوٌة طاهرة نورانٌة " ٌتق هللا ٌجعل له مخرجا
  .تشرفوا للدخول من خالله إلى حضرة القدس

 
 

وتقدم الشٌخ الجلٌل انس بن الحارث الكاهلً الصحابً الجلٌل للنبً الخاتم 
( ص واله)السامع لحدٌثه والشاهد معه بدرا وحنٌنا والتالً قول الرسول 

والحسٌن فً حجره  -ان ابنً هذا "فً رواٌة الحضور عن الرسول االكرم 
وشهد  فحضر انس" ٌقتل بارض من العراق اال فمن شهده فلٌنصره -

وادرك حقٌقة القول وسر الدخول ونهاٌة مشواره الجسدي والتشرؾ اللقاء 
ومن ٌتق هللا ٌجعل له "العلوي الطاهر وهو ٌشد وسطه بالتقوى والصبر 

ان هللا ولً الذٌن امنوا ٌخرجهم من " رافعا نوره ومصابه الورع " فرقانا
ٌُمن وحفظ الدعوة " الظلمات إلى النور والمقال ووقع وبرز ونال مقعد ال

العقد والوصال وختم الوثٌقة بالمثال اال وهو الحضور المقدس الطاهر عند 
 .ملٌك مقتدر

 
 

وٌمتزج دم الؽالم بدم الشٌخ الكاهلً وهو عمر بن جنادة الذي استشهد 
والده فً الحملة االولى لتدفعه امه الطاهرة النقٌة المولد والصافٌة القلب 

ور البرٌبة الخضراء وٌاقوتة الحجر المكً والسر للحضور فوق ساحة الطً
السوداء الطاهرة ، كً ٌرفع الؽالم الزكً وهو ٌخط بسٌفه الذي استطال 
على قامته فٌه الحٌاة الحقانٌة فً الصفاء والرفعة بالدم الطفولً البريء 

بالبراءة االولى كً ٌختم حلقة الوالدة مبكرا بالوالدة العظمى على حد قول 
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وتطفوا " لن ٌلج ملكوت هللا من لم ٌولد مرتٌن ( : " ع)السٌد المسٌح 
الدماء بالعقد المجموع على جٌد اجمل فتاه وترتفع االجساد على جناح 

االرواح لللقاء وهو حضور الملكوت ومالكً زمام الملك بالمحور الولً 
" و " تبارك الذي بٌده ملكوت كل شًء"الثابت بالحضور االلهً المقدس 

والقابمة تطول وال تنتهً عبر الصعود " ٌوم هلل الواحد القهار لمن الملك ال
إلى ابد الدهور لكل من ركب سفٌنة النجاة فوق بحر التطهٌر إلى ٌوم الدٌن 

وال ٌزال ٌجمع ( ع)وٌجمع نفسه مع مشهد القسطاط المنٌر فما زال االمام 
 اصحابه وٌعلمهم المسٌر والسفر إلى الباري عز وجل وٌقدمهم قرابٌن

المجد والتقى على سر الطرٌقة العظمى فً دكة المشوار والهجرة على سر 
طرٌقة الصالة الوسطى والعجلة الربانٌة تدور ، والرقاب جسور للعبور 

وااللسن اداة للظهور من خالل وحً ، ومن وراء حجاب بالحروؾ الكبٌرة 
 واالسماء التامات فوق كنز المعرفة تظهر قناطر التجلٌات والفٌوضات

النورٌة االولى ، و تكتب الصحؾ وتنشر الكتب وٌعلن اول المشوار وبداٌة 
 .طرٌق االحرار

 
لعشق الرب نصلً ونعرج بالشمس بضإ ذهبً ونتعلق بعز القدس فوق 
انوار اعمدة الحضور واحساس المقّربٌن والّصافٌن والمسبحٌن ٌمجدون 

عبدناك حق وٌثنون وٌهللون للنور االوحد وٌتعوذون نعوذ بك منك ما 
عبادتك وله الخلق واالمر والٌه تصٌر االمور من الحمد هلل رب العالمٌن إلى 

 . سالم حتى مطلع الفجر
 :اإلشارة التاسعة 

 
اشارات عقلٌة لنبذة مختزلة من تلوٌحات اثار حركة االنصار على الحٌاة 

 عموما
 
 
 
 . على انفسهم دنٌوٌا واخروٌا( ع)اثر انصار االمام : اوال
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الشروط السلوكٌة المتجلٌة فً رحلة العروج الشهودي داخل الساحة  ان
الحسٌنٌة لرحلة االصحاب اخذت مراتب ومنازل ومقامات مختلفة كال حسب 

استعداده وقابلٌة عروجه ونفسه االمدادي المتصل بالعولم اللطٌفة 
والمنفصل عن العوالم الكثٌفة ، وان جمعت هذه الحقابق فً مدارات 

حسٌنً نحو محور التواجد داخل الساحة الحسٌنٌة المقدسة فان الحضور ال
تبعا لحركة " وما منا اال وله مقام معلوم"كال منها قد اخذ مقامه المعلوم 

االمام واصطفاؾ الحضورات الشرٌفة فً الصفوؾ الجهادٌة فً المقام 
والركوع والسجود أي الثبات واالقدام والقدوم والذبح على الصراط بالمقام 

الفنابً الذاتً المقدس للسجود المطلق على تربة االصطفاء االدمً 
المخروج بماء الذات المقدسة الدابر مدار االسم االلهً الحً المطّهر 

والطاهر والمثبت والثابت والمحرك والمتحرك بالقدرة المطلقة االمدادٌة 
 .والمنعكسة فً حلقة البقاء والدوام المقدس الؽٌبً الجمعً االحدي

 
فؤحتوت هذه الحركات تبعا لألنفاس المقدسة للحضرات والمقامات التً 
مألت حلقات االستحقاق التطهٌري لالنصار القادمٌن من سفر العروج 

وصوال إلى ساحة الفناء المقدس واشتملت رحلتهم الصعودٌة االشهادٌة 
للرجوع إلى الفطرة االولى والتدرج السلوكً من االضعؾ إلى االقوى ، 

نا رحلة السلوك من خالل الموكب الحسٌنً القاطع لمراحل السلوك ولقد  ٌّ ب
فً إتمام حلقة نصؾ دابرة العروج النعطافها على نفسها فً إتمام النصؾ 

اآلخر الصعودي والذي تمثل فً إتمام الفناء المقدس فً ساحة الوقوؾ 
 الثبوتً الحسٌنً فكان األثر النفسً الطاهر على رحلة االصحاب فً داخل
اطار الدنٌا هو تؤكٌد الحضور العورجً الدراك المعارؾ الحقة والتحققات 

الٌقٌنٌة لألسفار المقدسة وصوال إلى ؼاٌة الؽاٌات واالهداؾ السامٌة 
المقدسة المتحققة فً ساحة الشهود الحسٌنً وامتاز هذا االثر فً توضٌح 

ة والعقلٌة رحلة التطهٌرات والتمحٌصات للقوى االنسانٌة والملكات النفسً
والقلبٌة والجسدٌة والروحٌة وصوال إلى النفس الطاهرة والعقل المجرد 

المقدسً والقلب العرشً المطّهر والجسدانٌة الممحصة بالصور الملكوتٌة 
اللطٌفة واالنطالق الروحً من سجن البدن واتمام التكلٌؾ العروجً 

قق بالواحد المقدس وصوال إلى اهالك جمٌع االؼٌار والسواٌبة فً التح
فكانت ساحة الدنٌا عبارة عن " لمن الملك الٌوم هلل الواحد القهار"القهار 
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خاتمة للتحققٌات العروجٌة الدراك المقامات االخروة وصوال إلى منازل 
اللقاء المحمدي والوصول النورانً المقدس للتطهٌر والطهار المطلقة حتى 

شً المقدس فً الذات ادراك الساحة السجودٌة بالفناء المطلق والتال
القاهرٌة فعبرت رحلة الدنٌا عن انعكاس عٌنً لتحقق المقامات العروجٌة 

والمنازل الوهبٌة للعوالم الؽٌبٌة وتطبٌق القانون االخروي المطلق على 
 .االرض الدنٌوٌة والؽاء قانونها الزابل واظهار القانون االزلً الدابم

 
 
 .ة الخاصةاثرهم على عامة الخاصة ، وخاص: ثانٌا
 

لقد جمع االنصار فً ساحة الشهود المقدسة مقامٌن رفٌعٌن احدهما ٌكمل 
حقٌقة االخر، وعّبروا اعظم تعبٌر عن وضوح الرإٌة والمشاهده الٌقٌنٌة 
الحقة فً جمع المقامٌن ، وهما الجهاد االصؽر والجهاد االكبر فً حقٌقة 

بواطن ومواجهتها الفعلٌة التواجد داخل الثبات والمداومة الحقة الستخراج ال
لالعداء الحقٌقٌن بشكل باطنً وخفً ، الذٌن ٌنصبون الفخاخ والشباك 

الٌقاع االنسان فً اسر الدنٌا وشهواتها ولذاتها ، وكذلك لالعداء الخارجٌن 
الذٌن اصبحوا اعٌان محققة للمعنى الشٌطانً المتجسد على ارض الدنٌا 

جار والحجب المانعة لتطبٌق بشكل ظاهر وجلً ، والذٌن ٌضعون االح
القعدن لهم صراطك "النوامٌس االلهٌة على ارض الواقع االنسانً 

ولقد بٌن االنصار بشكل فعلً حقٌقة التجلً الرحمانً والسٌر " المستقٌم
والسفر السلوكً نحو التحقق التام فً مقام االنسان الكامل ؼاٌة الوصول 

لرحمانٌة وكذلك التجلً الشٌطانً إلى الحقٌقة االنسانٌة بالجبلة االولى ا
المتجسد على ارض الردة التسافلٌة فً تسافل االنسان هبوطا إلى أدنى 

المراتب الوجودٌة وثبات حقٌقة المسلكٌن فً المواجهة الفعلٌة بٌن 
المعسكرٌن ، وبٌان الحقٌقة السلوكٌة لمحاربة الشٌطان الباطنً وجنوده 

الحسٌنٌة عن المقامات العروجٌة اصل واتباعه واشٌاعه وقد عّبرت الساحة 
القرب والوصول الرحمانً ، وكذلك اصل البعد والفراق والمقامات التسافلٌة 

الشٌطانٌة اللعٌنة ، وٌتجسد ما وضحه االصحاب رضوان هللا تعالى علٌهم 
لكل من عامة الخاصة وخاصة الخاصة كال حسب مرتبته ومقامه ومنزلته 

 :الشرٌفة كما ٌلً
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معرفة حركات الشٌطان وافعاله ومعارفه وحركاته الباطنٌة  بٌان. أ

والظاهرٌة المادٌة والمعنوٌة وطرق الدخول والخروج واالتصال واالنفصال 
فً حركته الوجودٌة وتخلالته العدمٌة فً مملكة االنسان وتصرفاته ومكابده 

الٌقاؾ حركة االنسان العروجٌة وتكامله الباطنً والظاهري وهً معرفة 
ب على كل سالك ومسافر معرفتها وبٌان حقٌقة رجوعها واتمام دابرة ٌج

محاربتها وؼاٌة تواجدها داخل الساحة الوجودٌة االرضٌة واهمٌتها 
واضرارها ومنافعها واصل الشرور فٌها والنظرة االجمالٌة فً التحقق 

فً ( ص واله)بالمعارؾ الشمولٌة الخالصة والذي ٌعبر عنه الرسول الكرٌم 
ًَّ من الهداٌة شًء وخلق ابلٌس مضال ولٌس " قوله بعثت داعٌا ولٌس ال

من ٌهدي هللا فال مضل له ومن "وهو تصدٌق االٌة " الٌه من الضاللة شًء
وكذلك المعرفة التفصٌلٌة لحركة ابلٌس وكثرة " ٌضلل فال هادي له

الشٌاطٌن فً اتمام وعده المشوإم ومحاربته لالنسان كونه عدو هللا وكٌفٌة 
تباع المعارؾ والسنن والمقامات الشرٌفة لمواجهة الشٌطان اللعٌن ، وِعلم ا

معرفة المواجهة وكٌفٌة التحقق الٌقٌنً فً سلوك الطرٌق االلهً العظٌم كً 
ٌتحقق االنتصار الفعلً على معسكر الشٌطان الباطنً والظاهري الذي نعبر 

التطهٌرٌة للوصول عنه بالنار فً اثبات العداوة الحقة بٌن رحلة االنسان 
الربانً اللطٌؾ وحركة الشٌطان االرتدادٌة فً قطع سبل الوصول ورمً 

الكثافة المادٌة لقطع االتصال الشرٌؾ وبٌان حقٌقة العداوة فً قوله تعالى 
ان الشٌطان كان لالنسان " وقوله تعالى " ان الشٌطان عدو فاتخذوه عدوا"

 ."عدوا مبٌنا
 
ر عنه فً الحدٌث الشرٌؾ عن الرسول االكرم بٌان سبٌل الجهاد المعب. ب
وكٌفٌة التحقق " رجعنا من الجهاد االصؽر إلى الجهاد االكبر( :"ص واله)

السلوكً الدراك حقٌقة العروج الباطنً ومحاربة الشٌطان الباطنً فً 
االعتقادات الباطنٌة واالخالق الردٌبة واالراء المذمومة والطموحات 

االت المتراكمة فً اتباع االقوال من ؼٌر دراٌة وال الدنٌوٌة الزابلة والجه
تمحٌص حقانً وال تؤسً فعلً باالنبٌاء والرسل واالبمة واالولٌاء الكمل 
وفً كٌفٌة االنتصار على العدو الباطنً والخفً الذي ٌحث االنسان على 
اداء المفاسد واالعدام واالضرار التً توقعه فً مهالك الهاوٌة ونٌران 
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لمانٌة النفس الشهوانٌة والؽضبٌة اللتٌن هما دار الشٌطان الفراق وظ
ومسكنه فً االنسان واللتٌن تحبسان النفس الناطقة الشرٌفة الملكوتٌة من 

التحقق وادراك سر الربوبٌة والسمو فً المنازل النورانٌة الشرٌفة ، وكذلك 
رضً اتمام دابرة العروج فً الوقوؾ عند التعٌنات الزابلة فً الواقع اال

لحركة الشٌطان وتجسداته المادٌة فً جنوده واتباعه واشٌاعه الذٌن ٌثقون 
فً مواجهة تطبٌق النوامٌس االلهٌة ومحاربتهم واالنتصار علٌهم ، اال ان 

البٌان الواضح فً حركة الساحة الحسٌنٌة تمثلت فً اتمام االنتصار الباطنً 
خارجٌٌن الظاهرٌن وال وصوال إلى الثبات الظاهري فً مواجهة الشٌاطٌن ال

ٌمكن الوقوؾ والصمود والفتح الحقٌقً لطرٌق هللا اال باتمام نظافة المملكة 
االنسانٌة من الباطن حتى ٌتسنى لها التحقق الفعلً فً السمو والرفعة 

والعروج التام للمقامات االلهٌة الن المواجهة الخارجة للشٌاطٌن والكفار 
ابلة والمواجهة الباطنٌة الفعلٌة واعداء الدٌن هً مواجهة عرضٌة ز

للشٌاطٌن داخل مملكة االنسان الوجودٌة هً مواجهة ذاتٌة فعلٌة مركوزة 
لة االنسانٌة فٌجب على كل مكلؾ ان ٌطرد هإالء الشٌاطٌن وٌنتصر  فً الجبَّ

علٌهم وهً ؼاٌة التواجد والحضور فً ساحة المٌزان والفصل الوجودي 
ورد "وج التامً المطلق والتحقق فً مقام للوصل إلى الكمال الحق والعر

وجند " "وكان هللا قوٌا عزٌزا" "هللا الذٌن كفروا فً ؼٌضهم لم ٌنالوا خٌرا
  "حزب الشٌطان هم الخاسرون"و " هللا هم الؽالبون

 
لكل المستوٌات الوجودٌة ولخاصة ( ع)لقد فتح انصار االمام الحسٌن . ت

مانً بعد العبور من منطقة شٌاطٌنهم الخاصة الذٌن هم خالصة التواجد الرح
فً قوله ( ص واله)واتمام دابرة التسلٌم حتى لشٌاطٌنهم ، كما عّبر الرسول 

" ان شٌطانً اعاننً هللا علٌه فؤسلم"أو " لقد اسلم شٌطانً على ٌدي: "
فٌكون االن الشٌطان الذي اسلم لٌس شٌطانا بل هوٌة اخرى للحضور الحق 

م فً الحضرات المقدسة فٌقوم وٌركع وٌسجد داخل سر االنسان المقً
شٌطانه كً ٌإكد حقٌقة حضوره الرحمانً المطلق لقطع رحلة الحجب 

الظلمانٌة المشار إلٌها فً التصفحات السابقة وصوال إلى الحجب النورانٌة 
. كً ٌخترقها وصوال إلى المقام االسنى واللقاء العظٌم والفناء التام المطلق

نه ال ٌمكن الوصول إلى مقام حضرة الولً الكامل المقدس واعلم اٌها االخ إ
والوقوؾ فً ساحة شهوده ومنطقة عروجه وعبوره المطلق إلى العوالم 
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النورانٌة ما لم تتم حلقة التمحٌص والسلوك الحقانً وادراك اسرار حركات 
الشرور وافعال الشٌطان الرجٌم حتى ٌتسنى لك االنتصار والعبور إلى 

 .العظٌممناطق النور 
 
 

فتحا عظٌما فً بٌان االنتصار الفعلً فً ( ع)وبهذا فتح اصحاب االمام 
المواجهة على كل االصعدة الباطنٌة والظاهرٌة ، واتمام دابرة الصعود 
والنزول فً العروج المطلق واتمام الدابرة الوجودٌة بحضور الرحمة 

ة المقدسة الرحٌمٌة والرحمانٌة وتفصٌل المنازل اللقابٌة داخل الساح
 .االقدسٌة

 اثرهم على عامة المإمنٌن: ثالثا
 
 

قد ترك االنصار الموالٌن لحقٌقة الشهود الحسٌنٌة اثاراًا عظٌمة على كل 
مستوٌات الوجود بشكل عام ، وعلى المنتسبٌن لحقٌقة االٌمان على 

مستوٌات عروجها بشكل خاص وتمٌز كل اثر بمزٌة وصفات خاصة تتناسب 
تعداد والقابلٌة للحضور وتحصٌل عالمة العبور اذا تكاملت مع المقام واالس

فً حقٌقتها كً تتواصل مع الفعل الحسٌنً المطّهر للعوالم ، والحاضر فً 
ذاكرة الجمع المطلق لالنسان عبر مروره فً رحلة الزمان فً كل مستوٌات 
حضوره ونظامه وقوانٌنه الخاصة ، وكان تؤثٌر االنصار رضوان هللا تعالى 

ٌهم على خاصة المإمنٌن ٌتمٌز بعدة مواقؾ ثباتٌة تواصلٌة هً ؛ ان عل
الظاهرٌة ( علٌه أفضل الصالة و السالم)عامة المإمنٌن بعد ثورة االمام 

والباطنٌة المادٌة والمعنوٌة دخلوا فً ساحة المالمة النفسٌة العالٌة فً 
العذاب رحلة تانٌب الضمٌر وانبعاث االلم النفسً والروحً والدخول فً 

الناري العقلً لعدم نصرتهم االمام فعلٌا ، وعدم تطبٌق اقوال الواقع االٌمانً 
كبر مقتا عند هللا ان تقولوا ماال : "وادراجهم تحت منزلة من كان حاله

فشعرو بطردهم وابعادهم عن ساحة الفٌض االلهً والعطاء " تفعلون
وكل هذه المشاعر  النورانً وانسداد باب التواجد القربً للباري عّز وجلّ 

واالحاسٌس المعنوٌة لنفوسهم نقلتهم إلى ساحة اللوم ودخول انفسهم إلى 
مرتبة النفس اللّوامة القاطعة طرٌق الشر والالبمة على ما فعلته من هذه 
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واكبر شر وقع من هذه النفوس التً كانت حاضرة فً ساحة االمام . الشرور
تها االمام قوال أو فعال ، فكان هو عدم نصر( علٌه أفضل الصالة و السالم)

رد الفعل المباشر هو الثورة الداخلٌة التً افرزت ثورة خارجٌة على الظلمة 
، متمثلة باالمام وانصاره وكانت هذه الثورة بمثابة تطهٌر من الخطاٌا 

والذنوب التً ارتكبت بعدم مآزرتهم الفعل الرحمانً فً ساحة الحضور 
المتحان القٌامً الذي فشلوا فٌه فً امالء صحفهم االلهً والبالء الحّقانً وا

االٌمانٌة بعالمات النجاح واكتساب صفة الحضور االلهً والتكامل االنسانً 
العالً فكانت رحلة االنصار الموالٌن اشارة وعالمة حقانٌة للفصل بٌن 

  "وال ٌإمن اكثرهم باهلل اال وهم مشركون"االٌمان الثبوتً الحاضر والشرك 
 


