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 احللقة االوىل

 عةاجلام الزيارة معانيبيان ل أوىل مقدمة
 

لقة األوىل من احل ،امعة الكبريةاجلمن برنامج الزيارة لقُة األوىل احل ،السالم عليكم مجيعًا ورمحة اهلل وبركاته
ِ  ٌة أوىلمهذا هي مقدبرناجمنا  ن سح احلح معاين هذه الزيارة الشريفة اليت جاءتنا مرويًة عن إمامنا العاشر أيب   لبيا

بياِ  يفمٍة أوىل للشروع د  قح ثابة مُ ب أودُّ اإلشارة إليها ب ح ال  طح ُة مح عد  هناك  ،اهلادي صلوات اهلل وسالمه عليه
  :ُة نقاط أريد اإلشارة إليهاد  هناك ع   ،مضامني هذه الزيارة الشريفة

 :النقطة األوىل
ِ  احل يفبب  وعن الس  ها عن الباعث  هلذا الربنامج فيأحتدث  ال  ،ةامعة الكبري اجل الزيارة   مضامني   ديث  عن بيا

وسرقٌة من هذا ُة وقٍت هو اقتناصح  هذا الربنامج ،قيقةاحلها كن  لح الكالم  يفطيلح أُ  ِ  وأح  أريُد أِ أدحب جح العبارات  
ما بني تفاهات رًا د  ووقتنا يضيُع هح  الليايلو  األيام رُ ُر الشهور وتح ُر السنِو وتح تح  ،اعاً يح ضيُع ضح الزماِ الذي يح 

ما بني الغفلة وما  ،ياةاحلهذه  يفاليت ال تعوُد بكثري فائدٍة على عاقبة اإلنساِ ليومية ياة ااحلالنفس ومشاغل 
 ،هذا الربنامج اقتناصُة شيٍء من الوقت ،رم  ها العُ فيُع ضي  ها اإلنساِ ويح فيضيُع الشواغل اليت يح و  شاغلملبني ا

إهنا قطعٌة من الوقت يدور منها شيئًا ال أبتغي  ،وكما قلُت قبل قليل سرقٌة من هذا الوقت الذي يضيُع هدراً 
ديُث عن نفسي احلو  كي تتطهر هذه القلوب وكي تتطهر هذه األلسنعن ُُمحم ٍد وآل ُُمحم ٍد   ديثُ احلها في

ه رح قليب طح كي أُ ُُمحم ٍد صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني   عن آل   ساعٌة اقتنصها للحديث   ،أواًل قبل غريي
ياة احل يفالطهور األعظم  م  وهُ  ،ياةاحلهذه  يفالطهور األعظم  م  هُ  ،الطهور األعظم م  هُ ف ح أُطحه رح لساين 

ُد أمجل من وال أج   ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنينُه بذكر ُُمحم ٍد وآل ُُمحم ٍد ي  زح ن ُ شيٌء من وقت  ،األخرى
هذه النقطُة  ،امعة الكبريةاجلامج الزيارة امعة الكبرية لذا كاِ هذا الربناجلص الشريف من الزيارة هذا الن  

 .أحببت أِ أشري إليهااألوىل اليت 
بقراءة الرواية اليت وردت عن  ،صالن  قبل أِ أبدأ بقراءة   ،لقةاحلطوايا هذه  يفوهناك نقاٌط أخرى سأتناوهلا 

من  هاسنقرؤ ارة اليت الزي ،شري إىل مصادر هذه الزيارة الشريفةإمامنا اهلادي صلوات اهلل وسالمه عليه أُ 
  ؟من أين ينقلهالكن  الشيخ القمي  ،ححد ث القمي رضواِ اهلل تعاىل عليهم لناِ لشيخنا ااجلمفاتيح 
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 أهل البيت صلوات اهلل يب  أكثر بيوت ُمُ  يفمتوفٌر اعتبار أِ هذا الكتاب ناِ باجلا أقرأها من مفاتيح إّن  
قبل أِ أشري إىل مصادر الزيارة  ،ديثيةاحلأهم مصادرنا  يف ةً مرويالزيارة جاءت  ،أمجعنيوسالمه عليهم 

  :بنحٍو خاص أشري إىل هذه القضيةامعة الكبرية اجل
 ،قائقاحلونا وأخربونا وكشفوا لنا عن كثرٍي من مل  ححد ثونا وعح أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني 

كتاب   أربعمائةأصحاُب األئمة من حديث أهل البيت  عح وقد مجحح  ،حديثهم الشريف رواُه أصحاهبم األجالء
ها أصحاب فينقل كتاب   أربعمائةهناك  ،األربعمائةائنا وبني فقهائنا وبني ُمدثينا باألصول لمُعرفت بني ع

ح ق  ن ح ع وت ُ مح وتُ وكانت هذه الكتب ُتكتب  ،أحاديث األئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنياألئمة 
رح مح أح صلوات اهلل وسالمه عليه  إمامنا الصادق :ثال مثالً ملالروايات عندنا على سبيل ابإشراٍف من األئمة و 

ها من اشتباهات فيها ورفع ما حح ق  وأشرف عليها ون ح  ،وا بكتبهمفجاء ،أصحابه بأِ جيمعوا له مجيع ما كتبوا
سعيد من الذين بن  ةغري مُ  لسعيد وغري ابن  غريةمُ  للح البعض أِ يدسها من أصحاب ااوح أو من أحاديث حح 

وكذلك  ،كتب أصحاب إمامنا الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه  يفالزندقة و أحاديث الغلو أرادوا أِ يضعوا 
 ،هافي رح ظح النح و  له هذه الكتب وأعاد تنقيحها ابأِ جيمعو إمامنا الرضا صلوات اهلل وسالمه عليه أمرح أصحابُه 

 .األربعمائة ُعرفت باألصول أئمتنا يتابعِو هذه الكتب اليت وهكذا كاِ ،واداجلزماِ إمامنا  يفوكذلك 
 لمباب الع يفالشريف  يفمن كتاب الكازُء األول اجلالشريف وهذا هو  يفالكا يفلذلك هنالك رواية مجيلة 

بنََُمحمَّدَنَ عَ : امُس عشراخلديُث احل ،التمسك بالكتبو  وفضل الكتابةديث احلو  باب  رواية الكتب يفو 
ََنسَ الحَ  َخَ بن َالَ أبي ََ ل ََتَُلَ ق ََُ:الَ قَ د َ َالثَّفَ عَ بي واد صلوات اهلل اجليعين إمامنا  - :المَ السَََّليهَ عَ َانيٍر

فأبو جعفٍر األول هو باقر العرتة الطاهرة يعين جواد األئمة حني يُقال أبو جعفٍر الثاين  ،وسالمه عليه
َنَ وواَعَ اَرَ خنَ ايَ شَ مَ َاكَإنََّف دَ ََُع لتَُ - :واداجلسن يقول إلمامنا احلبن  ُُمم د ،صلوات اهلل وسالمه عليه

 ََ  ةديدَ ُةَشَ قيَّالتََّتَ انَ كَ و ََالمَ اَالسََّمَ يهَ لَ دَاهللَعَ بَ أبيَعَ وَ  -يعين عن أيب جعفٍر األول باقر العرتة  - رٍَفَ عَ أبيَ
َكَُتَ كَ فَ  - زماهنما يفأشد  - تروى عنهم  ملو  -َاينَ ل َإ ََبَُتَُالكََُتَ ارَ صَ اتواَاَمَ مََّلَ مَف َ نهَُىَعَ وَ رَ ت ََُمَ لَ مَوَ هَُب َ تَُموا

َأبيَ -عنهم عن هؤالء الذين مجعوا هذه الكتب ينقل أحٌد بشكل مباشر  ملأي أنه  إنََّم ش اي خن اَر وواَع ن 
َتُ ر و ىَع نُهمَ َُكتُب  ُهمَو ل م  َف ك ت موا ةًَ َالتَّقيَُّةَش ديد  َو ك ان ت  ع ف ٍرَو أبيَع ب دَاهللَع ل يه م اَالسَّالم  ف  ل مَّاَم اتواََ 

َالُكُتُبَإ ل ين ا كالُم اإلمام صلوات اهلل   - قَ هاَحَ إنَّاَفَ هَ ثواَبَ دَ حَ َ:الَ قَ ف َ  - ؟واداجلفماذا قال إمامنا  -َص ار ت 
داللة واضحة على أِ هذه الكتب هذا الكالم  يفأواًل  حدثوا هبا فإهنا حقهنا حني يقول وسالمه عليه 

  .صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيتمامها منقولة عن األئمة ئة كلها باهذه األصول األربعم
غرضني أو بسبب مُ  لدس بعض اإِ حدث خلل بسبب   ،عوهفح فإِ األئمة قد رح ها فيث خلٌل دح وإِ حح 
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لذلك  ،بعض األحياِ يفالنقل وقد خيلط بني األحاديث  يفالراوي الثقة قد يشتبه  ،االشتباه  من نفس الرواة
هاَإنَّهاَفَ ح د ثواَبَ  :واد هذهاجلة اإلمام لموك ،أشرفوا على تنقيح هذه الكتب م  هُ قبل قليل  األئمة كما قلت

وُمن حق حة كما قلُت قبل منقولة بتمامها عن األئمة ئة اهذه األصول األربعمُتشري إىل أِ هذه الكتب  .قََّحَ 
هذه  ،ه الكتب لكل شيعة أهل البيتديث من هذاحل يفا داللٌة على اإلجازة  هفيوأيضًا هذه الرواية  ،قليل

  ؟وإجازة من أين صادرةديث احل يفإجازٌة 
َبَ  -واد صلوات اهلل وسالمه عليه اجلمن اإلمام  ،عصومملصادرة من اإلمام ا ثوا َفَ هَ ح د  داللٌة  - قَ اَحَ هَ إن ََّا

واد اجلاإلمام الصادرة عن ديث احلئة وداللٌة على إجازة اوأحقية وحقيقة األصول األربعمعلى حقانية 
بيد  ،بيد أصحاب األئمة ،بقيت تتناقُل بيد أصحابنائة اهذه األصول األربعم ،صلوات اهلل وسالمه عليه

 يفائنا األجالء جيمعوهنا لمزماِ الغيبة الصغرى بدأ ع يف ،حىت وصلت إىل زماِ الغيبة الصغرىديث احلرواة 
الكثري من أحاديث  لح قح لشيخنا الكليين فقد ن ح  (يفاالك) :األول هوديثي احلامُع اجلوكاِ  ،جوامع حديثية

أكثر  لح قح ن ح  ،يفكتاب الكا  يفئة ائة أصل من األصول األربعماأكثر من ثالمث لح قح ربا ن ح  ،ئةااألصول األربعم
 ،م د السحمحريُُمح بن  قبل وفاة النائب الرابع قبل وفاة علي   يفتو علوم فإِ الشيخ الُكليين لمول ،أحاديثها

رضواِ ُُمم د السحمحري بن  النائب الرابع عليو  للهجرة الشريفة 803 :سنة يفتو روف أِ الشيخ الُكليين عملا
ئة  اأيضًا من هذه األصول األربعمع مح جح مث جاء شيخنا الصدوق فح  ،للهجرة 803 :سنة يفتو اهلل تعاىل عليه 
وكذلك بقية كتبه فإهنا ال  (ال حيضره الفقيهفقيه من )اء كتاب لمبني العوأعالها رتبًة عروفة ملكتبُه الشريفة ا

حفظ حديث أهل  يفالشيخ الصدوق له اليد الطوىل  ،وثاقًة عن كتاب الفقيهًا و لمتقل درجًة وفضاًل وع
 ،توحيد الشيخ الصدوق يف ،عيِو أخبار الرضا يف ،كتبه    يففقد نقلها  ،ئةاحفظ األصول األربعم يفالبيت و 

اليت مجعها همة ملالكتب اوغري ذلك من  ،معاين األخبار يف ،علل الشرائع يف ،ةالدين وتام النعم لكما  يف
 :شيخنا الطوسي شيخ الطائفة فكاِ كتابوجاء بعدُه كذلك  ،ئةاالشيخ الصدوق من األصول األربعم

  .وهذه هي األصول األربعة (التهذيب)وكاِ كتاب  (االستبصار)
االستبصار لشيخ الطائفة و  التهذيبو  الفقيه للصدوقو  يينللكل يفالكا ؟مسيت باألصول األربعة اذامل

الكتب هذه  ،ئةاألهنا أساسًا نُقلت عن األصول األربعم! مسيت هذه الكتب باألصول األربعة ؟يالطوس
د وغري فيملالشيخ ا ،والد الشيخ الصدوق ،الشيخ الصدوقوُيضاُف إليها ما مجعُه يت باألصول األربعة مسُ 

ألهنا نُقلت يت باألصول األربعة ومسُ فكانت هذه األصول األربعة  ،اء الطائفةلمأجلة عهؤالء األعالم من 
  .ئةاعن األصول األربعم

أحد  (فقيه من ال حيضرُه الفقيه) كتاب  يفرويت  ؟الزيارة اجلامعة الكبرية أين رويت ؟ريد أِ أصلإىل أين أ
نُ ق حت هذه الكتب و  ها أحاديث األئمةفي عتمجُ  ئة اليت انقولة عن األصول األربعمملااألصول األربعة 
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 يفرواية الكا يفقبل قليل كما واد اجلوأمرنا اإلمام األئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني  بإشراف
ثوا هبا فإهنا حح الشريف  كتابه    يفرواها شيخنا الصدوق ناِ اجلمفاتيح  يفوجودة ملامعة ااجلالزيارة  ،ق  قال ححد 

حتت عنواِ زيارٌة جامعة  613 :صفحة يفرواها من كتاب الشيخ الصدوق زء الثاين اجلو الفقيه وهذا ه
كتاب الفقيه امعة من  اجلينقل الزيارة  ححد ث الُقمي رضواِ اهلل تعاىل عليهمُ  لاو  ،جلميع األئمة عليهم السالم

وهو  ة هم  مُ  لخر من كتبه  اكتاٍب آ  يفرواها أيضًا شيخنا الصدوق و  ،لشيخنا الصدوق رضواِ اهلل تعاىل عليه
أيضاً رواها شيخنا الصدوق  ،من كتاب عيِو أخبار الرضا زء األولاجلهذا هو  (،عيِو أخبار الرضا)كتاُب 

يعين يُزار هبا اإلمام  ،موسى عليه السالمبن  للرضا علي  حتت عنواِ زيارٌة أخرى جامعة  813 :صفحة يف
 ،ناِاجلمفاتيح  يف  جاءت مذكورةً اليتها بسنده  وبكل تفاصيلها رواو  الرضا وجلميع األئمة عليهم السالم

ٍِ من مصادر الشيخ الصح  قولة عن ن  مح  لاأحُد األصول األربعة الفقيه وهو  يفرواها  ،دوقفهذا مصدٌر ثا
  .ئةاياته  منقولٌة عن األصول األربعموكل رواعيِو أخبار الرضا  يفرواها و  ،ئةااألصول األربعم

اليت قال ئة انقولة عن األصول األربعمملاألربعة اأحد األصول  (هتذيب األحكام) يفا الطوسي رواها شيخنو 
ثوا هبا فإهن من هتذيب األحكام لشيخ الطائفة زء السادس اجلأيضًا هذا هو  ،ق  ا حح عنها جواد األئمة ححد 

على أصحاهبا ئمة األيعين مشاهد  ،شاهدملا جلميعزيارة جامعة  :حتت عنواِ 011 :صفحة يفالطوسي 
ثُ مُ  لمث بعد ذلك ا ،الكمالو  بالتمامكما رواها شيخنا الصدوق وذكر الزيارة الشريفة   ،السالم اء لموعِو ححد 

  يفعروفة و ملديثية ااحلع وام  اجلح  يفامعة الكبرية اجلروا هذه الزيارة كح ذح عوا الزيارات واألدعية الذين مجحح و  ديثاحل
حباُر األنوار حبسب الطبعة  ،التسعنيو  زء التاسعاجل يف (حباُر األنوار) :مثالً ال ثملزارات وعلى سبيل املاكتب 

لسي جملالشيُخ ا ،التسعِو من حبار األنوارو  زء التاسعاجلهذا هو  ،جزء 001هو يشتمل على  عروفةملا
معة ألئمتنا ااجلهذا الباب جمموعة من الزيارات  يفذكر  ،امعةاجلباُب الزيارات  ،رضواِ اهلل تعاىل عليه

الكبرية اليت امعة اجله الزيارة فيذكر  ،ديث الرابعاحل ،001 :صفحة يفصلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني 
ديثية األصلية احلوامع اجل وإال  تأخرة ملديثية ااحلوامع اجلكمثال عن وإّنا جئُت ببحار األنوار   ،بصددها نُ نح  

أنا هنا ال  ،عيِو أخبار الرضا يفوما رواُه الشيخ الصدوق م ومثل هتذيب األحكاأشرُت إليها مثل الفقيه 
 أِ أقول أِ ينفييك ،امعة الكبريةاجللت الزيارة قح اليت ن ح ديثية احلصادر ملاو  الروائيةصادر ملأِ استقصي اأريد 

  .كتابه  الفقيه  يفرواها وذكر هذه الرواية  الشيخ الصدوق
زء الثاين من  اجلهذا هو و  ،بكل تفاصيلهاامعة اجلنقل هذه الزيارة من ياء الُسن ة  لممن عوال غرابة أِ جند 

ِح   ،للهجرة 100 :سنة يف يفراساين والذي تو اخلويين اجلححد ث إبراهيم لمُ ل  كتاب فرائد السمطني   يف كا
 السلطاِ لمأس ،على يديه تكان  معروفة غويل غازاِمح  لقصة إسالم السلطاِ او  خراساِ يف يفخراساِ وتو 

هذا هو كتاب فرائد  ،وييناجلححد ث إبراهيم مُ  لالُسين الكبري اححد ث مُ  لعلى يدي هذا اغويل غازاِ مح  لا
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بتحقيق العالمة الرتمجة و التوزيع النشر و و  للطباعةبيب احلدار هذه الطبعة طبعة  زء الثايناجل يف ،السمطني
من أئمة امعة الكبرية اليت يُزاُر هبا كلُّ واحٍد اجلزيارة  :العنواِ يف 013 :صفحة ،موديحملباقر ام د الشيخ ُُمح 

كما اكم النيشابوري  احلاكم احلراد من امل ،اكماحلمن طريق وينقل هذه الزيارة  ،عليهم السالمأهل البيت 
كتاب   يفوهو نفُس السند الذي جاء مذكوراً وُيشري إىل السند  ،اكم النيشابورياحليعين  ،اكماحلقال  ،يبدو

فرائد السمطني  يفوبكل ألفاظها الزيارة موجودة بتمامها و  ،رضواِ اهلل تعاىل عليهنا الصدوق الفقيه لشيخ
  .وهو من كتب أهل السنة

الزيارة  ،امعة الكبرية توثقين ال أوثقهااجلالزيارة  ،الكبريةامعة اجلعن توثيق الزيارة ديث احلأنا هنا ال أريد 
عاين ملعاين وأكمل املُجل  اها إمامنا اهلادي فيع ضح واليت وح ضحة عروفة الواملمن النصوص اامعة الكبرية اجل

  .من خالل شرحها وبياهناما سيتضُح لنا عاين وهذا ملوأمثل ا
عتاد أِ يكِو يل ملميس كاِ من ااخليوم  يف ،الشريف يفكتاب الكا  يفديث احلأنا قلت بأنين أوقفت 

 ،ةج  احلُ أحاديث من هذا الربنامج تدوُر حول  مرت لقات اليتاحلالشريف وكانت  يففناء الكا يفبرنامج 
 يفديثح احللكنين أوقفُت  ،الشريف يفة من كتاب الكاج  احلُ كتاب   يفمرويًة حول الروايات اليت جاءت 

 ،الشريف يفمن أبواب الكاإِ شاء اهلل تعاىل باباً آخر مستقبل األيام سأتناول  يفشرح هذه الروايات وقلت 
الشريف  يفالكا يفوجودة ملضامني املومجيع اامعة الكبرية اجلشرح الزيارة  يفين أردُت الشروع أوقفُت ذلك ألن

 ،أو للكالم عن توثيق هذه الزيارةسنٍد  يفلذلك ال نتاُج للبحث   ،امعة الكبريةاجلالزيارة  يفهي موجودة 
أِ مضامينها موجودٌة الزيارة وسرتِو من خالل شرح هذه  يفالكا يفموجودٌة مضامني هذه الزيارة الشريفة 

وسالمه عليهم عصومني صلوات اهلل ملانقولة عن أئمتنا ملاديثية احلكتبنا أمهات   يفالشريف و  يفالكا يف
 .أمجعني

الذي جاءت عنُه هذه خبصوص إمامنا اهلادي  ،قبل أِ أنتقل إىل نقطٍة أخرىهناك مسألة أودُّ اإلشارة إليها 
الزيارة الزيارة اليت بني أيدينا  :اِ مهمتاِوردت عنُه زيارتات اهلل وسالمه عليه إمامنا اهلادي صلو  ،الزيارة

ميكن أِ نزورهم يُزاُر هبا كل األئمة امعة الكبرية اجلالزيارة  ،وهناك زيارٌة ثانية ،ُعرفت اهكذامعة الكبرية اجل
هبذه الزيارة مجيعاً خناطبهم مجيعاً تنا ميكن أِ نزور أئم ،وميكن أِ نزورهم واحداً واحداً زيارٍة واحدة  يفمجيعاً 

خماطبة سيد  يفهي بالدرجة األوىل امعة الكبرية اجللكن الزيارة  ،واحدًا واحداً أِ نزور هبا أئمتنا وميكن 
 :هناك خماطبة لسيد األوصياءالزيارة  يفلذلك  ،عصومنيملخماطبة أبنائه  ا يفهي وبالدرجة الثانية  ،األوصياء

ََ ل َإ َوَ  :مث هناك خماطبة ثانية .كَ يَ خَ ىَأَ ل َإ َوَ  نص  يفإذا تسلسلنا إىل هذه العبائر الكالم  يفوسنصل  .مَ كَُدَ ىَ
ومن بعد عليٍّ ألبنائه  أصلها لعليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه  يفامعة الكبرية اجلالزيارة  ،الزيارة الشريفة

زيارٌة هذه الزيارة األوىل  ،ات اهلل وسالمه عليهصلو ن سح احلح بن  ج ةاحلُ إلمام زماننا يومنا هذا  يفعصومني و ملا
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  .رتضىملول ولد عليٍّ ا رتضىملمن عليٍّ اهلادي لعليٍّ ا ،لعليٍّ من عليٍّ 
صوص وهي من أهم الزيارات اخلبنحو زيارٌة لعليٍّ عن هادي العرتة هي   جاءت مرويةً اليتالزيارة الثانية 

سيد هذه هي أهم زيارات وهي زيارة األمري يوم الغدير ناِ اجلمفاتيح  يفهذه الزيارة موجودة  ،العلوية
أوصل فإمامنا اهلادي  ،امعة الكبريةاجلكثرٍي من تفاصيل جهاهتا مع الزيارة   يف وهذه الزيارة تتعانقُ  ،األوصياء

خويت نظر إفأحببت أِ أُلف ت امعة الكبرية اجلوأوصل إلينا الزيارة يوم الغدير  يفإلينا زيارة سيد األوصياء 
وهي ناِ اجلح مفاتي يفذكورة ملايوم الغدير  يفإىل هذه القضية أِ زيارة األمري ؤمنات ملاؤمنني و ملوأخوايت ا

انب اجلالكبرية تتحدث عن امعة اجلا الزيارة أم   ،انب العقائدي التأرخيياجلتتحدث عن زيارٌة طويلٌة مبسوطة 
فإننا  يفعر ملانب العقائدي ااجلألننا إذا أردنا أِ نُطحب قح  ،رعن اآلخوكالمها ال ينفك أحدمها  يفعر ملائدي االعق

وكالمها مرويتاِ عن هادي العرتة ُتكحم ُل األخرى إحدامها  الزيارتاِلذلك هاتاِ  ،سنحتاُج إىل التأريخ
 وبعد ذلك لألئمة من بعده  امعة الكبرية بالدرجة األوىل لسيد األوصياء اجلوقلُت بأِ الزيارة  ،الطاهرة

زيارة يوم الغدير  يفوهنا العقائدي  يفعر ملانب ااجلفهناك حديٌث عن  ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني
من  فهيالبياِ بالشرح و فنتناول هذه الزيارة أيضًا أتىن أِ يأيت يوٌم و  ،العقائديانب التأرخيي اجلحديٌث عن 

سألة اليت أحببُت ملهذه ا ،وعليهم أمجعنيليه لسيد األوصياء صلوات اهلل وسالمه عوية لح هم الزيارات العح أ
 أهل البيت يب   أهل البيت وألبنائي وبنايت من ُمُ يب  وأحببُت توضيحها إلخواين وأخوايت من ُمُ اإلشارة إليها 

 .سالمه عليهم أمجعنيو  صلوات اهلل
صادر ملااليت نقلها عن و  ناِاجل مفاتيح يفامعة الكبرية كما هي اجلالزيارة السطور األوىل من رواية أبدأُ بقراءة  

  .قبل قليلاليت أشرُت إليها 
والًَاهللَقَ َسولَ رَ َنَ اَابَ نيَيَ مَ لَ عَ  :يقول لإلمام اهلادي صلوات اهلل وسالمه عليهعبد اهلل الُنخحعي بن  موسى

َكَ ليغَ أقولُهَبَ  اهلادي صلوات اهلل وسالمه السائل وهو الُنخحعي يسأُل إمامنا  - مَ كَُنَ دًاَمَ احَ ُتَوَ اًلَإذاَزُرَ امَ ًا
ن ُكمَ  - عليه م  داًَ َك ام اًلَإذاَزُر ُتَو اح  ب ليغ ًا َاهللَق والًَ َر سول  نيَي اَاب ن   ،لسيد األوصياءقطعاً األولوية  - ع ل م 

اِ هذا الزم يفصوصية اخلو  ،وسالمه عليهم أمجعنيلألئمة من بعده  صلوات اهلل سيُد األوصياء لُه األولوية مث 
َلَ  :الروايات تقول ،م زمانناإلما فإمامنا  ،عنق شيعته يفإماٍم عهٌد لكل  - هتَ يعَ شَ َقَ نَُعََُفيٌدَهَ عَ َإمامٍََلَ كَُإنَّ

 :ر العاملياحلرضواِ اهلل تعاىل على الشيخ و  ،ونن عبيد عبيدهونن عبيدُه نن شيعتُه  ،أعناقنا يفله عهٌد 
َرَ الحَُغداًَعبدهَوحاشاُهَأنَينسىَََوإنيَلُهَعبٌدَوعبٌدَلعبده َ

َبالعهدَزيارتهَُتمَ َنَ مَ وَ  -هكذا تقول الرواية الشريفة  - عنقَشيعتهَفيٌدَهَ إماٍمَعَ َلَ كَُل ََإنََّ ِ إ - امَالوفاء 
الُعال  لعلي  زيارٌة امعة الكبرية اجلالزيارة  ،بالعهد زيارتهُ ومن تام الوفاء  شيعتهأعناق  يفناك عهد هلكل إمام 
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هذا الوقت  يفخصوصة ملواصيصة  اخلو اصة  اخلعصومني وبالدرجة ملرجة الثانية ألبنائه  اوبالدبالدرجة األوىل 
ونن أساسًا إّنا دخلنا  ،الطاهرينصلوات اهلل وسالمه عليه وعلى آبائه  سن احلبن  ةج  احلُ هي إلمام زماننا 

  ؟من هذا الباب من أي بابٍ 
اللَُّهمََّ - وطرقنا هذا الباب إّنا جئنا وفتحنا هذا البابالربنامج هذا  يفنن هنا  - نيَُحجَّت كاللَُّهمََّع ر فَ 

ََاهليةَنَديني،ُتَعَ للَ تُ ع ر فنيَُحجَّت كَضَ َمَ ل ََإنَ َكَ ع ر فنيَُحجَّت كَف إنَّ َالَتُمتنيَميت ًة  ؟اذامل - اللَُّهمَّ
تَ  - مات ميتًة جاهلية يعرف إمام زمانه   ملن إِ مف َع ر فنيَُحجَّ ر فنيَُحجَّت كَتُ عَ َمَ ل ََكَف إنَّكَإنَ اللَُّهمَّ

فناء واهلدى على أعتاب   - اللَُّهمََّالَُتمتنيَميت ًةََاهليةَوالَُتزغَقلبيَبعدَإذَهديتنيَديني،َنَ ض للُتَعَ 
ذلك  يفهناك قيقُة احلاِ و واإلمياهلدى واإلسالُم  ،إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه وجود  وفضل  رمحة  

نيَياَمَ لَ عَ  -صلوات اهلل وسالمه عليه سن احلبن  ج ةاحلُ فناء  يففناء ابن نرجس الطاهرة  يفطاهر الفناء ال
أقولُهَسولَاهللَقَ رَ َنيَياَابنَ مَ لَ عَ  - ؟لممنك يا ابن رسول اهلل فممن أتع لمأتع ملوإِ  - سولَاهللرَ َابنَ  والًَ

َكَ بَ  إذاَزَُامَ ليغًا منكمَتَُرَ الًَ  السائل يسأل ،مباشرةً ألِ اإلمام أجابُه  ،مام قوٍل بليٍغ كاملأ نُ نح   إذاً  - واحداًَ
َكَ اهللَقَ َرسولَ َنيَياَابنَ مَ لَ عَ  - من  ،مباشرًة من دِو أي رد - واحدًاَمنكمَتَُرَ اًلَإذاَزَُامَ واًلَأقولُهَبليغًا

هو القوُل ول يعين هذا الق ،وتستمر الزيارة - فقفإلىَالبابََرتَ إذاَصَ َ:فقال -مباشرًة  ،دِو أي نقاش
  .نقولُه إذا زرنا واحداً منهم ،البليُغ الكامل

ما يأيت إِ فيوسنتحدُث عن الزيارة وعن مضامينها  ،والواليةفهو شيءٌ من الوفاء بعهد اإلمامة  ؟اذا نزورهممل
راد من ملأحتدث عن معىن الزيارة بشكل خاص عن معىن الزيارة ما ا ،من حلقات هذا الربنامجشاء اهلل 

 ،القوُل إذًا قوٌل بليغ كامل ،امعة الكبريةاجلُث عن مضامني الزيارة وأحتد   ؟يارة وما هو اهلدُف من الزيارةالز 
ُِ هذا القول  جيب علينا أِ نعتقد هبا وأِ نصل إىل العقيدة اليت  أصولح قواًل كاماًل فذلك يعين إِ تام أما كو

له  ،له داللةالقول هو الكالم الذي  !!قواًل كامالً وإال كيف يكِو هذا النص  يفكل ذلك موجوٌد معرفتها  
القول يعين  ،هلذه األلفاظ قولخمتلفة ال داللة هلا ال معىن هلا ال يُقال حينما يأيت اإلنساِ بعدة ألفاظ  ،معىن

 الكالمية اليت تدل علىو ديثية احلقاطع ملجمموعة ا ،جمموعة العبائر ،محلاجلُ جمموعة  ،اتلمجمموعة الكراد ملا
إذا أتينا بجموعة من األلفاظ  وإال  فاُد من القول ُيست معىنً  هناكيعين  ،قولواضٍح وجلي يُقال له معىًن 

ال ات مبعثرة لمبكيعين اآلِ لو أتلفظ  ،بعثرة قولملاات لممبعثرة ال يُقال هلذه الكات لمجمموعة من الك
الكالم الذي  ،دفيملالقول هو الكالم ا ،األلفاظ قولاأللفاظ ال يُقال هلذه يوجد رابط معنوي بني هذه 

قوٌل كامل  ،حينما توصف بالكمال ،دفيملعىن املاة القول هي بنفسها دالة على لمفك ،داً فيمعىًن ميعطينا 
  .هذا القول يفعىن موجوٌد مليعين أِ تام ا
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فحينما  ،هتم الشريفةمع مقاماخناطبهم با يليُق الزيارة سوف  يفوخناطبهم فقطعًا نن حينما نزور األئمة 
ِ  يكِو هذا القول قوٌل كامل  أِ نعتقد هبا وأِ اليت جيُب علينا عرفة ملوتام أصول اتام أصول العقيدة  يعين أ

وإال   ،هذا النص يفكلُّ ذلك موجوٌد وأِ يكِو مداُر فكرنا حوهلا  ها فيوأِ نتدبر وأِ نصل إليها  ندركها
القول قة اط  نح مح  لوكما يقول ا ،عاينملشتمل على هذه اململ القول ا! القول الكا؟كيف يكِو قواًل كامالً 

أِ أصفُه با يقول القول الكامل ميكن  ،انعملامُع ااجلهو القول قة اط  نح مح  لالكامل ميكن أِ أصفه بقول ا
ٌع ألِ ومان ،فهو جامٌع لكل مقامات وأوصاف وحاالت األئمة ،مانعبأنُه قوٌل جامٌع الفالسفة و  قةُ اط  نح مح  لا

هلم فهذا القول قوٌل جامٌع  ،األوصافهذه  يفغريهم معهم يدخل أِ يدخل معهم صلوات اهلل عليهم 
  .ويةل  ومقاماهتم الع  بأوصافهم وحاالهتم  لمُميٌط ومُ و قوٌل جامٌع  ،ٌل كاملقو  ،مانٌع ألغيارهمو 

 ،عاينمليشتمُل على أدق ال الذي القول البليغ القو و  ،كامٌل وبليغ ،وكاملهو قوٌل بليٌغ  ،مث هو قوٌل بليغ
دالة يعين كل عبارة من هذه العبارات  ،هفيوال نواقص ه فيال زيادات هو الكالم الذي يعين الكالُم البليغ 

فما بالك إذا كانت  ،هذا هو القول البليغراد منها من دِو زيادات ومن دِو نواقص ملاعىن ملعلى نفس ا
  .ادياهل ُُمحم دٍ بن  من علي  هذه البالغة 

هو معانيه  يفألفاظه  و  يففسيكِو كالمُه ُمسوباً اإلنساِ حينما يكِو بليغاً  ،كالم العرب  يفالبالغة  ،البليغ
فألفاظُه ُمسوبة  ،عانيهملو واستعد  أللفاظه  قد أعحد  الذي ال يلفظ الكالم إال أِ يكِو البليغ  ،هذا البليغ

البليغ  ،ومن دِو حساب ِو تدبر من دِو تفكردعلى عواهنه من ال يطلق الكالم هكذا  ،ومعانيه ُمسوبة
أنا وأنت إذا كنا من هذا البليُغ من عامة الناس  ،تلفظ على أساس حساٍب وكتاب ظهو الذي إذا تلحف

بن  من عليٍّ اهلادي ،علي  بن  من عليٍّ ! هذا قوٌل بليٌغ كامٌل !وأبن علي  فإذا كانت البالغة من عليٍّ  ،البلغاء
هو القول الذي ال فهذا القول البليغ  ،األطيبني األطهرينصلوات اهلل وسالمه عليهما وآهلما رتضى ملا لي  ع
القول البليغ القول الذي تكِو  ،ألنُه قوٌل بليغال توجد زيادات وال نواقص  ،هفينواقص  الو ه فيادات زي

باً ت  رح ه مُ فيويكِو الكالُم  ،ُمسوبة ومدروسةويه ومعانيه وفحاتُه ومضامينُه دالالة وكذلك ُمسوباتُه لمألفاظُه ك
ومن هنا  ،أساسمن دِو  ،من دِو طريق ،من دِو منهجال هكذا يُطلق الكالم  ،على أساس منهج

ًة ُُم   ،ةً مح كح جاءت ُُم   ،جاءت هذه الزيارة الشريفة ًة بنيتها األدبية وُُم   يفكحمح الزيارة  ،ةفيعر ملبنيتها ا يفكحمح
ِ  لقات القادمة  احلمن خالل يزتاِ ملوستتضح هاتاِ اها ميزتاِ فية امعة الكبري اجل امعة اجلهذه الزيارة  كيف أ
هذه  يفإحكام أديب بكل ما  ،التعبري يفهذه الزيارة  يفهناك إحكام أديب  ،كحمة فكرياً وُم  كحمحة أدبيًا ُُم  

وستتضح لنا  ،ة من معىنلمالكهذه  يفبكل ما إحكاٌم عقائدي  ،يفوهناك إحكاٌم معر  ،معىنة من لمالك
  .من خالل حلقات هذا الربنامجالصورة إِ شاء اهلل 

 ،إىل قضيٍة مهمة البد أِ يُلتفت إليهاولكنين أقف هنا ألشري قراءة عبارات الزيارة الشريفة  يفلن أستمر 
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 العقيدة تعتمد على ركين امعة الكبريةاجلالزيارة  يفوجودة ملضامني املا أريد اإلشارة إليهاهمة اليت ملالقضية ا
الزيارة  ،فهي تعمُّ النبوة واإلمامة م  عح الوالية أح  ،حني أقول الوالية ،عرفة ومها التوحيد والواليةملعلى أسس او 

وكما قلُت قبل  ،وعلى أساس الواليةتبتين على أساس التوحيد  ،تبتين على هذين األساسنيامعة الكبرية اجل
ومن ؤمنني ملوما يتفرع عليهما من مواالة ا النبوة واإلمامة عناها األعمباها العام راد من الوالية بعنملاقليل 

حني أقول الرباءة من أعداء  ،يعاً مجح الرباءة من أعدائهم و  ،وآلله وألشياعهمفالوالية للنيب  ،الرباءة من أعدائهم
 يفؤمن قد يواجه ملألِ ا ،ٍد وآل ُُمحم دم  ُُمح وإّنا العداء ألجل ليس العداء الشخصي راد من العداء ملاؤمنني ملا

فال توجد هناك عداوات وألِ اإلمام معصوم ألِ النيب معصوم  ،عموماً أعداُء النيب وأعداُء أهل البيت حياتُه 
َنَ مَ وَ  -عداٌء مع اهلل مباشرًة عصوم ملالعداُء مع النيب ومع اإلمام ا ،أهنا عداوات شخصيةنظار ملتؤخذ هبذا ا

َعَ  َف َ ليَّس بَّ َاهللَدَ قَ س ب نيَف َ َنَ مَ س ب نيَوَ َدَ قَ ًا هو عداٌء مع اهلل عصوم ملاإلمام االعداء مع النيب مع  - س بَّ
وسخطها سخُط اهلل سبحانه رضاءها رضا اهلل سبحانه وتعاىل فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليها  ،مباشرةً 
  .غضب اهلل سبحانه وتعاىل ضيح اهلل وإذا غضبتإذا رضيت ر  ،وتعاىل

نوعني من ياة احل يففإِ أوليائهم يواجهِو ا مع أوليائهم أم   ،عصوم تكِو مباشرًة مع اهللملمع اة ود  ملافالعداء و 
وإّنا البحث هنا  يفهذا ال يدخل ألمور عائلية سائل شخصية ملهناك قد يكِو عداء شخصي  :العداء

ألهنم أشياع أهل ألهنم أشياع النيب أهل البيت وأشياع إذا كاِ العداء مع أشياع النيب سألة ملهذه ا يفالبحث 
 ويدخل هنا العداء ،هة فإنا نربأ من أعدائهماجلإذا كاِ العداء من هذه  ،هةاجلالعداء يأيت من هذه البيت 

مبنية على امعة الكبرية اجلالزيارة كما قلُت قبل قليل  ،على أي حالٍ  ،بُعدها العقائدي يفالرباءة و الوالية و 
وسيتضح لنا سيتضُح لنا مضمِو التوحيد ومن خالل شرح الزيارة  ،التوحيد والوالية :سنيهذين األسا

عل أساساً جنإىل أننا البد أِ  ؟إىل أي قضيةٍ  ،وهنا أشري إىل هذه القضية ،م  بعناها األعح مضمِو الوالية 
يشتمل  ،يشتمل على فرعني ،تنييزاِ يشتمل على نقطملهذا ا ،امعة الكبريةاجلشرح الزيارة  يفميزاناً حلديثنا و 

  .قل ما شئت ،على أصلني
 ،ألِ أساس الوجود التوحيد ،كلُّ فكرٍة تسُّ بالتوحيد فهي باطلة ،كلُّ حديثٍ  ،كلُّ كالمٍ األصُل األول  

ينتقُص من هذه  ،فكلُّ كالٍم ميسُّ هذه العقيدة ،يدوألِ أساس العقيدة التوح ،وألِ أساس الدين التوحيد
عقيدتنا هو  يفألِ األساس األول  ،من أي أحٍد صدر ،من أي جهٍة صدر ،كالٌم باطل  فهوالعقيدة 
فإهنا وأيُّ معرفٍة كانت  ،أيُّ عقيدٍة كانت ،فهو يندرُج حتت التوحيدوما غرُي التوحيد من العقائد  ،التوحيد

 يفانعًا كما الذي جيب أِ يكِو سياجًا وحصنًا حاميًا ومهذا األساس األول  ،تندرُج حتت التوحيد
  :رضوياِهناك عندنا حديثاِ  ،ديثاحل
  :أيضاً وحديٌث رضوٌي آخر  .ةَالَآلهَإالَاهللَحصنيَفمنَدخلَحصنيَأ م ن َمنَعذابيلمك
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 . أبيَطالبَحصنيَفمنَدخلَحصنيَأ م نَمنَعذابيبنََواليةَعلي
أيب طالب حصين فمن دخل بن  والية علي  ، ة ال آله إال اهلل حصين فمن دخل حصين أحم نح من عذايبلمك

  .أهل البيت والية النيب وأهل بيتهوالية  :وثانياً  .التوحيد :أوالً  ،حصين أحم ن من عذايب
لكنها  ،ال حدود هلامقامات أهل البيت  ،معرفة الوالية ال حدود هلا ،الواليةمعرفة  ،معرفة النيب وأهل بيته

َ - دِو التوحيد َتُعبدَوقولوا َأربابًا َشئتمَفين  ز هونا َما هكذا قال  ،هكذا قال سيد األوصياء - فضلنا
وإّنا صار  ،فإِ الباب مفتوٌح لكمفضلنا ما شئتم  يفوقولوا نزلة ملأبعدونا عن هذه ا ،نزهونا أرباباً تُعبدأئمتنا 

ولذلك أصبح الباب مفتوحاً  ،العشر من فضلهم درك معشارنألننا مهما تعمقنا فإننا لن الباب مفتوحًا لنا 
  .ةي  م العلمن حقيقة مراتبهم ومقاماهتالفكر فإننا لن نصلح إىل شيٍء  يفألننا مهما ذهبنا بعيداً ا لن

صن الذي نتحرك احلسيكِو  ،سيكِو السياج ،يزاِملسيكِو ا ،سيكِو األساس ،ومن هنا سيكِو الضابط
وغرُي التوحيد من  ،ةوهو العقيدة األوىل واألخري األصل األول التوحيد  :داخله مها هذاِ األساساِ يف

معرفة ُُمحم ٍد وآل  ،معرفة النيب وآل النيب ،معرفُة أهل بيت العصمة ،حتت التوحيدفإّنا هو يندرُج العقائد 
لكن ذلك  ،فضلنا ما شئتم يفوقولوا نزهونا أرباباً تُعبد  ،هافيفإِ الباب مفتوٌح ما دامت دِو التوحيد ُُمحم د 

الكالم  وأِ نُنشئومن حساباتنا الشخصية اصة اخلأِ نأيت بالكالم من جيوبنا  ،اً فيال يعين أِ نقول قواًل كي
إىل األصول  ،إىل حديث أهل البيتمحرحدُّنا األول واألخري  ،ابتداعًا من دِو أساس أِ نبتدعهُ هكذا 
 ،ءتنا من هناكامعة جااجلوهذه الزيارة  ،ئةااألصول األربعم يفجندُه  ؟أين جنُد حديث أهل البيت ،ئةااألربعم

عليٍّ وآل  من غدير ،طحه ر من غدير حديث أهل البيتمُ  لنهل العاطر ومن ذلك الغدير املجاءتنا من ذلك ا
ونشرُب من ذلك ونحر ُد إىل ذلك الغدير نن ننهل من ذلك الغدير  ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني علي  

 ،وضوء الواليةقيقي احلوضوءنا  ،من ذلك الغديروضوء ديننا وضوء عقيدتنا و  ،ونتطهر بذلك الغديرالغدير 
  ؟بائه  حياتنا من أين نأيت  يفقيقي احلوضوء الوالية 

هم الطهور الطهور األعظم ُمحم ٌد وآل ُمحم د و  ،األعظمنأيت به من ذلك الذي جاء موصوفًا بالطهور 
ة لمهم الك ،قيقة األعظماحلهم  ،مهم االسم األعظ ،هم السر األعظم ،اء األعظمملهم ا ،األعظم
صلوات اهلل وسالمه هم الصراط األقوم  ،هم السبيُل األعظم ،ُُمحم ٌد وآل ُُمحم دهم الصفة األعظم  ،األعظم

وهنا نشرُب من هذا  ،وعن هذا الغدير نصدر ،نحردإىل هذا الغدير  ،إىل هذه العني نحر د ،عليهم أمجعني
 ،قيقةاحلهنا ُنسبغ وضوء  ،وهنا نتطهر ،واموُغل ُة هذا األُ  ،ُغل ُة هذا العطش ،ةل  كي نُطفئ هذه الغُ الغدير  

يكن عطر  ملأ ،ر من هذا الغديروهنا نتعط ،من غدير عليٍّ وآل علي   ؟ومن أين ؟قيقةاحلكيف ُنسبغ وضوء 
ضامني اليت أشري ملهذه امن بعيٍد إىل ذلك إشارٌة  يفو  ،اءملهكذا تقول الروايات كاِ عطرُه ا ؟اءملرسول اهلل ا

عطرنا من هذا الغدير من غدير عليٍّ وآل  ،يحاتلمالتو  مثل هذه التلوحيات يفوال أريد الدخول  ،إليها
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ٌح دح إال قح  ،ٌح ُمعلىدح إال قح امعة الكبرية اجلوما الزيارة  ،وديننا من هذا الغدير ،وماُء شرابنا من هذا الغدير ،علي  
العيِو  ممن تلك ،من تلكم الروضة الطاهرة ،اهلادي من ذلك الغديرُُمحم د ن ب قد مألُه لنا عليُّ ُمعلى 
 ،وسلسبيل والية عليٍّ وآل علي   وآل علي  ب ة عليٍّ ري ُمحح ّنح ٌح نشرُب منه دح قح امعة الكبرية اجلهذه الزيارة  ،النقية

منها بدايتنا وإليها  ،وُف حوهلانبقى نط ،من عمق حديث ُُمحم ٍد وآل ُُمحم دامعة الكبرية اجلهذه الزيارة 
تها إال لوحٌة مزدانٌة قد وش  امعة الكبرية اجلوما الزيارة  ،نوطٌة بعرفة إمام زماننامح النهاية فإِ البداية و  ،هنايتنا

 ،شفاُه اهلادي صلوات اهلل وسالمه عليه ،فاضت هبا شفاُه ابن الزهراء ،قائقاحلعارف و ملاأللواِ وقد عحب قتها ا
وكالمي كما قلت  ،شفاُه عليٍّ اهلادي صلوات اهلل وسالمه عليهات فاضت هبا وجادت هبا لمكهذه ال

فإهنما األماِ الذي من أيب طالب بن  حصن والية علي   يفحصن ال آله إال اهلل و  يفصن احلهذا  يفسيكِو 
  :قال اهلل تعاىل ،حصين ة ال آله إال اهلللمك  ،جنا هفي دخل

َمنَعذابيَةَالَآلهَإالَاهلللمك أبيَطالبَحصنيَفمنَبنََواليةَعليَ َ،حصنيَفمنَدخلَحصنيَأ م ن 
  نيَأمنَمنَعذابي.دخلَحص

فإننا نأخذ منهم ُمكومًا حبديث أهل البيت وكالمنا سيكِو  ،كالمنا سيكِو ُمكومًا على هذا األساس
بأِ هذا الربنامج لقة احل أول هذه يفأنا قلُت  ،قيقيةاحلكل شيء وتلكم هي النجاة   يفوإننا نرجع إليهم 

 يفو التفاهات  يفراح هدرًا سني ال ابتغي منُه شيئًا إّنا هي ساعٌة اقتنصها من هذا العمر الذي احل وحق  
 ،وكالكلهأثقلنا بكلكله  ومن هذا الزماِ الذي ر مُ  لمن هذا الوقت اساعٌة أسرقها  ،ال قيمة هلاالشواغل اليت 

وأدفعها هديًة كي أتطه رح أواًل   ،ُُمحم ٍد وآل ُُمحم دجو  يفكي أعيشح رقها  اغتاهلا أسهذه الساعة اقتنصها 
الذين ال يعجبهم هذا ديث هناك الكثري احلهذا  ،ديثاحلللذين يُطرهبم هذا خويت من ُعشاق أهل البيت إل

اُع حديث ُُمحم ٍد مسيطرهبم  ،يُطرهبم ،يُطرهبم هذا الكالمأنا أخاطب أولئك الذين  ،وأنا ال أخاطبهم ،الكالم
د نفوسهم بثل هذا عح ُتس   الُش أرواحهم و هت الو والذين ال تيل قلوهبم ا الذين ال يرغبِو هبذا أم   ،وآل ُُمحم د

من ُعشاق أمدُّ يدي هبا إىل إخواين وأخوايت وأبنائي وبنايت هذه هديٌة متواضعة  ،ديث ال عالقة لنا هبماحل
حديٌث أنقلُه عن  ،هذا حديُث مسححر ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيت  أهل البييب  من ُمُ أهل البيت 

تحلُّ  ،ديثاحلوأخواته  من كتب  يفما بني الكاأفنائه   يفوأتقل ُب اهلادي  ُُمحم دٍ بن  علي   ات لمها مُجحاًل وكفيأس 
موسى بن  علي  وجاد هبا علينا  ،يوٍم من األيام يفُمحم د بن  فاض هبا جعفر ،ت حعحب قح هبا هذا الوجودوأحاديث 

اٌت عط رت حياتنا وأقول حياتنا لمك،  سن العسكرياحلواستهل  هبا علينا  ،ساعٍة من الساعات يفالرضا 
 يفات لمات أنارت الظلمك ،عحط رت حياتنا كلمات غريهمال أعين وا ُُمحم دًا وآل ُُمحم د أحب  حياة الذين 

التفاهات من  و وتضغط عليه الرتهات وتضغط عليه الغفلة هاالت اجله الذي تضغُط علي ملدروب هذا العا
  :قالواأدفعها هديًة فإِ أئمتنا صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ات هي اليت لمهذه الك ،كل مكاِ
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هذه زيارٌة لكم أحباب  - يَمواليناَُيكتبَلهَبذلكَثواُبَزيارتناالحيقدرَعلىَزيارتناَفليزرَصَملَ نَمَ 
يَمواليناَُيكتبَلُهَبذلكَثوابَالحيقدرَعلىَصلتناَفليصلَصَلممنَ :إمامنا الكاظم يقول ،يتأهل الب
ل تنا ل إمام زمانناإمام زماننا وما نن بقادرين أِ  فما نن بقادرين أِ نزور -َص  هذه زيارٌة ألحبابه   ،نحص 

ذا أقف هنا وقفة موجزة ُُمحم ٍد اليانعة ل  من مثار رياض وجناِ ُُمحم ٍد وآل وهذا حديٌث أقتطفُه وصلٌة ألحبابه  
 ُ نن إِ  ،ونن ال خنرج عن هذين العمودينقرآهنم  يفروايات أهل البيت و  يفها حقيقًة جاءت فيأبني 

مالذنا  ،قرآهنم يفدخلنا وإِ خرجنا من حديث أهل البيت  ،حديث أهل البيت يفدخلنا خرجنا من القرآِ 
باٌب ُكت بح عليه قرآِ آل  :مها باباِوإذا أردمت األماِ آلخرتكم ماِ لدينكم إذا أردمت األ ،اآلمن هو هذا

وإذا خرجنا من  ،الباب الثاين يفدخلنا فإذا خرجنا من هذا الباب  ،وباٌب ُكت بح عليه حديُث آل ُُمحم دُُمحم د 
  يف ،نقطٍة واحدة يفالنهاية و  يةفالبدا ،هنا النهايةمن هنا البداية وأيضًا  ،الباب األول يفالباب الثاين دخلنا 

  .وبسياج الوالية ثانياً ُمسي ٌج بسياج التوحيد أوالً وكما قلت قبل قليل حديثنا  ،عرتة يفكتاٍب و 
قد لالعشرِو و و  اآلية السادسة يهو مرت علينا هذه اآلية باركة ملالبقرة اأوائل سورة  يفو برنامج قرآننا  يف

 يفهناك جوانب أخرى أتناوهلا و  ،اليوم أيضًا أشري إىل جانب آخر ،بياِ جانٍب من مضموهنا يفحتدثُت 
 يَضْرِبَ أَن يَسْتَحْيِي الَ اللَّهَ إِنَّ} :البقرةالعشرِو من سورة و  اآلية هي السادسة ،وقٍت آخر إِ شاء اهلل تعاىل

سن العسكري احلجاء مرويًا عن إمامنا  أنا هنا أريد أِ أقرأ نصاً  ،إىل آخر اآلية {فَوْقَهَا فَمَا بَعُوضَةً مَّا مَثَالً
وأنا أقتطف  ،النص طويل ،أقرأ هذا النص على مسامعكم ،صلوات اهلل وسالمه عليه خبصوص هذه اآلية

 -ينتحل يعين يعتقد  - واالتكممََُلَُحَ ت َنَ ي َ َنَ مَ َضَ عَ ب ََإنََّفَ َ:فقيلَللباقرَعليهَالسالم - اجةاحلمنه موطن 

طبعاً  - ليٌَّعليهَالسالمةَعَ عوضَ البَ َمَأنََّعَ يزَ مواالتكمََ َلَُحَ ت َنَ ي َ َنَ مَ َضَ عَ ب َ َإنََّفَ:للباقرَعليهَالسالمَفقيلَ 
بينُت جانبًا من معىن برنامج قرآننا  يفقلت قبل قليل  ،كل التفاصيل  يفهناك روايات وأنا ال أريد الدخول 

وإّنا  ،إِ شاء اهلل تعاىلآخر  وقتٍ  يفوهناك جهات أخرى نأيت على بياهنا واليوم أشري إىل جهة أخرى اآلية 
ََ:فقيل َللباقرَعليهَالسالم -ه اآلِ فينن الذي يتعلق بالربنامج الذي اجة احلأخذ موطن  َم ن  َب  ع ض  فإنَّ

َعليهَالسالم َالب عوض ةَع ليٌّ يز ع مَأنَّ ُلَمواالتكمَ   الَ اللَّهَ إِنَّ} :هذه اآلية يفالبعوضة اليت ذُكرت  - ي  ن ت ح 

َعليهَالسالمَ - { فَوْقَهَا فَمَا بَعُوضَةً مَّا مَثَالً يَضْرِبَ أَن ييَسْتَحْيِ َالب عوض ةَع ليٌّ  - هاوقَ اَفَ مَ َوأنََّيز ع مَأنَّ
أقرأ الكالم  - ولَاهللَصلىَاهللَعليهَوآلهبابَُمح مٌَّدَرسوهوَالذَُ - منها يعين أكربالفوق من البعوضة 

  :عىن واضحاً ملحىت يكِو امرة أخرى 
َعليهَالسالمََ:ل َللباقرَعليهَالسالمفقي َالب عوض ةَع ليٌّ يز ع مَأنَّ ُلَمواالتكمَ  َي  ن ت ح  َم ن  َب  ع ض  اَمَ َوأنََّفإنَّ
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هؤالءَشيئاًََعَ مَ فقالَالباقُرَعليهَالسالم:َسَ َ،ابَُمح مٌَّدَرسولَاهللَصلىَاهللَعليهَوآلهبَ هاَوهوَالذَُوقَ فَ 
هيضعوهَعلىََلم  ،هذا االتاه لكن هؤالء ما وضعوا الكالم كما هو يفكور مذ يعين هناك كالم  - هَو

َالسالم -ضمِو ملعليه السالم هذا ااآلِ يبني إمامنا الباقر  َعليه َالباقر َهَ َعَ مَ سَ َ:فقال َشيئًا َلمؤالء
َكانَرسولَاهللَصلىَاهللَعليهَوآلهَقَ إنَََّههلىَوَ عوهَعَ ضَ يَ  َعليهَالسالمَيومَهوََدًاَذاتَ اعَ ما إذَوعليٌّ
فقالَرسولَاهللََ،ماَشاءَاهللَوشاءَعليَ َ:وس م ع َآخرَيقولَ،ماَشاءَاهللَوشاءَُمح مَّدَ:عَقائالًَيقولمَ سَ 

لًَاَنواَُمح مَّدًاَوعليََّرتقَالَ:صلىَاهللَعليهَوآله ََو ماََ،ولكنَقولواَماَشاءَاهللَثمَشاءَُمح مَّدباهللَعزَّ
وال زال الكالُم  - والَُتدانىلتيَالَُتساوىَوالَُتكافىَإنَمشيئةَاهللَهيَالقاهرةَاَ،شاءَاهللَثمَشاءَعليٌَّ

َفيكذبابٍةَتطيرَقدرته َإالَََفياهللََوَفيصلىَاهللَعليهَوآلهَوماَُمح مٌَّدَرسولَاهللَ -مستمراً لرسول اهلل 
وماَُمح مٌَّدَرسولَاهللَ - باهلل نفسه  هبذا الكالم حني يُقايس نفسه عن لمتكرسول اهلل ي - سالكلمهذهَا

َ َوآله َتطيرََفياهللََوَفيصلىَاهللَعليه َكذبابٍة َإال َاَفيقدرته  َعليهََ،سالكَالواسعةلمهذه َعليٌّ وما
ََفياهللََوَفيالسالمَ َكبعوضٍة َإال ُمح مٍَّدََىعلسالكَمعَأنَفضلَاهللَتعالىَلمهذهَاَملةََفيقدرته 

َعلىََميعَخلقهَفيالَيَهوَالفضلَالذيَوعليَ  َفضلُه معَأنَفضلَاهللَ - تمنا ما شئفيقولوا  - به 
بهَفضلُهَعلىََميعَخلقهَمنَأولَالدهرَإلىَآخرهََفيهوَالفضلَالذيَالَيَتعالىَعلىَُمح مٍَّدَوعليَ 
َقالَرسولَاهللَ َما َاهذَفيَذكرَالذبابةَوالبعوضةَفيعليهَوآلهَصلىَاهللَهذا هذا كالم  - كانلما

  .صلوات اهلل وسالمه عليهإمامنا الباقر 
َكذبابٍةَتطيرََفياهللََوَفيوماَُمح مٌَّدَرسولَاهللَصلىَاهللَعليهَوآلهَ :نبينا هكذا يقول هذهََفيقدرته َإال

َعليهَالسالمََ،سالكَالواسعةلما َكبعوضٍةََفياهللََوَفيوماَعليٌّ سالكَمعَلمَملةَهذهَاَفيقدرته َإال
َأنَفضلَاهللَتعالىَ منَأولَعَخلقهَبهَفضلهَعلىََميَفيهوَالفضلَالذيَالَيعلىَُمح مٍَّدَوعلي 

هذا ححدٌّ يبدأُ منُه الكالم وينتهي عندُه الكالم  ،واضٌح وأِ الداللة بي نةعىن ملوأظُن أِ ا - آخرهالدهرَإلىَ
  .أيضاً 

 :باركةملالثالثني من سور النور او  امسةاخلاآلية  يفباركة ملالنور اسورة  يفدٌّ آخر بي نه القرآِ الكرمي جاء وحح 
 كَمِشْكَاةٍ نُورِهِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ} -عروفة بآية النور ملاآلية ا - {وَالْأَرْضِ مَاوَاتِالسَّ نُورُ اللَّهُ}

 ،غَرْبِيَّةٍ وَلَا شَرْقِيَّةٍ الَّ زَيْتُونِةٍ ،مُّبَارَكَةٍ شَجَرَةٍ مِن يُوقَدُ ،دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كَأَنَّهَا الزُّجَاجَةُ ،زُجَاجَةٍ يف صْبَاحُملا ،مِصْبَاحٌ هَافي

 شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ لِلنَّاسِ الْأَمْثَالَ اللَّهُ وَيَضْرِبُ يَشَاء مَن لِنُورِهِ اللَّهُ يَهْدِي نُورٍ عَلَى نُّورٌ ،نَارٌ تَمْسَسْهُ مل وَلَوْ يُضِيءُ زَيْتُهَا يَكَادُ
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وهذه اآلية ميكن أِ يُقال عنها بأهنا أعلى مقاٍم  ،ور الشريفةالثالثِو من سورة النامسة و اخلاآلية  - {عَلِيمٌ
  .عصمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيمن مقامات أهل بيت اله القرآِ فيد ثح حتحح 

ِ   لموسنبينا صلى اهلل عليه وآله دٌّ أشار إليه فهناك حح  إذا قيست حبقيقة اهلل فهي حقيقة ُُمحم ٍد وآل ُمحم د  أ
 هُوَ وَاللَّهُ اللَّهِ إِلَى الْفُقَرَاء أَنتُمُ النَّاسُ أَيُّهَا يَا} وكل شيٍء إذا قيس باهلل سبحانه وتعاىل فهو ال شيء ،ال شيء

 ،تكِو أكثرألِ حاجتُه  ؟اذامل ،خلوق صار أكثر فقرًا وازداد فقره أكثرملا تكامل الموك {مِيدُاحل الْغَنِيُّ
هم األشد فقرًا إىل اهلل وهذا هو معىن  واآل رسول اهلل كانه  وعلى على رسولا كاِ فضل اهلل األكمل لمف

وإذا أطلقت على غريه   ؟األكمل األمت إال على رسول اهللقيقي احلعىن ملاذا ال ُتطلق العبودية بامل ،العبودية
قد أفاض ِ اهلل أل ؟اذاملُُمحم ٍد وآل ُُمحم د قيقية هي عبودية احلالعبودية  ،التسامحفذلك من باب التجوز و 

قيقُة احلهم  ،خلوقاتملألي خملوٍق من االيت ليس بعدها مرتبة راتب ملوقد بلغوا أعلى ا ،ضفيعليهم تام ال
هم  ،هم الصادر األول ،هم العقل األول ،هم االسُم األول ،ة األوىللمهم الك ،هم النور األول ،األوىل

 صطلحات. ملمن هذه اتقي ما أردت أِ تنتقي وانعحرب  ما شئت من هذه العبارات  ،ُض األولفيال
عباراتنا شىت ، سيدي يا بقية اهلل ،سيديت يا زهراء ،ؤمننيملسيدي يا أمري ا ،عباراتنا شىت سيدي يا رسول اهلل

  وحسنكم واحد ،وُحسنك واحد
َمالَيشيُرَالجكلٌَّإلىَذاكَو َََعباراتناَشتىَوُحسنكَواحٌدَ
َمالَيشيرَالجإلىَذاكََوكلٌََّعباراتناَشتىَوحسنكمَواحدَ

فهم األكثر فقرًا واألكثر حاجًة خلوق األكمل ملوأهل البيت هم اا ازداد فقرًا لمكخلوق  ملا تكامل المفك
إىل خلوقات فكانوا هم األكثر فقرًا ملأكثر مما أعطى سائر األِ اهلل قد أعطاهم  ،ألهنم هم األكثر عطاءً 

صلوات اهلل وسالمه منزلة  ُمحم ٍد وآل ُمحم ٍد  يفعاين ملوعن أعمق ا عاينملهذه اآلية تتحدُث عن أدق ا ،اهلل
سياق األمثال  يفأواًل هذه اآلية جاءت  ،لآلية الشريفةعاين اللغوية ملالبداية سأبني ا يف ،عليهم أمجعني

توصلنا القرآِ  أمثال القرآِ ألِ أمثال يفأمرونا أِ نتدبر القرآنية وأئمتنا صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني 
 جانباً من ني  ب ح أنا سأُ  ،كثرياً بودي لو أطلت الوقوف عند هذه اآلية  وهذا محثحٌل من األمثال القرآنية قائق احلإىل 

 نُورُ اللَّهُ} :إِ شاء اهلل تعاىلمناسباٍت أخرى  يفُث عن جوانب أخرى وأحتد  لقة احلهذه  يفمضموهنا 

هناك فارٌق بني نور  ،ديث عن نوٍر حقيقياحل ،يث ليس عن نوٍر حسيداحلهنا  {وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ
فإننا يأيت الظالم وال ضوء حني  ،عدنا على رؤية األشياءساسي هو الذي ياحلالنور  ،قيقةاحل نور نيوبس احل
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بواسطة هذا الضوء فإننا نرى األشياء من حولنا أما حينما يأيت ضوء النهار  ،ال نرى األشياء من حولنا
للنور  وأنن ال ّنلك تعريفاً للضوء  ،كاشٌف عن غريهو  ُه كاشٌف عن نفسه  بأن  سي والذي يُ عحر فُه الفالسفة حلا

االنشطارات زيائي أنُه جمموعة الفوتونات الصادرة من فيربا يكِو هناك تعريٌف  ،سي إال هذا التعريفاحل
التعريف  ،فيديث عن التعريف الفلساحل لكن ،الشمس أو غري ذلك يفاهلليوم و  الذرية من اهليدروجني

وبقدر  ما يكشُف عن نفسه  يكشُف  ،الكاشُف عن غريه  و  هو الكاشف عن نفسهللضوء وللنور  فيالفلس
  .سياحلهذا هو النور عن غريه  
 كلكم يعرف قصة ملكة اليمن :بثالقيقي احلميكن أِ أُق حر بح معىن النور قيقي وهو نور الوجود احلأما النور 

لكي بني يديه والقصة ملعرشها اوحني أراد أِ يكِو القرآِ قصة جملس سليماِ  يفكلكم قرأ و  ،بلقيس
 يف وض  اخلح وال أريد ك وجاء بالعرش رفُ أنا آتيك به قبل أِ يرتد إليك طح  :برقيا قال لهبن  آصف ،معروفة

ة انتقال فيكي  يفلوا وحتدثوا من قافسرين ملهناك من ا ،لقطة ومضةخذ منها ألكن فقط أردت أِ هذه القصة 
 يفض فيفقطع الض فيكانت عنده والية على البرقيا  بن  فقالوا إِ آصف ،من اليمن إىل فلسطنيالعرش 
 ،ضفيفكأنُه قطع ال ،فلسطني يففأوجد العرش ض إىل فلسطني فيونقل الاليمن  يففانعدم العرش اليمن 

ُقط ع اء ملف حُقط ع هذا امكاِ معني  يفريًا ينزل ااء جملهذا األنبوب يأيت ا يفهناك أنبوب و مثل ما مثاًل 
كيف يتحقق ! أو  ؟أنا كيف حتقق وجودي ،قيقياحلض هو هذا النور فيهذا الض فيا ُقط ع اللم  ف ،ضفيال

وهذا كل آِ   يفٌض ينزُل فيهناك  ؟! كيف يتحقق وجودكم أنتم؟وجود كل شيٍء من حويلو  وجودي اآلِ
هي أدق  ،ال تُقاس بالوحدات الزمنيةبالتجليات ض ما يُ عحرب  عنها فيآنات ال ،زماِال يُقاس بقياس الاآلِ 

مثل ما هذا  ،ضفيلكن يتحقق وجودي بنزول ال ،هذه التفاصيل يفوال أريد الدخول وأبعد مما وراء الزماِ 
ا لمكي  مصباح يدو  ،وبيدي مصباحة لمغرفة مظ يفنن  ،ةلمغرفة مظ يفحينما مثاًل اآلِ نُن الضوء 

وأردت أِ أعرف وبيدي مصباح صغري هذي جمموعة من الكتب  ،هةاجلفإنين أرى تلكم وجهتُه إىل جهة 
وضعتُه عليه و ا أزحت الضوء إىل كتاٍب آخر م   ل ،يفصباح فقرأت أصول الكاملفوجهُت ضوء اهذا الكتاب 

 ،ضفيهناك  ،ذي أوجدناض هو الفيال ،الكتابفكأِ هذا الضوء هو الذي أوجد  ،فقرأت حبار األنوار
هبذا هؤالء الذين قالوا هنا ومن  ،ض فإننا نُعدمفيمىت انقطع ال ،موجودِوما دام متصاًل فإننا ض فيوهذا ال

اليمن  يفض فيفقطع الض فيبرقيا كانت له والية على البن  بأِ آصفهنا القول أخذوا هذه الفكرة من 
  .وأوجدهُ 
ولكنين جئُت هبذا  ،فإِ آصف جاء بنفس العرش ،ليس صحيحاً فكر أهل البيت هذا الكالم  يفطبعًا 

قيقي الذي احلالنور  ،سياحلوليس النور قيقي احلالنور  {وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ}ألجل مثال توضيح 
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اً أيض ،هو هذا الفارق بني النورينقيقي يوجد األشياء احلالنور  ،سي يكشف عن األشياءاحلالنور  ،أوجدنا
 يفة إراءة كما فيوليس الكاشة هنا إجياد فيلكن الكاشكاشٌف عن نفسه  وكاشٌف عن غريه  قيقي  احلالنور 
بواسطة اإلراءة  يفة هنا فقط فيلكن الكاش ،كاشٌف عن نفسه  وكاشٌف عن غريه   سياحلالنور ، سياحلالنور 
لكن  وكاشٌف عن غريه  كاشٌف عن نفسه    فهوهي اإلجياد تُه فيقيقي كاشاحلالنور  ،سي نرى األشياءاحلالنور 
بأي يعين هذا الوجود إّنا هو متحقق  {وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ} هو اإلجيادقيقي احلة النور فيكاش
سي إّنا هو احلالنور  ،سياحلليس النور  ،الصادر من اهلل سبحانه وتعاىلقيقي احلمتحقق بالنور  ؟شيءٍ 

ُه هو موجوٌد بسبب أن  وكاشٌف عن غريه  سي إّنا هو كاشٌف عن نفسه  احلالنور  ،قيقياحلبالنور متحقق 
سي مثااًل كي احلسي وإّنا جئُت بالنور احلقيقي والنور احلبني النور إذًا أصاًل ال مقايسة  ،قيقياحلبالنور 

  .يقيقاحلمتحقٌق بسبب النور سي إّنا هو احلألِ النور  ،قيقياحلتتضح صورة ومعىن النور 
وحتققت هذه القدرة على سي احلوحتقق النور إّنا حتققت هذه األشياء  وَالْأَرْضِ{ السَّمَاوَاتِ نُورُ }اللَّهُ

هذا النور الصادر من اهلل سبحانه قيقي احلبسبب النور  ؟بسبب ماذاسي احلالنور  يفة فيالكاشو اإلراءة 
ألنين لست هبذا  فيلكنين أكتة حباجة إىل شرٍح كثري لمهذه الكو  وَالْأَرْضِ{ السَّمَاوَاتِ نُورُ }اللَّهُ وتعاىل

امعة اجلمن موضوع الزيارة تتعلق با بني يدي د منها فائدة فيوإّنا أردُت فقط أِ أستبصدد شرح هذه اآلية 
 يفهلذا النور الساطع  يأتينا بثاٍل لنور اهلل القرآِ هنا {نُورِهِ مَثَلُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ} الكبرية

 يفيعين كأِ تكِو فتحة  ،الكوة غري النافذةشكاة هي يقولِو ملا {كَمِشْكَاة نُورِهِ مَثَلُ} السماوات واألرض
يعين هذه الكوة ليس مفتوحة إىل  ،صباحملها افيفقط كأهنا مثل رف يوضع دار اجل يفوهذه الفتحة دار اجل
 ،رف ،مثل الرفوفائط احل يفالكوة مكاِ يُفتح  ،مثل النافذةأو تكِو حبيث يدخل منها الضوء ارج اخل

اإلطار الذي يؤطر أيضًا مثاًل شكاة ملوميكن أِ تكِو ا ،ميكن أِ نقول هكذاصباح ملاص بوضع ااخلالرف 
صباح مله افيهذا اإلطار حيفظ وحول هذا الضوء إطار كأِ يكِو عندنا ضوء زماننا هذا   يفمثاًل صباح ملبه ا

 بالنتيجة ،صباحملأو للزينة أو لتجميل اصباح مللزيادة نور اشيء من مرايا داخل هذا اإلطار  يفِ وكأِ يكو 
  .جدار يفصباح قد تكِو كوة ملااوية اليت حتوي احلكاِ أو ملشكاة هو املا

شكاة ملا ،شكاةملصباح هي هذه املاقد يكِو إطار أو شيء يوضع على  ،قد تكِو مكاِ على منضدة
 ؟صابيح من أي شيءٍ ملاقدميًا كانوا يصنعِو  ،توهجملالنور ا ،صباح هو نفسُه النورملا ،صباحملباشيٌء حييُط 

 يف صْبَاحُملا} زيٍت آخر يفأو  زيت الزيتِو مثالً  يف ،الزيت يفتكِو منقوعة من ُذبالٍة وهذه الُذبالة 
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ولزيادة نور  ،صباحملوء اللحفاظ على ض ،صباحمللتجميل ا ؟وإّنا توضع الزجاجة ألي شيءٍ  {زُجَاجَةٍ

 كَوْكَبٌ كَأَنَّهَا الزُّجَاجَةُ زُجَاجَةٍ يف صْبَاحُملا مِصْبَاحٌ هَافي كَمِشْكَاةٍ نُورِهِ مَثَلُ} جاجةة هذه الز فيشفابسبب صباح ملا

رى جنماً  الكوكب ُتطلق على ما يُ لغة العرب  يفطبعًا  {دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كَأَنَّهَا} الكوكب واضح معناه {دُرِّيٌّ
النجوم اليت تكِو مشعة بنفسها  ،هناك جنوم وكواكبية الفلكية لمصطلحات العملا يفا أم   ،السماء يفكبرياً 

إلشعاعات غريها مثل غريها بنفسها وإّنا هي عاكسة ألضواء الكواكب اليت ال تكِو مشعة و  ،مثل الشمس
ألهنا تعكس أنوار ألهنا كوكب ا جنم األرض ال يُقال هل ،الكواكبمثل األرض وغري ذلك من القمر 

يُقال لغة العرب الكوكب  يفأما  ،صطلحات الفلكيةملحبسب اأما الشمس ال يُقال هلا كوكب  ،الشمس
ذح من الُدر الدري  دُرِّيٌّ{ كَوْكَبٌ }كَأَنَّهَا للنجوم الكبرية الواضحة الذي يكِو جر احلالُدر هو هذا و ُأخ 

 يفالواضحة الكبرية و شرقة ملاشعة و ملاُتشحب ه الكواكب  {دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كَأَنَّهَا} مشرقاً واضحًا منريًا ساطعًا 

 {مُّبَارَكَةٍ شَجَرَةٍ مِن يُوقَدُ دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كَأَنَّهَا} فكأنُه ُدرةوقت الليل يُقال هذا كوكٌب ُدري  يفالسماء 
ُِ ملا ،باركةملالشجرة ا شجرة  ،يُقال شجرة مباركة ،غاية الكمال يفو  ،هذا أوالً اً فري عطائها و باركة هي اليت يكو
هل فواكهها مثارها تكِو ُمسحوسة مريضة شجرة وهذه الشجرة يعين اآلِ إذا كاِ عندنا مثاًل  ،هافيال عيب 

  !؟يُقال هلذه الشجرة شجرة مباركة
كبرية وهذه مثارها صغرية  أو مثاًل الثمار االعتيادية ،طعمها غري طيب ئأو تكِو مثاًل مثارها ذات طعم سي

 ،جذُع الشجرة ،هافيال نقص  ،هافيباركة هي الشجرة اليت ال عيب ملالشجرة ا ،ال يُقال هلا شجرة مباركة
هي الشجرة باركة ملالشجرة ا ،مثار الشجرة ،مالاجلغاية  يفأوراق الشجرة  ،أغصاِ الشجرة ،ساق الشجرة
 ،بشكل على أحسن وجه ياهملاعادِ و ملاو ا تتص األمالح جذوره ،جذورها يفال عيب  ،هافياليت ال عيب 

 يفال  ،هافيال نقص ها فيشجرة مباركة شجرة ال عيب  ،على أكمل وجهخضرة أوراقها  ،أغصاهنا أوراقها
 {زَيْتُونِةٍ مُّبَارَكَةٍ شَجَرَةٍ مِن يُوقَدُ} مثارها يفال  ،أوراقها يفال  ،أغصاهنا يفال  ،جذورها يفال  ،ساقها

 شيٍء ُتضيءكانت الناس بأي   ،ضاءةاإل يف يستعملباركة زيتونة ألِ هذا الزيت هو الذي مللشجرة اا
  ؟راد ال شرقية وال غربيةملما ا {غَرْبِيَّةٍ وَلَا شَرْقِيَّةٍ لَّا زَيْتُونِةٍ مُّبَارَكَةٍ شَجَرَةٍ} بالزيت ؟مصابيحها

ستخرج من ملالزيت او  ا كحُملت مثرهتالمكُ عليها   ا طال إشراق الشمسلم  كشجرة الزيتِو   ،وصٌف للشجرة
هي يعين  ،عنها صباحاً وال عصراً يعين ال تغيب الشمس  {غَرْبِيَّةٍ وَلَا شَرْقِيَّةٍ لَّا} وإشراقاً يزداد صفاًء مثارها 
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فحينما تبدأ الشمس تتجه كاِ ملشرق ا يفال هي  ،غرهبا يفوال كاِ ملشرق ا يفال هي  ،الوسط يفواقعة 
 يفوإّنا هي  فحينما تشرق الشمس تكِو بعيدة عنهاكاِ ملغرب ا يفوال هي  ،تبتعد عنهاغيب مل اإىل

حبيث أِ الشمس من أول ظهورها إىل آخر اليوم هي مشرقة على هذه الشجرة وذلك ركز ملا يفالوسط 
من مثارها سيكِو ستخرج ملأِ الزيت الك يؤدي إىل وبعد ذلك ذح مجال أوراقها تكامل مثرهتا وإىل  يؤدي إىل

إّنا كانت مباركة  ،باركةملالشجرة اوهذا هو أحد معاين غاية اإلشراق  يفو غاية النقاء  يفو غاية الصفاء  يف
ال شرقية وال  ،ومثارها كاملةها فيفهي ال عيب غذائها يصُل إليها كاماًل متكاماًل ألهنا ال شرقية وال غربية 

يعين كأننا لسنا حباجٍة  ،قبل أِ ُيسحج ر بالنارومن شدة نقائه  شدة صفائه  من  {زَيْتُهَا يُضِيءُ يَكَادُ} غربية

والذين يعرفِو قواعد العربية  ،قاربةمليكاد من أفعال ا {زَيْتُهَا يَكَادُ}هذا الزيت  يفكي ُنسحج ر النار إىل نار  
يعين من أفعال  ،اربةقملتسمى بأفعال اضمِو أِ هناك جمموعة من األفعال ملاولغة العرب يفهمِو هذا 

 ُيضئ ملهو  {يُضِيءُ زَيْتُهَا يَكَادُ} كأهنا قريبة من أِ تتحقق،كادت أِ تكِو ،أوشكت أِ تكِوقاربة ملا
 ،النارال يعين أنُه هو أضاء من دِو  ،اجة إىل الناراحلكأنُه يضيء من دِو لشدة نقائه    ،لكن لشدة صفائه  

كأنُه   ،كأنهُ  ،كأنُه ال حيتاج إىل النار  ،لكماله   ،لشدة نقائه   ،فائه  ولكن لشدة صهو حيتاج إىل نار كي يضيء 
 زَيْتُهَا يَكَادُ غَرْبِيَّةٍ وَلَا شَرْقِيَّةٍ لَّا زَيْتُونِةٍ مُّبَارَكَةٍ شَجَرَةٍ مِن يُوقَدُ دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كَأَنَّهَا}ُمقاربة للتشبيه هذي أفعال 

ونوٌر متأيت نوٌر متأيت من النار  {نُورٍ عَلَى نُّورٌ} لكنُه بعد أِ تسُه النار سيتحول {نَارٌ تَمْسَسْهُ مل وَلَوْ يُضِيءُ
  .من صفاء هذا الزيتمن الزيت 

 الْأَمْثَالَ اللَّهُ وَيَضْرِبُ} اهلل سبحانه وتعاىل يهدي إليه من يشاءهذا النور  {يَشَاء مَن لِنُورِهِ اللَّهُ يَهْدِي}

صورة  ،عندنا إذًا هناك صورة أدبية {عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ لِلنَّاسِ الْأَمْثَالَ اللَّهُ وَيَضْرِبُ} لوهذا محثح  {لِلنَّاسِ
ستطيع أِ صورة ال أ ،ميل الرصنياجلدحب ج ملنمق املاغاية التعبري األديب  يف ،غاية البالغة يفصورة  ،مجيلة جداً 

أِ لكنين أحاول وأحاول  ،وهبذه األلفاظ الضيقةدودة حملايت هذه الموبكأصف مجاهلا بعبارايت هذه القاصرة 

 يفقيقة احلنور  {وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ} ديثاحل ،حبدود قدريت القاصرة ،عىن بقدر ما أتكنملأقرب ا
لنا سبحانه وتعاىل يبني  اهلل ،ا كنت أنتمح لح و ا كنُت أنا مح لح  لوال هذا النور ،الوجودو  ادجينور اإل ،ملهذا العا

  ؟هافيشكاة ماذا ملوهذه امشكاة  ،صورةً يعطينا  {نُورِهِ مَثَلُ} الً هلذا النورثح مح 

 {دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كَأَنَّهَا الزُّجَاجَةُ} زجاجة يفصباح ملا ،هناك مصباح {مِصْبَاحٌ هَافي كَمِشْكَاةٍ نُورِهِ مَثَلُ}
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جاء من  ؟هذا الزيت من أين جاء ،جاء التوهج بسبب الزيت ؟هجمن أين جاء هذا التو  ،تتوهج ،تتوهج
 ،عندنا شجرة مباركة ،ثال من هنا يبدأملا ،عندنا شجرة ،هافيال نقص ال عيب شجرة كاملة  ،شجرة مباركة

عندنا شجرة  ،إذًا الصورة هنا ،جاء من الشجرة ؟الزيت من أين جاءو ألِ النور من الزيت  ،البداية من هنا
هذه األرض  يفوجود ملكل الغذاء ا ،هافيجذورها ال نقص  ،شجرة مباركة :هكذا وصفتها اآليةرة هذه الشج

 يفالشجرة بات اليت حتتاجها رك  ملمجيع امجيع األمالح عادِ ملوتقتنص مجيع اباطن األرض  يفذور ممتدة اجل
ٍِ  يفاليت هي و  باركةملايتِو شجرة الز  ،شجرة زيتونة ،يُ ع صحُر منها الزيتمثارها الذي  يفو ّنوها وّنائها  مكا

 ،يستخرج منها زيت صافٍ  ،ناضجةفتأيت الثمار كاملة  ،تغيبمن أول شروقها حىت ُتشر ُق عليها الشمس 
 ،صباحملوهناك زجاجة ُتحم ل ا ،صباحملهذا ا يفإعطاء هذا الضوء  يفسيكِو سببًا  هذا الزيت هو الذي
  ؟هذا النور من أين تأتى ،نوٌر على نوروهناك  ،صباحملنور اوهناك مشكاة حتصُر 
كأنُه يريد أِ وشدة نقائه   الذي لشدة صفائه  ومن نور الزيت صباح ملاليت توهج هبا اتأتى من نور النار 

 {نَارٌ تَمْسَسْهُ مل وَلَوْ} زيتها يضيء يضيء يضيء {يُضِيءُ زَيْتُهَا يَكَادُ} من دِو أِ تسُه الناريشتعل 
هذه  ،بفاطمةالروايات فسرت هذه الشجرة  ،زيُت فاطمة !!؟أيُّ زيٍت هذا ،تسُه الناريضيء من دِو أِ 

فاطمة  ،باركةملأحُد أمسائها ا ،فاطمة هلا أمساء كثرية ،باركةملوفاطمة من أمسائها ا ،باركة فاطمةملالشجرة ا
البعض يتصور أِ  ،الزهرةفاطمة  ،فاطمة البتول ،فاطمة الزاكية ،رضيةملفاطمة ا ،فاطمة الراضية ،الزهراء

وفاطمُة  ،زهرة الوجود ،وفاطمة الزهرةفاطمُة الزهراء أبدًا الزهراء من أمسائها باللهجة الدارجة تسمية الزهرة 
ومن أمسائها الزُهرة ومن أمسائها الزاهرة ومن أمسائها الزهرة  ففاطمٌة من أمسائها الزهراء ،زُهرة السماءالزُهرة 

هذه الشجرة  ،باركةملومن أمسائها ا ،نتحدث عن أمسائهايوم من األيام  يفشاء اهلل وإِ  ،وأمسائها كثرية
امتدت جذورها يف أرض الوجود  ؟متدتا أيناليت امتدت جذورها هذه الشجرة النقية  ،فاطمةباركة هي ملا

الثمار  وتلكم ،هذه الشجرة املباركة فاطمة وتلكم األغصاِ الطاهرة ذريتها الطاهرة ،يف حقيقة الوجود
  .الطاهرة

 -أليس يف الروايات عندنا أِ هذه الشجرة هي فاطمة وأِ هذه الشجرة يف أصلها يف جذورها يف عمقها 
َشتى َشجر  َمن َالناس َوسائر َواحدة َشجرٍة َمن َوعليٌّ هذه الشجرة املباركة فاطمة صلوات اهلل  - أنا

ورق شيعتها هذا الورق امللتف هبذه الشجرة أليس الروايات تقول بأِ الثمار أوالدها وأِ ال ،وسالمه عليها
الروايات هكذا بينت لنا  ،والشجرة فاطمة وأصلها ُُمحم ٌد وعلي   ،ومثارها أوالدها ،أوراقها شيعتها ،شيعتها

وإِ شاء اهلل نتحدث عن هذه الشجرة  ،مضامني وصور أخرى مرسومة لوحات أخرى هلذه الشجرة
 نن قلنا توحيدٌ  ،وهذا النور هو نور الوالية ،فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليها هذه الشجرة املباركة ،ُمطحه رة ال
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فكأِ اآلية تريُد أِ تقول إِ هذا الزيت لكماله  ولفضله  كاد أِ يكِو  ،هذا الزيت هو زيت الوالية ،واليةو 
يكاد فعل  ،وتكاد أِ يكِو من دِو أِ تسه نار اجلرب ،  من دِو أِ تسُه نار القدرة وهو تعبرٌي جمازي

وإّنا التعبري هنا التعبري القرآين تعبري الباري سبحانه وتعاىل يف كتابه  الكرمي يريد  ،مقاربة يعين مل يكن كذلك
كأنه حيمل يف ذاته  قدرًة   ،أِ هذا الزيت يكاد أِ يضيء ولو مل تسسه نار ،أِ يبني فضل ُُمحم ٍد وآل ُُمحم د

وجه اهلل الذي  ،ألهنم وجه اهللهي عطاء اهلل سبحانه وتعاىل  ؟من أين متأتية ولكن هذه القدرة الذاتية ،ذاتية
عىن الذي أشرُت ملعنيني بني هذا املبني هذين افحدود معرفة أهل البيت  ،وجه اهلل الذي ال يهلكو  ،ال يفىن

 ثح وبودي أِ أحتد   ،ركةباملهذه اآلية اعىن الذي أشارت إليه ملهذا ارواية اإلمام الباقر وبني  يفقبل قليل إليه 
ديث احلث وال أهني بودي أِ أحتدث وأحتدث وأحتد   ؟ذا أصنُع للوقتما ،وال أقف ولكن ماذا نصنع للوقت

وكما قلُت قبل فهذه حياتنا  ،ياةاحلوماذا نصنع لطبيعة  ،ياةاحلشاغل ملياة ولكن ماذا نصنُع احلحىت تنتهي 
 . مييناً ومشاالً  الذي هدرناه من هذا العمرأقتنصُه قطعٌة من زمٍن  ،إهنا فرصةٌ قليل 

الدنيا واآلخرة وأقول ألحبيت  يفوأملي ورجائي ديت آل ُُمحم د منكم أبتدي وإليكم أعود أنتم مالذي اس
ه فيوإِ كاِ  ،فهو وحق  عليٍّ من ُحسنهمشيٌء من ُحسن ديث احلهذا  يفأولياء ُمحم ٍد وآل ُُمحم د إِ كاِ 

فهو منهم فما كاِ من ُحسٍن ومن مجاٍل  ،فهو مينوشيٌء من سوء تعبري ٌء من نقص وشيشيٌء من قُبح 
الكميت  ات اليت تلفظ هبالمالكلقة احلهذه  يفة لمأقول آخر ك ،فهو مينوما كاِ من سوٍء ومن نقٍص 

  :قال ؟ات ما هيلمآخر ك ،زيد األسديبن  ات قاهلا الكميتلمآخر ك ،ومات بعدها وانطفأت حياتهُ 
 ُهم  آل ُُمحم د آل ُُمحم د آل ُُمحم د الل  

 .أماِ اهلل يفأسألكم الدعاء مجيعاً و 
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