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 احللقة الثانية

 اجلامعة ةالزيار معاني لبيان ثانية مقدمة

 
لقة احل يفمرَّ  .امعة الكبريةاجللقة الثانية من برناجمنا الزيارة احلهذه  ،السالم عليكم مجيعًا ورمحة اهلل وبركاته

امعة الكبرية اجلبيان معاين وفحوى نص الزيارة  يفالسابقة شيٌء من كالٍم كان مبثابة مقدمٍة أوىل قبل الشروع 
هذه األيام أيام والدتِه وأيام شهادتِه  يفاهلل وسالمه عليه والذي نعيُش روية عن إمامنا اهلادي صلوات ملا

ديث عنها احل م  بشكٍل موجز أشرُي إىل أهم نقطٍة تقدَّ  ،أيضًا على ما أخربت به مجلة من الروايات واألخبار
ر على طول حلقات البد أن نأخذها بنظر االعتبا اليتثُت عنها و حتدَّ  اليتهمة ملالنقطُة ا ،ملاضيةلقة ااحل يف

كالمنا البد أن يكون  حمصوراً والبد   قلُت إنَّ  ،الكبريةامعة اجلهذا الربنامج حني بيان معاين ومضامني الزيارة 
 :ه عن أساسني مهمنيفيأن يكون حماطاً بسياٍج حتدثُت 

  .التوحيد :األساس األول
 .ألئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيالوالية مبعناها األعم والية النيب مث والية ا :واألساس الثاين

ة وأن مجلة عقائدنا إمنا هي تندرُج حتت عقيدة التوحيد فكل عقيدٍة وكل فكرٍة وكل قوٍل يتعارض مع عقيد
 يفأشرُت إىل أمرين مهمني بشكل سريع أتناوهلما  ،اجلملة وبالتفصيلسًا بأساد ال قيمة له ومرفوٌض يحالتو 
  :لقةاحلهذه 

الزاكي عن إمامنا  الرواية مرويةُ و   وسالمه عليهعن إمامنا الباقر صلوات اهللالرواية  يفما جاء  :األمر األول
َي َ مَ َضَ عَ ب َ َإنَ فَ  :للباقر عليه السالم قيل  ف   - العسكري َمَُحَ ت َنَ ن َي َ االتكَُوَ ُل َأَ عَ زَ م َعَ وضَ عَ الب َ َنَ ُم َعليٌّ َيهَ لَ ة

أشرُت إليها وهي اآلية السادسة والعشرون من  اليتة الكرمية راد من البعوضة اإلشارة إىل اآليملا - المالسَ 

ف قيل   -الكالُم عن هذه اآلية الشريفة  {فَوْقَهَا فَمَا بَعُوضَةً مَّا مَثَالً يَضْرِبَ أَن يَسْتَحْيِي الَ اللَّهَ إِنَّ} :سورة البقرة
ُلَُمو االتُكمَي  زَ  :للباقر عليه السالم َم نَي  ن ت ح  َب  ع ض  َع ل يه َالس المَف إن  َالب  ع وض ةَعليٌّ اَهَ وق َ اَفَ مَ َنَ أ َوَ ع ُمَأ ن 

َ،ماَفوقهاَوهوَالذبابَُمح م ٌدَرسولَاهللَصلىَاهللَعليهَوآلهَأنَ وَ  -يعين أكرب منها  - بابالذََُهوَ وَ 
َهؤالءَشيئًاََ:فقالَالباقرَعليهَالسالم َكانَرسولَاهللَصلىَاهلليضعوهَعلىَوجههََلمس م ع  عليهََإنما

َعليهَالسالمَوآلهَ َذاتَيومَهوَوعليٌّ َقائاًلَيقولقاعدًا وس م ع ََ،ماَشاءَاهللَوشاءَُمح م دَ:إذَس م ع 
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الَتقرنواَُمح م دًاَوعليًِّاَباهللََ:فقالَرسولَاهللَصلىَاهللَعليهَوآلهَ،ماَشاءَاهللَوشاءَعليَ:آخرَيقول
َوجلَولكنَقولواَماَشاءَاهللَثمَشاءَُمح م د إنَمشيئةَاهللَهيَالقاهرةََماَشاءَاهللَثمَشاءَعليَ َ،عز 

قدرتهَإالََفياهللََوَفيصلىَاهللَعليهَوآلهَوماَُمح م ٌدَرسولَاهللََ،ُتدانىالَُتكافىََوَالَوَالَُتساوىَالتي
َ َتطيُر َاَفيكذبابٍة ََةالواسعَسالكلمهذه َالسالم َعليه َعليٌّ ََفياهللََوَفيوما َكبعوضٍة َإال َفيقدرته 

به َفضلهَعلىََفيهوَالفضلَالذيَالَيَعلىَُمح م ٍدَوعليَ معَأنَفضلَاهللَتعالىَسالكَلماجملةَهذهَ
َآخره َإلى َالدهر َأول َمن َخلقه ََ،جميع َعليه َاهلل َصلى َاهلل َرسول َقال َما َالذبابََفيهذا ذكر

قة السابقة وها لاحل يفأوردهتا مرًة ثانية ذكرهتا  وإمناال حتتاُج إىل شرٍح الرواية  - كانلمهذاَاَفيوالبعوضةَ
من أن كل وجوٍد إذا ما قيقة احلولتأكيد هذه عىن مللقة الثانية لتوكيد هذا ااحل يفأتلوها على مسامعكم  أين

هو األول الذي  ،الوجود األصل هو الوجود اإلهلي األول ،قيس  بوجود اهلل سبحانه وتعاىل فما هو إال ِظالل
 ،قيقةِ احلاآلخر على أمت  وهو ،قيقةاحلهو األول على أمت  ،آلخريته ال أولية ألوليته وهو اآلخُر الذي ال آخرية

قيقة احلعلى أمت ي  بكل شيء حملوهو الواسُع ا ،قيقةِ احلوهو الباطُن على أمت  ،قيقةاحلوهو الظاهُر على أمت 
أشرُت  ،وتعاىلسبحانه بيان مراتب أهل البيت إذا ما قيست باهلل  يفالرواية هنا واضحٌة جليٌِّة صرحيٌة  ،أيضاً 

  .عىنملإىل هذا ا
 اللَّهُ} :عروفة بآية النورملاآلية ا ،باركةملوالثالثني من سورة النور اامسة اخلاآلية  يفوأشرُت أيضًا إىل ما جاء 

 مِن يُوقَدُ دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ أَنَّهَاكَ الزُّجَاجَةُ زُجَاجَةٍ يف صْبَاحُملا مِصْبَاحٌ هَافي كَمِشْكَاةٍ نُورِهِ مَثَلُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ

 يَشَاء مَن لِنُورِهِ اللَّهُ يَهْدِي نُورٍ عَلَى نُّورٌ نَارٌ تَمْسَسْهُ مل وَلَوْ يُضِيءُ زَيْتُهَا يَكَادُ غَرْبِيَّةٍ وَلَا شَرْقِيَّةٍ لَّا زَيْتُونِةٍ مُّبَارَكَةٍ شَجَرَةٍ

 يفوبينت جوانب من معىن هذه اآلية ال أعيد ما بينتُه  {عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ سِلِلنَّا الْأَمْثَالَ اللَّهُ وَيَضْرِبُ
  :فق  إىل نقطتني اضية لكنين أشريمللقة ااحل

النيب إىل أعظم منازل  ،أهل البيتإىل أعظم منازل بأن هذه اآلية هي أعظم آيٍة أشارت  :النقطة األوىل
عن األنوار  ،قيقة العلويةاحلعن  ،ح مَّديةمُ ـلقيقة ااحلعن  ،قائق األوىلاحل عنهذه اآلية حتدثت  ،وأهل بيتهِ 
صلوات اهلل وسالمه عليهم عن حقائق حُم مٍَّد وآل حُم مَّد  ،قائق األوىلاحلعن  ،عن األشباح األوىل ،األوىل
منازل النيب وأهل كتاب اهلل حتدثت عن أعظم   يفبأهنا أعظم آيٍة وهذه اآلية ميكن أن أقول عنها  ،أمجعني

باركة هي ملهذه الشجرة ا ،قيقة الزهرائيةاحلوجوهر اآلية ولُباهبا  ،بيته صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني
ال هي شرقية وال هي  اليتباركة الزيتونة ملهذه الشجرة ا ،فاطمة حقيقة فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليها

 ،ملهذه حقائق أمسى من كل هذه العوا ،السفلية ملعن العوا العلوية ومنزهةٌ  ملهي منزهٌة عن العوا ،غربية
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ها فيقت شر أ اليتو السفلية  ملهي العواالغربية  ملالعواو  ،ها النورفيأشرق  اليتالعلوية  ملالشرقية هي العوا ملالعوا
وإمنا ها فيت ما أشرققيل هلا غربية ألن األنوار  ،ها األنوار القادسةفيُتشرق  ملها و فيأشرقت  ،ات الطبيعةلمظ

فهذا معىًن ها ظالم الطبيعة فيوحينما أقول أشرق ها ظالم الطبيعة فيأشرق  ؟أيُّ شيءٍ  هافيق ر الذي أش
السماء الدنيا  يف ،األخرى ملنا األرضي وما يشبهُه من العواملعا ،الطبيعية ملالغربية هي العوا ملالعوا ،جمازي
ما  ،الرتابية ملما تسمى بالعوا ،ةلمظملا ملتسمى بالعوا ما ،السفلية ملما تسمى بالعوا ،دون ذلك ما أو

الشرقية  ملالعوا يفألن ما قائق ال هي شرقية وال هي غربية احلهذه  ،مسي ما شئتالطبيعية  ملتسمى بالعوا
هذه  ،أول ما خلق اهلل خلق اهلل هذه الشجرة ،إمنا هو مشتقٌّ من أنوار هذه الشجرةالغربية  ملالعوا يفوما 
 ،الغربية ملشرقت العواوأ الشرقية ملوإمنا من نورها أشرقت العواجعلها ال شرقيًة وال غربية  اليترة الزيتونة الشج

فهي الغربية  ملأما العواأل األعلى ملا ملما تسمى بعاالعلوية  ملالشرقية هي العوا ملوكما قلت قبل قليل فالعوا
باركة ملقيقة هي الشجرة ااحلفهذه  ،اديةملات المالظو  واسقالغ ملوهي عواالطبيعة  ملوهي عواالسفلية  ملالعوا
ومن هنا تتضح  ،الغربية ملالشرقية وعن العوا ملعن العوا ؟ونـُزِّهت عن أي شيءٍ ُقدِّست  اليتقيقة احلهي 

  .ومنزلة هذه الشجرةحقيقة هذه الشجرة 
تلوهتا على  اليتالرواية  يفنُه إمامنا الباقُر ني هذا األمر الذي بي  ا يكون بإمنامعة الكبرية اجلالزيارة  يفالكالُم 

امسة اخلاآلية الذي أشارت إليه آية النور ضمون العايل الكبري ملوبني هذا ا ،مرًة ثانية قبل قليلمسامعكم 
وهذا األمر األول الذي أحببُت اإلشارة إليه وأحببُت سألة األوىل ملهذه ا ،باركةملمن سورة النور اوالثالثون 
مضامني الزيارة يف بيان عاين حاضرًة دائمًا حينما نشرُع ملألجِل التذكري ألجل أن تكون هذه ا تأكيدهُ 
  .الشريفة

 بيان معاين الزيارة الشريفة.  يفلقة هذه أيضاً هي مبثابة مقدمة ثانية قبل أن نشرع احل
ٍة هذه م  ظ  مًا حني حتدثت عن ع  طوايا حديثي كال يفلقد قلت  ،أريد اإلشارة إليها اليتأيضًا  سألة الثانيةملا

وإمنا هي امعة الكبرية اجلقلُت بأنين هنا ال أريُد أن أوثق  الزيارة  ،امعة الكبريةاجلأعين الزيارة  ،الزيارة الكرمية
ما هو مقصودي إنين ال أريُد أن  :عىنملضمون عن هذا املعن هذا اوهنا يسأُل بعض اإلخوان  ،توثقين اليت

 :امعة الكبريةاجلإن الزيارة ! مرادي من هذا الكالم ؟توثقين اليتامعة وإمنا هي اجلأوثق  الزيارة 
وال أريُد  ،شريفةلت هذه الزيارة الق  نـ   اليتصادر وقد أشرت إىل مصادرها وإىل الكتب ملأوثق ا يفوردت  :أوالً 

هذا  ،ديثيةاحلصادر ملأهم ا يفو صادر ملأوثق ا يفالزيارة وردت  ،اضيةمللقة ااحل يفالكالم مرَّ  ،أن أعيد  الكالم
 أواًل. 
 يفالبناء اللغوي أو  يفو البناء األديب  يفوردت عن أهل بيت العصمة  اليتتون ملمنُت الزيارة من أقوى ا :وثانياً 
أما تكامل هذا النص أدبياً  ،اً فيمواجهة نص يتكامل أدبيًا ولغويًا ويتكامل معر  يفيعين حنن  ،يفعر ملالبناء ا
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ها عبارات فينُظمت وُرِصفت  اليتعنوية ملوإىل البنية اوإىل البنية البيانية ية البالغية نذلك راجع إىل البفولغوياً 
 معانيهو  كن من بيان مضامينهفذلك سيتضُح من خالِل ما سأمتللزيارة  يفعر ملوأما البناء ا ،وألفاظ هذه الزيارة
نصوص  يفيندر أن جندُه  يفمعر اٍء عقائدٍي الزيارة تشتمُل على بنقيقة من أن هذه احلوستتجلى هذه 

منتلك نصوص الزيارات  يفنصوص األخبار واألحاديث أو  يفإن كان رمبا منتلك نصوص قليلة  ،أخرى
َكامالًَنيَياَابنَرسولَاهللملع -انع ملاامع اجلمماثلة هلذا النص نصوصاً قليلة  هناك قوٌل بليٌغ  - َقواًلَبلياًا

  .هذا الكالم بيان يفكما مرَّ الكالُم كامل  
ن مجيع وهو إهناك أمٌر ثالث  ،قوة هذا النص ،نتملوقوة ا ،صادرملوثاقة ا ،ردصاملقوة ا :ومن جهٍة ثالثة

ومعانيها بيان مضامينها  يفو ضامني وردت خبصوصها ملهذه اهذه الزيارة الشريفة  يفوردت  اليتضامني ملا
مكان  يفهذه الزيارة فنضعها أن نأخذ  كل عبارة وكل فقرة من فقرات ُن إذا أردنا يعين حن ح  ،رواياٌت كثريٌة جداً 

ها أحاديُث أهل فيمجُِعت  اليتديثية احلوامع اجلوعلى أساسِه مثاًل نذهب إىل مث جنعل هذه الفقرة عنوان 
جاءت  اليتلة م  جح مُ ـلاالعناوين  هتتطابق وتتفرع على هذئات من النصوص ملبل الوجدنا العشرات البيت 

الزيارة  يفوردت  اليتصطلحات ملاو  ن العناوينكن أن أقول بأيعين مي ،امعة الكبريةاجلالزيارة  يفًة ر ذكو م
 يفال ات أهل البيت لمحتدثت عنها ك اليتوضوعية ملافهرس للعناوين  ،هي مبثابة فهرستامعة الكبرية اجل

هناك أالف  ،داد هائلة من النصوصهناك أع ،مئتني يفمئة رواية أو  يفال  ،من الرواياتجمموعة حمدودة 
وردت عن األئمة عن أالف من النصوص ديث احل ،أو عن مئاتديث ليس عن عشرات احل ،من النصوص

ال وطبعًا  ،ات وأحاديث أهل البيتلمكت  ع  مج    اليتديثية احلكتبنا   يفصلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني 
تأيت منسجمًة  اليتهناك الكثري من النصوص  ،ألهل البيت فنيخالملكتب ا  يفتستغربوا أبداً بأن أقول وحىت 

  .معانيها وفحاويهاامعة ودالة على نفِس اجلمع مضامني الزيارة 
وإمنا  ، ألهل البيت وهو كتاب فرائد السمطنيفنيخالملاإىل مصدٍر من مصادر اضية مللقة ااحل يفأنا أشرت 

حنن ال نعتمُد على حديٍث  ، ألهل البيتفنيخالملكتب ا  يفصدر ال اهتمامًا مين مبا يأيت ملأشرت إىل هذا ا
من طريق ومن طريق أشياع أهل البيت حديثنا نأخذُه من طريق أهل البيت  ،طريق أهل البيتال يأيت من 
وال ميلكون مصدراً من غري أتباع أهل البيت يتابعون هذا الربنامج لكن ألن هناك الكثريين ممن  ،أوليائهم
 كتابٍ   يفقد جاء مرويًا قلت بأن هذا النص لذلك أنا نبهت إىل هذه القضية ِه هذا النص يفجيدون شيعيًا 

توثيق الزيارة  ال أريدُ فمن هنا قلت بأنين  ،ويين الشافعياجلحدث لممن كتب السنة وهو فرائد السمطني ل
وحىت أن من السنة من ادر صملأهم ا يفإذا كانت هذه الزيارة وردت  ،توثقين اليتامعة هي اجلالزيارة  ،امعةاجل

فضاًل عن أن ة فيعر ملومن جهة القيمة امن جهة اللغة واألدب متتاُز بقوة متنها وإذا كانت هذه الزيارة  ،رواها
هذه الزيارة مضامني  يفا م  لِ ومستوسقًة ومتوافقًة   متناسقةً تأيتأحاديث أهل البيت  يفاآلالف من النصوص 
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 !! ؟زيارةفكيف ال توثقين هذه ال ،الشريفة
 يفو  يفَّ الزيارة سيكون القدُح  يفألنين حني ال اعتقد مبضامينها فذلك القدح ال  ،إذاً توثقين  اليتالزيارة هي 

ن يعتقد هبا ملهو مدٌح وإنَّ االعتقاد مبضامني هذه الزيارة  ،امني هذه الزيارةضمبغريي إذا كان أيضاً ال يعتقُد 
سنٍد رجايٍل وهو  يفالبحث  أما أولئك الذين يريدون  ،تاُج إىل توثيقوال حتهي للتوثيق وبذلك ستكون سببًا 

ألن األمور إمنا تثبت ال من جهٍة  ،فذلك ما ال قيمة له أبداً ضعيفٌة جدًا بالقياس إىل هذه القرائن قرينة 
ومن خالل األدلة ومن تثبت عندنا النصوص من خالل القرائن  ؟حنن كيف تثبت عندنا النصوص ،واحدة
 يفقد تكوُن حتفُّ النص  اليتوهذه القرائن والبينات  ،حتفُّ النص اليتالبينات ومن خالل الشواهد ل خال
قد تكون  ،نتملقوة ا يفقد تكون  ،ديثاحلهذا شهرة  يفالشهرة  يفقد تكون  ،صدرملا يفقد تكون  ،السند
من  اليتالكثري من القرائن هناك  ،وقد تكون وقد تكون ،تون الصحيحة األخرىلملنت ملموافقة هذا ا يف

  .أن نعرف مدى وثاقة هذا النصخالهلا نستطيع 
لو كنُت بصدد توثيقها توثيقها وأنا هنا لسُت بصدد أشرُت إليها  اليتمع كل هذه األمور ومع كل ذلك 

مع النصوص األخرى إىل تطبيق هذا النص إىل ساعاٍت وساعات ألنين سأضطر طلب ملهذا ا يفالحتجُت 
 اليتتأرخيية على األجيال ولكن لو أردنا أن نلقي نظرة  ،وهذا حيتاُج إىل وقٍت طويلصادر األخرى ملومع ا
هذه بالقبول واالعتقاد وقد ُشرِحت شروحًا كثرية قد تلقوا هذه الزيارة ائنا كانوا لمكل ع  ،ائنالممن ع مرت

صلوات اهلل وبزيارة األئمة هبا لى أساسها وبالعمل عوباالعتقاد هبا اء بالقبول لمتلقاها الع ،الزيارة الشريفة
 .قدمة الثانيةملوال أريد اإلطالة أكثر من ذلك وإمنا أتناول مسالًة أخرى تتعلُق با ،وسالمه عليهم أمجعني
بيان مضامني الزيارة  يفديث احلإمنا هي عبارة عن مقدمة أوىل تسبق اضية مللقة ااحلقلُت قبل قليل بأن 

 .ثانيةلقة هذه أيضاً هي مبثابة مقدمٍة احلو  ،امعة الكبريةاجل
قبل قليل سيتناول كالمي أوالً أشرُت إليها  اليتبعد أن بينُت التوضيحات قدمة الثانية ملا يفسيكون كالمي 

صلوات اهلل وسالمه  اذا نزور األئمةمل ؟راد من الزيارةملما هو ا ،نص الزيارة يفقبل أن أدخل  ،معىن الزيارة
سأركز النظر إىل نقطٍة من لكنين  ،أنا سأشري إليها ،هناك جوانب كثرية ؟اذا نزور األئمةمل ؟عليهم أمجعني
 :صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني زيارة األئمة يفهناك عدة أبعاد  ،هذه النقاط
األئمة حني نزور  إنناوُمرادي من الُبعد العقائدي  ،من أبعاد زيارة األئمة هو الُبعُد العقائدي الُبعد األول

عهود اإلمامة ومواثيق  ،هناك عهود ومواثيق ،وهذا من واجباتنا ،صلوات اهلل عليهم إمنا جندد العهد معهم
 يف ،لقة ُأخِّذتاخلأصل  يف ،لقةاخلأصل  يفهذي عهود ومواثيق ُأِخذت  ،ألئمتنا أعطيناها اليتاإلمامة 

 ،األصالب ملعا يفومواثيق ُأِخذت ك عهود وهنا ،الذر ملعا يفوهناك عهود ومواثيق ُأِخذت  ،أصل الوجود
وبعد أن بلغنا  ،بعد أن خرجنا إىل الدنيا ،ج جاحلُ وهناك عهود ومواثيق ُأِخذت علينا بعد أن قامت علينا 
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يثاق هو زيارة ملا اذهلذا العقد وهلومن الوفاِء  ،أعناقنا يفهناك عهد اإلمامة وعقُد الوالية  ،سن التكليف
ها عدة فين الزيارة قلت بأ ،وهذا بُعٌد عقائدي ،العهد مع األئمةعىن هو جتديد ملذا اتعطي ه اليتاألئمة 
على  ،على معىن جتديد العهدعىن ملالُبعد العقائدي يشتمل على هذا ا ،الُبعد األول الُبعد العقائدي ،أبعاد

أئمتنا  ،على حٍد سواءعيد إن كانت هذه الزيارة من قريٍب أو من بحنن حني نزور األئمة  ،يثاقملمعىن توكيد ا
عََُ :حني خناطب اإلمام عليه السالم ،يسمعوننا إن كنا نزورهم من قريب أو من بعيد م  َت س  َأن ك  أشهُد

َكالميَ - شهادة عقائديةحني خناطبه هكذا بأنك أشهد وهذه  - كالميَوت ردَُّسالمي َتسمُع أشهُدَأن ك 
ه ُدَمقامي ما بينُه بني اإلمام فيال حيول وهذا النوع من الرتاب  من التعامل هذا النوع  - وت ردَُّسالميَوت ش 

ه ُدَ - أي مكاٍن ُكنا يفاإلمام يسمُع كالمنا  ،أموم التضاريس األرضيةملوبني ا َكالميَوت ش  َتسمُع أشهُدَأن ك 
معىن ديد العهد وهو معىن جتعىن األول مله هذا افيالُبعد العقائدي  ،يا ابن رسول اهلل - وت ردَُّسالميَمقامي
  .يثاقملتوكيد ا
ألن صلة اإلمام هي صلة  ؟اذامل ،اإلمام ل  صِ جيب علينا أن ن   ،الُبعد اآلخر هو صلُة اإلمام عٌد آخربُ  ك  ناوهُ 

الرحم الذي  ،لمه هو رحم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسل  صِ وإن الرحم الذي جيب أن ن   ،رسول اهلل
ُمعلقٌةَبالعرشَفمنَوصلهاَوصلُهََإنَالرحم :تقول اليتالروايات  ،ول اهللجيب علينا أن نصله هو رحم رس

َاهلل إنَ - !! هذا رحم حُم مٍَّد وآل حم مَّد؟!! هل هو رحُم عوائلنا؟أيُّ رحٍم هذا - اهللَومنَقطعهاَقطعُه
زيارات  يفأها نقر  اليتعاين ملهذه ا - الرحمَُمعلقٌةَبالعرشَفمنَوصلهاَوصلُهَاهللَومنَقطعهاَقطعُهَاهلل

َمنَ :وحنن خناطبها خناطُب بنت رسول اهللزيارة الصديقة الطاهرة  يفأهل البيت وخصوصًا مثاًل  وأن
سول اهلل ومن ر من وصلها وصل  - وصلكَفقدَوصلَرسولَاهللَوأنَمنَقطعكَفقدَقطعَرسولَاهلل

  .لوات اهلل وسالمه عليهولدها إىل إمام زماننا ص يفو ها فيعىن جيري ملوهذا اقطعها قطع رسول اهلل 
ه فيو  ،ه جتديد عهد الوالية وتوكيد ميثاق اإلمامة مع عليٍّ وآل علي  فيالزيارة ألئمتنا أواًل  يفقائدي فالُبعد الع

 اليتعلقة بالعرش هي رحم حُم مَّد والصلة ملالرحم ا ،صلة رسول اهلل وآل رسول اهلل ،أيضاً صلُة عليٍّ وآل علي  
من أح بَّ  ،ألنُه من أطاع حُم مَّداً أطاع اهللهي صلة هلل فمن وصل حُم مَّداً فقد وصل اهلل نصل هبا هذا الرحم 
حنن حني نزور  ،هذه صلٌة هلل ،من أبغض حُم مَّدًا أبغض اهلل ،من عصا حُم مَّدًا عصا اهلل ،حُم مَّدًا أحبَّ اهلل

الروايات  ،هو زائُر اهللات اهلل وسالمه عليه سني صلو احلالذي يزور  ،فكأمنا نزور اهلل سبحانه وتعاىلأئمتنا 
الذاهُب إىل و  جِ احلالذاهُب إىل و  ،يذهُب إىل العمرة ،جاحلمثل ما أن الذي يذهُب إىل  ،عىنملتبني هذا ا
 هذا ،هي صلٌة هلل سبحانه وتعاىل ،زيارتنا ألئمتنا هي زيارٌة هلل ،ز وُر اهلل يعين هو زائُر اهلل ،هو ز وُر اهللالعمرة 

وتوكيد جتديد العهد  يفمعناه األول  يفالُبعد العقائدي  ،زيارة األئمة يفهو الُبعد األول الُبعد العقائدي 
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  ؟روايات حتدثت عن صلة الرحم بأي معىنً  ،هناك عندنا روايات ،صلة الرحم يفمعناه الثاين  يفو  ،يثاقملا
حثت  اليتهمة و ملاو  عاين األكيدةملطبعاً هذا من ا ،عىن الن س يبملصلة الرحم با ،عىن االجتماعيملصلة الرحم با
صلة الرحم  ،التأكيد الشديد على صلة الرحم النسيبالروايات الشريفة  يفوعندنا  ،عليها الروايات
هي صلُة عىن األول ملوباعىن األصيل ملباعىن األصلي مللكن صلة الرحم با ،صلة الرحم اإلنساين ،االجتماعي

وآل رحم حُم مٍَّد  فإنَّ من قطع ،م حُم مَّد وآل حم مَّد صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيصلُة رحالرحم اإلهلي 
رحم  ؟أيُّ رحمٍ نة اجلبأن قاطع الرحم لن يشم رائحة تقول  اليتوهذه الروايات  ،نةاجلحم مَّد لن يدخل إىل 

نة إذا ما رضي  عنُه اجلكن أن يدخل ميقاطع الرحم االجتماعي  ،أما قاطع الرحم اإلنساين ،حُم مَّد وآل حُم مَّد
ألن الروايات صرحية نة اجلال ميكن أن يدخل لكن الذي يقطُع رحم آل حم مَّد  ،يوم القيامة يفأرحامُه 
  .مٍَّد وآل حُم مَّدحمل  ها مبغٌض فيلن يدخل نة اجلأن  يفواضحة 

بأنَ :قولفينان اجلعن أبواب ه عليه إمامنا الصادق صلوات اهلل وسالما يتحدث مَّ ل  الروايات واضحة صرحية 
َأبواب َثمانية َوالصديقينَ،للجنة َلألنبياء َباٌب َوالصَ،قال َللشهداء َأبواٍبََ،ينالحوباٌب وخمسة

إذاً هناك  - قلبه َذرةَمنَباضناَأهلَالبيتَفيوليسَالَآلهَإالَاهللََ:نَقاللمالبابَالثامنََوَ،لشيعتنا
وليس ن قال ال آله إال اهلل ملالباب الثامن و  ،حُم مٍَّد وآل حُم مَّدنان وهو بغض اجلشيء مينع من الدخول إىل 

هو بغُض نان يوم القيامة اجلوبني ما بني الناس فيانع الذي حيوُل ملإذًا ا ،من بغضنا أهل البيتقلبه ذرة  يف
حم حُم مٍَّد وآل حُم مَّد راد من قاطع ر ملاو  ،بأن قاطع رحم حُم مٍَّد وآل حُم مَّدومن هنا قلُت قبل قليل  ،أهل البيت

ديث عن رحم حُم مَّد وآل احل ،قطيعة الرحم النسبيةراد هنا من قطيعة الرحم ملوليس ا ،الذي أعرض  عن العرتة
إىل حُم مٍَّد وآل حُم مَّد وإن كان هذا األمر أيضًا صلة أرحام النيب ليس كل من ينتسب بنسبة الرحم حُم مَّد 

ديث عن احللكن  ،ديث عن هذه القضيةاحلوال أريد  ،أكدت عليها الروايات اليتالنسبيني أيضاً من األمور 
أن نصل حينما نريد أن نصل رحم حُم مٍَّد وآل حم مَّد  ،ديث عن الكتاب والعرتةاحلعلقة بالعرش ملرحم حُم مٍَّد ا
 ،العرتةو  هو الكتابمَّد حُم مٍَّد وآل حُم  وديُن  ،هو دين حُم مٍَّد وآل حُم مَّدرحم حُم مٍَّد وآل حم مَّد  ،العرتةو  الكتاب

هذه  يفعلى أي حاٍل ال أريد التفريع كثرياً  ،ديث عن صلة الكتاب والعرتةاحل مَّدديث عن صلة رحم حُم  احلو 
 . وحتدثت عنها الُبعد العقائدي موعة من األبعاد منهلكنين قلت بأن للزيارة جمالقضية 

الزيارة عبادة  ،ُتقرَّب هبا إىل اهلليوقُربة من القربات فالزيارة عبادٌة من العبادات دي الُبعد العبا ومنها أيضاً 
زيل اجلقام هنا للحديِث عن الثواب العظيم وعن األجر ملوليس ازيل اجلواألجر يرتتب عليها الثواُب العظيم 
الزيارة  ،الُبعد العبادي ،لقةحلاهذه  يفال أريُد الدخول إليه فذلك باٌب واسٌع  ،الذي يرتتُب على الزيارات

يرتتب عليها ثواٌب  اليتالزيارة من العبادات ومن األعمال و الثواب واألجر العبادة أمٌر يرتتب عليه و  عبادة
  يفنص واحد جاء  ،نص واحد فق  أشري إليه ،اولرمب ،عظيٌم وأجٌر جزيٌل ال يرتتب على الكثري من العبادات
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روايات أهل  ؟ماذا يقول هذا النص ،يوم عرفة يفسني احلث عن زيارة كامل الزيارات هذا النص يتحد
يوم عرفات قبل أن ينظر إىل  يفسني احلينظُر إىل زوار أال تقول بأن اهلل سبحانه وتعاىل  ؟البيت ماذا تقول

اهلل  صلواتعصومني ملوهذا الكالم عن أئمتنا ا ،قبل أن ينظر إىل حجاج بيتهِ  ،عرفات يفوقف ملا يف فنيالواق
وقف ملا يف فنينظر إىل الواقي قبل أنيوم عرفات  يفسني احلإىل زوار فإن اهلل ينظُر  ،وسالمه عليهم أمجعني

عن عظمة الثواب ختربنا  اليتباب األحاديث  يفهذا الباب  يفالدخول  وأنا قلت ال أريد ،موقف عرفات يف
 .هذا أوالً  ،ا عبادة من العباداتبعنوان أهنزيل الذي يرتتب على الزيارة اجلوعن عظمة األجر 

أن الُبعد العبادي  يفاألمر الثاين الذي يدخل  ،الُبعد العبادي للزيارة يفالذي يدخل  أيضاً  واألمر الثاين
أصاًل الروايات تقول ليس العبادة  ،العبادات لِّ من أج  التفكر واالعتبار و  ،ولالعتبارالزيارة حمطٌة للتفكر 

حقيقية أفضل وساحة وهل هناك توجد حمطة  ،أمر اهلل يفوإمنا العبادة بكثرة التفكر ام الصالة والصي بكثرة
انب العبادي اجلف ،العبادي للزيارةانب اجل يفهم ملانب ااجلللتفكر واالعتبار؟!! وهذا من ساحة الزيارة 

ا الثواُب واألجر يرتتب عليهعبادة من العبادات األمر األول الزيارة هي بنفسها  :هذين األمرينيشتمل على 
حمطة لشيٍء من  ،حمطة لتجديد التوبة ،حمطة للتفكري ولالعتبار ،وهي حمطٌة من حمطات حياة اإلنسان

بيتِه ال  يفرمبا  ،أن يقرأ القرآنهذه فرصة  ،فهذه فرصةحمضر أهل البيت  يفاإلنسان حينما يكون  ،اسبةحملا
 هذه فرصة ،ستحبةملها الصلوات افيهذه فرصة يؤدي  ،ءها الدعافيهذه فرصة يقرأ  ،جيد فرصًة لقراءة القرآن

أن تقع عينُه هذه فرصة ميكن بسببها  ،هافيوجودة ملضامني املاو  عاينملها نصوص الزيارات ويتأمل افييقرأ 
أو هذه فرصة ميكن أن يستمع إىل موعظة  ،ضرات الشريفةاحلحتوُط  اليتكتبات ملمكتبٍة من ا يفعلى كتاب 

إىل اهلل التقرب  يفو  القرب يفعريضة أبوابًا كبرية وأبوابًا واسعة يكوُن سببًا إىل أن يفتح له ٍن أن يلتقي بإنسا
للتفكر واالعتبار ومن جهة أهنا حمطٌة واسع من جهة أهنا عبادة ها بُعٌد عبادٌي فيالزيارة  ،سبحانه وتعاىل

  .واالتعاظ
حدِه  يفراد من الُبعد السياسي ملاو  اك بُعٌد سياسيهن ،الُبعد السياسيالزيارة أيضًا  يف وهناك بُعٌد ثالث

ومجع األموال ناصب ملالصراع على او  داعاخلو  كرملهي مبعىن ا اليتليس الُبعد السياسي السياسة  العقائدي
 قاحلهو ُنصرة من الُبعد السياسي راد ملوإمنا ا ،هو هذاعىن السياسي ملراد املليس اوقهر الناس وغلبة البشر 

إنَّ الزيارة متثل موقفًا سياسياً الُبعد السياسي  ،لموُنصرة العدل والوقوف بوجه الظبوجه الباطل الوقوف و 
إن كان بنحٍو فردي ألتباع أهل البيت وقف السياسي ملزيارة األئمة تعكُس ا ،وهذا األمر واضح عرب التأريخ

 ،قاحلوهو قول  ،هادياجلُبعد لوهو اها الُبعد السياسي فيفالزيارة  ،جتمع الشيعيلملأو إن كان بنحٍو عام 
من دون بعملِه ق احلبعض األحيان ينصر  يفو  ،ق بقولهِ احلينصر بعض األحيان اإلنسان  يف ،قاحلوهو عمل 
الفة اخلهي نصرة  ،قاحلُنصرة األئمة هي نصرة و  ُنصرٌة عمليٌة لألئمة هوالذهاُب إىل زيارة األئمة  ،أن يقول
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 ،هلذه السياسة أن ُتط بَّق على وجه األرضيريد اهلل سبحانه وتعاىل  اليتاإلهلية  هي نصرة السياسة ،الربانية
لألُمَّة لعامة شيعة أهل البيت وكذلك  ،ؤمننيملألفراد اؤمنني بشكٍل خاص لملوقُف السياسي ملفهناك ا
ُعدَُّه كن أن نـ  مي وهذا أيضاً أمٌر آخر وهو إحياُء أمر أهل البيت وقف السياسي ملا يفوأيضًا يدخُل  ،الشيعية

وإحياءُ  ،إحياُء أمر أهل البيت ،طريق أهل البيت يفهاد اجلعقيدة  يفمن فروع األمر السياسي فهو مرتبٌ  
ماهريي اجلفهذا الُبعد لكن حينما تكون الزيارات مجاهريية ميكن أن يقوم بِه الفرد لوحدِه أمر أهل البيت 

ليونية مثاًل ألهل البيت صلوات ملالزيارات ا يف ،عمقًا وبُعداً آخر ويعطيهمعىًن آخر عىن إحياء األمر مليُعطي 
وهذا يؤكد معىن الُبعد  ،بشكٍل واسع ،بشكٍل مجاهريياهلل وسالمه عليهم أمجعني هناك إحياٌء ألمرهم 

 .زيارة أهل البيت يفهادي اجلالُبعد و  السياسي
أن يعرف  ،ما بينهمفيؤمنون ملأن يتعارف ا ،ؤمننيملالتالقي بني ا ،وهو الُبعد االجتماعي وهناك بُعٌد رابع

ينتفع ؤمنون ملينتفع منها ا اليتنافع ملمن اعلى ذلك ًا ما يرتتب ضأي ،ؤمنون مشاكل بعضهم البعض اآلخرملا
ستوى ملإن كان على ا ،إن كان على مستوى اإلعالم ،إن كان على مستوى السياحةمنها شيعة أهل البيت 
فهناك بُعٌد اجتماعٌي  ،للناسياة االجتماعية احلترتب  بإن كان على مستوياٍت خمتلفة  ،التجاري واالقتصادي

وهناك  ،وهناك الُبعد السياسي ،وهناك الُبعد العبادي ،هناك الُبعد العقائدي ،زيارات أهل البيت يفواضح 
من كل هذه ها معىن أعمق فيالزيارة  ،سطح الزيارة الشريفة يفإمنا هي وهذه األبعاد كلها  ،الُبعد االجتماعي

 يفالُبعد العبادي أو إن كان  يفأو كان الُبعد العقائدي  يفإن كان أشرُت إليها  اليتعاين ملهذه ا ،عاينملا
أخرى ميكن اإلشارة إليها كل هذه أبعاد هناك أيضًا  ورمباالُبعد االجتماعي  يفالُبعد السياسي أو إن كان 

وما هو عاين ملهناك ما هو أعمق من هذه ا ،سطٍح واحد يفأفق واحد  يفإمنا هي عاين ملضامني وكل هذه املا
 .عاينملمن كل هذه اأبعد أبعُد غوراً 

ثال ملهذا ا ،قيقة األعمقاحلهذه  ،عاينملزيارة أهل البيت إمنا هي صورٌة ومثاٌل حلقيقٍة أعمق من كل هذه ا
َمنَ - الروايات الشريفة يفما جاء  ،لوطنوهذا التجلي الواضح إمنا هو العودُة إىل ا ،األعمق َالوط ن  ُحبُّ
 ،أيضاً   صحيحٌ عىنملعىن الدنيوي الظاهري وهذا املديث عن ااحلحبُّ الوطن من اإلميان ال أريد  - اإليمان
أفق  يفوهناك ما هو أفق اإلشارة  يفوهناك ما هو أفق العبارة  يفات أهل البيت هناك ما هو لمك  يفلكن 

وهذا الذي أشرُت إليه أفق العبارات  يفه معىًن فيكالم أهل البيت   ،قائقاحلأفق  يفاك ما هو وهناللطائف 
 يفعاين ملهذه ا ،االجتماعي ،السياسي ،العبادي ،العقائدي ،ذكورة قبل قليلملاألبعاد ا يفما بينتُه  ،قبل قليل
الوطن من اإلميان هناك إشارة وهناك  ُحبُّ  ،وهو أفق اإلشارةأفق العبارة  وراءأما هناك أفق  ،أفق العبارة

صدرت  اليتقيقة احل ،صدرت منها الكائنات اليتقيقة احلقيقي هو احلإنَّ الوطن  ،قيقةاحلتلويٌح إىل هذه 
لق نورًا أول ما خلق وهو وأهل البيت بأن اهلل خهكذا أخربنا نبينا  ،ح مَّديةمُ ـلقيقة ااحلهي منها الكائنات 
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فكل الكائنات مردها  ،مجيع األنوار واشتقَّ مجيع الكائنات شتقَّ ر اه وآله ومن هذا النو نور نبينا صلى اهلل علي
 اليتهة اجلو قائق احلها فيتتوطن  اليتهُة اجلالوطن  ،وذلك هو الوطنح مَّدي مُ ـلإىل النور اإىل النور األول 
كان ملبأن الوطن هو االشرعية األحكام  يفالُعرف وحىت  يفو اللغة  يفأال يُقال اآلن  ،قائقاحلتولدت منها 

وحيث حيُث ولد وحيُث عاش كان الذي يكوُن مسق  رأس اإلنسان ملا ،رأس اإلنسانالذي يكوُن مسق  
هة اجل هوقيقي احلعىن ملا يفالوطُن  ،يعةالشر  يفرف وحىت العُ  يفو اللغِة  يفوذلك  ،هو هذا الوطننشأ وترعرع 

 بدنٌ  ،ٌد وروحس  اإلنسان ج   ،وجودنا يفحقيقتنا  ،أرواحنا يفوال بداننا أ يفحقيقتنا ال  ،تولد منها الوجود اليت
  ؟وهذه الروح من دون الوجود هل تتحقق ؟من دون الوجود هل يتحققولكن هذا البدن  ،روحو 

ض فيوإمنا كان البدن ألن  ،هافيض الوجود جتلى فيإمنا كانت الروح ألن  ،حقيقة وجودهِ  يفحقيقة اإلنسان 
ولدنا منها  اليتقيقة احلقيقي هو احلالوطن  ،ض الوجود إمنا تأتى من النور األولفيو  ،هافيلى الوجود قد جت
الصادر  ،خلوق األولملا ،ح مَّديمُ ـلولد منها وجودنا وتلك هي حقيقة النور ا اليتقيقة احل ،وجئنا منها

كلها تشري إىل هذا  ،اتلملكاو  من العبائرقل ما شئت  ،العرش األول ،العقل األول ،ع ربِّ ما شئت ،األول
َإن يَ - اتلمة صدرت كل الكلموبعد هذه الكاهلل هبا  لمتك اليتة األوىل لمإىل معىن الكعىن ملا الل ُهم 

َك َكَ مَ لَ أسألكَمن َبأت مِّهاَوُكلُّ َإن يَأسألكَبكَ،ات كَتامةمَ لَ ات ك  َُكلِّهالمالل ُهم  النور  متة األلمالك - اتك 
األفق األرضي  يفعبد اهلل بن  حُم مَّد ،األفق األرضي يفاألفق األعلى ال  يفصلى اهلل عليه وآله حُم مٌَّد األصلي 

اهلل سبحانه وتعاىل  ،حنن حني نتحدث عن أن نور نبينا هو مصدر الكائنات ،قيقةاحلإمنا هو جتلي لتلكم 
عام كذا من أُمٍّ  يفالذي ولد  عبد اهللبن  ه القدرة على إجياد الكائنات حنن ال نتحدث عن حُم مَّدفيجعل 

إمنا هو دينة ملا يفالذي ُدفن و  دينةملا يفالذي كان حُم مٌَّد صلى اهلل عليه وآله  ،ومن والد أمسُه كذاأمسها كذا 
حينما أشرقت أشرقت من تلكم وجودات ملالكائنات ا ،ح مَّديةمُ ـلقيقة ااحلهو التجلي األعظم لتلكم  لٍ جت
وهذا ما  ،لمصلى اهلل عليه وآله وساألرضي وهو حُم مٌَّد  ملالعا يفلى امسها األعظم جت اليتقيقة األوىل احل

  .حلقاتنا القادمة يفتشهد بِه الروايات الكثرية الكثرية الكثرية وسنأيت على بياهنا إن شاء اهلل تعاىل 
حنن هنا  ،الطبيعة ملق عاما بيننا وبينه غواسفيعودٌة للوطن الذي حال  ،عودٌة للوطن ؟نملالزيارة هي عودٌة 

 يفمن مجلة اإلشارات  - ؤمنلمبأنَالدنياَسجُنَا - ديث حتفظونهُ احلالطبيعي أليس هذا  ملهذا العا يف
هي السجن الذي ؤمن ملبأن الدنيا سجُن الكن من مجلة اإلشارات  ،كثريةديث له مضامني ومعاين  احلهذا 
كما ولذلك الرحم األصلي   ،ينُه وبني العودة إىل بيتِه األصليما بفي ،ما بينُه وبني العودة إىل وطنهِ فيحيول 

 إِلَى كَادِحٌ إِنَّكَ الْإِنسَانُ أَيُّهَا يَا} وآل حم مَّد مَّدٌ الوطن األصلي حُم   ،هو رحم حُم مٍَّد وآل حم مَّدبينُت قبل قليل 

اهلل  ،ح مَّديةمُ ـلقيقة ااحلإىل قيقة األوىل احلة إىل القاة بالعودملا ؟تكون القاة أينملهذه ا {فَمُلَاقِيهِ كَدْحًا رَبِّكَ
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وحنن جئنا من ذلك شعت الكائنات ومن هذا النور شعت أنوار الوجود خلق النور األول سبحانه وتعاىل 
صلوات اهلل وسالمه عليهم ات أهل البيت لموكات النيب األعظم لمحتدثت عنها كلق اخلهذه حقيقة  ،النور

قبل  ،غربة ملعا يفحنن  ،كي خنرج من الغربة ،صورة للعودة إىل الوطن ،إال مثاٌل إال صورةوما زيارتنا أمجعني 
 ملالغربة عن العا ملعواالغربية  ملهذه العوا ،هي ال شرقية وال غربية اليتقليل حتدثُت عن الشجرة الزيتونة 

حب الرجوع إىل ذلك ن ُحبُّ الوطن من اإلميا ،وُحبُّ الوطن من اإلميان ،عن الوطن األصلياألصلي 
مثالً أئمتنا صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني حنن حني نزور  ،بل هو اإلميان بكل معناه ،األصل من اإلميان

زيارة النيب هناك  يفباب الزيارات قبل أن نشرع  يفنان اجلنفس مفاتيح  يف ،االستئذانمن مجلة آداب الزيارة 
أنا ال أريد أن  ،مقغاية العُ  يفاستئذان ح دِّث الُقم ي مُ ـلأورد ا ،الستئذاناآداب الزيارة من مجلة آداب الزيارة 

هذا االستئذان  يفا جاء مم ،ه يتناسب مع ما ذكرتهُ فيأطيل الوقوف عندُه كثرياً لكنين أشري إىل بعٍض مما ورد 
  ؟كيف نستأذنلنبينا وألئمتنا  ضرات القدسية احلحني نقف على أبواب 

َهذ َإن َطهَ الل ُهم  َبقعٌة َرتَ ه َش ر فت ها َوع ق وٌة ََزكِّيتهاَمَُل َاعَ ومَ ها َأظهرت َفيحيث َها َالتوحيد وأشباحَأدلة
وي وجودهم العل يفأما وجودهم األرضي  يفجيد مـلم أشباح العرش اوهُ م أدلة التوحيد هُ  .جيدلمالعرشَا

  يفوهذه األحاديث منها ما هو موجوٌد  ،الكثرية جداً وستأتينا أحاديث النيب فإن العرش ُخِلق  من نورهم 
تشهد هبذه  فنيخالملكتب ا  يفهناك أحاديث كثرية أيضًا موجودة  ،كتبنا فق   يفليس  فنيخالملكتب ا

وما العرش وما  ،مرتبٍة فوق الفوق يفمنزلٍة و  يففهم  ،بأن العرش وما دون العرش ُخِلق  من نورهم ،قائقاحل
َإنَ -ح مَّدية مُ ـلقيقة ااحل ،قيقة القادسة األوىلاحلُجُب إال من مشارق أنوار تلكم احلالكرسي وما  الل ُهم 
َجيدلمهاَأدلةَالتوحيدَوأشباحَالعرشَافيزكِّيتهاَحيثَأظهرتََمل َاعَ رتهاَوع ق وٌةَش ر فت هاَومَ هذهَبقعٌةَطهَ 
َلحفظَالنظامفيالذينَاصط ياة السياسية العادية احللتنظيم أمور ليس حلفظ النظام الدنيوي  - تهمَملوكًا
لجميعَاألنامَوبعثتهمَلقيامََرؤساءتهمَملوكًاَلحفظَالنظامَواخترتهمَفيالذينَاصط -لق اخلوإمنا لنظام 

شرائعكَوأحكامكََابتداءَالوجودَإلىَيومَالقيامةَثمَم ننتَعليهمَباستنابةَأنبياءكَلحفظَفيالقسطَ
َكماَأوجبتَرياستهمَلملةَاافأكملتَباستخالفهمَرس لَ لمف ط رَاَفينذرين  هذا النص حيتاُج إىل - نفيك 

هبذا إخواين وأخوايت التب صُّر ضمون فق  أشري إليه وعلى ملالوقوف عليه كثرياً لكنين ال أجُد وقتًا لبيان هذا ا
ف ط رََفيكماَأوجبتَرياستهمَ :أن يتب ص روا هبذه العبارةلبيت على أبنائي وبنايت من حميب أهل ا ،ضمونملا
لَ لما أما واإلمامة الوجودية هذه هي اإلمامة الكونية  ،هذه الرئاسة هي اإلمامة ،هذه الرئاسة مودعة - نفيك 

ر ِفط   يفوضعت  اليتهذه اإلمامة الوجودية  ،متفرعة عن تلكم اإلمامة العظمىاإلمامة الشرعية هذه إمامة 
االستئذان  ،إىل أن تقول وأنت تستأذن األئمة - نفيك لَ لمَُف ط رَاَفيكماَأوجبتَرياستهمَ - فنيك لَّ مُ ـلا
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  :إىل أن تقول ،وال أجُد جماالً لقراءتِه كامالً طويل 
رًاَالح َكانَحاض  َعليناَب ُحك اٍمَيقومونَمقامُهَلو ُدَهللَالذيَم ن  حتتاج هذي أيضًا العبارة  - كانلماَفيم 

رًاَالح - إىل شرح َكانَحاض  َعليناَب ُحك اٍمَيقومونَمقامُهَلو ُدَهللَالذيَم ن  إىل أن نقول  - كانلماَفيم 
من  لندعو هبذا الدعاء  - إلىَيومَالدينوفقناَللسعيَإلىَأبوابهمَالعامرةَ :وحنن ندعو اهلل سبحانه وتعاىل

حلظة ما ندعو هبذا أن يُط هِّر قلوبنا بنظرٍة منه إىل إمام زماننا  وحنن نتوسلُ لندعو هبذا الدعاء  ،كل قلوبنا
 - حُنَإلىَموطئَأقدامهمحناَتاوفقناَللسعيَإلىَأبوابهمَالعامرةَإلىَيومَالدينَواجعلَأرَو - الدعاء

َ - سنياحلإهلي بدماء حنر  َللسعيَإلىَأبوابهمَالعامرة َوفقنا َتحُن َالدينَواجعلَأرواحنا إلىَإلىَيوم
َأقدامهمم َونفوسَوطئ َمجالسهم َإلى َالنظر َتهوي َكأنناَوعرصاتهمنا ََحتى حضورََفينخاطبهم

استعبدتَبزيارتهاَأهلََالتيبدخولَهذهَالعرصاتَالل ُهم َفأذنَلناَإىل أن يقول الدعاء:  - أشخاصهم
وفرضَالطاعةَحتىَوذللَجوارحناَبذلَالعبوديةَهابةَلموأرسلَدموعناَبخشوعَاَالسماواتَوَاألرضين

سني فاجعل احلإهلي حبقِّ  ،أئمتناهؤالء هم  ،إىل آخر الدعاء الشريف - نقرَبماَيجبَلهمَمنَاألوصاف
من قريٍب ومن بعيد حبق سني احلديوان زوار  يفوسجلنا زوارهم  يفاكتبنا حتُن إىل موطئ أقدامهم و أرواحنا 

  .سنياحل
  يفو مُج لِه  يفعبائرِه و  يفوتتبصروا الشيخ القمي ميكنكم أن تراجعوه من االستئذان الذي أوردُه هذه مقاطع 

 ،حننٌي إىل وطن وهو أن الزيارةالذي حتدثُت عنه ضمون ملذلك إشاراٌت إىل هذا ا يفو  ،ميلةاجلاتِه لمك
قيقي احلالوطن  ،قيقياحلعودة إىل الوطن لالزيارة إمنا هي مثاٌل إمنا هي رمٌز ل ،قيقياحلالوطن  ،عودٌة إىل وطن
 ،قيقي حُم مٌَّد وآل حُم مَّداحلالوالد  الروايات هكذا تقول: ،قيقي حُم مٌَّد وآل حُم مَّداحلالدين  ،حُم مٌَّد وآل حُم مَّد

الصديق الصدوق هم حُم مٌَّد وآل حُم مَّد  ،قفياألنيس الر  ،األخ الشقيق ،حُم مٌَّد وآل حُم مَّدقيقية احلاألم 
قُّ بكل معانيه هم حُم مٌَّد وآل حُم مَّد ولذلك احل ،القرآن الناطق هم حُم مٌَّد وآل حُم مَّد ،الروايات هكذا أخربتنا

ا كان الشوُق إىل الوطن أكثر كان معىن لموك ،إىل الوطنهي العودُة زيارتنا ألهل البيت  يفعىن مليتجلى هذا ا
نافع ملأفق ا يفوإن كان أفق الثواب واألجر  يفينتفعها الزائرون إن كان  اليتنافع مللذلك او  ،الزيارة أعمق

ف باختال ،تكون خمتلفة باختالف النوايايناهلا الزائرون  اليتلكوتية ملنافع املاو  نافع الروحانيةملاو  عنويةملا
  ؟قيقياحلنني إىل الوطن احلكم هو  ،نني إىل الوطناحلباختالف  ،باختالف العقول ،عارفملا

 رء إىل وطنهِ ملحني يعود األننا حينما نذهُب إىل أوطاننا  ،ويكون الثواب ويكون األجرنفعة ملحينئٍذ تكون ا
  ؟ماذا سيجدبعد الغربة 

حالة  يفكلُّ ذلك جيعلُه يعيش  ،وسيجد دموع لقاء ،سيجد شوقاً  ،سيجد احرتاماً  ،سيجُد أهاًل وأحباباً 
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قيقي احلأما الوطن  ،للحياة البشريةالوطن العادي  يفادي ملالوطن ا يفهذا  ،ها روحهُ فيالة تسمو احلهذه 
وانب اجلثنا عن بعض وهي حتدامعة الكبرية اجلماذا تقول الزيارة  ،امعة الكبريةاجلتذكرُه لنا الزيارة فهذا ما 

حنن حني نزورهم عنوان الزيارة هو  - ت ناَع ل ي ُكمَ و ج ع ل َص ال َ - قيقياحلنعوُد إىل وطننا سنجدها حني  اليت
َطيبًاَل خ ل ق نا - الصالة عليهم والسالم عليهم َو الي ت ُكم  َو ماَخ ص ناَب ه َم ن  ت ناَع ل ي ُكم  عملية  - و ج ع ل َص ال 

َل خ ل ق نا - تكويين ك تغيريٌ تكوينية هنا َل ُذنُوب ناو ط هار ًةَأل - للخلق - طيبًا َل نا،َو ك ف ار ًة نا،َو ت  ز ك ي ًة  -َن  ُفس 
َل خ ل ق نا،َ - طيبًا ألصل وجودنا ،طيبًا خللقنارتبة األعلى ملا ،يعين الكفارة للذنوب هي آخر مرتبة طيبًا

نا،َو ت  ز ك ي ًةَل نا،َوَ و ط هار ًةَأل  ،قيقياحلإىل الوطن  ،حني نعوُد إىل الوطنهذا ما سنجدُه  -َك ف ار ًةَل ُذنُوب نان  ُفس 
ورمبا أيضًا ستتضح لنا معاٍن أخرى من معاين  ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيوآل حم مَّد  إىل حُم مَّدٍ 
  .امعة الكبريةاجلمن نص الزيارة  هُ أا سنقر مـلطوايا شرحنا  يفالزيارة 
نيَياَابنَملعفالسائل سأل اإلمام: ألن للنص مقدمة لكنين سأبدأ بقراءة النص قدمة الثانية ملا يفال زلُت 

َمنكمرسولَاهللَ َكاماًلَإذاَزرُتَواحدًا  - إذاَصرتَإلىَالبابَ:فقالَعليهَالسالمَ،قواًلَأقولُهَبلياًا
فقفَوأشهدَ - وسنأيت على شرح الشهادتني - فقفَوأشهدَالشهادتين - ضرة الشريفةاحلإىل باب 

 يفذكرها الثالث سيأيت فال أقف هنا عند شرح الشهادتني ألن الشهادتني بل الشهادات  - الشهادتين
وأشهد أن وحدُه ال شريك له أشهد أن ال آله إال اهلل  :أي قل - فاشهدَالشهادتين -ضمن نص الزيارة 

فقفَوقل:َاهللَدخلتَورأيتَالقبرَوأنتَعلىَغسلَفإذاَ - عبدُه ورسولهحم مَّدًا صلى اهلل عليه وآله 
َالسكينةَ،أكبرَثالثينَمرة قارب بني ُخطاك أن  - الوقارَوقاربَبينَُخطاكَوَثمَامشيَقلياًلَوعليك 

فإذاَدخلتَورأيتَالقبرَفقفَوقل:َاهللَ -راد قارب بني ُخطاك ملتكون خطواتك ليست عريضة هذا ا
َالسكينةَ،أكبرَثالثينَمرة ََ،الوقارَوقاربَبينَُخطاكَوَثمَامشيَقلياًلَوعليك  ثمَقفَوكبرَاهللَعز 
َياََ:ثمَُقلَ،تمامَمئةَتكبيرةوك بِّرَاهللَأربعينَمرةَمنَالقبرََأدنوثمََ،وجلَثالثينَمرة َع ل ي ُكم  ا لس الُم
ةَ  َالنُّبُ و  ل َب  ي ت    .إىل آخر الزيارة -َ...َأه 

حني أقصُد  ألنين ،قدمة الثانيةملا يفديث احلال زال  ،ثانيةقدمة الملا يفضمن حديثي  يف هذا الكالم سيكون
ا لس الُمَ :من قولِه عليه السالمامعة فإمنا أعين ابتداًء اجلحني أحتدث عن نص الزيارة أو امعة اجلالزيارة 

ةَ  َالنُّبُ و  َب  ي ت  ل  َأه  َيا وهذه  الُغسلو ذكُر الشهادتني  قدماتمُ ـلأما هذه ا ،إىل آخر النص - ...َع ل ي ُكم 
ضمن نص  يفسيأيت ديث عن الشهادتني احلقلُت بأن  ،ة الدخول هذه مقدمة للزيارةفيئة وكيملاالتكبريات 
للوضوء للطهارة  عند ذكرناميكن أن نذكرها  اليتعاين ملا على اإلشارات أووكذلك ال أريد أن أقف الزيارة 
أنا أريد أن أختصر الكالم  ،ن للحديث عنهاميكن أن تأخذ منا وقتاً ال أجد جمااًل اآلوهذه معاين  ،وللغسل
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وهو أنك تقف حباجٍة إىل بيان سألة مللكن هذه ا ،امعة الكبريةاجلللزيارة النص األصلي  يفحىت نشرع قريبًا 
 ،فهذه مئٌة كاملةوتكرب أربعني مرة مث تدنو من القرب  ،مث ختطو خبطوات وتكرب ثالثني مرة ،فتكرب ثالثني مرة
أو من هذا الطقس أو من كمِة من هذه العبادة أو من هذا الذكر احلولبيان معىن التكبري  أقف هنا لبيان

من الباب إىل القرب خالل مشيتك  يفمث تكرب أربعني وأنت تكرب ثالثني مث تكرب ثالثني  ،نسكملهذا ا
راد ملاهلل أكرب ما ا قولحينما ن ؟راد من التكبريملأواًل ما ا ،صلوات اهلل وسالمه عليهعصوم ملإىل قرب االشريف 

اللغوية وما قالُه ُشراُح هذه التفاصيل  يفوال أريد أن أدخل الكالم  يفال أريد أن أطيل   ؟من قولنا اهلل أكرب
  .األلفاظ

الروايةَعنَإمامناََ،الشريف يفمن كتاب الكازُء األول اجلوهذا هو  ،يفكتاب الكابنحٍو مستقيٍم أذهُب إىل  
َاهللَأكبرسالمهَعليهَصلواتَاهللََوالصادقَ كان جالسًا عند اإلمام الصادق رجل   - قالَرجٌلَعندُه
كان هناك رجل جالس عند اإلمام  ،على أي حالٍ  ،بسندِه عن ابن حمبوبيرويها الشيخ الُكليين  الرواية

 - اهللَأكبرَمنَأيَشيء؟َفقال:َمنَكلَشيءَ:فقال - اإلمام سألهُ  ،الصادق فهذا الرجل قال: اهلل أكرب
 - ؟ماذا قال له اإلمام ،من كل شيء :فقال ؟اهلل أكرب من أي شيء :اإلمام سأله ،الرجل قال اهلل أكرب

 - ؟ماذا قال لهُ هناك رواية ثانية اإلمام  ،حداً يعين جعلت هلل  - !!حددتهََُ:فقالَأبوَعبدَاهللَعليهَالسالم
 ملكان اهلل و  !؟أكرب من كل شيءهلل حىت تقول بأن اهل هناك شيء  -َ؟كونَأكبرَمنهفيوكانَث م َشيٌءَ

  .اهللَأكبرَمنَأنَيوصفقال:َُقلََ؟كيفَأقولَ:الرجلَفقال - ؟نقولإذاً ماذا  ،ُه شيءعيكن م
هل كان مع اهلل  ،ل من هذا البيانأمجمعىن اهلل أكرب  يف جيدون بياناً شاهدون ملين وكذلك اأنبوال اعتقد 

 ،احلقيقة هلل ،األشياء ال حقيقة هلا! !ف نقيس اهلل مع األشياءكي! ؟اهلل أكرب من كل شيءشيء حىت نقول 
وكل  ،وكل شيٍء آياتهُ  ،وكل شيٍء ِظاللهُ  ،احلقيقة اهلل سبحانه وتعاىلو  احلقُّ  ،كل شيٍء ما خال اهلل باطلُ و 

إ ن اَل ل هَ َإ ن ا -كل شيٍء راجٌع إليه ،  وكل شيٍء عبيدهُ  ،وكل شيٍء كلماتهُ ، شيٍء أمسائهُ  عونَ َإ ل ي هَ َو  إنا  -َر اج 
هذه العبارة  ،إنا هلل حنن ِملٌك له فال يُقاُس اهلل سبحانه وتعاىل خبلقهِ  ،هذه الالم الم امللك ،هلل هذه الالم

بـُِّر اهلل سبحانه وتعاىل هنا  - اهللَأكبرَمنَأنَيوصف -الدقيقة اليت قاهلا إمامنا الصادق  اهلل فنحن حني ُنك 
  :من القرب الشريف ونقرأ الزيارة اثالثني مث بعد ذلك نكرب اهلل أربعني مرة قبل أن ندنو  ،ثالثني مرةأكرب 

ةَ  َالنُّبُ و  ل َب  ي ت  َياَأه  حني أقول اهلل أكرب من  ،اهلل أكرب من أن يوصف :إذاً املراد اهلل أكرب - ا لس الُمَع ل ي ُكم 
ف لُت عقلي وقـ ف لُت قليب وقفلُت وجداين وقـ ف لُت كل قدرٍة من قدرايت على التفكري أن يوصف يعين أين قد قـ  

لذلك النصوص الشريفة  ،وإمنا غاية املعرفة هو عجزنا عن معرفته ،وعلى املعرفة وعلى العلم من أن أدركهُ 
 ،ذات اهلل يفال يكون كري التف ،أفعالهِ  يفصفاتِه  يففكروا  ؟! أين نُفكر!ذاتهِ  يفأنكم ال تفكروا  ؟ماذا تقول
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ميكن هلذه  ال ،ا ازددمت حترياً لمكُ   ا ازددمت تفكراً لمكُ   :هكذا قال أئمتنا ،ا ازددمت حترياً لمكُ   ا ازددمت تفكراً لمكُ 
نعم هذه العقول تستشرُف  ،العقول تستدُل عليهنعم هذه  ،أن حتي  باهلل سبحانه وتعاىلالعقول القاصرة 

  ُكلما ازددمت تفكراً   -ال ميكن ذلك ! !أما أهنا هل ميكن أن حتي  به ،تشرف كمالهُ نعم هذه العقول تس ،نورهُ 
مىت كان مع اهلل شيء حىت  ،اهلل أكرب من أن يوصف وليس اهلل أكرب من كل شيء - ُكلما ازددمت حترياً 

فحني نكرب  ،ربهذا املعىن اإلمجايل حني نقول اهلل أك ،وإمنا اهلل أكرب من أن يوصف ،نقول بأن اهلل أكرب منه
لُّ أن حُتي  به العقول ،اهلل أكرب من أن يوصف :الباري وحنن داخلون نستحضر هذا املعىن تقف عندُه  ،جيِ 

كل ،  وتقف عندُه كل القدرات وكل اإلدراكات عاجزة ،وتقف عندُه القلوب عاجزة ،العقول عاجزة
يستحيُل على هذه العقول  ،ا تقُف عاجزةالقابليات على العلم وعلى املعرفة وعلى اخليال وعلى التصور إهن

أرواحنا  ،عقولنا أصغر ،ليكن هذا النص دائمًا أمامنا اهلل أكرب من أن يوصف ،أن تتقدم خطوًة هبذا االجتاه
اذا مل ؟ملاذا التكبري ،هذا معىن التكبري ،اهلل أكرب من أن يوصف ،أصغر من أن تدرك وصف اهلل احلقيقي

  ؟ألشي شيءٍ وحنن داخلون نكرب  ؟نكرب وحنن داخلون
 ،فإن ذلك يقربنا إىل أهل البيتُجب احلوثانيًا إذا ما ارتفعت  ،ُجباحلأواًل لرفع  ،نكرب وحنن داخلون أوالً 

 يفجاء عىن العميق ملهذا ا ،إىل معىًن عميقه إشارة فيوهذا التكبري إمنا  ،ُجب أمامنااحلُ هناك الكثري من 
عن كم احلبن  هشامهذه الرواية يرويها  :بني يديت العصمة وهذا كتاُب وسائل الشيعة يبروايات أهل 

ماذا تقول هذه الرواية عن إمامنا  ،زُء الرابُع من وسائل الشيعةاجلوهذا هو  ،اإلمام الكاظم عليه السالم
  ؟جعفربن  موسى

َكلَحجاٍبَتكبيرةَبعَُحُجبَقطعَسَاَُأسري َبهَإلىَالسماءمَ لَ أنَالنبيَصلىَاهللَعليهَوآلهَ َعند ف ك ب  ر 
َوجلَ عند كل حجاب كربها النيب   اليتهذه التكبريات السبع  - إلىَمنتهىَالكرامةبذلكَفأوصلُهَاهللَعز 
َوجلَبذلكَإلىَ -ُجب السبعة احلبعد أن عرب  ،فأوصلُه اهلل عزَّ وجل :إىل أن تقول الرواية فأوصلُهَاهللَعز 

رسوله وأهل البيت و  منتهى الكرامة ال يعرفها إال اهلل ،ال نعرف معناها اليتتهى الكرامة من - منتهىَالكرامة
  .ألهنا منزلٌة خاصة مبُح مٍَّد وآل حُم مَّدصلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني 
َأليَعلةٍََ:هشامَيسألَاإلمامَقلُتَله ،كماحلبن  أيضًا يرويها هشامهناك رواية ثانية عن إمامنا الكاظم 

َالتكبيرَ َأفضلَفيصار التكبرية الواجبة هي  ،االفتتاح يعين تكبرية اإلحرام - ؟االفتتاحَسبعَتكبيراٍت
 يفمث يدخل بسبع تكبريات تعددة أن يأيت ملاإذا أراد أن يعمل بالتكبريات  حب لإلنسانولكن ُيستواحدة 
وهي  ،هي تكبريات اإلحرام السبعةاح مقصود من تكبريات االفتت ،يعين هذه تكبريات اإلحرام ،الصالة
أليَعلٍةَصارَ -يسأل اإلمام الكاظم يقول  هشام - قلُتَله - التكبري الواجب مرة واحدة ،مستحبة
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َ َأفضلَفيالتكبير َتكبيرات َسبع َعليهَ؟االفتتاح َوسالمه َاهلل َصلوات َاهلل َصلوات ياََ:يقولَاإلمام
َواألرضينَسبعاًَ َسبعاًَالحََُوَهشامَإنَاهللَخلقَالسماواتَسبعًا  ،ُجب هذه بعد السماواتاحلُ  - ُجب 

َسبعًاَفالحَُياَهشامَإنَاهللَخلقَالسماواتَسبعًاَواألرضينَسبعًاََو -ُجب هذه بعد العرش احلُ  اَلمَ ُجب 
َوآلهرَ سَ أَ  َىَبالنبيَصلىَاهللَعليه َف، َُأسَ لمَ أو َا َوآله َبالنبيَصلىَاهللَعليه َكقابَري  فكانَمنَربه

َلُهَحجابقوسينَأوَأدنىَرُفَ  َلُهَحجابًاَمنَُحُجبه ََأوَر ف عَلُهَحجاب،َ،ع  َرسولَاهللَر ف ع  ب  ر  صلىَف ك 
ذكرُه أثناء افتتاح ستحب مليعين الدعاء ا - االفتتاحَفيتُقالََالتياتَلموجعلَيقولَالكاهللَعليهَوآلهَ

َك ب رَلمف -الصالة  ذلكَلفسبعَتكبيراتََكذلكَحتىَبلغَسبعَُحُجبَف ك ب ريزلَََلمفاَرفعَلهَالثاني
َ َالعلُة َلالفتتاح َتكبيراتاَفيُيك ب ر َسبع صلي بسبع مُ ـلأن يفتتح االصلوات  يفستح بُّ في - لصالة
  ؟السرُّ ما هو ،تكبريات

ضامني ملطبعًا هناك دالالت ومعاٍن أخرى لكننا ال نستطيع أن نتطرق إىل كل ا ،كما يقول إمامنا الكاظم
افتتاح الصالة  يفالتكبريات السبع تشريع  يفتتحدث أن السبب الرواية هنا  ،قامملوإمنا حبسب ما يسنح به ا

إمنا كان مثاالً بتكبري اإلحرام ا نفتتح الصالة عندمرم للصالة عندما حنُ  عند اإلحرامستحبة مليعين التكبريات ا
ُجب احلُ إىل مقامات وحينما وصل حينما ُأسري به وحينما ُعرِج  بِه ُجب احلُ  ملعا يفا كان مـلوكان صورًة 
 ،فوصل إىل منتهى الكرامةُجب بتمامها وكماهلا احلُ إىل أن ك ربَّ سبعًا فارتفعت جاب احلتفع فري فكان ُيك ربِّ 

كان ملوصل إىل ا ،لموسخملوٌق غريُه صلى اهلل عليه وآله ال ميكن أن يصل إليه كان الذي ملوصل إىل او 
 ،لمغريُه صلى اهلل عليه وآله وساإلمكان  ملموجوٌد من عانات مكملالذي ال ميكن أن يصل إليه ممكٌن من ا

 ُجباحلهبا لرفع  ا جيءفالتكبريات إمن ،شهد اإلهليملقيقة أو لذلك ااحللتلكم فكانت هذه التكبريات صورة 
التكبريات وإمنا إذا أردنا أن حنسب ستحبة ملالسبع هي اهي هذه التكبريات التكبريات ليست فق  و 
وسائل الشيعة  يفوهناك باب كامل موجود  ،مخسة وتسعني تكبريةالصلوات اليومية تصل إىل  يفوجودة ملا
مس ابتداًء من اخلالصلوات  يفها عن استحباب مخسة وتسعني تكبرية فيديث احل ،غري وسائل الشيعة يفو 

  .عروفةملافروضة ملبالصالة اانتهاًء  بالتسليموانتهاًء تكبريات اإلحرام 
هذه التكبريات إمنا هي لرفع  ،ثالثني مث نكرب ثالثني مث نكرب أربعنينا حنن نقُف فُنك ربِّ فهعلى أي حال 

مث ثالثني مث نكرب اذا نكرب ثالثني مل ؟اذا هذا العددمل ،مئة تكبريةحنن اآلن هنا عندنا  ؟أي ة ُحُجب ،ُجباحلُ 
ا م  ل  وإال هذه األعداد  يفهناك رموز  ،قطعًا هناك إشارات ،قطعًا هناك دالالت ؟اذا هذه األعدادمل ،أربعني

وهو أشرُت إليه عىن الذي ملهبذا اهذا التكبري نكرب ثالثني حنن هنا حينما  ،هبذا الشكلا ُرمست م  ل  ذُِكرت و 
اء لمما يذكرُه عفيأنا ال أريد أن أدخل  ،ُجباحله رمزيٌة لرفع فيوأن التكبري من أن يوصف أن اهلل أكرب 
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للنفس البشرية تبلغ إىل مئة مرتبة راتب ملمن أن ااء األخالق لمء هتذيب النفس وعالموعالسلوك و  السري
اء لمع ،طالبملهذه ا يفلكنين ال أريد التوغل عىن صحيحاً ملذا اهوميكن أن يكون  ،وأمام كل مرتبة حجاب

وأن تصل إىل  قى وأمام كل مرتبة إذا أرادت أن ترت هلا مئة مرتبة يقولون بأن النفس البشرية السلوك و  السري
ة الوصول فيعن كي دثواراقي وحتملاو  راتبملوذكروها هذه ا ،إىل مئة مرتبة ،عليها أن ترتقى إىل مئة مرقاةكماهلا 
فقد يُقال بأن اإلشارة إىل هذه وأمام كل مرتبة هناك حجاب  ،طلبملهذا ا يفوض اخلأنا ال أريد و  إليها
إمنا ات لمولكن تبقى هذه الكميكن أن يكون ذلك  ،ذلك وميكن أن يكونضامني ملهذه اعاين أو إىل ملا

حتدثت معاٍن أخرى  وأإىل مضامني أخرى شري وال أريد أيضًا أن أ ،طور الظن يفو طور االحتمال  يفهي 
لبلغت هذه حبسب الروايات راحل مللو مجُِعت هذه اوأنُه م رَّ مبراحل وكيف ُخِلق عن أصِل خلقة اإلنسان 

  .أربعني مث بعد ذلك ثالثني ،ثالثني ،إليها نص الزيارة أشار اليتاألعداد 
وإمنا عن هذه األسرار بشكٍل خاص وال أقول بأننا منلك نصوصاً تتحدُث من خالل الروايات الشريفة ولكن 

صلوات اهلل وسالمه عليهم ات أهل البيت لممن كدها فيأن نستميكن  اليتجملة مُ ـلاعاين ملمن خالل ا
نكرب يعين هنا حينما حنن  ،التوحيد الذايت يفو التوحيد الصفايت  يفاألفعايل و التوحيد  يفالكالم هنا  ،أمجعني
األوىل ونقف على الباب وبعد ذلك نبدأ هبذا الذكر هذه الثالثني ضرة الشريفة احلحينما نصل إىل  ،الثالثني
قطع الثاين إىل ملاو  ، التوحيد األفعايلإىلإمنا هو يريد اإلشارة قطع من منسك الزيارة ملهذا ا ،قطعملهذا ا

وهناك  ،وهو الرقم األكملمث نصل إىل األربعني  ،مظاهر الصفاتواألفعال إمنا هي  ،التوحيد الصفايت
سيكون وبعد التوحيد الذايت توحيد صفايت وتوحيد ذايت فهنا توحيد أفعايل و  ،ديث عن التوحيد الذايتاحل

إال بتوحيده هبذه حنن ال نستطيع أن نوحد اهلل سبحانه وتعاىل  ،حيد العباديهو التو زيارة األئمة  يفالكالم 
ال أريد اآلن  ،التوحيد العباديوبعد ذلك يأيت  ،التوحيد الذايت ،التوحيد الصفايت ،التوحيد األفعايل ،راتبملا

مضمون عن ضامني ملونتحدث عن هذه األننا سنتحدُث عن التوحيد ضامني ملتفاصيل هذه ا يفالدخول 
 يفألننا  ،التوحيد العباديو وعن مضمون التوحيد الذايت وعن مضمون التوحيد الصفايت التوحيد األفعايل 

سيكون الكالم  وحينما نصل إىل التوحيد ،سنتناول معاين الواليةو  سنتناول معاين التوحيدهذه الزيارة 
صلوات اهلل وسالمه بيت العصمة  ات أهللمك  يفحبسب ما جاء صوص اخلمفصاًل إن شاء اهلل تعاىل هبذا 

 .عليهم أمجعني
تأتينا حبول اهلل ديث إن شاء اهلل تعاىل احلوتتمة امعة الكبرية اجلمن مقدمات الزيارة قدمة الثانية ملوهبذا تتم ا
وآل  عليٍّ  بواليةًة وأوقاتًا هانئًة احلصأسألكم الدعاء مجيعًا وأمتىن لكم أوقاتًا  ،لقة القادمةاحل يفتعاىل وقوته 

 .أمان اهلل يف ،شهر رجب شهر عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليهأيام  يفخصوصاً وحنن علي 



 
 
 
 
 
 
  

َوفيَالختامَ:
الَبُ  د َم  نَالتنبي  هَال  ىَأن ن  اَحاولن  اَنق  لَنص  ويَالبرن  امبَكم  اَه  يَوه  ذاَالمطب  وعَالَ
َيخل  وَم  نَأخط  اءَوهف  واتَفم  نَأرادَالدق   ةَالكامل  ةَعلي  هَمراجع  ةَتس  جيلَالبرن  امب

َبصورةَالفيديوَأوَاألوديوَعلىَموقعَزهرائيون.
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