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 لثةاحللقة الثا

 عَلَيكُمْ السَّالمُعنى م
 

ف بارك الشريملولياليكم يف هذا الشهر اأسعد اهلل أيامكم وأوقاتكم  ،الم عليكم مجيعًا ورمحة اهلل وبركاتهالس  
  .امعة الكبريةاجللقة الثالثة من برناجمنا الزيارة احلوهذه  ،عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه هريف ش
وآخر  ،امعةاجل ةر االبتداء ببيان وتوضيح معاين الزيااضيتني يف مقدمتني للشروع و مللقتني ااحلالكالم يف  م  قد  ت  

اهلادي صلوات اهلل وسالمه عليه يف مقدمة الزيارة  الكالم يف ما قالُه إمامناثُت عنه حني وصل د  شيٍء ت   
 ب بين ُخطاكار  الوقار وق  و  ثم أمشي قليالً وعليك السكينة ،فقف وقل: اهلل أكبر ثالثين مرة :حني قال

 - تمام مئة تكبيرةمن القبر وك بِّر اهلل أربعين مرة  ثم أدنو ،م قف وك بِّر اهلل عزَّ وجل ثالثين مرةثُ 
يف من أن النيب األعظم صلى اهلل عليه وآله ما جاءت فيه الروايات الشريفة و  معىن التكبري ثُت عنوتد  

ٍٍ فينكشُف لل  ِّب ك  ب فكان يُ جُ احلُ معراجِه حني وصل إىل  إىل أن وصل إىل جاٍ احل عند كل حجا
ٍ  لرفع  عىن وأن التكبري سبب  ملتدثت عن هذا ا ،يصل إليه خملوق ملقام الذي ملا وأشرُت إىل  ،جاٍاحلوبا

التوحيد األفعايل مث التوحيد  ،عاين التوحيدملفيها إشارة  وفيها رمز  أربعون  ،ثالثون ،ثالثونأن هذه التكبريات 
العبادي وهذه مراتب حيث تتجلى فيها معاين التوحيد وبعد األربعني تأيت الزيارة  ،الصفايت مث التوحيد الذايت

يف بيان معاين الزيارة وقلُت بأنين فيما يأيت من حلقاٍت  ،إال هبا بالتوحيدال يتحقُق اإلميان  التوحيد اليت
وكررُت هذا الكالم وأكررُه بأن هذا الشرح  ،ديُث عن التوحيداحلطالب حني ملالكبرية سأتناوُل هذه اامعة اجل

  :تعتمد على ركنني على أساسنيضامني ملوهذا البيان وهذه ا
  .التوحيد :األساس األول
عصومني صلوات اهلل وسالمه عليهم ملوالية ا ،الوالية مبعناها األعم والية النيب واألئمة :الثاين واألساس

  .عنيأمج
 :مئة تكبرية اإلمام يقولمث تقول الرواية يعين بعد أن ُتك ِّب  ،اضيةمللقة ااحلتقريبًا هذه هي آخُر ما لكرتُه يف 

ع  الرِّسال ة  ا لسَّالُم ع ل ْيُكْم يا أْهل  ب  ْيت  اثم ُقل:    .إىل آخر الزيارة الشريفة ... لنُّبُ وَّة ، و م ْوض 
يف كِل زيارات أهل بيت العصمة صلوات اهلل وترتدُد هذه العبارة  ،م  يكُ ل  ع   المُ لقة معىن الس  احلأتناول يف هذه 
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بينا وأئمتنا ب ناطِ لقة لبيان جانٍب من معىن قولنا وحنن ن  احلوسالمه عليهم أمجعني ِلذا أقُف يف هذه 
من قريٍب بني أيديهم ويف حضراهتم أكان لل   ،فنقول السالُم عليكمصلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني 

  ؟ما معىن قولنا السالُم عليكم ،قدسة أو كان لل  من بعيدملا
حيمُل كالُم أهل البيت   ،كالُم أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني حيمُل خصائص القرآن

على العبارة  :إن القرآن  نزل  على أربعة أشياء :نا الصادق صلوات اهلل عليه يقولإمام ،ت القرآننفحا
قائق الحو  ،اللطائف لألولياءو  ،واإلشارة للخواص ،فالعبارة للعوام ،قائقالحواإلشارة واللطائف و 

البيت صلوات اهلل عىن كما ينطبق على آيات الكتاٍ الكرمي ينطبق على كالم أهل ملهذا او  - لألنبياء
القرآن جاء موصوفًا بأنُه و  ورنُ  م  كُ المُ ك    :امعة خماطبني األئمةاجلحنن نقرأ يف الزيارة  ،وسالمه عليهم أمجعني

ما هو يف أفق وِلذا كالم أهل البيت أيضاً فيه  ،ومن منبٍع واحدالنورية من مصدٍر واحد و  النورية واحدة ،نور
وحنن نقُف عند  ،قائقاحلارة وفيه ما هو يف أفق اللطائف وفيه ما هو يف أفق العبارة وفيه ما هو يف أفق اإلش

ات أهل البيت لمكمن معىن اإلشارة من خالل  ُس شيئًا لم  ت  ون    .فالعبارة للعوام :حد العبارة فاإلمام قال
لل  شيء   ،النملذل  شيء  بالنسبة لنا بعيُد افقائق احلو  أما اللطائف ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني

 فاللطائُف لألولياء ،إىل ساحتِه أو إىل فناءهِ بشباكنا وال تستطيع العقول أن تتوجه  ال نستطيع أن نصطاده
حنن  ،اً لمرموز  وأشياء ال نستطيع أن حنيط هبا عو  كالم  و  وحديث  آخراء ولل  لسان  آخر يقائق لألنباحلو 

  .العبارة للعوام واإلشارة للخواص :اإلشارة اإلمام قالس شيئاً من معاين م  لوقد نتندور مدار العبارة 
وحني  ،أمام حديث أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيالعبارة إل حنن عوام   دار  ندور م  نحن ف

من خالل حديث أهل شيئًا من اإلشارة  سُ لم  قد نت ،السامع على حٍد سواءو  لمتكملاأقول هذا فإين أعين 
ِلذا أقف هنا  ،أن نصل إليهنأى ولل  شيء  ال نستطيع ملفذل  شيء  بعيد  اقائق احلو  طائفالبيت أما الل

يف هذه  ،س شيٍء من اإلشارةلم  وعند تد عند حد العبارة احلامعة الكبرية عند هذا اجلعند بيان الزيارة 
  .ا لسَّالُم ع ل ْيُكمْ  :لقة كما قلت قبل قليل أحاول أن أبني جوانب من معىناحل

يعين ٍر احلحني نقول السالم يف مقابل  ،الصال  السالُم يف لغة العٍر هو  ،عليكم المُ حني نقول الس  
يف وحني نقول السالم  ،ٍراحلٍر ومن أخطار احلضرار أ ٍر ومناحلالص من شرور الراد من لل  ملا

الص من العاهات ومن اآلالم ومن الم هنا هو فإن السالرض ملرض السالم والسالمة يف مقابل املمقابل ا
ٍُ باألمراضاألوجاع   ،وهكذا يف كل شيءٍ  ،ومن كل ما يرتتب على اإلنسان وما يعانيه اإلنسان حني ُيصا

ومن الشبهات بأنه قلب  سليم فإنه لل  القلب الذي يكون قد خلص من الشكوك وحني يوصف القلب 
ٍ  بينه وبني اهلللمومن كل ما فيه ظُ ومن كل ما فيه عيب   فإلًا السالُم هو  ،ة  ومن كل ما فيه حجا
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السالُم  ،الصُ الالسالم إلاً  ،أي نقي ال عيب فيه ملساحني نقول هذا شيء   ،السالُم هو النقاء ،الصال
ند بيان وأنا هنا ال أريد أن أقف ع ،السالموِلذا من أمسائِه سبحانه وتعاىل  ،السالُم إلًا الكمال ،إلًا النقاءُ 
ولكن  ،لقةاحلمن خالل كالمي على طول قد يتضح معىن هذا االسم الشريف  ،سبحانه وتعاىلمعىن امسِه 

لبيان معاين هذه األمساء وبودي أن تكون لنا فرصة سىن احلمساء اهلل لو سنحت لنا فرصة يف بيان معاين أ
السالُم إلًا هو  ،إن وفقت لذل بارك ملأن يكون لل  يف ليايل شهر رمضان اقام ملحبسب ما يقتضيه ا

اللغوي عىن ملهذا يف لغة العٍر ا ،السالم هو عدم العيب والسالم هو النقاءو  الص والسالم هو الكمالال
وحني  ،فأقول السالم عليكم لمحني أس ؟بعضنا على البعض لمحني ُيس  راد من السالم ملأما ما ا ،للسالم
قد  ،قد يكون عهداً  ،قد يكون إقراراً  ،الُم هنا هو قد يكون بياناً الس ،علِي فتقول السالم عليكم لمُتس  

إلي  أنُه ال يصُل  ،مين لمحني أقول ل  السالم عليكم معىن لل  أن  تس ،ما شئت ل  قُ  ،يكون شرحاً 
 ،ون على دمائهملميس ؟ونلممن أي جهٍة يس ،الناس من لسانه ويده لممن س لمسملا ،مين إال السالم

ون على لمويس ،كل شؤوهنمون على  لمويس ،اهتممتعلقون على لمويس ،ون على أمواهلملمويس ،أنفسهم
أو حني تقول يل عليكم  فكأين حني أقول ل  السالم ،الناس من لسانِه ويده لممن س لمسملا ،أعراضهم

منهما من كل واحٍد   لمبني االثنني بأن يسأو رسالة  أو عهد  أو عقد  السالم عليكم إمنا هو بيان  أو شرح  
عىن اإلمجايل مليعين إين أعطي  األمان فال يصل الضرُر إلي  مين هذا ا ،سالم  يعين أماناً  ،الطرف اآلخر

  .ة السالم عليكم حني ترتدد بيننالملك
 ،صلوات اهلل وسالمه عليههذه الرواية تُنق ُل عن إمامنا الصادق هناك رواية  منقولة  يف كتاٍ مصباح الشريعة 

  ؟مالا تقول الرواية الشريفة ،عن معىن السالمفيها دث اإلمام يتح
ضافات إلوا واألماناتعامالت لمليستعملوا معناه في ا سماء اهلل تعالى أودعُه خلقهوالسالُم اسٌم من أ

وتؤدي معناه وإذا أردت أن تضع السالم موضعُه  مصاحبتهم فيما بينهم وصحة معاشرتهموتصديق 
ال تُبرمهم ك تُ ظ  ف  ح   لمعاصي ولتسلمة المبظ اهنسال تدو  وعقلكنك وقلبك منك دي لمليسو فاتقي اهلل 
من منه  لميس لمفإن من  ،ثم عدوك ،ثم صديقك ،بسوء معاملتك معهموتوحشهم منك وال ُتم لَُّهم 

في  ومن ال يضُع السالم مواضعُه هذه فال سالم وال تسليم وكان كاذباً  ،إليه فاألبعد أولىهو األقرب 
 :الذي يرتدد بني الناس ولذل  اإلمام يقولديث هنا عن معىن السالم احل - لقالخسالمه  وإن أفشاُه في 

 اليتعروفة ملومن األحاديث اباعتبار أنُه من الروايات  - لقالخوكان كاذبًا في سالمه  وإن أفشاُه في  -
  ؟ما هي ،ناناجلتفتح الطريق إىل  ليتاتوصينا باألسباٍ  اليت لموردت عن النيب صلى اهلل عليه وآله وس

إفشاُء السالم من األسباٍ ومن السبِل  .من أطعم الطعام وأفشى السالم وصلى والناس نيام :النيب يقول
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إفشاء  ،على اإلنسانتكون سببًا لنزول الرمحة  اليتالسبل و  من األسباٍ ،ناناجلتفتح الطريق إىل  اليت
وإفشاء السالم  ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيأوصى به رسول اهلل واألئمة الذي  لقالُ السالم من 

وهذا  ،وهذا هو عنوان التواضع ،يعين السالم على الصغري والكبري ،نشر السالم ينيع ،إشاعة السالميعين 
التواضع يف وعنوان سن احللق العنوان  ؟سن لإلنساناحللق الف نستدل على كي  ،سناحللق الهو عنوان 

من عند الوجوه قطعًا إفشاء السالم ال يكون  ،هو بشاشة الوجه ،العملية هو إفشاء السالممسرية اإلنسان 
 ،تصاحبه الطالقة يف الوجه ،إفشاء السالم تصاحبُه البشاشة ،ةاحلبة ال يكون من عند الوجوه الكطِ ق  مُ  لا

يف هذه الرواية اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه  ،ضعسن وهو عنوان التوااحللق الُ هو عنوان فإفشاء السالم 
 :اإلمام هكذا قال ،حباجة إىل وقفٍة طويلةأمُر على الرواية بشكٍل سريع وإال فهي  ،يشرح لنا معىن السالم

  .سماء اهلل تعالى أودعُه خلقهوالسالُم اسٌم من أ :قال
 ،الرمحة من السالم ،جتليات هذا االسم الرمحة ؟ما هي جتليات هذا االسم ،السالم اسم  من أمساء اهلل تعاىل

والسالُم اسٌم  - الفاضلةق العالية ذا االسم األخالجتليات ه ،ُة من السالمب  حملا ،ةب  حملجتليات هذا االسم ا
قدرة هذا االسم  ،جتليات هذا االسم ،عين أن هذا االسم الشريفي - سماء اهلل تعالى أودعُه خلقهمن أ

وكل ما عندنا من الطاقات وكل ما فكل  ما عندنا من األوصاف  ،اهلل سبحانه وتعاىلأودعت يف خلق 
 ،إمنا هي صورخلوقات إمنا هي جمايل مليف اإلنسان ويف غري اإلنسان يف كل االقدرات و  عندنا من القابليات

 اليتأمساء اهلل هي  ،مساء اهلل سبحانه وتعاىلدد من أمليأيت ا ؟ددملمن أين يأيت ا ؟من أين تنبعهذه الصور 
كل  معاين الطاقة وكل معاين النشاط وكل معاين الكمال وكل ِلي فينا  جُت   اليتأمساء اهلل هي  ،ياةاحلتدفق فينا 

سماء اهلل تعالى أودعُه والسالُم اسٌم من أ -مسائه سبحانه وتعاىل ا هو متأٍت من أق إمنو خلملميلكُه اما 
خيلق  ملاهلل سبحانه وتعاىل  ،يف اإلنسانعىن ملحىت يتجلى هذا ا - عناهليستعملوا م - ؟ألي شيءٍ  - خلقه

القدرة على أن يكون اهلل سبحانه وتعاىل أودع يف اإلنسان  ،لقالخيلق إنساناً ح س ن  ملو  ،لقالإنساناً سيئ 
سان هناك قدرة يف اإلنسان وهذه القدرة قدرة أن يكون اإلن ،قلُ الُ لق وعلى أن يكون سيئ الحسن 
من يتجلى فيها معىن السالم  اليتمنسجمًا منساقًا مع فطرتِه هو حني يكون هذا اإلنسان لق الن س  ح  
ا قد جتلى يف فطرتِه ملفإنُه ينساق باجتاٍه معاكٍس لق الوحينما يكون اإلنسان سيئ  ،مسائِه سبحانه وتعاىلأ

  :لذل  اإلمام يقول ،عىنملذا اهاهلل سبحانه وتعاىل أودع يف فطرة اإلنسان  ،من معىن السالم
 - ليستعملوا معناه - ؟ألي شيءٍ لُه يف فطرهتم ع  ج   - سماء اهلل تعالى أودعُه خلقهوالسالُم اسٌم من أ
عامالت واألمانات لمفي ا - ؟أين - ليستعملوا معناه -عاين يف حياهتم اليومية ملاحىت تتجلى هذه 

يف حيتاجها اإلنسان  اليتهذه األمور  - معاشرتهم واإلضافات وتصديق مصاحبتهم فيما بينهم وصحة
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 كل ما يتعلق إضافات يعين ،إضافات ،أمانات ،معامالت :حيتاج هذه األمور ؟مالا حيتاج ،حياتِه اليومية
إن كان من الصداقات والعالقات  - وتصديق مصاحبتهم فيما بينهم -ياة اليومية احلونات ؤ ويرتبط بش

هلذه إمنا حيتاجُه الناس يعين إن السالم  - وصحة معاشرتهم -ريق األرحام أو من غري ط األرحام طريق
القاة قطعًا ستكون ملامجيل  ،عشرملوحني يكون اإلنسان طيب ا ،قلُ الُ  ن  س  حني يكون اإلنسان ح   ،عاينملا

عاين ملدع هذه ااهلل سبحانه وتعاىل أو  ،معامالته وأماناتُه وإضافاتُه وصداقاتُه وعالقاته وعشرتُه تكون مجيلة
 -واقع العملي يف حياتِه اليومية لعاين لملمن إخراج هذه ايف فطرة اإلنسان واإلنسان هو الذي يتمكن 

في  - ؟أين يستعملوا معناه - سماء اهلل تعالى أودعُه خلقه ليستعملوا معناهوالسالُم اسٌم من أ
يعين أن  - صحة معاشرتهمعامالت واألمانات واإلضافات وتصديق مصاحبتهم فيما بينهم و لما

إضافاتُه ال  ،أماناتُه وفية وكاملة ،تكون معامالتُه سليمة ،عاينمليف هذه ااإلنسان يكون خاليًا من العيٍو 
  .وهذا هو معىن السالم معاشرتُه مجيلة ،وكلها صدقصداقاتُه كلها وفاء  ،نقص فيها

أن بلسانِه إمنا يريد اإلنسان  لموحينما ُيس ،عاينملفحينما يأيت السالم وحيل يف قلب اإلنسان تتجلى هذه ا
أماناتِ  إن معاماليت مع  تكون سليمة وإن  :عليه فيقول لميس نملعىن مليؤكد هذا ا ،عىنمليؤكد هذا ا
 لمسملاو  وإن  لن تلقى مين ضرراً فإن  لن تلقى مين ألًى عاشرة مجيلة ملوإن اوإن الصداقة صادقة حمفوظة 
وإذا أردت أن  - مث تستمر الرواية ،من لساين ومن يدي لمفإن  ستس ،نِه ومن يدهمن لساالناس  لممن س  

أن تضعُه يف  ،سبحانه وتعاىلأن جتعل السالم كما يريدُه اهلل يعين إلا أردت  - تضع السالم موضعه
 إلاً  - فاتقي اهلل - ؟فمالا علي  - وإذا أردت أن تضع السالم موضعه وتؤدي معناه -قيقي احلموضعِه 

إلًا حني  ،السالُم هو تقوى اهلل ،ةلمهي هذه الكوما مر  من بياٍن خالصتُه  ،هو تقوى اهللمعىن السالم 
إين سأتعامُل مع   عليه لمعليكم يعين يا أيها الذي أسأقول السالم  ؟راد من السالمملا فماعلي   مُ لِ ُأس  

 ،مع  بتقوى اهللعامل ألين حينئٍذ أت ونات  مينؤ ش لمستس ،مال  ونفس  مين لمولذل  سيسبتقوى اهلل 
أنا هنا بصدد شرح روايٍة  ،انب العملياجلأنا هنا ال أتدث عن  !!قيقةاحلهذا األمر هو واقع  يف هل ولكن 
وإذا أردت أن تضع السالم  -اٍت جاءت عن إمامنا الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه لموشرح ك

تقوى اهلل يف  ،إلًا معىن السالم هو تقوى اهلل- فاتقي اهلل -تؤدي معىن السالم  - موضعه وتؤدي معناه
السالم هو التقوى فأول شيء إلا كان  ؟لمأول شيء مالا يس - منك لموليس -التعامل فيما بني العباد 

  .دين  وقلب  وعقل  لمليس - منك دينك وقلبك وعقلك لموليس -من  ما هو؟  لميس
دين  وسالمة الدين إمنا هي سالمة أصولِه وسالمة فروعه وإال   لموليس قال ،عاين الثالثةملاإلمام لكر هذه ا

تركت فيكم كتاب  :رسول اهلل صلى اهلل صلى اهلل عليه وآله قالسالمة الدين بينها لنا  ،دين  لمكيف يس
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 -إال يف هذا الطريق فسالمة الدين ال توجد يبحث عن سالمة الدين من أراد أن  - عترتي أهل بيتيو اهلل 
إني تارٌك فيكم ما إن  ،إني تارٌك فيكم الثقلين ،ل بيتيني ُمخ لٌِّف فيكم الثقلين كتاب اهلل وعترتي أهإ

لن تضلوا يعين  ،تفيد النفي التأبيدي ؟لن تضلوا ولن هنا مالا تفيد - تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي
 -مث  - كمنك دين لموليس -العرتة و  بالكتاٍسالمة الدين هي يف التمس   ،أبداً  ،أبداً  ،بعدي أبداً 

 اليتحقيقة اإلنسان ال يف ثيابِه  ،حقيقة اإلنسان يف قلبِه ويف عقله ؟واإلنسان أين يكون - ك وعقلكوقلب
 ؟حقيقة اإلنسان أين تكون ،وال حىت يف بدنِه وال حىت يف طعامه وشرابه الذي يسعى إليه ليل هناريرتديها 

السالم موضعه وتؤدي أن تضع وإذا أردت  -هو تقوى اهلل الُم فإلا كان الس ،إمنا هي يف قلبه وعقله
إلاً أول سالم وأول  - عاصيلمة املوال ُتد نِّسها ب ظُ منك دينك وقلبك وعقلك  لممعناه فاتقي اهلل وليس

العقل و  سالمة القلب ،وهذا موضوع  طويل  عريض ،العقلو هي سالمة الدين وسالمة القلب سالمة مطلوبة 
وأول شيٍء السالم هو تقوى اهلل  ،ةلمميكن أن تكون شرحًا هلذه الكورد من تعاليم أهل البيت  هذا كل  ما

نِّسها :واإلمام يقول ،من  دين  وقلب  وعقل  لميس نِ  يعين ال .وال ُتد  وال تدنس عقل  وال قلب   سُتد 
نِّسها - أيضاً  تدنس دين    ؟بأي شيءٍ ه الثالثة ال تدنس دين  تدنس هذ يعين ال - وال ُتد 

وما بقي ل  من دين العرتة فقد دنست دين  و  إن  إن احنرفت عن الكتاٍ ،باالحنراف عن الكتاٍ والعرتة
نِّسها ب ظُ  لموليس - راد من ملا - ح ف ظ ُتك لمعاصي ولتسلمة الممنك دينك وقلبك وعقلك وال ُتد 

 لمولتس -ف ظ ة احلالئكة ملا ،يئاتسنات ومالئكة الساحلمالئكة  ،وكلني ب ملاالئكة ملح ف ظ ُت  يعين ا
أبرمين  ،اإلبرام هو اإليذاء النفسي - ال تبرمهم - ؟ف ظ ةاحلالسالم مع و  كيف تكون السالمة  - ح ف ظ ُتك

وال  -لل من  ملال يصيبهم ا - ال تبرمهم وال ُتم لَُّهم -اإلبرام هو اإليذاء النفسي  ،يعين آلاين نفسياً 
يصيبهم اإلبرام  ،عاصي أو بالغفالتملبا ؟بأي شيءٍ  - توحشهمو  م لَُّهمال تبرمهم وال تُ  ،توحشهم
 ،من تضييع الوقت ،من الغفالت ،من النوايا السيئة ؟لل وتصيبهم الوحشة من  من أي شيءٍ ملويصيبهم ا
عاملة هو ما يصدر ملسوء ا - ال تبرمهم وال ُتم لَُّهم وتوحشهم منك بسوء معاملتك معهم -عاصي ملومن ا
 . ءمن فعٍل سي من 

اإلمام  ؟والسيئات بنوايا اإلنسانسنات احلمالئكة  لمحني يسألون األئمة كيف يعطبعًا يف الروايات عندنا 
وإلا  ،سناتاحلتشمها مالئكة  ،الئكةمليقول: إلا نوى اإلنسان نية حسنة خرجت منه رائحة طيبة تشمها ا

فيسجلون يف سجالهتم رائحة سيئة رائحة قبيحة وهذه يعرفها مالئكة السيئات  خرجت منهنوى نية سيئة 
سنة والنوايا السيئة يعين هم إلا مشوا الرائحة احلفيعرفون النوايا  ،هذه النوايا إلا ما ترتب عليها األثر العملي

إن أعرض  ،لل  حسنةفإن أعرض عنها ُكتب له  ،ال راقبة ليالحظوا هل يأيت هبذه النية أومليضعونُه تت ا
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هذه النوايا نعم النوايا  ،الئكة ال يسجلون النواياملوإن عمل ُكتبت له سيئة وإال ا ،عن هذه النية السيئة
بل إلا أعرض لكن النوايا السيئة ال ُتكتب لإلنسان  ،سنة من رمحة اهلل وجوده تكتب لإلنسان حسنةاحل

ارتكاٍ هذه النية حينئٍذ كن حينما يُقِدُم عملياً على ول ،سناتاحليف سجل عنها اإلنسان ُتكتب له حسنة 
لساعات عديدة  ،لعدة ساعاتل   ملوحىت هذه السيئة يف الروايات عندنا يبقى ا ،السيئةهذه ُتكتب له 

يتب من هذا العمل  ملعلى اإلنسان و إلا مرت عدة ساعات  ،ئةيسينتظر لعله يتٍو فال يكتب هذه ال
عطائه وفضله  اذوه ،هذه رمحتُه سبحانه وتعاىل ،يف سجل سيئاتهِ يكتب لل   القبيح الذي ارتكبه حينئذٍ 

 لممث من يس - ح ف ظ ُتك ال تبرمهم وال ُتم لَُّهم وتوحشهم منك بسوء معاملتك معهم لمولتس -وجودُه 
فادفع ألاه لكن عدوك إلا بادرك  ،ال تبادرُه باأللىحىت عدوك أنت  - ثم صديقك ثم عدوك - ؟من 

يف لل  اليوم الذي أهتز  له عرش  ،حىت يف يوم عاشوراء ،وهذه سرية أهل البيت ،ال تبادر عدوك باأللى
أهل  ،حىت يف تلكم اللحظة ،إين أكره أن أبدأهم بقتال :قال ،سني عليه السالم ما بدأ القوم بقتالاحل ،اهلل

ِلذا   ،ودةملالوفاء با ؟ودة وِلذا كان الوفاء هلم بأي شيءٍ ملبة وهم عنوان احملالبيت هم رمز السالم وهم رمز ا
حنن مبالا حُن ِيي أهل البيت؟ حُن ِيي  ،نامن عندودُة هي تية أهل البيت ملا ،ودةملا ؟كان أجر الرسالة ما هو

بيت ميزة الذين هجموا على  ،هذه ميزة أعداء أهل البيتالعنف واإلرهاٍ و  هذا القتل ،ودةملأهل البيت با
  .فاطمة وإىل يومنا هذا

واإلمام بعد لل   - ثم صديقك ثم عدوك -السالم هو عقيدة أهل البيت  ،السالم هو عنوان أهل البيت
يعين حاول أن توصل السالم إىل من  - منه من هو األقرب إليه فاألبعد أولى لميس لمفإن من  :يقول

فال ومن ال يضُع السالم مواضعُه هذه  - األبعد أن توصلُه إىلعلى األقل يكن األقٍر  ملهو األقٍر فإن 
ومن ال يضُع السالم  :لاإلمام هكذا يقو  ،عاينمليكن السالُم هبذه ا مليعين إلا  - سالم وال تسليم

عىن ملإلًا هذا هو ا - في الخلق فال سالم وال تسليم وكان كاذبًا في سالمه وإن أفشاهُ  مواضعُه هذه
الصادق صلوات اهلل وسالمه اُت إمامنا لموهذه كبه بعضنا على البعض اآلخر  ملقيقي للسالم الذي ُيس  احل
 ،قامملوقف وأن أطيل املمن لل  لكنين ال أستطيع أن أطيل اوإن كانت الرواية حباجة إىل شرٍح أكثر  ،عليه

ة فهمنا منها معىن هذه الرواي ؟اآلن مالا فهمنا من هذه الرواية ،فهناك مجلة كثرية من األمور البد أن أتناوهلا
ومن ال يضُع  :اإلمام يقولو  ،عن السالم الذي يكون فيما بيننا تتحدثالرواية كما الحظتم و  ،السالم

عن  ،عن األمانات ،عامالتملدث اإلمام عن ات ،مرت علينا اليتواضع ملا - السالم مواضعُه هذه
 :قال - فاتقي اهلل ؟هو معناه الم ماوتدث اإلمام عن أن الس ،عاشراتملعن الصداقات وعن ا ،اإلضافات

منك دينك وقلبك  لمليس - :قال مث - وإذا أردت أن تضع السالم موضعه وتؤدي معناه فاتقي اهلل -
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ح ف ظ ُتك ال تبرمهم وال ُتم لَُّهم  لمولتس - :وقال - عاصيلمة املوال تدنسها ب ظُ  - :وقال - وعقلك
  .م عدوكصديقك ث لممنك بسوء معاملتك معهم ثم يسوتوحشهم 

ة من لمهلذه الككم نعطي   لماهلل أع ،بيين وبين  اليتة لميف الك ،ةلمموجودة يف هذه الكعاين كلها ملهذه ا
الواقع العملي يقول ال وجود لكل هذه  ،لم! اهلل أع؟عاين وجود يف حياتنامليعين هل هناك هلذه ا ،عاينملهذه ا
سالمنا حنن نتمىن أن يكون  ،على أي حالٍ  ،ُه بني الناسأن نفشي ،عاين يف السالم الذي حناول أن نفشيهملا

إن أن يكون سالمنا فيما بيننا هكذا وإن كان الواقع العملي يقول وحنن نتوسُل إىل إمام زماننا  ،هكذا
هل أن السالم فيما بيننا وأنا  ،إمنا هو جمامالتحني أقول بيننا بني حميب أهل البيت  ،السالم بني الناس بيننا

الواقع  ؟عاينملهل أن السالم الذي أقوله يشتمل على هذه ا ،عن نفسي قبل أن أتدث عن غريي أتدث
ال يشتمل نشيعُه أو حناول أن ننشرُه بني الناس أو حناول أن نرددُه فيما بيننا العملي يقول بأن السالم الذي 

يضُع السالم مواضعُه هذه فال  ومن ال - ؟إمامنا مالا يقول ،الواقع العملي هكذا يقول ،عاينملعلى هذه ا
 - لقالخوكان كاذبًا في سالمه وإن أفشاُه في  -هذه لقلقة  ،هذا ال يُقال له سالم - سالم وال تسليم

السبب الذي  ،هذه الروايةًا يف شرح أريد أن أكون واعظوال  ،مسألة أخالقيةأنا هنا ال أريد أن أتناول 
 ،فيما بيننا فهو هبذا العمقليتضح لنا معىن السالم  ا بعض الشيءدعاين إليراد هذه الرواية وللوقوف عنده

  !!؟هبذا العمق فما بالكم بالسالم على أهل البيت ما هو عمقُه إلاً فإلا كان السالم فيما بيننا 
وقفت عندها أريد أن أصل إىل هذه و أنا شرحت هذه الرواية  ،هذا السبب الذي دعاين إليراد هذه الرواية

صلوات اهلل حنن عبيد أهل البيت  ،أنا عبد  وأنت عبد ،فيما بيين وبين  ،كان السالم فيما بيننا  إلا :النقطة
 عىنملعىن وحني ال يتحقق هذا املذا العمق وهبذا ا وبين  هبإلا كان السالم فيما بيين ،وسالمه عليهم أمجعني

لق عن الديث عن احل - لقالخي فال سالم وال تسليم وكان كاذباً في سالمه وإن أفشاُه ف :اإلمام يقول
ة   :حني أقرأ يف الزيارةإلًا كم هو عمق معىن السالم  ،عامة الناس حىت  ؟ا لسَّالُم ع ل ْيُكْم يا أْهل  ب  ْيت  النُّبُ وَّ

 مستوى العبارةلو أردُت أن أقف عند  ،ال أجتاوز مستوى العبارة ،لو أردُت أن أبقى يف مستوى العبارة
مع األئمة صلوات اهلل مقًا آخر لُكرت يف هذه الرواية البد أن تأخذ عُ  اليتعاين ملفذل  يعين أن هذه ا

 الصداقاتو  عامالت واألمانات واإلضافاتملا لمالبد أن تس ي  ل  ع   لمعلي  وُتس لمإلًا حني ُأس   ،عليهم
ف ظ ُة احل لمالبد أن يس ،وقليب وعقليديين  لمبد أن يسال ،البد أن أتعامل مع  بتقوى اهلل ،عاشراتملاو 
 ! ؟إلاً كيف يكون الكالم مع أهل البيت ،صديقي وعدوي لمالبد أن يس ،مين

إلاً  ،البد أن تكون هذه العقول سليمة مع أهل البيت ،البد أن تكون هذه القلٍو سليمة مع أهل البيت
صلوات اهلل وسالمه عليه من الذي سأل اإلمام الرضا هذا  ،ياة سليمة مع أهل البيتاحلالبد أن تكون 
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نزلة عندك لمكم لي من اأنظر إلى قلبك   :ما هي منزلتي عندك؟ قالابن رسول اهلل  يا: قال -أصحابِه 
عىن الذي أريد ملرمبا يلخص اضمون ملهذا ا ،ضامنيملاهذه  ،أنظر إىل قلب  - نزلة عنديلمفلك من ا
حينما أقول السالم علي  يا أخي وأكون وفياً  ،حينما أكون وفياً ل م فيما بيننا مثل ما السال ،اإلشارة إليه

صلوات اهلل على األئمة  لمحني نس ،فإن  لن تكون وفيًا معيوحني ال أكون وفيًا  ،فإن  ستقابلين بالوفاء
ِه إن كان يف عمرتِه جِ إن كان يف ح   ليبمُ  لعىن الوارد يف الروايات حني يقول املنفس اوسالمه عليهم أمجعني 

لبي  اللهم لبي   ،إن اهلل يقول للكثري من هؤالء ال لبي  وال سعدي لبي  اللهم لبي  أليس يف الروايات 
أنظر إىل قلب  كم يل  :قال ؟نزلة عندك يا ابن رسول اهللملكم يل من ا  .واٍ ال لبي  وال سعدي اجلويأيت 
  .نزلة يف قلب ملنزلة بقدر ما يل من املقليب من ا نزلة عندك فإن ل  يفملمن ا

ة   -على األئمة  لمحني نس  - واٍ منهماجلنزلة سيأيت ملكم هلم من ا  - ا لسَّالُم ع ل ْيُكْم يا أْهل  ب  ْيت  النُّبُ وَّ
 ،نزلةملاستوى هذه يف قلوبنا السالم يأيت مبنازل ملكم لألئمة من ا - ميال  أْشه ُد أ نَّك  ت ْسم ُع ك ال مي وت ردُّ س  

وإلا ُحييتم  ؟ما هو نوع التحية ،حبسب السالمواٍ أيضًا يأيت اجلإلا كانت هذه القلٍو غري وفية لألئمة 
هل قطعًا أ ،أحسن منهابإما أن تكون التحية مماثلة أو أن التحية إلا ما صدرت  ؟فمالا يرتتب عليها بتحية

إلا كانت التحية حسنة  ،لكن إلا كانت التحية حسنة ،نالبيت يردون مبا هو أحسن ومبا هو أحسن األحس
يف يوم من  ،بطاقة رحيان يعين قدمت له وردةح ّيت اإلمام السجاد  اليتارية اجلهذه  ؟فمالا يرد  أهل البيت

ت حيّ  ،قطعت هلا وردة زهرة وقدمتها ،ت له وردةميف يوم عيد حيته بوردة قداأليام يف بعض الروايات 
أهل البيت  ،حياها مبا هو أحسن من هذه التحية ،لوجه اهللد  هذه التحية أن اعتقها ف كان ر  كي  ،اإلمام هبا
لكن البد أن تكون التحية صادرة من عندنا  ،أحسن األحسنعلى تياتنا مبا هو أحسن ومبا هو يردون 
! ؟عاينملة هل مشتملة على هذه اهذه التحي - ا لسَّالُم ع ل ْيُكْم يا أْهل  ب  ْيت  النُّبُ وَّة   :فحني نقول ،حسنة

معاملتنا مع أهل ما هي  ،الصدقأن حبنا مع أهل البيت يف غاية  ،حسنةيعين أن معامالتنا مع أهل البيت 
معرفة كما هل أن معرفتنا بأهل البيت  ؟ما هي معرفتنا ،عرفةملمعاملتنا مع أهل البيت أساسها ا ؟البيت

من كتب نقلها فالن وفالن يأو مستندة إىل أحاديث البيت  يريدها أهل البيت مستندة إىل كالم أهل
 ،جالتم لاو  رائداجلو  خه بكالم الصحف الذي حشا مجُه فالن وفالن  يدبأو مستندة إىل كالٍم  خالفنيملا

  ؟من أين نأخذ معرفة أهل البيت
هذا السالم البد أن تتوفر فيه  - ا لسَّالُم ع ل ْيُكْم يا أْهل  ب  ْيت  النُّبُ وَّة   :على أهل البيت لمحنن حني ُنس
رواية يف مستوى العبارة تشرح بني أيدينا  اليتألن هذه الرواية مرت وهذا كله يف مستوى العبارة  اليتالشروط 
بيين وبينِ  يا أخيت أن يكون هذا السالم  ،يا أخيوتشرتط يف السالم الذي بيين وبين   ،ة السالملممعىن ك
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وكل ومن الوفاء ومن التقوى لق الومن ُحسن عاملة ملى أساٍس من صدق اعل ؟على أي أساسٍ فيما بيننا 
ال توجد هلا يف حياتنا إال رسوم  ،بعيدة بتمام معانيها ،العمليةهي بعيدة  عن حياتنا  اليتعاين ملهذه ا
ربانية عارف الملديث عن الدين ويف الكالم عن ااحلحىت حنن الذين ألسنتنا طويلة يف  ،قيقةاحلوهذه  ،وأشباح

وهذه طامتنا الكّبى موجودة  غري قائقاحل ،وصور خافتةظالل باهتة عاين إال أشباح إال ملال منل  من هذه ا
إمامنا وما عجب  يف لل   ،نعيشها ليل هنار اليتقيقة احلهذه هي  ،قيقةاحلوهذه هي  ،نعيُش فيها اليت

 - خاٍل من اإليمان وخاٍل من الكفرالبالي  نِّ ؤمن ساعات كالش  لمت مرُّ على قلب ا :الصادق يقول
فما بال  وقلوبنا متر ساعات متر على قلبه  ،عن مؤمن من أصحاٍ الدرجات العاليةالرواية تتحدث 

وإال ِظالل  ،إال لقلقة اللسان ،السنون وليس ساعات وهي خالية من اإلميان وخالية  من الكفرو  السنون
ال منل   اليتقيقية احلوغري لل  من العناوين الورع و  قوىوباهتة من أعمال نضعها تت عنوان التخافتة 

وضوع ولكن الكالم مليف هذا اأن أتوسع كثرياً أنا ال أريد  ،على أي حالٍ  ،يف حياتنامنها إال الصور الباهتة 
دقاً صا ،صادقاً البد أن يكون هذا السالم  - ا لسَّالُم ع ل ْيُكمْ  :على األئمة لمحني نس ،امعةاجلعند الزيارة 

أن جنعل  ،أن جنعل قلوبنا ،أن جنعل عقولنا ،أن جنعل حياتنا ،صادقاً يف التسليم ،صادقاً يف الوفاء ،عرفةمليف ا
ليهم صلوات اهلل وسالمه عيف سبيل حُم م ٍد وآل حُم م د صحتنا  ،أوقاتنا ،أن جنعل كل شيءٍ  ،أموالنا ،أعمارنا
ال إىل ما ستندة إىل ما قالوه ملعرفة املا ،تكون معرفتنا كما هم يريدونالبد أن  - ا لسَّالُم ع ل ْيُكمْ  -أمجعني 
ال صلة هلا  اليتتنوعة ملاالكتب و  جالتم لاو  ال إىل ما يأيت مذكوراً يف الصحف ،ألهل البيتخالفون ملقالُه ا

منشأها  اليت قاييس الباطلةملإىل اأو الكالم الذي يستند العرتة و  بأهل بيت العصمة وال عالقة هلا بالكتاٍ
 ،يُقال يف الفضائيات ،نابرمليُقاُل على ا ،ومثُل هذا كثري ،رقاءالالقياسات و  واالستحساناتالذوق البشري 
  ؟أين هي معرفة أهل البيت ،ويف كل مكانيُذكر يف الكتب 

رفة حىت عملالبد أن حُنقق ا ،معرفة أهل البيت تأتينا من أهل البيت ،العرتةو  معرفة أهل البيت يف الكتاٍ
ة   :حني أقول ،على األقل السالم فيه شيء من الصدقيكون  على  - ا لسَّالُم ع ل ْيُكْم يا أْهل  ب  ْيت  النُّبُ وَّ

من أهل البيت ليس صادرة من أشخاص يّدعون أهنم الصادرة منهم عرفة ملاألقل أن يكون عندنا شيء من ا
لكن حني يأيت  ،يغرتفونمن كل مكان  ،البيت يف خط أهل البيت وهم يغرتفون من كل مكان إال من أهل

وما نص  ،وكالم أهل البيت واضح  وصريح وبنِي  ،الشبهاتو  من أهل البيت تُثاُر حولُه الشكوكالكالم 
 :فحني نقول ،هذا النص الشريف اخرتتامعة إال من هذه النصوص الواضحة هلذا السبب أنا اجلالزيارة 

على األقل أن تكون  ،عرفة حبدودملعلى األقل ا ،عرفةملتقيق أول شرٍط وهو ا البد من - ا لسَّالُم ع ل ْيُكمْ 
ا مالعرتة و  من الكتاٍمن العني الصافية ! ؟عرفةملمن أي عنٍي تنبع هذه اد األدىن ولكن احليف عرفة ملهذه ا
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وحنن ناطب أئمتنا صلوات ليكم من هنا يتضح لنا معىن السالم ع ،بداً إن متسكتم هبما لن تضلوا بعدي أ
زيارة  يف ،أو كان لل  يف أي زيارٍة أخرىامعة الكبرية اجلإن كان لل  يف الزيارة  ،اهلل وسالمه عليهم أمجعني

أو  على األئمة من بعيدٍ  لمحنن ننشئه نسأو كان لل  يف سالٍم  ،قدسة أو يف أي زيارٍة أخرىملعاشوراء ا
على النيب األعظم السالم علي   لميف آخر الصالة وحنن نسالذي نقرأُه  أو كان لل  هو السالم من قريب
لرسول هذا السالم موجه  السالم عليكم  ،السالم عليكم ،نياحلالسالم علينا وعلى عباد اهلل الص ،أيها النيب

إمنا هي من من أوهلا إىل آخرها الصالة بكل معانيها  ،اهلل وآللِه األطهار صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني
وإن شاء اهلل  ،يف حقائق أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيالواضحة و  الظاهرةجتليات أمساء اهلل 

ات أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصالة لمنصليها حبسب ما جاء يف ك اليتلبيان معاين الصالة جند وقتاً 
  .والسالم

 ،األدىن احلد على األقل ،هذا السالم البد أن يكون نابعًا من معرفة - بُ وَّة  ا لسَّالُم ع ل ْيُكْم يا أْهل  ب  ْيت  النُّ 
هذا هو أفق عىن وهذا األفق ملهذا ا ،العرتةو  من عني الكتاٍمن نفس العني الصافية عرفة صادرة ملوهذه ا
 قت ال يكفيالو  ،لكن الوقت ال يرحموهناك معاٍن أخرى  ،حنن إىل اآلن ما خرجنا من هذا األفق ،العبارة
وأنا أحاول أن أشرح ما أمتكن من شرحِه فال  ،هي األخرى طويلةامعة الكبرية اجلالزيارة و  طالب كثريةملاو 

عاين ملبودي أن أبني هذه ا ،يضمن اإلنسان أجاًل وال يضمن اإلنسان أمرًا ال من عمرِه وال من حياتهِ 
هم وعل  ين أنتفع ات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ع ل  صلو من حميب أهل البيت بنائي وبنايت ألإلخواين وأخوايت و 

حديث أهل بيت العصمة صلوات نتذاكُر فيه نقتطع شيئاً من الوقت  ،عل نا نعيُش شيئاً من الوقت ،ينتفعون
 ،من معرفةٍ هذا السالم البد أن ينشأ  - ا لسَّالُم ع ل ْيُكْم يا أْهل  ب  ْيت  النُّبُ وَّة   -اهلل وسالمه عليهم أمجعني 

هذا الكالم وغريه كثري إمنا هو يف  ،عرفة تعين الوفاء بالعهود هلم صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيملهذه ا
إن كان يف يف التعامل مع األئمة وأطبق هلا مصاديق أنا ال أستطيع أن أتناول هذه الرواية  ،أفق العبارة

لكل معىن  ،عاين األخرىملوسائر اعاشرات وتقوى اهلل ملاو  الصداقاتو  اإلضافاتو  عامالت أو يف األماناتملا
 ،لطال بنا الوقتعاين ملولو أردنا أن نشرح كل هذه ا ،يف تعاملنا مع أهل البيتمعىًن يقابلُه عاين ملمن هذه ا

 ،لقالفيما بني  ،فيما بني العبادوبينت معىن السالم أن أخذت هذه الرواية لكنين استعملت هذه الطريقة 
لكن هة اجلمن هذه مع أين ما شرحُت الرواية بتمام معناها حىت عىن ملبيين وبين  واتضح لنا عمق افيما 

إلًا كيف يكون وعلى هذا أشرُت إىل هذه اإلشارة  ،وعلى هذا قسُت هذا القياسعىن ملعمق اأتضح لنا 
  .صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيمع أهل البيت عمق معىن السالم 
 ،عن أفق العبارة إىل أفق اإلشارةولو خرجت بعض الشيء  ،إمنا هو يف أفق العبارة  وقلت بأن كل لل
 ،ال نأخذ من اإلشارة إال أطراف اإلشارةولكن مع لل  فإنا فاإلشارة ال تتاُج إىل شرٍح  ،واإلشارة إشارة
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ال نأخذ من اإلشارة إال يل يف مستوًى وأمثافأنا  ،حنن يف مستوًى وحني أتدُث إمنا أتدُث عن نفسي
فذل  أما عميق اإلشارات  ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيحديث أهل البيت أطرافها ومن خالل 
أنا سأمتس  بشراشِر أفق  ،لن أمتكن من الوصول إليه ،نالملبعيُد اوبالنسبة ألمثايل شيء  بالنسبة يل 

 اليتيوط ال ،األغطية يف أطراف السجادتكون يف أطراف  اليتط يو الهي هذه ُمراد من الشراشر  ،اإلشارة
أمتس   ،تسمى بالشراشر اليتالسجادة أو يف هناية الغطاء الذي يتغطى به اإلنسان هي هذه تكون يف هناية 

بأن الزيارة اضيتني مللقتني ااحلوأنا قلت يف  ،وأشري مثاًل ما جاء يف الكايف الشريف ،بشراشر أفق اإلشارة
  :يف الكايف الشريف ،موجودة  يف الكايف الشريفامعة مضامينها اجل

الرواية يرويها شيخنا أبو جعفر  ،وفاتهو  الرواية هي التاسعة والثالثون يف باٍ مولد النيب صلى اهلل عليه وآله
ما معنى السالم على  :المعليه السقال: قلُت ألبي عبد اهلل كثيٍر الرقي بن   عن داوود :الكليين بسندهِ 

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه  ،على أهل البيت لمحني نس ،على رسول اهلل لمحنن حني نس - ؟رسول اهلل
 ،اللة الثانية التسليم ألمرهالدو  ،الداللة األوىل السالم :طبعًا هلا داللتان وا تسليماً لمس ،وا تسليماً لموس

أو ما  ؟الصادق ما معىن السالُم على رسول اهلل الرقي يسأل اإلمام كثريبن   داوود ،الكالم هنا عن السالم
ن يكون ما وميكن أ ،ممكن أن يكون لل  ما معىن السالِم على حنو اإلضافة ؟ السالِم على رسول اهللمعىن

السالُم على االت إلا كان احلكاية جيوز يف بعض احلمعىن السالُم على رسول اهلل إلا كان لل  على حنو 
 ؟ما معىن السالم على رسول اهللكثري الرقي يسأل اإلمام بن   داوود .بالرفع هناهي حم ر كة  ،عنوانول اهلل رس

ا لسَّالُم  :امعةاجلعلى رسول اهلل يف الزيارة  لمنس ،على األئمة لمحنن نس ،نسألهُ حنُن اآلن  وهذا سؤال
فقال: إن اهلل تبارك  -إمامنا الصادق يشرح لنا  ؟ما معىن هذا السالم - وَّة  ع ل ْيُكْم يا أْهل  ب  ْيت  النُّب ُ 

 - فهما ابنا رسول اهلل حقاً وحقيقةً  سنياحلسن و احلابنيه يعين  - ابنيهو  وصيُه وابنتهُ و  ا خلق نبيهُ مَّ ل  وتعالى 
 -عليه السالم إىل إمام زماننا  - ابنيه وجميع األئمةو  وصيُه وابنتهُ و  ا خلق نبيهُ مَّ ل  إن اهلل تبارك وتعالى 
 ،كلٌّ حبسبهِ يثاق  ملأخذ عليهم ا - ويُرابطوابروا اصوأن يصبروا وييثاق لمعليهم اوخلق شيعتهم أخذ 

  ؟يثاق الذي يؤخذ ع ل ي  وعلي ملهل هو كايثاق الذي يؤخذ على رسول اهلل ملا
أخول على خامت مليثاق املقطعًا ا ،على الشيعة وهناك ميثاق ُأِخذ  وأهل بيتِه هناك ميثاق ُأِخذ  على رسول اهلل 

على  ،يثاقملما هو هذا اضمون ملميثاق يؤخذ عليه حنن ال نعرف ما هو هذا اعلى سيد الكائنات األنبياء 
بأنين إمنا أمتسُ  وإن قلُت قبل قليل  ،يصعب شرحهاوأنا قلت اإلشارات فيها إشارة الرواية  ،أي حالٍ 

ابنيه و  وصيُه وابنتهُ و  ا خلق نبيهُ لمَّ إن اهلل تبارك وتعالى  - خالل هذه الرواياتمن بشراشر أفق اإلشارة 
 ا وأن يتقوا اهللرابطو يُ يثاق وأن يصبروا ويصابروا و لموجميع األئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم ا
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ضمون ملضمون يعاضد لل  املوهذا ا ،فيه معىن تقوى اهلل ،معىن السالمثنا عن وقبل قليل تد   - وعدهمو 
 عمورلموأن ينزل لهم البيت ارم اآلمن الحو  باركةلملهم األرض ا لموعدهم أن ُيسو  وأن يتقوا اهلل -
ما فيها  لممن السالم ويسيبدلها اهلل  التيواألرض ويُريحهم من عدوهم رفوع لمُيظه ر لهم السقف او 

وأخذ رسول اهلل صلى  ،حبونوأن يكون لهم فيها ما ي ،ال خصومة فيها لعدوهم :قال ،لهم الشية فيها
 -يعين هذا ميثاق  آخر من رسول اهلل  - يثاق بذلكلمعلى جميع األئمة وشيعتهم ا لماهلل عليه وآله وس
لعله أن يُ ع جِّل ُه يثاق وتجديٌد له على اهلل لماتذكرُة نفس  -السالم على رسول اهلل  - وإنما السالُم عليه

  .وصرحية يف معىن السالمإشارة واضحة  - يع ما فيهلكم بجمجلَّ وعز ويُ ع جِّل  السالم 
 داوود ،ديثاحلزينة الكالم وزينة وهذا هو كالم إمامنا الصادق  ،ديثاحلكتب هذا هو الكايف الشريف زينُة  

وحنن هنا أيضاً نريد أن نعرف معىن السالم يف  ،يسأل اإلمام عن معىن السالم على رسول اهللكثري الرقي بن  
 ؟تقولمالا  الرواية ؟ما هو هذا السالم الذي نقولهُ  - ا لسَّالُم ع ل ْيُكْم يا أْهل  ب  ْيت  النُّبُ وَّة   -امعة اجلالزيارة 
ا خلق لمإن اهلل تبارك وتعالى  -هكذا قالت الرواية ، يثاق األول أخذُه اهللملُأِخذ  علينا ميثاقان: ا :تقول
يثاق وأن يصبروا ويصابروا لمق شيعتهم أخذ عليهم اابنيه وجميع األئمة وخلو  وصيُه وابنتهُ و  نبيهُ 

 - باركةلملهم األرض ا لمأن ُيس - ؟مالا وعدهم ،هذا ميثاق اهلل - وعدهمو  ا وأن يتقوا اهللويُرابطو 
اآلية  ،من سورة آل عمرانواإلمام هنا يشري إىل آخر آية  ،بعد أن يصّبوا ويصابروا ويرابطوا ويتقوا اهلل ؟مىت

 اصْبِرُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}رقمها مئتان من سورة آل عمران  اليتاآلية  ،باركةملسورة آل عمران ااألخرية من 

 لَعَلَّكُمْ اللّهَ وَاتَّقُواْ}وهناك تقوى  ومصابرة ومرابطةفهناك صّب   {تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللّهَ وَاتَّقُواْ وَرَابِطُواْ وَصَابِرُواْ

  ؟يثاق مالا ُأِخذ  عليهمملا {تُفْلِحُونَ
وهذه معاين تتاج إىل شرح وال أريد أن أقف عليها  - ا وأن يتقوا اهللوأن يصبروا ويصابروا ويُرابطو 

رم اآلمن وأن ينزل لهم الحو  باركةلملهم األرض ا لموعدهم أن ُيسو  -أبني بقية الرواية  ولكنلشرحها 
 ،قاحلإمنا يكون لل  يف أيام دولة  ؟لل مىت يكون  - رفوعلميُظه ر لهم السقف او  عمورلمالبيت ا

رجعة  ،ةعاين تتحقق حينما تكون الرجعملجة بعد ظهورِه الشريف وهذه ااحلإمامنا  بدايات لل  يف زمان
 ملعايفتح األبواٍ فيما بني برناجمه هو أن جة صلوات اهلل وسالمه عليه احلألن اإلمام  ،النيب واألئمة
كيف يكون فتُح هذا   ،الغيب ملأن يكون اإلنسان على األرض متواصاًل مع عا ،الغيب ملالشهادة وعا

 ل ولذوستكون وستحدث  ،ريهناك الكثري من التغيريات الكونية ستتغ ،هناك ترابط تكويين ؟الباٍ
فيها خصائص ختتلف عن ستتحول إىل أرٍض أخرى إىل أرٍض مباركة إىل أرض هذه األرض  ،سيحدث تغيري
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 ،تتغري خصائصها ،تتغري طباعها ،تُ ب د ل هذه األرض بأرٍض أخرى ،نعيش عليها اليوم اليتاألرض خصائص 
تتغري  ،وال يوجد هناك تلوث بيئي ،ماء ك قلةوال يوجد هنا ،ال جدٍ ،يوانات تتغري طباعهااحللذل  
وعدهم أن و  -وخترج األرض أفالل أكبادها  ،وال توجد براكني ،وال توجد زالزل ،أرض مباركة ،األرض

 - رفوعلميُظه ر لهم السقف او  عمورلمرم اآلمن وأن ينزل لهم البيت االحو  باركةلملهم األرض ا لمُيس
دينة إىل ملميتُد من مكة إىل ا ؟من أين ممتد ،متدملرم ااحلرم اآلمن هو احلهذا  ،متدملرم اآلمن ااحل ،رم اآلمناحل
 لموعدهم أن ُيسو  -رم اآلمن احلإىل طوس هذا هو صلوات اهلل وسالمه عليه إىل النجف إىل كربالء عليٍّ 

هذا التغري  عمورملوينزل هلم البيت ا - عمورلمرم اآلمن وأن ينزل لهم البيت االحو  باركةلملهم األرض ا
  .ادةهالشو  الغيب مل عواوهذا الرتابط بنيالذي سيحدث يف األرض 

سيكون هناك النظام الكوين سيتغري و  واجزاحلو  واجباحلعمور إمنا هو يف السماء الرابعة لكن ملالبيت ا
 - فوعر لميُظه ر لهم السقف او  عمورلموأن ينزل لهم البيت ا - ملوبني تلكم العوا ملبني هذا العاتواصل 
مقصود رُِفعت هناك حواجب وحواجز حالت فيما بيننا  ،رُِفعت عنا اليتالعلوية  ملرفوع العواملالسقف ا
فعند  ،ملعيشها يف هذا العان اليتطبيعة السفلية ولل ملللطبيعة العلوية لتلكم العواوإمنا رُفعت عنا  ،وبينها
سريتقي السفلي  ملهذا العاسريتقي  ملهذا العانية وتبدأ التغريات الكو ق احلوعندما تبدأ دولة اإلمام ظهور 

قضية الظهور ليست مسألة  ،الالهويت ملالعاو  الطبيعي ملفيما بني هذا العاُجب احلوسُتزال الكثري من 
اهلل  ،القضية أكّب من لل  ،هذا جانب جزئي من القضية ،وقضية إصالح اجتماعي ،قضية حكم ،سياسية

خليفة اهلل سبحانه وتعاىل حينما يكون  ،االستخالف على األرض ،ستخالفسبحانه وتعاىل حيقق معىن اال
ادي وإن  ملاالطبيعي  ملإن كان يف العاأن يكون متواصاًل يف مجيع االجتاهات ليفة البد العلى األرض هذا 

أن وعدهم و  -أن حيمل شيئاً من صفات الذي استخلفُه ليفة الأليس البد يف هذا  ،العلوي ملكان يف العا
رفوع لميُظه ر لهم السقف او  عمورلمرم اآلمن وأن ينزل لهم البيت االحو  باركةلملهم األرض ا لمُيس

وأخذ رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله على  -مث مالا تقول الرواية إىل آخر الرواية  - ويُريحهم من عدوهم
  :فهناك ميثاقان - يثاق بذلكلمجميع األئمة وشيعتهم ا

 -السالم على رسول اهلل - وإنما السالُم عليه   -يقول اإلمام  ،وهناك ميثاق  من رسول اهلل ،ميثاق  من اهلل
السالم على األئمة هو  ،هذا السالم - يثاق وتجديٌد له على اهلللمتذكرة نفس اوالسالم على األئمة 

ع جِّل  السالم لكم بجميع ما وي ُ لعلَُّه أن يُ ع جِّلُه جلَّ وعز  -يثاق ملهو تذكرٌّ لذل  ا ،يثاقملجتديد  لذل  ا
مع رسول اهلل إلًا معىن السالم هو جتديد عهٍد  ،هذه رمزية السالم هيإلًا  ،إلًا السالم هو هذا - فيه

حنن إلا أردنا أن  ،هو جتديد العهِد مع إمام زمانناالعملي و  يف معناه الواقعيوجتديد العهِد مع رسول اهلل 
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جندد العهد مع صاحب الزمان صلوات اهلل وسالمه  ؟جندد العهد مع من ،مع اهلل ومع رسولهِ جندد العهد 
وعرَّفني  ،أْعر ف نبيك لمأ ْعر ف رسولك  لمتُ ع رَّْفني نفسك  لماللَُّهمَّ ع رَّْفني ن  ْفس ك ف إنَّك  إن  -عليه 

تُعرَّفني ُحجَّتك  ملع رفني ُحجَّت ك فإنَّك  إن و  ،أْعر ف ُحجَّت ك لمتُ ع رِّفني رسولك  لمرسولك فإنَّك إن 
ٍٍ  اليتهي  ج ةاحلهناك معرفة  - ضللُت عن ديني  ،إىل باٍ رسول اهلل إىل باٍ اهلل ؟تقودنا إىل أي با
يثاق رسول ملو يثاق اإلهلي لمليثاق ملهو جتديد لذل  ا - ا لسَّالُم ع ل ْيُكْم يا أْهل  ب  ْيت  النُّبُ وَّة   -فهذا السالم 

معناها العملي الوالية مىت يتحقُق و  اإلمامة ،الواليةو  اإلمامةميثاق  ؟أي  ميثاق ،صلى اهلل عليه وآلهاهلل 
وإمنا الوالية واإلمامة و  الفةالهناك يتحقق معىن  ،واألئمةعند ظهور إمام زماننا وعند رجعة نبينا  ؟قيقياحل

وحىت يف زمان سبقونا  حنن اآلن والذين ،يف طور االنتظارصابروا ورابطوا و  اصّبوا ؟حنن اآلن يف أي طور
 ،من أئمتنا صلوات اهلل عليهم مجيعاً ويف زمان األئمة السابقني وحىت يف زمان سيد األوصياء رسول اهلل 

  .الكل  يف انتظار
ورابطوا كما  ،صابروا ورابطواو  اصّبواوعلى األئمة وعلى شيعتهم إن العهد ُأِخذ  على رسول اهلل  الرواية قالت

ا لسَّالُم  -إلًا  ،ج ة صلوات اهلل وسالمه عليهاحلانتظروا اإلمام  ،ابطوا صاحب األمرر  :يف الروايات قال
 يف الصّب ؟يف أي شيءٍ ح م دي مُ  ليثاق الموجتديد  لهو جتديد  للعهد اإلهلي  - ع ل ْيُكْم يا أْهل  ب  ْيت  النُّبُ وَّة  

بانتظار لل  اليوم الذي  ،بعروة إمام زماننا عرفة التمس ملاو  رابطة واالنتظار وتأكيد العهودملاو  صابرةملاو 
ويكون هناك باركة ملاألرض ابانتظار لل  اليوم الذي تكون هناك  ،الغيب ملعلى عا الشهادة مليُفتح فيه عا

عبقات إىل كل جهٍة فيها دينة إىل النجف إىل كربالء إىل طوس ملومن ادينة ملمن مكة إىل ارم اآلمن احل
إىل  ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيرم اآلمن هو حرم حُم م ٍد وآل حُم م د احل ،آل حُم م دوعطر  من حُم م ٍد و 

واثيق ملهذا السالم تذكري  بتلكم ا ،رفوعملوينكشف فيه السقف اعمور مللل  العهد الذي يتنزل فيه البيت ا
معهم واثيق لمهذا جتديد  ل - ل  ب  ْيت  النُّبُ وَّة  ا لسَّالُم ع ل ْيُكْم يا أهْ  -على أئمتنا ونقول  لمفحينئٍذ حينما ُنس

بكل ضمون عميق جداً وال أجد وقتًا لشرحِه ملا ،وهذا شيء  من إشارة ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني
هذه  ،ألُف ألف عبارةت دروبُه فواهلل ال تغنيه لمومن أظر تكفيه إشارة احلو ، ولكن شيء  من إشارةتفاصيلِه 
يقل أمري  ملأ ،اإلشارة ملشراشر أفق عاإال أن أمتس  بأطراف وقلُت بأين ال أمتكُن  ،ارة  من بعيدوإش إشارة
 ملبأطراف شراشر عاما عندي من وعاٍء ال أستطيع إال أن أمتس   ،ؤمنني يا كميل إن القلٍو أوعيةملا

  .عنيصلوات اهلل وسالمه عليهم أمجومن خالل روايات أهل البيت  ،اإلشارة
 ،لشيخنا الصدوق رضوان اهلل تعاىل عليهالرواية يف علل الشرائع  ،من أفق اإلشارةة  أخرى حمل ،ة  أخرىوإشار 
الرواية مروية  عن  ،الرواية طويلةو  ،الصالةو  ويف الباٍ األول يف باٍ علل الوضوء واأللانزء الثاين اجليف 
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والرواية عميقة  ،عن معراج رسول اهللالمه عليه وهو حيدثنا عن رسول اهلل إمامنا الصادق صلوات اهلل وس
إمامنا الصادق  - فقال لي -اهلل سبحانه وتعاىل خياطب نبيه  ،اجة منهااحلفقط أشري إىل موطن جدًا أنا 

 هذا - فقلت: السالم عليكم ،ملِّ يا ُمح مَّد س   :فقال لي -النيب يقول  ،حيدثنا عن جده رسول اهلل
 -واطن األخرى ملوالذي هو نفسُه يف الزيارات والذي هو نفسُه يف سائر االسالم الذي هو يف آخر الصالة 

يا  -مالا قال؟  - فقال اهلل ه،فقلت: السالم عليكم ورحمة اهلل وبركات ،ملِّ يا ُمح مَّد س   :فقال لي
يا ُمح مَّد  :فقال -ائِه سبحانه وتعاىل مسمن ألقة بأن السالم احلولكرُت يف أول  - ُمح مَّد إني أنا السالم

بار أن ال ألتفت الجثم أمرني ربي العزيز  ،أنت وذريتك والبركاتالرحمُة و  التحيةو  ،إني أنا السالم
ديث عن احل ،الّبكات أنت ولريت  يا حُم م دو  الرمحةو  التحيةو  أنا السالم قول اهلل سبحانه وتعاىل - يساراً 

الرحمُة و  التحيةو  ،يا ُمح مَّد إني أنا السالم -ديث عن أهل بيت العصمة احل ،عصومنيملالذرية عن ا
ال  أنهنا إشارة واضحة  - بار أن ال ألتفت يساراً الجثم أمرني ربي العزيز  ،والبركات أنت وذريتك

  ؟ملرمزية إىل أي عوا ،ألن اليسار فيه رمزيةيساراً  تلتفأ
 ؟اإللتفات يكون إىل أي جهة ،ال ألتفت يساراً  أن ،ُجباحلُ  ملعوا اليسار فيه إشارة إىل ،السفلية ملإىل العوا

عليها طوياًل ولكن سورة الواقعة حباجة أن نقف و  لذل  يف سورة الواقعة ،اإللتفات يكون إىل جهة اليمني
 وَكُنتُمْ}عن جمموعات ثالثة السورة تتحدث يف أوهلا  ،ألن نقف طوياًل عند هذه السورةالوقت ال يكفي 

 شْأَمَةِ * وَالسَّابِقُونَملا أَصْحَابُ مَا شْأَمَةِملا وَأَصْحَابُ يْمَنَةِ *ملا أَصْحَابُ مَا يْمَنَةِملا ثَلَاثَةً * فَأَصْحَابُ اًوَاجأَزْ

ادية احليأيت لكرهم يف اآلية شأمة هم نفسهم ملموعات أصحاٍ اجملديث عن هذه ااحلمث يأيت  {السَّابِقُونَ

تتحدث عن  ،قربنيملتتحدث عن ااآليات بعد لل   {الشِّمَالِ أَصْحَابُ مَا الشِّمَالِ ابُوَأَصْحَ}واألربعني 

 سَمُومٍ الشِّمَالِ * فِي أَصْحَابُ مَا الشِّمَالِ وَأَصْحَابُ}مث تتحدث عن أصحاٍ الشمال  ،أصحاٍ اليمني

وهم  {قَرَّبِنيَملا مِنَ كَانَ إِن مَّافَأَ}أيضًا يأيت الكالم يف آخر سورة الواقعة  ،إىل آخر اآليات {وَحَمِيمٍ

 وَأَمَّا*  الْيَمِنيِ أَصْحَابِ مِنْ لَّكَ الْيَمِنيِ * فَسَلَامٌ أَصْحَابِ مِنَ كَانَ إِن نَعِيمٍ * وَأَمَّا وَجَنَّةُ وَرَيْحَانٌ فَرَوْحٌ}السابقون 

 الضَّالِّنيَ * كَذِّبِنيَملا مِنَ كَانَ إِن وَأَمَّا}ال من أصحاٍ الشمشأمة ملأصحاٍ ايعين من  {كَذِّبِنيَملا مِنَ كَانَ إِن

واليمني عليٌّ صلوات  {الْيَمِنيِ أَصْحَابِ مِنْ لَّكَ الْيَمِنيِ * فَسَلَامٌ أَصْحَابِ مِنَ كَانَ إِن وَأَمَّا } ،{حَمِيمٍ مِّنْ فَنُزُلٌ
بار أن ال ألتفت الجرني ربي العزيز ثم أم -وأصحاٍ اليمني أصحاٍ عليٍّ شيعة عليٍّ  ،اهلل وسالمه عليه
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ال يسع وهنا إشارات  دقيقة جدًا إىل جهة عليٍّ  ؟إىل أي جهةٍ  ،وإمنا اإللتفات إىل جهة اليمني - يساراً 
ولكن ميكن أن أشري إىل هذه أشري إىل بعٍض منها لقات القادمة احلإن شاء اهلل يف طوايا  ،قام لبياهناملا

ُه على بساط النور بصوت عليٍّ لمكجاء يف الروايات من أن اهلل سبحانه وتعاىل  ما  ،إىل هذه النقطة ،النكتة
وجد قامات العالية ملإىل احينما صعد إىل الُذرى العالية وأنه صلى اهلل عليه وآله  ،صلوات اهلل وسالمه عليه

الئكة ملثال وإن املا اوتزور هذالئكة كانت تطوُف ملوأن ا ،وجد مثااًل لعلي ،علِيًا صلوات اهلل وسالمه عليه
القضية ال  ،ويف كل لل  رموزهكذا يف الروايات  ،مثااًل شوقًا لعليٍّ  أن جيعل هلاطلبت من اهلل  اليتهي 

ناسب إن شاء اهلل ملنأيت على بياهنا يف وقتها ايف كل لل  رموز وإشارات  ،تؤخذ هبذا اإلطار الظاهري
  .تعاىل

عن النيب وعن أهل الكالم هنا  - الرحمُة والبركات أنت وذريتكو  التحيةو  ،يا ُمح مَّد إني أنا السالم
 ،أشار إىل هذه الرمزية بنحٍو واضحولذل  القرآن الكرمي فهم التحية وهم الرمحة وهم الّبكات بيت العصمة 

 من سورة يونسالعشرين و  امسةاليف اآلية  ،ائدةملمن سورة االقرآن الكرمي يف اآلية الثامنة بعد العاشرة 
والسالم يف  ،ناناجلهي وداُر السالم  {مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى يَشَاء مَن وَيَهْدِي السَّالَمِ دَارِ إِلَى يَدْعُو وَاللّهُ}

راد منه والية عليٍّ ملالسالم يف روايات أهل البيت ا ،روايات أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني
السالم  {مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى يَشَاء مَن وَيَهْدِي السَّالَمِ دَارِ إِلَى يَدْعُو وَاللّهُ}ليهم أمجعني صلوات اهلل وسالمه ع

 وَاللّهُ}العشرين من سورة يونس و  امسةالأشار إليها يف اآلية  اليتسبحانه وتعاىل و هو اسم  جلنة الباري 

يا  -الذي جاء يف هذه الرواية  الكالم هو الكالمُ و  {مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى اءيَشَ مَن وَيَهْدِي السَّالَمِ دَارِ إِلَى يَدْعُو
هذه إشارة وهذا مضمون  آخر من  - الرحمُة والبركات أنت وذريتكو  التحيةو  ،ُمح مَّد إني أنا السالم
  .مضامني معىن السالم

 مِّن رَبِّهِم بِإِذْنِ فِيهَا وَالرُّوحُ لَائِكَةُملا تَنَزَّلُ}يف كتاٍ اهلل العزيز يف سورة القدر وهناك إشارة  أخرى أيضاً جاءت 

م   {الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَلَامٌأَمْرٍ *  كُلِّ رِ  م ط ل عِ  ح ىت   ِهي   س ال  حنوياً ملة تركيبًا اجلأن نركب إلا أردنا  :ال ف ج 
م   - ِر  م ط ل عِ  ح ىت   ِهي   س ال  وسالم   ،مبتدأ الشأنفهي ضمري  ،حىت مطلع الفجرهي سالم تكون  -ال ف ج 

الْقَدْرِ *  لَيْلَةُ مَا أَدْرَاكَ الْقَدْرِ * وَمَا لَيْلَةِ فِي أَنزَلْنَاهُ إِنَّا}السورة سورة القدر  ،وهي تعود على ليلة القدرخّب 

 {الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ أَمْرٍ * سَلَامٌ كُلِّ مِّن رَبِّهِم بِإِذْنِ فِيهَا وَالرُّوحُ لَائِكَةُملا شَهْرٍ * تَنَزَّلُ أَلْفِ مِّنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ
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 ،إمنا هي سالماإلخبار هنا عن أن ليلة القدر  ،مبتدأ وسالم خّبيعود على ليلة القدر هي ضمري الشأن 
مه عليهم أمجعني تتحدث عن هذا يف روايات أهل البيت صلوات اهلل وسالطبعًا هناك إشارات دقيقة جداً 

 اآليات األوىل من سورة الدخان مالا تقول؟  ،مثالً ما جاء يف سورة الدخان ،عىنملا
الرواية يف الكايف الشريف ويف غري الكايف  {مُنذِرِينَ كُنَّا إِنَّا مُّبَارَكَةٍ لَيْلَةٍ فِي أَنزَلْنَاهُ املبِنيِ * إِنَّا حم * وَالْكِتَابِ}

 و اْلك ت اب   ،ُمح مَّد :حم :قال ،جعفر صلوات اهلل وسالمه عليهبن  ن إمامنا باٍ احلوائج موسىالشريف ع
ل ةٍ  ف ي أ نز ْلن اهُ  إ نَّا، علي  : المب ين   الكتاٍ املبني عليٌّ  ،حم حُم م د - قال الليلة المباركة فاطمة :مُّب ار ك ةٍ  ل ي ْ

ل ةٍ  يف  أ نز ل ن اهُ  ِإن ا -صلوات اهلل عليه  وهو نفس  ،الليلة املباركة فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليها -م ب ار ك ٍة  ل ي  

 فِي أَنزَلْنَاهُ إِنَّا}يف معىن اآلية  ،املضمون الذي ورد يف عدة رواياٍت عن أهل بيت العصمة يف معىن ليلة القدر

يف رواياٍت عديدة أن ليلة القدر اليت  {شَهْرٍ أَلْفِ مِّنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ لَيْلَةُ مَا أَدْرَاكَ وَمَا * الْقَدْرِ لَيْلَةِ
وهي نفسها الليلة املباركة اليت جاءت  ،جاءت مذكورة يف سورة القدر هي فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليها

يف روايات وأحاديث  {حَكِيمٍ  أَمْرٍ كُلُّ يُفْرَقُ مُنذِرِينَ * فِيهَا كُنَّا إِنَّا مُّبَارَكَةٍ لَيْلَةٍ فِي اهُأَنزَلْنَ إِنَّا}يف سورة الدخان 
أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني على سبيل املثال ما جاء يف تأويل اآليات الظاهرة يف العرتة 

ينقل الرواية عن الشيخ  ،هو اجلزء الثاين من هذا الكتاٍ وهذا ،الطاهرة وهو من أهم مصادر تفسري الّبهان
عجالن الس ْكوني قال: سمعت أبا جعفر عليه بن  الرواية عن عبد اهلل -الطوسي رضوان اهلل تعاىل عليه 

احلديث هنا  - آله وسقف بيتهمبيُت علي وفاطمة حجرة رسول اهلل صلى اهلل عليه و  :السالم يقول
 ،احلديث عن البيت باملعىن الغييب باملعىن األبعد األعمق ،ليس عن بيٍت هبذا املعىن املبين من الطابوق واآلجر

بيُت علي وفاطمة حجرة رسول اهلل صلى اهلل  -قلت حنن نتحدث يف أفق اإلشارة وليس يف أفق العبارة 
 - إلى العرش -فتحة  - وفي قعر بيوتهم فرجٌة مكشوطة المينعليه وآله وسقف بيتهم عرش ربِّ الع

المالئكة ال و  المالئكة تنزَُّل عليهم بالوحي صباحًا ومساء وفي كل ساعة وطرفة عينو  -معراج الوحي 
ينقطع فوجهم فوٌج ينزل وفوٌج يصعد وإن اهلل تبارك وتعالى كشط إلبراهيم عليه السالم عن السماوات 

 الحسنو  زاد اهلل في قوة ناظره وإن اهلل زاد في قوة ناظر ُمح مٍَّد وعليٍّ وفاط مة  حتى أبصر العرش و 
الحسين صلوات اهلل عليهم وكانوا يبصرون العرش وال يجدون لبيوتهم ُسقفًا غير العرش فبيوتهم و 

بيوت  وما من بيٍت من الروح فوٌج بعد فوج ال انقطاع لهمو  ُمس قَّف ٌة بعرش الرحمن ومعارج المالئكة
الروح فيها بأذن ربهم بكل أمر و  تنزل المالئكة :األئمة منا إال وفيه معراج المالئكة لقول اهلل عزَّ وجل

هذا التنزيل ليس  - نعم :هذا التنزيل؟ قال :قلتُ  ،! قال: بكل أمر؟من كل أمر :قال: قلت ،سالم
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يف  ي الذي يُتحدث عنه حديث الوح ،ديث عن معىن أعمق من لل احلعن تنزيل الوحي ديث هنا احل
بألفاظِه نزول القرآن على رسول اهلل وهذا معىًن من ديث عن نزول القرآن احلويف كتب التفسري كتب الكالم 

الرواية تتحدث و  ،القضية أعمق من لل  وأبعد من لل  ،سبحانه وتعاىلبني النيب وبني اهلل  االتصالمعاين 
  ؟مالا يقولام صلوات اهلل وسالمه عليه اإلم ،يف أفٍق آخر يف أفق أعمقعن التنزيل 

ديث هنا ليس عن بيوت احل - وال يجدون لبيوتهم ُسقفًا غير العرش فبيوتهم ُمس قَّف ٌة بعرش الرحمن
ديث عن قلب النيب عن قلب عليٍّ عن احل ،ديث عن قلٍو األئمةاحل ،ديث عن حقائق األئمةاحل ،طينية

 ملومقامات حُم م ٍد وآل حُم ِمٍد وهم يف العا جانب من منازلديث عن احل ،عن حقيقة عليٍّ حقيقة حُم م ٍد 
وال يجدون لبيوتهم ُسقفاً غير العرش  -لذل  العلوية  ملاألرضي متواصلون مع العوا ملهم يف العا ،األرضي

  .الئكةملخلق  أعظم من اوالروح  - الئكة والروحلمفبيوتهم ُمس قَّف ٌة بعرش الرحمن ومعارج ا
عن إمامنا من أصول الكايف الرواية من أجزاء الكايف الشريف زُء األول اجلوهذا هو اية يف الكايف الشريف الرو 

عن يرويها أبو بصري  ،اجةاحلخذ منها موطن أالرواية طويلة  ،الصادق يف باٍ مواليد األئمة الرواية األوىل
ألنُه قبل  ،الروح الذي يف سورة القدر - !؟ُجع لُت فداك الروح ليس هو جبرئيل :قلتُ  -إمامنا الصادق 
عصوم وأن مليتحدث عن مقام اإلمام ا - زيارة الروح في ليلة القدرواستحقَّ  -اإلمام يقول هذا الكالم 
 - أبو بصري يقول - واستحقَّ زيارة الروح في ليلة القدر -عصوم يزورُه الروح يف ليلة القدر ملاإلمام ا

إن  ،الروح هو أعظُم من جبرئيل :هو جبرئيل؟! قال عليه السالمُجع لُت فداك الروح ليس  :قلتُ 
 -الروح شيء  آخر  ،الروح خلق  آخر - الئكةلموإن الروح هو خلٌق أعظم من االئكة لمجبرئيل من ا

ة الئكملاوعزرائيل و وميكائيل وإسرافيل فجّبئيل  - وَالرُّوحُ{ لَائِكَةُملا }تَنَزَّلُ :أليس يقول اهلل تبارك وتعالى
ِئك ةُ ملا ت  ن  ز لُ  -يدخلون يف هذا العنوان الئكة ملوكل أصناف اقربون ملالئكة املاو الكروبيون  كما أما الروح   - ال 

الئكة لمإن جبرئيل من ا ،الروح هو أعظُم من جبرئيل -صلوات اهلل وسالمه عليه يقول إمامنا الصادق 
 ! ؟حما هو هذا الرو  - الئكةلموإن الروح هو خلٌق أعظم من ا

كما قال اإلمام  {أَمْرٍ كُلِّ مِّن رَبِّهِم بِإِذْنِ فِيهَا وَالرُّوحُ لَائِكَةُملا تَنَزَّلُ}الذي جاء لكرُه يف سورة القدر هذا الروح 
امسة والثمانون من الاآلية  - بكلِّ أمر :! قال؟من كل أمر :قال -وهو يسألُه صلوات اهلل وسالمه عليه 

الروح الذي جاء  {قَلِيالً إِالَّ لمالْعِ مِّن أُوتِيتُم وَمَا رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ وَيَسْأَلُونَكَ} سورة اإلسراء
نعم  ،هذا الروح الذي تتحدث عنه هذه اآلية وليس الكالم عن الروح البشريةسورة القدر هو  مذكورًا يف

واألمت هو لل  الروح الذي لكن الروح مبعناه األكمل بحانه وتعاىل هي من أمر اهلل سالروح البشرية أيضًا 
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 {الرُّوحِ عَنِ وَيَسْأَلُونَكَ}الئكة ملوالذي قال عنُه اإلمام بأنُه خلق  أعظم من اجاء مذكورًا يف سورة القدر 

 إِالَّ لمالْعِ مِّن أُوتِيتُم وَمَا رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ وَيَسْأَلُونَكَ}الثمانون من سورة اإلسراء و  امسةالاآلية 

الئكة ملتنزل ا والذي جاء مذكورًا يف هذه الرواياتهذا هو الروح الذي تتحدث عنه سورة القدر  {قَلِيالً
 ،نقُف نتبصر يف سورة القدر ،الروحُ و  بكل أمٍر من اهلل سبحانه وتعاىل ،والروح فيها بإلن رهبم بكل أمر

هذه السورة ذكورة يف ملويف الروايات إن ليلة القدر ا {شَهْرٍ أَلْفِ مِّنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ}القدر مالا تقول سورة 
ل ةُ  ،بني يديروايات موجودة عندنا هذه رواية اآلن  ،هي فاطمة رِ  ل ي   ي  ر   ال ق د  ٍر يعين فاطمة أ ل فِ  ِمن   خ   ،ش ه 

جاءت مذكورًة يف سورة  اليتليلة القدر  ،اهلل وسالمه عليهم أمجعني روايات عديدة عن األئمة صلوات
األوىل من سورة اإلمام الكاظم يف تفسري اآليات جاءت مرويًة عن  اليتهي فاطمة وأشرت إىل الرواية القدر 
 :قال حم {مُّبَارَكَةٍ لَيْلَةٍ فِي أَنزَلْنَاهُ بِنيِ * إِنَّاملا حم * وَالْكِتَابِ}جاءت مذكورة  اليتباركة ملالليلة ا ،الدخان
عن مث تبدأ السورة تتحدث  ،ليلة القدر فاطمة ،فاطمة هي :باركةملوالليلة ا ،عليٌّ  :بنيملالكتاٍ ا ،حُم م د

أما يف  ،األرضي ملهي رمزية زمانية يف العا اليتيف ليلة القدر  ،جتري يف ليلة القدرخصائص وعن جمريات 
نزل فيها  اليتاألرضي هي ليلة القدر  ملصورهتا الزمانية الفلكية يف العا ،الفاطمية قيقةاحلفهي العلوي  ملالعا

خلق  أعظم من هذا الروح  فِيهَا{ وَالرُّوحُ لَائِكَةُملا تَنَزَّلُ} القرآن جبملتِه على قلب حُم م د صلى اهلل عليه وآله
  .اطميةقيقة الفاحلمن مظاهر هذا الروح هو مظهر   ،خلق  آخر ،الئكةملا

 ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيكما يف روايات أهل البيت وليلة القدر فاطمة  هذه الليلة ليلة القدر 
قيقة احل ،قيقة الفاطميةاحلالروح  ،الئكة يتنزل الروحملومع االئكة ملكل االئكة  ملوهذه الليلة تتنزل فيها ا
امع بني اجلوهر اجلقيقة الفاطمية هي احل ،والوالية بني حقيقة النبوةامع اجلوهر اجلالفاطمية هي تشري إىل 
نا حجة م  لق وفاطمة أُ الخنحن ُحجُج اهلل على  - ولذل  كانت ُحج ة على األئمة ،حقيقة النبوة والوالية

عىن ملبني اامعة اجلقيقة احلألهنا  ،بني النبوة والواليةامعة اجلقيقة احلألهنا هي  - ُحجَُّة اهلل علينا ،علينا
 ،كانت حقيقة فاطمةبني معىن حُم م ٍد وعليٍّ   ،عىن الولويملعىن النبوي وبني املبني ا ،عىن العلويملاو  م ديح  مُ  لا

 {الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَلَامٌ} ؟وصفهاوهذه الليلة ما هو  ،وهذا هو الروح الذي يتجلى يف ليلة القدر
بني اهلل وبني كانت   اليتناجاة ملكصورة ا ،يثاقملكصورة اورة أخرى  هذه ص ،هذه الليلة هي سالم   ،هي سالم  
كما مر  علينا يف   .البركات أنت وذريتكو  التحية والرحمةو  ،يا ُمح مَّد إني أنا السالم :ا قالم  ل  رسوله 

عن إمامنا الصادق عن رسول اهلل ديث الذي يرويه الشيخ الصدوق احل ،حديث علل الشرائع قبل قليل
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وأنُه جتديد  لذل  يف معىن السالم على رسول اهلل ه وآله كما مر  الكالُم يف حديث الكايف صلى اهلل علي
يتم حينما  ؟يعطيهم بعد لل  مىتح م دي يف أن اهلل سبحانه وتعاىل مُ  ليثاق املاي و يثاق اإلهلملا ،يثاقملا

 عمورملالبيت او  رم اآلمناحلو باركة مليف زمان إمامنا عليه السالم ويف الرجعة يعطيهم األرض ااالستخالف 
 إين أنا السالم :فقال ،مل  وس   لمس   :فقال له ،حينما صعد يف معراجهِ   لوكذ ،رفوع ومر  الكالمملالسقف او 
بني  اليتهذه وصورة  ثالثة  ،هذه صورة  أخرى ،أنت ولريت  يا حُم م د ،أنت يا حُم م دالّبكات و  الرمحةو  التحيةو 

هذا هو تية اهلل عصوم ملالروح فيها على اإلمام او  الئكةملتنز ل ا ،ذا هو السالمهصورة ليلة القدر  ،يدي
  .الروح فيهاو  الئكةملتتنزل ا ،عصوممللإلمام ا
حنن هنا نُقر   ،نزلةملهبذه اهذا السالم إقرار   - ا لسَّالُم ع ل ْيُكْم يا أْهل  ب  ْيت  النُّبُ وَّة   -على األئمة  لمحني نس
وأوسع  أوىفطالب حباجة إىل شرح ملطبعًا ا ،قامات وهذا فيه شيء  من إشارةملاو  نازلملم من امبا هللألئمة 
وقتًا إضافيًا على وقت الّبنامج انتهى وأخذُت شري إليها لكن ن بودي أن أمطالب أخرى كاوهناك وأكثر 

عىن ملأن أوضح هذا اأقل من هذا الوقت لكنين أحببت قرر أن يكون وقت الّبنامج ملكان ا ،وقت الّبنامج
  .إن شاء اهلل تعاىللقة القادمة احلمعىًن ومضموناً جديداً يف معىن السالم عليكم حىت أتناول 

لعقيدٍة بأهل  وبيان  وميثاق السالم عليكم هو جتديد عهٍد  ،أننا حني نقول السالم عليكمفالذي نلُص إليه 
الروح و  ،فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليهاقيقتها أمهم وحليلة القدر ليلتهم  ،منازهلمأهل البيت هذه  ،البيت

يف تتجلى يف هذه الليلة  اليتقيقة الفاطمية احلالروح إمنا هو من جتليات الئكة ملالذي هو خلق  أعظم من ا
 ،عصوم على األرضملأل األعلى لإلمام املا هي سالمهي السالم هي سالم اهلل قيقة احلليلة القدر وتلكم 

 نتذكر هذه العقيدةو  على األئمة إمنا نستعرض هذه العقيدة لموحني نس ،و معىن السالمههذا التنزل 
ديث احلو ينتهي بعد  ملالكالُم  ،على االعتقاد هبا وهذه هي فاتُة الكالمونعاهد األئمة عاين ملونتذكر هذه ا

لسيف الوقت وسيفُه أكثر من لل  لكننا مالا نصنع عن السالم حيتاُج إىل شرٍح أو إىل بسٍط يف القول 
  .أضيف إضافات أخرى على معىن السالمولو سنحت يل فرصة أخرى رمبا  ،قاطع

  :أن أقولأختُم كالمي وحديثي 
ل  ب  ي ِت الن بُ و ةِ   ،و ر مح  ُة اهلِل و ب  ر كاتُهُ  ا لس الُم ع ل ي ُكم  يا أه 

ل  ب  ي ِت الن بُ و ةِ يا شيعة ا لس الُم ع ل ي ُكم  و   .مح  ُة اهلِل و ب  ر كاتُهُ و ر   أه 
 .أسألكم الدعاء مجيعاً ويف أمان اهلل

 



 
 
 
 
 
 
  

 وفي الختام :
ال بُ  د  م  ن التنبي  ه ال  ى أن ن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وص البرن  امج كم  ا ه  ي وه  ذا المطب  وع ال 
يخل  و م  ن أخط  اء وهف  وات فم  ن أراد الدق   ة الكامل  ة علي  ه مراجع  ة تس  جيل البرن  امج 

 ة الفيديو أو األوديو على موقع زهرائيون.بصور 
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