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 مسةااحللقة اخل

 الرِّسالَةِ وَمَوْضِعَ عنىم
 

نادى الـمُ  نازةاجلو  ،رضوض حبلق القيودملا الساقذو  ،طامريملا َلمِ ون وظُ َعذَِّب يف قَـْعِر السجُ مُ ـللسَّالُم على اا
والٍء و  رٍث مغصوبملرتضى وأمِه سيدة النساء بإوأبيِه اصطفى مله االوارد على جد  و  ،ل االستخفافذُ عليها بِ 

يا صاحب  وائجاحلموالي وإمامي باب و  سيدي السَّالم عليك ،ب وَسمٍّ مشروبمسلوب ودٍم مطلو 
 .ورمحة اهلل وبركاتهعارج ملاو  قاماتملا

َعظََّم اهلل أجورنا  ،وائج السالم عليكم مجيعًا ورمحة اهلل وبركاتهاحلوأحباب باب جعفر بن  أشياع موسى
ية تقدم الكالُم يف بيان اضمللقة ااحليف  ،امعة الكبريةاجلامسة من برناجمنا الزيارة اخللقة احلوهذه  ،وأجوركم

مي رضوان اهلل تعاىل ث القُ د  حَ الـمُ  لشيخنانان اجلحنن نقرأ الزيارة من كتاب مفاتيح  ،معىن أهل بيت النبوة
ةِ  -عليه  وائج بنحٍو احلهذا السالم نوجهُه هلم مجيعًا وإلمامنا باب  - اَلسَّالُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ
ةِ  -وم بامسه الشريف فهذا الي ،خاص َورَْحَمُة اهلِل  َوَمْوِضَع الرِّساَلةِ  اَلسَّالُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ

 ،َوَمْوِضَع الرِّساَلةِ  :امعةاجلاليوم أقُف بعض الشيء على هذا العنوان الثاين من عناوين الزيارة  - َوبَ رَكاتُهُ 
ةِ  اَلسَّالُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيتِ    .َوَمْوِضَع الرِّسالَةِ  النُّبُ وَّ

لوا وإمنا مالذنا األول عوا وما أص  رَّ ون وما فَـ لمتكالـمُ  ال أشغلكم مبا قالاضية مللقة ااحليف  أيضًا كما مرَّ 
يقولُه هذا ال يعين أننا نرفُض ما  ،العرتةو  العرتة ونعود إىل الكتابو  حنن نبدأ من الكتاب ،اهتملمواألخري ك

سطحيٍة ال يعين أهنا ليست ائنا الكالميون يتحدثون يف جهٍة لمعالكالميون وإمنا ما يتحدث عنه ائنا لمع
مق يف امعة الكبرية حتتاج إىل شيٍء من العُ اجلالزيارة بني أيدينا  اليتلكن الزيارة  ،وليست صائبة أبداً صحيحة 

تقدم الكالم يف بيان معىن  - َوَمْوِضَع الرِّساَلةِ  لنُّبُ وَّةِ اَلسَّالُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت ا -فهم معانيها ومداليلها 
  .العرتةو  أشرُع فيما جاء يف بيانات الكتابقدمة لغوية صغرية مث مُ  ،وسأشرُع اآلن يف بيان معىن الرسالةالنبوة 

مبعىًن ويف تني لمٍة من هاتني الكلمالرسالة يف لغة العرب تأيت كل كو  الرسول ،ة الرسالةلمكو  ة الرسوللمك
ة الرسول يف لغة لمك ،الرسالة هي ما حيملها الرسول ،ة الرسالةلمة الرسول مع كلمبعض األحيان تتحد ك

جامعٌة ة لموتأيت مبعىن التأنيث ومبعىن التذكري وهو داللة على أن هذه الك ،العرب تأيت مبعىن الرسالة أيضاً 
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فيقول هي امرأًة إىل شخٍص مذكٍر كان أو مؤنث أحد الرجال يف لغة العرب حينما يُرسل مثاًل  ،شاملة
رسويل إليك  أقول فالن ،يف التذكريو  يف التأنيثة الرسول لمفتستعمل ك ،فالنة هي رسويل إليه ،رسويل إليه

وأقول فالن رسويل إليك وأقول  ،ويف التذكريلفظة رسول تستعمل يف التأنيث  ،وأقول فالنُة رسويل إليك
قد  ،رياخلقد تكون وعداً ب ،الرسالة قد تكون إخباراً عن شيء ،إليك اليتليك إي رساألمر الكذائي رسويل إ

سألٍة ملقد تكون شرحًا  ،قد تكون طلباً  ،قد تكون سالمًا وحتيةً  ،قد تكون عنوان حمبةٍ  ،تكون وعيدًا بالشر
ماديًا وقد يكون  الرسالة شيٌء حيمل قد يكون ،الرسالة ال حتديد هلا يف اللغة ،وقد تكون وقد تكون ،ما

مبعىن الرسالة ويف ذلك ة الرسول لمُتستعمل كوالرسول هو حامل الرسالة ولكن يف لغة العرب قد  ،معنوياً 
ة من لمأما يف أصل بناء هذه الك ،وأن الرسول متحٌد بالرسالةأن الرسالة متحدٌة بالرسول إشارٌة مجيلة إىل 

  ؟ين جاءتأ
حينما يكون الشيء  ،االسرتسال هو التواصل ،رسالومن اإلبنائها جاءت من االسرتسال يف أصل 

يول أرسااًل يعين أفواجًا بعد اخلويقال جاءت اإلبل أرسااًل أو جاءت  ،يعين متتابعاً مسرتساًل يعين متواصاًل 
فُيقال  ،يوش أرسااًل أي جاءت متواصلة مسرتسلة يتصل بعضها بالبعضاجلونقول جاءت  ،أفواج متواصلة
رسلِه وهو فاألخبار تصل إليه متتابعة من مُ  ،متواصلةألن األخبار تصل إليه متتابعة  ؟شيءٍ  الرسول ألي

 ،ل إليهرسَ مُ ـلاو  الرسولو  رسلملبني اهناك تواصٌل  ،هناك تواصل ،يوصل األخبار متتابعًة إىل من أُرِسَل إليه
ا تعلق الرسول لمفكًا يف لغة العرب تعين الرسالة أيضة الرسول لمفإذا كانت ك ،الرسالة شيٌء حيملُه الرسولو 

 ،ويفىن الرسول يف الرسالةرسالًة وصارت الرسالة رسواًل حيُث تفىن الرسالة يف الرسول بالرسالة صار الرسول 
له رسِ قائق تصل إليه من مُ احلألن ألن الرسائل ألن األخبار وإمنا قيل له رسول  ،الرسول إذاً هو حامل رسالة

الرسالة حقيقٌة حيملها و  ،متتابعةً أيضًا يوصلها أرسااًل رسلت إليه إىل الذي أُ يوصلها أرسااًل وهو متتابعة 
 ،وقد تكون وقد تكون ،قد تكون ماديًة قد تكون معنويًة وقد تكون ماديًة ومعنوية يف نفس الوقتالرسول 

جٍه من الوجوه بل و بوهي تنطبق بشيٍء و  ،ة الرسالة يف لغة العربلمة الرسول ولكلمعىن اإلمجايل لكملهذا ا
  .عىن الذي بني أيديناملبعدة وجوه على ا

ثل هذه مليف فهمنا قائق من اللغة احلهمة هل أننا نأخذ ملسألة املا ،هناك مسألٌة مهمة أريد أن أشري إليها
وهذه  ،فتكون اللغة مصدرًا لناعاين من اللغة مل! هل أننا نأخذ ا!امعة وأمثاهلااجلثل معاين الزيارة ملعاين ملا
فارٌق  ،لماللغة وسيلٌة للع ،لماللغة ليست مصدراً للع ،لمأن جعلوا اللغة مصدراً للعشكلة وقع فيها كثريون ملا

قد يقول قائٌل بأن اللغة وسيلة  ،وسيلةً عارف وبني أن جنعل اللغة ملبني أن جنعل اللغة مصدرًا نستقي منها ا
خالفي أهل البيت أو غري  ـما نذهُب إىل كتب التفسري عند ممثاًل حينلكننا حينما نأيت فنتعامل مع الواقع 

بأن اللغة ن قالوا باأللسنة حىت وإ ،وليست وسيلة لممصدرًا للعون من اللغة لعجند بأهنم جيلتفسري اكتب 
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من وهذه القضية أيضًا تأثر هبا كثرٌي  ،لملكن يف الواقع العملي جند أن اللغة تكون مصدرًا للعهي وسيلة 
ي ومصدرنا لممصدرنا الع ،وللفكر لممن ُكتابنا من مفكرينا أن جعلوا اللغة مصدرًا للع ائنالممن عالشيعة 

لذلك حنن إذا أردنا أن نرجع إىل روايات  ،وسيلة من الوسائلواللغة تعيننا يف ذلك العرتة و  الكتابالفكري 
وإن فإن هذا التفسري بعضًا  بعضهُ ديُث احلحينما يفسر ديث احلفسرت  وأفسرت القرآن  اليتأهل البيت 

وهناك ضوابط يف  ،تذكرُه الروايات يف بعض األحيان يكون خارجًا على حدود اللغةهذا البيان الذي 
وقضية ألن هذه قضية قضية مبنائية كثريًا يف هذه القضية وأنا ال أريد التوسع   ،طلبملهذا االروايات ختُص 

ومع النص نتعامل مع النص القرآين حبيث حينما  لمدر العمن مصاهل أننا جنعل اللغة مصدرًا  ،أساسية
  :حنوينعصوم ينقسم إىل ملالنص ا ،عصوم بشكل عامملعصومي مع النص املا
فنحن نتعامل مع  ،القرآن نٌص معصوم ونص العرتة نٌص معصوم أيضاً  ،نص العرتةىل النص القرآين وإىل إ

هل تكون اللغة عصوم ملالنص احينما نتعامل مع  ،مع النص القرآين أو مع نص العرتة ،عصومملالنص ا
صحيح حنن نؤمن  ،! هذا شيٌء خيالف منهج أهل البيت؟قائقاحلو  العلومو  عارفملامصدرنا يف التوصل إىل 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِالَّ بِلِسَانِ }ونؤمن باللسانية ات العرفية حاور مـليف ونؤمن حبجية االعر حبجية الظهور 

 اليتواألساليب األدبية قواعد البالغة ستندة إىل قواعد البيان و ملا النيبنؤمن باللسانية بلسانية  {وْمِهِقَ
يف مجيع اكمة احللكنها ليست هي سائل واضحة ومن البديهيات ملهذه ا ،يف كالمهميستعملها العرب 

يل من و  ة على سبعني وجهلمالك لمإين أتك :عصومملفيقول اإلمام احينما يواجهنا هذا النص  ،األحوال
 -وإنكم ال تكونوا فقهاء حىت تعرفوا معاريض كالمنا  -عاريض ملوهذا هو ما يسمى با .خرجملمجيعها ا

حنن نستعني باللغة ونعتمد اللغة لكن على أساس أهنا وسيلة ال  ،طاخلفهذه قضيٌة مهمة سرتافقنا على طول 
 ،ال حتددنا اللغةالعرتة و  الذي حيددنا الكتاب ،ق ألفاظهاانطفتحددنا اللغة حبدود على أساس أهنا مصدر 

قد تقول بأن الكتاب عريٌب  ،العرتةو  بالكتابالعرتة و  إمنا نفهم الكتابالعرتة و  وحينما نريد أن نفهم الكتاب
حنن نستعني باللغة  ،ولكن يف الكتاب قواعد للفهم وعند العرتة قواعد للفهم ،صحيح هذاوبأن العرتة عربية 

فهذا اشتباٌه   لمللعا أننا جنعل من اللغة مصدرًا أم ،الفيصُل هو بيان القرآن وبيان العرتةو اكُم احللكن يبقى و 
حسبنا  قالوا كما قال كبريهم ألهنم  ،خالفون ألهنم ال ميلكون العرتة ال يرجعون إىل العرتةملكبري وقع فيه ا

فاضطروا إىل أن جيعلوا من  !؟كيف يفهمون الكتابحينما واجهوا الكتاب ف ،فاكتفوا بكتاب اهللكتاب اهلل 
ومن هنا جاءت السطحيُة يف  ،حبدود اللغة لمالعوحددوا الفهم و  ،مصدرًا للفهم فقطو  لممصدرًا للعاللغة 

  .ديث الذي يروونهُ احللكثرٍي من مهم هفهمهم للقرآن وجاءت السطحية يف ف
باب العرتة و  وطريق الكتاب ،العرتةو  طريق الكتاب ،ُه رسول اهللط  أما حنن فقد سرنا يف الطريق الذي خَ 
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نستعني هبا وسيلة من الوسائل آلة من اآلليات اللغة عامل مساعد و  ،العرتةو  عرفة فيه خمزونٌة يف الكتابملا
عارف اإلهلية ملحينما خنوض يف دائرة ابل يف أحيان كثرية  ،ويف بعض األحيان تقف اللغة عاجزةعلى الفهم 
وكأن األغالل قد أحاطت هبا رُب طت بأربطة و وكأهنا قد قُيدت بقيود يف كثرٍي من األحيان عاجزة تقف اللغة 

تبقى هذه األلفاظ مقيدة  ،عاين العميقةملكي تسبح يف حبر افال تستطيع أن تنفلت األلفاظ  من كل مكان 
هو  قائقاحلصباح الذي ينري ملا ،قائقاحلينري صباح الذي ملالبد أن نتوجه بأنظارنا إىل ا ناومن ه ،بأغالهلا

  .مصباح العرتة الطاهرة
 صلوات اهلل عليه فيقول بأن القرآن على أربعة أشياء على العبارة واإلشارةإمامنا الصادُق  لمحينما يتك

بل حىت يف  ،ملستندحر اللغة يف هذا العا! ؟قائقاحلو  اللطائف ملأين تكون اللغة يف عا ،قائقاحلو  اللطائفو 
وأنا قلت قبل قليل أنا ال أريد التوسع يف  ،العبارة ملاللغة تتحرك يف دائرة عا ،تقف اللغة عاجزةشارة اإل ملعا

وقاعدي يف الفهم ويف التعامل طلب مطلٌب أصلي ملألن هذا ا ،طلب مطلٌب مبنائيملألن هذا اطلب ملهذا ا
صلوات اهلل وسالمه لعرتة ونصوص اعصومة النصوص القرآنية ملأعين بالنصوص ا ،عصومةملمع النصوص ا

على ما بأيدينا من قلت فإهنا تنطبُق معىن الرسالة ومعىن الرسول لذلك حينما بينُت قبل قليل  ،عليهم
العرتة و  إمنا نأخذها من الكتابعاين ملعاين وحقائق املوإال بقية اعاين ملوموضع الرسالة يف وجوٍه من االكالم 

ِة، َوَمْوِضَع الرِّساَلةِ اَلسَّالُم َعَلْيُكْم يا أْهَل ب َ  - ولكن بوجٍه من الرسالة قد تكون هي النبوة  - ْيِت النُّبُ وَّ
وعن النبوة عن النبوة األرضية اضية مللقة ااحلحتدثنا يف  ،النبوة الكليةالرسالة هي مظهٌر من مظاهر  ،الوجوه
وأشرُت وذكرت بعضًا من  ،لى مراتبهاالنبوة أعو  ،الفة الكليةاخل ،النبوة الكلية وهي الوالية الكلية ،الكلية

من عبق النبوة من كي نتنسم شيئًا عشنا يف ظالهلا الوارفة وعشنا يف أجوائها   اليتالنصوص ومن الروايات 
هي وجتلي من جتلياهتا النبوة الكلية وجٌه من وجوهها  ،الرسالة هي وجٌه من وجوه النبوة ،عبق معىن النبوة

قد تكون هذه الرسالة مقدارًا من أرسلُت إليك رسالة ر إىل األذهان حينما أقول والرسالة قد يتباد ،الرسالة
للرسالة تبادر األول ملعىن امللكن ا ،وقد تكون وقد تكون ،وأزاهريورودًا وقد تكون  ،وقد تكون ثوباً  ،الملا

عن ربنا القرآن خي ،قيقة فيتحدث عنهااحليأخذ هذه  ،عىنملولذلك القرآن يأخذ هذا ا ،شيٌء مكتوب
هي جمايل الرسالة النبوة و  ،النبوة الكليةهي جملى من جمايل  اليتالرسالة الكلية  ،الرسالة مبعناها الكلي ،الرسالة

  .الكليةالرسالة هي وجٌه من وجوه النبوة و  رتبة األعلىملالنبوة ا ،الوالية الكليةمن جمايل الوالية العظمى 
 لمن وَالْقَ}ويف اآلية األوىل بعد البسملة  لميف سورة الققيقة احله فُيخربنا عن هذوإىل هذا يتحدث القرآن 

يعين هي  ،تعين الدواتيف لغة العرب  (ن) و هذه الرسالة مبعناها الكلي ،هذه هي الرسالة {وَمَا يَسْطُرُونَ
هذه  حينما أكتب كتاباً  ،يبدأ بالكتابةو  يأخذ ِمدادُه من الدوات لمفالق ،لمبالنسبة للقداد ملمصدر ا
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يف عقلي مث تصورت بصورٍة وأخرى فكانت موجودًة يف البدء كانت يف ذهين  ؟أين كانتكتوبة ملات المالك
 لمكان موجودًا يف الق ؟حربها أين كان موجوداً ُكتبت يف الكتاب  اليتات لمكل الك  لمداِد ويف القمليف ا

معىًن من  ،الرسالةهذا وجٌه من وجوه  وما يسطرون لمالقو  فهناك ن ،كان موجودًا يف الدوات  لموحرب الق
مرَّ علينا مث خلق الكائنات الروح و  ومزج النورمث خلق روحًا مث خلق نوراً ة لمبك لمتك ،معاين الوالية الكلية

ديث احلحينما يكون  ،القضية قضية جتلياتوإمنا غاية ما يف األمر  ،عن معاين النبوة الكليةديث احلهذا يف 
راد من ملما ا ،فهذا حنو جتٍل آخر لموحينما يكون الكالم عن ن والق ،ذا حنو جتليفهعن نوٍر وعن روح 

 شيئاً أبني  وإمنا من خالل حلقات هذا الربنامج عاين ال أريد بياهنا دفعًة واحدة ملأنا قلت هذه ا ؟التجلي
ولكن   ،ظاهرملهي ا ،التجليات هي الظهورات! ؟راد من التجلياتملما ا ،قامملما يناسب افشيئًا حبسب 
 ! ؟كيف أقربُه لكمعىن العميق  ملا ،ىًن عميقمعهناك ! ؟كيف نتصورها

 ،لنفرتض أمامنا حديقة ،فوتوغرافية بالكامريا الفوتوغرافيةاآلن حينما نأخذ صورة  ،عىنملميكنين أن أقرب ا
أخذ صورة ت الفوتوغرافيةالكامريا  ،ديقة صورًة فوتوغرافيةاحلفنأخذ هلذه ديقة مليئة بالورود واألزهار احلهذه 

لكن حينما تكون عندنا كامريا  ،فقط تأخذ صورة واحدة منقطعة ،طاباخلوينقطع ة صامتة جامدواحدة 
وصوريت هي  ،هناك تواصل ،يكون البث بثًا مباشراً  ،ال يف برناجمنا هذااحلفيديو ويكون البث كما هو 

يعين جنعل  ،ديقةاحلمثاًل هلذه نا نبث بثًا مباشرًا لو ك ،أنت ترى يل صورةيف كل ثانيٍة من الثواين صوريت 
شاهدين ملعند اما يصُل يف أجهزة التلفاز  ،وهناك بث مباشرموجهة للحديقة الكامريات كامريات التصوير 

هذه الصورة حبسب الثواين ففي كل دقيقة هناك ستون يعين لو أردنا أن نقسم متواصلة متصلة هو صورة 
التجلي أن الوجود ليست  ،التجلي هو هذا ،األوراد هي األوراد ،حديقة موجودة ،الةاحلوهي لنفس صورة 

ا إذا أردنا أن ننظر إىل األشياء هبذ ،هو مظهر جديدالوجود يف كل آٍن من آناتِه  ،له حالة ثابتة واحدة
اآلن  ،التجليال تكرار يف  ؟العرفاءو  كماءاحللذلك ماذا يقولون  ،لنا مكررة ةصورة واحدنظار فال توجد ملا

ألن  ،وإال القضية أعمق من هذاعىن مللتقريب اوحينما أقول ثانية  ،غري الوجود بعد ثانيةرتبة ملالوجود هبذه ا
كيف أقرب  ،ثالمللكن ميكن أن أقرب االثواين واألزمنة عوارض  ،وال يُقاس باألزمنةالوجود ال يُقاس بالثواين 

الثانية تقسم و  تُقسم الدقيقة إىل ستني ثانية ،قدمي منذ أزمنة بعيدة وهذا تقسيم ،قسم الدقيقةاآلن تُ  ؟ثالملا
تقسم الثانية إىل  ،منذ أزمنة قدميةو هذا تقسيم موجود  ،يكن قد مسع هبذا ملرمبا البعض  ،إىل ستني ثالثة

ستون الثانية تساوي  ،ستون ثانية الدقيقة تساوي ،نقول الساعة تساوي ستون دقيقة ،إىل ستني ثالثةثالثة 
وهو تساوي ستون عاشرة وهكذا إىل التاسعة الرابعة تساوي ستون خامسة  ،الثالثة تساوي ستون رابعة ،ثالثة

وبقيت إىل كانوا يقسمون الوقت هبذه الطريقة  ،حبسب التقسيمات القدميةأصغر جزٍء من أجزاء الثانية 
 اذا؟ مل هذه مسيت ثانية ،هبذه الطريقة الثواينو  تقسيم الدقائقوقٍت قريب 
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اذا مسيت مل ،يعين التقسيم األول للساعةالدقيقة هي األوىل إىل ستني دقيقة باعتبار أن الساعة ُقِسمت 
وميكن أن تقول األوىل ميكن أن تقول الدقيقة الدقيقة يعين هي األوىل الساعة قسمت إىل ستني دقيقة  ؟ثانية

رابعة وهكذا إىل  إىل الثانية إىل ثالثةو  ىل ستني ثانيةالدقيقة أو األوىل تقسم إ ،لكن اشتهر التعبري بالدقيقة
التاسعة متثل واحد من ستني جزء من الثامنة و  ،العاشرة هي متثل واحد من ستني جزء من التاسعة ،العاشرة

هبذا التقسيم يعين صورة الوجود  ،الوجودحنن حىت لو أردنا أن نقسم  ،فإىل الساعةوهكذا عوداً إىل الدقيقة 
وهكذا إىل ! الثانية نقسمها إىل ستني ثالثة ورابعة ؟مقدار العاشرةأنت تتصور كم سيكون  ،فال يصح

هناك تقسيم للوقت اآلن حاليًا  ،وجودملأن نقسمها بالتقسيم الليزري اآلن ابل حىت لو أردنا  ،العاشرة
  ؟ما هومتوثانية ـڤـال ،متوثانيةـڤـيسمى بتقسيم ال

تقسم  ،وصل إليه اإلنسانوهذا هو أصغر جزء حلد اآلن نية إىل ألف تريليون متوثانية يعين تقسم الثاـڤـال
 ينيعمن أجزاء الثانية متوثانية يساوي ألف تريليون ـڤـأشعة الليزر تقسم إىل أن الالثانية بسرعة وقوة الليزر 

عين إذا أردنا أن ي ،إذا أردنا أن نكتبها بالرموز الرياضية ، 11-1متو ثانية يساوي ـڤحينما نريد أن نكتب 
أمامه يعين عندنا رقم واحد  11-1متوثانية تساوي من الثانية ـڤـال ؟متوثانية كم تساوي من الثانيةـڤـنقول أن ال

بعد البليون  ليار أوملبعد ا ،ليون هو تسعة أصفارأو البليار ملألن ا ،صفر يعين ألف تريليون 11 ،صفر 11
وهو هذا متوثانية حىت لو قسمنا الثانية ـڤـال ،صفر 11ن الرقم عندنا واآل ،صفر 11الرتيليون  ،يأيت تريليون

ى قسم يسمقسم وكل إىل ألف تريليون أقول استطرادًا هذا التقسيم تقسيم الثانية التقسيم ألجل الفائدة 
وعلى هذا األساس حاز جائزة  ،أمحد زويلصري ملا ملالعاهو الذي توصل إليه هذا التقسيم  متوثانيةـڤـبال

سافة مليف هذه ازئيات اجليف الذرات داخل وجودة مللتصوير التحوالت األنه استطاع أن يوجد تقنية  ،نوبل
اآلن وصلت إليه وهذا هو يعين أدق تقسيم  ،على أي حال ،قطع من الثانيةمليف هذا امن الثانية 
يعين إىل أن  ،متوثانيةـڤـية إىل اللو قسمنا الثان ،حىت لو قسمنا الزمان إىل هذا التقسيم ،عاصرةملاالتكنولوجيا 

الوجود له  ،فهذا التصور قاصرحىت لو أردنا أن نتصور هذا التصور  ،متوثانيةـڤتريليون الثانية تساوي ألف 
الزمن من أين  ،وجوداتملألن الزمن إمنا هو عارض من عوارض بعض اال تُقاُس بالزمن آنات وهذه اآلنات 

 ،الزمن يتأتى من حركة األفالك ،حركة عارضةوحركة األفالك  ،ارضوهو ع ،من حركة األفالك ؟يتأتى
يعين زينٌة للسماء الدنيا وجودة إمنا هي ملاالنجوم و  واألفالك هذه الكواكب ،ركة يف األفالك شيٌء عارضاحلو 

ين هي يعهبذه الكواكب زُينت هذه السماء الدنيا حبسب التعبري القرآين  ،السمائي األول ملهي دون العا
 ،عىن الوجودملعىن األوسع ملفما بالك با ،فهي متخلفة يف مراتبها الوجودية ،السمائي األول ملدون العا

يف الوجود هو هذا الذي ال تكرار يف جتلياتِه ففي كل آٍن من التجلي األعظم قيقة األعم احل ،قيقة األعماحل
وال تكرار فيضُه ال انقطاع له جودين وهذا هو معىن أجود األإمنا يكون الوجود بفيٍض جديد آنات الوجود 
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 ! ؟ود اإلهلياجلراد من معىن ملوما ا ؟راد من عظمة الفيض اإلهليملما ا ،هذه عظمة الفيض ،فيه
لو كان هناك تكرار فإن ذلك  ،متواصٌل ال تكرار فيهأن فيضُه  :عىنملهذا ا ود اإلهلي يعيناجلو  الفيض اإلهلي

هذا  ،الوجود يف كل آٍن من آناتِه هو جتٍل جديد ،يف جتلياتهِ ال تكرار  عظمة الفيض أنهُ  ،خيل بعظمة الفيض
التجلي التجلي األول إذا أردنا أن نسميُه  ،من أحناء التجلي اً هو هذا أيضًا حنو يف األشياء ادي ملالثبات ا

وال آخرية تِه ال أولية ألوليهذه التسمية ألن التجلي األول هو التجلي الذي وإال ال يصح أن نسميُه األول 
هذا  ،ال تصل إىل ساحتِه العقولوهذا هو التجلي الذي  ،وهو جتلي الذات اإلهلية للذات اإلهليةآلخريتِه 

أنا أحتدث عن العقول األوىل اليت أشارت إليها !! ؟وأيُّ عقوليف مقام التحري التجلي الذي تكون العقول 
م العقول ال أحتدث عن العقل الذي أمحلُه أنا وحيملُه األحاديث أول ما خلق اهلل العقل، أنا أحتدث عن تلك

أمثايل يف هذا العامل السفلي، أحتدث عن العقول األوىل عن العقول الكاملة، التجلي الذي ال أولية ألوليته 
وال آخرية آلخريته، هو جتلي الذات للذات، وهو معرفة اهلل بكنهِه، معرفة اهلل بنفسِه، يتجلى اهلل هلل، هذا  

  .ٌم يف األلفاظ واحلقيقة غريبٌة وأجنبيٌة عن عقولناكال
 : هناك شعٌر باللغة الفارسية مجيٌل جداً مضمونُه مضمون هذا الشعر أنه

 فإنك لن تصيد العنقاء أمجع شباكك أيها الصائد 
ء العنقاء طائٌر خرايف ال وجود له، أمجع شباكك أيها الصائد أنت أيها الصياد الذي تريد أن تصيد العنقا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ }أمجع شباكك فإنك لن تصيد العنقاء، وأنت أيها اإلنسان، أنت أيها اإلنسان الفقري 

، هكذا قال لنا أئمتنا، كلما أمجعوا شباككم، أمجعوا شباك عقولكم، كلما ازددمت تفكراً  {الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ
أريد أن أذهب بعيدًا يف معاين التوحيد فحينما يصل الكالم إىل  ، أنا الكلما ازددمت حترياً   ازددمت تفكراً 

التوحيد يف العبارات اخلاصة بالتوحيد يف الزيارة اجلامعة الكبرية سأسهب شيئًا ما يف معاين التوحيد ولكن 
هذا التجلي األول، فلنجمع شباك عقولنا فإن العنقاء ال وجود هلا، لنجمع شباك العقول فإن هذه العقول 

ن تصطاد شيئاً، هذه املعرفة بالنسبة لنا ال وجود هلا، أن نعرف التجلي الذي ال أول ألوليتِه حني يتجلى ل
 ! اهلل لنفسِه، حني يتجلى اهلل لذاتِه، هذا التجلي والعبارات قاصرة وعقلي قاصٌر وألفاظي قاصرة فما أصنع!

كل من يريد أن يبحر ولست أنا وحدي  ضامني ملا أتيُه يف هذه ملتيُه يف هذا العاأعاين عميقة جداً ولكنين ملا
لكن ماذا وحىت هذه العبارات عبارات قاصرة  ،فأين الرتاب وأين ربُّ األرباب ،فإنه يتيهعاين مليف هذه ا

عاين ملنصيغ ا ،عاين قاصرة أيضاً ملوهذه اعاين ملوالبد أن نصيغ اوالبد أن نتحدث  لمتكنصنع البد أن ن
ولكن ألجل أن  ،الذي ال أولية ألوليتهِ بعد هذا التجلي األول  ،يف قوالب قاصرةاصرة من عقولنا القالقاصرة 
ة هذا لميكون بعد صدور الكوإال التجلي األول هو التجلي الذي  ،أقول التجلي األولعاين ملتتضح ا
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 ،ة آلخريتِه وال آخريفإنه ال أولية ألوليتِه  ،ذلك ال يقال له جتلي أولجتلي الذات للذات  ،التجلي األول

وَمَا  لمن وَالْقَ}فهنا الكالم عن يضًا لعبارات قاصرة أفهذه ااألول قبل كل شيء وحىت حينما نقول 

هذا موجوٌد  ،عرشحدثت بعد ال اليتهو من التجليات  لمأن القع يف الروايات راجِ الـمُ  قد جيد {يَسْطُرُونَ
البد أن نضع نتعامل مع الروايات هذه القضية أواًل حنن حني  ،البد أن أشري إليهاوهنا قضية  ،يف الروايات
وهناك روايات وردت  ،داراةالـمُ  وهناك روايات وردت بلسان ،بلسان التقيةهناك روايات وردت يف اعتبارنا 

يثيات احل ،كمةاحليثيات لبطلت احلولوال يثيات احلن وهناك روايات وردت بلسا ،الرمزو  سان اإلشارةلب
هي قائق القادسة احلو  قائق العاليةاحلألن قائق العالية احلو  عنوياتملااديات فما بالك يف مليف اموجودٌة بكثرة 
اية هلا يثيات ال هناحلف ،سىن ال هناية هلااحلوجمايل األمساء  ،سىن ال هناية هلااحلواألمساء سىن احلجمايل األمساء 

فال ذلك من يستعمل يف أكثر من معىن  لمأن هذا العنوان القولذلك من يراجع الروايات جيد مثاًل 
واسُتعمل يف يف نقل الناقلني وإمنا اللفظ واحد طأ اخلوال ذلك من االشتباه أو من التضارب بني الروايات 

يف كتب العرفاء حينما لذلك  ،رفاءكتب الع  إىلأكثر من داللٍة ويف أكثر من مضمون وهذا نفسُه ينتقل 
وهذا إمنا ُأخذ بسبب ما يستعمل يف أكثر من جهة ويف أكثر من معىن صطلح الواحد ملجتد أن ايكتبون 

هذه لكن فقط أشرت إىل  ،ال أريد اإلطالة أكثر ،عارف اإلهليةملتتحدث يف باب ا اليتجاء يف النصوص 
 ،أكثر توضيحاً  سألة ورمبا أشرحها بشكلٍ ملة أقف على هذه القات القادماحلالقضية وأنا إن شاء اهلل يف 

حينما يراجع الروايات أو يكون قد حفظ بعضًا من حىت ال حيدث االشتباه عند البعض لكن أشرُت إليها 
  .تعارضاً بني هذه الرواياتالروايات فيتصور أن هناك هذه 

يف بعض الروايات نأخذ لسان  ،ر االعتبارحينما نتعامل معها البد أن نأخذ بنظهذه الروايات كما قلت 
لسان ويف بعض الروايات  ،الرمزو  ويف بعض الروايات لسان اإلشارة ،داراةمليف بعض الروايات لسان ا ،التقية

؟ ن من هو {وَمَا يَسْطُرُونَ لمن وَالْقَ}معىن الرسالة هي عنوان  اليتعلى أي حاٍل أعود إىل اآلية  ،يثياتاحل
هذا الكتاب الذي بني يدي هو تفسري الربهان  ،لمالقو  الرواية جلية جداً وهي ختربنا عن ن ؟من هو لمالقو 
 سن موسىاحلعن ايب الُفضيل بن  حُمَمَّدالرواية عن  ،حدث السيد هاشم البحراين رضوان اهلل تعاىل عليهلمل

 - سألتهُ  :ن موسى قالسالحأبي عن  -وحنن يف هذا اليوم نعيش يوم شهادتِه صلوات اهلل وسالمه عليه 
وَمَا  لمن وَالْقَ} :سألتُه عن قول اهلل عزَّ وجل :قال - وائجاحلالفضيل يسأل إمامنا باب بن  حُمَمَّد

 لمالقو  ،صلى اهلل عليه وآلهفالنون اسٌم لرسول اهلل  :قال إمامنا الكاظم - ؟ماذا قال - {يَسْطُرُونَ
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 ،قيقة العلويةاحلهو عنوان  لمالقو  يةَحمَّدالـمُ  قيقةاحلو عنوان ن ه - عليه السالمؤمنين لماسٌم ألمير ا
ات لموكانت الك ،ات األمتلمكانت الك  ،اتلممث كانت الكفمزج بني النور والروح خلق نورًا وخلق روحًا 

وَمَا  لمن وَالْقَ} ،دد من نونملاو  لمأفاض هبا الق ،خمتلف جتلياهتا ومراتبهاات يف لموكانت الك ،التامة

حىت يف  ،يةَحمَّدالـمُ  قيقةاحلنون عنوان و  ،من هذه النون لمفمداد الق ،عن نون لموال ينفك الق {يَسْطُرُونَ
وهي النقطة حىت يف الكتابة فإن نون ُتكتب ويف وسطها النقطة  ،من اللطفالكتابة واإلشارة فيها شيٌء 

 ،التكوين ملالقرآن صورة عاو  منها بدأ القرآنو هي حتت الباء  اليتة طقالن ،ال عنها عليٌّ وأنا النقطةق اليت
 ،وجودة يف وسط النونملالنقطة حتت الباء هي النقطة ا ،التكوين ملوهو صورة عاالتدوين  ملالقرآن عا

كل حرٍف من  ،روفاحلتكونت منها  اليتو تحركة مليعين النقطة اتسمى بالنقطة السيالة  اليتوالنقطة هذه 
حينما نكتب  ،سيالةكانت يف أصلها نقطة متحركة  ،تصلةملموعة من النقا  اعبارة عن جمروف إمنا هو احل

مث تنتقل مبجموعة نقاٍ  وخترج تحركة ملفتتجلى هذه النقطة السيالة افإمنا نبدأ بنقطة سيالة متحركة األلف 
  ؟وتبقى النقطة أينفنكتب الباء بنقطٍة سيالة إىل حرف الباء 

جايل النقطة السيالة ـات ملمالك ،اتلمالنقطة السيالة ليست يف الك ،لمهذه النقطة تبقى موجودًة يف الق
بسم بابتدأ القرآن  ،حتركت اليتهي النقطة حتت الباء  {وَمَا يَسْطُرُونَ لمن وَالْقَ}إىل وتلك رموز إشارات 

ُكتبت ! ؟اتلمإىل آخر سورة الناس كيف ُكتبت الكفمن أول سورة الفاحتة  ،اهلل من هنا كانت البداية
ولذلك يف نٍص عن أمري  ،تصلةملجمموعٍة من النقا  اروف عبارة عن احلحتركت فكانت بالنقطة السيالة 

 ،جايل النقطةـجلى من مـط هو ماخلفإن  - ط أنا النقطةالخط أنا الخأنا النقطة أنا  -يقول ؤمنني ملا
تتشكل  واألرقام إمنا هي خطو روف احل ،روف إمنا تألفت من خطو احلو  ط عبارة عن جمموعة نقا اخلو 

الباء خٌط و  ،خٌط مستقيم يتعوج ويتعرج فيكتب سنيحني نكتب السني فالسني يف أصلها  ،بأشكاٍل خمتلفة
وإمنا هذه روف مبا هي حروف احلديث عن احلليس ديث هنا بنحو الرمزية احلو  ،فُيعقف جانباهمستقيم 

 ملوعاالتدوين  ملالوجود وبني عا ملالتكوين عا ملبني عاتطابٌق قلت قبل قليل هناك روف فيها دالالت احل
الوجود بكله تصور يف  ،لكن بصورٍة تدوينيةمن مظاهر الوجود التدوين إمنا هو جزٌء من الوجود ومظهٌر 

زانتِه وإمنا يف خألن القرآن يف خزائنِه ال يف خزائنِه اللفظية  ؟اذاملولذلك كان القرآن تبياناً لكل شيء التدوين 
 بني القرآنولذا ال ميكن االنفكاك عصوم ملتكون مودعًة يف قلب ا اليتقيقية هي هذه احلزانة اخلو  ،قيقيةاحل
عصوم صلوات اهلل وسالمه ملألن روح القرآن يف ا ،عصوم صار شيئًا آخرملإذا انفك القرآن عن ا ،عصومملاو 

ةِ  - لمالقو  ن ؟رها منيسطفالرسالة هنا  ،وعلى أي حالٍ  ،عليه َوَمْوِضَع  ،اَلسَّالُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ
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الرواية عن و  عىنملما يسعفنا هذا اجنُد يف الكايف الشريف  اليتو هذه الرسالة يف معناها األمسى  - الرِّساَلةِ 
ات اهلل صلو الرواية عن إمامنا الصادق  ،من كتاب الكايف الشريفزُء األول اجلوهذا هو إمامنا الصادق 
كان وخلق نور األنوار الذي نورت منه لماو  قال: إن اهلل كان إذ ال كان فخلق الكانوسالمه عليه 

يزاال  لمفًا وعليًا ُمَحمَّداألنوار وأجرى فيه من نورِه الذي نورت منه األنوار وهو النور الذي خلق منُه 
ن مطهرين في األصالب الطاهرة حتى م يزاال يجريان طاهريلن قبلهما فوِّ إذ ال شيء كُ نورين أولين 

عن هذه الرسالة الرواية هنا تتحدُث  - عليهما السالمبي طالب في عبد اهلل وأافترقا في أطهر طاهرين 

 ؟دد من نونملبعد أن أخذ ا لمفماذا سطر الق {وَمَا يَسْطُرُونَ لمن وَالْقَ}بتجٍل آخر  بصورٍة أخرىولكن 
يأخذُه من نون وال يوجد هناك انفصال بني مبدٍد متصٍل  لمطرها القت سالمكل الك ،اتلمسطر كل الك

اآلية ما قالت ن وما  {وَمَا يَسْطُرُونَ لمن وَالْقَ}سطرتُه نون إمنا سطرُه نون  لمفما سطرُه الق ،لمالقو  نون

ال  لموإن الق لمعن القال تنفك  ونفإن ن {وَمَا يَسْطُرُونَ لمن وَالْقَ}تالحظون الدقة يف التعبري  لميسطر الق

يف  لمالقو  فإن نون {وَمَا يَسْطُرُونَ لمن وَالْقَ}رتبة يسطرون مليف نفس اوإهنما يف نفس اآلِن ينفك عن نون 
  .مث شق األنوار من ذلك النورخلق روحاً مازج بينهما  ،خلق نوراً  ،يسطرونآٍن واحد 

إن اهلل   -عنوان وكان هنا إمنا هو مصطلح ال كان  كان إذ  - إن اهلل كان إذ ال كان -الرواية يف الكايف 
 سأستعملهوالذي مرادي بالتجلي األول  ،التجلي األول ،عن التجليهنا كان تتحدث  - كان إذ ال كان

حينما يقولون التجلي قد يوجد يف بعض الكتب ألنين كما قلت قبل قليل  ة األوىللمدائمًا هو جتلي الك
ألنُه ال أولية قبل أوليته ال يقال له األول قيقة احلفإن ذلك التجلي يف للذات  فيعنون به جتلي الذاتاألول 

ة لمجتلي الك ،ةلمفالتجلي األول هو جتلي الك ،وال آخرية آلخريتهوال آخرية بعد آخريته وال أولية ألوليته 
ة األوىل  لمتجلي الكلللتجلي األول وكان هنا عنوان  - إن اهلل كان إذ ال كان -جتلي النور األول  ،األوىل
وإمنا  ،إمنا هو عدٌم يف عدمفكل شيٍء من دون اهلل  ،يكن ملحىت التجلي األول  ،يكن معه شيء ملكان و 

وكل  ،اله دياروما يف الدار إ ،له سبحانه وتعاىل يقيقاحلالوجود  ،حىت بعد أن يوجدهو ِظالٌل يف ظالل 
وإن كانت وجودات ملمهما علت مراتب ا ،وٌد ظليوجإمنا هو فبوجود اهلل الوجودات وجودها إذا قيست 

عن ديث هنا احلكان ليس ملاو  الكان - كانلماو  إن اهلل كان إذ ال كان فخلق الكان -ة األوىل لمالك
وننتقل كان الذي ننتقل فيه ملعن هذا اديث احلكان هنا ملوال االدقائق و  سوٍب حبساب الساعاتزماٍن حم

 كانلماو  خلق الكان -عنوان للتجلي  ،وإمنا هذا عنوان ،جداً ات متأخرة وجودلمهذه مراتب ل ،منه وإليه
كل رواية أو كل تتحدث   ،وأنا قلت إن الرواياتهذه مصطلحات وعناوين  ،الروحو  كما قال خلق النور  -
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فالفيض دائم وال تكرار يف التجليات ال انتهاء هلا و  تتحدث عن جتٍل من التجلياتجمموعة من الروايات 
إن  -كان ملاو  من الكانهذا التجلي الذي صدر  - كان وخلق نور األنوارلماو  فخلق الكان -الفيض 

 نور األنوار هو جتٍل عن الكان ،هناك جتٍل وهو نور األنوار - كانلماو  اهلل كان إذ ال كان فخلق الكان

 {ورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}اللَّهُ نُوجودات ملأنوار ا - وخلق نور األنوار الذي نورت منُه األنوار -كان ملاو 
فإن الكرسي  ،يف أكثر من معىنالسماوات واألرض أيضًا تستعمل و  وجوداتلمعنوان لالسماوات واألرض 

إن اهلل كان إذ ال  -طلب ملسنأيت على هذا ا ،وإن العرش أوسع من الكرسي ،واألرضأوسع من السماوات 
 {}اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - ذي نورت منُه األنواركان وخلق نور األنوار اللماو  كان فخلق الكان

ورت منُه نمن نورِه الذي  -يعين أجرى يف نور األنوار  - وأجرى فيه -نورت منه األشياء  هذا النور الذي
 ملاديث عن العاحلوعلي  حَممَّدديث عن خلق احلحني  - ًا وعلياً ُمَحمَّدوهو النور الذي خلق منه األنوار 
قيقة احلو  يةَحمَّدمـلقيقة ااحلومها كان ملاو  وإال فإن الكان ،وعلي َحمَّدمـلعن الصورة األرضية  ،األرضي
إن اهلل كان  -ية َحمَّدمـلقيقة ااحلإال هو جتٍل من جتليات وما نور األنوار الذي ُخلقت منُه األنوار  ،العلوية

الذي كان ملاو  جتٍل من جتليات الكانهو هذا و  - كان وخلق نور األنوارلماو  إذ ال كان فخلق الكان
اً ُمَحمَّدوهو النور الذي خلق منُه وأجرى فيه من نورِه الذي نورت منُه األنوار  -نورت منُه األنوار 

إىل نوريتهما األوىل يف ديث فيه إشارات احلهذا  - يزاال نورين أولين إذ ال شيء ُكوِّن قبلهما لمف وعلياً 
  .يف كل طبقات الوجودتجلية ملإشارات إىل نوريتهما اوفيه كان ملاو  الكان

هناك جتٍل  ،عىنملوستأتينا الروايات تبني هذا ا وعلي   َحمَّدمـلهناك جتٍل ففي كل طبقٍة من طبقات الوجود 
وعن مثال حتدثت عن النبوة  اليتيف الروايات ومرَّ علينا  ،يف كل طبقٍة من طبقات الوجودوعلي  َحمَّدمـل

يزاال نورين  لمف - ملمع تلكم العواما تتناسب رتبٌة ملا من العلوية له ملثال يف العواملاو  ،العلوية ملعواالعليٍّ يف 
حتى افترقا في طاهرين مطهرين في األصالب الطاهرة يزاال يجريان  لمُكوِّن قبلهما فإذ ال شيء   أولين

تالحظون التعبري عبد اهلل وأبو رين يف أطهر طاه - في عبد اهلل وأبي طالب عليهما السالمأطهر طاهرين 
يف آية ذكورة ملأليس هي نفس الطهارة ا ؟لطهارةاراد من هذه ملأطهر طاهرين ما ا ،هم أطهر طاهرينطالب 
آية التطهري  {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِريًا}! أليس نفس الطهارة !التطهري

مفعول  رياً هوتط ،عبارة عن ُيطهركم ويُطهركمكم فعل مشدد هر يط ،عن ثالث مراتب من التطهريتتحدث 
اء لمهكذا يقول ععىن الفعل ملفإمنا هو تأكيد طلق حني يكون من نفس لفظ الفعل ملفعول املاو  مطلق
صدر ينوب مناب ملاو  صدرملة اوهو يأيت بصيغطلق من نفس لفظ الفعل ملفعول املحينما يكون ا ،النحو
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صدر ينوب مناب ملفإن اتطهرياً مصدر صدر هنا يعين إذا أخذنا ملا ،يعين ويطهركم ويطهركم ويطهركمالفعل 
كما يأخذ يف كالم العرب يأخذ فاعل ويأخذ مفعول به  صدر أيضًا ملك اولذليعين يقوم مقام الفعل  ،الفعل
يعين يعيد الفعل مرة معىن الفعل ومن نفس لفظ الفعل فهو يؤكد ة طلقملفعولية املوإذا كان بلحاظ ا ،الفعل

عاين ملوهذه افكانوا أطهر الطاهرين  ،ثالث مراتب من التطهرييكون ويُطهركم ويُطهركم ويطهركم أخرى 
هذا   - حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد اهلل وأبي طالب عليهما السالم -ديث احلتتجلى يف هذا 

ديث عن أطهر طاهرين عن عبد اهلل والد رسول اهلل احلمن الكايف الشريف و ديُث احلو  رتةكالم صادق الع
  .م أمجعنيأيب طالب والد عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليهعن و 

لق اخلقبل تجلي يف معىن الوالية الكلية ملوهو اتالحظون الروايات تتحدث عن الُبعد األول للرسالة 
فالروايات  ،نفس الكالم الذي مرَّ يف روايات النبوة ،األرضي مللرسالة يف العاعن اوتتحدث عن الُبعد الثاين 

 {وَمَا يَسْطُرُونَ لمن وَالْقَ} لمعىن الذي كتبُه ن والقملهذا ا ،عىن العميقملهبذا اهنا تتحدث عن معىن الرسالة 
كل  جتلت يف اليتاألنوار  هذه ،سطروا هذه األنوار ،ومها معًا يسطرون ؟وماذا سطر نون لمفماذا سطر الق

فلكل العلوية  ملأما يف العوا ،األرضي مليف العاوعليٍّ  حَممَّدجمايل نور ومن أعظم جمايل هذه األنوار الوجود 
قيقة احلقيقة األمت هي احلة األوىل وهي لمجتلى فيها إىل أن ينتهي الكالم عند الك اليتجايل مـلمنهما ا

عاين تشري النصوص الكثرية الواردة عن ملضامني وإىل هذه املوإىل هذه ا ،األكملالعلوية قيقُة احلو  يةَحمَّدمـلا
قيقة األوىل احلمن جمايل أنوار فكل ما يف هذا الوجود إمنا هو  ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيعصومني ملا

جتليات منها ة األوىل لملكل لمالقو  تتحدث عن أن لنونفماذا سطروا؟ الروايات  {وَمَا يَسْطُرُونَ لمن وَالْقَ}
شيء فيها شيء من الوصف ومنها ما ذُِكر بعناوين  ،ألننا ال نستطيع أن نتصورهاما ذُِكر بالنحو اإلمجايل 

عصومة ملوإمنا النصوص ا ،حدودةمـلدارك املال ميكن أن ندركه هبذه اوهذا التفصيل الذي جاء  ،من التفصيل
 ملجب وهذه العوااحل ملهذه عوا ،جاباحل ملجند عا ،السرت مللروايات جنُد عاألننا جنُد يف ا ،عاينملتـَُقر ب لنا ا

الكرسي إمنا كل  ملوعا ،الكرسي ملالعرش متقدم وسابق على عا ملوعا ،العرش ملسابقة ومتقدمة على عا
باركة ملالذلك حني نقرأ يف آية الكرسي  ،الكرسي ملتكون يف جوف عا ملالسبع كل هذه العواالسماوات 

ولكن الكرسي وسع السماوات واألرض  {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ}يف سورة البقرة  اذا نقرأم
من نور إن العرش إمنا هو جتٍل اضية مللقة ااحلومرَّ علينا يف  ،العرش ملإذا قيس بعاالكرسي ال يـَُعدُّ بشيء 

ففتق نوري فخلق منه العرش فنوري أفضُل من ية قالت الروا ،جتٍل من التجليات ،وآله صلى اهلل عليه حُمَمَّد
من نور اهلل  حَممَّدهو نور  ،هِ ر و ألن العرش من ن ،ونوري أفضُل من العرش ،فضُل من العرشأنا أ ،العرش
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  .سبحانه وتعاىل
لسي جملها الشيخ السي رضوان اهلل تعاىل عليه الرواية ينقلجمللشيخنا االروايات حتدثنا وهذا هو حبار األنوار 

سؤال يوجه لإلمام الصادق عن  ،كماحلبن  الرواية يرويها هشام ،عن إمامنا الصادق عن كتاب االحتجاج
فقال  ؟الكرسي أهو أعظم أم العرش -الصادق  ناإلمامهذا السؤال يوجه ! !أهو أعظم أم العرشالكرسي 

الكرسي  ملمن دون عايعين كل شيٍء  - عرشهُ عليه السالم: كل شيٍء خلق اهلل في جوف الكرسي خال 
كل شيٍء خلق اهلل في جوف  -العرش  ملوهو متقدم على عاجب احل ملوهناك عاوإال فالعرش أوسع 

 ملعلى عظمتها ما هي إال شيء يف داخل عاتشري إىل أن هذه السماوات عبارة يف جوف  - الكرسي

كل شيٍء  - {عَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَوَسِ} - كل شيٍء خلق اهلل في جوف الكرسي -الكرسي 
العرش أعظم من أن  - خلق اهلل في جوف الكرسي خال عرشُه فإنُه أعظم من أن يحيط به الكرسي

  .حييط به الكرسي
 ،عاينملصال ويف كتاب ااخلأيضَا يرويها شيخنا الصدوق يف كتاب  ،أكثر وضوحاً عندنا رواية فيها داللة 

يرويها أبو ذر  النيبالرواية عن  ،يف تفسريِه يف تفسري العياشيوينقلها العياشي رمحة اهلل عليه  ،خباراألمعاين 
يا أبا ذر ما السماوات السبع في الكرسي إال كحلقٍة ملقاة في  - :صلى اهلل عليه وآله النيب الغفاري قال
فالت يعين صحراء  ،شيء مدور ،ذي نلبسه بأيديناامت الاخلمثل هذا  ،امتاخلحلقة يعين مثل  - أرض فالت

يا أبا ذر ما السماوات  -السماوات السبع يف الكرسي كحلقة يف فالت  ،ممتدة على مد البصرواسعة 
 ،جند يف الروايات إن السماء الدنياًا حنن لمع - في أرض فالت السبع في الكرسي إال كحلقٍة ملقاة

السماوات و  -إىل السابعة الثانية إىل الثالثة وهكذا و  قٍة يف فالتكحلالسماء األوىل إىل السماء الثانية  
كفضل الفالت على وفضل العرش على الكرسي   ،في أرض فالت في الكرسي إال كحلقٍة ملقاةالسبع 
العرش  ملاوما بعد ع ،العرش ملبالنسبة إىل عاهو كحلقٍة يف فالت الكرسي  ملوأيضًا عا - لقةالحتلك 

 ،عىنملالرسالة هبذا ا لمالقو  كل ذلك من جتليات ن ،يةَحمَّدالـمُ  قيقةاحلذلك من جتليات وكل جب احل ملعوا
فتلك رسالة التشريع و  أما رسالة الدين ،الرسالة األعظم هي رسالة الوجودعىن األعظم ملالرسالة اإلهلية با

السماء الثانية كحلقٍة يف  السماء األوىل إىل ،وهي جملى من جمايل تلكم الرسالة األعظماإلنسان يف األرض 
الكرسي إىل العرش كحلقٍة يف و  كحلقٍة يف فالتالسماوات السبع إىل الكرسي  و  ،وهكذا إىل السابعةفالت 
  .جباحل ملوما بعد العرش عوافالت 

عن أبي عبد اهلل عليه حميد بن  عن عاصم ،عن إمامنا الصادق هناك رواية يرويها شيخنا الصدوق
 -ال عدد حتديد السبعني هنا عدد كثرة و  - جزٌء من سبعين جزء من نور الكرسي قال: الشمسالسالم 
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إنك ال تستطيع أن متأل  ،وحنن ال نستطيع أن منأل أعيننا من الشمس - الشمس جزٌء من سبعين جزء
زء جزٌء من سبعين جالكرسي و  ،الشمس جزٌء من سبعين جزء من نور الكرسي -عينيك من الشمس 

ين جزء من جاب جزٌء من سبعالحو  ،جابالحجزٌء من سبعين جزء من نور العرش و  ،من نور العرش
سابات احلبفإهنا ال تتحدث باللغة الرياضية عاين ملحينما تتحدث عن هذه االروايات هنا و  - نور الستر

بلسان حمكومة  الروايات قلت هذه ،هاتاجلوإمنا كل رواية ناظرة إىل جهة من الرياضية وباألرقام وبالتعداد 
الشمس  -كمة احليثيات لبطلت احللوال كماء احليقول عنها  اليتيثيات احلحمكومة بلسان  ،الرمزو  اإلشارة

العرش جزٌء من و  ،الكرسي جزٌء من سبعين جزء من نور العرشو  ،جزٌء من سبعين جزء من نور الكرسي
وهذه كلها من جتليات  - ء من نور السترجاب جزٌء من سبعين جز الحو  ،جابالحسبعين جزء من نور 

  .يةَحمَّدالـمُ  قيقةاحل
عن عبد الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه أيضًا يرويها الشيخ الصدوق يف التوحيد الرواية أيضًا عن إمامنا 

في قول اهلل عزَّ أبي عبد اهلل عليه السالم عن  ،من أجلة فقهاء أصحاب اإلمام الصادقسنان بن  اهلل
العرش و  وما بينهما في الكرسيالسماوات واألرض  :فقال {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ} :وجل

دود احلبه شيٌء يفوق  لمالع ،دود العقليةاحليعين شيء خارج  - ال يقدر أحٌد قدرهالذي  لمهو الع
عن لسي جملنقلها الشيخ ايرواية  - الذي ال يقدر أحٌد قدره -هو األوسع  لمالعرش هو العو  ،العقلية

الرواية عن اإلمام  ،السجملويف العلل ويف اهمة مليف كتاب الفقيه وهو من أصولنا ارواها و  الشيخ الصدوق
ا صارت لمو  :فقيل له ،ألنها مربعة  :ا سميت الكعبة كعبة؟! قالمَ لِ  - الصادق أن السؤال وجه لإلمام

قال:  ؟عمور مربعاً لما صار البيت المو  :فقيل له ،ربععمور وهو ملمألنها بحذاء البيت ا :قال ؟مربعة
قال: ألن  ؟ا صار العرش مربعاً لمو  :فقيل له -يعين باجتاه حبذاء  - ألنه بحذاء العرش وهو مربع

وهذا  - مد هلل وال آله إال اهلل واهلل أكبرالحو  سبحان اهللأربع بُني عليها اإلسالم  التيات لمالك
من هنا حني حتدثت عن النبوة  ،األول مللرسالة األرضية وبني الرسالة يف العاديث عن التواصل بني ااحل

الرسالة ما قبل وهنا أيضاً نتحدث عن  ،لق وعن النبوة األرضيةاخلما قبل  مليف عافتحدثت عن النبوة الكلية 
 -عىن مل هذا اديث هنا يشري إىلاحلو من جماليها الرسالة األرضية  اليتوما يسطرون و  لمالقو  رسالة نلق اخل

عمور كما يف ملوالبيت اعمور ملمن جمايل البيت ايعين الكعبة هي  - ؟ا صار العرش مربعاً لمو  :فقيل له
والرتبيع يف العرش ليس تربيعاً والعرش مربع عمور هو من جمايل العرش ملوالبيت ا ،يف السماء الرابعةالروايات 

مسى من أن العرش أجلى وأ ،الطبيعي ملوجود يف العاملادي املكالرتبيع ا  - ا صار العرش مربعاً لمَ و  -ماديًا 
ات لمألن الك :قال ؟ا صار العرش مربعاً لمَ و  -تأخر ملالطبيعي ا مليف هذا العادودة حملهبذه القيود ايُقي د 
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 مد هلل وال آله إال اهلل واهلل أكبرالحو  سبحان اهلل -هذه أركان العرش  - بُني عليها اإلسالم أربع التي
اَلسَّالُم َعَلْيُكْم  -األرضي  ملوبني معىن الرسالة يف العاالرسالة مبعناها الكلي وهذا هو التواصل بني معىن  -

ِة، َوَمْوِضَع الرِّساَلةِ  يف  حُمَمَّدوآل  حُمَمَّدو فيهما رسالة اهلل  لمن والقفهم موضع الرسالة  - يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ
ةِ  -األرض فيهم رسالة اهلل  من هذه جتليات وجمايل  - ، َوَمْوِضَع الرِّسالَةِ اَلسَّالُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ

ر منها مجيع األنوار كما مر علينا يف رواية الكايف قبل فنو  وجودات ملالرسالة األوىل لكل امعىن الرسالة كما أن 
  .ملدون عا ملليست لعا ،األرضية لكل الكائنات الرسالة ،ملالرسالة األرضية هي لكل العواكذلك  ،قليل

}وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا  ؟ماذا نقرأئة مليف اآلية السابعة بعد ايف سورة األنبياء حنن حني نقرأ يف الكتاب الكرمي 

أنا هنا ال أريد  {نيَملرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَا}وَمَا أَئة من سورة األنبياء ملاآلية السابعة بعد ا {نيَملرَحْمَةً لِّلْعَا
العرب  مليعين عاني ملقصود من العاملفيقولون يعين ا ،يعين الناسني ملالذين يقصدون بالعاأن أناقش هؤالء 

لّهِ مْدُ لاحل}وجودة يف أول سورة الفاحتة ملني املالعاة واضحة هي نفس لمالك ،عاينملالفرس ومثل هذه ا ملعا

تتجلى يف كل  ،نيملهذه الرسالة رسالة لكل العا ،ملدون عا ملال لعا ملالربوبية هنا لكل العوا نيَ{ملرَبِّ الْعَا
يف كل طبقٍة من  حُمَمَّدوتتجلى يف  ،وما يسطرون لمالقو  يف رسالة ن ،لقاخلما قبل  ملتتجلى يف عوا ،الوجود

ما  {نيَمل}وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَا عبد اهللبن  حُمَمَّديف  على األرض حَممَّدوتتجلى يف  ،الوجودطبقات 
  ؟ضمون العام هلذه الرسالةملهو ا

عىن يتجلى يف ملاو  اآلية الثامنة واآلية التاسعة ،يف اآلية التاسعة ،باركةملسورة الفتح اضمون العام تبينُه لنا ملا
 :ها وهي اآليةانقرأقبل قليل  اليتاآلية  }إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا{يف اآلية الثامنة  ،اآلية التاسعة

}إِنَّا من سورة الفتح التاسعة و  اآلية الثامنة {نيَمل}وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَامن سورة األنبياء  101

 }لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ! !ألي شيٍء أرسل شاهدًا ومبشرًا ونذيراً  بَشِّرًا وَنَذِيرًا{أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُ

أحد مضامني الرسالة  لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا{ -تعزروه يعين تنصروه  -

 {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ}بل جوهر الرسالة هو التسبيح أهم مضامني الرسالة  بل
رتبة األخرية ملتؤمنوا باهلل ورسوله تعزروه توقروه نصل إىل ا ،راتب كلها تقودناملا ،رتبة األخريةملهو االتسبيح 
 لمالقو  والرسالة الكلية كانت من ن ،التسبيح وحقيقة الرسالة هو ،الة هو التسبيحمضمون الرس ،تسبحوه
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حينما نذهب إىل حىت يف قصة االستخالف  ،التسبيح هو التنزيهو  ،كل الكائنات وكل الكائنات تسبحل

عِلٌ فِي األَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ الَئِكَةِ إِنِّي جَالم}وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِيف اآلية الثالثني من سورة البقرة سورة البقرة 

 ،الفة هو التسبيحاخلأساس يعين جعلوا  فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ{
فجعلوا  ،بح ونقدسنسحنن الذين  ،قالوا أنت تريد أن جتعل خليفًة يسفك الدماء بينما حنن األحق هبذا

قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ } وجوهر الدينالفة اخلألنُه هو جوهر التسبيح أساسًا للخالفة 

 ئةملأن اآلية السابعة بعد اعىن أنا أوردتُه ألجل أن أثبت ملوهذا ا {الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

 ملوعاالفرس  ملالعرب وعا ملوليس عا ملكل العواني  ملراد من العاملأن ا {نيَمل}وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَا
وأساس  ،باركةملمن سورة الفتح النا كما اتضح ألن مضمون الرسالة هو التسبيح   ملراد كل العواملوإمنا االرتك 

 {واْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَقَالُ}الئكة ملالفة هنا يف آية ااخل
  .الفة هو التسبيحاخلجعلوا أساس 

}وَإِنَّ يُونُسَ وما بعدها  131 :ثال يف اآلياتمللذلك حنن حينما نقرأ مثاًل يف سورة الصافات على سبيل ا

ساهم يعين  دْحَضِنيَ{مل}فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ االفلك السفينة  شْحُونِ{ملنيَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ ارْسَلِملنَ امل

نِهِ سَبِّحِنيَ * لَلَبِثَ فِي بَطْملوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ * فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ ااحلدْحَضِنيَ * فَالْتَقَمَهُ مل}فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ ارعة القُ 

 {سَبِّحِنيَملفَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ ا}التسبيح ُسنتهم حقيقتهم ديدهنم سريهتم يعين األنبياء كلهم  إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ{

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ }وت احلن م ليس فقط ألنه يف بطيف مجيع أحواهلوكل األنبياء هم مسبحون يونس 

 ،وجوداتمللألنبياء ولألولياء ولكل االتسبيح هو العنوان العام  {ثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَسَبِّحِنيَ * لَلَبِملا

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَاألَرْضُ  -هلل  -تُسَبِّحُ لَهُ }سراء واألربعني من سورة اإللذلك نقرأ يف اآلية الرابعة 

الشيئية  ،كذا يقول الفالسفةهوجود ملوالشيء هو ا ،ال يوجد شيء ،إن من شيءٍ  {وَإِن مِّن شَيْءٍ فِيهِنَّوَمَن 

هُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِالَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن الَّ تَفْقَ}حينما نقول شيء يعين موجود  ،تساوق الوجود

 {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَاألَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِالَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ}، {كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا
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إهنم والروايات تقول  ،ألن كل شيٍء يسبحفهي رسالة لكل شيء التسبيح ية َحمَّدالـمُ  ومضمون الرسالة
 حُمَمَّدمن ت التسبيح يف الروايات لموجودات تعملكل ا ،وا كل شيٍء التسبيحلموعالئكة التسبيح ملوا امل  عَ 

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِالَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن الَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ }صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني  حَممَّدوآل 

}يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا  {الْأَرْضِما يف َ}سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وسبحات الـمُ  واآليات القرآنية {ا غَفُورًاكَانَ حَلِيمً

تَرَ  ملأَ}ادية واألربعني احليف سورة النور يف اآلية  ،متكررة يف الكتاب الكرمي {فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَالطَّيْرُ }كل شيء  {وَتَسْبِيحَهُصَلَاتَهُ  لمكُلٌّ قَدْ عَ صَافَّاتبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ أَنَّ اللَّهَ يُسَ

يف بعض الروايات عندنا  ،أيضًا على درجاتبعض الروايات وإن كان التسبيح حىت عندنا يف  {صَافَّاتٍ
تسبيح الكائنات تسبح هلل  ،وهناك تسبيح العبادة ،سبيح الوجودهناك ت ،هذه درجة من درجات التسبيح

 ،الكائنات كلها تسبحو  وهناك تسبيح العبادة ،وإال من دون هذا التسبيح لن تبقى موجودة تُعدم ،الوجود
الطري يف غفلٍة منه حينما ينقطع عن عندنا يف الروايات إمنا يقع السهم يف الطري إمنا يصطاد الصياد 

ألن الطري لو انقطع عنه التسبيح الوجودي انعدم ال وجود وقطعًا هذا ليس هو التسبيح الوجودي  ،التسبيح
يف الطري حني تصيبُه الغفلة فإمنا يقع السهم  ،لكن هذا تسبيح العبادة ،وجوده قائم بالتسبيح الوجودي ،له

يقع ُفجأًة قع الطري وهو طائر أو حينما ي ،يف الطريا ينقطع عن التسبيح يقع سهم الصائد مَّ لَ  عن التسبيح

  .وهذه أمثلة {تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ ملأَ}أيضاً ألنه انقطع عن التسبيح إىل األرض 
قام ال يسع لكل التفصيالت ملا ،فيما جاء يف روايات أهل البيتوأنا ال أريد التفصيل كثرياً هنا أمثلة ومناذج 

صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا  لمحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَتَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّ ملأَ}

لق اخلويصاحب وهذا التسبيح يصاحبنا  ،عىنملوصرحية وجلية يف هذا ااآليات القرآنية واضحة  {يَفْعَلُونَ
وجود من دون ملال ميكن أن يبقى ا ،تسبيح الوجودي وإال كيف يبقونباليف جهنم يسبحون  نحىت الذي

}إِنَّ الَّذِينَ قبلها التاسعة  اليتو اآلية العاشرة من سورة يونس  ،لكنهم ال يسبحون التسبيح العبادي ،التسبيح

 اآلية العاشرةماذا تقول  مُ األَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ{اتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِميَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِاحلآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ

مْدُ لِلّهِ رَبِّ احلسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَالَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ }يف جنات النعيم  {دَعْوَاهُمْ فِيهَا}

ما لذلك  ،يةَحمَّدالـمُ  هذا مضمون الرسالةسبيح ال انقطاع عن التيف جناهنم وهم يسبحون  {نيَملالْعَا
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وَإِن مِّن }سبحة الـمُ  ملهذا اإلرسال لكل العوا {نيَمل}وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَاأرسلناَك إال رمحة للعاملني 

حاً أيضاً يف اآلية السابعة ضمون يتجلى واضملهذا ارسالة مطلقة أرسال لكل شيء  {شَيْءٍ إِالَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ

حبيث أن هؤالء هلم منزلة أعلى من العرش الذين حيملون العرش  {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ} من سورة غافر
ضمون يف وقت آخر ملونتحدث عن هذا اهؤالء هم الذين يثبت العرش هبم  ،على حقائقهمالعرش حيمل 

إىل آخر اآلية  {مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُواالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ}

  راتبملايعين  {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ}الشريفة اآلية السابعة من سورة غافر 
الذين حيملون العرش هم الذين يعطون الثبات  ،هي أعلى رتبة من العرش اليتيستند العرش إليها  اليتية العال

اآلية وآية أخرى يف سورة الزمر  ،وسر وجود العرش أيضاً سر وجودهم هؤالء يسبحون وتسبيحهم  ،للعرش
  .إىل آخر اآلية {يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ لَائِكَةَ حَافِّنيَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِملوَتَرَى ا}السبعون و  امسةاخل

هذه  ،مللكل العواية َحمَّدمـلوهذا هو مضمون الرسالة ا ،تسبح ملالئكة كل العواملا ملالئكة أيضًا عاملا
 للواليةعىن األوسع مليف أعمق معانيها يف اوما يسطرون  لمالقو  طلقة رسالة نملالرسالة ا ،طلقةملالرسالة ا

حبسبِه  ملوتتجلى يف كل عا ،والرسالة الكليةمن أجلى جماليها النبوة الكلية  اليتطلقة و ملااإلهلية  الفةاخلو 
إليها قبل قليل مرت اإلشارة  اليتعنواهنا اإلسالم و  اليتية َحمَّدالـمُ  بالرسالةاألرضي  مللكنها تتجلى يف العا

سبحان وهي أركان اإلسالم ركان العرش أربعة ن أألمربع عرش الصادق عليه السالم بأن اليف رواية اإلمام 
ركان اإلسالم هو أول ركٍن من أ ،سبحان اهللالتسبيح  وأول ركٍن هومد هلل وال آله إال اهلل واهلل أكرب احلو  اهلل

 اليتتكاملة و ملاية َحمَّدالـمُ  يف الرسالةعىن يتجلى ملهذا ا ،كما أشارت إىل ذلك الروايةالتسبيح سبحان اهلل  
هُوَ الَّذِي }على صورهتا األكمل تتجلى الرسالة اإلسالمية  مل ،صورهتا واضحًة على يد إمام زماننا ستظهر

البد أن يأيت الزمن  ،يتجلى مل ،يظهر هذا الدين مل {قِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِاحلأَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ 
الطبيعي  ملهذا العا ملفيعود هذا العا ،مليف هذا العاى هذه الرسالة وتتجلالذي يتجلى فيه هذا الدين 

بالبصرية و  الفكريةو  القدرات العقلية ،إليهمنوحة ملويتواصل اإلنسان بالقدرات االغيب  ملمع عامتناسقًا 
دة الشها مليتواصل عا ،الغيب مليف ذلك العصر كي يتواصل مع عاسيناهلا اإلنسان  اليتكمة احلوبوبالقلب 

عاين جمرد ملهذه ا ،ويف كل طبقات هذا الوجودمع الرسالة الكلية وتتواصل الرسالة األرضية  ،الغيب ملمع عا
لذلك األئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم  ،عاين حنن ال نستطيع أن ندخل يف أغوارهاملحقائق هذه اإشارات 
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عن اإلمام نا ثُ حيد   هذا جابر ،لرسالةوعن حقائق هذه اعن مراتب هذه الرسالة حدثونا وأخربونا أمجعني 
وهذا الكتاب الذي بني يدي صلوات اهلل وسالمه عليه عفي حيدثنا عن إمامنا الصادق اجلجابر  ،الصادق

سن الزاكي العسكري صلوات اهلل احلصحاب إمامنا لشيخنا أيب جعفر الصفار من أهو بصائر الدرجات 
بصائر  ،تتحدث عن منازل ومقامات أهل البيت اليتعارف ملاو  ئدوسالمه عليه وهو من أجلة كتب العقا

إن أمرنا  - ؟ماذا قال إمامنا الصادق - الرواية عن جابر عن أبي عبد اهلل -سٌم على مسمى الدرجات أ
 وسر   -هذا أواًل  - في سر ر  إن أمرنا سِ  -بأن القضية ال ُتدرك أغوارها وإىل ذلك أشرت  - سٌر في سر

 - وسٌر على سر -هذا ثالثًا  - وسٌر ال يفيد إال سر -به هذا ثانيًا عين مبالغ يف اإلسرار ي - مستسر
 وسر  في سر  إن أمرنا سر   -! ؟ماذا نُدرُك من أسرارهم فباهلل عليك - وسٌر مقنٌع بسر -هذا رابعًا 
  .مقنٌع بسر وسر  على سر  وسر   ال يفيد إال سر وسر  مستسر 

وهو الظاهر  ق  الحوحقُّ  ق  الحإن أمرنا هو  :قال أبو عبد اهلل عليه السالم :عن مرازم قال :الرواية الثانية
 ،ديثاحلبني يدي فيها نقص حبسب ما أحفظ  اليتهذه النسخة  - السر   وسرُّ  وهو السر  وباطن الباطن 

لكن صادر ملبعض ا وإمنا توجد عنديصادر غري متوفرة عندي بكاملها ملقيقة أنا هنا يف ظرف استثنائي ااحل
ستسر من دون سر ملوليس ا - ستسرلما السر وسرُّ  وسرُّ  وهو السر   -أنُه يف الذاكرة  على ما أتذكرهُ 

ق وهو الحق وحقُّ الحإن أمرنا هو  - صلوات اهلل وسالمه عليههكذا أحفظ الرواية عن اإلمام الصادق 
وتالحظون كل رواية  - مقنٌع بالسر ستسر وسرٌ لمالظاهر وباطن الباطن وهو السر وسر السر وسر ا

إىل أن هذه الروايات والسبب يعود كما قلت يثيات ختتلف عن الرواية الثانية احلو  هاتاجلتشري إىل عدد من 
إن  ،من مضمون أو من معىن يصل إليناهاتان الروايتان ملة ماذا تريد اجللكن ب ،تنظر إىل حيثيات خمتلفة

يل وألمثايل رمبا هناك العبارة  مليف حدود عاتصل إليه إمنا هو كما قلت أن وإمنا تستطيع العقول أمرهم سر 
أنا وأمثايل أمنا نغوُص  ،العبارة ملسوا شيئًا أبعد من عالمفتوفتح بصائرهم من وفقهم اهلل سبحانه وتعاىل 

أن  -العبارة  ملهو يف أفق عاوكل ما نفهمُه من هذه الروايات  ،داحلالعبارة ونقف عند هذا  ملونغور يف عا
ق الحإن أمرنا هو  ،وسٌر مقنٌع بسروسٌر ال يفيُد إال سر وسٌر على سر أمرنا سٌر في سٌر وسٌر مستسر 

هذه  - وهو السر وسر السر وسٌر مستسر وسٌر مقنٌع بالسروباطن الباطن ق وهو الظاهر الحوحق 
  .اهلل عليه وآله صلى حُمَمَّدلرسالة قيقية احلضامني لملعناوين عامة عناوين جمملة 

اهلل  ،عيش يف جو هذه اآليةنلو أردنا أن  وَمَا يَسْطُرُونَ{ لمِ}ن وَالْقَهم موضع األسرار  ،هم موضع الرسالة

 ،جمرورةهنا  لمجاءت القاذا مل لمالقو  ن وَمَا يَسْطُرُونَ{ لمِ}ن وَالْقَبأي شيٍء؟ سبحانه وتعاىل يُقسم 
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 ،مسَ على نون ونون جاءت قَ  لموحرف الواو عطف القحبرف الواو ألهنا معطوفة هنا جمرورة  لمجاءت الق
تأيت  ململة اجل ،وما يسطرون لمِ والقو )ن(  ملةاجلتقدير  ،العصرو  مثل لمِ والق (ن) و ملةاجليعين تقدير 
يسطر  ؟لمماذا يسطر ن والق ،مبا يسطرونو  لموبالقاهلل يُقسم بنون وما يسطرون  لمِ ن والق ،لمُ تقول ن والق

إن   لميسطرها نون والق اليتهذه الروايات تتحدث عن تلكم األسرار  ،يُقسم بهِ ئًا اهلل سبحانه وتعاىل شي
 ،َحمَّدية يف قرآن حُمَمَّد أو يف قلب حُمَمَّدالـمُ  عارفملقائق وااحلالعلوية وإن كان من جتلياهتا يف  ملكان يف العوا

القرآن صورة  ،هو قلب حُمَمَّد التكويين هو قرآن حُمَمَّد التكويينقلب حُمَمَّد و  القرآن هو قرآن حُمَمَّد التدويين
هو  ،امعةاجلقيقة احلقلب حُمَمَّد هو  ،قلب حُمَمَّد هو القرآن بعينه ،قلب حُمَمَّد وقلب حَممَّد هو حقيقة القرآن

ةِ  -موضع الرسالة    ؟قيقياحلسالة أين هو موضع الر  - اَلسَّالُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ
قلب حُمَمَّد هو قلب عليٍّ هو قلب فاطمة هو قلب حسنٍي قلب حسٍن مَّد و قيقي قلب حمَُ احلموضع الرسالة 

جعفر بن  قلب موسى ،وائجاحلهو قلب باب  ،وحسني هو قلب إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه
وما يتجلى منهم إمنا هو سرٌّ يف سر  ،هم موضع أسرار اهلل ،فهم موضع الرسالة ،صلوات اهلل وسالمه عليه

هذا السر الذي هو يف  ،عاين تتجلى من حقائقهمملهذه ا ،عىنملما يتجلى منهم هو هذا ا ،وسرٌّ على سر
هذه من جمايل ما يظهر  ،قنع بالسرملالسر او  السر على سرو  السر الذي ال يفيد إال سرو  ستسرملالسر او  سر

  :ضامني أئمتنا حيدثونا فيقولونملإىل هذه ا ،هم حقيقة الرسالة ،سالةفهم موضع الر  ،من حقائق رسالتهم
جالس مع أبو ربيع  - الرواية عن أبي ربيع الشامي عن أبي جعفٍر عليه السالم قال: كنت معه جالساً 

هو يقول: يا أبا الربيع حديٌث تمضغه الشيعة و  فرأيت أن أبا جعفٍر قد قام فرفع رأسه -اإلمام الباقر 
مضغ جمرد ألفاظ نرددها كما  ،يعين لقلقة مثلي وأمثايل نلقلق هبذه األحاديث - نتها ال تدري ما كنههبألس

 ،ىت عبارة متضغه فيها إشارة مجيلة جداً وح - يا أبا الربيع حديٌث تمضغه الشيعة بألسنتها -منضغ الطعام 
يل من الذين حياولون أن يتأنقوا يف روف مثلي وأمثااحليعين حىت أولئك الذي يراعون قواعد النحو أو خمارج 

وا بنحٍو مجيل بأسلوب لمحياولون أن يتك ،روف بقدر ما ميكناحلالكالم حياولون أن حيافظوا على خمارج 
ات حقها فإننا لمروف من خمارجها ونعطي الكاحليعين حينما خنرج  ،حنن منضغ الكالم ،جذاب حىت هؤالء

  :اعرفة إمامنا هكذا يقول عن  ملتصور البعض أننا على قدٍر من ايعين حىت حنن الذين قد ي ،منضغ الكالم
هو جعلني اهلل  ما :قلت -ما حقيقته  - نههيا أبا الربيع حديٌث تمضغه الشيعة بألسنتها ال تدري ما كُ 

هذا كالم حنن  - إن أمرنا صعب مستصعب :فداك؟ قال: قول علي بن أبي طالب صلوات اهلل عليه
حديٌث تمضغه الشيعة  :إمامنا يقول -أنا وغريي نردده  ،نابرملصيًا رددته على اا أنا شخملنردده لطا

هو جعلني اهلل فداك؟ قال: قول علي بن أبي طالب صلوات اهلل  قلت: ما ،نههبألسنتها ال تدري ما كُ 
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 ب أو نبي  مرسل أو عبٌد مؤمن امتحن اهللقر  ٌك مُ لَ إن أمرنا صعب مستصعب ال يحتمله إال مَ  :عليه
أو عبٌد  - ؟نت قلوبنا لإلميانفهل أُمتح ،لبه لإلميان هبذا الشر بٌد مؤمن امتحن اهلل قع - قلبه لإليمان

أو عبٌد مؤمن  - قلبه لإلميانن حِ متُ قت أخر نتحدث عن معىن عبٌد مؤمن اشاء اهلل يف و  إن - مؤمن
 وال يحتمله إال مقرب ؟باً قر  ن ملك وال يكون مُ يا أبا الربيع أال ترى أنه يكو  ،اهلل قلبه لإليمانامتحن 

الئكة ملا ألن - ؟باً قر  يا أبا الربيع أال ترى أنه يكون ملك وال يكون مُ  -الئكة ال حيتملون أمرهم ملا -
يا أبا الربيع أال ترى  -قربني أيضاً ملالئكة املوهناك ما هو أعلى من ا ،الئكةملقربون أعلى درجة من بقية املا

وال يحتمله إال ُمقر ب وقد يكون نبي وليس بمرسل وال يحتمله إال  ؟باً قر  ك وال يكون مَ لَ ن مَ أنه يكو 
وقد يكون مؤمن وليس بممتحن وال يحتمله إال  -غري املرسلني ال حيتملون أمرهم يعين األنبياء  - مرسل

أبو جعفر صلوات اهلل عليه  هذا حديٌث متضغه الشيعة كما يقول - مؤمن قد امتحن اهلل قلبه لإليمان
  .لطاملا رددنا مثل هذه الكلمات - تمضغه الشيعة بألسنتها ال تدري ما كُنهه -باقر العرتة 

روايٌة أخرى أيضًا من الروايات اليت منضغها بألسنتنا وال ندري ما كنهها، ولكن ماذا نصنع، فما ال يُدرُك  
الرواية  -أفواهنا، نعطر جمالسنا، نزي ُن شاشة تلفازنا حبديثهم  كله ال يرتك كله، نزي ُن ألسنتنا حبديثهم، نعطر

أيضًا عن جابر الجعفي حامل أسرار أهل البيت قال: قال أبو جعفر عليه السالم: قال رسول اهلل 
إن حديَث آل  -هذا كالم النيب  - صلى اهلل عليه وآله: إن حديث آل ُمَحمَّد َصِعٌب ُمستصعب

ب مستصعب ال يؤمن به إال ملٌك مقرب أو نبي  مرسل أو عبٌد امتحن اهلل قلبه لإليمان ُمَحمَّد َصعِ 
وتلك نعمة عظيمة، تلك  - فما ورد عليكم من حديث آل ُمَحمَّد فالنت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه

عب إن حديث آل ُمَحمَّد ص -نعمة عظيمة فامحدوا اهلل عليها وترمحوا على أمهاتكم، نبينا يقول 
مستصعب ال يؤمن به إال َمَلٌك مقرب أو نبي  مرسل أو عبٌد امتحن اهلل قلبه لإليمان فما ورد عليكم 

فاقبلوه وما اشمأزت  -عرفتموه أي اعتقدمت به  - من حديث آل ُمَحمَّد فالنت له قلوبكم وعرفتموه
العامل يعين اإلمام  - َحمَّدمنه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى اهلل وإلى الرسول وإلى العاِلم من آل مُ 

يعين نعود إىل حديثهم، يف زماننا أين هو العامل من آل حُمَمَّد،  - وإلى العالم من آل ُمَحمَّد -املعصوم 
يعين  - من آل ُمَحمَّد ملِ وإلى العا -نعود إىل حديثهم  إمام زماننا ال نستطيع الوصول إليه فإىل أين نعود؟

وإنما الهالك يا شيعة أهل البيت أن  -ديث يف رده احلبينوها لنا يف قبول  اليتإىل القواعد والقوانني 
واهلل ما   ،ال يحتمله فيقول واهلل ما كان هذا -يعين من حديث آل حُمَمَّد  - يحدََّث أحدكم بشيٍء منه

يعين من  - أن يحدََّث أحدكم بشيٍء منه وإنما الهالك - اهلالك هو هذا - واهلل ما كان هذا ،كان هذا
 واهلل ما كان هذا ،واهلل ما كان هذا ،واهلل ما كان هذا -معلقًا  - ال يحتمله فيقول -حديث آل حُمَمَّد 
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 ملِ أن يقول راداً حلديثهم وإمنا ما عرفتموه فاقبلوه وما جهلتم مضامينه فردوه إىل اهلل وإىل الرسول وإىل العا -
  .من آل حُمَمَّد

ألن  ،عفياجليزيد بن  سقط منه جابرقد واعتقد أن السند  ،عن أيب جعفر ،مشربن  الرواية هنا عن عمر
شمر عن أبي جعفٍر عليه السالم قال: بن  عن عمر -عفي اجليزيد بن  مشر إمنا يروي عن جابربن  عمر

بل األملس الذي اجلأجرد اإلمام هنا كأنه يستعري هذا الوصف من  - إن حديثنا صعٌب مستصعب أجرد
فيه يعين جبل مستقيم هكذا ليس منحين ليس فيه سفح مستقيم وال يوجد  ،جمال لصعودهال يوجد فيه 

إن  -الصخور ملساء يصعب الصعود عليها  ،مكان اإلنسان يضع رجله أو يده حىت يستطيع الصعود
راد من الذكوان الذي ال يستطيع اإلنسان مهما بلغ ملا - حديثنا صعٌب مستصعب أجرد ذكوان وعر

شريٌف كريم وعٌر إن حديثنا صعٌب مستصعب أجرد ذكوان  -عامل معه مهما بلغ ذكائه ذكائه أن يت
 ،احتملوه يعين امحلوه اعتقدوا به يعين - فإذا سمعتم منه شيئًا والنت له قلوبكم فاحتملوه واحمدوا اهلل

 -عىن ملهذا اال حيتمله من  ،فاحتملوه يعين فاعتقدوا به ،ليس من اإلحتمال الذي هو من درجات الشك
من آل ُمَحمَّد  ملِ تطيقوه فردوه إلى اإلمام العا لمتحتملوه و  لمفاحتملوه واحمدوا اهلل عليه وإن 

ثم قال يا جابر إن  ،فإنما الشقي الهالك الذي يقول واهلل ما كان هذا صلوات اهلل وسالمه عليهم
شقي اهلالك الذي يقول واهلل ما كان فإمنا ال - هو الكفر باهلل العظيم - إنكار هذه األحاديث - اإلنكار

صعب التشبيه  - ستصعبمُ  بٌ عِ إن حديثنا صَ  - مث قال يا جابر إن اإلنكار هو الكفر باهلل العظيم ،هذا
ال ميكن ترويضها ال  اليتيول اخلهناك من  ،فرس ال ميكن صعوده ،هنا بالفرس الذي ال ميكن صعوده

  .يستطيع اإلنسان أن يصعد عليها
ب عِ إن حديثنا صَ  - وجد فيه منافذ لصعوده جبٌل صعبًا للجبل العايل جدًا الذي ال تيضيقال أو 
والشريف والكرمي  - ستصعب أجرد ذكوان وعر شريٌف كريمٌب مُ عِ إن حديثنا صَ  - أكثر - ستصعبمُ 

 ،كذلكالكرمي  و  رتبة العالية ال يستطيع اإلنسان أن ميس كرامتهملأيضًا الذي ال ميكن الوصول إليه صاحب ا
هذه كلها تعبريات على حنو  ،هانحينما يُ  ؟ذلك احذروا صولة الكرمي مىت يصول الكرميلالكرمي أيضًا و 

إن حديثنا صعٌب مستصعب أجرد ذكوان وعر شريٌف كريم فإذا سمعتم  - الكناية لتصوير األمر لتقريبه
تطيقوه فردوه إلى اإلمام  لمو  تحتملوه لموإن  عليه منه شيئًا والنت له قلوبكم فاحتملوه واحمدوا اهلل

وهذا دليل  - يا جابر :فإنما الشقي الهالك الذي يقول واهلل ما كان هذا ثم قال من آل ُمَحمَّد ملِ العا
مشر إمنا بن  اإلمام هنا خياطب جابر كما قلت يف أول كالمي بأن عمر ،على أن جابر قد ُأسقط من السند

هذه أحاديث أهل  - ر إن اإلنكار هو الكفر باهلل العظيميا جاب :ثم قال -عفي اجليروي عن جابر 
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  .عارفملأصحاب او  أحاديث أهل البيت إمنا تبني لنا أيضاً مراتب أصحاب العقائدو  البيت
 :سمعته يقول :ن أبي جعفٍر عليه السالم قالع ،ارودالجعن أبي  الرواية -مثاًل هذه الرواية ومرَّ مثلها 
 -هذه أوصاف حلديثهم ألسرارهم  - ستصعب ثقيل مقنع أجرد ذكوانمُ  بٌ عِ إن حديث آل ُمَحمَّد صَ 
ستصعب ثقيل مقنع أجرد ذكوان ال يحتمله إال ملٌك مقرب أو نبي  مُ  بٌ عِ إن حديث آل ُمَحمَّد صَ 

 تشع اليتصينة يعين القلوب احلدينة ملا - مرسل أو عبٌد امتحن اهلل قلبه لإليمان أو مدينٌة حصينة
ص ن القلب الذي ال حملالقلب ا ،قلب حمص ن ،مدينة حصينة ،حيص نها الكتمانو  نها اإلميانحيص  و  قائقاحلب

هم ال يعرفون ما يف و  يعرف ما يف قلوب الناس ،يعرف ماذا جيري على الناسو  يعرف الناس ماذا جيري فيه
نطق وصدقه قائمنا أو نبي  مرسل أو عبٌد امتحن اهلل قلبه لإليمان أو مدينٌة حصينة فإذا قام  -قلبه 

اإلمام يصدق و  حقائق العرتة ستتضح ستتجلى فالقرآن يصدق اإلمامو  يعين أن حقائق القرآن - القرآن
عارف ومن مراتب األسرار ومن ملهذي مرتبة من مراتب ا - فإذا قام قائمنا نطق وصدقه القرآن -القرآن 

وال  ،هذه ليست من األسرار ،األحكام الشرعية رتبة مثالً ملقصود من هذه املقطعًا ليس ا ،مراتب الرسالة
قصود ملوال ا ،اسريالتفو  الذي ُكِتبت عنه التفاسريو  وجود بني أظهرناملقصود يعين القرآن بظاهره اللفظي املا

تقرأ على و  تتلى يف الكتب اليتقصود األحاديث ملوال ا ،نقرأها ونلهج هبا اليتنصوص األدعية والزيارات 
إن  -عنها مثل هذه الروايات  لمتتك اليتقائق احلما وراء األحاديث هي هذه  ،ما وراء القرآن إمناو  ،نابرملا

ب أو نبي  مرسل قر  ٌك مُ لَ يحتمله إال مَ  ال حديث آل ُمَحمَّدٍ  صعب مستصعب ثقيل مقنع أجرد ذكوان
فإذا قام  -ميان اإل أهل هذي مرتبة من مراتب - أو عبٌد امتحن اهلل قلبه لإليمان أو مدينٌة حصينة

 صينةاحلدينة ملهذه اكأن فيها إشارة أن بعدها و  اليتء ذكرها مع العبارة صينة جااحلدينة ملهذي ا - قائمنا
 ،صَّنةحملدائن املتلكم ا ،قلوب أصحاب اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه ،تزهر كالقناديل اليتتلكم القلوب 
فإذا قام  أو مدينة حصينة -قلوب أصحاب اإلمام  ،ناديلكما يف الروايات تزهر كالق  اليتتلكم القلوب 

فإن  - ال يحتملها إال ملك مقرب أو نبي  مرسل - عرفةملهذي طبقة من ا - قائمنا نطق وصدقه القرآن
فإن  - أو عبٌد امتحن اهلل قلبه لإليمان -إن من األنبياء من ليس مبرسل و  الئكة من ليس مبقربملمن ا
ؤمنني أيضاً ملفإن من قلوب ا - أو مدينة محص نة -ان وهبم لإلميكونوا قد امتحن اهلل قلي ملمن ؤمنني ملمن ا

  .صينةاحلدينة ملمن ليس هو يف هذه الدرجة يف درجة ا
إن حديثنا صعٌب  :عن أبي الصامت قال أبو عبد اهلل عليه السالم -عارف ملهناك مرتبة ثانية من ا

ال  :الرواية السابقة - تمله ملُك مقرب وال نبي  مرسلمستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعر ال يح
إن حديثنا  -ال حيتمله ملٌك مقرب  ،لسان أخرهذه الرواية هلا  ،ٌك مقرب أو نيبٌّ مرسللَ حيتمله إال مَ 



  5ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

18 

شريف كريم ذكوان ذكي  وعر ال يحتمله ملٌك مقرب وال  -يقول صادق العرتة  - صعبصعٌب مست
هذي  - قال: من شئنا يا أبا الصامت ؟ن قلت: فمن يحتمله جعلت فداكنبي  مرسل وال مؤمٌن ممتح
وال بنصوص  ،وال باألحكام ،البنية اللفظية للقرآن ،رتبة ال تتعلق بظاهر القرآنملمرتبة ثانية إذا كانت تلكم ا

ال  -رتبة ملتلكم ا وراءما تتعلق مبا وراء  ؟رتبة يف أي شيٍء تتعلقملفهذه ا ،وإمنا مبا وراءها ،األدعية والزيارات
 ،ؤمنون حباجة أن يقفوا يتبصروا يف هذه الروايةملا ،هذه الرواية حتتاج إىل وقفة طويلة - يحتمله ملٌك مقرب

 ؟عندنا من القصور والتقصري وتقصرينا، كممن جهة عظمة أئمتنا ومن جهة قصورنا  :يتبصروا من جهتني
  ؟نا صلوات اهلل عليهموكم هي أيضاً مظلومية أئمت ؟وكم هي عظمة أئمتنا

الويالت و  يعين هذا الوصف هذا ينطبق على كل أئمتنا وعلى إمامنا الكاظم الذي جرت عليه من الويالت
أنا أكرر هذه الروايات ألجل أن ترتسخ يف  - ستصعب شريٌف كريمٌب مُ عِ إن حديثنا صَ  -والويالت 

ورمبا قد ال ينال الفرصة أن  ،يكن قد مسع هبا ملكثري من الناس   هذه الروايات رمبا ،أذهان السامعني
ورمبا كثري من الناس ماتوا من شيعة أهل البيت وما مسعوا هذه األحاديث ألنه ال يوجد أحد ينشر  ،يسمعها

 -هذي أحاديث تبقى يف الكتب  ،القليل القليل الذين ينشرون هذه األحاديث ،هذه األحاديث بني الناس
حقيقة حسرة كبرية أن اإلنسان ميوت وهو من شيعة أهل البيت وما مسع  - ثنا صعٌب مستصعبإن حدي

سرة تتجلى لإلنسان احلبعد ذلك هذه  ،حسرة هذي تكون ،عاينملوما عرف هذه ا ،ثل هذه األحاديثمب
حينما  لروايات يف يوم القيامةحنن عندنا يف ا ،سرةاحلقائق ستصيبه احلكثري من الحينما ميوت وتنكشف 

الذي ال  ،ا قرأت شيئًا من القرآن فاصعدلميقال للرجل من شيعة أهل البيت إقرأ وارقى كو  راقيملاب نصتُ 
حينما تأيت  رادملا ،فظ اللفظي مهماحلقطعًا  ،فظ اللفظياحلفظ احلراد ملحيفظ شيئًا من القرآن وقطعًا ليس ا

العارفون بعلوم القرآن العارفون مبعاين القرآن وهذه هي معاين لة القرآن لة القرآن محََ الروايات تتحدث عن محََ 
ذها مثاًل من الكشاف يعين نأخ ؟من أين نأخذ معاين القرآن ؟معاين القرآن من أين نأخذها ،القرآن

  ؟أو من التفسري الكبري للرازي ؟للزخمشري
اهتم وحل القرآن يف قلوهبم، معارف القرآن نأخذها من أهل القرآن، من الذين نزل القرآن عليهم ويف أبي

نأخذ هذه املعاين من قلوب حُمَمَّد وآل حُمَمَّد، هذه املعاين اليت سطروها لنا يف هذه األحاديث الشريفة، إقرأ 
وارقى بقدر ما عندك من معرفة القرآن فإنك ترقى يف مراقي العلو والدرجات يف العامل اآلخر، أما حينما ال 

وم القرآن يف قلبه ستصيبه احلسرة، واقعًا حسرة كبرية حسرة على أن اإلنسان حيمل اإلنسان علمًا من عل
يعيش وميوت وما اطلع على مثل هذه املضامني من حديث أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني 

إن حديثنا صعٌب مستصعب شريٌف كريم ذكوان ذكي  وعر ال يحتمله ملٌك  - صادق العرتة يقول:
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مرسل وال مؤمٌن ممتحن، قلت: فمن يحتمله ُجعلت فداك قال: من شئنا يا أبا  مقرب وال نبي  
هذه الرواية واضحة تأمرنا بالرجوع إليهم، التمسوا منهم، اطلبوا منهم، توسلوا  - الصامت إليهم نمُد أيدينا

القرآن هبم، هم مصدر العلم، هم مصدر املعرفة، هم مصدر الدين، هم مصدر احلقيقة، هم القرآن، هم 
إذا مل يشاؤوا صلوات  - قلت: فمن يحتمله ُجعلت فداك قال: من شئنا -بكل حقيقته وبكل جتلياته 

  .ملرتبة إال مبشيئتهم إال من شئنااهلل عليهم ال ميكن أن يرتقي اإلنسان إىل هذه ا
هناك  هناك مرتبة أخرى أعجب وأعجب، إذا كان هذه املرتبة عجيبة فهناك مرتبة أعجب وأعجب، قطعاً 

من الناس من يتعجب فيقول: إن أمرنا صعٌب مستصعب ال حيتمله إال ملٌك مقرب فإن من املالئكة من 
ليس مبقرب فيقول: مالئكة يعين ال حيتملون، إال نيبٌّ مرسل فإن من األنبياء من ليس مبرسل، إال مؤمٌن 

ال  -عجب من هذا ولكن هذا أعجب امتحن اهلل قلبه لإلميان فإن من املؤمنني من مل ميتحنه اهلل، قد يت
 يحتمله ال ملٌك مقرب وال نبي  مرسل وال عبٌد مؤمن امتحن اهلل قلبه لإليمان، فمن يحتمله؟ من شئنا

قال: سمعت أبا عبد اهلل يقول: إن  -الرواية الثالثة أيضًا عن أيب الصامت  إذًا من أنتم يا آل حُمَمَّد؟ -
ما ال يحتمله ملٌك مقرب وال نبي  مرسل وال عبٌد مؤمن قلت: فمن يحتمله؟ قال: نحن حديثنا 
قيقة احلؤمنني يف حديث ملاهذا شيٌء تقف عنده العقول كما قال أمري  ،وهذا أعجب العجب - نحتمله
اطفئ سراج  ،يعين اطفئ سراج عقلك اطفئ السراج - لقد طلع الصبح يا كميل أطفئ السراج -لكميل 

 ،واساحلهنا تعجز  ،هنا نطفئ كل األضوية ،هنا نطفئ كل األسرجة ،صابيحملهنا حنن نطفئ كل ا ،ارككمد
هنا تنتهي  ،البصائر أرقى مراتب اإلدراك ألهنا تستشف الغيب ،تعجز البصائر وهي أرقى مراتب اإلدراك

أال خناطب  ،ريةاحلرية يف احل هنا - إلى متى أحار فيك يا موالي وإلى متى -رية احلرية يف احلهنا  ،البصائر
أي خطاٍب اصف و  إلى متى أحار فيك يا موالي وإلى متى -جة عليه السالم يف دعاء الندبة احلاإلمام 

إذا كان أمركم ال  - فمن يحتمله؟ -صداق الواضح هلذا الكالم هو يف هذه الرواية ملا - فيك وأي نجوى
قال: نحن  ؟بن رسول اهللامن يحتمله يا  -ؤمنون ملون وال ارسلملقربون وال األنبياء املالئكة املحتتمله ا
موضع الرسالة هذا  - اَلسَّالُم َعَلْيُكْم ياَ َمْوِضَع الرِّساَلةِ  - هذه مضامني الرسالة وهذا هو معىن - نحتمله

  .مجعنيسالمه عليهم أو  ال هم صلوات اهلليف أفق من أفاقه ال حيتمله إ
صدقة يروي عن بن  مسعدة - ذُكرت التقية يوماً  :ن جعفٍر عن أبيه قالصدقة عبن  مسعدة عنالرواية 

 اإلمام الباقر يقول ،عن الباقر - صدقة عن جعفٍر عن أبيهبن  عن مسعدة -إمامنا الصادق عليه السالم 
كرت الذ -جمموعة من الشيعة ذكروا التقية عند اإلمام السجاد  - ذُكرت التقية يوماً  - تقية يومًا عند ُُ

 ان لقتلهلمأبو ذر ما في قلب س لمواهلل لو ع -إمامنا السجاد  - :سين عليه السالم فقالالحبن  علي
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ان لمذر يقتل س واحتمال أخر أن أبا ،ان قتل أبا ذرلمس لمعأن ديث قالوا لقتله يعين احلرَّاح طبعًا شُ  -
 السالم عليك يا صاحب العاشرة -يف زيارته  عليه لمان نسلمس ،هلمال حيتمل ع ،ألنه سرياه على ضالل

لذلك اإلمام  ،أبو ذر كما يف الروايات هو صاحب الثامنة صاحب الدرجة الثامنةو  ،يعين الدرجة العاشرة -
أبو  لمواهلل لو ع -ان صاحب العاشرة لمثال ألن أبا ذر يف الروايات هو صاحب الثامنة وسمليأيت هبذا ا

 - لترحم على قاتله :روايات ،لقتله :روايات ،رهلكفَّ  :عندنا روايات ،ان لقتلهلمذر ما في قلب س
ولقد آخى  ،ان لقتلهلمأبو ذر ما في قلب س لمواهلل لو ع -ان لمبالنتيجة يعين ال حيتمل ما يف قلب س

لذي اإلمام هنا يريد أن يشري إىل أن ا - ؟لقالخرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله بينهما فما ظنكم بسائر 
ان بتلكم لمفإذا كان س ،يعرُف شيئًا فال يرى يف نفسه أنه أفضل من اآلخرين الذين ال يعرفون هذا الشيء

بالنا  فما ،خى رسول اهلل بينهماآهبا أبو ذر لقتله ومع ذلك  لملو ع اليتواليقني  لمعرفة والعملالدرجة من ا
خرين ال قيمة بسيطاً هذا ال يعين أن الناس اآل يئاً ش لمإذا كان أحد منا يع ،خرينبسائر الناس مثلي ومثل اآل

 ان لقتله ولقد آخى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله بينهمالمأبو ذر ما في قلب س لمواهلل لو ع -هلم 
صعٌب مستصعب  لمالعا لمإن ع -عصوم ملهنا اإلمام ا ملالعا - ملِ العا لمإن ع ؟لقالخفما ظنكم بسائر 

 - مث بني اإلمام - رسل أو ملٌك مقرب أو عبٌد مؤمن امتحن اهلل قلبه لإليمانال يحتمله إال نبي  م
ان من لمس - إلينا سبه إلينا أو نسبتهمنا أهل البيت فلذلك نَ  اء ألنه امرئٌ لمان من العلمصار س وإنما

  ؟لمه من أي علمفكان ع ،أهل البيت
فهذه  - نحن نحتمله -ان أما لمس لممن شئنا هذه درجة ع - من شئنا -مرت علينا  اليتمن الدرجة 

نيب مرسل ال األمر الذي ال حيتمله  ،انلمهو س - من شئنا - انلمان ومن غري سلمالدرجة أعلى من س
عمر بن  فضلملارواية أخرى يرويها  ،عىنملهو الذي ينطبق عليه هذا ا انلموال ملك مقرب إال من شئنا فس

 فضل كان يف زمان اإلمامملا ،إمامنا الصادق هكذا الروايات تقول، انلمكان س ،انلمأيضًا كان بدرجة س
احب أربعة من فضل صَ ملا ،ان هلملمالصادق ويف زمان اإلمام الكاظم يف زمان اإلمام الرضا كان مبثابة س

صحاب اإلمام الكاظم ومن كان من خواص أو  اإلمام الكاظمو  عصومني صاحب اإلمام الباقر والصادقملا
أما  :ا ورد خرب وفاته رضوان اهلل تعاىل عليه إىل اإلمام الرضا قالمَّ لَ صاحب اإلمام الرضا و  عتمدينملوكالئه ا

ألنه كان من محلة أسرار أهل البيت  ،فضلملألنه قد أوذي كثريًا ا - إنه قد استراح من هم الدنيا وغمها
إنه  اأم -ضا يشري إىل هذه القضية اإلمام الر  ،اصة وحىت أصحاب األئمة كانوا يؤذونهاخلعارف ملمن محلة ا

لذلك  ،فضلملعارف مروية عن املاو  الفضائل وأفضل وأهم روايات - قد استراح من هم الدنيا وغمها
جتد دائماً  ،طاخلصيبة حنن أبتُلينا هبا على طول ملفضل وهذه الطامة هذي امليضعف رواية ا ،البعض يضعفه
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قامات الغيبية ُيَضعَّفون بينما الرواة الذين ملرف وروايات الفضائل واعاملرواة أهل البيت الذين يروون روايات ا
همة ملعارف املالرواة الذين ينقلون لنا ا ،وهذا سؤال كبري ،النجاسة يُوثَّقونو  يروون لنا أحكام الطهارة

ما  األكمة القضية وراء ،بئون هبذه التضعيفاتسائل ال يعملوإن كنت أنا وغريي ممن يعرفون هذه ا ،ُيَضعَّفون
 :فضل فقالملاا وصل إليه خرب مَّ ـلعلى أي حال اإلمام الرضا  ،حنن اآلن لسنا بصدد هذه األمور ،وراءها

هكذا قال عنه إمامنا  - رحمه اهلل أما أنه قد استراح من هم الدنيا وغمها لقد كان الوالد بعد الوالد
  :يقولفضل ملا ،فضل يروي عن اإلمام الباقرملا ،على أي حال ،الرضا
إن حديثنا صعٌب مستصعب ذكوان أجرد ال يحتمله ملٌك مقرب وال  :أبو جعفر عليه السالم :قال

ستصعب لميركب بعد وأما ا لمأما الصعب فهو الذي  ،نبي  مرسل وال عبٌد امتحن اهلل قلبه لإليمان
أجرد ال  إن حديثنا صعٌب مستصعب ذكوان - عاينملاإلمام يشرح هذه ا - فهو الذي يُهرُب منه

 لمفهو الذي  أما الصعب :قال ،يحتمله ملٌك مقرب وال نبي  مرسل وال عبٌد امتحن اهلل قلبه لإليمان
الصعب أما  - رسلون وال العباد الذين امتحن اهلل قلوهبمملقربون وال األنبياء املالئكة املفال تركبه ا - يركب

لو  انلموإليه اإلشارة يف حديث س - منه ستصعب فهو الذي يُهربُ لميركب بعد وأما ا لمفهو الذي 
أبو ذر هنا  -ستصعب فهو الذي يُهرُب منه لموأما ا - انلملقتل س انلمما يف قلب س أبو ذر لمع

 ؤمنينلمستصعب فهو الذي يُهرُب منه إذا رؤي وأما الذكوان فهو ذكاء الموأما ا -ان لميهرب من س
 اليتؤمنون ذكاؤهم اإلشارة هنا إىل بصريهتم البصرية ملاو  ،عنده ؤمنني يقفملؤمنني يعين أن ذكاء املذكاء ا -

ال  - وأما األجرد فهو الذي ال يتعلق به شيء -س الغيب لمتت اليتالبصرية  ،تتجاوز الذكاء اإلعتيادي

فأحسن  {دِيثِاحلنَزَّلَ أَحْسَنَ } :من بين يديه وال من خلفه وهو قول اهلل -ميكن أن يصل إليه شيء 
ال يوجد أحد حيتمل أمر أهل البيت بكماله  - أمره بكماله الئقالخحديثنا ال يحتمله أحٌد من  ديثالح

هُ  -  ،ركهاسيدركه حبدود مد ،ألن إذا نظر إىل األمور مبا عنده من القدرات سيحد هذا األمر - حتى يحدَّ
فأحسن  -حبدود كل قدرات اإلدراك  ،البصرية حبدود ،حبدود العقل ،حبدود القلب ،واساحلحبدود 

ألنه من حدَّ  - مث اإلمام يقول - الئق أمره بكماله حتى يحدهالخديث حديثنا ال يحتمله أحٌد من الح
 - مد هلل على التوفيقالحو  -حينما حتدد شيئًا فهذا الشيء يكون أكرب منك  - شيئًا فهو أكبر منه
  .حديث عميق جداً  ،ة باقر العرتةلمهذه ك - نكار هو الكفرواإل -عاين ملالتوفيق إلدراك هذه ا

هذي كل  ،قف عند كل رواية فاشرحهانه الشيُء الكثري وال استطيع أن أقيقة أنا أرى الوقت قد مرَّ ماحلو 
لكن هذه الرواية أمرُّ عليها مرة ثانية  ،لكن من أين نأيت بالوقت والوقت كالسيفو  ،رواية حباجة إىل حلقة

إن حديثنا صعٌب مستصعب ذكوان أجرد ال يحتمله  :إلمام يقولا - تبصر حتتاج إىل تأمل تاج إىلحت
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 – يُركب بعد لمأما الصعب فهو الذي  ،ال عبٌد امتحن اهلل قلبه لإليمانو  ملٌك مقرب وال نبي  مرسل
 أو يَهرُب منه منه ستصعب فهو الذي يُهربُ لمأما او  -رسلون ملقربون وال األنبياء املالئكة املكبته ال ار  ما
 ،لرتحم على قاتله ،ان لقتلهلميف قلب س أبو ذر ما لمواهلل لو ع ،كما فعل أبو ذر  ،يُهرُب منه إذا رؤي -
ؤمنين وأما األجرد فهو الذي ال يتعلق به شيٌء من بين يديه وال لموأما الذكوان فهو ذكاء ا - رهف  كَ لَ 

الئق الخديث حديثنا ال يحتمله أحٌد من الحفأحسن  {دِيثِاحل نَزَّلَ أَحْسَنَ} :من خلفه وهو قول اهلل
فالبد  واس حمدودةاحلمدارك و  والوجدانيةالقلبية و  دارك العقليةملألن ا ؟اذا حيدهُ مل - أمره بكماله حتى يحدهُ 

 -مث يقول  ،رب مناحديث أهل البيت أك - ألنه من حدَّ شيئًا فهو أكبر منه - :اإلمام يقول ،أن حيده
  .مد هلل على التوفيقاحلو الكفر و اإلنكار ه - اإلنكار هو الكفرو  مد هلل على التوفيقالحو 

معىن حديثنا  ،ديثاحليف معىن هذا  حديثنا ،حديث ثاين أيضاً ينقله صاحب البصائر رضوان اهلل تعاىل عليه
ه ملٌك مقرب وال نبي  مرسل حديثنا صعٌب مستصعب ال يحتمل - ديثاحلمعىن هذا  صعٌب مستصعب

ؤمن هنا ملا - ؤمن ال يُوصفلماو  فهو ما رويتم إن اهلل تبارك وتعالى ال يُوصف ورسوله ال يُوصف
اهلل سبحانه وتعاىل  ،رواياتهكذا يف ال ،ألن هذه التسمية هي خاصٌة بعليٍّ فقط ،عصومملقصود اإلمام املا

قيقة لعليٍّ ومن كان يف درجة عليٍّ أبنائه احلميٌة على وجه ؤمن فهي تسملاصة ااخلمسى عليًا هذه التسمية 
ؤمن كعرش الرمحن ملؤمن عليٌّ وقلب املا ،على حنو التجوز ،جازمـلا فعلى حنو اأما إطالقها علين ،عصومنيملا

وعرش الرمحن هو جملى من جمايل حُمَمَّد وعلي كما مر  ولكن هذه  ،ذلك قلب عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه
يعين هذا  - ديث فهو ما رويتمالحمعنى هذا  -حبسبه ويف كل أفٍق حبدوده  ملجايل تظهر يف كل عامـلا

تم يو هو مار  ،إن حديث آل ُمَحمَّد صعب مستصعب ال يحتمله ملك مقرب وال نبي مرسل :ديثاحل
 د حدَّهمؤمن ال يُوصف فمن احتمل حديثهم فقلماو  إن اهلل تبارك وتعالى ال يُوصف ورسوله ال يُوصف

وما أكثر جهلنا ويأتيك إنسان ال يعرف البـُّرَّ من  ،وضع حدوداً لهو  ديثاحلمن تصور بأنه يعرف حقائق  -
ل طعامهم الصحف وهناك أشخاص عاشوا وماتوا وجُ  ،يريد أن يشخص لنا منازل أهل البيتو  الرب 
تب ون يفصلون لنا منازل ومرايأتو  الكتب السياسية وهم ال يعرفون شيئًا من أمر أهل البيتو  جالتمـلوا

إن رسوله ال يُوصف و  إن اهلل ال يُوصف :األحاديث هذه موجودة عندناو  ،اإلمام هكذا يقول .أهل البيت
ثهم يديفهم حهو أنه  يعين من تصور - فمن احتمل حديثهم -عصوم ال يُوصف مليعين اإلمام اؤمن ملا وإن

وجودة عندنا هي متثل حقيقة ملور أن هذه األحاديث ايعين إذا تص - فمن احتمل حديثهم فقد حدَّهم -
وهذه األحاديث على قدر  ،كم على قدر عقولكملمبينما األئمة قالوا لنا إننا نك - فقد حدَّهم -األئمة 
ومن حدَّهم فقد وصفهم ومن وصفهم  -ع هلم حدود وض - فمن احتمل حديثهم فقد حدَّهم -عقولنا 
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 لمكان أع  - منهم لموهو أع - لمإذا أحا  هبم كان أع - منهم ملحاط بهم وهو أعهم فقد أبكمال
يا علي ال يعرفك إال اهلل  ،وال يعرفهم إال اهلل ،لذلك ال يعرف اهلل إال هم ،الذي حييط هبم سوى اهلل ،منهم
 فقد حدَّهم -من تصور بأنه يعرف معاين حديثهم  - فمن احتمل حديثهم -هو نفس هذا الكالم  ،وأنا
العبارة ولو  ملك دائمًا نقول بأن كل كالٍم أقوله أنا وأمثايل إمنا هو حبدود فهمنا القاصر حبدود عالذل -

 ،اإلشارة ملبشراشر عا ،اإلشارة ملاإلشارة ال بعا ملخرجنا بعض شيٍء مبعونة الرواية فإننا نتمسك بشراشر عا
 من هناية السجاد ،البسملهناية بعض امن  ،تتدىل من هناية الشراشف اليتيو  اخلالشراشر كما قلت هذي و 
فمن احتمل حديثهم فقد  -اإلشارة يف بعض األحيان  ملحنن نتمسك بشراشر عا ،البسط هذي الشراشرو 

وقال: يقطع  ،منهم لمأع حدَّهم ومن حدَّهم فقد وصفهم ومن وصفهم بكمالهم فقد أحاط بهم وهو
ال: صعب فقد صعب على كل أحد حيث قال صعب ألنه ق ،من دونه فيكتفى بهديث عالح

العقول ال تستطيع أن  أن - فالصعب ال يركب وال يحمل عليه ألنه إذا ركب وحمل عليه فليس بصعب
قيقة بقيت عندي نصوص عديدة أخرى  احلو  أنا أرى أن الوقت قد سار بنا كثرياً  ،تصل إليه القضية حمدودة

في هبذا أكت ،حتدث عنها لكن وقت الربنامج قد جتاوز كثرياً أن أو  ودي أن أقرأها على مسامعكمكان ب
  .حتدث عن بقية معىن الرسالةال آخر سوف أشاء اهلل إذا اتسع جم إنو  القدر

معاين الرسالة األرضية هبذه األحاديث و  لق األولاخل مللكن إىل اآلن جتلت لنا معاين الرسالة الكلية يف عا
وال عبٌد امتحن اهلل قلبه  وال َمَلٌك ُمقرَّب نيبٌّ مرسلال  قيقي ال حيتملهااحلعدها قالت بأن رسالتهم يف بُ  اليت

هؤالء أئمتنا وهذا  ،هم حيتملون أمرهم ال غريهم ،قال: حنن حنتملها ؟لإلميان فمن حيتملها يا بن رسول اهلل
  .مه عليهوسال عارج صلوات اهللملاقامات و ملوائج وصاحب ااحلباب جعفر بن  هو موسى

َحمَّد وآل مُ ـلامعة الكبرية على والٍء اجلشاء اهلل تعاىل يف برنامج الزيارة  نا يتجدد إنأسألكم الدعاء ولقاء
إنا  مَّ هُ اللَّ  ،وائجاحلاليوم يوم باب و  وهذا شهر رجب ،عرفة حُمَمَّد وآل حُمَمَّدملحَممَّد وعلى سعٍي مين ومنكم 

ك إين أقسم علي مَّ هُ اللَّ  ،جعفربن  م عليك مبظلومية موسىجعفر ونقسبن  نقسم عليك ببهاء موسى
 ملَ ظُ و  عذب يف قعر السجونالـمُ  لف البلوى واهلموم صاحب الضراعات الكثريةبصاحب األحزان الطويلة مأ

 عرفة حُمَمَّدٍ ملجبواد األئمة أن توفقنا و  م عليك بهقسِ نادى على جنازته الشريفة بنداء االستخفاف أُ ملطامري املا
  أن تنور قلوبنا يف حياتنا ويف مماتنا ويف قبورنا وعند الصرا ،وآل حُمَمَّد أن متيتنا على معرفة حُمَمَّدٍ و  وآل حُمَمَّد

أن جتعل و  ،هي أماننا يف الدنيا واآلخرة وآل حُمَمَّد أن جتعل معرفة حُمَمَّدٍ  ،وآل حُمَمَّد يزان مبعرفة حُمَمَّدٍ ملعند ا
أسألكم الدعاء مجيعاً ويف أمان  ،مبَُحمَّد وآل حَممَّدياة احلنا ومهتنا يف هذه حُمَمَّد هي غاية مه  وآل  معرفة حُمَمَّدٍ 

  .اهلل



 
 
 
 
 
 
  

 وفي الختام :
ال بُ  د  م  ن التنبي  ه ال  ى أن ن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وي البرن  امب كم  ا ه  ي وه  ذا المطب  و  ال 

ة تس  جيل البرن  امب يخل  و م  ن أخط  اء وهف  وات فم  ن أراد الدق   ة الكامل  ة علي  ه مراجع  
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زهرائيون.
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