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 احللقة السابعة

 الوَحَيِ وَمَهْبِطَ معنى
 

أسعد اهلل أوقاتكم  ،السالم عليكم مجيعًا ورمحة اهلل وبركاته ،امعة الكبريةاجلمن برناجمنا الزيارة جديدة   حلقة  
 .ع ظَّمال م   أعمالكم واستجاب صادق دعواتكم يف مثل هذه األيام الشريفة من شهر شعبان احلبَّل صق  وت   

حدِّث ال م   لشيخنانان اجلأنا أقرأها من مفاتيح و  ،امعة الكبريةاجلكالمنا متواصل  يف بيان مضامني الزيارة 
اَلسَّالُم  -ل اإلمام عليه السالم و فة قلقات السال  احلحيث  مرَّ علينا يف  ،رضوان اهلل تعاىل عليهالقمي 

ِة، َوَمْوِضَع الرِّساَلِة، َوُمْختَ َلَف ا ي نتناوله  يف هذه ذديد الاجلالعنوان  - الِئَكةِ لمَعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ
  .يَوَمْهِبَط اْلَوحْ  :لقةاحل

ِة، َوَمْوِضَع الرِّسالَِة، َوُمْختَ َلَف ا ط هو هب  م   لا – يالِئَكِة، َوَمْهِبَط اْلَوحْ لماَلسَّالُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ
 ،ه أو ي هبط إليه يقال له مهبطكان الذي ي هبط فيملا ،يف لغة العرب وهو مكان اهلبوطسم  مكان ل أفع  م  

استعمل اإلشارة حينما  ،الوحي يف لغة العرب تعين اإلشارة ،الوحي يف لغة العرب تأيت على معاٍن كثرية
فذلك وحي   ،معىًن ما شيئاً ما شخصاً ما م  فه  كي أ  ا  هبشري من أعضاء البدن أ بأي عضوٍ بيدي أو بعيين أو 

 ولذلك يقول الشاعر: ،من الوحي
 واألنامل ر سلهاوحت إلينا فأ

إلينا أشارت  األصابع، كأهناواألنامل رسلها األنامل األصابع أو هي أطراف  ،فأوحت إلينا يعين أشارت إلينا
وحىت ما قاله الشاعر يف لغة العيون  ،وأوحت إلينا واألنامل رسلها ،تريد أن ت فهمنا شيئاً عها بأطراف أصاب

 :فإهنا معىًن من معاين الوحي
 عيناي يف لغة اهلوى عيناك    عطلت لغة الكالم فخاطبت وت

 ،والوحي الكالم باللسان ،والوحي أيضًا الكتابة ،الوحي يكون مبعىن اإلشارة ،الوحيطاب هنا خطاب اخل
وال الشيء الذي خنلص إليه  ،العرب للوحيعاين كثرية  يف لغة ملوا ،والوحي ،والوحي ،والوحي إرسال الرسول

لكل ما يكون يف الشيء الذي خنلص إليه أن الوحي إمنا هو عنوان  ،ثريًا يف البحث اللغويريد التطويل كأ
وطرف  ،طرف يكون هو الذي يصدر منه ما يصدر ،التواصل بني طرفني ،طريق التواصل ويف طريق التلقي
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لكل صاديق ملالوحي عنوان  عام يف لغة العرب لكل ا ،الذي يصل إليه أو يوصل إليهآخر يتلقى ذلك 
قد تكون  ،قائقاحلإيصال حقيقٍة من  ،عاينمليكون فيها إيصال معىًن من ا اليتاالت احلاألساليب لكل 

وقد تكون  ،وقد تكون باللغة العلنية ،فية باهلمساخلوباللغة  ،وقد تكون باللغة ،قد تكون بالكتابة ،باإلشارة
فذلك هو معىًن من راد ملميكننا أن نوصل به احناء التعبري ٍو من أوكل حنفكل أسلوب وكل طريقٍة  ،وقد تكون
  .عىن اللغويملهذا ا ،ة من درجات الوحيحي ودرجمعاين الو 

ين يا ابن رسول اهلل قوالً بليغاً كامال أقوله إذا زرت واحداً لمع ،مئمة صلوات اهلل عليهالزيارة خناطب فيها األ
اهلل وسالمه عليهم أمجعني فهم مهبط الوحي خناطب به األئمة صلوات فهذا هو القول البليغ الذي  ،منكم

رتبة ملكان وهم املهة وهم ااجلهم  ،كان إمنا هو تعبري على حنو التجوزملوهنا التعبري باسم ا ،كانملأي أهنم ا
يف حقائقهم  ،على حقائقهم الوحي يهبط ،الوحي يهبط يف دارهتم ،تكون مهبطًا للوحي اليتالوجودية 

أن األئمة هم أهل بيت  ،خاطبتهم بأهنم أهل بيت النبوةالزيارة مثل ما  ،أمجعني مه عليهمصلوات اهلل وسال
سالة أين ر ال ،قيقة النبوية الكاملة فهم موضع الرسالةاحلوهم تبع  لتلكم  ،وحتدثنا عن معىن النبوة ،النبوة
ردون عليهم إما إمنا ي ؟الئكة إمنا يردون عليهم ألي شيءٍ ملالئكة واملوهم خمتلف ا ،يف حقائقهم ؟تكون

وإما أن يكون بنحو  ،عصومملبرسم العبودية والطاعة فما من م ل ٍك خيطو قدمًا عن قدم إال بأمر اإلمام ا
 ،اضيةمللقة ااحلضامني يف ملتتحدث عن هذه ا اليتالعبادة واالستفادة واالستفاضة ومرَّ الكالم يف الروايات 

  .وحي يهبط يف حقائقهم وعلى حقائقهمال ،الئكة فهم مبهط الوحيملفكما أهنم خمتلف ا
خالفني ألهل البيت يعتمدون ملقبل أن أدخل يف التفاصيل هناك مشكلة أشرت إليها فيما مضى وهو أن ا

ندقق لكننا يف الواقع حينما  ،وإن قد يرفضون هذا الكالم ،لمادر العصعاين اللغوية مصدرًا من مملاو  اللغة
وهذا قد تأثر به مجع   ،عرفة وليس وسيلةً ملعلون اللغة مصدرًا من مصادر افيما كتبوا وفيما اعتقدوا فإهنم جي

القضية الثانية مثاًل ي شاع  فهم   ،هذه قضيةعرفة ملوا لمفجعلوا اللغة مصدراً من مصادر الع ،أيضاً ائنا لممن ع
ألحاديث واآلتية ىل بعٍض من اإستندة ال م   تصبح هذه النظرة ،هذه النظرة وكأنونظرة معينة للوحي للوحي 

يتجاوز على هذا وال ميكن ألحٍد أن خالفني فتصبح قانونًا ملفكر اب التأثر خالفني منملأيضًا من جهة ا
تشري بشكٍل واضح وبشكٍل صريح إىل أن  اليتئات من الروايات واآليات ملالقانون مع وجود العشرات بل ا

لب طلب مطملهذا ا ،لذي قد تعورف عليهمعاين الوحي وأن درجات الوحي وأن مراتب الوحي خبالف ا
يف البداية سأبدأ  من الكتاب  ،وضوعملتتحدث عن هذا ا اليتأتناول الروايات  ،أنا سأتناول اآليات ،واسع

  .عصومية النوريةملات المعلى الك ج  رِّ ع  مث أ  الكرمي 
مثاًل يف سورة  ،لوحينبحث عن معىن او لنقوم جبولة سريعة يف آيات الكتاب الكرمي نتفحص معىن الوحي 

  :ادية بعد العاشرة والثانية بعد العاشرةاحلاآلية  ،فصلت
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* فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ ائِعِنيَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَ}

زينها الباري سبحانه  اليتعن خلقة السماوات ومن مجلتها السماء الدنيا ديث هنا احل {سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ

الدُّنْيَا  أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ}والنجوم وتعاىل بالكواكب 

ألنه من مجلة  ،وحي  للجماداتا ي قال له م  ل  فهذا وحي   {ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اًبِمَصَابِيحَ وَحِفْظ
فهذا  ،ماداتاجلهذه الكواكب واألجرام وهي أمجد ومن مجلة شؤون السماء الدنيا السماوات السماء الدنيا 
فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ }هذا وحي  للجماد  ،مبا فيها السماء الدنياالوحي لكل السماوات 

  .{أَمْرَهَا وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * } :د وهو ما جاء يف سورة الزلزلةمن مصاديق الوحي للجماق  آخر ادهناك مص

هذا وحي   {* يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَاأَثْقَالَهَا *وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَاوَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ 
للسماوات مبا سبحانه وتعاىل  كما أوحى ،يف سورة فصلت تقدم ذكره  كالوحي الذي  وهوأيضًا لألرض 

حينما  ؟يكون لألرض مىتومن مجلتها األرض هناك وحي  زينة بالكواكب وبالنجوم ملالسماء الدنيا افيها 
فهذه درجة   {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا}مىت ت زلزل األرض؟  ،تبدأ عالئم يوم القيامة

  .ماداتاجلحتدث عنها القرآن وهو وحي  اليتومرتبة  من مراتب الوحي 
يف اآلية  ،يواناتاحلباركة حيدثنا القرآن عن الوحي إىل ملا هناك وحي  آخر والذي جاء ذكره  يف سورة النحل

فليقل ما  {بَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَاجلمِنَ  وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي} :الثامنة والستني
أمر  تكويين وكذلك الوحي للسماء وكذلك الوحي هو  ،فسرون بأن هذا الوحي هو أمر  غريزيملايقل 

فليقل  {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ} ومنها النحل للحشرات ،الوحي للحيوانات ،الوحي للجمادات ،لألرض
فالوحي على مراتب والوحي على  ،من مراتب الوحيهو وحي ومرتبة  بالنتيجةفسرون أن يقولوا ملما يريد ا

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى }وهناك وحي  للحيوانات وهو صريح  وهناك وحي  لألرض وحي  للسماوات  ،أحناء

  .شرةاحلإىل هذه  {النَّحْلِ
  :سهم ولكن من األنبياء كما يف سورة مرمي يف قصة زكريا عليه السالمهناك وحي  قد يكون من البشر أنف
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رَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن حملْالنَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا * فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ ا لمقَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَ}

كما يبدو من ظاهر اآليات باعتبار أنه أ م ر   اإلشارة ىت لو قلنا بأن هذا الوحي هوح {سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

 {رَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّاحملْفَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ ا}الناس ثالث لياٍل سويا  لمبأن ال يك
  .البشري ولكن من األنبياء هذه أيضاً مرتبة من مراتب الوحي وهي مرتبة الوحي

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِنيَ }ئة مليف اآلية الثانية بعد العاشرة بعد ا هناك عندنا يف سورة األنعام

هناك وحي   {رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء اجلاإلِنسِ وَ
ن إىل اإلنس اآلية اجلوقد يوحي شياطني  ،ناجلفقد يوحي شياطني اإلنس إىل  ،ن واإلنساجلبني شياطني 

ن وكذلك اجللشياطني لطرفني ميكن لشياطني اإلنس أن يوحوا يكون من ااآلية تشري إىل أن الوحي  ،واضحة
نِّ يُوحِي اجلوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِنيَ اإلِنسِ وَ}ن أن يوحوا لشياطني اإلنس اجلميكن لشياطني 

 ،من مراتب الوحي الباطلةالوحي لكنها  هذه أيضًا مرتبة من مراتب {بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا
مراتبه  كثرية ولسعة مراتب الوحي كان هناك من الوحي ما هو نستفيد أن الوحي  ؟من هذاماذا نستفيد 

وَالَ تَأْكُلُواْ مِمَّا }ادية والعشرين من سورة األنعام أيضاً احلوكذلك يف اآلية  ،كما يف هذه اآلية الصرحيةالباطل  

حبسب ما يبدو الشياطني هنا  {سْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِنيَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْيُذْكَرِ ا مل
ن اجلقبلها فيكون الكالم عن شياطني  يتالو ن وإن كنا ميكن أن جنمع بني هذه اآلية اجلشياطني من اآلية 

ولكن  ،وهكذايوحون لشياطني اإلنس  ناجلن وشياطني اجلاطني لشيفشياطني اإلنس يوحون  ،واإلنس
تتحدثان عن ئة من سورة األنعام ملبعد اادية والعشرون احلواآلية ئة ملاآليتان اآلية الثانية بعد العاشرة بعد ا

 ،فمراتب الوحي كثرية ،وحي ولكن من الوحي الباطل من الوحي الشيطاينمن مراتب المرتبٍة وعن مراتب 
  .ري وجانب الشراخلجانب  :والوحي فيه جانبان ،ومراتب الوحي عديدة

مسون اخلادية و احلاآلية  باركةملإذا نذهب إىل سورة الشورى ا ،ديث عن الوحياحلويستمر القرآن الكرمي يف 
اآلية ما  {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ}يكون للبشر يعين هناك وحي  من اهلل  {هُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًالمبَشَرٍ أَن يُكَوَمَا كَانَ لِ}

فسرون ملوإن فسرها ا ،فتشمل األنبياء وغري األنبياء ،بشكٍل عامديث عن البشر احل ،وما كان لنبٍ قالت 
 {هُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًالموَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَ}بنحٍو عام  عن البشرباألنبياء لكن اآلية واضحة وصرحية تتحدث 
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هُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ لموَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَ} ؟بني اهلل وبني البشريعين ما هو أسلوب التواصل 

خلق الكالم يف الشجرة ويف اهلواء ويف  سبحانه وتعاىل راد كما أن اهللملامن وراء حجاب  {يُرْسِلَ رَسُولًا
فإمنا  لمحينما يريد أن يتك ،ليست عنده جارحة للكالمألن اهلل ال ميلك جارحًة  ،موسى لمالنار حني ك

اء الكالم هذا حنو  من أحن {هُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًالموَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَ}خيلق الكالم يف أي شيٍء من خملوقاته 

أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا  -الئكة مليعين م ل كًا من ا - أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا}اإلهلي من طريق الوحي 

إىل الئكة الذين ي رسلون ملكاالئكة  ملإما أن يكون هذا الرسول من ا {فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ
يبعثه   ،ر الذي يبعثه  اهلل نبياً شالب ،هو الرسول البشريراد من الرسول هنا ملأو قد ا ،نبياء وإىل األوصياءاأل

ملة اجللكن اآلية ب ،اآلية فيها كالم طويل وعريض ،تفسري اآليةوبالنتيجة أنا هنا لست  بصدد   ،رسوالً 
  .تتحدث عن الوحي بني اهلل وبني البشر

الوحي للحيوانات كالوحي  ،الوحي لألرض ،اإلهلي للجمادات كالوحي للسماواتحنن حتدثنا عن الوحي 
ن اجلفيما بني شياطني والوحي الشيطاين  ،عن الوحي البشري وهو وحي زكريا لقومه  وحتدثنا كذلك  ،للنحل

غري  سواء كانوا أنبياء أو ؟ما هو قانون الوحي للبشر ،موماً عن الوحي للبشر عاآلية هنا تتحدث  ،واإلنس
ديث هنا عن القانون العام للوحي احلفقط اآلية خمتصة باألنبياء حىت لو كانت  ؟ما هو هذا القانون ،أنبياء

هُ لموَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَ}بشكل عام نكرة منونة لبشٍر هنا  {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ}للتواصل بني اهلل وبني البشر 

  .{رَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌاللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَ
ما و  والثالثنييف اآلية السابعة   ،وهو مصداق من الوحي إىل البشرأشارت إليه سورة طه هناك الوحي الذي 

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً }اهلل خياطبه   ،ى عليه السالموسملطاب اخل {وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى}بعدها 

إىل آخر  {أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ أُخْرَى * إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى *

من سورة طه تتحدث عن ية الثامنة والثالثون هذه اآل {إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَىإِذْ أَوْحَيْنَا }اآليات الشريفة 

هذا  {هُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًالموَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَ}مسني اخلادية و احليف اآلية الوحي البشري مرَّ علينا قبل قليل 

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ }ية الثامنة والثالثون اآلمن مصاديق الوحي لعموم البشر  ،ديث هنا عن عموم البشراحل
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وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى }يف سورة القصص يف اآلية السابعة يتكرر يف سورة القصص عىن ملنفس ا {مَا يُوحَى

حَى * أَنِ اقْذِفِيهِ فِي إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُو}الوحي األول  ،وحي متكرريعين هناك  {أَنْ أَرْضِعِيهِ

فرعون وبعد ذلك جاءت وقذفته  وأخذه  الي م إىل قصر يف التابوت يف بداية القصة هذا القذف  {التَّابُوتِ

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي }جاء وحي  آخر إىل أم موسى  ،قضية اإلرضاع

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا }إرضاع أم موسى ولكن قبل أن ت لقيه  يف اليم أيضاً يف اآلية عن ديث هنا احل {الْيَمِّ

أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا  وَأَوْحَيْنَا إِلَى}ديث احلوهنا  {يُوحَى * أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ

طبعًا يف  ،عن الوحي اإلهلي ألم موسى ،ديث هنا عن الوحي البشرياحل {خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ
فما كانت أم ألم موسى ولغري أم موسى من األولياء من عامة البشر أن معىن الوحي تكرر الروايات الشريفة 

  .موسى نبيةً 
يف اآلية الثانية واألربعني ويف اآلية  ،يف قصة مرمي عليها السالميف سورة آل عمران س الكالم جنده  يتكرر نف

ديث احل {نيَملصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَاالَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ املوَإِذْ قَالَتِ ا}الثالثة واألربعني 

الَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ ملوَإِذْ قَالَتِ ا}الئكة إىل مرمي ملمن طريق اعن الوحي اإلهلي  ،الئكةملهنا عن وحي ا

هذا أيضاً  {رْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِنيَنيَ * يَا مَملاصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَا
تتحدث يف سورة الشورى مسون اخلادية و احلمرت علينا اآلية  ،ممن خلقمن اهلل سبحانه وتعاىل لبشٍر وحي  

أوحى اهلل إىل أم إذ يف سورة طه ويف سورة القصص صاديق ما مرَّ علينا ملمن هذه اعن الوحي لعامة البشر 
ديث  عن احلويف اآلية الثالثة واألربعني يف اآلية الثانية واألربعني وهنا يف سورة آل عمران  ،موسى ما أوحى
  .الئكة ختاطبها وتوحي إليهاملا ،الوحي إىل مرمي

وَارِيِّنيَ أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ احلإِلَى وَإِذْ أَوْحَيْتُ }ئة ملبعد العاشرة بعد اادية احلاآلية  يف ،ائدةمليف سورة ا

وَارِيِّنيَ أَنْ آمِنُواْ بِي احلوَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى }من غري األنبياء هذا وحي  آخر للبشر   {ونَلمآمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْ

  .{ونَلموَبِرَسُولِي قَالُوَاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْ

إِذْ يُوحِي }الئكة مليف اآلية الثانية بعد العاشرة يف قصة واقعة بدر ونزول اهناك وحي  آخر يف سورة األنفال 
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األَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ  قَآلئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْملرَبُّكَ إِلَى ا

  .الئكةملوهو الوحي اإلهلي إىل اهذه رتبة أخرى من مراتب الوحي  {مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ
ث عن الوحي دياحل ،ئة وما بعدهاملاآلية الثالثة والستون بعد ا ،يف سورة النساء ،هذه مصاديق وعناوين كثرية

بالنسبة له هو صلى اهلل عليه وآله  النب {نيَ مِن بَعْدِهِالنبيإِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَ} :لألنبياء
أيضاً كانت لألنبياء   اليتمجيع مراتب الوحي  ،امعةاجلورسالته  الرسالة امع اجلتاب وكتابه  هو الكامع اجل النب

ون من النبيو نوح  {نيَ مِن بَعْدِهِالنبيإِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَ}كانت لنبينا صلى اهلل عليه وآله 
 وإال الوحي  امعة اجلقيقة احلألنه   ؟اذامل النبب أوحي هبا إىل راتملمجيع هذه ا ،بعده خيتلفون يف مراتب الوحي

كل   ،ونورانيته النبروحانية ألن الوحي يتناسب حبسب  ،خيتلف  عن الوحي الذي كان لألنبياءح مَّدي ال م  
صلى اهلل  النبلكن  ،روحانيتهو يتناسب مع نورانيته  الوحي النازل إليه  ،والنورانيةنب له مرتبة من الروحانية 

  .هيمنةملقيقة ااحلصاحب  ،هيمنةملهو صاحب النبوة اعليه وآله 
ا بَيْنَ مَلِقِّ مُصَدِّقًا احلوَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِ}يف اآلية الثامنة واألربعني  ،ائدةمليف سورة ان حينما نقرأ مثاًل حن

ديث  احلومرَّ نبوة نبينا واسعة  ،نبوة نبينا شؤوناتهو شأن  من  الكتاب   {هَيْمِنًا عَلَيْهِيَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُ
 ،هو الكتاب الذي أ نز ل عليهنبوة نبينا شؤونات لة من مج ،ال ت  ع دُّ وال حتصى ،وناهتا ال تنتهيؤ وش ،عنها

 {ا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِملقِّ مُصَدِّقًا احلوَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِ}يصفه  اهلل هذا الكتاب هكذا 
تعين اإلحاطة وتعين  ،وتعين الوالية أيضاً اهليمنة تعين اإلحاطة  ؟واهليمنة ماذا تعين ،مهيمنًا على كل الكتب

ومن  ،لى التصرف فيهبالشيء والذي له القدرة ع مليط يكون هو العاحملوايط حملهيمن هو املا ،الوالية
أيضاً  النبوإال نبوة  ،هذا يف األفق التدويين ،مصاديق هيمنة الكتاب أن هذا الكتاب ينسخ الكتب السابقة

لو تطرقنا لتفسري رمبا  ،ديث فيه تفصيل أنا ال أريد أن أدخل فيهاحلو  ،كلهايف األفق األرضي تنسخ النبوات  
ولة اجللكن وحنن يف هذه  ،وضوع بشيٍء من اإلسهابملهذا انتحدث يف هذه اآلية معىن ومهيمنًا عليه 

  .نتحدث عن معىن الوحي وعن مراتب الوحييف آيات الكتاب الكرمي السريعة 
 {نيَ مِن بَعْدِهِالنبيإِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَ}ئة ملاآلية هنا يف سورة النساء الثالثة والستون بعد ا

وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإْسْحَقَ }كل واحد له مرتبة من مراتب الوحي ون من بعده  النبيونوح و 

خيتلفون يف  ،ء خيتلفون يف مراتبهمالهؤ  {وَيَعْقُوبَ وَاألَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
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* وَرُسُالً قَدْ زَبُورًا وَآتَيْنَا دَاوُودَ }فالوحي خيتلف حبسب اختالف مراتبهم  ،رانيتهمخيتلفون يف نو  ،هملمع

ومن مراتب الوحي أيضاً هؤالء أيضاً ما نزل عليهم من الوحي  {نَقْصُصْهُمْ ملقَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُالً 

اللّهُ  لمنَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَ ملدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُالً وَرُسُالً قَ}ح مَّدية ال م   يف مراتب الوحيداخل  

 {حَكِيمًا عَزِيزًا اللّهُ وَكَانَ الرُّسُلِ بَعْدَ * رُّسُالً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَالَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌتَكْلِيمًا مُوسَى 
 هي داخلة يف مراتبكل مراتب وحي األنبياء   ،يذكرها مل اليتو ذكرها القرآن  اليتهذه فكل مراتب الوحي 

لتها تتحدث ية جبماآل ،راتبملح مَّدي خيتلف عن كل هذه اال م   وإال الوحي ،هاتاجلالنبوي جبهٍة من  الوحي
رمبا سنشري إىل بعٍض من  ،مراتبه كثرية جداً وحي اهلل لألنبياء و  ،عن وحي اهلل لألنبياء ،عن الوحي النبوي

  .على مسامعكمسأتلوها  اليتيف طوايا ذكري للروايات واألحاديث الشريفة راتب ملهذه ا
هذه  {كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىوَ}اآلية السابعة  ،حينما نقرأ مثاًل يف سورة الشورى

هذه مرتبة من  ،يكن مقتصرًا على القرآن فقط ملالوحي  ،مرتبة من مراتب الوحي النبوي وهي وحي القرآن
هذه  ،هيمن على كل الكتبملالقرآين اوحي هذه مرتبة ال {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا}مراتب الوحي 
باركة يف اآلية التاسعة والثالثني مليف سورة اإلسراء ارتبة ملهناك مرتبة  أخرى جند هذه ا ،هيمنملمرحلة الوحي ا

هذه مرتبة من مراتب  - إىل آخر اآلية - {كْمَةِ وَالَ تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَاحلذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ }
هذا وحي  ،تتحدث عن الوحي القرآين ،كانت تتحدث يف سورة الشورىمرت علينا   اليتاآلية  ،الوحي

كمة احلنوان يف هذا العنوان علكننا إذا دققنا النظر  ،أيضًا بالقرآنكمة هنا احلفسرون ملوإن فسرَّ ا ،كمةاحل
هذه مرتبة  أخرى  {كْمَةِاحلذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ }كمة شيء  آخر احلعلى طول الكتاب الكرمي 

والستني من كما مر علينا يف اآلية الثالثة أوحى اهلل إليه كما أوحى إىل األنبياء   ،من مراتب الوحي النبوي
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل كل ئة مليف اآلية الثالثة والستني بعد ا ،لقبل قليمرَّ علينا  ،سورة النساء

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ }كمة احلويف سورة اإلسراء هو وحي  ،والوحي القرآين كما يف سورة الشورى ،األنبياء

يف سورة الشورى  {رْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُ}يف سورة الشورى  {كْمَةِاحلرَبُّكَ مِنَ 
اآلية األخرية هي الثالثة  ،يعين قبل اآلية األخريةمسني اخلالثانية و يف اآلية  ،أيضًا يف آخر آيٍة منها

من مراتب هذه مرتبة أخرى  {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا}مسني اخليف اآلية الثانية و  ،مسوناخلو 



  7ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

01 

وَكَذَلِكَ }كمة احل وغري مرتبةرتبة القرآنية ملهذه غري ا {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا}الوحي 

اهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِميَانُ وَلَكِن جَعَلْنَ

الروح والروح أن نتتبع يف الكتاب الكرمي ألننا إذا أردنا  ،هذه حيثية أخرى {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
  .هذه مرتبة أخرى ،ى معاٍن أخرىريب تتجلمن أمرنا من أمر 

وحتدثنا عن جانب من معاين  ،نجمما جاء مذكورًا يف سورة الح مَّدي ال م   وهناك مرتبة  من مراتب الوحي
وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنطِقُ }معىن النبوة اآليات حني كان الكالم عن هذه 

* ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى * وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى* ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى  هُ شَدِيدُ الْقُوَىمَلَّيُوحَى * عَعَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ 

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا } هذا وحي مبرتبة أخرى {هِ مَا أَوْحَىفَأَوْحَى إِلَى عَبْدِ * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى *

يف الدنيوي  ملهذا الوحي  يف العا {ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ }ألرضي هذا الوحي ا ،األرضي مليف العااألرضي وحتدثنا عن النبوة  ملالعا

يعين يا  {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}مع الذي كانوا على األرض  خطاب {صَاحِبُكُمْ

انتقلنا  {ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىهُ شَدِيدُ الْقُوَى * مَلَّعَ *إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى }أنتم تسمعون كالماً أيها األرضيون 

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى* }يف األفق األعلى هذا وحي   {وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى* ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى}إىل األفق األعلى 

 هذا هو الوحيهذا وحي  آخر  {مَا أَوْحَىثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ 

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً  أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى *}ح مَّدي ال م  

ولكن كما قالت الروايات  ،ريةاحلو حري ن فيه التو كان الذي يكملالسدرة ا {نْتَهَىملعِندَ سِدْرَةِ ا أُخْرَى *

أْوَى ملعِندَهَا جَنَّةُ انْتَهَى * ملوَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِندَ سِدْرَةِ ا}يتحري هناك وما حتريَّ بصره   ملولكن ُم  مَّداً 

 هذا هو الوحي {أَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىلَقَدْ رَ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * *
 ،تبتني من مراتب الوحير متتحدث عن السورة هنا سورة النجم  ،ك تفسريًا لهوالذي ال منلح مَّدي ال م  

حتدثت أن مجيع مراتب وحي األنبياء كانت موجودة يف دائرة  ،آيات القرآنوحتدثت عن مراتب أخرى 
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  .اء ختتلف مراتبهمألن األنبيالوحي النبوي 
وهذا هو هذا هو كتاب الكايف الشريف  أو بعضًا من األحاديثلنقرأ بعضًا من الروايات ثال ملعلى سبيل ا

عن قول اهلل عزَّ سألُت أبا جعفٍر عليه السالم  :الرواية عن زرارة قال :ثالملعلى سبيل ا ،زء األولاجل
ويسمع الصوت وال الذي يرى في منامِه  النبيقال: ؟ النبيوما ما الرسول  وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا{} :وجل

الذي  النبيقال:  -هذه درجة من درجات األنبياء  ،هكذاهذه درجة ليس كل األنبياء  - َلكلمَ يُعاين ا
نام لميسمع الصوت ويرى في اوالرسول الذي  ،َلكلمَ يرى في منامِه ويسمع الصوت وال يُعاين ا

قال: يسمع الصوت وال  ؟اإلمام ما منزلتهُ  :قلتُ  -ه أيضاً مرتبة من مراتب الرسل وهذ - َلكلمَ ويُعاين ا
ستأيت الروايات تبني  ،ال يعين أن مراتب أئمتنا هكذا ،راتبملهذه أيضاً مرتبة من ا - َلكلمَ عاين ايرى وال يُ 

  .هذا الكالم
من أشهر خ طب طبة القاصعة اخل هذه هي ،إىل ما جاء يف هنج البالغة الشريفال أبتعد كثريًا فقط أشري 

سنٍة ولقد كان يجاور في كل  -وهو يتحدث عن رسول اهلل  ؟ماذا يقول سيد األوصياء ،سيد األوصياء
اذا يذهب رسول اهلل إىل ملقد تسأل  ،حبراءعروف ملكان املكان جياور يف ا  - بحراء فآراُه وال يراُه غيري

راء تعبَّد فيه األنبياء السابقون كان مكان م ق دَّس ملهذا ا ،قبله  ألنبياء من اكان مكان  ت  ع بَّد  فيه مل! هذا ا؟ح 
راء عبد اممن تعبَّدوا  وممن جاء ذكرهم يف الرواياتواألوصياء السابقون  وكذلك  النبجد طلب مليف غار ح 

أوصياء أن أبا طالب من أوصياء إبراهيم و بطلب و ملوالروايات تقول بأن عبد ا ،ممن تعبد فيه أبو طالب
ولقد كان  -على أي حاٍل  ،كان له قدسية خاصةملفهذا ا ،إبراهيم كلهم أنبياء كما قالت الروايات يف ذلك

في اإلسالم واحٌد يومئٍذ يجمع بيٌت  لمو وال يراُه غيري  -األمري يراه  - بحراء فآراهُ ُيجاوُر في كل سنٍة 
 - وأشمُّ ريح النبوةأرى نور الوحي والرسالة  صلى اهلل عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهماغير رسول اهلل 

 :فقلتُ  ،حين نزل الوحي عليه صلى اهلل عليه وآلهولقد سمعت رنة الشيطان  -يرى ويشم أي أنه  كان 
 -مع عليٍّ الكالم  - ك يا عليإنَّ  ،قد أيس من عبادتهسول اهلل ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان يا ر 

يسمع ما  ،يسمع الوحي ويرىفهذا عليٌّ  - إال أنك لست بنبيإنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى 
واضح  طبة القاصعة اخلهذا كالم  عليٍّ يف  ،ويرى ما يرى صلى اهلل عليه وآله ،صلى اهلل عليه وآلهيسمع 

  .صريح  جلي
وأوصاف وأوصاف الرسل أوصاف األنبياء وجيعلون ائنا لميقف عندها الكثري من ع اليتإذاً هذه األحاديث 

وسيأيت الكالم وأعظم وأكرب مراتب أهل البيت أعلى  ،راتب أهل البيتمل لمظد فذلك احلعند هذا أئمتنا 
 - َلكلمالصوت وال يُعاين ا الذي يرى في منامِه ويسمع النبي؟ قال: النبيما الرسول وما  -بعد ذلك 
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نام ويُعاين لموالرسول الذي يسمع الصوت ويرى في ا - كةئالملايعين أن األنبياء منهم من ال يرى 
والروايات البقية على  - قال: يسمع الصوت وال يرى وال يعاين الَمَلكقلُت: اإلمام ما منزلتُه؟  ،َلكلما

 - ال: سألُت أبا جعفٍر عن الرسول والنبي والُمحدَّثعن األحول ق -هذا النحو، مثاًل رواية أخرى 
مح دَّث هو إما املراد اإلمام املعصوم وإما األولياء الذين بلغوا هذه الرتبة، وظاهرًا املراد هنا هو اإلمام  ال

قال الرسول: الذي يأتيِه جبرئيُل قُ ُباًل فيراه ويكلمُه فهذا الرسول، وأما النبي فهو الذي  -املعصوم 
في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السالم ونحو ما كان رأى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله من  يرى

 وأما -إىل أن يقول  - أسباب النبوة قبل الوحي حين أتاه جبرئيل عليه السالم من عند اهلل بالرسالة
وجودة ألنبياء اهلل هذه مراتب م - َحدَّث فهو الذي ُيَحدَّث فيسمع وال يعاين وال يرى في منامهال مُ 

وألولياء اهلل وألوصياء الرسل هذه املراتب، لكن هذه املراتب ال يعين أن أهل البيت صلوات اهلل وسالمه 
عليهم أمجعني وقفوا عند هذه املرتبة، وقفوا عند هذه املنزلة، مرَّ علينا قبل قليل كالم سيد األوصياء صلوات 

إنك تسمع ما أسمع وترى  -ف وهو يقول إن النب هكذا قال له: اهلل وسالمه عليه يف هنج البالغة الشري
فهو يرى ويشم، املالئكة إذا نزلوا هلم  - أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة -وهو قال  - ما أرى

عطر  خاص، الروايات تقول بأن رائحة املالئكة رائحة الورد، بأن رائحة املالئكة رائحة املسك، وختتلف 
أرى نور الوحي  -وروائحهم باختالف مراتبهم، فهو ي ش م وللوحي رائحة غري رائحة املالئكة عطورهم 

أئمتنا صلوات  - إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إال أنك لست بنبي - والرسالة وأشم ريح النبوة
إال كيف اهلل وسالمه عليهم أمجعني كانت هلم هذه املراتب، كانت هلم هذه الدرجات من درجات الوحي و 

  .يَعَلْيُكْم يا َمْهِبَط اْلَوحْ اَلسَّالُم  :خناطبهم يف الزيارة
هذه الرواية يف اجلزء األول من الكايف  الرواية يف بصائر الدرجات أنقلها وموجودة يف الكايف أيضاً، موجودة
الرواية عن  -ثانية من نفس الكتاب  الشريف، لكنين أقرأها من بصائر الدرجات ألنين أريد أن أقرأ روايةً 

 - حمران عن أبي جعفر عليه السالم، قال: إن جبرئيل أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله برمانتين
فأكل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله إحداهما وكسر األخرى بنصفين فأكل نصفها  -وهذه رموز 

ى اهلل عليه وآله: يا أخي هل تدري ما هاتين وأطعم رسول اهلل عليًا نصفها، ثم قال رسول اهلل صل
وأما األخرى  ،ليس لك فيها شيءأكلها لوحده فالنبوة  التيل: أما األولى قا ،قال: ال الرمانتين؟

كيف يكون صلحك اهلل  أ :فقلت -فكل ما عند رسول اهلل هو عند عليٍّ  - فيهأنت شريكي  لمفالع
إىل  -وعليٌّ باهبا  لمأنا مدينة الع - اً عليَّ  لمًا إال وأمرُه أن يُعلمدًا عِ اهلل ُمَحمَّ  لمشريكُه فيه؟! قال: ال يُع

أردت أن أتلوها  اليتالرواية الثانية  - كمة وعليٌّ بابهاالحأنا مدينة  -تشري هذه الرواية نفس هذا الكالم 
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هُ نُورُ اللَّ} قولُه تبارك وتعالى:عفي عن أبي جعفٍر عليه السالم الجعن جابٍر  -على مسامعكم 

صْبَاحُ ملا} لموهو الع {فِيهَا مِصْبَاحٌ}فهو ُمَحمَّد صلى اهلل عليه وآله  {السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ

 الرواية هكذا - نبي اهلل عنده لموع نؤمنيلمأمير اما هي؟ الزجاجة  جاجةأن الز  فزعم {فِي زُجَاجَةٍ

 ،لمصباح هو العملا ،هذا النور يف مصباح - هو ُمَحمَّد {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ} :عىنملتبني ا
  .وهذا وجه من وجوه اآلية الشريفة ،الزجاجة عليٌّ  ،صباحملحتوي ا اليتالزجاجة هي  ،صباح يف زجاجةملوا
بن  سناحلوالرواية فيه عن  ،من حبار األنوارامس والثالثون اخلزء اجلهذا هو لك حنن ال نستغرب أبدًا لذ

فماذا وهو يتحدث عن والدة جده  سيد األوصياء ُمبوب عن إمامنا الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه 
فاطمة بنت  - يهفأنفتح البيت من ظهره ودخلت فاطمة  -الكعبة  - أنفتح البيت من ظهره - ؟يقول
ا خرجت قال لمَّ نة فالجفأكلت من ثمار وبقيت فيه ثالثة أيام ثم عادت الفتحة وألتصقت  -أسد 

عليَك يا أبا السَّالُم  -أبا طالب خماطباً أباه ماذا قال؟  ،هكذا قالا خرجت بعليٍّ مَّ ل   - عليٌّ عليه السالم
فقرأ اآليات من سورة  - ؤْمِنُونَملالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ أَفْلَحَ ابِسْمِ اللّهِ ثم تنحنح وقال:  ،ورحمة اهلل وبركاته

 هذا الكالم مىت؟! ؤمنون ملا
من حنن ال نأبه مبن يريد أن يسخر  ،بعشر سنواتديث  قبل البعثة  احلهذا  ،القصة يف ميالد سيد األوصياء

حبار من هذه  ،روايتني أو ثالثة أووالقضية ليس رواية واحدة هذا كالم أهل البيت  ،مثل هذا الكالم
أو القضية ليست متوقفة عند رواية واحدة  ،يشد بعضها البعضونصوص قرآنية ونصوص حديثية  ،الروايات

فقال  -ؤمنون ملقرأ سورة ا - ؤْمِنُونَملبِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ أَفْلَحَ ا ثم تنحنح وقال: -عند سطٍر واحد 
 قد أفلحوا بك أنت واهلل -فماذا قال؟ هذه قرأها يف وجه رسول اهلل  ،رسول اهلل موجود - رسول اهلل

وضع رسول اهلل صلى و  ،وبك واهلل يهتدونك فيمتارون وأنت واهلل دليلهم لمتميرهم من ع ،أميرهم
يف فيه رسول اهلل يضع لسانه   ،هذه رموز - فانفجرت اثنتا عشرة عينانُه في فيه لسااهلل عليه وآله 

هذه رموز  ،عليٌّ ومن بعده ،هؤالء هم األئمة االثنا عشرهذه العيون االثنا عشر  ،فانفجرت اثنتا عشرة عيناً 
ولو أكن قد أكملت حديثي  ملبالتايل سيذهب الوقت و أتناوهلا بالشرح ة لموال أستطيع أن أقف عند كل ك

الرواية ولذلك هذه الروايات  ،إىل بيان وأرٍح ألن هذه الروايات كل رواية حباجة إىل ش ،على حنو اإلمجال
بالشراكة فعليٌّ شريك رسول  لموهي رمانة العفقسم الرمانة الثانية  رواية الرمانتنيمرت علينا قبل قليل  اليت
يطة حملاباح صمليطة بذلك احملاوعليٌّ الزجاجة  ،لمصباح هو العملا ،النور رسول اهلل ،صباحملهو ا لمالع ،اهلل
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إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى ولكنك لست  -كما جاء يف هنج البالغة - يا علي -لنور بذلك ا
وما كان لعليٍّ كان  ،النبوةم رائحة وأش ،نور الوحي والرسالة ،والرسالةهو كان يقول أرى نور النبوة  - بنبي

وجودة يف مله الروايات اإذًا هذ ،وما كان آلخرهم كان ألوهلم ،كان آلخرهمفما كان ألوهلم   ،إلمام زماننا
والرسل بأن األنبياء واألئمة وكتب العقائد الكالم  لمتتحنط كتب عدائمًا  اليتأو يف غري الكايف و الكايف 

 ،وهذه أحاديث أهل البيت ،ات أهل البيتلمكوإال هذه   ،راتب عن أئمتناملألجل إبعاد هذه اهذه مراتبهم 
ألن القرآن كان يف قلب ُم  مٍَّد صلى اهلل عليه هذا ما هو بغريب و  ،هدملوهو يف اوهذا عليٌّ ينطق بالقرآن 

  .قلب ُم  مٍَّد فهو يف قلب عليٍّ  وما كان يف ،منذ  أن كانوآله 
وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن }ئة ملبعد ايف اآلية الرابعة بعد العاشرة فنقرأ مثاًل يف سورة طه حنن حني نأيت 

وهذا الكالم جنده  أيضًا يف سورة القيامة اآلية السادسة بعد العاشرة  ؟هذاراد من ملما ا {كَ وَحْيُهُ يُقْضَى إِلَيْ

ومن خالفون ملأكما يقول ا ؟ما معىن هذه اآليات {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ}
 ،ميزان مثل هذا الكالمليف اأن يقول السيد الطباطبائي ثال شيء  غريب ملعلى سبيل ا ،ائنالمتبعهم من ع

ال  حت  رِّْك ب ه  ل س ان ك  }حينما يتحدث يف بيان معىن هذه اآلية  ،يزانملزء العشرون من تفسري ااجلهذا هو 
أن  النبيلَّف أن اهلل كَ  - ؟ما هو هذا األدب - يتضمن أدبًا إلهياً هذا الكالم  - :يقول {ل ت  ْعج ل  ب ه  

 -يقول  ،راد من ذلكملإىل أن يبني ما ا - يتلقى ما يوحى إليه من القرآن الكريميتأدب به حينما 
إذا بادر إلى تتميم بِه خاطلمحديثِه  منا أثناء لمتكلميجري مجرى قول افالكالم في هذه اآليات 

لإلنصات وذلك ُيشغلُه عن التجرد  لمتكلمواللفظتين قبل أن يلفظ بها اباللفظة  لمتكلمبعض كالم ا
 ثم يمضي في حديثهِ  تفقه ما أقوللال تعجل بكالمي وأنصت حديثُه ويعترض ويقول  لمتكلمقطع افي
هذا الشخص  ،يستمع إليهوشخص آخر  لمأن شخص يتك ثالمليأيت هبذا ايعين السيد الطباطبائي  -
يا هذا نصت يقول له أ لمتكملفا ،يسابقه  يسبقه  بلفظة أو لفظتنيوإمنا  لميتك لمتكملستمع ال يرتك املا

  !!واستمع للكالم
ما معىن  }وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ{! أدبين ريب فأحسن تأديب ؟هل كان رسول اهلل صلى اهلل عليه هكذا

لق الذي يقول عنه  اخلما هو هذا  ؟ل ق العظيماخلراد من ملما ا ،هذه اآلية ال أحد يعرف معناها ؟هذه اآلية
عاين ملهذه ا ،عشرملحلو اكان حسن األخالق جوادًا كرميًا  هل نقول بأنه  كان  ؟ادر ملما اخ ل ق  عظيم؟! اهلل 

مثل هذا  ،لق العظيم ال نستطيع أن ندركه  اخللكن هذا  ،من األشخاصميكن أن يتحلى هبا أي شخص 
  :عند هذه اآليةوإال حنن  إذا أردنا أن نقف  ،قطعاً خالفني ملهو تأثر بكتب االكالم هذا الكالم 
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القرآن جمموع  يف  ،موجود  يف قلبه  هذا يدل  على أن القرآن  {لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُوَ}
ولذلك اآلية تقول له  ،وا أن ُم  مَّد القرآن يف قلبه  لمأعإىل أنه  أيها الناس وإمنا اآلية هنا تريد أن تشري  ،قلبه  
هذه العجلة هي  ،النبعجلة  ؟راد منهاملهذه العجلة ما ا {الْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُوَلَا تَعْجَلْ بِ}

واآلية هنا ال تريد أن  ،هذه عجلة الشوق {وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ}عجلة الشوق 
القرآن نزل بإياك  أعين وامسعي ف ،وإمنا تريد أن ختاطبنا ،أو صحيحاً كن سليمًا ي ملعن شيٍء هو  النبتنهى 

ويف  ،حنن الذين ن راد بذلكو طاب لشخص اخليف بعض األحيان يكون  ،وهذه هلا أكثر من مرتبةيا جارة 
طاب خبصوص أحوال وشؤون ذلك اخلوحنن ن  ن به  وفقًا لذلك طاب لشخص اخليكون بعض األحيان 

مبجموعه  يف اآلية تريد أن ت شعرنا بأن القرآن  {وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ}الشخص 

ولذلك  {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ}يف سورة القيامة وجود ملونفس الشيء ا ،صلى اهلل عليه وآلهقلبه  

 {وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ}إبراهيم بن  ا جاء يف تفسري علينقرأ منريد أن حنن حينما 
ماذا  ،وبنحٍو خاص عن إمامنا الصادق عليه السالم ،جبملته  هو منقول عن األئمةإبراهيم بن  وتفسري علي

  ؟إبراهيمبن  يقول علي
 - عنىلمذا نزل عليه القرآن بادر بقراءتِه قبل نزول تمام اآلية واإكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

انب اجل ،اآلية عىن يعين معىنملاللفظ وااآلية يعين  ،قبل نزول متام اآلية ،عىن موجود  يف قلبه  مليعين أن اآلية وا
عنى فأنزل لماإذا نزل عليه القرآن بادر بقراءتِه قبل نزول تمام اآلية و  كان رسول اهلل -عنوي منها ملا

أو إذا كان  ،أن ي فرغ من قراءته  من ق ب ل جربئيل - وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ{} اهلل
وتارًة من طريق الئكة ملتارًة من طريق ا النبألن الوحي الذي كان ينزل على  ،سبحانه وتعاىلالوحي من اهلل 

 لمي ك ملخالفني أن اهلل ملاال كما يتصور البعض من  ،عىن واضح  يف الرواياتملوهذا ا ،ىلاهلل سبحانه وتعا
مع أهنم حني  ،هناك منهم من يقول هذا الكالم ،مبوسىوأن التكليم حالة  خاصة صلى اهلل عليه وآله  النب

  ؟ماذا يقولون عنهطاب اخلبن  عن عمريتحدثون 
 :رقمملديث ااحل ،بني يدي وهي طبعة دار صادر بريوت اليتحبسب الطبعة  ،هذا هو صحيح البخاري

إنه قد كان فيما مضى  -يقول  النب - صلى اهلل عليه وآله قال النبيعن أبي هريرة عن  - 9643
إذا   - وإنه إن كان في أمتي هذه منهم -الئكة ملحتدثهم ا ،يعين حيدثهم اهلل -قبلكم من األمم محدَّثون 

ويف باب مناقبه  - طابالخبن  مرفإنه عُ  -وحددت به  - طابالخبن  فإنه عمر -هذه األ مَّة  كان يف
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عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله: لقد كان فيما  - 9463 :ديثاحل ،وفضائله
بي هريرة قال: عن أ -بعدها  اليتالرواية  -مر قبلكم من األمم محدَّثون فإن يُك في أمتي أحٌد فإنه عُ 

ون من غير أن مل  كَ لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجاٌل يُ  :صلى اهلل عليه وآله النبيقال 
 ،مل  ك  عمر ميكن أن ي   ،ونلمال يصح أن يك ،األئمة ال - مريكونوا أنبياء فإن يُك من أمتي منهم أحٌد فعُ 

هذا صحيح البخاري ورواياته  -م من بني إسرائيل لقد كان فيمن كان قبلك -الئكة مله المتك ،ه اهلللميك
هذا يف باب فضائل أصحاب  - لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل -صحيحة حبسب القوم 

من كتاب  ،طاباخلبن  باب مناقب عمر ،ويف باب فضائل عمر النبيف كتاب فضائل أصحاب  ،النب
ون من غير أن يكونوا مل  ن بني إسرائيل رجاٌل يكَ لقد كان فيمن كان قبلكم م - النبفضائل أصحاب 

يكون  وعن آل عليٍّ  ديث عن عليٍّ احللكن حينما يكون  - أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحٌد فعمر
ا ال يكون أهل البيت صلوات اهلل وسالمه لمرتبة فمليعين إذا كان عمر هبذه ا ،الكالم حينئٍذ باطاًل وبدعةً 

رتبة ملينالوا هذه ا ملوأوالد رسول اهلل  ؟رتبة بفضل جدته باطحليمل! هل نال هذه ا؟رتبةملعليهم أمجعني هبذه ا
  ؟بفضل أمهم فاطمة صلوات اهلل عليها

باطحلي هذا هو  ،ناسبملطاب نأيت على ذكرها إن شاء اهلل يف الوقت ااخلبن  باطحلي هذه جدة  عمر
فأقول أن عمر نال ذلك  ،معروفة يف التأريخ ،سيئةوصهاك معروفة يعين مسعتها  ،االسم الثاين جلدته صهاك

ه لمه اهلل تكلميك لم! فعمر ي ك  ؟ينالوا ذلك بفضل أمهم فاطمة ملبفضل جدته باطحلي وأوالد ُم  مَّد 
دائمًا جند  ،والغريب أن هذا الكالم موجود  يف كتبنا حنن أيضاً  وآل عليٍّ  أما عليٌّ  ،الئكة الرواية مطلقةملا

 ،عاين العميقة يف روايات أهل البيت يف بيان منازل أهل البيتملرف وغض النظر عن هذه االغض وغض الط
راد ملما ا .السالم  عليكم يا مهبط الوحي :ما معىن أن خناطب األئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني

لْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن }وَلَا تَعْجَ! ؟أشارت إليها بعض الروايات اليتعاين ملأليس هذه ا ؟أهنم مهبط الوحي

تلوهتا على  اليتيعين أن ُم  مَّدًا كان القرآن بكامله عنده وهذا تصدقه هذه الرواية  يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ{

}قَدْ أَفْلَحَ هو يقرأ و امس والثالثني من حبار األنوار يف والدة سيد األوصياء اخلزء اجلمسامعكم من 

  .ؤمنون بك وبواليتك يا عليلمقد أفلح ا :صلى اهلل عليه وآله فقال له ؤْمِنُونَ{ملا
روية عن أهل بيت ملديث ويف كتب الروايات ااحلصاديق يف كتب ملولو أردت أن أحبث عن مثل هذه ا

حنن يف رواياتنا أئمتنا يشرتطون  ،العصمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني الحتجنا إىل الكثري من الوقت
هذا رجال الكشي والرواية عن إمامنا الصادق صلوات اهلل وسالمه  ،لفقيه أئمتنا يشرتطون فيها ،يف الفقهاء
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الرواية  .أعرفوا منازل الرجال منَّا على قدر رواياتهم عنَّا :الرواية األوىل ،ثاين رواية يف الكتاب ،عليه
ا ال نعد الفقيه منهم فقيهًا حتى أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنَّا فإنَّ  :الثانية

وهذي أيضاً  - ثحد  ُم مُ ه  فَ لمُ فهمًا واثاً؟ قال: يكوُن مُ ؤمن محد  لمفقيل له أو يكون ا ،ثاً يكون محد  
هناك فارق  بني من  ،يعين ال هو الذي يبحث عن الفهم - قال: يكوُن مفهماً  -درجة من درجات الوحي 

إنَّا ال نعد الفقيه منهم فقيهاً  -ه مًا ف  رق  بني الذي يكون م  وهناك فا ،يطلب الفهم ويبحث عن الفهم
  .ثه ُم محد  فَ لمُ يكون مفهَّماً وا ،نعم :قال ؟ثاً ؤمن محد  لمثاً، أو يكون احتى يكون محد  

}لَا علينا  مرت اليتاآلية  }لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ{يف سورة القيامة  اليتفهذه اآلية الكرمية واآلية 

ئة ملوهي اآلية السادسة بعد العاشرة وهذه اآلية الرابعة بعد العاشرة بعد ا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ{

تشري إىل هذه  {}وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُوتقول اآلية  قُّ{احللِكُ مل}فَتَعَالَى اللَّهُ ا
ووحي  ُم  مٍَّد  ،إىل حقيقة أن القرآن بتمامه بألفاظه ومبعانيه هو يف قلب ُم  مٍَّد صلى اهلل عليه وآله ،قيقةاحل

 ،األرضي ملهناك مراتب من الوحي يف العا ،وقد مرت اإلشارة إىل ذلك يف سورة النجم ،حنن ال حنيط به
ثت عن مراتب أو عن حتد   اليتن الروايات ما عندنا من األحاديث أو م ،وهناك مراتب يف األفق األعلى

  :ثالملمثالً على سبيل ا ،يت بنماذج منهاأ ،مصاديق من الوحي
 لِتَعْجَلَ بِهِ{} أي بالقرآن قبل أن يتم وحيه :قال البيضاوي }لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ{ :خالفونملما قاله ا

هذا ما قاله  ،ُم  مٍَّد صلى اهلل عليه وآلهالقرآن ينفلت من  - لتأخذه على عجلٍة مخافة أن ينفلت منك
ال تعجل بتالوته قبل أن يفرغ  :قال -وأيضًا مثاًل يف جممع البيان للطربسي  ،البيضاوي يف تفسريه مثالً 

 -له حتى يتبين لك معانيه مِ ال تقرئ به أصحابك وال تُ  -وذكر معاين أخرى أنه  -جبرئيل من إبالغه 
هذا كالم الطربسي رمحة اهلل عليه من  ،عاينملمبعانيه ينتظر حىت تتبني له ا لميكن على ع مليعين وكأنه 

لو   ،عتمدة يف األزهرملجممع البيان ليس سراً أن األزهر أعتمده وجعله من التفاسري ا ،مفسرينا يف جممع البيان
لكن  ،كان هذا التفسري يعتمد على حديث أهل البيت بشكل حقيقي وبشكل واسع ما أعتمده األزهر

لكن الغريب أن منابرنا وأن خطبائنا ال ينقلون  ،خالفنيملون يف األزهر أن هذا التفسري مشحون بآراء الميع
ا أعتمد األزهر ملوإال  ،مع أن تفاسري أهل البيت موجودة وروايات أهل البيت موجودة ،إال عن هذا التفسري

 !! حب اً بأهل البيت هذا الكتاب حب اً بالشيعة أو
أقرأ  سطوراً مما  ،طلب رمبا أتناوهلا يف وقٍت آخرملالكتاب ورائه قضية وتفاصيل يف هذا او  نه مشحونأليس أل

االعتقاد في نزول الوحي من  -عروف بعقائد الشيخ الصدوق قال ملقاله الشيخ الصدوق يف كتابه العقائد ا
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عاين ملطبعًا هذه ا - وحاً عند اهلل عز وجل باألمر والنهي اعتقادنا في ذلك إن بين عيني إسرافيل ل
ضرب  - بالوحي ضرب اللوح جبين إسرافيل لمفإذا أراد اهلل عز وجل أن يتك -يأخذها من الروايات 

يعين  - فيلقيه إلى ميكائيل -إسرافيل ينظر فيه  - فينظر فيه فيقرُأ ما فيه -فيه  ع  اللوح يعين أشرق ش  
بالوحي ضرب  لمًا فإذا أراد اهلل عز وجل أن يتكإن بين عيني إسرافيل لوح -القرآن يأيت من اللوح 
فينظر فيه فيقرُأ ما فيه  -يعين جاء الكالم إىل اللوح وإسرافيل يقرأ يف لوحه  - اللوح جبين إسرافيل

كانت   التيوأما الغشيُة  ،فيلقيه إلى ميكائيل ويلقيه ميكائيل إلى جبرئيل ويلقيه جبرئيل إلى األنبياء
ا جبرئيل فإنه  فأم   ،ويعرق فإن ذلك كان يكون منه عند مخاطبة اهلل عز وجل إياهحين يثقل  النبيتأخذ 

 صلى اهلل عليه وآله حتى يستأذنه إكرامًا له وكان يقعد بين يديه قعدة العبد النبيكان ال يدخل على 
يقعد بني يديه  أما حينما يأيت إىل ُم  مٍَّد صلى اهلل عليه وآله فهو ،جربئيل كان يأمر األنبياء السابقني -

  ؟الئكة كلهم سجدوا آلدم ألي شيءٍ ملجربئيل إمنا سجد وا ،قعدة العبد
أفيعقل أن  ،فكيف ال يقعد بني يدي ُم  مٍَّد قعدة العبد صلى اهلل عليه وآله ،لنوٍر من ُم  مٍَّد شع يف آدم

قلت ألبي  :ارة عن أبيه قالزر بن  الرواية هنا عن عبيد !!ًا للنب صلى اهلل عليه وآلهملِّ ع  يكون جربئيل م  
كانت تصيب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله إذا نزل   التي جعلت فداك الغشية :عبد اهلل عليه السالم

ذاك  -يعين مل يكن الرسول هو جربئيل  - قال: فقال ذلك إذا لم يكن بينه وبين اهلل أحد ؟عليه الوحي
تلك النبوة هذه مرتبة النبوة، ليس  - رارة وأقبل يتخشعإذا تجلى اهلل له قال: ثم قال: تلك النبوة يا ز 

السالم  :النبوة يف نزول جربئيل، اإلمام هنا يشري إىل هذه احلقيقة اليت حتدثنا عنها سابقًا حني احلديث
فقال  -النبوة هي هذه وليس احلديث عن جربئيل، النبوة حني يتجلى اهلل له  .عليكم يا أهل بيت النبوة

 يكن بينه وبين اهلل أحد، ذاك إذا تجلى اهلل له ثم قال: تلك النبوة يا زرارة وأقبل يتخشعذلك إذا لم 
م ح مٍَّد صلى اهلل عليه وآله النبوة هي هذه  النبوة هي هذه ليس النبوة بنزول جربئيل، هذا لعامة األنبياء، ل -

  .قبل قليلوالوحي هو هذا، الوحي الذي أشارت إليه آيات سورة النجم كما مر علينا 
عن جابر عن أبي جعفر عليه السالم قال: قال جبرئيل لرسول  -إبراهيم بن  هذه الرواية يف تفسري علي

وأقرب خلق اهلل منه  -إسرافيل  - اهلل صلى اهلل عليه وآله في وصف إسرافيل هذا حاجب الرب
فإذا تكلم  -قبل قليل  الكالم الذي أشار إليه الشيخ الصدوق - واللوح بين عينيه من ياقوتٍة حمراء

واهلل سبحانه وتعاىل ال يتكلم باللفظ كما يقول أمري املؤمنني فإنه يقول وال  - الرب تبارك وتعالى بالوحي
يعين إىل  - فإذا تكلم الرب تبارك وتعالى بالوحي ضرب اللوح جبينه فنظر فيه ثم ألقى إلينا -يلفظ 

ثم ألقى إلينا نسعى به في السماوات  -زل على األنبياء جربئيل وإىل مالئكة الوحي مالئكة العلم النا
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واألرض إنه ألدنى خلق الرحمن منه وبينه وبينه تسعون حجابًا من نور يقطع دونها األبصار ما يعد وال 
 وبيني وبينه مسيرة ألف عام، في قوله تعالى: -يف حال تلقي الوحي  - يوصف وإني ألقرب الخلق منه

اللوح المحفوظ له طرفان  -إبراهيم بن  الرواية ينقلها علي - جِيدٌ* فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ{}بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّ
طرٌف على العرش وطرٌف على جبهة إسرافيل فإذا تكلم الرب جل ذكره بالوحي ضرب اللوح جبين 

ات اليت هذي مناذج من الرواي - إسرافيل فنظر في اللوح فيوحي بما في اللوح إلى جبرئيل عليه السالم
حتد ثت عن الوحي وحتدثت عن مالئكة الوحي وبينت لنا صورًا يف كيفية نزول الوحي على األنبياء، وأنا 
 قلت بأن كل مراتب الوحي اليت كانت لألنبياء هي جمموعة  ل م ح مٍَّد صلى اهلل عليه وآله وسلم، لكن الوحي

  . عليه وآله خيتلف  اختالفاً كامالً ح مَّدي ولكن الوحي النبوي اخلاص مب ًحمٍَّد صلى اهللال م  
أعظم سورة يف القرآن الكرمي حتدثت عن حقيقة الوحي هي سورة التوحيد، سورة التوحيد حتدثت عن معىن 

  ن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ{}بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * مل يَلِدْ وَمل يُولَدْ * وَمل يَكُ: الوحي
مبعرفتها، هذه هذه السورة اليت هي من مغالق القرآن، هذه السورة اليت ال تتمكن العقول من اإلحاطة 

ألي شخٍص ينظر إىل هذه السورة فيظن أنه يعرف معناها، هذه السورة عميقة الداللة،  السورة رمبا يرتاءا
ة أذكرها ألجل إشارٍة فيها ال ألجل طرافتها، يقولون يف أحد عميقة املعىن، بعيدة الغور عن عقولنا، طريف

املدن العراقية كان هناك إمام مسجد يف أحد املساجد يأيت يصلي اجلماعة وخيرج من دون أن حيدِّث الناس 
ثنا، ع لِّمنا شيء، اليوم  حبديث، يف يوم من األيام املصلون يف املسجد قالوا: شيخنا أنت تأيت تصلي وما حتدِّ

نقرأها يف  ،قالوا: مثاًل سورة التوحيد حنن ال نعرف معناها يوم اجلمعة حدثنا بشيء، قال: ما تريدون؟
لو كان عنده شيء  ،نرب والرجل قليل البضاعةملصعد على ا ،ر لنا معناهاس  ف   ،الصالة دائماً وال نعرف معناها

فبدأ يفسر سورة  ،صلنيملاح احلبسبب إقليل البضاعة فصعد أضطر فالرجل  ،كما يقال لو كان لبان  ،لملتك
 التوحيد قال: 

يم   يم  هاي تعرفوها ب ْسم  الل ه  الرَّمْح ن  الرَّح  اهلل  ،هو اهلل أحد :ه و  اللَّه  أ ح د   ،قول :ق لْ  ،ب ْسم  الل ه  الرَّمْح ن  الرَّح 
  .يكن له كفواً أحد ملو  :ي ك ن لَّه  ك ف ًوا أ ح د   ملو   ،مبينه  :ي ول دْ  ملي ل ْد و   مل ،اللَّه  الصَّم د  اهلل الصمد  ،واحد

هو  ،اءملهد بااجلاء بعد مليفسر ا ملهو أصاًل  ،اءملهد بااجلاء بعد ملفأنا أقول هو ال كما يقولون أنه فسر ا
والرجل قليل البضاعة لكن حىت الذين ميلكون  ،ادثة رمبا فيها شيء من الطرافة لكن هذي حقيقةاحلهذه 

فسرين هذه السورة سورة مغلقة مستحكمة ملالبالغة يف أراء ا لماللغة يف ع لمالوفرية والكثرية يف ع البضاعة
عن إمامنا  -زء األول اجللذلك الرواية يف الكايف الشريف يف  ،يصعب الدخول إليها ،يصعب الولوج إليها

الحسين بن  د قال: قال: سئل عليحميبن  يقول: عن عاصم ،زين العباد صلوات اهلل وسالمه عليه
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يف  - عليهما السالم عن التوحيد فقال: إن اهلل عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقواٌم متعمقون

}وَهُوَ عَلِيمٌ  واآليات من سورة الحديد إلى قوله: }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{ :فأنزل اهلل تعالى -آخر الزمان 

اإلشارة  - فمن رام وراء ذلك فقد هلك -يعين اآليات األوىل من سورة احلديد  - بِذَاتِ الصُّدُورِ{
 :إن اهلل سبحانه وتعالى َعِلم أنه يكون في آخر الزمان أقواٌم متعمقون فأنزل اهلل تعالى -الدقيقة هنا 

تعمقني يف آخر الزمان كي تكون حجًة وبرهانًا ودلياًل على أ نزلت هذه السورة للم - }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{
  .عظمة هذا القرآن وعلى عظمة هذا الوحي وعلى أسراره وألغازه اليت ال يصل إليها إال ُم  مَّد  وآل ُم  مَّد

هنا إىل  اإلشارة }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{أنا فقط أشري إىل إشارة إىل أن هذه السورة وبالذات يف اآلية األوىل 
ح مَّدي األعظم، املرتبة األعظم، ومرتبة الوحي األعظم هذه هي اليت كانت قبل اخللق، كان ال م   مرتبة الوحي

اهلل ومل يكن معه شيء مث تكلم بكلمة هذه الكلمة كانت نورًا وكانت روحًا مث مزج بني النور والروح ومن 
خلطاب لتلكم احلقيقة، وهذا اخلطاب ليس خطاباً ذلك النور اشتقت أنوار املوجودات، هذا الكالم ق ل ا

إنه يقول فال يلفظ كما يقول سيد األوصياء، ما هو  }كُن فَيَكُونُ{لفظيًا كما مر علينا يف قوله تعاىل: 
بنداٍء مقروع وال بصوٍت مسموع، ال بنداٍء يقرع وال بصوٍت يسمع وإمنا إذا أراد كان، هذه ق ل وك ن بنفس 

  .ون، مر علينا فيما تقدم من احللقات السابقة شيئاً من هذا املعىناملعىن بنفس املضم
شهاب الذي يرويه عن أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه، وهذا هو بن  هذي سطور من حديث طارق

اجلزء اخلامس والعشرون من حبار األنوار، يقول سيد األوصياء وهو يتحدث  عن ُم  مٍَّد وآل ُم  مَّد، يتحدث 
فهم سر اهلل المخزون وأوليائه المقربون وأمره بين الكاف والنون ال بل  :األئمة عن عليٍّ وولد علي   عن

هذا جتلي أول، وهذا جتلي ثاين، أمره بني الكاف والنون مرتبة من مراتب التجليات،  - هم الكاف والنون
وبأمرِه يعملون ِعلُم األنبياء في إلى اهلل يدعون وعنُه يقولون  -ال بل هم الكاف والنون هذا جتٍل آخر 

علمهم وسُر األوصياء في سرهم وعُز األولياء في عزهم كالقطرة في البحر والذرة في القفر 
 -السماوات واألرض وهذا هو حقيقة الوحي  - والسماوات واألرض عند اإلمام كيده من راحته

اطنها ويعلم برها من فاجرها والسماوات واألرض عند اإلمام كيده من راحته يعرف ظاهرها من ب
م نبيه ِعلم ما كان وما يكون وورث ذلك السر المصون األوصياء ورطبها ويابسها ألن اهلل َعل  

وورث ذلك السر المصون األوصياء  -يا علي  إنك تسمع ما أمسع وترى ما أرى  - المنتجبون
ن وكيف يفرض اهلل على عباده المنتجبون ومن أنكر ذلك فهو شقٌي ملعون يلعنه اهلل ويلعنه الالعنو 
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وكيف يفرض اهلل على  -هل هذا شيء منطقي  - طاعة من يحجب عنه ملكوت السماوات واألرض
عباده طاعة من يحجب عنه ملكوت السماوات واألرض، وإن الكلمة من آل ُمَحمَّد تنصرف إلى 

آيٍة تذكر فيها العين  سبعين وجهاً، وكل ما في الذكر الحكيم والكتاب الكريم والكالم القديم من
والوجه واليد والجنب فالمراد منها الولي ألنه جنب اهلل ووجه اهلل يعني حق اهلل وعلم اهلل وعين اهلل 
ويد اهلل، فهم الجنب العلي والوجه الرضي والمنهل الروي والصراط السوي والوسيلة إلى اهلل والوصلُة 

لواحد واألحد فال يقاس بهم من الخلق أحد فهم سُر ا -هؤالء هم آل ُم  مَّد  - إلى عفوه ورضاه
خاصة اهلل وخالصته وسر الديان وكلمته وباُب اإليمان وكعبته وحجة اهلل ومحجته وأعالم الهدى ورايته 
وفضل اهلل ورحمته وعيُن اليقين وحقيقته وصراط الحق وعصمته ومبدأ الوجود وغايته وقدرة الرب 

لخطاب وداللته وخزنة الوحي وحفظته وآية الذكر وتراجمته ومشيته وأم الكتاب وخاتمته وفصل ا
أو  اكب الع لوية واألنوار الع لوي ةفهم الكو  - ومعدن التنزيل ونهايته فهم الكواكب الَعلوية واألنوار الُعلوي ة

شرقة من شمس العصمة ال مُ  فهم الكواكب الَعلوية واألنوار الِعلوي ة -قد تكون فهم الكواكب الع لوية 
َحمَّديه واألغصان النبوية النابتُة في دوحة األحمدية واألسرار اإللهية ال مُ  الفاطمية في سماء العظمة

 - المودعُة في الهياكل البشرية والذرية الزكية والعترة الهاشمية الهادية المهدية أولئك هم خير البرية
  .ُم  مَّد  وآل ُم مَّد صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني

هذا ككلمة ك ن اليت هي  }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{إىل سورة التوحيد اليت أنزلت للمتعمقني يف آخر الزمان أعود  

}قُلْ هُوَ هو هذا التجلي  املرتبة األوىل، اهلل سبحانه وتعاىل ل مَّا جتلى يف النور األول، ما هو هذا التجلي؟

جتلت فيها  اليترآة ملح مَّديه هي اال م   قيقةاحلفكان ُم  مَّد  كانت  جتلى فيه اهلل سبحانه وتعاىل اللَّهُ أَحَدٌ{

}قُلْ سىن احلرآة تتجلى منها األمساء ملوهذه ا ،أي كن مرآًة يف وجودك }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{سىن احلاألمساء 

النطق؟ هذا نطق التجلي وليس نطق ما هو هذا  ،قويل أنطقي ح مَّديةال م   قيقةاحلأي أيتها  هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{
 ،تعمقنيملوإال لست أنا من ا ،هذي إشارة من بعيد ،تعمقنيلمومن هنا كانت هذه السورة أنزلت ل ،األلفاظ

فسرون والفالسفة ملنعم إذا أردت أن أحتدث عنها لغويًا أو ما قاله ا ،وال أدرك دالالت هذه السورة
 تعمقون أناس  هلم أوصافملا ،تعمقنيملعاين لكن ليس هؤالء هم املون فإين قادر  على بيان هذه المتكم   لوا
ي  وال على ل  وهذه األوصاف ال تنطبق ع   ،حاالت أخرى حتدثت الروايات واألدعية الشريفة عن أوصافهمو 

 ،الكالم هنا عن النور األول }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{لكن هناك إشارة واضحة من خالال الروايات  ،أمثايل
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ألن العرش  ؟اذامل ،والعرش  من نوري ونوري أفضل  من العرش ،والنور األول حيث جتلى اهلل يف ذلك النور
بل قليل مرت ق ،قيقة األوىل يف النورية األوىلاحلاهلل سبحانه وتعاىل جتلى يف  ،من نوري ونوري من نور اهلل

 لمنوره ُم  مَّد صلى اهلل عليه وآله وس ،مثل نوره :قال مَثَلُ نُورِهِ{}اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ علينا الرواية 
اهلل سبحانه وتعاىل جتلى  ح مَّديةال م   قيقةاحلنوره األول الذي أشرقت منه األنوار ومنه حتقق الوجود هو نور 

  ؟ي بأي شيءٍ ل  جت    ،يل  جت   ح مَّديةال م   قيقةاحلأي أيتها  }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{قيقة احليف هذه 
 إن اهلل خلق آدم على صورته -ديث الذي ورد احلولذلك يف هذا  ،ي هبذه الصورةل  جت    ،سىناحلبأمساء اهلل 

 إن اهلل خلق آدم على صورته - يةح مَّدال م   قيقةاحلواآلدم األول هو  ،واآلدم هنا إشارة إىل اآلدم األول -
جتلت أنوار أمسائه اهلل سبحانه وتعاىل كيف جتلى فيه؟  ،جتلى فيهراد خلقه على صورته أي أن اهلل ملا -

ح مَّدية ال م   ح مَّدية واحلقيقةال م   احلسىن، ومن أنوار أمسائه احلسىن كانت املوجودات، جتلت أنواره يف احلقيقة
ب الوجود، مبثابة املرآة فهذه املرآة عكست أنوار األمساء احلسىن فلمَّا عكستها كان الوجود وكانت مرات

ح مَّدية وهذا هو الوحي يف ال م   حبسب انتمائها ورجوعها إىل األمساء احلسىن اليت أشرقت من مرآة احلقيقة
مرتبته العليا، وهذا هو الوحي يف درجته األوىل، وما كان من وحٍي يف العامل األرضي إمنا هو مظاهر ومراتب 

تتجلى بكتاٍب وبأحكام وبآياٍت وبعلم وبفكٍر وغري للوحي تتناسب مع هذا العامل، ألجل هداية الناس، ف
ذلك ما يسمى بالوحي، فذلك هو الوحي يف العامل األرضي، وحىت الوحي يف العامل األرضي يف مقامه 
السري غري هذا الوحي املكتوب، مرت علينا هذه الرواية وأظن أين قرأهتا مرتني ألهنا تتناسب مع املعاين اليت 

ا املعىن الذي بني أيدينا اآلن، الرواية اليت ينقلها شيخنا الطوسي عن اإلمام الباقر مرت، وتتناسب مع هذ
عجالن السكوني قال: سمعت أبا جعفٍر عليه السالم بن  عن عبد اهلل -صلوات اهلل وسالمه عليه 

يقول: بيُت عليٍّ وفاطمة حجرة رسول اهلل وسقف بيتهم عرُش رِب العالمين وفي قعر بيوتهم فرجة 
معراج الوحي واملالئكة هم هؤالء مهبط الوحي، السالم  - شوطة إلى العرش معراج الوحي والمالئكةمك

بيوت عليٍّ وآل  - وفي قعر بيوتهم -عليكم يا مهبط الوحي، هو هذا الوحي الذي تشري إليه هذه الرواية 
وكل  احًا ومساءً فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والمالئكة تنز ل عليهم بالوحي صب -علي  

ح مَّدي خاص  مب ح مَّد ولكن ال م   طبعًا لكل مقام من املقامات وحي  خاص، الوحي   - ساعة وطرفة عين
هناك الوحي  العلوي الوحي  الفاطمي ولذلك هؤالء الذين يستغربون ما جاء مثاًل يف بعض الروايات وهذي 

ان يأيت يؤنس فاطمة بعد شهادة رسول اهلل مرتبة متدنية من مراتب الوحي، أن جربئيل عليه السالم ك
ورحيله عن هذا العامل فما كان يأيت به جربئيل من علم كان ي كتب يف كتاٍب مسي بعد ذلك مبصحف 

  .فاطمة، هذي مرتبة من مراتب الوحي وليس أعلى مراتب الوحي الفاطمي
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 هذا مقبول، لكن ل مَّا يكون الوحي للنحل والوحي ألم موسى والوحي ملرمي بنت عمران والوحي للحواريني
، الوحي لعمر ي ك لم وليس بنب ي هذا مقبول، لكن ل مَّا يكون الوحي لعليٍّ وفاطمة ليس مقبواًل،  الوحي لعليٍّ

قطعًا هناك وحي  خاص بالنب وهو الوحي  النبوي، لكل واحد مرتبة، ما كان خاصًا بالنب ال يكون لغريه،  
ه جاءه جربئيل برمانتني أكل األوىل وقال هذه خاصة  يل والثانية شطرها لكنه كما مر يف رواية الرمانتني أن

وفي  -كما مر يف هنج البالغة الشريف قبل قليل   - يا علي إنك تسمُع ما أسمع وترى ما أرى -قال 
 - قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والمالئكة تنزل عليهم بالوحي صباحًا ومساءً 

  :نزل عليهم صباحاً ومساء وكل ساعة، هؤالء هم مهبط الوحي هكذا نسلم عليهمالوحي ي
ِة، َوَمْوِضَع الرِّساَلِة، َوُمْختَ َلَف ا هؤالء قيل  - يلمالِئَكِة، َوَمْهِبَط اْلَوحْ اَلسَّالُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ

مهبط الوحي ألن النب جدهم والوحي يهبط  هلم مهبط الوحي هكذا ال كما يقولون بعض الشراح بأهنم
على النب فقيل هلم يا مهبط الوحي، ما نصنع هبذه النصوص الكثرية من الروايات اليت تتحدث عن هذه 

وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والمالئكة  -الدرجات من الوحي النازل إليهم 
الرواية تريد أن تشري بأن الوحي ليس  - ساعة وطرفة عين وكل تنزل عليهم بالوحي صباحًا ومساءً 

منقطعًا عنهم، أصاًل روحهم هي الوحي، روحهم هي الوحي فيما بينهم وبني اهلل، حياهتم هي هذه الصلة 
والرواية هنا على سبيل التقريب،  - إن لنا مع اهلل حاالت ال يسعنا فيها ال ملٌك مقرب وال نبٌي مرسل -

هتم، ومر علينا إن أمرهم حديثهم ال حيتمله ال املالئكة املقربون وال األنبياء املرسلون فكيف هم يف كل حاال
 -هذي الروايات تأيت بلسان اإلشارة ال بلسان التفصيل، بلسان اإلمجال وبلسان اإلشارة حباالهتم ه م، 

فوجهم فوٌج ينزل وفوٌج  وكل ساعة وطرفة عين والمالئكة ال ينقطع تنزل عليهم بالوحي صباحًا ومساءً 
وإن اهلل تبارك وتعالى كشف إلبراهيم عليه السالم عن  -املالئكة تنزل إليهم تستفيض منهم  - يصعد

 - السماوات حتى أبصر العرش وزاد اهلل في قوة ناظره وإن اهلل زاد في قوة ناظر ُمَحمٍَّد وعليٍّ وفاطمة
وإن اهلل  -ارق بني منزلة إبراهيم وبني منازهلم ال ي عدُّ وال حيصى اإلتيان مبثال إبراهيم لتقريب املعىن وإال الف

الروايات تقول بأن إبراهيم آخر حلظة من حلظات حياته ل مَّا جاء ملك  - زاد في قوة ناظر ُمَحمٍَّد وعلي  
  املوت كي يقبض روحه ماذا طلب من ملك املوت؟

لروايات هكذا تقول عندنا فإبراهيم يف آخر حلظة ا ،هًا بشيعة عليشبُّ أن ميهله كي يسجد سجدة الشكر ت  
الروايات تقول:  }وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ{ه بشيعة علٍي وت قبضه وهو يتشبَّ ململك ا ،من حلظات حياته

تقول بأن إبراهيم آخر حلظة من  اليتويف تفسري هذه اآلية وردت هذه الرواية  ،إلبراهيم وإن من شيعة عليٍّ 
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 ،هذي أعلى مرتبة بلغ إليها إبراهيم }وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ{هًا بشيعة علي ظات حياته سجد متشبَّ حل
عي حبهم ال من حيث حنن الذين ند   ،من حيث هو أبو التوحيد ،هو ،من حيث هو اليترتبة ملولكن ا

عاطفٍة أو حب من دون معرفٍة أو من عي متابعتهم هكذا من اللسان فحسب وشيء  ميازج القلوب من وند  
عرفة األطفالية يقصد منها أن هذا ملحينما أقول ا ،عرفة األطفاليةملوما منلكه إال هو حبدود ا ،دون يقني

أن لفظة ماما  لمالطفل الذي ترضعه أمه ال يعرف ما معىن األم وال يعرف منزلة األم ولكن شيئًا فشيئًا يتع
ة عرف بأن هذا الكائن الذي لما مسع هذه الكلمَّ فك ،ليباحلالذي يرضعه  لفظة أم تدل على هذا الكائن

كل هذا   ،د من معرفتنااحلهذا  ،حنن هكذا معرفتنا ،يطعمه وحيرص عليه وحينو عليه هو هذا الكائن امسه أم
  .عرفة األطفاليةملالذي أقوله ويقوله غريي إمنا هو يف درجة ا

وحنن نسبح يف  - العبارة للعوام :كما قال صادق العرتة  ،صة  باألنبياءقائق تلك خااحلمعرفة اليقني ومعرفة 
قائق وأين احلفأين حنن من  - قائق لألنبياءالحو  ،طائف لألولياءلوال ،خواصلواإلشارة ل -حبر العبارة 
عرفة ملحنن نسبح يف حبر العبارة ونغطس فيها فتلك هي ا ،طائف وأين حنن حىت من اإلشارةلحنن من ال

 -ذا الكائن الذي يطعمه ويسقيه كمعرفة هذا الطفل من خالل هذا اللفظ هب  ،أشري إليها اليتطفالية األ
سين صلوات اهلل عليهم وكانوا يبصرون الحسن و الحوفاطمة و  وإن اهلل زاد في قوة ناظر ُمَحمٍَّد وعليٍّ 

 - الئكة والروحلمارج االعرش وال يجدون لبيوتهم سقفاً غير العرش فبيوتهم مسقفٌة بعرش الرحمن ومع
فوٌج بعد فوج ال انقطاع لهم وما من بيٍت من بيوت األئمة منا إال  -الئكة ملالروح الذي هو أعظم من ا

قال:  {لَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ* سَلَامٌمل}تَنَزَّلُ ا لقول اهلل عز وجل: ،الئكةلموفيه معراج ا
فالوحي  نازل  عليهم صباح مساء  - قال: نعم ،هذا التنزيل :فقلت ،ُكلِّ َأْمٍر، قال: بكل أمر  قلت مِّن

وتلكم هي أعلى  ،اتصاهلم باهلل هو هذا الوحي ،فروحهم هي الوحي ،ويف كل ساعة ويف كل طرفة عني
  .مراتب الوحي

ك بالتجلي األعظم في هذه الليلة اللهم إني أسأل :بعث وحنن نقرأملإىل هذا كانت اإلشارة يف دعاء ليلة ا
هذا التجلي األعظم هو  ،عىن الذي مرت اإلشارة إليهملالتجلي األعظم هو هذا ا .عظمال مُ  من الشهر

األرضي  ملاألرضي حبدود العا ملجتلى حبسب ما يتناسب مع العا ،لكنه جتلى يف ليلة البعثة ،التجلي األول
حني  ،وإال التجلي األعظم هو التجلي األول ،األرضي مليف العا األعظم صلى اهلل عليه وآله النبحبدود 

قيقة احلسىن يف تلكم احلسىن أنوار أمسائه احلفسطعت أنواره  ح مَّديةال م   قيقةاحلجتلى اهلل سبحانه وتعاىل إىل 
لكم هي مرآة  لت اليتح مَّدية ال م   قيقةاحل وجودات من أنوارملفكانت كل ا ،ومنها انعكست إىل الوجود

األرضي يف ُم  مٍَّد  ملقيقة هناك جتلي أعظم هذا التجلي الذي يتناسب مع العااحلولكن هلذه  ،قيقةاحل
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جة احل  روي عن إمامنا ملوإىل هذا أيضًا اإلشارة فيما جاء يف الدعاء ا ،لماألعظم صلى اهلل عليه وآله وس
 : صلوات اهلل وسالمه عليه

ستبشرون بأمرك لمأمونون على سرك الميدعوك به والة أمرك ا اللَُّهمَّ إني أسألك بمعاني جميع ما
اتك لمعلنون لعظمتك أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلمالواصفون لقدرتك ا

يعرفك بها من عرفك ال فرق  ،ال تعطيل لها في كل مكان التيوأركانًا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك 
إن لنا مع اهلل حاالت ال يسعنا فيها ال نبي  -ال فرق بينك وبينها  .كادك وخلقبينك وبينها إال أنهم عب

 قيقةاحلهذه  }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{ ال فرق بينك وبينها إال أهنم عبادك وخلقك - رسل وال َمَلٌك ُمَقرَّبمُ 
ن اهلل سبحانه وتعاىل أل ؟ى فيها اهلل سبحانه وتعاىل فكانت ال فرق بينها وبينه ألي شيءٍ ح مَّدية جتل  ال م  

ح مَّدية األوىل على صورته ، ال م   جتلى فيها، كانت هي املرآة، إن اهلل خلق آدم، خلق آدم األول، احلقيقة
مح مَّدية هي يف مقام العبودية األمسى،  جتلت األمساء احلسىن فيها، إال أهنم عبادك وخلقك، لكن احلقيقة ال

ح مَّدية، ال م   صلى اهلل عليه وآله، العبودية العليا هي يف احلقيقة وال يوجد هناك عبد  حقيقي ك م ح مَّدٍ 
والعبودية اليت جتلت يف األرض يف أعلى مراتبها هي يف ُم  مٍَّد عبد اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم، 

  ح مَّدية أنطقي كيف تنطق؟ال م   أيتها احلقيقة }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{
بأنه يد  ،عصوم بأنه  وجه اهللملحينما نقول عن اإلمام ا ،ألن اهلل جتلى فيها ،تنطق باللفظ ال ،تنطق بالتجلي

األرضي مع هذا  ملجهة  من التجلي الذي يتناسب مع العا ،هذا جانب   ،بأنه  جنب اهلل ،بأنه  عني اهلل ،اهلل
حدودة فإن التجلي فيها يكون م لا ملهي فوق هذه العوا اليتح مَّدية ال م   قيقةاحلأما  ،حدودم لا ملالعا

امعة تتحدث عن اجلوستأتينا بعض الروايات يف العناوين األخرى من عناوين الزيارة  سب سعتها،حب ،حبسبها
طلب حباجة إىل بياٍن وتفصيٍل أكثر لكن الوقت جيري سريعاً ملا ،ضامنيملضامني وعن غري هذه املمثل هذه ا

يقة هناك روايات قاحل عهود للربنامج وبقيت هناك بقيةملاوزت الوقت ايعين جت ،وقد مرَّ قسط  كبري من الوقت
يضًا وهذه السورة سورة التوحيد حتتاج إىل وقفة طويلة حبسب ما نعرف ال حبسب أخرى آيات أخرى أ

  .تعمقني يف آخر الزمانلم  أ نزلت ل اليتحقيقتها 
ِة، َوَمْوِضَع الرِّساَلِة، َوُمْختَ َلَف ااَلسَّالُم َعَلْيُكْم يا أْهَل ب َ  :نصل إليها اليتالصة اخل الِئَكِة، لمْيِت النُّبُ وَّ

دَّد فيها مراتب النبوة وحت دَّد فيها حت    اليتعاين الساذجة ملأهنم مهبط الوحي لكن ال هبذه ا - يَوَمْهِبَط اْلَوحْ 
مقامات أهل البيت  ،نيدَّد فيها مقامات أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعمراتب اإلمامة وحت   

ولرمبا رواية الرمانتني هي أفضل إشارة  ،مقامات ال حدود هلا ومقامات النبوة مقامات ال حدود هلا أيضاً 
ويف  ،لمفهم شركاء مع ُم مَّد صلى اهلل عليه وآله يف رمانة الع لمرمزية رمانة النبوة خاصة  مب ح مَّد ورمانة الع
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ُم مَّد صلى اهلل عليه وآله مث امتزج بالروح ومن هناك اشت قت  ؟ر األول من هوح مَّدية كان النو ال م   قيقةاحل
األنوار األخرى من نوره  صلى اهلل عليه وآله، له السابقية، له األولوية، له الكمال، له التمام وهم يتفرعون 

علي  إنك  يا -عنه، فهم أهل بيت النبوة، وهم موضع الرسالة، وهم خمتلف املالئكة، وهم مهبط الوحي 
وأظن إن هذه اجلملة كافية لبيان املقصود، وهذه تصدق يف كل مرتبة من  - تسمع ما أسمع وترى ما أرى

مراتب الوجود، يف كل طبقة من طبقات الوجود يف العامل األرضي ويف األفق األعلى أيضاً، ومرت علينا 
د  عليًَّا يف األفق األعلى مرت علينا الروايات، فعليٌّ الروايات إن عليًَّا كان يف األفق األعلى، ولقد رأى ُم  مَّ 

يسمع حيث  يسمع  ُم مَّد ويرى حيث  يرى ُم  مَّد وهذا لكلهم من أوهلم إىل آخرهم إىل إمام زماننا صلوات 
ى احلسن يرى ما يرى ُم مَّد ويسمع  ما يسمع ُم مَّد وي ش مُّ ما يشم ُم مَّد صلبن  اهلل وسالمه عليه، فاحلجة

  .اهلل عليه وآله وسلم
فكما كان ُم  مَّد  مهبط الوحي كانوا صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني أيضًا وكان إمام زماننا مهبط الوحي 
وال زال إمام زماننا مهبط الوحي، إمام زماننا هو خمتلف املالئكة وهو كذلك مهبط الوحي صلوات اهلل 

، البد حني نتناول املطالب املعرفية العميقة أن نلتزم وسالمه عليه، ولكن ما ل م ح مٍَّد ل م ح   مَّد وما لعليٍّ لعلي 
بقاعدٍة نورية مهمة جدًا وقاعدة ذهبية ما تسمى بقاعدة حفظ املقامات وبقاعدة تعدد احليثيات، ل مَّا 

ه، نتحدث فإننا نتحدث يف كل جهٍة عن حيثيٍة معينة مع حفظ املقامات، لكل مقاٍم خصوصياته وشؤونات
وإال إذا مل نراعي تعدد احليثيات وحفظ املقامات فإننا سنقع  يف خلٍط وخبط وسيكون الكالم حينئٍذ كالم 
أهوج ال معىن له، حينئٍذ ستتكسر احلدود وتتقطع األوصال، لكننا دائمًا سنبقى نتحدث يف ضمن إطارين 

والوالية إطار، وما كان للتوحيد فهو  يف إطار التوحيد والوالية، حديثنا يف هذين اإلطارين: التوحيد إطار
فهذا من حيثيٍة  .ال فرق بينك وبينها :للتوحيد وما كان للوالية فهو للوالية، وما حتدثنا عن قول الدعاء

  .إال أنهم عبادك وخلقكومع حفظ املقامات كما قال الدعاء: 
ملفهوم وإىل املعىن، وهناك كذلك حفظ فهناك تعدد احليثيات، اجلهة اليت ي نظر إليها وي نظر من خالهلا إىل ا

املقامات فلكل مرتبٍة مقامها، كما يقال يف الكالم لكل مقاٍم مقال، أليس لكل مقام، مقام الفرح له مقال 
ومقام احلزن له مقال، ولكل مقاٍم مقال، يف عامل احلقائق لكل مقاٍم شؤوناته  وخصائصه ، لكل مقاٍم وصف  

ب إىل املقام اآلخر إذا تسرب إىل املقام اآلخر أختلطت املقامات فصار اخلبط يتعلق به وال ميكن أن يتسر 
يف كل الشرور، دائمًا نبقى نلتزم هباتني واخللط، وهذا ما يوقعنا يف الضاللة  ويوقعنا يف احلماقة  ويوقعنا 

د مقام، والوالية مقام، تعدد احليثيات وحفظ املقامات، فلكل مقاٍم شأنه  اخلاص  به ، التوحي :القاعدتني
  .والوالية على مقامني النبوة مقام واإلمامة مقام
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  .حنن عندنا مقامان رئيسان: التوحيد الوالية، الوالية
  .تتفرع  إىل مقامني: النبوة واإلمامة

كل مقاٍم من هذه املقامات له خصوصياته ، وحينما نتحدث عن تالٍق بني هذه املقامات فهو من حيثيٍة ما 
ظ كل خصوصيات  مقاٍم لعينه  ولذاته  من دون أن تتسرب مواصفات املقام األول إىل املقام الثاين، مع حف

  فهم صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني الذين خناطبهم:
ِة، َوَمْوِضَع الرِّسالَِة، َوُمْختَ َلَف المالِئَكِة، َوَمْهِبَط الْ   .يَوحْ اَلسَّالُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ

 والسالم عليكم أنتم يا شيعتهم ويا أحباهبم ويا زوارهم ورمحة اهلل وبركاته 
  .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  امب كم  ا ه  ي وه  ذا المطب  وع ال 

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