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 احللقة احلادية عشر

 النِّعَمِ ياءَوَأوْلِ األُمَمِ وَقادَةَ معنى
 

 ،امعة  الكبريةاجلادية بعد العاشرة من برناجمنا الزيارة  احللقة احلهذه  ،عليكم مجيعًا ورمحة اهلل وبركاته الم  الس  
علينا يف  ر  م   ،مي رضوان اهلل تعاىل عليهث الق  د  ح  الـم   نان لشيخنااجلالزلت أقرأ  الزيارة من كتاب مفاتيح 

ةِ  :ديهلاأعين إمامنا ا ،صلوات اهلل وسالمه عليه ه  ول  اضية ق  مللقات ااحل الُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ  ،اَلسَّ
 ،الحلمَوُمْنتَ َهى  ،لمَوُخّزاَن اْلعِ  ،َوَمْعِدَن الرَّْحَمةِ  ،يَوَمْهِبَط اْلَوحْ  ،الِئَكةِ لمَوُمْختَ َلَف ا ،َوَمْوِضَع الرِّساَلةِ 

امعة اجلاليوم أتناول عنواناً جديداً من عناوين الزيارة  .اضية وصل إىل هنامللقة ااحلنا يف كالم   ،َوُأُصوَل اْلَكَرمِ 
َعمِ  :هناك عنواٌن يأيت بعده ،َممِ َة الُ َوقادَ  :الكبرية ٌق وتوافٌق واتساٌق وارتباٌط بني عان  وهنا يوجد  ت   ،َوأْولِياَء الن ِّ

لقة نقف  يف احليف هذه  ،أورده من نصوص وما أبينه من مطالب هذين العنوانني سيتضح ذلك من خالل ما
َعمِ َوقاَدَة الُ  :امعة الكبريةاجلأجواء قوِل الزيارة   .َمِم، َوأْولِياَء الن ِّ

ب وعملية وعملية القيادة هي عملية جذ ،قادالـم   والقائد  هو الذي يقود   ،قادة األمم القادة  هي مجٌع لقائد
إذا   ،جيره خلفه إمناأو إن كان دابًة من الدواب ف اً ائد حينما يقود  شيئاً إن كان إنسانالق ،جر وعملية سحب

يكون  رباطًا عقائدياً  ،الرباط يكون رباطًا معنوياً  إمناط حببل و رب  قود إنسانًا فإن اإلنسان قطعًا ال ي  م  ـلكان ا
قاد الـم   قاد إذا كانالـم   ن الرباط بني القائد وبنيهناك نوٌع م ،سلطوياً  رباطًا قانونياً  ،رباطًا رمحيًا رمبا ،رمبا

والقائد  يقود الناقة إذا  ،ط بزمامرب  أن ي   ،حببل ط  رب  عتاد  أن ي  م  ـلتعارف  واملقاد حيوانًا فاالـم   أما إذا كان ،إنساناً 
قود  هو م  ـلوا ،راجلفعل   ،فعل  السحب ،بذاجلبالنتيجة القائد  هو الذي يصدر  منه فعل   ،قادها من زمامها
وقد نطلق  أيضًا القيادة  على نفس  ،قادم  ـلفالقيادة  تطلق  على العالقة فيما بني القائد وا ،الذي يتبع القائد

هذا معىن القادة  - َممِ َوقاَدَة الُ  -ميتلكها القائد لقيادة غريه  اليتة والقدرة ك  ل  م  ـلقد تطلق  على ا ،القائد
  .ا وقع يف كالم العربومعىن القيادة بشكٍل جممل كم

فالقرآن   ،جمموعة من البشر أو جمموعة من غري البشر ،جموعةمـلة بنحٍو عام هي ام  ة واأل  م  األمم مجٌع أل  
جاء يف الكتاب الكرمي يف سورة األنعام يف اآلية الثامنة والثالثني  ،يواناتاحلأستعمل هذا العنوان حىت يف 

الدابة ت طلق  على كل ما يدب  على  {وَالَ طَائِرٍ يَطِريُ بِجَنَاحَيْهِ إِالَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي األَرْضِ}
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كل  ما  ،يوانات وحىت من البشراحلمن  ،من الطيور أيضاً  ،من اهلوامِ  ،من الديدانِ  ،شراتاحلمن  ،األرض
  :يوانات ألن اآلية تقولاحلهنا جاء استعمال الدابة يف لكن الكالم  ،يدب  على األرض

راد من الـم   إذاً  ،يوانات وأمم الطيور وبني أمم اإلنساناحليعين هناك تشبيه بني أمم  {إِالَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم}

فِي األَرْضِ  وَمَا مِن دَآبَّةٍ}يوانات وإن كان ميكن إطالقها على اإلنسان ألنه يدب  على األرض احلالدابة هنا 

يوانات احلإذاً هذه  {يُحْشَرُونَ وَالَ طَائِرٍ يَطِريُ بِجَنَاحَيْهِ إِالَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ

وَالَ طَائِرٍ يَطِريُ بِجَنَاحَيْهِ إِالَّ أُمَمٌ  وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي األَرْضِ}شر اآلية صرةحة وبعد ذلك ت   مٌ م  وهذه الطيور هي أ  

ألنه توجد هناك أنواع من  ؟اذا هذا التشخيصمل ،ديث هنا عن الطائر الذي يطري جبناحيهاحل {أَمْثَالُكُم
وغري ذلك من  ،النعامة  مثالً  ،أشكال الطيور وهي حمسوبة يف عداد الطيور إال أهنا ال تطري هلاالطيور أشكا

إذًا تلكم الطيور داخله  {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي األَرْضِ وَالَ طَائِرٍ يَطِريُ بِجَنَاحَيْهِ}رىب يف البيوت ت   اليت الدواجن

هو تت دائرة التنظيم  إمناكل شيٍء   {إِالَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ}تت عنوان الدابة 

مم وهناك حشر وهذا تشابٌه واضٌح وأكيٌد بني فإذًا هناك أ   {ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} تت دائرة التقنني
 ! ؟ةم  راد من األ  ملما ا ،يوانات وبني الطيور وبني اإلنساناحل
 ،يوانات كما هو يف التعبري القرآيناحلة جمموعة قد تكون من الناس قد تكون من الطيور قد تكون من م  األ  
يوانات تتشابه يف غرائزها يف طباعها يف منافعها يف مضارها احلإذا كانت يف  ،ة تتشابه فيما بينهام  ه األ  هذ

ويف  احلصملوإذا كانت يف اإلنسان هناك توافق يف األهداف يف اآلمال يف الطموحات يف ا ،إىل غري ذلك
ة هناك من يقودها وهذه م  ولكل أ   ،ياةاحل ضار أيضًا ويف التفكري ويف أحناء خمتلفة من أحناءملنافع ويف املا

 ،قطعًا هناك القيادات العرفية ،ة  حباجٍة إىل قيادة وهذه قضيٌة ضروريةم  ة األ  م  حينما تقول أ   ،قضيٌة طبيعية
لكن الزيارة هنا  ،القيادات السياسية هذه موجودة عرب التأريخ ،القيادات الدينية ،القيادات االجتماعية

تتحدث عن حنٍو من أحناء القيادة  ،ٍو من أحناء القيادة ليس هي هذه القيادة السطحيةتتحدث عن حن
َمِم، َوأْولِياَء َوقاَدَة الُ  :هناك توافق بني هذين العنوانني ،هناك تواثق ،العميقة جداً ولذلك قلت هناك ترابط

َعمِ  َعمِ  ،َممِ قاَدَة الُ وَ  -قيادهتم منشأها وجذرها من كوهنم ميلكون والية النعم  ،الن ِّ هم  إمناو  - َوأْولِياَء الن ِّ
  .جاءت يف الكتاب الكرمي اليتمم قادٌة لكل هذه األ  

ون هذا العنوان ليس حمصورًا يف األرض مل  والعا {نيَملوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَا}صلى اهلل عليه وآله  النيب
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ن وهناك اجلهناك  ،ن يف األرض ليس الكالم  حمصورًا يف اإلنس فقطوالذي ،يف كل ما خلق اهلل إمنافقط و 

مِن وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي األَرْضِ وَالَ طَائِرٍ يَطِريُ بِجَنَاحَيْهِ إِالَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ }يوانات هذه األمم احل

ساب مع هذه الطيور مع هذه احلكيف يكون   ،! هناك حساب؟اذا ةحشرونمل {شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

إِذَا الشَّمْسُ }حنن حينما نذهب  مثاًل إىل سورة التكوير  ،! القرآن صريح؟ساباحلكيف يكون   ،يواناتاحل

نُّجُومُ انكَدَرَتْ * إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا ال}هي من عالمات يوم القيامة  ؟ر الشمسكو  مىت ت   {كُوِّرَتْ

هناك إذاً  {وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ}هذه أوصاف يوم القيامة  {بَالُ سُيِّرَتْ * وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْاجلِوَإِذَا 
يت جاء ذكرها يف سورة لهذه األمم ا ،من الطيور ،يواناتاحليعين من  ،الوحوش هم غري اآلدميني ،حشر

ءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ ن دَآبَّةٍ فِي األَرْضِ وَالَ طَائِرٍ يَطِريُ بِجَنَاحَيْهِ إِالَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْوَمَا مِ}األنعام 

شر الذي جاء مذكورًا يف سورة األنعام هو نفسه الذي جاء مذكورًا يف سورة التكوير احلهذا  {يُحْشَرُونَ

سورة فاطر  ،ذا القانونهلوهناك قائٌد  ،هناك قانون ،شرمم ت  األ  شر؟ اذا ت  مل {ا الْوُحُوشُ حُشِرَتْوَإِذَ}
  ؟ماذا تقول ،اآلية الرابعة والعشرون

اكَ بِاحلقِّ بَشِريًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ إِنَّا أَرْسَلْنَ}للنيب األعظم ! ؟نملِ طاب اخل {قِّ بَشِريًا وَنَذِيرًااحلإِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِ}

وةحشرون، يعين  {إِالَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم}وحبسب التعبري القرآين  {إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ -يعين وال توجد أ م ة  - أُمَّةٍ
شرون، احلشر  للحساب، احلساب ال يكون إال بوجود  هذه احليوانات، هذه الطيور أمٌم أمثالنا مث إىل رهبم ةح 

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ } :قانون وبوجود مشرف على هذا القانون، بوجود قائد، البد من وجود قيادة، اآلية هنا تقول

لُّ أ م ة يكون النذير يعين إال كان فيها نذير، وقطعًا ك   {بِاحلقِّ بَشِريًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ
حبسبها، لو أردنا أن نستمر يف قراءة آيات سورة فاطر جند أن السورة تـ ق ر بنا من هذه األجواء، القرآن فيه 
أساليب، القرآن فيه أساليب اإلةحاء، فيه أساليب التلقني، فيه أساليب الدفع للتفكري، فيه أساليب اإلثارة، 

يف الكتاب الكرمي، اآلية السابعة والعشرون وما بعدها من نفس السورة من  هناك أحناء خمتلفة من األساليب
اآلية الرابعة والعشرون، اآلية السابعة والعشرون،  {وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ}سورة فاطر هذه اآلية 

اء فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ اجلبَالِ جُدَدٌ بِيض أَمل تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَ}الثامنة والعشرون 
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كَذَلِكَ  -احلديث يف هذا اجلو  -وَحُمْر مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ 

هناك جو تريد هذه اآليات أن تثريه، جو تريد هذه اآليات أن تشري إليه  {للَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلماءإمنَّا يَخْشَى ا
وهو أن هذه األمم من احليوانات، هذه األمم يف نظامها تتناغم مع األمم البشرية، ولذلك يف زمان ظهور 

وما جاء يف الروايات من إشاراٍت إىل  ،يتغريإمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه النظام األ ممي هلذه احليوانات س
أن الذئب والشاة معًا يأكالن يف احلقل يف املراعي وغري ذلك، وأن الصبيان تلعب  باألفاعي واحليات وال 
يضرها شيء، كل  ذلك يشري إىل أن املنظومة األ ممية هلذه احليوانات هي أيضاً ستتغري، ألن هذه األ مم أيضاً 

  .برنامج القيادة سيتغري عند ظهور اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليهحمكومة بقادة، و 
وأنا ال أريد أن أدخل يف كل هذه التفاصيل ويف كل هذه اجلزئيات فقط أشري إشارات، إذًا حني خناطب 

م من هم قادة لكل األمم، إذا كانوا قادًة هلذه األمم من احليوانات ومن الطيور فه - َممِ َوقاَدَة الُ  -األئمة 

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا }باب األوىل هم قادة األمم من البشر ومن اجلن ومن املالئكة ومن كل ما خلق اهلل 

شر هلا ن ذر إذًا هي يف  {إِالَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم}وهذا هو معىن  {ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} {نَذِيرٌ هي أمم ت 
وستتغري أنظمتها حني الظهور الشريف، حينما تعيش السباع يف احلقول وترعى يف احلقول، وقد دائرة القيادة 

  .حدثتنا الروايات عن تفاصيل أكثر عن طبائع احليوانات يف زمان ظهور إمامنا صلوات اهلل وسالمه عليه
ملة ملعىن مجمل، هم قادٌة لكل ـاملعىن ال هذا املعىن ،هم قادة األمم ،َممِ قاَدَة الُ  :اآلن تققت لنا صورة جم 

هذه األمم، وهذه األمم من دون قيادهتم ينفرط عقدها، احلديث هنا ليس عن القيادة السياسية، القيادة 
السياسية هي مظهر من مظاهر قيادهتم لألمم لكنها يف أسفل السلم، قيادهتم لألمم أواًل هم قادٌة يف عامل 

هلداية التكوينية فهم قادة  لألمم يف هداية األمم التكوينية من اجلانب اهلداية واهلداية  على مراتب، هناك ا
التكويين، وهم قادٌة لألمم يف اهلداية العلمية واملعرفية هم مصدر العلم واملعرفة، وهم قادٌة لألمم يف اهلداية 

قادٌة لألمم يف  األخالقية يف األخالق واآلداب واخلصال، وهم قادٌة لألمم يف العبادات والروحانيات، وهم
الدين وما يتفرع على الدين من أحكام وقوانني وحدود، وهم قادٌة لألمم يف ن ْظِم أمور الناس يف جانبها 

م قيادهتم لألمم، السياسي االجتماعي االقتصادي كما قلت  قبل قليل قيادهتم السياسية هي يف أسفل سل  
ين اإلهلي، وهلذه القيادة مظاهر تتجلى، ولذلك هذا هم قادٌة إهليون، هم قادة الفيض اإلهلي وقادة  التكو 

التأكيد وهذا احلث على قيادة األئمة صلوات اهلل عليهم وعلى االرتباط هبذه القيادة هو ألجل التوافق فيما 
وضعه اهلل سبحانه وتعاىل يف قوانني فطرة الوجود، يف قوانني فطرة الوجود هناك قادٌة يقودون هذا الوجود، 

أعضاٌد وأشهاد وُمناٌة يف دعاء شهر رجب املنقول عن إمامنا احل ج ة صلوات اهلل وسالمه عليه:  حنن نقرأ  
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 -هذه األوصاف هي أوصاف  القادة التكوينيني، أوصاف قادة الفيض اإلهلي  - وأذواد وَحَفظٌَة ورّواد
 حتى ظهر أن ال إله إال أنت أعضاٌد وأشهاد وُمناٌة وأذواد وَحَفظٌَة ورواد فبهم مألت سمائك وأرضك

هذا الظهور ليس ظهورًا لفظياً، هذا ظهور الفيض، الوجود هو عنوان ال إله إال اهلل، الوجود كله يشهد  -
أن ال إله إال اهلل، ال إله إال اهلل هو عنواٌن لفيض الوجود اإلهلي، هم قادٌة لذلك املعىن األعمق كما يقول 

أعضاٌد وأشهاد وُمناٌة وأذواد وَحَفظٌَة ورواد فبهم مألت سمائك وأرضك حتى ظهر أن  الدعاء الشريف:
من هنا جاء احلث  والتأكيد  على االلتصاق هبذه القيادة يف كل مظاهرها، ألننا إذا  - ال إله إال أنت

اهلل سبحانه وتعاىل  التصقنا هبذه القيادة يف كل مظاهرها فإننا قد مشينا قد اجتهنا بنفس االجتاه الذي وضعه
  .يف فطرة هذا الوجود، يف أصل هذا الوجود

هناك روايٌة مجيلة جاءت يف تفسري إمامنا العسكري صلوات اهلل وسالمه عليه، مها روايتان روايٌة عن احلسن 
 ! السبط وروايٌة عن احلسني السبط عن سبطي رسول اهلل أما حسننا صلوات اهلل وسالمه عليه ماذا يقول؟

من  ،من دفعه يعين من أنكره - النبيؤمنين عليه السالم على جميع من بعد لمع فضل أمير افَ دَ من 
صلى اهلل  النبيالم على جميع من بعد ؤمنين عليه السَّ لمأمير ا ع فضلَ فَ من دَ  -دفعه يعين من رفضه 

ألن  ؟اذامل - نزلة مُ ال ذبَّ بالتوراة واإلنجيل والزبور وصحف إبراهيم وسائر كتب اهللعليه وآله فقد كَ 
مجيع  هباهذه القيادة أمر اهلل  ،هذه القيادة جاءت مذكورةً  ،هم قادة  األمم ،هذه القيادة قيادٌة لكل األمم

الم ؤمنين عليه السَّ لمأمير ا ع فضلَ فَ من دَ  -ملِة وإما بالتفصيل اجلألممهم إما باألنبياء  ح  وقد صر   ،األنبياء
ذبَّ بالتوراة واإلنجيل والزبور وصحف إبراهيم اهلل عليه وآله فقد كَ  صلى النبيعلى جميع من بعد 

فإنه ما نزل شيٌء من هذه الكتب من كل الكتب  - نزلة فإنه ما نزل شيٌء منهاال مُ  وسائر كتب اهلل
إال وأهم ما فيه بعد  -ما نزل شيٌء من السماء  - نزل شيٌء منها إال وأهم ما فيهفإنه ما  -السماوية 

االعتراُف بوالية عليٍّ والطيبين  - ؟ما هو الشيء هذا األهم - ر بتوحيد اهلل تعالى واإلقرار بالنبوةالم
  .نزلةالـم   يف كل الكتب إمناهذا أهم شيٍء ليس يف القرآن فقط و  - من آله عليهم السالم

 ! ؟ماذا يقول سيد الشهداء ،ثنا به حسيننا السبط صلوات اهلل عليهأما ما حد  
إن دفع الزاهد  -الدفع هو اإلنكار والرفض  ،إذا كان هناك من زاهٍد ومن عابد - ع الزاهد العابدإن دف

ليس يف  ،النيب! لعليٍّ بعد ؟نمللق اخلألن القيادة لكل  - النبيلق كلهم بعد الخالعابد لفضل عليٍّ على 
لق كلهم بعد الخإن دفع الزاهد العابد لفضل عليٍّ على  -رب أوسع ديث هنا عنوان أكاحل ،ةم  هذه األ  

ليصيُر كشعلة ناٍر في يوم ريٍح عاصف وتصيُر  -يعين هذا الدفع  - صلى اهلل عليه وآله ليصيرُ  النبي
لفاء واضح هذا العشب احل - لفاءالحَ ك - ذلك الزاهد العابد تصري - لفضل عليٍّ  سائر أعمال الدافع
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وحينما يصيبه اليبس فإذا ما وقعت فيه شرارٌة من نار فإنه يستعر  قولاحلينمو يف  ،الصحارى الذي ينمو يف
لفاء وإن امتألت منه الحَ لفضل عليٍّ ك وتصيُر سائر أعمال الدافع -بسرعة ةحرتق  ،سعرياً شديداً وسريعاً 

شاها تلك الريح واشتعلت فيها تلك النار وتغ -لفاء احل  حىت لو امتألت الصحاري من  - الصحاري
ا واضحة وال أريد أن أطيل معاين فيهملالروايتان مجيلتان جداً وا - باقية لهاحتى تأتي عليها كلها فال تبقى 

نزلة هو بياٌن الـم   فهذا التأكيد  يف كل الكتب ،أريد اإلشارة إليها اليتطالب ملالوقوف عند النصوص لكثرة ا
 هلاهذه القيادة   ،ظهورات هلاوهذه القيادة   ،األئمة هم قادة األمم ،عىن قيادهتم لألممملوجٍه من الوجوه ب

  .مق التكويين البشريجذور يف باطن الع  
هناك حديٌث مجيل مروٌي عن  ،سن العسكري صلوات اهلل وسالمه عليهاحلمثاًل يف نفس تفسري اإلمام 

وي أرضي أبَ  :لبعض النساء وقالت فاطمة عليها السالم :عن فاطمة صلوات اهلل عليها ،سيدة النساء
ددينك   -عىن واضح ملا - رضي أبوي نسبك بسخط أبوي دينكوي نسبك وال تُ ًا وعلّياً بسخط أبَ ُمَحمَّ

دأرضي أبوي دينك  يف حال إذا كان آباء  ؟طبعًا هذا يف أي حال - ًا وعلّيًا بسخط أبوي نسبكُمَحمَّ
، وإال لو كانوا من شيعتهم ومن النسب ال يريدون من أبنائهم أن يكونوا مع أباء الد ين مع حم  م د وعلي 

دًا وعلّيًا بسخط أبوي نسبك وال ترضي أبوي  -أوليائهم فال يكون هذا املعىن  أرضي أبوي دينك ُمَحمَّ
د وعليٌّ بثواب جزٍء من ألف  نسبك بسخط أبوي دينك فإن أبوي نسبك إن سخطا أرضاهما ُمَحمَّ

، فكيف ال يرضيان  - جزٍء من ساعٍة من طاعاتهما فإن  -من طاعاهتما يعين من طاعات حم  م د وعلي 
د وعليٌّ بثواب جزٍء من ألف ألف جزٍء من ساعٍة من طاعاتهما  أبوي نسبك إن سخطا أرضاهما ُمَحمَّ
دًا وعلّيًا إن سخطا لم يقدر أبوا نسبك أن يرضياهما لن ثواب طاعات أهل  وإن أبوي دينك ُمَحمَّ

الرواية واضحة وال تتاج إىل كثري شرٍح أو إىل كثري توضيح، منشأ القيادة  -  يفي بسخطهماالدنيا كلهم ال
مظهر  القيادة أحد مناشئه هو هذه األبوة، كانوا قادًة لألمم ألن هلم األ بوة، األ بوة لكل األمم، وما عليٌّ أبو 

إىل مثل هذه املضامني، والرتاب هنا ليس تراب إال فيه إشارة إال فيه تلويح، تلويح من بعيد وإشارة من بعيد 
فيه اإلشارة إىل تراب األرض فقط، الرتاب هنا فيه اإلشارة إىل املادة اليت نشأت منها األشياء، هذه املعاين 
ال ت فهم هكذا من اللغة فقط وإمنا البد من اجلمع بني هذه النصوص وبني هذه الروايات الكثرية جداً وبني 

والتلوةحات اليت جاءت يف الكتاب الكرمي وبني كلمات أئمتنا وبني زياراهتم الشريفة،  املضامني واإلشارات
من كل ذلك ت ست نج هذه املعاين وإال من اخلطأ الواضح ومن االشتباه الفاضح أن نستنتج املعىن من كلمٍة 

بد من اإلحاطة ومن واحدٍة فقط، ألننا إذا اعتمدنا على كلمٍة واحدٍة فقط فإننا سنقع يف دائرة اخلطأ، ال
اجلمع بكل ما جاء عن املعصومني صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني كي ترتسم الصورة كاملة وكي يتضح 
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ناً، هذه األبوة  هي جذٌر ومظهٌر يف تكوين قيادهتم لألمم، ولذلك ما جاء يف رواياتنا املعىن جليًا واضحًا بي  
  :أساس الديانات، وهذه مناذجاليت تتحدث عن نبوات األنبياء السابقني وعن 

ومرت علينا قبل قليل  - واليُة عليٍّ مكتوبٌة في جميع صحف النبياء :جعفربن  الرواية عن إمامنا موسى
نزلة الـم   تتحدث  عن أن أهم شيٍء جاء مكتوبًا يف التوراة واإلجنيل والزبور ويف سائر كتب اهلل اليتالرواية 

واليُة عليٍّ مكتوبٌة في جميع صحف النبياء ولن يبعث اهلل  -إمامنا الكاظم  هذه الرواية عن ،والية عليٍّ 
دنبيًا إال بنبوة  الروايات هذه من كتاب بصائر الدرجات لشيخنا  - ووالية وصيه عليٍّ عليه السالم ُمَحمَّ

  .ه عليهسن العسكري صلوات اهلل وسالماحلالصفار من أصحاب إمامنا 
 -ة ل  األظ مليف عا - ةلّ ٍي في الظما تكاملت النبوُة لنب :اهلل صلى اهلل عليه وآلهعن رسول  :روايٌة ثانية

  .له فأقروا بطاعتهم وواليتهم واحتى عرضت عليه واليتي ووالية أهل بيتي وُمثلُ 
ذ إن اهلل تبارك وتعالى أخ قال: مسعت  أبا جعفٍر عليه السالم يقول: لمم سبن  عن حم ًم د :الرواية  الثالثة

  .ين بوالية عليٍّ عليهالنبيين على والية عليٍّ وأخذ عهد النبيميثاق 
  .ابىء نبٌي قط إال بمعرفة حقنا وبفضلنا عمن سوانما نُ  :عن إمامنا الصادق :وروايٌة أخرى

يبعث اهلل نبياً قط  لم التيوالية اهلل  واليتنا السالم:عن أيب بصرٍي قال: قال أبو جعفر عليه  :ايٌة أخرىو ر و 
  .بهاإال 

ما من نبٍي نبىء وال من رسوٍل أرسل إال  :عن إمامنا الصادق عليه السالم عن أيب بصريٍ  :وروايٌة أخرى
  .بواليتنا وبفضلنا على من سوانا

يثاق على أولي لمإن اهلل تبارك وتعالى أخذ اعن محران عن أيب جعفٍر عليه السالم قال:  :خرىروايٌة أو 
دالعزم: أني ربكم و  ي وأن لمان عزّ ؤمنين وأوصيائه من بعد والة أمري وخُ لمرسولي وعليٌّ أمير ا ُمَحمَّ

أني ربكم  -! ؟يثاقملما هو ا :يثاق على أويل العزمملن اهلل تبارك وتعاىل أخذ اإ - هدي أنتصر به لدينيلما
دو  هدي أنتصر به لمي وأن المؤمنين وأوصيائه من بعد والة أمري وخزان علمرسولي وعليٌّ أمير ا ُمَحمَّ

 . لديني
عن  - عن تعبير الرؤيا عن دانيال سألتهقال: عفي عن الباقر صلوات اهلل عليه اجلعن جابٍر  :روايٌة أخرى

ه اهلل تأويل الحاديث ملّ كان يوحى إليه وكان نبيًا وكان مما عَ   ،نعم قال: - أهو صحيح؟! دانيال النيب
قال جابر: بمحبتكم أهل البيت؟! قال: إي  ،يقًا حكيماً وكان واهلل يديُن بمحبتنا أهل البيتوكان صدّ 

للجان ولكل  ،لألنبياء ،الئكةلمل ،هم قادة األمم - ك إال وكان يديُن بمحبتنالَ واهلل وما من نبٍي وال مَ 
  .األمم
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دإن والية  :وهناك روايٌة عن إمامنا العسكري راد الفضل ما خلق اهلل لمهي الغرض القصى وا ُمَحمَّ
ما خلق اهلل أحدًا من خلقه وال بعث أحدًا من رسله إال ليدعوهم  -من خلقه مطلقاً  - أحدًا من خلقه

دإلى والية    .المم ويأخذ به عليهم العهد ليقيموا عليه وليعمل به سائر عواموعليٍّ وخلفائه  ُمَحمَّ
ا ُعرج بي إلى السماء انتهى بي مَّ  لعن ابن عباس قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله:  :روايٌة أخرى

دسير مع جبرئيل إلى السماء الرابعة فرأيُت بيتًا من ياقوٍت أحمر فقال لي جبرئيل: يا لما هذا  ُمَحمَّ
دم يا قُ  ،عمور خلقه اهلل تعالى قبل خلق السماوات والرضيين بخمسين ألف عاملمهو البيت ا  ُمَحمَّ

عمور فصفهم جبرئيل لمين عند البيت االنبي صلى اهلل عليه وآله: وجمع اهلل إليَّ  النبيقال  ،فصلي إليه
دفقال لي: يا  ُت أتاني آٍت من عند ربيلما سلمَّ ف ،عليه السالم ورائي صفًا فصليُت بهم ُك رب ُمَحمَّ

فقلُت: معاشر الرسل على ماذا  ؟من قبلك سل الرسل على ماذا أرسلتهم :ك السالم ويقول لكيقرئ
 :أبي طالب وهو قوله تعالىبن  بعثكم ربي من قبلي؟ فقالت الرسل: على واليتك ووالية عليّ 

امسة  واألربعون اخلوهي اآلية   ،ه آية من آيات الكتاب الكرميهذ {}وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا
يف  ،يف البصائر ،يف الكايف الشريف ،ديثاحلومثل هذه الروايات كثرٌي وكثري يف كتب  .من سورة الزخرف

تتحدث عن معىن وعن  اليتالكثري من هذه النصوص  ،الكثري هناك ،ديثيةاحليف كل مصادرنا  ،البحار
وهذا وجٌه آخر ومظهٌر آخر من  ،الئكة ولكل ما خلق اهلللممضمون قيادهتم لألمم السالفة لألنبياء ل

  .مظاهر قيادهتم لألمم ولكل ما خلق اهلل سبحانه وتعاىل
الرواية يف بيان معىن اآلية  ،اين يف تفسريههناك روايٌة يف الكايف الشريف ينقلها أيضًا السيد هاشم البحر 

عيسى بن  الرواية عن أمحد {وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ إمنا}ائدة ملمسون من سورة ااخلامسة و اخل
 :عيسى عن أيب عبد اهلل عليه السالم يف قول اهلل عز  وجلبن  عن أمحد  بسنده:يرويها الشيخ الكليين

 - يعني أولى بكم إنما :قال -؟ماذا يقول إمامنا الصادق - وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ{ مناإ}

هُمْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ} - ؟منهم الذي أمنوا - وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ{ مناإ}

إمامنا  {وَلِيُّكُمُ إمنا} ؟راد من الوالية هناملما ا ،ائدةملمسون من سورة ااخلامسة و اخلاآلية  - {رَاكِعُونَ
 :و لِيُّك م  الل ه   إمنا - وبأموركم وأنفسكم وأموالكم أي أحُق بكم ،يعني أولى بكم إنما -الصادق يقول 

أي أحُق بكم وبأموركم وأنفسكم وأموالكم  ،بكم يعني أولى إنما -عىن ملراد من الوالية هنا هو هذا املا
هم قادة  - قال: يعني عليًّا وأوالده الئمة عليهم السالم إلى يوم القيامة ،اهلل ورسوله والذين أمنوا
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فهم أحق  بكم وبأموركم وأنفسكم  ،هذا مظهٌر آخر من مظاهر القيادة ؟راد من القيادةملما ا ،األمم
  .هذا مظهٌر آخر من مظاهر القيادة ،موالكم إىل يوم القيامةوأ

مرت علينا روايات تتحدث عن معىن أبوهتم، ومرت علينا روايات تتحدث عن معىن العهود واملواثيق اليت 
أ ِخذت على كل األنبياء وعلى أويل العزم منهم وعلى كل الرسل يف كل الديانات يف كل األمم املاضية 

وعلى كل الكائنات، مرت علينا الروايات، وهذه الرواية  تفصل  جانبًا آخر، وجهًا آخر من  وعلى املالئكة
قيادهتم لألمم، فهم أحق بنا وبأمورنا وأنفسنا وأموالنا إىل يوم القيامة، أنا قلت  يف بداية األمر بأهنم هم قادٌة 

احلسن العسكري صلوات اهلل ن ب يف الفيض كما مر علينا يف دعاء شهر رجب املنقول عن إمامنا احلجة
وسالمه عليهما، املضامني  يف كلمات أهل البيت كثريٌة جدًا اليت تأيت يف هذا السياق، حني نسلم عليهم: 

هذا جزٌء يسرٌي من معىن قيادهتم لألمم، هناك جهات أخرى تد ثت عنها روايات أهل  - َممِ َوقاَدَة الُ 
طلقة يف كل الـم   ثال وليس على سبيل االستقصاء، هم هلم القيادةالبيت، كلمات أهل البيت، على سبيل امل

  .طبقات الوجود، لذلك هناك الكثري من النصوص ال ميكن أن ت فهم إال يف ضوء هذا الع مق من التفكري
مجلسي، وهذا هو حديث  معرفتهم بالنورانية، ـهذا هو اجلزء السادس والعشرون من حبار األنوار لشيخنا ال

مجال إن شاء اهلل يف أيام شهر رمضان أتد ث  فيه عن هذا احلديث ال لشرحه ـفرد  وقتًا إذا سنح اللرمبا ن  
مل، إذا ما سنح  فإن شرح هذا احلديث ةحتاج  إىل وقٍت طويل، وإمنا نقرأ احلديث ونسرب  غوره بشكٍل جم 

إن شاء اهلل أتدث عنه  الوقت إن شاء اهلل يف أيام شهر رمضان فإين أعدكم بذلك فإن مل يسنح الوقت
بعد شهر رمضان، حديث  املعرفة بالنورانية حديٌث ينقله لنا سلمان وأبو ذر عن سيد األوصياء، أقتطف 

ث نا عن معىن قيادهتم لألمم، ماذا يقول سيد األوصياء؟   هذه املقاطع اليت ت د 
ندب اُن ويا جُ لميا س -اىل عليه جندب هو اسم  أيب ذر الغفاري رضوان اهلل تع - ندباُن ويا جُ لميا س

  .قاال: لبيك صلوات اهلل عليك
 ،ممن مضى على وجه اإلطالق - مؤمٍن ومؤمنٍة ممن مضى وممن بقي أميُر كلِّ  اقال عليه السالم: أن

ميع من اجلهذا يشمل  - أميُر كُل مؤمٍن ومؤمنةٍ  اأن -وهذا الوصف يشمل األنبياء يشمل األوصياء 
 أميُر كُل مؤمٍن ومؤمنٍة ممن مضى وممن بقي اأن -ومن كل ما خلق اهلل  ،اناجلمن  ،كةالئملمن ا ،األناس

أميُر كُل مؤمٍن ومؤمنٍة ممن مضى  اأن -عىن واضح ملهذا ا ؟لى معاين قيادة األممأليس هذا من أج -
أنا  اإنمَّ و وأُيدُت بروح العظمة  -القيادة لكل الناس  وهذا هو سرُّ  - وممن بقي وأُيدُت بروح العظمة

نه ما جعله ال تسمونا أربابًا وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كُ  ،عبٌد من عبيد اهلل
أنا عبٌد من  اإنمَّ و  -قدار ملوال يوجد يف لغة العرب مقدار أصغر من هذا ا - اهلل لنا وال معشار العشر
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نه ما جعله اهلل لنا شئتم فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كُ ال تسمونا أربابًا وقولوا في فضلنا ما  ،عبيد اهلل
ه لفائُ اهلل وخُ  جُ جَ لنَّا آيات اهلل ودالئله وحُ  -! هو يقول ؟اذا يا سيد األوصياءمل - وال معشار العشر

 -وبعد  - ه وأئمتهمنائُ ه وأُ لفائُ اهلل وخُ  جُ جَ لنَّا آيات اهلل ودالئله وحُ  -وأنتم كذلك  - منائه وأئمتهوأُ 
ومن بين خلقه طهرنا واختارنا  ،وبنا يثيب ،هعباد بنا يعذب اهلل ،ووجه اهلل وعين اهلل ولسان اهلل

ل عما سئا وكيف وفيما لكفر وأشرك لنه ال يُ لمَ واصطفانا وتلك هي القيادة الكونية ولو قال قائٌل 
رور والبهجة على قلوبكم ل السدخِ أنه ي   ملٌِ أستمر يف كالم سيد األوصياء فإين عا - لونوهم يسئ يفعل
  .صلوات اهلل عليكيا أمير المؤمنين ندب قاال: لبيك اُن ويا جُ لميا س -أنتم يا أحباب علي   ،أنتم

رُت وبرهنُت رُت وشرحُت وأوضحُت ونوّ نُت وفسّ وصدق بما بيّ  بما قُلتُ  من آمن :قال عليه السالم
وهو عارٌف مستبصٌر قد انتهى  ،ه لإلسالمفهو مؤمٌن ممتحٌن امتحن اهلل قلبه لإليمان وشرح صدر 

اُن ويا جندب لميا س ،ٌر وناصبقصِّ وجحد ووقف وتحير وارتاب فهو مُ  دَ نَ وعَ  ومن شكَّ  ،لمُ وبلغ وكَ 
  .ؤمنين صلوات اهلل عليكلمقاال: لبيك يا أمير ا

يوتكم بإذن خرون في ببما تأكلون وما تدّ  نبئكموأنا أ ،ميت بإذن ربيوأُ  أحيّ  اقال عليه السالم: أن
كلنا  لنَّاون ويفعلون هذا إذا أحبوا وأرادوا لموالئمة من أوالدي يع ،بضمائر قلوبكم ملِ وأنا عا ،ربي

دواحد أولنا  دوآخرنا  ُمَحمَّ دوأوسطنا  ُمَحمَّ دوكلنا  ُمَحمَّ ونحن إذا شئنا شاء  ،قوا بيننارِّ فَ فال ت ُ  ُمَحمَّ
ن أنكر فضلنا وخصوصيتنا وما أعطانا اهلل ربنا لن من لمالويُل كُل الويُل  ،كرهنا كره اهللوإذا   ،اهلل

قاال: لبيك  اُن ويا جندبلميا س ،أنكر شيئًا مما أعطانا اهلل فقد أنكر قدرة اهلل عزَّ وجل ومشيته فينا
  .ؤمنين صلوات اهلل عليكلميا أمير ا

قلنا: يا أمير  ،وأعظُم وأعلى وأكبُر من هذا كلهما هو أجلُّ  قال عليه السالم: لقد أعطانا اهلل ربنا
نا لمَ عِ  قال: قد أعطانا ربنا عزَّ وجلَّ  ؟ؤمنين ما الذي أعطاكم ما هو أعظُم وأجلُّ من هذا كلهلما

 لمالع ،وإال فحروٌف من االسم األعظم عند األنبياء ،ستأثرملحىت ا هالسم األعظم بكلل - لالسم العظم
قد أعطانا ربنا عزَّ  - لموخزان الع :ستأثر ومر الكالم خبصوصه عند بيان معىنالـم   رف  احلاألعظم هو ذلك 

نة والنار ونعرُج به إلى الجنا السماوات والرض و الذي لو شأنا خرق ا لالسم العظمنلمَ عِ  وجلَّ 
إذا كان  ،كل طبقات الوجودطلقة  يف  الـم   وتلك هي القيادة   - قشرِّ ُب ونُ غرِّ بُط به الرض ونُ السماء ونه

  ،نيمل! كيف يتواصل  إذا كانت الرسالة  لكل العا؟نيملني كيف يتواصل  مع كل العاملقد ب عث لكل العا حم  م د
 ،ملبه مع كل العوا يلٍة ومن طريٍق يتواصلٍد من وسح م  مـل! إذًا البد ؟نيملمع كل العا حم  م دكيف يتواصل  

نا لالسم العظم الذي لو شئنا خرقنا لمَ قد أعطانا ربنا عزَّ وجل عِ  - ملوتكون له الظهورات يف كل العوا
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 به ه الرض ونُ َغرُِّب وُنَشرِّق وننتهيلنار ونعرج به إلى السماء ونهبط بنة واالجوالرض و السماوات 
ويطيعنا كل شيٍء حتى السماوات والرض والشمس  ين يدي اهلل عزَّ وجلَّ إلى العرش فنجلس عليه ب

سم ، أعطانا اهلل ذلك كله باالنة والنارالجوالدواب والبحار و  بال والشجرُ الجوالقمر والنجوم و 
ومع هذا كله نأكل ونشرب ونمشي في السواق ونعمل هذه الشياء  ،نا وخصنا بهمَ لَّ العظم الذي عَ 

ديث طويل أنا احل - ونلمالذين ال يسبقونه بالقول وهم بأمرِه يعمون كرَ ال مُ  ن عباد اهللبأمر ربنا ونح
 وأيب ذر رضوانان لمعن سيد األوصياء برواية س نقولملواروي ملديث الشريف ااحلمقاطع من هذا اقتطفت 

كل هذه   ،ملةاجلبلكنين أكتفي مبا يظهر منها  ،ات كلها حباجٍة إىل شرحلموهذه الك ،اهلل تعاىل عليهما
 ،األمم بكل طبقاهتا ،عن قيادهتم لألمم ،هلذا الوجودتتحدث عن قيادهتم  ؟ضامني تتحدث عن أي شيءٍ ملا

تكشف لنا شيئًا من هذا ها لُّ ت ك  امهذه النصوص وهذه الكل ،أو يف مظهٍر واحدليس يف طبقٍة واحدة 
امعة اجلي صلوات اهلل وسالمه عليه يف الزيارة دهلاسن ااحلضمون الذي ذكره إمامنا أبو ملعىن ومن هذا املا

  .َممِ َوقاَدَة الُ  :الكبرية حني يقول
َعمِ  :العنوان الذي بعد هذا العنوان فقيادهتم مردها إىل  ،يرتبطان رباطًا وثيقًا فيما بينهما مهاو  - َوأْولِياَء الن ِّ

هم هلم الوالية علينا وهلم الوالية على غرينا وهلم  - َعمِ َمِم، َوأْولِياَء الن ِّ َوقاَدَة الُ  - على كل النعمواليتهم 
َعمِ  -الوالية على كل ما خلق اهلل سبحانه وتعاىل   ،والويل تمل معنينياألولياء مجٌع لويل  - َوأْولِياَء الن ِّ

القريبون إىل اهلل وهم القريبون هم  ،عنينيملوهم ةحملون هذين ا ،طل  س  ت  الـم   تمل معىن القريب وتمل معىن
 ،ح م ديةالـم   قيقةاحلمن نور  ،صلى اهلل عليه وآله حم  م دفما من شيء إال وقد خ ِلق من نور  ،من كل شيء

أي شيٍء ىل هل هناك شيء أقرب إ ،هي أقرب إىل كل شيء من نفس الشيء إىل نفسه اليتقيقة احلتلكم 
اهلل سبحانه وتعاىل أشتق مجيع  ،ح م دية ألن نورها نافذ يف كل شيءالـم   قيقةاحل ؟من نفس الشيء إىل نفسه

ط وأحاط ل  س  ت   هو إمنا ،الويل هو القريب ولقربه هذا تكون له السلطة ،ح م ديةالـم   قيقةاحلاألشياء من نور 
ال  ،أولياء مجع ويل والويل قريٌب إىل اهلل ،هاألنه قريٌب إلي ؟ألي شيءٍ  ،باألشياء من داخلها ومن خارجها

فهم  ،قت من أنوارهمخلوقات اشت  ملخلوقات فإن املوقريٌب إىل ا ،ال أهنم عبادك وخلقكفرق بينك وبينها إ
حنن  ،تتاج إىل تفكر ،وتلكم معاٍن عميقة تتاج إىل تدبر ،إىل أنفسهاقريبون منها وأقرب إليها من أنفسها 

والنعمة هي ما تكون سبباً لكمال اإلنسان  ،م مجٌع لنعمةع  والنِ  ،مع  ني نتبصر يف معىن األولياء ويف معىن النِ ح
ما يكمل هذا  ،عنده نقص وهذا الشيء يكمل هذا النقص املخلوقالنعم تأيت لسد النقص يكون  ،لرقيه

م إما أن تكون ع  النِ  ،و هذا نعمٌة أخرىه ،نوٌر على نور ،أو ما يكون سببًا لزيادة كماله ،النقص هو النعمة
وكل ما يف هذا الوجود من فيضِه سبحانه وتعاىل إما أن  ،إلكمال النقص وإما أن تكون كمااًل فوق كمال
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لذلك حنن نقرأ يف سورة إبراهيم عليه السالم اآلية  ،يكون إكمااًل لنقص وإما أن يكون كمااًل فوق كمال

هذا السؤال هنا ليس سؤااًل  ،آتاكم من كل ما سألتموه {م مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُوَآتَاكُ}الرابعة والثالثون 

ال يعطينا كل ما ألن اهلل سبحانه وتعاىل  {وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ}قد يدخل السؤال اللفظي  ،لفظياً 

من من جهة التكوين  {مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَآتَاكُم}السؤال التكويين  هو هذا إمنانسأله بالسؤال اللفظي و 
طبعًا هذا يف أفق  ،ال التكويين أن اهلل سبحانه وتعاىل آتانا وآتى الكائنات كل ما ةحتاجه تكوينهاؤ جهة الس

ي وهبه فذلك يعين كماهلم الذ حم  م دح م ٍد وآل م  ـلموجهة  هباإذا كانت اآلية يف خطا وإال   ،من أفاق اآلية

إن كان بلسان  ،إن كان بلسان التكوين حم  م دكل شيٍء سأله  آل   {وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ}ليهم  إاهلل
وإن كان  ،وإن كان بلسان الفناء ،وإن كان بلسان الفيض ،إن كان بلسان العبادة وبلفظ القول ،التشريع

وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ }أعطاهم إياه بلسان القرب وقرب القرب فإن اهلل سبحانه وتعاىل قد 

 ،وهي إما أن تكون إكمااًل لنقص أو كمااًل فوق كمال ،نعمه  ال ت عد وال تصى {نِعْمَتَ اللّهِ الَ تُحْصُوهَا

لْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ الَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَ}لق الثاين اخل ملخلوقات يف عاملا ملهذا بالنسبة لعا

وهم  هباهم أصحا يعين ،ال تعد وال تصى هم أوليائها اليتكل هذه النعم  ،وهم أولياء النعم {تُحْصُوهَا
  .كومة عليهااحللطة و الذين هلم الس  

رَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّ ملأَ}يف سورة لقمان يف اآلية العشرين من سورة لقمان 

هناك  ؟قيقياحلهذه النعم الظاهرة والباطنة هل هي متجلية لنا بالوجه  {وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ ملأَ}ا تقول م  ل  يعين هذه اآلية  ،م اهللع  شيء من التجلي لنِ 

هل  ؟حنن ماذا رأينا من السماوات ،السماوات ملهل رأينا التسخري يف عا ،حنن هل رأينا حقيقيةً  {الْأَرْضِ
إذا   ،قطعاً الكالم هنا يف حقيقتِه م وج ه ألولئك الذين ميلكون الرؤية اإلحاطية ؟األرض ملرأينا التسخري يف عا

إلينا فهي الرؤية القلبية أو  اً وجهم ألن هذه الرؤية إذا كان الكالم ،رضًا يوجه إليناع   يوجه إلينا فهو كان
يعين هناك من خلق اهلل من هلم  ،ذكورة يف اآلية هي الرؤية اإلحاطيةملقيقية ااحللكن الرؤية  ،الرؤية العقلية

وجود يف ملفهم حميطون بكل التسخري ا ،صيلالرؤية اإلحاطية حبيث يطلعون على كل هذه التفا ،اإلحاطة
صورة  در رؤية قلبية نقول بأن اهلل سخر السماء واألرض جمأما حنن منلك رؤيًة عقلية السماوات ويف األرض 
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ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ  تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ملأَ}ذهنية 

اآلية  ،م باطنةع  م ظاهرٍة وعن نِ ع  عن نِ اآلية هنا تتحدث  {وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِريٍ لممَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِ
 ،رة النحلعىن نفسه ميكن أن جنده  يف سو ملتتحدث عن تسخرٍي لكل ما يف السماوات وما يف األرض وهذا ا

 {وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ -إىل آخر اآلية  - مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ}يف اآلية السادسة والتسعني 
 هلاال انقطاع  اليتم الظاهرة والباطنة ع  عن هذه النِ  ،عن العطاء الذي ال ينفد ؟عن أي شيءٍ ديث هنا احل

اهلل سبحانه وتعاىل يـ ه ب  ،ل الفيضبُّ ق  ما عندكم يعين ما ح ِسب لكم حبسب وعاء تـ   {ا عِندَكُمْ يَنفَدُمَ}
مرده  إىل  إمناخلوق و ملومع ذلك فهذا العطاء ال ميلكه ا ،لعطاءاعطاءًا حبسب قابليته لقبول ذلك  خلوقملا

  .{عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍمَا } {إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ}اهلل 

اتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن لمقُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَ}باركة ملئة من سورة الكهف املالتاسعة بعد اويف اآلية 

تواصل الذي ال انقطاع ملاوكل هذا يشري إىل العطاء  ،جئنا ببحر آخر {اتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًالمتَنفَدَ كَ

الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ  فِي مناأوَلَوْ }يف سورة لقمان أيضاً يف اآلية السابعة والعشرين  ،له

قطعًا يف روايات أهل البيت هذه اآليات يف وجٍه من  {اتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌلمسَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَ

فِي  مناأوَلَوْ }وجوه  هلاضائلِه ومناقبِه واآليات إهنا يف ف ،وجوها إهنا يف فضائل عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه

يف سورة ص  {اتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌلمالْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَ

هذه اآلية  {إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ}عاين ملا مسني آية قصرية جتمع كل هذهاخليف اآلية الرابعة و 

 تَّقِنيَ لَحُسْنَ مَآبٍ * جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ *لموَإِنَّ لِ}نان اجلجاءت يف سياق آياٍت تتحدث عن 

عة ابإىل أن تقول يف اآلية الر  ،إىل آخر اآليات الشريفة {شَرَابٍمُتَّكِئِنيَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِريَةٍ وَ

 ،وال تصى دُّ ع  تـ   ال اليتوهذه النعم  ،هذا الرزق الذي ال نفاد له {إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ}مسني اخلو 
ما عند اهلل باٍق  ،اك رزق ال نفاد لههن ،صىوال ت   دُّ ع  تـ   م الع  هناك نِ  ،م ظاهرة وباطنةع  هناك نِ  ،هذه مظاهر

دي هلاشار إليها إمامنا اأ اليتم ع  وعن مظاهر لتلكم النِ عن مراتب  حديث كل هذا ،وما عندكم ينفد



  11ح  ة شرح الزيارة الجامعة الكبير 

08 

امعة الكبرية اجلدي هلاحني خناطب أئمتنا مبا جاء يف زيارته الشريفة زيارة إمامنا ا ،ليهع وسالمه صلوات اهلل
َعمِ َمِم، َوأوْ َوقاَدَة الُ  - م كل هذا ع  والنِ  ،هم أصحاب الوالية ،طونل  س  ت  الـم   األولياء هم القريبون - لِياَء الن ِّ

عشنا يف أجواءها شيئًا من دقائق نتبصر يف  اليتالفيض الذي متت اإلشارة إليه يف آيات الكتاب الكرمي 
  .معانيها ويف مضامينها

امعة اجليف نفس الزيارة  ،اهتم القدسيةلممن ذلك يف كالكثري  عصومني لوجدناملات المأما لو رجعنا إىل ك
، َوِبُكْم اهلل ِبُكْم فَ َتَح اهلُل َوِبُكْم َيْخِتمُ  :الكبرية سيأتينا نقرأ فيها وحنن خناطبهم صلوات اهلل وسالمه عليهم

ماَء َاْن ت َ  ُس اْلَهمَّ َوَيْكِشُف الضُّرَّ َقَع َعَلى اليُ نَ زُِّل اْلَغْيَث، َوِبُكْم يُْمِسُك السَّ  .ْرِض إاّل بِإْذنِِه، َوِبُكْم يُ نَ فِّ
سبب األسباب من اهلل سبحانه وتعاىل هو م   ،هم السبب يف ذلك ،باء الواسطةوهذه الباء هذه باء السببية 

 ،مه عليهم أمجعنيلكن هذه األسباب هي تتجلى بتمام حقيقة معناها فيهم صلوات اهلل وسال ،غري سبب
ال يعين أن هذه األمور فقط  ،صراحلثال ال على سبيل ملامعة هنا تتحدث على سبيل ااجلفهذه الزيارة 

َوِبُكْم َيْخِتُم  -هذا عنوان عام  - ِبُكْم فَ َتَح اهللُ  -هذه أمثلة  إمناتأيت بسببهم و  اليتيف الزيارة هي ذكورة ملا
تم اخليعين ما من شيٍء إال والفتح فيه من جهتهم و  ،قبله وبعده ومعه وفيهإال ورأيت اهلل ما من شيٍء  - اهلل

من شيء إال  ما ،وبكم ختم اهلل يف كل شيء ،فتح يف كل شيء - ِبُكْم فَ َتَح اهللُ  -فيه من جهتهم 
ماَء غَْيَث، َوِبُكْم يُْمِسُك اِبُكْم فَ َتَح اهلُل َوِبُكْم َيْخِتُم اهلل، َوِبُكْم يُ نَ زُِّل الْ  - وفاتته  منهم وخامتته إليهم لسَّ

ُس اْلَهمَّ و ر ْن تَ َقَع َعَلى الأ ومناذج كما أن هذه أمثلة  - َيْكِشُف الضُّرَّ بكم َ ِض إاّل بِإْذنِِه، َوِبُكْم يُ نَ فِّ
حينما نتدبر ونتبصر جبميع هذه  ،عن مناذج أخرىواألدعية هي األخرى أيضًا تتحدث الزيارات والروايات 

  .واضحةو تتجلى لنا صورة بينة  ،ة نستنتج صورةاألمثل
ماذا خناطب  ،األئمة صلوات اهلل عليهم يف شهر رجب هباستحب أن ي زار ي   اليتمثاًل يف الزيارة الرجبية 

م فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم ُيجبر كُ لُ أنا سائلكم وآمِ  -األئمة صلوات اهلل عليهم 
 ريض وما تزداد الرحام وما تغيضلمهيض ويشفى المفبكم ُيجبر ا -كسور ملهيض يعين املا - هيضلما

 ،لقطات ،هذه صور ،وهذه مناذج ،األئمة يف شهر رجب هبايستحب أن يزار  اليتهذا من الزيارة الرجبية  -
كم أنا سائل -أخرى يف الزيارة الرجبية  هذه لقطات ،امعة الكبرية لقطاتاجلمثل ما مر  علينا يف الزيارة 

فيما إليكم  -األولياء الذين فوضت إليهم األمور فأنتم أولياء النعم  - كم فيما إليكم التفويضلُ وآمِ 
أنا  -ويكون بيده التعويض الويل هو الذي تـ ف و ض إليه األمور  ،أنتم األولياء - التفويض وعليكم التعويض

ريض وما لمهيض ويشفى الما سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم ُيجبر
س من باب ليالكالم هنا  ،وهذه جمرد مصاديق وأمثلة ،تغيض يعين تنقص - تزداد الرحام وما تغيض
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 ،صر وال ت عد باأللفا عاين ال تصى وال ت  ملهذه ا ،إن تعدوا نعمة اهلل ال تصوها ،االستقصاء واإلحاطة
 ،ناناجلاألوىل من زيارات سيد الشهداء حبسب ترتيب مفاتيح طلقة ملالزيارة ا ،مثاًل يف زيارة سيد الشهداء

  ؟ماذا خناطب سيد الشهداء يف هذه الزيارة ،ث القمي عن كتاب الكايف الشريفد  ح  الـم   وهذه الزيارة ينقلها
وِبُكم وبكم تُنِبُت الرُض أشجارها وِبُكم ُتخِرُج الرض ثمارها وِبُكم تُ نَ زُِّل الّسماُء َقطَرها وِرزَقها 

ال تتصوروا أن هذه النصوص  ،وهذه مناذج صور لقطات - يثْ ل اهلل الغَ م ينزِّ كُ وبِ  َيكِشُف اهلل الكرب
 الرضُ  تُ نبِ وبكم تُ  - هلاأنا أقو  اليتقيقة احللع على بقية النصوص يعرف هذه ط  الـم   ،صراحلعلى سبيل 
يف  - اهلل الكرب فُ كشِ م يَ كُ ها وبِ زقَ ها ورِ طرَ قَ  ماءُ السّ  لُ زِّ ن َ م ت ُ كُ الرض ثمارها وبِ  جُ خرِ م تُ كُ أشجارها وبِ 

الظاهرة  مليف العوا ،األرض ملويف عاالسماء  مليف عا - يثْ اهلل الغَ  لُ زِّ ن َ م ي ُ كُ وبِ  -عنوية ملادية واملالقضايا ا
وما ذلك  ،مناذج من كل هذه الطبقات أليس هذه الصور ،عىنملا ملادة ويف عاملا مليف عا ،الباطنة ملويف العوا

زيارة الندبة هي غري  ،جةاحلدبة وهي زيارة لإلمام ثال نقرأ مثاًل يف زيارة الن  ملحنن على سبيل ا .بشيٍء غريب
ى بزيارة الندبة أو تسمى بزيارة آل ياسني غري سم  هذه الزيارة ت   ،201 :زءاجلهذا هو البحار  ،دعاء الندبة

  :ة صاحب األمرج  احل  وحنن خناطب اإلمام  ،يف البحارفاتيح موجودة ملهذه غري مذكورة يف ا ،شهورةملا
ومن  -نحة ملمنائح مجٌع  ،منائح العطاء من اهلل -منائح العطاء بكم  -يعين من تقدير اهلل  - ومن تقديرهِ 

 فما شيءٌ  -قانون واضح  ،مث تبني الرواية هذا القانون - نفاذُه محتومًا مقروناً منائح العطاء بكم إتقديرِه 
أين  -ولذلك حنن خناطبه يف دعاء الن دبة  - ليه السبيلإإال وأنتم له السبب و  -يا صاحب الزمان  - انّ مِ 

 ،األحاديث ،عصوميةملت والنصوص ااوالزيار دعية تالحظون األ - تصل بين الرض والسماءلمالسبب ا
و كانت هذه األحاديث ل ،منظومة واحدةأال يكشف ذلك عن  ،اآليات القرآنية كلها يعضد بعضها بعضاً 

رة للقرآن كيف تعاضد القرآن مع س  ف  لو كانت هذه األحاديث ليست م   ؟كيف اتسقت فيما بينهاضعيفة  
 ملهذه األحاديث وهذه الزيارات  ،رواك  ف   ،أال يا أصحاب األفكار ،أال يا أصحاب العقول ؟هذه األحاديث

هذه أحاديث منها ما جاء  ،يعرف والقرائن قائمة ديثاحلبكتب توضع يف زماٍن واحد ومن كان عنده خربة 
 ج  نتِ كل هذه النصوص ت    ،عن بقية األئمة وهكذا ،منها ما جاء مرويًا عن سيد األوصياء ،النيبمرويًا عن 

مثل ما تكون عندنا  ؟ضامني كل ذلك صحيحملوهذه احقيقًة واحدة أال يدل ذلك على أن هذه النصوص 
صورة كاملة هذا يكشف لنا عن أن هذه  مع فيما بينها وتظهر عندنانما جنفحي ،مة إىل قطعس  ق  صورة م  

ومن تقديرِه  -األجزاء أجزاء الصورة كلها صحيحة بدليل أهنا اجتمعت فيما بينها فأوجدت لنا صورة كاملة 
ة إنسان وليس منا فقط لكن ألن الزيارة هي زيار  - انّ فما شيٌء مِ  نفاذُه محتوماً مقروناً بكم إمنائح العطاء 

عىن ملوهذا ا - إال وأنتم له السبب وإليه السبيل -فما شيٌء من الوجود  - انّ فما شيٌء مِ  -يزور اإلمام 
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لذلك حينا نقرأ يف دعاء العديلة الذي  ،قرأهتا على مسامعكم قبل قليل اليتيف الزيارات هو الذي يرتدد  
  :ر إىل أن يقول الدعاءضِ حت  الـم   عنديستحب قراءته  

الذي ببقائه  -هذه أيضاً باء السببية  - رجى الذي ببقائهال مُ  هديلما رُ ظَ نتَ ال مُ  القائم فُ لَ الخَ ة جّ الحُ  ثم
أم  ؟سياسي لقائدٍ  ؟نملهذه أوصاف  .والسماء بتت الرضُ ثَ  الورى وبوجودهِ  قَ زِ بقيت الدنيا وبُيمنه رُ 

ببقائه بقيت الدنيا وبُيمنه رُِزَق الورى  الذي -قيقي يف هذا الوجود احللويل النعمة  ،لقائد التكوين
 ة واحدةاية واحدة أو يف رو لمعان ليست يف نص واحد أو يف كملوهذه ا - وبوجودِه ثَبتت الرُض والسماء

إذا أردت أن أتناول   ،ما هو إال أمثلة وما أعرضه بني أيديكم يا أحباب عليٍّ واهللِ  ،هذه مئات من النصوص
ومثل هذه النماذج ومثل هذه  ،هذه مناذج وأمثلة ،يكفي وحىت العمر ال يكفي ت القو فإن الكل النصوص 

تحذقني ممن ال ةحسنون ال أقول آيتني ال مله لة وبعض ااجلويأتينا بعض  ،النصوص هناك الكثري الكثري الكثري
وليس  ،داراجلمنا أن نضرب بكل هذا عرض  ال ةحسنون فهم آيٍة من آيات الكتاب فرييدون ،ةحسنون آيةً 

تقودنا إىل وهذه النصوص كلها  ،أهل البيت هم أصحاب الفكر العميق ،هلم من هدٍف إال تسطيح الفكر
  .الفكر العميق

المين  فهبطَ  :قطعملأخذ هذا افقط  ،ماذا نقرأ وأنتم تعرفون هذا ،حنن نقرأ يف حديث الكساء الشريف
الم ويخصك بالتحية واإلكرام ك السَّ لعلى يُقرئا ليُّ عليك يا رسول اهلل العَ  المُ جبرئيل وقال: السَّ 

ه أيضاً وهذ - ال قمرًا منيراً و  يةحدًء مبنية وال أرضًا موعزتي وجاللي إني ما خلقت سما :ويقول لك

فا  حىت لو لألفاالقرآن هكذا قال  {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ الَ تُحْصُوهَا}تام لا مناذج ال على حنو اإلحصاء

ليس اهلل  {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ الَ تُحْصُوهَا}ح ر  ص  اهلل هو الذي ي   ،نا من طريق الوحي األلفا  حمدودةجاءت
 ،حصاء ومن عد النعمتتمكن من إفاللغة ال  ،النقص هنا يف اللغة ،عاجزة حصاء لكن اللغةعاجزًا عن اإل

وال  ال قمرًا منيراً و  سماًء مبنية وال أرضًا مدحية وعزتي وجاللي إني ما خلقت -فهذه مناذج من النعم 
وهذه إال  - كًا يدور ال بحرًا يجري وال فُلكًا يسري إال لجلكم ومحبتكملَ شمسًا مضيئة وال ف َ 

كان ملمن ذلك ا هبااهلدية وما جئت  جئت هبذه أنا مثل ما أقول ،ألجلكم وحمبتكم ليست قضية اجتماعية
سبحانه وتعاىل هنا اهلل  ،هذه قضية اجتماعية وعاطفية ،إال ألجلك يا فالن ،كمالبعيد وهي ثقيلة إال ألجل

هذه  إمناو  ،الساذجعىن االجتماعي السطحي ملإال ألجلكم وحمبتكم ال ت فهم هبذا ا ،قائق األوىلاحل مل  ك  ي  
الكبرية بأهنم أولياء امعة اجلزيارة ال ،أشارت إليها الزيارة اليتعاين هي ملهذه ا ،عاين يعضد بعضها بعضاً ملا

وهم ال تعد وال تصى  اليتم ع  طلق وهم حميطون هبذه النِ الـم   ربطلقة وهلم الق  الـم   هلم الوالية ،النعم
َعمِ َوقاَدَة الُ  -هنا أيضًا نشأ معىن القيادة الكونية  ومن ،متصرفون فيها حنن نتناول  - َمِم، َوأْولِياَء الن ِّ
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  .ف لنا عن شيٍء من معىن واليتهم للنعمنصوصاً من هنا ومن هناك تكش
أبو بصري يسأل اإلمام  ،عن إمامنا الصادق قلت له الرواية عن أيب بصريٍ  ،ايف الشريفهذه الرواية يف الك

 :ا على اإلمام زكاة؟ فقالأمَ  -سؤال يتناسب مع عقولنا  - ؟زكاةا على اإلمام أمَ  :قلت له -الصادق 
ديا أبا  تَ لْ أحَ   ،ستحيلملت يعين كأنك قلت الْ أح   ،ذهبت يف طريٍق ليس سديداً ت يعين لْ أح   - ُمَحمَّ

ديا أبا  تَ لْ أحَ  -ذهبت يف طريٍق هذا الطريق ليس سديدًا  واآلخرة لإلمام ت أن الدنيا لمأما ع ُمَحمَّ
دإن اإلمام يا أبا  ،يضعها حيُث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائُز له ذلك من اهلل يلًة ال يبيت ل ُمَحمَّ

ت أن الدنيا لمأما ع -موطن الشاهد هنا  ،يعين اإلمام شيٌء آخر - أبدًا وهلل في عنقِه حقٌّ يسأله عنه
 اليتعاين ملهذه هي ا - واآلخرة لإلمام يضعها حيُث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائُز له ذلك من اهلل

ت أن لمأما ع -خالصة موجزة  ،هذه الرواية تعطينا خالصة ،عصومنيملات المتتآلف فيما بينها يف ك
اهلل هو الذي  - الدنيا واآلخرة لإلمام يضعها حيُث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائُز له ذلك من اهلل

م وإال فهم أصل ع  واليتهم للنِ  وهذا هو مظهر أيضاً من مظاهر ،اهلل هو الذي وهب له ذلك ،أجاز له ذلك
 ،كل شيٍء خ ِلق من أنوارهم فمرد النعم بتمامها إليهمو  ،نه وتعاىلهبم فتح اهلل وهبم خيتم اهلل سبحا ،النعم

  .عصومني من هذا النحو كثرية جداً ملات المك
زء اجله عليه وهذا هو ممن إمام زماننا صلوات اهلل وسالقدسة مليف أحد التوقيعات الصادرة من الناحية ا

 - لن اهلل معنا -إىل أشياعه جاء فيها  بهاتاإلمام يكرسالة  ،مسون من حبار األنوار الشريفاخلالثالث و 
ةحتاجون  لُّ الك   إمناو  ،فال فاقة فال حاجة - لن اهلل معنا فال فاقة بنا إلى غيره -اإلمام يقول إمام زماننا 

معنا فلن يوحشنا من قعد عنا ونحن صنائع ربنا  قُّ الحو  ،لن اهلل معنا فال فاقة بنا إلى غيره -إليهم 
فمن ربنا يعين ما عندنا من النعم  - ونحن صنائع ربنا -العبارة واضحة وصرةحة  - صنائعنالق بعُد الخو 
من خرٍي من   من معروفٍ  وكل ما من صنيعٍة يعين من نعمٍة من ح سٍن من فضلٍ  - لق بعُد صنائعناالخو  -

 - صنائعنا لق بعدُ الخو  -يعين ما عندنا من فضٍل فهو من ربنا  - ونحن صنائع ربنا -فهو منا كماٍل 
كل هذه النصوص تتحدث يف   - فكل النعم مردها إلينا -لق من صنيعٍة أي من فضٍل فهو منا اخلوما يف 

  .هذه األجواء وتتحدث يف هذه الظالل
ان ويا ُجندب قاال: لميا س - عىنملأن نقرأ هذا ا ،عرفة بالنورانية أيضاً ملأن نقرأ يف حديث الذلك ليس غريباً 

وأنا الذي  ،أنا الذي حملت نوحًا في السفينة بأمر ربي :قال عليه السالم ،ؤمنينلملبيك يا أمير ا
وأنا  ،عمران البحر بأمر ربيبن  وأنا الذي جاوزت بموسى ،ربي وت بإذنالحأخرجت يونس من بطن 

وفجرت عيونها وغرست وأنا الذي أجريت أنهارها  ،خرجت إبراهيم من النار بأذن ربيأالذي 
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طلق م على م  ع  يف طبقٍة من طبقات الوجود لواليتهم على النِ  عاين هي مظاهرٌ ملهذه ا - ربي أشجارها بأذن
لق اخللق هم أفضل اخلشرف هم أذ كر األنبياء ألن األنبياء  إمناهذه أمثلة لنعم مادية و هذه صور  ،مع  النِ 

 ،األمر خمصوٌص باألنبياء فقطفجاء ذكر األنبياء ال أن  ،وهم أوضح مظاهر النبوة والوالية يف هذه الكائنات
فإذا كانت نعمة أهل البيت جارية على األنبياء الذين هم األفضل واألشرف  ،ذكر األنبياء هنا لعلو مراتبهم

القضية هنا على سبيل األمثلة وعلى  ،لق فمن باب األوىل أن نعمة أهل البيت جارية على غريهماخلبني 
  . من ذلكسألة أوسع وأكربملوإال ا ،سبيل النموذج

مر  علينا قبل قليل الدنيا واآلخرة هي بيد اإلمام يعطيها إىل من يشاء ومينعها عمن يشاء وذلك عطاٌء من 
ذهب يال  - يا أبا ذر أنا عبد اهلل لمعإ -ديث احلؤمنني خياطب أبا ذر يف نفس مللذلك أمري ا ،اهلل إليه

قاعدة حفظ  :حنتاج يف فهمها إىل قاعدتنيعاين ملأنا قلت سابقًا هذه ا ،يف الفهم الذهن بعيدًا فيشط
البد أن نفهم هذه  ،يثياتاحلتعدد  ،يثياتاحلوقاعدة  ،حفظ مقام العبودية مع حفظ مقام الربوبيةقامات ملا

يا أبا  لمعإ -لذلك سيد األوصياء يقول  ،يثياتاحلقامات وتعدد ملحفظ ا :تني القاعدتنيهلاالنصوص وفقاً 
ا في فضلنا ما شئتم فإنكم ال و وخليفتُه على عباده ال تجعلونا أربابًا وقول وجلَّ  ذر أنا عبد اهلل عزَّ 

فإن اهلل عزَّ وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما  -اإلمام يقول  ؟اذامل - وال نهايتهتبلغون ُكنه ما فينا 
الفناء أن تصل إىل ذلك يال ال تستطيع اخليعين حىت قوى  - أو يخطر على قلب أحدكميصفه واصفكم 

قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم  فإن اهلل عزَّ وجلَّ  -الطاهر 
تاج ضامني ةحملعاين وهذه املطالب وهذه املبأن هذه اوأعيد وأكرر  - ؤمنونلمفأنتم افإذا عرفتمونا هكذا 

كل مقام حنفظ له   ،قاماتملا حفظ القاعدة األوىل :الذهبيتنيتني القاعدتني هبالتزام فهمها إىل اال
هات اجلننكر حينما ننظر إىل جهٍة ال يعين أننا  ،يثياتاحلدة تعدد عوهي قا والقاعدة األخرى .خصوصياته

وحينما تتجه عقولنا وقلوبنا وأفكارنا باجتاه جهٍة معينة ال يعين أن هذه العقول والقلوب واألفكار  ،األخرى
من حفظ مقامات والبد وهناك  ،يات متعددة يف هذا الوجودهناك حيث ،هةاجلفقط يف هذه ح صرت 

  .وإال سنقع يف خبٍط وخلط ،قاممللذلك اخصوصية كل مقام 
هناك بعض النصوص  ،ضامني معىن أهنم أولياء النعم ومعىن أهنم قادة األممملميكن أن يتجلى من كل هذه ا

هناك  ،ضامني الواسعةملن بعيٍد إىل هذه اهي أيضًا تشري م ،ياة اليوميةاحلهذه النصوص تتجلى يف طقوس 
هذه الرواية يف الكايف  :مثالً  ،عصومني صلوات اهلل وسالمه عليه أمجعنيملمجلة من النصوص وردت عن ا

مد الحقال: كنا عند أبي عبد اهلل عليه السالم فأطعمنا ثم رفعنا أيدينا فقلنا  ،عن ابن بكير -الشريف 
دهذا منك ومن  اللهم :أن رفع يدُه من الطعامفقال أبو عبد اهلل عليه السالم بعد  ،هلل  رسولك ُمَحمَّ
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دمد صلي على الحاللهم لك  دوآل  ُمَحمَّ يستحب أن هذا الذكر  ،لدعاء يستحب أن ي قرأاهذا  - ُمَحمَّ
دهذا منك ومن اللهم  -الرواية يف الكايف الشريف  ،نسان طعامهيذكر بعد أن يتناول اإل  رسولك ُمَحمَّ

دمد صلي على الحاللهم لك  دوآل  ُمَحمَّ يشكر  ملوما ذلك بغريٍب فعندنا يف األحاديث من  - ُمَحمَّ
 ضمون عقالً ملهذا ا ،ضمونملينكر هذا اعىن واضح وال أعتقد أن أحدًا ملالق وهذا ااخليشكر  ملخلوق ملا

  .عاينملالفطرة تقبل كل هذه ا ،نطقملا ،شرعاً مقبول ،مقبول
 ،الباقر صلوات اهلل وسالمه عليههذه رواية يرويها زرارة عن إمامنا  :ثال مثالً ملعندنا يف رواياتنا على سبيل ا

مقصود من ضيق األرض  - ضاقت الرض بسبعة - ؟ؤمننيملماذا قال أمري ا ،ؤمننيملالرواية عن أمري ا
د اإلمام هنا أن يير  ،راد ضاقت األرضملارة إىل علو منزلتهم وأن هلم منزلة ال تسعهم األرض هذا اإش

رزقون وبهم تُنصرون وبهم ضاقت الرض بسبعة بهم تُ  -يتحدث عن عظمة منزلتهم ودرجتهم قال 
رمحة  -قداد وأبو ذر وعمار وحذيفة لمان الفارسي والممنهم س -اإلمام يقول  ؟من هؤالء - تمطرون

 - وأنا إمامهم وهم الذين صلوا على فاطمة عليها السالموكان عليٌّ عليه السالم يقول  - اهلل عليهم
ايات عديدة يف هذا و ور  ،فما بالك بأهل البيتميكن أن تتجلى يف أولياء أهل البيت عاين ملإذا كانت هذه ا

جالة هذا الوقت الضيق ويف هذه الع  أنا قلت قبل قليل أنا ال أستطيع يف  ،بنموذجضمون أنا هنا جئت ملا
يعين برنامج يصل إىل ساعتني أو أكثر من ساعتني قد يراها البعض  ،بعض أهنا وقٌت طويللقد يراها ا اليتو 

مع ذلك أنا فقط أأيت  ،طالب الكثرية والطويلةمللبيان هذه انين ال أجد وقتًا لكوأنا أعذره  يف ذلك مملة 
مبظلومية حديث أهل  ،ينبئنا مبظلومية أهل البيت ،هذا ينبئنا بشيء ،واضحةوهذا يشري إىل قضية  ،بنماذج
قنواتنا  ،ديثاحلة عن هذا لفغا ،لفكرغافلة عن هذا امؤسساتنا الشيعية  ،مبظلومية فكر أهل البيت ،البيت
منحص ما  ولو أردنا أن خنترب وأن ،غافلة عن هذا الفكرمنابرنا حسينياتنا  ،ٌة عن هذا الفكرلفائية غاالفض

لوجدنا أن الكثري مما على منابرنا  ،يف جمالتنا ،يف صحفنا ،يف قنواتنا اإلعالمية ،يقال يف مؤسساتنا اإلعالمية
ال أجد وقتًا لطرح كل  لذلك إنين ،وحديث أهل البيت مركوٌن على جانب ،يقال ال عالقة له بأهل البيت

ضاقت من رواياٍت كثرية ماذا تقول الرواية؟ ة منوذج وهذه الرواي ،أقتبس من هنا ومن هناك إمناأحاديثهم و 
ان لممنهم س ،بهم ترزقون وبهم تُنصرون وبهم تمطرون -السببية  ءباهذه الباء  - الرض بسبعة بهم

وأنا إمامهم وهم الذين صلوا على فاطمة  :يقول وكان عليٌّ  ،قداد وأبو ذر وعمار وحذيفةلمالفارسي وا
  .اصلوات اهلل وسالمه عليه

كنت مع أبي عبد اهلل عليه السالم   :ضبيان يقولبن  يونس -أيضًا من الكايف الشريف  ،رواية أخرى
ذلك ل ،ووقت الِعشاء هو وقت صالة الِعشاء ،وقت الع شاء هو وقت الطعام - فحضر وقت العشاء
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وقت شاء هو طعام الع شاء الع   ،ى الِعشاءاء عله إذا حضر الِعشاء والع شاء فق د م الع شعندنا يف الروايات أن  
 ،إذا حضر الع شاء  مع الِعشاء فقدموا الع شاء على الِعشاء ،شاءوالِعشاء هو وقت صالة العِ  ،طعام الع شاء

كنت مع أبي عبد اهلل  - وهذا هو جزٌء من حديثنا وفيه إشارة لطيفة وتلوةحة مجيلة جداً  ،أحرتامًا للنعمة
فجلست حتى ُوِضع أجلس يا أبا عبد اهلل  :فقال ،شاء فذهبت أقومضر وقت العَ عليه السالم فح

دمد هلل هذا منك ومن الحا فرغ قال: لمَّ ف ،فسمى حين ُوضع -هي السفرة  انو اخل - وانالخ  ُمَحمَّ
يف ر العاملي ويف حماسن الربقي و احليف وسائل الشيخ هذه الرواية يف الكايف الشريف  - صلى اهلل عليه وآله

  .مصادر حديثية عديدة أخرى
وكان الصادق عليه  -هناك رواية أيضاً منقولة عن إمامنا الكاظم صلوات اهلل عليه ينقلها عن أبيه الصادق 

هذا حني  - بسم اهلل وباهلل وهذا من فضل اهلل وبركة رسول اهلل :م إليه الطعام يقولدِّ إذا قُ السالم 
وكان الصادق عليه  -مرت وحدثتنا عم ا يقوله  بعد انتهاء الطعام  اليتت غري الروايا ،يـ ق د م  إليه الطعام

م إليه الطعام يقول  ،بسم اهلل وباهلل وهذا من فضل اهلل وبركة رسول اهلل وآل رسول اهلل :السالم إذا ُقدِّ
الرواية  - وشرابنا وأجسادنا وأموالناوبارك لنا في طعامنا  اللهم كما أشبعتنا فأشبع كل مؤمٍن ومؤمنة

  .ة اهللث النوري رمححد  الـم   لشيخنايف نوادر الراوندي ويف مستدرك الوسائل موجودة يف البحار 
الرواية منقولة عن إمامنا  ،الكراجكي رمحة اهلل عليه يف كتابه كنز الفوائدحدث مـلهناك رواية ينقلها ا

مع اإلمام إن أبا حنيفة أكل طعامًا  :أقرأ عليكم نص الرواية ؟ماذا تقول الرواية ،يب حنيفةوعن أالصادق 
دبن  جعفرالصادق  مد الح :قالا رفع الصادق عليه السالم يدُه من أكله لمَّ ف ،عليهما السالم ُمَحمَّ

يا أبا عبد اهلل  :فةفقال أبو حني ،ك ومن رسولك صلى اهلل عليه وآلهين اللهم إن هذا منلماهلل رب العا
يا أبا عبد اهلل أجعلت  :فقال أبو حنيفة -ديث احلالقدمي  وهذا الكالم هو هو   - أجعلت مع اهلل شريكاً 

ين اللهم لممد اهلل رب العاالحقال:  -بعد أن أكمل الطعام  ؟إمامنا الصادق ماذا قال - مع اهلل شريكاً 
يا أبا عبد اهلل أجعلت مع اهلل  -و حنيفة قال أب - إن هذا منك ومن رسولك صلى اهلل عليه وآله

  :ويلك فإن اهلل تعالى يقول في كتابه :قال لهف - ؟ماذا قال له اإلمام الصادق - شريكاً 

 -هذه هي اآلية الرابعة والسبعون من سورة التوبة  - {وَمَا نَقَمُواْ إِالَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ}

فقال  - أن الذي أغناهم اهلل ورسولهاآلية تقول هكذا  - {نَقَمُواْ إِالَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِوَمَا }

ويقول في  {وَمَا نَقَمُواْ إِالَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ} :له: ويلك فإن اهلل تعالى يقول في كتابه

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ } -مسون من سورة التوبة اخلالتاسعة و اآلية وهي  - موضٍع آخر
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وال ما قرأتهما من كتاب اهلل  واهلل لكأني :فقال أبو حنيفة {حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ
بلى قد قرأتهما وسمعتهما ولكن اهلل  :قال أبو عبد اهلل عليه السالمف ،وقتسمعتهما إال في هذا ال

}كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا  :وقال {أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} تعالى أنزل فيك وفي أشباهك

السادس زء اجل ر وموجودة كذلك يفاحللشيخنا موجودة يف وسائل الشيعة هذه الرواية  - يَكْسِبُونَ{
هذه الرواية أخر رواية قرأهتا على مسامعكم  ،وموجودة يف مصادر عديدة أخرى ،والستني من حبار األنوار

  .نفسه  الواقع الذي نعيشه  يف أيامنا هذه ،عن واقٍع قدمٍي جديدتنبئنا 
حديثي متناسباً من هنا ومن هناك حىت أمتكن من أن يكون أخرتهتا  اليتولة يف هذه النصوص اجلبعد هذه 

مظاهر متعددة  هلا ،متعددةحيثيات  هلاادهتم لألمم يق ،َممِ َوقاَدَة الُ  :فحينما أقول ،طالبملمع حيثيات ا
أيضًا جئت  بالروايات  ،أولياء النعم :ا كان الكالم عن أهنمم  ل  و  ،لذلك جئت بالروايات من هنا ومن هناك

عن حيثيات و لقطات لتعطينا بيانات عن مقامات  لتعطينالتعطينا صورًا وباألحاديث من هنا ومن هناك 
  .امعة الكبريةاجلالعظيم الذي أشارت إليه الزيارة ضمون ملهذا ا

فما شيءٌ  حم  م دساديت آل  ،ة األمم ويا أولياء النعمدالسالم عليكم ساديت يا قا :يف ختام حديثي أقول
ما بنا من نعمٍة  ،منا إال وأنتم له السبب وإليه السبيل فما شيءٌ  ،كما قرأت قبل قليل يف زيارة الندبة،منا

مد هلل الذي هدانا هلذا وما  احل ،ما بنا من كماٍل ومن ح سٍن فإليكم يعود ،ما بنا من فضل فمنكم ،فمنكم
 مد هللاحل ،مد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل بكماحل ،كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل

وواضحة ومتصلة ويشد عاين صحيحة ملوكل هذه ا ،الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هديتمونا أنتم
وما عندنا من قبٍح ومن ِعثاٍر  ،ما عندنا من حسن فهو منكم وإليكم ،فنحن منكم وإليكم ،بعضها بعضاً 

  .فهي عائدٌة إليناومن زلٍة 
الُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت ال ِة، َوَمْوِضَع الرِّساَلِة، َوُمْختَ َلَف ااَلسَّ ، َوَمْعِدَن يَط اْلَوحْ الِئَكِة، َوَمْهبِ لمنُّبُ وَّ

َعمِ ُصوَل اْلَكَرِم، َوقاَدَة الُ ، َوأُ الحلم، َوُمْنتَ َهى لمالرَّْحَمِة، َوُخّزاَن اْلعِ    .َمِم، َوأْولِياَء الن ِّ
م ك  ط  أوس  و   حم  م دم ك  ل  أو   ،مك  لِ ألو  هو ِ م ف  ك  ِر آلخِ  ان  ا ك  وم   ،مك  ِر آلخِ هو ِ ف   مك  لِ ألو   ان  ا ك  م   ،كلِ ذ  م ك  ك  أن   د  ه  أشْ 

 .ليٌّ م ع  ك  لُّ ك    لْ ليٌّ ب  م ع  ك  ر  آخِ ليٌّ و م ع  ك  ط  وأوس  ليٌّ   م ع  كً ل  أو   ،حم  م دم ك  لُّ ك    لْ ب   حم  م دم ك  ر  آخِ و   حم  م د
 ء مجيعاً ويف أمان اهلل.م يا أحباب عليٍّ سالٌم عليكم أسألكم الدعاوأنت

 



 
 
 
 
 
 
  

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

 بصورة الفيديو أو الوديو على موقع زهرائيون.
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