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 عشر الرابعة احللقة

 الرَّحْمنِ أُمَناءَوَ اإلميان، وَأَبْوابَ معنى
 

لقة الرابعة بعد العاشرة من برناجمنا احلوهذه  ،ورمحة اهلل وبركاته السالم عليكم مجيعًا أحباب عليٍّ وآل علي  
َوساَسَة اْلِعباِد، َوَأرْكاَن  :اضيةمللقة ااحلوصل بنا الكالم إىل قول الزيارة الشريفة يف  ،امعة الكبريةاجلالزيارة 
يف  وهذان العنوانان أيضًا كما مر   .، َوأَُمناَء الرَّْحانِ مياانواَب اإلَوأَبْ  :م نتناول عنوانًا جديداً اليو  .اْلِبالدِ 

ضمون ويف ملويف ا عىملتعانق بعضها مع البعض اآلخر هذان العنوانان أيضاً يتعانقان يف ا اليتبعض العناوين 
  .، َوأَُمناَء الرَّْحانِ مياانَوأَْبواَب اإل ،الداللة

ة حتتاج إىل بياٍن لماألبواب مجٌع لباب وال أعتقد أن الك - مياانأَْبواَب اإل -أقف أواًل على هذا العنوان 
موضوع  امياناإل ،اميانا اإلأم   ،يُدخل منه وخيرج منهنفُذ الذي م  ـلالباب هو ا ،فهي واضحة معروفة لديكم

 اميانس شيئاً من معاين اإللمعصومني نتملات المطوٌل عريض لكنين سأجتول ما بني آيات الكتاب وما بني ك
أصل  - ، َوأَُمناَء الرَّْحانِ مياانَوأَْبواَب اإل -ونتذوق شيئًا مما جاء يف قرآننا ومما أحتفتنا به العرتة الطاهرة 

يف عرتته  اميانهو ُُم م ٌد صلى اهلل عليه وآله وبعد ذلك تتفتح أبواب اإل اميانوباب األبواب يف اإل امياناإل
األرضي أو كان ذلك  ملهنا له مراتب له ظهورات إن كان ذلك يف العا اميانواإل ،هرة صلوات اهلل عليهاالطا

زاكي العسكري صلوات سن الاحلروية عن إمامنا مللوات ابنحٍو جممل مثاًل ما جاء يف الص ،العلوية مليف العوا
أول مقطوعٍة منها  ،ج الطاهرينج  احلُ ة على بعنوان الصالعنونة ملنان ااجلح وجودة أيضًا يف مفاتيملوا اهلل عليه

كاا بعثتُه بخير  ي على ُمَحاَّد  وصل   :جاء فيها هذه العبارات ،صلى اهلل عليه وآله النيبالصالة على 
ظهر ملا امياناإل - مياانوأعززت بِه اإل -وخري األديان هو اإلسالم  ،بعوث خبري األديانملفهو ا - األدميان

بكله وما يف الدين من مراتب  اميانوإال لو كان الديُن بكله هو اإل ،األعمق للدين وهراجل ،األكمل للدين
كاا بعثتُه بخير األدميان وأعززت بِه  ي على ُمَحاَّد  وصل   - اميانا احجتنا إىل ذكر األديان وذكر اإلم  ل  

مصطلح  ،هنا عنوان اميانفاإل - مياانوأعززت بِه اإل -موطن الشاهد هنا  - وتَ بَّرَت بِه األوثان ميااناإل
وهذا ما يفصح عنه ما جاء يف دعاء الندبة  ،قيقة يف ديننااحلوبعبارٍة أخرى جلوهر  ،رتبة األعلى يف ديننالمل

مث  ،هنا يف دعاء الندبة شيٌء من تفصيل ،رتبٍة خاصةملعنواٌن عام  - مياانوأعززت بِه اإل -الشريفة هناك 
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أنت  :مث قال خماطبًا سيد األوصياء ،ف عبارات من هذا الدعاءأقتط ،صلى اهلل عليه وآله النيبقال يعين 
مخالٌط  ميااني وحربك حربي واإللاَك سلااي ودمك من دمي وسِ لحاك من لحأخي ووصي ووراثي 

 حىت ،األبدان منهم حىت ،اميانوعليٌّ هم حقائق اإلُُم م ٌد  - اي ودميلحاك ودمك كاا خالَط لح
عند  امياناإل - اي ودميلحاك ودمك كاا خالَط لحخالٌط مُ  ميااناإلو  - إاميانيف  إاميانأبداهنم هي 
الئق إمنا هو رشحاٌت اخلوما عند  ،اميانأصاًل أن وجود ُُم م ٍد وعليٍّ هو اإل ،هو يف كل وجودمهاُُم م ٍد وعليٍّ 
كان ملقصر واألهنم هم ال ،يدخل إليهم وخيرج منهم اميانألن اإل ،اميانلذلك كانوا أبواب اإل اميانمن ذلك اإل

اي ودمي وأنت غداً لحاك ودمك كاا خالَط لحمخالٌط  مياانواإل - اميانأستقر فيها اإل اليتدينة ملوا
وض خليفتي وأنت تقضي َدميني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور  مبيضة وجوههم الحعلى 

بعدُه هدًى من ؤمنون بعدي وكان لاميُعرف ا لمأنت ميا علي  النة وهم جيراني ولو الجحولي في 
مخالٌط  مياانواإل -موطن الشاهد هنا  - ستقيملاتين وصراطُه الاالضالل ونورًا من العاى وحبل اهلل ا

ولوال  - اميانوهنا يف الفقرة الثانية وهو مظهٌر من مظاهر اإل - اي ودميلحاك ودمك كاا خالَط لح
 لم ولوال أنت ميا علي   -لوات اهلل عليه عليٌّ ص اميانميزان اإل - ؤمنون بعديلاميُعرف ا لم أنت ميا علي  

هذه  - اك ودمكلحمخالٌط  مياانواإل -كما قال صلى اهلل عليه وآله   ؟اذامل - ؤمنون بعديلاميُعرف ا
فإذا كان هذا  ،شبيه الشيء منجذٌب إليه ،هذا هو قانون الطبيعة ،ٌب إليهجذوشبيه الشيء من اميانحقيقة اإل

ستنجذب إليه  ؟فلذلك أي شيٍء سينجذب إليه ،مه ودمهحلخمالٌط  اميانإلالوجود هكذا يصفه رسول اهلل وا
ؤمنون لاميُعرف ا لم ولوال أنت ميا علي   - اميانيتجلى يف مرائيها شيٌء من ذلك اإل اليتالنفوس واألرواح 

هذه ومضٌة خاطفة  ،إىل آخر الدعاء الشريف - بعدي وكان بعدُه هدًى من الضالل ونورًا من العاى
هذه قبسة عجالٍن على  ،خاطفةهذه ومضة  - مياانَوأَْبواَب اإل -ف على أعتاب هذه األبواب وحنن نق

  .وأمناء الرمحن اميانأعتاب أبواب اإل
عبد الرحان عن بن  عن مدرك :زء األول من كتاب الكايف الشريف الروايةاجليف الكايف الشريف وهذا هو 

ياء الح: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله: اإلسالم عرميان فلباسُه أبي عبد اهلل عليه السالم قال
هذه هي طبيعُة التكوين  - وعاادُه الورع ولكل شيء  أساس الحوزمينتُه الوقار ومروءته العال الص

عنوية ملياة ااحلوطبيعة  ،ادية مبوادها واشتقاقاهتاملياة ااحلطبيعة هذه هي  ،وطبيعة التشريع لكل شيٍء أساس
هذا تصريح وبيان  ،هذا قانون - لكل شيء  أساس وأساس واإلسالم حبنا أهل البيت -بكل جتلياهتا 

 ولكل شيء  أساس وأساس واإلسالم حبنا أهل البيت -جلي وخمتصر من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
والتسليم ا هو التسليم اإلسالم هن ،امياناإل واإلسالم هنا هو اميانسالم ومن هنا يبدأ اإلاإل من هنا يبدأ -
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وأساس هذا التسليم وأساس هذا اإلسالم هو حبهم صلوات اهلل وسالمه  اميانوأساس هذا اإل ،اميانهو اإل
ظاهر هذا األساس ملقد جند تفصياًل  اميانظاهر هذا اإلملب و احلظاهر هذا ملقد جنُد تفصياًل  ،عليهم أمجعني

  .تلكل شيء  أساس وأساس اإلسالم حبنا أهل البي -
 ،ري عن أبي عبد اهلل عليه السالمبرميد قال: حدثنا أبو عار  الزبيبن  عن القاسم :أيضاً الرواية يف الكايف

هو  - قال: ما ال ميقبل اهلل شيئًا إال به ؟أخبرني أي  األعاال أفضُل عند اهلل لمأميها العا :لهُ قال: قلُت 
قال: ما ال ميقبل اهلل  ؟األعاال أفضُل عند اهلل أخبرني أي   لمها العاأمي   - :السؤال ،هذا أفضل األعمال

أعلى  ،باهلل الذي ال إله إال هو مياانقال: اإل ؟قلت: وما هو -لعمل ا أساس قبول - شيئًا إال به
أقوٌل هو وعال أم  مياانقال: قلت: أال تخبرني عن اإل ،ًة وأشرفها منزلًة وأسناها حظاً األعاال درج
والقول إمنا هو عمٌل كله  امياناإل - عاٌل كله والقول بعض ذلك العال ميااناإل :فقال ؟قوٌل بال عال

 ميااناإل :فقال -فقد عد  القول من العمل والقول هو يف الواقع جزٌء من العمل  ،جزٌء من ذلك العمل
 نِيٍ ني  يف كتابِه أو بـ  بـ  بفرٍض من اهلل  - عاٌل كله والقول بعض ذلك العال بفرض  من اهلل بيَّن في كتابه

فُه لي ُجِعلُت فداك ميشهد له به الكتاب وميدعوه إليه قال: قلت: صِ واضٌح نوره ثابتٌة حجته  -يف كتابه 
لك العال بفرض من ذعاٌل كله والقول بعض  مياانفقال: اإل - اميانديث هنا عن اإلاحل - أفهاه حتى
قال: قلت:  ،ميشهد له به الكتاب وميدعوه إليه ،ثابتٌة حجته يِّن  في كتابِه وهو واضٌح نوره،أو ب َ يََّن اهلل ب َ 

نتهى لاحاالٌت ودرجاٌت وطبقاٌت ومنازل فانُه التام ا ميااناإل :قال !أفهاه حتىفُه لي ُجِعلُت فداك صِ 
 ،مراتب ،اميانإذًا هناك درجات لإل - ومنه الراجح الزائد رجحانه ،ومنه الناقص البين نقصانه ،تاامه

حاالٌت  ميااناإل -السفلية  ملالعلوية ويف العوا مليف العوا اميانهم أبواٌب لكل مراتب اإل ،امياناإل وهم أبواب
ومنه الراجح الزائد  ،ومنه الناقص البي ن نقصانه ،نتهى تاامهلافانُه التام ا ،ودرجاٌت وطبقاٌت ومنازل

ذلك؟! قال: ألن اهلل تبارك  كيف  :قلتُ  ،! قال: نعم؟لَيتُم ومينقص وميزميد مياانقلُت: إن اإل ،رجحانه
ٌة إال وقد وفرقُه فيها فليس من جوارحِه جارحآدم وقساُه عليها بن  حار على جو  مياانوتعالى فرَض اإل

فانها قلبُه الذي به ميعقل وميفقه وميفهم وهو أمير بدنِه  ،بغير ما وكلت به أختها مياانوكلت من اإل
ومنها عيناه اللتان ميبصر بهاا وأذناه اللتان ميساع ، أمرهوارح وال تصدر إال عن رأميه و الجَترُِد  الذي ال

نس اجلألباه يعين  - بهاا وميداه اللتان ميبطش بهاا ورجاله اللتان مياشي بهاا وفرجُه الذي ألباُه من ِقَبله
بغير  مياانلت من اإلكِّ وقد وُ  فيه وجهه فليس من هذه جارحٌة إال ولسانُه الذي مينطق به ورأسه الذي -

الرواية موجودة يف الصفحة التاسعة  ،الرواية طويلة - به أختها بفرض  من اهلل تبارك اساهت ما وكل
الرواية طويلة وال  ،يف الثانية والستني ويف الثالثة والستني ،ادية والستنياحليف  ،يف الصفحة الستني ،مسنياخلو 
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ستخلص من ملا عىملا ،الروايةجال لقراءة كل تفاصيلها لكنين أكتفي مبا قرأتُه من سطوٍر من هذه مـليسع ا
ومنه الناقص البنِيٌ  ،نتهى متامهملفمنُه التام ا ،حاالٌت ودرجاٌت وطبقاٌت ومنازل اميانأوالً: اإل :هذه الرواية

رتبة الكاملة إىل أضعف ملما بني ا ،على مراتب اميانإذًا اإل ،هذا أوالً  ،الزائد رجحانه ومنه الراجح ،نقصانه
 مجيعمفروٌض على  امياناإل ،آدمبن  حار على جو  اميانألن اهلل تبارك وتعاىل فرض اإل :ثانيةالنقطة ال راتب.ملا

  .ح م ديةالـمُ  ديث من صام صامت جوارحه ألن الصيام هو مظهُر النبوةاحلهنا جاء يف  وارح ومناجل
م ٍد صلى اهلل ُُم   عىالصيام ومب عىالصرب هنا جاء يف روايات أهل البيت مب {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّالَةِ}

حم دية ولذلك من صام صامت جوارحه الـمُ  ظهر العبادي للنبوةملفالصيام هو ا ،النبوة عىومبعليه وآله 
 مياانألن اهلل تبارك وتعالى فرض اإل -والرواية هنا تقول  ،اميانح م دية هي العنوان األكمل لإلالـمُ  والنبوة

ا كان أعمق لمكفإن التسليم   ،يةملالسا عىملالتسليم و  عىملالرواية إشارٌة واضحة  ويف - آدمبن  حار على جو 
ألن  ،ح م ٍد وآل ُُم م دمُ لِ ا كانت جوارح اإلنسان بكلها وبكل آثارها يف مقام الطاعة لما كان أرقى كلموك
ا كانت لموآل ُُم م د ك وارح عن غري ُُم م دٍ اجلا صامت هذه لمفك ،وارحاجلمبثوث مفروٌض على كل  امياناإل

 ،األرقى للتسليم هلم ولواليتهم صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنياملقام قام األعمق يف ملوارح يف ااجلهذه 
هو مظهر  ،اميانوالصيام هنا هو اإل ،وارحاجل وارح والصيام مطلوب من مجيعاجلمبثوٌث على مجيع  امياناإل

الوالية هي العنوان  ،جوهر النبوة الوالية ،ويف باطنها الوالية امياناإل النبوة هي ،اميانوالنبوة هي اإلالنبوة 
ومن صام صامت  ،الوالية اإلمامةهر النبوة الوالية وجوهر فجو  ،تتمظهر بالنبوة وتتمظهر باإلمامةالفسيح 
الناس على و  ،وارح عن كل جهٍة تتناىف مع الوالية عن كل جهٍة تتناىف مع النبوة واإلمامةاجلتصوم  ،جوارحهُ 

رتبة يف صيام جوارحهم ويف ملبنفس اؤمنني ملوارح على مراتب ليس كل الناس ليس كل ااجلوصيام  ،اتبر م
  .والطاعة اميانقيام جوارحهم بفروض اإل

 :الرواية ؟ماذا تقول هذه الرواية ،اميانرواية مجيلة جداً تتحدث عن مراتب اإل ،هناك رواية يف الكايف الشريف
تعالى و  ق اهلل تباركلَ خَ  كيفَ   الناسُ  مَ لِ ساعت أبا عبد اهلل عليه السالم ميقول: لو عَ عن شهاب  قال: 

ق لَ خَ  كيفَ   الناسُ  لمَ لو عَ  -ق يف الفهم م  ع  الكالم حباجة إىل تدبر إىل تـ   - اً أحٌد أحد لممي لملق الخهذا 
إن اهلل تبارك  :ك؟ فقالأصلحك اهلل فكيف ذا :فقلتُ  ،أحٌد أحداً  ملُ مي َ  لملق الختعالى هذا و  اهلل تبارك

وهذا  ،التسعة واألربعون هم حاصل سبعة يف سبعة - بلغ بها تسعة وأربعين جزءاً  وتعالى خلق أجزاءً 
بلغ بها  اءً ق أجز لَ إن اهلل تبارك وتعالى خَ  -يف أساس التشريع  حىتالرقم له خصوصية يف أساس التكوين و 

يعين إذا أردنا أن نعرف  - زء عشرة أعشارالجل ثم جعل األجزاء أعشارًا فجعتسعة وأربعين جزءًا 
زء عشرة الجثم جعل األجزاء أعشارًا فجعل  - 094الناتج  ،يف عشرةفلنضرب تسعة وأربعني الناتج 
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مث  ،فجعل يف كل جزٍء عشرة أعشارألن األجزاء كانت تسعة وأربعني  ،ُعشر 094اآلن عندنا  - أعشار
لق فجعل في الخاُه بين س  زء عشرة أعشار ثم قَ الجء أعشاراً فجعل ثم جعل األجزا -لق اخلُه بني م  س  ق  

 حتىشري جزء فجعل في رجل  ُعشر جزء وفي آخر عُ  - 094يعين واحد على  - رجل  ُعشر جزء
وُعشر جزء وآخر جزءًا وُعشري جزء وفي آخر جزءًا  - 094يعين عشرة على  - بلغ به جزءًا تاماً 

أو عشرين على يعين اثنني على تسعة وأربعني  - بلغ به جزئين تامين حتىوآخر جزءًا وثالثة أعشار جزء 
إىل  094على من واحد  يعين - رفعهم تسعًة وأربعين جزءاً أبلغ ب حتىثم بحساب ذلك  - 094
 ،مينميقدر على أن ميكون مثل صاحب الُعشرَ  لمفيه إال ُعشر جزء ميجعل  لمفان  - 094 على 094

وكذلك من تم له جزء ال ميقدر على  ،األعشار ون مثل صاحب الثالثةمين ال ميكوكذلك صاحب الُعشرَ 
 ملُ مي َ  لملق على هذا الخخلق هذا  أن اهلل عزَّ وجلَّ  الناسُ  مَ لِ عَ  زئين ولوالجُ أن ميكون مثل صاحب 

أبو ذر ما في قلب  مَ لِ لو عَ  - إىل ما جاء يف األحاديث الشريفةيف ذلك إشارة من بعيد  - أحٌد أحداً 
صحاب الدرجة من أمن أصحاب الثامنة وكان أبو ذر  - ف َرهكَ أو لترحم على قاتله أو لَ  ان لقتلهلاس

  .ان من أصحاب الدرجة العاشرةلموكان س ،الثامنة
زئيات إمنا أنا اجللتفصيالت يف كل هذه قام ال يسمح لملضامني واملعن مثل هذه االرواية تريد أن حتدثنا 

ؤمنات إن ملؤمنون واملينتفع منها ا اليتهمة ملطالب املل أن أعرض اأحاو  ،طوط الرئيسةاخلأحاول أن أعرض 
 ،اميانهم أبواب اإل ،اميانودرجات اإل اميانويف مراتب اإل امياناإل معىهذه ومضٌة أخرى يف  ،شاء اهلل تعاىل

فاضل مر  علينا أن قلوبنا ُخلقت من  ،يصُل إلينا من خالهلم اميانواإل ،يتجلى منهم اميانواإل ،هم امياناإل
 ،إليهم قلوبنا حتن   ،عاينملاضية مثل هذه امللقة ااحلمر  علينا يف  ،إليهم طينة أبداهنم لذلك هذه القلوب حتن  

َوَعناِصَر األَْبراِر، َوَدعاِئَم  -قبلها حني وقفنا عند قول الزيارة  اليتلقة احلاضية وإمنا يف مللقة ااحلليس يف 
 معىحني شرحت  - َوساَسَة اْلِعباِد، َوَأرْكاَن اْلِبالدِ  -يف قول الزيارة اضية مللقة ااحلإذ كانت  - اأَلْخيارِ 

نت أن قلوبنا خلقت من فاضل طينة بي   اليتمن األحاديث ومن الروايات  لةً ذكرت مجوعناصر األبرار 
وب غرينا ثابٌت يف قلوبنا ويف قل اميانمنهم إلينا واإل رٌ دصا اميانفاإل ،إليهم أبداهنم لذلك هذه القلوب حتن  

م ألهنم هم إامياهنثباته بسبب  ،نيبقر ملالئكة املاويف قلوب  ،يف قلوب األنبياء واألوصياء السابقني حىت
 مليف العوااألرضي لكن  ملم والدم هنا قد يكون يف العالحوال ،مك ودمكحلخمالٌط  اميانواإل ،اميانحقيقة اإل
امعة الكبرية اجليف نفس الزيارة  حىتعاين تتجلى كثرياً لنا ملوهذه ا ،م والدم له داللة وإشارٌة أخرىلحالعلوية ال

امعة الكبرية فنراها جلية واضحة من أوهلا إىل آخرها تتحدث عن هذه اجلات الزيارة لميعين حينما نتتبع ك
، َوِبِه تُ ْؤِمُنوَن، َولَُه ميَأِتُكْم َهَلَك، إَلى اهلِل َتْدُعوَن، َوَعَلْيِه َتُدل ونَ  لمتاُكْم َنجا، َوَمْن َمْن أَ  -ضامني ملا
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امعة الكبرية  اجلفعبارات الزيارة هذا مثال منوذج وإال  - وَن، َوبِأْمرِِه تَ ْعَاُلوَن، َوإلى َسبيِلِه تُ ْرِشُدونَ الِّ ُتسَ 
ؤمنون حيِدثُنا عنهم ملا ،امعة الكبريةاجللكن هذا مثال أنا اقتطعته من الزيارة  ،هةاجلكلها تصُب يف هذه 

ؤمنون هم الثابتون هم الواقفون ملا ؟ما هي أوصافهم ؟ما هي صفاهتم ؟ؤمنونملهم ا من ؟فماذا يقولالقرآن 
  .هم الثابتون على هذه األبوابؤمنون ملا ،اانميَوأَْبواَب اإل :ألسنا خناطبهم ،على أعتاب هذه األبواب

ا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ؤْمِنٍ وَلَملوَمَا كَانَ }اآلية السادسة والثالثون يف سورة األحزاب 

ؤْمِنٍ ملوَمَا كَانَ }وارح اجلوارح ُمق س ٌم على اجلمبثوث على  اميانأن اإل معىهنا يتجلى لنا  {يَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْاخل

بكل ون ملِ ؤمنات ُمس  ملوا ؤمنونملفا {يَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْاخلكُونَ لَهُمُ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَ
هو التسليم والتسليم هو  اميانفاإل ،إاميانومن دون ذلك فال  اميانوهذا هو اإلجوارحهم وبكل جواحنهم 

يَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اخلأَن يَكُونَ لَهُمُ ؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا ملوَمَا كَانَ }اإلسالم 

وإمنا  ،اامياهنوارح تستجيب إلاجليقتضي أن  امياناإل ،مطلقاً يـ ر ة من أمرهم اخلليس هلم  {فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا
وارح متوجهة إىل إرادة رسول اجلألن هذه  ، إرادة رسول اهللريصامت عن غ ،وارح إذا صامتاجلتستجيب 

ؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ملوَمَا كَانَ }وهي صائمة عن غري إرادة رسول اهلل اهلل 

  .{يَرَةُاخل

ملؤْمِنِنيَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ا}يف آية أخرى يف سورة النور يف اآلية احلادية واخلمسني 

مسعنا يعين األذن، اإلاميان مبثوٌث على اجلوارح، وأطعنا  {بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ املفْلحونَ

مِنِنيَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ املؤْ}الطاعة بالقلب والعقل وباليد والرجل 

امسة والستني اخليف اآلية  ،يف سورة النساء التصريح واضٌح وجلي .{فْلِحونَالـمُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ

واْ لميُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ الَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَ حتىوَرَبِّكَ الَ يُؤْمِنُونَ  فَالَ }

 فَالَ وَرَبِّكَ الَ يُؤْمِنُونَ} ؤمننيمليف حياة ا اميانويف دالئل اإل اميانيف آثار اإلاآلية صرحية وواضحة  {تَسْلِيمًا

النفوس  -فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ الَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا  -فيما اختلفوا فيه  -يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ  حتى
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  .{سْلِيمًاواْ تَلمثُمَّ الَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَ -وارح اجلمبثوث على  ميانة اإلملِّمُسَ
 ،اآليات صرحية ،والذي هو ارتباٌط برسول اهلل ارتباط بأهل البيت اميانيات تتحدث عن آثار اإلهذه اآل

التسليم إمنا هو فرع  ،والتسليم إمنا هو فرع االعتقاد بالوالية ،التسليم عىمب امياناآليات تتحدث عن اإل
 ،عرفةملا ،الُنصرة ،حبةمـلا ،جتتمع هذه األجزاء مل ماالتسليم  معىكيف يتحقق   ،صرةحبة والنُ مـلاالعتقاد با

عاين ملهذه ا ،دمةاخل ،الُنصرة ،عرفةملحبة وامـلا ،الوالية والرباءة ،عاينملهذه ا ل  كُ  ،التربي ،التويل ،الوالية
ر اآلية آخ {حتىفَالَ وَرَبِّكَ الَ يُؤْمِنُونَ }واآليات واضحة وصرحية  ،التسليمينشأ منها  اليتمبجموعها هي 

حبة مـلوالتسليم هو فرع ا ،وا تسليماً لمُيس حىتفال وربك ال يؤمنون  {واْ تَسْلِيمًالموَيُسَ} ؟ماذا قالت
أنا هنا لست بصدد حبٍث فقهي   ،هو والية عليٍّ وآل علي   امياناإل أن   معىوهذا هو  ،عرفة والوالية والرباءةملوا
من أن بيت العصمة عن أهل  تواترة تواترًا معنوياً ملاألحاديث اي أثبت باألدلة الفقهية وباألدلة النقلية وبك
من أبتغى وراء ذلك  {فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ}وال غري  آل علي  و هو والية عليٍّ  امياناإل

هو والية عليٍّ  امياناإل ،حدثتنا رتدون عن دين ُُم م ٍد وآل ُُم م د الروايات هكذاملنكرون هم االـمُ  فأولئك هم
فذلك أمٌر موكول إىل  سألة من الوجهة الفقهيةملإثبات هذه ا وأنا هنا كما قلت لست بصدد ،وآل علي  

 ،يف إثبات هذه القضيةاألجالء من الُعُصر األوىل وإىل يومنا هذا ائنا لمولست بصدد إيراد أقوال ع ،مضانهِ 
وألبنائي وبناي من ُُميب أهل خواي ألإلخواين و امعة الكبرية اجلزيارة وشرح معاين الأنا هنا بصدد بياِن 

 ،دل واإلثباتاجللست بصدد  ،ح م دية العلويةالـمُ  حبةمـلعاين ويف أجواء املحنن نعيش يف أفياء هذه ا ،البيت
ية الباقية قرأت بعضًا منها وسأقرأ البق اليتأدىن تبصر يف هذه النصوص  ،ولكن أدىن تبصر يف هذه اآليات

لية اجلالنتيجة البينة  ،ة الُصراحيجأدىن تفكر يوصلنا إىل هذه النت ،أدىن تبصر ،تقو سب ما يسمح به الحب
  .ح م دية العلويةالـمُ  الوالية هو ،هو والية عليٍّ وآل علي   اميانأن اإل

لن تقبل من العباد من كانت تصرح بأن األعمال   اليتاضية مجلة من األحاديث مللقة ااحلوقد مر  علينا يف 
كما مر  علينا قبل   اميانألن األعمال لن تقبل إال بقيد اإل ،عىملوهي جزٌء من هذا ا دون والية عليٍّ وآل علي  

قال: أفضل  ؟اية الكايف حني سأل السائل إمامنا الصادق أخربين عن أي األعمال أفضلو ر قليل يف 
مرت  اليتوما تلكم الروايات  ،امياني  عمٍل من دونِه وهو اإلاألعمال العمل الذي ال يقبل اهلل من العباد أ

  .اهتصب يف هذا االجت ،أتناول أمثلة ومناذج أخرى تصُب يف هذا الباب ،قيقةاحلإال شرح وبيان هلذه  علينا
 دري قال: ساعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ميقول: لوالخعن أبي سعيد  يف ُماسن الربقي بسندِه 

قام ثم ُذِبح كاا ميُذبح الكبش مظلومًا لبعثُه اهلل مع النفر لاركن واما بين الَعَبَد اهلل ألف عام  ن عبداً أ
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لو أن عبدًا َعَبَد اهلل  -القانون والقضية منطقية وواضحة  هذا هو - وميهتدي بهداهمالذمين ميقتدي بهم 
ثُه اهلل مع النفر الذمين ميقتدي بهم قام ثم ُذِبح كاا ميُذبح الكبش مظلومًا لبعلاألف عام ما بين الركن وا

 اليتوهذه هي القاعدة وهذا هو القانون  - إن جنًة فجنة وإن نارًا فنار وميهتدي بهداهم وميسير بسيرتهم
  .قبلها الفطرةنطق وتمليقبلها ا
بعض  رنا فيا صِ لاَّ  عليه السالم فكثير قال: حججت مع أبي عبد اهللبن   الرحان عن عبدالرواية 

ما أكثر الضجيج وأقل  :أشرَف من جهة  عالية فنظر إلى الناس فقال ،فأشرفعَد على جبل  الطرميق صَ 
 ؟اع الذي أرىالجاء هذا ميا ابن رسول اهلل هل ميستجيب اهلل دع :فقال له داوود الرقي ،جيجالح

 عليٍّ كعابد وثن فكيف ميُغفر له احد لوالميةالج، ان إن اهلل ال ميغفر أن مُيشرك بهقال: وميحك ميا أبا سليا
  .فإنه يعبد أوثاناً  -

د اهلل وأثنى عليه ثم قال: إن اهلل اصطفى اَ حَ عليه السالم فَ ؤمنين لاَخَطَب أميُر اعن الثمايل قال: 
كاة الحوأبواب  لموفينا أهل البيت معاقل الع ،ُمَحاَّدًا بالرسالة وأنبأه بالوحي فأنال في الناس وأنال

ه وال إمياانمينفعه  لمميحبنا منكم  لمه وميُقبل منه عاله ومن إمياانفان ميحبنا منكم نفعه  ،وضياء األمر
ال حظ أما أولئك الذين  ،النصوص كثرية جداً  عىمليف هذا اضمون ملص يف هذا االنصو  - ميُقبل منه عاله

فقد مسعتم يف  ،اديث تتعارض مع نصوص الكتابحاألهلم يف معرفة حديث أهل البيت فيقولون بأن هذه 
 ،قيقةاحلتتحدث عن هذه  اليتيف برامج أخرى النصوص الكثرية الواضحة و اضية ويف هذا اليوم مللقات ااحل

أما إذا أردنا أن نرجع إىل الروايات الشارحة  ،واعتمادًا على ألفاظها من دون الرجوع إىل الروايات الشارحة
  .ضمونملويدور يف هذا ا عىملللنصوص فإن القرآن من أولِه إىل آخره يدور يف هذا ا

}مَن عن قول اهلل: عن ابن مسكان عن زرارة قال: ُسِئل أبو عبد اهلل عليه السالم وأنا جالٌس الرواية: 

هلؤالء يعين  - ميجري لهؤالء -ُسِئل عن هذه اآلية وكان السؤال هكذا  - جَاء بِاحلسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا{
، يعين هذه القاعدة  - ميجري لهؤالء مان ال ميعرف منهم هذا األمر -للمخالفني  والية عليٍّ وآل علي 

 :فقال ميجري لهؤالء مان ال ميعرف منهم هذا األمر؟ {فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَامَن جَاء بِاحلسَنَةِ } :هذا القانون
حارم وحسن لاك اهلل أرأميت من صام وصلى واجتنب الحأص :له قلت ،ؤمنين خاصةلاه لال إناا هذ

نة الجوال مينصب العداء فقال: إن اهلل ميُدخل أولئك  - ال يعرف علِيًا وآل علي   - ورعه مان ال ميعرف
  .نة برمحتهاجلوإمنا يدخلهم ال باستحقاٍق منهم  - اتهبرح

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا  :عن أبي بصير  عن أبي جعفر  عليه السالم في قول اهلل عزَّ وجل
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قَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَونَ * حلِيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْاخلوَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا 

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  -بعد أن قرأ اآليات  عىمليبني ااإلمام  - يرالخفي الصالة والزكاة والصوم و  {مِنْ حَرَجٍ

ونَ * وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ حلِلَّكُمْ تُفْيْرَ لَعَاخلآمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا 

ير إذا تولوا اهلل الخفي الصالة والزكاة والصوم و  -اإلمام مستمر  - {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
  .مشروطة هبذا الشرطعاين ملصاف هذه اهذه األو  - ورسوله وأولي األمر منا أهل البيت قَ َبَل اهلل أعاالهم

غيرة قال: كنت عند أبي عبد اهلل عليه السالم جالسًا فدخل عليه داخل لاابن  ارثالحعن  :الرواية
 شاءواوإن فليكثروا  شاءوافقال: إن  -يعين هذا العام  - اج العامالحما أكثر  :فقال ميا ابن رسول اهلل

ما  :ميا ابن رسول اهلل - ؟هذا الرجل ماذا يقول - قبل اهلل إال منكم وال ميغفر إال لكمميواهلل ما فليقلوا 
فليقلوا واهلل ما  شاءوافليكثروا وإن  شاءوافقال: إن  -جاج عددهم كثري هذا العام احل - اجالحأكثر 

  .الوالية لعليٍّ وآل علي  قيقة هو احليف  اميانواإل اميانالسُر هو يف اإل - ميقبل اهلل إال منكم وال ميغفر إال لكم
تثري عندي  - ميًة في القرآن تشككنيإن آ :حنظلة قال: قلت ألبي عبد اهلل عليه السالمبن  عن عار

وأنا  - تَّقِنيَ{الـمُ }إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ قلت: قول اهلل: ؟وما هي :قال -الشكوك تثري عندي التساؤالت 
، واملتقون يف القرآن همقلت فيما سلف يف هذا الربنامج و  عتقدون الـمُ  يف الربامج األخرى التقوى والية علي 

قال: أي  شيء   {}إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ املتَّقِنيَ -بوالية علي  وهذا املعى واضٌح يف كلمات املعصومني 
 - تقين العارفينلان اقال: إناا ميتقبل اهلل م ؟اهلل قُِبل منه دَ بَ وعَ قلت: من صلى وصام  شككت فيها؟

بن  ثم قال: أنت أزهد في الدنيا أم الضحاك - العارفني بوالية عليٍّ وآل علي   ،العارفني بإمام زماهنم
ألنه قد ألتزم  - قيسبن  قلُت: ال بل الضحاك -قيس رجل كان معروف بالزهادة بن  الضحاك - قيس

تقين العارفين لاألنُه ليس من ا -اذا مل - ال ميتقبل منه شيء ماا ذكرتقال: فذلك  - مبظاهر الزهد
تقني ملإمام اين إمامهم ذتقون هم الملواتقني ملالتقبل من ا ،صراحلإمنا تفيد  - تقينلاوإناا ميتقبل اهلل من ا

  .عليٌّ صلوات اهلل وسالمه عليه
ا الزاكي هذا النص ينقلُه إمامن .ديث إىل جهٍة أخرىاحلالنصوص كثرية جدًا أكتفي هبذا النص وأنقل 

أعظم الناس حسرًة رجٌل جاع مااًل عظياًا بكد  العسكري عن إمامنا الصادق ماذا يقول إمامنا الصادق؟ 
 -ري اخلهو عمل  رباتملا - ثم أفنى ماله صدقات ومبرات وتعرض األخطارشدميد ومباشرة األهوال 

أبي طالب  حقه وال ميعرف له بن  لعلي  وهو مع ذلك ال ميرى وأفنى شبابُه وقوته في عبادات  وصلوات 
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يعتقد بأن أناسًا ال  - وال ميُعِشُر عشير معشارِه أفضل منهأن من ال ميُعشرُه من اإلسالم محلة وميرى 
وهذه  ،شر العشرعشار هو عُ ملا ،ري معشارهِ بل وال يُعشر عش ،أي ال يصلون إىل ُعشر علي   ،يُعشرون علي  

وهو مع ذلك مع كل عباداتِه وصلواتِه وأموالِه  ،هي أقل ما اميكن ذكرها يف لغة العربالكسور وهذه األجزاء 
أبي طالب  حقه وال ميعرف له من اإلسالم محلة وميرى أن من بن  ال ميرى لعلي   -ربات مليف اأنفقها  اليت

 والية علي  تثبت  اليتجج احلعلى  - ججالحُ عشير معشارِه أفضل منه ميُواقُف على ال ميُعشرُه وال ميُعِشُر 
 أو ومَيحَتج  عليهافال ميتأملها ومُيحَتج  عليها  ججالحُ ميُواقُف على  -عليها هكذا امير  - فال ميتأملها -

سب األخبار حبباآليات و أو هو حيتج  عليها  ،إذا ما حاججوهوحيت ج  عليها الذين  - واألخبار باآلميات
 جج واألخباراحليأىب  - واألخبار فيأبى فال ميتأملها ومُيحَتج  عليها باآلميات ججالحميُواقُف على  -فهمِه 

وصدقاتُه ماثلٌة له ميوم القيامة إال تاادميًا في غي ه فذاك أعظم حسرًة من كل من ميأتي  -قامة عليه الـمُ 
 ،م دعانهتدعه إلى ج حتىله في مثال الزبانية تتبعه  وصلواته وعباداته ماثلةٌ  ،في مثال األفاعي تنهشه

أُك عن أموال الناس ونسائهم من  لمأ ،زكينلاأُك من ا لمأ ،صلينلامن ا أكُ  لمأميا وميلي  :ميقول
ميا شقي ما نفعك ما عالت وقد  :فُيقال له ؟ما الذي أصابني ،اذا دهيت باا دهيتلاف ،تعففينلاا

بنبوة ُمَحاَّد  رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ضيعت ما  مياانواإل أعظم الفروض بعد توحيد اهلل ضيعت
بدل  لكعليك من اإلئتاام بعدو اهلل فلو كان وألتزمت ما حرم اهلل من معرفة حق عليٍّ ولي اهلل لزمك 

الء بمن أولِه إلى آخره وبدل صدقاتك الصدقة بكل أموال الدنيا بل عبادة الدهر أعاالك هذه 
اذا كل ملالرواية واضحة  - ومن سخط اهلل إال قرباً  إال بُعداً ا زادك ذلك من رحاة اهلل لاألرض ذهبًا ا

 :الكالم اميكن أن يقع يف جهتنيهذا؟! 
واألحاديث  ،يرفض السجود هلل رفض السجود آلدم ملإبليس  ،عبادات إبليسيةهة األوىل هذه العبادات اجل

قال يا إبليس  ،من هذه السجدة وسأسجد لك سجدًة مخسة أالف سنةأن إبليس قال يا ريب أعفين ختربنا 
وأن اهلل سبحانه وتعاىل يريد أن يُعبد  ،د وأن أُطاع من حيث أريد ال من حيث تريد أنتب  أن أُع  أنا أريد 

لكنه خليفة ني لمسملأبو بكر خليفة على ا ،مثاًل أبو بكر ،يُطاع من حيث هو يريد ال من حيث يريد الناس
 ،لغديرااهلل نصبه يف  ،نصبُه رسول اهلل يف الغديرني لمسملعليٌّ خليفٌة على ا ،هو خليفة الناس ،ُه الناسنصب

وغريه إماٌم من عليٌّ إماٌم من اهلل  ،ليفةاخلالفة من حيث هو نصبها ال من حيث نصب الناس اخلاهلل يريد 
 ! ؟صار خليفًة لرسول اهلل حىترسول اهلل  مىت نصبهُ بأن فالن خليفة رسول اهلل لذلك هذه التسمية  ،الناس
هو خليفة رسول هة الزمانية اجلمن  ،نعمهة الزمانية اجلبعد رسول اهلل من قصود صار خليفًة لرسول اهلل ملإذا ا

اهلل سبحانه  ،هة الزمانية وهو عاٍص لرسول اهلل يف هذه القضية يف نفس الوقتاجلمن اهلل بعد رسول اهلل 
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قضى عمرُه يف هذه الرواية هذا الذي  ،طاع من حيث هو يريد ال من حيث حنن نريدوتعاىل يريد أن يُ 
ألنُه  اً حيم دع  اجلتدعه إىل عباداتُه زبانية ربات فصارت صدقاتُه أفاعي وصارت مليف االعبادة وأنفق أموالُه 

لك رفعه اهلل إىل لذان اجلإبليس كان هو أفضل  ،القضية واضحة ،من الباب الذي ال يريدُه اهللجاء بعبادٍة 
 ،اً ملالئكة وكان عاملان فجعله اهلل يف مصاف ااجلمن وكان أفضل أُم تِه إبليس عابد كان عابداً  ،الئكةملا ملعا

وإال كيف ينهى عن كل  ،ري وبكل الشر لذلك هو ينهى عن كل خرٍي ويأمر بكل شراخلبكل  ملِ عا ملهو عا
أنُه طلب من اهلل أن هذه الرواية  حىتوعابٌد  ملِ فهو عا ،نيًا باالثنملِ يكن عا ملويأمر بكل شر ما خري 

ريية وهذا اخلوهذه  لملكن هذه العبادة وهذا العهو عابد يف غاية العبادة يسجد له سجدة مخسة أالف سنة 
  .السُر هنا ،القرب ما جاء من الباب الذي يريده اهلل

 ،يفتحه اهلل هلم ملإهنم ذهبوا من الباب الذي  ،سيةعقيدهتم إبليإبليسية دينهم إبليسي هؤالء أُناس عبادهتم 
وخيرج منها  اميانيدخل من خالهلا اإل اليتفتوحة ملهي األبواب ا هذه - مياانَوأَْبواَب اإل -حنن نقول 

 ،تدخل من خالل هذه األبوابنا اميانصوٌر إلهي  اليتمن هذه األبواب إلينا وأعمالنا  اميانفيخرج اإل ،امياناإل
يدخل  ملالعبد ما  إاميانوأي عمٍل يصدر عن  ،إبليسي إاميانهو ال خيرج من هذه األبواب آخر  إاميانفأي  

القضية ليست مسألة مزاجية أو مسألة  ،القضية هناإبليسي  إاميانمن هذه األبواب فهو عمٌل إبليسي و 
العبادة اإلهلية  ،هناك عبادة إهلية وهناك عبادة إبليسية ،أو مسألة تعصب ألشخاص حنن حنبهمطائفية 
  .فتحها اهلل اليتهات اجلاألبواب و تأي من خالل  اليتالعبادة 

يُغريوا وبقوا يصلون إىل بيت  ملحينما ُغريت القبلة إىل الكعبة فلنفرتض أن أشخاصًا لنفرتض أن أشخاصًا 
ألن اهلل ال تُقبل صالهتم  ؟موحنن نصلي ونتعبد هلل هل تُقبل صالهتويقولون هذه هي القبلة األوىل قدس ملا

وأنا قلت يف برنامج قرآننا بأن  ،غرايفاجلو سدي اجليف التوجه البدين و أراد أن العبادة تأي من جهة الكعبة 
وبينت العالقة بني تغيري  ،وشرحتُه يف حينها ،له رابطة ارتباط بقضية بيعة الغديروضوع ملتغيري الكعبة هذا ا

أن سبحانه وتعاىل فتح لنا أبواباً يريد منا اهلل  ،ليٍّ يف ذلك رمزية واضحةني والية عالكعبة وبني بيعة الغدير ب
وأعمالنا أيضاً تصل إىل  ،به ونعمل به لمحنن نأخذُه فنسما خيرج من هذه األبواب  ،نأخذ من هذه األبواب

  .هذه النقطة األوىل ،اميانهم أبواب اإل ،اهلل من خالل هذه األبواب
حنن قد نرى  ،هذه األعمال هلا مادة ،اميانووالية علي هي اإل قبل األعمال بوالية علي  إمنا تُ  النقطة الثانية:

أن ثال مثاًل حينما يسألون األئمة ملعلى سبيل ا ،عنوية حنن ال نراهامللكن األشياء ا ،ياةاحليف ادية ملاألشياء ا
أو نوى نيًة ين إذا نوى نيًة حسنة يع ،بنية الشخص إذا كانت نيته حسنة أو سيئةون لمالئكة كيف يعملا

األئمة هكذا خيربونا اإلمام الصادق وغريُه صلوات اهلل عليهم بأن اإلنسان حني ينوي نيًة حسنة  ،سيئة
لك يعرف بأن هذا ملفا ،وحني ينوي نيًة سيئة تنبعث منه رائحة كريهةالئكة ملتشمها اتنبعث منه رائحة طيبة 
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من سنخية الروائح  تألهنا ليسنشمها  هذه الروائح حنن ال ،نية سيئة الشخص قد نوى نيًة حسنة أو نوى
 تستطيع أن حىتوجودة عندنا ملشام املالبد أن تتطور هذه ا ،وجودة عندناملشام املنشمها هبذه ا اليتالدنيوية 

عمال هذه األ ،وإمنا بالبصريةواس احلفليس هبذه الروائح  هولو متكن إنسان أن يشم هذ ،هذه الروائحتشم 
نظر يف ملأو بصورة إنسان قبيح ايأتيه إما بصورة شاٍب مجيل أن عمل اإلنسان حنن نقرأ يف الروايات هلا مادة 

ادة هي ملا ،هذه األعمال تتكون من مادة ،ادة هي والية عليٍّ ملأصل هذه ا ،هذه األعمال هلا مادة ،قربهِ 
 ،شخصنييعين اآلن نأخذ  ،هذه األعمال تُقبل األعمال بوالية عليٍّ فنحن إذا جئنا فصنعنا  ،والية عليٍّ 

صنع كل واحد منكما قالبًا من الكيك أو أرغفًة من يهلما يا فالن ويا فالن لنطلب من شخصني نقول 
مقداراً من الطحني  واحد يذهب فيأخذ من كيس الطحني ،أخبزوا لنا خبزاً بز اخلغفًة من أصنعوا لنا أر بز اخل

وشخص آخر يذهب  ،بزاخلخيبز ويأتينا ب ذلك اء مع الطحني فالعجني مث بعدملزجة امبماوتبدأ العملية 
يصنع لنا أرغفة من هذا الطني  مثاء ويصنع عجينة من الطني شبيهة بعجينة الطحني ملفيأخذ ترابًا اميازجه با

 ،الطحني فهذا يأتينا خببٍز قد نضج واستوى من طحني جاء به من كيس ،وتفخروأيضًا يضعها يف التنور 
 ،يف النارفقد صنع عجيناً من طني مث خبز أرغفًة من طني مث فخرها  ،بنحتٍ  ،بزاخلبأشياء تشبه وهذا يأتينا 

  ؟اذاملونأخذ هذه األحجار نلقيها خارج البيت بز نضعُه يف مكانِه اخلسنأخذ حنن حباجٍة إىل خبز 
بز اخلك صنع شيئًا يشبه وذا ،بزاخلُيصنع منها  اليتطلوبة ملادة املبز من ااخلبز صنع اخلصنع ألن هذا الذي 

هذه الوالية هلا وجود هلا  ،مادة العمل هي والية أهل البيت ،ليس خبزًا فنحن ال نريدُه نلقي به خارجاً 
قت لِ تتحدث عن الطينة وأن هذه العقول خُ  اليتلكن هذه الروايات سُه باليد لمصحيح حنن ال نت ،تصور

بالنحو الذي قد يفهمه وأنا هنا ال أريد الدخول يف حديث الطينة ناك رباط من فاضل طينة أبداهنم وه
هذه الوالية والية عليٍّ  ،ناسبملرب فال جرب يف أحاديث الطينة وأأي على شرحها يف الوقت ااجلبنحو البعض 
ت هلا مادة هلا قل ما شئ ،ةمادة ملكوتي ،مادة مالئكية ،مادة نورانية ،مادة معنوية ،ها ما شئتمس   ،هلا مادة
اآلخرون الذين والوا غري عليٍّ أيضًا عندهم مادة يصنعون منها  ،حنن بالوالية هذه نصنع أعمالنا ،حقيقة

بز الذي اخلوأولئك الذين والوا غري عليٍّ صنعوا  ،بز من الطحنياخلًا صنعوا فهؤالء الذين والوا علي   ،األعمال
  .نتناوهلاأعمق من هذا وإن شاء اهلل والقضية فهنا يكون الفارق  ،صنعوه من تراب

 ،هذا أوالً  ،كالمًا يف غري هذا األفق فذلك ينُم عن جهٍل حبديث أهل البيتمن فالن وفالن  أما إذا مسعتم 
 ،د علِيًا صلوات اهلل عليهضوعن مرٍض يف القلب يشدُه إىل من ُيضا ،هذا ثانياً وعن سطحيٍة يف الفهم 

 ،ونفوس مريضةهذه قلوب مريضة هناك مرض  ،والقضية هناك مرٌض فهناك جهٌل وهناك سطحيٌة وهنا
بسبب والية عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه أن والية عليٍّ هي مادة العمل سُر قبول األعمال  ،السُر هنا إذاً 

ديث ليس يف  احلالقدسية وقد رأيت هذا يف بعض األحاديث  ،فوالية عليٍّ هي والية اهلل ،الذي يريده اهلل
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 ،عليًِّا أدخلته النار وال أبالي ىمن أطاعني وعص -تب الشيعة فقط يف كتب الشيعة ويف كتب غريهم ك
وإال ال يوجد هناك فارٌق بني ديث هنا فيه إشارة احل - نة وال أباليالجومن عصاني وأطاع عليًِّا أدخلتُه 

من أطاعكم فقد أطاع  - علي   اهلل ومعصيةجد هناك فارٌق بني معصية و ال ي ،طاعة اهلل وبني طاعة عليٍّ 
لكن  - اهلل فقد عصاكم ىاهلل ومن أطاع اهلل فقد أطاعكم ومن عص ىاهلل ومن عصاكم فقد عص

لكنُه  ،النكتة الدقيقة هو أنه ال فارق بني طاعة عليٍّ وبني طاعة اهلل ،إىل نكتة دقيقةديث يريد أن يشري احل
والية علي  ،طاعة عليٍّ هي طاعة اهلل ،صلوات اهلل وسالمه عليهلبيان منزلة سيد األوصياء ب  هبذا التعبري صُ 

  .هي معرفة اهللمعرفة عليٍّ  ،كم فقد واىل اهلل ومن عاداكم فقد عادى اهللمن واال  ،هي والية اهلل
تشتمل على كثرٍي من اإلشارات وعلى   اليتعرفة بالنورانية وهو من أمجل األحاديث ملحني نقرأ يف حديث ا

 :ديثاحلمن هذا أقرأ السطور األوىل  ،مقها ومعناهاضامني العالية يف عُ مللتلوحيات وعلى كثري من اكثرٍي من ا
ميا أبا  -ان لمأبا عبد اهلل كنية س - ان الفارسي رضي اهلل عنهاا ميا أبا عبد اهلللاسسأل أبو ذر  الغفاري 

نسأله  حتىندب فامضي بنا ميا جُ  :قالؤمنين عليه السالم بالنورانية؟ لاعبد اهلل ما معرفة اإلمام أمير ا
 ؟قال صلوات اهلل عليه: ما جاء بكاا ،جاء حتىقال: فانتظرناه  ،نجده لمقال: فأتيناه ف ،عن ذلك

قال صلوات اهلل عليه: مرحبًا بكاا من  ،نسألك عن معرفتك بالنورانيةؤمنين لاقاال: جئناك ميا أمير ا
عاري أن ذلك الواجب على كل لَ  -اإلمام هنا يُقِسم  - يقصرمين لعار وليين متعاهدمين لدمينه لستاا باُ 

قال عليه  ،ؤمنينلاقاال: لبيك ميا أمير ا، ان وميا جندبلاثم قال صلوات اهلل عليه: ميا س ،مؤمن  ومؤمنة
ة لمك  ،ةلمانتبهوا هلذه الك - ميعرفني كنه معرفتي بالنورانية حتى مياانإنه ال ميستكال أحٌد اإل :السالم

فإذا عرفني بهذه  ،نه معرفتي بالنورانيةميعرفني كُ  حتى مياانإنه ال ميستكال أحٌد اإل -خطرية جدًا 
ومن َقصَّر عن  وشرح صدره لإلسالم وصار عارفًا مستبصراً  مياانفقد امتحن اهلل قلبه لإلعرفة لاا

قال عليه السالم:  ،ؤمنينلا: لبيك ميا أمير اوميا ُجندب قاال انلاميا س، معرفة ذلك فهو شاٌك ومرتاب
معرفتي بالنورانية معرفة اهلل عزَّ  -معرفة عليٍّ معرفة اهلل  ،معرفتهُ  - معرفة اهلل عزَّ وجلَّ معرفتي بالنورانية 

وميا ُجندب ميا سلاان  -وعميقة جداً ة جداً مهمة لمالك - معرفتي بالنورانية ومعرفة اهلل عزَّ وجلَّ  وجلَّ 
ومعرفة اهلل عزَّ  قال عليه السالم: معرفتي بالنورانية معرفة اهلل عزَّ وجلَّ  ،ؤمنينلا: لبيك ميا أمير اقاال

}وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِنيَ  :الذي قال اهلل تعالىالص الخوهو الدميُن  معرفتي بالنورانية وجلَّ 

  فَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ{}حُنَ -هذا هو اإلخالص  ،خملصني له - {لَهُ

موطن  - وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ{ فَاءحُنَ ينَالدِّ }وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِنيَ لَهُ
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وهو الدميُن  معرفتي بالنورانية ومعرفة اهلل عزَّ وجلَّ  ة اهلل عزَّ وجلَّ معرفتي بالنورانية معرف -الشاهد هنا 
بقدر ما تشرق هذه  ،عرفة بالنورانية هي مادة العململهذه ا ،هي مادة العملهذه النورانية  - الصالخ

يف حقيقتها إمنا األعمال بالنيات وما النيات  ،على الدرجاتالنورانية يف القلوب بقدر ما حتصل األعمال 
حقيقتُه يف نيته والنية إمنا هي هذه النورانية يف إمنا األعمال بالنيات يعين إن العمل  ،هي هذه النورانيةإال 

ولذلك يف الروايات  ،لنية إمنا األعمال بالنياتامادة العمل هي  ،مادته الطحنيبز اخلمثل ما رغيف  ،عرفةملا
ي املادة اليت خيلق منها العمل، وهذه النية هلا بُعد مادي نية املؤمن ألهنا ه ؟اذاملمن عملِه  ؤمن خريٌ ملنية ا

محسوس وهلا رائحة لذلك املالئكة تشم الرائحة، قبل قليل أشرت إىل الرواية ـلكن ال كهذا الُبعد املادي ال
 بأن املؤمن حينما ينوي النية احلسنة املالئكة تشم رائحًة مجيلة، وحينما ينوي نيًة سيئة املالئكة تشم رائحةً 

قبيحة رائحة كريهة، هذه الرائحة منبعثة من املادة، املادة هلا رائحة، نية املؤمن خرٌي من عملِه ألن هذه النية 
هي مادة ولكنها مادة ملكوتية، هذه املادة اليت ُيصنع منها اخلبز أو ُيصنع منها متثال الطني هذه مادة 

تية، وهذه مادة هلا واقع لكن هذه احلواس ال أرضية، هناك مادة ملكوتية، األعمال تنشأ من مادة ملكو 
  .تدركها، كم من األشياء يف األرض ال تدركها حواسنا

فهناك مادة للعمل هذه املادة أساسها هي هذه النورانية، كلما كانت النورانية أشد كانت املادة أكثر صفاًء،  
ثر نقاًء وهذا هو اإلخالص، كانت رائقة فكلما كانت املادة أكثر صفاًء كان العمل أكثر مجااًل أك

اإلخالص الصفاء، منشأ الصفاء ومنشأ اإلخالص هو من طهارة هذه املادة من عمق هذه املادة، فكلما  
كانت هذه املادة نقية نقائها يأي من ُعمق املعرفة النورانية كانت األعمال الصادرة أعمال يف غاية املراتب 

حقيقتهم قذارات، واليتهم عبارة عن قذارات عن مادة شيطانية، املادة أولئك الذين هم يف العالية، أما 
ادة اإلبليسية يف غاية القذارة أقذر من كل القذارات ملا ؟ادة اإلبليسية ماذا تنتجملا الشيطانية ماذا تنتج؟

ادة ملا ،اءملأطهر شيٍء ا ،يف األرضواد الطاهرة ملأطهر من كل الكوتية ملادة املتكون ا مثل ما ،الطبيعية
افرتض أي قذارة  ،وجودةملأكثر قذراً من كل القذارات اادة اإلبليسية أيضاً ملا ،اءملمن اأطهر وأنقى لكوتية ملا

ادة اإلبليسية خُتلق أعماهلم ومن ملادة اإلبليسية أكثر جناسة أكثر قذارة فمن تلكم املا ،أي جناسةموجودة 
  .قيقةاحلهذه هي ي  وهذا السبب يف قبول العمل خُتلق أعمال أولياء عللكوتية ملادة املهذه ا

 ،فما ال يُدرك كلُه ال ُيرتك كله ،ولكنين أكتفي بالقليل الذي أذكرهُ عاين أوضح وأعمق وأوسع من كل هذا ملا
فإننا ديث عنها احلإذا أردنا لكوتية ملادة املهذه ا ،هذه مباحث فلسفية عميقة ،وإال هذه مباحث عميقة

حشٌد كبري عشرات وعشرات من اآليات لو  كويف الكتاب الكرمي هنايف الكتاب الكرمي  حنتاج إىل تتبعٍ 
مئات من  ،ال أقول عشرات ،فضاًل عن مئات من النصوص ،النتيجةقرأناها بتدبر لوصلنا إىل هذه 

 وأنتم الحظتم يف ،بالغة أبداً ملا وحني أقول ذلك ال أقولُه على أساس ،قيقةاحلالنصوص تتحدث عن هذه 
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ات لممن الكتاب الكرمي ومن كفإين أحشد له النصوص حينما أحتدث عن موضوٍع ما سابقة الربامج ال
  .قامملحبشد كل النصوص وإمنا بقدر ما يسمح به افالوقت ال يسمح عصومني ومع ذلك ملا

عن هذه األبواب  إمنا نتحدث .، َوأَُمناَء الرَّْحانِ مياانَوأَْبواَب اإل :على أعتاهبم ونقولفنحن حني نقُف 
ننتظر حنن من ضمنهم حنن نقف على هذه األعتاب و فتحها اهلل سبحانه وتعاىل لكل خالئقه  اليتاإلهلية 
وما عندنا  ،وما عندنا من واليٍة فهي منهم ،فهو منهم إاميانفما عندنا من  ،فيضهم يف كل أبعادهِ  ،فيضهم

قيقة هي احليف  ،تتشكل من مادهتم من واليتهمحسنة فهي فإذا كانت أعمالنا  ،من ُحسٍن فمردُه إليهم
هذا النقص مردُه إىل الوعاء ليس مردُه إىل مادة الوالية إذا كان يف أعمالنا نقص هذا النقص  ،راجعٌة إليهم

رآة حينما تكون كدرة ال تستطيع أن تعكس النور أن ملحنملها ألن ا اليترآة الكدرة ملىل اإالذي حنملُه 
فإذا   ،ا عكست النور والضوء بنحٍو أشدلمرآة صافية ونقية كملا كانت المك  ،شديداً  تعكس الضوء صافياً 

طع عليه األنوار العلوية فإهنا تردها تعكسها بنحٍو درة فحينما تسهي مرائي أنفسنا ك اليتكانت قلوبنا 
النور لكن  مال موجوٌد يف هذااجل ،رايا كدرة لو كانت صافية لعكست النور بنحٍو أشدملضعيف ألن هذه ا
وإذا   ،رايا الكدرةملفأعمالنا إذا كان فيها نقص النقص من ا ،رايا الكدرة العاكسة هلذا النورملالنقص يف نفس ا

وضوع ملقيقة هذا ااحلو  ،لكوتيةملادة املسن من مجال األنوار الساطعة علينا من مجال ااحلسن فكان هناك حُ 
 ،عبقة بعطر الواليةالـمُ  وضوع يتناغم مع القلوبملا اهذ ،حبنيمـلموضوع هتش إليه قلوب ا ،موضوع مجيل

صلوات اهلل وسالمه عليهم  تعيُش وتتقلب يف فناء عليٍّ وآل علي   اليتوضوع يطرب النفوس والعقول ملهذا ا
  :ىل العنوان اآلخرإأمجعني ولكن الوقت ال يعطينا جماالً أن نذهب بعيداً فإنين أحتول 

، َوأَُمناَء مياانَوأَْبواَب اإل -وقلُت هناك تعانٌق بني هذين العنوانني  .ناَء الرَّْحانِ ، َوأُمَ مياانَوأَْبواَب اإل
على األمر ألمانته لصدقه  نُ ستأم  وإمنا يُ  ،على األمر نُ ستأم  أمناء مجٌع ألمني واألمنُي هو الذي يُ  - الرَّْحانِ 

واألمر الثاين  .الصدق والطهارة معىتستبطن  اليتاألمر األول األمانة  :األمني حيتاج إىل أمرين ،كفاءتهول
  .كمةاحلالتكبري و  معىتستبطن  اليتالكفاءة، الكفاءة 

 حىتيكن كفؤًا مدبرًا وحكيمًا  مليكن صادقًا وطاهرًا يف نفسه وما  ملوإال كيف يكون األمني أمينًا ما 
الذي اميتلك القدرة على التدبري  األمني إذًا هو الصادُق الطاهُر وهو الكفؤ ،يستطيع أن حيفظ األمانة

 ،لكلممرًة األمني يكون أمينًا ل ،وقطعًا األمني تعلو رتبته بعلو من أستأمنه - َوأَُمناَء الرَّْحانِ  -كمة احلو 
مرًة يكون األمنُي أمينًا للوزير  ،لكملوفارٌق بني رئيس الشرطة وبني ا ،ومرًة األمني يكون أمينًا لرئيس الشرطة

األمنُي إذًا هو  ،وفارٌق بني هذا وهذا ،طبخملومرًة يكون األمنُي أمينًا لرئيس الطباخني يف ا ،ءلرئيس الوزرا
  .وتعلو رتبة األمني بعلو رتبة من أستأمنه ،كيماحلدبر ملالصادُق الطاهُر يف نفسه وهو الكفؤ ا
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! من هو الرمحن ؟الرمحنومن هو  ،الرمحُن هو الذي أستأمنهم ،هؤالء أمناء الرمحن ؟فمن هم هؤالء األمناء

هو  {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}! الرمحن هو الذي أخربنا القرآن عنه يف سورة طه ؟الذي أستأمنهم

تَحْتَ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا }ستوي على العرش ملا

ت قدرته وتعاىل شأنه جل   !؟من هو الرمحن - َوأَُمناَء الرَّْحانِ  -عاين ملفهم أمناءه على هذه ا {الثَّرَى

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * }امسة ويف اآلية السادسة اخلالرمحُن هو خيربنا يف سورة طه يف اآلية  ،وتقدس

على كل  ،فهم أمناء على كل هذه االستوائية {ي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ
  .هم أمناء الرمحن ،عىملهذا ا

ح م ٍد وآل ُُم م د ليست يل وال مُ ـلطاب هنا قطعاً اخلو  {تَرَ ملأَ}ج احليف سورة  ،جاحلوأمناء الرمحن يف سورة 

 ؟من منا رأى ذلك {تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ملأَ} !؟لغريي مىت رأيت ذلك أنا

تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ  ملأَ} هذا الكالم عن الرؤيا اإلحاطية

ن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ الُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِريٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِريٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِبَاجلوَالنُّجُومُ وَ

يف سورة طه  ،ها قبل قليلاقرأن اليتا جاء يف سورة طه م  ـلهذا الكالم هو شرح وتفريع  {مَا يَشَاء

هذه اآلية  {رَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىال}

حني استوى سجد له   {تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ ملأَ}ديث عن السماوات واألرض وما فيهما احلتشرُح ما مر يف 

بَالُ وَالشَّجَرُ اجلتَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَ ملأَ}كل شيء 

هُ مَن فِي يَسْجُدُ لَ}هذه كلها تسجُد هلل إال الناس  {وَالدَّوَابُّ وَكَثِريٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِريٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ

ديث إىل بين آدم احلا وصل م  ل   {بَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّاجلالسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَ

وكثرٌي حق عليه  ،لي اً يف الروايات كثرٌي من الناس الذين والوا ع {وَكَثِريٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِريٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ}

عندنا رواية تتحدث عن هذا  {وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء}العذاب الذين خالفوا علي اً 
ساعت أبا عبد اهلل عليه : خالد عن إمامنا الصادق سليمان يقولبن  هذه الرواية ينقلها سليمان ،ضمونملا
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ماذا يقول إمامنا  ،لي رمحة اهلل عليه يف كتابه السرائراحلهذه الرواية ينقلها شيخنا ابن إدريس  - المالس
سأأي على  ؟قد تقول ما الفارق بني اآلدمي واإلنسي - ما من شيء  وال من آدمي وال إنسي - ؟الصادق

 إنسي وال جني وال َمَلك ساعت أبا عبد اهلل عليه السالم ميقول ما من شيء  وال من آدمي وال -بيانه 
في الساوات إال ونحن الُحَجُج عليهم وما خلق اهلل خلقاً إال وقد عرض والميتنا عليه واحتج بنا عليه، 

إىل آخر اآلية والقمر والنجوم والدواب كل  - فاؤمٌن بنا وكافٌر وجاحد حتى الساوات واألرض والجبال
قد تقول ما الفارق بني  - وال من آدمي وال إنسي ما من شيء   -هذه الكائنات عرضت واليتهم عليها 

اآلدمي واإلنسي، اإلنسي هو اإلنسان أما اآلدمي قد يكون اإلنسان وقد يكون معًى آخر، اإلشارة إىل ما 
جاء يف األحاديث إن قبل أدمكم هذا ألف ألف آدم، وإن قبل عاملكم هذا ألف ألف عامل، ففي هذه 

املراد منه مصطلح آدم البشري وإمنا هناك هذا املصطلح عنوان لالستخالف الرواية مصطلح آدم هنا ليس 
يف كل تكلم العوامل، واملراد إن قبل آدمكم هذا ألف ألف آدم ليس القبلية الزمانية هذه القبلية يف املراتب 

الزمانية  الوجودية قبلية فلسفية هذه وليست قبلية زمانية، كما أقول حركُت يدي فتحرك املفتاح، يف اجلهة
حركة يدي وحركة املفتاح يف نفس الوقت لكن حركة يدي متقدمة على حركة املفتاح من جهة أهنا هي 

  .الفاعل هي العلة وحركة املفتاح هي املعلول
فإن قبل آدمكم هذا ألف ألف آدم، وقبل عاملكم هذا ألف ألف عامل، احلديث هنا عن األوادم املذكورة يف 

اعت أبا عبد اهلل عليه السالم ميقول ما من شيء  وال من آدمي وال إنسي وال جني س -تلكم العوامل 
وال ملك في الساوات إال ونحن الحجج عليهم وما خلق اهلل خلقاً إال وقد عرض والميتنا عليه واحتج 

عى هؤالء من الناس، هؤالء من اجلن، وقد أشارت اآلية إىل هذا امل - بنا عليه فاؤمٌن بنا وكافٌر وجاحد

حىت السموات واألرض واجلبال والشجر والدواب عرضت  {وَكَثِريٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِريٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ}

استوى على العرش،  {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}الواليُة عليها وهذا هو معى أمناء الرمحن، أمناء الرمحن 

أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي }االستوائيُة ت ظهُر يف هذا املعى فحني استوى على العرش كانت 

هُ فَمَا عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّالْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَاجلبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثرِيٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِريٌ حَقَّ 

طبعًا لو أردنا أن نستمر يف اآليات لبينت اآليات لنا كثريًا من احلقائق،  {لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء
حتدثت عن سجود كل شيء إال الناس  بنحٍو سريع أمر على اآليات، اآلن اآلية عن أي شيٍء حتدثت؟

يعين  {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ}بعدها  اليتاآلية  {حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَكَثِريٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِريٌ}
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هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ }كثرٌي من الناس سجدوا وكثرٌي حق عليه العذاب   ،هناك جمموعتان

لُودُ* وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ اجلمِيمُ * يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَاحلارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّ

جموعة األوىل مـلهذي ا {رِيقِاحلا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ لمحَدِيدٍ* كُ
  .بليسيةادة اإلملعملها من ا مادة اليتهذي 

اتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ احلإِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ}جموعة الثانية مـلا

وَهُدُوا } ؟الحظ ما هو وصفهم ،الثانية جموعةمـلهذي هي ا {أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِي

الطيُب من  ،ادة الطيبةملا ،الطيُب من القول هو والية عليٍّ  {مِيدِاحلإِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ 

والصراط  {مِيدِاحلإِلَى صِرَاطِ  وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا}ادة الطيبة ملا ،القول مردة إىل النية الطيبة
قبل قليل  ،كل هذا مفسٌر يف عليٍّ وآل علي    ،ستقيمملالصراط ا ،ميداحلصراط  ،ميداحلالصراط  ،صراط اهلل

وكان بعده هدًى من الضالل ونوراً  ،ؤمنون بعديلاميُعرف ا لم أنت ميا علي  الولو  :قرأنا يف دعاء الندبة
  {مِيدِاحلوَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ } ستقيملاصراطه اتين و لامن العاى وحبل اهلل ا

جموعة مـلوجمموعة ثانية هي ا ،هنميةاجلجموعة مـلجمموعة هي جمموعة الضالل هي ا :هناك جمموعتان
أدىن تدبر  {مِيدِاحلوَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ } ؟نانية جمموعة اهلدى ما هي صفتهماجل

  ؟ضامني أين يقودناملأدىن تدبر يف هذه ا ،يف هذه اآليات
وأبواب  -إىل حقيقة الوالية مبظهرها النبوي ومبظهرها الولوي  ،انعةملامعة ااجلقيقة احليقودنا إىل هذه 

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ }وى جربوته الرمحُن جلت قدرته وتعاىل شأنه فقد است - ، وأمناء الرحانميااناإل

الرَّحْمَنُ }وهذا االستواء كان على كل شيء  ،بسلطانه استوى ،بعلوه استوى ،استوى جربوته {اسْتَوَى

 ،جتلي األمساء ملاآلية ما قالت اهلل على العرش استوى ألن االستوائية كانت يف عا {عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى
 ،ختربنا عن العرش اليتجولة سريعة يف جمموعٍة من الروايات  ،توت رمحانيته على كل شيءفتجلى الرمحن فاس

ناٌء على هذه فهم أمناٌء على عرشه وهم أم - وأمناء الرحان -فالرمحن على عرشه استوى وحنن خناطبهم 
  .العرشاالستوائية على 

والروايُة  ،مسون من حبار األنواراخللثامن و زُء ااجلصلى اهلل عليه وآله وهذا هو  النيبيف حديث أيب ذر عن 
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وعن   ،صال للشيخ الصدوقاخلينقلها عن كتاب جلسي مـلهنا الشيخ ا ،منقولٌة يف كتب الشيعة وغريهم
خالفني إلمامهم ملنثور من كتب املوعن تفسري الدر ا ،وعن تفسري العياشي ،عاين للشيخ الصدوقملكتاب ا

قال: ميا أبا ذر ما السااوات السبع في  ،صلى اهلل عليه وآله النبين عالسيوطي يف حديث أيب ذر 
على تلك  ضُل العرش على الكرسي كفضل الفالتوف تلقاة  في أرض فالالكرسي إال كحلقة  مُ 

  .عىملوال يقُف الكالم عند هذا ا ،ن على العرش استوىوهم أمناُء الرمحن والرمح .لقةالح
هو أعظُم أم عليه حين سأله السائل عن الكرسي أَ عن إمامنا الصادق صلوات اهلل وسالمه الرواية 

 - يعين أن الكرسي ُميٌط به - كُل شيء  خلق اهلل في جوف الكرسي  :العرش؟! فقال عليه السالم
فإنه أعظم من  كُل شيء  خلق اهلل في جوف الكرسي خال عرشه {اتِ وَاألَرْضَوَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَ}

  .أن ميحيط به الكرسي
ماذا يقول نبينا صلى اهلل  ،األعظم النيبجلسي عن إمامنا الزاكي العسكري عن مـلهناك روايٌة ينقلها الشيخ ا

 ،ث مية وستني ألف ركنثال - مئة وستين ألف ركنا خلق العرش خلق له ثالث اَّ لَ إن اهلل  ؟عليه وآله
حنن هنا ال نتحدث عن واقعه  ،واألعداد واألرقام واألحداث كلها رموز ،طبعًا هذه الروايات روايات رمزية

شب وبكذا من اخلديد وبكذا من احلعمارة فنقول جاء بكذا من  عن شخٍص بى بناية أو بى ،تأرخيية
القضية  ،إىل األذهان عىمليريد أن يقرب ا النيبلكن  ،دسني وبكذا من العمالهنملاألمسنت وجاء بكذا من ا

إن  -هذه قضايا يف عمق الوجود ويف أرقى مراتب الوجود عن العرش  ،ديث عن واقعة تأرخييةاحلليس قضية 
ا خلق العرش خلق له ثالث مئة وستين ألف ركن وخلق عند كل ركن ثالث مئة وستين ألف اَّ لَ اهلل 
وعند كل ركن خلق  ،تالحظون العرش له ثالث مية وستني ألف ركن - لو أذن اهلل تعالى ألصغرهم ملك

ألصغرهم فالتقم  -الئكة مللو أذن اهلل تعاىل ألصغرهم لواحد من هؤالء ا ،اهلل ثالث مية وستني ألف ملك
إال   -اء الفم بني هلواته يعين يف فض - الساوات السبع واألرضيين السبع ما كان ذلك بين لهواته

 يعينكالرملة   ،فازة الفضفاضة يعين الصحراء الواسعة جدًا جدًا جداً ملا - فازة الفضفاضةلاكالرملة في ا
 ! ؟عىملتتصورون هذا ا ،أنتم تصوروا ،الرملحبة 

الئكة لو ملغر هؤالء اأص ،وستني ألف ملك ةعند كل ركن ثالث مي ،العرش له ثالث مية وستني ألف ركن
 - إال كالرملة -  السبع ما كان ذلك بني هلواته يعين يف فضاء الفمالسبع واألرضني يلتقم السموات أراد أن

 -ال ترى بدايتها من هنايتها  اليتيف الصحراء الواسعة جدًا  - فازة الفضفاضةلافي ا - مثل حبة الرمل
عندنا ثالث مية وستني ألف  ،ةاألعداد اهلائل لوه هلذهامح - ميا عبادي احتالوا عرشي هذا :فقال لهم اهلل

فأنت أضرب هذا العدد هبذا العدد كم خيرج  ،الئكةملوعند كل ركن ثالث مية وستني ألف من ا ،ركن
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  ؟عندك من األعداد
ميطيقوا حاله وال  لمف -مله حليعين جاءوا  - فقال لهم اهلل: ميا عبادي احتالوا عرشي هذا فتعاطوه

حديث هذا كله إشارات عن حقائق  ،ليس كبناية بناية ،أبعاد ماديةأنا قلت الكالم ليس يف  - تحرميكه
يعين  - مع كل واحد  منهم واحداً  ميطيقوا حاله وال تحرميكه فخلق اهلل عزَّ وجلَّ  لمف -عميقة جدًا 

 - فخلق اهلل مع كل واحد  منهم عشرة -أن حيركوه  - ميقدروا أن ميزعزعوه لمف -األعداد تضاعفت 
يعين مع الثالث مية  ،ضاعفت مث ضاعفها مع كل واحد عشرة يعين أضاف عشرينيعين اآلن األعداد ت

جموعة األوىل ضاعفهم فثالث مية وستني مع ثالث مية وستني عند كل ركن من األركان مـلوستني ألف ا
فهؤالء  ،جنمع ثالث مية وستني مع ثالث مية وستني سبع مية وعشرين ألف ،الثالث مية وستني ألف

فخلق اهلل  ،ميقدروا أن ميحركوه لمفخلق اهلل مع كل واحد  منهم عشرة ف -شر مرات ضاعفهم إىل ع
ضاعفات ملصارت ماليني من ا ،صارت مليارات من األعداد ينيع - بعدد كل واحد  منهم مثل جااعتهم

 فقال اهلل عزَّ وجلَّ  ،ميقدروا أن ميحركوه لمبعدد كل واحد  منهم مثل جااعتهم ف فخلق اهلل -
ثم قال لثاانية  منهم:  ،بقدرته فخلوه فامسكه اهلل عزَّ وجلَّ  ،امسكه بقدرتيلوه علي  جايعهم: خل

ُم الغفير فكيف نطيقه اآلن الجلُق الكثير و الخنطقه نحن وهذا  لماحالوه أنتم، فقالوا: ميا ربنا 
ُل هِّ سَ لاُ للشدميد وا فُ فِّ خَ لاُ وا ُل للعبيدلِ ذلاُ ُب للبعيد وارِّ قَ ال اُ  : ألني أنا اهللفقال اهلل عزَّ وجلَّ  ،دونهم

وما هي؟!  :واقال ،ات  تقولونها ميخف بها عليكملاكم كلاأع ،للعسير أفعُل ما أشاء وأحكُم ما أرميد
قال: تقولون بسم اهلل الرحان الرحيم وال حول وال قوة إال باهلل العلي  العظيم وصلى اهلل على ُمَحاَّد  

شعرة  - جلد  قوي ة  على كاهل رجلٌ تعلى كواهلهم كشعرة  ناب فقالوها فحالوه وخف ،وآله الطيبين
  .إىل آخر الرواية ،ال حيُس هبا ؟هل حيس هبا ،لٍد قويعلى كاهل على منت رجل ج  

رش رفعوه بذكر عوتتحدث عن أن الذين رفعوا ال ،الرواية تتحدث عن عظمة العرش :موطن الشاهد هنا
وال حول  - والبسملُة هي يف سرها يف النقطة والنقطة علي   - ان الرحيمبسم اهلل الرح -ُُم م ٍد وآل ُُم م د 

سى هم ُُم م ٌد وآل احلسى وأمساء اهلل احلوهذي هي عنواٌن ألمساء اهلل  - وال قوة إال باهلل العلي  العظيم
ي عنوان األمساء ه اليتوقلة احلو  ،ح م ٍد وآل ُُم م دمُ ـلالبسملة مظهر  ،وهذي مظاهر هذي جتليات ،ُُم م د

أنا إىل  ،هذا ظهوٌر واضح - وصلى اهلل على ُمَحاَّد  وآله الطيبين -ح م ٍد وآل ُُم م د مُ ـلسى هي مظهٌر احل
  .أريد أن أذهب إىل رواية أخرى ؟ذهبأين أريد أن أ

الم قال: حايد عن أبي عبد اهلل عليه السبن  عن عاصم الرواية يرويها الشيخ الصدوق يف كتابه التوحيد
طبعًا هذي معاين تقريبة ألن أقوى نور هو نور  - الشاُس جزٌء من سبعين جزء من نور الكرسي
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والكرسي جزٌء  ،الشاُس جزٌء من سبعين جزء من نور الكرسي -عاين ملفاإلمام يريد أن يقرب ا ،الشمس
 - ؟نه هذه الروايةماذا تقول ع ،اآلن العرش هبذه العظمة - والعرشُ  ،من سبعين جزء من نور العرش

وما  ،جاُب جزٌء من سبعين جزء من نور السترالحو  ،جابالحوالعرُش جزٌء من سبعين جزء من نور 
الر مح  ُن ع ل ى ال ع ر ِش و  فهذا هو العرش وهذي هي االستوائية - َحاَّدميةال اُ  قيقةالحالستر إال مجلى 

تـ و ى فكما أهنم هم األبواب  ،ويا أمناء الرمحن اميانا أبواب اإلالُم عليكم يالس   ،وهؤالء هم أمناء الرمحن ،اس 
هم األمناُء على  ،وأعمالنا هم األمناُء علينا تكوينًا وتشريعاً  ناإاميانويدخل من خالهلا  اميانيأتينا منها اإل اليت

مح  ُن ع ل ى الر   ،الرمحن ءهم أمنا ،أيضاً  وهم األمناء على هذا األمان ،هم األماُن ألهل األرض والسماء ،ديننا
تـ و ى جاب وما احلفما بعد العرش  ،ما فوق العرش حىتفهم أمناءه على العرش وما دون العرش و  ،ال ع ر ِش اس 

  .وره النافذنوهم نوره األول  ،فصلتها الروايات اليتجاب السرت وهناك السرادقات على مراتبها احلبعد 
 مليف عا ،السرت ملإن كان يف عا ،مليف كل تلك العوا هم النور النافذ ،اللهم إين أسألك من نورك بأنوره

 ،نا الدنيويملإىل عا ملوهكذا يف كل عا ،الكرسي مليف عا ،العرش مليف عا ،جاباحل مليف عا ،السرادقات
وكل نوٍر يف  ،سيناحلهي من جمايل النور  ،سن كما يف الرواياتاحلفالشمُس والقمُر هي من نور إمامنا 

يعرف  ملوأما نور القلوب ونور اهلداية فهو نورهم هو نور عليٍّ ولوالك يا علي  ،شمساألرض مرده إىل ال
  .لمؤمنون بعدي هكذا قال صلى اهلل عله وآله وسملا

ِة، َوَمْوِضَع الرِّسالَِة، َوُمْختَ َلَف ا  الِئَكةِ لااَلسَّالُم َعَلْيُكْم ميا أْهَل بَ ْيِت الن بُ وَّ
ي أتذكر نعمة اهلل علينا أن وقفنا عند هذه العناوين تدبرنا فيها تصفحنا كتاب اهلل وإمنا أقرُأ هذه العناوين ك

مشعٍة يف طوايا كالمهم ويف صفحات حديثهم  ،عن نوريةٍ  ،عن حقيقةٍ  ،معىً حبثًا عن  العرتةتصفحنا كتب 
 .الشريف

ِة، َوَمْوِضَع الرِّساَلِة، وَ  ، َوَمْعِدَن يالِئَكِة، َوَمْهِبَط اْلَوحْ لاُمْختَ َلَف ااَلسَّالُم َعَلْيُكْم ميا أْهَل بَ ْيِت الن بُ وَّ
َمِم، َوأْولِياَء الن َِّعِم، َوَعناِصَر األَْبراِر، ُصوَل اْلَكَرِم، َوقاَدَة األُ ، َوأُ الحلم، َوُمْنتَ َهى لمالرَّْحَاِة، َوُخز اَن اْلعِ 

  ... ، َوأَُمناَء الرَّْحانِ مياانِد، َوأَْبواَب اإلَوَدعاِئَم اأَلْخياِر، َوساَسَة اْلِعباِد، َوَأرْكاَن اْلِبال
وأمناء الرمحن وألقاكم على  امياناهلل وإياكم خلدمة أبواب اإل كم يا أشياعهم ويا أولياءهم وفقينوسالٌم علي

  .س أسألكم الدعاء مجيعاً يف أمان اهللف  ينقطع النـ   حىتة عليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ مود  
 



 
 
 
 
 
 
  

 وفي الختام :
ال بُ  د  م  ن التنبي  ه ال  ى أن ن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وي البرن  امج كا  ا ه  ي وه  ذا الاطب  وع ال 
ميخل  و م  ن أخط  اء وهف  وات فا  ن أراد الدق   ة الكامل  ة علي  ه مراجع  ة تس  جيل البرن  امج 

 بصورة الفيدميو أو األودميو على موقع زهرائيون.
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