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 وَبَرَكاتُهُ اهللِ وَرَحْمَةُ الْعاملنيَ رَبِّ خِيَرَةِ وَعِتْرَةَ املرْسَلنيَ صَفْوَةَوَ النبينيَ سُاللَةَو معنى
 

مقبواًل ودعاًء مستجارًا لنا ولكم صيامًا  ، ة ا هل وركااه عليكم مجيعًا أحباب ُم َم ٍد وآل ُم َم د ورمح الم  الس  
الزلنا نعيش  ،امع ة الكبريةاجلشكة من ركنامج الزيارة امس ة رعد العااخللق ة احلهذه  ،ؤمناتملؤمنني واملوجلميع ا

لق ة احليف  ،ث القمي رضوان ا هل هعاىل علي حد  الـم   نان لشيخنااجليف أجواء هذه الزيارة وهذا هو مفاهيح 
هذه  اليوم نقف  عند .َوأَْبواَب ااْليماِن، َوأَُمناَء الرَّْحمنِ  :نا عند قول الزيارة الشكيف ةفقنا قد و اضي ة املا

َرَة ِخيَ َرِة َربِّ اْلعالميَن، َوَصْفَوَة االنبيَوُسالَلَة  :العبارات ورذلك إذا  .يَن َورَْحَمُة اهلِل َوبَ رَكاتُهُ لمْرَسليَن، َوِعت ْ
هفتتح هبا  اليتمس ة اخلقاطع ملقطع األول من املاديث يف هذه العبائك نكون قد أمتمنا الكالم يف احلما مت 
  .بريةامع ة الكاجلالزيارة 
قطع األول الذي ملوهذا هو ا - َورَْحَمُة اهلِل َوبَ رَكاتُهُ  -ال مقطع ينتهي رقول الزيارة مس ة  اخلقاطع ملهذه ا

يعندنا إذاً يف ياحت ة الزيارة يف رداي ة الزيارة هناك  ،لق ة إن شاء ا هل هعاىلاحل الكالم يي  يف هذه أحاول أن أمتِ 
َحم دي ة الـم   ناتؤو قامات ومن الشملع ة من الصفات ومن اال مقطع يشتمل على جممو   ،مخس ة مقاطع

متفكعًا علي  وهكذا الثالث يتفكع قطع الثاين ملاألساس ييأيت اقطع ملقطع األول يكاد يكون هو املا ،والعلوي ة
 َورَْحَمُة اهللِ  -ول الزيارة قينتهي ال مقطع منها ر اليتمس ة اخلقاطع ملهذه ا ،امساخلعلى ما قبل  والكارع ي

إذا  ،مس ةاخلقاطع مللذلك أنا سأطيل نوعًا ما الوقوف عند هذه ا ،امع ةاجلهذه هي قلب الزيارة  - َوبَ رَكاتُهُ 
يإننا سنسري سريًا حثيثًا يف ريان معاين ما رقي من عبارات ومما جاء مس ة اخلقاطع ملما مت الكالم يف هذه ا

قيق ة احلامع ة الكبرية إمنا هو يف اجلالقسم األارب من الزيارة  تبقي وهوملألن ا ،امع ة الكبريةاجلمذاوراً يف الزيارة 
امع ة اجلمس ة مبثار ة قلب الزيارة اخلقاطع مليهذه ا ،هي يف أول الزيارة اليتمس ة اخلقاطع ملمتفكٌع عن هذه ا

 هأهينا يف سطور اليتعاين ملرقي ة ا ي هتفكع على مضامين  وعلى يحاوي ثار ة األساس واألصل الذمبالكبرية 
امع ة الكبرية اجلمس ة وما رقي يف الزيارة اخلقاطع ملزان ة األصلي ة هي يف هذه ااخليكأن  ،امع ة الكبريةاجلالزيارة 

قاطع ملالزيارة يف أصلها إذًا يف هذه ا ،صاديقملإمنا هو هفكيعات وهطبيقات وإمنا هو ذاٌك لألمثل ة والنماذج وا
قطع ملمس ة هو ااخلقاطع ملوأهم هذه ا ،مس ةاخلقاطع مله اذلياٌت هوما رقي يف الزيارة إمنا هو جتمس ة اخل
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حنن اليوم يف آخك العبائك  .قاطعملقطع الثاين يتفكع على األول وهكذا رقي ة املاألول يهو األساس ها إذ أن ا
قكأ هذه ه   - ْرَسلينَ لميَن، َوَصْفَوَة االنبيَوُسالَلَة  :امع ة الكبريةاجلمن مقاطع الزيارة قطع األول ملمن ا

ال هذه القكاءات   ،كسلنيملكَسلني وه قكأ وص ْفَوة امله قكأ وِصْفَوَة او  كسلنيملكاات الثالث ة ه قكأ وَصْفوة ااحلر
َرَة ِخيَ َرِة َربِّ اْلعالمَوَصْفَوَة ا ينَ النبيَوُسالَلَة  -صحيح ة    .يَن َورَْحَمُة اهلِل َوبَ رَكاتُهُ لمْرَسليَن َوِعت ْ

 .ينَ النبيَوُسالَلَة  :يالعبارة األوىل : هذه العبارات دجد إاها قد هدرج  سحسب الك هبإذا نظكنا نظكة سكيع ة إىل
 .كسلني أخص هذه مكهب ة أخصملني وصفوة االنبيكسلون أعلى رهب ًة من ملوا ،ْرَسلينَ لمَوَصْفَوَة ا :العبارة الثاني ة

َرَة ِخيَ َرِة َربِّ اْلعا ني ُم َم ٌد صلى ا هل علي  وآل  وهو األعلى ملوَخرَية رب العا ،يَن َورَْحَمُة اهلِل َوبَ رَكاتُهُ لمَوِعت ْ
كسلون يم َحم ٌد صلى ا هل ملون ياالنبي ،هذه العبارات جاءت مرتهب ة ينالحظ أن   ،األصفى وهو األنقى وهو

  .لموسعلي  وآل  
والسالل ة مأخوذة من معىن  ،ي ةالص ة النقاخل   ،الص ةاخل  السالل ة هعين  ؟السالل ة ماذا هعين - ينَ النبيَوُسالَلَة 
حينما نكيد أن نستخلص  ،مثاًل حينما هكون عندنا يااه ة من الفواا  يليكن عندنا التفاح مثالً  ،االستالل

 ،الص ة النقي ةاخلالسالل ة هي  ،أن نستل عصري التفاح ،الص ة التفاح وذلك أن نستل شكاب التفاحخ  
والبعيد اذلك  ،يف مائ  النقي البعيد عن القشور ؟لتفاح أينخالص ة ا ،الص ة النظيف ة البعيدة عن الشوائباخل

من مادة متخثكة من أجزاء جسم  ،من رذور ،من عيدان ،من قشور ،عن سائك ُمتويات جسم التفاح ة
 ،نستلها استالاًل من مجيع أجزاء التفاح ة ميكن أن أقول عنها سالل ة التفاح ة اليتالص ة اخلهذه  ،التفاح ة

  ؟اذاملالنطف ة رالسالل ة ومن هنا ع رب  عن 
 ،موجودٌة يف هذه النطف ة يقيل ها سالل ةيجميع أوصاف البدن  ،ألن النطف ة ه سَتل من مجيع أجزاء البدن

ديث هنا ليس احل - ينَ النبيَوُسالَلَة  -شتمل ة على أمت األوصاف ملالص ة النقي ة ااخل  الص ة اخل  السالل ة إذاً هي 
أنبياء وهذا موضوع اآلن خارج عن سحثنا  النيبصحيح إن أجداد  ،يوانتساٍب عائلي أو عشائك عن نسب ٍة 

أنبياء من آدم إىل آخك  النيبمن أن أجداد هذا موجوٌد يف رواياهنا  - ينَ النبيَوُسالَلَة  -لكن الزيارة هقول 
ديث عن هذا حلاال أريد  اهذا موجوٌد يف الكوايات وأن ،ل يف أصالب األنبياءهنق   النيب ،أجدادِه إىل آخك أرائ ِ 

لو قلنا رأن  حىت ،ني ليس عن جمموع ةالنبيالكالم هنا عن ال  - ينَ النبيَوُسالَلَة  -حنن والزيارة  ،طلبملا
ِه صلى ا هل علي  داق يذلك ال يعين أن ال األنبياء قد وقعوا يف سلسل ة أجداحلالهم أنبياء وهو   النيبأجداد 

الكمحي أو االنتساب القضي ة خارج ة عن قضي ة االنتساب  إذاً  ،نيالنبيديث هنا عن ال سلسل ة احل ،وآل 
ديث عن ن َطف وعن أصالب احلسأل ة ليس ملإذاً ا ؟قصود من ذلكملإذاً ما ا - ينَ النبيَوُسالَلَة  -العشائكي 

يكن قد وقع  مليإذا  ،رسول ا هليقعوا الهم يف سالل ة أجداد  ملني قطعًا النبيألن  ،وعن أراء وعن أجداد
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 - ينَ النبيَوُسالَلَة  -ديث هنا احل ،الهم يف سالل ة أجداد رسول ا هل إذًا الكالم هنا يف دائكٍة أخكىون  النبي
عكف راأللف الـم   ملذاك الساملمع ااجل ،االستيعاب ينلى راأللف والالم ذلك يعُم ملمجع مذاك ساني النبي

يعين  - ينَ النبيَوُسالَلَة  -أوهم إىل آخكهم  ني يعين ال األنبياء منالنبيكاد من قولنا ملذلك يعين أن اوالالم 
  ؟كاد من السالل ة هنامليما ا ،نيالنبييأهل البي  هم سالل ة  ،من آدم إىل ُم َم ٍد صلى ا هل علي  وآل 

قطعاً ُم َم ٌد  ،ني هم أشكف من ُم َم ٍد وآل ُم َم دالنبيني ال يعين أن النبيالص ة إىل اخلالص ة ونسب ة هذه اخل  هي 
 ،ني يحينئٍذ يكون ُم َم ٌد صلى ا هل علي  وآل  أشكف من أهل ريت ِ النبييإذا دخل ُم َم ٌد يف  ،نيالنبيداخٌل يف 

ا هم يف درج ٍة دون ُم َم ٍد وآل منون إالنبيي - ينَ النبيَوُسالَلَة  -ديث هنا عن ُم َم ٍد وآل ُم َم د احللكن 
قائق احلائنا األجالء األعالم الذين عكيوا لمأهل البي  ويف عقائد عروايات وهذه القضي ة واضح ة يف  ،ُم َم د

أو يدعي أن  من أهل الفضل ولكن ال  لمرمبا هناك من يدعي أن  من أهل الع ،من دين ُم َم ٍد وآل ُم َم د
اً رأشياء ملعاقد يكون  ،ذلك شأٌن آخكأشياء أخكى  لما يعمبر  ،ُم َم ٍد وآل  ُم َم د لموال يضل ل  يف عل   لمع

األحاديث والكوايات  ،ُم َم ٍد وآل ُم َم د لمحنن هنا نتحدث عن ع ،أخكى ال مَت    إىل ُم َم ٍد وآل ُم َم ٍد رصل ة
لذا أنا سأقتطف مناذج  وعن األئم ة يف هذا الشأن اثرية جداً وحنن لسنا يف مقام االستقصاء النيبالواردة عن 

  .من ذلك
جلسي مـلهذه رواي ة ينقلها الشيخ ا ،جلسيمـلوالعشكون من سحار األنوار لشيخنا ا زء السادساجلهذا هو 

قال:  ،بائهِ عن إمامنا الرضا عن آالصدوق ينقل عن اتاب عيون أخبار الكضا صلوات ا هل علي  لشيخنا 
 ة ُمَحمَّديا ربِّ أجعلني من أُمَّ  :فقال إن موسى سأل ربه عزَّ وجلَّ  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

موسى أويت  ،ا هل سبحان  وهعاىل خياطب موسى يف القكآن لقد أوهي  سؤلك يا موسى ،هذا سؤال موسى -
يا ربِّ أجعلني من أُمَّة ُمَحمَّد فأوحى اهلل تعالى إليه يا موسى  -؟ يهل أويت سؤل  يف هذه القضي ة ،سؤل 

صلوات ا هل عصومني ملاألئم ة ا ،اصاخلاأل م  ة رالعنوان  ،كاد هنا من أ م  ة ُم َم دملا - إنك ال تصل إلى ذلك
يا ربِّ  -وإال ياألنبياء ط كًا هم من أشياع ُم َم ٍد وآل ُم َم د سؤال موسى هذا  ،وسالم  عليهم أمجعني

  .أجعلني من أُمَّة ُمَحمَّد فأوحى اهلل تعالى إليه يا موسى إنك ال تصل إلى ذلك
ي العسككي صلوات ا هل وسالم  علي  الكواي ة منقول ٌة عن إمامنا الزاا ،عىن أاثكملذا اهفصل ههناك رواي ة 

عن  ،دثنا إمامنا العسككي عن آرائ ِ اج ة حيث حياحلأخذ منها موطن يل ة الكواي ة طو  ،وييها شيٌء من هفصيل
وفلق  ه نجيا  عمران واصطفابن  موسى ا بعث اهلل عزَّ وجلَّ لمأنه قال: رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

رأى مكان   رأى أن   - له البحر ونجى بني إسرائيل وأعطاه التوراة واأللواح رأى مكانه من ربه عزَّ وجلَّ 
فقال اهلل ، تكرم بها أحدا  من قبلي لميا ربي لقد أكرمتني بكرامٍة  :فقال -ل  مكانًا عظيمًا عند ا هل 
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قال  ميع خلقي،ندي من جميع مالئكتي وجت أن ُمَحمَّدا  أفضل علميا موسى أما ع :جلَّ جالله
  ؟أكرم عندك من جميع خلقك فهل في آل األنبياء أكرم من آلي ربي فإن كان ُمَحمَّدا   يا :موسى

ين كفضل ُمَحمٍَّد النبيت أن فضل آل ُمَحمٍَّد على جميع آل مليا موسى أما ع :قال اهلل جلَّ جالله
أفضل كان آل ُمَحمٍَّد كذلك فهل في أمم األنبياء   يا ربي فإن :فقال موسى ؟رسلينلمعلى جميع ا

  هم البحر؟وفلقت ل ،ن والسلوىلموأنزلت عليهم ا ،ظللت عليهم الغمام ،عندك من أُمَّتي
ت أن فضل أُمَّة ُمَحمٍَّد على جميع األمم كفضلِه على جميع لميا موسى أما ع :فقال اهلل جلَّ جالله

إليه يا موسى إنك لن تراهم فليس  فأوحى اهلل عزَّ وجلَّ  ،ت أراهميا ربي ليتني كن :فقال موسى ؟خلقه
نان جنات عدن والفردوس بحضرة ُمَحمَّد في نعيمها الجولكن سوف تراهم في هذا أوان ظهورهم 

قم  :قال اهلل جلَّ جالله ،نعم إلهي :أفُتحب أن أسمعك كالمهم؟ فقال وفي خيراتِه يتبحبحونيتقلبون 
 ،ففعل ذلك موسى عليه السالم ،ليلالجلك لمقيام العبد الذليل بين يدي ا وأشدد مئزركبين يدي 

لبيك  :يا أُمَّة ُمَحمَّد فأجابوه كلهم وهم في أصالب آبائهم وأرحام أمهاتهم :فنادى ربنا عزَّ وجلَّ 
 عزَّ قال: فجعل اهلل  ،ال شريك لك لكلممد والنعمة لك واالحلبيك إن  اللهم لبيك ال شريك لك

وإمنا  ،ُم َم ٍد على األنبياء ط كاً  م ٍد وآلالكواي ة واضح ٌة صكحي ٌة يف يضل ُم َ  - جالحاإلجابة شعار تلك  جلَّ و 
كسلني ومن أويل العزم ومن ملديث عن موسى علي  السالم مثال ومنوذج ألن  من األنبياء ومن ااحلأخذت 

ومن أاثك  ،عاجز والككاماتملاأاثك األنبياء الذين حتقق  على أيديهم أعظم اآليات والبينات وأعظم 
ت أن ُمَحمَّدا  أفضل عندي من جميع ملِ يا موسى أما عَ  - نهم قكآننا الككمياألنبياء الذين حتدث ع

يماذا جاء  ،ين من أ م  ة ُم َم دلعا طلب موسى يا ريب اجم  لَ والكواي ة السارق ة  - مالئكتي وجميع خلقي
 .يا موسى إنك ال تصل إلى ذلك -واب اجل
الكواي ة ينقلها شيخنا  ،واي ة ثالث ة وأاتفي هبذه الكوايات ألنتقل إىل جه ٍة أخكى من جهات البحثر 
 ي في األظلةما تكاملت النبوة لنب -األعظم صلى ا هل علي  وآل   النيبجلسي عن رصائك الدرجات عن مـلا

 - األمثلة لمُمثِّلوا له في عا تي ووالية أهل بيتي وُمثِّلوا لهضت عليه واليرِ عُ  حتى -األظل ة  مليف عا -
عرضت عليه  حتىما تكاملت النبوة لنبي في األظلة  -األظل ة  ملالكواي ة هتحدث عن النبوات يف عا

إمنا  بياء  األن - األمثلة واألظلة فأقروا بطاعتهم وواليتهم لمواليتي ووالية أهل بيتي وُمثِّلوا له في عا
َحم ٍد وآل م  ـليثاق على األنبياء رالطاع ة واإلقكار واإلهباع ملوإمنا أ ِخذ ا ،َام ل  نبواهتم روالي ة ُم َم ٍد وآل ُم َم د

لو أردنا أن دجمعها  ،عصومني هبذا الشأن اثريٌة جداً ملاألعظم وعن األئم ة ا النيبواألحاديث  عن  ،ُم َم د
كسلني ويف أن ملضمون يف يضل ُم َم ٍد وآل ُم َم ٍد على األنبياء واملالذات يف هذا ار ،جلَ مع  يف اتاٍب ابري
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يثاق الصادق ملأقك  األنبياء والكسل رالوالي ة والطاع ة وا حىتالنبوات وأن الكساالت ما هكامل  وال اان  
القضي ة ليس  - ينَ النبيُسالَلَة وَ  -لذلك الزيارة الشكيف ة هنا هقول ضامني واضح ة ملوا ،َحم ٍد وآل ُم َم دم  ـل

 ينَ النبيَوُسالَلَة  -يهنا حينما خناطب األئم ة  ،القضي ة هنا ناظكة إىل معىن عميق سيأيت ريان    ،قضي ة هشكيفي ة
لكن  ،َحم ٍد صلى ا هل علي  وآل م  لِ نعم ش ك ي  رانتساهبا  ،ال يعين أاهم سالل ة ش ك ي  رانتساهبا للنبيني -

صلوات ا هل وسالم  عليهم َحم ٍد وآل ُم َم د م  لِ  ؟نمليوا رانتساهبم يف الوالي ة والطاع ة والتشيع األنبياء ش ك  
  .أمجعني

 النيبعبد ا هل األنصاري عن رن  رواي ة مجيل ة جدًا يكويها جارك   ،امس والعشكوناخلزء اجلهذا هو  ،هذه رواي ة
أوُل شيء خلق اهلل  :اهلل صلى اهلل عليه وآلهقلُت لرسول  :جارٌك يقول ،األعظم صلى ا هل علي  وآل 

خلق من  ال خري إشارة إىل  - خير لَّ تعالى ما هو؟ فقال: نور نبيك يا جابر خلقه اهلل ثم خلق منه كُ 
 ،إشارة إىل الكمح ة الكمحاني ة ،قل ما شئ  من العبارات ،إشارة إىل الفيض األقدس ،سد  قَ الـم   الفيض ،الفيض

هذا  - نور نبيك يا جابر -ا ركل مظاهكها ركل جتلياهتإشارة إىل خريي ة الوجود  ،لكحيمي ةإشارة إىل الكمح ة ا
خلق من   ،ن  ال خريخلق م - خير ثم أقامُه بين يديه لَّ خلقه اهلل ثم خلق منه كُ  -أول شيٍء خلق   ا هل 

ا هل سبحان  وهعاىل  ،دواألركار ذاكوا يف الزيارة امصداٍق من مصاديق الوجو  ،وعناصك األركار ،عناصك الوجود
 ثم أقامُه بين يديه في مقام القرب ما شاء اهلل -مادة الفيض  ،مادة الوجود ،ال خريخلق من نور نبينا  

  ؟قامملوهل هناك من يعكف هذا ا -
ثم أقامُه بين يديه في مقام  -قكرون هذا مقام ُم َم د ملالئك ة املال اكسلون و ملهذا مقاٌم ال يعكي   ال األنبياء ا

فخلق العرش من قسم والكرسي من قسم وَحَملة العرش وَخَزنة  ثم جعله أقساما  القرب ما شاء اهلل 
من  لمأقساما  فخلق القما شاء اهلل ثم جعله  بِّ الحُ الرابع في مقام  الكرسي من قسم وأقام القسم

 مقام القكب  م اشتق من  العك  أقام   يف ،الكواي ة عميق ة جداً  - نة من قسمالجح من قسم و قسم واللو 
بيب احلال يعكي   إال  ؟قامملا اذن يعكف هوم ،باحل م أقام   يف مقام  ،الككسي ومحل ة العك  وخزن ة الككسي

 وأقام القسم -ألجلي  بيب مقاٌم واحد يا أمحد خلقتكاحلمقام  ،بيب يف هذا الوجود واحد ُم َم داحلو 
وال هذه من مظاهك  - نةالجاللوح  لمفخلق الق ب ما شاء اهلل ثم جعله أقساما  الحالرابع في مقام 

الئكة من جزء لموف ما شاء اهلل ثم جعله أجزاء  فخلق االخوأقام القسم الرابع في مقام  -ب احل
لق منحصٌك اخلصاديق ال يعين أن ملوال هذا على سبيل ا - الكواكب من جزءو  القمرو  والشمس من جزء

وأقام القسم الرابع في مقام الرجاء ما شاء اهلل ثم جعله  -هذه مصاديق  ،وُمصوٌر هبذه العناوين يقط
وأقام القسم الرابع  ،من جزء والعصمة والتوفيق من جزء الحلمو  لمأجزاء  فخلق العقل من جزء والع
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وأقام القسم الرابع في  -ياء احلوهو يف مقام  - عين الهيبةياء ما شاء اهلل ثم نظر إليه بالحفي مقام 
فرشح  -جتلى ذلك النور رشح  - فرشح ذلك النور ياء ما شاء اهلل ثم نظر إليه بعين الهيبةالحمقام 

  ؟ما هي هذه القطكات - ذلك النور وقطرت منه قطرات
 ملحينما اان يف عا ،ينوره  األعلى أعلى من ال هذه األنوارياهِ  من جتل يف جتلٍ نور ُم َم ٍد ولكن ذلك النور 

مئة ألف وأربعٌة وعشرون ثم نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك النور وقطرت منه  -ياء احليف مقام ياء احل
إال رشح ٌة من إذًا ما األنبياء  - روح نبٍي ورسولفخلق اهلل من كل قطرة  -عدد األنبياء  - ألف قطرة

إذًا ايف  ،لق الثايناخل ملقامات إمنا هي يف عاملوهذه ا ،َحم ٍد يف مقاٍم من مقاماه ِ م  ـلرشحاٍت من نوٍر 
ثم نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك النور وقطرت  - لق األولاخل مليف عاديث عن نور ُم َم ٍد احليكون 

من كل قطرة روح نبٍي ورسول ثم تنفست أرواح منه مئة ألف وأربعٌة وعشرون ألف قطرة فخلق اهلل 
إىل نور ُم َم د وال ذلك مكده   - ينالحفخلق اهلل من أنفاسها أرواح األولياء والشهداء والص األنبياء

الكبري رني مقامات ُم َم ٍد وآل ُم َم د ورني مقامات هبني لنا الفارق هذه الكواي ة وأمثاها  ،صلى ا هل علي  وآل 
ما األنبياء إال رشح ٌة من رشحات ُم َم ٍد وآل ُم َم د يف مقاٍم من مقاماهتم وليس من أعلى من  ،األنبياء

ما األنبياء ط كًا إال رشح ة من نور  ،يف مقاٍم من مقاماهتم القادس ة ،اٍم من مقاماهتم العلي ةيف مق ،مقاماهتم
الكشح ة ييها شيٌء من ذلك  ،نور الذي رشحهاقطعًا ال هكون مبنزل ة الوالكشح ة  ،ُم َم د صلى ا هل علي  وآل 

حني نقول رشح ة يعين ال حتمل مواصفات ذلك النور رتمامها وإمنا حتمل شيئًا من مواصفاهِ  من  ،النور
العطك ييها شيٌء من عطك  ليس ييها الييها عبق  عطٍك من عطكِه  ،صفاهِ  من خصالِ  حتمل شيئاً من معناه

  .ذلك النور
مثاًل هذه الكواي ة عن  ،صلوات ا هل وسالم  عليهم أمجعنيات أهل البي  لميف روايات واولذلك حنن نقكأ 

 -ارن عباس ينقل الكالم عن سيد األوصياء  - ؤمن فإنه ينظر بنور اهلللمأتقوا فراسة ا -ؤمنني ملأمري ا
ؤمنني ايف ينظك مليقل : يا أمري ا -رن عباس ايعين  - قال: ،ؤمن فإنه ينظر بنور اهلللمأتقوا فراسة ا

فهم   وُخِلق شيعتنا من شعان نورنانا خلقنا من نور اهللأل :قال صلوات ا هل علي  ؟رنور ا هل عز  وجل  
نورهم يضيء على من سواهم كالبدر  -قائق احلمتومسون يعين يعكيون  - متوسمون اراصفياء أبرار أطه

رشح ٌة من رشحات نور ُم  م د  ،واألنبياء من شيعتهم ،يشيعتهم من شعاع نورهم - اءلمفي الليلة الظ
  .صلى ا هل علي  وآل 

ا خلق اهلل السماوات واألرضين استوى على مَّ  ل ؟الكواي ة عن صفوان عن إمامنا الصادق إمامنا ماذا يقول
هذان نوران لي مطيعان  :مرة فقال عزَّ وجلَّ العرش فأمر نورين من نوره فطافا حول العرش سبعين 
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وخلق من نور وخلق من نورهم شيعتهم  هواألصفياء من ولدفخلق اهلل من ذلك النور ُمَحمَّدا  وعليِّا  
ر  وه كى ر  األشياء ضوء الشمس وال ضوٍء آخك   هذا الضوء الذي نكىيعين - شيعتهم ضوء األبصار

هذه  ،هتحدث رلسان الكمزوالكوايات هنا هذه  - ضوء األبصاروخلق من نور شيعتهم  -هقول الكواي ة 
 .ديث عن معاين عميق ة وعميق ة جداً احل ،مادي ة ملالكالم هنا ليس عن عوا ،هتحدث رلسان اإلشارة

ما كنتم قبل أن يخلق اهلل  :فضل عن إمامنا الصادق صلوات ا هل علي  وهو يسأل اإلمامملرواي ة أخكى عن ا
خلق اهلل  حتىنسبح اهلل ونقدسه فقال عليه السالم: كنا أنوارا  حول العرش  ؟واألرضينت االسماو 

فسبحنا فسبحت  ،سبحوا :لنا، فقال لنا لميا ربنا ال ع :فقالوا ،هم: سبحواالئكة فقال للمسبحانه ا
وم القيامة فإذا كان ينور اهلل وُخِلق شيعتنا من دون ذلك النور من إال إنا ُخِلقنا  ،الئكة بتسبيحنالما

ثم  ،كهاتين كهاتين  :وقالثم قرن عليه السالم بين أصبعيه السبابة والوسطى ألتحقت السفلى بالعليا 
يا مفضل شيعتنا منا ونحن من شيعتنا أما ترى هذه  ؟ا سميت الشيعة شيعةمَ لِ : يا مفضل أتدري قال

هكذا  :قال عليه السالم ،وقال: إلى أين تعود قلُت: إلى مغرب ،قلت: من مشرق، الشمس أين تبدو
هذه  - هكذا شيعتنا منا بدأوا وإلينا يعودون -ما أمجل هذه العبارة  - شيعتنا منا بدأوا وإلينا يعودون

  :نيات الشكيف ة هنبئنا حتدثنا عن حقيقتلمالك
  .َحم ديمـلقام املعظم ة ا :قيقة األولىالح

غريهم منهم ردأوا وإليهم يعودون يهم رشح ٌة من  كسلني ومنملأن أشياعهم من األنبياء وا :قيقة الثانيةالحو 
  .قيقي صلوات ا هل وسالم  عليهم أمجعنياحلشعاٌع يشع من نورهم  ،أنوارهم

نرية الطاهكة من أيواه ملات المعصومي ة رعد ال هذه الكملرعد ال هذه البيانات اإذًا إىل أين سنصل 
هي شكيف ٌة وشكي  النتساهبا إىل عن أن هذه السالل ة  ليسديث  إذًا احل - ينَ النبيَوُسالَلَة  -عصومني ملا

لكن ُم َم دًا هو مقصوٌد أيضًا يف هذه  ،نعم هي ش ك ي  النتساهبا إىل ُم َم ٍد صلى ا هل علي  وآل  ،نيالنبي
ك ي  ني يهل يعين أن هذه السالل ة قد ش  النبييحينما نقول عن ُم َم ٍد صلى ا هل علي  وآل  رأن  سالل ة  ،الزيارة

السالل ة اما قل   ،والصفوة هي أخص من السالل ة - ْرَسلينَ لمَوَصْفَوَة ا -أو حني نقول  ،رانتساهبا للنبيني
 ،الص ة النقي ةاخلالسالل ة هي  ،هي الزردة النقي ة ،هي الزردة ،الص ةاخلالصفوة هي خالص ة  ،هي خالص ة

 ،كسلنيملوالصفوة نسب  إىل ا نيالنبييلذلك السالل ة نسب  إىل  ،الص ةاخللكن الصفوة هي خالص ة 
الكالم هنا عن  ،ن نسب ٍة رمحي ةهنا إذاً ليس عن نسب ٍة عشائكي ة ع يالكالم ،نيالنبيكسلون أعلى درج ًة من ملوا

  .نقرتب حنوها شيئاً يشيئاً  ،جه ٍة أخكى ستتضح لنا
قكأ هذه الكواي ة حني ن ،زء األول من اتاب الكايف الشكيفاجلهذا هو  ،مثالً شكيف حني نقكأ يف الكايف ال
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من أحرف مريم ُأعطي حرفين بن  إن عيسى :الكواي ة عن إمامنا الصادق صلوات ا هل وسالم  علي  ،مثالً 
 - مريم ُأعطي حرفينبن  إن عيسى -االسم األعظم هو جَمَْمع  التجليات األمسائي ة  - االسم األعظم

قلوب  ،عنوي ة هم جمايل مكايامليف حقائقهم األنبياء وإمنا اشيئًا ريده  لمكاد أعطي حكيني ال يعين أن  أستملوا
ان  عقول  عنعقول انهها خيتلف  ،عقول األنبياء عقول واسع ة ،أرواح األنبياء ،عقول األنبياء ،األنبياء

ل  منزل ة ل  جوهك األنبياء جوهك  ،أرواحهم واسع ة ،قلوهبم واسع ة ،عقوهم واسع ة ،غريهم من البشك
ف األسم األعظم و من حك ديث عن عيسى وان  أعطي حكيني احلحني  ،ونالنبي خصوصي ة ال يعكيها إال

 ، ة ا هللميعيسى ا ،جتل  يف عيسى اليتسىن احلمساء األ ،تجلي ةملعاين املا ،عيسى ذلك يعين ما جتلى يف ذات
  ؟يف عيسىكاهب مليكم جتلى من ا ،سىناحلمساء ا هل لى أل ة اإلهي ة هي جملمهذه الك ، ة ا هللمعيسى ا

مريم ُأعطي حرفين كان يعمل بن  إن عيسى -سىن يف األنبياء احلمساء ايل األالكواي ة هنا هتحدث عن جم
وأعطي نوح خمسة عشر حرفا  وأعطي بهما وأعطي موسى أربعة أحرف وأعطي إبراهيم ثمانية أحرف 

وإن  -بياء وأرو البشك األنبياء الذين ذاكوا هنا هم أولوا العزم وآدم أرو األن - آدٌم خمسة  وعشرين حرفا  
موسى أررع ة  ،أعطي حكينيعيسى  ،مجع ذلك ما اان عند األنبياء - َحمَّدمُ لِ كله اهلل تعالى جمع ذلك  

وإن اهلل تعالى جمع  - آدم مخس ة وعشكين حكياً  ،نوح مخس ة عشك حكياً  ،إركاهيم مثاني ة أحكف ،أحكف
وإن  -يف ُم َم ٍد صلى ا هل علي  وآل  وهستمك الكواي ة نبياء جتلى يعين ما جتلى يف األ - َحمَّدلمُ ذلك كله 

ُأعطي ُمَحمٌَّد صلى اهلل عليه وآله اثنين وسبعين حرفا  وُحِجَب اهلل األعظم ثالث وسبعون حرفا   اسم
ذلك أن ر - لمَوُخّزاَن اْلعِ  :اضي ة حني وصلنا إىل قول الزيارةمللقات ااحلوقد حتدثنا يف  - عنه حرف واحد

قايس ة مع رقي ة األنبياء ملراَحم د وإمنا هذه الكواي ة هتحدث عن مقام النبوة والكسال ة م  ـلكف أ عطَي احل
ديث عن مقام النبوة يف احل ،كسلنيملقايس ة مع مجيع األنبياء واملديث هنا عن النبوة والكسال ة رااحل ،كسلنيملوا
ونبوة َحم دي ة هي نبوة الوجود الـم   النبوة ،عاينملل هلكم اَحم دي ة يهي أوسع من االـم   أما النبوة ،األرض ملعا

هدور حول  اليتشكت إىل الكوايات وإىل النصوص وأ ،لقات األوىل من هذا الربنامجاحلالكون ومك  الكالم يف 
  .آل ُم َم دو  كوف رتمامها عند ُم َم دٍ احلوإال يإن  ،ضمونملعىن وهدور حول هذا املهذا ا

الدعاء الذي  ،هم ة جداً ملاألدعي ة ا ة جدًا ومن يف دعاء علقم ة وهو من األدعي ة الككمي حني نقكأ مثالً 
يف  ؟ماذا نقكأ يف هذا الدعاء ،ؤمنني وزيارة سيد الشهداء رزيارة عاشوراءمليستحب قكاءه   رعد زيارة أمري ا

اهموم والغموم وإلزاح ة الضيق واهم والغم جكر ة لكشف الـم   وللفائدة أقول إن  من األدعي ة ،نقكأ دعاء علقم ة
عن القلوب والصدور ي قكأ رعد زيارة سيد األوصياء زيارة قصرية ألمري املؤمنني ورعد زيارة عاشوراء، ماذا نقكأ 

ن وَعليٍّ أسأُلَك بحقِّ ُمَحمٍَّد خاتِم النبيي :اخلطاب هنا دعاء التوج  إىل ا هل ،يف هذا الدعاء من مجل ة عبائكه
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أمير المؤمنين وِبَحقِّ فاِطَمة بنِت نبيك وِبَحقِّ الحَسِن والحْسين فإني بهم أتوجُه إليَك في َمقامي َهذا 
َوِبهم أَتوّسل وبهم أَتَشّفُع إليك وِبَحّقهم أْسأُلك وأُقِسُم وأعزُِم عليك وبالشأِن الذي َلُهم ِعندك 

وبالذي فضلتهم على  -على العاملني ط كًا  - العالمين وبالقدِر الذي لهم ِعندك وبالذي فضلتهم على
رامسك رتمام االسم رالثالث ة والسبعني حكيًا لو اان راالثنني  - العالمين وباسمك الذي جعلتُه عندهم

وبالذي  -م َما جاء هذا الكالـول – وباسمَك الذي جعلتُه عندهم -والسبعني حكيًا ملا جاء هذا الكالم 
وبالذي فضلتهم على العالمين وباسمَك الذي جعلتُه عندهم وبه  -طكًا  - فضلتهم على العالمين

ستأثك، ذلك هو احلكف املستأثك الذي ما جتلى وال ظهك الـم   ذلك هو العلم - خصصتهم دوَن العالمين
تهم على العالمين وبالذي فضل -خمصوٌص هبم، العبارات واضح ة جدًا  ،ألي خملوٍق من املخلوقات

وباسمَك الذي جعلتُه عندهم وبه خصصتهم دوَن العالمين وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل 
العبارات حتتاج إىل شيء من التمعن، شيء من  - العالمين حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا  

ضلتهم على العالمين وبالذي ف -العناي ة والتدرك، وراجلمع مع هذه النصوص هتجلى الصورة واضح ة رين ة 
أبنتهم خصصتهم دون العالمين وبه وبه  -عندهم جعلت   عندهم  - وباسمَك الذي جعلتُه عندهم

الكلمات واضح ة  - وأبنت فضلهم من فضل العالمين حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا  
د، والكلمات المات ُم َم د وآل ُم َم د، ال هذه والعبارات رين ة والعطك عطك ُم َم د، والنَـَفس  نـََفس  ُم َم  

املعاين إمنا هصب يف غالي ة مسٍك، يف نايج ة مسٍك، هصب يف سحٍك مواج يواٍر من العطك، يف سحك الوالي ة 
  ِلم َحم ٍد وآل ُم َم د صلوات ا هل وسالم  عليهم أمجعني، إذاً إىل أين وصلنا؟

والصفوة هي  ،الص ة النقي ة من الشوائباخلالسالل ة هي  ،انات نصل إىل هذه النتيج ةرعد ال هذه البي
 ْرَسلينَ لمَوَصْفَوَة ا ،ينَ النبيَوُسالَلَة  -كسلني ملون يف مكاهبهم دون االنبيو  ،هي الزردة النقي ة ،الص ةاخلخالص ة 

جممع   ،ئم ة جممع جمايل األنبياءكاد أن األملا ،وليس االنتساب الكمحيكاد هنا ليس االنتساب العشائكي ملا -
يعين أنقى ما يف األنبياء وأرقى ما يف األنبياء وأجلى ما يف األنبياء هو  ،أاهم هم السالل ة ،كسلنيملجمايل ا

ألن األنبياء أساسًا هم رشح ٌة من  ؟اذا ييهم السالل ة وييهم الصفوةملو  ،ظاهٌك ييهم صلوات ا هل عليهم
يف  أقام يف ذلك النور الذي  ؟ساللتها صفوهتا حقيقتها أينهذه الكشح ة أصلها  ،مكت علينا الكواي ةو نورهم 
ب  م احلأليس هذا النور جتلى يف مقام القكب  م هنزل يتجلى يف مقام  ،ياء ونظك إلي  رعني اهيب ةاحلمقام 

شح من ذلك النور يك ياء ونظك إلي  الباري رعني اهيب ة احلوف  م هنزل يتجلى يف مقام اخلهنزل يتجلى يف مقام 
ها  ،هذه الكشح ة ها سالل ة ،رشح  من ذلك النور ،رشح ة النور النبوي ة ،قطكات هي أرواح األنبياء ،قطكات

 ! ؟الص ة الصايي ة من أين هتأهى إىل أين هعوداخلهذه  ،خالص ة صايي ة
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هي  - ا يعودونكذلك شيعتنا منا بدأوا وإلين -إمامنا الصادق  ،اما قال إمامنا صلوات ا هل وسالم  علي 
وهو  - كذلك شيعتنا -هلوهتا على مسامعكم قبل قليل  اليتيقل إمامنا هكذا يف الكواي ة  ملأ ،هذه السالل ة

وإىل أين  ،من مشكق هأيت؟ قال: ا قال ل  هذه الشمس من أينم  ـل – كذلك شيعتنا -فضل الـم   خياطب
هم يهم يرتددون يف ينائنا النوري  ،عودونقال: اذلك شيعتنا منا ردأوا وإلينا ي ،مغكب قال إىل ؟هذهب

خالص ة هذه الكشح ة  ،خالص ةها سالل ة ها صفوة ها هذه الكشح ة النوري ة  ،قدسالـم   يطويون يف هذا الفناء
هتجلى يف املظاهك البشكي ة ِلم َحم ٍد  ؟  أين هتجلىللو جتيجاءت من ذلك النور  ؟أين هي من أين جاءت

ال رعنوان االنتساب  - َوُسالَلَة النبييَن، َوَصْفَوَة المْرَسلينَ  -األرضي ِلذا حنن خناطبهم وآل ُم َم ٍد يف العامل 
العشائكي إذا اان الكالم هكذا يإن النبيني يتشكيون أن آل ُم َم ٍد يقعون يف سلسل ة أوالدهم، ال أن آل 

  .تساب العشائكيُم َم ٍد يتشكيون ألن األنبياء يف سلسل ة أجدادهم، الكالم ليس عن االن
الكالم عن سالل ة النبيني وهي اخلالص ة النقي ة من الشوائب، وعن صفوة املكسلني وهي زردة الزرد، النقاء 
الكامل، هذا املعىن إمنا يتجلى يف حقائقهم القدسي ة وهو الكالم الذي مكت اإلشارة إلي  يف دعاء علقم ة 

ع الكامل، هذا االسم جتلى يف األنبياء يف عيسى ورامسك الذي خصصتهم ر  هبذا االسم، هذا االسم اجلام
سحكيني ويف موسى رأررع ة أحكف ويف إركاهيم رثماني ة أحكف، وهكذا يف ال نيٍب يف ال مكسل، أما ييهم يقد 
جتلى ركل املعاين ركل احلكوف رالثالث ة والسبعني، يهم إذًا جَمَمع  مقامات األنبياء، وإىل ذلك اإلشارة ييما 

ص من أن مجيع مواريث األنبياء موجودٌة عندهم، ألن هذه املواريث مكدها احلقيقي إليهم، جاء يف النصو 
مجيع مواريث األنبياء، مجيع دالئل األنبياء، مجيع معاجز األنبياء، مجيع اتب وصحف األنبياء، مجيع أثار 

مجيع علوم األنبياء هي  األنبياء اإلهي ة، الها مكدها إليهم وهي عندهم صلوات ا هل وسالم  عليهم أمجعني،
داخل ٌة يف هلكم األحكف وهلكم األحكف جمموع ٌة ركلها رتمامها إىل ُم َم ٍد وآل ُم َم د صلوات ا هل وسالم  
عليهم أمجعني، إذًا املكاد من سالل ة النبيني وصفوة املكسلني أاهم احلقيق ة اجلامع ة لكل جمايل األنبياء، رعبارٍة 

، لكل اآلثار الظاهكة يف األنبياء رسبب ما جتلى ييهم من امساء ا هل احلسىن، أخكى لكل اماالت األنبياء
مجايل ال هذه اآلثار هي ـاألمساء احلسىن جتل  يف األنبياء يظهكت لذلك أثاٌر يف األنبياء، ال هذه ال

لكم ه  عائٌد إىل هأألن أصل التجلي وألن أصل هذه اآلثار منش جمموع ة عندهم وهي ظاهكٌة ييهم ملاذا؟
ياء حني نظك إلي  الباري رنظك اهيب ة يكشح  احلمن ذلك النور األمحدي وهو يف مقام رشح   اليتالكشح ة 

  .هلكم األنوار
َرَة ِخيَ َرِة َربِّ اْلعالميَن، َوَصْفَوَة االنبيَوُسالَلَة  العرتة يف لغ ة العكب  ؟كاد منهاملالعرتة ما ا ،ينَ لمْرَسليَن، َوِعت ْ

هي أصل الشجكة ولذلك والعرتة أيضًا  ،أوالده  الذين من صلب  ،عرتة الكجل أوالده   ،د الكجلهأيت مبعىن أوال
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ع ساقها ورقي جزٌء من الساق متصاًل جبذورِه يف األرض يقال ها عرتة ألن طِ ق   اليتقطوع ة مليقال للشجكة ا
 ،والعرتة الذري ة ،رتة هي الشجكةالع ،امتدت جذورها اثريًا يف األرض اليتالشجكة النارت ة  ،العرتة هي الشجكة

لدة اجلهذه الغدة سك ملنايج ة ا ،سكملوجودة يف نايج ة املسك الكبرية املوالعرتة أيضًا يف لغ ة العكب قطع ا
ما يحين ،ختزن يف هذه النايج ةملمن دم الغزال اسك مليتكون ييها ا اليتسك و ملمن غزال اهستخكج  اليت

العرتة  ،والقطع الصغرية هسمى رالعترية ،لقطع الكبرية هسمى رالعرتةا ،سكملمن اتجمدة ملهستخكج القطع ا
ولقد قال  ،األوالد يآل ُم َم ٍد هم أوالد ُم َم دوأي ًا اان إن اان معىن العرتة  ،سكملهي القطع ة الكبرية من ا

عىن العرتة هو يإذا اان م - لب عليٍّ وفاطمةلبه وذريتي من صُ كل نبٍي ذريتُه من صُ  :صلى ا هل علي  وآل 
وإذا اان معىن العرتة الشجكة يهم شجكة ُم َم ٍد وآل ُم َم د اما  ،األوالد يهم أوالد ُم َم ٍد صلى ا هل علي  وآل 

وإذا اان  العرتة هي  - وسائر الناس من شجٍر شتىأنا وعليٌّ من شجرٍة واحد  :قال صلى ا هل علي  وآل 
 ،سك الكبرية يف هذه النايج ةملوهم قطع ا ،يج ة مسك هذا الوجودالكبرية يف النايج ة يهم ناسك ملقطع ا

يإن أارب هذه يإذا اان  النايج ة هي وعاء الفيض  ،قدسملإذا اان  النايج ة رمزاً للفيض األقدس وللفيض ا
  .سك وهم عرتة نايج ة هذا الوجودمليقال ها العرتة هم عرتة ا اليتو سك ملوجودة يف نايج ة املالقطع ا

رَ  صطفى عند رب ملكاد هو عرتة امليعين أن ا ،صطفىملا ،ختارملايَـَكة هأيت مبعىن اخل ،ينَ لمَة ِخيَ َرِة َربِّ اْلعاَوِعت ْ
ختار ملا ،صطفى األولملا ،خلوق األولملاني يعين ملِخيَـَكة رب العا ،نيملختار من رب العاملوعرتة ا ،نيملالعا

َرَة ِخيَ َرِة َربِّ اْلعا -ٌد صلى ا هل علي  وآل  وهو ُم َم   ،نتجب األولملا ،جتىب األولمـلا ،األول  - ينَ لمَوِعت ْ
لشؤون درك الـم   ني هوملني وربُّ العامليَـَكة هنا أضيف  إىل رب العااخلو  ،نيملهذه العرتة منسور ٌة خِلرَية رب العا

 ؟يتجلى أين ني هذا االسمملالعا ربُّ  ،سبحان  وهعاىللكل ما خلق ا هل  ملون طكًا مجٌع لعاملالعا ،نيملالعا
رب  ،ني ركل أمسائ ملني إمنا جتلى يف العاملني جتلى يف خريه  ورب العامليعين أن رب العا ،يتجلى يف خريه 

ني وهذا هو ملني وسع  رمحت  ال العاملرب العا ،أياض ركل جوده ،نيملني إمنا أياض جبوده على العاملالعا
  يتجلى يي  رأعظم ملالذي أختاره من ال عوا ،اختاره من ال جمالي  يعين الذي ،نيملرية خرية  رب العااخل
عاين وال ملال ا  ،جاءت يف دعاء السحك الشكيف اليتعاين ملني هو عنواٌن لكل املالعا خرية رب ،كاهبملا

  :مالاجلأمجل  ،أهبى البهاء ،جاءت يف دعاء السحك الشكيف اليتاألوصاف 
 ،أنور النور ،أعظم العظم ة ،اللاجل أجلُّ  ،مالاجلأمجل  ،أهبى البهاء - اللهم إني أسألك من بهاءك بأبهاه

أنفذ  ،أقدر القدرة ،شيئ ةملأمضى ا ،أعز العزة ،أارب األمساء ،أامل الكمال ،اتلمأمت الك ،أوسع الكمح ة
 ،نملأقدم ا ،أعلى العلو ،لكالـم   أيخك ،أدوم السلطان ،أشكف الشكف ،سائلملأحب ا ،أرضى القول ،لمالع

وأسألك بكل شأٍن  :جايل حني يقول الدعاءمـلوال ما جيمع هذه ا ،ربوتاجلمظاهك الشأن و  ،أاكم اآليات
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واسم ا هل هو  - وحده وجبروٍت وحدها اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا اهلل
جلى الذي هظهك يي  ال مـلا ،قيق ةاحل ،وجودملالكائن ا ،نيملخرية رب العا ،امع لكل الكماالتاجلاالسم 
إىل رقي ة األوصاف ألن  ،أنور النور ،أعظم العظم ة ،اللاجل لُّ أج ،مالاجلأمجل  ،أهبى البهاء ،عاينملهذه ا

اللهم إني أسألك  -بهاء ا هل ينور ا هل ليس يي  مكاهب يهذا الدعاء ال يتحدث  عن هباء ا هل سبحان  وهعاىل 
 - ك بأنفذهملاللهم إني أسألك من ع -هبي وهناك ما هو أهبى يعين هناك ما هو  - من بهاءك بأبهاه

  هو لمع ،  من صفاه  الذاهي ةلمع ،ا هل ال هوجد يي  مكاهب لميع ،هناك ما هو نايذ وهناك ما هو أنفذ
 قيق ةاحلكاهب إمنا هي يف ملهذه ا ،ال هوجد مكاهب ،  هو ذاه  سبحان  وهعاىللموع ،وقدره  هي ذاه  ،قدره 
امع ة لكل جمايل األمساء اجلقيق ة احلني ملكاد من خرية رب العامليإذاً ا ،َحم دي ةالـم   قيق ةاحلدي ة يف جتليات َحم  الـم  

رية يعين أاها اخلإىل هذه  العرتةإنتساب هذه  ،ريةاخلمنتسب ة إىل هذه  العرتةوهذه  ،لكل جمايل الصفات
َرَة ِخيَ َرةِ  - اهنتسب  إىل ال صفات مجاها واماه  ،وجالل رية ييها ال مجالاخلهذه  - ينَ لمَربِّ اْلعا َوِعت ْ

  .اللاجلمال وإىل ال هذا اجلوالعرتة  منسور ٌة إىل ال هذا 
َرَة ِخيَ َرِة َربِّ اْلعالميَن، َوَصْفَوَة االنبيَوُسالَلَة  األرضي  ملوهذا االنتساب  انتساٌب يف العا ،ينَ لمْرَسليَن، َوِعت ْ
يآل ُم َم د  ،واالنتساب اإلهي أيضاً  ،األرضي االنتساب الكمحي ملنتساب يظهك يف العاهنا اال ،إىل ُم َم دٍ 

 اومن هنا يتجلى لك الكذب الفاضح يف قول القائل رأن ،يكثون ُم َم د وراث ًة رمحي ة ويكثون ُم َم دًا وراث ًة إهي ة
اث  يآل ُم َم د ور   ،هي ة ول  وراث ٌة رشكي ة رمحي ةصلى ا هل علي  وآل  ل  وراث ة إ النيبأصاًل  ،معاشك األنبياء ال نورث

َرَة ِخيَ َرِة َربِّ اْلعا -ه ة اإلهي ة اجلاث  من كمحي ة وور  اله ٍة اجلمن  يهم عرته  من جه ة اللحم ة  - ينَ لمَوِعت ْ
ا هل لذلك حني نقكأ  يف زيارة رسول ا هل صلى  ،ه ة اإلهي ة من جه ة الوراث ة الكراني ةاجلوالنسب وهم عرته  من 

 نقكأ يف الزيارة لكسول ا هل من رعيد ماذا نقول ل ؟  ،لمعلي ة وآل  وس
اهليُة الجتنجسك  لمطهرة ال مُ  شهُد يا رسول اهلل أنك كنت نورا  في األصالب الشامخة واألرحامأ

ذواٌت أري ٌة  هذه ،ذات  ُم َم ٍد لو اقرتر  منها النجاس ة  هتطهك ،ذات ُم َم ٍد أري ٌة على أن هتنجس - بأنجاسها
االنتساب العشائكي يأيت  ،الكالم هنا ليس عن انتساٍب عشائكي - شهُد يا رسول اهللأ -على النجاس ة 

حال مـلولو يكضنا ويكض ا ،ذات  ُم َم ٍد هتأىب ال ميكن أن هقرتب منها النجاس ة ،هذه مسأل ة عكضي ة ،عكضاً 
هذا  ،تتطهك هتحول إىل طهارةسن النجاس ة حال ولو يكضنا أن النجاس ة هقرتب من هذه الذات يإمب  ليس 

يف العمق الذي يقول عن  ُم َم د صلى ا هل  ،ديث يف العمقاحلهذا  ،اديملسي ااحلليس يف األيق احلديث 
يا رسول  - شهدُ أ -سي احلمق مق البعيد ال يف الع  هذا يف الع   ،اء والطنيملعلي  وآل  ان   نبيًا وآدم رني ا

 ،ديث عن انتساب عشائكياحلليس  ،طف مادي ةديث هنا ليس عن ن  احل - أنك كنت نورا   -ا هل 
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ديث احل ،عن معىن أعمق ،لكن الكالم عن حقيق ة أرعدو االنتساب العشائكي موجود وعلى العني والكأس 
شهُد يا رسول اهلل أنك  أ -هو حقيق ة النوري ة  شهد  أنك ان  نوراً أ :هنا ليس جمازًا حينما هقول الزيارة

وهذا ينبئك  - اهليُة بأنجاسهاالجتنجسك  لمطهرة ال مُ  ورا  في األصالب الشامخة واألرحامكنت ن
 اوأن ،أن أجداد نبينا أنبياء اما هقول الكواياتر ،عىنملهذا ينبئك هبذا ا ،رأن أجداد األنبياء أجداد نبينا أنبياء

آخك ألن البحث هنا هو أرقى وأمسى  وضوع يف سحثٍ ملال أريد البحث يف هذه القضي ة اآلن رمبا نتناول هذا ا
شهُد يا رسول اهلل أنك كنت نورا  في األصالب الشامخة واألرحام أ -من قضي ة االنتساب العشائكي 

 ،اتلمدهمات الظملا - تلبسك من مدلهمات ثيابها لماهليُة بأنجاسها و الجتنجسك  لمطهرة لما
 هذه الذات ،هتأىب أن هدنو منها النجاس ة ليتاديث عن الذات احل ،ديث هنا ليس عن جنب ٍة مادي ةاحل
 ،اء الطهور يعين هو طاهٌك يف نفس  مطهٌك لغريهملهذا ا {طَهُورًا مَاءً وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ}طهكة للوجود الـم  

 قيق ة  احلاء الذي أشكق  ر  ملا ،اء األولملو اه ،الطهور األعظم ،اء الطهور هو الطهور األصغكملهذا ا
  .ذلك الطهور األعظم ،اء الذي خلق ا هل من  ال شيٍء حي هو ماء الوجودملا ،َحم دي ةالـم  

اهليُة الجتنجسك  لمطهرة ال مُ  شهُد يا رسول اهلل أنك كنت نورا  في األصالب الشامخة واألرحامأ
  ؟ين نقكأهانفس هذه العبارات أ - تلبسك من مدلهمات ثيابها لمبأنجاسها و 

ُد أنك  هَ يا موالي يا أبا عبد اهلل أشْ  -يب السجاد يف زيارة والد العرتة الطاهكة وحنن خناطب  نقكأها يف زيارة أ
هذه زيارة  وارث ويف زيارات عديدة أخكى وهذا الكالم ليس خمتصاً  - كنت نورا  في األصالب الشامخة

 -ى ا هل علي  وآل  ويف ذلك إشارٌة إىل قول  صل ،عىن يتجلى رنفس العباراتمللكن هذا ا ،سحسنٍي يقط
هناك حديثان عن  - أنا من حسين وحسيٌن مني -وعندنا حديث آخك  - حسيٌن مني وأنا من حسين

 وهناك حديٌث آخك - حسيٌن مني وأنا من حسين -رسول ا هل حديث مشهور حتفظ  شيع ة أهل البي  
سنٌي هو ُم َم د إال أن ُم َم داً عىن واحد يم َحم ٌد هو حسنٌي وحملوا - أنا من حسين وحسيٌن مني - يضاً أ

أشهُد أنك كنت نورا  في  -نفس العبارات  - يا موالي يا أبا عبد اهلل -هو ُم َم د وأن حسيناً هو حسني 
تلبسك من مدلهمات  لماهليُة بأنجاسها و الجتنجسك  لم طهرةال مُ  واألرحام األصالب الشامخة

كسلني ملني وهم صفوة االنبينزل ة يهم سالل ة ملالطهارة ونفس ا هو نفس النقاء ونفس ،عىنملنفس ا - ثيابها
  .نيملوهم عرتة  خرية رب العا

الكواي ة ييها شيء من الطول لكنين أجد من الضكورة أن  ،امس والعشكين من سحار األنواراخلزء اجلرواي ٌة يف 
ن حامل أسكار أهل البي  الكواي ة ع ،ضمونملطالب وعميق املا ييها من غزيك امَ لِ أهلوها على مسامعكم 

ولقد نقل إلينا من حديثهم من  ،خص خواص األئم ةمن أ ،عفي رضوان ا هل هعاىل علي اجليزيد رن  جارك
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يا جابر كان اهلل وال  :اإلمام يقول ل  ،صلوات ا هل علي الكواي ة ينقلها عن إمامنا الباقك  ،عميق أسكارهم
ال معلوم وال مجهول فأوُل ما ابتدأ من خلٍق خلقه أن خلق ُمَحمَّدا  صلى اهلل عليه وآله شيء غيره و 

اللون األخضك  ،هذا اللون - ة  خضراء بين يديهوخلقنا أهل البيت معه من نوره وعظمته فأوقفنا أظلّ 
ييها النور األمحدي  لَ ز  نَـ هَـ  اليتقامات ملوقبل قليل مك علينا يف ا ،ولون القكب ب  احلياة ولون احلإشارة إىل لون 

فأوُل ما ابتدأ من  -كب والق   ب  احل  ياة و احلب النور األخضك يي  إشارة إىل معاين احل  يف مقام القكب يف مقام 
 ة  خلٍق خلقه أن خلق ُمَحمَّدا  صلى اهلل عليه وآله وخلقنا أهل البيت معه من نوره وعظمته فأوقفنا أظلَّ 

وال مكان وال ليل وال نهار وال شمس وال قمر يفصُل نورنا  خضراء بين يديه حيُث ال سماء وال أرض
  .عبارة دقيق ة جداً  - من نور ربنا كشعان الشمس من الشمس

فهم منها يهو الذي أنا أقكأ الكواي ة وما ي   ،وأنا هنا ال أريد أن أشكح الكواي ة يإين أرى أن الوق  جيكي سكيعاً 
وهو هذا  - يفصُل نورنا من نور ربنا كشعان الشمس من الشمس -لكن العبارة دقيق ة جداً  ،ر  سأاتفي

يفصُل نورنا من نور ربنا كشعان الشمس  -  ائَحم دي ة ركل أمسالـم   قيق ةاحلأن ا هل جتلى يف  ،معىن التجلي
أن يخلق  تعالى عزَّ وجلَّ ده ونعبده حق عبادته ثم بدا هلل مح اهلل تعالى ونقدسه ونحبِّ سِ من الشمس نُ 

ؤمنين ووصيه به أيدته لمأمير ا كان ال إله إال اهلل ُمَحمٌَّد رسول اهلل عليٌّ لمكان فخلقه وكتب على الما
 - ثم خلق اهلل العرش فكتب على سرادقات العرش مثل ذلك -يكل هذا رموز وإشارات  - ونصرته
نة والنار الجثم خلق  ،فكتب على أطرافها مثل ذلكثم خلق اهلل السماوات  - علي   ،ُم َم دٌ  ،يعين ا هل

الئكة وأسكنهم السماء ثم تراءى لهم تعالى وأخذ عليهم لمثم خلق ا ،فكتب عليها مثل ذلك
َحمٍَّد صلى اهلل عليه وآله بالنبوة ولعليٍّ عليه السالم بالوالية فاضطربت فرائص لمُ يثاق له بالربوبية و لما
الئكة واحتجب عنهم فالذوا بالعرش سبع سنين يستجيرون اهلل من لمالئكة فسخط اهلل على الما

سخطه ويقرون بما أخذ عليهم ويسألونه الرضا فرضي عنهم بعدما أقروا بذلك وأسكنهم بذلك 
اإلقرار السماء واختصهم لنفسه واختارهم لعبادته ثم أمر اهلل تعالى أنوارنا أن تسبح فسبحت فسبحوا 

ديث هنا احلقطعًا  - ارنا ما دروا كيف يسبحون اهلل وال كيف يقدسونهبتسبيحنا ولوال تسبيح أنو 
 اليتضامني ملعاين ونفس املهذه معاين هشار  نفس االئك ة ملالئك ة يسخط ا هل على املياضطكر  يكائص ا

  .جاءت يف قص ة االستخالف يف قص ة آدم
الَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي األَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ لمكَ لِوَإِذْ قَالَ رَبُّ}حني نقكأ يف الكتاب الككمي يف سورة البقكة 

قَالُواْ أَتَجْعَلُ }لكن هذا االعرتاض ليس اعرتاضًا خيكجهم من حد الطاع ة ! ؟أليس هذا حنو اعرتاض {فِيهَا
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إىل آخك اآليات وإىل آخك الكالم الذي   {وَنُقَدِّسُ لَكَفِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ 
يهذا الشأن الذي ذاك يف هذه الكواي ة اهذا الشأن الذي جاء يف القكآن الككمي  ،الئك ةملاان رني ا هل ورني ا

سبح فسبحت فسبحوا بتسبيحنا ولوال ثم أمر اهلل تعالى أنوارنا أن تُ  -يف قص ة آدم ويف قص ة استخالي  
خلق الهواء فكتب  ثم إن اهلل عزَّ وجلَّ  ،وارنا ما دروا كيف يسبحون اهلل وال كيف يقدسونهتسبيح أن

ن الجثم خلق اهلل  ،ؤمنين ووصية به أيدته ونصرتهلمعليه ال إله إال اهلل ُمَحمٌَّد رسول اهلل عليٌّ أمير ا
ه بالنبوة ولعليٍّ عليه السالم َحمٍَّد صلى اهلل عليه وآللمُ يثاق منهم بالربوبية و لموأسكنهم الهواء وأخذ ا

بالوالية فأقر منهم بذلك من أقر وجحد منهم من جحد فأول من جحد إبليُس لعنه اهلل فختم له 
أنوارنا أن تسبح فسبحت فسبحوا بتسبيحنا ولوال  بالشقاوة وما صار إليه ثم أمر اهلل تعالى عزَّ وجلَّ 

كتب على أطرافها ال إله إال اهلل ُمَحمٌَّد رسول ثم خلق اهلل األرض ف ،ذلك ما دروا كيف يسبحون اهلل
ؤمنين وصيه به أيدته ونصرته فبذلك يا جابر قامت السماوات بغير عمد وثبتت لماهلل عليٌّ أمير ا

فسواه  -من أدميها يعين من هكاهبا  - السالم من أديم األرض هثم خلق اهلل تعالى آدم علي ،األرض
َحمٍَّد صلى اهلل عليه لمُ بالربوبية و  له يثاقلممن صلبه فأخذ عليهم ا خرج ذريتهونفخ فيه من روحه ثم أ

 ،أقر منهم من أقر وجحد من جحد فكنا أول من أقر بذلك ،وآله بالنبوة ولعليٍّ عليه السالم بالوالية
الهادون  وعترتكما َحمٍَّد صلى اهلل عليه وآله وعزتي وجاللي وعلو شأني لوالك ولوال عليّ لمُ ثم قال 

الئكة وال خلقا  لمكان وال األرض وال السماء وال المنة والنار وال االجهديون الراشدون ما خلقُت لما
  (.نيملوعرتة خرية رب العا) يا ُمَحمَّد أنت خليلي وحبيبي وصفيي وخيرتي من خلقي ،يعبدني

يُق عليٌّ أول من ابتدأت إخراجه من خلقي ثم من بعدك الصدّ لق إلي و الخوخيرتي من خلقي أحب 
ؤمنين وصيك به أيدتك ونصرتك وجعلته العروة الوثقى ونور أوليائي ومنار الهدى ثم هؤالء لمأمير ا

 ،نتم خيار خلقي فيما بيني وبين خلقين من أجلكم ابتدأت خلق ما خلقت وأهتدو لمالهداة ا
استقال  - استقال بكم م من خلقي وجعلتكمكم عمن سواكخلقتكم من نور عظمتي واحتجبُت ب

وُأسأل بكم فكل  وجعلتكم استقال بكم -غفكة والتور ة ملا ،هطلب اإلقال ة من ا هل هبمركم أي أن العباد 
يهلُك من توالكم ومن  ال تبيدون وال تهلكون وال يبيُد وال يٍء هالٌك إال وجهي وأنتم وجهيش

ي وسادُة أهل السماوات مللُة سري وخزاُن عاستقبلني بغيركم فقد ضل وهوى وأنتم خياُر خلقي وحمَ 
ديث هنا يشري إىل احل - الئكةلملٍل من الغمام واثم إن اهلل تعالى هبط إلى األرض في ظُ  ،وأهل األرض

  .ضمونملنفس ا
لتعبري هو نفس التعبري القكآين الذي جاء يف سورة البقكة يف هذا ا ،الكالم هنا ليس عن جتسيم أو جتسيد
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آلئِكَةُ وَقُضِيَ األَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ ملهَلْ يَنظُرُونَ إِالَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَا} :ئتنيملاآلي ة العاشكة رعد ا

 ! ؟يأيت من مكاٍن إىل مكان حىتمن   هل هناك مكاٌن خالٍ  ؟يهل يأيت الباري من مكان {األمُورُ

يأهيهم أمك  ،ا هل إال أن يأهيهم ويلُّ  {إِالَّ أَن يَأْتِيَهُمُ}قصود اما شكح   هذه اآلي ة يف ركنامج قكآننا ملوإمنا ا
ثم إن اهلل تعالى هبط إلى األرض  -وجود يف هذه الكواي ة ملس الشيء هو االكالم هنا يف هذه اآلي ة نف ،ا هل

 {آلئِكَةُ وَقُضِيَ األَمْرُملهَلْ يَنظُرُونَ إِالَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَا} الئكةلملٍل من الغمام وافي ظُ 
  ؟يأهيهم إىل أين
طاب مع الناس الذين  اخلديث هنا هكذا احل ،القيام ة يوم القيام ة ملعا يأهيهم إىل ،األرض مليأهيهم إىل عا

هَلْ يَنظُرُونَ }إىل الناس الذين يبتعدون عن طكيق اهدى  ،اانوا يعيشون مع رسول ا هل صلى ا هل علي  وآل 

والكالم هنا  ،ن  يتحدث عن مواقف يوم القيام ةهذا التعبري أل {آلئِكَةُملإِالَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَا
لٍل ثم إن اهلل تعالى هبط إلى األرض في ظُ  -ضمون ورنفس هذا التجلي ملرنفس هذا التعبري رنفس هذا ا

واهبط أنوارنا أهل البيت  -هبوط جتلي   ،هبوط ييض  ،اهبوط هنا هبوط أمكه - الئكةلممن الغمام وا
ته ونقدسه في أرضه كما وااميديه نسبحه في أرضه كما سبحناه في س معه وأوقفنا نورا  صفوفا  بين

ذرية آدم عليه السالم  ا أراد اهلل إخراجلمه فمائفي س ه ونعبده في أرضه كما عبدناهمائقدسناه في س
ذلك النور فيه  سلك -سلك يعين أدخل جتلى ذلك النور يف آدم  - يثاق سلك ذلك النور فيهلما ألخذِ 

يلبون فسبحناه فسبحوا  من صلبه -أخكج ذري ة آدم   م أخكج ذريت  - ثم أخرج ذريته من صلبه
له بالربوبية يثاق منهم لملهم بأخذ ا ثم تراءى بتسبيحنا ولوال ذلك ال دروا كيف يسبحون اهلل عزَّ وجلَّ 

لوا يظهكوا ز  نَـ يف ذري ة آدم راعتبار أاهم هَـ  ألاهم هنا هم جتلٍ  - عند قوله ألسُت بربكم وكنا أول من قال بلى
َحمٍَّد لمُ يثاق منهم بالنبوة لمعند قوله ألسُت بربكم ثم أخذ ا ا أول من قال بلىنَّ وكُ  -يف ذري ة آدم 

من أقر وجحد من جحد، ثم قال أبو جعفٍر عليه  صلى اهلل عليه وآله ولعليٍّ عليه السالم بالوالية فأقرّ 
وسبُب تسبيحهم  حن سبُب خلق الخلقحه وناهلل وسبّ  دَ بَ خلق اهلل وأول خلٍق عَ فنحُن أول  :السالم

د اهلل وبنا أكرم اهلل من أكرم من بِ د اهلل وبنا عُ حّ ف اهلل وبنا وُ رِ الئكة واآلدميين فبنا عُ لموعبادتهم من ا
 : قوله تعالى ثم تلى ،من أثاب وبنا عاقب من عاقبجميع خلقه وبنا أثاب 

 }قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ{ :وقوله تعالى {سَبِّحُونَملحْنُ الصَّافُّونَ * وَإِنَّا لَنَحْنُ ا}وَإِنَّا لَنَ
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اهلل تعالى وأول من أنكر أن يكون له ولد أو شريك ثم  دَ بَ فرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله أول من عَ 
النور ينتقُل  كلب آدٍم عليه الصالة والسالم فمازال ذلذلك النور صُ ثم أودعنا ب ،نحن بعد رسول اهلل

أنتقل منه انتقال  الذي لب وال أستقر في صلب إال تبين عنلٍب إلى صُ من األصالب واألرحام من صُ 
طلب فوقع بأم عبد اهلل فاطمة فافترق النور لملب عبد اصار في صُ  حتىف الذي أستقر فيه رَّ وشَ 

يعني في  }وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ{ :فذلك قوله تعالى ،د اهلل وجزٌء في أبي طالبجزئين جزٌء في عب
دنا اآلباء وولّ  ،هم فعلى هذا أجرانا اهلل تعالى في األصالب واألرحامئين وأرحام نساالنبيأصالب 

غزيكة  وهي هتحدث ضامني الويرية والملمت   الكواي ة الشكيف ة  وييها ا - واألمهات من لدن آدم عليه السالم
جمايل أنوار ُم َم ٍد وآل ُم َم د منذ التجلي األول وهكذا يف ال  العرتة وهتحدث عن رية وعن معىناخلعن معىن 

عارف ال رواي ة من ملكاهب وإمنا روايات املويف ال طبقات الوجود وليس  هذه الكواي ة حاصكة لكل ا ملالعوا
ما جتده من يوارق  ،من مكاهب التجليات هتحدث عن ر َهبٍ  ،هاتاجلهذه الكوايات هتحدث عن جه ٍة من 

اإلمام  ،عصومملوهو اإلمام ا لمتكملنظك إليها ا اليتهات اجلييما رني هذه الكوايات هذه الفوارق مكدها إىل 
عارف اإلهي ة ملولذلك مكارًا أنا اكرت وأاكر رأن ا ،يثياتاحلعصوم يف ال موقٍف هو ناظك إىل حيثي ة من ملا

عاين العميق ة رلسان التصكيح أو رلسان ملهتحدث عن ا اليتعصومي ة األحاديث مليات القكآني ة والنصوص ااآل
 اليتهذه النصوص  ،يح أو رلسان التلويح رلسان اإلشارة رلسان الكمز رلسان االصطالح رأي لسانلمالت

على أساس هاهني القاعدهني عارف اإلهي ة حينما نكيد أن نتعامل معها الرد أن نتعامل ملهتحدث عن عميق ا
  :الذهبيتني

  .قاماتملقاعدة حفظ ا :القاعدة األولى
  .يثياتاحلقاعدة هعدد  :والقاعدة الثانية

ضامني الها ميكن أن دجدها يف آي ة واحدة من آيات ملهذه ا ،مك الكالم يف هذا األمك مكارًا وهككاراً وقد 
ات قليل ة مجل ة لما ،امس ةاخليف سورة الضحى يف اآلي ة  حني نذهب إىل قكآننا الككمي ونقكأ ،الكتاب الككمي

 {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}كات ملعاين مباليني املعاين وأاثك من هذه اململ ال هذه اخمتصكة جت  
َحم د صلى ا هل علي  وآل  م  ـلب طااخل ،صطفى األجمدلمحمود األمحد للمطاب هنا لاخل ؟نملطاب هنا اخل

رب  {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ}هنا عطاٌء من ا هل سبحان  وهعاىل  {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}

واآلي ة قال   ،من ررك ،عطاٌء من ا هل {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ} النيبمضاي ة إىل الضمري الذي خياطب 
يحني  ،دركملكيب املالكب هو ا ،الكب هو الذي ل  عناي ة ،نيمل  مثاًل ولسوف يعطيك رب العاوما قال ،ررك
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هذه  ؟ايف ستكون هذه العناي ة  ،ا هل وهو ل  عناي ٌة مب َحم د ،هقول اآلي ة ررك يعين الذي ل  عناي ٌة خاص ٌة رك
هنا ا هل يتوج  إىل  ،د رعناي ٍة خاص ةلكن هنا ا هل سبحان  وهعاىل يتوج  إىل ُم َم   ،اآلي ة عطاء هاالعناي ة رينت

َحم د ذلك م  ـلني يتجلى ملليس رب العا ،َحم دم  ـلالتجلي هنا رب  ُم َم د يتجلى  ،ُم َم د على أن  رب ُم َم د
وإن اان األمثل ة هذه األمثل ة هبعد أاثك مما هقكب  ،امل مث {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ}رب ُم َم د  ،جتلي آخك

ومكًة يوج  عنايت   ،مثل ما يكون مثاًل أب عنده أوالد اثريون ييوج  عنايت  لكل األوالد ؟كن ماذا نصنعول
حينما سألوا هذه اإلعكاري ة سألوها أي  ،منظور معني هناك عناي ة خاص ة يف منظور خاص ،لولٍد خاص

 ،يعود أحب  أاثك حىتئب والغا ،يشفى أحب  أاثك حىتكيض ملقال  الهم سواء ولكن ا ؟أوالدك حتبني أاثك
عكاري ة لكنها األوالد الهم على السواء عند هذه اإل ،يعين هناك عناي ة معين ة جه ة معين ة ،يكرب حىتوالصغري 

يكرب  حىتوحتب الصغري  ،هناك جه ة معين ة نظكت إليها خبصوصي ة رعناي ة ؟اذامليعود أاثك  حىتحتب الغائب 
  .فىيش حىتكيض ملوحتب ا ،هناك جه ة نظكت إليها

َحم د م  ـللكن حني يكون الكالم رب  ُم َم د يهناك عناي ٌة من رب ُم َم د  ،ملني رٌب لكل العواملينقول رب العا
صطفى هو ملحمود هو امـلُم َم ٌد هو األحب هو األقكب هو األرضى هو األمحد هو ا ،بيباحلوُم َم ٌد هو 

اآلي ة  ،عباراٍت أحتدث ييها عن ُم َم د، ُم َم ٌد هو ُم َم د وافى أين أجد   ،جتىب ُم َم ٌد هو ُم َم دمـلختار هو املا
هل  ،هناك عطاء ،ولسوف يعطيك رب ُم َم ٍد يا ُم َم د {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ}هنا ختاطب ُم َم دًا 

عطاٌء من رب ُم َم د  {فَتَرْضَى}َحم د م  ـلي ٍة ناَحم ٍد رعم  ـلأستطيع  أن أهصور هذا العطاء من رب ُم َم د 
  ؟كاد أن ُم َم داً يكضىملما ا ،أن ُم َم داً يكضى ؟َحم د وهذا العطاء ما هو أثكهم  ـل

ييكونون اما  ،الل اإلهي ييفىن يف ا هلاجلمال اإلهي ال اجلمكاد أن ُم َم داً يكضى أن ُم َم داً يتجلى يي  ال 
إن لنا  -عصومني صلوات ا هل وسالم  عليهم أمجعني ملاتبهم عن ا  كياء يفينقلها الع   اليت ة لمهقول هذه الك

إمنا يكضى مىت يكضى؟  - مع اهلل حاالت نكون فيها نحن هو وهو نحن إال أننا نحن نحن وهو هو
مال اجلكآة إذا جتلى ييها ال ملوإمنا هكضى هذه ا ،اللاجلمال وال اجلُم َم ٌد مكآة قارل ة ألن يتجلى ييها ال 

وَلَسَوْفَ }ُم َم ٌد يكضى و َحم ٍد يعطي ُم َم داً م  ـلعناي ٍة م ٍد لرب ُم َ  ،ورب ُم َم ٍد هو الذي يعطي ،اللاجلوال 

امس ة اخليف سورة النور يف اآلي ة  ،ال أجد  هعبريًا إال هعبري القكآن ؟ عن هذارب  عَ ايف أ    {يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ

 {نُّورٌ عَلَى نُورٍ} {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}ال أجد  عبارًة أخكى  ،يقط {نُّورٌ عَلَى نُور}والثالثني 

أنا قل  يف حينها  ،ال أجد عبارًة أخكى {نُّورٌ عَلَى نُورٍ}وعطاءه نوٌر وأن  نوٌر ورضاءك نوٌر  يكرك  نورٌ 
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كاهب ملتحدث عن أعظم احني حتدث  عن آي ة النور هذه اآلي ة هي أعظم آي ة يف الكتاب الككمي ه

أجلى عبارة  {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}أعظم مقامات ُم َم ٍد يف القكآن هي يف آي ة النور  ،قاماتملوا

هؤالء عرتة النور  ،وهؤالء عرته  ،نيملخرية رب العا {نُّورٌ عَلَى نُورٍ}ميكن أن أجدها هناسب هذه اآلي ة 
  ؟ماذا خناطب  ،لمعلى النور هؤالء هم النور على النور حنن نقكأ  يف زيارة رسول ا هل صلى ا هل علي  وآل  وس

 - السَّالم عليك يا ُمَحمَّد -وُم َم د ليس سحاج ة إىل أوصاف، ُم َم د هكفي  - السَّالم عليك يا ُمَحمَّد
هنا يف مقام  - السَّالُم عليك يا ُمَحمَّد - هذا االسم الذي يعلو على القيود ال حيتاج إىل أوصاف

الذات اليت هتأىب على القيود، يإين  - السَّالُم عليك يا ُمَحمَّد -اإلطالق من دون أوصاف من دون قيود 
ال أحب القيود يف معصميِك، ذاٌت هتأىب على القيود مجاها يف عدم قيودها، يإين ال أحب القيود يف 

هذه عناوين هتنزه عن القيود، هتنزه عن  - يك يا ُمَحمَّد السَّالُم عليك يا أحمدالسَّالُم عل -معصميِك 
اإلضايات، أجلى أجلى من أن هوصف رأاها رسول ا هل، رسول ا هل من مقاماه  لكن اخلطاب هنا مع املقام 

السالم عليك  {عَلَى نُورٍنُّورٌ }األمسى، نيب ا هل خامت األنبياء من مقاماه  لكن ُم َم داً هنا أمسى أمسى أمسى 
السَّالم عليك يا  -االسم املنزه عن القيود عن اإلضايات يف حال ة اإلطالق يف عامل اإلطالق  - يا ُمَحمَّد

والم ة ُم َم د والم ة أمحد سحاج ة إىل شكح، إن شاء ا هل يف وقٍ  آخك  - ُمَحمَّد السَّالُم عليك يا أحمد
  .أشكح هذين االمسني الشكيفني

ل اسٍم ولكل وصٍف ولكل لفظ ٍة من هاهني اللفظتني االٌم طويل يف شكح معنامها، إن شاء يف وقٍ  يلك
السَّالُم عليك يا ُمَحمَّد السَّالُم عليك يا أحمد السَّالُم  -آخك أهناول شكح هذين االمسني الشكيفني 

إلطالق، اما يقول الشاعك هذه قيود، يف البداي ة اخلطاب على وج  ا - عليك يا ُحجة اهلل على األولين
السَّالم عليك يا  -يإين ال أحب القيود يف معصميِك، هنا ذوات هنا أمساء مقامات م نزه عن القيود 

ُمَحمَّد السَّالُم عليك يا أحمد السَّالُم عليك يا حجة اهلل على األولين واآلخرين والسابَق إلى طاعة 
السالم عليك يا ُمَحمَّد السالُم  -لننتب  إىل العبارات  هذه مقاماه  - رب العالمين والمهيمن على رسله

عليك يا أحمد السالُم عليك يا حجة اهلل على األولين واآلخرين والسابَق إلى طاعة رب العالمين 
والمهيمَن على  -يهم رشح ٌة من نوره  - والمهيمَن على رسله -ل  اهيمن ة  - والمهيمَن على ُرسله

والشفيع إليه والمكين لديه والمطان  -شاهٌد على اجلميع  - والشاهد على خلقهرسله والخاتم ألنبيائه 
وهذه  - َحمَّد لسائر األشرافال مُ  األحمد من األوصاف -امللكوت ما وراء ظاهك الوجود  - في ملكوته

 األحمد من األوصاف -من جمايل معاين االمسني الككميني، ما عندي وق  أن أقف عند هذه العبائك 
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هو الفائز  - َحمَّد لسائر األشراف الكريم عند الرب والُمَكلَّم من وراء الُحجب الفائز بالسباقمُ ال 
هذه العرتة اليت  - الفائز بالسباق -ال ي لحق، ال ي سبق، هذه أوصاي   - والفائت على اللحاق -األول 

َرَة ِخيَ َرِة َربِّ اْلعالمينَ  -نسلم عليها  َحم د لسائك األشكاف، الـم   د من األوصافهي عرتة هذا األمح - َوِعت ْ
ال هذه هي عرتة هذا املوصوف هبذه األوصاف ركل هذه األوصاف ومبا هو أعظم من هذه األوصاف و 

َرَة  -األوصاف هتجلى يف عرته ، وهظهك يف عرته  يحني خناطبهم  َوُسالَلَة النبييَن، َوَصْفَوَة المْرَسليَن، َوِعت ْ
نُّورٌ عَلَى }إمنا نعين هذه املعاين ونقصد هذه األرعاد، خلصت  يف هذه الكلم ة القكآني ة  - عالمينَ ِخيَ َرِة َربِّ الْ 

  .على نور وينتهي الكالم اً على نور، الس الم عليكم يا نور  الس الم عليكم يا نوراً  {نُورٍ
ني ة اثرية لكنين أحاول هذه جول ة وجول ة سكيع ة النصوص اثرية والكلمات املعصومي ة اثرية واإلشارات القكآ

أن أقتضب املطالب سحسب ما يسنح  ر  املقام، رقي  رقي ة ووق  الربنامج ما رقي  من  إال دقائق قارب 
على االنتهاء، وال أريد أن أهعبكم أاثك راإلطال ة، لكن رقي  رقي ة أريد أن أمتها حىت يكمل عندنا شكح 

َوُسالَلَة  -من املقاطع األسس يف الزيارة اجلامع ة الكبرية  املقطع األول من املقاطع اخلمس ة، املقاطع األصول
َرَة ِخيَ َرِة َربِّ اْلعالميَن َورَْحَمُة اهلِل َوبَ رَكاتُهُ  ورمح ة ا هل وركااه  هذه  - النبييَن، َوَصْفَوَة المْرَسليَن، َوِعت ْ

إىل آخك  - ْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّةِ اَلسَّالُم َعلَ  -واضح ٌة لديكم معطوي ٌة على الس الم ألننا يف البداي ة قلنا 
يهي معطوي ٌة على  - َورَْحَمُة اهلِل َوبَ رَكاتُهُ  -املقطع، رنهايت  ينتهي الكالم هتم املعاين يف املقطع األول ينقول 

الس الم، وإذا هتذاكون حني حتدثنا عن السالم أشكت  إىل جهات عديدة، ومن مجل ة اجلهات اليت أشكت  
  ها ذاكت  هذه الكواي ة أعيدها على مسامعكم ألجل أن هرتارط املعاين.إلي

كثيٍر الرقي قال: قلت بن   عن داوود ،زء األول من الكايف الشكيفاجلالشكيف وهذا هو  الكواي ة يف الكايف
 ما معنى السالم :قال: قلت ألبي عبد اهلل عليه السالم -الكقي يعين من مدين ة الكق ة  - ألبي عبد اهلل

ا خلق نبيه ووصيه وأبنته وأبنيه وجميع األئمة وخلق لمَّ إن اهلل تبارك وتعالى  :فقال ؟على رسول اهلل
لهم  لماهلل ووعدهم أن يس بروا ويرابطوا وأن يتقوان يصبروا ويصايثاق وألمشيعتهم أخذ عليهم ا

 -رمح ة ا هل وركااه  السالم  عليكم و  ،ديث هنا عن سالم وعن رمح ة وعن ركااتاحلو  - باركةلماألرض ا
باركة لملهم األرض ا لمووعدهم أن يس - ًة رالسالم مبارا ًة ملسا - لهم األرض لمووعدهم أن يس

رفون ويريحهم من عدوهم واألرض لمظهر لهم السقف اعمور ويُ لمرم األمن وأن ينزل لهم البيت االحو 
ال خصومة فيها لعدوهم وأن يكون  :ا قالما فيها لهم الَّ ِشَيَة ِفيهَ  لماهلل من السالم ويس ايبدله التي

يثاق بذلك لميحبون وأخذ رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله على جميع األئمة وشيعتهم ا لهم فيها ما
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ويعجل السالم  زَّ وع له جلَّ عجيثاق وتجديد له على اهلل لعله أن يلموإنما السالم عله تذكرة نفس ا
يثاق رسول  رأن  مليثاق ا هل و مليكم ورمح ة ا هل وركااه  هو جتديٌد إذًا قولنا السالم عل - لكم بجميع ما فيه

إىل هذا الكواي ة وقد شكح  هذه الكواي ة حني  تاما أشار  ،سيمنحهم ومينح شيعتهم السالم والكمح ة والربا ة
من لقات األوىل احلميكنكم أن هكاجعوا  ،لقات األوىل من هذا الربنامجاحلعىن السالم يف ملشكحنا وهبياننا 

خالص ة  ما ييها من   ،اناها يف ذلك الوق  وشكحناههذه الكواي ة قكأ ،هذا الربنامج يتتذاكون الكالم السارق
َحم دي الـم   يثاقلميثاق اإلهي وجتديٌد للمكاد من قولنا السالم عليكم ورمح ة ا هل وركااه  جتديٌد لملاالٍم أن ا

  ؟ ة والربا ة مىت يكون هذاالم والكمحيف أن ا هل سبحان  وهعاىل سيهبهم الس  
 ،رعد دول ة إمام زماننا صلوات ا هل وسالم  علي   ةإمنا يكون هذا ردايت  يف زمان ظهور إمامنا ويف زمان الكجع

عهود مليثاق ويف ذلك العهد املجاءت يف ذلك ا اليتعاين ملوال ذلك جتديٌد ومعاهدٌة ومواثق ٌة لكل هذه ا
كد  يف ملوا ،لمبل رسول ا هل صلى ا هل علي  وآل  وسل ا هل ومكًة من قِ بَ ن قِ العلوي ة مكًة م ملالذي أخذ يف العوا

  .إىل خامت األنبياءذلك 
إمامنا الصادق صلوات ا هل علي  ماذا  - سنان عن أبي عبد اهلل قال: سمعته يقولبن  عن عبد اهلل الكواي ة
األمك  ،درك  لألمكمليهو ا - ر ألمركبِّ دَ ال مُ  نجيكعلى ُمَحمٍَّد صفيك وخليلك و  اللهم صلِّ  - ؟يقول

 ؟كة الثاني ةمليثاق يف املمن الذي أخذ ا ،يثاق اإلهي هككر وجتددملعائٌد إلي  لذلك الكواي ة هنا حتدث  عن أن ا
لق وما اخلوما  ،درك  لألمكملدرك  للخلق وهو املهو ا ،ك لألمكر  دَ الـم   ألن  هو لمُم َم ٌد صلى ا هل علي  وآل  وس

ا هل سبحان  وهعاىل خلق النور األول ومن النور األول اشتق ال  ،َحم دي ةالـم   قيق ةاحلاألمك إال من جتليات 
لكمبا الكواي ة  أيضاً يف الكايف  ،عىن الواضحمللي وااجلعىن ملعىن هو املذلك ا ،قيق ة الكامل ةاحلوهلكم هي  ،األنوار

  .أختم هبا الكالم اليتالشكيف و 
وضوع الذي رني لمناسبتها لملاي ة عن إمامنا الصادق ومكت علينا هذه الكواي ة لكنين أعيدها مكة ثاني ة الكو 

كان وخلق نور األنوار الذي نورت لمإن اهلل كان إذ ال كان فخلق الكان وا :أيدينا إمامنا الصادق يقول
 لمف ا  لق منه ُمَحمَّدا  وعليَّ خَ  منه األنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه األنوار وهو النور الذي

ا يزاال يجريان طاهرين مطهرين في األصالب الطاهرة لمون قبلهما فيزاال نورين أولين إذ ال شيء كُ 
صلوات ا هل عليهما وعلى آهما األطيبني  - أفتراقا في أطهر طاهرين في عبد اهلل وأبي طالب ىحت

ين وصفوة النبيوساللة  -امع ة الكبرية اجلل الزيارة من قو  رذاك هتضح لنا شيٌء من معىن ،األطهكين
  .ين ورحمة اهلل وبركاتهلمرسلين وعترة خيرة رب العالما

 ،امع ة الكبريةاجلمس ة األصول يف الزيارة اخلقاطع ملقطع األول من املقطع وهو املا ل  ديث رقكاءة ا  احلأختم 
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  :قطعملد مت الكالم  يف هذا اهوييٍق من ُم َم ٍد وآل ُم َم  مٍد من ا هل و وهبذا وسح
ِة، َوَمْوِضَع الرِّساَلِة، َوُمْختَ َلَف ا ، َوَمْعِدَن يالِئَكِة، َوَمْهِبَط اْلَوحْ لماَلسَّالُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ

أْولِياَء الن َِّعِم، َوَعناِصَر األَْبراِر، َمِم، وَ ُصوَل اْلَكَرِم، َوقاَدَة األُ ، َوأُ الحلم، َوُمْنتَ َهى لمالرَّْحَمِة، َوُخّزاَن اْلعِ 
يَن، النبيَوَدعاِئَم اأَلْخياِر، َوساَسَة اْلِعباِد، َوَأرْكاَن اْلِبالِد، َوأَْبواَب ااْليماِن، َوأَُمناَء الرَّْحمِن، َوُسالَلَة 

َرَة ِخيَ َرِة َربِّ اْلعالمُ َوَصْفَوَة ا  .بَ رَكاتُهُ يَن َورَْحَمُة اهلِل وَ لمْرَسليَن، َوِعت ْ
لقاءنا يتجدد يف أيام شهك رمضان  ،الم عليكم موعدنا يتجدد إن شاء ا هلهم الس  وأنتم يا أشياعهم يا أوليائ

 .ينقطع النفس حىتة عليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ ألقاام على مود   ،مو رني يوٍم وي
 .أسألكم الدعاء يف أمان ا هل



 
 
 
 
 
 
  

 وفي الختام :
التنبي  ه ال  ى أنّن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وم البرن  امج كم  ا ه  ي وه  ذا المطب  ون ال  ال بُ  ّد م  ن

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 األوديو على موقع زهرائيون.
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