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 عشر السادسة احللقة

 التُّقى وأعالمِ الدُّجى بيحِومَصا اهلُدى أَئمَّةِ معنى
 

لقة السادسة بعد العاشرة من برناجمنا احلهذه  ،ورمحة اهلل وبركاته السالم عليكم مجيعاً أحباب عليٍّ وآل علي  
 ،م متواصاًل يف بيان ما ميكنين أن أبينه من مضامني هذا النص الشريفال زال الكال ،امعة الكبريةاجلة الزيار 
هذه  ،امعة الكبريةاجلمتثل قلب الزيارة  اليتمسة اخلقاطع ملقطع األول من امليف ا  الكالم  اضية َتم مللقة ااحلويف 
تدئ بالسالم وينتهي بقول الزيارة ورمحة بكل مقطع ي  ،بالقولة ورمحة اهلل وبركاته م  تتَ ت   اليتو مسة اخلقاطع ملا

يف بقية ذكورة ملعاين املتفرع عليها سائر  ات اليتمسة متثل  األصول واألسس اخلقاطع ملهذه ا ،اهلل وبركاته  
حدِّث القمي الـم   لشيخنا ناناجلهذا مفاتيح  ،قاطع األخرى من الزيارة الشريفةملعبارات وسطور ومجل وا

قطع الثاين من ملاقطع األول ونشرع اليوم يف ملالكالم بتوفيق اهلل يف ا امعة الكبرية وقد َتم اجلوهذه هي الزيارة 
  .مسة األصولخلاقاطع ملا
هذه العناوين الثالثة  - اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى، َوَمصابيِح الدُّجى، َوأْعالِم التُّقى :قطع الثاين يبتدئ  ملا

السالم  قطع السابق ابتدأ ملا ،ضمون من خالل الشرح والبيانملمرتبطة بعضها بالبعض اآلخر وسيتضح هذا ا
وحني حتدثت عن معىن السالم يف الزيارة الشريفة يف هذه ويف غريها من الزيارات  ،وانتهى ورمحة اهلل وبركاته

 ،ؤمننيملأخوذ على امليثاق املطالب ومن ضمنها أن السالم هو جتديٌد للعهد واملبينت مجلة من ا ،األخرى
حينما نقول مرًة ثانية اآلن  ،يثاقملمعىن هذا انة ومرت الروايات مبي   ،يُم َممدميثاٌق وهناك  ،هناك ميثاٌق إهلي

اَلسَّالُم  :قطع األولملقطع السابق ابتدأ امليف ا - اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى :كرر فنقولقطع ن  مليف هذا ا
ةِ  اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى،  -قطع الثاين اآلن ابتدأ ملا ،قطعملإىل آخر ا - َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ

وهو جتديد  ،عىن األولملالسالم هنا ما معناه؟ السالم هنا يشتمل على ا - صابيِح الدُّجى، َوأْعالِم التُّقىَومَ 
ألهل بيت العصمة صلوات اهلل ية ملوأيضًا يشتمل على تأكيد معىن التسليم والسا ،واثيقملجتديد ا ،العهود

قطع األول حتدث عن كماالت أهل ملار أن اية باعتبمللسااتأكيد التسليم وتأكيد  ،وسالمه عليهم أمجعني
قطع ملحتدث ا ،قامات الشاخمة السامقة هلم صلوات اهلل عليهمملراتب العالية وعن املحتدث عن ا ،البيت

قطع األول عن أن ملوحتدث ا ،يطةحملقطع األول عن واليتهم املي  وحتدث احملهم الكامل الماألول عن ع
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فمن البداهة أن العباد  ،روقات إمنا هي متأتيٌة من أبواهبم الشريفة كل هذا مَ خلملالنعم والفيوض الواصلة إىل ا
أي طريق؟ يف يف  ،عاين واعتقدوها من البداهة مبكان أن العباد سيسريون يف هذا الطريقملإذا ما عرفوا هذه ا

 ملإذا ما يف اإلنسان وإال ال يتحقق أيُّ معىًن من معاين الكمال  ،يةملطريق التسليم وبعد التسليم تأيت السا
 ،كله  عندهم  لمفإذا كان الع ،كمة ثانياً احلنطق والعقل و لمول ،تكن مسريته  موافقٌة للفطرة أوالً  ملما  ،تكون

وإذا كانت الِنَعم  والفيوضات من قبلهم فماذا يبقى للعبد إال أن يكون  ،كمة كلها عندهماحلوإذا كانت 
 ،تأكيد ،ديدٌ السالم هنا هو جت ،كمةاحلوالعقل و  لمطق العنفطرة وموذلك هو منطق ال ،اً ملًا وساملِّ م سَ 

  .يةملعاين الساملعاين التسليم و مل ،عاينملتوثيٌق هلذه ا ،ترسيخٌ 
فَالَ وَرَبِّكَ الَ يُؤْمِنُونَ حتى }حنن حني نقرأ يف الكتاب العزيز يف اآلية اخلامسة والستني من سورة النساء 

 :َفاَل َوَربَِّك اَل يـ ْؤِمن ونَ  {رَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ الَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلمواْ تَسْلِيمًايُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَ
اإلميان  هو السري  واالنسياق باجتاه الفطرة، اإلميان هو السري واالنسياق باجتاه املنطق احلقيقي، باجتاه املنطق 

لعقل املنري، وباجتاه احلكمة الواضحة، اإلميان هو هذا، اإلميان  فطرٌة ومنطٌق وعقٌل وحكمة، السليم، باجتاه ا
ال يؤمنون أن اإلميان ال حيل يف قلوهبم، فحينما حيل اإلميان  {فَالَ وَرَبِّكَ الَ يُؤْمِنُونَ}هذا هو معىن اإلميان 

االجتاه، يف اجتاه الفطرة واملنطق والعقل  فذلك يعين أن اإلنسان قد سار يف هذا املسار، قد سار يف هذا
قَضَيْتَ  فَالَ وَرَبِّكَ الَ يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ الَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا}واحلكمة 

نسان رمبا يف احلالة اهلادئة قد يدعي اآلية هنا تتحدث عن األوضاع املتأزمة لإلنسان، اإل {وَيُسَلمواْ تَسْلِيمًا
التسليم، وقد يدعي أكثر من التسليم وهو الساملية، إذا كانت األحوال هادئة، إذا كانت األمور باردة، لكن 
حينما تكون األمور ساخنة، حينما تكون األمور مشتدة، هنا تظهر حقيقة التسليم عند اإلنسان، أَم َسلم 

يعين  {فَالَ وَرَبِّكَ الَ يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}إىل هذه احلقيقة  لذلك اآلية تشري ؟هو أم ال
حينما تكون األوضاع النفسية ساخنة، حينما تكون الظروف احمليطة باإلنسان الظروف املوضوعية احمليطة 

  ؟أهو م َسلم أم التكون هذه الظروف مشتدة شديدة قوية، فهنا يتبني ويظهر معدن اإلنسان 
ألن التسليم هنا هو انسياٌق يف طريق الفطرة، الفطرة واملنطق يدفعان باإلنسان إىل التسليم ألن اجلهة اليت 
نسلم هلا ويسلم إليها جهة كاملة، كاملٌة يف العلم، كاملٌة يف احلكمة، كاملة يف القول والفعل والعمل، كاملٌة 

شرفة جهة كاملة يف مجيع االجتاهات فإن الفطرة الـم   هة املوجهة، اجلهةيف مجيع االجتاهات، فإذا كانت اجل
واملنطق والعقل واحلكمة كل ذلك حيكمون بضاللة من خيالف السري يف االجتاه الذي تريده  تلكم اجلهة 
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نطق والعقل ألن اإلميان هو سرٌي يف مسار الفطرة امل {فَالَ وَرَبِّكَ الَ يُؤْمِنُونَ}الكاملة، لذلك اآلية تقول 

حتى يُحَكِّمُوكَ }يف الظرف الساخن، يف الظروف املشتدة  {فَالَ وَرَبِّكَ الَ يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكِّمُوكَ}واحلكمة 

وهذا هو التسليم، التسليم هو اإلخبات، يعين أن النفس  {فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ الَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
اإلنسان ي َكي ف قناعاتِه وفقًا ِلَما يريده  املعصوم صلوات اهلل وسالمه عليه، فاملعصوم وجه اهلل، البشرية إن 

فما يريده  املعصوم هو الذي يريده  اهلل، واإلنسان يف مقام العبودية ال ميكن أن يكون عبدًا إال هبذه الصفة 
حنن ال نستطيع أن ندخل إىل فناء العبودية بصفة التسليم، ألن أول مرتبة من مراتب العبودية هي التسليم، 

إال من باب التسليم، إذا مل ندخل من باب التسليم ومل ن قَبل عند باب التسليم ألننا لسنا م َسلمني فإننا لن 
نستطيع الولوج إىل فناء العبودية، وبعد ذلك الرتقي يف مراقي العبودية، العبودية هي التسليم، والتسليم  أول 

 فَالَ وَرَبِّكَ الَ يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ الَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا}سلم العبودية مرقاٍة يف 

َما يأيت به القضاء ، ِلَما يأيت به األمر ِلَما تأيت به ـنفوس مطمئنة، نفوس هادئة، نفوس ساكنة ل {قَضَيْتَ

  {.ثُمَّ الَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلمواْ تَسْلِيمًا}ومة اإلرادة املعص
هذا  ،اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى، َوَمصابيِح الدُّجى، َوأْعالِم التُّقى :فنحن هنا حني ن سلم على األئمة

أن اعتقدنا بأهنم صلوات اهلل عليهم بأهنم مهب  السالم إعالٌن وإشعاٌر وتأكيٌد ملعىن التسليم، ألننا بعد 
الوحي وبأهنم معدن الرمحة وبأهنم خ ز ان  العلم وبأهنم قادة األمم وبأهنم أولياء النعم وبأهنم وبأهنم، األوصاف 

وأذعنا  واملقامات واملراتب اليت َتم احلديث  عنها يف املقطع األول من مقاطع الزيارة اجلامعة الكبرية، َلمما آمنا
وجددنا العهد وامليثاق على هذه املعاين على هذه املراتب على هذه املقامات فإن السالم هنا يف املقطع 
الثاين وحىت يف املقاطع اآلتية إمنا هو جتديٌد واعرتاٌف وإقراٌر وإذعاٌن بالتسليم وبعدها الساملية ألهل البيت 

 ياة العملية ويف احلياة النفسية لإلنسان إمنا يتللى مىت؟صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني، والتسليم يف احل
هنيٍة ـإال ميكن لإلنسان وهو يعيش يف ب  و  ،حني تكون األوضاع مشتدة ،يتللى حني تكون الظروف ساخنة
إمنا يظهر قيقي احللكن التسليم  ،كان ويف هدوء بال فيدعي ما يدعيملمن الوقت ويف راحٍة من الزمان وا

ما  {يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ حتىفَالَ وَرَبِّكَ الَ يُؤْمِنُونَ }وإىل هذا أشارت اآلية  ،ساخنةعند الظروف ال

إمنا  {ثُمَّ الَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا}من خالٍف حول الدين أو حول الدنيا  ،شلر بينهم من خالف

  .{واْ تَسْلِيمًالمي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَثُمَّ الَ يَجِدُواْ فِ}هذه النفوس مطمئنة ساكنة 
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 اليتاآلية  ،هذا نوٌع آخر من الضيق ومن الشدة ،يف اآلية الثانية والعشرينإىل سورة األحزاب إذا نذهب 
 ،مفيما َشلَر بينهامسة والستون من سورة النساء كانت تتحدث عن الِشلار اخلمرت علينا قبل قليل اآلية 

نوٍع وتلك اآلية تتحدث عن  ،ا قضيت بهمَ ـلوا تسليما لموأهنم ال جيدون يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويس
اآلية  ،إن كان ذلك الشلار يف الدين أو يف الدنيا ،دث النفسي الساخن وهو الِشلاراحلحنٍو من  عن

حْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ ؤْمِنُونَ الْأَملا رَأَى امَّـلوَ}الثانية والعشرون من سورة األحزاب 

 {ؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَملا رَأَى امَّـلوَ} إميانًا وتسليماً  ،واإلميان هو التسليم {وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِميَانًا وَتَسْلِيمًا
تتحدث ية السابقة يف سورة النساء اآل ،األحداث الساخنة حنٌو من أحناء ،هذا أيضًا حنو من أحناء الشدة
أما هنا  ،والنيملالبد أن حي َكِّموك فيما شلر بينهم يف دائرة ا ،واليةملبني الدائرة ا ،عن ِشلار بني أهل اإلميان
وهذا الظرف يكون أكثر سخونة  ،حينما يقف األعداء يف مواجهة األولياء ،الكالم يف دائرة األعداء

ميَانًا ؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِملا رَأَى امَّـلوَ}

  {.وَتَسْلِيمًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  النيبى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَ}مسني اخليف اآلية السادسة و يف نفس سورة األحزاب 

صلٍة وارتباٌط وهي حنو صلى اهلل عليه وآله هي  النيبالصالة على  ،صلوا عليه {وا تَسْلِيمًاملِّصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَ
القلبية لكن هذه الصالة القولية اللفظية و  ،وحنو جتديد عهٍد معه صلى اهلل عليه وآلهحتية وحنو سالم 

  {.وا تَسْلِيمًاملِّوَسَ}همة ملهذه العقيدة ا ،يدٌة مهمةتصاحبها عق
كانت تتحدث عن ظرٍف ساخن يف ِشلار فيما بني أصحاب الدائرة أصحاب دائرة اآلية يف سورة النساء  

عن صراٍع فيما بني  ،األحزابواآلية الثانية والعشرون من سورة األحزاب كانت تتحدث عن جميء  ،الوالية
من سورة األحزاب مسون اخلاآلية السادسة و  ،والظرف هنا سيكون أكثر سخونةأعدائهم  أهل الوالية وبني

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ } النيبفيما بيننا وبني  ،عصومملفيما بيننا وبني اتتحدث وتأمر لتعني لنا نوع العالقة والرابطة 

وبنحٍو صريح بالتسليم للنيب األعظم والتسليم هنا واضح اآلية آمرة بنحٍو  {وا تَسْلِيمًاملِّآمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَ
  .يف بٌعدها النبوي ويف ب عدها الولويالوالية يف ب عديها  ،قام الواليةمل

متشاكسون  - {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ}يف اآلية التاسعة والعشرين يف سورة الزمر 
هذا عبٌد اشرتاه جمموعة من الناس وكل واحد يريد منه  ،جل لن يستطيع أن يفعل شيئاً وهذا الر  -خمتلفون 
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الك األول الشريك األول يريد ملألن ا ،أن يذهب إىل جهة فإنه حينئٍذ ال يستطيع أن يذهب إىل أي جهة
واآلخر  ،نوباجلباجتاه  والثالث يريد منه أن يذهب ،والثاين يريد منه أن يذهب م َغرِّباً  ،منه أن يذهب م َشرِّقاً 

ضَرَبَ اللَّهُ } ؟فهل يستطيع أن يفعل شيئاً  ،واآلخر يريد منه أن يبقى يف مكانه ،يريد منه باجتاه الشمال

عقله وقلبه  ملم ًا أي سَ لمس ،اً لموهناك رجٌل آخر س {لِّرَجُلٍ اًملَمَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَ

لِّرَجُلٍ هَلْ  اًلموَرَجُلًا سَ} –بالكامل  - {اًمَلَوَرَجُلًا سَ} ،فسه وعواطفه وأحاسيسه ومشاعره  وروحه ون

  .{ونَملمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْاحليَسْتَوِيَانِ مَثَلًا 

مْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا احللٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا لِّرَجُ اًلمضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَ}

اآلية التاسعة والعشرون من  ،ات أهل البيت يف بيان مضمون هذه اآليةلملنقف قلياًل عند ك {ونَمليَعْ
والرواية  ،زء السادس من تفسري الربهان لسيدنا هاشم البحراين رضوان اهلل تعاىل عليهاجلهذا هو  ،سورة الزمر
 {ا لِّرَجُلٍلموَرَجُلًا سَ} :وجلم يف قوله عزم  -نفية عن أبيه سيد األوصياء صلوات اهلل عليه احلبن  عن ُممد

عقله  مع  ،قلبه  مع رسول اهلل - لرسول اهلل لمقال: أنا ذلك الرجل السا - ؟ؤمننيملماذا قال أمري ا -
فأين  ،فما من شيٍء يف عليٍّ إال وهو لرسول اهلل ،ول اهللحواسه مشاعره عواطفه كله يف كله لرس ،رسول اهلل

كما جاء يف سورة التوبة وهي تتحدث عن   ،هذا من رجٍل تتقاذفه أمواج الشكوك وأمواج الِفََت يرتدد يف ريبهِ 
من أولئك الذين كانوا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله كما يف  ،العديد من هؤالء الذين يف ريبهم يرتددون

م لئت يعين القلوب  {وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ}امسة واألربعني وهي تصفهم هذا الوصف الدقيق اخلآلية ا

وإمنا تأيت من جهاٍت  ،تأيت من جهٍة واحدة ال الاحلوالشكوك بطبيعة  {وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ}بالشكوك 
فتتشاكس  ،العشرات من االحتماالتأمامه وحني هتلم الشكوك على اإلنسان فإن اإلنسان ت فَتح   ،عديدة

تتشاكس فيه االجتاهات واألفكار  ،هذا هو الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون ،فيه هذه االجتاهات
بكل تفاصيلها كل جانٍب منها جيره  إىل جهة والناس الذين من حولِه كل واحد يوسوس له  يافالدنوالنزعات 

وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ }عف الذي يهيمن عليه والضن واألبالسة اجلوشياطني  ،بوسوسة معينة

روج من اخلوال يستطيعون  {فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ}ذهابًا وجيئًة  ،غ دوًا ورواحاً  ،رواحًا وجميئاً  {يَتَرَدَّدُونَ
  .هذا
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على األرض وقد يكون ارج اخلن قد يكون بنيانًا يف هذا البنيا {الَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ}كما جاء يف موطٍن آخر 

الَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْاْ }وإمنا يكون هذا البنيان يف القلوب مما بنوه بأعماهلم وبنواياهم  ،بنيانًا يف القلوب

 حىتالة معهم احلوتبقى هذه  ،ريبًة فوق ريبة يعين سيبقى هذا البناء يزداد {رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِالَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ

الَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِالَّ أَن تَقَطَّعَ }وت ملتتقطع عند ا ؟تتقطع القلوب مىت ؟تتقطع القلوب

 لرسول اهلل لمل الساأنا ذلك الرج :حني يقول سيد األوصياء صلوات اهلل وسالمه عليهفهنا  {قُلُوبُهُمْ
عليٌّ بكل وجودِه  ،يف عقلِه يف قلبِه يف حبه لرسول اهلل يف كل شيء يف وجودهِ  ملسا ،صلى اهلل عليه وآله

أنا  :! وقال سيد األوصياء؟ية إال هذاملوهل السا ،أنا عليٌّ وعليٌّ أنالذلك قال رسول اهلل:  لرسول اهلل
وهو اختصار التصريح واضح وجلي  ،وأنفسناباهلة ملالقرآن يف آية اإىل أن َصرمح  ،أنا ُمَحمَّدو  ُمَحمَّد

هو تصر يف هذا العنوان وأنفسنا فعاين تملهذه ا ،أنا ُم َممدٌ و  ُم َممدٌ أنا  ،أنا عليٌّ وعليٌّ أنا :واصطالح للقولتني
  .لرسول اهلل لمأنا ذلك الرجل السا ،نفس رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

 :اهلل عزَّ وجلَّ  تُه عن قوللعن إمامنا الباقر عليه السالم قال: سأويه أبو خالٍد الكابلي ير حديٌث آخر 
عىن يتللى ملقطعًا هذا ا - لرجل عليٌّ عليه السالم وشيعته لمقال: الرجل السا {ا لِّرَجُلٍلموَرَجُلًا سَ}

م صور ومظاهر من معاين حقيقة ى فيهللتتباعتبار أن الشيعة  ،يف شيعتِه باعتبار أن الشيعة متفرعٌة عنه
لعليٍّ  لمحني نس ،وذلك بإتباعِه وباالقتداء به وبطاعة أمره وبالتسليم لعليٍّ  ،عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه

  .أيضاً  له لمصلى اهلل عليه وآله وَنسْ  َحممدم  لِ  لمفإننا ن س
الرواية  ،وحقًا هنا للتأكيد - حقا   لمالرجل السا :عن إمامنا الباقرأيضًا يرويها أبو خالد وروايٌة أخرى 

 حقا  عليٌّ وشيعتهُ  لمالرجل السا -هذه الرواية فيها تأكيد أكثر  ،لرجل عليٌّ وشيعته ملالسابقة الرجل السا
 ،ضمون عنهم صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيملعىن ويف هذا املعديدة يف هذا اوالروايات واألحاديث   -

لعليٍّ وآل عليٍّ الشيعة  يةملية سيد األوصياء للنيب األعظم ويتفرع على هذا ساملن ساهذه الروايات حتدثنا ع
يٌة ملوساعاين هي تسليٌم هلل ملكل هذه ا  ،هلل سبحانه وتعاىلية ملوالسا َحممدٍ م  لِ ية ملهي بالضرورة تعين السا اليتو 
ية لرسول اهلل ملية لعليٍّ هي ساملفالسا ،ض يعود إىل ما هو بالذات كما يقول الفالسفةرَ فإن ما هو بالعَ  ،هلل

فنحن  ،والتسليم لعليٍّ هو تسليٌم لرسول اهلل وهو تسليٌم هلل سبحانه وتعاىل ،ية هلل سبحانه وتعاىلملوهي سا
 ،قطع الثاينملقطع وهو املصلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني يف بداية هذا اعلى أئمتنا  لمهنا حني نس

 اليتواثيق ملمن جتديد العهود واقطع األول ملا مر يف اإضافة مل ،تبقيةملقاطع املٍع من اوكذلك يف بداية كل مقط
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عرتاف وإقرار مبعاين ليم هنا تأكيٌد وترسيخ وتشديٌد واالتس ،الذر ملما قبل عاو الذر  ملأخذت علينا يف عا
ِة  - لذلك أول عنوان يبدأ ،هلم صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيية ملالتسليم والسا اَلسَّالُم َعلى أَِئمَّ

يعين هم يأخذوننا إىل  ،هم أئمة اهلدى ،تكون ألئمة اهلدى ؟يةملوالسا نملسليم إمنا يكون والت - اْلُهدى
والفطرة والوجدان كل هذه تشهد بأنه جيب عليك كمة احلنطق والعقل و ملالذي يأخذك إىل اهلدى ا ،اهلدى
 ،هؤالء أئمة اهلدى يعين أن اهلدى بكاملِه عندهم ،طريق اهلدىألنه  هو الذي سيقودك يف  ،له لمأن تس

  ؟ماذا يلزم اإلنسان ماذا جيب على اإلنسانفإذا كان اهلدى بكاملِه عندهم 
ا مَ لِ  ،ويف ذلك نيله  لكل ما يريد ،ويف ذلك فوزه  وجناحه   ،هلماً ملوأن يكون سا لمجيب  على اإلنسان أن يس
لذلك هذا السالم هنا هو ترسيٌخ هلذه  ،خميلتهِ يف ا هو أفضل من كل ما موجوٌد مَ لِ هو موجوٌد يف خميلتِه و 

أئمة اهلدى جيب  على الذي يرتب  هبم  - اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى -قطع أول ما يبدأ مللذلك ا ،عاينملا
اٍه هو غري االجتاه الذي يسري ًا فذلك يعين أنه سيسري يف اجتملِّ يكن م سَ  ملإذا  ،اً ملِّ يتصل هبم أن يكون م سَ 

هذا االجتاه  ،هناك اجتاه يسري فيه أئمة اهلدى وهناك اجتاهات أخرى ،فيه أئمة اهلدى وذلك هو الضالل
وال نستطيع أن نسري يف  ،لاحيوصلنا إىل الفوز وإىل الن الذي الذي يسري فيه أئمة اهلدى هو هذا االجتاه

واس احلأن جنعل  ،شاعرملأن جنعل ا ،العقول أن جنعل ،القلوب أن جنعل ،يةملهذا االجتاه إال بالتسليم والسا
يف أبعادِه  ،عنويةمليف أبعادِه ا ،اديةملوجودنا بكله يف أبعادِه اأن جنعل الوجود  ،والعواطفوالقناعات 
ء حتت أقدام هؤال ،أن جنعله حتت أقدمهم ،يف كل بعٍد من أبعاد وجودنا ،يف أبعاده العاطفية ،اإلدراكية

فال نرى  ،يةملومعىن الساحينما أقول حتت أقدامهم إمنا هو معىن التسليم  ،الذين يقودونا يف طريق اهلدى
حلقائقنا من حقيقٍة يف جنب حقائقهم ألهنم حقيقة اهلدى وهم الذين نرى  الو  ،لوجودنا وجودًا يف جنبهم

م إذًا هو جتديٌد إعرتاف إقرار إذعاٌن الالسم  ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنييسريون وحنن نسري خلفهم 
اإلمام يف لغة  ،إلمامأئمة مجٌع  - اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى -عليهم  لمفنحن نس ،يةملبالتسليِم والسا

 ،قصده   :أَمم إليهِ  ،قصودةملهة ااجل ،قصودملاإلمام يف لغة العرب هو ا ،له معاٍن كثرية ،ب له معاٍن عديدةلعر ا
ركة احلاأَلم هو  ،األم هو القصد ،أممه قصده   ،أمم البلد الفالين ،مم البلد الفالين أو أَمم إىل البلد الفالينأَ  وفالنٌ 

يكون القصد  ،اأَلمُّ باجتاههايكون  اليتهة اجل ،قصودملاإلمام هو ا ،حني أقول اإلمام ،باجتاه جهة معينة
قصود هو ملاإلمام إذًا هو ا ،قصودملأقصد إىل ايف العربية  معىن ذلكمُّ إىل اإلمام حني أقول أؤ  ،باجتاهها

يف لغة العرب يضاً اإلمام أ ،َصدتـ قْ  اليتهة اجلد وإمنا هو ص  قْ تَـ  اليتهة اجل اإلمام ليست هو ،ت قصد اليتهة اجل
  ؟ة األم من أين مأخوذةلمولذلك ك ،تعين األصل

مم ماعة أنه أاجلإلمام ذلك يقال مثاًل ول ،امعاجلمبعىن  واإلمام أيضًا تأيت ،األ م هي األصل ،مأخوذ من اأَلم
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اإلمام هو  ،اإلمام هو األصل ،قصودملاإلمام هو ا ،امعاجلاإلمام هو  ،يف صالتهِ أممه م يعين مجعهم  ،الناس
لذلك من مجلة  ،راد من اهلادي الذي يتبعه  الناس يسريون خلفهملا ،هو اهلادياإلمام كذلك  ،امعاجل

يوش حني اجل ريسيف القوافل يف مة لمظالـم   كان يفعله العرب يف الليايل  ياة العملية مااحلاإلمام يف مصاديق 
 ،ي هتدى بههذا إماٌم ي قتدى به  ،كبريًا رُمًا عاليًا عمودًا كبريًا عاليًا ويضعون يف رأسه النار  يرفعون مشعالً 

ولذلك يف  ،ذلك هو اإلمامف ،شعلملجتاه ذلك االقافلة تسري با ،شعل الناس تسري خلفهملحيثما سار هذا ا
عرفة مل البناؤون يستعملهالذي ي  اخل هو الرت  هو الشاقول أو ؟ما هوالرت   ،عرب أيضًا اإلمام هو الرت  لغة ال

 الرت  هو الشاقول ما نسميه يف زماننا ،اإلمام هو الرت   ،اإلمام هذا موجوٌد يف كتب اللغة ،االستقامة يف البناء
عرفة استقامة مل البناؤوني  الذي يستعمله اخلالرت  هو الشاقول وهو  ،اقول كانت العرب تسميه بالرت  بالش
  .ة اإلمام يف لغة العربلمهناك معاٍن كثرية لك ،اإلمام   ،اإلمام   ،اإلمام   ،البناء

وصل ملايف الطريق الصحيح  السري الصحيح ،هو السري السليمراد منه ملاهلدى ا - اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى
وإال إذا سار  ،يف الطريق الصحيح باجتاه اهلدف الصحيحسرٌي  ،اهلدى هو هذا ،إىل النتيلة الصحيحة

ولو سار يف الطريق  ،يصل إىل اهلدف الصحيح فال يقال لذلك هدى مليف غري الطريق الصحيح و اإلنسان 
على  لمواهلداية كما يقول أهل الع ،ك هدىالصحيح ولكنه ما وصل إىل اهلدف الصحيح فال يقال لذل

اهلادي  ،اهلاديأي ًا كان هذا اهلادي الذي يهدي  ،وإما أن تكون إيصال إرائةاهلداية إما أن تكون  :مرتبتني
هتدي هو الطريق ملالطريق ا ،هتديملهتدي فيقول لك هذا هو الطريق املريك الطريق االذي يهدي إما أن ي  

يعطيك يعين  ،الطريق وخيربك مبا يف هذا الطريقإما أن ي ريك  ،اهلدف الصحيح الصحيح الذي يوصلك إىل
يأخذ بيدك ومرًة اهلادي  ،هذه إرائة ،يريك الطريق ،وتسري كذا وكذايؤشر لك الطريق من هنا  ،خريطة

داية قد تكون يف بعض فاهل ،وذلك هو اإليصالىل اهلدف الصحيح إويسري معك يف الطريق ويوصلك 
وأئمة اهلدى يف بعض األحيان  ،فق اإلرائة وقد تكون يف بعض األحيان من أفق اإليصالمن أ األحيان

وقد تكون اهلداية يف بعض  ،يف أفق اإلرائة يف أفق التعليم والتبليغ واإلرشادتكون اهلداية الصادرة منهم 
لي اجلالتوفيق  ،مبعانيه اصة وذلك هو التوفيقاخلوتلك هي الرعاية األحيان الصادرة منهم يف أفق اإليصال 

اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة  -عصومة من اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه ملتلك هي الرعاية ا ،فياخلأو التوفيق 
سري يف ملوحينما يتلبس هبا اإلنسان فإنه سيصر على ا ،يتلبس هبا اإلنسان اليتالة احلاهلداية هي  - اْلُهدى

  .ري باجتاه اهلدف الواضحالس ذلك الطريق الواضح وسيلد  
يف سورة العنكبوت  .ث عنها قرآننا الكرمي يف موضوع اهلدايةدم يف الكتاب الكرمي هناك جهاٌت عديدة حتََ 

 ،ىنساحل ،ة حسنةلمك  {حْسِنِنيَالـمُ عَمَلَوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ }اآلية التاسعة والستون 
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 {سِنِنيَحملْعَ املَوَإِنَّ اللَّهَ }حبسب روايات أهل البيت كلها تشري إىل والية علي   ،حسنونمـلا ،اإلحسان
 ،سىناحلتلبسون بملا ،سنةِ احلتلبسون بملحسنون هم امـلا ،حسنون هم أتباع  عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليهمـلا
 الكرمي هي والية عليٍّ وآل علي   انيها يف الكتابيف بيان مع البيتسىن يف روايات أهل احلو  سنةاحلو 

أهل  ،هاد إمنا يتفرع على هداية اإلرائةاجلالذين جاهدوا فينا هذا  {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}
والعمل  ثيثاحلهذا السعي  ،طىاخل  جناهد نعمل حنث ونا يرشدونا يعطونا التعاليم وحنن نسعى لمالبيت يع

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ }إىل اهلدف الصحيح يقودنا للوصول  ؟هاد والكفاح يقودنا إىل أي شيءٍ اجلو 

سبل اهلل هم األئمة  - بيلالس   عدَ بَ  بيلُ أين الس  حنن نقرأ يف دعاء الندبة:  ،اهلداية إىل سبل اهلل {سُبُلَنَا

ديث احل {حْسِنِنيَالـمُ عَمَلَوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ }عني صلوات اهلل وسالمه عليهم أمج
األئمة صلوات  ،وننا يرشدونناملِّ عاألئمة ي   ،واإلرائة هو التعليم هو التبليغ ،هنا عن أفق اهلداية يف مقام اإلرائة

هاد اجلهو هذا وفقاً للربنامج الذي يرمسه األئمة لنا  طىاخل  حنث  فحني ،قائقاحلاهلل عليهم يكشفون لنا عن 
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ }هاد يف هذا الطريق هو الذي سيوصلنا إىل اهلدف اجل ،قيقياحل

  .{سِنِنيَحملْعَ امَلَ

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن }مسني اخلدسة و القصص ويف اآلية الساا نذهب إىل سورة محين

صلى اهلل عليه وآله يبني  النيب ،ديث هنا أيضًا عن اهلداية يف أفق اإلرائةاحل {هْتَدِينَملبِا لميَشَاء وَهُوَ أَعْ
 ،قائق أهنم يهتدوناحل هلم ذين ت بني  قائق لكن ليس بالضرورة أن الاحلعصوم يبني ملاإلمام ا ،قائق للناساحل

كما قلت إن اهلداية  ،يصال حينئٍذ البد أن يصل اإلنسانداية هداية إلو كانت هذه اهلهذه هداية اإلرائة 
مرت علينا عن الذين جياهدون يف سبلنا جياهدون يف اهلل سبحانه  اليت اآلية ،هداية إرائة وهداية إيصال

ديث هنا عن هداية اإلرائة احل {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}ل سوف يهتدون إىل السبيوتعاىل 

داية اإلرائة لقوٍم هديث عن احل {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}ية ديث يف هذه اآلاحلو  ،لقوٍم استلابت قلوهبم
 . ةأمثلة من هداية اإلرائ ،مناذج ،فهذه صورٌ  ،تستلب قلوهبم مل

ؤْمِنِنيَ الَّذِينَ ملإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ا}حني نذهب إىل سورة اإلسراء ونقرأ يف اآلية التاسعة 
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روايات أهل البيت يهدي لليت يف  :ِإنم َهَذا اْلق ْرآَن ِيْهِدي لِلميِت ِهَي أَقـَْوم   {اتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِريًااحليَعْمَلُونَ الصَّ

 {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ}لليت هي أقوم لليت هي أكثر استقامة  ،عصوممليهدي لإلمام اهي أقوم 
مرم الكالم  ،إلرائةهداية اهذا حنٌو من أحناء  ،أكثر كماالً  ،هي أكثر استقامة اليتللحقيقة  ،للحقيقة األقوم

عن هداية اإلرائة من أيضًا يف آية القصص كان ديث  احلو  ،ديث كان يف آية العنكبوتاحلرائة و ية اإليف هدا
سراء تتحدث عن هداية اآلية هنا يف سورة اإل ،اهلل عليهعصوم صلوات ملصلى اهلل عليه وآله من ا النيب
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي }كاملة هة الاجليهدي إىل  ؟أن القرآن يهدي هداية اإلرائة ولكن إىل أي جهة ،القرآن

  .عصومملهو اإلمام اوم كما يف روايات أهل البيت هة األقاجلو  {لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا }مسني اخلمسني والثالثة و اخليتني الثانية و حني نذهب إىل سورة الشورى يف اآل

إىل أن تقول اآلية  {تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِميَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ

وَإِنَّكَ }عصومني بالتبعية ملألئمة اولعليٍّ واح ممٍد صلى اهلل عليه وآله باألصالة م  لِ طاب  اخلِ ك وإنم  {وَإِنَّكَ}

 {صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِريُ األمُورُ لَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ *لَتَهْدِي إِ

شددة ملإن ا ،هذا التأكيد وإنك ،هذه اهلداية تشري إىل هداية اإليصال {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ }هناك هدايٌة جلية  ،مع وصف االستقامة يف الصراط ،تصلملري الكاف امع ضم

حني تستليب القلوب و  ،ون مسبوقٌة هبداية اإلرائةتكقطعاً هداية اإليصال  ،هذه هداية اإليصال {مُّسْتَقِيمٍ
  .هلداية اإلرائة يأيت التوفيق

هذه سبيلي  {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِريَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي}ئة ملعد ايف سورة يوسف اآلية الثامنة ب
تبني معىن الصراط  اليتومن األحاديث سأقرأ بعضًا من الروايات  ،تشخيص دقيق جداً  ،هذا تشخيص

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ }علينا يف سورة الشورى  كما مرم   {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}والسبيل 

 {هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِريَةٍ}إشارة إىل قريب  {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي}بتخصيٍص أكثر  {مُّسْتَقِيمٍ

يعين  {لَى بَصِريَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِيقُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَ}وضوح مضاعف هذه سبيلي ومع البصرية 
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كما قلت   ،ويف ذلك إشارات إىل هداية اإليصال ،وعلى وضوٍح يف السبيلأن من اتبعين هو على بصريٍة 
وهشت مرحلة اإلرائة فإذا استلابت القلوب هي رحلة األوىل ملا ،اإليصال يأيت بلطٍف وبفيٍض بعد اإلرائة

هاد سيقودهم إىل أي اجلهذا  ،فيناوالذين جاهدوا  ،واب وسعت وجاهدتوبشت للهداية ولطريق الص
العنكبوت هي أيضاً يف قرأناها يف سورة  اليتاآلية  حىتفلرمبا  ،بالتوفيق ،سيقودهم إىل هداية اإليصال ؟شيءٍ 

م هلداية اإلرائة يعين بعد أن استلابت قلوهب {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا}عىن ملوجٍه من وجوهها تشري إىل هذا ا

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى }هذه اهلداية هنا هداية توفيقية وهي هداية اإليصال  {لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}

  .{بَصرِيَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي

أنا قلت هذه  {وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ ىًمْ هُدا زَادَهُوَالَّذِينَ اهْتَدَوْ}د اآلية السابعة بعد العاشرة مم يف سورة ُم َ 
اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى،  -قرأهتا يف أول الربنامج مرتابطة  اليت امعة الكبريةاجلالعناوين يف الزيارة 

هناك تالزم  {قْواهُمْوَآتَاهُمْ تَ ىًا زَادَهُمْ هُدوَالَّذِينَ اهْتَدَوْ}ت قى  ،هدى - َوَمصابيِح الدُّجى، َوأْعالِم التُّقى
 ،هذه هداية التوفيق ،زادهم هدى ،الذين اهتدوا ساروا يف طريق اهلداية بعد اإلرائة ،وبني التقوىبني اهلدى 

  .{وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ ىًا زَادَهُمْ هُدوَالَّذِينَ اهْتَدَوْ}اإليصال بالرمحة  ،اإليصال بالتوفيق ،هذه هداية اإليصال
ثنا عن جهاٍت من معاين اهلداية إن كان ذلك يف أفق دِّ يف آيات الكتاب الكرمي وهي حت َ هذه جولة سريعة 

يف سبيل اهلدى أئمة اهلدى هم الذين يأخذوننا  - اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى -اإلرائة أو يف أفق اإليصال 
  .دىويف صراط اهلدى ويف طريق اهل

ترتب   اليتأتلوا على مسامعكم مناذج من النصوص والروايات األنوار  زء الرابع والعشرون من حباراجلهذا هو 
سألُت أبا عبد اهلل عليه  :ل قالفض  ال مُ  عن ،الرواية يرويها شيخنا الصدوق :وضوع الذي بني أيديناملبا

عزم الصراط هو الطريق  إىل معرفة اهلل  - الطريق إلى معرفة اهلل عزَّ وجلَّ فقال: هو  ،عن الصراطالسالم 
الصراط الذي في الدنيا فهو اإلمام فأما  ،في اآلخرة صراٌط في الدنيا وصراطٌ  :وهما صراطان - وجلم 

فروض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مرَّ على الصراط الذي هو جسر جهنم في لما
الرواية هذه  - هنمفي اآلخرة فتردى في نار ج يعرفُه في الدنيا زلت قدمُه عن الصراط لمومن  ،اآلخرة

هذه من أمهات الروايات  ،الرواية جداً مهمة ،أقرأ الرواية مرة ثانية ،طالب كلهاملعلى قصرها اختصرت لنا ا
فقال: هو الطريق  ،سألُت أبا عبد اهلل عليه السالم عن الصراط :فضل يقوللما ،طالب العقائديةمليف ا

الصراط الذي في  فأما ،في اآلخرة في الدنيا وصراطٌ  صراطٌ  :وهما صراطان ،إلى معرفة اهلل عزَّ وجلَّ 
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فروض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مرَّ على الصراط الذي هو جسر لمالدنيا فهو اإلمام ا
 - يعرفُه في الدنيا زلت قدمُه عن الصراط في اآلخرة فتردى في نار جهنم لمومن  ،جهنم في اآلخرة

 ،هداية اإلرائة - اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى -وهذا هو معىن إمام اهلدى  ،مستقيملفاإلمام هو الصراط ا
  .إىل هذا الطريق الواضح ،ستقيمملتقودنا إىل الصراط ا ؟ينهداية اإليصال كلها تقودنا إىل أ

ا }اهدِنَ :وجلَّ عزَّ الصادق عليه السالم في قول اهلل عيسى عن إمامنا بن  عن حماد :روايٌة أخرى

بن  محاد - ؤمنين ومعرفتهلمقال: هو أمير ا -والذي نكرره  يوميًا يف صلواتنا  - ستَقِيمَ{ملالصِّرَاطَ ا

ؤمنين لمقال: هو أمير ا - ستَقِيمَ{مل}اهدِنَا الصِّرَاطَ ا :وجلم عن أيب عبد اهلل يف قول اهلل عزم عيسى 
الكالم هنا إمامنا الصادق  ،ن سورة الفاحتةالسؤال هنا ع - ؤمنينلموالدليل على أنه أمير ا ،ومعرفته

اهدِنَا الصِّرَاطَ }هي يف قلب سورة الفاحتة  اليتحتة ويتحدث عن هذه اآلية ايتحدث عن سورة الف

ويستمر يف حديثِه  ،ؤمنني ومعرفته  ملستقيم يف سورة الفاحتة هو أمري املقال الصراط ا ؟فماذا قال {ستَقِيمَملا

}وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ  :وجلَّ الم قوله عزَّ عليه السَّ  ؤمنينلمنه أمير اوالدليل على أ -فيقول 

وسورة الفاحتة هي  - }وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ{ -يف سورة الزخرف ية الرابعة اآل - حَكِيمٌ{

كيم احلوالعلي  }وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ{حتة أم الكتاب مساء سورة الفاليس من أأ ،أم الكتاب

}اهدِنَا الصِّرَاطَ  :في قولهِ في أُمِّ الكتاب ؤمنين عليه السالم لموهو أمير ا -ستقيم ملهو ذلك الصراط ا

ؤمنين ومعرفته والدليل على أنه لممير اهو أ ستَقِيمَ{مل}اهدِنَا الصِّرَاطَ ا -اإلمام يقول  - ستَقِيمَ{ملا

ؤمنين في أم الكتاب لموهو أمير ا }وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ{ :وجلَّ ؤمنين قوله عزَّ لمأمير ا

  .ستَقِيمَ{مل}اهدِنَا الصِّرَاطَ ا :في قوله
فكيف  - وبين حجته حجابليس بين اهلل  عن إمامنا السجاد صلوات اهلل قال:مايل عن الث :الرواية

 النيبهم طلقة مللة ااحلو  ،طلقةمللة ااحلديث هنا عن احل ،يكون حلة إذا كان فيما بينه وبني اهلل حلاب
األعظم صلى اهلل عليه  النيبمتفرعة عن حلية األنبياء حليتهم  ،ديث عن األنبياءاحلوإال ليس  ،النيبوآل 
ليس بين اهلل وبين حجته  -وآله   النيب ،ياء وبني اهلل حلاب فهم أهل البيتذلك فيما بني األنبلف ،وآله

ونحن ستقيم لمونحن الصراط اثم يقول: نحن أبواب اهلل  طلقة حجاب فال هلل دون حجته سترلما
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هذه  ،وهؤالء هم أئمة اهلدى - ونحن موضع سرهركان توحيده حن أه ونحن تراجمة وحيه ونلمعيبة ع
  .هي أوصافهم

قال: سألتُه عن  ،عفي يسأل اإلمام الباقراجلجابر  ،صلوات اهلل وسالمه عليهن جابٍر عن إمامنا الباقر ع
 -سؤال جابر عن هذه اآلية  - }وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُّمْ{ :وجلَّ هذه اآلية في قول اهلل عزَّ 

 ؟أتدري ما سبيل اهلل :فقال عليه السالم -جابر يقول  - قال: {تُّمْوَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُ}
ل تِ وسبيل اهلل من قُ  ،قال: سبيل اهلل هو علٌي عليه السالم وذريتهُ  ،ال واهلل إال أن أسمعُه منك :قلتُ 

 هو سبيل اهلل - مات في سبيل اهلل - يف والية عليٍّ  - ل في سبيل اهلل ومن مات في واليتهِ تِ في واليتِه قُ 
قال: سبيل اهلل  ،معُه منكال واهلل إال أن أس :قلتُ  ؟أتدري ما سبيل اهلل :فقال - هذا عليٌّ وآل علي  

يف والية عليٍّ  - ل في سبيل اهلل ومن مات في واليتهِ تِ ل في واليتِه قُ تِ وذريتُه وسبيل اهلل من قُ  هو عليٌ 
  .مات في سبيل اهلل -

 .وأعتقد أن الروايات وأن النصوص هذه واضحة وجلية وبينة وال حتتاج إىل كثري تأمل وإىل كثري عناية
بن  عن جعفر ،سدير الصرييف من رواة األئمةبن  ت قرأ َحنمان ويف بعض القراءات حنان ،سديربن  عن َحنمان

}صِرَاطَ الَّذِينَ  -مد احل سورة يعين يف - مدالحفي  وجلَّ ُمحمَّد عليهما السالم قال: قول اهلل عزَّ 

نقرأها  اليتاإلمام يتحدث عن سورة الفاحتة  - يعني ُمحمَّدا  وذريته صلوات اهلل عليهم {أَنعَمتَ عَلَيهِمْ

يعني ُمحمَّدا  وذريته صلوات اهلل  {}صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ :مدالحفي  وجلَّ قول اهلل عزَّ  -يومياً 
  .عليهم

هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَالَ } :عن أبي بصيٍر عن أبي جعفر صلوات اهلل عليه في قوله الرواية 

هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَالَ تَتَّبِعُواْ } -هناك صراٌط واحد  - {تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

قال: نحن السبيل فمن  -هم الصراط  ،هم السبيل - قال: نحن السبيل {فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِالسُّبُلَ 

 {هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَالَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ} -ة فختلملفليذهب يف السبل ا - أبى فهذه السبل
 أن يسري يف هذا السبيل فهذه السبل بني يديه ستقيم ومن أىبملحنن الصراط ا - قال: نحن السبيل

 {وَالَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ}فليتبع السبل لتتفرق به عن سبيل اهلل وعن طريق اهلل  ،ختلفةملا
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م قال: نحن السبيل فمن أبى فهذه السبل ث -يعين عن سبيل اهلل  {عَن سَبِيلِهِ}هناك سبيٌل واحد 

اهلداية كما بني وهذا هو الرتاب  بني التقوى و  - يعني كي تتقوا {ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} :قال
اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى، َوَمصابيِح الدُّجى، َوأْعالِم  -امعة الكبرية هذا الرتاب  اجلقلت يف عناوين الزيارة 

-يعين كي تتقوا  {ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} :مث قال -ني التقى وبني اهلداية هناك ارتباط ب - التُّقى
كلها تشري إىل أن الصراط   ،ويف معانيها ومضامينها اهذه الروايات واألحاديث واضحٌة جليٌة بينٌة يف دالالهت

ن أن نصل إليها وال ميكن أن تصل إلينا إال من إىل أن اهلداية ال ميك ،إىل أن سبيل اهلل هم أئمتنا ،ستقيمملا
  :عليهم لملذلك حنن نس ،طريقهم

هدايتنا منهم وهدايتنا  ،قيقياحلهم أئمتنا وهم سادتنا وهم قادتنا وهم هدانا  ،اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى
إن كانت  ،اهلداية منهم تأتينا ،يقاً ًا فهمًا أو توفلمع ،منهم تأتينا اهلداية ،هدايتنا منهم ،وهدايتنا هبم ،إليهم
ية  هداية ادخذ اهلداية وإن كانت هذه اهلنأ ،ه فمن علومهم من فهمهم من حديثهمداية هداية إرائهذه اهل

ال تتحقق اهلداية إال  ،اهلداية منهم واهلداية إليهم وحنن إمنا هنتدي إليهم ،إيصال فالتوفيق منهم هم يوفقوننا
 ،فتحها اهلل لنا اليتهم األبواب  ،إذا أردنا أن نصل إىل اهلل البد أن نصل من خالهلم ،بالتوجه هبم وإليهم

 ،هم القادة لذلك نتوجه إليهم ،نتوجه إليهم ونتوجه هبم ،نتوجه إليهم صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني
لاب احلوهم  ،توجه هلمهم قادتنا يف الدنيا فن ، لذلك نتوجه هبم إىل اهلللاب فيما بيننا وبني اهللاحلوهم 

امعة الكبرية وتأتينا اجلهكذا نقرأ يف الزيارة  ،ومن أراد اهلل توجه بكم ،فيما بيننا وبني اهلل فنتوجه هبم إىل اهلل
جََّه راَد اهلَل َبَدَأ ِبُكْم، َوَمْن َوحََّدُه قَِبَل َعْنُكْم، َوَمْن َقَصَدُه تَ وَ َمْن أَ  -خناطب هبا أئمتنا  اليتهذه العبارات 

  .امعة الكبريةاجلتصرح هبا الزيارة  اليتعاين ملإىل غري ذلك من ا - ِبُكمْ 
حني وقفنا  ،قولوا ما شئتم ،شيٌء من شرح ،شيٌء من بيان ،هذا شيٌء من معىنً  ،اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى

 ،صباحملمصابيح مجٌع  - بيِح الدُّجىاَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى، َوَمصا ني نقول:ح ،يف فناء هذه العبارة
ويف هذا  ،قد يكون يف األزمنة القدمية بشكٍل بتلسيٍم بصناعٍة معينة ،صباح هو الذي نستعمله لإلنارةملوا

 ،صباحملراد من املوقد تتغري الصناعات وتتغري اآلالت لكن ا ،الزمان قد يكون بشكٍل وجتسيٍم وصناعٍة معينة
يتوهج منها النور  الذي بواسطته  ،يتوهج منها الضوء   اليتصباح  هو الوسيلة  ملا ،ةصباح هو وسيلة اإلضاءملا

 ،صباح وسيلة اإلضاءةملوا ،صابيح مجع مصباحملا ،هنتدي الطريق الذي بواسطته نستطيع أن نصل إىل مرامنا
 -هي الليل األليل  ،الكةاحلة لمهي الظ ،الدجى مجٌع لدجيه والدجيه هي الظالم ،وسيلة اإلنارة واالستنارة

فأئمة اهلدى هم  ،وهذا التعبري هو قريٌب من التعبري األول - اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى، َوَمصابيِح الدُّجى
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 ،ة أو كان ذلك عرب اإليصال أو عرب االثنني معاً داية إن كان ذلك عرب اإلرائالذين يشخصون لنا طريق اهل
اَلسَّالُم  -وجود يف التعبري ملضمون املهو نفس ا - َوَمصابيِح الدُّجى - لكن هذا التعبري ،فهم أئمة اهلدى

أئمة اهلدى هم أئمٌة للهداية إن كان هناك من  ،لكن هنا مأخوذ خبصوصية بلحاظ - َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى
هنا التعبري أما  ،اتلمهم أئمٌة يف وقت سطوع النور ويف وقت اشتداد الظ ،ةلمتكن هناك من ظ   ملٍة أم لمظ  
فكأن الزيارة هنا تريد أن  ،حني يشتد الظالم ،صابيح تستعمل حني الظالمملإمنا ا - َوَمصابيِح الدُّجى -
مة اهلدى ليس فق  حينما تكون ئأهنم أ ،صوصية على عمق معىن اهلدايةاخلعىن على هذه ملكد على هذا اتؤ 

عىن ملنرية ليس مقصودي من اإلشراق واإلنارة اأقول حينما تكون الدنيا مشرقة وم ،الدنيا مشرقة ومنرية
هداية العقول  ،واهلداية هي هداية القلوب وهداية العقول وهداية الضمائر ،ديث هنا عن اهلدايةاحل ،اديملا

إهنا حتتاج   ،إىل نور الفطرة اجحتت اسي إهناحلوهداية القلوب وهداية الضمائر ليست ُمتاجًة إىل نور الشمس 
ديث عن اإلشراق هنا وعن احل ،يف الوجدان ويف الضمائر قلوبويف ال العقول ل واإلخبات يفإىل نور القبو 

ة قد انطمست لمفهناك قلوٌب مزهرة وهناك قلوٌب مظ ،عن اإلشراق واإلنارة يف النفوس يف القلوب ،اإلنارة
 رقة عامرة بالنور تشعمش قلوب وهناك ،هناك قلوٌب ال يصل إليها النور وال خيرج منها النور ،فيها اهلداية

تتحدث  اليتكما يف أحاديث أهل البيت   ،هذا النور هتتدي هي به وهتتدي قلوٌب أخرى بنورها أيضاً  ،نوراً 
كما   - واهلل يا أبا خالد -تكون مفعمًة مبعرفة األئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني  اليتعن القلوب 

 -زء األول من الكايف اجليف  ،شيخنا الكليين يف الكايف الشريف يرويها اليتيقول إمامنا الباقر يف الرواية 
هذا هو النور الذي  - ضيئةلمؤمنين أنور من هذه الشمس المواهلل يا أبا خالد لنور اإلمام في قلوب ا

أن األئمة هم مصابيح  - َوَمصابيِح الدُّجى -نري ملأقصده يف كالمي من أن اهلداية هي السري  يف الطريق ا
 هذه القلوب ،هم مصابيح الدجى ،فقدت النور وما وصل إليها النور اليتلتلكم القلوب  حىتاية للهد
 ،ة لو أرادت أن هتتدي هبدى األئمة فإهنم سيلدون األئمة مصابيح متوهلة يف وس  ذلك الظالملمظالـم  

  .إىل نيٍة حتتاج إىل مهة لكن القضية حتتاج إىل عزم
أو يف  إن كانت تلك اهلداية  يف أجواٍء منرية ،هذا عنوان اهلداية بنحٍو عام - ْلُهدىاَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة ا

اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى، َوَمصابيِح  -أما هنا حينما تأيت الزيارة فتشخص هذا الوصف  ،ةلمأجواء مظ
صابيح ملمه عليهم أمجعني هم اأهنم صلوات اهلل وسال ،هةاجلتشري إىل هذه  ،يثيةاحلتشري إىل هذه  - الدُّجى
سيد  ،أولئك الذين يغطون يف الظالم الدامس يف ذلك الليل البهيم حىت ،ا من يهتديهبيهتدي  اليت

يكن قد رأى  ملأ ،األعظم صلى اهلل عليه وآله يف معراجه النيبحيدثنا  ،الشهداء صلوات اهلل وسالمه عليه
ذلك  ،سني مصباح هدىً احل ،هدى وسفينة النجاةسين مصباح الالحإن  :على ساق العرش مكتوباً 
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 ،صباح إذا كان يف النهار فإنه لن يبني إال إذا كان نوره أعلى من نور الشمسملا ،صباح الذي ينري الدجىملا
صباح يشرق يتألق يتوقد ملصباح وإن كان منرياً يف النهار لكن ضوء املينري هذا ا ؟مىتصباح إمنا يبني وينري ملا

وقفت  اليتتكاثر ملموع ااجلسني  مصباح هدًى لذلك تلك احل ،يتقد حني يشتد الظالم ؟يتقد مىت ،يتوهج
ىن مهة الهتدت بذلك دلو كانت متلك أ ،اٍت حالكةلميف وجه سيد الشهداء كانت تغ  نومًا عميقًا يف ظ

عىن االهتداء ملولذلك هناك منهم من اهتدى وإن كانوا قالئل ولكن هذه مصاديق واضحة  ،توهجملصباح املا
سني مصباح احل ،الكاحلتوهج يف وس  ذلك الظالم ملصباح املقيقية عن طريق ذلك ااحلوالوصول إىل 

تغ  نومًا عميقًا يف غفلتها ويف ضالهلا ويف  اليتموع اجلصباح يف وس  تلكم ملحني توهج ذلك ا ،اهلدى
قلوب قليلة   ،صباح متوهلاً ملكان ذلك او  ،عن سبيل عليٍّ وآل علي   ،ق وعن سبيل اهللاحلاحنرافها عن جادة 

كما   ،صباح كما تطري الفراشاتملكانت متلك اهلمة والعزمية فاهتدت واقتدت وجاءت متوجهًة إىل ذلك ا
حني تتوهج الشموع فإن الفراشات تنلذب إىل نار تلكم الشموع وإن   ،تعشق الفراشات ضوء الشمعة

له بعض تلك   توهج يف وس  ذلك الظالم استلابتحني توهجملصباح املذلك ا ،كانت تكتوي حبرارهتا
تلك اهلمة  وتلك العزمية هي  ،كانت متلك شيئًا من عزمية  ،النفوس ألي أمٍر؟ ألهنا كانت متلك شيئًا من مهة

  .توهجملصباح املدفعتها لتقرتب شيئاً فشيئاً من ذلك ا اليت
وأهل  - ُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى، َوَمصابيِح الدُّجىاَلسَّال -وما حسنٌي إال مصداٌق من مصاديق هذه الزيارة 

وقد مر علينا يف  ،البيت هم مصباح الوجود أئمتنا صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني هم مصباح الوجود
اللَّهُ }امسة والثالثون من سورة النور اخلآية النور اآلية  ديث عناحلاضية من هذا الربنامج حني مللقات ااحل

صْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن ملالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ انُورُ 

مْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء تَ ملشَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ 

تألق يف كل هذا ملصباح املأقف  وقفًة قصرية عند هذا ا {وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
إمامنا الصادق عن  ،واية عن شيخنا الصدوقالر  ،تألق يف كل هذا الوجودملصباح املأهل البيت هم ا ،الوجود

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا } :وجلم عليه حني سئل عن قول اهلل عز  صلوات اهلل 

وماذا يف  ،ٌل لناثَ ثل مَ ملهذا ا - لنا وجلَّ هو مثٌل ضربه اهلل عزَّ  :قال - ؟فماذا قال اإلمام - {مِصْبَاحٌ

صباح هنا ملا ،وهراجلصباح هنا هو ملا {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ}ثل ملهذا ا
ولكن  ،صباح يستمد زيته من الشلرةملصحيح أن ا ،صباح منه يشرق النورملألن ا ،ركز يف هذه اآليةملهو ا



  61ح   رة الجامعة الكبيرةشرح الزيا

10 

ال هي شرقية وال هي غربية يكاد  اليتباركة ملالشلرة الزيتونة ا ،صباحمليف هذا ا جتلت ؟الشلرة أين جتلت

نُّورٌ عَلَى }اآلية حني تقول  ،صباحملهذا الزيت يكاد يضيء أين يضيء؟ يضيء يف ذلك ا ،يضيء ازيته

 صباحملا ،ممدُم َ وآل  ُم َممدٌ صباح هم ملوا ،صباحمليتللى يف ذلك ا ؟يتللى نهذا النور على النور أي {نُورٍ
ا سألوه عن هذه مم ـلهم مصباح الوجود  ُم َممدوآل  ُم َممدٍ صباح حقيقة  ملا ،صلى اهلل عليه وآله ُم َممدقلب  هو
  .ُم َممدوآل  َحممدٍ م  لِ لنا  - لنا وجلَّ هو مثٌل ضربه اهلل عزَّ  :قال إمامنا الصادق ،اآلية

بد اهلل األنصاري رضوان اهلل تعالى عليه قال: دخلُت إلى مسجد عبن  عن جابر :يف هذه الرواية، الرواية
ؤمنين ما الذي لمفقلت له: يا أمير ا ،ؤمنين صلوات اهلل عليه يكتب بأصبعه ويبتسملمالكوفة وأمير ا

دخلُت إلى مسجد الكوفة وأمير  -جابر يقول  - ن يقرأ هذه اآليةلمك؟ فقال: عجبت كُ ضحِ يُ 
على أرض  ،يعين يكتب على األرض بإصبعه - ه يكتب بأصبعه ويبتسمؤمنين صلوات اهلل عليلما
 لمن يقرأ هذه اآلية و لمك؟ فقال: عجبت كُ ضحِ ؤمنين ما لذي يُ لمفقلت له: يا أمير ا -سلد ملا

}اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  ؤمنين؟ فقال: قوله تعالىلمفقلت له: أي آية يا أمير ا ،يعرفها حق معرفتها

فِي }صباح لمأنا ا {فِيهَا مِصْبَاحٌ}صلى اهلل عليه وآله  ُمَحمَّدشكاُة لما {مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ

يُوقَدُ مِن }سين الحبن  قال: وهو عليُّ  {كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ}سين الحسن و الحالزجاجة  {زُجَاجَةٍ

وَلَا }جعفر بن  موسى {لَّا شَرْقِيَّةٍ} ُمَحمَّدبن  جعفر {زَيْتُونِةٍ}علي بن  ُمَحمَّد {شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ

 ُمَحمَّدبن  علي {تَمْسَسْهُ نَارٌ ملوَلَوْ }علي بن  ُمَحمَّد {يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ}موسى بن  عليُّ  {غَرْبِيَّةٍ

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ }دي هلمالقائم ا {يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء} عليبن  سنالح {نُّورٌ عَلَى نُورٍ}

الروايات عديدة يف بيان مضامني هذه اآلية الكرمية لكنين اخرتت هذه  - لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{
ألن  ،الرواية من بني كل تلكم الروايات الكثرية ألهنا جاءت تشري إليهم مجيعًا صلوات اهلل وسالمه عليهم

 فصلة تشرح هذه الروايةملفكأن هذه الرواية ا - لنا وجلَّ قال: هو مثٌل ضربه اهلل عزَّ ؟ قالاإلمام ماذا 
أي  - لنا وجلَّ هو مثٌل ضربه اهلل عزَّ  -أنا أخذت روايًة جمملة وهي قول اإلمام الصادق  ،لملةالـم  

 عىن تلكم الروايةوجئت هبذه الرواية اقتطفتها عن سيد األوصياء وكأهنا تفصل م ،عصومنيمللألئمة ا
  .هذا يف أفقهم وتتللى معانيهم يف أولياءهم ،لملةالـم  

زيد عن بن  عن طلحة :ت اهلل وسالمه عليه هذه الروايةلذلك عندنا رواية مروية عن إمامنا الباقر صلوا
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قال: بدأ بنور  {ضِاللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ}في هذه اآلية  اعن أبيه سالم اهلل عليهم ُمَحمَّدبن  جعفر

مثل  {مَثَلُ نُورِهِ} قال: بدأ بنور نفسه تعالى {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} -حني قال  - نفسه تعالى

 - ؤمن والقنديل قلبهلمشكاة جوف الموا {صْبَاحُملكَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ا} ؤمنلمهداه في قلب ا
ؤمنني أنور من هذه مللنور اإلمام يف قلوب ا :الباقر كما ذكرت قبل قليل هذا القلب الذي قال عنه إمامنا

صباح النور الذي جعله اهلل في لمؤمن والقنديل قلبه والمشكاة جوف الموا -ضيئة يف النهار ملالشمس ا
 {شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا}ؤمن لمقال: الشجرة ا يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ{} -ؤمن مليف قلب ا - قلبه

كان الذي تشرق الشمس على الشلرة من أول ما تشرق ملبل يعين يف ااجلعلى سواء  -بل الجعلى سواء 
ة أي ال شرق لها وال شرقية أي ال غرب لها إذا طلعت يبال غر  بلالجعلى سواء  -تغيب  حىت

يكاد النور الذي جعله اهلل في  {هَا يُضِيءُيَكَادُ زَيْتُ}الشمس طلعت عليها وإذا غربت غربت عليها 

فريضٌة على فريضة وسنٌة على سنة  {نُّورٌ عَلَى نُورٍ} لميتك لميضيء ولو  -ؤمن مليف قلب ا - قلبه

فهذا  {وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ}يهدي اهلل لفرائضه وسننه من يشاء  {يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء}
ه لمؤمن يتقلب في خمسٍة من النور مدخله نور ومخرجه نور وعلمؤمن ثم قال: فالمثٌل ضربه اهلل لم

 لمخارج النورية وهذا العملداخل النورية واملهذه ا - نة نورالجنور وكالمه نور ومصيره يوم القيامة إلى 
  ؟ؤمنلمصري النوري من أين يتأتى لملالنوري والكالم النوري وا

وهذا  ،صباح قد توهج فيهملألن ا ؟وكان قلبه قندياًل ألي شيءٍ  ،أنه قنديلببه الذي وصف يتأتى من قل
 ،باركةملهذا التوهج جاء من تلكم الشلرة ا ؟صباح من أين أستقى ومن أين جاء زيته الذي توهج فيهملا

 اليتيف الروايات  وهذا جنده واضحاً  ،رباطًا وثيقًا بني شيعة أهل البيت وبني فاطمة ولذلك الروايات ربطت
كيف تتحقق األمور؟ تتحقق األمور بتحقق   ،إمنا األمور خبواتيمها ،وإمنا األمور مبآهلا ،حتدثنا عن يوم القيامة

إىل  ؟حشرمـلحشر ماذا جند يف روايات امـلحينما نقرأ  روايات ا ؟إمنا األمور مبآهلا إىل أين تؤول ،خواتيمها
أال تقول الروايات حني  ؟إىل أين يؤول األمر ،ننا من شيعة أهل البيتأين يؤول أمرنا حنن الذين ندعي بأ

ل فاطمة والروايات مفصلة قبِ فحني ت   ،حشر غضوا األبصارمـلنادي ينادي أن يا أهل املل فاطمة واقبِ ت  
وهناك شفاعٌة  ،هناك شفاعٌة لشيعتها ،وتشفع يف شيعة شيعتها ؟مث ماذا ،بشكٍل جممل فتشفع يف شيعتها

ب الرديء احليد من اجلب احل الطري   تلتقطهم كما يلتق  ،جتمع شيعتها ،وإهنا جتمعهم مجيعاً  ،ة شيعتهالشيع
وتلتق   ،تلتق  ُمبيها يف الروايات ،وتلتق  شيعة شيعتها ؟مث ماذا ،فتلتق  شيعتها ،هكذا وصفت الروايات
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 نأي ،ن شيعتها ومن شيعة شيعتهاموع الكثرية ماجلآل إىل فاطمة فتلتمع هذه ملا ،بعد ذلك ُميب ُمبيها
هذا االجتماع اهلائل هذا هو  ،نة فتدخل ويدخلون معهااجلجيتمعون؟ الروايات تقول يقفون على باب 

 ،على النفس الفاطمي ،الرتكيز على العقيدة الفاطمية ،ولذلك الروايات متدح الفاطميني ،االجتماع الفاطمي
ه نور لمفي خمسٍة من النور مدخله نور ومخرجه نور وع يتقلب -ؤمن ملهذا ا ،على الروح الفاطمية

 ،من القنديل الذي يف قلبه ؟هذه األنوار من أين تتأتى - نة نورالجوكالمه نور ومصيره يوم القيامة إلى 
وهذا الزيت  من  ،من الزيت ؟صباح من أين يأيت نورهملوهذا ا ،صباحملمن ا ؟وهذا القنديل من أين يأتيه النور

هذا  ،باركةملهي ال شرقية وال غربية من تلكم الشلرة ا اليتهذا الزيت من تلكم الشلرة الزيتونة  ؟أين يأيت
  .من الفيض الفاطمي ،من الرمزية الفاطمية ،النور وهذا الزيت من تلكم الشلرة

 {كَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُيَ} ؟صابيح من أين تأخذ زيتهاملهذه ا - اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى، َوَمصابيِح الدُّجى
هذه  - اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى، َوَمصابيِح الدُّجى -باركة ملمن تلكم الشلرة ا ؟هذا الزيت من أين يأيت

ات لميف ظ ،السفلية ملت العواالميف ظ ،يف دجى األرواح ،يف دجى العقول ؟صابيح من أين تتألقملا
إهنا  ،عالئم اهلدى على الطريق ،ُم َممدوآل  ُم َممدٍ مصابيح  ،يح تتوهجهناك مصباٌح مصاب ،عاصي والذنوبملا

 ،به الدنيا ومشاغلها ومتاعبها لكل إنساٍن قعدت ،فتوحة لكل ضاٍل ولكل بعيٍد عن الطريقملأبواب النلاة ا
كل ذلك  ،بدور بزغت ،مشوس قد سطعت ،هناك أهلة قد أشرقت ،هناك مشوع مضيئة مصابيح متوهلة

اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى، َوَمصابيِح  -على األئمة  لموكأين حني أس ،الشلرة الزيتونة لمإىل تكمرده 
صابيح ملهذه ا ،مصابيح الدجى هم أبناء فاطمة ،كأين أقول هلم السالم  عليكم يا أبناء فاطمة  - الدُّجى

اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة  -باركة فاطمة ملوالشلرة ا ،باركةملتوهلت من زيت تلكم الشلرة ا ؟من أين توهلت
أئمة اهلدى هم  - اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى -السالم عليكم يا أبناء فاطمة  - اْلُهدى، َوَمصابيِح الدُّجى

  ؟الكاملة حقيقة اهلدى أين تتللى ةقيقاحلهذه  ،ُم َممدألن حقيقة اهلدى  ُم َممدجمايل 
إذا  - اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى - ُم َممدكأين أقول هلم السالم عليكم يا أبناء تتللى يف أئمة اهلدى و 

اهلدى عند  ،هو اهلدى وبعده الضالل م َحممدٌ ف ،ُم َممدضامني يعين السالم على أبناء ملأردت أن أختصر ا
 ،اً الزال يسري يف الضاللُم َممديدرك  مل ومن ،وقع يف الضالل ُم َممدمن جتاوز  ،الضالل ُم َممدوما بعد  ُم َممد

وحني أقول  ،ُم َممدكأين أقول هلم السالم عليكم يا أبناء   - اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى - ُم َممداهلدى عند 
 ُم َممدصابيح مصابيح آل ملهذه ا ،وكأين أقول هلم السالم عليكم يا أبناء فاطمة - َوَمصابيِح الدُّجى -
نا نحن حجج اهلل على العباد وفاطمة أم   -ولذا قاهلا إمامنا الزاكي العسكري  ،وهج من زيت فاطمةتت

يعين  ،يعين الوضوح ،لة  يعين الربهاناحل ؟لة ما معناهااحلو  ،فاطمة حلٌة عليهم - حجة اهلل علينا
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لى أَِئمَِّة اْلُهدى، اَلسَّالُم عَ  -صابيح مليعين الزيت الذي أشرق يف هذه الذوات يف هذه ا ،السطوع
  .َوأْعالِم التُّقى -مث تقول الزيارة  الشريفة  - َوَمصابيِح الدُّجى

 ،هو كل شيٍء عال لموالع لمأعالم مجٌع لع ،اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى، َوَمصابيِح الدُّجى، َوأْعالِم التُّقى
ميزة فيما بني األشلار ملالشلرة العالية جداً ا ،لمل عبل عالياً جداً يقال لللباجلإذا كان  لمبل يقال له عاجل

كان هناك من العرب من أجواد العرب   ،لمالرمح العايل الذي توضع النار يف رأسه يقال له ع ،لميقال هلا ع
الناس الذين يسريون يف الليل كي يأتوا  واينبهكي من يضعون النار يف رأس عموٍد عاٍل جداً أو يف رأس رمح  

وكل ما  ،بل العايلاجل ،النور العايل ،الشاخص العايل ،لمهذا يقال له ع ،م إىل بيوت هؤالء األجوادإىل بيوهت
البريق الذي هو قطعٌة من قماش ذات لون معني رموز معينه ترفعها  ،لذا يقال للبريق ،صهو عايل ومشخ  

 ،واكب يقال هلذه البيارق أعالمملا ،معياتاجل ،قرَ الفِ  ،ماعاتاجلترفعها  ،روباحليوش يف اجلترفعها  ،الدول
 لذا يقال لألشخاص هو الشيء الواضح هو الشيء البني   لمالع ،ألهنا مشخصة واضحة مميزة ؟اذا أعالممل
ولذا يقال ألمساء البشر باعتبار أن هذه األمساء  ،ألنه معروف مشهور مميز بني   لمفالن ع ،عروفني أعالمملا
يِّ مم َ    .زةألهنا أمساء مميزة ومميِّ  لمأمساء الع ،لمهذه أمساء العزة لألشخاص يقال يزة ومم 
والتقى والتقوى  - َوأْعالِم التُّقى -ص هو كل شيٍء مشخ   ،هو كل شيٍء واضح ،هو كل شيٍء بني   ملَ فالعَ 

حنن ال منلك   ،هي مأخوذة من وقىة التقوى والتقى لمالوقاية أصل ك ،معىًن واحد وهي مأخوذة من الوقاية
جاءت التقوى وجاءت التقية وجاءت التقى  لك وقى ومن وقىإمنا من ،ة العرب أصاًل وجذراً لغوياً تقىيف لغ
وإمنا  ،ادة تقىملاللغة يعرفون بأنه حنن ال منلك يف لغة العرب جذراً  لمطلعون على عمليف لغة العرب ا ،وهكذا

 ،يت التقوى وتأيت التقية وتأيت التقىومن مادة وقى تنشأ هذه التفريعات فتأ ،ادة وقىملحنن منلك جذرًا 
 اليتالتفريعات  ،اللغة لمقاعدة معروفة يف ع هوهذ ،ذراجلفاألصل يف هذه التفريعات يشتمل على معىن 

التقوى إن   ،لذلك التقوى تعين الوقاية ،ذراجلذور اللغوية البد أن تكون مشتملة على معىن اجلتتشقق من 
  ؟هي وقاية عن أي شيءٍ ع فر و راد منها الطاعة والملكان ا

هي وقاية عن أن يقع اإلنسان يف دائرة  ،وقاية عن الوقوع يف الذنوب ،عاصيملهي وقاية عن الوقوع يف ا
وهذه األعمال هي مظاهر  ،حيماجلوهي وقاية عن أن يذهب اإلنسان إىل  ،غضب اهلل سبحانه وتعاىل

راد من خماطبتنا ألئمتنا صلوات اهلل عليهم ملما ا - قىَوأْعالِم التُّ  - حلقيقٍة واضحة هي والية عليٍّ وآل علي  
يتوقى  ،من أراد أن يتوقى الضالل اليتبأهنم أعالم التقى هم العالئم الواضحة البينة  ؟بأهنم أعالم التقى

 ،ا يكون هناك طريق فيه خماطرم لمث ،يتوقى جهنم فعليه أن يللأ إىل تلكم األعالم ،يتوقى الكفر ،الشرك
خاطر الكثرية وتوضع عالمات والناس يعرفون بأن ملطريق من ا ،طريق فيه ألغام ،ه وحوش كاسرهطريق في
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 ،هم أعالم التقى ،خاطرملسينلون من ا ،سينلون اهها يتوجهون إليهاهذه العالمات حني يتلهون باجت
إىل  ؟إىل أي مرتبة ،بةرتملتوصلنا إىل هذه ا اليتنصبها الباري سبحانه وتعاىل  اليتهم األعالم  ،هم العالمات

  :مرتبة التقوى، لذلك حنن نقرأ  مثالً يف زيارة سيد الشهداء صلوات اهلل وسالمه عليه يف زيارة وارث
يا موالي يا أبا عبد اهلل أشهد أنك كنت نورا  في األصالب الشامخة واألرحام المطهرة لم تنجسك 

د أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشه
وأشهد أنك اإلمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن األئمة من ولدك كلمة التقوى 

وأشهد أن األئمة من ولدك كلمة التقوى  - وأعالم الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا
التقى واهلدى، حنن اآلن كنا نقرأ يف الزيارة اجلامعة الكبرية يف  تالحظون االقرتان دائمًا بني ،وأعالم اهلدى

 - اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى، َوَمصابيِح الدُّجى، َوأْعالِم التُّقى -هذه الفقرات اليت حنن بصدد شرحها 
هدى وأشهد أن األئمة من ولدك كلمة التقوى وأعالم ال -والزيارة هنا واضحة تاطب سيد الشهداء 
كلمة التقوى يعين هم احلقيقة اجلامعة، كما نقول كلمة   - والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا

حني نقول   ،ة جامعة لكل معاين التوحيدلميعين أن هذه الك ،ال إله إال اهلل التوحيد، كلمة التوحيد ما هي؟
هم  - ة التقوىلمئمة من ولدك كوأشهد أن األ -امعة لكل معاين التقوى اجلة لمة التقوى يعين الكلمك

وهذا التعبري تعبري أهنم صلوات اهلل وسالمه عليهم  ،ة التقوىلمصلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني هم ك
غاية ما  - َوأْعالِم التُّقى -امعة الكبرية اجلوجود هنا يف الزيارة ملة التقوى هو نفس التعبري المأمجعني أهنم ك
ذت خِ هنا أ   ،وحدةملهة ااجلمعية اجلهة اجلة التقوى لمذت يف زيارة وارث كخِ أ   اليتهة اجليف األمر أن 

اَلسَّالُم َعلى  -ة التقوى وهم أعالم التقى لمهم ك ،عىن واحدملوإال ا - َوأْعالِم التُّقى -تكثرة ملصاديق املا
  .أَِئمَِّة اْلُهدى، َوَمصابيِح الدُّجى، َوأْعالِم التُّقى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ }ئة من سورة آل عمران ملب الكرمي يف اآلية الثانية بعد احنن نقرأ  يف الكتا

وآل  ُم َممدٍ عىن إال على ملهذه اآلية ال ميكن أن تنطبق على أحٍد حبقيقة ا {ونَلمتُقَاتِهِ وَالَ تَمُوتُنَّ إِالَّ وَأَنتُم مُّسْ

  .قت على غريهم فهي من باب التلوزبِّ وإذا ط   {ا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِيَا أَيُّهَ} ُم َممد

 {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}جاءت يف سورة التغابن اآلية السادسة بعد العاشرة  اليتاآلية  ،هناك آيٌة أخرى

عىن ملهذا ا {نفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْمَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَفَاتَّقُوا اللَّهَ }هذه ميكن أن تنطبق علينا 

فتلك هي  {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}أما  ،على أولياء أهل البيت صلوات اهلل عليهم ،ميكن أن ينطبق علينا
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عىن موجوٌد يف روايات وأحاديث أهل البيت مللك هذا اولذ {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}اآلية هنا  ،العصمة
  :مثالً  ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني
عن أبي بصيٍر قال سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن قول اهلل عزَّ  ،الرواية يرويها الشيخ الصدوق

هذه  - ى ويشكر فال يكفرقال: يطاع وال يعصى ويذكر فال ينس {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} :وجلَّ 
! اإلمام يشرح لنا ؟! هل ميكن أن تنطبق على عامة أولياء أهل البيت؟األوصاف هل ميكن أن تنطبق علينا

  .يطاع وال يعصى ويذكر فال ينسى ويشكر فال يكفر {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ } :الم عن قوله تعالىأبي طالب عليه السبن  عن عبد خير قال: سألت علي   :رواية أخرى

واهلل ما عمل بها غير أهل  -األمري يقسم  - واهلل -ؤمنني يقول ملأمري ا - قال آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ{

وال  يطاع :كما قال إمامنا الصادق  {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}هي العصمة  ألن هذه - بيت رسول اهلل
واهلل ما عمل بها غير أهل  :يقول ؟ؤمنني ماذا يقولملأمري ا .يعصى ويذكر فال ينسى ويشكر فال يكفر

نحن ذكرنا اهلل فال  -معصومون ال يتطرق إليهم النسيان  - اهلل حنن ذكرنا اهلل فال ننساهبيت رسول 
ا لمَّ ف -عصية ملمنهم ا معصومون ال تصدر - نعصه لمف اهننساه ونحن شكرناه فلن نكفره ونحن أطعن

فما  ،ألن الصحابة يف أفضلهم ما هم على العصمة - ال نطيق ذلك :نزلت هذه اآلية قالت الصحابة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ } ا نزلت هذه اآليةلمَّ ف -األفضل منهم ما هو مبعصوم األمري يقول  ،ءبالك باألسو 

لذلك يف  - {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} فأنزل اهلل تعالى ،الصحابة ال نطيق ذلك قالت اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ{

نسخت  {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}روايات أهل البيت عن إمامنا الباقر عن إمامنا الصادق أن هذه اآلية 

وآل  ُم َممدٍ عىن منطبٌق على ملصوصنا حنن وإال ذلك اهذا النسخ خب {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}اآلية السابقة 

عىن منطبٌق عليهم لكن بالنسبة لنا ال ميكن أن ملهذا ا {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِف}يف مجيع األحوال  ُم َممد
  .وإمنا ميكن أن نتقي اهلل ما استطعنا ،تتحقق هذه اآلية يف حياتنا أن نتقي اهلل حق تقاته

 {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}عن أبي بصيٍر قال: سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن قول اهلل  :لروايةلذلك ا

هذا النسخ بالنسبة لنا أما  - {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}قال: منسوخة قلت: وما نسخها؟ قال: قول اهلل 
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واهلل ما عمل بها غير أهل بيت رسول  :سيد األوصياء عىن ذلك ثابٌت هلم كما قالملبالنسبة لألئمة فا
  .اهلل

 -يعين اإلمام الكاظم  - سن األولالحخالد قال: قال أبو بن  سينالحعن  ،هناك رواية ينقلها العياشي

هِ وَالَ تَمُوتُنَّ إِالَّ وَأَنتُم }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِ -خالد بن  سنياحليسأل  - ؟كيف تقرأ هذه اآلية

 - ؟كيف تقرأ هذه اآلية -يبدو أن اإلمام أشار إىل آية مكتوبة فقال له  - اإلمام يقول ماذا؟ ونَ{لممُّسْ

للّهَ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ ا -قرأ اآلية واإلمام أعاد عليه فيبدأ يقرأ ا و مكتوبة أو أن السائل سأهل كانتإما  

 :قلت -ة لميعين ماذا قلت آخر ك - اإلمام يقول ماذا؟ ونَ{ملِحَقَّ تُقَاتِهِ وَالَ تَمُوتُنَّ إِالَّ وَأَنتُم مُّسْ

يَا أَيُّهَا }ألنه خاطبهم  - فقال اإلمام سبحان اهلل يوقع عليهم اإليمان فيسميهم مؤمنين ونَ{ملِمُّسْ}

يوقع عليهم اإليمان فيسميهم مؤمنين ثم يسألهم اإلسالم واإليمان سبحان اهلل  :فقال - {الَّذِينَ آمَنُواْ
املعروفة شهورة ملا اآلية كما هي القراءة ؟اإلسالملبهم باثم يسألهم التقوى وبعد ذلك يط فوق اإلسالم

  :مكتوبة هكذا ؟كيف مكتوبة ،صحفملكتوبة يف املاآلن ا
وجودة يف ملصحف املهذه هي قراءة رسم ا {ونَملحَقَّ تُقَاتِهِ وَالَ تَمُوتُنَّ إِالَّ وَأَنتُم مُّسْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ}
اإلمام قال له: سبحان اهلل إذا كانت  ،صحفملخالد قرأ اآلية كما هي مكتوبة يف ابن  سنياحل ،صحفملا

 ،وبعد ذلك يطلب منهم اإلسالم ،لتقوىاآلية تقرأ هبذه القراءة فإن اهلل قد وصفهم باإلميان وكذلك أمرهم با
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ }واإلميان يأيت بعد اإلسالم  ،فإن اإلميان أعلى من اإلسالم ؟فكيف يكون ذلك

تالحظون  {ونَملِوَالَ تَمُوتُنَّ إِالَّ وَأَنتُم مُّسْ}وا وأمنوا واتقوا فكيف يطالبهم لميعين هؤالء أس {حَقَّ تُقَاتِهِ

يعين  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ}ا خاطبت مم لَ  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ}ألن اآلية هكذا  ؟الوجه إىل أن يشري اإلمام
اآلية الرابعة بعد  ،لراتاحلألنه اآلية صرحية يف سورة  ،وا وأمنوا فاإلميان بعد اإلسالم يأيتلمأن هؤالء قد اس

يدخل  مل مأنت {ا يَدْخُلِ الْإِميَانُ فِي قُلُوبِكُمْملَّنَا وَملتُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْ ملقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل }العاشرة 

يعين  {نَالمسْتُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَ ملقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل } {يَدْخُلِ الْإِميَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} مليعين و  {املَّوَ}
وهي القراءة  ،اهلل أنت تقرأ هبذه القراءة فيقول: سبحان ،قيقةاحلاإلمام يشري إىل هذه  ،اإلسالم قبل اإلميان

ون ماذا ملِ سْ ألنه حينما نقرأ م   ،عىن الدقيق يف اآليةمللكن اإلمام يريد أن يشري إىل ا ،عروفة وحنن نقرأ هباملا
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فكيف يطالبهم اهلل باإلسالم وهم قد جتاوزوا  ،م هكذا يفهمها الناسون يعين على اإلسالملِ سْ م   ؟نفهم

وهذي  {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}منوا وا وآلميعين أس {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ} !؟اإلسالم واإلميان إىل التقوى

 مسبحان اهلل يوقع عليه :فاإلمام يقول {ونَملِوَالَ تَمُوتُنَّ إِالَّ وَأَنتُم مُّسْ}فتقول اآلية  ،أعلى مراتب التقوى
اإليمان فيسميهم مؤمنين ثم يسألهم اإلسالم واإليمان فوق اإلسالم؟ قلت: هكذا تقرأ في قراءة زيد، 

قال: إنما  -هكذا تقرأ يف قراءة زيد يعين يف رواية زيد  ،يعين يف رواية زيد - قال: إنما هي في قراءة علي  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ } ونملِّ إال وأنتم ُمسَّ  ُمَحمَّدوهي التنزيل الذي نزل به جبرئيل على هي في قراءة علي  

التسليم هذا أعلى درجات اإلميان يأيت بعد اإلسالم بعد  {ونَملِّاتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَالَ تَمُوتُنَّ إِالَّ وَأَنتُم مُّسَّ
  .اإلميان بعد التقوى

 :عاين حنن ال نقرأها هبذه القراءة وإمنا نقرأهاملوطبعًا هذه القراءة تنسلم ا - : إنما هي في قراءة علي  قال
ون ألن اإلسالم يف أفٍق ملِّ سم ون أهنم م  لمألئمة أقرؤه كما يقرأه الناس ونفهم معىن مساكما أمرنا   ،ونلممس

إال  ُمَحمَّدنزيل الذي نزل به جبرئيل على إنما هي في قراءة علي  وهي الت -من معانيه هو التسليم 
ون لرسول اهلل ثم لمإال وأنتم ُمسَّ  -ن؟ كما يقول اإلمام يف نفس الرواية ملون لممسم  - ونملِّ وأنتم ُمسَّ 

تَمُوتُنَّ إِالَّ وَأَنتُم  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَالَ}يعين يكون معىن اآلية هكذا  - لإلمام من بعده

  .أعلى مراتب التقوى ،قيقيةاحلهي التقوى  هذه ،قيقةاحلوتلك هي التقوى  ،ُم َممدوآل  َحممدم  ـل {ونَملِّمُّسَ

هذه يف أفٍق من آفاقها تعين  {اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}هذه اآلية هلا آفاق  ،حنن قلنا هذه اآلية نسخت
رج حبيث ال نستطيع أن احلتوقعنا يف  اليتويف أفق من آفاقها تعين التقوى  ،بأهل البيت وهذه خاصة العصمة

ويف أفٍق آخر من آفاقها تعين  {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}نلتزم هبا ولذلك نسخت فنسختها هذه اآلية 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ }يثية احلواإلمام هنا يتحدث عن هذا األفق عن هذه  ،الوالية لعليٍّ وآل علي  

إذاً اإلسالم يقودنا إىل اإلميان واإلميان إىل التقوى إىل  ،ُم َممدوآل  َحممدم  لِ  {ونَملِّتُقَاتِهِ وَالَ تَمُوتُنَّ إِالَّ وَأَنتُم مُّسَ
التسليم لإلمام زماننا صلوات اهلل وسالمه  ،ُم َممد وآل َحممدم  ـلراد منها التسليم ملوحق التقوى ا ،حق التقوى

إلمام زمانكم صلوات اهلل وسالمه  {ونَملِّيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَالَ تَمُوتُنَّ إِالَّ وَأَنتُم مُّسَ}عليه 
قيقة أن التقوى حقيقًة هي والية عليٍّ احل إىل هذه ضمون وفريٌة وكثريٌة كلها تشري  ملوالروايات يف هذا ا ،عليه
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قطع ملوقبل قليل وحنن نتحدث عن السالم قلنا إن السالم يف هذا ا ،هي التسليم لعليٍّ وآل علي   ،وآل علي  
عىن ملا اوهذ ،ية هلمملوبالسا ُم َممدوآل  َحممدٍ م  ـلقاطع اآلتية هو ترسيٌخ وتأكيٌد وإقراٌر واعرتاٌف منا بالتسليم ملوا

اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى، َوَمصابيِح  -يتللى ويظهر  واضحًا وجليًا يف هذه العبائر من الزيارة الشريفة 
وحقيقًة كان بودي أن أشري إىل مطالب أخرى لكن الوقت قد جاز وقد تعدى  - الدُّجى، َوأْعالِم التُّقى

وإن شاء أكون يف خدمتكم يف مناسباٍت أخرى لتناويل هبذا القدر أكتفي  ،خصص للربنامجملعن الوقت ا
  .يسنح الوقت بالتعرض هلا وللدخول يف تفاصيلها ملما بقي من مطالب 

  .اَلسمالم  َعلى أَِئممِة اهْل دى، َوَمصابيِح الدُّجى، َوأْعالِم التُّقى ،ُم َممدآل  عليكم ساديت الم  السم 
 ودة الفضائية ملولياءهم أسألكم الدعاء مجيعاً ولقاءنا يتلدد على قناة اوالسالم عليكم أنتم يا أشياعهم ويا أ

  .ينقطع النفس أسألكم الدعاء مجيعاً ويف أمان اهلل حىتٍة عليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ على مود  
  



 
 
 
 
 
 
  

 وفي الختام :
لمطب  وع ال ال بُ  د  م  ن التنبي  ه ال  ى أن ن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وي البرن  امج كم  ا ه  ي وه  ذا ا

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