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 والعشرون الثانية احللقة

 يَسبِقُونَهُ ال الَّذِينَ الـمُكرَمِنيَ وَعِبادِهِ وَنَهيِهِ اهلل ألَمرِ والـمُظهِرِينَ اهلل تَوحِيدِ فِي والـمُخلَصِنيَمعنى 

 وَبَرَكاتُهُ اهلل وَرَمحَةُ يَعمَلُونَ بِأَمرِهِ وَهُم بِالقَولِ
 

الُم عليكم مجيعًا ورمحة اهلل وبركاته أحباب عليٍّ وآل علّي أيُّها الزهرائيون أيُّها املنتظرون إمام زماهنم  ،السَّ
  ،رة اجلامعة الكبريةوهذه احللقة الثانية والعشرون من برناجمنا الزيا ،حتيايت املتواصلة ودعائي أن أُوَفَق خلدمِتُكم

كاَن احلديُث يف احللقة املاضية يف الشطر األول من املقطع الرابع من املقاطع اخلمسة اليت ُُتَثُِّل اأُلُسَس 
والقواعد لفهم الزيارة اجلامعة الكبرية ولبقية الزيارات الشريفة اليت وردت عنهم صلوات اهلل وسالمه عليهم 

  .أمجعني
  :املقطُع الرابع

 - سَتِقرِّيَنَِّفيََّأمِرَّاهللََّوالت امِّيَنَِّفيََّمَحب ِةَّاهللوالـمََّّالُمََّعلىَّالدُّعاِةَِّإلىَّاهللََّواأَلِدالءََّعلىََّمرضاِةَّاهللالس َّ
َم الكالُم يف هذه العناوين يف احللقة املاضية خَلِصيَنَِّفيََّتوِحيِدَّوالـمَّ :الشطُر الثاين من املقطع الرابع .تَ َقدَّ

وَنََّورَحَمُةَّاهللَّلمَّيَع كَرِميَنَّال ِذيَنَّالَيسِبُقونَُهَّبِالَقوِلََّوُهمَّبَِأمرِهَِّالـمَََّّوِعباِدهَِّ ِرَّاهللََّوَنهِيهَِّرِيَنَّألمظهَّوالـمََُّّاهلل
  .َوبـَرَكاتُهَُّ

 ،والتامني يف حمبة اهلل اهلل مرَّ الكالُم يف معىن املستقريَن يف أمر ،العناوين كلها ترتبُط معانيها وتتعانق فحاواها
َِّفيَّوالـمَّ :وإمنا تتفرع هذه املعاين وهذه احلقائق على حقيقٍة واضحٍة جلية جاءت مذكورًة هنا خَلِصيَن

 ،ُهم ُدعاٌة إىل اهلِل يف ُكلِّ طبقات الوجود - الس الُمََّعلىَّالدُّعاِةَِّإلىَّاهلل :املقطع الرابع ابتدأ - َتوِحيِدَّاهلل
ويتفرُع  إىل اهلل والداللُة على مرضاة اهلل يتفقاِن يف احلقيقِة ويف املضمون  الدعوةُ  ،ُُثَّ ُهم أدالٌء على مرضاة اهلل

ويتفرَُّع ُكلُّ ذلك ويلتقي به يف  - سَتِقرِّيَنَِّفيََّأمِرَّاهللوالـمَّ -ُكلُّ ذلك على معىن االستقرار يف أمر اهلل 
ُهناك  - خَلِصيَنَِّفيََّتوِحيِدَّاهللوالـمََِّّةَّاهللَوالت امِّيَنَِّفيََّمَحب َّ -مجيع جهاتِه يف معىن التمامية يف حمبَّة اهلل 

وأهُل البيِت ُهم من َعلَّموا  ،خِلصنيال مُ  وأهُل البيِت ُهم سادةُ  - خِلِصيَنَِّفيََّتوِحيِدَّاهللوالـمَّ :من يقرأها
 لكنَّ  ،لإلخالص يف توحيد اهللوُهم املظهُر األمت ُهم حقيقُة اإلخالص  ،الناس اإلخالص يف توحيد اهلل
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َّاهللوالـمَّ :القراءة الصحيحة ََّتوِحيِد َِّفي وهناك  ،وهناك عندنا ُخُلوصٌ  ،هناك عندنا إخالصٌ  - خَلِصيَن
 - خَلِصيَنَِّفيََّتوِحيِدَّاهللوالـمَُّ -وهذه مراتٌب ختتلُف معانيها وختتلُف مضامينها  ،عندنا ختليٌص وخَتَلُّص

كما جاء يف دعاِء شهر تهم كلماُت أهل البيت  من وصف حنُن ال نستطيُع أن نتصور حقيقة هذا املعىن يف
فبهمَّ :الدعاء املروي عن إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه يوم أمسالدعاء الذي أشرُت إليه  ،رجب

َّإالَّأنت فهل  ،صنَي يف توحيد اهللخلَ ال مُ  هذا هو معىن ،مألتَّسمائكَّوأرضكَّحتىَّظهرَّأنَّالَّإله
 ،ليَس احلديُث عن تبليٍغ باأللفاظ ،! فبهم مألت مسائك وأرضك؟نستطيع أن نتصور حقيقة هذا املعىن

هذا هو  - فبهمَّمألتَّسمائكَّوأرضكَّحتىَّظهرَّأنَّالَّإلهَّإالَّأنت -وليس احلديُث عن دعوٍة للناس 
م ُُمَلصون يف توحيد اهلل ملعىن كننا نبدأ من اجلهة الضعيفة ل ،حنُن ال نستطيع أن نُدرك هذه احلقيقة ،معىن أهنَّ

  .خالِص وملعىن اخلُُلوص يف توحيد اهلل يف توحيدنا حننُ اإل
ومن  ؟ما هو معىن اإلخالِص يف التوحيد بالنسبِة لنا ؟كيف نستطيُع أن حُنَّقَق معىن اإلخالص يف التوحيد

هي عدسٌة منريٌة  ،ظِلمةال مُ  من خالل هذه العدسة ،ظِلمةال مُ  خالل هذه الفتحة الصغرية وهذه العدسة
 ،ما نُبِصرُه هو ِِبََسِبنا ،إذ أننا ال نستطيُع أن نُبِصر هبا شيئاً لكنها ُمظِلمٌة بالنسبِة للحقيقة  ،نابالنسبة ل

هي ال شيء يف جنِب من وما منلُك من كاشفيٍة ومن نورية  ،ِِبََسِب كاشفية عقولنا وِِبََسب نورية مداركنا
فبهمَّمألتَّسمائكَّوأرضكَّحتىَّ :صفهم إماُم زمانناوالذين ي ،يَنَِّفيََّتوِحيِدَّاهللخَلصَّوالـمَّ :ُُناِطُبهم

حنُن يف  ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيوهذه هي حقيقُة توحيد أهل البيت  ،ظهرَّأنَّالَّإلهَّإالَّأنت
أهُل البيت كلهم أركاٌن  ،وإمامنا الرضا هو ركُن التوحيد ،زيارتنا لإلمام الرضا صلوات اهلل وسالمه عليه

سيُد األوصياء وسجاد العرتة الطاهرة  :األركان احلُُرم ،ون األربعةليّ العَ  ،األشهر احلُُرملكن هناك  ،للتوحيد
 ،وإمامنا اهلادي والذي حنُن نتحدُث ِبديثهِ  ،وإماُمنا الرضا الذي أريُد أن أقرأ سطوراً مما جاء يف دعاء زيارتهِ 

أولئك هم  ،نقي صلوات اهلل وسالمه عليهفالزيارة اجلامعة الكبرية هي ما فاضت هبا شفاه إمامنا اهلادي ال
 الدعاء الذي يُقرأُ يف زيارتِه الشريفة يفإمامنا الرضا  ،أركان التوحيد األربعة يف سلسلة العصمة والوالية والنبوة

إىل أن  ،الدعاء طويل أنا أشرُي إىل موطن احلاجة ؟ماذا يقرأ الزائر وماذا يقول الداعي يف دعائهِ  ،بعد زيارتهِ 
  :الداعي وهو خياطبه سبحانه وتعاىل يقول

َّالعارفين َّمعروف َّالعابدينَّ،يا َّمعبود َّالشاكرينَّ،يا َّمشكور َّالذاكرينَّ،يا َّجليس َّمنََّّ،يا َّمحمود يا
ياَّمقصودََّّ،ياَّغوثَّمنَّأرادهَّ،ياَّمحبوبَّمنَّأحبهَّ،ياَّموصوفَّمنَّوحدهَّ،ياَّموجودَّمنَّطلبهَّ،َحِمده

ياَّمنَّالَّيَُدبِـُّرَّاألمرَّإالََّّ،ياَّمنَّالَّيصرُفَّالسوءَّإالَّهوَّ،علُمَّالغيَبَّإالَّهوياَّمنَّالَّيَََّّ،منَّأناَبَّإليه
بعد   - ياَّمنَّالَّيـُنَـزُِّلَّالغيَثَّإالَّهوَّ،ياَّمنَّالَّيخلقَّالخلقَّإالَّهوَّ،ياَّمنَّالَّيغفرَّالذنَبَّإالَّهوَّ،هو
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ٍدَّوآِلَّصّليَّعلىَُّمَحم َّ -بعد ُكلِّ هذا التسبيِح والتنزيه والتمجيِد هلل سبحانه وتعاىل  ،ِمدحةِ  ُكلِّ هذه ال
ويطلبها بوسيلِة أيِّ  ،يطلب الداعي هنا املغفرة بعد ُكلِّ هذا التمجيد - ُمَحم دَّواغفرَّليَّياَّخيرَّالغافرين

هو الذي يغفر   ،هذا خري الغافرينهو  ،فرين هو الذي يغفُر ُكلَّ شيءوخري الغا - ياَّخيرَّالغافرين - ؟أسمٍ 
واغفرَّليَّياَّ - هنا الوسيلة - علىَُّمَحم ٍدَّوآِلَُّمَحم دصّليَّ -دحِة الشريفة مِ  بعد هذه ال ،ُكلَّ شيء

َّالغافرين حنُن نستغفر  ،وما حنُن فيه ما تقدَم وما تأخر ،خرُي الغافرين هو الذي يغفُر ُكلَّ شيء - خير
فنحن قاصرون  حىت لو ُكنا يف أفضل الطاعات ،ما حنُن فيهلِ و  ما تقدم من ذنوبنا وِلما تأخر منهاالباري لِ 

رونومُ  نتوب إليه ألننا قاصرون ل الطاعات فنحن نستغفرُه و حىت لو ُكنَّا يف أفضل الطاعات ويف أمج ،َقصِّ
رون  طلٌب للمغفرة التامة من  - واغفرَّليَّياَّخيرَّالغافرين -مهما فعلنا فنحُن على حد التقصري و وُمَقصِّ

وُهنا الداعي  ،لذي يغفُر املغفرة التامةخرُي الغافرين هو ا ،من أمسِه خرُي الغافرين ؟أين أعرُف هذا املعىن
بعد املغفرة التامة سيأيت استغفاٌر  - ربيَّإّنيَّاستغفركَّاستغفارَّحياء - ُب املغفرة التامة فماذا بعدهايطل

  .لكنين لست بصدد شرح للدعاء أريُد أن أِصَل إىل نقطٍة مهمةوهذه العناوين ِباجٍة إىل شرح  ،آخر
ث عن مر  اتب سلوك النفس اإلنسانية وتصاعدها يف التوبة واملغفرة حىت تصل القلوب إىل هذا الدعاء يتحدَّ

واغفرَّليَّياَّ -وبعد اخللوص يأيت التخليُص والتَخلُّص  ،واإلخالُص يأيت بعدُه اخلُُلوص ،مستوى اإلخالص
َّالغافرين َّرجاءَّ،خير َّاستغفار َّواستغفرك َّحياء َّاستغفار َّاستغفرك َّإّني هذه مرتبة ثالثة من  - ربي

واستغفرك  ،مرتبة ثانية :استغفرك استغفار حياء ،هذه مرتبة أوىل :اغفر يل يا خري الغافرين ،االستغفار
 - واستغفركَّاستغفارَّإنابة -ولكل عنواٍن دالالتِه ومضامينه  ،وفارٌق بني احلياء والرجاء ،استغفار رجاء

َّرغبة -وهذه املرتبة الرابعة  َّاستغفار َّرهبة -وهذه اخلامسة  - واستغفرك َّاستغفار وهذه  - واستغفرك
 -وهذه الثامنة  - واستغفركَّاستغفارَّإيمان -السابعة  وهذه - واستغفركَّاستغفارَّطاعة -السادسة 

  .وهذه العاشرة - واستغفركَّاستغفارَّإخالص -وهذه التاسعة  - واستغفركَّاستغفارَّإقرار
هذه  ،هذه عشرة مراتب ،تغفاُر نقاٌء بعد نقاءاالس ،واالستغفار هو تطهرٌي وتنقيٌة وجتميٌل وختليٌة وحتليةٌ 

ُث جاءت  ،اغفر يل يا خري الغافرين :املرتبة األوىل :هذه عشر مراتب ،مرتبة بعد مرتبة ،مراتب تتلو مراتب
مغفرة  ،مغفرة اإلميان مغفرة الطاعة ،مغفرة الرهبة ،مغفرة الرغبة ،مغفرة اإلنابة ،مغفرة الرجاء ،مغفرة احلياء

ومن التطهري حىت البد أن مير اإلنساُن بكل هذه املراتب من التنقية  ،ُث جاءت مغفرة اإلخالص ،اإلقرار
واستغفركَّ - الصخإال بعد استغفار اإلوال يصُل اإلنسان إىل مرتبة اإلخالص  ،يصَل إىل مرتبة اإلخالص

ا بالنسبة لنا هذ ،دةهناك مسافٌة بعي ؟إذًا كم هي املسافة فيما بيننا وبني اإلخالص - استغفارَّإخالص
بالقياِس إىل الكاشفيِة  الكاشفيُة والنورية يف مداركنا حمدودة تكاد أن تكون ظُلمةوكما قلُت يف أول حديثي 
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املرتبة العاشرة ك  ،إىل املراتب العالية ،ال إىل مراتب أهل البيت ،والنورية العالية يف املراتب العالية من اإلميان
 -وبعد اإلخالص يأيت اخلُُلوص  ،رضوان اهلل تعاىل عليه وأمثال سلماناليت كان حيظى هبا سلمان 

اإلخالص هو أن اإلنسان يتوجُه إىل  ،اإلخالص هو نقاء القلِب من األغيار - واستغفركَّاستغفارَّتقوى
أتدري أن أصحاب اليقني يقولون بأن الذي يتوجُه إىل مضمون ما يقول  ،وال يتوجُه إىل غريهاجهٍة واحدة 

حنُن نصلي وال نلتفُت إىل مضامني  ،حنُن حىت هذا احلد ما وصلنا إليه ،صالتِه فإنه خارج حد اإلخالصيف 
ى فريضة ومن صلى ركعتني وهو يعلُم الروايات الشريفة عن أهل بيت العصمة تقول بأنَّ من صلّ  ،ما نقول

أنه يلتفُت إىل األلفاِظ مراتبها وهو يعلم ما يقول يف أول  ،ما يقول ملتفت إىل ما يقول فقد َضِمَن اجلنة
  .وإىل معانيها

وهذا الذي جندُه بالنسبة لنا يف غاية الصعوبة أصحاُب اليقني يقولون بأن الذي ينشغُل باأللفاظ واملعاين 
أصحاُب اليقني  ،تذهب ميينًا وِِشااًل فال نعلم ما نقول إال قلياًل مما نقولألن األذهان والعقول والقلوب 

فإنه خارٌج من حد  ،نَّ الذي يكون منشغاًل ملتفتًا إىل ما يقول فإنُه ما كان يف حد اإلخالصيقولون بأ
أما اخللوُص  ،وما توجه إىل اهللألنه قد توجَه إىل األلفاِظ واملعاين اليت يف داخل هذه األلفاظ  ،اإلخالص

واستغفركَّ - ؟ات اهلل عليهبعد استغفار اإلخالص ماذا يقول دعاء زيارة اإلمام الرضا صلو  ،فشيٌء آخر
ك من أعلى مراتب السلوك اإلنساين إىل اهلل وتل - واستغفركَّاستغفارَّتوكل -هذا أواًل  - استغفارَّتقوى

وتلك أحلى معاين  - واستغفركَّاستغفارَِّذل ةَّ،واستغفركَّاستغفارَّتوكلَّ،واستغفركَّاستغفارَّتقوى -
مواليَّياَّ -حالوة العبادة هو يف استشعار الِذلَّة  ،اريحني يستشعر العبد ذلّتُه بني يدي الب ،االستغفار

َّالكبير َّإال َّالحقير َّيرحم َّوهل َّالحقير َّوأنا َّالكبير َّأنت َّوأناََّّ،موالي َّالعظيم َّأنت َّموالي َّيا موالي
مواليَّياَّمواليَّأنتَّالدائُمَّوأناَّالزائلَّوهلَّيرحُمَّالزائلَّإالََّّ،الصغيرَّوهلَّيرحمَّالصغيَرَّإالَّالعظيم

َّالفانيَّوهلَّيرحمَّالفانيَّإالَّالباقيمواليَّياَّموََّّ،الدائم مواليَّياَّمواليَّأنتََّّ،اليَّأنتَّالباقيَّوأنا
َّالميَتَّإالَّالحيَّ َّالميتَّوهلَّيرحم َّوأنا َّالفقيرَّوهلَّيرحمََّّ،الحيُّ َّوأنا َّمواليَّأنتَّالغنُي مواليَّيا

َّالذليلَّوهلَّيرحمَّالذليلَّإالَّالعزيزَّ،الفقيرَّإالَّالغني َّوأنا َّمواليَّأنَتَّالعزيُز تغفرك واس - مواليَّيا
َّلك -هذا الِقسُم الثالث بعد املراتب العشرة اليت مرت  ،استغفار ِذلَّة هارِبََّّواستغفركَّاستغفارَّعامٍل
عشرٌة من  ،أنتم تعرفونه وهذا من أعدادنا املقدسة ،عشرةهذه أربعٌة بعد  ،وهذا هو اخلُُلوص - منكَّإليك

 -اخلُُلوص هو هذا  ،ووصلنا إىل اخلُُلوص املراتب وصلنا إىل اإلخالص وبعد اإلخالص أربعٌة من املراتب
هو  - هارٌبَّمنكَّإليك -عامٍل لك يف ُكلِّ آٍن من آنايت ومع ذلك  - واستغفركَّاستغفارَّعامٍلَّلك

  ؟من هو العامل ،عامٌل ُملصٌ 
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لك حىت  ال يكون عامالً  ،عامٌل لك ،ُلوصهو املخلص ولكنه هارٌب حىت من إخالصه إليك وهذا هو اخلُ 
 ،فيه عملِه الذي أخلصلكنه هارٌب حىت من  ،بعد كل ذلك اإلخالص فهو عامٌل لك ،ِلصاً يكون ُمُ 

َفِفّروا إىل  ،هو هذا الِفرار ،َفِفّروا إىل اهلل ،القرآن يأمرنا بذلك ،ِفّروا ،َفِفّروا إىل اهلل ،هارٌب من إخالصِه إليك
هو عامٌل لك يف ُكلِّ آناتِه بعد  ؟لٍ وأيُّ عام - واستغفركَّاستغفارَّعامٍلَّلكَّهارِبَّمنكَّإليك -اهلل 

لكنه  ا يستغفر استغفار العامل هللنفه ،واستغفار الذلةواستغفار التوكل اإلخالِص وبعد استغفار التقوى 
وهذا ليس ِفرارًا من  ،أفُر منك إليك ؟إىل أين أفر ،ال ميكُن الفرار من حكومتك ،يهرُب من اهلل إىل اهلل

ِفراٌر من النقص  ،هذا ِفراٌر إىل اهلل ،يف دعاء الزيارةالزيارة الشريفة يف هذا الدعاء  املذكور هنا يف هذه ،ذنوب
  .ِفراٌر من الُقصوِر والتقصري يف كل أبعادهِ  ،ومن كل نقص

املروية عن سيد األوصياء صلوات اهلل وسالمه عليه هناك إشارٌة مجيلٌة إىل هذا العامل يف املناجاة الشعبانية 
هذا  - وَعِمَلَّلكَّجهرا ََّّنيَّممنَّناديتُهَّفأجابكَّوالحظتُهََّفَصِعقَّلجاللكَّفناجيتُهَِّسّرا َّإلهيَّواجعل -

من هو هذا  - واستغفركَّاستغفارَّعامٍلَّلكَّهارِبَّمنكَّإليك -ستغفُر يف تلك الزيارة ذي يهو العامل ال
إلهيَّ -اإلخالص ناديتُه بنداء التوحيد فأجابك جبواب  - إلهيَّاجعلنيَّممنَّناديتُهَّفأجابك - ؟العامل

م إيلَّ شرباً أتقدم إليك  - اجعلنيَّممنَّناديتُهَّفأجابكَّوالحظتُهََّفَصِعقَّلجاللكَّفناجيتُهَِّسّرا َّوَّ عبدي تَ َقدَّ
َِّسّرا َّ -حني ُأخِلُص إليه سيُناجيين  ،ميالً  هذا هو العامل الذي حيمل هذه  - وَعِمَلَّلكَّجهرا ََّّفناجيتُه

واستغفركَّاستغفارَّعامٍلَّلكَّهارِبَّمنكَّ -صاف إىل اهلل ومع ذلك هو يهرُب من هذه األو  األوصاف
 ،لق بذاتهما يتع أن العبد يتخلص من كل ،د اإلخالصاخلُُلوص ما بع ،وهذا هو معىن اخلُُلوص - إليك

  .بذاتياتِه وبعوارضهِ 
 فارفع بُِلطِفَك إيّن من البنيِ    بيين وبينك إيّن يُنازعين 

 .وجودي وشؤوناتبكل ما يف وجودي  ،ذاتياٍت ومن عرضيات مبا عندي من ،أنا ،بيين وبينك إين
 فارفع بُِلطِفَك إيّن من البنيِ    بيين وبينك إيّن يُنازعين 

هذا هو التوحيد الذي ميكن أن نتلمس شيئًا من معناه فيما رواه شيخنا  - وَعِمَلَّلكَّجهرا ََّّفناجيتُهَِّسّرا َّ
وهو من أمهات كتب األدعية  (ح املتهجد وسالُح املتعبدمصبا ) :الطوسي رضوان اهلل تعاىل عليه يف كتابهِ 

يف أدعية األيام  ،ومن املصادر األساسية لكتاب مفاتيح اجلنانمن أمهات كتب األدعية  ،واملزارات واألعمال
وُكلُّ أدعية أهل  ،فيه من أمجل معاين التوحيد ،دعاء يرويه الشيخ الطوسي يُقرأ يف ليلة اخلميسوالليايل 

الذيََّّالحمدَّأنتََّّناَّولكَّربََّّّبحانكَّسَُّ :توي على هذه املضامني لكنين أوردتُه على سبيل املثالالبيت حت
أول ما خلق اهلل  ،كلمة ومن تلك الكلمة خلق اخللقبكلمة تكلم   - تكَّخلقتَّجميعَّخلقكمَّلَِّكَّبَِّ
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 ،ك هي كلمة اهللتل ،خلق املشيئة بنفسها ُث خلق اخللق باملشيئة وتلك هي الكلمة ،املشيئة خلقها بنفسها
َّولَكَّالحمدَّأنَتَّالذيَّ - تلك هي الكلمة األمت ،اللَُّهمَّ إين أسأُلك من كلماتك بأُتها ُسبحانَكَّربّنا

خلق اخللق باملشيئة  ،مشيتك اليت خلقتها بنفسها - خلقتَّجميعَّخلقكَّوُكلَُّّمشيتكَّأتتكَِّبَكِلَمتكَّ
 - بوُكلَُّّمشيتكَّأتتَكَّبالَّلغوََّّميعَّخلقكجََّّذيَّبكلمتكَّخلقتَّالََّّّأنتَّ - ولكن خلق املشيئة بنفسها

يعين مل  - لمؤونةَّفيهاَّوُكلَُّّمشيتكَّأتتَكَّبالَّلغوبَّآتيتَّمشيتكَّولمَّتأن -ب يعين تعب مشقة لغو 
وكانَّعرشكَّعلىَّالماءَّوالظُلمُةَّ -النصب هو التعب  - لمشقةولمَّتنصبَّفيهاَّ - ملؤونة حتتج فيها

َّلكََّّالنورَّوالكرامةَّويسبحونَّبحمدكَّوالمالئكةَّيحملونَّعرشكَّعرشَّ،علىَّالهواء َّمطيٌع والخلُق
النور  ،الكلمة األوىل - نوركنوٌرَّإالَّ - يف هذا اخللق ،يف هذا الوجود - خاشٌعَّمنَّخوفكَّالَّيُرىَّفيه

ماَّالَّالَُّيسمُعَّصوٌتَّإالَّصوتكَّحقيٌقَّبالَّيُرىَّفيهَّنوٌرَّإالَّنوركَّوَّ -الذي منه تنورت األنوار األول 
َّا َّخالق َّلك َّإال َّومبتدعهَُّيحقُّ َِّبُملكََِّّ،لخلق َّتفردت َّبأمرك َّوتعززتَّتوحدت َّبكبريائك َّفتعظم ت ك

َّاألعلىَّفوقَّالسماواتَّالعََُّّوتعاليتَّبقدرتكبجبروتكَّوتسلطتَّبقوتكَّ لىَّكيفَّالَّوأنتَّبالمنظر
  ؟يقع علم العلماء وأينَ  - العلماءَّدونكَّعلميقصُرَّ

َّيقولَّالظالمونَّسبحانكَّسبحانكَّسبحانكَّتعاليتَّ،كيفَّالَّيقصرَّدونكَّعلمَّالعلماء يف  - عم ا
كما رواه شيخنا الطوسي رضوان اهلل تعاىل   الذي ُتستحبُّ قراءتُه يف ليايل اخلميسنفس الدعاء الشريف هذا 

َّالل ُهم َّإنيَّأسأُلَكَّباسمك -الدعاء طويل ُأشرُي إىل مقطٍع آخر منه وهو موطن احلاجة يف حديثي  ،عليه
الذي خلقتُه فاستقرَّ يف ظلك فال خيرج منك إىل غريك كما جاء يف هذا األسم  ؟أيُّ أسٍم هذا - الذي

َّإنيَّ - امن شهر رجب ويف يومه يعين يف ليلة السابع والعشرين ،دعاء ليلة املبعث ويوم املبعث الل ُهم 
َّلهَّعرشك إنيََّّالل ُهم َّ - ذا االسم! أيُّ َعَظَمٍة هل؟أسٍم هذا أيُّ  - أسأُلَكَّباسمكَّالذيَّإذاَّذُِكَرَّاهتز 

َّلهَّعرشكَّوتهللَّلهَّنوركَّواستبشرتَّلهَّمالئكتكَّوالذيَّإذاَّذُِكرَّ أسأُلَكَّباسمكَّالذيَّإذاَّذُِكَرَّاهتز 
َّلهَّعرشكَّوتهللَّ -هنا إشارة إىل جمايل اجلمال واجلالل  - واألرضَّتزعزعتَّلُهَّالسماوات إذاَّذُِكَرَّاهتز 

َّمالئكتك َّنوركَّواستبشرتَّله األعز األجل األعظم األعظم األعظم هذه جمايل اجلمال يف امسِه  - له
َّالسماوات -األكرم  َّلُه َّتزعزعت َّذُِكر َّإذا َّذُِكرَّ -هذه جمايل اجلالل يف امسه  - والذي َّإذا والذي

َّالسماوات َّالسماواتَّواألرضَّ -جمايل اجلالل واجلربوت  - تزعزعتَّلُه َّذُِكرَّتزعزعتَّلُه والذيَّإذا
َّوالدواب َّتفتحتوََّّ،والشجر َّذُِكر َّإذا  - هذه الرمحة اليت سبقت الغضب ،جمايل الرمحةهذه  - الذي

َّاألرض َّوأشرقتَّله َّأبوابَّالسماء َّتفتحتَّله َّذُِكر َّالجبالََّّوالذيَّإذا َّذُِكرَّوسبحتَّله والذيَّإذا
َّواإلنس َّالمالئكة َّاألرضَّوقدستَّله َّذُِكرَّارتعدتجوتفَّتصّدعتَّله َّاألنهارَّوالذيَّإذا منهََّّرتَّله
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  .سبحانه من هو هكذا ال هكذا غريهُ  - وبَّوخشعتَّلهَّاألصواتووجلتَّمنهَّالقلَّالنفوس
أدعية أهل  ،التوحيدأدعية أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني من أفضل مواطن معرفة حقيقة 

وِبوٌر ال يستطيع اإلنسان مهما أويت من قدرٍة على  ،البيت كنوٌز ال يستطيع اإلنسان أن يعرف قيمتها
حر فيها أو أن يغوص يف أسرارها وإمنا حنن نأخذ منها كالذي يغمس  أن يُبِ عاينالغوِص يف املعارف وامل

أنت حني تغمس إصبعك  ؟ذه اإلبرة البحر فماذا يأخُذ من البحر هبكالذي يغمس إبرًة يف  ،إصبعه يف البحر
يت واهلِل إن ما نأخذه من الكنوز واملعاين اليت سطرها لنا أهل الب ؟يف البحر كم من املاء تأخذ من ماء البحر

من  يف أدعيتهم وُمناجياهتم هلو أقلُّ وأقلُّ وأقلُّ بكثرٍي من هذا الذي نأخذُه حني نُغِطس أصابعنا يف ِبرٍ 
ما نأخذُه من أسرار  ،يف البحر أصابعناحنُن نغطس إصبعًا من و  من املاء نأخذه ارٍ أيُّ ماٍء أيُّ مقد ،البحور

لبيت يف أدعيتهم وُمناجياهتم اليت وضعوها لنا كمراٍق ومن حقائق وإشارات ولُباِب ولطائف ما ذكرُه أهل ا
ووضعوها لنا كلوحاٍت فنيٍة ملكوتيٍة نستشُف منها معىن التوحيد ونستشفُّ منها كيف  ،نرتقي هبا إىل اهلل

ُكلُّ هذه املعاين يف مستوى   ،هناك إخالٌص وهناك خلوص ،وكيف ُُنِلُص وكيف َُنُلصنتعامل مع اهلل 
  ؟إذاً أيَن حنُن من معاين اإلخالِص واخللوص والتَخلُّص يف أهل البيت ،ناالعبيد من أمثال

حنن ميكن أن نُدرك معاين اإلخالص ألمثالنا فإننا منلك قلوبًا كقلوب أمثالنا  ،تلك معاٍن حنُن ال نُدركها
ن يُدركُه إالّ وإن كان اإلخالُص يف حقيقتِه ال يستطيع اإلنسان أ ،ميكننا أن نعرف شيئاً من معىن اإلخالص

فكيف  ،ال يستطيع أن يُدرك إخالص العبد اآلخروُكلُّ عبٍد له درجٌة من اإلخالص  ،أن يبلغ هذه املرتبة
وكيف بالتَخلُّص والتخليص وهي مراتب أعلى من  ،وكيف ِِبُلوص أهل البيت ،بإخالص أهل البيت

ال تسّبوا عليًَّا فإنَّه  ،ويه اخلاصة والعامةواحلديُث تر  ،هذا هو معىن ال تسّبوا عليَّاً  ،اإلخالِص واخللوص
َِّفيَّوالـمَّ :ممسوٌس بذات اهلل هو تعبرٌي تقرييٌب يُقرُِّب لنا معىن ما تقولُه الزيارة ،ذات اهللسوٌس بمم خَلِصيَن

َِّإلىَّاهللََّواأَلِدالءََّعلىََّمرضاِةَّاهلل - َتوِحيِدَّاهلل َأمِرَّاهللََّوالت امِّيَنََّّسَتِقرِّيَنَِّفيوالـمََّّالس الُمََّعلىَّالدُّعاِة
وحني  - خَلِصيَنَِّفيََّتوِحيِدَّاهللوالـمَّ -إمنا َُتَّوا يف حمبة اهلل ألهنم ُُمَلصون يف توحيد اهلل  - ِفيََّمَحب ِةَّاهلل

قلُت بأنَّ هذه القراءة هي القراءة الصحيحة ألن ذلك ما ُيشرُي إليه القرآن الكرمي وتلك هي قراءة املصحف 
 .القرآن هو مرآة العرتة والعرتة مرآة القرآن ،والعرتة والكتاُب ال خيتلفان أحدمها يشدُّ اآلخر ،ديناالذي بني أي

يف اآليات األخرية يف اآلية التاسعة  ؟ماذا نقرُأ يف سورة الصافات ،حني نذهُب إىل سورة الصافات
تقديٌس هلل عن ُكلِّ وصٍف يصف اخللق  {ونَسُبحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُ}واخلمسني بعد املئة واآلية اليت بعدها 

ا َكربَّ  ،حني َكربَّ املؤذن وكان أحد أصحاب اإلمام الصادق عليه السالم قريبًا منه ،به اهلل سبحانه وتعاىل َلمَّ
 ،قال له إمامنا الصادق ،اهلل أكرب من كل شيء :قال هذا الصحايب صاحب اإلمام ،اهلل أكرب :املؤذن فقال
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 ،مىت كان مع اهلل شيء حىت تقول بأنه أكرب من كل شيء :قال ،هذا توحيد عليٍّ وآل عليّ  وهذا توحيدهم
قل اهلل أكرب من أن  :قال ؟فما أقول يا ابن رسول اهلل :! قال؟مىت كان مع اهلل شيء ،هل يُقاس اهلل بغريهِ 

هل  ؟رُب من كل شيءمىت كان مع اهلل شيء حىت نقول بأن اهلل أك ،ال تقل اهلل أكرب من كل شيء ،يوصف
وتلك هي وتلك هي حالوة التوحيد  ؟يف جنبِه سبحانه وتعاىلهناك من شيٍء ميكن أن تكون له قيمة 

َّمنكَّبدال َّ -محبة  حالوة ال َّالذيَّذاَقَّحالوةَّمحب ِتكَّفراَم ما أشرُت إليِه يف احللقة  - إلهيَّمنَّذا
  .محب ِتكَّفراَمَّمنكَّبدال ََّّإلهيَّمنَّذاَّالذيَّذاَقَّحالوة -محبني  املاضية يف مناجاة ال

هناك جمموعة تستطيع أن تصف  ،هناك استثناء ،إالَّ  ،عما يصف كل واصف {سُبحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}

 من سورة الصافاتهذه اآلية التاسعة واخلمسون بعد املئة والستون بعد املئة  {خلَصِنيَالـمُ إلَّا عِبَادَ اللَّهِ}

نفي   ،التقديسوالتسبيح هو التنزيه و  سبحان اهلل هذه الكلمة يعين تسبيحًا هلل {مَّا يَصِفُونَسُبحَانَ اللَّهِ عَ}

 إلَّا عِبَادَ اللَّهِ}هناك جمموعة تستطيع أن تصف  ،إالّ  ،سبحانه حنُن جنُِلُُّه عن وصف كل واصف ،كل نقصٍ 

إال جهة شكال اخلالئق وُكلُّ أشكال الواصفات يصفون ُكلُّ أ {سُبحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ} {خلَصِنيَالـمُ
ومن َجِهَلُكم  ،ومن َعَرَفُكم َعَرَف اهلل ،من أراَد اهلل بدأ ِبُكم ،وصفها صحيحواحدة تستطيع أن تصف 

والستون بعد اآلية الرابعة  ،وتستمر اآليات {خلَصِنيَالـمُ سُبحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ * إلَّا عِبَادَ اللَّهِ}َجِهَل اهلل 
يف اآلية  ،أنا لست بصدد شرح وتفسري سورة الصافات فقط التقط منها لقطات من هنا ومن هناك ،املئة

الرواية يرويها  {وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعلُومٌ} ؟من هؤالء {وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعلُومٌ}الرابعة والستني بعد املئة 
 ،إبراهيمبن  علي ،لبحراين يف تفسري الربهان ينقلها عن تفسري القمي رضوان اهلل تعاىل عليهالسيد هاشم ا

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ } :سمعتُهَّيقولَّ:قالمسلمَّعنَّإمامناَّالصادقَّصلواتَّاهللَّعليهَّبنََّّعنَّيحيى :بسندهِ 

َُّمَحم دَّ:قال {مَقَامٌ مَّعلُومٌ َّآل َّمن َّواألوصياء َّاألئمة َّفي  هؤالء هم ،ء هم املوحدونهؤال - نزلت
 ،حنن ال نعرف مدى إخالصهم لكننا نأخُذ التوحيَد منهم - خَلِصيَنَِّفيََّتوِحيِدَّاهللوالـمَّ -صون خلَ ال مُ 

ُهم  ،ُهم باُب اهلل ،التوحيد منهم ،قَِبَل عنكم ،يف نفس الزيارة اجلامعة ،من أراَد اهلل بدأ بكم ومن وحدهُ 
  ؟أما حقيقُة توحيدهم ما هي ،هذا الباب فليس مبوحد من مل يتجه إىل ،باُب التوحيد

خلَصِنيَ * وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ الـمُ سُبحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ * إلَّا عِبَادَ اللَّهِ}هم يعرفوهنا  ،هاال نعرف ن ال نعلمهاحن
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دنزلت يف األئمة واألوصياء من آل حمَُ  :صادق اآلل يقول {مَقَامٌ مَّعلُومٌ وتستمر اآليات يف سورة  ،مَّ

هؤالء هم الذين يقولون  ،سبحونال مُ  هؤالء ُهم {سَبِّحُونَالـمُ وَإِنَّا لَنَحنُ الصَّافُّونَ * وَإِنَّا لَنَحنُ}الصافات 
ا يصفون ا َتِصُف ُكلُّ اخلالئق ألهنم هم اجلهة الوحيدة اليت تصُف اهلل ،سبحان اهلل عمَّ ألن اهلل قد  ،عمَّ

  . {سَبِّحُونَالـمُ وَإِنَّا لَنَحنُ الصَّافُّونَ * وَإِنَّا لَنَحنُ} هبم عرفنا اهلل سبحانه وتعاىل ،ف هبم إليناتَ َعرَّ 
ياََّّ:سمعُتَّالصادقَّأباَّعبدَّاهللَّيقولَّ:عبدَّربهَّقالبنََّّعنَّشهاب :إبراهيمبن  يضًا يف تفسري عليّ أ

ونحنَّودائُعَّاهللََّّ،ونحنَّعهدَّاهللَّوذمتهََُّّ،الئكةوُمختَـَلُفَّالمالنبوةَّومعدنَّالرسالةََّّنحُنَّشجرةَُّشهابَّ
كناَّأنوارا َّ - هذا يف مرتبٍة من مراتبهم وإال فالعرُش من نورهم - اَّأنوارا َّصفوفا َّحولَّالعرشنَّّوحجتُهَّكَّ

ُتَسبُِّحَّالمالئكةَّبتسبيحناَّإلىَّأنَّهبطناَّإلىَّاألرض  ،وهذه دعوهتم - صفوفا َّحولَّالعرشَُّنَسبُِّحَّاهللَّفـَ
وقلُت بأنَّ هذه العناوين تتعانق مجيعًا فيما بينها يف املعىن  ،هم األدالء على مرضاة اهلل ،عاُة إىل اهللُهم الدُّ 

َّاألرضَّ - َّإلى َّهبطنا َّأن َّإلى َّبتسبيحنا َّالمالئكة َّفـَُتَسبُِّح َّاهلل َُّنَسبُِّح َّالعرش َّأنوارا َّصفوفا َّحول كنا
ََّفَسب َحَّأهُلَّاألرِضَّبتسبيحنا هذه  ،هذا هبوط الُلطف ،اهلبوط لتبليغ الرسالةوهذا ليس هو  - َفَسّبحنا

َّلََنحُنَّ -األرُض اليت إذا ُحِجَب عنها ُلطُف اإلمام ساخت  َّوإن ا ََّفَسب َحَّأهُلَّاألرِضَّبتسبيحنا َفَسّبحنا
َّلََنحنَّ وَإِنَّا لَنَحنُ }والقرآن هنا يقول هذا قول صادقهم صلوات اهلل عليه  - َسبِّحونالـمََُّّالصافونَّوإن ا

د  {وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعلُومٌسَبِّحُونَ* الـمُ افُّونَ * وَإِنَّا لَنَحنُالصَّ ٍد وآل حُمَمَّ  ،ومن غريهماملقام املعلوم مقام حُمَمَّ
د ،ُقل يل بربك من غريهم داً وآل حُمَمَّ  حونَسبَِّّالـمََّّوإن اَّلََنحُنَّالصافونَّوإن اَّلََنحنَّ - أنت يا من تعرُف حُمَمَّ

وهذا هو  ،وهذا هو التوحيد - فمنَّوفىَّبذمتناَّفقدَّوفىَّبعهدَّاهلل -وال زال الكالم كالم صادقهم  -
َّوجل َّ -التوحيد على أمت صورِه  َخَفَر  - ومنََّخَفَرَّذمتناَّوذمتهَّفمنَّوفىَّبذمتناَّفقدَّوفىَّبعهدَّاهللَّعز 

َّوجل َّومنََّخَفَرَّذمتناَّ -يعين من نقض العهد  ،الذمة خفرها يعين غطاها  - هدهَُّوعَََّّفقدََّخَفرَّذمةَّاهللَّعز 
َّوجل َّ - التوحيد بكل معناه ،وهذا هو التوحيد وهذا هو الكفر َّفمنَّوفىَّبذمتناَّفقدَّوفىَّبعهدَّاهللَّعز 

َّوجل َّ - بكل معناهفهذا الكفر  - ومنَّخفرَّذمتناَّ،وذمته   .وعهدهََُّّفقدَّخفرَّذمةَّاهللَّعز 
خامت الرواية طويلة يتحدث فيها  ،اين أنقل منها موطن احلاجةجدًا ينقلها سيد هاشم البحر رواية مجيلة 

خلقَّنورا َّفقسمُهَّنصفينَّفخلقنيَّ -اهلل سبحانه وتعاىل  - خلقَّنورا َّ :نور عليٍّ فيقولو  األنبياء عن نورهِ 
َّوخلقَّعلي ا َّمنَّالنصفَّاآلخر ٍد كالضوء من الضوء  :عليٌّ يقول ،هو يقول - منَّنصفِه  -أنا من حُمَمَّ

ٍد كالضوء من الضوء  -ويف غري هنج البالغة  كلمتُه املشهورة يف هنج البالغة  ،إىل هذايشري   -أنا من حُمَمَّ
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خلقَّنورا َّفقسمُهَّنصفينَّفخلقنيَّمنَّنصفِهَّوخلقَّ -عبارة ُمتصرة ختتصر ُكلَّ هذه األقوال اليت ذكرهتا 
قبَل  :حبنيال مُ  كز هذه اجُلملة يف أذهانهنا نضع خط كي ترت  - قبَلَّاألشياِءَُّكلِّهاعلي ا َّمنَّالنصفَّاآلخرَّ

قبَلَّاألشياِءَّخلقَّنورا َّفقسمُهَّنصفينَّفخلقنيَّمنَّنصفِهَّوخلقَّعلي ا َّمنَّالنصفَّاآلخرَّ - األشياِء ُكلِّها
وتلك  - عنَّيمينَّالعرشَّثُم َّخلَقَّاألشياءَّفكانتَُّمظِلمة َّفنّورهاَّمنَّنوريَّونورَّعلّيَّثمَّجعلناَّ،ُكلِّها

َّوهّللناَّ -وليست هي أعلى املراتب  مرتبٌة من مراتبهم َّالمالئكة َّفَسّبحت ََّفَسّبحنا َّالمالئكة َّخلق ثم
َّفكّبرتَّالمالئكةَّفكانَّذلكَّمنَّتعليم ُد يا علّي يا  - وتعليمَّعليََّّيفهّللتَّالمالئكةَّوَكّبرنا يا حُمَمَّ

د وعلى آلكما األطيبني اكفيانا فإنكما كافيان وانُصرانا فإنكما ناصران صلوات اهلل عليكما  عليُّ يا حُمَمَّ
خَلصيَنَّفيَّوالـمَّ :ولذلك قلت بأن القراءة الصحيحة ،َسَعَد من واالكم وخاب من جحدكم ،األطهرين

اآليات  {وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ*  خلَصِنيَالـمُ سُبحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ * إلَّا عِبَادَ اللَّهِ} :هؤالء هم ،توحيِدَّاهلل

 ،سبِّحونال مُ  ومرَّ كالُم صادقهم حنُن الصافون حنن {سَبِّحُونَالـمُ ا لَنَحنُ الصَّافُّونَ * وَإِنَّا لَنَحنُوَإِنَّ}مستمرة 

لَو أَنَّ عِندَنَا ذِكراً مِّن }أولئك الذين سيصلون اجلحيم  ؟من ُهم {وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ}تستمر اآليات 

ن  {خلَصِنيَالـمُ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ}راتب األوىل من األولني من أصحاب امل {األَوَّلِنيَ َلو َأنَّ ِعنَدنَا ذِكرًا مِّ

  .{خلَصِنيَالـمُ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ}املراتب األوىل  ،من أصحاب املراتب العالية :اأَلوَِّلنيَ 
اغٌم يف املعاين بني هاتني تنوهناَك  ،السورة اليت تأيت بعدها ،يف سورة ص واليت هي شقيقٌة لسورة الصافات

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرنِي إِلَى }اآليات األخرية من سورة ص واليت تتحدث عن إبليس  ،بني الصافات وصالسورتني 

إلَّا }هو يقول  {عِنيَنظَرِينَ * إِلَى يَومِ الوَقتِ املَعلُومِ * قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغوِيَنَّهُم أَمجَالـمُ يَومِ يُبعَثُونَ * قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ

 ،إبليس أثّ َر على آدم وآدم أعلُم األنبياء ،هناك جمموعة ليس إلبليس والية عليها {خلَصِنيَالـمُ عِبَادَكَ مِنهُمُ

واضحٌة لديك ال هذه اجملموعة  {خلَصِنيَالـمُ إلَّا عِبَادَكَ مِنهُمُ}لكن هناك جمموعة ليس إلبليس والية عليها 

خَلِصيَنَّوالـمَّ {خلَصِنيَالـمُ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغوِيَنَّهُم أَمجَعِنيَ * إلَّا عِبَادَكَ مِنهُمُ}َم لك أمسائها حاجة ألن أُترجِ 

قَالَ فَاحلَقُّ وَاحلَقَّ أَقُولُ * لَأَملَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ }اآليات مستمرة يف آخر سورة ص  - ِفيََّتوِحيِدَّاهلل

 أليس ألن العباد ؟ما الذي جاء به ،هنا احلديث عن األجر {قُل مَا أَسأَلُكُم عَلَيهِ مِن أَجرٍأَمجَعِنيَ *  مِنهُم
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تَكَلِّفِنيَ * إن هُوَ إِلَّا الـمُ قُل مَا أَسأَلُكُم عَلَيهِ مِن أَجرٍ وَمَا أَنَا مِنَ} خَلصون ُهم ُهم الذين موّدهتم هي األجرال مُ 

و لَ}لو ُكنَّا نستمر يف القراءة  ،يف نفس سورة ص هذا التعبري موجود { * وَلَتَعلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعدَ حِني ذِكرٌ لِّلعَالَمِنيَ

 عِبَادِنَاوَلَقَد سَبَقَت كَلِمَتُنَا لِخلَصِنيَ * فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوفَ يَعلَمُونَ * الـمُ أَنَّ عِندَنَا ذِكراً مِّن األَوَّلِنيَ * لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ

  .{رسَلِنيَ * إِنَّهُم لَهُمُ املَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الغَالِبُونَ * فَتَوَلَّ عَنهُم حَتَّى حنِي الـمُ

آخر آية من سورة ص  ،اآلية الرابعة والسبعون بعد املئة يف سورة الصافات {فَتَوَلَّ عَنهُم حَتَّى حِني }

د يف هذه اآليات ماذا {بَعدَ حِني  وَلَتَعلَمُنَّ نَبَأَهُ} هذا هو تفسري الربهان وهذا هو اجلزء  ؟يقول آُل حُمَمَّ
َّحمزةَّ ،السادس للسيد هاشم البحراين والرواية ينقلها عن الشيخ الكليين عن الكايف الشريف َّأبي عن

َّوجل َّالُثماليَّ تَكَلِّفِنيَ * إن هُوَ إِلَّا الـمُ وَمَا أَنَا مِنَ قُل مَا أَسأَلُكُم عَلَيهِ مِن أَجرٍ}َّ:عنَّأبيَّجعفٍرَّفيَّقولِهَّعز 

وَلَتَعلَمُنَّ نَبَأَهُ } - هو أمرُي املؤمنني هذا الذكُر الذي هو للعاملني - هوَّأميرَّالمؤمنينَّ:قال {ذِكرٌ لِّلعَالَمِنيَ

  .عندَّخروِجَّالقائِمَّصلواتَّاهللَّوسالمهَّعليهَّ:قال بَعدَ حِني {
داحلديُث يبدأ من حُمَمَّ  ٍد وآل حُمَمَّ د ويدور حول حُمَمَّ ٍد وآل حُمَمَّ د وينتهي عند حُمَمَّ والقرآُن مع  ،ٍد وآل حُمَمَّ

اآليات واضحٌة صرحية  ،يدوُر معُه حيثما دارواحلقُّ مع عليٍّ وعليٌّ مع احلق  ،عليٍّ وعليٌّ مع القرآن
خَلِصيَنَّوالـمَََّّوالت امِّيَنَِّفيََّمَحب ِةَّاهلل -ليها اخلالصُة اليت َنِصُل إ ،والروايات جليٌة يف معناها ويف مضموهنا

وهم يف أعلى مراتب اإلخالص واخللوص  ،محبة هلل سبحانه وتعاىل فهم يف أمِت مراتب ال - ِفيََّتوِحيِدَّاهلل
اهلل سبحانه  ،التخلُّص والتخليص هو االستخالص ،لقد استخلصهم اهلل لنفسهِ  ،والَتَخلُِّص والتخليص

الذي خلقته فاستقرَّ  ،وهذه مرتبٌة خاصٌة هبم صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ،ستخلصهم لنفسهوتعاىل ا
يا أمحد  ،اهلل سبحانه وتعاىل استخلصهم لنفسهِ  ،وذلك هو االستخالص ،يف ظلك فال خيرج منك إىل غريك

َّاهللَّوالـمََُّّخَلِصيَنَِّفيََّتوِحيِدَّاهللوالـمَّ -خلقتك يل كما جاء يف بعض األحاديث الُقدسية  ظِهرِيَنَّاَلمِر
مرتبة اإلخالص واخللوص واالستخالِص يف هذه املراتب العالية ُهم يف  ،وألهنم يف هذه املرتبة - َوَنهِيهَِّ

نعم هذه مرتبٌة من مراتب  ؟هل هو اإلظهاُر اللفظي ،كيف يُظهرون أمر اهلل وهنيه  ،وهنيهيُظِهرون أمر اهلل 
ال ميكن احلديث هنا يف  ،باللفظ وبالقول ولكن هذه من أدىن املراتب وهنيه أهنم يُظهرون أمر اهللاإلظهار 

 :هذه الُعجالة عن مراتب مظاهر األمر والنهي ولكن سآيت بأمثلةٍ 
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ا عَلَّمتُم يَسأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُم قُل أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَ}اآلية الرابعة من سورة املائدة املثال األول ما جاء يف 

اللّهِ عَلَيهِ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ مِّنَ اجلَوَارِحِ مُكَلِّبِنيَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمسَكنَ عَلَيكُم وَاذكُرُوا اسمَ 

هنا  ،والتعليُم من اهللاليت ُتستعمل للصيد البد أن تُ َعلَّم الكالب السلوقية  ،هذه كالُب الصيد {احلِسَابِ
هم يُظهرون أمر اهلل وهنيه يف كل مرتبٍة من  ،يف أدون هذه املراتب وما هو أدون منهامظاهر أمر اهلل وهنيه 

تعليم هذه حىت تعليُم هذه اجلوارح  {هُوَمَا عَلَّمتُم مِّنَ اجلَوَارِحِ مُكَلِّبِنيَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّ}املراتب 

 ،اذكروا أسم اهلل {وَاذكُرُوا اسمَ اللّهِ عَلَيهِ}ولكن  {فَكُلُوا مِمَّا أَمسَكنَ عَلَيكُم}الكالب مما علمكم اهلل 
  .قولوا بسم اهلل

وأسُم اهلل واضٌح  ،هللاذكروا أسم ا ،إىل غريهِ  رج منهفاستقرَّ يف ظله فال خي ،أسم اهلل الذي خلقُه فاستقرَّ عندهُ 
وأليس البسملة كما يف حديث سيد  ،أليس البسملة هي العنوان األجلى واألوضح ألسم اهلل ،داللتهُ 

 ،صلوات اهلل وسالمه عليهوعليٌّ هو النقطة وأسرار كل ذلك يف النقطة  ،جتتمع أسرارها يف الباءاألوصياء 
 أيَن السببُ  ،وأيَن وجه اهلل الذي إليه يتوجُه األولياء ،جه اهللأينما ذهبنا فَثمَّ و نقطة البداية ونقطة النهاية 

ٍد وعليّ  ،هناك النقطة ،أين ما تولوا وجوهكم فَ َثمَّ وجه اهلل ،تصل بني األرض والسماءال مُ   ،هناك جملى حُمَمَّ
من حكومتك ال ميكن الِفراُر  ،إين فارٌّ منَك إليك ،فبهم مألت مساءك وأرضك حىت ظهر أن ال إله إال أنت

 -حىت نستجلي مظاهر أوامر اهلل ونواهيه هو التوحيد وال يتحقق التوحيُد يف نفوسنا ويف قلوبنا وهذا 
َّألوالـمَّ َّاهللََّونَهِيهَِّظِهرِيَن والنهي ِبسب ما نستشعره ونتلمسُه وإال هذه أدىن مراتب إظهار األمر  - مِر

  .ىرقوهناك مراتب أعلى وأ ،أيضاً  فدون ذلك مراتب ومراتب
املباركة، هناك منزلة األمر والنهي يف يوم القيامة، منزلة األعراف، يف سورة األعراف يف  يف سورة األعراف

من هم هؤالء الرجال  {وَبَينَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى األَعرَافِ رِجَالٌ}اآلية السادسة واألربعني وما بعدها 

وَبَينَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى األَعرَافِ رِجَالٌ يَعرِفُونَ }وأهل النريان  يعرفون أهل اجلنان {يَعرِفُونَ كُالًّ بِسِيمَاهُم}

يا علّي  {وَنَادَوا أَصحَابَ اجلَنَّةِ}هؤالء الرجال الذين على األعراف  {كُالًّ بِسِيمَاهُم وَنَادَوا أَصحَابَ اجلَنَّةِ

وَبَينَهُمَا }نت ُتدِخُل أهل النريان يف نرياهنم أنت ُتدِخُل أهل اجلنان يف ِجناهنم وأنت تُِغلُق أبواب اجلنان، وأ

هذا سالٌم، هذا  {حِجَابٌ وَعَلَى األَعرَافِ رِجَالٌ يَعرِفُونَ كُالًّ بِسِيمَاهُم وَنَادَوا أَصحَابَ اجلَنَّةِ أَن سَالَمٌ عَلَيكُم
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ىَّالدُّعاِةَّإلىَّاهلل،َّالس الُمَّالس الُمَّعلجواب للزيارة اجلامعة، حنن حني ُنَسلِّم على عليٍّ وآل علّي فنقول: 
ستقرينَّفيَّأمرَّاهلل،َّالـمََّّعلىَّاألدالءَّعلىَّمرضاةَّاهلل،َّالس الُمَّعلىَّالتامينَّفيَّمحبةَّاهلل،َّالس الُمَّعلى

خَلصيَنَّفيَّتوحيدَّاهلل،َّالس الُمَّعلىَُّمظهريَّأمرَّالـمََّّالس الُمَّعلىَّالتامينَّفيَّمحّبةَّاهلل،َّالس الُمَّعلى
وَبَينَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى األَعرَافِ رِجَالٌ يَعرِفُونَ كُالًّ بِسِيمَاهُم وَنَادَوا }و جزاُء هذا السالم ، هذا هاهللَّونهيه

د ألشياعهم يف اجلنان  {أَصحَابَ اجلَنَّةِ أَن سَالَمٌ عَلَيكُم لَم يَدخُلُوهَا }هذه زيارة، هذه زيارة من آل حُمَمَّ

خُياطبون  {األَعرَافِ رِجَاالً يَعرِفُونَهُم بِسِيمَاهُم قَالُوا مَا أَغنَى عَنكُم جَمعُكُم وَهُم يَطمَعُونَ * وَنَادَى أَصحَابُ

يبشرون أولياءهم باجلنان ويبشرون أعدائهم بالنريان، وهذه معاين  {وَمَا كُنتُم تَستَكبِرُونَ}أهل النار 
د، ومن كانت له دراية جاءت فيها العشرات بل املئات بل أكثر من املئات من النصوص عن حمَُ  ٍد وآل حُمَمَّ مَّ

  وخربة يف أفناء حديث أهل البيت فإنه جيُد ذلك من البديهيات.
بعد  ،ا يقول أئمتنا صلوات اهلل عليهمماذلنرى وهذا هو اجلزُء األول حني نذهُب إىل الكايف الشريف 

جاءَّابنَّالكواءَّإلىَّأميرََّّ:سمعتَّأباَّعبدَّاهللَّعليهَّالسالمَّيقولَّ:قالَّعنَُّمَقرِّن ،بعد سندهِ  ،السند
 - :فقالَّ{يَعرِفُونَ كُالًّ بِسِيمَاهُم وَعَلَى األَعرَافِ رِجَالٌ} :ياَّأميرَّالمؤمنينَّ:فقالَّ،المؤمنينَّعليهَّالسالم

هذه جمايل أهل  - ونحُنَّاألعرافَّ،عرفَّأنصارناَّبسيماهمنَّ،نحُنَّعلىَّاألعراف -عليٌّ  ؟من الذي قال
قلت هم جمايل ومظاهرهم يف  ف ،مرًة هم األعراف ومرًة هم رجاٌل على األعراف ،مراتب أهل البيت ،البيت

نحنَّعلىََّّ:فقال -يف كل ناحيٍة من نواحي هذا الوجود  ،يف كل صقٍع من أصقاع هذا اخللق ،كل مكان
َّوجل َّسيماهمَّونحُنَّاألعرافَّاألعرافَّنعرفَّأنصارناَّب  - إالَّبسبيلَّمعرفتناَّالذيَّالَّيُعرفَّاهللَّعز 
ََّّحُنَّاألعرافون - ال يوحد اهلل من باهبم ليس مبوحدقبل قليل قلت بأن الذي  الذيَّالَّيُعرفَّاهللَّعز 

َّوجل ََّّوجل َّ الَّيدخلَّالجنةَّيوَمَّالقيامةَّعلىَّالصراطَّفَّإالَّبسبيلَّمعرفتناَّونحُنَّاألعرافَّيـَُعرِّفُناَّاهللَّعز 
لوَّشاءََّلَعر َفَّالعبادَّإن َّاهللَّتباركَّوتعالىََّّ،إالَّمنَّعرفناَّوعرفناهَّوالَّيدخلَّالنارَّإالَّمنَّأنكرناَّوأنكرناه

ناََّفَمنََّعَدَلَّعنَّواليِتناَّأوَّعنَّواليتََّولكنَّجعلناَّأبوابُهَّوصراطُهَّوسبيلهَّوالوجهَّالذيَّيؤتىَّمنهَّنفسهَّ
 -يا أصحاب العقول يا أصحاب البصائر  - فالَّسواءٌَّطَّلناكبونَّأوََّفض لَّعليناَّغيرناَّفإنهمَّعنَّالصرا

 - والَّسواٌءَّحيَثَّذهَبَّالناسَّإلىَّعيوٍنَّكدرةَّيفرُغَّبعضهاَّفيَّبعضفالَّسواٌءَّمنَّأعتصمَّالناسَّبهَّ
َّ -عيون كدرة بعضها يصُب يف البعض اآلخر  َّصافيةوذهبَّمنَّذهبَّإلينا وهذه هي  - إلىَّعيوٍن

  :العيون الصافية
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ال تلك العيون الكدرة  ،هذه هي العيون الصافية ،الربهان الشريف ،الكايف الشريف ،امعة الكبريةالزيارة اجل
هذه هي  ،اليت يلقلُق هبا فالن وفالن وفالن على املنابر ويف الفضائيات ويُقال بأن هذا فكر أهل البيت

َّحيَثَّذهَبَّالناسَّ - العيون الصافية َّمنَّأعتصمَّالناسَّبهَّوالَّسواٌء إلىَّعيوٍنَّكدرةَّيفرُغَّفالَّسواٌء
 - بهاَّالَّنفاذَّلهاَّوالَّانقطاعرَّبعضهاَّفيَّبعضَّوذهبَّمنَّذهبَّإليناَّإلىَّعيوٍنَّصافيةَّتجريَّبأمرَّ

د ٍد وآل حُمَمَّ  ،هنيئاً للذين يشربون من هذه العيون الصافية ،وهل هناك من عيوٍن صافية أصفى من عيون حُمَمَّ
د ٍد وآل حُمَمَّ أننا ننهُل أم أغبط نفسي وأغبطكم  ،ما أدري أأغبط نفسي أم أغبطكمفواهلل  ،هنيئًا لنا مبَُحمَّ

دمن هذه العيون الصافية  ٍد وآل حُمَمَّ   .من عيون حُمَمَّ
مجلسي يف اجلزء الثامن من ِبار األنوار،  روايٌة أخرى على هذا السياق وعلى هذا املنوال يذكرها شيخنا ال

االسكافَّقال:َّقلُتَّألبيَّجعفٍرَّعليهَّالسالم:َّقولُهَّعنَّسعدَّهو ينقلها عن بصائر الدرجات بسندِه: 
َّوجل َّ فقال:َّياَّسعدَّإنهاَّأعراٌفَّالَّيدخلَّالجنةَّإالََّّ}وَعَلَى األَعرَافِ رِجَالٌ يَعرِفُونَ كُالًّ بِسِيمَاهُم{:َّعز 

منَّعرفهمَّوعرِفوه،َّوأعراٌفَّالَّيدخلَّالنارَّإالَّمنَّأنكرهمَّوأنكروه،َّوأعراٌفَّالَّيُعرُفَّاهللَّإالَّبسبيلَّ
الكالُم واحد نفُس كالم سيد األوصياء ولكن هناك حيثياٌت يشرُي إليها أمري املؤمنني صلوات  - معرفتهم

وأعراٌفَّالَّيُعرُفَّاهللَّإالَّبسبيلَّمعرفتهمَّفالَّ -اهلل عليه وحيثياٌت أخرى يشري إليها أبو جعفر الباقر 
عيٍنََّكدرِةَّيُفرُِغَّبعضهاَّفيَّسواءَّماَّاعتصمتَّبهَّالمعتصمةَّومنَّذهبَّمذهبَّالناسَّذهَبَّالناُسَّإلىَّ

بعضَّومنَّأتىَّآَلَُّمَحم دَّأتىَّعينا َّصافيةَّتجريَّبعلمَّاهللَّليسَّلهاَّنفاٌذَّوالَّانقطاعَّذلكَّألنَّاهللَّلوَّ
َّلكنَّجعلَّاهللَُّمَحم دا َّوآلَُّمَحم دَّاألبوابَّالتيَّيؤتىَّمنهاَّ َّحتىَّيأتوهَّمنَّبابِه َّآلراهمَّشخصُه شاَء

كلمات   - ن تَأتُوا البُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأتُوا البُيُوتَ مِن أَبوَابِهَا{لَيسَ البِرُّ بِأَ}و وذلكَّقولُه:
أهل البيت واضحة جدًا وجلية واملعاين يشدُّ بعضها بعضاً، معاين الكتاب أهل البيت واضحة وأحاديُث 

  .ومعاين العرتة وحديُث أهل البيت وحديُث الكتاب شيٌء واحد
وتالحظون املعاين كلها تشري إىل هذه احلقائق أهنم  ،الس الُمََّعلىَّالدُّعاِةَِّإلىَّاهللََّواأَلِدالءََّعلىََّمرضاِةَّاهلل

أدالٌء على مرضاة اهلل، مستقرون يف أمر اهلل، تامون يف حمبة اهلل وُُمَلصون يف توحيد اهلل  ُدعاٌة إىل اهلل،
كان احلديث عن األعراف عن مظهٍر من مظاهر   - ظِهرِيَنَّاَلمِرَّاهللََّونَهِيهَِّوالـمَّ -وُمظِهرون ألمر اهلل وهنيه 

ة، ُكلُّ أمر اهلل وُكلُّ هنيه يتجلى يف هذه أمر اهلل وهنيه الذي يتجلى يف يوم القيامة ويف مواقف يوم القيام
د، حنن مثاًل حنَي نذهُب إىل الزيارة الرجبية، الزيارة اليت يستحبُّ قراءهتا ال مُ  احلقائق ٍد وآل حُمَمَّ سة يف حُمَمَّ قدَّ

َّإليكمَّيف كل يوٍم من أيام شهر رجب، يف الزيارة الرجبية وحنن ُناطبهم:  َّفيما َّوآمِلُكم َّسائلكم أنا
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وهذه  - فويُضَّوعليكمَّالتعويضَّفِبُكمَّيجبَـُرَّالمهيضَّوُيشفىَّالمريضَّوماَّتزدادَّاألرحامَّوماَّتغيضالت
ُض إليِه األمر  - أناَّسائلكمَّوآملكمَّفيماَّإليكمَّالتفويضَّ -مظاهر أمر اهلل وهنيه يف التكوين  الذي يُ َفوَّ

ُض إليه التعويض فهو يأمر والذي ي ُ  - فيماَّإليكمَّالتفويُضَّوعليكمَّالتعويض -هو الذي يأمر وينهى  َفوَّ
وُيشفىَّالمريضَّوماَّتزدادَّ -املهيض الذي ُكِسَر جناحُه  - فِبُكمَّيجبَـُرَّالمهيض -وينهى يُعطي ومينع 
ما تغيض ما تنقص، الزيادة والنقص بأيديهم وهبم وبواسطتهم، والزيادة والنقص أمٌر  - األرحامَّوماَّتغيض

أناَّسائلكمَّوآملكمَّ - ظِهرِيَنََّأمِرَّاهللََّوَنهِيهَِّوالـمَُّ حنن نقرأ يف الزيارة: وهني، هم يُظِهرون أمر اهلل وهنيِه،
َّتزدادَّاألرحامَّوماَّ َّالمهيضَّوُيشفىَّالمريضَّوما َّإليكمَّالتفويُضَّوعليكمَّالتعويضَّفِبُكمَّيجبَـُر فيما

ث القال مُ  يف زيارة سيد الشهداء صلوات اهلل وسالمه عليه، الزيارة اليت يرويها - تغيض مي يف مفاتيح حدِّ
  اجلنان وهي الزيارة املطلقة األوىل، يرويها عن الُكليين عن الكايف الشريف، ماذا يأيت فيها؟

َّفيَّمقاديرَّأمورِهَّتهبطَّإليكمَّوتصدرَّمنَّبيوتكمَّوالصادرَّعم اَُّفصَِّلَّمنَّأحكامَّالعباد  - إرادُةَّالربِّ
يف  إرادُة الرّب وإرادُة الرب هي أوامرُه ونواهيه  ،ِباجة إىل وقفة أن نقف عندها للتدبر والتأمل هذه العبارات

 ،وهي جَمَمع أوامرِه ونواهيهإرادة الرب هي ما يريد وما ال يريد  ،ِبسب ذلك العاملكل عامٍل من العوامل 
َّفيَّمقاديرَّأمورهَِّ -جَممُع ما حيب وما يبغض  ك بغريب إنَّ اهلل يرضى لرضا فاطمة وما ذا - إرادُةَّالربِّ

َّفيَّمقاديرَّأمورهَِّ -هذه هي املراضي األوامر النواهي  ،ويغضب لغضبها مقادير األمور يف  - إرادُةَّالربِّ
 ،يف عامل الشهادة ويف عامل الغيب ،يف عامل الطبيعة ويف املأل األعلى ،اجلانب التكويين ويف اجلانب التشريعي

َّفيَّ -وعند العرش وما بعد العرش  ،يف كل مساٍء ويف الكرسي ،يف األرِض ويف السماوات َّالربِّ إرادُة
وكل ما يصدر يف  - مقاديرَّأمورِهَّتهبطَّإليكمَّوتصدرَّمنَّبيوتكمَّوالصادرَّعم اَُّفصَِّلَّمنَّأحكامَّالعباد

البيوت  ،واحلديث عن بيوٍت هنا ليس عن بيوٍت أرضية ،تفاصيل أحكام العباد هو يصدُر من بيوتكم
وإهنم ال جيدون لبيوهتم ُمسقفٌة بعرش الرمحن  وبيوهتم كما يف رواياهتم ،رضية أيضًا داخلة يف هذا املعىناأل

َّفيَّمقاديرَّأمورِهَّ - هذا يف كلماهتم صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ،ُسُقفاً إال عرُش الرمحن إرادُةَّالربِّ
لذلك الزيارة تشري إىل مصاديق  - أحكامَّالعبادتهبطَّإليكمَّوتصدرَّمنَّبيوتكمَّوالصادرَّعم اَُّفصَِّلَّمنَّ

فمن يريد أن  ،ألن األوامر والنواهي عندكم - منَّأرادَّاهللَّبدأَّبكم -جمل ال مُ  مظاهر من هذا املعىنوإىل 
هذا  - بينَّاهللَّالكذبِبُكمَّيََُّّ،منَّأرادَّاهللَّبدأَّبكم -البد أن يعرف ما يريد وما ال يريد يتوجه إىل اهلل 
وِبُكمَّفَتَحَّاهللَّ -هذا يف جانب األرزاق  - وِبُكمَّيُباِعُدَّاهللَّالزمانَّالَكِلب -م واحلقائق يف جانب العل

َّاهلل َّويُثِبت -وهذا يف الوجود  - وِبُكمَّيخِتُم َّيشاء وهذا هو البداء قانون تصريف  - وِبُكمَّيمحوَّما
َّمنَّرِقابِنا -الوجود  َّمؤمٍنَّوِبكَّ -وذلك هو استجابة الدعاء  - وبكمَّيفكَّالُذل  َُّكلِّ مَّيُدرُكَّاهللَِّترَة
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 - وهذا هو التكوين - ُكمَّتُنبُتَّاألرضَّأشجارهاوبَِّ -وذلك هو تصريف شؤون العباد  - ُيطَلُبَّبها
ُكمَّيـُنَـز ُلَّوبََِّّ،وِبُكمَّيكشُفَّاهللَّالكربَّ،وِبُكمَّتُنِزلَّالسماءَّقطرهاَّورزقهاَّ،ِبُكمَُّتخِرُجَّاألرضَّثمارهاوَّ

هم ُدعاٌة يف   - الس الُمََّعلىَّالدُّعاِةَِّإلىَّاهلل -وهذه جزٌء من دعوهتم  - األرضَّوِبُكمَُّتَسبِّحََُّّ،اهللَّالغيث
وقبل قليل  ،وإمنا سّبحت الكائنات بعد أن سبَّحوالكل املوجودات ُدعاٌة لكل الكائنات  ،كل الطبقات

َسبُِّحَّاألرضَّالتيَّوِبُكمَّتَُّ - فحني هبطنا إىل األرض سبَّحنا فسبَّحت األرض ومن عليهامرت علينا الرواية 
وهذا هو تسبيُح الكائنات بتعليمهم وبسببهم وبفيضهم  - تحملَّأبدانكمَّوتستقرَّجبالهاَّعلىَّمراسيها

َوالَحقَُّّ -وُكلُّ هذا ميكن أن يتجلى يف قول الزيارة اجلامعة وحنن ُناطبهم صلوات اهلل عليهم  ،ومنهم وإليهم
ِةَِّعندَُكمََّوِإياُبَّالَخلقََّّ،َأهُلُهََّوَمعِدنُهَُّ َمعُكمََّوِفيُكمََّوِمنُكمََّوِإلَيُكمََّوأَنُتم ِإلَيُكمََّوِحسابـُُهمَّ َوِميراُثَّالنُّبـُو 

ََّمعُكمََّوِفيُكمََّوِمنُكمََّوِإلَيُكمَّ -هذه كلمات إمامنا اهلادي صلوات اهلل وسالمه عليه  - َعَليُكم َوالَحقُّ
ومضامينها يف هذه اين اليت نقرأها ونتدبر يف معانيها مصاديق هذا احلق هي هذه املع - َأهُلُهََّوَمعِدنُهَُّ َوأَنُتم

ث القميال مُ  الرواية رواها ،صلوات اهلل وسالمه عليهاليت نزور هبا سيد الشهداء الزيارة  الزيارة األوىل من  ،حدِّ
دوقد نقلها عن كتاب الكايف لشيخنا أيب جعفر يف مفاتيح اجلنان الزيارات املطلقة لسيد الشهداء  بن  حُمَمَّ

  .رضوان اهلل تعاىل عليهيعقوب الكليين 
يوم أمس يف دعاِء ُكلُّ هذه احلقائق جُتِمُلها الكلمة اليت مرت علينا   ،ُكلُّ هذه التفاصيل  ،ُكلُّ هذه املعاين

مَّاألعظِمَّاألعظمَّاألجلَّاألكرمَّالذيَّخلقتهَّوباسمكَّاألعظََّ -ليلة السابع والعشرين من شهر رجب 
َّفيَّظلكَّفالَّيخ وباسمكَّ - هذا األسُم اجلامُع احمليُط كما جاء يف الدعاء - رجَّمنكَّإلىَّغيركفاستقر 

َّاألعظماألعظََّ  ،لوحدها ال تكفيإشارة إىل أن األعظم الواحدة هذا التكرار ثالث مرات  - مَّاألعظِم
 ،ألعظمإشارة إىل أن اللغة ال تستطيع أن تُ َعربِّ عن َعَظمة هذا األسم لذلك جاء الوصُف األعظم األعظِم ا

ديث عن أو احل حني يريدون تأكيد معىن ،والذكر الثالثي هو أعلى ذكٍر يف األلفاظ معروف عند العرب
إىل يف ذلك إشارة واضحة  - وباسمكَّاألعظمَّاألعظِمَّاألعظم -سعة معىن أو أمهية معىن يكررونُه ثالثاً 

األكرم الذي يفيُض   ،هو األسم األكرمو  - األجلَّاألكرم - أن اللغة ال تستطيع أن تُعربِّ عن هذه احلقيقة
َّوِبُكمَّتُنبُتَّاألرضَّأشجارها - هذه املعاين اليت أشرنا إليهاوإمنا يفيَض كرمًا كما يف هذه الزيارة  ،كرماً 

َّفيَّمقاديرَّ :أمجلتها هذه العبارةاملعاين األخرى واليت إىل آخر  - ِبُكمَُّتخِرُجَّاألرضَّثمارهاوَّ إرادُةَّالربِّ
َّمنَّبيوتكمأمورهَّتهبطَّإلي هذا املقطع الذي  ،وإرادة الربِّ هي جَمَمُع أوامرِه وجَمَمُع نواهيه - كمَّوتصدُر

َّاألعظمَّاألجلَّاألكرمَّ :من شهر رجبقرأته يف دعاء ليلة السابع والعشرين  وباسمكَّاألعظمَّاألعظِم
َّفيَّظلكَّفالَّيخرجَّمنكَّإلىَّغيرك ذي يُقرأ يف هو أيضًا موجوٌد يف الدعاء ال - الذيَّخلقتهَّفاستقر 
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  .من شهر رجبهنار يوم السابع والعشرين 
 ،وهذه األلفاظ ليست يتيمة أهل البيت بأن هذه املعاين عند حُميّب إمنا أكرر هذا األمر حىت تتضح الصورة 

يف نفس  ،أنا هنا ال أستطيع أن آيت بكل النصوص ،هذه متكررة يف عشرات بل يف مئات من النصوص
هؤالء الذين  ،ومفاتيح اجلنان من الكتب املعتربة جداً  ،متكررة عشرات املراتين مفاتيح اجلنان هذه املعا

ث الُقمي ال مُ  هؤالء ال يعرفون أوالً  ،يقولون بأن كتاب املفاتيح ال قيمة له هؤالء َجَهلة ال يفهمون شيئاً  َحدِّ
ث القمي نقل ال مُ  وال يعرفون أن ،وما هي قيمتُه بني علماء احلديث ،من هو هذه النصوص من أمهات حدِّ

هؤالء َجَهلة ال  ،ال يعرفون قيمة املصادر اليت مجع منها احملدث القمي هذه النصوص ،املصادر الشيعية
حىت لو كربت وال يعرفون أسانيد احلديث وال يعرفون دالالت احلديث يفهمون ال يعرفون مصادر احلديث 

وال باألمساء ة وال باللحى الطويلة وال بكثرة األموال العلم ال بالعمائم الكبري  ،ماهُ عمائمهم أو طالت حلَ 
إعرفوا منازل الرجال على قدر ما  :أئمتنا قالوا ،العلم يف حديث أهل البيت ،الرباقة يف الصحف والفضائيات

وإحساٌن هناك إحساٌن يف حفظ الرواية واحلديث  ،اا ومن فهمهم منّ ا من روايتهم عنّ حُيسنون من رواياهتم عنّ 
أهل البيت  ،من نفس حديث أهل البيتالبد أن يكون هذا الفهم  ،اوفهمهم منّ ذه الروايات يف فهم ه

لذلك  ،استنطاق كالمهم صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيويف يف فهم حديثهم وضعوا لنا قواعد وأصول 
أهل البيت إىل  أنا أريد أن أنبه اإلخوان واألخوات من حُميّب  ،أنا أشري إىل أكثر من نصيف بعض األحيان 

أن هذه النصوص اليت أوردها هذه النصوص متكررة يف حديث أهل البيت يف األدعية يف الزيارات يف 
لكنين ال أحب أن آيت الروايات يف اخلُطب يف الكلمات القصرية بل الكثري منها موجود يف كتب املخالفني 

  .هبذه النصوص من كتب املخالفني
ورمبا بعض املشاهدين  ،هذه الروايات موجودة يف كتب املخالفني اجلامعة الكبريةوجودة يف الزيارة ملاملعاين ا

هذا الكتاب املكتبة يتذكر يف برنامج امللفِّ العلوي حني جئت بكتاب إحقاق احلق وملحقات إحقاق احلق 
ة الكبرية والكثري من هذه الروايات يوافق ما جاء يف الزيارة اجلامع ،بالروايات من كتب املخالفنيمشحون 

والربنامج موجود بكل حلقاتِه يف بدايات برنامج الزيارة اجلامعة الكبرية  ،فضاًل عن أنه يف بداية احللقة األوىل
يف احللقات األوىل حينما حتدثُت عن مصادر هذه الزيارة اجلامعة حتدثُت  ،على املوقع اإللكرتوين لقناة املوّدة

بكامل ملصدر الُسين وعرضتُه على التلفزيون الذي أورَد هذه الزيارة اعن مصادرها الشيعية والسنية وأوردُت 
إىل بعض النصوص يف أكثر من لذلك يف بعض األحيان أنا أشري  ،نصها كما هي موجودة يف مفاتيح اجلنان

وإال فحديُث أهل البيت وفرٌي وكثرٌي  ،وال يعين أهنا وردت فقط يف هذين املوردينموطن ألمهية هذه النصوص 
هبذا يتجلى لنا جانٌب مما جاء يف هذه العناوين الشريفة اليت وردت يف املقطع الرابع من املقاطع األوىل  ،داً ج

َّاهللوالـمَّ -من الزيارة اجلامعة الكبرية  َِّفيََّتوِحيِد َّألوالـمََّّخَلِصيَن َّاهللََّوَنهِيهَِّظِهرِيَن وتستمر الزيارة  - مِر
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َّبِالَقوِلََّوُهمَّبَِأمرِهَِّكَرِميَنَّال َّالـمَََّّوِعباِدهَِّ -الشريفة   َوِعباِدهِ  - يَعملوَنََّورَحَمُةَّاهللََّوبـَرَكاتُهَُّ ِذيَنَّالَيسِبُقونَُه
 ،أعتقد أن األلفاظ واضحة ال حتتاج إىل بياٍن لغوي ،ونَ لُ يَعمَ  َيسِبُقونَُه بِالَقوِل َوُهم بَِأمرِهِ  كَرِمنَي الَِّذيَن الال مُ 

فهم تامون يف  ،هي صورٌة جُمَملٌة لكل املعاين اليت مرت ول وهم بأمرِه يعملونال يسبقونُه بالق ،عباٌد ُمكرمون
 :كرمون وهذه هي صفتهمال مُ  وُهم ُمظِهرون ألمر اهلل وهنيه فَ ُهم ِعبادهُ حمبة اهلل وُهم ُُمَلصوَن يف توحيد اهلل 

  . أهل البيتوتلك هي أوضُح صفٍة يف ،يَعملونَّ َيسِبُقونَُهَّبِالَقوِلََّوُهمَّبَِأمرِهََِّّال
 ،اآلية السادسة والعشرون ،اآلية السابعة والعشرون من سورة األنبياءهذا املعىن مقتنٌص من الكتاب الكرمي 

مُ مَا بَنيَ بَل عِبَادٌ مُّكرَمُونَ * لَا يَسبِقُونَهُ بِالقَولِ وَهُم بِأَمرِهِ يَعمَلُونَ * يَعلَ}الثامنة والعشرون  ،السابعة والعشرون

هذا الوصف هنا يف هذه اآليات يف  {أَيدِيهِم وَمَا خَلفَهُم وَلَا يَشفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارتَضَى وَهُم مِّن خَشيَتِهِ مُشفِقُونَ

اليهود  {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّمحَنُ وَلَداً}اآلية السادسة والعشرون  ،حدِه األول هو عن األنبياِء وعن املالئكة

ال  {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّمحَنُ وَلَداً سُبحَانَهُ بَل عِبَادٌ مُّكرَمُونَ}النصارى قالوا وأمٌم أخرى  ،الوا بأنَّ اهلل اختذ ولداً ق

وَهُم بَل عِبَادٌ مُّكرَمُونَ * لَا يَسبِقُونَهُ بِالقَولِ }املالئكة واألنبياء  ،األنبياء أوالُد اهلل املالئكة هم أوالد اهلل وال

هذا احلد  {مُشفِقُونَ بِأَمرِهِ يَعمَلُونَ * يَعلَمُ مَا بَنيَ أَيدِيهِم وَمَا خَلفَهُم وَلَا يَشفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارتَضَى وَهُم مِّن خَشيَتِهِ
داألول  ٍد وآل حُمَمَّ   .من اآلية وإالّ احلد األعمق واألوسع هو يف حُمَمَّ

األئمة  ،لبعض قد ال يتوجه إىل معىن قويل بأن اآليات هلا مطالع وجماريرمبا ا ،اآليات هلا مطالع وجماري
القمر  ،كمطالع الشمس والقمرأن القرآن جيري جمرى الشمس والقمر له مطالع وجماري  بقالوا  ،هكذا قالوا

ومن البدِر  ،شيئاً فشيئاً ُث يتدرج إىل أن يصل إىل البدر  ،يبدأُ رفيعاً لوقٍت قليل وخيتفي ،يبدأ هالاًل كالشعرة
هناك بُ َقٌع ال ُتضيُء لنا وهناك بُ َقٌع ُتضيء   ،آياُت الكتاِب مثل اهلالل ،فال يبقىِمحاق حيُث مُيحق  إىل ال

وهناك مطلع للبدِر   ،كاهلالل يف الليلة الثانيةوهناك مطلٌع آخر لآلية   ،كما ُيضيء اهلالل يف الليلة األوىل
إىل جانٍب من مطالع وكل مطلع يشري إىل جهة هلا اٍن ووجوه فكأن لآلية مع ،كما هو يف منتصف الشهر

  ،كمطالع الشمس والقمربأن القرآن له مطالع وجماري  هذا معىن قول اإلمام الصادق عليه السالم  ،اجلوانب
أن ميأل عينيه من ال يستطيع اإلنسان أن ُيشِبَع عينيه من الشمس كذلك الشمس يف مطلٍع من مطالعها 

يبدأ  وأولكن حني يبدأ القرص باخلروِج  ،الشمس حني تكون الشمس يف رائعة النهارمن ضوء الشمس 
آيات الكتاب أيضاً هلا مطالع  ،لها مطالع وهلا جماريفالقرص بالغياب ميكن لإلنسان أن ينظر إىل الشمس 

وهذا مطلٌع من ء وعموم األنبياء واألولياتها على املالئكة فداللحني نقرأ اآليات يف سياقها األول  ،وجماري
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د لذلك الرواية فيها إشارٌة مجيلة ،مطالعها ٍد وآل حُمَمَّ حينما تستمر  ،أما املطلع األوسع واألوضح يف حُمَمَّ

لَا يَشفَعُونَ إِلَّا وَبَل عِبَادٌ مُّكرَمُونَ * لَا يَسبِقُونَهُ بِالقَولِ وَهُم بِأَمرِهِ يَعمَلُونَ * يَعلَمُ مَا بَنيَ أَيدِيهِم وَمَا خَلفَهُم }اآليات 

وإن   ! الشفيع من له منزلة؟مقد يقول قائل إذًا أيَن شفاعته ،اَل َيشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن ارَتَضى {لِمَنِ ارتَضَى
  .إرادهتم هي إرادُة اهلل كانت

َّحسينعنَّال ،وهذا هو اجلزء اخلامس من تفسري الربهان ،صلوات اهلل وسالمه عليهالرواية عن اإلمام الرضا 
َّوجل ََّّ:فقلُتَّللرضاَّعليهَّالسالمَّ:خالدبنَّ وَلَا يَشفَعُونَ إِلَّا } :ياَّابنَّرسولَّاهللَّفماَّمعنىَّقولَّاهللَّعز 

د ولكنه ارتكب  - الَّيشفعونَّإالَّلمنَّارتضىَّاهللَّدينهَّ:قالَّ{لِمَنِ ارتَضَى ٍد وآِل حُمَمَّ أي دان بدين حُمَمَّ
ة النيب الذين دانوا بدين عليٍّ وآل علّي  ،من اُمَّيتوهذا معىن إن الشفاعة ألهل الكبائر  ،املعاصي  -أُمَّ

َّ َّبعدي َّالمؤمنون َّيُعرف َّلم َّعلّي َّيا َّوصراطُهَّولوالك َّالمتين َّاهلل َّوحبل َّالضالل َّمن َّهدى  َّبعدُه وكان
موجودة يف  صلى اهلل عليه وآله وهذه روايات وأحاديث عن النيب  ،هكذا نقرأ يف دعاء الُندبة - المستقيم

الَّيشفعونَّإالَّ -ولوالك يا علّي مل يُعرف املؤمنون بعدي  ،يف كتب السنة والشيعةالعامة كتب اخلاصة و 
ة النيبفاالش - لمنَّارتضىَّاهللَّدينه ة النيب هم الذين  ،عة ألهل الكبائر من أُمَّ دانوا بدين عليٍّ وآل وأُمَّ

يَسبِقُونَهُ بِالقَولِ وَهُم بِأَمرِهِ يَعمَلُونَ * يَعلَمُ مَا بنَيَ  بَل عِبَادٌ مُّكرَمُونَ * لَا}نَ َهجوا يف منهاج عليٍّ وآل علّي  ،عليّ 

 ،بأنَّ األنبياء ِباجٍة إىل شفاعة النيبحنن يف رواياتنا جند  {أَيدِيهِم وَمَا خَلفَهُم وَلَا يَشفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارتَضَى
ذكرها اآلن إن شاء اهلل ُنشري قام ال يسع بامل ،هل بيت العصمةمتوافرة عن أوالروايات يف هذا الباب موجودٌة 

وِِباجٍة إىل شفاعة النيب األنبياء كلهم ِباجٍة إىل النيب  ،حني يكون احلديث عن الشفاعةإليها يف وقٍت آخر 
ثت عن ذلك ليست الشفاعة فقط هي يف اخلالِص من  ،ألن الشفاعة هلا مراتب ودرجات ،والروايات حتدَّ

فتشملُه الشفاعة يف أن خيف هناك من يكون يف ناِر جهنم  ،ٌة حىت يف نار جهنمبل هناك شفاعناِر جهنم 
الشفاعة  ،وهناك شفاعٌة يف اجلنان يف ُعلو املراتب والدرجات ،الشفاعة على مراتب ودرجات ،العذاب عليه

نَ إِلَّا لِمَنِ وَلَا يَشفَعُو}هكذا أخربنا أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني مراتب ومراتب مراتب 

لكن اآلية هلا مطالع وجماري  ،الشفاعة ممكن أن تكون لألنبياء هذا يف مطلع من مطالع اآلية {ارتَضَى
ٍد صلى اهلل عليه وآله ولذلك هو يشفُع حىت لألنبياء حىت األنبياء  ،املطلع األمت الشفاعة الكربى هي ِلُمَحمَّ

د  فاملعىن األمت واألكمل ،حُمتاجون لشفاعتهِ  ٍد وآل حُمَمَّ د ويف شفاعة حُمَمَّ ٍد وآل حُمَمَّ يف هذه اآلية يف حُمَمَّ
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وَلَا يَشفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ بَل عِبَادٌ مُّكرَمُونَ * لَا يَسبِقُونَهُ بِالقَولِ وَهُم بِأَمرِهِ يَعمَلُونَ * يَعلَمُ مَا بَنيَ أَيدِيهِم وَمَا خَلفَهُم }

أورد هذا املضمون وهذا املعىن اإلمام اهلادي صلوات اهلل وسالمه عليه  {هِ مُشفِقُونَارتَضَى وَهُم مِّن خَشيَتِ
  :فَ ُنَسلِّم على األئمة ،فأودعُه يف الزيارة اجلامعة الكبريةالذي أخذُه واقتنصُه من هذه اآلية الكرمية 

َّبِالَقوِلََّوُهمَّبَِأمرََِّّكَرِميَنَّال ِذيَنَّالالـمَََّّوِعباِدهَِّ والزيارة هنا تتحدث عن عبودية أهل  - ونَّيَعَملَُّ هََِّيسِبُقونَُه
أهُل البيت عبيٌد هلل يف كل  ،لئال يشتبه البعض فيتصور بأن ألهل البيت مقامًا يُقاُس مبقام اهلل ،البيت

شيئية أهل  ،ال شيءوأهل البيت من دوِن اهلل  ،وما الكلمة إاّل خلٌق من خلق اهلل سبحانه وتعاىل ،مراتبهم
إىل إمامنا اهلادي يريد أن ُيشري  لذلك اآلية اليت بعد هذه اآليات ،أخوذٌة من اهلل سبحانه وتعاىلالبيت م

إمامنا اهلادي هنا يريد  {وَمَن يَقُل مِنهُم إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجزِي الظَّالِمِنيَ}هذه احلقيقة 
 :ويف هذا املقطع يف معىنيف املقاطع السابقة باعتبار أن املعاين اليت تقدمت  ،يقةأن يشري إىل هذه احلق

ُكلُّ هذه املستقرين يف أمر اهلل   ،ظهريَن ألمر اهلل وهنيهال مُ  ،خَلصنَي يف توحيد اهللال مُ  ،التامني يف حمبة اهلل
ن ما عند أهل البيت من منزلة يف كل بأامنا اهلادي هنا يريد أن يقول ولكن إماملعاين ُتشري إىل ُعلو منزلتهم 

وهم يف مقام العبودية بل إنَّ مقام العبودية العوامِل يف كل الطبقات هي بفضٍل من اهلل سبحانه وتعاىل 
 -من الزيارة اجلامعة الكبرية وحىت هذا املعىن الذي قرأتُه قبل قليل  ،ليس إال هلم وليَس إال فيهماحلقيقي 
َّمََّ  ،هلل سبحانه وتعاىلإمنا هو عنواُن عبوديتهم  - هنَُّعدَّهَّومََّهلَُّمَّأََّنتَُّمَّوأََّيكَّمَّوإلََّنكَّمَّومَّفيكَّمَّوََّكَّعََّوالحقُّ

َُّكلَُّّشيٍءََّلُكم -جاء الكالُم يف الزيارة اجلامعة الكبرية ألهنم يف أقصى درجات العبودية  إمنا َذلَّ   - وَذل 
 ،إىل اهلل سبحانه وتعاىلدرجات االفتقار  وألهنم يف أقصى ،ُكلُّ شيٍء هلم ألهنم يف أقصى درجات العبودية

ولذلك اإلمام هنا يريد أن ينبهنا إىل هذه احلقيقة أننا مهما اعتقدنا يف أهل البيت من املراتب ومن املنازل 
ل هذا الكالم ينطبُق علينا وعلى أه - إن اَّلِّلِهََّوِإن اَِّإلَيِهَّرَاِجعونَّ -رّدُه إىل اهلل فإنَّ ذلك مَ ومن الدرجات 

دية ال مُ  اخللُق مظاهر احلقيقة ،البيت صلوات اهلل عليهم ديةال مُ  ومردهم إىل احلقيقةَحمَّ  احلقيقةو  َحمَّ
دية مردها إىل اهلل سبحانه وتعاىل ال مُ  َّالالـمَََّّوِعباِدهَِّ -َحمَّ َّال ِذيَن َّبَِأمرِهََِّّكَرِميَن ََّوُهم َّبِالَقوِل  َيسِبُقونَُه

فكانوا هم وألهنم يف أوضح جمايل العبودية  ،ألهنم يف حقيقة معىن العبودية - كاتُهَُّيَعَلُموَنََّورَحَمُةَّاهللََّوبـَرََّ
  .فكانوا أمساء اهللواألرقى يف هذا اخللق املظهر األمسى 

وَلِلّهِ األَمسَاء احلُسنَى فَادعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ }حينما نقرأ يف سورة األعراف يف اآلية الثمانني بعد املئة 

َولِّلِه اأَلمسَاء  ،ِملك والالم هنا الم ال :َولِّلِه اأَلمسَاء احُلسىَن  {لحِدُونَ فِي أَمسَآئِهِ سَيُجزَونَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَيُ
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ثُنا أهل البيت  ،بعد املئة من سورة األعرافكما قلت هذه هي اآلية الثمانون   ،احُلسىَن فَادُعوُه هِبَا ماذا حيدِّ
  ؟المه عليهم أمجعنيصلوات اهلل وس

ارَّعنَّأبيَّعبدَّاهللَّعمَّبنََّّعنَّمعاوية :عن الشيخ الكليين عن الكايفالرواية ينقلها السيد هاشم البحراين 
َّوجل َّ َّعز  َّاهلل َّقول َّفي َّالسالم َّاألسماءََّّ:قالَّ{وَلِلّهِ األَمسَاء احلُسنَى فَادعُوهُ بِهَا}َّ:عليه َّواهلل نحن
عن اإلمام ار عمّ بن  يف معىن هذه اآلية معاوية - عمال َّإالَّبمعرفتناَّالحسنىَّالتيَّالَّيقبُلَّاهللَّمنَّالعبادَّ

وهي اآلية الثمانون بعد املئة من سورة  {وَلِلّهِ األَمسَاء احلُسنَى فَادعُوهُ بِهَا} :الصادق يف قوله تعاىل
نحُنَّواهللَّاألسماءََّّ:قال ،اب الكايف الشريفالرواية ينقلها السيد هاشم عن اجلزء األول من كت ،األعراف

  .الحسنىَّالتيَّالَّيقبُلَّاهللَّمنَّالعباِدَّعمال َّإالَّبمعرفتنا
إذاَّنزلتَّبكمَّشدةَّفاستعينواََّّ:يف تفسريِه ينقل عن إمامنا الرضا أنه قالوالعياشي رضوان اهلل تعاىل عليه 

َّوجل َّ نحنََّّ:قالَّأبوَّعبدَّاهللَّ:قال {حلُسنَى فَادعُوهُ بِهَاوَلِلّهِ األَمسَاء ا} :وهوَّقولَّاهللَّبناَّعلىَّاهللَّعز 
 .واهلِلَّاألسماُءَّالُحسنىَّالذيَّالَّيقبُلَّمنَّأحٍدَّإالَّبمعرفتنا

مَّشديدةَّكَّلتَّبَِّزََّإذاَّنََـّ :ينقُل عن اإلمام الرضا صلوات اهلل وسالمه عليهالشيخ املفيد يف كتابِه االختصاص 
َّوجل َّفاستعينواَّبَِّ إذاَّنزلتَّبكمَّ - حنن وسيلتكم إىل اهلل ،بنا أي أجعلونا وسيلة استعينوا - ناَّعلىَّاهللَّعز 

َّوجل َّشديدةَّفاستعينواَّبَِّ شديدة  ،من شدائد اآلخرة شديدة من شدائد الدنيا ،شديدة - ناَّعلىَّاهللَّعز 
إذاَّ -من شدائد الدين أو من شدائد الدنيا اليومية اليت نعيشها  ،من شدائد الروح أو من شدائد اجلسد

َّوجل َّنزلتَّبكمَّش َّبناَّعلىَّاهللَّعز   - {وَلِلّهِ األَمسَاء احلُسنَى فَادعُوهُ بِهَا} :وهوَّقولهََُّّديدةَّفاستعينوا
  .فإهنم أمساُء اهلل اليت نتوسل هبا إىل اهلل

ليسَّليَّوراءَّ -حنن نقرأ يف دعاء علقمة املروي عن اإلمام الباقر عليه السالم الذي يُقرأ بعد زيارة عاشوراء 
حنُن واهلل األمساء احُلسىن اليت ال يقبُل اهلل من العباِد  :وإمامنا الصادق يقول - اَّسادتيَّمنتهىاهللَّووراءكمَّي

  .عزَّ وجلَّ إذا نزلت بكم شديدة فاستعينوا بنا على اهلل  ،عمالً إال مبعرفتنا
َّ:عنَّأبيَّجعفٍرَّالباقرَّصلواتَّاهللَّعليهمسلمَّبنََّّدم َّعنَّمحَّ :ينقل يف االختصاص أيضًا الشيخ املفيد

َّ:فقالَّ؟أبيَّطالببنََّّقلت:َّياَّرسولَّاهللَّماَّتقولَّفيَّعليََّّ:قالعبدَّاهللَّاألنصاريَّبنََّّسمعتَّجابر
ُهماَّروحيَّوفاطمةَّأمهماَّإبنتيَّيسوءنيَّماََّّ:قالَّ؟قلُت:َّفماَّتقولَّفيَّالحسنَّوالُحسينَّ،ذاكَّنفسي

إذاَّأردتَّأنََّّياَّجابرََّّ،وِسلٌمَّلمنَّسالمهمرٌبَِّلمنَّحاربهمَُّأشِهُدَّاهللَّأنيَّحََّّ،ويسرنيَّماَّسرهاأساءهاَّ
َّوجل َّهَّبأسمائهمَّفيستجيبَّلكَّفادعَُّتدعوَّاهللَّ َّاألسماِءَّإلىَّاهللَّعز  واهلل يا رسول اهلل  - فإنهاَّأحبُّ
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دٌ  :هذه األمساء إن ،إن أمسائهم هلي أَحبُّ األمساء إلينا قسمًا جببينك الزاهر  ،َحَسنٌ  ،فاطمة ،عليٌّ  ،حُمَمَّ
إنا نتوسل إليَك يا رسول اهلل هبذه األمساء أن تنظر  ،هَلي أَحبُّ األمساء إىل قلوبناُحسني وأمساء أبناء احُلسني 

حنن نعلم  ،هذه مودتنا لفاطمة وآل فاطمة ،هذه هي مودتنا ومودتنا على قدرنا ،إلينا بنظر ُلطفك وكرامتك
مة وببغض وآل فاطنتوسل إليك مبََحبَِّة فاطمة  ،أنََّك حُتبُُّه يا رسول اهللفاطمة ويُبِغُض أعدائها  بُّ من حيِ أن 

  .أعداء فاطمة وآل فاطمة
َّاهللَّسَتِقرِّيَنَِّفيََّأمِرَّاهللََّوالت امِّيَنَِّفيََّمَحب ةَِّوالـمََّّالس الُمََّعلىَّالدُّعاِةَِّإلىَّاهللََّواأَلِدالءََّعلىََّمرضاِةَّاهلل

َيسِبُقونَُهَّبِالَقوِلََّوُهمََّّكَرِميَنَّال ِذيَنَّالالـمَََّّوِعباِدهَِّ اهللََّونَهِيهََِّّأَلمرَِّظِهرِيَنَّوالـمََُّّخَلِصيَنَِّفيََّتوِحيِدَّاهللوالـمَّ
 .وَنََّورَحَمُةَّاهللََّوبـَرَكاتُهَُّيَعَملَُّ بَِأمرِهَِّ

د وإمامي بقية اهلل يا وجه اهلل الذي إليه صلى اهلل عليك سيدي وموالي  ،صلوات اهلل عليكم ساديت آل حُمَمَّ
 ،صباحًا ومساءَ ترتادُف وتزيد  هصلوات اهلل علي ،ها السبب املتصُل بني األرض والسماءأيُّ  ،يتوجه األولياء

أحباب عليٍّ  ،األوىل من الزيارة اجلامعة الكبريةيف املقطع الرابع من املقاطع هبذا يتُم احلديث ويتم الكالم 
لكم الدعاء وإن شاء اهلل املقطع اخلامس أشرُع فيِه يف يوم غد نفس املوعد بٌث مباشر على وآل عليٍّ أسأ

زيارة الغدًا يف نفس الوقت ألتقيكم على حمبة برناجمنا الزيارة اجلامعة الكبرية  ،شاشة قناة املودة الفضائية
سالٌم عليكم أيها  ،احلسنبن  احلجةوعلى حمبة إمامنا اهلادي وعلى مودة إمام زماننا اجلامعة الكبرية 

 .أسألكم الدعاء ويف أمان اهلل ،يون الفاطميون ورمحة اهلل وبركاتهالزهرائ



 
 
 
 
 
 

  
َّوفيَّالختامَّ:

الَّبُــّدَّمــنَّالتنبيــهَّالــىَّأنّنــاَّحاولنــاَّنقــلَّنصــوصَّالبرنــامبَّكمــاَّهــيَّوهــذاَّالمطبــوعَّالَّ
البرنــامبَّيخلــوَّمــنَّأخطــاءَّوهفــواتَّفمــنَّأرادَّالدقّــةَّالكاملــةَّعليــهَّمراجعــةَّتســجيلَّ

َّبصورةَّالفيديوَّأوَّاألوديوَّعلىَّموقعَّزهرائيون.
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