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 والعشرون الثالثة احللقة

 كاتُهُوَبَرَ اهلل وَرَمحَةُ ..... الوُالةِ وَالسَّادَةِ اهلُداةِ وَالقادَةِ الدُّعاةِ األَئِمَّةِ عَلى السَّالمُمعنى 
 

هذه احللقة الثالثة والعشرون من  ،سالٌم من اهلل عليكم ورمحٌة وبركات أحباب عليٍّ وآل علّي أيُّها املنتظرون
سس يف فهم ل الُ ث  تقدم الكالم يف أربعة مقاطع من املقاطع اخلمسة اليت ُتم  ،برناجمنا الزيارة اجلامعة الكبرية

 :تقدمة على مسامعكم لجِل أن يرتابط البحثالـمُ  اقرأ هذه املقاطع ،مضامني الزيارة اجلامعة الكبرية
ِة َوَموِضَع الرِّساَلةِ  الُم َعَليُكم يا َأهَل بَيِت النُّبُ وَّ َوُمختَ َلِف الَمالِئَكِة َوَمهِبَط الَوحي َوَمعِدَن الرَّحَمِة  السَّ

َعِم َوَعناِصَر األَبراِر َوَدعاِئَم اأَلخياِر  الِعلِم َوُمنَتهى الِحلِم َوُأُصوَل الَكَرِم َوقاَدَة األَُمِم َوَأولِياءِ  َوُخزَّانَ  الن ِّ
َرَة ِعترَسِليَن وَ ال مُ  فَوةَ النَِّبيِّيَن َوصُ  َوَأركاَن الِبالِد َوأَبواَب اإليماِن َوأَُمناَء الرَّحمِن َوُسالَلةَ  َوساَسَة الِعبادِ 

  .َورَحَمُة اهلل َوبَ رَكاتُهُ  ِخيَرِة َربِّ العاَلِمينَ 
ِة الُهدى َوَمصابِيحِ  الُم َعلى أَِئمَّ جى َوَأعالِم التُّقى َوَذِوي النُّهى َوُأوِلي الِحجى وََكهِف الَورى السَّ  الدُّ

عَوِة الُحسنى َوُحَججِ  نيا َواِخِخرِة َواأُلولى َورَحَمُة اهلل اهللِ  َوَورَثَِة األَنِبياِء َوالَمَثِل اأَلعلى َوالدَّ  َعلى َأهِل الدُّ
 . َوبَ رَكاتُهُ 

الُم َعلى َمحالِّ َمعرَِفِة اهلل َوَمساِكِن بَ رََكِة اهلل َوَمعاِدنِ   ِحكَمِة اهلل َوَحَفظَِة ِسرِّ اهلل َوَحَمَلِة ِكتاِب اهلل  السَّ
  .َوبَ رَكاتُهُ  َصّلى اهلل َعَليِه َوآِلِه َورَحَمُة اهلل اهلل َوُذرِّيَِّة َرُسوِل اهلل َوَأوِصياء نَِبيِّ 

  :وهذا هو املقطع الرابع
عاِة ِإلى اهلل الُم َعلى الدُّ  سَتِقرِّيَن ِفي َأمِر اهلل َوالتَّامِّيَن ِفي َمَحبَِّة اهللوال مُ  َواأَلِدالء َعلى َمرضاِة اهلل السَّ

َيسِبُقونَُه بِالَقوِل َوُهم  كَرِميَن الَِّذيَن الال مُ  َوِعباِدهِ  مِر اهلل َونَهِيهِ يَن ألظِهرِ ال مُ  َتوِحيِد اهللخِلِصيَن ِفي وال مُ 
 .وَن َورَحَمُة اهلل َوبَ رَكاتُهُ يَعَملُ  بَِأمرِهِ 

ط ل  سم أُ املقطع اخلامس والذي سم  ،تقدمة كانت شرحًا وبيانًا وتوضيحًا ملعاين هذه املقاطع الربعةالـمُ  احللقات
 :عليِه يف هذه احللقةالضوءم 

عاةِ  ِة الدُّ الُم َعلى األَِئمَّ اَدِة الُحماِة َوَأهلِ  السَّ اَدِة الُوالِة َوالذَّ الذِّكِر َوُأوِلي األمر  َوالقاَدِة الُهداِة َوالسَّ
ِتِه َوِصراِطِه َونُورِِه َوبُرهانِهِ  َوبَِقيَِّة اهلل َوِخيَ َرتِِه َوِحزِبِه َوَعيَبةِ    َوبَ رَكاتُُه. َورَحَمُة اهلل ِعلِمِه َوُحجَّ



  32ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

6 

املقطع اخلامس يف وجٍه من  ،هذا هو املقطع الخري من املقاطع اخلمسة اليت تبتدُئ هبا الزيارة اجلامعة الكبرية
ُكلُّ هذه الوصاف تتحدث عن مقاماهتم   ،أهل البيت يف العامل الرضيوجوهِه فهو يتحدَُّث عن مقامات 

ُُيمث ل ويف وجٍه آخر املقطع اخلامس  ،جٍه من وجوه مضامني املقطع اخلامسهذا يف و  ،يف العامل الرضي
ُكلُّ   ،خمتصرةفكأنه جيِمُل املعاين ويُعيد صياغتها بصياغٍة موجزة  ،يف املقاطع الربعةتقدمة الـمُ  إمجال للمعاين

  :حنيم نقرأُ يف املقطع اخلامس ،فهي جُمملٌة وجمموعٌة يف املقطع اخلامسيف املقاطع الربعة  تاملعاين اليت تقدم
عاةِ  ِة الدُّ الُم َعلى األَِئمَّ ِة الُهدى :فإنَُّه تـمقمدَّمم يف املقطع الثاين ،السَّ الُم َعلى أَِئمَّ وتـمقمدَّمم أيضاً يف املقطع  ،السَّ

عَوِة الُحسنى :الثاين عاِة ِإلى اهلل :وتقدَّمم يف املقطع الرابع ،َوالدَّ الُم َعلى الدُّ فهناك الئمة وهناك  ،السَّ
هي واضحٌة يف قول املقطع موجودٌة يف اللفظ ويف املعىن  ،هناك مادُة اإلمامة وهناك مادة الدعوة ،عاةالدُّ 

الُم َعَليُكم يا :الول ِة َوَموِضَع الرِّساَلةِ  السَّ   .وهذه هي اإلمامة والدعوة ،َأهَل بَيِت النُّبُ وَّ
ع ِة الدُّ الُم َعلى األَِئمَّ اَدِة  ،َوقاَدَة االَُممِ  :وهذا الكالم أيضاً مرَّ يف املقطع الول ،َوالقاَدِة الُهداةِ  اةِ السَّ َوالسَّ

اهلل َوُذرِّيَِّة  َوَأوِصياء نَِبيِّ  ،رَسِليَن َوُعتَرَة ِخيَرِة َربِّ العاَلِمينَ ال مُ  فَوةَ َوصُ  :وهذا الكالم أيضًا مرَّ  ،الُوالةِ 
اَدِة الُحماةِ  - السادة الوالة وتلك هي أوصافُ  ،َرُسوِل اهلل وهذا الكالُم تقدم يف قول املقطع  - َوالذَّ

َعمِ  َوقاَدَة االَُمِم َوَأولِياءِ  :الول َوأَُمناَء  :املقطع الولإىل أن يقولم  ،َوَأركاَن الِبالدِ  َوساَسَة الِعبادِ  ،الن ِّ
َوَحَفظَِة ِسرِّ  :وتقدم الكالم يف املقطع الثالث - ذِّكرِ ال َوَأهلِ  -والُمناُء هم الذادُة وُهم احُلماة  ،الرَّحمنِ 

وكذلك  ،سَتِقرِّيَن ِفي َأمِر اهللوال مُ  :وتقدمم الكالم يف املقطع الرابع - َوُأوِلي األمر - اهلل َوَحَمَلِة ِكتاِب اهلل
  ،ِة اهلل َوِخيَ َرتِِه َوِحزِبهِ َوبَِقيَّ  :تقدم الكالم نفسُه يف نفس املضمون يف املقطع الول وكذلك يف املقطع الثاين

كذلك ما جاء يف و  ،خيارِ اِصَر االَبراِر َوَدعاِئَم األَوَعن :يف املقطع الولاإلشارة فيه إىل ما جاء ُكلُّ هذا 
جى َوَأعالِم التُّقى َوَذِوي النُّهى َوُأوِلي الِحجى وََكهِف الَورى َوَمصابِيحِ  :املقطع الثاين  وأيضاً يف كهف ،الدُّ

اَدِة الُحماةِ  :ن ملعىنمُّ ضم الورى التم  ما وكذلك  ،الِعلمِ  َوُخزَّانَ  :وتقدم يف املقطع الول - ِعلِمهِ  َوَعيَبةِ  - َوالذَّ
الُم َعلى َمحالِّ َمعرَِفِة اهلل َوَمساِكِن بَ رََكِة اهلل َوَمعاِدنِ : جاء يف املقطع الثالث ِتِه  - ِحكَمِة اهلل السَّ َوُحجَّ

لذلك  ،أو بنفس املضمونبنفس املادة اللفظية ُكلُّ هذه املضامني تقدمت إما   - نُورِِه َوبُرهانِهِ َوِصراِطِه وَ 
هو ويف وجٍه آخر  ،يف العامل الرضي بياٌن ِلمقاماِت ُُمممٍَّد وآل ُُمممَّدإن املقطع اخلامس يف وجٍه من وجوهه ف

  .بقةاليت تقدمت يف املقاطع الربعة الساإمجاٌل لكل املضامني 
 ،يف هذا النص املقدَّسويف ترتيب وختطيط املوضوعات وتالحظون كيفية التنظيم والدقة يف سبك املعاين 

ة ييف بقُكلُّ املعاين الخرى املوجودة   ،والقواعد لفهم نص الزيارة اجلامعةهذه املقاطع اخلمسة هي السس 
والثاين واملقاطع اخلمسة تقدَّمم املقطُع الول  ،تعود يف أصوهلا إىل هذه املقاطع اخلمسةنص الزيارة اجلامعة 
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 ،يأيت املقطع اخلامس لُيجِملم هذه املعاينيف بيان مضامينه ومعانيه  ُكلُّ مقطٍع على ِحداوالثالث والرابع  
  .وكأنه جيمعها بصيغٍة موجزٍة كاملة تامة

عاةِ  ِة الدُّ الُم َعلى األَِئمَّ ويف مضمون الزيارة اجلامعة يف املعاين اللغوية الئمة والدعاة تقدم الكالم  - السَّ
والم  ،وهي الصلم اإلمام تأيت إما من كلمة الُ  ،الئمة مجٌع إلمام واإلمام هو احلقيقُة اجلامعة ،الكبرية

ملن جيمع الناس يف الصالة  ،يُقال ملن جيمعم الناسلذلك  ،وإما تأيت من كلمة المم وهو اجلمع ،أصٌل وجامعة
وإما من  ،اإلمام هو الصلو  ،فاإلمام إما من الُم وهو الصل ،أو يف صالة اجلماعة يُقال له إمام اجلامعة

يف سورة  ،لذلك القرآن ُيصر ح بأن كل شيٍء قد ُأحصيم يف إماٍم مبني ،هو احلقيقة اجلامعةو  ،المم وهو اجلمع
 ،يف إماٍم مبنيُه الباري سبحانه وتعاىل ُكلُّ شيٍء أحصا  ،ةأخرى تشرُي إىل نفس هذه احلقيقيس ويف آياٍت 

عاةِ  -اإلمام الذي هو حقيقٌة جامعة يف  ِة الدُّ الُم َعلى األَِئمَّ  ،دعاٌة بكل فعل ،ُدعاٌة بكل لسان - السَّ
  .ودعاٌة بكل حال ودعاٌة بكل حقيقة

وهو يتحدث ه عليه والرواية عن إمامنا الرضا صلوات اهلل وسالم ،يف الكايف الشريف وهذا هو اجلزء الول
األنبياء  إنَّ اإلمامة هي منزلةُ  :فيقول إمامنا الرضا صلوات اهلل عليهوعن خصائص اإلمام عن منزلة اإلمامة 

وإن شاء اهلل تعاىل يف اليام الخرية من هذا  - إنَّ اإلمامة خالفة اهلل وخالفة الرسول ،وإرُث األوصياء
يكون احلديُث عن  لف  العصمة وهناكفات العقائدية يف مم لَّ مم ـسأشرُع يف أهم  الالشهر من شهر رجب 

إنَّ اإلمامة خالفة اهلل وخالفة  ،األنبياء وإرُث األوصياء إنَّ اإلمامة هي منزلةُ  -وعن العصمة اإلمامِة 
وميراُث الحسِن والحسيِن عليهما الرسول صلى اهلل عليه وآله ومقاُم أمير المؤمنين عليه السالم 

إنَّ اإلمامة ُأسُّ اإلسالم  ،وِعزُّ المؤمنينوصالُح الدنيا ماُم الدين وِنظاُم المسلمين إنَّ اإلمامة زِ  ،السالم
لجهاد وتوفير الفيء والصدقات باإلمام تمام الصالِة والزكاِة والصياِم والحِج وا ،وفرعُه الساميالنامي 

أن تنتظم أن هذه ال ُيكن  اهلل عليه مراده صلوات - ور واألطرافكام ومنع الثغواألح اء الحدودوإمض
والعدالة هي العصمة يف أجلى معانيها يف آل  ،البد من عدالةٍ  ،البد من علمٍ  ،عاملٍِ عادلمن دون إماٍم 

فإنَّ قبوهلا عند وانَّ هذه العمال فضاًل عن أن انتظامها مشروٌط باإلمام املعصوم  ،صلوات اهلل عليهمُُمممَّد 
رام اهلل ويُقيم حدود اهلل وَيذبُّ اهلل وُيَحرُِّم حَ  اللَ اإلمام ُيِحلُّ حَ  -مشروٌط به أيضًا  اهلل سبحانه وتعاىل

اإلمام كالشمس  ،ة البالغةجَّ والحُ بالحكمة والموعظة الحسنة عن دين اهلل ويدعو إلى سبيل ربه 
اإلمام البدُر المنير  ،رَجلِّلة بنورها للعالم وهي باألفق حيُث ال تنالها األيدي واألبصاال مُ  الطالعة

فار وُلجج وأجواز البلدان والقِ والسراُج الزاهر والنوُر الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى 
اُل على الُهدى الظمأاإلمام الماء الَعذُب على  ،البحار اإلمام الناُر على  ،نجي من الردىوال مُ  والدَّ
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اإلمام الناُر على اليفاع الحارُّ لمن اصطلى  -اهلضاب  ،تاللال ،املناطق الرضية املرتفعة عاليفا  - اليفاع
اإلمام السحاُب الماطر والغيُث الهاطل والشمُس المضيئة  ،من فارقُه فهاِلكبه والدليُل في المهالك 

اإلمام األنيس الرفيق والوالُد  ،والغدير والروضةوالعيُن الغزيرة والسماء الظليلة واألرُض البسيطة 
النئاد املصيبة الكبرية  - ألُخ الشقيق واألُمُّ البرَُّة بالولد الصغير وَمفَزُع الِعباد في الداهيِة النئادواالشفيق 

والداعي إلى اهلل والذابُّ عن ُحَرم وحجتُه على عباده وخليفتُه في بالده اإلمام أمين اهلل في خلقه  -
ُر من الذنوب والمبرُأ عن العيوبال مُ  اإلمام ،اهلل نظاُم الدين المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم  ،َطهَّ

وال ال يُدانيه أحد وال يُعادلُه عالم اإلمام واحُد دهره  ،وِعزُّ المسلمين وغيُض المنافقين وبوار الكافرين
وال ا كتساٍب بل مخصوٌص بالفضِل ُكلِِّه من غير طلٍب منه له يوجد منه َبَدل وال له ِمثٌل وال نظير 

يف مقاماتِه  شؤوناتهوهذا جانٌب من  هذا هو اإلمام وتلك هي أوصافهُ  - َفضِّل الوهابمُ ال  مناختصاٌص 
وعن يف وجٍه من وجوهِه يتحدث عن مقامات أهل البيت قلت قبل قليل بأن املقطع اخلامس  ،الدنيوية

  .رضيف عامل ال شؤوناهتمم ومن ومن حاالهتوهذه مجلٌة من أوصافهم  ،يف العامل الرضي شؤوناهتم
ة على عبادهعَ وجَ  :أيضاً يف الكايف الشريفكالٌم إلمامنا الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه  اهلل  - لُه الُحجَّ

ة على عَ وجَ  -من خطبٍة طويلة اقتطُف هذا املقطع  ،ة على عبادهجَّ سبحانه وتعاىل جعل اإلمام احلُ  لُه الُحجَّ
وانتدبُه لعظيم أمره  وأنبأه فصل بيانه واستودعُه سرهعلمه وآتاُه عباده وقَ ّيمُه في بالده وأيَّدُه بروحه 

ًة على أهل عالمه وأنبأه فضل بيان علمه و  والقّيم على وضياًء ألهل دينه َنَصبُه َعَلماً لخلقه وجعلُه ُحجَّ
وانتدبُه  واستخبأه حكمته واسترعاه لدينهاستودعُه سره واستحفظه علمه  مرضي اهلل به إماماً له ،عباده

وتحبير أهل فقام بالعدل عند تحير أهل الجهل وفرائضه وحدوده وأحيا به مناهج سبيله  ظيم أمرهلع
وتحبير أهل الجدل بالنور الساطع  -والتحبري هو التضييع  - الجدل بالنور الساطع والشفاء النافع

عليه من كل مخرج على طريق المنهج الذي مضى والشفاء النافع بالحق األبلج والبيان الالئح 
وليس يجهل حقَّ هذا العالم إال شقي وال يجحدُه إال غوي وال الصادقون من آبائِه عليهم السالم 

جريٌّ يعين يتجرأ باملعصية وباخلروج على اهلل وباخلروج على ما  - يصدُه عنه إال َجريٌّ على اهلل جلَّ وعال
من احللقات املاضية وقد تقدَّمم فيما مرَّ أنين تكلمت عنها هذه املضامني أعتقد  ،يريد اهلل سبحانه وتعاىل

عاةِ  -شرُح هذه الروايات يف برنامِج يف فناء الكايف الشريف  ِة الدُّ الُم َعلى األَِئمَّ  ،هؤالء هم أئمتنا - السَّ
كاملون يف أقواهلم   ،م النفسيةهم كاملون يف حاالهت ،أوصاٌف تتكامل يف مجيع اجتاهاهتم ،تلك هي أوصافهم

العصمة هي عصمة  ،وتلك هي العصمةكاملون يف أفعاهلم وذواهتم   ،كاملون يف قلوهبم وعقلوهم  ،وألفاظهم
وعصمة اللسان وعصمة الفكر والعلم وعصمة املنطق وعصمة الروح وعصمة اجلسد القلب وعصمة العقل 
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م وعصمة كل شيٍء يتعلُق بذواهتوعصمة احلركة والسكون وعصمة الوامر والنواهي وعصمة التخطيط 
أما  ،الدنياوهذه إمامة  تلك هي العصمة وتلك هي اإلمامة ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيوبعوارضهم 

إمامة الكون هي إمامة ذلك السم الذي خلقه فاستقرَّ يف  ،وأبعد وأوسعإمامة الكون فذلك معىًن أعمق 
  .ظله عنده فال خيرج منه إىل غريه كما مرَّ علينا يف احللقات املاضية

اَدِة الُوالةِ  عاِة َوالقاَدِة الُهداِة َوالسَّ ِة الدُّ الُم َعلى األَِئمَّ وال القائد هو الذي يقود غريه  ،والةٌ  ،قادةٌ  - السَّ
وإىل ! الذي يقود غريُه إىل مطبات اهلالك ؟وإال كيف يقود غريهلغريِه ما مل ُيتلك املعرفة  يكون القائد قائداً 

أما حينما نسمي أولئك الذين  ،القائد هو الذي يقوُد إىل اهلدى ،س بقائٍد حقيقةً فذلك ليظِلمة الـمُ  احلُفر
للقائد الذي يقود التسمية احلقيقية واملعىن احلقيقي  ،وأئمة فإهنا تسميٌة جمازيةيقودون الناس إىل الضالل قادة 

 ،انه وتعاىل سبقت رمحته غضبهولن اهلل سبح ،فطر اخللق على اخلري لن اهلل سبحانه وتعاىل ريالناسم إىل اخل
ُمُض اخلرِي هو فيُض اهلل سبحانه  ،على اجلمال وعلى اخلرييةولن اهلل سبحانه وتعاىل أنشأ هذا الوجود 

وعلى ما جيري على  ينعكُس على ما جيري يف القلوب ،وهذا ينعكُس على التكوين وعلى التشريع ،وتعاىل
 ،اللسنة واللفاظينعكس على اللغات و  ،على املخلوقات املعنويةو ينعكُس على املخلوقات املادية  ،اللسنة

ولو إمنا هم قادة اخلري القادُة يف معناها احلقيقي  ،هي آيٌة من آيات اهلل سبحانه وتعاىلاللغات واللفاظ 
 ،ساُمةالـمُ  فذلك استعماٌل فيه شيٌء منأُطِلقت القادة والئمة على أئمة اجلور وأئمة الكفر وأئمة النريان 

  .وإىل الصالح وهم أئمتنالن القائد احلقيقي هو الذي يقود اخللقم إىل الرضا وإىل اخلري 
عاةِ  ِة الدُّ الُم َعلى األَِئمَّ اَدِة الُوالةِ  السَّ فهم  ،فاإلمامُة هلم والدعوة هلم وهي قائمٌة هبم ،َوالقاَدِة الُهداِة َوالسَّ

َعمِ  َوقاَدَة االَُمِم َوَأولِياءِ  :يف املقطع الولمرَّ علينا  ،والقيادة هلم ،أئمٌة ُدعاة  ؟هم قادٌة لألمم لي  شيءٍ  ،الن ِّ
والمم اصطالٌح ليس خمصوصاً هم قادة المم  ،ما عند المم من الِنعمم فهي منهم ،لهنم أولياُء الِنعمم

وإمنا كانت هلم هلم القيادة  - َدِة الُهداةِ َوالقا -القرآن يـُعمبـ ُر عن ُكل  الكائناِت بأهنا أُممٌم أمثالنا  ،بالبشر
القيادة اليت تلك اهلدى  ،ةقّ وتلك هي القيادُة احلم ولهنم هم مصابيُح اهلدى لن اهلداية بأيديهم القيادة 

! ال أريد ؟يف حدودها اللفظيةأيُّ قائٍد هذا الذي ال يعرُف معاين كتاب اهلل سبحانه وتعاىل  ،وتلك اهلداية
عاةِ  -غرِقة يف الضالِل واجلهل الـمُ  ن هذه النماذجاحلديثم ع ِة الدُّ الُم َعلى األَِئمَّ َوالقاَدِة الُهداِة  السَّ

اَدِة الُوالةِ  وحني أحتدث  ،فهم ذريُة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآلههم أولياُء الِنعمم وهم سادُة اخللق  - َوالسَّ
هم أبناءُه من جهة الُلحمة وهم أبناءُه  ،ضاًل عن ذرية الُلحمةعن أهنم ذريُة رسول اهلل ذريتُه ذرية العصمة ف

من جهة النبوة والوالية واإلمامة والعصمة والعلم ُهم ورمثمُة ُُمممٍَّد صلى اهلل عليه وآله  ،من جهة العصمة
 وسالمه عليٍّ صلوات اهلل لُّ نيٍب ذريتُه من ُصلبه وذرييت من ُصلبِ وهم ورثتُه من جهة النمسمِب فكُ  ،والفهم
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عاةِ  - نيمجعأ عليهم ِة الدُّ الُم َعلى األَِئمَّ اَدِة الُحماةِ  السَّ اَدِة الُوالِة َوالذَّ ُهم الذَّادُة  - َوالقاَدِة الُهداِة َوالسَّ
عن الناس مجيعًا وعن  ،الذادة هم الدافعون لكل نقٍص والدافعون لكل شٍر عن أوليائهم ،وهم احُلماة

وتتجلى فيها هذه كلماُت أهل بيت العصمة كلها تفوُح هبذه املعاين   ،ذادٌة ومُحاة هم ،أوليائهم بنحٍو خاص
  .الصوُر جليًة واضحة

د :بسندهِ  يف الكايف الشريف ُكلُّ من داَن   :يقولسمعُت أبا جعفٍر عليه السالم  :قالمسلم بن  عن ُمَحمَّ
تحير واهلل وهو ضالٌّ مُ  فسعيُه غير مقبول بعبادٍة ُيجِهُد فيها نفسه وال إمام له من اهلل اهلل عزَّ وجلَّ 

ا جنَّها  شانٌئ ألعمالِه وَمثَلُه كمثل شاٍة ظلَّت عن راعيها وقطيعها فهجمت ذاهبًة وجائيةً  يومها فلمَّ
ا أن ساق  ،فباتت معها في مربضهافحنَّت إليها واغترت بها رت بقطيع غنٍم مع راعيها صَ بَ الليُل  فلمَّ

فَبُصرت بغنٍم مع  ،فهجمت متحيرًة تطلُب راعيها وقطيعهاراعيها وقطيعها الراعي قطيعُه أنكرت 
تائهٌة متحيرٌة عن  وقطيعِك فأنتِ  إلحقي براعيكِ راعيها فحنَّت إليها واغترت بها فصاح بها الراعي 

فبينا هي   ،إلى مرعاها أو يردهافهجمت َذِعرًة متحيرًة تائهة ال راعي لها يرشدها  راعيِك وقطيعكِ 
دو  ،إذ اغتنم الذئب ضيعتها فأكلهاك كذل  -مسلم بن  اإلمام خياطب ُممد - كذلك واهلل يا ُمَحمَّ

د من أصبَح من هذه األُمَّة و  ظاهٌر عادٌل أصبح ضااًل  ال إمام له من اهلل عزَّ وجلَّ كذلك واهلل يا ُمَحمَّ
احلماة الذين حيموننا من أن منوت دُة اُهم الذَّ  - والنفاق كفرٍ مات على هذه الحالة مات ميتة   وإنتائهًا 

تك ظَللُت عن ديني -ميتة الكفر والنفاق  َتك فَإنََّك إن َلم تُ َعرِّفني ُحجَّ اللَُّهمَّ ال  ،اللَُّهمَّ َعرِّفني ُحجَّ
  .من مل يعرف إمام زمانه مات ميتًة جاهلية - ُتمتني ميتًة جاهلية

يف رواياتنا حينما حيتضر  ،ويذودون عنا يف قبورنا هذه الدنيا هم الذين يذودون عنَّا يف ،ُهم الذَّادُة احُلماة
املخيفة لدنيا يف تلكم احلالة املوحشة وهو يُفارُق هذه ااإلنسان وحينما يكون اإلنسان يف النـمزمع الخري 

نا بأن أئمتنا حي ،لع أكثر شيٍء سرُيِعُب اإلنسانطّ الـمُ  املرعبة هولُ  الوصياء  أن سيدضرون بالروايات خُتمِّب 
ارجعي إىل }إمنا حيصل االطمئنان  {طمَئنَّةالـمُ يا أيَّتُها النَفسُ}حيضر ليكون سبباً الطمئنان نفوس أولياءه 

ئنةالـمُ  يف وجٍه من وجوه هذه اآلية النفس {رَبِّكِ راضيةً مرضية النفوس اليت آمنت بعليٍّ وآل علّي  ،طمم
ضُر عليٌّ عندها  القِّب حني تأيت أعمال العبد يف  ،هم ذادٌة ومُحاة ويف القِّب ،ناهناويكون عليٌّ سبب اطمئوحيم

والزكاة  ،الروايات هكذا خُتِّبُنا ،فُع اإلنسانفتتقدم الصالة وال تنحني يأيت السؤال وحني يأيت احلساب و 
ويف يوم  ، قبورناهي اليت تُداِفُع عنا يف له تقول إين ،حينئٍذ تتقدُم الوالية لعليٍّ وآل عليّ واحلُج وكل أعمالِه 

الروايات كثريٌة جداً  ،والحاديث متواترٌة مستفيضٌة يف هذه املضامني عن أهل بيت العصمة ،القيامة كذلك
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عند الصراط عند امليزان عند تطائر الصحف يف كل تلكم جدًا جدًا يف هذه املضامني إهنم سيقفون لنا 
  .فزِعة هناك سنجد ُُمممَّداً وآل ُُمممَّدمُ والـ ذهلة واملخيفة واملرعبةوالـمُ  املواقف الصعبة

عند االحتضار وليلة الوحشة يف اللَُّهمَّ إنَّا نُقِسُم عليك جببني ُُمممٍَّد الزاهر أن تُعر فنا وجوه عليٍّ وآل عليم 
ًا وآل عليٍّ اللَُّهمَّ عمر فنا عليَّ  ،عند الصراط وعند امليزان وعند تطائر الصحف ،قبورنا وعند مواقف يوم القيامة

يا علّي وشيعمُتكم على منابر من نور  ،هو بمّشرنا بذلك ،عند أبواب اجلنان واجعلنا جريانًا ِلُمحممٍَّد وآل ُُمممَّد
  .اللَُّهمَّ أِمتنا على والية عليٍّ وآل علّي واحشرنا على والية عليٍّ وآل عليّ  ،وهم جرياين يف اجلنة

د د أنَّ أئمة الجوِر وأتباعهم  -مسلم بن  ُث مع ُُمممَّدال زال احلدي - واعلم يا ُمَحمَّ واعلم يا ُمَحمَّ
قد ضّلوا وأضّلوا فأعمالهم التي يعملونها كرماٍد اشتدت به الريح في يوٍم لمعزولون عن دين اهلل 

ُة نّ والسُ وذلك هو القانوُن اإلهلي  - ا على شيء ذلك هو الضالُل البعيدعاصف ال يقدرون مما كسبو 
  .يف خلقِه وعبادهاليت جعلها الباري سبحانه وتعاىل ية اإلهل

أبى اهلل أن ُيجري األشياء  -أيضاً يف الكايف الشريف  ،صلوات اهلل وسالمه عليهالرواية عن إمامنا الصادق 
وجعَل لكل علٍم  وجعل لكل شرٍح علماً  سبٍب شرحاً  لوجعل لك فجعل لكل شيٍء سبباً إال بأسباب 

 ،ُهم آُل ُُمممَّد - ونحنُ من عرفه وَجِهَلُه من َجِهَله ذاَك رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وآله  بابًا ناطقا عرفهُ 
 أيَن الَسببُ  :لذلك حنُن نناجي إمام زماننا يف دعاء الُندبة ،هذا السبُب الذي بِه النجاة وبِه اهلداية

أبى  - ادق هنا يبني لنا هذه احلقيقةإمامنا الص ،ٌم صريٌح واضٌح جليكال  ،تَِّصُل بين األرِض والسماءال مُ 
 فجعل لكل شيٍء سبباً  -وهذا هو قانون السببية يف هذا الوجود  - اهلل أن ُيجري األشياء إال بأسباب

إشارة واضحة  هاوالرواية في - وجعَل لكل علٍم بابًا ناطقاً  وجعل لكل شرٍح علماً  وجعل لك سبٍب شرحاً 
يستويل على علٌم حقيقي  ،لمُه وهو علٌم ناطقلباب الناطق باٌب يستويل عإىل الوالية التكوينية لنَّ هذا ا

أبى اهلل أن ُيجري األشياء إال بأسباب فجعل لكل شيٍء  :الرواية هكذا قالت ،العلم والشروح والسباب
ليس علماً علٌم ناطق و وهذا العلم  - وجعل لكل شرٍح علماً  -حقيقة  - وجعل لك سبٍب شرحاً  سبباً 

رفه وَجِهَلُه من َجِهَله ذاَك رفُه من عَ وجعَل لكل علٍم بابًا ناطقا عَ  - ُيكتمُب بالقالِم على الوراق صامتاً 
ثُنا  ،صلوات اهلل على رسول اهلل وعلى آلِه الطهار - رسوُل اهلل ونحنُ  الزيارة اجلامعة هؤالء هم الذين حُتد 

الُم َعلى  :تـُعمل منا كيف خناطبهمالكبرية فـم  عاةِ السَّ ِة الدُّ اَدِة الُحماةِ  األَِئمَّ اَدِة الُوالِة َوالذَّ  َوالقاَدِة الُهداِة َوالسَّ
  .الذِّكِر َوُأوِلي األمر َوَأهلِ  -أولئك هم أهُل الذكر وهم أولوا المر  ،أولئك هم الذين حيموننا -

لسالم في قول اهلل تبارك عن عبد الرحيم القصير عن أبي جعفٍر عليه ا :الرواية يف الكايف الشريف أيضاً 
 ،ر وعليٌّ الهادينذِ ال مُ  رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :فقال {إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَومٍ هَادٍ} :وتعالى
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 - اهلداية فيهم ومنهم وإليهم وهبم صلوات اهلل عليهم - أما واهلل ما ذهبت منا وما زالت فينا إلى الساعة
ما زالت فينا إىل  - وعليٌّ الهادي أما واهلل ما ذهبت منا وما زالت فينا إلى الساعة نذرال مُ  رسول اهلل

الساعة إىل ساعة يوم القيامة أو إىل الساعة إىل الساعة اليت كان فيها يتحدَُّث اإلماُم صلوات اهلل عليه ويف  
يهيات عقائدنا نطقت هبا طلقة على أهل السماء وعلى أهل الرض وتلك من بدالـمُ  ةُ جّ هم احلُ  ،كل ساعة

  .روايات أهل البيت وزياراهتم الشريفة
قال أبو جعفٍر عليه  :قال ،عن أبي حمزة الُثمالي ؟لذا حني نتصفح كتاب الكايف الشريف فماذا جند

قياساُت الطوال  ،فراسخ مجٌع لفرسخ وهي قياساٌت قدُية - يا أبا حمزة يخرج أحدكم فراسخ :السالم
فيطلُب  يا أبا حمزة يخرج أحدكم فراسخ - سخ يعادل يف زماننا رمبا مخس كيلومرتاتالفر  ،واملسافات

وأنَت أيُّها اإلنسان بطرق  -اخلطاُب لإلنسان  ،واخلطاُب ليس ليب محزة فقط - وأنتَ  لنفسِه دليالً 
ال -هم القادة اهلداة  هؤالء الدلة - فاطلب لنفسك دليالً السماء أجهل منك بطرق األرض  ُم َعلى السَّ

عاةِ  ِة الدُّ اَدِة الُوالةِ  األَِئمَّ هؤالء هم الدلة الذين يتولون أمورنا وهم أوىل بنا من  - َوالقاَدِة الُهداِة َوالسَّ
اَدِة الُحماِة َوَأهلِ  -أنفسنا  أبو  ،هؤالء هم الذين يتحدث عنهم إمامنا الصادق - الذِّكِر َوُأوِلي األمر َوالذَّ

وَمَن يُؤتَ احلِكمَةَ } :ن اإلمام الصادق عليه السالم قال في قول اهلل عزَّ وجلَّ إ :بصير يتحدث ويقول

ا تقوُد إىل الرضوان طاعة اهلل ومعرفة اإلمام لهن - طاعة اهلل ومعرفة اإلمام :فقال {فَقَد أُوتِيَ خَرياً كَثِرياً
عاِة ِإلى اهلل :يف املقطع السابق ،قود إىل اهلدىت الُم َعلى الدُّ وتلك هي  -  َواأَلِدالء َعلى َمرضاِة اهللالسَّ

  .احلكمة بعينها وبتمام معناها
عرفت  جعفر: هلقال لي أبو  :عن أبي بصيٍر قال :رًا أذكرها وأذكرها اليوم أيضاً رواية قصرية مرارًا وتكرا

 – حسبك إذًا فلقد بلغت الهدى :فقال ،أي واهلل قبل أن أخرج من الكوفة :قلتُ  :قال ؟إمامك
الُم َعلى  :حسبك إذًا تتجلى يف هذا املقطع ،يكفيك ما وصلت إليه من املعرفة ،حسبك إذاً  :فقال السَّ

عاةِ  ِة الدُّ اَدِة الُحماةِ  -أئمة حقٍّ ُدعاُة حق  - األَِئمَّ اَدِة الُوالِة َوالذَّ ُكلُّ هذه املعاين   - َوالقاَدِة الُهداِة َوالسَّ
ِعلِمِه  َوِحزِبِه َوَعيَبةِ  -هم خرية خلقِه  - َوُأوِلي األمر َوبَِقيَِّة اهلل َوِخيَ َرتِهِ الذِّكِر  َوَأهلِ  - جمتمعة عندهم

ِتِه َوِصراِطِه َونُورِِه َوبُرهانِهِ  هي هذه املعرفة اليت قال  ؟من يعرف هذه املعاين أال يُقال له حسبك إذاً  - َوُحجَّ
ُدعاُة  ،أئمة حقٍّ  : كان يعرف اإلمام هبذه الوصافلن أبا بصري ،عنها باقر العرتة ليب بصرٍي حسبك إذاً 

مُحاُة حقٍّ وأهل الذكر حبقٍّ وأويل المر حبقٍّ و  ،وذادة حقٍّ والُة حقٍّ  ،سادُة حقٍّ  ،ُهداُة حقٍّ  ،قادُة حقٍّ  ،حقٍّ 
ة اهلل حبقٍّ وحزب اهلل حبقٍّ  ونورِه حبقٍّ وبرهانِه  وعيبة علمه حبقٍّ وحجتُه حبقٍّ وصراطِه حبقٍّ وبقية اهلل حبقٍّ وخريم
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لنَّ احلقَّ بكل  ،َأهُلُه َوَمعِدنُهُ  َوالَحقُّ َمعُكم َوِفيُكم َوِمنُكم َوِإلَيُكم َوأَنُتم :لذا حنن خناطبهم فنقول ،حبقٍّ 
 ،وال يعوُد احلقُّ إال إليكمفيكم ومنكم وإليكم وال خيرج احلق إال منكم مظاهرِه وبكل اجتاهاتِه وبكل نواحيه 

وكانوا سادًة وكانوا أولياء الِنعمم صلوات اهلل وسالمه عليهم كانوا أئمًة وكانوا قادًة وكانوا قادًة للهداية   لذلك
 :قال ؟هل عرفت إمامك - حسبك إذاً  :هذه هي املعرفة اليت قال عنها اإلماُم خُياِطُب أبا بصري ،أمجعني

ولذا حني نستمر يف قراءِة هذه  - حسبك إذاً  :فقال ،أي واهلل قبل أن أخرج من الكوفة :قلتُ 
هم برهان اهلل والِّبهان هو الدليل  ،َوبُرهانِهِ  :الوصاف يف هذا املقطع من الزيارة اجلامعة الكبرية آخر عنوان

نظرة سريعة لبعٍض من العناوين الوقُت ال يكفي أن أتناول ُكلَّ ما جاء من  ،الدليل الساطع البنّي  ،الواضح
دَّث عنها أهل البيت ُيكنكم أن تراجعوا الفهرست لرتوا العناوين اليت حتم  ،كايف الشريفيف كتاب الالعناوين 

 ،عمَّا مجع من رواياٍت يف كتاب احُلجَّةومع ذلك فهو يعتذر ومجعها الشيُخ الكليين رضوان اهلل تعاىل عليه 
  ؟املقدمة ماذا يقول يف هناية ،حني نذهب إىل كالم الشيخ الكليين رضوان اهلل تعاىل عليه

ة :املقدمة اليت كتبها الشيخ الكليين يقول وهو الكتاب الذي يتحدث فيه عن  - ووسعنا قلياًل كتاب الُحجَّ
لُه على استحقاقهِ  - ُُمممٍَّد وآل ُُمممَّد ة وإن لم ُنَكمِّ هو يعتذر عن عدم  - ووسعنا قلياًل كتاب الُحجَّ

لُه على استحقاقِه ألنَّا َكرِهنا أن ووسعنا قلياًل كتاب الحُ  - تكميله على استحقاقه ة وإن لم ُنَكمِّ جَّ
هذا كالم الكليين  ،هو يقول بأنين قد خبسُت حظَّ ُُمممٍَّد وآلم ُُمممٍَّد يف هذا الكتاب - نبخس حظوظُه ُكلَّها
ٌة من هذا الكتاب الذي بني يدي كتاب الكايف معجز  ،الكليين وما أدراك ما الكليين ،رضوان اهلل تعاىل عليه
ووسعنا  - هذا الكتاب ال يعرف قيمتُه إال من كانت له معرفة حبديث أهل البيت ،معاجز املعرفة والعلم

لُه على استحقاقِه ألنَّا َكرِهنا أن نبخس حظوظُه ُكلَّها ة وإن لم ُنَكمِّ يعين يقول إنين  - قلياًل كتاب الُحجَّ
من حق  ُُمممٍَّد وآل ُُمممَّد فإنين ال أريُد أن أخبسم ُكلَّ ذكرت شيئًا من حق  احُلجَِّة من حق  هذا الكتاب 

َل اهلل جلَّ وعزَّ  - احلظوظ هلذا الكتاب وهلذا العنوان  ألنَّا َكرِهنا أن نبخس حظوظُه ُكلَّها وأرجو أن ُيَسهِّ
لَّها إن شاء اهلل إمضاء ما قّدمنا من النّية إن تأخر األَجُل صّنفنا كتابًا أوسَع وأكمل منه نوفيِه حقوقُه كُ 

وِلذا هو يف  ،حظوظهم وحقوقهميعين إن ما ذكرُه الكليين هو يقول بأنه قد خبممسم ُُمممَّداً وآل ُُمممَّد  - تعالى
مشحوٌن بروايات إمنا أقول هذا الكالم لولئك الذين يقولون بأن كتاب الكايف  ،نيته أن يكتب كتاباً مفّصالً 

أعين أولئك الذين يتمشدقونم بالعلم ويتفيقهون برؤوسنا على أهنم  ،الفنيوأنا ال أعين هنا املخ ،الغلو
الكليين نفسُه يعتِّب نفسه قد خبممسم حظوظ  ،من داخل الوسط الشيعي ،يفهمون ويعرفون حديث أهل البيت

أنا  ،العناوين ُيكنكم أن تراجعوا ،أوردها الكليينوالوقت ال يكفي لن أقرأ العناوين اليت  ،ُُمممٍَّد وآل ُُمممَّد
  :من هذه العناوين ،أشري إىل مناذج من هذه العناوين
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كيف يكونوا شهداء ما مل يكن هلم علٌم مبا مضى وما   :ُشهداء - على خلقه أنَّ الئمة ُشهداُء اهلل عزَّ وجلَّ 
 .على خلقه يف أن الئمة شهداُء اهلل عزَّ وجلَّ  - هو اآلن وما سيأيت
 .أنَّ الئمة هم اهلُداة

 .أن الئمة ُوالُة أمر اهلل وخمزمنمُة علمه
 .وأبوابُه اليت منها يؤتىيف أرضه  أنَّ الئمة خلفاء اهلل عزَّ وجلَّ 

 .أنَّ الئمة نوُر اهلل عزَّ وجلَّ 
 .أنَّ الئمة هم أركاُن الرض

 .يف كتابهِ  أنَّ الئمة هم العالمات اليت ذكرها اهلل عزَّ وجلَّ 
هم  ،آياتنا ،آيايت ،حيثما قال آياُت اهلل :يعين ،يف كتابه ُهم الئمة ها اهلل عزَّ وجلَّ أنَّ اآليات اليت ذكر 

 .الئمة
 .أنَّ أهل الذكر الذين أمر اهلل اخللق بسؤاهلم هم الئمة

 .أنَّ الراسخني يف العلم هم الئمة
 .عبادِه وأورثهم كتابه هم الئمةأنَّ من اصطفاه اهلل من 

 .حيثما قال نعمة فهم الئمة ،يف كتابِه الئمة كرها اهلل عزَّ وجلَّ أنَّ النعمة اليت ذ 
 .أنَّ الئمة معدن العلِم وشجرة النبوة وخمتلف املالئكة

  ... وأنَّ  ... وأنَّ  ... وأنَّ 
الفهرست طويل، هذه مناذج مما ذكرُه الشيخ الكليين يف كتاب احلجة من كتاب الكايف الذي قال عنه يف 

قد خبممسم حظوظ هذا الكتاب، قد خبممسم حظوظ ُُمممٍَّد وآل ُُمممَّد يف هذا الكتاب، فأولئك  املقدمة بأنه
الذين ال يفهمون وال يعون ما قالُه أهل البيت يأتون فيقولون بأنَّ ما جاء يف كتاب الكليين فيه الكثري من 

 :تويف الكليين سنة بأنَّ الكليين مىت تويف؟ ِحبّ الـمُ  الغلو، وها هو الكليين رضوان اهلل تعاىل عليه، أتعلم أيُّها
ُُمممَّد السمممري السفري الرابع النائُب بن  عليُّ  ،ُُمممَّد السمممريبن  أي قبل وفاة السفري الرابع علي ،823

يف شهر شعبان من  823 :يعين أن الغيبة الكِّبى ابتدأت سنة ،823 :تويف سنةاخلاص لإلمام احلجة 
يعين تويف يف زمان  ،823 :قبل ذلك بسنة سنةوأنَّ الشيخ الكليين تويف  ،يبة الكِّبىابتدأت الغ 823 :سنة

أتعلم بأنَّ الُنواب الربعة كانوا يف بغداد وأنَّ الكليين كان يعيُش يف بغداد أيضاً وقِّبُه معروٌف  ،الغيبة الصغرى
 ؟كتاب الكايف يف بغدادمجممع فيها   أتعلم بأنَّ الكليين قمّضى أكثر من عشرين سنة ،قُِّب الكليين ؟يف بغداد

  ؟ماذا يقول ،هو يقول يف مقدمِة كتابهِ  ؟أتعلم بأنَّ الكليين جعل من كتاب الكايف رسالًة عملية
كاٍف يف اجلانب العملي يف اجلانب العبادي يف   ،بأنَّ هذا كتاٌب كافٍ  :يتحدث يف مقدمة كتابِه فيقول
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 :يقول ،و يقول ذلك يف مقدمتِه ويف حديثِه يف بداية الكتابه ،اجلانب العقائدي يف اجلانب الخالقي
وأنَّكم تعلم أن اختالف  ،وذكرت أن أمورًا قد أشكلت عليكم ال تعرف حقائقها الختالف الرواية فيها

 ،وأنَّك ال جتُد حبضرتك من ُتذاِكرُه وتُفاوضُه ممن تثُق بعلمِه فيها ،الرواية فيها الختالف عللها وأسباهبا
تعلم الـمُ  ما يكتفي بهإنَّك حتُِبُّ أن يكون عندك كتاٌب كاٍف جُيممُع فيِه من مجيع فنون علم الدين  وقلت

والعمل به باآلثار الصحيحة عن الصادقني عليهم سرتشد ويأخذ منه من يريد علم الدين الـمُ  ويرجع إليه
وسنة نبيه وقلت لو كان ذلك  وجلَّ والُسنن القائمة اليت عليها العمل وهبا يؤدى فرُض اهلل عزَّ السالم 

 ،رجوت أن يكون ذلك سببًا يتدارُك اهلل تعاىل مبعونتِه وتوفيقِه إخواننا وأهل ملتنا ويُقِبُل هبم إىل مراشدهم
أوضح وأقوى من الكالم الذي يكتبه الفقهاء يف بداية الرسائل بل إنَّ الكالم الذي ذكرُه هنا  ،رسالة عملية

  ؟الفقهاء يف بداية الرسائل العمليةماذا يكتب  ،العملية
مث خيتم الفقيه خبتمِه على جُمزئ وُمِّبئ للذمَّة إن شاء اهلل تعاىل  ،إنَّ العمل هبذه الرسالة جُمزئ وُمِّبئ للذمَّة

يعين إنَّ الفقيه ليس متأكدًا من صحة ما كتبُه يف  ؟أتعرف معىن جُمزئ وُمِّبئ للذمَّة ،بداية الرسالة العملية
حينما يكتب يف بداية الرسالة إنَّ العمل هبذه الرسالة جُمزئ وُمِّبئ للذمَّة  ،هذا هو معناه ،لرسالة العمليةا

فريجوا أن يكون هذا العمل ُمِّبئ  ،وإمنا هو غاية ما توصل إليهيعين أنَّه ليس متأكدًا من صحة ما كتب 
ويأخُذ منه من : مسعوا إىل كالمه ماذا يقولا ،أما كالم الكليين هنا بشكٍل قاطع واضح ،لذمَّة العامل به

 ،هو يقطع بصحة ما ذكرُه يف هذا الكتاب .يريد علم الدين والعمل به باِخثار الصحيحة عن الصادقين
لكن  ،حنن ُكلُّ كالٍم نناقشهُ  ،أبداً أنا هنا ال أريد أن أقول بأنين أعتقُد بصحة ُكل  كلمٍة يف هذا الكتاب 

ويصفون هذا الكتاب فيصفون هذا الكتاب بالغلو ن وال يعرفون حديث أهل البيت ال يفقهو هؤالء الذين 
املنقولة عن يف زماٍن كانت الصول  ا الكتاب صرف أكثر من عشرين سنةهذمؤلف  ،بأن فيه احلشو الكثري

نه ما فهل يُعقل أ ،وعاش يف بغداد مع النواب مع نواب اإلمام احُلجَّة ،الصول الربعمئةالئمة موجودة 
! هذا الكالم !أن يكون رسالة عملية لشيعة أهل البيتعرضم هذا الكتاب إذا كان يريد من هذا الكتاب 

ويأخذ  :حينما يقولهذا الكالم أال يدل على وضوح من الصورة والفكر عند الكليين  ،أال يدل على قاطعية
ي عليها والسنن القائمة التين منه من يريد علم الدين العلم والعمل به باِخثار الصحيحة عن الصادق

نة نبيه وقلَت لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سبباً وسُ  عزَّ وجلَّ العمل وبها يؤدى فرُض اهلل 
هذا هو كالُم الكليين يف  .وأهل ملتنا ويُقِبُل بهم إلى مراشدهِ يتدارك اهلل تعالى بمعونتِه وتوفيقِه إخواننا 

والكالم ُكِتب هذا الكتاب يف زمان  ،كتابِه الذي هو الرسالة العملية لشيعة أهل البيت يف ذلك العصربداية  
يف زمان التشريع يف زمان اإلمام يعين رسالة عملية لشيعة أهل البيت يف زمان الغيبة الصغرى  ،الغيبة الصغرى
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دائماً أنين أرجع إىل هذا الكتاب لذلك ترون  ،هذه خصوصية كتاب الكايف ،حيُث النواب اخلاصوناحلجة 
هذا الكتاب معجزة كتب  ،عند كتاب الكايف الشريفودائمًا تكون البداية والنهاية عند هذا الكتاب 

 ،ما ترك صغريًة وال كبرية مع أنَّه مل جيمع كلَّ احلديث ،ع فيهمن يعرف قيمة كتاب الكايف وما مجم  ،احلديث
يف يف كتب احلديث لو أخذت أيَّ موضوع من املوضوعات ومجعت الحاديث من خالل التجربة والبحث 

لكن هذه إال روايتني أو ثالث ويف بعض الحيان رواية واحدة هذا املوضوع قد ال أجد يف كتاب الكايف 
إن كان يف  ،وهذه القضية ظاهرة وواضحة يف كتاب الكايفالرواية جامعة لكل مضامني الروايات الخرى 

يف وقٍت ورمبا نتحدث عن هذا الكتاب  ،أو يف اجلنبة الفقهية أيضاً  ،التأرخيية ،الخالقية ،العقائديةجنبتِه 
 ،هو ما قاله يف املقدمة من أنَُّه قد خبممسم حظوظ كتاب احُلجَّةلكن الذي حداين للحديث عن هذا  ،آخر

إذا كان صاحب  ،ذا الكتابحظوظ أهل البيت يف هأنه قد خبممسم ين بعبارة أخرى هو يرى يف نفسه يع
من أين جاءوا هبذا بأن هذا الكتاب مشحون بالغلو فهؤالء الذين يأتون فيقولون  ،الكتاب هو هكذا يعتقد

هل يقبل  ،صدق أحدهل يُ  ،يف زمان الغيبة الصغرى! وصاحُب هذا الكتاب عاش يف زمان التشريع ؟الكالم
يستطيع أن ة عملية لشيعة أهل البيت وهناك طريق أحد بأن شخصية كشخصية الكليين جيمع كتابًا رسال

هل يُقبل  ،وال يعرض هذا الكتاب على تلك اجلهةعُه مقبول عند أهل البيت أو غري مقبول يعرف بأنَّ ما مجم 
 ! ؟هذا هل يكون هذا المر منطقياً 

وهناك مطالب  ،بعوتويف قبل وفاة السفري الراوهو عاش يف بغداد يف مدينة واحدة مع نواب اإلمام اخلاصني 
احلديث عنها وإمنا أحتدث يف وقٍت آخر إن شاء اهلل عن أنا ال أريد اآلن  ،وقرائن أخرى ختص هذا املوضوع

ُكلُّ   ،اليت تطرَّق إليها هذا الكتاُب الشريفوعن كتاب الكايف الشريف وعن أهم املضامني  شخصية الكليين
 - وأهنم برهان اهلل يف هذا اخللقُن اهلل يف هذا الوجود هذه املضامني العناوين تتحدث عن معىن أهنم برها

ِتِه َوِصراِطِه َونُورِِه َوبُرهانِِه َورَحَمُة اهلل الذِّكِر َوُأوِلي األمر َوبَِقيَِّة اهلل َوِخيَ َرتِِه َوِحزِبِه َوَعيَبةِ  َوَأهلِ   ِعلِمِه َوُحجَّ
إىل حيثية معينة عىن وإن كان كل عنوان ينظر إىل جهة معينة ُكلُّ العناوين متقاربة يف الداللة وامل  - َوبَ رَكاتُهُ 

 -ولكنين كما قلُت قبل قليل ُكلُّ هذه العناوين قد مرَّ احلديُث عنها بشكٍل مفّصل يف املقاطع السابقة 
  .َوبَِقيَِّة اهلل :هذا العنوان مل نتحدث عنه - الذِّكِر َوُأوِلي األمر َوبَِقيَِّة اهلل َوَأهلِ 

هذا عنوان أهل البيت بنحٍو  ،هذا العنوان عنواٌن مهم ،أحتدث عن هذا العنوان يف هذه احللقة الوسوف 
يرددون هذه اللفظة  ،الكثريون يرددون هذا العنوان ،احلسن بنحٍو خاصبن  وعنوان إمام زماننا احلجةعام 

عن هذا العنوان اللفظة  لذلك لن أحتدث اآلن عن هذه ،وال يعرفون معناها الواسع ،وال يعرفون داللتها
شهر شعبان حيُث أحاديثنا وبراجمنا عن إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه  ،وأتركُه إىل أيام شعبان

هذا العنوان هو عنواٌن لهل البيت عموماً   ،بقية اهللسأحتدث بشيٍء من التفصيل عن هذا السم الشريف 
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يف أيام  ،ولكن هو له خصوصية متعلقة بإمام زماننا -  َوِخيَ َرتِهِ َوبَِقيَِّة اهلل -كما يف هذه الزيارة الكرُية 
بتوفيٍق من إمام زماين شعبان يف شهر شعبان سُأسِهُب يف احلديث عن هذا العنوان إن شاء اهلل تعاىل 

  .صلوات اهلل وسالمه عليه
مرَّ احلديُث يف املقطع  ،م عن أهنم خرية خلق اهللومرَّ الكال - الذِّكِر َوُأوِلي األمر َوبَِقيَِّة اهلل َوِخيَ َرتِهِ  َوَأهلِ 
ة رب العاملني هو ُُمممٌَّد صلى اهلل عليه وآله ،َوُعتَرَة ِخيَرِة َربِّ العاَلِمينَ  :الول ُهم  ،وهم نفُس ُُمممَّد ،ِخريم
ة رب العاملني  اً فكما أنَّ ُُمممَّد ،هم حقيقة ُُمممَّد ،عرتتهُ  فاطمة روحُه اليت بني  ،فهم خرية رب العاملنيخريم
نفسه  وعليٌّ  ،صلى اهلل عليه وآلهوعينا رسول اهلل وروح رسول اهلل وحمسمُن وُحسني ُمهجة رسول اهلل  ،جنبيه

وعليٌّ منه مبنزلة الرأس من  ،عليٌّ جلدة ما بني عيين :كما يقول صلى اهلل عليه وآله  وجلدة ما بني عينيه
سأل سائٌل النيب  :الروايات حتدثنا ،حني سأله سائلٌ  ،ليه وآله وسلمهكذا أخِّبنا النيب صلى اهلل عاجلسد 

من فضل خرية  ،ذكر من فضلهم ،فالٌن كذا ،عن أصحابه فبدأ النيب يتحدث عن أصحابِه فالٌن كذا
ذاك هو  ،إمنا سألتين عن أصحايب ،عليٌّ نفسي :قال ؟يا رسول اهلل ما ذكرت عليَّاً  :فقال السائل ،أصحابه

وهذا املعىن ينطبُق على كل العرتة  ،أنا عليٌّ وعليٌّ أنا ،عليٌّ روحي اليت بني جنيب ،نفسي نفسي عليٌّ 
يف هذا القول  ،هذا املعىن ينطبُق على كل الذينم نزورهم وخناطبهم يف هذه الزيارة اجلامعة الكبرية ،املعصومة

هم  - َوِخيَ َرتِِه َوِحزِبهِ  - وسالمه عليه صلوات اهللالذي فاضت به شفاُه إمامنا اهلادي النقي البليغ الكامل 
إطالقُه على أشياع أهل  ،يُطلُق على أشياع أهل البيتهذا العنوان عنواٌن خاٌص بأهل البيت  ،حزُب اهلل

صلوات اهلل وسالمه عليهم البيت إطالٌق على سبيل التـمفمضُِّل عليهم وإال حزُب اهلل هم أهل بيت العصمة 
  ؟لفظُة املؤمن ما معناها ،املؤمن ،عنوان املؤمنهذا املعىن ك ،أمجعني

لكن  ،املؤمنون هم الذينم يؤمنون بعقيدة اإلُيان ،حينما نقول املؤمن ،لفظُة املؤمن حنن نستعملها فيمن يؤمن
املؤمن هو الذي يـمهمُب  ،املؤمن ليس هو الذي يؤمن ؟يف هذه اللفظة ما معناهاإذا أردنا أن ندقق النظر 

ولذلك املؤمن يف أصلِه هو أسٌم من  ،مؤمن يعين أنَُّه يـمهمُب المن لغريهِ  ،مؤمن هي صيغُة فاعل لفظة ،المن
 ،يا مؤمُن يا مهيمن ،املؤمن من أمساء اهلل من أمسائِه احُلسىن ،وليس امساً من أمسائناأمساء اهلل سبحانه وتعاىل 

املؤمن هو  ،املؤمُن هو من أمساء اهلل ،مهيمن يا مؤمُن يا :دائمًا ترتدد هذه التسمية يف أدعية أهل البيت
ويف  ،املؤمن هو الذي يـمهمُب المن ،واإلُياُن ضمرٌب من ضروب المنالمن بكل معانيه  ،الذي يـمهمُب المن

اهلل هو املؤمن وعليٌّ  ،خاصًا بعليٍّ إنَّ اهلل سبحانه وتعاىل جعل هذا السم الروايات عن أهل بيت العصمة 
قلُب املؤمن عرش الرمحن إنَُّه  :احلديث الذي يقول ،إنَُّه قلُب عليٍّ وقلُب املؤمن عرُش الرمحن  ،هو املؤمن

اهلل سبحانه وتعاىل جعله خاصًا لعليٍّ وإكراماً  ،املؤمن هو يف أصلِه أسٌم هلل ،صلوات اهلل عليهقلُب عليٍّ 
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يف  ؟ما هوالذي يتلبس به املؤمنون ُيان لذلك إذا أردت أن تبحث عن معىن اإل ،لعليٍّ مُسي شيعتُه املؤمنون
الكوُن على املذهب اإلثين  :الفقهاء عمرَّفوا اإلُيان ،هذا تعريُف أهل البيت ،روايات أهل البيت اإلُيانُ 

هذا  ،اإليماُن هو والية عليّ  :لكن التعريف يف روايات أهل البيت ،هذا التعريف يف كتب الفقهاء ،عشري
 ،تعريُف اإلُيان يف حديث أهل البيت اإلُياُن نقطتني واليُة علّي نقطة ،رأس سطرنقطة  ،هو اإلُيان وكفى

إكرامًا هلم وأصُل إمنا قيل للذين يؤمنون بوالية عليٍّ مؤمنون  ،اإلُياُن هو هذا ،رأس سطر انتهى الكالم
اهلل بلقب أمري املؤمنني  هذا لقٌب خاص مثل ما خمصَّهُ  ،اإلكرام هو إكراٌم لعليٍّ الذي خمصَُّه اهلل هبذا اللقب

عليٌّ هو الذي يهُب المن  ،املؤمن هو الذي يهُب المن وعليٌّ هو الذي يهُب المن ،خصَُّه بلقب املؤمن
كان   ،أينم كاِشف الُكرمِب عن وجهي ،يا علّي أكشف عين هذا ،هو كاشُف الكروب عن وجه رسول اهلل

عليٌّ هو املؤمن الذي يكوُن  ،أينم كاشُف الُكرمِب عن وجهي :يرددها رسول اهلل ،يقوهلا صلى اهلل عليه وآله
اإلُياُن باٌب يودي بنا يوصلنا إىل  ،اإلُياُن ضمرٌب من ضروب المنواإلُياُن كما قلُت قبل قليل  ،سبباً لألمن

وهو  ،د جنوتيعين إذا تسكت هبا فإنَّك ق ،العروة الوثقى يعين العروة اآلمنة ،وعليٌّ هو العروة الوثقى ،المن
  ؟ما املراد من سفينة النجاة ،نفس التعريف لسفينة النجاة

 ،وإال ال يُقال هلا سفينُة جناة ،محمية واحلاميةـسفينُة النجاة هي السفينة العريضُة الواسعُة املرحية السريعُة ال
وأمٍن نٍة وثباٍت وراحٍة سفينة النجاة السفينة اليت يستقر فيها من يستقر فيها بأمٍن وراحٍة وهدوء باٍل وطمأني

أيب طالب بن  والية عليٍّ  ،يف حصن عليٍّ هذا عند عليٍّ وآل علّي  ،وأماٍن فال خوف هنا وال هم حيزنون
كما أن املؤمن لفٌظ خاص   - َوِحزِبهِ  -حصين هو هذا المن والمان فمن دخل حصين أِمنم من عذايب 

 .يأيت بنحو التكرمي واإلكرامعتهم إطالقُه على شي ،فحزُب اهلل هم أهل البيتبعليٍّ 
لَا }آخر آية من السورة  {لَا تَجِدُ قَوماً يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ اآلخِرِ}جاِدلة ونقرأ الـمُ  حني نذهب إىل سورة

ذه مودٌة ه {يُوَادُّونَ مَن حَادَّ اللَّهَ}حادم يعين عادى  {تَجِدُ قَوماً يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ اآلخِرِ يُوَادُّونَ مَن حَادَّ اللَّهَ

مودٌة  {يُوَادُّونَ مَن حَادَّ اللَّهَ}هذه مودة ثانية  ،قل ال أسألكم عليه أجرًا إال املودة ،يف ِقبال تلكم املودة

يُوَادُّونَ مَن حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَو كَانُوا آبَاءهُم أَو أَبنَاءهُم لَا تَجِدُ قَوماً يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ اآلخِرِ }لعداء اهلل ورسوله 

كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ اإلِميَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنهُ وَيُدخِلُهُم جَنَّاتٍ } ؟ما هي صفتهم {أَو إِخوَانَهُم أَو عَشِريَتَهُم أُولَئِكَ

 الِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم وَرَضُوا عَنهُ أُولَئِكَ حِزبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزبَ اللَّهِ هُمُتَجرِي مِن تَحتِهَا األهَنَارُ خَ

  .هناك حزٌب للشيطان وهناك حزٌب هلل {فلِحُونَالـمُ
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لشَّيطَانُ استَحوَذَ عَلَيهِمُ ا}يف اآلية التاسعة بعد العاشرة  ،حزب الشيطان أيضًا جاء مذكورًا يف هذه السورة

 ؟حزُب الشيطان ما هي صفتهم {فَأَنسَاهُم ذِكرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزبُ الشَّيطَانِ أَلَا إِنَّ حِزبَ الشَّيطَانِ هُمُ اخلَاسِرُونَ

لشَّيطَانُ استَحوَذَ عَلَيهِمُ ا} ؟أمَّا ملاذا كانوا حزباً للشيطان {أَلَا إِنَّ حِزبَ الشَّيطَانِ هُمُ اخلَاسِرُونَ} :عاقبتهم

  .روايات كثرية جداً يف هذا املضمون ،وذكُر اهلل والية عليٍّ  {فَأَنسَاهُم ذِكرَ اللَّهِ

وَمَن أَعرَضَ عَن ذِكرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً }اآلية الرابعة والعشرون بعد املئة وما بعدها  ،وإىل هذا يف سورةِ 

وَمَن أَعرَضَ عَن ذِكرِي فَإِنَّ لَهُ }من أعرض عن ذكري وذكُر اهلل والية عليٍّ  {أَعمَى وَنَحشُرُهُ يَومَ القِيَامَةِ

عند  :فمِإنَّ لمُه ممِعيشمًة ضمنكاً  يف رواياتنا {قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرتَنِي أَعمَى مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحشُرُهُ يَومَ القِيَامَةِ أَعمَى *

وَمَن أَعرَضَ عَن ذِكرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحشُرُهُ يَومَ } هكذا فسرت هذه اآلية الروايات ،ظهور إمام زماننا

 قال يا ابن رسول اهلل أولئك ،لن السائل يسأل اإلمام {قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرتَنِي أَعمَى القِيَامَةِ أَعمَى *
عند ظهور  :! قال؟يشة الضنكا يف احلياة الدنياأعداء أهل البيت يعيشون مرفهني فأينم هذه املع أعدائكم

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرتَنِي  وَمَن أَعرَضَ عَن ذِكرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحشُرُهُ يَومَ القِيَامَةِ أَعمَى *}إمام زماننا 

مرَّ علينا قبل قليل عنوان كامل يف كتاب الكايف  {قَالَ كَذَلِكَ أَتَتكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا * أَعمَى وَقَد كُنتُ بَصِرياً
 ،وروايات كثرية جدًا حيثما وردت آياتنا ،أن اآليات اليت جاءت مذكورة يف كتاب اهلل هم الئمة ،الشريف

 اآلية العظمى ،اآلية الكِّبى ،ما هلل آية أكِّب مين :وعليٌّ صلوات اهلل عليه يقول ،آية فهم أهل البيت ،آيات
مثلما نسيت آياتنا فنحُن ننساكم اليوم  {قَالَ كَذَلِكَ أَتَتكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ اليَومَ تُنسَى} سيُد الوصياء

لَيهِمُ الشَّيطَانُ فَأَنسَاهُم ذِكرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزبُ الشَّيطَانِ أَلَا إِنَّ حِزبَ استَحوَذَ عَ} {وَكَذَلِكَ اليَومَ تُنسَى}

 .حزُب الرمحنحزُب الشيطان وحزُب اهلل  :فهناك حزبان {الشَّيطَانِ هُمُ اخلَاسِرُونَ
ري الِّبهان هذا هو تفس ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيماذا تقول روايات وأحاديث أهل بيت العصمة 

احلنفية صلوات اهلل عليه وهو ال ينقُل إال عن أبيه وعن بن  دمَّ الرواية منقولٌة عن ُُمم  ،وهذا هو اجلزء السابع
ال  في أيمن قلب العبد ومن كتبُه اهلل في قلبهإنَّما ُحبُّنا أهل البيت شيٌء يكتبُه اهلل  ،إخوتِه املعصومني
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 {أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ اإلِميَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنهُ} :بحانه يقولأما سمعت اهلل س ،محوه حدٌ يستطيُع أ
ثُنا ابن احلنفية  ،هو هذا اإلُيان - َفُحبُّنا أهل البيت اإليمان إنَّما ُحبُّنا أهل البيت شيٌء  -ماذا يقول وحُيمد 

أما سمعت اهلل سبحانه  ،ال يستطيُع أحٌد محوه ي قلبهبُه اهلل فتَ يكتبُه اهلل في أيمن قلب العبد ومن كَ 
  .َفُحبُّنا أهل البيت اإليمان {أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ اإلِميَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنهُ} :يقول

يعني  - ؟ما معناها -يعني األئمة  {أُولَئِكَ حِزبُ اللَّهِ} :يف معىن قوله تعاىل :إبراهيمبن  يف تفسري علي
إطالقُه على غريهم  ،اإلطالق الصلي على الئمة - فِلحونال مُ  أال إنَّ حزب اهلل هماألئمة أعواَن اهلل 

 - أعواَن اهلليعني األئمة  {أُولَئِكَ حِزبُ اللَّهِ} إطالقه على أشياعهم ،يأيت من باب التشريف والتكرمي

يعني األئمة أعواَن اهلل أال إنَّ  {أُولَئِكَ حِزبُ اللَّهِ}وحزُب اهلل أعوانُه  ،وحزب الرجل يف اللغة أعوانهُ 
اآلية تتحدث عن عمق العالقِة فيما بني أولياء أهل البيت وفيما بني أهل  - فِلحونال مُ  حزب اهلل هم

ال ُيكن أن تكون هلم  {وَرَسُولَهُلَا تَجِدُ قَوماً يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ اآلخِرِ يُوَادُّونَ مَن حَادَّ اللَّهَ } :فتقول ،البيت

وَلَو كَانُوا آبَاءهُم أَو أَبنَاءهُم أَو إِخوَانَهُم أَو }مودة لهل البيت مودة لعدائهم مع مودة أهل البيت  ،مودة

هل البيت وتطهرت عن الغيار ولو كان هؤالء الغيار من أقرب لهؤالء الذين نـمقمت قلوهبم  {عَشِريَتَهُم

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ }واإلُياُن هو ُحبُّ عليٍّ وآل علّي  {أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ اإلِميَانَ}هم الناس إلي

وَيُدخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِهَا } وية ويف احلياة الخرويةهذا يف احلياة الدني {اإلِميَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنهُ

كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ اإلِميَانَ وَأَيَّدَهُم }ويف الدنيا  ،هذا يف اآلخرة {رُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم وَرَضُوا عَنهُاألهَنَا

  .{بِرُوحٍ مِّنهُ
ديث عن إمنا أوردُت احل ،أهل البيت هم حزُب اهللالزيارة هنا تتحدث عن أن  ،َوبَِقيَِّة اهلل َوِخيَ َرتِِه َوِحزِبهِ 

ُكر موا فإذا كان أشياع أهل البيت   ،كي يكون هذا املثال ُمقمر بًا ملعىن أنَّ أهل البيت هم حزُب اهللأشياعهم  
إذا كان هذا المر ُيكتمُب يف قلوب  ،فكتب يف قلوهبم الُياناهلل سبحانه وتعاىل طمهَّر قلوهبم  ،هبذا اللقب
ثونا عن قلوهبم  قلوب !!فما باُل قلوب أهل البيتأشياعهم  صلوات اهلل وسالمه عليهم أهل البيت هم حُيد 

 أنَّى وَلُكم القلوُب التي تولى اهلل رياضتها بالخوِف والرجاء :هم يف الزيارة اجلامعة لئمة املؤمنني ،أمجعني
ضني نذهب حنُن نذهب إىل املرتا ،اهلل توىل ،ال ذهبنا عند مرتاٍض وال عند شيخ طريقة ،اهلل توىل رياضتها -
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ال يسبقكم ثناُء المالئكِة في اإلخالص والخشوع وال ُيضادُكم ذو  -الناس يذهبون  ،إىل شيوخ الطريقة
وَلُكم القلوُب التي تولى اهلل رياضتها بالخوِف والرجاء وجعلها  -يا آلم ُُمممَّد  - ابتهاٍل وخضوع أنى

ُب أهُل السماِء ِبُحبُِّكم من سوء الفترة بل يتقرَّ أوعيًة للشكِر والثناء وآمنها من عوارض الغفلة وَصّفاها 
هذه صورٌة خمتصرة  - وتواتر الُبكاِء على ُمصابكم واالستغفار لشيعتكم ومحبيكموبالبراءِة من أعدائكم 

القلوُب التي تولى اهلل رياضتها بالخوِف والرجاء وجعلها أوعيًة  - موجزة تتحدث عن قلوب أهل البيت
هؤالء هم  ،هذه القلوب الكاملة - منها من عوارض الغفلة وَصّفاها من سوء الفترةللشكِر والثناء وآ
إنين حتدثت عن الشيعة بأهنم حزُب اهلل ولهنم حزُب اهلل كتبم اهلل يف قلوهبم اإلُيان ف ،التامون يف ُمبة اهلل

جلى يف قلوب شيعة يتهناك رعاية خاصة لقلوِب شيعة أهل البيت إذا كان هذا المر  ،وأيدهم بروٍح منه
وقطعاً أنا أحتدث عن مقاماهتم  ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيفما بالك بقلوب أهل البيت أهل البيت 

يتحدث يف جهٍة من جهاتِه عن مقاماهتم يف  لنين كما قلت بأن املقطع اخلامس ،البشرية يف العامل الرضي
  .هذه احليثيةومن وكل كالمي كان من هذه اجلهة  ،العامل الرضي

فليس وهو إمجاُل معاين املقاطع املتقدمة فقد تقدمَّ الكالُم يف املقاطع املتقدمة اجلهة الثانية من هذا املقطع 
وقد حتدثُت بشيٍء من  - ِعلِمهِ  َوِخيَ َرتِِه َوِحزِبِه َوَعيَبةِ  -هناك من داٍع لن أعيد الكالم الذي تقدم 

العيبة هو الوعاء  ،محفظةـوالعيبة هي ال ،الِعلمِ  َوُخزَّانَ  :حينما وصلنايف املقطع الول اإلسهاب عن علمهم 
ويف وقتها حينما حتدثت عن معىن اخلُزَّان  ،وهم ُخزَّان علمهِ  - ِعلِمهِ  َوَعيَبةِ  - الذي حُتفمُظ فيِه المور الثمينة

 ،عىن العمق هم خزانة علمهِ قلت بأن خزان علمِه يف امل ،قرينة تدل على ذلكالوهذه  ،ُهم اخلزائنأي أهنم 
قلت بأن هذا املقطع هو جُيِمل املعاين املتقدمة بنحٍو آخر من  كيف هذا املقطع لذلوهنا هذا املعىن يتجلى 

ال أعيد الكالم املتقدم  ،الوعاء الذي حُتفمُظ فيِه الشياء الثمينة ،العيبة هي اخلُزانة - ِعلِمهِ  َوَعيَبةِ  -التعبري 
  .موجودة بكاملها على موقع القناة اإللكرتوينُيكنكم مراجعة احللقات السابقة بيت يف علم أهل ال

ِتهِ  َوِخيَ َرتِِه َوِحزِبِه َوَعيَبةِ  ُحجيتهم ُكلُّ ما تقدمم من الكالم يدُل على   ،وهم احلجُة املطلقة - ِعلِمِه َوُحجَّ
والِّبهان أيضاً  ،احُلجَُّة اآلية والدليل ،و احُلجَّةوالِّبهان ه ،َوبُرهانِهِ  :وقبل قليل قلت بأن آخر عنوان ،املطلقة

ِتِه َوِصراِطِه َونُورِِه َوبُرهانِهِ  -هو احُلجَُّة والدليل  هم النور الساطُع الذي تقدمم  ،هم نوُر أهل البيت - َوُحجَّ

األَرضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشكَاةٍ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ} الكالُم عنه يف احللقات الوىل حني بينُت مضمون آية النور

الرواية عن  ،أقتطف منها الرواية مفصلةٌ وحنن نتحدث عن نور أهل البيت  {فِيهَا مِصبَاحٌ املِصبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ
كتب رسالًة إىل اإلمام الرضا صلوات اهلل وسالمه عليه   ،جندب وهو من ِخيار شيعة أهل البيتبن  عبد اهلل
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 -جٌَّة ودليٌل والنور برهاٌن وحُ  - نحُن نوٌر لمن تَِبعنا :يف هذه الرسالةا كتب إمامنا الرضا فمم ،يسألُه فيها
َح اهلل تَ وبنا ف َ نحُن نوٌر لمن تَِبعنا وهدًى لمن اهتدى بنا ومن لم يكن منا فليس من اإلسالم في شيء 

وبنا آمنكم اهلل من الغرق ء وبنا أنزل اهلل قطر السماوبنا أطعمكم اهلل عشب األرض بنا يختمه و الدين 
وفي قبوركم وفي محشركم وعند وبنا نفعكم اهلل في حياتكم ومن الخسِف في بركم في بحركم 

فالنور عليٌّ يهدي اهلل لواليتنا من أحب  :إىل أن يقول - الصراط وعند الميزاِن وعند دخول الجنة
وهم نور لهنم هم برهاُن اهلل  ؟نري برهانهيملاذا  - منيرًا برهانهوَحقٌّ على اهلل أن يبعَث ولينا مشرقًا وجهه 

هذا  ،لنه قد توىل احُلجَّة احلقيقية ؟ملاذا تظهر حجتُه عند اهلل - منيرًا برهانه ظاهرًا عند اهلل حجته -اهلل 
عليٌّ يهدي اهلل  فالنورُ  -وعن نوريتهم وعن برهانيتهم صلوات اهلل عليهم جيتهم احلديث يتحدث عن حُ 

 حقّ  ،تهجَّ نا مشرقًا وجهه منيرًا برهانه ظاهرًة عند اهلل حُ نا من أحب وَحقٌّ على اهلل أن يبعَث وليّ لواليت
الرواية  - وَحُسن أولئك رفيقاتقين مع الصديقين والشهداِء والصالحين ال مُ  على اهلل أن يجعل أولياءنا

ولذلك  ،وُحجية أهل البيتأهل البيت  طويلة وفيها تفصيٌل وإشاراٌت واضحة إىل نورية أهل البيت وبرهانية
  .هم الصراط املستقيم ،هم صراط اهلل ،صراطهِ و جاء التعبري 

ثَني ثابُت الثمالي :عمر قالبن  عن المفّضلوالرواية نقرُأ يف روايات أهل البيت  ثابت الثمايل هو  - حدَّ
ثَني ثابُت الثمال -أبو محزة الثمايل هو ثابت  ،املعروف بأيب محزة بن  ي عن سيد العابدين عليّ حدَّ

ًة هلل لنه جَّ هم حجة اهلل وكانوا حُ  - ليس بين اهلل وبين حجتِه حجاب :صلى اهلل عليهما قالالحسين 
لنه فيما بيننا وبني ة هلل جَّ ة هلل أو تكون أنت حُ جَّ ال ُيكن أن أكون أنا حُ  ،ليس بينهم وبني اهلل حجاب

تِه حجاب جَّ ليس بين اهلل وبين حُ  - يكون فيما بينه وبني اهلل حجاب ة اهلل الجَّ حُ  ،اهلل ُحُجٌب وُحُجب
تالحظون   - نحُن أبواُب اهلل ونحن الصراُط المستقيم ونحُن عيبُة علمهِ  وال هلل دون حجته ستر

تِه حجاب وال جَّ ليس بين اهلل وبين حُ  -بعضها يشدُّ البعض اآلخر كلمات أهل البيت الروايات اآليات 
جته ستر نحُن أبواُب اهلل ونحن الصراُط المستقيم ونحُن عيبُة علمِه ونحُن تراجمُة وحيه هلل دون ح

  .ُُمممَّد ولنتم كذلك يا آلم  - ونحن موضُع سرهونحن أركاُن توحيده 
د صلوات اهلل عليهما قالبن  عن جعفر ،سدير أو ابن ُسديربن  عن حنانرواية أخرى  قول اهلل  :ُمَحمَّ

دًا وذريته {صِراطَ الَّذينَ أنعمَتَ عليهم} -سورة احلمد  يف - حمدفي ال عزَّ وجلَّ  هذا هو  - يعني ُمَحمَّ
  .لهنم ُحجَُّة اهلل ،صراط اهلل ،الصراط لهنم باب اهلل

* غريِ  صِراطَ الَّذينَ أنعمَتَ عليهم}: الرواية عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله يف قول اهلل عزَّ وجلَّ 
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لم  ،أبي طالببن  شيعة عليٍّ الذين أنعمت عليهم بوالية عليّ  :قال {ال الضّالنياملَغضوبِ عليهم و
ال هم من املغضوب عليهم  ،شيعة عليٍّ الذين أنعم اهلل عليهم بوالية عليٍّ  - يغضب عليهم ولم يضلهم

عمت صراط الذين أن - شيعة عليٍّ الذين أنعمت عليهم :قال - هذا قول رسول اهلل ،وال هم من الضالني
لم يَغَضب  :مث يقول ،أبي طالببن  بوالية عليّ  ؟الذين أنعمت عليهم بأي شيءٍ  ،عليهم هم شيعة عليٍّ 

  .عليهم ولم يضلهم أو لم يُغَضب عليهم ولم يضلهم
 ،عمربن  وهذه هي خصوصية روايات املفضل ،عمربن  الرواية اجلامعة املانعة الرواية اليت نقلها املفضل

 جابر ،ورواياهتم جامعة مانعةعندنا من الرواة ممن ينقلون احلقائق  ،عة مثل أيب محزة الثمايلرواياتُه جامعة مان
عمر بن  عن المفضل -رضوان اهلل تعاىل عليه وكذلك أبو محزة الثمايل عمر بن  املفضل ،يزيد اجلعفيبن 
الطريُق إلى  ،عزَّ وجلَّ  هو الطريُق إلى معرفتهِ  :فقال ،سألُت أبا عبد اهلل عليه السالم عن الصراط :قال

أما الصراط الذي في الدنيا فهو اإلمام  ،صراٌط في الدنيا وصراٌط في اِخخرة :معرفتِه وهم صراطان
سُر جهنم في اِخخرة رَّ على الصراط الذي هو جِ فُه في الدنيا واقتدى بهداه مَ رَ المفترض الطاعة من عَ 

 مانعة رواية جامعة - فتردى في نار جهنمي اِخخرة ومن لم يعرفُه في الدنيا زّلت قدمُه عن الصراط ف
تتحدث عن معىن الصراط يف مظهرِه يف العامل الدنيوي ويف مظهرِه يف العامل الخروي وحقيقُة الصراط هم 

  .عليٌّ وآل عليّ 
ِتِه َوِصراِطِه َونُورِِه َوبُرهانِِه َورَحَمُة اهلل َوَعيَبةِ  الُم َعلى  :هو املقطع اخلامسهذا  ،َوبَ رَكاتُهُ  ِعلِمِه َوُحجَّ السَّ

عاةِ  ِة الدُّ اَدِة الُحماِة َوَأهلِ  األَِئمَّ اَدِة الُوالِة َوالذَّ الذِّكِر َوُأوِلي األمر َوبَِقيَِّة اهلل َوِخيَ َرتِِه  َوالقاَدِة الُهداِة َوالسَّ
ِتِه َوِصراِطِه َونُورِِه َوبُرهانِِه وَ  َوِحزِبِه َوَعيَبةِ   .تت املقاطع اخلمسة - َوبَ رَكاتُهُ  رَحَمُة اهللِعلِمِه َوُحجَّ

هذه املقاطع  :هناك تعليقٌة موجزة خمتصرة أختم هبا احلديث ولكن قبل أن أُعمل قم هبذه التعليقة املوجزة أقول
هذه احللقات الثالثة والعشرون اليت تقدمت تدور مضامينها  ،حنن اآلن يف احللقة الثالثة والعشرين ،اخلمسة

لزيارة اجلامعة ول وقواعد لفهم مضمون بقية النص يف اه املقاطع اخلمسة واليت تثل ُأسس وأصحول هذ
صلوات اهلل وسالمه عليهم لفهم بقية زيارات أهل البيت قواعد وأصول وُأسس  توكذلك تثل مثابالكبرية 
املوجودة يف بقية مني جامعة لكل املعاين ولكل املضاالزيارة اجلامعة الكبرية هلا خصوصية أهنا  ،أمجعني

لة ِلما تقّدمم من املضامني أو صيغة جُممم واملقطع اخلامس هو كما قلُت قبل قليل مبثابة عنوان جُممل  ،الزيارات
إن شاء اهلل غدًا احللقة الرابعة والعشرون  ،حنن متواصلون معكم ،يف املقاطع السابقةومن الفحاوى 

حىت  سأحاول أن أمللم أطراف احلديث يف هذا النص الشريف أنا كما وعدتكم فيما مر من أنين ،مستمرون
حنتاج إىل وقٍت نتمكن وإال إذا أردُت أن ُأسِهبم يف شرح فقرات هذه الزيارة نصل إىل خالصة بقدِر ما 
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خصوصًا بعد أن املوجودة يف هذا النص الشريف لكنين سأحاول أن أركز على أهم املضامني  ،طويٍل جداً 
  .يف شرح املقاطع اخلمسة املتقدمة أسهبُت شيئاً ما

هذه  ،اليت هي يف أول الزيارة اجلامعة الكبرية أشري إىل قضيٍة مهمة بعد أن متَّ الكالم يف املقاطع اخلمسة
إذا نذهب إىل  القرآن الكرمي يف سورة املائدة ،ومنر عليها دون أن نلتفت إليهاالقضية املهمة نقرأها يف القرآن 

لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا } :فنقرأ يف اآلية اآلية الثالثة والتسعون

هذه اآلية وأمثاهلا آيات  {حسِنِنيَالـمُ حسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّوَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَ

اخلطاب  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}اآلية الثامنة والعشرون  يف سورة احلديد على سبيل املثال مثالً  ،أيضاً أخرى 

حينما نقول يا أيها  ،آمنوا باهلل وبرسوله وبكتابه ؟ي  شيءٍ آمنوا بأ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}للذين آمنوا  ؟ملن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا }برسولِه ومبا جاء به الرسول  ،آمنوا باهلل وبرسوله وبكتابه ؟آمنوا بأي شيء ،الذين آمنوا

 {وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ}مث تقول اآلية  {اتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}هنا أمٌر بالتقوى بعد اإلُيان  {اتَّقُوا اللَّهَ
! إذا مل يكونوا مؤمنني برسول اهلل أصاًل ملاذا ؟أفلم يكونوا مؤمنني حىت تأمرهم اآلية باإلُيان برسول اهلل

الَّذِينَ آمَنُوا  يَا أَيُّهَا} هذه هي اآلية الثامنة والعشرون من سورة احلديد ؟خاطبتهم اآلية يا أيها الذين آمنوا

 ،وبعد التقوى ،تأمرهم اآلية اتقوا اهللرسوله ومبا جاء بِه الرسول هؤالء مؤمنون آمنوا باهلل و  {اتَّقُوا اللَّهَ

فلماذا  {وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ} :تأمرهم تقول ،والتقوى مرتبة عملية تكون عالية للذين سلكوا يف طريق اإلُيان
 ! ؟وأمرهتم بالتقوى مث أمرت باإلُيان برسول اهلل مرة ثانية منواخاطبتهم يا أيها الذين آ
من خالل نتلمُس شيئًا منها معرفة أهل البيت كما  ،معرفة احلجة باملعرفة النورانية ،هذه هي املعرفة النورانية

شيئاً من املعرفة  وهو نتلمُس فيه ،علمين قواًل بليغاً كامالً  ،هذا الِّبنامج من خالِل نص الزيارة اجلامعة الكبرية
خطاب ملؤمنني بالتقوى عندهم تقوى  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ}أو من املعرفة بالنورانية النورانية 

يُؤتِكُم }يعين بعد هذه املراتب إذا آمنتم إُيانًا حقيقيًا برسول اهلل  {وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤتِكُم كِفلَنيِ مِن رَّمحَتِهِ}

يف رواياتنا كفلني يعين  {يُؤتِكُم كِفلَنيِ} وهي املعرفة النورانية {كِفلَنيِ مِن رَّمحَتِهِ وَيَجعَل لَّكُم نُوراً تَمشُونَ بِهِ

يعين عليًَّا صلوات اهلل  {وَيَجعَل لَّكُم نُوراً}يف رواياتنا كفلني يعين احلسن واحلسني  ،يعين نصيبني ،حظني
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  .{تَمشُونَ بِهِ وَيَغفِر لَكُم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}يعين إماماً  ،عليه
عن  :الرواية هنا يف تفسري الِّبهان ،إذا نذهب إىل روايات أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني

اعة مُساعة ويف قراءةٍ  - مهرانبن  ُسماعة في قول اهلل عزَّ عن أبي عبد اهلل عليه السالم  -مهران بن  مسم
إماٌم  :قال {وَيَجعَل لَّكُم نُوراً تَمشُونَ بِهِ} الحسُن والُحسين :قال {يُؤتِكُم كِفلَنيِ مِن رَّمحَتِهِ} :وجلَّ 

  .وَن بهتأتمّ 

يُؤتِكُم كِفلَنيِ مِن } :وجلَّ  عن أبي جعفٍر عليه السالم في قولِه عزَّ  عن جابٍر الجعفي :رواية أخرى

لكم إمام عدٍل تأتموَن به  قال: يجعل {وَيَجعَل لَّكُم نُوراً تَمشُونَ بِهِ} الحسن والُحسين :قال {رَّمحَتِهِ
  .أبي طالببن  وهو عليُّ 

يُؤتِكُم كِفلَنيِ مِن }لنورانية المعرفة ا {وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ}بعد التقوى  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ}

  .{وَيَجعَل لَّكُم نُوراً تَمشُونَ بِهِ وَيَغفِر لَكُم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}يؤتكم حسناً وُحسيناً  ،يؤتكم أئمة {رَّمحَتِهِ
قلُت  :قالعن أبي الجارود  ،هي أمهات البوابوقبل قليل قلت بأن روايات الكايف  ،الرواية يف الكايف

قول اهلل  :قلتُ  :قال ؟وما ذاك :قال ،لقد آتى اهلل أهل الكتاب خيرًا كثيراً  :ألبي جعفٍر عليه السالم
أُولَئِكَ يُؤتَونَ أَجرَهُم مَّرَّتَنيِ بِمَا } إلى قولِه تعالى {الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتَابَ مِن قَبلِهِ هُم بِهِ يُؤمِنُونَ} :عزَّ وجلَّ 

الَّذِينَ آتَينَاهُمُ } يف اآلية الثانية واخلمسني وما بعدها ،ما جاء يف سورة القمصص هو يشري إىل - صَبَرُوا{

 {الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتَابَ مِن قَبلِهِ}يؤمنون بالقرآن  ،أي يؤمنون برسول اهلل {الكِتَابَ مِن قَبلِهِ هُم بِهِ يُؤمِنُونَ

إِذَا يُتلَى عَلَيهِم قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ احلَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن وَ هُم بِهِ يُؤمِنُونَ *} عليه وآله يعين من قبل ُُمممٍَّد صلى اهلل

 ،لهنم آمنوا بعيسىمرًة إلُياهنم بعيسى عليه السالم  {قَبلِهِ مُسلِمِنيَ * أُولَئِكَ يُؤتَونَ أَجرَهُم مَّرَّتَنيِ بِمَا صَبَرُوا

 {أُولَئِكَ يُؤتَونَ أَجرَهُم مَّرَّتَنيِ بِمَا صَبَرُوا}ومرًة لهنم آمنوا مبُحممَّد بعد بعثة ُُمممٍَّد صلى اهلل عليه وآله 
آتاهم خرياً  يسأل اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يقول بأن أهل الكتاب اهلل سبحانه وتعاىل فالسائل هنا 

 ،اهلل أيضاً آتاكم مرتني - قد آتاكم اهلل كما آتاهم :فقال :قال ؟م ماذا قالاإلما ،كثريا فإنه يأجرهم مرتني

يعين  - {تَمشُونَ بِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤتِكُم كِفلَنيِ مِن رَّمحَتِهِ وَيَجعَل لَّكُم نُوراً} :مث تلى
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مث بعد ذلك تأمرهم فتأمرهم بالتقوى واليت خُتاطب الذين آمنوا  يف سورة احلديد هذه اآلية ،إماما تأتون به
على اآلية اليت ذكرهتا أنا جئت هبذه اآلية كمثال  ،يف هذه اآلية ويف غريهاهذا اللحن  ،رسول اهللان بباإلُي

مِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَ}وهي اآلية الثالثة والتسعون من سورة املائدة 

 :تقول ؟اآلية ماذا تقول {حسِنِنيَالـمُ اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ

ليس عليهم ُجناٌح فيما  ،ويعملون الصاحلاتهم مؤمنون  {الِحَاتِلَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ}

لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا }! ؟أليس هم قد آمنوا {إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا}طمِعموا من الطعام  ،طمِعموا

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ}هذا هو اإلُياُن الول  {الصَّالِحَاتِ

هذا  {إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} :هناك شرطاإلُيان والعمل بالصاحلات يعين بعد  {اتَّقَوا
  ؟اإلُيان والعمل بالصاحلات مرة ثانية ما املراد منه

ثُمَّ }وهذا إُياٌن ثالث  {ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا} لذين آمنوا وعملوا الصاحلاتإذا كان الكالم يف البداية هو عن ا

هذه اآليات تتحدث عن مراتب معرفة  ،هذه اآليات حباجة إىل تدبر {حسِنِنيَالـمُ اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ
 ،العالية الشريفةن هذه املراتب اآليات تتحدث ع هذه ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيأهل البيت 

  .الشريفةيوم غد يف بيان مضامني هذه اآلية تتمة الكالم إن شاء اهلل تأتينا  ،الوقت يكاد أن ينتهي
والذي يرويه صلوات اهلل وسالمه عليه املنقول عن إمامنا السجاد ولكن أختم كالمي هبذا احلديث الشريف 

الرواية طويلة أنا  - أما إثباُت التوحيد ،ينومعرفة المعالتوحيد يا جابر إثباُت ا :يزيد اجلعفيبن  جابر
أما إثباُت التوحيد معرفة اهلل  ،يا جابر إثباُت التوحيد ومعرفة المعاني - أخذت منها موطن احلاجة

وهو اللطيف الخبير وهو غيٌب باطن القديم الغائب الذي ال ُتدركُه األبصار وهو يُدرُك األبصار 
ستدركُه   -وإمنا نُدرُك اهلل مبا وصف اهلل به نفسه لننا ال ندركُه من عندنا  - وصف به نفسهستدركُه كما 

 وأما المعاني فنحُن معانيه - :إمامنا السجاد يقول - وأما المعاني فنحُن معانيه ،كما وصف به نفسه
ض إلي فنحُن معانيه ومظاهرُه فيكم -حنن معاين اهلل  - نا أمور عبادِه فنحن اخترعنا من نور ذاتِه وفوَّ

هذا المحل  ونحن أحلَّنا اهلل عزَّ وجلَّ ونحن إذا شئنا شاء اهلل وإذا أردنا أراد اهلل نفعُل بإذنِه ما نشاء 
لنكم أنكم كذلك ُأشِهُد اهلل سيدي يا زين العباد  - وجعلنا حجتُه في بالدهواصطفانا من بين عباده 

 ،ومن أراد أن يستكمل اإلُيان كلَّ اإلُيان هكذا علَّمنا أهل البيت ،واهلِل إنَُّكم كذلك ،واهلِل إنَُّكم كذلك
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فليقل القوُل مين ما قالُه آل ُُمممَّد ما من أراد أن يستكمل اإلُيان ُكلَّ اإلُيان  :هكذا علَّمنا الكايف الشريف
ا أنا عبٌد من عبيد ُُمممَّد وآل وإمنالقوُل مين قوُل آل ُُمممَّد فيما أسروا وفيما أعلنوا  ،بلغين عنهم وما مل يبلغين

غاية  ،حنن ُكلُّنا ِلُمحممٍَّد وآِل ُُمممَّد ،بل من عبيِد عبيِد عبيدهم صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيُُمممَّد 
أن ُنكتمبم يف ِعداِد عبيدهم آمالنا أن يقبلنا ُُمممٌَّد وآل ُُمممَّد ورجاءنا وُحسن ظننا مبُحممٍَّد وآل ُُمممَّد 

  .وُُمبيهم وأنصارهم وأشياعهم صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيُخدَّامهم وأولياءهم و 
غدًا نلتقي إن شاء اهلل بٌث مباشر تتمة احلديث يف مضامني الزيارة اجلامعة الكبرية على مودة فاطمة وآل 

ٌم عليكم أسألكم الدعاء يف فاطمة استودعكم اهلل أيُّها الزهرائيون أيُّها املهدويون املنتظرون إمام زمانكم سال
 . أمان اهلل



 
 
 
 
 
 
  

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

 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زهرائيون.
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