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 والعشرون الرابعة احللقة

  ..... لِنَفْسِهِ اهللُ شَهِدَ كَما لَهُ شَريكَ ال وَحْدَهُ اهللُ اِالَّ اِلـهَ ال اَنْ اَشْهَدُمعنى 

  .....  الْحَقِّ وَدينِ بِالْهُدى اَرْسَلَهُ الْمُرْتَضى وَرَسُولُهُ الْمُنْتَجَبُ عَبْدُهُ مُحَمَّداً اَنَّ وَاَشْهَدُ

 .....  الْمُتَّقُونَ الْمُقَرَّبُونَ الْمُكَرَّمُونَ الْمَعْصُومُونَ الْـمَهْدِيُّونَ الرّاشِدُونَ االَئِمَّةُ اَنَّكُمُ وَاَشْهَدُ
 

احللقة الرابعة والعشرون من برنامج الزيارة  ،سالٌم عليكم أحباب عليٍّ وآل علّي ورمحٌة من اهلل وبركات
وعاب  ، الكالمي يف املقاال اةس اة البت أببأ ز ا ريارأاا اجلامعة الكبريةيف احللقة املاضية َتم  ،اجلامعة الكبرية

متام احلبيِث يف مضامني وفحاوى املقطل اةسامس قلتي هااك أعليقة أو إضافة أحببتي أن أضيفها لكن 
وأست رُّ يف بيان معاين أمت تهي يف احللقة املاضية الذي مل أكن قب  يحبيث الوقت مل يكفي لت ام احلبيث أيتي 

  .الزيارة اجلامعة الكبرية

لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا } من سورة املادبة الكالم كان حول اآلية الثالثة والتاعني

ألجل أن  {حسِنِنيَالـمُ  يُحِبُّطَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ
اآلية  ،من وجه أكثرحىت أتضح املعاين يف رة سأيشريي إىل سياق اآليات البت سبقت هذه اآلية أتضح الصو 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا اخلَمرُ وَاملَيسِرُ وَاألَنصَابُ وَاألَزالَمُ رِجسٌ مِّن عَمَلِ }التاعون وما بعبها من سورة املادبة 

كُم كُم تُفلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطَانُ أَن يُوقِعَ بَينَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغضَاء فِي اخلَمرِ وَاملَيسِرِ وَيَصُدَّالشَّيطَانِ فَاجتَنِبُوهُ لَعَلَّ

لَّيتُم فَاعلَمُوا أَنَّمَا عَلَى عَن ذِكرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّالَةِ فَهَل أَنتُم مُّنتَهُونَ * وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحذَرُوا فَإِن تَوَ

وا بِنيُ * لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُالـمُ رَسُولِنَا الباَلَغُ

يف وجهها األول  ،اآلية التاعون واضحة {حسِنِنيَالـمُ وَاللّهُ يُحِبُّالصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا 
 ،اةس ري وامليار واألنصاب واألرالم ،رمة اةس ر وامليار واألنصاب واألرالمفإهنا أتحبثي عن أشريٍل يتعلمقي ِبي 
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واآلية البت  ،واضحة ولاتي بصبد احلبيِث عن هذا احلكم الشرعي اللتها يف الوجه األولداآلية واضحة و 

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطَانُ أَن يُوقِعَ بَينَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغضَاء فِي اخلَمرِ وَاملَيسِرِ وَيَصُدَّكُم } بعبها أيضًا يف نفس الاياق

وَأَطِيعُوا }رسوله وااعة واآلية البت بعبها أتحبث عن ااعة اهلل  {عَن ذِكرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّالَةِ فَهَل أَنتُم مُّنتَهُونَ

عَلَى  لَيسَ} مث أأيت اآلية {بِنيُالـمُ اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحذَرُوا فَإِن تَوَلَّيتُم فَاعلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا البَالَغُ

واآلية  ،عن حيرمة اةس ر وامليارالكالم يف اآلية التاعني  {الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا
واآلية البت بعبها قالت بأن الشيطاَن يريبي أن ييوِقَل  ،بأنه رجٌس من ع ل الشيطانوصفت اةس ر وامليار 

لَيسَ }اآلية الثالثة والتاعون  ،بياكم العباوة والبغضاء يف اةس ر وامليار ويصبكم عن ذكر اهلل وعن الصالة

هل هلذه اآلية عالقة مبا أقبَم من ذكٍر للخ ِر واألمور  {عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواعَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ

  .{لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}وبالذات اةس ر ألن اآلية أقول  ؟األخرى
للايب هاشم البحراين وهذه الرواية ياقلها هذا هو الربهان  ،اباةسطبن  حبثت يف رمان ع رهااك حادثة 

 -إماماا الصادق  - قال أبو عبد اهلل صلوات اهلل عليه :سنان قالبن  عن عبد اهلل ،عن الشيخ الطوسي
سواء َشِرَب الشاربي قلياًل من اةس ر  ،ال فرق يف ذلك - الَحدُّ في الخمر أن يشرب منها قلياًل أو كثيراً 

أُتي ُعمر  :ثُمَّ قال :قال ،الَحدُّ في الخمر أن يشرب منها قلياًل أو كثيراً  -ثريًا وجَب عليه احلب أو ك
فسأل  -مضعون بن  قامت البياة على قيبامة - مضعون وقد َشِرَب الخمر وقامت عليه البّينةبن  ِبُقدامة

 -فهو حبُّ شيِرب اةس ر  - نينفأمرُه أن يضربه ثما -عي ر سأل علّي  - عليًَّا عليه السالم في ذلك

لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا } :يا أمير المؤمنين ليس َعَليَّ حد أنا من أهل هذه اآلية :فقال ُقدامة

  .{الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا

وا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ}اآلية  نم هذهيعين أأومل كتاب اهلل بأ

 ،اجليااح اإلمث ،فليس عليهم جيااحيعين إذا ما اأقوا وآماوا وع لوا الصاحلات  {وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وهو أنم يف اةس ر  فيتجابون املضرمة املوجودةفي ا اَِع وا من اةس ر ألهنم يتقون ويؤماون ويع لون الصاحلات 

فتأومل هذه اآلية وهذا  ،أن اةس ر يوقعهم يف العباوة والبغضاءو  ،يصبهم عن ذكر اهلل وعن الصالة اةس ر
وقطعًا هو كاذب  ،فهو َشِرَب اةس ر وعيذرهي يف ذلك ،هؤالء الذين عاشوا يف الصبر األول ،هو اجليل األول
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لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ }أهل هذه اآلية  يف هذا العذر لكاه يعتذر ز ذا العذر بأنه من

جاءت يف سياق اآليات الاابقة باعتبار أن هذه اآلية  {فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 - لست من أهلها :ل عليٌّ عليه السالمفقا :قال -البت حتبثت عن اةس ر وعن امليار واألمور األخرى 

هذه اآلية أتحبث عن الطعام احلالل ال  - إن طعام أهلها لهم حالل -لات من أهل هذه اآلية  أنت
لست من أهلها إن طعام أهلها  -سواء كان يؤكل أو ييشرب عن شيٍء أطع هي  ،أتحبث عن الطعام احلرام

إن شارب  :ثُمَّ قال عليٌّ عليه السالم ،لَّ اهلل لهمليس يأكلون وال يشربون إال ما أح ،لهم حالل
 - إن شارب الخمر إذا َشِرب لم يدري ما يأكل وال ما يشرب - البقيقة ةالحظوا هذه الاكت - الخمر

في ا بيا ا اآلية أتحبث عن أيناٍس ال جيااح عليهم  ،أيضًا يأكل ويشرب احلراملرمبا بعب أن يشرب اةس ر 
ثُمَّ  {لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}إىل ما يأكلون تفتون اَِع وا أي أهنم مل

إن شارب الخمر إذا َشِرب لم يدري ما يأكل وال ما يشرب فاجلدوه ثمانين  :قال عليٌّ عليه السالم
  .لات من أهل هذه اآليةف - جلدة

ما طَِعَم  ،َكِذبت لست من أهل هذه اآلية  :قال صلوات اهلل وسالمه عليه ،يرواها العياشويف رواية ثانية 
  .أهلها فهو حالٌل لهم وليس يأكلون وال يشربون إال ما يحلُّ لهم

فهذا  ،ن اآلية أتحبث عن أيناٍس ال يطع ون إال احلاللبأالاكتة دقيقة جباً البت أشار إليها سيبي األوصياء 
 ،َكِذبت  :قال له ،باعتبار هو من الصبر األول من املال ني ،ا من أهل هذه اآليةأن :مضعون قالبن  قيبامة

بيا ا اآلية أتحبث عن أيناٍس آماوا وع لوا الصاحلات  ،ألن شارب اةس ر ال يبري ماذا يشرب وماذا يأكل
تي إليه حىت ال يقل هذا الكالم أنا أشر  ،فليس عليهم جيااٌح في ا اَِع وا إذا ما اأقوا وآماوا وع لوا الصاحلات

القرآن جيري جمرى الش س والق ر  ،مة يف سياق شرب اةس ر واألمور األخرىتقب  الـ ي  سؤال بأن اآليات
 اِكري الـ ي  هو اةس ر الشرابي اةس ر وامليار يف الوجه األول من وجوه اآلية  ،وآيات الكتاب هلا مطالل وجماري

وهذا املعىن ذكرأهي واملياري واألنصاب هي أمساٌء ألعباء أهل البيت اةس ر  ،ولكن هااك وجوٌه لآلية ،َحرممالـ ي 
ولذلك اإلشارة واضحة يف اآلية  ،يف مطلٍل من مطالل اآلية هذه األمساء عااوين ألعباء أهل البيت ،رواياهتم
أعلى  ،اللفظي والقليبالذكر  ،الصالة هي أعلى مراأب الذكر {وَيَصُدَّكُم عَن ذِكرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّالَةِ}الثانية 

 ،أفضل مراأب الذكر الصالة ،أعلى مراأب الذكر الصالة ،مراأب الذكر إذ عيرب  عاها بأهنا معراجي املؤماني
اإلنااني يف حال الاجود هو يتلبمسي  ،الصالة ذكٌر ع لي وفعلي ،الصالة ذكٌر لفظي وذكٌر قليب وذكٌر حايل

وهو يف حال الاجوِد والتذلِل ويتلبسي بالذكر الع لي  ،بلاانهِ  ذا الذكر الذي يذكرهي لفظي ز بالذكر ال
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إذ املفروض أن املصلي يف حال سجودِه ويف  ،ويتلبسي بالذكر القليب ،واةسضوِع بني يبي اهلل سبحانه وأعاىل
فظي قويل لذكٌر فهي ذكٌر ع لي و  ،الصالةي اجلاملي الكامل ملراأب الذكر ،حال ذكرِه متوجٌه بقلبِه إىل اهلل

وذكري اهلل ك ا هو يف روايات أهل  {وَيَصُدَّكُم عَن ذِكرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّالَةِ} :ومل ذلك قالت اآليةوذكٌر قليب 
عاهم والروايات وفريٌة كثريٌة يف هذا املض ون ويف هذا املعىن  ،البيت واليةي عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه

وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحذَرُوا فَإِن تَوَلَّيتُم فَاعلَمُوا أَنَّمَا } :بعبهامث أأيت اآلية البت  ،صلوات اهلل عليهم

البالغي املبني يف روايات أهل  ،والية األد ة ،البالغي املبني والية عليٍّ وآل عليّ  {بِنيُالـمُ عَلَى رَسُولِنَا الباَلَغُ
وحقيقة دين  ،البالغي املبني هو حقيقةي دين ُميَ مب ،صلى اهلل عليه وآله البالغ املبني هو ديني ُميَ مبٍ  ،البيت

وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحذَرُوا فَإِن تَوَلَّيتُم فَاعلَمُوا أَنَّمَا }والية عليٍّ وآل علّي ُميَ مٍب صلى اهلل عليه وآله 

لَيسَ عَلَى الَّذِينَ }لتبني لاا هذه املراأب يف املعرفة أيت اآلية الثالثة والتاعون مث أ {بِنيُالـمُ عَلَى رَسُولِنَا البَالَغُ

اآلية الاابقة  ،هؤالء الذين آماوا وع لوا الصاحلات هم الذين آماوا بالبالغ املبني {آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

أولئك الذين آماوا  {لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} {بِنيُالـمُ فَاعلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الباَلَغُ}

الطعام هاا  {لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}وَعِ لوا بالبالغ املبني بالبالغ املبني 
  .هو املعرفة والعلم

فَليَنظُرِ اإلِنسَانُ إِلَى }يف سورة عبس وأوىل يف اآلية الرابعة والعشرين و كرمي يف اجلزء الثالثني من الكتاب ال

فلينظر اإلنسان إلى  :الروايات عن أهل بيت العص ة عن إماماا الباقر صلوات اهلل عليه قال {طَعَامِهِ
اعام البطون هو  ،العلم اعام العقوِل واعام القلوب ك ا أن اةسبَز هو اعاٌم للبطون .علمِه عمَّن يأخذه

فَليَنظُرِ اإلِنسَانُ }اإلميان الذي هو شقيٌق للعلم  ،اةسبزي واللحم أما اعام العقول والقلوب فهو العلم واإلميان

اآليات هلا جماري   ،ال يعين أن الوجه األول لآلية قب انتفى ،إىل عل ه هذا ع من يأخذه {إِلَى طَعَامِهِ

فهو  {فَليَنظُرِ اإلِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ}يف مطلٍل من مطالعها  ،اللك جاري الش س وهلا مطالل ك طالل اهل

لَيسَ عَلَى }ويف مطلٍل آخر فلياظر اإلناان إىل عل ِه هذا الذي يتعل ه ع من يأخذهي  ،اعامهي الذي يأكله



  42ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

9 

من ي ا اَِع وا إذا كان هذا الطعام ليس عليهم جيااٌح ف {الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا

هذه الافرة امل بودة  {بِنيُالـمُ فَاعلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا البَالَغُ}من سفرة البالغ املبني نفس الافرة الاابقة 
كن ولفال جيااح عليه إذا كان الطعامي من هذه الافرة  ،سفرة احلقيقة ،البت مبها ُميَ مٌب صلى اهلل عليه وآله

  :اآلية هاا أتحبث عن أربعة مراأب ،بشرواها وشرادطها
  .{لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}الذين آماوا وع لوا الصاحلات  :املرأبة األوىل

 .قوى سابقة لإلمياِن والع ل بالصاحلاتأ {إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} :ة الثانيةأباملر 

 .{ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا}: املرأبة الثالثة

 .{حسِنِنيَالـمُ ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ} :املرأبة الرابعة
شرين أن نذهب إىل سورة الشورى لاقرأ يف اآلية الثالثة والعإذا أردنا  ،مل سورة الشورىهذه اآلية أتعانق 

ا املَوَدَّةَ فِي القُربَى وَمَن يَقتَرِ  ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسأَلُكُم عَلَيهِ أَجراً إِلَّ}

سَنَةً نَّزِد لَهُ فِيهَا حُسناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَمَن يَقتَرِ  حَ}الذين آماوا وعل وا الصاحلات  {حَسَنَةً نَّزِد لَهُ فِيهَا حُسناً

هااك أعانق واضح بني آيات الكتاب وبني هذه  {حسِنِنيَالـمُ ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ} {شَكُورٌ
هذه سأحتبث عن  ،الكرمية أربل مراأب لكل مرأبة خصوصيتهافهاا يف هذه اآلية  ،اآلية وبني آية املودة
والعشرين  يف اآلية الثاماة ورَد أيضًا يف سورة احلبيبويف احللقة املاضية هذا التعبري  ،املراأب بشكٍل موجز

للَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا ا}هذا إمياٌن بعب اإلميان وبعب التقوى  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ}

بعب اإلميان  ؟جيعل لكم نورًا متشون به مىت {وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤتِكُم كِفلَنيِ مِن رَّمحَتِهِ وَيَجعَل لَّكُم نُوراً تَمشُونَ بِهِ

يَجعَل } ؟اتيجةما هي ال {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ}بعب التقوى وبعب اإلميان برسول اهلل 

  .{لَّكُم نُوراً تَمشُونَ بِهِ وَيَغفِر لَكُم

هؤالء هم  ،آماوا بالبالغ املبنيهؤالء هم الذين  {لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} :املرأبة األوىل
أعلى  ،رأبة األوىل مرأبة احليبامل ،هذه هي املرأبة األوىل ،الذين اعتاقوا والية عليٍّ صلوات اهلل وسالمه عليه

بُّ شيئًا ميكن أن يكوندرجٍة من درجات احليّب والعاافة أكون خمصوصًة بأهل البيت  ليس  ،أي أناا ال ُنِي
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بل حىت ال يكون ببرجٍة قريبٍة من حيب هم فضاًل عن أن يكون حيبُّ غري أهل البيت مااويًا ألهل البيت 
فذلك هو يف قلوباا أشب من حيب  أهل البيت بُّ غري أهل البيت إذا كان حي  ،أشب من حب  أهل البيت

 ،الشركي اجلليوإذا كان حيبُّ غري أهل البيت مااوياً حِليب اا ألهل البيت فذلك هو الشركي البنّي  ،الكفر البواح
 ،له خصوصية حيبُّ أهل البيت ،وإذا كان حيبُّ غري أهل البيت ميقاربًا حِليب  أهل البيت فذلك هو التقصري

لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا }هذه هي املرأبة األوىل  ،حيبُّاا ألهل البيت ال يواريه حيّب وهذه أول درجات اإلميان

اضحًة بالوفاِء بعهب وأن أكون العقيبةي و  ،أن يكون احليّب على أشب قوأِه ألهل البيت {وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 ةجم فالعقبي األول األوضح يف أعااقاا هو للحي  ،وآل عليٍّ وباحٍو أَخص إلمام رماناا لعليٍّ ب البيعة اإلمامة وبعق

حيبٌّ ال مثيل له وعزٌم وعقٌب ونيٌة قااعة على الوفاِء بالعقود والعهود  ،احلان صلوات اهلل وسالمه عليهبن 
 ،بقبر ما نت كنحياأاا اليومية  وُماولة بقبر ما نت كن أن ناعى ألن نت ثل الوالية والرباءة يف ،إلمام رماناا

هذه  ،وأخالقهم وذوقهم بقبر ما نت كنوأحكامهم وأكاليفهم وآداز م وأعرافهم وأن نت اك بتعالي هم 
حيائٍذ أقرتب قلوباا وأرواحاا شيئًا فشيئًا من حظرية  {الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}هي املرأبة األوىل 

إىل هذه املرأبة أأيت  ،حيائٍذ نكون يف جواِر فااء فاا ة وآل فاا ة ،هم آلي ُميَ مب القيبس وحظرية القيبسِ 
وريارات أهل البيت مااهجي ِفكٍر ومعاهب درٍس  ؟ماذا أيعل  ياا الزيارة ،اإلشارة يف الزيارة اجلامعة ألد ة املؤماني

غري  ،لزيارة اجلامعة ألد ة املؤمانيماذا خناابهم يف ا ،وكتب حقيقٍة ومصابيحي نوٍر أكشفي لاا الظل ات
  :موجودة يف املفاأيح ،الزيارة اجلامعة الكبرية

 طينَ اسِ اكثيَن والقَ النّ  ماءِ دِ  اقةِ رَ مين في إِ دّ قَ ت َ ال مُ  مكُ اَر م وأنصَ كُ اءَ كنا أوليَ اَر د شَ فَ َنحُن ُنشِهُد اهلل أنَّا قَ 
وِب لُ ياِت والقُ بالنّ ربالء كَ   ومَ الم يَ السَّ  يهِ لَ ة عَ نّ الجَ  هلِ أَ  بابِ شَ  دِ يّ سَ قين وقَ َتلِة أبي عبد اهلل ارِ والمَ 
عن  هذه املعاين أتحبث عن هذه املرأبة ،مكُ تِ صرَ نُ روا لِ ضَ تي حَ الّ ف واقِ المَ  لكَ تِ  وتِ أسُِّف على فَ والتَ 

وإمنا كل كبرية   باوايانا نيشارِكي أهل البيت يف كل صغريٍة ويفُنن هاا بقلوباا  ،هذه مرأبة الاية ،املرأبة األوىل
الاية القااعة على الوفاء بعقود  ،احليّب يف أعلى درجاأهِ  ،يتحققي هذا املعىن إذا ما حتقق الوصفي الاابق

الاعي بأقصى ما ميكن للت اك بآداز م وأحكامهم  ،التَ ثُّل مبعاين الوالية والرباءة ،اإلمامة وبعهود الوالية
 - يتجلى هذا املعىن يف نفاهِ الذي يتصف بتلكم األوصاف  ما ذكرأهي من وصٍف قبل قليل ،وأكاليفهم

تَ َقّدمين في ِإرَاقِة ِدماِء الّناكثيَن والَقاِسطيَن ال مُ  فَ َنحُن ُنشِهُد اهلل أنَّا َقد َشارَكنا أولَياءَُكم وأنَصارَُكم
بالّنياِت  - ؟بأي  شيءٍ  - وَم َكربالءوالَمارِقين وقَ َتلِة أبي عبد اهلل َسّيِد َشباِب َأهِل الَجّنة َعَليِه السَّالم يَ 

وأأسُّف وهذا هو نيات وقلوب  - والُقُلوِب والَتأسُِّف على َفوِت تِلَك الَمواِقف الّتي َحَضروا لُِنصَرِتُكم
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  .يتصف باألوصاف الاابقة البت مر ذكرها حالي من

ليس عليهم جيااٌح  {وا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوالَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ} :مث أأيت اآلية الكرمية فتقول
ليس عليهم جيااٌح أن يتبّحروا يف  ،في ا وصل إليهم من املعرفة ،علمالفي ا اَِع وا يعين في ا وصل إليهم من 
ا اتَّقَوا وَّآمَنُوا إِذَا مَ}سفرة البالغ املبني إذا ما ارأقوا إىل املرأبة الثانية  ،علوم ومعارف ألك الافرة امل بودة

 ،ع لالال قي ة للعلم من دون  ،إذا غاب الع ل ؟مىت يرحل ،وذلك أن العلم يرحل {وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 ،تقوىالإذا كانت هااك  ،لذا ليس عليهم جيااٌح في ا اَِع وا في ا أعل وا في ا أع مقوا يف املعرفة إذا ما اأقوا

أول مراأب معرفة من هذه  ،هذه من أول مراأب الالوك باجتاه أهل البيت ،رعمن قضية الو التقوى هاا أبعب 
لكل مرأبٍة  ،والورع على درجات ،الورع عن املعاصي هذه من املراأب الع لية األوىل املطلوبة ،أهل البيت

ه التقوى إمنا هي يف الفااء فهااك أقوى وهذ {إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}هااك درجة من الورع 
لكن هم يؤماون ويع لون بالصاحلات وإال املرأبة األوىل الذين آماوا وع لوا الصاحلات  ،يف ااعة أهل البيت

إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا }هم باجٍة إىل معىن آخر وهو الفااء أن أفىن الافوس يف دادرة أهل البيت 

 وحااات األبرار سيئاتي والصاحلات أتخذي شكاًل آخر  ،فاإلميان يتخذ شكاًل آخر حيائذٍ  {الصَّالِحَاتِ
  .بنيقر  الـ ي 

حني أتحول الايةي إىل استعباٍد  ،صلوات اهلل وسالمه عليههذا املعىن ميكن أن ناتشفه يف ريارة إمام رماناا 
يف ريارٍة من رياراأِه ااب إمام رماناا وُنن خنعبارات الزيارة أتحبث عن هذا املعىن  ،وأضحيٍة حقيقيٍة كاملة

فلو تطاولت الُدهور وتمادت األعمار  -يا بقية اهلل  - فلو تطاولت الدهور -يف املفاأيح أيضاً الشريفة 
ولجهادي  ولظهورَك إال توقعًا وانتظاراً  وعليَك إال توُكاًل واعتماداً  ولك إال ُحّباً  لم أزدد فيَك إال يقيناً 

فلو تطاولت الُدهور  - عن حالٍة واقعيةعن حالٍة حقيقية  هذه العبارات أكشف - قُّباً بين يديك إال ترَ 
ولظهورَك إال توقعاً  وُكاًل واعتماداً ليَك إال تَ وعَ  إال ُحّباً  ولكَ  وتمادت األعمار لم أزدد فيَك إال يقيناً 

 أشري إىل الولبي يف كالم العرب  - فأبذُل نفسي ومالي وولدي يديك إال تَرقُّباً  جهادي بينَ ولِ  وانتظاراً 
فأبذُل نفسي ومالي وولدي وأهلي  - ولبي أش ل الذكور واإلناث واملفرد واجل ل ،فرد أو إىل الذكرالـ ي 

موالي فإن أدركت أيامَك الزاهرة  ،وجميع ما َخّولني ربي بين يديك والتصرَُّف بين أمرك ونهيك
أرجو به الشهادة بين يديك والفوز بين أمرك ونهيك  فها أنا ذا عبدك المتصرِّفُ وأعالمك الباهرة 

موالي فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسَُّل ِبَك وبآبائك الطاهرين إلى اهلل تعالى  ،لديك
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ألبلغ من وأن يجعل لي كرًَّة في ظهورك ورجعًة في أيامك وأسأله أن ُيصّلي على ُمَحمَّد وآل ُمَحمَّد 
  .يف احلياة وبعب املوت يف الرجعة يف الكرّةِ  ،باد يف مجيل املراأبهذا استع - طاعتك مرادي

عن شيٍء  ،والكل ات نيِاجت نايجًا باحٍو من القوة واإليقاع الذي يتحبث عن شيٍء هو أبعب من الاية
واقل حىت لو مل أـيرَتجم بع ٍل يف العن قوٍة من العزمية واإلصراِر والعقيبِة والثبات  ،يتجاب يف حياة اإلناان

ك ا أقول الرواية   ،يعيشي واقل الظهور الشريفوكأن هذا اإلناان  ،قب أيرمِجت ااةسارجي فإهنا من القوِة وكأهن
صارت الغيبة  ،شاهدةال مُ  لةنزِ مَ ُة بِ م الَغيبَ هُ ندَ ارت عِ ى صَ تّ حَ  :عن اإلمام الاجاد صلوات اهلل وسالمه عليه

  .هذه هي املرأبة الثانية ،وهذه املعاين بعي ق حقيقتهااحلاالت أولئك الذين يعيشون هذه  ،شاهبةالـ ي  مبازلة
لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا } :املرأبة الثالثة

وهذه املعاين باجة إىل شرٍح  ،أع ق هذه أقوى مبعىنً  {اثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُو} :املرأبة الثالثة {الصَّالِحَاتِ
وأفصيل لكاين لو أردت أن أيسِهَب فيها فإنين سأأركي املوضوع األصل لذلك قلت إمنا هي أعليقة موجزة 

  .لبيتمن مراأب التقرُِّب والقيرِب من أهل اهذه املرأبة الثالثة  {ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا}احلقيقة  وقصرية لبيان هذه
 :يف االستئذان الذي نقرأه عاب دخول املزارات الشريفة ،وهذا ما ميكن أن يشري إليِه ما جاء يف االستئذان

واجعل  - إلى يوم الدين واجعل أرواحنا َتِحنُّ إلى موطئ أقدامهم ةم العامر عي إلى أبوابهِ َوفِقنا للسَ 
نا تهوى النظر إلى مجالسهم وسَ ونفُ  -أقبامهم  هذه األرواح أعيشي حالة احلاني إىل موائ نُّ أرواحاا حتَ 

أليس يف بعض رواياأاا أن إماماا الصادق  - وعرصاتهم حتى كأننا ُنخاطبهم في حضور أشخاصهم
وهذا هو أسلوٌب  ،بعب أن ييكرر اآلية ،صلوات اهلل وسالمه عليه كان يقرأ اآلية من القرآن وييكررها فيقول

يؤدي إىل االنبماج إىل الفااء يف لكثرة أكرارها والتكرار  ، مسعتها من قادلهاكأنين  :يقول ،للرتبيِة وللتهذيب
إلى يوم الدين  ةَوفِقنا للسعي إلى أبوابهم العامر  -حني يفىن اإلناان يف املعىن يعيشي حقيقة املعىن  ،املعىن

م حتى كأننا النظر إلى مجالسهم وعرصاته ونفوسنا تهويواجعل أرواحنا َتِحنُّ إلى موطئ أقدامهم 
هذه حالة من التواصل وحالة من االرأباط بأهل البيت ال يعرفها إال  - ُنخاطبهم في حضور أشخاصهم

اللَُّهمَّ فأذن لنا بدخول هذه  :مث يقول االستئذان - حتى كأننا ُنخاطبهم في حضور أشخاصهم -أهلها 
ل هابة وذلّ وعنا بخشوع المَ وأرسل دمالعرصات التي استعبدت بزيارتها أهل األرضين والسماوات 

اجلوانح يف أهل البيت  اءي اَ فَـ  ،الكالم األول كان عن اجلوانح اآلن عن اجلوارح - جوارحنا ِبُذل العبودية
 ،هذا هو التصاقي اجلوانح - حتى كأننا ُنخاطبهم في حضور أشخاصهم - اجلوارح يف أهل البيت اءي اَ وفَـ 

ل وذلّ  :وهاا التصاق اجلوارح ،هو التصاق اجلوانح بأهل البيت هذا ،اجلوانح اجلانب املعاوي من اإلناان
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جوارحنا ِبُذل العبودية وفرض الطاعة حتى نُِقرَّ بما يجُب لهم من األوصاف ونعترف بأنهم شفعاُء 
يف هذه ومرم الكالم عن مقامهم يف يوم األعراف  - الخالئق إذا ُنصبت الموازين في يوم األعراف

  .اجلوانِح واجلوارح اءي اَ مازلة فَـ  ،هذه املازلة الثالثة ، اليومني املاضينياحللقات البت مرت يف
 {لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} :املازلة األوىل ،أالحظون اآلية :املازلةي الرابعة

لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ }عليها مراأب هذا العلم وهذه املعرفة من سفرة البالغ املبني أرتأب 

ثُمَّ }املرأبة الثالثة  {ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا}املرأبة الثانية  {جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

لذلك اآلية خيِت ت بقول اهلل وهذه املرأبة الرابعة هي أعلى املراأب  {حسِنِنيَـمُال اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ

  .{حسِنِنيَالـمُ وَاللّهُ يُحِبُّ} :سبحانه وأعاىل

هذه املرأبة الرابعة ميكن أن  ،مرأبة أخرى من التقوى وبعب التقوى يأيت اإلحاانهذه  {ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا}
ُنن نذهبي بعيباً فاعودي قريبًا إىل ريارات وأدعية ومااجيات  ،في ا جاء يف الزيارة الرجبيةأكون اإلشارة إليها 
يف الزيارة الرجبية والبت يياتَحبُّ  ،شهري املعرفة وشهري الوالية ،شهر رجب شهر التوحيب ،هذه األشهر الشريفة

إىل  - عرجِ م خير مَ كُ رجَعني من حضرتِ وأن يُ  - ؟هذه الزيارة ماذا نقرأ فيها ،ريارة األد ة ز ا يف شهر رجب
أشري إىل  ،الزيارة رغم ِقصر هذه الزيارة إال أهنا مشحونة باملعاين واملعارف ،الزادر يبعو هذا البعاء ؟أين

هذا يف البنيا  - ُممرِع إلى جناب   - ؟إىل أين - وأن يُرجَعني من حضرتكم خير مرجع -موان احلاجة 
 -يعين هذا بعب الرجوع من ريارهتم  - إلى حين األجل لع ودعة  ومهوسّ م خفض  و  إلى جناب  ُممرِع -

 - ع ودعة  ومهل إلى حين األجلوخفض  موسّ  إلى جناب ُممرِع وأن يُرجَعني من حضرتكم خير مرجع
رِع ،هذه الكل ات ،هذه العبارات  رع يعين األرض الـ ي  اجلااب ، رِعالـ ي  :املعىن اللغوي إىل جااٍب ُمي

رِع يعين كثري األشجار ،الرياض الَاِظرة ،ة الواسعة املليئة باألشجار واةسيضرةاملباوا أشجار   ،خضرة مجيلة ،ُمي
اةسفض  :وَخفٍض موّسل ،كثريي األايار  ،كثريي الرياحني  ،كثريي األشجار  ،مكان مباوط واسل كثريي املاء ،كثرية

عيٌش هادئ ليس فيه أيُّ شيٍء ييَكب ره وموسل  ،خفض موّسل ،هو العيش الذي ليَس فيِه أيُّ شيٍء ييَكب ره
  ،والاالمةالبعة هي الراحة والط أنياة  :لهَ عٍة ومَ ودَ  ،كيلُّ األبواب ميَفّتحة  ،فيه كيلُّ أسباب الرفاه

َ
ل هو هَ وامل

هذه العبارات أشري إىل  ،هذه املعاين قب يفه ها من يريب أن يفه ها باحلبيِث عن احلياة املادية ،الاكياة
رِع ،ياٍة معاوية يف أرقى معانيها مل أهل البيتح  رع هذا جاابي أهل البيت الـ ي  هذا اجلااب :إىل جااٍب ُمي

ك ا يف  {حسِنِنيَالـمُ اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ} :احلياة املعاوية العيلقة مل أهل البيت هذه املرأبة الرابعة
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  .امعكماآلية البت ألوهتا أكثر من مرة على ما
الاعيم األرل أعلى مراأب الاعيم األرل  - األزل عيمِ ل في النّ حَ صير  ومَ مَ  يرِ وخَ  -لو نات ر يف قراءة الزيارة 
لذلك هذه املعاين املوجودة هاا أتحبث عن أحااء  ،وليس هو الطعام والشرابهو القربي من أهل البيت 

وام اأُلُكل قَتَبل ودَ ال مُ  األزل والعيش عيمِ في النّ  لصير  ومحَ مَ  يرِ وخَ  -وأصااف العالقِة مل أهل البيت 
هو الشراب الاقي الصايف الذي ال يقاوم اإلناان  ،الالال هو الالابيل - والسلسل رب الرحيقِ وشُ 

والاهل  ،الشربة األوىل هلا اعم إذا كان اإلناان عطشاناً و  ،العّل هو الشربة األوىل - وعلٍّ ونهل -عذوبته 
لطيبِه ال فرييب أن يشرب جب الطيب يف هذا الشراب و و الشربة الثانية بعب أن ارأوى  ،انيةهي الشربة الث

ورحمة اهلل وبركاته وتحياته عليكم حتى العود إلى لل ال سأَم منُه وال مَ  -هااك َعلٌّ وهااك نـََهل  ،لعطشهِ 
اا أتحبث عن حياٍة العبارات ه ،يف مجيل األحوال - حضرتكم والفوز في كّرتكم والحشِر في زمرتكم

  .يف اآلخرةالذي يتحبث عن احلياة املعاوية ال أريب أن أايل يف املقطل الثاين  ،معاوية
كم خير ضرتِ ن حَ وأن يُرجَعني مِ  {حسِنِنيَالـمُ اتَّقَوا وَّأَحسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ} :أريب أن أقف عاب املرأبة الرابعة

 هذه العبارات أتحبث عن حياةٍ  - ل إلى حين األجلهَ ومَ  ع ودعة  مرجع إلى جناب ُممرِع وخفض  موسّ 

وَلَكِنَّ أَكثَرَ النَّاسِ } :اآلية الاادسة ،اآلية الاابعة ،البت أيشرَي إليها يف سورة الرومهذه احلياة املعاوية  ،معاوية

هذه  {نيَا وَهُم عَنِ اآلخِرَةِ هُم غَافِلُونَيَعلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ احلَيَاةِ الدُّ} ؟أيُّ شيءٍ  ؟ماذا ال يعل ون {لَا يَعلَمُونَ
هااك ظاهر يف احلياة البنيا  ،هذه اآلخرة يف مقابل الظاهر من احلياة البنيا ،ليات اآلخرة القيامة اآلخرة

ةِ هُم وَهُم عَنِ اآلخِرَ} ؟إذًا أيَن الباان {يَعلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ احلَيَاةِ الدُّنيَا}وهااك باان هااك شيٌء آخر 

هااك العالقة مل الظاهر  ،إنِّي مؤمٌن بظاهركم وباطنكم :هذا املعىن الذي خناابهم يف رياراهتم {غَافِلُونَ

عن الوجه اآلخر يف  {يَعلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ احلَيَاةِ الدُّنيَا وَهُم عَنِ اآلخِرَةِ هُم غَافِلُونَ}وهااك العالقة مل الباان 
ن وأن يُرجَعني مِ  -خر يف هذه احلياة الذي أتحبث عاه هذه الزيارة الرجبية الوجهي اآل ،هذه احلياة

الاكون والط أنياة واهلبوء ال يف  - لهَ عة  ومَ ع ودَ وسّ فض  مُ ُممرِع وخَ  ناب  ع إلى جَ رجِ مَ  يرَ م خَ كُ ضرتِ حَ 
يشبل يف وقٍت ناان اإل ،البت متتلئ باملشاكل واالضطرابات وباجلوع وبالفقِر يف بعض األحيانأحااء احلياة 

ويت تل بالصحة والعافية  ،ويربح يف وقٍت وخيار ،ويغىن يف وقٍت ويفتقر يف وقٍت آخر ،وجيوع يف وقٍت آخر
ويأخذهي الغرور بشبابِه مث يأيت الشيب  ،ويكون مجياًل وسي اً فيعرض له عارض فيكون قبيحاً  ،ويصيبهي املرض

أين هي  ،ويأيت الصبح مث يأيت الليل واأليام متقلبةٌ  ،يوز اآالمها وأمراضها وعجزها وعأأيت الشيخوخة بو 
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كم من الااِس يعيشون يف اةسوف  {يَعلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ احلَيَاةِ الدُّنيَا}لي يف هذا الوجِه من احلياة هَ  َ ـعةي والالبَ 
وه ال على سبيل أدعاء اجلوشن الصغري اقر  ،وا دعاء اجلوشن الصغريأاقر  ،واالضطراب والاجوِن واألمراض

ومن بالءاهتا حىت يتبصر اإلناان في ا حولهي من اضطرابات احلياة  ،ون أيم كتابأوه ك ا أقر أاقر  ،البعاء
الوجه احلقيقي والاعادة احلقيقية  ،هذا هو الوجه الظاهر من احلياة ،وأيضاً يتذكر ما هلِل عليه من نَِعم ،ِفَتِاهاو 

 ! !ااءي امللوك عن هذه اللذادذلوكي وأبالـ ي  وأينَ  ،مل أهل البيت
 لـــــيـلـعـلـاًء لـفـــــالً شـــــاـع   م ــب كرعتي ِبيب هــفلق
 لـــــــــــــــيـبـجـزنــالـهي كـــــزاجي ـــومِ    ه ـادـــلي الزيالل صفـــمث

 قيل ما أشاءي من الفضولِ    ذيق ما أذوق وبعبهي 
 أي واهلل أينَ  - رِجع إلى َجناب  ُممرِع وَخفض  ُموّسع وَدعة  وَمَهلوأن يُرجَعني ِمن َحضرِتُكم َخيَر مَ 

 لوك وأبااءالـ ي  حني يقول الزيهادي والصوفيةي أينَ  ،وعن هذه املعاينلوك عن هذه اللذادذ الـ ي  لوكي وأبااءالـ ي 
ألموال وحىت يقطعون الرؤوس وييافقون ا ،يبحثون عن كيل  لذمٍة وعن كل ز جةٍ ألن امللوك وأبااء امللوك لوك الـ ي 

فأين امللوك وأبااءي امللوك عن هذه  ،يف أشب صورهاويفعلون ما يفعلون يف سبيل أن يصلوا إىل لذادذهم 
 إلى حينِ وأن يُرجَعني ِمن َحضرِتُكم َخيَر َمرِجع إلى َجناب  ُممرِع وَخفض  ُموّسع وَدعة  وَمَهل  -اللذادذ 
وذلك هو الشراب الشريف الذي أشارت إليِه  ،مل ُميَ مٍب وآل ُميَ مبذلك هو العيشي احلقيقي  - األجل

وَأَوحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحلِ } :يف اآلية الثاماة والاتني وما بعبها ؟ماذا أقول سورة الاحل ،سورة الاحل املباركة

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُالً يَخرُجُ مِن أَنِ اتَّخِذِي مِنَ اجلِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعرِشُونَ * 

هذا هو الشراب الذي فيه شفاٌء  {بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّختَلِفٌ أَلوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ آليَةً لِّقَومٍ يَتَفَكَّرُونَ

شَرَابٌ }احليايينُّ املهبوي لعلويُّ الفاا يُّ احَلَاينُّ َح مبيُّ االـ ي  شرابهذا هو ال ،فيه شفاء احلياةو لقلوب ا

عيم األزل ل في النّ حَ صير  ومَ ير مَ وخَ  ؟والزيارةي هاا الرجبية ماذا أقول {مُّختَلِفٌ أَلوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ
الرحيق هو املادة البت يتكون ماها  ،الوالرحيق هو الع - رب الرحيقوام اأُلُكل وشُ ل ودَ قتبَ ال مُ  والعيش
ها الاحلة من الزهرة أا ى برحيق املادة البت أأخذ ،أأخذ رحيقهاأال  ؟الاحلة ماذا أأخذي من الزهرة ،العال
وام اأُلُكل ل ودَ قتبَ ال مُ  عيم األزل والعيشل في النّ حَ صير  ومَ مَ  يرِ وخَ  - الرحيق هو جوهر العال ،الزهرة

ماذا أقول  {شَرَابٌ مُّختَلِفٌ أَلوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ آليَةً لِّقَومٍ يَتَفَكَّرُونَ} لسلرب الرحيق والسوشُ 
  ؟روايات أهل البيت وأحاديثي أهل البيت
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 وال جاء ذلك اليومي الذي خنرجي فيه من ،ومن العرتة إىل الكتابوُنن ك ا قلتي سابقاً من الكتاب إىل العرتة 
ال جاء ذلك اليوم وال أرانا اهلل  ،أو خنرج من العرتة فال نذهبي إىل الكتابالكتاب فال نذهبي إىل العرتة 

يب  عليٍّ وآل عليّ ذلك اليوم  بٍّ من ُمي ألناا حني خنرجي من الكتاِب فاذهب إىل  ،يف حياأاا ويف حياة كيل  ُمي
وحني خنرجي من العرتة فال نذهبي  ،أقبمت الروايات عاها غري العرتة فقب ذهباا إىل ألك العيون الَكِبرة البت

هو لاا سفرة البالغ املبني  شَ رَ وفَـ ألن ُميَ مباً الذي جاءنا باحلقيقة  ،لم باا الطريقضَ اا وقب فقب هتِ إىل الكتاب 
 ،عبي أبباً ما إن متاكتم ز  ا فإنكم لن أضلوا ب :وقالأودع فياا الكتاب والعرتة  ،قب أودع فياا هذه الوديعة

  .ااء الكتاب والعرتةمن فِ ااء ِل يَح مٍب بالعهوِد واملواثيق فأن ال خنرج من هذا الفِ  فيَ إذا أردنا أن نَ 
 عبد اهلل عن أبي عبد اهلل الصادق صلوات اهلل عليهبن  عن حريز :إبراهيمبن  يف أفاري الق ي علي

أمرنا  {أَنِ اتَّخِذِي مِنَ اجلِبَالِ بُيُوتاً} ي أوحى اهلل إليهاحن النحل الذن :قال {وَأَوحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحلِ}

والذي  ،من الموالي {وَمِمَّا يَعرِشُونَ}من العجم  :يقول {وَمِنَ الشَّجَرِ} أن نتخَذ من العرب شيعة
  .ا إليكمنّ شراٌب مختلٌف ألوانُه العلم الذي يخرج مِ يخرُج من بطونها 

التفتوا إىل  ،الرواية اويلة أشري فقط إىل موان احلاجة ،عىن عن إماماا الصادقياقلي هذا امل أيضًا العياشي
في  :يقول {فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ} والشيعُة هم الناس في العلم شفاٌء للناس :يقول -هذه الاكتة البقيقة 

ولو كان   -إماماا يقول  - :قال ،العلم شفاٌء للناس والشيعُة هم الناس وغيرهم اهلل أعلم بهم ما ُهم
وإمنا يريب أن يبني بأن الوجه ال يريب أن يافي الوجه األول لآلية  قطعًا اإلمام هاا - كما يُزعم أنه العسل

ولو كان كما يُزعم أنه العسل الذي يأكلُه  :قال -حقيقة وليس اآلية ُمصورة بالوجه األول فقط الثاين 
فهل ميكن  {فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ} :اآلية أقول ألن - عاهة إال برئالناس إذًا ما أكل منه وال َشِرَب ذو 

اإلمام يقول لو   {شَرَابٌ مُّختَلِفٌ أَلوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ} :! اهلل سبحانه وأعاىل يقول!ف قول اهللأن يتخلّ 
ضِه ومن عاهتِه لشفى من مر  رب العال وأااول العالكانت اآلية ُمصورة ز ذا املعىن لكان كل من شَ 

منه وال َشِرَب  لَ ولو كان كما يُزعم أنه العسل الذي يأكلُه الناس إذاً ما أكَ  -ولكن الواقل ال يقول ذلك 
 - لقول اهلل وإنما الشفاُء في علم القرآن وال ُخلفَ  {فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ} ذو عاهة إال برئ لقول اهلل

 وإنما الشفاُء في علم القرآن - لاا أفه ه العرتة وهكذا أبياه ،والقرآن هكذا ييفهم ،يف الكتاب والعرتة
ال خيتلف وال يتخّلف  ،والقرآن قطعًا شفاء - وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَمحَةٌ لِّلمُؤمِنِنيَ{} لقولهِ 

من  - وأهلهال مرية فهو شفاٌء ورحمٌة ألهله ال شكَّ فيه و  -لل ؤماني الذين ذاقوا معىن الكتاب والعرتة 
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ثُمَّ أَورَثنَا الكِتَابَ الَّذِينَ } وأهله أئمة الهدى الذين قال اهلل - أهلي هذا الكتاب -أد ة اهلبى  - ؟هيم

فِيهِ } قال -هم الذين خيرج ماهم هذا العال الرحيق هذا العلم احلقيق وهؤالء  - {اصطَفَينَا مِن عِبَادِنَا

 .علم شفاٌء للناس والشيعة هم الناسفي ال :قال {شِفَاء لِلنَّاسِ
 لـــــيـلـعـلـاًء لـفـــــالً شـــــاـع   م ــب كرعتي ِبيب هــفلق
 ل ـــــــــــــــيـبـجـزنــالـهي كـــــزاجي ـــومِ    ه ـادـــلي الزيالل صفـــمث

بودي أن أذهب بعيباً يف بيان معاين  {ةً لِّقَومٍ يَتَفَكَّرُونَشَرَابٌ مُّختَلِفٌ أَلوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ آليَ}
وإنين وخصادص هذه املراأب من خالل روايات أهل البيت ومن خالل رياراهتم ولكااا ُمكومون بالوقت 

أحاول أن أيتم الكالَم يف هذه األيام يف أيام شهر رجب في ا بقي بني يبي من الاص الطويل العريض للزيارة 
اجتاه بأسأله أعاىل أن يوفقين ةسبمتكم يف وقٍت آخر ألحتبث عن خصادص ماهج الالوِك  ،امعة الكبريةاجل

صلوات اهلل وسالمه أهل البيت ولبيان أوصاف مراأب ومراقي االرأباط بأهل البيت والتقرب إىل أهل البيت 
ُما قالت به هذه اجل اعة أو كيلُّ ذلك من قرآهنم ومن حبيثهم ال ُما قالت الصوفية أو   ،عليهم أمجعني

  .يف كل اهتا وأحاديثها ومعارفها وعلومهااتها العرتة الطاهرة وبيّ اها الكتاب الكرمي كيلُّ هذه املعاين بيّ   ،ألك
 :أببأ الزيارة فتقول ،ورمحة اهلل وبركاأه بعب أن تم املقطل اةسامس ،والكالم متواصٌل يف الزيارة اجلامعة الكبرية

 َشِهَد اهلل لَِنفِسِه َوَشِهَدت َلُه َمالِئَكُتُه َوُأوُلوا الِعلِم ِمن َشرِيَك َلُه َكما ال ِإلَه ِإاّل اهلل َوحَدُه ال َأشَهُد َأن
كري ل اةس اة املتقبمة جاء ذِ ااِ قَ  َ ـبعب بيان مراأب أهل البيت يف ال - َخلِقِه ال ِإلَه ِإاّل ُهَو العزِيُز الَحِكيمُ 

الذي  ،من أراَد اهلل ببأ بكمذا الشكل إنمه مصباٌق ِلَ ا يف الزيارة اجلامعة ز  ذكري التوحيبوإمنا جاء  ،التوحيب
فعّبدت وعّبدت من  ،السَّالُم عليكم يا أهل بيت النبوة :أن يببأ بكم لذلك ببأت الزيارةيريبي اهلل 

ُنن ما ببأنا ز م  ،ا ز مُنن نريبي اهلل لذلك ببأن ،يف املقاال اةس اة املتقبمةأوصافهم ومن مراأبهم 
من أبغضكم فقب  ،من أحبمكيم فقب أحبم اهلل ،نريبي الوصول إىل اهللوبالاالم عليهم إال ألناا وبذكرهم 
من اعتصَم ِبكيم فقب و  :وجوهري املعىن ،من عاداكم فقب عادى اهلل ،من واالكم فقب واىل اهلل ،أبغض اهلل

اعتص اا بأهل البيت ألن من يعتصمي بأهل البيت فقب اعتصَم  ، مبُنن اعتص اا بكم آل ُميَ  ،اعتصَم باهلل
 .ونورِه وبرهانِه ورحمة اهلل وبركاتهُ  :وانتهت ،السالُم عليكم يا أهل بيت النبوة :لذلك الزيارة ببأت ،باهلل

ذا هو وجهي هأين وجهي اهلل الذي إليه يتوجه األولياء  ،هذا هو الوجه الذي إليه نتوجه ،هذا هو الباب الواسل
َشِهَد  َشرِيَك َلُه َكما َأشَهُد َأن ال ِإلَه ِإاّل اهلل َوحَدُه ال -حني أوجهاا إىل وجه اهلل وصلاا إىل التوحيب  ،اهلل

وال أحتبث عن التوحيب  يتحبث الكالميون وآيت بأدلتهم  عن التوحيب ك ا هاا ال أحتبثو  - اهلل لَِنفِسهِ 
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أريبي أن أحتبث عن التوحيب ك ا  ،أذهب إىل إشارات العيرفاِء والصوفية وال أريبي أنك ا يتحبث الفالسفة 
  .من خالل أدعيتهمحتبث أهل البيت لاا 

فضاًل عن الاصوص والروايات الواردة من أفضِل مصادر معرفة عقيبة التوحيب عاب أهل البيت هو أدعيتهم 
تحبُّ اإلكثاري من قراءة سورة التوحيب ُنني يف شهر رجب يف شهر التوحيب لذلك ييا ،خبصوص هذا املوضوع

ميكاكم أن أراجعوا الكثري ماها يف  وهذه املعاين ميبَـيماة يف أع ال وسيان هذا الشهر الشريف  ،يف هذا الشهر
يف أدعية شهر رجب يف البعاء املروي عن إماماا  ،لاذهب إىل أدعية شهر رجب ،كتاب مفاأيح اجلاان

ثياا عن التوحيب ،ليهة صلوات اهلل وسالمه عجم احلي  ب  يا باِطنًا في ظهورِه وظاهراً  :لاقرأ هذا املقطل الذي ُيي
ُكنه   وصوفًا بغيرِ يا مَ  -البجيور الظالم الشبيب  - يجوريا ُمَفرِّقًا بين النوِر والدَ  ،في بطونِه ومكنونه

وجود وُمحصَي ُكلِّ معدود وفاقَد  حادَّ ُكلِّ محدود وشاِهَد ُكلِّ مشهود وُموِجَد ُكلِّ م ،ومعروفًا بغير ِشبه
مفقود هو ما حك ت الفطرة والوجباني الاظيفي الطاهر  ،فاقب كيل  مفقود أنمهي فاقٌب لكل نقص - ُكلِّ مفقود

فقود ليس وفاقد ُكلِّ مَ  -وفاقب كيل  مفقود يعين أنه فاقٌب لكل نقص  ،والعقلي الاليمي بتازيه الباري عاه
 ،هذا هو التوحيب ،يعين ما َحَكَم العقلي بأنم الذات الكاملة أفقبي هذا الشيء مفقود - دونك من معبود

 الت جيبيف التازيه و يف ب أعبرياً يف أي  كتاٍب عاب أي  ملٍة كهذه التعابري الواضحة اجللية يف التقبيس و هل جتَِ 
 - وإحااٌة بكل املض ون ،احلقيقة دقٌة يف ،مجاٌل يف املعىن ،! صفاٌء يف التعبري؟والتعظيم هلل سبحانه وأعاىل

يا موصوفًا بغير ُكنه  ،يا ُمَفرِّقًا بين النوِر والديجور ،ومكنونه يا باِطنًا في ظهورِه وظاهرًا في بطونهِ 
حادَّ ُكلِّ محدود وشاِهَد ُكلِّ مشهود وُموِجَد ُكلِّ موجود وُمحصَي ُكلِّ معدود وفاقَد   ،ومعروفًا بغير ِشبه

يا من  - بأينن ال ُيَكيَُّف بكيف وال يؤيَُّن يا م ،س دونَك من معبود أهل الكبرياِء والجودُكلِّ مفقود لي
ُكلِّ عين يا   يا ُمحتجبًا عن -وال يياأل عاه بأين  :بأين وال يؤيمني  ،ال يياأل عاه بكيف :ال ييَكيمفي بكيف

  .عن حقادق التوحيب البحثَ  يا من يريبي هذا هو التوحيب  - يا قيَّوم وعالم ُكلِّ معلومديموُم 
وهذا البعاء الذي قرأأهي وهذا البعاء الثاين من األدعية البت  ،ويف دعاٍء آخر أيضًا من أدعية شهر رجب

يا َمن  -طابي مل اهلل سبحانه وأعاىل اةسِ  - مثيليا َمن ال يُنَعُت بتَ  -يياتَحبُّ قراءهتا يومياً يف شهر رجب 
ال َرع وعَ شَ فَ  دعَ يا َمن َخَلَق فَرزق وألهَم فأنطق وأبتَ  ،وال يُغَلُب بظهير ظيرنَ ثَُّل بِ مثيل وال يُمَ ال يُنعُت بتَ 

يا َمن سما  ،وَمَنَح فأفَضلل وأعطى فأجزَ غ وأنعَم فأسبغ ن واحتجَّ فأبلَ وصوََّر فأتقَ ن ع وقدََّر فأحسَ فارتفَ 
لِك فال ِنّد ال مُ  يا َمن توحَّد في ،األفكار سَ نا في الُلطِف فجاز هواجِ األبصار ودَ  رَ في العزِّ ففات نواظِ 

يا َمن حارت في كبرياء  ،بروت شانهجَ  وتفرَّد باآلالِء والكبرياء فال ِضدَّ له فيلطانه له في ملكوت سُ 
ن َعنت الوجوُه يا مَ متِه خطائُف أبصار األنام ظَ هيبتِه دقائُق لطائف األوهام وانحسرت دون إدراك عَ 
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 ةالِمدحَ  بهذهِ  أسأُلكَ  -مث يقول البعاء  - ووِجلت القلوب من خيفتهُب لعظمته لهيبته وخضعت الرِقا
هذا  ،وهذا هو التوحيب - إال لكة التي ال تنبغي الِمدحَ  أسأُلك بهذهِ  -هذه األوصاف هذا املبيح  -

ب هذا هو أوحي ؟ييشككون يف أوحيب أشياع أهل البيتفأين أوحيب أولئك الذين  ،هو أوحيب أهل البيت
 أهل البيت. 

يا َمن ُتَحلُّ بِه  :من أدعية الفرج ،يف دعاٍء آخر من أدعية أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني
 كَ درتِ قُ َذلَّت لِ  ،جرَ ُج إلى َروح الفَ خرَ ويا َمن يُلَتَمُس منُه المَ  ،دائِ دَ ا َمن يُفثأُ بِه َحدُّ الشَ ويَ  ،هارِ كَ ُعَقُد المَ 

أيُّ  - األشياء كَ تِ لى إرادَ ت عَ ضَ ومَ  ،اءضَ القَ درِتَك قُ ى بِ رَ وجَ األسباب  كَ ت بُِلطفِ بَ سبّ عاب وتَ الصِّ 
َذلَّت  -هذه هي كل اتي املعصومني  !؟يف معرفة اهلل ويف أوحيبهِ ا التعبري إنااٍن ياتطيل أن يابَك هذ

 وَمَضت َعلى إراَدِتَك األشياء ،ِلُقدرِتَك الصِّعاب وَتسّبَبت بُِلطِفَك األسباب وَجَرى ِبُقدرِتَك الَقَضاء
 هيَ فَ  - أيُّ أعبرٍي أمجل من هذا التعبري - نزجرةمُ  هيكَ دون نَ  كَ تِ رة وبإرادَ ؤتمِ مُ  كَ ولِ قَ  تك دونَ شيّ بمَ  هيَ فَ 

أنَت  رةجِ نزَ مُ  هيكَ نَ  دونَ  -دون أن أاهاها  - كَ تِ وبإرادَ  ،رةؤتمِ مُ  -دون أن أقول  - لكوِ قَ  تك دونَ بمشيّ 
ا  نها إاّل مَ مِ  فُ شِ عت وال ينكَ فَ ِلّمات ال يندفُع منها إاّل ما دَ ال مُ  فَزُع فيوأنَت المَ  اتهمّ دعُو للمُ المَ 
  .أدعية أهل البيت كيلُّها أيعلن هذه احلقيقةفهذه مناذج وأال  - فتشَ كَ 

 فقط أقتطف ماه مقطعنيدعاء اجلوشن الكبري  ،إذا نذهب إىل دعاء اجلوشن وهو أعظمي لوحٍة يف التوحيب
املقطل الاابل بعب العاشر من مقاال دعاء اجلوشن  ،يتحبثان عن معىن التوحيب بشكٍل واضٍح جلي

ع انِ صَ  وَ ن هُ يا مَ  ،شيء   اِلُق ُكلِّ خَ  وَ ن هُ يا مَ  ،شيء   إلُه ُكلِّ  وَ ن هُ يا مَ  ،يء  شَ  بُّ ُكلِّ رَ  وَ يا َمن هُ  :الكبري
 وَ ن هُ يا مَ  ،يء  شَ  لِّ كُ   وقَ فَ  وَ ن هُ يا مَ  ،يء  شَ  لِّ د كُ عَ ب َ  وَ هُ  نيا مَ  ،يء  شَ  لِّ بل كُ قَ  وَ ن هُ يا مَ  ،ُكلِّ شيء  

 .شيء لُّ فنى كُ بقى ويَ يَ  وَ ن هُ يا مَ  ،يء  شَ  لِّ لى كُ ٌر عَ ادِ قَ  وَ ن هُ يا مَ  ،شيء   لِّ كُ ٌم بِ الِ عَ 
ن ا مَ يَ  ،وهُ  يَب إالّ ُم الغَ علَ ن ال يَ يا مَ  :املقطل الثاين من دعاء اجلوشن الكبري وهو املقطل احلادي والتاعون

ن ال يُِتمُّ ا مَ يَ  ،وهُ  نَب إالّ الذّ  رُ غفِ يِ  ن الَ ا مَ يَ  ،وهُ  لَق إالّ خلُق الخَ يَ  ن الَ يا مَ  ،وهُ  إالّ  وءَ السّ  فُ صرِ ال يَ 
 غيَث إالّ ن ال يُ نَ زُِّل اليا مَ  ،وهُ  ن ال يَُدب ُِّر األمر إالّ ا مَ يَ  ،وهُ  وب إالّ لُ ن ال يُ َقلُِّب القُ ا مَ يَ  ،وهُ  ة إالّ عمَ النّ 
ذا كَ ذا ال هَ كَ هَ  وَ ن هُ مَ  بحانهُ سُ  ،وهُ  الموتى إالّ  ن ال ُيحييا مَ  ،وهُ  بسُط الرزَق إالّ ين ال يا مَ  ،وهُ 
  .يرهغَ 

بعيبًا عن أدلة املتكل ني هذا هو أوحيبنا ولو أردتي أن أأتبل أدعية أهل البيت إهنا أعطياا روح التوحيب 
أوحيب  ،أوحيبي الوجبان ،التوحيب احلقيقي هو هذا التوحيب ،تها وشأهناوأدلة الفالسفة فتلك هلا باز ا وساح

 .هذه هي صفحاٌت من معاين التوحيب ،الفطرة وأوحيب العقل الذي استاار باور أهل البيت هذا هو التوحيب
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اا نعتقب بكل هذه فإن - َأشَهُد َأن ال ِإلَه ِإاّل اهلل َوحَدُه الَشرِيَك لَهُ  :فاقولحني نقرأ يف الزيارة اجلامعة 
هو األول  ،وما عاب أهل البيت إمنا هو بإذنِه بفضلِه باع تِه جباللِه جب الهِ  ،وبأكثر من هذه املعاين املعاين

طفِه وما هذا الوجود إال يضه وهو من لي وكيلُّ شيٍء إن حتقَق يف الوجوِد فهو من فَ  ،واآلخر والظاهر والباان
هو املظهر األت  ،ظهر من مظاهرهِ مَ وما ُميَ مٌب وآل ُميَ مب إال  ، مٍب وآل ُميَ مبونورهي جتلى يف ُميَ  ،ِظاللي نورهِ 

هذه شهادة لكاها على  - َأشَهُد َأن ال ِإلَه ِإاّل اهلل َوحَدُه الَشرِيَك َلهُ  -الذي أظهرهي يف وجودِه ويف خلقِه 
أشهبي من الشهادِة والشهادةي  ؟ا معىن أشهبي م ؟كيف يشهب اهلل لافاه  - َشِهَد اهلل لَِنفِسهِ  َكما -مراأب 

 نلذلك ييقال فالن شاهب على القضية الكذادية ألنه كان حاضرًا وَل ما كان حاضرًا كاأعين العلم واحلضور 
أشهبي أي أنين أعلمي  :حني أقول ،فهو حاضٌر وعاملومبباركِه لذلك هو عامل بالذي جرى  ملتفتًا بواسه

عل هي  ؟ك ا َشِهَب لافاِه كيف يشهبي اهلل لافاهِ   ،بأنه ال إله إال اهلل ،اهلل ال شريك لهوكذلك أيِقرُّ بأنم 
ُنن  ؟علم الباري سبحانه وأعاىل بافاِه هي هذه شهادأهي لافاِه فهل ناتطيل أن نتصور هذا املعىن ،بافاهِ 

عن اريق ا هو سبحانه وأعاىل ك ا علم الكااا نيِقرُّ بذلك ونعتقبي بذلك  ال ناتطيل أن نتصور هذا املعىن 
  .ُميَ مٍب وآل ُميَ مب
 َشِهَد اهلل لَِنفِسِه َوَشِهَدت َلُه َمالِئَكُتهُ  َشرِيَك َلُه َكما َأشَهُد َأن ال ِإلَه ِإاّل اهلل َوحَدُه ال :املعىن املوجود هاا

 -ات ل ُميَ مب ومرت علياا الرواي ت من ُميَ مٍب وآَشِهبت املالدكة بعب أن أعلم  ؟أما مالدكتهي مىت َشِهبت -
ميكن أن ياطبق  ،املرأبة األوىل واألعلى هم ُميَ مٌب وآل ُميَ مبأولوا العلم من خلقه  - َخلِقهِ  َوُأوُلوا الِعلِم ِمن

ااُمة وبالتجّور لكن املعىن احلقيقي ال ياطبقي إال عليهم ألهنم هم أصحابي  ي ـبالهذا الكالم على غريهم 
بل ال أوجب مقاياة بني علم فإن علم األنبياء دون عل هم حىت ال ياطبقي على األنبياء  ،قيقيالعلم احل

صلوات اهلل وسالمه عليهم وهذا املعىن بياتهي روايات أهل البيت  ،ُميَ مب وآل ُميَ مب وبني علوم األنبياء
ر واةِسضر فامر هذا املعىن وهذا الطادر الذي غ س ماقارهي يف البحوالقصة قصة موسى واةِسضر  ،أمجعني

إال كهذا املاء الذي أخذهي هذا ما عل ي وعل ك وعلم األنبياء وعلم اةسلق جباب علم وصي ُميَ مٍب  :قال
صلوات اهلل وسالمه عليهم املعاين واضحة وكثرية يف روايات أهل البيت و  ،الطادر مباقارِه إىل هذا البحر

  .أمجعني
 َشِهَد اهلل لَِنفِسِه َوَشِهَدت َلُه َمالِئَكُتُه َوُأوُلوا الِعلِم ِمن َشرِيَك َلُه َكما اهلل َوحَدُه ال َأشَهُد َأن ال ِإلَه ِإالّ 

شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ }اآلية الثاماة بعب العاشرة  ،هذا املعىن أقتباهي الزيارة من سورة آل ع ران - َخلِقهِ 

فإنم  ،وهذا هو التعانقي بني الكتاب والعرتة {وا العِلمِ قَآئِمَاً بِالقِسطِ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ العَزِيزُ احلَكِيموَاملَالَئِكَةُ وَأُولُ
يف هذا املض ون نفاه هو املوجود  ،وإن العرتة ليات ببعيبٍة عن الكتابالكتاب ليس ببعيٍب عن العرتة 
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شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ وَاملَالَئِكَةُ وَأُولُوا العِلمِ قَآئِمَاً بِالقِسطِ الَ } من سورة آل ع راناآلية الثاماة بعب العاشرة 

َشِهَد اهلل لَِنفِسِه َوَشِهَدت لَُه  َشرِيَك َلُه َكما َأشَهُد َأن ال ِإلَه ِإاّل اهلل َوحَدُه ال {إِلَهَ إِالَّ هُوَ العَزِيزُ احلَكِيم
الَ  - هذا أأكيٌب على املعىن الذي أقبم - َخلِقِه ال ِإلَه ِإاّل ُهَو العزِيُز الَحِكيمُ  وُلوا الِعلِم ِمنَمالِئَكُتُه َوأُ 

وأنا هاا ال أريب احلبيث بالتفصيِل عن العزيز له معاٍن عبيبة  :العزيزي احلكيم - ِإَلَه ِإالَّ ُهَو الَعزِيُز الَحِكيم
العزيز هو الذي  ،برنامج يف املاتقبل يف بياِن معاين أمساء اهلل احلاىن األمساء احلاىن إن شاء اهلل يكون لاا

هذه البُّرةي ديرٌة عزيزة أي ال شبيه  ،أي نادريف لغة العرب أقول بأن هذا الشيء شيٌء عزيز  ،ليس له شبيه
العزيز الذي يكون مفقوداً  ،العزيز الذي ال شبيه له ،البرة اليتي ة البرة العزيزة البت ال شبيه هلا ،درٌة يتي ة ،هلا

الذات البت ال أاتطيل العقول أن  ،تعايلالـ ي  هو العزيز ،ال ياتطيل اإلناان أن ياالهي وهو العزيزي احلكيم
الذات  ،هااك أشياء عزيزة يصعب على اإلناان أن يااهلامثل ما موجود يف احلياة البنيوية  ،أصل إليها

فعزيزي  ،والعزيز هو القادري على أن يفعل ما يشاء ،جز أن أصل إليهاالعقول أع ،اإلهلية عزيزٌة على العقول
  .رتك ما يريبيوأن القوم سيبهم وهو القادري على أن يأمر وأن ياهى وأن يفعل 

احلكيمي هو العاملي مبعىًن  ،واحلكيم هو العامل ،العزيز واحلكيم :وهذا الوصف - اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو الَعزِيُز الَحِكيم
وعل هي حياأهي وحياأهي عل ه جلم شأنهي  ،ذاأهي عل هي وعل هي ذاأهي  ،كيلُّ الصفات اإلهلية أعودي إىل عل هِ   املعاين من

كيلُّ هذه املعاين   ،هو احليُّ القيوم العاملي القادر ،كيلُّ هذه الصفات أعودي إىل حياأِه وعل ِه وقبرأه  ،وأعاىل
من سيب األوصياء صلوات اهلل هذه هي عقيبأاا البت أعل ااها أِه وصفاأهي عنيي ذاعادبٌة إىل هذه الصفات 

  .وسالمه عليه
ويف جنب اإلشارة إىل معىن العزة واضحة ولذلك إيرادي أسم العزيز يف عاوان التوحيب ااجاة الشعبانية الـ ي  يف

يف املااجاة  ،ق واملخلوقِل ا بني اةسالفيه إشاراٌت واضحٌة وجليٌة ِل ا بنَي العابب واملعبود مض ون التوحيب 
إلهي َهب لي كمال االنقطاع إليك وأنِر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار  :الشعبانية

ميَعلمقًة ِبعز  قيبِسك  - القلوب ُحُجب النور فتصل إلى معدن الَعَظمة وتصير أرواحنا ُمَعلَّقًة بعزِّ ُقدِسك
عز   جلى األوضح لِ ـوال – وتصير أرواحنا ُمَعلَّقًة بعزِّ ُقدِسك -ِه العزيز وِعزُّ قبسه هو جملى من جمايل أمس

وعز هي  - إلهي وألحقني بنور عزك األبهج :ااجاةالـ ي  مث أات ري  ،ُميَ مٌب وآل ُميَ مب ،َح مبيةالـ ي  بسِه احلقيقةي قي 
  .وألحقني بنور عزَِّك األبهج -األز ج ُميَ مٌب وآل ُميَ مب 

رَتضى َأرَسَلُه بِالُهدى َوِديِن ال مُ  نَتَجُب َوَرُسولُهُ ال مُ  َعبُدهُ  لَه ِإالّ ُهَو العزِيُز الَحِكيُم، َوَأشَهُد َأنَّ ُمَحمَّداً ال إِ 
يِن ُكلِِّه َوَلو َكرِهَ  الَحقِّ   حامب  ـهو الذي مجل ال َح مبي الـ ي  :وأشهبي أنم ُميَ مباً  - شرُِكونَ ال مُ  لُِيظِهَرُه َعلى الدِّ
 حاسِن ـرمبا هااك من ال ، حاِسني البت حتي بـ حامب هي الـوال ، حامب كلهاـال لَ ُميَ مب هو الذي مجَ  ،كلها
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أتوجه العقول والقلوب ولكن كيل ُماسن ُميَ مب من ال ياتطيل اإلناان أو من ال يلتفت اإلناان إىل محبها 
َح مب هو الـ ي  ،َح مبالـ ي  لذلك كانال وهي أاتحقُّ احل ب ف ا من حياىن عاب ُميَ مٍب إ ،والِفطر إىل محبها

رضيات كيلُّ ما فيه من أوله إىل آخرِه ومن ظاهرِه إىل باااِه  ما فيه من ذاأياٍت وما فيه من عَ  ، حامبـ ل الجمَ 
وهو احل بي بكل  ُميَ مٌب هو حقيقةي احل ب ، حامب بل بعبارٍة دقيقٍة هو حقيقةي احل بـامب هو جم لي الكيلُّه ُمَ 
فاإلشارة واضحة رأضى الـ ي  أما رسولهي  - رَتضىال مُ  نَتَجُب َوَرُسولُهُ ال مُ  َعبُدهُ  َوَأشَهُد َأنَّ ُمَحمَّداً  -معااه 

عَالِمُ } اآلية الاادسة والعشرون ،وهذا ما جاء يف قرآناا الكرمي يف سورة اجلن ،حيطالـ ي  إىل عل ِه الغييب

عَالِمُ الغَيبِ فَلَا يُظهِرُ عَلَى } {إلَّا مَنِ ارتَضَى مِن رَّسُولٍ}واآلية البت بعبها  {عَلَى غَيبِهِ أَحَداً الغَيبِ فَلَا يُظهِرُ

لل عليه هااك غيٌب أطّ  ،على الغيب اةساص {فَلَا يُظهِرُ عَلَى غَيبِهِ}على كل الغيب  {غَيبِهِ أَحَداً
الذي ما أالل هذا هو العلم املكاون  ،ف األسم األعظمهذا هو احلرف الثالث والابعون من حرو  ،املالدكة

عَالِمُ الغَيبِ فَلَا }وهااك من الغيب أعرفهي املالدكة  ،يعرفهي األنبياءوإال هااك من الغيب  ،عليه أحب إال اهلل

على اهلل  على غيبِه اهلاء هاا الض ري أعودي  ،هذا غيٌب خاص باهلل مااوب إىل اهلل {يُظهِرُ عَلَى غَيبِهِ أَحَداً

والرسول املرأضى هو ُميَ مٌب صلى اهلل  {عَالِمُ الغَيبِ فَلَا يُظهِرُ عَلَى غَيبِهِ أَحَداً * إلَّا مَنِ ارتَضَى مِن رَّسُولٍ}
  .ملرأضى الروايات هكذا أخربأااواملرأضى من الرسول هو عليُّ ا ،عليه وآله

عببهي املاتجب  ،رأضىالـ ي  املاتجب أخص من - رَتضىال مُ  َوَرُسولُهُ نَتَجُب ال مُ  َعبُدهُ  َوَأشَهُد َأنَّ ُمَحمَّداً 
أعلى ريأبٍة للايب صلى اهلل عليه وآله  - نَتَجبُ ال مُ  َعبُدهُ  َوَأشَهُد َأنَّ ُمَحمَّداً  -أعلى ريأبًة من رسولِه املرأضى 

هذه اجلوهرة البت كياهها  ،بوبيةكياهها الر  العبودية جوهرةٌ  :وإىل هذا اإلشارة يف احلبيث ،هي رأبة العبودية
َلَ ا أظهرهي على  ،الربوبية لو مل أكن هذه العبودية ز ذه القي ة َلَ ا أالعهي على غيبِه على الغيب اةساص باهلل

 َعبُدهُ  َوَأشَهُد َأنَّ ُمَحمَّداً  -ولكن خبصوصية أكثر ب هو أيضًا املرأضى اتجَ الـ ي  ،باتجَ الـ ي  هو العبب ،غيبهِ 
لذلك قاهلا يف عيب غبير خم يف يوم  ،واهلبى والية عليٍّ  - رَتضى َأرَسَلُه بِالُهدىال مُ  َجُب َوَرُسولُهُ نتَ ال مُ 

جعل اهلباية مل  ،اللهم وايل من وااله وعادي من عاداه وانصر من نصره وأخذل من خذله :قال ،الغبير
يِن ُكلِّهِ  الُهدى َوِديِن الَحقِّ َأرَسَلُه بِ  - عليٍّ ولذلك قلت بأن اهلبى عليٌّ صلوات اهلل عليه  لُِيظِهَرُه َعلى الدِّ

صلوات اهلبى يف رواياأاا يف أكثر األحيان يـيَعبـمري ز ا عن عليٍّ وأما ديني احلق ففيه اإلشارة إىل إمام رماناا  -
 - َوِديِن الَحقِّ  َأرَسَلُه بِالهدى -على يب إمام رماناا ألن دين احلق ال يظهر إال على يبِه اهلل وسالمه عليه 

يِن ُكلِِّه َوَلو َكرِهَ  - وهذا ديني احلق ال يظهر إال يف رمان إماماا هل َك يَل  - شرُِكونَ ال مُ  لُِيظِهَرُه َعلى الدِّ
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هذا هو  - أَنَُّكم األَِئمَِّة الرَّاِشُدونَ  َوَأشَهدُ  - ! هااك شهادة ثالثة البب من وجود الشهادة الثالثة؟اإلسالم
أشهب أن ال إله إال اهلل وأشهبي  ،الشهادة بالرسالة مث الشهادة بالوالية واإلمامة ،الشهادة بالتوحيب :اإلسالم

 ،أوصاف أفصيليةهاا األوصاف  ،أن ُميَ مبًا عببهي املاتجب ورسولهي املرأضى وأشهبي أنكم األد ة الراشبون
 مبم قَ أَـ عب يف املقاال اةس اة البت وكل هذه األوصاف املوجودة هاا مردها إىل األصول واألسس والقوا

األد ة هذا العاوان  ،األد ة - أَنَُّكم األَِئمَّةِ  َوَأشَهدُ  - لكن هااك نكتة دقيقة أشري إليهااحلبيثي عاها 
األد ة  ،حني أقول إمام يعين هو جم ل الفضادل والك االت ،األد ة مجٌل إلمام هذا عاوان جامل ،اجلامل

  ؟ل من هم هؤالء األد ةص  فَ ببأ الزيارة أـي أهذا العاوان اجلامل 
 ِطيُعوَن هللِ ال مُ  صطََفونَ ال مُ  ت َُّقوَن الصَّاِدُقونَ ال مُ  َقرَّبُونَ ال مُ  َكرَُّمونَ ال مُ  الرَّاِشُدوَن الَمهِديُّوَن الَمعُصوُمونَ 

 ،الراشبون واحب :أحابوها معي ؟صفة هذهكم  - الَقوَّاُموَن بَِأمرِِه العاِمُلوَن بِِإراَدتِِه الفاِئُزوَن ِبَكراَمِتهِ 
املصطفون  ،الصادقون سبعة ،املتقون ستة ،املقربون مخاة ،املكرمون أربعة ،املعصومون ثالثة ،املهبيون إثاان

 ،الفادزون بكرامتِه إثاا عشر ،العاملون بإرادأِه إحبى عشر ،القوامون بأمره عشرة ،املطيعون هلل أاعة ،مثانية
هذا  ،وأببأ األوصاف إثاا عشر صفة - أَنَُّكم األَِئمَّةِ  َوَأشَهدُ  -! بعب وصف األد ة ؟اً هذه جاءت جيزاف

أشري إىل أعباد األرقام واةسوض يف األرقام وأسرار حىت املقاال الاابقة أنا ما أردت أن  ،نصٌّ معصومي
ين ما أردتي اةسوَض يف وإال حىت املقاال الاابقة ففي كل مقطل هااك عبد معني فيه إشارة لكا ،األرقام

إثاا عشر وهي إشارة واضحة َعّبد هذه األوصاف  - أَنَُّكم األَِئمَّةِ  َوَأشَهدُ  :اآلن بعب أن قال ،هذا املطلب
 َوَأشَهدُ  -هذا املقطل وما بعبهي من العبارات ما بني ايٍّ ونشر وسأبني هذا املقصود  ،إىل عبدهم الشريف

هو القادر على  الراشب :الراشبون – الرَّاِشُدونَ  ؟ما هي أفاصيلهي هذا عاوان جامل األد ة  - أَنَُّكم األَِئمَّةِ 
الرَّاِشُدوَن  -الراشب هو الذي يأيت بأع الِه بأقوالِه بأحوالِه على أِت وجه  ،أن يأيت بكل ع ٍل على أِت وجه

وساتحبث عن معىن  :عصومونامل – الَمعُصوُمونَ  -اهلادي لغريِه هو املهتبي و  :املهبي – الَمهِديُّونَ 
ملف العص ة سأشرعي فيِه إن شاء اهلل أعاىل يف اليوم الاابل والعشرين من شهر  ،يف ملف العص ةالعص ة 

 يف هذا اليوم أببأ احللقة األوىل من برناجماا ملفُّ العص ة ،من أهم أعيادنارجب وهو يوم املبعث الشريف 
وإمنا  - َكرَُّمونَ ال مُ  الَمعُصوُمونَ  -م قام ماها وبقي قاٌم آخر بم قَ البت أَـ وهو من أهم امللفات العقادبية 

 َقرَّبُونَ ال مُ  َكرَُّمونَ ال مُ  -إال الكرم ييكرممون لكرامٍة فيهم والذي فيه الكرامة هو الذي ال يصبر عاه إال اةسري 
 ،قرمب من اجل ال يكون مجيالً الـ ي  :املقربونَ  – َقرَّبُونَ ال مُ  -وهل هااك من أحٍب أقرب ماهم إىل اهلل  -
ب من األوراد والروادح املقرم  ،ب من األوساخ يكون وسخاً واملقرم  ،يكون ااهراً ب من املاء يكون نظيفًا قرّ الـ ي 

مااقبهم مااقٌب  ،بون إىل اهلل أقرب شيء ولذلك صفاهتم صفاٌت إهليةقرم هم مي  ،الطيبة أكون رادحتهي ايبة
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هذا املعىن من التقوى ال هذا املعىن  :املتقون – ت َُّقونَ ال مُ  َقرَّبُونَ ال مُ  -ىل اهلل هم أقربي شيٍء إ ،إهلية
التعريف الذي ييعر فهي سيب األوصياء  ، حارم ويف قضية إأيان الواجبات الشرعيةـيف قضية جتاب ال حبود ـال

 ،بالاابة لاا ىن من التقوىهذا املع ،للتقوى وهو أن جيبك يف مواان ااعته وأن يفتقبك من مواضل معصيته
ا هم الذين يكونوَن حصااً املتقون ها ،صنالتقوى هي احلِ  ،التقوى هي البرع ،املتقون هاا معىن أبعب وأوسل

املتقون ز ذا املعىن هم  ،أليس هم أمان ألهل الا اء وألهل األرض ،هم بل يكونون أمانًا للخلقألولياد
هذا  ،هذا ميكن أن نتحلى ُنني بهِ  ،ليس املراد الصبق يف القول - ِدُقونَ ت َُّقوَن الصَّاال مُ  - البرع احلصياة

ال داعي أما الصبق يف القول فهذا من الببيهيات  ،عل هم صادق ألهنم ميلكون احلقيقة ،الصبق يف العلم
 كل يفوال ميلكي أحٌب احلقيقة غريهم صلوات اهلل عليهم  ،صادقون يف عل هم ألهنم ميلكون احلقيقة ،لذكرهِ 

 هذا الوجود 
 عاهم وإال فهو ماهم سارقي   من جاء بالقول البليغ فااقٌل 

وهذا ليس فقط يف  ،ما يف أيبي اةسلق من حقٍّ ومن علٍم ومن هبًى فقب خرج من عليٍّ صلوات اهلل عليه
 - ا الرواياتومرت علياهم َعلم وا الكاداات  ،هم َعلم وا املالدكة ،أو يف املاتوى التأرخيي املاتوى البشري

هذا هو معىن هم الذين اصطفاهم اهلل واصطفاهم أي خصهم بصفاأِه  - صطََفونَ ال مُ  الصَّاِدُقونَ 
ال ييقاس بآل ُميَ مٍب أحٌب من  ،ف ن غريهم حىت ييقاس أهل البيت بهِ  ،ال أنه فضلهم على غريهم ،اصطفادهم
فهم كانوا قبل أما يف العوامل قبل العامل البشري ري هذا يف العامل البش ،ال ميكن أن ييقاس أحب ،هذه األيممة

مىت كان الااس حىت  ،قاس أحب بأهل البيت حىت يكون اصطفاء أهل البيت على بقية الااسال يي  ،اةسلق
مثل ما قال إماماا الصادق هلذا الذي قال اهلل أكرب من كل  ،ومن بني الااسييصطفى أهل البيت على الااس 

أيضاً الااس مىت   ،ما قي ةي هذه األشياء ،مل اهلل شيء حىت كان اهلل أكرب من كل شيءمىت كان  :قال ،شيء
 ! ؟كانوا مل ُميَ مب وآل ُميَ مب حىت ييقاسوا مبيَح مب وآل ُميَ مب

 -محب خلقتك ألجلي أ يا ،خلقتك ألجلي ،م املصطفون الذين اصطفاهم لافاِه أختارهم لافاهِ من هي 
يف ريارة سيب  اأمس قرأن ،املطيعون أي أنم إرادة الباري أتجلى فيهم - ِطيُعوَن هللِ ال مُ  طََفونَ صال مُ  الصَّاِدُقونَ 
إرادُة الربِّ في مقادير أمورِه تهبُط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عمَّا  :طلقةالـ ي  الزيارةالشهباء 

َحبمث الق ي عن الكايف الـ ي  البت رواهاان يف مفاأيح اجلا الزيارة املطلقة األوىل - ُفصِّل من أحكام العباد
إرادُة الربِّ في مقادير أمورِه تهبُط إليكم وتصدر من  - عن كايف الشيخ الكليين رضوان اهلل أعاىل عليه

 -لذلك يأيت الوصف  ،ليس املطيعون هلل هاا املراد أنه يصلي ويصوم ،هذا هو معىن املطيعون هلل - بيوتكم
الَقوَّاُموَن بَِأمرِِه العاِمُلوَن  ِطيُعوَن هللِ ال مُ  -فهم مطيعون يف مقادير أموره وقوامون بأمره  - رِهِ الَقوَّاُموَن بَِأم
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 ،هؤالء هم أد تاا ،إرادةي الرب  يف مقادير أمورِه هتبط إليكم وأصبر من بيوأكم :العاملون بإرادأهِ  - بِِإراَدتِهِ 
هو  ،هو حرإذا كان البعض ال يعجبهي هذا الكالم  ، عليهموهؤالء هم الذين عرمفونا بأنفاهم صلوات اهلل

بلغت هذه األوصاف  - الَقوَّاُموَن بَِأمرِِه العاِمُلوَن بِِإراَدتِِه الفاِئُزوَن ِبَكراَمِتهِ  -حر وامللتقى يف يوم القيامة 
 ،مون على صيغة فاعلاملعصو  ،املهبيون ،الراشبون :هذه ،أببأ الزيارة بصيغٍة أخرى ،إىل العبد الثاين عشر

 -ثاا عشر من األوصاف ز ذه الصيغة أببأ الزيارة بتعبري آخر بعب أن عبدت هذا العبد ااآلن أببأ الزيارة 
 ،نفس األوصاف الاابقة لكن جاءت مااوبة إىل اهلل سبحانه وأعاىل - ِمِه َوارَتضاُكم ِلَغيِبهِ اصطَفاُكم ِبِعل

اآلن ببأنا ز م الراشبون املهبيون هيم هيم  ،من أراد اهلل ببأ بكم ،مهبيون ،األوصاف األوىل أنتم راشبون
 اصطَفاُكم ِبِعلِمِه َوارَتضاُكم ِلَغيِبِه َواختارَُكم ِلِسرِّهِ  :فاتحبث عن فضل اهلل عليهمبعب ذلك وصلاا إىل اهلل 

 ُكم لُِنورِِه َوأَيَّدَُكم ِبُروِحِه، َوَرِضَيُكم ُخَلفاًء ِفيَوانَتَجبَ  َواجَتباُكم ِبُقدرَتِِه َوَأَعزَُّكم ِبُهداُه َوَخصَُّكم بُِبرهانِهِ 
 َوَخَزنًَة ِلِعلِمِه َوُمسَتوَدعًا ِلِحكَمِتِه َوَتراِجَمًة ِلَوحِيهِ  َأرِضِه َوُحَججًا َعلى َبرِيَِّتِه َوأَنصارًا ِلِديِنِه َوَحَفظًَة ِلِسرِّهِ 

َوَمنارًا ِفي ِبالِدِه َوأِداَلًء َعلى ِصراِطِه َعَصَمُكم اهلل  َوَأعالمًا ِلِعباِدهِ  َوأركانًا لَِتوِحيِدِه َوشَُّهداء َعلى َخلِقهِ 
إىل هاا  - الرِّجَس َوَطهَّرَُكم َتطِهيراً  َن الدََّنِس َوَأذَهَب َعنُكمَوآَمَنُكم ِمَن الِفَتِن َوَطهَّرَُكم مِ  ِمَن الزََّللِ 

  .ياتهي مقطل مث يببأ مقطل جبيب آخر
 :أحابوا معي ،بادرلارى اريقة الابك ولارى األعباد البت جاءت فيها هذه الع لطق هذا امللارجل إىل

 - َواجَتباُكم ِبُقدرَتِهِ  -ثالثة  - َواختارَُكم ِلِسرِّهِ  -اثاني  - َوارَتضاُكم ِلَغيِبهِ  -واحب  - اصطَفاُكم ِبِعلِمهِ 
 َوأَيَّدَُكم ِبُروِحهِ  -سبعة  - َوانَتَجَبُكم لُِنورِهِ  -ستة  - رهانِهِ َوَخصَُّكم بِبُ  -مخاة  - َوَأَعزَُّكم ِبُهداهُ  -أربعة 

هذا املقطل  - َأرِضِه َوُحَججًا َعلى بَرِيَِّتهِ  َوَرِضَيُكم ُخَلفاًء ِفي -هذه أاعة مثيَ  - َوَرِضَيُكم -مثانية  -
 - َوآَمَنُكم ِمَن الِفَتنِ  -عشرة  يكون ؟هذه كم يكون - َعَصَمُكم اهلل ِمَن الزََّللِ  -اويل بعب أن ياتهي 

َوَطهَّرَُكم  -ثالثة عشر  - الرِّجسَ  َوَأذَهَب َعنُكمُ  -اثاا عشر  - َوَطهَّرَُكم ِمَن الدََّنسِ  -إحبى عشر 
  !؟يعين هذا العبد جاء جيزافاً أيضاً  ،أربعة عشر - َتطِهيراً 

الصيغة خمتلفة فيها لاحاب كم جاء يف هذه  - َأرِضهِ  َوَرِضَيُكم ُخَلفاًء ِفي -الفقرة البت كانت اويلة 
 -ثالثة  - َوأَنصارًا ِلِديِنهِ  -اثاني  - َوُحَججًا َعلى َبرِيَِّتهِ  -واحب  - َأرِضهِ  َوَرِضَيُكم ُخَلفاًء ِفي -الصيغة 

سبعة  - َوَتراِجَمًة ِلَوحِيهِ  -ستة  - َوُمسَتوَدعًا ِلِحكَمِتهِ  -مخاة  - َوَخَزنًَة ِلِعلِمهِ  -أربعة  - َوَحَفظًَة ِلِسرِّهِ 
 َوَمناراً ِفي ِبالِدهِ  -عشرة  - َوَأعالماً ِلِعباِدهِ  -أاعة  - َوشَُّهداء َعلى َخلِقهِ  -مثانية  - َوأركاناً لَِتوِحيِدهِ  -
هؤالء الذين  ،أيضًا هذه األعباد جاءت جيزافاً  ،اثاا عشر - َوأِداَلًء َعلى ِصراِطهِ  -إحبى عشر  -

مباية على نظام الزيارة اجلامعة من أوهلا إىل آخرها  ،يف الزيارة اجلامعة وال يعرفون شيئًا من معااهاييشككون 
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هااك هابسة خاصة وهااك شفرات خاصة يف ريارات أهل  ،هابسي معني وكل ريارات أهل البيت هكذا
دل اإلعالم وييَضع فون ويف وساهؤالء الذين يت شبقون على املاابر وعلى الفضاديات  ،ويف أدعيتهمالبيت 

قب يفه ون يف أشياء  ،ُنن نعذرهم جلهلهم ،وأدعيتهم هؤالء ال يفه ون شيئاً روايات أهل البيت ورياراهتم 
وبقية العبارات لو أردنا أن نذهب  ،هذا الباب له أهلهي وله خمتصوه ،أخرى لكاهم ال يفه ون يف هذا الباب

حيا ا حىت لو أردنا يف املقطل الذي بعبها  ،باد هلا خصوصيةوهذه األع ،نفس هذه األعبادمعها لوجبنا 
َشأنَُه َوَمجَّدُتم َكَرَمُه َوَأَدمُتم ِذكَرُه َووَكَّدُتم  فَ َعظَّمُتم َجاللَُه َوَأكَبرُتم -اآلن اةسطاب هلم  ،يتببل التعبري

َوَدَعوُتم ِإلى َسِبيِلِه بِالِحكَمِة َوالَموِعظَِة  نِيَّةِ َوَأحَكمُتم َعقَد طاَعِتِه َوَنَصحُتم لَُه ِفي السِّرِّ َوالَعال ِميثاَقهُ 
َوَأَقمُتم الصَّالَة َوآتَيُتم الزَّكاَة  أَنُفَسُكم ِفي َمرضاتِِه َوَصَبرُتم َعلى ما َأصاَبُكم ِفي َجنِبِه، الَحَسَنِة َوَبَذلُتم

 َحّتى -إىل أن يببأ أعبري آخر  - اهلل َحقَّ ِجهاِدهِ نَكِر َوجاَهدُتم ِفي ال مُ  َونَ َهيُتم َعنِ  َوَأَمرُتم بِالَمعُروفِ 
  .لفقرٍة جبيبةهذا أعبري آخر  - َأعَلنُتم َدعَوَتهُ 

 -ثالثة  - َوَمجَّدُتم َكَرَمهُ  -اثاني  - َشأنَهُ  َوَأكَبرُتم -واحب  - فَ َعظَّمُتم َجالَلهُ  -لاحاب هذه العبارات 
َوَنَصحُتم لَُه ِفي  -ستة  - َوَأحَكمُتم َعقَد طاَعِتهِ  -مخاة  - ِميثاَقهُ َووَكَّدُتم  -أربعة  - َوَأَدمُتم ِذكَرهُ 

أَنُفَسُكم  َوَبَذلُتم -مثانية  - َوَدَعوُتم ِإلى َسِبيِلِه بِالِحكَمِة َوالَموِعظَِة الَحَسَنةِ  -سبعة  - السِّرِّ َوالَعالنِيَّةِ 
 -إحبى عشر  - َوَأَقمُتم الصَّالةَ  -عشرة  - ِفي َجنِبهِ َوَصَبرُتم َعلى ما َأصاَبُكم  -أاعة  - ِفي َمرضاتِهِ 

َوجاَهدُتم ِفي اهلل  -ثالثة عشر  - نَكرِ ال مُ  َونَ َهيُتم َعنِ  َوَأَمرُتم بِالَمعُروفِ  -ثاا عشر ا - َوآتَيُتم الزَّكاةَ 
ه القضية اهلابسية ! وهذ؟هذا التاظيم والابك وفقًا هلذه األعباد جاء جيزافاً  ،أربعة عشر - َحقَّ ِجهاِدهِ 

  .لكاين ما أردتي أن أشري إليها من بباية األمر ،موجودة على كل الزيارة ومن البباية
 ة احلبيث أأأياا يف يوم غب البث مباشر ترب على االنتهاء إن شاء اهلل أت ة الكالم وأاوقت الربنامج ق

  .واحللقة اةساماة والعشرون من برنامج الزيارة اجلامعة الكبرية
ة ُميَ مٍب وآل ُميَ مب أسألكم البعاء مجيعًا أحباب عليٍّ وآل أودعكم إىل لقاٍء يف يوم غب وألتقيكم على مودّ 
 .الاالم عليكم ورمحة اهلل وبركاأه يف أمان اهلل ،علّي أيُّها املاتظرون إمام رماهنم صلوات اهلل عليه



 
 
 
 
 
 
  

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

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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