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 والعشرون السابعة احللقة

 ....تُؤْمِنُونَ . وَبِهِ تَدُلُّونَ، وَعَلَيْهِ تَدْعُونَ، اهللِ اِلَى هَلَكَ، يَأتِكُمْ لَمْ وَمَنْ جا،نَ اَتاكُمْ مَنْمعنى 
 

احللقة السترعة والعشكون من ركنتمج الزيترة  ،عل ٍّ   ٌة وركات  حبات  عل ٍّ  ول سالٌم من اهلل عليكم ورمح
  .ويف نفس املوعد لة يف هذه األيتم يف نفس الوقت  بلقتتنت متواص ،اجلتمعة الكارية

الكالُم إىل قو  إمتمنت اهلتدي صلوا  اهلل وسالمه عليه وهو يُ َعلُِّمنت ايفية ُُمتطاة يف احللقة املتضية وصل رنت 
اِر الَفناِء َوُشَهداُء د - ستديت ل َّ ُُمَمَّد - أَنُتُم الصِّراُط اأَلقَومُ  -حئمتنت عليهم حفضل الصالة والسالم 

 - النَّاسُ  بَتلى بِهِ الـمُ  مانَُة الَمحُفوَظُة َوالبابُ َواآليَُة الَمخُزونَُة َواألَ  َوُشَفعاُء داِر الَبقاِء َوالرَّحَمُة الَموُصوَلةُ 
  .إىل هنت ََتَّ الكالُم يف احللقة املتضية

هذا الكالُم هو  - جا َوَمن َلم يَأِتُكم َهَلكَ َمن أَتاُكم نَ  :حَتُّ االم ٍّ من بيُث انتهيت تستمُك الزيترة الشكيفة
هم رأنَّكم حنتم الصكاُط األقوم وحنتم السايُل األعظم اُ تط  فنحُن بني نَُ  ،مةدِّ قَ ت َ ال مُ  كَّ يف الايتنت تفكيٌع ل مت مَ 

وطهترهتم َم حيضًت يف احلديث  عن عصمتهم وتقد   ،جزٍء من حجزاء  هذا الوجود ُال  ورأنكم اآلية املخزونة يف  
َنِس َوَأذَهَب َعنُكمُ  َعَصَمُكم اهلل ِمَن الزََّللِ  -اإلهلية  الرِّجَس َوَطهَّرَُكم  َوآَمَنُكم ِمَن الِفَتِن َوَطهَّرَُكم ِمَن الدَّ
فتُت حت هبت الزيترة مت تقدم من حمهت  املعتين يف املقتطع اخلمسة اليت ا ،هذه األوصتُف وغريهت - َتطِهيرا  

جتء رعد ذلك من غزيك املعتين يف املقتطع اليت مكَّ احلديث عنهت ُالُّ ذلك يتفكَُّع عليه  حنَّ من  الشكيفة ومت
من  ي وليس هو اإلتيتُن الادين يف انتقت  الادنهنت اإلتيتن العقتئدحتتام جنت واملكاد من اإلتيتن  ،حتتام جنت

 ،وبني يُق كُّ ويُذع ُن العقل هلم ،لُق القلُب هبمبني يتع ،من حتتام جنت من حتتام رقلاه   ،مكتٍن إىل مكتٍن لخك
وبني تعرتُف ُالُّ مدارك اإلنستن حبواسه  وعقله  وقلاه  ووجدانه  وضمريه  وفطكته ويف الواقع الذي يعيشُه حن 

َلم َمن أَتاُكم َنجا َوَمن  -بينئٍذ يكون هذا اإلتيتُن سااًت للنجتة تكون نيتُه اتملًة معهم صلوا  اهلل عليهم 
فإنَّ  ،وَخَلد هبت حهل النريان يف نرياهنموتلك ه ٍّ النيُة اليت َخَلَد هبت حهل اجلنتن يف جنتهنم  - يَأِتُكم َهَلكَ 

حهل اجلنتن نيتهم مت داموا على وجه احليتة  ومت داموا حبيتء فإهنم على الطتعة  بىت لو ُخلِّدوا فإهنم 
ت حهُل النريان وحمَّ  ،سيخلدون على الاقتء يف فنتء ُُمَمٍَّد ول  ُُمَمَّد ،دل ُمَحمٍَّد ول  ُُمَمَّ سيخلدون على الطتعة  
مقطٍع من مقتطع هذا الوجود  ُال  دوا يف هذه احليتة حو يف  دوا يف هذه الدنيت لو خل  فإنَّ نيتهم بىت لو َخل  
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 - م َنجا َوَمن َلم يَأِتُكم َهَلكَ َمن أَتاكُ  -فإهنم رتقون على اغرتاهبم وارتعتدهم وهجكهتم ل ُمَحمٍَّد ول   ُُمَمَّد 
حنُن مطلوٌ  منت حن نأيت ُُمَمَّدًا ول  ُُمَمَّد  ،اإلتيتُن رتلعقو  ورتلقلو  والضمتئك قاَل اإلتيتن  رتألردان

َمن أَتاُكم  -ورتلنيت  والضمتئك  والوجدان  والفطكة  قاَل حن نأتيهم رأرداننت وحموالنت  ،رتلعقو   والقلو  حولً 
 - ؟حيُّ العنتوين ،ُُثَّ تُ َفكُِّع الزيترة حن النجتة واهلالك يدوران  مدار هذه العنتوين - َوَمن َلم يَأِتُكم َهَلكَ  َنجا

هلل ساحتنه وتعتىل دعوتكم  - ِإلى اهلل َتدُعوَن َوَعَليِه ُتُدلُّونَ  - ؟ل متذا ،حنتم ساُب جنتتنت - ِإلى اهلل َتدُعونَ 
الدعوة  ممكَّ علينت رأنَّ دعوَة حهل الايت ورأهن ،ن الكالُم يف األفق الاشكيبني تدعوَن اخلالئق ولو ات

ِإلى اهلل َتدُعوَن  -ولكن فليكن الكالُم يف األفق الاشكي  ،مكاتب هذا الوجود ُال  احُلسىن ه ٍّ دعوٌة يف  
  .دلون عليهإنَّ دعوتكم هلل ساحتنه وتعتىل دعوٌة موسومٌة رتلدللة فأنتم ت - َوَعَليِه ُتُدلُّونَ 

رعاترٍة حخكى عندُه من العلم واملعكفة وعندُه من اإلنترة  مت يستطيع حن  ،الدليل هو الذي يعكُف الطكيَق ردقة
على ألن اهلداية والدللة تشتمُل  - ِإلى اهلل َتدُعوَن َوَعَليِه ُتُدلُّونَ  -رأمٍن وحمتن  يصَل إىل هنتية الطكيق

الدليُل  ،الدليل يف معنته احلقيق ٍّ هو الذي يُوصل ،هنتك مكتاة اإليصت و ة هنتك مكتاُة اإلراء :مكتاتني
دوَن النتس  ،وحهل الايت يقومون رتلدورين ،األضعف هو الذي يُكي دللتُه لآلخكين ُهم يُكوَن النتس ويُكش 

فق اإلراءة هنتك دللٌة يف ح ،فتلدللُة حبسب مقتمهت ،ويف الوقت نفسه هم يوصلوهنم إىل اهلدف  وإىل الغتية
ُك ريده  ونوصلُه إىل اهلدف تترًة هنَ  ،دللٌة يف حفق اإليصت وهنتك  س  َمن  -دي شخصتً نُكيُه الطكيق وحخكى ُُ

دعوتكم مصحورٌة رتلدللة ردللة اإلراءة  - َوَعَليِه ُتُدلُّونَ  أَتاُكم َنجا َوَمن َلم يَأِتُكم َهَلَك ِإلى اهلل َتدُعونَ 
وتترٌة حخكى تكون  ،خلوقمَ  مت يُنتسُب املقتم ومت ينتسُب األشختص ومت ينتسُب اليف رعض األبيتن حبسب 

ذلن هو ريد فقتنون التوفيق واخلُ  ،هذه الدللُة رتإليصت  وإُت تكون الدللة رتإليصت  عن طكيق التوفيق
م النعمة السترغة وهم النقمة ه ،التوفيُق اإلهل ٍّ إُت يصُل إىل العاتد من طكيق هذا الات  ،ُُمَمٍَّد ول  ُُمَمَّد

ول يأيت اخلذلُن لشخٍص إل اتن  ،ذلن يأيت من هذا الات  والتوفيق يأيت من هذا الات فتخلُ  ،الدامغة
 ِإلى اهلل َتدُعونَ  -ول يأيت التوفيق لشخٍص إل رفضٍل من اهلل ساحتنه وتعتىل  ،مستحقًت لذلك اخلذلن

وهذا اإلميتن الذي قد َتَشكََّ  فيكم امت قت  صلى اهلل عليه ولله  - ُنوَن َوَلُه ُتَسلُِّمونَ َوَعَليِه ُتُدلُّوَن َوِبِه ُتؤمِ 
يف واقعة األبزا  يف واقعة  ، ٍّمَ حلم ٍّ ودَ  تلطَ مت خَ ك اَ مَ ودَ  كَ واإلميتُن ُُمتل ٌط حلمَ  :وسلم لسيد األوصيتء

إىل ارن عاد ود العتمكي متذا قت  ختَُت بني ركز سيُد األوصيتء  ،اخلندق المة النيب اخلتَت واضحٌة صكحية
  ؟األنايتء

واإلميتُن ُُمتل ٌط حلَمَك وَدَمك َامت  ،َتَحكُِّك على األرضال مُ  هذا هو اإلميتنُ  ،رَ َكَز اإلميتُن ُالُّه إىل الشكك ُالِّه
إميتٌن منقوٌع رتلتسليم  ،تسليمإميتٌن ُمشَاٌع رتل ،وهذا اإلميتُن هو التسليمُ  - َوِبِه ُتؤِمُنونَ  -َختلَط حلم ٍّ وَدَم ٍّ 
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  ،ُالُّ هذه الصفت   - َتعَمُلوَن َوِإلى َسِبيِلِه تُرِشُدوَن َوِبَقوِلِه َتحُكُمونَ  َوِبِه ُتؤِمُنوَن َوَلُه ُتَسلُِّموَن َوبَِأمرِهِ  -
اضحة هذه الصفت  الو  ،َتَجليَّة يف حهل الايت صلوا  اهلل وسالمه عليهم حمجعنيال مُ  ُالُّ هذه األوصتف

عن ابن صبّاح  :الكواية يكويهت شيخنت الكليين رسنده   ،اليت تشرُي إليهت الكواية الشكيفة يف الكتيف الشكيف
إنَّ اهلل خلقنا فأحسن خلقنا وصّورنا فأحسَن صورنا وجعلنا عينُه  :قال أبو عبد اهلل عليه السالم :قال

ووجهُه الذي يؤتى منه باده بالرأفة والرحمة ويدُه المبسوطَة على عِ في عباده ولسانُه الناطق في خلقه 
  .إىل رقية الكواية - الذي يدل عليه وُخزَّانَُه في سمائِه وأرضه وبابهُ 

اتب   ،واألبتديُث يف هذا املضمون اثريٌة وفريٌة مَجََع الشيُخ الكليين الكثرَي منهت يف اتت  الكتيف الشكيف
نُنت عن اَ بديثنت َتعُج هبذه املضتمني املنقولة عن ُمَُ  م وعن فضلهم وعن ُعلو متهل  مٍَّد ول   ُُمَمَّد اليت َُحَدِّ

َمن أَتاُكم َنجا َوَمن َلم يَأِتُكم  :رساب ُال  ذلك هو الذي حوصلنت إىل هذه النتيجة ،شأهنم ومتتم رتاتهم
َتعَمُلوَن َوِإلى َسِبيِلِه ُترِشُدوَن َوِبَقوِلِه  َوبَِأمرِهِ  ُدلُّوَن َوِبِه ُتؤِمُنوَن َوَلُه ُتَسلُِّمونَ تَ َوَعَليِه  َهَلَك ِإلى اهلل َتدُعونَ 

ألنَّ الذي يتاُع  ،عًت هلؤلء الذيَن يتصفون هبذه األوصتف فإنَُّه هتل ٌك ل ُمتلةترفمن مل يكن ت - َتحُكُمونَ 
السعيُد  - ُكمَوال  َسَعَد َمن :وهو الفتئز ولذلك تستمك الزيترة فتقو من حيمُل هذه األوصتف فهو النتج ٍّ 

إىل اهلل يدعون وعليه يدلون وره يؤمنون وله ُيَسلِّمون  :هو هذا الذي يتاُع حوليتَء وحئمة ه ٍّ هذه حوصتفهم
دون ورقوله  حيكمون ولذلك يف المت   ،من يتاُع هؤلء فهو السعيُد بقتً  ،ورأمكه  يَعَملون وإىل سايله  يُكش 

خِب ُُام رتلسعيد ُالِّ السعيد َبقِّ السعيد إنَّه من واىل عليًَّت يف بيتيت حل حُ  :النيب األعظم صلى اهلل عليه ولله
النيب صلى اهلل عليه ولله يُ َعكُِّف لنت السعيَد َبقَّ السعيد ُالَّ السعيد هو من واىل عليًَّت يف بيتته   ،ورعد ممتيت

َمن أَتاُكم  - الُكم َوَهَلَك َمن عاداُكموَ  َسَعَد َمن -يف بيتة ختَت األنايتء ورعد وفتته  صلى اهلل عليه ولله 
هو  ،رنحٍو عتم من مل يأتكم َهَلك إن اتن رنحو العداء  حو رنحو عدم العداء - َنجا َوَمن َلم يَأِتُكم َهَلكَ 

 إنَّ من ل يأيت إىل حُنتسٍ  ،هذا هو ُبكم العقل  واملنطق - َمن أَتاُكم َنجا َوَمن َلم يَأِتُكم َهَلكَ  -مت حتتام 
حمَّت  ،واملكاد ل يأيت رقلاه  وعقله  ووجدانه  وضمريه  فهو هتل ٌك حبكم املنطق  والعقل ،حيملون هذه األوصتف

 -فمن عتداام فهو هتل ٌك  ،فهَو حبكم العقل  والشكع - َوالُكم َوَهَلَك َمن عاداُكم َسَعَد َمن :الكالم هنت
ت مكاتب ومكاتاهت اثرية ولكمبت حَيَسُب الاعض حنَُّه من شيعتهم وُمعتداُة حهل الايت هل - َوَهَلَك َمن عاداُكم

  .ل ذا َسُيسَلُب ُباُّهم منه بنَي املمت و وهو يف بقيقة األمك  واقٌع يف ختنة حعدائهم 
اإلميتُن املستقك هو الذي يُاَعُث مع اإلنستن وحُيَشُك اإلنستن عليه  ،حليس هنتك إميتن مستقك وإميتٌن مستودع

قد ُيسلُب بني املو  وقد ُيسلُب اذلك  ،حمَّت اإلميتُن املستودع فهو الذي ُيسَلُب من اإلنستن ،يتمةيوم الق
  .فهنتك فتنُة القِب وهنتك رومتن فتتن القاور وهنتك فتنُة الدجت  اليت تدخُل إىل القاور ،يف قِبه
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هَل أَتَاكَ }ىل رعد الاسملة ومت رعدهت يف سورة الغتشية يف اجلزء الثالنني من حجزاء الكتت  الككمي اآلية األو 

وإن اتنت هنتك هلت دللٌ  حخكى يف  ،والغتشيُة امت هو معكوٌف من حمستء يوم القيتمة {حَدِيثُ الغَاشِيَةِ

لَةٌ هَل أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ * وُجُوهٌ يَومَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِ}هذه دللٌة من دللهتت  روايت  حهل الايت ولكنَّ 

َعةٌ  {* تَصلَى نَاراً حَامِيَةً * تُسقَى مِن عَنيٍ آنِيَةٍ نَّاصِبَةٌ هذا اخلشوع هو خشوع اخلوف   :ُوُجوٌه َيوَمئ ٍذ َختش 

عَامِلَةٌ } ؟هذه الوجوه مت ه ٍّ حوصتفهت {وُجُوهٌ يَومَئِذٍ خَاشِعَةٌ}َمَذلَّة  وخشوع الوبشة  وخشوع ال

م يف احليتة الدنيت ويتوقعون رأهن ،العداَء لعل ٍّ  واتنوا يعملوَن يف احليتةحولئك الذيَن ينصاون  {نَّاصِبَةٌ
  .سينجون رعملهم هذا

يف روايت  حهل ريت العصمة صلوا  اهلل وسالمه عليهم حمجعني وهذا هو اجلزء الثتمن من حجزاء  تفسري 
 {هَل أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ} :ىليف قوله  تعت ،الِبهتن لسيدنت هتشم الاحكاين ينقل الكواية عن تفسري القم ٍّ

تغشى النتس حي تكوُن ُميطًة  - يعني قد أتاَك يا ُمَحمَّد حديث القيامة ومعنى الغاشية أي تغشى الناس
نـََزلت  -إركاهيم رن  عل ٍّ ، القم ٍّالكواية تقو  حبسب تفسري {وُجُوهٌ يَومَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ} هبم

ب وهم الذيَن خالفوا ديَن اهلل وصّلوا وصاموا ونصبوا ألمير المؤمنين عليه السالم وهو قولُه في الُنّصا
النتصب األمك رتلنساة له  - َعملوا وَنَصبوا فال يُقَبل منهم شيٌء من أفعالهم {عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ} :تعالى

صل ى حم زنت ل فكق يف  ،لَّموهت لنتعَ هذه ه ٍّ قتعدُة حهل الايت اليت  ،سيتن صلى حم زنت ل تُقاُل حعمتلهُ 
ومسلوٌ  منه مت سلاُه حبٌد منه إُت هو الذي استلَب نفسه  ،ألن جوهك قاو  العمل مسلوٌ  منه ،ذلك

تلك الوجوه اليت تعمل وتعمُل يف  {وُجُوهٌ يَومَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ} وهو الذي َبَكم نفسُه من ذلك
وهذا الوصُف ينطاُق على حاثك الذيَن يُقت  عنهم  ،نتً سَ تظُن رأهنت ستنجو رأهنت تفعُل بَ هذه احليتة وه ٍّ 
الة  يف صلواهتم ويف عاتداهتم تنطاُق عليهم هذه األوصتف حاثك الذين يتوجهوَن إىل الق   ،الةرأهنم من حهل الق  

فقون يف عملهم هذا ولكنَّ لون ويتصورون رأهنم سينجحون يف عملهم هذا سيو عمَ يَ  ،رأهنم عتملُة نتصاة
َوالُكم  َسَعَد َمن -يعملون وهم حيملون الَنصَب لعل ٍّ  ول  عل ٍّ   {عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ}النتيجة هو الُاطالن 
ن  - َوَهَلَك َمن عاداُكم نتً يف تصوره  ويف تومهه  رأنه ُُمس  َوَهَلَك  -إُت َهَلك راطالن عمله  بىت لو اتن ُُمس 

َوالُكم  َسَعَد َمن -ضتد للنجتح  وللفالح ال مُ  واخلياة ه ٍّ املعىن الواضح - َوخاَب َمن َجَحدَُكماداُكم َمن عَ 
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حمَّت الذي فترقكم  - َوَضلَّ َمن فارََقُكم -حد هو اإلنكتر واجلَ  - َوَهَلَك َمن عاداُكم َوخاَب َمن َجَحدَُكم
 ،فترقكم رقوله   ،فترقكم رعمله   ،كم لكنه فترقكمبىت لو اتَن معرتفًت ركم رلستنه  بىت لو اتن عترفًت رشأن

ليس مستعدًا حن يتحمَّل يف طكيق خدمتكم ويف طكيق وليتكم مت يكون سااًت ألذاه وسااتً  ،فترقكم رنيته  
وسااتً للااليت اليت ترتا عليه  يف هذا الطكيق ففترقكم لذلك فإنَُّه قد وقَع يف دائكة  ،لنكد العيش  ولضيق  العيش

َوالُكم َوَهَلَك َمن عاداُكم َوخاَب َمن َجَحدَُكم َوَضلَّ  َسَعَد َمن -الذي يسعُد هو من والام  ،لةالضال
الذي يتمسُك ركم هو الفتئز هو الذي سيفوز  - َوفاَز َمن َتَمسََّك ِبُكم - ؟من هو الفتئز - َمن فارََقُكم

واألمتُن هنت األمتُن  - َوأِمَن َمن َلَجأَ ِإلَيُكم -اآلمن  صُن اآلمن وألنكم الف نتءُ وحم َن من جلأ إليكم ألنكم احل  
من غضب  اهلل ساحتنه وتعتىل وإل مت قيمُة األمتن حن يأمن الطواغيت يف ق العهم احلصينة ويف قصورهم 

هذا حمتٌن دنيوٌي ُمدود  ،العتلية ويف حركاجهم الشتُمة وغضُب اهلل ساحتنه وتعتىل ُُميٌط هبم من ال جتنب
  .نته ٍّ رنَي حلظٍة وحخكىي

اتنوا   ،د طواغيت الدنيت يقعون الوابد رعد اآلخك فال نفعتهم قصورهم ول حسلحتهم ول حمواهلمشته  وحنُن نُ 
األمُن احلقيق ٍّ األمن مع اهلل  ،وهذا اله يف بدوٍد دنيويٍة ضيقة ،يعيشون يف ظل حمٍن هم اصطنعوه ألنفسهم

ومت ذاُك اهلل إل ُُمَمٌَّد  ،حل رذاك  اهلل تطمئُن القلو  ،الطمئنتن مع اهلل الطمئنتُن احلقيق ٍّ ،ساحتنه وتعتىل
حل رذاك  ،الذاك اللفظ ٍّ مت هو إل مظهٌك من مظتهك ولية عل ٍّ  ول  عل ٍّ   ،ول  ُُمَمَّد صلوا  اهلل عليهم

هو حمتن  ،متَن اخلتئفنييت ح :الطمئنتن واإلميتُن وحنُن ننتج ٍّ الاتري يف ُمنتجيتتنت ،اهلل تطمئُن القلو 
حنُن نَف كُّ إىل اهلل من  ،اهلل ساحتنه وتعتىل هو اجلهُة اليت نَف كُّ إليهت من ُالِّ خوٍف رل نفُك إليهت منهت ،اخلتئفني

من يلجأ إليكم ستديت لَ  ُُمَمَّد  - َوأِمَن َمن َلَجَأ ِإلَيُكم -اهلل ونعوُذ رتهلل ساحتنه وتعتىل من سخط  اهلل 
َوفاَز َمن َتَمسََّك ِبُكم َوأِمَن َمن َلَجأَ  -جلأ إىل األمن  واألمتن وإىل السالمة  والسالم  ،قد جلأ إىل اهلل فإنَّه

وحن حن ُُتا َت العقو   ،َسل َم من صدقكم التصديُق هو اإلذعتُن واإلخات ُ  - َصدََّقُكم ِإلَيُكم َوَسِلَم َمن
ديث ُُمَمَّ   - َصدََّقُكم َوَسِلَم َمن -ٍد ول   ُُمَمَّد وألمك ُُمَمٍَّد ول  ُُمَمَّد ُتذع ن القلو  وحن هتش وتُاش حل 

ت القلب السليم امت يف المت  إمتمن ،من حتى اهلل رقلٍب سليم حل   ،هذه سالمة القلو  ،هذه سالمة الدين
 ميكننت حن ول ،القلُب الذي ليس فيه  إل اهلل هو هذا القلب السليمالصتدق صلوا  اهلل وسالمه عليه 

 - َوالُكم َسَعَد َمن -ُمَحمٍَّد ول   ُُمَمَّد  نتصور قلاًت هبذه الصفة مت مل يكن هذا القلُب مكتاطًت ومشدودًا ل
َوفاَز َمن َتَمسََّك ِبُكم  َوَهَلَك َمن عاداُكم َوخاَب َمن َجَحدَُكم َوَضلَّ َمن فارََقُكم -ستديت حهل الايت 
هو الذي يسلُم قلاُه هلل  ،من صدقكم هو الستمل السليم - َصدََّقُكم ُكم َوَسِلَم َمنَوأِمَن َمن َلَجَأ ِإلَي

التسليُم هلل والسالمُة هلل لن تتحقَق إل رتلتسليم  ،وهو الذي ُيَسلُِّم عقله هلل ساحتنه وتعتىل ،ساحتنه وتعتىل
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وعلى من يف السمتء رل على ال احلسن ألنه هو احلجة املطلقة على من يف األرض  رن  إلمتم زمتننت احلجة
امت مكَّ يف يوم حمس رأنَّ حزمَّة املوجودا  ريد احلجة  الذي ينصاُه  ،موجوٍد حوجدُه الاتري ساحتنه وتعتىل

الذي هو ميثل بقيقَة ملكو   ،ح عتمل اإلمكتنو ر ىل الذي هو قلب عتمل اإلمكتن هو الاتري ساحتنه وتعت
وبىت  ،الوجود الذي صدَر من الكلمة األوىل من احلقيقة األوىل وعتمل اإلمكتن هو الُّ  ،عتمل اإلمكتن

  :مك َن على مكتاتنيال مُ  عتمل اإلمكتن لكنَّ احلقيقة األوىل فه ٍّ يف ضمن  
  .ن األعلى وه ٍّ الكلمُة األوىلمك  ال مُ  هنتك

  .َحمَّديةال مُ  ن األدىن وهو مت صدر عن الكلمة األوىل حي عن احلقيقةمك  ال مُ  وهنتك
َقُكم َوُهِدَي َمن اعَتَصَم ِبُكم َوَسِلَم َمن  َوَمن اعَتَصَم ِبُكم فـََقد  -ومكَّ الكالُم يف الزيترة اجلتمعة  - َصدَّ

َوُهِدَي َمن  -من اعتصم ركم  ،من اعتصم ركم من التجأ إليكم وجعل نفسُه يف بصنكم - اعَتَصَم بِاهللِ 
عتصتُم هبم حن جنعَل عقولنت تفكُك وفقًت للموازين اليت يكيد لنت ال ؟ايف يعتصُم اإلنستن هبم  - اعَتَصَم ِبُكم

حن نكيب عقولنت وحن نكوض  ؟ايف تعتصم عقولنت  ،حهل الايت حن نفكك وفقًت هلت فتلك ه ٍّ عصمة العقو 
حن تكون عقولنت تساُح يف  ،عقولنت على حن تفكك يف ضمن املوازين اليت يكيد لنت حهل الايت حن نفكك فيهت

وحمَّت عصمة القلو   ،حن تكون عقولنت تكعى يف مختئل حهل الايت ويف بقو  حهل الايت ،هل الايتحبك ح
محاة والاغض ل حَحدث عن ُماة  وبنَي حَحدُث عن ال ،محاة والُاغض حن جنعل ال ،فأن جنعل الولية والِباءة

إن اتن  ،ال مت ميكن حن يُاغض  غضوعن رُ  ،حشختٍص فقط وإُت حَحدُث عن ُماَّة  ُالِّ مت ميكن حن حُيَب  
إن اتن ذلك يف املطعومت   ،إن اتن ذلك يف الناتتت  ،إن اتن ذلك يف احليوانت  ،ذلك يف األشختص

  .هذا هو اعتصتم القلو  ،واملشكورت  وهكذا يف ال ش ٍٍّء يتعلُق ره احُلبُّ والُاغض
اإللتزاُم رتلواجب  ،هم الشكعية إىل حرعد بدحمَّت اعتصتم احلواس واعتصتُم األردان فذلك هو اإللتزام رأبكتم

كاعتة مُ  ،نه لنت حهل الايتيَّ حكَُّم الذي ر َ وال مُ  يَّنُه لنت حهل الايتالواجُب الذي ر َ  ،حكَّم  ال مُ  والنتهتُء عن
كاعتة الُسنن واآلدا  واألخالق اليت َسنَّهت لنت حهل الايت صلوا  اهلل عليهم هذا مُ  ،املندورت  واملككوهت 

فهو اعتصتٌم للعقو  يف مدارج  تفكريهت واعتصتٌم للقلو  يف مدارج  ،هو معىن العتصتم رأهل الايت
واعتصتٌم للحواس  واألردان وذلك رتإللتزام  رفقههم ورأبكتمهم الشكعية  ،تعواطفهت وُماتهت ورغضهت وانفعتهل

وقلاُه وردنُه وبواسُه فإنه قد َضم َن  من َجعَل عقله معتصمًت هبذا النحو - َوُهِدَي َمن اعَتَصَم ِبُكم -
من اتاعكم  - َمأواهُ  َمِن اتَـّبَـَعُكم فَالَجنَّةُ  ،َوُهِدَي َمن اعَتَصَم ِبُكم -اهلداية امت تقو  هذه الزيترة الشكيفة 

 -تعكم موالتكم ه ٍّ حو  مكاتب ات ا - َوالُكم َسَعَد َمن :ر  إليهت الزيترةتمن َبقََّق املعتين السترقة اليت حش
 - َصدََّقُكم َوَسِلَم َمن - واللجوء إليهم - َوأِمَن َمن َلَجَأ ِإلَيُكم -والتمسك  - َوفاَز َمن َتَمسََّك ِبُكم
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 َمِن اتَـّبَـَعُكم فَالَجنَّةُ  :من اتصف هبذه األوصتف الزيترة تقو  ،وُهدَي من اعتصم هبم ،والتصديق هبم وهلم
بني يكوُن اإلنستن  ،املأوى هو املكتن الذي يهدُح فيه  رتُ  اإلنستن - َمثواهُ  َمأواُه َوَمن خاَلَفُكم فَالنَّارُ 

 ،بني يكون اإلنستن قتدمًت من سفٍك شتق حو من عمٍل ُمتع ب فيأوي إىل ريٍت مكيح هو هذا املأوى ،ُمتعاتً 
ولذلك مل تستعمل  ،حمَّت املثوى فهو املكتن الذي ميكث فيه اإلنستن قد يكون مكحيًت وقد ل يكوُن مكحيتً 

وإن اتن ميكن استخدامهت حيضًت حبسب موازين الستخدام العكيب ولكن الزيترة  ،الزيترة المة املأوى هنت
َمِن اتَـّبَـَعُكم  - ؟من هو هذا - َمأواهُ  فَالَجنَّةُ  -حراد  حن تُ َفكِّق رني هذين الستعمتلني رنَي املأوى واملثوى 

من حنكك  ،من جحدام حي من حنككام - ُكم فَالنَّاُر َمثواُه َوَمن َجَحدَُكم كاِفرٌ َمأواُه َوَمن خاَلفَ  فَالَجنَّةُ 
هنتك من حشيتع حهل  ،من حنكك مقتمتتكم الغياية رعنتدٍ  ،من حنكك فضلكم ،من حنكك إمتمتكم ،وجودام

ت لشاهةٍ  رأنَّ هذه املقتمت   يتصور ،الايت رمبت من ينكك املقتمت  الغياية ألهل الايت لكن ليس عن عنتٍد وإَُّ
معذور مت دامت هذه الشاهة  ،الذي يكوُن على ُشاهٍة فهو معذور ،الغياية ه ٍّ درجة من درجت  الغلو

َمأواُه َوَمن خاَلَفُكم فَالنَّاُر َمثواُه  َمِن اتَـّبَـَعُكم فَالَجنَّةُ  -مستحكمة يف عقله  وعليه حن ياحَث عن احلقيقة 
هذه حوصتف  - حارََبُكم ُمشِرٌك َوَمن َردَّ َعَليُكم ِفي َأسَفِل َدَرٍك ِمَن الجَِّحيمِ  َوَمن َجَحدَُكم كاِفٌر َوَمن

هؤلء الذين ستكون  - َوَمن خاَلَفُكم فَالنَّاُر َمثواهُ  -ومنتز  ومكاتب ألولئك الذيَن ُُيتلفون حهل الايت 
  ؟النتر مثوًى هلم مت ه ٍّ حوصتفهم

وقطعًت الشكك قد يكون يف  ،حارََبُكم ُمشِركٌ  َوَمن :الوصف الثتين ،َوَمن َجَحدَُكم كاِفرٌ  :الوصف األو 
القضية هنت ليست على  ،والكفك يف رعض األبيتن يكون حشد من الشكك ،فكرعض األبيتن حشد من الكُ 

ة ُتَشخِّصُه احلتلة النفسي ،ُيَشخِّصُه الفهم ،السيئ واألسوح ُتَشخِّصُه النوايت ،سايل مت هو السيئ واألسوح
َوَمن  -حسوح من ُمشكك وقد يكون هنتك ُمشكك حسوح من اتفك فقد يكون هنتك اتفك  ،والوجدانية لإلنستن
َأشَهُد َأنَّ هذا ساِبٌق  ،حارََبُكم ُمشِرٌك َوَمن َردَّ َعَليُكم ِفي َأسَفِل َدَرٍك ِمَن الجَِّحيمِ  َجَحدَُكم كاِفٌر َوَمن

سترٌق لكم فيمت مضى يف األمم املتضية يف القكون األوىل يف  - ِقيَ َلُكم ِفيما َمضى َوجاٍر َلُكم ِفيما بَ 
هذا األمك هو جتٍر ألهل الايت ألنَّه مت من نيٍب  ،يف القكون اخلتلية يعين يف ال مكاتب الوجود ،القكون اخلتلية

ل ومت من وصيٍة نزلت إىل وص ٍٍّ من األوصيتء إل  وه ٍّ تستنُد يف بقي قتهت إىل ناوة نُائ ومت من رسوٍ  حُرس 
يف بديثهم واالمهم صلوا  و وهذه بقيقٌة واضحة رديهيٌة يف فكك حهل الايت  ،ناينت وولية عل ٍّ  ول  عل ٍّ  
  .اهلل وسالمه عليهم حمجعني

الكواية يكويهت شيخنت اجمللس ٍّ  ،مت جندُه يف روايتتنت ويف بديث حهل الايت صلوا  اهلل وسالمه عليهم حمجعني
سألُت أبا عبد  :عن عجالن أبي صالح قال ،اخلتمسة واألررعون اجلزء السترع والعشكون الصفحةوهذا هو 
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قاة لدم يعين هذه  ،هذا العنوان يتحدَُّث عنه حهل الايت ،املكاد رقاة لدم - اهلل عليه السالم عن قبة آدم
 - قاة لدم العتمل الذي حنيت فيه ،يت ه ٍّ قاة لدممحيطة هبذه الدن الدنيت اليت نعيُش فيهت وهذه السمتء ال

 - نعم وهلِل ِقباٌب كثيرة :فقال ؟هذه قـُبَُّة آدم :سألُت أبا عبد اهلل عليه السالم عن قبة آدم فقلُت له
هذا العتمل الذي نعيُش فيه هو عتمل  ،يعين حنَّ يف هذا الوجود وحنَّ اهلل ساحتنه وتعتىل قد حوجد قَاترًت اثرية

وخلف مغكركم هذا ليس اإلشترة هنت إىل جهة  - ا إنَّ خلَف مغربكم هذامَ أَ  وهلِل ِقباٌب كثيرة -ت لدم حرين
ورتملنتساة فإنَّ اجلهت  ه ٍّ مسألٌة نساية ل يوجد هنتك مغكٌ  رنحٍو ُمطلق ول يوجد  ،املغك   رتلنحو الدق ٍّ

 ،لن يكون هو نفسُه مغكرًت ملكتٍن لخك مت يكون مغكرًت يف مكتٍن من األمكنة ،هنتك مشكٌق رنحٍو ُمطلق
اجلهت  الفوق والتحت واملغك  واملشكق اليمني واليستر وُالُّ اجلهت   ،اجلهت  الهت ،املغك  مسألٌة نساية

مغك  الش ٍّء هو مت وراء هذا الش ٍّء  ،املكاد من املغك  حي مت وراء هذا العتمل ،إُت ه ٍّ قضيٌة نسايةاألخكى 
أما إنَّ خلَف مغربكم هذا تسعة  وثالثيَن مغربا  أرضا  بيضاء مملوة خلقا  يستضيئون بنورنا لم يعصوا  -

ُفالن وفالن هذه عنتوين  - من فالٍن وُفالن يتبرؤوناهلل طُرفة عين ل يدرون أخلَق اهلل آدم أم لم يخلقُه 
أما إنَّ خلَف مغربكم هذا تسعة  وثالثيَن مغربا  أرضا   - مطواغيت الذيَن جيُب على املؤمن حن يتِبح منهلل

مظتهك هلم يف ال  وهذا هو املعىن الذي حرددُه اثرياً يف قضية وجود - بيضاء مملوة خلقا  يستضيئون بنورنا
لَق اهلل رفة عين ل يدرون أخستضيئون بنورنا لم يعصوا اهلل طَ خلقا  ي -طاقٍة من طاقت   هذا الوجود 

يتبرؤون من فالٍن وفالن وهم ل  !؟كيَف هذا  :قيَل له ،آدم أم لم يخلقُه يتبرأون من فالٍن وُفالن
فأُِمرَت  :قال ،ل إل بالخبر :قال ؟أتعرف إبليس :! فقال للسائل؟يدروَن أَخَلَق اهلل آدم أم لم يخلقه

  .أمُر هؤلء قال: فكذلك ،نعم :قال ؟باللعنِة والبراءة منه
إنَّ من  :سمعتُه يقول :قال -جترك هو اجلعف ٍّ  - عن جابٍر عن أبي جعفٍر عليه السالم :لكواية األخكىا

إنَّ من وراء  -بقيقة مشس يعين  ،ركتملهت مشس عني يعين -وراء شمسكم هذه أربعين عين شمس 
نون ل واحلديث هنت عن الس - شمسكم هذه أربعين عين شمس ما بين شمٍس إلى شمس أربعوِن عاما  

فيها خلٌق كثير ما يعلمون أنَّ اهلل خلَق آدم أو لم يخلقه وإنَّ من وراء قمركم هذا  -رتملقتييس األرضية 
 خلَق آدَم أو لم أربعيَن قمرا  ما بيَن قمٍر إلى قمر مسيرة أربعيَن يوما  فيها خلٌق كثير ما يعلمون أنَّ اهلل

وقد وُكَِّل بهم لعنَة األول والثاني في كل وقٍت من األوقات  كما أُلِهمت النحلِهموا  يخلقه قد أُل
  .مالئكة متى لم يلعنوهما ُعذِّبوا

ما من شيٍء ول من آدمي  :مسعُت حرت عاد اهلل عليه السالم يقو  :ختلد قت رن  عن سليمتن :روايٌة حخكى
في السماوات إلَّ وَنحُن الُحَجُج عليهم وما َخَلَق اهلل خلقا  إلَّ وقد  ول َمَلكٍ  ول إنسي ول جني
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 - َعَرَض وليتنا عليِه واحتجَّ بِنا عليِه فمؤمٌن بنا وكافٌر وجاحد حتى السماوات واألرض والجبال
  .ذا املضمون اثريٌة جداً الكوايت  يف ه

مجلس ٍّ عن شيخنت الصدوق رضوان اهلل تعتىل  ينقلُه الشيخ ال ،من روايتهتم ومن حبتديثهم وهذا ُوذٌج لخك
  ،إنَّ هلِل عزَّ وجلَّ إثني عشر ألف عاَلم :عن إمامنا الصادق صلوات اهلل عليه ،عليه عن اتتره  اخلصت 

عاَلما  غيرهم  ما يرى عاَلٌم منهم أنَّ هلِل عزَّ وجلَّ  ،وسبع أرضينُكلُّ عاَلٍم منهم أكبر من سبع سماوات 
إشترا  واضحة ورينة يف الكوايت  إىل حن هلم مظتهك يف ال طاقٍة من طاقت   هذا  - وإّني الُحجَّة عليهم

وهذا  ،يما بَِقيَ َأشَهُد َأنَّ هذا ساِبٌق َلُكم ِفيما َمضى َوجاٍر َلُكم فِ  :والزيترة ُتشرُي إىل هذا املعىنالوجود 
نت األرض ٍّ ويف عتَلم نت الرُتايب   .القتنون يتضُح يف عتَلم 

عن سليماَن األعمش عن  :مجلس ٍّ عن انز الفوائد للُمَحدِّث الككاجك ٍّ رسنده   الكواية يكويهت شيخنت ال
اهلل قال لي رسول اهلل صلى  :ُمَحمٍَّد عن آبائِه عن أمير المؤمنين صلوات اهلل عليهم قالبن  جعفر

وراُث ِعلم النبيين و  يا علّي أنَت سيُد الوصيين ،تقينالـمُ  يا علّي أنَت أميُر المؤمنين وإمامُ  :عليه وآله
يا  ،العالمين وخليفة خير المرسلين يا علّي أنَت زوُج سيدة نساء ،وأفضُل السابقينوخيُر الصديقين 

واستوجب أستوجب الجنَّة من تولك  ،علّي أنت مولى المؤمنين والُحجَّة بعدي على الناس أجمعين
اهلل  ميع البرية لو أنَّ عبدا  َعَبدَ يا علّي والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على ج ،دخول الناِر من عاداك

ألف عام ما قُِبَل ذلك منه إل بوليتك وولية األئمة من ولدك وإنَّ وليتك ل تُقَبُل إل بالبراءة من 
هذا هو  - ن ُولدك بذلك أخبرني جبرئيل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرأعدائك وأعداء األئمة م

فمن شاء فليؤمن ومن  -قتنون الولية واإلمتمة الذي حرادُه اهلل ويكيدُه رسو  اهلل صلى اهلل عليه ولله وسلم 
هذا ساِبٌق َلُكم  َأشَهُد َأنَّ  -صلوا  اهلل وسالمه عليهم حمجعني امليزاُن ولية عل ٍّ  ول  عل ٍّ   - شاء فليكفر

هذا الساق ليس  ،يف ال مكاتب الوجودسترٌق يف ال طاقت  الوجود  - ِفيما َمضى َوجاٍر َلُكم ِفيما بَِقيَ 
َوجاٍر َلُكم ِفيما  - الساق الزمتين يدخُل فيه ولكن احلديث هنت عن ساٍق يف مكاتب الوجود ،ساقًت زمتنيتً 

ت رعنوان مكاتب الوجود فيمت رق ٍّ ليَس رتلعنوان الزمتين - بَِقيَ  ومت يقع رتلعنوان الزمتين فهو منطٍو ومنضٍو  وإَُّ
  .َحت هذا العنوان

بينمت حقو  َبكَّاُت  ،بينمت حقو  اآلن مثالً  ،ُيتلف عن الساق يف املكاتب الزمتنيةالساق يف مكاتب الوجود 
كاة اخلتَت يف نفس الوقت لكن من اجلهة من اجلهة الزمتنية بكاة اليد وب ،هذا اخلتَت يف حصاع ٍّ َبكَّاتُه ريدي

اليد ه ٍّ العلة واحلكاة يف  ،فإنَّ بكاة اليد سترقة وحعلى رُتاة من بكاة اخلتَت ألنَّ بكاة اليد هنتالوجودية 
احلديث هنت  ،والعلة سترقة وجوداً يف مكاتب الوجود يف مكاتب الفتعلية والتأنري على املعلو اخلتَت ه ٍّ املعلو  
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ت هو بديث عنإيف الساق  ت الساق يف املكاتب الوجودية  َُّ ليس احلديث يف الساق عن املكاتب الزمتنية وإَُّ
ت ه ٍّ يف وعتء األرض يف وعتء العتمل الدنيوي ،يدخُل رضمنهت فتلزمتن ينشأ من  ،ألنَّ املكاتب الزمتنية إَُّ

ة الشمسية بىت يف هذه مجموع من بكاة األفالك يف هذه ال ،بكاة األرض ومن بكاة الشمس والقمك
ليله هنتره يومه سنته فصوله  ،مجموعة له زمتنه اخلتص ره اواٍب من اوااب ال  لُّ مجموعة الشمسية اُ  ال

جكٍم مستوي  ُال  اواب    ُال  وهكذا   ،الشمس نفس الش ٍّء ،القمك نفس الش ٍّء ،ُتتلف عمَّت عليه يف األرض
 - نَّ هذا ساِبٌق َلُكم فيما َمضى، َوجاٍر َلُكم فيما بَِقىَ َأشَهُد أَ  :فحينمت تقو  الزيترة ،له زمتنه اخلتص ره

َوَأنَّ َأرواَحُكم َونُورَُكم َوطيَنَتُكم واِحَدٌة،  -احلديث عن املكاتب الوجودية ورتلضمن تدخل املكاتب الزمتنية 
َونُورَُكم َوطيَنَتُكم نَّ َأرواَحُكم َوأَ  -هذا قتنوٌن واضح وقتنوٌن صكيح  - طاَبت َوَطُهَرت بَعُضها ِمن بَعض

األرواح مظهٌك من مظتهك وجودهم والنوُر مظهٌك من مظتهك وجودهم والطينة مظهٌك من مظتهك  - واِحَدةٌ 
هذه العاترا  ه ٍّ لتقكيب معىن  ،الطينة ه ٍّ النوريُة األوىل اليت حشكق منهت نورهم يف هذا الوجود ،وجودهم

  .ظتهكولكن هذه احلقيقة هلت م ،حهنم بقيقٌة وابدة
سم األعظم حقك  مت عظم واأل الاسيط فه ٍّ األسم األحقك  مت تكون إىل املعىنالكلمة األوىل بقيقٌة رسيطة 

 ُال  هة عن  ز  ن َ ال مُ  اهلل ساحتنه وتعتىل الذا  ،رسيُط احلقيقة هو اهلل ساحتنه وتعتىل ،يكون إىل معىن الاستطة
 ،وصفتته عني ذاته وتعتىل اليت ذاته عني صفتته الذا  الاسيطة ه ٍّ ذاته ساحتنه ،نقص ُال  تكايٍب وعن  

ل فكق رينك ورينهت إل  ،مكااة من جهة حهنت ُملوقة ،كااةمة األوىل حقك  مت تكون إىل الاستطة لكنهت مُ ُكل  ال
والمت ارتعد الكتئن وارتعد املوجود  ،هت مكااةُال  مت حشكق من الكلمة األوىل الكتئنت    ،حهنم عاتدك وخلقك

فكلمت ارتعد  ،ة القك  عن اهلل ساحتنه وتعتىل المت اشتد  فيه صفت  الرتايب ودرجت  الرتايبيف دائك 
املوجود يف درجة القك  ويف درجة الشكافة ويف درجة املنزلة من اهلل ساحتنه وتعتىل المت تعقد فيه الرتايب 

طاقٍة من  ُال    ت صور ويفهلالكلمة األوىل هلت مظتهك و  ،واتن رعيدًا واتن منفعاًل وضعفت فيه الفتعلية
َوَانَّ َأرواَحُكم َونُورَُكم َوطينََتُكم واِحَدٌة، طاَبت َوَطُهَرت  :واحلديث هنت ،طاقت  هذا الوجود هلت صور

حو يف روايٍة  ،سيٌن مني وأنا من حسينحُ  :بني يقو  النيب األعظم صلى اهلل عليه ولله ،بَعُضها ِمن بَعض
أنا  :وبني يقو  سيد األوصيتء ،أنا من عليٍّ وعليٌّ مني :وبني يقو  ،مني أنا من حسيٍن وحسينٌ  :حخكى

وبني ُيتطب سيد األوصيتء  ،أنا من ُمَحمَّد كالضوء من الضوء :وبني يقو  ،من ُمَحمَّد وُمَحمَّد مني
د أولنا ُمَحمَّ  :وبني يقو  سيد األوصيتء ،يُكلّ وجدتك بعضي ل بل وجدتك   :ولده األاِب احلسن الساط

ذلك يشرُي إىل هذه احلقيقة الوابدة إىل هذه الطينة  ُال   ،نا ُمَحمَّدُكلّ أوسطنا ُمَحمَّد آخرنا ُمَحمَّد  
متذا حيدننت حمري  ،ُُمَمَّد صلى اهلل عليه ولله وسلم طينة ،ةطين ُال  هذه الطينة اليت متيز  عن   ،الوابدة
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  ؟املؤمنني عن هذه الطينة املقدسة
الكواية طويلة وسأقكح  ،تمس من اتت  حبتر األنوار وهذه ه ٍّ الصفحة السترعة والعشكونهذا هو اجلزء اخل

سأاتف ٍّ مبوطن  ،منهت حيضًت مقطعًت طوياًل ألنين إذا حرد  حن حقكح الكواية رتمتمهت هذا حيتتج إىل وقٍت طويل
  :حمري املؤمنني يقو  ،احلتجة وإن اتن طويالً حيضتً 

 - ق الماء والعرشلِ ما خلق نور حبيبه ُمَحمَّد صلى اهلل عليه وآله قبل خَ  اهلل ول شيء معه فأول كانَ 
قبل خلق الماء والعرش والكرسي  -خلق النيب صلى اهلل عليه ولله  ،هو مت الوجود ،املتء هو متء الفيض

 وعشرين وأربع مئة ةار والمالئكة وآدم وحواء بأربعنة والنّ والسماوات واألرض واللوح والقلم والجَ 
 ،الذي حيسب ره يف عتملنت الدنيويرقتمًت رتلنحو احلستيب والكيتض ٍّ وهذه األرقتم ليست ح - ألف عام

فلمَّا خلق اهلل تعالى نور نبينا  -احلديث عن اخللقة األوىل قال الزمتن وقال املكتن وقال احلسترت  واألرقتم 
 استمعوا ،هذه طينة ُم مٍَّد ول  ُُمَمَّد - وجلَّ ُمَحمَّد صلى اهلل عليه وآله بقي ألف عاٍم بين يدي اهلل عزَّ 

فلمَّا خلق اهلل تعالى نور نبينا ُمَحمَّد صلى اهلل عليه وآله بقي ألف عاٍم بين  -وصتف هذه الطينة أل
 رادُ الـمُ  واقفا  يسبحه ويحمده والحقُّ تبارك وتعالى ينظر إليه ويقول: يا عبدي أنت وجلَّ يدي اهلل عزَّ 

َحمَّدية ال مُ  احلقيقة ،َحمَّديةال مُ  ةالطين ،تطب الطينةُي ، ُيتطب نور ُُمَمَّد صلى اهلل عليه وللهاهلل - ريدوالـمُ 
هذا اخلطت  هو نفسه الذي اتن يف العتمل  - وما رَميَت إذ رَميت ريدوالـمُ  رادُ الـمُ  بدي أنتَ يا عَ  -

ريد وأنت خيرتي والـمُ  رادُ الـمُ  دي أنتيا عب -لذلك اخلطت  يف عتمل النور األو   لٍ األرض ٍّ هو صورٌة وجت
لولك مت خلقت األفالك  - من أحبك أحببته ،من خلقي وعزتي وجاللي لولك ما خلقت األفالك

علم اهلل ل يوجد فيه  ،ولكن هذا هو علم اهلل ،إُت ستخلقو ت لق  احلديث هنت ل يشري إىل حن األفالك قد خُ 
ن أحبك أحببته ومن أبغضك أبغضته فتألأل نوره وأرتفع م -ل ش ٍّء متض ٍّ ول بتضك ول مستقال 

 مَّ مة ثُ ظَ العَ  ِحجابُ  مَّ درة ثُ القُ  ِحجابُ ها لُ وّ أَ  -من هذا النور  - ا  ِحجابشعاعه فخلق اهلل منه اثني عشر 
 ث عنهت رأهنت مت فوقهذه احلجب اليت مكاراً حَحد   - الجبروت ِحجابُ الهيبة ثم  ِحجابُ  مَّ ة ثُ زّ العِ  ِحجابُ 
 ِحجابُ المنزلة ثم  ِحجابُ الكبرياء ثم  ِحجابُ النبوة ثم  ِحجابُ الرحمة ثم  ِحجابُ ثم  -العكش 

ثم إن اهلل تعالى أمر نور رسول اهلل صلى اهلل عليه  ،الشفاعة ِحجابُ السعادة ثم  ِحجابُ الرفعة ثم 
ك اثني عشر القدرة فدخل وهو يقول سبحان العلي األعلى وبقي على ذل ِحجابُ وآله أن يدخل في 

العظمة فدخل وهو يقول سبحان عالم السر وأخفى أحد  ِحجابُ ثم أمره أن يدخل في  ،ألف عام
العزة وهو يقول سبحان الملك المنان عشرة آلف عام ثم  ِحجابُ  في ثم دخل ،عشر ألف عام

ثم دخل في  ،الهيبة وهو يقول سبحان من هو غنيٌّ ل يفتقر تسعة آلف عام ِحجابُ دخل في 



  72ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

06 

الرحمة  ِحجابُ ثم دخل في  ،الجبروت وهو يقول سبحان الكريم األكرم ثمانية آلف عام ِحجابُ 
النبوة وهو يقول سبحان  ِحجابُ ثم دخل في  ،وهو يقول سبحان رب العرش العظيم سبعة آلف عام

 الكبرياء وهو يقول سبحان العظيم ِحجابُ ثم دخل في  ،ربك رب العزة عمَّا يصفون ستة آلف عام
المنزلة وهو يقول سبحان العليم الكريم أربعة آلف  ِحجابُ ثم دخل في  ،األعظم خمسة آلف عام

ثم دخل  ،والملكوت ثالثة آلف عام لكِ الـمُ  الرفعة وهو يقول سبحان ذي ِحجابُ ثم دخل في  ،عام
 جابُ حِ ثم دخل في  ،السعادة وهو يقول سبحان من يزيل األشياء ول يزول ألفي عام ِحجابُ في 

صلى اهلل عليه  هذه طينُة ُُمَمَّدٍ  - الشفاعة وهو يقول سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم ألف عام
  :ويستمك حمري املؤمنني فيقو  ،هذه الطينُة اليت تتحدث عنهت الزيترة اجلتمعة الكارية ،ولله

 ،هذه ه ٍّ املظتهك - را  من نورإن اهلل تعالى خلق من نور ُمَحمَّد صلى اهلل عليه وآله عشرين بح مَّ ثُ 
إن  مَّ ثُ  - ب الذي هو حعلى ركثرٍي وحرقى رتاًة من عتمل العكشجُ َحمَّدية يف عتمل احلُ ال مُ  هذه مظتهك احلقيقة

ثم قال  ،بحٍر علوم ل يعلمها إل اهلل تعالى ُكلّ عشرين بحرا  من نور في   نور ُمَحمَّداهلل تعالى خلق من 
بحر العزة فنزل ثم في بحر الصبر ثم في بحر الخشوع ثم في بحر التواضع ثم  لنور ُمَحمَّد انزل في

في بحر الرضا ثم في بحر الوفاء ثم في بحر الحلم ثم في بحر التقى ثم في بحر الخشية ثم في 
حر بحر اإلنابة ثم في بحر العمل ثم في بحر المزيد ثم في بحر الهدى ثم في بحر الصيانة ثم في ب

 ! ؟رتهلل عليكم هل نستطيع حن نتصور هذه املعتين - قلب في عشرين بحرا  حتى ت الحياء
فلمَّا خرج من آخر  -َحمَّدية ول يقف احلديث عند هذا احلد ال مُ  هذه جمكد إشترا  ورموز حلقيقة الطينة

األبحر قال اهلل تعالى: يا حبيبي ويا سيد رسلي ويا أول مخلوقاتي ويا آخر رسلي أنت الشفيع يوم 
النور ساجدا  ثم قام فقطرت منه قطرات كان عددها مئة ألف وأربع وعشرين ألف قطرة  حشر فخرَّ المَ 

 مظتهك احلقيقة ،وهؤلء األنايتء هم مظتهكه - قطرة من نوره نبيا  من األنبياء ُكلّ فخلق اهلل تعالى من  
ألنايتء تطوف بو  اعاتهت حنوار ا - فلمَّا تكاملت األنوار صارت تطوف حول نور ُمَحمَّد -َحمَّدية ال مُ 

فلمَّا تكاملت األنوار صارت تطوف حول نور ُمَحمَّد صلى اهلل عليه وآله كما تطوف  -احلقيقية 
وهم يسبحون اهلل ويحمدونه ويقولون  -وهذا هو حبد حسكار احلج  - جاج حول بيت اهلل الحرامالحُ 

يٌّ ل يفتقر فناداهم عنان من هو ل يجهل سبحان من هو حليٌم ل يعجل سبح مٌ سبحان من هو عالِ 
 اهلل تعالى تعرفون من أنا؟! 

فسبق نور ُمَحمَّد صلى اهلل عليه وآله قبل األنوار ونادى أنت اهلل الذي ل إله إل أنت وحدك ل 
بالنداء من ِقبل الحق أنت صفيي وأنت حبيبي وخيُر  فإذا ك الملوك،شريك لك ربُّ األرباب ومل
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وحُمَُّة ُُمَمَّد هم ل  ُُمَمَّد صلوا  اهلل عليهم امت رينت لنت  - خلقي، أُمَُّتَك خيُر أُمٍَّة ُأخرِجت للناس
له أُمَُّتَك خيُر أُمٍَّة أخرجت للناس ثم خلق من نور ُمَحمَّد صلى اهلل عليه وآ -حخاترهم وحبتديثهم 

وهذا هو متُء عتمل  - جوهرة وقسمها قسمين فنظر إلى القسم األول بعين الهيبة فصار ماء  عذبا  
فنظر إلى القسم األول بعين الهيبة فصار ماء  عذبا  ونظر إلى  -اإلمكتن، املتُء الذي حشكق منه الوجود 

الكرسي من نور العرش، القسم الثاني بعين الشفقة فخلق منها العرش فاستوى على وجه الماء، فخلق 
فبقي القلم ألف عاٍم وخلق من نور الكرسي اللوح، وخلق من نور اللوح القلم وقال له أكتب توحيدي 

  سكران من كالم اهلل تعالى فلمَّا أفاق قال: أكتب، قال: يا ربي وما أكتب؟
سمع القلم اسم ُمَحمَّد صلى اهلل عليه وآله خرَّ  فلمَّا ،قال: أكتب ل إله إل اهلل ُمَحمَّد رسول اهلل

ساجدا  وقال سبحان الواحد القهار سبحان العظيم األعظم ثم رفع رأسه من السجود وكتب ل إله إل 
قال اهلل  ؟يا ربي وَمن ُمَحمَّد الذي قرنت اسمه باسمك وذكره بذكرك :اهلل ُمَحمَّد رسول اهلل ثم قال

خلقتك ول خلقُت خلقي إل ألجله وهو بشيٌر ونذير وسراٌج منير وشفيٌع  تعالى يا قلم فلوله ما
السالم  :ثم قال القلم ،وحبيب فعند ذلك أنشق القلُم من حالوة ذكر ُمَحمَّد صلى اهلل عليه وآله

عليك يا رسول اهلل فقال اهلل تعالى وعليك السالُم مني ورحمة اهلل وبركاته فألجل هذا صار السالم 
حن يقو  سيد األوصيتء صلوا  اهلل وسالمه عليه يف مقطٍع لخك  وتستمك الكواية إىل - رد فريضةسنة وال

  :من هذه الكواية الطويلة
ثم خلق اهلل تعالى العرش من ضياءين أحدهما الفضل والثاني العدل ثم أمر الضياءين فانتفسا بنفسين 

وخلق من العلم  ،م خلق من العقل الخوفث ،فخلق منهما أربعة أشياء العقل والحلم والعلم والسخاء
ومن السخاء المحبة ثم عجن هذه األشياء في طينة ُمَحمَّد صلى اهلل عليه  ،ومن الحلم المودة ،الرضا

ة ُمَحمَّد صلى اهلل عليه وآله ثم خلق الشمس والقمر مَّ وآله ثم خلق من بعدهم أرواح المؤمنين من أُ 
احلديث عن نور ُُمَمَّد يف   - لظالم وسائر المالئكة من نور ُمَحمَّدٍ والنجوم والليل والنهار والضياء وا

بينمت يأيت ذاكه هنت فهو احلديث عن مظهٍك من مظتهكه يف طاقٍة من  ،طاقٍة من طاقت  هذا الوجود ُال  
كن فلمَّا تكاملت األنوار س -إن تعدوا نعمة اهلل ل َحصوهت  ،ول َحصى د  عَ طاقت  هذا الوجود اليت ل ت ُ 

َفَجَعَلُكم  :هذه مكتاة من مكاتاهم واليت حشتر  إليهت الزيترُة اجلتمعة الكارية - نور ُمَحمَّد تحت العرش
ه  ُُمد قنيَ  ب متأخكة عن نوره صلى اهلل جُ ب واحلُ جُ هذه من املكاتب املتأخكة وإل فتلعكُش متأخٌك عن احلُ  ،ر َعكش 

تكاملت األنوار سكن نور ُمَحمَّد تحت العرش ثالثة  وسبعين فلمَّا  - يةعليه ولله يف حصل الطينة اإلهل
ألف عام ثم أنتقل نوره إلى الجنة فبقي سبعين ألف عام ثم أنتقل إلى سدرة المنتهى فبقي سبعين ألف 
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عام ثم أنتقل نوره إلى السماء السابعة ثم إلى السماء السادسة ثم إلى السماء الخامسة ثم إلى 
ى السماء الثالثة ثم إلى السماء الثانية ثم إلى السماء الدنيا فبقي نوره في السماء السماء الرابعة ثم إل

  .إىل لخك الكواية - الدنيا إلى أن أراد اهلل تعالى أن يخلق آدم عليه السالم
 والكواية هنت َحدنت ،َحمَّديةال مُ  الكوايُة هبذا التفصيل اجلميل تتحدث عن املظتهك اليت ل بصك هلت للحقيقة

ه ٍّ  - َوَأنَّ َأرواَحُكم َونُورَُكم َوطيَنَتُكم واِحَدةٌ  -عن جتنٍب من حوصتف هذه الطينة وهذه النورية اإلهلية 
َوَأنَّ َأرواَحُكم َونُورَُكم  -هذه الطينة اإلهلية املقدسة اليت بدننت عنهت حمري املؤمنني صلوا  اهلل وسالمه عليه 

 - ت بَعُضها ِمن بَعض، َخَلَقُكُم اهلُل أنوارا  َفَجَعَلُكم ِبَعرِشِه ُمحِدقينَ طاَبت َوَطُهرَ  َوطيَنَتُكم واِحَدةٌ 
والكوايت  َحدننت رأن العكش يف هذه  ،ُمدقني حي ُميطني وهذه مكتاٌة من مكاتاهم ه ٍّ مكتاة إبتطتهم رتلعكش

طت العكش امت تقو  قك  ،زينة العكش احلسن واحلسني ،نة رتحلسن واحلسنيي  املكتاة اهلل ساحتنه وتعتىل زَ 
اليت تلاسهت املكحة وتضعهت   ٍّلٌح معنته هو احلُ والقكط واض ،الكوايت  إن اهلل ساحتنه وتعتىل زين العكش رقكطني

وقنديل العكش امت يف الكوايت  فتطمة صلوا  اهلل  ،زينة العكش ،قكطت العكش احلسن واحلسني ،يف حذهنت
َحمَّديُة ال مُ  واألنوار ،وحقكاط زينة العكش بسٌن وبسني ،كاءقنديل العكش املشكق ه ٍّ الزه ،وسالمه عليهت

طاقٍة من طاقت  الوجود وإل فأنوارهم ساقت العكش  هذا يف والعلويُة واملهدويُة ُمدقٌة وُميطٌة رتلعكش
  .األنوار ُال  وساقت احلجب وحنوارهم ه ٍّ النور األو  هو نور األنوار الذي حشكقت منه  

طاَبت َوَطُهَرت بَعُضها ِمن بَعض، َخَلَقُكُم اهلُل أنوارا  َفَجَعَلُكم  َونُورَُكم َوطيَنَتُكم واِحَدةٌ َوَأنَّ َأرواَحُكم 
ومن قال يف عتمل الذر  ،من علينت ركم يف هذا العتمل األرض ٍّ- ِبَعرِشِه ُمحِدقيَن حتى َمنَّ َعَلينا ِبُكم

م، َفَجَعَلُكم في بـُُيوت َأِذَن اهلُل َأن تُرَفَع َويُذَكَر فيَها حتى َمنَّ َعَلينا ِبكُ  -عكضت وليتهم وحنوارهم علينت 
وهذه الايو  يف مظهٍك من مظتهكهت ه ٍّ ريوهتم اليت نسعى  ،هذه الايو  ريو  النيب ول  النيب - اسُمهُ 

 ،هم ريو  اهلل العتمكة ،ولكن املظهك األعمق هم هذه الايو  املقدسة ،إليهت ونستأذن للدخو  فيهت وإليهت
ونتنيًة عمك  ،عم ك مسجداً  ،عم ك ريتتً  ،يف روايتتنت إن اهلل ساحتنه وتعتىل حمك إركاهيم حن ياين له ريتًت فاىن ريتتً 

قت  الايت الذي  ،قت  يت ريب قد عم ك  ريوتتً  ،ونتلثًة ويأيت األمك إىل إركاهيم حن يت إركاهيم عم ك يل ريتتً 
الايت الذي يكيده اهلل ساحتنه وتعتىل الذي يطفح رتلعمكان  ،تً عم ك يل ريت ،حقصده هو القلب قلب املؤمن

الايو  احلقيقية هم ُُمَمَّد ول   ،ولذلك مستوايت وحرض ٍّ مت وسعتين ووسعين قلب عادي املؤمن ،هو القلب
  .ُُمَمَّد صلوا  اهلل وسالمه عليهم حمجعني

لية  ،ديُث عم ت جتء يف سورة النور املاتراةمجلد اخلتمس من تفسري الِبهتن واحل ولذلك يف روايتتنت هذا هو ال
}اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَاألَرضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشكَاةٍ وه ٍّ اآليُة اخلتمسة والثالنون  ،النور اهلل نور السموا  واألرض
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يٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيتُونِةٍ لَّا شَرقِيَّةٍ وَلَا غَربِيَّةٍ يَكَادُ صبَاحُ يف زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوكَبٌ دُرِّفيهَا مِصبَاحٌ املِ

 لِلنَّاِِ وَاللَّهُ بِكُل  شَيءٍ زَيتُهَا يُضِيءُ وَلَو لَم تَمسَسهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضرِبُ اللَّهُ األَمثَالَ

}يف بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرفَعَ وَيُذكَرَ فيهَا امسُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيهَا بِالغُدُوِّ وتستمك اآلية الستدسة والثالنون  يمٌ{عَلِ

  .هذه الايو  ه ٍّ اليت حيدننت عنهت حهل الايت صلوا  اهلل وسالمه عليهم حمجعني وَاآلصَالِ{
عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت جالسا  في مسجد الرسول فدخل رجٌل فسلم فقال: من أنت  :الكواية

 ؟عليبن  فما حاجتك؟ فقال لي: أتعرف أبا جعفر ُمَحمَّد يا عبد اهلل؟ فقلت: رجٌل من أهل الكوفة
أخذته وما   لت: نعم، فما حاجتك إليه: قال: هيأت له أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حقٍّ فق

قلت:  ،تعرف ما بين الحق والباطل؟! قال: نعم له: هلقال أبو حمزة: فقلت  ،كان من باطٍل تركته
فقال لي: يا أهل الكوفة أنتم قوٌم ما تطاقون إذا  ،إذا انت تعكف رني احلق والاتطلفما حاجتك إليه؟! 

 يه السالم وحوله أهل خراسانعل أبو جعفرٍ  أقبلَ  فما انقطع كالمه حتى ،رأيت أبا جعفر فأخبرني
قال أبو  ،فمضى حتى جلس مجلسه وجلس الرجل قريبا  منه ،وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج

فلّما قضى حوائجهم وانصرفوا ألتفت  ،من الناس حمزة: فجلست حيثُّ أسمع الكالم وحوله عالمٌ 
 إلى الرجل فقال له: من أنت؟ 

فقال له أبو  ،قال: نعم ؟فقال أبو جعفر: أنت فقيه أهل البصرة ،دعامة البصريبن  قال: أنا قتادة
جا  على خلقه جَ خلق خلقا  من خلقه فجعلهم حُ  وجلَّ جعفر عليه السالم: ويحك يا قتادة إن اهلل عزَّ 

اٌم بأمره نجباء في علمه اصطفاهم قبل خلقه أظلة  عن يمين عرشه قال: وّ فهم أوتاٌد في أرضه قُـ 
عباس فما بن  قتادة طويال  ثم قال: أصلحك اهلل واهلل لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدامسكت ف

فقال أبو جعفر عليه السالم: ويحك ؛ أتدري  ،اضطرب قلبي قدام واحٍد منهم ما اضطرب قدامك
أنت بين يدي بيوٍت أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو واآلصال، أين أنت؟ 

يعين فأنت  - َثم يا قتادة ام الصالة وإيتاء الزكاة فأنتٌل ل تلهيهم تجارٌة ول بيٌع عن ذكر اهلل وإقرجا
ونحن أولئك، فقال له قتادة: صدقت واهلل  -هذه الايو  حنن  - ونحن أولئك -يف هذه الايو  

ت ه ٍّ ريو  هذه الايو  املذاورة يف هذه اآلية م - جعلني اهلل فداك، واهلل ما هي بيوت حجارة ول طين
قتتدة حلتفت إىل دقة املعىن يف اآلية، حنن حيضًت إذا التفتنت إىل اآلية  - فقال له قتادة -بجترة ول طني 

هذه الايو   {تُلهِيهِم تِجَارَةٌ ال }يف بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرفَعَ وَيُذكَرَ فيهَا امسُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيهَا بِالغُدُوِّ وَاآلصَالِ* رِجَالٌ
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 قال: فأنت َثم يا قتادة -  بَيعٌ عَن ذِكرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ{تُلهِيهِم تِجَارَةٌ وَال ال }رِجَالٌيف بقيقتهت 
ونحن أولئك، فقال له قتادة: صدقت واهلل جعلني اهلل فداك واهلِل ما هي بيوت  -يف هذه الايو   -

  .حجارة ول طين
َفَجَعَلُكم في بـُُيوت َأِذَن اهلُل َأن تُرَفَع َويُذَكَر  -ملضتمني تشري إىل هذه املعتين الزيترة هنت تشري إىل هذه ا

 امت  م رتملعىن األعمقريوهتو  ،هذه الايو  يف مظهٍك من مظتهكهت ه ٍّ ريوهتم اليت نسعى إليهت - فيَها اسُمهُ 
طمة واحلسن واحلسني ل جيدون سقفتً ن ُُمَمَّدًا وعليًَّت وفت  عن إمتمنت الاتقك عليه السالم إتقو  الكوايت

قطعًت ريوهتم اليت اتنت يف العتمل األرض ٍّ ريو   ،تلك ريوٌ  هلت دللٌة حخكى ،لايوهتم غري عكش الكمحن
 ولكن هذه الايو  اليت يتحدث عنهت رتقك العرتة رأهنم ب  لتألعمدة والطني واخلشب والَ رمسقفة رتلقصب و 
َفَجَعَلُكم في  -هذه املعتين  ُال  عكش الكمحن تلك دللٌة حخكى حعمق وحرعد من  تً غري فَ قُ ل جيدون لايوهتم سُ 

بـُُيوت أِذَن اهلُل أن تُرَفَع َويُذَكَر فيَها اسُمُه، َوَجَعَل َصاَلتِنا َعَليُكم َوما َخصَّنا ِبِه ِمن ِوليَِتُكم طيبا  
هنت احلديث يف الزيترة اجلتمعة عن لنتر ولية حهل  - ة  ِلُذنُوبِناِلَخلِقنا، َوَطهارَة  ألنُفِسنا، َوَتزِكَية  لَنا، وََكّفارَ 

الصالة  - َوَجَعَل َصاَلتِنا َعَليُكم -الايت على نفوسنت وعلى حرداننت وعلى قلورنت وعلى عواقب حمورنت 
معتين التككمي  ُال  وقد يكاد منهت   ،ول  ُُمَمَّد عليهم قد يكاد منهت الصالة بينمت نقو  اللهم صل على ُُمَمَّدٍ 

زيتراتنت  ،وقد يكاد منهت زيتراتنت هلم من قكيٍب ومن رعيد ،َحمٍَّد ول  ُُمَمَّدمُ والتاجيل والتقديس والتنزيه ل  
وقد يكاد من هذه الصالة النية الثترتة يف قلورنت للتسليم ولالستسالم  ،رتللفظ الظتهكي ورتللفظ اخلف ٍّ

َجَعَل َصاَلتِنا َعَليُكم َوما َخصَّنا بِِه وَ  - ٍّ هلم رعقود اإلمتمة والولية وللستملية هلم وللقطع ولليقني رأننت سنف
 ،عدهت العقتئدي القليب وهذه الصالة يف رعدهت اللفظ ٍّ ويف رعدهت العمل ٍّهذه الولية يف رُ  - ِمن ِوليَِتُكم

  .الصالة نوايت والصالة عمل ،الصالة حلفتظ ،ألن الصالة ليست لفظتً فقط
صلة حهل الايت وصلة صتحل ٍّ مواليهم ه ٍّ  ،على صلتنت امت يف الكوايت  فليصل صتحل ٍّ موالينت من مل يقدر

َوَجَعَل َصاَلتِنا َعَليُكم َوما َخصَّنا ِبِه ِمن  -ول  ُُمَمَّد  مصداٌق واضح من مصتديق الصالة على ُُمَمَّدٍ 
العالقة الونيقة رني التكوين  ،تكوين والتشكيعهذا هو قتنون ال ،هذه لنتٌر تكوينية - ِوليَِتُكم طيبا  ِلَخلِقنا

وإُت يطيب اخللق ألي  - َوَجَعَل َصاَلتِنا َعَليُكم َوما َخصَّنا ِبِه ِمن ِوليَِتُكم طيبا  ِلَخلِقنا -والتشكيع 
ومت معىن الشفتعة إل  ،نتنيطيب اخللق ألجل حن تكون متدة هذا اخللق صتحلة ألن تستقك يف اجل   ؟ش ٍّءٍ 

ب اخللقة لإلنستن بىت يكون رإمكتنه حن يدخل إىل عتمل اجلنتن فعتمل اجلنتن عتمل له يمن ححنتء تطي هو حنوٌ 
حمت  ،ملنيتالطينُة الطتهكة ه ٍّ الطينة اليت ميكن حن تكون يف جنتن ر  الع ،قوانني عتمل له خصتئص وشكائط

اَلتِنا َعَليُكم َوما َخصَّنا ِبِه ِمن ِوليَِتُكم َوَجَعَل صَ  -الطينة النجسة فه ٍّ اليت هلت ُمٌل لخك وهو ُمل النريان 



  72ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

10 

َوَطهارَة  ألنُفِسنا  -هذه الطهترة رنية الستسالم والتسليم ألهل الايت  - طيبا  ِلَخلِقنا، َوَطهارَة  ألنُفِسنا
نقكحه يف زيترة إمتم املعىن الذي  - وََكّفارَة  ِلُذنُوبِنا -التزاية مت هو حعلى وحرقى من الطهترة  - َوَتزِكَية  لَنا

  :ة يف زيترته الشكيفةج  زمتننت صلوا  اهلل وسالمه عليه وحنن نتطب اإلمتم احلُ 
اء ن جَ مَ فَ  يئاتمحى السّ وتُ  ،ناتسَ الحَ  فُ اعَ ضَ وتُ  ،الزكىَّ األفعَ وتُ  ،الاألعمَ  لُ قبَ أشهدُّ أنَّ بوليتك تُ 

 لَ دَ ن عَ ه ومَ ئاتُ حيت سيّ ه ومُ ناتُ سَ اعفت حَ ضَ ه وتَ قت أقوالُ ه وصدّ الُ لت أعمَ بِ ك قُ تِ ف بإمامَ وأعترَ  بوليتكَ 
 ال  مَ ل اهلل له عَ بَ قار ولم يَ ه في النّ رِ نخَ ه اهلل على مَ بّ ك كَ يرُ غَ  كَ تك واستبدل بِ فَ عرِ مَ  لَ هِ ن وليتك وجَ عَ 

ه  نه وسرّ كباطِ ك يا مولي بهذا ظاهره ُ دُ شهِ مالئكته وأُ  دُ شهِ اهلل وأُ  دُ شهِ أُ  وزنا   القيامةِ  يومَ  م لهُ قِ ولم يُ 
 عسوبين ويَ الدّ  ظامُ نِ  ديك إذ أنتَ اقي لَ هدي إليك وميثَ عَ  ك وهوَ لِ لى ذَ عَ  دُ الشاهِ  كعالنيته وأنتَ 

هذه املعتين ُفصلت رنحٍو حاثك يف زيترة اإلمتم  - عالمينال بُّ ني رَ دين وبذلك أمرَ وحِ الـمُ  زُّ قين وعِ تَ الـمُ 
طيبا  ِلَخلِقنا، َوَطهارَة   َوَجَعَل َصاَلتِنا َعَليُكم َوما َخصَّنا ِبِه ِمن ِوليَِتُكم -ة صلوا  اهلل وسالمه عليه ج  احلُ 
 انت عنده رعلمه ورعلم مالئكته  - َن ِبَفضِلُكمنُفِسنا، َوَتزِكَية  لَنا، وََكّفارَة  ِلُذنُوبِنا، َفُكّنا ِعنَدُه ُمَسلِّميأل
مت هو يف  ُكل  حنُن نسلم لكم رعقولنت ورقلورنت ور - َفُكّنا ِعنَدُه ُمَسلِّميَن ِبَفضِلُكم -رعلم ُُمَمَّد ول  ُُمَمَّد و 

معكوفني  - ِقنا إيّاُكمَفُكّنا ِعنَدُه ُمَسلِّميَن ِبَفضِلُكم، َوَمعُروفيَن بَِتصدي -مت هو يف وجودنت  ُكل  مدارانت ور
  .يف املأل األعلى

الكوايت  َحدننت حن املالئكة تنز  إىل األرض  ،الكوايت  َحدننت عن املالئكة وايف يتترعون حوليتء حهل الايت
فحينمت يصعدون هتب منهم رائحة طياة مل يعهدهت  ،حفواٌج من املالئكة تنز  إىل األرض فتصعد ،فتصعد

يقولون لقد نزلنت إىل جملٍس جلس فيه حشيتع حهل  ؟ون يقولون من حين هذه الكائحةمالئكة لخك  ،حهل السمتء
 الايت وَحدنوا رفضلهم وذاكوا شيئًت من مقتمتهتم ومن منتقاهم اتنوا يذاكون حهل الايت اتن بديثهم يف

من  يقولون هلم حرشدونت يف حي رقعةً  ،مجتلس طيانت من طيب تلكم الحهل الايت صلوا  اهلل عليهم فت
قتلوا حرشدونت إىل املكتن الذي اتنوا قد اجتمعوا فيه لنذهب ونتطيب من نفس  ،قتلوا لقد تفكقوا ؟األرض

الكوايت  عن حهل الايت َحدننت رأن حشيتع حهل الايت يضيئون يف األرض للمالئكة امت  ،هذه األمكنة
وهذا النور ليس للشيعة وإُت ل مت  ،حن املالئكة يكون نور حشيتع حهل الايت ،ض ٍّء هذه النجوم يف السمتءتُ 

َوَجَعَل  -شكق يف حشيتعهم ويف حوليتءهم ال مُ  هذا هو نور حهل الايت ،حيملونه من عقيدهتم رأهل الايت
وبِنا، نُ َصاَلتِنا َعَليُكم َوما َخصَّنا ِبِه ِمن ِوليَِتُكم طيبا  ِلَخلِقنا، َوَطهارَة  ألنُفِسنا، َوَتزِكَية  لَنا، وََكّفارَة  ِلذُ 

ُث تادح الزيترة ويادح الزائك هبذا الدعتء وهو  - َفُكّنا ِعنَدُه ُمَسلِّميَن ِبَفضِلُكم، َوَمعُروفيَن بَِتصديِقنا إيّاُكم
والصالُة يف معىًن من معتنيهت دعتٌء  - َوَجَعَل َصاَلتِنا َعَليُكم -نت ٌق من مصتديق الصالة قال قليل قكحمصدا
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بَـَلَغ اهللُ  -ورمحة   - شَرَف َمَحلِّ المَكرَّميَن، َوأعلى َمناِزِل المَقرَّبيَن، َوَارَفَع َدرَجاِت المرَسلينَ ِبُكم أَ  فـَ
 فـَبَـَلَغ اهلُل ِبُكم َاشَرَف َمَحلِّ المَكرَّميَن، َوأعلى َمناِزلِ  -ألن هذه املعتين ه ٍّ حعلى مت نعكفه من املكاتب 

يَن، َحيُث ل يَلَحُقُه لِحٌق، َول يـَُفوقُُه فاِئٌق، َول َيسِبُقُه ساِبٌق، َول رَسلالـمُ  َقرَّبيَن، َوَارَفَع َدرَجاتِ الـمُ 
بينمت نقو  اللهم صل على ُُمَمَّد ول  ُُمَمَّد هذه الكلمة  ،إىل حعلى املنتز  - َيطَمُع في إدراِكِه طاِمعٌ 

هذه  ،م الصلة فيمت ريننت ورني اهللوه ،عن حهنم قد وصلوا إىل اهلل ؟عن حي دللة ،َحدننت وتعُِب عن حي معىنً 
 :ألن الزيترة قال قليل قتلت ،ول  ُُمَمَّد يف وجٍه من وجوههت الفقكا  ه ٍّ تشكح معىن الصالة على ُُمَمَّدٍ 

فـَبَـَلَغ اهلُل ِبُكم  -هذه الصالة يف وجٍه من وجوههت  اآلن الزيترة تشكح مضمون - َوَجَعَل َصاَلتِنا َعَليُكم
وحعلى املنتز  هم يف  ،واملقكرون هم ،مون همواملكك  - َقرَّبينَ الـمُ  َكرَّميَن، َوأعلى َمناِزلِ الـمُ  شَرَف َمَحلِّ أَ 

  .لكننت ل جند عاترا  تعِب عن مت وراء هذه املعتين ،هذه املنتز 
 ،الزيترة ه ٍّ قوٌ  رليٌغ اتمٌل صتدٌر عن املعصوم عليه السالم لكن تاقى األلفتظ ُمدودة رقوانني األلفتظ

ل والعاترا  والكلمت  ُمدودة رقوانني اللغة واللغة ُمكومة حيضتً رأعكافهت اللغوية ورأعكافهت مَ وتاقى اللغة واجلُ 
لغة حعكاف لغوية وحعكاف جمتمعية وحعكاف نقتفية تنشأ من نفس اللغة  ُكل  ل ،مجتمعية ورأعكافهت الثقتفية ال

اللغة  ،ال مجتمعثقتفة اليت تسيطك على حرنتء ذلك الذي يتكلم هبذه اللغة ومن نفس ال ال مجتمعمن نفس 
منهت مت يتعلق رنفس  ،ومة فيهت جمموعة من القواعد جمموعة من األعكاف جمموعة من القواننيعاترة عن منظ

ومنهت مت يتعلق رثقتفة ذلك  ،ال مجتمعوحستليب احليتة يف  ال مجتمعومنهت مت يتعلق رنفس  ،اللغة مبت ه ٍّ لغة
رَسليَن، الـمُ  َوَارَفَع َدرَجاتِ  َقرَّبينَ الـمُ  َكرَّميَن، َوأعلى َمناِزلِ الـمُ  شَرَف َمَحلِّ َغ اهلُل ِبُكم أَ فـَبَـلَ  - ال مجتمع

فَالّراِغُب َعنُكم ماِرٌق،  -ن مك علينت يف بلقة يوم حمس ل يلحقه لبق حن - َحيُث ل يَلَحُقُه لِحقٌ 
احلقيقة  ،هنت ردرجٍة تتنتسب وذلك املخلوق الذي يلحق هبم وقلت رأن الالبقية - َوالاّلزُِم َلُكم لِحقٌ 

 - فَالّراِغُب َعنُكم ماِرٌق، َوالاّلزُِم َلُكم لِحقٌ  -هذه الالبقية جمتزية هنت  ،حنن ل نستطيع حن نلحق هبم
 ؟ل  ُُمَمَّدو  من الذي يكون ردرجة ُُمَمَّدٍ  - َحيُث ل يَلَحُقُه لِحقٌ  -لذلك الزيترة تشري إىل هذه احلقيقة 

 ،واملتفوق هو الذي حيمل الصفت  النتدرة ،الفتئق هو املتفوق - َول يـَُفوقُُه فاِئقٌ  َحيُث ل يَلَحُقُه لِحقٌ  -
حصاًل مهمت  - َول يـَُفوقُُه فاِئٌق، َول َيسِبُقُه ساِبٌق، َول َيطَمُع في إدراِكِه طاِمعٌ  -حيمل حمجل الصفت  

ى الطمع فإنه لن يستطيع حن يطمع يف تلكم املنتز  ألنه على وجه اليقني والقطع حويت اإلنستن من قدرٍة عل
وإل  ،ِبر جيعل اإلنستن يطمع يف هذا الش ٍّءألن الطمع لرد حن يكون له ساب حو مُ  ،رأنه لن ينت  شيئتً 

    من ضكو إذا اتن اإلنستن يطمع رش ٍّ ل يستطيع حن يصل إليه فذلك ل يقت  له طمع وإُت هو ضك 
  .اجلنون حو مكٌض نفس ٍّ
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بَـَلَغ اهلُل ِبُكم أَ  رَسليَن، َحيُث ل الـمُ  َوَارَفَع َدرَجاتِ  َقرَّبينَ الـمُ  َكرَّميَن، َوأعلى َمناِزلِ الـمُ  شَرَف َمَحلِّ فـَ
قى َمَلٌك ُمَقرٌَّب، بإدراِكِه طاِمٌع، حتى ل يَ  فيَول يـَُفوقُُه فاِئٌق، َول َيسِبُقُه ساِبٌق، َول َيطَمُع  يَلَحُقُه لِحقٌ 

، َول ُمؤِمٌن صالح، َول ُمرَسٌل، َول ِصّديٌق َول َشهيٌد، َول عاِلٌم َول جاِهٌل، َول َدِنىٌّ َول فاِضلٌ  َول نَِبيٌّ 
لكن رعض حن العاترا  والكلمت  هنت واضحة د حعتق - َعنيٌد، َول َشيطاٌن َمريدٌ  ِفاِجٌر طالح، َولَجّبارٌ 

املالئكة املقكرون هم املالئكة  - حتى ل يَبقى َمَلٌك ُمَقرَّبٌ  -األلفتظ قد تكون غري واضحة حرني معنتهت 
حتى  -هؤلء هم املالئكة املقكرون حبسب مت رينت لنت روايت  حهل الايت  ،املالئكة الكوبتنيون ،الككوريون

الصديق الذي رلغ حعلى درجت  اليقني  - ُمرَسٌل، َول ِصّديٌق َول َشهيدٌ  ُمَقرٌَّب، َول نَِبيٌّ  قى َمَلكٌ ل يَب
املكاد من الشهيد  ،واملكاد من الشهيد هنت ليس الذي استشهد يف معترك اجلهتد - َول َشهيدٌ  -وليس رنيب 

حتى ل  -األوصيتء ومن اتن يف درجتهم  ،األنايتء ،وهؤلء هم األوليتء ،تهمَّ الذي له مكتاة الشهتدة على حُ 
 - ُمرَسٌل، َول ِصّديٌق َول َشهيٌد، َول عاِلٌم َول جاِهٌل، َول َدِنىٌّ َول فاِضلٌ  قى َمَلٌك ُمَقرٌَّب، َول نَِبيٌّ يَب

صالح،  َول َدِنىٌّ َول فاِضٌل، َول ُمؤِمنٌ  -ه ٍّ احلقترة  مُل صفة الدنتءة وصفة الدنتءةالدين هو الذي حي
فهم  يف هذا الستعمت  إن اتن يف الفهم القكلين حواجلاتر العنيد  - َجّباٌر َعنيدٌ  َول ِفاِجٌر طالح، َول

َجبّاٌر  َول -الطواغيت  ،بديث حهل الايت هم حولئك اجلاتركة الذين ادعوا اإللوهية وحمكوا النتس رعاتدهتم
َول  -اث وشديد الشك والشديد املكادة هو شديد اخلُ  ،املكيد هو الشديد املكادة - َعنيٌد، َول َشيطاٌن َمريدٌ 

البتمتل  املمكنة حبسب اللغة حبسب  ُال  هذه   - َشيطاٌن َمريٌد، َول َخلٌق فيما بَيَن ذِلَك َشهيدٌ 
مجيع املكاتب   - َول َخلٌق فيما بَيَن ذِلَك َشهيدٌ  -األعكاف اإلنستنية ومع ذلك رقيت البتمتل  مفتوبة 

دا  يف السموا  ويف األرض ومت رعد و اهلل على مجيع املوج جَ جَ امت مك علينت قال قليل من حهنم بُ 
  .السموا  واألرض

ُمرَسٌل، َول ِصّديٌق َول َشهيٌد، َول عاِلٌم َول جاِهٌل، َول َدِنىٌّ َول  قى َمَلٌك ُمَقرٌَّب، َول نَِبيٌّ حتى ل يَب
َجبّاٌر َعنيٌد، َول َشيطاٌن َمريٌد، َول َخلٌق فيما بَيَن ذِلَك   ُمؤِمٌن صالح، َول ِفاِجٌر طالح، َولفاِضٌل، َول

َوِعَظَم َخَطرُِكم، وَِكبَـَر َشأِنُكم َوَتماَم نُورُِكم، َوِصدَق َمقاِعدُِكم، َوثَباَت  َشهيٌد إّل َعرَّفـَُهم َجالَلَة َأمرُِكم
هذا  - لُِّكم َوَمنزِلَِتُكم ِعنَدُه، وََكراَمَتُكم َعَليِه، َوخاصََّتُكم َلَديِه، َوُقرَب َمنزِلَِتُكم ِمنهُ َمقاِمُكم، َوَشَرَف َمحَ 

هذه املكاتب اخللقية اليت مك  اإلشترة إليهت واليت ميكن حن  ُال   ،هو هنتية املقطع الذي نتنتوله يف هذه احللقة
َول َخلٌق فيما بَيَن  -حن نتصورهت وإُت جتء ذاكهت  يت ل نستطيعاملكاتب اخللقية األخكى ال ُال  و  ،نتصورهت

يشهد على بقيقة مت حهلمه اهلل  ؟ول خلٌق فيمت رني ذلك شهيد على حي ش ٍٍّء يشهد - ذِلَك َشهيدٌ 
 ألن هذه الكتئنت  مت وجد  إل ألهنت حشكق فيهت نور ُُمَمَّدٍ  ،ساحتنه وتعتىل وحوجده يف حصل الكتئنت 
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هذا التعكيف هو يف  ؟مىت يكون هذا التعكيف - إّل َعرَّفـَُهم َجالَلَة َأمرُِكم - عليه ولله وسلم صلى اهلل
كون املعصية رظتهك خلقهم هم يف رتطن ظه  ولذلك هذه األشيتء بىت اخللق الذين يُ  ،رتطن بقتئق األشيتء

طاقة الدنيوية ويف الطاقة الرتارية بىت حعداء حهل الايت صحيح يف ال ،بقتئقهم ينقتدون لوليتهم التكوينية
لو حراد حهل  ،للعتمل الاشكي هنتك عنتٌد من حعدائهم لكن مبت حهنم موجودا  هم ينقتدون لوليتهم التكوينية

 ،الايت حن يتصكفوا روليتهم التكوينية يف هذه املوجودا  املعتدية وهنتك مصتديق اثرية يف بيتهتم بدنت
  . وتدور بو  هذا املضمونث عن مصتديق اثرية تتنتو  هذا املعىنواتب احلديث واألخاتر تتحد

وهذا  ،ساهحب ُال  وهذا التعكيف سيكون يف مقتطع من هذه احليتة و  ،هذا التعكيف يكون يف حصل اخللقة
عتمل  ُال  التعكيف سيكون يف يوم القيتمة بني تتجلى احلقتئق وتتكشف األمور ويكون هذا التعكيف يف  

َوِعَظَم  مرُِكمَجالَلَة أَ إّل َعرَّفـَُهم  -طاقٍة من طاقت  هذا الوجود حبسب تلكم الطاقة  ُال  حبساه ويف  
 -اخلطك من مجلة معتين اخلطك هو الوعتء  ،واخلطك يف حصله هو وعتء ،املكتنةو  واخلطك هو املنزلة - َخَطرُِكم

مرُِكم، َوِعَظَم َخَطرُِكم، وَِكبَـَر م َجالَلَة أَ إّل َعرَّفـَهُ  -م منزلتكم ظَ وع   ،وعظم وعتءام - َوِعَظَم َخَطرُِكم
 َوالّتاّميَن في َمَحبَِّة اهللِ  -منت عليهم ومك علينت يف املقتطع اخلمسة األوىل بينمت سلَّ  - َشأِنُكم َوَتماَم نُورُِكم

اَم نُورُِكم، َوِصدَق َوَتم -اهلل الظتهكة فيهم ت اتنوا تتمني لتمتمية نور وإُ - صيَن في َتوحيِد اهللِ َوالمخلَ 
  :اإلشترة إليهت يف دعتء شهك رجبهذه املقتمت  اليت جتء   - َمقاِعدُِكم، َوثَباَت َمقاِمُكم

ن لكلماتك وأركانا  لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي عادِ هم مَ ن مشيتك فجعلتَ فيهم مِ  قَ طَ أسألك بما نَ 
بني  - أنهم عبادك وخلقك بينك وبينها إلمكان يعرفك بها من عرفك ل فرق  ُكلّ ل تعطيل لها في  

نات  هذه املقتمت  وهنت املشتر إليه يف هذا الدعتء الشكيف املكوي عن اإلمتم  - َوثَباَت َمقاِمُكم: نقكحُ هنت
أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا   -احلجة صلوا  اهلل وسالمه عليه 

ومقاماتك  - َوثَباَت َمقاِمُكم :نقكح هنت ،مقتمت  نترتة - تعطيل لهال  ك التيلتوحيدك وآياتك ومقامات
 ُال  وإُت ه ٍّ نترتٌة يف   ،مكتن ُال  ل تعطيل هلت يف   ،ل تعطيل هلت يعين مقتمت  نترته - التي ل تعطيل لها

ستمك الدعتء إىل حن ي - أنهم عبادك وخلقك يعرفك بها من عرفك ل فرق بينك وبينها إل -مكتن 
ت سمائك وأرضك حتى ظهر أن ل إله إل أنت فبذلك أسألك وبمواقع العز من فبهم مأل :فيقو 

وتلك املقتمت  والعالمت   ،هنتك مقتمت  وعالمت  هلل ساحتنه وتعتىل - رحمتك وبمقاماتك وعالماتك
َوأعالما  ِلِعباِدِه، َوَمنارا  في  :هم صلوا  اهلل وسالمه عليهم حمجعني ومك علينت يف الزيترة اجلتمعة الكارية

وََكراَمَتُكم  ،َوثَباَت َمقاِمُكم، َوَشَرَف َمَحلُِّكم َوَمنزِلَِتُكم ِعنَدهُ  -هنتك عالمت  وهنتك مقتمت   - ِبالِدهِ 
قك صلوا  حنن نقكح يف دعتء علقمة املكوي عن إمتمنت الات - َوُقرَب َمنزِلَِتُكم ِمنهُ  ،َوخاصََّتُكم َلَديهِ  ،َعَليهِ 
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  .نقكح يف هذا الدعتء ،قكحُ رعد زيترة عتشوراءاهلل وسالمه عليه والذي يُ 
ة بنت نبيك وبحق الحسن مَ أسألك بحق ُمَحمَّد خاتم النبيين وعليٍّ أمير المؤمنين وبحق فاطِ 

قامي هذا وبهم أتوسل وبهم أتشفع إليك وبحقهم أسألك هم أتوجه إليك في مَ والحسين فإني بِ 
وأعزم عليك وبالشأن الذي لهم عندك وبالقدر الذي لهم عندك وبالذي فضلتهم على  مُ قسِ وأُ 

هذا السم اجلتمع للحكوف  - ينمالعالمين وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العال
ل ميلكه حبٌد من  - ينمالذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العال وبأسمائك -الثالنة والساعني 

ين وبه موباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العال -م صلوا  اهلل عليهم اخلالئق دوهن
ضلهم من فضل وبه أبنتهم وأبنت ف -منزلًة حخكى  ،يعين جعلتهم خلقًة حخكى - أبنتهم وأبنت فضلهم

قى حتى ل يَب :م املوجود هنتهو نفس هذا الكال - ى فاق فضلهم فضل العلمين جميعا  مين حتالعال
َول َخلٌق فيما بَيَن ذِلَك َشهيٌد إّل َعرَّفـَُهم َجالَلَة  - إىل حن تقو  الزيترة - ُمرَسلٌ  َمَلٌك ُمَقرٌَّب، َول نَِبيٌّ 
، َوَشَرَف َمَحلُِّكم وَِكبَـَر َشأِنُكم َوَتماَم نُورُِكم، َوِصدَق َمقاِعدُِكم، َوثَباَت َمقاِمُكم َأمرُِكم، َوِعَظَم َخَطرُِكم

َوُقرَب  :هذه العاترة هنت - َوَمنزِلَِتُكم ِعنَدُه، وََكراَمَتُكم َعَليِه، َوخاصََّتُكم َلَديِه، َوُقرَب َمنزِلَِتُكم ِمنهُ 
 فهم هلم املنزلة القكياة وهلم املنزلة ،ك  يف العاترا  السترقةش  املعتين اليت نُ  ُال  هذه تطوي   ،َمنزِلَِتُكم ِمنهُ 

ذاك املالئكة املقكرون واألنايتء املكسلون بينمت يُ  - َوُقرَب َمنزِلَِتُكم ِمنهُ  -اخلصيصة وهلم الدرجة اخلتصة 
  .رتعتاتر هم النمتذج اليت حنن نعكفهت رأهنم حفضل النمتذج يف خلق اهلل ساحتنه وتعتىل

 ؟إمتمنت العسككي متذا يقو  ،بني نقكح يف روايت  وحبتديث حهل الايت صلوا  اهلل وسالمه عليهم حمجعني
إن  - ؟متذا يقو  إمتمنت العسككي ،مجلس ٍّ هذا هو اجلزء الستدس والعشكون من حبتر األنوار لشيخنت ال

اهلل أحدا  من خلقه ول بعث أحدا  من رسله  لقَ راد األفضل ما خَ والـمُ  ُض األقصىرَ ولية ُمَحمَّدٍ هي الغَ 
يٍّ وخلفائه ويأخذ به عليهم العهد ليقيموا عليه وليعمل به سائر عوام وعل إل ليدعوهم إلى ولية ُمَحمَّدٍ 

  .راد األفضلوالـمُ  ُض األقصىرَ هي الغَ  ٍ إن ولية ُمَحمَّدٍ  -الكالم واضح  - األمم
الكواية طويلة حذاك منهت موطن احلتجة وهو يتحدث  ،يف الكواية عن إمتمنت السجتد صلوا  اهلل وسالمه عليه

ما هذه األشباح يا رب؟ فقال:  :فقال ،د حن رحى األشاتح املقدسةلدم عليه السالم رع ،لدم عن قصة حرينت
شققت له ، أفعالي هذا ُمَحمَّد وأنا الحميُد المحمود في ،يا آدم هذه األشباح أفضل خالئقي وبرياتي

نا فاطر وهذه فاطمة وأ ،وهذا عليٌّ وأنا العلي العظيم شققت له اسما  من اسمي ،اسما  من اسمي
السموات واألرضين فاطم أعدائي عن رحمتي يوم فصل قضائي وفاطم أوليائي عمَّا يعتريهم ويشينهم 

وهذا الحسُن وهذا الحسيُن وأنا المحسن المجمل شققت لهما اسما   ،من اسمي ما  فشققت لها اس
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 فتوّسل ،ثيبوبهم أعاقب وبهم أُ هؤلء خيار خليقتي وكرام بريتي بهم آخذ وبهم أعطي  ،من اسمي
هؤلء خيار خليقتي  -إىل لخك الكالم  - كهتك داهيٌة فأجعلهم إلي شفعائإلي بهم يا آدم وإذا د

 -وإىل هذا تشري الزيترة اجلتمعة الكارية  - وكرام بريتي بهم آخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثيب
  .نهُ َوُقرَب َمنزِلَِتُكم مِ  ،َوخاصََّتُكم َلَديهِ 

عن النيب  ،حخذ منهت موطن احلتجةالكوايُة طويلٌة  ،الكواية عن إمتمنت العسككي صلوا  اهلل وسالمه عليه
عمران بن  موسى وجلَّ ا بعث اهلل عزَّ لمَّ  -صلى اهلل عليه ولله وسلم ركواية اإلمتم العسككي عليه السالم 

 وجلَّ ه عزَّ راة واأللواح رأى مكانه من ربّ بني إسرائيل وأعطاه التو  جىواصطفاه نجيا وفلق له البحر ون
فقال اهلل جال جالله: يا موسى أما علمت  ،كرم بها أحدا  قبليفقال: يا رب لقد أكرمتني بكرامٍة لم تُ 

أكرم  يا ربي فإن كان ُمَحمَّدٌ  موسى: قال ،أن ُمَحمَّد أفضُل عندي من جميع مالئكتي وجميع خلقي
جالله: يا موسى أما علمت  ؟ قال اهلل جلَّ نبياء أكرم من آليآل األ عندك من جميع خلقك فهل في

فقال موسى: يا ربي  ،أن فضل آل ُمَحمَّد على جميع آل النبيين كفضل ُمَحمَّد على جميع المرسلين
ت عليهم الغمام وأنزلت فإن كان آل ُمَحمَّد كذلك فهل في أمم األنبياء أفضل عندك من أمتي؟ ظللّ 

جالله: يا موسى أما علمت أن فضل أمة  فقال اهلل جلَّ  ،فلقت لهم البحرعليهم المن والسلوى و 
فقال موسى: يا ربي ليتني كنت أراهم فأوحى اهلل  ،ُمَحمَّد على جميع األمم كفضله على جميع خلقه

نان جنات أوان ظهورهم ولكن سوف تراهم في الجِ  ك لن تراهم فليس هذاإليه يا موسى إنّ  وجلَّ عزَّ 
أفتحب أن أسمعك   ،والفردوس بحضرة ُمَحمَّد في نعيمها يتقلبون وفي خيراته يتبحبحون عدن

جالله: قم بين يدي وأشدد ميزرك قيام العبد الذليل بين يدي  قال اهلل جلَّ  ،فقال: نعم إلهي ؟كالمهم
أصالب  يا أمة ُمَحمَّد فأجابوه كلهم وهم في وجلَّ فنادى ربنا عزَّ  ،ففعل ذلك موسى ،لك الجليلالمَ 

لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ل  لبيك اللهم لبيك ل شريك لك :آباءهم وأرحام أمهاتهم
  .تلك اإلجابة شعار الحج وجلَّ قال: فجعل اهلل عزَّ  ،شريك لك

مجلس ٍّ عن الشيخ الصدوق  الكواية عن إمتمنت الكضت ينقلهت شيخنت ال ،روايٌة وحاتف ٍّ هبت ا ٍّ حختم احلديث
ه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله: إن موسى سأل ربه عزَّ اإلمام الرضا عن آبائعن  :رأستنيده

ل  - ل إلى ذلكصِ ة ُمَحمَّد فأوحى اهلل تعالى إليه يا موسى إنك ل تَ مَّ فقال: يا ربي اجعلني من أُ  وجلَّ 
ى من حمة ُُمَمَّد ومن حشيتع وإل فموس ،ة ُُمَمَّدمَّ إىل حعلى املكاتب يف حُ   إنك ل تصلُ تصل إىل ذلك يعين

ة ُُمَمَّد ول  ُُمَمَّد صلوا  مَّ ل تصل إىل حعلى املكاتب يف حُ  - إنك ل تصل إلى ذلك -ُُمَمَّد ول  ُُمَمَّد 
  .اهلل وسالمه عليهم حمجعني
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اتب احلديث إذا حردنت حن نكاجعهت  ،وحبتديث حهل الايت يف هذه املضتمني ويف هذه الفحتوى اثريٌة جداً 
فإننت سنجد  ،الستاصتر ،التهذيب ،الفقيه ،على سايل املثت  إذا حردنت حن نكاجع الكتب األررعة الكتيف

مجتميع اليت   ال ،إذا حردنت حن نكاجع اتب الشيخ الصدوق ،الكثري من هذه املعتين يف هذه الكتب األررعة
امت  الدين ومتتم النعمة   ،ترمعتين األخا ،مثل اتت  اخلصت  ،اتاهت الشيخ الصدوق مثل اتت  التوبيد

هنتك جمموعة اارية من اتب احلديث مجعهت الشيخ الصدوق وه ٍّ مشحونة هبذه  ،وغري ذلك من اتاه
الشيخ الطوس ٍّ  ،ارن حيب زينب النعمتين ،ارن قولويه ،اتب احلديث اليت مجعهت الشيخ املفيد  ،األبتديث

مجتميع احلديثية  ال ،ت مشحونٌة مبثل هذه املضتمنيهُال  اتب احلديث هذه   ،وحضكاهبم اوالد الشيخ الصدوق
وبىت املستدرات  اليت اتات على مستدرك  ،الوايف للفيض الكتشتين ،مستدرك الوستئل ،مثل وستئل الشيعة

محدث النمتذ الشهكودي  مثل سفينة الاحتر ومت استدراه ال ،مستدرات  حبتر األنوار ،حبتر األنوار ،الوستئل
مثل تفسري الِبهتن للمحدث  ،مجتمع التفسريية وم وستئك الكتب احلديثية األخكى مثل العوامل العل ،حيضتً 

وغري ذلك من   ،نور الثقلني للمحدث احلويزي العكوس ٍّ رضوان اهلل تعتىل عليهالسيد هتشم الاحكاين حو 
غري  وحإركاهيم رن  يتش ٍّ حو تفسري فكا إركاهيم القم ٍّ حو تفسري العرن  اتب التفسري املعكوفة اتفسري عل ٍّ

 ،الصحتئف السجتدية ،املزارا  اتب الزيترا  واتب األدعية ،ذلك من اتب التفسري ومن اتب احلديث
هذه النصوص مبت  ُال   ،الصحتئف العلوية وستئك اتب املزارا  اليت مجعهت علمتئنت رضوان اهلل تعتىل عليهم

 ُال   ،لاالغة وخطب حمري املؤمنني املاثونة واملنتشكة يف الكتب املختلفةفيهت هنج الاالغة ومستدرات  هنج ا
هذه الكوايت  اليت حوردهتت واليت حوردهت ليست روايت   ،ذلك مشحوٌن مبثل هذه املعتين ومبثل هذه املضتمني

لاعض إذا اتن هنتك ا ،مجتمع احلديثية مشحونة مبثل هذه الكوايت  يتيمة حو مفكدة اتب احلديث وهذه ال
  ؟ومت ذنب حهل الايت ؟جيهل رساب عدم إطالعه على اتب احلديث هذه فمت ذنانت حنن

 - إّل َعرَّفـَُهم َجالَلَة أمرُِكم -َحدنوا الكثري الكثري عن مثل هذه املضتمني  حهل الايت صلوا  اهلل عليهم
ُكم، َوِصدَق َمقاِعدُِكم، َوثَباَت َمقاِمُكم، َوِعَظَم َخَطرُِكم، وَِكبَـَر َشأِنُكم َوَتماَم نُوِر  -ستديت ل  ُُمَمَّد 

هبذا يتم  - َوَشَرَف َمَحلُِّكم َوَمنزِلَِتُكم ِعنَدُه، وََكراَمَتُكم َعَليِه، َوخاصََّتُكم َلَديِه، َوُقرَب َمنزِلَِتُكم ِمنهُ 
ون حتنتو  مقطعتً يوم غد إن شتء اهلل احللقة الثتمنة والعشك  ،الكالم يف هذه احللقة وه ٍّ السترعة والعشكون

ة الزيترة اجلتمعة حبات  عل ٍّ  ول  عل ٍّ حلقتام على ُماة ومود   ،جديدًا من مقتطع الزيترة اجلتمعة الكارية
  .يف حمتن اهلل ،ول  ُُمَمَّد صلوا  اهلل عليهم مجيعتً حسألكم الدعتء ة وُماة ُُمَمَّدٍ حلقتام على مود   ،الكارية

 



 
 
 
 
 
 
  

 وفي الختام :
ل بُــّد مــن التنبيــه الــى أنّنــا حاولنــا نقــل نصــوي البرنــامج كمــا هــي وهــذا المطبــوع ل 

تســجيل البرنــامج  يخلــو مــن أخطــاء وهفــوات فمــن أراد الدقّــة الكاملــة عليــه مراجعــة
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زهرائيون.
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