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 بِسُِْ اهلل اٌشَّحَِّْٓ اٌشَّحٍُِ

 
  ...األًٌٍََِْبء ٌَخٌَخَّوُ إٌٍَِوِ اٌَّزِيْ اهلل ًَخْو ٌَب عٍٍََه سٍََبٌَ

  ...اهلل بمٍَّتَ

 ...!فَمَذَن؟ َِْٓ ًَخَذَ اٌَّزِيْ ًََِب ًَخَذَن َِْٓ فَمَذَ َِبرَا
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 اٌِّْئَت بَعذ اخلَّْسًٌُْ تُِنبثَّاٌ تُمٍََحَاٌْ

  15ــ ج اٌصَّالة َِعَبًِْٔ
 

  ...بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 ...اْلِمَئة بَ ْعد اخَلْمُسون ةُ مناثَّ ال احلََلقةُ ، النَّاِطق الِكَتابُ ، الثَّاِلث اجلُْزءُ  ،والِعرتَة الِكَتابِ  َمَلف   :أَيِديُكم َبٌنَ 
 معاني) :حلقاتِ  رلموعةِ  يف العاشرة بعد اخلامسةُ  احللقةُ  ِىي وىذه ،الصََّلة معاين يف احلديثُ  زالَ  ال

 ...(الصَّالة
 العرتة وحديث الكتابِ  آياتِ  بٌن ما جولةٍ  يف ،زُلَمَّد آل حديثِ  يف جولةٍ  يف سآخذكم احللقة ىذه يف

 األىمّ  الس َورُ  ،والقدر والتوحيد الفاحتة سورة وأجواءِ  مضامٌنِ  على ِإمجايل وبنحوٍ  الضَّوء ُأسلِّطُ  ،الطَّاىرة
 .صلواتنا يف نقرأىا الَّيت العصمة بيت أىلِ  ثقافةِ  حبسبِ 

 يف رِوايةٍ  أوَّلُ  ىي الصَّادق إمامنا عن مرويَّةٌ  طويلةٌ  رِوايةٌ  ،ادلتقدِّمة احللقاتِ  يف بعِضَها ِذْكرُ  مرَّ  طويلةٍ  رِوايةٍ  يف
 يف تتحدَّثُ  الرِّوايةُ  ،عليو ا رمحةُ  الصدوق لشيخنا (الشرائع ِعللُ ) كتابِ  من الثَّاين اجلزء من بابٍ  أوَّلِ 

 يف وجاء ،وآلو عليو اُ  صلَّى األعظم النَِّبّ  معراجِ  من صورةٌ  ،العلوي العالَ  يف والصََّلةِ  األذانِ  تشريعِ 
 َكَما َأَحد اللُ  ُىو ُقلْ  ِاقْػَرأ -:لوُ  فقال الكتاب بفاحتةِ  إالَّ  صَلة وال الفاحتة ا رسولُ  قرأ أنْ  فبعد تفاصيلها

 َكَما َأَحد اللُ  ُىو ُقلْ  ِاقْػَرأ - األمْحَد للحبيب يقولُ  وتعاىل سبحانوُ  ا - َونَػْعِتي ِنْسَبِتي فَِإنػََّها أُْنزَِلتْ 
 الباري ،يقول ا رسولُ  - ِلي قَاؿَ  ثُمَّ  - تقول أنْ  إىل الرِّوايةُ  وتستمر   - َونَػْعِتي ِنْسَبِتي فَِإنػََّها أُْنزَِلت

 َأْىلِ  َوِنْسَبةُ  ِنْسَبُتكَ  فَِإنػََّها أَنْػَزْلَناهُ  ِإنَّا ِاقْػَرأ :ِلي قَاؿَ  ثُمَّ  - وآلو عليو ا صلَّى ِلُمَحمَّدٍ  قال وتعاىل سبحانوُ 
 سورةُ  ،األعلى ادلأل يف الصََّلةِ  تشريع حبسبِ  صلواتنا يف الّسورِ  أىم   ىي فهذهِ  - الِقَياَمة يَػْوـِ  ِإلى بَػْيِتك
 ِلُمَحمَّدٍ  وتعاىل سبحانوُ  ا قال كما ونعتوُ  ا ِنْسَبةُ  ىي الَّيت التوحيد وسورةُ  ،هبا إالَّ  صَلة ال الَّيت الفاحتة
 .الزَّْىَراء سورة القدر سورةُ  كانت ىنا من ،زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  نسبةُ  ىي الَّيت القدر وسورةُ  ،وآلو عليو ا صلَّى

  .إليكم أعودُ  الفاصلِ  وبعد فاصل إىل نذىبُ 
 من أقرأُ  :أجوائَِها ويف الشَّريفة الس ور ىذهِ  َمعاين  يف زُلَمَّد آل أَحاِديثِ  من َعِطَرةً  بَاَقةً  أيِديُكم بٌن َأْعِرضُ 

 األعلمي مؤسَّسة طبعة الطبعة ىذهِ  ،عليو اِ  رمحةُ  البحراين ىاشم للسّيد الربىان تفسًن من األوَّل اجلزء
 َصَلَواتُ  الصَّاِدؽ ِإَماِمَنا َعنْ  - الثَّانية الرِّوايةُ  ،11 صفحة ،ميَلدي 9111 ،األّوىل الطبعة ،للمطبوعات

نِ ٱ للَّوِ ٱ ِبْسمِ  :َقاؿَ  َعَلْيو الل  حّتَّ  ،الفاحتة سورة يف آيةٍ  وأىم   ا كتابِ  يف آيةٍ  أىم   وىي - لرَِّحيمِ ٱ لرَّْحمََٰ
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ا للمؤمنٌن عَلمةً  هبا اجلهرُ  صار  فماذا ،آخرهِ  إىل أوَّلوِ  من الكرمي الكتابِ  يف األوضحُ  القرآين   الشِّعارُ  ألَّنَّ
نِ ٱ للَّوِ ٱ ِبْسمِ  - ؟الصَّادق إمامنا يقول  ِإَلى اْلَعْينِ  نَاِظرِ  ِمن اأَلْعَظم الل اْسمِ  ِإلى َأقْػَربُ  لرَِّحيمِ ٱ لرَّْحمََٰ

 الل اْسمِ  ِإلى َأقْػَربُ  - أخرى رواياتٍ  يف التعبًن ىذا وورد ،السَّواد يعين العٌن ناظر من يُرادُ  - بَػَياِضَها
 العٌن سواد بٌن ادلسافةُ  ىي فكم - بَػَياِضَها ِإَلى اْلَعْينِ  نَاِظرِ  ِمن أو بَػَياِضَها ِإلى اْلَعْينِ  َسَوادِ  ِمن اأَلْعَظم

  ؟بياضها وبٌن
 الصَّادقُ  فاإلمامُ  ذلك ومع ،بياضها بٌن وما العٌن سوادِ  بٌن ما مسافةٌ  توجدُ  ال ،البياض ىو السَّوادُ  ىو ما

نِ ٱ للَّوِ ٱ ِبْسمِ  -:يقول عليو وسَلموُ  ا صلواتُ   اْلَعْينِ  نَاِظرِ  ِمن اأَلْعَظم الل اْسمِ  ِإلى َأقْػَربُ  لرَِّحيمِ ٱ لرَّْحمََٰ
 ا اسمُ  ،بلفظ ىو ما األعظم ا فاسمُ  ،اإلشارة بنحو األعظم ا اسم إىل أقربُ  ادلراد - بَػَياِضَها ِإَلى

 األعظم ا اسم ،غًنهِ  إىل منوُ  خترُجُ  فَل ِظلِّوِ  يف فاستقرَّت وتعاىل سبحانوُ  خلقها الَّيت احلقيقةُ  األعظم
 أمحد يا (،أِلَْجِلي َخَلْقُتكَ  َأْحَمد يَا) :األحاديث بعض يف جاء كما خلقها ا ،سللوقةٌ  با ادلتعلِّقةُ  احلقيقةُ 
 العرتةِ  صادق عن الرِّوايةُ  تأت فحٌن ،األعظم االسم حقيقةِ  إىل يشًنُ  ،رمزي خطابٌ  ىذا ألجلي خلقتك

نِ ٱ للَّوِ ٱ ِبْسمِ  - فتقول  حيثُ  من - بَػَياِضَها ِإلى اْلَعْينِ  نَاِظرِ  ِمن اأَلْعَظم الل اْسمِ  ِإلى َأقْػَربُ  لرَِّحيمِ ٱ لرَّْحمََٰ
 ىذا ،األعظم ا ِاْسمِ  إىل ُتشًنُ  ِإشارةٌ  ،لرَِّحيمِ ٱ لرَّمْحََٰنِ ٱ للَّوِ ٱ ِبْسمِ  :اللفظيُ  الرتكيب ىذا اجُلملةُ  فهذه ،اإلشارة
ا األعظم ا اسم إىل قُرهبا من اْلُمرادُ   َسوادِ  من أو بياضها إىل العٌن نَاِظرِ  من األعظم ا ِاسم إىل أقَربُ  وأَّنَّ
  .بياضها إىل العٌن
َـّ  ِإَذا :الصَّاِدؽ ِإَماِمَنا َعنْ  - الفاحتة سورة فضائلِ  يف العاشرة بعد الثَّامنةُ  الرِّوايةُ   صَلة يف - اْلَقْوـ اْلرَُّجلُ  َأ

َـّ  ِإَذا - اجلماعة  ؟يقف أين اإلمام - اإِلَماـ ِإَلى َقرِْيبٌ  ُىو الَِّذي اْلشَّْيطَاف ِإلى َشْيطَافٌ  َجاءَ  اْلَقْوـ اْلرَُّجلُ  َأ
 - اراب عند واقفون فالشَّياطٌن ،زٍلراب ُُسِّي لذلك ،الشَّيطان مع حربٍ  ساحةُ  واراب اراب يف يقف

َـّ  ِإَذا  ىذا - الل ذََكرَ  َىلْ  :فَػيَػُقوؿ اإِلَماـ ِإلى َقرِْيبٌ  ُىو الَِّذي اْلشَّْيطَاف ِإَلى َشْيطَافٌ  َجاءَ  اْلَقْوـ اْلرَُّجلُ  َأ
 اإلمام - الل ذََكرَ  َىلْ  - اجلماعة إمام عند حضورهِ  يف يسبقوُ  كان الَّذي الشيَّطان يسألُ  اآلت ،الشَّيطانُ 

نِ ٱ للَّوِ ٱ ِبْسمِ  :قَػَرأَ  َىلْ  ؛يَػْعِني - يقول  للَّوِ ٱ ِبْسمِ  ونرأيق ال البيت أىل سٌلالفي أنَّ  باعتبار - لرَِّحيمِ ٱ لرَّْحمََٰ
 الشَّاِفعي ،الشَّافعي صحيحٌ  ،الفاحتة من ُجزءاً  يعتربوَّنا ال ،الُقرآن من ُجزءاً  يعتربوَّنا ال ،لرَِّحيمِ ٱ لرَّمْحََٰنِ ٱ

  .قراءهتا يُوِجبُ  ،الفاحتة من جزءاً  يعتربىا
 ذََكر ىل اإلمام ىذا يعين - الل ذََكرَ  َىلْ  - احلضور يف سبقوُ  الَّذي الشَّيطان يسألُ  اآلت الشَّيطانُ  فيسأل

نِ ٱ للَّوِ ٱ ِبْسمِ  :قَػَرأَ  َىلْ  ؛يَػْعِني - يقول اإلمام ؟ا  السَّابق الشَّيطان إذا - نَػَعم :قَاؿَ  فَِإفْ  ،لرَِّحيمِ ٱ لرَّْحمََٰ
 للَّوِ ٱ ِبْسمِ  ذكر مع تنجح لنْ  ادلأمورية وىذه مبأمورية جاء ألنَّوُ  - ِمْنو َىَرب - الَلحق الشَّيطان أجاب
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 رَِكبَ  - لرَِّحيمِ ٱ لرَّمْحََٰنِ ٱ للَّوِ ٱ ِبْسمِ  يَ ُقل لَْ  ِإنَّوُ  - َل  :قَاؿَ  َوِإفْ  ،ِمْنو َىَرب نَػَعم :قَاؿَ  فَِإفْ  - لرَِّحيمِ ٱ لرَّمْحََٰنِ ٱ
 ِمنْ  يَػْفرُغوا َحتَّى اْلَقـو ِإَماـ الشَّْيطَافُ  يَػَزؿ فَػَلم َصْدرِه ِفي رِْجَلْيوِ  َوَدلَّى - لوُ  مِحاراً  َجَعَلوُ  - اإِلَماـ ُعَنقَ 

 ،األعظم االسم إىل أقَربُ  ىي الَّيت البسملة ىذهِ  ىي اجلماعة ذلذهِ  الشَّيطانِ  إمامة ػلجزُ  فالَِّذي - َصاَلتِِهم
  .ادلّطهَّرة الطَّاىرة حقيقتهم األعظم واالسمُ 
 القيامة يومِ  يف - الصَِّراط َعَلى اْلُمْؤِمنُ  َمرّ  ِإَذا :َوآِلو َعَلْيوِ  الل َصلَّى اْلنَِّبيّ  َعنْ  - والثََّلثون احلاديةُ  الرِّوايةُ 

 يقول وآلو عليو ا صلَّى الّنب   ،الشَّريفة واألحاديثُ  الرِّواياتُ  تصفوُ  كما جهنَّم على شلدودٌ  جسرٌ  فالصِّراطُ 
نِ ٱ للَّوِ ٱ ِبْسمِ  :فَػيَػُقوؿ الصَِّراط َعَلى اْلُمْؤِمن َمرّ  ِإَذا -  اْلنَّار - َوتَػُقوؿ اْلنَّار َلَهبُ  ُأْطِفئَ  ،لرَِّحيمِ ٱ لرَّْحمََٰ

 - َلَهِبي َأْطَفأَ  َقدْ  نُػْوَرؾَ  فَِإفَّ  ُمْؤِمن يَا ُجزْ  - اجلواز من - ُمْؤِمن يَا ُجزْ  - لو تقول ذلبها أُطفئ أنْ  بعد تقول
 من الّنورُ  يسطع الَّذين الغرّ  ؟اْلُمَحجَّلون الغر   ىم من ،اْلُمَحجَِّلٌن الُغرِّ  قَاِئدُ  بأنَّوُ  األوِصَياء َسيِّد طلاطبُ  ِحٌن

 الُغرّ  قَاِئدُ  ،أغرّ  فَ َرسٌ  ،أغرّ  لوُ  يُقال َجبهتوِ  يف بياضاً  ؽلتلكُ  الَِّذي للَجوادِ  للَفَرسِ  يُقال ولذلك ،ِجَباِىِهم
 ُتَلحظون أاَل  ،أقدامهم من الّنور يسطع الَّذين واْلُمَحجَّلون ،ِجَباِىِهم من الّنور يسطع الَّذين الُغرّ  اْلُمَحجَّلٌن
 قبعاهتم على مصابيح يضعون الذَّىب مناجم يف ،ادلاس مناجم يف ،الفحم مناجم يف ،واخلرباء ادلهندسٌن

 الفكرة يقرِّب مثال ىذا ،وخطورتو وضيقوِ  ادلكان لظُْلَمة أحذيتهم يف مصابيح ويضعون ،رؤوسهم على ،الَّيت
 ادلناجم ىذه يف والذَّىب ادلاس مناجم يف ،الفحم مناجم يف العمَّال ورؤساءُ  واخلرباء ادلهندسون يفعل ما مثل

 الَّيت والصيانة األمن قبعات ،القبعات على رؤوسهم أغطية على مصابيح فيضعون األرض يف العميقة
 من ينتفعون طريقهم يشق ون حينما ،أحذيتهم يف ومصابيح أضويةً  أيضاً  ويشدون ،رؤوسهم على يلبسوَّنا

 طريقهم يروا كي أقدامهم يف الَّيت واإلضاءة ،مبكان رؤوسهم تصطدم ال كي رؤوسهم يف الَّيت اإلضاءة ىذه
  .فيو يسًنون الَّذي
 اْلُمَحجَّلون ،احِلجل من ؛واْلُمَحجَّلون ،جباىهم ومن ِجَباِىِهم يف الّنورُ  يسطع الَّذين ؛الُغرّ  :اْلُمَحجَّلون الُغرّ 

 تتزيَّن كي ادلرأة تلبسها فضيَّة أو ذىبية زينةً  احِلجلُ  أليس ،احِلجل موطن من أقدامهم من الّنور يصدر الَّذين
نِ ٱ للَّوِ ٱ ِبْسمِ  :فَػيَػُقوؿ الصَِّراط َعَلى اْلُمْؤِمنُ  َمرّ  ِإَذا - ىذا ىو فالتحجيلُ  ،رجلها يف قدمها يف هبا  لرَّْحمََٰ
 .َلَهِبي َأْطَفأَ  َقدْ  نُػْوَرؾَ  فَِإفَّ  ُمْؤِمن يَا ُجزْ  :َوتَػُقوؿ اْلنَّار َلَهبُ  ُأْطَفئَ  ،لرَِّحيمِ ٱ

 الثَّانيةُ  الرِّوايةُ  ،وآلو عليو ا صلَّى النَّبّ  عن ادلضامٌن ىذه لنفس واضحة إشارة فيها أيضاً  روايةٌ  ُىناك
نِ ٱ للَّوِ ٱ ِبْسمِ  :ُقلْ  ِللصَِّبي اْلُمَعلِّمُ  قَاؿَ  ِإَذا - والثََّلثون نِ ٱ للَّوِ ٱ ِبْسمِ  :الصَِّبي   فَػَقاؿَ  ،لرَِّحيمِ ٱ لرَّْحمََٰ  لرَّْحمََٰ

نِ ٱ للَّوِ ٱ ِبْسمِ  ُقلْ  :ِللصَِّبي اْلُمَعلِّمُ  قَاؿَ  ِإَذا - األطفال يُعلِّمُ  ُمَعلِّم ،التعل م سبيل على - لرَِّحيمِ ٱ  لرَّْحمََٰ
نِ ٱ للَّوِ ٱ ِبْسمِ  :الصَِّبي   فَػَقاؿَ  ،لرَِّحيمِ ٱ  ِلْلُمَعلِّم َوبَػَراَءةً  أِلَبَػَوْيو َوبَػَراَءةً  ِللصَِّبي بَػَراَءةً  الل َكَتبَ  ،لرَِّحيمِ ٱ لرَّْحمََٰ
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 وىذا ،الصَِّب  ىذا تعليم يف سعيا الَّلذان فهما األبوان وأمَّا ،العلم وينشرُ  الفضلَ  ينشرُ  ىنا اْلُمعلِّم ألنَّ  -
 بظاىرِ  ااِلرتِباطُ  الرِّوايات ىذهِ  يف مرَّت الَّيت ادلضامٌن ىذهِ  ُكل   ،إشارات ذلك وُكل   العلم ىذا تعلَّم الصَِّب  

 لُبنيَّةا هبذهِ  ،األلفاظ هبذهِ  فااللتزامُ  .احُلسىن العاقبة وإىل الصَّواب جادَّة إىل يقودنا الَّذي ىو وباطنها العقيدةِ 
نِ ٱ للَّوِ ٱ ِبْسمِ ) :اللفظية الرتكيبية  معرفةِ  إىل تقودنا الَّيت وبداللتها العميق مبضموَّنا واالعتقادُ  (،لرَِّحيمِ ٱ لرَّْحمََٰ

 ،صامت كتابٌ  بآياتوِ  الُقرآنُ  ،بياضها إىل الَعٌنِ  سواد من األعظمِ  االسم إىل أقربُ  ىي اإلشارات ىذه أنَّ 
 ِبظَاِىرُِكم ُمْؤِمنٌ  َوِإّني) :بالباطن الظَّاىرِ  عَلقةُ  والنَّاطق الصَّامت بٌن وما ،ناطق كتابٌ  حبجيَّتوِ  وادلعصومُ 
 (.َوبَاِطِنُكم

 وتلوهتا منها بعضاً  وقرأتُ  مرَّت الَّيت الرِّواياتُ  ،التفسًنية األحاديث رلموعة من األّوىل الرِّواية :901 صفحة
 سورة مضمونِ  بَيانِ  يف البيت أىل حديثِ  من ظلاذجُ  ىذهِ  ،الفاحتة سورة فضلِ  يف كانت مسامعكم على

 عن ينقلها البحراين ىاشم والسّيد األّوىل الرِّوايةُ  ،واختصار إغلازٍ  مقام ىنا وادلقامُ  ،باإلمجال ولو الفاحتةِ 
نِ ٱ للَّوِ ٱ ِبْسمِ  :تَػْفِسْير َعنْ  َسأَْلُتوُ  :قَاؿ الصَّاِدؽ ِإَماِمَنا َعنْ  ،َبِصْيرٍ  أَِبي َعنْ  - الُقّمي تفسًن  لرَِّحيمِ ٱ لرَّْحمََٰ

 َوالّسْين ،الل بَػَهاءُ  اْلَباء :قَاؿَ  - لرَِّحيمِ ٱ لرَّمْحََٰنِ ٱ للَّوِ ٱ ِبْسمِ  تفسًنِ  عن الصَّادق اإلمام يسأل بصًن أبو -
 ِبْسمِ  تفسًن عن الصَّادق اإلمام يسأل بصًن أبو (،بسم) عن ىنا احلديث - الل ُمْلكُ  َواْلِمْيم ،الل َسَناءُ 

 ُمْلكُ  َواْلِمْيمُ  ،الل َسَناءُ  َوالّسْينُ  ،الل بَػَهاءُ  اْلَباءُ  :قَاؿَ  -؟ الصَّادق إمامنا يقول فماذا ،لرَِّحيمِ ٱ لرَّمْحََٰنِ ٱ للَّوِ ٱ
 - لرَِّحيمِ ٱ لرَّمْحََٰنِ ٱ للَّوِ ٱ ِبْسمِ  - َخْلِقوِ  ِبَجِمْيعِ  َواْلرَّْحَمنُ  - ِإَلو معىن وسيأتينا - َشْيء ُكلِّ  ِإَلوُ  َواللُ  ،الل

 وغًن باإلنسان ،والكافرِ  بادلؤمنِ  اخللق جبميعِ  فالرَّمحنُ  - َخاصَّة بَاْلُمْؤِمِنْين َواْلرَِّحْيمُ  ،َخْلِقو ِبَجِمْيعِ  َواْلرَّْحَمنُ 
  .خاصَّة بادلؤمنٌن فهو الرَّحيم أمَّا ،اإلنسان

 إمامنا قال ماذا ،رمضان شهرِ  ليايل يف السَّحر عند يُ ْقَرأ الَّذي البهاء دعاء يف جاء مبا الرِّواية ىذهِ  ُتْذكِّرُنَا أاَل 
 َواْلِمْيمُ  ،الل َسَناءُ  َوالّسْينُ  ،الل بَػَهاءُ  اْلَباءُ  :قَاؿَ  - البسملة من بسم كلمة يف - اْلَباءُ  :قَاؿَ  -؟ الصَّادق

 هباء ىو ىذا - بَػَهاِئكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإنِّي الََّلُهمَّ ) ؟السَّحر دعاء يف البهاء ُدعاء يف نقرأ ماذا ضلنُ  - الل ُمْلكُ 
 بِبَػَهاِئكَ  َأْسأَُلكَ  ِإنِّي الََّلُهمَّ  ،بَِهيّ  بَػَهاِئكَ  وَُكل   - البهاء أهبى - بِأَبْػَهاه بَػَهاِئكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإنِّي الََّلُهمَّ  - ا

 ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإنِّي الََّلُهمَّ  - وجَللوِ  مَجَالوِ  يف يتجلَّى ا وسناء ،ا سناءُ  والسٌنُ  ،ا هباء الباءُ  - ُكلِّو
 َجاَلِلكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإنِّي الََّلُهمَّ  ،ُكلِّوِ  ِبَجَماِلكَ  َأْسأَُلكَ  ِإنِّي الََّلُهمَّ  ،َجِمْيل َجَماِلكَ  وَُكل   بَِأْجَمِلوِ  َجَماِلكَ 

 وسناءهُ  ا سناءُ  والسٌنُ  ا هباء فالَباءُ  (،ُكلِّو ِبَجاَلِلكَ  َأْسأَُلكَ  ِإنِّي الََّلُهمَّ  ،َجِلْيل َجاَلِلكَ  وَُكل   بَِأَجلِّو
 ِإنِّي الََّلُهمَّ ) :أيضاً  الد عاء يف نقرأُ  وىنا ،ا ُملك واْلِمْيمُ  :قال ،وجَللو مجالوِ  يف يتَِّضحُ  ،يتبدَّى ،يتجلَّى
 على األوصاف بقيَّة (،ُكلِّو ِبُمْلِككَ  َأْسأَُلكَ  ِإنِّي الََّلُهمَّ  ،فَاِخر ُمْلِككَ  وَُكل   بَِأْفَخرِهِ  ُمْلِككَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ 
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 ،مراتب فيها توجد ال اإلذلية الذَّات :واضحة لبديهيَّةٍ  ،زماننا إمام أوصافُ  األوصافُ  وىذهِ  ،النَّسق نفس
 بَػَهاِئكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإنِّي الََّلُهمَّ ) :البهاء أهبى عن ويتحدَّث ،هباء عن يتحدَّث ،مراتب عن يتحدَّث الد عاء
 فقرات بقيَّةِ  إىل (،بَِأَجلِّوِ  َجاَلِلكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإنِّي الََّلُهمَّ  ،بَِأْجَمِلو َجَماِلكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإنِّي الََّلُهمَّ  ،بِأَبْػَهاه
 الذَّات أنَّ  فهل ،مراتب اجلَلل أجل   وىناك جَلل ُىناك ،مراتب اجلمال ،أمجلُ  وىناك مجال ىناك ،الد عاء
 ! ؟مراتب فيها اإلذلية

 ،أجزائها إىل حتتاجُ  زُلتاجة صارت ُمرَكَّبة صارت وإذا ،ُمرَكَّبة صارت مراتب فيها اإلذلية الذَّات صارت إذا
 سبحانوُ   ادلطلقُ  الَكَمالُ  فأينُ  ،ناقصة صارت فقًنة صارت وإذا ،فقًنة صارت أجزائها إىل احتاجت وإذا

 ليس ،فقر فيها ليس ،نقص فيها ليس اإلذلية الذَّات أنَّ  يقتضي وتعاىل سبحانوُ   ادلطلقُ  الَكَمالُ ! ؟وتعاىل
 األعظم ا اسمِ  يف تتجلَّى ؟أين تتجلَّى ادلراتب ىذه ،مراتب فيها ليس ،تركيب فيها ليس ،حاجة فيها

 ،اجلمال أمجلُ  ىو ،البهاء أهبى ىو األعظم االسمُ  ىذا ،غًنهِ  إىل منوُ  ؼلرج فَل ظّلو يف فاستقرَّ  خلقو الَّذي
 االسم خَللِ  ومن ،األعظم باالسم مباشر بشكلٍ  ترتبطُ  ادلخلوقات أنَّ  نَلحظ ىنا ومن ،اجلَلل أجل   ىو

َلتُ َها ،وتعاىل ُسبحانوُ  با ترتبطُ  األعظم  ىو احلقيقي عقيدهتا ومضمونُ  ،األعظم االسم ىو احلقيقيَّةُ  َفِقب ْ
 ىذه إىل ُتشًنُ  وَقِضيِضها بَقضِّها الرِّوايات وأنَّ  الزِّيارات وأنَّ  األدعية أنَّ  ُتَلحظون أال ،األعظم االسم

 ِبسببِ  الشِّيعيَّة الثَّقافةِ  ساحة يف بوِ  يُعتد   ال أو رلهولٌ  أو مرفوضٌ  األمر ىذا لكنّ  ،وجَلء بوضوحٍ  احلقيقة
ينيةِ  ادلؤسَّسةِ  تأيّيدِ  بسببِ  الشِّيعيَّة الثَّقافة ساحة على سيطرَ  الَّذي النَّاصب الفكرِ   ذلذا وُعلمائها مبراجعها الدِّ
ينيةِ  الثَّقافةِ  صنوف ُكلِّ  يف ،العقائدِ  ُكتب يف ،التفسًن ُكتب يف جتلَّى والَّذي النَّاصب الفكر  تتوافرُ  الَّيت الدِّ

 .الشِّيعيَّة الثَّقافةِ  ساحة يف
 :قَاؿَ  -؟ البسملة تفسًن عن بصًنٍ  أبو سأل حينما ؟عليو وسَلموُ  ا صلواتُ  الصَّادقُ  إمامنا قال فماذا
 جامعٌ  ىو األعظم ا ِاسم ؛يقول أنْ  يُريد اإلمام - الل ُمْلكُ  َواْلِمْيمُ  ،الل َسَناءُ  َوالّسْينُ  ،الل بَػَهاءُ  اْلَباءُ 
 علينا َمرَّ  كما ،احلسىن األُساء بُكلّ  وزُليطاً  جامعاً  يكون الَّذي االسمُ  ،األعظم ااِلسم ىو ،الصِّفات لُكلّ 

 األكربُ  ااِلسمُ  ،احُلسىن األُساء وعن العزيز ا كتاب يف األكرب ااِلسم عن نتحدَّثُ  ِحٌن الشَّريفة األّدعية يف
 ،الل ُمْلكُ  َواْلِمْيمُ  ،الل َسَناءُ  َوالّسْينُ  ،الل بَػَهاءُ  اْلَباءُ  - احُلسىن األُساء لُكلِّ  اجلامعُ  األعظم االسم ىو

 أردتُ  إذا ادلطالب ىذه قطعاً  - َخاصَّة بِاْلُمْؤِمِنْين َواْلرَِّحْيمُ  ،َخْلِقو ِبَجِمْيعِ  َواْلرَّْحَمنُ  ،َشْيء ُكلِّ  ِإَلوُ  َواللُ 
اً  طويلٍ  وقتٍ  إىل سأحتاجُ  فإّنين خاصّ  بشكلٍ  منها واحدةٍ  كلِّ  على أقف أنْ   ادلضامٌن ىذه بَيان يف جدَّ

  .الطَّاىرة والعرتةِ  الكرمي الكتابِ  رياضِ  بٌن سريعةٌ  جولةٌ  لكنَّها
نِ ٱ للَّوِ ٱ ِبْسمِ  :َعنْ  ُسِئلَ  أَنَّوُ  - الصَّادق إمامنا عن روايةٌ  ،901 صفحة يف  بَػَهاءُ  اْلَباءُ  :فَػَقاؿَ  ،لرَِّحيمِ ٱ لرَّْحمََٰ
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 والّسٌنُ  ،ا هباءُ  الَباء فَِبْسمِ  ،ا ِبْسمِ  - ؟الل :قُػْلتُ  :قَاؿَ  ،الل ُمْلكُ  َواْلِمْيمُ  ،الل َسَناءُ  َواْلّسْينُ  ،الل
 َعَلى الل آَلءُ  األَِلفُ  :قَاؿَ  ؟الل :قُػْلتُ  :قَاؿَ  - بسم ىذا ؟كيف ا لفظ ،ا ملك وادليمُ  ،ا سناء
 َعَلى اللِ  آَلءُ  األَِلفُ  :قَاؿَ  ؟الل :قُػْلتُ  - ا اجلَللة لفظ من األلف ىذا - ِبَوَليَِتَنا اْلنَِّعْيم ِمنَ  َخْلِقوِ 
ـُ  ،ِبَوَليَِتَنا اْلنَِّعْيم ِمنَ  َخْلِقوِ  ـُ  - ا اجلَللة َلْفظِ  يف  - َواْلاَل ـُ  َواْلاَل  ،َوَليَِتَنا أو ،ِوَليَػتَػَنا َخْلَقوُ  اللِ  ِإْلَزا
 :قُػْلتُ  ،َأْجَمِعْين َعَلْيهمْ  الل َصَلَواتُ  ُمَحمَّد َوآؿ ُمَحمَّداً  َخاَلفَ  ِلَمنْ  َىَوافٌ  :قَاؿَ  ؟فَاْلَهاءُ  :قُػْلتُ 

 .َخاصَّة بِاْلُمْؤِمِنْين :قَاؿَ  ؟اْلرَِّحْيم :قُػْلتُ  ،اْلَعاَلم ِبَجِمْيع :قَاؿَ  - لرَِّحيمِ ٱ لرَّمْحََٰنِ ٱ للَّوِ ٱ ِبْسمِ  - ؟الرَّْحَمن
 اْلَحَسن اْبن َعِليّ  َعنْ  - 901 ،901 صفحة السَّابعة الرِّواية وىي ،فضَّال ابن احلسن ابن عليِّ  عن الرِّوايةُ 

نِ ٱ للَّوِ ٱ ِبْسمِ  :َعنْ  ُموَسى اْبنَ  َعْليّ  اْلرَِّضا َسأَْلتُ  :قَاؿَ  أَبِْيو َعنْ  ،َفضَّاؿ اْبن  َمْعَنى :فَػَقاؿَ  ؟لرَِّحيمِ ٱ لرَّْحمََٰ
 فَػُقْلتُ  :قَاؿَ  ،اْلِعَباَدة َوِىي َوَجلَّ  َعزَّ  الل ِسَمات ِمنْ  ِسَمةً  نَػْفِسي َعَلى ُأَسمِّي َأيْ  :الل ِبْسمِ  اْلَقاِئل َقوؿِ 

 إذا والعبادةُ  ،العبادة ىي ىذه السِّمةُ  ،غًننا عن دُتِي زنا ُِسةً  َنَضعُ  ىنا فإنِّنا - اْلَعاَلَمة :قَاؿَ  ؟اْلسَِّمة َوَما :َلوُ 
 وُتَلحظون ،الكتاب فاحِتةُ  ادلفروضة الصََّلةِ  وَجوىرُ  ،ادلفروضة الصََّلة يف ىي ُصورِىا أىمِّ  إىل ننظر أنْ  أردنا

 ا صلواتُ  إليهم تقودنا ادلضامٌن ىذه ُكلّ  ُكل ها الفاحتة ُسورة معىن إىل اإلشارة يف األحاديث مضامٌن أنَّ 
 .احلسن ابن احُلجَّةِ  زماننا إمام إىل تقودنا خاصّ  وبنحوٍ  ،أمجعٌن عليهم وسَلموُ 

 -؟ الصَّادق إمامنا قال ماذا - ْلُمْسَتِقيمَ ٱ لصِّراطُ ٱ ،اْلصَّاِدؽ ِإَماِمَنا َعنْ  - 999 صفحة الرَّابعة الرِّوايةُ 

رُ  ُىو :قَاؿَ  لِْيل َوَمْعرِفَػَتوُ  ،اْلُمْؤِمِنْين َأِميػْ رُ  أَنَّوُ  َعَلى َواْلدَّ  فِى ۥًَإَِّٔو﴿ :قَػْولوُ  - الفاحتة سورة يف - اْلُمْؤِمِنْين َأِميػْ

 لصِّرَاطُ ٱ إنَّوُ  ؟الفاحتة سورة يف ىو أين احلكيم العلي   ،الفاحتة ىي الكتاب أُمّ  - ﴾حَىٌٍُِ ٌَعٍَِىٌّ ٌَذٌَْنَب ٌْىِخَبةِٱ أَُِّ
رُ  ُىو :قَاؿَ  اْلُمْسَتِقيمَ  لصِّراطُ ٱ ،اْلصَّاِدؽ ِإَماِمَنا َعنْ  - اْلُمْسَتِقيمَ  لِْيل َوَمْعرِفَػَتوُ  ،اْلُمْؤِمِنْين َأِميػْ  أَنَّوُ  َعَلى َواْلدَّ

رُ  رُ  َوُىو ،﴾حَىٌٍُِ ٌَعٍَِىٌّ ٌَذٌَْنَب اٌْىِخَبةِ أَُِّ فِى ًَإَِّٔوُ﴿ - تعاىل قولوُ  - قَػْولوُ  اْلُمْؤِمِنْين َأِميػْ ِـّ  ِفي اْلُمْؤِمِنْين َأِميػْ  ُأ
 .اْلُمْسَتِقيمَ  لصِّراطَ ٱ قَػْوِلوِ  ِفي - الفاحتة يف - اْلِكَتاب
 َوَجلَّ  َعزَّ  لل ِإفَّ  :قَاؿَ  اْلصَّاِدؽ ِإَماِمَنا َعنْ  ،ُعَمر اْبن اْلُمَفضَّل َعنْ  - 991 صفحة عشر الثَّالث احلديثُ 

 عن العادلٌن عن البيت أىل حديث من موجزةٌ  صورةٌ  ىذه ،اْلَعاَلِمٌنَ  َربِّ  لِلَّوِ  احلَْْمدُ  :نَ ُقول ضَلْنُ  - َعاَلم أَْلفَ 
ُهم َعاَلمٍ  ُكل   َعاَلم أَْلفَ  َوَجلَّ  َعزَّ  لل ِإفَّ  - الصَّادق إمامنا يقول فماذا ،العادلٌن معىن  َسْبعِ  ِمنْ  َأْكَثر ِمنػْ

 الواحدة األرض ىذه عن أرضٌن سبع عن وليس األرضِ  عن نعرفُ  ماذا وضلنُ  - َأَرِضْين َوَسْبعِ  َسَماَوات
 َوَجلَّ  َعزَّ  لل ِإفَّ  -؟ عندنا العلم سعةُ  ىي وكم ؟عندنا اجلهل ِسعةُ  ىي وكم ؟نعرفُ  ماذا ،فيها ضُلن الَّيت

ُهم َعاَلمٍ  ُكل   َعاَلم أَْلفَ  ُهم َعاِلمٍ  ُكل   يَػَرى َما َأَرِضْين َوَسْبعِ  َسَماَوات َسْبعِ  ِمنْ  َأْكَثر ِمنػْ  َعاَلَماً  لل َأفَّ  ِمنػْ
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رَ   تلك ُكلِّ  على احْلجَّةُ  (َعَليِهم احُلجَّةُ  َوأَنَا) :يقول الصَّادق إمامنا - َعَلْيِهم اْلُحجَّةُ  َوأَنَا َعاَلِمِهم َغيػْ
ُهم َعاَلمٍ  ُكل   َعاَلم أَْلفَ  َوَجلَّ  َعزَّ  لل ِإفَّ  -؟ السِّعة ىي كم ُتَلحظون ،العوال  - األلف ىذه من - ِمنػْ
 القياسِ  ىذا مثل يف تكون أين األرضيةُ  الكرةُ  ؟ضلنُ  نكون أين إذاً  - َأَرِضْين َوَسْبعِ  َسَماَوات َسْبعِ  ِمنْ  َأْكَثر

 حّتَّ  نتصوَّرهُ  أنْ  نستطيع ال الَّذي اذلائل العدد ىذا من األرضية الكرة ىذه يف نكون أين وضلنُ  ؟العجيب
 .الوجود ىذا ولسعة العالَ  ىذا لسعة ُمقرَّبة ِبُصورةٍ 

 :فَػَقاؿَ  ؟اْلصَِّراط َعن اْلسَّاَلـ َعَلْيوِ  الل َعْبد أَبَا َسأَْلتُ  :قَاؿَ  ،ُعَمر اْبن اْلُمَفضَّلِ  َعنْ  - العشرون احلديث
 ِصَراطٌ  :ِصَراطَاف َوُىَما - وجلّ  عزَّ  ا معرفةِ  إىل الطريقُ  ىو الصِّراط - َوَجلَّ  َعزَّ  َمْعرِفَِتوِ  ِإلى اْلطَّرِْيقُ  ُىو
نِْيا ِفي نْػَيا ِفي الَِّذي اْلصَِّراطُ  فََأمَّا ،اآلِخَرة ِفي َوِصَراطٌ  اْلد  ـُ  فَػُهو اْلد   ِفي َعَرَفوُ  َمنْ  اْلطَّاَعة اْلُمْفتَػَرضُ  اإِلَما

نْػَيا نْػَيا ِفي يَػْعرِْفوُ  َلمْ  َوَمنْ  اآلِخَرة ِفي َجَهنَّمَ  ِجْسرُ  ُىو الَِّذي اْلصَِّراط َعَلى َمرَّ  ِبُهَداه َواقْػَتَدى اْلد   زَلَّتْ  اْلد 
اً  وواضحة واضحة ادلضامٌن أنَّ  أعتقد - َجَهنَّم نَارِ  ِفي فَػتَػَردَّى اآلِخَرة ِفي اْلصَِّراطِ  َعنْ  َقَدَموُ   .جدَّ

 اْلصَّاِدؽ ِإَماِمَنا َعنْ  ،َسِدْير اْبن َحَناف َعنْ  - 991 صفحة والعشرون اخلامسةُ  الرِّوايةُ  أيضاً  الرِّوايات يف
 ُمَحمَّداً  يَػْعِني ،﴾عٍٍََْيُِْ أَْٔعَّْجَ اٌَّزٌَِٓ صِشَاطَ﴿ :اْلَحْمد ِفي َوَجلّ  َعزَّ  الل قَػْوؿُ  :َعَلْيو َوَساَلُموُ  الل َصَلَواتُ 
  .َعَلْيِهم الل َصَلَواتُ  َوُذْريػََّتوُ 

 اٌَّزٌَِٓ صِشَاطَ﴿ :َوَجلّ  َعزَّ  الل قَػْوؿِ  ِفي َوآِلو َعَلْيوِ  الل َصلَّى الل َرُسوؿ قَاؿَ  - والعشرون السَّادس احلديث

َعةُ  :َقاؿَ  ،﴾ٌضَّبٌِّنيَٱ ًٌََب عٍٍََْيُِْ ٌَّْغْضٌُةِٱ غٍَْشِ عٍٍََْيُِْ أَْٔعَّْجَ  اْبن َعِليِّ  ِبَوَليَةِ  َعَلْيِهم أَنْػَعْمتَ  الَِّذْينَ  َعِلي   ِشيػْ

 غٍَْشِ عٍٍََْيُِْ أَْٔعَّْجَ اٌَّزٌَِٓ صِشَاطَ ۞ ٌُّْسْخَمٍَُِٱ ٌصِّشَاطَٱ اِىْذَِٔب﴿ - َيِضل وا َوَلمْ  َعَلْيِهم يُػْغَضب َلمْ  طَاِلبْ  أَِبي

 وال ؛﴾اٌضَّبٌِّنيَ ًٌََب﴿ ،عليها ُغِضبَ  قد رلموعات ىناك ألنَّوُ  ،عليهم ُغضب ما الَّذين - ﴾عٍٍََْيُِْ ٌَّْغْضٌُةِٱ

 عٍٍََْيُِْ ٌَّْغْضٌُةِٱ غٍَْشِ عٍٍََْيُِْ أَْٔعَّْجَ اٌَّزٌَِٓ صِشَاطَ﴿ :معىن يف وآلو عليو ا صلَّى نَبي نا قال فماذا ،ضل وا قد ىم

َعةُ  :قَاؿَ  - ؟﴾اٌضَّبٌِّنيَ ًٌََب  طَاِلبْ  أَِبي اْبن َعِليِّ  ِبَوَليَةِ  - عليهم اُ  أنعم - َعَلْيِهم أَنْػَعْمتَ  الَِّذْينَ  َعِلي   ِشيػْ
 أجواء يف العصمة بيت أىل حديثِ  من ظلاذجَ  عن موجزة صورةٌ  ىذه - َيِضل وا َوَلمْ  َعَلْيِهم يُػْغَضب َلمْ 

  .وتفسًنىا الفاحتة
 .إليكم أعودُ  الفاصل وبعد فاصل إىل بكم أذىبُ 

 :َمعَناَىا ِاْسِتحَضارُ  َيسُهل َكي ُموَجز ِبَشكلٍ  الَفاحِتة سورة يف اجلهاتِ  أىم  
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 اسم إىل أقربُ  ىي البسملة أعين آياهتا أىمِّ  ويف الفاحتة سورةُ  ،سورىا أىمِّ  ويف الفاحتة سورةُ  :األّولى الجهةُ 
 ظُهوراً  ،وبُطوناً  ظُهوراً  ،األعظم االسم أجواء يف الس ورة ىذهِ  فمدارُ  ،بياضها إىل الَعٌنِ  سواد من األعظم ا

 منوُ  ؼلرجُ  فَل ِظلَّوِ  يف فاستقرَّ  وتعاىل سبحانوُ  ا َخَلَقوُ  الَّذي األعظمِ  ااِلسم إىل باإِلشارةِ  وبُطوناً  بألفاظها
 :الفرج دعاء يف نقرأُ  حٌن ،األعظم االسمُ  ىو ىذا ،الَعَلويَّة اْلُمَحمَِّديَّةُ  احلقيقةُ  ىو األعظم واالسمُ  ،غًنهِ  إىل

 الُعنوان يف يتجلَّى الَّذي األعظم ااِلسم إىل ُتشًنُ  األلفاظ ىذهِ  (،ُمَحمَّدُ  يَا َعِلي   يَا ،َعِلي   يَا ُمَحمَّدُ  يَا)
 ىو الزَّمان فصاحبُ  (،اأَلَمافْ  اأَلَماف اأَلَمافْ  الزََّمافْ  َصاِحبَ  يَا) :زماننا إمام طُلاطبُ  ِحينما ادلقتضب

 الفاحتة فسورةُ  ،الفاحتة سورةِ  يف األّوىل اجلهة ىذه ،األعظم ا السم األوضح العنوانُ  وىو األوَّل العنوانُ 
 ىي بظاىرىا الفاحتة فسورةُ  ،األوصياء سّيدُ  يقول كما عميق وباطنوُ  أنيق ظاىرهُ  فالقرآنُ  ،وباطنها بظاىرىا

 احلقيقةُ  وعليّ  زُلَمَّدٍ  حقيقة يعين ،األعظم ااِلسمُ  وىو الّسورة باطنُ  وأمَّا ،األعظم االسم على دالةٌ  إشارةٌ 
  .وىلاألُ  اجلهةُ  ىذه ،الَعَلويَّة اْلُمَحمَِّديَّةُ 

 الصِّراطُ  ادلركز ،الّسورة ىذه يف السنرت أخرى وبعبارةٍ  ،الّسورة ىذه يف العملي   اجلوىرُ  :الثَّانية الجهةُ 
 خاص   عنوانٌ  اْلُمْسَتِقيم الصِّراطُ  ،عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  بعلي   خاص   عنوانٌ  اْلُمْسَتِقيم والصِّراطُ  ،اْلُمْسَتِقيم

 ىذه ،عليو وسَلموُ  ا صلواتُ  احلسن ابن احُلجَّةُ  إنَّوُ  ُمْسَتِقيم ِصراطٍ  عن نتحدَّثُ  فحٌن ،ادلعصوم باإلمام
 مع يتناسب مبا الكوين التجّلي ىو اْلُمْسَتِقيم الصِّراطُ  ُأخرى وبعبارةٍ  الفاحتة سورة يف ادلهمَّة الثَّانية اجلهةُ  ىي

 االسم أجواء يف ىي الفاحتة سورةُ  ىنا ومن ،ظّلو يف فاستقرَّ  خلقوُ  الَّذي االعظم لَلسم األرضي العال
 على ،العباداتِ  مستوى على ،الطقوسِ  مستوى على الرَّمزيةُ  ىي وتلك اإلشارةُ  فتلك بسملتها يف ،األعظم
 فهو اْلُمْسَتِقيم الصِّرَاطُ  وأمَّا ،األعظم األعظمُ  األعظم االسمُ  ىو فذاك ادلضمونُ  وأمَّا ،األلفاظ مستوى
 .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إمامُ  إنَّوُ  أظُهرنا بٌن فيما األعظم االسم ذلذا التجّلي
 ،والرباءة الواليةِ  بٌن ما األعظم باالسم ااِلرتباط حٌن ،اإلؽلان حياة يف العملي اْلَمسارُ  :الثَّالثة الجهةُ 

 .والضَّالون عليهم ادلغضوبُ  :الرباءة جهة وىناك ،الوالء جهةُ  ىذه ،﴾عٍٍََيُِْ أَْٔعَّْجَ اٌَّزٌَِْٓ صِشَاطَ﴿
 فَل ظّلوِ  يف فاستقرَّت ا خلقها الَّيت احلقيقة األعظم ا اسم بٌن فما ،الفاحتة سورة يف اجلهات أىم   ىذه
 ،زماننا إمامُ  وىو عادلنا يف الواضح األُسى التكويين التجّلي اْلُمْسَتِقيم الصِّرَاطُ  بٌن وما ،غًنه إىل منوُ  خترجُ 
اه نتحرَّك أنْ  نستطيع كي والرباءة الوالية مسلكية بٌن وما  ىو يريدهُ  الَّذي بالنَّحو ادلستقيم الصِّراط باجتِّ

 .الفاحتة لسورة األىمّ  ادلضمون ىو وىذا عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
 تفسًن من الثَّامن اجلزء ىو ىذا ،اإلخَلص بسورةِ  البعض يسمِّيها وقد؛ التوحيد سورة ىي :الثَّانية الّسورة
 اجلزء ،لبنان ،بًنوت ،األعلمي مؤسَّسة ومنشورات مطبوعات ،عليو ا رمحةُ  البحراين ىاشم لسّيدنا الرُبىان
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 َعنْ  - الثَّانية الرِّوايةُ  ،التوحيد سورة فضلِ  عن تتحدَّثُ  الَّيت الرِّوايات رلموعة يف ،991 صفحة الثَّامن
 َفَصلَّى َواِحد َيوـٌ  ِبوِ  َمَضى َمنْ  :يَػُقوؿ َعَلْيو َوَساَلُموُ  اللِ  َصَلَواتُ  اْلصَّاِدؽ ِإَماِمَنا َعنْ  ،َحازِـ اْبن َمْنُصور

َها يَػْقَرأ َوَلمْ  َصَلَوات ِبَخْمسِ  ِفْيو  ما أنت - اْلُمَصلِّْين ِمن َلْستَ  الل َعْبدَ  يَا َلوُ  ِقْيلَ  َأَحدٌ  للَّوُ ٱ ُىوَ  ُقلْ  ِفيػْ
 أمَّا ،الكتاب بفاحتة إالَّ  صَلة ال الفاحتة سورة ىي الصََّلةِ  َشرطُ  ،التوحيد سورةُ  ىي الصََّلةِ  فجوىرُ  ،َصلَّيت
 صلَّى الَّذي ذلذا يقولون ؟الرواية قالت ماذا لذلك ،التوحيد سورةُ  الصََّلة منوُ  تتشكَّلُ  الَّذي الصََّلةِ  جوىر

 - اْلُمَصلِّْين ِمن َلْستَ  الل َعْبدَ  يَا َلوُ  ِقْيلَ  - التوحيد سورة فيها يقرأ ول ادلفروضة الصَّلوات واحد يومٍ  يف
 ِفْيو َفَصلَّى َواِحد َيوـٌ  ِبوِ  َمَضى َمنْ  - الصََّلة ومعاين مضامٌنِ  يف حقيقية جوىرةً  ُتَشكِّلُ  التوحيد سورة ألنَّ 

َها يَػْقَرأ َوَلمْ  َصَلَوات ِبَخْمسِ   .اْلُمَصلِّْين ِمن َلْستَ  الل َعْبدَ  يَا َلوُ  ِقْيلَ  َأَحدٌ  للَّوُ ٱ ُىوَ  ُقلْ  ِفيػْ
َها َواْستَػْعَملَ  َسرِيَّةً  بَػَعثَ  ،وسلَّم وآلو عليو الل صلَّى النَّبيّ  عن - العاشرة بعد احلاديةُ  الرِّوايةُ   - َعليَّاً  َعَليػْ
 بَػَعثَ  َوآِلو َعَلْيوِ  الل َصلَّى اْلنَِّبي   - الصَّدوق للشَّيخ التوحيد كتاب من البحراين ىاشم السّيد ينقلها الرِّوايةُ 
َها َواْستَػْعَملَ  َسرِيَّةً   :فَػَقاُلوا - علي   عن علي   برفقةِ  كانوا الَّذين سأل - َعْنو َسأََلُهم رََجُعوا فَػَلمَّا ،َعليَّاً  َعَليػْ
رَ  ِفْيو َخْيرٍ  ُكلَّ   ؟َىَذا فَػَعْلتَ  ِلَما ،َعِليّ  يَا :فَػَقاؿَ  ،َأَحد الل ُىو ِبُقلْ  اْلصََّلَوات ُكلِّ  ِفي بَِنا قَػَرأَ  أَنَّوُ  َغيػْ

 َوَجلّ  َعزَّ  الل َأَحبَّكَ  َحتَّى َأْحَبْبتَػَها َما :َوآِلو َعَلْيو الل َصلَّى اْلنَِّبي   فَػَقاؿَ  ،َأَحد الل ُىو ِلُقلْ  لِػُحبِّي :فَػَقاؿَ 
ادُ  -  ِبِكيانوِ  علي   فهذا ،احلقيقية ادلظاىر مع الوجدانية ادلظاىر مع اللَّفظية ادلظاىرُ  تلتقي ىنا ،ادلظاىر احتِّ

 ىي وىذه ادلضمونُ  وىذا اللفظُ  فهذا ،ومضامينها بألفاظها التوحيد سورة ػلُِب   ،العال ىذا يف احلقيقي
 .َوَجلّ  َعزَّ  الل َأَحبَّكَ  َحتَّى َأْحَبْبتَػَها َما :اْلنَِّبي   فَػَقاؿَ  - علي   يف ادلتجّليةُ  احلقيقةُ 
 ،911 ،919 صفحة ،919 ،939 صفحة ،والعشرون الثَّالثةُ  الرِّوايةُ  ،بعضها إىل أشًنُ  الرِّواية ىذه وتأتينا

 الل َصلَّى الل َرُسوؿِ  َعنْ  ،آبَائِوِ  َعنْ  ،اْلصَّاِدؽ ِإَماِمَنا َعنْ  ،َبِصْيرٍ  أَِبي َعنْ  - والعشرون الثَّالث احلديث
 َسِمْعتُ  َوَلِكنِّي - يقول أنْ  إىل الفارسي سلمان عن ،اْلُمَحمَّدي سلمان عن الرِّواية - َوَسلَّم َوآِلوِ  َعَلْيو

 َمثَػُلكَ  ،اْلَحَسن أَبَا يَا :ِلَعِلي   يَػُقوؿُ  الل َرُسوؿ َسِمْعتُ  َوَلِكنِّي - يقول سلمان - ِلَعِلي   يَػُقوؿُ  الل َرُسوؿ
 ثُػُلِثي قَػَرأَ  فَػَقد َمرَّتِْين قَػَرَأَىا َوَمنْ  ،اْلُقْرآف ثُػُلثَ  قَػَرأَ  فَػَقد َمرَّةً  قَػَرَأَىا َفَمنْ  أحد الل ُىو ُقلْ  َمَثلُ  أُمَِّتي ِفي

 بِِلَسانِوِ  َأَحبَّكَ  َفَمنْ  - ادلؤمنٌن ألمًن اخلطاب - َأْحبَّكَ  َفَمنْ  ،اْلُقْرآف َخَتمَ  فَػَقد َثاَلثَاً  قَػَرَأَىا َوَمنْ  ،اْلُقْرآف
 ثُ ُلثُ  لو َكُمل لو َكمل - اإِلْيَماف ثُػُلثُ  َلوُ  َكملَ  فَػَقد بِِلَسانِوِ  َأَحبَّكَ  َفَمن - باللسان احُلبَّ  يُْظِهرُ  َفقط -

 بَِيِده َوَنَصَرؾَ  َوقَػْلِبوِ  بِِلَسانِوِ  َأَحبَّكَ  َوَمنْ  ،اإِلِيْماف ثُػُلثَا َلوُ  َكُملَ  فَػَقد َوقَػْلِبوِ  بِِلَسانِوِ  َأَحبَّكَ  َوَمنْ  - اإلؽلان
 َلك اْلسََّماء َأْىلِ  َكَمَحبَّةِ  اأَلْرض َأْىلُ  َأَحبَّكَ  َلو ،َعِليّ  يَا بِاْلَحقِّ  بَػَعثَِني َوالَِّذي ،اإِلْيَماف اْسَتْكَملَ  فَػَقد
 - َمرَّات َثاَلث يَػْوـٍ  ُكلِّ  ِفي - يقول سلمان - َأَحد الل ُىو ُقلْ  َأقْػَرأُ  َوأَنَا ،بِاْلنَّار َأَحَداً  الل َعذَّبَ  َلَما
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 .يُوم ُكلِّ  يف آخرهِ  إىل أّولوِ  من الُقرآن َختمَ  َفكأنَّوُ 
 .إليكم أعودُ  الفاصلِ  وبعد فاصل إىل نذىبُ 

 الشَّريف الكايف عن ينقلها الرَّابعة والرِّواية ،الربىان تفسًن أجزاء من الثَّامن اجلزء من ،914 صفحة يف
 َعزَّ  الل ِإفَّ  :فَػَقاؿَ  ،اْلتػَّْوِحْيد َعنْ  اْلُحَسْين اْبن َعِليّ  ُسِئلَ  :قَاؿَ  ُحَميد اْبن َعاِصم َعنْ  - الكليين لشيخنا

ـٌ  اْلزََّماف آِخرِ  ِفي َيُكوفُ  أَنَّوُ  َعِلمَ  َوَجلّ   أنزذلا - َأَحد الل ُىو ُقلْ  تَػَعاَلى الل فَأَنْػَزؿَ  ،ُمتَػَعمُِّقوف َأقْػَوا
 ِفي َيُكوفُ  أَنَّوُ  َعِلمَ  َوَجلّ  َعزَّ  الل ِإفَّ  - الّسورة ىذه داللةِ  لعميقِ  يتحدَّاىم كي الزَّمان آخر يف للُمتَعمِّقٌن

ـٌ  اْلزََّماف آِخرِ   َوُىو قَػْوِلوِ  ِإَلى اْلَحِدْيد ُسْورَةِ  ِمنْ  َواآليَات َأَحد الل ُىو ُقلْ  تَػَعاَلى الل فَأَنْػَزؿَ  ُمتَػَعمُِّقوف َأقْػَوا
ـَ  َفَمنْ  - احلديد سورة من األوىل اآليات يعين اآليات - اْلُصُدور ِبَذاتِ  َعْليمٌ   - َىَلك فَػَقد َذِلك َورَاءَ  رَا
اً  مهمَّة اجلملة ىذه ـَ  َفَمنْ  - ادلعىن بيان يف جدَّ  عند أقف أنْ  أريد ال ىنا أنا - َىَلك فَػَقد َذِلك َورَاءَ  رَا
م اْلُمحدِّثون ويرفضوُ  اإلخبارية ادلدرسةُ  ترفضوُ  ادلعىن ىذا وبادلناسبةِ  ،التعم ق معىن وعند اْلُمتَعمِّقٌن معىن  فإَّنَّ

 قطعاً  ،أمجعٌن عليهم وسَلموُ  ا صلواتُ  زُلَمَّد آل دلنهج سلالفٌ  التعم ق وأنَّ  البدعِ  من التعم ق أنَّ  يعتربون
 ادلعىن ىذا عن حتدَّثت الَّيت الّنصوص ببعض دتسَّكوا ولكنَّهم ذلك خَلف احلقيقةُ  أفهم ما حبسب احلقيقةُ 
 .يقال كما التكل ف عدم ويف السذاجة يف الُعَمريَّ  ادلنهج ُيشاهبون فرجعوا
 ِفْيوِ  يَْأَلوُ  الَِّذي اْلَمْعُبودُ  َمْعَناهُ  ؛اللُ  - يقول ادلؤمنٌن أمًن (،1) ادلرقَّم احلديث يف جاء شلَّا ،930 صفحة
ـِ  َعنْ  اْلَمْحُجوبُ  األَْبَصار َدْرؾِ  َعنْ  اْلَمْسُتورُ  ُىو َوالل ،ِإلَْيو َويُػْؤَلوُ  اْلَخْلق  يف ضلن - َواْلَخَطَرات اأَلْوَىا
 َمْعَناهُ  اللُ  :قَاؿَ  - عليو وسَلموُ  ا صلواتُ  األوصياء سّيد عن مرويَّاً  جاء ما أُعيدُ  (،أحد ا ىو) :أجواء

ون ؛اخللق فيو يْأَلوُ  - ِإلَْيو َويُػْؤَلوُ  اْلَخْلق ِفْيوِ  يَْأَلوُ  الَِّذي اْلَمْعُبودُ   َمْعَناهُ  اللُ  - فيو حَتًَنَّ  شيءٍ  يف أََلوَ  ،فيو يتحًنَّ
 فهو اخللق فيو يْأَلوُ  لذلك - األَْبَصار َدْرؾِ  َعنْ  اْلَمْسُتورُ  ُىو َوالل ِإلَْيو َويُػْؤَلوُ  اْلَخْلق ِفْيوِ  يَْأَلوُ  الَِّذي اْلَمْعُبودُ 
ا قُ ُلوبنا أبصار عن وحّتَّ  ُعيوننا أبصار عن مستورٌ  ،أبصارنا عن مستورٌ   َعَرفْػُتكَ  ِبكَ ) حبسبنا لنا يتجلَّى وإظلَّ
 وسَلموُ  ا صلواتُ  السَّجاد إمامنا دعاء يف جاء كما (،أَْنت َما َأْدِري َلمْ  أَْنتَ  َوَلْوَل  َعَليك َدَلْلَتِني َوأَْنتَ 
ـِ  َعنْ  اْلَمْحُجوبُ  األَْبَصار َدْرؾِ  َعنْ  اْلَمْسُتورُ  ُىو َوالل - عليو  .َواْلَخَطَرات اأَلْوَىا

 - عليو اِ  صلواتُ  الباقر جعفرٍ  أبو إمامنا يقول ماذا ،الباقر إمامنا عن ،930 صفحة يف العاشرة الرِّواية
 ِإَذا ،اْلرَُّجل أَِلوَ  :اْلَعَرب َوتَػُقوؿُ  ،َبَكْيِفيَِّتو َواإِلَحاِطةِ  َماِىيَِّتوِ  َدْرؾِ  َعنْ  اْلَخْلقُ  أَِلوَ  الَِّذي اْلَمْعُبودُ  َمْعَناهُ  ؛اللُ 

 اْلَمْسُتورُ  ُىو فَاإِلَلوُ  ،َوَيَخافوُ  َيْحَذرهُ  ِممَّا َشْيءٍ  ِإلى فَػَزع ِإَذا َوَولَّو ،ِعْلَما ِبوِ  ُيِحطْ  فَػَلم ،اْلشَّْيء ِفي َتَحيَّر
 .اْلَخْلق َحَواسِ  َعنْ 

اً  ُمهمَّة رِواية  ا صلواتُ  الصَّادق إماِمَنا عن ،الُقَرشي َوَىب ابن َوَىب ،939 صفحة يف جاءت جدَّ
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 اْبن اْلُحَسْينِ  ِإَلى َكَتُبوا اْلَبْصَرة َأْىلَ  ِإفَّ  - السَّجاد إمامنا عن أَبيو عن ،الباقر إمامنا عن ،عليو وسَلموُ 
  :التوحيد سورة يف الواضح واالسمُ  الواضح العنوانُ  - اْلصََّمد َعنْ  َيْسأَُلونَوُ  َعِليّ 

 - إليهم فكتب الصَّمد عن يسألونوُ  الشهداء لسّيد َكَتبوا البصرة فأىل ،﴾اٌصََّّذ اهللُ ۞ أَحَذْ اهللِ ىٌُ لًُْ﴿
نِ  اللَّوِ  ِبْسمِ   ِعْلم ِبَغْير ِفْيوِ  تَػَتَكلَُّموا َوَل  ِفْيو ُتَجاِدُلوا َوَل  اْلُقْرآف ِفي َتُخوُضوا َفاَل  بَػْعد َأمَّا ،الرَِّحيمِ  الرَّْحمََٰ
 الل َوِإفَّ  ،اْلنَّار ِمنَ  َمْقَعَدهُ  فَػْلَيَتبَػوَّأ ِعْلم ِبَغْيرِ  اْلُقْرآفِ  ِفي قَاؿَ  َمنْ  :يَػُقوؿ الل َرُسوؿ َجدِّي َسِمْعتُ  فَػَقد

  ؟الصَّمد فسَّر أين - اْلصََّمد َفسَّرَ  َقدْ  َوتَػَعاَلى ُسْبَحانَوُ 

 بعد تأت الَّيت اجلملة ،﴾ٌصََّّذٱ ٌٍَّوُٱ ۞ أَحَذ ٌٍَّوُٱ ىٌَُ لًُْ﴿ ؛احلسٌن إمامنا يقول ىكذا الّسورة نفس يف
 معناىا الصَّمد اُ  ،يُ ْوَلد وَلَ  يَِلد ل الَّذي الصَّمد ا ،التفسًن ىي الش هداء سّيدُ  إمامنا يقول كما الصَّمد

 وشرحٌ  تفسًنٌ  ىذا ؛﴾أَحَذ وُفٌُاً ٌَّوُ ٌَىُٓ ًٌََُْ ۞ ٌٌٌَُذْ ًٌََُْ ٌٍَِذْ ٌَُْ﴿ ؛َأَحد ُكُفَواً  َلوُ  َيُكنْ  وَلَ  ،يُ ْوَلد وَلَ  يَِلد لَ  الَّذي
 ،اْلصََّمد الل ،َأَحد الل :فَػَقاؿَ  اْلصََّمد َفسَّرَ  َقدْ  َوتَػَعاَلى ُسْبَحانَوُ  الل َوِإفَّ  -( الصَّمد) عنوان العنوان ذلذا
 الش هداء سّيد ؟ذلك من ادلراد ما يلد ل - َأَحداً  ُكُفواً  َلوُ  َيُكنّ  َوَلمْ  يُػْوَلد َوِلمْ  يَِلد َلمْ  :فَػَقاؿ َفسََّرهُ  ثُمَّ 

 َشْيءٌ  ِمْنوُ  َيْخُرج َلمْ  - الس مك يعين الكثافة ،الكثافة من - َكِثْيف َشْيءٌ  ِمْنوُ  َيْخُرج َلمْ  يَِلدْ  َلمْ  - يقول
َفة اأَلْشَياءِ  َوَسائِر َكاْلَوَلد َكِثْيف  َوَل  ،َكالنػَّْفس َلِطْيف َشْيء َوَل  ،اْلَمْخُلوِقين ِمن َتْخُرجُ  الَِّتي اْلَكِثيػْ

ات ادلتغًّنة الطوارئ يعين البدوات - اْلَبَدَوات ِمْنوُ  يَػَتَشعَّبُ   إىل ،التغيًن إىل ِإشارة بداء يُقال لذلك ،ادلتغًنِّ
َنةِ  - النَّوم قبل ما السَِّنة - َكاْلسَِّنة اْلَبَدَوات ِمْنوُ  يَػَتَشعَّبُ  َوَل  - التبد ل  ؼلطرُ  ما - َواْلَخْطَرة َواْلنػَّْوـ َكاْلسِّ

 َواْلسَّأَمة َواْلرَّْغَبة َوالرََّجاء َواْلَخْوؼ َواْلُبَكاء َواْلضَِّحك َواْلبَػْهَجة َواْلُحزف َواْلَهمّ  - البال يف أو األذىان يف
  .ادللل يعين ؛السَّأَمة -

 ؛يُوَلد َوَلمْ  ،َلِطْيف أو َكِثْيفٌ  َشْيءٌ  ِمْنوُ  يَػَتولَّد َوَأفْ  َشْيءٌ  ِمْنوُ  َيْخُرجَ  َأفْ  تَػَعاَلى ،َوالشَِّبع َواْلُجوع َواْلسَّأَمة
 الشَّيء ِمن َكالشَّيء َعَناِصرَِىا ِمن اْلَكِثيّػَفةُ  اأَلْشَياءُ  َتْخُرجُ  َكَما َشْيء ِمنْ  َيْخُرج َوَلمْ  َشِيء ِمنْ  يَػتَػَولَّد َلمْ 

ابَةِ  ابَة ِمن َواْلدَّ  اأَلْشَياءُ  َتْخُرجُ  َكَما َوَل  ،اأَلْشَجار ِمن َواْلثَِّمارِ  اْليَػَنابِْيع ِمن َواْلَماءِ  اأَلْرض ِمن َواْلنََّباتِ  اْلدَّ
َفةُ  ـِ  الَفمْ  ِمن َوالذَّْوؽِ  األَْنف ِمن َوالشَّمِّ  اأُلْذف ِمن َوالسَّْمعِ  اْلَعْين ِمن َكاْلَبَصرِ  َمَراِكزَِىا ِمن الَّلِطيػْ  َواْلَكاَل

 اجليد َتشخيصُ  ،القبيح من احَلَسنِ  تشخيصُ  ،تشخيص يعين ؛التمي ز - َواْلَتْمي ز َواْلَمْعرَِفةِ  اِللَِّساف ِمن
َفةُ  اأَلْشَياءُ  َتْخُرجُ  َكَما َوَل  - واألىم ادلهم َتشخيصُ  ،واألجود  اْلَعْين ِمن َكاْلَبَصرِ  َمَراِكزَِىا ِمن الَّلِطيػْ
ـِ  الَفمْ  ِمن َوالذَّْوؽِ  األَْنف ِمن َوالشَّمِّ  اأُلْذف ِمن َوالسَّْمعِ   اْلَقْلب ِمن َواْلَتْمي ز َواْلَمْعرَِفةِ  اِللَِّساف ِمن َواْلَكاَل
 على وال - َشْيء َعَلى َوَل  َشْيء ِفي َوَل  َشْيءٍ  ِمنْ  َل  الَِّذي الصََّمدُ  الل ُىو َبلْ  َل  ،اْلَحَجر ِمن وََكالنَّارِ 
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 الصََّمدُ  الل ُىو َبلْ  - ال ُمغين بذاتو الغين   فهو شيء على ُمعَتِمداً  ليس ،شيء على ُمتَِّكَئاً  ليس يعين ؛شيء
 يَػَتاَلَشى ِبُقْدرَتِوِ  اأَلْشَياءِ  َوُمْنِشئُ  ،َوَخاِلُقُها اأَلْشَياءِ  ُمْبدِعُ  ،َشْيء َعَلى َوَل  َشْيءٍ  ِفي َوَل  َشْيءٍ  ِمنْ  َل  الَِّذي

َقى ِبَمِشّيِتوِ  ِلْلَفَناءِ  ُخِلقَ  َما  من خلق ما يعين ؛مبشيتوِ  للفناء َخَلق ما يتَلشى - ِبِعْلِمو ِلْلبَػَقاء َخَلق َما َويَػبػْ

َقى - تفىن أنْ  عليها ُحكموُ  وكان األشياءِ   ًَخْوُ ًٌََبْمَىٰ ۞ فَبٍْ عٍٍََْيَب َِْٓ وًُُّ﴿ - ِبِعْلِمو ِلْلبَػَقاء َخَلق َما َويَػبػْ

َقى ِبَمِشيَِّتو للَفَناء َخَلق َما يَػَتاَلَشى - ﴾ٌْإِوْشَاَِٱًَ ٌْدًٍََِٰٱ رًُ سَبِّهَ  اللُ  َفَذِلُكم ،ِبِعْلِمو ِلْلبَػَقاءِ  َخَلق َما َويَػبػْ
 يف البيت أىل أحاديث من مقتضبة ظلاذج ىذه - َأَحدْ  ُكُفَواً  َلوُ  َيُكنْ  َوَلمْ  يُػْوَلدْ  َوَلمْ  يَِلدْ  َلمْ  الَِّذي الصََّمد

  .التوحيد سورة أجواءِ 
 .احلديث أكمل الفاصل وبعد فاصل إىل نذىبُ 

 ُسورة عن واحلديثُ  ،311 صفحة البحراين ىاشم للسّيد الربىان تفسًنِ  من الثَّامن اجمللَّد من أقرأُ  زِلتُ  ال
َلةِ  ِفي أَنَزْلَناهُ  ِإنَّا قَػَرأَ  َمنْ  :َعَليو الل َصَلواتُ  الَباِقر ِإَماِمَنا َعنْ  - واحد رقم احلديث ،القدر  ُيْجِهرُ  ْلَقْدرِ ٱ َليػْ

َفوُ  َكالشَّاِىرِ  َكافَ  - جهري بصوتٍ  - َصْوَتو ِبَها َفوُ  َكالشَّاِىرِ  َكافَ  ،الل َسِبْيلِ  ِفي (َسْيِفوِ ) أو َسيػْ  ِفي َسيػْ
 َعَلى َلوُ  ُغَفر َمرَّاتٍ  َعْشرَ  قَػَرَأَىا َوَمن ،الل َسِبْيلِ  ِفي ِبَدِموِ  َكاْلُمَتَشحِّطِ  َكافَ  ِسرَّاً  قَػَرأَىا وَمنْ  ،الل ِسِبْيلِ 
اً  مهمٌ  حديثٌ  احلديث ىذا قراءة أعيدُ  أخرى مرَّة - ُذنُوِبو ِمن َذْنبٍ  أَْلف َنْحوِ   َمنْ  - الباقر إمامنا عن جدَّ
َلةِ  ِفي أَنَزْلَناهُ  ِإنَّا قَػَرأَ  َفوُ  َكالشَّاِىرِ  َكافَ  َصّوَتو ِبَها ُيْجِهرُ  ْلَقْدرِ ٱ لَيػْ  عن ىنا احلديث فإمَّا - الل ِسِبْيلِ  ِفي َسيػْ

 - عام بشكلٍ  ادلراد أو ،مثَلً  الص بح كصَلة اجلهرية الصَّلوات إىل اإلشارة صوتو هبا غُلِْهر الصََّلة يف قراءهتا
 أَْلفِ  َنْحوِ  َعَلى َلو ُغَفر َمرَّاتٍ  َعْشرَ  قَػَرَأَىا َوَمن ،الل َسِبْيلِ  ِفي ِبَدِموِ  َكاْلُمَتَشحِّطِ  َكافَ  ِسرَّاً  قَػَرأَىا وَمنْ 
 .ُذنُوِبو ِمن َذْنبٍ 

َلةِ  ِفي أَنَزْلَناهُ  ِإنَّا قَػَرأَ  َمنْ  :الصَّاِدؽ ِإَماِمَنا َعنْ  ،الَعاَلء أَِبي ِاْبنِ  الُحَسين َعن - الثَّالث احلديث  ْلَقْدرِ ٱ لَيػْ
 قرأ ِلمن ىذا - الَعَمل فَاْسَتْأِنف َمَضى َما َلكَ  الل َغَفرَ  الل َعْبدَ  يَا ُمَنادٍ  نَاَدى الل فَػَراِئض ِمنْ  َفرِْيَضةٍ  ِفي

 أنت يعين ،العمل فاستأنف مضى ما لك ا َغَفر ا عبد يا منادٍ  ناداه فرائضوِ  من فريضة يف القدر سورة
 اِبدأ ،العمل فاستأنف تصفًن حالة يف ىو اآلن الذ نوب حفظ عن لؤو ادلس اجلهاز ،تصفًن حالة يف اآلن

 .جديداً  عمَلً 
 َوَل  َأْصَحابَِنا بَػْعضُ  َلوُ  قَاؿَ  ،َعَليو َوَسالموُ  اللِ  َصَلواتُ  الصَّاِدؽ ِإَماِمَنا َعنْ  - 334 صفحة يف الرِّوايةُ 
ُلةُ  َتُكوفُ  َكْيفَ  :السَّمَّافْ  َسِعْيد ِإلَّ  َأْعَلُموُ  َراً  اْلَقْدر لَيػْ َها اْلَعُملُ  :قَاؿَ  ؟َشْهر أَْلفِ  ِمن َخيػْ رٌ  ِفيػْ  ِمنْ  َخيػْ
َها لَْيسَ  َشْهر أَْلفِ  ِفي الَعَملِ  َلةُ  ِفيػْ اً  دقيق جواب - اْلَقْدر لَيػْ  سعيد ،اجلهات مجيع من زلسوب ،جدَّ
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ُلةُ  َتُكوفُ  َكْيفَ  - يسأل السَّمَّان َراً  اْلَقْدر لَيػْ َها اْلَعُملُ  - يقول اإلمام - ؟َشْهر أَْلفِ  ِمن َخيػْ  يف العمل - ِفيػْ
رٌ  - الليلة ىذه َها لَْيسَ  َشْهر أَْلفِ  ِفي الَعَملِ  ِمنْ  َخيػْ َلةُ  ِفيػْ  .الَقدر لَيػْ

َلةُ  - والرِّوايةُ  ،القّمي إبراىيم ابن علي تفسًن يف جاءت الرِّواية ىذه عندنا ،رواية ىناك رٌ  الَقدر لَيػْ  ِمن َخيػْ
َها لَْيسَ  أَُميَّةَ  بَػُنو َتْمِلُكوُ  َشْهر أَْلفِ  َلةُ  ِفيػْ  وكان األمويون فيها حكم الَّيت الّزمانيةُ  الفرتةُ  وفعَلً  - الَقدر لَيػْ

ا البعض ألنَّوُ  ،شهر ألفُ  الفرتة ىذهِ  ُمدَّةُ  خالصاً  أموياً  ُحكماً  ُحكمهم  َزمانِ  ُمنذ األُمويَّة ادلدَّة ػلسب ُرمبَّ
 تتحدَّث القدر سورة لكنَّ  ،عمر اخلليفة أيَّام منذُ  الشَّام بَلد يف والياً  كان وىو ،الشَّام بَلد يف معاوية والية
 والرِّواياتُ  ،االجتاىات مجيع ويف كامل بشكلٍ  احلكم على األمويون استوىل حينما شهرٍ  ألفُ  شهر ألف عن

َلةُ  - اجلهة ىذه عن تتحدَّث رٌ  اْلَقْدرِ  لَيػْ َها لَْيسَ  أَُميَّةَ  بَػُنو َتْمِلُكوُ  َشْهر أَْلفِ  ِمن َخيػْ َلةُ  ِفيػْ  .الَقدر لَيػْ
ثَِني :قَاؿَ  - عشر السَّابع احلديث - َفرقد ابن َداوود َعن - 331 صفحة  َسِمْعتُ  :قَاؿَ  يَػْعُقوب َحدَّ

َلةِ  َعنْ  الل َعْبد أَبَا َيْسَأؿُ  رَُجاَلً  َلةِ  َعنْ  َأْخِبْرِني :فَػَقاؿَ  الَقدر لَيػْ  - َعاـ ُكلِّ  ِفي َتُكوف َأو َكاَنت الَقدر لَيػْ
َلةِ  َعنْ  َأْخِبْرِني :فَػَقاؿَ  - يسأل السَّائل ىذا  إمامنا قال فماذا - َعاـ ُكلِّ  ِفي َتُكوف َأو َكاَنت الَقدر لَيػْ

َلةُ  رُفْػَعت ُلو -؟ الصَّادق  عنوانٌ  القدر ليلةُ  ،زماننا إلمام َرفعٌ  ىو القدر ليلة َفرفعُ  - اْلُقْرآف َلُرِفعَ  الَقدر لَيػْ
 دعاء يف الِعبارة ىذهِ  يف إليوِ  ُنشًنُ  الَّذي ادلعىن لنفسِ  ُصورةٌ  القدر ليلةُ  ،الشَّهادة بعالَ  الغيبِ  عالَ  لصلةِ 
 ،مصداق القدرِ  ليلةُ  ،ُعنوان القدرِ  فليلةُ  (،َوالسََّماء اأَلْرضِ  بِْين اْلُمَتصِّلُ  اْلسََّببُ  أَْينَ ) :الشَّريف الن دبة
َلةُ  رُفْػَعت ُلو -؟ يقول ماذا اإلمام لذلك  وجودهِ  يف الُقرآنُ  ،زماننا إمام ىو الُقرآنُ  - اْلُقْرآف َلُرِفعَ  الَقدر لَيػْ

 يف الرِّضا ىو ،زمانوِ  يف الصَّادق ىو ،زمانٍ  كلِّ  إمامُ  ىو زماننا إمامُ  ىو الكامل جَتلّيو يف الُقرآنُ  احلقيقي
 .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ىذا زماننا يف ادلهديّ  ىو ،زمانوِ 
َلة تُػَقسَّمُ  اأَلْرزَاؽ ِإفَّ  :يَػُقوُلوف َيْسأَُلْونُوُ  َونَاسٌ  يَػُقوؿ َسِمْعُتوُ  :قَاؿَ  - عمَّار ابن ِإسحاق عن أخرى روايةٌ   لَيػْ

 ِفي ِإلَّ  َذاؾَ  َما َواللِ  ،َل  :فَػَقاؿَ  :قَاؿَ  - البيت ألىل ادلخالفون يقولوُ  الكَلم ىذا - َشْعَباف ِمن النِّْصفِ 
َلةِ  َلةِ  ِفي فَِإنَّوُ  ،َوِعْشرِين َوَثاَلث َوِعْشرِين َوِإْحَدى َرَمَضاف َشْهرِ  ِمن َعْشرة ِتْسَعة لَيػْ  يِْلَتِقي َعَشَرة ِتْسَعة لَيػْ

َلةِ  َوِفي ،اْلَجْمَعاف َلة َوِفي ،َحِكْيم َأْمرٍ  ُكل   يُػْفَرؽ َوِعْشرِين ِإْحَدى لَيػْ  َأرَاد َما يُْمِضي َوِعْشرِين َثاَلث لَيػْ
َلةُ  َوِىي َذِلكَ  ِمن َوَجلَّ  َعزَّ  الل  َما :قُػْلتُ  :قَاؿَ  ،﴾شَيْش أٌَْفِ ِِٓ خٍَْشٌ﴿ :َوَعزّ  َجلَّ  الل قَاؿَ  الَِّتي اْلَقْدر لَيػْ

 َيْجَمعُ  :قَاؿَ  - رمضان شهر من عشر التَّاسع ليلة يف  اجلْمَعان يلتِقي أنَّوُ  - اْلَجْمَعاف يَػْلَتِقي :قَػْوِلوِ  َمْعَنى
َها الل  ىذه جاءت ىنا من ،عشر التَّاسع ليلة يف ؟مّت - َوَقَضائِوِ  َوِإرَاَدتِوِ  َوتَأِخْيرِهِ  تَػْقِدِيِموِ  ِمن َأرَادَ  َما ِفيػْ

 :قُػْلتُ  :قَاؿَ  - والعشرين الثَّالث ليلة ويف والعشرين احلادي ليلة ويف عشر التَّاسع ليلة يف والعبادات األعمال
َها الل َيْجَمعُ  :َقاؿَ  ؟اْلَجْمَعاف يَػْلَتِقي :قَػْوِلوِ  َمْعَنى َما  - َوَقَضائِوِ  َوِإرَاَدتِوِ  َوتَأِخْيرِهِ  تَػْقِدِيِموِ  ِمن َأرَادَ  َما ِفيػْ
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 ِفي يُػْفَرؽُ  ِإنَّوُ  :قَاؿَ  ؟َوِعْشرِْين َثاَلث ِفي يُْمِضْيو َمْعَنى َفَما :قُػْلتَ  :قَاؿَ  - عشر التَّاسع ليلة يف كل و ىذا
َلةِ  َلة َكاَنت فَِإَذا ،اْلَبَداء ِفْيو َلو َوَيُكوفُ  ِإْمَضاؤه َوِعْشرِين ِإْحَدى لَيػْ  ِمن فَػْيُكوف َأْمَضاهُ  َوِعْشرِْين َثاَلث لَيػْ

 ،أقل يكون فيو البداء احتمال ولكن فيو  يبدو اتوم - َوتَػَعالى تَػَباَرؾَ  ِفْيوِ  َلوُ  يَػْبُدو َل  الَِّذي اْلَمْحُتـو
 .فيو ِ  يبدو ال الَّذي ىو ادليعاد
َلةِ  ِفي التَػْقِدير :السَّاَلـ َعَليوِ  الل َعبد أََبو قَاؿ :قَاؿَ  ،ُزرَارَة َعنْ  - بعدىا الَّيت الرِّواية  ،َعَشر ِتْسَعة لَيػْ

َلةِ  ِفي َواإِلبْػَراـ َلةِ  ِفي َواإِلْمَضاء ،َوِعْشرِين ِإْحَدى لَيػْ  ،التنظيم ليلة ىي القدر فليلة - َوِعْشرِين َثاَلث لَيػْ
 ىي القدر ليلة ،واحدة النتيجة ،التعابًن من شئت ما َعربِّ  ،التقدير ليلةُ  ىي ،اإلحكام ليلة ىي القدر فليلة
 ا أنَّ  يعين ىذا ،يرتفع الُقرآن فإنَّ  العال ىذا ىندسة برنامجُ  رُِفع رُِفعت فإذا ،العال ىذا ىندسة ليلة

 وسَلموُ  ا صلواتُ  إمامنا يرتفعُ  يعين ؛الُقرآن يرتفع العال، ىذا عن لطفوُ  يرفع أنْ  يريدُ  وتعاىل سبحانو
  .عليو

 وجهها يف القدر ليلة ،ادلشرق وجهها يف القدر ليلة معىن يف والعشرين السَّابع احلديث يف ،391 صفحة يف
 ليلة من ادلشرقُ  الوجو ىو ىذا فاطمة القدر فليلة - فَاِطَمة يَػْعِني :قَاؿَ  ،الصَّاِدؽ ِإَماِمَنا َعن - ادلشرق
 فَاِطَمة َوِىي الُقُدسْ  ُرْوحُ  والر ْوحُ  - فيها ويتجلَّى الليلة ىذه يف يتنزَّلُ  الَّذي األعظمُ  اخللقُ  الر وحُ  أمَّا ،القدر

  .األوَّل الطِّراز من فاطميةٌ  تفاصيلها بكلِّ  الليلةُ  فهذه -
 نقلها ،391 صفحة يف البحراين ىاشم السيِّد ذكرىا الرِّوايةُ  ،القدر ليلة يف واإلنزالِ  التنزيلِ  معىن يف روايةٌ 
 ،الباقر إمامنا عن والرِّوايةُ  - العَّْرش يُػْبِصُروفَ  وََكانُوا - وفاطمة علي   بيتِ  عن احلديث ،الطوسي الشَّيخ عن

 يُػْبِصُروفَ  وََكانُوا - األرضي العال يف بيوهتم يف وىم - العَّْرش يُػْبِصُروفَ  وََكانُوا - احلاجة موطن منها أأخذ
رَ  سْقَفاً  لِبُػُيوتِِهم َيِجُدوف َوَل  العَّْرش  - اْلَماَلِئَكةِ  َوَمَعارِجُ  ،الرَّْحَمن ِبَعْرشِ  ُمَسقََّفةٌ  فَػبُػُيوتُػُهم ،الَعْرش َغيػْ
 - فاطمة جتليات من أعظم جتل   ىو قليل قبل مرَّ  كما الروح - َوالر ْوح اْلَماَلِئَكة َوَمَعارِجُ  - مستمرَّة
 ِإلَّ  ِمنَّا األَِئمَّة بُػُيوتِ  ِمنْ  بَػْيتٍ  ِمنْ  َوَما َلُهم ِاْنِقطَاعَ  َل  فَػْوج بَػْعدَ  فَػْوجٌ  َوالر ْوح اْلَماَلِئُكة َوَمَعارِجُ  َوالر ْوح

  .اْلَماَلِئَكة ِمْعَراجُ  َوِفيوِ 
 التجلي ىذا ُيشرِق فاطمة ليلة يف حيثُ  ،مهدوية فاطمية لوحةً  لنا ترسم القدرِ  سورة :القدر سورة ُخَلصةُ 

 ادلَلئكة ومعارج ،عليو وسَلموُ  ا صلواتُ  زماننا إمام على ،فاطمة ابنِ  على ؟من على الر وحُ  ويتنّزل الكبًن
 ِإلَْيُكم تَػْهِبطُ  أُُمورِهِ  َمَقاِديرِ  ِفي الرَّبِّ  ِإرَاَدةُ ) ،اأَلْرض ِإىَل  السََّماءِ  ِمن باألْسرارِ  تتنَ زَّلُ  يصعد وفوجٌ  ينزل فوجٌ 

ـِ  ِمنْ  ُفصِّل َعمَّا َوالصَّاِدرُ  بُػُيوِتُكم ِمنْ  َوَتْصُدرُ   اِ  صلواتُ  الش هداء سيِّد زيارة يف نقرأ ىكذا (،الِعَبادْ  َأْحَكا
  .بعيد ومن قريبٍ  من طُلاطبوُ  وضلنُ  عليو وسَلموُ 
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 .إليكم أعودُ  الفاصل وبعد فاصل إىل نذىب
 سأمر   ادلتبقيَّة القليلة الدقائق ،لندن دلدينة الِّي التوقيت حبسب والصََّلة األذانَ  من قريبٍ  وقتٍ  يف ضلنُ 

 ...  القدر ،التوحيد ،الفاتحة :السور هبذه يرتبطُ  فيما ذكرهُ  مرَّ  ِلَما ُخَلصةٍ  على سريعاً  ُمروراً 
ا أبداً  تفسًناً  حديثي يكن ل  ىذه أجواء يف الطاىرة العرتة كلمات من َعِطرة لباقةٍ  وعرض جولة ىي وِإظلَّ

 كان ىنا ومن ،طويل وقت إىل وأحتاج بعيداً  سيأخذين أغواره أسرب أنْ  أردت إذا التفسًن ألنَّ  ،الس ور
 وعن ،السور ىذه فضل عن حديثٌ  جهاهتا من جهةٍ  يف العطرة األحاديث من باقةٍ  عرب سريعاً  مروراً  مروري
 ،ادلباركة الس ور ىذه يف ذكرت الَّيت ادلضامٌن ألىمِّ  إمجاليةٌ  إشاراتٌ  ُأخرى جهةٍ  ويف ،خصائصها من بعضٍ 
 يف ىنا لكنَّين الكرمي الكتاب ُكلِّ  يف بل السور ىذه بٌن فيما ُمشرتك شيءٌ  ىناك أو ِاشرتاكي جامعٌ  ُىناك
 االسم حول تفاصيلها كلِّ  يف تدور السور ىذه (،والقدر ،التوحيد ،الفاحتة) :السور ىذه عن احلديث مقام

 ااِلسم وُحولَ  ،غًنهِ  إىل منو ؼلرجُ  فَل ِظلِّو يف استقرَّ  الَّذي ا عند ادلتجلِّي األعظم االسم حول ،األعظم
 ... ادلعصومٌن ِعبارات يف َوَقع كما أظُهرنا بٌن فيما ادلتجلِّي األعظم

 َوضَلنُ  (،َأْظُهرُِكم بَينَ  اأَلْرضِ  ِفي نَػتَػَقلَّبُ  الل َوْجوُ  َوَنْحنُ ) :يقول ؟يقول ماذا الباقر إمامنا ،الكايف ىو ىذا
 إمامنا ،األوَّل اجلزء ،الشَّريف الكايف من ،913 صفحة ،النوادر باب من ،الثَّالثة الرِّواية ىي ىذه ،ا َوْجوُ 

  (.َأْظُهرُِكم بَينَ  اأَلْرضِ  ِفي نَػتَػَقلَّبُ  الل َوْجوُ  َوَنْحنُ ) :يقول الباقر
 ببسم تبتدئ أيضاً  ىي التوحيد وسورة ،ادلستقيم الصِّراطُ  ادلركزِ  يف ويتوسطها ،ا بسم تبتدئ الفاحتة فسورة

 تتجلَّى ،الغيبية اذلُويَّة ىذه ؛أحد ا ىو ،﴾أَحَذ اٌٍَّوُ ىٌَُ لًُْ﴿ :الغيبية اذلُويَّة عن احلديثُ  يكون ُثَّ  ،ا
 قال كما الصَّمد معىن يف الشَّريف حديثهم يف جاء فما ،األعظم االسم يف حقيقتها تتجلَّى ؟أين حقيقتها

 ول األشياء منو خَترُجُ  لَ  ،﴾ٌٌٌَُْذ ًٌََُ ٌٍَِذْ ٌَُ﴿ ادلراد َما الرِّواية بَ يَّنت ،يُوَلد وَلَ  يَِلد ل الَّذي ىو الش هداء سيِّدُ 
 خلق حٌن وتعاىل سبحانو ا إنَّ  :الشَّريفة الرِّوايات يف جاء حيث ،األشياء من كاألشياءِ  األشياء من ؼلرجُ 

 (،بالمشيئة األشياء خلق ثُمَّ  ،بنفسها - خلقها خلقها حٌن - المشيئة خلق الل خلق ما أوَّؿ) :ادلشيئة
 َخَلقَ  ثُمَّ  بِنَػْفِسَها اْلَمِشيَئة َخَلقَ  الل َخَلقَ  َما َأوَّؿ) ،منها األشياء خرجت وال شيء من خرجت ما فهي

ا ادلشيئة من خرجت ما األشياء أنَّ  يعين ،السَّببية باء الواسطة باء الباء ىذه (،بِاْلَمِشيَئة اأَلْشَياءَ   ُخلقت وإظلَّ
ا ،منها خرجت قد تكن ل ،اْلَمشيئة ذلذه مظاِىر فاألشياء ،بادلشيئة  وىذا ،ادلشيئة من جتلَّت رلايل ىي وإظلَّ

 .والصََّلة األذانِ  فاصلِ  إىل نذىبُ  .ادلعىن ىذا عن ببعيدةٍ  ىي ما القدرِ  وسورة ،التوحيد سورة مدارُ  ىو
  ... ػَلَْذُرون َما َعُدوِِّىمْ  ويف  يَأَمُلون َما زُلَمَّدٍ  آلِ  يف  أَِرين  اللَُّهمَّ 
 ... النَّاطق الكتاب برنامجِ  من ادلئة بعد واخلمسٌن الثَّامنة احللقة من الثَّاين اجلزء ىو ىذا
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اً  مهمٌ  نصٌ  يدي بٌن  القرن ُعلماء من ،احلرّاين شعبة البن (،العقول حُتف) كتابِ  من عليكم أقرأهُ  ،جدَّ
 صفحة ،ميَلدي 1001 ،السَّابعة الطبعة ،للمطبوعات األعلمي مؤسَّسة الطبعة ىذه ،اذلجري الرَّابع

 فَػُهو الُقلوب بتوى م الل يَػْعِرؼُ  أنَّوُ  َزَعمَ  َمن :َعَليو َوَساَلموُ  اللِ  َصَلواتُ  الصَّاِدؽُ  قَاؿَ  - 131 ،134
 الثَلثة السور ىذه مدارَ  إنَّ  :وقلتُ  (،القدر ،التوحيد ،الفاحتة) :سورة أجواءِ  يف احلديثُ  كانَ  - ُمْشِرؾ

 سبحانو ا خلقوُ  الَّذي ،األعظم االسم مدارىا ،والعرتة الكتابِ  ثقافة حبسب الصََّلة يف السور أىم   وىي
 ديننا وأساسُ  ،التوحيد معرفة إىل تقود األعظم االسمِ  معرفةُ  ،غًنه إىل منو ؼلرج فَل ظلِّو يف فاستقرَّ  وتعاىل

 ،توحيد الوالية وباطن ،والية التوحيدِ  باطنُ  ،ووالية توحيدٌ  ديننا ،التوحيد إىل مردهُ  شيءٍ  كل   ،التوحيد ىو
  .ووالية توحيدٌ  ديننا ،ديننا ىو ىذا

ثنا حٌن ذلك يف صرػلةٌ  الثَّامن إمامنا كلمةُ  ،توحيد الوالية وباطن والية التوحيدِ  باطن  السلسلة حبديثِ  ػُلدِّ
 ُحْصِني طَاِلبٍ  أَِبي ابنِ  َعِليِّ  َوَليَةُ ) (،َعَذاِبي ِمنْ  َأِمن ُحْصِني َدَخل َفَمن ُحْصِني الل ِإلَّ  ِإَلو َل ) :الذىبية

 أَلُمَِّتي أَلَْرُجوا ِإنَّي) :وسلَّم وآلو عليو ا صلَّى ا رسول قال وكما (،َعَذاِبي ِمن َأِمنَ  ُحْصِني َدَخلَ  َفَمن
 (.الل إلَّ  ِإَلو ل َقوؿِ  ِفي َلَها َأْرُجو َما طَاِلب أَِبي اْبنِ  َعِليِّ  ُحبِّ  ِفي

 أنَّوُ  َزَعمَ  َمن :َعَليو وسالُموُ  اللِ  َصَلواتُ  الصَّادؽُ  قَاؿَ  - العقول حُتف كتابِ  يف مذكوراً  جاء ما إىل أعود
 ىذا (،َخْلِقُكم ِمن فَػُهو َتوىَّْمْتُموه ما ُكل  ) - ُمْشِرؾ فَػُهو الُقُلوب بِتَوُىمّ  - شيءٍ  بأيِّ  - الل يَػْعِرؼُ 
 واسعة قدرة القدرة ىذه عندنا اخليال قدرة (،َخْلِقُكم ِمن فَػُهو َتوىَّْمْتُموه ما ُكل  ) ،قانون ىذا واضح النَّص
اً   مبعىن ىي الَّيت األوىام عن أحتدَّث ال ،األوىام ىناك اخليال ساحة من جانبٍ  يف ،اإلنسان ؽلتلكها جدَّ

 ال ادلهملة باأللفاظ تسمى ألفاظاً  يتلفظ أن ؽُلكن اليقظة عال يف اإلنسان ،اإلنسان أليس ،األحَلم أضغاث
 أنْ  ؽُلكن اخليال عال ويف ،ذلا قيمة ال ،ذلا معىن ال األحَلم أضغاث يرى أن ؽُلكن ادلنام عال ويف ،ذلا معىن

 إىل يشًن اإلمام ،األوىام ىذه عن أحتدَّث ال أنا ،األوىام أضغاثُ  ىي الَّيت لألوىام مساحة ىناك يكون
ات   .الصوفيٌن من الكثًن مثَلً  فيها يقع والَّيت التوعل 
ات منوُ  جانبٍ  يف الصويف التوحيد  وما ،ادلكاشفات عنوان حتت يقع ما حّتَّ  ،كثًنة عناوين حتت تقع ،توعل 

 وسواء ،ادلعاينات اصطَلحاهتم حبسب منها أعلى ىو وما ،ادلشاىدات اصطَلحاهتم حبسب منها أعلى ىو
 ما ،الوجداين األفق يف أو وادلعريف العلمي األفق يف ادلعاينات أو ادلشاىدات أو ادلكاشفات ىذه كانت
 عبارة ىو ادلطالب ىذه من جانب ،شئت ما ُسي (،والعشق ،واذليام ،الوجد) :عنوان حتت يقع أن ؽُلكن

ات عن  ما ،يشاىده ما ،للصويف ُيكشف ما :يقولون ىم الصوفية نفس العناوين ىذه حّتَّ  قُلت كما ،توعل 
 الَّذي الوقت وحبسب حبسبوِ  فيكون ،ثوابت توجد ال متغًنة القضيَّة يعين ،حالوِ  وحبسب حبسبوِ  يكون يُعاينو
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ا ،الزَّمان ادلراد ليس الوقت ،فيو ىو  .التفاصيل ىذه يف اخلوض أريد ال ،عليها ىو الَّيت الصوفية احلالة وإظلَّ
 ا ،ذاتو حيثُ  من يُعرفُ  ال وتعاىل ُسبحانوُ  ا - ُمْشِرؾ فَػُهو الُقلوب بتوى م الل يَػْعِرؼُ  أنَّوُ  َزَعمَ  َمن

ا ،أنا حيثُ  من يُعرف ال وتعاىل سبحانو  َعرِّْفِني اللَُّهمَّ ) :الدعاء ويف ،نفسو يل يُعرِّفُ  حيثُ  من يُعرفُ  وإظلَّ
 اللَُّهمَّ ) :الغيبة عصر يف يُقرأ الَّذي الدعاء يعين الغيبة دعاء ،الغيبة دعاء يف ا إىل نتوجَّوُ  حينما (،نَػْفَسك
 :ادلضامٌن ىذه على تشتمل العبارة ىذه (،نَػْفَسك َعرِّْفِني

 على يدل فهو وإالَّ  ،القاصرة دلداركي بالنِّسبة ،ذاتوِ  حيثُ  من يُعرف ال وتعاىل سبحانو ا :األوَّل ادلضمون
 تعرفو أنْ  إىل حباجةٍ  ليس ىو ،الكائنات من غًني ومعرفة معرفيت عن لذاتوِ  مبعرفتوِ  مستغنٍ  وىو ،بذاتوِ  ذاتوِ 

 حيث من أعرفوُ  أن أستطيع ىل لكنَّين ،بذاتوِ  ذاتوِ  على دال   وىو ،بذاتوِ  لذاتوِ  مبعرفتوِ  ُمستغنٍ  وىو الكائنات
 فالفطرة ،الِفطرة إىل نظرنا إذا حّتَّ  ،أستطيع ال ؟أنا حيث من أعرفو أن أستطيعُ  ىل ،أستطيع ال ؟ذاتوِ 

 األنبياء وظيفة ؟األنبياء وظيفة ىي ما ،يُِثًنُىا ا من ُمعرِّفٍ  إىل حتتاج الِفطرةُ  ،ُمغلقة ُمبهمة الفطرة ،رُلملة
 ىي الدفائن ىذه أوَّلُ  ،الفطرة دفائن إثارةُ  ىي العقول دفائن إثارةُ  ،الفطرة دفائن إثارةُ  ،العقول دفائن إثارةُ 

 وجود مع حّتَّ  ،أنا حيث من ا أعرف أن أستطيع وال ،ذاتو حيثُ  من ا أعرفُ  ال فأنا ،الفطرة دفائنُ 
ا السَّليمة الفطرة   :يل يتعرَّف ىو ،الدفائن ىذه يثًن من إىل حباجةٍ  ،مدفونة دفينة ىي ،وُمبهمة رُلملة ألَّنَّ

 َلم ِإفْ  ِفِإنَّكَ  نَػْفَسك َعرِّْفِني اللَُّهمَّ ) (،أَْنت َما َأْدِري َلم أَْنتَ  َوَلْوَل  َعَليك َدَلْلَتِني َوأَْنتَ  َعَرفْػُتكَ  ِبكَ )
 . (نَػْفَسك َعرِّْفِني اللَُّهمَّ ) ،ُحجَّتك وال رسولك ال أعرف ال ،ذلك بعد شيئاً  أعرف ال (،نَػْفَسك تُػَعرِّْفِني

 ىذا ىو حيث من ا يعرف أنَّوُ  يزعم الَّذي ىذا - ُمْشِرؾ فَػُهو الُقُلوبِ  بِتَػَوى مِ  الل يَػْعِرؼُ  أَنَّوُ  َزَعمَ  َمنْ 
 شيءٍ  إىل سيصل الُقُلوب بتوى م إليو سيصلُ  ما ،ا غًن إذلاً  سيعرفُ  ألنَّوُ  ؟ُمشركاً  يكون كيف ،ُمشرك

 تَػَوىَّْمتُوه َما) :قليل قبل إليوِ  اإلشارة مرت الَّذي القانون يف كما ،َخَلقو ىو  شريكٍ  إىل سيصلُ  ،آخر
 (.َخْلِقُكم ِمن فَػُهو
 - اْلَمْعَنى ُدْوفَ  بِاِلْسمِ  الل يَػْعِرؼُ  أَنَّوُ  َزَعمَ  َوَمنْ  ،ُمْشِرؾ فَػُهو الُقُلوبِ  بِتَػَوى مِ  الل يَػْعِرؼُ  أَنَّوُ  َزَعمَ  َمنْ 

 اِلْسمَ  أِلَفَّ  -؟ دلاذا ،ا إىل النَّقص نسب يعين ؛بالطَّعن أقر - بِالطَّْعن َأقَػرَّ  فَػَقد - األعظم باالسم
 فَاْستَػَقرَّ  َخَلْقَتوُ  الَِّذي اأَلْكَرـ اأَلَجلِّ  اأَلَعزِّ  اأَلْعظَّم اأَلْعظَّمِ  اأَلعظَّمِ  َوبِاْسِمكَ ) ،سللوق االسم - ُمْحَدث

 بِاِلْسمِ  الل يَػْعِرؼُ  أَنَّوُ  َزَعمَ  َوَمنْ  - سلُلوق زُلَدث األعظم فاالسمُ  (،َغْيِرؾ ِإلى ِمْنكَ  َيْخُرجُ  َفاَل  ِظلِّك ِفي
 معرفتو ألنَّ  ؟دلاذا ،ا إىل النقص أضاف فقد ،النَّقص يعين ؛الطعن - الطَّْعنبِ  َأقَػرَّ  فَػَقد اْلَمْعَنى ُدْوفَ 

 إمام إىل نتوجَّو حٌن أنَّنا من ذكرتوُ  الَّذي ىذا ،ادلعىن عن مقطوعاً  األعظم باالسم معرفتو ألنَّ  ،بادث
 صلعل أنْ  ؽلكن ال ،ا إىل نتوجَّوُ  األعظم االسم خَللِ  ومن ،األعظم االسم إىل خَللوِ  من نتوجَّوُ  إنَّنا زماننا
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 ،يُؤَتى ِمنوُ  الَّذي ا بابُ  ىو زماننا إمامُ  ،ا وبٌن اْلُمَحمَِّديَّة احلقيقة وبٌن الزَّمان إمام بٌن قاطعاً  أو فاصَلً 
 األَسَّْبء ًٌٍَِّوِ﴿ ،األعظم اُسو إىل البابِ  ومن إليو ننظر أنْ  البُدَّ  الباب إىل نتوجو فحينما ،نأت ىنا من

 ،خاطبوه يعين ؛فَلناً  دعا فَلنٌ  ،خاطبوه يعين ؛ادعوه ؟طلاطبوُ  كيف ؟ندعوه كيف ،﴾بِيَب فَبدْعٌُهُ اٌْحُسْنَى
  ؟طلاطبوُ  كيف
 قطعنا إذا ، توج وٌ  ىو األعظم لَلسم وتوج هنا ، توج وٌ  ىو زماننا إلمام فتوج هنا ،األعظم باُسو طُلاطبوُ 

 أن ؽلكن ال ادلعىن ىذا ،ا عن قطعٍ  مع زماننا إمامِ  إىل نتوجَّوُ  ال ضلنُ  ،الشرك يف وقعنا ادلراتب ىذه بٌن
 َزَعمَ  َوَمنْ  ،ُمْحَدثْ  اِلْسمَ  أِلَفَّ  بِالطَّْعن َأقَػرَّ  فَػَقد اْلَمْعَنى ُدْوفَ  بِاِلْسمِ  الل يَػْعِرؼُ  أَنَّوُ  َزَعمَ  َوَمنْ  - يكون

 من ادلعىن نعبد ضلنُ  ،وادلعىن االسم نعبد ال ضلنُ  - َشرِْيَكا اللِ  َمعَ  َجَعلَ  فَػَقدْ  َواْلَمْعَنى اِلْسم يَػْعبدُ  أَنَّوُ 

 التواصل وسيلة ،طُلاطبوُ  ،نُناجيو ،نناديو ،زُلَدثة األُساء ،﴾بِيَب فَبدْعٌُهُ اٌْحُسْنَى األَسَّْبء ًٌٍَِّوِ﴿ ،االسم خَلل
 يَػْعُبدُ  أَنَّوُ  َزَعمَ  َوَمنْ  - زماننا بإمام عاَلمنا يف لنا يتجلَّى األعظم واُسوُ  ،األعظم اُسوُ  ،أُساؤه وبينوُ  بيننا فيما

 ىو ،االسم ىو ،ا ىو ؛ادلعىن ،ادلعىن مع شريكاً  االسم جعل - َشرِْيَكا اللِ  َمعَ  َجَعلَ  فَػَقدْ  َواْلَمْعَنى اِلْسم
  .اْلُمْحَدث ادلخلوق األعظم االسم
 َل  بِالصَِّفة اْلَمْعَنى يَػْعُبدُ  َأنَّوُ  َزَعمَ  َوَمنْ  ،َشرِْيَكا اللِ  َمعَ  َجَعلَ  فَػَقدْ  َواْلَمْعَنى اِلْسم يَػْعُبدُ  أَنَّوُ  َزَعمَ  َوَمنْ 

 من ،وجودهُ  يُدرِك أنْ  دونِ  من ،بالصِّفة يعبدهُ  ادلعىن يعبد أنَّو زعم من - َغاِئبْ  َعَلى َأَحاؿَ  فَػَقد بِاإِلْدرَاؾ
 َزَعمَ  َوَمن - ؟ادلوصوف فأين ،الصِّفة َعَبد فإنَّوُ  - َغاِئبْ  َعَلى َأَحاؿَ  فَػَقد - وجودهِ  عظمة يُدرك أنْ  دون
 غًنُ  الصِّفة ألنَّ  ،بتوحيد ىو ما ىذا ؟التوحيد أين - التَػْوِحيد أَْبَطل فَػَقد واْلَمْوُصوؼ الصَِّفة يَػْعُبدُ  أَنَّوُ 

 ،الكبًن ىو ادلوصوف ألنَّ  - بِاْلَكِبير َصغَّر فَػَقدْ  الصَِّفة ِإلى اْلَمْوُصوؼَ  ُيِضيفُ  أَنَّوُ  َزَعمَ  َوَمنْ  - ادلوصوف
 بِاْلَكِبير َصغَّر فَػَقد الصَِّفة ِإلى اْلَمْوُصوؼ ُيِضيفُ  أَنَّو َزَعمَ  َوَمن - الكبًن ىذا إىل بالنِّسبة صغًنة والصِّفة

 - األبواب علينا سددت ا رسول ابن يا - ؟التَػْوِحيد َسِبيلُ  َفَكيفَ  :َلوُ  ِقيلَ  ،َقْدره َحقَّ  الل َقَدُروا َوَما
ـُ  فَػَقاؿَ  ؟التَػْوِحيد َسِبيلُ  َفَكيفَ   - ُمْمِكن الَبْحثِ  بَابُ  - ؽلكن - ُمْمِكن الَبْحثِ  بَابُ  :الصَّاِدؽ اإِلَما

 ادلخرج طلبُ  ،موجود ادلأزقِ  ىذا من ادلخرج وطلب - َمْوُجود الػَمخَرجِ  وطََلبُ  - ا إىل نصل أن ؽُلكن
 ُيشًن ىو - َعْينو قَػْبلَ  الَغاِئب ِصَفةِ  َوَمْعرَِفة ِصَفِتوِ  قَػْبلَ  الشَّاِىد َعين َمْعرَِفة ِإفَّ  - موجود اجلهل ىذا من

 أنْ  ؽلكن القاعدة ىذه ،بقاعدة جاء ولكنَّوُ  ،أَِئمَّتنا إىل األرض على ادلتجلِّي ادلعصومِ  اإلمام إىل ىنا بالشَّاىد
  .حولنا من األشياء ُكلِّ  على تنطبق

 ِإفَّ  -؟ اإلمام قال فماذا ،شاىداً  يكون أنْ  ؽلكن الكتاب ىذا ،أعيننا أمام وجوده يتحقَّق الَّذي ؛الشَّاىد
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 ىذه أشرح كيف لكنَّين ،ضيِّق ىذا وادلثال ضيِّقة ىنا األمثلة قطعاً  ،ىذا الشَّاىدِ  عٌنُ  - الشَّاِىد َعين َمْعرَِفة
 عينوُ  ىي ىذهِ  ،الشَّاىد ىو ىذا - الشَّاِىد َعين َمْعرَِفة ِإفَّ  - الصورة فيها أُقرِّبُ  أمثلة إىل حباجة ؟ادلطالب

 الغائب أمَّا ،تفاصيلو أوصافو أعرف كي أذىب ذلك بعد ،الشَّاىد عٌن َعرفتُ  إنَّين ،صفتوُ  اعرف ذلك بعد
 :َلوُ  ِقيلَ  - ادلنطقي الشيء ىو وىذا ،عينوُ  أعرف أنْ  قبل ِصفتوُ  سأعرف إنَّين ىنا موجوداً  ليس الَّذي

 قَػْبل الشَّاىدِ  َعين َمْعرَِفة ِإفَّ  ،َمْوُجود اْلَمْخَرج َوطََلبُ  ُمْمِكن الَبْحثِ  بَابُ  :قَاؿَ  ؟التَػْوِحيد َسِبيلُ  َفَكيفَ 
 َوتَػَعَلمُ  تَػْعرَِفوُ  :قَاؿَ  ؟ِصَفِتوِ  قَػْبلَ  الشَّاِىدِ  َعينَ  تَػْعِرؼُ  وََكيفَ  ِقيل ،َعْينو قَػْبلَ  الَغاِئبِ  ِصَفة َوَمْعرَِفة ِصَفتو
 - ِبوِ  نَػْفَسكَ  َوتَػْعِرؼُ  َخَبرهُ  َوتَػْعَلمُ  َتعرِفوُ  - اخلرب مبعىن ىنا العلم ،َخبَ َره وَتعَلم يعين ؛ِعلَموُ  وتعَلم - ِعْلَموُ 
 احُلجَّةُ  ىو ألنَّوُ  بوِ  نفسك تعرفُ  - ِبوِ  نَػْفَسكَ  َوتَػْعِرؼُ  َخَبرهُ  َوتَػْعَلمُ  َتعرِفوُ  - ادلعصوم عن ىنا احلديث قطعاً 

  .حينئذٍ  األوىام عال يف ستضيع ألنَّك - نَػْفِسك ِمن بِنَػْفِسكَ  نَػْفَسكَ  تَػْعِرؼُ  َوَل  - عليك الكاملة
 وإليهم النِّهاية وعندىم البداية عندىم ،وإليهم ومنهم وهبم وفيهم معهم احَلق   ،إليهم ومرد هُ  العلمِ  فأصل
 جتمعها العبارات ىذه (،ِإلَيُكم تَػَوجَّو َقَصَدهُ  َوَمنْ  َعْنُكم قَِبلَ  َوحََّدهُ  َوَمنْ  ِبُكم َبَدأ الل َأرَادَ  َمنْ ) ،النِّهاية

 جَّوتَػوَ  َقَصَدهُ  َوَمنْ  َعْنُكم َقِبلَ  َوحََّدهُ  َوَمنْ  ِبُكم َبَدأ الل َأرَادَ  َمنْ ) :الكبًنة اجلامعة الزِّيارة من اجلملة ىذهِ 
 (.ِإلَيُكم

 َوتَػْعِرؼُ  - خربهُ  وتعلم يعين - ِعْلَموُ  َوتَػْعَلم تَػْعرَِفو :قَاؿَ  ؟ِصَفتو قَػْبلَ  الشَّاِىدِ  َعينَ  تَػْعِرؼُ  وََكيفَ  ِقيلَ 
 يتجلَّى ما فيو ما أنَّ  تعلم - وبوِ  َلوُ  ِفيوِ  َما َأفَّ  َوتَػْعَلمُ  نَػْفِسك ِمن بِنَػْفِسكَ  نَػْفَسكَ  تَػْعِرؼُ  َوَل  ِبو نَػْفَسكَ 

 َشيءٌ  َفَما) (،أَْبَداَنُكم َتْحِملُ  الَِّتي اأَلْرضُ  ُتَسبِّحُ  َوِبُكمْ ) ؛وبوِ  (،ِإلَيُكم َوَأْمُرهُ ) ؛األمر لوُ  - َوِبوِ  َلوُ  - فيو
 -؟ ليوسف قالوا ماذا - لُِيوُسف قَاُلوا َكَما - ىي ىي ادلضامٌن (السَِّبيل َوِإلَيوِ  السََّبب َلوُ  َوأَنْػُتم ِإلَّ  ِمنَّا

 أَنَا :قَاؿَ  ،يُوُسف أَلَْنتَ  ِإنَّك :لُِيوُسف قَاُلوا َكَما - بيوسف يوسف عرفوا يعين - يُوُسف أَلَْنتَ  ِإنَّك
 أَنْػُفِسِهم ِمن أَثْػَبُتوه َوَل  ِبَغيرهِ  يَػْعرُِفوه َوَلم - بيوسف يوسف عرفوا - ِبوِ  فَػَعرُفوهُ  ،َأِخي َوَىَذا يُوُسف
 إمامنا بو جاء مثال وىذا واضحة الكلمة أنَّ  أعتقد - بُِيوُسف يُوُسف َعَلى ِاْسَتَدل وا َوِإنَّما بالُقُلو  بِتَػَوى مِ 

اً  واضح صارخ مثالٌ  ولكنَّوُ  الصَّادق  .جدَّ
 تَػْعِرؼُ  َوَل  ِبو نَػْفَسكَ  َوتَػْعِرؼُ  ِعْلَموُ  َوتَػْعَلم تَػْعرَِفو :قَاؿَ  ؟ِصَفِتو قَػْبلَ  الشَّاِىدِ  َعينَ  تَػْعِرؼُ  وََكيفَ  ِقيلَ 

 أَنَا :قَاؿَ  ،يُوُسف أَلَْنتَ  ِإنَّك :لُِيوُسف قَاُلوا َكَما وبوِ  َلوُ  ِفيوِ  َما َأفَّ  َوتَػْعَلمُ  نَػْفِسك ِمن بِنَػْفِسكَ  نَػْفَسكَ 
 أَنْػُفِسِهم ِمن أَثْػَبُتوه َوَل  ِبَغيرهِ  يَػْعرُِفوه َوَلم - بُِيوُسف يُوُسف َعَرُفوا - ِبوِ  فَػَعرُفوهُ  ،َأِخي َوَىَذا يُوُسف
 ِإَماَماً  تَػْنِصُبوا أفْ  َلُكمْ  لَيسَ  :يَػُقوؿ ،﴾شَدَشَىَب حُنْبِخٌُْا أَْْ ٌَىُُْ وَبَْ َِب﴿ :يَػُقوؿ الل تَػَرى أَما ،الُقُلوب بِتَػَوى مِ 

 ول الل َيَكلُِّمُهم ل َثاَلثَة :الصَّاِدؽ قَاؿَ  َثمَّ  ،وِإرَاَدِتُكمْ  أَنْػُفِسُكم ِبَهَوى ُمِحقَّاً  ُتَسم ونَوُ  أَنْػُفِسُكمْ  ِقَبلِ  ِمن
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ْيِهم ول الِقَياَمة َيوـَ  ِإلَيِهم يَػْنظُرُ   ؛الل يُػْنِبْتوُ  َلم َشَجرةً  أَنْػَبت َمنْ  -؟ ىؤالء من - أَلِيم َعَذابٌ  وَلُهم يُػزَكِّ
ـْ  ِفي َسْهَماً  ِلَهَذين َأفَّ  َزَعمَ  َوَمنْ  الل َنَصَبوُ  َمنْ  َجَحدَ  أوْ  الل يَػْنصُبوُ  َلم ِإَماَماً  َنَصبَ  َمنْ  يَػْعِني  - اإِلْساَل

ـْ  ِفي َسْهَماً  ِلَهَذين َأفَّ  َزَعمَ  َوَمنْ  - والثاين األوَّل يعين ذلذين  ٌَشَبءْ َِب ٌَخٍُْكُ ًَسَبُّه﴿ :اللُ  قَاؿَ  َوَقدْ  ،اإِلْساَل

ا ،والثَّاين األوَّل إىل تشًن ُأخرى روايات يف ذلذين أنَّ  زعم َمن - ﴾اٌْخٍَِشَة ٌَيُُْ وَبَْ َِب ًٌََخْخَبس  إىل اإلشارة ورمبَّ
 َوَمنْ  الل َنَصَبوُ  َمن َجَحد أو الل يَػْنُصبوُ  َلم ِإَماماً  َنَصبَ  َمن - إليهما اإلشارة تَّ  اللَّذين الصِّنفٌن ىذين
 وغًنهِ  الكايف يف الرِّوايات - اإِلْساَلـ ِفي َسْهَماً  َلوُ  َأفَّ  - النَّوعٌن ىذين من واحد أليِّ  - ِلَهَذين َأفَّ  َزَعمَ 

ا أقول أنْ  ؽُلكنين القليلة السطور ىذهِ  ،والثَّاين األوَّل عن احلديث ،واضحة  الَّيت ادلضامٌن دتام ختتصرُ  إَّنَّ
 َوَلم ِبوِ  فَػَعَرُفوه ،لَُيوُسف أَْنتَ  ِإنَّكَ  :لُِيوُسف قَاُلوا َكَما - القدر وسورة التوحيد الفاحتة سورة حوذلا دارت

  .ِبَغيرِهِ  يَػْعرُِفوه
  .إليكم أعودُ  الفاصل وبعد فاصل إىل نذىب

ثُنا - َجْعَفر أَبَا َسِمعتُ  :قَاؿَ  الُجعِفي َجاِبرٍ  َعنْ   يَػْعِرؼُ  ِإنَّما - يقول عليو اِ  صلواتُ  الباقر إمامنا عن ػُلدِّ
 َأْىلَ  ِمنَّا ِإَماَموُ  َوَعَرؼ الل َعَرؼَ  َمن -؟ ويعبده وَجلَّ  عزَّ  ا يعرف الَّذي من - َويَػْعُبدهُ  َوَجلَّ  َعزَّ  الل

 َىَكَذا الل َغيرَ  َويَػْعُبدُ  يَػْعِرؼُ  فَِإنَّما البَػْيت َأْىلَ  ِمنَّا اإِلَماـ يَػْعِرؼُ  َوَل  َوَجلَّ  َعزَّ  الل يَػْعِرؼُ  َل  َوَمنْ  ،البَػْيت
ا يقول الباقر إمامنا األعلية غاية يف سُلتصر نص النَّص قراءة أُعيد - َضاَلَلً  َواللِ   َعزَّ  الل يَػْعِرؼُ  ِإنَّما - إظلَّ
 اإِلَماـ يَػْعِرؼُ  َوَل  َوَجلَّ  َعزَّ  الل يَػْعِرؼُ  َل  َوَمنْ  ،البَػْيت َأْىلَ  ِمنَّا ِإَماَموُ  َوَعَرؼ الل َعَرؼَ  َمن َويَػْعُبدهُ  َوَجلَّ 

  .َضاَلَلً  َواللِ  َىَكَذا الل َغيرَ  َويَػْعُبدُ  يَػْعِرؼُ  فَِإنَّما البَػْيت َأْىلَ  ِمنَّا
 إليو اإلشارة ومرَّت ،الش هداء سيِّد عن الشَّرائع علل يف الصَّدوق الشَّيخ ذكره الَّذي نفسوُ  ىو ادلضمون ىذا

 َأْصَحاِبو َعَلى َعِلي   ابنُ  الُحَسينُ  َخَرجَ  ،َعَليو وَسالُموُ  اللِ  صلواتُ  الصَّادؽ َإَماِمنا َعن - مرَّة من أكثر
 فَِإَذا ،َعَبُدوه َعَرُفوه فَِإَذا - ا ليعرفوا - لِيَػْعرُِفوه إلَّ  الِعَباد َخَلقَ  َما ِذْكُرهُ  جلَّ  الل إفَّ  ،النَّاس أَيػ َها :َفقاؿَ 

 َفَما :وأُمِّي أَْنتَ  بَأَِبي الل َرُسوؿِ  اْبن يَا :رَُجل َلوُ  فَػَقاؿَ  ،ِسواه َمن َعَباَدة َعن ِبعَباَدتِوِ  اْستَػْغَنوا َعَبُدوه
 بعبارة ىذهِ  ىي ا معرفة - طَاَعُتو َعَليهم َيِجبُ  الَِّذي ِإَماَمُهم َزَمافٍ  ُكلِّ  َأْىلِ  َمْعرَِفةُ  :قَاؿَ  ؟الل َمْعرَِفةُ 

 ُكلِّ  َأْىلِ  َمْعرَِفةُ  :قَاؿَ  ؟الل َمْعرَِفةُ  اَفمَ  :وأُمِّي أَْنتَ  بَأَِبي الل َرُسوؿِ  اْبن يَا :رَُجل َلوُ  فَػَقاؿَ  - موجزة سُلتصرة
  .وموجز سلتصر ادلضمون ىذا - طَاَعُتو َعَليهم َيِجبُ  الَِّذي ِإَماَمُهم َزَمافٍ 

 َوَمنْ  البَػْيت َأْىلَ  ِمنَّا ِإَماَموُ  َوَعَرؼ الل َعَرؼَ  َمن َويَػْعُبدهُ  َوَجلَّ  َعزَّ  الل يَػْعِرؼُ  ِإنَّما -:الكَلم نفس ىو ىو
  .َضاَلَلً  َواللِ  َىَكَذا الل َغيرَ  َويَػْعُبدُ  يَػْعِرؼُ  فَِإنَّما البَػْيت َأْىلَ  ِمنَّا اإِلَماـ يَػْعِرؼُ  َوَل  َوَجلَّ  َعزَّ  الل يَػْعِرؼُ  َل 
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 ،إيران ،األسوة دار طبعة وىذه ،األوَّل اجلزء من ،919 صفحة ،الشَّريف الكايف من األوَّل اجلزء من أقرأ أنا
 َوَصوَّرَنَا ،َخْلَقَنا فََأْحَسن َخَلَقَنا الل ِإفَّ  - 919 صفحة ،اخلامسة الرِّواية ،الصَّادق إمامنا عن الرِّوايةُ 

َنوُ  َوَجَعَلَنا ،ُصَورَنَا فََأْحَسنَ   َفةِ بِالرَّأْ  ِعَباِدهِ  َعَلى اْلَمْبُسوَطة َوَيَدهُ  ،َخْلِقو ِفي النَّاِطقَ  َوِلَسانَوُ  ،ِعَباِده ِفي َعيػْ
 ،َعَليو َيدؿ   الَِّذي َوبَابَوُ  ،ِمْنو يُػْؤَتى الَِّذي َوَوْجَهوُ  - نأت ُىنا من - ِمْنو يُػْؤَتى الَِّذي َوَوْجَهوُ  ،َوالرَّْحَمة
 السََّماء َغْيثُ  يَػْنِزؿُ  َوبَِنا ،األَنْػَهار َوَجَرتْ  الثَِّمار َوأَيْػنَػَعتِ  اأَلْشَجار أَْثَمَرتْ  بَِنا ،َوَأْرِضو َسَمائِوِ  ِفي َوُخزَّانَوُ 
 الل ُعِبدَ  َوِبِعَباَدتَِنا ؛ الل ُعِبد َما َنْحنُ  َوَلْوَل  ،الل ُعِبدَ  َوِبِعَباَدتَِنا - هبم ىذا كل   - اأَلْرضْ  ُعْشبُ  َويَػْنُبتُ 

  .آخر شيءٍ  إىل يتوجَّوُ  ُمشرك فهذا إليهم يتوجَّو ال الَّذي ألنَّ  - الل ُعِبد َما َنْحنُ  َوَلْوَل 
 عال ِم إبليس ،با ويؤمن ُموحِّد إبليس ،ا يُريد ال حيث من ا يعبد أن أراد إبليس ،إبليس مشكلة ىذه
 يأمر وكيف ،يعلم يكن ل إذا خًنٍ  ُكلِّ  عن اخلًن عن ينهى كيف وإالَّ  ،ُكلَّو الشر ويعلم كلَّو اخلًن يعلم
 نفس يف عاِبد وىو ،وُموحِّد ،ُكلَّو الشر ويعلم ُكلَّو اخلًن يعلم عال ِم فإبليس ،بوِ  يعلم يكن ل إذا شرٍ  بُكلِّ 

 ىي ا يُريد حيث من العبادةُ  ،ا يُريد حيث من ال يُريد ىو حيث من ا يعبد أن أراد أنَّوُ  ِإالَّ  ،الوقت
 َوِبِعَباَدتَِنا) :أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ادلعصومٌن كلماتُ  عنها تتحدَّثُ  الَّيت وادلضامٌن ادلعاين ىذه
 .ا ُعبد ما لوالنا ،ا ُعرف ما لوالنا (،الل ُعِبد َما َنْحنُ  َوَلْوَل  الل ُعِبدَ 
 َعزَّ  اللِ  َمْعرَِفةُ  بِالنػَّْورَانِيَّةِ  َمْعرِفَِتي -:يقول األوصياء َسيِّد ،بالنَّورانِيَّة ادلعرفة حديث يف الشَّريفة كلماهتم ىذه

 بِالنػَّْورَانِيَّة َمْعرِفَِتي - ا معرفة ومعرفيت ،معرفيت ا معرفةُ  - بِالنػَّْورَانِيَّة َمْعرِفَِتي َوَجلَّ  َعزَّ  اللِ  َوَمْعرَِفةُ  ،َوَجلَّ 
 ا عرف ومن ،ا عرف ينعرف من يعين - بِالنػَّْورَانِيَّة َمْعرِفَِتي َوَجلَّ  َعزَّ  اللِ  َوَمْعرَِفةُ  ،َوَجلَّ  َعزَّ  اللِ  َمْعرَِفةُ 
اً  وصرػلة واضحة اجلملة ىذه ،عرفين  .جدَّ
 َوَأمَّا - اجلعفي جلابر يقول عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  السجَّاد اإلمام حديث - َمَعانِيو فَػَنْحنُ  اْلَمَعاِني َوَأمَّا

َنا َوفَػوَّضَ  َذاتِو نُورِ  ِمن ِاختَػَرَعَنا ،ِفيُكم َوَمظَاِىُرهُ  َمَعانِيو فَػَنْحنُ  اْلَمَعاِني  نَػْفَعلُ  فَػَنْحنُ  ،ِعَباِده أُُمورَ  ِإلَيػْ
 اْلَمَحلّ  َىَذا َوَجلَّ  َعزَّ  اللُ  َأَحلََّنا َوَنحنُ  ،الل َأرَادَ  َأَرْدنَا َوِإَذا ،الل َشاءَ  ِشئَنا ِإَذا َوَنحنُ  َنَشاء َما بِِإْذنِوِ 

َتو َوَجَعَلَنا ِعَباِده بَينِ  ِمن َواْصَطَفانَا  فَػَنْحنُ  اْلَمَعاِني َوَأمَّا - الشَّريف احلديث آخر إىل - ِباَلِده ِفي ُحجَّ
 .ِفيُكم َوَمظَاِىُرهُ  َمَعانِيو
 .وكمالو بتماموِ  ادلطلب أخلص الفاصل وبعد فاصل إىل نذىب

 ىذه من دعوكم ،بيوتكم يف ادلتوفِّر اجلنان مفاتيح كتاب من واحد كتابٍ  من احلديث لكم سُأخلَِصُ 
ا الُكتب  ،البيوت يف مجيعاً  دتلكونو الَّذي الكتاب ىذا ،اجلنان مفاتيح إىل نذىب ،لديكم متوفرةً  ليست رمبَّ
 ال ضلنُ  قليل قبل بَ يَّنتُ  كما ادلبعث ليلة دعاء ،رجب شهر من والعشرين السَّابعة اللَّيلة أعمال إىل لنذىب
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 إَذا) ،ذاتوِ  حيثُ  من ا نعرف أنْ  طريق عندنا ما ،طريق عندنا ما ،ذاتوِ  حيثُ  من ا نعرف أنْ  نستطيع
ـُ  بَػَلغَ   ِفي تَػَفك راً  اْزَدْدُتم ُكلََّما) :عليهم ا صلواتُ  كَلمهم كَلمي ىو ما ىذا (،فَاْسُكُتوا الل ِإَلى الَكاَل

 لكنَّنا بوجوده نعتقد نُثِبتوُ  ضلنُ  ،ذاتوِ  حيثُ  من ا نعرف ال ضلنُ  ،مسدود الباب (،َتَحي راً  ِاْزَدْدُتم الل َذاتِ 
  ؟ا نعرف كيف ،ُكنهوِ  وعن ذاتوِ  عن نتحدَّث أنْ  ضلدَّهُ  أنْ  ،نُ َعرِّفوُ  أن ضَلدَّه أنْ  ،ضلدَّه أنْ  نستطيع ال

 سبحانو ،إلينا يتعرَّف ىو (،نَػْفَسك َعرِّْفِني اللَُّهمَّ ) ،إلينا يتعرَّفُ  ىو (،َعَرفْػُتكَ  ِبكَ ) :الد عاء يف مثلما
 ثُمَّ  َشيء َمَعوُ  َيُكن َوَلم الل َكافَ ) :تقول ماذا الرِّوايات ،هبم ؟شيءٍ  بأي الوجود ىذا إىل تعرَّف وتعاىل

 تقول ىكذا ،كرسي وال عرش وال َمَلك وال بشر وال جن وال أرض وال ُساء وال ،الكلمة خلق (،َخَلَقُهم
 َمَعوُ  َيُكن َوَلم الل َكافَ ) :شيء ال تقول ىكذا الرِّوايات ،اصطَلحات دون من أبينها وببساطة ،الرِّوايات

 ،الكائنات فسبَّحت فسبَّحوا الكائنات خلق ذلك بعد ،آخر شيء يوجد كان وما (،َخَلَقُهم ثُمَّ  َشيء
 منطق منطقي ىو ما ىذا ،األحاديث منطق ىو ىذا ،هبم كائناتوِ  إىل تعرَّف ا ،ادلعرفة عنوان ىو التسبيح
 هبذا األعظم االسم ىم ،هبم ادلوجودات إىل الكائنات إىل تعرَّف وتعاىل سبحانو ا ،البيت أىل حديث
  .الكائنات إىل تعرَّف األعظم االسم
 ،حبسبو كائنٍ  ِلُكلِّ  األعظم باالسم الكائنات إىل تعرَّف ؟األعظم باالسم الكائنات إىل تعرَّف كيف ولكن
ثُوننا األَِئمَّة أليس ،النَّملة يف احلال ىو كما  ألنَّ  (،الشَّعرتين ىاتين يملك ربها أفَّ  تتصوَّر النَّملة أفَّ ) :ػُلدِّ

 ؟نقرأ ماذا الد عاء ىذا يف ،حبسِبو ىكذا اإلنسان ،الكمال من ،اخللقة كمال من الشعرتٌن ترى النَّملة
 ِإَلى ِمْنكَ  َيْخُرجُ  َفاَل  ِظلِّك ِفي فَاْستَػَقرَّ  َخَلْقَتوُ  الَِّذي اأَلْكَرـ اأَلَجلِّ  اأَلْعظَّم اأَلعظَّمِ  اأَلْعظَّمِ  َوبِاْسِمكَ )

 إىل تعرَّف الكائنات إىل تعرَّف فحٌن ،الكائنات إىل تعرَّف وبوِ  االسم ىذا خلق وتعاىل سبحانو ا (،َغْيِرؾ
  .حبسبوِ  كائنٍ  ُكلِّ 
  .الباطنة وباحُلجج الظَّاىرة باحُلَجج :بطريقٌن إلينا تعرَّف ا

 والرِّوايات (،الَعْقل اللُ  َخَلقَ  َما َأوَّؿ) األعظم االسم عن ُصورٌ  ىي والعقول ،العقول :الباطنة الُحجج
ثُنا  يف ولذلك حبسبوِ  ُكل   فأعطانا ،إليو اخللقِ  أحبِّ  يف إالَّ  العقل ىذا يعين ،اخللق ىذا ُيكُمل ال ا إنَّ  حُتَدِّ

 إلينا تعرَّف ،علينا فاحتجَّ  (،ُعُقوِلِهم َقْدرِ  َعَلى الِعَباد الل يَُداؽِّ  ِإنَّما) ،عقولنا حبسب ػُلاسبنا القيامة يوم
  .الظاىرة وباحُلجج الباطنة باحُلجج
 احُلجج ،العقول دفائنِ  إلثارة جاءوا احُلجج أفليس ،الباطنة احُلجج دفائن إلثارة جاءوا :الظاىرة الحجج

  .الباطنة اآليات دفائن تُثًن كي الظاىرة اآليات ىذه فجاءت ،باطنة آياتٌ  والعقول ،ظاىرة آياتٌ  ىم
 ،ذاتوِ  إىل إلينا طريق ال ،ذاتوِ  إىل وليس األعظم االسم إىل َذلك ُكل   َمرد   ،إلينا ا تعرَّف الطريق ىذا من
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 من فيها ما كل   ،احُلسىن األُساء من الكائنات عند ما فُكل   ،األعظم االسم إىل الكائنات وجهة ولذلك
 خلقو الذي ،األعظم االسم ىو جامعها ،األعظم االسم إىل مرد ىا احلسىن واألُساء ،فضلٍ  من ،خًنٍ 

 .غًنهِ  إىل منو ؼلرج فَل ظلِّو يف فاستقرَّ 
 َوَمَقاَماِتك) :زماننا إمام عن ادلروي رجب شهر دعاء يف نفسوُ  ىو األعظم االسم يف ادلوجود ادلضمون ىذا
َنكَ  فَػْرؽَ  َل  َعَرَفك َمنْ  ِبَها يَػْعرُِفك َمَكاف ُكلِّ  ِفي َلَها تَػْعِطيلَ  َل  الَِّتي نَػَها بَػيػْ  ِعَباُدؾَ  أَنػَُّهم ِإلَّ  َوبَػيػْ

ا ذاتوِ  حيث من ا نعرفُ  ال إنَّنا ؛َعَرَفك َمنْ  هِبَا يَ ْعرُِفكَ  (،َوَخْلُقك  .إلينا تعرَّف حيثُ  من ا نعرف وإظلَّ
ا (،ِبَذاتِو َذاتِوِ  َعَلى َدؿَّ  َمنْ  يَا) :األدعيةِ  يف نقرأ حٌن حّتَّ   ،وتعاىل سبحانو لذاتوِ  بذاتوِ  ذاتوِ  على يدل   إظلَّ
 قبل الَّذي االسم ىذا ىو جتلياتو وأعظم ،بتجلياتوِ  إلينا ذاتوِ  على بذاتوِ  ويدل ،لذاتوِ  ذاتو على بذاتوِ  يدل  
 ماذا (،اأَلْكَرـ اأَلجلِّ  اأَلَعزِّ  اأَلْعظَّم اأَلعظَّمِ  باألعظَّمِ ) ؛وصفوُ  الدعاء ،وصفناه ضلن ما ،وصفناه قليل

 ِبَها يَػْعرُِفك َمَكاف ُكلِّ  ِفي َلَها تَػْعِطيلَ  َل  الَِّتي َوَمَقاَماِتك - ؟األوصاف ىذه من بأكثر يُوَصف أنْ  تُريدون
َنكَ  فَػْرؽَ  َل  َعَرَفك َمنْ  نَػَها بَػيػْ َنكَ  فَػْرؽَ  َل  َعَرَفك َمنْ  ِبَها يَػْعرُِفك - الذَّوات هبذه نعرفوُ  ضلنُ  - َوبَػيػْ  بَػيػْ

نَػَها َنكَ  فَػْرؽَ  َل  - لذلك فيهم جتلَّى ا ألنَّ  - َوبَػيػْ نَػَها بَػيػْ  تعرَّف ىنا فمن - َوَخْلُقك ِعَباُدؾَ  أَنػَُّهم ِإلَّ  َوبَػيػْ
 أنفسكم على تضحكون إمَّا ،ىذا اجلنان مفاتيح ،زماننا إمام كَلم ىذا ،ىنا من با ومعرفتنا ،إلينا ا
 .كلماهتم ىذه ،البيت أىل أدعية ىذهِ  ،ال أو فيو ونرأتق

 ىذه شرحُ  شرحها أردت إذا ،رجب من يومٍ  ُكلِّ  يف بوِ  يُدعى ما ،رجب شهر دعاء يف ادلوجودة العبائر ىذه
 اجلامعة الزِّيارة عبائر على اآلن أقف وقت عندي ما أنا ،الكبًنة اجلامعة الزِّيارة يف موجود بالضَّبط العبارات

 الكبًنة اجلامعة فالزِّيارة ،الكامل البليغُ  القولُ  ىي وصفها يف جاء ما مثل الكبًنة اجلامعة الزِّيارة لكنَّ  ،الكبًنة
 الل َأرَادَ  َمنْ ) - اجلملة ىذهِ  يف الكبًنة اجلامعة الزِّيارة جوىر ،رجب شهر دعاء يف جاء ما بالتفصيل تشرح

 - خَلذلم من إلينا ا يتعرَّف أن دون من نُوحِّده أنْ  نستطيع ال ألنَّنا - َعْنُكم َقِبلَ  َوحََّدهُ  َوَمنْ  ِبُكمْ  َبَدأ
 :الن سخة ىذه يف مكتوب - ِإلَْيُكم تَػَوجَّو َقَصَدهُ  َوَمنْ  َعْنُكم َقِبلَ  َوحََّدهُ  َوَمنْ  ِبُكمْ  َبَدأ الل َأرَادَ  َمنْ 

 (.ِإلَْيُكم تَ َوجَّو) :أخرى مصادر يف موجود ولكن (،ِبُكم تَ َوجَّو) :ادلصادر يف موجود ،زُلرَّفة ُنسخة (،ِبُكم)
 مفاتيح من لكم أقرأهُ  أنا ىذا وُكل ،الغيبة زمان يف الد عاء يف جاء ما مع ينسجم الَّذي الصَّحيح ادلعىن وىو

 من ؟نفسو يُعرِّفين كيف - َرُسْوَلك َأْعِرؼْ  َلم نَػْفَسك تُػَعرِّْفِني َلم ِإفْ  فَِإنَّكَ  نَػْفَسك َعرِّْفِني اللَُّهمَّ  - اجلنان
 َعرِّْفِني اللَُّهمَّ  ،َرُسْوَلك َأْعِرؼْ  َلم نَػْفَسك تُػَعرِّْفِني َلم ِإفْ  فَِإنَّكَ  نَػْفَسك َعرِّْفِني اللَُّهمَّ  - رسولو خَلل

 تُػَعرِّْفِني َلمْ  ِإفْ  فَِإنَّكَ  ُحجََّتك َعرِّْفِني اللَُّهمَّ  ،ُحجََّتك َأْعِرؼْ  َلم َرُسوَلك تُػَعرِّْفِني َلم ْإف فإنَّكَ  َرُسوَلك
 إىل تقود ا معرفة ،احُلجَّة معرفة عدم من يبدأ ؟يبدأ أين الدين عن الضََّلل - ِديِني َعنْ  َضَلْلتُ  ُحجََّتك
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 معرفةُ  التأويل عصر يف أمَّا ،التنزيل عصر يف ىذا ،احُلجَّة معرفة إىل تقود الرَّسول ومعرفة ،الرَّسول معرفة
 .!!.ا معرفة وإىل الرَّسول معرفة إىل تقود الَّيت ىي احُلجَّة
 - السائل سألو َلمَّا قليل قبل حديثو قرأنا وقد ؟الش هداء َسيِّدُ  قال ماذا ،الش هداء َسيِّدُ  قالوُ  الَّذي ىو وىذا

 ،ا معرفة ىذه - ِإَماَمُهم َزَماف ُكلِّ  َأْىلُ  َمْعرَِفة :قَاؿَ  ؟الل َمْعرَِفةُ  َفَما :َوأُمِّي أَْنتَ  بِأَِبي الل َرُسوؿِ  اَْبنَ  يَا
 ادلعرفة يف ىذا ،التنزيل عصر يف ىذا ،اإلمام احُلجَّة لنا يُعرِّف الرَّسول ،رسولوُ  لنا يُعرِّف ا ،ا نعرف
  .األوَّلية

 بِالنػَّْورَانِيَّة َمْعرِفَِتي) :يقول وىو عليو وسَلموُ  ا صلواتُ  ادلؤمنٌن أمًن عنها قال الَّيت بالن ورانية ادلعرفة يف
 الضَلل ولذلك ،احُلجَّة من تبدأ ادلعرفة ىذه (،بِالنػَّْورَانِيَّة َمْعرِفَِتي َوَجلَّ  َعزَّ  اللِ  َوَمْعرَِفةُ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللِ  َمْعرَِفةُ 

 اللَُّهمَّ  ،ِديِِني َعنْ  َضَلْلتُ  ُحجََّتك تُػَعرِّْفِني َلم ْإفِ  فَِإنَّكَ ) ،احُلجَّة معرفة عدم من ؟يكون أين من الدين عن
 عن الضَلل وعدمُ  اجلاىلية ادليتة وعدم اذلدايةُ  (،َىَديْػَتِني ِإذْ  بَػْعدَ  قَػْلِبي تُزِغْ  َوَل  َجاِىِليَّة ِمْيَتةً  ُتِمْتِني َل 

 رَازِقُنا خاِلُقنا ا نعرف أنَّنا أوَّلية معرفة ىذه ،احُلجَّة معرفة عن احلديث بعد جاء ؟جاء أين ذلك ُكلَّ  الدين
 ادلؤمنٌن أمًن يتحدَّثُ  حٌن ،أولية معرفةٌ  ىذه بعدهِ  من بِاحُلجَّة عرَّفنا والرَّسول ،الرَّسول أرسل وىو ،ُمَدبِّرنا

 بعد ادلعرفة فإنَّ  ادلستوى هبذا يتحدَّثُ  حٌن ،بالنَّورانية معرفتو ا ومعرفة ا معرفة بالنَّورانية معرفتو أنَّ  عن
 إىل ،ادلعرفة من الثَّاين األفق يف تقودنا احُلجَّة معرفة ،احُلجَّة معرفة من ستكون ؟أين ستكون األولية ادلعرفة
  .ا معرفة ىي اإلمام معرفة تكونُ  ىنا ومن ا معرفة وإىل الرَّسول معرفة
 (،اأَلْولَِياء يَػتَػَوجَّوُ  ِإلَيوِ  الَِّذي اللِ  َوْجوُ  أَْينَ ) :الن دبة دعاء يف ادلوجودة اجلملة ىذه تُلخصو احلديث ىذا ُكل  

 الَّذي نفسو ىو ادلضمون ىذا ،اجلنان مفاتيح من أيضاً  اقرأ وأنا ،شيء ُكلَّ  تُلخِّص اجلملة ىذه ،وانتهينا
َنيك ُنْصبَ  األَِئمَّةِ  ِمن َواِحَداً  َوَاْجَعل) :عليو وسَلموُ  ا صلواتُ  الرِّضا إمامنا إليو أشار  أخرى بعبارة (،َعيػْ

  ؟دلاذا ،عينيك نصب زمانك إمام واجعل
 يقعُ  أال الباب إىل تتوجَّو فحينما - يُػْؤَتى ِمْنوُ  الَِّذي اللِ  بَابُ  أَْينَ  -:يقول الن دبة دعاء ،غليبك الن دبة دعاء
 - يُػْؤَتى ِمْنوُ  الَِّذي اللِ  بَابُ  أَِينَ  -؟ الباب إىل تدخل كيف ؟الباب إىل تتوجَّو كيف ؟الباب على نظرك

 اللِ  َوْجوُ  أَْينَ  ،يُػْؤَتى ِمْنوُ  الَِّذي اللِ  بَابُ  أَْينَ  - معانيو ِبُكلِّ  اإلدراكي والقلب العقلي النظر عن أحتدَّث
 انقطاع يوجد ال ُمتَّصل سبب - والسََّماء اأَلْرضِ  بَينَ  اْلُمتَِّصلُ  السََّببُ  أَْينَ  ،اأَلْولَِياء يَػتَػَوجَّوُ  ِإلَيوِ  الَِّذي
 مثلما زماننا إمام إىل نتوجَّو ، العبادة زماننا إمام نعبد ال زماننا إمام إىل نتوجَّو إننا ،قليل قبل بَ يَّنتُ  كما

 انقطاع يوجد ال ،انقطاع يوجد ال ادلتصل السَّبب ىو ىذا ،زماننا إمام ىو القبلة مضمون ،القبلة إىل نتوجَّو
  .ا وبٌن اْلُمَحمَِّديَّة احلقيقة وبٌن زماننا إمام بٌن
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 قائمٌ  اْلُمَحمَِّديَّة احلقيقة ُوجود ،وتعاىل سبحانو ا فيض دونِ  من للوجودِ  معىن ال ،ا إىل مرد ه شيءٍ  ُكل  
اً  صرػلةٌ  واضحةٌ  العبارةُ  فهذه ،وتعاىل سبحانو ا إىل مرده شيءٍ  ُكل   ،ا بفيض  الَِّذي اللِ  َوْجوُ  أَْينَ ) :جدَّ

 .!!(.اأَلْولَِياء يَػتَػَوجَّوُ  ِإلَيوِ 
 ... القادم السَّبت يوم يف تعاىل ا شاء إنْ  ُملتقانا. .. شئت ما ُقل ،صلةٌ  للحديث ،بقيَّةٌ  للحديث

 ...الَقَمر رَِعايَة يف  أَترُكُكم
 اإلْٔخَشِْٔج عٍََى ًَُِخَببِعٍِنَب ُِشَبىِذٌِنَب ًًَُخٌهِ ًُخٌُىِنب عَٓ اٌىَشةَ اِوشِف احلُسني أَخٍِهَ ًَخو عَٓ اٌىَشةِ وَبشِف ٌَب

  ...احلُسني أَخٍِهَ بِحَكِّ

  ...اهلل أِبِْ يف ...حَعَبىل اهللُ شَبء إْْ اٌمَبدَِ اٌسَّبج اٌمََّش شَبشَت عٍََى ًادلٌعِذ ...خٍَِّعبً اٌذُّعَبء أَسْأٌَُىُُ
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 :وفي الختاـ
ل بُػػّد مػػن التنبيػػو الػػى أنّنػػا حاولنػػا نقػػل نصػػوص البرنػػامج كمػػا ىػػي وىػػذا المطبػػوع ل 
يخلػػو مػػن أخطػػاء وىفػػوات فمػػن أراد الدقّػػة الكاملػػة عليػػو مراجعػػة تسػػجيل البرنػػامج 

 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيوف.
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