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 يا زهـــــــــــــراء

 ِبسِم اهلل الرَّْحَمن الرَّحيم

ّ
 
ّصل

 
ّىّاهللّعليكّسي

 
 ةّاهللديّياّبقي

 .بنائي بناتي سَالمٌ عليكم مجيعاًإخوتي أخواتي أ

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م20/4/2013  ( 23احللقة ) 

 

ّعنواُن حلقتنا هذه )
 
ني ( كما مرَّ يف العنوان  التنزيلّوالتأويلةّبنّاحلسنّصلواتّاهللّعليهماّبنيّإمامّزمانناّاحلج

وات اهلل عليها بني علماء الشيعة( )الزهراء صل ،ني )الزهراء صلوات اهلل عليها بني التنزيل والتأويل(السابق  
ة بن احلسن صلوات اهلل عليه بني التنزيل والتأويل( احللقة القادمة ، هذه احللقة عنواهنا )احلج  نفس الشيء

 ة بن احلسن صلوات اهلل عليه بني علماء الشيعة(.)احلج  عنواهنا 

هي اليت تقودنا إىل املعرفة اليت سأتناوهلا وأتناول  (الزهراء بني التنزيل والتأويل)ت حتت عنوان املعرفة اليت ذُكر  
نوان حتت ع ة بن احلسن بني التنزيل والتأويل( والكالُم الذي ذُكر  ة يف هذه احللقة )احلج  خطوطها العام  

إىل نفس املعرفة ونفس املضامني اليت سأذكرها يف حلقة يوم  ( يقود بشكل طبيعي  الزهراء بني علماء الشيعة)
( فهناك ترابط بني هذه العناوين وهناك تعانق بني هذه املضامني، بن احلسن بني علماء الشيعةة غد )احلج  

نا سنحسُن يف معرفة إمام زماننا أحسنَّا يف معرفتها فإن  معرفة الزهراِء هي اليت ُتوصل إىل معرفة إمام زماننا إذا 
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يف معرفة إمام زماننا، هذه هي احلقيقة اليت تغيُب عن أذهان الساحة  سيءسنُ نا وإذا أسأنا يف معرفتها فإن  
ا  بالنسبة يل ليس مهم  ، ا  ا قد يسخُر البعُض من كالمي فليسخر ليس مهم  رب   ،كبريةة، مشكلٌة  ة العلمي  ي  الشيع

 أسخُر من جهلِه فيما قاله آُل ُمـح مٍَّد صلوات اهلل وسالمه ة فهمِه وإن  وأضحك من قل   أسخُر من عقلِه إن  
ة ة ثقافتها العام  الساحة الشيعي   ألن  له أن يستغرب هذه املضامني  ا يستغرُب البعض وحيق  عليهم أمجعني، ورب  

ٌة بالفكر املخالف ألهل البيت صلوات اهلل و  ش النخاع حمم إىل النخبة ثقافتهة حت   ثقافتها اخلاص  وحت  
 .وسالمه عليهم أمجعني

فَقَد سَرَّ َرُسولَ  مَنْ سَرَّك   وَأنَّيف احللقة املاضية )قلُت عتقاد كما يقة وحنمُل هذا اإلحنُن حني نقرأ يف زيارة الصد  

قَطَعَك  َفقَد م نْ جَفَاك  فَقَد جَفَا رَسُولَ اهلل وِمَنْ آذَاك  فَقَد آذَى رَسُولَ اهلل وَمَنْ وَصَلَك  فَقَد وَصَلَ رَسُولَ اهلل وَم نْ  اهلل وَ

 َصلَّى اهلل عَلَيه  وآله أُشْهِدُ اهلل وَ صَلَّى اهللُ عَلَيه  وَآله ألَنَّك  بَضْعَةٌ م نْه وَ رُوْحهُ الَّذ ي بَنيَ جَنْبَيه كَمَا قَالَقَطَعَ رَسُولَ اهلل 

ثا  باملالئكة وأنا ثل  ل ومُ سُ يا  بالر  ثن  ئا  باهلل ومُ مبتدِ  ،هؤالء الشهود لُت كلَّ ع  ج   ( ِلم ن وأليِّ سببٍ رُسُلَهُ وَمَالَئ كَتَه

( هل عَلَيه َساخ طٌ عَلَى مَْن سَخ طْتعَنْه  تأَنّيِ رَاضٍ عَمَّنْ رَضي أُشْهِدُ اهلل وَ رُسُلَهُ وَمَالَئ كَتَهيف حمضر فاطمة؟ )

 اليوم الفالن حدٍث وقع يف عند خصومٍة أو عند فدٍك أو عند ؟ةتقف عند أحداث تارخيي   هذه املعان معانٍ 
ة بنفس السطوِع بنفس الفاعلي   ةِ ة ورضاها بنفس القو  ة مستمر  ٌة حي  ة قضي  هذه القضي   أم أن   ومضى يف التأريخ؟

، هذه املضامني هل هي هناك ما يرضيها وهناك ما ُيسخطها، ِة أو يف يومنا هذايف زمن السقيفإن كان 
!! إذا كانت حكايات عجائز ؟ا حقائُق الدينم أهن  أ وحكايات العجائز لألطفال مضامني على سبيل احلكايةِ 

هذه احلقائق؟ هل هي   ، وإذا كانت هذه حقائق فأين تفعيله أساطريكل    ه حكاية، الدينُ إذا  فالديُن كل  
كيف تكون ونا  ، يا مجاعة خب  بهِ لغٌو نلغو يقة أو هو ذب على الصد  أنفسنا ونككلماٌت نقرأها فنكذُب على 

 ؟ حني أخاطب فاطمة هبذه اخلطابات ماذا يعين ذلك؟ هل يعين أن  ملضامني على أرض احلقيقة والواقعاهذه 
 ،من الفالسفة فيلسوفٍ  ،إلحياء ذكرى شاعٍر من الشعراء مناسبةٍ حضرُت مثال  إىل ين إن   ،لةيف مقام اجملام  

وأذكر شيئا  من أجمادِه، هل هذا أن أقول كلمة  يف تأبينِه  فالبد   ،من الزعماء زعيمٍ  ،من الساسة سياسي  
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هذا الكالم حقائق، إذا كان  الكالم من هذا القبيل فسالٌم على ديننا، أو أن   ؟ إذا كانالكالم من هذا القبيل
املاضية حنُن بني  أن نقف عند هذه احلقائق، حنن بني أمرين كما ذكرت يف احللقة هذا الكالم حقائق البد  

على هذا الكالم  ا أن منر  على هذا الكالم ليس مرور الكرام مرور السفهاء وإم   ا أن منر  ، إم  سفاهِة وفقاهة
كالم لنا مع وحينئٍذ ال  مرور السفهاء  ا أن منر  ُن بني سفاهٍة وبني فقاهة، إم  واحد من اثنني، حن ،مرور الفقهاء

، ولكن نلوم ، هو سفيه كيف ُيالموال نلومهم، ال ُيالم السفيه عذرهم يف سفاهتهم هم معذورون ،السفهاء
الذي يتناول املسائل ال الفقه العنوان املعروف الشائع  ،العمق ،املعرفة ،من عنده فقه واملراد من الفقه الدراية

املضامني  ال أكثر، تعقيد يف األلفاظد جمر   سطحي   وهو أمرٌ م على عمٍق ودراية ة وخُييَُّل ألصحابِه بأهن  السطحي  
؟ إذا  ل ال أكثر من ذلك، فكيف نتعامل مع هذه النصوصفع  ل ال ت  فع  ا تدور مدار إة ألهن  مضامني سطحي  

إذا أعدنا النظر يف  ، و  التفاصيليف كلِّ و شيء  أن نعيد النظر يف كلِّ  البد  إذا  ة وعابرة ة سطحي  كانت القضي  
وهو  ا إذا نظرنا بعمقٍ ، أم  كامال    حموا   حينئٍذ سنمحو الدينهبذا الفهم وهبذه النظرة الساذجة التفاصيل  كلِّ 

 ماكل  و يف التفاصيل  ما أوغلنا، وكل  عاهتاع ولن تنتهي  تفر  ع وتتفر  ع وتتفر  هذه املطالب تتفر   ألن   احلقيقالنظر 
دت وظهرت ما جتد  لنا كل  توغ   مانا كل  على صدق هذه احلقائق ألن   ناوهذا هو الذي يدل   ،أوغلنا يف األعماق

فمن أحسن معرفة فاطمة هذه املعرفة تقودُه إىل  نْ تَعدُّوا ن عْمَةَ اهلل الَ حتصُوهُا{}وَإأعماق وأعماق وأعماق 

أمر  ل من كلِّ ، املالئكة حني تتنز  مةهذا الدين دين القي   }د ينُ القَيِّمَة{هذا الدين هو دينها  معرفة دينِه، ألن  

 ، والروح جتل  ، هو ِقوامها مدد طاقتها، الروح فيها يرعاهال املالئكة والروحتتنز   ،ل والروح يرعاهاأمر تتنز   وبكلِّ 
من أحناء  ل هو حنوٌ نا هبذا اخلصوص هذا التنز  ت الروايات واألحاديث علي، أليس مر  يات فاطمةمن جتل  

ابة من ، البو  والروح فيها على من؟ على صاحب هذا األمرل ؟ على إمام زماننا، املالئكة تتنز  ي على منالتجل  
من فاطمة  ،إذا أردت أن تعرف الطريق ،رة تقول من هناوالطريُق من هنا واخلارطة الصحيحة غري املزو  هنا 

بن ة د باحلج  ، إذا كان اعتقادنا بِـُمح مٍَّد وعلي  والذي يتجس  ة واضحة، القضي  ة بن احلسنج  وبعدها إىل احل
؟ يظهُر يف إمام زماننا،  أين يظهرُ عتقادنا بِـُمح مٍَّد وعلي  دان، أين يظهران؟ إعلي  أين يتجس  و ، ُمـح مٌَّد احلسن

( حنُن أقررنا يف إِلَّا أَلَْحقْت نَا بِتَصْد يق نَا) ( يا بنت  ُمـح مَّدٍ إِن كُنَّا صَدَّقَْناك فَإِنَّا نَسْأَلُك  : )إذا ُكنَّا خناطبها يف زيارهتا
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وَ مُصَدِّقُونَ وَ ) قون وصابرون( مصد  وَ زَعَمْنَا أنَّا لَك  أَوْل يَاء وَ مُصَدِّقُوَن وَ صَابِرُوَن ل كَلِّ مَا أَتَانَا به  أَبُوك : )البداية

}يَا أَيُّهَا الَّذ ينَ آمَُنوا قنا ( حنُن صد  فَِإنَّا نَسْأَلُك  صَلَّى اهللُ عَلَيه  وآل ه وَأَتَى بِه  وَص يُّه لِّ مَا أَتَانَا به  أَبُوك صَابِرُونَ ل كَ

( هذا صَدَّقَْناك فَإِنَّا َنسْأَلُك  إنِ كُنَّا )ة ثانية ت علينا ختاطب الذين آمنوا أن يؤمنوا مر  اآليات اليت مر   آم نُوا{

طلبنا منها قنا هبا قنا هبا وبعد أن صد  صد   قنا هبما ث  ( صد  امَهُ لَ إِلَّا أَلْحَقْت نَا بِتَصْد يق نَاالتصديق بعد تصديقهما )

، زيارات الزهراء هبذا الوضوح فقط د يف، وهذا الكالم يرتد  أن توافق على تصديقنا، أال تالحظون هذا الكالم
صلوات اهلل   يف زياراهتا الشريفةة إال  الزيارات لن جتدوا هذا التفصيل وهذا التوضيح وهذه اخلصوصي  عوا أنتم تتب  

ة مظاهر وهذه املظاهر ال تعين ولكن هلذه النوري   ،حقيقة واحدة ،هم نورهم واحد ،هم واحد، هم كل  عليها
يات وأمساء اجلالل ء اجلمال هلا جتل  يات فأمساحقيقٌة واحدة لكن لألمساء احلسىن جتل   ،ختالف يف احلقيقةاإل

ل نُبَشَِّر اَنْفُسََنا  َلهَُما إِلَّا أَلْحَقْت نَا بِتَصْد يق نَا فَإِنَّا نَسَْألُك  إنِ كُنَّا صَدَّقْنَاك  )وهكذا يات يات وأمساء الكمال هلا جتل  هلا جتل  

إذا  ،، إذا أردت أن تعرف إمام زمانكل شيءأو   الطهور الفاطمي  ال  حيَّ على ( إذا  أو  بِأَنَّا قَدَ َطهُرَنا بِوَالَيَت ك 

( ل نُبَشِّرَ اَنْفُسَنَا بِأَنَّا قَدَ طَهُرَنا بِوَالَيَت ك ) ر بالطهور الفاطمي  طه  تت ،أإىل معرفة إمام زمانك عليك أن تتوض   ُقمت  

ك د أفكِّ ا الكالم واضح أنا جمر  هذ ،البداية من هنا ،، الطهوُر من هنابعد ذلك ندخُل يف تفاصيل املعرفة
جمر د أشري، إخويت  أنا هنا ،، مل أفتح الفتوح هذه الزيارات بني أيديكم، مل آيت بشيٍء جديدالكلمات ال أكثر

يف هذه الكلمات وانظروا ما فيها، كما روا روا فيها، تدب  وأنتم تدب   إىل هذه الكلمةتوا فِ لت  أخوايت أبنائي بنايت إ
ث عن آيات الكتاب الكرمي يقول هي خزائن اد صلوات اهلل وسالمه عليه حني يتحد  السج  يقول إمامنا 

 ،كلمات أهل البيت نفس شيء  ،نفتح هذه اخلزائنر ، بالتدب  التدب ر ،ها حتتاج إىل من يفتح هذه اخلزائنلكن  
ر قطعا  التدب   ،رتح بالتدب  باملعان حتتاج إىل فتح، كيف تُفتح؟ تُف ىمأل ،باملضامني ىم ألخزائن  ،خزائن هذه

الثقافة  ر يف جوِّ أن يكون التدب   عن أهل البيت البد   ناٍح بعيدةإىل م  ة أصيلة سيقود من دون ثقافة شيعي  
 ر.أن يكون التدب   البد   يف هذا اجلوِّ  ،الراقي الثقافة والوعي املهدوي   ة األصيلة، يف جوِّ الشيعي  
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يف احللقات  ثتُ علينا وهي واضحة ال حتتاُج إىل شرٍح طويل، حني حتد  ت يف بصائر الدرجات مر   الروايةُ 
، كلمة إمامنا الصادق يف عبارة خمتصرة أصُل الدين اإلمامةديننا له أصٌل واحد هو اإلمامة وب املاضية عن أن  

 وَهُ وني ق اليَ وَل هُجُالرَّ كَل ذَل وَجُ رَ وَين هُلَ الدِّصْأَثُمَّ إِنِّي أُخْبِرُكَ أَنَّ الد ينَ وَل بن عمر )الرسالة اليت بعثها إىل املفضَّ 

ة ( القضي  هنَيد اهلل وَ لَهِهُ جَلَهَجَ نْمَه وَينَد اهلل وَ رَ كَنْأَ هُرَكَنْأَ نْمَ اهلل وَ فَ رَعَ هُفَرَعَ نْ مَه فَان مَزَ لِهْأَه وَت مَّأَ امُ مَإِ وَهُان وَمَيْاإلِ

هذه  ،، هذه ال حتتاج إىل كثري جهدال حتتاج إىل شرحهذه العبارة واضحة  ، الرسالة طويلة ولكنواضحة
، العبارة ج إىل شرٍح طويل أو عريضاملعىن واضح والكلمات ليس عليها غبار وال حتتا ، هة للشيعةالرسالة موج  
 هذا هو أصل الدين وانتهينا.بن احلسن  ةُ ا  أصُل الدين هو رجل وذلك الرجل هو احلج  واضحة جد  

ّمعّهذاّالرجل
ُ
ّ؟كيفّنتعامل

د ، ماذا يقول سي  ابعة والثمانونوهذه هي اخلطبة الس ،أمري املؤمنني يقول لنا هذا هو هنج البالغة الشريف

دْ تَسَمَّى عَال مَاً وَآخَرُ قَإىل أن يقول: ) ةعون العلم، اخلطبة طويلن يد  م   ث عن أصنافٍ وهو يتحد   األوصياء

ل هل فَاقْتَبَسَ جَهَائ لَ م نْ جُهَّال وَأَضَال يلَ م نْ ضُلَّالْ) بعالِـم ( يعين وليسه وَلَيسَ بِ ( من هم هؤالء اجُلهَّال والُضالَّ

 وَآخَرُ قَدْ ) ،ة واضحة ال حتتاج إىل شرحالقضي   ،ر؟ يف واٍد آخرآخ   يف وادٍ   وادي الكتاب والعرتة أوهم يف

( روَقَوِل زُو م ْن حَبَائ لَ غُرُوروَنَصَبَ ل لنَّاِس َأشْرَاكَاً  جَهَائ لَ م ْن جُهَّال وَأَضَال يلَ م ْن ضُلَّالْ فَاقْتَبَسَ تَسَمَّى عَال مًَا وَلَيسَ ِبه  

( إىل آخر قَدْ حَمَلَ الك تَابَ عَلى آرَائ ه وَ عَطَفَ احلَقَّ عَلَى أَهْوائ هله بأهل البيت ) ال صلة  قول الزور القول الذي 

، إىل ُتصر ُفون يعين تؤفكون فة؟نصر عقولكم مُ  جهةٍ  ( إىل أيِّ ى تُؤْفَكُونوَأنّ فَأَْيَن تَذْهَبُونإىل أن يقول: ) الكالم

 وَاآليَاتُ وَاض حَة)( العالمات واضحة وَأنَّى تُؤْفَكُون وَاألَعْالَمُ قَائ مَة فَأَيْنَ تَذْهَبُون) ؟عقولكم ذاهبة جهةٍ  أيِّ 

ن تذهبون العالمات من هذا ، فأيوبعقولكم عنهابوجوهكم ضون شيء موجود ملاذا تُعرِ  كل    (مَنْصُوبَة وَالْمَنَارُ

تاهة من هذه هذه م   ،غري ُمعلَّم ال توجد فيه عالمات ،ططَّ غري خمُ  لطريق الذي تذهبون فيه، هذا االطريق
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تذهبون إىل ( األعالم يف هذه اجلهة ملاذا وَأنَّى تُؤْفَكُون وَاألَعْالَمُ قَائ مَة فَأَيْنَ تَذْهَبُون)علَّمة من هنا املاجلهة، اجلهة 

وَاآليَاتُ وَاض حَة وَالْمََناُر  وَأنَّى تُؤْفَُكون وَاألَعْالَمُ قَائ مَة فَأَيْنَ تَذْهَبُون) ؟تتيهونو اجلهة اليت ليست فيها عالمات 

هُم أَزِمَّةُ احلَقّ وَأَعْالمُ الدِّين وَملاذا تذهبون إىل جهة ثانية ) (وَبَينَكُم ع تْرَةُ نَبِيِّكُم عْمَهُونكَيفَ تَومَنْصُوبَة َفأينَ يُتَاهُ بِكُم َ

ك هبم كيف ، حنُن يف هذا الزمان إذا أردنا أن نتمس  كوا حبديثهميعين متس   ( ألسنة الصدقوَأَلْس نَةُ الصِّدْق

فَأَنْزِلُوهُم  هُم أَزِمَّةُ احلَقّ وَأَعْالمُ الدِّين وَأَلْس نَةُ الصِّدْقو وَبَينَكُم ع تْرَةُ نَبِيِّكُمك حبديثهم )؟ هو التمس  نفعل ذلك

( وَ رِدُوهُم)( اهليم اإلبل، العطاش اإلبل العطشى وَ رِدُوهُم وُرُودَ اهل يمِ العُطَاش؟ )( ُثَّ ماذابِأَحْسَنِ مَنَازِلِ القُرْآن

حني ترى  ،مكان يف حياض املياه يف أيِّ  يف الغدير يف النهر يف الشطِّ اإلبل العطشى حني ترى املاء  ما ت ردُ مثل
ا تتقاتل وتقتتُل جبنون هتجم اهليم العطاش عا  شديدا  يثور الغبار وكأهن  ا تتدافُع تدافُ اإلبل العطشى املاء فإهن  

غوا قلوبكم تريد أن تشري هذه العبارة؟ تريد أن تقول أفرِ  ( ماذاوَ رِدُوهُم وُرُودَ اهل يمِ العُطَاش)على املاء 

، معهم ال مهفوا التفكري معصة هلم، وثانيا  أوقِ لاخ ،ة هلمجعلوها مستقل  إ،  منهمإال  شيٍء  وعقولكم من كلِّ 
 أي   ،واوهم ما شئتم أن تسم  مس   ،عاديني ملاذا توقفون عقولكم مع أُناسٍ  ة واضحة،القضي   ،ال نقاشو جدال 

 ،علماء ،يهم فقهاءماذا تريد أن تسم   ؟ملاذا توقفون عقولكم مع أُناس عاديني ،من الصفات أعطوهم صفةٍ 
، العقول أولياء ،زُهَّاد ،أتقياء ،، ماذا تريد أن تقل ُقل من األمساء، صاحلون، مراجععرفاء ،حكماء ،فالسفة

( ملاذا وَ رِدُوهُم وُرُودَ اهل يمِ العُطَاش)ث يتحد   ، أمري املؤمنني هنا حنيمع أهل البيت ، مع هؤالءال توقف إال  

أمري  ، ويستمر  ة بأهل البيت هكذا نتعامل معهم؟ هذه اخلصلة خاص  لغري أهل البيتهذه اخلصلة تُعطى 

( مَاتَ م نَّا وَلَيسَ بِمَيِّت خَاتَمِ النَّبِيني َصلَّى اهلل عَلَيه  وآل ه  وَسَلَّم إِنَُّه يَُموتُ مَنَ أَيُّهَا النَّاس خُذُوهَا عَناملؤمنني يقول: )

أَيُّهَا النَّاس بنحٍو آخر، حنن ال نتعامل مع الزهراء مع شخٍص مات وانتهى ) ك م ا قُلت حنُن نتعامل مع الزهراء

( وَيَبْلَى مَْن بَل يَ م نَّا وَلَيسَ بَِبالٍ  مَاتَ م نَّا وَلَيسَ بَِميِّت اهلل عَلَيه  وآل ه  وَسَلَّم إِنَّهُ َيمُوتُ َمنَخُذُوْهَا عَنْ خَاتَمِ النَّبِيني صَلَّى 
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( ال تقولوا با فَال تَقُوُلوا بِمَا ال تَعْرُِفون)هو ال ميوت و ه ميوت ر أن  ، أنت تتصو  ، ال يبلى ُهوه يبلىر أن  أنت تتصو  

ا  ( لكن هذه الكلمة جد  فَال تَقُولُوا بَِما ال تَعِْرُفونهذه حقائق الغيب خذوها عنَّا عن ألسنة الصدق ) ،ال تعرفون

فَال تَقُولُوا واضحة )و ، هذه حقائق ساطعة  يف األشياء اليت تنكروهنا( أكثر احلق  فَإِنَّ أَكْثََر احلَقِّ ف يمَا تُنْك رُونة )قوي  

دَ اهل يمِ وُرُوْ هُمْوَ رِدُوْ) ( لكن جوهر حديثي هو عن هذه اجلملةأَكْثَرَ احلَقِّ ف يمَا تُنْك رُونبِمَا ال تَعْرِفُون َفإِنَّ 

دَ وُرُوْ هُمْوَ رِدُوْ) واملنطِق والوجدان والفطرة وبوجوب األمر العلوي  ( هكذا جيُب علينا بوجوب العقل العُطَاشْ

 معهم ةٌ وهل عالقتنا مبني  خصوصا  هبذا النحو عموما  ومع إمام زماننا تنا ( فهل نتعامل مع أئم  اهل يمِ العُطَاشْ

 .من عمق وجدانهشخٍص  ؟ سؤاٌل جييُب عليه كل  هبذا العمق وعلى هذا األساس

 (غيبة الشيخ النعمانهذا هو ) أيضا  ت علينا على كلماِت أهل بيت العصمة وهذه الرواية مر   حنُن حني منر  

 ( ليلة  مَنْ بَاتَ لَيْلَةًاهلل  بد عَ ى بنَ يَحْا يَيَ بن عبد اهلل )ث مع حيىي ، اإلمام يتحد  لصادقوالرواية عن إمامنا ا

هذه  ، املفروض أن  كن يف الواقع ال يوجد هذا املعىناملفروض ل، املفروض الشيعي إذا مسع هذه الكلمة واحدة

اَل يَعْرُِف ف يهَا إِمَامَهُ مَاتَ  يَحْيَى بَن عَبد  اهلل مَْن بَاتَ لَْيلَةًيَا أعماقه ) ه من أعماقِ إذا مسعها الشيعي أن هتز  الكلمة 

 الليايل يف كلِّ  ، ليس كل  ا  ، ساعات قليلة جد  تكون ساعات قليلة وبعض الليايل ،من بات ليلة  ( م يتَةً جَاه ل يَّة

 أيِّ  يفمكاٍن و  عن ليلة يف أيِّ  ث عن ليلة بشكل عام  األمكنة تكون طويلة، واإلمام يتحد   األزمنة ويف كلِّ 
، قد ال ا  ا  جد  ا  ويف بعض األزمنة تكون قصرية جد  زمان فبعض الليايل يف بعض األمكنة تكون قصرية  جد  

 الَ يَعْرِفُ ف يهَا إِمَامَهُ مَاتَ م يتَةً ( ليلة واحدة طالت أو قصرت ) مَنْ بَاتَ لَيْلَةًمن ذلك ) ا أقل  تتجاوز الساعتني ورب  

ة ؟ ليس هنا احلديث من مات ومل يعرف إمام زمانه تلك يف أصل القضي  ( ما املراد من هذا املضمونجَاه ل يَّة
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( هذه الرواية َماتَ م يتَةً جَاه ل يَّة الَ يَعْرُِف ف يهَا إِمَامَه مَنْ بَاتَ لَيْلَةً  )، واحلقائق يف التفاصيل تتبني  هنا يف التفاصيل

 .درجات، واملعرفة على درجاتة على امليتة اجلاهلي   تريد أن تقول بأن  

ية السابعة واخلمسني بعد سُه يف آيات الكتاب الكرمي، حينما نقرأ يف سورة البقرة يف اآلوهذا املعىن نتلم  

 مرتبة واحدة ال يف قطعا  الذين آمنوا ليس يف اهللُ وَيلُّ الَّذ ينَ آمَُنوا يُخْرِجُهُم م َن الظُلَُمات  إلَى النُّور{}: املئتني

ختالف كثرية  العلم وال يف العمل و...، الناس خيتلفون و جهات الإلة برتبة واحدة وال يف العقول وال يفالني  

اتُنا ختتلف أيضا   {م م َن الظُُلمَات  إلَى النُّور}اهللُ وَيلُّ الَّذ يَن آمَنُوا يُخْرُِجهُ ا تكون الظلمة اليت أنا فيها ، رب  وظُلم 

، فحني خُنرج من هذه الظلمات سأخرج من ظلميت اليت هي سا بالعكمن الظلمة اليت أنت فيها ورب   أشد  
ة هذه النوري   ةٍ ، فيخرجنا اهلل إىل نوري  اتكايت وأنت خترج من ظلمتك اليت تتناسب وخصوصي  تتناسب وخصوصي  

، هذه ، احلديث هنا عن املوتظلمةُ ، هناك اختالف، هذه الاتنااليت سنخرج إليها أيضا  تتناسب مع خصوصي  

 اهللُ وَيلُّ الَّذ ينَ آَمنُوا يُخِْرجُهُم م نَ الُظلُمَات  إلَى النُّور{}ر يف اآلية الكرمية: تدب  نة، إذا نقرأ و هي امليتة اجلاهلي  

وْل يَائُهُم الطَّاغُوت وَالَّذ ينَ كَفَرُوا أَ}ظلماٍت خيرجون إىل النور  من أيِّ  ،الذين آمنوا ما هي ظلماهتم؟ هم آمنوا

؟! اآلية حتتاج إىل  خيرجون إىل الظلماتحت  الذين كفروا أي  نوٍر عندهم  {م نَ النُّورِ إلَى الظُلَُماتيُخْرِجُونَهُم 

 هلم نور؟!ار كان يعين الذين آمنوا كانوا يف الظلمات والكف   اهللُ وَيلُّ الَّذ ينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم م نَ الظُلَُمات {}ر تدب  

الذين  {م م نَ الُظلَُمات  إلَى النُّوراهللُ وَيلُّ الَّذ ينَ آمَُنوا يُخْرِجُهُ}!! أال تنتبهون إىل اآلية ل هذا الكالمهل يُعق  

وَالَّذ ينَ كَفَرُوا أَوْل يَائُُهم }خيرجون إىل الظلمات والذين كفروا هلم نور آمنوا هلم ظلمات خيرجون إىل النور 

ولذلك حني يسألون اإلمام الصادق عليه السالم عن هؤالء  {الظُلُمَاتيُخْرِجُوَنهُم م نَ النُّورِ إلَى  الطَّاغُوت

ون من نور الكفر إىل  خيرجة، اإلمام يقول وأي  نوٍر كان هلم حت  الذين كفروا هل هم الذين كانوا يف اجلاهلي  
، التنزيل يف مرحلتِه كان حقيقة معىن التنزيل والتأويلى ، هنا تتجل  ظلماٍت أخرى، أي  نور إذا كانوا هم كفروا
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ة التنزيل نوري   يل فحني كفروا بالتأويل خرجوا منلكن هذا التنزيل الذي انتهى ببيعة الغدير حيث بدأ التأو نورا  
من  ،آمنوا خيرجون من الظلمات إىل النور نا الذي، أم  إىل ظلمة الكفر بالتأويل، وإال أي  نوٍر للذين كفروا

 ، ألن  جهلهم بالتأويلمن ظلمات ، ت جهلهم ال من ظلمات أصل اإلميان، فأصل اإلميان هم قد آمنواظلما
ا يف مل يكن يف مرحلة واحدة وإمن   ،يف ترق  التأويل  يف احللقات املاضية أن   نتُ كما بي  ة  ة تدرجي  ة عملي  العملي  

، هو اإلخراج من الظلمة إىل النور ، هذاأعلى جهٍل إىل معرفةٍ ما خرج املؤمُن من ى التأويل كل  ما ترق  فكل   ،ترق  
ة خيرج هذا املعىن من اآلية وهذه ر بدق  وأعتقد التدب   ،غري الظلمة املوجودة مع الذين كفرواالظلمة املوجودة هنا 

ذ ينَ آمَُنوا اهللُ وَيلُّ الَّ} ،ا  ى بشكل واضح وصريح جد  الروايات تتجل  مع و املضامني إذا مجعناها مع اآليات 

ة ، حينما آمنوا كان وليَّا  هلم فهل هم يف ظلمة؟ هم يف نوري  ويل  الذين آمنوا يُخْرِجُهُم م نَ الظُلُمَات  إلَى النُّور{

، هم آمنوا {اهللُ وَيلُّ الَّذ ينَ آمَنُوا}: ، اآلية واضحةة اليت بعدها تكون ظُلمةة بالقياس للنوري  ولكن هذه النوري  

اهللُ وَيلُّ الَّذ ينَ }ي ال تنتهي ، لكن مراتب الرتق  ه ويل  هلم فهل هم يف ظلمة؟ ليس يف ظلمةيصف نفسه بأن  اهلل 

ذاهتا نور ولكن  ، مرحلة التنزيل يف حدِّ بالنسبة للتأويل تكون ظلمةمرحلة التنزيل  {وا يُخْرِجُهُم م نَ الظُُلمَات  آمَنُ

وعن أيب ذر هؤالء ، ومن هنا حني يأيت احلديث عن سلمان لة ظُلمةستكون هذه املرحت با بعدها إذا قيس  
، الروايات يف التاسعة سلمان كان يف الدرجة العاشرة وأبو ذر يفولكن  من أهل التأويل وهم يف زمان النبِّ 

: دي، حني نزور سلمان احملم  عاشرةوسلمان يف الوأبو ذر يف التاسعة مقداد يف الثامنة أن  الروايات تقول 

( هذه أَبُو ذَر َما ف ي قَلبِ َسلَْمان لَو عَل مَ( الدرجة العاشرة من درجات اإلميان )السَّالمُ عَلَيكَ يَا صَاح بَ العَاش رَة)

 أبا أو أن   علم سلمان قتل أبا ذر ا أن  لقتله إم   (لَقَتَلَه َلو عَل مَ أَبُو ذَر مَا ف ي قَلبِ سَلَْمان) الظُلمة هذه مرحلة ظُلمة

ها ( هذه كل  لَكَفَّرَه أو لَتَرَحَّمَ عَلَى قَات ل ه لَو عَل مَ أَبُو ذَر مَا ف ي َقلبِ سَلَْمان) ظُلمة ك، بالنتيجة هناقتل سلمان ذر

 عنها سلمان وصار هناك فاصل فيما بينه وبني أيب ذر احلالة اليت يكون فيها أبو ذر تعبِّ ى ما ترق  ، كل  مراتب
حاالت  ،ل ك فَّر ه(، ))ل تـ ر حَّم  ع ل ى ق اتِِله( ،(حلالة واحدة، هذه عد ة حاالت، )ل ق تـ ل هالروايات، هذه ليس هذه 
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م جُونَهُ اهللُ وَيلُّ الَّذ ينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم م َن الظُلُمَات  إلَى النُّوروَالَّذ يَن كَفَرُوا أَوْل يَائُهُم الطَّاغُوت يُخْرِ} ،ي يف التأويلالرتق  

 ( يف هذا اجلوِّ الَ يَْعرِفُ ف يهَا إَِمامَُه مَاتَ م يتًَة جَاه ل يَّة مَنْ َباتَ لَيْلَةً : )احلديث يف هذه الرواية {ورِ إلَى الُظلُمَاتم نَ النُّ 

 .مونيف هذا املض

وَجَعَلْنَا لَهُ نُورَاً يَمش ي بِه  يْنَاهُ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًَا فََأحْيَ}: العشرون بعد املئةو  اآلية الثانية إذا نذهب إىل سورة األنعام

ليس له إمام الروايات تقول، فأحييناُه  {، }أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَاًيف النَّاس كَمَن مََثلُهُ ف ي الظُلَُمات لَيسَ بَِخارِجٍ م ْنهَا{

أَوَمَْن كَاَن َميْتًَا }( اَل يَعْرُِف ف يهَا إِمَامَُه مَاَت م يتَةً جَاه ل يَّة مَنْ بَاَت لَْيلَةً)، هي هذه امليتة بإمام بعرفة اإلمام

 .ه احلياة هلا مراتبهذ {فَأَحْيَيْنَاهُ

يَا أَيُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا ل لَّه  وَللرَُّسول }: يف اآلية الرابعة والعشرين ماذا جند فيهاإذا نذهب إىل سورة األنفال 

 جوهر الدعوة هو هذا فَإنْ لَمْ تَفْعَل فَمَا َبلَّغْتَ رَِسالَتَه{}الروايات صرحية واليُة علي   {ذَا دَعَاكُمْ ل مَا يُحْيِيكُمإِ

، والية الية علي  إذا دعاكم ِلم ا حُيييكم إىل و  {ذَا دَعَاكُمْ ل َما يُحْيِيكُميَا أَيُّهَا الَّذ يَن آمَنُوا اسْتَجِيبُوا ل لَّه  وَللرَّسُول إِ}

يَا أَيُّهَا } ،بن احلسن هي حياتناة ، والية احلج  ح هذا املعىن يف كلمات أهل البيتواضعلي  حياُة القلوب 

اهلل }وَاعْلَمُوا أَنَّ ث عن حياة القلوب واآلية تتحد   {ذَا دَعَاكُْم ل مَا يُحْيِيكُمالَّذ ينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا ل لَّه  وَللرَّسُول إِ

أَوَمَنْ كَاَن } من سورة األنعام الثانية والعشرين بعد املئة يف اآليةِ {} أَوَمَنْ كَاَن مَيْتَاً، يَحُولُ بَنيَ الَْمرء  وَقَلِبه{

 نفسُه الذي مر  هو هذا النور  ،جعلنا له نورا  ميشي به يف الناس {ُنورَاً َيمش ي بِه  يف النَّاس مَيْتَاً َفأَحْيَيْنَاُه وَجَعَلْنَا لَهُ

 {،}اهللُ وَيلُّ الَّذ ينَ آمَنُوا يُخِْرجُهُم م نَ الظُُلمَات  إلَى النُّور :مسني بعد املئتني يف سورة البقرةيف اآلية السابعة واخل
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الروايات تقول الذي ليس   {لُمَاتس كَمَن مََثلُهُ ف ي الظُ }أَوَمَنْ كَاَن مَيْتًَا فَأَحْيَيَْناهُ َوجَعَلْنَا َلهُ ُنورَاً يَمش ي بِه  يف النَّا

إىل  ما خرجنا من ظُلمةٍ ة كل  قت املعرفما تعم  يبقى من ظُلمة إىل ظُلمة، كل  { لَيسَ بَِخارِجٍ م ْنَها}له إمام 

احلديث  مر   ة اليتراني  و  املعرفة بالنـَّ يُرجعنا الكالم إىل  ،له نورا  جعلنا { ُنورَاً يَمش ي بِه  يف النَّاس وَجَعَلْنَا لَهُ} ظلمة

 فطمت شيعتها فحني فطمت يعين قطعت، ،ةوفاطمة فطمتنا عن النرياني  ة وراني  ة ون  نرياني   كعنها وقلنا هنا

أَوَمَنْ كَاَن }؟ سن الدخول إىل هذا الباب، فهل حنُ ة باب آخر وهو النوراني  ة ما بقي إال  قطعتهم عن النرياني  

 .{ُنورَاً َيمش ي بِه  يف النَّاس مَيْتَاً َفأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ 

: ها الذين آمنوا، ماذا يأيت الكالميا أي   { } يَا أَيُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا: ة احلديد اآلية الثامنة والعشرونيف سور 

اهللُ وَيلُّ الَّذ يَن آمَنُوا يُخْرِجُهُم م َن الظُُلمَات  } هم مؤمنون أَيَُّها الَّذ يَن آمَُنوا {} يَا ، }اتَّقُوا اهلل وَآم نُوا بِرَسُول ه {

وَيَْغف ر يُؤْت كُم ك فْلَني  م نْ رَحْمَت ه وَيَجْعَل لَكُم نُورَاً تَمْشُونَ به  } يَا أَيُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اهلل وَآم نُوا بِرَسُول ه  ،{إلَى النُّور

 .وجيعل لكم نورا  متشون به، إماما ، إماما  تقتدون به {لَكُم واهللُ غَفُورٌ رَح يم

 ،{د ي اهلل ل نُورِه  مَْن يَشَاءنُوْرٌ عَلَى نُوْر يَهْ}: اخلامسة والثالثني من سورة النور، حني نقرأإىل اآلية حني نذهب 

ذهب ملوطن احلاجة ألة أنا رواية عن أمري املؤمنني مفصَّ  ،هذه اآليةيف روايات أهل البيت حني تفس ر 

د ي يَهْ}؟ يقودك إىل أين، هذا النور على النور نوٌر على نور (بنَ احلَسَن قَالَ: هُوَ احلُجَّة  {يَهْد ي اهلل ل نُورِه })

م زماننا صلوات ( إلمابنَ احلَسَن َقالَ: ل لُحجَّة  { يَهْد ي اهلل ل نُورِه })يف قول أمري املؤمنني  {اهلل ل نُورِه  مَنْ يَشَاء

نضمن أن نزداد معرفة  فماذا ال ( حنُن الَ يَعْرِفُ ف يَها إِمَامَهُ َماتَ م يتَةً جَاه ل يَّة مَنْ بَاتَ لَيْلَةً، )اهلل وسالمه عليه

؟ هو أن ة ، ماذا نصنع ليلة معرف، حنُن ال نضمن أن نزداد يف كلِّ نصنع؟ ماذا نصنع يف مثل هذه احلالة
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ك بعروة ، نتمسَّ ر هو البدايةر والتطه  ك بعروة فاطمة هو باعث على التطه  التمس   ،ك بعروة فاطمةنتمس  
ل على ، حنُن ال نستطيع أن حنصِّ ة بن احلسن، هذا هو املنفذ الوحيدنقول يا زهراء وعيوننا إىل احلج   ،فاطمة

لَوْ لَمْ يَبْقَى ف ي هَذ ه  الدُّنْيَا إِلَّا ا ثْنَان لَكَانَ أَحَدُهُمَا )ه ل م ا قالت الروايات بأن  ، لو كان ذلك الشيء الذي نريدُه حننُ 

ة، هذه املضامني واضحة يف كلمات أهل البيت  بوجود احلج  الباقي ال يستطيع أن يصل إال   هذا ألن   (الْحَجَّة 

 ألن   (ةجَّحَا الْمَهُدُحَأَ انَ كَان لَنَثْا ا لَّا إِيَنْالدُّ ه ذ ي هَى ف قَبْيَ مْلَ وْلَ)؟ الروايات، ماذا تعين هذه روايات أهل البيت ويف

ة قائمة تكون احلج   ذلك يقتضي أن كل  ،  لمهُ عِ  حكمتهُ  نظامهُ  اهلل سبحانه وتعاىل لطفُه رمحتُه جودُه قوانينهُ 
بعمٍق النظر إىل األمور بعمق يوصلنا  ، إذا أردنا أن ننظر إىل األموروجودة والسبب هو حاجة هذا الكائنوم

ة ة وبسيطة وواضحة لكن يف كثرٍي من األحيان النتائج البسيطة والبديهي  إىل هذه النتائج اليت هي بديهي  

د ي اهلل ل ُنورِه  مَْن }نُوْرٌ عَلَى نُوْر َيهْهة تصبح مشوَّ  ،تصبح غري واضحة والواضحة بسبب ما يُثار حوهلا من غبارٍ 

بن  ةٌ ه نور إمام زماننا احلج  إن   ،هذا النور الذي هُندى إليِه وبتوفيٍق منه صلوات اهلل وسالمه عليه {يَشَاء

وهناك ملة ( هناك معرفٌة جمالَ يَعْرِفُ ف يهَا إَِمامَهُ َماتَ م يتَةً جَاه ل يَّة مَنْ بَاتَ لَيْلَةً) ، احلديُث هنا يف الروايةاحلسن

نا صحيٌح هذا إن   ،نا ال نعرف أهل البيتإن  قد يقول القائل يف بعض األحيان وخيتصر الكالم  ،معرفٌة مفص لة
ذه ه ها،وراءماذا ط هبذه الكلمة وال نعرف كون معرفتنا فقت ال نعرف أهل البيت حقَّ املعرفة ولكن ال أن

وَجَعَلتَ مَعْرِفَتَكَ أدعيتهم )، مثال  حينما تأيت يف كلمات أهل البيت ويف هذه العبارة ليست فحوى وداللة

واسعة أن تكون هناك معرفة  ا البد  وإمن   دهارد  مجلة أُ أو ( العجز عن املعرفة ليس كلمة بِالعَجِْز عَْن مَعِْرفَت ك

، حني يقول ة هكذاأن تكون القضي   تلك املعرفة أوصلتين إىل العجِز عن املعرفة، البد  و لة ال حدود هلا مفص  

ويقول أنا ال أعلم هل هذا  ( حينما يكون اإلنسان ال يعلمنصْفُ الع لْم قَول ال أَعْلَم: )هلل عليه وآلهى اصل   النب  

والتعليمي مكن  ة أو من جهة النظام الرتبوي  ة من جهة أخالقي  هو نصُف العلم؟! قد يكون إذا نظرنا للقضي  
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عندُه من العلوم الكثرية  اإلنسان أن  ( ال أَعْلَم نصْفُ الع لْم قَول) ،ال تشري إىل هذا الوجه فقطلكن الرواية 

ولكن هذه هذا هو العالِـم، عندُه علوم كثرية معارف كثرية  ،ها توصله إىل هذه النتيجةواملعارف الكثرية ولكن  
ه ال أن   ، الوبوضوحه يصُل إليها بعلم العلوم واملعارف توصله إىل هذه النتيجة فحني يصل إىل هذه النتيجة إن  

، إذا أردنا أن  ال أعلم فقد حاز على نصف العلم، هذه سذاجة يف الفهمأن  ميلك معارف وعلوم ويقول 
ة ثانية ه ال يعلم تلك قضي  م أن يعرتف بأن  للتعل   ل خطوةاإلنسان أو   املراد أن   بأن   الفهمهبذا نفهم احلديث 
ث عن النتيجة حينما يصل ، أنا أحتد  هةث عن هذه اجلين ال أحتد  ر من وجوه احلديث لكن  هذا وجه آخ  

ة هذه حباجة إىل معرفة تفصيلي   ،دالعجز عن املعرفة، هذه ليس كلمة ترتد   معرفتهُ  بأن  اإلنسان إىل نتيجة 
سة الم  مُ س هذه احلقيقة المِ حينئٍذ يُ  ،تقودُه إىل العجِز عن املعرفةتقودُه إىل هذه النتيجة ة واملعرفة التفصيلي  

اَل يَعْرُِف ف يهَا إِمَاَمهُ  مَنْ َباَت لَيَْلةً)ث عن إمام زماننا ويف أجواء هذه الرواية من اليقني، وحنن نتحد   قريبةأو  هي  يقين

ة ة، عن معرفة إمجالي  ث عن معرفة تفصيلي  ة وأخرى نتحد  ث عن معرفة إمجالي  ة نتحد  ( مر  مَاَت م يتًَة جَاه ل يَّة

هو  وبنفس املضمون هذا اخلطاُب للنبِّ  {إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ يْم}وَرابعة: لنذهب إىل سورة القلم يف اآلية ال

ما   {إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ يْم}وَ ،(أَوَّلُنَا مُـحَمَّد أَوْسَطُنَا مُـحَمَّد آخ رَُنا مُـحَمَّد كُلُّنَا ُمـحَمَّدخطاٌب هلم مجيعا  )

ى اهلل عليه وآله هم ُمـح مَّد صل  نوٌر واحد طينٌة واحدة كل   ،لناألو   ورنا فهرنا وما كان آلخِ لنا فهو آلخِ كان ألو  
ى اهلل عليه وآله ا حنن، وكل  شيٍء هو ِلُمـح مٍَّد صل  كانوا هم صلوات اهلل عليهم وال كن  ، ولوال ُمـح مَّد ال  موسل  
ى اهلل عليه صل   نا من ُمـح مَّدٍ ا لِـُمح مٍَّد وكل  ن، كل  ر وهو الظاهر وهو الباطنل وهو اآلخِ م، ُمـح مٌَّد هو األو  وسل  

ِخطاٌب ِلمـُح مٍَّد لعلي  لفاطمة  حلسٍن حلسنٍي هلم طاهرا  بعد طاهر  {إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ يْم}وَ موآله وسل  

السَّبِيلُ بَعْدَ السَّبِيل أَيْنَ هم، حني خناطبهم يف دعاء الُندبة: )ومعصوما  بعد معصوم وإماما  بعد إمام هلم كل  

ة ى اهلل عليه وآله إىل خاِِت األئم  ة ُمـح مَّد صل  من إمام األئم   بعد إمام هم هكذا إمامٌ ( كل  اد قٌ بَعدَ َصاد قصَ

؟ أقولحني  أقُف بني يدي هذه اآلية ماذا  {ى خُُلقٍ عَظ يْم}وَإِنَّكَ لَعَلَاخلطاب هلم مجيعا   ،ة بن احلسناحلج  
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 ؟كلمايت وأين أقفُ   طاٌب من عظيِم السماِء إىل عظيِم األرض فماذا أقول؟ أين  أضُع عبارايت وأين أضعُ ه خإن  

هذه العبارة  {عَظ يْم }وَإِنََّك لَعََلى خُلُقٍ يت وعبارايت أين أقُف؟أنا أساسا  قبل أن أحبث عن موضٍع لكلما

، هذا تدبيٌج ذلكال أكثر من  ه تسطرٌي إنشائي  إن  ا خطاٌب من عظيم السماء إىل عظيم األرض  قويل بأهن  حت  

حني  {إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ يْم}وَ من ذلكلك وأكب ذ ة أبعد منالقضي   ،للكلمات وصفٌ  ،يف القولِ 

الطاقة فكرُه وخيالُه حدود ث عن العظمة ما معىن العظمة؟ العظمة هو شعوٌر عند  اإلنسان يتجاوز فيها نتحد  
هذا  شعر بأن  ، حني يواجه شيئا  هذا الشيء يلعقلِه حدود طاقة وخليالِه كذلك ،ذلك اإلنسان اليت ميتلكها

، من جيد يف ذلك الشيء من املواصفات ،ةوحدود خياله حدود طاقته اإلدراكي   هلالشيء يتجاوز حدود عق
وينطلق الفكر وينطلق العقل اليت تتجاوز حدود عقلِه وحدود خيالِه فينطلق اللسان من املعان  ،متيازاتاإل
ال يوجد  ،هلا ة تتجاوز حدود العقل وحدود اخليال إذا  ال تعريف  ، فإذا كانت القضي  ا  بعظمة ذلك الشيءقر  مُ 

ب كيف تُركَّ   ،ة أين توجدة، الصور العلمي  ف من خالل الصور العلمي  عرِّ ف؟ أال نُ عرِّ هلا تعريف، حنُن باذا نُ 
ة الذهني  ة من هذه اإلشارات شارات ذهني  إِ  ،ةة من جمموعة أشياء ذهني  لصور العلمي  ب اة؟ تركَّ الصور العلمي  

، إذا كان أساسا  أذهاننا يفر ب منها الصو ة نركِّ تراكيب علمي   ،ستنتاجات، إاتبديهي   ،معلومات سابقة
ر وسيع راد أن ُيصوَّ الذي يُ الصورة، الصورة وسيعة، اجملال ر هذه صوِّ ال توجد فيها عدسة تُ  الكامريا اليت حنملها

 ال توجد إذا   ،نة من أن ترى احلدودال الكامريا متمك  و ال الذي حيمل الكامريا يرى احلدود ، ا  ا  وفسيح جد  جد  
نبهار ننبهر هو هذا  اإلكيف نستطيع أن نصل إىل نتيجة؟ ال يوجد إال  ذا كانت الصور غري موجودة  ، إصو ر

هبذه  ، باهلل عليكم األشياء اليتبالعظمةحالة انبهار الشعور  ،عظيما  هو انبهارالعظمة، حينما نواجه شيئا  
رها، نستطيع أن نتصو   متيازات حنُن نقف عندها عاجزين ونصفها بالعظمة والالسعة وهبذه املواصفات واإل

ونشيئا  يف نظر اهلل ع ر أن  ن نتصو  هل نستطيع أ  اهلل سبحانه ون!! خب  ظيم؟ كيف يكون باهلل عليكم خب 
ه ث أمَّ ويعود إىل البيت فيحد   ةيف الروضة التمهيدي  : طفل ُث عن شيٍء عظيم، على سبيل املثالوتعاىل يتحد  

 ، هو يفلوحة  عظيمة  أو قامت بعمٍل عظيمفالن أو فالنة زميلتُه يف الصف رمست  أو أباه أو إخوته فيقول إن  
، لكن حينما يكون مثال  عالِـم كبري من العلماء الكبار ظيمنظر هذا الطفل شيء خارق للحدود، يف نظرِه ع



 تأويلوال التنزيل بين عليه اهلل صلوات زماننا إمام( 32الحلقة )                                   ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي  
 

- 15 - 
 

انني ان من الفن  ث عنها ذلك العالِـم الكبري، فن  فيلسوف كبري ويصف شيئا  بالعظمة قطعا  العظمة اليت يتحد  
يف  ييس هذا الطفل الذي هوكمقاان ال  ، قطعا  مقاييس ذلك الفن  ا عظيمةث عن لوحة بأهن  الكبار ويتحد  

ث عن رمسٍة رمسها زميل أو رمستها زميلة له فيصفها بالعظمة يف حدود مقاييسه ، طفل يف الروضة يتحد  الروضة
بالعظمة  انني حني يصف لوحة من اللوحاتل بني الفن  ان األو  الفن   ،ميان العال  الفن   ،ان الكبريا عظيمة، الفن  إهن  

وحينما يصف اهلل شيئا  بالعظمة هل يوجد وجه ظمة ، حينما نصُف شيئا  بالعقطعا  العظمة هنا ختتلف
ما  العظمة اليت حنُن ندركها بعقولنا خبيالنا ببصريتنا بكلِّ  ؟ نقول بأن  ؟ هل نستطيع أن نضع نسبةللمقايسة

 ة وحنُن هبذا الكيان قطعا  اهلل سبحانه وتعاىل لنقو  لو أعطانا اهلل  ،ةعطينا أيضا  قو   لو أُ ة وحت  أوتينا من قو  
هذا الكيان ال يتحمل، العطاء يكون بقدر  ،ة وقدرة مطلقة كقدرتِه ال ميكنيعطينا وحنُن هبذا الكيان قو  

، انقالب يف القوانني، هذا خالف احلكمة فسد النظام، سيكون هناك ل، احلكمة هكذا تقتضي وإال  القابِ 
طيع أن يعطي اهلل يست سبحانه وتعاىل ألن  العطاء األعظم يكون بالنسبة يل عطاء أعظم ال بالنسبة إىل اهلل 

هنايات ولكن بالنسبة يل يكون العطاء يتناسب مع قدريت على استقبال العطاء، على أعظم وأعظم إىل املا ال
شيٍء يف العقل يف اإلدراك  ر يف أيِّ يف اخليال يف البصرية يف التصو  ة عطينا قدرات إضافي   لو أُ فحت  ،  حالأيِّ 

وبني ما يصفُه اهلل بالعظمة؟ هل ميكن أن نضع مقايسة بني إدراكنا للعظمة  ،ةاإلحاطة املعرفي  يف القدرة على 
اهلل سبحانه  قنا النظر يف اآلية لوجدنا أن  احلسابات ولو دق   ة تتجاوز كلَّ ، هذه قضي  اهلل يصُف شيئا  بالعظمة

، فـ ُمح مٌَّد أعظم من بالعظمة ُمـح مَّدٍ  يصُف آثار   هقوا النظر يف اآلية، إن  وتعاىل ال يصُف ُمـح مَّدا  بالعظمة، دق  

}وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ  شيٌء من آثارهِ ، واخلُُلق ث عن ُمـح مَّدٍ ال يتحد   ُمـح مَّدٍ  ث عن ُخُلقِ ه يتحد  ، إن  ذلك

حقيقة  ا  ُمـح مَّد ألن   وهذا األثر بسيط بالنسبة لِـُمح مَّدٍ  ث عن أثٍر من آثار ُمـح مَّدٍ اآلية هنا تتحد   عَظ يْم{

ث من آثار ُمـح مَّد، اهلل يتحد  ث عن أثٍر بسيٍط اآلية هنا تتحد   }وَكُلَّ شَيءٍ أَحْصَينَاهُ ف ي إِمَاٍم مُبِني{واسعة 

، اآلية هنا بنفس حلديُث عن إمام زماننا ُهو  ُهو  ، فـ ُمح مٌَّد ما هو إذا ؟! واه عظيمعن هذا األثر فيصفُه بأن  
، إذا كان اهلل ا هو ال يوجد كالم من أين آيت بالكالمث عن أثٍر من آثارِه أم  عن إمام زماننا تتحد  املضمون 

 أن أقول ما جاء يف ، أنا هنا ال أملك إال   أن أقولُث عن أثٍر من آثارِه فيصفُه بالعظمة فما تريد مين  يتحد  
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عن أكثر من معصوم صلوات اهلل  مروي  ما شئت وهو  دعاء البهاء يف دعاء السحر يف دعاء املباهلة سمِّ 

هذا  ،ة بن احلسن وانتهىاحلج   هُ ُمـح مَّد وبعبارٍة صرحية إن   هُ ( إن  اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ م ْن عَظَمَت كَ بِأَعْظَم هَاعليهم )

أَسْأَلُكَ م نْ عَظَمَت كَ  اللَّهُمَّ إِنِّي) ،من جاللك ، أسألك من مجالكهم إن  ، الل  ة بن احلسنُه هو احلج  الدعاء كل  

فذلك شيء ا أعظُم العظمة العظمة على مراتب هذه مرتبة من املراتب أم   (يمَةوَكُلُّ عَظَمَت كَ عَظ  بِأَعْظَم هَا

، هذا أثٌر من آثارِه هذه مرتبة من مراتب العظمة {إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ َعظ يْم}وَ : ، احلديث هنا يف هذه اآليةآخر

من عظمتك بأعظمها ليس ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَْسأَُلكَ م ْن عَظَمَت َك بِأَعْظَم َها)ا أعظُم العظمة فذلك شيٌء آخر أم  

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ م نْ عَظَمَت َك : )، ليس عندي أنا، حني أقولعندُه سبحانه وتعاىل أعظم العظمة ،عندي

، أليس ين أقسم عليه بأشياء هو يعرفهاالعظمة أم أن  ه هو أعظم أنا أرى بأن  ين أسأله بشيٍء ( هل أن  بِأَعْظَم هَا

( بذلك اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ م نْ عَظَمَت كَ بِأَعْظَم هَا)ال بأشياء أنا أعرفها بأشياء هو يعرفها ين أسأله حني أسألُه فإن  

؟ هذا الشيء يتجاوز حدود أدران بذلك الشيء، ما الشيء الذي أنت تعرفُه يا إهلي والذي ال أعرفُه أنا
ة اليت أملكها، هذه معرفٌة القوى والقدرات اإلدراكي  أنواع  وحدود كلِّ عقلي وحدود خيايل وحدود بصرييت 

مَْن )ة مي لوجدنا احلقائق واضحة  جلي  ٌة وهي حباجة إىل كالٍم طويل ولو مررنا على آيات الكتاب الكر إمجالي  

 ة.املعرفة اإلمجالي  ( تلك بياناٌت موجزة يف  َيعْرِفُ ف يهَا إِمَاَمهُ َماتَ م يتَةً جَاه ل يَّةالَ بَاتَ لَْيلَةً

ين سأتناوُل جوانب  من هذه املعرفة استنادا  إىل  ولكن   ة فاحلديُث فيها يطول ويطولا املعرفة التفصيلي  وأم  
ة باهبا املعرفة التفصيلي   ة أن  إىل نقطٍة مهم  أشري كلماهتم الشريفة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني وهنا 

 ( لكن هذهِ كَلَامُكُم نُور، كلمات املعصومني ) هو حديث الكتاب والعرتةوساحتها الواسعة وميداهنا احلقيقي  

، كيف نتعامل مع حديث أهل البيت؟ ذلك ما يأيت إىل قواعد إىل قوانني إىل معرفة ة حباجة إىل ضوابطالقضي  
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ه ال كل  ك  يُدر   ، لكن ما ال(الكتاب والعرتة ملف  )القادم  لذلك يف امللفِّ  قتُ ء اهلل تعاىل إن وفِّ بيانُه إن شا
 د األوصياء صلوات اهلل وسالمه عليه.ه كما يقول سي  كل  ك  ُيرت  

الكالم املوجود يف هذا الكتاب  وكل  بن إبراهيم وهو تفسرُي إمامنا الصادق ي علي مِة تفسري القم  يف مقد  
باقرهم عن  نتنا، حديثهم واحد عمنقول عن أئم   ،منقول عن إمامنا الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه

اليت يستقيها مة هذا الكتاب ا جاء يف مقد  ، م  موسل   ى اهلل عليه وآلهصادقهم حديثهم حديُث رسول اهلل صل  
فالقرآن منه ناسٌخ : ، بعد أن يقولث عن القرآن فيقولومني يتحد  ي من كلمات املعصالقم  بن إبراهيم علي 

ومنه آياٌت بعضها في سورة وتمامها في سورٍة  إىل أن يقول: ومنُه محكٌم ومنه متشابه _ ومنه منسوخ
ويف ات ويف أساليب تعبريِه ة له خصوصي  ة ويف تراكيبِه األدبي  نيته اللغوي  ات يف بُ للقرآن خصوصي   أخرى _

منه ناسٌخ ومنه منسوخ ومنُه محكٌم ومنه متشابه ات: فحاويه، من مجلة هذه اخلصوصي  مضامني معانيه و 
ات أخرى كثرية لكن هذه من وهناك خصوصي   ومنه آياٌت بعضها في سورة وتمامها في سورٍة أخرى _

إىل  ل  ندخُ لِ ات املوجودة يف كالم أهل البيت، حني نريد أن نتناول حديث أهل بيت العصمة اخلصوصي  
 أن نعرف هذه احلقائق. ة البد  مياديِن معرفة إمامنا التفصيلي  

عَنْ أَِبيه  )بن إبراهيم نفسُه صاحب التفسري صلوات اهلل وسالمه عليه الرواية أيضا  عن علي عيون أخبار الرضا 

مَنْ رَدَّ ( ) القُرآن إِلَى مُـحَْكم ه  هُد يَ ِإلَى ص رَاطٍ مُسْتَق يمعَنْ أ بي حَيّونْ مَولَى الرََّضا َعلَيه  السَّالم قَالَ: مَنْ رَدَّ مُتَشَاِبهَ

ومرَّ علينا يف خطبة  ،علي   عن طريق علي  وآلِ ُه عن طريق الصراط املستقيم ُه؟ يرد  ( كيف يرد  مُتَشَابِهَ القُرآن

مُتَشَابِهَ القُرآن إَِلى مُـحَْكم ه  هُد يَ إِلَى ص رَاطٍ مَنْ رَدَّ ) ، علي  إال   ، هذار القرآن إال  ه ال يفسِّ ة أن  الغدير النبوي  

ثُمَّ قَالَ: إِنَّ ف ي أَخْبَارِنَا مُتَشَابَِهًا نتبهوا إىل هذه القاعدة إىل هذا القانون )( إمامنا الرضا، إ:، ثُمَّ قَالَمُسْتَق يم

( مُْحكَم َها فَتَض لُّوا مُتَشَابِهَهَا إِلَى مُـحْكَم َها وَ ال تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهَا دُونَ كَمُتَشَابِهَ القُرْآنْ وَمُحْكَمَاً كَُمحْكَمِ القُرآنْ فَرُدُّوا
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، لكذ، أنا سأورد مثال على يات موضوع طويل عريضهناك موازين وهذا موضوع احملكم واملتشابه يف الروا
 ات كالم أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني:من خصوصي  مثال  

ابن أيب  كتاب حمنة أمري املؤمنني علي  ) الفصل هذا ن  الشيخ املفيد عنو  ختصاص للشيخ املفيد، يف كتاب اإل

أَنَّ أَم ريَ الْمُؤْم ن نيَ عليَّ بنَ ، حمنتُه مع الناس حمنُة علي  وإىل يومك هذا ويذكر هذه الرواية: )(طالب عليه السالم

َفقَالُوا لَهُ : حَدِّثْنَا يَا أَمريَ اْلمُؤْم ن ني ، فََقالَ َلهُمْ :   َقاع دَاً ف ي الْمَسْجِد وَع ْندَهُ جَمَاعَة أبي طَال ب صََلواتُ اهلل عََليه كَانَ

( فَدَخَلَ الدَّارَنا : قُومُوا بِوَيْحَكُم إِنَّ كَالم ي صَع بٌ ُمسْتَصْعَب ال يَعْق لُُه إِلَّا الَعال مُون ، قَاُلوا : البُدَّ م نْ أن تُحَدِّثَنَا ، قَاَل 

( الدار هنا قد تكون ُيشار هبا إىل دارِه أو فَقَالَ: فَدَخَلَ الدَّاردخل إىل مكان ) عام   يف مألٍ  ثما أراد أن يتحد  

 أَنَا الَّذ ي فَقَال: قُومُوا بِنَا فَدَخَلَ الدَّار) ى بالدار يف لغة العربمكان تسم   ،حجرة ،قاعة ،راد منها غرفةالدار يُ 

ض بُوا وقَالُوا: كَفَر فَغَد كلمتني قال )( جمر  عَلَوتُ فَقَهَْرت أَنَا الَّذ ي أُحْيِي وَأُم يت أَنا األَوَّلُ وَاآلخ ر وَالظَّاه رُ والبَاط ن

ة يرون هذه القضي   (البَاب: َيا َباب اسْتَمْس ك عَلَيهِم َفاسْتَمْسَك عَلَيهِم عليه  وآل ه  ل لَباب ، فَقَاَل عليٌّ َصلَواُت اهللوقَامُوا

فَقَالَ: أَلَمْ أَقُْل لَُكم إِنَّ كَالم ي صَع ٌب مُسْتَصْعَب !! الباب استمسك عليهم )لكن هل استنتجوا منها شيئا  أمامهم 

الَّذ ي عَلَوتُُكم بِهَذا السَّيف فَقَهَرتُكُم  حَتَّى  أَنَا الَّذ ي َعلَوتُ فَقَهَرْت فَأنَاال يَعْق لُهُ إِلَّا العَال مُون ، تَعَاُلوا أَُفسِّرُ لَكُم ، أَمَّا قويل 

آمَنَ ِباهللِ  لَ مننا األَوَّلُ َفأنأ أَوَّآمَنْتُم بِاهللِ وَرَسُول ه وَأمَّا َقول ي أَنَا أُحْيِي وَأُم يت فَأنَا أُحْيي السُنَّة وَأُم يتُ البِدْعَة وَأمَّا قَويلِ أَ

ندي ع لمُ ثَوبَهُ ودَفَنَه وأمَّا قَول ي أنا الظَّاه رُ وَالبَاط ن فَأنَا ع  سَجَّى عَلَى النَِّبيّ اآلخ ر َفأنا آخ رُ من ل ي أَناوَأَسْلَم وَأَمَّا قَو

واألغبياء إىل يومك هذا موجودة، هل ( هذه مجوع السفهاء : فَرَّْجتَ عَنَّا فَرَّجَ اهلل عَنْكالظَّاه ر وَالبَاط ن، قَاُلوا

؟! ولكن ماذا ويقصد منه هذا املضمون السطحي  منني من حاجة أن يقول هذا الكالم العميق هناك ألمري املؤ 
 تصل إلينا هذه احلقيقة، وأمجل عنوان وضعُه الشيخ  حقيقة حت  يصنع هلؤالء السفهاء واإلمام أراد أن يبني  
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هذه   هلوإال  وهذه حمنة أمري املؤمنني  (،ل رواية وضعها يف هذا الباب )كتاب حمنة أمري املؤمننياملفيد وأو  
، أ ب ِعد عن ة موجودةلكن هذه القضي   عندي علم الظاهر والباطن؟!معناها أنا  (أنا الظاهر والباطن)الكلمة 

ة الذين يكونون قريبني من سة الديني  ، اآلن يف املؤس  قرِّضُهم تكون أنت األفضل ،ق طِّعهم ،أهل البيت مقاماهتم
لون قل  الذين يُ  ،تُفتَُّح هلم األبواب، هؤالء هم الذين ة غالبا  من هذا الصنفسة الديني  ا يف املؤس  لياجلهات العُ 

منذ ُث عنها ة اليت نتحد  هؤالء هم الذين تُفر ُش هلم الُبُسط وهذه هي القضي   ،ة إىل أقصى حد  من شأن األئم  
، وهذا مصداق من بني التنزيل والتأويلة وسببها هو ضياُع علماء الشيعة اللحظبداية هذا البنامج وإىل هذه 

اب العلماء ومن اخلطباء ومن الُكت   الضياع بني التنزيل والتأويل وإىل يومك هذا هناك العديد منمصاديق 
ة صرحية ، بينما الرواية واضحولون مقصود أمري املؤمنني هو هذا، إىل يومك هذاثون يأتون هبذه ويقحني يتحد  

ومثلما قال إمامنا تها يف سورة أخرى هناك آيات يف سورة تتم  ما يف القرآن ، وكما قلت قبل قليل مثلا  جد  
 نستطيع أن نصل إىل أن نعرفها حت   البد  ات يف كالم أهل البيت هناك خصوصي   ،هناك حمكم ومتشابهالرضا 

ة حتتاج إىل فرتة زمني   ،هدٍ هذه حتتاج إىل جُ  ،أو ليلةك يف يوٍم در  ة ال ميكن أن تُ تفاصيل املعرفة وهذه القضي  
قرأ أ أن ية ثانية وإن كان بود  مر  قرأ الرواية ، الرواية واضحة وما عندي وقت أقطويلة وإىل حبث ودراسة وتعم  

ة أنا أعرف هذه القضي   ،ا يضجرون من تكراريا البعض من اإلخوة ومن األخوات رب  أعلم رب   الرواية وإن  
أنتم لو مسعتم نفس  ،تأكيد وبتكرار أحاديث أهل البيت حتتاج إىل ،كن هذه املسائل حتتاج إىل تكرارول

ة يف هذه قضي   ،يف املرة األوىلة الثانية ما كنتم قد التفتم إليها ون إىل ُنكات يف املر  تستلتفة الرواية أكثر من مر  
يف احلديث املعصوم إن كان يف القرآن أو يف حديث العرتة  ،الكرمييف آيات الكتاب  ،حديث أهل البيت

وحينما نتعامل مع حديث أهل البيت حرتام اعامل مع حديث أهل البيت بتقديس و د، وحينما نتحالة جتد  
ه حديُث النور ، إن   استماعقراءة، ومع كلِّ  كلِّ د عندنا املعان مع  تتجد   ،نضبال ي  ه املنهل الذي على أن  

 .ه حديُث ُمـح مٍَّد وآل ُمـح مَّد، إن  دالنوِر يتجد  وحديُث 

وهذا هو ختصاص لشيخنا املفيد رضوان اهلل تعاىل عليه الشريف الرواية كانت من كتاب اإل هذا الكايف

قَالَ: كُنْتُ أََنا وَأَبُو بَص ري وَيَحْيَى البَزَّاْز وَدَاوُد ، يف الكايف روايٌة يرويها سدير فماذا يقول سديُر الصرييف )الكايف
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الستقبال  ( يف جملس أيب عبد اهلل يعين يف املكان العام  ابنُ كَث ري ف ي مَْجل سِ أَبِي عَبْد  اهلل عَلَيه  السَّالم إِْذ خَرَجَ إِلَينَا

، انصطلحات املتعارفة عندنا مثال  يف العراق الب  ، جملس يعين بعبارة أخرى يف املره يُقال له جملساضيوفِه وزو  

بنُ كَث ري ف ي َمجْل سِ أَبِي عَبْد  اهلل عَلَيه  وَيَحْيَى البَزَّازْ وَدَاوُد  كُنْتُ أَنَا وَأَبُو بَص رييف دار الضيافة ) ،ستقباليف قاعة اإل

وَهُوَ مُغْض ب فَلَمَّا  إِذْ خَرَجَ إِلَينَا)ار سم هو قسم الزو  هذا الق ،( كان يف قسم آخر من دارهِ السَّالم إِذْ خَرَجَ إِلَينَا

 لَقَد هَمَمْتُ بِضَربِ جَارييَتمَا يَْعلَمُ الغَيبَ إِلَّا اهلل عَزَّ َوجَلَّ  ،أَخَذَ مَجْل سَهُ قَالَ: َيا عَجَبًَا إلِقْوَامٍ يَزعمُونْ أَنَّا َنعْلَمُ الغَيْب

وبعد  ( واهلِل يف كثرٍي من كتب العلماء يقفون عند هذا احلدِّ َفمَا عَل مْتُ ف ي أَيِّ بُيُوت  الدَّارِ ه يَفُالنَة َفهَرَبَت م نِّي 

، الرواية بقي منها ثالثة عشر سطر ونصف وهذه السطور ال يعلمون الغيبأهل البيت  ثون أن  ذلك يتحد  
ل فيه نقص والسطر الرابع السطر األو   ألن   طر من أربعة أسطر، حدود ثالثة أساليت قرأهتا من الرواية هي أقل  

، يقتطعون الرواية يف كثرٍي من كتب علمائنا ويف ه الرواية أكثر من ثالثة عشر سطر، وبقي من هذفيه نقص
ل؟ ؟ إذا كانت الرواية صحيحة فلماذا فقط اجلزء األو  ، السؤال هنا: ملاذالون الروايةكمِ دروٍس وحماضرات وال يُ 

، اية ضعيفة فلماذا أخذِت قسما  منها؟ هذا التقطيع ملاذا؟ هي هذه احلرية بني التنزيل والتأويلإذا كانت الرو 
ة األئم   على أن  ون ون يستدل  دأيبو ي ال تستطيب عقوهلم لذلك ، املقدار املتبق  هذا املقدار تستطيب عقوهلم له

ث هبذا احلديث لكن لنقرأ واإلمام حتد  ، ولذلك أنا شرحت كلمة جملس ، واضح جملس عام  ال يعلمون الغيب

وََميس ر وَصَارَ ف ي مَْنزِل ه  دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَص ري ) ( هذا اجمللس العام  : فَلَمَّا أنْ قَاَم م ْن َمجْل س ه قَالَ سَد ير)ة الرواية بقي  

ذَا ف ي أَمرِ جَارِيَت ك وَنَحنُ نَعْلَم أَنَّكَ تَعْلَمُ ع لْمَاً كَث ريَا وَال نَنْس ُبكَ عَلَيه وَقُلْنَا لَهُ جُع لْنَا ف دَاك َسم عْنَاكَ وَأنتَ تَقُول كَذَا وَكَ

؟ قُلْتُ : بَلَى ، ا سَد ير أَلَمْ تَقْرَأ القُرآن، قَالَ : فَقَال : يَ وَال نَنْس بُكَ إىل ع لمِ الغَيب)( ال نقول هذا للناس إىل ع لمِ الغَيب

َقالَ الَّذ ي ع نْدَهُ ع لْمٌ م َن الك تَاب أَنَا آت يكَ بِه  قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيكَ ك تَابِ اهلل عَزَّ وَجَلَّ : } ف يَما َقرأَت م نْ قَالَ : فَهَلْ وَجَدتَ

ع لمِ نَ ع نْدَهُ م نْ ؟ وَهَل عَل مْتَ مَا َكاَقالَ : فَهَل عَرَفْتَ الرَّجُل، طَرْفُكْ{ قَالَ : قُلْتُ : جُع لتُ ف دَاك قَدْ قَرَأتُهُ 
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 (َما يَكُون ذَل كَ م نْ ع لْمِ الك تَابيِ؟ قَالَ : قُلتُ : أَخْبِرْن ي به ، قَالَ : قَدْرُ قَطْرَةٍ م َن املَاء  ف ي البَحرِ األَخْضَر فَالك تَاب

قَالَ الَّذ ي ع نْدَهُ ع لْمٌ م نَ الك تَاب أََنا }ه عنده علٌم من الكتاب الذي قال عنه القرآن بأن  بن برقيا يعين آصف 

من علم الكتاِب   ،من علم الكتاب بن برقيااإلمام يقول ما عند آصف آت يكَ بِه  قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيكَ طَرْفُكْ { 

من املاء قطرٍة  هو قدربن برقيا من علم الكتاب آلية قالت عندُه علٌم من الكتاب، ما عند آصف ا ألن   ،هكل  
، وهذه  ا  ، يف البحر األخضر يعين يف البحر الواسع جد  البحر األخضر يعين البحر الواسع ،يف البحر األخضر

ك ترى لون كأن    ،ال ساحل ،البصر ال هناية ك إذا نظرت إىل املاء على مد  ، البحر األخضر يعين كأن  كناية

( يعين إذا كان علم آصف بَحرِ األَخْضَر فَمَا يَكُون ذَل كَ م نْ ع لْمِ الك تَابقَدْرُ قَطْرَةٍ م نَ املَاء  ف ي الاخلضرة يف املاء )

قَالَ : قُلتُ : جُع لتُ ف داك مَا أََقلَّ فما قيمة هذا العلم إىل علم الكتاب الواسع )ابن برقيا هو قطرة إىل البحر 

هذا  ، أنت تقول ما أقل  ( ليس قليلأَكْثَرَ هَذَافَقَالَ : يا سَد ير مَا بن برقيا قليل )( علم هذا الرجل آصف هَذَا

كان ه  لكن لو ِقيس  بعلم الكتاِب كل  ، هذا صاحُب علٍم واسع ، ما أكثر هذاتقايس علمُه بعلمك تريد أن

أَنْ يَنْس بَهُ اهللُ عَزَّ وَجَلَّ إلَى  فَقَالَ : يا سَد ير مَا أَكْثَرَ هَذَا !!قَالَ : قُلتُ : جُع لتُ ف داك مَا أَقَلَّ هَذَا) ،ال بعلمك ،قليال  

: } قُلْ كَفَى بِاهللِ شَهِيْدَاً بَين ي بِ اهللِ عَزَّ وَجَلَّ أَيْضَاًالع لمِ الَّذ ي أُخْبِرُكَ بِه ، يَا سَد ير فَهَلْ وَجَدْتَ ف يمَا قَرَأتَ م نْ ك تَا

: قَدْ قَرَأتُهُ جُع لتُ ف دَاك ، قَالَ : أَفَمَنْ ع نْدَهُ ع لمُ الك تَابِ كُلِّه أَفْهَم أَمْ َمْن قَالَ : ُقلتُ  {وَمَنْ ع نْدَهُ ع لمُ الك تَاب وَبَينَكُم

 ؟ قُلتُ : ال بَلْ مَنْ عَنْدَهُ ع لْمُ الك تَابِ كُلِّه ، قَالَ : فَأَوَْمأ بِيَد ه  إَِلى صَدْرِه وَقَالَ : ع لمُ الك تَابِنْدَهُ ع لمُ الك تَابِ بَعْض هع 

ث عن أفق مع ل يتحد  الكالم األو   ،واضح ،واضحة الرواية (ع لمُ الك تَابِ وَاهللِ ُكلُّهُ ع نْدَنَا) ،(وَاهللِ كُلُّهُ ع نْدَنَا

ون بِه على عدِم علم اإلمام ل من الرواية ويستدل  نا الشطر األو  ، ملاذا يقتطع علماؤ الناس كان يف جملسِه العام
نا على وجود ل، أال يدل   على املنابر يذكرون فقط القسم األو  ؟ ملاذا؟ وحت  ر األكبلغيب ويرتكون هذا املقدابا
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 مونكيف يتكل   أن نكون على دراية  ة حني نتعامل مع حديثهم البد  ؟ لذلك األئم  وجود مرض ىفايروس، عل

 ة، حينئٍذ نفهم ماذا يريدون.م األئم  أن نعرف كيف يتكل   البد  ( َنامالَ تَكُونُوا فُقََهاء حَتَّى تَعْرِفُوا مَعَارِيضَ كَال)

عَنِ الْمُفَضَّل أيضا  يف الكايف الشريف ) ،ا ختتصر املضمون الذي ورد يف الرواية السابقةرواية خمتصرة ومجيلة لرب  

ة إىل العوامل وىل، مصطلح األظل  ( يف العوامل األ؟م حَيثُ كُنْتُم ف ي األَظ لَّةقَالَ : قُلتُ ألبِي عَبد  اهلل : كَيفَ كُنْتُ

فَقَالَ يَا مُفَضَّل : كُنَّا ع ندَ رَبِّنَا لَيسَ ع نْدَهُ أَحَدٌ غَيْرُنَا ف ي ظُلَّةٍ خَضْرَاء نُسَبُِّحهُ ) ،املرحلة األوىل من اخللق ،األوىل

وحٍ غَريُنَا حَتَّى بَدا لَهُ ف ي خَلقِ اأَلشْيَاء َفخَلقَ مَا َشاءَ كَيفَ َشاء وَنُقَدِّسُهُ وَنُهَلِّلُهُ وَنَُمجِّدُهُ وَمَا م نْ مَلَكٍ مُقَرَّب وَال ذ ي رُ

ت علينا الروايات السابقة شيٍء هم يعلمون به وانتهى، ومر   ( كل  م نَ الْمَالئ كَة  وَغَري ه م ثُمَّ أَنْهَى ع لْمَ ذَل كَ إِلَينَا

صلوات اهلل  هنا ومن هناك من حديثهم الشريفين هنا أقتطف مناذج من واضحة وصرحية يف ذلك لكن  
 .وسالمه عليهم أمجعني

، هذه الزيارة معروفة بزيارة الندبة غري دعاء الُندبة وهذا اجلزء التاسع والتسعون من حنُن نقرأ يف زيارة إمام زماننا
، سني غري املشهورةوهنا بزيارة آل ياة؟ يف بعض املزارات يسم  ، كيف خناطب اإلمام احلج  يخ اجمللسيحبار الش

من الذين مجعوا األدعية ، هذه تسميات غري املشهورة زيارة عاشوراءو ما موجود زيارة عاشوراء املشهورة مثل
غري املشهورة، ماذا و ، زيارة آل ياسني املشهورة ة عاشوراء املشهورة وغري املشهورةفني، زيار من املؤلِّ  ،والزيارات

مََنائ حُ العََطاء ِبكُمْ  وَم نْ تَقْد يره ( من تقدير اهلل ) وَم نْ تَقْد يره ة ) اإلمام احلج  وحنُن خناطب جاء يف زيارة الندبة 

مَنَائ حُ العَطَاء بِكُمْ إِنْفَاذُهُ مَحْتُوَْماً مَقْرُونَا فَمَا شَيءٌ م نَّا إِلَّا وَأَنْتُم  وَم نْ تَقْد يره )( العطاء منكم يأيت إِنْفَاذُهُ مَحْتُوْمَاً مَقْرُونَا

نا لكن   ،ا  بنا فقط( وهذا ليس خاص  هُ السَّبَب وَإِلَيه  السَّبِيلفَمَا شَيءٌ م نَّا إِلَّا وَأَنْتُم لَ( )هُلَهُ السَّبَب وَإِلَيه  السَّبِيل خ يَارُ 

خ يَارُهُ ل وَل يِّكُم ن عْمَة وَانْت قَامُُه م ْن )  وأنتم له السبب وإليه السبيلال   فما شيٌء من الوجود إوإال   ث معهتحد  نا نألن  
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يَا أَعْيَُن اهللِ النَّاظ رَة وَحَمَلَةَ َمعْرِفَت ه وَمََساك نَ تَوْح يد ه  ف ي  فَالَ نَجَاَة وَال مَفَْزعَ إِلَّا أَنْتُم وَال مَذْهَبَ عَْنكُمه عَدُوِّكُم سَخْطَ

وَصَاح بُ ائ ه َما ِبلَغْنَاُه م ْن دَهْرِنَا أَرْض ه  وَسَمَائ ه وَأَنْتَ يَا مَوَْلاي وَيَا حُجََّة اهلل وَبَق يَّتَه كََماُل ن عْمَت ه  وَ وَارَِث أَنْبِيَائ ه  وَخُلَفَ

امُ عَلَيكَ يَا صَاح بَ السَّلَة اهلل )نا يا بقي  وأنت  عز   (لَنَا وَع زُّنَاوَفَرَجُنَا وَنَصْرُ اهللِ  لرَّجْعَة  ل وَعْد  رَبِّنَا الَّت ي ف يهَا دَولَةُ احلَقّا

( أنا أقتطف من هنا ومن ذَاتُ مَش يَّة  اهللمُجَاهَدَتُكَ ف ي اهلل وَبِيَد  اهللِ عُهُودُه ى وَالْمَسْمَعِ الَّذ ي بِعَني  اهللِ مَوَاث يقُه الْمَرْأ

وَمُقَارَعَتُكَ ف ي اهلل ذَاتُ انْت قَامِ  مُجَاهَدَتُكَ ف ي اهلل ذَاتُ مَش يَّة  اهلل) العبارات الوقت ما يكفي لقراءة كلِّ  ،هنا عبائر

السَّالمُ عَلَيكَ يَا َمحُْفوظًَا باهلل اهللُ ُنورُ أََمام ه  وَ وََرائ ه ) (ذُو مَزيد  اهلل وَشُْكرُكَ هللاهلل  وَصَبْرُكَ ف ي اهلل ذُو أَنَات  اهلل 

 السَّالمُ عَلَيكَ يَا بَق يَّةَ اهلِل ف ي) (نُوُر سَمْع ه  وَبَصَرِهالسَّالمُ عَلَيكَ يَا مَخْزُونًَا ف ي قُدْرَة  اهلل ( )وَيَم ين ه  وَش مَال ه وَفَوقه  وَتَحت ه

ا جئُت هبا مثاال  ، إمن   زياراهتم الشريفةزيارات إمام زماننا ويف كلِّ  يف كلِّ ( هذه املضامني واضحة ومنتشرة أَرْض ه

هذه املضامني والزيارة اجلامعة الكبرية تشتمل على ما الزيارات الشريفة تشتمل على   كل  ع النصوص وإال  لتنو  
 .يع كلماهتم اليت تصل إىل مسامعكمبثل هذه النصوص لتنو  ين آيتهو أوسع وأعمق من هذه املضامني لكن  

إنَّ اهلل ؟ )ا الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه، ماذا يقول إمامنا الصادقيف الكايف الشريف الرواية عن إمامن

وَفَتَحَ بِهِم عَنْ بَاط نِ يََنابِيعِ ع لْم ه عَنْ سَبيلِ م نْهَاجِه عَزَّ وجلَّ أَوْضَحَ بِأَئ مَّة  اهلُدَى م نْ أَهْلِ بيت  نَبِيّنَا عَنْ د ين ه وأَبْلَجَ بِهِم 

( هنا يصل اإلنسان أن وَاجِبَ حَقِّ إِمَام ه وَجَدَ طَعْمَ حاَلَوَة  إِيْمَان هصَلَّى اهلل عَلَيه  وآله فَمَن عَرَفَ م نْ أُمَّة  ُمـحَمَّدٍ 

م نْ أُمَّة  مُـحَمَّدٍ صَلَّى اهلل عَلَيه  وآله وَاجِبَ حَقِّ إِمَام ه وَجَدَ طَعْمَ  فَمَن عَرَفَ: )حالوة اإلميان هبذا الشرطق يتذو  

ألَنَّ اهلل تَبَارَكَ وتَعَالَى نَصَبَ اإلِمَامَ عَلَمَاً ل َخلْق ه ) ،مجال ،( طالوة يعين زينةوَعَل مَ فَضْلَ طَلَاوَة  إِسْالَم ه حَالَوَة  إِيْمَان ه

ال يَنْقَط ُع عَنْهُ َيمُدُّ ِبسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء وَجَعَلَهُ حُجَّةً عَلَى أَهْلِ مَوَادّه  وَعَالَم ه وَأَلبَسَهُ اهلل تَاَج الوََقار وَغَشَّاهُ م نْ ُنورِ اجلَبَّار 



 تأويلوال التنزيل بين عليه اهلل صلوات زماننا إمام( 32الحلقة )                                   ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي  
 

- 24 - 
 

من   ،هناكمن ( نفحاٌت من هنا و أَعْمَالَ الع َباد إِلَّا بَِمعْرِفَت هوَال يَقْبَلُ اهلل مَوَادُّه وَال يُنَالُ مَا ع نْدَ اهلل إِلَّا بِجِهَة  أَسْبَابِه 

 .بن احلسن صلوات اهلل وسالمه عليهة ث يف تفاصيل معرفة إمام زماننا احلج  ة تتحد  ة القدسي  كلماهتم النوري  

صلوات اهلل وسالمه عليه مع اد وهذا هو حبار األنوار اجلزء السادس والعشرون، وهذه كلمات إمامنا السج  

( يَا جَابِر إِثْبَاتُ التَّوح يد وَمَعْرِفَةُ الْمََعان يثُه عن أركان املعرفة، الرواية طويلة )بن يزيد اجلعفي، واإلمام حيد  جابر 

ين ( وأقف عند هذديَا جَابِر إِثْبَاتُ التَّوح ي) عند هذين الركننيين أقف أخرى ولكن   ث عن أركانقبل هذا حتد  

ه فصَّل هنا لكن   ،أشار إليها إشارة   ،لة األركان بشكٍل جُمم  ث عن بقي  حتد   ،اإلمام وقف عندمها ألن  الركنني 

أَمَّا إِثْبَاتَ التَّوْح يد مَعْرِفَةُ اهللِ  إِثْبَاتُ التَّوح يد وَمَعْرِفَةُ الْمَعَان ي يَا جَابِرُ) اد ولذا أقُف عند التفصيلإمامنا السج  

سَتُدْرِكُهُ كَمَا وََصفَ وَهُو غَيبٌ بَاط ن القَد يْم الغَائ بِ الَّذ ي ال تُدْرِكُهُ األَبْصَار وَهُوَ يُدْرِكُ األَبْصَار وَهُوَ اللَّط يفُ اخلَبِري 

 .(َظاه رُهُ ف يكُم اخْتَرَعَنَا مْْن نُورِ ذَات هوَأَمَّا اْلمَعَان ي فَنَحُْن َمعَان يه وَمَبِه  نَفْسَه 

اللَّهُمَّ إِنِّي ؟ )مه عليه ماذا نقرأ فيهاملنقول عن إمام زماننا صلوات اهلل وسالإذا نذهب إىل دعاء شهر رجب 

شري الم، الدعاء يُ الك نفسُ . أمركُوالة ( املعان املوجودة يف ذواِت أَسْأَلُكَ بِمََعان ي جَم يعِ مَا يَدُْعوكَ بِه  وُلَاةُ أَمْرِك

وَأَمَّا الْمَعَان ي فَنَحْنُ مَعَان يه وَمَظَاه رُهُ ف يكُم اخْتَرَعَنَا مْنْ نُوِر ذَات ه وَفَوَّض إِلَينَا أُمُوَر : )يف الرواية إىل نفس املضمون

وَنَحْنُ أَحَلَّنَا اهللُ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا املَحَل  وَإِذَا أَرَدْنَا أَرَادَ اهللهلل ع بَاد ه فَنَحُن نَفْعَلُ بإِذْن ه  َما َنشَاء وَنَحْنُ إِذَا ش ئْنَا َشاءَ ا

على مقدار كبري من هذه الرواية الرواية طويلة أنا أش رت  (وَاصْطَفَانَا م ْن بَني  ع بَاد ه َوجَعَلَنَا حُجَّتَهُ ف ي بِالَد ه

ميكنكم أن تراجعوها وهذا هو اجلزء السادس  ،أخرىين أرى الوقت جيري سريعا  وهناك مطالب ولكن  
اد صلوات اهلل عن إمامنا السج  لة وطويلة عن جابر بن يزيد اجلعفي والعشرون من حبار األنوار، الرواية مفص  

 .وسالمه عليه



 تأويلوال التنزيل بين عليه اهلل صلوات زماننا إمام( 32الحلقة )                                   ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي  
 

- 25 - 
 

 أَكْبَر وَأَعْظَمَ م مَّا يَص فُهُ وَاص فُكُمفَإِنَّ اهلل عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَانَا : )ُد األوصياءة قاهلا سي  وراني  ويف حديث املعرفة بالنَّ 

يف  ،مستويات اإلدراك يف كلِّ  ( خيطر يعين حت  أَو يَخْطُر عَلَى قَلبِ أَحَد كُم فَإِذَا عَِرفْتمُونَا هَكَذا َفأ نْتُم اْلمُؤْم نُون

 يف مستوى األوهام إن تلك ، حت  دراكإليف مستوى األوهام وإن كان األوهام ليس من ا ،مستوى اخليال

َفإِنَّ اهلل عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَانَا أَكْبَر ) ال خطر على قلب بشرو املرتبطة هبم ال عنٌي رأت وال أُُذٌن مسعت املعان 

 ، هو نفس املعىنة أكب من ذلكالقضي   ،ثواتتحد   تستطيعون أن حد   ( إىل أيِّ وَأَعْظَمَ م مَّا يَص فُُه وَاص فُكُم

 {إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ يْم}وَ ة، يف املعرفة اإلمجالي  ا هذه تفاصيلة إمن  ُه يف املعرفة اإلمجالي  نتُ واملضمون الذي بي  

هذه األمور  حني يواجه األمور العظيمة جيد أن   اخليال البشري   ،العقل البشري   ،الذهن البشري   حني قلت بأن  
ار بني يديها وبالصغر بني مذعنا  بالصغ ويُقر   مذعنا  بالعظمةِ  يُقر   تتجاوز حدود عقله وحدود خياله لذلك

إِذَا عَرِفْتمُونَا هَكَذا يَخْطُر عَلَى َقلبِ أَحَد كُم أَو  فَإِنَّ اهلل عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَانَا أَكْبَر وَأَعْظَمَ م مَّا يَص ُفهُ وَاص فُكُم) يديها

د ذلك يقودنا لكلمة سي   ، وكل  يوض ح بعضها بعضا  و بعضها بعضا   كلماُت أهل البيت يشد  (  فَأ نْتُم الْمُؤْم نُون

مع إمام زماننا هبذا ( أن تكون عالقتنا وَ رِدُوهُم وُرُودَ اهل يمِ العَُطاشاألوصياء اليت قرأهتا يف أوائل احلديث )

 !!ود  اهليِم الُعطاش، ن رِده ُور هبذا امليزان، هل نتعامل معه هبذا امليزان ،املقياس

لسعد بن عبد اهلل و احلسن العسكري  اإلمام امبإمام زماننا أي  حينما التقى سعد بن عبد اهلل األشعري 
سأل اإلمام احلسن العسكري وكانت عندُه جمموعة من األسئلة  كتب احلديثلة يف  ة مفص  قص   األشعري

ي بن عبد اهلل األشعري القم  ة، س ل إمام زماننا، فمن مجلة ما سأل سعد ل اإلمام احلج  واإلمام قال له س  

( هذا هو البحار اجلزء الثان قُلْتُ : فَأَخْبِرن ي يَا ابْنَ رَُسولِ اهلل عَنْ أَمْرِ اهلل تَبَارَك وتَعَاىلبن احلسن )ة احلج  

ة صلوات اهلل ت عن اإلمام احلج  اليت ُكتب  أكثر الكتب  ،يف كتب كثريةواخلمسون وموجودة هذه الرواية 
لة ة طويلة مفص  ة وهي قص  ذكر هذه القص  اليت تتناول من رآه والتقى به ت خصوصا  الكتبوسالمه عليه 
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كري إمام زماننا صلوات ة بن احلسن العس قد ذكرهتا يف برنامج احلج  ون فإن  وموجودة أيضا  على موقع زهرائي  
 al-mawaddah.be ، موجودة على موقعونموجودة على موقع زهرائي  عليه وشرحتها عبارة  عبارة، اهلل 

عَنْ أَمْرِ اهلل تَبَارَك )ة ( سعد يقول لإلمام احلج  فَأَخْبِرن ي َيا ابَْن رَسُولِ اهللقُلْتُ : نرتنت بالنتيجة )موجودة على اإل

املوالني ( الفريقني يعين ل نَبيِّه  ُموسَى عَلَيه  السَّالم فَاخْلَع نَْعلَيك إِنََّك بَالوَاد ي املُقَدَّس طُوى فَإنَّ فَُقهَاَء الفَرِيقَني وتَعَاىل

فَقَالَ )هاب يعين جلد ( إفَإنَّ فَُقهَاَء الفَرِيقَني َيزْعَمُون أَنََّها كَانَت م ْن إِهَاِب اْلم يتَة) واملخالفنيهلم صلوات اهلل عليهم 

ا م ن خَطبَني إِمَّا أنْ تَكُون عَلَيه  السَّالم : مَنْ قَالَ َذل ك فََقد افْتَرىَ عَلى مُوسَى وَاسْتَجْهَلَهُ ف ي نُُبوَّت ه ألَنَّهُ مَا خَال األَمْر ف يهَ

 إِذْ لَمْ تَكُنْ مُقَدَّسَة البُقْعَة   ل بْسُهَُما ف ي ت لكَ  جَاَز لَهُ جَائ زَة   صَالة مُوسَى ف يَها جَائ زَة أو غَري جَائ زَة ، فَإْن كَانَت صَالتُهُ 

َفلَيسَ ِبأْقدَس  وَإِنْ كَاَنت مُقَدَّسَة مُطَهَّرَةسة يف نسخة من الُنس خ )هذه إذ مل تكن مقد   (وَإِنْ كَانَت مُقَدَّسَة مَُطهَّرَة

بَ عَلى مُوسَى عَلَيه  السَّالم أَنَّهَ لَمْ َيعْرِف الـحَاللَ م نَ صَالَتُهُ غَري جَائ زَة فيهَِما َفقَد أَوْجَوأَطْهَر م َن الصَّالة ، وَإِنْ َكاَنتْ 

( اقُلْتُ : َفأَخْبِرن ي يَا مَوالي عَن التَّأوِيل ف يهمَ ) ( كيف ميكن لنب  احلَرَام وَع لْمَ َما جَاَز فيه  الصَّالة وَمَا لَْم تَجُز وَهَذَا كُفْر

 الفريقنيث هنا عن فقهاء ، الحظوا يتحد  ( التَّأويل يعين احل قيقةقَالَ : إِنَّ مُوسَى عَلَيه  السَّالم؟ )ما هو التأويل

عن أهل البيت كيف يفهم وحينما يأيت يعين من الشيعة ومن غريهم، الحظوا حينما يذهب اإلنسان بعيدا  

نَاجَى رَبَّهُ بِالوَاد ي املُقَدَّس  قَاَل : إِنَّ مُوسَى عَلَيه  السَّالم ؟َموالي عَن التَّأوِيل ف يهمَاقُلْتُ : َفأَخْبِرن ي يَا ) إىل أهل البيت

وَكَاَن ُموَسى شَديدَ احلُبِّ ألَهْل ه  فََقالَ اهلل أَخْلَْصتُ لَكَ املَحَبََّة م نِّي وَغَسَّلْتُ قَلْبِي عَمَّن س واك قَدَ  فَقَالَ : يَا رَبِّي إِنِّي 

خَال صَة وَقَلبُكَ م نَ الْمَيْل إِلَى مَْن س وايَ  إنْ كَانَت َمحَبَّتُكَ ل يتَبَارَك وَتَعَاىل : اخْلَع نَعْلَيك أي انْزَع حُبَّ أَهْل كَ م ْن قَلْبِك 

قُْلتُ : َفأَخْبِرن ي يَا َموالي عَن ) غسله، أعيد الكالم، إاييل إىل سو إذا كان قلبك يل فانزع منه امل( مَغْسُولَا

 س النجف بغضِّ ( يف رواياتنا الوادي املقد  نَاجَى رَبَّهُ ِبالَواد ي املُقَدَّس َقالَ : إِنَّ مُوَسى عَلَيه  السَّالم ؟التَّأوِيل ف يهمَا
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أَخْلَصْتُ  قَدَ فَقَالَ : يَا رَبِّي إِنِّي ى وبني اهلل )اآلن احلديث عن املناجاة اليت جرت بني موسالنظر عن هذا املعىن 

خْلَع نَعْلَيك أي الَ اهلل تَبَارَك وَتَعَاىل : إلَكَ املَحَبَّةَ م نِّي وَغَسَّلْتُ قَلِْبي عَمَّن س واك وَكَانَ مُوسَى شَديدَ احلُبِّ ألَهْل ه  فَقَ

فهنا يف مناجاتِه أُِمر   (وَقَلبُكَ م نَ اْلمَيْل إِلَى َمنْ س وايَ َمغْسُولَا مَحَبَّتُكَ ل ي خَال صَةانْزَع حُبَّ أَهْل كَ م نْ َقلْبِك إنْ كَانَت 

 . أهله، املضمون واضحبأن خيلص قلبه من حب  

بَّاح املُزَني َعن صَ نْعَ) ية مجيلة يف باب املئة والعشرين، رواىل كتاب ) اخلصال ( للشيخ الصدوقإذا نذهب إ

ا ة مَرَّمَ ينَعشرِة وَئَم عَرَجَ النَّبِي صَلَّى اهلل عَلَيه  وآله : )( اإلمام الصادق ماذا يقول؟ يقولالمالسَّ يه لَعَاهلل  د بي عَأبِ

أَكْثَر م مَّا أَوْصَاه الم السَّ مَ يهِلَعَ ةمَّئ األَليٍّ وَعَ ة ل اليَالوَه بِ آل وَ يه لَى اهلل عَلَّصَ  يّبِا النَّ يهَ ف  لَّجَوَ زَّعَ ى اهلل وصَأَ دْقَا وَلٍَّة إِرَّمَ نْم 

، يف خمتلفةفماذا كان األمر؟ وهو نوع معراج، املعارج ( موسى على األرض وميقاتُه على األرض بِالفرَائ ض

معراج يونس كان يف بطن احلوت، أحد مضامني وجود يونس يف  يف بعض الروايات أن   أن  الروايات أتعلمون 
 أن  ما عندنا يف بعض األخبار ، مثلكان معراجا  له، أحد مضامني وجود يونس  بطن احلوت معراجُه هذا

، كل  لنتيجة هي معراج له، معراجه صالته، لكن با مؤمن يتعامل مع الصالة حبسبهِ الصالة معراج، وكل  
حنن مسعنا بعراج ة، قد يقول البعض عرج مئة وعشرين مر   النبَّ  عن أن  ث صادق هنا يتحد  حبسبِه، اإلمام ال

الباق معراج مع  ،ئيليذلك املعراج معراٌج جب  ،ال قيمة له مع هذه املعارج  به، هذا املعراج الذي مسعت  واحد
 به بَّ أن خيُ  ريد  ذلك املعراج معراٌج أُ ، هذه ال يقاس هبا ذلك املعراجة دي  املعارج احملم   وجبئيل، معارج النب  

 عدد مئة وعشرين وبني اهلل، هذه معارج وحت   أمَّا هذه معارٌج بني النبِّ  ،على بعض احلقائقم هِ العِ ط  البشر إل
، ا نتناوهلا يف وقٍت آخر، هذه معاريج عشر وهذه قضايا فيها تفاصيل رب  ه من مضاعفات العدد الثانإن  

ه يف بيت علي  كيف أن  ، قرأنا  وهذه معارج علي  معارج الزهراءال حدود هلا ى اهلل عليه وآله ُمـح مَّد صل  معارج 
، ل مَّا م ال جيدون يف بيوهتم ُسُقفا  بعرش الرمحن وأهن   فةٌ سقَّ مُ بيوهتم  رجٌة مكشوطٌة إىل السماء وأن  وفاطمة فُ 

، للصالة نقلها عن الشيخ الطوسية كتابه اآلداب املعنوي    د اخلميين يفقرأت هذه الرواية اليت ذكرها السي  
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، يُت علي  وفاطمة حجرة رسول اهلل، بعن اإلمام الباقربن عجالن السكون الرواية اليت رواها عبد اهلل 
تعرج إليهم هم جهة العروج، املعان ، أصال  املالئكة ومعارج املالئكةالتفصيل الذي مرَّ يف احللقات املاضية 

، من قبِه يكون العروج ،العروج هو حمل  قُب احلسني عليه السالم ا ، يف روايات كامل الزيارات يقة جد  عم
، يات، أنا هنا ال أريد احلديث عن معارجهماوهذه إشارات سريعة يف الرو ا  مضامني احلديث عميقة جد  

 أن  ة هنا أريد أن أشري إىل هذه القضي  ، أنا ك حلالهِ ُيرت  ا  احلديث عن معارجهم وردت فيه روايات كثرية جد  
 موسى من أويل ،ا  ليس حبَّا  عادي   ه ألهل بيته وهو حب  نبوي  وُعبِّ عن حب  موسى على األرض يف ميقاتِه 

ي حني قال لو دنوت اجلبائيلال يُقاُس هبا ذلك املعراج ، وُمـح مٌَّد يف معارجِه اليت العزم لكن ُعبِّ عنه بالنعلني
ى اهلل عليه ما عرج ُمـح مَّد صل  ، وكل  ةدي  هذه املعارج احملم  ، معارج ُمـح مَّد فوق تلك املعارج، الحرتقتأمنلة 

معارج ُمـح مَّد  ؟! هذهتطيعون أن جتدوا جماال  للمقايسةوأنتم هل تس آل علي  و بوالية علي  وآله تأيت التوصية 

َما م ْن َمرَّةٍ إِلَّا وَقَدْ أَوصَى اهلل عَزَّ وَجَلَّ  عَرَجَ النَّبِي  م ئَة وَعشرِينَ َمرَّةيت األمر بالوالية لعلي  وآلِه )معراج يأ ويف كلِّ 

الفرائض ال  ة ألن   هذه البيانات هي بيانات تقريبي  ( وحت  ف يهَا النَّبِي بِالوَاليَة ل َعليٍّ وَاألَئ مَّة أَكْثَر م مَّا أَوْصَاه بِالفرَائ ض

، الفرائض فروع وإن كانت هذه الفروع جتل   تُقاس بوالية علي   ؤمنني كما قال أمري امليات لتلك الوالية  وآل علي 
ما القرآن ، مثلعنهم صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني صالة هي صورة وجتل  ال، أنا صالة املؤمنني وصيامهم

 عامل العبادات صورهتم هي يف ،هلم يف العبادات الصالة أيضا  هي جتل   ،كتاٌب صامت  ،لفظي   هو جتل  
شيٍء أحصيناُه يف تلك   هم احلقيقة احمليطة وكل  ، وإال  ة صورهتم القرآنيف عامل الكتب السماوي  و الصالة 

ها أمثلة أنا جئت ، ال ميكن أن جند وجها  للمقايسة ولكن  اٍم مبني يف تلك احلقيقة اجلامعةاحلقيقة املبينة يف إم
ه ال ميكن أن أقايس  هذه األمثلة ألن  حت   ،ثلة تقرِّب من وجه وتبَِّعد من وجٍه آخرهبذا على سبيل املثال واألم

فكيف ميكن  فضل الصالة والسالم فهو من شيعتهِ نا وآله وعليه أوبني موسى على نبيِّ  ديِّ بني املقام احملم  
يف بعض األحيان نضطر إىل  ها أمثلة لتقريب املعان،ال ميكن املقايسة ولكن   ،املقايسة بني األصل وبني الفرع

وهذا هو الذي ب شيئا  من املعىن ها يف جهٍة من جهاهتا قد تقرِّ ا  لكن  استعمال أمثلة قد تكون بعيدة جد  
 فعلتُه.
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األوصياء صلوات اهلل وسالمه د بن شهاب عن سي  ا طارق ختاُم حديثي يف هذه الكلمات اليت ينقلها لن
ث عن آِل ُمـح مَّد عن ُمـح مٍَّد وآلِه األطهار وهو حديٌث عن إمام د  د األوصياء يتح، فماذا يقول سي  عليه

بن شهاب ، حديث طارق ( وهذا هو اجلزء اخلامس والعشرون من حبار األنوارخَلَقَهُم اهللُ من نُوِر عََظمَت هزماننا )

خَلَقَهُم اهللُ ) ملكة هنا احلديث عن الوجودامل( ت هوَ وَلَّاهُم أَْمرَ مَْملَكَ خَلَقَهُم اهللُ من نُوِر عَظَمَت هد األوصياء )عن سي  

ال بَلْ هُمُ الكَاف  وَ وَلَّاهُم أَمْرَ َممْلَكَت ه فَهُمْ س رُّ اهللِ الَْمخْزُون وَأَوْل يَاؤُهُ املُقَرَّبُون وَأمْرُهُ بَنيَ الكَاف  والنُّون من نُورِ عَظَمَت ه

َو س رُّ األَوْص يَاء ف ي س رِّه م َو ع زُّ األَوْل يَاء ف ي  ، ع لْمُ األَنِْبيَاء ف ي ع ْلم هِمُقولُون وَبِأَمْرِه  يَعَْملُونوَالنُّوْن إِلَى اهلِل يَدْعُون وَعَنُْه يَ

ت علينا قبل نفس املضامني مر   ،قةمتفر  و من كتب خمتلفة ( تالحظون نفس األمثلة ع زِّه م كَالقَطْرَة  ف ي البَحَر

م هِم وَ س رُّ األَوْص يَاء ف ي ع لْمُ األَنْبِيَاء ف ي ع لْبن برقيا )لرواية يف الكايف الشريف اليت تتحد ث عن آصف قليل ا

اإلَِمام كَيَد ه  م نْ رَاَحت ه  س رِّه م وَ ع زُّ األَوْل يَاء ف ي ع زِّه م كَالقَطْرَة  ف ي البَحَر وَالذَرَّة  ف ي القَفْر وَالسَّمَاوَاُت وَاألَرْض ع نْدَ

هَا وَ َرط بَهَا وَيَابِسَهَا ألَنَّ اهلل َعلَّمَ نَبِيَُّه ع لَم مَا كَان وَمَا يَكُون وَ وَرَِث ذَل َك يَعْرِفُ َظاه رَهَا م ْن َباط نَها وَيَعْلَمُ بَرَّهَا م نْ فَاجِرِ

ـح مٌَّد ( الالعنون هم مُ لالع نُونالسِّرَّ الْمَصُون األَوْص يَاُء الْمُنْتَجَبُون وَمَْن أَنْكَرَ ذَل ك فَُهوَ شَق يٌّ مَلْعُون يَلْعَنُُه اهلل وَيَلْعَنُهُ ا

 لعنيت ولعنتك على أحد ما قيمتها!! لكن إذا ل ع ن  ُمـح مٌَّد وآل ُمـح مَّد أحدا  هي وآل ُمـح مَّد يف الروايات وإال  

ة ( قضي  وَكَيفَ يَفْرِضُ اهلل عَلَى ع بَاد ه  طَاعَةَ م نْ يَْحجِبُ عَنْهُ مَلَُكوتَ السَّمَاوَات واألَرْض) هذه اليت ترتك أثرا  

وَ إِنَّ الكَل مَةَ م ن آل  وَكَيفَ يَفْرِضُ اهلل عَلَى ع بَاد ه  طَاعَةَ م نْ يَحْجِبُ عَنْهُ مَلَكُوتَ السََّماوَات واألَرْضة واضحة )منطقي  

الكَل مَةَ م ن آل وَ إِنَّ ها الباحثون عن معرفة ُمـح مٍَّد وآل ُمـح مَّد هذه القوانني )( أي  مُـحَمَّدٍ تَنْصَرِفُ إلَى سَبْع نيَ وَجْهَاً

نْ آيَةٍ تُذْكَرُ ف يهَا العَْينُ مُـحَمَّدٍ تَنْصَرِفُ إلَى سَبْع نيَ وَجْهَاً وَ كُلَّ مَا ف ي الذِّكْرِ احلَك يم وَالك تَابِ الكَرِيم وَالكاَلمِ القَد يم م 

فَاملُرَادُ م نْهَا الوَل يّ ألَنَّهُ جَنبُ اهلل وَ وَجْهُ ) اهلل ، اليد املنسوبة إىل( يعين العني املنسوبة إىل اهللوالوَجْهُ  وَاليَدُ وَاجلَنْبُ
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فَهُم اجلَنْبُ العَليّ وَالوَجهُ الرَّض ي وَالْمَنْهَلُ الرَّوي وَالصِّرَاطُ السَّوي اهلل يَعن ي حَقَّ اهلل وَع لْمَ اهلل وَعَنيَ اهلل وَيَدَ اهلل 

( هؤالء ُهم س رُّ الوَاح د  وَاألَحَدعلي  صلوات اهلل عليه ) ( ويستمر  ى عَفْوِه  َو رِضَاهإِلَ   وَالوَْصلَةُ  وَالوَس يلَةُ إِلَى اهلل

( إذا كان فَالَ يُقَاُس بِهِم م َن اخلَلْقِ َأحَد فَهُم خَاصَّةُ اهلل س رُّ الوَاح د  وَاألَحَدإمام زماننا ) ،ُمـح مٌَّد وآل ُمـح مَّد

 أعمق أحد هذا النص   ةِ ُمـح مٍَّد من هذه األم   الروايات ال يقاس بآلِ موجود يف هنج البالغة أو يف بعض 

فَالَ يُقَاسُ ِبهِم م نَ اخلَلْقِ أَحَد َفهُم خَاصَّةُ اهلل  س رُّ الوَاح د  وَاألَحَدْاخللق ) ، من كلِّ ونصوص أخرى مثل هذا النص  

وَحُجَّةُ اهلل وَمَحَجَّتُه وَأَعْالَمُ اهلُدَى وَرَايَتُه ( هم الكعبة احلقيقة )وَخَال صَتُه وَس رُّ الدَّيَانِ وكَل مَتُه وَبَابُ اإلِميَاِن وَكَعْبَتُه

( وَمَبْدَأُ الوُجُود  وَغَايَتُه وَقُدْرَةُ الرَبِّ وَمَش يَُّته وَع صْمَتُه  وَحَق يقَتُه وَص راطُ احَلقِّوَفَضْلُ اهللِ ورَحْمَتُه وَعَنيُ اليَق ني 

الغايات وهذا الكالم يشري  أهل البيت هم الغاية بل هم غايةُ  أن  يف معرفة الكتاب والعرتة ه رون قلت بأن  تتذك  

وَمَبْدَأُ ث عن هذه احلقيقة )يتحد    الكتابِ كل  و احلديث  كل    بل هذه احلقيقة وليس فقط هذا الكالم إىل

فَظَتُه وَآيَُة وحَ وَخَزَنَةُ الوَح ي   وَد الَلَتُه  وَفَصْلُ اخل طَابِ   وَخَات مَتُه  وَاُمُّ الك تَابِ  الرَبِّ وَمَش يَّتُه وَقُدْرَةُ   الوُجُود  وَغَايَتُه

وَاألَنْوَارُ الَعلَويَّة الْمُشْرِقَُة م ْن شَمِْس الع صْمَة الَفاط م يَّة ف ي   الع لْويَّة َفهُم الَكواك بُ   نْزِيل وَن هَايَتُهالتَّ وَمَعْد نُ  الذِّكْرِ وتَراجِمَتُه

ف ي )هذه العظمة من صفاتِه دائما   {إِنَّكَ َلعَلَى خُلٍُق عَظ يم}وَ( مرَّ علينا قبل قليلسَمَاء  العَظَمَة  امُلـحَمَّديَّة

الْمُوْدَعَُة ف ي اهلَيَاك ل البَشَريَّة   وَاألَسْرَارُ اإلِلَهِيَّة األَحْمَديَّة   النّبَويَّة النَّابِتَةُ ف ي دَوْحَة  ة  امُلـحَمَّديَّة وَاألَغْصَانُسَمَاء  العَظَمَ

}وَذَل كَ د يْنُ نة يف سورة البي   ( الكالم الذي مر   هُمْ خَريُ البَريَّةوَالذُريَّةُ الزَّك يَّة وَالع تْرَةُ اهَلاش م يَّة اهَلاد يَةُ امَلهْديَّة أُولَئ كَ

فَهُم األَئ مَّة الطَّاه رُون والع تْرَةُ )ة شيعة علي  البي  ثت عن خري اليت حتد  اآليات اليت يف نفس هذه السورة  القيَّمَة{

 وناملَرض يّ وَاألَسْبَاط  وَاألَوْص يَاءُ الْمُْنتَجَبُون   الرَّاش دُون وَالكُبَرَاءُ الصّد ّيقُوناملَعْصُومُون وَالذُريَّة األَكْرَمُون وَاخلُلَفَاءُ 
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آلِ َطه وَيَاسني وَحُجَجُ اهللِ عَلى األَوَّلنيَ وَاآلخ رِين اسْمُهُم مَكْتُوٌب عَلَى األَحْجَار  يُون وَالغُرُّ املََيام ني م ند وَاهلُدَاةُ املَه

 وَعَلى أَجْن حَة    وَاألَفْالك  رَاق  األَشْجَار وَعَلى أَجْن حَة  األَطْيَار وَعَلى أَبْوابِ اجلَنَّة  والنَّار وَعَلى العَرشَوَعَلى أَو

حيتَانُ ف ي لُجَجِ ل األَمْالَك وَعَلى حُجُب اجلَلَال وَسُرَادقَات  الع زِّ واجلَمَال وَباسْم هِم تُسَبِّحُ األَطْيَار وَتَسْتَغف رُ ل شيعَت هِم ا

ريَّة  الزَّك يَّة وَالبَراءَة  م نْ أَعْدَائ هِم وَإنَّ ل لذ  وَالوَاليَة   وحْدَان يَّة رَار بِالاإلق  البِحَار وَإنَّ اهلل لَم يَخلُق أحَداً إلَّا وَأَخَذَ عَلَيه 

ت علينا الروايات يف ( ومر  مُـحَمَّدٌ رَسُولُ اهلل عليٌّ وَيلُّ اهلل  اهلل إِلَّا  بالنُّور ال إلَهَ  العَرشَ لَمْ يَسْتَق ر حَتَّى كُت بَ عَلَيه 

ل البنامج وإىل يومنا هذا نفس املضامني تالحظون الروايات اليت بدأنا فيها من أو   ،ة الشهادة الثالثةقضي  
حقائق  ،صريح واضح جلي   العرتة حديثو  القرآن حديث ،بيتلنفس الشيء مضامني واحدة، حديث أهل ا

 نة ولكن ماذا نصنع للذين حاروا بني التنزيل وبني التأويل.بي  

ة بن احلسن بالنحو اجململ وبالنحو الذي فيه شيءٌ من التفصيل ة من حديٍث يف معرفة احلج  هذه خطوٌط عام  
، يوم غد إن ة بن احلسن إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه عليه بني التنزيل والتأويله عنوان هذه احللقة احلج  إن  

 (.شاء اهلل تعاىل احللقة القادمة )احلج ة بن احلسن بني علماء الشيعة

ّ
 
ّأود

 
ّعكمّعلىّوالءّاحلج

 
ّةّبنّاحلسنّأي

 
ّونهاّالفاطمي

ّأسألكمّالدعاءّمجيعاّ 

ّأنتمّمعّإمامّزمانكمّصلواتّاهلل ّّوسالمهّعليهتصبحونّمتسونّدائما 

ّ
 
ّونّحننّواهلوىّزهرائيزهرائي

ّياّزهراء

 اهلل.ّيفّأمان
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