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بسْمِ اللَّـهِ الرََّحْمَـٰنِ الرََّحِي ِم
و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و املرسلني سيدنا و
حبيب قلوبنا حممدٍ و آل بيته الطيبني الطاهرين
عَظَّمَ اللَّ ُه أُجُورَنا ِبمُصَابِنَا بِالْحُسَيْنِ ( عليه السالم )  ،وَ جَعَلنَا وَ إِيَّاكُمْ مِنَ
لطالِ ِبنيَ بِثأْرِهِ مَ َع وَلِيِّهِ وَ الْإِمَا ِم ا ْلمَهْدِ ِّي مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ
ا َّ

.

ورد في الزيارر الاارة ا الكبير الوارد عن االةار الااردع عهيا
صا ٌر ِب َ
الاملَ ِ
َاِ ِك ُك ْ َو ِب َ
السام " كر ِف ٌر َب َ ُد ِّ ِو ُك ْ َو ِبةر َكفَ ْرت ُ ْ ِب ِ ُ ،ة ْساتَ ْب ِ
َة ْن خارلَفَ ُك ْ ُةواٍ لَ ُك ْ َو ِال ْو ِلياركِ ُك ْ ...و ةوالاااااون بحوكار حوٍ الة
الوارد في الزيرر (ةستبصر بَِكک )
سااتبصاار
سااتبصاار في كتب الهغ  :اساا الةف وٍ ةن ِس
و ال ُةراد ب ُة
َ
َ
وأصٍ الكهة ةن :
اإلبصرر
ص ُر ِّ
 ال َب َقو ِ
قو اإلدراك والاة  :أبصرر
ص ُر َّ
 ال َب َُّ
برلظهة .
اإلبْصرر عكد اختم الكُّور
ول يت بَ َ
ص ًرا :حينَ يُست رن ِ
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البصااير ي البيك التي ياتدع االكساارن بسااببار  ،و يساات ي ةن
خملار التةييز بين الحق و البر ٍ و اة ار "بصركر"
رس َو ُدًى َو َر ْح َة ٌ ِل َ ْو يُوقِكُونَ ﴾
صركِ ُر ِلهكَّ ِ
قرٍ هللا عزواٍَ َٰ ﴿ :ذَا بَ َ
و قرٍ ت رلى ﴿ بٍ االكسرن عهى كفس بصير ولو أل ى ة رذيره ﴾
والبصاير ريي ال هب واالدراك البر كي وس مقار عهى االكسارن ةن
برب زيد عدٍ أو الت دير االكسرن ذو بصير عهى كفس .
تفسير الةيزان  -السيد ال بر بركي  -ج  - 2٠الصفح 1٠٦

و البصاير كور في قهب االكسارن الةيةن و ريي ورقب و كرفذ تصاٍ
سلى بوا ن األةور و ح ارك اار و ال تتوقع عكاد الظوا ر التي قاد ال
ت كس الح اركق و البوا ن كةار سااااياِتي التوالاااااي  ،باٍ قاد تكون
الظوا ر ةخرلف تةرةر ً لهبوا ن و الح ركق .
وع عن االةر ا فر بن ةحةد الصارد عهي السام أك ُ قرٍ:
و قد ُر َ
ي عهي السام  :سِكَّ َةر َةوَ ٍُ ال ُّد ْكيَر َك َةوَ ٍِ ْال َحيَّ ِ َ ،ةر أَ ْليَنَ
"سِ َّن فِي ِكتَر ِ
ب َ
ع ِه ِّ
الر ُا ٍُ ْال َرقِ ٍُ َو يَ ْا ِوع ِسلَ ْي َار
سا َار َو فِي َا ْوفِ َار َّ
َة َّ
السا ُّ الكَّرقِ ُ  ،يَ ْحذَ ُر َر َّ
ار ِ ٍُ" وسركٍ الَي
ال َّ
ي ْال َ
صبِ ُّ
البصاااير ةو ب ةن هللا عز واٍ و َةهَ َك ٌ تحصاااٍ لدى االكسااارن
البصااير بف ٍ ة كوع و توفيق ربركي ،و رغ تسااةي االكساارن الذع
يتةت ب در االبصارر بصايرا ً سال أن البصاير و ةن يتةت برلبصاير
و البصاااير ةرتب أعهى ةن االبصااارر برل ين ،لذا كاد االةر أةير
الةيةكين عهي السم ي وٍ:
ير ِ"
 "ذَ ُص ِر َخي ٌْر ِة ْن َ
ع َةى ْال َب ِ
َرب ْال َب َ
ص َ
ير ِ"
ان ْال َب ِ
 "فَ ْ ُد ْال َب َص َ
ص ِر أَ ْ َو ُن ِة ْن ِف ْ َد ِ
 "كَ َير ُ"
ع ِةيَ ِ
ص ِر َال يُ ْادِع سِذَا َ
ت ْالبَ ِ
ظ ُر ْالبَ َ
ص َ
ُ
الح َك و د َُر ُر ال َك ِه
غ َر ُر ِ
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البصر و البصيرة :
البصااير ي ة ربٍ البصاار ،فرلبصاار و الريي الخرراي برل ين،
والبصير ي الريي ال هبي .
ولذا ي رٍ لهبصير عين ال هب ،وبة كى آخر ي وعي اإلسم بدق
ةن ةصااردره الح ي ي والتفرعٍ ة ع مً وقهبرً ،والة رف التي تِتي
عن بصااير ي كي تِتي ةن خمٍ التفكر والتِةٍ ال ةيق في األَااير
ي وٍ أةير الةيةكين (ن)( :فإكةر البصااااير ةن سااااة فتفكر ،وكظر
فِبصاار ،واكتف برل بر ،و سااهك اددا ً واالااحر ً يكتظر في الصاارع
في الةاروع)الكاج البمغ  :الخ ب .153

االستبصار بشأن االئمة عليهم السالم :
االسااتبصاارر بَااِن االكة عهيا الساام ة كره االدراك ال ةيق -
وليس السا حي أو ال ر في السارذج  -لح ي االكة عهيا السام و
عظي ةكزلتا عكد هللا .
صاااحي ليس ألع اكسااارن االحر بح ي تا وة رف ةكزلتا عهي
السم والوقوع عهى أسرار سال أكفسا عهيا السم .
ي وٍ االةر ال ُخةيكي قدس سره :في كترب األرب ون حديور ً
ص، 597ص .٦٠4ص" ٦٠5سن ة ر يال األولير عهيا السام أساةى
وأرف ةن أن تكاارٍ آةاارٍ أ ااٍ الة رف ا أ راع كبرياار املا
واةارلا  ،وأن تبه خ وات ة رفا أ اٍ ال هوب ذرو كةارلا  ،سن
أل اٍ بيات ال صااااةا وال اارر صاااااهوات هللا عهيا ة ارةار ً روحاركيار ً
َارةخر ً  ، ....يفو قدر اساتي رب اإلكسارن حتى ةن الكرحي ال هةي
وأسةى ةن ع وٍ ذوع ال وٍ وأعظ ةن َاود أصحرب ال رفرن"
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ول ي ع أحد عهى ح رك ا وأسارار صاهوات هللا عهيا سال أكفساا
عهيا الساام  ،ة تبرا ً "أن أرقى ةر يصااٍ سلي الذع يصااع كبذ ةن
ة ر الوالي لا و كوصع الخفِّرش الَةس الةاليك له رل "

العباس ابن أمير المؤمنين (ع) و البصيرة :
ورد عن االةر اإلةر الصااارد (ن) في وصاااع أصاااحرب االةر
الحسااااين (ن) الذين كركوا في كربم و قرتهوا ة و كرلوا َاااارع
الَارد :
«سن أصااحرب ادع الحسااين (ن) أ ٍ البصااركر كركت لديا
رالاوان هللا عهيا صافرت عديد  ،كرلَاارع و ال و و و ال َاير
و الواار ا  ،سال أن االةار الصااااارد ركز عهى اذه الصااااافا و
الخصوص فرلبصير أسرسي .
إلن االكسااارن سذا كرن يةهك الدين ،ال َاااير  ،و الوار  ،وال يةهك
البصير فم فركد ةن ذلك ،بٍ ربةر يتحوٍ سلى ابا البر ٍ .
االةر في الرواي الساااارب أع ى وصاااافر ً عرةر ً ألصااااحرب االةر
الحسين عهي و عهى أصحرب السم .
سال أن االةر السااارد في رواي أخرى يُخصااص الوصااع ب ة أبي
الفالٍ ال برس (ن)
«كرن عةكر ال برس كرفذ البصير

ةر ة كى ذلك ؟

الحكري بدأت ةن أة السايد فر ة ابك حزا ال رةري الكمبي التي
عرفت باااا ا أ البكين  ،فاي سايد ٌ اهيه ال در ذات بصاير  ،وكركت
ُ
ةن أَا بيوترت ال رب .
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️▪ تةيز أبو الفالاااٍ ال برس (ن) بصااافرت كةرلي سيةركي وصااافرت
ِّ
وقو
أخمقي ةكار :اإليةرن برهلل ،والَاااارع  ،واإلبر
وعز الكفسِّ ،
اإلراد  ،والرأفا والرحةا  ،والصااااابر ،والوفار واإليوارر التي تاهات
عظةتار وصور ر في ةوقف يو كربم .
️▪ َاخصاي أبو الفالاٍ ال برس (ن) في الح ي ي َاخصاي صاكي
ااا ٌد تربوع ةتكارةاٍ  ،ف اد تاهات افي تربيا أبويا و ةراف تا ألخويا
رف ت سلى ةساتوى ال ظةر والةصاهحين الذين غيِّروا ةارى ترري
البَري ا هت ي د التالحيرت الاركه في سبيٍ قالرير ر الةصيري .
️▪ سذا أردكر اساتَا رر از ةن عظة ال برس(ن) ،فةن اإلكصارع أن
ككظر ب ين البصااير سلى تهك األ األصاايه التي غذت بحهيب الوفر
والتالحي .
️▪ أبو الفالاااٍ ال برس (ن) تربى عهى يدع أ البكين (ن) التي تاهى
في َاااخصاااار الكري و سااايرتار الةبررك تاهيرت اإليةرن والوفر
ب يد اإلةرة والذود عن ةبردكار ،وسابٍ توبيتار بكٍ ةر تةهك بحيث
ب تار عهى ذاتار قبٍ غرسار في فهذات كبد ر.
لةرذا ت ُ تبر أ البكين ةن الَخصيرت الفريد و االستوكركي ؟
ألكا ال يةكن ألع اةرأ أن تربي أبكاركاار سلى حاد تتككر لاذاتاار وتربي
أبكاركاار وفهاذات كباد ار ليكوكوا قرابين ألبن اةرأ أخرى ،سال سذا كاركات
اةرأ كِ البكين (ن) بحيث تةتهك ةن البصااااير و اإليةرن وال يد
في والي ةحةد وآٍ ةحةد ةر يفو تصور ع وٍ البَر.
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ةسااتبصاار
فإن ال برس عهي الساام كَااِ ةكذ صااغره عهى ةبدأ (
ٌ
بَاااااِكك ) و تربى عهى ياد أبويا عهى أسااااارس اذا الةك هق و اذا
الادع بِن يُدرك و ي رع ة ر أ ٍ بيت الكبو .

العباس مه االمام الحسين (ع)
أةر ال برس (ن) ة االةر الحساااين ل يكن ت رةه ة عهى أسااارس
األخو فحساااااب باٍ ةن ة ار واليتا عهيا و ةن بارب سةارةتا و
قيةوةتا عهيا  ،سذ أكا آةن با عهى أسااااارس أكا تاهي لامٍ هللا و
اةرل  ،و الةصااادا األت لهدين اإلسااامةي و ذلك لبصااايرت التي
كاركات كارفاذ  ،و سيةاركا و تصااااادي ا بة ار أ اٍ البيات (ن) و الاذع
استتب :
التساهي  :و و عكصار أسارس في تكوين َاخصاي الةساه الذع يس ِاهِّ
أةره هلل ويت ِبِّد بِواةره وكوا ي دون اعتراض كةر رسا الكةوذَج
الراقي في ذلك خهي ٍُ هللا سبرا ي عهي السام الذع ةالاى في ذب
أةره هلل ت رلى فرسااتحق
ولده سلى ةَا ِ
اررع الكاري ةسا ِاهِّةر ً في ذلك َ
ان يكون ةن أ هق تساةي الةساهةين عهى عبرد هللا الصارلحين ي وٍ
سا َّةر ُك ُ ْال ُة ْسا ِهةينَ ِةن قَ ْبٍُ﴾ وأوالا هللا ت رلى في كترب
ت رلىَ ُ ﴿ :و َ
ِّ
أن التساااااهي هلل ال يتح ِّق بادون التساااااهي لولي األةر ،باٍ ال يت ِّ
اإليةارن حتى يت ِّ التساااااهي لا في وٍ ت ارلى﴿ :فَمَ َو َر ِبِّا َك الَ يُيْ ِةكُونَ
َا َا َر َب ْيكَ ُا ْ و ُ َّ الَ َي ِادُواْ ِفي أَكفُ ِسا ِا ْ َح َر ًار ِ ِّة َّةر
وك ِفي َةر َ
ى يُ َح ِ ِّك ُة َ
َحت َّ َ
سا ِهِّ ُةواْ تَ اْس ِهي ًةر﴾ ةن كر كرن ال ية في تساهي أبي الفالاٍ
الاي َ
قَ َ
ْت َويُ َ
ال برس ألخي اإلةر الحسين عهي السم .
التساااااهي لادى عهةار االخم  ،ةن اةها الفالاااااركاٍ التي ترد
تكادرج تحات عكوان (ال ادالا ) ،وي كي ان يرتالاااااي ال باد ابِف ارٍ هللا
ت ارلى ،أو َةن ال ياوز االعتراض عهى اف ارلا وي باٍ باار وسن ول
تكن ةتمكة ة ةريَتاي .
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ال وسي ،اخم كرصرع ،ص .8٦ - 85

وأةار في ال رفارن ،فاو بة كى الوبارت وعاد تغير الظار ر والبار ن
حين كزوٍ الرزي الاراركي ،الت ريفرت ،ص 85
و قد ذكر التساااهي في األدب ال رفركي بة كى التالاااحي برلكفس في
سااااابياٍ الةحبوب وترك االختيارر  ،بة كى الاذوبارن في الةحبوب و
سكدكرك سراد ال ُة ِحب في الحبيب
و قد الااحى عهي الساام فردير ً أخره واقير ً ل حتى وصااٍ سلى ةكزل
قرٍ عكار اإلةر زين ال ربدين عهي الساام  " :رح هللا عةي ال برس
فه اد آور وأبهى وفادى أخاره بكفسااا ا حتى ق ات ياداه فاِبادلا هللا باةار
باكارحين ي ير باةار ة الةمككا في الاكا كةار ا اٍ لا فر بن أبي
ارلاب ،وان له بارس عكاد هللا تباررك وت ارلى ةكزلا يغب ا باار اةي
الَادا يو ال يرة " الخصرٍ  -الَي الصدو  -الصفح ٦8
كٍ ذلك ألك كرن ةستبصرا ً ب يدت بة َوق و ة دةر ً سيره عهى كفس
لة رفت بَِك و ةكزلت عكد هللا عز واٍ ،ركةر ً في حد االكدكرك .
ي وٍ هللا ت ارلى " وحةهات األرض والابارٍ فادكتار دكا واحاد " و
الدك كةر يذكر السيد ال بر بركي  :تفسير الةيزان  -ج  - 19الصفح 397
و أَد الد و و كسر الَيئ وتبديه سلى أازا صغرر .
ت األبكي ُكك
ك وٍ ت َا َّد َ وصارر َد اكر َ أع صارر
أرالار ُةساْ توي ً ككتدكدك ِ
ً
أع صااررت ةسااتوي برألرض  ،بة كى ل يب ى لار أورا ً كٍ ةر يُرى
األرض الترابي .
و في الح ي ذا ةر وصاٍ سلي أبي الفالاٍ ال برس الةساتبصار بَاِن
سةرة و سايده و ةواله الحساين عهي السام  ،و الة َاو الذع دك
سرادت في سرادت .
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ك سن ةوالكر أبي الفالاٍ ال برس وصاٍ سلى ة ر ال َاق  ،فِحوال
في كربم تحكي عن ة رة .
وصٍ سلى درا :
يالااااايق الحهق حتى ال ي بر فيا سال الكَفس الاذع يصاااااب في ال هب
غصاااا ةن فر ةار يرى ةار يحصاااااٍ لةواله  ،وتاة الاةا عهى
الة َاو  ،وي يب الةوت  ،وكسايرن الكفس  ،وبه ةرتب ال ي فكار
سال الوصٍ "
حتى سذا ةر كردى االةر ال ُحساين ٍ ةن كرصار  ...اكدف سلى الةيدان
دون تردد ألن سرادت اكدكت و اكادةت و تمَااات و ةر ب ى ساااوى
سراد الة َو االةر الحسين (ن)
أفر في ال َاااااق و كةار عبر ابن عربي  :ف الود – ةكا  -حتى
يفكي الةحب والةحبوب .
وال َاااق الح ي ي ةر غهب عهى صااارحب وألاره عن االَاااتغرٍ سال
بةحبوب " سن ال برس كرن عرَق
 ....وعَق الروح ل سةرت وة رل  ،فكهةر َرب اإلكسرن ةن بحره
ازداد ع َر ً .
ويَا ى ال رَاق في عَا َا ر ال يالار ي وال يداكي سال سا ردت
به ر حبيبت .
ك تاهى اساااتبصااارره بَاااِن سةرة  ،بإكدكرك سلى أازا و و ةر
يذكره أربرب الة رتٍ  ،فرل برس قد اساده أازا ا ً ة رت  ،و ذاك
عرع ب وتا و صااااامبتا تبادٍ سلى أازا ةفرقارت
الاساااا الاذع ُ
كرلابٍ الذع اكدك في األرض فصررا و احدا ً  ،أع أن واود ال برس
سكدك في واود االةر الحسين (ن) و ةر عرد سال واودا ً و احدا ً و و
الحسين (ن)
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سن ح ي ال َاق ت كي االك رن عن الذات  ،و ةرل يتح ق االك رن
عن الاذات و الخروج ةن بيات الكفس فهن يتح ق الفكار و لن تتح ق
التالاحي و ذا ةر ف ه الكربمكيون و ةن بيكا أبي الفالاٍ ال برس
صااارحب البصاااير الكرفذ بَاااِن سااايده و ةواله الحساااين ابن عهي
س ين
عهياةر السام  ،خراوا ةن بيت الكفس و دخهوا في عَاق الح ا
ابن أةير الةيةكين (ن)
و الحةدهلل رب ال رلةين

