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افَضل , احلَمُد هللا الذي َهدانا ِلَوالية عليٍّ و آِل عليٍّ 
و الصالةُ يف اكَمِل  , املناهِج و املسالِك و الطرائِق

  و ناطٍقمعانيها و ارفَِع درجاِتها على سّيِد كُلِّ صامٍت
و آلِه  ُمحمٍَّد َنبيِّنا ايب القاسِم , االمِني الصادِق, 

و اللعنةُ على  , ائِق احلقائِقاالطَيبَني االطَهريَن حق
ضيهم و املَُشكِّكَني يف اعدائهم و شانئيهم و ُمبِغ

   تهم من كُلِّ فاسٍق و  شيَعو اعداِء , مقاماِتهم املَحمودِة
 .ُ  اخلالئقاىل يوٍم ُتجَمُع فيِه, مارٍق          



  

 

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .اللهم َصلِّ على ُمحمٍَّد و آِل ُمحمَّد و َعجِّلْ فَرَجُهم و الَْعْن اعداءهم 

  

اََضُع بني يَدْي اخواين املؤمنني املَجموعة الثانية من دروس و ُمحاضرات َسماحة الشيخ الِغّزي 
  .داَم ِظلُّه 

م يف كتاب اآلداب املعنوية للصالة و هَي دروس يف بيان مقامات اهل البيت عليهم السال
و قد قاَم ِبطباَعتها و َصفِّ حروفها االَخ املؤمن الدكتور َتّمام ) . قدِّس سرُّه ( لإلمام اخلُميين 

  .التميمي 

  :و هنا ُمالحظات ُيرجى االنتباه اليها و ُمراعاُتها 

  .مكان كما هو و ِبدون تغيري قدر االحاَولنا افراغ الكالم من الكاسيت ) 1(

فَرّبما َتِجُد هناك تكراراً يف العبارات او , انّ اسلوب الدرس َيختلُف عن اسلوب التأليف ) 2(
فاحلاضر يف َمجلس الدرس َتتبيَُّن له , كالماً مصحوباً باشارٍة ال َيراها الساِمع او غري ذلك 

  . التسجيل على الُبعد االمور من خالل القرائن احلالية و املَقالية ِبخالف َمن يسمع اشرطة

انّ هذا الذي بني يَدْيَك عبارة عن دروس ُنِقلَْت و طُِبَعْت يف كتاب و ليَسْت هي كتاباً ) 3(
  .مؤلَّفاً حيث ُتكَتب باسلوب يتناَسُب مع لغة الكتاب 

  



  

هناك بعض املَقاطع غري ُمسجَّلَة من ِنهاية الَوجه االول و بداية الَوجه الثاين للكاسيت ) 4(
  .ُيرجى االلتفات لذلك فَ

االفضل ُمراجعة هذه الدروس مع التسجيل الَصويت لَها الحتمال وجود بعض االخطاء ) 5(
  .املطبعيَّة و ِبذا تكون الفائدة اَتمَّ و اكَملَ 

  .و احلَمُد هللا َربِّ العالَمني و َصلّى اهللا على ُمحمٍَّد و آلِه الطاهرين 

                                                                                  

                                                                            علي اِخلْضري

 1428                                                                 ُجمادى اآلخرة  
  هجرية  
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  الّدرس االول

  
  
  
  
  

عة و ِبَحول اهللا و كنُت قد وعدُت اخواين يف االيام املاضية ان نشرع من هذه اجلم             
يف دروس أَُبّين فيها ما اَتمكن من بيانه ِمّما جاء , اللَطم و العزاء احلسيين  بعد َمجلس توفيقه

هذا و يف , مَّة رضوان اهللا تعاىل عليه  إلمام اُأل الشريف)اآلداب املعنوية ( مذكورا يف كتاب 
اليوم يكون الكالم ِبَمثابة مقدمة ِلدروسنا هذه و إن شاء اهللا تعاىل من اجلمعة اآلتية نشَرع يف 

  .بيان املطالب الشريفة اجلليلة يف هذا الكتاب 
 مناهج سلوك اإلنسان و سُبل َسعي اإلنسان يف تربية نفسه و يف الوصول إىل فناء الرضوان

و يف السنني املاضية يف دروس االخالق َتحدَّثُت عن , اإلهلي ُمتكاثرة و اآلراء فيها متضاربة 
املنهج و بيَّنُت يف وقتها , عن هذه املناهج  هذه املسالك ـ و إن كان احلديث ُمجَمال ـ و

و هناك , د عليه احاديث اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني الذي تؤكِّ
باملُجاهدة و الرياضة و لكثريون ِمّمن يطلبون َتهذيب النفس او ِمّمن يطلبون تربية القلوب ا

حثَّ عليها ائمَّتنا عليهم افضل الصالة و السالم و َنحن العبادة و الِذكر و االوراد و هذه امور 
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قيني حىت من إالّ انّ اشتباها كبريا َنجُده يف كُتب االخالال نعترض على هذه الوسائل و السُبل 
 و لعباداتاّنهم َيجعلون هذه ا, و يف مسالك السالكني حىت ِمّمن ُعِرَف صالُحهم , علمائنا 

عن اصلها الواقعي و هو اإلمام املعصوم َيجعلون هذه االوراد و هذه الرياضات َمبتورة 
و هذا إذ َمدار كل شيء هو اإلمام عليه افضل الصالة و السالم , صلوات اهللا و سالمه عليه 

حديث الكساء , املعىن واضح يف االحاديث الشريفة و ال اريد ان أُتِعب ذهَنك ِبكالم طويل 
اّنه , ظ مضامينه تعرفُه و َتحفقرأَتُه و َسمعَتُه و هو حديث عامة الشيعة و انت قد , الشريف 

ليهم ع هذا الوجود إالّ و هو َمخلوق يف َمحبَّتهم و ألجلهم و يف واليتهم ما من شيء يف
و الروايات كلُّها , افضل الصالة و السالم و مثل هذه املعاين َتحدَّثنا عنها فيما سلَف كثريا 

فالذي يريد التَعبُّد او يريد اإلرتياض او يريد التَزهُّد او يريد أي معىن من , تؤكد هذا املعىن 
هذا العالَم و هو اإلمام إذا لَم تكُن هذه املسالك و هذه املناسك مربوطة ِبَجوهر , هذه املعاين 

و يكون احلصاد الذي , املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه تكون نتائج هذه االمور َمحدودة 
إذ املَدار االصلي َيحصُده اإلنسان من هذه االعمال و من هذه العبادات يف دائرة َضّيقة 

مام املعصوم هو اإل لألذكار و للحَسنات و لألفكار و للعواطف  للعبادات ولألعمال و
صلوات اهللا و سالمه عليه و من هنا املنطلَق االساسي و الباب االول الذي يدخل منه اإلنسان 

الفَقرات اليت نقرأُها دائما يف دعاء الُندبة هذه , إىل ساحة القُرب اإلهلي هو اإلمام املعصوم 
هذه  )  و الَسماءاالرِضايَن الَسبُب الُمتَّصُل بين ( َنتلوها قبل قليل الشريف و اليت كُّنا 

لكن هذه  يف كلمات و الفاظ معدودة, ملة قصرية صحيح اّنها ُركَِّبْت يف ُج, العبارات 
ايَن الَسبُب ( العبارات هي اليت ترسم لنا الطريق الواقعي و اليت ترسم لنا املعاين العظيمة 

ِصل بالعبادة املبتورة و ال الذي يريد الوصول إىل اهللا ال َي ) الُمتَّصُل بين االرِض و الَسماء
رّبما تترك الرياضة املبتورة , العبادة املبتورة رّبما تترك اثَرا يف نفس اإلنسان , بالرياضة املبتورة 

و أّما االثَر املطلوب و االثَر االكمل بالنتيجة كل عَمل له اثَر , اثَرا تكوينيا يف نفس اإلنسان 
اثَر الرياضة املوصولة باإلمام املعصوم صلوات اهللا و , عصوم هو اثَر العبادة املوصولة باإلمام امل
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و ِذكُر ,  فَهو اقطَع ,كل امٍر ليس فيه ِذكر اهللا فَهو ابَتر , أليس الروايات تقول , سالمه عليه 
و لَِذكُر اهللا ( اهللا كما يف االحاديث الشريفة هو اإلمام املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 

الروايات الشريفة  ) و لَِذكُر اهللا اكَبر( هذا الِذكُر االكرب ما هو , اب الكرمي يف الكت ) اكَبر
   .تقول َنحن ِذكُر اهللا االكرب عن ائمَّتنا عليهم السالم 

الذي ُيقَصد , َوجه اهللا الذي ُيقَصد بالعبادة  ) ايَن َوجُه اهللا الذي إليه يتَوجَُّه االولياء( 
يف عقيدة انّ كلَّ , هذه املعاين كلُّها َتصبُّ يف هذه العقيدة  ) دَأ بكُمَمن اراَد اهللا ب( بالرياضة 

عَمل و انّ كل رياضة و انّ كل معىن و انّ كل عبادة ال َتِصلُ ِبهذا السبب املتَّصل بني االرض 
ِبقَدر صلَته باإلمام و لذلك قيمة معىن كل شيء و قيمة كل شيء و السماء ال قيمة هلا 

, اول ما خلََق اهللا العقل , أليس الباري لَّما خلََق العقل , اهللا و سالمه عليه املعصوم صلوات 
العقل االول هو َنبيُّنا صلى اهللا عليه و آله و , اول ما خلََق اهللا نبيَّنا , اول ما خلََق اهللا نوري 

 نبيِّنا َراول ما خلَقَ اهللا نو( و رواية اخرى  ) اول ما خلَقَ اهللا العقل( هذه رواية , سلم 
فَقال له اقِبلْ , العقل هو َنبيُّنا صلى اهللا عليه و آله , املعىن واحد  ) صلى اهللا عليه و آله

ملكُه اإلنسان و إالّ ليس ِبهذا العقل الذي َي, قال بَك أُثيب و بك أُعاِقب , أدِبْر فأدَبر , فأقَبل 
 و ِلكُل العقل ميزانا ِلكُل ثوابجعل هذا بينما هذه الرواية َت  و ُيصيبهذا العقل ُيخطيء, 

إّنما ُيداقُّ اهللا العباَد  و تقول الروايات الشريفة ِهُيحاَسب اإلنسان على مقدار عقلنعم , عقاب 
و العقاب الكامل يف كل ابعاده و قوانينه على قدِر عقوهلم لكن الثواب الكامل يف كل ابعاده 

هذا مطلق الطاعة يف اإلقبال و , أقِبلْ و أدِبْر لَّما قال له , و حدوده ِبحدود العقل النَبوي 
و أدِبْر يعين اّنه ادَبَر , أقِبلْ يعين اّنه اقَبلَ على كل شيء يريُده الباري , مطلق الطاعة يف اإلدبار 

ائمَّتنا صلوات اهللا و هذا لَم يتَجلَّ ِبَشكله الواضح إالّ يف نبيِّنا و عن كل شيء ال يريُده الباري 
, العقاب اساس  ) بَك ُأثيب و بَك ُأعاِقب( ليهم امجعني و لذلك كان الكالم و سالمه ع

اساس كل شيء اإلمام املعصوم صلوات اهللا و , اساس اإلدبار , اساس اإلقبال , اساس الثواب 
سالمه عليه و من هنا َنجد إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه اّنه جَعلَ ِمحَور معاين العبادة يف 
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و ِمحَور العبادة اإلمام املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه ) اآلداب املعنوية للصالة ( ه كتاب
ِبما انّ الدرس فقط يف , هذا املعىن سَنجُده َجلّياً يف دروسنا اآلتية إن شاء اهللا من اجلمعة اآلتية 

إمام اُألمَّة عن االسبوع مرَّة واحدة لذلك سأتناول يف هذه الدروس املواطن اليت َتحدَّثَ فيها 
و إالّ ال اتناول يف ) اآلداب املعنوية ( منازل االئمَّة عليهم افضل الصالة و السالم يف كتاب 

معاين الصالة و عن معاين الفاِظها ألنّ الوقت ال هذه الدروس املعاين اليت َتحدَّثَ فيها عن 
 إمام اُألمَّة يف معرفة االئمَّة الذي كان عليهسأَُركِّز الكالم فقط على املنهج املعِريف , يكفي 

فإمام اُألمَّة يف معرفته و يف كُتبِه و يف طريقه و يف , صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
يف منازل االئمَّة صلوات سلوكه و يف حياته اإلعتقادية بيََّن اخلطوط العامة ِلَتفكريه و عقيدته 

يف كل سلوكه و هذا املعىن , ر يف كل عقيدته اهللا و سالمه عليهم امجعني و كانوا ُهم اِملحَو
هذا , اكتسَبُه من احاديث االئمَّة عليهم افضل الصالة و السالم و لذلك على سبيل املثال 

, و هذا واقعا , و هو من اشَرف املتون العرفانية اليت كُِتَبْت يف باهبا ) مصباح اهلداية ( كتاُبه 
 يف هذا الباب لَم اِجد متناً متكامال يف بابه مثل  املتونَمن خالل مطالعيت, نظَري ِلَحّد اآلن 

على رغم وجاَزته و على رغم , يف غاية الدقَّة و يف غاية السَعة , يف غاية الُعمق , هذا املَنت 
, و اشتملَ من املعاين ما لَم تشَتملها ُمجلّدات كثرية كَتَبها الُعَرفاء ِقَصره َحوى من املباحث 

ته و على رغم قلَّة ما كتَبُه يف هذا الكتاب من السطور و الكلمات إالّ اّنه على رغم َوجاز
, يف باب معىن احلقائق النَبويَّة و الولَويَّة , اشتملَ على اَجلِّ املباحث العرفانية يف هذا الباب 

) اآلداب املعنوية ( ال نريد دراسة هذا الكتاب لكن اقول َنحن نشَرع يف دراسة كتاب َنحن 
هكذا يقول يف املقدمة رضوان اهللا تعاىل اهللا , انّ هذا الكتاب اإلمام كَتَبُه ِلعامَّة الناس عتبار با

يعين حني كَتَب هذا , رمحة اهللا عليه من حياته ) فَفي االيام املاضية , و َبعُد ( يقول , عليه 
ا تَيسََّر يل من اسرار فَفي االيام املاضية اعَددُت رسالة و اوَدعُت فيها م, و َبعُد ( الكتاب 
كتاب هي كتاُبه املعروف ِبَصالة العاِرفني او ِبسرِّ الصالة و واقعا هذا الهذه الرسالة ) الصالة 

و يف او ما ُيَسّمى ِبصالة العاِرفني يشتمل على َمعاٍن يف غاية الُعمق ) سر الصالة ( كتاب , 
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 فعالً الكُتب املوجودة اليت كُِتَبْت يف هذا ,و لقد طالَعُت اكثر الكُتب املوجودة , غاية الدقَّة 
اصالً ال ُمقايسة , اساتذَُته رمحة اهللا عليه يف باب اسرار الصالة حىت الكُتب اليت كَتَبها , الباب 

اليت كُِتَبْت حىت من علمائنا كالشهيد الثاين و و بني سائر الكُتب ) سر الصالة ( بني كتابه 
اصالً ال ُمقايسة بني , ة علماء الطائفة الذين كَتبوا يف هذا الباب من اجلَّاضراب الشهيد الثاين 

و بني سائر الكُتب االخرى ) صالة العاِرفني ( او ) سر الصالة ( الذي جاء مكتوبا يف كتابه 
اصالً حىت لو اَردنا ان ُنقايَسها بالقطرة إىل البحر فَذلك شيء كثري لكن لألسف هذه الكُتب , 

بل اّننا َنجد انّ هذه الكُتب ليست مورة و هذه املعاين لَم ُتنَشر بني الناس  مط املعاينو هذه
ألّنه ال َنجد اهتماما يف هذا اجلانب الذي بيََّنُه إمام اُألمَّة رضوان اهللا متَوفرة يف السوق اآلن 

فكر اإلمام ينادون ِب,  كثريون ُينادون ِبَخطِّ اإلمام  ,يف ساَحتنا العراقية, و َنجد , تعاىل عليه 
أّما هل يعرفون شيئا من فكر اإلمام ؟ هل يعرفون شيئا من َخط اإلمام ؟ و لو عرفوه , 

سَندرس اآلن َنحن , لو اطَّلَعوا على االشياء اليت بيََّنها اإلمام و كَتَبها اإلمام يف كُتبِه , ألنكَروه 
 َتحدَّثَ فيها اإلمام عن و َسُنَركِّز كما قُلت على اجلوانب اليت) اآلداب املعنوية ( كتاب 

هؤالء الذين , و َسُتالحظون انّ هذه املعاين اآلن ُهم ينكروَنها , مقامات اهل البيت فقط 
ينكرون هذه املعاين , انَّهم على فكر اإلمام , يدَّعون يف وَسطنا العراقي انَّهم على خط اإلمام 

رُت هذا الكتاب َتعمُّدا ألنّ اإلمام هو و انا اخَت, مع انّ هذه املعاين املوجودة يف هذا الكتاب 
لَقالوا ) مصباح اهلداية ( إذ رّبما لو شَرعنا يف كتاب هذا الكتاب َمكتوب ِلعامَّة الناس , قال 

هو يقول هكذا , لكن هذا الكتاب مكتوب ِلعامة الناس , انّ هذا الكتاب َمكتوب للخواص 
) ة و اوَدعُت فيها ما تَيسََّر يل من اسرار الصالة فَفي االيام املاضية اعَددُت رسال, و َبعُد ( 

ألنّ ) و حيث اّنها ال ُتناسب احوال عامة الناس ( يعين هذا الكتاب الذي ذكَرُته قبل قليل 
( على َنحو اإلشارة و على َنحو اإلصطالح اخلاص بني الُعَرفاء , الكالم فيها على َنحو الَرمز 

تحرير شطراً من اآلداب القلبية ِلهذا املعراج الَروحاين لعلَّها خطََر ِببايل ان اَضَع يف سلك ال
إىل آخر كالمه ) و تترُك يف قليب القاسي منها اثَرا , تكون لألخَوة يف سبيل اإلميان ِذكرا 
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يعين من , فالرسالة هذه و هذا الكتاب مكتوب ِلعامَّة الناس , الشريف رضوان اهللا تعاىل عليه 
ليس , لناس هذا الكتاب مكتوب ِلعامَّة ا, يف الشوارع , يف االسواق يعيشون هؤالء الذين 
هذا ألهل ) سر الصالة ( رّبما قد ُيقال كتاُبه , طائفة من طوائف املُجتمع َمخصوصا ِب
أّما , ألصحاب مشَرب خاص , ألصحاب ذوق خاص , ِلفئة خاصة من الناس , اإلختصاص 

,  ما فيه من املعاين اليت تتجلّى لنا واضحة إن شاء اهللا و فيههذا الكتاب مكتوب ِلعامَّة الناس 
هو , هو االساس , َيجعل اإلمام املعصوم هو املَناط , و اإلمام يف كل كُتبِه يسلك هذا املسلك 

بعض ) مصباح اهلداية ( ما جاء يف كتاب على سبيل املثال اقرأ لَك , اجلوهر يف كل شيء 
لكن انا جئُت ) اآلداب املعنوية ( يف كتاب  هذه املعاين  ,ايضاو هذه املقاطع َسنجُدها املقاطع 
يتحدَّث ) اآلداب املعنوية ( حىت تعلَم انّ اإلمام ليس فقط يف كتابه ) مصباح اهلداية ( ِبكتاب 

مصباح ( اإلمام يف , و إّنما يف كل كُتبِه و على سبيل املثال هذا الكتاب ِبمثل هذه االحاديث 
انا , صلوات اهللا عليه ) عيون اخبار الرضا ( هذه الرواية اليت ينقلها من كتاب يوِرد ) اهلداية 

فقط اقرأ بداَيتها مث اقرأ لكم مقاطع من كلمات اإلمام , رواية طويلة , ِبطوهلا ال اقرأ الرواية 
 الرواية عن إمامنا الرضا عن آبائه عن عليٍّ بن ايب طالب صلوات اهللا, يف َشرحِه ِلهذه الرواية 

و , ما خلَقَ اهللا خلقاً افضَل منّي , قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله , قال , عليهم 
فأنتَ افَضل أم , قال علٌي عليه السالم فَقلتُ يا رسول اهللا , ال اكرَم عليه منّي 

المرَسلين ؟ فَقال يا علي إّن اهللا تبارك و تعالى فضََّل انبياَءُه جبرائيل عليه السالم 
و الفَضُل َبعُد لَك , و فضَّلَني على َجميع النَبّيين و الُمرَسلين , الئكته الُمقرَّبين على م

إىل آخر الرواية  , و إّن المالئكة لَخُّداُمنا و خُّداُم ُمحّبينا, يا علي و لألئمَّة من بعِدك 
ة رضوان اهللا تعاىل و اقرأ لَك ما علَّقَُه إمام اُألمَّقرأُت هذا املقطع , طويلة الرواية , الشريفة 

أليس احلديث يتحدَّث عن ) و لُْيعلَم ( يقول , عليه على ما جاء يف هذا احلديث الشريف 
ليست فضيلة تشريفية اعتبارية كَفَضيلة و لُْيعلَم انّ هذه الفضيلة ( فضل النيب و االئمَّة 
مقام ان يقود , ا املقام كما اآلن يتصوَّرون انّ اإلمام املعصوم له هذ) السلطان على الَرعّية 
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و لُْيعلَم انّ هذه الفضيلة ليست فضيلة تشريفية اعتبارية كَفَضيلة ( ان َيحكم الناس , الناس 
ناشئة من ( من اين ناشئة  )السلطان على الَرعّية بل فضيلة حقيقية وجودية كَمالية ناشئة 

ظلُّ اإلحاطة اليت ِلحضَرة اسم اهللا , ومية و سلطَنتِه القَّي( إحاطة النيب و اإلمام ) إحاطَته التامَّة 
فإنّ سائر االمساء و الصفات من شؤونه و اطواِره و , االعظم املُحيط على سائر االمساء 

فَكما انّ َشرافة اسم اهللا االعظم املُحيط على سائر االمساء ليست تشريفية , َمظاهِره و انواِره 
كذلك االمُر يف َمربوب االمساء , النسبة إىل بعض و بعُضها ب, اعتبارية فَكذا سائر االمساء 

الذي هو النيب يف كل عصر و خصوصا َنبيُّنا صلى اهللا عليه و آله الذي هو مربوب املُحيطة 
إمام ائمَّة االمساء و الصفات فَلَُه الرئاسة التامَّة على مجيع اُألَمم السابقة و الالحقة بل كل 

, و اجلُزئية بوَّتُه دائرة عظيمة ُمحيطة على َجميع الدوائر الكُليَّة و ن, النبّوات من شؤون نبوَّتِه 
و الفَضلُ , قَولُه صلى اهللا عليه و آله ( مث يقول رضوان اهللا تعاىل عليه ) و العظيمة و الصغرية 

إشارة إىل ما ذكَرنا من انّ مرتبة وجوده , َبعدي لك ـ ُمخاطبا األمري ـ و لألئمَّة من بعدك 
مرتبة الروح من , و وجود سائر االئمَّة بالنسبة إىل النيب صلى اهللا عليه و آله ( األمري وجود ) 

و ُرتَبة سائر االنبياء و االولياء ُرتَبة سائر القوى النازلة منه و ُرتَبة , النفس الناطقة اإلنسانية 
هذا , هذا الكالم شرح َنحن لَسنا ِبصَدد , رّبما هذا الكالم ِبحاجة إىل شرح ) سائر الَرعّية 

هو هذا يكفي ألنّ الكالم اليوم ِبَمثابة مقدمة و َنحن درُسنا ليس الشيء الذي َتفهموَنُه إمجاليا 
و ُرتَبة سائر االنبياء و االولياء ُرتَبة سائر القوى النازلة منه و ُرتَبة سائر ( يف هذا الكتاب 

و كل , حَسب دَرجاهتم و مراتبهم , اطنة الَرعّية ُرتَبة القوى اجلزئية النازلة الظاهرة او الب
و ( يعين لإلمام املعصوم ) فضيلة و كَمال و شَرف يف املَملكة اإلنسانية ثابتة للمرتَبة الروحية 

باعتبار االنبياء ـ كما قال هو رضوان اهللا تعاىل عليه ) منها َيِصلُ إىل سائر القوى و املراتب 
ر حقيقة الظاهرة و الباطنة ظهوبل َجميع القوى ( راتب ـ و سائر اخللق ِبَمثابة القوى و امل

كنُت مع االنبياء سراً و مع ,  و لذلك قال علٌي عليه السالم  (حقيقة الروح عليٌّ) الروح 
, و لذلك قال علٌي عليه السالم ( الظاهرة يف كل شيء  ألّنه هو الروح  )رسول اهللا َجهراً
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قَولُه ( رضوان اهللا تعاىل عليه مث يقول  )  َجهراًكنتُ مع االنبياء سراً و مع رسول اهللا
شاهد على ما ذكَرنا من انّ , ّبينا و إنّ املالئكة لَُخّداُمنا و ُخّدام ُمِح, صلى اهللا عليه و آله 

كل هذا راجع ) العالَم ِبَجميع اجزائه و جزئياته من القوى الَعالَّمة و الَعّمالة للويلِّ الكامل 
من انّ العالَم ِبَجميع اجزائه و ( هذه الالم الم امللك , هو املاِلك له , للَويلّ , للويلِّ الكامل 

كلُُّه للَويل الكامل ( كَسائر املالئكة ) و الَعّمالَة ( كَجربائيل مثالً )  جزئياته من القوى الَعالَّمة
من ِقواُه الَعالّمة فََبعُض املالئكة (يعين من قوى الويلِّ الكامل ) فََبعُض املالئكة من ِقواُه 
و كاملالئكة , و َبعُضهم من الَعّمالة كَعزرائيل و َمن يف دَرجتِه , كَجربائيل و َمْن يف طَبقتِه 

كَِخدَمة و خدَمةُ املالئكة ِلُمِحّبيهم ايضا ِبَتصرُّفِهم عليهم السالم , املَُدبَِّرة الَسماوية و االرضية 
قَولُه صلى ( مث يقول رضوان اهللا تعاىل عليه ) ف الَنفْس بعض االجزاء اإلنسانية ِلَبعض ِبتَصرُّ

( ِلماذا ) ألّنهم ( يعين إىل آخر كالمه ) إىل آخر , لَوال َنحن ما خلََق اهللا آَدم , اهللا عليه و آله 
لَوال َنحن ما خلََق اهللا ( ايَن الَسبُب املُتَّصل , قبل قليل كُّنا نقرأ ) وسائط بني احلقِّ و اخللق 

ـ و َروابط بني حضَرة الوحدة املَحضة ,  إىل آخر اخلَلق ألّنهم وسائط بني احلقِّ و اخللق آدم
و يف هذه الفقرة بيان وساطَتهم , احلضرة اإلهلية ـ و الكثَرة التفصيلية يف هذه العواِلم 

بل , و كَوهنم مظهر الرمحة الرمحانية اليت هي َمفيض اصل الوجود , ِبحَسب اصل الوجود 
ب مقام الوالية ُهم الرمحة الَرمحانية بل ُهم اإلسم االعظم الذي كان الَرمحان الرحيم ِبحَس

و , و ِبما علَّمناَك من البيان ( يف مقطع آخر ايضا يقول رضوان اهللا تعاىل عليه ) تابَعْين له 
ؤمنني صلوات آَتْيناَك من التبيان ُيمكن لك فَهم قول موىل املَوحِّدين و قدَوة العاِرفني أمري امل

ماذا يقول  )  و مع رسول اهللا ظاهراًكنتُ مع االنبياء باطناً, اهللا عليه و على آله امجعني 
  إمام اُألمَّة ؟ 

و الواليةُ املطلقة الكُليَّة باطن اخلالفة , فإنَُّه عليه السالم صاحُب الوالية املطلقة الكُليَّة ( 
فَهو عليه السالم ِبَمقام واليته الكُليَّة قائم (  كالمه انَتِبهوا إىل) فَهو عليه السالم , الكذائية 

,  موجود ـ َمعيَّة قَّيومية ظليَّة إهلية و مع كل االشياء ـ عليٌّ,  كسَبْت على كلِّ َنفٍس ِبما
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من هذه املعاين اليت و الكتاب كلُُّه على هذا املستوى و اعَمق ) ظل املَعيَّة القَّيومية احلَقَِّة اإلهلية 
انّ االساس يف هذا الكون و انّ االساس يف هذا الوجود , اليت بيَّنُتها حدَّث عن هذه احلقيقة تت

َمدار , و انّ االساس يف كل املسالك املادية و املعنوية املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 
ضحا يف و هذا هو املنهج العرفاين الذي َنجُده وااالشياء املعصوم عليه افضل الصالة و السالم 

إن شاء اهللا ) اآلداب املعنوية للصالة ( و سَنِجُد هذا املعىن َجلّياً يف كتاب , كُتب إمام اُألمَّة 
  .. ما جاء , لكن على سبيل املثال االسبوع اآليت نتناول املعاين اليت ذكََرها إمام اُألمَّة من 
من  و لُْيعلَم انّ العبودية املطلَقة ( رضوان اهللا تعاىل عليه يف الصفحة الثالثة و الثالثني  يقول..

و ارفَع مراتب الكمال و ارفَع مقامات اإلنسانية و ليَس ألَحٍد فيها اعلى مراتب الكَمال 
, مقام العبودية احلقَّة الذي ورَدْت فيها الروايات انّ العبودية جوهرة كُنهها الربوبية ) نصيب 

يت يتحدَّث عنها هنا هي العبودية اليت جاءت يف العبودية ال, العبودية اليت حقيقُتها ربوبية 
و لُْيعلَم انّ العبودية ( العبودية اليت باطنها ربوبية ) العبودية جوهرة كُنهها الربوبية ( احلديث 

املطلَقة من اعلى مراتب الكَمال و ارفَع مراتب الكمال و ارفَع مقامات اإلنسانية و ليَس ألَحٍد 
ُمحّمد صلى اهللا عليه و آله و اولياء اهللا ( َمن هو )  خلق اهللا ل منفيها نصيب سوى االكَم

, فلَُه صلى اهللا عليه و آله هذا املقام باالصالة و لألولياء الكُمَّل بالتَبعية ( آلُه االطهار ) الكُمَّل 
يق ألنّ الذي يسري يف هذا الطر, َجمع اعَرج ) و أّما بقيَّة العباد فَُهم يف طريق العبادة ُعْرج 

عنَدُهم َعَرج ألّنهم ال , اعَرج , يعرجون , أّما بقيَّة العباد ُعرج , املتكامل فقط النيب و االئمَّة 
إىل هنا ينتهي الوجه ) و أّما بقيَّة العباد فَُهم يف طريق العبادة ُعْرج ( َيملكون املعرفة الكاملة 

  .االول من الكاسيت 
أليس ُنخاطب ,  عبيدا هللا  يكونوا عبيدا لألئمَّة ال يكونواإن لَميعين , ُمعلَّلَة ِبعبودية االئمَّة .. 

و عبوديتهم ( املعاين واضحة هذه  ) َعبُدَك و ابُن عبِدَك و ابُن اَمِتك( االئمَّة يف الزيارات 
سبحان , ُمعلَّلَة و ال ينالُ املعراج احلقيقي املطلق إالّ ِبقَدم العبودية و ِلهذا قال اهللا سبحانه 

فقد اسرى اهللا سبحانه ِبتلَك الذات املقدسة إىل معراج القُرب و الوصول ,  اسرى ِبَعبده الذي
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, املعىن ِبكَماله و ِبَتمامه ثابت للحقيقة النبويَّة  يعين انّ هذا) ِبقَدم العبودية و اجلذَبة الربوبية 
َردُت انا يف هذا اليوم ا,  سالمه عليه ثابت إلمام زماننا صلوات اهللا و, ثابت للحقيقة الولَويَّة 

َنحن ِبما انّ الدرس فقط , ان أَُبيِّن هذه املقدمة حىت َتتَّضح الغاية من هذا الدرس ألّني قلت 
موضوعا ) اآلداب املعنوية ( مّرة يف االسبوع فالوقت ال يكفي ألن نتناول موضوعات كتاب 

ن معرفة اإلمام رضوان اهللا  ع لناموضوعا و لذلك اتناول املباحث يف هذا الكتاب اليت تكشف
عن املقامات اليت َتحدَّث عنها و عن املنهج الذي سلَكَُه يف معرفة االئمَّة , تعاىل عليه بائمَّته 

حىت تتَّضح عندنا هذه الصورة و حينئذ نعرف انّ املدار , صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
ُمَعّد ِلدراسة معاين  شيء ؟ الكتاب احلقيقي يف العبادات خصوصا و انّ الكتاب ُمَعّد أليِّ

يف نفس الصفحة الثالثة , و ما الصالة إالّ صورة لإلمام املعصوم ِلدراسة معاين العبادة , الصالة 
و منزلَتها بني , و باألَخص يف الصالة اليت هلا مقام اجلامعية ( و الثالثني من الكتاب ماذا يقول 

و اإلنسان الكامل و اإلسم االعظم ) زلة اإلسم االعظم العبادات منزلة اإلنسان الكامل و من
هذه املصطلحات سَنجُدها , هو َمن هو ؟ هو النيب صلى اهللا عليه و آله و هو اإلمام املعصوم 

الويلُّ , العقل الكامل , اإلنسان الكامل , طوايا كلمات إمام اُألمَّة بعد ذلك واضحة يف 
هذه املعاين َنجُدها واضحة يف كلمات إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل , الويلُّ املطلق , الكامل 

الويل , هي الويل , هي النيب , عليه افضل الصالة و السالم عليه بأّنها هي اإلمام املعصوم 
و من هنا الذي يريد لويل االعظم هو إمام زماننا عليه افضل الصالة و السالم ا, املطلق 

, يريد التَوجُّه إىل الباري سبحانه و تعاىل ال بد ان يكون سلوكُه يف هذه الدائرة , السلوك 
ُيمارسها مبتورة , ُيمارس االعمال و االوراد و االذكار , ألنّ الكثري ِمّمن ُيمارس العبادات 

َمماَرسة الِذكر ِبعنوان القُرَبة ُتكِسب , و كأنّ هذا الِذكر هو الذي ُيحيي قلَبُه مقطوعة 
و ليس دائما بل رّبما يف كثري من االحيان االذكار و االوراد و , ئدة و املنفعة ااإلنسان الف

 و يف العبادات تكون ُحُجبا على قلب اإلنسان و هذه من املعاين الدقيقة املُبيََّنة يف علم السلوك
لَرّبما يف كثري من االحيان العبادات و االذكار و , علم التَوجُّه إىل الباري سبحانه و تعاىل 
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العبادة احلقَّة اليت توِصل اإلنسان إىل َرّبه , االوراد تكون حجابا فيما بني اإلنسان و بني َربِّه 
 اهللا و سالمه عليه و هذا يف دائرة اإلمام املعصوم صلوات, العبادة اليت تكون يف هذه الدائرة 

هذه صورة , ُتعَرض على اإلمام املعصوم انّ االعمال , اإلعتقاد اعتقاد موجود عند كل الشيعة 
االعمال ُتعَرض على اإلمام املعصوم ألّنه هو ما من شيء يف الوجود إالّ و يدخل , من احلقيقة 

يتصوَّرها البعض كَقضية ليست القضية كما , من هذا الباب و احلقيقة االصلية هي هذه 
الدائرة الرمسية و يوجد فيها مسؤول و هذا املسؤول ُتعَرض عليه االمور ِبهذا الَعرض الساذج 

خيوطُه مرتبطة باملعصوم , القضية البناء التكويين و الوجود الذي ُيحيط بنا كلُّه مرتبط , 
اعمال , مام املعصوم ليس فقط اعمال الشيعة ُتعَرض على اإل, صلوات اهللا و سالمه عليه 

ما )  ما أوذَي نَبٌي مثَل ما أوذيت( اخلالئق كلُّها و لذلك هذا املعىن يف احلديث الشريف 
انّ النيب اوذَي يف عترتِه , املقصود منه ؟ رّبما فُسِّر بأذيَّة العترة و هذا التفسري يف غاية الصحَّة 

لكن هناك معىن اعَمق و ابَعد , ى اهللا عليه و آله و ما اوذَي نٌيب يف عترته مثلَما اوذَي َنبيُّنا صل
بل اصالً يف الروايات عندنا من هذه املعاين و هذه االذيَّة حىت إماُمنا احلُجَّة ما اوذَي َنٌيب مثلُه 

َسُيصيبه االذى اكثر من النبي صلى اهللا اّن اإلمام الُحجَّة صلوات اهللا و سالمه عليه 
َنحن اآلن ال نريد الدخول يف  , س اكثر ِمّما اوذَي رسول اهللاعليه و آله و يتأذّى من النا

ِلهذا املعىن العرفاين الدقيق  ) ما أوذَي نَبٌي مثَل ما أوذيت( مقصود احلديث , هذا املطلب 
كالم اهل , هذه الوجوه اليت ذكَرُتها صحيحة , احلديث ما هو ؟ احلديث فيه عدَّة وجوه 

إنّي ألتكلَُّم الكلمة على سبعين وجهاً و لي من جميعها إماُمنا الصادق يقول , البيت 
ما ( قصُده يف كالمي الوجه الذي ا, فاحلديث له عدَّة وجوه  , الَمخَرج و إنّي لَصادق

ألنّ النيب صلى اهللا عليه و آله يستشعر كلَّ ظُلم منذ ان ُخِلَق  ) أوذَي نَبٌي مثَل ما أوذيت
شرية يستشعُره النيب من زمن آدم و إىل يومنا و حىت قبل آدم الظُلم الذي مرَّ على الب, اخللق 

كل , َيِصل إليه فَكُل ظُلم اآلن َيحدث يف االرض , املَخلوقات اليت كانت على هذه االرض 
معصية اذيَُّتها يتأذّى ِلهذه املعصية و هذا يكشف عن علمِه املُحيط و لذلك االنبياء السابقون 
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علٌم , أّما علم َنبيِّنا و علُم ائمَّتنا ليس َمحدودا , نّ علَمُهم َمحدود كانت اذيَُّتهم َمحدودة أل
فَجعلَُهم ُخزانةً ِلعلمِه و ُخّزانَ العلم هم اهللا سبحانه و تعاىل فَتَح ابواب العلم لَ, ابواُبه مفتوحة 

, علَمُه عنَدهم يعين انّ اهللا جَعلَ ) ُخّزان العلم ( اصالً كلمة , ايُّ علٍم هذا ؟ العلم اإلهلي , 
إمام يأتينا الكالم الذي ذكَرُه , حىت هذا العلم املُستأثَر و تأتينا إن شاء اهللا يف الدروس اآلتية 

اُألمَّة يف اّنه حىت العلم املُستأثَر عند اهللا قد اعطاُه اهللا لالئمَّة و يأتينا بيان هذا املعىن من خالل 
لَّما , ل إىل مثل هذه املطالب ُنَبيِّن املعاين املتعلّقَة هبا حينما َنص, الروايات يف وقته إن شاء اهللا 

اصالً , مٌع ِلخاِزن ُخّزان يعين يعين َجما املقصود ؟ , ُخّزان ) يا ُخّزانَ العلم ( ُنَسلِّم عليهم 
, خازنون ,  اخلاِزن ُيجَمع على خاِزنني و اخلَّزان ُمبالَغة من اخلازن ألنّ, ُخّزان َجمع ِلَخّزان 

و ُخّزان العلم يعين , ّزان َجمٌع ِلَخّزان و اخلَّزان يعين الذي يكون َخزُنه ابلَغ من َخزِن اخلازن ُخ
ُهم ُخزانة العلم اإلهلي و لذلك االذى الذي َيِصل إليهم , انّ العلوم كلّها َمخزونة عنَدهم 

يهم ال يكون مثلُه االذى الذي َيِصل إل, ِبَسبب ما َيحدث من َنقص يف اخلَليقة و يف اخلالئق 
َنيب و ال على َويلٍّ يف كل العصور و ال على ملٍَك من املالئكة ِلعلمهم املطلق ال مرَّ على , اذى 

هذا َمدار العبادات كلّها ال بد ان َتُصبَّ يف , و ِلَوالَيتهم املطلقة و من هنا َمدار االعمال 
و الذي يريد الوصول إىل اهللا  ,  عليهيف مَصبِّ اإلمام املعصوم صلوات اهللا و سالمه, املَصب 
يكون إالّ من طريق اإلمام املعصوم صلوات اهللا و سالمه الوصول إىل اهللا حقيقةً ال , حقيقةً 

يعين هناك َسبب و هذا  ) السَبب الُمتَّصل بين االرض و الَسماء( عليه و إالّ هو هذا معىن 
هناك َوجه للباري  ) ذي إليه يتَوجَُّه االولياءَوجُه اهللا ال( السبب يوِصل املَخلوقات إىل اهللا 

قبل , يف كل ُجزيئة َوجُه اهللا املُشِرق  ) و اينَما تَولّوا فَثَمَّ َوجُه اهللا( اشَرَق يف هذا الوجود 
 ) و اينَما تَولّوا فَثَمَّ َوجُه اهللا( قليل كُّنا نقرأ انّ ُسلطَتُه القَّيوميَّة على كل جزئيات هذا العالَم 

َوجُه اهللا ظاهر يف كل َجنبة , ُجزيئة من اجزاء هذا العالَم املادي و املعنوي جه اهللا يف كل َو
هو هذا , و َوجه اهللا اإلمام املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه , من َجَنبات هذا الوجود 

ّسي للحقيقة أّما هذا املظهر الذي ُنَسّميه احلُجَّة بن احلسن و هذا املَظهر اِحل, الَوجه املُشِرق 
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ظاهر اهل َمِلهذا َتَجلٍّ , املظَهر اِحلّسي الظاهر بني اخلَلق , املُحمَّدية و للحقيقة العلَوية الُعليا 
حقيقة اهل البيت االوىل اصالً ُمَنزَّهة حىت عن املادة ألنّ املَخلوق , البيت و إالّ احلقيقة االوىل 

املَخلوق االول َتجلّى ِبهذا ,  االول يف غاية الكَمال املَخلوق, االول ُمَنزَّه عن املادة احلسيَّة 
سَنجُدها ِبمظَهر إمامنا احلُجَّة صلوات اهللا و سالمه عليه و هذه املعاين , املظهر االكمل 

واضحة صرحية جليَّة يف كلمات إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه و إّنما اخَترُت هذا الكتاب 
رّبما قد يوجد لكن ِبحَسب اطّالعي املَحدود , ن ِبحَسب علمي القاصر  اآلألّني لَم اِجد ِلَحدِّ

و ِبحَسب معلومايت القاصرة ِلَحدِّ اآلن لَم اِجد عاِلما او عاِرفا او فيلسوفا كَتَب عن اهل 
الدقَّة يف البيت عليهم السالم و عرَف مقامات اهل البيت معرفة دقيقة و له نظَر يف غاية 

و هذا الكالم اقولُه و انا مسؤول عنه و لذا انا , ابداً ال و اهللا , ثل هذا السّيد احاديث االئمَّة م
ال اقول طالَعُت , كثريا ما طالَعُت , ألّني ِلَحدِّ اآلن ,  الغاية هألجل هذاخَترُت هذا الكتاب 

يف هذا الباب و َبحثُت يف هذا الباب يف كل شيء يف هذا الباب لكن كثريا ما طالَعُت 
و من غريهم من من كُتب الُعَرفاء , من كُتب الَشْيخية , من كُتب الصوفية , لَف املناهج ُمخت

يفهم االحاديث الشريفة ِبهذا الُعمق و ِبهذه الدقَّة ما وَجدُت اَحداً , الذين الَّفوا يف هذا الباب 
بني فَهمِه و بني كُتبِه هذه اصالً ال اِجد ُمقاَيسة , و ِبهذا الفَهم الَنوراين كَفَهِم هذا السّيد ابداً 

, َبقيْت كتُبه نادرة , النورية و بني سائر الذين كَتبوا عن االئمَّة عليهم افضل الصالة و السالم 
 هذه املعاين لَم ُتعَرف هذه الكُتب لَم ُتعَرف قيَمُتها وَبقيْت كتُبه َتحمل ميزة لكن لألَسف 

و كان رضوان اهللا تعاىل عليه كثريا ما يؤكد انّ صالح   و هذه املعاين لَم ُتعَرف فائَدُتهاقيَمُتها
إن شاء اهللا بااليام اآلتية نتناول مثل هذه , اُألمَّة و انّ صالح اجملتمع و يف خطابات كثرية 

يف عدَّة خطابات , مطبوعة خطاباُته , يف خطابات كثرية و عدَّة خطابات و موجودة , املعاين 
ال َيِصلون إىل املكان الذي يرتضيه الباري و  اُألمَّة و انّ الشيعة يقول انّ هذا الشعب و انّ هذه

إىل املكان الذي يكونون فيه ُمَمهِّدين لإلمام احلُجَّة ما لَم تنتشر هذه العقائد و ال َيِصلون 
رّبما َسمعُتم هذا يف , املعاين بينهم و لذلك هو نفُسه رضوان اهللا تعاىل عليه ينقل هذه القصة 
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لَيايل اجلَُمع يف القناة االوىل يف , عدَّة مرات اعادوا دروَسُه يف تفسري سورة الفاحتة , ن التلفزيو
اكثر من مرة اعادوا دروَسُه يف تفسري سورة الفاحتة و هذه الدروس ايضا مطبوعة التلفزيون 
ذلك الَرُجل , يذكر هذه القصة عن َشيخِه الشاه آبادي رضوان اهللا تعاىل عليه , موجودة 

نَسبوا إليه ما نَسبوا من الفُحش و من الغلُو حىت نَسبوا إليه افعاال ال يفعلها , لعاِرف املظلوم ا
الوحيد من اساتذتِه إذا , يذكُره إمام اُألمَّة الشاه آبادي الذي كلَّما , افَحش اخللق يف زمانه 

ا ما ذكََره و إالّ اإلمام الوحيد من اساتذَته إذ ) روحي ِفداه( كان يقول , مَّة ذكََرُه إمام اُأل
دائما ُيضيف هذه , الوحيد من اساتذَة اإلمام إذا ذكَرُه دائما يف كُتبِه , عنَده اساتذة كُثَّر 

  .  )روحي ِفداه(  بعد ِذكر امسِه العبارة
و الشاه ,  املّرات ىداح, يقول , هو السّيد ينقل عن الشاه آبادي رمحة اهللا عليه هذه القصة 

طَرَحها , اعَمق املعاين اليت طُِرَحْت , اليت يف غاية الُعمق يطرح املعاين , عروفا آبادي كان م
ُألستاذ اإلمام تأثري , و ِبَنحو اعَمق و لذلك كان ُألستاذه الُعَرفاء كان يطَرُحها الشاه آبادي 

ُبه لَم يبَق و لألَسف كُت, يف غاية الدقَّة , على اسلوب اإلمام يف طَرحِه للمعاين يف غاية الُعمق 
ألنّ كُتب الشاه آبادي كانت يف مكتبة السّيد ) َرَشحاُت الِبحار ( منها إالّ كتاب واحد 

, اَخذوا ِقسما من مكتبة السّيد , اإلمام و لَّما هَجَم السافاك على بيت السّيد يف ِسجنه و َنفيِه 
ضاَعْت كُتب الشاه كُتب اإلمام املَخطوطة و , ضاَعْت فيها بعض كُتب السّيد املَخطوطة 

, اوائل الثورة , آبادي رمحة اهللا عليه و لذلك لَم يبَق إالّ هذا الكتاب الذي طَبَعْتُه يف وقتها 
من الكُتب القَيِّمة جدا يف مباحث عقائدية يف ) َرَشحاُت البحار ( كتاب , دوائر حَرس الثورة 

السّيد اإلمام , اين يف غاية الُعمق الشاه آبادي كان يستعرض املع, على أي حال , غاية االمهية 
ناس من عامة الناس , يعين جاءوا من القُرى , دَخلنا عليه و َحولَُه َمجموعة من الناس , يقول 
 او من معاين الُعَرفاء او من املعاين ِمعوا شيئا من اإلصطالحات العلميةلَم يكونوا قد َس, يعين 

فلَّما اعتَرَض عليه البعض , ي ُيَحّدثُهم ِبهذه املعاين يقول كان الشاه آباد, العلمية ِبَشكل عام 
قال انا اريد ان هذا الكالم اذكُره حىت ينتشر , شيَخنا هذا الكالم هؤالء ال يفهموَنُه , قالوا 
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و اإلمام كان يستشهد ِبهذه القضية , من قَدِره , ِلَيفهموا ما يفَهمون من َحدِِّه , بني الناس 
ألّنه بعض اصحاب الضمائر ال بد ان ُتنَشر بني الناس  يقول هذه املعاين ,د هذا الكالم يؤيِّ

ُهم ال يريدون ان يقولوا اّننا ُنعاِند , اخلبيثة ُيَغلِّفون ُخبثَهم بأنّ هذا الكالم ال تتحمَّلُه الناس 
سون سواد هذه العقائد و نرفض هذه املعاين فَكيف ُيلَبِّسون ُخبثَهم و ُيلَبِّسون فَساَدُهم و ُيلَبِّ

و اّنه ان يكون انّ هذه املعاين ال َتحتملُها الناس , قلوهبم و ُخبثَ سرائرهم ؟ ِبهذا الغطاء 
هو النيب صلى اهللا , و َخُري الناس َمن كلََّم الناس وفقاً ِلعقوهلم , الكالم وفقاً ِلُمداراة الناس 

يعبدون احلجارة و النيب ُيَحّدثُهم عن عليه و آله لَّما خَرَج كلََّم الناس على قَدر عقوهلم ؟ ناس 
حديث املعراج الطويل َيعقلُه هؤالء , معراج يف السماء و عرَج إىل السماوات و إىل اِجلنان 

الذين يعبدون احلجارة و يشربون َبول البعري ؟ هؤالء يعقلون مثل هذه املعاين ؟ وفقاً ِلعقوهلم 
و لَم يكونوا قد عرفوا م يكونوا قد رأوا شيئا عن جنَّة و نار و ُهم لَهذا الكالم ؟ او حديث 

 قد عاشوا يف ل اليت كان العرب اجلاهليونالقرآن كلُّه َمعاٍن غَيبيَّة ال تتوافَق و العقو, شيئا 
هذه اخلُطَب الطويلة اإلفتخارية ألمري املؤمنني عليه السالم ,  الزمان الذي نَزلَ فيه القرآن ذلك

انا الذي فجَّرتُ الينابيَع , انا آدم االول , انا نوح االول , ل يف َمسجد الكوفة حينما يقو
هذه  , انا صاِحُب النار, انا صاِحُب الجنة , انا الذي غَرستُ اشجاَرها , في االرض 

انا , انا صاحب نوح الذي نَّجاُه في السفية , املعاين الكثرية اليت يقوهلا يف ُخطَبِه اإلفتخارية 
هذه كان َيخطُبها األمري يف مسجد الكوفة  , َجُه من َبطِن الحوتصاحب يونس الذي اخَر

لَّة منهم الِق, و الكوفة مليئة باخلوارج و مليئة بأصحاب معاوية و حىت الشيعة املوجودون 
ُيدِركون هذه املعاين و إالّ اكثرهم ناس سيطَرْت عليهم الَبداوة و اجلهل و أمري املؤمنني كان 

 ُمداراة قُلْ اّنه كي ُتدارى عقول الناس ؟ِلماذا لَم َي, وسط الناس يقول هذه الكلمات يف 
  .ما سلَف انا بيَّنُت هذا املعىن يف , عقول الناس لَها حدود 

ان ُتَبيَّن يف نفس إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه مقصودي انّ هذه املعاين كانت حسَرة 
ألّننا نعيش يف هذا الوسط , جتمعنا العراقي و ُم, و َنحن ُمجتمعنا العريب ِبَنحو عام , للناس 
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اليت تأخذ ِبقلوب جتمع يفتقر إىل هذه املعاين النورية ُم, جتمع فقري ِلهذه املعاين ُم, العراقي 
إىل احلَق و هو هذا الذي كان يريد ان ُيَبيَِّنُه إمام و اليت تأخذ بأيدي الناس , الناس إىل الرشاد 
و إالّ ليس كما دائما توَضع الصورة عن إمام , د ان ُيَبيَِّنُه و يكشفَُه للناس اُألمَّة للناس و يري

الرسالة اليت بَعثَها إىل , يف آخر ايام حياته , و لَرّبما افضل شاهد , اُألمَّة اّنه سياسي فقط 
طاِلُبه رسالة كانت ُت, إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه , ايام اإلحتاد السوفييت , غورباتشوف 

, ِبدراسة العرفان و ُتطالبه ان ُيرِسل َجماعة من ُمفَكِّري الشيوعيني إىل دراسة العرفان يف قُم 
و لَّما جاء , ُنِشَرت , و الرسالة ُعِرَضْت , هكذا كان ُيطالب من غورباتشوف يف الرسالة 

املسؤول ,  ادَخلوه هذا شيفاردنادَزه وزير اخلارجية آنذاك و جاء ِبَجواب للسّيد اخلَُميين و
الوحيد و كان يفتخر اّنه هو املسؤول الوحيد من سياسّيي العالَم َتمكََّن ان يزور السّيد اخلَُميين 

ادَخلوه على السّيد و بدأ , و ادَخلوه فعالً على السّيد اخلَُميين و هذا الفلم ظَهَر يف التلفزيون , 
اّنه هذه الرسالة شوف ضمَّن الرسالة أي شيء ؟ غوربات  ,الرسالة على اإلمامشيفاردنادَزه يقرأ 
هذه بادئة خري ِلَتقوية العالقات اإلقتصادية فيما بني البلَدْين و تقوية العالقة , اليت جاءت منكم 

و مواقف مشتركة يف املؤَتمرات و من هذا الكالم الذي يذكُره الساَسة يف رسائلهم  السياسية
لكن السّيد امحد اخلَُميين هذا لَم ُيخِرجوه يف التلفزيون , الكالم السّيد اإلمام لَّما َسمَع هذا , 

اّنه السّيد اإلمام قال له ال تقرأ , يف التلفزيون الفلم الذي ظهَر إىل هذا احلَد , نقلَ هذه القصة 
اّنه انا طلَبُت من غورباتشوف ان يبعث رسالة اَردُت ان افَتح عيَنُه على العالَم اآلخر , الرسالة 

على العالَم اَردُت ان افَتح عيَنُه ,  على العوامل املعنوية و ال ُعلقَة يل ِبهذه املسائل السياسية ,
ح عيَنْيه إىل هذه املعاين بعد ان ألّنه يعيش يف فترة ميكن ان يفت, على املعاين املعنوية , اآلخر 

هذا إىل , وابا على رسالَيت اريد رسالة ثانية ج, انا ال اريد الرسالة هذه , وقَف ضدَّ الشيوعية 
أّما بقيَّة الفلم لَم َتخرج و إالّ , هذا احلَد يف التلفزيون يعين اخَرجوا انّ السّيد تأذّى من الرسالة 

السّيد , يقول ما إن قرأ شيفاردنادَزه هذه الكلمات , ته بيََّن االسّيد امحد بعد ذلك يف خطاَب
تَركَُه ِلَوحده جالسا , ترَك شيفاردنادَزه يف الغرفة ِلَوحده اإلمام رمحة اهللا عليه انتفَض و قاَم و 
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يعين له و , لَم يستمع إىل بقيَّة الرسالة و هذه إهانة , على الكرسي و خرَج السّيد اإلمام 
, اإلحترام الذي َيلقاه , اصالً هو إذا يذهب إىل الواليات املتحدة االمريكية , ِلغورباتشوف 
يف بنايات وزارات اخلارجية ايام اإلحتاد السوفييت كان باب خاص , ل من الدَواصالً يف كثري 

باب خاص يدخل منه السفري االمريكي و , إذا جاء الُسفَراء الجتماعاهتم يف وزارة اخلارجية , 
و هذا ادَخلوه على السّيد اإلمام و كان , و باب آخر ِلَبقيَّة الُسفَراء , سفري االحتاد السوفييت 

هو يدخل إىل مكتب ريغان يف داخل البيت االبيض , َزعوه حذاءه و هذا لَم َيحدث ان, حافيا 
على كرسي من , تَروَنُه يف التلفزيون , انَزعوه حذاءه و اجلَسوه و اهللا على كرسي , ِبحذائه 

و يقرأ و يرَتجف اثناء قراءته و هذه عزَّة , من كراسي املقاهي كرسي عتيق , كراسي املقاهي 
و هذه العزَّة و , و هذه العزَّة العلَوية اليت َتجلَّْت يف حياة هذا السّيد رمحة اهللا عليه اإلسالم 

منشأُها من هذا الفكر السليم , هذه املواقف و هذه املعاين منشأُها من هذا اإلعتقاد السليم 
و , مجعني بني طَّيات قَلبِه يف معرفة اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم االذي كان َيحملُه 

إالّ لَم يكُن نظَُره دائما إىل اجلنَبة السياسية فقط كما ُيراد ان ُيَصوَّر اإلمام و ُيَركَّز على هذا 
املسألة االصلية املسألة العقائدية يف , املسألة السياسية مسألة فرعية يف الدين , اجلانب فقط 

لكن سة من فروع الدين صحيح انّ السيا, صحيح انّ السياسة من شؤون الدين , حياتنا 
املسألة االصلية العقيدة يف اهل البيت عليهم افضل , مسألة فرعية , ليست هي كل الدين 

َمن لَم , لَم َتقُل االحاديث اّنه َمن لَم يعرف السياسة ماَت ميتةً جاهلية , الصالة و السالم 
, ة فَرع من فروع الدين كما انّ الصال, السياسة كالصالة , يعرف الصالة ماَت ميتةً جاهلية 

و و معرفة االئمَّة يف معرفة العقيدة احلقَّة , أّما َمن لَم يعرف إماَم زمانه ماَت ميتةً جاهلية 
و هذا , اَحد املسؤولني , لذلك اإلمام ما كان ُيداِهن و ُيرائي يف هذه املواقف السياسية 

ية اإلسالمية يف الدَول اخلارجية اَحد املسؤولني يف إحدى السفارات للجمهور, مطبوع الكالم 
فَكتَب , اجللوس على مائدة اخلَمر حرام بالنتيجة , كتَب استفتاءا لإلمام , يف الدَول الغربية , 

استفتاءا لإلمام اّنه سّيَدنا َنحن ُندعى إىل جلَسات مع بعض املسؤولني يف الدَول اليت َنحن فيها 
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 إىل جلَسات ُمهمَّة و لكن يَضعون على ُندعى, اإلسالمية َنحن فيها ُنَمثِّل اجلمهورية , ُسفَراء 
 ايران و فيما املوائد ُخمورا و َنحن إذا لَم َنحضر يؤثر كثريا على العالقات السياسية فيما بني

هو املوقف و اّنه عدم حضورنا و جلوسنا إذا نرفض و ألنّ اجللوس على فَما , بني الدَول 
, د اخلمور  ال يشربون لكن حرام بالنتيجة اجللوس على موائَيجلسون و, مائدة اخلَمر حرام 

أَتدري السّيد اإلمام ماذا ...  احلفاظ و إذا لَم َنحضر فإنّ العالقات فأّنه َنحن َنحضر ألجل
جواب الفتوى و هذا ليس جوابا اعتاَد الفقهاء اصالً ان ُيجيبوا عليه ) ِبجهنَّم ( اجاَبُه ؟ كلمة 

ِبجهنَّم و , املعىن الذي يريده اب عامي يعين لكن اإلمام اراَد ان ُيَبيِّن دقَّة هذا جو, ِبجهنَّم , 
  .لَتخرب العالقات 

او َيجوز او , االظَهر اّنه َيحرم , االساس االصلي امليزان العقائدي و إالّ عادةً الفقهاء يقولون 
ِلَحدِّ اآلن لَم ,  ِبهذا الشكل أّما إجابة فقهية, هذه اإلجابات الفقهية املُتعاَرفة , على االحَوط 

هذه مواقف منعكسة , هذه املواقف ) ِبجهنَّم ( َنَر فقيها اجاَب على مسألة ِبمثل هذا اجلواب 
مواقف اإلنسان من اين تظهر ؟ مواقف اإلنسان تظهر متفّرَعة عن العقيدة اليت , عن العقيدة 

يف لباسِه ؟ يف طول , تكون ان اين و إالّ شخصية اإلنسعن الفكرة اليت َيحملها , َيحملها 
ن ؟ ابداً هذا ال يكشف عن يف َسريِه املُتَِّز, يف هندامِه ؟  ِلحيته ؟ يف َحجم عمامته الكبرية

أّما , من آثار خلُق اإلنسان , رّبما هذا من آثار ذوق اإلنسان , حقيقة شخصية اإلنسان 
يف املباين , تكُمن يف عقيدته  حقيقة شخصية اإلنسان اين تكون ؟ حقيقة شخصية اإلنسان

, قرون , قرون , فَقوَّة هذه الشخصية اليت غيََّرْت ما غيََّرْت من العالَم , العقائدية اليت َيحملها 
فََنحن نريد ان ُنلقي , قوَّة هذه الشخصية يف عقيدته , الشيعة يفتقرون إىل مثل هذه الشخصية 

أّما ,  العقيدة الصحيحة اليت ذكََرها و ِلعامَّة الناس على هذه العقيدة السليمة و على هذهالنظَر 
ال , فيه من املعاين اليت يف غاية الُعمق ) سر الصالة ( الكالم الذي جاء يف بقيَّة كُتبه كَكتاب 

اآلداب ( و إّنما نتناول املعاين اليت جاءت مذكورة يف كتاب نريد التطَرُّق إىل مثل هذه املعاين 
, ألبناء الشارع , ألبناء السوق , املعاين ِلعامَّة الناس  و ألّنه قال بأنّ هذه )املعنوية للصالة 
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ِلكُل عامة اخللق هذه املعاين ُتطَرح ِلَمعرفة آداب العبادة و ِلَمعرفة حقائق , للفالّحني , للُعّمال 
هذا , إن شاء اهللا من اجلمعة اآلتية , اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

من اجلمعة اآلتية ِبَحول اهللا نشَرع إن شاء اهللا من , الكالم اليوم كان ِبَمثابة مقدمة ِلدروسنا 
و قبل ان اختم الكالم اقول انّ هذه , يف اول درس من دروس اآلداب املعنوية للصالة 

يعين بعد ذلك , يرغبون يف متابعتها على الكتاب و َضبطها إذا كان بعض االخوان الدروس 
 رُِّس( انا اإلخوان الذين يرغبون يف دراسة املعاين اليت تكون اعَمق من هذه املعاين كَدراسة 

انا أُجري لَهم , اإلخوان الذين يواظبون على حضور الدرس و يضبطون هذه املعاين ) الصالة 
ذا االمر انا بيَّنُت ه, امتحانا و الدروس اليت تكون اعَمق من هذه املعاين تكون وفقاً لإلمتحان 

اإلخوان يرغبون يف مثل هذه املعاين ان يتهّيأوا ِلَضبط هذه املعاين او حىت إذا كان بعض 
بعد ان نقضي الوطر املُهم يف , بعد ذلك , يف الكتاب ِلكتاَبتها او ِلَتثبيتها او للتأشري عليها 

انا امَتحُنهم  , اإلخوان الذين يرغبون يف اإلمتحان, دراسة املعارف املوجودة يف هذا الكتاب 
  .كي يتهّيأوا ِلدراسة اعَمق يف كُتب اخرى من كُتب اإلمام رضوان اهللا تعاىل عليه 
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  الّدرس الثاني

  
  
  
  
  

( اعين كتاب , يف االسبوع املاضي كان حديثي يف مقدمة ِلدروسنا يف هذا الكتاب الشريف 
كان الكالم ِبَمثابة مقدمة و فاحتة ُمجَملة , رضوان اهللا تعاىل عليه إلمام اُألمَّة ) اآلداب املعنوية 

كما , َنقتطفُه من هذا الكتاب الشريف و املوضوعات اليت سَنتناوهلا إن شاء اهللا فيما لألحباث 
و ال اريد ان , لَسُت قاصدا ان اشَرح هذا الكتاب سطراً سطرا , بيَّنُت يف االسبوع املاضي 

و إّنما استعرض ما ذكَرُه إمام اُألمَّة اتناول َتمام ما جاء فيه ألنّ هذا َيحتاج إىل وقت طويل 
االئمَّة و ِبخصوص عقيدته اليت يريد من َعواّم ِبخصوص معرفة رمحة اهللا عليه يف هذا الكتاب 

الشيعة ان يعتقدوا هبا باعتبار انّ هذا الكتاب كما قال هو يف مقدمة كتابه هذا اّنه مؤلَّف 
 يكُن مكتوبا ِلذَوي و لَمِلَعوامِّ شيعة اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

  . اإلختصاص 
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و انا يف هذا , البحث االول ما يتعلَّق ِبَمبحث العبودية , يوم املوضوع الذي نتناوله يف هذا ال
الدرس ال اريد ان اتناول مبحث العبودية من جهة لَغوية و ال اريد ان اتناوله من جهة اخالقية 

إّنما ُنلقي نظرة على هذا املبحث من الزاوية اليت تتعلَّق ِبكَالمنا و هو ما يتعلَّق ِبَمعرفة ائمَّتنا , 
  .عرفة اوليائنا صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني ِبَم, 

احلُجب اليت  ُنلقي نظرة على, فيما بيَنُه و بني اهللا حُجب و حُجب ,  هذا املَخلوق ,اإلنسان 
إذا نظَرنا إىل انفسنا َنجد , و بني العلَّة االوىل , تفصل بني اإلنسان و بني اهللا سبحانه و تعاىل 

ال نتمكن من ان ,  سبحانه و تعاىل ِبَحواسِّنا ال نتمكن من رؤية اهللاحجابا واضحا و هو اّننا 
حاسة البصر هي اقوى َحواس اإلنسان و اإلنسان ال , ُنحيط علماً باهللا من طريق احلَواس 

يتمكن من رؤية الباري ِبَعينه و الذات اإلهلية ُمَنزَّهة عن انّ املَخلوقات َتراها ِبهذه احلواس 
أّما اّننا , ُنحيط علما و ُندرك اشياءا كثرية جدا ِبحواسِّنا ,  احلواس املَحدودة القاصرة و ِبهذه
, َحواسُّنا َمحدودة , َنحن َمحدودون , اسِّنا شيئا من حقيقة اهللا سبحانه و تعاىل ال ُندرك ِبحو

 البصر اِحلجاب بالنسبة ِلحاسَّة,  َحواسُّنا َمحجوبة عن اهللا سبحانه و تعاىل, فَنحن َمحجوبون 
على سبيل املثال ما وراء هذا اجلدار عيوننا ال َتِصل إليه فَنحن هنا َمحجوبون , اآلن مثالً , 

يف يوم من االيام قد ذهبَت وراء اجلدار ِلَترى يعين إذا لَم تكُن , عن رؤية ما وراء اجلدار باملرَّة 
هناك , هذا اجلدار ما وراء اجلدار ال ميكن لك من طريق حاسة البصر ان تلَمح ما وراء 

او حينما تكون يف ظالم , ِحجاب للبصر َيمنع الرؤية البَصرية باملرَّة ِبحيث ال ترى شيئا 
ِلماذا تعثر باالشياء ؟ ِلَنفرض اّنك دخلَت إىل هذا , أليس تعثر باالشياء ألّنك ال َتراها , دامس 

, االبواب ُمغلقة , الشبابيك , النوافذ , يف الليل و املصابيح ُمطفأة , املكان يف ظالم دامس 
الظُلمة , ؟ الّنك ال تراها ِلماذا تعثر باالشياء , سَتعثر باالشياء تكون الظُلمة دامسة حينئذ فَ

يف بعض االحيان اإلنسان ينظر إىل االشياء , هنا صاَرْت ِحجابا فيما بينك و بني هذه االشياء 
ينما اآلن اريد ان انظر إىل ما وراء اجلدار ال ح,  اب فيما بينه و ما بينها فال ينظر هلو ِحجا

هذه , و يف بعض االحيان هذه الرؤية تكون ُمشتبهة كَظاهرة اإلنكسار امتكَّن ان ارى شيئا 
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,  شيء  اياآلن إذا ُتخِرج قلَما او, من املاء الظاهرة الفيزيائية حينما تَضع شيئا مثال يف قَدح 
قَدح من املاء زجاجي ,  داخل املاء ِبَشكل مستقيم  شيء و تَضعها يف ايقطعة من اخلشب او

أدِخلُه يف هذا املاء , أي قضيب , إمألُه باملاء و َضْع فيه قطعة من اخلشب او قلَم او أي عمود 
و كأّنه َتراُه مكسورا يف املاء , مكسور , و انظُْر إليه من مسافة ترى انّ القلَم ِبَشكل ُمنكسر 

انّ البَصر يشَتبه يف , و هذا يأيت من اشتباه البَصر قلَم ليس مكسورا صاَر قسَمْين و احلال ال
املَُشعِبذون الذين تكون عندهم قدرة هؤالء , مسائل الشعبذَة , هذه املسائل الَتمويهية , النظر 

و الشعبذَة ما هي ؟ الشعبذَة فيها , على احلركة اخلَفيَّة و اخلفيفة  ,  السريعةعلى احلركة
ُيَحرِّك , يكون قادرا على ان يتحرَّك حركة َخفيَّة , ركة خفيفة و حركة َخفيَّة ح, حَركتان 

او ظاهرة , فالَعني ترى شيئا غري الواقع , و حركة خفيفة يف نفس الوقت , االشياء ِبَيده 
و يف كثري من يف كثري من االشياء ُتخطيء , حاسَّة البَصر يف كثري من االشياء تشَتبه , الَسراب 

هذه يف االشياء املادية املَحدودة , ياء ال تتمكَّن من الرؤية حينما تكون احلواجب موجودة االش
  .فَهذه احلاسَّة َمحجوبة باملرَّة عن رؤية الباري سبحانه و تعاىل , 

و َنحن ال نريد هنا ان ُنثِبت هذه عقل اإلنسان ايضا ال ُيدِرك كُنَه الباري , و عقل اإلنسان 
,  يف صَدد َبحث كالمي إلثبات انّ اهللا سبحانه و تعاىل ال ُيرى بالَعني الباصرة لَسنا, املسائل 

َنحن , هذه حقيقة واضحة , و لَسنا يف صَدد َبحث إلثبات انّ العقول ال ُتدِرك كُنَه الباري 
فَهذا اإلبريق و , َمحدودة و هو مطلَق سبحانه و تعاىل و املَحدود ال ُيحيط باملطلَق َمخلوقات 

هذا , يأخذ شيئا من البحر ال ُيَعدُّ ِبَشيء , ا الكوز و هذا القَدح ال يتمكَّن ان يَسع البحر هذ
يعين ُيمكن ان , و ليس البحر هذا املاء يشَبُه ما يف البحر , الكوز َنغرف فيه شيئا من املاء 

هذا , بحر هذا ماء ال, تقول انّ هذا املوجود يف الكوز او يف اإلبريق َبحر ؟ ال ُيمكن هذا 
البحر شأن من شؤوناته املاء و إالّ يف اعماقه , البحر ليس ماءا فقط , شيء ِمّما يف البحر 
ال بد ان يكون هناك مكان ارضي و مكان , و البحر ليس فقط ماءا , اشياء و اشياء كثرية 
ر اكثر من و االشياء املوجودة يف البح و موجود فيه اشياء و اشياء كثرية ءُمنقَعر ارضي فيه ما
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اوالً ِلسَعة البحار و ِلكَثرة االنواع النباتية و احليوانية املوجودة يف , االشياء املوجودة يف الَبر 
, هذا شيء من ماء البحر ) َبحر ( فَهذا الذي تأخذُه يف الكوز ال ُيقال له , اعماق البحار 

 اَحد لَم يعرف فال ُيمكن حينما يسألُك ـ مثالً ـ, شيء من شيء من شؤونات البحر 
هذا الكالم ليس صحيحا ,  تقول له البحر هذا لَّما يسألََك ما البحر ؟, البحر او لَم يَر البحر 

يعين حىت لو اَردنا ان , و اصالً ال يشَبه البحر ِبَشيء املوجود يف هذا الكوز ليس هو البحر , 
ُيَمثِّل حقيقة االشياء لكن و هذا الورق ال , نرسم على الورق كوزا و فيه ماء و نرسم َبحرا 

ذهن َمحدود فالذهن البَشري , ال يوجد ُمشاَبهة بني هذا البحر و بني هذا املوجود يف الكوز 
و ذهن ُيخطيء و يقَع يف اإلشتباه و يقَع يف اخلطأ فأيضا هو ال ُيدِرك كُنَه الباري سبحانه و 

يء ؟ َنحن اآلن نعيش يف هذه و اإلنسان بأيِّ ش, حُجب قوية , هذه حُجب واضحة , تعاىل 
افكار , بإحساسات و ِبَحواس و نعيش ِبقوى فكرية , ِبقوى حسيَّة احلياة بأيِّ شيء ؟ نعيش 
و إالّ حىت هو فَرق املَيِّت عن احلَي ما هو ؟ , بأيِّ شيء نعيش , و معلومات يف االذهان 

,  تريد ان ُتلقَيُه يف النار يرفض لذلك مثال إذاحواّسا و َيحمل قدرا من التفكري املَجنون َيحمل 
, حىت اآلن يف العلوم , مقدارا من التفكري , و حىت هذه احليوانات َتملك قدرا من التفكري 

احلديثة هذا املعىن َنحن يف رواياتنا و يف احاديثنا هذا املعىن موجود لكن اآلن حىت يف العلوم 
يعين إذا تأيت ِبقَطيع , و هذه قضية واضحة فكري اّنها َتملك قدرا من الت, ُيثِبتوَنُه للحيوانات 

تأيت ِبقَطيع من االغنام و نار , من االغنام و تريد ان ُتدِخلَه يف النار ما تدخل االغنام ابدا 
قطيع من االبقار , ابداً ما تدُخل االغنام , كبرية و حاِولْ ان ُتدِخل هذه االغنام يف هذه النار 

ان هذه احلالة حينما احليو,  النار يفابداً ما تدُخل االبقار , ة باجتاه النار و ادفَعُه ِبُعنف و ِبقوَّ
يضطرب من شيء او َيمتنع عن شيء او يندفع َنحو شيء ماذا َتُدل ؟ َتُدل على مقدار من 

و اإلنسان عنَدُه نسبة من التفكري اوَسع و نسبة من التفكري موجودة عند هذا الكائن , التفكري 
و الذات عقول َمحدودة , فالعقول البشرية ال ُتحيط ِبكُنه اهللا ,  و يقَع يف اخلطأ لذلك يشَتبه

, اإلهلية ذات مطلَقة و املَحدود ال ُيحيط باملطلق كما هو احلال يف اإلبريق الذي ال يَسع البحر 
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 فَنحن, ال ُيمكن هذا , كما هو احلال يف الكوز الذي ال تتمكَّن ان تَضع َنهر دجلة يف كوز 
حواسُّنا َمحجوبة عن َتحسُّس , عيوننا , عن إدراك كُنه اهللا عقولنا َمحجوبة , َمحجوبون 

هذه حُجب يف اصل , فإذن فيما بيننا و بني اهللا حُجب و حُجب , الباري سبحانه و تعاىل 
انه و حواسُّنا ال َتِصل إىل اهللا سبح, عيوننا ال ترى اهللا , عقولنا ال ُتدِرك كُنه اهللا , اِخللقة 
حىت يف , حىت يف ُعمق ذلك الذي لَم يعرف ديناً , لكن هناك يف ُعمق الوجدان البشري تعاىل 

 يف مسلَك شرائعي حىت يف ُعمق ذلك الذي لَم يسلُك, ُعمق ذلك الذي لَم يعرف عقيدة 
يف احلاالت اليت يف ُعمق اإلنسان توجد حقيقة و هو اّنه يشعر بالَضعف و الَنقص , َسماوي 

, ِبَتمام احلاجة , يشعر اإلنسان ِبَتمام الَضعف , يفقد فيها كلَّ إمكانية , د فيها كلَّ شيء يفق
يوجد َمن ُيعينه , ُيكمل هذا النقص و يف نفس الوقت هناك اَمل ينبعث يف نفسه اّنه يوجد َمن 

, هللا السائل عن ا نفس السؤال الذي يسألُه اإلمام الصادق عليه السالم حينما يسألُه هذا, 
اريد شيئا ُتَبيِّنُه يل اعرف فيه الباري , الناس يتحدَّثون عن اهللا كثريا , يقول له يابَن رسول اهللا 

انكسَرْت بك السفينة ؟ قال , قال ركبَت البحر ؟ قال نعم , اعرف فيه اهللا سبحانه و تعاىل , 
 به السفينة و إالّ كيف اإلمام حتماً عاِلم بأنّ هذا الَرُجل قد ركَب البحر و انكسَرْت, نعم 

ِكدَت ان تغَرق ؟ , ركبَت البحر و انكسَرْت بك السفينة ؟ قال نعم , هذه اخلصوصية ِبيسألُه 
, ان ُيَخلَِّصك حينما وصلَت إىل املوت ؟ قال نعم , ألَم يتعلَّق قَلُبك ِبَشيء تتَوقَّع ان ُينقذك 

ُيَخلِّصك من هذا , من املهلَكة , وت هذا القادر الذي ُيخلِّصك من امل, قال هذا هو اهللا 
هذه القوة اليت مالَ إليها وجداُنك هو , هذا الثبور الذي حلَّ بك , الَنقص و من هذا الَويل 

  .اهللا القادر القاهر فوق كل شيء سبحانه و تعاىل 
سواء كان هذا , يف ُعمق الوجدان اإلنساين هذه احلقيقة موجودة , يف ُعمق الوجدان البشري 

َيحمل عقيدة َسماوية او , سواء كان هذا اإلنسان ُمَتشرِّعا او ليس ِبُمتَشرِّع , إلنسان يتعبَّد ا
كاحليوانات , َيحمل فكرة او اصالً ال َيحمل فكرة , َيحمل عقيدة َوضعية من َوضع اإلنسان 

موجودا الوجدان البشري يبقى , لكن يف ُعمق وجدانه , َبهيمة َهمُّه َبطنه و فَرُجه , يعيش 
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, َيحمل وجدانا حىت يزيد ,  الوجدان يبقى موجودا  اإلنسانمهما كان اإلنسان و مهما صاَر
يبقى يزيد و إن , على البشر الوجدان هو ُحّجة اهللا , حىت عمر بن اخلطاب َيحمل وجدانا 

هو هذا اإلستشعار هو هذا صوت الوجدان يف اعماق , فَعلَ ما فَعل يستشعر ُعظم جرميته 
و منقولة مر و إن فعلَ ما فعلَ يستشعر ما فَعلَُه و لذلك تصدر منهم كلمات يبقى ُع, سان اإلن

يف كُتب املُخالفني منقولة عنهم كلمات يتأسَّفون فيها على الذي , حىت يف كُتب اعدائنا 
يف نفس ايب , يف قلب ايب جهل , و هذا صوت الوجدان يف اعماق اإلنسان صدَر منهم 

يف نفس لينني و يف , يف نفس ماركس , يف نفس كل اعداء اهللا ,  معاوية يف نفس, سفيان 
صوت الوجدان يبقى موجودا و لذلك هذه القصة , يوجد هذا الصوت نفس كل املُلِحدين 

ينقلون هذه القضية يف آخر ايام , هذا الطاغية املعروف , ينقلوهنا عندما يكتبون تاريخ ستالني 
تيجة املَّيت بالن, على فراش سفَرِه إىل جهنم و وصلَ احلال به يقولون حينما كان , حياته 

, وصلَ به احلال إىل حال احلشَرجة و الغرغََرة ,  يتمكن من الكالم َتصل به احلالة إىل ان ال
, يشري هكذا , اخذَ يرفع سّبابة يِده هكذا , يقولون هكذا , اللحظات االخرية من حياته 

 يقول تقال, ابَنُته كانت جالسة إىل جنبه ,  يعين ُيَبّين اّنه يريد شيئا ,يريد فَقالوا ما , يرفعها 
قالت يقول انّ اهللا , ماذا يريد , تعرف كالمه , ابَنُته بالنتيجة تعرف افكاَره , انّ اهللا واحد 

ال يعين اّنه ماَت على حق و إالّ , يريد ان يشري إىل هذا املعىن , يشري إىل هذه احلقيقة , واحد 
, هذا ال يعين اّنه , ِفرعون الذي آَمَن عند الغَرق بأّنه ال إله إالّ الذي آَمَنْت به َبنو اسرائيل كَ

اعىت من السابق و  لَكان رّبما لو عاَد إىل احلياة الدنيا مرة ثانية و نشطَْت فيه الروح مرة ثانية
الباري سبحانه و تعاىل , لذلك لَّما يطلبون من الباري و من املالئكة ان اعيدونا إىل الدنيا 

إىل نفس احلالة , لو ارَجعناكُم لَُعدُتم إىل ما ُنهيتم عنه , يقول لَهم اّنكم لو ُعدُتم إىل الدنيا 
ِلماذا َيخلد , يف اجلنة او خلود اإلنسان يف النار السابقة و هذه هي العلَّة يف خلود اإلنسان 
نار ؟ لَّما يسألون اإلمام عليه السالم اّنه اإلنسان اإلنسان يف اجلنة و ِلماذا َيخلد اإلنسان يف ال

ِلماذا , الف سَنة , َخمسائة سنة , مائة سنة , ثَمانون سنة , َسبعون سنة , عمُره َمحدود 
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ُيعذَّب ِبحدود ُعمره و ِلماذا ال ُينعَّم ِلماذا ال , فَلَيكُن ُعمر اإلنسان ما يكون , َيخلد يف النار 
 اجلنة ُهم اهل الطاعة و لو َبقوا يف الدنيا و خلدوا يف الدنيا كانت  اهلنّ؟ قال اِبحدود ُعمره 

و انّ اهل النار ُهم اهل املعصية و لو َبقوا يف الدنيا و خلدوا يف الدنيا لَكانت  ,طاعة نيَّتُهم ال
, النار ِبنّياهتم و خلََد اهل النار يف , فإّنما خلََد اهل اجلنة يف اجلنة ِبنّياهتم , نيَّتُهم على املعصية 
املدار ما َيحمله اإلنسان من تفكري و من قصد و من دوافع و من اهداف , املدار نيَّة اإلنسان 

كالمي يف اّنه يف ُعمق الوجدان البشري , على أي حال اآلن ليس احلديث يف هذه القضية , 
, ة ال حدود هلا إىل قدر, يف ُعمق الوجدان اإلنساين هناك صوت يدفَُعه إىل قدرة مطلقة , 

حىت و إن لَم يكُن اإلنسان يعرف امساً ِلهذه القدرة لكن يف ُعمق الوجدان هذا الَتحسُّس 
 َمجاهل  يف يعيش,يعيش يف الكهوف , لو انّ اإلنسان يعيش يف الغارات يعين , موجود 
ود اهللا ِبوجود قوة و لذلك هذه احليوانات اهلائمة تستشعر ِبوج يستشعر هذا اإلنسان, االرض 

يف رواياتنا اّنه لو انّ َبهيمة انتطَحْت , سبحانه و تعاىل و لذا يف يوم القيامة ُيحاِسبها الباري 
يوم القيامة ُتحَشر و هذه البهيمة تنطَح تلك البهيمة اليت نطَحتها و بعد ذلك تتحوَّل , َبهيمة 

 َتضجُّ إىل الباري سبحانه و حىت هذه احليوانات, كما يف احاديثنا الشريفة احليوانات إىل تراب 
يعين هذه البهائم ألّنها حتسُّ شيئا , لَوال َبهائم ُرتَّع , تعاىل و لذلك يف االحاديث القُدسية 

ع ـ لَوال هؤالء ـ  ُركَّو شيوٌخ,  ُرضَّع و اطفالٌ , ُرتَّع لَوال َبهائُم, ذاهتا يتعلَّق باهللا يف 
عندها , ذه موجودات عندها احساس بالوجود اإلهلي يعين ه,  َصّباً العذاَب ملَصَببُت عليك

و اطفالٌ ُرضَّع , و شباٌب ُركَّع , و شيوٌخ ُخضَّع , لَوال َبهائُم ُرتَّع , استشعار بالوجود اإلهلي 
يف و هذه حقيقة واضحة نتلَمَّسها يف الواقع العملي و نتلَمَُّسها , لَصَببُت العذاب عليكم َصّباً 

,  يف الكالم القرآين هذه احلقائق نتلَمَُّسها كثريا,  االحاديث املعصومية واالحاديث القرآنية 
قدرة , هناك شيء يدفع اإلنسان ِلتلكُم القدرة املطلقة , فَهناك يف ُعمق الوجدان البشري 

قدرة مطلقة ليس فيها َشر ألنّ اإلنسان حىت لو كان شريرا , مطلقة قادرة ان تفعل كل شيء 
, من كل جانب  لضيق و حينما ُتحيط به املشاكل و حينما ُتَسوِّرُه االحزانحينما ُيصيبه ا, 
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هذا اإلنسان حيسُّ يف داخله , تكون ِبَمثابة االسوار له من كل جانب و ُتَهيمن عليه املَضّرات 
هذه القدرة و هذه القوة هي , القوة قادرة ان ترفع هذه املعاين هذه , توجد قوة ليس فيها شر 

عقولنا َمحجوبة , ؟ هل َنراها ؟ َنحن َمحجوبون عنها أّما كيف هي , نه و تعاىل اهللا سبحا
ما هو كُنه هذه احلقيقة , ما هو كُنه هذه القدرة , عن حقيقة هذا الشيء , عن هذه القدرة 

ما هي , رابطة معنوية وجدانية , هناك رابطة نفسية , اليت َنجد للموجودات ارتباطا شديدا هبا 
 ) و جعلتَ معرفتَك بالعجِز عن معرفتك( ة ؟ القدرة هي اهللا لكن ما هو اهللا هذه القدر

معرفَُته هي  ) و جعلتَ معرفتَك بالعجِز عن معرفتك( إماُمنا الَسّجاد يف دعائه و مناجاته 
هو القريب , هو الواحد االَحد , تعاىل شأنه , جلَّْت قدَرُته , اّننا نعجز عن معرفته , هذه 

هو احلَّنان املَّنان و هو الرمحة الظاهرة يف كل شيء و ما يف , و البعيد القريب البعيد و ه
هو اهللا و هذه آثاُره و فَيُضه )  َدّياُر ُهو ما يف الداِر إالّ( الوجود إالّ اهللا و هذه آثاُره و َتجلّياُته 

ر من َمخلوق آخر و و هذه امساؤه ُتشِرق يف َمخلوقاته لكنها ُتشِرق يف َمخلوق اكثو َتجلّياُته 
كَوضوح هذه الشمس يف عالَمنا الدنيوي إالّ يف ذَوات اهل البيت و لذلك ما اشرقَْت ِبوضوح 

إماُمنا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه لَّما يقولون انّ فالن قَوم و فالن طائفة يقولون انّ 
, خلوق من َمخلوقاته هذا َم , قال فَلَيمألوا عيونَهم من هذه الشمس, بالَعني اهللا ُيرى 

إذا كانوا يقولون انّ اهللا سبحانه و تعاىل ُيرى , مأل عيَنْيه من الشمس يتمكَّن اإلنسان ان َي
يقولون انّ اهللا يف يوم القيامة يتجلّى ِلَخلقه و املُخاِلفون كثري منهم , بالَعني كما ُهم يقولون 

ل ليلة ُجمعة ينزل على سطوح املساجد و انّ اهللا يف كاصال احلنابلة يقولون , َوجهُه كالقمر 
مذكورة يف كُتبهم عن بعض , حىت قصة منقولة , يدور على الفقراء و اليتامى يف صورة غُالم 

, هذا كان من ُعَرفائهم كما مذكور يف كُتبهم , علمائهم اّنه كان يطوف على سطح املسجد 
, جد يبحث عن اهللا ليلة اجلُمعة كان يدور يف سطح املس, مذكورة يف عدَّة كُتب هذه القصة 

غالم صغري صعَد على سطح , و كان ابن خادم املسجد او ابن اَحد الذين يأتون إىل املسجد 
يعين لَم يكُن قد نبَت شاِرُبه و ِلحَيته و , و كانت اوصافه غالم قَطَطُ الشَعر صغري املسجد 
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هذا , لُغالم على سطح املسجد و كان ا, وصف ِلَشعر الرأس يعين ,  قَطَط هكان َشعُره في
هذا ماذا , يا إهلي و يا َرّبي انا َعبُدك , الصويف من املُخاِلفني احلنابلة لَّما رآُه وقَع على اقدامِه 

فأخذَ الغالم تصوَّر ؟ الغالم تصوَّر انّ هذا يريد ان ـ اجلَّكُم اهللا ـ يفعل فيه الفاحشة 
و كذا إالّ انّ هذا كان يتصوَّر اّنه هذا َربُّه تَمعوا اهل املسجد اج, يستغيث و الناس اجتَمعوا 

مذكورة يف نفس كتاب , إىل الدنيا و يتجوَّل على سطوح املساجد , قد نزلَ إىل االرض 
هذه الروايات ِبهذا املعىن اّنه ينزل على , مسند ابن حنبل الذي هو اَحد الصحاح السّتة 

, يف صحاحهم الستَّة مذكورة , يف كُتبهم مذكورة هذه , سطوح البيوت و سطوح املساجد 
  .الدخول يف مثل هذه املطالب على أي حال ال نريد 

فَهذه القدرة املُحيطة اليت ال ُتدِركها االبصار و اليت ال تتمكَّن العقول من ان ُتحيط ِبكُنهها 
 و ال نتمكَّن ,أّما َنحن هل نعرف شيئا عن كُنه هذه احلقيقة ؟ ابداً , هي اهللا سبحانه و تعاىل 

هذه العبارة القصرية من ُمناجاة , يعين اين هذا التفكري ) و جعلَت معرفَتك ( ان نعرف شيئا 
اين هذا اإلعتقاد و اين مثل هذه العقائد ؟ كيف يكون عاقل يوازي بني , اإلمام الَسّجاد 

 هي قمَّة و هذه ) و جعلتَ معرفتَك بالعجِز عن معرفتك( كالم املعصوم و بني كالم غريه 
و جعلتَ معرفتَك بالعجِز عن ( قمَّة املعرفة ألهل التوحيد هي هذه , للمَوحِّد املعرفة 
ملعنوي و يتحسَّس ُبعَدُه ا,  لكن ان يكون هذا املعىن ناِبتا يف قلب اإلنسان راسخا  )معرفتك

لكن هناك   )و جعلتَ معرفتَك بالعجِز عن معرفتك( اّنه , آفاقَُه املعنوية يف باطن روحه 
( يف دعاء ايب محزة الثُمايل  ) و لَوال انت لَم ادِر ما انت( وجدان يا إهلي اوَدعَتُه يف نفوسنا 

يعين )  و لَوال انت لَم ادِر ما انت, و دَعْوتَني إليك , و انتَ دلَلْتَني عليك , بَك عَرفتَُك 
 و إالّ لَم يكُن من فضلي و هذا انت اوَجدَتُه يف ذايت, لوال هذا الصوت الوجداين يف اعماقي 

و دَعْوتَني ,  و انتَ ـ انت يا إلهي ـ دلَلْتَني عليك, بَك عَرفتَُك ( لَم يكن من عندي 
هو هذا الذي هذا الوجدان املوجود يف اعماق اإلنسان  ) و لَوال انت لَم ادِر ما انت, إليك 

عقولنا ال ُتحيط ِبكُنه , نا هذا ِحجاُب, َنحن َمحجوبون , يقود اإلنسان إىل معرفة الباري 
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لكن هناك يف ُعمق حواسُّنا ال ُتدِرك شيئا من الباري , الباري و ابصاُرنا ال ُتدِرك شيئا 
بأّنه صوت احلق يف , أليس ُيَعبِّرون عن الضمري بأّنه صوت اهللا يف اعماق اإلنسان , الوجدان 

هي هذه الفطرة اليت , اإلنسان اعماق اإلنسان و هذا الوجدان هو هذا صوت اهللا يف اعماق 
هذه الفطرة املوَدعة , ُعبِّر عنها يف االحاديث و يف الروايات و اّنه فطرة اهللا ال تبديل ِلفطَرة اهللا 

, من هذا الوجدان , من اهللا على الناس و من هنا يبدأ اإلنسان َمسَريُه إىل اهللا اليت هي ُحّجة 
, هللا و ال من العقل الذي ال يدرك شيئا من كُنه اهللا ال من احلواس اليت ال ُتدِرك شيئا من ا

يسألون صادق العترة و و الفطرة ما هي ؟ , املسرية تبدأ من الفطرة , املسرية من هنا تبدأ 
إىل هنا ينتهي الوجه االول .. ( ِلَشيخنا الصدوق رمحة اهللا عليه ) التوحيد ( الرواية يف كتاب 

  ) .من الكاسيت 
هذه , ُمجَملة هي هذه الفطرة لكن هذه الفطرة , ما هو هذا الصوت , نسان  اإل يف اعماق..

هذه جوهرة َتحتاج إىل , هذه الفطرة َتحتاج إىل َمن يصوغها , الفطرة َتحتاج إىل َمن ينَحُتها 
هذا , هذه اجلوهرة الثمينة , اهللا خلََق اإلنسان و اوَدَع فيه هذه اجلوهرة اللطيفة , صياغة 

هذه القدرة , الذي يقوده إىل هذه القدرة املُحيطة , ي اوَدَعُه يف باطن اإلنسان الوجدان الذ
قدرة ال حدود هلا و كل , هذه القدرة اليت ال ُيصيبها الَضعف , اليت ال تعجز عن شيء 

و مهما اطلَقنا العنان احلدود اليت نتصوَّرها يف عقولنا ِلهذه القدرة هي دون تلك القدرة 
هي ال ُتَعدُّ ِبَشيء إىل , يف اوصاف تلك القوَّة , ري يف اوصاف تلك القدرة للخيال و للتفك

القاهرة فوق كل شيء اآلن موجود و فوق كل شيء إذا إىل تلكم القوة , تلكم القوة املطلقة 
لو , راَد اهللا ان يوِجَدُه فوق كل شيء اآلن موجود و فوق كل شيء لو ا, اراَد اهللا ان يوِجَدُه 

هذه الفطرة املوَدعة مثل , ايضا تلك القدرة و ذلك القَهر غالب عليها ,  جديدة ااوَجَد اشياء
حَجر و ُيراد ان ُينَحْت ِبَشكل , إىل َنحت مثل احلَجر , إىل تنقَية , تصفَية املعدن َتحتاج إىل 

َيحتاج إىل ُجهد ؟ , ْت ِبَشكل شجَرة ُينَح, ِبَشكل شجَرة , ِبَشكل مزهرية , وردة مثال 
جوهرة , و َيحتاج إىل َمن ينَحت , َنحتاج ان نبذل ُجهدا يف َنحت هذا احلَجر ِبَشكل شجَرة 
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ال بد هلا من , اجلوهرة الثمينة ما توَضع يف يد كل صائغ , ال بد ان توَضع يف يد الصائغ اخلبري 
هذه , يصوغها ِبَشكل ُتحفَة ثَمينة , ه اجلوهرة توَضع يف يدِه و يصوغ هذصائغ يف غاية اخلربة 

ما الفطرة يابَن , اجلوهرة كيف ُتصاغ ؟ بأيِّ صورة ؟ يسألون صادق العترة عليه السالم 
 اشَهُد اّن ُمحمَّدا رسول اهللا و اشَهُد رة اشَهُد أالّ إله إالّ اهللا والفط, قال , رسول اهللا 

هذه الفطرة اليت  , علٌي ولُي اهللا, ُمحمَّد رسول اهللا , هللا ال إله إالّ ا, اّن علّياً ولُي اهللا 
 املوَدعهذا املعىن , و هذا الصوت مثل هذه اجلوهرة هناك صوت يف اعماق اإلنسان , ُتصاغ 

هذه اجلوهرة و هذه الفطرة ) الَرقيقة ( يف باطن اإلنسان و قد ُيعبَّر عنه باصطالح الُعَرفاء بـ 
, هذا املعىن اللطيف , يعين هذه الروح اللطيفة , الح الُعرفاء بالرقيقة قد ُيعبَّر عنها يف اصط

إىل القُدسية و تستشعر ِبوجود هذه القوة املطلقة َتحتاج , هذه احلقيقة اليت َتميل إىل التقَدُّس 
َنجد يف الروايات رواية مروية عن  و الصياغة االولية كُِتَبْت على هذه الفطرة ألّننا, إىل صياغة 

هو آدم يقول ما  , اّن آدم لَّما خلقَُه اهللا, لنيب االعظم صلى اهللا عليه و آله و سلم يقول ا
ال إله , ما وَجدتُ شيئا إالّ و قد كتَب اهللا عليه , وَجدُت شيئا يف السماء و ال يف االرض 

قية يف اصل هناك كتابة َخل , خَلقاً ال خطّاً, علٌي ولُي اهللا , ُمحمَّد رسول اهللا , إالّ اهللا 
ما وَجدتُ شيئا في هذا , يف أي مكان , يف االرض , ما وَجدُت شيئا يف السماء , اخللقة 

علٌي , ُمحمَّد رسول اهللا , ال إله إالّ اهللا  في السماوت إالّ و قد كتَب اهللا عليه, الوجود 
كتَب , غاية الدقَّة الرواية يف , ماذا تقول الرواية ؟ َخلقاً ال َخطّاً , كتَب عليه , ولُي اهللا 

 كتابة َخطيَّة على هذه  هناك حىتو, اصل وجود االشياء هذا يف  , عليه خلقاً ال خَطّاً
الروايات ايضا اشاَرْت إىل هذا املعىن و هذه الروايات اصالً يف كُتب العامة , املوجودات 

 كتَب عليه ال إله إالّ إّن اهللا لَّما خلَقَ العرش لَم يستَِقر حتى, اكثر منها يف كُتب اخلاصة 
إّن اهللا لَّما خلَقَ الكرسي لَم يستَِقر حتى كتَب , علٌي ولُي اهللا , ُمحمَّد رسول اهللا , اهللا 

لَّما خلَقَ الشمس كتَب عليها , علٌي ولُي اهللا , ُمحمَّد رسول اهللا , عليه ال إله إالّ اهللا 
, ُمحمَّد رسول اهللا , ال إله إالّ اهللا , لَّما خلَقَ القمر كتََب على وجه القمر كذلك , كذلك 
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, ُمحمَّد رسول اهللا , على اجنحة المالئكة ايضا كتََب ال إله إالّ اهللا , علٌي ولُي اهللا 
يف , يف الوديان , على رؤوس اجلبال , على اكناف االرض , يف الروايات ,  علٌي ولُي اهللا

و لذلك ليس شيئا غريبا اّنه يف اَحد على اوراق الشَجر و حىت على احليوانات , البحار 
حنجرة البَشر , املَجالت االوروبية قبل سنوات قليلة ُنِشَرْت صورة ِلَمقطع من احلنجرة 

مكتوب عليها ال , مصوَّرة و كانت الصورة جداً واضحة , أُِخذَْت بأجهزة كمبيوترية حديثة 
و رأيُت يف مكان آخر يف َمجلّة , و سلم ُمحمَّد رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله , إله إالّ اهللا 

ايضا ُنِشر يف , مقطع من وسط القلب ) علي ( اخرى مقطعا من القلب و قد كُِتَب يف وَسطه 
َمجلَّة املانية و يف وسط القلب خرَجْت هذه الصورة مكتوب فيها علي كتابة جدا واضحة و 

, كتوب بإسم عليٍّ عليه السالم يقولون انّ وجه اإلنسان م, لذلك الُعَرفاء يقولون هكذا 
يعين اآلن إذا , و هذه َعٌني ايضا , هذه َعٌني و هذه الٌم و الياء احلاجب , يقولون هكذا 
لو كان ورقة و ارِسُمها ِبَشكل واضح , تعكسها , َتجعل الالم هكذا ) علي ( تعكس كلمة 

َمثابة حرف الالم و الياء هي هذه تتبيَّن الصورة اّنه الَعني ِبَمثابة حرف الَعني و هذا االنف ِب
و إالّ انا ال اريد ان ادخل يف هذه املطالب , و حىت صورة البَدن اإلنساين , احلاجب يف مَردِّها 

مثل هذه الكلمات كثريا يوجد منها يف كُتب الُعَرفاء و يف كُتب العلماء املُتَخصِّصني يف مثل 
رأس ِبَمثابة حرف امليم و الَيدان ِبَمثابة حرف يقولون ال, حىت جَسد اإلنسان , هذه املطالب 

 اآلن إذا ترسم , الثانية  امليمه بطن اإلنسان ِبَمثابةاحلاء و الِرجالن ِبَمثابة حرف الدال و هذ
يتَّضح املعىن يف انّ هذا هو إسم ُمحمَّد صلى اهللا عليه و , اعطوين ورقة , هذا املعىن على ورقة 

قلُت َخلقاً ال , كل تقرييب و قلُت القضية ليست قضية َرسم او خط يعين هذا ِبَش, آله و سلم 
هذه ِبَمثابة , يعين اآلن حرف امليم , َخطّاً لكن هذه املوافَقات ُيمكن لإلنسان ان يتحسَّسها 

و هذه َبطُنه و ِرجاله , ِبَمقطع عَرضي , و هذه َيداه لو هكذا أُِخذَْت ِبصورة , رأس اإلنسان 
على أي حال ليس درُسنا يف مثل هذه , ة ُمحمَّد صلى اهللا عليه و آله و سلم تكون ِبَمثاب, 

  .املوافَقات و كثري منها يوَجد يف َخلق اهللا سبحانه و تعاىل 
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هو هذا الذي ُيَعبِّر عنه صادق , يف باطن اإلنسان , هذا الوجدان املوجود يف اعماق اإلنسان 
علٌي ويلُ اهللا صلى , ُمحمَّد رسول اهللا ,  إله إالّ اهللا العترة صلوات اهللا و سالمه عليه بأّنه ال

إمام كل زمان , هي هذه احلقيقة اليت ُتصاغ و َمن الذي يصوغُها , اهللا عليهما و آهلما 
الذي يصوغها لنا يف قلوبنا و يف نفوسنا , هذه اجلوهرة املوَدعة , يصوغُها يف نفوس شيعته 

و كلمة , الذي يصوغ هذه اجلوهرة , هللا و سالمه عليهما إماُمنا احلُجَّة بن احلسن صلوات ا
علٌي ( كانت ِلجورج ُجرداق هذا الكاتب الذي كَتَب الكتاب املعروف عن أمري املؤمنني 

كاتب , لَّما جاء إىل النجف و اقاموا له احتفاال تكرمييا ) صوت احلق و العدالة اإلنسانية 
طلَبوا منه ان يتكلَّم , ا له َحفالً تكرمييا يف النجف لَّما جاء إىل النجف و اقامو, مسيحي هو 

قال كان علٌي جوهرة صاغَها ُمحمَّد صلى اهللا عليه و , قال هذه الكلمة , شيئا يف اإلحتفال 
كلمة من مسيحي لكن الكالم جرَّ , انا ال اريد ان اقول انّ هذه الكلمة لَها امهية , آله و سلم 

يف شيعة اهل البيت و إالّ علٌي و ُمحمَّد صلى اهللا عليهما و آهلما هذه الكلمة َتصُدق , الكالم 
َنفٌس , حقيقة واحدة , ُهم جوهرة واحدة , بحانه و تعاىل ُهم جوهرة واحدة صاغَها اهللا س

التعبري عن أمري  ) و انفَُسنا( آية املُباَهلة , آية صرحية يف كتاب اهللا  ) و انفَُسنا( واحدة 
علٌي و ُمحمَّد صلى اهللا عليهما و آهلما جوهرة واحدة صاغَها اهللا لكن , الم عليه الساملؤمنني 

يف , نقول انّ هذه اجلوهرة يصوغها إمام زماننا يف نفوس اوليائه , هذه الكلمة نستفيد منها 
يصوغُها بألطافه اخلَفيَّة و بألطافِه اجلَليَّة صلوات اهللا و , يف نفوس اشياعه , نفوس اتباعه 

تبدأ يف أي , تبدأ مسرية اإلنسان من هذا الوجدان , من هنا تبدأ مسرية اإلنسان , عليه سالمه 
, إنسان و عنَدُه جوهرة , البحث عن الذي يصوغ هذه اجلوهرة طريق ؟ تبدأ يف طريق 

لكن اإلنسان , إمام زماننا عليه السالم , صحيح بالنسبة لنا الذي يصوغ اجلوهرة واضح 
يوِدع يف , ان اهللا سبحانه و تعاىل يوِدع يف نفسه هذه اجلوهرة اللطيفة اإلنس, ِبَشكل عام 

نفس اإلنسان هذا الوجدان يف اعماقه و اإلنسان لَّما يتحسَّس هذا املعىن ال بد ان يبحث عن 
, ال بد ان يبحث عن هذا الذي يصوغ له هذه اجلوهرة , صائغ يصوغ هذه اجلوهرة الثمينة 
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؟ اآلن هل َبَحثنا عنه , هل قَصدناُه , لكن هل ذَهبنا إليه ذه اجلوهرة َنحن وَجدنا َمن يصوغ ه
, ا ال يعرف اهلُ اجلواهر قيَمتهلو كان إنسان عنَدُه جوهرة ثَمينة و مثالً هنا يف اسواق ايران 

, االثَريات , الُتَحف القدمية و اآلثار , مثالً هذه االشياء , ثال على سبيل امل, أليس ُيخِرجها 
سوق مثل هذه االشياء يف الدَول , هنا يتعشَّقون هذه االمور  سوقها يف الدَول الغربية قطعاً

َمن كان عنَده حاجة ثَمينة أليس يقصد و ُيسافر إىل , يف باريس مثال , يف لندن مثال , الغربية 
در و يعلم او إذا كان عنَدُه حَجر ثَمني نا, تلكُم البالد البعيدة حىت يبيع هذه اجلوهرة الثمينة 

انّ هذا احلَجر ال يتمكَّن من صياغته إالّ صائغ يف خراسان او يف تربيز او يف افغانستان او يف 
أليس يقصد ذلك الصائغ كي تكون صياغة هذه اجلوهرة ِبَيد ذلك الصائغ ال , أي بلَد آخر 

 اوَدَعها يف اجلوهرة اهللا, على قيمة هذه اجلوهرة  ِبَيد كل صائغ حىت لوكان قريبا منه ِحفاظا
, و الصائغ معروف عندنا , نفوسنا و هذا من فَضله سبحانه و تعاىل و هذا من َمنِِّه علينا 

الذي َيِجُب علينا ما هو ؟ , صلوات اهللا و سالمه عليه الذي يصوغ هذه اجلوهرة إمام زماننا 
ت القلوب إىل اهللا ان نتحرَّك باجتاه هذا الذي ينح, ان نتحرَّك باجتاه هذا الذي يصوغ القلوب 

ال بد ان , باجتاه إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه , باجتاه هذا الذي ُيطَهِّر القلوب , 
  ..تكون احلركة باجتاه هذا ال باجتاه غريه 

  ولى الَوليُّ و َمن لَُه      الشََرفُ العليُّ و َمن بِه انا واِثقُـيا ايَّها الم           
  ن َعداَك فَطاِلقُـو َم غي مولًى سواك و ال ارى      إالّ والَك ال ابتَ         

ان يتَوجَّه إىل ذلك الذي َيملك , الذي يريد ان يصوغ هذه اجلوهرة ان ُيطَلِّق كل صائغ 
على صياغة النفوس , على صياغة االرواح , على صياغة الفطرة , القدرة على صياغة القلوب 

َسُيطَهِّر له , نسان ان ُيهاجر باجتاه ذلك الذي َسُيطَهِّر له فطَرته ال بد لإل, فال بد من هجرة , 
 اول كالم يف هذا الكتاب الشريف عن اهلجرة ال بد من هجرة و لذا,  له باطنه َسُيَنقّي, قلَبه 

ة يف الصفحة الثاني, اسَتِمعوا إىل كالمه , إىل اهللا و اهلجرة إىل اهللا إّنما هي اهلجرة إىل ويلِّ اهللا 
و َمن َيخُرج من َبيتِه ُمهاِجرا إىل اهللا و رسولِه مث ُيدِركُه املوت فقد وقَع اجُره ( و الثالثني 
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هذه , يعين ان ُيهاجر اإلنسان ِبَبدنه من بلَد إىل بلَد ) فاهلجَرةُ الصورية ( مث يقول ) على اهللا 
جرة الصورية و صورة اهلجرة فاهل( للبَدن , ُيقال لَها هجرة صورية ألّنها هجرة ِبصورة البَدن 

كَهذا الذي ) إىل الكعبة او إىل مشاهد االولياء , املنزل الصوري , عبارة عن هجرة البَدن 
و اهلجَرةُ املعنوية هي اخلروج من ( الكالم عن اهلجرة املعنوية , ُيهاجر إىل مشاهد االولياء 

ال بد من , و رسوله رة إىل اهللا ال بد من هج) َبيت النفس و منزل الُدنيا إىل اهللا و رسوله 
هجرة النفوس يعين ان تكون القلوب قد , هجرة إىل إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه 

و اهلجَرةُ املعنوية هي اخلروج من َبيت النفس و منزل ( هجَرْت كلَّ شيء يف سبيل إمام زماهنا 
الذي ُيهاجر ) لَويل ايضا هجرة إىل اهللا و اهلجرة إىل الرسول و إىل ا, الُدنيا إىل اهللا و رسوله 

ُيهاجر إىل الَويل و َمن هو الَويل ؟ إمام زماننا صلوات اهللا و , إىل اهللا ُيهاجر إىل الرسول 
إىل ( إىل وجوده ) و تَوجُّه منه إىل إنيَّته , و ما داَم للساِلك تَعلُّق ما ِبَنفسانيَّته ( سالمه عليه 

  وجوُدك ذَنٌب ال ُيقاس به ذَنُب) ر إنيَّته فلَيس هو ِبُمساِف
  َك إّني ُيناِزُعين      فارفَْع ِبلُطِفَك إّني من الَبْيِن ـَبيين و بيَن

    ..هو انا هذا الذي َيمنعين ان اِصلَ إليك ) َبيين و بيَنَك إّني ُيناِزُعين ( 
  َك إّني من الَبْيِن َك إّني ُيناِزُعين      فارفَْع ِبلُطِفـَبيين و بيَن                   

ليس هو هذا ) و تَوجُّه منه إىل إنيَّته فلَيس هو ِبُمسافر , و ما داَم للساِلك تَعلُّق ما ِبَنفسانيَّته ( 
و ما داَمْت الَبقايا من االنانية على ( ليس هو هذا املُسافر إىل صاحب االمر , املسافر إىل اهللا 

و , و ُجدران مدينة النفس ( يب جدا راقي إلمام اُألمَّة الِحظوا تعبري اَد ) امتداد نظَر الساِلك
إذا ما اختفَْت اجلُدران و ) مسافر ( سافر مىت ُيقال له باعتبار انّ امل) م ُحبِّ النفس اذان اعال

مع انّ هذا , يف غاية اللُطف و اإلمام كان يف عباَرته , استعمال جدا دقيق , صوت االذان 
يف العبارة الفارسية يف غاية َبداعة البالغة و كتابات اإلمام خصوصا يف الكالم ُمَترَجم و إالّ 

يف الباب العرفاين قمَّة البالغة االدبيَّة لكن ألّنها ُمترَجمة مع ترَمجتها ال زالَْت , هذا الباب 
و الترمجة ُتفِسد بالغة الكالم و لذلك اآلن القرآن إذا اَردنا ان ُنَترِجَمُه إىل لغة , َتحتفظ 
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ؤلِّف لَّما كذلك امل, بالغة القرآن يف نفس عربيَّته , تضيع بالغة القرآن , اخرى تفُسد بالغَُته 
مع هذه الترمجة َنجد انّ َجمال , مع ذلك , كتَب بالفارسي بالغة كالمه يف فارسيَّته 

 االسلوب االَديب جدا واضح و هذه ايضا من تأثريات الذوق العرفاين ألنّ الذوق العرفاين و
و ما داَمْت البقايا من االنانية ( التَوجُّه العرفاين يعكس على نفس اإلنسان الذوق االَديب الرفيع 

ما ) و ُجدران مدينة الَنفس و اذان اعالم ُحبِّ الَنفس غري ُمخَتفية , على امتداد نظَر الساِلك 
ال ,  ال َيحقُّ له ان ُيفِطر و لذلك حىت يف الشريعة) فَهو يف ُحكم احلاضر ( زالَ ُمتعلِّقا ِبَنفسه 

هو خاِرج للسفَر لكن قبل ان َتختفي اجلُدران و قبل ان يغيب , َيحقُّ له ان ُيقَصِّر يف صالته 
نفس املعىن املوجود , صوت االذان و ال ُيسَمع صوت االذان َيحقُّ له ان ُيفِطر ؟ َحدُّ التَرخُّص 

و ُجدران مدينة الَنفس ,  على امتداد نظَر الساِلك و ما داَمْت البقايا من االنانية( يف الشريعة 
هو يف ُحكم احلاضر ال املسافر و ال الم ـ ُحبِّ الَنفس غري ُمخَتفيةَ فََو اذان اعالم ـ او إع

, عقلَُه باجتاه ذلك الذي يصوغ الفطرة , ِفكَرُه , املهاجر هو ذلك الذي َيجعل َعيَنُه ) املهاجر 
املهاجر هو ذلك الذي , إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه عند , هناك صياغة الفطرة 

ايَن الُمضطَرُّ ( ِلماذا نقرأ يف دعاء الُندبة و كنُتم تقرأوَنُه قبل قليل , ُيهاجر إىل إمام زماننا 
ايَن , ايَن , ِلماذا نقول ايَن  ) ايَن َصدُر الخالئق ذو الِبرِّ و التقوى, الذي ُيجاُب إذا َدعا 

ايَن السَبُب , ايَن باُب اهللا الذي منه يؤتى , ايَن جاِمُع الكلمة على التقوى (  ايَن, 
عن أي ايَن أليس هي من ادوات اإلستفهام ؟ , ايَن , ايَن  ) الُمتَِّصُل بين االرض و السماء

كان ؟ سؤال عن مكان املأليس هذا سؤاال عن أليس ُيسأل هبا عن املكان ؟ , شيء ُيسأل هبا 
إىل أي جهة ُيهاجر اإلنسان ؟ إىل هذه اجلهة , سؤال عن جهة اهلجرة ,  إليه اإلنسان ُيهاجر

إىل هذه اجلهة اليت فيها جاِمُع الكلمة على , اليت فيها السَبب املُتَِّصل بني االرض و السماء 
اهلجرة اك هن, إىل تلكم اجلهة , إىل هذه اجلهة اليت فيها املُضطَرُّ الذي ُيجاُب إذا َدعا , التقوى 

فََمن كانت , و إّنما االعمال بالنّيات و ِلكُل امريٍء ما َنوى , و ليس من هجرة إالّ هناك 
و َمن كانت هجَرُته إىل اهللا , هجَرُته المرأٍة ينكَُحها او ُدنياً ُيصيبها فَهجَرُته إىل ما هاَجَر إليه 
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جرة باإلنتقال من ارض إىل ارض اهلجرة هناك و ليس اهل, و رسوله فَهجَرُته إىل اهللا و رسوله 
حينما ُيَخلِّف اإلنسان و ينزع عن جَسده , اإلنسان بقايا الدنيا اهلجرة هناك حينما ُيَخلِّف , 

إىل , ِبوجدانه إىل ذلك الذي ُيطَهِّر الفطرة , و عن قلبِه و عن روحِه ثياب الدنيا و يتَّجُه ِبقَلبه 
هناك اهلجرة ,  زماننا مإىل إما, صدر اهلداية احلقَّة إىل م, إىل معدن النور , معدن الطهارة 

هذا الذي يريد ) و اهلجرةُ إىل الرسول و إىل الَويل ايضا هجرةٌ إىل اهللا ( احلقَّة و لذلك يقول 
أُتريد اهلجرة ) وَمن اراَد اهللا ( اهلجرة إىل اهللا هجرة إىل إمام زماننا , اهلجرة فَلُيهاجر إىل اهللا 

من طريق عليٍّ و آل عليٍّ صلوات اهللا و اهلجرة هناك  ) َمن اراَد اهللا بدأ بكُم (  وإىل اهللا
و إالّ ما زالَْت هناك ُجدران اهلجرة إىل اهللا هجرة إىل إمام زماننا عليه السالم , سالمه عليه 

و ما زالَْت هواجس النفس , ِلَمدينة الَنفْس و ما زالَ هناك اذان حىت لو كان ُيسَمع من بعيد 
تربط اإلنسان ِبَغري اهل البيت ال َيِصلُ ما زالَْت رغَبات النفس يف عدم نزوع هذه الثياب اليت 

إن شاء اهللا يف الدرس القادم , اهلجرة إىل اهللا َتحتاج إىل شرائط , اإلنسان إىل اهل البيت ابداً 
ِبحاجة إىل  , ليس فقط هجرة  ,َنحن ِبحاجة إىل هجرة, ليلة اجلُمعة نتحدَّث عن هذا املطلب 

هذا َنبيُّنا يصَدُع يف اوساطنا و هذا قُرآننا  ) فَِفّروا إلى اهللا إنّي لكُم منه نَذير ُمبين( ِفرار 
إىل اين َنِفر ؟ إذا اَردنا ان َنِفرَّ إىل اهللا  ) فَِفّروا إلى اهللا إنّي لكُم منه نَذير ُمبين( يصدع فينا 

حينما يأمُرنا ) ِفّروا إىل اهللا (  إليها احلُجَّة بن احلسن اليت َنِفرُّإىل أي جهة ؟ أليس اجلهة , 
إىل أي , إىل اين َنِفر ؟ اآلن يف هذا العالَم و يف هذا الزمان ) فَِفّروا إىل اهللا ( القرآن و يقول 

, سن فَِفّروا إىل احلُجَّة بن احل, جهة إذا فَرْرنا إليها يكون الِفرار إىل اهللا ؟ إىل إمام زماننا الِفرار 
من نقائصنا و نريد ان ندخل يف دار اهللا إذا اَردنا ان َنِفرَّ , ِفرار إىل اإلمام احلُجَّة  ,ِفّروا إىل اهللا 

نريد )  ايَن باُب اهللا الذي منُه يؤتى( قبل قليل كُّنا نقرأ يف الدعاء , أليس هو باُب اهللا , 
الباب إمام ,  الباب و الباب هو احلُجَّة ندخل منو الِفرار إىل اهللا ال بد ان , الِفرار إىل اهللا 

هذه  ) و جنٍة َعرُضها السماوات و االرضساِرعوا إلى مغفرٍة من َربِّكُم و  (زماننا 
املغفرة  )  ساِرعوا إلى مغفرٍةو (ساِرعوا يعين اركضوا سريعا و ُمسارعة ِلَمن , املُساَرعة 



  

             ُالعبودية جوھرة كنھھا الربوبية                  اآلداب المعنوية للصالة                    
 2 ـ                                                                                            ج199ـ 

 
 

48

 ( مام احلُجَّة صلوات اهللا و سالمه عليهاملغفرة عند اإل, َمن الذي يغفر الذنوب , عند َمن 
  ) .ساِرعوا إىل مغفرٍة من ربِّكُم 

 ء على اثري و َعِجلتُ إليك َربِّقال ُهم اوال, و ما اعَجلََك عن قوِمَك يا موسى ( 
) و َعِجلُت إليك َربِّ ِلَترضى ( ِلَمن , بالِفرار , بالتعجيل , القرآن يأُمر باملُساَرعة )  ِلتَرضى
, و ما اعَجلََك عن قوِمَك يا موسى ( وا هذه اآليات يف غاية الُعمق البالغي و االَديب الِحظ

هذه العَجلة و هذه  ) و َعِجلتُ إليك َربِّ ِلتَرضى( يأتون  ) قال ُهم اوالء على اثري
  .فَِفّروا إىل اهللا , َعِجلُت إليك َربِّ , ِلَمن ؟ ِفرار إىل اهللا املساَرعة و هذا الِفرار 

عنَد , ُمقرَّبون ِمّمن  ) اولئك الُمقرَّبون( إىل أي شيء يسبقون  ) و السابقون السابقون (
هناك , هناك ِفرار إىل اهللا , هناك َسبٌق يف القرآن , لقُرب اإلهلي يعين سَبقوا ل, َمن ؟ عند اهللا 

 َمن َرِكَبها (؟ يف سفينة النجاة لكن من أي باب  ) و َعِجلتُ إليك َربِّ ِلتَرضى( ُمساَرعة 
يعين حينما , َمن َرِكَبها َنجا , اهلُ َبييت كَسفينة نوح , اركَبوا يف هذه السفينة , َعجِّلوا ) َنجا 

و بدأْت امواج املياه تتعاىل حىت وصلَْت غطَّْت الِقَمم بدأ الطوفان يفور من تّنور سام بن نوح 
الِفرار , أّما اهل الكفر غَرقوا , ا إىل السفينة إىل اين الِفرار ؟ اهل اإلميان فَّرو, الشاهقة للجبال 

املساَرعة و  ) َمن َرِكَبها نَجا, و اهل َبيتي كَسفينة نوح ( إىل أي جهة ؟ إىل السفينة املُنِجَية 
طوفان االنانية , طوفان املعاصي , و طوفان الذنوب , ألنّ النجاة فيها الِفرار إىل تلكُم السفينة 
يف , هذا الطوفان ليس منه َنجاة إالّ يف سفينة احلُجَّة بن احلسن , ن الذي ُيغِرق كل إنسا

الِفرار من , سفينة َنجاتنا هناك  ) السالم عليك يا سفينة النَجاة و يا َعين الحياة( زياَرته 
ظلُمات فوقها ظلُمات لو اخَرَج يَدُه لَم يكَْد , هذه االمواج املظلمة , املُتالِطم هذا الطوفان 

إىل إمام زماننا , إىل سفينة اهلدى , الفرار منها إىل سفينة النور , هذه الظلُمات  , َيراها
إذا تَوجََّهْت القلوب و تَوجََّهْت نياُق االرواح و هناك , إىل هناك , صلوات اهللا و سالمه عليه 

م هي هذه نع,  يف فنائه النوري صلوات اهللا و سالمه عليه ,يف فنائه االقَدس , نا ِنياقَنا رَبط
إن شاء اهللا أَُبيِّن شرائط اهلجرة , الوقت يكاد ينتهي , و قلُت للهجرة شرائط , اهلجرة الواقعية 
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لكن هذه , ليلة اجلُمعة كما قُلت أَُبيُِّنها , إىل اهللا و هي هجرة إىل اإلمام احلُجَّة عليه السالم 
حىت إذا (  الثالثة و الثالثني يقول يف الصفحة, احلقيقة يوِجُزها إمام اُألمَّة يف هذه العبارة 

حىت إذا َتمكَّن الَعبُد ( إىل اهلجرة , كيف يتمكَّن من الوصول إىل احلقيقة ) َتمكَّن الَعبُد 
حىت ( ينصروَنُه حىت َيِصل , ال بد له من ُنصَرة من احلقِّ و من اوليائه ) ِبُنصَرة احلقِّ و اوليائه 

قِّ و اوليائه الكُمَّل عليهم السالم من الوصول إىل حقيقة العبودية و إذا َتمكَّن الَعبُد ِبُنصَرة احل
اليت ُتعينه و القوة اليت ُتساعده يف الوصول إىل يعين انّ الُنصَرة , إىل آخر الكالم ) كُنِهها 

من اولياء اهللا , هذه الُنصَرة تأتيه من الَويل , يف هذا الفرار , هَدف هجَرته يف هذه املُسارعة 
  .نه و تعاىل سبحا

, ليلة اجلُمعة , يف هناية هذا االسبوع القادم ِبهذا القَدر نكتفي و إن شاء اهللا َتتمَّة الكالم تأتينا 
هو احلال الدرس يعين رّبما بعض اإلخوان حَضروا يف االسبوع املاضي يف مثل هذا اليوم كما 

إن شاء اهللا إىل ليلة اجلُمعة درس يتحوَّل إذا رأيتموُهم َبلِّغوهم بأّنه ال, مثل هذا اليوم ُمنَعقد يف 
  .بعد اذان املغرب و العشاء ِبنصف ساعة ِبَحول اهللا 
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  الّدرس الثالث

  
  
  
  
  

و قرأُت عليكم سطورا ِمّما , كان كالمنا يف االسبوع املاضي يف اهلجرة إىل اهللا              
يف السطر اخلامس , الشريف ) اآلداب املعنوية ( جاء يف الصفحة الثانية و الثالثني من كتاب 

انتِبهوا إىل ) ىل اهللا و رسوله و اهلجرة املعنوية هي اخلروج من َبيت النفس و منزل الدنيا إ( 
و اهلجرة املعنوية هي ( هذه الفقرات القصرية يف الفاظها و الغنيَّة يف معانيها و مضامينها 

و اهلجرة إىل الرسول و إىل الَويل , اخلروج من َبيت النفس و منزل الدنيا إىل اهللا و رسوله 
َنفسانيته و تَوجُّه منه إىل إنيَّته فلَيس هو و ما داَم للساِلك تَعلُّق ما ِب, ايضا هجرة إىل اهللا 

ك و ُجدران مدينة النفس و اذانُ تداد نظَر السالو ما داَمْت البقايا من االنانية على ام, ِبُمسافر 
 هذا املقطع  )ال املُسافر و ال املُهاجر, إعالم ُحبِّ النفس غري ُمخَتفية فَهو يف ُحكم احلاضر 

املبحث االول يف معىن اهلجرة , يشتمل على مبحثَْين ْت نفسه الزاكية من كالمه الشريف قُدَِّس
و املبحث الثاين يتناول ,  اهللا و إىل رسوله و إىل اوليائه  و اهلجرة احلقيقية هي اهلجرة إىل,

و هو ان يكون اإلنسان ُمنَصرفا عن َنفسانيته و عن إنيَّته و عن شرائط التوفيق يف هذه اهلجرة 
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اليت ُتعيقه عن اهلجرة احلقيقية إىل اهللا و إىل رسوله و إىل اوليائه ق ِبهذه الشؤون كل ما يتعلَّ
هذان العنوانان ُهما الذان قد َتحدَّثَْت عنهما هذه , صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

َنحن ال نتناول , و انا كما بيَّنُت يف الدروس املاضية , قرأُتها قبل قليل عليكم السطور اليت 
ألنّ الوقت ال يسمح بذلك و إّنما ُنَسلِّط ل املطالب املذكورة يف كتاب اآلداب املعنوية ك

ِبَنحو عام و معرفة إمام زماننا الضوء على املطالب اليت تتعلَّق ِبَمعرفة اهل البيت عليهم السالم 
صلوات صلوات اهللا عليه ِبَنحو خاص و ما يتعلَّق يف طريق السلوك إىل الوصول إىل معرفتهم 

املفَصَّل عن انواع و ال اريد الكالم , فَُهنا حديث عن اهلجرة , اهللا و سالمه عليهم امجعني 
ال بد ان يعرف شرائط هذه , الذي يريد ان ُيهاجر ال بد ان يعرف معىن اهلجرة , اهلجرة 
 لوحلديث حَنحن ُنَركِّز ا, فاصيلها ال أُطيل الكالم يف معانيها و ت, و اهلجرة انواع , اهلجرة 

هلجرة املعنوية يف امسى ا, اهلجرة اليت جاء ِذكُرها يف كالم إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه 
إىل اوليائه صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني و إالّ , إىل رسوله , اهلجرة إىل اهللا , معانيها 

 يترك وطَنه طلباً للتجارة هناك َمن ُيهاجر و, فَُهناك هجرة الوطن و هجرة الوطن على انواع 
و ِحفاظا على دينه و هناك َمن ُيهاجر طلباً ِلَتحصيل العلم و هناك َمن ُيهاجر خوفاً من الظاملني 

و لئالّ يقَع َتحت طاعة الظامل ألّنه سَيكون ُمخيَّرا بني طاعة الظامل و بني معصَيته و يف طاعة 
, هذه هجرة الوطن , ه لذا ُيهاجر عن وطنه الظامل معصَية الباري و يف معصَية الظامل هالكُ

رّبما تكون هناك مصاديق اخرى ِلهجرة الوطن لكن هذه اوَضح , هذه اوَضح مصاديقها 
 هجرة ِلطلَب العلم و هجرة خوفاً من  ,هجرة ِلطَلب التجارة , مصاديق هجرة الوطن 

  .الظاملني 
, هاِجرا عيالَُه و اهلَه , هاِجرا وطَنُه الذي يذهب إىل َحجِّ َبيت اهللا , و هناك هجرة املناسك 

الذي ُيهاجر إىل زيارة , هذه هجرة إىل اهللا , عملَُه و حياته اليومية اليت اعتاَد عليها هاِجرا 
إىل زيارة إمامنا الرضا , إىل زيارة سّيد الشهداء , إىل زيارة االئمَّة , النيب صلى اهللا عليه و آله 
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هذه هجرة إىل اهللا , نا املعصومني و زيارة اوليائهم و زيارة ُمحبِّيهم و هكذا إىل زيارة كل ائمَّت
  . و هذه تقَع يف هجرة املناسك 

انّ الذي يترك السيئات هو , هناك هجرة للذنوب و الروايات ورَدْت صرحية يف هذا املعىن 
   .لذي يترك الذنوب هو هذا املهاجر انّ ا, املهاِجر 

هجرة , من دون ان َيخرج من بلَده  سان يهجر اجلهل إىل املعرفةانّ اإلن, هجرة اجلهل هناك 
ان يبدأ اإلنسان ُيكَسِّر هذه القيود , هذه من انواع اهلجرة املعنوية , اجلهل ال َتحتاج إىل سفَر 

تكسري , القيود تكسري هذه , و االغالل اليت ُتقَيُِّده و َتحول بينه و بني املعارف اإلهلية احلقَّة 
املعرفة اخلروج من هذا القفص الذي يسجن اإلنسان يف دائرة جهله إىل ساحة , غالل هذه اال

  .هجرة اجلهل و هذه من انواع اهلجرة املعنوية , هذه هجرة , و نور املعرفة الَرّبانية 
حينما يهجر , هناك هجرة تكون يف َجنبة عقائد اإلنسان حينما يهجر اإلنسان ارحاَمُه 

, عقيدته حينما َيختلفون معه يف العقيدة ذين عاَش معهم طويال يف سبيل اإلنسان اصدقاَءه ال
حينما يهجر , هجرة االرحام يف سبيل عقيدة اإلنسان , هجرة االِحّباء , هجرة االصدقاء 

اإلنسان كل َمخلوق يكون ُمعتِرضا ِلطريق معرفته بأهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم 
 و سالمه عليه إذا َسمعَت الَرُجلَ َيجَحد احلقَّ و ضا صلوات اهللامجعني كما يقول إمامنا الر

  .اهُجره و هذه هجرة يف سبيل العقيدة , ُيكَذِّب به و يقَُع يف اهلِه فَقُْم من عنده و ال ُتقاِعْده 
  .هذه هجرة اخرى , و الرباءة من اعداء اهل البيت هجرة اعداء اهل البيت 

 فروع كثرية و من انواع اهلجرات املعنوية هجرة اآلثار اليت و للهجرةللهجرة َمعاٍن كثرية 
حينما يتَردَُّد العبد  ) ُبعَد الَمزارإلهي تَردُّدي في اآلثار يوِجُب ( ُيشري إليها دعاء يوم عرفَة 

هذا , يف اآلثار يف معرفة اهللا و يبقى مشدودا إىل اآلثار دون اإلنشداد إىل َجمال الذات اإلهلية 
يلَزم املُريد الذي يريد التَوجُّه إىل اهللا ان يهاجر من , يلَزم العاِرف باحلق , عَد املزار يوِجُب ُب

فاجَمْعني عليك ِبخدَمة , إلهي تَردُّدي في اآلثار يوِجُب ُبعَد الَمزار ( هذه االثار 
 من أيكون ِلغَيرك,  ُمفتَِقر إليك هكيف ُيستََدلُّ عليك ِبما هو في وجوِد, توِصلُني إليك 
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متى ِغبتَ حتى تَحتاج إلى دليل َيُدلُّ , الظهور ما ليس لَك حتى يكون هو الُمظِهَر لك 
َعميتْ َعيٌن ال تَراَك , و متى َبُعدتَ حتى تكون اآلثاُر هي التي توِصُل إليك , عليك 

هذه هجرة اآلثار و  ) و خسَرتْ َصفقةُ عبٍد لَم تَجعل له من ُحبَِّك نصيبا, عليها رقيبا 
إلهي تَردُّدي في ( انتِبهوا للفقَرة يف الدعاء الشريف , ذه من امسى انواع اهلجرة املعنوية ه

ان , فإذا كان هناك ُبعد و ابتعاد يلَزُم على اإلنسان ان يهاجر ) اآلثار يوِجُب ُبعَد الَمزار 
 )  عليها رقيباَعميتْ َعيٌن ال تَراَك  (يترك هذا املكان الذي يكون فيما بيَنُه و بني اهللا ُبعد

 َعميتْ َعيٌن ال تَراَك عليها رقيبا( ال يتحسَُّسه ذلك الذي يعيش يف وسط اآلثار هذا املعىن 
ُحب اهل البيت و ُحب اهللا ) و خسَرتْ َصفقةُ عبٍد لَم تَجعل له من ُحبَِّك نصيبا , 

يعين )  ُحبَِّكو خسَرتْ َصفقةُ عبٍد لَم تَجعل له من ( صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
و خسَرتْ َصفقةُ عبٍد لَم تَجعل له من ( صلوات اهللا و سالمه عليه من ُحبِّ إمام زماننا 

, هو هذا الذي تكون َصفقُته اخلاسرة لَم َتجعل له من ُحبِّ إمام زماننا نصيبا ) ُحبَِّك نصيبا 
الروايات , الناس هو الذي َيخطب يف وسط أفلَيس أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه 

انا ,  انا التجارة الراِبحة, واردة عن األمري يف بعض ُخطَبِه الشريفة انا التجارة املُرِبَحة 
, التجارة الراحبة , التجارة اليت ال تبور  , َيرجون ِتجارة لَن تَبور, التجارة التي ال تَبور 

نا ال اريد احلديث عن انواع هذه ا, التجارة املُرِبحة إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه 
كالمي سأصبُّه على املبحث الذي اشاَر إليه إمام اُألمَّة , قلُت يف اول كالمي , اهلجرات 

اهلجرة إىل اهللا , املعنوية اهلجرة , الشريف ) اآلداب املعنوية ( رضوان اهللا تعاىل عليه يف كتابه 
هي اخلروج من َبيت النفس و منزل الدنيا إىل و اهلجرة املعنوية ( و إىل رسوله و إىل اوليائه 

حديثنا عن هذه اهلجرة ) و اهلجرة إىل الرسول و إىل الَويل ايضا هجرة إىل اهللا , اهللا و رسوله 
لكن يا ُترى ما هي دوافع هذه اهلجرة ؟ ِلماذا ُيهاجر , اهلجرة إىل اهللا و اهلجرة إىل رسوله , 

   إمام زمانه صلوات اهللا و سالمه عليه ؟اإلنسان إىل اهللا و إىل رسوله و إىل
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و عن املعىن الذي َنحن َتحدَّثنا يف االسبوع املاضي عن احلقيقة اليت يتحسَُّسها وجدان اإلنسان 
ُعمق الوجدان اإلنساين يتَّجُه إىل هناك احساس يف , يشَتدُّ إليه ضمري اإلنسان و باطن اإلنسان 

, و اليت َتحَتجب عقولنا و هي َتحتجب عن عقولنا  كُنَهها تلكُم احلقيقة املطلقة اليت ال ُندِرك
احلقيقة اليت ال تتمكَّن احلواس , عقولُنا َتحَتجب عن إدراكها و هي َتحتجُب عن عقولنا ايضا 

القوة الغالبة و , القدرة املستطيلة , القدرة النافذة , احلقيقة اإلهلية املطلقة , من إداركها 
,  ِبكُل معناه اإلطالق, الكَمال الذي ال ُيتصوَّر , ي ال حدود له اجلَبروت الذ, القاهرة 

 باجتاههذا اإلحساس املوجود يف ُعمق الوجدان اإلنساين , العبارات قاصرة و االلفاظ َمحدودة 
من هنا , من هنا تبدأ دوافع اهلجرة إىل اهللا , هذه احلقيقة املطلقة و احساس اإلنسان ِبَعجزه 

من هنا تبدأ دوافع اهلجرة إىل إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه , ة إىل رسوله تبدأ دوافع اهلجر
َجمال , هناك َمن يهاجر طلباً ِلَتكميل َنقصه و هناك َمن يهاجر طلباً ِلَجمال املَحبوب , عليه 

اإلنسان يف ,  ِلَتكميل َنقصه  طلباًو هناك َمن ُيهاجر, املَحبوب هو الذي ُيرِغُمه على اهلجرة 
حيسُّ , حيسُّ بإحساس العجز , حيسُّ بإحساس الَضعف , ُعمق وجدانه حيسُّ ِبهذا اإلحساس 

ان يقيس نعم يف بعض احلاالت إذا ما اراَد , اإلنسان حيسُّ ِبهذا املعىن , بإحساس اإلفتقار 
, حيان يستشعر الغلََبة و ليس يف كل اال, نفَسُه ِبسائر ابناء البشر رّبما يستشعر القوة يف نفسه 

يف بعض االحيان إذا تَوفَّرْت لإلنسان بعض االسباب الدنيوية التافهة يف حقيقتها رّبما يستشعر 
أّما يف ُعمق وجدانه , يستشعر الغىن بالقياس إىل سائر املَخلوقات , اإلنسان القوة و الغلََبة 

هذا اإلحساس , َية باإلفتقار إىل ذات غنيَّة و ُمغِن, هناك احساس باإلفتقار إىل قوة مطلقة 
هذا الضعف املوجود يف نفس اإلنسان هو الذي يدفع اإلنسان , نفس اإلنسان املوجود يف 

هذا , املطلقة حينما يستشعر هذا اإلنسان ِبوجود هذه القوة , ِلهجَرته يف تكميل نقصه 
 و هذه اإلحساس الذي حيسُّه اإلنسان بالنقص و بالعجز هو الذي يدفَُعه ِلَتكميل هذا النقص

العبودية ما هي ؟ العبودية هو إحساس اإلنسان و إقرار , اول مظاهر العبودية يف اإلنسان 
حيسُّ اإلنسان اإلفتقار و كلَّما ازداد افتقاراً إىل اهللا كلَّما ازداد حينما , اإلنسان باإلفتقار 
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كمل معانيها حينما هذه اول مظاهر العبودية و إالّ العبودية يف ا, عبودية هللا سبحانه و تعاىل 
هذه العبودية يف اكمل معانيها و إالّ يف املرحلة االوىل , يكون اإلنسان عبداً ِلَجمال املَحبوب 

إىل , يسعى إىل هذه القوة املطلقة ,  املعىن االول انّ اإلنسان يكون عبداً ِلَتكميل نقصه  يف,
حينما تكون أّما اكمل مظاهر العبودية , هذه القوة الَغنية املُغِنَية و هذه اول مظاهر العبودية 

حينما تكون دائرة اإلنسان واقعة و دائرة حول , عبودية اإلنسان يف دائرة َجمال املَحبوب 
هذه دوافع اهلجرة إىل اهللا و إىل رسوله و إىل اوليائه , َجمال املَحبوب سبحانه و تعاىل مركز 

إلفتقار و من استشعار معاين الذلَّة و العبودية فإّما ان تكون اهلجرة ُمنَبعثة من الضعف و من ا, 
هذه بواعث , و إّما ان تكون اهلجرة يف اسباهبا راجعة إىل تَعشُّق اإلنسان ِلَجمال َمحبوبه 

صريح يف ) َنهج البالغة ( أّما حقيقة اهلجرة يف معناها ما هي ؟ الَنص الشريف يف , اهلجرة 
هنج البالغة ( ري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه يف ماذا يقول أم, بيان حقيقة معىن اهلجرة 

فََمن عرفَها , ال يقَُع اسُم اهلجرة على اَحد إالّ ِبَمعرفة احلُّجة يف االرض ( ؟ يقول الشريف ) 
من , َبها و فهَرَسها صبحي الصاحل ما ُتراجعون هذه النسخة اليت بوَّرّب) و اقَرَّ هبا فَهو ُمهاِجر 

من ُجملة التحريفات هذا الَنص ايضا , هذه النسخة فيها َتحريفات كثرية , فني علماء املُخال
ُمحرَّف و إالّ يف الُنَسخ االخرى ِلَنهج البالغة و يف كُتب االحاديث الشريفة موجود هذا 

يعين يف , مرفوعة و املعىن يتغيَّر باملّرة ) إالّ ( يف ُنسَخة صبحي الصاحل كلمة , الَنص ِبكامله 
ال يقَُع اسُم اهلجرة على اَحد ِبَمعرفة احلُّجة يف ( اّنه ,  صبحي الصاحل هكذا يأيت الكالم نسخة

و , و اليت ُتَبيِّن حقيقة معىن اهلجرة مرفوعة من نسخة صبحي الصاحل ) إالّ ( كلمة ) االرض 
ال لذلك حني مراجعة هذه الُنَسخ نسخة صبحي الصاحل و نسخة حمّمد عبده مليئة بالتحريفات 

ألنّ هناك َتحريفات واضحة خصوصا فيما يتعلَّق يف مسألة اإلمامة و ما بد من اإللتفات إليها 
َتحريفات خبيثة , يتعلَّق يف مسألة معرفة اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

) ر البحا( موجود يف , على أي حال هذا النص موجود يف الُنَسخ االخرى , يف غاية اخلُبث 
ال يقَُع اسُم اهلجرة على اَحد ( اّنه , مثلَما ذكَرُته لكم ) البحار ( موجود يف غري , الشريف 
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فاهلجرة يف معناها معرفة ) فََمن عرفَها و اقَرَّ هبا فَهو ُمهاِجر , إالّ ِبَمعرفة احلُّجة يف االرض 
الذي يريد ,  سالمه عليه و معرفة احلُّجة معرفة إمام زماننا صلوات اهللا و احلُّجة يف االرض

الرواية اليت ينقلها شيُخنا يهاجر ِبهذه احلقيقة و لذلك , اهلجرة إىل اهللا ُيهاجر ِبهذا املضمون 
هذه الرواية منقولة عن إمامنا الكاظم صلوات اهللا و ) رجال الكَّشي ( الكَّشي يف كتاب 

نة العلماء و با ما ُيذكَر على الِسهذه الشخصية املرموقة و غال, ُزرارة بن اعُين , سالمه عليه 
غالبا ما نذكُره يف اسانيد الروايات الشريفة املروية عن ائمَّتنا صلوات اهللا و سالمه عليهم 

ُزرارة يف ,  و إمامنا الصادق عليه السالم كان املدينة  كان يف الكوفةُزرارة بن اعُين, امجعني 
 من حياة إمامنا الصادق صلوات اهللا و سالمه يف االيام االخرية, ايامه االخرية كان مريضا 

, عليه ُزرارة بعثَ شخصا و هو ابُنه ُعَبيد إىل املدينة يتحسَّس خَبر اإلمام بعد اإلمام الصادق 
او بعد شهادته فإّما ان يكون قد بعثَُه يف االيام االخرية من حياة اإلمام الصادق عليه السالم 

ظهر اّنه بعثَُه يف آخر ايام حياة اإلمام الصادق عليه السالم صلوات اهللا و سالمه عليه و الذي ي
يتحسَّس عن اإلمام بعد اإلمام الصادق لكن ُزرارة احسَّ باملوت قبل ان يرجع ُعَبيد باخلرب , 

اخَرَج املُصَحف و نشَرُه , من اإلمام الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه فَلذلك اخرَج القرآن 
 بإمامة الذي جاء مذكورا فيما بني هاَتني الدفَّتني و نصَّْت عليه ديُن أعلى رأسه و قال إّني

مث تويفَ ُزرارة رمحة اهللا عليه النصوص بعد جعفر بن ُمحمَّد الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه 
فلَّما سألوا اإلمام الكاظم عليه السالم و ذكَروا عنَدُه هذه الواقعة قال إماُمنا موسى بن , 

ألّنه ,  و اهللا كان ُزرارة ِمّمن هاَجَر إلى اهللا تعالى,  اهللا و سالمه عليهما جعفر صلوات
( و من هنا جاءت الرواية يف كان يسعى يف طريق معرفة اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه 

ِلَشيخنا الَصدوق و يف غريمها من كُتب احلديث عن ) معاين االخبار ( و يف ) وسائل الشيعة 
أليس عندنا  , الُمتَعرُِّب بعد الهجرة, قال ,  صلوات اهللا و سالمه عليه إمامنا الصادق

, قال إمامنا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه , التَعرُّب بعد اهلجرة من كبائر الذنوب 
و مقياس فإذن اهلجرة احلقيقية  , التاِرُك ِلهذا االمر بعَد معِرفَتهالُمتَعرُِّب بعد الهجرة 
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املُتَعرِّب بعد اهلجرة , ياس املُتَعرِّب هو معرفة املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه املُهاجر و مق
هو , َمن هو ؟ يقول صادق العترة صلوات اهللا و سالمه عليه التاِرُك ِلهذا االمر بعد معرفته 

إلميان و املُتَعرِّب بعد اهلجرة هو الذي خرَج من دائرة اهذا الذي ُيقال له ُمتَعرٌِّب بعد هجرته 
من خالل هذه الرواية و الروايات اليت , و دخلَ يف دائرة الِشرك و دخلَ يف دائرة الكفر 

سَبقَتها يتَّضح لنا املعىن واضحا انّ اهلجرة اليت َيِصلُ هبا اإلنسان إىل اهللا هي اهلجرة إىل املعصوم 
و اهلجرة إىل معرفته ان , و اهلجرة إىل املعصوم اهلجرة إىل معرفته   ,صلوات اهللا و سالمه عليه

 ان ُيزيَح هذه احلُجب اليت َتحول فيما بيَنُه و سان هذه الَسالسل و هذه االغالل وُيقَطِّع اإلن
و , اليت َتحول فيما بيَنُه و بني معرفة إمام زمانه صلوات اهللا و سالمه عليه , بني معرفة احلُّجة 

اآلن َنحن القَْينا نظرة سريعة على انواع , ط معرفة إمام زماننا و اهلجرة إليه َتحتاج إىل شرائ
اهلجرات و حدَّدنا املوضوع الذي نتحدَّث عنه و حدَّدنا اهلجرة اليت نريد الكالم عنها و هي 

ما هي هذه الدوافع ؟ إّما , دوافع هذه اهلجرة و ذكَرنا , اهلجرة املعنوية إىل اهللا و إىل رسوله 
و ولَهاً ّما ان يكون الدافع َشوقا إىل َجمال املَحبوب ان يكون الدافع ِلَتكميل النقص و إ

مث حقيقة هذه اهلجرة هو كما قال أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه , ِبَجمال املَحبوب 
ها فَهو فََمن عرفَها و اقَرَّ ِب, ال يقَُع اسُم اهلجرة على اَحد إالّ ِبَمعرفة احلُّجة يف االرض ( 

ال , ال بد ان يعرف ابعاَدها , يف طريق اهلجرة , يد ان يسري يف هذا الطريق فالذي ير )ُمهاِجر 
و يريدها اهل بيت ال بد ان يعرف معىن اهلجرة اليت يريدها اهللا , بد ان يعرف شرائطها 

الشرط االول يف , هناك شرائط يف هذه اهلجرة , العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
سالمة نيَّة اإلنسان و قوة عزمية اإلنسان و ِصدُق بصرية اإلنسان يف , نيَّة هذه اهلجرة سالَمة ال

, هذا هو الشرط االول و هو َصّمام االمان يف سلوك اإلنسان , سلوكه يف طريق هجرته 
  سيكون ُمعرَّضا للَمزالق و لألخطارة تكن نيَُّته صادقإذا لَم, لَم تكن نيَُّته سليمة اإلنسان إذا 
ثبات النيَّة يف , صدُق النيَّة , سالمة النيَّة , هذا الشرط االول , ظة من اللَحظات يف كل لَح

, ان ُيهاجر إىل رسوله , إّنما يريد اإلنسان ان ُيهاجر إىل اهللا , إخالص النيَّة , قلب اإلنسان 
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 النيَّة و, َيحتاج إىل النيَّة الصادقة ان يهاجر إىل اإلمام املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 
كيف َتثبْت النيَّة الصادقة يف قلب اإلنسان ؟ اوالً َيحتاج , الصادقة من اين تتأّتى لإلنسان 

ان , ان يتبصَّر يف حاله , يف االوضاع الدنيوية املُحيطة به إمجالية اإلنسان إىل معرفة و لو 
أي املسالك الذي  , اليت يسلكها الناسان يتبصَّر يف املسالك املُختلفة , يتبصَّر يف عاقبته 

أي املسالك اليت تضمن لإلنسان صحَّة الطريق الذي يسري فيه , يضمن لإلنسان سالمة العاقبة 
؟ قطعاً ال يوجد طريق اسلَم و افضل من طريق آل رسول اهللا صلوات اهللا و سالمه عليهم 

و ثانياً , ان هذا اوالً سالمة النيَّة َتحتاج إىل معرفة إمجالية باالوضاع املُحيطة باإلنس, امجعني 
ان َيجلس اإلنسان , َتحتاج إىل تفكري و من هنا ورَدْت الروايات الشريفة َتحثّنا على التفكري 

, ان يفكّر فيما اقتَرفَُه من اعمال سيئة , ان يفكّر يف عاقبة امِره , ان يفكّر طويال , مع نفسه 
ه َممدودا إىل سَنة كذا او إىل تاريخ كذا ه ال َيملك صكاً من اهللا ان يكون عمُران يفكّر يف اّن

حينما َيختلي اإلنسان ِبَنفسه و يفكّر يف زوال هذه الدنيا و يف زوال حياة اإلنسان و ُيَعمِّق , 
هذه احلاالت تؤكِّد معىن النيَّة و إن شاء اهللا َنحن يف طوايا الدروس , هذا التفكري يف نفسه 

 اآلن َنحن ِبصَدد ِذكر الشرائط اإلمجالية ِلهجرة اإلنسان القادمة نتناول مثل هذه املطالب لكن
سالمة النيَّة , إىل اهللا و إىل رسوله و إىل اوليائه االكَملني صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

, ُيَجنِّبُه املهاوي , و الذي يكون ِبَمثابة َصّمام امان لإلنسان ُيَجنُِّبه املزالق هذا الشرط االول , 
ثبات النيَّة َيحتاج إىل , بُه املهالك حينما تبقى نيَّتُه ثابتة لكن ثَبات النيَّة َيحتاج إىل مراقَبة ُيَجنِّ

 ليس شرطاُ ان ُتستَمع من لسان و املوعظة, اإلنسان إذا لَم يستمع إىل املوعظة دائما , موعظة 
رّبما تكون , راءة الدعاء رّبما تكون املوعظة ِبق, رّبما تكون املوعظة ِبقراءة القرآن , نسان ا

من هنا قال أمري , املوعظة ِبقراءة احاديث اهل البيت و رّبما تكون املوعظة من ُمتكَلِّم يتكلَّم 
  .إىل هنا ينتهي الوجه االول من الكاسيت ) .. َنهج البالغة ( املؤمنني يف 

إالّ الذين آَمنوا و ( هذا الذي يبتعد عن دائرة اإلمام املعصوم ,  خاِسر  يف عصر الَغيبة..
و احلّق ـ كما يف الروايات )  و تَواَصْوا بالحقِّ و تَواَصْوا بالَصبر, عملوا الصالحات 
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اإلنسان َيحتاج إىل , يعين إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه , الشريفة ـ عترة اهل البيت 
َيحتاج إىل  )  إن نفَعتْ الذكرىفَذَكِّْر(  َيحتاج إىل التذكري, الَتواصي و َيحتاج إىل املوعظة 

هذه ُتعينه على ثَبات نيَّته , َيحتاج إىل ترسيخ هذه املعاين دائما , َيحتاج إىل املوعظة ,  التذكري
ال َمدخلية , و إخالص النيَّة َمرجُعه إىل نفس اإلنسان على تثبيت النيَّة و إالّ ِصدُق النيَّة , 

و حقيقة اإلخالص هذا راجع إىل سالمة ة يف صدقها النيَّ, للموعظة و ال للكالم اخلارجي 
الكالم و املوعظة و التذكري و , ر كثريا يف صدق النيَّة و إالّ الكالم ال يؤثِّقلب نفس اإلنسان 

ِذكر احاديث اهل البيت و الَعيش يف اجواء اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
و إالّ  املعاين ِبَشرط ان تكون هناك سالمة يف قلب اإلنسان ُيثَبِّت هذه املعاين و ُيَرسِّخ هذه

كثري من الناس عاشوا يف اجواء اهل البيت و عاشوا مع اهل البيت لكنهم كانوا اكثر الناس 
يف قلب اإلنسان اوالً و عالمة هذه ال بد ان تكون هناك سالمة , احنرافا عن اهل البيت 

 خلُّو قلب اإلنسان من ,لب اإلنسان من الِغل خلُّو ق , السالمة خلُّو قلب اإلنسان من الِكرب
هذا , هذه العالئم إذا كانت متوفرة يف قلب اإلنسان , خلُّو قلب اإلنسان من احلقد , احلَسد 
وانع كالِغلّ و أّما هذه امل, هذا القلب يكون َمحالًّ ِلنزول الرمحة اإلهلية , ُيرجى له اخلري القلب 

انا ال اريد , هذه املوانع تكون سبباً ِلَدفع الرمحة عن قلب اإلنسان , احلقد و احلَسد و الِكرب 
سالمة نيَّة اإلنسان تكون , فَهذا الشرط االول , ان ادخل يف مثل هذه املباحث االخالقية 

 رسوله و إىل إمام زماننا ُمعينا قويا لإلنسان يف طريق اهلجرة إىل الباري سبحانه و تعاىل و إىل
  .هذا االمر االول , صلوات اهللا و سالمه عليه 

 و الشرط الثاين الذي َيحتاُجه اإلنسان يف اهلجرة إىل اإلمام املعصوم صلوات اهللا و  الثايناالمر
علُّو و , مع صدق النيَّة َيحتاج اإلنسان إىل علُوِّ اهلمَّة , َيحتاج إىل علُوِّ اهلمَّة , سالمه عليه 

 َتِقف يف أن ال,  ُتعيقه العوائق أن ال,  ُتعيقَُه املشاكل ة ان تكون عند اإلنسان عزمية أن الاهلمَّ
َوجهه احلواِجب فَتحول فيما بينه و بني معرفة اإلمام املعصوم و إالّ الذي ال َيملك اهلمَّة العالية 

القيل و القال او ُتعيقه املَطامح الدنيوية و ُتعيقه املشاكل الدنيوية او ُيعيقه كالم الناس او ُيعيقه 
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ال يتمكَّن من مواصلة الَسري يف سبيل اهلجرة إىل اهللا و إىل رسوله و , الباهتة اليت ال قيمة هلا 
اإلنسان َيحمل هذا املعىن و , ال بد من علوِّ ِهمَّة , إىل إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه 

فَُهناك الشرط االول و الشرط ,  يتمكَّن من مواصلة الطريق يؤكِّد هذا املعىن يف نفسه حىت
و الشرط الثاين علُّو اِهلمَّة , االول الذي ذكَرناُه صدُق النيَّة و سالمة النيَّة و اإلخالص يف النيَّة 

رّبما يف بعض االحيان يكون عند اإلنسان صدق يف نيَّته و رّبما , و الشرط الثالث املُساَرعة 
على االّ َتِقف يف َوجهه املشاكل لكن ال تكون عنَدُه , اإلنسان عزم على أالّ ُتعيقَُه يكون عند 

 , َمن تساوى َيوماُه فَهو َمغبوناإلنسان ِبحاجة إىل مسارعة يف هذا الطريق ألّنه , ُمساَرعة 
 أّما إذا كان, إذا تساوى يوماه هذا , اإلنسان َمغبون , إذا تساوى يوم امس مع هذا اليوم 

إذا تساوى َيوماه فَهو َمغبون و هذا يعين انّ امُسه افضل من يومه كيف يكون اإلنسان ؟ 
اآلن صاحب التجارة حينما تكون ِتجارته ِبحاجة إىل تبكري من , اإلنسان ِبحاجة إىل مسارعة 

جرة إىل معرفة املعصوم و السعي إىل اهلالَسعي , أال ُيَبكِّر من اول الُصبح إىل ِتجارته الصباح 
َتحتاج إىل مسارعة و لذلك اآليات الشريفة كلُّها َتصبُّ يف , إىل اهلجرة احلقيقية , الصادقة 

اآلية الشريفة  ) فَِفّروا إلى اهللا إنّي لكم منه نذير ُمبين( َتصبُّ يف هذا السياق , هذا املعىن 
َيحتاج إىل ِفرار و ن اإلنسا ) فَِفّروا إلى اهللا إنّي لكم منه نذير ُمبين( من سورة الذاريات 

املروية عن االئمَّة واضحة يف املُناجيات الشريفة , اضحة يف االدعية الشريفة هذه املعاين و
اإلنسان  ) فَِفّروا إلى اهللا إنّي لكم منه نذير ُمبين( صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

 و ( سورة آل عمران و الِفرار تعين املُسارعة و لذلك يف آية اخرى يفَيحتاج إىل ِفرار 
) ساِرعوا إلى مغفرة من ربِّكُم و جنٍَّة َعرُضها الَسماوات و االرض ُأِعدَّتْ للُمتَّقين 

رّبما , ليس االمر يتَوقَّف على الِفرار فقط , ليس ِفرارا فقط , َيحتاج إىل مسارعة هذا الِفرار 
ال يبقى راكضا ُمسِرعا يف طريقه ألنّ َيِفرُّ اإلنسان يف اول الطريق و بعد ذلك إذا أِمَن الطلَب 

رّبما َيخلُص اإلنسان يف فلَ, انّ اإلنسان ُيحاول ان َيخلُص من اخلطر , الِفرار تعين هكذا 
رّبما يتغيَّر , مث إذا أِمَن الطلَب و إذا أِمَن املَخاطر ال يبقى اإلنسان فاّراً مسافة من الطريق 
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هناك مسارعة َيحثُّ عليها الكتاب  ) وا إلى مغفرة من ربِّكُمو ساِرع( تتغيَّر نيَّتُه , تَوجُّهُه 
ساِبقوا إلى مغفرة من ربِّكُم و جنَّة َعرُضها ( يف آية اخرى يف سورة احلديد , الكرمي 

هناك ُمسارَعة , هناك ِفرار  ) كَعرِض الَسماء و االرض ُأِعدَّتْ للذين آَمنوا باهللا و ُرُسله
  . ساِبقوا إىل مغفرة من َربِّكُم ) اولئك الُمقرَّبون, السابقون السابقون ( هناك مسابقة , 
قال ُهم اوالء على اثري و َعِجلتُ إليك َربِّ ,  قومك يا موسى و ما اعَجلََك عن( 

قال ُهم اوالء , و ما اعَجلََك عن قومك يا موسى ( هناك تعجيل يف االمر  ) ِلتَرضى
( ألّنه يرضى يف , ألّنه يرضى يف التعجيل  ) على اثري و َعِجلتُ إليك َربِّ ِلتَرضى

ال , ال بد من ُمساَرعة , و هذا هو الشرط الثالث من شروط اهلجرة ) ساِبقوا ( يف ) ساِرعوا 
و اخلَريات ُمفسََّرة ) فاسَتِبقوا اخلَريات ( و لذلك اآلية الشريفة يف سورة البقرة بد من مسابقة 

) الكايف ( يف , ل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني  اآلية الشريفة ِبَوالية اههيف هذ
و هذه اآلية  ) فاستَِبقوا الخَيرات اينَما تكونوا يأِت بكم اهللا جميعا( الشريف و يف غريه 

يف , الشريف ) الكايف ( الشريف و يف غري ) الكايف ( يف , مذكورة يف رواياتنا الشريفة 
املروية عن و سائر التفاسري احلديثية ) نور الثقَلَْين ( تفسري كَ) الربهان ( تفاسرينا كَتفسري 

ِبَنحو هذه اآلية ُمفسََّرة يف االئمَّة و يف إمامنا احلُجَّة صلوات اهللا و سالمه عليه , االئمَّة 
اينَما تكونوا يأِت بكم   (الخَيرات واليتنا اهل البيت, قال ) فاسَتِبقوا اخلَريات ( اخلصوص 
َيجَمُعهم اهللا له , اصحاب قائمنا , قال اولئك اصحاب المهدي عليه السالم )  اهللا جميعا

يأيت , حينما يكون ظهوره الشريف بني الُركن و املقام يف مكة املكرَّمة  , من ُمختلَف البالد
نفس اآلية الشريفة , من كل مكان يأيت هبم  ) َزعاً كَقَزع الخريفقُ( هبم كَسحاب اخلريف 

اخلطاب يعين ) فاسَتِبقوا اخلَريات ( تتحدَّث عن معىن املسابقة , ذا املعىن تتحدَّث عن ه
فاستَِبقوا الخَيرات ( ألولئك الذين يريدون ُنصَرة اإلمام احلُجَّة , ألصحاب اإلمام احلُجَّة 

, يعين انتم هؤالء الذين تسَتِبقون اخلَريات ايَنما تكونوا يأِت بكم اهللا مجيعا  ) اينَما تكونوا
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و اإلستباق ابلَغ معىن من ساِبقوا و من يأيت بكم اهللا إىل ُنصَرته صلوات اهللا و سالمه عليه 
( و آية اَمَرْت ) فَِفّروا إىل اهللا (  امَرْت بالِفرار اآليات السابقة آية) وا اخلَريات فاسَتِبق( السباق 
و َعِجلُت إليك َربِّ ( و آية جاءت يف معىن التعجيل ) ساِرعوا ( و آية امَرْت ) ساِبقوا 
و اإلستباق ابلَغ معىن و أّما هذه اآلية الشريفة جاءت َتتحدَّث عن معىن اإلستباق ) ِلَترضى 

و بالنتيجة هذه القاعدة معروفة اّنه زيادة املَباين ماذا ُتفيد ؟ ُتفيد اَدق معىن من معىن السباق 
اآلن استباق و , تزداد مضاميُنها , انيها الكلمة حينما تزداد حروفها تزداد مع, زيادة يف املعاين 

استباق و اإلستباق , أّما اسَتِبقوا , مسابقة و سباق , ساِبقوا , سباق هناك فاِرق بني الكلمَتْين 
يعين اآلية ُتخاطب اولئك الذين يريدون ُنصَرة اإلمام احلُجَّة صلوات اهللا و , ابلَغ من السباق 

 الَسري يف ركاب إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه ان  يريدون الذيناولئك, سالمه عليه 
ال , قطعاً هناك حواجب , قطعاً هناك حواجز , يسَتِبقوا إليه و اإلستباق إليه قطعاً هناك موانع 

ان ُيكَسِّر اإلنسان هذه احلواجز و لذلك يف دعاء ال بد , بد ان ُيكَسِّر اإلنسان هذه احلواجب 
دعاؤه , من االدعية االوىل , ت اهللا و سالمه عليه يف الصحيفة الَسّجادية اإلمام الَسّجاد صلوا

و بالصالة على ُمتَِّبعي الُرُسل و ُمَصدِّقيهم و حينما يأيت إىل ِذكر اصحاب النيب املُخِلصني 
( فَماذا يذكر من ُجملة اوصافهم يتحدَّث يف خصوص خصائصهم و فضائلهم و ُيَصلّي عليهم 

هاَجروا إىل اهللا و إىل رسوله و هذه هؤالء  ) ُهم العشائُر إذ تعلَّقوا ِبعرَوتهو الذين هَجَرتْ
تعلَّقوا  ) و الذين هَجَرتُْهم العشائُر إذ تعلَّقوا ِبعرَوته( اهلجرة اقتَضْت انّ الناس هَجروُهم 

ي ظلِّ و انتفَتْ منهم القَرابات إذ سكَنوا ف( ِبعرَوة رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم 
صلى اهللا انتِبهوا إىل هذه االوصاف الدقيقة يف اوصاف االصحاب املخِلصني ِلَنبيِّنا  ) قَراَبته

و الذين ( و اصحاب االئمَّة كذلك صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني عليه و آله و سلم 
و انتفَْت منهم ( و سلم ِبعرَوة النيب صلى اهللا عليه و آله ) هَجَرْتُهم العشائُر إذ تعلَّقوا ِبعرَوته 
و لذلك نفس هذا املعىن َنحن َنجُده صرحيا يف زيارة اإلمام ) القَرابات إذ سكَنوا يف ظلِّ قَراَبته 

) املفاتيح ( و يف غري ) املفاتيح ( احلُجَّة صلوات اهللا و سالمه عليه و الزيارة موجودة يف 
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لى باب السرداب الشريف و الزيارة حينما َتِقف ع, من كُتب االدعية و املَزارات الشريف 
من ُجملة اآلداب يف هذه الزيارة ان َتِقف , الشريف ) املفاتيح ( تأمُرَك هكذا كما يف كتاب 

عند باب السرداب الشريف ُمتَنحِنحا طالبا لإلستئذان و على خشوع و ُتخاطب اإلمام 
قطَعتُ في , مان يا صاحب الَز, الغوثَ الغوثَ الغوثَ ( صلوات اهللا و سالمه عليه 

الذي يريد , قطَعُت يف وصلَتك اخلالّن  ) و هَجرتُ ِلزياَرتك االوطان, ُوصلَِتَك الِخالّن 
, هذا مصداق من املصاديق , املقصود هنا انّ اإلنسان يقطع ِخالّنه , ان َيِصلَُه ان يقطع ِخالَّنه 

ان يقطع ِصلَتُه هبم و مام زمانه ال بد  فيما بينه و بني معرفة إااّنه إذا كان ِخالُّنه يكونون عائق
يف , يف اجلاه , يف الكتاب , يف الثياب , يف املال , ليس يف اِخلالّن فقط و إّنما يف كل شيء 

يف أي معىن من املعاين و هذا مصداق من , يف أي مكان , يف البلَد , يف السكَن , الَبيت 
ء على نفس اإلنسان و إالّ هنا الزيارة ال تتحدَّث عن املصاديق باعتبار انّ اِخلالّن من اَعزِّ االشيا

باعتبار انّ اإلنسان يعيش يف اجلى املصاديق , اِخلالّن فقط و إّنما ذكَرْت اوَضح املصاديق 
ِبحاجة إىل , ختلفة مع الناس وسط الناس و اإلنسان يف حياته اليومية ِبحاجة إىل عالقات ُم

البعيد و مع الصديق و مع االستاذ و مع التلميذ و مع عالقات مع القريب و مع اجلار و مع 
و مجيع اصناف مع زميل التجارة , مع زميل العمل , الرفيق و مع ُمصاِحب السفَر و هكذا 

لكن أي صنف من الناس و أي صنف من شؤونات احلياة إذا الناس اإلنسان ِبحاجة إليهم 
الذي يريد , نه صلوات اهللا و سالمه عليه و بني الوصول إىل إمام زما نُف بني اإلنساكان َيِق

اهلجرة إىل إمام زمانه ان يتَخلّى من ذلك و إالّ كيف ُيهاجر ؟ السفينة إذا القَْت هذا القُالّب 
ال تتمكَّن ما لَم هذا الذي ُيثَبِّتها يف قاع البحر و يف وسط ماء البحر , الذي ُيثَبِّتها يف االرض 

ُمقيَّدة باِحلبال ال تتمكَّن ان تسري هذه السفينة يف وسط البحر نة إذا كانت السفي, ينقطع احلبل 
اإلنسان إذا كان موَدعا يف زنزانة و ُمقيَّدا , تبقى هذه السفينة ثابتة , و يف وسط هذه االمواج 

يف طامورة يتمكَّن من اخلروج ؟ هذه القيود و هذه احلُبوس و هذه االغالل هي اليت َتحول 
 و بني ُحريَّته و حريَّة اإلنسان يف معرفة اهل البيت صلوات اهللا و سالمه فيما بني اإلنسان
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و حريَّة اإلنسان يف عبوديته ألهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني , عليهم امجعني 
سّيد , أال ُحرٌّ يترك هذه اللُماظَة , لذلك يف احاديث سّيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه 

 اللُماظَة ما املقصود منها ؟ اإلمام هنا  )أال ُحرٌّ يترك هذه اللُماظَة( خاطب الناس الشهداء ُي
)  أال ُحرٌّ يترك هذه اللُماظَة (اللُماظَة هذه بقايا الطعام املوجودة بني االسنان  ,  عن الدنياُيَعبِّر

 اوالً تَسّوس االسنان و هذه بقايا الطعام املوجودة بني االسنان لو تأخََّرْت بعض الوقت سبََّبْت
جدا يف فَم اإلنسان ِبحيث لو اقترَب و ثانياً سبََّبْت رائحة كريهة و رائحة خبيثة و فاسدة 

أال , يتَنفَّر , اسنانه َيُشم هذه الرائحة القبيحة الكريهة إنسان من هذا الذي تفسَّخ الطعام بني 
حول فيما بني اإلنسان و بني اإلمام املعصوم هذه اللُماظَة إذا كانت َت, ُحرٌّ يَدُع هذه اللُماظَة 

أال ُحرٌّ يترك هذه  ( ةهذه اللُماظَحريَّةُ هذا اإلنسان يف َترِك , و يريد ُحريََّتُه هذا اإلنسان 
, الذي يبحث عن احلريَّة و الذي يبحث عن العبودية احلقَّة هللا و هي احلرية احلقَّة ) اللُماظَة 

احلريَّة اليت , هذه اللُماظَة و إالّ ال َتتحقَّق له احلريَّة قَّة عليه ان يترك الذي يبحث عن احلريَّة احل
و قصة ِبشر احلايف , اليت ُتقَرِّبُه إىل فناء رضوان اهللا سبحانه و تعاىل فيها عبودية الباري 

 حينما مرَّ إمامنا الكاظم صلوات اهللا و سالمه, رّبما ذكَرناها يف الدروس املاضية , معروفة 
, من املُتَرفني يف زمانه كان ِبشر , جارية ِبشر , فَخرَجْت اجلارية عليه على دار ِبشر احلايف 

قناين و , َيملك العبيد و اجلَواري و خرَجْت اجلارية َترمي القمامة , من اصحاب االموال 
 اجلارية خرَجْت هذه, الباقي بقيَّة الطعام و فضالت و فُتات الطعام , زجاجات اخلَمر الفارغة 

يف هذه , ان الذي ُترمى فيه القمامات يف املك, الفضالت خارج الدار , ترمي القمامة 
صاحُب , قال , فَسأل اجلارية اللحظات مرَّ إمامنا باب احلوائج صلوات اهللا و سالمه عليه 

م و كيف يكون الذي َيملك هذا القصر الفَخ, هذه الدار ُحرٌّ أم عبد ؟ هذه تعجََّبْت اجلارية 
لو كان عبداً الخَتشى , قال صَدقِت , ؟ قالت اّنه ُحر يكون عبداً كيف , عنَدُه َجواٍر و عبيد 

لو كان عبداً الخَتشى من , قال صَدقِت , هذا هو حرََّر نفَسه فَصاَر عبداً للدنيا , من مواله 
و لذلك , ام زمانه  من معرفة إم نفَسُهحرََّر, حرََّر نفسه من معرفة اهللا , اّنه ُحر , مواله 
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فلَّما دخلَْت إىل الدار سألَها  اإلمام و اإلمام كلََّمها تأخََّرْت بعض الشيء  كلََّمْتاجلارية لَّما
صاحب , ماذا حدَّثَِك ؟ قالت اّنه سألَين , مرَّ َرُجل و حدَّثَين , ما الذي اخََّرِك ؟ قالت , ِبشر 

هذه الكلمة , لو كان عبداً الخَتشى من مواله قال , ُحر , هذه الدار ُحرٌّ أم عبد ؟ قلُت 
ِلقَلب ِبشر احلايف و لذلك يعين كانت فاحتة اهلدى , غيََّرْت حياة ِبشر احلايف إىل حياة اخرى 

, خرَج حافيا من داره يركض , هذه الكلمة ناَدْت يف اعماق وجدانه , لَّما َسمَع هذه الكلمة 
هذه كلمة غيََّرْت كل تفكري , تصدر من كل اَحد هذه الكلمة ال , يبحث عن هذا الَرُجل 

لَم يكن غريه يف الشارع , رأى اإلمام الكاظم , ركَض قليال , خرَج ِبشر احلايف , ِبشر احلايف 
, لَّما رأى اإلمام الكاظم وقََع على اقدامه و بعد ذلك تغيََّرْت حياة ِبشر احلايف و بقَي حافيا , 

عقوبةً لَم َيحتذي ِنعاال و َنعال و ال حذاءا ,  حافيا إىل آخر ُعمره ألّنه بقَي) حايف ( قيلَ له 
فإمامنا صلوات اهللا و , و تراجم االولياء قصتُه معروفة يف كُتب التاريخ , ِلَنفسه و تَزهُّدا 
ألنّ احلرية الواقعية ليست هذه , لو كان عبداً الختشى من مواله , صَدقِت , سالمه عليه قال 

يف , احلرية الواقعية حينما يكون اإلنسان يف دائرة عبودية اهللا , كان يعيشها ِبشر احلرية اليت 
, ال بد ان ُيكَسِّر كل احلواجز , صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني دائرة عبودية اهل البيت 

 حينئذ يتمكَّن اإلنسان ان يسري, ال بد ان ُيكَسِّر كل احلُجب , ال بد ان ُيكَسِّر كل القيود 
يف طريق َسريِه إىل معرفة اإلمام املعصوم صلوات اهللا و , اخلطوة االوىل يف طريق َسريِه إىل اهللا 

اول , و لذلك اول خطوة االخالقيون و علماء السلوك ُيثَّبتوهنا يف هذا الطريق سالمه عليه 
ُيقَيِّم عالقَتُه انّ اإلنسان ُيعيد حسابته ِبحيث يفتح ِسجالًّ ألمساء كل َمن له عالقة به و خطوة 

؟ إن اقاَم العالقة مع هذا الشخص ينفَُعه يف دينه او ينَتفع منه يف دينه , مع هؤالء االشخاص 
و حينما اقول , و هذه املسألة ليست َهّينة لَم يكن يف إطار هذَْين املعنَيْين يترك هذه العالقة 

هل ينَتفع منه يف معرفة اهل , يت يعين ديُنه يف اهل الب, او ينَتفع منه يف دينه َينفَُعه يف دينه 
هذه العالقة مع هذا الشخص َمبنيَّة , البيت ؟ يف القُرب من اهل البيت ؟ او ينفَع هذا اإلنسان 

ن على هذَْين االساَسْين هذه كُإن لَم َت, ؟ على اساس ان انفََعُه او ان ينفَعين على أي اساس 
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فيما بني اإلنسان و بني معرفة املعصوم صلوات اهللا و  هذه عالقة ُتَشكِّل ِحجابا, عالقة باطلة 
رّبما كالم انا اتكلَّم به اآلن على منرب الدرس لكن , هذه املسألة ليست َهّينة , سالمه عليه 

و َيحتاج إىل قوة َعزم و هذا الكالم َيحتاج إىل ُمجاهدة شديدة و َيحتاج إىل ُمكابدة شديدة 
ج إىل تَزهُّد يف املعاين الدنيوية حىت يتمكَّن اإلنسان من َتحقيق َيحتاج إىل ثَبات شديد و َيحتا

و َهَجرتُ , قَطَعتُ في ُوصلَِتك الِخالّن ( حينئذ َيصُدق حينما ُيخاطب إماَمه , هذه املعاين 
حينئذ يكون قاطعا يف ُوصلَِة إمام , حينئذ َيصُدق اإلنسان يف هذا املعىن  ) ِلزياَرتك االوطان

أليس الروايات الشريفة َتِصُف , َمن يكون قاطعا للطريق بيَنُه و بني إمام زمانه ِلكُل زمانه 
إذا كان الفقيه فقيَه , يعين إذا كان العاِلم عاِلَم سوء , بعض علماء السوء بأّنهم قُطّاع طريق 

 هذا  ان يقطع ُعلقَتُه مع إىل اهللالوصولالذي يريد , سوء فَهو قاطع طريق بني الناس و بني اهللا 
َسّموُهم , َسّموُهم قُطّاَع طُُرق , الرواية هكذا َتِصفُه , هذا قاطع طريق , الفقيه السوء 

رّبما يكون قاطع , يف بعض االحيان زوجة اإلنسان و رّبما يكون قاطع الطريق , لصوصاً 
يق رّبما يكون قاطع الطر, رّبما يكون قاطع الطريق ُدكّان اإلنسان , الطريق اطفال اإلنسان 

, الذي َيحول فيما بينه و بني معرفة اإلمام املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه صديق اإلنسان 
امور كثرية َتلُفُّ حياة اإلنسان رّبما هي ,  وظيفة اإلنسان احلياتية الدنيوية, عَمل اإلنسان 

 صلوات اهللا وهذه اليت َتحول فيما بينه و بني الوصول إىل معرفة اهللا و معرفة اإلمام املعصوم 
و إىل رسوله اهلجرة املعنوية إىل اهللا ,  حديثنا هنا عن اهلجرة الذي يريد اهلجرة و, سالمه عليه 

)  قَطَعُت يف ُوصلَِتك اِخلالّن( الذي يريد ان ُيهاجر إىل اإلمام املعصوم ان ُيَحقِّق هذا املعىن , 
ان َيهُجَرُه ,  صلوات اهللا و سالمه عليه كل َمن يكون عائقا و َسّداً فيما بينه و بني معرفة إمامه

و هذا هو معىن )  قَطَعُت يف ُوصلَِتك اِخلالّن (ان يتَركَُه و إالّ كيف يتحقَّق هذا املعىن , 
اهلجرة إىل اهللا و معىن اهلجرة إىل رسوله و لذلك هو هذا الكالم الذي َتحدَّثنا عنه يف ابعاد 

حينما  اشاَر إليها إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه ُمختلفة هو ُمجَمل يف هذه الفقرات اليت
و إن كان هنا مقصود إمام , و نفسانية اإلنسان ) و ما داَم للساِلك تَعلُّق ما ِبَنفسانيته ( يقول 
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مقصود إمام اُألمَّة معىن ابَعد من هذا املعىن الذي اَشرُت إليه , هذا  اُألمَّة إىل معىن ابعد من
لذي اَشرُت إليه يكون مقدمة للمعىن الذي ذكََرُه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه لكن املعىن ا

أّما , املعىن الذي ذكَرُته انا قبل قليل قلُت انّ اإلنسان ُيقَطِّع العالئق مع اآلثار املُحيطة به , 
العالئق هذا تقطيع , ليس يف تقطيع العالئق , ال , إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه هنا يقول 

الشرط االساسي للهجرة ان يتخلَّص اإلنسان من , اصالً هذا ليس من اهلجرة , هذا مقدمة , 
ان يفىن وجوده يف وجود اهللا سبحانه و , يعين ان يفىن وجوده يف وجود إمام زمانه , َنفسانيته 

 هبا بااللسنة فقط و لذلك  يستشعر ِلَنفسه وجودا و هذه َمعاٍن راقية َنحن ُنلَقِلقأن ال, تعاىل 
لَم اكُن قد ركَّزُت احلديث عنها و إّنما ركَّزُت الكالم عن املقدمة االوىل و هو ما يتعلَّق 
باآلثار و اإلضافات اليت يرتبط هبا اإلنسان يف هذه احلياة الدنيوية و إالّ إمام اُألمَّة يشري إىل هذا 

ِلوجوده هو هذا حاجب نفس استشعار اإلنسان ) وجوُدَك ذَنٌب ال ُيقاس به ذَنُب ( املعىن 
لكن هذه املعاين َمعاٍن الصادقة إىل اهللا سبحانه و تعاىل َيحول فيما بينه و بني اهلجرة احلقيقية 

نوع يعين أي ) و ما داَم للسالك تَعلُّق ما ( يف غاية الُعمق و يف غاية الدقَّة و لذلك يقول هنا 
) ِبَنفسانيته و تَوُجٌه منه إىل إنيَّتِه ( يعين أي نوع من انواع التَعلُّق  ) تَعلّق ما( من انواع التَعلُّق 

هذا لَم يكُن قد ) فلَيس هو ِبُمسافر ( إذا كان عنَدُه تَوجُّه إىل وجوده , إنيَّتِه يعين وجوده 
 هذه َتحتاج إىل, اهلجرة هذه اليت نتحدَّث عنها ليست مسألة َهّينة , سافََر يف طريق اهلجرة 

َتحتاج إىل شرائط و َتحتاج ـ بالنتيجة ـ إىل توفيق من إمام زماننا صلوات اهللا و , ُمقدمات 
حىت لو وفَّرنا سالمة النيَّة و , و إالّ كل هذا الكالم و حىت لو وفَّرنا هذه الشرائط سالمه عليه 

حىت لو , لباري سبحانه و تعاىل ِصدَق النيَّة و علُوَّ اِهلمَّة و حقَّقنا معىن املُساَرعة و الِفرار إىل ا
هذه املعاين ال , َتحقَّقَْت هذه املعاين يف نفوسنا و يف حياتنا من دون التوفيق من إمام زماننا 

ال بد ان يكون النظَر هذه املعاين تكون هباءا منثورا و لذلك , اصالً ال تنفع شيئا , ُتغين شيئا 
إىل إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه  احلاالت مشدودا يف َجميع هذه االحوال و يف َجميع هذه

صلوات اهللا , و هو مصدر التوفيق و هو الغاية اليت تؤول إليها القلوب هو َعُني التوفيق , عليه 
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إذا تَوجََّهْت القلوب إىل كعَبتِه و إىل ساحته صادقة مع َتحقيق املعاين اليت , و سالمه عليه 
طَُّف اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه علينا ِبلُطفه و ِبَمنِِّه و رّبما يتلَاَشرُت إليها قبل قليل 

َخري رفيق لإلنسان يف طريق هجرته إىل اهللا و إىل ) و التوفيُق يف الطريق َخُري َرفيق ( توفيقه 
و لذلك َخري رفيق له هو توفيق اإلمام , رسوله و إىل إمام زمانه صلوات اهللا و سالمه عليه 

انت إسَع ِلَتحصيل الرفيق قبل الطريق , حاديث الشريفة انّ الرفيق قبل الطريق َنحن َنجد يف اال
و الَسعُي ِلَتحصيل الرفيق قبل الطريق يكون سَبباً ِلَسالمة اإلنسان يف طريقه و يف سلوكه و , 

  .َخري رفيق لإلنسان هو التوفيق من إمام زمانه صلوات اهللا و سالمه عليه 
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  الّدرس الرابع

  
  
  
  
  

اوالً يف احلديث عن الدافع الفطري و الوجداين , يف الدروس املاضية تقدَّم الكالم              
و يف اعماق الكيان الذي اودَعُه اهللا سبحانه و تعاىل يف باطن خلَجات الضمري اإلنساين 

ص و باحلاجة مع إذعان البشري و الذي يصرخ يف باطن اإلنسان ُمِقّراً باإلفتقار و بالنق
و إىل القدرة املستطيلة على كل داخلي ُيَهيمن على وجود اإلنسان ِلَدفعه إىل القوة املطلقة 

مث كان احلديث بعد هذا املطلب يف اهلجرة إىل اهللا و إىل رسوله و إىل اوليائه الكاملني , شيء 
الدوافع اليت تدفع اإلنسان و َتحدَّثُت عن , املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

إىل اهلجرة الصادقة إىل اهللا و عن معىن اهلجرة و ما ورَد يف احاديث املعصومني صلوات اهللا و 
من انّ املُهاجر هو الساعي إىل معرفة إمام زمانه و هو الذي تعلََّق قَلُبه سالمه عليهم امجعني 

لكالم يف الدرس املاضي يدور حول هذا و كان ا, ِبُحجَّة اهللا املطلقة يف ارضه و على عباده 
يف هذه , ِبصَدد إكمال الكالم يف هذه املوضوعات و ال ِزلنا , املطلب و حول هذا املعىن 
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 اهللا و إىل رسوله و إىل َوليِّه االعظم من  ِبخصوص ما َيحتاُجه املُهاجر إىلالليلة اتناول الكالم
  . غذاء يف طريق هجرته و يف جادَّة سفَِره 

َيحتاج إىل طعام و َيحتاج إىل غذاء تتقوَّم به َمسريته و هجرته و ُمسافر يف هذه الدنيا كل 
إىل غذاء تتقوَّم و املُهاجر إىل ويل اهللا و املُهاجر إىل إمام زمانه هو ِبحاجة ُمِلحَّة , اسفاُره 

مام اُألمَّة رضوان و هذا املضمون من الكالم تناَولَُه إ, بذلك الغذاء هجَرُته و مسريُته و سفَُره 
كما بيَّنُت سلَفا اّننا يف هذه الدروس ال ُنتابع , كتابه الذي بني ايدينا اهللا تعاىل عليه يف طوايا 
لسلة ِلضيق الوقت و ألنّ الدرس ال ينعقد يف ِبحَسب ما جاءت ُمتَساملباحث و املوضوعات 
اآلداب (  مذكورا يف كتاب التركيز يكون على ما جاء, و قلُت , االسبوع إالّ مّرة واحدة 

ما يتعلَّق ِبَمعارف و معرفة و منازل اهل بيت , إلمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه ) املعنوية 
  .العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

إنّ من ( يف الصفحة الثانية و اخلمسني و يف الصفحة اليت بعدها قال رضوان اهللا تعاىل عليه 
ى به نّ لألبدان غذاءا ِجسمانيا تتَغذّ اصحاب املعرفة و ارباب القلوب اّنه كما االواضح عند

 و موافقا يعين مناسبا ِلحال االبدان) و ال بد ان يكون الغذاء مناسبا ِلحاهلا و مواِفقا ِلشأهنا 
و ال بد ان يكون  (الطبيعية اليت َتحكُمها ِلشأن االجسام و ما َتحتاُجه ِبحَسب القوانني 

النمو   )تَتيسَّر هلا التربية اجلسمانية و النموُّ النبايتلغذاء مناسبا ِلحاهلا و مواِفقا ِلشأهنا حىت ا
, الفالسفة , احلُكَماء , املصطلح الذي يستعمله االخالقيون اإلمام هنا يشري إىل , النبايت 

إىل عدَّة جودة يف اإلنسان ُيقَسِّمون القوى املو, القوة النباتية او النامية املوجودة يف اإلنسان 
حىت ( القوى او القّوة النباتية و هي قّوة النمو عند اإلنسان , من ُجملة هذه القوى , قوى 

هذه االجسام يف يعين كما انّ ) كذلك ( مث يقول ) تَتيسَّر هلا التربية اجلسمانية و النموُّ النبايت 
له , ُمعيَّنة حاجة إىل غذاء له مواصفات حياهتا الدنيوية و يف مسريهتا اليومية على االرض ِب

خصائص ُمعيَّنة تتناسب مع القوانني اليت َتحكم هذه االبدان و هذه االجسام و هذه الطبائع 
كذلك فإنّ للقلوب و االرواح غذاءا ال بد ان يكون مناسبا ِلحال كُلٍّ ( املوَدعة يف اإلنسان 
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و تتَرقّى تَرقّياً , معنويا و َتنمو ُنمّواً , تَغذّى منه و موافقا ِلَنشأهتا كي تتَرّبى به و ت, منها 
و الغذاء ( مث ُيَبيِّن ما هو هذا الغذاء الذي َتحتاُجه القلوب و االرواح البشرية ) باطنيا 

و حملُه لُت كل ُمهاجر ِبحاجة إىل طعام َيق) املناسب ِلَنشأة االرواح هو املعارف اإلهلية 
كذلك ,  سفَره يتقَّوى به و تتقَوَّم به سفَرُته و هجَرُته و مسَريُته ِبحاجة إىل متاع َيحمله يف

ارباب القلوب و اصحاب املسرية إىل اهللا و اصحاب املسرية إىل إمام زماننا صلوات اهللا و 
و الطعام هذا و الغذاء هذا هو الذي عنَوَنُه , ِبحاجة إىل طعام و ِبحاجة إىل غذاء سالمه عليه 
من شرائط الطعام الذي َيحتاجه اإلنسان يف سفَره و ) املعارف اإلهلية ( نا بـ إمام اُألمَّة ه

و نوعية , و طيُب الطعام ثانياً , من خصائص الطعام املناسب لإلنسان ِحليَّة الطعام اوالً 
او إىل جهة املسافر حينما يسافر إىل مكان ُمعيَّن , الطعام املناسبة يف منفَعتها و يف فائدهتا 

كي , الطعام و الغذاء الذي َيحملُه ِبحاجة إىل شرائط كي يكون هذا الطعام ُمتكامال , نة ُمعيَّ
ان يكون هذا , اول شرائط هذا الطعام ِحليَّةُ هذا الطعام , يكون هذا الطعام ذا منفَعة تامَّة 

اق رّبما قد و ثانياً طيُب َمذاقه و إالّ إذا كان الطعام ليس ِبطَيِّب املذ, الطعام طعاما حالال 
فالشرط الثاين , ال يتَهّنأُ ِبَتناوله , ال يتهّنأُ ِبَشرابه , ينتفع منه اإلنسان إالّ اّنه ال يتهنَّأُ بأكلِه 

و الشرط الثالث نوعية هذا الطعام و لذا حىت يف آدابنا الشرعية َنجد يف , طيُب هذا الطعام 
يف مكان ُمعيَّن , ُمعيَّن على زمان آخر االحاديث الشريفة اّنه هناك اطعمة ُتفضَّل يف زمان 

دون ذلك املكان او هناك اطعمة ُيستَحبُّ للمسافر ان َيحملَها معه و اطعمة املسافر رّبما 
للحاضر الذي ُيقيم يف وطنه و يسَتقر  َتختلف يف بعض اوصافها عن االطعمة اليت ُيستَحبُّ

بني الناس و حىت يف احاديثنا و موجودة  , املعاين موجودة يف الُعرفبالنتيجة هذه , فيه دائما 
إّنما جاء ِذكُر هذه املطالب على سبيل , عن هذه املسائل يف آدابنا الشرعية و ليس احلديث 

 اهللا و املُهاجر إىل غذية اليت َيحتاُجها املُهاجر إىلللمقارنة بينها و بني االطعمة و االاملثال 
  . و سالمه عليهم امجعني و إىل اوليائه الكاملني صلوات اهللارسوله 
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إىل انّ إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه اشاَر , ِحليَّةُ هذا الطعام , و هناك شرائط ثالث 
و ) املعارف اإلهلية ( القلوب ِبحاجة إىل طعام و هذا الطعام لَخَّصُه َتحت هذا العنوان 

و على ق هذا العنوان على علوم ِلاملعارف اإلهلية عنوان و رّبما قد يسَتعملُه البعض و ُيط
أّما الغذاء املطلوب , بل رّبما تعود بالضَرر على اإلنسان معارف ليست من اإلهلية يف شيء 

و طيُب الطعام و ِحليَّة الطعام , هو املعارف اإلهلية احلَقَّة و اليت تتَوفَّر فيها هذه الشرائط 
و اليت تتناسب منافُعها مع ,  اإلنسان ةاليت تتناَسب فائدهتا مع حاجنوعية هذا الطعام و 

, يف طريق هجرته و يف طريق سفَره حاجة القلوب و مع حاجة االرواح و مع حاجة املُهاجر 
ال تتَوفَّر إالّ يف هذه اخلصائص , ِحليَّة الطعام و نوعية الطعام و طيُب َمذاقه , هذه اخلصائص 

 و لذا ُيَبيِّن هذا و سالمه عليهم امجعني املعارف اإلهلية الصادرة عن اهل البيت صلوات اهللا
) و لُْيعلَم ان كُالًّ من هذه االغذية (  إمام اُألمَّة يف الصفحة الثالثة و اخلمسني فَيقول املعىن

و لُْيعلَم ( يعين االنواع املُختلفة من املعارف اإلهلية و اليت ُتَسّمى ِبهذا اإلسم و ِبهذا العنوان 
التعبري عن العلم بالغذاء و , ورَد يف الكتاب الكرمي و هذا التعبري ) غذية ان كُالًّ من هذه اال

و لُْيعلَم ان كُالًّ من هذه االغذية إذا َخلَُص من تَصرُّف ( ورَد يف الكتاب الكرمي بالطعام 
 ماالعظم صلوات اهللا عليهما و آهلو أُِعدَّ على َيد الوالية للرسول اخلاَتم و َويلِّ اهللا االشيطان 

صلوات اهللا و سالمه عليه و قد ُيشار به إىل  الَويلُ االعظم قد ُيشار به إىل سّيد االوصياء )
إمام زماننا احلُجَّة بن احلسن صلوات اهللا و سالمه إمام كل زمان فَحينئذ تكون اإلشارة إىل 

أُِعدَّ على َيد  إذا َخلَُص من تَصرُّف الشيطان و و لُْيعلَم ان كُالًّ من هذه االغذية( عليهما 
و من اختيار طيُب الطعام من اين يأيت ؟ طيُب الطعام يأيت من ُمِعدِّه ,  ِحليَّتُه و طيُبه  )الوالية

و أُِعدَّ على َيد  (  على يد الواليةنوعيَّته و هذا الطعام الذي نتحدَّثُ عنه ال بد ان يكون ُمَعّداً
يتَغذّى الروح و القَلُب  , لوات اهللا عليهما و آهلماالوالية للرسول اخلاَتم و َويلِّ اهللا االعظم ص

و ال َيحصل , و َيعُرجان ِمعراَج القلوب إىل اهللا , منه و َيناال الكَمال الالئق باإلنسانية 
اخلَالص من تَصرُّف الشيطان الذي هو مقَّدمة لإلخالص ِبَحقيقته إالّ ان يكون السالك يف 
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د ذلك انّ املَخلوق الذي َخلَُص من سيطرة الشيطان و إنّ إىل ان يقول بع ) سلوكه طالبا هللا
املَخلوق الذي ليس عليه من سيطرة إالّ سيطرة اهللا سبحانه و تعاىل هو اإلنسان الكامل و 

بالتَبعيَّة له ال ِبحَسب , اإلمام املعصوم و النيب االعظم صلى اهللا عليه و آله و سلم و َمن َيتبُعه 
الفعلية و القوَّة املوَدعة فيهم ِبحَسب , هتم و ال ِبحَسب فعليَّتهم ال ِبحَسب قوَّ, انفسهم 

ِبحَسب تَبعيَّتهم لإلمام املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه لذلك , تَبعيَّتهم للَويلِّ الكامل 
يعين اخلالص من السلطة الشيطانية و اخلالص من ) و هذا ال يتَيسَُّر ِبَتمام َمعناه ( يقول 

اخلالص من السلطة الشيطانية هو اخلالص من النقائص و كناية عن اخلالص من , النقائص 
و هذا ال يتَيسَُّر ِبَتمام َمعناه يف غري ( النقائص و من الِرجس ِبكُل معانيه و ِبكُل انواعه 

عناه و هذا ال يتَيسَُّر ِبَتمام َم( انّ هذا املعىن ال يتَّضح إالّ يف اإلنسان الكامل ) اإلنسان الكامل 
إّنما  اولياء اإلنسان الكامل انّ ُخلََّص) يف غري اإلنسان الكامل و ِبَتبعيَّته يف ُخلَّص اوليائه 

جلَّى هذه املعاين تتِبتَبعيَّتهم ِلَويلّ اهللا الكامل , تتجلَّى فيهم هذه املعاين ِبَتبعيَّتهم لإلمام املعصوم 
   .الواضحة فيهم 

, ه املُهاجر يف طريقه و هو الطعام الذي تتقوَّم به املسرية فَهذا الشرط االساسي الذي َيحتاُج
( قبل قليل قَرأنا يف كالمه , و الطعام الذي تتقوَّم به مسرية اإلنسان كما عبََّر عنه إمام اُألمَّة 

 هبا مأخوذة من َيد الوالية  اإلنسانو ال بد ان تكون هذه املعارف اليت يتقوَّم) املعارف اإلهلية 
ة على يد الوالية و إالّ ال تتكامل فيها هذه الشرائط من احلِِليَّة و من طيب املَذاق و من ُمعدَّ, 

مَّة يف الصفحة من فوائدها و من منافعها اجلَمَّة و هذا املعىن َنجُده َجلياً ُيَبيُِّنه إمام اُأل, النوعية 
و سالمه عليهم امجعني نني حينما يتحدَّث عن كلمات املعصومني صلوات اهللا الثامنة و الثما

و إنّ اقوالَُهم و علوَمُهم ـ اقوال املعصومني ـ من الَوحي اإلهلي و ( فَماذا يقول ؟ يقول 
 فَهذه هي املعارف اإلهلية اليت َيحتاجها )حمَّدي صلى اهللا عليه و آله و سلم الكشف املُ

ِحليَّة و طيٌب يف , صاف َيحتاج إىل معارف إهلية فيها هذه االو, اإلنسان املُهاجر يف طريقه 
ِلماذا ؟ ألنّ معارف اهل البيت , منافع َجمَّة ينتفع منها املُهاجر يف سفَره , املذاق و نوعيَّة 
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اقوالَُهم و علوَمُهم من الوحي اإلهلي و الكَشف املُحمَّدي صلى اهللا عليه و  و إنّ  (هي هذه
هو الكشف التام و الذي جاء التعبري و الكشف املُحمَّدي يف اصطالح الُعَرفاء ) آله و سلم 

, هو هذا الفَتح املبني ِلنبيِّنا االعظم  ) إنّا فتَحنا لَك فَتحاً ُمبينا( عنه يف الكتاب الكرمي 
هو , العصمة ِلَحقائق اهل بيت , للحقيقة الزهرائية , للحقيقة العلَوية , للحقيقة املُحمَّدية 

ال فرَق بينَك و بيَنها إالّ اّنُهم عباُدَك ) حنا لَك فَتحاً ُمبينا إّنا فَت( هذا الكشف املُحمَّدي التام 
 حقائق احلقائق و لذلك  ِلهذه احلقائقالكشف التام انّ اهللا سبحانه و تعاىل كشَف, و َخلقُك 

ال فرقَ  (ليس هناك من ِحجاب بينهم و بني اهللا إالّ ِحجاب اخلَلقية و ِحجاب العبودية 
ِحجاب اخلَلقية و ِحجاب , الفارق هو هذا ) انُّهم عباُدَك و خَلقُك بينَك و بينَها إالّ 

فَهذه املعارف املُسَتقاة من معارف اهل البيت , و هذا هو معىن الكشف املُحمَّدي العبودية 
َعبِّر عنه , من هذا الكشف الَرّباين , هي هذه املعارف املُسَتقاة من هذا الكشف اإلهلي 

الكشف اإلهلي ( عن هذا املعىن او قُلْ عنه  وقَع يف اصطالح الُعَرفاء بالكشف املُحمَّدي كما
ُيمكنك ان ُتَعبِّر عنه بالكشف اإلهلي ألنّ اهللا سبحانه و تعاىل كَشَف لَهم , فاملعىن واحد ) 

إنّا فتَحنا لَك ( و لذلك خاطَبُه الكتاب الكرمي كَشَف لَهم حقائق احلقائق , حقيقة احلقائق 
   ) .نافَتحاً ُمبي

و , فُِتَح له هذا الفتح املُبني الصدر الذي ُشِرح و الصدر الذي  ) ألَْم نشَرح لَك صدَرك( 
هذا الفَتح املبني فَتح احلُُجب و كشف احلقائق للقلب النبوي , الصدر هنا كناية عن القلب 

ل فيه كل جَّأليس يف االحاديث الشريفة انّ العرش ُيَس, االعظم صلى اهللا عليه و آله و سلم 
و ما العرش من دقيق و صغري و عظيم و َخطري و هو يشتمل على صَور كل اخلالئق شيء 

أليس انّ العرش ُخِلَق من نور النيب صلى اهللا عليه و آله و , إالّ قبَسة من نور القلب النَبوي 
و نوري من نور اهللا و نور العرش من نوري و نوري , و ُخِلَق العرُش من نوري ( سلم 

و هذه املعاين واضحة يف االحاديث املعصومية بل مثل هذه االحاديث ) فضل من نور العرش ا
ورَدْت يف كُتب اخلاصة و العامة و لذلك وقَع يف بعض كلمات الُعَرفاء انّ املراد من العرش 
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و املعاين ُمتقاربة و إنْ كان يف الروايات العرش هو قَلب النيب صلى اهللا عليه و آله و سلم 
لَم ُيعبَّر عنه يف الروايات اّنه قَلب النيب صلى اهللا العرش ظهر من مظاهر القلب النَبوي ألنّ َم

تشري إىل ) من ( عليه و آله و سلم و إّنما ُعبَِّر عن العرش اّنه ُخِلَق من نور النيب و هذه الـ 
ة النَبوية تشري إىل انّ هذا العرش مظهر من مظاهر احلقيق, التبعيض و تشري إىل التفريع 

الُعظمى صلى اهللا عليه و آله و سلم و لذلك ُيَعبِّر إمام اُألمَّة عن هذه املعارف احلقَّة اليت 
و إنّ اقوالَُهم و علوَمُهم من الوحي ( طعاما و غذاءا للُمهاجر إىل إمام زمانه هي هذه تكون 

اقوال العلماء من ,  غريهم أّما اقوال) اإلهلي و الكَشف املُحمَّدي صلى اهللا عليه و آله و سلم 
اقوال كل َمخلوق من , اقوال الصوفية من غريهم , اقوال املُفَكِّرين من غريهم , غريهم 

اقوالُهم , دوهنم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني لَم تكُن ُمستندة إىل هذا الكشف التام 
ياء لَم تكُن ُمستندة إىل حىت اقوال االنب, هي االقوال الوحيدة املُستندة إىل الكشف التام 

ك نُبّوات االنبياء نُبّوات كاشفة عن نبوَّة  ُمتفَرِّعة عن الكشف التام و لذلالكشف التام و إّنما
نُبّوات االنبياء نُبّوات داعية و تكون ِبَمثابة , نُبّوات االنبياء نُبّوات ُمَمهِّدة ِلنبوَّة النيب , النيب 

,  إن شاء اهللا نتناَولُه  هذه املضامني و يف هذا املعىن يف وقتهة يفاملقدمة و يأيت كالم إمام اُألمَّ
 يف ذَوات اهل بيت  التامالَتجلّي االكمل ِلَمعىن الكشف, الكشف التام لَم يتجلَّ إالّ فيهم 

كالُمكم نور ( و من هنا عبََّرْت الزيارة اجلامعة العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
هذا الكشف الذي لَم يكُن قد ظهَر يف , ألّنه ُيشِرق من حقيقة الكشف التام هذا الكالم ) 

َتجلّى , مث َتجلّى يف انفُِس اهل البيت َمخلوق إالّ يف النيب االعظم صلى اهللا عليه و آله و سلم 
يف حقائق اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني و قبل قليل كُّنا قد قَرأنا يف 

يعين َتَحقُّق املعارف اإلهلية من ) و هذا ال يتَيسَُّر ِبَتمام َمعناه (  الثالثة و اخلَمسني الصفحة
و هذا ال يتَيسَُّر ( من دون َنفاذ ِلُسلطة النقائص على اإلنسان , دون َنفاذ ِلُسلطة الشيطان 

ى سائر اإلنسان الكامل هو الذي له الُسلطة عل) ِبَتمام َمعناه يف غري اإلنسان الكامل 
املَخلوقات و من هنا كانت له الوالية على كل املَخلوقات ألّنه ليس هناك من َنقص ُيَسيطر 
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نعم ليس هناك من سلطة اعلى من , عليه فَلذلك كانت له الُسلطة على كل املَخلوقات 
, أّما سائر املَخلوقات فَهي خاضعة ِلُسلطته , سلطته إالّ ُسلطة الباري سبحانه و تعاىل 

و لذلك حالة اإلنفعال يف عة ِلقُدرته ألّنه لَم يكُن خاضعا ِلُسلطة َنقص من النقائص خاض
َيكاُد َزيتُها ( و هنا ُتَعبِّر اآلية الشريفة إىل هذه احلقيقة الكم احلقائق َتكاد تنعدم هذه احلالة 

يكاد ) كاد َي( اآلية هنا لَّما تقول , يكاد ُيضيء من نفسه ) ُيضيء و لو لَم تَمَسْسُه نار 
 كأّنه خاٍل  و,من افعال املُقاَربة يعين كأنّ هذا الزيت يكاد ِلعلوِّ شأنه و ِلخلوِِّه من اإلنفعال 

كأّنها خالية , إنفعالُه هو خضوع هذا النور للجَبروت اإلهلي , هو فيه إنفعال , من اإلنفعال 
االخرى ُمنفَعلة ينفَعل بعضها املَخلوقات , من اإلنفعال بالقياس إىل سائر املَخلوقات االخرى 

واقعة َتحت انواع من السلطة و كلُّها خاضعة للَمخلوق االول , بالبعض و واقعة َتحت ِعلَل 
هذه النار  ) َيكاُد َزيتُها ُيضيء و لو لَم تَمَسْسُه نار( و خاضعة ِلَوالية اولياء اهللا الكاملني 

لوال قدرة , يعين لَوال جَبروت الباري , هلي هذه النار نار اجلَبروت اإل, نار القدرة اإلهلية 
التعبري هنا عن , لَكان ُيضيُء من نفسه , النورية االوىل الباري لَكان َزيُت هذه املَخلوقات 
ُتَمثِّل غاية اإلفتقار إىل اهللا و إالّ ما من َمخلوق إالّ و هو علُوِّ مقامها و إالّ حقائق اهل البيت 

و اهل البيت ايضا هذا املعىن واضح , خلوقات ُتَمثِّل حقيقة اإلفتقار يف غاية اإلفتقار و كل املَ
و َجليٌّ يف ذَواهتم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني و كلَّما زاَد فَضلُ اهللا على املَخلوق 

 وق كَماالكلَّما زاَد افتقار املَخلوق إىل اهللا ألنّ اهللا إذا زاَد ِبفَضله على املَخلوق اكَسَب املَخل
 فَكلَّما ازداَدْت كَماالت املَخلوق كلَّما زاَد افتقار املَخلوق إىل اهللا و ,و هذا الكمال من اهللا 

يظهر يف اهل البيت و اكثر كَمال َتجلّى يف اهل البيت فَيكون على هذا اكثر افتقار ايضا 
,  إالّ يف ذَواهتم لذلك معىن العبودية احلقَّة ـ كما مرَّ يف الدروس املاضية ـ لَم يكُن قد ظهَر

معىن العبودية احلقَّة لَم يتَجلَّ إالّ يف ذات , ظهَر ِبَنحو الفرعية و التَبعيَّة حىت يف سائر االنبياء 
كلَّما , فَقة هناك موا, إلفتقار و هناك مقارنة و العبودية هو االنيب صلى اهللا عليه و آله و سلم 

  .ملَخلوق إىل اهللا سبحانه و تعاىل فتقار يف هذا اكثَرْت الكماالت يف املَخلوق كلَّما كثَر اإل
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يعين هناك من ) و ِبَتَبعيَّته ( مث ماذا ) و هذا ال يتَيسَُّر ِبَتمام َمعناُه يف غري اإلنسان الكامل ( 
و أّما سائر الناس , و ِبتَبعيَّته يف ُخلَِّص اوليائه ( املَخلوقات املُتفَرِّعة التابعة لإلنسان الكامل 

و أّما سائر الناس فََغُري ُمَيسَّر لَهم هذا  (انَتِبهوا إىل هذا الكالم ) ُري ُمَيسَّر لَهم هذا اخلَالص فََغ
إىل هنا ينتهي الوجه االول من الكاسيت .. ( الشريفة الواردة و لذلك االحاديث ) اخلَالص 

. (  
 من الصعب انّ حديث اهل البيت, انّ معارف اهل البيت ,  اهل البيت  انّ حقائق..

( رّبما ورَد يف بعض االحاديث , املُستصَعب الذي ال َيحتملُه ال َنٌيب ُمرَسل و ال ملٌَك ُمقرَّب 
, ورَد هذا  ) ال َيحتَملُه إالّ نَبٌي ُمرَسل او ملٌَك ُمقرَّب او َعبٌد امتحَن اهللا قلَبُه لإليمان

إذن َمن , ل و ال ملٌَك ُمقرَّب ال َيحتملُه ال نَبٌي ُمرَس( أّما يف احاديث اخرى ورَدْت 
) ِبَتَبعيَّته ( التَبعيَّة , هو هذا املعىن املُشار إليه  ) َمن شئنا, َيحتَملُه يابَن رسول اهللا ؟ قال 

قد , هناك من االولياء َمن لَهم تَبعيَّة خاصة ألهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
السابقني و قد يكونون من اوصياء االنبياء , لِصّديقني قد يكونون من ا, يكونون من االنبياء 

فََمن َيحَتملُ هذا االمر ؟ إذا كان هذا االمر ال َيحَتملُه ال َنٌيب ُمرَسل , قد يكونون من غريهم 
إىل معىن الوالية , و يف ذلك إشارة إىل معىن القدرة املستطيلة ) َمن شئنا ( و ال ملٌَك ُمقرَّب 
و لذلك َبها اهللا سبحانه و تعاىل ألهل البيت عليهم افضل الصالة و السالم املستطيلة اليت وَه

حينما يتحدَّثُ إمام اُألمَّة عن والية هذا املعىن َنِجد له مثاال يف الصفحة الثانية و السبعني 
 انّ املُخِلصني ألهل البيت, و يذكر مثاال من العالَم اِجلناين و انّ املُخِلصني هللا اولياء اهللا 

كل سَتكون لَهم والية نافذة يف عواِلم الَغيب و نافذة على عليهم افضل الصالة و السالم 
االشياء يف العواِلم اِجلنانية و تكون إراَدُتهم ُمشاِبهة إلرادة الباري سبحانه و تعاىل ألّنهم إذا 

ما إنْ يريدوه حىت يكون ذلك الشيء و هذه قبَسة من قَبسات الكشف , ارادوا شيئا 
يف الصفحة الثانية و السبعني بعد , ملُحمَّدي ألوليائهم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني ا

و معىن التسليم الذي يكون يف القلوب إّنما ينتج  ,ان يتحدَّث إمام اُألمَّة عن معىن التسليم 
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و غذاُءه ء ِبحاجة إىل غذا, الكالم كان قبل قليل يف انّ املُهاجر ِبحاجة إىل طعام , من املعرفة 
و املعرفة اإلهلية توِصلُ إىل أي حقيقة ؟ توِصلُ إىل أي نتيجة ؟ توِصلُ إىل هذه , املعرفة اإلهلية 

انّ حقيقة , انّ حقيقة التسليم تتَجلّى يف قلب العبد , توِصلُ إىل معىن التسليم , النتيجة 
ر و هذه احلقيقة من يف قلب املُهاج, يف قلب الساِلك , التسليم تتَجلّى يف قلب الساعي 

التسليم هي اليت تتَجلّى صورُتها يف العالَم اِجلناين و لذا يقول إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه 
و تكون ( التسليم يف العالَم الدنيوي ) نتيجةُ هذا التسليم إلرادة احلَقِّ يف اآلخرة و تكون ( 

 احلقَّ تعاىل ُينِفذُ إرادةَ صاحب هذا القلب يف نتيجةُ هذا التسليم إلرادة احلَقِّ يف اآلخرة انّ
انّ قلوب املَُسلِّمني من اولياء اهل البيت يعين ) العواِلم الَغيبيَّة و َيجَعلُه مثَال اعلى ِلَنفسه تعاىل 

هذه القلوب املُخِبَتة يف دائرة اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني , يف عالَم الدنيا 
الباري سبحانه و تعاىل َيجعل من هذه القلوب انّ لَها إرادة نافذة يف عواِلمه الَغيبيَّة يف عالَم , 

ُينِفذُ  (من إرادة هذه القلوب إرادة ُمشاِبهة إلرادة الباري سبحانه و تعاىل اِجلنان و َيجعل 
فَكما اّنه تعاىل , فسه تعاىل إرادةَ صاحب هذا القلب يف العواِلم الَغيبيَّة و َيجَعلُه مثَال اعلى ِلَن

للشيء كُْن و إالّ هذا التعبري الوارد اّنه يقول ) و تقدَّس يوِجُد كلَّما اراَد ِبُمجرَّد اإلرادة 
كوين فَتكون هذه االشياء و لذلك التعبري الوارد ال ُيقَصد منه انّ اهللا يقول لألشياء , فَيكون 

ليست ِبَصوت َمسموع و ال ِبنداء َمقروع و إّنما هذه ) كُْن ( قولَة الروايات وصفَْت انّ 
, على َنحو التقريب , لكن هذا تعبري على َنحو الكناية إراَدةُ الباري هي اليت توِجُد االشياء 

و إالّ  ) إنّما امُره إذا اراَد شيئا ان يقول له كُن فَيكون( على َنحو الرمزية انّ الباري 
      .) كُْن ( ما إن يريد تتحقَّق االشياء من دون تَوسُّط كلمة , ء إراَدُته هي اليت ُتَحقِّق االشيا

فَكما اّنه تعاىل و تقدَّس يوِجُد كلَّ ما اراَد ِبُمجرَّد اإلرادة َيجعلُ إرادةَ هذا العبد ـ هذا ( 
كما َرواُه بعض اهل املعرفة عن ( كإرادة اهللا سبحانه و تعاىل ) العبد املَُسلِّم ـ ايضا كذلك 

) اّنه يأتيهم ملٌَك فَيستأذنُ للدخول عليه , يب صلى اهللا عليه و آله يف َوصف اهل اجلنَّة الن
, اّنه يأتيهم ملٌَك فَيستأذنُ للدخول عليه  (على الويلِّ املُخِلص , يستأذن للدخول على املؤمن 
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من , توب فيها و بعد اإلستئذان يدخل فَُيَبلِّغ السالم من اهللا تعاىل عليهم و ُيعطيهم رسالة مك
 فإنَّين اقول للشيء كُْن  َبعُدأّما, احلَيِّ القَّيوم الذي ال َيموت إىل احلَيِّ القَّيوم الذي ال َيموت 

اَحٌد فَال يقول , فَقال صلى اهللا عليه و آله , فَيكون و قد جَعلُتَك تقول للشيء كُْن فَيكون 
للقلوب املُخِلصة و من العالَم اِجلناين هذا مثال ) إالّ و يكون من اهل اجلنَّة للشيء كُْن 

ِلقلوب اولياء اهللا انّ الباري سبحانه و تعاىل ُينِفذ إرادة هذه القلوب و َيجعل إرادَتُهم شبيهة 
من الَحيِّ القَّيوم الذي ال َيموت إلى الَحيِّ القَّيوم الذي ال ( بإراَدتِه سبحانه و تعاىل 

احلَيِّ القَّيوم الذي ال يِّ القَّيوم الذي ال َيموت إىل من احلَ( اخلطاب من الباري )  َيموت
من احلَيِّ القَّيوم الذي ال َيموت ( ُيخاطب املؤمن املُخِلص املُوايل املَُسلِّم ألهل البيت  ) َيموت

 أّما َبعُد فإنَّي اقول للشيء كُْن فَيكون (من اهللا إىل َعبدِه )  إىل احلَيِّ القَّيوم الذي ال َيموت
فَال ( مث ُيَعلِّق النُيب االعظم فَيقول , اّنَك تقول للشيء كُْن فَيكون ) د جَعلتَُك َمثَلي و ق

ذلك الشيء فَتكون إراَدة قلوهبم ) يقول اَحٌد من اهل الجنَّة للشيء كُْن إالّ و يكون 
نا معىن يف ُمماثَلة مع إرادة الباري سبحانه و تعاىل و هذه صورة ُتقَرِّب لُمشاِبهة , مواِفقة 

يف كل مراتب والية اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني النافذة على االشياء 
إّنما قلوب هؤالء املَُسلِّمني حينما تكوت قلوهُبم يف , إّنما قلوب هؤالء املُخِلصني , العواِلم 

ملُطهَّر من كثري من يف ذلك العالَم ا, اجلنَّة باعتبار اّنها إذا عاَشْت يف ذلك العالَم اِجلناين 
ذلك العالَم املَُنزَّه عن قاذورات و عن اوساخ , النواقص و من كثري من قيود عالَم الطبيعة 

القيود و اإلضافات و , عالَم التراب و عالَم الطبيعة و العالَم االرضي و العواِلم الُسفلية 
ناين تكون مرفوعة و القلوب اليت يف العالَم اِجل, اإلرتباطات و الِنَسب املوجودة يف هذا العالَم 
قد أُزيلَْت عنها , قد أُزيلَْت عنها احلواجب َتقطُن يف ذلك العالَم تكون قلوب ُمطهَّرة 

فإنّ لَها القدرة و ِبحَسبها و مع ذلك , ليس ِبمستوى الكشف التام   ,الَغواشي لكن ِبحَسبها
لَهم القدرة على ان ,  هذا العالَم الدنياوي الَنفاذ يف تلكُم العواِلم املُقدَّسة اليت هي ارقى من

أّما اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني , تكون إراَدُتهم ُمشاِبهة إلرادة الباري 
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ذا كان هو إ, يف العالَم الُعلوي , إراَدُتهم و قدَرُتهم نافذة على االشياء يف العالَم الُسفلي 
ِلم الُعلوية فَكيف بأهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم ة يف العوااملؤمن قدَرُته تكون نافذ

يعين إذا كانت هذه الوالية للمؤمن يف , ال تكون قدَرُتهم نافذة يف العواِلم الُسفلية امجعني 
و العواِلم اِجلنانية ـ يف احاديثنا الشريفة ـ َمخلوقة من نور سّيد الشهداء , العواِلم اِجلنانية 

و الحوَر و إّن الجنَّة ( أليس الروايات ُتَصرِّح ِبهذا املعىن ,  عليه صلوات اهللا و سالمه
العين خُِلقا من نور الحسين عليه السالم و نور الحسين افضل من نور الجنَّة ألّن 

,  فاجلنَّة )نور الحسين من نوري ـ كما يقول خاتَم االنبياء ـ و نوري من نور اهللا 
 ُمتفَرِّعة من نورية سّيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه كما هذه العواِلم املقدَّسة إّنما هي

يف االحاديث املعصومية الشريفة اليت ورَدْت عن َنبيِّنا و عن ائمَّتنا صلوات اهللا و سالمه 
  .عليهم امجعني 
من يريد ان ُيَبيِّن قبَسة فاإلمام هنا رضوان اهللا تعاىل عليه حينما يذكر هذا املعىن              

الكشف املُحمَّدي التام ليس املراد ِبَمعىن الكشف العلمي و إّنما , قَبسات الكشف املُحمَّدي 
الكشف املُحمَّدي التام ِبَمعىن َنفاذ , الكشف العلمي شأن من شؤونات الكشف املُحمَّدي 

َنبّينا صلى إشراق هذا الوجود ِب, النورية التامَّة للحقيقة املُحمَّدية يف كل اجزاء هذا الوجود 
هذا , إشراق هذا الوجود بأمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه , اهللا عليه و آله و سلم 

و انّ اهللا سبحانه ليس فقط يف جانب الكشف العلمي , املقصود من الكشف املُحمَّدي التام 
انة علمِه و و تعاىل قد اطلََع اهل البيت على علمِه و على علومه و على اسراِره فَكانوا ُخز

و ِسنخيَّة العلوم املوَدعة يف اهل البيت َتختلف باملرَّة و سيأيت الكالم يف , كانوا ُخزانة اسراره 
َتختلف باملرَّة ُيَبيِّن يف اكثر من موطن انّ ِسنخيَّة العلوم املوَدعة يف اهل البيت , كُتب اإلمام 
العلوم املوَدعة يف  ِسنخيَّة, اخلالئق عن ِسنخيَّة كل علوم ,  االنبياء  علوم كلعن ِسنخيَّة

نعم ُهم يعلمون ِبعلوم , ذَواهتم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني من العلم اإلهلي اخلاص 
يعلمون ِبعلوم البَشر و يعلمون ِبعلوم املالئكة , يعلمون ِبعلوم االنبياء , املَخلوقات االخرى 
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كبَّرنا فَكبََّرْت , َسبَّحنا فَسبََّحْت املالئكة , ت تقول أليس الروايا, بل تعلََّمْت املالئكة منهم 
َسبَّحنا , تأتينا االحاديث إن شاء اهللا يف الدروس اآلتية حول هذا املوضوع , املالئكة 

املالئكة , ألنّ املالئكة ظنَّْت انّ هذه احلقائق هي احلقائق اإلهلية االوىل , فَسبََّحْت املالئكة 
فَسبََّحْت , انّ احلقيقة العلَوية هي احلقيقة االوىل , ْت انّ احلقيقة املُحمَّدية ظنَّ, هكذا ظنَّْت 

و من هنا تعلََّمْت املالئكة َسبََّحْت احلقيقة العلَوية فَسبََّحْت املالئكة  , احلقيقة املُحمَّدية
إشارة إىل هذه  من انّ املالئكة تعلَّموا التسبيَح ِمّنا  الروايات الشريفةما ورَد يف, التسبيح 
من انّ املالئكة تعلَّموا التحميد و التكبري مّنا إشارة إىل هذه املعاين الواِردة يف , احلقيقة 

حينئذ عرفوا انّ هذه املَخلوقات َمخلوقات يف مقام , فَكبَّْرنا فَكبََّرْت املالئكة , الروايات 
,  هي هذه املَخلوقات اخلاِلقَة ليست, هذه املَخلوقات َمخلوقات يف مقام اخلَلقية , العبودية 

كبََّرْت , كبَّروا , سبََّحْت املالئكة , سبََّحْت لَّما , ليست هي هذه املَخلوقات العلَّة االوىل 
اإلمام , تأيت هذه الروايات يف حينها إن شاء اهللا , قلُت , هلَّلَْت املالئكة , هلَّلوا , املالئكة 

  .يتناوهلا بالَبيان , يذكرها و يضا يشري إليها رمحة اهللا عليه ا
فَُهنا حينما يوِرد هذا املثال من العالَم اِجلناين ِلَتقريب معىن الكشف التام و الذي              

و لذلك االئمَّة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني ُتشِرق منه قبَسة على اولياء اهل البيت 
حينما يسألون اإلمام عليه السالم انّ , مور اتََّبعوا هذه الطريقة يف اإلستدالل على بعض اال

ال , يعين كيف ال تصدر منهم الفَضالت , كيف ال تصدر منهم النقائص اهل اِجلنان 
ذا الطفل اجلَنني ُيقَرِّب لَهم املعىن ِبه, يتَغوَّطون ؟ اإلمام يسَتِدلُّ ِبمثال ُيقَرِّب لَهم هذا املعىن 

 تقريب االمثلَة واِرد يف احاديث اهل البيت صلوات اهللا و يعين هذا النحو من, يف بطن أُمِّه 
اولياء اهل البيت إالّ اّنه من خالله هذا املثال هنا و إن كان يشري إىل , سالمه عليهم امجعني 

  .نتمكَّن ان َنستشِرَف معىن الوالية املطلقة لَهم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
ا ِبَنحو موجز املقصود من معىن الطعام الذي َيحتاُجه املُهاجر يف فَِبهذا يتَّضح لن             

و املعرفة اإلهلية ال , هو املعرفة اإلهلية طريقه إىل إمام زمانه و هو ِبحاجة إىل طعام و الطعام 
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ال بد ان تكون مأخوذة من الطاف الباري , بد ان تكون مأخوذة من اهل بيت العصمة 
ال بد ان , ُهم اهل البيت عليهم افضل الصالة و السالم الباري و الطاف , سبحانه و تعاىل 

و هو الذي و هذا الباب هو الذي َتجلّى فيه الكشف التام , تكون مأخوذة من هذا الباب 
هو الذي وهَبُه الباري سبحانه و تعاىل الوالية على كل , اوَدَعُه الباري سبحانه و تعاىل علَمُه 

اللهم واِل ( َيُتهم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني والية اهللا فَلذلك كانت والاملَخلوقات 
ألنّ اهللا سبحانه و والَيُتهم والية اهللا و عداَوُتهم عداوة اهللا )  و عاِد َمن عاداه, َمن واالُه 

هو الذي اكسَبُهم هذه املراتب و هو الذي فاَض , تعاىل هو الذي اكَسَبُهم هذه الوالية 
ن اإلنسان من التقَرُّب من هذه املعاين و من التقَرُّب من أّما كيف يتمكَّ, يض م ِبهذا الفَعليه

ِمّمن ارادوا ان يسريوا يف هذا الطريق و َتمسَّكوا ِبرسوم هذه املعاِرف ؟ و إالّ هناك كثريون 
و َتمسَّكوا ِبُمصطلحات و َتمسَّكوا ِبَمظاهر و مناسك و سقَطوا و احنَرفوا بل انقلَبوا إىل 

من الة اسوأ من السابق و لذلك إمام اُألمَّة يف الصفحة الرابعة و اخلمسني يشري إىل َنماذج ح
و لكن انقلََب من هؤالء الذين ظَّنوا اّنهم ُيحِسنون ُصنعا , هؤالء الذين تساقَطوا يف الطريق 

يف  رؤوس االقالم انا أُشري إىل, ُيمكنك ان ُتراجع الكالم ِبكُلِّه , يذكر امثلَة , اِملَجنُّ عليهم 
  .كالمه قُدَِّسْت نفُسه الزاكية 

بعد ان يتحدَّث عن اإلخالص و عن ) و رأُس املال ِلكَمال اإلنسانية ( يقول              
كما رأينا يف بعض اهل ( املعارف مث يشري إىل بعٍض من النماذج اليت سقطَْت يف هذا الطريق 

 تعاىل عليه يعين اولئك الذين يلوكون اإلصطالحات ُمراده رضوان اهللا ) العرفان اإلصطالحي
و القواعد و الكلمات اليت يَتَبجَّحون اولئك الذين يلوكون العناوين و يلوكون التعريفات , 

العرفان يف , َنحن ال َنملك إالّ هذه اإلصطالحات , هبا و رّبما نكون َنحن ايضا منهم 
كما َتِصُف الروايات اصحاب , ريَّة القلوب العرفان يف حقيقته نو, حقيقته ليس اصطالحات 

كما يقول إمامنا الباقر صلوات , انّ قلوَبُهم قناديل , إمامنا احلُجَّة صلوات اهللا و سالمه عليه 
لَنوُر اإلمام يف قلوب املؤمنني انَور من ,  يا ابا خالد( أليب خالد الكاُبلي اهللا و سالمه عليه 
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 لَنوُر معرفة اإلمام يف قلوب املؤمنني انَور من هذه الشمس ,هذه الشمس املضيئة يف النهار 
كما رأينا يف (  لذلك يقولأّما العرفان يف اإلصطالحات ال ُيغين شيئا ) املضيئة يف النهار 

و ِمّمن يلوكون اإلصطالحات و ُيكِثرون من استعماالهتا  )بعض اهل العرفان اإلصطالحي 
رّبما الناس َيظّنون فيهم اّنهم من اهل اهللا ,  اهل املعرفة حقاً رّبما الناس َيظّنون فيهم اّنهم من

ألّنهم ُيكِثرون من ترديد , ألّنهم َيحفظون اصطالحات ُمعيَّنة , ألّنهم يقرأون كُتبا ُمعيَّنة 
, فَُتَصوِّر لآلخرين اّنهم مع أُناس بلَغوا القمَّة كلمات ُمعيَّنة تكشف لآلخرين عن هذه املعاين 

كما رأينا ( لذرَوة العالية يف معرفة اهللا ِلكثَرة استعمال املصطلحات ال اكثر من ذلك بلَغوا ا
يف بعض اهل العرفان اإلصطالحي اشخاصا انتَهْت ِبهم هذه اإلصطالحات و الَغور فيها إىل 

) و صاَرْت املُماَرسة يف املعاِرف , و جعلَْت قلوَبُهم َمنكوسة و بواطَنُهم ُمظلمة , الضاللَة 
موِجَبة ِلقوَّة انانيَّتهم و و صاَرْت املُماَرسة يف املعاِرف ( يعين التدريس و الدراسة و التكَلُّم هبا 

على اّنهم اصحاب , على اّنهم يعلَمون , ألّنها تبعث يف نفوسهم على اّنهم يعرفون   )إنيَّتهم
َبة ِلقوَّة انانيَّتهم و و صاَرْت املُماَرسة يف املعاِرف موِج( على اّنهم اصحاب علم , معرفة 
 هذا الصنف االول ) و صدَرْت منهم الدعاوى غري الالئقة و الشطَحات غري املناسبة , إنيَّتهم

  .من اهل العرفان اإلصطالحي 
اولئك الذين ) و كذلك رأينا يف ارباب الرياضات و السلوك (  صنف آخر              

, ء رياضات شرعية او رياضات غري شرعية سوا) و كذلك رأينا ( ُيماِرسون الرياضات 
رياضات شرعية كالرياضات اليت ورَدْت ِبها الشريعة و يف الروايات عندنا إنّ اهللا ُيِحبُّ 

 و العبادة احلَمزاء عبادة َمحبوبة, اْحَمَز االمور اليت يتقَرَُّب هبا العبد إىل َربِّه , اْحَمَز العبادات 
, هناك رياضات شرعية , العبادة اليت فيها ُجهد ,  فيها رياضة يعين العبادة اليت , إىل الباري

ما ورَد يف , بالنتيجة هناك ما ُيعبَّر عنه بالرياضات الشرعية , ليس احلديث عن هذا املوضوع 
يف االوراد اليت ورَدْت منصوصة من املعصومني ُيقال , يف االذكار , يف العبادات , املندوبات 

   .)ية الرياضات الشرع( هلا 
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َبعُضها جائز و بعُضها غري , و هناك رياضات غري شرعية لَم َتِرد فيها النصوص              
َنحن اآلن لَسنا ِبصَدد , إىل علم االخالق , جائز و هذا البحث موكَل إىل علم السلوك 

, الشرعية و غري الشرعية , اإلمام هنا الرياضات ُمطلقا تفصيل هذا الكالم لكن مقصود 
هناك رياضات غري شرعية َيحوز , ال يعين اّنها كلُّها ال َتجوز ) غري الشرعية ( ينما اقول ح

ُمماَرستها و إن كان الرياضات الشرعية تكفي و إالّ لو كانت الرياضات الشرعية ال تكفي 
 هذا ما بيَّنوه هو, الشيء الذي يكفينا لَبيََّن لنا اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

   .الذي يكفي
و كذلك رأينا يف ارباب الرياضات و السلوك افراداً اوجَبْت رياَضُتهم و اشتغالُهم ِبَتصفية ( 

و ما جاءُهم ذلك كلُّه إالّ من , جعلَ قلوِبهم اكَدر و باطِنهم اظلَم ( ماذا اوجَبْت ) النفس 
إىل آخر كالمه ) هتم إىل اهللا ِقَبل اّنهم لَم يتحفَّظوا على سلوكهم املعنوي اإلهلي و ُمهاجَر

  .رضوان اهللا تعاىل عليه 
( طُالّب احلَوزات العلمية ) و كذلك رأينا يف طُالّب العلوم ( هناك صنف ثالث              

علم االصول , علم الفقه , يعين هذه العلوم ) و كذلك رأينا يف طُالّب العلوم الَنقلية الَشرعية 
و كذلك رأينا يف طُالّب العلوم الَنقلية الَشرعية ( م اليت ندُرسها هذه العلو, علم الكالم , 

و العلم الذي ال بد ان , افراداً اثََّر فيهم العلم االثَر السيء و زاَد يف املفاسد االخالقية لَهم 
يكون موِجبا للفَالح و الَنجاة لَهم صاَر سبباً ِلَهالكهم و َدعاُهم إىل اجلَهل و املُماراة و 

و اإلستطالَة , ُمماراة يعين اجلَدل الذي ال نفَع فيه و ما اكثر اجلَدل يف حياتنا ) تطالَة اإلس
  .هذا صنف ثالث , يعين التكَبُّر على الناس ِبما َيحملون من معلومات َنِزَرة قليلة ال قيمة هلا 

رون هؤالء الذين ُيظِه) و كذلك يف اهل العبادة و املناسك ( و صنف رابع              
يف , يف حَركاهتم , ُيظِهرون التكَسُّر و التَخشُّع يف لباسهم , ُيظِهرون التَنسُّك , التَعبُّد 

و كذلك يف اهل العبادة و ( يئّنون انينا يف اصواهتم و يف قراءهتم و يف كالمهم , َمشَيتِهم 
ادةُ و الُنُسك و املواظبني على اآلداب و الُسَنن و رّبما يكون اشخاص جعلَْت العباملناسك 
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كَِدَرة و (  العبادة جعلَْت قلوَبهم  )اليت هي رأس مال إصالح االحوال و النفوس قلوَبهم
من , اليت اشاَر إليها إمام اُألمَّة من اهل املصطلح و مصاديق كثرية من هذه املعاين ) ُمظلمة 

و من ب الرياضات و من اربا, من اهل املعرفة الذين عاشوا مع املصطلحات , اهل الُعَرفاء 
و , اكثرهم يف الواقع العملي  طلََبة العلم و من اهل العبادة و التَنسُّك و مصاديق كثرية و ما

هؤالء سَبب احنرافهم و سَبب َضالِلهم و سَبب كدوَرة قلوِبهم اّنهم لَم يكونوا قد َشّدوا 
لذي يسعى إىل َتصفية نفسه هذا ا, بإمام زماهنم صلوات اهللا و سالمه عليه قلوَبهم َشّداً وثيقا 
هذه , و هذا هو من االخطاء الكبرية حىت يف كُتبنا االخالقية , مشدودا يبقى نظَُره دائما 
يف كل مقام ان , ال بد للُمَهذِّب نفَسه يف كل لَحظة , ال بد للسالك , القضية واضحة 

ا كان نظَُره ُمنَصّباً إىل و إالّ إذتكون اعمالُه مربوطة بإمام زمانه صلوات اهللا و سالمه عليه 
و دائما ينظر إىل االساليب االخالقية اليت ُتهذَّب ِبها النفوس ) َتهذيب الَنفس ( هذا العنوان 

و مشدودة يف دون ان تكون هذه االعمال مشدودة يف الَنوايا و مشدودة يف املضامني 
قلُب إىل َوبال عليه ألّنه حينئذ َتن, ال قيمة لَها القلوب بإمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه 

, سيكون مشغوال ِبَمعاٍن ينشغل هبا حىت ذلك احلكيم اليوناين الذي رّبما كان يسجد للصَنم 
ينشغل هبا ذلك البوذي الذي يسجد ِلبوذا و , ينشغل هبا ذلك اهلندوسي الذي يسجد للبقَرة 

 و عنَدُهم اساليب متطورة هناك اصناف كثرية من الناس ينشغلون ِبَتهذيب النفوس, هكذا 
 إركاع اهلوى لكن النتيجة ما هي ؟ النتيجة انّ و يفجدا يف َتهذيب القدرات النفسية 

ِبقَلب ال َيحمل معىن , النتيجة انّ اإلنسان يعود ِبقَلب منكوس , اإلنسان يعود ِبقَلب ُمظِلم 
نّ املعاين ال َتثُبت يف ألاإلخبات و معىن اإلنقطاع إلمام زمانه صلوات اهللا و سالمه عليه 

القلوب و املعارف ال تتَركَّز يف القلوب ما لَم يكُن هناك َتلقني دائم و لذلك إمام اُألمَّة يؤكِّد 
و ) و من اآلداب القَلبية يف العبادات ( يقول , على هذا املعىن يف الصفحة اخلامسة و الستني 

ال بد من , ا هو ؟ الَتفهيم هو الَتلقني و التفهيم م) الَتفهيم ( خصوصا العبادات الِذكرية 
و قد كان اولياء ( يقول يف الصفحة السابعة و الستني , تلقني دائم و لذلك يذكر مثاال هنا 
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و قد كان اولياء اهللا ( اَدب الَتلقني , أي اَدب ؟ اَدب الَتفهيم ) ُيالِحظون هذا االَدب اهللا 
كما يف احلديث انّ موالنا جعفر بن ُمحمَّد , ُيالِحظون هذا االَدب حىت الكُمَّل منهم 

 فلَّما افاَق ُسئلَ عن سَببِه فَقال ما ِزلُت أَُردُِّد السالم كان يف صالته فَُغشَي عليهالصادق عليه 
َمن الذي تكلَّم ِبهذه , يعين َسمعُتها من اهللا ) هذه اآلية على قَليب حىت َسِمعُتها من املُتكَلِّم هبا 

هذه الرواية  ) فلَم َيثُبت جسمي ِلُمعاَينة قُدرته,  عتُها من الُمتكَلِّم بهاحتى َسِم( اآلية 
الوقت ما , ِبَتفصيل ) فَالح السائل ( يذكرها السّيد ابن طاووس رمحة اهللا عليه يف كتاب 

حينما يسعى , مسألة التلقني , لكن املقصود من كالمه رضوان اهللا تعاىل عليه هو هذه يكفي 
 و تفكُريه فقط يف هذه ب النفس إىل االعمال اليت ُتَهذِِّلَنفسه و دائما نظَُره مشدوداملَُهذِّب 

دون اإلهتمام بإمام زمانه صلوات اهللا ُيلَقِّن قلَبُه اإلهتمام باالعمال , الدائرة حينئذ ُيلَقِّن نفَسه 
ّبما يقول هذا ر, يقول انّ هَديف االصلي هو التقَرُّب من إمام زماين رّبما , و سالمه عليه 

و التلقني َيجب , و هذه املعاين ال َتثُبت ما لَم يكُن هناك تلقني دائم الكالم لكن هذا الكالم 
َيجب , و َيجب على نفس املؤمن , اوالً َيجب على العلماء ان ُيذَكِّروا ِبهذا , على اثَنني 

ِلماذا ,  زيارات اهل البيت ومن هنا كثَرةعلى نفس طالب العلم ان ُيلَقِّن نفَسه ِبهذه املعاين 
, زيارات طويلة مبسوطة ُتقرأ يف ساعات , هذه الكثَرة املتوافرة من زيارات اهل البيت 

االئمَّة زيارات تتحدَّث يف بيان فضائل , زيارات متوسطة ,  موَجَزة, زيارات ُمختَصرة جداً 
 احلوادث التارخيية اليت مرَّْت على ,اقَرأوا زيارات األمري اليت ُتَعدِّد املناقب , من وجه تارخيي 

زيارات تتحدَّث عن ُعمق املعاين و املقامات العالية , أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه 
عن مصيبة ,  زيارات تتحدَّث عن ظُالَمة اهل البيت, ألهل البيت كالزيارة اجلامعة الكبرية 

حينما تذكر إسم كل إمام و تلَعن , روية اهل البيت كَبعض الزيارات اجلامعة املُختَصرة امل
يف َنهارات شهر رمضان من الصلوات و هناك عندنا من االدعية اليت ُيستَحبُّ قراءُتها , قاِتلَُه 

و الطريقة اليت قُِتلَ ِبها ذلك املعصوم ُيذكَر كل معصوم و ُيذكَر إسم قاتلِه و ُيلَعن عليه 
هناك زيارات , زيارات لأليام هناك , يايل  للَِّهناك زيارات, صلوات اهللا و سالمه عليه 
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هناك زيارات ُتعلن الرباءة و , هناك زيارات َمخصوصة باملناسبات , مطلقة يف كل وقت 
هناك زيارات تتحدَّث عن املظلومية العامة ألهل البيت , الَعداء و اللَعن كَزيارة عاشوراء 

.. اآلن ليس الكالم عن الزيارات , فاتيح و هكذا كالزيارة اجلامعة الِئمَّة املؤمنني يف آخر امل
  .إىل هنا ينتهي الكاسيت 
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  الّدرس الخامس

  
  
  
  
  

يف الدروس املاضية كان حديثنا اوالً يف املعىن الوجداين الذي يصرخ يف اعماق اإلنسان و 
و هو نداء الفَقر و اإلفتقار و  ة اإلنسانيةالذي يتَجلّى يف الفطرة الزاكية املوَدعة يف باطن اجلبلَِّ

لذي يدفع الناس للسعي إىل ساحة نداء العبودية يف باطن خلَجات َبين البشر و هو الدافع ا
درسنا الثاين عن معىن اهلجرة إىل هذا املعىن َتحدَّثنا عنه اوالً مث كان الكالم يف , الفناء اإلهلي 

و ما هي الدوافع و االسباب اليت اهللا و إىل رسوله و إىل إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه 
عن , يف الدرس الثالث ,  كان احلديث الثالث و, تدفع اإلنسان إىل اهلجرة و إىل السفَر 

الطعام الذي َيحتاُجه املُهاجر يف طريق هجرته و عن الزاد الذي ال بد للُمسافر ان َيحملَُه معه 
و َدرُسنا يف هذه الليلة هو حلقة اخرى من حلقات هذه املوضوعات و , يف مؤونة سفَره 

كل ذلك كما بيَّنُت , ام صلوات اهللا و سالمه عليه املباحث و اليت ابَتدأناها يف اهلجرة إىل اإلم
يف , الشريف ) اآلداب املعنوية ( سلَفا اعتمادا على املطالب اليت اشاَر إليها إمام اُألمَّة يف كتابه 
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و عن الزاد الذي ال بد ان َيحملَُه معه و ما هي الدرس املاضي كان احلديث عن طعام املُهاجر 
  . ىن ذلك الطعام الذي َيحتاُجه يف سفَره و يف هجرته مع ماذلك الزاد وشرائط 

من عوائق طريق هجرة املُهاجر إىل اهللا و إىل رسوله و إىل إمام يف درس اليوم ُنشري إىل عائق 
و العائق هذا هو اَهم عائق َيحول بني اإلنسان و بني زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه 

العائق هو اجلَهل املَُركَّب و ,  الصالة و السالم عليهم افضلالوصول إىل معرفة اهل البيت 
اجلَهل ( عن هذه املسألة و لَطاملا َتحدَّث الُعَرفاء عن هذا العنوان لَطاملا َتحدَّثَ االخالقيون 

انا ال اريد هنا ان ادخل يف تفصيل الكالم يف معىن اجلهل املَُركَّب فَهو َمعناُه واضح ) املَُركَّب 
يتصوَّر اإلنسان اّنه على علم , و تتصوَّر اّنَك على علم , جَهل اّنَك َتجهل هو ان َت, عندكم 

اَشدُّ داء يكون عائقا يف طريق اجلَهل املَُركَّب هو هذا , و لَم يكُن على علم يف احلقيقة 
و للوصول إىل اإلنسان للوصول إىل معرفة اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

و لذا إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف الصفحة الثالثة بعد العاشرة و هلي ساحة القُرب اإل
فإنّ اعظم القذارات املعنوية اليت ال ميكن ( يقول يف السطور االخرية من هذه الصفحة املائة 

ن نعم ال يتمكَّ, ال يتمكن من عالجه ابدا ال يعين انّ اإلنسان إذا أُصيَب ِبهذا الداء ) َتطهريها 
و َسُنشري إىل َجذر هذا املرض و , من عالجه ابدا إذا لَم يسلك الطريق السليم يف عالجه 

السبب الذي يؤّدي إىل إصابة اإلنسان ِبهذا املرض ايضا اعتمادا على ما جاء يف كتاب السّيد 
 َتحدَّثنا املعنوية كماو القذارات ) فإنّ اعظم القذارات املعنوية ( اإلمام رضوان اهللا تعاىل عليه 

املعاصي اليت تكون باجلوارح تكون , يف الدروس املاضية هي اَشد حجابا من القذارات املادية 
 هناك ِمعاٍص جوارحية و هناك َمعاٍص جواحنية, اهَون ِبكثري من املعاصي اليت تكون باجلوانح 

وهها او يف  ِبجوارح اإلنسان و اليت تتَّخذ جنبة مادية يف بعض وجصي اليت تكون و املعا,
اليت تكون ِبجوانح اإلنسان و من طريق قلبه بعض جهاهتا تكون اهَون ِبكَثري من تلكم املعاصي 

من طريق عواطفه , من طريق حاالته النفسية , من طريق ملَكاته النفسية , من طريق عقله , 
 غاية الصعوبة و االمراض اليت ُيبَتلى هبا اإلنسان من هذا اجلانب يكون عالُجها يف, و َمشاعره 
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إذا ما قيَس ِبهذه اليت يرتكبها اإلنسان ِبَجوارحه رّبما يكون عالجها أّما اخلَطايا و املوِبقات , 
يف غاية السهولة و إن كان هو صعبا يف نفسه لكن إذا قيَس ِبعالج الذنوب و ِبهذه اخلَطايا 

فإنّ اعظم القذارات (  السهولة يف غايةيكون , ِبعالج املوبقات اجلَواِنحية , املوبقات النفسية 
توِرث العاقبة السيئة , و ما توِرثُه , املعنوية عالُجها يف غاية الصعوبة هي القذارات ) املعنوية 

فإنّ ( أّما هنا إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يتحدَّث عن اعظم القذارات املعنوية , لإلنسان 
قلُت ال ميكن تطهريها إذا رسَخْت يف اإلنسان ) تطهريها اعظم القذارات املعنوية اليت ال ميكن 

عن جذورها و عالَجنا أّما إذا َبَحثنا , و لَم يذهب ِلعالج جذورها نعم ال ميكن تطهريها 
ِبهذا ) ال ميكن تطهريها ( أّما اإلمام هنا حينما يقول , ميكن عالجه , جذور هذا املرض 

فإنّ اعظم (  ُيعاِلَجها ِبَنفسها من دون عالج جذورها يريد انِبلحاظ انّ اإلنسان , الِلحاظ 
حىت االنبياء ) القذارات املعنوية اليت ال ميكن تطهريها ِبَسبعة اْبُحر و اعجَزْت االنبياء الِعظام 

إذا نرجع إىل الشواهد , عن إشفاء الناس من هذا املرض و هذه قضية واضحة الِعظام عَجزوا 
و هو اجلَهل و يف زمان ائمَّتنا من الذين كانوا ِيحملون هذا املرض اا اليت كانت يف زمان َنبيِّن

 لَم يتمكَّن َنبيُّنا االعظم صلى اهللا عليه و آله و لَم يتمكَّن ائمَُّتنا من عالج هذا املرض املَُركَّب
فإنّ اعظم القذارات ( إذا لَم يكُن املريض ُيعطي من نفسه اإلذعان ِلُيعاِلج جذور هذا املرض 
حىت االنبياء الِعظام ) املعنوية اليت ال ميكن تطهريها ِبَسبعة اْبُحر و اعجَزْت االنبياء الِعظام 

و ) و اعجَزْت االنبياء الِعظام هي قذارة اجلَهل املَُركَّب ( اصاَب عملَُهم العجز امام هذا املرض 
  .بيت هذه اَشدُّ القذارات اليت َتحول فيما بني اإلنسان و بني معرفة اهل ال

اّنه يتصوَّر اّنه , لو نفَترض هكذا انّ اإلنسان أُصيَب ِبَجهل ُمَركَّب , قد تقول اجلَهل املَُركِّب 
و يعتقد اّنه على فَهم و يف الواقع هو يعتقد اّنه على معرفة , يعلم و هو يف الواقع ال يعلم شيئا 

َبة العلم و من اَشدِّ االمراض معرفة و هذا من اَشدِّ امراض طلَال َيملك , هو ال َيملك فَهما 
من اَشدِّ االمراض و لذلك , اليت فتكَْت ِبَحوزاتنا العلمية على طول التاريخ هو هذا املرض 

رضوان اهللا يؤكِّدون على هذا املرض و من هنا ُيَعبِّر عنه إمام اُألمَّة علماء االخالق كثريا ما 
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ال ميكن تطهريها ِبَسبعة اْبُحر و  (بِّر عنه اّنه و ُيَعتعاىل عليه بأّنه اعظم القذارات املعنوية 
فإنّ اعظم (  عَجزوا عن عالج هذا املرضحىت االنبياء الِعظام ) اعجَزْت االنبياء الِعظام 

القذارات املعنوية اليت ال ميكن تطهريها ِبَسبعة اْبُحر و اعجَزْت االنبياء الِعظام هي قذارة اجلَهل 
عىن من و هذا املو إن كان هذه اخلصلَة يس يف نفس اجلَهل املَُركَّب هو الكالم ل) املَُركَّب 
يتصوَّر اّنه , شيئا من احلقيقة  ال َيملك,  انّ اإلنسان يتصوَّر اّنه يعلم و هو ال يعلم ,القبائح 

َنحن , و هذا اَشد ما ُيصيبنا َنحن على إدراك و هو ال َيملك شيئا من اإلدراك , على فَهم 
, يف الوسط العلمي و لذلك عاىن علماؤنا املُخِلصون الكثري من هذه الظاهرة الذين نعيش 

اكثر الَعداء الذي واجَهُه منذ ايام , إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه , نفس صاحب الكتاب 
عند اكثر الَعداء الذي واَجَهُه ُمتفَرِّع عن هذه اخلصلَة , و إىل يومنا هذا َشبابه و إىل ان توفَِّي 

, يتصوَّرون اّنهم يعلمون و ُهم ال يعلمون , عن خصلَة اجلهل املَُركَّب , بعض العلماء 
, و ُهم ال ُيدِركون و هذا املرض اخلطري ينشأ من هذه اجلهة يتصوَّرون اّنهم ُيدِركون احلقائق 

ها أي انّ اإلنسان َيحفظ َمجموعة من املعلومات فَيرفض على اساس هذه املعلومات اليت َيحفظ
َمجموعة من املعلومات , لَم يكُن هو ُمطَِّلعا عليها , معلومة اخرى لَم يكن هو عاِلما هبا 

لَم , فَكُل معلومة لَم يكُن قد قَرأها , احاطَ ِبكُل املعلومات َتجَعلُه يتصوَّر اّنه اصبَح عاِلما 
يتصوَّر اّنها , ْت له هذه احلقيقة لَم يكُن قد تكشَّفَ, لَم يكُن قد اطَّلَع عليها , يكُن قد تعلََّمها 

ليس لَها نصيب من الواقع و هذا هو املرض الذي َيجرُّ اإلنسان , ليس لَها نصيب من الصحة 
إىل الضاللَة و هذا هو اَشد مرض َيحول بني اإلنسان و بني اهل البيت و غالبا ما ُيصاب ِبهذا 

إّما , او املُنَتهون , ا َينالون حظاً من العلم يف طلب العلم حينماملرض املُبَتدئون يف اول طريقهم 
ما إن َيطَّلع على َمجموعة من , املُبَتدئون ما إن َيحفظ َمجموعة من املعلومات , املُبَتدئون 

على َمجموعة من القوانني املَحدودة اليت ال قيمة , على َمجموعة من القواعد , املصطلحات 
دائرة اطِّالع َضّيقة جدا َمحدودة فَيتصوَّر اّنه , شيء يف العلم ال ُتَعدُّ ِب, لَها يف ميزان العلم 

ليس له نصيب , اليت َيحملها يكون خاطئا اصبَح على علم و كل شيء ال ُيوافق املعلومات 
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و كذلك الذين قطَعوا مراحل كثرية يف دراسة العلم و يف طلَب العلم و الذين , من الصحة 
و يبقى اإلنسان قاصرا هاية و ال ِنهاية للعلم و ال ِنهاية للمعرفة يتصوَّرون اّنهم وَصلوا إىل الن

ِبحَسب بعض املقاييس العلمية ُيقال اّنهم بلَغوا , لكن هؤالء الذين ِبحَسب الُعرف , مهما بلَغ 
هؤالء ايضا من الذين ُيبَتلَون ِبهذا املرض , توى العلمي  اّنه النهاية يف املس عنهاً قد ُيقالحّد

ِبَسبب احلالة النفسية ِلَبعض املقاييس و املوازين العلمية , ِبَسبب االعراف املُحيطة ِبهم ألّنهم 
ُتشِعُرهم اّنهم قد انَتهوا إىل مرحلة كاملة يتصوَّرون حينئذ انّ كل معلومة ُهم ال يعرفوهنا اليت 

ِطر هو ما أّما الشيء اخلَ, تكون ُمخاِلفة للصحَّة و تكون ُمباِعدة للَحق و املرض هو هذا 
نقرأ عبارات إمام اُألمَّة  , يِّنُه إمام اُألمَّةيتفرَّع عن هذا املرض و الذي يتفرَّع عن هذا املرض ُيَب

فإنّ اعظم القذارات املعنوية اليت ال ميكن تطهريها ِبَسبعة اْبُحر و ( رضوان اهللا تعاىل عليه 
اجلَهل املَُركَّب ( و ماذا بعد هذا الكالم ) اعجَزْت االنبياء الِعظام هي قذارة اجلَهل املَُركَّب 

و من االمراض هو اجلَهل املَُركَّب داء , هنا الداء الُعضال ) هو َمنشأ الداء الُعضال الذي 
ما هو هذا الداء الُعضال , اخلطرية لكن الداء الُعضال هو هذا الذي سَينشأُ من اجلهل املَُركَّب 

هذا الداء الُعضال الذي َيحول , َحوِّل الفطرة املُنرية إىل ظُلَمة َسُيالذي يقول عنه إمام اُألمَّة 
و شواهد و فيما بني اإلنسان و بني معرفة اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

الذين يكونون , مصاديق يف حياتنا كثرية جدا خصوصا يف الوَسط العلمي ألنّ هذا املرض 
أّما الذين يعيشون يف الوسط العلمي ما بني عاِلم و , قليلة خارج الوسط العلمي تكون آثاُره 

هذا ) الذي هو َمنشأُ الداء الُعضال ( يبَتلون ِبهذا املرض , ما بني داِرس و ُمَدرِّس , ُمَتعلِّم 
و أال ( ما هو هذا الداء ) الذي هو َمنشأُ الداء الُعضال ( املرض اخلطري و هو اجلهل املَُركَّب 

 يتحدَّث عن إنكار مقامات  ال هنااإلماماصالً ) مات اهل اهللا و ارباب املعرفة هو إنكار مقا
اهل املعرفة , اهل اهللا ( هذا املصطلح ,  يتحدَّث عن إنكار مقامات شيعتهم  إّنماواهل البيت 

هذا املصطلح , ال يستعملُه اإلمام و ال الُعَرفاء يف اهل البيت عليهم السالم ) ارباب املعرفة , 
إذا كان هذا الداء الُعضال ُيَعبِّر , يف املُقَرَّبني من اهل البيت , سَتعملوَنُه يف اولياء اهل البيت ي
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عنه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه هو الذي يقود اإلنسان إىل جهنم فَكيف بالذي ُينِكر ؟ 
 يكشف لنا يف امهية لكن هذاال اريد ان أَُركِّز على مسألة إنكار مقامات شيعة اهل البيت 

إذا كان اهل , مسألة إنكار مقامات اهل البيت انفُسِهم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
, ُينِكر مقامات املُقَرَّبني ألهل البيت يقولون انّ الذي , املعرفة و اهل البصرية و هذا كالُمهم 

 اهل البيت صلوات اهللا و سالمه يف مقامات َخواصِّ, ُيَشكِّك يف مقاماهتم , هم ُينِكر مقاماِت
سَيسقُط يف عالَم , سَينَجرُّ إىل عالَم الضاللَة , عليهم امجعني سَتتحوَّل فطَرُته من نور إىل ظُلَمة 

فَكيف بالذي ُينِكر مقامات اهل البيت ؟ و , سَيخُرج من عالَم الَرشاد إىل الغواية , املتاَهة 
كما انّ إنكار مقامات اولياء اهل , هل املَُركَّب إنكار مقامات اهل البيت هو ناِتج من اجلَ

, البيت ناِتج من اجلهل املَُركَّب كذلك إنكار مقامات اهل البيت من باب اوىل هو ناِتج 
اإلمام هنا يشري إىل مقامات اولياء اهل البيت باعتبار انّ إنكار مقامات اهل البيت هذه مسألة 

هذا الكُفر ِبَعينه و لذلك اإلمام لَم يتحدَّث يف هذه , ه هي هذا الكُفر ِبَعين, َمفروغ منها 
و هذا املعىن يف ) ارباب املعرفة ( و بـ ) اهل اهللا ( َتحدَّثَ يف َمن وَصفَُهم بـ , املسألة 

يف االولياء الكاملني من اتباع اهل البيت , يف َخواصِّ اهل البيت , الغالب ُيستعَمل يف املُقرَّبني 
  .المه عليهم امجعني صلوات اهللا و س

فإنّ اعظم القذارات املعنوية اليت ال ميكن تطهريها ِبَسبعة اْبُحر و اعجَزْت االنبياء الِعظام هي ( 
أال و هو إنكار مقامات اهل اهللا و ارباب , قذارة اجلَهل املَُركَّب الذي هو َمنشأُ الداء الُعضال 

هو ايضا , هل املَُركَّب كما هو َمنشأ ِلهذا املرض يعين و انّ اجلَ) و َمبدأُ ( مث ماذا ) املعرفة 
ِبقَذارة ) و ما داَم اإلنسان ملوَّثا ِبهذه القذارة , و َمبدأُ سوء الظَنِّ ألصحاب القلوب ( َمبدأ 

و ما داَم اإلنسان ( اليت يتفرَّع عليها إنكار مقامات اهل البيت عليهم السالم اجلَهل املُركَّب 
رة ال يتقدَّم خطوة إىل املعارف بل رّبما ُتطفيء هذه الكدوَرةُ نوَر الفطرة ملوَّثا ِبهذه القذا

و ينطَفيُء هبا نار العشق اليت هي ُبراق العروج إىل املقامات و , الذي هو مصباح طريق اهلداية 
م و حينما ُيخلَُّد اإلنسان يف ارض الطبيعة أي ُيخلَُّد يف عالَ) ُيخلَُّد اإلنسان يف ارض الطبيعة 
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و هذا , ان َيخرج من عالَم النور إىل عالَم الظلُمات , أي ُيخلَُّد يف عالَم الضاللَة , املَتاهة 
و لذلك هذا السبب الذي املرض ـ كما قلُت ـ من االمراض الواضحة يف الوسط العلمي 

عليهم افضل الصالة و السالم مع عند كثريين من إنكارهم ِلمقامات اهل البيت َنجُده واضحا 
احاديث , إن لَم تكن متواترة فَهي ُمسَتفيضة , ورود هذه املقامات يف االحاديث الكثرية جدا 

ِلَعدم اطِّالعهم على حديث اهل , هو ناتج من َجهلهم , كثرية جدا و نصوص كثرية جدا 
النشغاِلهم ِبقراءة ما يكتُبه اهل , النشغاِلهم ِبقراءة الصُحف و املَجالّت االجنبية , البيت 

النشغاِلهم ِبقراءة , النشغاِلهم ِبقراءة كُتب املُخابرات و ُمذَكّرات السياسيني , السياسة 
و النشغاِلهم ِبقراءة تفسري سّيد قطُب و امثال سّيد صحيح البخاري و امثال صحيح البخاري 

نيَّة قطُب و النشغاِلهم بالتنظري الذي يكتُبه املُفَكِّرون من ُمختلَف االحزاب و احلركات الُس
حينما ينشغلون ِبمثل هذا التفكري و َيحفظون َمجموعة من املصطلحات , املُخاِلفة الهل البيت 

و َمجموعة من القوانني اليت ُتالك بااللسنة فقط فَحينئذ َتغيب و َمجموعة من العبائر و اجلَُمل 
 جاءت مسطورة إنْ كانت احلقائق اليتحينئذ تغيب عنهم احلقائق , عنهم املعلومات احلقيقية 

املعارف يف احاديث اهل البيت او إن كانت احلقائق اليت تكشَّفَْت ألرباب القلوب و اصحاب 
و البداية هنا من عدم سلوك , و لذلك ُيبادرون إىل إنكارها و البداية هنا من اجلَهل املَُركَّب 

حَسب ما َسّنوا و طريق اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني ِبحَسب ما يريدون و ِب
هذه , ِبحَسب ما شرَّعوا و ِبحَسب ما بيَّنوا يف احاديثهم و يف كالمهم النوري الشريف 

املطالب واقعاً ِبحاجة إىل تفصيل كثري لكن الوقت ال يكفي و الدرس فقط درس واحد يف 
, ل طويل االسبوع لذا انا سأوِجز الكالم يف هذه املعاين و إالّ هذا املطلب ِبحاجة إىل تفصي

اشاَرْت إليها آياُت و ما فيه من اضرار و من اخطار ) اجلَهل املَُركَّب ( عنوان , هذا العنوان 
او اشاَرْت إليها احاديث اهل البيت او اشاَرْت إليها كلمات علمائنا املُخِلصني الكتاب الكرمي 

فأعظَم هذه  , على أي حال, كالم كثري كثري عن هذا املعىن , رضوان اهللا تعاىل عليهم 
صلوات اهللا و سالمه القذارات اليت ُتعيق طريق اهلجرة إىل اهللا و إىل رسوله و إىل إمام زماننا 
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التشكيك يف , عليه إنكار مقامات اهل البيت اجلَهل املَُركَّب و الذي يتفرَّع , عليه هو هذا 
 إليه إمام اُألمَّة قُدَِّسْت انا ال اريد هنا ان أُشري إىل املطلب الذي اشاَر, مقامات اهل البيت 

هو إذا َنحن نعيش يف زماٍن ُتنكَر مقامات , إنكار مقامات اولياء اهل البيت , نفسه الزاكية 
اهل البيت حينئذ ليس ُمهّما ان نتحدَّث عن مقامات اولياء اهل البيت كَسلمان و امثال 

همَّا ان يكون احلديث عن الفَرع هو إذا أُنِكَر االصل ليس ُم ,  عليهمسلمان رضوان اهللا تعاىل
  .حينئذ 

قال بأنّ هذا املرض ال ميكن َتطهُريه ِبَسبعة اْبُحر و , اإلمام هكذا قال , اجلَذر الذي أّما ما هو 
هكذا من هذا الذي , إذا ِجئنا إىل املرض من ظاهره , انّ هذا املرض اعَجَز االنبياء الِعظام 

صة و مصطلحات َجوفاء و كلمات فارغة و لَفٍّ و التواء و َيتَمشَدق ِبَمعلومات قاصرة و ناق
ُمغالَطات و ادلَّة ناقصة و براهني خاطئة و قياسات و استحسانات ذَوقية باردة ال قيمة هلا و 

كما يقول , هذا ال ُيعالَج , يتصوَّر انّ العلم هنا و انّ احلقيقة هنا و يبقى ُمتَعصِّبا ِلهذا احلال 
كَحاِل ايب َجهل و , حىت االنبياء َيعجزون عن إصالحه ,  حىت ِبَسبعة اْبُحر اإلمام ال ُيطهَّر

أّما , كَحاِل ايب بكر و حال عمر و حال يزيد بن معاوية و امثال هؤالء لعنة اهللا عليهم َجميعا 
أي جذر و أي سَبب يَولِّد هذا املرض ؟ اجلذر الذي يَولِّد هذا املرض , إذا َبَحثنا عن اجلذر 

و هذا ) رأُس كل خطيئة ُحب الدنيا ( ا قالَُه ائمَُّتنا صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني هو م
قانون اخالقي واضح و هذا الذي َيجهل و ُيعاند و يقول بأّني اعلَم هو ناِتج من االنانية 

؟ قصوره ؟ و أليِّ شيء ال يعترف ِباملُتفرِّعة عن ُحبِّ الدنيا و إالّ أليِّ شيء ال يعترف ِبَجهله 
 رضوان اهللا تعاىل عليه يف الصفحة الواحدة بعد املائةفََجذر هذا املرض هو ايضا ُيَبيِّنه إمام اُألمَّة 

ن هذا املرض من ا و ما يتفرَّع على هذا املرض و عو هو يتحدَّث عن مرض ُحبِّ الدني
( شيخنا الكُلَيين يف و ُيشري إىل احلديث الذي ذكَرُه , ُمصيبات َتجرُّ الَويالت على اإلنسان 

مث ُيَعلِّق على هذا  ) رأُس كل خطيئة ُحب الدنيا( عن ايب عبد اهللا عليه السالم قال ) الكايف 
و يكفي لإلنسان , و الروايات ِبهذا املضمون كثرية مع اختالف يف التعبري ( يقول , احلديث 
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يعين ُحب الدنيا ـ املُهِلكَة و يكفي ِلهذه اخلطيئة العظيمة ـ , الَيقظان هذا احلديث الشريف 
فَِبقليل من التأمُّل ُيعلَم انّ َجميع املَفاسد , اّنها َمنبٌع ِلَجميع اخلَطايا و اساُس َجميع املفاسد 

فَما أُسَِّس يف العالَم دين , اخللُقيَّة و العملية على التقريب من ثََمرات هذه الشجرة اخلبيثة 
و إنّ , يف الدنيا فساد إالّ ِبواسطة هذه املوِبقَة العظيمة كاذب و ال مذهب باطل و ما اتَّفَق 

و إنّ الفجور و الفَحشاَء و السرقةَ , القتلَ و النهَب و الظُلَم و التَعّدي هي نتائج هذه اخلطيئة 
اجلرثومة يف لَغة العرب تعين , االصل , اجلرثومة ) و سائر الفجائع وليدةُ هذه اجلرثومة للفساد 

ُوِقَر يعين اإلنسان الذي ) و اإلنسان الذي ُوِقَر فيه هذا احلُب , ثومة للفساد اجلر( االصل 
و اإلنسان الذي  (ِبَحيث اصبَح قَلُبه ال يستأنس إالّ ِبُحب الدنيا َهْيَمَن على قلبه هذا احلُب 

ة اهل البيت  و أُمُّ الفضائل املعنوية معرف )جاِنٌب ِلَجميع الفضائل املعنويةُوِقَر فيه هذا احلُب ُم
و إنّ الشجاعة و , ُمجاِنٌب ِلَجميع الفضائل املعنوية ( صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

و ) العفَّةَ و الَسخاء و العدالة اليت هي َمبدأُ َجميع الفضائل النفسانية ال َتجتمُع مع ُحبِّ الدنيا 
بِّ اهل البيت صلوات اهللا و لذلك الروايات صرحية اّنه ال َيجتمع ُحب الدنيا يف قَلٍب مع ُح

مع ال ميكن ان َيجتمع املاء , املاء طاهر و اخلَمر َنِجس , ال ميكن هذا , سالمه عليهم امجعني 
, ال بد ان يتنجَّس املاء حينئذ , ال ميكن هذا , اخلَمر يف قَدح واحد و يبقى املاء على طهاَرته 

يت ألنّ اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم حينئذ ال يبقى اثٌَر ألهل البإذا تنجََّس املاء 
ألنّ اهل البيت صلوات اهللا ,  القلوب الطاهرة  يفامجعني َمظهر الطهارة و ال َتحلُّ معرفتهم إالّ

جوهرية الطهارة ُمتقَوَِّمة يف َمحبَّة اهل البيت عليهم , و سالمه عليهم امجعني اصل الطهارة 
هذا املعىن مستحيل و , ن َتحلَّ يف املواضع غري الطاهرة فَال ميكن اافضل الصالة و السالم 

نعم ميكن ان تكون هناك عاطفة باتِّجاه , لذلك ال َيجتمع ُحب الدنيا مع ُحبِّ اهل البيت 
و عاطفة ُتباع و عاطفة ال تسَتند إىل تصديق , عاطفة ال تسَتند إىل معرفة واقعية , اهل البيت 

أليس الروايات تقول بأّنه هناك , سلَُب من اإلنسان عند موته و ُتُتشَترى بالدينار و الدرهم 
 ما هو هذا ,ُيِحّبون اهل البيت لكن عند املوت ُيسلَُب منهم ُحب اهل البيت كثري من الناس 
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 اللهم ارُزقْني ايمانا ُمستَقَّراً( التقسيم انّ اإلميان ُمستقَرٌّ و مسَتوَدع ؟ ِلماذا نقرأ يف االدعية 
اإلميان املستوَدع هو , ؟ اإلميان املُسَتقَر ِبخالف اإلميان املُسَتوَدع ميان املُسَتقَر ما هو هذا اإل) 

َمجوسيا , تريد ان َتموت َيهوديا , الذي ُيسلَُب من اإلنسان عند موته و ُيقال له اخَتْر ايَّ ِملَّة 
  .و الروايات كثرية يف هذا الباب , على ايِّ ملَّة اخَتْر , نصرانيا , 
و إنّ الشجاعة و العفَّةَ و الَسخاء و العدالة اليت هي َمبدأُ َجميع الفضائل النفسانية ال َتجتمُع ( 

من بيانات إمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفُسه انَتِبهوا إىل هذه الكلمات املُِهمَّة االخرية ) مع ُحبِّ الدنيا 
  .ه االول من الكاسيت إىل هنا ينتهي الوج) و إنّ املعارف اإلهلية ( القّدوسية 

يعين هذه املعاين ال تتحقَّق حقيقة يف ) و تطَلُّب احلق و رؤية احلق ُمَتضادَّة مع ُحبِّ الدنيا  ( ..
و إنّ املعارف اإلهلية (  قلب اإلنسان مع ُحبِّ الدنيا و هذه َمعاٍن واضحة يف الروايات الشريفة

 تطَلُّب احلق و رؤية احلق ُمَتضادَّة مع و االفعال و الذات وو التوحيد يف االمساء و الصفات 
أال , ِبسَبب اإلميان ) و إنّ طمأنينة الَنفس و سكون اخلاطر و استراحة القلب , ُحبِّ الدنيا 

هكذا , َنحن ِذكر اهللا االكرب , و ِذكر اهللا يف الروايات اهل البيت , ِبذكر اهللا تطمئنُّ القلوب 
هذا اإلطمئنان املراد منه ال اإلطمئنان انّ اإلنسان يكون ُمجاورا , الشريفة م ورَد يف احاديثه

ال اإلطمئنان انّ اإلنسان َيملك املاليني املاليني من , ِلقوَّة عسكرية ضخمة َتحميه من االعداء 
هذا , ليس هو هذا اإلطمئنان , و الدنانري فَيطمئن انّ الفقر ال ُيصيبه من الدراهم , االموال 

حينما يقول , اإلطمئنان احلقيقي حينما ُيشِرق قلب اإلنسان ِبنور إمام زماننا , اطمئنان زائل 
اّن قلوب المؤمنين لَهي انَور من هذه , يا ابا خالد , باقر العترة أليب خالد الكابلي 

لَنور اإلمام في قلوب المؤمنين انَور من هذه , الشمس الُمضيئة في النهار ِبنور اإلمام 
أليس قلوب اصحاب إمام زماننا , القلوب املطمئنَّة القلوب اليت ُوِصفَْت بالقناديل  , شمسال

هذه القلوب اليت , هي هذه القلوب  ) اّن قلوَبُهم قناديل( هكذا َيِصفُها إمامنا الصادق 
بأيِّ شيء صاَرْت قناديل ؟ هذه القلوب اليت اشرَق فيها القنديل الذي اشرَق , تكوت قناديل 

إنّ املأل االعلى , أليس االحاديث الشريفة تقول انّ هذا الوجود كان ُمظلما ,  هذا العالَم يف
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كان ُمظلما فلَّما اشرَق قنديل فاطمة يف العواِلم الُعليا زهَرْت العواِلم الُعليا و كانت فاطمة 
, ضْي العرش ِبنوريَّته الذي ُيأليس هي القنديل املُعلَّق يف العرش , القنديل الذي ُينري هذا العالَم 

و هذه القلوب ال تكون كالقناديل ما لَم تسَتشِرف هذا النور الذي ُيشِرق من قنديل الوجود 
و حقيقة فاطمة اين تتجسَّد ؟ أال تتجسَّد , ا د فاطمة صلوات اهللا و سالمه عليهقنديل الوجو

أُّم الفضائل ان ,  اهل البيت ؟ فَأُمُّ الفضائل معرفةيف إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه 
يف هذه الساحة املقدسة آلل النيب صلوات اهللا و سالمه عليهم , يكون القلب يف هذا الوادي 

  .امجعني 
و إنّ املعارف اإلهلية و التوحيد يف االمساء و الصفات و االفعال و الذات و تطَلُّب احلق و ( 

طمأنينة الَنفس و سكون اخلاطر و استراحة القلب و إنّ , رؤية احلق ُمَتضادَّة مع ُحبِّ الدنيا 
و ما السعادة ؟ انا ال اريد ان أَُعرِّف السعادة كما عرَّفَها ) اليت هي روح السعادة يف الدنيا 

ال اريد ان أَُعرِّف , انا ال اريد ان أَُعرِّف السعادة كما عرَّفَها ارسطوطاليس , افالطون 
 , إّن السعيَد, يا علي  (ا قال له هكذ, رِّفها َنبيُّنا  السعادة ُيَع,السعادة كما عرَّفَها الفالسفة 

حقَّ السعيد َمن احبََّك و تَوالَّك في حياتك و في َمماتك و تَولّى االئمَّة من , كُلَّ السعيد 
ال اريد ان ادخل يف تفاصيل تعريف السعادة ِبحَسب ما جاء يف ,  هي هذه السعادة  )بعدك

َنحن ِبهذا التعريف يف غىن عن كل , هذه السعادة و السعادة َنبيُّنا ُيَعرِّفها  , كُتب االخالقيني
َمن احبَّ , َمن احبَّك يا علي , حقَّ السعيد , كُلَّ السعيد , إنّ السعيد , التعاريف االخرى 

 هي هذه السعادة احلقَّة, هي هذه السعادة الواقعية , اهل البيت عليهم افضل الصالة و السالم 
 ال و إنّ طمأنينة الَنفس و سكون اخلاطر و استراحة القلب اليت هي روح السعادة يف الدنيا( 

هذه السعادة اليت اشاَر إليها َنبيُّنا صلى اهللا عليه و آله , ال ميكن هذا  ) َتجتمُع مع ُحبِّ الدنيا
يف تفسري عليٍّ  ) ب َسليمإالّ َمن اتى اهللا ِبقَل( ابداً ال ميكن هذا , ال َتجتمع مع ُحبِّ الدنيا 

القَلب السليم ما هو تعريفه ؟ عن االئمَّة , و يف غريه من كُتبنا احلديثية الشريفة بن ابراهيم 
القَلب الذي َيلقى اهللا و ليس , هو القَلب الذي َيلقى اهللا و ليس فيه سوى اهللا , عليهم السالم 
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َمن اراَد ( لُّ النور اإلهلي يف قلب اإلنسان و كيف َيح ) َمن اراَد اهللا بدأ بكم( فيه سوى اهللا 
, البداية من هنا  )  َوجُه اهللا الذي إليه يتَوجَُّه االولياءايَن( البداية من هنا ) اهللا بدأ بكم 

, اهلجرة إىل إمام زماننا , اساساً منطلقة من هذا املعىن اخلطوة من هنا و لذا كانت الدروس 
هذه املعرفة اليت َنخُرج هبا من عالَم الضاللة إىل عالَم اهلدى ال , ا إذا اَردنا ان نعرف إمام زمانن

النجاة , باّتجاه إمام زماننا , ال بد ان ُنهاجر باّتجاه عالَم الطهارة , باتِّجاهه بد ان ُنهاجر 
الشرف هناك , العزَّة هناك , الكرامة هناك , اإلميان هناك , االمان هناك , احلياة هناك , هناك 

  و َمن غَُريه ؟ , إلباء هناك عند إمام زماننا ال عند غريه ا, 
و إنّ طمأنينة الَنفس و سكون اخلاطر و استراحة القلب اليت هي روح السعادة يف الدنيا ال (  

و لذلك إمامنا ) و إنّ غىن القلب و الكرامة و عزَّة النفس و احلرية , َتجتمُع مع ُحبِّ الدنيا 
ت سّيد الشهداء رغم اّنها قصرية إالّ انّ فيها من البالغة كَبالغة ثورته و كلما, سّيد الشهداء 

كلمات االئمَّة كلُّها بليغة لكن ِلكُل إمام نفَس يف كالمه الشريف و لذلك اصحاب اخلربة , 
هناك نفَس ِلكُل معصوم يف كالمه , يتمكَّنون من َتمييز احاديث االئمَّة يف حديث اهل البيت 

اآلن ُيذكَر يف الكُتب اّنه , و إالّ ـ مثال ـ دعاء الصباح املعروف سالمه عليه صلوات اهللا و 
لَم َنِجد ِذكرا يف الكُتب القدمية انّ هذا كثري من العلماء يقولون اّننا , روي عن أمري املؤمنني َم

 , الفاظ الدعاء, الدعاء َمروي عن أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه لكن نفَس الدعاء 
صلوات اهللا و سالمه هذا من ِسنخ كالم أمري املؤمنني , نوع الكالم املذكور , بالغة الدعاء 

وصية خاصة و لذلك من ُجملة كلماته القصرية اليت كلمات سّيد الشهداء لَها خص, عليه 
 ) اظَةأال ُحرٌّ يَدُع هذه اللُم( َتجمع كل هذه املعاين اليت قُلناها و َتجمع اكثر و اكثر و اكثر 

أال ُحرٌّ يَدُع هذه اللُماظَة ( و انّ احلرية يف َترِك الدنيا اإلمام هنا اشاَر إىل معىن احلرية , أال ُحرٌّ 
الذي لو تأخَّر ُيَعفِّن االسنان حىت تكون , اللُماظَة ما هي ؟ َبقايا الطعام املوجود يف االسنان ) 

هي هذه , الطعام املُتَبقي املُتَعفِّن يف االسنان هذا , رائحة الفَم رّبما كَرائحة الغائط او اَشد 
و الدنيا انت , يشري إىل الدنيا صلوات اهللا و سالمه عليه ) أال ُحرٌّ يَدُع هذه اللُماظَة ( اللُماظة 



  

  ّ الجھل المركب العائق االكبر في طريق          اآلداب المعنوية للصالة                  
 5الوصول إلى هللا و اوليائه االطھار ج                         ـ                        202ـ 

 
 

103

اصالً احلديث هنا عن , ال َتفهم معناها فقط يف املال او يف القصور او يف اللباس او يف الطعام 
عن , احلديث عن هذه االمراض ,  ليس احلديث هنا عن القذارات املادية ,القذارات املعنوية 

عن مرض , عن مرض احلسد , عن مرض الطمع يف املال على حساب الدين , مرض الِكرب 
هذه االمراض اليت َتغتلي يف القلوب و َتعتلج , عن مرض احلقد , عن مرض البغضاء , الشنآن 

سببا يف فناء هذه االمراض هي اليت تكون , د القلوب يف النفوس و تَسوِّد الفطرة و تَسوِّ
و إنّ غىن القلب و الكرامة و عزَّة النفس و احلرية كلَّها من ( اإلنسان و يف ضالل اإلنسان 

كلَّها  (يعين هذه املعاين تأيت لإلنسان الذي ال يعتين ِبهذه الدنيا ) لوازم عدم اإلعتناء بالدنيا 
كما انّ الفقر و الذلَّة و الطمع و احلرص و الِرقيَّة و التَملُّق من , الدنيا من لوازم عدم اإلعتناء ب

و إنّ العطف و الرمحة و املواَصلة و املَودَّة و املَحبَّة ُمتعاِرضة مع ُحبِّ , لوازم ُحبِّ الدنيا 
 وليدة و إنّ البغض و احلقد و اجلَور و قطع الَرِحم و النفاق و سائر االخالق الفاسدة, الدنيا 

انا ال اريد ان أُفَصِّل الكالم يف كل ما ذكَرُه رضوان اهللا تعاىل عليه لكن ) أُمِّ االمراض هذه 
هذا الذي قرأُته يكفي و أُشري إىل مسألة ُمهمَّة اشاَر إليها ايضا يف كالمه النوري الشريف 

, خفى عن الكثري لفَت النظر رضوان اهللا تعاىل عليه إىل حقيقة ربَّما َت, الذي بني ايدينا 
هي ايضا من , احلقيقة اليت اشاَر إليها انا اقرأ الكالم اوالً مث أَُعلِّق بعض الشيء على كالمه 

هذا يف ) و إنّ الذين يظّنون ( قال , فروع هذا احلديث عن الدنيا و عن شؤونات الدنيا 
و إنّ الذين ( ثالث بعد السطر ال, الصفحة السابعة و التسعني يف السطور االوىل من الصفحة 

دنيوية و اخَروية , يظّنون انّ ِلَدعوة النيب اخلاَتم و الرسول اهلامشي صلى اهللا عليه و آله ِجهَتْين 
و إنّ الذين يظّنون انّ ِلَدعوة النيب اخلاَتم و الرسول ( هؤالء الذين يفهمون الدين هكذا ) 

وية و َيحَسبون هذا فَخرا ِلصاحب الشريعة دنيوية و اخَر, اهلامشي صلى اهللا عليه و آله ِجهَتْين 
, كثريا نسمع اّنه من كَماالت الدين اّنه يشمل اجلانب الديين و الدنيوي ) و كماال ِلنبوَّته 

فَهؤالء ليس عندهم معرفة عن الدين و ُهم عن مقصد ( ماذا يقول عنهم إمام اُألمَّة ؟ يقول 
اإلمام هنا ال يريد ان يقول بأنّ الدين , ل عنها الكثري هذه حقيقة يغف) النبوَّة و دعَوهتا غافلون 
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هو ُمجاَنبة السُبل و االسباب و و بأنّ طريق اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
انّ كل , لكن مقصود اإلمام هو هذا ليس ِبهذا املعىن , الِعلَل اليت ُتَمكِّن اإلنسان من املعاش 

, حىت يف املَُتع الدنيوية , حىت يف االحكام الدنيوية , نبة الدنيوية ما جاء به الدين حىت يف اجلَ
  انو أّما, ال بد ان يكون مَوظَّفا يف هذا الطريق , كل ما اباَحُه ال بد ان يَوظَّف ِلطريق اهللا 

كتبون كثري اآلن من املُفَكَّرين ي, كثري اآلن من املثقَّفني , رّبما كثري اآلن من الكُّتاب , نتصوَّر 
يف اجلوانب , يف اجلوانب اإلقتصادية , يف اجلوانب النفسية يف اإلسالم , يف جوانب ُمخَتلفة 

و َيجعلون هذه االشياء مطلوبة ِبَنفسها كما هو احلال , يف اجلوانب اإلجتماعية , السياسية 
 باحلياة اإلمام هنا يقول انّ هذه اجلوانب اليت تتعلَّق, الظاهر من كثري من هذه الكتابات 
ان , ليس ِبهذا املعىن لكن ان تَوظَّف يف طريق اهللا , الدنيوية ال يعين انّ اإلنسان يتركها 

إن شاء اهللا يف , تَوظَّف هذه املعاين يف طريق خدمة إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه 
من ,  من نصوص كالمه ه ومام اُألمَّة يف كل ُمتَبّنياتااليام القادمة أَُبيِّن لكم البناء الفكري إل

َربطُه رضوان اهللا تعاىل عليه ِلكُل صغرية و ِلكُل , صرحيا , من كُتبه , من خطاباته , بياناته 
و نصوص من كالمه موجودة كثرية جدا رّبما قد يغفل عنها الناس ِلعَدم , كبرية بإمام زماننا 

إذا وَصلنا , يف ُخطَبِه ,  بياناته يف, و إالّ نصوص كثرية جدا يف كُتبه اهتمامهم ِبهذه النصوص 
تتعلَّق ِبَشخصه او , إىل مثل هذا املوضوع سَتِجدون انّ اإلمام ما من مسألة صغرية و ال كبرية 

من باإلقتصاد و باإلجتماع و يف كل باب , باحلرب و بالِسلم , بالدولة او باملسؤولني , ِبَغريه 
نصوص ,  بإمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه ابوا ب احلياة إالّ و يربطها بالفاظ صرحية

انا أَُبيِّن هذه املطالب ِبَشكلها إن شاء اهللا إذا وَصلنا إىل مثل هذا املوضوع , كثرية جدا 
 من كلماته و من كتاباته و مؤلَّفاته ,من بيانات اإلمام , من خطابات اإلمام , الصريح 

 على كل مطلب و اؤكِّد على ربط كل مطلب بإمام و لذا حينما اؤكِّد رضوان اهللا تعاىل عليه
الذي ُبِنَيْت عليه هذه املعارف هو هذه زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه ألنّ اجلوهر الفكري 

الذين يتصوَّرون بأنّ ِلَدعوة و لذا إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يقول بأنّ اولئك  العقيدة
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هؤالء اصال غافلون عن ,  هؤالء ال يعرفون شيئا من الدين  ,وية دينية و دني ,النيب َجنبَتْين
يف إّنما الدين جاء ِليَوظِّف احلياة الدنيوية , هؤالء ال يفهمون شيئا , معرفة الدَعوات النَبويَّة 

جاء الدين , جاء الدين ِليَوظِّف حىت النكاح , جاء الدين ِليَوظِّف حىت املتعة , طريق اهللا 
يف هذا الطريق ال ان َيجعلَُه منفصال عن طريق اهللا و عن طريق  الطعام و الشراب ِليَوظِّف حىت

 اهلجرة إىل اهللا  شرائطكل هذا داخل يف دائرة, كل هذا داخل يف دائرة طعام اهلجرة ,  اهلجرة
و لذا يوِرد إمام اُألمَّة رضوان اهللا و إىل رسوله و إىل إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه 

) الدنيا , و يف مصباح الشريعة قال الصادق عليه السالم ( يقول , اىل عليه هاَتْين الروايَتْين تع
, ِبَشكل سريع اقرأ الروايَتْين , رّبما ال َنملك وقتا ِلَشرح هاَتني الروايتْين , فقط اقرأ الروايَتْين 

و في مصباح ( خريين يف آخر الصفحة يف السطَرْين اال, هذا يف الصفحة الواحدة بعد املائة 
و من هنا  ) الدنيا ِبَمنزلة صورة رأُسها الِكبر, الشريعة قال الصادق عليه السالم 

( تفهمون املقصود من كالمي قبل قليل من انّ اجلَذر االساس ِلمَرض اجلهل املُركَّب هو الدنيا 
و ِلسانُها , ع و أذنُها الطَم, و َعينُها الحرص , الدنيا ِبَمنزلة صورة رأُسها الِكبر 

, يعين وجودها  ) و كونُها, و قَلُبها الغفلة , و ِرجلُها الُعجب , و َيُدها الشهَوة , الرياء 
و  ) فََمن احبَّها اوَرثَتُه الِكبر, و حاصلُها الَزوال , و كَونُها الفَناء ( كَْون الشي وجوده 

فََمن احبَّها اورثَتُه ( َدد احلديث عنه بالتايل يتفرَّع عن الِكرب اجلهل املُركَّب الذي َنحن ِبص
و َمن , و َمن طلَبها اورَدتُه إلى الطَمع , و من استحَسنَها اورثَتُه الحرص , الِكبر 

و َمن اطمأنَّ إليها اولَتُه الغفلة , و َمن اراَدها مكَّنَتُه من الُعجب , مَدَحها الَبَستُه الرياء 
 َمن َجَمعها و َبخَل ِبها ردَّتُه إلى ُمستقرِّها و هي النار و, و َمن اعجَبُه متاُعها اثنَتُه , 
   ) .ردَّتُه إلى ُمستقرِّها و هي النار( و ُمستقَرُّ الدنيا هو النار ) 

واقعا هذه الروايات ِبحاجة إىل شرح و إىل بيان لكن الوقت َيجري , و ينقل رواية ثانية 
يلمي في إرشاد القلوب عن أمير المؤمنين و َروى الَد( سراعا و ال َنملك وقتا ِلَشرحها 

عن النبي صلى اهللا عليه و آله في ليلة المعراج ِمّما خاطََب اهللا به نَبيَّه , عليه السالم 
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انَتِبهوا إىل هذه الرواية اليت َتحمل  ) لو صلّى العبُد, صلى اهللا عليه و آله , يا احمد , 
لو صلّى العبُد صالة اهل السماء و (  كارعميقا من املعاين و غزيرا من االسرار و االف

طوى يعين ترَك  ) و طوى من الطعام, و صاَم صيام اهل السماء و االرض , االرض 
و لبَس لباس العابدين ـ , و طوى من الطعام مثل المالئكة ( جاَع , طوى , الطعام 

اَستها او ُحلَيتها الباري يقول ـ ثم ارى في قلبه من ُحبِّ الدنيا ذرَّة او ُسمَعتها او ري
و ُألظِلَمنَّ قلَبُه حتى , ال ُيجاورني في داري و ألنَزعنَّ من قلبِه َمحبَّتي , او زينَتها 

و حالوة املَحبَّة اين ؟ إذا تتذَكَّرون يف اخلطبة الصادقية  ) ينساني و ال أذيقُه حالوةَ َمحبَّتي
ت يف كتاب غَيبة شيخنا النعماين و ال اليت رواها شيخنا الكُلَيين رمحة اهللا عليه و ايضا جاء

 ُنكمل  اهللا؟ إن شاءماذا يقول إمامنا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه , ِزلنا ِبصَدد شرحها 
 إمامنا  فيها يقول كانماذا, الكالم هبا غدا يف َمجلس شرح كتاب غَيبة الشيخ النعماين 

يه و آله و سلم واجَب حقِّ إمامه فََمن عرفَ من ُأمَّة ُمحمَّد صلى اهللا عل( الصادق 
يعين , وجَد طعم حالوة إميانه  ) و َعِلَم فضَل طالوة إسالمه, وجَد طعَم حالوِة ايمانه 

ثم ارى في قلبه من ُحبِّ الدنيا ذرَّة او ُسمَعتها او رياَستها ( لَّما يقول الباري هذا الَنزع 
و ُألظِلَمنَّ , نَزعنَّ من قلبِه َمحبَّتي ال ُيجاورني في داري و أل, او ُحلَيتها او زينَتها 

( حالوة املَحبَّة , اربطوا بني هذا الكالم هنا  ) قلَبُه حتى ينساني و ال أذيقُه حالوةَ َمحبَّتي
فََمن عرفَ ( اّنه و بني قول صادق العترة صلوات اهللا و سالمه عليه ) ال أذيقُه حالوةَ َمحبَّيت 

)  عليه و آله و سلم واجَب حقِّ إمامه وجَد طعَم حالوِة ايمانهمن ُأمَّة ُمحمَّد صلى اهللا 
و حالوة اإلميان مقرونة ِبحالوة ُحبِّ اهل البيت بل ال حالوة َمحبَّة اهللا يف حالوة اإلميان 

و الذين ( فارق بني اإلثَنني بل ُحبُّ اهللا ُحبُّ اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
  (و الروايات الشريفة يف) و الذين آَمنوا اَشدُّ ُحّباً هللا (  اآلية صرحية ) اً هللاآَمنوا اشَدُّ ُحّب

و الذين آَمنوا اَشدُّ ُحّباً ( و يف غري الكايف انّ اآلية هنا ِبخصوص اهل البيت  الشريف  )الكايف
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بِّ اهللا و بني صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني إذ ال فارق بني ُحاَشدُّ ُحباً ألهل البيت ) هللا 
ُحب اهللا هو ُحب اهل البيت و , هناك ُمماَزجة واضحة بل َعينيَّة واضحة , ُحبِّ اهل البيت 

و هذا املعىن ايضا ُيشري إليه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف لذلك جعلَهم املقياس االكمل 
, ت َيُمر سريعا الوق, املائة ادية و العشرين بعد العشرين بعد املائة و يف الصفحة احلالصفحة 

فقط اقرأ كالَمُه هنا و إن شاء اهللا يف االسبوع القادم اشَرح ما يقوله يف كلمته هذه و هو 
و هو صاحب الفَتح املطلق ( ماذا يقول ؟ يقول , يتحدَّث عن اكَمل َمخلوق يف هذا الوجود 

) إّنا فََتحنا لَك فَتحاً ُمبينا ( َمن هو صاحب الفتح املطلق ؟ الذي خوِطَب يف الكتاب الكرمي ) 
(  حجاب بينه و بني اهللا إالّ هذا احلجاب فَتٌح مطلق أن ال, ا الفتح املطلق هو هذالفَتح املُبني 

و , ِحجاب العبودية , ِحجاب اخلَلقية  ) ال فرقَ بينك و بينها إالّ انّهم عباُدَك و خَلقُك
لق ألنّ حجاب َخلقيَّتهم اّنهم ُخِلقوا بأنفسِهم حجاب َخلقيَّتهم َيختلف عن حجاب َخلقية اخلَ

مَّة يف انّ و املَشيَّة ُهم و سيأيت كالم إمام اُأل)  إّن اهللا اول ما خلَقَ خلقَ الَمشيَّة ِبنَفسها( 
خلَق , اول ما خلَق (  َمشيَّة إالّ ُهم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني املَشيَّة ُهم و أن ال

ِحجاُبهم َيختلف و , أّما َخلُق اخللق باملَشيَّة ) مث خلَق اخللَق باملَشيَّة ( ِبَنفسها  )ها املَشيَّة ِبَنفس
فيما بيَنهم و , لذلك الروايات ُتَعبِّر عن النيب اّنه احلجاب االعظم ألنّ اخلَلق قد ُحِجبوا بالنيب 

حىت , احلقائق القدسية االوىل , احلقيقة العلَوية , احلقيقة املُحمَّدية , بني اهللا احلقائق االوىل 
هذا حجاب َيختلف عن ) إالّ اّنهم عباُدَك و َخلقُك ( هذا احلجاب الذي بني اهللا و بني َنبيِّنا 

  .يف وقتها ُنَبيِّن هذه املعاين إذا وَصلنا إىل مثل هذه املطالب , حجاب املَخلوقات االخرى 
و ( و اشرَق منه الوجود  الوجود وسَعهو هذا القلب الذي ) و هو صاحب الفتح املطلق ( 

مقام   , و البقيَّة بالتَبعية)باالصالة  هو صاحب الفتح املطلق و واِجٌد ِلَمقام العصمة الكربى
من و إالّ االنبياء لَم يكونوا قد بلَغوا حىت إىل جزء يسري العصمة الكربى خاص به و بأهل بيته 

( اآلن يأيت كالُمه يف ذلك , هذه العصمة عصَمُتهم كانت من مظاهر , هذه العصمة الكربى 
و بقيَّة املعصومني , و هو صاحب الفتح املطلق و واِجٌد ِلَمقام العصمة الكربى باالصالة 
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و هو صاحب مقام اخلاَتمية الذي ( مث يقول ) ك املقام تَبعاً لتلك الذات املقدسة ذاواِجدون ِل
هو هذا معىن , ال حدود له , مال املطلق الك, مقام اخلاَتمية ) هو الكمال على اإلطالق 

و حيث ( مث يقول , الذي هو الكمال على اإلطالق مقام اخلاَتمية ما هو تعريفه ؟ , اخلاَتمية 
و ُمتَّصلون ِبفطَرته فَُهم اصحاب العصمة املطلقة ِبتَبعه و لَهم , انّ اوصياَءُه ُمشَتقّون من طينته 

م املطلق ـ و أّما بعض املعصومني من االنبياء و االولياء التَبعية الكاملة ـ يعين يف كَماهل
و ) فَليسوا اصحاب العصمة املطلقة و لَم يكونوا خالني من تَصرُّف الشيطان عليهم السالم 

قلُت الوقت ال يكفي لكن كالم اإلمام رضوان اهللا تعاىل عليه يشري إىل , يشري إىل قصة آدم 
و هذا املقام مقام اهل البيت مقام الكمال على اإلطالق مقام اخلاَتمية هو , هذه احلقيقة 

مقام إمام زماننا عليه , مقام َنبيِّنا و مقام آله االطهار , صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
  .افضل الصالة و السالم 

اختم حديثي ِبهذه الرواية النورية الشريفة اليت يرويها جابر بن يزيد اجلُعفي حامل اسرار اهل 
هذه الرواية يرويها عن إمامنا الَسّجاد صلوات اهللا و سالمه , لبيت رضوان اهللا تعاىل عليه ا

يا  (ميان فَيقول له من ُجملة حديثه عليه و اإلمام ُيَحدِّثُه عن اسرار املعارف و عن اركان اإل
 هو  اهللا القديم الغائب الذي ال تُدِركُه االبصار و التوحيد معرفةُأّما إثباتُ, جابر 

 َستُدِركُه كما وصفَ به نفَسُه و هو اللطيف الخبير و هو غَيٌب باطٌن, ُيدِرك االبصار 
املعاين ) و أّما املعاين ( ماذا يقول إمامنا الَسّجاد صلوات اهللا و سالمه عليه  ) و أّما المعاني, 

(  حقيقة معاين التوحيد اين ترَتسُم, و أّما املعاين احلقيقية للتوحيد هذا إثبات التوحيد , اإلهلية 
و أّما المعاني فنَحُن معانيه و ( هكذا يقول َسّجاد العترة ) و أّما املعاين فَنحُن َمعانيه 

( أّما املَخلوقات اخُتِرَعْت من نور اهل البيت  ) اختََرعنا من نور ذاته, َمظاهُره فيكم 
فَنحن  ) فعُل ما نشاء بإذنهفنَحن ن, اختََرعنا من نور ذاته و فوََّض إلينا امور العباد 

و نَحن إذا ِشئنا شاَء , فنَحن نفعُل ما نشاء بإذنه ( ُهم املَشيَّة , إطالق هنا , نفعل ما نشاء 
( إطالق الَيد يف منازل اهل البيت , و هذا هو اإلطالق الواضح  ) و إذا اَردنا اراَد اهللا, اهللا 
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هذا اطالق اليد الواضح َبيِّن هنا يف  ) وب إليهقولوا فينا ما تشاؤون و اجَعلوا لنا َرّباً نؤ
و نَحن إذا  , فنَحن نفعُل ما نشاء بإذنه( كلمات اإلمام الَسّجاد صلوات اهللا و سالمه عليه 

   .) و إذا اَردنا اراَد اهللا, ِشئنا شاَء اهللا 
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  الّدرس السادس

  
  
  
  
  

كان كالمنا يف الدرس املاضي بعد احلديث عن الطعام الذي َيحتاُجه املُهاجر إىل اهللا              
وصلَ الكالم بنا إىل اَهم عائق يعوق , صلوات اهللا و سالمه عليه و إىل رسوله و إىل إمام زماننا 

حيث عبََّر عنه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل مسرية اإلنسان يف هجرته هذه و هو اجلَهل املَُركَّب 
ُحر بل اعىي االنبياَء انّ هذا املرض من اَشد االمراض خطورة و ال تطُهر َنجاَسُته ِبسبَعة اْبعليه 

االنبياء  و قلُت املراد من عدم َتَمكُّن, و عجَز االنبياء عن معالَجة هذا املرض إشفاُء هذا املرض 
و انّ اإلنسان املريض ال ُيَسلِّم امَرُه إىل االنبياء كي يتمكَّنوا من عالجه من إشفاء هذا املرض ه

معروفة و اصل هذا املرض ُحب الدنيا و طريقة العالج معروفة عند و إالّ فَجذور هذا املرض 
هل و اجلَ,  إىل االنبياء و االولياء ِلُمعالَجة هذا املرض  امَرُهاالنبياء إالّ انّ اإلنسان ال ُيَسلِّم

يف انّ الذي ُيصاب , املُركَّب كما َتحدَّث عنه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه ُمصيبته هنا 
و ثانياً ـ و هي الطامَّة الكربى ـ اّنه , اّنه يعلم و هو ال يعلم اوالً يتصوَّر , ِبهذا املرض 

اصالً إمام اُألمَّة لَم  , ُيَشكِّك و ُينِكر مقامات اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني
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قال إنّ من فروع هذا , مقامات اولياء اهل البيت ُيِشر إىل مقامات اهل البيت بل َتحدَّثَ عن 
املرض اخلطري و الذي َيحول بني اإلنسان و بني الوصول إىل الرضوان انّ اإلنسان ُينكر مقامات 

ىل انّ التشكيك يف مقامات اهل البيت اولياء اهل البيت و ُيَشكِّك يف مقاماهتم و من باب االْو
و وصلَ بنا الكالم , عليهم افضل الصالة و السالم هو اخلطَر االكرب و حديثنا عن هذه املسألة 

 و هو ُحب الدنيا إىل َمخلوق تائه, ىل َمخلوق ضال الذي ُيَحوِّل اإلنسان إإىل َجذر هذا املرض 
اَشرُت إىل , صوص و وصلَ بنا احلديث إىل هذه الرواية ما قالَُه إمام اُألمَّة ِبهذا اخلو ذكَرُت 

وصلَ بنا الكالم إىل هذه , بعض الروايات الشريفة اليت اوَرَدها إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه 
هذا يف الصفحة , املروية عن أمري املؤمنني عليه السالم عن النيب صلى اهللا عليه و آله الرواية 

عن النبي صلى اهللا عليه و آله في ليلة المعراج ِمّما خاطََب اهللا به (  الثانية بعد املائة
و ,  اهل السماء و االرض لو صلّى العبُد صالةَ, يا احمد صلى اهللا عليه و آله , نَبيَّه 

 و لبَس لباَس, و طوى من الطعام مثل المالئكة ,  اهل السماء و االرض صاَم صياَم
لَيتها او ن ُحبِّ الدنيا ذرَّة او ُسمَعتها او رياَستها او ِحثم ارى في قلبه م, العابدين 
 حتى  قلَبُهو ُألظِلمنَّ, عنَّ من قلبه َمحبَّتي و ألنَز, ال ُيجاورني في داري  , زينَتها

إالّ انّ  و قلُت َنحن لَسنا ِبصَدد شرح هذه الرواية الشريفة ) ينساني و ال ُأذيقُه حالوة َمحبَّتي
ا و هو رّبما يتصوَّر املُتَصوِّر انّ ُحبَّ الدنيا هو فقط يف التَعلُّق ِبكراسي السلطنة هناك شيئا ُمهمَّ

هذه مظاهر من مظاهر ُحبِّ , ابداً , او هو التَعلُّق ِبكثَرة االموال الوافرة من الذهب و الفضة 
 ُحبَّ الدنيا ليس يف مسألة يف غاية التفاهة ألنّ, كون ُحب الدنيا يف مسألة تافهة يرّبما , الدنيا 

رّبما يكون , ابداً , َمحصورا يف كراسي السلطنة او يف الذهب و الفضة او يف املُجوهرات 
رّبما يكون ُحب الدنيا يف نفس العلم , ُحب الدنيا يف نفس االخالق اليت يتخلَّق هبا اإلنسان 

عراف اليت يتأدَّب هبا رّبما يكون ُحب الدنيا يف نفس اآلداب و اال, الذي يتعلَّمُه اإلنسان 
ُحب الدنيا ليس دائما يف الكراسي و يف السلطنة و يف االموال بل إنّ ُحبَّ الدنيا يف , اإلنسان 

رّبما حينما يكون , غري هذه يكون اخفى و يكون اخطَر و ذلك حينما يتلبَّس ِبلباس الدين 
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هرا يف السلطنة او ظاهرا يف ُحب الدنيا ظاهرا يف املُجوهرات و يف الدنانري و الدراهم او ظا
رّبما يكون خطوَرُته بالنسبة , سائر املعاين اليت تكون واضحة عند الناس اّنها من مظاهر الدنيا 

 تَعلُّقِه بالدنيا من هذه االبواب كم احلاالت اليت ُتصيب اإلنسان يفلإلنسان اقَل ِبكثري من تل
كن هذه اإلشارة من اإلشارات املُهمَّة جدا اليت قد انا ال اريد احلديث عن هذه املسألة ل, اخلَفيَّة 

التَصرُّف , يتعرَّض لَها اإلنسان و اليت قد ُيصاب ِبها اإلنسان و هو يتصوَّر اّنه على حق 
و النيَّة اخلاطئة , اخلاطيء و النظَرة اخلاطئة و الكالم اخلاطيء و اخللُق اخلاطيء و النيَّة اخلاطئة 

رّبما يف , رّبما يف اخالقه , اإلنسان يف مظهره صحيحا يف ظاهره رّبما يكون عمل , اخطر 
فرائضه باملظهر اخلارجي يكون صحيحا لكن يف نيَّته املسألة ُمخَتلفة جدا إالّ اّننا َنجُد يف 

اخطر هذه االمراض هو احلسد الذي ينهش , االحاديث الشريفة انّ اخطر االمراض املعنوية 
حىت عبََّرْت اخطر االمراض يف الروايات الشريفة , االديان القلوب و احلسد الذي يأكل 

لكفر و انّ احلاسد كافر و اروايات اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني عن احلسد ب
من فروع , هذا املعىن واضح و َجليٌّ يف روايات اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

, يتفرَّع عن احلسد احلقد , يتفرَّع عن احلسد الِكرب , طري من فروع هذا املرض اخل, احلسد 
قالَُه إمام اُألمَّة رضوان ا إذ كالُمنا ُمنَصبٌّ عن مَنحن ال نريد احلديث يف هذه املسائل االخالقية 

ِبخصوص معرفة اهل البيت صلوات اهللا و سالمه ) اآلداب املعنوية ( يف كتاب اهللا تعاىل عليه 
 ِبخصوص الطريق الذي يوِصلُنا إىل معرفتهم عليهم افضل الصالة و السالم و وعليهم امجعني 

هذه من ُجملة العوائق اليت َتحول بني اإلنسان و بني الوصول إىل هدف اهلجرة اليت يريد ان 
و لذا تقول الرواية ُيهاجر فيها إىل اهللا و إىل رسوله و إىل إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه 

رّبما يتصوَّر انّ قلَبُه يف حال )  و ُألظِلمنَّ قلَبُه حتى ينساني, َزعنَّ من قلبه َمحبَّتي و ألن( 
و ال ُأذيقُه , و ُألظِلمنَّ قلَبُه حتى ينساني ( رّبما يتخيَّل انّ قلَبُه يف حال استنارة , اإلنارة 

 النعماين رمحة اهللا و يف ايام اجلُمعات يف َمجالس شرح كتاب غَيبة شيخنا ) حالوةَ َمحبَّتي
عليه تعرَّضُت ِلَبعض هذه املعاين يف شرح قْولَة إمامنا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه يف 
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فََمن عرفَ من ُأمَّة ُمحمَّد صلى اهللا عليه و آله و سلم واجَب ( اخلطَبة الصادقية الشريفة 
هذه املعاين كُّنا قد  ) إسالمهو علَم فضَل طالَوِة , وجَد طعَم حالَوِة إيمانه , حقِّ إمامه 
و ال ُأذيقُه حالوةَ ( يف الدرس املاضي و انّ سلَب هذه اللذَة و انّ سلَب هذه املَحبَّة اَشرنا إليها 

انّ سلَب هذه اللذَة و انّ سلَب هذه احلالوة إّنما هو مرهون ِبَسلب معرفة املعصوم  ) َمحبَّتي
 قَرأنا مقطعا ِمّما قالَُه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه صلوات اهللا و سالمه عليه و لذا كُّنا قد

إذ وَجدنا كالَمُه يف يف الصفحة العشرين بعد املائة و يف الصفحة احلادية و العرشني بعد املائة 
ماذا يقول ؟ حني , هاَتْين الصفحَتْين صرحيا يف منزلة املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم 

سان إىل آخرها تَصرُّف يف فإذا لَم يكُن إلبليس من اول فطرة اإلن( ل اخلالئق يتحدَّث عن اكَم
فَقلبُه نور احلق ,  فَهو إنسان إهلٌي الهويتٌ و هو من قَرنِه إىل قَدمِه نور و طهارة و سعادة فطَرتِه

عني اوصاف املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم امجهذه االوصاف ) و ال يتَوجَُّه ِلَغري احلق 
و الروايات اليت ُتشري إىل , إذ انّ إبليس كان له تَصرُّف يف خلقَة اإلنسان و يف فطرة اإلنسان 

و لذلك إلبليس انّ إبليس قد دخلَ يف اهليكل الطيين آلدم عليه السالم تشري إىل هذا املعىن 
أّما ائمَُّتنا , اىل عليه تصّرفات حىت يف بعض االنبياء و هذا ما يشري إليه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تع

أليس ُخِلقوا من طينة كانت , طينتُهم ُمخَتلفة عن هذه الطينة اليت نفذَ فيها ابليس , َيختلفون 
عقول االنبياء ُخِلقَْت , عقول البشر , بقيَّة تلك الطينة ُخِلقَْت منها ارقى مراتب اخللقَة البشرية 

ىت اجساد االنبياء لَم ُتخلَق من فاضل طينة اهل ح, من فاضل طينة اهل البيت و أّما اجساُدنا 
لو ,  ال باللحاظ البَدين شيَعتُنا خُِلقوا من فاضل طينَتناالبيت و لذلك الروايات حينما تقول 

لَما كان إلبليس اّنه , كان ذلك باللحاظ البَدين لَما كان إلبليس تَصرُّف يف ابدان الشيعة 
يف , يف ارُجلِه , ى ان يتصرَّف بأعضائه البَدنية يف املعاصي َيحثُّ اإلنسان و َيحثُّ الشيعي عل

اليت يتكوَّن يف أُذَُنْيه و يف سائر االعضاء و اجلوارح , يف لسانه , يف َعيَنْيه , يف يَديه , اقدامه 
و إّنما قيلَ لَهم شيعة ألّنهم ُخِلقوا من , شيَعُتنا , الروايات تقول هكذا , منها البَدن اإلنساين 

هذه الرواية , ِبلحاظ اجلنَبة املعنوية املوجودة يف الشيعة ) شيعتنا ( و هنا عاع نور اهل البيت ُش
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ِبلحاظ جنَبة , التَشيُّع الوالية , ِبلحاظ  ) شيعتنا خُِلقوا من فاضل طينَتنا( حينما تقول 
اصلها , يف بصرية اإلنسان اجلنَبة املعنوية اليت يكون اصلها , جنَبة الوالية اجلنَبة املعنوية , الوالية 

عقول , اصلها يف القوى املُدِركة عند اإلنسان و لذلك عقول االنبياء , يف عقل اإلنسان 
ة لَها عقول االئمَّ , االولياء ُخِلقَْت من فاضل طينة ابدان االئمَّة ال من فاضل طينة عقول االئمَّة

ُخِلقَْت ,  االئمَّة ُخِلقَْت عقول االنبياء ابدان االئمَّة لَها طينة و من فاضل طينة ابدان, طينة 
فَُهنا حينما يتحدَّث إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه عن , عقول االولياء من فاضل هذه الطينة 

حىت , ائمَُّتنا , هو َنبيُّنا صلى اهللا عليه و آله , هذا املَخلوق الذي ليس إلبليس تَصرُّف فيه 
فإذا لَم ( ِلَنقرأ ما يقول , ثين هذا املعىن يف آخر كالمه سَيسَت, ذا الكالم االنبياء ُيسَتثَنون من ه

يكُن إلبليس من اول فطرة اإلنسان إىل آخرها تَصرُّف يف فطَرتِه فَهو إنسان إهلٌي الهويتٌ و هو 
جَُّه فَقلبُه نور احلق و ال يتَو, نور و طهارة و سعادة ( القَرن اعلى الرأس ) من قَرنِه إىل قَدمِه 

املعىن الذي ذكَرُته يف الرواية املروية عن أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه ) ِلَغري احلق 
ِبَم ِنلَت هذه الُزلفى و هذه , حينما سألَُه هذا اإلعرايب انْ يا أمري املؤمنني ِبَم ِنلَت هذه املنزلة 

ُت احداً يدخل فيه إالّ اهللا و هو املعىن املرتبة ؟ قال قَعدُت على باب قليب و اغلَقُته فَما تَرك
احلديث القدسي الذي يقول إنّ ارضي و َسماوايت ال , الذي ذكَرُته مراراً يف املَجالس املاضية 

قلب احلُجَّة بن احلسن صلوات اهللا و , قلب أمري املؤمنني , تَسُعين و َيَسُعين قلب عبدي املؤمن 
هذا القلب الذي يَسُع اهللا قَلُب عليٍّ صلوات اهللا و , سالمه عليهما ال قليب هذا و ال قلبك 

قلوب اهل البيت عليهم افضل الصالة و السالم , قلب احلسني , قلب فاطمة , سالمه عليه 
باملعىن االكمل ألّنهم اصحاب مرتبة الكمال , هذه هي القلوب اليت تَسُع اهللا باملعىن النوري 

و لذلك أمري املؤمنني ماذا يقول ؟ ما رأيُت ) جَُّه ِلَغري احلق فَقَلبُه نور احلق و ال يتَو( املطلق 
نظَر املعصوم ُمخَتلف باملرَّة و هذا احلديث ال , شيئا إالّ و رأيُت اهللا قبلَُه و بعَدُه و مَعُه و فيه 

ُيفَهم ِبهذا الفَهم الساذج الذي رّبما يشرحُه بعض الكالميني فَيتصوَّر على اساس انّ هذا 
, تتصوَّرُه هذا املعىن ميكن انا ان اتصوَّرُه و ميكنك انت ان , ِلعلَّة و ِبهذه املعاين وق معلول املَخل



  

  اآلداب المعنوية للصالة                                         جذور الجھل المركب و فروعه
 6                           ج                      ـ                                             203ـ 

 
 

116

) و بعَدُه ( باعتبار انّ هذا املَخلوق معلول فاهللا قبلَُه ألنّ اهللا هو علَّة الِعلَل ) رأيُت اهللا قبلَُه ( اّنه 
هذا معىن ساذج ِلفَهم احلديث , ة إىل قدَرته إشار) و مَعُه ( ألنّ اهللا هو الباقي و كل شيء فاٍن 

هذه َمعاٍن , هذا احلديث اصالً ال يفهُمه إالّ اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني , 
هذا املعىن ال ) ما رأيُت شيئا إالّ و رأيُت اهللا قبلَُه و بعَدُه و مَعُه و فيه ( ِبحَسب تصّوراتنا َنحن 
الذي قالَُه هو , الذي تكلََّم به هو َيفهُمه ,  ُندِرك حقيقة هذا املعىن يتجلّى حقيقةً لنا و ال

كالم , كالم املُتكَلِّمني , يعرف حقيقة هذا املعىن أّما هذه التصّورات و إن كَثَُر كالم الفالسفة 
يف بيان معىن هذا احلديث او امثال هذا احلديث من االحاديث , الُعَرفاء يف شرح هذا احلديث 

حقيقة املعىن ال ُيدِركها إالّ هو , صومية الشريفة لكن هذه كلّها بعيدة عن حقيقة املعىن املع
  .صلوات اهللا و سالمه عليه 

نورانيَّة و طاهرة و ال يتصرَُّف فيها سوى و قواُه الباطنية و الظاهرية  , و ال يتَوجَُّه ِلَغري احلّق( 
و , فَنحن نفعل ما نشاء بإذن اهللا ( ئمَّة يقولون تصرُّفاته تصّرفات َحقّانية و لذلك اال ) احلّق

و ال ( تصرُّفات َحقّانية , تصرُّفات َرّبانية ) و إذا اَردنا اراَد اهللا , َنحن إذا شئنا شاء اهللا 
ابليس َمنفي ) و ليس إلبليس فيها حظٌ و ال ِلجنوده فيها تَصرُّف , يتصرَُّف فيها سوى احلق 

هذه َمملكة ال , ليس إلبليس من وجود فيها و ال ِلجنوده املعصوم َمملكة , عن هذه اململكة 
هذه َمملكة , هذه َمملكة َمحجوزة هللا سبحانه و تعاىل , َيِصلُ إليها ابليس و ال غري ابليس 

جلَس سالطيُنها على ابواب هذه اململكة فَغلَّقوا ابواَبها و لَم يدخل يف تلكم اململكة إالّ اهللا 
اصالً ابليس , و لذلك ابليس مصروف عن هذه اململكة ال َيِصلُ إليها سبحانه و تعاىل 

حينما تصوََّر ابليس ِبصورة ُسراقة بن أليس يف واقعة بدر , مصروف عن فيوضات هذه اململكة 
 ظهور ِلفَيض  هو و نزول املالئكة إّنمابعد ذلك فرَّ عند نزول املالئكةمالك مع املشركني و 
, يف مرتبة اكَمل من هذا الظهور املوجود يف العالَم الطبيعي  سالمه عليه املعصوم صلوات اهللا و

ظهور من الظهورات االكَمل نشأة من فَيض املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه و إالّ لَوال هذا 
 يف ظهور املالئكة, َنورانيَّة النيب صلى اهللا عليه و آله و لَوال والية النيب النافذة ما نزلَْت املالئكة 
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بعد , ُسراقة بن مالك كان من فُرسان قريش و كان يف سفَر , واقعة بدر و لذلك فرَّ ابليس 
عند بدر و قال انا ناصُركم و فرَح القَرشيون , التحَق ِبَجيش قريش يف بدر , ذلك جاَءُهم 

   .لكن لَّما نزلَْت املالئكة فرَّ ُسراقةِبَمجيء ُسراقة بن مالك 
نفس ابليس ليس له من , كذلك ية و ال إلعوان ابليس و ال إلبليس ليس للوجودات اإلبليس

و ليس إلبليس فيها َحظ و ال ِلجنوده فيها ( سلطنة و ليس له من حالة نفوذ إىل هذه اململكة 
يف كل , يعين انّ الطهارة ِبكُل معانيها ) تَصرُّف و مثل هذا املوجود الشريف طاهر مطلقا 

يف اجلنبة املادية و يف , طهارة البَدن , طهارة النفس , هارة العقل طهارة القلب و ط, ابعادها 
إّنما ( طهارة مطلقة ِلهذه الذَوات املعصومة و هذا املعىن واضح يف آية التطهري , اجلنبة املعنوية 

إنّما يريد اهللا ِلَيذِهَب عنكم ( إّنما و هنا تأكيد و َحصر ) يريد اهللا ِلَيذِهَب عنكم الِرجَس 
) م تطهريا و ُيطَهَِّركُ( هذه َتخلية إلذهاب الرجس , إذهاب الرجس يف كل ابعاده ) جَس الِر

طهارة , و ُيطِهَركُم , و ُيطِهَركُم , و ُيطِهَركُم ) م تطهريا و ُيطَهَِّركُ( معىن , فيما سلَف قلُت 
ان َنفُكَُّه ماذا اَردنا فعل ُمَشدَّد فإذا ) و ُيطَهَِّركُم ( للذات و طهارة للصفات و طهارة لألفعال 

مفعول مطلق مصدر و املصدر ينوب َمناب ) تطهريا ( و , يكون ؟ و ُيطِهَركُم و ُيطِهَركُم 
املصدر قوَّتُه قوَّة الفعل و لذلك املصدر ميكن ان يأخذ الفاعل و ميكن ان يأخذ املفعول , الفعل 

مفعول مطلق و , مصدر هنا ) تطهريا ( و , به كما يأخذ الفعل الفاعل و املفعول به يف اجلُملة 
و ُيطَهَِّركُم ( مصدر ِلتأكيد معىن الفعل ألّنه جاء من نفس لفظة الفعل , املفعول املطلق مصدر 

املفعول املطلق أليِّ شيء يأيت ؟ إّما يأيت ِلتأكيد , لَم يأِت ِلبيان النوع او ِلبيان العدد ) تطهريا 
حينما يأيت املفعول املطلق من نفس لفظة , إّما يأيت ِلبيان العدد الفعل و إّما يأيت ِلبيان النوع و 

و ال ُيعطي هذا , بيان للعدد , يأيت ِلتأكيد الفعل و إالّ ِلبيان العدد ال ُيعطي هذا املعىن الفعل 
, املعىن كذلك بيان ِلنوع الفعل و إّنما حينما يكون املفعول املطلق ُمشَتقّاً من نفس لفظة الفعل 

و هنا يكون ِبقوَّة يفيد معىن التأكيد , يف املصدر , ادة الفعل موجودة يف املفعول املطلق نفس م
و التطهري هنا )  و ُيطِهَركُم, و ُيطِهَركُم , و ُيطِهَركُم ( و لذلك اآلية يكون معناها الفعل 
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 و املوجود ذات و صفات و افعال و هي, تطهري لألفعال , تطهري للصفات , تطهري للذات 
  .طهارة يف اجلنبة املعنوية , طهارة يف اجلنبة املادية , هذه الطهارة املطلقة 

و مثل هذا املوجود الشريف طاهر مطلقا و نور خالص و ما تقدََّم من ذَنبِه و ما تأخَّر فَهو ( 
هو مىت اذنَب حىت ُتغفَر له هذه , ال من باب اّنه يرتكب الذنوب حىت ُتغفَر له ) مغفور له 

إنّا ( ب ؟ هو مىت كان ُمذنبا و إّنما التعبري هنا إشارة إىل اآلية اليت جاءت يف سورة الفتح الذنو
و هذه اآلية مأخوذة  ) فتَحنا لَك فَتحا ُمبينا ِلَيغفر لك اهللا ما تقدََّم من ذنبَك و ما تأخَّر

و , امجعني اللحاظ الذي ورَد يف روايات اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم , ِبلحاظَني 
إذا اردَت ان ُتراجع كُتب التفسري املروية عن االئمَّة روايات عديدة مروية عن , روايات عديدة 

( عن اإلمام الباقر صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني , عن اإلمام الصادق , عن االمري , النيب 
ِلَيغفر لك اهللا , له تعالى و ذلك قو , إّن اهللا نَسَب ذنوَب شيَعتك إلَيَّ ثم غفََرها, يا علي 

اّن النبي صلى اهللا عليه و آله متى إمامنا الصادق يقول  ) ما تقدََّم من ذنبَك و ما تأخَّر
إنّما هذه  ,ا تقدََّم من ذنبَك و ما تأخَّر ِلَيغفر لك اهللا م ,حتى ُيخاطَبُه الباري اذنَب 

نفس ,  تعالى و هي معنى الشفاعةذنوب شيعة عليٍّ نُِسَبتْ إليه فغَفَرها اهللا سبحانه و 
هذه , إّنما الشفاعة ألهل الكبائر من أُمَّيت , معىن شفاعة النيب صلى اهللا عليه و آله حينما يقول 

, مرتبة من مراتب الشفاعة حينما ُتنَسب ذنوب الشيعة إىل َنبيِّنا صلى اهللا عليه و آله و سلم 
  .يفة و الذي اشاَرْت إليه الروايات املعصومية هذا الوجه االول الذي ورَد يف هذه اآلية الشر

أّما هناك وجه يشري إليه اهل املعرفة و فيه معىن اَدق و هذا الوجه ايضا رّبما َنجد له إشارات 
املقصود من الذنب هنا القيود و اإلضافات و التراكيب املوجودة , يف بعض الروايات الشريفة 

و الذنوب هنا  ) ما تقدََّم من ذنبَك و ما تأخَّر (م اخلاَت اّنه هو الفاِتح و هو ,يف املوجودات 
يف قوسك الصعودي و يف قوسك النزويل قد , اّنه انت يف ظهورك , إشارة إىل احلواجب 

إن كنَت يف قوسك الصعودي او كنَت , ال حجاب بينك و بني اهللا , كُِشفَْت عنك احلُجب 
صعودية و هناك َمخلوقات هناك اقواس أليس هناك للموجودات و لل, يف قوسك النزويل 
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القوس الصعودي و القوس يف طوايا الدروس اآلتية نتعرَّض ِلبيان معىن اقواس نزولية و هذا املعىن 
يف قوسه الصعودي ال حجاب , فَهو الفاِتح و هو اخلاَتم , النزويل للموجودات و للَمخلوقات 

و املغفرة  ) لك اهللا ما تقدََّم من ذنبَك و ما تأخَّرِلَيغفر ( و يف قوسه النزويل , بينه و بني اهللا 
إّنا سَترنا , أليس هو احلجاب ساتر , أي اّنه ال يوجد هناك من حجاب , غفََر سَتَر , هو الَستر 

لَّما هناك حجاب فيما بني املَخلوقات و , أليس َنفُي النفي إثبات , حجاَبك أي رفَعنا احلجاب 
كيف ُيحَجب احلجاب ؟ إّنما , َنحجُبه , هذا احلجاب َنحن َنستُره نقول و إنّ , بني اخلالق 

  .اَزلنا هذا احلجاب عنك , َنحن سَترنا هذا احلجاب عنك , ُيحَجب احلجاب بإزالَته 
طاهر مطلقا و نور خالص و ما تقدََّم من ذَنبِه و ما تأخَّر فَهو مغفور له و هو صاحب الفتح ( 

و هذا مقام خاص بالنيب و ) و واِجٌد ِلَمقام العصمة الكربى , اً ُمبينا إّنا فَتحنا لك فتح, املطلق 
العصمة الكربى هي العصمة اخلاصة بالنيب و آله , آله و إالّ عصمة االنبياء عصمة صغرى 

و , و واِجٌد ِلَمقام العصمة الكربى باالصالة ( االطهرين صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
 يعين االئمَّة عليهم السالم ـ واجدون ِلذاك املقام تَبعاً ِلتلك الذات املقدسة بقيَّةُ املعصومني ـ

الذي هو ( و ما تعريف مقام اخلاَتمية ؟ ُيَعرِّفه اإلمام يقول ) و هو صاحب مقام اخلاَتمية 
ليس له من , الكَمال الذي ال قيَد له , يعين الكمال الذي ال حدود له ) الكَمال على اإلطالق 

  )إىل هنا ينتهي الوجه االول من الكاسيت .. (  إّإل اّنه َمخلوق قَيد
قَيد , قَيد العبودية  ) ال فرقَ بينَك و بينَها إالّ انّهم عباُدَك و خَلقُك(  عبد من عبيد اهللا  اّنه..

( اصالً يف بعض النصوص )  قولوا فينا ما تشاؤون و اجَعلوا لنا َرّباً نؤوب إليه( اخلَلقية 
و ( َنزِّهونا ارباباً ُتعَبد ألّنه هناك ارباب ال ُتعَبد  ) نَزِّهونا ارباباً تُعَبد و قولوا فينا ما شئتُم

( يف تفسري ) تأويل اآليات الظاهرة ( يف , يف كُتب التفسري ) اشرقَْت االرض ِبنور َربِّها 
و اشرقَْت ( يث الشريفة يف ارشاد الشيخ املفيد و يف غري هذه الكُتب من كُتب احلد) الربهان 

َنزِّهونا ارباباً ( فـ , َربُّ االرض إمام االرض , ِبنور إمامها , ِبنور اإلمام ) االرض ِبنور َربِّها 
عن مرتبة َربِّ , عن مرتبة الربوبية االوىل , إّنما َنزِّهونا عن مرتبة االرباب الذين ُيعَبدون ) ُتعَبد 
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قولوا فينا ما ( الكمال على اإلطالق , و هذا هو اإلطالق ) و قولوا فينا ما شئُتم ( االرباب 
اإلطالق يعين انسبوه لنا ألنّ الكمال على , انسبوا إلينا أي وصف من اوصاف الكمال ) شئُتم 

) الكايف ( هذه الرواية صحيحة السند يف , و لذلك قالوا  د هذا الكمالال يوجد قَيد ُيقَيِّ
و االمساء احلسىن فيها معاين الكمال علو  )  االسماء الُحسنىنَحن( الشريف يف اجلزء االول 

كل معاين اجلالل على وجه االطالق , كل معاين اجلمال , كل معاين الكمال , وجه اإلطالق 
رة صلوات اهللا الرواية عن صادق العت ) نَحن االسماء الُحسنى و الصفات الُعليا( ُهم قالوا , 

  .و سالمه عليه 
هذا , اخلاَتمية هذا تعريفه مقام ) قام اخلاَتمية الذي هو الكمال على اإلطالق و هو صاحب م( 

الذي ( مقام اخلاَتمية تعريفه هذا , هذا الَنص ال بد ان َتحفظوه يف اذهانكم , يف غاية االمهية 
م  فَُه ِبفَطرتهو حيثُ انّ اوصياَءُه ُمشَتقّون من طيَنته و ُمتَّصلون, هو الكمال على اإلطالق 

 ِبَنبيِّنا هذا كلُّه خاص, عصمة كربى , مطلق كمال , عصمة مطلقة ) اصحاب العصمة املطلقة 
و أّما بعض املعصومني من االنبياء و االولياء عليهم السالم فلَيسوا اصحاب العصمة ( و بائمَّتنا 

قصود من و قلُت يف اصل اخللقة و هنا امل) املطلقة و لَم يكونوا خالني من تَصرُّف الشيطان 
َنحن لَسنا ِبصَدد البحث يف عقيدتنا , هو هذا َبحث َيحتاج إىل تفصيل , تَصرُّف الشيطان 
ُمنَصبٌّ على البحث عن منهج إمام اُألمَّة رضوان اهللا َنحن كالمنا االصلي , باالنبياء ما هي 

املعصومني من و أّما بعض (  يف معرفة االئمَّة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني  عليهتعاىل
االنبياء و االولياء عليهم السالم فلَيسوا اصحاب العصمة املطلقة و لَم يكونوا خالني من تَصرُّف 

ابليس , الشيطان كما انّ تَوجَُّه آدم عليه السالم إىل الشجرة كان من تَصرُّفات ابليس الكبري 
 مع ذلك كان إلبليس تَصرُّف لكن )مع انّ تلك الشجرة كانت شجَرة اجلنَّة اإلهلية , االبالسة 

الذَوات اليت ُحِجَز عنها االبالسة ِبكُل معىن الكلمة َنبيُّنا صلى اهللا عليه و آله و , يف هذا النيب 
, كمال مطلق , ائمَّتنا عليهم افضل الصالة و السالم و لذلك كان لَهم هذا املقام املطلق 

أّما االنبياء هناك ,  اهللا سبحانه و تعاىل والية مطلقة و ليس فوقهم من شيء إالّ, عصمة مطلقة 
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االنبياء فيما بينهم , هناك مالئكة ما هو اشرف من االنبياء , فوقهم و فوقهم و فوقهم 
و فوق كل اولئك , و فوق كل اولئك العرش , يَتفاضلون و فوق كل اولئك اللوح املَحفوظ 

هؤالء ,  َمخلوق يف عالَم املالئكة و الروح و هو اشرف, هذه املَخلوقات , الكرسي و القلَم 
و جربائيل الذي ُتَعبِّر عنه الروايات بأّنه هو ُمَعلِّم االنبياء و هو الذي علََّم , كلُّهم فوق االنبياء 

أّما َنبيُّنا و ائمَّتنا صلوات , االنبياء و هو العقل الذي نفَذَ و اشرَق ِبنورية العلم يف عقول االنبياء 
ليس فوقهم مرتبة إالّ مرتبة الباري سبحانه , فوق كل هذه املراتب هم امجعني اهللا و سالمه علي

  .و تعاىل 
و من هنا لَّما َتجلّى لنا هذا املعىن و هو معىن الكمال املطلق يف ذَوات املعصومني صلوات اهللا و 

ا مقدمة قدَّمن, و هذا املعىن َنحن يف اوائل الدروس قدَّمنا هذه املقدمة سالمه عليهم امجعني 
و قدَّمنا مقدمة شعور اإلنسان شعور اإلنسان بالنقص و قدَّمنا مقدمة شعور اإلنسان باإلفتقار 

هناك حاجة و هناك َنقص و هناك افتقار و هناك ذلَّة يتحسَُّسها اإلنسان يف باطنه , باحلاجة 
اجلابر ِلهذا , نقص يتحسَُّسها اإلنسان يف خلَجاته النفسية و ال بد من جابر ِلهذا ال, الوجداين 

و اجلهة اليت تقود إىل الكمال اإلهلي , اجلهة اليت تقود إىل الكمال اإلهلي , النقص اجلهة الكاملة 
ان تكون كاملة يف نفسها و اجلهة الكاملة يف نفسها ائمَُّتنا صلوات اهللا و سالمه عليهم ال بد 

َعيب و ِلهذه احلاجة و ِلهذا الَعوز و ِلهذا و من هنا ال َنجُد َجرباً ِلهذا النقص و ِلهذا الامجعني 
اإلفتقار الذي ُيَهيمن على هذه النفوس إالّ باللجوء إىل هذه الذَوات اليت اشرَق فيها الكمال 

و بني هذه املطلق و إّنما َنلجأُ إىل هذه الذَوات ألّننا ال َنجُد باباً آخر قد فُِتَح بني هذا اخلَلق 
و لذلك كلَّما اشتدَّ املَخلوق قُرباً و اشتدَّ انشداداً ِلهذه نه و تعاىل املوجودات و بني اهللا سبحا

كلَّما كان اكثر , اجلهة اليت َتجلّى فيها الكمال املطلق كلَّما كان اكثر قُرباً إىل الذات اإلهلية 
املعىن الظاهري اهلداية احلقَّة ال ِبهذا , قُرباً إىل عالَم الرضوان و إىل عالَم النور و اهلداية احلقَّة 

السلوك يف الطريق الشرعي هذا مظهر من , فقط للهداية و هو السلوك يف الطريق الشرعي 
هذا السلوك يف , لَها َمراٍق و لَها دَرجات كثرية , مظاهر اهلداية و إالّ اهلداية احلقَّة لَها مراتب 
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 اهل البيت صلوات اهللا و الطريق الشرعي و اإللتزام باالحكام الشرعية و الطاعة ِلما اَمَر به
هذا مظهر من مظاهر اهلداية و هذا باب من ابواب اهلداية و إالّ اهلداية , سالمه عليهم امجعني 

احلقَّة لَها مراتب رّبما يف الدروس اآلتية نتحدَّث عن معناها إذ يتحدَّث إمام اُألمَّة رضوان اهللا 
اهلداية و اليت هي الغاية اليت من اجلها تعاىل عليه يف طوايا كتابه هذا عن بعض مراتب هذه 

 البشرية خِذ الناس و أل و ُبِعثَ االولياء ألخِذُبِعثَ االنبياء و الغاية اليت من اجلها ُبِعثَ االوصياء
إىل شاطيء تلكم اهلداية احلقَّة و لذا ال يتمكن اإلنسان و ال يتمكَّن املَخلوق ان َيِصل إىل 

إالّ ِبَمتَصرِّف يف عالَم اهلداية و هذا اهلادي و هذا املُتَصرِّف يف , اٍد شاطيء تلكم اهلداية إالّ ِبه
عالَم اهلداية هو اإلمام املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه و من هنا تَصرُّفات العبد يف مرتبة 
اهلداية الشرعية او يف سائر مراتب اهلداية ال ميكن ان تقود اإلنسان إىل شاطيء احلقيقة ما لَم 

ن بإمضاء من املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه و لذا إمام اُألمَّة يف الصفحة التسعني بعد تكُ
أُِحلَّْت لكم َبهيمةُ يا اّيها الذين آَمنوا اْوفوا بالعقود , إنّ معىن اآلية الشريفة ( ماذا يقول املائة 

ة عن بعض اهل الذَوق مث ُيَعلِّق هذا الكالم ينقلُه إمام اُألمَّ) ِبحَسب الباطن انّ ِحليَّة , االنعام 
يا اّيها الذين آَمنوا اْوفوا بالعقود , يقول بعض اهل الذَوق إنّ معىن اآلية الشريفة ( بعد ذلك 

و َبهيمة االنعام هنا مصداق ) ِبحَسب الباطن انّ ِحليَّة َبهيمة االنعام , أُِحلَّْت لكم َبهيمةُ االنعام 
إنّ ِحليَّة َبهيمة االنعام موقوفَة على الوفاء ( هنا مصداق من املصاديق , من مصاديق الِنَعم اإلهلية 

يف , يف االكل , هذه الَبهائم سواء يف كل استعماالهتا , يعين هذه االنعام ) ِبَعهد الوالية 
يف سائر املنافع و التَصرُّفات إّنما َيحلُّ لنا التَصرُّف , يف َحمل االثقال , يف الركوب , الُشرب 

من مصاديق الِنَعم و سائر الِنَعم اإلهلية ايضا ها ِبَشرط الوفاء ِبَعهد الوالية و هذا مصداق في
و قد ( يقول , موقوفة يف التَصرُّف على الوفاء ِبَعهد الوالية و لذلك إمام اُألمَّة ُيَعلِّق بعد ذلك 

يف ,  كل تَصرُّفاهتم يف) روَي يف االحاديث انّ َجميع االرض لإلمام و غَُري الشيعة غاصبة هلا 
) الوسائل ( راجْع كتاب ) الكايف ( راجْع كتاب , كل التَصرُّفات و هذه الروايات واضحة 

َتِجد هذه الروايات كثرية ورَدْت عن االئمَّة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني انّ االرض و 
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 و ما عليها للمعصوم صلوات االرض, قبل قليل قُلنا َربُّ االرض إمام االرض , ما عليها لإلمام 
  .اهللا و سالمه عليه 

يسَتمرُّ يف كالمه ) و قد روَي يف االحاديث انّ َجميع االرض لإلمام و غَُري الشيعة غاصبة هلا ( 
يَرون ويلَّ ( يعين احلُجَّة بن احلسن , يعين اإلمام املعصوم ) و اهل املعرفة يَرون ويلَّ االمر ( 

و َمداِرج الَغيب و الشهود و ال ُيَجوِّزون تَصرُّف احٍد , الك الوجود االمر مالكا ِلَجميع َمم
يعين حىت , حىت يف اجلنَبة املعنوية , املالكية ليس فقط يف اجلَنبة املادية ) فيها ِبدون إذن اإلمام 

هذا الذي ينقل كالم اإلمام من دون رضا اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه هو هذا غاصب 
إنّ عدوَّ عليٍّ , الرواية عن صادق العترة  ) َسّيان عند اهللا صلى أم َزنا( مام و لذلك ِلَحقِّ اإل

ركوع و , من ايِّ ِلحاظ هذا ؟ هذه صالة , إنّ الناصب لنا َسّيان عند اهللا صلى أم َزنا , 
هذا الِذكر من ملك , حىت هذا الِذكر هو غَصب , لكن هذه الصالة , ُسجود و فيها ِذكر هللا 

و اهل املعرفة يَرون ويلَّ االمر مالكا ِلَجميع ( يقول , ُتالِحظون ماذا يقول إمام اُألمَّة , عصوم امل
يف دائرة هذا الوجود , و هذه االلفاظ و االصوات هذه من املوجودات ايضا ) َممالك الوجود 

يف عالَم  , يف عالَم الشهادة) و َمداِرج الَغيب و الشهود , مالكا ِلَجميع َممالك الوجود ( 
و ال ُيَجوِّزون تَصرُّف احٍد فيها ِبدون إذن اإلمام ( يف اجلنَبة املادية و يف اجلنبة املعنوية , الَغيب 

هذا الزاين ماذا يستعمل يف الزىن ؟ أليس يستعمل جوارح هي يف , َسّيان عند اهللا صلى أم َزنا ) 
املُلك , ك للباري سبحانه و تعاىل هذه اجلوارح مل, هذه اجلوارح ملك هللا , اصلها ملك هللا 

 و هو القادر يف  )و هو على كل شيء قدير ( املُلك له) ِبَيده املُلك ( ِلَمن ؟ أليس املُلك هللا 
إّنا هللا هذه  ) إنّا هللا و إنّا إليه راجعون( امللك له و ما يف الوجود له , التَصرُّف ِبهذا امللك 

إّنا هللا ( أليس هذه الالم الم امللك , ذا ُيقال لَها يف علم العربية هذه الالم ما) إّنا هللا ( الم امللك 
يف كل ما يتعلَّق بنا , يف تَصرُّفاتنا , و يف شؤوناتنا ) و إّنا إليه راجعون ( َنحن ملك هللا ) 

, َنحن ملك هللا ) إّنا هللا ( الرجوع فقط هللا سبحانه و تعاىل , و إالّ َنرجع ِلَمن راجعون إليه 
الرجوع ليس إالّ للباري سبحانه و تعاىل و إالّ ال ) و إّنا إليه راجعون ( الم الم امللك هذه ال
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فََمدارج الَغيب و الشهود و كل املَمالك , يوجد رجوع ِلَغري الباري جلَّْت قدرته و تعاىل شأُنه 
مللك ا, و ملكُنا لَها ملك اعتباري وارح ملك الباري اجلفَهذا الذي يزين هذه , عائدة له 

 ملكية اإلنسان ملكية اعتبارية و إالّ امللك احلقيقي و لذلك ماذا تقول, احلقيقي للباري 
هذا التفصيل املذكور يف ,  النفخة الثانية ,يف النفخة االوىل , الروايات ؟ حينما ُيحَشر الناس 

نفخة املُفِنَية أليس بعد ان َتفىن املوجودات بعد ال, مواقف يوم القيامة و ما يسبق يوم القيامة 
يعين حىت ال يوجد َمخلوق , حىت اجلواب ال ُيجيب إالّ هو ) ِلَمن املُلك اليوم ( يأيت النداء 

 ُينادي ِلَمن املُلك اليوم ؟ ألّنه ال هو,  هكذا تقول الروايات, َيملك جوابا ُيجيب انّ املُلك هللا 
هو ُيجيب سبحانه و  ) لك اليومِلَمن الُم ( يوجد موجود َيملك حىت قدرة النداء على السؤال

لك للباري يزين ِبَجوارح هي ِم, حينما يزين هذا الزاين , املُلك له  ) هللا الواحد القَّهار( تعاىل 
و , هي كلُّها ملك للباري و جوارحها ملك للباري , و ُيمارس الزنا مع أَمة هي ملك للباري 

 يف قلبه و نفسه ؟ و القلب ملك للباري و هذه النيَّة أليس ُمنطَبعة, اين تكون , نيَّتُه هذه النيَّة 
هذا تلَذُّذ ِبشيء هو ملك , هذا التلَذُّذ اجلنسي , حىت هذا التلَذُّذ ِبعمليَّة الزنا , السيئة املوجودة 

, هذا املَُصلّي ايضا , كل هذه التصرُّفات تصرُّفات يف ملك اهللا من دون رضا اهللا , الباري 
بأيِّ شيء يتحرَّك ؟ أليس ِبَجوارحه ؟ بأيِّ شيء يتلَفَّظ ؟ أليس , ما يسجد حينما يركع و حين

الذي نصَبُه فَحينما تكون هذه الصالة ليس ُمسَتندة إىل املالك احلقيقي , ِبكالم هو ملك اهللا 
هو هذا تَصرُّف و هذا , حينئذ يكون ال فرق بني الصالة و الزنا , إىل املعصوم , الباري 
سواء دخلَ اإلنسان , ارض مغصوبة , ذا تَصرُّف غَصيب و هذا تَصرُّف غَصيب ه, تَصرُّف 

او يَديه ما الفارق بينهما ؟ سواء فَتَح الباب ِبمفتاح  َيمشي على ِرجلَيه او دخلَ َيمشي على
سواء بالنتيجة هذه التَصرُّفات يف ارض مغصوبة ,  ارض مغصوبة ما الفارق ؟, طفََر من اجلدار 

سواء كان , اللص حينما يدخل إىل الدار و يسرق , من الباب , ان من الشباك دخلَ اإلنس
يف , هو لص , دخوله من الباب و فتَح من دون ان يكسر شيئا او سواء حفََر اجلدار و دَخل 

و يف كل االحوال كل االحوال هذا لص و يف كل االحوال يتعرَّض ِلسَخط صاحب الدار 
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ذا سرَق شيئا سواء اخرَجُه من الباب او حفَر اجلدار و اخرَجُه إ, َيلزُمه ان يضمن ما سَرق 
تَصرُّفا و كلَّما تصرََّف اإلنسان ,  الضمان مان و هذه التَصرُّفات َيجب عليهَيجب عليه الض

واقعاً هذه طامَّة كربى لنا َنحن الشيعة , ليس للمعصوم فيه رضا كلَّما ازداَد ُبعدا عن املعصوم 
و من هنا إمام زماننا يبحث عن انصار  مؤكََّدة علينا يف احاديث اهل البيت ألنّ هذه احلَُجج
احلقيقة هنا تتجلّى و هذا شيء من احلقيقة و لذلك يف الروايات الشريفة عن , فال َيجد انصارا 

يعين املاء يفور ,  لو اّن عدوَّ عليٍّ جاء إلى هذا الفرات و هو يزخُّ َزخيخا, صادق العترة 
 عدوَّ عليٍّ جاء إلى هذا الفرات و هو َيزخُّ قال لو اّن , انا يشري إىل َنهر الفراتفيه فََور

َزخيخا و قال بسم اهللا و شَِرَب ماءا ثم قال الحمد هللا فََو اهللا ما كان إالّ ميتةً او دماً 
 يبغض علياً  على الذيهذا العنوانو هذا الكالم ـ عدو علي ـ ليس دائما ينطبق ,  مسفوحا

الشيخ املفيد ينقل هذه الرواية عن , أليس يف الروايات , ما حىت على الذي ُيِحبُّ علياً رّب, 
رّبما هذا الذي , إنّ صديَق عدوِّ عليٍّ عدوُّ علي , صادق العترة صلوات اهللا و سالمه عليه 

لو ( فـ ,  قال صديُق عدوَّ عليٍّ عدوُّ عليٍّ, الرواية هذه عامة , ُيصادق عدوَّ علي ُيِحبُّ علياً 
َسّيان ( ايضا يف معىن العدو و إنْ ورَد ) الناصب ( ُتالحظون الرواية االوىل ) جاء عدو عليٍّ 

لو انّ عدوَّ عليٍّ جاء إىل هذا الفرات و هو ( أّما هذه الرواية تقول ) عند اهللا صلّى أم َزنا 
 طهارة املاء باعتبار َنهر جاٍر و زخيخا يعين املاء يفور فيه فَورانا و هذا يشري إىل)  يزخُّ َزخيخا

و , و إىل َتدافُع املاء إشارة إىل كثرة املاء ) يزخُّ َزخيخا ( ماء يفور فيه ِلكثَرة املاء و َتدافُع املاء 
) يزخُّ َزخيخا ( فَُهنا حينما يقول , املاء حينما يكون جاريا يكون طاهرا حىت لو لَم يكُن كثريا 

الشرائط املعروفة يف , ة املاء تشري إىل عصمة املاء و معصومية املاء يشري إىل كثرة املاء و كثر
يعين هو ) و قالَ بسم اهللا ( هناك اندفاع و جَريان شديد ) َيزخُّ َزخيخا ( و , طهارة املاء 

مث بعد ان شرَب قال ) و قال بسم اهللا ( يعترف بالوجود اإلهلي بل اصالً يعلم املُستَحّبات 
َنحن ال , فَهذه التَصرُّفات , و اهللا ما كان ذلك إالّ ميتةً او دماً مسفوحا  , يقول, احلمد هللا 

نأخذ هذا املعىن الذي اشاَر إليه إمام اُألمَّة فقط ِبحدود الناصيب و ِبحدود املُخالف ألهل البيت 
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ة صحيح انّ نسبة الغصب بالنسب, كل واحد و ِبمقدار شأنه , ابداً و إّنما كل واحد ِبحَسبه , 
رّبما يكون غاصبا ال نقول يف كل للناصيب انّ الناصيب غاصب يف َجميع احواله لكن الشيعي 

احواله ألنّ االئمَّة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني اجازوا ِلشيَعتهم التَصرُّف يف االرض لكن 
تَصرُّف يف املياه اجازوا ِلشيَعتهم ال, باحلدود و القوانني اليت وَضعوها ال هكذا اجازوا التَصرُّف 

اجازوا ِلشيَعتهم التَصرُّف يف االموال و التجارة لكن ِبحدود الضوابط الشرعية اليت وَضعوها , 
َسّيان عند اهللا صلّى ( أّما اولئك حىت لو ارادوا ان يسريوا على الضوابط الشرعية ُهم غاصبون , 

شيعة اهل , د اهللا صلّى أم َزنا َسّيان عن أليس الصالة يف ضمن الضوابط الشرعية ؟ ) أم َزنا 
املرتبة االوىل , يف ضمن الضوابط الشرعية و هذا كلُّه يف دائرة و يف مرتبة اهلداية االوىل البيت 

من االرض و ِمّما ُتخِرجُه االرض و  من اهلداية و ِبحدود الطريق الشرعي و ِبحدود اإلستفادة
إىل مرتبة اعلى و هي اليت أّما إذا اَردنا ان نتَرقّى , يوي ِمّما هناك من الِنَعم املادية يف العالَم الدن

اهلجرة إىل اهللا و إىل رسوله و إىل إمام زماننا ( ندَّعي اّننا نطلُبها حينما عنَوّنا اصل البحث 
حينما نريد اهلجرة إىل إمام زماننا عليه افضل الصالة و السالم ال ) صلوات اهللا و سالمه عليه 

و ُتالِحظون كالم إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه انّ ويلَّ , ثر من هذه املرتبة بد ان نتَرقّى اك
حينئذ حىت اخللَجات , االمر هو املالك ِلكُل َممالك الوجود و ِلكُل مدارج الَغيب و الشهود 

ة النفسية و حينئذ حىت اهلواجس و حينئذ حىت النوايا و حينئذ كل ابعاد التَصرُّفات تكون داخل
فلَرّبما يتصرَّف اإلنسان تَصرُّفا و هو بذلك غاصب ألنّ اإلمام ال يقبل ِبهذا , يف هذه الدائرة 

هذه القلوب , َنحن هكذا , و هذا القلب , هذه االرض ارُضه , هذا املكان مكانه , التَصرُّف 
لقلوب صادقة عهودا كي َنفي بالوالية ؟ و كيف َنفي بالوالية ما ِلم تكُن هذه األيس اعطَْينا 

ِبَوالية اهل البيت ؟ ما لَم تكُن هذه القلوب خالية ألهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم 
؟ أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه حينما يتحدَّث عن وفائه بالعقود فَيقول امجعني 

هذا وفاء االمري , هللا اغلَقُت باَب قليب و جلَسُت على باب قليب فَما تَركُت احداً يدخل فيه إالّ ا
نقول ,  اهللا أّما َنحن ال نتمكَّن ان نقول هكذا اّننا ُنغِلق ابواب قلوبنا و ال يدخل فيها إالّ, 
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وبنا ِبَتوفيقهم و ال يدخل فيها إالّ ُهم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني َنحن ُنغلق ابواب قل
الكالم االول كالم , الذين يرشدونا إىل اهللا ألّنهم ُهم , ألّنهم ُهم الذين يقودوَننا إىل اهللا 

فإنّه َممسوٌس في ذات ( أليس الروايات هكذا تقول , خاص ِبعليٍّ صلوات اهللا و سالمه عليه 
, أّما َنحن املُطالَب مّنا هذا , هو نفس املعىن املوجود يف هذه الرواية اليت ذكَرُتها قبل قليل  ) اهللا

ان َنجلس على ابواب , هذه مرتبة ال ينالُها إالّ ذو حظٍّ عظيم ان َنجلس على ابواب قلوبنا و 
, الذين يريُدهم صاحب االمر انصارا له هؤالء , قلوبنا و ال يدخل فيها إالّ صاحب االمر 

ُمشِرقة ِبنور اإلمام املعصوم صلوات اهللا و ) قلوُبهم قناديل ( هؤالء الذين َتِصفُهم الروايات 
إمام , نا يبحث عن قلوب ليس فيها من تَصرُّف يقَع يف دائرة الغصب إمام زمان, سالمه عليه 

زماننا يبحث عن انصار ليس يف نفوسهم و ال يف نواياهم و ال يف ابداهنم تَصرُّفات ِبخالف ما 
و كلَّما اتََّضحْت االمور و كلَّما قاَمْت , يريد صلوات اهللا و سالمه عليه تقَُع يف دائرة الغصب 

رّبما , الشيعي و على املوايل كلَّما كانت آثار هذا الغصب ابَعد يف نفس الشيعي احلُّجة على 
, الشيعي يتصرَّف تَصرُّفا و هو ال يعلم انّ هذا التَصرُّف ُيرضي اإلمام او ال ُيرضي اإلمام 

ليس , هو ال يعلم باملصاِلح , يتصرَّف من ُعمق نَزعاته املَحدودة , يتصرَّف من ُعمق اهوائه 
يتصرَّف من ُعمق إدراكاته هذه املَحدودة و هو بذملك رّبما , ه القدرة على إدراك املَصاِلح عند

و هذا الذي , يف تَصرُّفه هذا يكون غاصبا ِلَحقٍّ من حقوق املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 
لنفي عن املعصوم هذا حالَتُه يف الُبعد و حالَتُه يف ا, قاَمْت عليه احلَُجج و يقوم ِبمثل هذا االمر 

  .تكون اَشد و تكون آكَد 
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  الّدرس السابع

  
  
  
  

ال زالَ كالمنا متواصال يف بيانات إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف كتابه              
وصلَ بنا الكالم إىل قوله رضوان اهللا تعاىل عليه يف الصفحة ) اآلداب املعنوية ( الشريف 

إلمام و غَُري الشيعة غاصبة و قد روَي يف االحاديث انّ َجميع االرض ل( التسعني بعد املائة 
و اهل املعرفة يَرون ويلَّ االمر مالكا ِلَجميع َممالك الوجود و َمدارج الَغيب و الشهود , لَها 

إىل بعٍض من اَشرُت يف الدرس املاضي ) و ال ُيَجوِّزون تَصرَُّف احٍد فيها ِبدون إذن اإلمام 
انّ َجميع االرض لإلمام و غَُري الشيعة و قد روَي يف االحاديث ( ِجهات هذا الكالم الشريف 

و يف غري الكُتب االربعة و االحاديث يف هذا املضمون كثرية يف الكُتب االربعة ) غاصبة لَها 
و اهل املعرفة يَرون ويلَّ االمر مالكا ِلَجميع َممالك الوجود و َمدارج ( من كُتب الطائفة 

يف الُبعد املادي و يف  ) فيها ِبدون إذن اإلمام الَغيب و الشهود و ال ُيَجوِّزون تَصرَُّف احٍد
فَكُل ما يف هذا الوجود َتحت مالكية اإلمام املعصوم صلوات اهللا و سالمه , الُبعد املعنوي 

عليه و هذا املعىن يتَجلّى يف وجود اإلنسان من بداية وجوده و يف َجميع شؤونات موجوديته 
ع عن ُحبِّ اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم وجود اإلنسان اصالً إّنما هو ُمتفَرِّ, 
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امجعني و ليس هناك من موجود و ليس هناك من َمخلوق يف اصل وجوده و يف اصل ِخلقَته 
  وجوُدهو إالّ فال ميكن ان يتحقَّقإالّ و هو ُمِحبٌّ ألهل البيت عليهم افضل الصالة و السالم 

إّنما أُشري إىل حديث الكساء الشريف , ف و هذا املعىن واضح جدا يف حديث الكساء الشري
حاديث املعصومية يف هذا املعىن املعاين املوجودة فيه و إالّ فاألاوالً ِلُشهَرته و ثانياً ِلوضوح , 

اّني ما , يف حديث الكساء الشريف و هذا املعىن واضح و معروف لديكم , كثرية جدا 
من املَخلوقات اليت إىل سائر املصاديق االخرى , َخلقُت َسماءا َمبنيَّة و ال ارضاً َمدحيَّة 

فَكُل هذه املَخلوقات لو لَم تكُن يف , ذكََرها حديث الكساء الشريف إالّ يف َمحبَّة هؤالء 
ما ُخِلقَْت و ال َتحقَّقَْت و من هنا نفهم انّ ُحبَّ اهل اصل وجودها مرتبطة بأهل البيت 
املَخلوق ُمِحّباً ألهل البيت ال يوجد ذا لَم يكُن يعين إ, البيت هو اإلذن يف وجود املَخلوق 

هنا حينما يقول إمام اُألمَّة رضوان اهللا , هناك إذن ِلَتَحقُّقه و ال يوجد هناك إذن ِلوجوده 
الوجود الذي ) و اهل املعرفة يَرون ويلَّ االمر مالكا ِلَجميع َممالك الوجود ( تعاىل عليه 

لذي نتحسَُّسه من سائر املوجودات االخرى او الوجود الذي نتحسَُّسه من انفسنا و الوجود ا
ال َتِصل إليها , فاء يف حالة كمون و َخ, ّنا ظهَر يف كل العواِلم اليت هي يف حالة غَيب َع

يَرون ويلَّ االمر مالكا ِلَجميع َممالك الوجود و َمدارج الَغيب و الشهود و ال  ( َمداِركُنا
, التَصرُّف هنا ليس ِبلحاظ اجلنَبة الشرعية )  يها ِبدون إذن اإلمامُيَجوِّزون تَصرَُّف احٍد ف

مالكا ِلَجميع َممالك الوجود و ( الكالم هنا ليس احلديث عن ما يوجد على وجه االرض 
الكالم يف الدائرة الفقهية جزء , الكالم هنا ليس يف الدائرة الفقهية )  َمدارج الَغيب و الشهود

روع هذا الكالم و إالّ وجود هذه املَخلوقات ال يتحقَّق إالّ بإذن من من ف, من هذا الكالم 
و اّنه ما اإلمام املعصوم و إذن اإلمام املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه يتَجلّى يف هذا املعىن 

يف اصل وجوده , و إذا كان هذا املَخلوق يف اصل ِخلقَته , من َمخلوق ُخِلَق إالّ يف َمحبَّتهم 
ال يتحقَّق هذا , ال ميكن ان يتحقَّق ّباً ألهل البيت عليهم افضل الصالة و السالم ليس ُمِح
, فأصالً االشياء ِبَتمامها و َنحن َبين البشر يف اصل وجودنا , ال ميكن ان يوجد , املوجود 
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وجودة هذه املَحبَّة العاطفية امل, ليس هذه املَحبَّة العاطفية , وجودنا متَوقِّف على هذه املَحبَّة 
للَمحبَّة مراتب و احلديث يف كالمي هنا عن املَحبَّة , يف القلوب هذه مرتبة من مراتب املَحبَّة 

فَما من موجود َتحقََّق إالّ باإلستناد إىل ُحبِّ اهل البيت و ُحب , الوجودية يف اصل الوجود 
هذا املوجود هو حينما َيحصل يف , اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني هو اإلذن 

هذا يف اصل وجود , هذا يف اصل وجود االشياء , هذا عالمة اإلذن يف َتَحقُّق هذا املوجود 
اّنه مىت يؤذَن للموجود ان يوَجد ؟ مىت ما كان ذلك املوجود يف اصل وجوده , املَخلوقات 

 يف اصل هذا اإلذن, ُمرتبطا ِبُحبِّ اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
  .وجود االشياء 

حينما ما يتعلَّق ِبحياته , و هناك إذن يَتجلّى يف شؤونات وجود اإلنسان املادية              
هذا املَخلوق و هذا املوجود و سائر املوجودات لكنَّنا , ُوِجَد اإلنسان و حينما ُخِلَق اإلنسان 

و إالّ هذا الكالم يسري  الذي َيهمُّنا نتحدَّث عن اإلنسان باعتبار انّ الكالم عن اإلنسان هو
على , حىت على النباتات و هكذا , على سائر املوجودات االخرى ايضا حىت على اجلَمادات 

املادي او املَخلوقات اليت تظهر بالِسنخ  املَخلوقات اليت تظهر بالِسنخ, سائر املَخلوقات 
 اإلنسان ِبَغضِّ النظر عن اميانه او وجود هذا, اإلنسان له شؤونات بعد ان ُوِجد , املعنوي 
يف اصل وجود اإلنسان , الكالم هنا ليس يف دائرة اإلميان و ليس يف دائرة الكفر , كُفره 

, هذا كالم آخر , ِبَغضِّ النظر عن انّ اإلنسان يف ظاهر وجوده يكون كافرا او يكون مؤمنا 
عن اصل َتَحقُّق اإلنسان , إلنسان أّما احلديث هنا عن اصل وجود ا, هذا بعد نزول الشرائع 

ألنّ وجود املَخلوق متَوقِّف اإلنسان يف اصل َتَحقُّقه لوال إذن املعصوم ال يتَحقَّق وجوده , 
قلُت هذا اإلنسان ُوِجد و , على ُحبِّ اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

,  عن كفره او عن اميانه النظر نفس وجود اإلنسان ِبَغضِّ, وجوده دليل على إذن املعصوم 
بعد , هذا اإلنسان ُوِجد , وجود كل موجود دليل على إذن املعصوم يف َتَحقُّق هذا الوجود 

منها ما يتعلَّق باجلانب املادي يف حياة اإلنسان و منها ما يتعلَّق , وجوده كانت له شؤونات 
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انب العاطفي و ِبجانب املعرفة و باجلانب التشريعي يف حياة اإلنسان و منها ما يتعلَّق باجل
هناك جوانب متعددة يف حياة اإلنسان و , منها ما يتعلَّق باجلانب الَنوراين يف حياة اإلنسان 
ن املعصوم ايضا صلوات اهللا و سالمه عليه ذهذه اجلوانب كلُّها تتَوقَّف يف كل ابعادها على إ

 ما من موجود يوَجد إالّ بإذنه صلوات اآلن يف اصل الوجود قُلنا, يف اجلانب املادي مثال , 
إالّ بإذن اهل البيت عليهم افضل الصالة و السالم إذ ال يتَحقَّق املوجود من دون , اهللا عليه 
ما خلَقُت َسماءا َمبنيَّة و ال ارضاً َمدحيَّة إىل آخر هذه املصاديق من الشمس , َمحبَّتهم 

جري و من الفُلك اليت تسري و الفلَك الذي املضيئة و من القمر املنري و من البحر الذي َي
 يف َمحبَّة هؤالء و كانَيجري إىل سائر هذه املصاديق اليت اشاَر إليها حديث الكساء الشريف 

,  فَكُل موجود يتحقَّق يف اصل وجوده ِبهذه املَحبَّة و هو هذا اإلذن يف وجوده ألجل هؤالء
  .اإلذن يف َتَحقُّقه 

إذن املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه ال بد ان ,  اجلنَبة املادية يف, بعد وجود اإلنسان 
َنحن اآلن نتناول جوانب من شؤونات , يف َجميع ابعاده احلياتية تكون ُمصاحبة لإلنسان 

وجوده يف اصله بإذن , هذا اإلنسان موجود على االرض , اجلوانب املُهمَّة , حياة اإلنسان 
و اجلنَبة املادية رّبما هي اجلنَبة , عليه و اإلنسان فيه َجنبة مادية املعصوم صلوات اهللا و سالمه 

مقصودي من اجلنَبة املادية اإلنسان َيملك جَسدا و هذا , الطاغية اصالً يف غالب حياة الناس 
مع هذه املوجودات يف عالَم , اجلَسد َيحتاج إىل تعامل مادي مع هذا الوجود الذي حولَه 

ميكن ,  صلوات اهللا و سالمه عليه َيحتاُجها اإلنسان يف التعامل املادي إذن املعصوم, االرض 
, و هذا املعىن ميكن ان نتلَمَّسُه من الروايات الشريفة ان اقول اّنه َيحتاجها يف ثالث مراحل 

هناك إذن ميكن ان ُنَسّميها باإلذن , اوالً هناك إذن للمعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 
و قد روَي يف االحاديث انّ َجميع االرض (  عليه شري إمام اُألمَّة هنا رمحة اهللاكما ياإلمجالية 

َمن دخلَ يف دائرة ,  دخل يف دائرة التَشيُّع نيعين َم) لإلمام و غَُري الشيعة غاصبة لَها 
اّنه الشيعي , هناك إذن إمجالية ,  املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه  اإلماماإلنضمام إىل تَبعية
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 ورَدْت كثرية عن االئمَّة صلوات اهللا و سالمه صَددال  هذاَيحقُّ له التَصرُّف و الروايات يف
انّ الشيعي َيحقُّ له التَصرُّف يف , اّنه ورَدْت روايات لساُنها هذا , تَصرُّف , عليهم امجعني 

 اّنه ال َيحقُّ و يف هذه االشياء املوجودة بينما غري الشيعي الروايات اشاَرْت إىلما على االرض 
يعين يف اصل التَصرُّف ِبَنحو امجايل هناك إذن من املعصوم , هناك إذن إمجالية , له التَصرُّف 

ِلَمن دخلَ يف , ِلَمن دخلَ يف دائرة التَشيُّع , املعصوم ُيعطيها ِبهذا الشرط , و هذه اإلذن 
ال يعين اّنه َيحقُّ له ان يتصرَّف  , له إذن يف التَصرُّف اإلمجايل, دائرة َرعيَّة اإلمام املعصوم 

  .هذه املرحلة االوىل , كيف ما يريد لكن هناك إذن 
, مرحلة االحكام الشرعية , اَخّص من هذه املرحلة , و هناك مرحلة اعلى من هذه املرحلة 

يعين صحيح انّ اإلمام صلوات اهللا و سالمه , االحكام الشرعية يف تقنني التَصرُّفات املادية 
إذنا , ليس على َنحو اإلطالق و ليس على َنحو العموم , يه اعطى ِلشيَعته إذناً امجاليا عل

املرحلة االوىل يف االحكام الشرعية و ذلك , تفصيل هذا اإلذن يأيت على مرحلَتْين , امجاليا 
ما ورَد عن املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه يف انْ مَنَع اإلنسان ان يتعاملَ مع كذا من 

, االشياء الَنِجَسة , ال َيجوز استعمالُها , النواع املادية كاملُحرَّمات مثال اليت ال َيجوز اكلُها ا
و املواطن و املوارد , االشياء اليت َنَهْت عنها الشريعة , االشياء املغصوبة , االشياء املُحرَّمة 

ِبكُل ما يتعلَّق , ان يترك كذا َيجب , اليت قنََّنتها الشريعة يف انّ اإلنسان َيجب ان ُيعطي كذا 
اباَح فيها املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه و اعطى لإلنسان املوارد اليت , االحكام الشرعية 

  .هذه إذن ثانية , فيها ان يتصرَّف يف ضمن هذه الدائرة 
ية يف انّ هناك إذن امجال, هذه اإلذن اإلمجالية , يف املرحلة االوىل , يف اجلنبة املادية ,  قُلت

َيجوز له , الشيعي له الصالحية يف التَصرُّف ِبَشكل امجايل , اإلنسان َيحقُّ له ان يتصرَّف 
يف دائرة االحكام الشرعية , هناك مرحلة اَخص و هو يف دائرة االحكام الشرعية , التَصرُّف 

, اشياء واجبة هناك , هناك اشياء مكروهة , هناك اشياء ُمحرَّمة , هناك َتقنني ِلهذه اإلذن 
هذا التقنني املوجود هو هذا إذن من املعصوم صلوات اهللا , اشياء ُمباَحة , هناك اشياء مندوبة 
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انّ املعصوم يأذن لإلنسان ان يفعل هذا االمر و يأذن لإلنسان ان يترك هذا , و سالمه عليه 
  .االمر 

عىن و ذلك املعىن يتقاَرن مع و هناك معىن اَدق من هذا املو هناك مرحلة اَدق من هذه املرحلة 
يأيت الكالم عن معرفة اهل البيت عليهم افضل الصالة و السالم املعرفة , املعرفة الَنورانية 

املرحلة االَدق و املعىن االعمق الذي يقَترن مع املعرفة الَنورانية ألهل البيت عليهم , الَنورانية 
, روَحُه , جسَدُه , َيجعل حياَتُه , جوَدُه و ذلك انّ اإلنسان َيجعل وافضل الصالة و السالم 

ال من باب اّنه , وقفاً للمعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه َيجَعلُه , مالَُه و كل شيء يتعلَّق به 
يعين َيجعل هذه االموال , هو املالك ِلهذه االشياء و يريد ان يوِقَف ذلك لكن التعبري هكذا 

 إىل حالة من التَصرُّف يف كل هذه االشياء حىت  َيِصلاّنهيعين , ُيعيدها إىل صاحبها االصلي 
حىت يف املُباحات يتصرَّف يف هذه املُباحات وفقاً إلذٍن من املعصوم , يف هذه اجلنَبة املُباَحة 

ألّنه و هذا املعىن معىن اعمق من اإلذن االوىل و من اإلذن الثانية صلوات اهللا و سالمه عليه 
 اصالً إّنما هو بإذن املعصوم ألّنه كل َمخلوق ال ُيِحب اهل البيت ال قُلت انّ وجود اإلنسان

فَهو يتحقَّق وجوده فإذا احبَّ املَخلوق اهل البيت عليهم السالم َتحقَّق وجود ذلك املَخلوق 
و هذا املعىن َتحدَّثنا عنه قبل قليل , يف وجود املوجود , هنا إذن يف وجود هذا املَخلوق 

هناك إذن إمجالية انّ الشيعة , يف اجلنبة املادية هذه اإلذن اإلمجالية , ون املوجود انَتقَلنا إىل شؤ
يف هذا العالَم الطبيعي يف االرض و ما على , َيجوز لَهم التَصرُّف يف هذا الوجود املادي 

ال يعين اّنهم يفعلون ما يشاءون لكن حينما يدخل اإلنسان , االرض لكن هذه إذن إمجالية 
يف دائرة َرعيَّة احلُجَّة بن احلسن صلوات اهللا و سالمه عليهما يؤذَن له بإذن ,  التَشيُّع يف دائرة

هذه , الدخول يف َرعيَّة اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه , امجايل يف التَصرُّف ِبهذا الشرط 
  .إذن امجالية 

يف كل م الشرعية هناك إذن ارقى منها و هو حالة التخصيص حينما َنِصل إىل مرحلة االحكا
و اإلذن الثالثة و هو املعىن االَخص و هو املعىن , هذه إذن ثانية , ابعادها اليت تكلَّمنا عنها 
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اإلخبات يف القلوب هو , معىن اإلخبات يف القلوب , الذي يريُده اإلمام املعصوم من شيعته 
 هناك تسليم يف روايات اهل ,انّ اإلنسان ال َيِجُد ِلَنفسه وجودا , معىن التسليم , هذا معناه 

و لذلك اصحاب اإلمام احلُجَّة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني , و هناك ساِلميَّة البيت 
شروط التسليم , شروط التسليم و شروط الساِلمية , ال بد ان تتَوفَّر فيهم هذه الشروط 

ِبكُل ما َيملكُه يف جَسده , فه أّما الساِلمية ان يكون اإلنسان ِبكُل عواط, َتحدَّثنا فيما سلَف 
, ان يكون ساِلما للمعصوم , ان يكون ساِلما ألهل البيت , يف شؤوناته املادية , يف روحه , 

يأتينا إن شاء اهللا احلديث عنها يف دروس , كل ما عنَدُه يف وجوده و هو هذا معىن الساِلمية 
عن معىن التسليم و عن معىن , ضوح اخرى و الروايات الشريفة َتحدَّثَْت عن هذا املعىن ِبو

التسليم قد يكون يف اجلنَبة , هناك تسليم و هناك ساِلمية , الساِلمية و فاِرق بني املرتبَتْين 
ة تكون يف َجميع اجزاء وجود أّما الساِلمي, اجلنَبة العاطفية يف , يف اجلنَبة القلبية , العقلية 

 يف تعاُملهذا اإلذن يف اجلنَبة املادية , تبة التسليم و هذه مرتبة الساِلمية ارقى من مراإلنسان 
و اهل املعرفة يَرون ويلَّ االمر مالكا ِلَجميع َممالك ( و َنحن قُلنا , اإلنسان مع املادّيات 

هذا   ) و ال ُيَجوِّزون تَصرَُّف احٍد فيها ِبدون إذن اإلمامالوجود و َمدارج الَغيب و الشهود
شياء املادية املُحيطة باإلنسان و إذن املعصوم واضحة يف كل هذه يف َجنبة التعامل مع اال

إذن املعصوم واضحة يف التَصرُّف اإلمجايل , إذن املعصوم واضحة يف وجود اإلنسان , االبعاد 
 َيِجد اإلنسان يف نفسه اّنه َيملك و هو أن المث يف الَتقنينات مث يف هذه املرتبة الثالثة املعنوية 

إّنما هذا راجع للمعصوم ,  شؤوناته املادية  يفال يف روحه و ال,  جَسده ال يف, شيئا 
حينئذ , حينما َيِصلُ اإلنسان إىل هذا املعىن حينئذ ُيَسدَّد اإلنسان , صلوات اهللا و سالمه عليه 

يف دائرة ما يريُده املعصوم صلوات اهللا و سالمه , ال بد من تَصرُّف اإلنسان يف هذه الدائرة 
ذ رّبما يف هذه املرتبة هناك اشياء ُمباَحة ألصحاب اإلذن الثانية لكنها ال تكون ُمباَحة إعليه 

أّما رّبما تكون هناك اشياء غري واجبة ألصحاب اإلذن الثانية , ألصحاب اإلذن الثالثة 
للذين يريدون التَصرُّف على اساس املعىن الثالث رّبما , ألصحاب اإلذن الثالثة تكون واجبة 
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و ,  من الواجبات اليت َتِجُب على اصحاب املرتبة الثانية  ِبكثري واجبات تكون ازَيدهناك
كذلك هناك من املُباحات اليت َتجوز ألصحاب املرتبة الثانية ال َتجوز ألصحاب املرتبة الثالثة 

هذا كالم ِبحاجة إىل تفصيالت , هذه التفاصيل على أي حال اآلن ال اريد الدخول يف , 
يف انّ ويلَّ االمر , إّنما املقصود بيان ما يريُده إمام اُألمَّة ِبَنحو امجايل يف كالمه هنا و طويلة 

و صلوات اهللا و سالمه عليه ماِلٌك ِلَجميع َممالك الوجود و ِلَجميع َمدارج الَغيب و الشهود 
هذا يف دائرة , اّنه ال َيجوز أي تَصرُّف من التَصرُّفات إالّ بإذنه صلوات اهللا و سالمه عليه 

  .التعامالت مع االشياء املادية املُحيطة باإلنسان 
كذلك يف اجلانب التشريعي هذا املعىن َنِجُده واضحا ايضا و اول مرحلة من مراحل اجلنَبة 

حني دخول اإلنسان ِبهذا الَنحو اإلمجايل يف َرعيَّة اإلمام املعصوم التشريعية يف حياة اإلنسان 
حني يعتقد و حني يأيت و حني ُيَصرِّح ياالشياء اليت على اساسها , ليه صلوات اهللا و سالمه ع

احلدُّ الذي ُيخِرج اإلنسان من دائرة الكفر فَُيدِخلُه يف دائرة , يدخل يف دائرة اهل اإلميان 
هذا املعىن ايضا ِبَتوفيق املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه يتحقَّق و كذلك حىت هذا , اإلميان 
و إذن املعصوم هنا صلوات اهللا و سالمه عليه تتَّضح يف مسألة قَبل إالّ بإذن املعصوم احلد ال ُي

ِلهذا العبد و إالّ إذا ُحسن العاقبة , و يف مسألة اخرى , قَبول االعمال اليت يأيت ِبها هذا العبد 
ائرة اهل حىت لو صرََّح ِبلسانه او حَشَر نفَسُه يف د, كان املعصوم لَم يأذن يف هذا املعىن 

ُحسن العاقبة هو إذنٌ من , هذا املعىن ال يتَجلّى يف ُحسن عاقَبته , اإلميان حشراً ظاهريا 
ثَبات اإلنسان على , ُحسن العاقبة , املعصوم على قبول دخول هذا اإلنسان يف هذه الدائرة 

َجلّياً ِجُده العمل الصاحل هو إذنٌ من املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه و لذلك هذا املعىن َن
َنحن حينما نعمل , يف الروايات الشريفة حينما يسألون االئمَّة عليهم افضل الصالة و السالم 

ايَّ عمل من االعمال الصاحلة و نريد ان نعرف هل انّ الباري سبحانه و تعاىل َيُمدُّنا ِبَتوفيقه 
نا او ال ؟ اإلمام صلوات اهللا و هل ال زالَ توفيقُه ناِزالً إلي, هل هو راٍض َعّنا او ال , او ال 

و دليل هو نفس اإلستمرار على هذا العمل هو دليل التوفيق اإلهلي , سالمه عليه يقول 
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يستَمرُّ على العمل ِبَشرائطه الصحيحة و إالّ إذا كان يسَتمرُّ على اإلنسان حينما , القبول 
ّنه يف بعض االحيان اإلنسان  ألالعمل من دون شرائطه الصحيحة يكون ِبَمثابة العادة لإلنسان

َيعتاد على أي عمل من االعمال و , َيعتاد على الصيام املندوب , َيعتاد على إتيان النوافل 
ألّنه بالتايل إذا ما ترَك هذا العمل اسَتْوَحش و هذا املعىن ايضا مذكور يف االحاديث الشريفة 

ال زالَ َيِصلُ إىل اإلنسان لكن إذا كان ليس دائما املُداَومة على العمل دليل على انّ التوفيق 
بالشرائط اليت بيََّنها اهل البيت عليهم افضل الصالة و , العمل يؤتى به ِبَشرائطه الصحيحة 

دليل القبول و الرضا من , دليل التوفيق هذا , و اإلنسان ُمسَتمر على عمله هذا السالم 
لك و هذا إذن املعصوم واضح يف هذا املعىن و إالّ الباري َيمنُعه من ذ الباري سبحانه و تعاىل

على العمل املستقيم دليل إذن املعصوم صلوات اهللا و , ثَباُت اإلنسان على العمل الصاحل , 
قلُت هذه املطالب فيها تفصيل كثري و الروايات الشريفة اصالً , على أي حال , سالمه عليه 

ختلَف جوانب احلياة اإلنسانية و َنحن هنا يف يف هذا املوضوع َتحدَّثَْت ِبَشكل ُمفصَّل و يف ُم
, هذه املرحلة االوىل حينما يدخل اإلنسان يف دائرة َرعيَّة اإلمام , و اإلجياز مقام اإلمجال 

نفس التوفيق من املعصوم صلوات اهللا و , حينما َيخرج من دائرة الكفر إىل دائرة اإلميان 
يعين لو انّ انسانا , العمل و قَبول هذا اإلعتقاد و قَبول هذا , سالمه عليه ِبلُطف املعصوم 

يأيت إىل املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه و ُيَصرِّح بني يَدي املعصوم إين اعتقد كذا كذا 
, هذا التصريح و هذا الكالم الذي يقوله ال ُيطابق الواقع , كذا و هكذا ُيَبيِّن و اإلمام َيرفُضه 

, له نصيب من القبول و الروايات يف هذا املعىن واضحة ليس , من الصحة  ليس له نصيب
هذا الذي يأيت إىل أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه فَيقول إّني أُِحبَُّك يا أمري املؤمنني و 

و اإلمام َينَهُره يقول إّنك ال ُتِحبُّين و يرفض ذلك و يقول اّني لَم أِجد اَمسك يف امساء شيعيت 
و يأيت غريه فَيقول , الرواية تشري إىل هذا املعىن , يف عالَم الذَر ,  ذلك العالَم لَم اعِرفَك يف

اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه يؤيِّد هذا املعىن و ُيخِبرُه ان اسَتعدَّ فَتهّيأ فالَبْس , إّني أُِحبُّك 
هذا الشخص يف وجود اسم , و مثل هذه املعاين موجودة يف رواياتنا الشريفة , للفقر جلبابا 
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صحيح يوجد هناك سجل و قد رآُه اصحاب , هذه اشارة , سجل امساء الشيعة عند اإلمام 
إمامنا الصادق ِلعدَّة من االصحاب اراُهم  ,االئمَّة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

و السجل اإلهلي النازل من الباري سبحانه و تعاىل , ُسجِّلُ فيه امساء الشيعة السجل الذي 
هذه مظاهر , هو هذا التسجيل هذه مظاهر إلذن اإلمام , الذي ُسجِّلَْت فيه امساء الشيعة 

وجود اإلسم يف هذا السجل هو هذا مظهر إلذن املعصوم و حينما يأذَن , إلذن املعصوم 
ثبَّت يف هذا السجل يف العالَم االرضي ا اإلسم يف السجل و هذا اإلسم املُاملعصوم َيثُبت هذ

, املعصوم هو صورة للُمثبَّت يف اللوح املَحفوظ و اللوح املَحفوظ َنحن اَشرنا فيما سلَف ِبَيد 
انا ( اللوح املَحفوظ قلب املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه و الروايات تشري إىل هذ ااملعىن 

, حقيقة الشيء اين تكون ؟ يف معنويته , وجود الشيء , و كيان الشيء  ) اللَوح الَمحفوظ
يشري ِبهذه اإلشارة ) انا اللوح املَحفوظ ( حينما يقول املعصوم ,  قلبه و يف روحه يف

هذا تَنزُّل و إالّ اصل  , إىل انّ اللوح املَحفوظ قَلُبه صلوات اهللا و سالمه عليهالواضحة 
ليس الكالم هنا , هذا اإلسم الذي يظهر يف هذ السجل , احلقيقة ثابتة يف اللوح املَحفوظ 

هذا اإلسم حينما يظهر يف , يف السجالّت , يف دواوين الناس ,  يف دوائر الدولة مثال كاحلال
لوح املَحفوظ صورة من االمساء املُثبَتة يف ال, هذا تَنزُّل , هذا السجل بني يَدي اإلمام الصادق 

قة إشراقات احلقيما فيه يف قلب املعصوم بل ما ُيشِرق يف اللوح املَحفوظ و اللوح املَحفوظ 
واضحة يف روايات اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم املُحمَّدية و العلَوية و هذه املعاين 

الدخول يف , فَهذه املرحلة االوىل , امجعني و يف كلمات إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه 
ِرج اإلنسان من دائرة دائرة َرعيَّة اإلمام و اإلعتقاد و اإلميان و قَبول املعاين و العقائد اليت ُتخ

  .الكفر إىل دائرة اإلميان و هذا كلُّه بإذن املعصوم 
و املرحلة اليت تكون اعمق من هذه املرحلة حينما يكون , تأيت مرحلة اعمق من هذه املرحلة 

التفَقُّه يف الدين ِبَنحو , التفَقُّه يف الدين ليس فقط يف جنَبة االحكام , تفَقُّه يف دينه لإلنسان 
لكن اآلن احلديث عن اجلنَبة التشريعية يف جنَبة االحكام و يف جنَبة غري االحكام , م عا
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على مسألة التروكات و إالّ , على مسألة االفعال , فَيكون النظر ُمنَصّباً على مسألة االحكام 
روايات و لذلك يف االحكام جزء يسري من التفَقُّه يف الدين , التفَقُّه يف الدين ال يعين االحكام 

كلمة الفقيه ُتطلَق على , اهل البيت كلمة الفقيه ُتطلَق ال على الذي يعرف االحكام الشرعية 
الذي , كل فنون الدين و كل علوم الدين و كل املعارف اإلهلية , املُِلمِّ ِبكُل فنون الدين 

ابنا مثال حينما و لذلك اآلن اصحاهل البيت ُيَسّموَنُه بالفقيه , يكون ُمِلّماً ِبهذه املعارف 
الفقه باملعىن , الفقه باملعىن االَخّص و الفقه باملعىن االَعّم , يأتون إىل تعريف الفقيه يقولون 

إىل هنا ينتهي الوجه االول من .. ( ما يتعلَّق , االَخص هو هذا املعىن املُتعاَرف اآلن 
  ) .الكاسيت 

من َمدح الفقيه و ملوجود يف الروايات الشريفة التفَقُّه يف الدين و ا, و َتمام العلوم اإلهلية .. 
جنَبة من مدح التفَقُّه و من احلَثِّ على التفَقُّه ليس فقط يف جنَبة االحكام الشرعية و إّنما 

فاَض ِبها االحكام الشرعية جزء يسري من التفَقُّه يف الدين و جزء يسري من العلوم اإلهلية اليت 
فَقلُت هذه املرحلة ,  على العباد و على اخلَلق ليهم امجعنياهل البيت صلوات اهللا و سالمه ع

مرحلَة التفَقُّه و مرحلة معرفة االحكام و مرحلة معرفة التكاليف و مرحلة اإلستشعار , الثانية 
  .وحانية التَعبُّد ِبهذه االحكام ِبَر

املرحلة االوىل ِبحاجة إىل إذن املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه و هو الدخول يف دائرة هذه 
ُيدِخلُه , يف هذا القَْيد الذي ُيخِرج اإلنسان من دائرة الكفر , الدخول يف هذا احلَد , الَرعيَّة 

 اإلمجالية ِلَشرائط احلدود, املعرفة اإلمجالية , يف دائرة اإلميان و هذا تكون املعاين اإلمجالية 
و كما بيَّنُت اّنها موقوفة على إذن املعصوم , ِلَشرائط اإلعتقاد , ِلَشرائط اإلميان , التَديُّن 

, املرتبة الثانية هو التفَقُّه يف هذه االحكام , و املرحلة الثانية , صلوات اهللا و سالمه عليه 
, إّنما تأيت من املعصوم ألنّ هذه احلدود التفَقُّه يف هذه التكاليف و هذا ايضا بإذن املعصوم 

هو نفس َمجيئها من املعصوم هو إذن من املعصوم بالعمل هبا سواء ِبَنحو الواجب او ِبَنحو 
و حىت هذه التكاليف , هذه التكاليف هذه مرحلة ثانية , املُحرَّم او سائر االعمال االخرى 
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و إذن للمعصوم صلوات اهللا و سالمه إن لَم يأذَن املعصوم مع انّ خروجها من املعصوم ه
هذه التكاليف ال , عليه لكن إن لَم يأذَن املعصوم يف هذه التكاليف ِلَشخص من االشخاص 

إن لَم يكُن هناك إذن من املعصوم هذه التكاليف  ) َسّياَن عند اهللا صلّى أم َزنا( ُتَعد ِبَشيء 
ِبكُل اعماله انا لَم يأذَن له املعصوم و جاء لو نفرض انّ انس, ال ُتَعد ِبَشيء حىت لو جاء ِبها 

, يف كل الواجبات , يف كل الُسَنن , يف كل اخالقياته , يف كل معاَمالته , يف كل عباداته 
جاء ِبهذه االمور ِبحَسب ما جاء يف الروايات و املعصوم , يف كل االعمال يف حياة اإلنسان 

صدورها من املعصوم , ال بد من إذن املعصوم ) َزنا َسّيانَ عند اهللا صلّى أم ( لَم يأذَن بذلك 
هو هذا إذن من املعصوم للعمل هبا و لذلك اعمال العباد ُتعَرض على املعصوم و هذا اشارة و 

التَنزُّل يف هذا العالَم كناية واضحة و اعمال العباد ُتعَرض فعال و هذه ايضا صورة من صَور 
الوجود , جلّيات و العالَم كلُّه َمبين على الَتجلّيات هذه َت, هذه مرحلة , و يف هذا الوجود 

 و املعصوم ينظر فيها املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه االعمال ُتعَرض على, كلُّه َتجلّيات 
, املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه ِبَيده االمر , إذا نظَر إىل سيئة , ت هكذا تقول او الرواي

اراَد ان ُيضاِعف العذاب على هذه السيئة , ة ُيزيل هذه السيئة اراَد ان ُيزيل هذه السيئ
اراَد ان ُيضاِعف هذه احلسَنة , اراَد حني رؤيته ِلحَسَنة , ُيضاِعف العذاب على هذه السيئة 

ُتمَحق هذه احلَسنة ِبَسبب عمل آخر , اراَد ان ُيزيل هذه احلَسنة , ُيضاِعف هذه احلَسنة 
بة املُضاَعفة يف هذه احلَسنة ايضا ُمختلفَة و الوالية يف ذلك للمعصوم نس, ُتمَحق هذه احلَسنة 

, واضحة يف كل حالة , صلوات اهللا و سالمه عليه و تبقى إذن املعصوم واضحة يف كل مقام 
يف اجلنَبة , يف اجلنَبة املادية , ال ُيقَبل أي عمل إن لَم يأذن املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 

  .مرحلة التفَقُّه يف االحكام , ذه املرحلة الثانية ه, املعنوية 
حينما َيِصلُ اإلنسان إىل معرفة مدارج , ارقى , اعمق من هذه املرحلة املرحلة اليت تكون 

اراَد اهللا إذا  (أليس يف الروايات الشريفة , نفس النفس اإلنسانية و إىل اإلحاطة ِبعيوب ال
 أي انّ هذا اإلنسان وصلَ إىل حالة عرَف فيها مدارج ) ِبَرُجل خَيرا بصََّرُه ِبعيوب نفسه
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إذا اراَد اهللا ِبَرُجل خيراً بصََّرُه ( و عرَف فيها حاالت النفس اإلنسانية النفس اإلنسانية 
رواية  ) بصََّرُه ِبعيوب الدنياإذا اراَد اهللا ِبَرُجل خيراً ( رواية اخرى ) ِبعيوب نفسه 

إذا اراَد اهللا ( رواية اخرى  ) ل خيراً بصََّرُه ِبَمواضع الشيطانإذا اراَد اهللا ِبَرُج( اخرى 
( قبل قليل قُلت , و هذه املعاين كلُّها تلتقي يف معىن واحد )  ِبَرُجل خيراً فقََّهُه في الدين

ال يف هذه اجلنَبة و الفقاهة تعين املعارف اإلهلية و العلوم اإلهلية يف كل ابعادها ) فقََّهُه
بصََّرُه ِبعيوب ( هذه اجلنَبة داخلة يف دائرة الفَقاهة , يف جنَبة االحكام فقط , املَخصوصة 

إذا اراَد اهللا ِبَرُجل خيراً ( كلُّها َتُصب يف ساقية واحدة , ُتالحظون املعىن واحد ) نفسه 
ِبمواضع , بصََّرُه ِبعيوب الدنيا  إذا اراَد اهللا ِبَرُجل خيراً ,بصََّرُه ِبعيوب نفسه 

حينما تكون إحاطة عند اإلنسان , هذه املرحلة الثالثة هي ) فقََّهُه في الدين , يطان الش
حينما تكون عند اإلنسان معرفة و حينما يكون , ِبعيوب النفس , ِبَمدارج النفس اإلنسانية 

يف دائرة الرضوان أُنس ِبَمسألة َتهذيب النفس و ِبَمسألة سلوك النفس اإلنسانية  عند اإلنسان
و هذه العلوم يف هذه الدائرة ِبفَيض هذه ايضا بإذن املعصوم ,  دائرة الرمحة اإلهلية و يف

هذا الذي يسلُك يف هذه , املوجود يف مسألة االحكام و التكاليف نفس الكالم , املعصوم 
يَتدرَّج إليها كل مرتبة و كل مرحلة و كل حالة , و تتَرقّى نفُسه يف مدارج التهذيب املَدارج 

كما انّ املعصوم ُيعاِقب على , كما انّ املعصوم ُيضاِعف يف احلَسنات , بإذن املعصوم ايضا
ايضا يف هذا املقام , كذلك يف هذه احلالة ايضا , كما انّ املعصوم يسُتر اخلطيئات , السيئات 

هناك غواسق يف هذه , هناك حواجب , هناك َمعاٍص , هناك حَسنات , هناك خطيئات 
املعصوم اراَد ان ُيزيل احلُجب عن , إىل املعصوم ايضا املسألة راجعة , حَسبه احلالة و كلٌ ِب

 وات اهللا و سالمه عليه اراَد أن الاملعصوم صل, النفس اإلنسانية ُيزيلها عن ذلك اإلنسان 
إنّ امَرنا ( و لذلك لَّما يقول اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه ُيزيل احلُجب ال ُيزيل احلُجب 

فََمن َيحتملُه يابَن رسول اهللا ؟ , ُمستصَعب ال َيحتملُه ال نٌيب ُمرَسل و ال ملٌَك ُمقرَّب صعٌب 
إذا شئنا انّ انسانا َيحتملُه و قطعاً هذا ليس يف كل , شئنا الذي َيحتملُه َمن ) َمن شئنا , قال 



  

  نفحات في مقام مالكية ولي االمر صلوات هللا عليه            اآلداب المعنوية للصالة  
  7في ممالك الوجود و مدارج الغيب ـ القسم االول ج           ـ                   204  ـ 

 
 

142

لروايات بيََّنْت و ا, رّبما يأيت الكالم , امُرهم الصعب املُستصَعب ايضا على مراتب , امِرهم 
, هناك امر صعب ُمسَتصَعب , حينما نشاء ان ُنزيل هذه احلُجب , قال َمن شئنا , هذا املعىن 

و بني َتَحمُّل هذا االمر او بني اإلطّالع على هذا يعين هناك حُجب َتحول فيما بني اإلنسان 
ال يعين انّ , ن من اإلطّالع احلُجب تارة َتمنع اإلنسان من التَحمُّل و تارة َتمنع اإلنسا, االمر 

  حجابهناك,  حجاب له وصلَ إلينا من امر اهل البيت أن الاإلنسان الذي يتحمَّل ما 
يف بعض االحيان يكون اإلنسان َمحجوبا , هناك حُجب , َيحجب اإلنسان عن اإلطّالع 

 ما يأيت من رّبما يتحمَّل اإلنسان, و هناك حُجب اخرى َتمنع اإلنسان , ال يتحمَّل ِبحجاب 
املعىن اللفظي َنحن الذي نتحمَّلُه يف حدود ,  يف حدود املعىن الظاهري  كاناهل البيت و إن

و الظاهري و إالّ املعاين الواقعية على َنورانيتها ال ُندِركها لكن اآلن نتحدَّث عن هذا احلدِّ 
 كان ُهم ال و إناللفظي ِمّما جاء عنهم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني الظاهري 

إنّ امَرنا ( و إالّ حينما يقولون هذا املعىن مقصود بالتَبعيَّة , يقصدون هذا املعىن باالصالة 
ال هذه املعاين اللفظية اليت نذكُرها يف يقصدون املعىن النوري الواقعي ) صعٌب ُمستصَعب 

لثالثة ايضا إذن فَفي هذه املرتبة ا, باب مراتبهم او يف باب مناقبهم او يف باب كراماهتم 
و إذا لَم َتحصل إذن املعصوم حينئذ اإلنسان يكون غاصبا و من املعصوم ال بد ان َتحصل 

ألنّ هنا يتصرَّف الشيطان يف اصحاب املسالك و يف اصحاب املعرفة و يف اصحاب السلوك 
ل املعصوم لَم يكُن قد أِذنَ لَهم و لذلك هناك شيء مثالً معروف و إن كان هذا ال ُيَمثِّ

هناك شيء معروف و , لكن شيء معروف بني ارباب السلوك مثال احلقيقة ِبكُل معناها 
منقول عن بعض العلماء و منقول عن بعض الفَُضالء و إن كان ليس مقصودي االصلي هو 

يتَتلَمذ التلميذ على يد اّنه حينما , قد ُيقَرِّب املعىن ِبَوجه من الوجوه هنا لكن هذا املثال 
ان يرى , ال بد من وجود إذن و هذه اإلذن قد ُيعبَّر عنها يف بعض االحيان بالرؤيا االستاذ 

انّ بعض القَصص منقولة يف هذا الباب عن علمائنا , املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 
املعصوم يأُمر االستاذ ِبقَبول هذا التلميذ و انّ املعصوم ايضا يأُمر التلميذ ِبقَبول كالم االستاذ 
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لكن حوادث من هذا القبيل منقولة و إن كان انا مقصودي االصلي ليس يف هذا البحث , 
هذا املثال قد قد ُيقَرِّب املعىن الذي أُشري إليه و من هنا تأيت ُسلطة الشيطان و تأيت الُسلطة 
اإلبليسية على الذين سلَكوا يف طريق َتهذيب النفس و بَدْت لَهم املُشاَهدات و بَدْت لَهم 

ألنّ ليس كل ما يشاهُده اإلنسان يف كاَشفات اخلاطئة و املُكاَشفات الشيطانية و اإلبليسية املُ
حينما يرى , ما هو َرمحاين و هناك ما هو شيطاين هناك , هذا الطريق هو من الرمحن 

م ِلهذا اإلنسان و إالّ لو أِذنَ املعصواإلنسان شيئا شيطانيا هذا يشري إىل انّ املعصوم لَم يأذَن 
ابن عريب حينما كان , الغزايل حينما كان ُسنّياً , صلوات اهللا و سالمه عليه لَما رأى ذلك 

  ,كانوا من اصحاب السلوك يف هذه الطرائق, أليس ُتنقَل عنهم هذه املُكاَشفات , ُسنّياً 
الم و َنحن ال نريد الدخول يف هذا الككانوا يَرون الشيعة ِبصورة اخلنازير و ِبصورة القَردة 

ألنّ  حىت عند الشيعة ايضا ةاملُكاَشفات الشيطانية موجود, اآلن لكن هذا على سبيل املثال 
الشرط يف هذا الطريق ِبَشكل عام إذن املعصوم صلوات اهللا و , الشرط يف املكاشفَة الرمحانية 

  .سالمه عليه 
يف تعاُمل , نسان فاآلن يتَّضح لنا إذن املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه يف اصل وجود اإل

و كذلك يف جنَبة املعرفة و يف تعاُمل اإلنسان مع اجلنَبة التشريعية , اإلنسان مع اجلنَبة املادية 
يف اعماق قلب اإلنسان و هذه ايضا , يف اجلنَبة املعنوية العميقة يف اعماق وجود اإلنسان 

  .على مراحل 
هذا احلُب العاطفي املَبين لوات اهللا عليهم امجعني املرحلة االوىل املُتَمثِّلَة ِبُحبِّ اهل البيت ص

, َمبين على معرفة انّ اهل البيت عليهم السالم ُهم اصحاب العصمة , على معرفة امجالية 
و هذا احلُب يف اصله فطري و ميكن ان يظهر اصحاب الكمال و ُهم الذين ال بد ان ُيَحّبوا 

و هو هذا النوع من احلُب , علومات امجالية ِلَم, عند اإلنسان يف َتحصيله ِلَمعرفة امجالية 
هذا ايضا ال يتحقَّق عند , الذي ُيخِرج اإلنسان من دائرة الكفر و ُيدِخلُه يف دائرة اإلميان 

هذا املعىن ال يتحقَّق ألنّ هذا احلُب , ذن املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه نسان إالّ بإاإل
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حينما ينظر املعصوم ِبنظَر لُطفه إىل ذلك , عصوم لذلك اإلنسان إّنما يأيت ُمتفَرِّعا عن نظَر امل
و الروايات يف هذا الصَدد ايضا ُحب املعصوم يف قلب اإلنسان  اإلنسان حينئذ يتحقَّق

  .هذه املرحلة االوىل , واضحة و الوقت ال يكفي ِلَتفصيل الكالم يف كل هذه املطالب 
ُمسَتندا إىل معرفة اكثر تفصيال ما يكون احلُب حين, و هناك مرحلة اعمق من هذه املرحلة 

املعرفة اإلمجالية , املعرفة املَناقبية , و هي ـ مثالً ـ املعرفة التارخيية من هذه املعرفة االوىل 
من , عن اهل البيت املعرفة التارخيية ما َنعرفُه , ِبَمقامات اهل البيت كَمعِرفَتنا اآلن اللَفظية 
ما , و املعرفة املَناقبية , املعرفة التارخيية , من افعاهلم , من اقواهلم , من حياهتم , سَريهتم 
من َمعاجز , من كرامات اهل البيت , ما َنعرفُه من مناقب اهل البيت , ما َنعلَُمه , َنحفَظُه 

و هناك معرفة امجالية ِبحدود االلفاظ , معرفة َمناقبية , هذه معرفة تارخيية , اهل البيت 
 فرقَ بينَك و ال( حينما نتحدَّث عن مقامات اهل البيت و نقول , ت اهل البيت ِبَمقاما

هذه معرفة امجالية لَفظية و َنحن ماذا ) بينَُهم ـ و بينَها ـ إالّ انّهم عباُدَك و خَلقُك 
 ال فرقَ بينك و بينها إالّ انّهم عباُدَك و خَلقُك( نعرف عن اهللا سبحانه و تعاىل حىت نقول 

هذه , َمعاٍن امجالية هذه معىن عبودية اهل البيت ؟ و ما معىن َمخلوقية اهل البيت ؟ و ما ) 
و دليل إذن بإذن املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه املرحلة الثانية و هذه ايضا ال تكون إالّ 

ن من أليس كا, و إالّ هذا ابن ايب اخلطاب املعصوم يف هذا مسألة اإلميان املُستقَر و املُسَتوَدع 
اصحاب املعرفة ِبهذا الَنحو و اعمق من هذا الَنحو لكن بعد ذلك انقلَب فَصاَر من اَشد 

فَحينما يسألون اإلمام الكاظم صلوات اهللا و سالمه عليه عن ذلك , اعداء اإلمام الصادق 
و ان املستوَدع التفصيل بني اإلمي, لَم يكُن اميانا ُمسَتقّراً , يقول إنّ امياَنُه كان اميانا ُمستوَدعا 

أليس التقدير ِبَيد املعصوم ؟ يف ليلة القَدر أليس ُتقَدَّر كل االشياء ؟ و , املُسَتقر ِبَيد املعصوم 
فَتقدير املُسَتقر و , التقدير يف ليلة القَدر ِبَيد َمن ؟ ِبَيد املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 

حينئذ كان فإذا أِذنَ له إذناً تاّماً ,  و سالمه عليه املُسَتوَدع ِبَيد َمن ؟ ِبَيد املعصوم صلوات اهللا
هذه املعرفة التارخيية او هذه املعرفة املناقبية اليت , فَحىت هذه املعرفة , امياُنه اميانا ُمسَتقراً 
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معرفة كرامات , معرفة مناقب اهل البيت , معرفة تاريخ اهل البيت , نعرفُها عن اهل البيت 
املقامات , املقامات املعنوية , فُه من املقامات اللَفظية ألهل البيت و ما َنعراهل البيت 

  .لوات اهللا و سالمه عليهم امجعني آلل النيب صاملَحمودة 
املعنوية  الكالم يف َشرِح املقامات  منما َنعرفُه هذه املعرفة حىت و إنْ فصَّلنا الكالم و اكثَرنا

هي هذه الدائرة ايضا ُمرتبطَة بإذن املعصوم , الية كلُّه يف حدود املعرفة االطف, ألهل البيت 
من بداَيتها إىل هناَيتها و استقرار هذه املعاين يف نفس اإلنسان ايضا يسَتنُد إىل إذن املعصوم 

  .صلوات اهللا و سالمه عليه 
 غري املعرفة اإلمجالية, غري هذه املعارف , املعرفة الَنورانية ألهل البيت , و هناك معىن اعمق 

احلُب العاطفي الذي َيشدُّ اإلنسان إىل اإلمام املعصوم مع معرفة امجالية انّ هذا هو , االوىل 
و بعد ذلك تتَرقّى إىل هذه , إمامي املعصوم الذي طاَعتُه واجبة علَيَّ و هو احلُّجة من اهللا 

عا على تاريخ تفصيال و هي معرفة تارخيية و قطعاً كلَّما ازَددنا اطّالاملعرفة اليت تكون اكثر 
ازَددنا اطّالعا على مقامات اهل البيت و كلَّما ازَددنا اطّالعا على مناقب اهل البيت و كلَّما 

هو هذا َيجعلُنا يف ازدياد و , اهل البيت و لو ِبهذه املعرفة اللَفظية اليت َنعلُمها ِبحدود عقولنا 
ني يف ازدياد و جذَوُته تشتعل هذا َيجعل ُحبَّ اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجع

على ُمداوَمة , يوماً بعد يوم و من هنا ورَد احلَثُّ يف روايات اهل البيت على ُمداوَمة ِذكرهم 
ِبُعمق , أّما إذا بلغَ احلدُّ إىل انّ هذه الفضائل نتعامل معها ِبُعمق َنوراين , ِذكر فضائِلهم 

 اصالً يكون له تأثري تكويين و وجودي يف آٍن الِذكر ِلهذه الفضائل, باعتقاد راسخ , معنوي 
نا حىت يف الوجود املثايل ألعماِر ,واحد و يكون له تاثري ليس فقط يف وجودنا يف هذا العالَم 

أليس اّنه َمن نظَر إىل فضيلة من فضائل علي بن ايب طالب غفََر اهللا له  , يف العواِلم االخرى
آثاُرها  الذنوب اليت اكتَسَبها بالنظر اين موجودة ؟ هذه, الذنوَب اليت اكتَسَبها بالنظَر 

بالنتيجة االعمال السيئة تبقى آثاُرها , موجودة يف بَدين و يف روحي و يف نفسي و يف عاقبيت 
العمل السيء الذي يعَملُه اإلنسان اليوم يعوقُه عن , يف اجلنَبة املادية ايضا و يف اجلنَبة املعنوية 
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 ُيَسهِّل عليه ان يرتكب عمالً سيئا يف اليوم الثاين او يف نفس اليوم اوعمل صاحل يف يوم غد 
 سلبيا  اثَرابالنتيجة العمل السيء يترك اثَراً ماديا يف حياة اإلنسان و يترك, او يف وقت آخر 

هذه الَعني ال ُتلوَّث بالنظَر , يف اجلانب حىت املادي و لذلك الروايات َتنهى عن هذه النظَرة 
ينعكس على اإلنسان ِبَسبب هناك اثَر مادي , سائر االعضاء البَدنية االخرى احلرام و 
( آثار اصالً يف وجود اإلنسان ترتبط حىت ِبُمستقَبله اآليت هناك آثار معنوية و هناك , الذنوب 

َمن نظََر إىل فضيلة من فضائل علي بن ايب طالب مكتوبة غفََر اهللا له الذنوب اليت اكتَسَبها 
و الروايات صرحية انّ ذنوب اإلنسان تكون ُمثبَّتة يف هذه الذنوب ُمثبَّتة يف العرش ) بالنظر 

, العرش و للمؤمن مثال يف العرش و لذلك معىن انّ الباري سبحانه و تعاىل يسُتر املؤمن 
, َيستُره عن املالئكة الذين ُيراقبون العرش , من ُجملة املعاين يف الروايات الشريفة , َيستُره 

املؤمن مثالُه هناك , هناك من االنبياء َمن ُيراقب العرش و هناك من املالئكة َمن ُيراقب العرش 
الباري إذا اراَد ان يسُتَر املؤمن , ايضا صورة هذه السيئة َتتجلّى يف العرش إذا ارتكَب سيئة , 

ال تفَضْحني  (لة معاين مو من ُج, يسُتر هذه الصورة عن نظَر املالئكة و عن نظَر االنبياء 
يف يوم ) ال تفَضْحين على رؤوس االشهاد (  صحيح, هو هذا ) شهاد على رؤوس االَ

القيامة لكن االشهاد الذين لَهم شهادة دائمية َمن ُهم ؟ املالئكة االنبياء و هناك الشهادة 
 و من هنا شهادة املعصوم شهادة اهللا, الشهادة الكُليَّة ال َيخفى عنه , الكُليَّة لإلمام املعصوم 

و يقول الذين كفَروا لستَ ُمرَسال قُْل كفى باهللا شهيدا بيني و بينَكُم و َمن ( الباري 
 و ال بد ان هذه قضية َتحتاج إىل شاهَدْين, مساواة , هناك ُمقاِرنة  ) عنَدُه علم الكتاب

ين و يقول الذ(  الّ كيف يشَهدان على حقيقة واحدةو إيكون علم الشاهَدْين متساويا 
علٌي  ) كفَروا لستَ ُمرَسال قُْل كفى باهللا شهيدا بيني و بينَكُم و َمن عنَدُه علم الكتاب

الشاهد االول اهللا و الشاهد الثاين علٌي , ُيقيم شاهَدْين النيب هنا , صلوات اهللا و سالمه عليه 
ن هو يف زمن النيب و اآلية صرحية ال َتحتاج إىل تطويل يف الكالم إلثبات اّنها يف عليٍّ و إالّ َم

و يقول الذين كفَروا لستَ ُمرَسال ( ينطبق عليه هذا املعىن ؟ ألنّ اآلية هنا ُتخاطب النيب 



  

  نفحات في مقام مالكية ولي االمر صلوات هللا عليه            اآلداب المعنوية للصالة  
  7في ممالك الوجود و مدارج الغيب ـ القسم االول ج           ـ                   204  ـ 

 
 

147

اآلية ال َتحتاج إىل ان اوِرَد  ) قُْل كفى باهللا شهيدا بيني و بينَكُم و َمن عنَدُه علم الكتاب
اآلية , ت اهللا و سالمه عليه روايات و اقول هذه اآلية ُمَؤوَّلَة يف علي بن ايب طالب صلوا

) َمن عنَدُه علم الكتاب ( اهللا و شاهد آخر َمن هو ؟ النيب ُيقيمه , هناك شاهدان , واضحة 
معىن شهادة , املعىن هناك شهادة كُليَّة للمعصوم و هذا , علٌي صلوات اهللا و سالمه عليه 

, أتينا إن شاء اهللا يف الدروس اآلتية ُهم الُشَهداء على كل هذه العواِلم ياملعصوم و انّ االئمَّة 
بإذن املعصوم , و َشهادهتم ُمتفَرِّعة عن شهادة املعصوم , ُهم املالئكة , و االشهاد ُهم االنبياء 

مقصودي اّنه حينما , على أي حال ليس الكالم يف هذا املطلب , صلوات اهللا و سالمه عليه 
الستر ورَد يف الروايات , َيسُتر اجلرائر , وب تأيت الروايات و تقول انّ الباري َيسُتر الذن

فالنظر إىل فضيلة من فضائل عليٍّ يغفر ,  اّنه يسُتر هذه الصورة القبيحة ,املعىن  الشريفة ِبهذا
يعين هذا التعامل مع هذه الفضيلة آثاُره ليس فقط يف الوجود , الذنوب اليت اكتَسَبها بالنظر 

, نفُذ إىل عالَم العرش و حينئذ النظَر يكون هنا ِبَمعىن اعمق هذا ي, و الكيان املادي لإلنسان 
املرحلة االوىل احلُب املُسَتند , ألّنه قُلنا املرحلة الثالثة املعرفة النورانية ألهل البيت , معىن اَدق 

احلُب الذي يتأجَّج مع , املرحلة الثانية , إىل اصول فطرية عند اإلنسان و معرفة امجالية 
ِبَنحو اكثر تفصيال من املرحلة االوىل و هذا يتعلَّق باملعرفة عرفة و اإلطّالع و العلم ازدياد امل

 ِبهذه احلدود  ألهل البيتو معرفة املقامات املَحمودةاملعرفة املناقبية , التارخيية ألهل البيت 
 هذا مقام  و) اجَعلوا لنا َرّباً نؤوب إليه و قولوا فينا ما تشاءون( املقام املطلق , اللَفظية 
( يف دائرة االلفاظ , لكن هذا املقام املطلق َنحن َنفهم منه باحلدود اللَفظية ال اكثر , مطلق 

الَيد مطلقة يعين عالَم اطالقي ال  ) اجَعلوا لنا َرّباً نؤوب إليه و قولوا فينا ما تشاءون
( يف َنص آخر )  ؤوب إليهاجَعلوا لنا َرّباً ن( القَيد هو هذا , ال يوجد هناك قَيد , حدود له 

و إالّ يف الروايات أُطِلقَْت ايضا لفظَة الَرّب على املعصوم و مرَّ علينا ) َنزِّهونا ارباباً ُتعَبد 
َنزِّهونا عن هذا , ارباب ُيعَبدون ) َنزِّهونا ارباباً ُتعَبد ( لكن كالم إمام اُألمَّة ِبهذا اخلصوص 

املعرفة , و هذا كلُّه ِبحدود املعرفة اللَفظية طالق واضح إ ) و قولوا فينا ما شئتُم( املعىن 
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املعرفة الَنورانية ال ميكن التعبري عنها , املرحلة الثالثة , الَنورانية ال ميكن التعبري عنها بااللفاظ 
خاِرجة عن البيانات , خاِرجة عن االلفاظ , املعرفة الَنورانية يف دائرة القلوب , بااللفاظ 
ملعرفة الَنورانية ايضا ال تتحقَّق عند اإلنسان من دون إذن املعصوم صلوات اهللا و ا, اللَفظية 

إالّ بإذن املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه و هذه املعرفة ال َتثُبت و ال َتزداد و ال تتَِّسع 
مه هذه املعرفة الَنورانية املُعبَّر عنها يف احاديث اهل البيت صلوات اهللا و سال, سالمه عليه 

 َسلماُن منّا اهل البيت, شيَعتُنا منّا و نَحن منهم ( اإلشارة إىل هذا املعىن , عليهم امجعني 
شيَعُتنا ُخِلقوا من ُشعاع نورنا كما يقول , هذا اإلرتباط املعنوي , إشارة إىل املُماَزجة ) 

جع الفَرع إىل حينما ير, هذه هي املعرفة الَنورانية , صاحب االمر صلوات اهللا و سالمه عليه 
و هو هذا املعىن الذي حينما يرجع هذا اإلشراق يف قلب اإلنسان إىل نوريَّته االصلية , اصله 

و الوطن  ) ُحبُّ الوطن من اإليمان( ُيشري إليه الُعَرفاء يف َشرحهم للحديث الشريف 
فوس يف مصدرها ارتباط هذه الن) ُحبُّ الوطن من اإلميان ( و , احلقيقة الَنورانية ألهل البيت 

إّن اهللا خلَقَ الَمشيَّة ِبنَفسها ثم خلَقَ الخَلق ( االصلي ألنّ االشياء ُخِلقَْت من املَشيَّة 
 ) نَحن صنائُع اهللا و الخَلقُ من َبعُد صنائُعنا( هذه االشياء راجعة إىل املَشيَّة  ) بالَمشيَّة

حىت , الوطن االصلي )  اإلميان ُحبُّ الوطن من( و , إىل الوطن االصلي , ترجع إىل اصلها 
هو هذا وطن , وطن اإلنسان اين ؟ املكان الذي َيسكُنه املعصوم , يف املعىن الفقهي الظاهري 

اين يسكن املعصوم ؟ ذلك املكان الذي يسكُنه املعصوم وطن املؤمن هنا و هذا , املؤمن 
حث فقهي و إالّ هذا املعىن لو اآلن ليس الكالم يف َب, املعىن ميكن ان نتلَمَّسُه يف الروايات 

, الوطن احلقيقي لإلنسان وطن املعصوم , اَردنا ان ُنفَصِّل الكالم فيه يف الروايات واضح 
  ..املكان الذي يكون فيه املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 

  ولِّبيِب االـبُّ إالّ للحـا احلُـَنقِّلْ فؤاَدَك حيثُ شئَت من اهلوى      م               
  ْنِزِلـَداً ألولِّ مـ اب هـُنـ و َحني ر يألَفُُه الفَىت     ـ الده كَْم َمْنزٍل يف               
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املنزل االول الذي انبَعثَْت منه نورية وجود االشياء اهل ) ُحب الوطن من اإلميان ( هو هذا 
رفة النورانية و هذه ايضا املع, هذه املرتبة الثالثة , البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

امُرنا صعب ُمستصَعب ال َيحتملُه ( و يف الروايات الشريفة يف امر اهل البيت على مراتب 
, هذا نوع من الروايات  ) إالّ نَبٌي ُمرَسل او ملٌَك ُمقرَّب او َعبٌد امتحَن اهللا قلَبُه لإليمان

( نوع ثالث من الروايات )  اَحد امُرنا صعب ُمستصَعب ال َيحتملُه( نوع ثاٍن من الروايات 
فََمن َيحتملُه يابَن , امُرنا صعب ُمستصَعب ال َيحتملُه ال نَبٌي ُمرَسل و ال ملٌَك ُمقرَّب 

و املعرفة الثالثة ايضا فيها و هذه اشارة إىل املراتب الَنورانية  ) َمن شئنا, قال رسول اهللا ؟ 
هذا َنحو من املراتب  )  امتحَن اهللا قلَبُه لإليمانال َيحتملُه إالّ عبٌد( هناك , هذه املراتب 

 ) َمن شئنا( و هناك , اصالً  ) ال َيحتملُه اَحد( و هناك , ألهل البيت للمعرفة الَنورانية 
رّبما نتعرَّض , نا لبحث يف هذا املطلب خارج عن مقصودعلى أي حال ا, هذه مرتبة اخرى 
  .وقت الدرس انتهى , إليه يف وقت آخر 
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  الّدرس الثامن

  
  
  
  
  

( يف الصفحة التسعني بعد املائة حينما قال ال ِزلنا فيما ذكَرُه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه 
و اهل املعرفة يَرون ويلَّ االمر مالكا ِلَجميع َممالك الوجود و َمدارج الَغيب و الشهود و ال 

 يف الدرس املاضي قلُت انّ حياة اإلنسان و )ُيَجوِّزون تَصرُّف احد فيها ِبدون إذن اإلمام 
احلديث عن حياة اإلنسان و عن شؤونات حياة اإلنسان باعتبار انّ هذا االمر هو الذي َيهمُّنا 

قلُت هناك جوانب يف , و الكالم يتعلَّق ِبكُل املَخلوقات  و إالّ الكالم يتعلَّق ِبكُل املوجودات
ان يتصرَّف فيها و ذه اجلوانب املادية ال َيحقُّ لإلنسان و ه, حياة اإلنسان منها جوانب مادية 

ال يتمكَّن اإلنسان ان ينتفع منها املنفعة اليت تكون سبباً ِلَتقريبه من اهللا إالّ بإذن املعصوم 
إمام زماننا ) و اهل املعرفة يَرون ويلَّ االمر ( صلوات اهللا و سالمه عليه و الكالم واضح هنا 

 مالكا ِلَجميع َممالك الوجود و َمدارج الَغيب و الشهود و ال  ( عليهصلوات اهللا و سالمه
و اسَتعرُض ِبَنحو سريع قلُت يف اجلوانب املادية ) ُيَجوِّزون تَصرُّف احد فيها ِبدون إذن اإلمام 

ما ذكَرُته يف الدرس املاضي و أُِتمُّ الكالم من حيث انتَهْيت حىت ال َيحدث تفَكُّك يف البحث 
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 يف اجلوانب املادية اإلنسان ِبحاجة إىل إذن املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه يف قلُت, 
و قد ( اإلذن اإلمجالية و هو املعىن ايل اشاَر إليه إمام اُألمَّة حني قال , املرحلة االوىل   ,مراحل

اصبة هلا غري الشيعة غ) ُروَي يف االحاديث انّ َجميع االرض لإلمام و غَُري الشيعة غاصبة لَها 
ِلكُل َمن دخلَ يف , ألنّ اإلمام املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه قد أِذنَ إذنا امجاليا ِلشيَعته 

االوىل هذه املرحلة , اعطى إذنا امجالية ال على َنحو التفصيل يف كل التَصرُّفات , دائرة التَشيُّع 
, واز التَصرُّف يف االرض و ما عليها اإلمام أِذنَ ِلشيَعته امجاالً ج, مرحلة اإلذن اإلمجالية , 

اإلمام هنا يأذَن إذنا امجالية ِلَمن دخلَ , مرحلة الدخول يف دائرة التَشيُّع , هذه املرحلة االوىل 
  .ِلَمن اعتقَد اإلماَمة , يف دائرة التَشيُّع 

 هذه االحكام الشرعية, هناك مرحلة اعلى من هذه املرحلة و هي مرحلة اإلذن التفصيلية 
املواطن اليت حرََّم اإلمام عليه السالم على اإلنسان ان , ِبحدودها , بأبعادها , ِبَتفاصيلها 

, املواطن اليت اوَجَب اإلمام عليه السالم على اإلنسان ان ُيعطَي فيها و هكذا , يتصرَّف فيها 
ي يف االسبوع التفصيالت املذكورة و َنحن َتحدَّثنا عن هذا املعىن يف املَجلس يف الدرس املاض

  .املاضي 
حينما تكون كل جزئيات اإلنسان , و هناك مرحلة اَدق من هذه املرحلة و هي املرحلة الثالثة 

, يف ابعاده املادية و يف ابعاده املعنوية بإقرار و بإذعان و ِبَيقني و ِبَنورانيٍة يف قلب اإلنسان 
من جهة , قيقة ال من جهة احل, يه حينما تكون كلُّها ملكاً للمعصوم صلوات اهللا و سالمه عل

و اهل املعرفة يَرون ويلَّ االمر مالكا ( هذا الكالم واضح , لك للمعصوم احلقيقة كل شيء ِم
رضوان اهللا تعاىل عليه لكن ِبما انّ اإلنسان إىل آخر كالمه الشريف ) ِلَجميع َممالك الوجود 

له , على هذه املظاهر املعنوية اليت ترتبط به , له َنحو والية اعتبارية على هذه اجلزئيات املادية 
و هذا املعىن والية اعتبارية و هذه الوالية اإلعتبارية ُمتفَرِّعة عن اإلذن االوىل يف اصل الوجود 

َتحدَّثنا عنه اّنه ما من موجود يوجد إالّ بإذن املعصوم ألّنه ما من موجود يوجد إالّ ِبُحبِّ اهل 
كل َمخلوق ُيخلَق على , ال أُعيد الكالم ,  يف هذا املعىن البيت و حديث الكساء واضح
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هذا يف , خلقَة املَخلوق على اساس ُحبِّهم هو هذا إذن يف وجود ذلك املَخلوق , اساس ُحبِّهم 
  .اصل الوجود ما من موجود يوجد إالّ بإذن املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 

اإلذن اإلمجالية و اإلذن التفصيلية , نب املادي اَشرُت يف مرحلة احلياة الدنيوية و اجلا         
تفصيالت االحكام الصادرة عن املعصوم صلوات اهللا و , و اليت تكون يف بيان االحكام 

  .سالمه عليه 
املرحلة الثالثة املرحلة االعمق و هذه املرحلة ِبحاجة إىل شرح و تفصيل لكن الوقت ال يكفي 

أِقُف شيئا يسريا عند هذه املسألة و إن شاء اهللا , يل املعىن فيها و بعض اإلخوان سألوا عن تفص
اوِرد هذه الرواية املروية عن صادق العترة صلوات اهللا و , يف دروس قادمة اتناول هذا املطلب 

من وجهاء , الرواية يرويها احلسني بن ايب العالء رضوان اهللا تعاىل عليه  , سالمه عليه
خَرجنا , احلسني بن ايب العالء يقول , يه افضل الصالة و السالم اصحاب إمامنا الصادق عل

كانت , فَكُّنا كلَّما نَزلنا منزال ذَبحُت لَهم شاةً , من الشيعة , إىل مكة َنْيفا و عشرين َرُجال 
فلَّما وَردنا على اإلمام الصادق و دَخلُت على اإلمام الصادق صلوات , حالَتُه املادية كان غَنّياً 

 و هذا أَو تُِذلُّ المؤمنين ؟, واهاً يا حسين , لَّما دخَلتُ عليه قال لي ,  و سالمه عليه اهللا
أَو تُِذلُّ المؤمنين ؟ , واهاً يا حسين , تأنيب قوي من اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه 

, اةً قال بلَغَني انَّك كلَّما نزَل اصحاُبَك منزال ذَبحتَ لَهم ش, قلتُ اعوذ باهللا من ذلك 
قال أَو لَم تكُن ترى اّن فيهم , قلتُ يا موالي و اهللا ال ُأريد بذلك إالّ وجَه اهللا تعالى 

يعين ُتصيبه املَذلَّة  , َمن ُيِحب ان يفعل مثل فعلَك فال تبلُغ مقدَرتُه ذلك فَيتقاَصُر إليه نفُسه
قال فَقلتُ يابَن , عر الهوان يستش, يستشعر الَمذلَّة , فَيتقاَصُر إليه نفُسه , ُيصيبه اهلوان , 

  .استَغفُر اهللا و ال اعود , رسول اهللا صلى اهللا عليك 
يسنح ِلَبيان املطلب ِبَنحو اوسع لَذَكرُت روايات اخرى لو كان املقام , هذه الرواية و امثاهلا 

 ال لكن الوقت َضيِّق و يف هذا املضمون ورَدْت عن االئمَّة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني
هذه الرواية , رّبما يف وقت آخر أُفَصِّل الكالم يف مثل هذه املطالب , يكفي ِلَتفصيل الكالم 
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من ُوَجهاء  , تتحدَّث عن َرُجل من اصحاب إمامنا الصادق و هو احلسني بن ايب العالء
اب و هذا الفعل الذي فعلَُه يقَع يف دائرة اإلستحب, اصحاب اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه 

هذه من ُجملة , إكثار الزاد و َتطييب الزاد , أليس من ُجملة آداب السفَر إكثار الطعام , 
أليس من ُجملة آداب الضيفة , من ُجملة االمور املندوبة يف آداب السفَر , اآلداب املذكورة 
هذا هناك شائع بني الناس , هناك مسألة رّبما تتفرَّع على هذا املطلب , التكَلُّف لإلخوان 

لكن ايضا ُيستَحبُّ , اّنه َشرُّ اإلخوان َمن ُتكُلَِّف له , املعىن و هذا املعىن موجود يف الروايات 
هذا الذي يطلب من اخوانه ان )  شَرُّ اإلخوان َمن تُكُلِّفَ له( للمؤمن ان يتكلََّف إلخوانه 

ض االحيان قد َيحدث سوء يف بع, يتكلَّفوا له و إالّ املؤمن ُيستَحبُّ له ان يتكلَّف إلخوانه 
و كأّنه االئمَّة صلوات اهللا عليهم امجعني ينَهون عن التكَلُّف لإلخوان فَهم يف فهم هذه الرواية 

من ُجملة آداب الضيافة اّنه ُيستَحبُّ للمؤمن ان يتكلَّف , التكَلُّف لإلخوان َممدوح , 
هذه الروايات ناظرة  )ن ُتكُلَِّف له َشرُّ اإلخوان َم( أّما هذه الروايات اليت قالت , إلخوانه 

أّما انّ املؤمن , للذي يريد ان ُيَحمِّل اآلخرين التكَلُّف , للذي هو يطلب التكَلُّف من اآلخرين 
اآلن ليس احلديث يف هذه , هذا امر مندوب , من عند نفسه , يتكلَّف من طيب نفسه 

الناس ُيسيئون فَهم هذه الرواية املنقولة عن القضية لكن احَببُت اإلشارة إليه ألّنه ارى كثريا من 
هذا االمر الذي فعلَُه , اعود إىل اصل كالمي , االئمَّة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

امر و امر َحثَّ عليه االئمَّة , إذا نظَرنا إليه يف حدِّ ذاته امر مندوب , احلسني بن ايب العالء 
وفقاً للنظرة الثالثة اهللا و سالمه عليه هنا ُيحاسب هذا الَرُجل الئمَّة لكن اإلمام صلوات فعلَُه ا

هذا ِبَنحو عام ِلكُل َمن , يف املرحلة االوىل هناك اإلذن اإلمجالية , ال وفقاً للمرحلة الثانية 
اإلذن اإلمجالية َتحتاج إىل تفصيل فَننتقل إىل املرحلة الثانية و هي دخلَ يف دائرة التَشيُّع و هذه 

التفصيالت اليت , من بيان الواجب ,  التفصيلية و ما ورَد من االحكام من بيان املُحرَّم اإلذن
باملعرفة , أّما املرحلة الثالثة و هو إدراك رضا اإلمام ِبملَكة الَنورانية , ورَدْت يف شريعتنا 

نب َمحبَّة و يف جا, يف اجلانب التشريعي هناك ثالث مراحل , َنحن ايضا َتحدَّثنا , الَنورانية 
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و يف جانب َنورانية معرفة اهل البيت , اهل البيت و معرفة اهل البيت ثالث مراحل ايضا 
, يف اجلانب التشريعي , يف اجلانب املادي , و هذه املراحل َتسُري معاً هناك ثالث مراحل ايضا 

اإلمام , عني يف اجلانب الَنوراين و يف جانب َمحبَّة اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امج
على اساس الَنحو الثالث ال على , على اساس النظرة الثالثة , هنا ُيحاِسُبه على هذا االساس 

اساس النظرة الثانية و إالّ على اساس النظرة الثانية يف اإلذن التفصيلية هذا امر مندوب اصال 
َمن ,  إىل النحو الثالث أّما َمن بلغَ, نَدَب إليه االئمَّة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

و هو الذي ُيدِرك مراد اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه ِبَنورانية ارتقى إىل الَنحو الثالث 
, رّبما بعض املندوبات ال يريدها , اإلمام يف بعض االحيان رّبما بعض املُستَحّبات , خاصة 

و اولئك الذين , ثالثة لَها ُعمق اكثر املرحلة ال, هذا يف اجلانب املادي او يف غري اجلانب املادي 
و اولئك الذين بلَغوا إىل املعرفة الَنورانية ألهل البيت , ُيدِركون هذا املعىن ليس كل الناس 

البلوغ إىل هذا الذَوق الَنوراين ال يكون , البلوغ إىل هذه املعرفة , قطعاً البلوغ إىل هذه املرتبة 
بعد ذلك تنفَتح على اإلنسان , سليم يف االمور الظاهرية اوالً رأساً ما لَم يكن هناك تَتبُّع و ت

بعد , لألمور املندوبة , ما لَم يكن هناك تسليم و اتِّباع لألمور الواجبة , املعارف النورانية 
و لذلك حينما ُنطالع حياة اصحاب ذلك يرتقي اإلنسان إىل معىن اعمق من تلكم املعاين 

, لكن اإلمام اراَد ان ُيَنبَِّهُه إىل هذا النحو عالء لَم يكُن يف هذه املرتبة احلسني بن ايب ال, االئمَّة 
ُنطالع حياة اصحاب االئمَّة َنجد انّ االئمَّة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني مع حينما 

بعض اصحاِبهم ُيحاسبوَنهم ِبدقَّة على كل تَصرُّف يف اجلانب املادي باعتبار اآلن احلديث يف 
ايديهم يف التَصرُّف املادي  ُيحاِسبوَنهم ِبدقَّة بينما هناك من اصحاهبم َمن فَتحوا, ة املادية اجلنَب
هؤالء َمن , ألّنهم يعلمون ـ االئمَّة ـ صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني أليِّ شيء ؟ , 

واِفقَة للمعصوم تَصرُّفاهتم يف كل ابعادها م, إىل املرتبة الَنورانية , بلَغوا إىل هذه املرحلة 
املُفضَّل بن عمر رضوان اهللا تعاىل عليه يف حياة إمامنا الكاظم , صلوات اهللا و سالمه عليه 
اصالً الشيعة كانوا َيحملون االموال إىل املدينة و اإلمام الكاظم , صلوات اهللا و سالمه عليه 

فضَّل و ما كان يستقبل ماالً إالّ يقول اعيدوها إىل املُ, اإلمام ُيعيدها إىل الكوفة , ِبحاجة إليها 
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حىت االموال اليت يؤتى هبا إىل اإلمام االصل كان اإلمام ُيعيدها إىل , من يد املُفضَّل بن عمر 
إىل اّنه بلغَ منزلة ال يتصرَّف يف , املُفضَّل و اإلمام يريد ان يشري بذلك إىل منزلة املُفضَّل 

عيدا عن اإلمام الُبعد املكاين و الُبعد اجلغرايف و لذلك لَّما و إن كان بَتصرُّفاته إالّ ِبرضا اإلمام 
, يدخل املُفّضضل بن عمر على إمامنا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه ِبَمجمع من شيعته 

إّني أما و اهللا , يقول يا ُمفضَّل إيلَّ إيلَّ , يضحك يف وجه املُفضَّل اإلمام , ِبَمجمع من اصحابه 
هذا , بُّ َمن ُيِحبُّك و لو كان اصحايب يعرفون ما تعرف لَما اختلَف منهم اثنان ُألِحبُّك و أُِح

ما وصلَ إليها و هذه املعرفة الَنورانية , الذي يعرفُه املُفضَّل بن عمر هي هذه املعرفة الَنورانية 
 يف اَدق معاين بعد ان تَتبََّع املرحلة الظاهرية, املُفضَّل إالّ بعد ان َتجاَوَز املرحلة الظاهرية 

التسليم و لذلك منقول عن املُفضَّل بن عمر حينما كان اإلمام يوصيه ان يشتري له السَمك 
اإلمام يف , االموال عند املُفضَّل , فَكان يشتري السَمك لإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه 

ن يقطع رؤوس ؟ كااملُفضَّل ماذا كان يفعل , بعض االحيان ُيكَلِّفُه ان يشتري له السَمك 
يقطع رؤوس االمساك و يبيعها و , االمساك ألّنه كان يدري انّ اإلمام ال يأكل هذه الرؤوس 
بعد هذا التَتبُّع و التسليم الدقيق , يشتري هبا َسَمكا احتياطا و دقَّةً على االموال اليت يف َيده 

ذ يرتقي إىل هذا النحو من يف االحكام الظاهرية و يف هذه اإلذن التفصيلية حينئِلُمراد اإلمام 
حينئذ ينال هذه اإلذن و لذلك إمامنا الرضا صلوات اهللا و سالمه عليه لَّما بلَغُه خَبر , املعرفة 

تويفَ يف ايام اإلمام , َبقَي إىل ايام اإلمام الرضا , وفاة املُفضَّل بن عمر رضوان اهللا تعاىل عليه 
لقد كان الوالَد بعد , َرِحَم اهللا املُفضَّل ,  الدنيا و غَمِّها قال أّما اّنه قد استراَح من َهمِّ, الرضا 
الكالم َجرَّنا إىل املُفضَّل و إالّ , اآلن ليس احلديث عن املُفضَّل , الروايات الكثرية , الوالد 

صلوات اهللا و سالمه عليهم الروايات الواردة يف َمدح املُفضَّل روايات كثرية جدا عن ائمَّتنا 
كان من ,  هذا املَدح و هذه املنزلة للُمفضَّل ألّنه كان من اصحاب هذه املرتبة ,امجعني 

اعود إىل إمتام , على أي حال انا ال اريد التفصيل يف كل هذه املطالب , اصحاب هذه املنزلة 
  .احلديث 
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اك و هن, هناك إذن تفصيلية و هي االحكام , يف اجلنَبة املادية هناك اإلذن اإلمجالية , قلُت 
شيء اعَمق , شيء اَدق , يف جزئيات اجلزئيات و هو ما يريُده املعصوم , اَدق , شيء اعَمق 

هذا َيحتاج إىل َنورانية خاصة و لذلك إمامنا الرضا ُيَعبِّر عن زكريا , و هذا ال ُيدَرك هكذا 
ملأمون على الدين هو ا, اإلمام ُيَعبِّر عنه هذه العبارة , هو املأمون على الدين و الدنيا , بن آدم 

اّنهم , و هذا الوصف هو اجلى اوصاف اإلمام احلُجَّة صلوات اهللا و سالمه عليه , و الدنيا 
إن لَم يكن مأمونا على الدين و الدنيا ما ُيَعد يف , يكونون مأمونني على الدين و الدنيا 

يريدان َيحكم و اإلمام يريد ان َيحكم بالدين و اصحاب اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه 
املُفضَّل , زكريا بن آدم , الدنيا فَكيف َيحكم ِبأُناس ال يكونون مأمونني على الدين و الدنيا 

يكون , بن عمر و امثال هؤالء رضوان اهللا تعاىل عليهم ُهم املأمونون على الدين و الدنيا 
 مرحلة اإلذن اإلمجالية  للمعصوم سواء يفاًموافقمأمونا على الدين و الدنيا مىت ما كان تَصرُّفه 

و إالّ احلسني بن , املعىن االَدق , سواء يف مرحلة اإلذن التفصيلية او يف هذه املرحلة الَنورانية , 
واهاً يا حسني أَو ُتِذلُّ , إالّ امراً ُمستَحّباً و اإلمام يقول له , ايب العالء ما فعلَ إالّ امراً مندوبا 

قد يكون هذا الفعل , و هذا مثال , لفعل يف بعض االحيان ألّنه قد يكون هذا ا, املؤمنني 
ِلَوضع ُمعيَّن املعصوم ال يرتضيه و , ِلَزمان ُمعيَّن , املُستَحب يف بعض االحيان ِلظَرف ُمعيَّن 

إذا كان هذا االمر قد , قد ال ُيحاَسب , اإلنسان رّبما يفعلُه و هو يعتقد اّنه شيء صحيح 
لكن فارق بني َمن يكون ِفعلُه موافقا للمعصوم صلوات اهللا و سالمه  اخذَُه من آداب الشريعة

, املسألة ليس مسألة احلساب و العقاب , عليه و بني َمن يكون ِفعلُه غري موافق للمعصوم 
َمن يريد ان يكون يف اصحاب اإلمام احلُجَّة صلوات اهللا و , املسألة اعمق من هذا املعىن 
ال تكون اعمالُه , ال تكون عباَدتُه , ة و ال َيخاف من النار سالمه عليه ال يبحث عن اجلنَّ

الذي تكون , ال بد ان تكون عباَدتُه عبادة االحرار , طمعاً يف اجلنَّة و ال خوفاً من النار 
ُيَبّريء ال يبحث انّ هذا الفعل , َيحمل هذه املعاين , عباَدتُه عبادة االحرار َيحمل هذه الذهنية 

هذا الفعل ُيدِخل السرور على قلب , ُيدِخلُه النار او ال ُيدِخلُه النار , ُيربيء الذمَّة الذمَّة اوال 
هذا الفعل يكون , املعصوم او ال ُيدِخل السرور على قلب املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 
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, ل حديثنا َنحن قُلنا يف اص, الكالم هنا , سبباً ِلرضا إمام زماننا او ال , سبباً ِلفَرح املعصوم 
الذي يريد ان ُيهاجر إىل إمام زمانه صلوات اهللا و سالمه , كالمنا يف اهلجرة إىل إمام زماننا 

هذا ما يتعلَّق باجلانب , ال بد ان يكون عنَدُه هذا الَعزم , عليه ال بد ان تكون عنَدُه هذه اهلمَّة 
الب َوسيعة جدا يف روايات مطقلُت هذه املسألة ِبحاجة إىل تفصيل و هذه املطالب , املادي 

اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني و َتحدَّثُت عن املراحل اليت تتعلَُّق ِبحياة 
اإلنسان يف اجلنَبة التشريعية و عن املراحل اليت تتعلَُّق ِبحياة اإلنسان يف َجنبة ُحبِّ اهل البيت 

املرحلة االوىل هي مرحلة اإلميان , يعية يف اجلنبة التشر, صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
, اصوليات الدين , اصوليات اإلعتقاد , اإلنسان من دائرة كُفِره إىل دائرة إميانه حينما َيخُرج 

اإلعتقاد , هذه املرحلة اليت ُتخِرج اإلنسان و هو اإلعتقاد ِبعصَمة املعصوم , اوليات املذهب 
هذا , اإلعتقاد ِبكَماله صلوات اهللا و سالمه عليه , اعته اإلعتقاد ِبوجوب ط, ِبُحجيَّة املعصوم 

من دائرة الَضالل إىل , احلد هو الذي ُيخِرج اإلنسان من دائرة الَنجاسة إىل دائرة الطهارة 
, من دائرة الكُفر إىل دائرة اإلميان و هذا ايضا ال يكون إالّ بإذن املعصوم , دائرة اهلدى 

مام صلوات اهللا و سالمه عليه و قال له إّني أُِحبُّك و اإلمام لإلذكَرُت لكم هذا الذي جاء 
هذا الذي جاء إىل أمري هذا اإلّدعاء اإلمام رفَضُه و رفَض هذه املَحبَّة و لذلك ,  رفَض ادِّعاَءه

توجد هنا َمحبَّة لكن هذه املَحبَّة , املؤمنني و قال له يا أمري املؤمنني إّني أُِحبُّك و أُِحبُّ فالنا 
ُتِحبُّ علياً و ُتِحبُّ , إّما ان َتعمى و إّما ان ُتبِصر , قال له انت اعَور , لَم يأذَن هبا اإلمام 
قد , قد تكون هناك َمحبَّة , إّما ان َتعمى و إّما ان ُتبِصر , فأنَت اعَور ُعَمراً ال ميكن هذا 
 اإلمام صلوات اهللا و إذا لَم يأذَن هبا, و قد تكون هناك عاطفة يف القلب تكون هناك دعوى 

املَحبَّة ,  سالمه عليه ايضا ال قيمة هلا ألنّ املَحبَّة رابطة بني طرفَْين ال تكون من طرف واحد
هناك ُمِحب و , يتقَوَّم ِبطَرفَْين , هل هي معىن ُمتقَوِّم ِبَنفسه ؟ املَحبَّة معىن ال يتقَوَّم ِبَنفسه 

املَحبَّة , ال تكون هناك مَودَّة ,  يكون هناك عشق هناك بني طرفَْين و إالّ ال, هناك َمحبوب 
أّما املَحبَّة اليت تكون من , هذه املَحبَّة احلقيقية , معىن نسيب بني هذا الطرف و هذا الطرف 
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فَهذا احلُب إذا ِلم يأذَن به املعصوم صلوات اهللا و , طرف واحد ال ُيقال هلا َمحبَّة حقيقية 
  .مرحلة الدخول يف دائرة التشريع , ذه املرحلة االوىل ه, سالمه عليه ال قيمة له 

و ما يريُده معرفة فَقاهة االحكام , و هي معرفة تفاصيل االحكام , االعمق , املرحلة الثانية 
االئمَّة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني يف تفاصيل احكامهم و يف النظَر إىل دقَّة آداِبهم و 

  .ُسَننهم 
و ذكَرُت لكم , نسانية هو معرفة َمدارج النفس اإل, و اليت هي اعَمق ثة  املرحلة الثالو

, بصََّرُه ِبعيوب الدنيا , إذا اراَد اهللا ِبَرُجل خَيراً بصََّرُه ِبَمواضع الشيطان  (الروايات 
ميكن ان , الوقت َيجري سريعا , راِجعوا الكالم  ) فقََّهُه في الدين, بصََّرُه ِبعيوب نفسه 

  .عوا الكالم يف الشريط املَُسجَّل ُتراِج
, و َتحدَّثُت عن َمحبَّة اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني و قلُت املرحلة االوىل 

هذا املَْيل الذي , هذه العاطفة اليت ُتَهْيمن على القلوب , املنزلة االوىل هو هذه املَحبَّة العاطفية 
َدق من هذا و هو املَحبَّة و العاطفة اليت تسَتند إىل املعرفة و هناك معىن ا, ُيَسيطر على القلوب 

او معرفة َمناقبية ألهل البيت و ُيضاف اليت َنملكُها و هي املَحبَّة اليت تستند إىل معرفة تارخيية 
َنحن ماذا , إليها ما نعرفُه معرفة الفاظية من مقامات اهل البيت و إالّ غاية معرفَتنا هي هذه 

هناك , َنعرُف عن اهل البيت َمناقباً , َنعرُف عن اهل البيت تارخيا  البيت ؟ نعرف عن اهل
هناك معرفة َمناقبية و هناك معرفة ِلَمقامات اهل البيت ِبحدود االلفاظ و إالّ , معرفة تارخيية 

يت تَتجاوز هذه احلدود و هي املعرفة الَنورانية ألهل ب, اليت تَتجاوز االلفاظ املرحلة الثالثة هي 
على أي حال هذه املطالب انا اَشرُت إليها و لَم , العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

كل هذا الذي ذكَرُته يتعلَُّق ِبما , كثري من الوقت ِلَبيان املطالب يف هذا اليوم يبَق عندنا شيء 
ة التسعني بعد املائة قالَه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه ـ كما قلُت قبل قليل ـ يف الصفح

و اهل املعرفة يَرون ويلَّ االمر مالكا ِلَجميع َممالك الوجود و َمدارج الَغيب و ( حني قال 
يف االبعاد املادية , يف كل االبعاد ) الشهود و ال ُيَجوِّزون تَصرُّف احد فيها ِبدون إذن اإلمام 
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ظاهر هذا يف كل مظهر من م, عاد الباطنية يف االبعاد الظاهرية و يف االب, و يف االبعاد املعنوية 
و من هنا و ,  ِلَمخلوق ان يتصرَّف من دون إذنه صلوات اهللا و سالمه عليه الوجود ال َيِحقُّ

هي هذه احلقيقة يف اصل الوجود و َنحن َتحدَّثنا يف اإلذن االوىل ِلوجود الكائنات اّنه ما من 
 عليه ألّنه املَخلوقات كلُّها جاءت على اساس موجود إالّ و كان بإذنه صلوات اهللا و سالمه

و يف ظهور موجود يف بقعة الوجود و يف َمحبَّتهم و  ال ميكن ان ُيتصوَّر يف َتحقُّق موجود 
عالَم الشيئية ال ُيتصوَّر ان يكون إالّ على اساس َمحبَّة اهل البيت بل حقيقة الوجود َنورانيَّتُهم 

أليس اول شيء ,  و هذا املعىن واضح يف الروايات الشريفة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني
من َبديهيات العقائد يف رواياتنا هذه املعاين اصالً , فَتقَُه اهللا نوُرهم و من نوِرهم فَتَق االشياء 

االحاديث الكثرية الكثرية جدا , املرويَّة عن املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
و جاءت يف كُتب املُخالفني احاديث كثرية جاءت ِبهذا املضمون حىت , حىت يف كُتب العامة 

و من هنا  و سالمه عليهم امجعني هذا الوجود اصالً من نوريَّتهم صلوات اهللا, ِبهذا املعىن 
يف العاِلم , يف كل عالَم , يف كل نشأة , يف كل مرتبة , كانت إذُنهم مطلوبة يف كل مقام 

ألنّ هذه املوجودات يف العواِلم املادية و يف العواِلم املعنوية , العالية و يف العواِلم السافلة 
( أليس ائمَُّتنا ُهم الذين يقولون , مجعني اشُتقَّْت من انوارهم صلوات اهللا و سالمه عليهم ا

و اخلَلق من َبعُد صنائُعنا ألّنهم اشُتقّوا من  ) نَحن صنائُع اهللا و الخَلقُ من َبعُد صنائُعنا
انوارهم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني و لذلك َمحبَّتُهم مفروضة على هذه الكائنات 

مفروضة على االنبياء السابقني , ديانات السابقة مفروضة على ال, وجودا و تكوينا و تشريعا 
على املالئكة و , مفروضة على اجلان , مفروضة على البشر , مفروضة على اُألَمم السابقة , 

هذه املَحبَّة مفروضة ِلَنفاذ نوريَّتهم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني , على كل الوجودات 
ِرج هذا الوجود و لذلك إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل يف كل َمدا, يف كل َممالك هذا العالَم 

إنّ رئيس ِسلسلَة  ( قال , عليه يف الصفحة السابعة و التسعني بعد املائة اقَرأ لكم ما ذكََرُه هنا
إنّ رئيس ِسلسلَة ( يتَّضُح لكم املعىن , و يعين به النيبَّ صلى اهللا عليه و آله و سلم ) اهل احلَق 
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و هذا الكالم للنيب صلى اهللا عليه  )الصة اصحاب املَحبَّة و احلقيقة يترنَُّم ِبقَوله اهل احلَق و خ
  . )إىل هنا ينتهي الوجه االول من الكاسيت .. ( و آله و سلم 

فَيا ربِّ ما هذه الَبيتوَتة اليت كانت ِلُمحمٍَّد صلى اهللا عليه ( يقول , اإلمام ُيَعلِّق , و يسقيين .. 
املعىن ال يؤَخذ ِبهذا , عنَد َرّبي و املعىن ال ُيفَهم علة سذاجته  أِبيُت, لنيب يقول ا) و آله معك 

أي ) أُبيُت عند َرّبي ُيطِعُمين ( كالذي َيبيُت عند شخص يف داِره ) أُِبيُت عند َرّبي ( املعىن 
اليت كانت ذه الَبيتوَتة فَيا َربِّ ما ه, ُيطِعُمين و َيسقيين  ( طعام ُيطِعُم النَيب صلى اهللا عليه و آله

و ما هذا الطعام و الشراب الذي , هللا عليه و آله مَعك يف دار اخلَلَوة و اُألنس اِلُمحمٍَّد صلى 
فَفي شأن ذلك السيِّد العظيم , و اخلَصَتُه من َجميع العواِلم اذَقَتُه ِبَيدك هذا املوجود الشريف 

هذه )  َيَسعُه ملٌَك ُمقرَّب و ال َنٌيب ُمرَسل ان يقول ـ يعين به النيب ـ يل مع اهللا َوقٌت ال
او , لنا مع اهللا َوقت , لنا مع اهللا حاالت , عن االئمَّة , عن النيب املعاين واردة يف الروايات 

هذه احلاالت ُتَبيِّنها احاديث اخرى , ال يَسُعنا فيها ال َنٌيب ُمرَسل و ال ملٌَك ُمقرَّب , اوقات 
إّن لنا مع اهللا حاالت  (لشريفة تأتينا يف الدروس اآلتية ام اُألمَّة يف كُتبِه اإمايضا اشاَر إليها 

 هذا احلديث ايضا  ) هَوو هَو, إالّ انّنا نَحُن نَحن ,  و هَو نَحن, نكون فيها نَحن هَو 
 فيها و ذكَرُه كثريا يف كُتبِه اليت َتحدَّثَسيأتينا يف الدروس اآلتية يف طَوايا كلمات إمام اُألمَّة 

إالّ انّنا , و هَو نَحن , إّن لنا مع اهللا حاالت نكون فيها نَحن هَو ( عن منازل اهل البيت 
لي مع اهللا َوقتٌ ال  (و هذا الوقت الذي ُتشري إليه الرواية هذه )  و هَو هَو, نَحُن نَحن 

ال هذا املعىن شيء من إمج, هذا املعىن فيه إمجال ) َيَسعُه ملٌَك ُمقرَّب و ال نَبٌي ُمرَسل 
و , إالّ اّننا َنحُن َنحن , و هَو َنحن , نكون فيها َنحن هَو ( اّنه , فسََّرتُه هذه الرواية الثانية 

هذه املعاين ُيدِركوَنها ُهم صلوات اهللا , و مع ذلك هذا املعىن َنحن ال ُندِرك حقيقَته ) هَو هَو 
َنعرفُه من اهل البيت و من مقاماهتم غاية الذي , انا قلُت قبل قليل , و سالمه عليهم امجعني 

ما نعرفُه هو دَوراُننا يف دائرة االلفاظ و إالّ هذه احلُجب و هذه القيود و هذه االغالل اليت 
( من اإلنطالق يف عالَم نور اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني ُتقَيِّدنا ال ُتَمكُِّننا 
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)  يقول يل مع اهللا َوقٌت ال َيَسعُه ملٌَك ُمقرَّب و ال َنٌيب ُمرَسلفَفي شأن ذلك السيِّد العظيم ان 
فََهل هذا الوقت من اوقات عالَم الدنيا و اآلخرة او اّنه وقت اخللَوة يف ( يقول , اإلمام ُيَعلِّق 

 , إىل اّنه القضية ال ُتَحدُّ ِبَحدو الُنقاط ُتشري , و ُنقاط ... ) قاب قوَسْين و طَرِح الكوَنْين 
) صاَم صوماً موَسوّياً إنّ موسى عليه السالم ( مث يقول , اليت اشاَر إليها , هذه احتماالت 

هذا اإلصطالح و هذا التعبري معروف بني , ُيشري هنا رضوان اهللا تعاىل عليه إىل املنزلة املوسوية 
(  مع املنزلة املوَسويَّة الَصوم الذي يتناسب, املنزلة املوسويَّة يعين الصوم املوَسوي , اهل املعرفة 

و نالَ إىل ميقات ( يعين يف ميقاته  )إنّ موسى عليه السالم صاَم صوماً موَسوّياً اربعني يوماً 
و مع ذلك , فََتمَّ ميقاُت َربِّه اربعني ليلة , و قال تعاىل ( يعين وصلَ إىل ميقات احلق ) احلّق 

( قبل قليل ) نسَبة بيَنُه و بني الوقت االْحَمدي و ال , اين هذا امليقات من امليقات املُحمَّدي 
  ) .يل مع اهللا َوقٌت ال َيَسعُه ملٌَك ُمقرَّب و ال َنٌيب ُمرَسل 

فَخرَّ موسى هو َتَجلّي النور الُسبحاين لذلك اجلَبل و غاية ما وصلَ إليه موسى يف ميقاته ( 
أليس الروايات تقول اّنه , لك اجلَبل و اُي شيء َتجلّى لذ, و الروايات تقول اّنه ماَت ) َصِعقا 

انّ , من شيعة اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني , نور ِلملَك كَّرويب من شيعتنا 
و ُهم من شيعتنا من اخلَلق , إمامنا الصادق يقول , اهللا أِذنَ ِلملَك كَّرويب من شيعة اهل البيت 

 ُيشِرقَ أِذَن ِلملَك كَّروبي ان (عتنا من اخلَلق االول و املالئكة الكَّروبيون ُهم من شي, االول 
انّ و الروايات الشريفة تقول   ) فََجعلَُه َدكّا و خَرَّ موسى َصِعقاِبنوره على ذلك الجَبل

إمامنا الصادق يقول هذه الذَّرات اليت تَروهنا يف شعاع الشمس , هذا اجلَبل لَم يبَق له اثَر 
لو اردَت ان ُتمِسك , فذ هي هذه َبقايا ذلك اجلَبل و هذا ال شيء الداخل من الِكوى و املنا

لو , اآلن ضوء الشمس لو دخلَ من النافذة , ال َتِجد لَها وجودا , ال قيمة لَها , ِبهذا الذَّرات 
اليس ترى ذَّرات تسبح يف ُحزمة , إىل داخل الغرفة , إىل داخل احلُجَرة دخلَ من الُشباك 

لَها ُجرم مادي تتمكَّن ؟ , ُتمِسك ِبواحدة منها لذَّرات السِبحة حاِولْ ان هذه ا, الضوء هذه 
و هذا اجلَبل إّنما ُدكَّ كما يقول , ؟ إمامنا الصادق يقول هذا الذي بقَي من آثار ذلك اجلَبل 
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فأيُّ ُمقايَسة بني , ِبنور َمخلوق من اشياعهم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني صادق العترة 
لي مع اهللا َوقتٌ ال َيَسعُه ( هو الذي يقول نا و َنبيُّقات االمحدي و بني امليقات املوَسوي املي

و مع ذلك ( و موسى غاية ما بلغَ إليه ان كان َنبّياً ُمرَسال  ) ملٌَك ُمقرَّب و ال نَبٌي ُمرَسل
مث يقول إمام ) َمدي و ال نسَبة بيَنُه و بني الوقت االْح, اين هذا امليقات من امليقات املُحمَّدي 

السطور االخرية من هذه الصفحة يقول , اُألمَّة يف نفس الصفحة السابعة و التسعني بعد املائة 
الباري قال له ) خلَْع َنعلَْيك فا, إنّ موسى يف امليعاد خوِطَب ِبخطاب ( يف كالمه الشريف 

هكذا يف , ي املقدَّس النجف االشرف اخلَْع َنعلَْيك إّنك يف الوادي املُقدَّس و يف رواياتنا الواد
الوادي املقدس َنجُف عليٍّ صلوات , روايات اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

و قد فُسَِّر ِبمحبَّة , فاخلَْع َنعلَْيك , إنّ موسى يف امليعاد خوِطَب ِبخطاب ( اهللا و سالمه عليه 
هذا , هذا التفسري ليس تفسريا ِلعاِرف او ِلصويف , االهل َخلُع النعلَْين فُسَِّر ِبَمحبَّة  )االهل 

كَمال ( يف كتابه احلديث الذي ينقلُه شيخنا الَصدوق رمحة اهللا عليه , تفسري اإلمام احلُجَّة 
حديث سعد بن عبد اهللا االشعري القُمَّي , حديث طويل و ُمفصَّل ) الدين و َتمام النعَمة 

و زاَر اإلمام العسكري صلوات اهللا و سالمه عليه و  سامراء رمحة اهللا عليه حينما ذهَب إىل
, قال إماُمك هو الذي ُيجيبك , فاإلمام ما اجاَبُه على االسئلة , كانت عنَدُه اسئلة كثرية 

كان عمُره اربع سنوات فأجاَبُه , احلُّجة من بعدي هو الذي ُيجيبك فَنادى على اإلمام احلُجَّة 
سعد بن عبد اهللا سألَ إمام زماننا , من ُجملة اإلجابات سألَُه , ة على تلكم االسئلة الكثري

فاخلَع نعلَْيك (  رسول اهللا و ما تأويل قال يابَن, عن هذا املعىن صلوات اهللا و سالمه عليه 
قال إنّ موسى عليه السالم لَّما ناجى ربَُّه يف الوادي ( إمام زماننا يقول ) إنَّك بالواِد المقدَّس 

ناجاُه , و لقد غَسلُت قليب َعمَّن سواك , لقد اخلَصُت لَك املَحبَّة مّني ,  فَقال يا َربِّ املقدس
لَّما قال له الباري ( اإلمام يقول , ألنّ موسى كان ُيِحبُّ اهلَه ) الباري فَقالَ له فاخلَع نعلَْيك 

( َمن يتعلَّق ,  ارحامك ُحبَّ, ُحبَّ اهلك ) قال له اخِرْج ُحبَّ اهلَك من قلبك  فاخلَْع نعلَْيك
بأّنَك قد اخلَصَت يلَ املَحبَّة و غسلَت قلبَك إّنك إذا تقول ) اخِرْج ُحبَّ اهلَك من قلبك 
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, هذا موسى يتكامل بإخراج ُحب اهله من قلبه , َعمَّن سواي فأخِرْج ُحبَّ اهلك من قلبك 
و هو نٌيب ُمرَسل و و هو نٌيب من اويل العزم الباري يأمُره و ُيَعبِّر عنه بالنعلَْين و ُهم آل بيت ُنيب 

ارَسلَها الباري إىل من الديانات الواسعة اليت , إىل االرض , صاحب ديانة نزلَْت إىل اخلالئق 
ان اخلَْع , لكن موسى هكذا ُيخاطبه الباري و موسى له خصائص و منازل و مراتب , العباد 

, يقول اخلَْع نعلَْيك اخلَْع ُحبَّ اهلك من قلبك , الم نعلَْيك و إمام زماننا ُيفَسِّر لنا هذا الك
هذا كالم الباري مع موسى , إذا كُنَت قد اخلَصَت يلَ املَحبَّة و غسلَت قلبَك َعمَّن سواي 

                             .هذا شيء من امليقات املوَسوي , هذا شيء من ميقات موسى , عليه السالم 
( يعين فسََّرُه إمام زماننا ) و قد فُسَِّر , فاخلَْع َنعلَْيك ,  امليعاد خوِطَب ِبخطاب إنّ موسى يف( 

فارق كبري بني ) و الرسول اخلاَتم قد أُِمَر يف ميعاده بأنْ ُيِحبَّ علّياً , و قد فُسَِّر ِبمحبَّة االهل 
بِّ اهله و أّما َنبيُّنا فقد أُِمَر كمال موسى يف ان ُيَخلَِّص قلَبُه من ُح, هذا االمر و بني هذا االمر 

و ( علٌي و آل عليٍّ صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني و َمن ُهم اهلُه ؟ , ِبُحبِّ اهله 
ميعاُده كان قاَب , و ميعاد النيب ما كان على االرض )  الرسول اخلاَتم قد أُِمَر يف ميعاده

موسى كان ميقاُته يف ,  سبحانه و تعاىل هناك عند اهللا, عند بساط النور , قوَسْين او ادىن 
صلوات من ارض ُيَشرِّفُها علٌي بأقدامه , من هنا عَرَج موسى , ارٍض َسُيَشرِّفُها علٌي بأقدامه 

و أّما امليقات االمحدي هناك حيث خاطَبُه الباري ِبَصوت عليٍّ و هذه , اهللا و سالمه عليه 
 اهللا خاطََب َنبيَُّه ِبَصوت عليٍّ صلوات اهللا و سالمه انّ, الرواية حىت يف كُتب العامة موجودة 

 هذه الرواية شيخنا الَصدوق رمحة اهللا  إمامنا الصادق ـ,هناك تتَّضح املُماَزجة العلَوية , عليه 
قد عَرَج  ـ يقول انّ النيب صلى اهللا عليه و آلهينقل هذه الرواية ) اِخلصال ( يف كتاب عليه 

يف كل مرَّة يأمُره الباري ِبمحبَّة و َوالية أمري املؤمنني اكثر ِمّما , مرَّة اهللا به مائة و عشرين 
يف كل مرَّة ُيَشدِّد الباري عليه يف َمحبَّة أمري , عَرَج مائة و عشرين مرَّة , يأمُره بالفرائض 

لذي يقول أليس هو ا, علٌي َنفُس النيب و النُيب َنفُس عليٍّ , املؤمنني و هذا الَتشديد ليس للنيب 
أليس َنبيُّنا صلى اهللا عليه و آله هو الذي يقول  ) ُمحمٌَّد انا و انا ُمحمَّد( أمري املؤمنني يقول , 
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( و أمُرينا يقول ) علٌي انا و انا علي ( و هذا احلديث معروف  ) علٌي انا و انا علي( 
هذا التشديد , يد َتشديد لنا هذا التشد, صلى اهللا عليه و آله و سلم ) ُمحمٌَّد انا و انا ُمحمَّد 

  .هذا التشديد للخالئق و إالّ َنفُس النيب علٌي صلوات اهللا و سالمه عليه , للَمخلوقات 
و الرسول , ِبمحبَّة االهل و قد فُسَِّر , فاخلَْع َنعلَْيك , إنّ موسى يف امليعاد خوِطَب ِبخطاب ( 

مث ُيَعلِّق إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه على هذا ) اخلاَتم قد أُِمَر يف ميعاده بأنْ ُيِحبَّ علياً 
و يف القلب من (  اجلذَوة النار املُصطَلمة) و يف القلب من هذا السرِّ جذَوة ( يقول , الكالم 

يريد ان يقول اّني ما بَرزُت شيئا من سرِّ هذه اجلذَوة مع ) هذا السرِّ جذَوة ما أُبِرَز منها شيء 
يف  اليت اشاَر إليها و واقعاً إمام اُألمَّة ما ابَرَز املعاين اليت ُيِكنُّها يف قلبه و لذلككل هذه املعاين 

ِلَحدِّ , من اعمق املتون العرفانية , من اعَمق الكُتب ) مصباح اهلداية ( رغم انّ كتاب , كُتبه 
ى رغم ِقَصر على رغم وجاَزته و علاآلن ال َنجد متناً عرفانيا كُِتَب اعمق من هذا الكتاب 

و رغم انّ اعمق املعاين ذكَرها , عباَرته من اعمق املتون العرفانية املكتوبة يف تاريخ العرفان 
و هنا حقيقةٌ َيحُرم , و هنا ِسرٌّ ال َيجوز كَشفُه ( َيِصل و يقول إمام اُألمَّة يف عدَّة مواطن 

و يف القلب من هذا السرِّ جذَوة ما ( د و ال ُيشري إليها حىت من بعيفال ُيَبيِّن اسراَرها ) كَشفُها 
هذا مصراع من بيت ) توخود حديث مفصل خبوان از اين جممل ( مث يقول ) أُبِرَز منها شيء 

يعين انت إقَرأْ ِبَنفسك تفصيل الكالم من , من الشعر الفارسي كثريا ما يستشهد به الُعَرفاء 
, يقرأ التفصيل فإّني الاذكُر لك تفصيال َك انت إذا كان قلُب, هذا كالم ُمجَمل , هذا اإلمجال 

فأيَن امليقات االَمحدي من , انت اقرأ ِبَنورانيَّتك تفصيل هذا املُجَمل , انت إقَرأْ ِبَبصَريتك 
و هذا شيء ال ُيَعد ِبَشيء من منازل اهل البيت صلوات اهللا و سالمه , امليقات املوَسوي 

هناك َمنازل ُتدِركها العقول , افضل الصالة و السالم منازل اهل البيت عليهم , عليهم امجعني 
االبعاد املناقبية من , ما يتعلَّق يف هذه االبعاد الظاهرية و هذه املنازل اليت ُتدِركها العقول 

اهر هذه وهذا املقدار ميكن للعقول ان ُتدِرَك ظ, الُبعد املناقيب , هذا الُبعد التارخيي , حياهتم 
أليس ُهم يقولون عن , اقب اهل البيت ال تتمكَّن العقول من اإلحاطة هبا ومع ذلك من املعاين
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, و هذا يف اجلنَبة املناقبية ال يف اجلنَبة احلقيقية  , إّن اعداَءُه اخفَْوا مناقَبُه حَسداً, أمري املؤمنني 
 , وا مناقَبُه خوفاًو إّن احّباَءُه اخفَ, إّن اعداَءُه اخفَْوا مناقَبُه حَسداً , يف اجلنَبة الظاهرية 
و ,  و لكن ظهَر من بين ذَْين و ذَْين ما َسدَّ المشرقَْين و المغرَبْين, تقيَّةً على انفسهم 

دوَنك كُتب , دوَنك كُتب احلديث , دوَنك كُتب التاريخ , هذه قضية واقعية حقيقية 
خفَوا من مناقبه و من املعارف ِلَتجد هذه املسألة يف غاية الوضوح مع انّ اعداَءُه اخفَوا ما ا

لكن , تقيَّةً , ُمداراةً , مع انّ عاشقيه اخفَوا ما اخفَوا خوفاً , و مع انّ احّباَءُه , فضائله حَسداً 
هذه اجلنَبة اليت تتمكَّن العقول من , ظهَر من بني ذَْين و ذَْين ما َسدَّ املشرقَْين و املغرَبْين 

عقول تتمكَّن ان ُتدِرك معانيها لكن ال تتمكَّن من صحيح انّ ال, ادراكها مع ذلك هي َوسيعة 
كثرية لكن مستوى اإلدراك يتمكَّن العقل جزئياهتا , مصاديقُها كثرية , اإلحاطة ِبكُل جزئياهتا 

( لكن اإلحاطة هبا و اإلحصاء خارج عن قدرة العقل البشي ِلكثَرهتا البشري من اإلحاطة هبا 
إن (  ُجملة معاين هذه اآلية فضائل اهل البيت نم ) او إن تَعّدوا نعمة اهللا ال تُحصوه

, ال ُتحصى فضائل اهل البيت , ان َتعّدوا فضائل اهل البيت ال ُتحصوها ) َتعّدوا نعمة اهللا 
  .يف اجلنَبة املناقبية ألهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني , هذا يف اجلنَبة الظاهرية 

مقامات تتمكَّن العقول من ان ,  عليهم افضل الصالة و السالم أّما هناك مقامات ألهل البيت
املنازل املَحمودة ألهل البيت عند الباري و هذه , هذه املقامات الَنورانية , تطوف حولَها 

فقط تعلم انّ ألهل البيت , العقول غاية ما َتِصلُ فيها اّنها تدري اّنها ال تدري , املقامات 
هناك يف الزيارات , ول و هناك عبارات و الفاظ و هناك روايات مقامات ال ُتدِركها العق

ال فرَق بينَك و بيَنها إالّ اّنهم عباُدَك ( إشارات و رموز ُتشري إىل تلكم املقامات و إالّ ما معىن 
ال َتجُد اآلن احداً يف كل البشرية على طول التاريخ يتمكَّن من إدراك حقيقة هذا ) و َخلقُك 

مثل هذه الكلمات  ) ال فرقَ بينَك و بينَها إالّ انّهم عباُدَك و خَلقُك(  و ُهم السر إالّ اهللا
يف ُمناَجياهتم صلوات اهللا و سالمه , يف ادعَيتهم , يف زياراهتم , املروية يف احادث اهل البيت 

إالّ ليس كل ِبَتوفيق اهللا و العقول اليت نوََّرها اهللا و هذه املعاين تتمكَّن العقول , عليهم امجعني 
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العقول اليت , العقول اليت عاَشْت يف توفيق اهللا , العقول اليت اعطاها اهللا بصرية , العقول 
, صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني رَتَعْت يف َعني اهل البيت و شرَبْت من َعني اهل البيت 

اّنها , ِبهذه احلقيقة مع تسليمها هذه العقول تتمكَّن ان ُتدِرك شيئا من َنورانية هذه املعاين 
و هناك منازل ألهل البيت ) و غايةُ اإلدراك ان ادري بأّني لَسُت ادري ( تدري اّنها ال تدري 

قُلنا الَنحو االول من املعاين اليت , ال ُمقاَيسة بينها و هذه املنازل الثانية بالقياس إىل االوىل , 
 بنيهذه املنازل الَنورانية ال ُمقاَيسة , ملرتبة الثانية أّما هذه ا, ُتدِركُها العقول هذا النحو املناقيب 

و هناك منازل اصالً حىت ال , هذه املنازل الثانية اوَسع ِبكَثري , هذَْين النوَعْين من املنازل 
ال ( حينما يقول احلديث , ال َتملُك العقول اشارة إليها , تتمكَّن العقول من اإلشارة إليها 

ُيشري إىل املنازل الثالثة اليت ال َتملك العقول اشارة إليها اصالً  )  اهللا و اناَيعِرفَُك يا علي إالّ
ال ُمقاَيسة بني هذه املنازل و بني اصالً , و هذه بالقياس إىل املرتبة الثانية اوَسع ِبكَثري ايضا 

امليقات بني اّنه ال توجد هناك ُمقاَيسة , و مقصود اإلمام ُيشري إىل هذه املعاين , هذه املقامات 
منازل اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني , املوَسوي و بني امليقات االَمحدي 

و , يقول , و لذلك هو ُيشري هذه اإلشارة عن َحد التَصّور و خارجة عن َحد التَخيُّل خارجة 
 آخر و قراءة التفصيل َتختلف من انسان إىل, من هذا الكالم املُجَمل انت إقرأ التفصيل 

زاُح الظُلَمة عن هذا الكتاب و ِبقَدر ما َيملك من َنورانية َتْنِبحَسب َنوراِنيَّته , ِبحَسب بصَريته 
هو اين يقرأ هذه املعاين ؟ حقيقةً اين يقرأ منازل اهل البيت ؟ منازل اهل البيت , التكويين 

فَِبقَدر ما َيملك اإلنسان , ين ُتقَرأ يف هذا الكتاب التكوي, ُتقَرأ حقيقُتها يف املصحف التكويين 
, القراءة يف االنفُس و اآلفاق , ِلهذا الكتاب التكويين و الكتاب التدويين ما هو إالّ صورة , 

, و الذي يريد ان يقرأ يف الكتاب التكويين ال بد ان َيملك مصباحا , يف هذا الكتاب التكويين 
حينئذ ِبهذا املصباح يتمكَّن ان يقرأ  قَلبه ال بد ان يزَهر املصباح يف, هذا املصباح يف نفسه 

ِلَيرى آيات اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني التفصيل يف هذا الكتاب التكويين 
ذكَرُت , إمام اُألمَّة أليس , ظاهرة يف كل َنفس , ظاهرة يف كل عالَم , ظاهرة يف كل مقام 
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,  علٌي ,اإلمام املعصوم ,  و سالمه عليه علٌي صلوات اهللا, يقول , لكم يف الدرس املاضي 
هذا املعىن معىن تكويين , هو قائٌم على كل َنفس ِبما كسَبْت , املذكور هنا على َنحو العنوان 

هذا اإلنسان كيف َيقرأُه ؟ يقرأُه يف املصحف التكويين و هذه القراءة يف املصحف التكويين , 
 قراءة القلوب َتحتاج إىل مصباح و املصباح ايضا ,هذه قراءة القلوب , ليس قراءة يف كتاب 

و هذا شيء ال ُيَعدُّ ِبَشيء من نوريَُّته من عليٍّ و آل عليٍّ صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
ِبحَسب كل هذا , و من منازل إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه منازل آل رسول اهللا 

ل هذا الذي بيَّنُه اإلمام ِبحدود هذا الكتاب الذي قالَ كل هذا ِبحَسب قدرتنا و ك, معرفَتنا 
اعَمق و إالّ املعاين اليت ذكََرها يف كُتبه االخرى يف اول صفَحاته اّنه كتَبُه للعوامِّ من الشيعة 

ِسرُّ ( املعاين اليت ذكََرها يف كتابه , عَمق ِبكَثري اكثر ِمّما تتصوَّر ا, ِبكَثري من هذه املعاين 
رّبما قد ُيطالع املُطالع و يقرأ الكلمات َيِجدها قريبة من هذه املعاين ,  اعمق ِبكَثري )الصالة 

يستعملون اسلوب الكناية , لكن اهل املعرفة عنَدُهم اسلوب خاص من خالل ظواهر االلفاظ 
و يف غريه ) مصباح اهلداية ( و اسلوب اإلشارة و اسلوب الَرمز و لذلك إمام اُألمَّة يف كتاب 

و لذلك َنحن تناولنا هذا الكتاب كِّد على انّ هذه املطالب ال َيفَهُمها إالّ اهل اإلختصاص يؤ
, ِلعوام الشيعة , هذا الكتاب قد الَّفَُه ِلعوام الناس , قال يف اول كتابه ألنّ اإلمام رمحة اهللا عليه 

هو ما اودَع ,  و قلُت قبل قليل ,و إالّ املعاين االعمق و اليت هو يعتقد هبا اوَدَعها يف بقيَّة كُتبِه 
املوَدعة يف هذا الكتاب  َمعاٍن اعَمق ِبكَثري من هذه املعاين  هناككل املعاين يف كل الكُتب لكن

إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه و اليت تتحدَّثُ عن مقامات آل رسول اهللا و عن مقامات 
   .ِبهذا القَدر نكتفي , عليه 
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  الّدرس التاسع

  
  
  
  
  

) اآلداب املعنوية ( كالمنا فيما حَبَرُه َيراع إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف كتابه الشريف 
معرفة اإلمام املعصوم صلوات اهللا و , و ِبحَسب املوضوع الذي تَسلَسلنا يف بيانه و طَرحِه 

فيما سطَرُه إمام اُألمَّة رضوان لسالم مقامات آل النيب عليهم افضل الصالة و ا, سالمه عليه 
اهللا تعاىل عليه و قد وصلَ بنا الكالم يف آخر درس من دروسنا إىل ما ذكَرُه يف الصفحة 

إنّ موسى يف امليعاد خوِطَب ( حني قال قُدَِّسْت نفُسه الزاكية السابعة و التسعني بعد املائة 
بأن ُيِحبَّ ه و الرسول اخلاَتم قد أُِمَر يف ميعاِد, االهل ِبخطاب فاخلَْع نعلَْيك و قد فُسَِّر ِبَمحبَّة 

توخود حديث مفصل خبوان از , و يف القلب من هذا السرِّ جذَوة ما أُبِرَز منها شيء , علّياً 
و َتحدَّثُت بعض , هذه السطور االخرية من الصفحة السابعة و التسعني بعد املائة ) اين جممل 

  .يف الدرس املاضي شريف الشيء عن مضامني كالمه ال
ِلما ورَد عن إمام ) و قد فُسَِّر ِبمحبَّة االهل ( اإلمام رضوان اهللا تعاىل عليه اشاَر ِبكالمه هنا 

الرواية الشريفة اليت ينقلها شيخنا الَصدوق رمحة اهللا عليه , زماننا عليه افضل الصالة و السالم 
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نا سعد بن عبد اهللا االشعري القُّمي رمحة عن شيخ) كمال الدين و َتمام النعمة ( يف كتاب 
حينما ذهَب إىل سامراء و اهللا عليه من اصحاب إمامنا العسكري عليه افضل الصالة و السالم 

رأى إمام زماننا يف ايام صباه و هناك يف دار اإلمام العسكري عليه افضل الصالة و السالم 
و اإلمام إلمام احلُجَّة صلوات اهللا و سالمه عليه  بأنْ يعرض اسئلَتُه على اإماُمنا العسكري اَمَرُه

ِبهذا اجاَبُه و ذكَرُت كالم اإلمام احلُجَّة عليه افضل الصالة و السالم يف الدرس املاضي 
لَّما قال للباري , انّ اهللا سبحانه و تعاىل اَمَر موسى بأن ُيخِرج ُحبَّ اهله من قلبه , اخلصوص 

لَ ة يف قليب و انقطَعُت إليك فََنزُت لك املَوّدة و اخلَصُت لك املَوّدسبحانه و تعاىل إّني قد اصفَْي
و َخلُع النعلَْين كما فسََّرُه إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه  ليه االمر اإلهلي ان اخلَْع نعلَْيكع

 يف قوله ان اخلَْع َمحبَّة اهلك من قلبك و إىل هذه املعاين اشاَر إمام اُألمَّة, ِبمحبَّة اهله عليه 
و الرسول , إنّ موسى يف امليعاد خوِطَب ِبخطاب فاخلَْع نعلَْيك و قد فُسَِّر ِبَمحبَّة االهل ( هنا 

الرواية اليت رواها شيخنا الَصدوق يف و ذكَرُت ايضا ) اخلاَتم قد أُِمَر يف ميعاده بأن ُيِحبَّ علّياً 
انّ نبيَّنا صلى اهللا عليه و , ه عليه الشريف عن إمامنا الصادق صلوات اهللا و سالم) اخلصال ( 

هذا املعراج املشهور هذه مرة واحدة و , آله و سلم ُعِرَج به إىل السماء مائة و عشرين مرة 
إّنما ُعِرَج بالنيب صلى اهللا عليه و آله و سلم كما اشاَرْت الرواية هنا إىل هذا العدد و رّبما 

ية اليت اَشرُت إليها انّ النيب صلى اهللا عليه و آله و ِبحَسب الروا, ُعِرَج به اكثر من ذلك ايضا 
سلم ُعِرَج به إىل السماء مائة و عشرين مرة و يف كل مرة كان اهللا تبارك و تعاىل يأمُره ِبُحبِّ 

و الروايات يف هذا املضمون و يف هذا املعىن عليٍّ اكثر ِمّما يأمُره بالفرائض او بأيِّ امر آخر 
و الرسول اخلاَتم قد أُِمَر يف ( اشاَر رضوان اهللا تعاىل عليه  املضامني إىل هذه, كثرية جدا 

يعين ) و يف القلب من هذا السرِّ جذَوة ما أُبِرَز منها شيء ( مث يقول ) ميعاده بأن ُيِحبَّ علّياً 
ما ,  اّنه يف قلب إمام اُألمَّة من هذا السرِّ الذي اشاَر إليه ِبهذا النحو السريع, قلَبُه الشريف 

 شيء يف طَوايا هذا الكتاب او يف طَوايا كُتبه االخرى فَِمثل هذه االسرار ال أُبِرَز من هذا السرِّ
تتمكَّن الكلمات ان َتبوح هبا و ال تتمكَّن العبائر و االلفاظ ان تكشف معانيها و ان ُتفَصِّل 

 توخود حديث (ع من البيت من الشعر الفارسي  يستشهد ِبهذا املصربعد ذلك, مضامينها 
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يعين انَت من هذا الكالم املُجَمل انت فَصِّلْ املعاين و اقرأ املعاين ) مفصل خبوان از اين جممل 
فَصِّلها , لك فَصِّلْها ِبقَلبك فَصِّلْ هذه املعاين املُجَملة اليت اَشرُت إليها و اليت ذكَرُتها , ِبقَلبك 

تقريبا هذا املضمون اإلمجايل ِلكالم إمام اُألمَّة ,  ِبنور البصرية و اسَتطِلْع لَها ِبنور اهلداية
أِقُف وقفَة ِلَبيان بعض املطالب اليت تتعلَّق ِبهذا املضمون الشريف , رضوان اهللا تعاىل عليه 

  .الذي اشاَر إليه رضوان اهللا تعاىل عليه 
ِبَخلع صالة و السالم اشاَر إمام اُألمَّة إىل ما أُِمَر به موسى على نبيِّنا و آله و عليه افضل ال

فالنعالن هنا ُحب النعلَْين و ِبحَسب ما جاء يف تفسري إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه 
ما خلَقَُه الباري سبحانه , االهل و إىل هذا املعىن ايضا اشاَر إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه 

املقام االول و الذي , قَسِّمُه إىل مقاَمْين و تعاىل يف َمملكته و يف عواِلم وجوده ميكن لنا ان ُن
و هناك املقام الثاين و , مقام اخلَلق االول , و ِبلسان اهل املعرفة قد ُيعبَّر عنه ِبلسان الُعَرفاء 

 إّنما ُهم َنبيُّنا و اهل بيته صلوات اهللا و سالمه  االولو اخلَلق, الذي قد ُيعبَّر عنه باخللق الثاين 
مث خلََق إذ االحاديث الشريفة هكذا ُتَحدِّثنا اّنه كان اهللا و لَم يكُن مَعه شيء عليهم امجعني 

لف و األ, و بعد ان خلََق االنوار االوىل فََمكثوا الَف دهر , االنوار االوىل و ما خلََق شيئا 
ا و إّنما الزمان ُخِلَق متأّخر, دهر هنا ال على َنحو التحديد الزماين إذ لَم يكُن هناك زمان 

اخلَلق االول َنبيُّنا و آله , و االفالك إّنما ُخِلقَْت متأّخرة الزمان ناشيء من حركة االفالك 
و اخلَلق الثاين ما , باخلَلق االول االنوار القُدسية االوىل هي هذه اليت ُيعبَّر عنها , االطهار 

لوية و الُسفلية على اختالف ما ظهَر يف َجميع العواِلم الُع, خلَقَُه الباري يف َجميع املَخلوقات 
فَكل ما دون اهل البيت صلوات اهللا , مراتب هذه العواِلم و على اختالف نَشآت هذه العواِلم 

ُيعبَّر عنه باخللق الثاين و هذا املعىن ُيَبيِّنُه حديث الكساء الشريف حينما و سالمه عليهم امجعني 
, و عزَّتي و َجاللي ,  ُسكّان َسماواتي يا مالئكتي و يا, ُيخاطب الباري سبحانه و تعاىل 

إىل ان يقول إىل آخر احلديث الشريف  , إنّي ما خلَقتُ َسماءا َمبنيَّة و ال ارضاً َمدحيَّة
َوفرية جدا , و االحاديث ِبهذا املعىن كثرية جدا , إالّ يف َمحبَّة هؤالء , الباري سبحانه و تعاىل 
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 كُتب ابناء العامة هناك احاديث كثرية ُتشري إىل نفس هذه حىت يف, يف كُتبنا احلديثية الشريفة 
و اخللق , فَهناك اخللق االول و هناك اخلَلق الثاين , ُتشري إىل نفس هذه املعاين , املضامني 

مث ما , االنوار القُدسية االوىل , َنبيُّنا و آله االطهار صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني االول 
و نفس هذا املعىن ميكن ان َنِجَدُه يف , ُيعبَّر عنه باخللق الثاين وار هو هذا الذي َشعَّ من هذه االن

تفصيل اخللق الثاين حينما تأيت الروايات الشريفة فَُتحدِّثُنا عن طينة االنبياء و عن طينة اولياء 
 االنبياء ,ألنّ اخللق الثاين فيه مراتب و اشَرف مراتب اخللق الثاين شيعة اهل البيت اهل البيت 

العاِرفون ِبهم صلوات اهللا و  ,  لَهماملَُسلِّمون, اتباُعهم , ُمِحّبوهم , اولياؤهم , االوصياء , 
االنبياء ُخِلقوا من فاضل طينة اهل , لذلك ُخِلقوا من فاضل طيَنتهم سالمه عليهم امجعني 

من فاضل الطينة يعين , م و الشيعة و االولياء و التاِبعون لَهم ُخِلقوا من فاضل طيَنته, البيت 
من هذه البقيَّة , شيء فاضل ُمتَبقٍّ و هناك , هناك َخلق هو اخللق االول قد ُخِلَق و َتمَّ و كَُمل 

و لذلك الذين يعيشون يف يف مقام اخللق الثاين , الباقية ُخِلقَْت اشرف املراتب يف املقام الثاين 
هذه املوجودات , حن و امثالُنا و سائر املوجودات َن, الذين يعيشون يف هذا اخللق , هذا املقام 

هذه ُمقيََّدة ِبقيود كثرية و , يف مقام اخللق الثاين , و هذه املَخلوقات اليت تقَُع يف هذا املقام 
اللُها ُتثِقلها و اغو , َمحجوبة ِبحواجب كثرية و اغاللُها كثرية و ِلباُسها كثيف و ِلباُسها ثقيل 

فالذي يعيش يف هذا العالَم و يعيش يف هذه املرتبة , ل إىل معارج الكمال تقُعد هبا عن الوصو
يف كل االبعاد و الَغواسق و الظلُمات اليت ُتحيط به ُتحيط به من كل مكان , حواجُبه كثرية 

ال بد ِلفاضل الطينة املوجودة يف هذه , للشيء ان يعود إىل اصله املادية و املعنوية و ال بد 
يف االنبياء و يف سائر اولياء اهل , فة و يف هذه املراتب العالية يف اخلَلق الثاين املراتب الشري

كنتُ مع ( احلديث الشريف عن سّيد االوصياء صلوات اهللا و سالمه عليه الذي يقول , البيت 
كنتُ مع االنبياء ِسّراً و مع ( يف حديث آخر  ) االنبياء باطنا و مع رسول اهللا ظاهرا

إشارة إىل تلكم املعنوية اليت تنَبعثُ يف نفوس االنبياء ) ى اهللا عليه و آله علَناً رسول اهللا صل
من فاضل تلكم , ِبُحكم ارتباطهم ِبعالَم اخللق االول و بأصل الطينة اليت ُخِلَق منها االنبياء 
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 اصالً التفصيل يف الروايات الشريفة و إن كان هذا املطلب ِبحاجة إىل توِسَعة يف, الطينة 
 اهل  اجسادعقول االنبياء ُخِلقَْت من فاضل طينةالتفصيل يف الروايات الشريفة انّ , البحث 
من طينة و عقول اهل البيت ُخِلقَْت من طينة ارقى و اكَمل اجساد اهل البيت ُخِلقَْت , البيت 

اء من غري نبيَّنا ِلسائر االنبي, للنيب  عقول االنبياء و هي ارقى مرتبة َيِصلُ إليها الوجود املعنوي, 
يعين انّ اجلانب املعنوي ِلكُل االنبياء ال يلبغ حىت , ُخِلقَْت من فاضل اجساد طينة اهل البيت , 

اجلانب اجلسدي ألهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني لذلك , مرتبة اجلانب املادي 
د اهل ة اليت ُخِلقَْت منها اجسال الطينإنّ عقول االنبياء ُخِلقَْت من فاض, الروايات هكذا تقول 

على أي حال هذا املطلب ليس اآلن من شأننا , البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
  .رّبما نتناولُه يف وقت آخر , الدخول فيه 

يف مقام اخللق الثاين ُيقيَّدون ِبقيود و , فالذين يعيشون يف هذا املقام , اعود إىل مقصودي 
إىل ساحة , و َتحول فيما بينهم و فيما بني الوصول إىل ساحة القُرب  , ُيحَجبون ِبحواجب

َتحول فيما بينهم و بني هذه الغاية غَواسق و ظلُمات و ال بد , إىل ساحة اإلتصال , الوصول 
املوجودة يف , املوجودة يف االنبياء ال بد ِلهذه اجلذَوة املعنوية , د إىل اصله وِلهذا الفرع ان يع

ىل اصلها يف العالَم  و املوجودة يف اولياء اهل البيت ان تعود إىل اصلها فإّما ان تعود إاالوصياء
ّما ان تعود إىل اصلها يف العالَم اُألخَروي و هذا املعىن واضح يف االحاديث الشريفة الدنيوي و إ

ة الَسِبَخة إّما هذه الطين,  طينة َسِبَخة, ُخِلطَْت مع طيَنتهم احللَوة طينة ماِلحة انّ شيعتنا , 
يتمكَّن الشيعي ـ كما َتمكََّن االنبياء ـ ان يتجرَّد من ملوحة هذه الطينة و تبقى الطينة 

معىن , و إّما ان يظهر ذلك يف العالَم اآلخر و هو معىن الشفاعة إّما يف هذا العالَم , الصافية 
طَْت ِبطيَنته و احاديث الطينة َتجريد طينة الشيعي من الطينة اخلبيثة اليت ُخِل, الشفاعة هو هذا 

 , ُتفَصِّل الكالم يف هذه املطالباملروية عن املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
 نلذيفَهؤالء ا, إىل هذه املعاين اشارات ُمقتَضبة ِلُعلقَتها باملقَصد االصلي يف الكالم إّنما اَشرُت 

االوصياء ايضا , و االنبياء ايضا , ثاين كأمثالنا يف عالَم اخللق ال, ون يف هذا العالَم يعيش
 َتجرَّدوا عن هذه القيود و االمر هنا امر ميعيشون يف هذه املرتبة لكنه,  يف هذا العالَم يعيشون
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واضح ِلنيبٍّ من اويل العزم بالتَجرُّد من هذه النشأة ألّننا حينما كُّنا يف هذا العالَم و ألّننا حينما 
ُيقَيِّدنا , كَوننا ابناءا للدنيا هذا االمر ُيلِبسنا لباسا ثقيال ,  العالَم فَنحن ابناء الدنيا إىل هذاُنِسبنا 

يف هذا العالَم , َتحول فيما بيننا و بني الوصول إىل ساحة القُرب اإلهلي بأغالل ثقيلة جدا 
نشأة تتناسب مع ثياب َنلَبُسها يف هذه ال, و يف هذه النشأة الدنيوي و يف عالَم اخللق الثاين 

هذه الثياب قد تكون َنِجَسة , هذه الثياب ال نتمكَّن ان ندخل هبا إىل عالَم النور , هذه النشأة 
؟ هذه الثياب ِبثياب َنِجَسة ,  ان يدخل إليها ِبلباس  اإلنساناآلن االماكن املُطهَّرة يتمكَّن, 

, باإلضافات الدنيوية , جب الدنيوية باحلوااليت نلَبُسها يف هذا العالَم ثياب النشأة الدنيوية 
الثَوب الدنيوي ما هو ؟ الثَوب الدنيوي نسيج قد حاكَتُه املطاعم و املَشاِرب و املَناكح و 

هذه كلُّها َتجتمع ,  و اآلراء السخيفة و الكلمات الباطلة و العقائد الناقصة  و التواِفهالشَهوات
 هو هذا الثَوب الذي يقعد باإلنسان يف هذا العالَم ,ِلَتحوك لنا نسيجا هو هذا الثَوب الدنيوي 

مثل هذا الثَوب ال و الذي يلبس ثَوبا , فَيحول بينه و بني الوصول إىل ساحة القُرب اإلهلي 
و ابناء الدنيا كلٌ , ع هذه الثياب اخلَِلقَة ِزيتمكَّن ان يدخل يف ذلك العالَم املقدس فال بد ان يْن

و  يلبس ثوبا َخِلقا و ذاك يلبس ثوبا َنِجسا و هذا يلبس ثوبا ُمحرَّما هذا,  ِبحَسبه  ثوباًيلبس
ال تتالئم مع ذلك العالَم املقدس لذا ال ذاك يلبس ثوبا من ثياب الُشهرة و انواع هذه الثياب 

و فسََّرها  ) اخلَْع نعلَْيك( من هنا جاء االمر ِلموسى , بد ِلهذا اإلنسان ان َيخلع هذه الثياب 
ثياب الدنيا ُتحاك من , قبل قليل قُلت , اننا صلوات اهللا و سالمه عليه ِبُحبِّ االهل إمام زم

من , من العواطف , من اإلضافات , من الرغَبات , أي شيء ؟ نسيج ُيحاك من الشَهوات 
فَحينما , من هذه العواطف املقطوعة , ت املَحدودة من هذه العالقا, روابط الدنيوية هذه ال

و ِبهذه القيود فإنّ قلَب اإلنسان ن هذا الثوب و حينما يرتبط ِبهذه اإلضافات يلبس اإلنسا
ما معىن , هو ِلماذا قيلَ له قلب ؟ قيلَ له قلب ألّنه يتقلَّب , حينئذ سيَتلوَّنُ ِبلَون ذلك الثوب 

حينما ُيَسيطر , و هذه احلقيقة َنِجُدها يف نفوسنا كلمة قلب ؟ قلب هو الشيء الذي يتقلَّب 
حىت لو اراَد ان , و حىت كالمه , على اإلنسان اخلوف فإنّ قلَبُه سيكون َمملوءا باخلوف 
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أليس أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه , فإّنه يظهر على فلَتات لسانه ُيخفي ما يف قلبِه 
خلوف حينما ُيَسيطر ا, يقول ما يف اجلَنان ـ و اجلَنان هو القلب ـ يظهر على فلَتات اللسان 

كل مشاعِره , كل حواسِّه , فَكُل تفكريه نسان فَنجد انّ اخلوف قد مأل قلب اإلنسان اإلعلى 
يف دائرة اخلوف فقط و حينما يتكلَّم ايضا يتكلَّم من هذه , يف هذه الدائرة , كل عواطفه , 

 الذي ُيصيبه و, و حينما ُيصيبه االمان , كلُّها تبَتين على جذٍر هو اخلوف مواقفُه , احليثيَّة 
هذا املثل الشائع على السَنة , و لذلك هذا املعىن حينما يتَردَّد اخلوف ال يستشعر امان اآلخرين 

حينما ُتَسيطر حالة على قلب اإلنسان , هو هذه حقيقة , الناس انّ الشبعان ال يعلم باجلائع 
ا ُيَسيطر االمن على قلب حينم, هذه احلالة ُتملي عليه وضعاُ ُيَسيطر على َجميع َجنبات حياته 

حينما ُيَسيطر الُبغض , حينما ُيَسيطر احلُب , اإلنسان فَحينئذ ال يستشعر اخلوف عند اآلخرين 
كل هذه احلاالت فَقلُب اإلنسان يتقلَُّب ِبتقَلُّب احواله فإذا تعلََّق قلُب اإلنسان ِبهذا و هكذا 

و الباري هو الذي يقول , ُمقيَّدا ليس قلباً َوسيعا العالَم املُقيَّد فَحينئذ سيكون ذلك القلب قلباً 
فالذي يريد ان يَسَع اهللا  , إّن ارضي و َسماواتي ال تَسُعني و يَسُعني قلُب عبدَي المؤمن

, ِبهذه النشأة املُقيََّدة , فَحينما يتقيَُّد القلب ِبهذا اللباس الدنيوي , ال بد ان َيملك قلباً وسيعا 
إذا كان قلب اإلنسان يتَنقَّلُ بني امٍن يكسُبه , القلب ان يكون وسيعا حينئذ مىت يتمكَّن 

و ال يكون قد َتَجلّى فيه اخلوف من اهللا , ِبسَبب انسان و بني خوف يكسُبه ِبسَبب انسان 
َتجلّى فيه يال يكون قد َتجلّى فيه االمن من اهللا و إّنما , إّنما يتَجلّى فيه اخلوف من الناس 

, اس ال يكون قد َتجلّى فيه اُألنس باهللا و إّنما َتجلّى فيه اُألنس بالن, الناس االمن بواسطة 
سيكون ُمقيَّدا ِبهذه القيود و هذه ,  ِبهذه االوصاف سيكون ُمتَصوِّرا حينما يكون القلب

 َتجرَّدَت عن هذه إذا خلعَت نعلَْيك و) اخلَْع نعلَْيك ( االوصاف من هنا قال الباري 
و حىت لو , و إالّ فَقلُب اإلنسان يتقلَّب ِبتقَلُّب احواله  حينئذ صاَر قَلُبك َوسيعا ,اإلرتباطات 

فإنّ دخلَ القلب إىل دائرة القُدس اإلهلي يبقى ُمتقَلِّبا لكن ذلك التقَلُّب َيختلف عن هذا التقَلُّب 
طَمئنُّ القلوب و اإلستقرار يبدأ ظهوره يف القلب مىت ؟ مىت تطَمئنُّ القلوب ؟ أال بِذكر اهللا ت
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الدنيوي هذه املوجودة يف القلب مىت تزول ؟ يعين انّ حالة التقَلُّب , اإلطمئنان هو اإلستقرار 
إذا َحلَّ ِذكُر اهللا يف قلب اإلنسان و ِذكُر اهللا يف الروايات الشريفة اهل البيت , َتزول بِذكر اهللا 

حينئذ زالَْت عنه لَّ ِذكُر اهللا يف قلب العبد إذا َح ) نَحن ِذكُر اهللا االكبر( ُهم الذين يقولون , 
يف مثل هذه , و اإلضافات و العالئق الدنيوية هذه الَوساوس و اهلواجس و هذه اإلرتباطات 

الثوب ان َيِلَج يف  ثوبا فاخرا يتمكَّن ِبهذا, يلبس ثوبا قَشيبا , احلالة سَيلَبُس القلب ثوبا جديدا 
و إالّ ما زالَ هذا القلب ان َيِلَج يف عواِلم النور , عواِلم الطهارة ان َيِلَج يف , عواِلم القُدس 

يلبس هذا اللباس اخلَِلق او يلبس هذا اللباس الَنِجس الذي كانت خيوطُه من هذه الرغَبات 
من هذه , من هذه املطاعم , دفعاً شديدا اليت تدفع اإلنسان اجلاِمحة و من هذه الشَهوات 

, و من كل اإلرتباطات و العواطف القلبية ِبسائر املَخلوقات البس من هذه امل, املَشاِرب 
حىت يلبس القلب ثوب طهارته و لذا جاء االمر ِبَخلع النعلَني الدنيوي ِبسائر ما يف هذا العالَم 

يلبس القلب ثوب هداَيته حينئذ و إالّ حىت , القلب ثوب نوريَّته حينئذ حىت يلبس , حينئذ 
 اإلنساين ِبتقَلُّب احوال اإلنسان و إّنما يطَمئنُّ بِذكر اهللا فإذا اطَمئنَّ بِذكر يبقى يتقلَّب القلب

, سَيبقى التقَلُّب لكن هذا التقَلُّب َيختلف , اهللا ال يعين انّ التقَلَُّب سَيزول عن حال القلب 
 اجلالل يف سيكون التقَلُّب حينئذ بالَتجلّيات الظاهرة يف قلوب االولياء فَمرَّةً تتجلّى معاين

القلب و اخرى تتجلّى معاين اجلَمال يف القلب و اخرى تتجلّى معاين الكمال يف القلب و لذا 
لوات اهللا و سالمه واضحة يف حياهتم صإىل َنبّينا َنِجُد هذه املعاين , إذا اَردنا ان ننظر إىل ائمَّتنا 

ماذا تقول , مه عليه ِلَصالته فَحينما َيِقُف أمري املؤمنني صلوات اهللا و سال, عليهم امجعني 
إذا وقَف إىل صالته ُتصيبه , يتَزلَزل , يتَملَمل , َتِصفُه الروايات اّنه يتلَوَّن الروايات ؟ علٌي 

, معىن القَهر اإلهلي , اإلهلي هذه احلاالت ُتشري إىل معىن َتجلّي معاين اجلالل , هذه احلاالت 
مقامات اهل البيت امسى , يف قلب سّيد االوصياء إلهلي معىن اجلَبروت ا, معىن الغلََبة اإلهلية 

ُهم , من هذه احلاالت لكن اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني ُهم املرآة االكَمل 
ُهم املرآة االوَسع بل ُهم العرش اإلهلي بل العرش اإلهلي من انوارهم صلوات اهللا , املرآة االَتّم 
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مقاماُتهم , فَتتجلّى كل مظاهر التَجليات فيهم و إالّ مقاماُتهم امسى و سالمه عليهم امجعني 
( كما يف احلديث الشريف الذي طالَما ذكَرُه إمام اُألمَّة يف طَوايا كُتبِه و َنِصل إليه إن شاء اهللا 

( مقامات اهل البيت ِبهذا املعىن  ) إن لَنا مع اهللا حاالت نكون فيها نَحن هَو و هَو نَحن
َتكملة ِلهذه و يف بعض االحاديث  ) نا مع اهللا حاالت نكون فيها نَحن هَو و هَو نَحنإن لَ

لكن هذه احلاالت اليت اسَتعِرُضها اآلن يف بعض  ) إالّ انّنا نَحن نَحن و هَو هَو( الرواية 
 اهللا و باعتبار انّ اهل البيت املرآة االَتّم فَحينما َيِقُف أمري املؤمنني صلواتالروايات الشريفة 

الروايات , حينما َيِقُف يف صالته , سالمه عليه و غداً ليلة ميالده عليه افضل الصالة و السالم 
نفس , أليِّ شيء ؟ ِلَتجلّي معاين اجلَالل يف قلبه , يتلَوَّن , يتَملَمل , يتَزلَزل , هكذا َتِصفُه 

هذه الكلمة املعروفة , يه و آله و سلم َنبيُّنا صلى اهللا عل, املعاين هذه َنِجُدها يف سائر ائمَّتنا 
رّبما البعض من الُسذَّج من الذين يفهمون  ) أِرْحنا يا بالل( حينما كان ُيخاطب بالال 

أِرحنا يا ( َيفهمون هذه الكلمة كلمات اهل البيت كما ُتفَهم كلمات احلَّمالني و الَبقّالني 
و كأنّ هذا الشيء ثقيل يف اعناقنا مَّ الصالة ِتول للمؤذِّن أذِّن ِلُنَصلّي و ُنكالذي يق) بالل 

إىل هنا ينتهي الوجه االول .. ( و كلمات اهل البيت ال ُتفَهم ِبهذا الذَوق و ِبهذا نتخلَّص منه 
  ) .من الكاسيت 

 َفإّنا ال َنعدُّ الَرُجلَ من اصحابنا فَقيها حىت ُيلَحَن له يف القول فَيعِر  (الروايات الشريفة تقول
, و اللحن يف القول يعين لَحن قول املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه )  يف القول اللحَن

هذه الرواية كما َيفهُمها الُعَرفاء اّنها ) أِرحنا يا بالل ( حينما يقول النيب صلى اهللا عليه و آله 
كان من فأّما إْن ( يف سورة الواقعة , ُتشري إىل َتجلّي معاين اجلَمال اإلهلي يف قلب النيب 

 َرْوٌح و َرْيحان( أِرحنا ِبَمعىن , أِرحنا ِبهذا املعىن ) فََرْوٌح و َرْيحاٌن و جنَّةُ نعيم الُمقرَّبين 
و إّنما يكون هذا التَشّوق من أي جهة ؟ من جهة , تَشّوقا ) أِرحنا ( حينما يقول ِلبالل ) 

 اللُطف يف قلب النيب صلى اهللا عليه معاين, معاين احلنان , معاين الرمحة , َتَجلّي معاين اجلَمال 
  .و آله و سلم 
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كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم ( مواقف اخرى كما تنقل بعض زوجاته و يف 
كان رسول اهللا  )   الصالة فَكأنّه ال يعرفُنا و ال نعِرفُهُيَحدِّثنا و نَُحدِّثُه فإذا حضَر وقتُ
هكذا يقول أمري املؤمنني , هذه اجلنَبة البشرية , نا و ُنَحدِّثُه صلى اهللا عليه و آله و سلم ُيَحدِّث

يف هذه  ) نَحن الحقائق الَرّبانية في االجسام الهيكالنية( صلوات اهللا و سالمه عليه 
ُهم , اهلياكل اليت تظهر فيها اجلنَبة البشرية و إالّ فَحقائقُهم ليس كَحقائق عالَم اخللق الثاين 

خلَلُق االول َيختلف يف ِسنخيَّته عن ِسنخيَّة اخلَلق الثاين و َنحن إّنما نعيش و اخلَلُق االول و ا
 و ُنبِغض و ُنوايل و نتَبّرأ ِبحدود قيود عالَم اخللق الثاين و أّما  و نتَديَّنُنفَكِّر و َنعقَل و ُنِحب

( ِلنا و لذلك بعيد عن ُمتناَول ايدينا و بعيد حىت عن ُمتناَول خياعالَم اخللق االول فَذلك 
أي انّ الباب مفتوح لكم , قولوا فينا ما ِشئُتم  ) نَزِّهونا ارباباً تُعَبد و قولوا فينا ما ِشئتُم

ألّن اهللا سبحانه و تعالى قد اعطانا اعظَم و اَجلَّ ِمّما َيِصفُه ( أليِّ شيء , على مصراَعيه 
هذا حديث أمري املؤمنني , ت حىت يف عالَم اخلطَرا )  اَحدكمواِصفكم او َيخطر على قلِب

ألّن اهللا سبحانه و تعالى قد اعطانا اعظَم و اَجلَّ ِمّما َيِصفُه (  صلوات اهللا و سالمه عليه
حىت , حىت يف عالَم اخليال , حىت يف عالَم اخلطَرات  ) واِصفكم او َيخطر على قلب اَحدكم

و التَصّور يف دائرة اخللق الثاين و ُهم َمهما َملَكنا قوة و قدرة من اخليال , يف عالَم التَصّور 
شاهدة على هذا و إن و حىت االنبياء ما عرفوا حقيقة اهل البيت و الروايات , اخللق االول 

نتناول مثل هذه املطالب و أُشري إىل االحاديث شاء اهللا يف مضامني و طَوايا الدروس اآلتية 
مجعني اليت تكشف لنا حقائق هذه املعاين املروية عن املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم ا

فَلذلك كان االمر هنا ِبهذا اخلَلع أليِّ شيء ؟ كان االمر ِبهذا اخلَلع للوصول إىل هذه الساحة 
فَحينما ُتخلَع هذه اإلضافات و هذه الروابط حينئذ , للوصول إىل هذا الباب االنَور , املقدسة 

 فَقلبُه يف قفَص َمسجون  )اّن الدنيا سجن المؤمن  (ج القلب من ِسجنه و هذا هو معىنَيخُر
 ظُلَمتها من هذه اإلرتباطات و من هذه, سالسلُها , قَلبُه يف زنزانة و هذه الزنزانة اعمَدُتها , 

فاخلَْع نعلَْيك انَّك بالوادي ( ثقلَتنا فَربطَتنا ِبهذا العالَم فَكان االمر العالئق اليت قيََّدتنا و اليت ا
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و كيف يتطهَُّر القلب ؟ إّنما يتطهَّر القلب ِبماء , ألجل ان يتطهَّر القلب   )ىالمقدس طو
ُحبُّ عليٍّ صلوات اهللا و و ما هو ماء الطَهور االعظم ؟ ماء الطَهور االعظم , الطَهور االعظم 

و )  علياً و الرسول اخلاَتم قد أُِمَر يف ميعاِده بأنْ ُيِحبَّ( سالمه عليه و لذا كان االمر يف امليعاد 
و ميقات َنبّينا و امليقات االمحدي , ميعاد َنبّينا صلى اهللا عليه و آله و سلم اشرف ميعاد 

صلوات اهللا و سالمه ) قد أُِمَر ِبُحبِّ عليٍّ ( االقدس اشرف ميقات يف كل مراتب الوجود 
 النيب صلى  كانليٍّ فَهلِبُحبِّ عالنيب هنا حينما تأيت الروايات و تقول انّ اهللا قد اَمَرُه , عليه 

اهللا عليه و آله يف مرتبة من املراتب او يف نشأة من النَشآت ال ُيِحب علياً حىت َيحتاج إىل امر 
أليس أمري , حبُّه ِلعليٍّ حبُّه ِلَنفسه , بأنْ ُيِحبَّ علياً ؟ إّنما اَمَرُه الباري بأنْ ُيِحبَّ نفَسه 

أليس َنبيُّنا , صلى اهللا عليه و آله و سلم  )  ُمحمَّد اناانا ُمحمَّد و( املؤمنني هو الذي يقول 
يف ُعمق املعىن , و يف عبارة اَدق  ) انا علٌي و علٌي انا( صلى اهللا عليه و آله هو الذي يقول 
و هذه العبارة اَدق يف املعىن ) يا علي انَت انا و انا انت ( و هو ُيخاطب أمري املؤمنني يقول له 

و اخلطاب ) انَت انا ( إىل الذات من دون االسم قة ألنّ هذه العبارة ُتشري من العبائر الساب
و فَحينما أُِمَر يف امليعاد ِبُحبِّ عليٍّ إّنما أُِمَر ِبُحبِّ نفسه ) انَت انا و انا انت ( خاطَبُه اوالً قال 

س نف, ال توجد هناك نشأة , ال يوجد هناك انفكاك , ال ينفَكُّ ُحب النفس عن النفس 
ال يوجد هناك انفكاك بني نفس اإلنسان و , استشعار اإلنسان ِلوجوده هو هذا ُحب ِلَنفسه 

حىت هذه املعاين اليت تأيت يف باب التضحية و يف باب اإليثار هي , بني ُحب اإلنسان ِلَنفسه 
من ها فَهذه و النفس ُتِحبُّ كماالِت, هذه من كماالت النفس , ايضا تعود إىل َمحبَّة النفس 

  .اريد الدخول يف هذا املطلب على أي حال ال , كماالت النفس 
فَحينما كان االمر يف امليعاد ِبُحبِّ عليٍّ صلوات اهللا و سالمه عليه إّنما هو امٌر ِبُحبِّ نفسه و 

لَْت ُنِق, قد اَمَر الباري النيبَّ ان ُيِحبَّ نفَسه و هذه املعاين ُنِقلَْت إلينا ِبهذه القوالب االلفاظية 
حقائقُها اصالً َنحن ال نتصوَّرها و إّنما هذا َخيال من تلكم , إلينا ِبهذه الصَور الكلماتية 

املعاين و اصالً َنحن َنملُك صَوراً ضبابية عن تلكم احلقائق باإلستعانة بالقرآن و باإلستعانة 
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 ضبابية ألنّ باالحاديث الشريفة و ِبعلوم اهل البيت و مع ذلك فَنحن ال َنملك إالّ صَوراً
ِبعالَم اخلَلق االول و َنحن نعيش يف هذا العالَم الذي , الصَور احلقيقية تتعلَّق بذلك العالَم 

فَكان االمر ِبُحبِّ عليٍّ صلوات اهللا و سالمه عليه إّنما هو امٌر , قيََّدتُه قيود عالَم اخلَلق الثاين 
و من هنا جاء االمر ِلموسى على َنبّينا و شريفة ِبُحبِّ النيب صلى اهللا عليه و آله و سلم نفَسُه ال

, آله و عليه افضل الصالة و السالم ان اخلَْع النعلَْين و هو ايَن كان ؟ كان يف وادي طوى 
إخلَْع نعلَْيك إنَّك بالوادي المقدس ( يف الروايات الشريفة وادي طوى النجف االشرف 

ء يف هذه االرض اليت ستَتشرَُّف ِبَوط, تلكم املرتبة يف , فَخلُع النعلَْين يف تلكم الدائرة  ) طوى
كان يف تلكم االرض اليت ِلَحدِّ اآلن لَم ميقات موسى , اقدام عليٍّ صلوات اهللا و سالمه عليه 

وجود عليٍّ املعنوي ظاهر يف , يطَأها علٌي و إّنما ستَتشرَُّف يف االجيال اآلتية ِبَوطء اقدام علي 
, ا عن االرض و االرض إّنما يأيت َتشريفُها ايضا باجلانب املادي كل شيء أّما احلديث هن

و إالّ فَوجوده املعنوي ظاهر يف نفوس بالوجود املادي ألمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه 
ظاهر يف كل هذه العواِلم و الروايات الشريفة ُتَبيِّن هذا , ظاهر يف عقول االنبياء , االنبياء 

و ِبَشكل َبيِّن خصوصا يف اخلُطَب اإلفتخارية املروية عن ِبَشكل واضح ,  مبسوط املعىن ِبَشكل
؟ يف ارٍض لكن موسى كان ميقاُته اين , سّيد االوصياء صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

ان كان يف ارض يعين اشرف منزلة بلََغها موسى ,  قرون بعد ذلك َيطأُها علٌي ِبقرون وَس
فَكان ميقاُته هناك و كان , أها علٌي صلوات اهللا و سالمه عليه ِبَنعله الشريف تتشرَُّف ان َيط

يف , و َنبيُّنا أُِمَر يف وادي النور , ِبَخلع ُحبِّ العترة , ِبَخلع اإلرتباطات , االمر ِبَخلع النعلَْين 
, ُمقاَيسة فالفارق كم هو ؟ توجد , يف مقام قاب قوسني او ادىن ِبُحبِّ العترة , بساط النور 

و ألنّ ذلك من عالَم اخللق االول و هذا من عالَم اخللق الثاين , يوجد وجه للُمقاَيسة ؟ ابداً 
  .و فارق بني تلكم املرتبة و بني هذه املرتبة , و فارق بني اخللقَْين , فارق بني العالََمني 

ذه االواصر اليت من ه, من هذه االغالل , فالقلوب إذا اراَدْت ان َتخرج من هذه القيود 
و ماء الطَهور هذه القلوب َتحتاج إىل ماء الطَهور االعظم , اثقَلَتها و شدَّهتا إىل هذا التراب 
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, هو هذا معىن الطَهور االعظم )  ُحبُّ عليٍّ حَسنةٌ ال تبقى معها سيئة( االعظم ُحبُّ عليٍّ 
من امساء اإلمام املعصوم يف ,  إذا كان هذا املاء و املاء مظَهر من مظاهر الوالية ألهل البيت

من , ليس عندنا وقت نتناول هذا املطلب و إالّ من امسائه يف الروايات ) املاء ( الكتاب الكرمي 
املاء من امساء إمام زماننا صلوات اهللا و , من امساء عليٍّ , املاء , امساء ائمَّتنا يف القرآن الكرمي 

, املعروفة يف التفاصيل الشرعية ر هذه النجاسات املَحدودة إذا كان هذا املاء ُيطَهِّ, سالمه عليه 
ُحبُّ , كل َنجاسة , يعين املاء الذي ُيطَهِّر كل نقص , فاملاء االعظم الذي ال تبقى معه سيئة 

و إّنما أُِمَر به عليٍّ صلوات اهللا و سالمه عليه و لذلك كان النيب صلى اهللا عليه و آله أُِمَر به 
و إّنما أُِمَر , أُِمَر ِبُحبِّ نفسه , و أُِمَر النُيب بذلك , علٌي َنفس النيب , بِّ نفسه فَهو امٌر ِبُح

النيب صلى اهللا عليه و آله ِبُحبِّ نفسه أليِّ شيء ؟ ألّنه ليس فيه شيء إالّ و هو من اهللا و إىل 
أمُرينا , م يقولون ليس فيه من شيء إالّ و هو عائد إىل اهللا و لذلك ُه, و باهللا و على اهللا اهللا 

,  ما رأيتُ شيئا إالّ و رأيتُ اهللا قبلَُه و بعَدُه و مَعُه و فيه, أمري املؤمنني هو الذي يقول 
هذه ُتشري إىل التَجلّي الذي يكون يف قلب سّيد االوصياء صلوات اهللا و سالمه , هذه ُتَحدِّثنا 

و , ما فيهم من شيء إالّ و هو هللا فَ, الذي يكون يف قلب النيب صلى اهللا عليه و آله , عليه 
ال تنطبق حقيقةً إالّ عليهم و على غريهم  ) إنّا هللا و إنّا إليه راِجعون( هذه اآلية الشريفة 

يف معناها , ال يف هذا املعىن املعروف و استعمالُها يف معىن املوت يف معناها احلقيقي , َمجازا 
نَحن صنائع اهللا و ( أّما َنحن ألهل البيت )  إّنا هللا( يف معناها النوري االعمق , احلقيقي 

 إنّا هللا و إنّا إليه راجعون( َنحن ألهل البيت و اهل البيت هللا ) الخَلقُ من بعد صنائٌع لَنا 
و واقعاً هذه املعاين هذا املعىن ِبَحقيقته ليس إالّ لَهم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني ) 

س موَجزة و الدروس ُمختَصرة و الدروس ِبحدود مستوى لكن هذه الدروِبحاجة إىل َبسط 
أّما الكُتب اليت , الذي قال عنه إمام اُألمَّة يف مقدمَّته اّنه كَتَبُه للعوام ) اآلداب املعنوية ( كتاب 
ـ و انا يف مقدمة الكتاب , للَخواص فَتشتمل على َمعاٍن اعمق ِبكَثري من هذه املعاين كَتَبها 

ِسرُّ ( كتاُبه املعروف , س االوىل ـ قال بأّني قد كَتبُت كتابا للَخواص ذكَرُت يف الدرو
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قال ذلك كَتبُته للَخواص أّما هذا الكتاب فإّني قد كَتبُته للعوام ) صالة العاِرفني ( او ) الصالة 
  .كما قال هو رمحة اهللا عليه 

 ماء عىن ُحبِّ عليٍّ و يف معىن اّنهمفَهذه املعاين اليت اَشرنا إليها ِبَنحو ُمجَمل يف              
الطَهور االعظم هي هذه اليت تبعث الطهارة يف قلوب اولياء اهل البيت و يف القلوب اليت تنَشدُّ 

ِبوادي عليٍّ صلوات اهللا و , إىل تلكم الدائرة املقدسة و اليت ترتبط بذلك الوادي املقدس 
إذا رأيتَ الناس قد سلَكوا ما سلَكوا فاسلُْك , حينما قال النيب ِلَعّمار بن ياسر سالمه عليه 

القلوب اليت تنَشدُّ إىل هذا ,  في الوادي الذي َيسلُك فيه علٌي صلوات اهللا و سالمه عليه
الوادي و القلوب اليت تنَشدُّ إىل هذه الناحية املقدسة ِبُحبِّ عليٍّ و ِبتحصيل ماء الطَهور 

ا التوفيق و هذه هي القلوب اليت ُيكَتب لَها الفَالح و هذه هي القلوب اليت ُيكَتب لَه, االعظم 
 هكذا  )َدُه تَوجََّه بكمو َمن قَص , و َمن وحََّدُه قَِبَل عنكم, َمن اراَد اهللا بَدأ بكم ( 

َمن اراَد اهللا  (ُنخاِطبهم يف الزيارة اجلامعة املروية عن إمامنا اهلادي صلوات اهللا و سالمه عليه 
ال بد ان يبدأ من نقطة َخليَّة من كل شيء ال  يريد ان يبدأ املسرية إىل اهللا و الذي)  بَدأ بكم

يبَتديء من نقطة كلُّها يف َتمام شؤوناهتا مرتبطة باهللا سبحانه و تعاىل و النقطة , ُعلقَة له باهللا 
 َمن و( الذي يريد ان َيِصلَ إىل اهللا ان يبدأ هبم   )َمن اراَد اهللا بَدأ بكم( هذه اهل البيت 

حقيقة التَوجُّه اصالً هبم و لذلك إمام اُألمَّة  ) و َمن قَصَدُه تَوجََّه بكم, وحََّدُه قَِبَل عنكم 
انا , هذا البحث ِبحاجة إىل شرح , رضوان اهللا تعاىل عليه ُيشري يف الصفحة الثالثة بعد املائتني 

ّبما ُيساء فَهُمه كما أُُسيَء فَهم اقرأ العبارات إذ إذا اَردُت ان اشَرحُه ِبَشكل موجز رفقط هنا 
, كثري من املطالب و قيلَ عنها بأّني انا الذي قُلتها و احلال انا إّنما نقَلُتها من كُتب العاِرفني 

  .اب و انت تتمكَّن ان تنَتفع منه فقط ِبَشكل سريع أُشري إىل ما قالَُه إمام اُألمَّة يف هذا الب
يف السرِّ اإلمجايل لإلستقبال ( حينما يتحدَّث َتحت هذا العنوان يف الصفحة الثالثة بعد املائتني 

و يسَتمرُّ يف الكالم عن ) إعلَْم ان ظاهر اإلستقبال ُمتقَوِّم بأمَرْين ( فَيقول , إلستقبال الِقبلة ) 
ما عنَدنا وقت اقرأ كل الكالم ,  اإلستقبال املعنوي ال الظاهري مث ينتقل يف الكالم إىلاإلستقب
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فقط أُشري إىل بعض العبارات يف كلماته الشريفة قُدَِّسْت نفُسه , مكنك ان ُتراجَعُه ُي, 
و ( يف مقام التَوجُّه الصادق , يف هذا املقام ) و تكون ِوجَهةُ القلب ( إىل ان يقول , القدوسيَّة 

  ) .َمن قَصَدُه تَوجَّه بكم 
و هذا العنوان واضح يف ) العظم وتكون ِوجَهةُ القلب يف هذا املقام إىل حضرة اإلسم ا( 

, َنبيُّنا املظهر االَتّم لإلسم االعظم , يف كلمات الُعَرفاء , كلمات إمام اُألمَّة و يف سائر كُتبه 
إمام زماننا هو املَظهر االَتّم لإلسم االعظم الذي يعيش بني , ائمَُّتنا , إمام زماننا , أمري املؤمنني 

فإذا ظهَرْت هذه عن , لب يف هذا املقام إىل حضرة اإلسم االعظم وتكون ِوجَهةُ الق( اظُهِرنا 
, للعالَم اجلَسدي , إىل ظاهر املُلك , املُلك يعين العالَم املادي ) باطن القلب إىل ظاهر املُلك 

) و ينَتِقُش  ,  عالَم املُلك و َشرقِهرِب يف اإلنصراف عن غَ الَغْيرفناُءفَينَتِقُش أ( املادي العالَم 
 التَوجُّه إىل حضَرة اجلَمع يف التَوجُّه إىل مركز َبسط االرض ـ َمن هَو ـ (يف القلب , ين ا

و َمن َيُد اهللا يف االرض ؟ َمن الذي ُيقال عنه َيُد اهللا ؟ يوجد غري ) الذي هو َيُد اهللا يف االرض 
و ينَتِقُش التَوجُّه إىل ( ؟ َيُد اهللا احلُجَّة بن احلسن صلوات اهللا و سالمه عليه احلُجَّة بن احلسن 

و أّما بالنسبة إىل  , حضَرة اجلَمع يف التَوجُّه إىل مركز َبسط االرض الذي هو َيُد اهللا يف االرض
و يتَرقّى من العلَن إىل السر فال بد له ان َيجعل , السالك الذي يسُري من الظاهر إىل الباطن 

إىل ( مركز الَبَركات االرضية َمن هو  ) ةهذا التَوجَُّه الصوري إىل مركز الَربكات االرضي
اليت هي ( هي َيُد اهللا  غري اجلَهة اليت )ات املُتَشتَِّتة املُتفَرِّقَة  اجله َتركمركز الَربكات االرضية و

و يتَوجَُّه إىل الِقبلَة اليت هي االصنام احلقيقية ( سائر هذه اجلهة اصنام ) االصنام احلقيقية 
و يرفَُع رسوم الَغِري و الَغرييَّة حىت , ل اصول بَركات السماوات و االرض احلقيقية اليت هي اص

و الَوجه هو القلب و إالّ هذا ) إىل سرِّ َوجَّهُت َوجهي للذي فطََر السماوات َيِصلَ شيئا ما 
) َوجَّهُت َوجهي ( حينما تقول , ال يف َوجهه حقيقة اإلنسان , هذا املعىن املَجازي , الوجه 
صحيح هذا من الرسوم الظاهرية للعبادة ان أُواِجَه ,  الوجه حينما أُواِجُه به الِقبلَة َصد هذاال ُيق

َوجَّهُت ( أّما الوجه ,  ِت الكعبة ِبَوجهيإىل َسْمان اتَِّجَه , ان أُواِجَه الكعبة ِبَوجهي , الِقبلَة 
ي فطََر رِّ َوجَّهُت َوجهي للذحىت َيِصلَ شيئا ما إىل س( الَوجُه هو القلب , يعين قليب ) َوجهي 
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امنوذَجة من َتجلّيات عالَم الَغيب و َيحصلُ يف قَلبِه ( و يقول بعد ذلك   )السماوات و االرض
و يَؤيِّدُه احلقُّ , ِببارقة إهلية و َتحترُق اجلهات املُتَشتَِّتة و الكَثَرات املُتفَرِّقَة , االمسائي و َبواِرقه 

عن باطن القَلب ِبَيد الوالية ( نفس اإلنسان ) الصغرية و الصَنم االعظم  تعاىل و تنَحطُّ االصنام
و حىت إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل ) و ال انتهاء ِلهذه القصَّة فاتُركْها و امِض ( مث يقول ) 

هذه ) فاتُركْها و امِض ( قال , عليه لَم َيِقف عنَدها طويال لذا َنحن ال َنِقُف عندها طويال 
يابَن ,  سألَ اإلماَم الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه فَقال له ِبهذا الذيكلمة ُتذَكُِّرين ال

هل , الذي له ِصلَةٌ ِبعالَم الَغيب , املَُحدَّث , رسول اهللا هل كان َسلمان ُمَحدَّثا ؟ قال نعم 
 قال أقِبلْ على شأنك , شأنُ صاحبه ؟ يعين علياً  بلَغَقال فَما, كان َسلمان ُمَحدَّثا ؟ قال نعم 

إىل هذا احلد , م انت تتمكَّن ان تفَهإىل هذا احلد , أقِبلْ على شأنك , هذا ليس من شأنك , 
  .و ما بلغَ شأنُ صاحبه ؟ قال أقِبلْ على شأنك , انت تتمكَّن ان تعرف 

 َنمضي و و َنحن نتُركها و) فاتُركْها و امِض ( يقول , إمام اُألمَّة تقريبا نفس هذا املضمون 
  ..آخر ما نقوله 
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  الّدرس العاشر

  
  
  
  
  

إىل ما ذكَرُه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف الصفحة وصلَ بنا الكالم يف درسنا املاضي 
فاخلَْع نعلَْيك , إنّ موسى يف امليعاد خوِطَب ِبخطاب ( السابعة و التسعني بعد املائة حني قال 

و يف القلب ,  أُِمَر يف ميعاده بأنْ ُيِحبَّ علّياً قدو الرسول اخلاَتم , و قد فُسَِّر ِبمحبَّة االهل , 
يف ) توخود حديث مفصل خبوان از اين جممل , من هذا السرِّ جذَوة ما أُبِرَز منها شيء 

الدرس املاضي تناولُت بعض الشيء من املعاين اليت اشاَر إليها إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه 
اشاَر إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه ) د فُسَِّر ِبمحبَّة االهل و ق( حينما قال يف كلماته هذه 

كما بيَّنُت يف الدروس املاضية إىل ما جاء مروّياً عن إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه ِبهذا 
اخلَلُق , يف الدرس املاضي اَشرُت إىل وجود َخلقَْين , و قد ذكَرُت ذلك يف حينها اخلصوص 
و اخللق الثاين سائر , ُهم االنوار املعصومة االوىل صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني االول و 

عليهم افضل الصالة و السالم و املوجودات و اشَرفُها ما ُخِلقَْت من فاضل طينة اهل البيت 
, الصّديقون , االوصياء , شيعة اهل البيت ِبما فيهم االنبياء , ُهم االنبياء و شيعة اهل البيت 
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َتحدذَثُت عن هذا املعىن و اَشرُت ِبَنحو ُمجَمل , االولياء و سائر الذين يقَعون يف هذه املرتبة 
إىل خصائص اخللق االول و إىل خصائص اخللق الثاين و إىل الفارق الكبري بني اخللقَْين إذ انّ 

 دون سائر َمن كان يف املرتبة االوىل فَهو الذي يكون باباً إىل اهللا سبحانه و تعاىل من
 بيَّنُت انّ  و,يف مرتبة اخللق الثاين , املَخلوقات و املوجودات اليت تكون يف املرتبة الثانية 

نَحن َصنائُع اهللا و الخَلقُ من َبعُد ( االول َتختلُف عن ِسنخيَّة اخللق الثاين ِسنخيَّة اخللق 
اَشرُت إىل هذه ,  الشريفة هذا املعىن ورَد يف االحاديث املعصومية ) صنائٌع لنا , صنائُعنا

  .املعاين 
و بيَّنُت ايضا انّ املراد من معىن القلب يف اصله يف اللَغة هو الذي يتقلَّب و هذه الطبيعة و هذه 

كيف انّ اإلنسان إذا ما َسيطر اخلوف على , الظاهرة واضحة يف قلب اإلنسان و بيَّنُتها ايضا 
يف دائرة , ه و كل َحواسِّه سَتكون يف هذه الدائرة و كل كالمه و كل احوالقلبه فَكُل تفكريه 

و إذا ما َتحوَّلَ هذا اخلوف إىل , يث اّنه ال يستشعر باالمن الذي َيملكُه اآلخرون اخلوف ِبَح
, امن فإنّ االمن َسُيَسيطر عليه ِبَحيث ال يستشعر اخلوف الذي يغلب على اآلخرين و هكذا 

قُلنا انّ هذا التقَلُّب ال يزول من قلب املَخلوق اإلنساين و القلب يتقلَّب من حال إىل آخر و 
إالّ يف حالة استقراره و ال تطَمئنُّ القلوب إالّ بِذكر اهللا و ِذكُر اهللا يف حقيقته اإلمام املعصوم 
صلوات اهللا و سالمه عليه فال تطَمئنُّ القلوب و ال يغمُرها اإلطمئان إالّ باملعصوم صلوات اهللا 

إىل ذلك ,  حينما يكون هذا القلب مشدودا إىل ذلك الباب الذي فَتَحُه اهللا إليه هو سالمه علي
 على  القلبالسَبب الذي جعلَُه ُمتَّصال بينه سبحانه و تعاىل و بني سائر َمخلوقاته فَحينما ينفَتح

و , حينئذ َيغمُره اهلدوء , املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه حينئذ َيغمُره اإلطمئنان 
إّنما حالة التقَلُّب هنا , قد َتخلََّص من حالة التقَلُّب طمئنان و اهلدوء هنا ال يعين انّ القلب اإل

فَتقَلُّبُه يف هذه النشأة قبل ان يكون هذا القلب اإلنساين مربوطا باإلمام املعصوم , تتغيَّر 
يُّر فيها إىل تَغيُّر االزمنة و الطبيعية و يف هذه االحوال الدنيوية املُتَغيِّرة و اليت تعود اسباب التَغ

و املَناكح و تَغيُّر االمكنة و تَغيُّر العالقات مع اآلخرين و تَغيُّرالرغَبات يف املطاعم و املشارب 
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هكذا و اآلمال الدنيوية العريضة هي اليت تكون سَبباً اساسيا يف تَغيُّر حاالت القلب و يف 
ال يعين انّ طبيعة التقَلُّب يف قرار و اهلدوء على هذا القلب إذا ما َسيطَرْت حالة اإلست, ه تتقَلُّبا

القلب سَتزول عنه و إّنما سَيكون تقَلُّب القلب بني اجلَمال اإلهلي و بني اجلالل اإلهلي و 
ال أُعيد االكالم اَشرُت إىل بعٍض من االمثلة يف حياة ائمَّتنا صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

  .الذي ُسجِّلَ عليه الدرس املاضي  احلديث يف شريط التسجيل ميكنك ان ُتراجع, 
يف قلب املَخلوق اإلنساين و , ألجل حقيقة التقَلُّب يف املَخلوق اإلنساين , فألجل هذه احلقيقة 

فَكُل القيود اليت تربطُه ِبهذا يف عالَم اخللق الثاين , ألجل انّ هذا املَخلوق يعيش يف هذا العالَم 
, عترة اإلنسان , كَعاطفة َمحبَّة العترة , كَعاطفة َمحبَّة االهل  القيود العاطفية العالَم حىت

, كان قَلُبه فيه شيء من املَحبَّة ِلعتَرته موسى على َنبّينا و آله و عليه افضل الصالة و السالم 
أّما َنبيُّنا , ِبهذا العالَم َتجرَّْد من هذه املَحبَّة فإّنها تربطَُك  ) فاخلَْع نعلَْيك( فَجاء االمر , ألهله 

يف ارٍض َسُيَشرِّفها , وى كان معراجه يف وادي طو موسى كان معراُجه اين ؟ , يف معراجه 
كان , ان يدوَسها ِبَنعله الشريف , ك ِبقرون و قرون علٌي صلوات اهللا و سالمه عليه بعد ذل

حبَّة من قلبك فإّنها قَْيٌد يربطك إىل هذا أِزلْ هذه املَ) فاخلَْع نعلَْيك ( معراُجه هنا و كان االمر 
تكون يف دائرة انوارهم كما يف ان , و إذا اردَت ان تكون قريبا من دائرة اخللق االول العالَم 

فإذا اردَت ان تكون , ألّنهم ُخِلقوا من ُشعاع انوارهم الروايات الشريفة إّنما قيلَ لَهم شيعة 
يف هالة نوريَّتهم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني , هم اّيها اإلنسان يف دائرة ُشعاع انوار

فاخلَْع نعلَْيك إّنّك بالوادي ( فاخلَْع هذه القيود و اخلَْع هذه الروابط و اخلَْع هذه اإلضافات 
و يف بساط النور و صلى اهللا عليه و آله و سلم فَكان يف وادي النور أّما معراج َنبيِّنا ) املقدس 

كما بيَّنُت يف الدرس املاضي ألنّ كل ما يف بِّ عليٍّ و كان االمر ِبُحبِّ العترة كان االمر ِبُح
يف ذَواهتم او يف صفاِتهم او يف , شؤونات اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

و الَحقُّ فيكم و معكم و منكم و إليكم و ( افعاِلهم فَهو من اهللا و إىل اهللا و باهللا و على اهللا 
, َمن اراَد اهللا بدأ بكم ( و , هكذا ُنخاِطُبهم يف الزيارة اجلامعة الكبرية  ) تم اهلُه و َمعدنُهان
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ألنّ اإلنسان حينما يريد الوصول إىل اهللا  ) و َمن قَصَدُه تَوجََّه بكم, و َمن وحََّدُه قَِبَل عنكم 
 و هذه النقطة اهل البيت ال بد ان يبدأ من نقطة كل ما يف تلكم النقطة هو من اهللا و إىل اهللا

و َمن وحََّدُه قَِبَل , َمن اراَد اهللا بدأ بكم ( صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني و لذلك 
الذي ) َمن قَصَدُه تَوجََّه بكم ( و هذه الباء باء السَببيَّة   )و َمن قَصَدُه تَوجََّه بكم, عنكم 

 هم و الباء باء السَببيَّة ألنّون متَوجِّها ِبال بد ان يكيريد ان يقصد الباري سبحانه و تعاىل 
 هاملَخلوق من ِسنخيَّة اخللق الثاين ال يتمكَّن ان يكون سبباً للوصول إىل اهللا إالّ ِبواسطة هذ

هذه املعاين , بواسطة اخللق االول و ُهم اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني , العلَّة 
و , ا و رّبما اسَهبُت يف بعض جوانب احلديث من هذه املضامني يف الدرس املاضي اَشرُت إليه

ال زالَ كالمنا ايضا , واصل احلديث من حيث انتَهينا يف االسبوع املاضي ُنيف درسنا هذا اليوم 
فيما يتعلَّق باخللق االول و ما يتعلَّق , و ال زالَ كالمنا ايضا يف هذا اخلصوص يف هذه الدائرة 

, إنّ اهل هذه املرتبة و اشَرف اهل هذه املرتبة االنبياء ,  إنّ اهل اخللق الثاين و, باخللق الثاين 
اصحاُب املعارف , االولياء , الصّديقون , اشياُع اهل البيت , املُقرَّبون املالئكة , املُرَسلون 

اخللق الثاين و عالَم , يف عالَم اخللق الثاين , هؤالء ُهم اشَرف اخلالئق يف هذا العالَم , اليقينية 
صلوات اهللا و ـ كما بيَّنُت يف الدرس املاضي ـ كل َخلق و كل وجود من دون اهل البيت 

, رّبما بعض اإلخوان لَم يكُن قد حَضَر الدرس , سالمه عليهم امجعني و بيَّنُت لكم هذا املعىن 
روايات الشريفة التفريق هنا بني اخللق االول و اخللق الثاين راجع إىل ال, ِبَشكل سريع اقول 

فَمكَثوا إّن اهللا كان و لَم يكُن مَعُه شيء ثم تكلََّم ِبكلَمة فخَلقَ االنوار االولى اليت قالَْت 
فأشَهَدُهم خلقَها و اجرى طاعتَُهم بعد ذلك َبدا هللا ان َيخلق سائر الخالئق , الفَ دهر 

ا و علياً و فاطمة صلوات فخَلقَ ُمحمَّد, إىل اهل البيت  , اموَرها إليهمعليها و فوََّض 
ثم مكَثوا الف دهر ثم َبدا هللا ان َيخلق الخَلق اهللا و سالمه عليهم و على آلهم اجمعين 

 فوََّض اموَرها إليهم فخَلقَ الَمخلوقات طُّراً فأشهَدُهم خلقَها و اجرى طاعتَُهم عليها و
ماُمنا ابو جعفر الجواد ثم قال إ, ون ما يشاءون و ُهم ُيَحرِّمون ما يشاءون فَُهم ُيِحلّ
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هذه الديانة التي َمن تقدََّمها مَرقَ و َمن تأخََّر , يا ُمحمَّد , ُمخاِطبا ُمحمَّدا بن سنان 
ُمخاطبا , يا ُمحمَّد ,  الديانة احلقيقية هي هذه  لَِحَق باحلّق ,عنها ُمِحق و َمن لَِزَمها لَِحق

و َمن تأخَّر , ها ـ رفََض هذه الديانة ـ َمَرق هذه الديانة اليت َمن تقدََّم, ُمحمَّدا بن سنان 
ُخذها  , خُذها إليك يا ُمحمَّد, و َمن لَِزَمها لَِحق , عنها ُمِحقَ و الَمحق هو الهالك 

  .إليك صرحية واضحة بيِّنةً يف العقيدة الصافية الواضحة 
أّما اخللُق , يه والية اهللا الوالية املَبسوطة علو اخللق االول , فَُهنا َخلٌق اول و هنا َخلق ثاٍن 

اخللُق االول ُبِسطَْت عليه الوالية , الثاين ُبِسطَْت عليه الَوالية بالواسطة و فارٌق بني اخللقَْين 
اول ما خلَقَ اهللا المشيئة فإنَُّه قد خلَقَها ِبنَفسها ثم خلَقَ الخلقَ و لذلك اإلهلية مباَشرة 

و الَبسطُ الثاين كان ِبواسطة , ر على ذَوات اهل البيت فالَبسطُ االول ِبَنحو مباش , بالمشيئة
ِبواسطة اهل , اشرقَْت انوار الوالية اإلهلية على سائر املَخلوقات ِبهذه الواسطة , اهل البيت 

من هنا جاء  ) َوجُه اهللا( البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني من هنا جاء التعبري عنهم 
نَفُس , َيُد اهللا ,  َجنُب اهللا , اهللا جُهَو (من هنا جاء التعبري عنهم )  قدرة اهللا( التعبري عنهم 

يف رواياتنا املعتَبرة ورَدْت هذه , هذه املعاين ورَدْت يف الروايات الشريفة  ) قَلُب اهللا, اهللا 
و ( النصوص و يف الزيارات املُباركة اليت نزور هبا االئمَّة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

كل  ) و ذَلَّ كُل شيٍء لَكم( هكذا ُنخاطبهم يف الزيارة اجلامعة الكبرية ) ذَلَّ كلُ شيٍء لَكم 
ُهم ذَلّوا هللا أَما عالَم اخللق , شيء لكم يف عالَم اخلَلق الثاين و ُهم ذَلّوا هللا سبحانه و تعاىل 

اطب االئمَّة يف زياَرهتم حينما ُنخ) و ذَلَّ كلُ شيٍء لَكم ( هذا معىن , الثاين الوجود طُّراً 
إىل َتمام االشياء و هي ,  َتمام املوجودات  إىلشريكل هنا ُت) و ذَلَّ كلُ شيٍء لَكم ( فَنقول 

فوق ايدي اهل , اهللا سبحانه و تعاىل و َيُده فوق ايديهم , اليت ظهَرْت يف عالَم اخللق الثاين 
و ُهم القدرة , رات و يف الروايات الشريفة البيت بل ُهم َيُد اهللا كما ُعبَِّر عن ذلك يف الزيا

إّنما اَشرُت إىل هذا التوضيح كما قلُت ) و ذَلَّ كلُ شيٍء لَكم ( املبسوطة على كل الكائنات 
رّبما بعض اإلخوان لَم يكونوا قد حَضروا يف الدرس املاضي فقد يلَتبس عليهم , قبل قليل 
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لثاين لذلك اَشرُت هذه اإلشارة املوجَزة ِلبيان االمر يف مقصودي من اخللق االول و من اخللق ا
يف دائرة اخللق االول و يف دائرة اخللق , و ال زالَ كالمنا يف هذه الدائرة معىن هذَْين العنواَنْين 

الثاين و انّ اخللق الثاين َيختلف يف ِسنخيَّته عن اخللق االول ألنّ اخللق االول اشَبه ما يكون 
 و لذلك هذه اآلية الشريفة و هذه التفاسري موجودة يف كُتب التفسري بالباري سبحانه و تعاىل

) ليَس كَِمثلِه شيء ( الوجه االول فَسَِّرْت , هذه اآلية فُسَِّرْت ِبَوجَهْين  ) ليَس كَِمثلِه شيء( 
ليَس كَِمثلِه ( هذا التفسري مذكور يف كُتب التفسري , ال يوجد َمثيل هللا سبحانه و تعاىل  اّنه

يعين املُشاِبه و إالّ واضح املقصود من املَثيل , اّنه ال يوجد َمثيل هللا سبحانه و تعاىل  ) شيء
, حينما نقول هذا الشيء , ذات هذا املَثيل َتختلف عن ذات االصيل لكن توجد ُمشاَبهة 

 ذاتيف جهة املُشاَبهة الظاهرية و إالّ , نقول هذا مثل هذا , ِلَنفرض نسَختان من كتاب واحد 
هذا الكتاب غري ذات هذا الكتاب و حتماً إذا كان هذا الكتاب ُنِقلَ عن هذا الكتاب فَهذا 

  .هو االصل و هذا هو الفرع و يكون هذا هو االصل و هذا الذي له الشَرف 
و يف بعض , يف بعض التفاسري يعين ال يوجد شيء ُيماِثل الباري  ) ليَس كَِمثلِه شيء( 

اّنه يوجد شيء ُيماِثل الباري و ُهم اهل البيت لكن ال , هكذا )  شيء ليَس كَِمثلِه( التفاسري 
ما ) ليَس كَِمثلِه ( قالَت , يوجد شيء ُيماِثل َمثيل الباري سبحانه و تعاىل و انَتِبهوا لآلية 

( حرف اجلر , يعين التفسري الثاين يكون مقبوال ِبقَرينة حرف التشبيه ) ليس ِمثلُه شيء ( قالَْت 
ليس ِمثلُه (  اآلية قالت تلو كان, و الذي ُيَدقِّق يف اآلية يتَنبَّه إىل هذا املعىن ) كَِمثلِه ليَس 
يعين اآلية ثبََّتْت له ِمثال مع ) ليَس كَِمثلِه ( اآلية قالت , يعين ال يوجد هناك ُمماِثل له ) شيء 

و  )  له المثَُل االعلىو( يعين هناك ِمثل , وجود حرف الكاف و اّنه ليس كَِمثل اهللا يوَجد 
,  املثَل االعلى يف الروايات اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم, راِجْع الروايات الشريفة 

املثَلُ االعلى يف ) و له املثَلُ االعلى ( أليس الكتاب الكرمي هو الذي ُيَحدِّثنا عن الباري 
يف الدعاء الذي , ه عليهم امجعني الروايات الشريفة َمن ُهم ؟ اهل البيت صلوات اهللا و سالم

اللهم إنّي ( الذي اولُه , نقرأُه يف هذه االيام الذي ُيستَحبُّ قراَءُته يف ايام شهر رجب يومياً 
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ال فرقَ بينَك و ( إىل ان يقول الدعاء  )  ما يدعوَك به والةُ امِرك معانياسألَُك ِبَجميع
ال فرَق بينَك و بيَنها إالّ اّنهم عباُدَك و ( ماثَلة هنا وجه املُ) بينَها إالّ انّهم عباُدَك و خَلقُك 

مَّة إىل هذا املعىن اشاَر يف الصفحة احلادية و يس كَِمثلِه شيء و لذلك إمام اُألل) َخلقُك 
ِعلَل ( يف اورَد هذه الرواية الشريفة اليت ذكَرها شيُخنا الَصدوق , اخلمسني بعد املائَتْين 

ذكَر مقطعا و , قطع منها عن إمامنا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه ذكَر هذا امل) الشرائع 
ماذا ذكَر إمام , هذه الرواية ِبحَسب ما يسنح به الوقت اآلن آيت إىل بيان , ُمفصَّلة إالّ الرواية 

 ُتَحدِّثنا الرواية, يعين على النيب ) انَزلَ اهللا العزيُز اجلَّبار عليه ( اُألمَّة من مقطٍع من هذه الرواية 
َمحَمالً من نور فيه ( يعين على النيب  ) انَزَل اهللا العزيُز الَجّبار عليه( عن معراج النيب 

تُغشي ( عرَشُه تباَرَك و تعاىل ) اربعون نوعاً من انواع النور كانت ُمحِدقَةً َحول العرش 
و واحٌد , فَرة أّما واحد منها فأصفَر فَِمن اجل ذلك اصفَرَّت الُص, ابصاَر الناظرين 

فَجلَس فيه ثم ُعِرَج به إلى ( إىل ان قال )  منها احمر فَِمن اجل ذلك اْحَمرَّت الُحمَرة
ثم خرَّتْ ُسجَّدا ( لَّما رأوا نوَر نبيِّنا  ) الدنيا فنَفَرتْ المالئكة إلى اطراف السماءالسماء 

 ) ما اشَبَه هذا النور ِبنور َربِّنا, َربُّنا و َربُّ المالئكة و الروح , فَقالوا ُسّبوٌح قُّدوس 
, رواية اخرى , اصالً يف بعض الروايات , لَّما رأوا نوَر َنبيِّنا صلى اهللا عليه و آله و سلم 

 و إلٌه في االرض, إلٌه في السماء , إلَهْين ( لَّما يَرون نوَر النيب فَيقولون املالئكة يتَعجَّبون 
ينقلُها شيُخنا الَعّياشي , ها إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يذكُر, تأتينا هذه الرواية ايضا ) 

   .رمحة اهللا عليه
ما اشَبَه هذا , َربُّنا و َربُّ المالئكة و الروح , ثم خرَّتْ ُسجَّدا فَقالوا ُسّبوٌح قُّدوس ( 

 و فُِتَحتْ فَسكتَتْ المالئكة, اهللا اكبر , اهللا اكبر , فَقال جبرائيل  , النور ِبنور َربِّنا
أِقُف بعض الشيء هنا يف بيان قسط من معاين هذه الرواية , إىل آخر الرواية الشريفة   )السماء

الشريفة ِبَنحو موجز و إالّ هذه الرواية ِبحاجة إىل بيان و لذلك إمام اُألمَّة بعد ان اوَرَد هذه 
و ما ميكن ان ُيذكََر , عنها و يف هذا احلديث اسرار عظيمة َتقُصر ايدي آماِلنا ( الرواية قال 
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و ِسرِّ كثَرهتا , و ِسرِّ كثَرة االنوار , منها خارج فعالً عن مقَصدنا كَِسرِّ تَنزُِّل َمحَمٍل من نور 
و هكذا إىل آخر ما قالَُه إمام اُألمَّة يف الصفحة ) و ِسرِّ َتنزيلِه , و ِسرِّ عدد االربعني , النوعية 

اسرار هذا احلديث الواقعية انا أُشري اشارات موجزة و إالّ , ئَتْين بعد املاالثانية و اخلمسني 
َنحن ال نعلَُمها و ال ُندرك حقائقَها و إّنما أُشري ِبنحو موجز و ِبحَسب ما يسنح به املقام إىل 

  .بعٍض من اجلَهات اليت اشاَر إليها هذا احلديث الشريف 
) َمحَمالً من نور فيه اربعون نوعا من انواع النور ( ّينا على َنب) انَزلَ اهللا العزيُز اجلَّبار عليه ( 

النيب صلى اهللا عليه و آله كانت له , و قطعاً َنبيُّنا صلى اهللا عليه و آله لَم يكُن له معراج واحد 
معارج و معارج و معارج و معاِرُجه ال ُتَعد و ال ُتحصى لكن اشتَهَر هذا املعراج املعروف 

 صلى اهللا عليه و آله و سلم جاء به على سبيل املُعجزة و احَتجَّ به على عن النيب ألنّ النيب
و قصَّة املعراج الذي اجَتجَّ به النيب صلى اهللا عليه و آله و اخَبَر قافلة قريش , كُفّار قريش 

املعراج الذي اشُتِهَر و , بالذي جرى عليها يف الطريق قصَّة ُمفصَّلة اآلن ليس املَجال ِلذكرها 
ي ُعِرَف عن َنبيِّنا ألّنه كان على سبيل اإلحتجاج على كُفّار قريش و تفصيل قصَّة املعراج الذ

أّما النيب كانت له معارج و معارج و لذا حينما ُنراجع االحاديث , واضحة يف كُتب احلديث 
ن ِبَشكل املعصومية اليت ُتَحدِّثنا عن معراج النيب َنِجد اّنه يف كل رواية احلديث عن املعراج يكو

َنِجد يف هذه الرواية , َيختلف عن احلديث يف الرواية السابقة و هذا يكشف عن كثَرة املعارج 
و انا ذكَرُت لكم يف تفصيال للمعراج ِبنحو َيختلف عن التفصيل املذكور يف الرواية الثانية 

( يه يف كتابه ذكَرها شيُخنا الَصدوق رمحة اهللا عل, الذرس املاضي الرواية اليت اشاَر إليها 
لقد ُعِرَج ِبنَبيِّنا صلى اهللا عليه و آله مائة و عشرين مرَّة و في كل مرَّة كان ) اِخلصال 

و َنحن نعتقد كما بيَّنُت لكم يف الروايات  , يؤَمر ِبُحبِّ عليٍّ صلوات اهللا و سالمه عليه
فصَّلة عن االئمَّة إذا الشريفة انّ اإلمام املعصوم ُيعَرج به كل ليلة ُجمعة و هناك احاديث ُم

ِلَشيخنا ايب جعفر الَصفّار رمحة ) بصائر الدَرجات ( اردَت ان ُتراِجَع على سبيل املثال كتاب 
يف انّ اإلمام , اهللا عليه من اصحاب اإلمام العسكري َتِجد روايات ُمفصَّلة يف هذا اخلصوص 
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يلة ُجمعة و مع ذلك هذه املعاين دون يف كل لإىل العرش اإلهلي , املعصوم ُيعَرُج به إىل السماء 
انا اَشرُت إىل هذه احلقيقة كما بيََّن إمام اُألمَّة يف اكثر من , كل هذه املعاين ,منزلة اهل البيت 

إّن لنا مع اهللا حاالت ( اليت تتحدَّثُ عن منزلة اهل البيت مطلَب و اشاَر إىل هذه الرواية 
يأتينا إن شاء اهللا هذا املعىن  ) نا نَحن نَحن و هَو هَونكون فيها نَحن هَو و هَو نَحن إالّ انّ

اتناَولُ هذا املطلب بالَشرح و البيان يف  حينما يذكر إمام اُألمَّة هذه الرواية  ,يف الدروس اآلتية
  .تعاىل حينها إن شاء اهللا 

َل اهللا العزيُز انَز( فالرواية هنا ُتَحدِّثنا عن معراج من معارج النيب و إالّ معارج النيب كثرية 
و االربعون ـ كما هو يف علم االرقام   )الَجّبار عليه َمحَمالً من نور فيه اربعون نوعا

انا ال اريد احلديث يف مثل هذه املسائل لكن احلديث فيه إشارات رّبما , ـ اكَمل االعداد 
, فصيل طويل ِبَشكل موجز أُشري إليها و إالّ هذه املطالب ِبحاجة إىل ت, تكون غري واضحة 

االربعون يف علم االرقام هو من اكَمل االرقام و له اإلحاطة التامة على سائر االرقام االخرى 
و امليم قَلُب العالَم و لذلك امليم قَلُب اإلسم الشريف ) امليم ( و لذلك ما يواِفقُه من احلروف 

 هي املُشرية ِبحَسب وامليم اين موجودة ؟ موجودة يف قلب هذا اإلسم الشريف ) ُمحمَّد ( 
إىل قلب هذا الوجود و يف , ِبحَسب العلوم الباطنية إىل قلب هذا العالَم , علوم االوفاق 

يف توحيد الشيخ الصدوق و يف غري توحيد الشيخ ) املعصوم قَلُب اهللا ( الروايات الشريفة 
, وم اّنه قَلُب اهللا الصدوق روايات عن املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم ُتَعبِّر عن املعص

و لذلك هي قلُب اإلسم الشريف ِلَنبيِّنا و امليم قَلُب هذا العالَم , و امليم قلُب هذا الوجود 
صلى اهللا عليه و آله و سلم و هي الواسطة بني اخلالق و بني املَخلوقات و هذا املعىن ميكن ان 

اآلن إذا ) اهللا ( الذي ُينادى ِبحرف امليم اإلسم الوحيد ) اللُهمَّ ( نتحسََّسُه يف االدعية الشريفة 
ُمخَتص هذه امليم ماذا ُيقال عنها ؟ ُيقال عنها حرف نداء ) اللُهمَّ ( اَردنا ان ُنعِرَب هذا اإلسم 

, ِبلَفظ اجلاللة و إالّ ال يوجد عندنا اسم من امساء البشر ُنناديه و ُنخاِطُبه بإضافة امليم إىل امسه 
َدة هي امليم املوجودة يف وسط اإلسم الشريف ِلَنبيِّنا صلى اهللا عليه و آله و و هذه امليم املَُشدَّ
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و حىت يف هذه , فَقلُب املعصوم واسطة هذا الوجود و قَلُب املعصوم رابطة هذا الوجود , سلم 
م حىت هذه الكتابة املوجودة ِلَرق, هذه من املوافَقات , على سبيل املثال , الكتابة املعروفة بيننا 

و هذا اخلط املُتكَسِّر اهل , فَرقُم االربعني إّنما هو عبارة عن نقطة و عن خط ُمتكَسِّر االربعني 
( أمري املؤمنني هو الذي يقول , املعرفة ينظرون إىل هذا الرقم ِبهذا الَنحو ُيَمثِّل الدائرة االكمل 

  العلَويَّة و احلقيقة ) انا اخلَطُّ انا الُنقطَة , انا الُنقطَة انا اخلَط 
  راها ـَ شيٍء ت لِّـو هو اآلية املُحيطَةُ يف الكَْوِن      فَفي َعِني ك

إىل هنا ينتهي الوجه االول من .. ( و هو الذي ُيعبَّر عنه بالنقطة السارية يف كل املوجودات 
  )الكاسيت 

ما انّ هذه ك, يف هذه املوجودات و يف هذه اخلَلقيات   ظهور نوريَّة اهل البيت ُتشري إىل..
حرف االلف يتألَّف , الكلمات تتألَّف من حروف و كل حرف يتألَّف من َمجموعة نقاط 

و حرف الباء ايضا إالّ انّ شكل حركة هذه النقطة يتغيَّر من حرف , من نقاط ُمتَحرِّكة َسّيالة 
 إالّ حىت يف كما انّ هذه الكلمات تتغيَّر يف تركيبها لكن االصل النقطة ُتكَوِّهنا و, إىل حرف 

, اإلصطالح اهلندسي اخلط ما تعريفُه ؟ أليس هو َمجموعة نقاط ؟ يف التعريف اهلندسي للخط 
تَّصلة و حينما تتَّصل النقاط بعضها بالبعض ُيقال املُنقاط ال  مناخلط ما هو ؟ اخلَط َمجموعة

ة إىل الُبعد املعنوي أّما يف العلوم الناظر, لَها خط يف علم اهلندسة و علم اهلندسة علم ظاهري 
و نوريَّة اهل البيت هي اليت الُبعد الواقعي فالنقطة الَسّيالة هي اليت ِبَحركتها تتكوَّن احلروف , 

بإشراقها اشرقَْت هذه املوجودات و كلَّما اشرَق نور اهل البيت ِبَمرتبة اعظم يف َمخلوق و يف 
و هذا , رقى مرتبة و هكذا موجود كان ذلك املَخلوق و كان ذلك املوجود اشَرف و ا

مرََّتْين اشارة , التكَسُّر يف رقم االربعني ُيشري إىل مسألة املراتب الصعودية و املراتب النزولية 
أليس هناك يف العواِلم الُسفلية و يف العواِلم الُعلوية ما ُيعبَّر عنه , إىل العواِلم الُعلوية و الُسفلية 

,  و رّبما بعض هذه اإلصطالحات غري واضحة لديكم بالقوس الصعودي و بالقوس النزويل
انا قلُت لَسُت يف , يف الدروس اآلتية حينما َيِصل الكالم يف بيان معناها أُشري إىل حقيقتها 

مقام اإلطناب يف كل املطالب و إّننا ِبَنحو موجز أُشري إىل هذه املعاين و هناك مطالب اخرى 
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انَزلَ ( َنحن لَسنا ِبصَدد احلديث عن االرقام و اسرارها , َمظانِّها تتعلَّق ِبَرقم االربعني ُتذكَر يف 
اهللا العزيز اجلَبار عليه َمحَمال من نور فيه اربعون نوعا من انواع النور كانت ُمحِدقَة حول 

أّما واحد ( يف الزيارات , و االنوار اليت احدقَْت حول العرش واضحة يف الروايات ) العرش 
و واحد منها اْحَمر فَِمن اجل ذلك , منها فأصفر فَِمن اجل ذلك اصفَرَّتْ الُصفَرة 

هناك انوار َشعَّْت يف العالَم العرشي و هذه , النور االصفر و النور االمحر  ) اْحمرَّتْ الُحمرة
  رموز هذه االنواراالنوار بيانُ معناها رّبما َيحتاج إىل مقدمات لكن انا ِبَشكل سريع أُشري إىل

و , النور االصفر معروف بني اهل املعرفة هو نور الروح ’ كما هو املعروف بني اهل املعرفة 
و املقصود من الطبيعة الطبيعة املُتكاملة , النور االمحر معروف بني اهل املعرفة هو نور الطبيعة 

ن عنه نور العقل و النور الناِتجة من ُمماَزجة العقل مع الروح و لذلك النور االبيض يقولو
انا لَسُت ِبصَدد , االخضر يقولون عنه نور الَنفس و هكذا التفصيالت املذكورة يف َمظانِّها 

كما قال إمام اُألمَّة َشرُح هذا احلديث رّبما ُيخِرجنا عن املقاصد االصلية , شرح هذا احلديث 
قام آخر أُشري إىل بيان معاين إذا ما سنَح لنا الوقت يف م, للبحث لكن هذه اشارات سريعة 

فالنور االصفر هو نور الروح و هناك مقدمات تَوضِّح هذا املعىن رّبما , اسرار هذه االنوار 
ترتبط حىت ِبَبعض القوانني الطبيعية و املسائل الطبيعية يف احلياة الدنيوية لإلنسان و لذلك 

 لأللوان انعكاسات واضحة على الَنفس الروح البشرية و حواس اإلنسان تتأثَّر كبريا بااللوان و
على أي حال هذا الكالم خارج عن مقصدنا لكن احلديث الشريف اشاَر اّنه , اإلنسانية 

مقصود اْحمرَّْت , و واحد منها اْحمر فَِمن اجل ذلك اْحمرَّْت احلُمَرة , اضفرَّْت الُصفَرة 
صفرَّْت الُصفَرة يعين ظهَرْت الروح يف و ا, احلُمرة يعين َتجلَّْت الطبيعة الكاملة يف اإلنسان 

َنحن كُّنا ِبصَدد احلديث عن , إىل ان يستمر احلديث الشريف و مورد الشاهد هنا , اإلنسان 
اخلَلق االول و عن اخلَلق الثاين و انّ اخللق االول َيختلف عن اخللق الثاين و هو اشَبُه ما يكون 

َربُّنا و َربُّ , ُسّبوٌح قُّدوس ( ا رأْت نور َنبيِّنا قالت باهللا و سبحانه و تعاىل لذلك املالئكة لَّم
شفافيَّة املالئكة و انكشاف احلُجب عن املالئكة و َنورانية , و املالئكة  ) المالئكة و الروح
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املالئكة اكثر ِبكثري ِمّما يظهر عن َبين البشر و عند قُطّان هذا العالَم الدنيوي الذي ُحِجبنا فيه 
( فَحينما اشرَق النور النَبوي قالوا ,  ِبذنوبنا و باحلواجب املُختلفة اليت ُتحيط بنا بأغاللنا و

إىل انّ كبََّر  ) ما اشَبَه هذا النور ِبنور َربِّنا( َسبَّحوا و قدَّسوا مث قالوا ) ُسّبوٌح قُّدوس 
حينئذ املالئكة , سلم جربائيل عليه السالم و بعد ذلك النيب هلَّلَ و كبََّر صلى اهللا عليه و آله و 

, يف مرتبة اخللق االول , عرفَْت اّنما هذا َمخلوق لكن هو هذا املَخلوق الذي يف املرتبة االوىل 
ِعلَل ( يف , اإلمام هنا اقتضَب الرواية و إالّ َنحن إذا اَردنا ان نرجع إىل الرواية يف مصدرها 

الرواية ُمفصَّلة , الَصدوق يف اجلزء الثاين الرواية ذكََرها الشيخ   ,ِلَشيخنا الَصدوق) الشرائع 
اإلمام رضوان اهللا تعاىل عليه اقتَضَبها اقتضابا ألنّ الكتاب لَم يكُن على , ميكنك ان ُتراجَعها 

كانت ُملَتِفتة ميكنك ان ُتراجَع الرواية ِلَتِجد تفصيال واضحا فيها انّ املالئكة , َنحو التفصيل 
ل مقام التفََتْت فيه إىل نورية النيب كانت ُملَتِفتة إىل نورية أمري املؤمنني و يف ك, إىل نوريَّة النيب 

, يف عدَّة صفحات , صلوات اهللا و سالمه عليه و احلديث ُمفصَّل اقرأُ لكم مقطعا منه 
إنّ اهللا العزيَز اجلّبار عَرَج ِبنبيِّه صلى اهللا عليه و آله ( احلديث طويل لكن اقرأُ لكم مقاطع منه 

قد ُعِرَج به إىل السماء َسبع هذه الرواية ـ ُتالِحظون ـ ُتشري إىل انّ النيب )  َسمائه َسبعاً إىل
مائة و ( قبل قليل ذكَرُت لكم رواية , مّرات لكن ال يعين انّ العدد وقََف عند هذا احلد 

ر بعضا من و ال يعين انّ العدد قد وقَف عند هذا احلد و إّنما الرواية هنا تذكُ ) عشرين مرَّة
املعارج اليت لَها مرتبة واحدة ألنّ املعارج لَها مراتب فَحينما تأيت هذه الرواية فَتقول انّ املعارج 

و هذه الرواية تقول انّ املعارج سبعة ُتشري إىل معارج َتحمل نفس اخلصائص , مائة و عشرون 
 هذه الروايات قد حدََّدْت و إّنما ال يعين انّ, أّما بقيَّة املعارج فََمسكوٌت عنها , نفس املرتبة , 

أليس عندنا قضايا َمسكوت عنها ؟ بقيَّة , تدخل يف القضية املَسكوت عنها بقيَّة املعارج 
على أي حال تستمر , تلكُم َمسكوت عنها , املعارج و اليت َنفهُمها من روايات اخرى كثرية 

حَمال من نور فيه اربعون نوعا من فأنَزَل اهللا العزيز الجَبار عليه َم( الرواية الشريفة 
بيَّنُت بعضا من , نفس الَنص الذي قرأُته قبل قليل  ) انواع النور كانت ُمحِدقَة حول العرش
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فَِمن اجل ذلك ( و قلُت النور االصفر هو نور الروح ) أّما واحٌد منها فأصفَر ( معانيه 
االمحر لون الطبيعة اليت تأيت َممزوجة و قلُت اللون ) و واحد منها اْحَمر , اصفرَّْت الُصفَرة 

و ) و واحد منها ابَيض , فَِمن اجل ذلك اْحمرَّْت احلُمَرة ( من نور العقل و من نور الروح 
و الباقي على عدد سائر ما خلََق ) فَِمن اجل ذلك ابَيضَّ البياض ( هو نور العقل كما بيَّنُت 

ليس عندنا وقت , ميكنك ان ُتراجَعها , يفة و تستمر الرواية الشر, من االنوار و االلوان 
, ُسّبوٌح قُّدوس ( ِلقراءة تفاصيل الرواية ِبَتمامها لكن لَّما رأْت املالئكة نور َنبّينا فَسبََّحْت 

اهللا , فَقال جبرائيل , ما اشَبَه هذا النور ِبنور َربِّنا , َربُّنا و َربُّ المالئكة و الروح 
 و اجتمَعتْ المالئكة ثم  ابواب السماءتْ المالئكة و فُِتَحتْفَسكتَ, ر اهللا اكب, اكبر 

يا ُمحمَّد كيف اخوك , جاءت فَسلََّمتْ على النبي صلى اهللا عليه و آله افواجاً ثم قالت 
, فَقال النبي صلى اهللا عليه و آله , قالت فإْن ادَركتَُه فاقِرئُه منّا السالم , قال ِبخَير ؟ 

ا كيف لَم نعِرفُه و قد اخَذَ اهللا عزَّو و َجل ميثاقَك و ميثاقَُه منّا و إنّا اتعِرفونَُه ؟ فَقالو
و الروايت تستمر إىل ) ثم زاَدُه اربعين نوعا من انواع النور , لَنَُصلّي عليك و عليه 

إىل موطن آخر ايضا املالئكة لَّما ُيصيبها اإلنبهار ِبنور َنبّينا صلى اهللا عليه و آله , موقف آخر 
ايضا يقولون ) َربُّ املالئكة و الروح ( هذه طائفة ثانية من املالئكة ) ُسّبوٌح قُّدوس (  سلم و
اشهد ان , اشهد ان ال إله إالّ اهللا , فَقال جربائيل عليه السالم , ما اشَبَه هذا النور ِبنور َربِّنا ( 

لِّمون على النيب صلى اهللا عليه و بعد ذلك الرواية تقول انّ املالئكة يأتون فَُيَس) ال إله إالّ اهللا 
و كيف ال , أقريء اخاك السالم فَقُلتُ هل تعرفونَه ؟ قالوا نعم ( آله و سلم و قالوا 

و إنّا , نعِرفُه و قد اخَذَ اهللا ميثاقَك و ميثاقَُه و ميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا 
, إىل آخر الرواية الشريفة ,  الصالة يعين اوقات ) لَنتَصفَُّح وجوَه شيعته في كل يوم خَمساً

, و هكذا النيب صلى هللا عليه و آله و سلم يف كل َسماء حينما ُيشِرق نوُره لألنبياء و املالئكة 
و  ) ما اشَبَه هذا النور ِبنور َربِّنا( املالئكة ُتَسبِّح و ُتقَدِّس الباري سبحانه و تعاىل و تقول 

من انّ نور اهل  ُتشري إىل املضمون الذي بيَّنُتُه قبل قليل هذه الرواية و غريها من الروايات
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و ما كان يف مرتبة اخللق , البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني يف مرتبة اخللق االول 
و انّ ِسنخيَّة االول َتختلف يف كل ابعادها عن االول فَهو اقَرب ما يكون إىل النور اإلهلي 

 بني هذا اخللق و بني  كبرية َنحن نعيش فيه و من هنا كانت الفاصلةِسنخيَّة اخللق الثاين الذي
  .اخللق االول 

و إىل هذا املعىن ايضا شاَر إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف الصفحة السابعة و اخلمسني 
شي تفسري الشيخ الَعّيا,  ذكََر رواية عن ُمحمَّد بن مسعود العّياشي يف تفسريه, بعد املائَتني 

إّن ( إىل ان قال , ذُِكَر عند ايب عبد اهللا َبدُء االذان , عن عبد الصمد بن بشري قال , املعروف 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله كان نائما في ظلِّ الكعبة فأتاُه جبرائيل و مَعُه طاس 

لف لون ثم ُوِضع في َمحمل له الف ا, فيه ماء من الجنَّة فايقظَُه و اَمَرُه ان يغتسل به 
هذا , املعراج االول املَحَمل كان فيه اربعون نوراً , ُتالِحظون هذا معراج آخر ) من النور 

ثم ( معراج آخر و املعارج ـ كما بيَّنُت ـ َتختلف يف شؤوناِتها من رواية إىل رواية اخرى 
ثم صَعَد به حتى انتهى إلى ابواب , ُوِضَع في َمحمل له الف الف لون من نور 

إلٌه في االرض , إلَهين ,  اء فَلَّما رأتُه المالئكة نفَرتْ عن ابواب السماء و قالتالَسم
اكَمل من يف هذا املعراج كان يف نشأٍة , التَجلّي هنا يف هذه احلالة  ) و إلٌه في السماء

ألنّ ) بِّنا ما اشَبَه هذا النور ِبنور َر( قالوا الرواية االوىل املالئكة ماذا قالوا ؟ , التَجلّي االول 
التَجلّي الذي ظَهَر لَهم من نوريَّة النيب صلى اهللا عليه و آله و سلم جعلَُهم يكتشفون هذه 

النوريَّة اشرقَْت , التَجلّي هنا اوَضح , التَجلّي هنا اَدق , أّما التجلّي هنا اعَمق , احلقيقة 
قالت و لذلك املالئكة ماذا قالت ؟ ِبَشكل اوَضح هنا ِلنوريَّة َنبّينا صلى اهللا عليه و آله و سلم 

اهللا , اهللا اكبر , فأَمَر اهللا جبرائيل فَقال , إلٌه في االرض و إلٌه في السماء , إلَهين ( 
َحتْ الباب فَدخَل حتى انتهى إلى فَفتَ, الئكة نَحو ابواب السماء فتَراجَعتْ الم, اكبر 

 و هكذا إىل سائر التفصيل الذي جاء  )الثانية فنَفَرتْ المالئكة عن ابواب السماءالسماء 
و هذه الرواية واضحة انّ املالئكة ماذا , يف الرواية اليت ذكَرها شيُخنا العّياشي رمحة اهللا عليه 
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هذه الروايات و غريها من   و )إلٌه في االرض و إلٌه في السماء, إلَهين ( قالت ؟ قالت 
 إىل حقيقة اخلَلق االول الذي َيختلف يف ,الروايات االخرى كلُّها ُتشري إىل هذه احلقيقة 

االنبياء , ِسنخيَّته عن اخللق الثاين حىت انّ اشَرف مراتب اخللق الثاين و ُهم املالئكة املُقرَّبون 
املالئكة الذين أُزَحيْت عنهم احلواجب و أُزَحيْت عنهم الغياِهب و الغواسق النفسانية , املُرَسلون 
,  فيما بيننا و بني ادراك احلقائق سق و كثري من احلواجب اليت حالَْتاكثري من الغو, و اخلَلقية 

هذه احلواجب و الغواسق مرفوعة عن املالئكة املُقرَّبني لكنهم ال ُيدِركون احلقائق يف كل 
أّما حينما شعَّْت عليهم , ُيدِركون احلقائق رّبما يف عالَم اخللق الثاين , مراتب هذا الوجود 

انوار َنبّينا صلى اهللا عليه و آله و سلم فَترى املالئكة يف مرتبة من املراتب , ول انوار اخللق اال
إلٌه يف االرض و إلٌه , إهلَني ( و يف مرتبة اخرى قالوا  ) ما اشَبَه هذا النور ِبنور َربِّنا( قالوا 

املعصومني و هذه املعاين َنِجدها واضحة يف روايات كثرية َمرويَّة عن ائمَّتنا ) يف السماء 
إىل حقيقة املائز و الفارق , كلُّها ُتشري إىل هذه احلقيقة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

الكبري بني اخللق االول و بني اخللق الثاين و من هنا كان اخلطاب ِلَنيبِّ اهللا موسى ان اخلَْع 
روايات املُتقدِّمة يف الدروس نعلَْيك و فسََّرها إمام زماننا ِبُحبِّ االهل كما بيَّنُت ذلك يف ال

ان اخلَْع ُحبَّ اهلك من قلبك ألنّ ) اخلَْع نعلَْيك ( قال إنّ املراد من إمام زماننا , املاضية 
قال يا إهلي لقد اصفَيُت لك املَودَّة و اخلَصُت لك قليب و , موسى يف ُمناجاته ناجى اهللا هكذا 

إذا كُنَت قد اصفَيَت يل املَودَّة و ,  و تعاىل انقطَعُت إليك فَكان النداء من الباري سبحانه
ُحبَّ , يعين فأِزل ُحبَّ العترة من قلبك ) فاخلَْع نعلَْيك ( انقطَعَت إلَيَّ و خلَّْيَت قلبَك يل 

َنبيُّا يف معراجه أُِمَر ِبُحبِّ , ُتالِحظون الفارق الكبري , أّما َنبيُّنا فقد أُِمَر ِبُحبِّ العترة , عتَرتك 
و , يف وادي طوى , كان يف االرض و موسى يف معراجه و اين كان معراُجه ؟ , ترة الع

معراُجه يف ارض سَتتشرَُّف بعد قرون ِبَنعل عليٍّ صلوات اهللا و , وادي طوى َنجفُنا الشريف 
يعين قمَّة ما وبلَغَ , كان معراُجه يف هذه التربة , كان معراُجه يف هذا الوادي , سالمه عليه 

موسى ان كان معراج هذا النيب العظيم يف ُتربة تتشرَُّف ِبَنعل عليٍّ صلوات اهللا و سالمه إليه 
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ان أِزل هذه الروابط فإّنك ال تتمكَّن من الوصول إىل , عليه و كان االمر ان اخلَْع نعلَْيك 
كن هذا ألنَ ال مي,  يتحوَّل املَخلوق الثاين إىل املَخلوق االول  الدائرة ُشعاع اخللق االول و إالّ

املَخلوق الثاين قابليَّتُه و استعداُده ِلقَبول الفَيض َيختلف باملرَّة عن قابلية و عن استعداد املَخلوق 
أّما املَخلوق لَم يكُن قابال , املَخلوق االول كان قابال ِلَتمام الفَيض , االول ِلقَبول الفَيض 

و هذه الروايات اليت تقول انّ االنبياء كان ِلَتمام الفَيض و إّنما ظَهَر فيه شيء من الفَيض 
النيب ابراهيم كان عنَدُه اربعة حروف من اإلسم االعظم و عيسى , عنَدُهم من اإلسم االعظم 

, ة لذي اشاَرْت إليه الروايات الشريفهكذا هذا التقسيم اعليه السالم كان َيملك حرفَْين و 
لفَيض ِبحدوده أّما حروف اإلسم االعظم َتجلَّْت يف ُتشري إىل قابلية املَخلوق الثاين على قبول ا

ذَوات اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني و يف ذلك اشارة واضحة إىل قبول َتمام 
رّبما البعض يستغِرب من مثل , الفَيض و هذه املسألة راجعة إىل قدرة الباري سبحانه و تعاىل 

 كانت خارجة عن املقصود لكن هذه الرواية أُشري إليها ألنّ هذه املعاين و إالّ عنَدنا رواية و إنْ
خطَرْت , عن إمامنا اجلواد صلوات اهللا و سالمه عليه , فيها داللَة يف غاية الروَعة و اجلَمال 

اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه كان جالسا على َنهر و ِبَجنبه حلَد , اآلن يف بايل الرواية 
أصحيح تعلمون العلوم اإلهلية ول اهللا أصحيح اّنكم تعلمون الَغيب ؟ قال يابَن رس, شيَعته 

قال له يا فُالن أتنظُر إىل هذه الَغيبيَّة ؟ اإلمام اجلواد ماذا قال له صلوات اهللا و سالمه عليه ؟ 
قال هل يقدر اهللا , قال نعم يابن رسول اهللا , السمكة ؟ َسمكة صغرية كانت يف النهر 

قال قال كيف ال يقدر ؟  َيَهب هذه السمكة كل علوم الَغيب او ال يقِدر ؟ سبحانه و تعاىل ان
, يعين إذا كان هذه السمكة اهللا قادر على ان يَهَبها أفَجعلَت هذه السمكة اعزَّ عند اهللا مّنا ؟ 

قل , و النقص يف القدرة َنقص يف التوحيد ألّنه إذا قُلنا اّنه غري قادر هذا َنقص يف قُدَرته 
إذا كان هو قادر على ان َيَهب هذه السمكة كلَّ ,  هذه السمكة افضل عند اهللا مّنا جعلَت

و الروايات ُتشري إىل هذه العلم قادر على َيهَبنا كل العلم و لذلك يف هذه اشارة واضحة 
إىل قبول اهل البيت و إىل استعداد ذَوات اهل البيت ِلتقَبُّل َتمام الفَيض و من هنا , احلقيقة 
من هنا كانت حقائقهم حقائق َرّبانية و لذلك كل شيء فيهم ,  ذواُتهم ذَواتاً إهلية كانت
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ُهم َوجه اهللا , ُهم آل اهللا , هكذا ُنخاِطُبهم يف الزيارات الشريفة , ُهم آل اهللا , ُنِسَب إىل اهللا 
ُهم , ُهم اولياء اهللا , هللا ُهم نقَمة ا, ُهم نعمة اهللا , ُهم َيُد اهللا , ُهم َنفُس اهللا , ُهم َعُني اهللا , 

ُهم ثار اهللا و يف كل شيء من , ُهم كتاب اهللا , ُهم صراط اهللا , ُهم دين اهللا , ُحّجة اهللا 
جهاِتهم َنِجد انّ النسبة يف الروايات الشريفة عائدة إىل اهللا سبحانه و تعاىل فَكُل ما فيهم يعود 

يف  ) إنّا هللا و إنّا إليه راجعون( الشريفة اآلية , إىل اهللا و انا قلُت يف الدروس املاضية 
اإلنطباق احلقيقي , حقيقتها ال تنطبق إالّ على اهل البيت فقط ألّنها تنطبق علينا بالواسطة 

ُهم يف , ُهم يف ظواهِرهم و يف َبواطنهم هللا ) إّنا هللا ( ِلَمعىن هذه اآلية على اهل البيت 
هم هللا أّما َنحن ُملك هللا يف حقيقة وجودنا أّما وجودهم و يف كل حقائقهم و يف كل شؤوناِت

و حياُتنا فيها الشواهد الكثرية , يف احلقائق الظاهرية َنحن ال نتعامل مع اهللا على اساس إّنا هللا 
اليت تشهد بأّننا يف ظاهرنا و يف احساساتنا و يف شعورنا و يف الكثرية الكثرية الكثرية الكثرية 

يف , أّما اهل البيت يف ظواهرهم ,  ال نتعامل على اساس إّننا هللا تعاُملنا النظري و العملي
يف شؤوناِتهم و يف كل شيء يتعلَّق ِبهم ُهم هللا و , يف حقائقهم , يف وجودهم , بواطنهم 

إليه راجعون أّما َنحن راجعون إىل اهل هي لَهم و ُهم ) إّنا هللا و إّنا إليه راِجعون ( لذلك 
و ِحساُبهم , و إياُب الخَلِق إليكم ( اطبهم يف الزيارة اجلامعة الكبرية أليس َنحن ُنخ, البيت 
و هذا الَنص واضح يف ) و حساُبهم عليكم , و إياُب اخللق إليكم ( اإلياب الرجوع  ) عليكم

الزيارة , الزيارة اجلامعة الكبرية اليت تسالَم عليها اصحاُبنا و ذُِكَرْت يف اوثَق مصادر الطائفة 
اَحد , ِلَشيخنا الَصدوق ) َمن ال َيحَضُرُه الفقيه (  الكبرية اين مذكورة ؟ مذكورة يف اجلامعة

, للشيخ الطوسي ) َتهذيب االحكام ( مذكورة يف , االصول االربعة من اصول الطائفة 
ِلَشيخنا الَصدوق و هو ) عيون اخبار الرضا ( مذكورة يف , االصل الثاين من اصول الطائفة 

الزيارة اجلامعة , كُتب احلديثية اليت تأيت يف املرتبة الثانية بعد مرتبة الكُتب االربعة من اوثَق ال
و افضل املُعاصرون و هي افضل , املُتأخِّرون , الكبرية اليت تسالََم عليها اصحاُبنا املاضون 

حساُبهم و , و إياُب اخللق إليكم ( هكذا ُنخاطب االئمَّة , النصوص اليت ُيزار ِبها االئمَّة 
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و املقصود من الرجوع هنا ليس فقط الرجوع ِبهذا املعىن الساذج , اإلياب الرجوع ) عليكم 
و اّنه َنحن ُنراِجع االئمَّة حكمة ان نتصوَّر اّنه يف يوم القيامة و كأنّ يوم القيامة كَساحة املَ, 

) ياب اخللق إليكم إ( الزيارة هنا قالت , الرجوع ِبكُل معناه , ال , على اساس املُحاكَمة 
الرجوع على , اإلياب الرجوع ِبكُل معناه و الرجوع ِبكُل معناه الرجوع على َنحو املالكية 

يعين انّ هذه الكائنات راجعة , ِبكُل معاين الرجوع , الرجوع على َنحو التَعلُّق , َنحو التَبعيَّة 
, و ليس َبين اإلنسان , خللق ا) و إياُب اخللق إليكم ( هذه الكائنات عائدة إليكم , إليكم 

,  اخللق الثاين يعين )و إياُب اخللق ( اخللق ال ُتطلَق على َبين البشر , َتنَتِبهون للزيارة الشريفة 
و ِحساُبهم , و إياُب اخللق إليكم ( هناك َخلق اول و اخللق الثاين يعود إىل اخللق االول 

(  و احلساب يظهر حىت يف العالَم الدنيوي اإلياب, و هذا ليس فقط يف يوم القيامة ) عليكم 
ُسرَعة احلساب يف العالَم الدنيوي و يف العالَم االخَروي لكن سرعة  ) إّن اهللا َسريُع الحساب

إنّ اهللا سريع ( احلساب الدنيوي تتَرتَّب على اساس التوفيق و اخلُذالن و إالّ املقصود من 
هناك حساب , ِبعَمل ِبنيَّة إالّ و يتَرتَُّب عليها شيء ما هو ؟ إنّ اإلنسان ما إنْ يأيت ) احلساب 

هذا اإلياب ليس فقط يف يوم , ِحساُبهم عليكم , إياُبهم إليكم , تكويين جاٍر يف هذا اخللق 
القيامة و الزيارة هنا لَم تكُن تتحدَّث عن يوم القيامة فقط و احلساب هنا ليس فقط يف يوم 

, ِحب اإلنسان يف هذا العالَم و يف القرب و يف العالَم االخَروي اإلياب و احلساب ُيصا, القيامة 
قّي يف املراتب و هذا التَرقّي يف املراتب يكشف عن الرجوع ويكشف و حىت يف اِجلنان هناك َتَر

هناك حساب ال , عن احلساب لكن ِبمعىن احلساب الذي ُيخاف منه ألنّ احلساب له مراتب 
ألنّ اإلنسان  ايضا اإلنسان يستشعر معىن احلساب  النظر لو دقََّقو إالّظاهرا يستشعُره اإلنسان 

ّما ِبسَبب هذا العمل إ, إذا جاء بالعمل الصاِلح َسُيحاَسب بالتوفيق و توفيقُه يكون يف مرتبَتْين 
يَوفَّق انّ اإلنسان الصاِلح و إّما بَسبب هذا العمل انّ اإلنسان ُيحَجب عن عمل سيء الصاِلح 
إّما اّنه , و إذا جاء بالعمل السيء اإلنسان ُيخذَل و اخلُذالن يأيت ِبصوَرَتني , ِلح ِلعَمل صا

عن سَيقوُده إىل عمل سيء و إّما ِبسَبب هذا العمل السيء َسُيمَنع ِبسَبب هذا العمل السيء 
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, و حىت هذا التقسيم يف انّ اإلنسان ُيدفَع إىل عمل صاِلح , عمل صاِلح و هذا هو اخلُذالن 
هذا التوفيق و اخلُذالن على , َوفَّق إىل عمل صاِلح او ُيحَجب عن عمل سيء او بالعكس ي

مراتب ألنّ التوفيق إىل العمل الصاِلح ِبسَبب العمل الصاِلح ارقى مرتبة من َمنِع اإلنسان عن 
 فإنّ اإلنسان حينما يقَُع يفو هكذا بالنسبة للعمل السيء العمل السيء ِبسَبب العمل الصاِلح 

ِبسَبب العمل السيء ِبَسبب العمل السيء فَهو ادَون رتبة من هذا الذي ُيمَنع عن العمل احلسن 
و إىل ذنوب اإلنسان و إىل طاعات و هذه املراتب ايضا راجعة خلفية اإلنسان العمل السيء 

 سرعة احلساب) إنّ اهللا سريع احلساب ( اإلنسان و هذا كلُّه يدخل يف دائرة احلساب السريع 
, أن ُيتصوَّر انّ سرعة احلساب هو فقط يف العالَم االخَروي ِبهذا املعىن و إالّ هذا فَهٌم ساذج 

ألنّ هنا نوع من احلساب و  ) إذا ماتَ المرء قاَمتْ قياَمتُه( ِلماذا تأيت الروايات تقول 
م قيامتُه لذلك يف اصطالح الُعَرفاء يقولون بأنّ اإلنسان يف العواِلم الدنيوية ميكن ان تقو

من ُجملة مراتب اهل املعرفة مرتبة َمن قاَمْت قياَمتُه , الُصغرى و ميكن ان تقوم قيامتُه الكربى 
لَسنا ِبصَدد , و مرتبة َمن قاَمْت قياَمتُه الكربى و هذا البحث موكَل إىل َمحلِّه , الُصغرى 

واضحة , ُعَرفاء احلديث عن مثل هذه املوضوعات لكن هذه اإلصطالحات واضحة يف كُتب ال
انّ هناك من مراتب السالكني إىل اهللا َمن تقوم قياَمتُه الصغرى يف احلياة , عند اهل السلوك 

و هناك َمن تقوم قياَمتُه الكربى و ِلكُل مرتبة خصائُصها و حدودها و ابعاُدها و , الدنيوية 
بَِّر عن ظهور اإلمام احلُجَّة بـ ُعهذا املعىن ايضا ميكن ان َنِجَدُه يف الروايات الشريفة و من هنا 

يف بعض اآليات و يف بعض الروايات و لذلك مثَال َنِجد يف بعض الروايات ) يوم القيامة ( 
من عالئم يوم ( ليس املقصود هنا , الشريفة انّ من عالئم يوم القيامة الَصْيحة يف شهر رمضان 

( من امساء ظهور اإلمام احلُجَّة , واية و ليس هنا َتصحيف يف الر, يعين قيام الساعة ) القيامة 
َمن كانت له خربة يف احاديث , و هذا املعىن َنِجُده َجلّياً يف الروايات الشريفة ) يوم القيامة 

 ليس هنا تصحيفا كما رأيُت  ) يوم القيامة(املعاين يتحسَُّسها ِبَشكل واضح اهل البيت هذه 
و إّنما من , ُمحتَمل , هذا احتمال , ُصحِّفَْت يقول انّ الرواية , يف بعض كُتب اصحابنا 
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يف الروايات , معاين يوم الظهور يوم القيامة و حىت الساعة املذكورة يف الكتاب الكرمي 
, ُيراد منها ساعة ظهور اإلمام احلُجَّة صلوات اهللا و سالمه عليه , يف بعض اآليات , الشريفة 

يوم املَعاد اإلهلي ,  اليوم الذي ُتحَشر فيه كل اخلالئق ,فالقيامة ال ُيقَصد منها فقط يوم الدين 
القيامة عند ظهور اإلمام احلُجَّة و رّبما تكون القيامة يف احلياة , القيامة تكون يف قرب اإلنسان , 

فاحلساب هنا ليس , الدنيوية لإلنسان كما وقََع التعبري عنها يف عبارات الُعَرفاء و اهل السلوك 
احلساب يف كل هذه القيامات و احلساب يف كل حال و هذه املعاين ال , ملرتبة فقط يف تلكُم ا

هذه َتحتاج إىل ترويض للَنفس , ُتفَهم ِبهذه السرعة و ال ُتهَضم ِبهذا الشكل السريع املوجز 
و َتحتاج إىل ُمذاكَرة و َتحتاج إىل استماع على هذه املعاين و َتحتاج إىل ُمباَحثة فيما بينكم 

 عدَّة مّرات و كلَّما ازداَدْت املُباَحثة و ازداَدْت املُذاكَرة يف مثل هذه املطالب كلَّما الدروس
   .إىل هنا ينتهي الكاسيت .. تتَّضح املعاين ِبَنحو اوَضح و ِبَنحو اجلى 
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  الّدرس الحادي عشر

  
  
  
  
  

افضل , َهدانا ِلَوالية إمام زماننا احلُجَّة بن احلسن صلوات اهللا و سالمه عليهما احلمد هللا الذي 
سّيدنا , و الصالة يف اَتمِّ معانيها على سّيد كل صامت و ناطق , املسالك و املناهج و الطرائق 

و , ُمحمَّد و آله االطَيبني االطَهرين حقائق احلقائق االمني الصادق ايب القاسم , و َنبّينا و حبيبنا 
اللعنة الدائمة على اعدائهم و شانئيهم و ُمبغضيهم و ُمنكري فضائلهم و املَُشكِّكني يف مقاماِتهم 

  .املَحمودة و الَعليَّة و على اعداء شيعتهم من كل فاسق و مارق إىل يوم ُتجَمع فيه اخلالئق 
هذه ليلة املصطفى صلوات اهللا عليه , وات اهللا و سالمه عليهما و آهلما هذه ليلة ايب الزهراء صل

  .و آله و سلم 
يف عالَم ذَرِّنا , يا َمن اَحبَّ علّياً و آل علي و هَويُتَك هناك , انَت يا َمن اهواَك من كل قليب 

و , ابو الزهراء أتعلَُم يا عزيزي أي ليلة هذه ؟ هذه ليلة َمجِدنا و َمجُدنا , حني ميثاق اخلالئق 
و هذه ليلة فَخرنا و , و هذه ليلة شرِفنا و شَرفُنا ابو الزهراء , هذه ليلة عزِّنا و عزُّنا ابو الزهراء 
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و حياُتنا احلقيقية ابو و هذه ليلة حياتنا و من هنا بدأْت حياتنا احلقيقية , فَخُرنا ابو الزهراء 
, كراَمتنا , ديُننا , وجوُدنا , حياُتنا , حقيقَُتنا , راء و هذه ليلة ديِننا و ديُننا ابو الزه, الزهراء 
  .هداَيُتنا ُمحمَّد صلى اهللا عليه و آله و سلم , َمجُدنا , ِعزُّنا , شَرفُنا 

يف ليلة املبعث الشريف و يف , وَعدُت اخَويت يف الليايل املاضية اّنين يف هذه املناسبات الشريفة 
و يف ليلة ميالد الوفاء , يف ليلة ميالد سّيد الشهداء , دماء املظلومة ميالد ال, ليلة ميالد الشهادة 

يف هذه الليايل وَعدُت اخَويت , يف ليلة ميالد سّيدي ايب الفضل صلوات اهللا و سالمه عليه , 
اآلداب املعنوية ( ِعَوضاً عن الكلمة يف آخر َمجالس اإلحتفال ان أُواِصل لَهم الدروس يف كتاب 

رّبما بعض اخَويت من احلُّضار ليس لَهم علم ِبهذا , مام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه إل) للصالة 
و قبل ان اشَرع يف املقصود أَُنبِّه , هذا الدرس ينعقد يف كل ليلة من ليايل اجلُمعات , الدرس 

و إالّ فَكُتبُه اليت شيعة اخَويت انّ هذا الكتاب كتَب إمام اُألمَّة يف مقدَمته اّنه الَّفَُه للَعوامِّ من ال
  .يف اوائل دروسنا اَشرنا إليه كَتَبها للخواص غري هذا الكتاب و هذا املعىن 

وصلَ بنا الكالم إىل الصفحة السابعة و التسعني بعد املائة يف قول إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل 
امليقات املوسوي ميقات , بني امليقات املوَسوي و بني امليقات االْحَمدي عليه و هو ُيقاِرن 

إّنما أُريد ان أُعطَيكُم عيد الكالم السابق املصطلح يف وقتها لذا ال أُموسى و انا شَرحُت هذا 
, حىت يتواَصل احلديث ُمتَسلِسال ضي  اليت اَشرُت إليها يف الدرس املاصورة موجزة عن املطالب

و اين كان ميعاد , يف ميقاته , يف ميعاده  )إنّ موسى يف امليعاد ( قال قُدَِّسْت َنفُسه القدوسية 
هكذا بيََّنْت روايات ائمَّتنا , و وادي طوى َنَجفُنا الشريف , كان يف وادي طوى موسى ؟ 

موسى اشرف مرتبة بلََغها يف هذا امليعاد و يف هذا امليقات , صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
و أّما ميعاد َنبيِّنا , ميعاُده هنا , قرون ِبَنعله الشريف يف ارض َسُيَشرِّفُها علٌي بعد ذلك ِباين ؟ 

صلى اهللا عليه و آله و سلم هناك يف بساط النور حيث تكشَّفَْت احلُجب يف قاب قوَسني او 
و مع ذلك اين هذا امليقات من امليقات ( ادىن و لذا إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يقول 

  يف امليعادإنّ موسى( و يستمر يف كالمه ) بيَنُه و بني الوقت االْحَمدي و ال نسبةَ , املُحمَّدي 
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َمن الذي فسََّرُه ؟ إمام زماننا يف ) و قد فُسَِّر ِبَمحبَّة االهل , خوِطَب ِبخطاب فاخلَْع نعلَْيك 
و كان و قصَُّته ُمفصَّلة حينما ذهَب إىل سامراء حديث سعد بن عبد اهللا االشعري القُّمي 

, و دخلَ على إمامنا الزاكي العسكري صلوات اهللا و سالمه عليه ل معه ُجملة من االسئلة َيحم
من ُجملة هذه , فأجاَبُه اإلمام اَمَرُه ان يسأل اإلمام احلُجَّة و هو يف ِصَغر سنِّه , و سألَ اسئلَتُه 

ِطَب ِبخطاب فاخلَْع إنّ موسى يف امليعاد خو( اإلجابات هذا الكالم هنا ُيشري إليه إمام اُألمَّة 
,  بن عبد اهللا االشعري فإمام زماننا هكذا اجاَب سعد) ل و قد فُسَِّر ِبمحبَّة االه, نعلَْيك 

و قد حينما ناجى موسى ربَُّه يف امليقات ان يا َربِّ قد اصفَْيُت لك املَودَّة و قد اخلَْيُت قليب لك 
انقطَعَت إلَيَّ كُنَت قد اصفَْيَت املَودَّة حقاً و كُنَت قد إذا , انقطَعُت إليك فَجاَءتُه املُناجاة اإلهلية 

( أّما َنبيُّنا , ُحبَّ اهله من قلبه , أُِمَر بأنْ َيْنزَع ُحبَّ عتِرته , و قالَ إمام زماننا , فاخلَْع نعلَْيك 
, رواية ذكَرُتها لكم ال,  فارق بني املْنِزلَتني) و الرسول اخلاَتم قد أُِمَر يف ميعاده بأنْ ُيِحبَّ علّياً 

الشريف عن صادق العترة ) اِخلصال ( يف كتاب يذكُرها شيخنا الَصدوق رمحة اهللا عليه 
اّنه ُعِرَج ِبرسول اهللا صلى اهللا عليه و آله مائة و عشرين مّرة إىل , صلوات اهللا عليه و عليها 

بِّ عليٍّ صلوات اهللا و سالمه السماء و يف كل مرَّة كان اهللا سبحانه و تعاىل يوصيه و يأمُره ِبُح
إنّ موسى يف امليعاد ( ال أُعيد الكالم , و معىن املعراج و كثرة معارج النيب َتحدَّثُت عنه , عليه 

و الرسول اخلاَتم قد أُِمَر يف ميعاده , و قد فُسَِّر ِبمحبَّة االهل , خوِطَب ِبخطاب فاخلَْع نعلَْيك 
من أي سر ؟ ) و يف القلب من هذا السرِّ جذَوة (  إمام اُألمَّة فَيقول مث ُيَعلِّق) بأنْ ُيِحبَّ علّياً 

  من سرِّ عشق عليٍّ صلوات هللا و سالمه عليه , من سرِّ ُحبِّ عليٍّ 
  واَك و تلذَُعـاهواَك حتى في ُحشاشَِة ُمهَجتي      ناٌر تَشبُّ على ه               
  كََمْن يتطبَُّع بعاً الـاً و طـخُلق       باَبةًو تَكاُد نَفسي ان تَذوَب ص               
  ِنعَم المراُد الَرحُب و الُمستَرَبُع  يا َمن لُه في ارِض قلبي َمنِْزٌل                    
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) و يف القلب من هذا السرِّ جذَوة ما أُبِرَز منها شيء ( فَيقول إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه 
ُمسَتشِهدا ِبَمصرع من بيت مث يقول , ز شيئا من حقيقة هذا السر يف طَوايا كتابه أي اّنه لَم ُيْبِر

انت يا اّيها املُخاطَب اقرأْ من هذا ) تو خود حديث مفصل خبوان از اين جممل ( فارسي 
هذا كالم ُمجَمل و اسراُره , هذا كالم ُمجَمل و التفصيل إليك , و انت فَصِّل احلديث املُجَمل 

ه و ابعاُده انت فَصِّلها ِبَبصريتك و ادِركها ِبنور هداَيتك و نور اهلداية علٌي ال سواُه و غاياُت
  .صلوات اهللا و سالمه عليه 

و استمرَّ كالمنا يف بيان هذا املطلب و َتحدَّثُت عن معىن اخللق االول يف اصطالح اهل املعرفة 
إىل ان وصلَ بنا , ايضا ال أُعيد الكالم , عن معىن اخللق الثاين و ما هو الفارق بني اخللقَْين 

احلديث يف خصائص اخللق االول ما ذكَرُه إمام اُألمَّة يف الصفحة احلادية و اخلمسني بعد املائَتني 
و هو ُيَحدِّثنا عن املَحَمل النوري الذي انزلَُه اهللا سبحانه و تعاىل إىل َنبّيه و يف وقتها فصَّلُت 

اقرأُ ) ِعلَل الشرائع ( يف  َرواها شيخنا الَصدوق رمحة اهللا عليه اليتاحلديث يف هذه الرواية 
ثم ( َنبيُّنا صلى اهللا عليه و آله ) فَجلَس فيه ( مقطعا منها ألّنين أُريد ان اتناول مطالب اخرى 

ِلماذا ؟  ) ُعِرَج به إلى السماء الدنيا فنَفَرتْ المالئكة إلى اطراف السماء ثم خرَّتْ ُسجَّدا
فنَفَرتْ ( املقدس نا رأْت نور َنبّينا صلى اهللا عليه و آله و سلم فَخرَّْت ُسجَّدا ِلهذا النور ألّنه

الرواية ُمفصَّلة يف , هذا كالم صادق العترة  ) المالئكة إلى اطراف السماء ثم خرَّتْ ُسجَّدا
( كتاب ِعلَل الشرائع يف ِعلَل تشريع االذان و الصالة يف اوائل اجلزء الثاين من ) ِعلَل الشرائع ( 

فنَفَرتْ المالئكة إلى اطراف السماء ثم خرَّتْ لدنيا افَجلَس فيه ثم ُعِرَج به إلى السماء 
ما اشَبَه هذا النور ِبنور , َربُّنا و َربُّ المالئكة و الروح , ُسّبوٌح قُّدوس , ُسجَّدا فَقالت 

نفور املالئكة , ذُِهلَْت ألجله املالئكة فَنفَرْت اشَبُه نور ِبنور اهللا سبحانه و تعاىل و لذا ) َربِّنا 
املالئكة ترى ما ال , هو عدم استطاَعتها إلسجالء هذا النور و املالئكة ترى ما ال َيراُه اخللق 

َنراُه َنحن الذين ُحِجبنا ِبذنوبنا و الذين قُيِّْدنا باغاللنا و الذين اثقَلَْتنا الذنوب و اخلطايا و اجلهل 
أّما املالئكة ترى ما ال َنراُه َنحن و لذلك نفَرْت ألّنها ال , َركّب الذي ُيَسيطر علينا و اجلهل املُ
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يا رسول اهللا لو دَنوُت اْنُملَة الحتَرقُت فَنفَر جربائيل من , َتحتمل نوَره كما قال جربائيل ِلنبّينا 
( و سالمه عليهما و آهلما  و لَم يتفرَّد يف ذلك املوضع إالّ ابو الزهراء صلوات اهللا ذلك املوضع

  )ما اشَبَه هذا النور ِبنور َربِّنا, َربُّنا و َربُّ المالئكة و الروح , ُسّبوٌح قُّدوس , فَقالت 
و هذه الرواية َتحدَّثُت يف بيان بعٍض من معانيها خصوصا يف معاين الوان االنوار املُشِرقَة اليت 

  .ميكنك ان تستفيد من الشريط املَُسجَّل  , ال أُعيد الكالم, اشرقَْت يف ذلك املَحَمل 
يف الصفحة السابعة و اخلمسني , و إىل نفس هذا املضمون و إىل نفس هذا املعىن و ِبَنحو اَدق 

ينقلها , الرواية اليت يذكُرها شيخنا العّياشي رمحة اهللا عليه يف تفسريه الشريف , بعد املائَتني 
 و للنيب ـ كما قلُت لكم يف الدرس املاضي ـ معارج و إمام اُألمَّة يف مسألة معراج النيب

له معارج و معارج ال ُتَعد و ال ُتحصى   ,ليس للنيب معراج واحد, ال ُتَعد و ال ُتحصى معارج 
ثم صَعَد به حتى انتهى إلى ( و هذا املعىن يتَجلّى واضحا يف االحاديث املعصومية الشريفة 

) و قالت ( اّنه ابو الزهراء ) ة نفَرتْ عن ابواب السماء ابواب السماء فلَّما رأتُه المالئك
هذا النور  ) إلٌه في السماء و إلٌه في االرض, إلَهْين ( ماذا قالت املالئكة لَّما رأْت نور َنبّينا 

إلٌه , إهلَْين ( فَقالت , هكذا تَصوَّروا , كّوا املالئكة هكذا َش, الذي جاءُهم صاعدا من االرض 
ِلَشباَهة هذا النور و تَصوَّروا انّ هذا النور إّنما هو نور إلٍه ثاٍن )  إلٌه يف االرض يف السماء و

و هذا املعىن يتَّضح لنا يف الدعاء الذي جاء ِلقُرب هذا النور من نور الباري سبحانه و تعاىل 
) تَهجِّد مصباح املُ( َمرويا عن الناحية املقدسة و الذي َرواُه شيخنا الطوسي رمحة اهللا عليه يف 

ال فرقَ بينك و بينها إالّ انّهم ( ايضا موجود يف اعمال شهر رجب ) مفاتيح اجلنان ( يف 
, إهلَْين ( يف جانب من جوانبه فَقالت و لذلك هذا املعىن اسَتجلَتُه املالئكة  ) عباُدَك و خَلقُك

ن بعٍض من معاين هذه و َتحدَّثُت ايضا يف الدرس املاضي ع) إلٌه يف السماء و إلٌه يف االرض 
و يف الدروس إىل هنا تقريبا هذه املطالب تعرَّضُت لَها يف الدرس املاضي , الرواية الشريفة 

و يف خصائص اخللق املتقّدَمة و اآلن أُواصل الكالم من حيث انتَهْينا يف خصائص اخللق االول 
ق االول ـ يف الذات ـ خصائص اخللالثاين و اليت َتجلَّت واضحة ِبَتمامها و ِبكماِلها 
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يف ذَوات اهل البيت ِبَنحو عام و يف الذات االْحَمدية ِبَنحو خاص فَيكون كالمنا , االْحَمدية 
و فعالً َنحن وَصلنا يف تَسلُسل الكتاب يف احلديث عن , عن النيب صلى اهللا عليه و آله و سلم 

فعالً وَصلنا يف تَسلُسل , اهل البيت و هذه من بركات َنبّينا صلى اهللا عليه و آله و سلم 
, الكتاب يف هذه الليلة إىل موضوع و إىل مبحث يتحدَّث عن َنبّينا صلى اهللا عليه  وآله و سلم 

فَبعد ان ذكَرُت ما جاء يف هاَتني الرواياَتْين الشريفَتْين اقرأُ تعليق إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل 
ئَتني و هو يوِرد مقطعا آخر من احلديث الذي قرأُت عليه يف الصفحة الثالثة و الستني بعد املا

حديث إمامنا الصادق ) ما اشَبَه هذا النور ِبنور َربِّنا ( الذي جاء فيه , لكم قبل قليل مقطعا منه 
يوِرد إمام اُألمَّة يف هذه ) ِعلَل الشرائع ( الذي َرواُه شيخنا الصدوق رمحة اهللا عليه يف كتابه 

ثم ُعِرَج بي إلى السماء ( النيب يقول , ن هذا احلديث الشريف الصفحة مقاطع اخرى م
بُّنا َر, الثالثة فنَفَرتْ المالئكة إلى اطراف السماء و خرَّتْ ُسجَّدا و قالت ُسّبوٌح قُّدوس 

ما , و يستمر احلديث  ) ما هذا النور الذي يشَبُه نور َربِّنا, و َربُّ المالئكة و الروح 
اقرأ تعليق إمام , ميكنك ان ُتراجَعُه فقد اَشرُت إىل َمظانِّه , مام احلديث عندنا وقت ان اقرأ َت

فَُيعلَم من هذا احلديث انّ مالئكة ( اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه على مثل هذه املعاين فَيقول 
لسابعة باعتبار انّ احلديث يف تفاصيله َتحدَّثَ عن السماء االوىل فالثانية إىل ا) َجميع السماوات 

فَُيعلَم من هذا احلديث ( و اشَرف مالئكة الباري يف السماء السابعة ألنّ املالئكة على مراتب , 
 )  ال ُتطيق ُمشاهَدة اجلَمال االْحَمدي و َتسُجد ِلرؤية نوِره املقدسانّ مالئكة َجميع السماوات

 شَرفُنا و اَنه عزُّنا و اّنه ديُننا هذا َنبيُّنا و هذا الذي قلُت عنه يف اول حديثي اّنه فَخُرنا و اّنه
فَُيعلَم من هذا احلديث انّ مالئكة َجميع السماوات ال ُتطيق ( صلى اهللا عليه و آله و سلم 

) ُمشاهَدة اجلَمال االْحَمدي و َتسُجد ِلرؤية نوِره املقدس و تتفرَُّق و تتَوهَُّم اّنه نور احلقِّ املطلق 
و اليت هذه ) ألنّ الرسالة املطلقة اخلَتمية ( ْت نفُسه الشريفة فَيقول إىل ان يستمر يف كالمه قُدَِّس

الربَزخ يف اللغة , املراد من الربَزخية ) هي اخلالفة الكربى اإلهلية الربَزخية ( الليلة ليلة بداَيتها 
ني اخللق و و املراد من اخلالفة الكربى اإلهلية الربَزخية الواسطة بني اهللا و ب, احلاجز بني الشيئَني 
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لذلك َنحن ُنَسلِّم عليهم يف الزيارة الرجبيَّة و قبل قليل كُّنا قد قرأنا هذه الزيارة فَنِصفُهم 
معىن اخلالفة الكربى اإلهلية , احلُجب هو هذا املعىن , حينما َنِصفُهم باحلُجب , باحلُجب 
اهل البيت صلوات اهللا و ألنّ احلجاب او احلاجب هو الشيء الذي َيِقُف بني اثَنني و الربزخية 

من هنا ُعبَِّر عنهم , سالمه عليهم امجعني ُهم الِصلَة بني اخللق و بني اهللا سبحانه و تعاىل 
احلجاب االعظم اهل , باحلُجب او ُعبَِّر عنهم يف االحاديث و يف االدعية باحلجاب االعظم 

  .البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
قة اخلَتمية هي اخلالفة الكربى اإلهلية الربَزخية و هذه اخلالفة هي خالفة يف ألنّ الرسالة املطل( 

أّما يف الظهور املراد ظهور فَيض الوجود يف اول  )الظهور و التَجلّي و التكوين و التشريع 
و أّما يف التَجلّي فََتَجلّي االمساء اإلهلية يف كل هذه الكائنات و اخلليفة يف , مراتب ظهوره 

اء اإلهلية املَُتجلّية اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني إذ صادق العترة هو الذي االمس
َنحن االمساء ( الشريف ) الكايف ( يقول يف الرواية َصحيحة السَند يف اجلزء االول من كتاب 

قام التكوين يف مقام التَجلّي و يف م, لَهم اخلالفة يف مرحلة الظهور ) احلُسىن و الصفاُت الُعليا 
ِبكُل َشراِشره و يف مقام التشريع و هو هذا معىن اخلالفة املطلقة , يف مقام اخللق ِبكُل جزئياته , 
هذا معىن اخلالفة املطلقة اإلهلية , أّما سائر االنبياء خالفَُتهم يف دائرة التشريع خالفة َمحدودة , 

يش هذه الليلة ِبعثَتُه الشريفة صلىاهللا عليه و الكربى ِلَنبّينا صلى اهللا عليه و آله و سلم و الذي نع
  .على آله االطَيبني االطَهرين 

ألنّ الرسالة املطلقة اخلَتمية هي اخلالفة الكربى اإلهلية الربَزخية و هذه اخلالفة هي خالفة يف ( 
أي يف كل مراتب اخللق و يف كل مراتب الوجود و ) الظهور و التَجلّي و التكوين و التشريع 

ميكنك ان ُتراجع , ا املعىن ُيَبيِّنُه إمام اُألمَّة يف الصفحة التاسعة و اخلمسني بعد املائَتني هذ
انا ال امتكَّن ان اقرأ َتمام كالمه إّنما اُشري إىل بعٍض من حديثه الشريف حينما , التفصيل 

, خلوقات و القدمي هو اهللا و احلديث سائر املَ, يتحدَّث عن الرابطة بني القدمي و احلديث 
كما انّ ربطَ احلادث بالقدمي و املُتَغيِّر بالثابت ُمحتاج إىل , و ِبَبيان علمي ( حينما يقول 
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ال بد من رابطة , و هذا املبحث واضح يف كُتب الفالسفة و يف كُتب اهل احلكمة ) الواسطة 
كما انّ ,  و ِبَبيان علمي (ال بد نت وجوٍد رابٍط بني الثابت و املُتَغيِّر , , بني القدمي و احلديث 

و الرابط تكون له ِوجَهتا الثبات و , ربطَ احلادث بالقدمي و املُتَغيِّر بالثابت ُمحتاج إىل الواسطة 
و إذا لَم تكُن الواسطة موجودة فال يعُبر يف الُسنَّة اإلهلية الفَيض , و الِقَدم و احلدوث , التَغيُّر 

إّني , و هذه املعاين واضحة يف حديث الكساء الشريف )  احلادث القدمي الثابت منه إىل املُتَغيِّر
إىل آخر احلديث املبارك و الذي ُيَصرِّح إّنما هو , ما خلَقُت َسماءاً َمبنيَّة و ال ارضاً َمدحيَّة 

هذا املعىن رّبما , و ُهم الواسطة يف نزول هذا الفَيض ألجل هؤالء الذين ُهم َتحت الكساء 
لكن هذا املعىن يأيت صرحيا واضحا يف و رّبما غُلَِّف بالعناوين العلمية حات غُلَِّف باإلصطال

يأيت صرحيا واضحا , يأيت صرحيا واضحا يف الزيارة اجلامعة الكبرية , حديث الكساء الشريف 
يف زيارة إمامنا احلُجَّة عليه , يف الزيارات املطلقة ِلسّيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه 

هكذا يف زيارة اإلمام احلُجَّة املعروفة , أي من الفَيض ) فَما شيٌء منه ( صالة و السالم افضل ال
) إالّ و انُتم له السبب و إليه السبيل ( يعين فَما شيء من الفَيض ) فَما شيٌء منه ( ِبزيارة الُندَبة 
ودة فال يعُبر يف الُسنَّة اإلهلية و إذا لَم تكُن الواسطة موج( و لذا إمام اُألمَّة ُيَصرِّح فَُهم الواسطة 

ال بد من وجود واسطة و هذه الواسطة ال بد ان ) الفَيض القدمي الثابت منه إىل املُتَغيِّر احلادث 
ال بد ان َتحمل َوجه الِقَدم و ال بد ان َتحمل وجَه احلدوث و لذلك هو يقول , َتحمل َوجَهني 

كما يقول , أُقَرِّب املثال ) و الِقَدم و احلدوث , يُّر و الرابط تكون له ِوجَهتا الثبات و التَغ( 
علماء احلكمة انّ اإلنسان يتألَّف من روح و جسد و الروح معنوية و اجلسد مادي و ال ميكن 

َتجاُنس على َنحو املوائَمة و , ان هناك َتجاُنس بني املَخلوق املعنوي و بني املَخلوق املادي 
الَنفس , ك هناك واسطة برزخية بني الروح و بني اجلسد و هي الَنفس املُمازَجة و املُالئَمة لذل

ذلك الوجود الربزخي الذي فيه ِوجَهة معنوية من جانب و فيه ِوجَهة مادية من جانب آخر 
حىت تكون راِبطاً فيما بني احلقيقة املعنوية اليت هي الروح و فيما بني احلقيقة املادية اليت هي 
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هذا اإلصطالح الذي , التعبري بالَنفس الكُليَّة  هي الربَزخ و لذلك هذااجلسد فَكانت الَنفس 
  ما املقصود من الَنفس الكُليَّة ؟, يستعملُه الفالسفة و يستعملُه الُعَرفاء 

يف كُتب الُعَرفاء , هذا املعىن واضح يف كُتب الفالسفة , احلقيقة العلَوية املقدسة , الَنفس الكُليَّة 
يعين احلقيقة العلَوية املقدسة و ) الَنفس الكُليَّة ( اصطالح , ن هذا اإلصطالح حينما َيصطلحو, 

هذا املعىن اشاَرْت إليه الروايات الشريفة حينما ورَدْت رواياتنا املعصومية تقول انّ املالئكة 
ة من ُخِلقوا من نوِر عليٍّ صلوات اهللا و سالمه عليه و نوُر عليٍّ اشرف من املالئكة ألنّ املالئك

اشُتقَّْت حقائقُهم من نور عليٍّ فاملالئكة , و نور عليٍّ من نور اهللا سبحانه و تعاىل , نوِر عليٍّ 
صلوات اهللا و سالمه عليه و املالئكة هناعنوان عنوان و رمز ِلكُل النفوس اليت توَجد يف هذا 

ما من قطرة مطر َتْنِزل إالّ و قد , ما من شيء إالّ و قد ُوكِّلَ به ملَك العالَم ألنّ الروايات تقول 
على أي حال , ُوكِّلَ هبا ملَك ُيرِسلُها إىل املكان الذي يريد الباري ان يوِصل هذه القطرة إليه 

هذه املطالب فيها تَشعُّبات و توضيح بعض هذه املعاين إن شاء اهللا يأتينل يف طَوايا الدروس 
  .مة ِبَحول اهللا تعاىل و قوَّته القاد

تكون له ( الراِبط بني اهللا سبحانه و تعاىل و بني اخللق ) و الراِبط ( فَيقول , اسَتمر يف كالمي 
نفس , و إذا لَم يكُن هناك راِبط ِبهذا الوصف ) و الِقَدم و احلدوث , ِوجَهتا الثبات و التَغيُّر 

هذه جهة  ) إالّ انّهم عباُدَك و خَلقُك( هة الِقَدم هذه ج ) ال فرقَ بينك و بينها( املعىن 
و , و الراِبط تكون له ِوجَهتا الثبات و التَغيُّر (  حينما يقول إمام اُألمَّة هذه الكلمة , احلدوث 

او ما جاء يف رواية اخرى , ال فرَق بينك و بينها إالّ اّنهم عباُدك و َخلقُك  )الِقَدم و احلدوث 
إّن لنا مع اهللا (  إمام اُألمَّة يف كُتبه و إن شاء اهللا إذا وَصلنا إليها ُنَبيِّن معناها كثريا ما يذكرها

َنحن هَو نكون فيها ) حاالت نكون فيها نَحن هَو و هَو نَحن إالّ انّنا نَحن نَحن و هَو هَو 
ق و ألّنهم هذه جهة احلدوث ألّنهم َخل, إالّ اّننا َنحن َنحن , هذه جهة الِقَدم , و هَو َنحن 

و الراِبط تكون له ِوجَهتا ( فَمقصود إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه من كالمه هنا , عبيد 
ِوجَهة للِقَدم , فيه , فيه ِوجَهة للتَغيُّر ,فيه ِوجَهة للثبات ) و الِقَدم و احلدوث , الثبات و التَغيُّر 
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املقاطع الواردة يف الروايات تكشف عن مقصوُده هذه االدعية و هذه , فيه ِوجَهة للحدوث , 
هذا الكالم ذكََرُه قُدَِّسْت ِنفُسه القدوسية يف الصفحة , إىل ان يستمر يف كالمه , هذه احلقائق 

هذا الراِبط , و يستمر يف كالمه ُيَعرِّف لنا حقيقة هذا الراِبط , التاسعة و اخلمسني بعد املائَتني 
باعتبار انّ الفالسفة عنَدُهم تصوير و ) و يف الذَوق العرفاين  ( أي حقيقة, بني اهللا و بني اخللق 

و يف الذَوق ( اإلمام اآلن ُيَبيِّن لنا ما يقوله الُعَرفاء يف هذا اجلانب , تَصوُّر عن هذا الراِبط 
 الوجود املُنَبِسط الوجود الذي ظَهَر يف) الراِبط هو الفَيض املقدس و الوجود املُنَبِسط , العرفاين 

و الوجود املُنَبِسط الذي له مقام الربَزخية الكُربى و الواسطية الُعظمى و هو ( كل اجزاء الكون 
فالرابطة ) ِبَعينه مقام َروحانية الرسول اخلاَتم و واليته املُتَّحدة مع مقام الوالية املطلقة العلَوية 

 (هذا الوجود املُنَبِسط , االقدس هذا الفَيض , َعُني هذا الراِبط ) و هو ِبَعينه ( يقول , هي هذه 
كما يف آية ) و انفَُسنا ( اتِّحاد )  و هو ِبَعينه مقام َروحانية الرسول اخلاَتم و واليته املُتَّحدة

و هذا هو املعىن الذي اشاَر إليه الدعاء الشريف الذي ) مع مقام الوالية املطلقة العلَوية ( املُباَهلة 
اللهم إّني اسألَُك بالتَجلّي (  نقرأ يف الدعاء الشريف يف هذه الليلة ماذا, ُيقرأ يف هذه الليلة 

اإلشارة إىل هذه , التَجلّي االعظم ) االعظم يف هذه الليلة من الشهر املُعظَّم و الرسول املُكرَّم 
َتَجلّي الباري سبحانه و تعاىل يف ذَوات اهل البيت و ذَوات , احلقيقة املُنَبِسطة يف كل الوجود 

و انبسطَْت انوارهم و النور اإلهلي هل البيت صلوات اهللا عليه َتجلَّْت يف حقائق هذا الكون ا
هو نور َنبّينا صلى اهللا عليه و آله و , النافذ يف هذه احلقائق و يف هذه املوجودات هو نور ائمَّتنا 

الرسالة اخلَتمية ( ا يقول ماذ, سلم لذا يقول إمام اُألمَّة يف الصفحة احلادية و الستني بعد املائَتني 
اليت َجميع دائرة الوجود من عواِلم الَغيب و الشهود تتَنعَُّم تكويناً و تشريعاً و وجوداً و هدايةً 

كل , يعين ما َيفُضل من املائدة , سقَطات املوائد يعين الفَضالت ) من َسقَطات موائد ِنَعمِه 
من الزهراء و , َعمِه صلى اهللا عليه و آله و سلم هذه الكائنات إّنما تتنعَُّم من سقَطات موائد ِن

إحلَظوا كالم هذا العاِرف الذي , ابيها و آل الزهراء صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
الرسالة اخلَتمية اليت َجميع ( اخلََص يف معرفَته إلمام زمانه صلوات اهللا و سالمه عليه فَيقول 
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شهود تتَنعَُّم تكويناً و تشريعاً و وجوداً و هدايةً من َسقَطات دائرة الوجود من عواِلم الَغيب و ال
هو الواسطة ِلفَيض احلق و الرابط بني احلقِّ ( يعين َنبّينا  )و إنّ ذاك السّيد الكرمي , موائد ِنَعمِه 

دة و لَوال مقام َروحانيَّته و واليته املطلقة لَم يكُن ألَحٍد من املوجودات لياقة اإلستفا, و اخللق 
و لَما اشرَق نور , عن مقام الَغيب االَحدي و لَما عَبَر فَيُض احلق إىل موجود من املوجودات 

لَهو ( َنبّينا صلى اهللا عليه و آله ) و ذاَك السّيد , اهلداية يف عالَم من عواِلم الظاهر و الباطن 
ذا النور الذي اشاَرْت هذا السّيد هو ه) اهللا نور السماوات و االرض , النور الذي ورَد يف آية 
يف الروايات الشريفة يعين اهللا الذي ) اهللا نور السماوات و االرض ( إليه آية النور الشريفة 

و اهللا الذي نوََّرها ِبنور وجوده ) اهللا نور السماوات و االرض ( اوَجَد السماوات و االرض 
ى اهللا عليه و آله و سلم و ذها املعىن ِبَخرييَّة وجود و ِبلُطفه و ِبفَيضه و ذلك النور َنبيُّنا صل

روايات , الشريف ) الكايف ( الشريف و يف غري ) الكايف ( موجود يف الروايات الشريفة يف 
صرحية يف تفسري هذه اآلية و يف بيان َمطاوي معاين هذه اآلية الشريفة ُتَبيِّن انّ معىن النور الذي 

يف هذه اآلية الشريفة ِبَنحو خاص إّنما هو ذلك جاء مذكورا يف الكتاب الكرمي ِبَنحو عام و 
السّيد الكرمي الذي تتَنعَُّم كل املوجودات تكويناً و تشريعاً و هدايةً و وجوداً من سقَطات موائد 

ُهم اولياء الِنَعم و ) يا اولياء الِنَعم السالم عليكم ( و َنحن ُنخاطُبهم يف الزيارة اجلامعة , ِنَعمِه 
 َتْنِزل ابتداء من نعمة الوجود و انتهاء بأصغر الِنَعم اليت َتْنِزل يف اجلانب املادي و كل الِنَعم اليت

يف اجلانب املعنوي إّنما هي من سقَطات موائد ايب الزهراء صلوات اهللا و سالمه عليهما و آهلما 
, الشريفة هذا َنبيُّنا و هو الذي ُنقِسم به و نسأل اهللا سبحانه و تعاىل يف دعاء هذه الليلة , 

اللهم ( اَشرُت إىل املقطع قبل قليل لكن الَتِفْت ِبدقَّة و ِبتَمعُّن إىل كلمات هذا الدعاء الشريف 
يعين ال يوجد , اعظَم صيغة افعل تفضيل ُمعرَّفة بااللف و الالم  ) إنّي اسألَُك بالتَجلّي االعظم

صيغة افعل التفضيل ) لتَجلّي االعظم اللهم إّني اسألَُك با( هناك َتَجلٍّ اعظم من هذا التَجلّي 
اللهم إنّي اسألَُك ( يعين ال توجد هناك مرتبة اعظم من هذه املرتبة , التعريف ) ال ( ُمعرَّفة بـ 

شهر سّيد االوصياء , شهر رجب ) بالتَجلّي االعظم في هذه الليلة من الشهر الُمعظَّم 
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 ) من الشهر الُمعظَّم و الرسول الُمكرَّم ( يف هذه الليلة الشريفة, صلوات اهللا و سالمه عليه 
اللهم فإّنا نسألَُك باملبَعث الشريف و السّيد اللطيف و العنصر ( و يستمر هذا الدعاء الشريف 

اصل االصول و هذا املعىن َنحن ُنخاطب االئمَّة يف اوىل , و العنصر يعين االصل ) العفيف 
و عناصر االبرار و دعائم ( حينما ُنَسلِّم عليهم ) السالم عليكم ( فقَرات الزيارة اجلامعة 

هو االصل , عناصر االبرار و العناصر َجمُع ِلُعنصر و العنصر هو االصل املتَوحِّد  ) االخيار
التَميُّز بالثبات و التَميُّز ( و املقصود ,هو االصل الذي يتميَّز باإلستقرار , الذي يتميَّز بالثبات 

هو هذا ,  إىل مرتبة ال يتمكَّن املَخلوق ان َيِصل إىل اكثر منها هو الوصول) باإلستقرار 
نفس الدعاء الشريف ُيشري إىل هذه , املقصود انّ هذا املَخلوق يتميَّز باإلستقرار و الثبات 

( ماذا ُتقِسم على اهللا و ماذا تسأل اهللا , بعد ذلك إذا تسَتمر يف قراءة دعاء هذه الليلة , احلقيقة 
فاسألَُك به و باسِمَك االعظم االعظم االعظم االَجلِّ ( يعين ِبَشهر رجب ) ه فاسألَُك ب
فاسألَُك به و باسِمَك ( ُتالِحظون التناسق بني التَجلّي االعظم و بني االسم االعظم  ) االكرم

الذي ( هذا االسم االعظم َمخلوق  ) االعظم االعظم االعظم االَجلِّ االكرم الذي خلَقتَُه
كما يف , خلَقُتَك يل  ) فال َيخُرج منك إلى غيرك( استقرار  )  فاستقرَّ في ظلِّكخلَقتَُه

يا احمد ( الباري سبحانه و تعاىل ُيخاِطب َنبّينا صلى اهللا عليه و آله و سلم , احلديث القُدسي 
البيت و هذه االدعية اهل , انَتِبهوا ِلهذه العبارات , فال َيخُرج منك إىل غريك  ) خلَقتَُك لي, 

صلوات اهللا و ساله عليهم امجعني حينما اَمرونا ِبقراءِتها ال ألجل اللَقلَقَة لكن الغاية اليت من 
, أال ال خيَر في قراءة ليس فيها تَدبُّر , اجلها جاءتنا هذه االدعية هو التَدبُّر يف هذه االدعية 

د يف احاديث اهل البيت صلوات أليس هذا املعىن يتَردَّ,  أال ال خيَر في قراءة ليس فيها تفَكُّر
أال ال خَري يف قراءة ليس فيها , أال ال خَري يف قراءة ليس فيها تَدبُّر  ,اهللا و سالمه عليهم امجعني 

فاسألَُك به و باسِمَك االعظم االعظم ( و َنحن هكذا نقرأ يف الدعاء الشريف ,  تفَكُّر
خلَقَه , سم االعظم االعظم االعظم َمخلوق هذا اال ) االعظم االَجلِّ االكرم الذي خلَقتَُه
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وصلَ إىل مقام اإلستقرار  ) الذي خلَقتَُه فاستقَرَّ في ظلِّك( إالّ اّنهم عباُدَك و َخلقُك , الباري 
و إالّ ليس  ) السالم عليك يا صاحب الوقار و الَسكينة( و من هنا يتَّضح معىن زيارة النيب 
هذا املعىن , نعم كان النيب يف غاية الوقار , الوقار يف املشي معىن الوقار و السكينة هنا مسألة 

, إمامنا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه يقول , َنحن كما نؤمن ِبظاهر املعاين نؤمن بٍِباطنها 
و إّن قوماً آَمنوا , إّن قوماً آَمنوا بالظاهر و كفَروا بالباطن فَما كانوا على شيء 

 , و إنّما اإليمان إيماٌن ِبظاهر و باطن, ر فَما كانوا على شيء بالباطن و كفَروا بالظاه
موِقن , إّنين مؤمن , و هكذا ُنخاطب ائمَّتنا يف زياراهتم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

, السر و العالنية معىن ُمراِدف للظاهر و الباطن , ِبسرِّكُم و عالنيَّتكم , ِبظاهِركم و باطِنكم 
السالم عليك ( حينما ُنَسلِّم على َنبّينا ,  ِبسرِّكُم و عالنيَّتكم, ظاهِركم و باطِنكم إّنين مؤمن ِب

إىل آخر الزيارة الشريفة  ) السالم على المدفون في المدينة, يا صاحب الوقار و الَسكينة 
 واسطة هذه اجلهة اليت تكون يف, إليه إمام اُألمَّة الوقار و السكينة ِبهذا املعىن الذي اشاَر , 

الذي خلَقتَُه فاستقرَّ في ظلِّك فال َيخُرج منك إلى ( الفَيض جهة الثبات و جهة اإلستقرار 
ما فيهم َجنبة من َجَنبات وجودهم , ألّنهم هللا سبحانه و تعاىل و ما فيهم من شيء  ) غيرك

ما رأيتُ ( ليه إالّ و هي هللا و لذلك هذا املعىن الذي يقوله أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه ع
( حينما يقول , اول شيء رآُه رأى نفَسه ) شيئا إالّ و رأيتُ اهللا قبلَُه و بعَدُه و مَعُه و فيه 

نفَسُه , و اول شيء رآُه نفَسُه املقدسة ) ما رأيُت شيئا إالّ و رأيُت اهللا قبلَُه و بعَدُه و مَعُه و فيه 
 بعَدها و معها و فيها و ِبَنحو اعمق و ِبَنحو اجلى فَحينما يرى نفَسه يرى اهللا قبلَها و, الشريفة 

و هذا املعىن واضح يف مقامات ائمَّتنا و ِبنحٍو اَدق من هذا املعىن مع سائر املوجودات االخرى 
الذي خلَقَتُه فاستقرَّ يف ظلِّك ( إذ ُهم الذين استقَّروا يف ظلِّه صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

هناك ظل ,  و هناك ظلُّ اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني هناك ظلُّ الباري) 
َنحن صنائع اهللا و اخلَلُق من ( الباري و ظل الباري هو هذه املرتبة اليت استقرَّ فيها اهل البيت 

هذه مرتبة ) َنحن صنائع اهللا ( أليس هذا املعىن يف الروايات املعصومية الشريفة ) َبعُد صنائٌع لنا 
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هذه املرتبة مرتبة ظل اهل البيت صلوات اهللا و سالمه ) و اخللق من َبعُد صنائٌع لنا ( اهللا ظل 
ألنّ هناك اَخذَ حالة اإلستقرار و حالة الثبات ) الذي خلَقَتُه فاستقرَّ يف ظلِّك ( عليهم امجعني 

 الكرمي يف أال تقرأ يف الكتاب, ظالًّ ليس ُمستقرا و هو الظل الذي تعيش فيه هذه الكائنات 
الَم تََر إلى َربَِّك ( اآلية اخلامسة و االربعني و يف اآلية السادسة و االربعني من سورة الفرقان 

صحيح اآلية ِبظاهرها قد َتُدل على هذا , و يف وجه من وجوه هذه اآلية  ) كيف َمدَّ الظلَّ
 املُتعاَرفة عن ظالل هذه املعاين, الظل الذي َيحدث ِبسَبب الشمس و ِبسَبب الضوء و الظالم 

آيات الكتاب كما يف الروايات الشريفة , لكن آيات الكتاب ليس لَها وجه واحد , االشياء 
لَها ظواهر و لَها َبواطن و لَها وجوه عديدة و لذلك اهل املعرفة حني , لَها َمطالع و لَها َمجاٍر 

إلى َربَِّك كيف َمدَّ الظلَّ و لو شاء الَم تََر ( يتدبَّرون يف هذه اآلية يفهمون منها هذا املعىن 
مرتبة ظل , هذه املرتبة الثانية , لَم َيجَعلُه ُمسَتقرا , يعين اّنه لَم َيجَعلُه ساكنا ) ِلجعلَُه ساكنا 

ما , اهل البيت هي هذه املرتبة اليت ليست ِبساكنة و إّنما هذه املرتبة اليت تعيش فيها املَخلوقات 
يعين هذه املرتبة اليت َتكثُر فيها النواقص و َتكثُر فيها , عرفة ِبمرتَبة التكَثُّر ُيَعبِّر عنها اهل امل

يف عالَم الطبيعة الذي نعيش فيه و هذا العالَم إّنما هو , هذه املرتبة يف العواِلم الُسفلية , الشرور 
 اَشرُت إىل و يف الدروس املاضية, ُمتفَرِّع عن عالَم اخللق االول لكنه يف غاية الُبعد عنه 
الَم َتَر إىل َربَِّك كيف َمدَّ الظلَّ و (  خصائص اخللق االول و اَشرُت إىل خصائص اخللق الثاين

و الشمس رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و ) لو شاء لَجَعلَُه ساكنا مث جَعلنا الشمَس عليه دليال 
الَم ( هو نفس املعىن ) املُنَبِسط الوجود ( قبل قليل , هو الدليل على هذا الظل املَمدود , سلم 

فاستقَرَّ في ظلِّك فال َيخُرج منك ( وجود ُمنَبِسط , ظلٌّ َممدود ) َتَر إىل َربِّك كيف َمدَّ الظلَّ 
مث قَبضناُه إلينا ( اآلية اليت بعدها  ) ثم َجَعلنا الشمَس عليه دليال( و اآلية تستمر ) إلى غيرك 
إياُب الخلق ( و هكذا ُنخاِطبهم يف الزيارة اجلامعة  ئد إىل َربِّهألنّ كل شيء عا) قبضاً يسريا 

ثم َجَعلنا الشمس عليه دليال ثم ( تستمر , و اآلية هكذا تقول  ) إليكم و ِحساُبهم عليكم
يف , و القبض من معاين اجلالل و اجلالل اين يتَجلّى يف اَتمِّ نشآته ) قَبضناُه إلينا قبضاً يسيرا 
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اجلالل اإلهلي يتَجلّى يف اكمل نشآته يف عليٍّ صلوات اهللا و , هللا و سالمه عليه عليٍّ صلوات ا
قسيم ( إذا كُنا نفَهم معىن , سالمه عليه و لذلك هو قَسيم اجلنَّة و النار ِلتَجلّي معاين اجلالل 

ذجة هذه َمعاٍن سا, ِبهذا املعىن الساذج كَمعىن املوظَّف الذي ُيعطى وظيفة  ) الجنّة و النار
املقصود من اّنه قسيم اجلّنة و النار انّ , ِلفَهم مقامات اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم 

( اجلالل اإلهلي ِبكربيائه يتَجلّى يف ذاته املقدسة صلوات اهللا و سالمه عليه ولذلك َنبيُّنا ُيخاطبه 
) َزوِّجُهم من حوِرهم و انت الذي تُ, انت الذي تُسِكُن اهل الِجنان في ِجناِنهم , يا علي 

و إمام اُألمَّة اشاَر إىل اتِّحاد الوالية , حىت التزويج باحلور إّنما هو يف دائرة الوالية العلَوية 
و انت الذي تُسِكن اهل , يا علي ( املُحمَّدية يف املقام املعنوية و الَروحاين مع الوالية العلَوية 

 ثم تُغَلِّق االبواب عليهم, هَل النار في نيراِنهم و انت الذي تُدِخل ا, الِجنان في جنانهم 
و يا اهل , خلوٌد خلود , و تُنادي يا اهل الِجنان ( على اهل اِجلنان و على اهل النريان ) 

و هذه كلُّها ُتشري إىل معىن هذه الوالية املطلقة املُنَبِسطة يف كل مظاهر  ) خلوٌد خلود, النيران 
, بعض هذه املطالب ِبحاجة إىل توضيح , د ان أُطيل عليكم املَجلس انا ال أُري, هذا العالَم 

إن شاء اهللا يف املناسبات اآلتية و يف الدروس اآلتية أُشري إىل بيان جانب من , ِبحاجة إىل شرح 
معانيها ِبحَسب ما يسَنح به الوقت و ِبحَسب ما امتكَُّن من بيانه إالّ اّني اختم احلديث ِبهذه 

يرويها جابر بن عبد اهللا ) جامع االخبار ( دسية الشريفة اليت جاءت َمرويَّة يف كتاب الرواية القُ
ماذا يقول ابو الزهراء , قال َسمعُت النيب صلى اهللا عليه و آله و سلم يقول , االنصاري 

إّن اهللا خلَقَني و خلَقَ علّياً و فاطمة و الحسَن و صلوات اهللا و سالمه عليهما و آهلما ؟ 
فََسبَّْحنا , فَعَصَر ذلك النور عصرةً فَخَرَج منه شيعتُنا , ين و االئمَّة من نوٍر واحد الُحس

و , و هلَّلنا فَهلَّوا , و َمجَّْدنا فَمجَّدوا , و قدَّْسنا فقَدَّسوا , يعني الشيعة َسبَّحوا , فَسبَّحوا 
ثم خلَقَ , ة على الترتيب من حروف العطف دالَّ, تفيد الترتيب و مث  , ثم, وحَّْدنا فَوحَّدوا 

و االرقام ِبَتعداد  , اهللا السماوات و االَرضين و خلَقَ المالئكة فَمكثَتْ المالئكة مائة عام
ُتشري إىل مراتب يف الوجود يف التأخُّر و , السنني يف روايات اول اِخللقَة ال ُتشري إىل ِسنيِّنا هذه 



  

  نفحة فواحة, المبعث الشريف           اآلداب المعنوية للصالة                       
 11 من شذى المقام االحمدي االطھر ج                                   ـ             208ـ 

 
 

220

ن حركة الشمس و القمر و االرض و هذا احلديث عن التقَدُّم باعتبار انّ الزمان إّنما نَشأَ م
ثم خلَقَ اهللا السماوات و االَرضين و خلَقَ المالئكة فَمكثَتْ المالئكة مائة , اصل اخللقة 

َحتْ فَسبَّْحنا فَسبََّحتْ شيعتُنا فَسبَّ, عام ال يعِرفون تسبيحاً و ال تقديساً و ال تَمجيدا 
و َمجَّْدنا و ,  فقَدََّستْ شيعتُنا و قدََّستْ المالئكة ِلتَقديسنا  قدَّْسناو, المالئكة ِلتَسبيحنا 

و َوحَّْدنا و َوحََّدتْ شيَعتُنا و َوحََّدتْ  , تَمجيدناشيَعتُنا و َمجََّدتْ المالئكة ِلَمجََّدتْ 
و كانت المالئكة ال تعرف تَسبيحا و ال تقديسا من قبِل تسبيحنا و , المالئكة ِلتَوحيدنا 

فَنحُن المَوحِّدون ـ ال زالت الرواية ُمستَمرة ـ حين ال ُمَوحَِّد غَيُرنا و , يَعتنا تسبيح ش
اختم  , حقيقٌ على اهللا تعالى كما اختَصَّنا و اختَصَّ شيَعتنا ان ُينِزلَنا في اعلى ِعلّيين

 كُتب راِجْع, كالمي بأبيات َصفيِّ الدين احللّي و اسألُكم الدعاء و هذه الليلة ليلة املبَعث 
هذه الليلة الزيارة املَخصوصة , اصالً يف هذه الليلة ال توَجد زيارة للنيب , االدعية و االوراد 

ألمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه و ورَدْت عندنا اكثر من ثالث زيارات يف هذه الليلة 
 إحاؤها يف النجف هذه الليلة ُيسَتحبُّ, ُيزار هبا أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه 

  الشريف عند سّيد االوصياء لذا اختم كالمي بأبيات َصفيِّ الدين احللّي رمحة اهللا عليه 
  

   ذي حَسٍب َصفا يل  ّما      ذكَرُتَك عنَدـنَني اراَك لَـؤمـَر املـيـأم              
  تايل ـغى ِقـَُه و برُّـدََّر ِسـَرَك عنَد َنغٍل      َتكـِذك رَّرُت ـ و إنْ ك             
  ن املقاِلـِل مـرُتَك باجلميـبأصِل امريٍء      ذكَ   فَِصرُت إذا شكَكُْت             
  وُد اخلَاللـِل َمحمـ االص كرُمياَك إالّ     ـَع ثَنـْمـَق سـال ُيطيـ   ف           
  الِلـَحكُّ اوالِد احلـأنَت َمـد َخَبرُت بَك الَبرايا      فـ ق ها اّنيـ    فَ          

  
                          اسألُكم الدعاء َجميعا و آخر دعوانا ان احلمُد هللا َربِّ العالَمني       
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  الّدرس الثاني عشر

  
  
  
  
  

 هذه ليلة ميالد اجلهاد و هذه ليلة ,هذه ليلة ميالد عزَِّتنا و عزَُّتنا ُحسني , هذه ليلة ميالد اإلباء 
هذه , هذه ليلة ميالد اإلسالم و هذه ليلة ميالد ديننا و ديُننا ُحسني , ميالد َحقِّنا و َحقُّنا ُحسني 

و ال زالت دماؤه شفَقاً عند كل السماوت ِبدمائه املقدسة ليلة ميالد َمن تتَوّضأ االرض و 
غروب و شروق َيصُرخ يف هذه اإلنسانية ِبَمظلومية آل النيب صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

انا ال أُريد ان اتَشعَّب يف هذا املطلب و إّنما أيف ِبَوعدي الذي قطَعُته ألخَويت يف الليايل السابقة , 
إلمام اُألمَّة ) اآلداب املعنوية للصالة ( ت املاضية من استمرار حديثي يف كتاب يف املناسبا, 

  .رضوان اهللا تعاىل عليه 
كان آخر درس من دروسنا يف ليلة املبعث الشريف و كان احلديث يف َمْنزلة َنبّينا صلى اهللا عليه 

 و يف الدرس املاضي, تَهْيُت المي من حيث انيف هذه الليلة الشريفة اعود ُألِتمَّ ك, و آله و سلم 
يف الدروس اليت سبقَْت درَسنا يف ليلة املبعث الشريف وصلَ بنا الكالم إىل امليقات االْحَمدي و 
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يف حينها اَشرُت إىل مرتبة اخللق االول و إىل مرتبة اخللق الثاين و َتحدَّثُت عن خصائص اخللقَْين 
ة إىل ان وَصلنا إىل ما نقلَُه إمام اُألمَّة رضوان اهللا ِبَنحو ُمجَمل و بقَي احلديث على هذه اجلَديل

ِلَشيخنا الَصدوق رمحة اهللا عليه و عن ) ِعلَل الشرائع ( تعاىل عليه يف كتابه الشريف هذا عن 
و يف الدرَسني املاضَيني اَشرُت إىل ما جاء يف هاَتني الروايَتْين عن عروج , تفسري شيخنا العَياشي 

, عليه و آله و سلم يف ذلك املَحَمل النوري الذي انزلَُه الباري سبحانه و تعاىل َنبّينا صلى اهللا 
فلَّما بلَغَ إىل ابواب السماء و رأْت املالئكة انوار َنبّينا صلى اهللا عليه و آله نفَرْت من شدَّة نوريَّته 

ما اشَبَه هذا  ( خرَّْت ساجدة ِلنور َنبّينا صلى اهللا عليه و آله و سلم و هي تقول, و َسجَدْت 
او يف رواية شيخنا العّياشي يف معراج آخر , كما يف رواية َصدوق الطائفة  ) النور ِبنور َربِّنا

من معارج َنبّينا ان نفَرْت املالئكة لَّما تكشَّفَْت لَها انوار َنبّينا صلى اهللا عليه و آله و سلم 
هذه املطالب َتحدَّثُت عنها يف   )في السماءإلٌه في االرض و إلٌه , إلَهين ( فَتعجََّبْت و قالت 

  .الدرس املاضي و يف الدرس الذي قبلَه 
إمام اُألمَّة يف الصفحة الثالثة و الستني بعد املائَتني بعد ان , اسَتِمرُّ يف حديثي من حيث انتَهْيُت 

عن ) ع ِعلَل الشرائ( يذكر مقطعا من مقاطع احلديث الشريف الذي َرواُه شيخنا الَصدوق يف 
اقرأُ سطراً او سطَرْين من احلديث ألّني كنُت قد , إمامنا صادق العترة صلوات اهللا عليه و عليها 

ثم ُعِرَج بي إلى السماء الثالثة فنَفَرتْ ( َنبيُّنا هو الذي يقول , قرأُته يف الدرس املاضي 
َربُّنا و َربُّ ,  ُسّبوٌح قُّدوس, المالئكة إلى اطراف السماء و خرَّتْ ُسجَّدا و قالت 

فَماذا , إىل آخر الرواية الشريفة  ) ما هذا النور الذي يشَبُه نوَر َربِّنا, المالئكة و الروح 
فَُيعلَم من هذا احلديث انّ مالئكة َجميع ( ُيَعلِّق إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه فَيقول 

 املالئكة لَها مراتب و اشرف مراتب و باعتبار انّ السماوات سبَعة و باعتبار انّ) السماوات 
املالئكة و ارقى مراتب املالئكة ُهم قُطّان السماء السابعة و هذا املعىن واضح يف احاديث اهل 

فَُيعلَم من هذا احلديث انّ مالئكة َجميع ( بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
و ) َتسُجد ِلرؤية نور املقدس و تتفرَُّق و تتَوهَّم السماوات ال ُتطيق ُمشاَهدة اجلَمال االْحَمدي و 
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إّنما تتفرَُّق املالئكة و إّنما تتَوهَّم املالئكة ِلعَدم استطاعة قُدَرهتا العقلية على اإلحاطة و على 
 من َنبّينا صلى اهللا عليه و آله و سلم و قطعاً فإنّ  لَهماإلحداق ِبهذا النور القُدسي الذي َتجلّى

الذي ادركَتُه املالئكة إّنما ِبحَسب منازل املالئكة و إالّ لو اشرَق نور َنبّينا ِبَتمامه هذا النور 
و إالّ هذا  ) لَو دنَوتُ انُْملَة الحتَرقتُ( ألعَدَم وجود املالئكة كما قال جربائيل عليه السالم 

و هذه  عليه و آله و سلم اإلشراق الذي نفَرْت منه املالئكة فَخرَّْت ُسجَّداً ِلَوجه َنبّينا صلى اهللا
هذا النور الذي َسجَدْت له املالئكة نور ايب  ) ُحسين منّي و انا من ُحسين( الليلة ليلة َنبّينا 

 فاملالئكة حينما, صلوات اهللا وسالمه عليه نور إمام زماننا  , نور عليٍّ, نور الزهراء , عبد اهللا 
حسب ما استطاَعْت معاِرفُها و َمداِركها و قوة ِب,  نفَرْت ِبحَسب اكتنَهتُه عقوهلا ,نفَرْت 

الكشف و املشاَهدة عندها من ادراك ما ادركَْت من نور َنبّينا صلى اهللا عليه و آله وسلم و اال 
ما ( فإّنها ما ادركَْت حقيقة نور َنبّينا صلى اهللا عليه و آله و سلم و لذلك املالئكة قالَ بعضهم 

و هذه الصيغة ) ما اشَبَه هذا النور ِبنور َربِّنا ( و قال بعضُهم  )بِّنا هذا النور الذي يشَبُه نور َر
و ) إلٌه في االرض و إلٌه في السماء , إلَهْين ( و قالَ بعض املالئكة , صيغة افعل التفضيل 

هذه اإلشارات يف الروايات ُتشري إىل انّ املالئكة على مراتب و كل حزب و كل طائفة من 
ادركَْت شيئا فَقالت شيئا و انكَشَف لَها شيء فَقالت شيئا و كلٌ ِبحَسبه و كلٌ طوائف املالئكة 

ِبَمقامه و إالّ فإنّ املالئكة ما ادَركوا حقيقة َنبّينا صلى اهللا عليه و آله و سلم و هو الذي يقول يف 
نا فيها ال إّن لنا مع اهللا اوقاتا ال يَسُع(  يف بعض الروايات) إنّ لنا مع اهللا حاالت ( ميقاته 

يف بعض , هذه احلاالت و هذه االوقات و هذه الساعات )  ُمقرَّب نبٌي ُمرَسل و ال ملٌَك
إنّ لنا مع ( يف بعضها ) إنّ اهللا مع اهللا اوقاتا ( يف بعضها ) إنّ لنا مع اهللا حاالت ( االحاديث 

ٌيب ُمرَسل و ال ملٌَك  و هذه احلاالت و هذه الساعات ال يَسُعها ال نهذه االوقات) اهللا ساعات 
لذا إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه اشاَر إىل هذا ُمقرَّب و امللَك املُقرَّب اعلى مراتب املالئكة 

فَُيعلَم من هذا احلديث انّ مالئكة َجميع السماوات ال ُتطيق ُمشاَهدة اجلَمال (  املعىن فَقال
اللهم إّني اسألَُك من ( أال نقرأ يف دعاء البهاء , مال ألنّ اجلمال االْحَمدي اَمجل اجل)  االْحَمدي
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و امجل اجلمال اهل ) اللهم إّني اسألَُك ِبَجمالك كُلِّه , َجمالك بأْجَمله و كل َجمالك َجميل 
و , َجمال الباري اين يتَجلّى ؟ يتَجلّى يف عظََمته , البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

لّى ؟ تتَجلّى فيما خلََق و كل شيء خلَقَُه الباري فَهو َجميل لكن مراتب عظََمة الباري اين تتَج
اللهم (  اجلمال َتختلف من َمخلوق إىل آخر و لذلك حىت هذا الدعاء ُيشري إىل مراتب يف اجلمال

اللهم إنّي اسألَُك , و كل َجماِلَك َجميل ( امجل اجلمال )  إنّي اسألَُك من َجمالك بأْجَمله
ُحَسيننا , إمام زماننا , ائمَّتنا , اْجَمل اجلمال َنبيُّنا صلى اهللا عليه و آله و سلم  )  كُلِّهِبَجمالك

, أليس الُعَرفاء حينما يتحدَّثون عن اجلَمال احلُسيين , الذي يولَد يف هذه الليلة اْجَمل اجلمال 
 َتجلَّْت يف الذات ماذا يقولون ؟ يقولون انّ اكمل نشآت اجلمال اإلهلي اشرقَْت و شعَّْت و

 فَُيعلَم من هذا احلديث انّ مالئكة َجميع السماوات ال ُتطيق ُمشاَهدة اجلَمال (احلُسينية املقدسة 
و هذا السجود الذي اشاَرْت إليه رواية شيخنا الَصدوق و رواية شيخنا ) االْحَمدي و َتسُجد 

 و َتسُجد ِلرؤية نور (ليه و آله و سلم العّياشي إّنماكان سجودا ِلَبهائية نور َنبّينا صلى اهللا ع
فََمداِركُها َمحدودة و مراتب اهل البيت صلوات ) املقدس و تتفرَُّق و تتَوهَّم اّنه نور احلقِّ املطلق 

اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني إّنما تتَجلّى ِلَحَملة العقول من املالئكة و من االنبياء و من االوصياء 
االحاديث الشريفة اليت تتحدَّثُ عن سرِّ اهل بيت العصمة ماذا تقول , حَسبه تتَجلّى لَهم كلٌ ِب, 
إنّما حديثُنا صعٌب ُمستَصَعب ال َيحتَِملُه إالّ نبٌي ُمرَسل او , إنّما امُرنا , إنّما ِسرُّنا ؟ 

م عند  لَم َيِقف الكال,هذه مرتبة من املراتب  , ملٌَك ُمقرَّب او عبٌد امتحَن اهللا قلَبُه لإليمان
امُرنا صعٌب ال َيحتِملُه إالّ نبٌي , يف بعض االحاديث وَرَد هكذا , هذه مرتبة , هذا احلد 

هذه مرتبة من مراتب نورية اهل , ُمرَسل او ملَك ُمقرَّب او عبٌد امتحَن اهللا قلَبُه لإليمان 
من االنبياء و لية صحاب املعارف العا العقول من املالئكة العالية و ألالبيت تتَجلّى ِلذَوي

أمري  , القلوب اوعية و خَيُرها اوعاها, ولياء املُقرَّبني و كل واحد ِبحَسبه االوصياء و لأل
 ,القلوب اوعية و َخُريها اوعاها , يا كَُميل , املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه هو الذي يقول 

  .هذه مرتبة , كلٌ ِبحَسبه , االوعى الذي يشتمل على مقدار اكرب 
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امُرنا صعٌب ُمستَصَعب ال َيحتِملُه ال نبٌي ُمرَسل و ال , مرتبة اخرى يف احاديث ائمَّتنا 
ال ( قالت ,  إىل بعض من مراتب اهل البيت الطائفة االوىل من االحاديث اشاَرْت, ملٌَك ُمقرَّب 

 ُمرَسل و ملٌَك ُمقرَّب ال َيحتِملُه ال نٌيب( احاديث اخرى ) َيحتِملُه إالّ َنٌيب ُمرَسل او ملٌَك ُمقرَّب 
إنّ لنا مع اهللا ( يف حديث ائمَّتنا , نفس املعىن الذي اَشرُت إليه قبل قليل يف حديث َنبّينا ) 

هذه  )اوقاتا ال يَسُعنا فيها ال ملٌَك ُمقرَّب و ال نٌيب ُمرَسل , إنّ لنا مع اهللا ساعات , حاالت 
امُرنا صعب ُمستَصَعب ال , ىل هذه احلقيقة الطائفة الثانية من االحاديث الشريفة ُتشري إ

فَقال يابَن رسول اهللا إذن َمن َيحتِملُه ؟ قال َمن , َيحتِملُه ال نبٌي ُمرَسل و ال ملَُك ُمقرَّب 
, الشريف ِلَشيخنا ايب جعفر الَصفّار رمحة اهللا عليه ) بصائر الدَرجات ( هذه الرواية يف  , شئنا

فََمن َيحتِملُه يابَن رسول اهللا ؟ قال , ات اهللا و سالمه عليه من اصحاب إمامنا العسكري صلو
 ) إذا شئنا شاَء اهللا( املسألة رجَعْت إىل مشيئة اهل البيت و َمشيئُتهم مشيئةُ اهللا , َمن شئنا 

َمشيئُتهم َمشيئة الباري سبحانه و تعاىل و هنا املسألة رجَعْت إىل القدرة املُستطيلة على كل شيء 
ملَخلوقات ِبحَسب ما عندها من الكماالت و ِبحَسب ما عندها من القُدرات و ِبحَسب و إالّ فا

ما عندها من العقل ال َتحَتِمل شيئا لكن إذا اراَدْت املشيئة اإلهلية املُتَجلّية يف اهل البيت او اراَدْت 
 املعاين حينئذ القدرة اإلهلية الظاهرة يف اهل البيت ان َتجعل هذا املَخلوق َمخلوقا َيحتمل هذه

فََمن َيحتملُه يابَن رسول اهللا ؟ قال َمن شئنا ( راجعة إىل املشيئة , هذه املسألة راجعة إىل القدرة 
 هناك عندنا روايات تقول انّ امَرنا صعب ُمسَتصَعب ,املعارف و هذه اصناف و مراتب من ) 

حَن اهللا قلَبُه لإلميان و ما يوجد فيها هذه ال َيحتِملُه ال نٌيب ُمرَسل و ال َملٌَك ُمقرَّب و ال عبٌد امت
هذه , خالية من هذه اإلشارة و هذه ُتشري إىل مقامات خاصة بأهل البيت ) َمن شئنا ( اإلشارة 

املقامات اليت ال تتمكَّن كل املَدارك املوجودة يف ُمختلَف مراتب العقول ابتداءا من املالئكة 
ود كلُّها ال تتمكَّن من اكتناه نورية اهل البيت صلوات اهللا و العالية و انتهاءا بأَحطِّ مراتب الوج

سالمه عليهم امجعني و إىل هذه احلقيقة اشاَرْت الروايات الشريفة املرويَّة عن املعصومني صلوات 
و إّن , و إّن النبيَّ ال ُيدَرك كُنُهه , إّن اهللا ال ُيدَرك كُنُهه ( اهللا و سالمه عليهم امجعني 



  

ّ المحمديقبسات من ضياء الجمال الملكوتي           اآلداب المعنوية للصالة             ُ  
 12                                                ج                        ـ                  209ـ 

 
 

226

يف القسم الرابع من الرواية الشريفة  ) و إّن المؤمن ال ُيدَرك كُنُهه, ُيدَرك كُنُهه اإلمام ال 
إىل جنَبة الوالية النبويَّة الظاهرة يف , اشارة واضحة إىل جنَبة الوالية العلَوية الظاهرة يف املؤمن 

و إنّ النيبَّ ال ,  كُنُهه فإنّ اهللا ال ُيدَرك , املؤمن جلنَبة اليت ال ُيدَرك كُنُهها منهذه ا, املؤمن 
و عدَّة روايات مرويَّة عن و إنّ املؤمن ال ُيدَرك كُنُهه , و إنّ اإلمام ال ُيدَرك كُنُهه , ُيدَرك كُنُهه 

و يف , االئمَّة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني ِبهذا اللسان و ِبهذا اللحن و ِبهذا املضمون 
شارة واضحة إىل هذه اجلنَبة اليت تتَجلّى يف املؤمن اال) َرك كُنُهه و إنّ املؤمن ال ُيد( القسم الرابع 

حقيقة هذه الوالية و سر هذه الوالية شيء ال , جنَبة الوالية العلَوية الظاهرة يف اهل اإلميان , 
يف .. تتمكَّن العقول من اإلحاطة بأسراره و من هنا املالئكة مع اّنهم يف املراتب العالية من 

احلواجب اليت َتحجُبنا ال َتحجب املالئكة , لعالية من اإلدراك بالقياس إىل عقول البشر املراتب ا
الروايات الشريفة تقول انّ بني اهللا و بني َخلقِه سبعني الف حجاب , لَهم َحواِجُبهم اخلاصة , 

 و السبعون الف هنا ليس اشارة إىل التحديد الرياضي, من نور و سبعني الف حجاب من ظُلَمة 
فَبني اهللا و بني ,  إىل الكثرة املُتكاثرة  اشارةو احلساب الرقمي على َنحو التعيني باالرقام و إّنما

العباد و بني اخللق سبعون الف حجاب من نور و سبعون الف حجاب من ظُلَمة و كثري من 
فَْت ال يعين انّ احلُجب قد كُِش, هذه احلُجب بالنسبة للمالئكة مكشوفة عنها بالقياس لنا 

اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني ُهم الذين كُِشفَْت لَهم , ِبَتمامها عن املالئكة 
ُهم الذين أُزَحيْت فيما بينهم و بني اهللا سبحانه و تعاىل احلُجب و هذه املعاين واضحة , احلُجب 

 املاضية تناولنا بعض يف دروسنا, واضحة يف احاديثهم املعصومية الكرمية , يف زياراهتم الشريفة 
على أي حال انا ال أُريد ان اتفَرَّع يف هذه االحاديث فَهذه االحاديث , الشيء من هذه املطالب 

مث , لَها تفريعات طويلة و عريضة إّنما احاول ان اختصَر املطلب ِبحَسب ما يسنح به املقام 
طيق مشاهدة اجلَمال االْحَمدي و ال ُت( يستمر إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه بعد ان قال 

ألّنهم ادَركوا شيئا من نورية ) َتسُجد ِلرؤَية نوره املقدس و تتنرَُّق و تتَوهَُّم اّنه نور احلقِّ املطلق 
ادَركوا شيئا من نورية الباري و ادَركوا , يف صفاته , الباري سبحانه و تعاىل املُتَجلّية يف امسائه 
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صلى اهللا عليه و آله و سلم فَعَرفوا َشبهاً بني هذَْين النورين و لذا إمام اُألمَّة شيئا من نوريَّة َنبّينا 
يف مقام , ُيَعرِّف هذا املعىن فَيقول انّ نوريَّة احلق املطلق اليت َتجلَّت يف مقام الرسالة اخلاِتمة 

هي مقام الفناء املطلق و فَ( رسالة َنبّينا صلى اهللا عليه و آله و سلم ُيَعرِّفُها ِبهذا التعريف فَيقول 
مقام ُحَسيننا صلوات اهللا و , مقام ائمَّتنا , مقام الفناء املطلق مقام َنبّينا ) الال إستقاللية التامة 

مقام الفناء املطلق انّ اهل البيت صلوات ) مقام الفناء املطلق و الال إستقاللية التامة ( سالمه عليه 
فَنْت ذَواُتهم يف اهللا و لذا هذا , واُتهم يف نورية الباري اهللا و سالمه عليهم امجعني فَنْت ذَ
املُماسَّة مع  ) ال تَسّبوا علّياً فإنّه َممسوس في ذات اهللا( احلديث حىت يف كُتب العامة موجود 

نفس املعىن الذي اَشرُت إليه يف االحاديث السابقة حينما , تعين الفناء  الذات اإلهلية ماذا تعين ؟
ما رايتُ شيئا إالّ و رأيتُ اهللا قبلَُه و بعَدُه و مَعُه و ( االوصياء صلوات اهللا عليه يقول سّيد 

فَنْت يف نوريَّة , انّ ذاَتُه القدسية قد فَنْت يف اهللا سبحانه و تعاىل , هو هذا معىن الفناء ) فيه 
التعبري تعبري كل الُعَرفاء عن الباري جلَّ تعاىل شأُنه و تباَرك و لذلك ُيَعبِّر عنها إمام اُألمَّة و هذا 

 أي انّ اهل البيت )مقام الفناء املطلق و الال إستقاللية التامة ( عن مقام ائمَّتنا , مقام َنبّينا 
صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني ليس لَهم شأن من شؤوِنهم إالّ و هو شأن اهللا سبحانه و 

الَعبُد و ما في َيدِه (  املوجود يف احلديث نفس املعىن, ليس لَهم شأن يسَتقلّون به , تعاىل 
إالّ يف ُحَسيننا و عاشوراء صورة من هذه , و هذا املعىن لَم يَتَجلَّ حقيقةً إالّ يف ائمَّتنا  ) ِلَمواله

الصَور انّ العبد و ما يف َيدِه ِلَمواله فَكان احلُسني صلوات اهللا و سالمه عليه و ما يف َيده ِلَمواله 
أّما الصَور , هذه صورة دنيوية أليب عبد اهللا , و إالّ الصَور ال َتِقُف عند هذا احلد و هذه صورة 

أّما الصَور املُحيطة ِبهذا الوجود و , أّما الصَور املُحِدقَة بالعالَم العرشي , املثالية أليب عبد اهللا 
ن من ادراكها و ال تلكُم الصَور َنحن ال نتمكَّ, الظاهرة يف كل ذَّرة من ذَّرات هذا العالَم 

( هذه صَور دنيوية من صَور ايب عبد اهللا يف يوم الطفوف , تتمكَّن عقولنا من اإلحاطة بأسرارها 
هذا هو معىن الفناء املطلق و , و اهل البيت هذه احلقيقة َتجلَّْت فيهم ) العبد و ما يف َيده ِلَمواله 
ؤوِنهم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني اّنه ال يوجد شأن من ش, معىن الال استقاللية التامة 
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إالّ و باهللا و يف اهللا و من اهللا و إىل اهللا و على اهللا سبحانه و تعاىل و لذلك هذه املعاين َنِجُدها 
واضحة يف زياراتنا الشريفة حينما ُنخاِطب إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه يف زيارة الُندَبة 

موجودة يف َمزار البحار الشريف و يف كُتب اخرى من ) يارة الُندَبة ز( ُيقال لَها , املعروفة 
ماذا ُنخاِطب , كُتب االدعية و الزيارات معروفة ِبزيارة الُندَبة او ِبزيارة آل يس غري املشهورة 

اهللا نور أماِمه و , السالم عليك يا َمحفوظاً ِبنور اهللا ( اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه 
نوريَّة الباري ُمحيطة به صلوات اهللا و سالمه  ) و فَوقِه و تَحته, َيمينِه و شماِله و , َورائه 

( و ُمشِرقة يف ذاته القُدسية و هذه املعاين يف كل ائمَّتنا صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني عليه 
ة يف نفس الصفحة فَيقول و الذي ُيَعرِّفُه إمام اُألمَّ) استقاللية التامة  فَهو مقام الفناء املطلق و الال

مقام الفناء املطلق و مقام الال استقاللية , و هي نفس املقام السابق ) الرسالة املطلقة اخلَتمية ( 
اخلالفة الكربى ليس ِبهذا املعىن ) الرسالة املطلقة اخلَتمية هي اخلالفة الكربى اإلهلية ( التامة 

هذا مظهر من مظاهر اخلالفة و هذه اخلالفة , غدير اخلالفة على الناس كََبْيعة يوم ال, الدنيوي 
احلديث هنا عن  ,  منهمبالنسبة ألهل البيت خالفة عَرضية و إالّ لو كانت ذاتية لَما غُِصَبْت

, الذين دَرسوا منكم علم املنطق ُيَميِّزون بني الذايت و العَرضي , اخلالفة الذاتية ألهل البيت 
, الذايت الذي ال ُيسلَب , ميكن ان يتغيَّر , كن ان ُيسلَب مي, العَرضي الذي ميكن ان يزول 

أّما هذه , اخلالفة الكربى اليت يتحدَّثُ عنها إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه هنا اخلالفة الذاتية 
احلكومة على الناس هذه خالفة عَرضية فيما لو قيَسْت ِبخالفة اهل البيت , اخلالفة على الناس 

خالفة ذاتية ال ,  على كل َشراِشر هذا الوجود يف العواِلم الُعلوية او يف العواِلم الُسفلية التكوينية
نعم َيجب علينا ان نعتقد هبا , أّما هذه اخلالفة خالفة عَرضية , ميكن ان ُتسلَب من اهل البيت 
ال , ن االئمَّة ال يعين اّنه َيِحقُّ للخلق ان يسلبوها م) عَرضية ( لكن هذه اخلالفة حينما اقول 

مقصودي هذه اخلالفة خالفة عَرضية فيما لو قيَسْت باخلالفة الذاتية و هذا املطلب , ِبهذا املعىن 
بيََّنُه حينما َتحدَّثَ عن الوالية ) احلكومة اإلسالمية ( اشاَر إليه إمام اُألمَّة ايضا يف كتاب 

كتاب الفقه , ا َتحدَّثَ عن والية الفقيه حينم) الَبْيع ( و يف كتاب , التكوينية لإلمام املعصوم 
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حينما َتحدَّثَ عن والية الفقيه يف ذلك الكتاب اشاَر ) الَبْيع ( الكبري املعروف لإلمام و كتاب 
إىل هذه املسألة و إىل عَرضية هذه اخلالفة و انّ اخلالفة الذاتية هي هذه اخلالفة الكربى املبسوطة 

 من قُدَرتك بالقُدَرة التي استطَلْتَ ِبها على كل شيء و اللهم إنّي اسألَُك (  شيءعلى كل
هذه القدرة املُستطيلة على كل شيء  ) اللهم إنّي اسألَُك ِبقُدَرتك كُلِّها, كلُّ قُدَرتك ُمستطيلة 

املقصود من اخلالفة , هي هذه اليت يقصد منها إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه اخلالفة الكربى 
من الربَزخ , قصود من الربَزخية و امل) هي اخلالفة الكربى اإلهلية الربزخية ( ذا املعىن الكربى ِبه

 احلجاب و احلاجب و احلاجز بني الشيئَني و اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني ,
ُنَسلِّم على ُهم احلجاب االعظم و لذلك يف الزيارة الرَجبيَّة حينما ُنَسلِّم على النيب و على االئمَّة 

الزيارة الرَجبيَّة اليت ُيسَتَحبُّ ِبها زيارة االئمَّة يف شهر رجب , َنبيِّنا املُنَتَجب و اوصيائه احلُجب 
ُنخاطب االئمَّة بأنَّهم حُجب و ُهم احلجاب االعظم , ايامها مرَّْت علينا , صلوات اهللا عليهم , 

هذا املعىن أي اّنهم الواسطة ) الربَزخية ( املقصود من , و ُهم حُجب الباري سبحانه و تعاىل 
الواسطة فيما بني اهللا و بني سائر ما اوجَدُه الباري سبحانه و تعاىل , فيما بني اهللا و بني اخلالئق 

و هذه اخلالفة هي خالفة يف ( و يستمر يف كالمه فَيقول ) هي اخلالفة الكربى اإلهلية الربَزخية ( 
و بذلك يظهر لك مقصودي حينما قلُت املراد من ) ن و التشريع الظهور و التَجلّي و التكوي

هذه اخلالفة ليس هذه اخلالفة العَرضية اليت يقول عنها أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه 
هذه اخلالفة , اّني ما اواِزُنها ِبِشسع َنعلي هذا إذا لَم اكُن قد اقَمُت حقاً و ابطَلُت باطال 

رمحة بالناس , يتَولَّْون اموَرها رمحة بالعباد ة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني االئمَّ, العَرضية 
ألّنه ال يوجد َمن يقوم مقاَمُهم فعال و ال يوجد َمن َيحكم ِبُحكمهم فعال كما ُهم يريدون 

تية ألهل اخلالفة الذا, اخلالفة االصلية , و إالّ اخلالفة الواقعية صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
قُدَرهتم , البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني ُسلطَتهم املبسوطة على كل املوجودات 

و انا قُدَرة اهللا ( النافذة على كل االشياء كما يقول أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه 
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هم افضل الصالة و قدرة اهللا الظاهرة يف ذَواِتهم القُدسية و يف حقائقهم النورية علي ) عز و جل
  .السالم 

و هذه ) و هذه اخلالفة هي خالفة يف الظهور و التَجلّي و التكوين و التشريع ( فَيقول إمام اُألمَّة 
ظهور النور االول , ظهور الفَيض االول ) يف الظهور ( املراتب االربعة مراتب ظهور الوجود 

عاىل كان و لَم يكُن معه شيء مث خلََق اهل الذي اشرَق من انوار اهل البيت فإنّ اهللا سبحانه و ت
هذه الرواية رّبما ذكَرُتها كثريا يف , البيت و بعد ان خلَقَُهم َشقَّ من انوارهم سائر املوجودات 

, هذه الرواية ُتَبيِّن لنا عقيَدتنا احلقَّة بأسلوب موجز , ايضا أُعيدها , الدروس و يف املَجالس 
ينقلها ُمحمَّد بن , الشريف ) الكايف ( الرواية ينقلها شيخنا الكُلَيين رمحة اهللا عليه يف كتاب 

, عن اإلمام اجلواد صلوات اهللا و سالمه عليه , سنان رمحة اهللا عليه عن إمامنا ايب جعفر الثاين 
اختالف  , اجَريتُ بين يَدْيه صلوات اهللا عليه اختالف الشيعة, حمَّد بن سنان يقول ُم

, قال يا ُمحمَّد , فَماذا قال إمامنا اجلواد صلوات اهللا و سالمه عليه , اقواِلهم يف عقائدهم 
ـ كان و لَم إّن اهللا تبارك و تعالى لَم يَزْل ُمتفَرِّداً ِبَوحدانيَّته , ُمخاِطبا ُمحمَّدا بن سنان 

 , يكُن معه شيء ـ ثم خلَقَ ُمحمَّدا و علّياً و فاطمة صلوات اهللا عليهم فَمكَثوا الفَ دهر
لَم تكُن , لَم تكُن ارض , و الف دهر ليس اإلشارة هنا إىل االزمنة فإّنه لَم تكُن َسماوات 

نَشأَ بعد حركة  , الزمان نَشأَ ُمتأخرا, لَم تكُن حركة لالفالك حىت يكون هناك زمان , َشمس 
ُمتفَرِّدا يف وحدانيَّته فَخلََق ُمحمَّدا و علّياً و فاطمة , االفالك و كان اهللا و لَم يكُن معه شيء 

لَّما خلََق , صلوات اهللا عليهم فَمكَثوا الف دهر مث َبدا له ان َيخلق االشياء فَخلََق َتمام االشياء 
, اهللا سبحانه و تعاىل اشَهَد َنبيَّنا , شَهَدُهم َخلْقَها الرواية تقول فأَتمام االشياء ماذا حَدث ؟ 

فأشَهَدُهم خلقَها و اجرى طاعَتُهم عليها و فوََّض اموَرها , اهل البيت خلَق هذه االشياء , ائمَّتنا 
فَُهم ُيِحلّون ما يشاءون و , ِبَيدهم االمر , إليهم فَُهم ُيِحلّون ما يشاءون و ُيَحرِّمون ما يشاءون 

ُيِحلّون ما ( َحرِّمون ما يشاءون لكن ال ِبهذا املعىن الساذج الذي قد َيفهُمه البعض و مقصود ُي
, اهل البيت ليس لَهم هوى , ال ِبهذا املعىن االهوائي  ) يشاءون و ُيَحرِّمون ما يشاءون
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إلهلية فَُهم ُهم ينابيع احلكمة ا, ُيِحلّون على اساس احلكمة اإلهلية ألّنهم منَبع احلكمة اإلهلية 
, يا ُمحمَّد , مث يلَتِفت إىل ُمحّمد بن سنان يقول له , ُيَحرِّمون ما يشاءون , ُيِحلّون ما يشاءون 

و َمن تأخََّر , هذه الديانة التي َمن تقدََّمها َمَرق , الديانة العقيدة , هذه العقيدة , هذه الديانة 
و اعتقد هبا هو هذا الذي َيلحق ِبَركب ذه الديانة َمن لَِزم ه , و َمن لَِزَمها لَِحق, عنها َزَهق 

اهل البيت , هو الذي يركب يف سفينة النجاة و هذه الليلة ليلة ميالد سفينة الَنجاة , النجاة 
 , و كلُُّهم ابواب النجاة و باب الُحسين اوَسع, كلُُّهم سفَن النجاة و سفينة الُحسين اسَرع 

َمن اعتقََد هبا و َمن دانَ اهللا هبا هو هذا , لديانة اليت َمن لَِزَمها هذه ا, صلوات اهللا و سالمه عليه 
  .هذا الذي يلحق ِبَركب إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه , الذي يلَحُق ِبَركب النجاة 

هل التَجلّي يف العواِلم اليت َتجلَّْت فيها امساء اهللا و امساء اهللا ا) هي خالفة يف الظهور و التَجلّي ( 
) الكايف ( الرواية صحيحة السَند يف كتاب , البيت و هذه الرواية اَشرُت إليها يف الدرس املاضي 

االمساء احلُسىن و  ) نَحن االسماء الُحسنى و الصفات الُعليا( الشريف عن صادق العترة 
 الظهور و هي خالفة يف( يف عالَم التَجلّي , الصفات الُعليا هي اليت ُتشِرق يف العالَم الثاين 

عالَم التركيب , عالَم اخللق املادي , عالَم الطبيعة , هذا الذي َنحن فيه ) التَجلّي و التكوين 
و التشريع يف اصله ال املقصود منها ) و التكوين و التشريع ( عالَم املَُركَّبات , الذي نعيش فيه 

البيت صلوات اهللا و سالمه التشريع يف اصله فأصلُ التشريع من اهل , هذه اخلالفة العَرضية 
الصفحات ) مصباح اهلداية ( عليهم امجعني و لذلك إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف كتابه 

لو كان علٌي صلوات , يتطرَُّق إىل مطلب التشريع فَيقول ) مصباح اهلداية ( االخرية من كتاب 
رِّع و لَكان هو اآليت ِبهذا الدين احلنيف و ذلك اهللا و سالمه عليه قد ُوِلَد قبل النيب لَكان هو املَُش

التِّحاد االئمَّة مع َنبّينا صلى اهللا عليه و آله و سلم يف مقام الَروحانية و يف مقام الَنورانية لكن 
احلكمة اإلهلية و الترتيب اإلهلي اقَتضى ان يكون ِبحَسب هذه املراتب اليت ظهَرْت فَتَجلَّْت يف 

علٌي صلوات اهللا و , بّينا صلى اهللا عليه و آله و سلم و يف نفسه القُدسية اشرف املراتب يف َن
علٌي جلَدةُ ما بني , علٌي روحي اليت بني َجنَبْي , سالمه عليه و لذلك يف االحاديث الشريفة 
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و هذه املعاين واضحة يف االحاديث , علٌي انا و انا علي , علٌي مّني كَرأسي من جَسدي , َعيَنْي 
كثري من هذه , ة و كثري من هذه االحاديث اصالً َمرويَّة يف كُتب العامة فضالً عن كُتبنا الشريف

االحاديث اليت اَشرُت إليها و إن اَشرُت اشارات موجزة يف احاديث فضل سّيد االوصياء 
صلوات اهللا و سالمه عليه و كُتب العامة َتُعج باملئات و املئات و املئات من مثل هذه االحاديث 

  . لعنة اهللا عليهم ,
و ال يكون ( و يستمر يف كالمه فَيقول , فَهي خالفة يف الظهور و التَجلّي و التكوين و التشريع 

و إّنما هي ذَوات ) للخليفة من عند نفسه استقالل و تَعيُّن و إالّ النقلََبْت اخلالفة إىل االصالة 
تعاىل و لذلك ما ها نور الباري سبحانه و ذَوات اشرَق فيها و من, فَنْت يف اهللا سبحانه و تعاىل 

و قَرأُت لكم كالم إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه , من فَيض إالّ و هو نازل من هذه الذَوات 
, ِبَشكل سريع اقرأُ هذه الفقرة , يف بعٍض من فصول هذا الكتاب الشريف يف الدرس املاضي 

ام لذلك يقول رضوان ر املقمِلم اطراف كالمي و اختصأُحاول ان أُلَ, رّبما طالَ عليكم الكالم 
  )إىل هنا ينتهي الوجه االول من الكاسيت .. ( اهللا تعاىل عليه يف 

يف خصوص مقام َنبّينا , يف خصوص مقام اخلالفة اإلهلية الكُليَّة ,  مقام الفناء املطلق  ِبخصوص..
الرسالة ( ماذا يقول ؟ يقول , ليهم امجعني و مقام ائمَّتنا و مقام ُحَسيننا صلوات اهللا و سالمه ع

اخلَتمية اليت َجميع دائرة الوجود من عواِلم الَغيب و الشهود تتَنعَُّم تكويناً و تشريعاً و وجوداً ـ 
و إنّ ذاك ( موائد ِنَعم النيب ) من سقَطات موائد ِنَعمِه ( من أي شيء ) ُتالِحظون ـ و هدايةً 

و لوال مقام َروحانيَّته و , فَيض احلق و الراِبط بني احلقِّ و اخللق السّيد الكرمي هو الواسطة ِل
َحدي و لَما عَبَر واليته املطلقة لَم يكُن ألَحٍد من املوجودات لياقة اإلستفادة عن مقام الَغيب اال

 و لَما اشَرَق نور اهلداية يف عالٍَم من عواِلم الظاهر و, ىل موجود من املوجودات فَيُض احلقِّ إ
و النور الذي ) اهللا نور السماوات و االرض , و ذاَك السّيد لَهو النور الذي ورَد يف آية , الباطن 

, ما تتَنعَُّم به كما قالَ إمام اُألمَّة , و كل هذه املوجودات , َشعَّ يف َجنبات كل هذا الوجود 
دات إّنما تتَنعَُّم من كل هذه املوجو, هذا الكالم يف الصفحة احلادية و الستني بعد املائَتني 
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من فَضالت هذه , و سقَطات موائد الِنَعم يعين من فاضل هذه املوائد , سقَطات موائد ِنَعمِه 
اخللق االول اهل , املوائد و لذلك هنا َتلحظُ الفارق الكبري بني اخللق االول و بني اخللق الثاين 

 و اخللق الثاين سائر املوجودات و ,البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني ِبكُل خصائصهم 
, االوصياء , شيعة اهل البيت ِبما فيهم االنبياء , االوصياء , االنبياء , اشرف مراتب اخللق الثاين 

املالئكة الكَّروبّيون و هكذا ِبحَسب املراتب اليت اشاَرْت إليها احاديث اهل , املالئكة املُقرَّبون 
من هنا يتَجلّى الفارق الكبري و الَبْون الشاسع , ليهم امجعني بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه ع

بني اخللق االول و بني اخللق الثاين فَكُل ما يف هذا الوجود من سقَطات موائدهم صلوات اهللا و 
السالم عليكم يا اولياء ( سالمه عليهم امجعني و َنحن ُنخاِطُبهم يف الزيارة اجلامعة الكبرية 

, اّنهم املُتَصرِّفون هبا , اولياء الِنَعم يعين اّنهم املاِلكون , لِنَعم يعين ُهم املاِلكون اولياء ا ) الِنَعم
, َيحَضُرين بيت يف الِشعر الفارسي , اّنهم املُغِدقون هبا علينا صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

, نها يف ِشعرنا العريب و يف الِشعر العرفاين الفارسي َمعاٍن عميقة جداً رّبما ينُدر ان َنِجد م
َيحضرين بيت من االبيات املعروفة يف االَدب الفارسي يتحدَّثُ فيه الشاعر عن سّيد الشهداء 

  ماذا يقول هذا الشاعر ؟ يقول , صلوات اهللا و سالمه عليه 
  

  عامل مهه قطره اند و درياست حسني
  خوبان مهه بنده اند و موالست حسني

  
عامل مهه ( البحر يف هذا الوجود ُحسني , الَم كلُّه قطرة و البحر ُحسني الع, ترَجَمُته هكذا يقول 

( و االخيار و املُحِسنون كلُُّهم عبيد و السّيد َمن ؟ ُحسني ) قطره اند و درياست حسني 
هذه احلقيقة الواضحة اليت ُتِقرُّها فطرة املُخلصني و ) خوبان مهه بنده اند و موالست حسني 

انّ هذه الِنَعم و انّ هذا الفَيض و , َسق مع هذا املعىن الذي اشاَر إليه هذا الشاعر هذه املعاين تتنا
انّ ما تتَنعَُّم به املوجودات من الطاِفهم و من سقَطات موائدهم صلوات اهللا و سالمه عليهم 



  

ّ المحمديقبسات من ضياء الجمال الملكوتي           اآلداب المعنوية للصالة             ُ  
 12                                                ج                        ـ                  209ـ 

 
 

234

 و اّنهم امجعني و لذا يقول إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف حديثه عن منازل السائرين إىل اهللا
ال َيِصلون إىل اهللا ما لَم يكُن هناك نظَر من النيب و من ائمَّتنا صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

إن شاء اهللا ( أي ان يؤيَِّد السالك إىل اهللا ) و املَرجوُّ منه صلى اهللا عليه و آله ان يؤيََّدُه ( فَيقول 
هذا ,  ان يتصوَّر اإلنسان اّنه َيِصل إىل اهللا ِبعَمله و إالّ) و ُيقَرَِّبُه إىل مقام القُرب االَحدي 

, اإلنسان ِبَسعيه ال َيِصل إىل اهللا , اإلنسان ِبعَمله ال َيِصل إىل اهللا , حجاب و أي حجاب 
ِبِرضا النيب , من اإلمام املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه , اإلنسان ِبَسعيه ينال التوفيق من النيب 

الذي يريد اهللا ال بد ان يبدأ بكُم ) َمن اراَد اهللا بدأ بكُم ( م املعصوم َيِصل إىل اهللا و ِبِرضا اإلما, 
إّما ان نكون صادقني حينما نزور و إّما ان نكون كاذبني , هكذا ُنخاِطُبهم يف الزيارة الشريفة , 
, مه عليهم امجعني البداية ِبهم صلوات اهللا و سال) َمن اراَد اهللا بدأ بكُم ( حينما ُنخاِطبهم , 

مصباح اهلدى هو املصباح الذي يكشف هذه الظُلمات , حسٌني سفينة النجاة و مصباح اهلدى 
, ظلُمات الَنفس , ظلُمات الوجود , ظلُمات القلوب , ِبكُل معانيها  أي ظلُمات ؟ الظلُمات, 

, رية ظلُمات الفكال, الظلُمات املادية , ظلُمات اجلسد , ظلُمات الشَهوات , ظلُمات العقول 
حسٌني مصباح , ظلُمات يوم القيامة و كل انواع الظلُمات , ظلُمات القرب , ظلُمات املوت 

احلُسني صلوات اهللا و سالمه عليه هو املصباح الذي ُينري هذه الظلُمات و يكشف لنا , اهلدى 
)  صلى اهللا عليه و آله ان يؤيََّدُه و املَرجوُّ منه( هذه الَدياجري املُدلَهِّمَّة صلوات اهللا و سالمه عليه 

إن شاء اهللا و ُيقَرَِّبُه إىل مقام القُرب االَحدي الذي هو املقَصد االصلي ( ان يؤيَِّد السالك إىل اهللا 
( يف البداية على اإلنسان ان يسعى ) و املقصود الفطري إذا قاَم الساِلُك لألمر ِبمقدار َمقدوره 

و قد ثَبَت يف العلوم اإلهلية انّ َمعاد َجميع املوجودات , مقدار َمقدوره إذا قاَم الساِلُك لألمر ِب
إمام زماننا , ُحَسيننا , و َمن هو اإلنسان الكامل ؟ َنبيُّنا ) إّنما يتَحقَُّق ِبتَوسُّط اإلنسان الكامل 

 َمعاد َجميع و قد ثَبَت يف العلوم اإلهلية انّ( صلوات اهللا عليهم و على آهلم االطَيبني االطَهرين 
قبل قليل , ِبكُم فَتَح اهللا , كما بَدأكُم تعودون ) املوجودات إّنما يتَحقَُّق ِبتَوسُّط اإلنسان الكامل 

يف اول اإلحتفال قُِرئْت زيارة سّيد الشهداء و هذه املعاين , كُّنا نقرأُ يف زيارة سّيد الشهداء 
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اشارة إىل ما جاء , و إياُب اخللِق إليكم  ) ُم اهللاِبكُم فنََح اهللا و ِبكُم َيخِت( كانت موجودة فيها 
و املراد من إياب اخللق إليهم ) إياُب اخللق إليكم و ِحساُبهم عليكم ( يف الزيارة اجلامعة الكبرية 

صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني ال ِبهذا املعىن الساذج الذي قد يتصوَُّره البعض فَيتصوَّر انّ 
هللا و سالمه عليهم امجعني يف يوم القيامة ِبَمثابة املَوظَّف الذي ترِجُع إليه اهل البيت صلوات ا

هذا االمر يتَجلّى ِبصوَرته الظاهرية للناس أّما املراد , ُيَرتُِّبها و بعد ذلك يذهب إىل شأنه االمور 
, درة إياب القُ, هذا إياب اِمللك , هذا اإلياب َيحصل يف كل لَحظة ) إياب اخللق إليكم ( من 

و احلساب ال يتَحدَُّد يف العالَم االخَروي  ) إياُب الخلق إليكم و ِحساُبهم عليكم( إياب الُسلطة 
هذه قيامة و هذا حساب و هذا , انّ املَّيت إذا ماَت قاَمْت قياَمُته أليس الروايات ُتَحدِّثُنا , فقط 
و هناك , ا حساب و إياب و َمعاد و هناك يوم املعاد الذي ُتجَمع إليه كل اخلالئق و هذ, إياب 

رّبما يف بعض الدروس اَشرُت إىل ما ُيشري إليه الُعَرفاء من القيامة الُصغرى و , حساب يف الُدنيا 
ما ُيَسّموَنُه ِبقيام , ما يصطلحون عليه يف مراحل السلوك اإلنساين إىل اهللا , من القيامة الكُربى 

اّنه قد قاّمْت قياَمُته و هو يف احلياة ربى و ُيقال ِلهذا العاِرف القيامة الُصغرى و ِبقيام القيامة الك
اآلن ما , رّبما تكلَّمُت عنها ِبنحو موجز , يف بعض الدروس اَشرُت إىل هذه املعاين , الدنيوية 

فاملقصود انّ إياب اخللق إليهم ليس يف مرحلة من , َنمِلك وقتاً للدخول يف مثل هذه التفاصيل 
نفس املعىن الذي ُيشري إليه إمام , س يف زمان دون زمان و إّنما اخللق آِيٌب إليهم املراحل و لي

إنّ الئمَّتنا مقاما شامال و ُمقرَّبا و ( يف الصفحة الثانية و اخلمسني ) احلكومة اإلسالمية ( مَّة اُأل
 املقصود من اإلياب )خالفة إهلية تكوينية َتخَضُع ِلَسيطَرهتا و ِلُسلطَتها َجميع ذَّرات هذا الكون 

, إياب اخللق ألمرينا , إياب اخللق ِلَنبّينا , إياب اخللق إليهم ِبهذا املعىن ال ِبهذا املعىن املَحدود 
الئمَّتنا صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني و ُهم مظاهر الرمحة يف خلق اهللا , ِلَمهدّينا , ِلُحَسيننا 

الليلة اآلتية , , َتتمَّة احلديث تأتينا يف الليلة اآلتية , الكالم إن شاء اهللا َتتمَّة , سبحانه و تعاىل 
اإلحتفال ُمنَعقد ايضا يف نفس الوقت ألّنه الليلة اآلتية ليلة والدة ايب الفضل صلوات اهللا و سالمه 

, عليه و هذا املكان موسوم باْسمِه الشريف و َنحن ُخّداُمه و عبيُده صلوات اهللا و سالمه عليه 
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بعض , أُشري إىل بعض التوضيحات , ء اهللا يف الليلة اآلتية أُِتمُّ كالمي من حيث انتَهْيت إن شا
  .التفصيالت اليت لَم امتكَّن من ِذكرها يف هذه الليلة ِبَحول اهللا تعاىل و قوَّته إن شاء اهللا 

هللا و و احلديث عن سّيد الشهداء صلوات ا, هذه ليلة ايب عبد اهللا و احلديث عن اهل البيت 
يف , اختم كالمي ِبطائفة من االحاديث املعصومية املَرويَّة يف اوثَق كُتب الطائفة , سالمه عليه 

من احاديث .. الكتاب املعروف , ِلَشيخنا ابن قَْولََوْيه رمحة اهللا عليه ) كامل الزيارات ( كتاب 
كلمات ائمَّتنا املعصومني هذا الكتاب الشريف و إالّ يف هذا الكتاب آليلء و َجواهر و ُدَرر من 

أُشري إألى طائفة من روايات ائمَّتنا فيما يتعلَّق ِبَسّيد , صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
و فيما يتعلَّق ِبزيارة سّيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه و اليت تتناغَُم مع املطالب الشهداء 

  .اليت اَشرُت إليها قبل قليل 
من َحَملة اسرار اهل البيت , يات ُيَحدِّثنا هبا جابر بن يزيد اجلُعفي رمحة اهللا عليه رواية من الروا

لذا ال أُعيد ِذكَر ) كامل الزيارات ( الرواية كما قُلت هذه الروايات كلُّها اليت انقُلها من , 
و ينقلها جابر بن يزيد اجلُعفي عن إمامنا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه و ه, املصدر 

اللهم إّنا ُنقِسم عليك , ُيَحدِّث جابرا عن فضل زيارة ايب عبد اهللا و عن فضل زائر ايب عبد اهللا 
يف هذه الليلة ِبَحقِّ َعيَنْي إمام زماننا و ِبَحقِّ َجبني إمام زماننا و ِبَحقِّ قلِب إمام زماننا ان َتكُتَبنا 

بَّتة يف ديوان ُزّوار سّيد الشهداء و ان َتحُشَرنا يف يف ُزّوار سّيد الشهداء و ان ُتميَتنا و اْسماؤنا ُمثَ
ُجموع ُزّوار سّيد الشهداء و ان تَوفِّقَنا ِلخدَمة سّيد الشهداء و ِلخدَمة ُزّوار سّيد الشهداء 

ماذا , صلوات اهللا و سالمه عليه و ان َترُزقَنا زياَرتُه من قريب و من بعيد ِبُمحمَّد و آل ُمحمَّد 
و إنّ , صادق العترة ُيَحدِّثُ جابرا فَيقول , اية القُدسية الشريفة عن صادق العترة تقول هذه الرو

يعين بعد ان ُيِتمَّ , و إنّ زائَرُه لو ماَت يف ليلَته او من عامِه , زائر احلُسني عليه السالم , زائَرُه 
فإذا  ,ار احلُسني ِبَحقِّ احلُسني اللهم اكُتْبنا يف ُزّو, الزيارة و يعود إىل اهله و هنيئا ِلُزّوار احلُسني 

بعد ان يعود من زيارة إمامنا , إىل سنة بعد ان يعود من زيارة املوىل , ماَت من ليلته او من عامه 
علماً اّننا نعتقد و يف , فإنّ اهللا سبحانه و تعاىل هو الذي يتَولّى قبَض روِحه , العطشان املظلوم 



  

ّ المحمديقبسات من ضياء الجمال الملكوتي           اآلداب المعنوية للصالة             ُ  
 12                                                ج                        ـ                  209ـ 

 
 

237

عامة , الذي تَولّى قبَض ارواحهم عزرائيل عليه السالم , االنبياء سائر , ابراهيم اخلليل , رواياتنا 
يف الروايات , هكذا عقيَدُتنا يف مالئكة املوت , الناس ليس عزرائيل الذي يقبض ارواَحُهم 

الشريفة عامة الناس ملَك املوت ُيرِسل اعواَنه و لذلك يف االدعية االوىل يف الصحيفة الَسّجادية 
االدعية االوىل يف الصحيفة ) و َصلِّ على ملَِك املوت و االعوان ( الئكة يف صالته على امل

هؤالء االعوان ُهم ) و َصلِّ على ملَِك املوت و االعوان ( دعاء الصالة على املالئكة , الَسّجادية 
لق أّما خاصة اخل, ُيرِسلُهم عزرائيل عليه السالم ِلقَبض ارواح عامة الناس , الذي ُيرِسلُهم الباري 

, ِمّمن َمَحَض اإلميان و ِمّمن َمَحَض الكفر عزرائيل عليه السالم هو الذي يتَولّى قبَض ارواحهم 
كأصحاب  , كالُشَهداء , كالصّديقني, كاالوصياء , أّما الذين َمَحضوا اإلميان كاالنبياء 

عزرائيل ,  كرميا املعارف العالية و اصحاب اليقني هؤالء كرامةً لَهم فإنّ اهللا ُيرِسل لَهم رسوال
ايضا , و أّما اعداء اهل البيت , عليه السالم فَُيكِرُمهم و ُيِجلُّهم و يتلَطَُّف يف اخِذ ارواحهم 

ألّنه يتَولّى إظهار غَضِب الباري عليهم , يقِبُض ارواَحهم عزرائيل عليه السالم ألّنه يتَولّى اذيَّتُهم 
اعوان عزرائيل عليه السالم ُهم الذين يقِبضون , لناس أّما عامة ا, فَهو االجَدر ِبقَبض ارواحهم 

طيلة , و زائُر احلُسني إذا ماَت من عامِه , عزرائيل عليه السالم نَزلَ عليهم , انبياء , ارواَحُهم 
اُي شيء زائر احلسني و اُي شيء زيارة احلُسني و اُي شيء هو احلُسني صلوات اهللا و , عام 

  .سالمه عليه 
  وقي اصفهاين عنَدُه بيت من الشعر الفارسي مشهور دائما يتَردَُّد على االلسنةهذا الشاعر ذَ

  
   اوستۀنااين حسني كيست كه عامل ديو

  
َمن هو هذا ) اين حسني كيست ( َمن هو هذا احلُسني الذي جَعلَ العالَم َجميعا َمجنونا فيه 

  ..احلُسني 
  .هذه رواية ,  قبَض روِحه فإذا ماَت من عامه زائر احلُسني فإنّ اهللا يتَولّى
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يرويها َشيُخنا ابن قَْولَويه اّنه َمن اراَد ان ينظَُر إىل اهللا يف ) كامل الزيارات ( رواية ثانية ايضا يف 
املعاين اليت اشاَر إليها إمام اُألمَّة , يوم القيامة فَلُْيكِثر من زيارة احلُسني صلوات اهللا و سالمه عليه 

و إذا اراَد املَخلوق ان َيِصل إىل اهللا ال بد ان َيعُبَر من , ْت يف اهل البيت هذه الذَوات اليت فَن, 
فََمن اراَد ان ينظَُر إىل اهللا فَلُْيكِثر من زيارة , ابواِبهم الشريفة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

  سّيدي يا ابا عبد اهللا... احلُسني صلوات اهللا و سالمه عليه 
           

  ري ِبكُم َجْبُرـم ُيْسٌر و كسـىن      و ُعسري ِبكُـقري ِبكُم غـزٌّ و فَـذُلّي ِبكُم ِعفَ       
  ُرـالَده ُهـ ُيخِلقُ سـليب ليـ ِبقَ ديٌدـَج     ديَد و حبُّكُم ـديدان اجلـُيبلي اجلَـَس       

  
  اجلديدان الليل و النهار و ما َيتُركان شيئا إالّ و ُيْبِلياِنه

  
  ري ِبكُم َجْبُرـو ُعسري ِبكُم ُيْسٌر و كس ىن      ـقري ِبكُم غـزٌّ و فَـذُلّي ِبكُم ِعفَ        

  
  ...أي و اهللا يا ابا عبد اهللا 

فََمن اراَد ان ينظر إىل اهللا تعاىل يف يوم القيامة فَلُْيكِثر من زيارة احلُسني صلوات اهللا و سالمه 
  .عليه 

, ايضا يف كامل الزيارات الرواية ,  ُمحمَّد بن ايب َجرير القُّمي هذه الرواية ينقلُها, رواية ثالثة 
َسمعُت ابا احلسن الرضا ـ إمامنا الثامن صلوات اهللا و سالمه عليه ـ عليه السالم , يقول 

َمن زاَر الُحسيَن بن عليٍّ عليهما السالم , يعين ِلواِلد ُمحمَّد بن ايب َجرير القُّمي , يقول أليب 
مث قَرأَ هذه اآلية , ُيَحدِّث الباري فوق عرِشه  , قِّه كان من ُمَحدِّثي اهللا فوقَ عرِشهعاِرفاً ِبَح

و هذه اآلية ِمراراً قرأها ابو عبد , يف مقَعِد صدٍق عنَد َمليٍك ُمقَتِدر , إنّ املُتَّقَني يف َجّناٍت و َنَهر 
  .اهللا صلوات اهللا و سالمه عليه يف يوم عاشوراء 
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هذه الرواية ايضا يف كامل الزيارات َيرويها َصفوان اجلَّمال عن , اسألُكم الدعاء رواية اخرى و 
, لَّما اتى ابو عبد اهللا عليه السالم إىل احلرية  , يقول, صادق العترة صلوات اهللا و سالمه عليه 

ان نذهب يعين أُتِحب  هل لَك ِبقَرب احلُسني ؟, قال ِلَصفوان , فَقال يل , يف َمجيئه إىل العراق 
و َتزوُره ؟ يعين انت َتزور قَرب , هل لَك ِبقَرب احلُسني ؟ فَقلُت ُجِعلُت فداك , إىل قَرب احلُسني 

احلُسني ايضا ؟ فَماذا قال صادق العترة صلوات اهللا و سالمه عليه ؟ و كيف ال ازوُره و اهللا 
كامل ( يف , مصَدرها موثوقة يف , هذه الرواية يف سَندها ُمعتَبرة , َيزوُره يف كل ليلة ُجمَعة 

و كيف ال ازوُره و اهللا َيزوُره , قال , عن صفوان اجلَّمال من خَرية اصحاب االئمَّة ) الزيارات 
  .يف كل ليلة ُجمَعة 
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  الّدرس الثالث عشَر

  
  
  
  
  
  

ِلكَفَّْيك القطيعة , و ما قيَمُتنا سّيدي , َنحن فداٌء و ما قَدُرنا سّيدي , سّيدي يا قَمر بين هاشم 
, هذه ليلة الكرامة , هذه ليلة االحرار , هذه ليلة الوفاء , هذه ليلة اإلباء , يا ليث الطفوف 

من مكاننا هذا و , ف الكرب عن وجه احلُسني هذه ليلة كاش, هذه ليلة الطهارة و العصمة 
 بني احلضَرة امللَكوتية ِلسّيديت املعصومة و بني مسجد  اآلنَنحن, من جوار معصومة آل النيب 

, يف هذه االرض الطاهرة , إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه مسجد , َجمكران الشريف 
خاك ( إىل اآلن إحدى مناطق قُم معروفة بـ ) ُتراب الفَرج ( يف هذه االرض اليت من امسائها 

يف هذه االرض الشريفة و يف ليلة ميالد سّيدنا ايب الفضل , من امساء قُم ُتراب الفَرج ) فَرج 
, يا اصحاب احلوائج هذه ليلة باب احلوائج , صلوات اهللا و سالمه عليه نتَوجَُّه إليه ِبحوائجنا 

   ..لغموم عند بابِه القُدسي الشريف َمن ُتكَشف اهلموم و ايا اصحاب اهلموم و الغموم هذه ليلة 
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  يا كاشَف الكَرِب عن وجه اخيَك احلسني اكشْف الكرَب عن وجوهنا
  اخيك احلُسني ِِّبَحق

  
  وجوهنايا كاشَف الكَرِب عن وجه اخيَك احلسني اكشْف الكرَب عن 

  ِبَحقِّ اخيك احلُسني
  

   اكشْف الكرَب عن وجوهنايا كاشَف الكَرِب عن وجه اخيَك احلسني
  ِبَحقِّ اخيك احلُسني

  
  ..و ما كَرُبنا و اهللا إالّ غَيبةُ إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه 

اعود ِلَتتمَّة كالمي يف ليلة البارحة حيث ال زالَ احلديث ُمسَتمراً ـ كما وَعدُت اخَويت من قبل 
و هي دروس ُمستمرة مَّة قُدَِّسْت َنفُسه الزاكية إلمام اُأل) اآلداب املعنوية للصالة ( ـ يف كتاب 

يف ليايل اجلَُمع لكن ِلكثَرة التعطيالت جَعلُت حديثي يف هذه الليايل الشريفة تعويضا عن 
و احلديث ,  يف االيام املاضية التعطيالت اليت مرَّْت للدروس اليت لَم نَوفَّق ِلتناوهلا و اخِذها

ة رضوان اهللا تعاىل عليه و افضل احلديث حديث آل النيب و احلى ستمر يف كتاب إمام اُألمَُّم
وصلَ بنا الكالم يف الليلة املاضية , الكالم كالم آل النيب صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

ُألمَّة رضوان اهللا بعد احلديث عن خصائص اخللق االول و اخللق الثاين و ما اشاَر إليه إمام ا
, لَهم صلوات اهللا عليهم و يف معىن إياب اخللق إليهم خلالفة اإلهلية الكربى  معىن اتعاىل عليه يف

هكذا ُنخاطبهم يف الزيارة اجلامعة الكبرية املرويَّة عن إمامنا ايب احلسن اهلادي صلوات اهللا و 
و قلُت انّ من ُجملة مضامني هذه ) و إياُب اخلَلق إليكم و ِحساُبهم عليكم ( سالمه عليه 

كما يف  لكّية هذه الكائنات لَهم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعنيالشريفة هو عودة ِمالعبارة 
 فأشَهَدُهم خلقَها ـ بعد ان خلََق الكائنات (م يف ليلة البارحة الرواية الشريفة اليت ذكَرُتها لك

مون ما  يشاءون و ُيَحرِّـ و اجرى طاعَتُهم عليها و فوََّض اموَرها إليهم فَُهم ُيِحلّون ما
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كناية واضحة عن ملكيَّتهم صلوات ,  فَُهم ُيِحلّون ما يشاءون و ُيَحرِّمون ما يشاءون )يشاءون 
اهللا و سالمه عليهم امجعني ِلهذا الوجود ِبَتمليك من الباري سبحانه و تعاىل و لذا َنحن 

عروفة بني هذه الزيارة امل, ُنخاطب سّيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه يف زيارة وارث 
مصباح ( الزيارة اليت يرويها شيُخنا الطوسي رمحة اهللا عليه يف , الشيعة و املقبولة بني علمائنا 

يف , هذه الزيارة , املصباح ِلَشيخنا الطوسي , الكتاب املعروف ) املُتَهجِّد و سالح املُتَعبِّد 
انا عبُدَك و ابُن , ا ابا عبد اهللا ي (يف ُمقّدمات هذه الزيارة , اهتا االدعية املوجودة يف ُمقَّدم

رّبما يف بعض الزيارات , و اإلقرار بالِرقّية إقرار بامللكيَّة ) الُمِقرُّ بالِرق , و ابُن اَمِتك عبِدك 
فقد ُيقال انّ املعىن هنا على ) انا عبُدَك و ابُن عبِدَك و ابُن اَمِتك ( الشريفة ورَدْت هذه العبارة 

فأشَهَدُهم ( معىن العبودية بالنحو احلقيقي ) املُِقرُّ بالِرق ( نة جود هذه القريحو املَجاز لكن ِبوَن
و هذه املعاين َتحدَّثُت عنها يف  ) خلقَها و فوََّض اموَرها إليهم و اجرى طاعتَُهم عليها

لكن هذه اإلعادة املوجزة كي يتراَبط الدرس املاضي و يف الدروس اليت سبقَْت الدرس املاضي 
 الذي سأذكُره يف هذه الليلة مع كالمي يف الليايل املاضية إذ وصلَ بنا الكالم إىل قول الكالم

, ذكَرُت كالَمُه , إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف الصفحة احلادية و الستني بعد املائَتْين 
( اخلَتمية فَيقول لة الرسالة ِزحني يتحدَّثُ عن مْن, أُعيده ألجل الفائدة و ألجل تراُبط املعاين 

)  َجميع دائرة الوجود من عواِلم الَغيب و الشهود( انَتِبهوا إىل عباراته ) الرسالة اخلَتمية اليت 
العواِلم , عالَم الَغيب و عالَم الشهادة , عواِلم الباري إّما غَيبيَّة معنوية و إّما شهودية طبيعية 

الرسالة اخلَتمية اليت ( ون غَيبيَّة و إّما ان تكون شهودية الُعلوية و العواِلم الُسفلية طُراً إّما ان تك
َتمام العواِلم من العرش و إىل اَحطِّ املراتب ) َجميع دائرة الوجود من عواِلم الَغيب و الشهود 

ابتداءا من العرش , إىل اَحطِّ مراتب الوجود ) اهليوىل ( املوجودة و اليت يصطلح عليها الفالسفة 
للوح املَحفوظ و ابتداءا من القلَم و من النون و من العواِلم الُعلوية الشريفة و و ابتداءا من ا

الرسالة اخلَتمية اليت َجميع دائرة الوجود من عواِلم الَغيب و ( انتهاءا بأَحطِّ هذه العواِلم الُسفلية 
 بأحكام او واال ِبمعىن الرسالة و البِعثة ِبكتاب ) الرسالة اخلَتمية ( حينما يقول ) الشهود 
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املراد من الرسالة اخلَتمية باصطالح الُعَرفاء , هذه مظهر من مظاهر الرسالة اخلَتمية , ِبَشرائع 
زلة النيب املطلقة و ما التشريع و ما الكتاب النازل إالّ من شؤونات هذه الرسالة و لذلك ْنَم

االحكام و التشريعات , الكالم هنا ليس عن احكام و تشريعات ) َجميع دائرة الوجود ( يقول 
الرسالة اخلَتمية اليت َجميع دائرة الوجود من عواِلم الَغيب و ( داخلة يف شؤونات هذه الرسالة 

( التشريع شأن من شؤوهنا , الِحظوا ) الشهود تتَنعَُّم ـ هذه العواِلم ـ تكوينا و تشريعا 
يء تتَنعَّم يف هذه من أي ش) تكوينا و تشريعا و وجودا ـ يف اصل وجودها ـ و هدايةً 

و إنّ ذاك السّيد الكرمي ـ ( ِنَعم النيب صلى اهللا عليه و آله ) من َسقَطات موائد ِنَعمِه ( اجلَنبات 
و لَوال مقام َروحانيته و , يعين النيب ـ هو الواسطة ِلفَيض احلق و الراِبطُ بني احلقِّ و اخللق 

قَةُ اإلستفادة عن مقام الَغيب االَحدي و لَما عَبَر ألحٍد من املوجودات لياواليته املطلقة لَم يكُن 
فَيُض احلق إىل موجود من املوجودات و لَما اشَرَق نور اهلداية يف عالٍَم من عواِلم الظاهر و 

هذا النور ) اهللا نور السماوات و االرض , لَهو النور الذي ورَد يف آية و ذاك السّيد , الباطن 
حقيقة إمام زماننا , نا حقيقة َعليِّ, ذه اآلية الشريفة حقيقةُ َنبّينا اإلهلي الذي اشاَرْت إليه ه

  ..هذه احلقيقة اليت شعَّْت يف باطن كل موجود , صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
  

  لِّ شيٍء َتراهاـْني كـو هو اآلية املُحيطَةُ يف الكَْوِن      فَفي َع
  
إمام اُألمَّة يف كالمه هنا يشري ,  اهللا و سالمه عليهم امجعني إمام زماننا صلوات, أمُرينا , بيُّنا َن

يف عواِلم , يف عواِلم الَغيب , زل إىل املَخلوقات طُّراً ْنانّ الفَيض إّنما َي, إىل هذه احلقيقة 
عية يف العواِلم الطبي, يف العواِلم النورية االوىل , يف العواِلم املادية , يف العواِلم املعنوية , الشهود 

من , م الدنيوي هو عالَم من عواِلم الطبيعة العالَ, ش يف عالٍَم من عواِلمها الثانية و اليت نعي
زل عليها من الِنَعم التشريعية او ْنما َي, العواِلم املعنوية و العواِلم املادية طُّراً , عواِلم املادة 

او ما يتعلَُّق ا او ما يتعلَُّق يف اصل ظهورها التكوينية او ما يتعلَُّق ِبوجودها او ما يتعلَُّق ِبهداَيته
فيما َتَجلّى فيها من امساء اهللا احلُسىن كما يقول إمام اُألمَّة من َسقَطات موائد ِنَعم اهل البيت 
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سقَطات املوائد يعين ما , صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني و السقَطات يعين الفَضالت 
أبيُت عند ( ُي مائدة هذه ؟ هذه املائدة اليت ُيشري إليها َنبيُّنا و ا, َيفُضل عن موائدهم القُدسية 

أبيُت عند َرّبي ( هذه املائدة اخلاصة بالنيبِّ االعظم و بآله االطهار ) َرّبي ُيطِعُمين و َيسقيين 
ذا ه, اُي طعاٍم هذا و اُي سقاية هذه اليت تتشرَُّب ِبها هذه احلقيقة القُدسية ) ُيطِعُمين و َيسقيين 

الطعام و هذه السقاية اليت هي ِبَنحو اخلصوص ِلهذه الذات املقدسة و ِلذَوات ائمَّتنا صلوات اهللا 
ِبما يف , زل على الَبريَّة ِبما يف ذلك من انبياء ْن من سقَطات موائدهم َي ,و سالمه عليهم امجعني

 الَغيب و الشهود و ُتالِحظون الكالم هنا على َنحو اإلطالق يف كل عواِلم, ذلك من اوصياء 
مراتب , مراتب املالئكة املُقرَّبني , مراتب االوصياء , ارقى مراتب عواِلم الَغيب مراتب االنبياء 

مراتب القلَم , مراتب اللَوح املَحفوظ , مراتب الكرسي , مراتب العرش , املالئكة الكَّروبّيني 
صلوات اهللا و سالمه  بيت العصمة و هكذا سائر املراتب االخرى اليت عنَوَنْتها احاديث اهل

 شرافَتها و على رغم عظََمتها و على رغم  رغمكل هذه املراتب تتنعَُّم على, عليهم امجعني 
هذا َنبيُّنا و , عزَّهتا من سقَطات موائد َنبّينا و آل َنبيِّنا صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

  .هؤالء ائمَّتنا صلوات اهللا عليهم 
إىل هذه احلقيقة ة رضوان اهللا تعاىل عليه ُيشري يف هذا املقطع من كالمه الشريف فإمام اُألمَّ

الواضحة اليت اشاَرْت إليها آيات الكتاب الكرمي تصرحياً و َتلميحا و تلوحيا و َتحدَّثَْت عنها 
احاديث اهل بيت العصمة و اشاَرْت إليها زيارات اهل البيت و ادعية اهل البيت و املُناَجيات 

, كل تلكُم املصادر اشاَرْت إىل هذه احلقيقة , املرويَّة عنهم عليهم افضل الصالة و السالم 
زل إىل العباد إالّ ِبهذه ْنانّ الفَيض النازل من اهللا سبحانه و تعاىل ال َي, اشاَرْت إىل هذه الواقعية 

 التاسعة و اخلمسني بعد الواسطة القُدسية و لذلك إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف الصفحة
املائَتني يؤكِّد هذا املعىن يف حديثه عن ضرورة وجود الواسطة فيما بني اخللق و فيما بني اهللا 

, احلاِدث َنحن ) كما انّ رْبطَ احلاِدث بالقدمي , و ِبَبيان علمي ( سبحانه و تعاىل فَيقول 
الوىل اهل البيت صلوات اهللا و سالمه و احلادث يف املرتبة ا, احلاِدث يف املرتبة الثانية َنحن 

كما انّ رْبطَ احلاِدث , و ِبَبيان علمي ( غاية الغايات , عليهم امجعني و القدمي َربُّ االرباب 
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و , و الراِبط تكون له ِوجَهتا الثبات و التَغيُّر , و املُتَغيِّر بالثابت ُمحتاج إىل الواسطة , بالقدمي 
م تكُن الواسطة موجودة فال َيعُبر يف الُسنَّة اإلهلية الفَيُض القدمي و إذا لَ, الِقَدم و احلدوث 

هذا كالم إمام اُألمَّة ) الثابت منه إىل املُتَغيِّر احلادث و ال َتحُصل الرابطة الكونية الوجودية 
مضمون , رضوان اهللا تعاىل عليه ـ كما قلُت ـ يف الصفحة التاسعة و اخلمسني بعد املائَتني 

الكالم الذي قَرأُته قبل , بيانٌ ِلَنفس الكالم الذي قَرأُته قبل قليل , لشريف هو تاكيٌد كالمه ا
قليل يتحدَّثُ عن انّ كلَّ الِنَعم النازلة و انّ كلَّ انواع الفيوضات اليت نزلَْت على هذه 

مراتب املَخلوقات ابتداء من تقديرها و بعد ذلك اّنها ُوِجَدْت و بعد ذلك اّنها تَرقَّْت يف 
الوجود و اخللقَة و بعد ذلك ما نَزلَ عليها من َتكميلها و من َسدِّ حاجاِتها و نواِقصها إىل سائر 

إىل سائر الِنَعم اإلهلية , ِنَعم اهللا اليت ال ُتَعد و ال ُتحصى و ال يتمكَُّن اَحٌد ان َيحُصر الِنَعم اإلهلية 
هم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني و َنحن اليت ال ُتَعد و ال ُتحصى كلُّها من سقَطات موائد

َنحن الذين َنُمدُّ إىل ابواهبم العالية يَد اإلستجداء و , َنحن فقراؤهم , َنحن َمساكيُنهم , عبيُدهم 
يَد التَوسُّل و يَد اإلستعطاف و يَد اإلستشفاق ان ينظروا إلينا ِبَنظر لُطفهم ِبَحقِّ قَمر بين هاشم 

ِبَحقِّ فرَحتهم يف هذه الليلة و ِبَحقِّ كاشف الكرب عن , ه الليلة الشريفة عليهم و ِبَحقِّ هذ
  .داء صلوات اهللا و سالمه عليهما َوجه سّيد الُشَه

و اإلمام هنا يتحدَّثُّ ِبَبيان علمي فَيقول كما انّ فَكُل هذه الِنَعم نازلة من سقَطات موائدهم 
 احلقيقة احلادثة َتختلف يف حقيقَتها و يف ِسنخيَّتها حقيقة القدمي ال ترتبط باحلقيقة احلادثة ألنّ

َحقيقُتنا كلُّها , فال تتمكَّن و هي يف هذه املرتبة ان ترتبط بالقدمي جلَّ تعاىل شأُنه و تقدَّس 
املوجود احلادث ماهو ؟ املوجود , حقيقة حادثة و املقصود من احلدوث ِبَشكل ُمختَصر 

الباري الذي ليس له ,  له هناية و َنحن لنا بداية و لنا هناية احلادث املوجود الذي له بداية و
املوجود احلادث , املوجود احلادث املوجود الذي له بداية و له هناية , بداية و ليس له هناية 

ميكن ان , ميكن ان يوَجد و ميكن ان ُيعَدم و امُرنا ِبَيد بارينا , املوجود الذي ال َيجب وجوده 
املوجود احلادث املوجود الذي يتغيَّر و ظواهر التَغيُّر حادثة فينا منذ , ان َيعِدَمنا يوِجَدنا و ميكن 

املوجود احلادث املوجود الذي َيحتاج حاجة شديدة إىل اشياء , يوم الوالدة و إىل لَحظة الوفاة 
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ج إىل َنحتا, َنحتاج إىل املكان , َنحتاج إىل الزمان , كثرية و َنحن َنحتاج إىل اشياء كثرية 
, َنحتاج إىل القوة , َنحتاج إىل العافية , َنحتاج إىل االمن , َنحتاج إىل الشراب , الطعام 

َنحتاج و حاجاُتنا ايضا ال حدود , َنحتاج , َنحتاج , َنحتاج إىل اللباس , َنحتاج إىل القدرة 
يا ( َدم احلاجة ع, لَها ِبحَسب َنقصنا و ِبحَسب حدوثنا و الكمال املطلق هللا سبحانه و تعاىل 

الغين احلَميد الذي ال َيحتاج إىل شيء ) اّيها الناس انُتم الفُقَراء إىل اهللا و اهللا هو الغُين احلَميد 
فَهذه الذَوات احلادثة و هذا الوجود احلاِدث ِبهذه اخلصائص و ِبهذه , هَو هَو سبحانه و تعاىل 

كامل لذا ال بد من واسطة َتحمل وجَهني االوصاف ال ميكن ان يرتبط بذلك الوجود القدمي املُت
َتحمل وجَه الِقَدم من جهة و َتحمل وجَه احلدوث من جهة و قد بيَّنُت لكم مثاال فيما سلَف , 

اإلنسان جَسد و روح و اجلسد حقيقة مادية و الروح , من الدروس ِبخصوص هذه املسألة 
َتختلف ِسنخيَّة املادة , ال ميكن هذا ,  املادية  املعنوية مع احلقيقةُم احلقيقةئَحقيقة معنوية فال تتوا
باصطالح اهل الفن , املقصود من الِسنخيَّة باصطالح اهل اإلصطالح , عن ِسنخيَّة الروح 

ِسنخيَّة املادة , املراد من الِسنخيَّة حقيقة نوع ذلك الشيء , املراد من الِسنخيَّة وحدة النوع 
ال بد , ال يوجد هناك تالئُم , ح مع اجلسد وا ال تتالئَُم الرَتختلف عن ِسنخيَّة املعىن و من هن

الواسطة هي الَنفس و لذا الَنفس ـ كما ُيَعبِّر عنها الفالسفة ـ هي احلقيقة , من واسطة 
ِبَسبب وجود هذه , فيها حيثيَّة معنوية و فيها حيثيَّة مادية , الربَزخية بني املادية و املعنوية 

ليت تكون سبباً رابطا بني اجلسد و الروح و إذا لَم تكُن هذه احلقيقة اخلصيصة فيها فَهي ا
و  ال َتحُدث هناك موائَمة و ُمالئَمة بني الروح و اجلسد فالروح معىن و اجلسد مادة ةموجود

ال تلَتقي معها و لذا ال بد من ,  احلقيقة املعنوية تتنافَر مع احلقيقة املادية, املعىن يتَنفَّر من املادة 
وجَهة ,  َيحمل الوجَهَتني ال بد من رابط و هذا الرابط, سطة ال بد من وا, عامل ُمساعد 

مادية من جانب و وجَهة معنوية من جانب و من هنا كانت حقيقة الَنفس اإلنسانية حقيقة 
حقيقة حاِجزة بني الروح و اجلسد َتحمل يف جهة من جهاِتها املعىن و َتحمل يف جهة , برَزخية 
 َتحمل الِقَدم اهللا و سالمه عليهم امجعني حقيقةٌفَكذلك اهل البيت صلوات ِتها املادة من جها

ال فرق ) ال فرَق بينَك و بيَنها إالّ اّنهم عباُدَك و َخلقُك ( من جهة و َتحمل احلدوث من جهة 
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حينما , جهة احلدوث ,  و َخلقُك إالّ اّنهم عباُدَك, يف اهل البيت جهة الِقَدم , بينك و بينها 
, ال يعين انّ القدمي قد تَعدَّد فإّننا إذا قُلنا ِبَتعدُّد القدمي فَهذا هو الِشرك ) جهة الِقَدم ( اقول 

انّ القدمي سبحانه و , املراد انّ القدمي َتَجلّى فيهم فَُهم َمجايل امسائه و ُهم َمجايل صفاته الُعليا 
املعىن كما يف الدعاء املَروي عن الناحية املقدسة و تعاىل َتَجلّى يف ذَواِتهم القُدسية فَكان هذا 
 ال فرقَ بينَك و بينَها إالّ انّهم عباُدَك و خَلقُك( الذي ُيسَتَحبُّ قراءُته يوميا يف شهر رجب 

و , كما انّ رْبطَ احلاِدث بالقدمي , و ِبَبيان علمي ( إىل هذا املعىن ُيشري إمام اُألمَّة فَيقول ) 
و الرابط ـ يعين الواسطة ـ تكون ( َيحتاج إىل الواسطة ) ثابت ُمحتاج إىل الواسطة املُتَغيِّر بال

يعين انّ هذه الواسطة َتحمل من جهة معىن ) و الِقَدم و احلدوث , له ِوجَهتا الثبات و التَغيُّر 
هذه الواسطة و هذه الرابطة َمن هي و ما هي , الِقَدم و َتحمل من جهة اخرى معىن احلدوث 

و إنّ هذه الواسطة يف الذَوق العرفاين هي الفَيض املقدس و الوجود ( ستمر إمام اُألمَّة فَيقول ؟ ي
انّ اهل البيت ُهم الذين ذُِكروا يف هذه املُنَبسط على كل االشياء كما َمرَّ قبل قليل ) املُنَبسط 

, على كل الوجود و نور اهللا سبحانه و تعاىل ُمنَبسط ) اهللا نور السماوات و االرض ( اآلية 
) يف الذَوق العرفاين هي الفَيض املقدس و الوجود املُنَبسط الذي له مقام الربَزخية ( فالواسطة 

( رّبما مثال الَنفس ُيقَرِّب لكم هذا املعىن , قبل قليل ذكَرُت يف الَنفس انّ لَها مقام الربَزخية 
 ِبَعينه ـ هذا املقام ـ مقام َروحانية الذي له مقام الربَزخية الكربى و الواسطية الُعظمى و هو

احلقيقة املُحمَّدية القُدسية و ) الرسول اخلاَتم و والَيته املُّتحدة مع مقام الوالية املطلقة العلَوية 
هي هذه حقيقة , يف َروحانيَّتها هي هذه حقيقة الواسطة , احلقيقة العلَوية العالية يف مقامها 

يف , يف جنَبة التَجلّي , يف جنَبة الظهور , اىل و بني سائر اخلالئق الرابطة بني اهللا سبحانه و تع
فَواسطة , يف جنَبة اهلداية و يف سائر جَنبات حقائق االشياء , يف جنَبة التشريع , جنَبة التكوين 

فَكما اّنهم ُهم واسطة الفَيض و الفَيض نازل , الفَيض ُهم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
 نُهم الذي, ُهم ايضا صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني ُهم واسطة القَبض , إىل العباد ِبسَببهم 

ما من يقِبضون املوجودات و املراد من قَبِض املوجودات هو رجوع املوجودات إىل اهللا فَ
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معىن الباسطية ) الباِسط القاِبض (  اهللا سبحانه و تعاىل و هذا معىن موجود إالّ و هو يعود إىل
معىن َبسِط , يت َتجلَّْت يف اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني هو هذا املعىن ال

مث قَبضناُه إلينا قبضاً ( القابض صفَة اجلَالل , الباسط صفَة اجلَمال ) الباسط القابض ( الفَيض 
 يف إعادة , يف إعادة هذه املَخلوقات صفَة الباسطية يف إنزال الفَيض و صفَة القابضية) يسريا 

يعين انّ املَخلوقات و انّ الفَيض قد قُِبَض ) ِلَمن املُلك اليوم ( هذه الكائنات حني ُينادي املُنادي 
و يف الروايات الشريفة املَرويَّة عن ائمَّتنا صلوات اهللا و سالمه عليهم , إىل اهللا سبحانه و تعاىل 

يف الروايات عن ) و يبقى َوجُه َربِّك  , كلُّ َمن عليها فاٍن( يف تفسري اآلية الشريفة امجعني 
َمن على دائرة ) كلُ َمن عليها ( قالوا َنحن َوجُه اهللا الباقي , عن باقر العترة , صادق العترة 

كُل ( ساٍر على كل املوجودات ُحكم الفَناء , و إالّ ليس املراد هنا على االرض فقط الوجود 
َوجُه اهللا , َنحن َوجُه رّبك الباقي , صادق العترة يقول )  و يبقى َوجُه َربَِّك, َمن عليها فاٍن 

( أال ُنخاطب اإلمام احلُجَّة صلوات اهللا و سالمه عليه يف دعاء الُندَبة , ُهم وجه اهللا , الباقي 
أال ُنخاطب أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه  ) ايَن َوجُه اهللا الذي إليه يتَوجَُّه االولياء

السالم  , ّيالسالم على َوجِه اهللا الُمِض, السالم على الكوكَِب الُدّري (  الشريفة يف زيارته
وجه اهللا الذي إليه , وجه اهللا املُضي , السالم على وجه اهللا املُضي  ) على ابي الحسن علّي

املُضيء الوجه , يتَوجَُّه االولياء ُهم ال غَُريهم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني و َمن غَُريهم 
هذه اآلية الشريفة ايضا يف احاديثنا القُدسية املعصومية  ) هكلُّ شيء هاِلٌك إالّ َوجَه( و , ُهم 

و ) ه كلُّ شيء هاِلٌك إالّ َوجَه( لَك َنحن َوجُه اهللا الذي ال يه, الكرمية عن ائمَّتنا قالوا ايضا 
َنحن نقرأ يف االحاديث القُدسية و  ,  املعىنالوجه الذي ال يهلك اهل البيت و ال تسَتغِرْب هذا

ال زاَل ( هذا احلديث معروف بني اخلاصة و العامة و رّبما الكثري منكم َيحفظ هذا احلديث 
, و املراد من النوافل ليس فقط هذا املعىن املُتباَدر إىل االذهان  ) عبدي يتقرَُّب إلَيَّ بالنوافل

فلة القَول و نافلة العبادة معرفة املعصوم صلوات النوافل ِبَنحو عام و نا, فقط نوافل الصلوات 
رّبما إذا , َنحن اآلن لَسنا ِبصَدد احلديث عن معاين هذا احلديث القُدسي , اهللا و سالمه عليه 
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حقيقة العبادة معرفة , نافلة العبادة , ُوفِّقنا يف وقت آخر أُشري إىل معىن النوافل و إالّ نافلة القول 
, هذه النوافل ) ال زالَ عبدي يتقرَُّب إلَيَّ بالنوافل ( و , و سالمه عليه املعصوم صلوات اهللا 

حقيقة النوافل يف معرفة املعصوم صلوات , هذه مظَهر من مظاهر التقَرُّب بالنوافل , العبادات 
ال زاَل عبدي يتقرَُّب إلَيَّ بالنوافل حتى اكوَن َسمَعُه   (على أي حال, اهللا و سالمه عليه 

و ِرجلَُه التي يسعى , و يَدُه التي يبطشُ ِبها , و بَصَرُه الذي ُيبِصُر به  , سَمُع بهالذي ي
إليه فَكيف احلال إذا كان احلديث عن اهل   الباري هكذا يتحدَّثُ عن عبدِه الذي يتقرَُّب )بها

هذا العبد يكون وجوُده وجودا إذا كان , بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
و بَصَرُه الذي ُيبِصُر , اكونَ َسمَعُه الذي يسَمُع به (  حينئذ ألنّ َسمَعُه سَيكون َسمعا إليها اًهليإ

, ِرجالً له , يداً له , بَصراً له , و َمن يكون الباري َسمعاً له , اهللا هو الذي يقول , اكون ) به 
هذه حقيقة ثابتة , ملعىن ميكن ان تكون هذه احلقيقة حقيقة هالكة ؟ ال ميكن ان يكون هذا ا

هذه حقيقة ثابتة و موجودة ِبوجود اهللا سبحانه و تعاىل فَهو , باقية ِبَبقاء اهللا سبحانه و تعاىل 
الباسط و هو القابض و حقيقة الباسطية تتَجلّى يف اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم 

(  الفَيض و لذلك ُتالِحظون ماذا يقول امجعني كما َمرَّ علينا يف كالم إمام اُألمَّة من جهة َبسِط
له اإلنبساط و له الباسطية على كل , وجود ُمنَبسط ) هو الفَيُض املقدس و الوجود املُنَبسط 

ملَُك املوت , كذلك لَهم القابضية و حقيقة القابضية يف كل الكائنات مَردُّها إليهم , االشياء 
هذه بإذهنم صلوات اهللا و سالمه , لَك املوت هذه القوة املوَدعة يف م, حني يقبض االرواح 

فَما من ملٍَك ( أليس أمري املؤمنني عليه افضل الصالة و السالم هو الذي يقول , عليهم امجعني 
اشارة إىل مقام اإلنبساطية و القابضية املطلقة  ) في السماء َيخطو قَدماً عن قَدٍم إالّ بإذني

فَما من ملٍَك يف السماء َيخطو قَدماً عن قَدٍم إالّ بإذين  لَهم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني
َشرح ( إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف كتابه , و هو هذا معىن َتَجلّي اجلالل يف ذَواِتهم ) 

اَجلُّ اجلالل , اْجَمل اجلَمال , حينما يتناول االوصاف املوجودة يف هذا الدعاء ) دعاء السَحر 
لوات ف و هذه الصفات صفات اهل البيت صصرحياً ُيَبيِّن انّ هذه االوصا, لكمال اكَمل ا, 
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إذا ) املُراقَبات ( استاذ إمام اُألمَّة االغا ملَكي تربيزي يف كتابه , اهللا و سالمه عليهم امجعني 
مام كَتَب ُمناجاة ُيناجي ِبها اإل, قرأَت يف اعمال شهر شعبان يف ُمناجاته مع اإلمام احلُجَّة 

يا سّيدي و انت اَمجلُ اجلمال و اَجلُّ اجلالل و اكَملُ , احلُجَّة عليه السالم ُيخاِطبُه يقول 
و هذه احلقيقة هذه احلقيقة واضحة عند اهل املعرفة , الكمال الذي جاء ِذكُره يف دعاء السَحر 

  .واضحة عند اهل اخلربة بأحاديث اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 
اكمل الكَمال هو فيهم صلوات اهللا و سالمه عليهم و معىن , امجل اجلَمال , فأَجلُّ اجلالل 

و معىن القابضية معىن اجلالل و ما من قَبٍض يف هذا الوجود إالّ و هو , الباسطية معىن اجلَمال 
خُلَِّي و لو اّن اإلنسان ( يف الروايات الشريفة , بأيديهم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

ُتشِرف عليها ألّنه ما من قوة موَدعة يف اإلنسان إالّ و هناك مالئكة  ) نفَسُه طرفَة َعين لَهلَك
هذه القوى الداِفعة يف بَدن اإلنسان او القوى اهلاِضمة او القوى املَُبدِّلة او القوى املَُغيِّرة او , 

هذه الفعاليات اليت تقوم , بَدن اإلنساين ُمختلَف القوى اليت تقوم ِبها اجهزة ال, القوى القابضة 
هذه القوى هناك مالئكة ُمشِرفة على تنظيمها و هذه املعاين , ِبها اجهزة البَدن اإلنساين 

واضحة يف الروايات الشريفة ألّنه ما من شيء إالّ و قد ُوكِّلَ به ملَك و لذا لو ُخلَِّي اإلنسان ـ 
و نفَسُه طرفَة َعني لَهلَك هذا اإلنسان و لَما بقَي له كما يف االحاديث املعصومية الشريفة ـ 

إىل هنا ينتهي .. ( ألنّ حقيقة اإلنسان قائمة لَما بقَي له شيء من احلقيقة , شيء من الوجود 
  ) الوجه االول من الكاسيت 

يف دعاء العديلة الذي تقَرأُه الشيعة عند كل َمّيت , اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم .. 
حينما َيِصل الكالم يف دعاء العديلة إىل ِذكر اإلمام احلُجَّة صلوات اهللا و سالمه عليه ماذا , 

 ُنلَقِّن َموتانا حينما هكذا نقرأ يف دعاء العديلة حينما ) و ِبُيمنِه ُرِزقَ الورى( َموتانا ُنلَقِّن 
ِبُيمِن ) و ِبُيمنِه ( َيِصل الكالم إىل إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه هكذا ُنلَقِّن َموتانا 

الُيْمن , الُيْمن يعين من فضل اإلمام , و الُيْمن غري اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه  ,إمامنا 
نفس املعىن الذي اشاَر إليه إمام اُألمَّة حينما  , يعين من زائد فضله صلوات اهللا و سالمه عليه
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و ِبُيمنِه ( تتَنعَُّم من سقَطات موائدهم صلوات اهللا و سالمه عليهم قال انّ هذه املوجودات 
الُيْمن يعين من زائد فضله صلوات اهللا و , الُيْمن شيء و صاحب الُيْمن شيء ) ُرِزَق الورى 
 هذا املعىن و  من نتَعجَّباصالً َنحن ال, ُيمن إمام زماننا ِب) الورى و ِبُيمنِه ُرِزَق ( سالمه عليه 

يف ِرجال الكَّشي و يف غري ِرجال , يف كُتبنا الرجالية املُعتَبرة , قرأ يف كُتبنا احلديثية َنَنحن 
, املقداد , ابو ذَر , َمن هؤالء السبعة ؟ سلمان , سبَعة ِبهم ُترَزقون , الكَّشي احاديث صرحية 

 اصحاب اهل البيت ِبهم ُترَزقون و ِبهم ُتمطَرون و ُهم الذين َصلّوا على  ,ُحذَيفة, َعّمار 
هؤالء الذين حَضروا جنازة الصّديقة عليها افضل الصالة و ,  فاطمة صلوات اهللا و سالمه عليها

  .و علٌي إماُمهم , السالم 
عاين هذه امل,  و سالمه عليهم امجعني اصالً ِبخَدَمة اهل البيت و ِبَعبيد اهل البيت صلوات اهللا

زل الَربكة عليهم و ْنِبهؤالء َت, ِبهؤالء ُتمطَرون ,  ِبهؤالء ُترَزقون ,َمنسوبة إليهم يف الروايات 
رّبما البعض يستغِرب هذه , بأصحاب االئمَّة صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني , على العباد 

يف بعض االحاديث القُدسية و هذا احلديث رّبما ِيحفَظُه  , اصالً يف االحاديث القُدسية, املعاين 
, و اطفال ُرضَّع , و شباب خُشَّع , و شيوخ ُركَّع , لَوال َبهائم ُرتَّع ( الكثري منكم 

حينما أّما , البهائم الُرتَّع يقَنع الناس ان تكون سبباً ِلَدفع البالء  ) لََصببتُ العذاب عليكم َصّباً
 عليٍّ و آل عليٍّ ُيقال و ُيقال و إالّ هذه املعاين اصالً عن البهائم مذكورة يف يكون احلديث عن

يعين , االحاديث لكن هذا احلديث لو ذكرَتُه يف َمحفل او يف َمجلس ال يعترض عليك اَحد 
و حينما يكون احلديث عن آل النيب صلوات اهللا و سالمه , زلة ؟ لوال َبهائم ُرتَّع ْنالبهائم لَها َم

و حينما يكون احلديث عن إمام زماننا و َمن ِبُيمنِه ُرِزَق الورى تكون , ليهم امجعني ع
االحاديث حينئذ ُمسَتصَعَبة و الناس ال تتحمَّلُها و حينئذ ليس من املناسب ان ُتقال هذه 

لبيت  واقعا هذه من اوَضح معاين ظُالمة اهل ا!هذا ال بأس به ,  َبهائم ُرتَّع أّما لوال, الكلمات 
من اول , حينما اقرأُ هذا الدعاء يف زيارة عاشوراء , صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

اللهم الَعْن ( حينما اقرأُ , ظُالمة الشيعة ألهل البيت , املصاديق اليت تتباَدر إىل ذهين هو َنحن 
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املصاديق املُتباَدرة إىل من  ) اوَل ظاِلم ظلََم حقَّ ُمحمَّد و آِل ُمحمَّد و آخَر تابٍع له على ذلك
و إالّ مثالً هذه املعاين ُتنَسب إىل الذهن ظُالَمتنا ألهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني 

أّما ُتنَسب إىل اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني ال ُتقَبل هذه املعاين , البهائم ُتقَبل 
  .او ُتسَتصَعب 

كان جالسا إىل جانب َنهر و ِبَجنبه , جلواد صلوات اهللا و سالمه عليه رواية منقولة عن إمامنا ا
أتنظُر إىل هذه السمكة , قال يابَن رسول اهللا أتعلَمون الَغيب ؟ اإلمام قال له , َرُجل من شيعته 

قال أفَلَيس اهللا ِبقادر على ان ُيلِهَم , قال نعم يابَن رسول اهللا , َسمكة صغرية تسَبح يف املاء , 
, علم الَغيب ؟ اهللا قادر او غري قادر ؟ قال إن اهللا قادر ألّنه قادر على كل شيء ذه السمكة ه

زلة ْنيعين جعلَت َم, قال إذن هذا االمر انت َتسَتسِهلُه للسمكة و َتستصِعُب هذا االمر علينا 
  .ِزلَتنا ْنهذه السمكة عند اهللا افضل من َم

, أُشري إليها , نا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه هذه رواية فيما سلَف ذكَرُتها عن إمام
هذه الرواية ينقلها , إمامنا صادق العترة صلوات اهللا و سالمه عليه , حينما كان يف بغداد 

املَُحدِّث املازنَدراين ينقلها عن , ينقلها عن املَُحدِّث املازنَدراين , السّيد املُستنِبط رمحة اهللا عليه 
الشيخ جعفر , على منَبره و يف َمجالسه العامة ذكََر هذه الرواية , ُتري سالشيخ جعفر الَت

, صاحب كرامات و مناقب كثرية , الَتسُتري كان من مراجع الطائفة يف زمانه رمحة اهللا عليه 
, الرواية هكذا ينقلها الشيخ الَتسُتري , اآلن ليس املقام للحديث عن شيخ جعفر رمحة اهللا عليه 

, صادق صلوات اهللا و سالمه عليه حينما قَِدم إىل بغداد ايام الَدوانيقي لعنة اهللا عليه عن إمامنا ال
يابَن , بعد ان سلََّم على اإلمام , يف الطريق واَجَهُه شيخ , كان يسري مع بعٍض من اصحابه 

م َعرِّفْين الله(  َنحن هكذا نلَهج يف دعاء الَغيبة, َعرِّفْين نفَسك , رسول اهللا أُريد ان اعِرفَك 
 اللهم َعرِّفْني ُحجَّتَك فإنّك إن لَم تَُعرِّفني ُحجَّتَك ضلَلتُ عن ديني( إىل ان نسَتمر ) نفَسك 

اإلمام , َعرِّفْين نفَسك يابَن رسول اهللا , فَهذا الشيخ يسأل اإلماَم صلوات اهللا و سالمه عليه  )
, َعرِّفْين نفَسك يابَن رسول اهللا , هذه املسألة ُتريد ان تعرفَين ؟ الشيخ ُيَبيِّن تأكيَدُه ِل, قال له 
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هذا , القَْوه يف النهر , اَخذوا هذا الشيخ  ,وه يف النهر اشاَر إليهم ان القُ, اإلمام اَمَر اصحاَبُه 
مكََّن من اخلروج من النهر َنهر دجلة َنهر عريض فَتعَب تعباً شديدا حىت َت, َهِرم , شيخ كبري ال

يعين أي شيء انا فَعلُت ؟ انا قلُت لإلمام َعرِّفْين نفَسك يابَن رسول اهللا و , يضا و هو َيحتِدُم غَ
اإلمام ايضا اشاَر إىل اصحابه مرَّة ثانية ان , اإلمام هكذا يفعل يب ؟ خَرَج و هو َيحَتِدم غَيضا 

الَشيخ ألّنه  ذالى هة كانت اَشد عالقَْوه مرَّة ثانية يف النهر و هذه املرَّ, رفَعوه , وه يف النهر القُ
مكََّن ان َيِصلَ إىل شاطيء و بعد كَدٍّ و بعد ُجهد َجهيد َت, كان ُمتَعبا فَكُلَّما حاَولَ السباَحة 

ة اخذَتُه االمواج يف هذه املرَّ, وه يف النهر ة ثالثة اشاَر إىل اصحابه ان القُاإلمام ايضا مرَّ, النهر 
اخذَتُه االمواج إىل وسط , اَجهة امواج النهر ِلشدَّة التعب إىل وسط النهر ألّنه ما َتمكََّن من مو

حينئذ إمامنا الصادق صلوات اهللا و سالمه , كاَد ان َيموت , تارة َيهبط , تارة َيعلو , النهر 
, خَرَج الشيخ و هو يقول , عليه و هو على الشاطيء َمدَّ يَدُه الكرمية فأخرَجُه من النهر 

  .عَرفُتَك يابَن رسول اهللا , عَرفُتَك يابَن رسول اهللا ,  عَرفُتَك يابَن رسول اهللا
املرة ,  اخلَبر ؟ املرة االوىل القاَك اإلمام فَخَرجَت َتحتِدُم غيضا بعد ذلك سألوا الشيخ ما هذا

ما الِسرُّ , الثالثة كدَت ان َتهلك و إذا انت تقول عَرفُتَك يابَن رسول اهللا , الثانية ازداَد غَضُبك 
  ا ؟ يف هذ

 اخذَتين االمواج إىل  وة الثالثةهذه املرَّ, إّني لَما اوَشكُت على اهلالك , قال                 
وَسط النهر و اوَشكُت على اهلالك و ايقَنُت باملوت حينئذ تَوجَّهُت من كل قليب إىل اهللا و 

مَّد و هو َيُمدُّ يَدُه الشريفة فلَم أَر ما بني املشرق و املغرب إالّ جعفراً بن ُمح, يا اهللا , صَرخُت 
لَم اَر ما بني املشرق و املغرب إالّ ابا عبد اهللا الصادق صلوات اهللا و , فَُيخِرُجين من وَسط النهر 

  .سالمه عليه 
إمام اُألمَّة , و ماذا نعرف عن ائمَّتنا ؟ َنحن نعيش حقيقةَ اجلهل , و هذا غَيٌض من فَيض 

 إىل هذه احلقيقة يف الصفحة الثمانني بعد املائَتني فَيقول و هو يتقَطَُّع رضوان اهللا تعاىل عليه ُيشري
و إنّ استفاَدَتنا من مقامات ائمَِّة اهلدى و معاِرفهم قليلة بل و ال شيَء ُيذكَر اصالً و ( اَسفاً 

ِبعثَة االنبياء و صَرفْنا النظَر بالكُليِّة َعّما هو غاية ِل, اكتفَْينا من تاريخ حياِتهم بالقشر و الصورة 
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نا صلوات اهللا و سالمه أي غاية ؟ ما من َنيبٍّ إالّ و هو ُبِعثَ يدعو ِلَنبّينا و ِلَعليِّ) عليهم السالم 
حىت يف كُتب العامة احاديث , عليهما و آهلما و يف هذا املعىن احاديث حىت يف كُتب العامة 

نا و ائمَّتنا صلوات اهللا و سالمه عليهم بّينا و َعليِّورَدْت عديدة اّنه ما من َنيبٍّ ُبِعثَ إالّ ِبميثاق َن
و إنّ استفاَدَتنا من مقامات ائمَِّة اهلدى و معاِرفهم قليلة بل و ال شيَء ُيذكَر اصالً و ( امجعني 

و صَرفْنا النظَر بالكُليِّة َعّما هو غايةٌ ِلِبعثَة االنبياء , اكتفَْينا من تاريخ حياِتهم بالقشر و الصورة 
هذه ,  يقول  )اسَتسَمَن ذو وَرم, و يف احلقيقة ينطبق علينا املثَل املعروف  , عليهم السالم

اسَتسَمَن ( بالفارسي هذا مثَل , االشياء اليت نتصوَّر اّننا على علم و على معرفة ِبها ِبَمثابة الوَرم 
   سيَف الدولة املُتَنّبي يف قصيدته اليت ُيخاطب هبانفس املعىن ُيشري إليه ) ذو وَرم 

  
  ادقةً      انْ َتحَسَب الشحَم يف َمن َشحُمه وَرُمـنَك صـراٍت مـيذُها َنظَـأُع

  
انْ ( ليس هذا من قبيل الشحم ,  وَرم  هذا ,معرفةً , يقول هذا الذي َنراُه علماً             

 ُتبِعُدنا عن اهل هذه املصطلحات اجلَوفاء الفارغة اليت) َتحَسَب الشحَم يف َمن َشحُمه وَرُم 
البيت و اليت ُتَصوِّر لنا اهل البيت اّنهم من امثالنا إالّ اّنهم ال ُيخِطئون و هذا ظُلم ِبَحقِّ اهل 

هذا التصوير الذي , يَصوِّرون اهل البيت اّنهم فقط قاَدة سياسيون او اولئك الذين , البيت 
إمام اُألمَّة يشري إىل , عليهم امجعني يشيُع اآلن يف زماننا عن اهل البيت صلوات اهللا و سالمه 

, احلقيقة يف ما قالَُه اهل البيت , هذا وَرم و ليس حقيقة , و اسَتسَمَن ذو وَرم , هذه القشور 
اهل  و احلقيقة يف ما عرفَُه اولياء اهل البيت كإمام اُألمَّة و امثال إمام اُألمَّة من اهل املعرفة و من

و إمام , وُبهم ِبَمعرفة اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني احلقيقة الذين تنَورَّْت قل
اليت كَتَبها هذه للعوام و إالّ املعاين , كما قالَ يف املقدمة , اُألمَّة املعاين اليت ذكََرها يف كتابه هذا 

 مصباح (املعاين اليت كَتَبها يف , للخواص اعَمق من هذه املعاين ِبكَثري جداً يف كُتبه االخرى 
سرِّ الصالة او صالة ( املعاين اليت كَتَبها يف ) َشرِح دعاء السَحر ( املعاين اليت كَتَبها يف ) اهلداية 

او سائر الكُتب االخرى اليت كَتَبها ) پرواز در ملكوت ( املعاين اليت كَتَبها يف ) العاِرفني 
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إالّ هذه املعاين اليت و  تلكُم الكُتب املعاين اخلاصة و للخواص ذكََرها يف ,بالعربية او بالفارسية 
   .هذه املعاين كَتبُتها ِلعوامِّ الشيعة, َنحن َنذكُرها من هذا الكتاب هو قالَ يف اول كتاِبه 

فَماذا نعرف عن اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني و هذه منازل اهل البيت و  
البحوث ُمستمرة إن شاء اهللا و إّنما , الم هذه مقامات اهل البيت عليهم افضل الصالة و الس

أِقُف عند هذا احلد و إنْ شاء اهللا استمرار , ِبحَسب الوقت و ِبحَسب ما يسنح به املَجال 
يف كل ليلة ُجمعة يف الساعة السادسة و النصف إن , يف هذه الدروس يف ليايل اجلُُمعات الكالم 

و بالنسبة ِللَيلة غد اإلحتفال ايضا ُمنَعِقد , يف الكتاب الشر شاء اهللا الدروس ُمستمرة يف هذا
لكن يف ليلة غد درس اآلداب يتَوقَّف و اعود إليه يف ليلة اجلُمعة اآلتية و َسُتصاِدف ليلة ميالد 

ليلة , ليلة اجلُمعة اآلتية , ايضا اإلحتفال ُمنَعِقد هنا , عليٍّ االكرب صلوات اهللا و سالمه عليه 
الشهيد املظلوم عليٍّ االكرب , والدة سّيدنا ايب احلسن , شعبان املُعظَّم احلادي عَشر من شهر 

ئه االطَهرين و يف ليلة اجلُمعة اإلحتفال ُمنَعقد بِذكره و بِذكر آبا, صلوات اهللا و سالمه عليه 
إىل هنا أِقُف يف , آلتية إن شاء اهللا اُكِمل كالمي الذي خَتمُته يف هذه الليلة من حيث انتَهيت ا

و أَُعرِّج على ) اآلداب املعنوية للصالة ( حديثي فيما يتعلَُّق يف ما ذكََرُه إمام اُألمَّة يف كتاب 
اختم حديثي بِذكره املقدس و , ايب الفضل صلوات اهللا و سالمه عليه , ِذكر شهيد الطفوف 

 ُنقَدِّمُه وسيلة هذه ,هذه الليلة ليلَتُه الشريفة و هذه الليلة الليلة اليت يسطع فيها نوُره املقدس 
بني يَدْي فاطمة احلزينة املكروبة , بني يَدْي فاطمة املظلومة , الليلة بني يَدْي الصّديقة الكُربى 

ال تعَجْب ان اقول انّ ابا الفضل ولَُدها صلوات اهللا هللا و سالمه عليها و هو ولَُدها و صلوات ا
  .عليها و عليه 

واِظبا يف كل  ُم كان من اهل كربالء اّنهة عن بعض االخياراملوىل الدرَبندي يذكر هذه احلادث
يف كل يوم َيزوُره ثالث مّرات و ما كان يزور قَمر َبين هاشم , يوم على زيارة سّيد الُشَهداء 

, ثالثة اسابيع , قد يكون بني اسبوَعني , صلوات اهللا و سالمه عليه إالّ بني ُمدَّة و ُمدَّة 
يف , كان مواِظبا على زيارة سّيد الشهداء يف كل يوم ثالث مّرات عشرون يوماً و هكذا لكن 

َشفيَعُتنا يف يوم , ليلة من الليايل يف املنام يرى الصّديقة الكربى صلوات اهللا و سالمه عليها 
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قال سّيديت يا أُمَّ احلسن , َيراها يف املنام و قد اعرَضْت ِبَوجهها القُدسي الشريف عنه , الشدائد 
  ما الذي فَعلُت يا بنَت رسول اهللا ؟ , ُتعِرضني ِبَوجهك َعّني ,  احلسني يا أُمَّ, 

قلُت سّيديت يا زهراء انا يف كل , قالَْت أُعِرُض ِبَوجهي عنك كما اعَرضَت عن زيارة ولَدي 
انت تزور ولدي احلُسني و ال َتزور ابَين , قالت نعم , يوم ازور ولَدِك احلُسني ثالث مرات 

العّباس ولَُدها صلوات اهللا و سالمه عليها و عليه و هذه الليلة لَيلُته و , الَعّباس ابُنها , العّباس 
قَمر َبين هاشم ( هذا املَجلس ُمنعقد باِمسه و هذا املكان ُمتَشرِّف و موسوم ِبهذه الِسَمة القُدسية 

سّيديت يا , ِبنظَر اللُطف , امة ُنقَدِّمُه وسيلة بني يَدْي الصّديقة الكربى ان تنظر إلينا ِبنظَر الكر) 
  .يا َوجيهة عند اهللا اشفَعي لنا عند اهللا و ابو الفضل باب احلوائج , بنَت رسول اهللا 

رّبما البعض يسَتهزيء مّنا حينما , ينقل هذه احلادثة , املَُحدِّث املازندراين ينقل هذه القصة 
 َنحن و إّياُهم نلتقي هناك عند الصّديقة  , فَلَيسَخروا,رّبما يسخر , نعتقد ِبِمثل هذه املعاين 

احلساب عند الزهراء , الكربى و نرى َمن الذي َتقَرُّ َعيُنه ِبهذه العقائد و َمن الذي يأيت خائبا 
رّبما هذه , رّبما يسَتسِخُف البعض هذه املعاين اليت أُشري إليها , صلوات اهللا و سالمه عليها 

يف , يف احاديثنا , لكن هذه املضامني موجودة يف زياراتنا املضامني جاءت يف رؤى و منامات 
, املَُحدِّث املازندراين ينقل هذه احلادثة , يف ما كَتَبُه علماؤنا رضوان اهللا تعاىل عليهم , عقائدنا 

لَم يتمكَّن , داء ُعضال اقَعَدُه , عنَدُه ولَد عزيز عليه و اصاَبُه مرض شديد يقول كان َرُجل 
, قَصَد باَب اجلوائج و باب احلوائج ابو الفضل صلوات اهللا و سالمه عليه , عالجه االطباء من 

, ابُنه ُشفَي من املرض لكن القصة ليس هنا , فعالً بعد ذلك نالَ ُمراَدُه , قَصَد باَب احلوائج 
يف ليلة ال لقد رأيُت ق, القصة يف هذا الَرُجل العابد الذي يرى مناما فَُيَحدِّث والَد هذا املريض 

 و كأّنَك قد جئَت ِبولَدك إىل ضريح ايب الفضل صلوات بعد ُمدَّة ـ بعد ان رآُه كذا مناما ـ
رأيُتَك قد جئَت ِبولَدك فقَصدَت ضريَح , اهللا و سالمه عليه و ما قَصَدُه ذو حاجة فَرَجَع خائبا 

, دك من مَرضه هذا  ان يشفَي ولَايب الفضل صلوات اهللا و سالمه عليه ُمسَتشِفعا به إىل اهللا
لَكا جاء من رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله إىل ايب الفضل فَقالَ له يا ابا فَرأيُت يف املنام كأنّ َم

ال َتسَتشِفْع يف هذا الشاب فإنّ الكتاب قد , إنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله يقول , الفضل 
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ر ثالث مّرات و ابو الفضل يقول ِلهذا امللَك انْ و هذا االمر يتكرَّ, ال بد ان َيموت , بلَغَ اجلَه 
ُعْد إىل رسول اهللا و قُلْ له انّ ابا الفضل يقول يا رسول اهللا اسَتشِفُع بَك إىل اهللا ان يشفى هذا 

يا ابا , ك و هو يقول يف املّرة الثالثة عاَد امللَ, املّرة الثالثة , املّرة الثانية , املّرة االوىل , املريض 
  .ل إنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله يقول انّ الكتاب قد بلَغَ اجلَه الفض

فَرأيُت ابا الفضل قاَم َمغموما و تَوجََّه إىل , يقول هذا الَرُجل العاِبد املُتَعبِّد , هو هذا الرائي 
أَو ليس انّ اهللا قد , قالَ يا رسول اهللا , حيث كان رسول اهللا صلى اهللا عليه  وآله و سلم 

فإذا لَم ُتقَْض هذه احلاجة و إذا لَم ُتقَْض , َسّماين باَب احلوائج و الناس َتقصُدين ِبحوائجها 
يف املنام رسول اهللا صلى اهللا , هذا الَرُجل يقول , إذن فَلُيرفَع عّني هذا اإلسم , تلك احلاجة 

 و هذا الشاب يشفى من يا ابا الفضل فلَتقَرَّ َعيُنك فأنَت باب احلوائج, عليه  وآله و سلم قال 
و هذا اَملُنا و هذا رجاؤنا و هذا ُحسن ظَنِّنا , ى احلوائج يف بابك يا ابا الفضل مَرضِه و ُتقض

  ِبقَمر بين هاشم صلوات اهللا و سالمه عليه
  

   ابو الفضِلَءربالـطاشى كـي ُعـاقي احلَوِض يف احلشِر َحيَدٌر      فَساقـإذا كانَ س     
  غلي ـُه يـُبـا قَلـذا بالظمـٌع و هـاس يف احلشِر قَلُبُه      َمريـ الن اقيـعلى انّ س     
  

) و هذا بالظما قَلُبُه يغلي ( يعين انّ أمري املؤمنني يف يوم القيامة قَلُبُه َرّيان , َمريع يعين َرّيان 
  .قلب ايب الفضل صلوات اهللا و سالمه عليه 

   عليه ُيخاطب ِبها اإلمام احلُجَّة ابيات ِلخادم احلُسني الفتالوي رمحة اهللا
  و بَعد يا آية الباري و َسيفَك باحلَُرْب آية

و اهللا اعَيْتنا املذاهب  ,سّيدي يابن احلسن , يا وجَه اهللا الذي إليه يتَوجَُّه االولياء , يا بقيَّة اهللا 
   اتَعَبْتنا السُبل يابَن الزهراءاعَيْتنا املذاهب و, أما من فَرٍج يابَن أمري املؤمنني , يابَن رسول اهللا 

   ياملهدي و بَعد غايةگلوبنا بالثار      تشفي و بَعد يا آية الباري و َسيفَك باحلَُرْب آية
  سّيدي يا بقيَّة اهللا, اي غاية هذه 
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  نريد الَعلگُمي ماَيه ما جيري َعِذب ماَيه      داِير حول ِجرواَنه من َدمِّ العدو ُخْبطَه

  
اُي ثَمن هذا ؟    , ي الذي تقطََّعْت دوَنُه اكُفُّ ايب الفضل صلوات اهللا و سالمه عليه             هذا العلقم 

اليت هذا ثَمن الَغرية العلَوية     , هذا ثَمن اإلباء    , هذا ثَمن الوفاء    , لكن هذا الثَمن ما كان للماء       
  .َتجلَّْت يف سّيدنا ايب الفضل صلوات اهللا و سالمه عليه 

رّبما , اذكُرها , يذكر هذه احلادثة ) قَمر بين هاشم ( اهللا عليه يف كتابه السّيد املُقرَّم رمحة 
السّيد املُقرَّم يذكر هذه , اذكُر هذه احلادثة و اسألُكم الدعاء , اتعَبكُم اجللوس , اطَلُت عليكم 

هذه احلادثة ينقلها عن الَعالّمة الشيخ حسن بن الشيخ ُمحسن بن الشيخ شريف آل , احلادثة 
قَمر ( موجودة يف كتابه , ينقل هذه احلادثة , من العلماء املعروفني االجالّء ,  اجلواهر صاحب

موجودة يف اكثر من مصدر هذه ) العّباس بن أمري املؤمنني ( موجودة يف كتابه ) َبين هاشم 
, ن احلادثة حدثَْت يف ايام الشيخ خزعل الكعيب الذي كان امرياً للُمحمَّرة يف خوزستا, احلادثة 

كان , كان عنَدُه ُحسينية كبرية يف ايام إماَرته و ايام املُحرَّم الناس َتجتمع يف هذه احلُسينية 
هناك طابق كبري للنساء و اعداد هائلة من النساء تأيت إىل هذه احلُسينية و بالنتيجة املُحمَّرة ميناء 

االجانب من ُمختلف تلَف من ُمخ, فُرس , عرب , اتراك , هناك هنود , و امليناء فيه اجانب 
القوميات من الشيعة َيجتمعون يف هذه احلُسينية باعتبار ُحسينية كبرية و هي احلُسينية االوَسع 

  .يف مدينة املُحمَّرة يف ذلك الزمان 
اليوم التاسع ُيقيمون عزاء ايب , ألّنه الشيعة يف ايران , و طريقتهم على طريقتنا يف العراق 

ن يف العراق يف اليوم السابع ُنقيم عزاء ايب الفضل العّباس صلوات اهللا و َنح, الفضل العّباس 
اليوم السابع يوم قَمر بين , كانت على طريقتنا املعروفة يف العراق  ايضا طريقَتُهم, سالمه عليه 

و كان من عادة هؤالء حينما َيجتمعون يف هذه احلُسينية يف , صلوات اهللا و سالمه عليه هاشم 
إذا وصلَ إىل ُمصيبة ايب الفضل , سابع إذا وصلَ النائح او اخلطيب الذي يقرأ املصيبة اليوم ال

اليت تعِرفُها انت عن سّيدنا قَمر املواقف , صلوات اهللا و سالمه عليه و يذكر خروَجُه إىل النهر 
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طابق االعلى  يف الاءسالن, ِبَتمامهم , طُّراً الناس , حينما َيِصل إىل مثل هذا املوضع , بين هاشم 
اهلنود َيِقفون يف جانب يلطمون على , يف الطابق االسفل و على اختالف اجلنسيات الرجال , 

, العرب كذلك , على وجوههم ِلُمصاب ايب الفضل ِبلَُغتهم , على رؤوسهم , صدورهم 
و تصعد اصوات النياحة و البكاء و الُصراخ و الفُرس كذلك و كل طائفة َتِقف على جانب 

يف مدينة , لعّباس صلوات اهللا و سالمه عليه يف يوم ايب الفضل ا, يج يف ذلك اليوم الضج
هذا ) ْمَخيِلف ( املُحمَّرة كان َرُجل من عامة اهلها كما يذكر السّيد املُقرَّم رمحة اهللا عليه اُمسه 

رض مأخذا اَخذَ منه امل, الَرُجل اصاَبُه مرض يف ِرجلَيه و العالج و الطب ليس كَزماِننا هذا 
و بقَي على هذا احلال عدَّة سنني و اهل املدينة يَروَنُه َيخُرج إىل كبريا حىت يبَسْت ِرجاله 

الناس , إىل َمجالسهم , إىل احلُسينيات , او يذهب إىل املساجد , الناس َيحملوَنه , السوق 
يت ينقلها الشيخ حسن آل يف تلكُم السنة اليت حدثَْت فيها هذه احلادثة ال, يأتون به , َيحِملوَنه 

و يف اليوم السابع و على عادة الشيعة يف مثل يف تلكُم السنة , صاحب اجلواهر رمحة اهللا عليه 
هذا اليوم َيجتمعون يف هذه احلُسينية و النائح ينوح على اهل البيت و وصلَ الكالم إىل ُمصيبة 

, يلطمون و يبكون , ِهم ينوحون ايب الفضل صلوات اهللا و سالمه عليه و قاَم الناس على ارُجل
الناس قاَمْت تلطم على , إىل العامود , إىل قطِع اليسار , لَّما وصلَ احلديث إىل قَطِع اليمني 

لكن ما تتمالَك اجللوس و إالّ يف كل يوم ُهم َيجلسون و يبكون , على صدورها , رؤوسها 
ايب الفضل صلوات اهللا و سالمه بإسم , هذا اليوم يوم قد قُِرنَ بإسم صاحب ُمصيبة ُعظمى 

ال يتمكَّن من , ر َتحت املنَب, ر هذا ْمَخيِلف كان جالسا إىل جنب املنَب, الناس تقوم , عليه 
العّباس , آنه ْمَخيِلف ( يصيح  شخصا ُعتسَم, الناس التفَتْت , ال يتمكَّن من القيام , النهوض 
هذا الَرُجل الذي , هذا الَرُجل املُقَعد , فَتْت يصيح يف وسط الناس و الناس لَّما الت) گوَّْمين 

 ِرجلَيه و ى علهذا املرض الذي اقَعَدُه سنني على هذه احلالة و إذا به يقوم, اصاَبتُه هذه الَزمانة 
الناس تراكَضْت عليه كما هو حال الشيعة , يلطم على ايب الفضل صلوات اهللا و سالمه عليه 

يتَمسَّحون , مزَّقوا ثياَبه , صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني حينما تظَهر كرامات اهل البيت 
, فَكان شيخ خزعل , اعداد غفرية من الناس , بالنتيجة كادوا ان ُيهِلكوه , رَّكون به يتَب, به 
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هو هذا ْمَخيِلف ُيَحدِّث ما الذي , ما الذي حَدث , َوضعوه يف ُحجَرة , اَمَر غُلماَنه ان يرفَعوه 
  .جرى 
الِسَنة شيء بني اليقظة و املَنام , طم و العزاء و النياحة و الُبكاء اخذَتين ِسَنة  لَّما قاَم الناس للَّقال
, قريب مّني , قريب من املنرب , فَرأيُت يف وسط املَجلس , ال هَو باليقظَة , ال هَو بالنوم , 

رع يف غاية اجلَمال و البهاء شاب طويل فا, يف غاية اجلَمال على فَرسه , شاباً يف غاية الوسامة 
ِلَم ال تقوم مع الناس و تلطم على , يا ْمَخيِلف ِلَم ال تلطم على العّباس , قال يل هكذا , 

قُْم , قال له قُْم فالِطْم على العّباس ) گدر اگوم يا اغايت ما ا( قال له , العّباس ؟ اجاَبُه ِبلَهجته 
, انطيين ايَدك حىت اگوم , له ؟ قال يا اغايت ما اگدر هو ماذا قال , فالِطْم عليه على قَدَميك 

 قُِطَعْت َيداُه, ا ما عندي َيدان قال له ان, فَماذا قال له ابو الفضل صلوات اهللا و سالمه عليه 
  النهر  اذه عنَد

  
  طَه     داِير حول ِجرواَنه من َدمِّ الِعَده ُخْبگُمي ماَيه ما جيري َعِذب مايه ِنريد الَعل

  
يقول فَتمسَّكُت بالِركاب فَقُْمت فَغاَب عن بَصري و إذا يب ,  إذن َتمسَّك بالِركاب و قُْم قال

ابو الفضل صلوات اهللا و سالمه عليه باب الشفاء و باب احلوائج و عند بابِه , على هذه احلالة 
كَفَّيك سّيدي يا قَمر بين هاشم َنحن فداٌء و ما قَدُرنا سّيدي ِل, ُتكَشف الكروب و اهلموم 

  .القطيعة يا ليث الطفوف 
  

  يا كاشف الكَرِب عن وجه اخيك احلُسني اكِشْف الكرَب عن وجوهنا ِبَحقِّ اخيك احلُسني
يا كاشَف الكرب يا ابا الفضل عن وجه اخيك احلسني اكِشْف الكرَب عن وجوهنا يا ابا 

  الفضل ِبَحقِّ اخيك احلُسني
  اكِشْف الكرَب عن وجوهنا ِبَحقِّ اخيك احلُسنييا كاشف الكَرِب عن وجه اخيك احلُسني 
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 ني ِبظهور احلُجَّة عليه السالم اشِف صدَر احلُس, ِبَحقِّ احلُسني , اللهم يا ربَّ احلُسني 
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  الّدرس الرابع عشَر

  
  
  
  
  

يا َجواد الغاضريات , يا كرمي الطفوف , يا اكَبَر فاطمة , يا ابا احلسن , سّيَدنا و نوَر عيوننا 
إشفَْع لنا , يا َوجيها عند اهللا , كلُّنا فداء ِلُتراب حافر جواِدَك يابَن رسول اهللا , َنحن فداء , 

  .عند اهللا 
خَويت و َمن انا خاِدُمهم يف الليايل املاضية يف إمتام كالمي يف وفاءا ِلَوعدي الذي قطَعُته أل

أيف ِبَوعدي , إلمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه ) اآلداب املعنوية للصالة ( دروسنا يف كتاب 
و أُِتم كالمي من حيث انتَهيُت يف االيام املاضية و يف آخر درس من دروسنا يف ليلة والدة 

وصلَ بنا الكالم يف الدروس , طشان ايب الفضل صلوات اهللا و سالمه عليه شهيد الطفوف الع
املاضية إىل تقسيم اخللق إىل خلق اول و خلق ثاٍن و ذكَرُت خصائص هاَتْين املرتبَتْين ِبحَسب 

 تقدََّم هذا الكالم يف دروسنا املاضية و وصلَ بنا احلديث يف طَوايا هذا, ما سَنَح به املقام 
من اخلالفة اإلهلية الكربى ألهل البيت ما ذكَرُه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه  إىل البحث
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يف العواِلم العالية و يف العواِلم , كل هذه العواِلم  ت اهللا و سالمه عليهم امجعني علىصلوا
اليات إىل و ذكَرُت كالَمُه قُدَِّسْت َنفُسه الزاكية يف انّ كل املوجودات طُّراً من الع, السافلة 

من اشرف املراتب إىل اوَضع املراتب من اخللق الثاين و هي املَخلوقات اليت , السافالت 
إّنما يتَنعَّمون ِبكُل هذه الِنَعم اشُتقَّْت من نوريَّة آل اهللا صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

اجلانب املادي او يف يف , اليت ال ُتَعدُّ و ال ُتحصى يف جانب الَغيب او يف جانب الشهادة 
يف البقاء و الوجود و اإلجياد و يف كل , يف التكوين و التشريع و اهلداية , اجلانب املعنوي 

مراتب الِنَعم اإلهلية كلُّها من سقَطات موائد اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
آخر شيء ذكَرُته يف الدرس , صوص و قد َمرَّ كالم إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه ِبهذا اخل

املاضي من كالم إمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفُسه الزاكية ما جاء مذكورا يف الصفحة الثَمانني بعد 
و إنّ استفاَدَتنا من مقامات ائمَّة اهلدى و معاِرفهم قليلة بل و ال شيء ( املائَتني حني قال 

 بالقشر و الصورة و َصَرفْنا النظَر بالكُليَّة َعّما هو و اكتفَْينا من تاريخ حياِتهم, ُيذكَر اصالً 
اسَتسَمَن ذو َوَرم , و يف احلقيقة ينطَِبُق علينا املثَل املعروف , غايةٌ ِلبعثَة االنبياء عليهم السالم 

نفس املعىن الذي , عند كثري من االقوام , هذا املثَل من االمثال املعروفة يف كثري من اللُغات ) 
  ليه املُتنّبي يف قصيَدته اليت ُيخاِطُب ِبها َسيف الدولة ُمعاِتبااشاَر إ

  
  ادقةً      ان َتحَسَب الشحَم يف َمْن َشحُمُه َوَرُمـمـنَك ص يذُها نظَـراٍت ـأُع

  
إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه اشاَر يف كالمه الشريف هذا إىل حقيقة واضحة َجليَّة َنِجُدها 

احلقيقة هي اّننا لَم ننَتِفع من اهل بيت َنبّينا صلوات اهللا و سالمه , عنا الشيعي يف حياة ُمجتَم
 البيت عليهم السالم لَم  اهلال بد ان نلَتِفَت اوالً إىل انّ, عليهم اْجَمعني حقيقةَ اإلنتفاع 

لوِبهم يذكروا لنا من اسرارهم و من احلقائق اليت يعيشوَنها و من احلقائق اليت َيحِملوَنها يف ق
الكُتب احلديثية الشريفة اليت , النوريَّة إالّ الَنزر اليسري و الذي هو كثٌري كثري بالنسبة لنا 
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َنمتلكُها و اليت ورثناها عن ائمَّتنا صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني فيها اآلالف املؤلَّفَة من 
ومية املقدسة و اليت تتحدَّثُ االحاديث الشريفة و من اخلُطَب الَنورانية و من الكلمات املعص

يف املعارف اإلهلية على اختالف , يف ُمختلَف احناء العلوم و يف ُمختلَف جهات املعارف 
و يف املعارف الطبيعية و يف سائر العلوم اليت َيحتاُجها اإلنسان احنائها و يف املعارف اإلنسانية 

ات بل اآلالف من االحاديث املعصومية ُمختلَف املباِحث العلمية َنِجُد فيها املئ, يف حياته 
الشريفة يف كُتبنا اليت ُرِوَيْت عن ائمَّتنا املعصومني علماً انّ كل حديث اهل البيت لَم َيِصل 

فاملكتبات الشيعية تعرََّضْت للمخاطر و للنهب و للحرق و للَويالت و علماؤنا و , إلينا 
, أليِّ شيء , ايب ُعَمري رضوان اهللا تعاىل عليه ابن , اصحاب االئمَّة لَطالَما احَرقوا كُتَبهم 

هذه القاعدة احلديثية كثري من علمائنا يعملون على , هذه القاعدة معروفة بني علمائنا 
الرواية , املَراسيل َجمٌع لُِِمرَسلَة , مَوثَّقَة , َمراسيل ابن ايب ُعَمري مقبولة عند العلماء , اساسها 

الرواية اليت قُِطَع , رواية اليت ليس لَها سَند كامل ُيقال لَها ُمرَسلَة ال, اليت انقطََع سَنُدها 
أليِّ شيء ؟ ألنّ , مراسيل ابن ايب ُعَمري رضوان اهللا تعاىل عليه مقبولة عند علمائنا , سَنُدها 

ابن ايب ُعَمري كان من كبار علماء الطائفة املُِحقَّة و من اصحاب إمامنا موسى بن جعفر 
لَّما بدأ العباسيون باعتقال اصحاب اإلمام و باعتقال ,  و سالمه عليهما املعروفني صلوات اهللا

ُينقَل من , َمن له ُعلقَة ِبباب احلوائج صلوات اهللا و سالمه عليه و إمامنا موَدع يف الطَوامري 
ري خاَف ابن ايب ُعَم, اصحاَبُه , طامورة إىل طامورة لكن بدأوا ُيالِحقون اوالَدُه و اهلَ بيته 

على كُتبِه فَوَضَع هذه الكُتب اليت اوَدَع فيها االحاديث الكثرية عند أُخته و هَي وَضَعْتها يف 
بيت عتيق فَلَّما نَزلَ ماء املطر َخرَّ من السقف على هذه الكُتب فَهذه الكُتب تعرََّضْت 

ري رضوان اهللا تعاىل للخراب و ُمِحَيْت الروايات و االسانيد املوجودة فيها و لذا ابن ايب ُعَم
  .من االمثلَة هذا مثال , عليه ينقل هذه االحاديث على حفِظه 

فأحاديث اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني لَم َتِصل إلينا ِبَتمامها و إّنما 
ورَد إلينا َبعُض كالمهم عليهم افضل الصالة و السالم و مع ذلك هذا البعُض الذي ورَد 
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هذا البعُض الذي وصلَ إلينا من كالم ائمَّتنا صلوات اهللا و سالمه عليهم ,  فيه االذهان َتحاُر
ال يف جهة مادية من حياة اإلنسان و , اْجَمعني ما تَرَك شاِردة و ال واِرَدة إالّ و َتحدَّثَ عنها 

تَرَك شاردة ما , ال يف جهة معنوية و هذا كالمي ُيدِركُه َمن له اطّالع على كالم اهل البيت 
ال يف الشؤون الدينية ِلحياتنا و ال يف , و ال واردة ال يف احلياة املادية و ال يف احلياة املعنوية 

احاديث اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني كما جاء , الشؤون الدنيوية ِلحياتنا 
 نهللا و سالمه عليه و َنحيف الزيارة اجلامعة الكبرية املَرويَّة عن إمامنا اهلادي صلوات ا

و , احاديث اهل البيت نور دَخلَ إىل كل ظُلَمة فَبَعثَ فيها احلياة ) كالُمكم نور ( ُنخاِطُبهم 
و احلياة من دوِنهم صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني ظالم يف , احلياة من دون حديثهم 

دي منها و ال يف اجلانب ال يف اجلانب املا, ظالم يف ظالم و ما من جزء من هذه احلياة 
املعنوي إذا كان َخلّياً منهم و من ِذكِرهم و من شؤوناِتهم القُدسية صلوات اهللا و سالمه 

, إالّ و قد خيََّمْت عليه الظُلَمة الدامسة احلالكة , عليهم اْجَمعني إالّ و قد خيََّم عليه الُبطالن 
دٍب و َصوب و كالُمهم صلوات إالّ و قد احاطَْت به الغياهب من كل جانب و من كل َح

, اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني هو النور الذي ُيشِرق و يبعث احلياة يف كل هذه الظلُمات 
و ُهم لَم َيِجدوا فَهذا الذي وَصلَ إلينا َبعُض شيء من حديثهم عليهم افضل الصالة و السالم 

فوا لنا احلقائق و لذا يف الروايات الفرصة و لَم يسَنح لَهم الزمان يف ان يتكلَّموا و ان يكِش
و إىل يوم الظهور الشريف ما خَرَج من العلم إالّ الشريفة اّنه من زمان آدم عليه السالم 

ما خَرَج من العلم إالّ َحرفان و حينما , و املقصود من احلرفَْين هنا املراتب العلمية , َحرفان 
 يعين سَيكون العلم على سبعة و ,َيظهر صاحب االمر َسُيخِرج َخمسة و عشرين حرفا 

و لذا الروايات الشريفة َسُيخِرُج َخمسة و عشرين صلوات اهللا و سالمه عليه , عشرين حرفا 
ُتَحدِّثُنا ـ يف الكايف الشريف و يف غري الكايف الشريف ـ انّ ائمَّتنا عليهم السالم ما كلَّموا 

( وا الناس على قدِر عقول الناس و املقصود الناس قَط على قَدِر عقوهلم القُدسية و إّنما كلَّم
اّنهم ذكَروا املعاين اليت تتمكَّن العقول ان َتحتِملَها و إن كان البعض ) على قَدِر عقول الناس 



  

َّمعرفتنا محدودة و قاصرة فيما يتعلق           اآلداب المعنوية للصالة      ّبمقامات نبيناَ
     14و آله االطھار صلوات هللا عليھم اجمعين  ج                          ـ         211ـ 

 
 

267

من املعاين اليت ال َتحَتِملُها , قد يقول انّ هناك من املعاين اليت جاءت يف حديث اهل البيت 
مة الفطرة و إىل سالمة الوجدان و لَسنا َنحن ِبصَدد هذه املسألة راجعة إىل سال, العقول 

رّبما يف طَوايا الدروس اآلتية يأيت الكالم عن معىن الوجدان و عن , البحث يف هذه القضية 
يف حينها رّبما أُشري إىل بعٍض من معاين الفطرة و من معاين الوجدان يف , معىن الفطرة 

فإنّ ائمَّتنا ما كلَّموا الناس , مه عليهم اْجَمعني احاديث اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سال
اصالً يف الروايات الشريفة انّ ائمَّتنا عليهم , قَط على قدِر عقوهلم القُدسية صلوات اهللا عليهم 

افضل الصالة و السالم اصالً ما ابَرزوا من َجمال اصواِتهم يف قراءة القرآن و لذلك ائمَُّتنا 
لصادق يقول انّ املعصوم لو قَرأَ القرآن و ابدى َجمالَ صوته لَما إمامنا ا, عليهم السالم 

َتحمَّلَتُه اخلالئق و لذا يسألون اإلمام الصادق عليه افضل الصالة و السالم عن رسول اهللا و 
قال إّنما كان َيقرأُه باحلدِّ الذي َتحَتِملُه الناس و لذا يف زمان إمامنا , كيف كان يقرأ القرآن 

كورة يف هذه احلوادث املذ, من َجمال صوته لوات اهللا و سالمه عليه ابَرَز شيئا الَسّجاد ص
هو ما , كُتب التاريخ اّنه كان إذا قَرأَ القرآن تعطَّلَْت سوق املدينة و اجتَمَع الناس حول بيته 

البيت و اْجَملُ اجلَمال اهل ) اللهم إّني اسألَُك من َجماِلَك بأْجَمله ( ابدى كلَّ َجمال صوته 
هذا , هذه مسألة الصوت هذا مثال , اْجَمل اجلَمال يف كل شؤوناِتهم , عليهم السالم 

اْجَمل ) اللهم إّني اسألَُك من َجماِلَك بأْجَمله ( الكالم ذكَرُته على سبيل املثال ِلَتقريب املعىن 
 عليهم اجلَمال يف كل جهاِته يتَجلّى يف كل جهات اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه

اْجَمعني و لذلك إمامنا الَسّجاد عليه افضل الصالة و السالم ألّنه كان َجليسا يف داِره و 
صلوات , ِبسَبب الظروف السياسية القامتة اليت قيََّدْت اإلمام الَسّجاد بعد واقعة الطف املؤِلَمة 

ها هذا االسلوب اّنه كان اإلمام امتاَز بأساليب يف التبليغ منها الدعاء و من, اهللا و سالمه عليه 
يقَرأُ القرآن بإبراز شيء من َجمال صوته و لذا يتعطَّلُ سوق املدينة إذا قرأَ الَسّجاد عليه 

كُتب التاريخ تقول اّنه ما َيُمرُّ مارٌّ يف الزقاق ـ و , السالم و الناس تزَدِحم على باب داِره 
, تأخذُه احلَْيرة و ُيَسيطر عليه الذهول , إن كان فاسقا ـ يسَمُع صوت الَسّجاد إالّ و َيِقف 
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َيستمع إىل صوت َسّجاد العترة الطاهرة صلوات اهللا و سالمه عليه و ما هذا إالّ مثال و ما 
مقصودي انّ اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني ما , هذا إالّ قطرة من َبحر 

لنا كل احلقائق ؟ َنحن َعبيُدهم و و َمن َنحن حىت ُتكَشف , احلقائق كَشفوا لنا عن كل 
و العبد مهما بلَغَ شأوا ال َيِصلُ إىل شأو املوىل و ال َيِصلُ إىل شأن , العبد و ما يف َيده ِلَمواله 

  .املوىل صلوات اهللا و سالمه عليه 
احاديث اهل البيت و معارف اهل البيت اليت عنَدنا من الكثرة و من الُعمق و من السَعة لو 

نسان قَضى ليلَُه و َنهاَره من يوم ان ادَرك إىل ان َيموت ما يتمكَّن ان ُيحيط إالّ ِبُجزء انّ اإل
يسري يسري يسري منها و مع ذلك هذا الذي وَصلَ إلينا ما هو ِبكُل حديث اهل البيت فلَقَد 
ضاَع هناك الكثري من حديثهم صلوات اهللا و سالمه عليهم ِبسَبب ظُلم الظاملني و ِبسَبب 

لم الزمان و اهل الزمان و هذا كلُّه ال ُيَعد ِبَشيء إىل الذي َيحِملُه اهل البيت يف قلوهبم و ظُ
الذي يدري اهللا و , ماذا َيحمل اهل البيت يف صدورهم و َمن الذي يدري , يف صدورهم 

ماذا َيحمل احلُجَّة بن احلسن , َمن الذي يعلم ماذا َيحمل اهل البيت يف صدورهم , ُهم فقط 
اهللا يعلم و هَو صلوات اهللا و سالمه عليه و , َمن الذي يعلم ,  صدره القُدسي الشريف يف

  .كفى 
فإمام اُألمَّة يف كلماته الشريفة هذه و اليت قلُت ذكََرها يف الصفحة الثمانني بعد املائَتني اشاَر 

ستفاَدَتنا من و إنّ ا( إىل حقيقة انّ استفاَدتنا من مقامات اهل البيت , إىل هذه احلقيقة 
و اكتفَْينا من تاريخ حياِتهم , مقامات ائمَّة اهلدى و معاِرفهم قليلة بل و ال شيء ُيذكَر اصالً 

إىل آخر ) بالقشر و الصورة و َصَرفْنا النظَر بالكُليَّة َعّما هو غايةٌ ِلبعثَة االنبياء عليهم السالم 
هذا الوَرم ِبكثَرة , الذي َنراُه يف عقولنا يقول هذا الوَرم ,  املثل كالمه الشريف و يضِرب هذا

يعين انّ هذه ) اسَتسَمَن ذو وَرم ( هذه الُسمَنة ليست ُسمَنة و إّنما هذا وَرم , االصطالحات 
هذه كثرة اإلصطالحات و كثَرة , من املرض , الُسمَنة ليست من َشحم و إّنما من الوَرم 

ستعِملُها هذه من الوَرم و إالّ العلوم احلقيقية ليست هنا القواعد و كثَرة االلفاظ املُغلَّفَة اليت َن
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و املعرفة احلقيقية ليست هنا و لذلك كان اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
مظلومني و ال زالوا مظلومني و تبقى البشرية مهما تَرقَّْت عقولُها و مهما ارَتقَْت معاِرفُها 

ة صلوات اهللا و سالمه عليه و يف ايام دولَته الزاهرة اهل البيت حىت يف زمان إمامنا احلُجَّ
الناس ال يعرفون قدَرُهم مهما بلَغ اإلنسان من العلم و مهما بلَغَ اإلنسان من , مظلومون 

فإنّ اإلنسان مهما بلَغَ من املعرفة يبقى هذا الفارق , املعرفة بالنتيجة القَدح ال يَسُع البحر 
, ن الشاسع بيننا و بني اهل بيت َنبّينا صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني البعيد و هذا الَبْو

ِبحدود قُدراِتنا لكن هذا ال , ِبحدود َمداِركنا , من هنا تبقى استفاَدُتنا َمحدودة ِبحدودنا 
يعين انّ استفاَدتنا إذا كانت قليلة بالقياس إىل َنورانية اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه 

فالطريق ال يتمكَُّن اإلنسان من مواصلَة , ال يعين اّننا َنِقُف يف وسط الطريق , يهم اْجَمعني عل
الَسري فيه إالّ بإرشادهم و إال َبُصحَبتهم و إالّ ِبَتسديدهم صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

(  هذه احلقيقة فَيقول و لذا إمام اُألمَّة يف الصفحة التاسعة و اخلَمسني بعد املائَتني ُيشري إىل
طريق اإلميان و , طريق عليٍّ و آل عليٍّ ) فَِمَن املَحتوم و الالزم ِلسلوك هذا الطريق الَروحاين 

فَِمَن املَحتوم و الالزم ِلسلوك هذا الطريق الَروحاين و عروج هذا املعراج ( طريق اهلدى 
فة و انوار سُبل اهلداية الذين ُهم الواِصلون العرفاين التَمسُّك ِبَمقام َروحانيَّة ُهداة طُرق املعر

و لو اراَد اَحٌد ان يطوَي هذا الطريق ِبقََدم انانية نفِسه من دون , إىل اهللا و العاِكفون على اهللا 
و الذي دَخلَ فيه باٌب للشيطان , بابان ) التَمسُّك ِبَواليتهم فَسلوكُه إىل الشيطان و اهلاوية 

 معاوية و َمن شاَيَعُهم و بايَعُهم و تاَبَعُهم لعنة اهللا عليهم َجميعا و ابو بكر و عمر و عثمان و
َمن لَم يلَعنُهم و َمن لَم يتَبّرأ منهم و َمن لَم يرَض ِبلَعنهم و َمن َشكَّ يف كُفِرهم و َنجاَستِهم 

عليٍّ و  ِلَعليٍّ و آل  باٌبو, هذا الباب باٌب لَهم , و لَعنِهم و َمن تَوقََّف يف ذلك من شيء 
اشياعهم و اتباعهم و املَُسلِّمني لَهم صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني و ال يوجد باٌب 

, صلوات اهللا و سالمه عليه يقول و من هنا صادق العترة باٌب ِلَعليٍّ و باٌب العدائه , ثالث 
 ماذا يقول ؟ يقول )اإلختصاص ( و هذه الرواية ينقلُها شيخنا املفيد رْحَمة اهللا عليه يف كتابه 
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 عدو عليٍّ ألّنه إّما ان يكون صديقا ِلَصديق عليٍّ و إّما ان يكون صديقا صديُق عدوِّ عليٍّ, 
فَصديُق عدوِّ عليٍّ عدو عليٍّ و هذه املعاين واضحة يف , ِلَعدوِّ عليٍّ و ال يوجد احتمال ثالث 

مَّتنا املعصومني عليهم افضل الصالة و االحاديث املعصومية الشريفة املَرويَّة عن َنبّينا و عن ائ
انّ اإلنسان إّما ان يسَري يف طريق ُهداه و ان , السالم و لذا إمام اُألمَّة ُيشري إىل هذه احلقيقة 

يسري يف طريق إميانه ِبُصحبة اهل البيت و ِبَتسديد اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم 
و لو اراَد اَحٌد ان ( لغامن و إّما ان يسري ِبقَدم انانية نفسه اْجَمعني فَهو الفائز الناِجح املُصِلح ا

يطوَي هذا الطريق ِبقََدم انانية نفِسه من دون التَمسُّك ِبَواليتهم فَسلوكُه إىل الشيطان و 
و هذا النوع من التفكري رّبما يقَُع فيه الكثري حىت من نفس الشيعة ألّننا نسَمع انّ ) اهلاوية 

هو ما قيمة اإلنسان و ما قيَمة عَمله ؟ اإلنسان , انّ اإلنسان ينجو ِبعَمله هناك َمن يقول 
إمام , أّما اكسري الَنجاة والية إمام زماننا , َيجب عليه ان يسعى , َيجب عليه ان يعمل 

زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه إن لَم يرَض عن عمل ذلك الشخص او عن ذلك الشخص 
ميزان القَبول عند إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه , امليزان ,  حينئذ ماذا ينفَُع عمل اإلنسان

َيجب , َيجب علينا ان نأيتَ بالفرائض , َيجب علينا ان نسعى , َيجب علينا ان نعمل , عليه 
َيجب علينا لكن النجاة ليس يف هذه , َيجب علينا , علينا ان نتورَّع عن َمحارم اهللا 

يف الدروس املاضية ذكَرُت , ية عليٍّ صلوات اهللا و سالمه عليه  النجاة يف وال,الواجبات 
لو انّ عدوَّ عليٍّ جاء , صلوات اهللا و سالمه عليه لكم هذه الرواية الشريفة عن صادق العترة 

على جاِنَبْي النهر , فَّواَرة , ُمتَدفِّقَة ,  ُمَتدافعة  املاءيعين امواج, إىل الفرات و هو َيُزخُّ َزخيخا 
لو انّ عدوَّ عليٍّ جاء إىل هذا الفرات ـ و اإلمام ُيشري إىل َنهر الفرات ـ و ,  ماؤه يفوح ,

اّدى مناسَك , و َشِرَب مث قالَ احلمد هللا , لإلستحباب , هو َيزخُّ َزخيخا فَقال بسم اهللا 
َنهر الفرات و لو انّ عدوَّ عليٍّ جاء إىل , اإلستحباب فَو اهللا ما كان إالّ ميَتة او دماَ مسفوحا 

اإلمام حينما يستعمل هذا الوصف اشارة إىل كثرة املاء و كثَرة املاء ُتشري , هو َيزخُّ َزخيخا 
إىل َنهر الفرات و املاء َيزخُّ َزخيخا و يأيت فَيقول بسم اهللا و يشرب , إىل طهاَرته و ُمطَهِريَّته 
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إالّ , هذا الذي َشِرَبُه , كان ذلك اإلمام يقول و اهللا ما , املاء و بعد ذلك يقول احلمد هللا 
جوهر , كان َنجاسة ألنّ االعمال ليست يف مناسكها و يف صَورها , ميَتة او دماً مسفوحا 

جوهر اعمال الشيعة يف زمن صادق العترة والية , االعمال والية إمام الزمان يف كل زمان 
جوهر االعمال , ي املُجَتىب جوهر اعمال الشيعة يف زمن إمامنا احلسن الزاك, صادق العترة 

جوهر االعمال يف زماننا والية إمام زماننا , والية ايب ُمحمَّد صلوات اهللا و سالمه عليه 
حقيقة االعمال هنا و , جوهر االعمال هنا , احلُجَّة بن احلسن صلوات اهللا و سالمه عليهما 

هل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم هذه االعمال ال تقوم و ال تتقَوَّم حقيقَُتها إالّ ِبَوالية ا
اْجَمعني و لذلك الذي يتصوَّر اّنه ِبعَمله و من عند َنفسه اّنه َيِصل إىل الكَمال فقد وقََع يف فَخٍّ 

النجاة و الفَوز و الفالح و االمان ِبَيد اإلمام احلُجَّة و , من ِفخاخ الشيطان ال َمخَرج له منه 
, االمان يا صاحب الزمان , االمان , االمان , حن ُننادي لذلك يف دعاء الفَرج الشريف َن

امان , امان اآلخرة , امان الدين , امان الدنيا , حقيقة االمان ِبَيده صلوات اهللا و سالمه عليه
حقيقة االمان يف َيد إمام زماننا صلوات اهللا و , امان مواقف يوم القيامة و امان اِجلنان , القرب 

 يسعى يف طريٍق يكون إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه هو سالمه عليه فالذي ال
يقود , الشاِهد عليه و هو احلاِكم عليه و هو الدليل و هو املُرِشد إّنما يقود نفَسُه إىل اهلالك 

ِبما , ِبقُدَرته العلمية , الذي يتصوَّر اّنه ِبعَمله , نفَسُه إىل َحفرية ُمظِلَمة ال َمخَرج له منها 
ِبما َيخَتزُنه يف ذاكَرته من املعلومات و ِبما له من , فظ من اصطالحات او من قيٍل و قال َيح

يتصوَّر اّنه ِبهذه االشياء يتمكَّن ان َيِصل إىل شاطيء , مْنَزلة بني الناس او من أُبََّهة بني الناس 
 ِبَيد إمام زماننا الَنجاة ِبَيد اهل البيت و,  فقد خاَب و افَترى  من دون إمام زماننااالمان

ُيشري إىل هذه ِبَنحو خاص ألّنه إمام زماننا عليه افضل الصالة و السالم و لذلك إمام اُألمَّة 
و لو اراَد اَحٌد ان يطوَي هذا الطريق ِبقََدم انانية نفِسه من دون التَمسُّك ِبَواليتهم ( احلقيقة 
إالّ و هي ُمتقَوَِّمة ال مادية و ال معنوية , ألّنه ما من حقيقٍة ) كُه إىل الشيطان و اهلاوية فَسلو

  .بأهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
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الشريف عن ) اإلحتجاج ( الرواية اليت يرويها شيخنا الطربسي رْحَمة اهللا عليه يف كتابه 
يابَن , عبد اهللا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه قلُت أليب , القاسم بن معاوية يقول 

إنّ هؤالء , يعين ابناء العامة لعنة اهللا عليهم َجميعا , يعين املُخاِلفني , رسول اهللا إنّ هؤالء 
انّ النيب صلى اهللا , يعين يف احلديث الذي ُهم كَتبوه يف كُتبِهم , َيروونَ يف حديث معراجهم 
 ُمحمَّد رسول اهللا, ال إله إالّ اهللا ِرَي به رأى على العرش مكتوبا عليه و آله و سلم ليلة أُس
لعنة اهللا عليه و على ابَنته و على َمن لَم يرَض ابو بكر الصّديق  , صلى اهللا عليه و آله و سلم

ُمحمَّد رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله , ال إله إالّ اهللا   العرشاّنه رأى مكتوبا على, ِبلَعنهما 
فَقال إمامنا الصادق صلوات اهللا , ابو بكر الزنديق , ابو بكر الصّديق لعنة اهللا عليه , م و سل

, يقول فَقلُت نعم , أما اّنهم قد غيَّروا كلَّ شيء حىت هذا , سبحان اهللا , و سالمه عليه 
ماذا قال ؟ كلمات تتعشَّقُها , فَبعد ذلك قال صادق العترة صلوات اهللا و سالمه عليه 

إنّ اهللا عز و جل لَّما خلََق , قال صادق العترة صلوات اهللا و سالمه عليه , وب العلَوية القل
علٌي أمري , ُمحمَّد رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم , العرش كَتَب عليه ال إله إالّ اهللا 

املاء املراد منه هنا ال إله إالّ اهللا ـ و لَّما خلََق اهللا عز و جل املاء كَتَب يف َمجراه , املؤمنني 
و لَّما خلََق , علٌي أمري املؤمنني , ماء احلياة االصلي ـ ُمحمَّد رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله 

ُمحمَّد رسول اهللا صلى اهللا عليه و , ال إله إالّ اهللا , اهللا عز و جل الكرسي كَتَب على قَوائمِه 
عز و جل اللَوح كَتَب فيه ـ يعين اللَوح املَحفوظ و لَّما خلََق اهللا , علٌي أمري املؤمنني , آله 

و لَّما خلََق , علٌي أمري املؤمنني , ُمحمَّد رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله , ـ ال إله إالّ اهللا 
ُمحمَّد رسول اهللا صلى اهللا عليه و , اهللا عز و جل إسرافيل كَتَب على َجبَهته ال إله إالّ اهللا 

كَتَب على َجناَحيه ال إله إالّ اهللا و لَّما خلََق اهللا عز و جل جربائيل , منني علٌي أمري املؤ, آله 
و لَّما خلََق اهللا عز و جل , علٌي أمري املؤمنني , ُمحمَّد رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله , 

, ال إله إالّ اهللا اجلوانب و اجلهات و النواحي ـ , السماوات كَتَب يف اكنافها ـ االكناف 
و لَّما خلََق اهللا عز و جل , علٌي أمري املؤمنني , حمَّد رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم ُم
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, ُمحمَّد رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم , ال إله إالّ اهللا االَرضني كَتَب يف اطباقها 
ال إله إالّ اهللا و , و لَّما خلََق اهللا عز و جل اجلبال كَتَب يف رؤوسها , علٌي أمري املؤمنني 

خلََق اهللا عز و جل و لَّما , علٌي أمري املؤمنني , ُمحمَّد رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم 
علٌي أمري , الشمس كَتَب عليها ال إله إالّ اهللا ُمحمَّد رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم 

ُمحمَّد رسول اهللا صلى , يه ال إله إالّ اهللا و لَّما خلََق اهللا عز و جل القمر كَتَب عل, املؤمنني 
فإذا قالَ اَحُدكم ال إله إالّ اهللا علٌي أمري املؤمنني و هو الَسواد الذي تَرْوَنُه فيه , اهللا عليه و آله 

هذه الرواية , ُمحمَّد رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله فَلَيقُلْ علٌي أمري املؤمنني عليه السالم , 
لُّ هبا اصحاُبنا على استحباب الشهادة الثالثة يف االذان و اإلقامة و يف سائر هي اليت يسَتِد

 ُمحمَّد رسول اهللا ـ يعين يف أي موطن ـ, فإذا قالَ اَحُدكم ال إله إالّ اهللا , املوارد االخرى 
ليه ينقل و لذا شيُخنا املَجلسي رْحَمة اهللا عصلوات اهللا و سالمه عليه  فَلَيقُلْ علٌي أمري املؤمنني

ُيَحدِّثنا عن الشريف هذه الرواية عن َنبّينا االعظم صلى اهللا عليه و آله و سلم ) البحار ( يف 
ن ما رآُه يف السماء حني عآدم على َنبّينا و آله و عليه افضل الصالة  والسالم و هو يتحدَّثُ 

ا رأيُت يف السماء موضَع  مفإّني, يقول , فَماذا يقول ابونا آدم عليه السالم ,  االوىل ِخلقَته
و يف , ـ إالّ و مكتوب فيه ال إله إالّ اهللا  يعين ِبمقدار الورقة اليت ُتكَتب ِبها الرسالة ادمي ـ

يعين , خلقاً يعين تكوينا , ال َخطّاً  قد كُِتَب فيه َخلْقاًكل موضع مكتوب فيه ال إله إالّ اهللا 
, املَخلوقات ُبِنَيْت يف تكوينها على هذه احلقيقة هذه , هذه التكوينيات , انّ هذه املُكوَّنات 

اً ال خطاً ُمحمَّد رسول اهللا و ما من موضع مكتوب فيه ال إله إالّ اهللا إالّ و مكتوب فيه َخلق
و ما من موضع مكتوب فيه ُمحمَّد رسول اهللا صلى اهللا عليه و , اهللا عليه و آله و سلم صلى 

و هذه احلقيقة واضحة يف الروايات الشريفة انّ , ِخَيَرةُ اهللا آله و سلم إالّ و مكتوب فيه علٌي 
إىل نورية آل اهللا صلوات اهللا و , البناء التكويين ِلكُل هذه التكوينيات ُمسَتند إىل هذه النورية 

يف جانب الفطرة اليت , و يف اجلانب املعنوي , هذا يف اجلانب املادي , سالمه عليهم اْجَمعني 
الرواية ينقلها شيُخنا الَصدوق رْحَمة اهللا عليه عن إمامنا الصادق ,  الكائنات فُِطَرْت عليها
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فطَرة اهللا اليت فطََر الناس ( عليه افضل الصالة و السالم حينما يسألوَنُه عن معىن الفطرة اإلهلية 
حمَّد و ُم, التوحيد ,  يقول ؟ يقول الفطرة الشريفة فَماذيسألوَنُه عن معىن هذه اآلية ا) عليها 

فَهذه املعاين َنِجُدها َجليَّة , و علٌي أمري املؤمنني عليه السالم , رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله 
اّنه ال بد , واضحة يف كلمات ائمَّتنا عليهم افضل الصالة و السالم اليت ُتشري إىل هذه احلقيقة 

يف كل جوانب ,  كل جوانب احلياة من املُرافَقة العلَوية و ال بد من املُرافَقة إلمام زماننا يف
الَسْير و السلوك ألنّ حقائق هذا العالَم يف جانبها املادي و يف جانبها التكويين َمَردُّها إىل هذه 

الوطن احلقيقي اهل البيت ) ُحبُّ الوطن من اإلميان ( النورية الشريفة و هذا هو معىن 
الوطن اآلن ,  الذي تسَتْوِطُن فيه احلقائق الوطن املكان, صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
, حىت يف املعىن الشرعي , ُيقيم فيه اإلنسان إقامة دائمية ـ باملعىن اللَغوي ـ املكان الذي 

و , هذا معىن اإلستيطان و هذا معىن الوطنية , اسَتْوطََن يف املكان يعين اقاَم إقامة دائمية 
وطن احلقائق اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم احلقائق اين تسَتوِطن ؟ اين وطَُنها ؟ 

اإلمام املعصوم يف , و لذلك حىت يف املعىن الظاهري ) ُحبُّ الوطن من اإلميان ( اْجَمعني و 
تلكُم االرض اليت يكون فيها اإلمام املعصوم هي وطن املؤمن و لذا يف , أي ارٍض يكون 

َمبسوط الَيد يف بلَد من البلدان باعتبار اّنه يف هرا احكامنا الشرعية إذا كان اإلمام احلُجَّة ظا
اول ظهوره ليس يف اول ليلة و يف اول يوم و يف اول شهر يكون قد بَسطَ ُحكَمه على كل 

فَحينما َيخُرج عليه السالم و , َوجه البسيطة و إّنما بعد قتال و بعد حرب َمريرة يكون ذلك 
يف بلَد من هذه البلدان َيجب على اهل اإلميان يف , من هذه االراضي َيبسط ُحكَمه يف ارض 

أي بلَد كانوا ان ُيهاِجروا إىل ذلك البلَد ألنّ البلَد الذي يكون خاليا من اإلمام املعصوم و 
يكون خاليا من ُحكم اإلمام املعصوم هو هذا بلَد الكفر و ال َيجوز لإلنسان ان يبقى فيه مع 

ِبَنحو ظاهر و ِبنحٍو قد بَسطَ ُحكَمه على سالمه عليه وجود اإلمام املعصوم صلوات اهللا و 
وجه االرض و هذه االحكام واضحة يف فقهنا اجلعفري الشريف و هذه االحكام ُمبيََّنة يف 

الوطن احلقيقي الوطن الذي , كُتبنا الفقهية اليت حَبَرها علماؤنا رضوان اهللا تعاىل عليهم 
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حقيقة اهل ,  الوطن اإلمام املعصوم و أّما حقيقةً , هذا املعىن الظاهري, يكون فيه املعصوم 
  البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني

  
  زِلـْداً ألوَِّل َمنـنيُنه ابـكَْم َمْنزٍل يف الدهِر يألَفُُه الفَىت      و َح

  
 من إىل هنا ينتهي الوجه االول.. و اول مْنِزل ائمَُّتنا صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

  الكاسيت 
  

  بيب االوِلـبُّ إالّ للحـا احلـَنقِّلْ فؤاَدَك حيثُ شئَت من اهلوى      م
  

ُهم العقل , ُهم الصادر االول , صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني  و احلبيب االول ُهم
  .عليهم افضل الصالة و السالم ُهم احلبيب االول , االول 

إىل هذا احلد أِقُف يف ,  سريعا و انقَضى َشطر كبري رّبما وقت الدرس و وقت املَجلس يسُري
تأتينا يف ليايل بيان معاين ما ذكََرُه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه و إن شاء اهللا َتتمَّة الكالم 

على ِرسله يف الساعة إىل شهر رمضان درس اآلداب املعنوية يف ليايل اجلُمعات , اجلُمعات 
على نفس , السابقة على نفس الَوترية ,  شاء اهللا يف نفس هذا املكان السادسة و النصف إن

 النصف الدرس ُمنَعقد يف شرح يف كل ليلة ُجمعة يف الساعة السادسة و, الطريقة السابقة 
تأتينا يف إن شاء اهللا َتتمَّة كالمي , الشريف ) اآلداب املعنوية  (  يف كتابه إمام اُألمَّةكالم

  .َحول اهللا تعاىل و قوَّته الدروس اآلتية ِب
اإلعانة الباطنية , إىل انّ اإلنسان من دون إعانة اهل البيت , وصلَ بنا الكالم إىل هذه احلقيقة 

موجودة و إالّ لو لَم تكُن هناك إعانة باطنية و فَيض باطين ِلكُل موجود اصال ما َتحقََّق ذلك 
يف املطلب الذي اشاَر , أّما الكالم هنا , ف املوجود و هذا املعىن َنحن َتحدَّثنا عنه فيما سلَ
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يف جانب , يف اجلانب الشرعي , يف اجلانب السلوكي , إليه إمام اُألمَّة يف اإلعانة الظاهرية 
التسديد و التأييد بااللطاف اخلَفيَّة او بااللطاف اجلَليَّة من ِقَبل إمام زماننا صلوات اهللا و 

ِلُمحّبيه و ِلُمريديه و ِلُعّشاقه عليه افضل الصالة  والسالم سالمه عليه ألشياعه و ألتباعه و 
فَُهم الوسيلة احلقيقية إىل اهللا سبحانه و تعاىل و َنحن يف هذه الليلة نتَوسَّلُ إىل إمام زماننا 

هذه الليايل , ِبَعليٍّ االكرب صلوات اهللا و سالمه عليه , ِبكَرمي الطفوف و جواد الغاضريات 
 َنحن يف هذه الليايل نتَوسَّل ِبَشرف هذه الليايل ان ُندِرَك شَرف ليلة النصف من لَياٍل شريفة و

ليلة القَدر ليلة رسول , هذه ليلة اهل البيت , شعبان و ليلةُ النصف من شعبان على االبواب 
هذه الليايل , و ليلة النصف من شعبان ليلة عليٍّ و آل علي , اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم 

َنحن نتَوسَّلُ ِبشَرف هذه الليلة ان ُندِرَك شَرف , هذه ليلة عليٍّ صلوات اهللا و سالمه عليه و 
ليلة النصف من شعبان و إذا ما ادَركنا شرَف ليلة النصف من شعبان فإّننا نَوفَُّق إلدراك 

 نتَوسَّلُ ,نتَوسَّلُ ِبَعليٍّ , ليلة رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم , شرف ليلة القَدر 
إىل إمام زماننا ان ينظر ِبَجمال عليٍّ الذي هو َجمال رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم 

يعفو السّيُد فإنْ لَم يرَض عّنا فَلَْيعُف عّنا فلَطالَما , إلينا ِبنظَر اللُطف و الكرامة و ان يعفَو عّنا 
وصلَ الكالم إىل عليٍّ االكرب و هذه , سّيدي يابن رسول اهللا , عن عبدِه و هو عنه غري راٍض 

اتكلَُّم بعضاً من احلديث عن عليٍّ يف بعٍض , الليلة باْسمِه الشريف صلوات اهللا و سالمه عليه 
  .و اسألُكم الدعاء و اختم حديثي من جوانبِه القُدسية عليه افضل الصالة و السالم 

 ال أُريد ان أُفَصِّل الكالم كثريا إالّ انا, ابو احلسن صلوات اهللا و سالمه عليه , علٌي االكرب 
  .اّني أُشري إىل امور ثالثة 

و َعبيُده و لنا احلقُّ ان نطَمَع يف االمر االول يف جود عليٍّ االكرب و َنحن يف هذه الليلة ُخّداُمه 
جوُده و كَرُمه و ُحسن ُخلُقِه و فقط أُشري إىل حديثَْين يف , جوده صلوات اهللا و سالمه عليه 

, ِبَشهادة إمام زمانه , لُق النيب صلى اهللا عليه و آله و سلم و ِبَشهادة اإلمام املعصوم خ
, ِبَشهادة سّيد الشهداء انّ خلُق عليٍّ االكرب خلُق رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم 
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 , انا اديُب اهللا و علٌي ادييب, االعظم صلى اهللا عليه و آله و سلم يقول احلديث عن النيب 
, إنَ َرّبي اَمَرين بالسخاء و الِبر و َنهاين عن الُبخل و اجلَفاء , يعين أمري املؤمنني عليه السالم 

واقعا هذا احلديث ِبحاجة إىل شرح , و ما من شيء ابَغُض إىل اهللا من الُبخل و سوء اخللُق 
, يث الشريف لكن الوقت ما يكفينا ِلَشرح هذه الكلمات الشريفة و إّنما أُعيد ِذكر احلد

إنّ َرّبي اَمَرين  , انا اديُب اهللا و علٌي ادييب, ول َنبيُّنا صلى اهللا عليه و آله و سلم هو الذي يق
ألنّ خلُق َنبّينا صلى اهللا و هذا يعين ان خلُق عليٍّ االكرب هو السخاء و الِبر , بالَسخاء و الِبر 

و , بالسخاء و الِبر و َنهاين عن الُبخل و اجلَفاء إنَ َرّبي اَمَرين , عليه و آله هو الَسخاء و الِبر 
  .ما من شيء ابَغُض إىل اهللا من الُبخل و سوء اخللُق 

و هو َيِصُف اخالق رسول اهللا الرواية الثانية عن أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه 
صلى اهللا عليه و آله كان النيب , صلى اهللا عليه و آله و سلم فَيقول أمري املؤمنني عليه السالم 

و الَيَنُهم ,  و اوفاُهم ذمَّةً  ,و اصَدقَُهم لَهجةً,  و اكَرَمُهم عشرية  ,اْجَوَد الناس كفاًو سلم 
و ما ُسِئلَ عن شيء إالّ , دون معرفٍة فقد احبَُّه و َمن خالَطَُه ب,  فقد هاَبُه فََمن رآُه, عريكَةً 

و ما ُسِئلَ عن شيء إالّ و اعطاُه و َنحن يف , كرب و هذه االخالق اخالق عليٍّ اال, و اعطاه 
يف ليلته الشريفة نتَوسَّلُ إليه بأحزان ابيه احلُسني ان يكون شفيَعنا عند إمام زماننا , هذه الليلة 

هذا , سّيدي يابَن رسول اهللا , يا ابا احلسن , يا كرمي الطفوف , يا جواد الغاضريات , 
  .شارة إليه  الذي اَردُت اإلاالولاالمر 

 من املقاطع اليت جاءت يف زياراته الشريفة و إنْ كانت هذه بعٍض  إىلأُشري, و االمر الثاين 
شرَحها و بيان إن شاء اهللا يف وقت آخر اتناول ,  أُشري إليها ِبحاجة إىل شرح املقاطع اليت

  .َتكفيه اإلشارة  معناها لكن ِبَشكل سريع أُشري إليها و احلُر
 يرويها لنا شيُخنا املَجلسي رْحَمة اهللا عليه عن َصفوان اجلَّمال عن إمامنا الصادق الزيارة اليت

,  عليٍّ االكرب  علىالَتِفتوا إىل الفاظ هذه الزيارة حينما ُنَسلِّم, عليه افضل الصالة و السالم 
,  بن احلُسني ِبَنفس املراتب اليت ُنخاِطب هبا احلُسني ُنخاطب هبا علياً, فَبأيِّ شيء ُنخاِطُبه 
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السالم عليك , السالم عليك يا حبيب اهللا و ابَن حبيبه , السالم عليك يا ويلَّ اهللا و ابَن وليِّه 
سّيد , نفس االوصاف اليت ُنخاِطب هبا َرْيحانة هذا الوجود , يا خليل اهللا و ابَن خليله 

سالم عليك يا ويلَّ اهللا و ال, هبا علياً االكرب ُنخاِطُب , الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه 
, السالم عليك يا حبيب اهللا و ابَن حبيبه , احلُسني ويلُ اهللا و علٌي االكرب ويلُ اهللا , ابَن وليِّه 

, السالم عليك يا خليل اهللا و ابَن خليله , احلُسني حبيب اهللا و علٌي االكرب حبيب اهللا 
ا ذَهَب بعض علمائنا امثال السّيد املُقرَّم و لذ, احلُسني خليل اهللا و علٌي االكرب خليل اهللا 

رْحَمة اهللا عليه و غري السّيد املَقرَّم إىل القول ِبعصَمة عليٍّ االكرب لكن ال ِبَنفس املرتبة اليت 
و هذه االوصاف املذكورة يف , ذَهَب بعض علمائنا إىل عصَمته , فيها عصمة اهل البيت 

السالم , ُف هبا املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه نفس االوصاف اليت َنِصالزيارة الشريفة 
  .يا ويلَّ اهللا و ابن وليِّه , يا حبيَب اهللا و ابَن حبيبه , عليك يا خليل اهللا و ابَن خليله 

 َرضيِّ الدين ابن طاووس احلَسين ّيد عليالس, يف الزيارة اليت يرويها سّيُدنا ابن طاووس 
ِلَعليٍّ االكرب ينقل هذه الزيارة ) املَزار ( ة اهللا عليه يف كتابه احلَُسيين الداوودي احللّي رْحَم

السالم عليك اّيها الصّديق الطّيب , ماذا ُنخاطب علّياً االكرب صلوات اهللا و سالمه عليه 
مع ذلك هذه , إىل ان تستمر , هللا و الَزكيُّ احلبيُب املُقرَّب و ابن رحيانِة رسول ا, الطاهر 

الطَّيب , الطاهر , الَزكي , السالم عليك اّيها الصّديق ,  معىن عصَمته االوصاف تكشف عن
و لقد َمنَّ اهللا , الِحظوا يف الزيارة أي شيء وَرد , إىل ان تستمر الزيارة املُقرَّب , احلبيب , 

و , م الِرجَس و طهََّركُم تطهريا  اهل البيت الذين اذَهَب اهللا عنهان جَعلََك منعليك من قبل 
هذه , يعين من قبل الشهادة  )و لقد َمنَّ اهللا عليك من قبل (  اآلية يف اهل بيت العصمة هذه

ان نقَرأ االدعية من دون التَدبُّر يف , الزيارة رّبما نقَرأُها و َنحن اعَتْدنا ان نقَرأ الزيارات 
 ان جَعلََك منو لقد َمنَّ اهللا عليك من قبل   ,معانيها و إالّ هذه الزيارة واضحة يف داللَتها

و االمر الثاين , هذا االمر الثاين ,  م الِرجَس و طهََّركُم تطهريااهل البيت الذين اذَهَب اهللا عنه
أؤجِّل بياَنه إىل وقت آخر ِبحَسب , ِبحاجة إىل بيان و شرح لكن الوقت ال ُيسِعفُنا يف ذلك 
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وجز من خالل االحاديث اليت االمر االول َتحدَّثُت عن خلُقه ِبَنحو م, ما يسمح به املقام 
و االمر الثاين يف طَهارته صلوات اهللا , وصفَْت اخالق رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم 

و يف علُوِّ مْنِزلته حىت انّ اهللا قد جعلَُه من قبل فََمنَّ عليه فَجَعلَُه من اهل البيت و سالمه عليه 
  .طهريا الذين اذَهَب اهللا عنهم الرجس و طهََّرُهم ت

و اعتماد إمام زمانه دليل على , اعتماد إمام زمانه صلوات اهللا و سالمه عليه  االمر الثالث 
دليل على طهاَرته و الشواهد كثرية و , دليل على وفائه , دليل على اخالصه , عظََمته 

نية  احلَُسينت يف الطفوف و لذا العائلةاحَرُج املواقف كانت يف كربالء و احرج املواقف كا
كما انّ ابا الفضل , لَّما كظَّها العطش و آلََمها الَما شديدا و علٌي االكرب ايضا من الَسقّائني 

يف , علٌي االكرب َسقّاء آل ُمحمَّد صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني , َسقّاء آل ُمحمَّد 
 و بدأْت اآلالف املؤلَّفة اليوم الثامن من ايام املُحرَّم و لَّما بدأْت اجلموع تتقاطَر من الكوفة

يف اليوم , تتَجمَُّع يف معسكر ابن سعد لعنة اهللا عليه و حالوا بني سّيد الشهداء و َنهر الفرات 
و العطش اَخذَ , الثامن لَّما َضجَّ االطفال من شدَّة العطش و ضجَّْت الَصبايا من شدَّة العطش 

إمامنا سّيد الشهداء انتَدَب َمن ؟ كُتب , ها مأخذا كبريا من العائلة احلُسينية املقدسة فأهنَكَ
انتَدَب علّياً االكرب صلوات اهللا و سالمه , الروايات الشريفة ُتَبيِّن لنا هذه احلقيقة , التاريخ 

انتَدَبُه و اَخذَ َمجموعة من اصحاب سّيد , عليه يف اليوم الثامن من شهر ُمحرَّم احلرام 
و عاَد َيحمل املاء بعد ان ازاَح اجلموع املُتكاثَرة عن عة الشهداء و فعالً وَصلَ إىل املشر

رَجَع حامال املاء إىل عياالت احلُسني و انتشَرْت الفرحة يف خيام , املشرعة و رَجَع باملاء 
زينب سالم اهللا عليها بأيِّ شيء كانت اَشد , عياالت احلُسني , احلُسني لكن َنحن ما ندري 

ال و هَجَم االطفال على الِقَرب كرب أم ِبَمجيء املاء حيث تقاطََر االطفِبَعودة عليٍّ اال, فَرحاً 
اإلمام الشاهد , ُنقِسم على إمام زماننا  َنحن يف هذه الليلة و هذه الليلة ليلة عليٍّ االكرب ؟

اإلمام الذي ينظر كل َسكنٍة من , اإلمام الذي يشهد كل حركة من حَركاتنا , الغائب 
اإلمام الذي ُيحيط علماً , الذي يطَِّلُع على كل هاجس من هواجس قلوبنا اإلمام , سكَناتنا 
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ضرغاَمةُ آل حيدر , احلُجَّة بن احلسن , ِبكُل صغرية و كبرية يف هذه احلياة و يف هذا الوجود 
ُنقِسم عليه يف هذه الليلة ِبفرَحة عياالت احلُسني ِبَعودة عليٍّ , صلوات اهللا و سالمه عليه 

افرا و ِبفرَحة اطفال احلُسني ِبَمجيء املاء ان ينظر إلينا ِبنظَر لُطفِه و كراَمتِه و ان منصورا و ظ
يا وقاية اهللا , سّيدي يا بقيَّة اهللا , ينظر إلينا ِبنظَر رأفَته فَهو رأفة اهللا و هو َرْحَمة اهللا الواسعة 

عنك , بَك ِصلْين , أْدِنين , ثْين أِغ, يا وقاية اهللا و ستَره , هكذا ُنخاِطُبه يف الزيارة , و ستَره 
 .ال تقطَْعين يابَن رسول اهللا 
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  الّدرس الخامس عشَر

  
  
  
  
  

الشريف إلمام اُألمَّة ) اآلداب املعنوية ( وَصلَ بنا الكالم يف آخر درس من دروسنا يف كتاب 
رضوان اهللا تعاىل عليه و الذي كان يف ليلة والدة سّيدنا ايب احلسن عليٍّ االكرب صلوات اهللا و 

ُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف الصفحة وَصلَ بنا الكالم إىل ما ذكََرُه إمام ا, سالمه عليه 
و إنّ استفاَدتنا من مقامات ائمَّة اهلدى و معاِرفهم قليلة بل و ال شيء ( الثمانني بعد املائَتني 

ُيذكَر اصالً و اكتفَْينا من تاريخ حياهتم بالقشر و الصورة و صَرفْنا النظر بالكُليَّة َعّما هو غاية 
هذا ) اسَتسَمَن ذو َوَرم , لسالم و يف احلقيقة ينطبق علينا املثَل املعروف ِلبعثَة االنبياء عليهم ا

كنُت قد قَرأُته عليكم و بيَّنُت جانبا من , كالم إمام اُألمَّة يف الصفحة الثمانني بعد املائَتني 
املعارف و اَشرُت يف حينها إىل كثَرة , لذا ال أُعيد الكالم مقاصده الشريفة يف كلمته هذه 

 سَعة العلوم اليت ورَدْت عن اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني و ما إىل
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كل ذلك كان يف بيان ِلَبعٍض من مقاصد كالم إمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفُسه , يتعلَُّق ِبهذا املطلب 
ٍض من مقاصد  إىل بعو بعد ان اَشرُت, الزاكية يف هذه العبارات اليت تلَْوُتها عليكم قبل قليل 

ة يف كلَمته املتقدمة وَصلَ بنا احلديث إىل ما قالَُه يف الصفحة التاسعة و اخلَمسني بعد إمام اُألمَّ
فَِمَن املَحتوم و الالزم ِلسلوك هذا الطريق الَروحاين ( املائَتني و هو قولُه رضوان اهللا تعاىل عليه 

إىل ,  طريق اهلجرة إىل اهللا  مسألةه علىاُي طريق ؟ َبحثُنا يف اصله كان ُمنَصّباً يف اصل) 
اصل البحث و العنوان , إىل إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليهما و آهلما , رسوله 

) اآلداب املعنوية ( االصلي الذي تفرََّعْت عنه هذه الدروس يف بعٍض من مباحث كتاب 
 السلوك إىل اإلمام املعصوم اصل البحث اهلجرة إىل اإلمام و الطريق إىل اإلمام و, الشريف 

  هوو) فَِمَن املَحتوم و الالزم ِلسلوك هذا الطريق الَروحاين ( صلوات اهللا و سالمه عليه 
فَِمَن املَحتوم و ( الطريق الذي يوِصلُنا إىل إمام زماننا و يوِصلُنا إىل باِرئنا عزَّ شأنه و تعاىل 

 املعراج العرفاين التَمسُّك ِبَمقام َروحانية الالزم ِلسلوك هذا الطريق الَروحاين و عروج هذا
هذه ) ُهداة طُرق املعرفة و انوار سُبل اهلداية الذين ُهم الواِصلون إىل اهللا و العاكفون على اهللا 

االوصاف اوصاف اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني و إمام اُألمَّة يف 
 تطرَّقنا هلا يف طَوايا الدروس املاضية من هذا الكتاب  يؤكُِّد على احلقيقة اليت هذهكلَمته

انّ طريق الوصول إىل , يؤكِّد على هذه احلقيقة , الشريف او يف دروسنا االخرى املُختلفة 
 َيجتاز َمخاطَرُه و ان يتخلََّص من مآزقِه إالّ ِبُصحَبة ُن اإلنسان اناهللا سبحانه و تعاىل ال يتمكَّ

ال بد من دليل ُيرِشده و ال بد ان يكون هذا ,  اهللا و سالمه عليه اإلمام املعصوم صلوات
و الدليل احلاذق احلكيم يف هذا الطريق هو اإلمام املعصوم صلوات اهللا و , الدليل دليالً حاِذقا 

سالمه عليه و يكون َتسديُده و تأييُده إّما بألطافه اجلَليَّة و إّما بألطافه اخلَفيَّة صلوات اهللا و 
من امثال , فَُهناك الطاف َجليَّة للمعصوم و هناك الطاف َخفيَّة للمعصوم ه عليه سالم

االلطاف اجلَليَّة للمعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه هذه احاديثُهم النورية و هذه معاِرفُهم 
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, هذا شيء من الطافهم اجلَليَّة الواضحة , املَبثوثة يف كُتب اصحابنا رضوان اهللا تعاىل عليهم 
هو َتسديُدهم الَروحاين للُمخِلصني من ,  أّما الطافُهم اخلَفيَّة فَِمثال منها هو تأييُدهم النوري و

  . اوليائهم و من اشياعهم و من اتباعهم صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني
و ما ه )  و عروج هذا املعراج العرفاينفَِمَن املَحتوم و الالزم ِلسلوك هذا الطريق الَروحاين( 

ان نتَمسَّك ِبَمقام ) التَمسُّك ِبَمقام َروحانية ُهداة طُرق املعرفة ( املَحتوم و ما هو الالزم هنا 
و انوار سُبل اهلداية الذين ُهم الواِصلون إىل اهللا و العاكفون  ( َروحانية ُهداة طُرق املعرفة

ن يطوَي هذا الطريق َحٌد او لو اراَد ا(  تعاىل عليه و يستمُر يف كالمه رضوان اهللا )على اهللا 
هذا املقطع من ) ِبقََدم انانية نفسِه من دون التَمسُّك ِبَواليتهم فَسلوكُه إىل الشيطان و اهلاوية 

كالمه الشريف انا ايضا قَرأُته يف الدرس املاضي و تناَولُت جانبا من ما َدلَّ عليه هذا الكالم 
يان جوانب اخرى من كالمه رضوان اهللا تعاىل يف هذه الليلة اسَتمُر يف حديثي يف ب, الشريف 

كالُمه هنا , عليه يف هذا املقطع الذي ذكََرُه يف الصفحة التاسعة و اخلَمسني بعد املائَتني 
يف , املطلب االول و هو انّ الذي يريد الَسْير يف هذا الطريق الَروحاين , يشتمل على مطلَبْين 

 اإلمام املعصوم ال بد من التَمسُّك ِبَمقام َروحانية اهل طريق اهلجرة إىل اهللا و إىل رسوله و إىل
بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني و إالّ فََمْن لَم يتمسَّك ِبهذا املقام و َمن لَم 

هذا املطلب , و الجئا إىل هذا الباب الشريف ال يتمكَّن ان ُيواِصل طريقَه َيِقف متَوسِّال 
  .مام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه االول اشاَر إليه إ
انّ الذي يتصوَّر اّنه يتمكَّن من الوصول إىل الغاية اليت يبَتغيها و هو الوصول و املطلب الثاين 

سبحانه و تعاىل على اساس نفسِه و على اساس معلوماته و على اساس عَمله و على إىل اهللا 
 يسعى إىل اهلاوية و إّنما يسعى إىل طريٍق قد اساس َملَكاته و على اساس قُدراته فإّنه إّنما

اخَتطَُّه الشيطان لذلك اإلنسان او ِلَغريه من اشباهِه و من نظائره من الذين يريدون اإلعتماد 
  .على انفُسِهم يف الوصول إىل اهللا سبحانه و تعاىل 
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ه هذه اليت ذكَرُتها و قَرأُتها هذان املطلَبان املُِهّمان ُهما اللذان اشاَر إليهما إمام اُألمَّة يف كلمات
عليكم قبل قليل و ما اَتمكَُّن من بيانه أَُبيِّنُه يف هذه الليلة يف هذا الدرس و إن شاء اهللا َتتمَّة 
الكالم ايضا تأتينا يف ليلة اجلُمعة اآلتية و ليلة اجلُمعة اآلتية سَتكون آخر ليلة ُجمعة من ليايل 

بالنسبة ِلَدرس اآلداب , لُت سابقا و كما وَعدتكُم سابقا شهر شعبان املُعظَّم و انا كما ق
  .املعنوية 

اعود إىل كالم إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف انّ الذي يريد الوصول إىل الغاية املطلوبة 
و يريد الوصول إىل ساحة القُرب اإلهلي ال بد من ُمصاَحبة املعصوم صلوات اهللا و سالمه 

ُألَبيِّن املراد هنا أِقُف , ن التَمسُّك ِبَمقام املعصوم عليه افضل الصالة و السالم ال بد م, عليه 
, من هذا الكالم و لو ِبَنحو اْجمايل ألنّ هذا املطلب ِبحاجة إىل تفصيل و لو ِبَنحو اْجمايل 

 إىل اهللا سبحانه و تعاىل ال بد له من ان َيِقَف متَوسِّال على االعتابالذي يريد الوصول 
الشريفة ألهل بيت العصمة ِبَنحو عام و إلمام زماننا ِبَنحو خاص صلوات اهللا و سالمه عليهم 

عليهم اْجَمعني و أّما كيف يتمكَُّن اإلنسان من التَوسُّل و من التذَلُّل على اعتاب اهل البيت 
 املطلب انا اضِرُب لكم مثاال يف بداية االمر و بعد ذلك أُشري إىل, افضل الصالة و السالم 

  .ِبحَسب ما يسنح به الوقت 
و حينما َنقصُد  زياراُتنا لالئمَّة املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني ِبَنحو عام

و فيها هذه الزيارة فيها رموز ,  من ائمَّتنا عليهم افضل الصالة و السالم ِلزياَرته اًإمام
ذا االمر يف الزيارات و إّنما يف كل و ليس فقط هاشارات و فيها اسرار و فيها ِدالالت 

املناسك و العبادات هناك اسرار يف هذه املناسك و اسرار يف هذه العبادات ِبَنحو عام و هذا 
الذي َتجري دروُسنا يف بعٍض من مطالِبه إّنما هو ِبصَدد بيان بعٍض , الكتاب الذي بني ايدينا 

دات تشَتمل على اسرار و تشَتمل على من اسرار عبادة الصالة و هكذا كل عبادة من العبا
صفاء فطَرته و ِبحَسب نقاء ِحكَم و تشَتمل على ِدالالت و رموز و مضامني و كلٌ ِبحَسب 
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 تلكُم االسرار و هذه االسرار ال َتِقُف عند حد ألنّ هذه العبادات و هذه  منَبصَريته يسَتطلع
صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني و املناسك رموز و امساء و ِدالالت ُتشري إىل اهل البيت 

فأسرار هذه العبادات و اسرار هذه املناسك ال َتِقُف عند اسرار اهل البيت ال َتِقُف عند حد 
, احلَجُّ فيه اسرار و هكذا سائر العبادات , الصالة فيها اسرار , الصيام فيه اسرار , حدٍّ ايضا 

شَتمل على رموز و على مقاصد و على هكذا سائر التكاليف ـ و خصوصا العبادات ـ ت
الزيارات , و ال َتِقُف عند حدٍّ ُمعيَّن كما قلُت قبل قليل َمغاٍز و ِدالالت و مضامني كثرية 

يف مناسك إذا اَرْدنا ان ُنَدقِّق النظر , هي ايضا من هذه العبادات , هي ايضا من هذه املناسك 
 اْجمايل ال ِبَشكل تفصيلي ألنّ آداب هذه الزيارات و يف مراسم هذه الزيارات ِبَشكل

  . الزيارة ِبَشكل اْجمايل  آدابالزيارات كثرية لكن انا اتناول
ثالث مراتب , ثالث مراحل , َنِجد يف آداب الزيارة ِبَنحو اْجمايل ثالثة مقاطع             

  .من املناسك 
املناسك املذكورة كاإلغتسال اآلداب و , اوالً ما قبل الوصول إىل حَرم املعصوم عليه السالم 

كاستحباب لبِس الثياب النظيفة او الثياب اجلديدة إذا كان , كالكَْون على الطهارة , مثالً 
كَترجيل َشعر اللحية و , كالتَسّوك بالِسواك و كالتكَحُّل , كالتطَيُّب , اإلنسان َيملكها 

 يف باب التَجمُّل و يف باب الرأس و هكذا سائر االمور اليت هي داخلة يف باب التَهّيؤ و
و كذلك َسْير اإلنسان على َتؤدَّة يعين على َوقار و كذلك , التَحسُّن و يف باب التطَهُّر 

اإلطراق يف النظر حىت الوصول إىل حَرم املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه لئالّ يتَشتَّت ذهُنه 
ك مداوَمة الِذكر بأيِّ َنحو من احناء حىت يسَتجِمع افكاَره و كذل, لئالّ يتَشتَّت تفكُريه , 

إذا وصلَت إىل املكان الفالين فَقُلْ , يف بعض الزيارات هناك اذكار ُمخصََّصة , االذكار 
و يف بعض الزيارات مطلقاً ُيقال اّنه َسبِّْح او َحمِّْد او كَبِّْر او أي , الِذكر الفالين و هكذا 

  .تبة االوىل من املناسك هذه املر, ِذكر آخر من االذكار الشريفة 
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و اإلستئذان ايضا َيختلُف يف , اإلستئذان , حينما َيِصلُ إىل الباب الشريف املرتبة الثانية 
ِبحَسب الزيارات املَخصوصة و هناك انواع من , الزيارات ِبحَسب الزيارات املطلقة 

دُخل و تقرأ دعاء يف بعض االحيان يكون اإلستئذان ُمجّرد ان َتطلب اإلذن فَت, اإلستئذان 
و ,  استئذان يكون قبل الدخول إىل الباب االول هناك, يف بعض االحيان ال , تئذان اإلس

انا قلُت , هناك استئذان عند الباب الثاين و هكذا ِبحَسب الترتيب املذكور يف الزيارات 
 إىل هذا االمر موكول, لَسُت ِبصَدد احلديث عن سائر مناسك و آداب الزيارات الشريفة 

االستئذان على اختالف مراتبه و مناسكه , بابه لكن هذه املرحلة الثانية من الزيارات الشريفة 
, قلُت انا اتناول مناسك الزيارة ِبَشكل اْجمايل ألنّ الكالم ليس ُمخصَّصا عن الزيارة , 

  .الكالم هنا جئنا بالزيارة على سبيل املثال 
 مناسك الزيارات الشريفة هو مراسم الزيارة ِبما فيها قراءة املرحلة الثالثة او املقطع الثالث من

ِبما فيها تقبيل الثرى الطاهر للمعصوم ,  تقليب اخلَد على القرب الشريف  فيهاِبما, السالم 
  .صلوات اهللا و سالمه عليه و سائر االمور االخرى 

, التَجمُّل , التَزيُّن  , مقّدمات التَهّيؤ, املقدّمات , ِبَشكل اْجمايل مناسك الزيارات هكذا 
املرحلة الثانية االستئذان و املرحلة , ما قبل الوصول إىل حضرة املعصوم , التطَهُّر , التطَيُّب 
ن تؤّدي صالة الزيارة حينئذ َنِجد يف بعد ان تؤّدي املراسم و بعد ا, ة مراسم الزيارالثالثة 

, حينئذ ادُع ِلَنفسك , ذ اطلُْب حاجَتك حينئ, رواياتنا الشريفة و َنِجد يف كُتب املزارات 
حينئذ تأيت , إلخوانك املؤمنني , ِلَمن خلَّفَْت من اهلك يف بالدك , ِلعائلَتك , ِلوالَديك 

يعين بعد هذه املراحل حينئذ يكون , الدَعوات و تأيت احلاجات و تأيت املُناجيات و هكذا 
 اإلنسان قد استَعدَّ ِلطلَب حاَجته أي انّ و املراد انّ, اإلنسان قد استَعدَّ ِلطلَب حاجته 

يف َمْنِزلٍة يستأهل ان ينظر املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه إليه و , اإلنسان صاِر يف مقاٍم 
و , و هذه مقّدمات و بعد ذلك َيِصل إىل الطلب او إىل احلاجة يف آخر االمر , إىل حاَجته 
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ذكَرُت مثال الزيارة ألجل املطلب الذي , نا قلُت ا, ليس الزيارات واقفة عند هذه االسرار 
ال يتمكَُّن من السلوك يف طريق اهلجرة إىل اهللا و يف طريق اهلجرة انا ِبصَدده و هو انّ اإلنسان 

َنحن ُنهاجر , إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم و إىل إمام زمانه إالّ ِبُصحَبة املعصوم 
املعصوم هو الذي , حنن ُنهاجر إىل املعصوم ِبَدليليَّة املعصوم , عصوم إىل املعصوم ِبُصحَبة امل

الطريق اإلهلي , هو الذي ُيصاِحُبنا يف الطريق , َنحن ُنهاجر إىل املعصوم , َيدلُّنا على ذلك 
و يف الطريق الدنيوي الطريق الدنيوي الغاية فيه يف هناية الطريق , َيختلف عن الطريق الدنيوي 

و نسان إىل َمتاع و هذا املتاع َيختلف عن الغاية و َيختلف عن نفس الطريق َيحتاج اإل
  .املتاع شيء آخر ,  نفس املُسافر عنَيختلف 

إذا لَم يكُن , الغاية يف اول الطريق و يف آخر الطريق و الغاية هي املتاع , أّما الطريق اإلهلي 
لغاية ُتصاِحبُه من اول الطريق إىل آخر ا, هو نفس الغاية , َيحمل اإلنسان املتاع اإلهلي معه 

بني الطريق الدنيوي و بني الطريق اإلهلي انّ الطريق الدنيوي َيِصل الطريق إالّ اّنه الفارق هنا 
أّما يف الطريق اإلهلي احلُجب تتكشَّف عن , اإلنسان بعد ان يقطع الطريق عند النقطة 

,  اول الطريق و يف آخر الطريق و ُمصاِحَبة له فالغاية يف, اإلنسان و إالّ الغاية ُمصاِحَبة له 
فالذي يريد ان يسري يف هذا , انّ اإلنسان تتكشَّف له احلُجب يف اثناء املَسري , الفَرق هنا 

ال بد من تأييد , ال بد من ُمصاحَبة املعصوم , يف هذا الطريق الَروحاين , الطريق اإلهلي 
كيف , يف نتمكَّن من َتحصيل ُمصاحَبة املعصوم املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه لكن ك

كيف نتمكَُّن من هذه املسألة , نتمكَّن من َتحصيل تأييد املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 
, هناك َتهّيؤ , ة انا ذكَرُتها على سبيل املثال ن من هذه الغاية ؟ و هذه الزياركيف نتمكَّ, 

هذه , نفس االمر , حاجَته د ذلك اإلنسان يطلب هناك اداء للمراسم و بع, هناك استئذان 
أليس يف , كما اّنه يف رواياتنا الشريفة انّ هذه الصالة اليت ُنَصلّيها , الزيارات صورة 

اآلن إذا اَردَت ان ُتراجع الروايات املَرويَّة عن املعصومني ) الصالة معراج املؤمن ( الروايات 
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, او غري ِعلَل الشرائع , ِلَشيخنا الصدوق ) الشرائع ِعلَل ( كالروايات املوجودة يف كتاب 
اسرارها و يف ابعادها صورة   يفهذه الصالة, الروايات املوجودة يف بيان اسرار الصالة 

و لذلك إذا ُتراجع و من هنا ُعبَِّر عنها ِبمعراج املؤمن ِلمعراج النيب صلى اهللا عليه و آله 
لذي كَتَبُه او يف كتابه ا) اآلداب املعنوية ( يف كتابه هذا املباحث اليت ذكََرها إمام اُألمَّة 

 املذكورة يف هذَين الكتاَبْين ِلَمعاين و  املطالب) او صالة العاِرفني سر الصالة( للخواص 
و اكثر الروايات اليت   ,ألسرار الصالة هي معاين معراج النيب صلى اهللا عليه و آله و سلم

اج النيب فَهذه الصالة ُتَمثِّل  عن معري هذه الروايات اليت تتحدَّثُالباب ه يسَتند إليها يف هذا
و انا قلُت هذه االسرار املُبيََّنة لنا ِبحَسبنا و إالّ , عراج النيب صلى اهللا عليه و آله و سلم م

و إّنما كل َشخص يأخذ منها ِبحَسب صفاء فطَرته و اسرار العبادات ال َتِقُف عند حد 
  .ته ِبحَسب نقاء بصَري

كما انّ هذه , كذلك الزيارات هي ايضا املعراج إىل املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 
الزيارة معراج املؤمن إىل اإلمام , الصالة معراج املؤمن إىل اهللا , الصالة معراج إىل اهللا 

 إىل اهللا فَكما انّ يف الصالة اسراراً ُتشري إىل ذلك املعراج, املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 
معراج املؤمن إىل اإلمام املعصوم , كذلك يف زيارات املعصومني اسرار ُتشري إىل ذلك املعراج 

مراسم , عد ذلك هناك املراسم هناك استئذان و ب, فَُهناك َتهّيؤ , صلوات اهللا و سالمه عليه 
,  تأيت احلاجات  تأيت املُناجاة و يأيت الدعاء و ذلكو بعدارة و مناسك الزيارة الشريفة الزي

, صورة رمزية ِلطَريقة السلوك , ة الزيار, هذه صورة , ايضا هذا االمر يف طريقنا إىل اهللا 
فالذي ُيريد الوصول إىل املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه ال بد ان يسري يف هذا الطريق 

الً ان يَتهّيأ مث يستأِذن ال بد او, ِبتأييد املعصوم عليه افضل الصالة و السالم , ِبُصحَبة املعصوم 
بعد ذلك يدخل يف مناسك معرفة املعصوم صلوات اهللا و , و بعد ذلك بعد ان يؤذَن له 

حينئذ اإلنسان , بعد اإلذن , إذا دَخلَ يف مناسك معرفة املعصوم و أُِذنَ له , سالمه عليه 
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َنحن نستأذن , تئذان يتَرقّى يف معرفة املعصوم عليه السالم و لذلك ال بد من إذن و هذا االس
مقامات املعصومني مىت , يف الزيارة فَندخل على املعصوم فَماذا نقرأ ؟ اوصاف املعصومني 

ال بد من االستئذان و بعد االستئذان , ليس قبل االستئذان , نقَرأُها ؟ نقَرأُها بعد االستئذان 
ني و هذه الزيارة صورة نشَرُع يف قراءة الزيارة اليت تتحدَّثُ عن شيء من مقامات املعصوم

فالذي يريد الوصول إىل , رمزية ِلمعراج املؤمن إىل املعصوم عليه افضل الصالة و السالم 
و ثالثاً إذا أُِذنَ له حينئذ يَوفَّق , ثانياً ال بد ان يستأِذن , اوالً ال بد ان يَتهّيأ , املعصوم 

 اإلنسان إلدراك شيء من معارف حينئذ يَوفَّق, اإلنسان إلدراك شيء من اسرار املعصومني 
  .املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم 
الدرس هنا ليس درساً اخالقيا ِلَتفصيل الكالم يف , ؤ الَتَهّيؤ ما املراد منه ؟ قلُت ال بد من الَتهّي

و ثانياً ُنحاول التركيز على ما , اوالً ُنراعي اإلختصار , َنحن يف دروسنا هذه , هذه املطالب 
يف , معرفة اهل البيت عليهم السالم يف مباحث ) اآلداب املعنوية ( يف كتابه َرُه إمام اُألمَّة ذكَ

بعض االحيان إذا اضطََرْرنا إىل ِذكر بعٍض من املطالب االخالقية ِبَشكل ُمجَمل أُشري إليها و 
 ُيصاِحَب املعصوم الذي يريد ان, قلُت ال بد من التَهّيؤ , يف باِبها إالّ هذه ال بد ان ُتبَحث 

للوصول إىل اهللا يف طريق هجَرته اإلهلية ال بد من التَهّيؤ و انا ذكَرُت , للوصول إىل املعصوم 
  التَهّيؤ كيف يكون ؟ , ال بد من التَهّيؤ , على سبيل الرمز , الزيارة على سبيل املثال 

لبيت عليهم افصل الصالة و إّنما يَتهّيأُ اإلنسان كي َيِصلَ إىل حالة اإلذعان القليب ألهل ا
حينئذ يتمكَّن من , َيِصل إىل حالة اإلذعان القليب حىت إذا وَصلَ إىل حالة اإلذعان , السالم 

و , ال بد من التَهّيؤ , يف الدخول و ان ُيعطى له اإلذن االستئذان و حينئذ ُيرجى له ان ُيقَبل 
ليب أليِّ شيء َينالُه اإلنسان ؟ إّنما يسعى و اإلذعان الق,  التَهّيؤ ألجل َتحصيل اإلذعان القليب

ما املراد من اإلذعان و كيف , اإلنسان ِلَتحصيل اإلذعان القليب كي يؤذَن له يف الدخول 
  ُيَحصِّلُ اإلنسان هذا اإلذعان ؟ 
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املراد من اإلذعان هو اخبات قلب اإلنسان و احساس اإلنسان يف وجدانه و يف ضمريه و يف 
 و انّ حاجَتُه يف الوصول إىل اهللا و ان طريقَُه ال يتمكَّن ان ُيواِصلَُه إالّ باطنه انّ كَماله

هذا قد َنقولُه و , إالّ ِبلُطف املعصوم و هذا املعىن رّبما نقوله بااللسنة , ِبُمساعدة املعصوم 
ات يقولُه الكثريون لكن يف باطن اإلنسان قد ال توجد له مصداقية واقعية ألّنه كثري من املعلوم

هناك , هناك مفاهيم عقلية و هناك مفاهيم قلبية , و هذا املطلب انا سابقا َتحدَّثُت عنه , 
أّما املفهوم القليب ليس موجودا يف قلوبنا , مفهوم عقلي رّبما هذا املفهوم موجود يف اذهاننا 

, كُّل على اهللا كَِمثال التَو, يف كثري من االحيان و هذا املثال انا ضَربُته يف كثري من املَجالس 
قد َنحفَظ آيات من القرآن يف , فإّنه ُيكفى يف عقولنا َنحن نقطَع بأنّ الذي يتَوكَّل على اهللا 

قد َنحفَظ روايات من اهل البيت يف هذا الصَدد و قد ُنقيم االدلَّة العقلية على , هذا الصَدد 
قد ُنقيم االدلَّة العقلية , إّنه سَيكفيه هذا االمر باعتبار انّ القدرة املطلقة هللا فالذي يلَجأ إليه ف

على هذا املطلب و قد َنحفظ امثلَة و وقائع تارخيية َتُدل على هذا املعىن و قد َنحفظ قَصصاً 
إىل هنا ينتهي الوجه .. هذا املعىن يف حال , و َتجارب رأيناها يف حياتنا عند أُناس كثريين 

  .االول من الكاسيت 
هذا املعىن فقط , أليِّ شيء ؟ ِلعَدم وجود هذا املعىن يف القلب , يقه ال نتمكَُّن من تطب.. 

حينما فرَّقُت بني العلم و املعرفة , موجود يف الذهن و لذلك إذا تتذَكَّرون يف دروس العقائد 
أّما املعرفة انطباع الصَور يف الذهن و , فَقلُت انّ املراد من العلم هو انطباع الصَور يف الذهن 

 انّ َمن تَوكَّلَ على حقيقة,  اإلنسان حينما تنطَِبع هذه احلقيقة يف عقلَنفس الدرجة فَالقلب ِب
هذه ال تدفَُع اإلنسان يف اكثر االحيان للعمل على اساس التَوكُّل , اهللا كَفاُه و ُتبىن على ادلَّة 

 هذا املفهوم الذي يدفع اإلنسان للعمل على اساس التَوكُّل على اهللا مىت ما نَزلَ, على اهللا 
ِبَنفس القيمة املوجودة يف عقل اإلنسان هذه القيمة , فَِبَنفس الُرتبة , العقلي إىل قلب اإلنسان 

موجودة يف قلب اإلنسان حينئذ اإلنسان يتمكَّن من العمل على اساس هذه املعلومة املوجودة 
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كثري من العلماء , هناك كثري من الناس , َم َنحن َنِجد هذا املصداق واضحا و إالّ ِليف عقله 
  لكنهاأليِّ شيء ؟ ما هو السر ؟ السر انّ هذه املعلومات موجودة يف الذهن, يعلم فال يعمل 

, ال يوجد هناك توافُق بني املفهوم القليب و بني املفهوم العقلي , لَم تْنِزل إىل عالَم القلب 
ال يوجد توافُق بني هذَْين املفهوَمْين حينئذ ال يتمكَّن اإلنسان ان يعمل على اساس فَحينما 

فاملقصود من ,  و مصطلحات موجودة يف ذهن اإلنسان اًحينئذ العلم يبقى فقط صَور, علمه 
نعم َنحن بااللسنة نقول و رّبما َنحفظ ادلَّة على ذلك و , اإلذعان الذي اَشرُت إليه قبل قليل 

 نقول يف اآلية القرآنية كذا و رّبما نقول يف الرواية الشريفة كذا و رّبما نقول العاِرف رّبما
يف الكالم و يف , الفالين قال كذا و العاِلم الفالين قال كذا و القصة الفالنية تقول كذا 

ال ؟ الصَور املنطَبعة يف الذهن هذا املعىن موجود أّما يا ترى هذا املعىن نَزلَ إىل القلوب او 
حينما قلُت , تساوى املفهوم العقلي مع املفهوم القليب او ال ؟ انا مرادي من اإلذعان هو هذا 

ال ِبَتسديد املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه , انّ الذي ُيريد الوصول إىل اهللا ِبتأييد املعصوم 
 حينئذ يتدرَّج و ِبَتوفيق بعد ان يؤذَن له, و بعد اإلذن , ثانياً اإلذن , بد له اوالً من التَهّيؤ 

يتَدرَّج يف معرفته ألهل البيت عليهم افضل الصالة و السالم , املعصوم و ِبَتسديد املعصوم 
كالكالم الذي ذكَرُته قبل قليل مث اإلستئذان , التَهّيؤ و كالتطَيُّب و التطَهُّر , كَحاِل الزيارة 

فالذي يريد ان َيِصل إىل اهللا ال بد , البيت و بعد االستئذان َنحن يف الزيارة نقرأ مقامات اهل 
كما انّ الصالة معراج إىل , ال بد ان يسري ِبَنفس هذه الطريقة , ان يسري ِبَنفس هذا السبيل 

و كما انّ الصالة تكون سبيال , الزيارة معراج إىل املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه , اهللا 
هذه العبادة او سائر ِبخصوص , عرفة ِبهذا اخلصوص إلدراك هذه املعارف اليت ذكََرها اهل امل

فال بد , فيها نفس هذه الداللة , كذلك بالنسبة للزيارة ايضا فيها نفس هذا املعىن  , العبادات
من خالل هذه الزيارة و من خالل , َنحن جَعلنا الزيارة َرمزا و عنوانا , من التَهّيؤ اوالً 

املراحل اليت على اساسها يتمكَُّن اإلنسان من الوصول إىل رموزها َنحن نتلَمَُّس املراتب و 
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و املراد من التَهّيؤ ان َيِصل اإلنسان إىل , قُلنا اوالً التَهّيؤ , دائرة املعصوم و إىل معرفة املعصوم 
يتَجمَّل و , ب يتطَيَّ, يغتسل , الزائر يتَوّضأ يعين ان ُيطَهِّر قلَبه كما انّ , دَرجة اإلذعان 

ر ان ُيطَهِّ, يتَهّيأ كيف ؟ ان يتطَهَّر باإلذعان ,  ال بد للسالك يف هذا الطريق ان يتَهّيأ ,هكذا 
, ال يف عقله , ال بد ان ُيذِعَن يف قلبه حقيقةً , لَ عن قلبه االغيار فأنْ ُيزي, قلَبُه باالذعان 

عان القليب اإلذ, ال بد من إذعان قليب , اإلذعان يف العقول موجود لدى شيعة اهل البيت 
الذي يصرخ يف اعماق اإلنسان و الذي ُيِقرُّ يف اعماق اإلنسان و يف باطن اإلنسان انّ هذا 

إالّ , الطريق ال يتمكَّن اإلنسان فيه من املواَصلة إالّ ِبتأييد املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 
ال بد من اإلذعان , السالم إالّ ِبرعاية اإلمام املعصوم عليه افضل الصالة و , ِبَتسديد اإلمام 

القليب لكن هذا اإلذعان القليب كيف يتمكَُّن اإلنسان من الوصول إليه ؟ َنحن نقَرأ يف دعاء 
و الذي ُيستَحب ان الصلَوات الشعبانية املَروي عن إمامنا الَسّجاد صلوات اهللا و سالمه عليه 

, ا يف ليلة النصف من شعبان ُيقرأ كل يوم عند الزوال و من االدعية املُسَتَحب قراءُته
 في اللَُجج الغاِمَرة  الجاريةاللهم َصلِّ على ُمحمَّد و آل ُمحمَّد الفُلِك( الصلوات املعروفة 

, و الُمتأخِّر عنهم زاهق , الُمتقَدِّم لَهم ماِرق , يأَمُن َمن َرِكَبها و يغَرقُ َمن تَركَها , 
و غياِث , الكهِف الَحصين , مَّد و آل ُمحمَّد اللهم َصلِّ على ُمح, و الالزم لَهم الِحق 
َنحن هذه املعاين  ) و عصَمة الُمعتَصمين, و َملجأ الهاربين , الُمضطَرِّ الُمستَكين 

و هذه املعاين عقالً ,  املناسك نقَرأُها يف الدعاء و رّبما فينا َمن يواِظُب على قراءهتا ِبحَسب
 البعُض بالدليل لََتمكَّّنا من إقامة الدليل على َبناعاين رّبما لو طالَو هذه امل, ُنِقرُّ هبا ال ُننِكُرها 

اإلذعان انّ املعاين , ذلك لكن هذه املعاين يا ُترى هل المَسْت القلوب او ال ؟ اإلذعان هنا 
, اإلخبات , التسليم , اإلخبات هو التسليم , اإلذعان هو اإلخبات , ُتالِمس القلوب 

تكاد ان تكون يف مرتبة واحدة و إن قد َتختلف يف بعض , ين ُمتقاِرَبة هذه املعا, اإلذعان 
, معاين اإلخبات , احليثيات و ليس احلديث اآلن عن مثل هذه املعاين لكن هذه املعاين 
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حينما نقول , هذه املعاين تكون يف القلب , التسليم تكاد ان تكون يف افُق واحد , اإلذعان 
و اللُجَّة يعين املكان ) لُجَّة ( لَُجج َجمُع لـ  )  اللَُجج الغاِمَرةالفُلك الجارية في( اّنهم 

هذا املكان الذي , امواج ُمضطَِربة , العميق من البحر الذي تضطَِرم امواُجه اضطراما 
هذا املكان الذي تغَرُق , تضطَِرب فيه االمواج و املكان الذي يكون يف غاية الُعمق من البحر 

(  فيه الَسّباحون و يغرق فيه كل شيء هو هذا الذي ُيقال له لُجَّة البحر فيه السفُن و يغرق
, يف البحار , يف املاء ) اخلورة ( هذه , ألنّ السفُن ال َتجري يف اللَُجج ) الفُلك اجلارية 

حينما تكون منطقة يف البحر يف غاية الُعمق و حينما َيْخَتلُّ الضغط فيها و حينما تكون فيها 
جَّة لُ( مائي هي هذه اليت ُيقال لَها  االمواج عالية و يكون فيها طوفان هوائي و العواصف و

) يف اللَُجج الغامرة ( و الغامرة يعين اليت ُتَغطّي كلَّ شيء ) لُجَّة غاِمَرة ( و الدعاء يقول ) 
ين اليت و اجلارية ماذا تعين ؟ اجلارية تعين السريعة و تع, الفُلك اجلارية يف اللَُجج الغامرة 

يف هذه اللَُجج الغامرة ُهم السفُن , السفينة اجلارية هي السفينة السريعة , َتمشي , تتحرَّك 
حقيقةً هذا املعىن َنحن َنسَتشِعُره يف القلب ؟ هذا املعىن َنحن َنِجُده يف اجلارية لكن يا ترى 
, ها و يغَرُق َمن تَركَها يأَمُن َمن ركَب, سفُن جارية يف اللَُجج الغامرة , قلوبنا حينما نقول 

إذا َتحوَّلَْت من العقول إىل واقعاً هذا املعىن من االمن نتحسَُّسه يف القلوب ؟ هذه املعاين 
( حينما نقول , االخبات هو هذا الذي اقصُده ب,  باالذعان هو هذا الذي اقصُده, القلوب 

و َملجأ , رِّ املُسَتكني الكهف احلصني و غياث املُضطَ( حينما نقول ) عصمة املُعَتصمني 
هذه املعاين يف الذهن موجودة يف عقولنا لكن هذه املعاين نَزلَْت إىل عالَم قلوبنا ؟ ) اهلاربني 

حقيقةً َنحن نلجأُ إليهم ؟ حقيقةً هذا املعىن موجود ؟ هذه املعاين إذا نَزلَْت إىل عالَم القلوب 
هذا معىن , حينئذ وَصلَ إىل حالة التَهّيؤ , إلنسان حينئذ تطَهََّر قلُب ا, َتحقََّق معىن اإلذعان 

قلُت ما املراد من االذعان ؟ معىن االذعان هو , انا ذكَرُت سؤالَني , اإلذعان ِبَشكل اْجمايل 
إىل بعٍض من االمور , انا أُشري إىل بعٍض من االعمال أّما كيف َنِصلُ إىل االذعان ؟ , هذا 
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ِبَشكل اْجمايل اقول ُمجاَهدة الَنفس ُتعني , إىل هذه احلالة اليت ُتعني اإلنسان يف الوصول 
ال بد اوالً ان ُيَحصِّل , لكن بعد حصول التواُضع يف نفس اإلنسان اإلنسان على االذعان 

مرادي من التواضع ليس هو و , اإلنسان معىن التواُضع و بعد ذلك شيء من ُمجاَهدة النفس 
ري من الناس ظاهرياً يتواَضع ِبلسانه و ِبكَلماته و بأفعاله هناك كث, هذا اخللُق الظاهري فقط 

الكالم اآلن عن القلوب و هذا طريق القلوب و , التواُضع الذي اقصُده , لكن يف قلبه ُمتَجبِّر 
احلديث عن اهل البيت و اهل البيت موطُنهم القلوب ال موطنهم الثياب و ال موطُنهم 

حديث عن والية و عن طريق هجرة إىل املعصوم و , قلوب اهل البيت َمحلُّهم ال, االلسَنة 
نعم هذا اخللُق ) التواُضع ( حينما اقول , هذا الكالم موطُنه القلوب , حديث عن معرفة إهلية 

هذا شيء مطلوب , هذه املراسم الظاهرية للتواُضع يف اقوال الناس او يف افعاِلهم , الظاهري 
و املراد من التواُضع يف قلب , ع التواُضع يف قلب اإلنسان لكن املراد من التواُضمن اإلنسان 

حقيقةً يسَتشِعر هذا املعىن , اإلنسان انّ اإلنسان حقيقةً يسَتشِعر التقصري يف َجنب اهل البيت 
التواُضع , و إّنما يسَتشِعر هذا املعىن يف اعماقه و هو هذا التواُضع ألهل البيت , ال باللسان 

فإذا ,  يف اّنه ال يتمكَُّن و لَم يتمكَّن من معرفتهم نسان يستشِعُر التقصريألهل البيت انّ اإل
كان ال يتمكَّن و لَم يتمكَّن من معرفتهم كيف يتمكَّن من اداء َحقِّهم ؟ يبقى اإلنسان 

ألّنه ال يتمكَّن من , يستشعر ايضا اّنه ال يتمكَُّن من اداء ُشكِرهم ,  هذا املعىن  دائمايستشعر
عرفَتهم فَكيف يتمكَّن من اداء ُشكرهم ؟ من هذه اجلهة  و من جهة ثانية ما يرى من اداء م

هذه ِنَعم , هذه الِنَعم الكثرية , الِنَعم املُغَدقَة عليه يف اجلانب املادي و يف اجلانب املعنوي 
 كل ُشرَبة ماء و كل َملَبس, كل لُقَمة نأكلُها َنحن , مربوطة بأهل البيت عليهم السالم 

و إالّ راِجْع االدعية اليت ُيسَتَحب هذه ِنَعم اهل البيت عليهم افضل الصالة و السالم , نلَبُسه 
أليس هكذا ُيسَتَحب يف , عند ُشرب الشراب , عند اكل الطعام , قراءُتها عند لبس الثياب 

, احلَمد إذا ما جلَْسَت على مائدة الطعام و اْتَممَت طعاَمك تقول اللهم لك , روايات كثرية 
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و ادعية , إنّ هذا منك و من ُمحمَّد و آل ُمحمَّد صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني اللهم 
و يف سائر كُتبنا , اكثر من رواية ِبهذا اخلصوص ) الكايف ( و يف كتاب , كثرية واِردة 

, دة احلديثية و يف سائر كُتب االدعية و االوراد و الُسَنن و اآلداب هذه املعاين موجو
انّ اإلنسان ال يتمكَّن من , اجلانب النظَري فقط , فاالنسان ليس فقط ينظر إىل هذه املسألة 

ِنَعُمهم املُغَدقَة علينا , ليس فقط يف هذا اجلانب , معرفَتهم فَحينئذ هو عاِجز عن اداء ُشكِرهم 
ملية املادية من حياة َنحن ال نتمكَّن من َعدِّها يف اجلنَبة الع, َنحن ال نتمكَّن من احصائها 

و َيِجد اإلنسان نفَسُه ُمقَصِّرا يف فَيِجُد اإلنسان نفَسُه ُمقَصِّرا يف هذا اجلانب , اإلنسان 
و حىت لو اطَْعناُهم ال نأيت بالطاعات على , ألّننا ال ُنطيعهم يف كل شيء اَمرونا به طاَعتِهم 

و يف سائر االمور و حىت يف الَنواهي , ال نأيت بالطاعات على شرائطها , الوجه الذي ارادوه 
هذا املقصود , حقيقةً يسَتشِعر هذا املعىن , اّنه َيِجد نفَسُه يف مقام التقصري دائما , االخرى 

شيء حَسن و َجميل و لَسُت ِبصَدد , نعم التواُضع شيء مطلوب , من التواُضع الذي ذكَرُته 
كما , ة لإلنسان و هناك اخالق ظاهرية هناك اخالق باطني, احلديث عن االخالق الظاهرية 

االخالق , هناك اخالق َجواِرحية , ُيصطَلَُح عليه يف علم السلوك هناك اخالق َجواِنحية 
و االخالق اجلواِرحية االخالق اليت تتعلَّق , بالباطن , اجلَواِنحية االخالق اليت تتعلَّق بالقلب 
حديثي , ن ليس حديثي عن االخالق اجلواِرحية انا اآل, ِبهذه االعضاء اخلاِرجية من اإلنسان 

اخللُق اجلَواِنحي يف قلب اإلنسان و التواُضع حقيقةً ال يكون إالّ ألهل البيت , عن التواُضع 
عليهم السالم و إالّ ما قيمة هذا التواُضع انّ اإلنسان يتَبسَّم و ُيظِهر اهلَشاَشة و الَبشاَشة و 

يف اخالقه و هو يف قلبه ُمَتَجبِّر على اهل , يف ُمعاَمالته , يف تعاُملِه ُيظِهر الكالم الطَيِّب للناس 
هذا , اّدى حقوق اهل البيت , َيِجد اّنه قد اّدى احلقوق , او ال , َيِجد انّ له الفضل , البيت 

 هذه التواُضع احلقيقي يف قلب اإلنسان ان يسَتشِعر التقصري و, هذا َعُني التكَبُّر , َعُني التَجبُّر 
الشيخ املُفيد , كلمة الشيخ املُفيد رْحَمة اهللا عليه َتُدلُّنا على هذا املعىن , الكلمة املكتوبة اماَمنا 
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اوصى ان ُتكَتب على قَِربه , هذه الكلمة كما هو مكتوب اآلن يف اللوحة اليت هي اماَمكم , 
اليت وَصلَ إليها هذا الشيخ يعين غاية ما وَصلَ إليه حينما توفَّي على رغم عظََمة املقامات , 

هو ) و كَلُبهم باِسطٌ ذراَعْيِه بالَوصيد ( غاية ما وَصلَ إليه , رضوان اهللا تعاىل عليه االعظم 
هو هذا الشعور بالَنقص امام اهل البيت عليهم افضل الصالة و السالم , هذا شعور بالتقصري 

 املفاتيح و يف كُتب املَزارات هذا الدعاء موجود يف, و لذلك يف دعاء االستئذان الشريف 
و , هذا الدعاء ُيسَتَحب ان يقَرأُه الزائر إذا اراَد ان يزور السرداب الشريف , االخرى 

كذلك يف زيارات االئمَّة الباقني لكن املشهور اّنه ُيقَرأ عند زيارة السرداب الشريف و كذا 
ماذا ُنخاِطب الباري ,  الشريف لكن له خصوصية يف زيارة السردابعند زيارة االئمَّة ايضا 

اللهم فأذَنْ لنا ِبدخول هذه الَعَرصات اليت اسَتْعَبدَت ِبزياَرِتها اهلَ ( يف دعاء االستئذان 
و ذَلِّلْ جواِرَحنا ِبذُلِّ العبودية و , ِبخشوع املَهاَبة و ارِسلْ دموَعنا , االَرضني و السماوات 

هذه املعاين ال بد ان تتحقََّق يف قلب ) لَهم من االوصاف فَرِض الطاعة حىت ُنِقرَّ ِبما َيِجُب 
إىل  َوفِّقْنا للَسعي( و يف نفس هذا الدعاء الشريف , اإلنسان و هذا املراد من معىن التواُضع 

و َتهوي النظَر , و اجَعلْ ارواَحنا َتِحنُّ إىل موطيء اقداِمهم , ابواِبهم العامرة إىل يوم الدين 
هذه املعاين كلُّها ) عَرصاِتهم حىت كأّننا ُنخاِطبهم يف حضور اشخاِصهم إىل َمجاِلسهم و 

تكشف عن حقيقة التواُضع ألهل البيت عليهم افضل الصالة  , تكشف عن هذه احلقيقة 
و , ال بد من َتحقيق هذا املعىن , مسألة االذعان , الذي ُيريد ان ينال هذه املسألة , والسالم 

يف العجز , من خالل التَدبُّر يف املعاين السابقة , ا ينَشأُ من خالل التفَكُّر إّنمَتحقيق هذا املعىن 
من جهة العجز عن معرفَتهم و من جهة كثَرة , يف العجز عن اداء ُشكِرهم , عن معرفَتهم 

الِنَعم اليت اغَدقَها الباري علينا ِبَسَببهم و اليت جاءتنا من سقَطات موائدهم الشريفة صلوات 
و كذلك تقصُرينا يف طاعاتنا من جهة اّننا لَم ُنِطعُهم يف كل , سالمه عليهم اْجَمعني اهللا و 

ه الذي ارادوه و ِجئنا هبا لَم نأِت هبا على الوجو من جهة انّ الطاعات اليت , شيء ارادوه 
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هذه , هذه املعاين إذا عاَشْت يف وجداننا , سائر االمور االخرى اليت اَشرُت إليها قبل قليل 
هذه املعاين يف , ُمِحّبو إمام زماننا , شيعة اهل البيت , موجودة , املعاين يف عقولنا مقبولة 

َنحن اآلن لَسنا مع أُناس ُيخالفون , احلديث ليس عن عالَم العقل , عقوِلهم ال يرفضوَنها 
, دلَّة العقلية اهل البيت حىت ُنريد ان ُنثِبَت لَهم اَحقِّية هذه املطالب فَنحتاج إىل إثباِتها باال

ال بد , الكالم هنا انّ هذه املطالب ال بد ان َتْنِزل إىل قلوبنا , هذه املطالب عقالً ثابتة عنَدنا 
و إذا اَرْدنا ان نعيش هذه املعاين يف عالَم القلوب اول , ان نعيش هذه املعاين يف عالَم القلوب 

, إجياد هذا املعىن يف قلب اإلنسان , و التواُضع , شيء ُنَحقِّقُه هو التواُضع ألهل البيت 
صحيح اّنه اإلنسان يف كل عمل من االعمال ال بد ان يتَوسَّل بأهل البيت عليهم افضل 
الصالة و السالم يف الوصول إىل أي َمْنِزلَة من املناِزل لكن هذا املعىن من التواُضع ال َيحتاج 

الروايات الشريفة اّنه تفكري ساعة افضل من إىل اكثر من التفَكُّر و من التَدبُّر و من هنا يف 
تفكري ساعة افضل من عبادة الف , تفكري ساعة افضل من عبادة سبعني سَنة , عبادة سَنة 

ألّنه , هذا االختالف يف املراتب باختالف طول التفكري و باختالف مراتب الناس , سَنة 
َعْت مقامات االنسان كُلَّما يكون تفكُريه قطعاً كلَّما اتََّسَعْت معاِرُف اإلنسان و كُلَّما ارتفَ

و اخرى , ِبحَسب مقام من املقامات فَمرَّةً تفكري ساعة افضل من عبادة سَنة , اعَمق و اَدق 
 مسألة َتَحقُّق ,من عبادة الف سَنة و هكذا و اخرى افضل , افضل من عبادة َسبعني سَنة 

و قطعاً افضل اوقات التفَكُّر و التَدبُّر يف هذا ,  بُّرراجع إىل التَد,  إىل التفَكُّر هذا املعىن راجع
الذي يريد ان يتَدبَّر يف نفسه و الذي يريد ان , وقت السَحر ما قبل صالة الفجر الطريق 

ُيفَكِّر يف نفسه و يف اوضاعه و يف احواله فال تعَتِقْد اّنه يوجد وقت طيلة اليوم افضل من هذا 
, افضل اوقات التَدبُّر ,  يتمكَّن اإلنسان ان ُيحِسن فيها التفكري االوقات الو بقيَّة , الوقت 

, اإلنسان ُيفَكِّر يف نفسه و ُيفَكِّر يف عاقَبته يف هذا الوقت ألنّ الناس نيام و يف أي مكان 
يف , كُنَت يف أي مكان , كُنَت يف بيت عائلَتك , كُنَت يف فندق , كُنَت يف بيت االصدقاء 
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عدم وجود االصوات مع وجود , و اهلدوء ُيَسيطر على كل مكان س نيام هذا الوقت النا
و االنسان , سان على استشعار الوحدة هذا كلُّه ُيعني االن, ذا اهلدوء الظالم مع وجود ه

حينما يستشعر الوحدة يبدأ ينكَِسر و إذا انكَسر اإلنسان حينئذ لعلَّ املعصوم صلوات اهللا و 
 انا عند  (و يف االحاديث القُدسية الباري سبحانه و تعاىل يقوللُطفه سالمه عليه ينظر إليه ِب

 حينما يسَتشِعر اإلنسان  َيحصلاإلنكسار,  و االنكسار اين َيحصل )املُنكَِسرة قلوُبهم 
هذا افضل اوقات , الوحدة او حينما تتكاثَر عليه اهلموم و الغموم حينئذ ينكسر اإلنسان 

هذا الذي ُيعبَّر عنه يف الكُتب الفقهية , يف وقت السَحر , يف هذا الوقت التَدبُّر و التفَكُّر هو 
هو هذا افضل اوقات التَدبُّر و التفَكُّر يف هذه ) الثُلث االخري من الليل و وقت السَحر ( 

, نعم العبادات , هذه خصلة التواُضع , املعاين و إالّ هذه اخلصلَة ال َتحتاج إىل عبادة 
ة قد ُتعني اإلنسان يف هذا االمر او يف غريه لكن هذه اخلصلة َتحتاج إىل تَدبُّر االعمال الصاِلح

و قطعاً إذا ما , للتفَكُّر , االنسان َيجلس للتَدبُّر يف مثل هذا الوقت , َتحتاج إىل تفَكُّر , 
املناسك و جلََس االنسان للتَدبُّر و للتفَكُّر و تَوجََّه إىل الِقبلَة و على وضوء و طهارة و جاء ب

, قطعاً ينفَتُح قَلبُه للُمناجاة , َسنَّها اهل البيت عليهم السالم اآلداب اليت , اآلداب املُستَحبَّة 
حينما ُيقَرِّع االنسان , و تكرار هذا العمل يؤّدي إىل حصول هذا املعىن , ِلُمناجاة إمامه 

لكن ال بد من االلتفات انّ مثل َبه نفَسه و حينما يبدأ اإلنسان يتذَكَّر نواقَصُه و يتذَكَّر عيو
هذه املناسك و مثل هذه االمور ال بد ان َتجري يف طَيِّ الكتمان و إالّ إذا كان اإلنسان ايضا 

, هذه سَتفتح عليه باَب فتنة من جهة اخرى , و ُيظِهُرها و ُيحاول ان ُيشري إليها يتظاَهر ِبها 
من افضل اوقات التفكري و , اوقات التَدبُّر لكن هذا الوقت ـ كما اَشرُت إليه ـ من افضل 

, العمل املنقَطع ال فائدة فيه , هذا التَدبُّر و هذا التفكري مع املواَصلة و إالّ ليس يف ليلة واحدة 
العمل الذي ُيثِمر العمل الذي فيه مواَصلة و لذلك الروايات الشريفة َتمدح العمل القليل 

ألّنه قد يكون يف بعض االحيان االنسان فضل من العمل الكثري املُنقَطع املُتَِّصل و ُتَبيِّن لنا اّنه ا
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العمل الكثري املُنقَِطع ال يتُرك , يأيت يف وقت من االوقات ِبعَمل كثري لكن ينقطع هذا العمل 
افضل من العمل ,  العمل القليل املتواصل  نقيس اَرْدنا ان مااثَرا من دون تواُصل و لذلك إذا

قطعاً مع طلَب املواَصلة على هذه احلالة تَولِّد هذا املعىن يف نفس االنسان , تقَطِّع الكثري املُ
عبادة  ) إّياَك نعُبد و إّياَك نستَعين( قطعاً مع طلَب الَعْون من الباري , التأييد من املعصوم 

سان يف عَمله االن) و إّياَك نستعني ( نريد َعوناً , َنحن نعُبدَك لكن نريد استعانة  , و استعانة
و لذلك إمام اُألمَّة ماذا و يريد و عنَدُه غاية لكن ال يعتقد اّنه هو ِبَنفسه ُيَحقِّق شيئا يسعى 

, و إذا اراَد اَحد ان يسعى يف هذا الطريق ِبقَدم انانية نفسه , قال يف الشطر الثاين من كالمه 
إّياَك نعُبد و إّياَك (  اهلاوية  فإّنما يسعى إىل الشيطان و إىل فقط)إّياَك نعُبد (  ان يقول
نريد التَوجُّه إىل املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه يف َنحن يف نفس الوقت الذي ) نسَتعني 

الذي يف نفس الوقت , نفس الوقت َنحن َنطلُب من املعصوم ان ُيعيَننا على هذا التَوجُّه 
و إالّ , يف نفس الوقت , هذه املُناجاة َنحن نطلب من املعصوم ان ُيعيَننا على ُنناجي املعصوم 

ال بد من لُطف , و َمن َنحن ؟ ال بد من إعانة , على اساس َنحن إذا اَرْدنا ان ُنناِجَيُه هكذا 
على أي حال َتتمَّة احلديث إن شاء اهللا تأتينا , واصل من املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 

  . و قوَّته يف ليلة اجلُمعة اآلتية ِبَحول اهللا تعاىل
  
  
  
  
  
  
  



  

  وسيلة ّاآلداب المعنوية للصالة               آل محمد صلوات هللا عليھم اجمعين ھم
  ّو سبيله و حجته  ـ                                 الوصول الى هللا سبحانه و تعالى212ـ 

     15المستقيم و قرآنه الناطق بالحق   ج                                           و صراطه 

 
 

300

  
  
  
  
  
  
 



  حديث عن انانية النفس االنسانية و ما تسببه         اآلداب المعنوية للصالة           
 16ُ       من حجب و غواسق ظلمانية ج                   ـ                    213ـ 

 
 

301

  
  

  
  الّدرس السادس عشَر

  
  
  
  
  

ال زالَ كالمنا متواصال يف بيانات إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه اليت اوَرَدها يف كتابه 
يف الدرس املاضي وَصلَ بنا الكالم إىل ما ذكََرُه يف الصفحة ) اآلداب املعنوية ( الشريف 

فَِمن املَحتوم و الالزم ( تعاىل عليه التاسعة و اخلَمسني بعد املائَتني حني قال رضوان اهللا 
ِلسلوك هذا الطريق الَروحاين و عروج هذا املعراج العرفاين التَمسُّك ِبَمقام َروحانية ُهداة 

و لو اراَد , فون على اهللا طُرق املعرفة و انوار سُبل اهلداية الذين ُهم الواصلون إىل اهللا و العاِك
 فَسلوكه إىل الشيطان نانية نفسه من دون التَمسُّك ِبَواليتهماَحٌد ان يطوَي هذا الطريق ِبقَدم ا

 هذا الكالم يف الدرس املاضي قَرأُته على مسامعكم و قلُت بأنّ كالَمُه الشريف )و اهلاوية 
اجلانب االول يف مسألة التَوسُّل و يف مسألة التَمسُّك ِبعرَوة اإلمام , يتناول جانَبني هذا 

و اجلانب الثاين يف , المه عليه للوصول إىل ساحة القُرب اإلهلي املعصوم صلوات اهللا و س
و لو اراَد اَحٌد ان يطوَي هذا الطريق ِبقَدم ,  ما قالَه  ,كالم إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه

اجلانب االول او الشطر االول من كالم , انانية نفسه فإّنما يسعى إىل الشيطان و إىل اهلاوية 
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ذكَرُت زيارة اهل , مَّة َتحدَّثُت عنه يف الدرس املاضي و ِبَشكل موجز أُعيد الكالم إمام اُأل
بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني و كيف انّ الزيارة للمعصوم عليه السالم 

كما انّ الصالة معراج للوصول إىل اهللا سبحانه و , إىل معرفة املعصوم هي معراج للوصول 
الزيارة للمعصوم , اء التعبري يف االحاديث الشريفة انّ الصالة معراج املؤمن تعاىل إذ ج

صلوات اهللا و سالمه عليه معراج املؤمن للوصول إىل املعصوم و املراد من الوصول إىل 
و ذكَرُت , املعصوم الوصول إىل معرفته و الدخول يف دائرة ِرضاُه صلوات اهللا و سالمه عليه 

, املرتبة االوىل , تشَتمل على ثالث مراتب اِبها و يف ُسَننها و يف مناسكها بأنّ الزيارة يف آد
و املرتبة الثالثة قراءة َنص , و املرتبة الثانية االستئذان , التَهّيؤ و َتحدَّثُت عن معىن التَهّيؤ 

بعد , الزيارة الشريف و هو الدخول يف باب معرفة املعصوم عليه افضل الصالة و السالم 
أيت الدعاء و بعد ذلك يأيت طلَب احلاجات و بعد ذلك يأيت التَوسُّل ِلكَشف اهلموم و ذلك ي

و إّنما ذكَرُت هذه الزيارة على سبيل املثال ألّننا يف , بعد ان َتُتم هذه املراحل , الغموم 
ىل صَدد التَمسُّك و التَوسُّل ِبعرَوة اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني للوصول إ

نفس املعاين اليت ورَدْت يف َصالتنا اليومية و اليت هي رموز و اشارات , ساحة القُرب اإلهلي 
و كما قلُت , إىل معراج النيب صلى اهللا عليه و آله و هذا املعىن واضح يف الروايات الشريفة 

 على لكم اصالً هذا الكتاب يف تفسريه و يف كَشفِه ِلَبعٍض من اسرار الصالة يعتمد كثريا
املَرويَّة عن املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني اليت تتحدَّثُ الروايات الشريفة 

فََصالُتنا تشتمل على ُجملة كبرية و تشتمل على طائفة كبرية من الرموز و , عن معراج النيب 
ل البيت من اإلشارات و من الشعارات املُشرية و الدالَّة على معراج النيب و على معراج اه

فيها اشارات و فيها رموز , كذلك هي الزيارات , صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
ُتشري إىل معراج اإلنسان املؤمن و إىل معراج الشيعي و وصوله إىل ساحة القُرب من اإلمام 
املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه و من معرفته و من ِرضاُه و من قَبوله عليه افضل الصالة 

و قد اَشرُت ايضا بعد ان , ال أُعيد الكالم املُتقدِّم ِبخصوص الزيارات الشريفة , و السالم 
ذكَرُت الزيارات الشريفة و ما تشَتمل على رموز و ما تشَتمل على اشارات و تصرحيات و 
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ت اهللا تلوحيات كلُّها ُتعيننا ِلَمعرفة طريق الوصول للتَوسُّل و التَمسُّك ِبعرَوة اهل البيت صلوا
كما انّ هناك مرتبة يف الزيارات هي مرتبة ,و قلُت ال بد من التَهّيؤ و سالمه عليهم اْجَمعني 

و َتحدَّثُت عن معىن التَهّيؤ يف هذا الطريق و هو اإلذعان ألهل , ال بد من التَهّيؤ , التَهّيؤ 
أُعيد الكالم مرَّة ثانية ال , و بيَّنُت معىن اإلذعان البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

انّ الذي يريد ان ينال معىن اإلذعان يف قلبه , و وَصلَ بنا احلديث إىل معىن التواُضع , ِلطوله 
و هو معىن اإلخبات و هو معىن التسليم ألهل البيت ِبَنحو عام و إلمام زماننا صلوات اهللا و 

و التواُضع له , ل اإلنسان التواُضع ال بد ان ينا, سالمه عليه ِبَنحو خاص ال بد من التواُضع 
و مقصودي من حديثي هنا اجلنَبة الباطنية , ية هناك جنَبة ظاهرية و هناك جنَبة باطن, جنَبتان 

اجلنَبة الظاهرية من التواُضع يف سلوك اإلنسان و يف اخالقه مع اهل البيت و مع و إن كانت 
 و مفروض على املؤمن و مطلوب من مطلوبهذا امر , اشياعهم و مع اتباعهم و اوليائهم 

فال تنَس فإنّ البحث , السالك و من املُهاِجر إىل اإلمام املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 
إىل إمام زماننا , إىل رسوله , اصل َبحثنا اهلجرة إىل اهللا , َمبين يف اساسه على هذا املطلب 

جرة و يف لواِزم هذا الطريق و وَصلَ صلوات اهللا و سالمه عليه و الكالم يدور يف طريق اهل
بنا احلديث إىل اإلذعان و انّ اإلذعان ال يتحقَُّق يف قلب اإلنسان ما لَم يتحقَّق معىن التواُضع 

املعىن الظاهري مطلوب , و مرادي من التواُضع هنا املعىن الباطين للتواُضع ال املعىن الظاهري 
صيل هذا الكالم و لذلك يف الروايات الشريفة و ليس البحث َبحثا اخالقيا للدخول يف تفا

اّنه َمن كان خشوُعه الظاهري , يف روايات اخلشوع يف الصالة , مثالً , هذا املعىن واضح 
َمن خشَعْت جوارُحه اكثر من خشوع , الروايات هكذا تقول , اكثر من خشوعِه الباطين 

الرياء ُشعبة من ُشَعب النفاق و , هو املُنافق و املُرائي , قلبه كان ُمرائيا و املُرائي هو املُشِرك 
 خشوُعه الظاهري يف بَدنه اكثر من خشوِعه القليب  كانفََمن, الرياء ُشعبة من ُشَعب الِشرك 

و الرياء ُشعَبة من ُشَعب النفاق يف هذا النوع من اخلشوع إّنما هو ُشعبة من ُشَعب الرياء , 
هذا املعىن نفسه يف احاديث , ك يف جهة اخرى جهة من اجلهات و ُشعبة من ُشَعب الِشر

َمن كان ظاِهُره يف َوالييت اكثر من , اهل البيت عن أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه 
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, بالتَصرُّفات , ما ُيظِهُره سواء باالفعال , َمن كان ظاِهُره , باطنِه يف والَييت فَهو ُمنافق 
و هذه , باحلَنني و امثال هذه املعاين , بإظهار االنني , ي بالَتباك, بالكالم , بالتَخشُّعات 

 و إّنمافعالً قَلبُه لَم يكُن ُمنصِرفا إىل اإلمام املعصوم حقيقةً , املعاين يف ظاهره اكثر من باطنه 
 يف املناسبات و يف املقامات املُناسبة و يف االماكن اليت َتمتليء بالناس او يف االماكن يتَخشَّع
و يتباكى و ُيظِهر هذه املعاين و هذه املعاين اكثر يتخشَُّع و ُيظِهر االنني و احلَنني  , الظاهرية

, َمن كان ظاِهُره يف والييت اكثر من باطنه , أمري املؤمنني يقول فإنّ هذا ُمناِفق , ِمّما يف قلبه 
, واُضع الباطين عن التكالمي هنا , هذا ُمنافق , والَيُته الظاهرية اكثر من واليته الباطنية 

, حالوة الكالم , رّبما يظهر على االنسان طيُب املَحضر , رّبما يتواَضع اإلنسان ظاهراً 
يف , يف اخالقه لكن يف قلبه ُمتَجبِّر على اهل البيت , رّبما يكون االنسان َهّشاً َبّشاً يف تعاُمله 

هذا التواُضع ,  يَدْي اهل البيت يف قلبه ال يسَتشِعر املَذلَّة بني, قلبه ال يسَتشِعر التقصري 
تواُضع ظاهري و هذه حالة من النفاق و َمن كان ظاِهُره يف الوالية اكثر من باطنه كان 

رّبما إذا ُوفِّقْنا يف ليايل شهر رمضان نتناول , ُمنافقا و هذا املعىن واضح يف الروايات الشريفة 
اصالً يف الروايات الشريفة االئمَّة , معىن التقصري يف روايات اهل البيت , هذا املطلب 

روايات عن االئمَّة , املعصومون َيدعون ِلخاصَّة اصحاِبهم ان ال َيخُرجوا من حدِّ التقصري 
اإلمام يدعو ِلخاصَّة اصحاِبه ان , الشريف و يف غري الكايف الشريف ) الكايف ( َمرويَّة يف 

قَصِّرا ال يعين ان ُيقَصِّر يف اعماله و إّنما ان يعيش ان يكون ُم, ُيَوفِّقَُه اهللا ان يكون ُمقَصِّرا 
و ذكَرُت جنَبة ايضا من معىن التقصري و كيف انّ اإلنسان , التقصري مع اإلمام املعصوم 

التواُضع هو استشعار التقصري يف , يسَتشِعر التقصري مع املعصوم و هذا املقصود من التواُضع 
و هناك قصور و تقصري  جهة اّننا ال نتمكَُّن من معرفته استشعار التقصري من, َجنب املعصوم 

و تقصري , قصور انّ عقولَنا َمحدودة , يف جهة املعرفة هناك عندنا قصور و عندنا تقصري , 
و َنحن ايضا ال نتمكَُّن من اداء ِلكثَرة الذنوب و احلُجب فَنحن ال نتمكَُّن من معرفة َحقِّهم 

ُن من اداء طاَعتهم على الوجه االكمل اضافة إىل الِنَعم الكثرية ُشكِرهم و َنحن ايضا ال نتمكَّ
 اليت ُنقَصِّر فيها ازاء ةو اجلهات الكثري, املتوافرة املتواصلة اليت قد ُنسيء التَصرُّف معها و ِبها 
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حقيقةً َنحن ُمقَصِّرون مع اإلمام املعصوم , اإلمام املعصوم و التقصري هنا ال من باب التفَضُّل 
و انّ هذا املعىن يبقى ُمَهيمنا ُمَسيطرا على كيان مرادي من التواُضع هو استشعار هذا املعىن , 

حينئذ يسَتشِعُر معىن التواُضع مع اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني , اإلنسان 
رات كما يف االستئذان الشريف ِلزيارة السرداب او حىت ِلزيارة احلَض) اللهم َوفِّقْنا ( 

 للسعي إىل ابواِبهم العامرة إىل يوم الدين و اجَعلْ ارواَحنا َتحنُّ إىل اَوفِّقْن( املعصومية املقدسة 
) َتِحنُّ ( هذا تواُضع ظاهري و باطين , و هذا َنحو من احناء التواُضع ) موطيء اقدامِهم 

و اجَعْل ( ضع هناك حنني باطين إىل موطيء اقدامهم و حنني ظاهري و هو لَثُم تلك املوا
و نفوَسنا تَهوى النظَر إلى َمجاِلسهم و , ارواَحنا تَحنُّ إلى موطيء اقدامِهم 

ال بد ان يكون هناك حنني ) عَرصاِتهم حتى كأنّنا نُخاِطُبهم في حضور اشخاِصهم 
 و يسَتِمرُّ ,ن مظاِهر التواُضع ألهل البيت واقعي يف هذه القلوب آلثار اهل البيت و هذا م

( عَرصات اهل البيت  ) اللهم فأذَْن لنا ِبدخول هذه العَرصات ( االستئذان الشريفدعاء 
و ارِسْل دموَعنا ِبخشوع , التي استَعَبدتَ ِبزياَرِتها اهَل االَرضين و السماوات 

و ذَلِّْل جواِرَحنا ِبذُلِّ العبودية و فَرِض الطاعة حتى نُِقرَّ ِبما َيِجُب لَهم من , الَمهاَبة 
و ذَلِّْل  (و اجلوارح هذه اجلوارح الظاهرية , َتذليل , و ذَلِّلْ جوارَحنا  ) صافاالو

, ذل العبودية , أّما ذُل العبودية يف القلب )  جواِرَحنا ِبذُلِّ العبودية و فَرِض الطاعة
 يف قلب االنسان, العبودية تتَجلّى يف جواِنح اإلنسان , معىن العبودية ال يتَجلّى يف اجلواِرح 

ُمساوية , ُمساِوقَة , أي اجَعلْ الذلَّة يف جوارحنا مواِفقَة ) و ذَلِّلْ جواِرَحنا ِبذُلِّ العبودية ( 
و ذَلِّْل جواِرَحنا ِبذُلِّ العبودية و فَرِض الطاعة حتى ( ِلذُلِّ العبودية املوجود يف قلوبنا 

يف مناسك , آداب الزيارات و هذه املعاين واضحة يف ) نُِقرَّ ِبما َيِجُب لَهم من االوصاف 
ال بد من , صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني الزيارات الشريفة املَرويَّة عن املعصومني 

من العوامل املُساِعدة , و قلُت , و اإلذعان ال يتَحقَّق إالّ ِبَتَحقُّق معىن التواُضع , اإلذعان 
جاَهدات و فضالً عن االعمال اليت على َتحقيق هذا املعىن يف قلب اإلنسان فضالً عن املُ
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قلُت من االعمال املُعيَنة , ذكََرها اهل االخالق و اهل السلوك يف االبواب اخلاصة بذلك 
و وقُت السَحر الوقت املعروف يف , على ذلك هو التفَكُّر يف هذا االمر يف وقت السَحر 

الناس نيام و ,  وقت اهلدوء ألنّ هذا الوقتالكُتب الفقهية ِبَوقت الثلُث االخري من الليل 
ال هناك صوت , يف حالة ُرقاد و االصوات قد هدأْت , اخلَلُق من حولك يف حالة هدوء 

يف مثل , ُيزِعج االنسان و االنسان يسَتشِعر الوحدة و يستشعر الَوحشة يف مثل هذا الوقت 
التفكري , ة اهل البيت التفكري يف َعجِزنا عن ادراك معرف, هذا الوقت التفكري يف هذه املعاين 

, التفكري يف عجزنا عن اداء حقِّ الطاعة ألهل البيت , يف عجزنا عن اداء ُشكر اهل البيت 
التفكري يف عجزنا عن مسألة التعاُمل الصحيح مع الِنَعم املتواِصلَة و املُتراِدفَة اليت تأتينا ِبسَبب 

التفكري يف هذه الدائرة يف مثل هذا , ا اهل البيت عليهم السالم فَُنسيء التَصرُّف معها و ِبه
التفكري يف مثل هذا ,  اآلداب املعروفة,  التَوجُّه إىل الِقبلَة الوقت مع الوضوء و مع التطَيُّب و

العمل القليل مع املواَصلة , انا قلُت ال بد من املواَصلة يف العمل , و مع املواَصلة الوقت 
التفكري يف هذه املسألة و تفكري , ال بد من املواَصلة , افضل من العمل الكثري مع اإلنقطاع 

و تفكري ساعة افضل من عبادة سبعني سَنة , ساعة ـ يف االحاديث ـ افضل من عبادة سَنة 
و هذا االختالف يف املقادير راجع إىل مستوى , و تفكري ساعة افضل من عبادة الف سَنة , 

إىل اختالف مراتب , مراتب املعرفة بني الناس إىل اختالف , إىل ِنيَّة اإلنسان , التفكري 
افضل من عبادة , فُهناك َمن تفكُريه افضل من عبادة سَنة و هكذا , اإلخالص بني الناس 

التفكري يف مثل هذا الوقت يف مثل هذه املسائل مع , و افضل من عبادة الف سَنة سبعني سَنة 
ب املَعونة من اإلمام املعصوم و إالّ كل مع طلَ, مع طلَب املَدد , مع االستناد , االعتماد 

كلُ , نفَسُه بذلك ال يرتبط باإلمام املعصوم فَهو عمل ال فائدة فيه و االنسان َيخدع عمل 
و اسُم اهللا و ِذكر , كل كالم ال ُيفتَتُح بِذكر اهللا فَهو اقطَع , امٍر ال ُيفَتَتُح باْسِم اهللا فَهو اْبَتر 

, كلُ امٍر ال ُيفَتَتُح باْسِم اهللا فَهو اْبَتر , لوات اهللا و سالمه عليه اهللا هو اإلمام املعصوم ص
فَهو ) بسم اهللا ( ال ُيفتَتُح بـ , و كل كالم ال ُيفتَتُح بِذكر اهللا , َمبتور , مقطوع عن اهللا 

 االرتباط باإلمامو االرتباط باهللا كيف يكون ؟ , يرتبط باهللا كل عمل ال , فَهو اقطَع , اْبَتر 
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يف كل عمل من اعمالنا ال بد ان نكون يف مقام طلَِب املَدد , َنحن يف كل خطَوة , املعصوم 
و حىت لو قُْمنا ِبعَمل من , و إالّ فال فائدةَ يف اعمالنا ابداً و الَعْون من اإلمام املعصوم 

 اّنها َتدوم هذه النتيجة ليس معلوما, او حصَّلْنا على نتيجة االعمال و حصَّلْنا نتيجة َمحدودة 
ألنّ بقاء االعمال و ألنّ ِحفظَ بعد ذلك علينا و ليس معلوما انّ هذه النتيجة ال َتنقلُب وباال 

و ُتضاَعُف , و ُتَزكّى االفعال , اشَهُد انَ ِبَوالَيِتَك ُتقَبلُ االعمال ( االعمال ِبَيد املعصوم 
ميزان تبديل , ن تزكَية االفعال ميزا, ميزان قَبول االعمال ) و ُتمحى السيئات , احلَسنات 

اشَهُد اَن  ( ميزان َمحو السيئات ليس يف قلوبنا و ليس يف اعمالنا, السيئات إىل حَسنات 
و هكذا كل عمل و لذلك الكثري املسألة راجعة إليه صلوات اهللا و سالمه عليه  ) ِبَوالَيِتَك

لوك و يف طُرق َتهذيب النفس ما من السالكني ِممَّن سلَكوا يف طُرق املعرفة و يف طُرق الس
ألّنهم تَصوَّروا و اعتقَدوا اّنهم بأعماِلهم َيِصلون و بالتايل حصَّلوا على وَصلوا إىل نتيجة 

و إالّ َمَردُّ االمور إىل املعصوم عليه السالم و لذلك إمام اُألمَّة رضوان اهللا نتيجة معكوسة 
طوَي هذا الطريق ِبقَدم انانية نفسه من دون و لو اراَد اَحٌد ان ي( تعاىل عليه ماذا يقول 

كل خطَوة من , كل عمل من االعمال ) التَمسُّك ِبَواليتهم فَسلوكُه إىل الشيطان و اهلاوية 
ذلك العمل هونة ِبتَوجُّه املعصوم ال قيمة يف مر, إن لَم تكُن مرهونة ِبِرضا املعصوم اخلطَوات 

و هذا يشمل االعمال الدينية اليت  فَهو اقطَع , اْبَتر فَتَتح باْسِم اهللا فَهوكل عمل ال ُي, 
نتحدَّثُ عنها و يشمل االعمال الدنيوية ايضا ألنّ مدار االمور للمعصوم و ألنّ مدار االمور 

و لذلك إمام اُألمَّة يف الصفحة الستني بعد املائَتني هللا و سالمه عليه اِبَيد املعصوم صلوات 
قلوبنا هي القلوب  ) و ال يتحقَُّق ارتباط القلوب الناقصة( قول يتحدَّثُ عن هذه احلقيقة فَي

, القلوب اليت يتمكَُّن الشيطان من التقامها , القلوب اليت اسَتوىل عليها الشيطان , الناقصة 
فإذا غفَلَ القلب عن ِذكر اهللا التقََمُه , مرَّْت علينا الروايات اّنه على كل قلب َملٌَك و شيطان 

هو مىت عاَشْت قلوبنا حقيقةً بِذكر اهللا ؟ الروايات هكذا , و لَطاملا نعيش الغفلة , الشيطان 
اقول , اهللا التقََمُه الشيطان فإذا غفَلَ القلب عن ِذكر , لى كل قلب َملٌَك و شيطان ع, تقول 
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 تقَْمُت اللُقمة يعين َجَعلُت اللُقَمة يف َجوف فَمي و حينما تكون اللُقَمة يف َجوف فَميال
فَحينما يلَتِقم الشيطانُ قلَب , اكون قد َسيطَرُت عليها ِبلساين و بأسناين َتمام السيطرة 

هذه الغفلة يف اكثر االحيان َنحن , اإلنسان يف حال الغفلة و َنحن دائما نعيش هذه الغفلة 
ُمقيََّدة ) ة و ال يتحقَُّق ارتباط القلوب الناقصة املُقيََّد( القلوب الناقصة هي قلوبنا , نعيُشها 

و من اوَضح هذه القيود اليت ُتقَيِّد قلوَبنا الذنوب و , ُمقيََّدة ِبحواجب كثرية , ِبعوامل كثرية 
ور املوجود االوهام و السيئات و الظنون السيئة و الشكوك و حديث النفس فضالً عن القص

 )ة و االرواح الناِزلة و ال يتحقَُّق ارتباط القلوب الناقصة املُقيََّد( يف اصل خلقة اإلنسان 
و االرواح النازلة ( اليت قطََنْت العواِلم الُسفلية و هي ارواُحنا الناِزلة من العواِلم الُعلوية 

بالتامِّ الذي هو فوق ( هذه القلوب و هذه االرواح املَحدودة ال يتحقَُّق ارتباطُها ) املَحدودة 
ميع اجلهات من دون الوسائط الَروحانية و و مطلٌق من َج( باهللا سبحانه و تعاىل ) الَتمام 

ال تتمكَّن من هذه القلوب املَحدودة اليت قُيَِّدْت بالقيود و ُحدَِّدْت باحلدود ) الرواِبط الَغيبّية 
إالّ بالوسائط االرتباط بالتامِّ الذي هو فوق التمام و باملطلق الذي هو فوق االطالق 

 لوسائط الَروحانية و الروابط الَغيبيَّة ُهم اهل بيت العصمةو ا, الَروحانية و الروابط الَغيبّية 
صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني لذا إمام اُألمَّة يوِرد طائفة من هذه الروايات الشريفة 

هذه الروايات اوَرَدها يف , اقَرأُ ما اورَدُه من الروايات املباركة , اليت ُتشري إىل هذا املعىن 
يقول رضوان اهللا , د املائَتني و يف الصفحة احلادية و الستني بعد املائَتني الصفحة الستني بع

و باجلُملَة ( عليهم السالم و ُهم االئمَّة ) و باجلُملَة التَمسُّك بأولياء الِنَعم ( تعاىل عليه 
 من  اهللاارج و اَتّموا الَسْير إىلالتَمسُّك بأولياء الِنَعم الذين اهَتدوا إىل طريق العروج إىل املع
يعين ) و قد عقََد يف الوسائل , لوازم الَسْير إىل اهللا كما أُشَري إىل ذلك يف االحاديث الكثرية 

باباً يف انّ العبادة بدون والية االئمَّة و االعتقاد بإماَمتهم ( الشيخ احلُر عقََد باباً يف الوسائل 
َرَد فيه طائفة من الروايات و هناك باب او) الوسائل ( يف اجلزء االول من كتاب ) باطلة 

االحاديث املَرويَّة عن االئمَّة املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني ُتشري إىل هذه 
و قد جاء يف الكايف الشريف ( هذه َمجموعة من الروايات اشاَر إليها إمام اُألمَّة , احلقيقة 
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و اعلَْم يا ُمحمَّد ان ائمَّة , ه السالم يقول َسِمعُت باقَر العلوم علي, عن ُمحمَّد بن مسلم قال 
فأعمالُهم اليت يعَملوَنها كََرماٍد , قد َضلّوا و اَضلّوا , اجلَْور و اتباَعُهم لَمعزولون عن دين اهللا 

ذلك هو الضاللُ البعيد , اشَتدَّْت به الريح يف يومٍٍ عاِصف ال ِيقِدرون ِمّما كَسبوا على شيء 
رح هذه الروايات ألّننا ال َنملك وقتاً كافيا لذلك و إّنما اقَراُ الروايات فقط انا ال أِقُف ِلَش) 

أما لو انّ , اّنه قال و يف رواية اخرى عن ايب جعفر عليه السالم ( و انت تَبصَّْر يف معانيها 
عرف والية َويلِّ َرُجالً قاَم ليلَُه و صاَم َنهاَرُه و تَصدََّق ِبَجميع ماله و َحجَّ َجميع َدهِره و لَم ي

ما كان له على  واليه فَتكون َجميُع اعماله ِبداللَته إليهاهللا ـ يعين والية اإلمام املعصوم ـ فَُي
عن ايب و َروى الَصدوق قُدَِّس سرُّه ِبسَنده , اهللا َحقٌّ يف ثوابه و ما كان من اهل اإلميان 

اُي الِبقاع افَضل , دين عليه السالم علي بن احلُسني َزين العابقال لنا , َحمزة الثُمايل قال 
و لو انّ َرُجالً , فَقال إنّ افَضل الِبقاع ما بني الُركِن و املقام , اهللا و رسوله اعلَم , فَقلُت 

الف سنة إالّ َخمسني عاما يصوم النهار و يقوم الليل يف ذلك , ُعمَِّر ما ُعمَِّر نوٌح يف قومه 
و االحاديث يف ( إىل ان يقول إمام اُألمَّة ) َيتنا لَم ينفَْعُه ذلك شيئا املوضع مث لَِقَي اهللا ِبَغري وال

احاديث كثرية ورَدْت عن املعصومني صلوات ) هذا الباب اكثر من ان تَسَعها هذه الرسالة 
مثل هذه , انّ اإلنسان لو بذَلَ ما بذَلَ , اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني تؤكِّد هذه احلقيقة 

إىل هنا ينتهي الوجه االول .. ما بني الُركن و املقام , ه لو كان يف افضل الِبقاع اّن, الرواية 
  .من الكاسيت 

يصوم النهار و يقوم الليل و بعد ذلك يلقى , و ُعمَِّر ما ُعمَِّر نوٌح عليه السالم يف قومه .. 
باعتبار انّ  إىل القيام و الرواية هنا حينما ُتشري إىل الصيام و حينما ُتشري, اهللا ِبَغري والَيتنا 

هذه من اَهم مظاهر العبادة و باعتبار انّ الصيام و انّ القيام من اَهم مناسك العبادة و من 
فلَو انّ انسانا اشتَغلَ بأَهمِّ مناسك العبادة و ُعمَِّر هذا العمَر الطويل , اَهم مصاديق العبادة 

 ما كان له احلقُّ يف ان ُيطالب ِبثواب عَمله ومن دون والية َويلِّ اهللا ما كان عند اهللا ِبَشيء 
انَت قد َسمْعَتها و انت و الروايات يف هذا الباب واضحة و كثرية و كثري من هذه الروايات 

كلُّها ُتشري إىل هذه , قد قَرأَتها و رّبما َتحفَظُ طائفةً من هذه االحاديث و من هذه املعاين 
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من , انّ هذه القلوب الناقصة ال تتمكَُّن من االرتباط باهللا من دون الويلِّ الكامل , احلقيقة 
رضوان اهللا تعاىل عليه يف من دون اإلمام املعصوم و لذلك إمام اُألمَّة , دون االنسان الكامل 

) وم اإلهلية و قد ثَبَت يف العل( يقول , الصفحة الثانية و الستني بعد املائَتني ُيَبيِّن هذا املعىن 
اليت توَسم ِبهذه الِسَمة حقيقةً و إالّ رّبما هناك من مراُده من العلوم اإلهلية العلوم اإلهلية احلَقَّة 

و قد ثَبَت يف العلوم اإلهلية انّ معاَد ( العلوم ُيَسّميها الناس علوما إهلية و ما هي ِبعلوم إهلية 
و املعاد ليس ) قَُّق ِبتَوسُّط اإلنسان الكامل إّنما يتَح( و ليس اإلنسان ) َجميع املوجودات 

يف كل آٍن من آنات احلياة و يف كل آٍن من , املعاد يف كل مقطع , فقط يف يوم القيامة 
باعتبار انّ َتَجلَّي هذه املَخلوقات ) ال تكراَر يف التَجلّي ( و لذلك حينما ُيقال آنات الوجود 

و هذه , نات تَتَجلّى ِبَتَجلٍّ جديد يف كل َتَجلٍّ و انّ هذه املَخلوقات يف كل آٍن من اآل
أليس , و حىت بالثوالث و حىت بالروابع  من َحصِرها حىت بالثواين  نتمكَّنالتَجلّيات َنحن ال

و الثالثة ُتقسَّم إىل ستني رابعة , و الثانية ُتقسَّم إىل ستني ثالثة , الدقيقة ُتقسَّم إىل ستني ثانية 
و اخلامسة ُتقسَّم إىل ستني سادسة و هكذا التاسعة , م إىل ستني خامسة و الرابعة ُتقسَّ, 

, حىت هذه العاشرة املُقسََّمة من التاسعة و هكذا إىل الثانية , ُتقسَّم إىل ستني عاشرة 
التَجلّيات اليت تَتَجلّى فيها املوجودات َنحن ال نتمكَُّن ان ُنقَيَِّدها او ان َنِزَنها ِبمقدار من 

ت و لذلك هذا املعىن الذي يذكُره الفالسفة من انّ املوجود ال َيثُبت على حالة و إّنما الوق
انّ املوجود ال َيثُبت على , حىت الفالسفة املعاصرون ُيشريون إىل هذه احلقيقة , يف حال تَغيُّر 

لكائنات و هو اشارة إىل نفس هذا املعىن العرفاين الذي ُعِرَف ِبَمعىن التَجلّي يف هذه ا, حالة 
 من حاالت التَجلّي هذه ةو كل حال, انّ الكائنات يف حال َتَجلٍّ و هذا التَجلّي ال تكرار فيه 

كل حالة من حاالت , و اليت ال نتمكَُّن من تقييدها بآٍن من هذه اآلنات القليلة من الزمان 
د ليس َمحصورا هي حالة من حاالت املعاد ألنّ املعا, التَجلّي هذه َمعاُدها إىل املعصوم 

و إّنما الكائنات اآلن هي يف حال معاٍد إىل اهللا ليس َمحصورا ِبَيوم الدين , ِبَزمان ُمعيَّن 
و قد ثَبَت يف ( و هذا املعىن الذي ُيشري إليه إمام اُألمَّة ُيشري إىل هذه احلقيقة سبحانه و تعاىل 

و لذلك ال )  ِبتَوسُّط اإلنسان الكامل العلوم اإلهلية انّ معاَد َجميع املوجودات إّنما يتَحقَُّق
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و هو املعىن املذكور الذي ينفَكُّ املَخلوق ابداً عن والية املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 
هو هذا املعىن الذي اشاَر إليه ) و ذَلَّ كلُ شيء لكم ( طالَما َنذكُره يف الزيارات الشريفة 

نّ معاَد املوجودات إّنما يكون ِبتَوسُّط االنسان الكامل إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه من ا
و هي احلقيقة اليت َتحدَّثَ عنها و اَشْرنا إليها فيما سلَف فَذَكَرها يف الصفحة التاسعة و 

, و يف الذَوق العرفاين ( حني قال  اخلَمسني بعد املائَتني حني حديثه عن الوجود املُنَبِسط
, الرابط بني هذا املَخلوق البَشري و بني اهللا , ناقصة و بني اهللا بني هذه القلوب ال) الرابط 

و يف الذَوق ( الرابط بني هذه املَخلوقات طُّراً يف العواِلم الُعلوية و يف العواِلم الُسفلية َمن هو 
الرابط هو الفَيُض املقدس و الوجود املُنَبِسط الذي له مقام الربَزخية الكربى و , العرفاين 
ية الُعظمى و هو ِبَعينه مقاُم َروحانية الرسول اخلاَتم و والَيته املُتِّحدة مع مقام الوالية الواسط

حينما تكون االعمال ُمتَّصلة , هو هذا مقام الرابط و هو هذا مقام االتِّصال ) املطلقة العلَوية 
يف كل , نا يف كل َمنسك من مناسك, يف اعمالنا , و حينما نكون يف عباداتنا ِبهذا املقام 

يف حالة اتصال ِبهذا املقام حينئذ هذه , الدينية و الدنيوية , شأن من شؤونات حياتنا 
االعمال و حينئذ هذه النفوس و حينئذ هذه الَنوايا و هذه االفكار سَتكون يف حالة اتِّصال 

فَهو ,  اهللا فَهو اْبَتر ال ُيفتَتُح بِذكر, بذلك املقام االقدس و إالّ فَكُل عمل ال ُيفتَتُح باْسِم اهللا 
كل عمل ال , و ِذكُر اهللا و اسُم اهللا احلُجَّة بن احلسن صلوات اهللا و سالمه عليهما  ,اقطَع 

هو اقطَع و هذا املعىن اشاَرْت إليه الروايات , ال ُيفتَتُح باْسِم اهللا فَهو اْبَتر , ُيفتَتُح بِذكر اهللا 
 اليت اشاَر إليها إمام اُألمَّة و ُجموع كثرية و طوائف ,اليت تلَْوُتها على مساِمعَك قبل قليل 

لُّها تؤكِّد هذا املعىن تارةً باسلوب التصريح و كثرية من االحاديث املعصومية الشريفة ك
و هذا املعىن   ,سلوب االشارةمرَّة باسلوب العبارة و اخرى با, وب التلميح سلاخرى با

يف روايات التفسري , يف احاديث االئمَّة , ديث النيب يف احا, يتَجلّى يف آيات الكتاب الكرمي 
يف روايات املعارف اإلهلية بل حىت يف , الكثرية اليت ورَدْت عن املعصومني عليهم السالم 

إذا اَردَت ان ُتراجع الكُتب , الفروع و يف روايات االعمال و الوظائف الفقهية روايات 
الفقهية يف كُتب احلديث َتِجد انّ الكثري من الفقهية و إذا اَردَت ان ُتراجع االبواب 



  حديث عن انانية النفس االنسانية و ما تسببه         اآلداب المعنوية للصالة           
 16ُ       من حجب و غواسق ظلمانية ج                   ـ                    213ـ 

 
 

312

 باسلوب التلميح ِبهذه  و إما التصريحاالحاديث الفقهية قد رَبطَها املعصوم إّما باسلوب
يف , يف الزيارات املَخصوصة , الً عن املعاين الواضحة يف الزيارات الشريفة احلقيقة فض

يف , يف الزيارات القصرية , ارات اجلامعة يف الزي, يف الزيارات اخلاصة , الزيارات املطلَقة 
حىت يف كثري من , يف كثري من التَوسُّالت , يف كثري من االدعية , الزيارات املبسوطة 

الصلَوات و لَرّبما من املصاديق الواضحة الصلَوات اليت ورَدْت عن االئمَّة يف باب َدفِع 
  ,ُتالِحظ واضحا يف السجود, م االعداء و يف باب قضاء احلوائج و يف باب كَشِف اهلمو
, صلوات كثرية ورَدْت عنَدنا , االستغاثة بالزهراء و االستغاثة بالنيب و االستغاثة باألمري 

راِجْع كُتَب املزارات و االعمال املَسنونة َتِجد روايات كثرية عن , راِجْع كُتَب االوراد 
 يف التَوسُّل صرحياً من دون حجاب يف املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعنياالئمَّة 

التَوسُّل بالزهراء كَصالة االستغاثة ,  التَبتُّل و يف حال الصالة  حالحال السجود و يف
من  ورَدْت يف اكثر من َنحٍو ِبحَسب ما جاء  وبالزهراء و هذه موجودة يف كُتب االدعية

هذا ) مفاتيح اِجلنان ( ك ان ُتراجع ميكن, او كالصلَوات ِلَدفع اهلموم , الروايات املعصومية 
راِجْع حاشية املفاتيح , الذي يتَوفَُّر يف كل املَساجد و يف كل البيوت و احلَُسينيات الكتاب 

 اليت ُيسَتَحب للذي يريد ان ُيكَشف اهلَم عنه و الصلَوات) الباقيات الصاِلحات ( يف كتاب 
يف كثري من الصلَوات َوسُّل و هذه املعاين صرحية الَغم و ِلقضاء احلوائج و ِلَدفع االعداء و للت

اصالً ورَدْت عنَدنا , و يف الِرقاع املَرويَّة عن املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
هناك ِرقاع َيكتُبها العبد إىل اهللا و لَها , يف الِرقاع املكتوبة إىل اهللا , روايات كثرية يف الِرقاع 

و و هناك ِرقاع ُتكَتب لالئمَّة ِبَنحو عام , اصة يؤّديها يف وقت السَحر خمراِسم و مناِسك 
ايضا هذه املعاين َتِجدها , هناك ِرقاع ُتكَتب إلمامنا احلُجَّة صلوات اهللا و سالمه عليه 

اّنه ما من عمل و ما من حالة نفسيَّة و ما من شأٍن من شؤونات حياة , واضحة و َجليَّة 
الرابطة باإلمام املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه و ما لَم يكُن ذلك العمل اإلنسان إالّ و له 

هذه املعاين اليت اشاَر إليها إمام اُألمَّة رضوان اهللا , مرتبطا ِبهذا املقام فال قيمة لذلك العمل 
 َنحن بَسطناو فيما سلَف من الدروس , تعاىل عليه تؤكِّد هذه احلقائق و ُتَبيِّن هذه املعاين 



  حديث عن انانية النفس االنسانية و ما تسببه         اآلداب المعنوية للصالة           
 16ُ       من حجب و غواسق ظلمانية ج                   ـ                    213ـ 

 
 

313

وَصلَ بنا الكالم إىل قوله رضوان , ختلفة من هذه املطالب و املباحث الكالم يف جهات ُم
( قال , اهللا تعاىل عليه يف حديثه عن الرابط الذي يربط هذه املوجودات باهللا سبحانه و تعاىل 

و  )قة العلَوية و هو ِبَعينه مقاُم َروحانية الرسول اخلاَتم و والَيته املُتِّحدة مع مقام الوالية املطل
مقام النيب صلى اهللا , الوالية املطلقة العلَوية إّنما هي رمز و عنوان للوالية املطلقة املعصومية 

هذا املقام الَروحاين هو ِبَعينه ُمتَِّحد مع مقام َروحانية إمام زماننا صلوات , عليه و آله و سلم 
العنوان , العنوان االَتم , وان االكمل العن, الوالية املطلقة العلَوية , اهللا و سالمه عليه 

انّ َمن ذكََر علّياً فَكأّنما , االشَرف للوالية املعصومية و لذلك َنحن َنِجد هذا املعىن واضحا 
و من هنا كان التفريق فقَد ذكََر رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم , ذكََر رسول اهللا 

ِممَّن , ن يعتقد بالنيب صلى اهللا عليه و آله من املسلمني هناك الكثري ِممَّ, بني املؤمن و الكافر 
, يعتقدون بالنيب صلى اهللا عليه و آله , و إالّ حقيقةً ليس ِبَمسلمني ) مسلمون ( ُيقال لَهم 

حىت هذه املقامات اليت , َشريَعته و يعتقدون ِبَمقاماته العرفانية يعتقدون ِب, عتقدون ِبخاَتميَّته ي
الُعَرفاء من ابناء , عن اهل البيت الُعَرفاء من ابناء العامة يعتقدون ِبهذه املقامات نتحدَّثُ ِبها 

و   عنهااملقامات العرفانية اليت نتحدَّثُ, العامَّة هناك الكثري منهم َمن يعتقد ِبهذه املقامات 
و ,  اهللا يعتقدون بأنّ النيب صلى اهللا عليه و آله هو الوجود الرابط بني هذه املَخلوقات و بني

موائدِه صلى اهللا عليه و يعتقدون بأنّ هذه الِنَعم النازلة على هذه الكائنات هي من سقَطات 
ل عليٍّ صلوات هذه املعاين يعتقدوَنها إالّ اّنهم ال يعتقدون هذا املعىن ِلَعليٍّ و آل, آله و سلم 

و نعم رّبما دين حقيقةً هؤالء كفََرة و ليسوا على شيء من ال, م اْجَمعني اهللا و سالمه عليه
َنحن يف زمن الَغيبة يف زمان ُهدنة و يف , ُيقال لَهم من باب التقيَّة و من باب زمان اهلدَنة 

و إالّ فقهاؤنا صرحياً اشاروا إىل كُفِرهم و من هنا نصطَِلُح عليهم هذا املصطلح , زمان َتقيَّة 
و سائر ) ِضَرة ااحلدائق الَن( دونَك )  الكالم جواهر( دونَك , دونَك املُطوَّالت الفقهية ُمبيََّنة 

ال يعتنقون املذهب االثَنْي الكُتب الفقهية يف مسألة كُفِر املُخالفني و يف مسألة كُفِر الذين 
يف , التفريق بني االميان و بني الكُفر هو يف هذه املسألة , هذه املعاين واضحة جداً , عَشري 

حينئذ خَرَج االنسان من دائرة  مرتبطة ِبَمقام الوالية املعصومية مسألة انّ االعمال إذا لَم تكُن
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اللهم َعرِّفْين ُحجََّتك فإنَّك إن لَم ( من دائرة اسالمه إىل دائرة جاهليَّته , اميانه إىل دائرة كُفِره 
و الضالل عن  امليَتةُ اجلاهلية) اللهم ال ُتِمْتين ميَتةً جاهلية , ُتَعرِّفْين ُحجََّتك َضلَلُت عن ديين 

و من بديهيِّ شؤونات معرفة احلُّجة ان تكون هذه , الدين مىت ؟ يف عدم معرفة احلُجَّة 
يف اجلانب الديين , االعمال و هذه املناسك و هذه العبادات و كل ما يتعلَّق ِبحياة االنسان 

 هذا ان يكون مرتبطا باملعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه و هو, و يف اجلانب الدنيوي 
املقصود من التَوسُّل ِبهذا الرابط الذي هو ِبَعينه مقام َروحانية الرسول اخلاَتم و واليته املُتَّحدة 

النيب صلى  ) نون َبعديمو لَوالَك يا علي لَم ُيعَرف المؤ( مع مقام الوالية املطلقة العلَوية 
 علي لَم ُيعَرف املؤمنون َبعدي و لَوالَك يا( أمري املؤمنني اهللا عليه و آله و سلم حني ُيخاِطب 

امليزان بني االميان و الكُفر , امليزان بني االميان و الكُفر عليٌّ صلوات اهللا و سالمه عليه ) 
و التقصري يف شؤونات الوالية و التقصري يف احلُجَّة بن احلسن صلوات اهللا و سالمه عليهما 

قود االنسان و َتسوق االنسان إىل هو هذا ايضا باب من االبواب اليت تشؤونات اإلمامة 
دائرة الكُفر و تقود االنسان إىل دائرة الِشرك و العياذ باهللا و لذلك هذا املقام الذي كان عنه 

مقام َروحانية الرسول الذي هو ِبَعينه , احلديث يف كلمات إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه 
نفس الكالم , الذي هو مقام الوالية املَهدويَّة املطلقة , مع مقام الوالية العلَوية املطلقة ُمتَِّحد 

واحدة يف حقيقتها , واحدة يف َجوهرها والية ائمَّتنا صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني , 
مظاهرها تتكثَُّر يف العالَم الدنيوي اخلارجي و إالّ حقيقةُ هذه الوالية واحدة و إالّ اّنها يف 

و هذا املقام الذي عنُه احلديث و اّنه الرابط بني اخلَلق و بني اهللا , واحدة نوريَّةُ هذه الوالية 
و انّ هذا املقام هو الذي إليه االمر و هو الذي إليه الوالية مقام إمام زماننا صلوات اهللا 

مقام عليٍّ عليه افضل الصالة و السالم الذي ُيشري إليه إمام اُألمَّة يف الصفحة , وسالمه عليه 
بعة و الستني بعد املائَتني و يف الصفحة اخلامسة و الستني بعد املائَتني إمام اُألمَّة ذكََر هذا الرا

يف الدرس الذي قبل الدرس املاضي انا , اإلمام هنا لَم يذكُر احلديث ِبَتمامه , احلديث الذي 
لقاسم بن حديث ا, ما عنَدنا وقت حىت أُعيد ِذكَر احلديث  ,ذكَرُت لكم احلديث ِبَتمامه 
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( الذي َرواُه شيُخنا الطَِبْرسي يف كتاب  , معاوية املَروي عن اإلمام الصادق عليه السالم
يف الدرس , احلديث طويل ميكنك ان ُتراِجَعه يف التسجيل يف الدروس املُسجَّلَة ) اإلحتجاج 

ُمحمَّد رسول , ال إله إالّ اهللا ( احلديث الذي َتحدَّثَ عن كتابة , الذي قبل الدرس املاضي 
على َجميع , على َجميع الكائنات  ) عليٌّ وليُّ اهللا, اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم 

اليت ُتشري إىل هذه احلقيقة املوجودات و يف حينها اَشرُت إىل َمجموعة من الروايات الشريفة 
من موضع فَما نظَرتُ في السماء , اَشرُت إىل رواية آدم عليه السالم حني يقول اّنه , 

إالّ و كان مكتوبا فيه ال إله إالّ , موضع اديم قلتُ يعني موضع وَرقة للكتابة , اديم 
موضٍع مكتوب فيه ال إله إالّ اهللا إالّ و كان مكتوبا فيه ُمحمَّد رسول و ما من , اهللا 

 و ما من موضع قد كُِتَب فيه ُمحمَّد رسول, اهللا صلى اهللا عليه و آله خَلقاً ال خًطّاً 
 سالمه اهللا صلى اهللا عليه و آله إالّ و قد كُِتَب فيه عليٌّ أمير المؤمنين صلوات اهللا و

 اآلن خطَرْت يف بايل عن النيب َتحَضُرين رواية,  يف روايات كثرية هذه املعاين ورَدْت , عليه
اباً و ال ليلةَ أسرَي يب إىل السماء لَم أِجْد باباً و ال حج, صلى اهللا عليه و آله و سلم قال 

 ,  الشريفةانَتِبهوا للرواية, شجرةً و ال ورقَةً و ال غُرفَةً إالّ و مكتوب عليها عليٌّ عليه السالم 
لَم أِجْد باباً و ال حجاباً و ال شجرةً و ال ورقَةً و ال غُرفَةً إالّ و مكتوب عليها عليٌّ عليه 

 حىت على وجه الشمس و و إنّ اسَم عليٍّ عليه السالم مكتوب على كل شيء, السالم 
, ُتب ابناء العامة و روايات يف تفصيل هذه الرواية ورَدْت حىت يف ك, القَمر و املاء و احلَجر 

روايات كثرية ورَدْت حىت يف كُتب ابناء العامة ُتشري إىل هذا املعىن الذي اشاَرْت إليه هذه 
 عليٍّ عليه السالم مكتوب على و انّ اسَم( الرواية الشريفة لكن اَهم فقرة يف هذه الرواية 

هناك واسطة , ان هذه املوجودات هناك رابطة , معىن الواسطة , هو هذا املعىن ) كل شيء 
و اّن ( الواسطة احلقيقية هي هذه املذكورة يف هذه الرواية , حقيقية فيما بينها و بني اهللا 

يعين على , ملوجود ُتشري إىل ا, شيء  ) اسَم عليٍّ عليه السالم مكتوب على كل شيء
انّ الَشيئيَّة و , الَشيئيَّة مساِوقَة للوجود و هذا املعىن واضح يف كُتب الفالسفة , كل موجود 
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هو اشارة إىل ) و انّ اسَم عليٍّ عليه السالم مكتوب على كل شيء ( الوجود ِبَمعىن واحد 
رَتبطة حقيقةً ِبراِبطَة و إىل هذه احلقيقة الواضحة من انّ هذه املوجودات ُم, نفس هذا املعىن 

و لذلك , لَُعِدَمْت هذه املوجودات , إالّ لو لَم تكُن هذه الرابطة لَساَخْت هذه املوجودات 
يف الصفحة اخلامسة و الستني بعد املائَتني ُيَعلِّق على هذه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه 

ابة اسم أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه الرواية اليت َتحدَّثَْت عن كت, الرواية الشريفة 
و أّما الُنكَتة العرفانية يف كتابة هذه الكلمات على َجميع ( يقول , عل كل املوجودات 

ما هي ) من العرش االعلى إىل ُمنَتهى االَرضني فَهي انّ حقيقةَ اخلالفة و الَوالية املوجودات 
فَهي انّ حقيقةَ اخلالفة و الَوالية هي ظهور ( ا هي ؟ حقيقة اخلالفة و الوالية ألهل البيت م

ِبنا ُعِبَد ( ألنّ اإللوهية ظهَرْت بأهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني ) اإللوهية 
و بامسائَك اليت َمألْت اركانَ ) ِبنا ُعِرَف اهللا و لَوالنا ما ُعِرَف اهللا و لَوالنا ما ُعِبَد اهللا , اهللا 

 و بامسائَك اليت َمألْت اركانَ كل شيء( و هذا املعىن يتَردَُّد يف االدعية الشريفة , كل شيء 
بامسائك اليت َمألْت و َشعَّْت و َتجلَّْت و , اركان كل شيء ايضا اركان كل الوجود ) 

هذه املعاين واضحة يف االدعية الشريفة ) حىت ظَهَر ان ال إله إالّ انت ( اشرقَْت يف كل شيء 
فَهي انّ ( املعاين واضحة يف ُمناَجيات اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني هذه , 

هذه ) و كَمالُه و هي اصل الوجود ( مث ماذا ) حقيقة اخلالفة و الوالية هي ظهور اإللوهية 
هذه والية احلُجَّة بن احلسن صلوات اهللا و , هذه الوالية اليت نتحدَّثُ عنها , َوالية عليٍّ 

و هي اصل الوجود و كَمالُه و كل موجود له َحظٌّ ( هي ظهور اإللوهية , سالمه عليهما 
من الوجود له َحظٌّ من حقيقة اإللوهية و ظهورها الذي هو حقيقة اخلالفة و الواليةُ اللطيفَةُ 

شريفة و لذلك هذا املعىن الذي يتَردَُّد يف االدعية ال) على ناصية َجميع الكائنات اإلهلية ثابتة 
و يتَردَُّد يف كالم املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم اّنه ناِصيةُ املوجودات ِبَيد الباري 

الباري اشارة واضحة إىل معىن الوالية العلَوية املطلقة ناِصيةُ املوجودات ِبَيد , سبحانه و تعاىل 
طيفَةُ اإلهلية ثابتة على و الواليةُ الل( إىل معىن والية املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه , 

عالَم الشهادة عالَُمنا ) من عواِلم الَغيب إىل ُمنَتهى عالَم الشهادة  ناصية َجميع الكائنات
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انا اقَرأُ هذه , ما عنَدنا وقت ِلَشرح كلمات إمام اُألمَّة ) و تلك اللطيفَةُ اإلهلية ( الدنيوي 
هي و تلك اللطيفَةُ اإلهلية ( َبيِّن معناها الكلمات الشريفة و إن شاء اهللا يف الدروس اآلتية أُ

خلََق ,  إنّ اهللا اول ما خلََق  )حقيقَةُ الوجود املُنَبِسط و الَنفَس الِرْحماين و احلقُّ املَخلوق به
احلقُّ ( املشيئة ِبَنفسها مث خلََق االشياء باملشيئة و هو الذي ُيعبَّر عنه باصطالح الُعَرفاء 

ألنّ الكائنات ُخِلقَْت بأهل البيت عليهم افضل بيت ُهم احلقُّ املَخلوق به اهل ال) املَخلوق به 
( ُتالِحظون الباء ) اول ما خلََق املشيئة ِبَنفسها مث خلََق اخللَق باملشيئة ( الصالة و السالم 
هذه اصطالحات بني الُعَرفاء معروفة , الفَيض االقدس , النفَس الَرْحماين ) احلقُّ املَخلوق به 

صلوات اهللا و سالمه إىل حقيقة والية املعصوم , ُيشار ِبها إىل حقيقة الوالية العلَوية املطلقة 
ْحماين و احلقُّ املَخلوق ِسط و الَنفَس الَرو تلك اللطيفَةُ اإلهلية هي حقيقَةُ الوجود املُنَب( عليه 

إىل ان يستمر إمام اُألمَّة  )ية به الذي هو ِبَعينه باطُن اخلالفة اخلَتمية و الوالية املطلقة العلَو
يعين ) إنّ الشهاَدَتْين ُمنطَويتان َجميعا يف الشهادة باإللوهية ( رضوان اهللا تعاىل عليه فَيقول 

اشَهُد انّ ُمحمَّدا رسول اهللا صلى اهللا عليه , اشَهُد ان ال إله إالّ اهللا , الشهادة الثانية و الثالثة 
إنّ الشهاَدَتْين ـ يعين الثانية و الثالثة ـ ُمنطَويتان َجميعا يف (  اهللا اشَهُد انّ علّياً ويلُّ, و آله 

فقَد اقَرْرَت حقيقةً ـ يف معناها و يف يعين حينما تقول ال إله إالّ اهللا ) الشهادة باإللوهية 
شر حرفاً هو اثنا ع) ال إله إالّ اهللا ( ِلكَلمة هو حىت الُبنَية اللفظية , داللَتها ـ بالوالية العلَوية 

 )ال إله إالّ اهللا  ( اآلن إذا عَددَت حروف, عَدُد املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم 
ُبِنَيْت على املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم , ُبِنَيْت على اثَنْي عشر  اركان هذه الكلمة

قال , الدخول فيه لَسنا ِبصَدد , على أي حال هذا املبَحث رّبما يتعلَُّق ِبعلم احلروف , 
و يف الشهادة  , إنّ الشهاَدَتْين ُمنطَويتان َجميعا يف الشهادة باإللوهية ( رضوان اهللا تعاىل عليه

كما انّ يف (  يعين الشهادة االوىل و الثالثة  )بالرسالة ايضا الشهاَدتان اُألخَريان ُمنطَويتان
شهادة الثالثة هناك يعين كذلك يف ال) ن ايضا الشهادَتْين اُألخَرَيْين ُمنطويتا, الشهادة بالوالية 

هو  ) عليٌّ وليُّ اهللا( فَحينما تقول ,  ِلَمعىن الشهادة االوىل و ِلَمعىن الشهادة الثانية انطواء
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إن شاء اهللا هذه املعاين اتناوهلا يف الدروس القادمة ِبَحول , إقرار بالشهادة الثانية و باالوىل 
,  كان هذا املعىن واضح انّ َمْن ذكََرنا فقَد ذكََر اهللا سبحانه و تعاىل اهللا تعاىل و قوَّته و إنْ

َتتمَّة , لكن وقت الدرس انتهى الشريف واضحة ُتَصرِّح ِبهذا املعىن ) الكايف ( روايات يف 
هذا هو الدرس االخري , الكالم إن شاء اهللا تأتينا يف الدروس اآلتية ِبَحول اهللا تعاىل و قوَّته 

  .نا يف اآلداب املعنوية قبل شهر رمضان من دروس
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  الّدرس السابع عشَر

  
  
  
  
  

إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه فيما يتعلَُّق تقدََّم الكالم يف الدروس املاضية فيما ذكََرُه 
  ) .اآلداب املعنوية ( ِبمقامات اهل البيت صلوات اهللا عليهم يف كتابه 

يل تعطَّلَ الدرُس ألجل هذا االنقطاع الذي حَصلَ ِبسَبب َمجيء شهر رمضان و ِبسَبب التعط
بعض الوقت لذا ِبَشكل اْجمايل يف هذا اليوم أُلقي نظرة سريعة على آخر املباحث اليت كُّنا قد 

  .َبحثناها كي يكون البحث متواصال 
, اهلجرة إىل اهللا , ِبَنحو عام كانت بداية شروعنا يف هذه الدروس يف املوضوع الذي َعنوّناُه 

البحث , إىل إمام زماننا عليه افضل الصالة و السالم , له و سلم إىل رسوله صلى اهللا عليه و آ
يف معىن اهلجرة إىل إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه و يف اول , يدور يف هذا املضمون 

 عن الضرورة اليت تدفع دروسنا َتحدَّثْنا عن الضرورة اليت تدفَُعنا للبحث يف هذه املوضوعات و
و َتحدَّثُت عن معىن اهلجرة ,  إمام زمانه صلوات اهللا و سالمه عليه  ُيهاجر إىلاإلنسان كي
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ِبحَسب ما ورَد يف احاديث ِبَنحو عام و عن مراتب هذه اهلجرة و عن مصاديق هذه اهلجرة 
مث َتحدَّثْنا عن خصائص الطريق الذي , اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

مث وَصلَ بنا , ا الطريق و عن املصاعب اليت تواِجُهه ِبَشكل اْجمايل ُيهاجر فيه السالك يف هذ
احلديث إىل زاد املُسافر يف هذا الطريق و إىل زاد املُهاجر يف هذا الطريق و إىل الطعام الذي 

إىل ان وَصلَ بنا الكالم إىل انّ املُسافر و املُهاِجر يف هذا , َيحتاُجه يف هجَرته و يف سفَرِه هذا 
ال بد له من رفيق َيدلُّه على الطريق السليم , ة االمان يق ال بد له من رفيق يوِصلُه إىل جادَّالطر

الكالم إىل و الرفيق قبل الطريق و َتحدَّثْنا يف هذا املضمون و يف هذا املعىن إىل ان وَصلَ بنا 
عن خصائص هذا مبحث امليقات االْحَمدي و يف عدَّة دروس َتحدَّثْنا عن امليقات االْحَمدي و 

ما جاء يف الصفحة الثالثة و الستني بعد املائَتني حني اوَرَد إمام , امليقات و على سبيل املثال 
) ِعلَل الشرائع ( اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه احلديثَ الذي َرواُه شيخنا الَصدوق يف كتابه 

ميكنك ان ُتراجع املصدر , ميكنك ان ُتراجع الصفحة هذه , حديث املعراج و الذي جاء فيه 
, ِبَنحوها املُفصَّل و ميكنك ان ُتراجع الدروس املُسجَّلَة سابقاً الذي ذُِكَرْت فيه هذه الرواية 

نسَتعِرُض املباحث االخرية اليت , يف هذا اليوم , كما قلُت قبل قليل َنحن يف هذه الليلة 
اصلة البحث يف االسابيع اآلتية ذَكرناها يف آخر دروسنا ِبَشكل سريع حىت نتمكََّن من مو

  .ِبَحول اهللا تعاىل و قوَّته 
, اتناول مقطعا من هذا احلديث الشريف على سبيل املثال , جاء يف هذا احلديث الشريف 

أي جربائيل عليه , مث َعَرَج يب إىل السماء الثالثة , النيب صلى اهللا عليه و آله و سلم يقول 
, إىل الثانية , لك املَحَمل الَنوراين و عَرَج به إىل السماء االوىل بذالسالم حينما جاء إىل النيب 

, و َخرَّْت ُسجَّدا و قالت مث َعَرَج يب إىل السماء الثالثة فَنفََرْت املالئكة إىل اطراف السماء 
ا عن هذه و َتحدَّثْن, ُه نوَر َربِّنا ا هذا النور الذي َيشَبم, َربُّ املالئكة و الروح , ُسّبوٌح قُّدوس 

للنوريَّة اإلهلية و بيَّنُت هذا  و عن معىن ُمشاَبهة حقيقة نوريَّة النيب صلى اهللا عليه و آله املعاين
املطلب و مرادي هنا ان اذكر ما ذكَرُه إمام اُألمَّة يف تعليقه على هذا احلديث الشريف حني 
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طيق ُمشاَهدة اجلَمال فَُيعلَم من هذا احلديث انّ مالئكة َجميع السماوات ال ُت( يقول 
بعد احلديث ) االْحَمدي و تسُجد ِلرؤَية نوِره املقدس و تتفرَُّق و تتَوهَُّم اّنه نور احلقِّ املطلق 

و عن خصائصها و وَصلَ عن اهلجرة و عن مراتب اهلجرة و عن معناها و عن شرائطها 
ديث إىل امليقات االْحَمدي و إىل ان وَصلَ احل, إىل زاد املُهاِجر , الكالم إىل طعام املُهاِجر 

إمام اُألمَّة بني امليقات املوَسوي ِلَنيبِّ اهللا موسى على َنبيِّنا و آله تتذَكَّرون املُقاَرنة اليت اشاَر إليها 
و بني امليقات االْحَمدي و الذي ال ُمقاَيسة بينهما كما َبيََّن و عليه افضل الصالة و السالم 

ُيشري إىل جانب من خصائص هذا هنا يف كلماته هذه , هللا تعاىل عليه ذلك إمام اُألمَّة رضوان ا
امليقات املقدس الشريف و كيف انّ املالئكة َخرَّْت ُسجَّدا حني انبلََج نور َنبّينا صلى اهللا عليه 

اليت مَنحها الباري و آله و سلم ُمشِرقا فأدركَْت املالئكة ِبَبصائرها و ِبقُدَرهتا اإلدراكية 
ادركَْت شيئا من نوريَّة َنبيِّنا فَخرَّْت ُسجَّدا مث قالت ما اشَبَه هذا النور , و تعاىل لَها سبحانه 

الرواية اليت ذكََرها , و هناك معىن آخر يف رواية اخرى مرَّْت علينا , ِبنور َربِّنا سبحانه و تعاىل 
 في السماء و إلٌه في إلٌه, إلَهْين ( قالت ,  رْحَمة اهللا عليه يف تفسريه يشيُخنا الَعّياش

تصوََّرْت انّ هذا االنور الذي اشرَق و جاء ُمشِرقا صاعدا من عالَم االرض اّنه نوٌر  ) االرض
كما , ال أُعيده , مرَّ هذا الكالم ) إلٌه يف السماء و إلٌه يف االرض , إهلَْين (  االرض فَقالت إللِه

مايل عام للمباحث االخرية اليت تناولناها يف آخر إّنما حديثنا اليوم استعراض اْجبيَّنُت قبل قليل 
  .قبل ان ُنَعطِّل الدرس , دروسنا قبل شهر رمضان املبارك 

بيَّنُت الفارق بني بعد احلديث عن امليقات االْحَمدي و عن خصائص امليقات االْحَمدي 
االول ِبخصائصه و بني مقام اخللق االول و بني مقام اخللق الثاين و كيف انّ اخللق , املقاَمْين 

ِبُمَمّيزاته و ِبَمراتبه و ِبَنورانيَّته و باسراره َيختلُف عن مراتب اخللق الثاين و اخللق الثاين سائر 
املَخلوقات اليت اشُتقَّْت نوريَُّتها من نوريَّة َنبيِّنا و من نوريَّة اهل بيت العصمة صلوات اهللا و 

اخللق االول مراتب , روايات و االحاديث الشريفة سالمه عليهم اْجَمعني كما بيََّنْت ذلك ال
, اخللق االوىل اليت ُخِلقَْت و ما كان هناك من شيء كما ذكَرُت لكم يف الروايات السالفة 
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املُفَضَّل بن عمر رضوان اهللا تعاىل عليه عن صادق العترة على سبيل املثال ما جاء يف رواية 
يف , ؟ يف عالَم االظلَّة   كنُتم حيث كنُتم يف االظلَّةكيف, حني سألَُه فَقال يابَن رسول اهللا 

اشارة , احلياة فَقال كُّنا يف ظلَّة خضراء و الظلَّة اخلضراء اشارة إىل حقيقة , عالَم اخللق االول 
اللون االخضر كما َتحدَّثْنا يف جانب من جوانب معاين االنوار اليت اشرقَْت , إىل معىن الوجود 
كُّنا يف ظُلَّة خضراء , ج النَبوي انّ النور االخضر فيه اشارة إىل معىن احلياة من َمحَمل املعرا

أي حني ال ) ُنَسبِّحُه حني ال تسبيح ( و ُنقَدُِّسه حني ال تقديس , ُنَسبِّحُه حني ال تسبيح 
 ِلَشيء من هذه املَخلوقات ألنّ التسبيح ُمالِزم ِلهذه املَخلوقات و ال ميكن ان يتَحقَّقوجود 

التسبيح ُمالِزم مالَزمة ذاتية ِلكُل , َمخلوق من املَخلوقات يف عالَم الوجود ما لَم يكُن ُمَسبِّحا 
 ( فـ, فَحني ال تسبيح و حني ال تقديس أي حني ال وجود , موجود من هذه املوجودات 

يهم صلوات اهللا و سالمه علعالَم اهل البيت , املراد هو هذا العالَم ) عالَم اخللق االول 
 عالَم اخلالئق طُّراً اليت ,عالَم اخللق الثاين , م الثاين و العالَ, اْجَمعني حني لَم ُيخلَق شيء 

  .اشُتقَّْت نوريَُّتها من نوريَّة اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
ا و بعد احلديث عن خصائص عالَم اخللق االول و عن خصائص عالَم اخللق الثاين وَصلَ بن

ال بد من , الكالم إْتماماً للشرط االساسي يف سلوك طريق اهلجرة و هو اّنه ال بد من رفيق 
دليل ُيرِشد االنسان و ُيَخلُِّصه من مطَّبات هذه اهلجرة حيث ذكََر إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل 

 اّنه ال ميكن طَيُّ هذا اعلَْم( ماذا قال ؟ قال , عليه يف الصفحة التاسعة و اخلَمسني بعد املائَتْين 
الِرْجل اليت ال , الِرْجل املكسورة ) السفَر الَروحاين و املعراج االمياين ِبهذه الِرْجل املكسورة 

اعتمادا على  , اليت ُتريد الَسْير يف هذا الطريق اعتمادا على قوَّهتا, إىل ُمعني , تسَتِنُد إىل دليل 
و , و الِعنان املُرخى , ِبهذه الِرْجل املكسورة ( فَيقول و لذا حينما يستمر يف كالمه , َنفسها 

اشارة ) و َمن لَم َيجعل اُهللا له نوراً فَما له من نور , و القلب الذي هو ِبال نور , الَعْين الَعمياء 
إىل املعىن الذي وَرَد يف اآلية الشريفة يف كتاب اهللا العزيز و فُسَِّرْت يف رواياتنا الشريفة انّ 

و َمن لَم َيجعل اُهللا له نوراً فَما له من (  هنا هو اإلمام املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه النور
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, َمن لَم َيجعل اهللا له إماماً ُيرِشده يف طريق احلق و يف طريق اهلدى فَما له من نور  )نور 
 و عروج هذا فَِمَن املَحتوم و الالِزم ِلسلوك هذا الطريق الَروحاين( يستمر يف كالمه فَيقول 

التَمسُّك ِبمقام َروحانية ُهداة ( ما هو هذا الشرط , ال بد من هذا الشرط ) املعراج العرفاين 
و لو اراَد ,  ُهم الواِصلون إىل اهللا و العاِكفون على اهللا نطُرق املعرفة و انوار سُبل اهلداية الذي

تَمسُّك ِبَواليتهم فَسلوكه إىل الشيطان ان يطوَي هذا الطريق ِبقََدم انانية نفسِه من دون الاَحٌد 
و هذا املعىن َتحدَّثْنا عنه يف مسألة ِحليَّة االرض و ما على هذه االرض و مسألة ) و اهلاوية 

اشتراط إذن املعصوم يف التَصرُّف يف كل ما على وجه االرض يف اجلانب املادي و يف اجلانب 
نه باعتبار انّ إذن املعصوم عليه السالم هي الباب هذا املبحث فيما سلَف َتحدَّثْنا ع, املعنوي 

االول و هي املفتاح االول الذي على اساسه يتَمسَُّك االنسان ِبهذه اإلذن للَسْير يف هذا 
فا غَصبّياً يف اجلانب املادي و كون تَصرُّف االنسان حينئذ تَصرُّيالطريق و إالّ من دون اإلذن 

يف , حني ذكََر إمام اُألمَّة الكالَم ِبهذا اخلصوص ن هذه املسألة يف اجلانب املعنوي و َتحدَّثُْت ع
ال بد من اجاَزة املعصوم يف اجلانب , مسألة ال بد من إذن املعصوم يف السلوك يف هذا الطريق 

هناك , و َتحدَّثُْت عن مراتب اإلذن من املعصوم عليه السالم , املادي و يف اجلانب املعنوي 
و ِبحَسب ما وَرَد يف  ) كل شيء لَك حالل حتى تعلََم ِبُحرَمته( ة و هو إذن ِلعامَّة الشيع

البيانات الشرعية و احلدود و االحكام التكليفية اليت ورَدْت عنهم صلوات اهللا و سالمه عليهم 
و مراتب لإلذن العامة و لإلذن اخلاصة َتحدَّثُْت عنها فيما , و هناك اإلذن اخلاصة , اْجَمعني 
, انّ اإلنسان يف هذا الطريق , إمام اُألمَّة هنا ُيشري إىل هذه احلقيقة , لدروس املاضية سلَف يف ا

, هلجرة إىل إمام زماننا يف طريق ا, يف طريق اهلجرة إىل رسول اهللا , يف طريق اهلجرة إىل اهللا 
هلادي و املُرِشد و الدليل و ا, ال بد ان يتمسََّك باهلادي و باملُرِشد ,  يتمسََّك بالدليل نال بد ا

و لو اراَد اَحٌد ان يطوَي هذا ( هنا إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه و لذلك يقول 
كما انّ الكثري من الناس , ِبعَمله , يتصوَّر اّنه ِبقُدَرته كأنْ ) الطريق ِبقََدم انانية نفسِه 

ِبما , ِبقُدَرهتم الفكرية ,  يتصوَّرون اّنهم ِبعَملهم يتمكَّنون من الوصول, يتصوَّرون هكذا 
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َيملكون من علم او من َملَكات نفسية يتمكَّنون من الوصول و بأمان إىل ِنهاية هذا الطريق و 
باب الشيطان عليهم على مصراَعيه و هنا يتمكَُّن الشيطان من التَسلُّط عليهم ألنّ  هنا ينفَِتُح

يف اعلى , عبادة الذات يف ارقى مراتبها  االنسان حينئذ سَيعيُش معىن االنانية و سَيعيُش معىن
حني يتصوَّر اّنه ِبعَمله و لذا الروايات , حينئذ االنسان يعيش معىن عبادة الذات , مراتبها 

عليهم السالم اّنه ما من نيبٍّ من االنبياء إالّ و هو ُمحتاج إىل الشريفة املَرويَّة عن املعصومني 
و الرواية هنا اشاَرْت إىل االنبياء , لى اهللا عليه و آله و سلم ص, شفاعة َنبيِّنا يف يوم القيامة 

ألنّ االنبياء اشَرف مراتب اخللق و إالّ ما من َمخلوق من املَخلوقات ألنّ االشَرف إذا كان 
ُمحتاجا ِلَشفاعته صلى اهللا عليه و آله و سلم سائر املَخلوقات ـ الشريفة و غري الشريفة ـ 

ما من نيبٍّ من االنبياء إالّ و هو ُمحتاج إىل   , احَوج من االشرفمن باب االْوىل سَتكون
الشفاعة ليس دائما يف جانب غُفران , صلى اهللا عليه و آله و الشفاعة على مراتب شفاعة َنبيِّنا 

الشفاعة , الشفاعة تكون يف غُفران الذنوب , و الشفاعة تكون يف تكفري السيئات الذنوب 
يف الشفاعة يف علُوِّ درجاِتهم ال من جهة احتياج االنبياء هنا , ات تكون يف علُوِّ الدَرج

الشفاعة اصالً حىت للذين يف جهنم ِبَتخفيف هناك نوع من , ارتكاِبهم للذنوب و الكبائر 
أليس هناك من الناس َمن يدخلون إىل جهنم و ِبَشفاعة َنبيِّنا ُيَخفَّف العذاب , العذاب عنهم 

لكن ألّننا , الشفاعة ليس دائما , هذا نوع ايضا من انواع الشفاعة , عنهم يف داخل جهنم 
ُمذنبون و دائما احلديث عن الذنوب و دائما الكالم عن غُفران الذنوب و تكفري السيئات 

الشفاعة لَها مراتب ,  الشفاعة فقط يف مسألة غفران الذنوب  معىنُيَتبادر إىل االذهان دائما انّ
و حاجة كل َمخلوق إىل الشفاعة , ن املَخلوقات حاجة إىل الشفاعة كثرية وِلكُل َمخلوق م

قطعاً ـ على سبيل , ِبحَسب سيئاته , ِبحَسب حَسناته , ِبحَسب علمه , ِبحَسب رتبته 
الفَرض و املثال ـ الذي له من السيئات الف حاَجتُه للشفاعة و الشفاعة بالنسبة إليه َتختلف 

, يئة َتختلف عن ذلك الذي ليست عنَدُه سالذي سيئاُته مائة و , عن ذلك الذي سيئاُته مائة 
ِبحَسب , ِبحَسب سيئاِتهم , حاجات اخلالئق َتختلف من َمخلوق إىل آخر ِبحَسب حَسناِتهم 
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و ِبحَسب مراتب اخالصهم , ِبحَسب ِصدق نواياُهم , ِبحَسب اعماِلهم السابقة , قوَّة يقينهم 
و الشفاعة َيحتاُجها االنسان يف ,  كل َمخلوق ِبحَسبِه ِبحَسب معرفَتهم و علمهم و هكذا

, العالَم الدنيوي و عند املوت و يف القرب و كذلك يف مواقف يوم القيامة بل حىت يف اِجلنان 
و ,  يدخلون إىل اِجلنان َستأتيهم الُتَحف و اهلدايا نحىت بعد الدخول إىل اِجلنان ألنّ الذي

صلوات اهللا و سالمه َتِصلُ إليهم ايضا ِبواسطة اهل البيت , لُ إليهم الُتَحف و اهلدايا اليت سَتِص
ْدِخلُ اهلَ يا علي و انَت الذي ُت, رسول اهللا هو الذي يقول ألمري املؤمنني , عليهم اْجَمعني 
يعين حىت عملية الزواج و مسألة ُعلقَة ,  و انت الذي ُتَزوُِّجهم بأزواجهم , ,اِجلنان ِجناَنهم 

و , و انت الذي ُتَزوُِّجهم بأزواجهم , نان ِباحلور العني راجعة إىل والية اهل البيت اهل اِجل
ابواب , ُتغِلق ابواب اِجلنان , انت الذي ُتْدِخلُ اهل النار يف نرياِنهم و انت الذي ُتغِلق ابواَبها 

و , لوٌد خلود و يا اهل النريان خ, يا اهل اِجلنان خلوٌد خلود , و انت الذي ُتنادي , النريان 
هذه املعاين فيما سلَف َتحدَّثْنا عنها يف هذه الدروس يعين يف دروس اآلداب املعنوية او يف 

  .مثل هذه املباحث الدروس املُختلفة االخرى اليت تناولنا فيها 
ُه انّ اإلنسان إذا اراَد ان يعتمد على نفسه كما يتَوهَّم, فإمام اُألمَّة ُيشري هنا إىل هذه احلقيقة 

ورَدْت به روايات اهل البيت صلوات اهللا و الكثري ِممَّن ال يعرفون الطريق الَسديد الذي 
سَينجون و يتَوقَّعون اّنهم ِبقُدراِتهم يتمكَّنون يتَوقَّعون اّنهم باعماهلم , سالمه عليهم اْجَمعني 

, ما يعود إىل الوراء إّن, باعماِله إّنما يسُري إىل الوراء , و االنسان ِبقُدَرته , من الوصول 
تقَدُّم االنسان يف طريق اهلجرة و تَرقّي االنسان يف طريق اهلجرة , يتراَجع و يتراَجع و يتراَجع 

على مَدد املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه , على إعانة املعصوم , يعتمد على فَيض املعصوم 
يطوَي هذا الطريق ِبقََدم انانية نفسِه و لو اراَد اَحٌد ان  ( و لذلك يقول رضوان اهللا تعاىل عليه

من دون التَمسُّك ِبَواليتهم ـ صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني ـ فَسلوكه إىل الشيطان 
السالك يف طريق اهلجرة  ُيبََيِّن إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه السرَّ يف احتياج مث) و اهلاوية 
صلوات اهللا و يف طريق اهلجرة إىل إمام زماننا , ول اهللا يف طريق اهلجرة إىل رس, إىل اهللا 
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إىل تأييد يف حاجة السالك , يف حاجة املُهاِجر , ُيَبيِّن السر يف حاجة العبد , سالمه عليه 
ُيشري إىل , إىل مرافَقة املعصوم عليه السالم يف هذا الطريق , إىل تسديد املعصوم , املعصوم 

الباري سبحانه و تعاىل حني اوَجَد هذه , ها هذه الكائنات حقيقة تكوينية ُجِبلَْت علي
هناك ُسَنن اجراها الباري , املَخلوقات و حني افاَض بالوجود على هذه الكائنات هناك قوانني 

ِبسَبب هذه , هناك قوانني َتحكُم هذا العالَم و ِبسَبب هذه القوانني , هناك ُسَنن كَونيَّة ثابتة , 
ِبسَبب هذه القوانني كانت هذه احلاجة , سَتندة إىل احلكمة اإلهلية املُتكاملة املُالُسَنن الثابتة 

كما انّ رْبطَ , و ِببياٍن علمي ( املُِلحَّة و كانت هذه احلاجة الضرورية و لذلك ُيَبيِّن فَيقول 
اهللا و سائر املَخلوقات حاِدثة و القدمي هو , احلاِدث َنحن و القدمي هو اهللا ) احلاِدث بالقدمي 

احلاِدث هو , ال َيملك حقيقةَ الوجود إالّ بوجوٍد من اهللا سبحانه و تعاىل احلاِدث هو الذي 
َنحن حينما نقول انّ اهل اِجلنان خالدون و انّ , الذي ال َيملك حقيقةَ البقاء إالّ ِبَبقاء من اهللا 

, ا ِبُمْبٍق البقاء هن, اتيا اخللود هنا كيف يكون ؟ البقاء هنا ليس بقاءاً ذ, اهل النريان خالدون 
 َنحن موجودات ظاهرة هذا الظهور ليس ذاتيا  نقوللَّما,  بإبقاٍء من اهللا بقاؤهم هنا حقيقَتُه

 ٍراَنحن ظَهْرنا بإظه, اظَهَرنا الباري هو الذي , هذا الظهور ِبظهور اهللا سبحانه و تعاىل , فينا 
خلََق هذه ى و تبقى املَخلوقات ألنّ الباري َنحن نبق, من اهللا ال ِبظهوٍر من عند انفُسنا 

هذا البقاء ليس بإبقاٍء من , خلَقَها للبقاء كما يف االحاديث الشريفة , املوجودات ال للفناء 
بني احلاِدث و بني القدمي الفارق , عند انفُسنا و إّنما بإبقاء من عند الباري سبحانه و تعاىل 

اة أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه و اليت ُيسَتَحبُّ ميكنَك ان تتلَمََّس معانيه يف ُمناج
و يف , و يف ُمناجاة اإلمام الَسّجاد صلوات اهللا و سالمه عليه , يف مسجد الكوفة قراءُتها 

و يف ادعية اخرى الدعاء الذي ُيقرأ بعد زيارة اإلماَمني الكاظَمْين صلوات اهللا و سالمه عليهما 
 و انا انت الراِزُق, انت احلَيُّ و انا املَيِّت , قدمي حينما ُنخاِطب الباري احلاِدث و ال, كثرية 

,  و انا املَملوك انت املالُك,  و انا السائل انت املُعطي,  و انا الزائل انت الدائُم, املَرزوق 
انت املُعايف و ,  و انا املُتَحيِّر انت الدليلُ,  و انا الصغري انت الكبُري,  و انا احلقري انت العظيُم
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يف ُمناجاة َزْين , و سائر املعاين االخرى اليت ورَدْت يف ُمناجاة سّيد االوصياء , انا املُبَتلى 
نفس املعىن , و يف الدعاء الذي ُيقرأ بعد زيارة اإلماَمني الكاظَمْين و يف ادعية اخرى العابدين 

انا , انا اجلائُع الذي اشَبْعَتُه , انا الَعطشانُ الذي ارَوْيَتُه , لثُمايل الذي يتَردَُّد يف دعاء ايب محَزة ا
هذه املعاين ايضا , انا الطريُد الذي آَوْيَتُه , انا املُسَتضَعُف الذي نَصْرَتُه , القليلُ الذي كثَّْرَتُه 

 احلاِدث هو فَكما انّ, و الصفات اليت تظَهُر يف احلادث ُتشري إىل جانٍب من جوانب اآلثار 
  .هو معىن احلاجة و املُحتاج ِبَتمام املعىن , معىن اإلفتقار ِبَتمام املعىن 

احلاِدث , و املعىن واحد  )و املُتَغيِّر بالثابت , كما انّ رْبطَ احلاِدث بالقدمي , و ِببياٍن علمي ( 
و املُتَغيِّر , اِدث بالقدمي كما انّ رْبطَ احل, و ِببياٍن علمي ( و القدمي هو الثابت , هو املُتَغيِّر 

ال بد من واسطة بني هذا احلاِدث و بني هذا القدمي و الواسطة ) بالثابت ُمحتاج إىل الواسطة 
و الراِبطُ ـ أي الواسطة ـ تكون له ( هو اإلمام املعصوم و لذلك ُيَبيِّن هذا املعىن فَيقول 

كن ان أَُشبِّه املعىن ِبمثال و فيما سلَف ذكَرُت مي) و الِقَدم و احلدوث , ِوجَهتا الثبات و التَغيُّر 
هذا املثال و الفالسفة حني يأتون إىل دراسة االنسان يقولون االنسان يتألَّف من جسد و من 

  .إىل هنا ينتهي الوجه االول من الكاسيت .. روح و من َنفْس 
و , املعنوي يف االنسان نب الروح ُيَمثِّل اجلا, اجلَسد ُيَمثِّل اجلانب املادي يف االنسان .. 

املراد , أليِّ شيء ؟ الختالف الِسنخيَّة , احلقيقة املعنوية ال ميكن ان تتآلَف مع احلقيقة املادية 
هناك اختالف يف الِسنخيَّة بني اجلانب املادي و , نوعيَّة الشيء , من الِسنخيَّة حقيقة الشيء 

َيكون التآلُف بني هذا اجلانب املادي و بني يف مثل هذه احلالة كيف س, بني اجلانب املعنوي 
 َمحَضة و ال  لذلك الَنفْس ال هَي ماديةبالَنفْس و, يكون التآلُف بالواسطة اجلانب املعنوي ؟ 

حقيقة فيها َوجه مادي , حقيقة بني املادَّة و املعىن , هي معنوية َمحَضة و إّنما حقيقة برَزخيَّة 
الوجه املادي و الوجه املعنوي ارتبطَْت روح , ْين الوجَهني ِبسَبب هذَ, و فيها َوجه معنوي 

ِبكُل جالِلها و , الذات القدمية ِبكُل كَماِلها , القدمي , االنسان املعنوية ِبجَسد االنسان املادي 
و احلاِدثُ ِبكُل َنقصِه و ِبكُل حاَجته و ِبكُل افتقاِره ال يكون هناك تراُبط بني , ِبكُل ِغناها 
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َتحمل وجَهة الِقَدم و َتحمل وجَهة , ال بد من واسطة َتحِمل هذَين الوجَهني , ملعَنَيْين هذَين ا
َنحن ( احلدوث و هذا املعىن ال يتَجلّى إالّ يف اهل البيت و لذلك َنحن َوجُه اهللا بني اظُهِركُم 

ليه أمري املؤمنني يف املعىن الذي ُيشري إ, جَهة احلدوث ) بني اظُهِركُم ( جَهة الِقَدم ) َوجُه اهللا 
, االجسام اهليكالنيَّة , حينما يقول َنحن احلقائق الَرّبانيَّة يف االجساد اهلَيكالنيَّة ُخطَبِه الشريفة 

احلقائق الَرّبانيَّة ُتشري إىل معىن الِقَدم و لذلك هنا , االجسام البَشرية ُتشري إىل معىن احلدوث 
و إذا لَم تكُن , و الِقَدم و احلدوث , ثبات و التَغيُّر و الراِبطُ تكون له ِوجَهتا ال( يقول 

القوانني اليت اَشرُت ) فَال َيعُبر يف الُسنَّة اإلهلية ( إذا لَم تكُن هذه الواسطة ) الواسطة موجودة 
فَال َيعُبر يف الُسنَّة اإلهلية الفَيُض  ( و الُسَنن اإلهلية اليت َتحكُم هذه املَخلوقاتإليها قبل قليل 

بني القدمي و ) و ال َتحُصل الرابطة الكونيَّةُ الوجوديَّة , القدمي الثابت منه إىل املُتَغيِّر احلاِدث 
احلاِدث و ال َيِصلُ الفَيُض من اهللا إىل َمخلوقاته إالّ ِبهذه الواسطة و لذلك حديث الكساء ُيَبيِّن 

و ال َشمساً , و ال قَمراً ُمنرياً , حيَّة و ال ارضاً َمد, ما خلَقُْت َسماءاً َمبنيَّة ,  هذه احلقيقة
و هذا , و ال فُلْكاً يسري إالّ يف َمحبَِّة هؤالء , و ال َبحراً َيجري , و ال فلَكاً يدور , ُمضيئة 

و هذا احلديث ) لَوالَك لوالك لَما خلَقُْت االفالك ( املعىن واضح يف حديث االفالك الشريف 
نعم احلديث َمروي يف بعض كُتبنا ِبصيَغة اخرى , صَّة و العامَّة ِبهذا الَنص َمروي يف كُتب اخلا

لوالَك , يا اْحَمُد ( حديث االفالك معروف , أّما هذا الَنص معروف , و بإضافات اخرى 
, ِذكُر الصّديقة الكُربى , احلديث يف كُتبنا وَرَد فيه ِذكُر االمري ) لوالَك لَما خلَقُْت االفالك 

لوالَك لوالَك لَما خلَقُْت , يا اْحَمُد ( لكن هذا الَنص إىل هذا احلد , ا سلَف اَشْرنا إليه فيم
موجود يف كُتب العامة و اخلاصة بل وَرَد يف كُتب العامَّة ِبَنحٍو اكثر ِمّما وَرَد يف ) االفالك 

ذا املعىن هو ه ) لوالَك لوالَك لَما خلَقْتُ االفالك( و حىت لو وقَفْنا على هذا املقطع , كُتبنا 
و خصوصاً هذا املعىن ثابت لالئمَّة املعصومني ِلَوحدة املقام الَنوراين , ثابت ألمري املؤمنني 

ِطُب ُيخاالنيب صلى اهللا عليه و آله , عنَدنا رواية يرويها السّيد هاشم الَبحراين رْحَمة اهللا عليه 
لَ من َمكُرَمٍة يل إالّ و جَعلَها لك إالّ يا علي إنّ اهللا ما جَع, أمَري املؤمنني عليه السالم يقول له 
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النبوَّة و لذلك ِبهذا احلديث يسَتِدلُّ بعُض فقهائنا يف مسألة كَْون الشهادة الثالثة من اجزاء 
الذي , باعتبار ما من َمكُرَمة ِلَرسول اهللا إالّ و هي ِلَعليٍّ إالّ ما خَرَج بالدليل االذان و اإلقامة 
ثابتة ِلَعليٍّ صلوات اهللا و سالمه عليه سائر املَكاِرم , فَسائر املنازل , ة فقط خَرَج بالدليل النبوَّ

الشهادة بالوالية ايضا جزء يف االذان و , فَكما انّ الشهادة بالرسالة جزء يف االذان و اإلقامة , 
اآلن ليس احلديث عن هذه ,  ِبَغريه من االحاديث الشريفة اإلقامة ِبَمضمون هذا احلديث او

  .املسألة 
يف بيانه ِلَمعىن هذه الواسطة اليت ينَتِقلُ عْبَرها , يستمر إمام اُألمَّة يف بيانه ِلَمعىن هذه الرابطة 

و يف الذَوق ( اخلَمسني بعد املائَتني  والتاسعة فَيقول يف الصفحة الفَيُض من القدمي إىل احلاِدث 
, و يف الذَوق العرفاين ( ْي الِقَدِم و احلدوث هذا الرابط الذي َيحمل وجَهَت) الراِبطُ , العرفاين 

َتحدَّثُْت عن ) الراِبطُ هو الفَيُض املقدس و الوجود املُنَبِسط الذي له مقام الربَزخيَّة الكربى 
( لذا ال أُعيد الكالم يف الدروس املاضية معىن الربزخيَّة الكربى و عن معىن الواسطيَّة الُعظمى 

و هذا املقام الذي َتحدَّثْنا عنه ) ة الكربى و الواسطيَّة الُعظمى و هو ِبَعينِه الذي له مقام الربَزخيَّ
وجَهَتْي الِقَدم و احلدوث و هو مقام الوجود املُنَبِسط و الذي اشاَر إليه إمام اُألمَّة يف اّنه َيحِملُ 

حدة مع مقام الوالية املطلقة مقام َروحانيَّة الرسول اخلاَتم و َواليته املُتَّ( هذا املقام , هو ِبَعينِه 
, كما قلُت يف اول حديثي , و هذا املعىن فيما سلَف اَشْرنا إليه و بيَّناُه ِبَنحو ُمفصَّل ) العلَوية 

باعتبار يف هذه الفترة كانت الدروس ُمعطَّلة ِبسَبب َمجيء شهر رمضان و هذه املدَّة ايضا 
هذا اليوم ـ كما قلُت يف اول حديثي ـ يف , كان تعطيل يف الدرس ِبسَبب هذا االنقطاع 

 آخر الدروس حىت من االسبوع اآليت إن  سريعا املطالب اليت تناَولناها يفنسَتعرض استعراضا
  .شاء اهللا ُنواِصل الكالم حىت يكون البحث متواصال 

يف , لماته هذا املعىن َتحدَّثْنا عنه و هذه احلقيقة اشاَر إليها إمام اُألمَّة يف اكثر من مقام من ك
و ال يتَحقَُّق ارتباط القلوب الناقصة املُقيََّدة و االرواح ( الصفحة الستني بعد املائَتني يقول 

و مطلٌَق الذي هو فوق الَتمام ( و االشارة هنا بالتامِّ إىل املقام اإلهلي ) النازلة املَحدودة بالتامِّ 
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و بعد ذلك يف هذه ) ط الَغيبيَّة من َجميع اجلهات من دون الوسائط الَروحانية و الرواب
الصفحة و الصفحة اليت بعَدها اشاَر إىل ُجملة من االحاديث الشريفة ذكَرُتها لك قبل شهر 

يستمر يف حديثه ِلُيَبيِّن , ال أُعيد الكالم , رمضان يف الدروس املاضية و َتحدَّثُْت عن معانيها 
و قد ثَبَت يف العلوم اإلهلية انّ ( ائَتني فَيقول هذه احلقيقة يف الصفحة الثانية و الستني بعد امل

شَرحُتُه , و االنسان الكامل ) معاَد َجميع املوجودات إّنما يتحقَُّق ِبتَوسُّط االنسان الكامل 
االشارة , بني املُتألِّهني , بني اهل املعرفة , هذا املصطلح معروف بني الُعَرفاء , لكم فيما سَبق 
و الئمَّتنا املعصومني فقط , ا املصطلح إىل احلقيقة الكاملة ِلَنبّينا االعظم ِبهذ, ِبهذا العنوان 

اطالقُه على غريهم حىت من سائر االنبياء و االولياء إّنما هو ِبَنحو التَجّوز و املُساَمحة و إالّ 
, صومني اطالق هذا العنوان باملعىن احلقيقي و ِبَمحض احلق ُيطلَق على َنبّينا و على االئمَّة املع

) و قد ثَبَت يف العلوم اإلهلية ( على إمام زماننا احلُجَّة بن احلسن صلوات اهللا و سالمه عليهما 
و قد ثَبَت يف العلوم اإلهلية انّ معاَد َجميع املوجودات إّنما ( شَرحناها يف وقتها و هذه الفقَرة 

ُيشري إىل الفقَرات اليت ورَدْت يف  مث  )كما بدأكَُم تعودون , يتحقَُّق ِبتَوسُّط االنسان الكامل
و ,  َيختم اهللا ِبكُم فَتَح اهللا و ِبكُم( الزيارة اجلامعة الكبرية او يف غريها من الزيارات الشريفة 

( اخلطاب الذي ُنخاِطب به االئمَّة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني ) إياُب اخللِق إليكم 
هذه املعاين كلُّها تتناَسُق و تتساَوُق مع املعىن الذي ) إياُب اخللق إليكم و ِحساُبهم عليكم 

 اهللا يف طريق اهلجرة إىل, مام املعصوم من ضرورة الرفيق يف طريق اهلجرة إىل اإلَنحن ِبصَدده 
ال بد من , ال بد من الدليل , يف طريق اهلجرة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم , 

و املُرِشد احلقيقي هو , لدليل هو املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه و االرفيق احلاِذق احلكيم 
َتفِرُضها قوانني التكوين قبل و هذه الِرفقَة و هذه الُصحَبة املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 

قوانني التشريع ألنّ الفَيض اإلهلي ال َيِصلُ إىل هذه املَخلوقات من دون وجود املعصوم صلوات 
يف الذات املقدسة إلمام زماننا رأفَتُه تتَجلّى , َرْحَمتُه , بَركة الباري , ه عليه اهللا و سالم

لة من الباري سبحانه و تعاىل  الفَيُض الواصل و الرْحَمة النازو, صلوات اهللا و سالمه عليه 
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ؤتى منه الباب الذي ي) ايَن باُب اهللا الذي منه يؤتى ( إّنما تأيت من هذا الباب الذي فَتَحُه اهللا 
اهللا سبحانه و تعاىل هو املعصوم و الباب الذي يأيت منه فَيُض الباري هو املعصوم صلوات اهللا 

ألجل حقيقة اإلغناء و الِغىن , و سالمه عليه و لذلك ألجل هذا املعىن و ألجل هذه احلقيقة 
َزمة بني هذه كانت هناك املُالألجل هذه احلقيقة , املوجودة يف النيب االعظم و يف اهل البيت 

املَخلوقات يف حاَجتها و بني املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه و لذلك يف الصفحة احلادية و 
, الستني بعد املائَتني يقول إمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفُسه الزاكية حني يتحدَّثُ عن الرسالة اخلَتميَّة 

خلَتميَّة اليت َجميُع ـ انَتِبهوا إىل العبارات الرسالة ا( فَيقول عن مقام َنبيِّنا صلى اهللا عليه و آله 
ِبما فيها اجلانب , ِبما فيها اجلانب املعنوي , ِبما فيها اجلانب املادي ) ـ دائرة الوجود 

احلقائق املادية يف دائرة , الربَزخي بني املادة و املعىن ألنّ احلقائق املعنوية يف دائرة الوجود 
الرسالة اخلَتميَّة اليت  ( ني املادة و املعىن ايضا يف دائرة هذا الوجودالوجود و احلقائق الربَزخية ب

, هذه العواِلم يف شهودها و يف غَْيِبها ) َجميُع دائرة الوجود من عواِلم الَغْيب و الشهود تتَنعَُّم 
( ريعي يف اجلانب التش) و تشريعاً ( يف اجلانب التكويين ) تتَنعَُّم تكويناً ( يف ُمختلَف مراتبها 

 الذين ُهم  اخلَمسةما خلَقُْت َسماءاً َمبنيَّة إالّ ألجل هؤالء, يف اصل وجودها ) و وجوداً 
( , يف َجميع جوانب الفَيض الواصل ) تكويناً و تشريعاً و وجوداً و هدايةً ( َتحت الكساء 

من ( اب من أي ب, من أي جانب هؤالء يتَنعَّمون ) تكويناً و تشريعاً و وجوداً و هدايةً 
و إنّ ذاَك السّيد الكرمي هو الواسطة ِلفَيض ( سقَطات موائد ِنَعِم َنبّينا ) سقَطات موائد ِنَعمِه 

و لَوال مقام َروحانيَّته و َواليته املطلقة لَم يكُن ألَحٍد من , احلقِّ و الراِبطُ بني احلقِّ و اخللق 
و لَما عَبَر فَيُض احلقِّ إىل موجوٍد من  , املوجودات لياقة االستفاَدة عن مقام الَغْيِب االَحدي

و ذاَك السّيُد لَهو , و لَما اشَرَق نوُر اهلداية يف عالٍَم من عواِلم الظاهر و الباطن , املوجودات 
يف حديثه عن , و يستمر يف كالمه ) اهللا نور السماوات و االرض , النور الذي وَرَد يف آية 

احلقيقة االوىل انّ , يه و آله و سلم و هو َيعِرُض هنا حقيقَتْين مقام َنبّينا االعظم صلى اهللا عل
, يف مقام الِغىن و اإلغناء انّ مقام النيب , انّ حقيقة النيب , انّ ذات النيب , ذَوات املعصومني 
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 ما يتَنزَّلُ من الفَيض إّنما هو الباري سبحانه و تعاىل جَعلَ ذَواَتُهم غَنيَّة و ُمغِنية و لذلك كلُّ
ـ كما قال إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه ـ من سقَطات موائدهم و هذا املعىن واضح يف 

ما املراد من هذا املعىن ؟ لَسُت اآلن ) اولياء الِنَعم ( حينما ُنخاِطبُهم بـ , الزيارات الشريفة 
 اهللا و سالمه امسائهم صلواتِبصَدد َشرِح هذه الِصفَة او ِبصَدد شرِح هذا االسم الكرمي من 

عليهم اْجَمعني لكن حينما ُنخاِطُبهم ِبهذه املُخاطَبة هو اشارة إىل كل هذا املعىن الذي َتحدَّثَ 
  .عنه إمام اُألمَّة يف هذه العبارات و يف هذه اجلَُمل اليت ذكَرُتها و اَشرُت إليها 

و آخر ,  من الدروس املاضية تقريبا هذه املطالب هي اَهم املطالب اليت َتحدَّثْنا عنها فيما سلََف
شيء وَصلْنا إليه هو احلديث عن مقام اخلالفة العلَوية و انّ هذه اخلالفة هي اخلالفة املُبسوطة 

َشرُح الكالم إن شاء اهللا يأتينا يف االسبوع , فقط اقرأُ هذا الكالم , على َجميع هذه الكائنات 
ة يف الصفحة الرابعة و الستني بعد املائَتني و يف إمام اُألمَّ, اآليت ِبَحول اهللا تعاىل و قوَّته 

( الصفحة اخلامسة و الستني بعد املائَتني اشاَر إىل الرواية اليت ذكََرها شيُخنا الطَِبْرسي يف كتابه 
الرواية املَروية عن القاسم بن معاوية فيما َيخصُّ الشهادة الثالثة املقدسة بالَوالية ) اإلحتجاج 
هذه الرواية ذكَرُتها لكم يف الدروس املاضية و انّ الباري سبحانه و تعاىل , اء ِلَسّيد االوصي

عليٌّ أمري , عليٌّ ويلُّ اهللا , ُمحمَّد رسول اهللا , حني خلََق العرش كَتَب عليه ال إله إالّ اهللا 
 خلََق و حني خلََق جربائيل و حني, و حني خلََق الكرسي , هذه املعاين َمرَّْت علينا , املؤمنني 

على وجوه , كَتَب على وجوه السماء , كَتَب على اجنحة املالئكة   ,اسرافيل و ميكائيل
إىل ان , على وجه القَمر , على وجه الشمس , على املاء , و على رؤوس اِجلبال االرض 

 املؤمنني ُمحمٌَّد رسول اهللا فَقولوا عليٌّ أمري, قلُتم ال إله إالّ اهللا فإذا , تقول الرواية الشريفة 
, و هذه الرواية هي اليت َيستِدلُّ هبا اكثر اصحابنا , صلوات اهللا و سالمه عليهما و آهلما 

الذين ذَهبوا إىل ,  الشهادة الثالثة  ِذكريسَتِدلّون ِبها يف الكُتب الفقهية على مسألة استحباب
ا جزء من االجزاء تفصيل و أّما الذين ذَهبوا إىل القول بأّنهالقول باستحباب الشهادة الثالثة 

  . الكالم  هذاميكنك ان ُتراجع تفصيل) الشهادة الثالثة املقدسة ( الكالم انا ذكَرُته يف كتاب 
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و أّما الُنكَتة العرفانية يف ( يف هاَتني الصفحَتني إىل ان قال إمام اُألمَّة اشاَر إىل هذا املضمون 
ش االعلى إىل ُمنَتهى االَرضني فَهي انّ كتابة هذه الكلمات على َجميع املوجودات من العر

و كل موجود له , اخلالفة و الَوالية هي ظهور اإللوهيَّة و هي اصل الوجود و كَمالُه حقيقة 
و الَوالية حقيقة اخلالفة َحظٌّ من الوجود له َحظٌّ من حقيقة اإللوهيَّة و ظهورها الذي هَو 

و من هذه اجلَهة كان الشيخ العاِرف شاه ( ل يستمر يف كالمه إىل ان يقو) اللطيفة اإلهلية 
من ُعَرفاء علمائنا االِجالّء قُدَِّسْت , استاذ اإلمام  الشيخ ُمحمَّد علي الشاه آبادي ) آبادي 

إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف اكثر ) و من هذه اجلَهة كان الشيخ ( نفُسه الشريفة 
يف اكثر املواطن , يف بياناته , يف كلماته , الشاه آبادي املواطن اليت يذكر فيها اسم الشيخ 

  .ِلما ِلهذا االستاذ يف قلبه من َمْنزلة عظيمة ) روحي ِفداه ( دائما ُيلِحقُها ِبهذه العبارة 
إنّ الشهادة بالَوالية , و من هذه اجلَهة كان الشيخ العاِرف شاه آبادي يقول (              

انا أَُبيِّن كالَمُه إن شاء اهللا يف ) لرسالة ألنّ الَوالية هي باطن الرسالة ُمنطَوية يف الشهادة با
إنّ الشهادَتْين ـ أي , و يقول الكاتب ( إمام اُألمَّة ُيَعلِّق على كالم استاذه , االسبوع اآليت 

) إللوهيَّة شهادة النبوَّة و الَوالية ـ ُمنطَويتان َجميعا يف الشهادة با, الشهادة الثانية و الثالثة 
إنّ الشهادَتْين ُمنطَويتان ( يعين شهادة النبوَّة و شهادة الَوالية ُمنطَويتان يف الشهادة باإللوهية 

, الشهاَدتان اُألخَريان ُمنطَويتان , و يف الشهادة بالرسالة ايضا , َجميعا يف الشهادة باإللوهيَّة 
  ) ال إله إالّ اهللا (يعين انّ شهادة) ْين ُمنطَويتان الشهادَتني اُألخرَي, كما انّ يف الشهادة بالَوالية 

صلى اهللا ) ُمحمٌَّد رسول اهللا ( و انّ شهادة , تشَتملُ على معىن التوحيد و النبوَّة و الَوالية 
تشَتملُ يف ) علّياً ويلُّ اهللا ( و انّ , عليه و آله و سلم تشَتملُ على التوحيد و النبوَّة و الَوالية 

هذا املطلب انا آيت , هذا الكالم ,  حقيقَتها على شهادة التوحيد و النبوَّة و الَوالية معناها و يف
  .يت ِبَحول اهللا تعاىل و قوَّته على َشرحِه و بيانه إن شاء اهللا يف االسبوع اآل
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  الّدرس الثامن عشَر

  
  
  
  
  

يف االسبوع املاضي كنُت قد القَْيُت نظرةً اْجمالية على اَهم العناوين و على اَهم املطالب اليت 
كُّنا قد تناَولناها يف دروسنا قبل شهر رمضان و وَصلَ بنا الكالم إىل ما ذكََرُه إمام اُألمَّة 

يف تعليقه و يف بيانه ِلما وَرَد تني بعد املائَتني رضوان اهللا تعاىل عليه يف الصفحة اخلامسة و الس
( لكم فيما سلَف من الدروس و الذي َرواُه صاحب يف احلديث الشريف الذي ذكَرُته 

عن إمامنا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه يف كتابة الشهادة رْحَمة اهللا عليه ) اإلحتجاج 
ابتداءا من العرش و انتهاءا بأسفَل املَخلوقات و   املَخلوقاتاالوىل و الثانية و الثالثة على كل

ذكَرُت لكم يف , و الكتابة هذه كانت كتابةً َخلقيَّة ال كتابةً َخطّية , املوجودات مراتباً 
عن ابينا آدم على َنبّينا و , الدروس املاضية الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم 

و هو يتحدَّثُ عن بداية خلقَته و ماذا رأى يف السماوات م آله و عليه افضل الصالة و السال
يعين ) ِبقَدر ادمي ( و املراد هنا , الُعلى فَقال إّني ما نظَرُت إىل موضٍع يف السماء ِبقَدر ادمي 
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ِبمقدار اجللد الذي ُتكَتب فيه الرسالة او ُيكَتب فيه , ِبمقدار الورقة اليت ُتكَتب فيها الرسالة 
ما نظَرُت إىل السماء و ما نظَرُت إىل موضع ادٍمي فيها إالّ و قد كُِتَب , ُيراد كتاَبُته االمر الذي 

و يف كل موضع كُِتَب ال إله إالّ اهللا كُِتَب ُمحمَّد رسول اهللا صلى اهللا عليه و , ال إله إالّ اهللا 
سلم كُِتَب عليٌّ و يف كل موضع كُِتَب ُمحمَّد رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و , آله و سلم 

رأيُت ذلك مكتوباً خلقا ال َخطّاً , و يف نفس الرواية قال , ويلُّ اهللا صلوات اهللا و سالمه عليه 
يف بعض , و إن كان يف بعض مظاهر هذه الكتابة على املوجودات , كتابة َخلْقيَّة ال َخطّية , 

ة و قد ذكَرُت لك بعضاً من بعض االحاديث الشريفمظاهرها هناك كتابة َخطّية و هذا يظهر 
إمام اُألمَّة ـ ِبخصوص هذا احلديث الشريف ـ رضوان اهللا , منها فيما سلََف من الدروس 

و أّما الُنكَتة العرفانية يف كتابة هذه الكلمات على َجميع املوجودات ( تعاىل عليه قال هكذا 
وهية و  الَوالية هي ظهور اإللمن العرش االعلى إىل ُمنَتهى االَرضني فَهي انّ حقيقةَ اخلالفة و

 و كل موجوٍد له َحظٌّ من الوجود له َحظٌّ من حقيقة اإللوهية و ,هي اصل الوجود و كَمالُه 
ظهورها الذي هو حقيقةُ اخلالفة و الَوالية و اللطيفَةُ اإلهلية ثابتة على ناصية َجميع الكائنات 

ك اللطيفة اإلهلية هي حقيقةُ الوجود املُنَبِسط و تل, من عواِلم الَغيب إىل ُمنَتهى عالَم الشهادة 
باطن اخلالفة اخلَتميَّة و الَوالية املطلقة و الَنفَس الرْحماين و احلقُّ املَخلوق به الذي هو ِبَعينِه 

انّ الشهادة بالَوالية ُمنطَوية , و من هذه اجلهة كان الشيخ العاِرف شاه آبادي يقول , العلَوية 
و يقول الكاتب انّ الشهادَتْين ُمنطَويتان , لة ألنّ الَوالية هي باطن الرسالة يف الشهادة بالرسا

,  الشهاَدتان اُألخَريان ُمنطَويتان و يف الشهادة بالرسالة ايضاً, ة َجميعا يف الشهادة باإللوهي
هذا ) را كما انّ يف الشهادة بالَوالية الشهادَتْين اُألخَرَيْين ُمنطَويتان و احلمد هللا اوالً و آخ

 ْرسيالذي ذكََرُه شيخنا الطَبتعليق إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه على احلديث الشريف 
عن إمامنا الصادق عليه السالم و َمرَّ ِذكر احلديث ) اإلحتجاج ( يف كتابه رْحَمة اهللا عليه 

ملة من االحاديث و ذكَرُت ايضا ُج, ال أُعيده مرَّة ثانية , الشريف فيما سلََف من الدروس 
  .الشريفة اليت ُتساِوق هذا احلديث يف املعىن فيما َمرَّ من الدروس 
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ِبحَسب ما يسَنُح به املقام ِلتناُول هذه العبارات و بيان يف هذه الليلة أَُبيِّن مقاصَد إمام اُألمَّة 
) الُنكَتة ( د من كلمة و املرا) و أّما الُنكَتة العرفانية  ( قال قُدَِّسْت نفُسه الزاكية, معانيها 

و فيه نقطة إذا كان هناك سواد , الُنكَتة الشيء الذي يتميَُّز عن غريه , ِبحَسب املعىن اللَغوي 
او , هذا البياض ُيقال له ُنكَتة يف هذا السواد باعتبار اّنه ُمميَّز عن السواد , فيه بياض , بيضاء 

يه َسواد ُيقال ِلهذا السواد ُنكَتة يف هذا ف, بالعكس إذا كان هناك بياض و فيه نقطة سوداء 
و , الشيء الذي يتميَّز عن غريه ُيقال له ُنكَتة , الُنكَتة يف اللغة الشيء املُميَّز عن غريه , البياض 

, يستعملون هذه العبارة للدقائق العلمية , يف كالم علمائنا , املعروف يف اصطالح علمائنا 
املراد من الُنكَتة , ل الُنكَتة يف املطلب العلمي الفالين كذا و كذا حينما ُيقا, للَّطائف العلمية 

َتحتاج , املسألة اليت َتحتاج إىل َتَمعُّن , اللطيفة العلمية يف هذا املبحث , هنا الدقيقة العلمية 
 , إىل التفات و َتحتاج إىل انتباه ألنّ الفائدة و ألنّ احلكمة و ألنّ السرَّ يكون قد َتجمََّع فيها

) العرفانية ( و أّما , هناك ُنكَتة عرفانية ) و أّما الُنكَتة العرفانية ( مقصود اإلمام هو هذا املعىن 
, و املعرفة على وجهها احلقيقي فَِنسَبة إىل العرفان و املراد منه املعرفة على وجهها االكَمل 

) العرفانية يف كتابة هذه الكلمات و أّما الُنكَتة ( حقيقةُ املعرفة هي اليت ُيعبَّر عنها بالعرفان 
و أّما الُنكَتة العرفانية يف كتابة هذه الكلمات على َجميع ( الثالثة , الثانية , الشهادة االوىل 

فيما سلَف َتحدَّثْنا انّ عواِلم , يف عالَم اخللق الثاين   على َجميع املوجودات)املوجودات 
ق االول و عالَم اخللق الثاين و عالَم اخللق االول حقائق عالَم اخلل, ْين الوجود تنقَِسم إىل عالََم

سائر , و عالَم اخللق الثاين سائر املوجودات , اهل البيت املقدسة اليت ُخِلقَْت قبل هذا اخللق 
سائر , من االجساد , من االرواح , من املالئكة , من النفوس , املَخلوقات من العقول 

حقائق هذه , قَُتها او مادية او برَزخية بني املادة و املعىن سواء اليت معنوية حقياملوجودات 
منها ما هو مادي َمحض و منها ما هو برَزخي بني , املَخلوقات منها ما هو معنوي َمحض 

املوجودات اليت هي , املراد هنا يف كتابة هذه الكلمات على َجميع املوجودات , املادة و املعىن 
 باعتبار انّ عالَم اخللق االول هو العالَم الذي استقرَّْت فيه احلقائق يف مستوى عالَم اخللق الثاين
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يف عبارات , يف عبارات الفالسفة ) الصادر االول ( و اليت قد ُيعبَّر عنها بـ القُدسية االوىل 
بالنور االول و هكذا و االشارة إليه يف االحاديث , باملَخلوق االول , بالصادر االول , الُعَرفاء 
و أّما الُنكَتة ( و هذه املعاين فيما سلَف َتحدَّثْنا عنها ) اول ما خلََق اهللا نوري ( يفة الشر

 قلُت املراد من َجميع املوجودات يف )العرفانية يف كتابة هذه الكلمات على َجميع املوجودات 
ن لسان باعتبار اشَرف املَخلوقات ِبحَسب ما يظهر م) من العرش االعلى ( عالَم اخللق الثاين 

كثري من االحاديث الشريفة املَرويَّة عن النيب و عن االئمَّة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
 مظَهُر نوريَّة  هوو العرش يف احاديثنا إّنما, اشَرف املَخلوقات يف عالَم اخللق الثاين العرش , 

ش االعلى إىل ُمنَتهى على َجميع املوجودات من العر(  عليه و آله و سلم َنبّينا صلى اهللا
) ُمنَتهى االَرضني ( ُمنَتهى االَرضني ليس املراد هنا هذه االرض اليت نعيش فيها ) االَرضني 

و ) السماوات ( هناك عواِلم ُعلوية ُيصطلَح عليها , باعتبار انّ هناك تقسيماً ِلهذه العواِلم 
االَرضني هنا العواِلم الُسفلية و من املراد من ) االَرضون ( هناك عواِلم ُسفلية ُيصطلَح عليها 

ناك عواِلم ه, عة ليس هو اسفَل هذه العواِلم عالَم الطبيعة و عالَم الطبيُجملة العواِلم الُسفلية 
من العرش ( يعين َجميع العواِلم الُسفلية ) ُمنَتهى االَرضني ( و مقصود اسفَل من عالَم الطبيعة 

ُمنَتهى االَرضني يعين إىل , ملَخلوقات يف العواِلم الُعلوية باعتبار انّ العرش اشَرف ا) االعلى 
يعين املراد ) ُمنَتهى االَرضني ( ليس املراد هنا , إىل اسفَل العواِلم الُسفلية , اسفَل السافلني 

املراد من َسبع ) َسبع اَرضني ( منها هذه االرض و لذلك االشارة يف االحاديث الشريفة إىل 
 العالَم هذا, هنا و عالَُمنا هذا ) االرض ( اصطالح , رة إىل العواِلم الُسفلية اَرضني يعين االشا

من اوائل العواِلم الُسفلية هذا , عالَم الشهادة الظاهر ,  عالَم الطبيعة ,الطبيعي الذي نعيش فيه 
يوىل هي رتبة اهل) اهليوىل ( و اسفَل مراتب العواِلم الُسفلية عالَم , و إالّ هناك عواِلم اسفَل 

 بني الفالسفة استعَملَُه اليونانيون مصطلح معروف, كلمة التينية ) ىل هيو( هذه اسفَل املراتب 
املراد , املراد منه اسفَل املراتب و اليت هكذا ُيَعرِّفوَنها , و بقَي هذا االستعمال ِلهذا االصطالح 

َتمام االنفعال  وغاية عَدم الفعلية , هي غاية عَدم الفعلية و غاية َتمام االنفعال ) اهليوىل ( من 
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يكون من خصائص هذه الُرتبة َتمام االنفعال يكون من خصائص هذه الُرتبة و عَدم الفعلية , 
اآلن , فيها نسبة من االنفعالية , باعتبار كل ُرتبة من ُرَتب املوجودات فيها نسبة من الفعلية 
فيه , وجودات فيه نسبة من الفعلية ليس احلديث عن هذه القضية لكن كل موجود من هذه امل

لَْت فيه نسبة و كلَّما اقَتَرَب املوجود إىل دائرة القُرب اإلهلي كلَّما َع, نسبة من االنفعالية 
و كلَّما ابتَعَد املَخلوق عن دائرة القُرب اإلهلي كلَّما ظَهَر , الفعلية و قلَّْت فيه نسبة االنفعال 

ختفَْت فيه الفعلية و هكذا إىل اسفَل ُرتبة من هذه الُرَتب و هي فيه االنفعال واضحا و كلَّما ا
اليت تنَعِدم فيها الفعلية و يظهر فيها االنفعال يف اكمل مراتبه و يف اعلى ) اهليوىل ( ُرتبة 

  .دَرجاِته 
و أّما الُنكَتة العرفانية يف كتابة هذه الكلمات على َجميع املوجودات من العرش االعلى إىل ( 
الُنكَتة ) فَهي ( إىل ُمنَتهى العواِلم الُسفلية طُّراً , قلُت إىل ُمنَتهى االَرضني ) هى االَرضني ُمنَت

الُنكَتة هنا و ) فَهي ( يف هذه القضية و هي انّ هذه الكلمات كُِتَبْت على كل هذه املوجودات 
املراد من اخلالفة هنا و و ) فَهي انّ حقيقةَ اخلالفة و الَوالية هي ظهور اإللوهية ( السرُّ هنا 

إّني جاِعلَُك يف ( الَوالية ال ِبهذا املعىن املَحدود الذي قد يتباَدر إىل اذهان البعض و هو معىن 
إّني ( مراد اخلالفة هنا و الَوالية ال ِبهذا املعىن ) إّني جاِعلٌ يف االرض خليفة , االرِض خليفة 

هر الناِزلة للخالفة اليت اشاَر إليها إمام اُألمَّة و هذا مظَهر من املظا) جاِعلٌ يف االرض خليفة 
املراد من الَوالية هنا الَوالية , املراد من اخلالفة هنا اليت يتحدَّثُ عنها إمام اُألمَّة اخلالفة الكُليَّة 

 و الَوالية التكوينية, ليس الوالية اليت ُنقَسِّمها إىل َوالية تكوينية و َوالية تشريعية , الكُليَّة 
هي من مظاهر هذه , هي من مظاهر هذه اخلالفة الَوالية التشريعية على اختالف مراتبها 

, اخلالفة و الَوالية اليت يتحدَّثُ عنها إمام اُألمَّة هنا اخلالفة الكربى و الَوالية الكربى , الَوالية 
,  على يد االولياء ,سائر مراتب الوالية اليت تظَهُر على يد االنبياء , و سائر مراتب اخلالفة 

سائر مظاهر هذه اخلالفة و خالفة اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم , على يد االوصياء 
اْجَمعني هي مظاهر هذه اخلالفة الكربى اليت يكون احلديث عنها يف هذا البيان و يف هذا 
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و )  ظهور اإللوهية فَهي انّ حقيقةَ اخلالفة و الَوالية هي( َنحن ِبصَدد َشرحِه التبيان الذي 
و الَوالية هنا انَسب للمعىن و إنْ ) الَوالية ( و لَها قراءة ) الِوالية ( كلمة الوالية لَها قراءة 

رّبما َتسَمُعين يف الدروس كثريا , لَسُت ِبصَدد ِذكره كان هذه املسألة َتحتاج إىل بيان لَغوي 
انّ الَوالية و و من اللَغويني َمن قال ) الِوالية ( هناك قراءة , ِبفَتح الواو ) الَوالية ( ما اقول 

إّنما الكسر و الفَتح هنا من جهة تَعدُّد اللغات يف هذه الكلمة و هذا , الِوالية ِبَمعىن واحد 
من تَتبُّع كلمات العرب انّ هناك فارقا بني , و قول آخر يظهر من تَتبُّع االحاديث , قول 

( و الذي يظهر انّ كلمة , حىت يف االستعمال القرآين , ية كلمة الَوالية و بني كلمة الِوال
ِبفَتح الواو ال أّما كلمة الَوالية ) ِوالية الظاِلم ( فَنقول ميكن ان ُتنَسب إىل الظاِلم ) الِوالية 

منسوبة , تكون منسوبة إىل اهللا الَوالية مفتوحة  ) هنالك الَوالية هللا احلقِّ( ُتنَسب إىل الظاِلم 
و ميكن ان أّما الِوالية املكسورة ميكن ان ُتنَسب إىل اهللا و ُتنَسب إىل اوليائه , يائه إىل اول

ِوالية , و من هنا هناك باب يف فقهنا ميكن ان ُتنَسب إىل الفاجر , ُتنَسب إىل الظاِلم ايضا 
, مني ِوالية الظاِلمني ال َوالية الظاِل, الظاِلمني و مسألة العمل و الدخول يف هذه الوالية 

 ِبكَسر الواو تكون هللا و الوليائه و تكون كذلك للظاِلمني ايضا  ) الِوالية(الَوالية هللا و اوليائه 
  . رّبما اتناولُه يف وقت آخر يف هذا البحث اللَغويانا ال اُريد الدخول , َيصحُّ اطالقُها , 
كان , الفة الكُليَّة ا عن اخل احلديث هن)فَهي انّ حقيقةَ اخلالفة و الَوالية هي ظهور اإللوهية ( 

هذه احلقائق االوىل اليت خلَقَها و , اهللا و لَم يكُن معه شيء مث بعد ذلك خلََق احلقائق االوىل 
اخلالفة , َتجلَّْت فيها صفات اهللا هي هذه اخلليفة احلقيقية هللا , اليت َتجلَّْت فيها امساء اهللا 

استخلَفَها فأشرقَْت , هذه احلقائق , َف هذه الذَوات اهللا سبحانه و تعاىل استخلَ, احلقيقية هنا 
ْت و بامسائك اليت َمأل( َتجلَّْت امساؤه و صفاُته سبحانه و تعاىل , يف هذه الذَوات انواُره 

يف ) اركانَ كل شيء (  الذي ُيستَحب قراءُته يف هذه الليلة دعاء كَُميل) اركانَ كلِّ شيء 
على سائر هذه  اء اليت كانت خليفةً للباري سبحانه و تعاىلهذه االمس, عالَم اخللق الثاين 

, يف املَجالس املاضية , املوجودات كما يف الرواية اليت ذكَرُتها لك مراراً يف الدروس املاضية 
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حينما قال ُمحمَّد , تتحدَّثُ عن معىن اخلالفة هنا الذي َنحن ِبصَدده , رواية ُمحمَّد بن سنان 
كنُت عند ايب جعفر الثاين فأجَرْيُت اختالف , الشريف ) الكايف (  الرواية يف, بن سنان 

 يا (ُمخاِطبا ُمحمَّداً بن سنان , يا ُمحمَّد , فَقال يل , يعين اإلمام اجلَواد عليه السالم , الشيعة 
ّياً و فاطمة مث خلََق ُمحمَّداً و عل, ُمتفَرِّداً ِبَوحدانيَّته  ُمحمَّد إنّ اهللا تبارك و تعاىل لَم َيَزلْ

و , مث خلََق َجميع االشياء فأشهَدُهم َخلْقَها ,  فََمكثوا الَف دهٍر م عليه سالمهصلوات اهللا و
فَُهم ُيِحلّون ما يشاءون و ُيَحرِّمون ما يشاءون , و فوََّض اموَرها إليهم , اجرى طاعَتُهم عليها 

حىت يف اجلنَبة , جلنَبة التشريعية ليس فقط يف اُيَحرِّمون ما يشاءون , ُيِحلّون ما يشاءون ) 
التحليل و التحرمي هنا ليس فقط يف اجلانب , احلديث هنا عن اصل اخللقَة , التكوينية 
هناك قوانني و ُسَنن تكوينية ,  إجراء القوانني و الُسَنن املراد من التحليل و التحرمي, التشريعي 

َتحكُم سرية االنسان وانني و ُسَنن هناك ق, هناك قوانني و ُسَنن َتحكُم هذا الوجود , 
الرواية هنا تتحدَّثُ عن حالة التكوين و , اجلانب التشريعي يف حياة االنسان , السلوكية 

و فوََّض , و اجرى طاعَتُهم عليها , فأشهَدُهم َخلْقَها  ( مسألة التشريع مسألة فرعية هنا
و ما يشاءون إالّ ان يشاء اهللا , ن ما يشاءون فَُهم ُيِحلّون ما يشاءون و ُيَحرِّمو, اموَرها إليهم 

و َمن لَِزَمها , َمن تأخََّر عنها ُمِحَق  ,  َمَرَقيا ُمحمَّد هذه الدياَنةُ اليت َمن تقدََّمها( مث قال له ) 
و إمام اُألمَّة هنا , الرواية صرحية واضحة يف معىن هذه اخلالفة ) ُخذْها إليك يا ُمحمَّد , لَِحَق 

و هو (  و انّ هذه اخلالفة هي ظهور اإللوهية يتحدَّثُ عن اخلالفة ِبهذا املعىن, حدَّثُ حينما يت
و هو ( اآلية الرابعة و الثمانون من سورة الُزْخُرف ) الذي يف السماء إلٌه و يف االرض إلٌه 
 ) السماء( الِحظوا , و هو هذا معىن ظهور اإللوهية ) الذي يف السماء إلٌه و يف االرض إلٌه 

السماء هنا عنوان للعواِلم الُعلوية و االرض هنا عنوان للعواِلم ) السماوات ( ما قال , هنا 
و هو  ( يعين و هو الذي يف العواِلم الُعلوية إلٌه و هو الذي يف العواِلم الُسفلية إلٌه, الُسفلية 

اِلم الُعلوية و يف و هذا معىن ظهور اإللوهية يف العو) الذي يف السماء إلٌه و يف االرض إلٌه 
مقام , اّما انّ هذه اإللوهية كيف ظهَرْت ؟ ظهَرْت ِبَمقام اخلالفة و الَوالية , العواِلم الُسفلية 
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هو هذا مقام اخلالفة , مقام احلقيقة العلَوية , اخلالفة و الَوالية مقاُم َمن ؟ مقام احلقيقة اخلَتميَّة 
ِبهذا ة و من خالفة اهل البيت للباري سبحانه و تعاىل و املراد من اخلالفة الكُليَّ, و الَوالية 

إمام اُألمَّة , ِبحاجة إىل تفصيل اكثر نعم هذا املطلب , املَدلول و ِبهذه الِداللَة و ِبهذا املعىن 
اصلُ ) مصباح اهلداية إىل اخلالفة و الَوالية ( افَرَد كتاباً خاصا و رسالة خاصة يف هذا املعىن 

جوهر املباحث املذكورة يف هذه الرسالة الشريفة تدور , وهر هذا الكتاب َج, هذه الرسالة 
مصباح ( َحول معىن الَوالية الكربى , تدور َحول معىن اخلالفة الكربى , َحول هذا املعىن 

إىل املعىن الذي , إىل الَوالية الكربى , يعين إىل اخلالفة الكربى ) اهلداية إىل اخلالفة و الَوالية 
هناك فصَّلَ الكالم و بيََّن كثريا من االسرار اليت تتعلَُّق ِبهذا , ن ِبصَدد احلديث عنه َنحن اآل
رّبما تناَولنا املعاين املذكورة ) اآلداب املعنوية ( إذا ُوفِّقْنا بعد إمتام دروسنا يف كتاب , املبحث 

فَهي انّ حقيقةَ  ( رضوان اهللا تعاىل عليهيف ذلك الكتاب او يف غريه من كُتب إمام اُألمَّة 
هذه اخلالفة و الَوالية اليت نتحدَّثُ عنها هنا هي ظهور ) اخلالفة و الَوالية هي ظهور اإللوهية 

و بامسائك اليت َمألْت اركانَ كل شيء ) و هو الذي يف السماء إلٌه و يف االرض إلٌه ( اإللوهية 
انَتِبهوا إىل , اضاَء له كلُّ شيء و ِبنور وجهَك الذي , و ِبعلِمَك الذي احاطَ ِبكُل شيء , 

ِلكُل , و بامسائك اليت َمألْت اركانَ كل شيء , الكلمات الدقيقة يف هذا الدعاء الشريف 
كل , يعين مقَوِّمات الوجود ) اركان ( له اركان , مادّياً كان أم معنوياً أم برَزخياً , موجود 

و بامسائك اليت َمألْت اركانَ كل , اُنه مقَوِّمات هذا الوجود هي ارك, موجود له مقَوِّمات 
املعنوية و الربَزخية , املادية , هنا هذه كُليَّة هنا ُتشري إىل كل املوجودات ) كل شيء ( شيء 

احلقائق و هذه و لَها اركان و امساؤك هي اليت َمألْت اركان هذه   ,بني املادة و املعىن
و , و ِبعلِمَك الذي احاطَ ِبكُل شيء ,  شيء و بامسائك اليت َمألْت اركانَ كل( املوجودات 

املراد من النورية هنا النورية , املراد من الَضوئية هنا ) ِبنور وجهَك الذي اضاَء له كلُّ شيء 
 هذا اسفَل مراتب , احلّسي هذا النور, نوريَّة الوجود ال هذه النورية احلسيَّة , باملعىن االَتم 

و ( احلّسي و أّما املراد من النوريَّة هنا مراتب النور هذا النور اسفَل , للنور مراتب , النور 
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هو هذا النور نوريَّتُه من اين جاءت ؟ , هو هذا النور يسَتنري ِبنور َوجهه ) ِبنور َوجهك الذي 
ر احلّسي ال نستأنس ِبقيمة هذه املعاين و اظنتعاَمل معها باملنو لذلك هذه املعاين إذا اَرْدنا ان 

يقولون اّنه من املقدِّمات اليت َيحتاُجها الذي يريد دراسة هذه , اهل املعرفة , ُعَرفاء لذلك ال
 االنسان على أليِّ شيء ؟ ألنّ الفلسفة ُتَروِّض ذهَن, املطالب َيحتاج إىل دراسة الفلسفة 

إالّ ال الفائدة هنا حينما تكون الفلسفة مقّدمة ِلدراسة العرفان و , باملعاين العقلية االستئناس 
, الُعَرفاء لَهم ذَوقُهم اخلاص , يوجد هناك توافُق بني اقوال الفالسفة و بني اقوال الُعَرفاء 

أُُسس على اساسها , بديهيات , قواعد , الفالسفة لَهم منطق , الفالسفة لَهم ذَوقُهم اخلاص 
و بديهيات و أُُسس الُعَرفاء ايضا لَهم مقّدمات و منطق و قواعد , تتكامل نظرياُتهم الفلسفية 

 و لكن من فوائد الفلسفة اّنها تكون باباً و مفتاحاًعلى اساسها تتكامل النظريات العرفانية 
او حينما يتذكَُّر ) النور ( قال ُمعيناً على االستئناس باملعاين غري احلّسية ألّنه يف الغالب حينما ُي

االنسان املعاين النوريَّة تتباَدر إىل ذهنه املعاين احلسيَّة للنور و احلال انّ هذا املعىن احلّسي للنور 
نور وجهَك الذي اضاَء له كل ( هو هذا النور اكتَسَب نوريَّتُه من , يف اسفل مراتب االنوار 

اآلن حينما َيخمد هذا , اد و النوريَّة احلقيقية نوريَّة الوجود نوريَّة االجيالنورية احلقيقية  ) شيء
حقائق املوجودات , الضوء و حينما َيخمد هذا النور ال َتخمد حقائق املوجودات القائمة 

هذا النور احلّسي ُيعيننا يف الكشف عن , القائمة قائمة ِبنور وجود الباري سبحانه و تعاىل 
و هو الذي ور الوجود اإلهلي هو الذي يوِجد حقائق هذه االشياء مظاهر بعض االشياء و إالّ ن
, يا قُّدوس , يا نوُر , و ِبنور وجهَك الذي اضاَء له كل شيء ( ُيحيط ِبَحقائق هذه االشياء 

 و هذه االمساء حينما ورَدْت ِبهذا الترتيب لَم تأِت ُجزافا )و يا آِخَر اآلِخرين , يا اولَ االولني 
أي انّ حقيقة النور انت  ) يا قُّدوس, يا نوُر , هَك الذي اضاَء له كل شيء و ِبنور وج( 
  .إىل هنا ينتهي الوجه االول من الكاسيت .. هناك وجه الباري و هناك نوريَّة وجه الباري , 
, يف ُعمق معناها , اضاءْت هذه املَخلوقات لكن حقيقة النور يف اصلها ,  املوجودات  هذه..

) و يا آِخَر اآلِخرين , يا اولَ االولني , يا قُّدوس , يا نوُر ( لذات اإلهلية املقدسة حقيقة النور ا
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اول االولني يف مراتب ) يا اول االولني ( اشارة إىل اإلحاطة ِبكُل العواِلم الُعلوية و الُسفلية 
واع ايضا يف مراتب الوجود و يف كل ان) و آخر اآلخرين ( الوجود و يف كل انواع املراتب 

هو الظاِهُر و هو الباِطُن و هذه املعاين تتَجلّى , هو االولُ و هو اآلِخُر , هو املُحيط , املراتب 
مقام الَوالية العلَوية الذي , مقام اخلَتميَّة , يف حقيقة الَوالية العلَوية , يف حقيقة اخلالفة الكربى 

و أّما (  يف هذا البيان الذي بني ايدينا هو مقام اخلالفة احلقيقي الذي يتحدَّثُ عنه إمام اُألمَّة
الُنكَتة العرفانية يف كتابة هذه الكلمات على َجميع املوجودات من العرش االعلى إىل ُمنَتهى 

و هي اصل الوجود و ( مث ماذا ) االَرضني فَهي انّ حقيقةَ اخلالفة و الَوالية هي ظهور اإللوهية 
اهللا كان و لَم , قلُت هناك عالَم اخللق االول , لثاين اصل الوجود يف عالَم اخللق ا) كَمالُه 

( يكُن معه شيء مث خلَقَُهم صلوات اهللا عليهم و ما خلََق شيئا آخر مث خلََق سائر املوجودات 
ألنّ عالَم اخللق الثاين إّنما اشُتقَّ وجوُده يف عالَم اخللق الثاين ) و هي اصل الوجود و كَمالُه 

فَهي انّ حقيقةَ اخلالفة و الَوالية هي ظهور ( هللا و سالمه عليهم اْجَمعني من نوريَّتهم صلوات ا
هذا املعىن فيما سلَف َتحدَّثْنا عنه و , اصل الوجود  )اإللوهية و هي اصل الوجود و كَمالُه 

, يف اصلها ُمشَتقَّة من نوريَّتهم صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني كيف انّ هذه املَخلوقات 
أّما ما املراد من كَمال املوجود ؟ يعين هذه اخلالفة اإلهلية )  اصل الوجود و كَمالُه (قال 

, الكربى و اليت هي ظهور اإللوهية هي اصل الوجود ألنّ الباري حينما خلََق خليفََتُه االول 
اول ما , ف الروايات اليت َمرَّ ِذكُرها فيما سلَ, حينما خلََق خليفَتُه االكرب اشَتقَّ من نوريَّته 

و يف بعض , و من نور عليٍّ خلََق املالئكة , و من نوِره خلََق العرش , خلََق اهللا نوري 
اّنه من نور عليٍّ ُخِلَق , و هنا الروايات حينما تأيت , و من نور عليٍّ خلََق الكرسي , الروايات 
االختالف يف , ية ال على سبيل االختالف يف الروا, من نوِره ُخِلقَْت املالئكة , الكرسي 

ال يعين اّنه من نور النيب فقط , كل رواية ناظرة إىل حيثيَّة من احليثّيات  معاين الروايات و إّنما
 املنظور ,هنا املنظور يف هذه الرواية او يف الرواية الثانية او الثالثة و هكذا ُخِلَق العرش و إّنما 

 مأخوذ ِبلحاظ ُمعيَّن من اللحاظات ال ِبكُل املعىن, يف كل رواية إىل َحيثيَّة من احليثّيات 
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من نوِره خُِلقَتْ  , من نوِره خُِلقَ الكرسي تقولمن هنا جاءت هذه الرواية , اللحاظات 
و من نور , و من نور الصّديقَة الكبرى خُِلقَتْ السماوات و االرض , المالئكة 

 و ال  الجنَّة و الحور العينو من نور الُحسين خُِلقَتْ, الحَسن خُِلقَ الشمُس و القمر 
يف روايات اخرى هناك مراتب و , قلُت , يعين انّ هذه الرواية جاءت على َنحو التحديد 

إّنما يف كل رواية , ُخِلقَْت من انوارهم ذُِكَرْت يف روايات اخرى مصاديق من املَخلوقات 
ة أُِخذَْت و لَوال احليثّيات لََبطُلَْت هناك حيثيَّة ُمعيََّن, هناك ِلحاظ ُمعيَّن , هناك منظور ُمعيَّن 

االبعاد املأخوذة يف علم الفلسفة او يف علم , و املعاين املعنوية اصالً املعاين العقلية , احلكمة 
العرفان او يف سائر العلوم املعنوية و العقلية َمبنيَّة على احليثّيات املُختلفَة و لوال هذه احليثّيات 

القواعد احلَكَميَّة و لذلك مرَّةً تؤَخذ هذه املسألة بٍِهذا اللحاظ فَتوَضع لَها املُختلفَة لََبطُلَْت 
و نفس املسألة تؤَخذ ِبلحاظ ثاٍن يوَضع لَها , قاعدة و يوَضع لَها معىن و تعريف و قانون 

التناقُض يقَُع إذا كان االختالف , قاعدة و قانون آخر و هذا ال يعين انّ هنا قد وقََع التناقُض 
يف َحيثّيات , أّما إذا كان الكالم يف اكثر من َحيثيَّة , من حيثيَّة واحدة , من جهة واحدة 

ألّنه  )لَوال احليثّيات لََبطُلَْت احلكمة ( ال يقَع التناقُض و لذلك يقولون , ُمختلفَة ال يقَُع الَتضاد 
 الَتضاد و حينئذ َتبطُل القواعد إذا اَخذْنا املسائل احلكَميَّة من جهة واحدة سَنقَُع يف التناقُض و

احلكَميَّة لكن ألنّ املسائل مأخوذَة ِبلحاظات و َحيثّيات ُمختلفة و هذا معىن قوهلم املشهور اّنه 
  ) .لَوال احليثّيات لََبطُلَْت احلكمة ( 
يل  ِبَشكل اْجماا معناُهاصل الوجود بيَّّن, هذه اخلالفة الكربى ) و هي اصلُ الوجود و كَمالُه ( 

, اّنها كمال املوجود ) كَماله ( أّما ما املراد من , و فيما سلَف كان احلديث عن هذا املعىن 
,  و ظاهرة يف كمال املوجود, هي يف اصل وجود االشياء ظاهرة , املراد من كمال املوجود 

من جهة , من جهة التكوين يف َحدِّ نفسه , كل موجود يف َحدِّ نفسه كامل , املوجودات 
كل َمخلوق و كل موجود من , سه ال بالقياس إىل ما فوقَُه من املراتب و إّنما يف َحدِّ نفسه نف

هذا الكمال الذي يظهر يف املَخلوق يف َحدِّ نفسه هو هذا , املوجودات يف َحدِّ نفسه كامل 
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خلوق لَم ألّنه كل َم, ايضا مظَهر من مظاهر الَوالية و هو هذا معىن قَبول هذا املَخلوق للَوالية 
قبول الَوالية يف املراد من , يقَبل الَوالية اصالً لَم ُيخلَق و هو معىن انّ هذا املَخلوق قَبلَ الَوالية 

كل َمخلوق من حيث ,  و يف اصل الوجود هو كمال كل َمخلوق من حيث نفسه اخللقة
بالقياس , طلق بالقياس للكمال املكل املَخلوقات ليس ُمتكاملة , نفسه له ُرتَبة من الكمال 

, بالقياس إىل الكمال اإلهلي املطلق , للكمال املطلق كل املوجودات هي يف حالة َنقص 
 َتَجلّى ؟ َتَجلّى يف اهل كمال الباري اين, ى يف اهل البيت الكمال الذايت او الكمال الذي َتَجلّ

 الكمال املطلق املوجودات طُّراً بالقياس إىل, البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
كل َمخلوق من حيث هو َجميل يف , هناك َجمال نسيب , ناقصة لكن هناك كمال نسيب 

املراد من انّ هذه , و بالقياس إىل ما فوقَُه يكون ناقصا , من حيث هو كامل يف نفسه , نفسه 
, يهم السالم اخلالفة اصل الوجود َتحدَّثْنا انّ هذه املوجودات اشُتقَّ وجوُدها من نوريَّتهم عل

من , كل َمخلوق من حيث نفسه كامل , كمال املوجود من هذه اجلهة , أّما انّ هذه اخلالفة 
حيث خصائصه هو كامل من جهة التكوين و هذا هو عنوان قَبول هذا املَخلوق للَوالية لكن 

 يف كل فَكُل كمال, كل َمخلوق قَِبلَ الَوالية ِبحَسبه و لذلك ِلكُل َمخلوق كمال ِبحَسبه 
ايضا ِبحَسب ذلك , َمخلوق ِبحَسبه هو ِبمقدار قبول الَوالية اإلهلية الظاهرة يف اخلليفة االول 

يف اصل اخللقة و يف اصل تكوين اخلصائص , من جهة الكمال التكويين هذا , املَخلوق 
  .التكوينية الظاهرة يف كل َمخلوق 

,  غري الكمال الشرعي, َسْيِرها إىل اهللا  يف كمال يف تَرقّي هذه املوجودات, هناك كمال آخر 
نوع من الكمال هذا , سلوكه , هناك كمال شرعي و هذا الكمال الشرعي هو سَرية االنسان 

كمال , هذا كمالُهم ) و اشَهُد انّ الديَن ديُنهم ( و هذا قواُمه ايضا َوالَيتُهم عليهم السالم 
احلديث هنا عن كمال , عليهم اْجَمعني هذا الدين هو يف َواليتهم صلوات اهللا و سالمه 

كل َمخلوق له كمال من حيث نفسه , يف اجلنَبة التكوينية قلُت , الوجود من اجلنَبة التكوينية 
من َبين البَشر و من سائر اجلَمادات , من النباتات , و لذلك اآلن كل َمخلوق من احليوانات 
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من حيث نفسه ,  فيه َجمال اخلَلقيَّة كل َمخلوق من حيث نفسه, كل املَخلوقات , االخرى 
فيه كمال اخللقيَّة و , فيه َجمال اخللقيَّة كل َمخلوق من حيث نفسه , ال بالقياس إىل غريه 
يعين ميكن ان نقول اّنه يوجد هناك َمخلوق لَم يأِت وفقاً للحكمة اإلهلية , جاء وفقاً للحكمة 

كل َمخلوق جاء وفقاً , قُدرة اإلهلية ميكن ان يكون هذا ؟ حينئذ يكون خروجاً عن ال, 
و احلكمة اإلهلية ال تأيت إالّ باجلَميل و ال تأيت إالّ بالكامل لكن كلٌ ِبحَسبه , للحكمة اإلهلية 

مع ِحفظ املقامات و لذلك كل املعاين العرفانية اليت ُتذكَر ألهل البيت عليهم السالم او 
كل االَتم إالّ مع ُمالَحظة اين ال َيصحُّ تَصوُّرها بالشاملعهذه , او ِلسائر املَخلوقات الوليائهم 

, و لذلك هذه العبارة ُيكَرُِّرها الُعَرفاء دائما ) ِحفظ املقامات ( مع ُمالَحظة , هذه القضية 
مع مقام , املرتبة الفُالنية ألهل البيت عليهم السالم او الوليائهم مع ِحفظ املقامات , يقولون 

على أي حال ال اريد , مع ِحفظ املقامات , ِلكُل َمخلوق مقام , كل َمخلوق ِبما هو 
قلُت الكمال , وَصلْنا إىل هذه املسألة , و إّنما الكالم َجرَّ الكالم الدخول يف هذه القضية 

املقصود هنا كمال املوجود من حيث نفسه و هذا عنوان قبوله ِلهذه الَوالية اليت ظهَرْت يف 
و هناك , يف احلقيقة العلَوية , يف احلقيقة اخلَتميَّة , الية اخلليفة االكرب يف َو, اخلليفة االكرب 

هذا التكاُمل يف َسْير املوجودات إىل اهللا , هذه املوجودات كلُّها يف َسْيٍر إىل اهللا , كمال آخر 
ه الصوفيَّة بـ ما ُيَعبِّر عن, ميكن ان أُقَرِّب املعىن , الَسْير يف مراتب الوجود , الَسْير التكويين , 
كلُّها عاشقة هللا و كلُّها تسري باجتاه اهللا ُيَسيِّرها انّ هذه املَخلوقات ) نظرية الِعشق اإلهلي ( 

بني املوجودات و بني ألنّ الصوفية َيبنون حقائَق الوجود و نظاَم الوجود و التراُبطَ , العشق 
ال نريد الدخول ,  يف هذه املَخلوقات إّنما هو على اساس العشق الناِفذ, املَخلوقات و بني اهللا 

يف , كل هذه املَخلوقات هي يف َسْيٍر إىل اهللا , يف هذه املسألة لكن اَردُت ان أُقَرِّب املعىن 
تكاُمل هذه املَخلوقات يف َسْيرها إىل اهللا من اجلهة التكوينية , َسْيرها هذا هناك مراتب تكامليَّة 

, الكالم ليس عن اجلانب التشريعي , ِبُحكم قبوهلا للَوالية , ية ايضاً ِبُحكم قبوهلا ِلهذه الَوال
اجلانب التشريعي ـ كما قلُت قبل قليل ـ ايضا هو من شؤونات الوجود و من شؤونات 
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الكالم هنا , اجلانب التشريعي يف حياة االنسان من شؤونات املوجود , املوجود ِبعبارة اَدق 
عي هناك التكاُمل لإلنسان و إّنما َنحن نسعى يف طريق عن كمال الوجود و يف اجلانب التشري

هو االنبياء و الشرائع جاءت أليِّ شيء ؟ , املعرفة و يسعى اهل املعرفة و يسعى االولياء 
لكن اجلانب التشريعي من شؤونات املوجود إلجياد التكاُمل يف هذا االنسان من طريق الشرائع 

قلُت كمال الوجود من هذه ) وجود و كمالُه و هي اصل ال( الوجود احلديث هنا عن , 
و من جهة ثانية انّ هذه , من جهة انّ كل موجود من حيث نفسه هو ُمتكاِمل , اجلهة 

التكاُمل الذي يظهر يف هذه املوجودات سواء من حيث , املوجودات هي يف َسْير إىل اهللا 
اُي شيء هذه الالم هنا ؟ الم  ) ِجعونإنّا هللا و إنّا إليه را( نفسها او سواء يف سْيرها إىل اهللا 

, إىل الغاية ُتشري , هذه إىل ) و إّنا إليه ( يعين إّنا ِملٌك هللا , لك هذه الم اِمل) إّنا هللا ( لك اِمل
,  إىل, فيها معىن النهاية , فيها معىن اهلَدف , هذه العبارة فيها معىن امللكيَّة و فيها معىن الغاية 

ُتعطي معىن و بالنتيجة هذه احلروف , هذه الالم ) إىل ( حرف , النتهاء يد اماذا ُتفيد ؟ ُتف
) إّنا هللا ( و املعاين النسبية ال تتقوَُّم إالّ بالطرفَْين , احلروف معانيها نسبيَّة كما تعرُف ذلك 

انا انت الَربُّ و , انت املاِلُك و انا املَملوك ( معىن امللكية هنا يتحقَُّق بني العبد و املالك 
إىل ( و , بني الطرف اململوك و بني الطرف املاِلك , امللكية هنا بني هذَْين الطرفَني ) املَربوب 

إىل ُتشري إىل االنتهاء بني طَرف الذي يكون عنَدُه االنتهاء و بني طَرف الذي يسعى للوصول ) 
هذه , انه و تعاىل الرجوع إليه سبح) و إّنا إليه راِجعون ( الطرف الذي يكون عنَدُه االنتهاء 

يف َسْيرها التكويين هناك مراتب من التكاُمل , يف َسْيرها الوجودي , املَخلوقات يف َسْيرها هذا 
ألنّ الفَيض  إّنما يكون ِبواسطة اخلليفة االكرب تكاُمل الذي يلَحُق هذه املوجوداتهذا ال, 

اخلالفة الكربى ِبهذا املعىن و إن و , خلوقات بواسطة اخلليفة االكرب اإلهلي النازل إىل هذه املَ
كان هذا البيان بياناً موجزاً لكن ُيمكنك من خالل ما ذكَرُته و بيَّنُته لك من بعض االمثلة و 

ِلَمعىن ُيمكن من خالل هذه املعاين ان تتصوََّر املعىن االْجمايل , من بعض النصوص الشريفة 
فَهي انّ حقيقة اخلالفة و ( ة يف كلماته الشريفة هنا اخلالفة الكربى اليت يتحدَّثُ عنها إمام اُألمَّ
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و كلُ موجوٍد له َحظٌّ ( مث يقول ) و هي اصلُ الوجود و كَمالُه الَوالية هي ظهور اإللوهية 
و إنْ كان ِبحاجة إىل بيان مَوسَّع لكن ِبَشكل , له َحظٌّ من الوجود , هذه ) من الوجود 
 انّ  يعينهل, يعين قد يسأل سائل ) َحظٌّ من الوجود و كلُ موجوٍد له ( قال , موجز اقول 

حظَّ االنسان من الوجود َيختلف عن َحظِّ اجلَماد او هذا املنَبر او هذه اخلشَبة او هذا اجلَماد 
هذه , يعين انّ الوجود فيه اقسام و ِحَصص فَُهناك حصَّةٌ لإلنسان من الوجود من الوجود ؟ 

ماد او هذا النبات من الوجود ؟ ليس ِبهذا املعىن و إّنما الوجود احلصَّة اكرب من حصَّة هذا اجلَ
هذا النور ما هو ؟ إذا اَرْدنا ان ُنَعرِّف هذا النور , له مراتب و َتشبيُه هذا املعىن كَمراتب النور 
 ظِهٌر ُم , ِبَنفسهنور الشمَعة ظاهٌر, املُظِهُر ِلَغريه , كيف ُنَعرِّف هذا النور ؟ هو الظاِهر ِبَنفسه 

, نور الشمس ظاِهٌر ِبَنفسه , ُمظِهٌر ِلَغريه , الكهربائي ظاهٌر ِبَنفسه نور هذا املصباح , ِلَغريه 
ظاهٌر ِبَنفسه يعين َنحن ال َنرى شيئا آخر , ُمظِهٌر ِلَغريه , و نور القمر ظاِهٌر ِبَنفسه ُمظِهٌر ِلَغريه 

أّما يف حقيقَته هو اكتَسَب نوريََّتُه من , ر ِلَغريه و إّنما هو ظاهر ِبَنفسه و ُيظِهُيظِهر هذا النور 
لكن اآلن حينما نتحدَّثُ عن النور , يف اصل احلقيقة ) نوِر وجهَك الذي اضاَء له كل شيء ( 

هناك , ال التعريف باحلقيقة هنا التعريف باخلَواص , خاصيَّة هذا النور , و عن َخواصِّ النور 
هذه , تعريف النور ِبهذا الشكل تعريف باخلَواص , باخلَواص هناك تعاريف , تعاريف حقيقية 

واقعاً , إذا اَرْدنا ان ُنَعرَِّف النور حقيقةً , َخواصُّ النور أّما التعريف احلقيقي َنحن ال ُندِركُه 
مثالً يف علم , رّبما اآلن يف العلوم الطبيعية , َنحن ال ُندِرك حقيقةَ النور حىت هذا النور احلّسي 

اآلن التحليل , رّبما ُيَحللِّون هذا النور لكن هذا التحليل ايضا ِلَخواصِّ النور , يزياء الف
,  بني َخواص الشيء فارٌق, ال ِلَحقيقته  هذا ِلَخواصِّه ,ري لالمواج النوريَّة و للنور املُختَب

 يف املُختَبر حينما اقول اّننا ال ُندِرك حقيقة النور ال يعين ألّننا لَْسنا من اهل االختصاص
إّنما ما َيذكُره عن , حىت هذا الذي يعمل يف املُختَبر الفيزيائي , ال من هذا القبيل , الفيزيائي 

على أي حال , حقيقةُ النور َنحن ال ُندِركها , النور و عن تعريٍف للنور هو من َخواصِّ النور 
املُظِهُر ِلَغريه , ِبَنفسه هو الظاِهُر النور , النور تعريفُه هكذا , ليس اآلن املطلب يف هذه القضية 



   الثانية و الثالثة بيانات في معاني الشھادة االولى و لمعنوية للصالة             اآلداب ا
ّ اشھد ان محمدا رسول هللا  ,ّإال هللا اشھد ان ال إله(  ـ                                215ـ  ّ  

ًاشھد ان عليا ولي هللا ,                                                         18ج) ّ

 
 

350

, و نور هذا املصباح اقوى من نور الشمعة , لكن نور الشمس اقوى من نور هذا املصباح , 
لكن كل هذه االنوار فيها هذه احلقيقة و نور الشمعة اقوى من نور عود الثقاب و هكذا 

 االمر هذا النور ُيظِهر اشياءا اكثر من غاية ما يف, ُمظِهَرةٌ ِلَغريها , ظاهرةٌ ِبَنفسها , ظاهرة 
ظهوُره اكثر من ظهور النور الثاين فَحقيقةُ النور ظاهرة يف , وضوُحه هذا النور , هذا النور 

  .ُمختلفة يف الظهور و يف ما ُيظِهر كل هذه االنوار لكن هناك مراتب 
نفس املعىن , ختلفة كل موجود فيه معىن الوجود لكن مراتب الوجود ُم, الوجود ايضاً هكذا 

اختالف , يف االنفعال و الفعلية انّ املوجودات َتختلف , الذي ذكَرُته لكم قبل قليل 
انّ كل موجود االنفعال و الفعلية ِبَتعبري رّبما يكون اوَضح , املَخلوقات يف االنفعال و الفعلية 

, قصود هنا باملعىن الفلسفي امل, من املوجودات يؤثِّر على اشياء اخرى و يتأثَُّر بأشياء اخرى 
على أي حال و حىت هذا التأثُّر و التأثري باملعىن الُعريف ايضا , التأثُّر و التأثري باملعىن الفلسفي 

رّبما أَُبيِّن , باملعىن الفلسفي ) انفعال و فعليَّة ( مَردُُّه إىل املعىن الفلسفي لكن حينما يقولون 
الذي َنفَهمُه من التأثُّر و التأثري ِبحَسب املعاين الُعرفيَّة ملعىن معناه يف دروس آتية لكن حىت هذا ا

إىل الفعل , ِبحَسب املعاين احلسيَّة املُحيطة بنا هو هذا ايضا مَردُّه إىل التأثري و التأثُّر الفلسفي , 
يعين له ُرتَبة , له َحظ من الوجود فَكُل موجود من هذه املوجودات , و االنفعال الفلسفي 

, ُته اَشد هذا رتب, هذا رتبُته اقوى , تبة اقَل هذا له ُرتبة اعلى و هذا له ُر, لى من غريه اع
( ِلَيتحدَّثَ عن املالئكة يف كتابه حينما يأيت صدُر املُتألِّهني رْحَمة اهللا عليه , ِبعباَرة اخرى 

 هي يف عالَم العقول املالئكة اليت, املالئكة االوىل , يقول املالئكة وجودات َمحَضة ) االسفار 
, يقول وجودات َمحَضة , املالئكة املُقرَّبون , املالئكة االوىل املراتب العالية للمالئكة , 

و كل موجود له َحظٌّ ( فَمقصود اإلمام هنا , أي ال ماهيَّة لَها ) وجودات َمحَضة ( مقصود 
و املوجود ,  ليس له ماهيَّة وجوداتهناك من امل, هناك من املوجودات له ماهيَّة ) من الوجود 

اّنه كل , مقصود اإلمام ِبهذا القصد ,  اعلى ُتهرتب, اكثر الذي ليس له ماهيَّة َحظهُّ من الوجود 
, من املَخلوقات ما هو وجود َمحض , هناك من املوجودات موجود له حظ من الوجود ألّنه 
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ما هو ؟ يف كُتب , عريف املُمِكن و هناك من املَخلوقات ما هَو وجوٌد و ماهيَّة و لذلك يف ت
على أي حال , احلقيقة املزدَوَجة من وجوٍد و ماهيَّة , حينما يأتون إىل تعريف املُمِكن الفلسفة 

رّبما إن شاء اهللا يف , إىل شرح اكثر من هذا الذي ذكَرُته , هذه املطالب َتحتاج إىل بيان , 
أُِتم الكالم يف كلمات إمام إن شاء اهللا يف الدرس اآليت الدروس اآلتية أَُبيِّن هذه املعاين و طَوايا 
رّبما يف الدروس املاضية , اليوم َنحن تناَولْنا هذه العبارات كلمة كلمة , ُتالِحظون , اُألمَّة 
و هذه السطور من كلمات إمام اُألمَّة ميَّة هذا املطلب َهذلك ألاملضمون االْجمايل و لُ نتناَو

ُيعينكم يف فَْهِم هذه العبارات  فََشْرُح هذه املصطلحات و َشْرُح, حات مشحونة ِبعدَّة مصطل
  .املعاين اآلتية يف الدروس اآلتية ِبَحْول اهللا تعاىل و قوَّته 
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  الّدرس التاسع عشَر

  
  
  
  
  

يف يف الدرس املاضي كنُت قد شَرْعُت يف بيان ما ذكَرُه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه 
( الصفحة اخلامسة و الستني بعد املائَتني يف تعليقه على احلديث الشريف الذي َرواُه صاحب 

سم بن معاوية عن إمامنا الصادق عليه عن القا , نا الطَِبْرسي رْحَمة اهللا عليهشيُخ) اإلحتجاج 
يف الدروس املاضية , السالم يف كتابة الشهادة االوىل و الثانية و الثالثة على سائر املوجودات 

هذا احلديث ذكَرُته ِبَتفاصيله و كذلك ذكَرُت طائفة من االحاديث الشريفة اليت تتَِّفُق يف 
 الشريفة اليت ُتَبيِّن لنا جوانبضاً من االحاديث و ذكَرُت بع, املضمون و املعىن مع هذا احلديث 

, و يف االسبوع املاضي , ال أُعيد الكالم مرَّة ثانية , من معاين و مضامني هذا احلديث الكرمي 
قرأُت نصَّ كالمه رضوان اهللا تعاىل عليه , يف درسنا املتقدِّم قرأُت النصَّ الذي ذكَرُه إمام اُألمَّة 

يف الدرس ِبَشكل سريع أُلقي نظرة اْجمالية على ما ذكَرُته ,  مّرة ثانية ايضا ال أُعيد قراءَتُه, 
و الُنكَتة هنا , و بيَّنُت معىن الُنكَتة ) و أّما الُنكَتة العرفانية ( قال قُدَِّسْت نفُسه الزاكية , املاضي 
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لُنكَتة العرفانية يف كتابة و أّما ا( إىل ُمِهّمات املعاين , دقائق املعاين و لطائف املعاين اشارة إىل 
على َجميع املوجودات من العرش ( الثالثة , الثانية , يعين الشهادة االوىل ) هذه الكلمات 

, و قلُت بأنّ املراد من العرش االعلى هو اعلى مراتب املوجودات ) االعلى إىل ُمنَتهى االَرضني 
 اليت َنحن عليها و إّنما املراد العواِلم ليس املراد هذه االرض) ُمنَتهى االَرضني ( و املراد من 

و العواِلم الُسفلية و عالَُمنا االرضي او عالَم الطبيعة احلديث هنا عن العواِلم الُعلوية , الُسفلية 
ال أُعيد , و َوضَّحُتها َتحدَّثُْت عن هذه املعاين , الذي نعيش فيه هو اَحُد هذه العواِلم الُسفلية 

يف كتابة هذه السرُّ هنا , الُنكَتة هنا ) عرش االعلى إىل ُمنَتهى االَرضني من ال( َتمام الكالم 
و َتحدَّثُْت عن معىن اخلالفة ) اخلالفة و الَوالية هي ظهور اإللوهية فَهي انّ حقيقة ( الكلمات 

رض ّني جاِعلٌ يف االإ( احلديث هنا عن اخلالفة ال ِبَمعىن , اليت َتحدَّثَ عنها إمام اُألمَّة هنا 
او  جَعلَ آدم على َنبّينا و آله و عليه افضل الصالة و السالم خليفةً يف االرض و هو ان) خليفة 

ال ِبهذا املعىن و , انْ جَعلَ داوَد عليه السالم خليفةً يف االرض او انْ جَعلَنا ُخلَفاء يف االرض 
م عليهم السالم و جَعلَ لَهم إّنما ِبَمعىن اخلالفة الكربى حني كان و لَم يكُن معه شيء مث خلَقَُه

اخلالفة على كل ما َسيوِجُده و على كل ما سَيخلقُه سبحانه و تعاىل و الذي اشتقَُّه من انوارهم 
فَهي ( اخلالفة الكربى , بيَّنُت معىن اخلالفة هنا , القُدسية صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
و , و هو الذي يف السماء إلٌه و يف االرض إلٌه , هية انّ حقيقة اخلالفة و الَوالية هي ظهور اإللو

و ) و هي اصل الوجود و كَمالُه ( و َتحدَّثُت عن معىن اصل الوجود ) هي اصل الوجود 
من حيث خلقَته و , كمالُه التكويين من حيث نفسه , َتحدَّثُت عن مراتب الكمال يف املوجود 

َسعي إىل اهللا و اَشرُت إىل نظرية العشق اليت و كمالُه يف ال, خصائص وجوده و موجوديَّته 
ُمتَِّجهة إىل  إىل الباري سبحانه و تعاىل  سائرةو هو انّ املَخلوقاتيتَبّناها ُحكَماء الصوفّيني 
و ( كمال هو كمالُها يف هذا املَسري  الثاين من الو املراد من املعىن, خاِلقها و إىل الغاية االوىل 
و كل موجود له حظٌ من الوجود له حظٌ من حقيقة اإللوهية و , ه هي اصل الوجود و كَمالُ

 َتحدَّثُت عن املراد اّنه ِلكُل موجود َحظٌ من الوجود و قلُت بأنّ املوجودات منها  و)ظهورها 
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املوجودات اليت هي يف املراتب العالية , ما هو يف املراتب العالية و منها ما هو يف املراتب الدانية 
) االسفار ( و ذكَرُت قول صدر املُتألِّهني رْحَمة اهللا عليه يف كتابه ر عنها الفالسفة كما ُيَعبِّ

حني , املَخلوقات االوىل الشريفة , فيما يتعلَُّق ِبحقائق املالئكة و ِبحقائق العقول املُجرََّدة 
ان ال ماهيَّة ة َتحدَّثَ عنها واِصفاً حقائقَها اّنها وجودات َمحَضة و املراد من الوجودات املَحَض

و قلُت بأنّ املوجودات الدانية هي املوجودات اليت تركََّبْت من وجوٍد و ماهيَّة و هذا , لَها 
هذا البحث موكول إىل مباحث الفلسفة او إىل بعٍض من , البحث ليس من خصائص َدرسنا 
نا الدخول يف هذا ليس من شأن, هذه املطالب ُتَتناَول هناك , املباحث الكالمية يف علم الكالم 

وَصلَ  إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف كلماته هذه طلب لكن يف طريق بيان مقاصدامل
الكالم بنا إىل هنا و انّ كل موجود له حظٌ من الوجود َتختلُف مراتب املوجودات فيما بينها 

ن جهة الِشدَّة و من جهة م, من جهة الشرافَة و من جهة احلقاَرة , من جهة التقَدُّم و التأخُّر 
و قلُت , من جهة االنفعال و من جهة الفاعلية , من جهة القوَّة و من جهة الفعل , الَضعف 

بأّنه كل موجود من املوجودات فيه نسبة من التأثري و فيه نسبة من التأثُّر و هو الذي ُيصطلَح 
هذه املوجودات فيه نسبة من كل موجود من ) الفعليَّة و االنفعال ( عليه باصطالح الفالسفة 

ُمتأثِّرا ِبَغريه من , ان يكون مؤثِّراً يف غريه من املوجودات و ان يكون ُمنفَعالً , الفعلية 
و كلَّما اقترَبْت املوجودات من دائرة القُرب اإلهلي كلَّما اشتدَّْت فيها الفعلية , املوجودات 

ت عن دائرة القُرب اإلهلي كلَّما اشتدَّ فيها كلَّما ابتعَدْت املوجودا, َضُعَف فيها االنفعال 
هذه ) اهليوىل ( االنفعال و َضُعفَْت فيها الفعلية إىل اْدَون املراتب و هي اليت ُيصطلَح عليها 

ال فعليَّة فيها مطلقاً و إّنما غاية , املرتبة خصائُصها اّنها يف ِقمَّة االنفعال و يف غاية عَدم الفعلية 
و اعلى املراتب و هي مرتبة احلقيقة االوىل , هذه املرتبة و هي اَخسُّ املراتب االنفعال يظهر يف 

إالّ ( اشارة إىل الفعلية الظاهرة فيها ) ال فرَق بينَك و بيَنها ( تكاُد ان تنطَِمس فيها االنفعالية 
, نطماس االنفعال يف احلقيقة االوىل يف غاية اال, إىل جهة االنفعال )  اّنهم عباُدَك و َخلْقَُك

ال يعين انّ االنفعال ليس موجودا يف هذه احلقائق و االنفعال يف احلقائق , يكاد ان ينطَِمس 
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, ألنّ احلقائق االوىل تقَُع يف دائرة العبودية , ألنّ احلقائق االوىل حقائق َمخلوقة االوىل موجود 
لكن , لَك االفتقار للذات االوىل يف فَ, يف فَلَك التَبعيَّة , يف فَلَك اخللقية , يف فَلَك العبودية 

َيكاُد زْيتُها ( ألّنها يف غاية التأثري يف غريها من املوجودات كاَد ان ينطَِمَس االنفعال فيها 
َيكاُد ( نار اجلَبروت اإلهلي , النار هنا نار التأثري اإلهلي فيها  ) ُيضيء و لو لَم تَْمَسْسُه نار

  ,يكاُد َزيُتها من عند نفسه, بلَغْت درجة الفعلية الكاملة  د قاشارة إىل اّنها) َزيُتها ُيضيء 
هذه النار هنا نار ) و لو لَم َتْمَسْسُه نار ( ِلشدَّة فعليَّتها يكاُد َزيُتها ُيضيء من عند نفسه 

ال فرقَ بينك و ( هذه املوجودات , نار القدرة اإلهلية , نار الغلََبة اإلهلية , اجلَبروت اإلهلي 
على أي حال هذه املطالب فيما سلَف ايضا َتحدَّثْنا عنها ) الّ انّهم عباُدَك و خَلْقُك بينها إ

و كل موجوٍد له حظٌ من ( لكن وَصلَ الكالم بنا إىل قول إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه 
ى ظهور حقيقة اإللوهية هي هذه اخلالفة الكرب) الوجود له حظٌ من حقيقة اإللوهية و ظهورها 

احلقيقة اإللوهية ظاِهُرها اخلالفة الكربى اليت , حقيقة اإللوهية يف باطن اخلالفة الكربى , 
الذي ُينقَل عن أّما جوهر هذه اخلالفة َنفس املعىن الذي إليه اإلشارة يف احلديث , َتحدَّثْنا عنها 

كُْنه , العبودية هي اخلالفة  ) اّن العبوديَّة َجوهرةٌ كُنُْهها الربوبيَّة  (صادق العترة عليه السالم
قال حقيقة اإللوهية ظهوُرها اين ؟ ظهوُرها يف , هو الكالم هنا نفسه , اإللوهية , هذه العبودية 

العبودية َجوهرةٌ كُنُهها الربوبيَّة ( نفس الكالم , يف مقام الَوالية العظمى , مقام اخلالفة الكربى 
و العبودية ِبمعناها احلقيقي ال ودية هنا ِبَمعناها احلقيقي و العب, انّ العبودية هذا الشيء الظاهر ) 

إالّ يف حقيقة َنبّينا و يف حقيقة أمرينا , إالّ يف احلقيقة االوىل , يتَجلّى إالّ يف الذَوات االوىل 
و كل موجوٍد له حظٌ من الوجود له حظٌ من حقيقة ( صلوات اهللا و سالمه عليهما و آِلهما 

الذي هو حقيقة اخلالفة ( و حقيقة اإللوهية و ظهور هذه احلقيقة ما هو  ) اإللوهية و ظهوِرها
هذه , هذه اليت ُتسِبغ على كل املوجودات ِلباَس الوجود , حقيقة اإللوهية ) و الَوالية 

كل , املوجودات تتَسْرَبلُ ِبِسربال الوجود و تلَبُس ِلباَس الوجود و تظَهُر ِبمظَهر الوجود 
مثاال عن ضَرْبُت لكم , انا حدَّثْتكُم ,  الوجود وجودات ِبحَسب ُرتَبته يف هذه املموجود من
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و هذا , و ُمظِهٌر ِلَغريه ُمظِهٌر ِلَنفسه , كاِشٌف عن غَريه النور و هو اّنه كاِشٌف عن نفسه و 
لكن مراتب االنوار َتختلف ما بني يف كل مراتب االنوار , املعىن موجود يف كل انواع االنوار 

الوجود هو , ما بني السطوع و اخلُفوت و هكذا و الوجود ايضا هكذا , دَّة و الضعف الِش
حينما يظَهُر الوجود يف , حينما ُيحيط الوجود , املُظِهَرة ِلَغريها , احلقيقة الظاهرة ِبَنفسها 
يكشف عن هذا , يكشف عن نفسه و يكشف عن غريه الوجود هنا , َمخلوق من املَخلوقات 

فَكُل موجود من هذه املوجودات الذي تسْرَبلَ , لذي تسرَبلَ و لَِبَس لباَس الوجود املوجود ا
طوع و ظهور حقيقة اإللوهية إّنما هو ِبُس, ِبسربال الوجود إّنما ظهَرْت فيه حقيقةُ اإللوهية 

انّ , معىن اخلالفة الكربى و الَوالية العظمى و هو املعىن املذكور يف حديث الكساء الشريف 
انّ هذه املَخلوقات , انّ هذه املَخلوقات ُخِلقَْت يف َمحبَّتِهم , ُخِلقَْت ألجلهم  ه املَخلوقاتهذ

ُخِلقَْت من انواِرهم كما يف احاديث كثرية َمرويَّة عن النيب و عن االئمَّة املعصومني صلوات اهللا 
ة اإللوهية و و كل موجوٍد له حظٌ من الوجود له حظٌ من حقيق( و سالمه عليهم اْجَمعني 

َوجٌه من , و هو املعىن الذي ُيشري إليه الُعَرفاء من اّنه ما من موجود إالّ و له َوجهان ) ظهوِرها 
و ما كان من سيئة , ما كانَ من حَسنة فَِمن عند َربِّك ,  َربِّه  حيثحيث نفسه و َوجٌه من

, اشاَرْت إليه االحاديث الشريفة , املعىن الذي اشاَرْت إليه اآليات الشريفة , فَِمن عند َنفِسك 
اآلية قد يكون يف , و ما كان من سيئة فَِمن عند َنفِسك , ما كانَ من حَسنة فَِمن عند َربِّك 

هذا يف وجه , َوجه من وجوهها النظَر إىل اعمال العباد و يف اعمال العباد احلَسنات و السيئات 
يف هذه اآلية او يف هذه الرواية او يف هذه من وجوه اآليات و الروايات أّما الَوجه االعَمق 

اّنه , املعاين اليت ُتشري إىل انّ احلسَنة من عند اهللا و انّ السيئة من عند العبد ناِظَرة إىل هذا املعىن 
و , من حيث مرتَبته َوجٌه من اهللا و هو كمال هذا املَخلوق َمخلوق يف كل , يف كل موجود 

فيها جهة , و َوجُه الَنقص و هكذا املَخلوقات فيها جهة وجود َوجٌه من عند نفس املَخلوق و ه
و لذلك ) َوجٌه من عند نفسك ( جهة املاهيَّة ) َوجٌه من عند َربِّك ( جهة الوجود , ماهيَّة 

و املاهيَّة غاَبْت حقيقةً , كلَّما تَرقَّْت املوجودات و اقتَرَبْت إىل اهللا كلَّما غاَبْت فيها هذه املاهيَّة 
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ما املراد من املاهيَّة ؟ املاهيَّة كما , حقيقةُ اهل البيت ال ماهيَّةَ لَها ,  اهل البيت عليهم السالم يف
) ما هو ( عن السؤال بـ املاهيَّة هو اإلخبار , يف تعريف املناطقة , وقََع يف تعريف الفالسفة 

ا السؤال هو هذا الذي عن شيء فَنقول ما هو هذا الشيء ؟ اجلواب الذي يقَُع ِلهذحينما نسأل 
, فَُيقال االنسان حيوان ناطق ؟ حينما نقول ما هو االنسان ) ماهيَّة ذلك الشيء ( ُيَعبَّر عنه بـ 

ما هو احلصان , ما هو االنسان ؟ االنسان حيوان ناطق , حيوان ناطق هي هذه ماهيَّة االنسان 
يعين , ا الذي ُيعبَُّر عنه باملاهيَّة هو هذ) ما هو ( ما وقََع يف جواب , ؟ احلصان حيوان صاِهل 

ما هو اهللا سبحانه و تعاىل ؟ ال أّما حينما نقول , انّ سرَّ هذا الشيء يتمكَُّن االنسان من ادراكه 
يوجد هناك جواب عن هذا السؤال لذا ُيقال بأنّ اهللا سبحانه و تعاىل ال ماهيَّة له ـ يف كالم 

احلقائق العالية , ال ما هيَّةَ للباري سبحانه و تعاىل , ال ماهيَّة له , ه الفالسفة ـ و إنّ ماهيََّتُه إنيَُّت
ذكَرُت لكم كالم صدر املُتألِّهني يف اّنه املراتب العالية من املَخلوقات وجودات قبل قليل , 

اد اّننا ال نتمكَُّن من اجي) ال ماهيَّة لَها ( مراد , َمحَضة و الوجودات املَحَضة ال ماهيَّة لَها 
نستمر , على أي حال اآلن ال ُنريد الدخول يف هذه التفصيالت , جواب للسؤال عن حقائقها 

يف بيان املراد من كلمات إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه اليت ذكََرها يف تعليقَته على احلديث 
 حظٌ من و كل موجوٍد له حظٌ من الوجود له( روي عن صادق العترة عليه السالم الشريف املَ

و حقيقة اإللوهية و ظهور هذه احلقيقة اين يتَجلّى ؟ يأيت تعريف ) حقيقة اإللوهية و ظهورها 
( و حقيقة هذه اإللوهية اين تتَجلّى ظهور هذه اإللوهية ) الذي هو حقيقة اخلالفة ( املطلب 

الذي ( ة و يستمر يف بيان بعٍض من خصائص هذه اخلالف) الذي هو حقيقة اخلالفة و الَوالية 
التعبري هنا باللطيفة اإلهلية اشارة إىل انّ هذه ) اللطيفَةُ اإلهلية , هو حقيقة اخلالفة و الَوالية 

عن , احلقيقة و انّ هذا املقام يف مقام اللُطف و مقام اللُطف هو مقام التَنزُّه عن النقائص املادية 
و لذلك احلقائق االوىل حقائق ُمجرََّدة عن النقائص اليت َتحكُم عالَم الطبيعة و العواِلم الُسفلية 

حقائق , حقائق ُمجرََّدة عن احلاجة املادية , حقائق ُمجرََّدة عن قيود املكان , قيود الزمان 
( و ال يشَتِبه عليك االمر حينما اقول , ُمجرَّدة عن التركيب و إّنما هي حقائق بسيطة نوريَّة 
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يف عواِلم املَخلوقات ) حقائق بسيطة ( املقصود هنا , سيط انّ املراد تَعدُّد الب) حقائق بسيطة 
ألّننا َتحدَّثنا انّ اهللا كان و لَم يكُن معه شيء و بعد اهللا كان عالَم اخلَلْق االول و بعد عالَم 

عالَم اخلَلق الثاين عالَم ُمَركَّب أَما عالَم اخللق االول عالَم , اخلَلق االول كان عالَم اخللق الثاين 
اخللق االول بالقياس إىل عالَم عالَم , ط ُمَنزَّه عن هذه املعاين اليت َتحكُم عالَم اخللق الثاين بسي

اخللق الثاين يكون ُمَنزَّهاً عن كل هذه القيود و عن كل هذه املعاين اليت َتحكُم َجميع مراتب 
, ى و مقام الَوالية العظمى التعبري هنا باللطيفة اإلهلية انّ مقام اخلالفة الكرب, عالَم اخللق الثاين 

يف مرتبة اللُطف و يف مرتبة اللُطف يعين يف التَنزُّه , يف مقام اللُطف مقام احلقائق القُدسية االوىل 
التَنزُّه عن ُمختلَف النقائص اليت َتحكُم , التَنزُّه عن القيود املكانية , التَنزُّه عن القيود الَزمانية , 

سائر العواِلم اليت تقَُع يف دائرة اخلَلِق الثاين ِبما فيها , ملوجودات سائر ا, سائر املَخلوقات 
العواِلم الُعلويَّة كُالً تقَُع يف , و ِبما فيها العواِلم الُسفلية العواِلم الُعلويَّة يف دائرة اخللق الثاين 

طهار صلوات اهللا و دائرة اخللق االول فقط احلقائق االوىل ِلَنبّينا و آلله اال, دائرة اخللق الثاين 
  .سالمه عليهم اْجَمعني 

و كل موجود له َحظٌ من الوجود له َحظٌ من حقيقة اإللوهية و ظهورها الذي هو حقيقة ( 
و هذه حقيقة اخلالفة و الَوالية اليت ُعبِّر عنها باللطيفة اإلهلية   ) اللطيفَةُ اإلهليةاخلالفة و الَوالية

 ثابتة على ناصية  (ها و هذه الَوالية اليت هي اللطيفة اإلهليةهنا يستمر الكالم يف بيان خصائص
املراد من ثبوت , هذه الَوالية ثابتة ) من عواِلم الَغيب إىل ُمنَتهى عالَم الشهادة َجميع الكائنات 

هو خضوع سائر املوجودات ِلهذه ) و ذَلَّ كلُ شيء لكم ( هذه الَوالية هو سيطَرة هذه الَوالية 
و الَوالية اللطيفة اإلهلية ثابتة على ( التعبري هنا يف غاية الِدقَّة و يف غاية اللُطف االديب الَوالية و 

 و الكائن )كائن ( و الكائنات َجْمٌع لـ الكائنات يعين املوجودات ) ناصية َجميع الكائنات 
ُيمكن ان  ) املوجودات( ُيمكن ان نقول , و الذي يتكوَّنُ إّنما هو املوجود ,  هو الذي تكوَّنَ

( الكائنات هي املوجودات , و املعىن واحد ) الكائنات ( ُيمكن ان نقول ) االشياء ( نقول 
من عواِلم ( ابتداءا من العرش االعلى ) ثابتة على ناصية َجميع الكائنات من عواِلم الَغيب 
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يعين العواِلم , بيعية ُمنَتهى عالَم الشهادة يعين العواِلم الط )الَغيب إىل ُمنَتهى عالَم الشهادة 
اَحُد عواِلم الطبيعة هو عالَُمنا الذي نعيش , اَحُد عواِلم الشهادة , الُسفلية و اَحُد هذه العواِلم 

, عالَُمنا هذا عالٌَم من العواِلم الطبيعية , العالَم فقط  فيه و إالّ ليس عواِلم الطبيعة َمحصورة ِبهذا
ثابتة على ناصية َجميع الكائنات من عواِلم الَغيب إىل ( دة عالَُمنا هذا عالٌَم من عواِلم الشها

هو ُمقدَّم َشعر ) الناصية ( باملعىن اللَغوي كلمة , املراد من الناصية هنا ) ُمنَتهى عالَم الشهادة 
و لذلك إذا اَرادوا ان ُيِذلّوا االسَري يف االزمَنة القدمية ماذا كانوا يصنعون له ؟ ان َيجّزوا االنسان 

ُيقاد من , َجزُّ الناصية باعتبار ُمقدَّم َشعر الرأس و لذلك ُيقال انّ فالناً ِقيَد من ناصَيته , اصَيتُه ن
اآلن القَصاص يف االصطالح الشرعي او حىت يف ) القََود ( القاتل حينما َيقُتل ُيقال له , ناصَيته 
هذا ُيقال , ان يقتل القاتل ,  القصاص املقتول أليس له فََويلُّ, حينما قاِتلٌ يقتل َشخصاً  , اللَغة

يف , حىت يف االصطالح الفقهي , القََود و القصاص , نفس املعىن , ُيقال له قََود , له قصاص 
ِلماذا قيلَ له القََود ؟ , له القََود عليه أي َيقتلُه , املعىن اللَغوي القََود و القصاص ِبَمعىن واحد 

فالناصية , فَُيؤَخذ من الناصية , ُيقاد من الناصية إذالالً له , يته باعتبار انّ القاتل ُيقاد من ناص
, أي انّ املوجودات ذلَّْت ِلهذه الَوالية ) و ذَلَّ كلُ شيء لكم ( التعبري هنا اشارة , ُمقدَّم الرأس 

على هذه الَوالية ثابتة ) و ذَلَّ كلُ شيء لكم ( نفس التعبري املوجود يف الزيارة اجلامعة الكبرية 
ناصية كل املوجودات َتحت ُسلطَة هذه الَوالية أي انّ كل املوجودات , ناصية كل املوجودات 

اَعزُّ هذه العزَّة هو الذي ظَهَر ) اللهم إّني اسألَُك من عزَّتَك بأَعزِّها ( ذَليلة بني يَدْي هذه العزَّة 
, قيقة اخلالفة و الَوالية الكربى حقيقة اإللوهية ظهَرْت عزَُّتها اين ؟ يف ح, يف حقيقة اإللوهية 

  .الَوالية العظمى هي اليت ظهَرْت فيها معاين العزَّة اإلهلية , اخلالفة الكربى 
و تلك اللطيفَةُ , ثابتة على ناصية َجميع الكائنات من عواِلم الَغيب إىل ُمنَتهى عالَم الشهادة ( 

هذه هنا عدَّة ) اين و احلقُّ املَخلوق به ِسط و الَنفَس الَرْحمَبناإلهلية هي حقيقة الوجود املُ
الَوالية العظمى يف , اخلالفة الكربى , مصطلحات اْوَرَدها إمام اُألمَّة ِلَتوضيح املعىن 

يف اصطالحات , يف اصطالحات احلُكَماء , يف اصطالحات املُتألِّهني , اصطالحات الُعَرفاء 
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َسمِّ ما شئَت , يف اصطالحات اهل اهللا , يف اصطالحات ارباب القلوب , اهل الذَوق اإلهلي 
, هناك اصطالحات ِلهذه احلقيقة و هذه االصطالحات لَها َوجهان , من اوصاف اهل املعرفة 

 ن هذهاإلمام هنا اشاَر إىل بعض م, أُشري إىل وجوه هذه االصطالحات ِبَشكل اْجمايل 
عين حقيقة اخلالفة املَُنزََّهة عن قيود ي) و تلك اللطيفة اإلهلية ( االصطالحات فَماذا قال ؟ يقول 

يعين ما يقَُع من تعبري عند )  و تلك اللطيفَةُ اإلهلية هي حقيقة الوجود املُنَبِسط  (عواِلم الطبيعة
و ( هي اخلالفة الكربى و الَوالية الُعظمى , الفالسفة او عند الُعَرفاء بالوجود املُنَبِسط هي هذه 

ما ) هي حقيقة الوجود املُنَبِسط ( الَوالية العظمى و اخلالفة الكربى اي ) تلك اللطيفة اإلهلية 
الباري سبحانه و تعاىل , و هو الوجود الذي انبَسطَ على الكائنات ُيعبَّر عنه بالوجود املُنَبِسط 

حينما اراَد ان يوِجَد املَخلوقات يف عالَم اخللق الثاين َشقَّ وجوَد هذه املَخلوقات من وجود اهل 
لكن و وجود اهل البيت الباري سبحانه و تعاىل هو الذي افاَض عليهم ِبهذا الوجود , بيت ال

و من نوريَّة اهل البيت حينما اراَد َخلَْق املَخلوقات َشقَّ وجود املَخلوقات من وجود اهل البيت 
و نَبِسط عنه بالوجود املُفانبَسطَ الوجود من احلقائق االوىل على سائر املوجودات لذلك ُيعبَّر 

) و تلك اللطيفةُ اإلهلية هي حقيقة الوجود املُنَبِسط ( هذا االصطالح َيِرُد كثريا يف كُتب الُعَرفاء 
ايضا هذا االصطالح يقَُع يف عبارات الُعَرفاء و املراد من النفس ) و النفَس الَرْحماين ( هذا اوالً 

املراد من الَنفَس , الَنفَس الرْحماين , ظمى مقام الَوالية الُع, الَرْحماين حقيقة اخلالفة الكربى 
حينما ينقَِطُع النفَس , اآلن هذا النفَس الذي عند االنسان عالمة احلياة فيه , اشارة إىل احلياة 

الَنفَس الَرْحماين ( احلياة هنا ) الَنفَس ( املراد من , يعين انّ احلياة قد انقطََعْت عند هذا االنسان 
انّ هذه املوجودات تنفََّسْت ِبَنفَس و هذا النفَس الذي تنفََّسْت به هذه , ْحمانية يعين احلياة الَر) 

لَها حقيقة , هذه املوجودات لَها حقيقة حياة , سُر وجودها , هو النفَُس الَرْحماين املوجودات 
حقيقة الوجود هنا هو مظَهر اخلالفة اإلهلية الذي ظَهَر يف هذه , حقيقة احلياة , وجود 

,  هذا املصطلح  معىنلو كان اآلن احلديث عن, جودات و لذلك ُعبَِّر عنه بالنفَس الَرْحماين الو
رّبما يف بعٍض من , لو كان احلديث عن مراتب هذا املصطلح اَشرُت إىل بعٍض من املعاين 
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 ,مظاهر اّنه للنفَس الَرْحماين , الدروس املاضية اَشرُت إىل بعٍض من توضيحات هذا املعىن 
و لذلك هناك من املعاين اليت يقَتِبُسها الُعَرفاء من َهر حقيقة الوجود املُنَبِسط و مظاهر جزئية مظ

هذا , تتَنفَُّس به احليوانات حينما يقولون انّ النفَس الذي , حقائق االشياء من فروع هذا املعىن 
أُخذ اهلواء ما بني شهيق و النفَس الذي تتنفَُّس به كل املَخلوقات اليت ت, النفَس املادي , النفَس 

يريد ان يتأمَّل يف هذا النفَس و يف حقيقة هذا النفَس َيِجد انّ هذا يقولون االنسان حينما , َزفري 
النفَس يشتمل على صوت و هذا الصوت لو اراَد االنسان ان يتأمَّل ِبِدقَّة يف تشخيص حقيقة 

و كلمة ) هو ( هو عبارة عن كلمة نسان َيِجد انّ هذا الصوت الذي يتنفَُّس به االهذا الصوت 
هي اليت ُتشري يف ) هو ( و كلمة ي يف احلقائق اإلهلية ِبهي اليت ُتَمثِّل اجلانب الَغْي) هو ( 

حقيقتها و يف معناها إىل مقام اخلالفة الكربى و إىل مقام الَوالية العظمى و لذلك حىت يف 
اليت ) يا ( و كلمة  , 6 الواو , 5 اهلاء ,ساوي اَحد عشر ُت) هو ( كلمة , حساب االرقام 

) يا ( كلمة , الياء هنا واسطة , و اليت هي َرمٌز للخالفة الكربى ) يا اهللا ( ُنخاِطب ِبها الباري 
فَِمن جهة احلقيقة الرقميَّة الروحيَّة املعنوية  , 1 و االلف 10الياء , ايضا َرقُمها اَحد عشر 

لكن اقول مثل هذه املعاين  هذه املطالب اآلن ليس احلديث عن, واحد ) يا ( و ) هو ( ِلكلَمة 
و هذا التوافُق , هناك توافُق رقمي و معنوي ) يا ( و ) هو ( فَما بني , فيما سلَف انا ذكَرُتها 

  .إىل هنا ينتهي الوجه االول من الكاسيت .. 
, يا َرْحمان , يا اهللا , ا نقول حينم, ُتشري إىل الواسطة  يف داللَتها و يف حقيقتها )يا (  كلمة ..

سبحانه و تعاىل و واسطة النداء و هذه الياء هي واسطة النداء فيما بيننا و بني اهللا , يا َرحيم 
مقام الَوالية , مقام اخلالفة الكربى , الواسطة فيما بني اهللا و العباد َمن ُهم ؟ احلقيقة االوىل 

ى يف اللفظ و اخلالفة الكربى ظاهرة يف كل العظمى و هذا مظهر من مظاهر اخلالفة الكرب
هي مظَهر حقيقة اإللوهية و حقيقة اإللوهية ظاهرة يف كل قُلنا اخلالفة الكربى , االشياء 

حىت يف مقامات , يف املقامات املعنوية , يف املقامات املادية , االشياء و لذلك يف كل املقامات 
يف مقامات اإلشارات الذهنية و يف مقامات االلفاظ و االصوات و سائر , حديث الَنفس 
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قيقة اإللوهية الظاهرة يف حقيقة اخلالفة الكربى و املوجودات هناك ظهور َرمزي واضح ِلَح
على اي حال هذه , مقام اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني , الَوالية العظمى 

َمجموعة من املصطلحات اليت يستعملها الُعَرفاء اشاَر إليها إمام اُألمَّة و كلُّها َتُدل على هذا 
  .الذي َتحدَّثْنا عنه يف الدرس املاضي معىن اخلالفة الكربى , املعىن 

) و احلقُّ املَخلوق به و تلك اللطيفَةُ اإلهلية هي حقيقة الوجود املُنَبِسط و النفَس الَرْحماين ( 
إنّ اهللا , عالَم اخللق االول هو عالَم احلق املَخلوق به ألنّ املَخلوقات ُخِلقَْت ِبعالَم اخللق االول 

خلََق املشيَّة يعين املشيَّة , خلََق خلََق املشيَّة ِبَنفسها مث خلََق اخللَق باملشيَّة سبحانه و تعاىل اول ما 
هو هذا احلقُّ املَخلوق به و املشيَّةُ هنا اهل , خلََق املشيَّة ِبَنفسها مث خلََق اخللَق باملشيَّة , َمخلوقة 
يعين ) تميَّة و الَوالية املطلقة العلَوية  ِبَعينِه باطن اخلالفة اخلَ هوو احلقُّ املَخلوق به الذي( البيت 

مقام اللطيفة اإلهلية الثابتة , مقام حقيقة الوجود املُنَبِسط , مقام النفَس الَرْحماين , هذا املقام 
مقام احلقِّ املَخلوق به الذي هو ِبَعينِه و ِبَنفسه باطن اخلالفة , على ناصية كل املوجودات 

  .طلقة العلَوية اخلَتميَّة و الَوالية امل
و يستمر إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف كالمه فَُيشري إىل هذه احلقيقة اليت اشاَر إليها 

, و من هذه اجلهة كان الشيخ العارف شاه آبادي رْحَمة اهللا عليه يقول ( استاذُه الشاه آبادي 
و إمام اُألمَّة له ) َوالية هي باطن الرسالة إنّ الشهادة بالَوالية ُمنطَوية يف الشهادة بالرسالة ألنّ ال

 إن لَم يبَق عنَدنا وقت ِلَبيان  تعاىلقول اعَمق نأيت على ِذكره يف االسبوع القادم إن شاء اهللا
هذا كالم ) يقول إنّ الشهادة بالَوالية ُمنطَوية يف الشهادة بالرسالة  (كالمه َرْحَمة اهللا عليه 

ألنّ الَوالية هي ( أليِّ شيء , الَوالية ُمنطَوية يف الشهادة بالرسالة انّ الشهادة ب, الشاه آبادي 
الظاهر اللفظي َيُدل على معىن النبّوة , يعين َنحن حينما نتشهَُّد بالشهادة الثانية ) باطن الرسالة 

ة باطُنه حقيقة الَوالية و ألنّ الشهادة بالنبّو, و أّما باطن هذه الشهادة كما يقول الشاه آبادي 
لة هو حقيقة الَوالية و إمام اُألمَّة يذهب اسألنّ باطن الرتشَتمل يف باطنها على الشهادة بالَوالية 

انّ شهادة التوحيد يف حقيقتها توحيٌد و رسالةٌ و َوالية و انّ شهادة , إىل معىن اعَمق من ذلك 
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قيقتها توحيد و رسالة و النبوَّة يف حقيقتها توحيد و رسالة و َوالية و انّ شهادة الَوالية يف ح
هذه اللفظة تعين ال إله إالّ اهللا , حينما تقول هذه اللفظَة , حينما تقول انّ علّياً ويلُّ اهللا , َوالية 

صلوات اهللا و , تعين علّياً ويلُّ اهللا , تعىن ُمحمَّداً رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم , 
َجلّى يف كل شهادة من هذه الشهادات و الكالم هنا معاين الشهادات الثالثة تت, سالمه عليه 

رّبما قد ال َنِجُد وقتاُ يف هذا اليوم ُنفَصِّل فيه َتمام الكالم إالّ اّنين , كلُّه يدور حول هذا املعىن 
قبل ان أُشري إىل هذا املعىن وصلَ بنا الكالم إىل هذه , أُشري إىل ما اَتمكَّن ان أُشري إليه 

اللطيفة , احلقُّ املُخلوق به , النفَس الَرْحماين , ه حقيقة الوجود املُنَبِسط اّن, االصطالحات 
هذه املصطلحات َيكثُر استعمالُها يف , اإلهلية الثابتة على كل ناصية من َنواصي هذه املوجودات 

هذه املصطلحات يف بعض االحيان يسَتعملوَنها يف جهة من , يف كالم الُعَرفاء , كُتب الُعَرفاء 
شرح دعاء ( اجلهات دالَّة على نفس املعىن و إىل هذه اجلهة اشاَر هنا إمام اُألمَّة بل يف كتابه 

 اشاَر إىل عدد اكثر من هذه 111ـ110يف صفحة , رضوان اهللا تعاىل عليه ) السَحر 
إّنما أُشري إىل هذه املصطلحات حىت حني , ِبَشكل سريع اقَرأُ إليك ما ذكََرُه , املصطلحات 

واجهك يف قراءة هذه الكُتب تتَوجَُّه إىل معانيها و من جهة اخرى حني نستعملُها يف الدروس ُت
  .اآلتية دون َشْرٍح لَها تتَوجَّه إىل معناها 

إنّ اهللا اول ما خلََق , حني يتحدَّثُ عن املشيئة اليت قبل قليل اَشرُت إليها يف احلديث الشريف 
و هي احلَبلُ املَتني بني َسماء اإلهلية و االراضي ( ئة فَيقول يتحدَّثُ عن املشي, خلََق املشيئة 

فاملراد من احلبل املتني هو مقام اخلالفة , يف بعض االحيان ُيَعبِّرون عنها باحلبل املَتني ) اخلَلقيَّة 
و (  هذا اوالً) و هي احلَبلُ املَتني بني َسماء اإلهلية و االراضي اخلَلقيَّة ( مقام املشيئة , الكربى 

العرَوة الوثقى املُتَدلَِّية من َسماء الواحديَّة و املُتَحقُِّق ِبَمقاِمها الذي افقُُه افَقُها هو السَبُب املُتَّصل 
املصطلح الثاين , اوالً احلبل املتني , هذا املصطلح الثالث ) بني السماء و به فَتَح اهللا و به َيختم 

و هو احلقيقة املُحمَّدية و ( املصطلح الرابع , ُب املُتَّصل املصطلح الثالث السَب, العرَوة الوثقى 
املصطلح , املصطلح االول املشيئة , هذه مصطلحات ِلَمعىن واحد ) العلَوية صلوات اهللا عليهما 
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املصطلح , املصطلح الرابع السَبُب املُتَّصل , املصطلح الثالث العرَوة الوثقى , الثاين احلبل املتني 
 )يفَةُ اهللا على اعيان املاهّيات و خل( املصطلح السادس , قة املُحمَّدية و العلَوية اخلامس احلقي

إمام اُألمَّة هنا يف مقام ِذكر , هذه كلُّها تثشري إىل معىن واحد , هذا مصطلح سادس 
هذا املصطلح السادس ) و خليفَةُ اهللا على اعيان املاهّيات ( املصطلحات الدالَّة على معىن واحد 

و االضافة االشراقية اليت ِبها ( املصطلح الثامن ) و مقام الواحديَّة املطلقة ( املصطلح السابع , 
اصطالح االراضي هنا ليس , اشارة إىل سائر املَخلوقات , اراضي ) شروق االراضي املُظلمة 

ِبَمثابة السماء اشارة إىل سائر املَخلوقات اليت تكون لَها حقيقةُ املشيئة , املراد عالَُمنا االرضي 
باصطالح الُعَرفاء ُيعبَّر عن احلقائق االوىل بالسماء , مصدر الرزق , ألنّ السماء مصدر الفَيض 

و مقام الواحدية املطلقة و االضافة االشراقية ـ هذا , و عن سائر املَخلوقات باالَرضني 
ا مصطلح آخر و الفَيض املقدس ـ هذ( مصطلح آخر ـ اليت ِبها شروق االراضي املُظلمة 
, املُسَتِعّدات يعين املُسَتِعدَّة ِلقَبول الفَيض ) ايضا ـ الذي به اإلفاَضة على املُسَتِعّدات الغاِسقَة 

لَم , يعين اليت لَم تكُن قد َتحقَّقَْت ِبلباس الوجود ) املُسَتِعّدات الغاِسقَة ( الغاِسقَة يعين املُظلمة 
لَّما يْنِزل عليها الفَيض يتَحقَُّق   ,هي ُمسَتِعدَّة ِلقَبول الفَيضتكُن قد َتحقَّقَْت بالوجود و إّنما 

و ماء احلياة , و الفَيض املقدس الذي به اإلفاَضة على املُسَتِعّدات الغاِسقَة ( وجوُدها حينئذ 
 ال ِبهذا املعىن املادي انّ )َعلْنا من املاء كلَّ شيء َحّي  و َج(هذا مصطلح آخر ايضا  )الساري 

 َمخلوقة من املاء و نسبة املاء موجودة يف املَخلوقات النباتية و احليوانية ِبنسَبة  املَخلوقاتهذه
ماء , ماء احلقائق االوىل , املراد من املاء هنا املاء الساري يف احلياة , ال ِبهذا املعىن , كبرية جدا 

و َجَعلْنا من املاء كلَّ , و ماء احلياة الساري (  يف هذه املوجودات نفَذَ الذي  السارياحلياة
و املاء الطَهور ـ هذا مصطلح آخر ايضا ـ و املاء الطَهور الذي ال ُيَنجُِّسه شيء , شيء َحي 

من ( قيود عالَم الطبيعة , ال ُيَنجُِّسه شيء من االرجاس الطبيعية , ال من النجاسات هذه ) 
قيود عالَم اإلمكان باعتبار مقام ) انية االرجاس الطبيعية و االجناس الظَلمانية و القذارات اإلمك

ال يعين انّ مقام اخلالفة االوىل ليس ُممكنا لكن , ُمَنزَّه عن قيود عالَم اإلمكان اخلالفة االوىل 
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و املمكن االعلى , هناك املمكن االعلى و هناك املمكن االدىن , املُمكنات ُنقَسِّمها إىل نوَعني 
من االرجاس  و املاء الطَهور الذي ال ُيَنجُِّسه شيء( ان االدىن ُمَنزَّه عن قذارات عالَم اإلمك

هذا ) الطبيعية و االجناس الظَلمانية و القذارات اإلمكانية و هو نور السماوات و االرض 
انّ لَها , هذا مصطلح آخر ) و لَها مقام اإلهلية ( اهللا نوُر السماوات و االرض , مصطلح آخر 

هذا مصطلح ) و هي اهليوىل االوىل  ( ي يف السماء إلٌه و يف االرِض إلٌه و هو الذ,مقام اإلهلية 
و هو مقام القَّيوميَّة ( و هذا مصطلح آخر ) و مع السماء َسماء و مع االرض ارض ( آخر 

هذا مقام , ما من دابٍَّة إالّ هو آِخذٌ ِبناصَيتها , و هذا مصطلح آخر ) املطلقة على االشياء 
و نفَْخُت فيه من  ) و الَنفَُس الَرْحماين(  شيء لكم و ذَلَّ كلُ, ظَهَر يف ذَواِتهم الربوبيَّة الذي 

و الفَيُض املُنَبِسط و الوجود املطلق و مقام قاِب قوَسني و مقام التَدلّي و االفُق االعلى ( روحي 
 املَسطور و و الكتابقُّ املنثور و الكالم املذكور و التَجلّي الساري و النور املَرشوش و الَر

كلُ َمن عليها فاٍن و يبقى َوجُه َربَِّك ذو اجلالل و ) و َوجُه اهللا الباقي كلمة كُْن الوجودي 
, مرفوعة , ُتالِحظون , هذه للَوجه ) َربَِّك ( ليس لـ ) ذو اجلالل و اإلكرام ( هذه , اإلكرام 

, َربَِّك هنا َمجرورة ) بِّك َر( صفَة لـ ) ذو ( بعض االحيان يقرأون القرآن و يتَوجَّهون انّ 
) َربَِّك ( مضاف َوجُه فاعل مرفوع و هو ) كلُ َمن عليها فاٍن و يبقى َوجُه ( ُتالِحظون 

ذو هنا من ) َوجه ( ذو صفَة ِلـ , َربِّ ايضا مضاف للضمري الكاف املُتَّصل به , مضاف إليه 
صفَةٌ , هنا ) َربَِّك ( ليس صفَة لـ ) ام ذو اجلالل و اإلكر( هذا , االمساء اخلمسة ُترفَع بالواو 

كلُ َمن عليها فاٍن و يبقى َوجُه َربَِّك ذو اجلالل و ( َوجُه َربَِّك ذو اجلالل و اإلكرام , جه َوِل
و هذه االوصاف ليس , يعين ) إىل غري ذلك من االلقاب و اإلشارات ( إىل ان يقول ) اإلكرام 

 اهللا تعاىل عليه يف كتابه هنا ذكََر املصطلحات املشهورة بني إمام اُألمَّة رضوان, َمحصورة هنا 
و , عباراُتنا َشّتى و ُحسنَك واحد ( مث يقول ) إىل غري ذلك من االلقاب و اإلشارات ( الُعَرفاء 

  ِنْعَم ما قيل
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  أال إنّ ثوباً خيطَ من َنسِج تسعٍة      و عشرين حرفاً عن معاليِه قاِصُر
  

بالنتيجة ما جاء مذكورا هنا إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل , ان اهللا تعاىل عليه ينَتهي كالُمه رضو
, اوَردُت هذا الكالم , انا اوَردُت هذا املعىن ,  عليه اشاَر إىل َمجموعة كبرية من االصطالحات

 شَرْعنا و) اآلداب املعنوية ( إذا اْنَهينا كتاب ) دعاء السَحر ( رّبما لو شَرْعنا يف دراسة كتاب 
و هو ِبحاجة إىل شرح اعَمق من هذه الشروح اليت ُنَبيِّنها ) دعاء السَحر ( يف دراسة كتاب 

مثل هذه املصطلحات ايضا أَُبيِّن لَها وجوها و َمعاٍن اعَمق و اكثر من هذه البيانات اليت , اآلن 
  .اذكُرها يف هذه الدروس إذا ُوفِّقْنا لذلك 

حقيقة , هذه احلقيقة اليت نتحدَّثُ عنها ,  هذه االصطالحات مقصودي الذي ألجلِه اوَردُت
عدَّة اصطالحات بل اصطالحات , هناك عدَّة اشارات , اخلالفة الكربى و الَوالية العظمى 

هذه املَجموعة و الَحظُتم , كُتب الُعرفاء يتحدَّثون ِبها و ُهم ُيشريون إىل هذه احلقيقة كثرية يف 
( كُِتَب باسلوب اعَمق من كتاب ) دعاء السَحر ( باعتبار كتاب الكبرية من املصطلحات 

ذكََر ) اآلداب املعنوية ( هنا يف كتاب , لذلك اشاَر إىل اصطالحات كثرية ) اآلداب املعنوية 
احلقُّ , ذكََر النفَس الَرْحماين , كأنْ ذكََر حقيقة الوجود املُنَبِسط بعضاً من هذه االصطالحات 

و , أّما ُتالِحظون هنا بَسطَ الكالم ِبَشكل اكثر , َمجموعة قليلة , للطيفة اإلهلية ا, املَخلوق به 
) شرح دعاء السَحر ( بَسطَ الكالم ِبَشكل اعمق ايضا من كتاب ) مصباح اهلداية ( يف كتابه 

عن حقيقة اخلالفة الكربى و عن حقيقة ِبَنحو اعَمق باعتبار ذلك الكتاب ُمخصَّص للحديث 
أّما هنا الكالم جاء ِبَشكل عَرضي يف سياق احلديث عن االذان و اإلقامة و ,  العظمى الَوالية

, مسألة الشهادة الثالثة فأشاَر إمام اُألمَّة إىل ما يتعلَُّق ِبهذه املضامني ِبَنحِو اإلجياز و االختصار 
ُتستعَمل ِبمعًىن هذه االصطالحات يف بعض االحيان , املسألة االخرى اليت اَردُت االشارة إليها 

, الفَيض املقدس , الوجود املُنَبِسط , هنا و انّ هذه املصطلحات واحد كما اشاَر إمام اُألمَّة 
التَجلّي , الطَهور و هكذا املاء , املاء الساري , مقام اإلهلية , مقام الواحدية , النفَس الَرْحماين 
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هذه املصطلحات يف بعض , صطلحات املعاين االخرى من املالظهور االعظم و سائر , الساري 
 اَسد و َسُبع كما نقول مثالً, عَمل ِبَمعىن واحد ُتستيف لسان الُعَرفاء , االحيان يف كُتب الُعَرفاء 

يف بعض االحيان ُتستعَمل , ِبَمعىن واحد , كما نقول مثالً ُحسام و َسيف , ِبَمعىن واحد , 
عم ُتشري إىل احلقيقة االصلية لكن يؤَخذ فيها النظَر هذه االصطالحات ال ِبَمعىن واحد و إّنما َن

يف السيف ) ُحسام ( كما اّنه يف بعض االحيان َنحن نسَتعمل كلمة , إىل جهة من اجلهات 
يف بعض االحيان , مطلقا يف الَسيف القاطع و غري القاطع ) َسيف ( القاطع و نسَتعمل كلمة 

د و هو الَسيف ِبَغضِّ النظر عن القاطعية و عن غري كلمة ُحسام و َسيف ُتستعَمالن ِبَمعىن واح
ِبَمعىن السيف ) احلُسام ( و يف بعض االحيان نسَتعمل كلمة , القاطعية يف صفات الَسيف 

يف بعض , قطََعُه ِبشدَّة و احلسام الَسيف القاطع ِبقوَّة و ِبشدَّة , حَسَمُه , احلاِسم القاطع 
مطلقا ) الَسيف ( عىن ال ِبَمعىن كل السيوف و نسَتعمل كلمة االحيان نسَتعمل احلُسام ِبهذا امل

استعمال هذه واجُهَك يف بعض االحيان  رّبما ُياقول إذ, رات الُعَرفاء يف بعض االحيان يف عبا, 
تسَتفيد منها يف الداللَة على املعىن االول قد َتِجد الكالم فيه االصطالحات فَحينما ُتريد ان 

 فيه شيء من عَدم الدقَّة ألّنهم يف بعض االحيان يسَتعملون هذه شيء من االضطراب او
إىل املعىن االكَمل لكن بالنظَر اىل َحيثيَّة ُمعيََّنة و هذا , االصطالحات مع النظر إىل املعىن االول 

, ِبهذه االصطالحات التَوجُّه إىل مثل هذه الُنكات الدقيقة يأيت بالرجوع إىل اهل املعرفة , قطعاً 
و ِبَمعرفة الذَوق الفّني و الذَوق التعبريي الذي يسَتعملُه الُعَرفاء يف دراسة هذه االصطالحات ِب

عند الطالب نتيجة املُماَرسة و التجربة الطويلة تتَِّضح مثل هذه املعاين , تعبريهم و يف كتاباِتهم 
  .و عند الباحث يف مثل هذه املضامني 
انّ الشهادة بالَوالية ُمنطَوية يف ( اه آبادي َرْحمة اهللا عليه وَصلَ بنا الكالم إىل ما قالَُه الش

و قلُت انّ إمام اُألمَّة له كالم اعَمق من هذا ) ألنّ الَوالية هي باطن الرسالة الشهادة بالرسالة 
ال يعين , أّما كالم الشاه آبادي َرْحمة اهللا عليه , نأيت على بيانه إن شاء اهللا يف االسبوع القادم 

الكالم واحد لكن ,  كالم الشاه آبادي َيختلف عن كالم إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه انّ
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و اعَمق من الذي اشاَر إليه الشاه الكالم الذي ذكَرُه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه اَدق 
قال بأنّ , حدة يف دائرة وا, آبادي و إالّ كالم الشاه آبادي و كالم اإلمام يقَُع يف افُق واحد 

و أليِّ شيء ؟ قال ألنّ الَوالية باطن الرسالة , الشهادة يف الرسالة ُمنطَوية على الشهادة بالَوالية 
عليهم افضل الصالة و السالم او هذا املعىن َنحن َنِجُده َجلّياً واضحا يف احاديث اهل البيت 

هي يب صلى اهللا عليه و آله و سلم آياُت القرآن اليت خاطَبْت الن, حىت يف االحاديث القرآنية 
هي خاطَبْت االئمَّة يف آٍن واحد و هذا هو معىن انّ القرآنَ ال َيفهُمه إالّ , خاطَبْت أمري املؤمنني 

, َمن خوِطَب به باعتبار انّ اخلطاب لَم يكُن للنيب فقط صلى اهللا عليه و آله و إّنما اخلطاب 
او انّ القرآن ال َيفهُمه إالّ اهل َيفهُمه إالّ َمن خوِطَب به هذه الروايات اليت تقول انّ القرآن ال 

هذه الروايات َبعُضها ُيفَسِّر البعض اآلخر باعتبار انّ اخلطاب هنا , روايات اخرى , البيت 
و هذا من َبَصريح كالم أمري املؤمنني ) َنهج البالغة ( مَوجٌَّه لَهم عليهم السالم و لذلك يف 

كان يسمع الوحي حني يْنِزل على رسول اهللا صلى  أمري املؤمنني عليه السالم املعاين الثابتة انّ
الذي يسَمُعه رسول اهللا كان , الذي َيراُه رسول اهللا كان َيراُه أمري املؤمنني , اهللا عليه و آله 

قيقَتني و َيسمُعه أمري املؤمنني و هذا ُيشري إىل الوحدة الَروحانية و الوحدة الَنورانية بني هاَتني احل
حىت يف املظهر الدنيوي ألهل البيت َنحن إذا اَرْدنا ان نتلَمََّسُه يف االحاديث الشريفة هذا املعىن 

على سبيل , عليهم السالم هذا املعىن َنِجُده واضحا َجلّياً يف احاديث اهل البيت عليهم السالم 
, الشريف ) الكايف ( ة اهللا عليه يف و على سبيل النموذَج ما ذكََرُه شيُخنا الكُلَيين رْحَماملثال 

يعين إذ , إنّ اهللا كانَ إذ ال كان , احلديث املنقول عن صادق العترة صلوات اهللا و سالمه عليه 
, ال يف عالَم اخللق الثاين , ال يف عالَم اخللق االول , ال تقديَر ِلوجوٍد من موجوداته اليت خلَقَها 

ليس اشارة إىل الزمان و إىل هنا الكان و املكان , لكانَ و املكان إنّ اهللا كانَ إذ ال كان فَخلََق ا
 االنوار,  سبحانه و تعاىل لَّما خلََق خلََق االنوار االوىل إنّ الباري, ليس ِبهذا املعىن , ان املك

ظهور الفَيض االول يف املقصود هنا من الكان و املكان ,  ُمَنزَّهة عن الزمان و املكان االوىل
املوجود يف هذا الكان و املكان اإلهلي الَنوراين ال الكان و املكان اإلمكاين الناقص , م ذَواِته
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رّبما َنشَرُحه يف طَوايا الدروس اآلتية ألنّ , على أي حال احلديث ِبحاجة إىل شرح , العالَم 
لَ بنا إذا وَص, و يشَرح هذا احلديث ) مصباح اهلداية ( هذا احلديث إماُم اُألمَّة يذكُره يف 

إنّ , نشَرُحه يف حينه إن شاء اهللا و َنِصل إىل هذا احلديث ) مصباح اهلداية ( الكالم إىل مطالب 
سائر , اهللا كانَ إذ ال كان فَخلََق الكان و املكان و خلََق نوَر االنوار الذي ُنوَِّرْت منه االنوار 

 إنّ اهللا كانَ إذ ال (ودات الشريفة سائر مراتب املوج, مراتب االنوار اليت َشعَّْت يف هذا الوجود 
 من نوِره و اجرى فيهكان فَخلََق الكان و املكان و خلََق نوَر االنوار الذي ُنوَِّرْت منه االنوار 

خلََق منه ُمحمَّداً و علّياً صلوات اهللا عليهما و آِلهما الذي ُنوَِّرْت منه االنوار و هو النور الذي 
و لَم َيزاال َيجرياِن طاهَرين ُمطهََّرْيِن يف , إذ ال شيء قد كُوِّنَ قبلَُهما ني فلَْم َيزاال نوَرين اوَّلَ, 

 يف عبد اهللا و يف ايب طالب عليهم, االصالب الطاهرة حىت افتَرقا يف ُصلِب اطَهِر طاهَرين 
 عن ايب  اآلن و الرواية ايضا هنا و إنْ كان ليس احلديث) َجميعا و على آهلم االطهار السالم

 يف  (,الب و عن عبد اهللا لكن الرواية صرحية يف عصَمتِهما صلوات اهللا و سالمه عليهما ط
اشارة إىل عصَمتهما عليهما افضل الصالة و السالم   )يف عبد اهللا و ايب طالب, اطَهر طاهَرين 

له او عن َنحن اآلن لَْسنا يف مقام احلديث عن والد َنبّينا صلى اهللا عليه و آ, و احاديثُنا موجودة 
والد أمرينا صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني و إالّ يف احاديثنا فآباء النيب انبياء و هذا املعىن 

 هذا لو كان احلديث اآلن عن,  كُتبهم واضح و كثري من علمائنا اشاروا إىل هذا املعىن يف
ثُ عن هذا املعىن و املطلب ألَشرُت إىل بعٍض من املصادر و إىل بعٍض من الروايات اليت تتحدَّ

من , من ُخطَباء شيعة , إالّ شيء غريب اّنه مثالً نسَمع يف بعض االحيان حىت من علماَء شيعة 
ايب طالب و عن عبد اهللا َيحريون يف مسألة هل كانا من اساتذَة شيعة حينما يأيت الكالم عن 

ا من االنبياء و من اهل العصَمة  هؤالء كانو انّاهل اإلميان او لَم يكونا من اهل اإلميان و احلال
و إالّ رسول اهللا صلى اهللا ) يف اطَهر طاهَرْين ( و عصَمتُهم يف اشَرف مراتب عصَمة االنبياء 

والُده ال يكون , اْجَمل َخلق اهللا , اشَرف املوجودات , عليه و آله و سلم اشَرف الكائنات 
قَبلُه الذَوق السليم انّ رسول اهللا صلى اهللا كيف ي, كيف يقَبلُه الوجدان السليم , ِبهذه املرتبة 
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عليه و آله يتَنقَّلُ يف اصالب لَم تكُن يف غاية العصمة و الطهارة واآليات الشريفة ايضا قيها 
على أي حال هذه الرواية , لو كان الكالم يف هذا املطلب اَشرُت إليه , داللَة على هذا املعىن 

, هذه الرواية يف املقام النوري االول , من الروايات االخرى ذكَرُتها على سبيل املثال و غريها 
اخلروج لَّما ارادا , يعين هذه النوريَّة نوريَّة واحدة ) حىت إذا افتَرقا ( إىل ُمماَزجة هذه النوريَّة 

م َيزاال  ال شيء كُوِّنَ قبلَُهما و لَلَْم َيزاال نوَرْين اوَّلَني إذف, حىت افَتَرقا , إىل العالَم الدنيوي 
, يف نوريَّة ُمتَِّحَدة , هذا كلُُّه يف مقام واحد , َيجريان طاهَرْين ُمطهََّرين يف االصالب الطاهرة 

يعين حني االفتراق , يف عبد اهللا و ايب طالب , ا افَتَرقا يف ُصلِب اطَهر طاهَرْين إذا افتَرقحىت 
ة واحدة و َتجري يف االصالب الطاهرة الدنيوي حَدثَ االفتراق بني هذه احلقيقة و إالّ النوريَّ

نوٌر يف ايب , إىل درَجة الوالدة الدنيوية افترقَْت هذه االنوار , ِبنوريٍَّة واحدة إىل درَجة الظهور 
, طالب و نوٌر يف عبد اهللا صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني و على آِلهم االطَيبني االطَهرين 

 علٌي انا و انا (فَهذه املعاين واضحة حينما يقول رسول اهللا رى أّما يف املقامات الدنيوية االخ
َمرَّ الكالم عنها لكن أُشري إىل رواية ذكََرها ابن املشَهدي رْحَمة  و مثل هذه الروايات  )علي

عن إمامنا الصادق عليه افضل الصالة و السالم حينما جاء َرُجل من االعراب إىل , اهللا عليه 
إنّ داري بعيٌد من داِرك و إّني قال يا رسول اهللا ,  عليه و آله و سلم رسول اهللا صلى اهللا

آيت إىل زياَرتك يا رسول اهللا فال يتَيسَُّر يل , اشتاُق إىل زياَرتك و رؤَيتك فآيت إىل املدينة 
فال يتَيسَُّر يل رؤَيتك فازور علّياً بن ايب , قد يكون يف ُشغل , قد يكون النيب ُمسافرا , رؤَيتك 

ِلما آَيْسُت من طالب عليه السالم فَيؤِنُسين ِبَحديثه و مواعظه فأعود إىل اهلي ُمغَتّماً َمحزونا 
ماذا , فأعود َمحزوناً َمغموما ِلما آَيْسُت من زياَرتك , َمكَّن من زياَرتك ألّني لَم اَت, زياَرتك 

 فقد زاَرين و َمن احبَُّه فقد قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم ؟ قال َمن زاَر علّياً
َمن زاَر علّياً فقد زاَرين و إّني ُمجازيه يوم , َبلِّغْ عّني قوَمك , احبَّين و من عاداُه فقد عاداين 

  . و جربيل و صاِلح املؤمنني القيامة 
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 و إالّ و هذا مثال)  من عاداُه فقد عاداين, َمن احبَُّه فقد احبَّين , َمن زاَر علّياً فقد زاَرين ( 
احاديث كثرية جدا و كلُّها , يف كُتب اخلاصة , االحاديث يف هذا املضمون يف كُتب العامة 

إىل , الطاهرة املعنوية إىل َتماُزج هذه احلقائق , إىل وحدة هذه النوريَّة , ُتشري إىل هذه احلقيقة 
الَوالية ُمنطَوية يف معاين و هو انّ معاين هذه املعاين اشاَر الشيخ الشاه آبادي رْحَمة اهللا عليه 

اصالً حىت هذا التعبري من اجلهة احلقيقية فيه , الرسالة بل ال يوجد هناك انفكاك بني هذه املعاين 
ال بد من اجياد طريق إلدراك , شيء من القصور لكن َنحن كيف نتمكَُّن من ادراك املعلومات 

  .ة الكالم تأتينا يف الدرس اآليت  َتتمَّإن شاء اهللا, على اي حال وقت الدرس انتهى , املعلومات 
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  رونـالّدرس العش

  
  
  
  
  

إىل ما ذكَرُه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه من كالم وَصلَ بنا الكالم يف الدرس املاضي 
و ما ذكَرُه من قوله يف معىن و حقيقة الَوالية و استاذه الشيخ الشاه آبادي رْحَمة اهللا عليه 

الكالم يف ) خ العاِرف شاه آبادي يقول و من هذه اجلهة كان الشي( اقرأُ كالَمُهما , النبوَّة 
انّ الشهادة بالَوالية ُمنطَوية يف الشهادة بالرسالة ألنّ ( الصفحة اخلامسة و الستني بعد املائَتني 

و يقول الكاتب ـ يعين نفَسُه الشريفة ـ انّ الشهادَتني ُمنطَويتان , الَوالية هي باطن الرسالة 
كما يف الشهادة بالرسالة ايضاً الشهاَدتان اُألخَريان ُمنطَويتان و , َجميعا يف الشهادة باإللوهية 

يف الدرس , َتمَّ كالُمه ُرِفَع مقاُمه ) انّ يف الشهادة بالَوالية الشهادَتني اُألخَرَيني ُمنطَويتان 
املاضي حني وَصلَ بنا الكالم إىل ما نقلَُه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه من كالم استاذه 

و بيََّن السرَّ ) انّ الشهادة بالَوالية ُمنطَوية يف الشهادة بالرسالة ( لشاه آبادي رْحَمة اهللا عليه ا
ِبَشكل , َتحدَّثُت بعض الشيء يف هذا املعىن , نّ الَوالية هي باطن الرسالة يف ذلك فَقال أل
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ل املعاين و تتَِّصل سريع أُشري إىل بعٍض من النصوص اليت ذكَرُتها يف الدرس املاضي كي تتواَص
انّ الَوالية , قلُت بأنّ الَوالية باطن الرسالة كما اشاَر إىل ذلك الشاه آبادي رْحَمة اهللا عليه , 

يتَجلّى لنا يف كل مراتبها و ذكَرُت , باطن الرسالة و هذا املعىن يتَجلّى لنا يف كل مظاهرها 
) الكايف ( شيُخنا الكُلَيين رْحَمة اهللا عليه يف ذكَرُت الرواية اليت َرواها , امثلةً من هذه املراتب 

ذكَرُت يف , فَخلََق الكانَ و املكان و خلََق نوَر االنوار , إنّ اهللا كانَ إذا ال كان , الشريف 
الكان و املكان هنا االشارة ليس إىل الزمان الذي َيحكُم عالَم الطبيعة و ليس االشارة , حينها 
 إنّ اهللا كانَ إذا ال كان فَخلََق الكان و املكان و خلََق ,لَم الطبيعة كان الذي َيحكُم عاإىل امل
االشارة إىل كل مراتب الوجود اليت ,  ُنوَِّرْت منه االنوار ,نوارالذي ُنوَِّرْت منه االنوار نوَر اال

َرْت منه الذي ُنوِّ فَخلََق الكان و املكان و خلََق نوَر االنوار ,ظَهَر وجوُدها ِبنور الفَيض اإلهلي 
و اجرى فيه من نوِره الذي ُنوَِّرْت منه االنوار و هو النور الذي اشَتقَّ منه ُمحمَّداً و , االنوار 

و لَم َيزاال , فلَْم َيزاال نوَرين اّولَني إذ ال شيء كُوِّنَ قبلَهما , علّياً صلى اهللا عليهما و آِلهما 
يف ايب ,  حىت افتَرقا يف ُصلب اطَهر طاهَرين َيجريان طاهَرين ُمطهََّرين يف االصالب الطاهرة

هذه الرواية يف الدرس املاضي اَشرُت إليها , السالم  و و عبد اهللا عليهما افضل الصالة طالب
إىل بعٍض من املعاين اليت اشاَرْت إليها هذه الرواية , اَشرُت ايضا إىل بعٍض من الدالالت , 

) مصباح اهلداية (  الشريفة ذكََرها إمام اُألمَّة يف كتابه هذه الرواية, الكرمية و قلُت يف حينها 
( إذا وَصلَ بنا الكالم إىل بيان و توضيح مقاصد اإلمام يف كتابه , و بيََّن كثرياً من مضامينها 

 َتحدَّثُت عنها يف الدرس لكن ِبَشكل اْجمايل, إن شاء اهللا ابسطُ الكالم فيها ) مصباح اهلداية 
يد الكالم إّنما ذكَرُتها مرة ثانية ألجل ان يكون البحثُ متواصال مترابطا يف ال أُع, املاضي 

و كذلك ذكَرُت رواية , الذي ذكَرُته يف الدرس املاضي و الذي سأذكُره يف هذا الدرس 
الرواية السابقة , هذه الرواية االخرى تتحدَّثُ عن مقاٍم من مقامات النبوَّة و الَوالية , اخرى 

إّن اهللا كان إذا ( َتحدَّثَْت عن املقامات الَغيبيَّة للنبوَّة و الَوالية , عن املقامات االوىل َتحدَّثَْت 
الرواية هذه تتحدَّثُ عن اصل اخللقَة  ) ال كان فَخلَقَ الكان و المكان و خلَقَ نوَر االنوار
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ا اَشرُت إىل روايات اخرى ايض, و تتحدَّثُ عن املراتب النوريَّة االوىل ِلَحقيقة النبوَّة و الَوالية 
عن صادق العترة عليه من ُجملَتها الرواية اليت َرواها شيُخنا ابن املشهدي رْحَمة اهللا عليه 

, عن هذا الَرُجل الذي كان يأيت إىل زيارة النيب صلى اهللا عليه و آله افضل الصالة و السالم 
 صلى اهللا عليه و آله و سلم فَيأيت إىل  َبيُته بعيدا عن املدينة فَيشتاُق إىل زيارة رسول اهللاكان

إّن َبيتي بعيد عن بيتك و َيحِملُني الشَوق إلى , يا رسول اهللا , زيارته فال َيِجُده فَيقول له 
زياَرتك فآتيَك فال يتَيسَُّر لي رؤَيتُك فأزور علّياً بن ابي طالب عليه السالم فَُيؤِنُسني 

اعود َمحزوناً , و قد اخَذَ منّى الُحزن و الَهم باحاديثه و مواعِظه ثم اعود إلى داري 
ماذا يقول خاتَم االنبياء صلى اهللا عليه , لَم تتَيسَّر لي زياَرتُك , َمهموما ألنّي لَم ُأَوفَّق 
و َمن عاداُه , و َمن احبَُّه فقد احبَّني , َمن زاَر علّياً فقد زاَرني , و آله و سلم ؟ يقول 

إّن َمن زاَر علّياً في الدنيا فقد زاَرني و ,  َبلِّغْ عنّي قوَمك ثم يقول له, فقد عاداني 
هذه الرواية الشريفة تتحدَّثُ  , إنّي ُمجازيه في يوم القيامة و جبريُل و صاِلُح المؤمنين

يف مقام حضور , يف مقام العالَم الدنيوي عن مظَهر من مظاهر مقامات النبوَّة و الَوالية 
و هي ُتشري إىل هذه ملعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني اشخاص ا, اشخاص النيب 

نفس املعىن الذي اشاَر إليه الشيخ الشاه , ُتشري إىل حقيقة انّ الَوالية باطن الرسالة , احلقيقة 
يعين ) إنّ الشهادة بالَوالية ُمنطَوية يف الشهادة بالرسالة ( قالَ  حنيآبادي رْحَمة اهللا عليه 

َتحمل , َتحمل يف ُمحتواها , الشهادة الثانية َتحمل يف مضموهنا , ر الشهادة الثانية حينما نذكُ
ألنّ الَوالية هي ( يقول , مث ُيَبيِّن السرَّ يف ذلك , يف سرِّها و حقيقتها معىن الشهادة الثالثة 

يت تتحدَّثُ يف لو اَرْدنا الرجوع إىل النصوص املعصومية الهذا املعىن يتَجلّى لنا ) باطن الرسالة 
َنِجُد هذه املعاين , يف افُق حقيقة النبوَّة و الَوالية , اليت تتحدَّثُ يف هذا االفُق , هذه املقامات 

مراتب اهل البيت صلوات , يف املراتب الشهودية , واضحة َجليَّة َبيَِّنة صرحية يف املراتب الَغيبيَّة 
و منها مراتب , ة و هي مراتبهم يف عواِلم الَغيب منها مراتب غيبيَّاهللا وسالمه عليهم اْجَمعني 

, شهودية و هي مراتبهم يف عواِلم الشهادة على اختالف طبقاِتها و على اختالف مراتبها 
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اول ما خلََق اهللا ( خلََق نوَر نبّينا , املعىن الذي ُتشري إليه الروايات الشريفة انّ اهللا اول ما خلََق 
النور االول لَّما , َرْت إليه االحاديث الشريفة يف َخلِق النور االول هذا املعىن الذي اشا) نوري 

َنحن َتحدَّثنا , خلَقَُه الباري سبحانه و تعاىل و االوَّلية هنا ال ِبلحاظ الزمان و ال ِبلحاظ املكان 
, ان يف الدروس املاضية انّ املراتب االوىل يف عالَم اخللق االول ُمَنزَّهة عن قيود الزمان و املك

عالَم اخللق , عن قيود النقائص اليت َتحكُم عالَم اخللق الثاين ُمَنزَّهة , ُمَنزَّهة عن قيود املادة 
ىل ِلَنبّينا و ألمرينا و واحلقائق اال, االول ُمَنزَّه عن هذه القيود و ُمَنزَّه عن هذه االضافات 

ال ) اول ما خلََق اهللا نوري ( ملعاين صلوات اهللا عليهم اْجَمعني ُمَنزَّهة عن مثل هذه االئمَّتنا 
هناك مثال كثرياً , و إّنما ِبلحاظ مراتب القُربيَّة , ِبلحاظ الزمان و إّنما ِبلحاظ مراتب الشَرف 

يضِربون هذا , ما يذكُره الفالسفة يف هذا اخلصوص حينما ُيشريون إىل املراتب الوجودية 
إذا ,  يف آٍن واحد حركَةُ َيدي مع حركة املفتاح ,حرَّكُْت َيدي فَتحرََّك املفتاح , املثال 

حركةُ َيدي مواِفقَة , اآلن حينما اَُحرِّك املفتاح , يف زمان واحد , اَخذْناها ِبلحاظ الزمان 
؟ حركةُ َيدي هي العلَّة و لذا حركة َيدي اشَرف من ِلحَركة املفتاح لكن َمن هي العلَّة هنا 

املُالَحظ هنا , يف آٍن واحد , ي اليت ولََّدْت حركة املفتاح حركة املفتاح ألنّ حركةَ َيدي ه
يف , يف مراتب الشَرف  ) اول ما خلَقَ اهللا نوري( املُالَحظ هنا , ليس يف القَيد الزماين 

و هذا النور االول الذي خلَقَُه الباري , ِبهذا الِلحاظ , شرافَة الوجود و يف سطوع النوريَّة 
إىل َحيثيَّة , َر يف هذه االحاديث و يف هذه الروايات إىل هذه احليثيَّة سبحانه و تعاىل و ُنِظ

انا قلُت , الروايات ناظرة إىل هذا املعىن ) اول ما خلََق اهللا نوري ( الشرافَة يف اصل الوجود 
ورَدْت عن املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم الروايات الشريفة اليت , فيما سلَف 

رّبما , ليس فيها من اختالف حينما ُنريد ان َنجمَعها  يف دائرة املعارف اإلهلية اْجَمعني تتحدَّثُ
ليس له خربة باسرار احاديث اهل البيت عليهم افضل الصالة و السالم , الذي ليس له اطِّالع 

هذه االحاديث , ألول وهلَة حني ُيطاِلع هذه الروايات يتصوَّر انّ اختالفاً يف هذه االحاديث , 
ما يتعلَُّق باملعارف اإلهلية يف جنَبة ) يف باب املعارف ( مقصود ,  ورَدْت يف باب املعارف اليت
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يف جنَبة معرفة املراتب , يف جنَبة معرفة اسرار اخللقَة , يف جنَبة معرفة اسرار الوجود , العقائد 
هذا املراد , إلهلية يف جنَبة معرفة االمساء احلُسىن و الصفات الُعليا ا, يف هذا الوجود الشريفة 

املراد من , ِبحَسب اصطالح اهل الفن ) روايات املعارف اإلهلية ( حينما نقول , من املعارف 
َرِحَم اهللا اْمِرأً ( روايات املعارف اإلهلية الروايات اليت َتدور مضاميُنها حول هذه املوضوعات 

إىل اين ( و انَتهى ِبَنقطة ) من اين ( الذي ابَتدأ من نقطة هذا اخلط ) َعِرَف من اين و إىل اين 
, املقصود هنا من اين  ) َرِحَم اهللا اْمِرًأ َعِرفَ من اين( هو هذا عنوان املعارف اإلهلية ) 

, املقصود هنا علم املبدأ و املعاد , ليس من زمان الوالدة او ليس من زمان تكَّون النطفَة 
ما يتفرَُّع عن هذه , اد و ما يتفرَّع عن هذه العلوم فاملراد من املعارف اإلهلية علم املبدأ و املع

الروايات اليت ورَدْت عن اهل بيت العصمة صلوات اهللا عليهم يف , على اي حال , املعارف 
ألول وهلَة الذي ال َيحمل اخلربة يف معرفة معانيها , يف دائرة املعارف اإلهلية , هذه الدائرة 

كل رواية او كل َمجموعة ُمتَِّفقة   , و احلال انّ هذه الرواياتيتصوَّر انّ هذه الروايات ُمخَتلفة
و كل رواية ناظرة كل َمجموعة ا, يف املضمون و ُمختلفَة يف الُبنَية اللفظيَّة مع َمجموعة اخرى 

العلوم املعنوية دائما يف , العلوم العقلية , من احليثّيات و هذا هو َدْيَدن العلوم العقلية إىل َحيثيَّة 
َتنظُر إىل َحيثّيات ُمختلفَة و قلُت لكم فيما سلَف هذه يف قوانينها , يف نظرياِتها , اعدها قو

لَوال احليثّيات لََبطُلَْت ( الكلمة املعروفة اليت ُيَردِّدها احلُكَماء و كثريا ما يذكروَنها يف كُتبهم 
النتيجة املُستخلََصة , ثيَّة هناك َحيثّيات ُمتَعدَِّدة و كلّما كان النظر إىل هذه احلي) احلكمة 

فة اليت يالروايات الشر, َتختلف عن النتيجة املُستخلََصة فيما لو كان النظر إىل َحيثيَّة ثانية 
إىل َحيثيَّة , إىل َحيثيَّة الشرافَة , ناظرة إىل هذه احليثيَّة ) اول ما خلََق اهللا نوري ( َتحدَّثَْت 
, يف مراتب عالَم اخللق االول , ملوجودات االوىل يف مراتب ا, يف مراتب الوجود الشرف 

اشَرف هذه املراتب مرتبة خاَتم االنبياء صلى اهللا عليه و آله و سلم و هذه , فأوَّلُ هذه املراتب 
, النور النَبّوي الساطع , هذا النور االول , املرتبة ضمناً و باطناً ُمشَتملة على املرتبة العلَوية 

ُحسين منّي و ( على انوار االئمَّة يشَتمل يف باطنه , نه على النور العلَوي ضمناً يشَتمل يف باط
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 انا من ُحسين و ُحسين منّي( او يف نص آخر  ) انا عليٌّ و عليٌّ انا( او ) انا من ُحسين 
انا من ( و هناك نٌص آخر ) ُحسني مّني و انا من ُحسني ( هناك َنّصان , هناك حديثان ) 

, احلديث الثاين ُيريد ان ُيلِفَت نظَرنا إىل انّ القضية ليس مسألة تفَرُّع ) ي ُحسني و ُحسني مّن
ُحسني مّني و ( حينما يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم , مسألة التفَرُّع من َحيثيَّة 

نا من ا( أّما حينما يقول , ُيظِهر معىن التفَرُّع ) ُحسني مّني ( االبتداء هنا ) انا من ُحسني 
ُيشري إىل وحدة النوريَّة يف هذا احلديث الشريف و املعاين ُمَتوافقة ) ُحسني و ُحسني مّني 

يف الِلحاظات اليت ُنِظَر ِبها , ُمَتطابقة ُمتَِّسقة لكن االختالف يف احليثّيات اليت أُِخذَ النظر إليها 
 ُمشَتمل  االولهذا النور) وري اول ما خلََق اهللا ن( فَحينما تأيت االحاديث , او ُنِظَر إليها 

النور االول نوٌر , ُمشَتمل يف حقيقته و يف باطنه على النوريَّة العلَوية , ضمناً على النور الثاين 
و اإلحاطة , النور العلَوي , ُمحيط ِبكُل ما َتحَتُه و اقَرب االنوار إىل النور االول النور الثاين 

هناك , ناِظَرة إىل هذه اجلهة النورالثاين و الروايات هنا املوجودة يف النور االول موجودة يف 
, إّن اهللا كاَن و لَم يكُن معه شيء  (لنيب صلى اهللا عليه و آله و سلم روايات اخرى عن ا

 مث بعد  )ثم مَزَج الروَح و النور, ثم تكلََّم ِبكلَمة فَخلَقَ روحاً , تكَلََّم ِبكلَمة فَخلَقَ نوراً 
املرتبة االوىل ,  ِلهذه االنوار  االوىلالشريفة و هذا االشتقاق ليس هو املرتبةنوار ذلك اشَتقَّ اال

مث تكلََّم ِبكلَمة فَخلََق روحاً مث مَزَج , تكلََّم ِبكلَمة فَخلََق نوراً ( ِلهذه االنوار حينما قال 
 و إّنما لحاظ املكاينحاظ الزماين و ال بالو قلُت هنا التقَدُّم و التأخُّر ال بالل) الروح و النور 

( خلََق روحاً مث مَزَج الروح و النور , خلََق نوراً , من هذه اجلهة , ِبلحاظ مراتب الشرافَة 
صلوات اهللا عليهما و اشارة إىل نور َعلّينا ) خلََق روحاً ( اشارة إىل نور َنبّينا ) خلََق نوراً 

و من االنوار اخلمسة اشُتقَّْت انوار ر اخلمَسة آِلهما مث مَزَج النور بالروح و اشَتقَّ منهما االنوا
كما يف التفصيل الذي جاء يف هذه الرواية او يف غريها العرش و املالئكة و سائر املَخلوقات 

هذه الرواية اليت ذكَرُتها مذكورة يف كُتب اخلاصَّة و حىت يف بعٍض من كُتب , من الروايات 
هذه املُماَزجة ُتشري إىل , خلََق روحاً مث مَزَج , لََق نوراً خ, ورَدْت هذه الرواية مذكورة العامَّة 
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مَزَج ( حقيقة املرتبة اخلَتميَّة ِبَحقيقة املرتبة العلَوية , ُتشري إىل تقَوُّم حقيقة النبوَّة , وحدة املقام 
لٌي ع( ة و هو نفس املعىن الذي ُتشري إليه االحاديث النَبويَّة يف املقامات الظاهري) الروَح بالنور 

هذا املعىن ُيشري إىل مضامني اَدق من ) عليٌّ انا و انا عليٌّ ( و إن كان ) روحي اليت بني َجنَبْي 
 ) عليٌّ منّي كَرأسي من بَدني( او  ) عليٌّ روحي التي بين َجنَبْي( هذا احلديث الشريف 

و  ) جلَدةُ ما بين عينَْي عليٌّ( او  ) عليٌّ نوُر بَصري( او , و الرأس إذا قُِطَع فَسَد الَبَدن 
رّبما يف الدروس املاضية تلَْوُت , امثال هذه املعاين اليت ورَدْت يف االحاديث النبويَّة الشريفة 

و امثال هذه املعاين اليت ورَدْت عن املعصومني صلوات على مسامعَك امثال هذه االحاديث 
خلََق , خلََق نوراً ( رواية )  نوري اول ما خلََق اهللا( رواية , اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

باطناً , ُتشري إىل انّ املرتبة اخلَتميَّة , كلُّها تثشري إىل هذا املعىن ) مَزَج الروَح مع النور , روحاً 
مرتبة الَوالية العلَوية ظاهرة شاخصة ُمتَجلّية و هذا يف , يف حقيقتها , يف ُمحَتواها , ضمناً , 

و , االوىل و الثانية تتحدَّثاِن عن جانب من املقامات الَغيبيَّة الرواية هذه , َجميع املقامات 
عليٌّ جلَدةُ , عليٌّ انا و انا عليٌّ , روحي اليت بني َجنَبْي ( الروايات االخرية اليت اَشرُت إليها 

ىل و الرواية االو, عن مقامات عالَم الشهادة , تتحدَّثُ عن املقامات الشهودية ) ما بني َعيَنْي 
ِبحَسب ما يسَنُح به املقام و إالّ ,  ِبحَسب البيانات املُختَصرة وُتَدقِّقون النظر فيها الثانية إذا 

الرواية , هذه االحاديث ِبحاجة إىل َبسٍط اكثر يف القول لكن ِبحَسب ما يسَنح به املقام 
الروايات املُتأخَِّرة اليت , ة االوىل و الثانية و امثال هذه الروايات تتحدَّثُ عن املقامات الَغيبيَّ

التوافُق و و هذا , يف عالَم الشهادة , يف عالَم الشهود ذكَرُتها تتحدَّثُ عن مقامات اهل البيت 
تظهر , باطنية الَوالية يف مقامات املرتبة اخلَتميَّة تتَجلّى يف كل املعاين ,  ةهذه الباطنية املوجود

ظَواهُره , رمي إذا اَرْدنا ان ننظر إىل ظواهر الكتاب الكرمي يف عالَم الكتاب الك, يف كل املعاين 
تتحدَّثُ عن املرتبة اخلَتميَّة أّما باطن الكتاب الكرمي يتحدَّثُ عن املرتبة العلَوية و هذه املعاين 

كما يف االحاديث الشريفة و كما عليه اهل اخلربة يف واضحة و لذلك ظاهر الكتاب الكرمي 
يقولون انّ ظاهر الكتاب نبوَّة و توحيد و باطُنه َوالية و ,  اهل البيت كتاب اهللا من علماء
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وفقاً , وفقاً ِلقَواعد البالغة , لذلك إذا اَرْدنا ان نفهَم الكتاب الكرمي وفقاً للقواعد اللَغوية 
ن نفَهم الكتاب و هذه الطريقة م إذا اَرْدنا ان, وفقاً ِلعلم اللَغة , ِلقَواعد الَنحو و الَصرف 

إذا اَرْدنا ان نفهم , هناك عدَّة مستويات ِلفَهم الكتاب الكرمي , الفَهم طريقة صحيحة ايضا 
, ِلهذه القواعد ِبَغضِّ النظر عن احلوادث التارخيية و اسباب الِنزول الكتاب الكرمي وفقاً 

و عن خيية ِبَغضِّ النظر عن الوقائع التار, الكتاب يف ظاهره يتحدَّثُ عن التوحيد و النبوَّة 
و الوقائع التارخيية َنِجد ان قسماً من آيات إذا اَرْدنا ان ناخذ اسباب الِنزول , اسباب الِنزول 

يف العالَم االرضي , حدثَْت يف عالَم الشهادة الكتاب الكرمي تتحدَّثُ عن بعض الوقائع اليت 
بيت عليهم السالم يف فَهِم أّما إذا اَرْدنا ان نرجع إىل كالم اهل ال, ألهل البيت عليهم السالم 

َنِجد انّ القرآن و يف فَهم اآليات وفقاً ِلَمعىن و ِلمسَتوى اعَمق من هذا املستوى اللَغوي 
و حىت ُتَبيِّن لنا انّ معاين اآليات روايات اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

يف , يف حقيقته , يف اسراره , أويله ما من شيء يف الكتاب إالّ و هو يف ت, احلروف املُقطََّعة 
يف اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه , ابعاده املعنوية يف الَوالية و يف مظاهر الَوالية 

الربهان (  تفسري  كتابدوَنك, و دوَنك كُتب التفسري املَرويَّة عن اهل البيت عليهم اْجَمعني 
, للُمَحدِّث احلويزي رْحَمة اهللا عليه ) قَلَني نور الث( دوَنك كتاب ,  البحراين  هاشمللسّيد) 

تفسري شيخنا , تفسري فرات بن ابراهيم الكويف رضوان اهللا تعاىل عليه , الشيخ الَعّياشي تفسري 
, يف كثٍري من جوانبه و جهاِته ) الصايف ( تفسري , علي بن ابراهيم القُّمي رْحَمة اهللا عليه 

 من احباثه باعتبار كثري من الروايات يذكُرها ابن املشَهدي يف يف كثري) كَْنز الدقائق ( تفسري 
َتِجد انّ الروايات املَرويَّة عن املعصومني , او يف غريها من كُتب التفسري االخرى , تفسريه 

اليت تتحدَّثُ عن املستوى الثاين ِلفَهم الكتاب ُتفَسِّر و ُتَبيِّن معاين اآليات يف الَوالية و مظاهر 
و هذا هو معىن كالم أمري يف اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني  , الَوالية

ظاِهُره انيق و ( حني يتحدَّثُ عن القرآن يقول ) َنهج البالغة ( املؤمنني عليه السالم يف 
 ظاِهُره َجميل َبديع, ظاِهُره انيق , االناقَة اجلَمال , َجميل , ظاِهُره انيق  ) باِطنُه عميق
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ِبحَسب قواعد البالغة و ِبحَسب قواعد البيان و لذلك كان املعجزة االدبيَّة البالغيَّة اللَغوية 
َجمالُه و ابداُعه و ) ظاِهُره انيق ( البيانية يف كل ابعادها و إىل يومنا هذا و إىل يوم القيامة 

( ُزه يف هذا اجلانب كان إعجا, اسلوُبه يف ظاهره َيحمل معاين االناقة و لذلك كانت ُحجيَّتُه 
, باقر العترة , الُعمق يف باطنه بيََّنتُه الروايات اليت حدَّثَنا ِبها صادق العترة ) و باِطُنه عميق 

ليس البحث يف هذه املسألة , سائر االئمَّة املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
مقامات ,  اَرْدنا ان نتَتبَّع مقامات النبوَّة انا قلُت قبل قليل َنحن إذا, لكن هذا مثال من االمثلة 

سواء يف الَوالية ِبحَسب ما وَرَد يف الروايات الشريفة او ِبحَسب ما اشاَرْت إليه اآليات الكرمية 
املقامات الَغيبيَّة او يف املقامات الشهودية َنِجد انّ الَوالية باطن الرسالة و إىل هذا املعىن ُيشري 

ال َيِقُف عند و هذا املعىن ) ألنّ الَوالية باطن الرسالة ( ة اهللا عليه حني يقول الشاه آبادي رْحَم
يف اجلانب , و ال َيِقُف عند َحدٍّ من احلدود القرآن و ال َيِقُف يف العواِلم النوريَّة االوىل 

الذي يعتقد بالنيب و الذي يعتقد ِبعصَمته و ِبكَماله و , التشريعي هذا املعىن واضح ايضا 
ِبرسالَته و ِبخاِتميَّة نبوَّتِه و ِبَتماميَّة دينه و ِبكمال شريَعته و ِبوجوب طاَعته و التسليم له من 

حقيقةً و إّنما ُيقال دون االعتقاد بالَوالية اصالً ال ُيَعد من اهل الدين و ال ُيَعد من اهل اإلميان 
, دَنة كما تقول الروايات الشريفة ألبناء املذاهب االخرى اّنهم من املسلمني ألّننا يف زمان ُه

الروايات تقول اّننا نقول ذلك ألّننا يف زمان اهلُدَنة و , زمان ُهدَنة يف زمان غَْيَبة املعصوم 
دوَنك كُتب الفقهاء من علمائنا رضوان اهللا تعاىل عليهم حني َيِصلُ , دوَنك كُتب اصحابنا 

و غَُريه حني احلديث عن  رْحَمة اهللا عليه )اجلواهر ( صاحب , الكالم إىل مثل هذه املسألة 
و ُهم اجنَس من الكالب و ُهم اجنَس من النصارى و ُهم اجنَس من اليهود , هذه القضيَّة يقول 

و ُهم َمجوس هذه اُألمَّة لكننا نقول ِبطَهاَرِتهم الظاهرية او ِبَجواز التعاُمل معهم او ِبَجواز 
اآلن َنحن يف زمان ُهدَنة و يف زمان غَيبة , باب الضرورة من , التناكُح معهم من باب احلََرج 

إمامنا الَسّجاد صلوات اهللا و , املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه و الروايات الشريفة واضحة 
 كلُ الناس ابناء ِزنا ما َخال َنحن و (ُيخاِطب اشياَعُه يقول , حاَبُه سالمه عليه ُيخاِطب اص
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 واضحة يف الروايات الشريفة املَرويَّة عن املعصومني صلوات اهللا و  و هذه املعاين )شيَعُتنا
سالمه عليهم اْجَمعني و َمن كانت له خربة يف آثار اهل البيت و َمن كان له اطِّالع على 

صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني َيِجد هذه املعاين اصالً من املعاين كلمات املعصومني 
اصالً من اَجبديات اإلميان الذي يريُده اهل البيت عليهم , ديات التَشيُّع اصالً من اَجب, البديهية 

على اي حال املقام ِبحاَجة إىل بيانات , افضل الصالة و السالم من اشياعهم و من اتباعهم 
إىل هنا ينَتهي الوجه االول من .. اطَول لكن ِبحَسب ما يسَنح به املقام و ِبحَسب ما 

  .الكاسيت 
يتَجلّى لنا املقصود ـ ِبَشكل اْجمايل ـ الذي من خالل هذه البيانات ,  ِتباعاً  اهللا إن شاء..

إنّ الشهادة بالَوالية ُمنطَوية يف الشهادة بالرسالة ( ذكَرُه الشاه آبادي رْحَمة اهللا عليه يف قوله 
مَّة رضوان اهللا إمام اُأل, هذا الكالم الذي ذكَرُه الشاه آبادي ) ألنّ الَوالية هي باطن الرسالة 

اضاَف كالماً لكن ِبَنحو اَدق و هذا النوع من التعبري و , تعاىل عليه اضاَف إىل كالم استاذه 
 يف كُتب إمام اُألمَّة ِبَشكل واضح رضوان  ظاهرةهذا النوع من التحقيق و هذه الدقَّة َنِجُدها

او سائر الكتاب الذي بني ايدينا إذا اَرْدنا ان نتصفَّح هذا , على طول كُتبه , اهللا تعاىل عليه 
يف  , آراء املُتألِّهني, الكُتب االخرى اليت كَتَبها يف هذا الباب َنراُه حني يسَتعِرُض آراء الُعَرفاء 

و إنْ كانت هذه , نت هذه اآلراء ُمحكَمة و إنْ كا, َجميع كُتبه حينما يسَتعِرض آراءُهم 
حني ُيبدي رأَيُه الشريف رضوان اهللا تعاىل عليه ُيبدي اآلراء يف غاية الِدقَّة و التحقيق إالّ اّنه 

يف معًىن يف غاية الدقَّة و اَدق ِبكَثري من كل املعاين اليت ذكََرها الذين سَبقوه من الُعَرفاء و رأياً 
  .  تعاىل عليهم رضوان اهللاحلُكَماء 

و يقول الكاتب انّ الشهادَتني ُمنطَويتان َجميعا يف الشهادة ( على اي حال اعود إىل كالمه 
ُخالصة ما يريد ان يقوله رضوان , و إىل آخر كالمه الذي قرأُته عليك قبل قليل ) باإللوهية 

 يف مضموِنها تشَتمل ُيريد ان يقول انّ الشهادة االوىل ـ شهادة التوحيد ـ, اهللا تعاىل عليه 
و الشهادة الثانية و هي الشهادة بالرسالة ايضاً , على معاين التوحيد و الرسالة و الَوالية 
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و , تشَتمل يف مضموِنها و يف فَحواها و يف داللَتها على معاين التوحيد و الرسالة و الَوالية 
اين التوحيد و الرسالة و الَوالية على معالشهادة الثالثة ايضاً تشَتمل يف مضموِنها و يف فَحواها 

يف التوحيد أّما باِطُنها يف النبوَّة و ظاِهُرها اللفظي ) ال إله إالّ اهللا ( غاية االمر انّ شهادة , 
أّما باِطُنها و الشهادة بالرسالة ظاِهُرها التَشهُّد ِبرسالة َنبّينا صلى اهللا عليه و آله , الَوالية 

ظاِهُرها الَوالية العلَوية أّما باِطنها توحيٌد و ) عليٌّ َويلُّ اهللا ( دة الثالثة و الشها, توحيٌد و َوالية 
, من جهة احلقيقة واحدة , من جهة املُحتوى , إذن هذه الشهادات من جهة املضمون , نبوَّة 

فقط االختالف , يعين اخلالف يف الرؤية الظاهرية , ليس خالفا , اخلالف يف الظاهر اللفظي 
و , و الكلمات عبارة عن حروف , التركيبة اللفظية عبارة عن كلمات , ركيبة اللفظية يف الت

, اصوات ُصفَّ بعُضها إىل البعض اآلخر فَتكوََّنْت الكلمات , احلروف عبارة عن اصوات 
, هذه ُجَمل , ُمحمَّد رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم , عليٌّ ويلُّ اهللا , هذه ُجَمل 
حقيقة , احلروف حقيقَتها اصوات , االلفاظ تألَّفَْت من حروف , ألَّفَْت من الفاظ عبارات ت

و إالّ هذا حقيقة احلرف هو الصوت , هذه مظاهر احلروف , احلروف ليس هذه اليت ُتكَتب  
, َمجازاً نقول عنه هو هذا احلرف , الذي ُيكُتب على الورقة هذا ال ُيقال له حقيقة احلرف 

أّما احلرف اين حقيقتُه ؟ , هذا الوجود الكَتيب للحرف , ة هذا مظَهر احلرف من جهة فلسفي
هذه االصوات ُيجَمع , احلروف عبارة عن اصوات , حقيقة صوتية , احلرف شيء صويت 

ضمن تركيب ُمعيَّن تتكوَّن منها هذه الكلمات , بعُضها إىل البعض اآلخر ضمن تناُسق ُمعيَّن 
هذه االلفاظ َنحن َنهَتمُّ ِبها ,  و هذه االلفاظ ليس مطلوبة ِبَنفسها اليت تتحدَّثُ عن املعاين

اخلالف اين موجود ؟ فقط يف الُبنَية , ُتالِحظون املعاين ُمتَِّحَدة , ألّنها توِصلُنا إىل املعاين 
, ظاِهُرها توحيد , فالشهادة االوىل توحيد و نبوَّة و َوالية , اللفظية و االلفاظ ليس هي الغاية 

و , الشهادة الثانية ظاِهُرها رسالة و نبوَّة أّما باِطُنها توحيد و َوالية , أّما باِطُنها نبوَّة و َوالية 
الظواهر مَردُّها إىل التركيبة اللفظية أّما االصل , الثالثة ظاهرها َوالية و باطنها توحيد و نبوَّة 

هذه االلفاظ مفاتيح َنفتُح ِبها , لفاظ هو املعاين و إالّ االصل يف املقصود ليس هذه االاالصل 
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من خالل هذه االلفاظ نتمكَُّن من العبور إىل املعىن و إالّ َنحن ال نطلب , مغاِلَق املعاين 
ظاهر , الفاظ القرآن مقدَّسة , نعم , و لذلك حقيقة القرآن ال يف الفاظه االلفاظ ِبَنفسها 
و يف الوجود التدويين مرتبة مقدََّسة , لفظي و مرتبة القرآن يف الوجود ال, القرآن ُمقدَّس 

الوجود التدويين يعين الوجود اللفظي , اشَرف مراتب الوجود التدويين هو الوجود القرآين 
اآلن توجد يف العالَم اشياء كثرية مكتوبة منها ما هو الشريف و منها ما هو االشَرف , الكتايب 

يف , يف عالَم التدوين ,  يف العالَم التدويين اشَرف املوجودات, و منها ما هو غري الشريف 
أّما حقيقة القرآن ليس يف هذا الوجود , الوجود القرآين يف عالَم رسم اخلَط , عالَم الكتابة 

حقيقة القرآن , حقيقة القرآن يف ُمحتوى القرآن , حقيقة القرآن يف معاين القرآن , التدويين 
, و هذه املعاين ايضا لَها مظاهر , يف مضمونه ,  معناه شرافَةُ القرآن يف, يف مضامني القرآن 

املعاين اليت ننَتِفُع منها يف , يف اهلداية من معاين القرآن هذه املعاين اليت ننَتِفُع منها املظَهر االول 
القرآن ( يقول , كلمة إلمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف حديثه عن القرآن , الكمال 

القرآن كتاب , كلمة موجزة لكنها تشَتِملُ على َتمام مقاصد القرآن ) ة االنسان كتاٌب ِلصناَع
كتاُب القرآن , ان ُنَعرِّفَُه ِبَتعريف إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه جاء أليِّ شيء ؟ إذا اَرْدنا 

اب الكرمي املظهر االول للمراتب املعنوية للكت, القرآن كتاب صناعة االنسان , ِبناء االنسان 
أّما املراتب املعنوية , ِلصناَعة االنسان , املعاين اليت تكون سبباً و سبيالً ِلبناء االنسان , هو هذا 

املرتبة , يف اعالها , يف اشَرفها , املراتب املعنوية يف ِقمَّتها , للقرآن ال َتِقُف عند هذا احلد 
احلقيقة املعنوية و لذلك القرآن الكرمي يف ,  الكتاب الناطق, اإلمام املعصوم , الباطنية الواقعية 

الروايات ُمفصَّلَة عن اهل بيت , إقرأْ الروايات , يوم القيامة ال يأيت ِبصوَرة الكتاب التدويين 
, يأيت القرآن يف يوم القيامة ال ِبصوَرة كتاب تدويين , العصمة عليهم افضل الصالة و السالم 

لو كان احلديث , َرة انسان و الروايات صرحية يف هذا املعىن يأيت القرآن يف يوم القيامة ِبصو
تكون عنَدنا دروس يف بيان إن شاء اهللا يف املوسم اآليت , عن اسرار القرآن و معاين القرآن 

جانٍب من اسرار الكتاب الكرمي وفقاً ِلما جاء يف روايات اهل بيت العصمة صلوات اهللا و 



  

  ّ                           تجلي الحقيقة المقدسة في معاني صالة          اآلداب المعنوية لل
َ                                             التوحيد و النبوة و الوالية  ج         ـ  217ـ  ّ20 

 
 

385

اّنه يأيت َمخلوق و , هكذا ُتَحدِّثنا الروايات ,  يوم القيامة القرآن يف, سالمه عليهم اْجَمعني 
يأيت ِبصورة انسان و االنوار تسطَُع منه فَُتذِهل اهل القيامة و الناس , االنوار تسطَُع منه 

هذا نٌيب ؟ هذا َوصيٌّ ؟ هذا َملَك ؟ اُي َخلٍْق هذا ؟ حينئذ , حىت االنبياء يقولون , يسألون 
هذا , حقيقة القرآن ال يف هذا الكتاب التدويين , اّنه هذا هو القرآن , ن نفسه ُيفِصح القرآن ع

ِسرُّ , هو مبدأُنا , هو عقيَدتنا , هذا الكتاب التدويين هو كتاُبنا , الكتاب التدويين ُنقَدُِّسه 
وايات يتَجلّى يف يوم القيامة و هذه املعاين واضحة يف رأّما املظهر االصل ِلهذا الكتاب , ديننا 

على أي حال رّبما َشطَّ َيب احلديث , اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
اصل املطلب فيما ذكَرُه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه من انّ الشهادات , عن اصل املطلب 

فقط يف الُبنَية و االختالف الثالثة كل واحدة منها تشَتِملُ على سائر معاين الشهادات الثالثة 
, الُبنَية اللفظية طريقُنا إىل ادراك املعاين , اللفظية و الُبنَية اللفظية ال ُتَشكِّل شيئا من احلقيقة 

, هذه املعاين الثالثة تتَِّفُق يف املعىن , فإذن هذه الشهادات الثالثة , طريقنا للوصول إىل احلقيقة 
رسالَةٌ يف ظاهرها شهادة الرسالة ,  َوالية يف باطنها  نبوَّة وشهادة التوحيد توحيٌد يف ظاهرها و

, شهادة الَوالية َواليةٌ يف ظاهرها و توحيٌد و نبوَّة يف باطنها , و توحيٌد و َوالية يف باطنها 
َبعُضها َيشدُّ البعض , ال ميكن ان تنفَكَّ واحدة منها , هذه الشهادات بعضها َيشدُّ البعض 

 االعتقاد باالوىل و بالثانية دون االعتقاد بالثالثة ال َيجعل االنسان كالُبنيان املرصوص و لذلك
الثالثة إّنما يدخل االنسان يف دائرة االميان مىت ما ارتكََز على هذه املُرتكَزات , يف دائرة االميان 

 معاين يف, االوىل و الثانية و الثالثة و كلُّها تتكاَمل يف املعىن و يف املضمون يف معاين التوحيد , 
اِقُف بعض الشيء يف الشهادة الثالثة و احلال كل الشهادات واحدة , النبوَّة و يف معاين الَوالية 

بني إّنما اِقُف عند الشهادة الثالثة ألّنها هي الفيَصل , و املعىن واحد كما بيَّنُته لك قبل قليل 
من , كِّد عليه اهل املعرفة الدعاء الذي يؤ, حىت يف دعاء الَغْيبة الشريف , احلقِّ و الباطل 

الدعاء الذي , الدعاء الذي َرواُه سّيُدنا ابن طاووس رْحَمة اهللا عليه , اشَرف ادعَية زمان الَغيبة 
هذا  , ياتهو يف نظَر اهل املعرفة و يف نظَر اهل االذكار و اهل اخلربة باالدعية و فنون املُناج
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اللهم َعرِّفْني نفَسك فإنََّك ( الدعاء الذي اوَّلُه ,  آخر الدعاء َيحمل اسراراً ال َيحِملُها اُي دعاء
اللهم َعرِّفْني رسولَك فإنَّك إن لَم تَُعرِّفْني , إن لَم تَُعرِّفْني نفَسك لَم اعِرف رسولَك 

اللهم َعرِّفْني ُحجَّتَك فإنَّك إن لَم تَُعرِّفْني ُحجَّتَك ضلَلْتُ عن , رسولَك لَم اعِرف ُحجَّتَك 
هذه , هذه املعارف الثالثة ُمتساِوقَة , الَضالل عن الدين كان عند املعرفة الثالثة )  ديني

أّما الَضالل عن , َعرِّفْين ُحجََّتك , َعرِّفْين رسولَك , َعرِّفْين نفَسك , املعارف الثالثة ُمتَِّسقَة 
ل املَُميِّز و املَُبيِّن للحقِّ القول الفيَصل و القول القاطع و القو, الدين اين هو ؟ يف املعرفة الثالثة 

من هنا َنِقُف عند قول اإلمام رضوان اهللا ) اللهم َعرِّفْين ُحجََّتك ( يف املعرفة الثالثة و الباطل 
يف خصوص الشهادة بالَوالية حني قال اّنها تشَتِملُ , يف خصوص الشهادة الثالثة تعاىل عليه 

باطنها يف التوحيد و , ظاِهُرها يف الَوالية ,  باطنها على معاين التوحيد و على معاين النبوَّة يف
َنبيُّنا صلى اهللا , احاديث اهل البيت كلُّها ُتشري إىل هذه احلقيقة , و احاديث النيب , النبوَّة 

ِبشاَرةُ ( هذه الرواية يرويها ُمَحدِّثُنا الطَبري رْحَمة اهللا عليه يف كتابه , عليه و آله و سلم 
عن إمامنا موسى بن جعفر عليهما , صلى اهللا عليهما و آِلهما ) ة املرتضى املصطفى ِلشيَع

ماذا كان يقول , عن ابيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم افضل الصالة و السالم 
 ألرجو ُألمَّيت يف ُحبِّ عليٍّ بن ايب طالب عليه السالم كما ارجو يف قَول ال ي إّن(خاَتم االنبياء 

اوالً هو الرجاء ما هو ؟ ,  صلى اهللا عليه و آله و سلم رجاء النيب,  الرجاء هنا ) اهللا إله إالّ
, الذي يرجو هو الذي يتَوقَّع , انّ االنسان يرجو ) الرجاء ( معىن كلمة , الرجاء هو التَوقُّع 

 التَوقُّع الرجاء هو, ان يكون كذا و كذا يتَوقَّع منه , ارجو من فالن ان يكون منه كذا و كذا 
ال كَرجائي و رجاء النيب صلى اهللا عليه و آله يف ذهن االنسان و التَوقُّع بالنتيجة صورة علمية 

, يقَُع يف دائرة اليقني رجاؤه صلى اهللا عليه و آله , رجاء النيب , ال كَرجائنا , و رجاء امثايل 
من دون اساس ال يكون الرجاء هذا , هو َنحن حينما نرجو شيئا , رجاء النيب مَردُّه إىل العلم 

ال بد ان يكون عندنا علم ِبُمقَدِّمات انّ فالنا , يصدر منه اخلَري حينما نرجو من فالن ان , 
مثالً لذلك نرجو منه و إالّ عنده اندفاع للخري , لخري عنَده مقّدمات ل, هذا عنَدُه ملَكَة اخلري 
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 يف اجلرمية و االنسان الذي غاَص يف و االنسان الذي غاَصاالنسان الذي طُِبَع على قلبه 
 عليهم السالم ميكن ان نرجَو منهم املَحبَّة و اهل البيت اعداء, ال ُترجى منه الطاعة املعصية 
 كان ظَنّياً احتماليا بالنسبة لنا او إنْ كان حىت والرجاء , ال ميكن هذا , الشياعهم الوالء 

املقدمات هذه , ال بد ان تكون هناك مقدِّمات , اس بالنسبة لنا ال بد ان يكون َمبنّياً على اس
أّما رجاء , هذا رجاؤنا , واقعية او غري واقعية , كانت صحيحة او غري صحيحة , بالنسبة لنا 
إلحاطَته ِبكُل العلوم و , ِلعلمه املُحيط , صلى اهللا عليه و آله و سلم مقدّماُته قطعية رسول اهللا 

ل اهللا صلى اهللا رجاء رسو, َتين عليها هذا الرجاء مقّدمات قطعية ب يفاملُقَدِّمات اليت, املعارف 
حينما يقول إّني ألجو ُألمَّيت يف ُحب عليٍّ بن ايب طالب عليه , هنا  رجاء قطعي عليه و آله

هذا َيُدل على انّ ال إله إالّ اهللا و انّ َوالية عليٍّ , السالم كما ارجو لَهم يف قول ال إله إالّ اهللا 
أّما املعاين واحدة و , فقط يف االلفاظ , االختالف هنا يف التركيبة اللفظية , اُرمها واحدة آث

لذلك كانت اآلثار واحدة و من هنا كان رجاء النيب يف الَوالية العلَوية و يف التوحيد ِبَمرتبة 
 إىل مقّدمات علمِه ,ألّنه يسَتند إىل ُمقدِّمات يقينيَّة واحدة و رجاء َنبّينا كما قلُت رجاء يقيين 

صلوات اهللا يف ُحبِّ عليٍّ , فَهو يرجو ِلهذه اُألمَّة يف َوالية عليٍّ , صلى اهللا عليه و آله و سلم 
عليه كما يرجو ِلهذه اُألمَّة يف قول ال إله إالّ اهللا و هذا املعىن واضح يف احاديث اهل بيت 

, مامنا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه الرواية اليت يرويها ابو خالد القَّماط عن إ, العصمة 
 اهللا اخلَالئق من االولني و اآلِخرين ؟ يقول إذا كانَ يوُم القيامة َجَمعإمامنا الصادق ماذا يقول 

إذا كان يوم القيامة َجَمع اهللا عز و جل , انَتِبهوا إىل الفاظ الرواية الشريفة , يف صعيٍد واحد 
يف تراب , يف مستوى واحد , يف صعيد يعين يف ارض واحدة , ن اخلالئَق من االولني و اآلِخري

ِبَوالية عليٍّ بن يف صعيد واحد و خلََع قول ال إله إالّ اهللا من َجميع اخلالئق إالّ من اقَرَّ , واحد 
و هو قولُه , مث يقول عليه السالم , ايب طالب عليهما السالم للتوافُق بني الَوالية و التوحيد 

 يوَم , َصفّاً ال يتكلَّمون إالّ َمن اِذنَ له الرْحمن و قالَ صوابا يقوُم الروُح و املالئكةُيوَم تعاىل 
يقوُم الروُح و املالئكةُ َصفّاً ال يتكلَّمون ـ كل احٍد ال يتكلَّم ـ  إالّ َمن اِذنَ له الرْحمن و 
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أليِّ شيء ؟ ألّنهم قالوا , هللا الرْحمن اِذنَ ِلشيَعة اهل البيت ان يقولوا ال إله إالّ ا, قالَ صوابا 
اّنه , الرواية هكذا قالَْت , عليٌّ ويلُّ اهللا , قالوا ال إله إالّ اهللا ألّنهم قالوا ) عليٌّ ويلُّ اهللا ( 

َيجمع اخلالئَق من االولني و اآلِخرين يف صعيٍد واحد و َيخلَُع قول ال إله إالّ من َجميع اخلالئق 
يوَم يقوُم الروُح و املالئكةُ , ليٍّ بن ايب طالب عليه السالم و هو قولُه تعاىل إالّ َمن اقَرَّ ِبَوالية ع

ألجل الفائدة رواية اخرى ِبخصوص ,  َصفّاً ال يتكلَّمون إالّ َمن اِذنَ له الرْحمن و قالَ صوابا
ا تتحدَّثُ عن شيعة ههذه اآلية يف روايات اهل البيت يف وجه من وجوه, هذه اآلية الشريفة 

ُمحمٌَّد رسول , يقولون ال إلَه إالّ اهللا , ل البيت و الذين قالوا صواباً ُهم شيعة اهل البيت اه
ايضا , هذا الصواب الذي تقوله شيعةُ آل عليٍّ , عليٌّ ويلُّ اهللا صلى اهللا عليهما و آِلهما , اهللا 

 اهل البيت ألجل الفائدة وألجل حالَوة ِذكر, هناك وجه آخر اشاَرْت الروايات الشريفة 
الرواية هذه ورَدْت عن إمامنا الكاظم , صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني اذكُر هذه الرواية 

عدَّة روايات ورَدْت عن املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم , عن إمامنا الصادق , 
ـ ال يتكلَُّم كل اَحد  اْجَمعني يف معىن هذه اآلية يوَم يقوُم الروُح و املالئكةُ َصفّاً ال يتكلّمون

قال َنحن الذين يأذَن لنا الَرْحمن ان نتكلَّم و َنحن  ,  إالّ َمن اِذنَ له الرْحمن و قالَ صواباـ
  .نقول صواباً فَنحَمُد ربَّنا و نشفَُع يف شيعتنا الذين 

ذين يقولون و ال, الذي يأذَنُ له الَرْحمن اهل البيت ) إالّ َمن اِذنَ له الَرْحمن ( املعىن االول 
فالرواية اليت َرواها , على أي حال , شيَعتهم بالتفَرُّع , صواباً اهل البيت أّما شيَعتُهم بالتَبع 

, ابو خالد القَّماط ـ اليت ذكَرُتها لك قبل قليل ـ انّ اخلالئق يف يوم القيامة ُتْسلَب منهم 
 و آل عليٍّ صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني ُتخلَع منهم قولَة ال إله إالّ اهللا إالّ َمن اقَرَّ ِبَعليٍّ

( احلاكم احلَسكاين من علمائهم املَُحدِّثني يف كتابه , و هذا املعىن اصالً حىت العامَّة رَوْوه 
الروايات , يف اجلزء الثاين من شواهد الَتْنزيل و الكتاب موجود يف االسواق ) شواهد الَتْنزيل 

من هذه الروايات اليت ذكََرها , يضاً ذكََر َمجموعة من الروايات ا, موجودة فيه ِبهذا املعىن 
انّه في يوم القيامة اّن اهللا سبحانه و تعالى َيسِلُب من الخالئق ال إله احلاكم احلَسكاين 
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يف رواية ثانية ايضاً ينقلها احلاكم احلَسكاين  , إالّ اهللا إالّ َمن اقَرَّ ِبَوالية عليٍّ عليه السالم
على باقر العترة صلوات اهللا و سالمه عليه مزة الثُمايل اّنه دَخلَ عن ايب َح)  الَتْنزيل شواهد( 

حدَّثَُه عن النيب صلى اهللا عليه , فَقال له يابَن رسول اهللا َحدِّثْين ِبَحديث ينفَُعين عن رسول اهللا 
قال يابَن , ة إالّ َمن اىب و جاء يف يوم القيامة دَخلَ اجلنََّمن قال ال إلَه إالّ اهللا , و آله و سلم 

و هل هناك َمن يأىب ان يدخل اجلنَّة ؟ َمن قال ال إلَه إالّ اهللا دَخلَ اجلنَّة إالّ َمن اىب , رسول اهللا 
هناك , و هل هناك َمن يأىب ان يدخل اجلنَّة ؟ قال نعم , ابو َحمزة يسأل اإلماَم عليه السالم , 

, من َبين اميَّة ُيَبيِّن اّنه كان قد َمرَّ بالناس  ابو َحمزة الثُمايل و يستمر, َمن يأىب ان يدخل اجلنَّة 
من القَْدريَّة و ُهم , من سائر الِفَرق , من غريهم , من االشاعرة , من احلَرْوريَّة من اخلَوارج 

م يقول انّ هؤالء يتشهَّدون الشهادَتني لكن يف يو, اإلمام ُيَبيِّن له , يتَشهَّدون الشهادَتْين 
و ال يتَشهَُّد ِبَشهادة ال إله إالّ اهللا إالّ َمن اقَرَّ ِبَوالية عليٍّ عليه هذه الشهادة ُتسلَب منهم القيامة 
يف رواياٍت ذكََرها بعض علماء العامة و يف روايات ورَدْت يف هذه املعاين ورَدْت , السالم 

و الروايات سالمه عليهم اْجَمعني عن ائمَّتنا املعصومني صلوات اهللا و كُتبنا احلديثية الشريفة 
هناك , يف هذا املضمون كثرية و هذه االيام اياُم والَدة إمامنا الرضا صلوات اهللا و سالمه عليه 

احلديثان كل حديث ,   ُيبيِّنان هذه احلقيقةحديثان منقوالن عن اإلمام الرضا عليه السالم
 ال إله إالّ اهللا حصني و َمن قولَةُ, حديث ) حديث سلسلة الذهب ( منهما معروف بـ 

ال إلَه إالّ اهللا حصين , حديث قُدسي , يقول اهللا عز و جل ,  دخََل حصني اِمَن من عذابي
حديث سلسلة الذهب املعروف بني , و احلديث الثاين , و َمن دَخلَ حصين اِمَن من عذايب 

 احلجاز و  لَّما جاء منه يف طريقهإمامنا الرضا صلوات اهللا و سالمه علي, شيعة اهل البيت 
, الُعمارية َهْوَدج , و كان راِكباً يف الُعمارية و كان راِكباً على الراحلة وَصلَ إىل نيشابور 

هناك هواِدج َتجلس فيها , يكون اكرب من َهْوَدج النساء , اهلَْوَدج الذي َيجلس فيه الِرجال 
هواِدج , و هناك هواِدج للِرجال  , على الرواِحل, على النياق , النساء توَضع على اِجلمال 

و لَّما َسِمَع , اإلمام كان جالسا يف ُعماريَّته على الراحلة ) الُعماريات ( الِرجال ُيقال لَها 
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 سَيمرُّ موكُبه الشريف من نيشابور إىل  َسِمَع اهل نيشابور انّ اإلمام الرضا عليه السالم,الناس 
يعين , يقولون ثَمانون الف ِمحَبرة اُخِرَجت , خني بعض كُتب املؤرِّ, من هذا املكان طوس 

 ثَمانون الف ُمَحدِّث و عاِلم و طالب علم و ُمَصنِّف و جاِمع  يعين,ثَمانون الف كاتب 
ثَمانون الف ِمحَبرة ـ هكذا يف بعض كُتب التاريخ ـ اُخِرَجْت و خَرَج الناس , للحديث 

خَرَج , الساً يف الُعمارية و الُعمارية عليها الستائر اإلمام كان ج, يتطلَّعون إىل اإلمام الرضا 
لَم  بائمَّتهم  لكنالناس يتطلَّعون ألّنه الناس سنَني طويلة يسَمعون ـ و حىت من الشيعة ـ

و إمامنا إماُمنا الرضا صلوات اهللا و سالمه عليه كان جالسا يف الُعمارية , يَوفَّقوا إىل رؤَيتهم 
و كان على ُحسن تتحيَُّر العقول كان من اجلَمال , كُتب التاريخ , ر كما َتِصفُه كُتب االخبا

كان يتَبرقَع لئالَ يفَتِتن ,و لذلك يذكرون اّنه حينما كان يف طوس كان يتقنَّع لو نظَرْت إليه 
  . الناس ِلُحسن َجماله صلوات اهللا و سالمه عليه 

يابَن رسول , و الناس َتناَدوا ب الَرَضوي َمرَّ املوك, كان جالسا يف الُعمارية و مرَّْت الراحلة 
و بَرَز َوجُهه كالشمس عن الُعمارية فَرفََع الستار , اخِرْج وجَهك إلينا ِلَنرى وجَهك , اهللا 

ترى يف وجِهه وجَه رسول اهللا صلى , و الناس تتشوَُّق إليه الساطعة صلوات اهللا و سالمه عليه 
قالوا يابَن رسول , اسَدلَ الستار و رَجَع إىل الُعمارية , ار مث ادىن الست, اهللا عليه و آله و سلم 

 َجدَِّك صلى اهللا عليه و آله  من حديثَحدِّثْنا ِبَحديث, َتُمرُّ بنا و ال ُتَحدِّثنا ِبَحديث , 
فأخَرَج , ألّنه حديث سلسلة سَندِه معصوم عن معصوم ) سلسلة الذهب ( فَحدَّثَُهم ِبَحديث 

حدَّثَني ابي ,  اجلُموع قال  وسطخَرَج وجَهُه الشريف و انواُره تسطَع يفا, رأَسُه الشريف 
حدَّثَني ابي ُمحمَّد بن علي , حدَّثَني ابي جعفر بن ُمحمَّد قال , قال موسى بن جعفر 

حدَّثَني , حدَّثَني ابي الُحسين بن علي قال , حدَّثَني ابي علٌي بن الحسين قال , قال 
حدَّثَني اخي رسول , صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعين قال ابي علٌي بن ابي طالب 

, حدَّثَني ميكائيل قال , حدَّثَني جبرائيل قال , قال اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم 
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َواليةُ عليٍّ بن , عن اللوح عن القلَم عن اهللا سبحانه و تعالى , حدَّثَني اسرافيل قال 
   ي اِمَن من عذابيصنصني فََمن دخََل ُحابي طالب ُح

  
  حباِرال ارويَّ عن كعِب و املو اْحَمد       ولَ الشافعيِّ و مالٍكـنَك قَـفََدْع ع            
  عن الباري   َروى َجدُّنا عن جربائيلَ  ديثُهم     ـ و ح ولُهمـاً قـو َواِل أُناس            

  
ال إله إالّ اهللا , َن من عذابي َواليةُ عليٍّ بن ابي طالب حصني فََمن دخََل حصني اِم

نفس اآلثار اليت , ُتالِحظون , و املعىن واحد  , حصني فََمن دخََل حصني اِمَن من عذابي
نفس املعىن الذي , نفس اآلثار  )  اهللا وليُّعلٌي( تتَرتَُّب على  ) ال إله إالّ اهللا( تتَرتَُّب على 

إّني ألرجو ُألمَّيت يف ُحبِّ , لى اهللا عليه و آله اشاَر إليه خاَتم االنبياء قبل قليل حني قال ص
ال , حصُن اهللا كما انّ َوالية عليٍّ , عليٍّ بن ايب طالب كما ارجو لَهم يف قول ال إله إالّ اهللا 

كذلك , كما انّ ال إله إالّ اهللا َمن دَخلَ يف حصنها اِمَن من عذاب اهللا , إله إالّ اهللا حصُن اهللا 
ني املعاين واضحة يف احلديثَني الرَضويَّ, عليٍّ ويلِّ اهللا اِمَن من عذاب اهللا َمن دَخل يف حصن 

ذكَرُته اً معروف ِبَحديث سلسلة الذهب و ِبَنفس السَند الذي احلديث االول ايض, الكرْيَمني 
ألّنه ُروَي عن معصوم عن معصوم و هكذا و من ) حديث السلسلة الذهبية ( قيلَ له , 

اليت جرََّبها علماؤنا و معروفة بني علمائنا انّ هذا  و لذلك من االشياء معصوم إىل معصوم
من االشياء املُجرََّبة يف هذا السَند , السَند الشريف لو قُريَء على مريض َشفى من مَرضه 

و َيحِملُه يف َجيبه على الشريف و لذلك من علمائنا َمن يكُتب هذا احلديث و هذا السَند 
 طالب حصين فََمْن دَخلَ َواليةُ عليٍّ بن ايب( ث سلسلة الذهب الشريف حدي, سبيل اِحلرز 

   .)حصين اِمَن من عذايب 
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يف هذا , اللهم إّنا نسألَُك ِبماء وجه عليٍّ بن موسى الرضا ان ُتدِخلَنا يف هذا احلصن اآلِمن 
نا و ال يف مواقف و ان ال ُتخِرَجنا من هذا احلصن ال يف ُدنيانا و ال عنَد موِت, احلصن املنيع 

  .يوم القيامة 
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  الّدرس الحادي و العشرون

  
  
  
  
  

وصلَ بنا الكالم يف االسبوع املاضي إىل ما ذكَرُه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه بعد ذكِره 
و يقول الكاتب انّ الشهادَتني ُمنطَويتان ( إذ قال , ِلرأي استاذه الشاه آبادي رْحَمة اهللا عليه 

شهادة بالرسالة ايضا الشهاَدتان االخَريان ُمنطَويتان كما و يف ال, َجميعا يف الشهادة بااللوهية 
ذكَرُت كالَمه قُدَِّسْت نفُسه الزاكية و ) انّ يف الشهادة بالَوالية الشهادَتني االخرَيني ُمنطَويتان 

و , بيَّنُت انّ شهادة التوحيد تشَتمل يف مضامينها على معاين التوحيد و الرسالة و الَوالية 
و , تتضمَُّن معاين التوحيد و الرسالة و الَوالية , شهادة الرسالة , الثانية كذلك الشهادة 

و وقَفنا بعض الشيء , الشهادة الثالثة هي ايضاً تتضمَُّن معاين التوحيد و الرسالة و الَوالية 
 عند الشهادة الثالثة باعتبار انّ القول الفيصل و انّ املائز الذي ُيَميِّز بني حقائق َمن يدَّعي

و ذكَرُت ما جاء يف دعاء الَغيبة ,  املائز هو الشهادة الثالثة ,التَديُّن و بني حقائق اهل الدين 
 لَم َتَعرِّفْين ُحجَّتك ضلَلُت عن كفإّن( إىل ان َيِصل الكالم ) اللهم َعرِّفْين نفَسك ( الشريف 

, إىل معرفة الرسول , اهللا إىل معرفة , مع انّ الدعاء الشريف اشاَر إىل املعارف الثالثة ) ديين 
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 الفاصل بني اهلدى و الضالل  بني احلق و الباطل و كان احلدُّإىل معرفة احلُجَّة و كان التمييُز
ِلهذا السبب وقَفنا عند  )  لَم تََعرِّفْني ُحجَّتك ضلَلتُ عن ديني إنفإنّك ( يف املعرفة الثالثة

لى معاين التوحيد و على معاين الرسالة و على الشهادة الثالثة و اليت هي يف حقيقتها تشَتمل ع
و ذكَرُت بعضاً من االحاديث الشريفة اليت اشاَرْت إىل جوانب من هذه , معاين الَوالية 

املَُحدِّث الطربي اإلمامي يف , كاحلديث الذي َرواُه شيُخنا الطربي رْحَمة اهللا عليه املعاين 
رواية عن باب احلوائج عن آبائه عن رسول اهللا ال) بشارة املصطفى ِلشيعة املرتضى ( كتابه 

إنّي ألرجو ُألمَّتي في ُحبِّ عليٍّ كما ارجو لَهم في قول ال ( و سلم صلى اهللا عليه و آله 
الرجاء , و ذكَرُت انّ رجاء النيب صلى اهللا عليه و آله و سلم ليس كَرجائنا ) إله إالّ اهللا 

نيب مقّدمات قطعية ألنّ علم النيب صلى اهللا عليه و و مقّدمات رجاء ال, َيحتاج إىل مقّدمات 
 عن سائر رجاء ه هنا َيختلففَرجاؤ, ط ال تغيب عنه اجلزئيات آله علم يقيين و علم ُمحي

إّني ألرجو ُألمَّيت يف ُحبِّ عليٍّ كما ارجو لَهم يف قول ال إله ( ه هو علُمه رجاؤ, املَخلوقات 
و قطعاً من جهة وحدة املضمون و من جهة وحدة اآلثار , من جهة وحدة املعىن ) إالّ اهللا 

النيب صلى اهللا عليه و آله يرجو ِلهذه اُألمَّة يف , وحدة اآلثار تكشف عن وحدة املضمون 
أي ما تنالُه ِبسَبب ُحبِّ عليٍّ من آثار سواء كانت هذه اآلثار يف العالَم الدنيوي , ُحبِّ عليٍّ 

هو فس هذه النسبة من الرجاء و ِبَنفس هذه النسبة من االعتقاد ِبَن, او يف العالَم االخَروي 
أي انّ نفس اآلثار اليت تترتَُّب على عقيدة َوالية عليٍّ , يرجوها ُألمَّته يف قول ال إله إالّ اهللا 

وحدة املؤثِّر , وحدة اآلثار هذه تكشف عن وحدة املؤثِّر , تترتَُّب على عقيدة ال إله إالّ اهللا 
( نفس املضمون الذي يكون يف َوالية عليٍّ هو ِبَنفسه يكون يف قول , ة املضمون يعين وحد

اَشرُت ايضا إىل بعٍض من الروايات الشريفة اليت ورَدْت عن املعصومني ) ال إله إالّ اهللا 
صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني كرواية ايب خالد القَّماط عن إمامنا الصادق عليه السالم 

َيجمع كل اخلالئق من , إنّ اهللا يوم القيامة َيجمع اخلالئق من االولني و اآلِخرين حني قال 
االولني و اآلِخرين يف صعيد واحد مث َيخلع قولَ ال إله إالّ اهللا من َجميع اخلالئق إالّ َمن اقَرَّ 
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وُح و يوم يقوم الر, مث قال و ذلك قوله تعاىل , ِبَوالية عليٍّ عليه افضل الصالة و السالم 
  .ِذنَ له الرمحن و قالَ صوابا كة صفّاً ال يتكلَّمون إالّ َمن اَاملالئ

اَشرُت إىل , اَشرُت ايضا إىل بعض من الروايات اليت َرواها ابناء العامة يف هذا اخلصوص 
يف اجلز ) زيل ْنشواهد الَت( روايَتني و اَشرُت إىل ما جاء مذكورا يف كتاب احلاكم احلَسكاين 

الرواية اليت ,   اَشرُت إىل روايَتني أُشري إىل واحدة منهما ألجل االختصار و االجياز,الثاين 
بَن  عليه فَقال ياَرواها ابو محزة الثُمايل عن إمامنا الباقر صلوات اهللا و سالمه عليه حني دَخلَ

كل الناس  ,  فَقال فَحدَّثَُه إمامنا الباقر عليه السالم,رسول اهللا َحدِّثْين ِبَحديث ينفعين 
قال يابَن رسول اهللا و , فتَعجََّب الثُمالي رْحَمة اهللا عليه  , يدخلون الجنَّة إالّ َمن ابى

الذي ال يقول ال إله إالّ اهللا , هل هناك في الناس َمن يأبى ان يدخل الجنَّة ؟ قال نعم 
 تَركتُ قال يابَن رسول اهللا إنّي, ُمحمَّد رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم , 

إنّي , و املُرِجئة هو االَصح يف اللفظ , ُيقال املُرِجئة و املَُرجِّئة , يعين املُخالفني  , الُمرِجئة
إنّي تَركتُهم , هؤالء اهل َحَرْوراء يعين اخلوارج , تَركتُ المرجئة و القَدرية و الَحَرْورية 

باعتبار , صلى اهللا عليه و آله ُمحمَّد رسول اهللا , و َبني امّية يقولون ال إله إالّ اهللا 
قال إمامنا الباقر , االسالم يتَشّهدون الشهادَتني يف اّدعائهم , يف صالهتم , هؤالء يف اذاهنم 

قال اَْيهات , اَْيهات و هيهات ِبَمعىن واحد , ِبَمعىن هيهات , اَْيهات اَْيهات , عليه السالم 
  منإّن هذه الشهادة تُسلَب منهم و , قيامةإّن هذا القول ُيسلب منهم في يوم ال, اَْيهات 

أما َسِمعتَ قول , و الباقون منها براء َجميع الخالئق و ال يقولها إالّ نَحن و شيَعتنا 
يوم يقوم الروُح و المالئكة َصفّاً ال يتكلَّمون إالّ َمن اِذَن له الرحمن و , اهللا تعالى 

ُمحمَّد رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و  ,  ال إله إالّ اهللا قاَل يعني ,قال, قال صوابا 
  .قال صوابا أي نطَقَ ِبهاتَين الشهاَدتين , سلم 

و َختمُت الكالم ِبما جاء يف حديثَْي سلسلة اَشرُت إىل روايات اخرى يف الدرس املاضي 
والية عليٍّ بن ابي طالب حصني فََمن دخََل حصني اَِمَن من , احلديث االول , الذهب 
,  ال إله إالّ اهللا حصني فََمن دخََل حصني اَِمَن من عذابي, و احلديث الثاين ,  عذابي
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الَها ُمخِلصا فإّنه قد دَخلَ َمن ق, ال إله إالّ اهللا  ) خِلصاَمن قالَها ُم( يف بعض الروايات 
ني إىل هذَين احلديثَني الشريفَوَصلَ بنا الكالم , حصين و َمن دَخلَ حصين فقد اَِمَن من عذايب 

نفس , و اَشرُت إىل وجوه التطاُبق و اَشرُت إىل وجوه االتفاق يف مضمون هذَين احلديثَني 
إّني ألرجو ُألمَّيت يف , الكالم الذي َمرَّ يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم 

ال إله إالّ  , َوالية عليٍّ بن ايب طالب حصين, ُحبِّ عليٍّ كما ارجو لَهم يف قول ال إله إالّ اهللا 
نفس احلقيقة , نفس املعىن , نفس اآلثار , فََمن دَخلَ حصين اَِمَن من عذايب اهللا حصين 

موجودة يف الَوالية و إىل هذه املعاين اشاَر إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل املوجودة يف التوحيد 
هناك انطواء )  ُمنطَويتان كما انّ يف الشهادة بالَوالية الشهادَتني اُألخرَيني( حني قال  عليه

و املعىن الثاين اَشرُت إليه فيما مضى من , هناك انطواء ِلشهادة الرسالة , ِلشهاَدة التوحيد 
ا حينما وقَفنا خصوصالدروس املاضية من انّ الشهادة بالوالية تتضمَُّن معىن الشهادة بالرسالة 

اَشرُت إىل )  الَوالية هي باطن الرسالة ألنّ( ى كلمة الشاه آبادي رْحَمة اهللا عليه حني قال عل
باطن الرسالة بعٍض من االحاديث الشريفة اليت تتحدَّثُ عن هذا املعىن و اَشرُت إىل انّ الَوالية 
يف مظاهر , و انّ الرسالة ال تنفَكُّ عن الَوالية و كالمها َمتقَّوم باآلخر يف َجميع املظاهر 

يبيَّة و يف مظاهر النبوَّة و الَوالية يف عواِلم الشهود و يف عواِلم الَوالية و الرسالة يف العواِلم الَغ
قسٌم منها ُيشري إىل العواِلم الغيبيَّة و ِقسٌم , الطبيعة و اَشرُت إىل طائفة من االحاديث الشريفة 

اليوم ُنكِمل الكالم من , فيما سلَف كانت هذه االحاديث , منها ُيشري إىل عواِلم الشهادة 
حديث سلسلة وَصلَ بنا الكالم إىل حديث سلسلة الذهب يف التوحيد و إىل , َهينا حيث انت

  ) .َوالية عليٍّ بن ايب طالب حصين ( الذهب يف الَوالية 
يف الروايات الشريفة و ذكَرُت قبل قليل رواية ثانية ِلَحديث سلسلة الذهب يف و الذي َنِجُده 

و لذلك إذا , ِبَمعىن االخالص , ِبعنوان االخالص , صا َمن قال ال إله إالّ اهللا ُمخِل, التوحيد 
او اليت ورَدْت يف عقيدة ال إله   التوحيدات الشريفة اليت ورَدْت يف بابالرواياَرْدنا ان ُنراِجَع 

ك طائفَتني من الروايات ِبَشكل عام َنِجد هنا, إالّ اهللا او اليت ورَدْت يف قول ال إله إالّ اهللا 
  .الشريفة 
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طائفة من االحاديث الشريفة اّنه َمن قال ال إله إالّ اهللا دَخلَ اجلنَّة و هذه الروايات هناك 
روايات ُمجَملة و إالّ َمن قال ال إله إالّ اهللا من دون النبوَّة هل يدخل اجلنَّة ؟ َمن قال ال إله 

اِتمة يدخل اجلنَّة ؟ من دون االعتقاد بالرسالة اخل, إالّ اهللا من دون االعتقاد ِبالديانة اخلاِتمة 
هناك طائفة من االحاديث الشريفة تقول َمن قال ال إله , هذا املعىن من البديهيات الواضحة 

  .إالّ اهللا دَخلَ اجلنَّة 
َمن , هناك طائفة ثانية من االحاديث الشريفة ُتَبيِّن لنا شرطاً و وصفاً و قيداً يف هذا القول 

, َمن قال ال إله إالّ اهللا باالخالص استوَجَب اجلنَّة , َجَب اجلنَّة قال ال إله إالّ اهللا ُمخِلصا استو
يف َنِجد هذا الشرط موجودا , هناك شرط ان يكون قائلها ُمخِلصا , هناك شرط االخالص 

  .طائفة اخرى من الروايات الشريفة 
و ليت تقدََّم ِذكُرها وفقاً للبيانات ا) َمن قال ال إله إالّ اهللا ( اآلن عندنا َمجموعة من الروايات 

م و يف ه يف نظَر اهل املعرفة و هو نظَر اهل البيت الظاهر يف رواياِت ) اهللا ال إله إالّ (انّ
احاديثهم الشريفة انّ ال إله إالّ اهللا تشَتمل يف حقيقتها على معىن التوحيد و الرسالة و الَوالية 

 حينئذ تكون وفقاً للمعىن الذي ُبيَِّن, ْت له اجلنَّة َمن قال ال إله إالّ اهللا دَخلَ اجلنَّة او ُضِمَن, 
من معاين , َمن قال ال إله إالّ اهللا ِبما اشتملَْت عليه من معاين التوحيد , داللة الرواية واضحة 

و حينئذ هذه الروايات إّما ان تكون ُمجَملة و التفصيل َنفَهُمه , من معاين الَوالية , الرسالة 
 ورَدْت ِبلسان االشارة و الرمز و هناك ّما ان تكون هذه الروايات اخرى و إمن روايات

َتحدَّثُت عن معىن , عندنا َمجاميع كثرية من الروايات الشريفة اليت ورَدْت يف باب املعارف 
هناك عندنا روايات كثرية ورَدْت يف باب , و ما املراد من املعارف ) املعارف ( مصطلح 

ة و جاءت ِبلسان الرمز و هذا االمر واضح ِلَمن كانت له خربة املعارف جاءت ِبلسان االشار
يف االحاديث اليت َتحدَّثَْت عن مقامات العباد و يف يف احاديث املعارف االهلية خصوصا 

ورَدْت هذه االحاديث ِبلسان االشارة و , االحاديث اليت َتحدَّثَْت عن مقامات االولياء 
او ُضِمَنْت له , َمن قال ال إله إالّ اهللا دَخلَ اجلنَّة ( قالَْت اليت هذه االحاديث , ِبلسان الرمز 

مال و التفصيل يأيت يف الطائفة الثانية او يف غريها كما سأَُبيِّن إّما ورَدْت ِبلسان اإلْج) اجلنَّة 
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مال و إّما جاءت ِبلسان االشارة باعتبار إّما جاءت ِبلسان اإلْج, ِبحَسب ما يسنح به املقام 
ول ال إله إالّ اهللا يشَتمل على معىن التوحيد و على معىن الرسالة و على معىن الَوالية انّ ق

إمام ضمناً و يف نفس ُمحتوى هذه العبارة و هذا املعىن هو الذي إليه االشارة يف كلمات 
من ( الطائفة الثانية من االحاديث الشريفة , اُألمَّة قُدَِّسْت نفسه الزاكية اليت هي بني ايدينا 

هذه  ) قال ال إله إالّ اهللا ُمخِلصا او َمن قال ال إله إالّ اهللا باالخالص استوَجَب الجنَّة
انّ قول ال إله إالّ اهللا ليس فقط , اضافَْت لنا قيداً , بيََّنْت لنا شرطاً , الطائفة بيََّنْت لنا صفَة 

خالص ؟ املراد من االخالص لكن يا ترى ما املراد من االِبهذا اللفظ و إّنما ِبَشرط االخالص 
املعىن اللَغوي مطلوب و هو , هو املعىن اللَغوي فقط ؟ املعىن اللَغوي ال يعين اّنه ليس صحيحا 

لكن احاديث اهل البيت عليهم افضل الصالة و السالم بيََّنْت لنا معىن جزء من املعىن احلقيقي 
الشريف ينقل هذه الرواية عن ) البحار ( الشيخ املَجلسي يف اجلزء الثالث من , االخالص 

مه عليه  عن إمامنا الرضا صلوات اهللا و سالالشيخ الطوسي رْحَمة اهللا عليه, شيخ الطائفة 
 يف قول ال إله إالّ خالص ؟ هذا االخالص الذي ُيشتَرطما االيابَن رسول اهللا , حني سألوه 

 و رسوله و َوالية اهل بيته  اهللاالخالص طاعةُ, ما االخالص يابَن رسول اهللا ؟ قال  ,اهللا 
يف حقيقته هو هذا البيان املوجز الذي بيََّنُه إمامنا الثامن , عليهم السالم و االخالص يف معناه 

ما االخالص يابَن رسول اهللا ؟ قال االخالص طاعة اهللا و رسوله ,  صلوات اهللا و سالمه عليه
ِبهذا ,  يف احاديث التوحيد ِبهذا املعىن االخالص الذي جاء, و َوالية اهل بيته عليهم السالم 

ُتالِحظ التناُسق و , و هنا ُتالِحظ انّ االحاديث املعصومية َيُشد بعُضها بعضا , املضمون 
َمن قال ال إله إالّ ( التوافُق و االتِّساق يف املعاين ِبَشكل واضح سواء يف االحاديث اليت قالت 

َمن قال ال إله إالّ اهللا ( او يف االحاديث اليت قالت ) ة اهللا دَخلَ اجلنَّة او وجَبْت له اجلنَّ
 او يف هذا احلديث الشريف) نَّة باالخالص وجَبْت له اجل, و يف نصوص اخرى , ُمخِلصا 

ما االخالص يابَن رسول اهللا ؟ قال ( املنقول عن إمامنا الرضا صلوات اهللا و سالمه عليه 
   ) .هل بيته عليهم السالماالخالص طاعة اهللا و رسوله و َوالية ا
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وجَبْت له , َمن قال ال إله إالّ اهللا دَخلَ اجلنَّة , يف رواية عن النيب صلى اهللا عليه و آله و سلم 
معىن قول نفس , َمن قالَها ِبَحقِّها , قال , فَيسألون النيبَّ عن معىن هذا املضمون , اجلنَّة 

َمن قالَها ِبَحقِّها ـ ال إله إالّ اهللا ـ ) باالخالص َمن قالَها , َمن قالَها ُمخِلصا ( الروايات 
ما َحقُّها يا رسول اهللا , َمن قالَها باالخالص دَخلَ اجلنَّة و ُضِمَنْت له اجلنَّة , وجَبْت له اجلنَّة 

؟ ُيَبيِّن َنبيُّنا صلى اهللا عليه و آله و سلم انّ ُحبَّ اهل بيته عليهم السالم هو من اعظم حقوقها 
ُحب , و ُحبُّ اهل بيتك من حقوقها ؟ قال هو اعظم حقوقها , يا رسول اهللا , لوَنُه يسأ, 

كل هذه املعاين تتناَسُق يف هذه الروايات الشريفة , الَوالية لَهم , الطاعة لَهم , اهل البيت 
شهادة الثالثة ِلُتَبيِّن لنا نفس املضمون الذي اشاَر إليه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه من انّ ال

تشَتمل على مضمون التوحيد حقيقةً و على مضمون الرسالة حقيقةً و على مضمون الَوالية 
ين يف حقيقة مضمون احقيقةً و ال يوجد هناك أي انفكاك او أي تفاُوٍت يف درجات هذه املع

نا عن لكن ألنّ احلديث ه, كذلك الشهادة الثانية , كذلك الشهادة االوىل , الشهادة الثالثة 
ُت الروايات الشريفة اليت تتضمَُّن هذه املعاين و اليت ُتشري إىل هذه قْالشهادة الثالثة انا ُس

املطالب و إالّ هذه املعاين واحدة يف الشهادة االوىل و واحدة يف الشهادة الثانية و واحدة يف 
 كل مضامينها احلقيقية و الشهادة الثانية اصالً ال تنفَكُّ يف كل معانيها و يف, الشهادة الثالثة 

املقام و هذا املعىن و النورية عن املعاين و املضامني احلقيقية و النورية للشهادة الثالثة ِلَوحدة 
و كل املعاين اليت اَشْرنا إليها يف , العلَوي عن وحدة املقام النَبوي , فيما سلَف َتحدَّثنا عنه 

قبل درَسني او ثالثة دروس , كلُّها تدور , ى معىن اخلالفة الكربى و يف معىن الَوالية العظم
كلُّها تدور حول هذا , و يف معاين الَوالية العظمى كان احلديث يف معاين اخلالفة الكربى 

هناك وحدة ثابتة , حول مضمون وحدة املقام النَبوي و وحدة املقام الولَوي , املضمون 
أّما يف النورية و يف الَروحانية و يف احلقيقة نعم يف املَظاهر هنالك اختالف , ِلهذَين املقاَمني 

فالطينة واحدة و املقام واحد و املرتبة واحدة و التشريف تقدََّم احلديث عنه يف الدرس املاضي 
و لذلك نفس املقام الذي اشاَر إليه إمام اُألمَّة يف , من جهة مراتب الوجود و بيَّنُتُه يف حينه 

َتحدَّثَ عن مقام املُرَسل و َتحدَّثَ عن املقام , الثالمثائة الصفحة احلادية و العشرين بعد 
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فيما سلَف َتحدَّثنا عن امليقات االْحَمدي و عن , و َتحدَّثَ عن املقام املُحمَّدي النَبوي 
ماذا قال يف , الوقت املُحمَّدي حني احلديث عن ميقات موسى و عن الوقت املوسوي 

اصل املوضوع ) و أّما عظََمةُ املُرَسِل إليه ( قال , مثائة الصفحة احلادية و العشرين بعد الثال
كالٌم و مبَحثٌ عن القرآن و عن إنزال القرآن القرآن الكرمي لكننا يف هذه الدروس كما 

طالب اليت تتعلَُّق ِبَمقامات اهل البيت عليهم افضل الصالة  بيَّنُت يف ابتداء درسنا نتناول امل
يت ذكََرها إمام اُألمَّة فيما يتعلَُّق ِبَمعاين الصالة او بأسرار الخرى السائر املطالب ا, السالم و

 باعتبار البحث ينَصبُّ على هذه املسألة  َنحن ال نتناوهلاالعبادات او ما يتعلَُّق بالكتاب الكرمي
ت اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني فيما ذكَرُه إمام او مسألة مقامات اهل بيت العصمة صلعلى, 
يعين الذي أُرِسلَ إليه القرآن ) و أّما عظََمةُ املُرَسِل إليه ( قال , مَّة يف كتابه الذي بني ايدينا اُأل

فَهو ( يعين الذي َتحمَّلَ هذا اإلرسال و الذي َحَمل هذه االسرار ) و ُمتَحمِِّله ( الكرمي 
 الذي َتَجلّى له احلَقُّ تعاىل ِبَجميع القلب الَتقيُّ الَنقيُّ االْحَمديُّ االَحديُّ اجلَْمعيُّ املُحمَّديُّ

و هو صاحب النبوَّة اخلَتميَّة و الَوالية , الشؤون الذاتية و الِصفاتية و االمسائية و االفعالية 
و ُخالَصة الكون و جوهرة الوجود و ُعصارة دار ليقة  اخلَُم الَبريَّة و اعظَُماملطلَقة و هو اكَر

هذه املقامات اليت ) ربى و اخلالفة الُعظمى و صاحب الربَزخيَّة الكُ التَحقُّق و اللَِبَنة االخرية
هي مراتب اخلالفة الكربى و الَوالية الُعظمى و اليت تقدََّم اشاَر إليها إمام اُألمَّة و هذه املراتب 

حدَّثَ عنها إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه فيما مضى من احلديث عنها فيما سلَف و َت
َنبّينا و مقام هو مقام , ث و الدروس من انّ هذا املقام هو مقام النيب و مقام الوصي املباح

أمرينا صلى اهللا عليهما و آهلما و لذلك هذه االوصاف و هذه املعاين كلُّها تتَجلّى ِلصاحب 
 احلاجز و, الربزخيَّة الكربى هو معىن اخلالفة , الربزخيَّة الكربى و ِلصاحب اخلالفة الُعظمى 

َنحن َتحدَّثنا فيما سلَف عن اخللق , الفاصل و اِحلجاب و الواسطة بني هذا اخللق و بني اهللا 
اهل البيت صلوات اهللا , عالَم اخللق االول و الربزخيَّة املراد منها , االول و عن اخللق الثاين 

خ الفاصل ـ ُهم الربَز, يف مراتب اخللق االول , و سالمه عليهم اْجَمعني يف مراتبهم االوىل 
و ( بني هذا اخلَلق و هو اخللق الثاين و بيَنُه سبحانه و تعاىل احلاجز و الفاصل ـ , الربَزخ 
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َنُمر على هذه االوصاف و إالّ ِبَشكل سريع ) صاحب الربَزخيَّة الكربى و اخلالفة الُعظمى 
االئمَّة صلوات يف ايام و ليايل والدات هذه االوصاف إذا تتذَكَّرون يف َمجالس شهر شعبان 

لكن ِبَشكل سريع اَُمرُّ على هذه اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني َتمَّ احلديث يف مثل هذه املعاين 
إمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفسه الزاكية يف هذه السطور االوصاف و على هذه املراتب اليت اْجَملَها 

املراد )  القلب الَتقيُّ الَنقيُّ هوفَ( حني قال عن قلب رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم 
هذه التقوى من املقامات الظاهرية املُسلََّمة احلاصلة , املعىن العبادي  ال ِبهذامن التقوى هنا 

هذه التقوى , بل انّ التقوى اليت تنالُها كل اخلالئق ِلَرسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم 
هذه ُمكتَسَبة ِبفَضل تقوى رسول اهللا صلى ,  العباد العبادية الظاهرة يف اقوال و يف تَصرُّفات

كالم اهل املعرفة ,الكالم هنا كالم اهل املعرفة ِبَنحو االشارة , اهللا عليه و آله و سلم 
املراد من  ,  هناالقلباملراد من تقوى ) هو القلب الَتقيُّ فَ( سلوب اللُطف و بأسلوب الرمز بأ

هذه من املراتب الظاهرية , ه عن املُحرَّمات و التَنزُّه عن املعاصي التَنزُّ, َتقواه ال ِبهذا املعىن 
القلب التقي هو القلب الذي يتَّقي  املراد من, املُسلََّمة للمعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 

هو القلب الذي يتَّقي كلَّ النواقص اليت , هو القلب الذي يتَّقي كلَّ ُبعٍد عن اهللا , كل نقص 
, قَلبُه بعيد عن كل هذه احلدود و عن كل هذه االضافات , قَلبُه ُمَنزَّه , ا العالَم َتحكُم هذ

هو القلب الَتقيُّ الَنقيُّ ( النقي من كل االغيار , و النقي , املراد من التقوى ِبهذا املعىن 
ينتهي إىل هنا ... و املراد من االَحدي هو القلب الذي َتجلَّْت فيه ) االْحَمديُّ االَحديُّ 

  .الوجه االول من الكاسيت 
ِبَجميع الشؤون الذاتية و الِصفاتية و االمسائية و ( َتَجلّى له بأيِّ شيء ,  احلَقُّ تعاىل  له..

احلديث الذي َنقرأُُه و , َتَجلّى له احلقُّ تعاىل , هذه املعاين َتَجلَّْت ِلقَلبه و يف قَلبه ) االفعالية 
َمن هو )  ارضي و َسماوايت ال َتَسُعين و َيَسُعين قَلُب عبدَي املؤمن إنّ( ربَّما اكثُركم َيحفظُه 

و هذا املعىن واضح ألّننا  ال من جهة املكان) َيَسُعه ( هذا القلب الذي َيَسُعه سبحانه و تعاىل 
احللول من املعاين اليت اعتقَدْت ِبها بعض طوائف الصوفية املُنَحرفة و إنْ , ال نعتقد باحللول 

من ُجملة , اسَتَدلّوا ِبهذا احلديث و الصوفية , ظاهر احلديث ُيشري إىل هذا املعىن كان 
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استدالالِتهم على معىن احللولية استَدلّوا ِبهذا احلديث ألنّ احلديث ظاهُره فيه اشارة إىل 
باملعىن النوري ال ِبَمعىن , الِسَعة النورية ) َيَسُعين قلب عبدَي املؤمن ( احللولية لكن املراد هنا 

َنحن حينما ُنراِجع , ال ِبَمعىن الَتجايف عن املقام , املادية ال ِبَمعىن السَعة , السَعة املكانية 
النصوص الكرمية سواء النصوص اليت جاءت يف الكتاب الكرمي او النصوص اليت جاءت يف 

َنِجد , احلديث القُدسي او النصوص اليت جاءت يف كالم املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 
َنِجد انّ هذه , و باجلود حىت بالَنفس اجلود ِبكُل شيء انّ هذه النصوص تأمُرنا بالتضحية و ب

و اجلود بالنفس اقصى غاية ( النصوص تأمُرنا بالتضحية و بااليثار و باجلود حىت بالَنفس 
يا ُترى الباري سبحانه و تعاىل , و َنِجد امسى معاين املَدح للجود للجود بالنفس ) اجلود 

املقصود هنا من , د ِبَنفسه ؟ هذ َمعاٍن باسلوب اهل املعرفة يأمُرنا ان َنجود بأنفُسنا و ال َيجو
الباري , ال باملعىن املادي و إّنما ِلَتوضيح معىن احلديث , اجلود بالنفس ال باملعىن الساذج 

يف , يف لسان االدعية الشريفة , يأمُرنا ان نعفو , سبحانه و تعاىل يأمُرنا ان َنجود بأنفُسنا 
إهلنا انت , ُنخاِطب الباري هكذا , ناَجيات املَرويَّة عن اهل بيت العصمة لسان االوراد و املُ

هذا املعىن َنِجُده واضحا يف كثري من , تأمُرنا بالعفو فَكيف تأمُرنا بالعفو و ال تعفو عنا 
ُنطالب الباري باملغفرة و ِبُحسن , ُنطالب الباري بالعفو الّنه يأمُرنا بالعفو , االدعية الشريفة 

الباري سبحانه و تعاىل , جاوز ألّنه ُيطالبنا و يأمُرنا بأنْ نتجاوَز باحساٍن عن اآلَخرين الت
ميكن ان يأمَرنا بذلك و , حينما ُيَحبِّب لنا اجلود بالنفس , حينما يطلب مّنا , حينما يأمُرنا 

ذا خالف هو ال َيجود ِبَنفسه و هو اجَود االجَودين و نكون َنحن حينئذ اجَود منه ؟ اصالً ه
الباري سبحانه و تعاىل إذا كان ال َيجود ِبهذا املعىن و ِبهذه املرتبة من اجلود , القواعد العقلية 

الباري سبحانه و تعاىل اعطانا , كيف ُيعطينا القابلية على ان جنود و فاقد الشيء ال ُيعطيه 
, مَدَح لنا اجلود ِبهذه املرتبة القدرة على اجلود ِبهذه املرتبة و اَمَرنا ان َنجود ِبهذه املرتبة و 
َيجود ِبهذه املرتبة على الذين هو ايضا َيجود ِبهذه املرتبة لكن َيجود ِبهذه املرتبة على َمن ؟ 

و َمن قَتلُته فََعليَّ , قُتُه قَتلُته و َمن َعِشقُته قَين َعِشَمن َعِش, كانوا اقرب اخلَلق إليه و لذلك اّنه 
َمن , عن الباري سبحانه و تعاىل احلديث القدسي , يَّ ديَُّته فأنا ديَّتُه و َمن كانت علَ, ديَّتُه 
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, و َمن كانت علَيَّ ديَُّته فأنا ديَّتُه , و َمن قَتلُته فََعليَّ ديَّتُه , َعشقَين َعشقُته و َمن َعشقُتُه قَتلُته 
هكذا يقول , فسه َيجود ِبَن, و هذه املعاين َنِجُدها يف طائفة كثرية من االحاديث القدسية 

ال ان , جود الباري ِبَنفسه إّنما هو اجلود ِبنوريَّته ال ِبَمعىن الَتجايف عن املقام , اهل املعرفة 
حىت و لو كان قلب رسول اهللا َيتجاىف عن مقامه فَيكون قد َحلَّ يف قلب عبٍد من َعبيده 

 الباري سبحانه و تعاىل يَتجاىف عن ال انّ, ال ِبَمعىن الَتجايف عن املقام , صلى اهللا عليه و آله 
, يتَجلّى بامسائه , اّنه يَتجلّى ِبنوريَّته ) َيجود ِبَنفسه ( و إّنما املراد مقامه فََيحلُّ يف قلب العبد 

) َتَجلّى له احلقُّ تعاىل ِبَجميع الشؤون الذاتية و الصفاتية و االمسائية و االفعالية ( كَهذا املعىن 
توحيد , توحيد صفايت , التوحيد أليس هو توحيد ذايت , التوحيد و هذه هي كل معاين 

اليت َيجب على كل مَوحِّد ان أليس هذه هي مراتب التوحيد , توحيد امسائي , افعايل 
و لو ِبظاهرها املُجَمل و إالّ ال يتحقَُّق معىن , ُيَحصِّلَها و ان ُيِقرَّ ِبها و لو ِبَشكلها اإلمجايل 

ال بد ان يعتقد ِبَمعاين التوحيد , ان ما لَم يعتقد ِبهذه املراتب من التوحيد التوحيد عند االنس
الذي َتَجلّى له احلقُّ ( الذايت و الصفايت و االفعايل و االمسائي و هذه كل مراتب التوحيد 

و هو هذا معىن اجلود ) تعاىل ِبَجميع الشؤون الذاتية و الصفاتية و االمسائية و االفعالية 
جاَد ِبكَرامته على اهل ,  انّ الباري سبحانه و تعاىل جاَد ِبنوريَّته على اهل البيت ,بالنفس 
جاَد عليها ِبكُل هذه , جاَد على هذه القلوب اليت هي اطَهر قلوب يف هذا الوجود , البيت 
هناك َمن يقول من الصوفية , كيف جاَد عليها ؟ جاَد عليها بالتَجلّي ال بالَتجايف , املعاين 

من , حللوليَّة ِبَمعىن الَتجايف و هذا املعىن يف رواياتنا الشريفة من معاين الكُفر و الزنَدقة با
أّما اهل املعرفة و اولياء اهل البيت كَصاحب , اليت ُتخِرج االنسان عن دائرة االميان املعاين 

ة اليت تسطَُع يف معىن اجلود بالنفس و إىل معىن النوريَّنظَُرهم إىل , الكتاب الذي بني ايدينا 
الذي َتَجلّى له احلقُّ تعاىل ِبَجميع الشؤون الذاتية و الصفاتية و ( ِبهذا املعىن , قلوب العباد 

و هو صاحب النبوَّة اخلَتميَّة و الَوالية املطلقة و هو اكَرم الَبريَّة و اعظَم , االمسائية و االفعالية 
ذه املعاين كلُّها ُتشري إىل نقاء هذه الذات و ه) اخلليقة و ُخالصة الكون و جوهرة الوجود 

و خالصة الكون و جوهرة ( حينما َيِصفُه ِبهذا الوصف , عن كل نواقص هذا الوجود 
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ُيقال , ُوِجَد , دار التَحقُّق يعين عالَم الوجود و َتحقََّق الشيء ) الوجود و ُعصاَرة دار التَحقُّق 
و , ُمتَسرِبل ِبسربال الوجود , ُمتَحقِّق , كائن ,ُمَتَشّيء , شيء موجود , للشيء املوجود 

و ُعصاَرة دار التَحقُّق و اللَِبَنةُ االخرية و ( َعبِّْر ما شئَت من التعبريات و املعاين الواحدة 
جوهرة الوجود أي اّنه , خالصة الكون ) صاحب الربزخيَّة الكربى و اخلالفة العظمى 

تَنقّى من كل شوائب عالَم االمكان و اتَّقى و الذي الوجود الَتقي الذي , الوجود الَنقي 
القلب الذي َسما على ) فَهو القلُب الَتقيُّ الَنقيُّ ( فَقال لذلك يف البداية وَصفَُه ِبهذا الَوصف 

, كل القلوب و لذلك جربائيل عليه السالم الذي َيحمل انقى القلوب و اشرف القلوب 
اشَرف قلوب َبين االنسان , تَُّح ِللُقيا جربائيل عليه السالم اعلى مراتب قلوب االنبياء اّنها تتفَ

, و اعلى مراتب قلوب االنبياء اّنها تلَتقي ِبقَلب جربائيل , قلوب االنبياء يف العالَم االرضي 
و جربائيل عليه السالم خادم اهل البيت عليهم افضل الصالة و السالم , اّنها تلَتقي ِبجربائيل 

َتشملُه ايضا ان يدخل يف دائرة ُخّدام شيعة ) و املالئكة ُخّداُمنا ( ة الشريفة بل رّبما الرواي
و جربائيل من املالئكة و ) و املالئكة ُخّداُمنا و ُخّدام شيَعتنا ( ألنّ الرواية قالت  اهل البيت

 املالئكة تَنزَّلُ( لذلك حينما سألوا اإلمام الصادق و سألوا اإلمام الباقر ايضا عن اآلية الشريفة 
, جربائيل من املالئكة , الروح جربائيل ؟ قال ال , قالوا يابَن رسول اهللا ) و الروح فيها 

اإلمام هنا قال انّ جربائيل داخل يف , الروح َخلٌق اعظَم من جربائيل و اعظَم من املالئكة 
)  و ُخّدام شيَعتنا و املالئكة ُخّداُمنا( حينما تأيت الروايات الشريفة فَتقول , عنوان املالئكة 

اليت اَشرُت إليها اليت هذا املعىن يشمل جربائيل و غري جربائيل من املالئكة ِبَدليل الرواية 
 صلى اهللا عليه و آله و فَجربائيل خادم رسول اهللا, املباركة ورَدْت يف تفسري سورة القَدر 

يت نازالً إىل النيب اّنه َيجلس الروايات الشريفة ـ حىت يف كُتب العامَّة ـ َتِصفُه حني يألذلك 
جربائيل الذي ارقى مراتب قلوب , َيجلس بني يَدْيه جلَسة اخلادم , بني يَدْيه جلَسة العبد 
جربائيل عليه السالم خادم َنبّينا صلى اهللا عليه , ان َتمَتزج ِبنورانيَّته , االنبياء ان تلتقَي ِبقَلبه 

حينما نَزلَ الُبراق َمن الذي كان يقود الُبراق ِلَنبّينا  , و آله و سلم بل سائق دابَّته الَسماوية
َمن الذي , ؟ قائد ناقة رسول اهللا الَسماوية جربائيل عليه السالم صلى اهللا عليه و آله و سلم 
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 اهللا صلى اهللا عليه و آله إىل املقام كان يف خدَمته يف كل مقامات املعراج إىل ان وَصلَ رسول
 لَّما قال له رسول اهللا , هذا املقام الذي لَم َيِصلُه اَحٌد من َخلِق اهللا ,ائيل الذي قال عنَدُه جرب

ِقمَّة مراتب قلوب البَشر ان تَتماَزج مع نورانيَّة , ُت اْنُملَة الحتَرقُْت وقال لو دَن, ان اْدنُ 
اتب ائمَّتنا يف مر, و يف مراتب َنبّينا , أّما جربائيل يف مقام اخلدَمة , جربائيل عليه السالم 

صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني لو َدنا اْنُملَة الحتَرَق و هذه املعاين واضحة يف الروايات 
و ُخالَصة ( الشريفة املَرويَّة عن اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

يقة من كل هذه قلُت املراد هو نقاء هذه الذات و نقاء هذه احلق) الكون و جوهرة الوجود 
من كل هذه الشوائب اليت َتشوب هذا العالَم و َتشوب هذا اخلَلق و لذلك ُيَبيِّن , النقائص 

يف الصفحة الثالثة و السبعني بعد الثالمثائة حني حديثه عن هذا , إمام اُألمَّة يف مقام آخر 
و ( النقائص فَيقول  انّ هذا املقام قد َتخلََّص من كل, املقام الشريف و يف مقام التَخلُّص 

التخليص ِبهذه املرتبة الكاملة و إنْ كان ال يتَيسَُّر ِلَغري الكُمَِّل من االولياء و , باجلُملَة 
من , من االنبياء , املقصود هنا من االولياء و االصفياء ) االصفياء عليهم الصالة و السالم 

, ملراد هنا من االولياء و االصفياء ا, من اصحاب مراتب القُرب العالية , االوصياء السابقني 
( مراُده االنبياء الذين سَبقوا َنبيَّنا و الذين كانوا ُدعاةً ِلَدعوة َنبيِّنا صلى اهللا عليه و آله و سلم 

النّ اإلمام هنا يذكر هذا الكالم ضمن حديثه , مراُده من التخليص ) التخليص , و باجلُملَة 
أّما مرتبة ,  مرتبة االخالص و هناك مرتبة اخللوص هناك, عن معىن االخالص و اخللوص 

اصل االخالص , االخالص فَهي االخالص يف الَنوايا اليت تنَعكس على االخالص يف االعمال 
ينعكس على االعمال يف الواقع , إذا كان ثابتا , يف النيَّة و االخالص يف النيَّة إذا كان قَوّياً 

كون االنسان ُمخِلصا يف نيَّته لكن العمل ال يكون يف بعض االحيان رّبما ييف , اخلارجي 
و لذلك يف الروايات الشريفة اليت ورَدْت عن َنبّينا و عن االئمَّة املعصومني مرتبة االخالص 

صلى اهللا عليهم اْجَمعني انّ اإلبقاء على العمل اَشد من االخالص يف العمل و اَشد من نفس 
راد منه ؟ انّ االنسان رّبما ُيخِلص النيَّة يف قلبه ِلهذا العمل او اإلبقاء على العمل ما امل, العمل 

صة يف قلبه و هذه النيَّة يعكسها يف الواقع اخلارجي لكن بعد إتيان ِلذاك و تكون النيَّة ُمخِل
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يعين يف االصل الدافع إلتيان , العمل و بعد ظهور العمل يف الواقع اخلارجي حينئذ تتبدَّلُ نيَّتُه 
نيَّة خالصة ُمخلَصة و َتحقََّق العمل ِبهذه النيَّة لكن بعد َتحقُّق العمل يف الواقع اخلارجي العمل 

اَشد من نفس اإلخالص , حينئذ تغيََّرْت النيَّة لذلك اإلبقاء على العمل اَشد من نفس العمل 
على ينَعكُس فَهناك مرتبة اإلخالص يف النيَّة و بعد ذلك اإلخالص الذي , يف اصل العمل 

إذا بلَغَ االنسان املراتب العالية يف االخالص و قبل قليل , االعمال اليت تقَع يف الواقع اخلارجي 
املراد من االخالص هذه املعاين و , االخالص طاعة اهللا و رسوله و َوالية اهل بيته , قُلنا 

ال , َنفسه ِبحَسب ما رَسَم حدوَدها اهلُ بيت العصمة ال ِبحَسب ما َيرِسُمها االنسان ِل
ِبحَسب ما رَسَمُه , ِبحَسب ما يتذوَّقُه االنسان ِبحَسب االمزَجة و ِبحَسب التَغيُّرات الفكرية 

صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني من حدود االخالص و بيَّنوه من اهل بيت العصمة 
 اليت تترتَُّب االخالص يف النيَّة و االخالص يف العمل و االخالص يف اآلثار, شرائط االخالص 

حينئذ يتَرقّى إىل مرتبة اخرى , يف الواقع اخلارجي إذا بلَغَ املراتب العالية على عمل االنسان 
ُمخِلصني ( ُيعبَّر عنها ِبَمرتبة اخللوص و لذلك املعىن الذي َتجدوَنُه يف االدعية او يف الزيارات 

,  الزيارات َتِجد هذَين الوصفَني يف االدعية و يف, اشارة إىل هذَين املقاَمني ) و ُمخلَصني 
ظهَرْت فيهم صفَة الذين ) املُخِلصني ( َوصُف , َوصُف املُخِلصني و َوصُف املُخلَصني 

( الذين تلَبَّسوا ِبصفَة ) املُخلَصني ( َوصُف ,  تلَبَّسوا ِبصفَة االخالص الذين, االخالص 
االئمَّة االفضل ان ُتقرأ هكذا اخللوص شيء و االخالص شيء و لذلك يف زيارات ) اخللوص 

يف َوصف اهل , يف الزيارات , و إنْ كانت موجودة ِبقرائَتني يف كُتب االدعية , القراءة , 
االفضل و االَدق يف املعاين املناِسَبة ِلَمقامات اهل , يف الزايارت ُمخِلصني و ُمخلَصني , البيت 

ألنّ ُمخلَصني تشَتمل ) ُمخِلصني ( و ليس ) ُمخلَصني ( البيت عليهم السالم ان ُتقرأ العبارة 
, على أي حال , على معىن اهل اخللوص , و على معىن املُتَخلِّصني ) ُمخِلصني ( على معىن 

اآلن ليس احلديث عن هذا املعىن لكن ألجل توضيح السياق الذي وَرَد فيه كالم إمام اُألمَّة 
التخليص ِبَمعىن ) التخليص ِبهذه املرتبة الكاملة , و باجلُملَة ( قال , رضوان اهللا تعاىل عليه 

املراد من اخللوص انّ قلب االنسان يكون خالصاً هللا و هو , االخالص و ِبمعىن اخللوص هنا 
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على ما َيخطُر يف بايل , يف تعريفه يف الروايات الشريفة , القلب السليم الذي وَرَد يف معناه 
القلُب السليم هو ( قال , املعصومني عليهم السالم عن يف تفسري علي بن ابراهيم القُّمي 

القلب الذي يلقى , هو هذا القلب السليم ) القلب الذي يلقى اهللا و ليس فيه اَحٌد سوى اهللا 
نفس املعىن الذي ورَدْت إليه االشارة يف قول سّيد االوصياء صلوات , اهللا و ما فيه غري اهللا 

اإلمام , ِبَم وَصلَت إىل هذه املراتب , يا أمري املؤمنني , ل سألَُه السائ و سالمه عليه حني اهللا
و , قَعدُت على باب قليب فَلَْم اَدْع احداً يدخلُه غري اهللا سبحانه و تعاىل , ِبماذا اجاَبُه ؟ قال 

قَعدُت على باب قليب و ما تَركُت احداً يدخل إىل هذا , هو معىن االخالص و معىن اخللوص 
هذه املعاين ال تتناَسب و القلوب اليت ,  هو الذي دَخلَ يف هذا القلب اهللا فقط, القلب 

هذه املعاين تتحدَّثُ ِبمضمون احلقيقة عن قلوب اهل البيت عليهم افضل الصالة و , َنحِملُها 
تتقلَُّب مع , تتقلَُّب مع الرجاء , تتقلَُّب مع اخلوف , مع االمن أّما قلوبنا تتقلَُّب , السالم 
التقَلُّبات املوجودة يف , تتقلَُّب مع الَسّراء و مع الَضّراء و يف الَرخاء و يف الِشدَّة , نة الطَمأني

حالة االستقرار و الثبات و حالة , قلوبنا اصالً ال تَدُع ِلقلوبنا حالة من االستقرار و الثبات 
ّما قلوبنا قد أ, هذه خاصة ِبقلوب املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني التكاُمل 

أّما رتبة ,  قد يعيش فيها االخالص يف رتبة من الُرَتب,  تعيش فيها املعاين الصحيحة
االخالص احلقيقية هللا يف قلوب املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني فقط و إىل 

ِبهذه املرتبة الكاملة الَتخليُص , و باجلُملَة ( هذا املعىن ُيشري إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه 
مث ماذا ) و إنْ كان ال يتَيسَُّر ِلَغري الكُمَِّل من االولياء و االصفياء عليهم الصالة و السالم 

, ُتفيد االستدراك ) بل ( و كلمة بل أليِّ شيء ؟ كلمة ) بل ( يستعمل كلمة , يقول 
من بل قليل قالَ انّ هذه املرتبة و ق) بل املقام الكامل ِلهذه املرتبة ( استدراك على هذا املعىن 

) بل ( مث يقول ,  الكُمَّل ينالون هذه املراتب العالية يعين انّ,  تتَيسَّر ِلَغري الكُمَّل التخليص ال
بل املقام ( اكَمل مقامات االخالص و اخللوص ) بل املقام الكامل ِلهذه املرتبة ( ُمسَتدِركاً 

, هذا من ُمخَتّصات املقام النبوي , كَُّن الكُمَّل و ال غريهم اصالً ال يتم) الكامل ِلهذه املرتبة 
بل املقام الكامل ِلهذه املرتبة من ُمخَتّصات النيبِّ اخلاَتم و القلِب ( من ُمخَتّصات النيبِّ اخلاَتم 
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اجلَمعي املُحمَّدي صلى اهللا عليه و آله و سلم باالصالة , اخلاِلِص الَنوراين االَحدي االْحَمدي 
هذا املقام َمقاُمه و مقام آله االطهار صلوات اهللا و ) للكُمَّل و اخلُلَِّص من اهل بيته بالتَبعيَّة و 

انّ مقام اخللوص و مقام التَخلُّص و مقام االخالص من  و املراد من, سالمه عليهم اْجَمعني 
ال ِبَنحو مسائل ,  مقاماِتهم صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني ال ِبَنحو املعىن العَملي فقط

اهل البيت , و إّنما هذه مظاهر من مظاهر اخللوص و الَتخلُّص العبادة و مسائل الطاعات 
يف مقاماِتهم , صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني يف كل مقاماِتهم ُهم يف مقامات اخللوص 

و حينما   الباري انواراً حينما خلَقَُهم, يف مقامات اخللوص من كل ظُلَمة ُهمالنورانيَّة االوىل 
هذه النوريَّة اليت كانت لَهم و اليت اشَتقَّها , َشقَّ نوَرهم من نوره جلَّْت قدَرتُه و تعاىل شأنه 

اّنها كانت خالَصة و ُمخلَصة من , ايضا من نوريَّته سبحانه و تعاىل كانت يف مقام اخللوص 
   .ية معىن النورانيَّةكل ظُلَمة بل اّنها هي اليت اكسَبْت العواِلم الُعلو

أليِّ , صلوات اهللا و سالمه عليها ) الزهراء ( حينما ُنراجع الروايات اليت ورَدْت يف معىن 
يف , سرٍّ و أليِّ حكمة قيلَ لَها الزهراء ؟ هناك عدَّة َمعاٍن و هناك عدَّة اسباب يف َتسِمَيتها 

ن يف بعض الروايات َسبب من صلوات اهللا عليها لكيف توصيفها ِبهذا الوصف , َتلقيبها 
معًىن من املعاين انّ الباري سبحانه و تعاىل بعد ان خلََق املأل , حكمة من احلكم , االسباب 

املأل , ظُلَمة ال ِبهذا املعىن احلّسي , االعلى و ألجل امتحاِنهم ساَدْت املأل االعلى ظُلَمة 
زَّه عن النقائص اإلمكانية اليت َتحكُمنا يف هذا املأل االعلى ُمَن, االعلى ُمَنزَّه عن قيود املادَّة 

فَساَدْت املأل االعلى ظُلَمة فََضجَّ اهل املأل , الظُلَمة اليت تتناَسب مع ذلك العالَم , العالَم 
و , هذه الظُلَمة فَنَصَب يف وسط َسماواته االعلى من هذه الظُلَمة إىل الباري ان اكشْف َعّنا 

نَصَب قنديالً و هذا القنديل اشرقَْت من انواره  ,ت يف كَبد املأل االعلى املراد هنا من الَسماوا
نَصَب هذا القنديل فَشعَّْت االنوار يف كل َصقع من  ,املراد العواِلم الُعلوية , السماوات الُعلى 

جاء ما هو ِسرُّ هذا القنديل ؟ , اهلُ املأل االعلى سألوا , اصقاع املأل االعلى فَسالَْت املالئكة 
 قيلَ لَها الزهراء ألنّ ) اََميت فاطمة (زهراء صلوات اهللا و سالمه عليها اّنها اََميت ال, اجلواب 

رّبما إذا ُوفِّقنا , املعىن ليس ينحصر يف هذا السبب , العواِلم الُعلويَّة ازهَرْت و زَهَرْت ِبنورها 
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عن معاين اسم املَجالس املاضية كما َتحدَّثنا يف ) الزهراء ( يف وقت آخر نتحدَّثُ عن معاين 
نتحدَّثُ عن معاين الزهراء إن شاء اهللا , إذا سنَحْت فرصة , يف الروايات الشريفة ) فاطمة ( 

سَبب من االسباب و غاية من الغايات و , ِبحَسب ما جاء يف الروايات املعصومية الشريفة 
الباري ,  حينما ابُتلَي بالظُلَمة ألنّ املأل االعلى ) الزهراء( قيل لَها , معىن من املعاين 
فَما زالَْت هذه الظُلَمة إالّ حني سطََع نور القنديل , ابَتالُهم ِبهذه الظُلَمة سبحانه و تعاىل 

قنديل ( قنديل فاطمة صلوات اهللا و سالمه عليها و من هنا ُوِصفَْت الزهراء بأّنها , الزهرائي 
من , اء الزهراء عليها افضل الصالة و السالم يف الروايات الشريفة واحد من امس ) العرش
تفاحة الفردوس و ( و حىت يف زياَرِتها حينما ُتَسلِّم عليها اّنها ) ُتفّاَحة الفرَدوس ( امسائها 
, من امسائها يف الروايات الشريفة ـ و يف روايات عديدة ـ اّنها قنديل العرش ) الخُلد 

و ة الزهراء صلوات اهللا و سالمه عليها لويَّة نوريَّالقنديل الذي اشرقَْت فيه العواِلم الُع
مقصودي من كل هذه املعاين انّ املراد من مراتب اخللوص و الَتخلُّص ألهل البيت ليس فقط 

كَمعىن , َخلُصوا و خلَّصوا , يف العالَم الدنيوي و إّنما اهل البيت ليس فقط ُهم قد َخلُصوا 
لماء اّنه طَهور ؟ رّبما يف دروسنا قبل شهر رمضان حينما كُّنا ِلماذا ُيقال ل, قولنا يف الطَهور 
وَصلنا إىل الروايات اليت تتحدَّثُ عن , يف باب الطهارة الشريف ) الكايف ( نتناول روايات 

ُمطَهٌِّر ِلَغريه و , طاهر ِبَنفسه , املاء طَهور , طَهوريَّة املاء قلُت انّ املراد من معىن طَهوريَّة املاء 
قيلَ له طَهور ألّنه طاهٌر ِبَنفسه ) ماء طَهور ( بني فقهائنا , اصحابنا  املعىن معروف بني هذا

اهل , و ُمظِهٌر ِلَغريه النور ظاهٌر ِبَنفسه , و حني َتحدَّثنا عن معىن النور قُلنا , ُمطَهٌِّر ِلَغريه 
ُهم ,  يف هذا املقام البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني يف مقام اخللوص لَّما كانوا

و ِبهم ايضا َتخلُص , ُهم َخلُصوا من الشوائب صلوات اهللا عليهم , َخلُصوا من النقائص 
املَخلوقات و تنالُ الكمال ِبسَببهم و َترقى املَخلوقات يف معارج الوصول إىل ساحة القُرب 

َعد ِبَشيء من معىن و هذه نفَحةٌ ال ُتاإلهلي ِبسَببهم صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
عليهم افضل خلوص اهل البيت ألّننا ال نتمكَُّن من إدراك اسرار هذه املعاين املُخَتصَّة ِبهم 

, الصالة  والسالم و َنحن نبقى دائما سواء احلديث يف هذا املطلب او يف غري هذا املطلب 



   الشھادة الثالثة حقيقة االخالص و جوھر االيمان          اآلداب المعنوية للصالة     
  21ً         اشھد ان عليا ولي هللا  ج                             ـ          218ـ 

 
 

410

نبقى ,  اغوار اسرار املعاين نبقى دائما يف مقام العجز و يف مقام التقصري مهما َتَمكَّنا ان نسرب
حقائق مراتبهم دائما عند حافَّة التقصري و عند حافَّة القصور و عند حافَّة العجز عن إدراك 

                                                                              .ات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني صلو
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  الّدرس الثاني و العشرون

  
  
  
  
  

يف االسبوع املاضي َتمَّ الكالم يف ما اشاَر إليه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف الصفحة 
يف مضمون و معىن , اخلامسة و الستني بعد املائَتني فيما يتعلَُّق يف مضمون الشهادة الثالثة 

و ,  املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني الشهادة بالَوالية ألمري املؤمنني و البنائه
وَصلَ بنا الكالم إىل ما ذكَرُه إمام اُألمَّة يف الصفحة احلادية و العشرين بعد الثالمثائة حني 

يعين النيب االعظم صلى اهللا ) و أّما عظََمةُ املُرَسِل إليه ( قال و هو يتحدَّثُ يف مباحث قرآنية 
 أّما عظََمةُ املُرَسِل إليه و ُمتَحمَّله ـ او و ُمتَحمِِّله ـ فَهو القلب الَتقيُّ و( عليه و آله و سلم 

الَنقيُّ االْحَمديُّ االَحديُّ اجلَمعيُّ املُحمَّدي الذي َتَجلّى له احلَقُّ تعاىل ِبَجميع الشؤون الذاتية 
لَوالية املطلقة و هو اكَرُم و الصفاتية و االمسائية و االفعالية و هو صاحب النبوَّة اخلَتميَّة و ا

و ُعصاَرة دار التَحقُّق و اللَِبَنة الَبريَّة و اعظَُم اخلَليقَة و ُخالصة الكون و جوهرة الوجود 
هذا الكالم ذكَرُته يف الدرس ) االخرية و صاحب الربَزخيَّة الكُربى و اخلالفة الُعظمى 
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شيء يف بيان املضامني اليت اشتملَْت تلَْوتُه على مسامعكم ايضا و وقَفنا بعض ال, املاضي 
كان احلديث , عليها هذه العبائر الشريفة اليت فاَض ِبها قلَُم إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه 

عن اشتمال الشهادة الثالثة على معاين النبوَّة و وَصلَ بنا الكالم إىل وحدة املقام الَنوراين 
صلى اهللا عليهما و آِلهما فَكان الكالم الذي ذكَرتُه قبل ِلخاَتم االنبياء و ِلسّيد االوصياء 

ال أُعيد الكالم و إّنما على , قليل و َتحدَّثُت عن بيان املضامني املوجودة يف هذا الكالم 
طريقتنا يف كل درس أُعيد خالصة موجزة و أُشري ِبَشكل سريع إىل كلمات إمام اُألمَّة اليت 

  .تناَولتها يف الدرس املاضي 
يف الصفحة الثالثة و بعد ذلك انتقَلنا يف تسلسل البحث إىل ما ذكََرُه إمام اُألمَّة              

السبعني بعد الثالمثائة و هو يتحدَّثُ يف معاين االخالص و َتحدَّثُت عن معىن االخالص و 
 عن معىن و انا َتحدَّثُت) الَتخليُص ِبهذه املرتبة ( إمام اُألمَّة يقول , عن معىن اخللوص 

االخالص و اخللوص و بيَّنُت معىن املرتبة اليت اشاَر إليها إمام اُألمَّة و هو خلوص و َتَخلُّص 
الذَوات املعصومة املُطهََّرة من كل النقائص و من كل احلدود اليت َتحكُم عالَم اخللق الثاين و 

) الَتخليص ( إلمام ِبعباَرته هنا ا, هذا احلديث فيما سلَف بيَّناُه و َتحدَّثنا عنه ِبَشكل ُمفصَّل 
الذي ُيشري فيه إىل االخالص و إىل اخللوص يريد هذا املعىن الذي َتحدَّثُت عنه فيما سلَف 

الَتخليُص ِبهذه املرتبة الكاملة و إنْ كان ال يتَيسَُّر ِلَغري الكُمَِّل من ( من الدروس املاضية 
و ) بل (  مث يسَتدِرُك اإلمام باستعماله ِلكلَمة )االولياء و االصفياء عليهم الصالة و السالم 

بل املقام الكامل ِلهذه املرتبة من ُمخَتّصات النيبِّ اخلاَتم و ( بل إّنما ُتفيد معىن االستدراك 
اجلَْمعي املُحمَّدي صلى اهللا عليه و آله و سلم , القلب اخلالِص الَنوراين االَحدي االْحَمدي 

ُيشري بالتَبعيَّة هنا ال التَبعيَّة النورانية ) خلُلَّص من اهل بيته بالتَبعيَّة باالصالة و للكُمَِّل و ا
باعتبار انّ النور االول الذي اشُتقَّ نوُره صلى اهللا عليه و آله و سائر االنوار إّنما اشُتقَّْت من 

 علينا من كلمات ة و إالّ َمرَّعيَّة هنا اشارة إىل هذه احليثيَّمراُده بالتَب, نوره االقدس االشرف 
من , و الولَويَّة إمام اُألمَّة و من خالل العرض اإلْجمايل ِلطائفة كثرية من االحاديث النبويَّة 
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وحدة املرتبة و عن احاديث املعصومني الشريفة اليت تتحدَّثُ عن وحدة املقام الَنوراين 
االشارة هنا يف , اْجَمعني الَروحانية للنيب و لالئمَّة املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم 

فالنور االول نوُره , إىل حيثيَّة االشتقاق النوري , مسألة االصالة و التَبعيَّة إىل هذه احليثيَّة 
و للكُمَِّل و ( و سائر االنوار اشُتقَّْت من نوره الشريف االقدس صلى اهللا عليه و آله و سلم 
اين ايضاً َتحدَّثنا عنها لذا ال أُعيد الكالم لكن بقَي و هذه املع) اخلُلَّص من اهل بيته بالتَبعيَّة 

باشياع اهل البيت يف هذا السياق ألنّ احلديث هنا عن هناك كالم إلمام اُألمَّة يتعلَّق 
هذه املراتب على وجهها االكَمل و على وجهها , االخالص و عن اخللوص و عن التَخلُّص 

مراتب االخالص ,  اهللا و اعَبُد خلق اهللا هللا َنبيُّنا و آلُه احلقيقي ال تتَحقَُّق إالّ يف اعَبِد َخلق
هذه , على وجهها احلقيقي و على وجهها االَتمِّ االكَمل ال تتحقَُّق إالّ يف هذه الذَوات 

أّما من جهة الشؤون اليت , سائر املَخلوقات من جهة اِمللك كلُّها هللا , الذَوات اليت كلُّها هللا 
يف اصل , َجنبةُ االختيار يف املَخلوقات يف اصل وجودها , ة االختيار من جه, تعود إليها 

لكن حيثيَّة التصرُّف للعبد يف هذه الدائرة هذه من َتَحقُّقها داخلة يف دائرة ِملك اهللا 
, إىل هذه اجلهة , شؤونات العبد و من هنا االفعال القبيحة منسوبة إىل العبد إىل هذه احليثيَّة 

ا يف العقائد الشيعية حينما وَصلنا إىل مباحث اجلرب و التفويض و ِبحَسب ما رّبما يف دروسن
َتحدَّثُت عن , اَشرُت إىل َشمَّة من هذا املبحث , الشريفة اوَردُته من الروايات املعصومية 

ميكنك ان ُتراِجع االشرطة املُسجَّلَة يف دروسنا يف العقائد الشيعية , جانب من هذا املبحث 
الكالم , ليس الكالم عن هذا املطلب , اليت تتعلَُّق ِبهذه املسألة اجلرب و التفويض يف مباحث 

حديث إمام اُألمَّة انّ مراتب االخالص و إن َتحدَّثُت يف الدرس املاضي عن معىن , هنا 
االخالص ِبَشكل اْجمايل و عن معىن اخللوص لكن إن شاء اهللا يف الدرس اآليت اَتحدَّثُ عن 

الص و عن مراتب اخللوص ِبحَسب ما يسنح به املقام و استناداً إىل ما وَرَد يف مراتب االخ
انّ معىن االخالص , كالمنا هنا ,  صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني نياحاديث املعصوم

و على َوجهها االَتمِّ االكمل ال يتحقَُّق إالّ حقيقةً و انّ مرتبة االخالص على َوجهها احلقيقي 
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أّما املراتب االخرى اليت , وات الطاهرة لَهم صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني يف الذَ
يف دائرة الشيعة , يف سائر االوصياء و يف سائر اولياء اهل البيت , تتَجلّى يف سائر االنبياء 

االوصياء و سائر االولياء و سائر الصّديقني و , ِبَنحو عام و دائرة التَشيُّع تشمل االنبياء 
هذه املراتب الداخلة يف دائرة التَشيُّع و الداخلة يف دائرة , سائر املُسَتشَهدين هللا و يف اهللا 

اخالُصهم بالقياس إىل , اولياء اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
خاٌص بأهل بيت االخالص احلقيقي يف اكمل مراتبه , اخالص اهل البيت اخالص َمجازي 

و إىل خلوص اهل البيت  و اخالص سائر االولياء بالقياس إىل اخالص اهل البيت ,العصمة 
, ألهل بيت العصمة هذا االخالص يكون َمجازّياً بالقياس إىل االخالص احلقيقي , 

أّما يف غريهم فَهو على , االخالص ِبَمعىن االصالة و ِبَمعناُه االصيل ُمخَتصٌّ بأهل البيت 
حني إىل هذا املعىن اشاَر إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه حو التفَرُّع و على َن, َنحو الفرعية 

 من  (أي ِلَمرتبة االخالص و اخللوص و التَخلُّص) بل املقاُم الكامل ِلهذه املرتبة ( قال 
ى دي صلُمخَتّصات النيب اخلاَتم و القلِب اخلالِص الَنوراين االَحديِّ االْحَمدي اجلَمعيِّ املُحمَّ

ألهل بيته املعصومني صلوات اهللا و سالمه ,  و الوليائه الكاملني  )اهللا عليه و آله و سلم
اهل , كما قلُت قبل قليل , ألهل بيت العصمة فاالخالص يف اكمل مراتبه , عليهم اْجَمعني 

ا اليت يعيشون فيها يف هذحىت الشؤونات الدنيويَّة , يف َجميع شؤوناِتهم , البيت كلُّهم هللا 
َبنو , َبين البشر ِبخالف سائر , العالَم الدنيوي شؤونات إهلية ِبخالف سائر املَخلوقات 

أّما سائر , البشر قد يبلغون إىل مراتب االخالص و اخللوص لكن يف جهة من جهاِتهم 
الشؤونات و سائر احليثيات و سائر اجلهات تعود هللا و ِبكامل معناها هذا املعىن ال يتَجلّى 

 اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني و لذلك الزيارة اجلامعة إالّ يف
القُدسي الشريف و هذا الَنص , الكبرية املَرويَّة عن هادي العترة صلوات اهللا عليه و عليها 

تارةً ِبَنحو ,  إمامنا ابو احلسن اهلادي صلوات اهللا عليه مراتب اهل البيت الذي عَرَض فيه
يابَن رسول اهللا َعلِّْمين قوالً بليغا , لَ ألنّ السائل هكذا سأ, حو التلميح اخرى ِبَنالتصريح و 



  بيانات في معنى االخالص و الخلوص صالة                           اآلداب المعنوية لل
  دائرة القرب من آل هللا ّو التخلص فيـ                                               219ـ 

  22صلوات هللا عليھم اجمعين ج                                                        

 
 

415

قطعاً على قدر , و جواب اإلمام على قدر السؤال , كامال اقولُه إذا زرُت واحداً منكم 
انّ ) على قدر سؤال االنسان ( مرادي , على قدر سؤال االنسان , السؤال ِبهذا اللحاظ 

يف ادراكها ِلَمقامات اهل البيت و إالّ فالزيارة اجلامعة ال َتعِرُض لبشر َمحدودة مدارك بين ا
احلكمة تقَتضي انّ اجلواب , و إالّ ُهم املراتب احلقيقية ألهل البيت اليت ال يعلَُمها إالّ اهللا 

بليغا َعلِّْمين يابَن رسول اهللا قوالً , من َبين البشر , السائل يسأل , يكون على قدر السؤال 
و جاءنا الَنص اإلمام اجاَب فَقال له قُلْ كذا و كذا , كامال اقولُه إذا زرُت واحدا منكم 

هذا الَنص جاء ُمَبيِّناً ِلَمقامات املعصومني و جاء ِبهذه , الشريف للزيارة اجلامعة الكبرية 
 ه و فَيُضهعطاؤ ,  اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه جوابألنّ) قولٌ بليغٌ كامل ( الصفَة 

فَيُض الباري ـ و فَيُض , اوالً يكون ِبقَدر احلاجة و ثانياً ِبحَسب ما يتَحمَّلُ املُتقَبِّل للفَيض 
اهل البيت هو فَيُض الباري ـ اصالً ال َيِصلُ إىل العباد إالّ من طريق اهل البيت صلوات اهللا 

َنحن ,  الباري ال حدود له فَيُض, فَيُض الباري ال انقطاع له , و سالمه عليهم اْجَمعني 
االندثار و االنقطاع و املَحدودية و الَنقص , َنحن املُنَدِثرون , َنحن املُنقَِطعون , املَحدودون 

, فَيُض الباري ُمتَّصل ُمسَتوِسق يف كل حاالته , من خصائصنا ال من خصائص فَيض الباري 
فَيُض الباري نوٌر , ال ظُلَمةَ فيه ,  فيه ال ضعَف, ال خللَ فيه , ال اندثاَر له , ال انقطاَع له 

, النقص موجود يف املَخلوق , أّما النقص موجود فينا , فَضلٌ كلُّه , رْحَمة كلٌّه , كلُّه 
و َمرَّ علينا حني كان , قَدر ما يتقَبَّلُ من الفَيض  يف املَخلوق ِبفَِبقَدر ما يكون من كَمال

حني َتحدَّثَ عن مقام  إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه ماذا قال, عن فَيض الَوالية احلديث 
ِبمقدار ما له حظ من الوجود , و قالَ انّ كل موجود له حظٌ من الوجود اخلالفة الكربى 

, مقدار من الَوالية و رتبة من االلوهية , مقدار من االلوهية , يكون عنَدُه مقدار من الَوالية 
عن , عن معىن اخلالفة الكربى َمَر علينا هذا الكالم حني َتحدَّثنا , و الَوالية َمظهر االلوهية 

ال اريد , اعود إىل كالمي   ,معىن الَوالية الُعظمى ألهل البيت عليهم افضل الصالة و السالم
مراتب االخالص الكامل لَهم و هذا املعىن اهل البيت , قلُت , ان اتشعََّب يف هذا املطلب 
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يف السنني املاضية يف دروسنا يف , يف الدروس املاضية , اجلامعة الكبرية ُتشري إليه الزيارة 
مقّدَمة الزيارة , شرح الزيارة اجلامعة الكبرية َتحدَّثُت عن بيان بعٍض من هذه املضامني 

يف كل مقطع َمجموعة من االوصاف و من , اجلامعة فيها َخمسة مقاطع من التسليمات 
كل مقطع َيعِرُض لنا َنحواً من ,  و سالمه عليهم اْجَمعني االمساء ألهل البيت صلوات اهللا

, املقطع اخلامس من مقاطع التسليم , التسليمة الرابعة , مقامات اهل البيت و من مراتبهم 
الزيارة قبل ان تبدأ ِبَعرض عقائد التوحيد و النبوَّة و الَوالية تبدأ بالتسليم و هذا من آداب 

املقطع اخلامس من هذه الزيارة , مسة مقاطع فَهناك َخ,  االئمَّة من آداب زيارة, الزيارة 
الشريفة َنِقف عنده اآلن بعض الشيء ِبحَسب ما يسنح به املقام و إالّ ليس الكالم معقودا 

ل هذا املقطع من الزيارة ماذا يقو, فيما سلَف شَرحُته و بيَّنُت مضامينه , ِلَشرح هذا املقطع 
, و املُسَتِقّرين يف امر اهللا  , و االِدالّء على َمرضاة اهللا,  إىل اهللا عاِة الُدالسالم على( الشريفة 

يف ) و املُخلَصني ( قلُت هناك قراءتان ) و املُخلَصني يف توحيد اهللا , و التاّمني يف َمحبَّة اهللا 
النسب و االظهر و ا) املُخِلصني و , و املُخلَصني ( الدرس املاضي اَشرُت إىل هذا املعىن 

  ) .و املُخلَصني ( َمقامات اهل البيت ِب
و عباده املُكَرمني الذين ال , و املُظِهرين ألمِر اهللا و َنهيِه , و املُخلَصني يف توحيد اهللا ( 

املقطع يتحدَّثُ عن جانب هذا ) يسبقوَنُه بالقول و ُهم بأمِره يعملون و رْحَمة اهللا و بركاته 
السالم على الُدعاة ( يت ِبكُليَّتهم إىل اهللا سبحانه و تعاىل  معاين رجوع اهل البمن جوانب

احلديث َيصُدق حىت على  و إن كان هذا, كل واحد من بين البشر , كل انسان ) إىل اهللا 
كل بين , اآلن احلديث عن اآلدميني و عن بين آدم و هو الذي َيهمُّنا سائر املَخلوقات لكن 

, هناك َمن يدعو إىل نفسه , مل دعوةً و يدعو إىل شيء كل واحد َيح, كل اآلدميني , آدم 
, الزمانية , َمن كان َهمُّه يف احلياة ان ُيَسخِّر حياَته اليومية , هناك َمن يدعو إىل زوجته 

  هناك َمن دعَوتُه لِولده,فَهذا دعَوتُه يف احلياة ِلَزوجته املعاشية ِلَزوجته فقط , املاليَّة , املكانية 
للشَهوات و للرغَبات , هناك َمن دعَوتُه الشياء تافهة , عَوتُه للجاه و الُسمعة هناك َمن د
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هناك َمن دعَوتُه ِلَجمع املال و هذا يتَّضح من خالل حديث كل انسان و ما يف , الدنيوية 
كل انسان تتمكَّن ان تستكشَف دعَوته يف احلياة من , اِجلنان يظهر على فلَتات اللسان 

هذه , ل واحد من َبين البشر َيحمل دعوةً يعيش الجلها يف هذه احلياة خالل كالمه و ك
, قد تكون ُملبََّسة بأيِّ لباس , قد تكون سياسية , قد تكون دنيوية , الدعوة قد تكون دينية 

حىت إذا كانت , حىت دَعواُتنا الدينية , و دَعوات سائر الناس حىت دَعوات اهل الدين 
بالنتيجة طلَُب , املَردُّ فيها إىل املنافع اليت ينالُها العبد ,  و تعاىل دعَوتنا إىل اهللا سبحانه

االنسان للجنَّة و طلَُب االنسان كي َيخلَُص من العذاب هذا كلُّه مَردُّه إىل انانية االنسان و 
معىن , هذه ُتغِرق يف املعىن , لذلك املناهج االخالقية القائلة باقتالع جذور االنا من االنسان 

ما زال لإلنسان وجود هناك , ما زالَ االنسان موجودا , االنانية ال ُينَتَزُع من االنسان ابداً 
ال تنفَكُّ انانية االنسان عن وجوده حىت لو بلَغَ اعلى مراتب االنسانية , انانية لإلنسان 

َدتنا اإلمامية تريد عقي, ديُننا احلنيف , غاية ما يف االمر رسالة االنبياء , االنانية ال تنفَكُّ عنه 
رغبة االنسان يف اخلري إذا , من االنسان ان يَوظِّف هذه االنانية يف طريق اخلري و إالّ االنانية 

, ِبسَبب َعْود املنفعة على االنسان و هذا َضرٌب من االنانية , اَردنا ان نبحثَ يف جذورها 
الفَناء و مراتب املَحو املوجودة مراتب , هذا معىن من معاين االنانية و إنْ كان هناك مراتب 

و يف هذا يف كُتب املعرفة و هذه لَها حيثيات و ِلحاظات و ليس البحث يف هذا االفُق 
, إىل اهللا اهل البيت دعَوُتهم يف كل حياِتهم , فَكُل َمخلوق له دعوة , املستوى من الكالم 

و االِدالّء على َمرضاة , عاة إىل اهللا السالم على الد( ُدعاة إىل اهللا و اَِدالّء على َمرضاة اهللا 
, هناك َمن َيُدل على طريق اخلري , و ُهم اَِدالّء و كل انسان ايضا َيُدل على شيء ) اهللا 

هناك َمن َيُدل على طريق التفاهات و كلٌ ِبحَسبه و كلٌ , هناك َمن َيُدل على طريق الشر 
قيقية يف اكَمل معانيها و يف انَور مراتبها و يف أّما الداللَة احل, ِبَمقامه و كلٌ ِبحَسب نيَّته 

على مرضاة اهللا و إىل مرضاة اهللا ُمخَتصَّة هذه الداللة , اوَسع معانيها و يف اَحقِّ حقيقتها 
و االِدالّء على , السالم على الدعاة إىل اهللا ( ِبهم صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
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هو اين ؟ استقراُرهم و سكوُنهم و ثَباُتهم ) ِقّرين يف امر اهللا و املُسَت( مث ماذا ) َمرضاة اهللا 
يف الدعاء الذي نفس املعىن الذي اَشرُت إليه فيما سلَف و الذي جاء مذكورا , يف امر اهللا 

و ( يف ليلة السابع و العشرين من شهر رجب , ُيستَحبُّ قراءُته يف ليلة املبعث الشريف 
و ِباْسِمَك االعظم االعظم االعظم ( و ِبفَضيلة شهر رجب أي ِبَشهر رجب ) اسألَُك به 

و  ) فال َيخُرج منك إلى غيركاالَعزِّ االَجلِّ االكَرم الذي خلَقتَُه فاستقَرَّ في ظلِّك 
( استقرار مراتبهم يف امر اهللا , استقرار حقائقهم , استقرار ذَواِتهم , املُسَتِقّرين يف امر اهللا 
فاستقَرَّ في ظلِّك فال ( املعاين واحدة , امر اهللا , ِظلُّ اهللا  )  في ظلِّكالذي خلَقتَُه فاستقرَّ

َتحدَّثُت عن هذا املعىن و معىن , استقرار ِلذَواِتهم الشريفة هناك  ) َيخُرج منك إلى غيرك
) الَغيبة ( االستقرار و معىن السكون يف دروسنا يف ايام اجلُمعات يف شرح روايات كتاب 

 اسبوَعني او ثالثة اسابيع كان احلديث يف بيان معىن االستقرار و معىن الَسكينة قبلالشريف 
 في زيارة رسول اهللا صلى اهللا عليه و  ـالسالم على صاحب الَوقار و السكينة( 

   ) . ـ السالم على المدفون في المدينةآله و سلم
و الُمستَِقّرين في امر , و االِدالّء على مرضاة اهللا , السالم على الُدعاة إلى اهللا ( 

معىن , و هذا املعىن َتحدَّثنا عنه يف ليايل شهر رمضان  ) و التاّمين في َمحبَّة اهللا, اهللا 
َتمام احلُبِّ , و هو احبَُّهم ِبَتمام املَحبَّة اّنهم اَحّبوا اهللا ِبَتمام املَحبَّة , َتمامية َمحبَّتهم هللا 

, ُدعاةٌ إىل اهللا , ذلك كل مراتب حياِتهم عائدة إىل اهللا اإلهلي لَهم و َتمام ُحبِّهم هللا و ل
و , كلَُّهم هللا ,ُمسَتِقّرون يف امر اهللا ال َيخرجون من هذا االمر , اِدالّء على مرضاة اهللا 

ُمخلَصني  ) و الُمخلَصين في توحيد اهللا, و التاّميَن في َمحبَّة اهللا ( تاّمون يف َمحبَّة اهللا 
من هنا ) و املُخلَصني يف توحيد اهللا (  َخلُصوا و َتخلَّصوا من كل نقص الذين اخلَصوا و, 

, كان إمام اُألمَّة ـ كما َمرَّ علينا يف الدروس املاضية ـ يقول انّ الَوالية َمظَهُر اإللوهية 
نفس املعىن الذي َمرَّ علينا يف حديثَْي , َواليةُ عليٍّ صلوات اهللا و سالمه عليه َمظهر اإللوهية 
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َواليةُ , فََمن دخََل حصني اَِمَن من عذابي , ال إله إالّ اهللا حصني ( سلسلة الذهب 
املعاين واحدة و املعاين  ) عليٍّ بن ابي طالب حصني فََمن دخََل حصني اَِمَن من عذابي

 ال ُيظِهرون) و املُظِهرين ألمِر اهللا و َنهيِه ( مث ماذا ) و املُخلَصني يف توحيد اهللا ( واضحة 
حقيقَتُهم ُمسَتِقّرون , يعين باطُنهم تاّمونَ يف َمحبَّة اهللا ) و املُظِهرين ( ما يتعلَُّق بارادة اهللا إالّ 

هذا ) و املُظِهرين ( َمظاهرُهم , مراتُبهم الشريفة ُمخلَصون يف توحيد اهللا , يف امر اهللا 
ه املُكَرمني الذين ال يسبقوَنُه  عباِدو, و املُظِهرين ألمِر اهللا و َنهيِه ( باطنُهم و هذا ظاِهُرهم 

أي ال يقولون إالّ ) ال يسبقوَنُه بالقول ( قَولُهم قول اهللا , اصالً ال َيملكون قوالً ) بالقول 
اصالً ال َيملكون قوالً , ال يسبقونه بالقول ) إنْ هو إالّ َوحٌي يوحى ( نفس املعىن , ِبقَوله 

إىل هنا ينتهي الوجه االول ..  قول اهللا سبحانه و تعاىل القول الذي َيملكوَنُه, حىت يقولوا 
  .من الكاسيت 
يف , ال يف القول و ال يف العمل  ) ال يسبقونَُه بالقول و ُهم بأمِره يعملون(              

هذا ُمرادي من قويل انّ اهل البيت عليهم افضل الصالة و السالم , َجميع شؤوناِتهم هللا 
تنطَبق على غريهم من , خاصة ِبهم ) إّنا هللا و إّنا إليه راِجعون ( عبارة كلُّهم هللا و هذه ال

يقولون اّنه من باب , وجوه االنطباق و إالّ هذه العبارة و إنْ كان البعض هكذا يقول 
و من باب احلقيقة اجلَري تنطَبق على اهل البيت و احلقيقة من باب اجلَري تنطَبق على الناس 

رّبما من املُفَسِّرين َمن يقول هذه اآلية يف ظاهرها تنطَبق على عامة , ت تنطَبق على اهل البي
أهل  يف اّنها خاصة بو إنْ كان الروايات الشريفة صرحية) الذين إذا اصاَبتُهم مصيبة ( الناس 

البيت و أّما إذا اَردنا تطبيقَها على غريهم من الناس فَِمن باب اجلَري فإنّ القرآن الكرمي 
الكتاب الكرمي ـ كما الروايات الشريفة ـ َتجري رى الليل و النهار و انّ آيات َيجري َمج

اجلَري و معىن اجلَري يرجع إىل هذه الروايات , التفسري اصل , َمجرى الشمس و القمر 
انّ الكتاب الكرمي َيجري , انّ آيات الكتاب َتجري َمجرى الشمس و القمر , الشريفة 

 حقيقةً تنطَبق عليهم) إّنا هللا و إّنا إليه راِجعون ( هذه اآلية الشريفة فَ, َمجرى الليل و النهار 
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, و لذلك الروايات الشريفة يف بيان معناها ُتَبيِّن انّ هذه اآلية و واقعاً الذين اصاَبتُهم مصيبة 
هل توجد مصائب اعظم , اعظم املصائب مصائبُهم صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

و حقيقةً الذين سلَّموا عند املصيبة ُهم و أّما , اعظم املصائب مصائبُهم من مصائبهم ؟ 
تسليم َمشوب , تسليم َمشوب ِبَمعاٍن من اجلَزع , فَفي مرتبة من التسليم غُريهم إنْ سلََّم 

لكاملة و إىل النيَّة الذي يستند إىل املعرفة اِبَمعرفة ناقصة و ِبنيَّة ناقصة ال كَتسليم اهل البيت 
الكاملة و لذلك حقيقة هذا املعىن ال ينطَبق إالّ يف ذَواِتهم و على ذَواِتهم القُدسية الشريفة 

من هنا قال إمام اُألمَّة هذا الكالم من انّ هذه املرتبة , صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
أّما سائر الناس فإّنما , اْجَمعني خاصة ِبَنبّينا و باملعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم 

إلخالص َيملكون حظاً من االخالص و لو قيَس هذا االخالص لَكان من الفروع املَجازية 
َمن قال ال إله ( حينما اوَردُت الروايات القائلة و َمرَّ علينا يف الدرس املاضي , اهل البيت 

)  إله إالّ اهللا باالخالص ُضِمَنْت له اجلنَّة  َمن قال ال ( او)اهللا ُمخِلصا وجَبْت له اجلنَّة إالّ 
حني سألوه عن الشريف عن إمامنا الرضا عليه السالم ) البحار ( الرواية يف اجلزء الثالث من 

طاعةُ اهللا و رسوله , ما معىن االخالص يابَن رسول اهللا ؟ قال , معىن االخالص بالشهادة هللا 
, حىت معىن االخالص ال يتقوَُّم إالّ ِبُحبِّهم هو , و َوالية اهل البيت عليهم السالم 

قال االخالص طاعة اهللا , فاالخالص املوجود يف سائر القلوب اوالً حقيقُته ُمتقَوَِّمة ِبُحبِّهم 
فاالخالص حقيقتُه , و رسوله و َوالية اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

لَّما يقول إمامنا , يء فَمعىن انّ حقيقة ذلك الشيء هو ِقواُمه و الشيء إذا تقوََّم ِبَش, ُمتقَوَِّمة 
االخالص ُمتقَوِّم ِبَمحبَّتهم و , انّ َوالية اهل البيت هي حقيقة االخالص , الرضا هذا املعىن 
فاالمر راجع , لو قيَس يف املرتبة ِبَمراتب اخالصهم لَكان اخالصاً َمجازيا هذا االخالص 

  .صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني إليهم و ِبهم و منهم 
املعىن الذي اشاَر ِبهذا البيان املوجز و ِبهذا الشرح الوجيز ُيمكن ان يتَجلّى لنا              

يف حقيقتها خاصة بأهل البيت صلوات اهللا و سالمه إليه إمام اُألمَّة من انّ االخالص مرتبة 
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كل واحد ِبقَدر ما , كل واحد ِبقَدر وعائه عليهم اْجَمعني و أّما سائر الناس يغترفون 
بعد ان بيََّن هذه احلقيقة قال يف نفس الصفحة الثالثة و َيحمل يف قلبه و لذلك إمام اُألمَّة 

ة ِبهم عليهم  حني قال انّ هذه املرتبة ُمختصَّ,السبعني بعد الثالمثائة و هو يستمر يف كالمه 
الكالم هنا مع شيعة ) ملُخِلصني ايضا  و از للمؤمننيو لكن ال َيجو( يستمر فَيقول , السالم 

) و لكن ال َيجوز للمؤمنني و املُخِلصني ايضا ان َيغّضوا النظَر عن َجميع مراتبه ( اهل البيت 
و يقَنعوا باالخالص الصوري العملي و اخللوص ( يعين عن َجميع مراتب االخالص 

, ي العملي و اخللوص الظاهري الفقهي االخالص الصور, هذه املعاين ) الظاهري الفقهي 
قلُت قبل قليل , إن شاء اهللا يف الدرس اآليت حني حديثي عن مراتب االخالص أَُبيِّن معناها 

حني َيِصلُ الكالم هناك اَتحدَّثُ , االسبوع القادم حديثنا يكون يف بيان مراتب االخالص , 
د اإلمام الشرائط الفقهية املذكورة يف مرا, لكن ِبَشكل اْجمايل اقول عن بيان هذه املراتب 

الشرائط , من نيَّة القُرَبة , الشرائط املذكورة من النيَّة , إلخالص العمل كُتب الفقه 
( هذه الشرائط هي اليت ُيصطلَح عليها , املذكورة من عدم الرياء و من انّ القصد يكون هللا 

, عتبار انّ الفقه ينظر إىل حيثيَّة با) و اخللوص الظاهري الفقهي االخالص الصوري العملي 
ال يعين انّ الفقه , و فقهنا االسالمي ينظر إىل حيثيَّة تنظيم حياة االنسان احكاُمنا االسالمية 

ليس له من ُبعد معنوي لكن يف الغالب نظَُر االحكام الفقهية إىل , ليس له من ُبعد باطين 
 اردَت ان ترجع إىل الفقيه اآلن إذا,  التنظيمي إىل اجلانب, اجلانب الَتقنيين يف حياة االنسان 

إذا , يف حياة املؤمن الشيعي ترجع إىل الرسالة العملية و هي الدستور الفقهي او اردَت ان 
الكتب االستداللية او الكُتب , املُختَصرة و املُطوَّلة , اردَت ان تعود إىل الكُتب الفقهية 

ِبَشكل عام ,  ِبلسان الفَتوى فقط كالرسائل العملية اليت ورَدْت, املُجرَّدة من االستدالل 
ماذا يقول لك الفقه و ماذا يقول لك الفقيه ؟ الفقيه يقول لك اّنك إذا َصلَّيت ان تتَوجَّه إىل 

ان ُتصلَّي يف مكان ُمباح , ان تتَوّضأ ِبماء طاهر ُمباح ِبشرائط الوضوء املعروفة , الِقبلَة 
ان ُتَصلّي يف ثياب طاهرة و غري ,  موضع السجود طاهرا على االقل ان يكون, طاهر 
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فإذا قرأَت هذه القراءة , ان تقرأ احلمد و السورة و سائر التفصيالت اليت تعرفُها , مغصوبة 
هذه الصالة صالةٌ صحيحة , لَّمَت ِبحَسب القواعد االعرابية و ركعَت و سجدَت و س

ال يعين انّ الفقه ليس , فقه ال ينظر إليه يف الغالب ال, أّما اجلانب املعنوي , يقول لك الفقيه 
, لكن يف الغالب نظَُر الفقيه و نظَُر الفقه ِلهذا اجلانب ال ِبهذا املعىن , له جنَبة معنوية 

أّما الُبعد , ِلجانب صحَّة العمل على اساس موازين التقنني الشرعي يف احلياة الدنيوية 
 ما ُيكتَُب للعبد من َصالته إالّ ِبما اقَبَل عليه( ايات و اّنه مثالً ما تأيت فيه الرو, املعنوي 

و حىت لو ذكََرُه يف كتابه الفقهي يذكُره من باب املعىن ال يشَتِرطُه  اصالً الفقيه هذا) 
يف باب الفقه ال َتِجد فقيها يشَترط يف شرائط صحَّة الصالة , االرشاد و النصيحة و الَوعظ 

, من باب النصيحة , نعم يكون ِذكُر هذه املعاين من باب االرشاد  , ان تكون ُمقِبال عليها
نعم هذا يف نظَر الفقه من , ان ُتقِبلَ عليها يف الفقه و إالّ ليس هناك من شرائط الصالة 

, يف نظَر الفقيه و يف نظَر الفقه هذا من كمال الصالة ان ُتقِبلَ على َصالتك , كمال الصالة 
هَت إىل الِقبلَة و تَوّضأَت ِبماٍء طاهر و ِبحَسب شرائط الوضوء و اَتْيَت أّما لو اَنَك توجَّ

املعروفة يف فقهنا , القراءة و الركوع و السجود ِبحَسب الشرائط اليت َتعرفُها , بالصالة 
فَتقول له هل أُعيد الصالة ؟ و لَم َتكُن ُمقِبال على َصالتك و َترِجع إىل الفقيه , الشريف 

أّما , يه إىل اجلانب الَتقنيين قألنّ نظَر الف, َصالُتك صحيحة , ال ُتعيد الصالة , يقول لك ال 
قد يذكروَنها يف الكُتب الفقهية , اجلوانب املعنوية الباطنية و إنْ كان الفقهاء قد يوصون ِبها 

من , يذكروهنا من باب النصيحة و االرشاد , يذكروهنا ال من باب االشتراط الفقهي , 
على اهل االميان , و لذلك إمام اُألمَّة يقول من باب التذكري , من هذا الباب , وعظ باب ال

و على املؤمنني و على طُالّب االخالص و على اولياء اهل البيت ان ال يقنعوا باالخالص 
ألنّ هذه املعاين َمعاٍن َمحدودة و الوقوف عند الصوري العملي و اخللوص الظاهري الفقهي 

و لكن ( يقول , اقَرأُ عليك كالَمه , إّنما هو طاعةٌ إلبليس كما يقول إمام اُألمَّة هذه املعاين 
عن َجميع مراتب ) ال َيجوز للمؤمنني و املُخِلصني ايضا ان َيغّضوا النظََر عن َجميع مراتبه 
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و يقَنعوا باالخالص الصوري ( ال َيجوز لَهم ان يقَنعوا ) و يقَنعوا ( االخالص و التَخلُّص 
وقوف يف املنازل باعتبار انّ ) ألنّ الوقوف يف املنازل العملي و اخللوص الظاهري الفقهي 

( إذا وقََف ماذا يكون , عند االخالص الفقهي الظاهري , املؤمن إذا وقََف عند هذا احلد 
و لذلك هناك الكثري من ) ألنّ الوقوف يف املنازل من االعمال و االفكار العبقرية إلبليس 

هذا املوجود عندنا يكفي ,  لو ُعِرَض عليه املعاين احلقيقية لَقال اقَنُع ِبهذا الذي عندي الناس
من عدم , يتصوَّروَنُه من التفَهُّم , و من ِبَدع ابليس انّ هذا املعىن يتصوَُّره الناس من التَعقُّل 

قُّف عند هذا انّ التَو, و العجيب هي هذه الفتنة و الناس هكذا يتصوَّرون الدخول بالفتنة 
احلد من فَهِم املعاين او الدخول يف دائرة املعاين املعنوية او فَهِم مراتب اهل البيت و املقامات 

اُي معرفٍة )  َمن لَم يعرف إمام زمانه ماَت ميتةً جاهلية (هو هذا املطلوب مّنا , ملَحمودة ا
املعرفة اليت ُيَحدِّدوَنها , دُِّدها ؟ قطعاً ال هذه ؟ املعرفة اليت انا أَُحدُِّدها او املعرفة اليت انت ُتَح

أّما َنحن نأيت فَنِقُف على َحدٍّ من , و هذه املعرفة اين حدَّدوها ؟ حدَّدوها يف حديثهم , ُهم 
هذا , يكفي انّ هذا , رواياِتهم او على ِقْسم من مقاماهتم و نَدُع الباقي ِبهذه احلُّجة الواهية 

اربعني سنة و َنحن ما َسِمعنا ِبهذا , عشنا َخمسني سنة , لذي َسِمعناُه هذا ا, الذي تعلَّمناُه 
املعرفة اليت أُريَد منها كمال االنسان هي , هذه ِبَدٌع من ِبَدع ابليس , هذا شيء جديد , 

بأيِّ مقياس ) َمن لَم يعرف إمام زمانه ماَت ميتةً جاهلية ( حينما يأيت احلديث , هذه املعرفة 
املعرفة ِبَمقاييس اهل البيت  ؟  او الفقيه الفالينمقياسي انا ؟ ِبمقياس العاِلم الفالينمعرفةٌ ِب, 
و العاِلم الفالين و الفقيه الفُالين و مهما بلَغَ اُي انسان من الفقه و العلم و املعرفة َنحن , 

ا يعمل باحاديث اهل ِبقَدر م, ما َيقيس باحاديث اهل البيت ُنقَدُِّسه ِبقَدر , َنحترُمه , ُنِجلُُّه 
 ما قَدِراعِرفوا منازَل الرجال على ( ِبقَدر ما َيِزنُ االمور باحاديث اهل البيت , البيت 

ما وَضعوا لنا املوازين ان , اهل البيت وَضعوا هذا امليزان  )  رواياتهم َعنّا منُيحِسنوَن
 يسَتنتُجها االنسان نعتمَد على قياسات باطلة و على استحسانات عاطلة و على افكار باردة

ِبسَبب التَرف و ِبسَبب إنفاق االموال و ِبسَبب البذخ يف احلياة و ُيغلق عليه الغرفة و َيجلس 
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, على الكرسي و وراء الطاولة و يبدأ ُيفَكِّر ِبحَسب ما يشتهي ُيريد ان ُيَسطِّر من الكالم 
ازين اهل البيت واضحة مو, مقاييس اهل البيت , هذه املقاييس ليست مقاييس اهل البيت 

هذه , دوَنك زيارات اهل البيت و هذه الزيارات ليست من االسرار , صرحية َجليَّة َبيَِّنة 
الزيارة اجلامعة الكبرية , الزيارات يؤَمر ِبها حىت البَدوي ان يزور اإلمام املعصوم عليه السالم 

بقَة العاشرة من اهل االميان و ال ما قالَ هذه َمخصوصة بالطحينما بيََّنها لنا إمامنا اهلادي 
, قالَ هذه َمخصوصة ِبَمراجع الطائفة و ال قال هذه َمخصوصة ِبحَملَة شهادة الدكتوراه 

البَدوي الذي يسكن يف الصحراء من شيعة اهل البيت , زوروا ِبها , قال هذه زيارة ِلشيَعتنا 
ه الزيارة اراَد مّنا ان ُنلَقِلَق ِبها و اإلمام عليه السالم حينما اوَرَد هذ, يقرأ هذه الزيارة 

؟ اإلمام عليه السالم يريد مّنا ان ُنَردِّد هذه االلفاظ كالببغاء او اراَد مّنا ان نفهم معانيها 
و ( حينما َنُمر على هذه املعاين , كالببغاوات او اراَد مّنا ان ُندِرك حقائق هذه املعاين 

حينما َنُمر على هذه ) َمن اراَد اهللا بدأَ بكم , ني يف َمحبَّة اهللا و التاّم, املُسَتِقّرين يف امِر اهللا 
هذه املعاين حينما َنُمر عليها و حينما يكون احلديث عن ) و ذَلَّ كلُ شيء لكم ( املعاين 

اإلمام , اآلن احلديث عن هذه املقامات ُيقال هذا املعىن ال يتحمَّلُُه الناس , هذه املقامات 
حىت اُألّمي يأيت َمن يعرف القراءة , رة اجلامعة و الزيارة اجلامعة متروكة هذه يقوله يف الزيا

هذه الزيارة مبذولة ِلكُل شيعة اهل بيت , يقرأُها له كي يزور ِبهذه الزيارة و الكتابة 
و هذه الزيارات واضحة و َبيِّنة و تتحدَّثُ , العصمة و سائر الزيارات املعصومية الشريفة 

و ليس على االمر َخفاء مات العظيمة لَهم صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني عن هذه املقا
و يريد ان يتعامى هو هذا أّما الذي يكون اعمى , و صاحب العيَنني ُيبصر طريقَه , ابداً , 

  .الذي ال يتمكَُّن من إدراك احلقائق 
فَهو قاعٌد , لعنة اهللا عليه ألنّ الوقوف يف املنازل من االعمال و االفكار العبقرية إلبليس ( 

على سبيل االنسان و االنسانية و َيمنُعه بأيَّة وسيلة كانت عن العروج إىل الكماالت و 
فال بد من علُوِّ اِهلمَّة و تقوَية اإلرادة فَلَعلَّ هذا النور اإلهلي و اللطيفةَ , الوصول إىل املداِرج 
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و اللطيفة الَرّبانية و هذا ) املُلِك إىل امللَكوت و من , الَرّبانية تسري من الصورة إىل الباطن 
االخالص ألهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه املعىن الَنوراين ِلَحقيقة االخالص هو 

) الذين قُِتلوا يف سبيل اهللا ( و َمرَّْت علينا فيما سلَف الروايات الشريفة , عليهم اْجَمعني 
الذين قُِتلوا , املَجلسي رْحَمة اهللا عليهما , َصدوق روايات صرحية واضحة يرويها شيُخنا ال

الذين قُِتلوا يف سبيل اهللا ُهم الذين قُِتلوا يف سبيل عليٍّ و آل عليٍّ , يف سبيل عليٍّ و آل عليٍّ 
, صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني و هذه املعاين إّنما تتحقَُّق باالنقطاع إىل اهل البيت 

و ِلُسلطان عصرنا صلوات اهللا و ل على االعتاب الشريفة إلمام زماننا بالوقوف و التَوسُّ
الوقوف على هذه االعتاب و حينما ُنطيل العكوف و حينما ُندمي الطَواف , سالمه عليه 

  .حينئذ تتَجلّى معاين االخالص , حينئذ تنفَرج هذه املعاين , حول هذه االعتاب املقدَّسة 
يف كتابه , من علماء الطائفة , من اِجلَّة علمائنا املَُحدِّثني , ليه  رْحَمة اهللا عشيخنا الَبرقي

مؤلَّف يف زمن االئمَّة من االصول الشيعية املُعتَبرة ) املَحاِسن ( كتاب  )املَحاِسن ( الشريف 
هذه الرواية موجودة , من الكُتب االصول املُعتَبرة , صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

َمن احبَّنا اهَل البيت   (عن صادق العترة صلوات اهللا و سالمه عليه) ملَحاسن ا( يف كتاب 
, مث ماذا , َمن احبَّنا اهل البيت ) جرى ينابيُع الحكمة على لسانه و حقَّقَ ُحبَّنا في قَلبِه 

ـ َتحقيق احلُب ـ كيف يكون ؟ َتحقيق احلُب إّنما يكون ِبطول و هذا , و حقََّق ُحبَّنا 
َتحقيق احلُب إّنما يكون ِبهذا املعىن , إّنما يكون ِبشدَّة االخالص َتحقيُق احلُب , املكوث 

ماذا يقول إمام اُألمَّة ؟ ,  بعد الثالمثائة الذي بيََّنُه إمام اُألمَّة يف الصفحة اخلامسة و الستني
وين و َمن عوََّد نفَسه على قراءة اآليات و االمساء اإلهلية من كتاب التك( يقول هكذا 

يف , اآلن ما عنَدنا وقت اشَرح هذا الكالم , هذه آيت على شرحها إن شاء اهللا ) التدوين 
الدروس اآلتية أَُبيِّن معناه إن شاء اهللا لكن ُنلقي نظرة إْجمالية على ما ذكََرُه يف هذه السطور 

) لتدوين اإلهلي َمن عوََّد نفَسه على قراءة اآليات و االمساء اإلهلية من كتاب التكوين و ا( 
من كتاب التكوين و التدوين ( و التدوين اإلهلي يعين القرآن , كتاب التكوين يعين الكون 
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املُداَومة مع , ُمداَومة مع املعاين القرآنية , املُداَومة على الِذكر ) اإلهلي َيَصوِّر قلَبُه بالتدريج 
كريَّة و آيتيَّة و يتَحقَُّق باطُن الذات ـ َيَصوِّر قلَبُه بالتدريج على صورة ِذ( معاين اهل البيت 

( َمن هو الِذكر ) باطن ذات االنسان ـ بِذكر اهللا و اسم اهللا و آيات اهللا كما فُسَِّر و طُبِّق 
و االمساء احلُسىن , الِذكر بالرسول االكرم و عليٍّ بن ايب طالب صلوات اهللا عليهما و آهلما 

فَُهم اآليات , و طُبِّقَْت آيات اهللا عليهم صلوات اهللا عليهم و كذلك فُسَِّرْت , بائمَّة اهلدى 
إىل ان يستمر يف كالمه عن هذه املقامات و ) اإلهلية و امساء اهللا احلُسىن و ِذكُر اهللا االكرب 

فَُهم اآليات اإلهلية و امساء اهللا ( هذا املعىن نأيت على بيانه إن شاء اهللا يف الدروس اآلتية 
فََمن عوََّد نفَسه على الَعيش يف جوار هذه املعاين و يف تكرار )  اهللا االكرب احلُسىن و ِذكُر

و حقََّق ( يتصوَُّر القلب شيئا فَشيئا ِبهذه املعاين حينئذ , هذه املعاين و يف اجواء هذه املعاين 
 ينابيُع احلكمة َمن احبَّنا اهل البيت و حقََّق ُحبَّنا يف قلبه َجرى( ِبهذا املعىن ) ُحبَّنا يف قلبه 
  .ملعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه و احلكمة يف روايات اهل البيت معرفة ا) على لسانه 

 احلكمة  و َمن يؤَت (اآلية الشريفة, الشريف شيخنا الكُلَيين ينقل هذه الرواية ) الكايف ( يف 
َمن يؤتى احلكمة ,  احلكمةُ معرفة اإلمام,  إمامنا عليه السالم قال )فقد اويتَ خرياً كثريا 

يعين َمن اويتَ معرفة اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه و ُتالِحظون التناسق واضح بني معاين 
َمن احبَّنا اهل البيت و حقََّق ُحبَّنا يف قلبه ( اآليات و بني معاين الروايات ِبَشكل َجليٍّ َبيِّن 

قَُّق إالّ بالتَجرُّد عن املعاين الدنيوية و و هذا املعىن ال يتَح) َجرى ينابيُع احلكمة على لسانه 
مع , ىن يف قلب االنسان ابداً مع وجوده إالّ االرتباط باملعاين الدنيوية ال يتحقَُّق هذا املع

, الشريف ) البحار ( و لذلك الرواية يف اجلزء السابع و السبعني من , وجود االرتباط 
َمن يرغب يف الدنيا و , ماذا قال ؟ قال ,  سلم الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و

ماذا , و َمن َزِهَد يف الدنيا فَقَُصَر فيها اَملُه , طالَ فيها اَملُه اعمى اهللا قَلبُه ِبقَدر رغبته فيها 
مى و جعلَُه بصريا و اذَهَب عنه الَع, و هدًى ِبَغري هداية , كان ؟ اعطاُه اهللا علماً ِبَغري تَعلُّم 

 ُحب اهل البيت ال يتحقَُّق إالّ يف مثل, واضحة يف الرواية الشريفة , ن إىل املعاين تنتبهو, 
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, ُحب اهل البيت يتحقَُّق يف مثل هذه املعاين ,  القلوب و يا ليت لنا مثل هذه القلوب هذه
 يف الدنيا فَطالَ فيها اَملُهماذا يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم ؟ اّنه َمن يرغب 

و لذلك الروايات ماذا , كم له من الرغبة يف هذه الدنيا , اعمى اهللا قَلبُه ِبقَدر رغبته فيها 
ألّنه ِبقَدر ما ينكَبُّ على الدنيا ِبقَدر ما , تقول ؟ إذا رأيُتم العاِلم ُمِكّباً على ُدنياه َتَجنَّبوا عنه 

اياكُم , قول الروايات اّنه احذَروا حينما ت, ِبقَدر ما يقود الناس إىل الضالل , تعمى بصَريتُه 
إذا رأيتموُه َيحوط الدنيا ِلَنفسه احذَروا منه فإّنه , من العاِلم إذا رأيتموُه ُمِكّباً على الدنيا 

َسّموهم لصوصا و ال ُتَسّموهم  (هكذا ُتَسّميه الروايات الشريفة , فإّنه لص , قاطع طريق 
أليِّ شيء ؟ ألنّ االنكباب على الدنيا ماذا , ْر منهم  إذا رأيَتُهم ِبهذه الصفَة فاحذَ)علماء 

و إذا عمَيْت بصرية االنسان و هذا تتَبُعه الناس و تسمع , ُيَسبِّب ؟ ُيَسبِّب َعماء البصرية 
صلوات اهللا و سالمه عليهم يقود الناس إىل الضاللة و إىل االبتعاد عن آل النيب , كالمه 

َمن يرغب يف الدنيا , نَّة اإلهلية ا القانون و هذه الُسَبيِّن هذاْجَمعني لذلك الرواية صرحية ُت
ِبقَدر , كم له من الرغبة يف تلكم الدنيا , فَطالَ فيها اَملُه اعمى اهللا قلَبُه ِبقَدر رغبته فيها 

تلكم الرغبة قد ذَهَب من بصريته و من عقله و من دينه و من ُهداه و لذلك هذه الرواية يف 
كلُّه يف ,  نفس الشيء هذا  ) إذا تَضعَضَع العاِلُم ِلَغينٍّ ذَهَب ثُلثا دينه(ُصب نفس السياق َت

و املراد من التَضعُضع هنا ان ُيفَرِّق يف التعامل االخالقي , إذا تَضعَضَع العاِلُم , هذا السياق 
 و أليِّ شيء ؟ ينٍّ ـإذا تَضعَضَع العاِلُم ِلَغ, ان ُيفَرَِّق يف املُعاَشرة بني الفقري و بني الغين , 

أّما إذا لَم يكُن عنَده دين , هذا إذا كان عنَدُه دين ,  ذَهَب ثُلثا دينه و دنانريه ـِلَدرامهه 
  .ذَهَب ثُلثا دينه , حينئذ ستكون النسبة َتحت الصفر , سيكون حينئذ ُمداناً بعد ذلك 

, قال , يه و آله و سلم على أي حال اعود إىل رواية رسول اهللا صلى اهللا عل             
و َمن , ماذا يكون ؟ اعمى اهللا قَلبُه ِبقَدر رغبته فيها , َمن يرغب يف الدنيا فَطالَ فيها اَملُه 

و هدًى ِبغري هداية , ماذا يكون ؟ اعطاُه اهللا علماً ِبَغري تَعلُّم , َزِهَد يف الدنيا فَقَُصَر فيها اَملُه 
شري إليه إمامنا هذه البصرية و هذا البصر هو الذي ُي, صريا و اذَهَب عنه العمى و جَعلَُه ب, 
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الشريف عن َسّجاد العترة ) اخلصال ( الرواية يذكرها شيخنا الَصدوق يف , الَسّجاد 
َعينان , أال إنّ للعبد اربع عيون , ماذا يقول ؟ يقول , صلوات اهللا و سالمه عليه و عليها 

َعينان اين ؟ يف و , مور الظاهرية للدين و االمور الدنيوية اال, ُيبصر ِبهما امَر دينه و ُدنياه 
فإذا اراَد اهللا ِبَعبٍد خريا فَتَح له الَعيَنني اللتني , و َعينان يف قلبه ُيبصر ِبهما امَر آخرته , قلبه 

م ُيِرْد به و أّما إذا لَ, ِلُيبصَر ِبهما الَغيب و امَر آخرته , يف قلبه ِلُيبِصَر ِبهما ماذا ؟ امر الَغيب 
ِبما , ِبما فيه من موِبقات , ِبما فيه من حُجب , ما فيه ن َرْيٍن ِب, خرياً تَرَك القلَب ِبما فيه 

اليت َتحول , فيه من نوايا خبيثة و ِبما فيه من سائر املعاين اليت َتحول بني العبد و بني ربِّه 
 املعاين هي اليت تكون قاعدة صلوات اهللا و سالمه عليه و هذهبني العبد و بني إمام زمانه 

إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه انّ املؤمنني و انّ اشياع اهل حينما يقول , ِلَمعىن االخالص 
ال َيخدُعهم ابليس فَيحجُبهم عن املراتب العالية من مراتب , البيت ال َيخدُعهم الشيطان 

  .ا الفَهم و ِبهذا املعىن االخالص و اخللوص و التَخلُّص على هذا االساس و ِبهذ
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  الّدرس الثالث و العشرون

  
  
  
  
  

ال زالَ كالمنا متواصال يف ما ذكََرُه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف حديثه عن مراتب 
و اليت هي يف حقيقتها ُمخَتصَّة ِبساَدتنا املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم اخللوص 
الَتخليُص ِبهذه املرتبة الكاملة ( د الثالمثائة حيث قالَ يف الصفحة الثالثة و السبعني بع, اْجَمعني 

إّنما وَصلنا إىل نقطة وَعدتكُم ان يكون الكالم عنها يف هذا , و بيَّنُت مراَدُه فيما سلَف ) 
و ُمراده من التخليص ) الَتخليُص ِبهذه املرتبة الكاملة ( قال قُدَِّسْت نفُسه القُّدوسية , الدرس 

الَتخليُص ِبهذه املرتبة الكاملة و إن كان ال يتَيسَُّر ِلَغري ( اخللوص هنا االخالص و التخليص و 
و مراُده هنا من االولياء و من ) الكُمَّل من االولياء و االصفياء عليهم الصالة و السالم 

سائر اوصيائهم و َمن بلَغَ املراتب العالية يف املعرفة و يف , سائر االنبياء السابقني االصفياء 
بل ( ليس الكالم هنا عن اهل بيت العصمة ألّنه سَيستدِرُك يف حديثه فَيقول , ن اهللا القُرب م

ِبَمرتبة االخالص و التخليص و ) هذه املرتبة ِلبل املقام الكامل ( و بل هنا لالستدراك ) 
 هذه املرتبة من ُمخَتّصات النيب اخلاَتم و القلب اخلالص الَنوراينبل املقام الكامل ِل( اخللوص 
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و للكُمَِّل و , اجلَمعيِّ املُحمَّدي صلى اهللا عليه و آله و سلم باالصالة , االَحديِّ االْحَمدي 
ن إمام شَرحُتها فيما سلَف لكهذه العبارات و هذه املطالب ) اخلُلَِّص من اهل بيته بالتبعيَّة 

يضا ان َيغّضوا النظَر و لكن ال َيجوز للمؤمنني و املُخِلصني ا( فَيقول اُألمَّة يستمر يف كالمه 
و يقَنعوا باالخالص ( أي عن َجميع مراتب االخالص و التخليص ) عن َجميع مراتبه 

الصوري العملي و اخللوص الظاهري الفقهي ألنّ الوقوف يف املناِزل من االعمال و االفكار 
َيمنع االنسان ـ فَهو قاعٌد على سبيل االنسان و االنسانية و َيمَنعُه ـ أي و , العبقرية إلبليس 

فال بد من علُوِّ اهلمَّة و , عن العروج إىل الكماالت و الوصول إىل املَداِرج بأيَّة وسيلة كانت 
  .إىل آخر كالمه رضوان اهللا تعاىل عليه ) تقوَية االرادة 

يف الدرس املاضي و يف الدرس الذي سَبقَُه كان احلديث عن معىن اختصاص هذه املرتبة 
ات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني و اّنهم ُهم املُخلَصون حقيقةً و ليس باملعصومني صلو

أّما اعلى املراتب مراتب , فاالخالص من املراتب االوىل يف طريق السلوك إىل اهللا , املُخِلصني 
َتحدَّثُت عن معىن اخللوص و , فَُهم املُخلَصون صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني , اخللوص 
و َتحدَّثُت كذلك عن السر يف انّ هذه املرتبة خاصة ِبهم و ال يتمكَُّن اَحد , اْجمايل لو ِبَنحو 

و على َنحو االصالة و ذلك ِلطَهارهتم من املَخلوقات ان َيِصلَ إىل هذه املرتبة على َنحو احلقيقة 
ال , رتبة كانت لَهم هذه املاملطلَقة و ِلكَماِلهم املطلَق صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

أُعيد الكالم مرة ثانية لكن وَصلَ احلديث هنا إىل قول إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه و هو 
ُيَحذِّر اتباع اهل بيت العصمة و ُيَحذِّر اشياع املعصومني صلوات اهللا عليهم من الوقوف على 

وز للمؤمنني و و لكن ال َيج( حني قالَ هكذا هذه املراتب االوىل من مراتب االخالص 
املُخِلصني ايضا ان َيغّضوا النظَر عن َجميع مراتبه ـ أي مراتب االخالص ـ و يقَنعوا 

يقول ألنّ الوقوف على هذا املعىن ) باالخالص الصوري العملي و اخللوص الظاهري الفقهي 
ك ان ُيمكن, و قَرأُت لك بقيَّة كالمه , من االخالص هو من ُمرادات ابليس لعنة اهللا عليه 

ُتراجع تتمَّة الكالم يف الصفحة الثالثة و السبعني بعد الثالمثائة و يف الصفحة الرابعة و السبعني 
وَصلَ الكالم إىل هنا و َوعدتكُم ان يكون احلديث عن معىن االخالص و عن , بعد الثالمثائة 
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  .مراتب االخالص و مقصودنا يف هذا الدرس هو هذا املعىن 
ِلضيق الوقت ال أُعيد الكالم و إّنما من حيث , الخالص يف الدرس املاضي َتحدَّثُت عن معىن ا

و االخالص له قاعدة و له وَصلنا إىل القاعدة اليت تكون اساساً لإلخالص , انَتهيُت ابَتديء 
يتفرَُّع من هذه القاعدة و يتفرَُّع من هذا املبدأ و بعد ذلك نتناول مراتب , مبدأ و له اصل 
قاعدة االخالص أّما , عِرُضها ِبَشكل اْجمايل ِبحَسب ما يسَنح به املقام االخالص و نسَت
املعرفة يف ُمختلف مراتبها سواء  و ُمرادي من, املعرفة اصل االخالص , فَُمستَندها املعرفة 

و املعرفة االْجمالية ايضا على , كانت هذه املعرفة االْجمالية او كانت هذه املعرفة التفصيلية 
هو املراد من االخالص ما هو ؟ االخالص هو , املعرفة التفصيلية ايضا على مراتب مراتب و 

هو هذا االخالص و من , يف عملِه , يف نيَّتِه , توحيد اجلهة اليت يتَوجَُّه إليها االنسان يف قلبِه 
ُيقال لَها  )ال إله إالّ اهللا ( و من هنا ُيقال ِلكَلمة ) سورة االخالص ( هنا ُيقال ِلسورة التوحيد 

, االخالص و التوحيد ِبَمعىن واحد كلمة التوحيد و ُيقال لَها كلمة االخالص و لذلك 
يف عمله ُيَوحِّد اجلهة اليت يتَوجَُّه إليها , يف نيَّته , انّ االنسان يف قلبه , االخالص َمعناُه هو هذا 

جَُّه إليها يف كل عمل من اعماله يف يتَو, يتَوجَُّه إليها يف الدعاء ,  يف العبادة  إليهايتَوجَُّه, 
هذه احلالة هي اليت ُيعبَُّر عنها , اليت يتَوجَُّه إليها هذه اجلهة الواحدة , حياته الدينية و الدنيوية 

و قطعاً فاالنسان ال يتمكَُّن , حينما تكون اجلهة اليت يتَوجَُّه إليها االنسان واحدة , باالخالص 
املُتكَثِّر ما لَم تكُن هناك معرفة ِبهذه اجلهة م الدنيوي ة مع طبيعة العالََه إىل جهة واحدان يتَوجَّ

عالَم الدنيا , العواِلم الُسفلية و من ُجملَتها عالَمنا هذا , و إالّ فاالنسان يعيش يف عالَم الكَثرة 
, كَثَِّرة َحواسُّ االنسان ُمت, و عالَم الطبيعة و شؤونات االنسان كُلّها تقَُع يف دائرة الكثرة 

االنسان ليس , االنسان ُمتكَثِّر يف جانبه املادي و يف جانبه املعنوي , رغَبات االنسان ُمتكَثِّرة 
و حاجات االنسان , هو ِبَحقيقة واحدة بسيطة و إّنما االنسان ُمَركَّب من مادة و من معىن 

و هذا العالَم الذي نعيش , ه ُمتكَثِّرة و َحواسُّاملعنوية ُمتكَثِّرة و حاجات االنسان املادية ُمتكَثَِّرة 
فاالنسان حينما َيهجر هذه الكثرة و يتَوجَُّه إىل جهة واحدة ال بد ان يكون , فيه عالَم الكثرة 

معرفة , من املرتبة االْجمالية يف تَوجُّهه هذا قد استنَد إىل معرفة سواء كانت هذه املعرفة 
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و حىت املعرفة االْجمالية يف نفسها َتختلف باختالف  , او كانت هذه املعرفة تفصيلية, اْجمالية 
حىت املعرفة التفصيلية و , مراتب عقول الناس و باختالف مراتب قوى االدراك عند َبين البشر 

اختالف , اختالف مداِرك الناس , ايضا َتخضع يف التقسيم و يف املراتب ِلَنفس هذه العلَّة 
الكشف و اصحاب  و حىت اصحاب, بصرية عند الناس القدرات العقلية و اختالف مراتب ال

اختالف املراتب سواء يف اجلانب احلّسي او يف اجلانب العقلي او يف , الشهود َتختلف مراتُبهم 
االنسان من اين يسَتقي معارفَُه ؟ , اجلانب الوجداين او يف اجلانب الكَشفي و الشهودي 

من , من الوجدان , من التجارب , احلواس من , االنسان يسَتقي املعارف من هذه اجلهات 
سواء و من املُكاَشفة و املُشاَهدة على اختالف مراتب املعرفة عند الناس من البصرية , العقل 

 فقط او  الباطنيةالذين سلَكوا املسالك الظاهرية املَحضة فقط او الذين تَوجَّهوا إىل املسالك
و إّنما االميان اميان ِبظاهر و )  ِبظاهركم و باطنكم إّني مؤمٌن( الذين سلَكوا اجلادَّة الوسطى 

اميان يف اجلوانب الظاهرية و اميان يف اجلوانب الباطنية و هو الصراط املستقيم الذي , باطن 
تقَبُّلها و على اختالف هذه املراتب على اختالف , َتحدَّثَْت عنه احاديث اهل بيت العصمة 

, املعارف و املعلومات هي هذه اليت ذكَرُتها  ينالون منها الوسائل و السُبل اليت, مشارِبها 
هذه , احلواس و التجارب و الوجدان و العقل و البصرية و الشهود و املُكاَشفة , اِحلس 

و هذه القُدرات و القابليات و , املراتب على اختالف املشاِرب و على اختالف االذواق 
حىت عند , َتختلف حىت عند نفس اهل املشَرب الواحد الوسائل اليت ينالُ االنسان هبا املدارك 

فلَّما َتختلف هذه قطعاً ِبَسبب , من شخص إىل آخر نفس اهل الذَوق الواحد َتختلف 
اختالف هذه القوى سيكون هناك اختالف يف املعارف سواء كان الكالم يف افُق املعرفة 

و باختالف هذه املعرفة َتختلف النوايا و , االْجمالية او كان الكالم يف افُق املعرفة التفصيلية 
على أي حال مقصودي من قاعدة االخالص انّ االخالص ال بد , َتختلف معاين االخالص 

ان يسَتند إىل معرفة و هذه املعرفة هي اليت على اساسها ينمو االخالص و بعد ذلك شيئا فَشيئا 
ع وجود هذه القاعدة و إالّ من دون لو اراَد االنسان ان يرتقَي يف َمدارج االخالص يرَتقي م

أّما ما , هذه القاعدة و من دون هذا اجلذر ال يتمكَُّن االنسان ان يرتقَي يف مراتب االخالص 
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يف العمل و يف كل شيء , هي هذه القاعدة ؟ هذه القاعدة اليت يسَتند إليها االنسان يف العبادة 
يف اجلانب , يف اجلانب املعنوي ,  اجلانب املادي يف, من الشؤونات اليت تتعلَُّق ِبسلوكه إىل اهللا 

َجميع هذه , يف هذه احلياة االوىل او يف احلياة االخَروية , يف اجلانب الدنيوي , الديين 
هذه القاعدة ُتَبيُِّنها هذه الرواية و , هناك قاعدة , الشؤونات اليت تتعلَُّق ِبكُل هذه احليثيات 

, من دون اصطالحات الُعَرفاء , صطالحات الفالسفة ِبَشكٍل واضح و صريح من دون ا
الرواية عن , الشريف ينقلُها شيخنا الكُلَيين رْحَمة اهللا عليه ) الكايف ( الرواية صرحية و َبيِّنة يف 

مايل ابو َحمزة الث, ايب َحمزة الثُمايل عن إمامنا ايب جعفر الباقر صلوات اهللا و سالمه عليهما 
, إّنما يعبُد اهللا َمن يعرُف اهللا , يعين إمامنا الباقر ,  ابو جعفر عليه السالم قالَ يل, هكذا يقول 

العبادة , لَها عبادة من دون اخالص و العبادة ال ُيقال , الذي يعبُد اهللا هو الذي يعرُف اهللا 
حىت يف احلدِّ , َشرطُها االخالص و إالّ ال ُيقال لَها عبادة و لذلك حىت يف االفُق الفقهي 

تعريف العبادة حىت , كلُ عمٍل ُتشَتَرطُ يف صحَّته نيَّة القُرَبة ما هي ؟ , الفقهي تعريف العبادة 
اليت كتاب العبادات او هذه العناوين املوجودة يف فقهنا اجلعفري الشريف , يف االفُق الفقهي 

العبادة ,  االخرى فالصالة فالصيام و سائر العباداتُيعبَّر عنها بالعبادات ابتداءاً من الطهارة 
) إّنما يعبد اهللا (  إمامنا الباقر عليه السالم يقول هكذا, كل عمل ُيشتَرط يف صحَّته نيَّةُ القُربة 

َمحبوسة يف أي شيء ؟ يف دائرة , ُمقيََّدة , َمحصورة يعين العبادة , و إّنما هنا ُتفيد احلَصر 
و قُلنا , فإّنما يعبُده هكذا َضالالً ن ال يعرف اهللا فأّما َم, إّنما يعبد اهللا َمن يعرف اهللا , املعرفة 

إّنما تتقوَُّم العبادة باالخالص و إالّ من , حقيقة العبادة , جوهر العبادة , العبادة هي االخالص 
إّنما يعبد اهللا َمن , دون االخالص ال ُيقال ِلهذا العمل او ِلهذا االمر او ِلهذا املنَسك عبادة 

قلُت ُجِعلُت فداَك فَما معرفة اهللا ؟ , َمن ال يعرف اهللا فإّنما يعبُده هكذا َضالالً يعرف اهللا فأّما 
قال إمامنا باقر العترة صلوات اهللا و , فأبو َحمزة هنا يسأل اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه 

 صلى  اهللا َتصديُق اهللا عز و جل و َتصديُق رسولِهمعرفةُ, قالَ معرفة اهللا هكذا , سالمه عليه 
 و الرباءةُبه و بائمَّة اهلُدى عليهم السالم   عليٍّ عليه السالم و االئتماُماهللا عليه و آله و ُمواالةُ

هذه , َتمَّْت الرواية الشريفة  ,  و جلَّهكذا ُيعَرُف اهللا عزَّ,  من عدوِّهم  و جلَّإىل اهللا عزَّ
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أ عليه االخالص و إالّ فاالخالص من دون الرواية ُتَبيِّن لنا القاعدة و االصل و اجلذر الذي ينش
و ال بد ان ُنحقَِّق هذه البذَرة   انال بد اوالً, من دون هذا اجلذر ال وجود له , هذه القاعدة 

بعد ذلك ينتقل البحث إىل مراتب االخالص و لذلك اول , ُنَحقَِّق هذا اجلذر يف نفوسنا 
هو انّ االنسان يكون قد تَوجََّه إىل جهة واحدة كالمنا بعد البيان االْجمايل ِلَمعىن االخالص و 

ألنّ , يف قاعدة االخالص ألنّ االخالص َجذُره املعرفة , فإنّ الكالم يكون يف هذه القاعدة 
فإنّ ,  اساُسه متينا فإنّ عاقبَتُه إىل الَزوال  يكُنو كل شيء ما لَم, االخالص اساُسه املعرفة 

القَوي حىت يتحقََّق ب و لذلك ال بد من وجود االساس املَتني ِنهاَيتُه إىل االضمحالل و اخلَرا
االخالص اصلُه املعرفة و قُلنا , معىن االخالص و بعد ذلك يكون الكالم يف مراتب االخالص 

 هذا املعىن الذي اشاَرْت إليه رواية ايب َحمزة رضوان خالص هوو املعرفة اليت هي َجذر اال, 
 عز و جل و تصديُق رسوله صلى اهللا عليه و آله و موالةُ عليٍّ تصديُق اهللا, اهللا تعاىل عليه 

عليه السالم و االئتماُم به و بائمَّة اهلدى عليهم السالم و الرباءة إىل اهللا عز و جل من عدوِّهم 
إّنما يعبُد اهللا َمن , و اإلمام عليه السالم قالَ يف اول الرواية , هكذا ُيعَرف اهللا عز و جل , 

انّ الذي , فَما معرفة اهللا ُجِعلُت فداك ؟ فأجاَب ِبهذا اجلواب فَيكون املعىن هكذا ,  يعرف اهللا
حىت و إنْ جاء باملناسك و املراسم فَهذه , ال يعرف اهللا ِبهذه املعرفة حىت و إنْ َتظاَهَر بالعبادة 

ما يعبُد اهللا َمن إّن, املناسك و املراسم ال ُتَعد ِبَشيء من العبادة بل هي اجنبيَّة عن العبادة 
على هذا اجلذر و العبادة هي و عبادة اهللا تتَوقَُّف , و معرفة اهللا هي هذه , يعرُف اهللا 

اإلمام الرضا صلوات اهللا و االخالص و لذلك َمرَّ علينا يف الدروس املاضية هذا الذي يسأل 
 اهللا و رسوله و مواالةُ طاعةُ, سالمه عليه عن معىن اخالص الشهادة إىل اهللا فَماذا قال ؟ قالَ 

طاعة اهللا و طاعة الرسول و مواالةُ ائمَّة , صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني ائمَّة اهلدى 
ال , اهلدى هو هذا اخالص الشهادة إىل اهللا و َمرَّ الكالم يف هذا املعىن و يف هذا املضمون 

و االمر , املعىن االْجمايل لإلخالص , ل االمر االو, اآلن تبيََّن لنا امران , أُعيده مّرة ثانية 
يف املقام الكالم , الثاين هو القاعدة اليت يستند إليها االخالص و منها تتفرَُّع مراتب االخالص 

  .ِبحَسب ما يسمح به املقام الثالث يف مراتب االخالص و سأستعِرُضها لك ِبَشكل اْجمايل 
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اليت َسّماها يف كالمه , هنا اشاَر إليها إمام اُألمَّة املرتبة االوىل من مراتب االخالص و هي اليت 
هذه هي املرتبة االوىل من مراتب , باالخالص الصوري العملي و اخللوص الظاهري الفقهي 

و مراُده قُدَِّسْت نفُسه , االخالص الصوري العملي و اخللوص الظاهري الفقهي , االخالص 
يذكُرها فقهاؤنا مذكورة يف فقهنا  أليس هناك شرائط ,الزاكية الشرائط الفقهية ِلَصّحة العمل 

هذه املرتبة , هذه الشرائط إذا حقَّقها االنسان ,  ِلصحَّة العمل شرائطٌ, اجلعفري الشريف 
و املراد من هذه املرتبة ـ ِبَشكل االوىل من مراتب االخالص و هي ادَون مراتب االخالص 

حقيق الشرائط الشرعية و الفقهية يف كل عمل على او ِببيان اوَضح ـ انّ االنسان يسعى ِلَت
 يف  الشرعيةحينما يريد ان ُيَصلّي ُيحاول ان ُيَحقَِّق الشرائط الشرعية و اَهم الشرائط, ِحَدة 

هو عَدم وجود الَنوايا املَضمومة إىل نيَّة القُرَبة و عَدم االخالص بالنسبة للعبادات و لألعمال 
املعاين املذكورة يف شرائط صحَّة الصالة و املُبيََّنة يف , رك وجود الرياء و عدم وجود الش

و االنسان يف هذه املرتبة ـ ِبَنحٍو دقيق ـ ِبهذه , الكُتب الفقهية و املذكورة يف مظانِّها 
ُيحاول , اراَد ان يأيتَ ِبَعمل من االعمال ُيحاول ان ُيَحقَِّق شرائط هذا العمل كُلَّما , الصورة 
هذه املرتبة االوىل من مراتب ,  ُمقدِّمات هذا العمل اليت َتِصفُه بالعمل الصحيح ان ُيَحقَِّق

و إذا انَتهى من عمله اصالً نسَي معنوية االخالص و إّنما ُيحاول دائما فقط يف , االخالص 
كل عمل و يكون االخالص هنا ِلكُل عمل اخالصاً خاصا به و لذلك االنسان يف هذه املرتبة 

اّنه ُيحاول ان , َخيُِّرنا يعيُش يف هذه املرتبة , بة فعالً هي اليت نعيُش فيها َنحن و هذه املرت
نذكر املراتب االخرى لإلخالص ال و َنحن حينما , ُيَحقَِّق االخالص ِلكُل عمل من االعمال 

, نذكُرها من هذه اجلهة , يعين اّننا نعيش هذه املراتب و إّنما حينما نذكر هذه املراتب 
ها من جهة َجمال هذه املراتب و من جهة انّ ِذكَر هذه املراتب ُيقَرِّبنا من اصحاب هذ نذكُر

, الفضائل هي موجودة فينا حينما نذكر فضائل اهل بيت العصمة ال يعين انّ هذه , املراتب 
هذا الِذكر , فَحينما َنحن نذكر مراتب االخالص , هذه الفضائل نذكُرها كي نتقرََّب منهم 

االّدعاء اّننا نعيش هذه املراتب و إالّ هذا الِذكر ِلهذه املراتب كي املراتب ليس من قَبيل ِلهذه 
َخيُِّرنا يعيش يف هذه , الواقع الذي نعيُشه , نتقرََّب إىل اهل هذه املراتب و إالّ فََخيُِّرنا واقعاً 
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ان , عيش يف هذه املرتبة املرتبة و مع ذلك بالقياس إىل اوضاعنا اليت نعيُشها فَِمن التوفيق ان ن
ُنحاِفظَ على شرائط صحَّة العمل الشرعي و الفقهي من جهة اخالص العمل يف كل عمل نأيت 

و االنسان يف هذه املرتبة يعيش , و هذا ايضا شيء كبري بالنسبة ِلحالنا و بالنسبة الوضاعنا به 
حينما يريد , لُه ُمَجّزأً حالة الصراع بني االخالص و عدم االخالص ألنّ االنسان سَيكون عَم

 عند الفجر اراَد ان ِلَنفِرْض يف هذا اليوم, ان ُيَصلّي ُيحاول ان ُيحافظ على نيَّة االخالص 
حينما تأيت صالة الظُهر فَهو يف , ُيحاول ان ُيحافظ علة نيَّة االخالص يف صالة الفجر , ُيَصلّي 

ص اليت َصلّى ِبها صالة الُصبح و إّنما ُيحاول إتيانه ِلهذه الصالة لَم يكُن َيملك معنوية االخال
ايضاً مرة ثانية ان يفرض على نفسه معىن االخالص و ان يأيتَ ِبَشرائط االخالص يف صالة 

ايضاً َيحتاج إىل َتجديد نيَّة االخالص ِلصيامه و َيحتاج , و لو كان يف شهر رمضان , الظُهر 
و لو اراَد ان يايتَ ِبَعمل مندوب آخر من , ئضه إىل َتجديد نيَّة االخالص ِلكُل فرض من فرا

العبادات كذلك هو َيحتاج إىل نيَّة االخالص يف ذلك العمل و هكذا االنسان يف هذه املرتبة 
يف كل عمٍل من اعماله َيحتاج إىل ترسيخ معىن االخالص و قلُت االنسان يف هذه احلالة يعيش 

 الصراع بني اجلانب احلَسن يف نفسه و بني ,الصراع بني نفسه و بني الشيطان , الصراع 
الصراع بني القوى , بني جنود الَصالح و بني جنود الفساد , اجلانب السيء يف نفسه 

و بني القوى الشيطانية يف نفس االنسان و يبقى االنسان يف هذه املالئكية يف نفس االنسان 
 إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه و لذلك  يف هذه املرتبة يعيش هذا الصراعما زالَ, احلالة 

, حينما قالَ انّ الوقوف عند هذه املنازل و عند هذه املراتب هي غاية ابليس من االنسان 
ان َيِقَف عند هذه املرتبة و يبقى يف حال , من االنسان املؤمن اصالً ابليس هو هذا الذي يريُده 

إىل هنا ينتهي الوجه ..  دائما ال يعين اّنه و قطعاً االنسان الذي يعيش حالة الصراع, الصراع 
   .االول من الكاسيت 

ما زالَ يعيش حالة الصراع ال يعين انّ االنسان دائما سيبقى على حالة ,  مصروعا  يكون..
ب و واقعاً لوالغلََبة و إّنما يف بعض االحيان يكون هو الغالب و يف احيان اخرى يكون هو املغ

اكثر اهل االميان , ُده من انفسنا و هذا احلال الذي يعيُشه اكثر الناس هو هذا احلال الذي نشَه
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يف بعض االحيان يكون هو الغالب , بني الغلََبة و املغلوبيَّة حالة الصراع , يعيشون هذه احلالة 
هذه املرتبة هي املرتبة االوىل من االخالص و هو انّ , يف بعض االحيان يكون هو املغلوب , 

, ِبَحدِّ ذاته ,  ِلكُل عمل ِبما هو  و الشرعيةول ان ُيحافظ على الشرائط الفقهيةاالنسان ُيحا
االنسان ال َيِصلُ إليها ما لَم يكُن , و قطعاً املرتبة االرقى ,  مرتبة ارقى من هذه املرتبة كأّما هنا

دُّد و لَم َيخلُص من قد اكتَملَ ِنصاُبه يف املرتبة االوىل و إالّ إذا بقَي االنسان دائما يف حال التَر
ال يتمكَّن ان , هذا التَردُّد و من هذا الصراع شيئا فَشيئا ال يتمكَّن ان ينجو من املرتبة االوىل 

املرتبة الثانية من االخالص حينما يكون االخالص , يرتقَي من املرتبة االوىل إىل املرتبة الثانية 
,  املرتبة االوىل ُيقال له حال و ليس ملَكَة أّما االخالص يف, ملَكَةً ُمسَتدمية عند االنسان 

, يف املرتبة الثانية ُيقال له ملَكَة االخالص , االخالص يف املرتبة االوىل ُيقال له حالة االخالص 
فاالنسان إذا جاء , الفارق بني احلالة و امللَكَة انّ احلالة او احلال هي املُتَغيِّرة من وقت إىل آخر 

الين و حاولَ ان يعيش االخالص و بعد انتهاء العمل تذهب منه هذه احلالة بالعمل العبادي الف
 ِلَتجديد  جديدةَروحانيةو إذا اراَد الشروع يف عمل آخر ايضاً َيحتاج إىل قوة و َيحتاج إىل 

ة أّما امللَكَة هي الصفَ, ألنّ االنسان تتغيَُّر احوالُه هي هذه اليت ُيعبَُّر عنها باحلالة , هذا املعىن 
يعين اّنه على طول اخلط يف كل اعماله , على طول اخلط هذا املعىن موجود يف نفسه , الثابتة 

 و  بالناساصالً ال يلَتفت إىل مسألة الرياء و ال يلَتفت إىل مسألة الشرك و ال يلَتفت و ال َيعبأ
مل ان ُيَجدِّد ال َيحتاج يف كل ع, إّنما على طول اخلط نظَرُه إىل اعماله إىل اجلهة الواحدة 

يف املرتبة الثانية , ُيحاول ان ُيَجدِّد هذا املعىن يف كل عمل , هذه الَروحانية او هذه املعنوية 
هذه امللَكَة تبقى على طول اخلط و حينما يأيت إىل , حينما تتحقَُّق لإلنسان ملَكَة االخالص 

 إىل َتجديد معىن االخالص أي عمل كل عمل من هذه االعمال اليت يأيت ِبها اصالً ال َيحتاج
يف اجلانب , يف كل جَنبات حياته العملية , ألنّ معىن االخالص ساٍر مَعُه على طول اعماله 

عملي و إّنما تكون عنَدُه يف اجلانب ال, ليس يف اجلانب القليب , من حياة االنسان العملي 
حىت االعمال اليت هي , جاء ِبعباَدة او بأيِّ عمل آخر , ملَكَة اصالً كُلَّما جاء ِبَعمل صاحل 

إذا َنوى القُرَبة , ها إىل عبادة ان ُيَحوِّلَليست ِبعبادات يف االصطالح الفقهي ميكن لإلنسان 



معنى االخالص ومراتبه وطريق                             اآلداب المعنوية للصالة          
             23ج                  الوصول اليه ـ                                                        220ـ 

 
 

438

حىت هذه , ح الفقهي يف باب العبادات طلَح عليه االصطالصيتحوَّل حينئذ العمل الذي لَم ُي
حىت هذه االيقاعات و سائر التفريعات االخرى اليت , حىت هذه البيوع و العقود , املُعاَمالت 

هذه يف االصطالح الفقهي ال ُيقال لَها عبادة أّما االنسان , ال ُيشتَرط يف َصحَّتها نيَّةُ القُرَبة 
على , إذا َنوى القُرَبة فيها فَحينئذ ُيَحوِّلُها إىل عبادة , ة القُرَبة يتمكَّن ان ُيَحوِّلَها إىل عبادة ِبنيَّ

الدائرة و إّنما يف املرتبة الثانية من االخالص أي حال اآلن الكالم ليس يف هذا احلد و يف هذه 
و هو انّ االنسان تتحقَُّق يف نفسه ملَكَة على طول اخلط فَحينما يأيت بأيِّ عمل ال َيحتاج إىل 

فقط حينما , معنوية االخالص و إّنما فقط َيحتاج إىل َتجديد النيَّة يف تشخيص العمل جديد َت
حينما يريد ان يقِدم إىل الَرْحمة باملسكني و , يريد ان يقِدم إىل الصالة يقول أُريد ان أَُصلّي 

 هذه هي ان ارَحَمُه و إالّ نيَّة االخالص سارية على طول اخلط واملُحتاج يقول فقط أُريد 
, و عالئم الذين تكون عندهم هذه املرتبة ميكن ان ُنجِملَها باالمور التالية , املرتبة الثانية 

  .ن يف اصحاب هذه املرتبة الثانية العالئم و االوصاف اليت ميكن ان تكو
من عند نفوسهم َيِجدون معىن , يتحسَّسون هذا املعىن , اوالً َتَحسُّسهم ِلصدق اخالصهم 

اّنهم , هذه احلالة حالة نفسية , يف عملهم و هذه احلالة و هذه الصفَة صفَة وجدانية الِصدق 
َيميلون حقيقةً إىل كتمان , و ثانياً   ,هذا اوالً, يف انفسهم   من عملهمَيِجدون الِصدق

يف بعض االحيان االنسان ُيحاول ان , املَيل إىل كتمان االعمال ال ِبَنحو التظاُهر , اعماِلهم 
لكن ربَّما االنسان يتمكَّن ان َيُسدَّ منفذاً على الشيطان , لكنه يتظاَهر بالِكتمان كتم عَمله َي

يف بعض االحيان االنسان قد يكتم اعمالَُه الصاحلة لكن , الشيطان قد يفتح له منافذَ اخرى 
ة و هذا باسلوب االشارة ُيشري إىل اّنه يكتم اعمالَُه الصاحل, من جهة اخرى باسلوب االحياء 

هذا فَضٌح , هذا اخَبث ِمّما لو اظَهَر اعمالَُه الصاحلة على مرأى من الناس , فَضٌح خبيث 
حينما يكتم االنسان اعمالَُه من جهة لكن من جهة اخرى , لألعمال باسلوب خبيث جداً 

, االنسان هناك اساليب عديدة للتعبري عند , ِبطَريق التلويح , ِبطَريق التلميح , ِبطَريق االشارة 
اساليب , هناك الكنايات , هناك االشارة , هناك التلميح , التلويح هناك , هناك التعريض 

ِبَنحو االشارة إىل اّنه يكتم , قد ُيَعبِّر ِبَنحو التلميح , ُمخَتلفة عند االنسان يف التعبري عن املعاين 
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 خبيث ألّنه يريد ان ينالَ هذا فَضٌح, اعمالَُه الصاحلة و هذا فَضٌح خبيث العماله الصاحلة 
هذا الذي , يأيت باعماله علَناً بني الناس مدحاً و َمْنزلة عند الناس ُمضاَعفة اكثر من ذلك الذي 

أّما هذا الذي يكتم و ُيشري , بني الناس يريد ان ُيمَدح على اعماله فقط يأيت باعماله عالنيةً 
ن ُيمَدح على كتمانه و هكذا حاالت النفس إىل كتماِنه يريد ان ُيمَدح على اعماله و يريد ا

حُجب , االنسانية حاالت معقَّدة و النفس االنسانية على طَبقات و لذلك ُعبَِّر عنها باحلُجب 
, تقول يعين حجاب فوق حجاب و هذه حاالت النفس االنسانية و لذلك الروايات الشريفة 

  الشيطانبصََّرُه ِبَمواضع إذا اراَد اهللا ِبَرُجل خرياً ,إذا اراَد اهللا ِبَرُجل خرياً بصََّرُه ِبعيوب نفسه 
و , إذا اراَد اهللا ِبَرُجل خرياً فقََّهُه يف الدين , إذا اراَد اهللا ِبَرُجل خرياً بصََّرُه ِبعيوب الدنيا , 

( معرفة االحكام الشرعية جزء يسري من التفَقُّه , التفَقُّه هنا ال ِبَمعىن معرفة االحكام الشرعية 
االحكام الشرعية , من ُجملَتها االحكام الشرعية , يعين عرَّفَُه املعارف اإلهلية ) فقََّهُه يف الدين 

و حياة جزء يسري ألنّ االحكام الشرعية ناظرة إىل اجلانب العملي و التقنيين يف حياة االنسان 
يف اجلانب , القَليب حقيقة االنسان يف اجلانب , االنسان اوَسع من اجلانب العملي و التقنيين 

, يف اجلانب العقلي اوَسع من مسألة التقنني العملي املوجود يف الدائرة الفقهية فقط , الروحي 
 االنسان يف بعض االحيان قد يرى  بصََّرُه ِبَمواضع الشيطان ألنّفإذا اراَد اهللا ِبَرُجل خرياً

د اهللا به اخلري ُيَبصِّرُه ِبكُل هذه أّما الذي يري, مواضَع للشيطان لكن َتختفي عنه مواضع اخرى 
قلُت من عالئم و , على أي حال , إذا اراَد اهللا ِبَرُجل خرياً بصََّرُه ِبَمواضع الشيطان , املواضع 

اوالً َيِجدون الِصدق من عملهم يف انفسهم و هذه احلالة , من اوصاف اصحاب املرتبة الثانية 
,  علمي يف اخلارج و ال َتحتاج إىل شهادة اهل اخلربة هذه ال َتحتاج إىل دليل, حالة وجدانية 

و ثانياً َمْيلُه , هذا اوالً , الواضح من نفسه َيِجُد الِصدق , يف داخله , شيء َيِجدُه من نفسه 
يف َمْيلُه احلقيقي للكتمان , ال ِبهذا النحو الذي َتحدَّثُت عنه قبل قليل , احلقيقي للكتمان 

  . حاالته ة و يف كلاعماله الصاحل
و إالّ ان يأيتَ بعد ان يأيتَ ِبعَمل من االعمال َيِجد لذَّة هذا العمل , و ثالثاً اّنه َيِجُد لذَّة عمله 

ألنّ العمل , هذا دليل على عدم االخالص , باالعمال من دون ان َيحسَّ او ان يسَتشعر لذََّتها 
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من حيث يشعر او ال ,  ُيقَرِّبُه إىل اهللا حينما يكون العمل يف درجة االخالص, ُيقَرِّبُه إىل اهللا 
 إليه ميال و هذا املعىن واضح يف َم إىل اهللا خطوة تقَدََّمألّنه َمن تقدَّيشعر هو يقترب إىل اهللا 

و بالعمل املُخِلص و يف هذه املرتبة فَحينما يأيت بالعمل الصاحل , االحاديث القُدسية الشريفة 
قطعاً إذا اقتَرَب شيئا إىل اهللا اقتَرَب اهللا إليه سواء اَحسَّ ,  اهللا من االخالص هو اقتَرَب شيئا إىل

اللذَّة يف هذا , َتشعر اللذَّة ام لَم يسَتشعرُه لكن ال بد ان يساسَتشعَر ِبهذا املعىن , ِبهذا املعىن 
 فرَحةٌ ,فرَحتان  املؤمن ةُ الصائم او فرَح فرَحةُ(لََص به و لذلك هذا املعىن اّنه العمل الذي اخ

من هذه ,  باعتبار انّ الصيام اقَرب االعمال إىل االخالص )عند افطاره و فرَحةٌ عند لقاء َربِّه 
و احلال هي ) الصياُم يل ( الباري سبحانه و تعاىل قال اجلهة و لذلك يف االحاديث القدسية 

يظهر فيه االخالص الصيام يل ألنّ الصيام , كل العبادات هللا لكن ِلماذا قال الصيام يل ؟ قال 
اآلن ليس الكالم عن هذه القضية و إنْ كان هذه املسألة ِبحاجة إىل توضيح , اكثر من غريه 

 ) الصيام لي و انا ُأجازي عليه( الباري يقول , لكن وقت ما عنَدنا لكن هذا املعىن واضح 
 الباري سبحانه و حينما قال) الصيام يل ( احلَجُّ له لكن , الزكاة له , الصالة هي هللا ايضا 

فاالنسان ال بد ان َيميل , من جهة انّ الصيام مظهريَّة االخالص فيه اكثر من غريه تعاىل هكذا 
ال بد ان َيِجَد الِصدق و ان َيِجَد اللذَّة و لذلك الصيام هنا حينما َيِجُد الصائم , إىل الكتمان 

 هناية لذَّتُه عند, فرَحتُه , ى مرتبَتني و فرَحة الصائم عند افطاره تشَتمل عل, الفرَحة عن افطاره 
م كل يوم و االنسان يسَتشعر حالة نفسيَّة ُمعيَّنة حينما ُيِتم صياَم هذا اليوم و حينما ُيِتم صو

فرَحةُ الصائم عند افطاره املُالَحظ فيها مرتبتان من , هذا املراد , صيام الشهر ِبَتمامه عند العيد 
يعين , و فرَحتُه عند إمتام صيامه عند شهر شوال , م صيام كل يوم فرَحتُه عند إمتا, الفرَحة 

هذه الفرَحة هي جزء من لذَّة , عند اول العيد و هكذا يف كل صيام كان واجبا او مندوبا 
فأنْ َيِجَد الِصدق من , العمل الذي يأيت به االنسان ِبصيَغة االخالص و ِبصوَرة االخالص 

و املسألة الرابعة و املهمَّة ان ال  , ان َيِجَد اللذَّة يف عمله,  حقيقةً ان َيميل إىل الكتمان, نفسه 
ان ال يعَبأ بالناس باجتاه اعماله , غابوا , حَضروا , ذَّموا , مَدحوا , كَثروا , قَلّوا , يعَبأ بالناس 

ي ان ال يعَبأ و ُيقَرِّبُه إىل البارإذا جاء بالعمل الذي يريُده الباري , إذا جاء بالعمل الصاحل , 
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و إالّ االمور الثالثة الِعبء بالناس عَدم , و هذه الصفَة هي الصفَة املهمَّة يف هذه املرتبة بالناس 
االوىل قد َيِجُدها بعض املُخِلصني من انفسهم لكنهم يعبأون بالناس فإذا عَبأوا بالناس يعين 

أن , ه الصفَة املهمة الواضحة اّنهم قد نقَصْت عندهم هذه املرتبة من االخالص و إالّ هي هذ
ِبحضورهم او , ِبَمدحهم او ذَمِّهم , عدم االهتمام بالناس ِبقلَّتهم او كثَرهتم , ال يعَبأ بالناس 

و لذلك من عالمات املُرائي يف الروايات الشريفة ما هي ؟ من عالمات املُرائي اّنه غياِبهم 
ألنّ العمل هنا َمقرون ,  ُمقيَّد  هنا العملينشط إذا حَضَر الناس و يكسل إذا غاَب الناس ألنّ

و هذا النشاط و هذا , إذا غاَب الناس يكسل , إذا حَضَر الناس ينشط , ِبحضور الناس 
الكسل ليس فقط يف جانب الصالة و إّنما يف كل االعمال الصاحلة و حىت يف َنوايا االنسان و 

ىت يف الِذكر القليب ألنّ االنسان حينما حىت يف اقوال االنسان و حىت يف الِذكر اللساين و ح
يتَوجَُّه إىل عدَّة جهات فَحينئذ َعملُه ايضا يكون مرتبطا ِبتلكُم اجلهات و لذلك َنحن قُلنا يف 

, توجيه احلالة النفسية إىل جهة واحدة , هو توجيه العمل , الكالم االول يف معىن االخالص 
,  اليت ميكن ان َنِجَدها يف اهل املرتبة الثانية هذه الصفات املهمة, هو هذا معىن االخالص 

من عمل إىل , أّما املرتبة االوىل حينما يكون االخالص حالة , حينما يكون االخالص ملَكَة 
الصراع , اهل املرتبة االوىل , و الصفَة الواضحة عند اهل تلكُم املرتبة , عمل يتَنقَّلُ االخالص 

, يسَتدميون االخالص اوصافُهم ذكَرُتها لك بة الثانية و ُهم الذين أّما اهل املرت, النفسي الدائم 
  .مّرة ثانية ال أُعيد الكالم 

إّنما , هناك مرتبة ثالثة من االخالص و هذه املرتبة الثالثة ال تأيت تدرجييا بعد املرتبة الثانية 
و إالّ هذه املرتبة الثالثة تسطَع هذه املرتبة ِبَشكل واضح بعد ُرقيِّ االنسان إىل املرتبة الثانية 

هذه املرتبة تنَشأ من القاعدة , ُمساِوقَة لإلنسان يف كل اعماله و هي مرتبة االخالص العقائدي 
من اصل القاعدة حينما ُيخِلص االنسان العقيدة و اخالص االنسان العقيدة إّنما هو ِبَوفائه , 

 ؟ هي كلمة العقيدة ما معناها ؟ كيف ُيخِلص االنسان العقيدة ؟ العقيدة ما هي, للعقود 
و قدمياً و إىل اآلن , و الُعقَدة ما هي ؟ هي الَشدَّة , كلمة العقيدة يف اللغة مأخوذة من الُعقَدة 

و ما داَم هذا , ه َنَيشّدو, ه َنو يعقدو حبالً بية إذا اتَّفَقوا على شيء يأخذونيف االعراف العر
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و إذا ارادوا ان ينقضوا ذلك العقد , تُِّفَق عليه يبقى احلبل َمشدوداً فإنّ هذا الشيء الذي ا
يعين املعىن الذي ُيَشدُّ , و الُعقَدة هي الَشدَّة اصل العقيدة من الُعقَدة , حينئذ ُتَحل هذه الُعقَدة 

و عَملٌ , وَعقٌْد يف اجلَنان ,  و لذلك يف تعريف االميان ما هو ؟ االميان إقراٌر باللسان بالقلب 
ثبُت املعاين اليت َت, فالعقيدة املراد منها املعاين اليت ُتَشدُّ يف القلوب , َعقد يعين َشد  , باالركان

( باجتاهها و هذا اصل املعىن اللغوي ِلكَلمة  يف القلوب و تشَتدُّ عزمية االنسان و ارادة االنسان
وىل يف سورة املائدة اآلية اال, فاالخالص العقائدي ينَشأ عند االنسان من اول مرتبة ) العقيدة 

اخلطاب إىل الذين آَمنوا و َنحن يف  ) فوا بالعقودْويا اّيها الذين آَمنوا اَ( بعد البسملة 
, خطاب ِلشيَعة اهل البيت ) يا اّيها الذين آَمنوا ( تفاسرينا اخلاصة يف روايات اهل البيت 

فإّنما هي خطاب ِلشيَعة ) نوا يا اّيها الذين آَم( كل آية جاء فيها , هكذا وَرَد يف الروايات 
) يا اّيها الذين آَمنوا ( أّما , املراد منها الشيعة و غري الشيعة ) يا اّيها الناس ( نعم , اهل البيت 

و ُمَحلّى العقود َجمع تكسري ) يا اّيها الذين آَمنوا اَْوفوا بالعقود ( خطاب ِلشيَعة اهل البيت 
ماذا ُيراد منه ؟ و هذه من ُحلَّي بااللف و الالم يف العربية َجمع التكسري إذا , بااللف و الالم 

َجمع التكسري إذا ُحلَّي بااللف و الالم َدلَّ على االستيعاب , املسائل املبحوثة يف علم االصول 
اليت أُِخذَْت عليكم اَْوفوا ِبكُل العقود ) يا اّيها الذين آَمنوا اَْوفوا بالعقود ( َدلَّ على الشمولية  ,
هناك عقود أُِخذَْت على اهل االميان يف العواِلم , و العقود لَها مراتب  لكن العقود ُمختلفة ,

( ما ُيعبَّر عنه بـ , العقود و املواثيق , يف عالَم الذَر ِبعبارة اصَرح , يف العواِلم الَغيبيَّة , الُعلوية 
هناك , االميان يف العواِلم الُعلوية امليثاق الذي أُِخذَ على اهل , يف روايات اهل البيت ) امليثاق 

قطعاً املواثيق اليت أُِخذَْت يف العواِلم الَغيبيَّة تكون اشَرف و اعلى ُرتَبة من , مواثيق أُِخذَْت 
عالَم الَغيب اشَرف , يف العواِلم الدنيوية , املواثيق اليت تؤَخذ على االنسان يف العواِلم الُسفلية 

هناك عقود أُِخذَْت على الذين , م الُعلوي اشَرف من العالَم الُسفلي العالَ, من عالَم الشهادة 
هذه العقود عقوٌد يف , ِبعالَم الذَر , ما ُيعبَّر عنه ِبعالَم امليثاق االكرب , آَمنوا يف العواِلم الُعلوية 

و من ,  هذا من جهة, اشَرف من كل العقود اليت أُِخذَْت يف العالَم الدنيوي , العالَم الَغْيِبي 
هناك عقود أُِخذَْت على , جهة ثانية حىت العقود اليت أُِخذَْت يف العالَم الدنيوي ايضاً َتختلف 
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قطعاً العقود املعنوية اشَرف من , هناك عقود أُِخذَْت على جوانب معنوية , جوانب مادية 
الذَر فَهو اشَرف يف عالَم , َعقد اإلمامة َعقٌد غَْيِبي أُِخذَ علينا يف عالَم الَغيب , العقود املادية 

عقد اإلمامة َعقٌد معنوي فَهو , يف عالَم الشهادة , من كل العقود املأخوذة يف العالَم الدنيوي 
َعقُد اإلمامة فيه غاية , ة اشَرف من العقود املادية يوالعقود املعن, اشَرف من كل العقود املادية 

, اآلن الناس يف املُعامالت , مام املنافع يف هذا العقد غاَيتُه اّنه يوِصل االنسان إىل الكمال و َت, 
, من املُساقاة , من الِشركة , من املُضاَربة , اآلن ِلَنفرض انّ انساناً ُيجري عدَّة عقود من الَبيع 

 االنسان حينما ُيجري عدَّة اآلن, سائر انواع العقود املُعاَمالتية يف الفقه اجلعفري , املُزاَرعة 
و َعقُد اإلمامة اصالً كل املنافع , اً يهَتم بالعقد الذي َتِصلُ إليه منه منافع اكثر عقود قطع

َتمام , املنافع الدنيوية و املنافع االخَروية , املنافع املادية و املنافع املعنوية , واصلة من هذا العقد 
, اشَرف من العقود الدنيوية فََعقُد اإلمامة َعقد غَْيِبي و هو , املنافع جائية و آتية من هذا العقد 

َعقُد اإلمامة , َعقُد اإلمامة َعقٌد معنوي و هو اشَرف من العقود املادية , من عالَم الشهادة 
ان ُيخِرج و َعقُد اإلمامة غاَيتُه ما هي ؟ غاَيتُه , اشَرف العقود َعقٌد ِلَتمام املنافع فَيكون حينئذ 
اك من غاية اشَرف من هذه الغاية ؟ العقود الدنيوية و هل هن, االنسان من الظلُمات إىل النور 

, ودة دالعقود الدنيوية لَها ِنهاية َمح, لَها ُمّدة ُمحدَّدة و تنَتهي و حىت لو طالَْت تنَتهي باملوت 
رّبما اطَول العقود الدنيوية عقد الزواج و عقد الزواج عند املوت ينَتهي , لَها ِنهاية ُمشخََّصة 
تعَتدُّ و بعد عدَّة   املرأةينَتهي ألنّ االنسان ينفَصل عن الزواج و حينئذ, عقد و ينفَصم هذا ال

اطَول العقود الدنيوية عقد الزواج و إالّ سائر العقود عقود قصرية بالقياس , ِبَغريه الوفاة تتزوَّج 
د االحتضار و أّما عقد اإلمامة هو الَعقُد الذي َيمَتدُّ يف العالَم الدنيوي و عن, إىل عقد الزواج 

, عقد اإلمامة يبقى , و إىل اخللود االَبدي يف القرب و يف عالَم الربزخ و يف مواقف يوم القيامة 
ِبفَضل , حىت اخللود يف اِجلنان و حىت نزول الَربكات يف اِجلنان إّنما هي ِبَعقد اإلمامة , يسَتمر 

عقُد اإلمامة عقد , امة ُمسَتمر َعقُد اإلم, اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
, إذن اُي َعقد ال بد ان يهَتمَّ به االنسان , و سائر العقود ُمنَتهية ال زمانَ له , صفَتُه اخللود 

  .إىل اخللود , َعقٌد إىل ما ال ِنهاية , َعقٌد معنوي , َعقٌد غَْيِبي 
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ُمالحظَة الطرف الذي تعاقََد ِب  و يهَتم بالعقوداالنسان ُيقَدِّس العقود, مث هناك جهة اخرى 
قطعاً ُيحاول , يعين حينما يتعاقَد االنسان مع شخص َوجيه كبري عظيم يف نظَر الناس , معه 

لكن مع رّبما قد ال َيفي بالَعقد , رّبما مع انسان َوضيع , قدر االمكان ان يفَي ِبهذا العقد 
او إذا كانَ قد , يفَي ِبهذا العقد االنسان ُيحاول قدر االمكان ان , االنسان الوجيه الكبري 

و مع َعدوِّه قد ال َيفي بالعقد لكن مع املَحبوب َيفي , تعاقََد مع َمحبوب له ُيحاول ان َيفي 
َعقُدنا مع اشَرف موجود , َعقُدنا مع َمن ؟ َعقُدنا مع إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه 

الطرف الثاين للُمعاقَدة , نا مع خاَتم االنبياء َعقُد, َعقُدنا مع اهل البيت , يف هذا الوجود 
الطرف الثاين للُمعاقَدة أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه , رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله 

و لذلك الروايات الشريفة اليت تقول اجلنَّةُ ال يدخلها الداِخل إالّ ِبَصكٍّ من عليٍّ ألنّ عليه 
ال ُيعطيه صكَّ الوفاء  لَم َيكُن قد َوىف ِبَعقد عليٍّ فََعليٌّ عليه السالم والذي يأيت يف يوم القيامة 

ال بد ان يأيتَ الروايات الواردة انّ الداخل إىل اجلنَّة , أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه , 
يات روا, و عندنا الصكوك على نوَعني يف الروايات و حىت يف روايات العامَّة , ِبَصكِّ عليٍّ 

ِبَصكِّ الرباءة من , و روايات تقول ان يأيتَ ِبَصكِّ الرباءة , ان يأيتَ ِبَصكِّ َوالية عليٍّ , تقول 
 و هذا املعىن مذكور يف َصكٌّ للَوالية و هناك َصكٌّ للرباءة , هناك َصكّان , اعداء عليٍّ 

يدخل اجلنَّة داخل إالّ ِبَصكِّ اّنه ال , يف روايات املُخاِلفني , الروايات حىت يف روايات العامَّة 
و احلال ِلَعليٍّ صلوات اهللا و سالمه عليه او ِبَصكِّ الَوالية , الرباءة يأيت به من عليٍّ عليه السالم 

  .و الَوالية يف باطنها الرباءة و املعىن واحد , الرباءة هي يف باطنها الَوالية 
هو العقد الذي , هذه العقود هو َعقد اإلمامة اشَرف ) يا اّيها الذين آَمنوا اَْوفوا بالعقود ( 

هو العقد الذي , هو العقد الذي َتعاقَْدنا فيه مع عليٍّ و آل عليٍّ , مع رسول اهللا َتعاقَْدنا فيه 
فإذا كان , فَهذا العقد هو اشَرف العقود َتعاقَْدنا فيه مع إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه 

انا أُقَرِّب لك ,  ال بد ان نكون ُملَتفتني إىل هذا العقد على طول اخلط هذا العقد ِبهذه املَْنزلة
تكون معاقَدة بينك و بني املاِلك , انت حينما تؤجِّر بيتاً و هذا عقد إجاَرة , املعىن ِبمثال 

تَؤجِّر هذه الدار , و قطعاً يف كل عقد شرائط و يشترط عليك شروطاً تَؤجِّر منه هذه الدار 
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على طول , انّ هذا البيت ليس لك , تسَتحِضر هذا املعىن انت على طول السَنة , نة ِلُمدَّة س
على طول السَنة , انّ هذه الدار ليست ملكاً لك , السَنة هذا املعىن انت تسَتحِضُره يف نفسك 

, و اوقَظَك شخص و قال لك هذه داُرك تقول ال حىت لو كُنَت نائما , على طول اخلط , 
  .هذا من جهة , على طول السَنة يف كل حال انت تسَتحِضُر هذا املعىن , ليست ِبداري 

إالّ ِبحَسب الشروط و إالّ انت ُتِخلُّ و من جهة ثانية انت ال َيِحقُّ لك التَصرُّف يف هذا املكان 
فال , ال بد ان تلَتزم ِبما اشتَرطَُه عليك بالعقد و لذلك إذا اردَت ان ُتراعَي املسائل الشرعية 

ال يف , ال يف البناء , ال يف اإلضافة , ال يف اهلدم , حقُّ لك ان تتصرََّف فيه اَي تَصرُّف َي
ال يف تأجري , ال يف إدخال آَخرين إلسكاِنهم من دون إذنه و ِرضاه , ال يف النقيصة , الزيادة 

حاول ان ُتو تبقى على طول اخلَط , ال يف هبة ِقسم منه , ال يف َبيع ِقسم منه , ِقسم منه 
انت يف هذه الدائرة و هكذا يف و على طول اخلَط , ُتحاِفظ على الشرائط املأخوذة عليك 

, االنسان حينما يريد ان يفَي باملوازين الشرعية اليت هي اضَعف االميان , سائر العقود الدنيوية 
هذه , ية املَحدودة إذا كان َتعاملُنا مع العقود الدنيو, اليت هي ابَسط ما ُيطلَب من اهل االميان 

فَكيف , مع عقد اإلمامة هكذا , العقود و القيود الدنيوية اليت ال قيمة لَها مع العقد االصلي 
مثل ما نسَتحِضر على طول اخلط انّ هذا البيت ليس , سَيكون حينئذ َتعاملُنا مع هذا العقد 

,  املال و هذا الوجود ليس لنا و هذه الدنيا و هذاال بد ان نسَتحضر انّ هذا العالَم , ملكاً لنا 
و كل ما عندنا ـ هذا ِملٌك ِلصاحبه صلوات اهللا و سالمه عليه , حىت الذي وقََع يف ايدينا 

حىت , حىت حاالُتنا النفسية , للذي تعاقَدنا معه , مادياً كانَ ام معنوياً ـ ِلصاحب العقد 
و اسَتغِفُرَك من كل لذٍَّة ِبَغري (  و لذلك إذا ابتعَدْت عنه ال بد ان نسَتغفر اهللاهواجُسنا النفسية 

و اسَتغِفُرَك من كل لذٍَّة ِبَغري ( يف ُمناجاة َسّجاد العترة صلوات اهللا و سالمه عليه ) ِذكرك 
احلديث , احلديث هنا ليس عن الكالم الفقهي , حىت لو كانت هذه اللذائذ ُمباَحة ) ِذكرك 

يث عن مراتب القُرب اإلهلي لَها ذَوق و لَها اَدب و و احلد, هنا عن مراتب القُرب اإلهلي 
منطق خاص و إالّ إذا اَرْدنا من اجلهة الفقهية االنسان حينما يلَتذ باللذائد ال َيجب عليه ان 

   هو مىت جاء ِبَمعصية بالنظَر الفقهي ؟, يسَتغفر 
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  الّدرس الرابع و العشرون

  
  
  
  
  

ِلتَشعُّب يف درسنا يف االسبوع املاضي لَم نتمكَّن من إمتام الكالم يف معىن االخالص و مراتبه 
ِبَشكل اْجمايل أُعيد ما َمرَّ ِذكُره يف الدرس املاضي كي يكون , املطالب و ِلضيق الوقت 

  .البحث متواصال 
( اء يف الصفحة الثالثة و السبعني بعد الثالمثائة من كتاب ابتداءاً تلَْوُت على مسامعكم ما ج

و لكن ال جيوز ( الشريف و َوقفنا عند قول إمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفُسه الزاكية ) اآلداب املعنوية 
أي عن َجميع مراتب االخالص ) غّضوا النظَر عن َجميع مراتبه للمؤمنني و املُخِلصني ايضا ان َي

االخالص الصوري ) خالص الصوري العملي و اخللوص الظاهري الفقهي و يقَنعوا باال( 
ِحنا للمرتبة االوىل من مراتب العملي و اخللوص الظاهري الفقهي تكلَّمنا عنه حني َشْر

ألنّ الوقوف يف املنازل من االعمال و االفكار ( مث يقول قُدَِّسْت نفُسه الزاكية , االخالص 
ٌد على سبيل االنسان و االنسانية و َيمَنعُه بأيَّة وسيلة كانت عن فَهو قاع, العبقرية إلبليس 
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إىل آخر ) فال بد من علُوِّ اهلمَّة و تقوَية االرادة , العروج إىل الكماالت و الوصول إىل املَداِرج 
  .كالمه الشريف رضوان اهللا تعاىل عليه 

االخالص , تَوجَُّه إليها يف العمل بيَّنُت معىن االخالص ِبَشكل اْجمايل و هو وحدة اجلهة اليت ُي
فَحينما يكون , ن اجلهة اليت نتَوجَُّه إليها يف العمل جهة واحدة ان تكو, يف العمل هو هذا 

هذا معىن , االخالص هللا ال بد ان يكون العمل ِبَتمامه نتَوجَُّه به إىل اهللا سبحانه و تعاىل 
و هناك اصل و جذر لإلخالص َتمَتدُّ الص االخالص ِبَشكل اْجمايل و قلُت هناك قاعدة لإلخ

منه سائر الفروع و سائر املراتب و ذكَرُت يف حينها الرواية الشريفة اليت َرواها شيخنا ابو 
قال يل ابو , عن ايب َحمزة الثُمايل قال الشريف ) الكايف ( جعفر الكُلَيين رْحَمة اهللا عليه يف 

إنّما يعبُد اهللا َمن يعرف اهللا فأّما َمن ال يعرفُ اهللا , يعين إماَمنا الباقر , جعفر عليه السالم 
قلتُ ـ أي ابو َحمزة ـ ُجعلت فداك فَما معرفة اهللا ؟ قال , فإنّما يعبُده هكذا ضالالً 
و تَصديقُ رسوله صلى اهللا عليه و آله و ُمواالة عليٍّ عليه تَصديقُ اهللا عز و جل 

ليهم السالم و البراءة إلى اهللا عز و جل من السالم و االئتمام به و بائمَّة الهدى ع
, هذه الرواية ذكَرُتها و َتحدَّثُت عنها بعض الشيء  , هكذا ُيعَرف اهللا عز و جل, عدوِّهم 

ال أُعيد الكالم لكن ِبَشكل اْجمايل اقول هذه الرواية الشريفة ُتَحدِّثنا عن االصل الذي يسَتند 
عن هذه الرواية الشريفة بأّنها قاعدة االخالص و بأّنها جذر ُيمكننا ان ُنَعبِّر , إليه االخالص 

  .االخالص 
املرتبة االوىل من مراتب االخالص و هي اليت , مث َتحدَّثُت عن بعٍض من مراتب االخالص 
االخالص الصوري العملي و اخللوص الظاهري ( َتحدَّثَ عنها إمام اُألمَّة فَوَسَمها ِبهذه الِسَمة 

و , د لإلخالص يف كل عمل من اعماله يف املرتبة االوىل هو َسعُي العبص االخال) الفقهي 
, االخالص يف هذه املرتبة ـ كما حدَّثُتكم يف الدرس املاضي ـ إّنما هو حالة و ليس ملَكَة 

االخالص يف املرتبة الثانية يكون ملَكَة و الفارق بني احلال و امللَكَة انّ امللَكَة صفَة ثابتة و انّ 
أي انّ االخالص صفَة , املرتبة االوىل من مراتب االخالص هو حالة , ال صفَة ُمتَغيِّرة احل



   الوفاء بالعھود و العقود اإللھية                          اآلداب المعنوية للصالة        
  24                                   ھو الوفاء بعھد اإلمامة و الوالية ج ـ              221 ـ

 
 

449

ان ُيَحقِّق فيه مقصودي من الصفَة املُتَغيِّرة انّ االنسان ُيحاول يف كل عمل من االعمال , ُمتَغيِّرة 
عاليم و تِبحَسب ما ورَدْت يف ال, شرائط االخالص ِبحَسب ما ورَدْت يف الكُتب الفقهية 

إن اراَد ,   االخالص فيهاينَتحقيق مع عمل من االعمال يسعى االنسان ِلفَكُل, ب الشرعية ااآلد
اراَد ان , ان ُيَصلّي ُيحاول ان ُيَحقِّق الشرائط املطلوبة كي يكون هذا العمل يف دائرة االخالص 

وم ُيحاول ان ُيَحقَِّق معاين إذا اراَد ان يص, ما إن ُيِتمَّ صالته حىت ينَتهي من االخالص , يصوم 
, و هكذا يف كل عبادة من العبادات , االخالص يف صيامه و هكذا يف كل عمل من االعمال 

و , ُيحاول ان ُيَحقِّق شرائط االخالص يف ضمن ذلك العمل و هكذا يف كل َوضع من اوضاعه 
هي شون يف هذه املرتبة و  ِلهؤالء الذي يعي الواضحةالعالمة الواضحة و احلالة, قلُت يف حينها 
احلالة الواضحة حالة االصطراع و حالة , أن نكون يف هذه املرتبة َنحن نسعى , مرتبُتنا َجميعا 

الصراع النفسي بني االخالص و بني عدم االخالص و السبب يف هذا االصطراع انّ االنسان ال 
امللَكة صفَة , حلالة و امللَكَة يعيش االخالص ملَكَةً و إّنما يعيش االخالص حالةً و فارق بني ا

ثابتة و احلال صفَة ُمتَغيِّرة ميكن ان يكون االنسان يف هذه الدقائق يف حالة من االخالص لكن 
امللَكَة أّما , يف الدقائق اليت تأيت بعدها ال يكون ُمتلَبِّسا ِبتلكُم الصفَة و ال يكون يف تلكم احلالة 

ياً ِبهذه الصفَة و تكون هذه املعاين ظاهرة يف بواطن نفسه االنسان على طول اخلط يكون ُمتَحلّ
ال أُعيد الكالم مّرة ثانية إّنما , على أي حال هذه املرتبة َتحدَّثُت عنها , و يف خلَجاته الداخلية 

  . أُعيد هذه املعاين ِبَنحو َوجيز كي يكون البحث متواصال ُمتَسلسال 
حينما يكون االخالص ملَكَة عند االنسان ِبَحيث , خالص مث تكلَّمُت عن املرتبة الثانية من اال

معاين االخالص و إىل َتحقيق معاين االخالص عند كل عمل من االعمال ال َيحتاج إىل َتجديد 
ان ِبَحيث و إّنما االخالص يكون هو الِصبَغة الثابتة الدائمة يف قلب االنسان و يف نفس االنس

ن ان إىل تسمَية العمل دو, شخيص العمل مال َيحتاج إىل تعمل من االعِب حينما يريد ان يأيت
و قلُت من  ,يسعى و ان يضغط على نفسه ِلَتحقيق معىن االخالص مع كل عمل من االعمال 

هناك ُجملة من , العالئم الواضحة و من احلاالت الواضحة ِلهؤالء الذين يكونون يف هذه املرتبة 
الصدق يف االندفاع ِلكُل عمل من االعمال , صدق من نفسه االمر االول اّنه َيِجُد ال, االمور 
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و املسألة االخرى و االمر اآلخر الذي يتحسَّسُه اّنه , َيِجد الصدق من نفسه , اليت يأيت ِبها 
ال , َيِجُد اللذَّة و َتحدَّثُت عن معىن اللذَّة اليت اَشرُت إليها اآلن , َيِجُد لذَّة عمله بعد إمتام عمله 

من االمر الثالث اّنه َيميل إىل الكتمان بل اّنه يأنس بالكتمان اكثر , لكالم مرَّة ثانية أُعيد ا
يف بعض , و َتحدَّثُت ايضا عن حالة َخفيَّة يف نفس االنسان , اكثر من االشاعة , عكسه 

, باسلوب التلميح , و يتكتَُّم عليها لكن باسلوب االحياء االحيان االنسان يعمل الصاحلات 
باسلوب االشارة ُيَبيِّن للناس اّنه يعمل االعمال الصاحلة و يكتمها و هذا , لوب التلويح باس

ألنّ الذي يعمل االعمال ِبَنحٍو علَين , ِبَنحٍو علَين , اخَبث من الذي يعمل االعمال ِبنحٍو واضح 
لك أّما هذا الذي يكتم العمل و بعد ذ, يريد من الناس ان َيمدحوه فقط على هذا العمل 

ِبطَريق التلويح او التلميح ُيشري إىل الناس اّنه يكتم الصاحلات يريد من الناس ان َيمدحوه على 
و ثانياً على حالة كتمان العمل الصاحل و حينئذ احلالة , اوالً على حالة العمل الصاحل , حالَتني 

  .هنا تكون اعقَد و النيَّة تكون اخَبث من النيَّة االوىل 
َيِجدون , اّنهم يسَتشعرون لذَّة العمل بعد إمتامه , تكون الصحاب هذه املرتبة فَهذه االوصاف 

يأنسون بالكتمان و َيميلون إىل , صدق االندفاع إىل العمل الصحيح من نفوسهم و من قلوهبم 
, و املسألة الرابعة و هي االَهم , الكتمان يف اعماِلم و َيِجدون يف الكتمان لذَّةً اكثر من العلَن 

 على الناس الرضا ام ظَهَر ظَهَر, قَلّوا ام كَثروا , غابوا و اّنهم ال يعبأون بالناس حَضروا ام ه
علماً اّننا حينما ُنراِجع حياة االنبياء و حياة االوصياء و حياة االولياء على , على الناس السَخط 

 إذا اَرْدنا ان ُنراجع و, طول التاريخ يف كتابنا الكرمي او يف احاديث املعصومني عليهم السالم 
حياة ائمَّتنا عليهم افضل الصالة و السالم َنِجد الشيء الغالب و يف اغلب االحيان انّ اكثر 

القرآن الكرمي ُيَحدِّثنا , الناس ال يرَضون عن اهل احلق و هذه صفَة واضحة على طول التاريخ 
 اصحاب هذه املرتبة و عنها و سرية املعصومني افضل شاهد و افضل دليل على ذلك و لذلك

اصحاب هذه الدرجة من االخالص اَهم صفَة واضحة فيهم اّنهم ال يعبأون بالناس حَضروا ام 
هكذا , او املنافق مثالً , الروايات هكذا َتِصفُه , كاملُرائي مثالً غابوا باعتبار انّ غري املُخِلص 

أّما , و إذا غاَب الناس يكسل ,  ينُشط اّنه إذا حَضَر الناس, َتِصفُه الروايات , َتِصفُه اآليات 
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 يكون االخالص يف نفوسهم ِبصوَرة امللَكَة ال ناصحاب االخالص من املرتبة الثانية و ُهم الذي
كان الرضا واضحا عليهم ام كان السَخط ,قَلّوا ام كثروا , يعبأون بالناس حَضروا ام غابوا 

ط الناس و ذلك انّ هذه القضية تتفرَّع عن ال يعبأون ِبرضا الناس و ال ِبسَخ, واضحا عليهم 
اّنه يف الغالب انّ الناس ال يرَضون عن احلق و ال عن اهل احلق و هذا على , بديهية واضحة 

طول التاريخ من زمن آدم على َنبّينا و آله و عليه افضل الصالة و السالم و إىل يومنا هذا بل 
 تقول اّنه  الشريفة االحاديث و سالمه عليه إذجَّة صلوات اهللاحىت يف زمان ظهور إمامنا احلُ

ليس البحث يف هذه , يلقى من الناس اكثر ِمّما لقَي رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم 
 العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني  بيتالقضية و إالّ فاالحاديث مبسوطة عن اهل

  .حدَّثُت عنها يف الدرس املاضي و ِبَنحٍو ُمفصَّل هذه املرتبة الثانية ايضاً َت, يف هذا املعىن 
املرتبة الثالثة مرتبة , املرتبة الثالثة اليت وَصلَ الكالم إليها و لَم نتمكَّن من إمتام احلديث فيها 

و إّنما هذه املرتبة ُتواِفق االخالص العقائدي و هذه املرتبة ال تأيت بالتدريج بعد املرتبة الثانية 
و وىل و الثانية بل هي تبدأ من جذر االخالص ألنّ هذه املسألة مسألة ترتبط بالعقيدة املرتبة اال

نعم تتَرقّى , العقيدة ال تأيت بالتدريج مع حاالت العبادة و إّنما العقيدة موجودة يف االصل 
تبة ات لكن هذه املرالخالقية و ِبتَرقّي مراتب العبادمراتب الناس يف عقائدهم ِبَترقّي املراتب ا

الثالثة من االخالص ال يعين اّنها تأيت ُمنفَصلة بعد املرتبة الثالثة و إّنما االخالص العقائدي ال بد 
, بني املؤمن و املُشرك , بني املؤمن و املنافق  ان ُيالِزم االنسان من اول لَحظة اميانه بل الفارق

) ال إله إالّ اهللا (  قيلَ ِلكلَمة بني املؤمن و الكافر هو االخالص العقائدي عند املؤمن و من هنا
 من اول لَحظة ,ال بد من َتحقيق االخالص من اول لَحظة اميان االنسان , كلمة االخالص 
رّبما يكون عند االنسان االحساس باهللا و , اول لَحظة احساس االنسان  نم, تكليف االنسان 

س ِبَمعاين االميان و ِبَمعاين الفطرة من اول االحسا, االحساس ِبَمعاين االميان قبل زمن التكليف 
و كلٌ , اإلهلية املوَدعة يف باطن االنسان ال بد من َتَحقُّق معىن االخالص و كلٌ ِبحَسب َمرتبته 

على أي حال املرتبة الثالثة مرتبة االخالص العقائدي و انا بيَّنُت ِبَشكل موجز , ِبحَسب َمْنزلَته 
هو ما انعقََد يف القلب ألنّ االخالص العقائدي مأخوذ من انّ املراد من االخالص العقائدي 
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من الَشد و لذلك يف تعريف االميان عن , مأخوذة من العقد ) العقيدة ( العقيدة و كلمة 
عن إمامنا الرضا عليه السالم و عن غريه من املعصومني صلوات اهللا عليهم اْجَمعني , املعصومني 

ُمعاقَدة ,  َعقٌد يف اجلَنان  )و َعمٌل باالركان, ٌد في الَجنان و َعق, االيمان إقراٌر باللسان  (
يكون معقودا يف القلب و من هنا قيل , االميان يكون مشدوداً يف القلب , ُعقَدة , هناك َشد , 
أي انّ قَلبُه قد انَشدَّ ِلهذه الفكرة او ِلتلكُم املعلومة او و من هنا قيل اعتقََد بذلك ) العقيدة ( 

االخالص العقائدي مقَرُّه االول و االخري و الظاهر و الباطن , م الصورة او ِلتلكُم العقيدة ِلتلكُ
يف قلب االنسان و قلُت هذا املعىن يسري مع االنسان من اول لَحظة اميانه لكن هذا املعىن يتَجلّى 

جاَوز مرتبة االخالص إذا ما َت, املرتبة الثانية , هذه املرتبة ِبَشكل واضح إذا ما َتجاَوز االنسان 
و يف سلوك االنسان و يف حياة االخالص العقائدي يتَجلّى يف قلب االنسان , يف صورة امللَكَة 

يا اّيها الذين آَمنوا ( و ذكَرُت ما جاء يف اول آية بعد البسملة من سورة املائدة , االنسان 
قطعاً , و قلُت العقود على اشكال و َتحدَّثُت ِبَشكل اْجمايل عن معىن العقود  ) اَْوفوا بالعقود

العقود اليت أُِخذَْت على االنسان يف العواِلم الَغيبيَّة اشَرف من العقود اليت أُِخذَْت على االنسان 
, يف عالَم الذَر , و أُِخذَ على االنسان يف عالَم امليثاق , يف عواِلم الشهادة و يف عالَم الطبيعة 

ي يف عالَم الَغيب قطعاً العقود اليت ه, يات صرحية يف ذلك او الروأُِخذَ عليه عقد اإلمامة 
, و العقود املعنوية قطعاً اشرف من العقود املادية , اشَرف من العقود اليت هي يف عالَم الشهادة 

عقد , ليس عقداً ماديا , َعقٌد معنوي و َعقُد اإلمامة و عقد الوالء ألهل البيت عليهم السالم 
و من جهة , هذا من جهة اوىل , مة عقد غَْيِبي أُِخذَ على الناس يف عالَم الذَر الوالء و عقد اإلما

هذا العقد أُِخذَ على االنسان , و من جهة ثالثة هذا العقد ليس له انتهاء , ثانية هو عقد معنوي 
و يف عالَم الدنيا و عند االحتضار و يف عالَم الربزخ و يف يوم القيامة و حىت بعد دخول اِجلنان 

قطعاً العقد الذي تكون ُمدَّته اطَول , َعقٌد ال ِنهاية ِلُمدَّته , حىت بعد انتهاء مواقف احلساب 
اوالً و عقد  فَعقُد اإلمامة عقد غَْيِبي, حرى و الَيق و اجَدر باالهتمام من سائر العقود االخرى اَ

خاِلدون يف ) فيها خاِلدون ( معنوي ثانياً و عقد ال ِنهاية له ألنّ هذا العقد يرتبط مع اخللود 
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يتفرَُّع عن هذا العقد , هذا اخللود يرتبط ِبهذا العقد , خاِلدون يف مراتب سعاَدِتهم , ِجناِنهم 
مث العقد الذي تكون , ال ِنهاية ِلهذا العقد , عقد معنوي , َعقٌد غَْيِبي , ال ِنهاية ِلهذا العقد 

 و اجَدر باحلفاظ عليه من العقود اليت تكون َمنافعها يكون اوىل, َمنافعُه اكرب , َمنافعُه اعظَم 
ذكَرُت لكم مثاالً قلُت رّبما اطَول العقود يف حياة الناس عقود , سائر العقود , َمحدودة 

ملفروضة قد تكون هناك عقود اطَول ِبحَسب الشرائط و املسائل ا, رّبما , النكاح الدائم 
 العقود يف حياة االنسان يف العالَم الدنيوي عقد النكاح  اْجمايل اطَولاملذكورة فيها لكن ِبَشكل

بعد وفاة زوجها مث , الدائم و هذا ينَتهي عند موت االنسان و لذلك املرأة تعَتدُّ بعد ذلك 
أّما عقد , عصمة الزوجيَّة و ُعقَدة الزوجيَّة بعد انتهاء عدَّة الوفاة , تتزوَّج و تنَتهي العصمة 

سائر العقود الدنيوية َمنافعها َمحدودة أّما عقد , و َمنافعُه ليست َمحدودة اإلمامة ال انتهاء له 
 ِبَشكل اْجمايل هو عقٌد إلخراج االنسان من عالَم ةعقد اإلمام, اإلمامة َمنافعُه غري َمحدودة 

و , املعنوي منها و املادي  , ةاملنافع الدنيوي الظلُمات إىل عالَم النور و ِبما يتفرَُّع على ذلك من
و ِبما يترتَُّب على , وي منها و املادي ناملع, ِبما يترتَُّب على ذلك من املنافع يف عالَم الربزخ 

إن َتعّدوا ( و املنافع ال انتهاء لَها , املعنوي منها و املادي , ذلك من منافع العالَم االخَروي 
َوجٌه يف الروايات الشريفة , هان هذه اآلية لَها َوج, كل الِنَعم اإلهلية ) نعمةَ اهللا ال ُتحصوها 

النعمة اليت , و َوجٌه آَخر , يف سائر العواِلم , يف عالَم اآلخرة , َتمام الِنَعم اإلهلية يف عالَم الدنيا 
َتمام الِنَعم , اآلية إن اَخذناها بالوجه االول , ال ُتَعد و ال ُتحصى اإلمام املعصوم عليه السالم 

هكذا  ) السالم على اولياء الِنَعم(  اإلهلية َتِرُدنا من باب اإلمام املعصوم فَتمام الِنَعم, اإلهلية 
و إن اَرْدنا ان , ُنَسلِّم عليهم فَُهم اولياء الِنَعم و كل نعمة ُمتأّتية من ابواِبهم صلوات اهللا عليهم 

هرية ِنَعٌم فرعية و جاءت هذه الِنَعم الظا ) إْن تَعّدوا نعمةَ اهللا( ُنفَسِّر اآلية باملعىن الواقعي لَها 
هذه النعمة اليت ال ُتَعدُّ , أّما النعمة الواقعية نعمة اإلمام املعصوم , من باب املعصوم عليه السالم 

و منفَعة , و لذلك هذا العقد يرتبط ِبهذه النعمة و ال ُتحصى نعَمتُه صلوات اهللا و سالمه عليه 
دُّ و ال ُتحصى و إن كنُت قد اوَجزُت معناها و هو هذا العقد ترتبط ِبهذه املنفعة اليت ال ُتَع
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َنحن مع , مث هناك ميَزة يف هذا العقد , من الظلُمات إىل النور إخراج االنسان , إخراج الناس 
حينما يتعاقَُد االنسان مع انسان , َمن نتعاقَد ؟ امهيَّة العقد تكون مع الطرف الذي نتعاقَُد معه 

حينئذ ُيحاول االنسان ان يفَي , يف نظَر اهل املُجتمع , نظَر الناس مع انسان عظيم يف , َوجيه 
عقد اإلمامة مع َمن , مع انسان َوجيه , ألّنه قد تعاقََد مع انسان فاضل ِبكُل شرائط ذلك العقد 

مع اإلمام املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه , ؟ مع صاحب الَوالية التكوينية على هذا الوجود 
مع سائر االئمَّة , مع الزهراء , مع أمري املؤمنني , ية مع َمن ؟ مع رسول اهللا عقد الَوال, 

املعصومني ِبَنحٍو عام و مع احلُجَّة بن احلسن صلوات اهللا و سالمه عليهما ِبَنحٍو خاص و لذلك 
يف حال عقد اإلجارة و هذا , ذكَرُت هذا املثال لكم , هذا العقد َيختلف عن سائر العقود 

, مسكَناً , هذا عقد اإلجارة حينما يؤجِّر االنسان بيتاً , مثال من واقعنا الذي َنعيُشه املثال 
َمحالً ِلُمدَّة سنة ال بد ان يكون طيلَة السنة يف كل حال هو يعلم انّ هذا البيت ليس له و إّنما 

االنسان نائما و توِقظُه ِبحَسب العقد جلََس فيه ِلُمدَّة ُمعيَّنة و بأُجَرة ُمعيَّنة و لذلك حىت لو كان 
ألنّ هذه القضية ,  هذا البيت لك ؟ يقول ال ليس يل, من َيقظته لو َتسألُه يف اللحظة االوىل , 

ُمهمَّة يف حياته لذلك يلَتفت إليها و ال بد عليه ان ُيراعَي الشروط و ُيراعَي ما , ظَره ُمهمَّة يف ن
 ال بد ان يعيش مع ةعقد اإلمام,  قيمة له هذا مع اّنه عقد َمحدود ال, جاء يف هذا العقد 

ال بد ان يعيش مع االنسان يف كل خلَجاته و هذا عقد اإلمامة و هذا , االنسان يف كل حاالته 
ال بد ان ) يا اّيها الذين آَمنوا اَْوفوا بالعقود ( معىن االخالص العقائدي و معىن الوفاء بالعقد 

نسان يف َجميع حاالته و هذه احلالة بالنسبة لنا صعبة املَنال هو املُتَسلِّط على االيكون هذا العقد 
ال , واقعاً ال بالنظَر , واقعاً ألنّ هذه القلوب ترى انّ كل شيء َيُمسُّها يف احلياة الدنيوية 

املادية او غري , نرى َجميع االشياء اليت َتخصُّ حياتنا , واقعاً هكذا , بالكالم النظري و االّدعاء 
نرى لَها االمهية االوىل يف حياتنا و نرى التفكري االَهم يف , اليت ترتبط ِبحياتنا الدنيوية , املادية 

هذا , أّما إمام زماننا عليه السالم فَيأيت يف مراتب ُمتأّخرة , أّما عقد اإلمامة , هذه القضية 
هذه املرتبة بالنسبة , ا اخياُرنا حالُهم هذ, بالنسبة الخيارنا و أّما اشراُرنا فَحالُهم ِبَشكل آخر 

َتحتاج إىل , فيق من اهللا غاية و هذه املرتبة َتحتاج إىل توبالنسبة لنا بعيدة ال, لنا صعبة املَنال 
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و قطعاً الذي ال َيِصلُ إىل هذه , رعاية و عناية من اإلمام املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 
حاسن شيخنا الَبرقي رْحَمة اهللا عليه هذه حقيقةً و لذلك يف َم) شيعي ( املرتبة ال ُيقال له 

اهللا صلى اهللا عليه و آله قال رسول , الرواية عن إمامنا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه قال 
 هذه الرواية على ِقَصرها ُتَحدِّثنا عن  ) َمن اصَبَح من أُمَّيت و َهمُُّه غري اهللا فلَيس من اهللا(و سلم 

و اهلَم اين يكون ؟ اهلم يف , ألنّ العقيدة يف القلب ,  كل ابعاده معىن االخالص العقائدي يف
اوالً و القلب و لذلك حينما شَرعُت يف بيان معىن هذه املرتبة قلُت االخالص يف هذه املرتبة 

َمن اصَبَح , و َهمُّ االنسان اين يكون ؟ يكون يف قلبه , آخراً و ظاهراً و باطناً يف قلب االنسان 
ليس من اهللا أي اّنه ال يقَُع َتحت نظَر رعاية الباري ,  و َهمُُّه غري اهللا فَليس من اهللا من أُمَّيت

رّبما باللسان و , ليس من اهللا أي اّنه يكون خارجاً من دائرة االميان حقيقةً , سبحانه و تعاىل 
احلديث , اتب العالية اللقلَقَة اللسانية و قد َتنفعُه هذه اللقلَقَة اللسانية لكن احلديث هنا عن املر

هنا عن مراتب القُرب من اهللا و عن مراتب االخالص و لذلك هذه الرواية ناظرة إىل هذا 
هذه , إىل ِلحاظ املراتب العالية ال إىل ِلحاظ مراتب اخلالص من جهنم و عذاب النار , اللحاظ 

نا ان َنحمل معناها على كل الرواية ناظرة إىل اصحاب املراتب العالية و إالّ هذه الرواية إذا اَرْد
... هذه الرواية ُتخِرجهم من االميان و ُتخِرجهم من دائرة , على كل ابناء التَشيُّع , ابناء البشر 

  .إىل هنا ينَتهي الوجه االول من الكاسيت 
,  بأهل اهللا ما ُيعبَّر عنهم,  إىل ارباب القلوب, الرواية هنا ناظرة إىل اصحاب املراتب العالية 
َمن اصَبَح من أُمَّيت و ( اهل اهللا , ارباب القلوب , بأرباب القلوب و هؤالء ُهم حقيقةُ أُمَّة النيب 

حينما يكون اهلَم , اين يكون اهلَم ؟ يكون اهلَم يف قلب االنسان ) َهمُُّه غري اهللا فَليس من اهللا 
 و حينما يكون التَوجُّه يف قلب يف قلب االنسان و حينما يكون االخالص يف قلب االنسان

يتَحقَُّق معىن االخالص العقائدي و حينئذ ُيستجاب دعاء , االنسان حينئذ يتحقَّق هذا املعىن 
هذه , ُتسَتجاب ُمناجاة االنسان حينما نزور االئمَّة عليهم السالم يف زيارة الوداع , االنسان 

حينما نزور االئمَّة ) مصباح الزائر (  عليه يف الزيارة اليت ينقلها سّيُدنا ابن طاووس رْحَمة اهللا
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, بأبي انتُم و ُأّمي و نفسي و مالي و اهلي عليهم السالم يف زيارة الوداع ماذا نقول لَهم ؟ 
الدعاء من غري عمل كما يقول صادق  , زبكموَصيِّروني في ِح,  اجَعلوني من َهمِّكُم 

القوس من دون وَتر ال ميكن ان , لقوس بال وَتر الدعاء من غري عمل كا, العترة عليه السالم 
و الدعاء من دون العمل انّ االنسان يدعو الباري سبحانه و تعاىل ان ُيَجنَِّبُه , ينطلق منه السهم 

إّنما الدعاء ُيسَتجاب حينما , املوبقات و يف نفس الوقت هو يسعى ِبكُل جهده إىل املوبقات 
و إن , ان يتَجنَّب عن املوبقات و إن كان ِبقُدرة َمحدودة ن ُيحاول االنسان ِبحَسب ما يتمكَّ

( ذا حينما ُنخاطب االئمَّة هك, تجابة يأيت املََدد من الباري و تأيت االسكان ِبقابليَّة َمحدودة 
حينئذ اوالً كيف يكون هذا الكالم , و ليس يف قلوبنا َهٌم ألهل البيت ) اجَعلوين من َهمِّكُم 
مث كيف نتَوقَّع ان تكون هناك استجابة واقعية و ِبَتمام املعىن ,  اإلمام املعصوم ِبَرسم الصدق مع
اجَعلوين من َهمِّكُم و ؟  ما لَم تكُن هناك موافَقة يف القلب ِلهذه املعاين  الزيارةاملذكور يف هذه

)  من َهمِّكُم اجَعلوين( هذه املعاين حينئذ ال تتحقَُّق لإلنسان , قلُب االنسان َهمُّه يف واٍد آخر 
رعاَيُته , أي انّ االنسان يقَُع يف دائرة خاصة من رعاية املعصوم عليه السالم و إالّ املعصوم نظَُره 

ِبرعاَية املعصوم , بقاء الكافر من جهة الوجود ِبوجود املعصوم عليه السالم , ِلكُل اخللق 
لكن  يف قلوِبهم ِبرعاَية املعصوم بقاء اهل االميان و بقاء االميان, صلوات اهللا و سالمه عليه 

, هناك مراتب خاصة من الرعاية اخلاصة للمعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه الوليائه املُقَرَّبني 
 الدائرة اخلاصة اليت  هذهأي اجَعلوين يف) اجَعلوين من َهمِّكُم ( الزيارة ُتشري إىل هذا املعىن 

و َصيِّروين , اجَعلوين من َهمِّكُم ( حينما نقول ,  َتشملها الرعاية اخلاصة لكم يا آل رسول اهللا
َمن اصَبَح من أُمَّيت و َهمُُّه غري اهللا ( بني املعىن املذكور يف هذه الرواية فَُهناك توافُق ) يف حزبكُم 

ان يكون ) اجَعلوين من َهمِّكُم ( و هنا هذا املعىن املذكور يف هذه الزيارة ) فَليس من اهللا 
يف خالً يف دائرة َهمِّهم عليهم افضل الصالة و السالم إذا اتََّصَف بالصفَة املذكورة االنسان دا

ال بد , ال بد ان يكون َهمُّه يف اهللا ) َمن اصَبَح من أُمَّيت و َهمُُّه غري اهللا ( هذه الرواية الشريفة 
حينئذ تتناَسُق و تعاىل ال بد ان يكون َهمُّه يف ذات اهللا سبحانه , يف اولياء اهللا ان يكون َهمُّه 
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هذا ِبَشكل اْجمايل , املعاين املذكورة يف هذه الرواية و املعاين املذكورة يف هذه الزيارة الشريفة 
و ِبعباَرة , َعرٌض ِلَمعىن املرتبة الثالثة من مراتب االخالص و هي مرتبة االخالص العقائدي 

ُعَرفاء عن هذه املرتبة و ذلك حينما تكون ُسلطَة كما ُيَعبِّر ال, كما ُيَعبِّر االخالقيون ُمختَصرة 
, َوالية الباري اين تتَجلّى ؟ تتَجلّى يف َوالية املعصوم عليه السالم , َوالية الباري , الباري 

, ِلَمملكة االنسان و مراُدهم من هذا التعبري حينما تكون َوالية اهللا مبسوطَة على االقاليم السبَعة 
فَرُجه , َبطنُه رابعاً , لساُنه ثالثاً , بَصُره ثانياً , بعة َسمُع االنسان اوالً يقصدون باالقاليم الس

حينما تكون َوالية اهللا مبسوطة على االقاليم السبعة , ِرجلُه سابعاً , َيُدُه سادساً , خامساً 
الدعية إذا كانت هذه الَوالية مبسوطة يتَحقَُّق هذا املعىن و لذلك يف بعض ا, ِلَمملكة االنسان 

عَصيُتَك ِبلساين , عَصيُتَك ِبَبَصري , عَصيُتَك ِبَسمعي , الشريفة اشارة إىل هذه االقاليم السبعة 
ادعية عديدة ورَدْت عن االئمَّة , عَصيُتَك ِبِرجلي , عَصيُتَك ِبَيدي , عَصيُتَك ِبفَرجي , 

إىل هذه االعضاء اليت عبََّر صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني تتناول انواع املعاصي املنسوبة 
إذا ُبِسطَْت َوالية الباري , و اهل السلوك باالقاليم السبعة للمملكَة االنسانية عنها االخالقيون 

ـ و هي تتَجلّى يف َوالية املعصوم ـ على هذه االقاليم السبَعة يتَحقَُّق حينئذ معىن االخالص 
مرتبة , باملرتبة الثالثة من مراتب االخالص لَُّق هذا تقريبا و ِبَشكل اْجمايل ما يتع, العقائدي 

  .االخالص العقائدي 
املرتبة , هذه املراتب املُتقَدِّمة , هناك مرتبة رابعة من مراتب االخالص و هي مرتبة التخليص 

, املرتبة الثالثة االخالص العقائدي , املرتبة الثانية ملَكَة االخالص , االوىل حالة االخالص 
املراد من التخليص هو , و التخليص من اشَرف مراتب االخالص , لرابعة التخليص املرتبة ا

انا قلُت يف الدرس املاضي هذه املراتب , َتنقية قلب االنسان من االغيار حىت يف حالة التفكري 
ال من باب اّننا من نتحدَّثُ عن هذه املراتب من باب ُحبِّنا ِلهذه املراتب لَسنا من اهلها إّنما 

لعلَّنا َنحظى ِبفَضل اهل , هل هذه املراتب و إّنما إذا احَببنا الكمال لعلَّنا َنحظى ِبَشيء منه ا
قلُت حينما نذكر مناقب اهل بيت العصمة و حينما نذكر , ذكَرُت لكم هذا املثال , الكمال 

نا لَها من و هذه الفضائل هي فينا و إّنما ِذكُرفضائل اهل بيت العصمة ال يعين انّ هذه املناقب 
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كذلك حديثُنا هنا , من باب ُحبِّنا ألهلها و هذا ُيقَرِّبنا شيئا فَشيئا من اهلها , باب ُحبِّنا لَها 
من , عن مراتب االخالص ال من باب اّننا من اهلها و إّنما من باب اّننا ُنِحبُّ هذه املراتب 

تب لعلَّنا َنحظى ِبُدعاء اهل هذه املراتب  بلَغوا ِلهذه املراناهل هذه املراتب الذيباب اّننا ُنِحبُّ 
ِذكُرنا ِلهذه املراتب ال من باب اّننا وَصلنا , لعلَّنا َنحظى ِبكَراَمتهم , لعلَّنا َنحظى ِبَشفاعتهم , 

َنحن ُنراِوح يف املرتبة االوىل من مراتب االخالص يف حاالت االصطراع النفسي اصالً , إليها 
, هذا واقعنا احليايت و واقعنا العملي و الِعبادي و النفسي , بني االخالص و عدم االخالص 

و هي مرتبة اصالً َنحن نعيش يف املرتبة االوىل و هذا َخيُِّرنا الذي يعيش يف املرتبة االوىل 
, و إالّ حىت املرتبة الثانية ال وجود لَها يف حياتنا االخالص الذي ُنحاِول ان ُنَحقِّقَُه يف كل عمل 

  .من جهة هذا اِملالك الذي ذكَرتُه قبل قليل , ِبسَبب هذا املعىن هذه املراتب ِذكُرنا ِل

 مرتبة التخليص َتنقية نو املراد م, على أي حال اعود إىل املرتبة الرابعة و هي مرتبة التخليص 
, ال يف حال العبادة , القلب االنساين من االغيار حىت يف حاالت التفكري ال يف حال العمل 

يعين انّ االنسان حينما يكون خالياً من كل عمل و إّنما هكذا يف ,  حاالت التفكري حىت يف
حىت يف حاالت التَحرُّك , فقط الذي يتحرَّك ِذهنُه , يف حالة عدم احلركة , حالة سكون 

هي هذه , حىت يف حاالت التفكري ال بد ان يكون هذا التفكري َنقّياً من كل االغيار , الذهين 
( ليت ُيعبَّر عنها ِبَمرتبة التخليص و هي مرتبة الَتنقية و اّنى لنا ِبهذه املرتبة ؟ رواية يف املرتبة ا
الرواية يرويها , عن بعض حاالت اهل هذه املرتبة , الشريف ُتَحدِّثنا عن جانب ) الكايف 

, قال  شيخنا ابو جعفر ُمحمَّد بن يعقوب رضوان اهللا تعاىل عليه عن إمامنا الرضا عليه السالم
طوىب ِلَمن اخلََص هللا العبادة و الدعاء ـ انَتِبهوا إىل , كان أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه يقول 

, و لَم ينَس ِذكَر اهللا ِبما تسَمُع اذُناه , فَلَم يشَغل قَلبُه ِبما ترى َعيناُه الفاظ الرواية الشريفة ـ 
الت هي حاالت اصحاب هذه املرتبة من مراتب هذه احلا, و لَم َيحزن َصدُره ِبما أُعطَي غَُريه 

تنقَية الباطن عن , تنقَية الفكر , تنقَية القلب , مرتبة التنقَية , مرتبة التخليص , االخالص 
تنقَية الباطن من االغيار و لذلك , حىت يف حاالت اخلطَرات , االغيار حىت يف حاالت اخليال 
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ألنّ , بالذي َتراُه اعيُنهم غيار لذلك ال تنَشغل قلوُبهم ألنّ قلوَبهم نقيَّة من اال, هذه صفاُتهم 
حىت و لو قلوَبهم و ألنّ افكاَرُهم و ألنّ بواِطَنهم نقيَّة من االغيار لذلك ال ينَسون ِذكر اهللا 

 )و لَم َيحزن َصدُره ِبما أُعطَي غَُريه , و لَم ينَس ِذكَر اهللا ِبما تسَمُع اذُناه ( َسمعوا كل شيء 
, باطنُه , و إّنما قلبُه ال يرى ِلَشيء يف اخلارج اية قيمة ,  ينظر إىل شيء يف اخلارج ألّنه ال

خلَجاتُه نقيَّة من االغيار و إالّ قلب االنسان ِلماذا يتأثَّر ِبما حولَه ؟ ألنّ هذا القلب ليس نقياً 
ه و لذلك هذه الرواية حينما يكون هذا القلب ليس نقياً من االغيار يتأثَّر ِبما حولَ, من االغيار 

َنحن حىت حينما , و هذا هو حال روايات اهل البيت , بياُنها , اصالً َشرُحها , عباراُتها دقيقة 
, نأيت ِلَنشرح روايات اهل البيت عليهم السالم ال ُنصيب املعاين ِبدقَّة و الرواية واضحة صرحية 

طوىب ِلَمن اخلََص هللا العبادة و  (مام املعىن الرواية هي اليت َتدلَُّك على املعىن و َتدلَُّك على َت
و لَم َيحزن َصدُره , و لَم ينَس ِذكَر اهللا ِبما تسَمُع اذُناه , الدعاء فَلَم يشَغل قَلبُه ِبما ترى َعيناُه 

املرتبة الرابعة من مراتب , اهل هذه املرتبة و هذه من اوَضح صفات )  ِبما أُعطَي غَُريه
, و لذلك يف تعريفها قلُت تنقَية , تفعيل , هذه َتخليص , التخليص االخالص و هي مرتبة 

  . تفعيل , َتنقَية , َتخليص 

هناك مرتبة خامسة من مراتب االخالص و هي اشَرف مراتب االخالص و آخر مراتب 
املرتبة هذه مرتبة , االخالص ِبحَسب ما هو معروف و مرسوم يف علم السلوك و االخالق 

الذين َتجاَوزوا مراتب , املُخلَصون , ها ُهم املُخلَصون و ليس املُخِلصني اخللوص و اصحاُب
مرتبة اخللوص و اصحاُبها ُهم , االخالص و َتجاَوزوا التخليص فَدخلوا يف هذه املرتبة 

النقاء , التخليص تنقَية أّما اخللوص َنقاء , املُخلَصون و هذه املرتبة مرتبة النقاء و ليس التنقَية 
يف قلب االنسان و , مرتبة اخللوص مرتبة النقاء يف ظاهر االنسان و باطنه , عد التنقَية يأيت ب
ِبعباَرة , يف اجلانب املادي و يف اجلانب املعنوي , يف روح االنسان و مادَّته يف جَسده , قالَبه 

ما ُيعبَُّر هللا و سالمة االنسان إلمام زمانه صلوات اهللا و سالمه عليه و هو اخرى سالمة االنسان 
  املباركةعنه يف الروايات الشريفة ِبَمعىن الساِلميَّة و اآلية التاسعة و العشرون من سورة الُزَمر
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ضَرَب اهللا مثالً َرُجالً فيه شَُركاُء ُمتَشاِكسون و (  انَتبْه إليها ماذا تقول ُتشري إىل هذا املعىن
انَتِبهوا لآلية  ) هللا بل اكثَرُهم ال يعلمونَرُجالً َسلَماً ِلَرُجل هل يستَوياِن مثالً الحمُد 

  يعين َعبٌد)َرُجالً فيه ُشَركاُء ُمَتشاِكسون ضَرَب اهللا مثالً ( املثَل الذي ضرَبُه الباري , الشريفة 
عدَّة , هذا َعبد َيملكُه عدَّة اشخاص , االختالف , و التشاكُس ,  سونفيه ُشَركاء ُمَتشاِك

يد منه ان يفعل كذا و هذا املاِلك يريد ان يفعل كذا و هذا املاِلك يريد هذا املاِلك ير, ماِلكني 
املاِلك االول يريد , ان يفعل كذا حينئذ العبد ال يتمكَّن ان ُيقِدم على أي عمل من االعمال 

الثاين يف نفس الوقت يريد منه ان يذهب , منه ان يذهب إىل جهة املشرق يأتيه باحلاجة الفالنية 
و اآلخر إىل جهة , و اآلخر إىل جهة الشمال , ان يأتيه باحلاجة الكذائية , غرب إىل جهة امل

يتمكَُّن هذا , اجلنوب و هكذا و كل واحد يريد ان يبعثَُه يف حاجة َتختلف عن احلاجة الثانية 
اآلن اجلهاز العصيب عند , و هذه القضية قضية واضحة , العبد من احلركة ؟ اصالً ال يتمكَّن 

يعين اآلن يف آٍن , دماغ االنسان ال يتمكَّن يف آٍن واحد ان ُيرِسل ارسالَني ُمخَتلفَني , ن االنسا
, يَدُه يف عمل ُمعيَّن و اليد الثانية و كل واحدة لَها ارسال و امر واحد يتمكَّن االنسان ُيَحرِّك 

بد حينئذ اصالً االرسال املوجود يف دماغ االنسان ارسال واحد و لذلك هذا الع ,ال ميكن هذا 
ال يتمكَّن ان يتحرَّك ألّنه إذا ينوي يف آٍن واحد يريد ان يتحرَّك من هنا و من هنا يبقى يف حالة 

و يبقى يف حالة َحْيرة و تَشتُّت من اجلهة , هذا من اجلهة الظاهرية , سكون و عَدم حركة 
, املثال الثاين ) َرُجالً َسلَماً ِلَرُجل ضَرَب اهللا مثالً َرُجالً فيه ُشَركاُء ُمَتشاِكسون و ( الباطنية 

ِبجَسده , ِبَتمام حاالته النفسية , َسلَماً أي اّنه ِبَتمام عواطفه ) َسلَماً ِلرُجل ( هذا الَرُجل الثاين 
ضَرَب اهللا مثالً َرُجالً فيه شَُركاُء  ( ِبروحه هو ساِلم كامل لذلك الرُجل يَوجِّهُه اينما يريد, 

 ) َرُجالً َسلَماً ِلَرُجل هل يستَوياِن مثالً الحمد هللا بل اكثَرُهم ال يعلمونُمتَشاِكسون و 
الَرُجل الساِلم ِلَرُجل ـ َرُجالً سلَماً ِلَرُجل ـ عليٌّ و ,  قال  السالمالرواية عن باقر العترة عليه

فيه ُشَركاء و الَرُجل الذي , عليٌّ َسلٌَم ِلَرسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم , شيَعتُه 
و الُشَركاء املَُتشاِكسون شياطينُهم من , ُمَتشاِكسون االول و الثاين و سائر اعداء اهل البيت 
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و اهواؤهم النفسية و رغَباُتهم اجلاِمحة و حَسدُهم و حقدهم و سائر  شياطني اجلنِّ و اإلنس
ّما الرُجل الساِلم أ, كل حالة َتجرُّهم إىل جانب و كل شيطان يأخذُهم إىل جانب , فظائعهم 

و ( قال عليٌّ و شيَعتُه الَرُجل الساِلم ِلَرُجل , ِلَرُجل كما يف الرواية عن باقر العترة عليه السالم 
َنحن ال َيصُدق واقعاً علينا هذا , الذين يبلغون إىل هذه املراتب العالية ال من امثالنا ) شيَعتُه 

ِقسٌم , قلوُبنا ُمقسَّمة ,  و سالمه عليهم اْجَمعني ساِلمون ألهل البيت صلوات اهللاملعىن اّننا 
تفكرينا , ِقسٌم منها ِلُمختلَف احلوائج , ِقسٌم منها ِلَمشاكلنا االجتماعية , منها ِلَحياتنا الدنيوية 

الرُجل الساِلم ِلَرُجل إّنما , جانب من قلوبنا إلمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه , ُمَشتَّت 
ِبكُل تفكريه ساِلما إلمامه , ِبكُل احساساته , ِبكُل عواطفه , كُل مشاعره الذي يكون ِب

 عن ايب خالد الكاُبلي رْحَمة اهللا  الشريف)الكايف ( صلوات اهللا و سالمه عليه و الرواية يف 
تى ال ُيِحبُّنا َعبٌد و ال يتَوالّنا ح, و اهللا يا ابا خالد  (ن باقر العترة عليه السالم يقول عليه ع

هذا التسليم , ُيَسلِّم )   لنا و يكوَن سلَماً لناو ال ُيطَهُِّر اهللا قلَبُه حتى ُيَسلَِّم, ُيطَهَِّر اهللا قلَبُه 
الساِلميَّة مرتبة ارقى من , و الساِلميَّة غري التسليم هذه هي الساِلميَّة , و يكون سلَماً لنا , 

و ال , بُّنا َعبٌد و ال يتَوالّنا حتى ُيطَهَِّر اهللا قلَبُه ال ُيِح, و اهللا يا ابا خالد  ( التسليم ِبكَثري
َمُه اهللا تعالى من فإذا كاَن سلَماً لنا سلَّ , ُيطَهُِّر اهللا قلَبُه حتى ُيَسلَِّم لنا و يكوَن سلَماً لنا

و ال (  مورد الشاهد يف الرواية الشريفة  ) و آَمنَُه من فَزع يوم القيامة االكبرشديد الحساب
هذه , اخللوص , هناك تسليم و هناك ساِلميَّة ) طَهُِّر اهللا قلَبُه حىت ُيَسلَِّم لنا و يكونَ سلَماً لنا ُي

إىل , و إالّ الذي ال َيِصلُ إىل هذه املرتبة , الساِلميَّة , املرتبة اخلامسة ِبهذا املعىن , املرتبة االخرية 
هناك , ه شيء من الشرك ألنّ الشرك على مراتب مرتبة اخللوص و إىل مرتبة الساِلميَّة يبقى عنَد

هذه احلادثة مشهورة عن مرجع الطائفة يف زمانه الشيخ جعفر , هناك شرك َخفي , شرك َجلي 
حينما كان , يف املَجالس املاضية ذكَرُتها , رّبما يف الدروس املاضية , الَتسُتري رْحَمة اهللا عليه 

, اإلمام الرضا عليه السالم و لَّما وَصلَ إىل طهران ُمقِبالً من النجف االشرف إىل زيارة 
يف مدينة السلطان يف ذلك الزمان طلََب منه ان َيمكُث بعض االيام , احلكومة يف ذلك الزمان 
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َمجالس الشيخ جعفر التستري يف الَوعظ , ان ُيرِشَدُهم , طهران و الناس الَّحوا عليه ان َيِعظَُهم 
املعروف الذي يتحدَّثُ ) اخلصائص احلُسينيَّة (  و لذلك هذا كتاُبه و االرشاد معروفة يف وقتها

هذا ُجملَة من املَجالس اليت كان , صلوات اهللا و سالمه عليه فيه عن خصائص سّيد الشهداء 
السلطان كان حاضرا , الشيخ جعفر التستري يوم اجلُمعة , يطَرُحها على املنرب رْحَمة اهللا عليه 

, املَشايخ , القاَدة , اُألَمراء , الوزراء ,  طهران يف ذلك الوقت كرب ُحسينياتن ايف ُحسينية م, 
املكان , احلُسينية , يف صالة اجلُمعة و الناس , الُوَجهاء , الُتّجار , الشخصيات , رجال الدين 

و بَدأ  الشيخ جعفر ارتقى املنرب, قد اكَتظَّ باجلُموع و الناس ينَتظرون الشيخ جعفر يرَتقي املنرب 
االوصياء يأمرون الناس , االنبياء يأمرون الناس بالتوحيد ,  لَهم همن ُجملَة ما قالَ, َيِعظُ الناس 

الناس , انا اليوم اطلب منكم ان ُتشِركوا , العلماء السابقون يأمرون الناس بالتوحيد , بالتوحيد 
 ؟ هل اشتَبَه يف اللفظَة حينما ماذا يريد من هذا الكالم الشيخ جعفر, َتحيَّروا من هذا الكالم 

االنبياء يأمرون الناس , اشتبَه يف صيغة التعبري ؟ هو يقول , ذكََر هذه الكلمة ؟ اشتَبَه يف الكالم 
اُي شرٍك هذا ؟ قال , انا اطلب منكم ان ُتشِركوا , العلماء , االولياء , االوصياء , بالتوحيد 

و إالّ معاين الشرك رّبما معاين , شِركوا اهللا يف اعماِلكم اَ, انُتم تعملون ليلَ َنهار ِلَغري اهللا 
ألّنه يف املرتبة االوىل من مراتب االخالص يتخلَُّص االنسان الشرك اجلَلي يتخلَّص منها االنسان 

إىل , أّما الشرك اخلَفي ال َيخلص منه االنسان إالّ إذا بلَغَ إىل هذه املرتبة , من الشرك اجلَلي 
إذا وَصلَ إىل ,  لَماً لَهمحىت يكون َس,  حىت ُيَسلَِّم لَهم ,إىل مرتبة الساِلميَّة  , اخللوصمرتبة 

هذه املرتبة حينئذ َيخلص من الشرك اخلَفي ألنّ الشرك اخلَفي ـ يف الروايات هكذا ـ َيُدبُّ 
ُره االنسان فَكيف يسَتشِع, َدبيَب النملة السوداء على الصخرة الَصّماء السوداء يف الليلة الظَلماء 

 رّبما قد َيمتلك بعض إذ, َتُدب على صخرة َملساء , ة هذه النملة الصغري, َنملة سوداء , 
 إذا كانت الصخرة ليس  قدالناس حاسة شديدة من السمع و إن كان هذا بعيدا لكن رّبما

س لي, و إن كان هذا بعيدا , رّبما , رّبما يسمع صوت حركة اقدام , ُمتَعرِّجة , َملساء 
كََدبيب النملة , ِبَمقدور االنسان هذا لكن مع ذلك الرواية ذكَرْت حىت هذا الفَرض البعيد 

صخرة سوداء و َصّماء و , السوداء على الصخرة امللساء السوداء الَصّماء يف الليلة الظَلماء 
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, لماء هي النملة سوداء و الصخرة سوداء و َملساء و يف ليلة ظَ, َملساء و َنملة َتُدب عليها 
, َدبيب الشرك هذا هو الشرك اخلَفي , هكذا ُتَحدِّثنا الروايات الشريفة , هكذا َيُدبُّ الشرك 

أّما هذا الشرك , أّما الشرك اجلَلي يف املرتبة االوىل من مراتب االخالص االنسان يتخلَُّص منه 
 و ما يؤمُن( رتبة إالّ اصحاب هذه املاخلَفي يبقى َيُدب إىل االنسان و لذلك ال َيخلص منه 

الوجه االول لَها , اآلية لَها عدَّة وجوه , اآلية صرحية  ) اكثَُرهم باهللا إالّ و ُهم ُمشِركون
َنحن لَسنا يف , عدَّة وجوه يف اآلية , ان ينصبوا إماماً لَم َينِصْبُه الباري , الشرك باإلمام املعصوم 

اآلية الشريفة هو هذا املعىن الذي َنحن بيان معىن هذه اآلية لكن َوجه من وجوه هذه صَدد 
الشرك اخلَفي , يعين ُهم مؤمنون  )  اكثَُرهم باهللا إالّ و ُهم ُمشِركونو ما يؤمُن( ِبصَدده 

, و إالّ الذي يكون عنَدُه الشرك اجلَلي ال ُيقال له مؤمن , ليس الشرك اجلَلي , ِبهذا املعىن 
ذا الشرك اخلَفي الذي يبقى ُيرافق االنسان و َيُدبُّ دبيباً أّما ه, يكون قد خَرَج من دائرة االميان 

و ال َيخلُص منه إالّ اصحاب هذه املرتبة اخلامسة من مراتب االخالص و كَدبيب هذه النملة 
  .لَصون هي مرتبة اخللوص و اصحاُبها ُهم املُخ
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  الّدرس الخامس و العشرون

  
  
  
  
  

و الشريف إلمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفسه الزاكية ) اآلداب املعنوية ( حديثنا يف دروسنا يف كتاب 
ِبَنحٍو اَخص يف املواطن و املواضع اليت تكلََّم فيها عن مقامات اهل بيت العصمة صلوات اهللا و 

, اهلجرة إىل رسول اهللا , اهلجرة إىل اهللا , النقطة بَدأ حديثنا من هذه , سالمه عليهم اْجَمعني 
يف منازل املعرفة و و كان احلديث دائراً , اهلجرة إىل إمام زماننا صلى اهللا عليهما و آِلهما 

و , مراتب االعتقاد اليت يتَخطّاها السالك و املُهاجر إىل إمام زمانه صلوات اهللا و سالمه عليه 
لَ إىل زاد املُهاجر و إىل راحلَته و وسيلته يف هجرته هذه و يف طريقه تفرََّع الكالم بنا حىت وَص

وَصلَ الكالم , حىت وَصلَ الكالم يف آخر درس من دروسنا يف املوسم الدراسي املُتقَدِّم , هذا 
 حيث ذكَرُت تعريف االخالص, عن مراتب االخالص و اخللوص و التَخلُّص يف احلديث 

 و ِبحَسب ما وَرَد يف احاديث املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم  ما عرَّفَُه اهل اهللاِبحَسب
تقريبا َتمَّ الكالم يف هذا , اْجَمعني و انتقَلنا إىل مراتب االخالص و إىل شؤونات االخالص 

اآلداب ( أُِتمُّ من حيث انَتهيُت يف آخر درس من دروسنا يف كتاب , بقيَّة  َبِقَيْت, الباب 
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وَصلَ بنا الكالم إىل قوله رضوان اهللا , ريف إلمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفسه الزاكية الش) املعنوية 
التخليص ِبهذه املرتبة , و باجلملة ( تعاىل عليه يف الصفحة الثالثة و السبعني بعد الثالمثائة 

لسالم بل الكاملة و إن كان ال يتَيسَُّر ِلَغري الكُمَّل من االولياء و االصفياء عليهم الصالة و ا
االَحدي , املقام الكامل ِلهذه املرتبة من ُمخَتّصات النيب اخلاَتم و القلب اخلالص الَنوراين 

و للكُمَِّل و اخلُلَِّص من اهل اجلَمعي املُحمَّدي صلى اهللا عليه و آله و سلم باالصالة , االْحَمدي 
اهللا تعاىل عليه تلَوُتها على مسامعك هذه الفقرات من كلمات إمام اُألمَّة رضوان ) بيته بالتَبعيَّة 

ِبَشكل اْجمايل أُشري , يف آخر درس من دروسنا يف هذا الكتاب و بيَّنُت مضموَنها ِبَنحٍو ُمفصَّل 
ُيشري هنا إىل انّ مرتبة االخالص و مرتبة اخللوص و مرتبة , إىل مقصوده قُدَِّست نفسه الشريفة 

مَّتنا صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني يف الزيارة اجلامعة َنحن هكذا ُنَسلِّم على ائ ,التَخلُّص 
و املُخلَصَني يف توحيد , و التاّمَني يف َمحبَّة اهللا ( هكذا ُنَسلِّم عليهم و هكذا َنِصفُهم , الكبرية 

يف ) و املُخلَصَني يف توحيد اهللا ( و كذلك يف اخبار اخرى ُهم املُخلَصون يف َمحبَّة اهللا ) اهللا 
ِبَشكل اْجمايل انّ حقيقة مراد اإلمام هنا رضوان اهللا تعاىل عليه , ينها اَشرُت إىل هذا املعىن ح

ملعصومون و مراتب االخالص و اخللوص و التَخلُّص لَم يكُن اَحٌد قد بلََغها إالّ َنبيُّنا و االئمَّة ا
 و أّما سائر االولياء فَُهم قد ,و أّما سائر االنبياء , نا صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني زهراؤ

بلَغوا هذه املرتبة بالتفَرُّع و بالتَبعيَّة و إالّ فَمقام االصالة يف االخالص و اخللوص و التَخلُّص 
ِلنبّينا و آله صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني و حقيقة االخالص ِبَتمام معناها و يف اكَمل 

َتجلَّْت إالّ يف الذَوات الطاهرة املعصومة ِلنبّينا و آله صلوات مراتبها و ارقى َمراقيها لَم تكُن قد 
من مائدته صلى اهللا و كل االولياء إّنما يغَتِرفون , و كل االنبياء , اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

حني احلديث , عن املقام االْحَمدي َمرَّ علينا يف كلمات إمام اُألمَّة حني احلديث , عليه و آله 
إنّ َجميع مراتب الوجود يف , هكذا قال , لب املُحمَّدي صلى اهللا عليه و آله و سلم عن الق

عواِلم الَغيب و يف عواِلم الشهود إّنما تتَنعَُّم يف ِنَعمها املادية و املعنوية من سقَطات موائد َنبّينا و 
يف ثر من درس اهل بيته صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني و يف حينها بَسطُت القول يف اك

مث يستمر إمام اُألمَّة , ميكنك ان ُتراجع االشرطة املُسجَّلَة ِبهذا اخلصوص , بيان هذا املضمون 
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يف كالمه حيث ينقل احلديث عن اهل االميان و عن اشياع اهل بيت رضوان اهللا تعاىل عليه 
انّ ,  هكذا قال  هو ذلكقبل) و لكن ال َيجوز للمؤمنني ( العصمة صلوات اهللا عليهم فَيقول 

مقام االخالص على وجه احلقيقة ليس إالّ ِلنبّينا و آله و حىت االنبياء فإّنما مقام االخالص لَهم 
مقام احلقيقة , و إالّ مقام االصالة ألهل البيت عليهم السالم , بالتَجوُّز , بالتفَرُّع , بالتبعيَّة 

مقام التَجوُّز , مقام التفَرُّع , ام التبعيَّة مق, ألهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
و هكذا عن مقام التَجوُّز لألنبياء تتفرَُّع مقامات اشياعهم و اوليائهم من هنا اء  لألنبييكون
هنا ) لكن ( ِلنبّينا و آله فقط يأيت هنا االستدراك يعين إذا كان املقام احلقيقي ) و لكن ( يقول 

و لكن ال َيجوز للمؤمنني و املُخِلصني ايضا ان ( اك املعنوي يف الكالم ماذا ُتفيد ؟ ُتفيد االستدر
و يقَنعوا باالخالص ( أي عن َجميع مراتب االخالص ) َيغّضوا النظَر عن َجميع مراتبه 

و َتحدَّثُت عن مراتب االخالص و قلُت ادَون ) الصوري العملي و اخللوص الظاهري الفقهي 
فقهي و املراد من اخللوص الفقهي انّ االنسان يأيت بالتكاليف و مراتب االخالص هو اخللوص ال

هذه ادَون مراتب , مواِفقَة الحكام الفقه , باالعمال و بالعبادات مواِفقَة ِلَشرائط الشريعة 
ُمتَرقّية اولياء اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني مراتبهم يف االخالص , االخالص 

( الص ُمتكَثِّرة و متعددة اَشرُت إىل جانب منها يف الدروس املاضية املُتَصرِّمة و مراتبهم يف االخ
و لكن ال َيجوز للمؤمنني و املُخِلصني ايضا ان َيغّضوا النظَر عن َجميع مراتبه و يقَنعوا 

ألنّ ( أليِّ شيء ؟ ُيَبيِّن إمام اُألمَّة ) باالخالص الصوري العملي و اخللوص الظاهري الفقهي 
 من االعمال و ألنّ الوقوف يف املنازل( يف منازل املعرفة , يف منازل الَسري ) لوقوف يف املنازل ا

فَهو قاعٌد على سبيل االنسان و االنسانية و َيمنُعه بأيَّة وسيلة كانت , االفكار العبقرية إلبليس 
ة و تقوَية االرادة فَلعلَّ فال بد من علُوِّ اهلمَّ, عن العروج إىل الكماالت و الوصول إىل املَدارج 

مراُده من النور اإلهلي و من اللطيفة الَرّبانية حقيقة ) هذا النور اإلهلي و اللطيفة الَرّباينة 
فَلعلَّ هذا النور اإلهلي و اللطيفة الَرّباينة َتسري ( االخالص اليت َتشعُّ يف قلوب اهل االخالص 

من الظاهر البَدين و إّنما , د هنا من الصورة من الصورة ليس املرا) من الصورة إىل الباطن 
اشارة إىل اخللوص الصوري الظاهري الفقهي باعتبار انّ هذا النوع من االخالص و انّ هذا 
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و من , َتسري من الصورة إىل الباطن ( النوع من اخللوص إّنما يعيش يف الطبقة النفسية االوىل 
 ِبَتمامه يف الدروس املاضية إالّ اّنين اَعدُت تالوَتُه الكالم قد شَرحتُه هذا) املُلك إىل امللَكوت 

مّرة ثانية و اَشرُت ِبَشكل اْجمايل إىل بعٍض من مضامينه كي يتراَبطَ الكالم يف هذا الدرس مع 
مَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف الصفحة اخلامسة و الستني بعد  اُألالدروس املاضية و لذا إمام

َنحن يف آخر درس من الدروس , ِبَمعىن االخالص , قيقة ترتبط ِبهذا املعىن الثالمثائة ُيشري إىل ح
اعطَينا تعريفا لإلخالص وفقاً ِلما ذكَرُه املُتألِّهون و وفقاً ِلما جاء يف , عرَّفْنا معىن االخالص 

رُت إىل مراتب من مراتب هللا و سالمه عليهم اْجَمعني و اَشصلوات اكلمات املعصومني 
يت اشاَرْت إليها احاديث اهل بيت العصمة عليهم افضل الصالة و السالم إىل ان االخالص ال

ود و قُلنا اشَرف العقود عقود اإلمامة و ود و عن االيفاء بالعقوَصلَ بنا الكالم عن الوفاء بالعق
عقود الَوالية ألهل بيت العصمة ِبَنحٍو عام و إلمام زماننا عليه افضل الصالة و السالم ِبَنحٍو 

و فَصَّلُت الكالم يف معىن الوفاء و يف معىن العقود و يف معىن عقد اإلمامة و الَوالية و يف خاص 
إّنما أُعيده , كل هذا الكالم َمرَّ علينا , شرائط الوفاء ِبهذا العقد و يف خصائص هذا العقد 

 سلَف إىل ان و بني الدروس املاضية اليت َتمَّ الكالم فيها فيماألجل الترابط بني هذا الدرس 
و إىل اَهم الوسائل اليت تفتُح معىن االخالص وَصلَ بنا الكالم إىل اَهم احلاالت و إىل اَهم السُبل 

إذا ما نزََّه االنسان قَلبُه , وَصلَ بنا الكالم إىل َتْنزيه قلب االنسان عن الغفلة , يف قلب االنسان 
ال باملعىن ) طَرُد الغفلة (  حينما اقول عن الغفلة و حاَولَ ان يطرد الغفلة عن وجوده و قطعاً

واقعنا احليايت ال يشَهد بذلك و إّنما طَرُد , واقعنا العملي , َنحن ال نتمكَُّن من ذلك , االكمل 
يف الروايات الشريفة هكذا , و لو ِلَدقائق , الغفلة ِبحَسب ما يتمكَُّن االنسان و لو ِللَحظات 

, الِشنُّ البايل الثوب املَُمزَّق , قلبه ساعات يكون فيها كالِشنِّ البايل انّ املؤمن َتُمرُّ على , تقول 
هكذا , قَلُب املؤمن َتُمر عليه ساعات يكون فيها كالِشنِّ البايل , الِشنُّ البايل البساط املَُمزَّق 

فأُي حاٍل حال ذلك القلب ؟ يقول هو   ,يقول صادق العترة االطَهر صلوات اهللا و سالمه عليه
و أّما يف زماننا هذا حيث , َتُمر على قلب املؤمن ساعات , خاٍل من الكفر , خاٍل من االميان 

 املصائب فإنّ قلوَبنا ال َنِجد انّ لَها ساعات فقط تكون فيها كالِشّن طاُماشتداد الِفَتن و حيث الِت
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هذه االوضاع و يف مثل يف مثل , يف مثل هذا الزمان , ليل َنهار القلوب كالِشنِّ البايل , البايل 
خالية من االميان و خالية ,  قلوبنا اصالً ليل َنهار هي كالِشنِّ البايل  ,عيُشهااليت ن هذه االحوال

ال َنحن بالذين نكفُر جهراً و ال َنحن بالذين نؤمن حقيقةً فَيسري االميان على , من الكفر 
هذه احلالة العامة اليت , تنا النفسية اللسان و يف القلوب و على ابداننا و على ظواهرنا و حاال

حالة خلُوِّ القلب من َحماس االميان و , حالة اخلَواء الروحي الواضحة , تظهر يف ُمجَتمعنا اآلن 
, يف نفس الوقت خالية من َحماسة االميان , قلوبنا خالية من َنجاسة الكفر , من َنجاسة الكفر 

 ) يا َمن ِذكُرُه حلو(  نقَرأُُه يف دعاء اجلوَشن الكبري هذا املعىن الذي, خالية من حياة االميان 
هذه ) يا َمن ِذكُرُه حلو ( واقعاً هذا املعىن َنحن نتحسَُّسه ؟ واقعا نتحسَُّس حالوة ِذكره 

يف الروايات الشريفة من عقوبات , هذه احلالوة ُسِلَبْت من القلوب , احلالوة نتحسَُّسها ؟ ابداً 
,  إذا ما ابتَعدوا عن جادَّة احلق الذي يريُده الباري اّنه يسلبُهم لذَّة املناجاة الباري ألهل االميان

حالوة االميان و لذَّةُ املناجاة اين َيِجُدها االنسان ؟ أليس َيِجُدها يف , أّنه يسلبُهم حالوة االميان 
نسان ؟ و إالّ أليس هو يف باطن قلب اال, ِذكر اهللا سبحانه و تعاىل ؟ و ِذكُر اهللا اين يكون 

فاللقلَقَة السانية ليست من الِذكر يف شيء بل رّبما اللقلَقَة اللسانية إذا لَم ُتالِمس القلب اصالً 
و من جهة اخرى فيها إساءة اَدب مع الباري سبحانه و , تكون ُحجَّة على االنسان من جهة 

و , ات اهللا و سالمه عليهما و من جهة ثالثة فيها إساءة اَدب مع احلُجَّة بن احلسن صلو, تعاىل 
, اللقلَقَة اللسانية ال ُتغين شيئا , من جهة رابعة فيها زيادةٌ يف َحجِب القلب عن الوصول إىل اهللا 

من هذه املتاهات , اللقلَقَة اللسانية ال تنفَُع شيئا بل رّبما َتُجر االنسان إىل متاهات و متاهات 
َيخنس يف قلب االنسان ِلُيَصوِّر له َمعاٍن قبيحة عند ِذكره رّبما يبدأ الشيطان اخلَّناس يَوسِوس و 

لأللفاظ املقدسة و هذه من اعظم اإلساءات يف حَرم اهللا سبحانه و تعاىل و يف ساحة طُهر اإلمام 
احلُجَّة عليه افضل الصالة و السالم و رّبما يبَدأ االنسان ُيلَقلق و َيجعل من هذه اللقلَقَة سالحاً 

الِذكر إذا لَم يكُن ُمالِمسا ِلقَلب االنسان ال قيمة له , ا فَُيرائي ِبلَقلَقته اللسانية ِلكَسب الدني
لَسنا يف مقام احلديث عن الِذكر و خصائصه و عن َباليا , رّبما َيُجر الَويالت على االنسان 
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, يان و آفاُت اهل الِذكر اَشد و اخطَر من آفات اهل النس اهل الِذكر اهل الِذكر و عن آفاِت
 ُيلَقلق االنسان بالِذكر يتصوَّر اّنه قد خَرَج من ماالغفلة من االمراض اخلطرية لكن رّبما حين

ال ِبخروج االلفاظ و , ال باللقلَقَة , اخلروج من دائرة الغفلة ال ِبحَركة اللسان , دائرة الغفلة 
إذا خَرَج قلب , اخلروج عن الغفلة خروج القلب عن دائرة الغفلة , احلروف و االصوات 

حينئذ سَيخُرج االنسان عن دائرة الغفلة و إالّ اللقلَقَة اللسانية ال ُتخِرج االنسان عن دائرة الغفلة 
االنسان من دائرة الغفلة بل رّبما َترميه و لَرّبما َتهوي به يف ُبعٍد َسحيق يف آباٍر مظلمة من آبار 

 ـ كما قلُت لك قبل قليل ـ يف الصفحة الغفلة لذلك إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه
و , اشاَر و ِبَشكل مؤكَّد إىل مسألة الِذكر و ذلك انّ الِذكر اخلامسة و الستني بعد الثالمثائة 

الِذكر ليس فقط , املراد من الِذكر هو اخلروج عن الغفلة و الِذكر له مصاديق و مراتب كثرية 
قولك سائر االذكار اليت ُتَردِّدها , بحان اهللا هناك الِذكر اللساين و هو قولك س, باللسان 
ك انسجام قليب مع  الِذكر ال َيصح ما لَم يكُن هناهناك الِذكر اللساين و قطعاً هذا, ِبلسانك 

بالِذكر اللساين ال ُيقال له ِذكر لساين صحيح ما لَم حىت هذا الذي ُنَسّميه , معىن هذه االذكار 
هذه االلفاظ اليت , من مراتب الِذكر الِذكر اللساين ,  اللسان يكُن هناك موافَقة بني القلب و

هناك الِذكر , االذكار و االوراد اليت يتلَفَّظ ِبها االنسان يف حدود دائرة , يتفوَُّه ِبها االنسان 
ِذكُر اهللا عند املَحارم , هناك مرتبة من مراتب الِذكر القليب , القليب و الِذكر القليب على مراتب 

حينما يقترب االنسان من املعصية او حينما تفَتُح املعصية ابواَبها , كر اهللا عند املعاصي ِذ, 
هناك , هناك َمن يتذَكَّر اخلشَية من اهللا , لإلنسان فَيتذَكَُّر االنسان هناك امَر اهللا ِبحَسب مراتبه 

, ك َمن يتذَكَُّر ِنَعم اهللا عليه هنا, هناك َمن يتذَكَُّر َهيبة اهللا , َمن يتذَكَُّر اخلوف من عقاب اهللا 
و هناك و هناك ِبحَسب اختالف مراتب املعرفة و ِبحَسب , احلياء من اهللا هناك َمن يتذَكَُّر 

الِذكر عند املعصية و االمتناع عن املعصية مرتبة من اَهم مراتب الِذكر , اختالف مراتب االميان 
حينما ينَدفع االنسان إىل العمل , سان إىل الطاعة الِذكر عند الطاعة حينما ينَدفع االن, القليب 

,  سبحانه و تعاىل على اختالف املراتب ل اهللا و هللا و باهللا و يف اهللاو االندفاع ألج, الصاحل 
رغبةً يف القُرب من اهللا سبحانه و تعاىل ألّنه , خوفاً من عقاب َترِك الطاعة , طمعاً يف الثواب 
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, نوايا و إىل سائر الدوافع و إىل سائر مراتب املعرفة هو ِذكٌر هللا اهلٌ للعبادة و إىل سائر ال
ِذكر الباري عند املعصية و االمتناع عن , الِذكر اللساين ِذكٌر هللا , الِذكر ليس فقط باللسان 

الِذكر , ِذكر الباري سبحانه و تعاىل عند الطاعة , املعصية هو اشَرف اصالً من الِذكر اللساين 
ِذكر اهللا عند , أّما ِذكر اهللا عند املعصية ِذكٌر عملي ,  هناك الفاظ ُتَردِّدها ِبلسانك اللساين فقط

ان تعيَش معاين االذكار يف قلب , هناك مرتبة اخرى من مراتب الِذكر , الطاعة ِذكر عملي 
تبة من مراتب ال ُيَردِّد االذكار ِبلسانه لكنه ُيَردِّد معاين هذه االذكار ِبقَلبه و هذه مر, االنسان 

هناك ِذكر َخفي و للِذكر اجلَلي مراتب و للِذكر , فالِذكر هناك ِذكر َجلي , الِذكر اخلَفي 
وكول إىل َمحلِّه و إىل هذا التفصيل َم, ِبصَدد التفصيل يف هذه املطالب اخلَفي مراتب و لَسنا 

,  ذكار اليت ُيَردِّدها بااللسنة فَهناك ِذكر َخفي يف قلب االنسان و هو ان يذكر َمعاين اال, َمظانِّه 
وهناك الِذكر االكرب حينما ُيَهيمن النور اإلهلي على قلب االنسان و مرادي من اهليَمنة ليس 

اهليمَنة مرادي من اهليمَنة , اهليمَنة التكوينية حاصلة حىت يف قلب اكفَر اخللق , اهليمَنة التكوينية 
َهيمنة القُرب يف ساحة طُهر , القُرب بني يَدْي الباري مرادي من اهليمَنة َهيمنة , الَنورانية 

حينما َتشعُّ انوار املعرفة يف قلب االنسان و اليت ُيَعبِّر اإلمام احلُجَّة صلوات اهللا و سالمه عليه 
الشريف ُمخاِطبا ابا خالد الكابلي رضوان اهللا ) الكايف ( عنها باقر العترة عليه السالم كما يف 

, لَنوُر اإلمام يف قلوب املؤمنني انَور من هذه الشمس املُضيئة بالنهار , ا ابا خالد ي, تعاىل عليه 
لَنور سلطان اإلمام يف قلوب املؤمنني انَور من هذه الشمس , لَنور معرفة اإلمام , لَنور اإلمام 

 ُتَهيمن اهلَيبة فَحينما, و نور اإلمام نور اهللا سبحانه و تعاىل املُضيئة يف النهار و اإلمام نور اهللا 
اإلهلية و حينما ُيَهيمن النور اإلهلي على قلب االنسان يكون هذا القلب قد بلَغَ اعلى مراتب 

هذا املعىن الذي  ) و لَِذكُر اهللا اكبر( الِذكر و هو الِذكر االكرب و لذلك يف الروايات الشريفة 
حاديث املعصومني ؟ يقولون َنحن ِذكُر ماذا تقول ا) و لَِذكُر اهللا اكرب ( وَرَد يف القرآن الكرمي 

إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف هذه الصفحة اشاَر إىل ُجملة من االحاديث , اهللا االكرب 
و ( يقول إمام اُألمَّة , ِبَشكل سريع أُشري إليها , اليت اشاَرْت إىل الِذكر و إىل مداَومة الِذكر 
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اآلية ( ماذا َتكفيهم ؟ َتكفيهم ) ية و اصحاب املَحبَّة و العشق تكفي ألهل املعرفة و اجلذَبة اإلهل
هناك تراُبط بني ِذكر , هناك قانون و ُسنَّة ثابتة ) فاذكروين اذكُْركُم ( ايَّةُ آية ) الشريفة اإلهلية 

انا يا موسى , و قالَ اهللا تعاىل ِلموسى , فاذكروين اذكُْركُم (  ِلَعبده العبد هللا و بني ِذكر اهللا
َمن اكثََر ِذكَر اهللا , و يف رواية الكايف قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله , َجليُس َمن ذَكَرين 

 اهللا عز و جل يابَن آدم قال, و يف الوسائل باسناده إىل الصادق عليه السالم قال  ,اَحبَُّه اهللا 
يابَن آدم اذكُْرين يف ( هذا كالم اهللا يف حديثه القُدسي ) اذكُْرين يف نفسك اذْكُرك يف نفسي 

اذكُْرين يف َمأل يابَن آدم , يابَن آدم اذْكُرين يف َخالء اذكُْرَك يف َخالء , نفسك اذْكُرك يف نفسي 
  .الول من الكاسيت  إىل هنا ينتهي الوجه ا ... )اذكُْرَك يف َمأل

و من االحاديث املعصومية اليت ُنِقلَْت عن ائمَّتنا صلوات من االحاديث القدسية و غريها ..  
أليِّ شيء ؟ , و ُتَتوِّجها آيات الكتاب الكرمي يف احلَثِّ على الِذكر اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

هو مىت يكون االخالص يف ,  القلب ُمداَومة الِذكر هي اليت تكون وسيلة ِلَتحصيل االخالص يف
مىت ما تَوجََّه القلب إىل , القلب ؟ االخالص يكون يف القلب مىت ما تَوحََّد القلب يف طاعة اهللا 

, و مىت يتَوجَُّه القلب إىل اهللا ؟ يتَوجَُّه القلب إىل اهللا إذا كانت هناك ُمداَومة على الِذكر , اهللا 
د  نفس الصفحة اخلامسة و الستني بعكر و لذلك إمام اُألمَّة يفإذا كان هناك استمرارية على الِذ

على قراءة اآليات و االمساء اإلهلية من كتاب َمن عوََّد نفَسُه ( الثالمثائة ماذا يقول ؟ يقول 
أّما كتاب التدوين فَهو القرآن و ما جاء عن املعصومني عليهم ) التكوين و التدوين اإلهلي 

و أّما الكتاب التكويين فَهو , ُمدوَّن , تدويين , تاب التدويين هو القرآن الك, السالم من كالم 
و ينَشأ هذا املعىن من التفَكُّر يف شؤونات نفس االنسان , و هذه اآلفاق املُحيطة َنفس االنسان 

 كُتب انفُسيَّة, انّ الكُتب التكوينية على َنحَوين , اهل احلكمة هكذا يقولون , و لذلك الُعَرفاء 
 كتاب ,النسانية و أّما الكتاب اآلفاقي الكتاب االنفُسي هو كتاب النفس ا, و كُتب آفاقية 

َمن عوََّد نفَسُه على قراءة اآليات و االمساء اإلهلية من كتاب التكوين و التدوين ( هذا الكون 
) ُه بالتدريج ُيَصوِّر قَلب( على أي شيء َيحصل , عوََّد نفَسُه على قراءة هذه املعاين ) اإلهلي 

ُيَصوِّر قَلبُه بالتدريج على صورة ِذكريَّة آيتيَّة و يتَحقَُّق ( حينئذ ينحُت قَلبُه َنحتاً شيئا فَشيئا 
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باطن الذات بِذكر اهللا و اسم اهللا و آيات اهللا كما فُسَِّر و طُبَِّق الِذكُر بالرسول االكرم و عليٍّ 
و كذلك فُسَِّرْت و , و االمساء احلُسىن بائمَّة اهلدى , بن ايب طالب صلوات اهللا عليهما و آِلهما 

فَُهم اآليات اإلهلية و امساء اهللا احلُسىن و ِذكُر اهللا , طُبِّقَْت آيات اهللا عليهم صلوات اهللا عليهم 
حينما يتحقَُّق معىن الِذكر , ُخالصة الِذكر و َروحانية الِذكر اإلهلي يف هذه املعاين ) االكرب 
 تتحقَُّق معاين االمساء احلُسىن و اهل البيت ُهم  ,لب االنسان تتحقَُّق هذه املعاينيف قاإلهلي 

اهل  ) نَحن االسماء الُحسنى( صادق العترة عليه السالم هو الذي يقول , االمساء احلُسىن 
مري أ, و ُهم آيات اهللا  ) نَحن ِذكُر اهللا االكبر( ُهم يقولون هكذا , االكرب البيت ُهم ِذكر اهللا 

انا آية اهللا , املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه ماذا يقول ؟ يقول ما من آَيٍة عند اهللا اعظَم ِمّني 
, آية اهللا الكربى , و لذلك هذه الصفات , و ال من نبٍأ اعظَم مّني فأنا النبأ العظيم , الكربى 

َجليَّة يف زيارات املعاين َنِجُدها هذه , ُحّجة اهللا العظمى , ُحّجة اهللا الكربى , آية اهللا الُعظمى 
اهل بيت العصمة و يف االحاديث املعصومية الشريفة اليت َتحدَّثَْت عن مقاماِتهم و عن منازِلهم 

  .و عن مراتبهم الَنورانية 
فَُخالصة الكالم يف كل هذا احلديث انّ مرتبة االخالص إّنما تنَشأ يف قلب االنسان بعد طرد 

ان و إّنما ُتطَرد الغفلة عن قلب االنسان مىت ما عاَش القلُب يف وادي الغفلة عن قلب االنس
ان يتصوََّر النتيجة ما هي ؟ , و إذا عاَش القلب يف وادي الِذكر و ادَمَن على ِذكر اهللا , الِذكر 

ان تتَجلّى حقيقة ِذكر اهللا , ان تتَجلّى حقيقة امساء اهللا احلُسىن يف ذلك القلب , ِبهذه الصَور 
و حقيقة االمساء احلُسىن و حقيقة آيات اهللا و حقيقة ِذكر اهللا االكرب ُهم اهل البيت , كرب اال

َمن لَم ( الميان صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني و من هنا كان احلَدُّ الفاصل بني الكفر و ا
الراقية من و مرتبةٌ من املراتب و املعرفة على مراتب )  ماتَ ميتةً جاهلية يعرف إمام زمانه

معرفة اهل البيت , املعرفة هي هذه املعرفة اليت يتحدَّثُ عنها إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه 
َمن اراَد اهللا ( يف الزيارة اجلامعة , صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني هي اليت َتقودنا إىل اهللا 

املقام هو مقام االسم االعظَم االعظَم  االذي يريد الباري ال بد ان يبَدأ ِبهم و هذ) بَدأ بكم 
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يتَجلّى يف حقيقة اهل بيت مقام االسم االعظَم االعظَم االعظَم يتَجلّى يف ايَّة حقيقة ؟ , االعظَم 
العصمة و هذا املعىن هو الذي ُيشري إليه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف الصفحة اخلامسة و 

ا يبَدأ يف تفسري سورة احلمد و يبَدأ عند تفسريه ِلسوَرة احلمد ِبَتفسري التسعني بعد الثالمثائة حينم
ِصلُ الكالم إىل االسم فَحينما َي, عن الباء و عن االسم البسملة و اول شيء بالبسملَة احلديث 

 باعتبار انّ اصل كلمة) فإنّ االسم ِبَمعىن اآلية و العالمة ( يقول اإلهلي ماذا يقول إمام اُألمَّة ؟ 
, االسم يف اصله مأخوذ من الِسَمة و لذلك هذه اهلمزة َهمزة َوصل , هو الِسَمة ) االسم ( 

بعد الباء ) بسم اهللا الرمحن الرحيم ( فَت ُتالِحظون انّ اهلمزة ُحِذ,  ليس َهمزة من اصل الكلمة
 إّنما هذه هذه اهلمزة ُحِذفَْت الّنها َهمزة َوصليَّة ليست من اصل الكلمة و, ال توجد َهمزة 

فإنّ االسم ( فاالسم يف اصله مأخوذ من الِسَمة و الِسَمة هي العالمة , جيَء ِبها بعد ذلك 
َمة إّما مأخوذ من الِس,  و االرتفاع أي مأخوذ من السموِّ) ِبَمعىن اآلية و العالمة او ِبَمعىن العلُوِّ 

فإنّ االسم ( فاع و املعنيان صحيحان و هو العالمة و إّما مأخوذ من السموِّ و هو العلُوُّ و االرت
ِبَمعىن اآلية و العالمة او ِبَمعىن العلُوِّ و االرتفاع عبارة عن التَجلّي الفعلي االنبساطي للَحقِّ 

يقول انّ االسم اإلهلي عبارة , هكذا يقول ) الذي ُيَسّمى الفَيض املُنَبِسط و االضافة االشراقية 
عن افعال الباري سبحانه و تعاىل اليت ظهَرْت يف , الفعلي عن أي شيء ؟ عبارة عن التَجلّي 

) عبارة عن التَجلّي الفعلي االنبساطي ( هذا الوجود و اليت ُيَعبِّر عنها الُعَرفاء بالفَيض املُنَبِسط 
و تَسرُبل هذه املوجودات انبساط الوجود على كل هذه الكائنات , هذا االنبساط , انبساطي 

ألّنه على حَسب هذا املسلَك َجميع دار ( الكونيَّة و احلصول  و ِبسربال ِبسربال التَحقُّق 
اول ما (  من اول مراتب الكائنات ,املوجودات من العقول املُجرَّدة يعين َجميع دائرة ) التَحقُّق 

لوجود من العقول املُجرََّدة إىل آخر مراتب ا( اشارة إىل العقول املُجرََّدة االوىل ) خلََق اهللا العقل 
َتَعيُّنات ِلهذا الفَيض و تَنزُّالت ِلهذه ( و هي العواِلم الطبيعية كالعالَم الطبيعي الذي نعيش فيه ) 

مراُده من هذه اللطيفة و مراُده من هذا الفَيض نفس حقيقة االسم و اليت َسُيَبيِّن معناها ) اللطيفة 
و بعد ذلك )  ثم خلَقَ االشياء بالمشيئةإّن اهللا خلَقَ المشيئةَ ِبنَفسها ( يف الرواية الشريفة 
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حقيقة ُيَبيِّن لنا انّ ظهور هذه املشيئة إّنما ظَهَر يف املَخلوق االول و املَخلوق االول الذي ظَهَر 
َنبّينا و حقيقة اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني و ذكََر إمام اُألمَّة تفاصيلَ 

بقيَّة الكالم إن شاء اهللا تأتينا يف ,  هذه الليلة و الوقت َيجري سريعا يفهنا أَُبيِّن بعضاً منها 
  .االسبوع القادم يف ليلة اجلُمعة ِبَحول اهللا تعاىل و قوَّته 

إمام اُألمَّة هنا ُيَحدِّثنا عن اسم اهللا فَيقول هذا االسم الذي أُِخذَ معناه ِبَمعىن العالمة أي أُِخذَ 
فَيكون االسم , يعود اصلها إىل الِسَمة و الِسَمة العالمة ) اسم ( كلمة و انّ معناه من الِسَمة 

و إّما ان يكون االسم أُِخذَ , هنا ِبَمعىن العالمة و اهل البيت ُهم عالمات اهللا يف هذا الوجود 
ها  يف هذا الوجود اليت رفََعها اهللا و اعلى شأَن املرتفعةمن الُسموِّ و هو االرتفاع و احلقيقة العالية

فإمام اُألمَّة يقول هذا و كراَمتها حقيقة اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
االسم الذي يشَتمل على معىن الِسَمة او يشَتمل على معىن السموِّ او يشَتمل على كل معاين 

لى هذه هذا االسم هو عبارة عن التَجلّي الفعلي النبساط فَيض اهللا ع, اجلَمال و اجلَالل 
, قد الَبَسها ثوَب الوجود هذه الكائنات إّنما ظهَرْت ألنّ الباري سبحانه و تعاىل , الكائنات 

هو الذي ُيعبَُّر عنه ِبلسان الُعَرفاء بالفَيض املُنَبِسط ثوب الوجود هذا الذي لبَستُه هذه الكائنات 
الذي جود و هذا اجلَمال هذا الفَيض هو هذا الو, هناك فَيٌض انبَسطَ على هذه الكائنات , 

, الكمال ِبكُل ابعاده , ظَهَر يف هذه املَخلوقات و هذا الكمال الذي ظَهَر يف هذه املَخلوقات 
و هناك , هناك كمال مادي طبيعي ظَهَر يف هذه املوجودات , بأبعاده املادية و بأبعاده املعنوية 

ل املادي و هذا الكمال املعنوي إّنما هذا الكما, كمال معنوي َنوراين ظَهَر يف هذه املوجودات 
حينما , املُنَبِسط و هذا الفَيض اإلهلي املُنَبِسط هو اسم اهللا سبحانه و تعاىل هو الفَيض اإلهلي 

َتجلّيات اسم الباري سبحانه و , هو َتَجلٍّ إلسم اهللا سبحانه و تعاىل ) هو اسم اهللا ( اقول 
اشَرف هذه التَجلّيات , َتجلّيات  االعظَم االعظَم لإلسم االعظَم,  الباري  إلسمتعاىل ألنّ

و هناك َتَجلٍّ آخر و َتجلّيات هذا االسم يف العلم اإلهلي , َتجلّياُت هذا االسم يف الذات اإلهلية 
و بعد الفَيض االقدس تأيت َتجلّيات االسم االعظَم يف , هو الذي ُيعبَّر عنه بالفَيض االقدس 

ُرج منه فيوضات االنبساط على هذا الوجود و على سائر املوجودات الفَيض املقدس و الذي َتخ
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ك يف الصفحة التاسعة و التسعني بعد الثالمثائة للذراتب إّنما هي حقيقة َنبّينا و و حقيقة هذه امل
رَّ و ِسّرياً و ِس, غَيبّياً و غَيَب الَغيب و أّما حقيقة االسم فإنّ لَها مقاماً ( بعد ان يقول إمام اُألمَّة 

هذه املراتب إمام اُألمَّة ُيشري فيها إىل ما وَرَد من ) و مقاَم ظهوٍر و ظهوَر الظهور , السرِّ 
على سبيل املثال ما ذكَرُه شيخنا ابو جعفر ُمحمَّد بن احلسن , احاديث عن اهل بيت العصمة 

) جات بصائر الدَر( يف كتابه اجلليل من اصحاب اإلمام العسكري عليه السالم الَصفّار 
عن جابر بن يزيد اجلُعفي رضوان اهللا تعاىل , هكذا قالَ فيها رواية عن صادق العترة , الشريف 

و ,و ِسرٌّ ُمستَِسر  , راَمُرنا ِسرٌّ في ِس (عن إمامنا الصادق قال عليه حامل اسرار اهل البيت 
إمام ,  ُتالِحظون هذه املراتب ) رو ِسرٌّ ُمقَنٌَّع ِبِس, و ِسرٌّ على ِسر , ِسرٌّ ال ُيفيد إالّ ِسّراً 

و ِسرٌّ , و ِسرٌّ ال ُيفيد إالّ ِسّراً ,و ِسرٌّ ُمسَتِسر , اَمُرنا ِسرٌّ يف ِسر  ( اُألمَّة ُيشري إىل هذه املعاين
  .) و ِسرٌّ ُمقَنٌَّع ِبِسر , على ِسر 

إّن امَرنا هو ( قال ) بصائر الدَرجات ( يف رواية ثانية ايضا عن صادق العترة عليه السالم 
و هو الِسرُّ و ِسرُّ الِسر و ِسرُّ , الَحقُّ و َحقُّ الَحقِّ و هو الظاهُر و باطن الباطن 

يف كالمه هذا ُيشري إىل هذه املراتب الَغْيِبيَّة اليت ال فإمام اُألمَّة ) و ِسرٌّ ُمقَنٌَّع بالِسر , الُمستَِسر 
ما وَرَد من , وف فقط حول كلمات اهل البيت عقولنا و َمداِركُنا و إّنما نطَتِصلُ إليها 

كلمات اهل البيت و ما جاء من اشارات و من لطائف من كلماِتهم صلوات اهللا و سالمه 
عليهم اْجَمعني َنحن ندور و َنطوف حول هذه االشارات و العبارات و إالّ فَغايةُ االدراك انْ 

   .ادري بأّني لَسُت ادري
و مقاَم ظهوٍر , و ِسّرياً و ِسرَّ السرِّ , لَها مقاماً غَيبّياً و غَيَب الَغيب  و أّما حقيقة االسم فإنّ (

إن شاء اهللا تتمَّة الكالم تأتينا يف االسبوع , يف كالمه إىل ان يقول و يستمر ) و ظهوَر الظهور 
ْحَمدي يف و هو التَجلّي الَغْيِبي االَحدي اال( إىل ان يقول , القادم ِبَشكل اوَضح و ِببيان اكثر 

حقيقة اسم اهللا االكرب هي هذه , حقيقة االسم هي هذه ) حضرة الذات ِبَمقام الفَيض االقدس 
و هو التَجلّي الَغْيِبي االَحدي االْحَمدي يف ( يف الصفحة التاسعة و التسعني بعد الثالمثائة , 
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كر يف اكثر االدعية  و هو االسم الذي إليه االشارة و الِذ)حضرة الذات ِبَمقام الفَيض االقدس 
هذا الدعاء الذي ُينِكرُه الكثري من اهل اجلهل الذين ال , يف دعاء الِسمات الشريف , الشريفة 

اللهم إّني اسألَُك ِباْسِمَك ( اول ما يبَدأ هذا الدعاء , ُيدِركون حقائق معاين كالم اهل البيت 
ألنّ إمام اُألمَّة اشاَر نا اَشرُت إىل هذا الدعاء ا) االَعزِّ االَجلِّ االكَرم , العظيم االعظَم االعظَم 
فيه دعاء التَجلّي االعظَم الذي ُيستَحب قراءتُه يف ليلة املبعث الشريف , إليه و إالّ االدعية كثرية 
الدعاء الذي ُيستَحب قراءتُه ايضا يف ,  عن مراتب االسم االعظم االعظم َمعاٍن صرحية واضحة

اوائل دعاء كَُميل بن , فيه اشارات واضحة ِلهذا االسم الشريف  صبيحة يوم املبعث الشريف
إىل سائر ) اللهم إّني اسألَُك ِبَرْحَمتك اليت وسَعْت كلَّ شيء ( زياد فيها اشارات واضحة 

اللهم ( املعاين و لَرّبما من اجلى االدعية اليت َتحدَّثَْت عن االسم االعظم دعاء الَبهاء الشريف 
إىل آخر الدعاء الكرمي لكنين اوَردُت ِذكَر دعاء الِسمات  )  َبهائك بأبهاُهإنّي اسألَُك من

 اشاَر إليه و ألجل الفائدة اقَرأُ على مسامعك ما  عليهالشريف ألنّ إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل
ائة جاء هذا الكالم يف الصفحة السابعة و التسعني بعد الثالمث, قالَُه ِبخصوص هذا الدعاء الكرمي 

دعاء الِسمات العظيم الشأن الذي ال يتَجّرأُ املُنِكرون على انكار سَندِه و َمتنِه و هو ( قال , 
العامة و اخلاصة ليس املراد هنا املُخاِلفون و ) و العاِرف و العاّمي , مقبول للعامَّة و اخلاصة 

, و عوام الناس عرفة َخواص اهل امل, املقصود هنا العامة و اخلاصة من جهة املعرفة , الشيعة 
و العاِرف و , و هو مقبول للعامة و اخلاصة ( َعوام الشيعة و خواص الشيعة , ِبهذا املعىن 

العاّمي و يف ذلك الدعاء الشريف من املضامني العالية و املعارف الكثرية ما ُيغشي َشميُمه قلَب 
إمام , إىل آخر كلماِته القُدسية الشريفة ) العاِرف و َنسيُمُه ينفَُخ النفَخة اإلهلية يف َرْوع الساِلك 

املَرويَّة عن اهل البيت و اليت تشَتمل اُألمَّة هنا اشاَر إىل مصداق من مصاديق االدعية الكرمية 
و هو التَجلّي الَغْيِبي االَحدي ( و اليت َتحدَّثَ عن حقيقتها فَقال على ِذكر اسم اهللا االعظَم 

و إىل هذا املعىن اشاراٌت كثرية يف كلمات ) قام الفَيض االقدس االْحَمدي يف حضرة الذات ِبَم
اشارات كثرية يف زيارات اهل البيت , اشارات كثرية يف روايات اهل البيت , اهل البيت 
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صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني و هذه املقامات ثابتة ِلنبّينا و ألمرينا و ِلَزهرائنا و لالئمَّة 
صلوات اهللا و سالمه عليه و هذه ليلة اجلُمعة و هذه ليلَتُه و غداً يوم زماننا املعصومني و إلمام 

يوم َتجديد العهود و املواثيق , و يوم اجلُمعة يوم إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه اجلُمعة 
شعَّْت مراتبُه اليت , هذه املنازل و هذه املراتب منازلُه و مراتبه صلوات اهللا و سالمه عليه , معه 

هذه , َتحضرين رواية , مراتبُه اليت اشرقَْت و ظهَرْت يف العواِلم الُسفلية , يف العواِلم الُعلوية 
الرواية مقطع اقَتِطفُه لكم من ُخطَبة من ُخطَب أمري املؤمنني اليت يذكرها املَُحدِّثون يف عالئم 

رّبما تقَرأُها يف بعض الكُتب اشتباهاً , هذه اخلُطَبة معروفة باخلُطَبة الَتطَنجيَّة , الظهور الشريف 
انّ أمري املؤمنني خطََبها َرواها اّنها اخلُطَبة الطَنَجتيَّة و علََّق عليها و اشتباهاً من بعض العلماء , 

, مدينة طَنجة , باعتبار انّ طنَجة مدينة من مُدن املغرب ال زالَْت إىل يومنا هذا يف اهل طنَجة 
خطََبها قال هذه اخلُطَبة الطنَجتية ,  حني ذكََر هذه اخلُطَبة هكذا علَقَّ عليها البعض من املَُحدِّثني

ُسمَِّيْت باخلطبة , و اخلطبة هذه اْسُمها اخلُطَبة الَتطَْنجيَّة , أمري املؤمنني يف بعٍض من اهل طنَجة 
ا هو مقام عند التطَنجية لِذكر الَتطَنجني فيها و التطَنجني إّما هو اسم من امساء العرش و إّم

  ماذا تقول هذه اخلُطَبة ؟, نجية لذلك ُعِرفَْت هذه اخلُطَبة باخلُطَبة التطَالعرش 
إىل بعٍض من , أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه بعد ان ُيشري إىل بعٍض من احلوادث 

و تُِبَع , ل العالئم اليت تسبق ظهور إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه فَماذا يقول ؟ يقو
و , و بوِيَع ِلَسعيد السوسي ِبخوزستان , من بطن طالَقان  بن صالح التَميمي شَُعيٌب

و , و تغلََّبتْ العرُب على بالد االرَمن و الصقالب , ُعِقَدتْ الراَيةُ ِلَعماليق كُردان 
و إّنما الكالم الئم ليس مقصودي ايراد ِذكر الع , اذَعَن ِهَرقُْل ِبقسطَنطينيَّةَ ِلَبطارقة ُسفيان

و , فَتَوقَّعوا ظهوَر ُمكَلِِّم موسى من الشجرِة على الطور , فَبعد ان َتحُدث هذه العالئم , هنا 
فتََوقَّعوا ( هذا َمظَهٌر من َمظاهر اسم اهللا االعظَم يف إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه 

, ليلَتُه صلوات اهللا و سالمه عليه و هذه ) ظهوَر ُمكَلِِّم موسى من الشجرِة على الطور 
اختم كالمي بالدعاء الشريف الذي ُيِحّبُه إمام زماننا عليه السالم و , وقت الدرس انَتهى 
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الروايات اْوَصتنا ِبقراءته يف القيام و يف الركوع و يف السجود بل يف كل حال بل يف كل زمان 
مصباح ( يف ا الطوسي رْحَمة اهللا عليه هكذا يف الرواية اليت ذكََرها شيخن, بل يف كل مكان 
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  الّدرس السادس و العشرون

  
  
  
  
  

ِبخصوص معىن االسم ه الشريف رُّوَصلَ بنا الكالم يف الدرس املاضي إىل حديث اإلمام قُدَِّس ِس
كان احلديث عن االخالص و وَصلَ بنا الكالم إىل انّ اَهم امر يبعث على شّدة االخالص و , 

الغفلة و ذلك ال يكون إالّ بالِذكر و وَصلَ املداومة عليه هو َتْنزيه القلب و َتْنزيه الباطن عن 
  .احلديث بنا يف الِذكر إىل معىن اسم اهللا 

فإنّ االسم ِبَمعىن اآلية ( قال رضوان اهللا تعاىل عليه يف الصفحة اخلامسة و التسعني بعد الثالمثائة 
لفظة االسم على و اإلمام هنا ُيشري إىل اصل اشتقاق ) و العالمة او ِبَمعىن العلُوِّ و االرتفاع 

 هي العالمة و لذلك قال على احتمال اّنها ُمشتقَّة من الِسَمة و الِسَمةُ, االحتمالَني املعروفَني 
او ِبَمعىن العلُوِّ و االرتفاع باعتبار االحتمال الثاين و هو انّ االسم , االسم ِبَمعىن اآلية و العالمة 

فإنّ االسم ِبَمعىن اآلية و ( لذلك قال هنا تفاع ُمشَتق من السُموِّ و السُمو هو العلُو و االر
ما هو هذا , على االحتمال الثاين ) او ِبَمعىن العلُوِّ و االرتفاع ( على االحتمال االول ) العالمة 

التَجلّي الفعلي الفعال الباري ) عبارة عن التَجلّي الفعلي االنبساطي ( االسم ؟ هكذا عرَّفَُه 
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افاعيل الباري و فعل الباري اين )  عن التَجلّي الفعلي االنبساطي للَحقِّ عبارة( سبحانه و تعاىل 
ظَهَر يف هذه العواِلم اليت قد ُيصطلَُح عليها عواِلم الَغيب و عواِلم , ظَهَر ؟ ظَهَر يف هذا الوجود 

ليها العواِلم او قد ُيصطلَُح ع, او قد ُيصطلَُح عليها العواِلم الُسفلية و العواِلم الُعلوية , الشهادة 
عالَم الَغيب ميكن ان ُيقال عنه هو نفس املصطلح , املعنوية و العواِلم الطبيعية و املعاين واحدة 

و عالَم الشهادة , نفس املصطلح الذي ُيقال فيه العواِلم املعنوية , الذي ُيقال فيه العواِلم الُعلوية 
, قال فيه العواِلم الطبيعية املصطلح الذي ُينفس , نفس املصطلح الذي ُيقال فيه العواِلم الُسفلية 

عالَم الَغيب ما غاَب عن هذا العالَم و ما لَم يكُن من جنس , الَم الدنيا من عالَم الشهادة و ع
الباري سبحانه و تعاىل  )عبارة عن التَجلّي الفعلي االنبساطي للَحقِّ ( هذا العالَم الطبيعي الُترايب 

 ان يتحقََّق ِبهذه املراتب و ِبهذه الدَرجات و ِبهذه االجناس و ِبهذه لَّما اراَد ِلهذا الوجود
ُده ألّنه لَّما اراَد ذلك و َتحقََّق مرا, االصناف و ِبهذه االشكال و ِبهذه اخلصائص و املَُميِّزات 

 هنا َتَجلّى فعلُه يف هذه الكائنات و َتَجلّى فعلُه يف هذه املوجودات و اراَد سبحانه و تعاىل
نبسطَْت اراَدتُه على كل موجود و الباري سبحانه و تعاىل اراَد ِلهذا الشَجر ان يكون ِبهذه ا

اخلصائص و ِبهذه امليَزة و اراَد ِلهذا اجلبل ان يكون ِبهذه اخلصائص و ِبهذه امليَزة و اراَد 
ة و يف كل لإلنسان و اراَد للملَك و اراَد للعرش و اراَد للكرسي و هكذا يف كل املراتب العالي

و هنا انبسطَْت اراَدتُه  ه سبحانه و تعاىللَّما اراَد َتحقَّقَْت االشياء ِبحَسب ُمراِد, املراتب الدانية 
, كيف ظهَرْت اراَدتُه يف هذه االشياء ؟ ِبتَحقُّق الفعل الذي ظَهَر فيها , على َجميع االشياء 

ى هذه اهليئة و على هذه الصورة و هو هذا ارادتِه فَكانت املوجودات عل الباري بعد َتحقََّق فعلُ
الفعلي االنبساطي للحقِّ الذي ُيَسّمى  عبارة عن التَجلّي( املراد من قوله رضوان اهللا تعاىل عليه 
إذا قُلنا االضافة االشراقية او , هذا املصطلح ِبَمعىن واحد ) الفَيض املُنَبِسط و االضافة اإلشراقية 

ط لكن هناك من احلكماء اإلهليني َمن يستعمل هذا االصطالح فَُيَعبِّر عن إذا قُلنا الفَيض املُنَبِس
ُيَعبِّر عن هذا املعىن , ق عن التَجلّي الفعلي ِللَح,  عن االنبساط الفعلي ِللَحّق, هذا املعىن 

, احد عىن وو هناك من الُعَرفاء َمن ُيَعبِّر عن هذا املعىن بالفَيض املقدس و امل, ة االشراقية باالضاف
( و نفس التعريف الذي كان لإلسم حني قال ة االشراقية ِبَمعىن واحد الفَيض املقدس و االضاف
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هو هذا ميكن ان يكون تعريفا ِلُمصطَلح الفَيض ) عبارة عن التَجلّي الفعلي االنبساطي للحقِّ 
للحقِّ الذي ُيَسّمى عبارة عن التَجلّي الفعلي االنبساطي ( ة االشراقية املُنَبِسط و ِلمصطلح االضاف

ألّنه ( و يستمر إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه فَيقول ) الفَيض املُنَبِسط و االضافة اإلشراقية 
على ,  مسلك اهل املعرفة على, أُي مسلك ؟ على مسلك اهل اهللا ) على حَسب هذا املسلك 

على حَسب هذا املسلك َجميُع ألّنه ( على مسلك الُعَرفاء ,  الذَوق التألُّهي مسلك اصحاب
املراتب العالية و , املراد منه الوجود ِبكُل مراتبه ) دار التَحقُّق ( هذا املصطلح ) دار التَحقُّق 

ُيقال , التَحقُّق هو الوجود ) ألّنه على حَسب هذا املسلك َجميُع دار التَحقُّق ( املراتب الدانية 
( ال يوجد هناك فارق بني قويل , ِبَمعىن واحد ) َحقِّق ُمت( و ُيقال ِلَشيء ) موجود ( ِلَشيء 
) ِجَد او هذا الشيء قد حَصلَ او هذا الشيء قد َتحقََّق شيء قد تَشّيأ او هذا الشيء قد ُوهذا ال

, حَصلَ الشيء , التَشيُّؤ و التَحقُّق و الوجود و احلصول , هذه املصطلحات كلُّها ِبَمعىن واحد 
ألّنه على حَسب هذا املسلك ( املعىن واحد , ّيأَ الشيء و ُوِجَد الشيء تَش, َتحقََّق الشيء 

اول ما خلََق اهللا , و اليت هي اعلى مراتب املوجودات ) َجميع دار التَحقُّق من العقول املُجرََّدة 
 الذي ُيعبَّر عنه, اول الفَيض العقل و الذي ُيعبَّر عنه بالعقل االول , اول املَخلوقات , العقل 

على حَسب ) ألّنه على حَسب هذا املسلك ( الذي ُيعبَّر عنه بالفَيض االول , بالنور االول 
إىل ( من اول مراتب اخلَلقيات ) َجميع دار التَحقُّق من العقول املُجرََّدة ( مسلك اهل املعرفة 

 آخر املراتب املُتصوََّرة ِبحَسب اصطالح, و آخر مراتب الوجود ) آخر مراتب الوجود 
هذا االصطالح ليس عربيا و , اليت ُيعبَّر عنها باهليوىل ِبحَسب اصطالح الفالسفة , احلكماء 

هذا االصطالح ُنِقلَ إىل العربية , من اللغة الالتينية , إّنما هذا االصطالح ُنِقلَ من لغة اليونانيني 
رتبة اليت هي يف غاية امل) اهليوىل ( و املراد من , و شاَع استعمالُه بني الفالسفة و احلكماء 

يف غاية االنفعال و يف , ال تؤثِّر يف شيء و يؤثِّر فيها كل شيء , االنفعال و يف عدم الفعلية 
لسفية هذا املصطلح من املصطلحات الف, اَخسُّ املراتب , هذه ادَون املراتب , عدم الفعلية 

آخر آخر مراتب الوجود صيل كل هذه اجلزئيات لكن املراد من املعروفة و ليس البحث يف تف
ألّنه على حَسب ( املراتب و اول املراتب اليت يبدأ منها قوس املراتب الوجودية مرتبة اهليوىل 
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َجميع هذه ) هذا املسلك َجميع دار التَحقُّق من العقول املُجرََّدة إىل آخر مراتب الوجود 
اُي ) الّ َتَعيُّنات ِلهذا الفَيض ما هي إ( َجميع هذه املوجودات , َجميع هذه املراتب , الكائنات 

يعين انّ , املَظاِهر , املراد من التَعيُّنات , فَيض ؟ الفَيض املقدس الذي انبَسطَ على كل الكائنات 
ما هي إالّ َمظاِهر لذلك الفَيض املُنَبِسط و الذي قد ُيعبَّر عنه باالفاضة َجميع هذه املوجودات 

حقيقة اسم اهللا اين يتَجلّى ؟ يتَجلّى يف هذا الفَيض , اإلهلي االشراقية و الذي هو حقيقة االسم 
املراد من التَعيُّنات املظاهر , على هذه املوجودات و هذه املوجودات ما هي إالّ تَعيُّنات املُنبِسط 

تَعيُّنات ِلهذا ( انّ هذه الكائنات َمظاِهر ِلتلكُم احلقيقة املُنَبِسطة يف َجميع هذه الكائنات , 
املراد من اللطيفة هنا نفس حقيقة الفَيض املُنَبِسط باعتبار انّ ) يض و تَنزُّالت ِلهذه اللطيفة الفَ

النور اإلهلي الساري يف , حقيقة الفَيض اإلهلي , هذه احلقيقة حقيقة ُمَنزَّهة عن املعاين املادية 
  و تَنزُّالتما هي تَعيُّنات و َمظاِهراملعاين املادية إّن, ُمَنزَّه عن املعاين املادية هذا النور , الكائنات 

تَعيُّنات ِلهذا (  ِلهذا النور الساري يف هذه الكائنات  النور الساري يف هذه املوجوداتِلهذا
 أُشري إىل بعٍض من رّبما يف سياق الكالم, تَعيُّنات , تَنزُّالت ) الفَيض و تَنزُّالت ِلهذه اللطيفة 
 ِبَشكل اكثر لكن اآلن ِبصَدد نفس عبارات اإلمام رضوان اهللا االمثلة اليت قد تَوضِّح املطلب

تَعيُّنات ِلهذا الفَيض و تَنزُّالت ِلهذه ( بعد ذلك اشَرُع يف املقصود , أَُبيِّن معانيها , تعاىل عليه 
يعين الشيء الذي يؤيِّد هذا التفكري و هذا االعتقاد ) و مَؤيَُّد هذا املسلك ( مث يقول ) اللطيفة 

و مَؤيَُّد هذا املسلك ( االدلَّة اليت تؤيُِّده , و مَؤيَُّده , ذا املسلك الذي يسلكُه اهل املعرفة و ه
و ) مَؤيِّد هذا املسلك ( و ميكن ان نقول ) مَؤيَّد ( ميكن ان نقول ) كثري من اآليات الشريفة 

هل بيت العصمة و ت الشريفة اإلهلية و االحاديث الكرمية ألايكثري من اآل( املعاين متقاربة 
إنّ اهللا خلََق املشيئة ِبَنفسها مث , الطهارة عليهم السالم كما يقول يف احلديث الشريف يف الكايف 

اإلمام يوِردُه و يذكُره على اساس اّنه يَؤيِّد املعىن الذي , هذا احلديث ) خلََق االشياء باملشيئة 
 ؟ اسم الباري سبحانه و تعاىل عبارة عن الفَيض املعىن الذي تقدََّم ِذكُره ما هو, تقدََّم ِذكُره 

على َجميع , و الفَيض املُنَبِسط هذا الذي فاَض به الباري على َجميع الكائنات , املُنَبِسط 
هذه املوجودات ِبَمثابة َمظاِهر لذلك الفَيض الذي بَسطَُه الباري على َجميع , املوجودات 
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ام رضوان اهللا تعاىل عليه مثاال من امثلَة االحاديث و فَهذه الرواية جاء ِبها اإلم, الكائنات 
الروايات املعصومية الشريفة اليت تؤيِّد هذا املُعتقَد و تؤيِّد هذه احلقيقة اليت َمرَّ ِذكُرها ِبَشكل 

َجميع , االشياء ) إنّ اهللا خلََق املشيئة ِبَنفسها مث خلََق االشياء باملشيئة ( موجز و ُمختَصر 
بعد ذلك ُيَبيُِّن , يئة مث خلََق االشياء باملشن غري املشيئة ألّنه خلََق املشيئة ِبَنفسها املوجودات م

يف هذا ) و هو ان يكون املراد من املشيئة ( مَّة معىن هذا احلديث الشريف فَيقول إمام اُأل
ب الوجود و املراد من االشياء مراتاملشيئة الفعلية و هي عبارة عن الفَيض املُنَبِسط ( احلديث 

إنّ اهللا تعاىل , فَيكون معىن احلديث هكذا , اليت هي َعيِّنات او تَعيُّنات هذه اللطيفة و تَنزُّالهتا 
و خلََق سائر , ِبَنفسها و بال واسطة خلََق املشيئة الفعلية اليت هي ظلُّ املشيئة الذاتية القدمية 

ة هنا ـ ُتالِحظون ـ ُيفَرِّق بني مرتبَتني من إمام اُألمَّ) موجودات عالَم الَغيب و الشهادة ِبتَبعها 
إىل اشاَر )  إنّ اهللا تعاىل خلََق املشيئة الفعلية اليت هي ظلُّ املشيئة الذاتية القدمية( مراتب املشيئة 

مشيئة فعلية و إىل مشيئة ذاتية قدمية و هذه املسألة من املباحث اليت طالَ فيها الكالم بني 
يف رواياتنا الشريفة رواية يف توحيد الشيخ , لفالسفة و بني علماء احلديث بني ا, املُتكَلِّمني 

الَصدوق رضوان اهللا تعاىل عليه ينقلها عن سليمان بن جعفر اجلعفري عن إمامنا الرضا عليه 
فََمن زَعَم انّ اهللا ,  املَشيَّةُ و االرادة من صفات االفعال ( قال إمامنا الرضا ماذا قال ؟, السالم 

يف دروسنا يف العقائد الشيعية تقدََّم الكالم يف مباحث ) شائياً فَلَيس ِبمَوحِّد ىل لَم يَزلْ ُمريداً تعا
و بني الصفات االفعالية و قلُت بأنّ الصفات االفعالية التوحيد يف التفريق بني الصفات الذاتية 

, ل له خالق حىت َيخلُق إنّ الباري سبحانه و تعاىل ال ُيقا, هي الصفات املُتأخِّرة عن الفعل 
صفَة , صفَة احلياة , صفَة العلم , كَِصفة احلياة , كَِصفة العلم , فة القُدرة الصفات الذاتية كَِص

و هذه الصفات ال ُعلقة لَها هذه الصفات صفات ذاتية للباري سبحانه و تعاىل , القدرة 
ُمتقدِّمة و ُمتأخِّرة ( حينما اقول , فعال هي ُمتقدِّمة على اال, باالفعال من جهة التقَدُّم و التأخُّر 

, العلوم العقلية إّنما ُبِنيْت نظرياُتها , كل العلوم و خصوصا العلوم العقلية , من جهة اعتبارية ) 
و إّنما ُبِنيت موضوعاُتها و نظرياُتها على االعتبارات ألجل , موضوعاُتها على االعتبارات 

و الدارس و االنسان من هضم هذه املعلومات كََّن الطالب ترتيب املوضوعات العلمية حىت يتم



  في معنى االسم االلھي حديث                            اآلداب المعنوية للصالة     
 26                             و مراتبه العالية و مقاماته الشريفة ج ـ                223ـ 

 
 

486

و إالّ إذا لَم يكُن هناك ترتيب و تنسيق بني هذه املعلومات و و من َحْمِل هذه املعلومات 
ال , او ِبتلكُم املعلومة  االنسان ال يتمكَُّن من ان يكون عاِلما ِبهذه املعلومة, تبويب و تقسيم 
املفاهيم االعتبارية ال بد من التَدرُّج و لذلك كانت هناك ,  التبويب ال بد من, بد من التقسيم 

حينما نقول , كانت هناك املطالب االعتبارية يف العلوم , كانت هناك التقسيمات االعتبارية , 
و إالّ فالباري سبحانه و ِبلحاظ اعتباري , ِبهذا اللحاظ , بأنّ صفَة اخلالقية ُمتأخِّرة عن الفعل 

بأنّ الباري له صفات در على اخلَلق منذ االَزل و قدرتُه على اخلَلق قدمية و إالّ إذا قُلنا تعاىل قا
و يعين هناك صفات حادثة حينئذ صاَر الباري ُمَركَّبا , قدمية و له صفات ُمتأخِّرة عن الِقَدم 

, اعتبارية لَّما اقول هذه الصفات ُمتأخِّرة عن الفعل من جهة , حينئذ خَرْجنا عن حد التوحيد 
ألجل ان يكون االنسان قادراً على َحمِل هذه املعلومات و ألجل ان , باللحاظ االعتباري 

كَِصفة , فَهناك صفات الذات كَِصفة القدرة , يكون االنسان قادراً على َهضم هذه املعلومات 
إّنما , القية كَِصفة احلياة يف الباري سبحانه و تعاىل و هناك صفات االفعال ِكِصفة اخل, العلم 

 فَهذه الصفَة ع اخلالقية إىل القدرة على اخلَلقأّما إذا اَرْدنا ان ُنرِج, قيلَ له خالق بعد ان خلََق 
, كذلك الراِزق صفَة من صفات االفعال , من الصفات الذاتية كَِصفة احلياة , صفة ذاتية قدمية 

ُمتأخِّرة عن ذه الصفات صفات افعالية ِبهذا اللحاظ نعم ه, إّنما قيلَ له الراِزق بعد ان رَزَق 
أّما ِبلحاظ القدرة , ِبهذا اللحاظ و ِبهذا االعتبار , الفعل و التأخُّر هنا من جهة الترتيب العلمي 

, من صفات الباري سبحانه و تعاىل على الرزق فَهو قادر على الرزق و هذه الصفَة صفَة قدمية 
 املشيئة كما يقول إمامنا الرضا عليه السالم بأّنها من ,البحث يف املشيئة , الكالم يف املشيئة 
يف الرواية اليت ذكَرُتها لك قبل قليل قال املَشيَّةُ من صفات االفعال مث قال , صفات االفعال 

الَزعم ) فََمن زَعَم ( َمن ظَنَّ , َمن اعتقََد , يعين َمن قالَ ) فََمن زَعَم ( إمامنا بعد هذه الكلمة 
يعين هذه الصفَة صفَة قدمية  ) فََمن زَعَم اّن اهللا تعالى لَم َيَزْل( او القول او الظَن هو االّدعاء 

فََمن زَعَم اّن اهللا تعالى لَم يَزْل ُمريداً شائياً ( يعين منذ االَزل ) لَم يَزلْ ( صفَة ذاتية , 
 ُمتأخِّرة عن الفعل باعتبار انّ هذه الصفَة من صفات االفعال و صفات االفعال) فَلَيس ِبمَوحِّد 
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ناظر إىل املشيئة اليت ُعبَِّر عنها يف احلديث , الكالم هنا يف هذه الرواية ناظر إىل املشيئة الفعلية , 
املشيئة هذه املذكورة هنا  ) إّن اهللا خلَقَ المشيئة ِبنَفسها ثم خلَقَ االشياء بالمشيئة( املُتقدِّم 

, علماء احلديث , بني اهل املنقول و بني اهل املعقول و لذا وقََع اختالف هي املشيئة الفعلية 
الكثري منهم َمن ُيكَفِّر الفالسفة على اساس هذه العقيدة باعتبار انّ الفالسفة قالوا بأنّ االرادة 

فََمن زَعَم انّ اهللا تعاىل لَم يَزلْ ُمريداً شائياً فَلَيس ِبمَوحِّد ( صفَة ذاتية قدمية و الرواية هذه تقول 
فالروايات هنا , و غريها من روايات اخرى لكن هذه اصَرح الروايات يف املقام ذه الرواية ه )

هذه الصفَة , بأنّ الباري سبحانه و تعاىل صفَتُه يف املشيئة و االرادة , لساُنها هكذا , قالَْت 
املشيئة الفعلية احلديث هنا عن , صفَة فعلية و َمن زَعم انّ هذه الصفَة صفَة ذاتية فَلَيس ِبمَوحِّد 

ألنّ الفالسفة قالوا لذلك الكثري من علماء احلديث قالوا بأنّ الفالسفة خَرجوا عن حدِّ التوحيد 
رفََع هذا االشكال الفَيض الكاشاين رْحَمة اهللا بأنّ املشيئة صفَة ذاتية و احلال الكالم هنا اول َمن 

فَهناك مشيئة ذاتية فالباري سبحانه و تعاىل إذا اتية َميََّز بني املشيئة الفعلية و بني املشيئة الذ, عليه 
و عاِلم ِباراَدته منذ الباري ُمريد , االرادة إىل صفَة العلم و إىل صفَة القدرة ان ُنرِجع  اَرْدنا

هذه املشيئة اليت , مشيئة فعلية , و هناك ارادة فعلية , هناك ارادة اَزلية ذاتية قدمية , االَزل 
حني اوَرَد هذا الكالم يريد  الرواية و لذلك إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليهذُِكَرْت يف هذه 

و الذي ذكَرُته ِبَشكل ُمخَتصر و إالّ هذا املطلب ِبحاجة إىل َبسٍط يف االشارة إىل هذا املطلب 
 إنّ اهللا خلََق املشيئة ِبَنفسها مث( فأوَرَد احلديث , القول لكن ليس من شؤونات هذا البحث 

هذه املشيئة يف هذا احلديث ) و هو ان يكون املراد من املشيئة ( مث قال ) خلََق االشياء باملشيئة 
الذي َتحدَّثُت عنه قبل ) املشيئة الفعلية و هي عبارة عن الفَيض املُنَبِسط , املراد من املشيئة ( 

و املراد ( خلََق االشياء باملشيئة مث , االشياء اليت ذُِكَرْت يف الرواية ) و املراد من االشياء ( قليل 
املراد من هذه اللطيفة املشيئة اليت ) من االشياء مراتب الوجود اليت هي تَعيُّنات هذه اللطيفة 

فَيكون , اليت هي تَعيُّنات هذه اللطيفة و تَنزُّالهتا ( خلَقَها ِبَنفسها و اليت هي الفَيض املُنَبِسط 
ىل خلََق املشيئة الفعلية اليت هي ظلُّ املشيئة الذاتية القدمية إنّ اهللا تعا, معىن احلديث هكذا 
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َيكاُد ( االشارة يف آية النور إىل نفس هذا املعىن , يكاُد َزيُتها ُيضيء ) ِبَنفسها و بال واسطة 
من ) يكاد ( و التعبري هنا فإنّ الباري سبحانه و تعاىل خلَقَها من دون واسطة ) َزيُتها ُيضيء 
َيكاد َزيُتها ُيضيء ( نفسها ِلشَرف هذه املرتبة فَكأّنها تريد ان ُتضيء من عند , وع افعال الشر

إنّ اهللا ( نار اجلَبروت اإلهلي , و املراد من النار هنا نار القدرة اإلهلية )  َتمَسسُه نار  لَمو لو
و خلََق سائر , بال واسطة تعاىل خلََق املشيئة الفعلية اليت هي ظلُّ املشيئة الذاتية القدمية ِبَنفسها و 

سائر املوجودات يف كل العواِلم جاءت تَبعاً ِلهذه ) موجودات عالَم الَغيب و الشهادة ِبتَبعها 
ِلهذه املرتبة و اليت جاء التعبري عنها يف الروايات الشريفة كما يقول إمام اُألمَّة يف , املشيئة 

َنحن , مثلما وَرَد عنهم عليهم السالم ( يقول , بعد الثالمثائة الصفحة السادسة و التسعني 
نفس ) إنّ اهللا خلََق املشيئة ِبَنفسها ( نفس املعىن الذي وَرَد يف حديث املشيئة ) االمساء احلُسىن 

) َنحن االمساء احلُسىن ( املعىن يتَجلّى و يظهر يف كالم االئمَّة عليهم افضل الصالة و السالم 
كل تعبري , كل اصطالح أُِخذَ ِبلحاظ ُمعيَّن ,  هناك اصطالحات ,غاية ما يف االمر هناك تعابري 

أُِخذَ ِبنظَر ُمعيَّن و إالّ فاملعىن واحد و اجلوهر واحد و احلقيقة واحدة و لذلك َيِصلُ به الكالم 
و أّما حقيقة االسم فإنّ لَها مقاماً غَيبّياً و ( فَيقول يف الصفحة الثامنة و التسعني بعد الثالمثائة 

تقدََّم احلديث عن االسم ) و مقام ظهوٍر و ظهوَر الظهور , و ِسرَّ السرِّ و سرّياً , يَب الَغيب غَ
إنّ اهللا , املشيئة , و يف عبارات الرواية و انّ االسم هو الفَيض املُنبِسط و هو االفاضة االشراقية 

, ِبلحاظ تأثري املشيئة , ا اللحاظ هذا الكالم ِبهذ) خلََق املشيئة ِبَنفسها مث خلََق االشياء باملشيئة 
أّما هناك مقامات ِلهذا االسم , ِبسائر املوجودات عالقة الفَيض املُنَبِسط , ِبلحاظ عالقة املشيئة 

, ِبحَسب قُرب هذا املقام من الذات اإلهلية , مقامات ِلهذا الفَيض ِبحَسب قُرب هذا الفَيض , 
, و فوق هذه احلَضرات هناك مظاهر لعواِلم الُعلوية يف ا, هناك ظهورات يف احلَضرات اإلهلية 

و أّما ( الفعلية و اليت قالَ عنها  ِلهذه املشيئة اإلهلية, املُنَبِسط مراتب ِلهذا الفَيض , مقامات 
إىل آخر كلماته ) و سرّياً و ِسرَّ السرِّ , حقيقة االسم فإنّ لَها مقاماً غَيبّياً و غَيَب الَغيب 

و االشارة يف هذا إىل ما وَرَد يف احاديث االئمَّة عليهم افضل الصالة و  الزاكية قُدَِّسْت نفسه
( مثل ما وَرَد يف رواية جابر بن يزيد اجلُعفي رْحَمة اهللا عليه و اليت َرواها صاحب , السالم 
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 و, إنّ امَرنا ِسرٌّ يف سر ( عن إمامنا الصادق عليه السالم حني قال ) بصائر الدرجات الشريف 
هذه مقامات و هذه ) و ِسرٌّ ُمقنَّع ِبسرٍّ , و ِسرٌّ على سر , و ِسرٌّ ال ُيفيد إالّ ِسّراً , ِسرٌّ ُمسَتِسر 

) إنّ امَرنا ِسرٌّ يف سر ( مراتب ِلَمظاهر مراتب اسرارهم صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
و ِسرٌّ ( هذه مرتبة ثالثة )  ُيفيد إالّ ِسّراً و ِسرٌّ ال( هذه مرتبة ثانية ) و ِسرٌّ ُمسَتِسر ( هذه مرتبة 
  .هذه مرتبة خامسة ) و ِسرٌّ ُمقنَّع ِبسرٍّ ( هذه مرتبة رابعة ) على سر 

و َحقُّ احلَقِّ ( هذه مرتبة ) إنّ امَرنا هو احلَقُّ ( الرواية الثانية ايضا عن صادق العترة عليه السالم 
و هو ( هذه مرتبة رابعة ) و باطن الباطن ( ه مرتبة ثالثة هذ) و هو الظاهر ( هذه مرتبة ثانية ) 

و ِسرٌّ ( مرتبة سابعة ) و ِسرُّ املُسَتِسر ( مرتبة سادسة ) و ِسرُّ السرِّ ( مرتبة خامسة ) الِسرُّ 
النظر فيها , الرواية الثانية , الرواية االوىل , وهذه الروايات هنا ,  مرتبة ثامنة ) ُمقنَّع بالِسرِّ 

على اساس االستقصاء و الَعدِّ احلقيقي و إّنما ال , كر املراتب ال على اساس التحديد القطعي لِذ
يف الرواية , ِذكٌر ِلهذه املراتب من َحيثيات لذلك يف الرواية االوىل وَرَد ِذكر ِلَخمس مراتب 

طَوايا اخلُطَب و من , و روايات اخرى ذكَرْت اكثر من هذا املعىن , الثانية ِلثَماٍن من املراتب 
َنِجد املراتب الكثرية ِلسّيد االوصياء او لالئمَّة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني االفتخارية 

هذه الروايات حصَرْت جانبا من مراتب اسرارهم , اليت َتخرج عن حدِّ الَعدِّ و االحصاء 
ِسرٌّ ( َر عنها اإلمام بالِسر صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني و مع ذلك هذه املراتب كلُّها عبَّ

كلُّها اسرار ال ) ِسرٌّ مقنَّع ِبسرٍّ , ِسرٌّ على سر ,  ِسّراً ِسرٌّ ال ُيفيد إالّ,  ُمسَتِسر ِسرٌّ, يف سر 
هذا تفصيل لإلْجمال الذي وَرَد يف احلديث , تتمكَّن العقول و املَداِرك من الوصول إليها 

هذه تفصيالت يف هذه الروايات لإلْجمال الذي )  اهللا و انا ال يعرفَُك إالّ, يا علي ( الشريف 
يف معرفة , يف معرفة اهللا , ذكَرُه َنبيُّنا صلى اهللا عليه و آله و سلم يف حديث املعرفة الثُالثية 

هذا احلديث معروف بني اهل املعرفة ِبَحديث املعرفة , يف معرفة عليٍّ عليه السالم , رسول اهللا 
و ال , و ال يعرفني إالّ اهللا و انت , ال يعرف اهللا إالّ انا و انت ,  علي يا( الثُالثية 

   ) .يعرفَُك يا علي إالّ اهللا و انا
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و مقام ظهوٍر , و سرّياً و ِسرَّ السرِّ , و أّما حقيقة االسم فإنّ لَها مقاماً غَيبّياً و غَيَب الَغيب ( 
فَكُل اسم يكون  و فاٍن يف الذات املقدسة و حيث انّ االسم عالمة للَحقِّ, و ظهوَر الظهور 

هذا املعىن آيت على بيانه )  االمسيَّة اكَمل  يفاقَرب إىل افُق الوحدة و ابَعد من عالَم الكثَرة فَهو
إن شاء اهللا يف الدرس اآليت ألنّ هذا املطلب ِبحاجة إىل توضيحات و رّبما وقت الدرس ال 

  .ليها ِبَشكل سريع و اختم احلديث هناك فقرة أُشري إ  يكفي لكن َبِقيْت
 البسملة و ة الفاحتة و بالذات يف تفسريحني وَصلَ به احلديث و الكالم هنا يف تفسري سور

و أّما اسرار الباء و النقطة ( إىل ان قالَ قُدَِّسْت نفُسه الزاكية احلديث عن الباء و عن االسم 
) َتحت الباء اليت باطُنها مقام الَوالية العلَوية و مقام َجْمِع اجلَمع القرآين فَيستلِزُم َمجاال اوَسع 

ه املسألة فقط اشاَر إليها اشارة سريعة و إالّ لَم ُيَبيِّن اإلمام رضوان اهللا تعاىل عليه البحث يف هذ
و أّما اسرار الباء و النقطة َتحت الباء اليت باطُنها مقام ( قال , فقط اشاَر اشارة ُمستعَجلة , 

مراُده من مقام َجمع اجلَمع القرآين رواية أمري ) الَوالية العلَوية و مقام َجْمِع اجلَمع القرآين 
و البسملَة , و الفاحتة يف البسملَة , ة إنّ القرآن يف الفاحتاملؤمنني املعروفة عليه السالم حني قال 

حقائق املعاين القرآنية , مقام َجمع اجلَمع القرآين , و الباء يف النقطة و انا النقطة , يف الباء 
و لذلك هذا املعىن واضح يف الكتاب الكرمي ُجِمَعْت يف هذه النقطة ألنّ حقيقة القرآن يف الفاحتة 

و لقد آتيناَك َسبعاً من املَثاين ( ة بني الفاحتة و بني القرآن الكرمي يف الكتاب الكرمي هناك ُمعاَدل, 
) و لقد آتيناَك َسبعاً من املَثاين و القرآنَ العظيم ( الَسبُع املَثاين سورة الفاحتة ) و القرآنَ العظيم 

د انَزلَ عليه ُيظِهر منََّتُه على رسول اهللا يف هذه اآلية الشريفة اّنه قيعين الباري سبحانه و تعاىل 
و لقد آتيناَك َسبعاً من ( القرآن الكرمي و سورة الفاحتة ألنّ سورة الفاحتة َتعِدلُ القرآن الكرمي 

انّ , و الَسبُع املَثاين باّتفاق اخلاصة و باّتفاق العامة من املُخاِلفني ) املَثاين و القرآنَ العظيم 
من املعاين الواضحة يف االحاديث و يف الروايات و و هذه السبَع املَثاين املراد منها سورة الفاحتة 

فاملراد من مقام َجمع اجلَمع القرآين هو هذا املقام باعتبار انّ القرآن يف , يف كُتب التفسري 
و الباء يف النقطة و عليٌّ هو النقطة صلوات , و البسملَة يف الباء , و الفاحتة يف البسملَة , الفاحتة 
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الذي َيِصُف قُبَّة سّيد االوصياء صلوات اهللا و سالمه ذلك هذا الشاعر اهللا و سالمه عليه و ل
  قال , ماذا يقول عنها , عليه 

  
  هُي باٌء مقلوَبةٌ فوق تلك      النقطة املُستحيلَِة التأويِل 

  
و الباء يف , و تفسري البسملَة يف الباء , استعاَر هذا املعىن من قوله صلوات اهللا و سالمه عليه 

إمام , مقام َجمع اجلَمع القرآين هو هذا , و هو النقطة صلوات اهللا و سالمه عليه , ة النقط
مقام الَوالية العلَوية ( اوالً ) و أّما اسرار الباء و النقطة َتحت الباء اليت باطُنها ( اُألمَّة هكذا قال 

أّما , َن َمعناُه ِبَشكل اْجمايل مقام َجمع اجلَمع القرآين تَبيَّ) مقام َجمع اجلَمع القرآين ( و ثانياً ) 
رضوان اهللا تعاىل عليه ِبخصوص الباء  ِبَشكل موجز أُشري إىل مراد اإلمام, مقام الَوالية العلَوية 

و اليت قالَ عنها سّيد االوصياء صلوات اهللا و سالمه عليه و ِبخصوص النقطة اليت َتحت الباء 
  .بأّنه هو النقطة اليت هي َتحت الباء 

مثل مطالب بيان اسرار احلروف او مثل مطالب بيان اسرار معاين النقطة و , هذه املطالب مثل 
مثل هذه املعاين اليت قد َتِرُد يف بعٍض من االحاديث الشريفة او اليت قد َتِرُد يف بعض كلمات 

رجوع إذا اَرْدنا ان نسَتكشف معانيها بالشكل االَتم و بالشكل االكَمل ال بد من ال, الُعَرفاء 
العلوم و املعارف اليت تتعلَُّق ِببيان هذه , إىل العلوم و إىل املعارف اليت تتعلَُّق ِبهذا املطلب 

, االسرار كَعلم احلروف او كَعلم االرقام او سائر العلوم االخرى اليت ترتبط ِبمثل هذه املعاين 
الُسس اليت ُبِنَي عليها عن ا, عن علم االرقام , هناك كثري من االخوة يسألون عن علم احلروف 

انا ِبَشكل اْجمايل أُشري إىل اَهم املطالب اليت تتعلَُّق ِبهذه كيف َيُتم َتحصيلُه ؟ , هذا العلم 
االمر االول اّنه كيف َيُتم َتحصيل املعلومات يف مثل هذه , هناك ُجملة من االمور , املسألة 

هذه العلوم , املسألة االوىل , هناك مسائل , العلوم و بالذات يف علم احلروف و يف علم االرقام 
فيها , فيها قوانني , هذه العلوم كَسائر العلوم فيها قواعد , كَعلم االرقام , كَعلم احلروف 

هناك مسائل نظرية يف هذه , هناك مسائل بديهية يف هذه العلوم , فيها نظريات , ضروريات 
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ل كثرية يذكرها اهل االختصاص يف هذه هناك مسائ, هناك قوانني , هناك قواعد , العلوم 
, ال بد من دراستها كَدراسة سائر العلوم االخرى , يف هذه العلوم اهل االختصاص , املعارف 

, يدرس ضوابطَُه , يدرس قواعَدُه , يدرس قوانيَنُه , كما يدرس االنسان اَي علم من العلوم 
, ل اهليئة الكاملة أليِّ علٍم من العلوم ضوابط و قوانني و قواعد و نظريات ِبَمجموعها ُتَشكِّ

ال بد من معرفة هذه , الذي يريد َتحصيل هذه املطالب ال بد من دراسة هذه القواعد اوالً 
معرفة القواعد اوالً و معرفة الرموز املوجودة يف هذه القواعد و بعد ذلك معرفة , القواعد اوالً 

لَّما ـ مثالً ـ يأيت ِلدراَسة , قواعد داللَة ُمعّينة من هذه الِلكُل قاعدة , دالالت هذه القواعد 
االلف , حرف الباء و يبدأ ِبَتشخيص حرف الباء و انّ حرف الباء يف حقيقته الٌف ُمنَبِسط 

أّما يف حقيقته و , الباء يف مظَهره اخلارجي قيلَ له باء , اصل احلروف و الباء إّنما الف ُمنَبِسط 
يف االلف و معىن االنبساط يف الباء و معىن الكالم يف معىن االنبساط , يف اصله الٌف ُمنَبِسط 

النقطة باعتبار انّ حرف االلف إّنما يتألَّف من عدَّة نقاط ألنّ حرف االلف إّنما هو َخط و 
, اخلَط يتكوَّن من عدَّة نقاط و لذلك قد ُيعبَّر عن النقطة اليت كوََّنْت االلف بالنقطة الَسّيالَة 

و النقطة ُيعبَّر ِبها عن اهلويَّة من النقطة الَسّيالَة النقطة املُتَحرِّكة ألنّ النقطة اصل االشياء املراد 
الَغيبيَّة و لذلك اهلوية الَغيبيَّة ال توجد عليها اشارة و ال عبارة يف كلمات الُعَرفاء و ال حىت يف 

ال توجد ,  املراتب الغائبة ال توجد لَها اشارة ,الَعماء , اهلويَّة الغائبة , اهلويَّة الَغيبيَّة , احلديث 
سائر , النقطة ايضا ال توجد ِبخصوصها اشارة و ال عبارة و لذلك فقط ُترَسم , لَها عبارة 

على أي حال , لَها اشارات ُمعيَّنة , سائر احلروف لَها دالالت ُمعيَّنة , احلروف لَها اصوات 
او , كَوِّن حرف االلف و ُتكَوِّن سائر احلروف ّنها تتحرَُّك فَُتُيعبَّر عن النقطة بالنقطة الَسّيالة أل

 اصغر خط من اين يتكوَّن ؟  انّحني ُيقال بأنّ االلف إّنما يتكوَّن من ثالث نقاط باعتبار
ثالث نقاط ُتَشكِّل اخلط و , النقطتان ال ُتَشكِّالن خطاً من اخلطوط , يتكوَّن من ثالث نقاط 

, النقطة االوىل , يف اقل مراتبه يتألَّف من ثالث نقاط , لف يف اقل مظاهِره لذلك ُيقال انّ اال
مقصودي من هذا الكالم هناك قواعد ال , حينئذ يتكوَّنُ االلف , النقطة الثالثة , النقطة الثانية 

و هذه القواعد و , كَدراسة قواعد سائر العلوم االخرى دراسة هذه القواعد , بد من دراستها 
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قوانني لَها دالئل و لَها دالالت علمية و لَها دالالت فلسفية و لَها دالالت معنوية ال بد هذه ال
يدرس علم كما انّ الذي , و ثانياً ال بد من ُممارسة هذه القواعد , هذا اوالً , من معرفتها 

ل له ال َتحَصحينما يدرس القواعد و حينما يدرس االُسس من دون املُمارَسة , الرياضيات مثالً 
او ُمجرَّد ُمطالَعة هذه ُمجرَّد دراسة هذه املطالب , هذه العلوم ايضا , امللَكَة الرياضية القوية 

من الكُتب اليت ذكََرْتها و من دون املُمارَسة فيها , حفظ هذه املطالب من مصادرها ,  املطالب
صافيا بعيدا عن املشاكل شيء من الُعزلة حىت يكون ذهن االنسان و املُمارَسة فيها َتحتاج إىل , 

  .إىل هنا ينتهي الوجه االول من الكاسيت .. املُحيطة به 
و , يف هذه املسائل و من خالل املُمارَسة تتكشَُّف له الكثري من احلقائق ,  يف هذه القوانني ..

ه يقَُع يف اشتباهات كثرية و يقَُع يف اخطاء كثرية لكن من خالل املُمارَسة الطويلة تتكشَُّف ل
  .هذه مسألة ثانية , الكثري من احلقائق 

على آراء املُتَخصِّصني الذين كَتبوا , ال بد من االطّالع على َتجارب اآلخرين , املسألة الثالثة 
و هذه العلوم ليست َمحدودة ِبنظَريَّة ُمعيَّنة و إّنما ِبحَسب قدرة االنسان , يف مثل هذه العلوم 

سأَُبيِّن لكم االساس الذي عليه , رقام ِسَعتُه ِبسَعة هذا العالَم ألنّ علم احلروف و ألنّ علم اال
يف تكوين علم احلروف و يف تكوين علم االرقام و لذلك النظريات يف هذا ُتبىن النظرية االصلية 

 فاالنتفاع ِمّما تَوصَّلَ إليه اهل املعرفة يف هذا الباب و اهل, الباب ليست متَوقِّفَة عند َحدٍّ ُمعيَّن 
يف هذه العلوم إمام اُألمَّة  ُعِرَف لَهم الباع الطويل نللفائدة اقول من علمائنا الذي, االختصاص 

رضوان اهللا تعاىل عليه و لذلك ولَدُه السّيد مصطفى رْحَمة اهللا عليه يف تفسريه ُيشري إىل هذه 
 هذه املعارف و إىل طول إىل حقيقة سَعة اطّالع إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه على, احلقيقة 

على أي حال ذكَرُت هذا االمر ألجل الفائدة و ألجل املنفَعة , باعِه يف هذه احلقائق و العلوم 
قلُت ال بد من االطّالع على النظريات و على النتائج و على املسائل , االمر الثالث , العامة 

  .اليت تَوصَّلَ إليها سائر العلماء يف هذا العلم 
و اهل العلم و اهل االختصاص يف هذه العلوم َيجعلون االساس يف املسألة , الرابعة املسألة 
هناك املُجاَهدات و الرياضات النفسيَّة اليت تبعث على صفاء الباطن و اليت تبعث على , الرابعة 
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و بالتايل صفاء الباطن و صفاء القلوب يؤّدي إىل استكناه املعاين املوجودة يف صفاء القلوب 
رقام و يف احلروف و يف اسرار الكلمات و االلفاظ و اليت هي تكشف عن اسرار املوجودات اال
.  

أّما , يف طريقة َتحصيل هذه املعارف , تقريبا هذه املسائل املهمَّة يف طريقة َتحصيل هذه العلوم 
ة هذه العلوم وسيَعة ِبسَع, االساس الذي ُبِنيْت عليه هذه العلوم ؟ قبل قليل قلُت ما هو 

ما هي النظرية اليت ُبِنيْت عليها , ِبسَعة هذا الوجود , وسيَعة ِبسَعة هذا العالَم , املوجودات 
هذه العلوم ؟ بالنتيجة كل علم او كل َمجموعة من العلوم تبَتين على نظرية او على عدَّة 

 ِلهذه النظرية االساسية, نظريات على اساسها يكون البحث يف املسائل الفرعية لذلك العلم 
النظرية االساسية انّ هذا العالَم إّنما هو مراتب و قبل قليل قُلنا بأنّ الفَيض , العلوم هكذا 

, هذه املوجودات إّنما هي َمظاهر و تَعيُّنات , املُنَبِسط الذي فاَض به الباري على املوجودات 
كل ما الت و تَعيُّنات و لذلك َمظاهر و تَنزُّ, و هذه كلُّها تعود إىل الفَيض املُنَبِسط , تَنزُّالت 

اللهم , اللهم إّني اسألَُك من كلماتك بأَتمِّها و كل كلماتك تامَّة ( يف الوجود كلمات الباري 
هذا الوجود كلُّه كلمات الباري لكن , يف دعاء السَحر الشريف ) إّني اسألَُك ِبكَلماتك كُلِّها 

, املشيئة ,  الكلمات احلقيقة االوىل اليت ُخِلقَْت اَتمُّ, هناك كلمات اَتم , هناك كلمات تامَّة 
ي اسألَُك من كلماتك بأَتمِّها  اللهم إّن(حقيقة اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

خلََق االشياء , و خلََق االشياء باملشيئة , ألّنها اَتم ,  إنّ اهللا خلََق املشيئة ِبَنفسها ِلَتماميَّتها )
ِبواسطَتها ألنّ االشياء ليست لَها الَتمامية املوجودة يف ذات املشيئة و بالنتيجة املعلول , باملشيئة 

إنّ اهللا خلََق املشيئة ( هذه االشياء َمعلولة للمشيئة , ـ كما يقول الفالسفة ـ َحدٌّ ناقص للعلَّة 
ن هذه املشيئة ُخِلقَْت االشياء و م, املشيئة , فالعلَّة و الواسطة ) ِبَنفسها مث خلََق االشياء باملشيئة 

و االشياء َمعلولة , فَهذه االشياء َمعلولة للمشيئة , االشياء فَتكون املشيئة ِبَمثابة العلَّة ِلهذه 
املراد من انّ املعلول َحد ناقص أي انّ املعلول ال يشَتمل على , و املعلول َحدٌّ ناقص للمشيئة 

العلَّة ـ هكذا يقول الفالسفة ـ َحدٌّ تام للمعلول ,  تام للمعلول كل ما يف العلَّة بينما العلَّة َحدٌّ
أّما املعلول فَهو َحدٌّ ناقص للعلَّة ألّنه ليس كل ما يف العلَّة , انّ العلَّة اَتم من املعلول باعتبار 
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 اللهم إّني اسألَُك من كلماتك بأَتمِّها و كل كلماتك( فَُهناك كلمات اَتم , موجود يف املعلول 
كل َمخلوق من حيث , كل كلماتك تامَّة ِبلحاظ الَتمامية يف كل َمخلوق من حيث هو ) تامَّة 

كل َمخلوق من املَخلوقات من , هو تام و من حيث ما َتحَتُه اَتم و من حيث ما فوقَُه انقَص 
, يكون اَتم منه , املَخلوق الذي يكون يف درجة اسفَل , و من حيث ما َتحَتُه , حيث هو تام 

فَهذه كلمات , باعتبار الذي فوقَه يف مرتبة الوجود يكون اَتم و من حيث ما فوقَُه يكون انقَص 
الباري و هذا الوجود كلماُته سبحانه و تعاىل فيها االَتم و فيها التام و سائر كلماته سبحانه و 

ر و هكذا إىل ان ظهَرْت و ظهَرْت لَها َمظاه, فَفي العواِلم املعنوية الكلمات االَتم , تعاىل تامَّة 
, ِبَمثابة حقيقة ) ماء ( هذه لفظَة ) ماء ( اقول اآلن حينما , بااللفاظ و هذه االلفاظ تَنزُّالت 
ُمميَّز حىت اصبَحْت هذه يف الذهن ِلسائل معروف ُمشخَّص , ِبَمثابة وجود اسَتحِضُره يف اللفظ 

, هذه اللفظة , هذا َمظهر للماء , ا تَنزُّل فَهذ, الكلمة كأّنها صورة فوتوغرافية ِلهذا السائل 
احلديث هنا ليس , فَهذه االلفاظ تشَتمل على َمظاهر ُمتَعدِّدة حىت لو اختلفَْت اللغات 

ليس الكالم هنا من َنحو العالقة الذاتية اليت قد ُتبَحث يف مسألة عالقة اللفظ , َمخصوصا 
ذا كان اللفظ له عالقة ذاتية باملعىن فَكيف تكون باملعىن وانّ اللفظ له عالقة ذاتية باملعىن و إ

الكالم ليس من هذا اللحاظ و هذه النظرية ُمناقَشة و فيها كالم للمعىن الواحد عدَّة الفاظ ؟ 
احلديث هنا من انّ هذه االلفاظ حىت و إنْ تعدََّدْت يف ُمختلف , ال أُريد الدخول فيها , طويل 

و , وجود لفظي ِلهذا السائل و هكذا سائر االلفاظ , صَور , هذه َمظاهر , اللغات االجنبية 
كل لَفظ من هذه االلفاظ إّنما يشَتمل على َمجموعة من احلروف و احلروف عبارة عن 

ُمعيَّنة و لَها لَها دالالت , اليت ُيعبَّر عنها باحلروف , هذه احلروف , اصوات و هذه االصوات 
ة و لذلك على اساس هذه النظرية ـ و ُتالِحظون هذه النظرية ارقام ُمعيَّنة و لَها خصائص ُمعيَّن

يف هذه احلروف و يبدأ البحث يف هذه االصوات و تشمل َجميع املوجودات ـ يبدأ البحث 
كل , كل املوجودات , يبدأ البحث يف هذه االرقام و لذلك ما من موجود إالّ و ُيالِصقُه العدد 

, االنسان , موجود من املوجودات إالّ و ُيالِزمُه العدد موجود ُيالِصقُه العدد ألّنه ما من 
هناك عدد ُمشخَّص و , اجلَمادات و كل االشياء هناك عدد ُيالِزُمها , االشجار , احليوان 
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هذه ُممكنات و , هناك عَدد , احليوانات عَدُدها كذا , َبنو البشر عدَدُهم كذا , لذلك ُيقال 
و هذه ُممكنات لَها الفاظ و لَها اصوات و امساء , ُيالِزُمها الَتعداد و املُمكنات ُيالِزُمها العَدد 

  .و حروف و هذه احلروف لَها دالالت 
تتفرَُّع القواعد العلمية و تتفرَُّع املعلومات املوجودة يف علم احلروف او على اساس هذه النظرية 

اهلدف من , العلوم و اهلدف من كل هذا البحث يف مثل هذه , املوجودة يف علم االرقام 
هناك طُرق , الوصول إىل معرفة اسرار االشياء , هو الوصول إىل معرفة اسرار اِخللقَة البحث 

هذا اسلوب , هناك طرائق عديدة , عديدة للوصول إىل معرفة اسرار اِخللقَة و اسرار الوجود 
إىل معرفة حقائق  , ِبها إىل معرفة اسرار االشياءمن االساليب اليت يتَوصَّلُ اهل االختصاص 

معرفة , االشياء من خالل هذه العلوم و إالّ معرفة االسرار ليس الطريق فقط ُمنَحِصر من هنا 
هذا طريق من الطُرق , توِصلُنا إليها هناك طُرق عديدة , معرفة اسرار الوجود , اسرار اِخللقَة 

, طريق من هذه الطُرق , ار الوجود إىل معرفة اسر, اليت توِصلُ االنسان إىل معرفة اسرار اِخللقَة 
اشارات ُمقتَضبة كَهذه الرواية و اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني اشاروا إليه 

او رواية , و انا النقطة و الباء يف النقطة , و تفسري البسملَة يف الباء , اليت ذكَرُتها لك قبل قليل 
عن أمري ) غَُرر اِحلكَم ( عن لسيد نعمة اهللا اجلزائري ا, اخرى ينقلها السيد عبد اهللا ُشبَّر 

انا النقطة و , انا اخلَطُّ انا النقطة ,  انا النقطة انا اخلَطُّ (صلوات اهللا و سالمه عليه املؤمنني 
انا , روايات اخرى ايضا ورَدْت ِبهذا املعىن , تقريبا ُتشري إىل نفس هذه املضامني ) اخلَطُّ 

اخلَط هنا اشارة إىل االلف و اشارة إىل الباء املُنَبِسط و , انا اخلَطُّ و النقطة  , النقطة و اخلَطُّ
مراتب الوجود باملُثلث و حقيقة اصل لذلك علماء احلروف ُيَشبِّهون حقيقة الفَيض املُنَبِسط 

 رسول االلف, ألنّ االلف حقيقتُه رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله يف علم االرقام , قائم الزاوية 
و لذلك قيلَ احلقيقة العلَوية املقدسة , و الباء سّيد االوصياء , اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم 

احلقيقة العلَوية هي احلقيقة املُحمَّدية ,  ألّنه نفس النيب صلى اهللا عليه و آله)  ُمنَبِسط ٌفلِاَ( لَها 
هو نفس النيب صلى اهللا عليه و آله و ) َسنا و انفُ( و صريح آية املُباَهلة , ِبلحاظ و باعتبار آخر 

فَُيَعبِّرون عن مراتب الوجود باملثلث قائم الزاوية ) الف ُمنَبِسط ( سلم لذلك الباء ُيقال عنها 
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هذه الباء هي و , حقيقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله , باعتبار انّ هذا االلف هو الشاخص 
اصل الفَيض املُنَبِسط يف , و الباء سائر مراتب املوجودات و ما بني االلف , االلف املُنَبِسط 

احلقيقة املُحمَّدية و يف احلقيقة العلَوية و هذا َمرَّ الكالم فيه يف الدروس املاضية و يأتينا الكالم 
  .فيه ايضا يف الدروس اآلتية 

 و الباء اشارة إىل ,فااللف ـ ِبحَسب علم االرقام ـ فيه اشارة و رمزية إىل احلقيقة املُحمَّدية 
هنا االلف و الباء اشارة إىل , هذه املراتب املُتكَثِّرة االخرى , اخلَط الواصل , احلقيقة العلَوية 

و , ُخِلقَْت باملشيئة و هذا اخلَط الواصل اشارة إىل االشياء اليت , املشيئة اليت ُخِلقَْت ِبَنفسها 
النقطة ) انا النقطة (  صلوات اهللا و سالمه عليه التعبري بالنقطة هنا حينما يقول سّيد االوصياء

إىل املقامات اليت ال ُيدِركها ال َنٌيب ُمرَسل , إىل حقيقته اليت ال ُتدَرك , اشارة إىل حقيقته الَغيبيَّة 
ل هذه إل ك, إىل الِسرِّ يف السر , إىل الِسرِّ املُسَتِسرِّ , إىل الِسرِّ املُقنَّع بالِسر , و ال ملٌَك ُمقرَّب 

النقطة هنا , املقامات و املَناِزل اليت هي بعيدة عن االدراك العقلي و بعيدة عن االحاطة العلمية 
رّبما ,  َمظاِهر و تَعيُّنات ِلتلكُم احلقيقة ا االلف و الباء فَهي تَنزُّالت وأّم, اشارة إىل هذا املقام 

, مثال أُقَرِّب لكم به املعىن ,  على سبيل املثال ,مثال التَنزُّالت و التَعيُّنات , أُقَرِّب لكم املثال 
( حينما نقول , كائن َحيٌّ , َمخلوق من املَخلوقات نار جهنم , حقيقةٌ َمخلوقة , نار جهنم 
نار جهنم حقيقة َحيَّة , كَناِر الدنيا , ال تتصوَّْر انّ نار جهنم نار ِبهذا التَصوُّر ) نار جهنم 

لَها , لَها ايدي , لَها اَرُجل , تتحدَّثُ عنها َتِصفُها كأّنها َمخلوق و الروايات حينما َمخلوقة 
هكذا ُتَحدِّثنا الروايات و اّنها تتحرَُّك و تنَتقل و ُترَبط ِبَسالسل و , لَها فَم , لَها رأس , اَعُين 

 هو حىت, جهنم ليس كَهذه النار الدنيوية , الروايات هكذا َتِصُف لنا جهنم , عليها مالئكة 
ما زالَ اّنه قد َتحقََّق وجوُده فَهو , ِلكُل موجود نسبة من احلياة , هذه النار لَها نسبة من احلياة 

ِبحَسب حقيقته و , له نسبة من احلياة ِبحَسبه , ُمَسبٌِّح هللا و كل ُمَسبِّح له نسبة من االدراك 
إلسم ) اجلَّبار ( إلسم الباري هذا املَخلوق إّنما هو َمظَهر , نار جهنم َمخلوق , ِبحَسب مرتبته 

معىن , معىن اجلَبروت , ب معىن الغَض, الباري اليت ُتعطي معىن اجلَالل ألمساء ) املُنَتِقم ( الباري 
جهنم َمظهر من مظاهر القدرة , املستطيلة على كل شيء معىن القدرة , معىن الغلََبة , القَهر 
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 الروايات الشريفة نار الدنيا هذه إّنما هي من نار يف, مظَهر من مظاهر الغضب اإلهلي , اإلهلية 
من جهة حرارهتا ) غُِسلَْت يف سبعني َبحراً ( ُمراد , جهنم إالّ اّنها غُِسلَْت يف سبعني َبحراً 

أّما النار اليت أُِعدَّْت يف جهنم , يف هذه احلياة باعتبار انّ حرارة نار الدنيا تتناَسُب و منافع الناس 
  .َسجََّرها اجلَّبار ِلغَضبه ر اليت تلكُم النا, 

املراد من التَنزُّالت هو , تَنزُّل , مثال , هذه صورة ُمصغََّرة , فَهذه النار غُِسلَْت يف سبعني َبحراً 
ليس ِبحارا من املاء و ) سبعني َبحراً ( يعين انّ الناَر مرَّْت يف سبعني َبحراً و املراد هنا من , هذا 

حىت يف الدنيا النار الشديدة إذا , سيكون ناراً , إذا َمسَّ نار جهنم سيَتحلَّلُ إالّ هو هذا املاء 
سيكون اصالً , إذا َتحلَّلَ حينئذ سَيشتعل , يتَحلَّل , املاء حينئذ سَيتَسجَّر , أُلقَي عليها املاء 

ه النار نار الدنيا فَكانت هذاملراد هنا انّ نار جهنم غُِسلْت يف سبعني َبحراً , وقودا ِلزياَدة النار 
ِبهذا , التَنزُّالت اليت مرَّْت ِبها هذه النار إىل ان وصلَْت ِبهذه اهليئة املراد من السبعني َبحراً هنا , 

  . هذا َمظهر من مظاهر جهنم , ِبهذه اخلصائص اليت تتناَسُب و عالَم الدنيا , الشكل 
و لذلك  َحظُّ المؤمن من نار جهنم الُحّمى, يف الروايات الشريفة , احلُّمى , رواية اخرى 

و يف مقام آخر حني  , تُكَفِّر عنه ذنوَبهالروايات تقول اّن الُحّمى تكون كَفّارة للمؤمن 
و لذلك عندنا يف الروايات اّنها َحظُّ املؤمن من نار جهنم , يأيت احلديث عن حقيقة احلُّمى 

هذه الرواية منقولة عن اإلمام الباقر , هل البيت الشريفة اّنه من ُجملَة اآلداب اليت ادََّبنا ِبها ا
انّ اإلمام الباقر عليه السالم كان إذا اصاَبتُه احلُّمى يأيت باملاء , عن اإلمام الصادق , عليه السالم 

و الكالم هنا واضح , يا فاطمة الزهراء يا بنَت رسول اهللا , البارد فَُيلقيه على بَدنه و يسَتغيث 
, الكالم هنا باعتبار هذا َمظهر ُمَتَنزِّل من النار , َتفِطُم شيعَتها من النار فاطمة هي اليت , 

نفس املعىن املوجود يف , هنا يف َدفِع احلُّمى االستغاثة بالزهراء عليها افضل الصالة و السالم 
َحظُّ ( و يف الروايات الشريفة )  من لَفَِح نار جهنم  (إّنما هيهذه احلُّمى , العالَم االخَروي 

ُمِحّبيها , ذَراريها , ا هي اليت َتفِطم شيَعته, ةُ للنار فالزهراء هي الفاِطَم) املؤمن من نار جهنم 
املراد من التَنزُّل و , و احلقيقة واحدة َمظاهر واحدة , يف العالَم الدنيوي نفس املعىن , عن النار 
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موجودة يف الروايات لكن هذا مثلة كثرية و هناك ا, و املراتب ِبهذا املعىن التَعيُّنات و املَظاهر 
لب بأمثلة يف املُحاضرات اآلتية أَُبيِّن املط, رّبما إن شاء اهللا يف الدروس اآلتية , املثال اكَتفي به 

   .اخرى و ِبَشكل اوَضح 
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  الّدرس السابع و العشرون

  
  
  
  
  

إىل معىن االسم اإلهلي و إىل مراتب و وَصلَ بنا الكالم يف الدرس املاضي يف االسبوع املُتقدِّم 
قال إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف الصفحة الثامنة و التسعني , مقامات هذا االسم الشريف 

اقَرأُ كالَمه مث أَُبيِّن , الصفحة التاسعة و التسعني بعد الثالمثائة بعد الثالمثائة و تتمَّة الكالم ايضا يف 
و ِسرّياً و ِسرَّ , و أّما حقيقة االسم فإنّ لَها مقاماً غَيبّياً و غَيَب الَغيب ( مضمونه ِبَشكل اْجمايل 

لذات املقدسة و حيث انّ االسَم عالمةٌ للَحقِّ و فاٍن يف ا, و مقاَم ظهوٍر و ظهوَر الظهور , الِسرِّ 
و اَتمُّ , فَكُل اسٍم يكون اقَرَب إىل افُق الوحدة و ابعَد من عالَم الكثرة فَهو يف االمسيَّة اكَمل 

االمساء اسٌم يكون ُمَبرَّأً عن الكَثُرات حىت عن الكثرة العلمية و هو التَجلّي الَغْيِبي االَحدي 
و بعَدُه التَجلّي , لَُّه ُتشري إليه كرمية او ادىن االْحَمدي يف حضرة الذات ِبَمقام الفَيض االقدس و لع

و بعَدُه , و بعَدُه التَجلّي بالفَيض املقدس , ِبَحضرة اسم اهللا االعظم يف احلضرة الواحدية 
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و قد كَتبُت تفصيل هذا , التَجلّيات ِبَنعت الكثرة يف حَضرات االعيان إىل اخرية دار التَحقُّق 
  ) .اح اهلداية و َشرح دعاء السَحر اإلْجمال يف رسالََتْي مصب

إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف هذه العبائر و يف هذا املقطع من كالمه يتحدَّثُ عن مسألَتْين 
يتحدَّثُ و املسألة الثانية , املسألة االوىل عن مراتب الكثرة و الوحدة يف َمظاهر االمساء اإلهلية , 

و أّما حقيقة االسم فإنّ لَها (  قال, كالُمه االول , ذه االمساء الشريفة فيها عن املراتب العالية ِله
اَشرُت يف الدرَسْين املاضَيني إىل َنموذَجني من احاديث االئمَّة ) مقاماً غَيبّياً و غَيَب الَغيب 

تتحدَّثُ عن هذه املقامات السريَّة و عن هذه صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني املعصومني 
عن صادق العترة صلوات اهللا و سالمه , ِبَشكل سريع اذكُر الرواَيتني الشريفَتني , راتب الَغيبيَّة امل

الشريف ِلَشيخنا ايب ) بصائر الدرجات ( الروايتان يف , كما ذكَرُت يف الدرَسني املاضيَين , عليه 
إّن امَرنا ِسرٌّ في  ( الرواية االوىل, من اصحاب إمامنا العسكري عليه السالم , جعفر الَصفّار 

  ) .و ِسرٌّ ُمقنَّع ِبسرٍّ , و ِسرٌّ على سرٍّ , و ِسرٌّ ال ُيفيد إالّ سّراً , و ِسرٌّ ُمستَِسر , سر 
و , إّن امَرنا هو الَحقُّ ( الرواية الثانية ايضا عن صادق العترة صلوات اهللا و سالمه عليه       

, رُّ الُمستَِسر و ِس, و هو الِسرُّ و ِسرُّ السرِّ , اطن و هو الظاهر و باطُن الب, َحقُّ الَحقِّ 
  ) . بالِسر و ِسرٌّ ُمقنَّع

 الشريفتان َنموذج من احاديث كثرية و من مضامني كثرية َتحدَّثَْت عن مثل هذه الروايتان
هل بيت املقامات الَغيبيَّة و عن مثل هذه املقامات السريَّة و لذلك هذا املعىن يتردَُّد يف زيارات ا

ِبظاهركُم و باطنكُم , مؤمٌن ِبسرِّكُم و عالنيتكُم ( العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
االميان بالسرِّ و بالعالنية و االميان بالظاهر و بالباطن اشارة إىل هذه املقامات اليت ذكَرْت هذه ) 

و إالّ  جانبا من تفصيل مراتبها االحاديث الشريفة ـ و اليت ذكَرُت لك َنموذجا منها قبل قليل ـ
و إنْ ( اوالً ال نتمكَّن من احصائها , فَغايةُ هذه املراتب السريَّة و حقيقة هذه املراتب الَغيبيَّة 

و حقيقة هذه اآلية و حقيقة معىن هذه النعمة يتَجلّى يف اجلانب ) َتعّدوا نعمةَ اهللا ال حتصوها 
هذه املراتب الَغيبيَّة اوالً تعجز العقول عن َعدِّها و ,  نب الشهوديالَغْيِبي اكثر ِمّما يتَجلّى يف اجلا
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و ثانياً تعجز العقول عن االحاطة ِبكُنهها و عن ادراك اسرارها و عن معرفة حقائق , احصائها 
م املقا) بّياً و أّما حقيقة االسم فإنّ لَها مقاماً غَي( لذلك إمام اُألمَّة اشاَر إىل هذا املعىن حقائقها 

الَغْيِبي هو املقام الذي يكون بعيدا عن دائرة عالَم الشهادة و بعيدا عن دائرة ادراك العقول اليت 
و العالَم الدنيوي إّنما هو , عالَم الشهادة هو هذا العالَم الذي نعيُش فيه , تعيش يف عالَم الشهادة 
عيدا عن عالَم الشهادة و يكون َمخفّياً العالَم الَغْيِبي العالَم الذي يكون ب, عالَم من عواِلم الشهادة 

ال َتِصلُ , و الشيء الغائب هو الذي ال يكون حاضرا بني ايدينا , الَغيب أُِخذَ من الغائب , 
عالَم الَغيب هو العالَم , و ال َتِصلُ افكاُرنا إىل لَمسِه او إىل املَساس به  ال َتِصلُ اعضاؤنا, حواسُّنا 

هذا املقام ) و أّما حقيقة االسم فإنّ لَها مقاماً غَيبّياً ( عن عالَم الشهادة يب هو العالَم االجن, البعيد 
نعم هناك , هو املقام البعيد عن َمنال االدراك البشري , املقام البعيد عن َمنال العقول الَغْيِبي هو 

يكون هناك ملالئكة او رّبما يف افُق العواِلم الَغيبيَّة كا هناك َمخلوقات تعيش, يف افُق العواِلم الَغيبيَّة 
اهل البيت ,  َمن يتساوى عنَده عالَم الشهادة و الَغيب كاالنبياء و االولياء  االنسانمن َبين

, يف َعني الوقت , يتساوى عنَدهم عالَم الَغيب و الشهادة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
يعيشون يف نفس الوقت يف ,  عالَم الشهادة يف َعني املرتبة اليت يعيشون فيها يف, يف َعني احلال 
نفس هذه الَوالية ِبَعينها مبسوطة , كما انّ َواليتُهم مبسوطة على عالَم الشهادة , عالَم الَغيب 

انّ بيوَتهم ُمسقَّفَة ِبَعرش الرمحن و انّ , و لذلك هذه الرواية ِمراراً َسمعَتها مّني على عالَم الَغيب 
فاطمة و احلسن و احلُسني صلوات اهللا عليهم اْجَمعني ال َيِجدون ِلبيوِتهم سقُفاً ُمحمَّداً و علّياً و 
بيوُتهم ُمسقَّفَة ِبَعرش الرمحن و يف قَعر بيوِتهم فُرَجة مكشوطة إىل العرش هي , غري عرش الرمحن 

تَنزَّلُ عليهم ت, َتترى إليهم , فَوٌج نازل , فَوٌج صاعد , املالئكة َتترى افواُجها , معراج املالئكة 
يف الدروس , هذا املعىن َمرَّ علينا يف املَجالس املاضية , بالوحي صباح مساء و كل طرفَة َعني 

عن انّ عالَم , هذه الرواية تتحدَّثُ عن هذه احلقيقة , و اَشرُت إىل هذه الرواية الشريفة , املاضية 
َنحن , َمثابة املرتبة الواحدة ال انفصال بينهما الَغيب و انّ عالَم الشهادة ِلَبعض اولياء اهللا يكونان ِب

َنحن , و ِبحاجاتنا املادية َنحن املَحجوبون ِبحاجاتنا الشهوانية , املَحجوبون ِبَنقائصنا اإلمكانية 
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باغالل عالَم , املَحجوبون و املَُغلَّلون باغالل الذنوب و باغالل اجلهل و باغالل عالَم الدنيا 
فَُهناك من َخلق , و بعيدة عن معارفنا تكون العواِلم الَغيبيَّة بعيدة عن ادراكنا َنحن الذين , التراب 

َنِجُده اهللا َمن يكون يف افُق العالَم الَغْيِبي و عالَم الَغيب ال ُيحدَّد ِبدائرة ُمعيَّنة و لذلك هذا املعىن 
 قياس إىل السماء الثانية ـلانّ السماء الدنيا باَنِجُده يف كلمات اهل املعرفة , يف بعض الروايات 

السماء , كالقطرة يف البحر او كاحلصاة يف الفَالة العواِلم الَغيبيَّة ـ و املراد من السماوات هنا 
إىل السماء الثانية و على هذه العظََمة إذا ما قيَسْت الدنيا على هذه السَعة و على هذا االطّراد 

نسبة احلصاة إىل , الفَالة االرض الواسعة , الفَالة او كاحلصاة يف فإّنما هي كالقطرة إىل البحر 
العواِلم , و هكذا و الثالثة إىل الرابعة , هكذا و السماء الثانية إىل الثالثة , الفَالة نسبة غري منظورة 

هناك من َخلق اهللا َمن , يف افُق الَغيب يف املراتب االوىل هناك مالئكة , الَغيبيَّة ال حدود لَها 
يف درسنا يف يوم , يف االفُق الثالث , يف االفُق الثاين , َدُه عالَم الشهادة مع عالَم الَغيب يتساوى عن

السبت إن شاء اهللا يف درس العقائد الشيعية هذا الدرس القادم سيكون يف احلديث عن مراتب 
 طبقات يف كل مرتبة من مراتب الَغيب هناك, املالئكة و عن صفات املالئكة و عن امساء املالئكة 

هناك طبقات من َخلق اهللا الَروحاين يعيشون يف تلكم املراتب الَغيبيَّة لكن هناك , من املالئكة 
حديث املعراج املعروف , و احلديث املعروف مراتب ال يتمكَُّن من الوصول إليها إالّ اهل البيت 

لَّما وَصلَ النيب ) لَة الحتَرقُت لو دَنوُت اْنُم( ُيَبيِّن هذه احلقيقة املنقول عن جربائيل عليه السالم 
( قال له , إىل وادي النور , إىل بساط النور , يه و آله و سلم إىل مقام النور اإلهلي علصلى اهللا 

, الحتَرَق جربائيل و ما َتمكََّن جربائيل ان َيِصلَ إىل ذلك املقام ) لو دَنوُت اْنُملَة الحتَرقُت 
هناك من َخلق اهللا َمن يتمكَُّن ان كل مرتبة من املراتب , املقامات فاملقامات الَغيبيَّة كل مقام من 

املرتبة اليت تفرََّدْت ِبها , يعيش يف ذلك االفُق إىل ان َتِصلَ إىل املرتبة اليت تفرََّد ِبها املَخلوق االول 
ة ُيشري ِبَشكل فَكالُم إمام اُألمَّ, اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني , احلقائق االوىل 

هذا مقام يف افُق ) و أّما حقيقة االسم فإنّ لَها مقاماً غَيبيَّاً ( قال , اْجمايل إىل مثل هذه املعاين 
لَهم اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني , اعَمق من هذا املقام و هناك مقام , الَغيب 
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هناك قوس , وس نزول الوجود و مقامات يف قمقامات يف قوس صعود الوجود , مقامات 
 املراد من قوس الصعود قوس املراتب الوجودية )قوس الصعود ( باصطالح اهل املعرفة ُيقال له 

ظهَرْت فيها مقامات اهل البيت قوس املراتب الوجودية اليت ) قوس الُنزول ( و هناك الصاعدة 
و أّما حقيقة (  هذه العواِلم ِبحَسب خصائص كل عالَم منصلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

و غيَب ( يف املرتبة االوىل من مراتب الَغيب , مقام يف افُق الَغيب ) االسم فإنّ لَها مقاماً غَيبيَّاً 
هذا املقام الذي ألهل البيت يف افُق الَغيب اهل عالَم الشهادة الذين ُحِجبوا ِبحجاب ) الَغيب 
ين عاشوا يف افُق مقام الَغيب رّبما َتمكَّنوا من استشراف ون من ادراكه لكن الذال يتمكَّنالدنيا 

راف هذا النور الذي اهل الَغيب الذين َتمكَّنوا من استش, يب ك النور الذي َشعَّ يف عالَم الَغذل
مهم ِبحَسب قوة ادراكهم و ِبحَسب قوَِّتهم العقلية هناك مقامات ايضا تكون بالنسبة َشعَّ يف عالَ

هناك مقامات بالنسبة ِلعالَم ) فإنّ لَها مقاما غَيبيَّاً و غيَب الَغيب ( لذلك جاء الِذكر لَهم غَيبيَّة و 
يف عالَم املقامات , هي هذه املقامات الَغيبيَّة بعيدة عن هذا العالَم , الشهادة غائبة عن هذا العالَم 

نفس املعىن الذي ) ب الَغيب غَي( الَغيبيَّة هناك مقامات ارقى منها هي اليت ُيعبَّر عنها ِبَمقامات 
و ِسرٌّ , و ِسرٌّ ال ُيفيد إالّ ِسّراً , و ِسرٌّ ُمسَتِسر , ر إنّ امَرنا ِسرٌّ يف ِس( وَرَد يف رواياِتهم الشريفة 

هذه مرتبة من مراتب ) سرٌّ يف ِسر ( هذه مراتب من االسرار ) و ِسرٌّ ُمقنَّع ِبِسر , على ِسر 
هذه مرتبة ثانية و هكذا إىل سائر املراتب االخرى اليت اشاَرْت إليها ) ِبِسر و ِسرٌّ ُمقنَّع ( اسرارهم 

هذه الرواية الشريفة او غري هذه الرواية من احاديث اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم 
منها ما هو هذه املقامات , مراد إمام اُألمَّة من هذا الكالم انّ لإلسم اإلهلي مقامات , اْجَمعني 

و منها ما هو غَيُب الَغيب و اهل عالَم , ِبي اهل عالَم الشهادة ال ُيدِركون تلكم املقامات غَْي
الَغيب ايضا ال ُيدِركون تلكم املقامات و إّنما االسم اإلهلي يظَهُر يف كل عالَم ِبما تقَتضيه احلكمة 

و ِسرّياً , غَيبّياً و غَيَب الَغيب و أّما حقيقة االسم فإنّ لَها مقاماً ( اإلهلية ِبما ُيناسب ذلك العالَم 
حىت مقام الظهور الذي يسطَع يف عالَم الشهادة ال ) و مقاَم ظهوٍر و ظهوَر الظهور , و ِسرَّ الِسرِّ 

مقام الظهور لإلسم اإلهلي ال يكون ُمنَحصراً ِبمقام واحد و لذلك , يكون ُمنَحصراً ِبَمقام واحد 
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ارف اإلهلية َيختلفون ِبحَسب مراتب االنكشاف لَهم من و لذلك اصحاب املع, اصحاب اليقني 
ال توجد مرتبة واحدة ِلظهور االمساء اإلهلية , يف هذا العالَم َتَحسُّس مراتب ظهور االسم اإلهلي 

قد يكون هناك ظهور , قد يكون هناك ظهور ِلهذه االمساء اإلهلية يف االفُق املادي , يف هذا العالَم 
هلية يف االفُق الباطين ِلهذا ية يف االفُق املعنوي و قد يكون ظهور ِلهذه االمساء اإلِلهذه االمساء اإلهل

 ظاهر و باطن و هذه احلقيقة كل َمخلوق له, اُألفق الباطين ِلهذا العالَم غري اُألفق الَغْيِبي , العالَم 
جسم االنسان , ه باطن ل, هذا اللباس الذي نلَبُسه له ظاهر , تتَجلّى يف كل االشياء املُحيطة بنا 

الصفات املعنوية اليت َيحملها , حىت احلقيقة املعنوية اليت َيحملها االنسان , له باطن , له ظاهر 
بواطنها , االنسان َنحن نتحسَُّس ظواهرها من الناس أّما بواطن هذه الصفات املعنوية َخفيَّة علينا 

كل شيء له ظاهر و باطن و لذلك هذا , ئرهم يف ُمحتوى قلوِبهم و ضما, تتَجلّى يف نوايا الناس 
من هنا ورَدْت االحاديث الشريفة عن االئمَّة , الذي َيفكُّ بني الظاهر و الباطن ال َيملك بصرية 

فَُهناك , إنّ االميان ال َيكُمل إالّ باالميان بالظاهر و الباطن , صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
و هناك قَوٌم آَمنوا بالباطن , روا بالباطن فَما كانوا على شيء من االميان قَوٌم آَمنوا بالظاهر و كفَ

مؤمٌن ( اطن و إّنما االميانُ اميانٌ ِبظاهر و بو كفَروا بالظاهر فَما كانوا على شيء من االميان 
اميان  , اميان ِبَمقام الظاهر املقامات هاالميان يف هذ) ِبسرِّكُم و عالنيتكُم , ِبظاهركُم و باطنكُم 

و باطن العالَم الدنيوي غري املعاين الَغيبيَّة , و العالَم الدنيوي له ظاهر و له باطن , ِبَمقام الباطن 
لذلك عالَم الشهادة من خصائصه انّ له ظاهرا و انّ له باطنا و , اليت تغيب عن عالَم الشهادة 

و هو , و هو الظاهر و باطُن الباطن ,  احلَقِّ و َحقُّ, إنّ امَرنا هو احلَقُّ  ( تالرواية الثانية ماذا قال
و مقاَم ( يف عالَم الشهادة هناك ظهور و هناك بطون و لذلك التعبري هنا ) الِسرُّ و ِسرُّ الِسر 

حىت املراتب و املقامات يف مرتبة الظهور َتختلُف من حيث َتجلّيات ) ظهوٍر و ظهوَر الظهوِر 
مراتب االنكشاف عند اهل املعرفة َتختلُف ِبحَسب اختالف , االمساء و من هنا مراتب االدراك 

جوئهم إىل ِبحَسب اختالف مراتب يقينهم و امياهنم و انقطاعهم و تَوسُّلهم و لُ, مراتبهم العلمية 
على اي حال هذه املطالب ال ُتشَرح ِبهذه العبارات القصرية , ابواب اهللا سبحانه و تعاىل 
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و قد كَتبُت   (مَّة قُدَِّسْت نفُسه الزاكية قال يف آخر هذه الفقراتاملُختَصرة و لذلك إمام اُأل
باعتبار انّ هذا الكتاب  )تفصيل هذا اإلْجمال يف رسالََتْي مصباح اهلداية و َشرح دعاء السَحر 

الذي بني ايدينا ـ كما ذكََر هو قُدَِّسْت نفسه الشريفة يف اول الكتاب ـ إّنما كتَبُه ِلعوامِّ الناس 
و هذه املطالب إّنما َمرَّ عليها مرورا سريعا لذلك و هذه املطالب َتحتاج إىل دراسة ِبعناية خاصة 
اآلداب ( انا قلُت يف اوائل دروسنا يف كتاب , انا يف َشرحي لَها شَرحُتها ِبهذا الشكل املوجز 

هذه املطالب انا االخوة الذين يرغبون يف دروس اعَمق من , إذا َتمَّْت هذه الدروس ) املعنوية 
ون لنا درٌس يف مطالب و إن شاء اهللا يكامَتِحنهم يف املطالب اليت َمرَّ ِذكُرها يف هذه الدروس 

و اعَمق  )شرح دعاء السَحر ( اعَمق من هذه املعاين يف كتاب إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه 
املطالب و اعَمق املتون العرفانية اليت اعَمق ) مصباح اهلداية ( كُتب اإلمام يف هذه املطالب كتاب 

مع براهينها و ادلَّتها فيها هذه املطالب ِبَشكل واضح  حقائق هذه املعاين و ذُِكَرْت  فيهاُبيَِّنْت
لكن مع ذلك ِبَشكل إلمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه ) مصباح اهلداية ( كتاب اجلليَّة الواضحة 

و أّما (   إمام اُألمَّة يف هذ العبارات اليت تلَوُتها على مسامعك قبل قليلاْجمايل اَمرُّ على ما ذكَرُه
و مقاَم ظهوٍر و ظهوَر , و ِسرّياً و ِسرَّ الِسرِّ , حقيقة االسم فإنّ لَها مقاماً غَيبّياً و غَيَب الَغيب 

,  لو ِبَشكل اْجمايل ِبَشكل اْجمايل من البيان الذي ذكَرتُه قبل قليل اتََّضَح لكم املعىن و) الظهور 
َتحدَّثنا عن اصل لفظة ) و حيث انّ االسَم عالمةٌ للَحقِّ ( اسَتمرُّ يف قراءة فقرات كالم إمام اُألمَّة 

و حيث انّ االسَم عالمةٌ ( من الِسَمة او من السُمو و َمرَّ هذا الكالم يف الدروس املاضية , االسم 
و حيث انّ االسَم عالمةٌ للَحقِّ و فاٍن يف الذات (  مأخوذ من الِسَمة و الِسَمة هي العالمة) 

و ) املقدسة فَكُل اسٍم يكون اقَرَب إىل افُق الوحدة و ابعَد من عالَم الكثرة فَهو يف االمسيَّة اكَمل 
كُل اسٍم يكون اقَرَب ( يف علوم املعرفة اإلهلية , من القواعد املعروفة يف العلوم العقلية هذه قاعدة 

هناك عواِلم , هناك عواِلم الوحدة ) الوحدة و ابعَد من عالَم الكثرة فَهو يف االمسيَّة اكَمل إىل افُق 
كُلَّما تسافلَْت ُيقال لَها عواِلم الكثرة و املراد من عواِلم الكثرة العواِلم العواِلم الُسفلية , الكثرة 

لعواِلم الُعلوية كُلَّما اقترَبْت إىل الذات ا, اليت تكثََّرْت شؤوناُتها و تركََّبْت و ابتعَدْت عن البساطة 
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و كلَّما ابتعَدْت عن التركيب و كلَّما ابتعَدْت عن تَعدُّد الشؤونات اإلمكانية كلَّما كانت اإلهلية 
الذات اإلهلية ذاٌت واحدة اَحديَّة بسيطة , اقَرب إىل البساطة , هذه العواِلم اقرب إىل افُق الوحدة 

 إذا اعتقََد املُعتِقد ِبَعقيدة يلزم فيها التركيب على الذات اإلهلية املقدسة َيخُرج غري ُمركَّبة و لذلك
ذات واحدة اَحديَّة , الذات اإلهلية ذات بسيطة , َيخُرج عن دائرة الوحدانية , عن دائرة التوحيد 

فَكُلَّما اقترَبْت , ريفة ال ندَّ لَها سبحانه و تعاىل و تقدََّسْت امساؤه الش, ال ضدَّ لَها , ال شبيَه لَها 
, من دائرة الوحدة كانت هي االفضل , من دائرة البساطة كلَّما اقترَبْت املَخلوقات , العواِلم 

هذه , انّ هذه املوجودات , الفالسفة ُيَبيِّنون هذا املعىن , و ِبعبارة اخرى كانت هي االقرب 
صفَة االنفعال و , ات تظَهُر فيها ِصفَتان هذه املَخلوقات و هذه املوجود, على مراتب املَخلوقات 

هذه , علية صفَة التأثري يف غريها صفَة الف, َغريها صفَة االنفعال صفَة التأثُّر ِب, صفَة الفعلية 
( من صفَة االنفعال و من صفَة الفعلية , هذه املوجودات ال َتخلو من هاَتني الصفَتني , املَخلوقات 

و هذا االنفعال و هذه تؤثِّر يف غريها , هي تفَعل ) فعلية ( ر فيها غُريها يؤثِّ, هي تنفَِعل ) انفعال 
ايضا املوجودات املعنوية املَُنزَّهة عن املادة , الفعلية تظهر يف املوجودات املعنوية املَُنزَّهة عن املادة 

ان هذا الكالم على املوجودات املادية اليت ال ُيماِزجها املعىن و إن ك, تنفَعل و تفعل لكن ِبحَسبها 
ما من موجود من املوجودات إالّ و له , ليس سليما َنحو التحقيق ِبحَسب ذوق اهل املعرفة 

يف نظر اهل املعرفة التسبيح الذي ُتَسبِّحُه املَخلوقات غري , كل املَخلوقات ُتَسبِّح , حقيقة معنوية 
ملوجود يف الروايات هكذا انّ هذه و ا, التسبيح الكوين , هذا املعىن الذي يذكُره املُفسِّرون 

هذه املَخلوقات ُتَسبِّح و ) و لكن ال تفقَهون تسبيَحُهم ( و القرآن يقول املَخلوقات فعالً ُتَسبِّح 
كل َمخلوق ُيَسبِّح ِبلسانه و هذا املعىن ُيبَحث يف بابِه لكن على اي حال ِبحَسب التصوير الشائع 

هناك موجودات مادية و هناك موجودات , جودات معنوية اّنه هناك مويف كُتب بعض الكالميني 
سارية يف كل هذه املوجودات على هذا االنفعال و هذه الفعلية , برزخية بني املادة و املعىن 

على اختالف مراتبها لكن كيف تتَميَُّز مراتب هذه املَخلوقات ؟ كُلَّما , اختالف حقائقها 
اقَرب , قَلَّْت الفعلية النفعال و كُلَّما زاَد االنفعال يف املَخلوق ازداَدْت الفعلية يف املَخلوق قَلَّ ا
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املَخلوقات إىل اهللا املَخلوقات اليت َيكاُد ان ينَعدم االنفعال فيها و اليت تكون يف ِقمَّة وجود الفعلية 
بحانه و ابَعد املَخلوقات عن اهللا س, هذه اقَرب املَخلوقات إىل اهللا , و يف غاية انعدام االنفعال 

هاتان , يف غاية انعدام الفعلية و يف غاية اشتداد االنفعال , املَخلوقات اليت تنَعدم فيها الفعلية  تعاىل
كُلَّما تَرقّى املَخلوق و اقترَب , صفَة االنفعال و صفَة الفعلية , الصفَتان واضحتان يف املَخلوقات 

) َتقُل للشيء كُْن فَيكون , بدي اِطْعين َتكُْن مثَلي َع( من دائرة االفق اإلهلي كلَّما زاَدْت فعليَّتُه 
انا َحيٌّ ال اموت اجَعلَُك َحّياً , عبدي اِطْعين اجَعلُك مثَلي ( هذه قمَّة الفعلية و قمَّة عدم االنفعال 

لَُك انا مهما اَقُلْ للشيء كُْن فَيكون اجَع, انا غٌَين ال افَتقر اجَعلُك غَنّياً ال َتـفَتقر , ال َتموت 
هذه , هذه اقَرب املَخلوقات , هذه قمَّة الفعلية و غاية عدم االنفعال ) َتقُل للشيء كُْن فَيكون 

, و اليت َمرَّ الكالم عنها ) إنّ اهللا خلََق املشيئة ِبَنفسها مث خلََق االشياء باملشيئة ( املشيئة االوىل 
املشيئة االوىل , ِبَتمام حقيقته ينطَبق يف امسى مراتب املَخلوقات يف مرتبة املشيئة حقيقة هذا املعىن 

من نوريَّته و اليت كانت , يف مرتبة املَخلوق االول الذي فاَضْت منه سائر املَخلوقات االخرى , 
رب اإلهلي فَكلَّما اقترَب املَخلوق من دائرة القُ, واسطة و سبباً و سبيال ِلخروج سائر املَخلوقات 

كلَّما ازداَدْت الفعلية كلَّما كان هذا املَخلوق بعيدا عن , و ازداَدْت فعليَّتُه كان هو االقَرب 
, كيف تَوحََّدْت ؟ ِلفَنائها يف اهللا سبحانه و تعاىل , كلَّما تَوحََّدْت ذاُت هذا املَخلوق , الكثرة 

هذا املخلوق يف اهللا , ا فَنْت هذه املرتبة حينم, حينما فَنْت هذه الذات يف اهللا سبحانه و تعاىل 
و انشدَّْت ُعراه بالعروة انفصَمْت ارتباطاُته ِبعالَم الكثرة , ابتَعَد عن عالَم الكثرة سبحانه و تعاىل 

و لذلك املراد من قول اإلمام رضوان اهللا تعاىل ِبعرَوة الوحدة اإلهلية , الوثقى اليت ال انفصاَم لَها 
باعتبار هذه املَخلوقات اّنما هي َمظاِهر االمساء ) م يكون اقَرب إىل افُق الوحدة فَكُل اس( عليه 

االمساء اإلهلية اين ظَهَر التَجلّي الفعلي لَها ؟ التجلّي الفعلي المساء اهللا ظَهَر يف املَخلوقات , اإلهلية 
املوجودة يف هذا الكون التوحيد االفعايل انّ هذه االفاعيل هو ما املراد من التوحيد االفعايل ؟ , 

فَكُل اسٍم ( َمظاهر صفاته , و هذه االفاعيل َمظاهر امسائه إّنما هي راجعة إىل اهللا سبحانه و تعاىل 
و اَتمُّ ( إىل ان يقول ) يكون اقَرَب إىل افُق الوحدة و ابعَد من عالَم الكثرة فَهو يف االمسيَّة اكَمل 
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و االنفعال ,  اَتمُّ االمساء يعين االسم الذي َتجلَّْت فيه حقيقة الفعلية ,اَتمُّ االمساء و اقَرُبها ) االمساء 
) إالّ اّنهم عباُدَك و َخلقُك ( فقط االنفعال من هذه اجلهة ) ال فرَق بينك و بينها ( يف غاية العدم 

 بني بينك و) ال فرَق بينَك و بينها ( يف دعاء شهر رجب املنقول عن اإلمام احلُجَّة عليه السالم 
من جهة , جهة االنفعال من هذا اجلانب ) إالّ اّنهم عباُدَك و َخلقُك ( اهل البيت عليهم السالم 

)  و اَتمُّ االمساء اسٌم يكون ُمَبرَّأً عن الكَثُرات حىت عن الكثرة العلمية( العبودية و من جهة اخلَلقية 
التَجلّي االْحَمدي للحقيقة ) االْحَمدي و هو التَجلّي الَغْيِبي االَحدي   ( االَتمما هو هذا االسم

و اَتمُّ (  و سالمه عليهم اْجَمعني لوات اهللاقائق اهل البيت القُدسية االوىل صِلح, املُحمَّدية 
االمساء اسٌم يكون ُمَبرَّأً عن الكَثُرات حىت عن الكثرة العلمية و هو التَجلّي الَغْيِبي االَحدي 

مقام الفَيض االقَدس , و هو اقَدُس املقامات  ) قام الفَيض االقدس يف حضَرة الذات ِبَماالْحَمدي
  .االَحدي االْحَمدي هو مقام التَجلّي الَغْيِبي 

حضَرةُ اسم اهللا االعظَم يف ( يقول عنها املرتبة اليت , مرتبة ادَون من هذه املرتبة من جهة الظهور 
يف معرفة الكثري من املطالب  تسَتفيد منه كثريا هذا الترتيب رّبما إذا ما َحفظَتُه) احلضرة الواحدية 

, هذا حني حديثه عن احلَضرات املقدسة اليت اشاَر إليها إمام اُألمَّة يف طَوايا كتابه الشريف 
التَجلّي الَغْيِبي االَحدي االْحَمدي يف حضرة ( اشَرف هذه املقامات , فأشَرف هذه احلَضرات 

مقام قاَب , يعين اآلية الكرمية ) ُه ُتشري إليه كرمية او ادىن الذات ِبمقام الفَيض االقدس و لعلَّ
يف اصطالح اهل , و لذلك يف اصطالح الُعَرفاء ) و لعلَُّه ُتشري إليه كرمية او ادىن ( قوَسْين او ادىن 

 ر عنه َيِصلُ إليها املَخلوق ُيعبَّهو ارقى النقامات اليت) او ادىن ( يعتربون مقام , هي الذَوق التأَلُّ
) او ادىن ( اّنه , َتِرد هذه العبارة و هذا ِبَمثابة املصطلح معروف بني اهل الفن ) او ادىن ( ِبَمقام 

ارقى , او ادىن ( هكذا ُنَعرِّفه , اشارة إىل ارقى املقامات و لذلك إذا اَرْدنا ان ُنَعرِّف هذا املقام 
  ) .يها املقامات اليت يتمكَُّن املَخلوق املمكن ان َيِصلَ إل

بعد مقام التَجلّي الَغْيِبي االَحدي , يعين بعد هذا املقام ) و لعلَُّه ُتشري إليه كرمية او ادىن و بعَدُه ( 
و بعَدُه التَجلّي بالفَيض , التَجلّي ِبَحضرة اسم اهللا االعظَم يف احلضرة الواحدية ( االْحَمدي 
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دار التَحقُّق ) إىل اخرية دار التَحقُّق رات االعيان  بعَدُه التَجلّيات ِبَنعت الكثرة يف حَض و,املقدس 
دار التَحقُّق ) اخرية دار التَحقُّق ( و املوجودات اليت نشَهُدها دار االعيان , دار الوجود , 

على اي حال كما قلُت , دار هذه العواِلم اليت نعيش فيها و اليت نتَحسَُّسها باصطالح اهل املعرفة 
و الكالم فيها ِبحاجة إىل َشرٍح و تطويل و لب ِبحاجة إىل َبسٍط يف القول هذه املطا  ,قبل قليل

هذا الكالم انا , هكذا قال َنحن لَسنا يف مثل هذا املقام و لذلك حىت إمام اُألمَّة يف آخر كالمه 
لكن الذي , رضوان اهللا تعاىل عليه ) مصباح اهلداية ( و يف ) شرح دعاء السَحر ( ذكَرتُه يف 

 لنا من كل هذا الكالم اشاَرتُه إىل املقامات الَغيبيَّة و إىل املقامات السريَّة ِلحقائق اهل بيت يظَهُر
العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني و اليت مرَّْت االشارة إليها يف الدرس املاضي حني 

و و أّما اسرار الباء ( مثائة قول إمام اُألمَّة رْحَمة اهللا عليه يف الصفحة الثامنة و التسعني بعد الثال
و َتحدَّثُت عن ) النقطة َتحت الباء اليت باطُنها مقام الَوالية العلَوية و مقام َجمع اجلَمع القرآين 

من مقام َجمع اجلَمع القرآين ما ورَدْت االشارة إليه يف قلُت انّ املراد , هذا املعىن ِبَشكل سريع 
و البسملَة , و الفاحتة يف البسملَة , نّ تفسري القرآن يف الفاحتة إ, حديث أمري املؤمنني عليه السالم 

و  هكذا قالَ سّيد االوصياء صلوات اهللا و سالمه عليه, و الباء يف النقطة و انا النقطة , يف الباء 
اشارة إىل هذا املعىن ألنّ القرآن ُجِمَع يف هذه السورة مقام َجمع اجلَمع القرآين , عليهم اْجَمعني 

ُجِعلَْت سورة الفاحتة عديالً ِلكُل ) و لقد آتيناَك سبعاً من املثاين و القرآنَ العظيم ( لذلك و 
اآليات السبعة يف سورة الفاحتة , الَسبُع املثاين ـ باْجماع اهل التفسري ـ سورة الفاحتة , القرآن 

 و رينة و عديلة للقرآن الكرميُجِعلَْت الفاحتة ق) و لقد آتيناَك سبعاً من املثاين و القرآنَ العظيم ( 
, و الفاحتة يف البسملَة , القرآن يف الفاحتة , احلديث الشريف يتحدَّثُ عن هذه احلقيقة  لذلك هذا

ذكَرُت لكم , و النقطة علٌي صلوات اهللا و سالمه عليه , و الباء يف النقطة , و البسملَة يف الباء 
انا , انا الخَطُّ , انا النقطةُ (  قالَ أمري املؤمنني حديثا عن سّيد االوصياء يف الدرس املاضي حني

اَشرُت ِبَشكل اْجمايل إىل معىن  ) انا الخَطُّ و النقطة, انا النقطة و الخَط ,  الخَطُّ انا النقطةُ 
و , االشارة يف كالم إمام اُألمَّة إىل هذا املعىن ) مقام َجمع اجلَمع القرآين ( هذا احلديث الشريف 
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, َتحدَّثُت بعض الشيء عن علم احلروف و االرقام ) باطُنها مقام الَوالية العلَوية ( الثاين املقام 
َتحدَّثُت ِبَشكل اْجمايل عن النظريات اليت تأسََّسْت عليها هذه العلوم و عن الطُرق اليت من 

 معرفة هذه العلوم و عن الفوائد و املنافع اليت تتَرتَُّب على, خالِلها يتكسَُّب االنسان هذه العلوم 
و النقطة و أّما اسرار الباء ( يف الدرس املاضي باعتبار انّ هذا املطلب له ُعلقَة ِبمثل هذه املباحث 

مقام َجمع اجلَمع القرآين ) َتحت الباء اليت باطُنها مقام الَوالية العلَوية و مقام َجمع اجلَمع القرآين 
لكن بقَيْت بقيَّة ية العلَوية ايضا ِبَشكل اْجمايل اَشرُت إليه مقام الَوال, ِبَشكل اْجمايل اَشرُت إليه 

فَجميع دائرة ( بعد االربعمائة حني يقول اشاَر إليها إمام اُألمَّة يف الصفحة الثامنة و العشرين 
النظرية , َتحدَّثُت عنه و هذا املعىن ) الوجود و َتجلّيات الَغيِب و الشهود اليت ُترمجاهنا القرآن 

, وفة بني اهل املعرفة من انّ الكتاب التدويين إّنما هو صورة تتحدَّثُ عن الكتاب التكويين املعر
و الكتاب التكويين هذا الوجود ِبكُل آفاقه و انفُسِه , الكتاب التدويين قرآُننا الذي هو بني الدفََّتْين 

( من العواِلم املادية و املعنوية , لية هذه املراتب املُتَعدِّدة املُتكَثِّرة من العواِلم الُعلوية و الُسف, 
فَجميع دائرة الوجود و َتجلّيات الَغيِب و الشهود اليت ُترمجاهنا القرآن مذكورة إىل هذا املوضع من 

البحث الذي َنحن ِبصَدده و نقَتطف منه هذه الكلمات هو ِبصَدد , باعتبار اإلمام ) السورة 
إىل اآلية ) إىل هذا املوضع من السورة  (  نفسه الزاكية مقصوده قُدَِّسْت, تفسري سورة الفاحتة 

كالُمنا عن املواضع اليت تكلََّم فيها , احلديث ليس عن تفسري السورة ) ماِلك يوم الدين ( الشريفة 
إمام اُألمَّة عن مقامات اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني لذا أُشري إىل موضع 

فَجميع ( يان معاين العبارات اثناء القراءة أُشري إىل مثل هذه املضامني احلاجة فقط لكن ألجل ب
دائرة الوجود و َتجلّيات الَغيِب و الشهود اليت ُترمجاهنا القرآن مذكورة إىل هذا املوضع من 

  ) .ماِلك يوم الدين ( يعين إىل قوله تعاىل ) السورة 
َجميع دائرة الوجود و َتجلّيات الَغيب و , َجميع هذه املعاين ) و هذا املعىن موجود َجمعاً ( 

إّن ( و هذا املعىن مذكور يف الروايات الشريفة ) الذي هو االسم االعظم يف بسم اهللا ( الشهود 
نفس املعىن ) بسم اهللا الرحمن الرحيم اقَرُب إلى االسم االعظم من َسواد الَعين إلى بياضها 
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و يف الباء , جود َجمعاً يف بسم اهللا الذي هو االسم االعظَم و هذا املعىن مو( هنا اإلمام ُيشري إليه 
, مقامات دائرة الوجود , فَجميع هذه املقامات , و البسملَة يف الباء , ألّنه الفاحتة يف البسملَة ) 

و يف الباء اليت هي مقام ( َتجلّيات الَغيب و الشهود موجودة يف بسم اهللا الذي هو االسم االعظم 
صلوات اهللا و ) و عليٌّ عليه السالم هو ِسرُّ الَوالية , و يف النقطة اليت هي ِسرُّ السَببيَّة , السَببيَّة 

ألنّ وقت , و النقطة هي ِسرُّ السَببيَّة , عند قول اإلمام انّ الباء مقام السَببيَّة كالُمنا , سالمه عليه 
 اُألمَّة و تتمَّة احلديث تأتينا إن شاء اِقُف عند هذه الفقرة من كالم إمام, الدرس َيكاُد ان ينَتهي 

الثامنة و العشرين بعد إمام اُألمَّة يف الصفحة , اهللا يف االسبوع القادم ِبَحول اهللا تعاىل و قوَّته 
َجميع مراتب عواِلم الَغيب و الشهود , َجميع َتجلّيات الوجود , خالصة كالمه هذه , االربعمائة 
و حقيقة بسم اهللا و حقيقة االسم االعظَم م اهللا هي االسم االعظم و بس) بسم اهللا ( يف َمجموعة 

 قالَ عنها عليٌّ , السَببيَّة يف النقطة و ِسرُّ مقام, الباء اليت لَها مقام السَببيَّة , ظاهرة ُمتَجلّية يف الباء 
ا اشارات إىل عدَّة هن, املراد من مقام الَسببيَّة ) انا النقطةُ َتحت الباء ( صلوات اهللا و سالمه عليه 

انّ الباء ُتَمثِّل مقام الَسببيَّة هناك اشارة إىل مطلَب ظاهري , هنا اشارات إىل عدَّة مقامات , َمعاٍن 
باعتبار انّ الباء هنا ُجِعلَْت الباء لَها مقام الَسببيَّة , َمحض و هناك اشارات إىل مطالب باطنية 

الباء هنا ماذا ُتعطي ؟ اي معىن ؟ ُتعطي معىن االستعانة )  بسم اهللا الرمحن الرحيم (وسيلة لإلبتداء 
اجلار و املَجرور يف علم الَنحو ال بد ان يكون , التقدير هكذا ) ابَتديُء ( و ُتعطي معىن الَسببيَّة 

 اجلار و املَجرور ال بد ان يكون ُمتَعلِّقاً, جار و َمجرور ) بسم اهللا ( ُمتَعلِّقا ِبعامل ُمتقَدِّم عليه 
, اسَتعُني بسم اهللا , بعض املُفَسِّرين قال , اين عامل بسم اهللا ؟ بسم اهللا الرمحن الرحيم , ِبعامل 

( أُِخذَ االفتتاح من امسها   ,افَتِتُح) الفاحتة ( و من هنا قيلَ لَها بعض املُفَسِّرين قالَ افَتِتُح بسم اهللا 
, ابَتديُء , افَتِتُح , اسَتعُني , بالنتيجة )  اهللا ابَتديُء بسم( و بعضهم قالَ , او بالعكس ) الفاحتة 

بأيَّة , لكن االبتداء بأيِّ شيء كان لَسنا يف مقام التمييز او يف مقام الترجيح بني هذه االقوال 
فالباء هنا , افَتِتُح بسم اهللا ,  بسم اهللا اسَتعُني, ابَتديُء بسم اهللا , ء واسطة ؟ االبتداء كان بالبا

, أّما يف املعىن الباطين , هذا يف املعىن اللَغوي الظاهري , لإلستعانة ,  الَسببيَّة لإلبتداء اعطَْت معىن
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الباء اليت يف حقيقتها علٌي صلوات اهللا و سالمه عليه هو ايضا الوسيلة و الواسطة فيما بني اخلَلق و 
و َمن وحََّدُه قَِبلَ ( امعة وسيلة االتصال و لذلك يف الزيارة اجل, ايضا وسيلة االستعانة , بني اهللا 
اعِكْسها , هذه قضية واضحة , درْسَت املنطق , هذه القضية اعِكْسها ِبَعكس النقيض ) عنكم 

ِبَعكس النقيض ماذا تكون هذه القضية ؟ و لذلك بعض فقهائنا من ُجملة , ِبَعكس النقيض 
و َمن وحََّدُه قَِبَل (  الزيارة اجلامعة يسَتِدلُّ ِبهذا الذي وَرَد يف, استدالِله على كفر املُخالفني 

الذي لَم يقَبل من اهل البيت ليس ) و َمن لَم يقَبل عنكم لَم يوَِّحْدُه ( ِبَعكس النقيض ) عنكم 
و ( و اخلارج عن دائرة التوحيد واقع يف دائرة الكفر و الشرك خارج عن دائرة التوحيد , مَوحِّداً 

االبتداء ِبهم يكون و لذلك هذا املعىن اللَغوي )  اراَد اهللا بدأَ بكُم َمن, َمن وحََّدُه قَِبلَ عنكم 
السَبب , السَبب لإلستعانة , الظاهري انّ الباء تأيت ِبَمعىن الَسببيَّة و اّنها تكون السَبب لإلبتداء 

 صلوات أّما املعىن الواقعي احلقيقي فإنّ الباء عنوانٌ ألهل البيت, هذا املعىن الظاهري , لإلفتتاح 
اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني و لذلك وَرَد يف بعض االحاديث و هذا املطلب اشاَر إليه إمام اُألمَّة 

بالباِء ظَهَر ( عليهم السالم هكذا وَرَد عن املعصومني ) َشرُح دعاء السَحر ( و بيَّنُه يف كتابه 
   ) .و بالنقطة تَحت الباء تَميََّز العابد عن المعبود, الوجود 

انّ هذه النقطة و انّ هذه الباء هي اليت كانت سبباً , ايضاً من معاين الَسببيَّة هو مقام التمييز 
بني العاِبد و املعبود ألنّ الفَيض النازل من اهللا ِلظهور الوجود و النقطة َتحتها هي اليت ميََّزْت 

ألنّ الباء عنوان )  الباء ِبواسطة هذه( مقصودي , سبحانه و تعاىل إّنما كان ِبواسطة هذه الباء 
و لذلك يف ِلحقائق اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني , للحقيقة املقدسة االوىل 

 و ِبهم َسكنَتْ الَسواِكُن ـ( ليه الزيارة اجلَوادية الشريفة اليت ُيزار ِبها إمامنا الرضا صلوات اهللا ع
و احلركة ليس فقط يف دائرة السكون و  هنا السكون )بأهِل البيت ـ و تَحرَّكَتْ الُمتَحرِّكات 

هذا مظَهر من مظاِهر السكون و احلركة يف , من مكان إىل مكان االنتقال , احلركة ِبهذا املعىن 
و إّنما املراد هنا من احلركة و السكون يف كل سلسلة الوجود , ادَون مراتب السكون و احلركة 
َرِحَم اهللا ( و  ) إنَّك كاِدٌح إلى َربَِّك كدحاً(  بالرجوع إىل اهللا ابتداءاً من بداية اخللق و انتهاءاً
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 ) ِبهم َسكنَتْ الَسواِكُن و تَحرَّكَتْ الُمتَحرِّكات( املراد هنا  ) امرءاً عِرفَ من اين و إلى اين
َف من َرِحَم اهللا امرءاً عِر( بالَضبط نفس املعىن الذي اشاَرْت إليه االحاديث املعصومية الشريفة 

إىل )  إىل اين (حركة ) من اين ( من اين و  إىل اين اشارة إىل سكون و حركة ) اين و إىل اين 
حرف غاية ) إىل ( اإلبتداء ) من اين ( حرف ابتداء ) من ( ول إىل الغاية ألنّ الغاية و عند الوص

ِبهم ( َسكَنْت احلركة ,  َرِحَم اهللا امرءاً عرَف من اين بدأْت احلركة و إىل اين انتَهْت, و انتهاء 
( ِبهذه الباء و ِبهذه الواسطة , ِبهم حركة املوجودات ) َسكَنْت الَسواِكُن و َتحرَّكَْت املُتَحرِّكات 

يوم القيامة و ما , إياُب اخلَلِق ليس َمحدوداً باالنسان ) و ِحساُبهم عليكم , و إياُب اخلَلِق إليكم 
يف كل مراتب , إياُب اخللق ِبَشكل عام , ن مظاِهر إياب اخلَلق هذا مظَهر مَيجري يف يوم القيامة 

و احلساب هنا ليس ) و ِحساُبهم عليكم ( َمرِجُع اخللق إليكم ) و إياُب اخلَلِق إليكم ( الوجود 
التقدير , جَريان احلكمة , احلساب جاٍر يف العالَم الدنيوي , َمحصورا يف عالَم اآلخرة فقط 

احلساب ما هو ؟ هو تقسيم , تقدير اإلهلي إّنما هو على اساس حساب احلكمة جَريان ال, اإلهلي 
التفصيل و اجلَمع يعين التَصرُّف يف هذه , تفصيل و َجمع احلساب , تفصيلُها و َجمُعها , االشياء 

يف زيارة الُندَبة املنقولة عن اإلمام احلُجَّة صلوات اهللا و , االشياء ِبحَسب ما تقَتضيه احلكمة 
و العطاء ) و من تقديره ـ من تقدير اهللا ـ منائُح العطاء ( المه عليه هذا املعىن َنِجُده واضحا س

فَما شيٌء منه إالّ و انتُم له السَبب , َمحتوماً مقروناً ( ِبسَببكم , ِبكُم ) ِبكُم إنفاذُه ( الفَيض 
فال نَجاة و ال مفَزَع ,  َسخَطَة و انتقامُه من عدوِّكُم, ِخياُره ِلَوليَّكم نعمة , و إليه السبيل 

و َحَملَة معرفته و مساكَن توحيده في , يا اْعُيَن اهللا الناظرة , و ال مذهَب عنكم , إالّ انتُم 
هللا و سالمه ااملعاين واضحة ُتشري إىل الَسببيَّة الظاهرة يف اهل البيت صلوات  ) ارضه و َسمائه

لَّما , ل هذا احلديث ُيجِملُه حديث الكساء الشريف ك, عليهم اْجَمعني و لذلك كل هذا املعىن 
نَزَل جبرائيل ماذا قاَل ِلنبيِّنا صلى اهللا عليه و آله و سلم ؟ قال إّن العليَّ االعلى ُيقِرُئَك 

و ال ارضاً , السالم و َيخصَُّك بالتحية و اإلكرام و يقول لكم ما خلَقْتُ َسماءاً َمبنيَّة 
و , ال َبحراً َيجري و , و ال فَلَكاً يدور , و ال شَمساً ُمضيئة , نيرا و ال قَمراً ُم, َمدحيَّة 
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احلديث واضح و هذه العبارات القصرية ميكن ان ُتغنينا , سري إالّ ألجلكم و َمحبَّتكم ال فُلْكاً تَ
و هذه املعاين املذكورة , عن كل هذا الكالم الذي ابَتدأُت به من اول الدرس و إىل هذه اللحظة 

هذه , ليس القضية َمحصورة فقط ِبهذه املَخلوقات ,  حديث الكساء الشريف هذه مصاديق يف
خلََق , اول ما خلََق , من املشيئة ) مث خلََق َجميع االشياء باملشيئة ( مصاديق و إّنما كل الوجود 

ُهم الباب , هللا املشيئة ِبَنفسها مث خلََق االشياء باملشيئة و لذلك مَردُّ هذه االشياء إليهم و إىل ا
  . سبحانه و تعاىل املوِصل إىل اهللا
 املنقول عن باقر العترة عليه السالم و الذي ُيستَحبُّ قراءتُه بعد زيارة عاشوراء يف دعاء علقَمة

ليس لي وراَء اهللا و وراَءكُم يا ساَدتي ( ماذا نقَرأ ؟ هكذا ُنخاِطب اهل البيت , الشريفة 
و صاحب الفطرة السليمة يتحسَُّس هذه املعاين , واضحة و ما عليها غَبش املعاين اظنُّها )  ُمنتَهى

واضحة َجليَّة يف قلبه قبل ان َيِجَدها يف النصوص صاحب الوجدان الطاهر َيِجُد هذه املعاين , 
  .املنقولة عن املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

ذكَرُت لكُم , ه الباء يف تلكُم النقطة اليت استحالَ تأويلُها املراد من مقام الَسببيَّة للباء و ِسرُّ هذ
هكذا لَّما طُِلَب من اَحد الشعراء ان َيِصَف قُبَّة أمري املؤمنني عليه السالم , بيتاً يف الدرس املاضي 

  وَصفَها
  ِة التأويِلة املُستحيلـهَي باٌء مقلوبةٌ فوق تلك      النقط

هذه النقطة اليت هي ِسرُّ , يلُها هي هذه النقطة اليت هي ِسرُّ الَوالية هذه النقطة اليت يسَتحيلُ تأو
, ابيات للسّيد باقر اهلندي اذكُرها و اختم حديثي , السَببيَّة يف هذه املقامات اليت َتحدَّثُت عنها 

  ابيات يتحدَّثُ فيها عن مثل هذه املقامات ِلسّيد االوصياء صلوات اهللا و سالمه عليه 
  

  
   اهللا  إالّ يبِّ ـ الن مِّـَن َعـابـ ي    ا هوـم س َيدري ِبكُنِه ذاِتَك ـلي                 

  داُد و االشباُهـَك ُتنفى االنـعندٌمي حديث     ـٌب قـواج ٌن ـُممك                 
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  ونَ فيه و تاهواـطَ العاِرفـَ خب    لَك معًىن اجلى من الشمِس لكن                    
  ابا احلسـنيا 

  الَك ما اخفاُهـىن ُعـلَّ معـ َج يٌّ    ـهوِر َخفـى الظـانَت يف ُمنَته                
  ّواُهـَد سـق اُهللا ـوا فـقـفيَك اهللا     اَـ اّن يـَن فـلُت للقائليـق                
  عناُهـَُم مهلتـدٍس َجـرُّ قُـ ِس َجلّي    ـوِره و التـاةُ نـو ِمشكـه                
  والُهـلَ ُنه ـَن ديـ اي َن الـليٍّ      ايــَعـُه ِبـَنـَر اُهللا ديـَهـاظ                
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  الّدرس الثامن و العشرون

  
  
  
  
  

تقدََّم الكالم يف االسبوع املاضي يف بيان معىن ما ذكَرُه إمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفُسه الزاكية يف 
فَجميع دائرة الوجود و َتجلّيات الَغيب (  و العشرين بعد االربعمائة حني قال ةالصفحة الثامن

, ماِلك يوم الدين , إىل قوله تعاىل , ىل هذا املوضع و الشهود اليت ُترمجاهنا القرآن مذكورة إ
و يف الباء اليت , و هذا املعىن موجود َجمعاً يف بسم اهللا الذي هو االسم االعظم , من السورة 

  ) .و يف النقطة اليت هي ِسرُّ السَببيَّة و علٌي عليه السالم هو ِسرُّ الَوالية , هي مقام السَببيَّة 
مه قُدَِّسْت نفُسه الزاكية تلَوتُه على مسامعكم يف الدرس املاضي و َتحدَّثُت هذا املقطع من كال
بيَّنُت جانبا من , انّ النقطة هي ِسرُّ السَببيَّة و يف معىن ) مقام السببيَّة ( يف بيان معىن قوله 

ا تقدََّم من ال أُعيد م, مقاصد قولَتِه الشريفة هذه و يف هذا اليوم أُِتمُّ الكالم من حيث انتَهيُت 
) بسم اهللا الرمحن الرحيم ( يف قوله تعاىل و ما ذكَرتُه من داللة الباء على معىن السَببيَّة الكالم 

خالصة االمر انّ النقطة َمظهر سّيد , او ما يتعلَُّق ِبهذا املعىن ِمّما بيَّنتُه يف االسبوع املاضي 
يف ذلك حني ذكَرُت الرواية الشريفة انّ االوصياء صلوات اهللا و سالمه عليه و تقدََّم الكالم 
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و تفسري الباء يف النقطة , و البسملَة يف الباء , و الفاحتة يف البسملَة , تفسري القرآن يف الفاحتة 
و تقدََّم الكالم يف هذا املطلب يف الدرَسني و علٌي هو النقطة صلوات اهللا و سالمه عليه 

هم صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني السَبُب يف هذا املطلب الذي وَصلنا إليه اّن, املاضَيني 
الوجود و انّ الباري سبحانه و تعاىل جعلَُهم مشيئَتُه الظاهرة الفعلية كما يف احلديث الشريف 

الباري سبحانه  ) اول ما خلَقَ اهللا المشيئة ِبنَفسها ثم خلَقَ االشياء بالمشيئة( الذي تقدََّم 
و من مشيئته سبحانه و , مشيئَتُه الفعلية يف هذا الوجود , ُه الظاهرة و تعاىل جعلَُهم مشيئَت

و فصَّلُت الكالم يف مسألة ) اول ما خلََق اهللا املشيئة ِبَنفسها ( تعاىل اشَتقَّ سائر املوجودات 
ُرها يف ته اليت َمرَّ ِذكاليت اشاَر إليها إمام اُألمَّة يف كلمااملشيئة الذاتية و مسألة املشيئة الفعلية 

َق اهللا املشيئة ِبَنفسها ما خلَ اول( خلَقَها ِبَنفسها , فَُهم املشيئة اإلهلية الفعلية , روس املُتقَدِّمة الد
املشيئة املَخلوقة و املشيئة حقيقة اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني هذه ) 
بيانُه فيما سلَف و هذا هو اجلى معاين السَببيَّة و هذا الكالم تقدََّم ) مث خلََق االشياء باملشيئة ( 

 و ايَن السَبُب املُتَّصلُ بني االرِض( و لذلك هذا املعىن الذي نقَرأُه يف دعاء الُندبة الشريف 
ِبَنحو االشارة على هذا املعىن و على سائر معاين السَببيَّة االخرى اليت إليها يشَتمل ) السماء 

مَّة هنا الذي بني ايدينا او إليها االشارة او التصريح يف روايات و االشارة ِبكَالم إمام اُأل
ايَن السَبُب املُتَّصلُ بني ( احاديث اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

 من السماء هنا مرتبة إن أُريَد, و سَبٌب اتَّصلَ بينهما هنا َسماء و ارض ) االرض و السماء 
, باعتبار انّ السماء يف لغة العرب ُيراد منها جهة الُعلو ليت تقدََّم الكالم عنها الفَيض االقدس ا

( كلمة , و إذا اَردنا ان نبحث يف جذرها اللَغوي ) السماء ( إذا اَردنا ان نرجع إىل كلمة 
مأخوذة من الُسمو و الُسمو هو الُعلو و االرتفاع و لذلك السماء معناها ـ يف لغة ) السماء 

فإذا اَردنا ان نفهم املعىن انّ املراد من السماء ِبهذا املعىن , اجلهة العالية , ب ـ جهة الُعلو العر
هناك َمعاٍن لَغوية و هناك َمعاٍن , ال هذا املعىن الذي يتباَدر إىل اذهاننا ألّنه هناك َمعاٍن ُعرفية , 

الذي يتباَدر إىل االذهان ) ماء الس( كلمة , املعاين الُعرفية حينما ُتطلَق هذه الكلمة , علمية 
و هذا اللون يف يف حقيقته اللون املُنَعكس يف الغالف الغازي ألشعة الشمس النافذة لون الُزرقَة 
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لكن املعىن املُتباَدر إىل اذهان الناس باعتبار انَ االنسان يأَنُس باملَحسوسات اليت , إىل االرض 
ُيطلق االلفاظ على املعاين اليت ,  ُيطلقها على املعاين االنسان حينما ُيطلق االلفاظ و, من حولِه 

حىت يف اذهاننا َنحن حينما نتكلَّم و لذلك حينما , السماء يف ذهن الناس اآلن , يستأنس ِبها 
و حىت الطفل الصغري حينما يريد , يريد الَرّسام ان يرسم السماء ال بد ان يلَوِّهنا باللون االزرق 

لون , هذا املعىن الذي يتباَدر إىل االذهان , لورقة يلَوِّهنا باللون االزرق ان يرسم السماء على ا
و انَزلنا ( يف اللغة ُيراد من السماء جهة الُعلو , أّما السماء حقيقةً معناها جهة الُعلو , الُزرقَة 

اللون االنزال من جهة الُعلو و ليس من هذا , هذا االنزال من السماء ) من السماء ماءاً طَهورا 
حىت , الغيوم ال ترتفع ارتفاعا بعيدا عن سطح االرض و لذلك اآلن الطائرات , االزرق 

يعين من ) و انَزلنا من السماء ماءاً طَهورا ( السالسل اجلبلية العالية تكون اعلى من الغيوم 
السماء جهة املراد من , فَيْنِزل املاء منها من اجلهة العالية اليت تكون فوق االرض , جهة الُعلو 

و لذلك و لذلك يف روايات اهل البيت إنّ ِلكالم اهل البيت هناك لَحن خاص الُعلو 
 اّنا ال َنعدُّ الَرُجل من اصحابنا فقيها حىت ُيلَحن له يف القول فَيعرف  (االحاديث الشريفة تقول

بيت صلوات  يف كالم اهل ال) حىت تعرفوا معاريَض كالمنا  فقهاءال تكونوا, اللحن يف القول 
هناك إملاعات , هناك تلميحات , هناك تلوحيات , هناك اشارات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

اين السَبُب املُتَِّصلُ بني ( يف قول الدعاء الشريف , يف كلماهتم عليهم افضل الصالة و السالم 
ى املراتب اليت مرَّْت  من السماء اجلهة العالية و اعلى املراتب فأعلإن أُريَد) االرض و السماء 

علينا يف الدروس املاضية حضَرة الفَيض االقدس و اليت اشاَر إليها إمام اُألمَّة انّ الُعَرفاء ُيَعبِّرون 
, و هو اعلى املقامات و َتحدَّثُت عنه يف ما َمرَّ من الكالم ) مقام او ادىن ( عنها ِبهذه االشارة 

من االرض سائر املراتب االخرى الوجودية اليت نَزلَ و , إن أُريد من السماء الفَيض االقدس 
ظَهروا نَزلَ إليها املَدد من جهة الُعلو فَُهم صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني , إليها الفَيض 

إّنما هو ,  ِبلُطفهم  هوو نزول املَدد إّنما, يف مرتبة الفَيض االقدس , يف اشَرف املراتب 
املراد منها جهة ) بني السماء ( وا السَبب املُتَّصل بني االرض و السماء ِبَنورانيَّتهم و لذلك كان

 بالسماء املشيئة االهلية او إن أُريَد,  املراد منها سائر العواِلم) و بني االرض ( الفَيض االقدس 
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اجلهة اليت تكون ادىن من , اليت َمرَّ الكالم عنها قبل قليل و املراد من االرض اجلهة السافلة 
السبب املُتَّصل يف اجياد هذه املَخلوقات اليت , هة املشيئة العالية فَُهم السبب املُتَِّصل ايضا ج

خرَجْت من نوريَّتهم صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني و ُهم السبب املُتَِّصل للحفاظ و 
 سائر و,  على هذه املوجودات  و لإلبقاءُهم السبب للحفاظ, لإلبقاء على هذه املوجودات 

الفيوضات اإلهلية و سائر الِنَعم اإلهلية نازلة إىل هذه املَخلوقات ِبسَببهم صلوات اهللا و سالمه 
و فإن أُريَد من السماء املشيئة و أُريَد من االرض سائر املَخلوقات االخرى , عليهم اْجَمعني 

اشارة هنا إىل ) فسها اول ما خلََق اهللا املشيئة ِبَن ( إليها االشارة يف احلديث الشريفاليت 
باعتبار انّ االرض يف معناها ُتشري اشارة هنا إىل االرض ) مث خلََق االشياء باملشيئة ( السماء 

, او إن أُريَد من السماء هذا املعىن املعروف عن السماء , إىل اجلهة الدانية , إىل اجلهة السافلة 
يتناوله هذا الذي , جوم و باالجرام السماوية السماء الدنيا اليت زيََّنها الباري بالكواكب و بالن

هذه , يتناول هذه االجرام علم الفلَك ماذا يتناول يف الدرس ؟ , يف الدرس علم الفلَك 
العلم , على اختالف َمدارها و مسالكها , هذه النجوم على اختالف حركاهتا , الكواكب 

ُتَعبِّر عنها كلمات اهل )  السماء الدنيا ( القرآن  عنهاالذي يتناول هذه االشياء و اليت ُيَعبِّر
نظام , إن أُريَد هذا املعىن فَُهم السبب املُتَِّصل بني االرض و السماء ) السماء الدنيا ( البيت 

وجه البسيطة او يف الكون و انتظام هذه االفالك و انتظام هذه املَجّرات و انتظام احلياة على 
و , ما هو ِبوجودهم صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني سائر هذا الوجود الذي ُيحيط بنا إّن

فَُهم السبب املُتَِّصل بني إن أُريَد من السماء هنا العواِلم الُعلوية و من االرض العواِلم الُسفلية 
كما , ُهم احلُّجة كما يف الزيارات , بني العواِلم الُعلوية و بني العواِلم الُسفلية , هذه العواِلم 

ُحّجة على اهل العواِلم , ايات الشريفة ـ من اهللا على اهل االرض و على اهل السماء يف الرو
و إن أُريد من السماء اجلهة املقدسة اليت تتَنزَّلُ منها , الُسفلية و ُحّجة على اهل العواِلم الُعلوية 

ة املقدسة اليت ألّنه يف بعض االحيان قد ُيعبَّر عن السماء ُيراد منها اجله, الشرائع و االحكام 
إن أُريَد هذا املعىن فَُهم اهل الشريعة و ُهم الواسطة فيما بني , تتَنزَّلُ منها االحكام و الشرائع 

على كل االْحتماالت يف معاين السماء , على كل املراتب , على كل املعاين , اهللا و بني اخللق 
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 ُهم السبب الواصل بني يف معاين االرض يكونون صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني, 
قد يظهر من  )ُب املُتَِّصل بني االرض و السماء ايَن السَب( اجلهات العالية و بني اجلهات الدانية 

و هذه املعاين , هذه العبارة ِلقارئها معىن من املعاين إالّ اّنه كل اَحٍد يغترف ِبحَسب وعائه 
إّنما هذا قَبٌس من معىن هذه العبارة  َمحصورة يف هذه االْحتماالت اليت ذكَرُتها و ليست

, زبدة الكالم ) ايَن السَبُب املُتَِّصل بني االرض و السماء ( الشريفة يف دعاء الُندَبة املبارك 
و يف النقطة اليت مقام السَببيَّة ( نفسه الزاكية املقصود من قول اإلمام قُدَِّسْت , زبدة املَخض 

مقام السَببيَّة و ِسرُّ السَببيَّة ِبهذه اخلطوط )  السالم هو ِسرُّ الَوالية هي ِسرُّ السَببيَّة و عليٌّ عليه
  .هذا الكالم يف جهة , و ِبهذه التفاصيل االْجمالية اليت بيَّنُتها 

احلديث هنا يف مقام السَببيَّة و احلديث , ِبَنفس املَخلوق البشري ما يتعلَُّق , أّما يف جهة اخرى 
ا املقام و ذَواُتهم َتحمل هذا ذهالمه عليهم اْجَمعني ُهم يف ات اهللا و سعن انّ اهل البيت صلو

السر و َتحدَّثنا عن سرِّهم املُسَتِسر و عن سرِّهم الذي هو يف السر و عن سرِّهم الذي هو 
ُمقنَّع بالسرِّ كما اشاَر إىل ذلك إمامنا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه يف كلماته الشريفة 

و , هذا الكالم ِبَشكل اْجمايل عن السَببيَّة يف كل هذا الوجود ,  ِذكُرها فيما سَبق اليت َمرَّ
, االنسان اشَرف هذه املَخلوقات اليت اشرقَْت من نور املشيئة االهلية الفعلية و كالمنا اصالً 

ىل إ, إىل رسول اهللا , اهلجرة إىل اهللا اصل هذه الدروس و اصل هذا البحث عنوانُه اُي شيء ؟ 
اهلجرة هذه , أليِّ شيء ؟ هي اهلجرة ألجل الكَمال , إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه 

َسُيناِفر , سَيبَتعد , و الذي ُيهاجر إىل جهة الكَمال يعين اّنه سَيرحل , هجرة إىل جهة الكَمال 
, ملعرفة  اكل اهل, كل االولياء , كل االنبياء , كل االديان , كل الشرائع , جهة النقص 

املسرية االنسانية و ألجل  يف هذا الطريق يف هذه احلياة أليِّ شيء ؟ ألجل َتكاُمل َسعيُهم
و لذلك صالح االنسان و ألجل َصقِل هذه اجلوهرة املوَدعة يف باطن املَخلوق االنساين 

نب يف جا, كالمي يف الشطر االول من هذا الدرس الذي تقدََّم قبل قليل كان يف هذا اجلانب 
أّما املطلب الذي َيهمُّنا و املطلب الذي , يف مقام السَببيَّة ِبخصوص سائر املوجودات , السَببيَّة 

و السَببيَّة يف وجود االنسان , السَببيَّة يف حياة االنسان , و ِبَحياتنا يتعلَُّق ِبشؤوننا و ِبوجودنا 
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فة يف الصفحة السابعة بعد العاشرة بعد إىل هذا املعىن اشاَر إمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفسُه الشري
اَُبيِّن ما اقَرأُ لكم مقاطع من كالمه و , االربعمائة من كتابه الشريف الذي بني ايدينا فَقال 

يابَن , فَغايةُ خلقَة االنسان عالَم الَغيب املطلق كما وَرَد يف القُدسيات ( اَتمكَُّن من بيان معانيه 
و يف القرآن الشريف ُيخاِطب موسى بن ,  خلَقُتَك ألجلي خلَقُت االشياء ألجلك و, آدم 

و انا , و ايضا يقول , عمران على َنبّينا و آله و عليه السالم و يقول اصطََنعُتَك ِلَنفسي 
فاالنسان َمخلوق ألجل اهللا و مصنوع ِلذاته املقدسة و هو املصطفى و املُختار من , اخَترُتك 

و العكوف ِلفَناء اهللا , الوصول إىل باب اهللا و الفَناء يف ذات اهللا بني املوجودات و غاية َسْيرِه 
و , إنّ إلينا إياَبُهم , إىل اهللا و من اهللا و يف اهللا و باهللا كما يقول سبحانه يف القرآن و َمعاُده , 

 االنسان ترجع إىل احلقِّ تعاىل بل َمرجعها و َمعاُدها إىل االنسان كماسائر املوجودات ِبواسطة 
و إياُب اخللق إليكم و حساُبهم , اجلامعة املُظِهَرة ِلُنبذَة من مقامات الَوالية يقول يف الزيارة 

إنّ إلينا إياَبُهم مث إنّ , و يف قول اهللا تعاىل , ِبكُم فَتَح اهللا و بكم َيختم , و يقول , عليكم 
و إياُب , لزيارة اجلامعة و قولُه عليه السالم ـ يعين اإلمام اهلادي ـ يف ا, علينا حساَبُهم 

 و اشارة إىل انّ الرجوع إىل االنسان  التوحيدِسرٌّ من اسراراخللق إليكم و حساُبهم عليكم 
هذا املصطلح , و االنسان الكامل كما َمرَّ يف الدروس املاضية ) الكامل هو الرجوع إىل اهللا 

و الرجوع إىل اهللا ألنّ االنسان إىل انّ الرجوع إىل االنسان الكامل ه( ُيطلَق على اهل البيت 
و كلُ شيء هالٌك إالّ ) هللا و باٍق ِببقاء ا( فاٍن يف اهللا ِبَنحو االطالق ) الكامل فاٍن مطلق 

كل َمن عليها ( و الروايات الشريفة صرحية يف انّ كل شيء سَيهلك إالّ َوجُهه الباقي , ه َوجَه
ائمَّتنا قالوا َنحن وجه اهللا ,  الروايات الشريفة الوجه الباقي هنا يف) فاٍن و يبقى َوجُه َربِّك 

  .بعد فناء هذه االشياء الباقي 
ألنّ االنسان الكامل فاٍن مطلق و باٍق ِببقاء اهللا و ليس له من عند نفسه تَعيُّن و إنيَّة و انانية ( 

ريفة إىل آخر كلماته القُدسية الش) بل هو نفسه من االمساء احلُسىن و هو االسم االعظَم 
اَمرُّ مروراً سريعا ِبحَسب ما يسمح به املقام ِلبيان ما اَتمكَُّن من بيانه , رضوان اهللا تعاىل عليه 

احلديث كما َمرَّ يف الشطر االول من درسنا هذا , من مقاصده الشريفة قُدَِّسْت نفُسه الزاكية 
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, ِبلحاظ هذه املوجودات ة كان الكالم يف مقام السَببيَّ, و يف الدرس السابق املُتقدِّم ايضا 
و ِبلحاظ وجود االنسان , الكالم هنا عن مقام السَببيَّة ِبهذا اللحاظ , ِبلحاظ كل الوجود 

يف املعىن احلقيقي وجوُدهم الشريف صلوات اهللا و , املراد من وجود االنسان يف املعىن االصلي 
جود سائر َبين البشر ِبما فيهم أّما و, أّما وجود سائر املَخلوقات , سالمه عليهم اْجَمعني 

ِبما فيهم سائر االولياء إّنما يكون الكالم ِبخصوصهم , ِبما فيهم االوصياء السابقني , االنبياء 
على َنحو التفَرُّع و إالّ احلديث يف اصله و احلديث يف حقيقته و يف َتمام , على َنحو التبعيَّة 

ل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم عن اه, املقدسة االوىل معناه عن املَخلوقات 
( عن الغاية من خلقَة االنسان هنا يتحدَّثُ و ُيَبيِّن إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه , اْجَمعني 

) غاية خلقَة االنسان عالَم الَغيب املطلق ( مراُده من ) عالَم الَغيب املطلق فَغايةُ خلقَة االنسان 
الغاية اليت من اجلها , َنحن ُخِلقْنا أليِّ شيء ؟ غاَيُتنا عالَم الَغيب املطلق , انّ االنسان ُخِلَق 

مراُده من انّ الغاية عالَم الَغيب املطلق هو اتصال االنسان ِبعالَم الَغيب املطلق , ُخِلَق االنسان 
ذا و هناك مراتب كثرية يطويها االنسان يف ه, حىت يتساوى عنَدُه عالَم الشهادة و الَغيب 

يتساوى حينئذ عنَدُه عالَم الَغيب و الشهادة و لكن ِبحَسبه ال , الطريق حىت يبلُغ إىل النهاية 
تساوي عالَم الَغيب و الشهادة عند االنسان على االطالق يعين اّنه قد احاطَ , على االطالق 

ا مقام سائر أّم, صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني علماً ِبكُل شيء و هذا املقام مقاُمهم 
, ساوي عالَم الَغيب و الشهادة عنَدهم إىل مرتبة َت, الناس ميكن ان َيصلوا إىل هذه املرتبة 

قد يكون هذا , قد يكون هذا املقام لألنبياء , ينظرون إىل عالَم الَغيب من وراء َستٍر رقيق 
 اهل بيت العصمة قد يكون ِلكُمَّل االولياء من اشياع, املقام الوصياء االنبياء السابقني 

ا اَردنا ان ُنمِعَن النظر يف هذا و إذ, صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني لكن كلٌ ِبحَسبه 
اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم ,  احلقيقة ال ينطبق إالّ على اهل البيت املعىن ِبنحو

واءية و االستواء  َنحو الَسة يف آٍن واحد علىكان عنَدُهم عالَم الَغيب و الشهاداْجَمعني الذين 
 ) ال َيِجدون ِلبيوِتهم ُسقُفاً غري عرش الرمحن (ليت َمرَّ ِذكُرها عن اهل البيت و لذلك الرواية ا

السقوف هذه املوجودة , التساوي بني عالَم الَغيب و الشهادة , بيوُتهم ُمسقَّفَة ِبَعرش الرمحن 
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الرواية تقول ال َيِجدون , بيعية مادية يف بيوت الناس سقوف دنيوية ط, يف هذه البيوت 
هل يعين انّ بيوت اهل البيت لَم تكُن ُمسقَّفَة باخلشب او , ِلبيوِتهم ُسقُفاً غري عرش الرمحن 

هو تساوي عالَم الَغيب و , الكالم هنا على َنحو االشارة , ؟ بيوُتهم كانت ُمسقَّفَة بالطني 
بيوُتهم ُمسقَّفَة ِبَعرش , حول بينهم و بني عرش الرمحن انّ هذه العواِلم املادية ال َت, الشهادة 
ألّنهم يف مقام , بيوُتهم ُمسقَّفَة , او ال َيِجدون ِلبيوهتم ُسقُفاً غري عرش الرمحن , الرمحن 
) ارضي و َسماوايت ما َوِسَعْتين و َوِسَعين قلب عبدَي املؤمن ( ألّنهم يف مقام السَعة , االحاطة 

ارضي و َسماوايت ما َوِسَعْتين و َوِسَعين قلب عبدَي ( مقام االحاطة , ام السَعة مق, السَعة هنا 
من عالَم الشهادة  ,اوَسع من عالَم الَغيب , مقام السَعة هنا اّنهم اوَسع من هذا العالَم ) املؤمن 

روايات يف ال, يف مقام املالئكة , َمرَّ علينا ـ إذا تتذَكَّرون ـ يف دروس العقائد الشيعية , 
و الكرسي و ما فيه ,  عن صادق العترة عليه السالم انّ الكرسي ُمحيط ِبهذا الوجودالشريفة 

)  الرمحن قَلُب املؤمن عرُش( العرش ُمحيط و االحاديث القدسية تقول , موجود يف العرش 
ليب و ال هو قلُب َمن هذا ؟ قَلُب احلُجَّة بن احلسن صلوات اهللا و سالمه عليهما و إالّ ال هو ِبقَ

ال هو ِبقَليب و ال  قلب الزهراء صلوات اهللا و سالمه عليها) قَلُب املؤمن عرش الرمحن ( ِبقَلبك 
كل , كل العالَم , عرش الرمحن الذي له هذه السَعة ) قَلُب املؤمن عرش الرمحن ( ِبقَلبك 

( م الكرسي و و عالَم العرش اوَسع من عالَ, الكرسي ُمحيط به , اخللق داخل يف الكرسي 
( قلب املؤمن شأن من شؤوناته , قَلبُه الذي هو شأن من شؤوناته ) قَلُب املؤمن عرش الرمحن 
  ,ِلَشيخنا الَصدوق رْحَمة اهللا عليه) التوحيد ( و لذلك يف كتاب ) قَلُب املؤمن عرش الرمحن 

الطالق و السَعة اوَسع من هذا مقام ا)  قَلُب اهللا اإلماُم( يف َوصف اإلمام املعصوم عليه السالم 
إّنما كان اإلمام قلباً هللا , يف هذه الكلمات الشريفة كل هذه املعاين اليت مرَّْت االشارة إليها 

قَلُب املؤمن عرش ( ألنّ قلب اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه عرش الرمحن سبحانه و تعاىل 
, ن امساء الباري سبحانه و تعاىل م) املؤمن ( و لذلك يف الروايات الشريفة كلمة ) الرمحن 

هذا االسم ) املؤمن ( يف رواياتنا الشريفة انّ , احلُسىن املؤمن من امساء اهللا , من امسائه احلُسىن 
و إّنما أُطِلَق على اتباعه تكرمياً لَهم و إالّ هذا االسم ُمخَتصٌّ ِبَعليٍّ , حقيقةً ِلَعليٍّ عليه السالم 
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ال على َنحو التخصيص بالشخص ) ُمخَتصٌّ ِبَعليٍّ ( حينما اقول ,  صلوات اهللا و سالمه عليه
و حقيقة رسول اهللا نوريَّة واحدة حقيقة عليٍّ و حقيقة اهل البيت و حقيقة احلُجَّة بن احلسن , 
ُمخَتصٌّ هبم صلوات اهللا و سالمه عليهم ) ُمخَتصٌّ ِبَعليٍّ ( حينما اقول , طينة واحدة , 

كما بيَّنُت قبل قليل املراد من غاية اخللقَة )  االنسان عالَم الَغيب املطلق  خلقةفَغايةُ( اْجَمعني 
ان َيِصلَ االنسان إىل حالة الَسواءية و االستوائية يف مقامات عالَم الَغيب و الشهادة و هذا 

ات اهللا ِبَنحو االطالق ُمخَتصٌّ بآل رسول اهللا صلو, يكون ِلكُل اَحٍد ِبحَسبه ال ِبَنحو االطالق 
إنّ , يا كَُميل ( و إّنما كل اَحد ِبحَسبه كما يقول سّيد االوصياء و سالمه عليهم اْجَمعني 

العالَم قلب املعصوم الذي  اوعى هذه القلوب يف هذا) هذه القلوب اوعَية و َخْيُرها اوعاها 
  .إىل هنا ينتهي الوجه االول من الكاسيت .. ُتَعبِّر عنه 

مقام , عى هذه القلوب يف هذا اخللق و يف هذا الوجود القلب االكرب او, سبحانه و تعاىل 
مقام القلب االكرب هو املقام الذي , القلب االكرب هو املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه 

  .سبحانه و تعاىل ) اإلمام قَلُب اهللا ( عبََّرْت عنه الرواية الشريفة 
أي يف االحاديث القدسية ) ق كما وَرَد يف القُدسيات فَغايةُ خلقَة االنسان عالَم الَغيب املطل( 
و هذا اخلطاب هنا البِن آدم ال املراد ) بَن آدم خلَقُت االشياء ألجلك و خلَقُتَك ألجلي يا( 

اخلطاب يف اصله ألهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم , هنا اخلطاب يف اصله يل و لك 
تَوجََّه اخلطاب هكذا , ِبَشكل عام , ابن آدم ِبَنحو عام اْجَمعني و إّنما تَوجََّه اخلطاب إىل 

باعتبار انّ النيب االعظم صلى اهللا عليه و آله و سلم َمظهُره يف , باعتبار انّ اإلمام املعصوم 
إذا ُوجَِّه , العالَم الدنيوي يظهر يف َمظهر ابن آدم و إالّ هذا الكالم ليس مَوجَّها ِلكُل البشر 

ِبهذا الفَهم و إالّ الفَهم احلقيقي , ر فَعلى َنحو التساُمح إذا اَردنا ان نفهم هذا املعىن البشِلكُل 
االصلي الكالم مَوجَّه للمقام املعصوم االكمل و نفس املعىن املوجود يف حديث الكساء 

 االعلى و نَزلَ يف املأل بعد ان اقَسَم اهللا ِبعزَّته و َجالله  ,الشريف لَّما َنَزلَ جربائيل عليه السالم
العليُّ االعلى ُيقِرئَُك السالم و ,  يا رسول اهللا (ُمخاطبا رسول اهللا جربائيل عليه السالم 

قَسٌم من ) و يقول لك ـ اخلطاب ِلرسول اهللا ـ و عزَّيت و َجاليل َيخصَُّك بالتحية و اإلكرام 
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و , شيء ؟ ما خلَقُت َسماءاً َمبنيَّة بالعزَّة االهلية و باجلالل االهلي أليِّ الباري سبحانه و تعاىل 
,  و ال َبحراً َيجري , و ال فَلَكاً يدور, ُمضيئة  و ال َشمساً , و ال قَمراً ُمنريا ,ال ارضاً َمدحيَّة 

  .إالّ أليِّ شيء ـ و َمحبَّتكم , إالّ ألجلكم ـ إالّ استثنائية هنا و ال فُلْكاً َيسري 
إالّ ألجلكم و , بعد ان اقَسَم و عزَّيت و جاليل , ُت و يقول لك ما خلَق, يا رسول اهللا 

, الشمس املضيئة , القمر املُنري , االرض املَدحيَّة , السماء املَبنيَّة , و هذه مصاديق , َمحبَّتكم 
من مصاديق اخللقَة و إالّ كل هذه مصاديق , البحر اجلاري و الفُلك الساري , الفلَُك الدائر 

هذا ) إالّ ألجلكم و َمحبَّتكم (  اخرى ـ ألجلهم و َمحبَّتهم شيء ـ كما يف احاديث
و ) يابَن آدم خلَقُت االشياء ألجلك و خلَقُتَك ألجلي ( الكالم نفُسه يف هذا احلديث القدسي 
عن إذا تتذَكَّرون يف الدروس اليت مرَّْت حني احلديث , لذلك َمرَّ علينا يف الدروس املاضية 

ِبَشكل موجز أُعيُده ,  اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني بيَّنُت هذا املطلب ُحبِّ اهل البيت صلوات
  .ميكنك ان ُتراِجع االشرطة املُسجَّلة , و إالّ َمرَّ الكالم 

حني احلديث عن ُحبِّ اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني و انّ اهللا سبحانه و 
الباري سبحانه و تعاىل ُيِحبُّ , الباري لنا ِبَنحو التبعيَّة ُحبُّ , تعاىل ال ُيِحبُّنا ِبَنحو االصالة 

علَّة الرابطة اهل البيت , علَّة املَودَّة , علَّة املَحبَّة , اهل البيت فقط و ُيِحبُّ ِبسَببهم َمن احبَُّهم 
 و خلَقُت االشياء ألجلك( الباري ُيِحبُّم و احلبُّ لَهم , صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

باب املَودَّة اإلهلية , باب احلُب , احلبُّ يف اصله ألهل البيت عليهم السالم ) خلَقُتَك ألجلي 
باب , باب املَحبَّة  , الباب الذي فَتَحُه اهل البيت و إذا اَحبَّ الباري عبداً فإّنما ِبسَبب هذا

و َمن لَم يأِتكُم , كُم َنجا اتاَمن ( باب الرابطة باهللا سبحانه و تعاىل , باب الُعلقَة , املَودَّة 
و اهللَكَة النجاة باملَحبَّة ) َمن اتاكُم َنجا ( يف الزيارة اجلامعة الكبرية هذا املعىن واضح ) َهلََك 

هذه اجلُملة على ِقَصرها تشَتمل على كل هذا , هذه العبارة , بالُبعد عن اهللا سبحانه و تعاىل 
و ُحبُّ َمحبَّةُ العباد ) و َمن لَم يأِتكُم َهلََك , تاكُم َنجا َمن ا( املعىن الذي ذكَرُته و اكثر 

مشروط بأنّ املَحبَّة و بأنّ املَودَّة و بأنّ الِودَّ إّنما , العباد هللا و ُحب اهللا للعباد مشروط ِبَشيء 
من هذا السبب املُتَِّصل بني االرض و السماء و الذي تقدََّم الكالم يف , يكون من هذا الباب 
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و ) خلَقُتها ألجلك ( أّما االشياء ) خلَقُتَك ألجلي ( قبل قليل فَلذلك الغاية يف اخللقَة عناه م
, هذه املصاديق اليت َمرَّ ِذكُرها يف حديث الكساء الشريف الذي اقَتطفُت مقطعاً منه قبل قليل 

ا ُتريد ان تسألَُه عن إذاآلن االنسان , مصاديق َمحدودة باعتبار انّ االنسان ينَبهر ِبعظََمتها هذه 
الشمس , االرض املَدحيَّة , اعظَم املَخلوقات اليت ينَبهر ِبها السماء املَبنيَّة , اعظَم املَخلوقات 

سواء َيِصف , االديب إذا يريد ان َيِصَف ما حولَه , القمر املُنري و لذلك اآلن الشاعر , املُضيئة 
د يلَجأ إىل هذه ُيَشبَِّه االشياء اجلميلة يف هذا الوجواو يريد ان , َيِصف عالَم الطبيعة , الوجود 
بالنور و , باجلَمال بالشمس و هكذا , َد ان َيمدح احداً بالُعلو شبََّهُه بالسماء ارإذا ا, املعاين 

و سائر املعاين االخرى ألنّ ِبِسَعة الكرم و ِبِسَعة العلم بالبحر اإلشراق بالقمر و سائر املعاين 
  .عاين املوجودة امام االنسان هذه اعظم امل
, و العاِلم حينما يريد ان يدرس الطبيعة اول شيء يقَُع َتحت نظَره هذه االشياء الفيلسوف 

فاحلديث هنا ـ حديث الكساء ـ اشاَر إىل هذه املصاديق ال على سبيل احلصر و إّنما ألنّ 
ء يف نظَر االنسان ُخِلقَْت فأعظَُم االشيا, هذه املصاديق هي اعظم االشياء يف نظر االنسان 

  .ألجلكم و َمحبَّتكم صلوات اهللا و سالمه عليكم 
يابَن آدم خلَقُت االشياء , فَغايةُ خلقَة االنسان عالَم الَغيب املطلق كما وَرَد يف القُدسيات ( 

و يستمُر إمام اُألمَّة يف كلماته و يف بياناته ـ و الوقت َيجري ) ألجلك و خلَقُتَك ألجلي 
و سائر املوجودات ِبواسطة االنسان ترجع إىل ( يعا ـ إىل ان يقول رضوان اهللا تعاىل عليه سر

و سائر املوجودات ( احلديث هنا عن االنسان الكامل , ِبواسطة االنسان الكامل ) احلقِّ تعاىل 
, مة ليس الكالم يف يوم القيا, َترِجع ) ها ـ ِبواسطة االنسان ترجع إىل احلقِّ تعاىل ـ سائُر

حينما نقَرأ يف الزيارة اجلامعة انّ إياَب اخللق إليكم و , الكالم هنا ليس يف يوم القيامة 
يوم القيامة َمشهد من , الكالم هنا ليس مقصودا يف دائرة يوم القيامة , حساَبهم عليكم 

إىل كل املَخلوقات َترجع , االحوال املقصود من الرجوع يف َجميع , َمشاهد الرجوع إىل اهللا 
اآلن املَخلوقات راجعة إىل اهللا ِبتَوسُّط االنسان , اهللا ِبتَوسُّط االنسان الكامل يف َجميع العواِلم 

يف كل مرتبة من , يف كل حلظة من حلَظات الوجود , يف كل آٍن من آنات الوجود , الكامل 
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اىل و إالّ هذا مراتب الوجود املَخلوقات راجعة ِبسَبب االنسان الكامل إىل اهللا سبحانه و تع
نعم احلساب و , الفَهم فَهم ساذج انْ نفهم مسألة احلساب و االياب فقط يف يوم القيامة 

االياب و أّما املراد من , االياب يف يوم القيامة ِبَيدهم صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
ثَُر احلديث عن و كَ, يوم القيامة َمشهد من املَشاهد الواضحة , احلساب يف َجميع املراتب 

االعتقاد , هذه القضية باعتبار انّ االنسان من ُجملة اسباب هدايته هو االعتقاد ِبَيوم القيامة 
يعطي لإلنسان نوعاً من اللجوء إىل اهللا سبحانه , ِبَيوم القيامة ُيعطي لإلنسان نوعاً من احلصانة 

على , ضية يف الروايات الشريفة التركيز على هذه الق, عامل من العوامل التربوية , و تعاىل 
يؤوب إىل اهل البيت صلوات اهللا و سالمه مسألة يوم القيامة و انّ اخلالئق و حساب اخلالئق 

هذا املعىن رّبما ُتالِحظُه يف الروايات ِبَشكل اكثر باعتبار انّ التركيز على هذه , عليهم اْجَمعني 
ألنّ االنسان إذا لَم يعتقد ِبَيوم , ربية االنسان يف ت, املسألة له مدخليَّة يف صقل نفس االنسان 

ما ُخِلقُتم , إّنما ُخِلقُتم للبقاء ( القيامة و لَم يعتقد بامتداد احلياة و االنسان ما ُخِلَق للفناء 
االنسان حينما يفهم الوجود و يفهم احلياة بأنّ احلياة باقية , يف االحاديث هكذا ) للفناء 

و االخالقية لذلك كان و هذا التفكري له آثاُره النفسية و االجتماعية هذا الفَهم , ُمستمرة 
انّ الرجوع إىل , ُتَبيِّن هذا املعىن التركيز على هذه املسألة و إالّ هنالك ايضا روايات اخرى 

 وَصلَ إىل و ألنّ الكالميف يوم القيامة َمشهد من َمشاهد الرجوع , اهل البيت يف كل العواِلم 
الشريف عن باقر ) الكايف ( القيامة و الرجوع إىل اهل البيت َتحَضُرين رواية يف مشَهد يوم 

اّنه إذا كان يوم القيامة و ُدِعَي , الرواية هكذا تقول , العترة صلوات اهللا و سالمه عليه 
, ِلفَصل احلُكم فيهم , يعين ِلفَصل القول , اخلالئُق من االولني و اآلِخرين ِلفَصل اخلطاب 

و أمري املؤمنني عليه افضل الصالة و السالم فَُيكسى  رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله ُدِعَي
و ُيكسى عليٌّ رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله ُحلَّةً خضراء تضيُء ما بني املشرق و املغرب 

ملشرق ضيُء لَها ما بني ا ي وردّيةو ُيكسى رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم ُحلَّةً, مثلَها 
, ُتالِحظون التوافق , الرواية تستمر لكن هنا نكتة أُشري إليها ,   و ُيكسى عليٌّ مثلهاو املغرب

الرواية , ُيكسى رسول اهللا ُحلَّة خضراء مث ُحلَّة وردية و ُيكسى عليٌّ مثلها يف نفس املرتبة 
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 ما بني املشرق و فَُيكسى رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله ُحلَّةً خضراء تضيُء( هكذا قالت 
  وردّيةو ُيكسى رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم ُحلَّةً, املغرب و ُيكسى عليٌّ مثلَها 

التوافق يف , التوافق يف املراتب )  يضيُء لَها ما بني املشرق و املغرب و ُيكسى عليٌّ مثلها
( ري املؤمنني عليه السالم املقامات و لذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم ُيخاطب أم

و لذلك هذه الرواية و امثال هذه من ) ما اكَرَمين اهللا ِبَمكُرمة إالّ و اكَرَمَك ِبِمثلها , يا علي 
انّ اهللا ,  و امثال هذه الروايات خُرج عن املقصود لكن هذه الروايةالروايات و إنْ كان هذا َي

قطعاً إالّ ما خَرَج بالدليل و الذي خَرَج , علّياً ِبِمثلها ما اكَرَم رسول اهللا ِبَمكُرمة إالّ و اكَرَم 
 اكَرَم علّياً كما اكَرَم اهللا رسول اهللا,سائر املَناِزل , فَسائر الكرامات , بالدليل فقط النبوَّة 
 انّ اهللا سبحانه و تعاىل ما علََّمين علماً  (روايات الشريفة رسول اهللا يقولمثلها و لذلك يف ال

ميكن  نفس املراتب و لذلك هذه الرواية و امثاهلا,  نفس املقامات  )َمَرين ان أَُعلَِّمُه علّياًإالّ و ا
ان ُيسَتدلَّ ِبها على ضرورة وجود الشهادة الثالثة يف االذان و اإلقامة ألنّ وجود الشهادة الثانية 

ِلَعليٍّ صلوات اهللا و سالمه وجود الشهادة الثالثة ايضا َمكُرمة من اهللا , َمكُرمة من اهللا ِلَرسوله 
إالّ ما خَرَج , اّنه ما اكَرَمين من كرامة إالّ و اكَرَمَك ِبها , ألنّ الروايات هكذا ُتَحدِّثنا عليه 

و , َج بالدليل إالّ النبوَّة بوَّة و إالّ ال يوجد شيء آخر خَربالدليل و الذي خَرَج بالدليل فقط الن
  ) .و انفَُسنا ( هو َعُني التعبري يف آية املُباهلة سائر املراتب و , سائر املَنازل 

و ُيكسى رسول اهللا , الشريف ) الكايف ( على أي حال اعود إىل َتتمَّة رواية باقر العترة يف 
ُحلَّةً وردية يضيُء لَها ما بني املشرق و املغرب و ُيكسى عليٌّ صلى اهللا عليه و آله و سلم 

إىل مرتبة الوسيلة باعتبار ارقى , إىل ارقى املراتب , املراتب إىل اعلى , مث يصَعدان , مثلها 
( ذكور يف االدعية هذا املعىن امل) الوسيلة ( املراتب يف مواقف يوم القيامة عند حساب اخلَلق 

يف  الوسيلة اعلى املراتب, صلى اهللا عليه و آله و سلم ) آِت ُمحمَّداً الوسيلة و الدرجة الرفيعة 
اعلى املراتب حني , ال اعلى املراتب على االطالق , يامة حني حساب اخللق َمشاهد يوم الق
نفَهم اّنهما يصعدان على الوسيلة من خالل الروايات , مث يصعدان عندها , حساب اخللق 

بآل , باالئمَّة املعصومني , يقول مث ُيدعى بنا , باقر العترة يستمر يف كالمه , االخرى الشريفة 
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مث , ُيَسلَّم إلينا حساب اخلَلق , مث ُيدعى بنا فَُيعطى لنا حساُب اخلَلق ,  عليهم عليٍّ صلوات اهللا
  و اهلَ الناِر الناَر , و َنحن و اهللا الذين ندِخلُ اهلَ اجلنَِّة اجلنَّةَ , يقول باقر العترة 

  لي و تكفييني و َتغساِتـفيين      عنَد املَمـِل تكـري النحـيت ألمـوالَي            
  حيدَر كيف الناُر تكويين    يف ُحبِّ     ويين ـمن قبِل تك و طيَنيت ُعِجَنْت             

  
و سائر املوجودات ِبواسطة االنسان ترجُع إىل احلقِّ تعاىل بل َمرجُعها و َمعاُدها إىل االنسان ( 
هذا من , ة االنسان سائر املَخلوقات ترجع إىل احلقِّ تعاىل ِبواسط, و هذا هو التعبري االَدق ) 

باهللا ما من شيء إالّ و هو قائم ) إّنا هللا و إّنا إليه راِجعون ( ِلحاظ انّ كل شيء راجع إىل اهللا 
و إليه يرجع االمُر كلُّه ( و كل شيء راجع إليه و هو ِملٌك هللا و هو عائد هللا سبحانه و تعاىل 

  .ا اللحاظ هذا ِبهذ, يرجع إىل الباري سبحانه و تعاىل كل االمر ) 
 فَِبِهم مألتَ َسماءَك و ارضَك حتى ظَهَر ان ال إله إالّ انت( أّما ِبلحاظ مقام اهل البيت 

حىت ( بأهل البيت ) فَِبِهم ( يف دعاء شهر رجب املنقول عن اإلمام احلُجَّة صلوات اهللا عليه ) 
  ) .ظَهَر ان ال إله إالّ انت 

نفس املعىن املوجود يف دعاء  ) اركاَن كل شيءو باسمائك التي مألتْ ( يف دعاء كَُميل 
فَِبِهم مألتَ َسماءَك و ارضَك حتى ( نفس املعىن املوجود يف دعاء شهر رجب , كَُميل 

الشيء , كل شيء  ) و باسمائك التي مألتْ اركاَن كل شيء, ظَهَر ان ال إله إالّ انت 
 امساؤه اهل البيت صلوات اهللا و و, يعين و بامسائك اليت مألْت اركان كل موجود , املوجود 

  .َمرَّ الكالم يف هذا املعىن يف الدروس السالفة املُتقدَِّمة  ,سالمه عليهم اْجَمعني 
 و سائر املوجودات ِبواسطة االنسان ترجُع إىل احلقِّ تعاىل بل َمرجُعها و َمعاُدها إىل االنسان( 

املُظِهَرة ( هلادي صلوات اهللا و سالمه عليه  الذي يقول إماُمنا ا )كما يقول يف الزيارة اجلامعة
ِبكُم فَتَح اهللا , و يقول , و حساُبهم عليكم , و إياُب اخلَلِق إليكم , ِلُنبذَة من مقامات الَوالية 

هذه ورَدْت يف ) و حساُبهم عليكم , و إياُب اخلَلِق إليكم ( و هذه العبارة ) و ِبكُم َيختم 
هذه العبارة ورَدْت يف هذا , هر الَوالية يف الزيارة اجلامعة الشريفة عن َتمام َمظا مقطع يتحدَّثُ
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وا ِبدقَّة مع تناُسق املعاين و احلَقُّ معكم و فيكُم و منكُم ـ انَتِبه( املوطن من الزيارة اجلامعة 
إليكم و إياُب اخلَلِق و مرياثُ النبوَّة عندكم , و انُتم اهلُه و َمعدُنه , يت ذَكرُتها ـ و إليكم ال

و , و عزائُمه فيكم , و آياُت اهللا لديكُم , و فَصلُ اخلطاب عنَدكُم , و حساُبهم عليكم , 
نفس املعىن املذكور يف هذه , إليه يرجُع االمر كلُّه ) و امُره إليكم , نوُره و برهاُنه عنَدكُم 

و َمن عاداكُم فقد , هللا َمن واالكُم فقد والى ا( و امُرُه إليكم , إليه يرجع االمر كلُّه , اآلية 
و َمن اعتَصَم , و َمن ابغَضكُم فقد ابغََض اهللا , و َمن احبَّكُم فقد اَحبَّ اهللا  ,  اهللاعادى

و َمن لَم يأِتكُم هلََك , َمن اتاكُم َنجا ( إىل ان تقول الزيارة الشريفة ) بكُم فقد اعتَصَم باهللا 
و إياب اخللِق إليهم باملعىن الذي بيَّنُته , اإلهلية هنا باب املَحبَّة , باب النجاة , الذي يأتيهم ) 

ليس , ليس املراد من اإلياب يف دائرة يوم القيامة , اإلياب يف كل مراتب الوجود , قبل قليل 
هذا , ائرة و احلساب عليهم يف هذه الداإلياب إليهم , املراد من اإلياب يف َمشاهد احلساب 

و هذا هو وقات اآلن طُّراً راجعة ِبواسطتهم إىل اهللا و راجعة إليهم  املَخل,يف مرتبة من املراتب 
معىن الَوالية التكوينية النافذة على كل شيء اليت اشاَر إليها إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه 

و حني َتحدَّثَ عن الَوالية التكوينية اليت َتخضُع ِلَسيطرهتا ) احلكومة االسالمية ( يف كتابه 
و رجوع هذه الكائنات إليهم , َجميع ذَّرات هذا الوجود , تها َجميع ذَّرات هذا الكون خالفَ

, الكائنات راجعة إىل اهللا ِبواسطتهم و الكائنات راجعة إليهم , صلوات اهللا و سالمه عليهم 
و  ُهم اصحاب الَوالية و ُهم الذين فوََّض إليهم الباري امَر هذا اخلَلق و امَر هذه املَخلوقات

ألنّ االنسان ( َمرَّ علينا الكالم قبل قليل , كانوا السبَب يف بقاء هذه املوجودات ِبَبقاء اهللا 
إّنما بقَيْت هذه املوجودات ِبَبقاء اهل البيت أليِّ شيء ؟ ) الكامل فاٍن مطلق و باٍق ِبَبقاء اهللا 

فَكانَ بقاء هذه املوجودات قاء اهللا ألنّ اهل البيت ذَوات فََنْت بالفناء املطلق يف اهللا و بقَيْت ِبَب
هم ِبَبقاء اهللا سبحانه و ِبَبقائكُِتَب لَهم البقاء و كان لَهم البقاء ِبَبقاء اهل البيت ألنّ اهل البيت 

 كل ما  ) و ليس له من عند نفسه تَعيُّنألنّ االنسان الكامل فاٍن مطلق و باٍق ِبَبقاء اهللا( تعاىل 
إنيَّة ) و ليس له من عند نفسه تَعيُّن و إنيَّة و انانية (  باهللا و على اهللا وفيه من اهللا و إىل اهللا 

و ليس له من عند نفسه تَعيُّن و إنيَّة و انانية بل هو نفُسه من االمساء ( يعين َتَحقُّق وجود 
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االنسان الكامل هو االسم االعظم لذلك كان الواسطة يف  )احلُسىن و هو االسم االعظم 
و الباري سبحانه و تعاىل ارَجَع هذه اخلالئق إليه لذلك يتَجلّى , خلالئق إىل اهللا رجوع هذه ا

ليس فقط ) و إياُب اخلَلِق إليكم و حساُبهم عليكم ( املعىن يف هذه الفقرة من الزيارة الشريفة 
و إّنما يف كل مراتب الوجود من يف دائرة َمشاهد يوم القيامة و يف مواقف حساب الساعة 

 َخلِق هذه املَخلوقات و حىت بعد انتهاء يوم القيامة و حىت بعد دخول املَخلوقات إىل ابتداء
ُيدِخلُ اهل  انّ أمري املؤمنني عليه السالم هو الذي (الروايات الشريفة هكذا ,  النار و إىلاجلنَّة 

اءهم هم و بق و هذا تعبري ِبَنحو االشارة أي انّ خلوَد)خلوٌد خلود , النار إىل نرياِنهم فَيقول 
و يقول صلوات  مث ه ) خلوٌد خلود , و ُيدِخلُ اهل اِجلنان ِجناَنهم و يقول(ِبَبقائه و ِبخلوده 

ال يوجد يف اِجلنان ,  الكالم هنا ) انا الذي أَُزوُِّج اهل اِجلنان بازواجهم (اهللا و سالمه عليه 
انّ , ِبَنحو االشارة ,  ِبَنحو اإلملاع التعبري هنا تعبري,  احلياة  هذههذا العقد اللفظي املوجود يف

و انا الذي أَُزوِّج اهلَ , يف َجميع ابعادها َوالية كُليَّة , له الَوالية املطلقة يف العالَم الدنيوي 
املراد هذا , َتزوجيُه ألهل اِجلنان , هو الذي ُيَزوِّج اهل اِجلنان , اِجلنان يف ِجناهنم بازواجهم 

يف دائرة اجلنَبة , يف دائرة شَهوات اِجلنان , يف َجميع الدوائر اليتُه نافذة مراُده انّ َو, املعىن 
ألنّ أُنَس اهل اِجلنان مىت يكون ؟ مىت يستأنُس اهلُ اِجلنان ؟ , و يف دائرة اجلنَبة املعنوية املادية 

تبَتسم اهل اِجلنان يستأنسون و ُتشِرق اِجلنان بأنوارها مىت ؟ حينما , يف الروايات الشريفة 
انّ اهل اِجلنان يَرون تَغيُّراً , هكذا يف احاديث اهل البيت , الزهراء صلوات اهللا و سالمه عليها 

,  املالئكة  بنيُيرفَع احلجاب حينئذ بني اهل اِجلنان و, املالئكة عجيبا يف عالَم اِجلنان فَيسألون 
, ُيرِسل إىل عبدِه املؤمن رسالة حىت يف بعض االحاديث انّ اهللا , تبقى موجودة الِصلَة االهلية 

 من الَحيِّ الذي ال َيموت إلى الَحيِّ الذي ال َيموت ( عبدِه املؤمن يف اجلنَّة رسالة ُيرِسل إىل
َحيٌّ ) من احلَيِّ الذي ال َيموت إىل احلَيِّ الذي ال َيموت (  الرسالة من اهللا سبحانه و تعاىل )

َمحكومة ِبُحكم الفناء و ِبَبقاء اهللا و إالّ تبقى املَخلوقات باٍق ال يزول , ال َيموت ِبحياة اهللا 
انَت , انَت احلَيُّ و انا املَيِّت , انَت الباقي و انا الفاين , انَت الدائُم و انا الزائل ( ِبُحكم العَدم 

 تبقى هذه املعاين) انَت الكبري و انا الصغري , انَت العظيُم و انا احلقري , الَربُّ و انا املَربوب 
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من ( هذه املعاين تبقى مكتوبة على حقائق املَخلوقات , مرسومة على جَبهات املَخلوقات 
فَهذه , و بقاٌء ِبَبقاء اهللا حياةٌ ِبحياة اهللا ) احلَيِّ الذي ال َيموت إىل احلَيِّ الذي ال َيموت 

يقولون , َيسألون املالئكة اهل اِجلنان يَرون السعادة قد َعمَّْت و زاَدْت ف, املَخلوقات يف اِجلنان 
,  سعادةً  اِجلنانهي اليت َتمُأل ها صلوات اهللا و سالمه عليهابسَمُت, انّ الزهراء قد تبسََّمْت 

َجميع ما , انّ السعادة املادية , ايضا انّ السعادة املعنوية و هذا تعبري ِبَنحو االشارة , فرحاً 
, الروايات الشريفة تقول , بهم و ليس هذا ِبَغريب َيِجدُه املَخلوق يف اجلنَّة من النعيم ِبسَب

فقط اذكُر , احلديث طويل ال يوجد َمجال لِذكره , حديث طينة املَخلوقات , حديث اِخللقَة 
و إّن اهللا خلَقَ من نور ( ماذا يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم , موطن الشاهد 

ة و حور العني ُخِلقَْت من قبَسة من نور ايب عبد اهللا اجلنَّ ) حوَر العينالالجنَّة و الُحسين 
أليِّ شيء ؟  ) و إّن نوَر الُحسين اشَرف من نور الجنَّة( صلوات اهللا و سالمه عليه 

نور احلُسني هو النور )  ألّن نور الُحسين من نور اهللا سبحانه و تعالى( الرواية ُتَبيِّن 
  .على َنحو اإلضافة , على َنحو الفرعية , و العلَّة االشَرف و نور اِجلنان من نوره على َنح
مراتبها راجعة إليهم و حاصلة باسباِبهم و هو ِبكُل , فالسعادة املعنوية و املادية ِبكُل معانيها 

املذكور يف زيارة الُندَبة الشريفة حينما يأيت الكالم عن ِنَعم اهللا سبحانه و تعاىل ماذا املعىن 
و من  (امه إالّ و هو ِبسَببهم انّ عطاء الباري سبحانه و تعاىل ِبَتم, رة ُتَحدِّثنا هذه الزيا

فَما شيء منه إالّ و انتُم له السَبُب و  , تقديره منائُح العطاء ِبكُم إنفاذُه َمحتوماً َمقرونا
, ونا و من تقديره منائُح العطاء ِبكُم إنفاذُه َمحتوماً َمقر( انَتِبهوا إىل العبارات  ) إليه السبيل

ُهم السَبب و ُهم السبيل إىل كل منائح ) فَما شيء منه إالّ و انُتم له السَبُب و إليه السبيل 
  .الدنيوي و يف العالَم االخَروي يف العالَم العطاء 

  
  
  
  



  بيانات موجزة عن مراتب الكثرة                    اآلداب المعنوية للصالة         
   28 و الوحدة في مظاھر االسماء اإللھية ج                                      ـ     225ـ 

 
 

536

  
 



  االنسان الكامل ھو االسم االعظم         عنوية للصالة                   اآلداب الم
   الكائنات و و ھو مرجع العباد                                    ـ            226ـ 

                     29ج) و اياب الخلق إليكم و حسابھم عليكم  (                                                                          

 
 

537

  
  

  
  الّدرس التاسع و العشرون

  
  
  
  
  

وَصلَ بنا الكالم يف االسبوع املاضي إىل ما ذكَرُه إمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفسه الزاكية يف الصفحة 
( قال قُدَِّسْت نفسه ) اآلداب املعنوية ( السابعة بعد العاشرة بعد االربعمائة من كتابه الشريف 

دسيات ـ أي يف االحاديث القدسية ـ ملطلق كما وَرَد يف القُفَغايةُ خلقَة االنسان عالَم الَغيب ا
و يف القرآن الشريف ُيخاِطب موسى بن , و خلَقُتَك ألجلي يابَن آدم خلَقُت االشياء ألجلك 

و انا , و ايضا يقول , فسي اصطََنعُتَك ِلَن, عمران على نبّينا و آله و عليه السالم و يقول 
و هو املصطفى و املُختار من بني جل اهللا و مصنوع ِلذاته املقدسة ُتك فاالنسان َمخلوق ألاخَتر

و َمعاُده إىل اهللا و من , و العكوف ِلفَناء اهللا , و غاية َسريه الوصول إىل باب اهللا , املوجودات 
ِبواسطة و سائر املوجودات , إنّ إلينا اياَبُهم , اهللا و يف اهللا و باهللا كما يقول سبحانه يف القرآن 

و َمعاُدها إىل االنسان كما يقول يف الزيارة اجلامعة  هانسان َترجُع إىل احلقِّ تعاىل بل َمرجُعاال
ِبكُم , و يقول , م و حساُبهم عليكُ, و إياُب اخلَلق إليكم , املُظِهرة ِلُنبذَة من مقامات الَوالية 
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و قولُه عليه ,  مث إنّ علينا حساَبُهم إنّ إلينا اياَبُهم, و يف قول اهللا تعاىل , فَتَح اهللا و بكُم َيختم 
ِسرٌّ من اسرار التوحيد و  , مو إياُب اخللق إليكم و حساُبهم عليكُ, السالم يف الزيارة اجلامعة 

هو الرجوع إىل اهللا ألنّ االنسان الكامل فاٍن مطلق و اشارة إىل انّ الرجوع إىل االنسان الكامل 
فسه تَعيُّن و إنيَّة و انانية بل هو نفُسه من االمساء احلُسىن و هو باٍق ِبَبقاء اهللا و ليس له من عند ن

هذه الفقرات من كالمه قُدَِّسْت نفسه الشريفة تلَوُتها على مسامعكم يف ) االسم االعظَم 
ِبَشكل , االسبوع املاضي و بيَّنُت اَهم املضامني اليت اشاَر إليها إمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفسه الزاكية 

  .ُمرُّ على ما ذكَرُت من الكالم و أُِتمُّ كالمي من حيث انتَهيُت يف االسبوع املاضي ايل ااْجم
فَغايةُ خلقَة االنسان عالَم ( و لذلك يف العبارات االوىل الكالم هنا عن الغاية من خلقَة االنسان 

انّ الغاية فسه الشريفة انّ املراد من كالمه قُدَِّسْت ن, و َتحدَّثُت عن هذا املعىن  )الَغيب املطلق 
من خلقَة االنسان عالَم الَغيب املطلق هو انّ املَخلوق البشري يتمكَُّن يف سلوكه الصحيح من ان 

و ان َيِصلَ االنسان إىل مراتب و غاية اخللقَة ان يربط االنسان , يسَتشرف شيئا من عالَم الَغيب 
ة و هو العالَم الذي نعيش فيه مع مراتب عالَم الَغيب و ان تتساوى عنَدُه مراتب عالَم الشهاد

و َتحدَّثُت عن هذا املعىن , و كلٌ ِبحَسب مرتبته و ِبحَسب َمْنزلته  , عالَم الَغيب و كلٌ ِبحَسبه
و فصَّلُت القول فيه لكن ميكن ان أَُبيَِّن هذا ِبمثال يتقرَُّب فيه املعىن من جهة اختالف مراتب اهل 

يف بعض احلاالت رّبما , اتبهم يف االستشراف على عالَم الَغيب االميان و من جهة اختالف مر
هناك من , من عالَم الَغيب يكون ِبَمرتبة الرؤيا اليت َيراها يف املنام الذي يطَّلع عليه االنسان 

و الرؤى على , الرؤى اليت َيراها االنسان يف املنام اليت يتكشَُّف له فيها شيء من حقائق الَغيب 
تتحدَّثُ عن عالَم الَغيب الرؤى الصادقة اليت , لرؤى على َمناِزل و اصناف و انواع و ا, مراتب 

ِلَصفاء يف , يف بعض حاالت االنسان , و عن شيء من اسرار الَغيب هي اليت اقصُدها يف كالمي 
ِبها  اليت يتَِّصلُ  و هي املرتبةِلَصفاء يف روحه تكون الرؤيا هي الوسيلة, ِلَصفاء يف قلبه , نفسه 

و املُكاَشفة , و هناك مراتب ارقى من مرتبة الرؤيا كَمرتبة املُكاَشفة , االنسان يف عالَم الَغيب 
و هو يف يقظته ـ حالة من الِسَنة بني   ـحينما تأخذُ االنسان, هي الرؤيا يف عالَم اليقظة 
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هي هذه اليت ُيعبَّر عنها , تتكشَُّف له يف مثل هذه احلالة اسرار من اسرار الَغيب  , اليقظة و النوم
املُكاَشفة مرتبة , و ارباب املُكاَشفة ُيقَصد منهم اصحاب امللَكات من هذا القبيل , باملُكاَشفات 

ما ُيصطَلح عليه , من املُكاَشفة و هناك ما هو ارقى , ايضا من مراتب العالقة ِبعالَم الَغيب 
و املُعاَينة من ارقى , ما ُيصطلَح عليه باملُعاَينة , و هناك ما هو ارقى من املُشاَهدة , باملُشاَهدة 

شيء من اسرار نكشَف له ان يتَِّصل ِبعالَم الَغيب و ان ياملراتب اليت يستطيع االنسان من طريقها 
, هذا التقسيم , بني الُعَرفاء , بني اهل املعرفة هذا ِبحَسب االصطالح املُتعاَرف , عالَم الَغيب 

انكشاف املعلومات الَغيبيَّة و يف انكشاف االسرار الَغيبيَّة و يف االتصال التقسيم املعروف يف 
املُكاَشفة اوالً مث بعد ذلك  , هذا التقسيم هو املعروف و املشهور بني اهل املعرفة, ي ِببالعالَم الَغْي

بة من هذه و ِلكُل مرتبة من هذه املراتب ايضا انواع و يف كل مرتاملُشاَهدة مث بعد ذلك املُعاَينة 
و ليس الكالم املراتب هناك تفصيالت و كالم يطول احلديث لو اَردنا الدخول يف سائر تَشعُّباته 

ألجل توضيح مقصودي من انّ إّنما اوَردُت هذا االمر , معقودا للبحث يف مثل هذه املسائل 
, ون هناك ِصلَة تك, الِصلَة ِبعالَم الَغيب ِبَحيث تكون هناك رابطة الغاية من خلقَة االنسان 

, و كل انسان ِبحَسب ُرتَبته , ان ِبحَسب مرتبته  توِصلُه ِبعالَم الَغيب و كل انستكون هناك قناة
ِبحَسب يقينه و هكذا َتختلُف مراتب اهل االميان و باختالف , ِبحَسب معرفته , ِبحَسب مقامه 

  .ِبحَسب اختالف مراتبهم مراتب اهل االميان مراتب الِصلَة ِبعالَم الَغيب ايضا َتختلُف 
 لذا اَشرُت إىل  املاضيو انا شَرحُته يف االسبوعمقصود إمام اُألمَّة هو هذا املعىن ِبَشكل اْجمايل 

هذا املثال فقط ِلَتوضيح املطلب و اطوي كشحاً عن باقي املعاين اليت ذكَرُتها يف االسبوع املاضي 
, يابَن آدم ( يف احلديث القُدسي عىن الذي اشاَر إليه و امل, فَغايةُ خلقَة االنسان هو هذا املعىن , 

بأنّ هذا , ذكَرُت هذا املعىن يف االسبوع املاضي ) خلَقت االشياء ألجلَك و خلَقُتَك ألجلي 
صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني ألنّ الكالم على َنحو احلقيقة املراد منه اهل بيت العصمة 

خلَقت االشياء ألجلَك و خلَقتَُك , يابَن آدم ( لَقَُهم اهللا ألجله اهل بيت العَصمة ُهم الذين خ
و ال ارضاً , ما خلَقُت َسماءاً َمبنيَّة ( نفس الكالم املوجود يف حديث الكساء الشريف ) ألجلي 
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 ألجلكم و  إالّ(إىل ان يقول احلديث الشريف ذكَرُت هذا املقطع يف الدروس املاضية ) َمدحيَّة 
  . )َمحبَّتكم 

اليت اشاَر إليها إىل سائر املصاديق االخرى  ) و ال ارضاً َمدحيَّة, ما خلَقتُ َسماءاً َمبنيَّة ( 
نفس املضمون هو املوجود يف هذا احلديث ) إالّ ألجلكم و َمحبَّتكم ( حديث الكساء الشريف 

س الكالم املوجود نف, و ما خلَقُتَك إالّ ألجلي , إّني ما خلَقُت االشياء إالّ ألجلك , القدسي 
 هذه املضامني و هذه املعاين )لوالَك لوالك لَما خلَقُت االفالك , يا اْحَمُد ( يف حديث االفالك 

واضحة يف كثري من االحاديث و من الكلمات املعصومية الشريفة اليت ورَدْت عن ائمَّتنا عليهم 
كيف تتحقَُّق أّما هذه الِصلَة , َغيب غاية خلقَة االنسان الصلَة ِبعالَم ال, افضل الصالة و السالم 

  ؟لإلنسان ؟ كيف يقترب االنسان شيئا فَشيئا من دائرة الَغيب 
االنسان ال يقترب من دائرة الَغيب إالّ من طريق الباب الذي فتَحُه الباري سبحانه و تعاىل و 

و , يف الزيارة اجلامعة  ( بأنّ مرجع العباد إىل االنسان الكامل حني قالالذي اشاَر إليه إمام اُألمَّة 
إياُب اخللق إليكم و حساهُبم عليكم ِسرٌّ من اسرار التوحيد و اشارة إىل انّ الرجوع إىل االنسان 

و االنسان الكامل كما َمرَّ علينا يف الدروس ) ألنّ االنسان الكامل الكامل هو الرجوع إىل اهللا 
ُيطلَق هذا االصطالح بني اهل املعرفة , ليهم اْجَمعني املاضية نبيُّنا و ائمَّتنا صلوات اهللا و سالمه ع

ألنّ االنسان الكامل فاٍن مطلق و باٍق ِبَبقاء اهللا ( على املعصومني عليهم افضل الصالة و السالم 
حقيقة , االسم االعظم االهلي هو حقيقة االنسان الكامل ) و هو االسم االعظم ( إىل ان يقول ) 

رابطة االنسان , إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني , أمرينا  , االنسان الكامل َنبيُّنا
إىل الِصلَة ِبعالَم الَغيب من هذا الباب و لذلك طريقة االنسان و سبيل االنسان , من هذا الباب 

, لقه السبيل االعظم السبيل الذي فتَحُه اهللا ِلكُل َخ) و انُتم السبيل االعظم ( يف الزيارة الشريفة 
و ُمعرَّفة بااللف و صيغة افعل التفضيل ) اعظَم ( صيغة , السبيل االعظم , ليس لإلنسان فقط 

ظَم سبيل يف اعالسبيل االعظم  ) و انتُم السبيل االعظم( الالم أي اّنه االعظم من كل السُبل 
املوجودات و ارتباط سائر سائر املَخلوقات سبيلُها من هنا , هذ الوجود و ِلكُل املوجودات 
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و االنسان ُمرتبط ِبهذه العروة ليس فقط , و االنسان َمخلوق من هذه املَخلوقات , ِبهذه العروة 
االنسان ُمرتبط تكويناً و تشريعاً , من جهة السلوك للوصول إىل عالَم الَغيب , من هذه اجلهة 

لباري النازل على كل ِبهذا الباب و ِبهذه الِصلَة ألنّ هذا الباب هو الباب املفتوح ِلفَيض ا
َنِجُدها َجليَّة يف دعاء شهر و لذلك هذه املعاين ) االنسان ( و اوَضُح هذه املوجودات موجوداته 

) مصباح املُتَهجِّد ( شيخ الطائفة رْحَمة اهللا عليه يف كتابه , رجب الذي يرويه شيخنا الطوسي 
فر ُمحمَّد بن عثمان بن سعيد عن شيخنا االفضل ايب جع, ينقلُه عن النائب الثاين اخلاص 

الشيخ الكبري املعروف من بني النّواب النائب الثاين , الَعْمري رضوان اهللا تعاىل عليه و على ابيه 
ينقل هذا الدعاء عن النائب الثاين لإلمام ) مصباح املُتَهجِّد ( شيخنا الطوسي يف كتابه , االربعة 

, املُرجَّب ستَحبُّ قراءتُه يف كل يوم من ايام شهر رجب هذا الدعاء الذي ُي, احلُجَّة عليه السالم 
إذا سنَحْت الفرصة يف ايام إن شاء اهللا , ماذا وَرَد يف هذا الدعاء ؟ التِفْت معي إىل العبارات 

ىل شرح هذا الدعاء يف املناسبات لَعلّي اَوفَُّق إشهر رجب القادم و بقينا احياءاً إىل ذلك الوقت 
ماذا وَرَد يف هذا الدعاء الشريف ؟ دعاء إمام , مناسبات شهر رجب الشريف اليت ستأتينا يف 

انَتبْه إىل سياق ) اللهم إّني اسالَُك ِبَمعاين َجميع ما يدعوَك به ُوالة امِرك ( زماننا عليه السالم 
م إنّي الله( كلُّها تتحدَّثُ عن اهل البيت عليهم السالم , الكالم و انَتبْه إىل تَرتُّب العبارات 

المأمونون على ( ُوالة امِرك َمن ُهم  ) اسالَُك ِبَمعاني َجميع ما يدعوَك به ُوالة امِرك
اسألَُك ِبما نطَقَ , الُمعِلنون ِلعظَمتك , الواِصفون ِلقُدَرتك , الُمستَبشرون بأمِرك , سرِّك 

مث خلََق  املشيئة ِبَنفسها َمرَّ علينا يف الدروس املاضية اول ما خلََق اهللا خلََق ) فيهم من مشيَّتك
  . ) اسألَُك ِبما نطَقَ فيهم من مشيَّتك( االشياء باملشيئة بعد ذلك و املشيئة ُهم 

فرَّقْنا بني املَشيَّة الفعلية و املَشيَّة , املَشيَّة اإلهلية نطقَْت فيهم و قلُت هذه املَشيَّة هي املشيَّة الفعلية 
اسألَُك ِبما نطَقَ فيهم من  (ق و املَشيَّة الناطقة هي املشيَّةُ الفعلية الذاتية و لذلك هنا املَشيَّة تنط

و اركاناً ِلتَوحيدك و آياتك و مقاماتك التي ال تعطيَل لَها  فَجَعلتَُهم معادَن ِلكَلماتك مشيَّتك
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 و  )ال فرقَ بينك و بينها إالّ انّهم عباُدَك و خَلقُك, يعرفَُك ِبها َمن عرفََك , في كل مكان 
   ) .ال فرقَ بينك و بينها إالّ انّهم عباُدَك و خَلقُك( هذا ارقى املقامات الواضحة ألهل البيت 

الِحظوا الكالم  ) اعضاٌد و اشهاد, ِبدؤها منك و َعْوُدها إليك , فَتقُها و َرتقُها ِبَيدك ( 
, ِبهم , ِبهم  ) ِهمفَب, و حفَظَةٌ و ُرّواد , و ُمناةٌ و اذواد ( ُمستمر يف َوصِف اهل البيت 

اشارة إىل انّ هذه )   إله إالّ انتو ارَضك حتى ظَهَر أن المألتَ َسماءك ( ِبهؤالء 
نوريَّتُهم اساس مادة , الوجودات إّنما ُخِلقَْت من نوريَّتهم صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

 ماءك و ارَضك حىت ظَهَر أن الَت َسفَبِهم مأل( هذا الوجود يف جانبه املادي و يف جانبه املعنوي 
اللهم إنّي اسألَُك ِبرْحَمتك ( املوجود يف دعاء كَُميل رْحَمة اهللا عليه نفس الكالم ) إله إالّ انت 

و باسمائَك التي مألتْ اركان كل ( إىل ان يقول الدعاء الشريف  ) التي وِسَعتْ كل شيء
نفس الكالم املذكور يف هذا , لدروس املاضية  كما َمرَّ علينا يف او ُهم االمساء احلُسىن ) شيء

من دعاء كُميل نفس املضمون موجود يف هذه الفقرة , يف دعاء شهر رجب , الدعاء الشريف 
هذه االمساء ) فَبِهم مألَت َسماءك و ارَضك , و بامسائَك اليت مألْت اركان كل شيء ( بن زياد 

اركان كل , يس الركن باملعىن املادي و املراد من اركان كل شيء لمألْت اركان كل شيء 
و , يعين اركان كل موجود , يعين اركان الوجود , الَشيئية هنا احلديث عن الوجود , شيء 

أليس املوجود له , اركان الوجود و اركان كل موجود الذاتيات اليت يتقوَّم ِبها وجود الشيء 
هذه الذاتيات يتقوَُّم ِبها ,  له ذاتيات انّ املوجود, ذاتيات ؟ هكذا يقول احلُكَماء و الفالسفة 

بامسائك اليت مألْت اركان كل (  الشريف و احلديث هنا واضح يف الدعاء, ود وجود املوج
كل شيء ( يعين اركان كل موجود و الركُن هنا ـ كما قلُت ـ ليس باجلانب املادي ) شيء 

تشمل العواِلم الُعلوية و تشمل ) كل شيء ( املادية و تشمل املعاين املعنوية تشمل املعاين ) 
العواِلم الُسفلية و لذلك املَخلوقات ـ يف نظر اهل املعرفة ـ و هذه العواِلم و هذه املوجودات 

َنحن ( َمظاهر امسائه سبحانه و تعاىل و امساؤه اهل بيت العصمة كما يقول صادق العترة االطَهر 
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نفس الكالم هنا واضح و موجود يف , َمعني  و سالمه عليهم اْجصلوات اهللا) االمساء احلُسىن 
) اسألَُك ِبما نطََق فيهم من َمشيَّتك ( الفقرات اليت تلَوُتها قبل قليل عليك من دعاء شهر رجب 

َتجلَّْت يف هذه احلقائق َمشيَّةُ الباري سبحانه و تعاىل , َمشيَّةُ اهللا نطقَْت يف هذه الذَوات املُطهَّرة 
مث ُيَبيِّن الدعاء ) قُك م عباُدَك و َخلال فرَق بينَك و بينها إالّ اّنه( فَها الدعاء إىل ان َيِص, املقدسة 

كل شيء من اهللا ) ِبدؤها منك و َعْوُدها إليك , فَتقُها و َرتقُها ِبَيدك ( انّ فتقَها و رتقَها ِبَيد اهللا 
جَعلَها , َعلَها الوليائه و كل شيء إىل اهللا لكن هذه املقامات الباري سبحانه و تعاىل هو الذي ج

تفَضُّالً من الباري , ألهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني تفَضُّالً منه و ِمنَّةً ال حاجةً 
يابَن آدم خلَقُت (  خاطَبُهم  انو منَّة عليهم جَعلَ لَهم هذه املقامات و قرََّبُهم و احبَُّهم إىل

و غري ذلك من )  لوالَك لوالَك لَما خلَقُت االفالك و, االشياء ألجلك و خلَقُتَك ألجلي 
ال فرقَ بينك و ( الكلمات القدسية او من االحاديث املعصومية الشريفة الناظرة إىل هذه املعاين 

مث  ) ا منك و َعْوُدها إليكِبدؤه, فَتقُها و َرتقُها ِبَيدك , بينها إالّ انّهم عباُدَك و خَلقَُك 
ُهم , اشهاد على كل املَخلوقات ) اعضاٌد و اشهاد (  اوصاف اهل البيت يستمر الدعاء يف بيان

يف الدروس املاضية َمرَّ علينا , الذين جَعلَُهم الباري سبحانه و تعاىل شهودا على كل َخلقه 
الشريف عن ُمحمَّد بن سنان ) الكايف ( الرواية اليت يرويها شيخنا الكُلَيين رْحَمة اهللا عليه يف 

ُمحمَّد بن سنان يقول كنُت عند ايب ,  تعاىل عليه عن إمامنا اجلواد صلوات اهللا عليه رضوان اهللا
ذكَرُت عنَده ما , فأجَريُت عنَدُه اختالف الشيعة , يعين اإلمام اجلواد عليه السالم , جعفر الثاين 

 عليه السالم ماذا قال له جواد االئمَّة,  كالمهم و عقيدهتم يف اهل البيت ناختلََف فيه الشيعة م
مث خلََق , إنّ اهللا تبارك و تعاىل لَم يَزلْ ُمتفَرِّداً ِبَوحدانيَّته , يا ُمحمَّد , هكذا قال يل , ؟ يقول 

إنّ اهللا تبارك و تعاىل  ,يف البداية , ُمحمَّداً و علّياً و فاطمة صلوات اهللا عليهم فَمكَثوا الَف دهٍر 
مث خلََق ُمحمَّداً و علّياً و فاطمة صلوات اهللا عليهم و على آِلهم , لَم يَزلْ ُمتفَرِّداً ِبَوحدانيَّته 
اول ما , نفس الكالم يف حديث املشيئة , مث خلََق َجميع االشياء ,  الطاهرين فَمكَثوا الَف دهٍر

  .خلََق املشيئة ِبَنفسها مث خلََق االشياء باملشيئة , خلََق 
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اهل البيت ُهم الذين كانوا شهوداً ) اعضاٌد و اشهاد ( ها مث خلََق َجميع االشياء فاشَهَدُهم َخلْقَ
هذه الطاعة التكوينية و ) فاشهَدُهم خلقَها و اجرى طاَعتُهم عليها (  الكائنات هعلى خلقَة هذ

كما يف الزيارة ) و اجرى طاعَتُهم عليها ( على كل املوجودات , إالّ ليس الطاعة التشريعية 
طاعُتهم التكوينية املفروضة على كل , يف اجلانب التكويين ) لكم و ذَلَّ كل شيء ( اجلامعة 

الباري هو الذي فوََّض االمور , و فوََّض اموَرها إليهم و اجرى طاعَتُهم عليها , املوجودات 
فَُهم ُيِحلّون ما يشاءون و ُيَحرِّمون ما يشاءون و لن يشاءوا إالّ ان يشاء اهللا تبارك و , إليهم 
هذه الديانة ـ , يا ُمحمَّد , جواد االئمَّة عليه السالم يقول , َتفت إىل ابن سنان مث يل, تعاىل 

و الذي , و َمن تقدََّمها ُمِحَق , خَرَج من الدين , هذه العقيدة ـ اليت َمن تأخََّر عنها مَرَق 
  ـهذه الديانة لَِزَم لَِزَمها ـو َمن , يتقدَُّمها و َيجعلها خلف ظَهره ُيمَحق و املَحق هو اهلالك 

واضحة صرحية َجليَّة َبيِّنة , ُخذْها إليك يا ُمحمَّد , لَِحَق بأهل البيت , لَِحَق بأهل احلّق , لَِحَق 
اعضاٌد و ( يف عقيدة احلقِّ و يف مقامات اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

فَبِهم مألَت َسماءك و ( ه اوصاف اهل البيت و هذ) و حفَظَةٌ و ُرّواد , و ُمناةٌ و اذواد , اشهاد 
و هذا املَلء ليس ِبَمعىن املَلء املكاين و إّنما هذا املَلء ِبَمعىن ) ارضك حىت ظَهَر أالّ إله إالّ انت 

هذا املَلء ) و بامسائك اليت مألْت اركانَ كل شيء ( املَلء الوجودي يف سائر اركان املوجودات 
و حىت هذا الفراغ , ليس ِبَمعىن َسدِّ الفراغ الذي َيحتاج إىل مكان , اين ليس ِبَمعىن املَلء املك

املَلء هنا , َمملوء ِبَشيء , باهلواء هذا الفراغ َمملوء , َنحن نقول فراغ و إالّ هو َمملوء باهلواء 
ذه املوجودات نوريَّتُهم املُحيطة و النافذة يف كل ه, ال ِبَمعىن املَلء املادي و إّنما ِبَمعىن اإلحاطة 

اهللا نور ( املراد من النوريَّة هنا يف اآلية الشريفة ما هي  ) اهللا نور السماوات و االرض( 
, يف اركان كل املوجودات , نوريَّةُ الباري اليت سطَعْت يف هذا الوجود ) السماوات و االرض 

و ُهم , ُهم نور اهللا االشَرق  ) السالم عليكم يا نوَر اهللا( و َنحن ُنَسلِّم على ائمَّتنا يف زياراِتهم 
هكذا ُنَسلِّم عليهم يف زياراِتهم , و ُهم نور اهللا االسطَع , و ُهم نور اهللا االَتم , نور اهللا االبَين 

 كلماِتهم نالشريفة و هذه عقيَدتنا الصرحية الَبيِّنة اليت اسَتلَلْناها و اَخذناها من احاديثهم و م
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نور , الذي ال َيطفى و ال َيخفى , نور اهللا املُشِرق يف هذا الوجود اّنهم , املعصومية املقدسة 
الذي اشَرَق يف هذا العالَم و اشَرَق يف هذا , نور اهللا سبحانه و تعاىل , ُمشِرق اَزيل اَبدي 

 ال ِبَمعىن) هذا النور نور اَزيل ( حينما قلُت , له مراتب , الوجود إالّ انّ هذا النور له َمظاِهر 
د القدماء و إّنما مرادي من النور االَزيل هو النور املُشِرق يف علم اهللا ِلَمراتبهم الشريفة تَعدُّ

تقريبا هذا املضمون الذي بيَّنُته هو نفُسه الذي اشاَر إليه , صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
  .انقطاع ... إمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفسه الزاكية 

َترجُع إىل احلقِّ تعاىل بل مرَجُعها و ( بواسطة االنسان الكامل ) نسان الوجودات ِبواسطة اال( 
و اياُب , َمعاُدها إىل االنسان كما يقول يف الزيارة اجلامعة املُظِهَرة ِلُنبذَة من مقامات الَوالية 

  ) .و حساُبهم عليكم , اخلَلِق إليكم 
هي هذه , من خلقَة االنسان الِصلَةُ ِبعالَم الَغيب االمر االول انّ الغاية , إىل هنا اتََّضَح لنا امران 

املراد هنا من انّ الغاية من خلقَة االنسان الِصلَةُ ِبعالَم الَغيب قطعاً ال على َنحو , الغاية االكَمل 
اجلرب و ال ُيجَبر االنسان كي َيِصلَ إىل هذه املرتبة و إّنما يف هذا العالَم غايات كثرية و كل 

لكن اكَمل الغايات و افضل الغايات الغاية اليت يريُدها اهللا له غاية من الغايات انسان َيختار 
خلََق هذا املَخلوق املَحدود الناقص و هو عاِلم , ألنّ اهللا سبحانه و تعاىل هو العاِلم املُحيط ِلَعبده 

 كثَرة الغايات يف ,و هو اعلَم و ُمحيط ِبَمنافعه و ِبَمضارِّه و هناك غايات يف هذا العالَم الدنيوي 
ألنّ العالَم , ألنّ العالَم الدنيوي عالَم الطبيعة , العالَم الدنيوي ألنّ العالَم الدنيوي عالَم الكثرة 

, فالغايات كثرية لكن اكَمل الغايات , الدنيوي عالَم التراب ِلهذا تكثََّرْت الغايات يف هذا العالَم 
  .هذا املعىن َعرفناُه اوالً , الِصلَة ِبعالَم الَغيب اشَرف الغايات 

؟ كيف َيِصلُ االنسان إىل هذا اهلدف و إىل هذه و ثانياً كيف َيِصلُ االنسان إىل هذه الغاية 
النتيجة اليت يتَوّخاها يف سلوكه و يف طريقه إىل اهللا ؟ َيِصلُ من طريق الباب الذي فتَحُه اهللا 

مقام احلجاب االعظم ِلَمن ؟ مقام احلجاب , د سبحانه و تعاىل و كان برزخاً بني اهللا و بني العبا
مقام احلجاب االعظم ( املراد من , االعظم مقام اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
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الباب املفتوح إىل اهللا و لذلك يف الزيارة ُهم , اّنهم برَزخ بني اخلَلق و بني اهللا سبحانه و تعاىل ) 
إىل اهللا ال بد ان يأيت من طريق هذا الذي يريد ان َيِصلَ  ) َدأ بكُمَمن اراَد اهللا ب( اجلامعة 

ال بد ان يأيت من طريق هذا السبيل االعظم و لذلك ُوِصفوا يف الزيارات , احلجاب االعظم 
و َمن ( القَوم م و ُهم الصراط اُهم السبيل االعظ, بالصراط االقَوم , الشريفة بالسبيل االعظم 

و الذي ال يأيت إىل هذا الصراط , ي يأيت إىل هذا الصراط االقَوم هو الذي َينجو الذ)  اتاكُم َنجا
اخلُسران يف الدنيا و , سران عاقبتُه اخلُ, عاقبتُه االندثار , االقَوم هو الذي سَتكون عاقبتُه اهلالك 

حينما اقول اخلُسران يف الدنيا ألنّ اخلُسران احلقيقي يف هذه احلياة ليس , اخلُسران يف اآلخرة 
اخلُسران احلقيقي يف هذه احلياة اخلُسران للمعاين الوجدانية الطاهرة اليت , اخلُسران للمعاين املادية 

هلُها عنَدهم املعاين املادية لَها من قيمة او من وزن يف يف القلوب الصافية و اليت ال َيعدُّ اتتَجلّى 
مقابل هذه الِنَعم اليت تسطَع يف قلوِبهم او يف وجداِنهم او يف ضمائرهم لذلك إمام اُألمَّة ُيَعلِّق 
على كالم الشيخ البهائي رْحَمة اهللا عليه يف الصفحة الثامنة و االربعني بعد االربعمائة و ما 

رسالة ) العرَوة الوثقى ( ماً للشيخ البهائي رْحَمة اهللا عليه ذكَرُه يف رسالة يذكر كال, بعدها 
ينقل مقاطع اإلمام رضوان اهللا تعاىل عليه , للشيخ البهائي الَّفَها يف تفسري سورة الفاحتة املباركة 

 اسَبَغها اهللا اليت ُيعدِّد الشيخ البهائي الِنَعم اإلهلية شيخ البهائي رْحَمة اهللا عليه إذمن كالم ال
ِبَشكل سريع , ال اريد ان ادخل يف التفاصيل , ُيقَسِّمها إىل اقسام , سبحانه و تعاىل على عباده 

قال هناك ِنَعم دنيوية َوهبيَّة , من الِنَعم اليت اشاَر إليها , أُشري إليها ألنّ الوقت َيجري سريعا 
يف العالَم الدنيوي و هناك ِنَعم ُغها على عباده هناك ِنَعٌم الباري سبحانه و تعاىل ُيسِب, َروحانية 

الِنَعم الدنيوية , ِنَعم دنيوية و ِنَعم اخَرويَّة , قسََّم الِنَعم إىل نوَعني , ُيسِبُغها على عباده يف اآلخرة 
ن عند الِنَعم الوهبيَّة هي اليت تكو, هناك ِنَعٌم وهبيَّة و هناك ِنَعم كسبيَّة , ايضا قسََّمها إىل نوَعني 

, ِنَعٌم َوهبيَّة موهوبة له , الباري ُيعطيها لإلنسان من دون تَعب , االنسان من دون َتحصيل 
, هناك ِنَعم كسبيَّة و هي اليت ُيَحصِّلها االنسان من طريق التكَسُّب و السعي و اِجلدِّ و التحصيل 

ِسم إىل املادي منها و املعنوي منها و تنقَهذه الِنَعم الوهبيَّة و الكسبيَّة موجودة يف العالَم الدنيوي 
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, يقول هناك ِنَعٌم وهبيَّة َروحانية يف العالَم الدنيوي كََنفِخ الروح , لذلك هو ُيَعدِّد هذه االنواع 
هذا االنسان هذه نعمة  َنفُْخ الروح يف, روح يف االنسان الباري سبحانه و تعاىل لَّما ينفخ ال

َوهبيَّة , نعمة َروحانية , َبُه احلياة و هذه النعمة نعمة معنوية وَه, الروح اهللا وَهَبُه , وهبيَّة من اهللا 
و هناك َوهبيَّة ِجسمانية كََخلِق االعضاء و , َروحانية كََنفِخ الروح و إفاَضة العقل و الفَهم 

نية ِنَعٌم دنيوية يف العالَم الدنيوي كسبيَّة َروحاهناك , وجود القوى املوجودة يف بَدن االنسان 
, كامللَكات الفاضلة اليت ُيَحصِّلها االنسان او كَتهذيب النفس و َتخليصها من االخالق السيئة 

كَسائر الِنَعم املادية اليت يتَنعَُّم ِبها , كالزينة , هناك ِنَعٌم دنيوية كسبيَّة ِجسمانية كَهذا اللباس 
من ,  هذه الِنَعم ِنَعٌم وهبيَّة َروحانية من, منها َروحاين , يقول , هناك ِنَعٌم اخَرويَّة , االنسان 

يقول , ِلذنوب عباده يف يوم القيامة هذه الِنَعم الوهبيَّة الَروحانية كَمغِفَرة الباري سبحانه و تعاىل 
و هناك ِنَعم كسبيَّة يقول , و هناك ِنَعٌم وهبيَّة مادية كأهنار اللنب و العسل يف ِجنان َربِّ العالَمني 

اً يف العالَم االخَروي كاملغفرة و الرضوان إذا كانت مسبوقة بالتوبة يف العالَم َروحانية ايض
 يف  االنسانو هناك كذلك ِنَعٌم كسبيَّة ِجسمانية كاللذائذ اِجلسمانية اليت يتَنعَُّم ِبها,الدنيوي 

هكذا ُيقَسِّم , هكذا ُيقَسِّم انواع الِنَعم , اِجلنان إذا كانت مسبوقة بالطاعة يف العالَم الدنيوي 
إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه يف الصفحة التاسعة و , انواع آالء اهللا على عباده و َخلقِه 

هذه الِنَعم اليت هي من , ما ذكََرُه الشيخ البهائي من هذه الِنَعم , االربعني بعد االربعمائة يقول 
أّما الِنَعم احلقيقية اليت , ظ الناقصني كل هذه الِنَعم من حظو, حظِّ الناقصني من َبين االنسان 

النعمة , النعمة االفضل , النعمة االعلى , يقول , ُيشري إليها إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه 
هذه , ذات اهللا و التوحيد الذايت  , ذاتاوالً نعمة معرفة ال, االكمل تتَجلّى يف املراتب التالية 

نية نعمة معرفة االمساء و هذه النعمة تتَشعَُّب على حَسب الكثرة النعمة الثا, النعمة االوىل 
و نعمة معرفة االمساء يعين نعمة معرفة اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني , االمسائية 

النعمة الثالثة نعمة معرفة االفعال و , كما َمّر علينا هذا الكالم فيما سلَف من الدروس املاضية 
لُ به احلديث إىل مسألة التَجلّي الذي َتَجلّى ِلموسى على َنبّينا و آله و عليه افضل لذلك َيِص
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الذي َتَجلّى له كان التَجلّي االفعايل و لذلك هذا املعىن وَرَد يف بعض ُخطَِب , الصالة و السالم 
جَّة بن نور احلُ, أمري املؤمنني االشارة إىل انّ الذي كلََّم موسى من الشجرة هو إمام زماننا 

ذكَرُت هذا املقطع من , احلسن صلوات اهللا و سالمه عليه هو الذي كلََّم موسى من الشجرة 
فالِنَعُم احلقَّة و الِنَعم الكربى و النعمة , ال أُعيُده ِلضيق الوقت , اخلطبة يف الدروس املاضية 

, ذه الِنَعم نعمة معرفة اهللا اول ه, نعمة االرتباط باهللا و باولياء اهللا , هي نعمة املعرفة العظمى 
املعاين اليت إليها االشارة يف مراتب , نعمة معرفة االفعال , النعمة الثانية نعمة معرفة االمساء 

و قد َمرَّ الكالم عن مراتب , التوحيد االفعايل , التوحيد الصفايت , التوحيد الذايت , التوحيد 
آلداب املعنوية او يف دروسنا يف العقائد الشيعية ابقة سواء يف درس اهذه يف الدروس السالتوحيد 

توحيد الذات و , َمرَّ الكالم و إن كان ِبَشكل اْجمايل إالّ اّنه يَوضُِّح جانبا من هذا املطلب , 
من التوحيد ال ُيَعدُّ االنسان و من دون هذه املراتب الثالثة , توحيد الصفات و توحيد االفعال 

ان مؤمناً و مَوحِّداً هللا سبحانه و تعاىل من دون االعتقاد ِبَمعاين التوحيد مَوحِّداً و ال يكون االنس
  .ِبهذه املراتب اليت اَشرُت إليها و ذكَرُتها ِبَشكل اْجمايل 

يف معرفة اهللا و يف معرفة اهل البيت صلوات اهللا و   ,النعمة الكربى هنا, النعمة العظمى هنا 
 إالّ من طريق اهل البيت  إليهاي سبحانه و تعاىل ال َنِصلُو معرفة البارسالمه عليهم اْجَمعني 

عليهم افضل الصالة و السالم و من هنا كانوا ُهم الِصلَة إىل عالَم الَغيب و كانوا ُهم الباب 
ذا يقَتضي اّننا نرتبط ِبهم بة من الباري سبحانه و تعاىل و هالذي يوِصلُنا إىل اقرب املراتب القري

يدا و ان ُنطيلَ العكوف و الوقوف على اعتاِبهم و على ابواِبهم الشريفة و ان ارتباطاً اكيدا شد
ان نلَتجيَء إليهم ِبَتمام معىن , نتَمسََّك ِبهم شديد التَمسُّك و ان نلَتجيَء إليهم حقيقة اللجوء 

 بد ان ال, ال بالكالم االدِّعائي فقط , إىل ذَواِتهم املقدسة الشريفة ال ِبلقلَقَة اللسان اللجوء 
لَ ِبهم و ان ال ننقَِطع عن ابواِبهم و ان تَوسُّطيلَ ال افِنَيتهم املقدسة و ان ُنَنمكث يف اودَيتِهم و يف

ال ننقَِطع عن ساحاِتهم عليهم افضل الصالة و السالم و ان ال ُيفارقنا ِذكُرهم كما يف دعاء 
ان تبقى ,  اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه ال ُتنِسنا ِذكَر) و ال ُتْنِسنا ِذكَرُه ( الَغيبة الشريفة 
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فَكُلَّما َبقيْت هذه القلوب ُمنَشغلة , قلوبنا َحيَّةً ِبِذكرهم صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
القلوب اخلالية من ِذكرهم هي بِذكرهم و باالرتباط ِبهم حصَّلَْت نصيَبها من احلياة و إالّ 

القلوب إّنما تتنوَُّر بِذكرهم صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني , َنة نِتالقلوب املُ, القلوب املَيِّتة 
و لذلك إىل هذا املعىن ُيشري إمام اُألمَّة يف الصفحة العشرين بعد االربعمائة حني يتحدَّثُ عن 

 إذا صاَر القلُب َمربوباً  و(ماذا يقول ؟ يقول , قلب االنسان السالك إىل اهللا سبحانه  وتعاىل 
الصفحة , ِلضيق الوقت ميكنك ان ُتراجع هذه الفقرات , ال اقَرأُ َتمام الفقرات ) َربِّ العالَمني ِل

مربوباً أي ) و إذا صاَر القلُب َمربوباً ِلَربِّ العالَمني ( العشرون بعد االربعمائة يف السطر الثالث 
و إذا صاَر القلُب َمربوباً ( ا املَربوب انَت الَربُّ و ان, أي عبداً كما يف املُناجاة الشريفة , ُمطيعاً 

َمملكة ) و َتصُري اململكَةُ , له ( يعين سائر جنود القلب  )ِلَربِّ العالَمني فَيقتدي سائر جنوده 
بلَغَ االنسان إىل هذه إذا ) و يف هذا الوقت ( مربوبةً للباري ) كلُّها َمربوَبةً له ( قلب االنسان 

و هو ظلُّ القلب ان ُيجيَب ( لسان القلب الَغْيِبي ) يتمكَُّن لساُنه الَغْيِبي و يف هذا الوقت ( املرتبة 
 يستمر يف )بأنّ اهللا َجلَّ جاللُه َرّبي ( ماذا ُيجيب ) قول له َمن َربُّك مالئكة عالَم القرب حني ت

 ِبكتاب و َعِملَ, و اقَتدى بائمَّة اهلدى , و حيث انّ هذا الشخص قد اطاَع رسول اهللا ( كالمه 
, و عليٌّ و اوالُده املعصومون ائمَّيت , ُمحمَّد صلى اهللا عليه و آله َنبيِّي , اهللا فَينطُق لساُنه ِبقَوله 

و لكنه إذا لَم َيِصر القلب إهلياً و ربوبّياً و لَم ينَتِقش فيه َنقُش ال إله إالّ اهللا و , و القرآن كتايب 
على لَوح القلب و لَم َيِصر صورة باطنية للَنفس و لَم ينَتِسب ُمحمَّد رسول اهللا و عليٌّ ويلُّ اهللا 

فَفي سكَرات املوت و ( إىل ان يقول ) و التَدبُّر فيه إىل القرآن بالعمل به و التفَكُّر و التذَكُّر 
ثباُت ) حي َجميع املعارف عن خاطره وت الذي هو الداهية الُعظمى َتنَمشدائده و يف حال امل

ال بد ان ينَتِقش , يأيت من انتقاش العقيدة احلقَّة يف قلب االنسان , ن هذا املعىن العقيدة يأيت م
, عليٌّ ويلُ اهللا , ُمحمَّد رسول اهللا , ينَتقُش ماذا عليه ؟ ال إله إالّ اهللا , على قلب االنسان 

انتقَشْت هذه إذا , ال بد ان تنَتِقش هذه املعاين يف القلوب , صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
من , املعاين يف القلوب استقَرَّ االميان يف قلب االنسان و هذا االستقرار إّنما يأيت من املُزاَولة 
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 يف كالم إمام  هنااالشارة, من عَدم الغفلة ,  من ُمداَومة االرتباط , من ُمداَومة الِذكر ,املُداَومة 
أليِّ شيء , ن لَم يتمكَّن من النطق بالعقائد احلقَّة اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه من انّ هذا االنسا

فإذا لَم تكُن العقيدة احلقَّة قد انتقَشْت يف قلبه و انطبَعْت , ؟ ألنّ العقيدة احلقَّة لَم تنَتِقش يف قلبه 
أُشري إىل واحدة منها عن , حينئذ سَينساها و لذلك ُينقَل يف حوادث كثرية من هذا القبيل , 

من الذين انَشغلوا ِبَجمع الدراهم و الدنانري , ثرياء من الذين انَشغلوا ِبَجمع االموال َرُجل من اال
الفان و هكذا َيعدُّ ِبهذه , الف , مائة , اربعون , ثالثون , عشرون , ليلَُه و َنهاَره َيعدُّ بامواله , 

 اليت ُيفاِرق فيها هذه اللحظات االخرية, قَّنوه حينما لَيف اللحظات االخرية من حياته , االرقام 
عليٌّ ويل اهللا صلوات اهللا عليهم و آِلهم , ُمحمَّد رسول اهللا , يقولون له قُلْ ال إله إالّ اهللا , الدنيا 

اربعون و َخمسون تسعون , عشرون و عشرون اربعون , هو هكذا يقول , االطَيبني االطَهرين 
و االمثلة و , د هذه االرقام و احلسابات تسعون و عشرون مائة و عشرة و إىل ان ماَت ُيَردِّ, 

هناك َمن َيجعل , ألنّ هذا جَعلَ قلَبُه منقوشا ِبهذه املعاين , الشواهد على مثل هذه احلقيقة كثرية 
و هناك , قَلبُه منقوشا ِبهذه املعاين و هناك َمن َيجعل قَلبُه منقوشا ِبكالم الَسفاِسف و السخافات 

ِبكالم املُخاِلفني ألهل البيت صلوات اهللا و سالمه , ِبكالم اعداء اهللا َمن َيجعل قَلبُه منقوشا 
 املَمات و عند اللحظة اليت ُتحَسم فيها عاقبة االنسان و هذا املعىن دقطعاً عن, عليهم اْجَمعني 

املوجود يف الروايات الشريفة انّ ُيستَحبُّ لإلنسان ان يدعَو ُعقَيب َصالته بالعاقبة احلَسنة و 
العاقبة املَحمودة و العاقبة احلَسنة املَمات على َوالية عليٍّ و آل عليٍّ صلوات , عاقبة املَحمودة بال

إذا , و إّنما يكون هذا املَمات بعد انتقاش هذه العقائد يف القلب اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
ها العقل و اطمأنَّت ِبها انتقَشْت هذه العقائد يف القلب و ثبَتْت هذه املعاين يف الروح و قَرَّ لَ

هذه املعاين حينئذ َتمُأل جواِنح االنسان و َتمُأل , النفس و اذعَنْت لَها اجلوارح و َهشَّ لَها الفؤاد 
حينئذ هذه املعاين , حينئذ هذه املعاين تنَتِقُش يف قَلبِه , عقيدةً و َحقاً و صفاءاً جوانب االنسان 

 حياة االنسان و هذا املعىن ال يتَجلّى و ال يتجسَُّد يف حياة تكون اجلوهرة املُضيئة املُشِرقة يف
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احلقيقة االوىل ان جنعلَ غاية حياتنا و ان جنعلَ غاية اهدافنا و َسعينا , من دون حقيقَتْين االنسان 
  .هذا اوالً , يف التحصيل على هذه النعمة 

صوَّْرنا انّ هناك نعمة افضل من هذه و ثانياً ان نعتقد انّ هذه النعمة هي اعظَم نعمة و إالّ إذا ت
صلوات اهللا و سالمه و هذا ِحجاب كبري بيننا و بينهم , هذا غَْمطٌ ِلَحقِّ اهل البيت , النعمة 

قال يابَن رسول اهللا , هذا الصحايب الذي ُيخاطب اإلمام الصادق عليه السالم , عليهم اْجَمعني 
يعين االطراف اليت ليست لَها , اف اظافره اليت ُيزيلها حذافري االنسان اطر, الدنيا و َحذافُريها , 

الزيادات اليت ُتزال , االطراف اليت ُتزال من اظافر االنسان يف رؤوس اصابعه , احلَذافري , قيمة 
  .هي هذه احلذافري 
دة اليت االشياء الزائ, الدنيا ِبَتمام ما فيها من شيء له قيمة و ِبَتمام حذافريها , الدنيا ِبَحذافريها 

, َواليتكُم , يقول لإلمام هكذا , َواليتكُم افضل عندي من الدنيا ِبَحذافريها , ت لَها قيمة ليس
واقعاً هذا املعىن , ما َمنَّ به اهللا علَيَّ من َواليتكُم اَحبُّ إيلَّ من الدنيا ِبَحذافريها , َمحبَّتكُم 

ل البيت عليهم السالم اَحبَّ إلينا من الدنيا ان تكون َوالية اه, بالنسبة لنا معىن يف غاية الكمال 
إساءة اَدب أّما اإلمام غَِضَب ِلهذا الكالم و اعتَبَر هذا الكالم , هذا َعْيُن الكمال , ِبكُل ما فيها 

مقام إساءة االَدب ما بلَغناُه يف ُحبِّ , حىت مقام اإلساءة , و َنحن إذا اَرْدنا ان نقيس واقعنا , 
قال ِقْسَتنا ِبَغري , عالئم الغَضب بَدْت على وجهه , اْحمرَّْت َعيناُه , ام غضَب اإلم, اهل البيت 

ما قيمة الدنيا ؟ و هل الدنيا إالّ َسدُّ , اُي قياٍس هذا ؟ ُتقاِيس بني َواليتنا و بني الدنيا , قياس 
,  البيت الذي تسكُنه إالّ هذا اللباس و, الدنيا ما فيها ؟ إالّ َسْتُر عورة فَْورة و َسْتُر َعورة ؟ 

و هل الدنيا إالّ َسدُّ فَْورة و َسْتُر ,  و العطش  و اجلوعو َسدُّ فَورة اجلنس, تسُتر به عوَرتك 
اُي قياس هذا ؟ ما قيمة الدنيا و ما فيها يف القياس إىل َوالية اهل , ِقْسَتنا ِبَغري قياس َعورة ؟ 

, قعاً إذا لَم ننظُر إىل هذه النعمة ِبهذه العظَمة وا, البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
إذا لَم , النعمة ُتسلَب من االنسان , و إذا لَم نتمكَّْن من ُشكِرها , حينئذ ال نتمكَُّن من ُشكِرها 

كيف يتمكَُّن من االنسان إذا لَم يعرف قدَر النعمة , النعمة َتزداُد مع الُشكر , ال َتزداد ُتسلَْب 
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حينئذ , إذا اعتقََد عظََمة هذه النعمة , بد يف البداية ان يعتقد عظََمة هذه النعمة ال , ُشكرها 
حينئذ َيحَمُد اصحاب هذه النعمة و ُهم اولياء الِنَعم , حينئذ يشكر هذه النعمة , يعتقد ُشكَرها 

هذا , نا هذا ال من فضل, هذا من َجماهلم و من فَضلهم , الِنَعُم إليهم تعود و حىت هذه النعمة , 
علينا ان نكون يف ِعداد عبيدهم و اشياعهم , من فضل اهل البيت عليهم افضل الصالة و السالم 

هذا من فضلهم علينا و من ِمنَّتهم السابغة علينا ان نكون , صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
 االنسان و إىل هذا اليوم و من يوم ُخِلَق, يف ِعداد اشياعهم و إالّ هذه املليارات من ابناء البشر 

تذهب و َتجيُء كاحليوانات و كالبهائم ال ُتَميِّز بني َحقِّها و مليارات و مليارات من َبين البشر 
هذه فضيلة من اهل البيت عليهم افضل و إالّ ما املائز بيننا و بني هؤالء ؟ , هذه النعمة , باطلها 

كل )  اجلَماِل ُيشُري و كلٌ إىل ذاك( ن َجماِلهم ضيلة مو هذه الفهذه النعمة , الصالة و السالم 
  احلَسنة املوجودة عنَدنا او املوجودة يف هذه املوجودات هذه املعاين 

  
  يا عــلي 

  مال ُيشُري ـُحسُنَك واحٌد      و كلٌّ إىل ذاَك اجلَعباراُتنا َشّتى و 
  

حقيقة َجمال اهل البيت صلوات اهللا و كلُّها ُتشري إىل  هذه املعاين احلَسنة و هذه املعاين اجلَميلة
  .سالمه عليهم اْجَمعني 

ال بد ان نسَتشعر عظََمة هذه النعمة و لذلك االئمَّة عليهم السالم يقولون انّ َمن وَجَد ُحبَّنا اوالً 
ل افَض, يف هذا العالَم , مث اعتقََد انّ هناك نعمة يف هذه الدنيا َمن وَجَد َواليتنا يف قلبه , يف قلبِه 

و غَْمطُ احلقِّ هو الظُلم ألهل البيت صلوات اهللا و سالمه , من هذه النعمة فقد غَمطَ حقَّنا 
و عظََمة هذه النعمة إذا اسَتشعرناها , ال بد ان نسَتشعر عظََمة هذه النعمة , عليهم اْجَمعني 

 اوالً الوفاء ِلهذه النعمة ,من هذه االمور اليت تترتَُّب على عظََمة هذه النعمة , يتَرتَُّب عليها امور 
صلوات اهللا و سالمه ِبُشكر إمام زماننا , ِبُشكر اهللا و ِبُشكر اهل البيت , ِبُشكر هذه النعمة 
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هذا الُشكر ال بد ان يتَوجَّه مّنا إلمام زماننا عليه السالم و إالّ آداب اهل البيت عليهم , عليه 
, حىت على مائدة الطعام , الم عند كل نعمة السالم ُتلِزُمنا ان نشكر اهل البيت عليهم الس

( راِجْع كتاب , راِجْع كُتب االدعية , الشريف ) الكايف ( راِجْع كتاب , روايات كثرية 
من االدعية املُستحبَّة إذا اَتمَّ االنسان طعاَمُه , غري الوسائل من كُتب احلديث الشريفة ) الوسائل 

صلوات اهللا و  إنّ هذا منك و من ُمحمٍَّد و آل ُمحمَّد اللهم, ماذا يقول ؟ يقول احلمُد هللا 
النعمة املادية من آداب ُشكِرها ان َنشكَُرهم صلوات اهللا و سالمه عليهم , سالمه عليهم اْجَمعني 

نعمة الطعام و , اْجَمعني فَكيف بالِنَعم املعنوية ؟ فَكيف ِبنعَمة َواليتهم ؟ هذه الِنَعم املَحدودة 
, من آداب و من حقوق هذه الِنَعم ,  ُتَعدُّ ِبَشيء إذا ما قيَسْت ِبنعَمة َواليتهم الشراب اليت ال

ان َنشكَُر إمام زماننا عليه السالم و إالّ َنحن كيف ُنخاِطبُه يف الزيارة ِنَعم الطعام و الشراب 
ليكم يا اولياء السالُم ع( نزور اهل البيت , نزور اإلمام احلُجَّة , اجلامعة الكبرية حينما نزوُره 

هذه النعمة و يف ايصال ويلُ النعمة ما هو ؟ ويلُ النعمة هو الذي يكون سبباً يف اجياد ) الِنَعم 
مث ماذا ؟ و يف إعطائنا القدرة على , هذه النعمة و يف إعطائنا القدرة على التَصرُّف ِبهذه النعمة 

 النعمة الذي يكون سبباً إلجياد هذه ويلُ, ويلُ النعمة هو هذا , االستفادة من منافع هذه النعمة 
هذا , ايضاً إذا وصلَْت , النعمة ُوِجَدْت لكن ال َتِصلُ إلينا , يكون سبباً إليصاِلها الذي , النعمة 

سبباً إلعطائنا القدرة على التَصرُّق , سبباً إليصاِلها ثانيا , يكون سبباً إلجيادها اوالً , فَضلٌ آخر 
و , ِبَمنافعها و االستفادة منها  و سبباً إلعطائنا القدرة على التلَذُّذ و التَنعُّم سبباً إلباَحتها لنا, 

و اول معاين الوفاء ُشكر ان َنِفَي ِلهذه النعمة , الوفاء ِلهذه النعمة , اول شيء يترتَُّب على هذا 
  .ُشكرُهم صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني , هذه النعمة 

ان نكون على أُهَبة االستعداد للتضحية , ون ُحّراساً اوفياء ِلهذه النعمة و االمر الثاين ان نك
يف سبيل ِحمى عقيدة اهل البيت صلوات اهللا , بالغايل و النفيس يف سبيل ِحمى ِذمار هذه النعمة 

و سالمه عليهم اْجَمعني و إذا لَم َنملك الروح و احلَماس ِبهذا املعىن و ِبهذه القوة هذه خيانة 
أليس االنسان تأخذُة , حينئذ َنحن ال نسَتشعر اَهميَّتها , هذا ادِّعاء و كذب , ه النعمة ِلهذ



  االنسان الكامل ھو االسم االعظم         عنوية للصالة                   اآلداب الم
   الكائنات و و ھو مرجع العباد                                    ـ            226ـ 

                     29ج) و اياب الخلق إليكم و حسابھم عليكم  (                                                                          

 
 

554

فيما لو اعُتِدَي على ِعرِضه ؟ أال تأُخذ االنسان الَغْيرة ؟ و ما قيمة  ,لَغْيرة فيما لو ُدنَِّس ِعرُضه ا
ما قيمة ,  نفس االنسان ما قيمة, ما قيمة بيت االنسان , ما قيمة ماِل االنسان , ِعرض االنسان 
؟ إذا إذا ما قيَس االمر ِبَعقيدة اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني اوالد االنسان 

حينئذ ُتفَتح اماَمنا ابواب , و ِبهذا التفكري تعاَملنا مع نعمة اهل البيت ِبهذا املعىن و ِبهذه الذهنيَّة 
التعاُمل مع هذه , و ينَتهي الكالم هنا اَملُ مع هذه النعمة و هذا ال يعين انّ االنسان يتع, التوفيق 
ال بد من طول , ِبهذا الُبعد املوجز الذي بيَّنُته و الذي هو ِبحاجة إىل تفصيل اكثر النعمة 

حول , ال بد من ُمداَومة الطَواف حول ذَواِتهم , العكوف على اعتاِبهم كما قلُت قبل قليل 
ليس , الطواف بالقلوب , فة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني حول آثارهم الشري, قبورهم 

الذي يتمكَُّن من اجلَمع بني طواف القلوب و االجساد فَهذه النعمة , نعم , الطواف باالجساد 
, و هذه الفضيلة االكَمل لكن الطَواف احلقيقي و التَوسُّل احلقيقي الطَواف بالقلب االَتم 

الطواف بالروح حول اهل البيت صلوات اهللا و سالمه , ف بالعقل الطوا, الطواف بالوجدان 
الشريفة صلوات اهللا و التَوسُّل و الوقوف بأبواِبهم , الطواف حول اعتاِبهم , عليهم اْجَمعني 

هذا هو الذي يؤكِّد انتقاش معاين العقيدة احلقَّة يف قلوبنا و رّبما من , سالمه عليهم اْجَمعني 
 إن شاء اهللا يف االسبوع َتِتمَّة احلديث تأتينا, ملعىن ُمداَومة زياراِتهم الشريفة اجلى مصاديق هذا ا

 .القادم 
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  الّدرس الثالثـون

  
  
  
  
  

فيما يتعلَُّق ِبَمقامات االئمَّة فيما َمرَّ من الكالم فيما ذكَرُه إمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفسه الزاكية 
يف البحث الذي شَرْعنا فيه َتحت هذا العنوان املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

اهلجرة إىل إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليهم , اهلجرة إىل رسول اهللا , اهلجرة إىل اهللا ( 
ِبحَسب ما ذكَرُه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل و تَسلسلَْت االحباث يف هذه املطالب ) اْجَمعني 

هذا , و َنحن نوِشك على االنتهاء ) اآلداب املعنوية ( عليه يف املواِطن املُختلفة من كتابه 
س او درسان فَيتمُّ الكالم فيما ذكَرُه إمام اُألمَّة يف خصوص مقامات الدرس و رّبما يتَبعُه در

و سلَفاً ) اآلداب املعنوية ( االئمَّة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني يف كتابه الشريف 
بيَّنُت انّ االخوة الذين يريدون التَعمُّق يف هذه املطالب و يريدون التَوسُّع يف هذه املطالب اليت 

ألنّ هذا الكتاب الذي بني ايدينا كما ذكََر ,  الكالم عنها ألنّ العرض كان عرضاً اْجمالّياً َمرَّ
 سلَفاً اّنه َمن اراَد التَعمُّق ذكَرُت, نَّفَُه ِلَعواِم الشيعة إمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفسه الزاكية اّنه قد ص

ُت لذلك يف تدريس كُتب اخرى من يف هذه املطالب فإّني سأشَرُع يف االيام اآلتية إذا ُوفِّقْ
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ِبَشرط االجتياز يف االمتحان يف , كُتب إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه لكن ِبهذا الشرط 
املواد و املطالب اليت عَرضُتها خالل السنَتْين املاضيَتْين فيما ذكَرُه إمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفسه 

عُت إىل هذا االمر ألجل التذكري و التنبيه و ألّننا نوِشُك َمالْ, الزاكية يف هذا الكتاب الشريف 
آخر شيء من الكالم , على االنتهاء من املطالب املهمَّة اليت اشاَر إليها قُدَِّسْت نفسه الشريفة 

اعادة تقريبا الكالم يف هذا الدرس و يف الدرس اآليت او الدرَسْين اآلتَيْين سيكون ِبَمثابة , 
مَّة رضوان اهللا ايضا على ضوء ما ذكَرُه إمام اُأللكن  املهمَّة اليت َمرَّ ِذكُرها اْجمالية للمطالب

  .فيما بقَي من املوضوعات اليت لَم نتناولْها ِلَحدِّ اآلن  تعاىل عليه
آخر شيء ذكَرناُه يف آخر درس من دروسنا يف هذا الكتاب الشريف وَصلَ بنا الكالم إىل 

إىل مسألة َعْوِد هذه الكائنات إىل َوالية , النسان الكامل مسألة رجوع املَخلوقات إىل ا
يف ,  و هو النيبُّ اخلاَتم صلى اهللا عليه و آله و سلم  ,االنسان الكامل و هو اإلمام املعصوم

إنّ , و يف قول اهللا تعاىل ( الصفحة السابعة بعد العاشرة بعد االربعمائة هكذا جاء مذكورا 
يعين اإلمام اهلادي صلوات اهللا و ) و قوله عليه السالم , ينا حساَبُهم إلينا اياَبُهم مث إنّ عل

و ( ألنّ الزيارة اجلامعة َمرويَّة عن هادي العترة عليه السالم ) يف الزيارة اجلامعة ( سالمه عليه 
يف هذه ) و ِحساُبهم عليكم , و إياُب اخللِق إليكم , قوله عليه السالم يف الزيارة اجلامعة 

ِسرٌّ من اسرار التوحيد و اشارة إىل انّ الرجوع إىل ( يف هذه الزيارة الكرمية ,  الشريفة اآليات
إنّ إلينا إياَبُهم مث إنّ علينا ( اآلية الشريفة هكذا قالت ) االنسان الكامل هو الرجوع إىل اهللا 

إمام اُألمَّة ) ليكم و ِحساُبهم ع, و إياُب اخلَلِق إليكم ( و الزيارة اجلامعة الكبرية ) ِحساَبُهم 
يقول فيما بني هذه اآلية الكرمية و فيما بني هذا النص الذي وَرَد يف قُدَِّسْت نفسه الشريفة 

ال أُعيده , هذه الزيارة الكرمية ِسرٌّ من اسرار التوحيد و تقدََّم الكالم يف بيان معىن هذا السر 
 تراُبط احلديث فيما َمرَّ من الدروس و فيما مرَّة ثانية إّنما اَشرُت إىل كالم إمام اُألمَّة ألجل

و اشارة إىل انّ الرجوع إىل االنسان الكامل ِسرٌّ من اسرار التوحيد ( سأذكُره يف هذا اليوم 
و ليس له , ألنّ االنسان الكامل فاٍن مطلق و باٍق ِبَبقاء اهللا ( أليِّ شيء ) هو الرجوع إىل اهللا 
و َمرَّ ) انانيَّة بل هو نفسه من االمساء احلُسىن و هو االسم االعظَم و إنيَّة و من عند نفسه تَعيُّن 
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ظم و هو و يف بيان حقيقة االسم االعالكالم يف بيان معىن االسم االعظم يف الدروس املاضية 
تقريبا هذه املطالب َمرَّ , ا و ائمَّتنا صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني َنبيُّن, االنسان الكامل 

فآخر , ميكنك ان ُتراجع االشرطة املُسجَّلة يف ذلك , ث فيها و َمرَّ الكالم ِبخصوصها احلدي
و رجوع هذه , شيء وَصلَ الكالم إليه هو رجوع هذه الكائنات إىل االنسان الكامل 

انّ , أّما ما هو الِسرُّ هنا , سبحانه و تعاىل الكائنات إىل االنسان الكامل هو رجوع إىل اهللا 
ىل االنسان الكامل هو رجوع إىل اهللا سبحانه و تعاىل ؟ الرجوع هنا يف حقيقة الرجوع إ

من , انّ الَوالية اإلهلية َتجلَّْت يف كل معانيها و يف كل مراتبها يف االنسان الكامل , الَوالية 
و بيَّنُت معىن , هنا كان الرجوع إىل االنسان الكامل رجوعا إىل الباري سبحانه و تعاىل 

, ليس هذا املعىن الساذج للرجوع , الرجوع يف كل آفاقه , الرجوع ِبكُل مراتبه , الرجوع 
ليس يف هذا االفُق و إّنما , الرجوع يف مستوى احلُكم الشرعي او يف مستوى التربية الدينية 

رعي هذه الرجوع يف االفُق الش, الرجوع يف املستوى الشرعي , الرجوع يف كل املستويات 
و لذلك إمام اُألمَّة ُيشري إىل املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه رجوع إىل  الادَون مراتب

تفصيل هذه احلقيقة يف الصفحة التسعني بعد االربعمائة حينما يكون الكالم عن اجلنَبة 
و القرآن هو مثال اجلنَبة التشريعية يف حياة هذه الكائنات , التشريعية يف حياة هذه املَخلوقات 

و ِبعبارة (  الصفحة التسعني بعد االربعمائة يف االسطُر االخرية من الصفحة ماذا يقول يف, 
َمرَّ الكالم , املراد من الصحيفة الَنورانيَّة هنا القرآن الكرمي ) هذه الصحيفة الَنورانية , اخرى 

هذه , و ِبعبارة اخرى ( يف سياق البحث املُتقَدِّم و َنحن ُنشري إىل موضع الشاهد فقط 
القرآن الكرمي , الصحيفة الَنورانية ) فة الَنورانية ـ اي القرآن ـ صورة االسم االعظَم الصحي

املعىن املذكور ) كما انّ االنسان الكامل ايضا صورة االسم االعظَم ( صورة االسم االعظَم , 
كتاب صامت للُمصَحف التدويين ) كتاٌب صامت و كتاٌب ناطق ( يف االحاديث الشريفة 

, كتابان , و كتاب ناطق ِلَحقيقة قلب املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه , َتْين بني الدفَّ
  .كتاب صامت و كتاب ناطق 

 كما انّ االنسان الكامل ايضا هذه الصحيفة الَنورانية صورة االسم االعظَم, و ِبعبارة اخرى ( 
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و حقيقة االنسان  حقيقة هذه الصحيفة الَنورانية  ) بل حقيقة هذَْينصورة االسم االعظَم
عالَم التفِرقَة هو عالَم ) يف احلضَرة الَغيبيَّة واحدة و ُهما يف عالَم التفرقَة ُمتفَرِّقان ( الكامل 
عالَم , عالَم التفِْرقَة , عالَم الطبيعة , الُعَرفاء عالَم الكثرة , يصطَلُح عليه الفالسفة , الدنيا 

الصحيفة ) بل حقيقة هذَْين (  بني اهل الفَن املعروفةالتراب إىل غري ذلك من املصطلحات 
 حيث تكون احلقائق  و يف احلضرة الَغيبّية)يف احلضَرة الَغيبيَّة ( الَنورانية و االنسان الكامل 

و الذي ينقلُه اهل املعرفة يف كُتبهم عن النيب صلى اهللا هذا الدعاء املعروف , على حقيقتها 
حقيقة هذه احلقائق إّنما تكون يف ) قائق على حقيقتها اللهم اِرين احل( عليه و آله و سلم 

( يف احلضَرة الَغيبيَّة اليت َتختفي فيها كل احلقائق , اليت َتكُمن فيها كل االسرار احلضَرة الَغيبيَّة 
إراءة احلقائق على حقيقتها هي املرتبة اليت يتساوى فيها ) اللهم اِرين احلقائق على حقيقتها 

هذه , و ِبعبارة اخرى (  الَغيب عند املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه عالَم الشهادة و
الصحيفة الَنورانية صورة االسم االعظَم كما انّ االنسان الكامل ايضا صورة االسم االعظَم بل 

الكتاب التدويين يف حقيقة آياته و يف باطن آياته ألنّ )  حقيقة هذَْين يف احلضَرة الَغيبيَّة واحدة
لذلك ُتَعبِّر الزيارات ,  و املعصوم عليه السالم ملعصوم صلوات اهللا و سالمه عليهُب اهو قَل

هذا الوصف و , بأّنهم تراِجَمة َوحي اهللا , بأّنه ُترمجان القرآن , الشريفة بأّنه ُترمجان الكتاب 
 القرآن حقيقة ألنّ حقيقة) تراِجَمة َوحِي اهللا ( هذه الصفَة و هذا اللقَب و هذه التسمَية بأّنهم 

َنهج ( الترمجة هو النقل من لغة إىل لغة اخرى و لذلك يف كالم سّيد االوصياء يف , ُمختفية 
, و املراد هنا حقيقة القرآن ال املعاين اللَغوية , ال يفَهُم هذا القرآن إالّ َمن خوِطَب به ) البالغة 

اعد العربية و ِبقَواعد اللغة و ما يتعلَُّق الذي يكون على علم ِبقَو, املعاين اللَغوية يفهمها العريب 
و آداِبها تكون له املَقدرة على الفَهم اللفظي آليات الكتاب الكرمي و لذلك يف بالعربية 

كلمات إمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفسه الزاكية يف َمطاوي كتابه هذا او يف سائر كُتبه االخرى بل 
ِبقَوله انّ َجميع ما عندنا من التفاسري تفاسري  احلقيقة حىت يف خطاباته العامة كان ُيشري إىل هذه

أّما التفاسري اليت َتِصلُ إىل حقيقة القرآن ال يعلم ِبها إالّ املعصوم صلوات اهللا و سالمه , لَغوية 
عليه و إذا كان التفسري آتياً من منَهل املعصوم عليه افضل الصالة و السالم و اخلطاب قطعاً 
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انّ , ِبقَدر ما َيحتملُه الناس و إالّ يف الروايات الشريفة هذا املعىن واضح , ا يكون ِبقَدر عقولن
و إّنما كلََّمُهم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم ما كلََّم الناس قَطُّ على قدر عقله 

 رسول ال ُيشتَرط هنا يف انّ كل ما ذكَرُه) كلََّمُهم على قدر عقوِلهم ( املراد , قدر عقوِلهم 
ان يقبلَُه الناس لكن سَعة عقل االنسان لو ابتَعَد عن التَعسُّف و اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم 

سَعة عقل االنسان ,  هذه املعاين  عن احلَسد قادرة على َتَحمُّلعن املُكاَبرة و عن العناد و
فاَض ِبها ,  ِبها رسول اهللا على َتَحمُّل هذه املعارف اليت فاَض, قادرة على َتَحمُّل هذه املعاين 

نعم هناك من الناس َمن َيحجُبهم عن ذلك , املعصومون صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
و إّما العناد و إّما عداوة اهل البيت و إّما ارتكاب الكبائر إّما احلَسد و إّما الظُلم و إّما املُكاَبرة 

اّنه ما اذنَب , روايات الشريفة هكذا ُتَحدِّثنا ال, و الذنوب يؤّدي إىل َحجِب عقل االنسان 
هكذا ُيَحدِّثنا املعصومون , االنسان من ذنب إالّ و ذَهَب من عقله شيء ال يعود إليه ابداً 

, قل البصرية ال عن العقل التجرييب صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني و الكالم هنا عن ع
و انّ رّبما َنِجد انّ الطُغاة , ل َعيشه يف احلياة الدنيوية من خالالعقل التجرييب يكتسُبه االنسان 

 َنِجد انّ فُّساق االثرياء و فُّساق الُتّجار َيملكون من العقل التجرييب ما ال َيملكُه اهل الظلََمة و
ني اهلدى و يكون ُمرِشدا للتمييز بالعقل الذي , الكالم هنا عن العقل ِبَمعىن البصرية , االميان 
القدرة العقلية املوجودة عند االنسان ِلكَسب املنافع , ل ال ِلكَسب املنافع الدنيوية الَضال

, العقل الناشيء من التجربة ,  باصطالح اهل املعقول بالعقل التجرييب اههذه ُيعبَّر عنالدنيوية 
 نفسه كالم إمام اُألمَّة قُدَِّسْتاعود إىل اصل , على اي حال ليس الكالم يف مثل هذه املطالب 

حقيقة هذه الصحيفة الَنورانية و حقيقة االنسان الكامل ) بل حقيقةُ هذَْين ( الزاكية إذ يقول 
واحدة و لذلك يف الروايات الشريفة و َمرَّ بعضها يف حقيقة ) يف احلضَرة الَغيبيَّة واحدة ( 

الشهداء , رة َمخلوق املُحاضرات و املَجالس املاضية انّ القرآن الكرمي يأيت يف يوم القيامة ِبصو
االوصياء َيحسبوَنُه , االنبياء َيحسبوَنُه منهم , الصّديقون َيحسبوَنُه منهم , َيحسبوَنه منهم 

 الوقت َيحسبوَنُه  نفسالصاِلحون َيحسبوَنُه منهم لكن يف, اهل االميان َيحسبوَنُه منهم , منهم 
هللا و سالمه ااديث املعصومني صلوات هذا املعىن وَرَد يف اح, و يقولون اّنه افضل مّنا منهم 
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إّنما يأيت القرآن ِبصورة املَخلوق يتَجلّى ِبَحقيقته الباطنية و إالّ فالقرآن يف , عليهم اْجَمعني 
يف العالَم الدنيوي هذا اِملداد املكتوب , املراد من القرآن هنا القرآن التدويين , العالَم الدنيوي 

, ي هو بني الدفََّتْين و الذي ُرِسَمْت آياُته ِبَخطٍّ ُمعيَّن هذا املُصَحف الذ, على الصحائف 
ني عليهم أّما باطن هذا القرآن كما ُتَبيِّن احاديث املعصوم, ِبرموز ُمعيَّنة , ِبَحركات ُمعيَّنة 

كل الذين بلَغوا املراتب العالية يف , صورة َمخلوق كل املَخلوقات السالم هو الذي سيأيت ِب
اري سبحانه و تعاىل َيحسبوَنُه منهم لكن يعتقدون يف نفس الوقت بأفضليَّته القُرب من الب

و َوالية القرآن , عليهم و الِسرُّ يف ذلك هو َوالية القرآن املُهيمنة على كل الَواليات االخرى 
َوالية القرآن املُهيمنة على , املُهيمنة على كل الَواليات االخرى ليس يف هذه اخلطوط التدوينية 

ل الَواليات االخرى هي َوالية املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه و لذلك ُهما يف احلضرة ك
اي الصحيفة الَنورانية و االنسان ) بل حقيقة هذَْين ( الَغيبيَّة حقيقة واحدة ال انفكاَك بينهما 

عالَم الدنيوي ألنّ يف ال) يف احلضرة الَغيبيَّة واحدة و ُهما يف عالَم التفرقَة ُمتفَرِّقان ( الكامل 
العالَم الدنيوي عالَم الفُرقَة و عالَم الكثَرة و عالَم االضافات و عالَم االعتباريات لذلك حَدثَ 

و ُهما يف عالَم التفرقَة ( هذا التفَرُّق فَكانت هناك صورة صامتة و كانت هناك صورة ناطقة 
اي )  و لكن على حَسب املعىن  ( ال على حَسب احلقيقة فقطعلى حَسب الصورة) ُمتفَرِّقان 

لن يفَتِرقا ( حىت يف العالَم الدنيوي و هذا اَحد معاين ) ايضاً ال يتفرَّقان  ( على حَسب احلقيقة
رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم حني ذكََر هذا الكالم الشريف ) حىت َيِردا علَيَّ احلوض 

عادة العرب يف الكالم ـ , الكالم  حني ذكََر هذا, الكالم املعروف ِبَحديث الثَقلني املبارك , 
, بل عادة كل الناس ـ حينما يتكلَّمون فَيريدون ان يتحدَّثوا عن القَرن االكيد بني شيئَني 

إذا قالوا مثال فُالن و , عادة العرب هكذا يقولون , يقولون هكذا , مقاَرنة اكيدة بني شيئَْين 
يف , يف غاياِتهما ,  اعماِلهما ُمَتوافقان يف,  طريق لفُالن دائما ُمتوافقان يسريان يف ك

رسول اهللا صلى اهللا عليه , يسريان معاً , اّنهما ُمَتوافقان , يقولون هكذا عنهما , مصاِلحهما 
حني وَصلَ به الكالم إىل حديث الثقَلني الشريف ما قالَ هكذا كاجلاري يف و آله و سلم 

لن يفَتِرقا حىت َيِردا َعلَيَّ احلوض اشارة , قال هكذا , َسبِّحتْيه ُعرف العرب و إّنما َجَمَع بني ُم
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هذه يف لغة العرب ُيقال لَها الَسّباَبة أّما اهل , الكاملة ألنّ الوسطى و املَُسبَِّحة  إىل املُطاَبقة
سميات هذه التسمية من الت, اهل البيت ال ُيَسّموَنها الَسّباَبة , البيت ُيَسّموَنها املَُسبَِّحة 

 سلم غيََّر االمساء القبيحة إىل االمساء اجلَميلة َنبيُّنا صلى اهللا عليه و آله و, اجلاهلية اليت بقَيْت 
ألنّ الوسطى و  صلى اهللا عليه و آله و سلم هكذا َجَمَع بني ُمَسبِّحَتْيه, فَغيََّر الَسّبابة باملَُسبِّحة 

 اراَد ان يتحدَّثَ عن االقتران بني الكتاب الصامت املَُسبَِّحة يوجد فارق فيما بينهما لكّنه حني
و بني الكتاب الناطق َجَمَع بني ُمَسبِّحَتْيه صلى اهللا عليه و آله و سلم اشارة إىل التوافُق يف 
اجلانب الظاهري و يف اجلانب الباطين و هذا هو جانب من جوانب معىن احلديث الذي اشاَر 

روح هذا الكتاب , االشتراك يف املعىن , ق االشتراك يف احلقيقة عَدم االفترا, إليه إمام اُألمَّة 
توافُق يف حقيقة و يف جوهر واحد بني , الكتاب  و روح املعصوم هو هذا, اإلمام املعصوم 

الكتاب التدويين و بني الكتاب احلقيقي املُتَجلّي يف املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه و هنا 
قليل كان الكالم يف رجوع قبل , ر َوالية املعصوم عليه السالم االشارة إىل مظَهر من مظاِه

يف رجوع الكائنات إىل االنسان الكامل و انّ رجوع الكائنات إىل , الكائنات إىل الَويل 
الِسرُّ يف انّ رجوع الكائنات إىل االنسان الكامل رجوٌع , هو رجوٌع إىل اهللا االنسان الكامل 

امل ظهَرْت فيه مراتب الَوالية اإلهلية بأكَمل نشآِتها و بأَتمِّ مراتبها و إىل اهللا ألنّ االنسان الك
هذا , ظهَرْت الَوالية اإلهلية يف هذا املَخلوق املقدس , باْجَمل َمظاهرها و بأمسى َتجلّياِتها 

الكالم الذي َمرَّ عن الكتاب الكرمي و املوافَقة يف احلقيقة بني الكتاب التدويين و بني حقيقة 
يف عالَم الطبيعة ِبحَسب الصورة ال ِبحَسب , ملعصوم و التفِرقَة فقط ظاهرية يف عالَم الظاهر ا

ألنّ الكتاب التدويين ُيَمثِّلُ الشعار هذا ُيَمثِّلُ جانبا و شأناً من شؤونات َوالية املعصوم , املعىن 
هذا يف اجلانب , ة املصدر للتشريع و للقانون اإلهلي الصادر من احلضرة الربوبيَّ, الَرمز , 

  .هذا يف اجلانب التقنيين , التشريعي 
َوالية املعصوم املبسوطَة على , أّما يف اجلانب التكويين و يف جانب تقدير ما َيجري على العباد 

اشاَر إمام اُألمَّة إىل هذا املعىن ايضا يف الصفحة السابعة و التسعني بعد , َجميع االشياء 
ثه عن ليلة القَدر باعتبار هذه الصفحات اليت َنحن اآلن ِبصَدد بيان االربعمائة يف ضمن حدي
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تفسري سورة بعض املطالب املُتعلِّقَة بأهل البيت يتناول فيها إمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفسه الزاكية 
بعد فَحني وَصلَ احلديث عن ليلة القدر يف الصفحة السابعة و التسعني , القدر املباركة 
هي ليلةُ التَوجُّه التام ( ذا قالَ إمام اُألمَّة ؟ هكذا قال و هو يتحدَّثُ عن ليلة القدر االربعمائة ما

ألنّ هذه الليلة التَوجُّه التام من ِقَبل اولياء اهللا , التَوجُّه التام من ِقَبل املالئكة ) للَويلِّ الكامل 
ليلة التَوجُّه التام , المه عليه هي اليت ُيسَتفاض فيها الفَيض من اإلمام املعصوم صلوات اهللا و س

من املالئكة فاملالئكة ُمتَّصلة يف نزوِلها عاِرَجة ناِزلة إليه صلوات اهللا و سالمه عليه تسَتلِهم و 
, إىل هذا املطلب اشاَر إمام اُألمَّة , تأُخذ منه اوامَرُه و ما يريُده فيما ُيجريه يف هذه الكائنات 

ليلة التَوجُّه التام للَويلِّ ( و هو يتحدَّثُ عن ليلة القَدر  اخلصوص اقَرأُ كالمه الذي جاء ِبهذا 
للَويلِّ الكامل و إمام كل عصر و الكامل و ليلة ظهور سلطَنتِه امللَكوتية ِبتَوسُّط الَنفس الشريفة 

َسّيدنا و موالنا و إمامنا و هادينا , قُطب كل زمان و هو اليوم حضرة بقيَّة اهللا يف االَرضني 
فَما اراَد عليه السالم من جزئيات الطبيعة ان , ارواُحنا ِلُتراب مقَدمِه الفداء , حلُجَّة بن احلسن ا

و ما اراَد من رزٍق يَوسِّعُه و ما اراَد ُيَضيِّقُه و , و ما اراَد سرعَتُه ُيَسرِّعُه , يتباطأ تبطؤ حَركُته 
كما انّ ,  و ُشعاعها و تابعة للفَرامني اإلهلية هذه االرادة اراَدةُ احلَقِّ و ِظلُّ االرادة االَزلية

مالئكة اهللا ايضا ال يتصرَّفون من عند انفُسهم و تَصرُّفات َجميعهم بل تَصرُّفات َجميع ذَّرات 
املراد من ) فاسَتِقْم كما أُِمْرَت , الوجود تَصرُّف إهلي و هي من تلك اللطيفة الَغيبيَّة اإلهلية 

  ولطيفة حقيقة َروحانية َنبيِّنا) فاسَتِقْم كما أُِمْرَت ( هلية املُعنَوَنة ِبهذا العنوان اللطيفة الَغيبيَّة اإل
إمام اُألمَّة اشاَر إىل مصاديق من َوالية , واضح , ائمَّتنا صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

و , و يف تضييقها الكُليَّة النافذة على جزئيات هذه العواِلم يف سَعة االرزاق اإلمام املعصوم 
يتباَدر إىل االذهان الطعام و الشراب و ) االرزاق ( سَعة االرزاق غالبا يتباَدر إىل االذهان 

االرزاق املعنوية , االرزاق على اختالف احنائها , هذا مصداق من مصاديق االرزاق , االموال 
ُعباِتها و اختالف اشكاِلها و االرزاق املادية على تَش, االرزاق الَروحانية , االرزاق العلمية , 

, ما ُيرَزق االنسان يف يوم القيامة  ,ما ُيرَزق االنسان يف قَربه , املوت , ارزاق احلياة , احنائها 
يف , يف العواِلم الَغيبيَّة , يف العواِلم الُعلوية , يف العواِلم الُسفلية , االرزاق يف كل العواِلم طُّراً 
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, يف كل ما َيْنِزل من فَيٍض من الباري سبحانه و تعاىل , م الطبيعة يف عواِل, عالَم الشهادة 
هذا مصداق من املصاديق الذي ُيتباَدر إىل االذهان دائما , املراد من االرزاق ِبهذا املعىن 

ألنّ االنسان يستأنُس باملَحسوسات فَحينما يأيت الكالم عن , الستئناس االنسان باملَحسوسات 
إىل هنا ينتهي .. بيوت , اموال , شراب , طعام ق ُيتباَدر إىل االذهان الرزق و عن االرزا

  .الوجه االول من الكاسيت 
ُيتباَدر إىل  املعاين و ِلَضغط احلسِّ االنساين و ِلحاجة االنسان احلسيَّة ِلمثل هذه االشياء  هذه..

االرزاق اإلهلية ال ُتحَصر , مصاديقها الذهن هذه املصاديق و إالّ االرزاق هذا مصداق من 
ِبهذا احلد و تقدََّم الكالم يف معاين الِنَعم اإلهلية اليت َتحدَّثَ عنها إمام اُألمَّة حني احلديث يف 

 اشاَر إىل هذه لك يف كالمه هنابيان بعض من معاين سورة الفاحتة يف الدروس املُتقَدَِّمة و لذ
إذا اراَد ان ُيَبطّيَء , عصوم صلوات اهللا و سالمه عليه يف االشياء إىل حقيقة تَصرُّف امل, احلقيقة 

ان ُيَسرِّع حركة ُيَسرِّعها و من هذه املصاديق ما َيحدث عند ظهوره , حركة شيء ُيَبطِّئها 
أليِّ شيء ؟ أليس الروايات ُتَحدِّثنا انّ الزمان عند ظهوره , حينما يطول الزمان الشريف 

ر يطول و انّ الليل يطول و انّ السَنة ـ كما يف بعض الروايات ـ سَتكون سَيطول و انّ النها
حني يسألون الصادق عليه , هكذا وَرَد يف كلماِتهم املعصومية الشريفة , ِبَعشر من السنني 

حني تتباطَأ حركة الفَلَك حينئذ , السالم عن السرِّ يف طول الزمان قالَ تتباطَأ حركة االفالك 
ان ألنّ الزمان ناشيء من حركة االرض حول نفسها و من حركة االرض حول يتغيَُّر الزم
و قطعاً سرعة احلركة و عَدم سرعة احلركة سيؤدي إىل طول النهار او إىل طول , الشمس 

و هذا املعىن واضح يف كلمات حني تتباطَأ احلركة ستتَغيَُّر انظَمة الزمان , الليل و هكذا 
صلوات اهللا و اإلبطاء و السرعة فيما يريُده املعصوم صاديق هذا مصداق من م, املعصومني 

اليت َتحَضُرين ابيات للشيخ البهائي رْحَمة اهللا عليه يف قصيدة من قصائده , سالمه عليه 
  يقول , ماذا يقول فيها , ُيخاِطُب ِبها اإلمام احلُجَّة صلوات اهللا و سالمه عليه 

  
  اً للُشعاعـ طبع الَمـلَب الِطباع      َصيََّر االظأْ قـَيش ذو اقتداٍر إن              
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  ذي اجلَالل وَبةٌ من ـ ُبْرَد االمتناع      قدَرةٌ موهكانُـو ارَتدى اإلم             
******  

  ا ارادـُه فيمـَاً احكامـِريـد القى الِقياد      ُمجـونُ قـ الك َمن إليه             
  امي الَسْمِت عالـوعِه الَسبُع الِشداد      َخرَّ منها كلُّ سـإنْ َتَزلْ عن طَ             

  
  قلََبها إذا اراَد ان يقلَب الِطباع , ذو اقتداٍر إن يَشأ قلَب الِطباع 

  الَم طبعاً للُشعاعـذو اقتداٍر إن يَشأْ قلَب الِطباع      َصيََّر االظ       
  ِلُممِكن ان يتحقََّق وجوده , ِلَموجود ان ال يوَجد إذا اراَد , و ارَتدى االمكانُ ُبرَد االمتناع 

  
  و ارَتدى اإلمكان ُبْرَد االمتناع      قدَرةٌ موهوَبةٌ من ذي اجلَالل      

  
هذا املضمون الذي جاء يف ابيات الشيخ البهائي رْحَمة اهللا عليه نفس املضمون الذي اشاَر إليه 

هذه الكلمات اليت كُّنا ِبصَدد بيان َشطر من مضموِنها و يف إمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفسه الزاكية 
إىل َشمٍَّة من َمظاهر اشاَر , مام اُألمَّة قُدَِّسْت نفسه الزاكية فَُهنا يكون قد ذكََر إ,  معناها من

الَوالية التشريعية للمعصوم و حقيقة التشريع يف القرآن و حقيقة القرآن هو صلوات اهللا و 
و يف الَشطر املُتأخِّر من كالمه اشارة واضحة ,  هنا إىل الَوالية التشريعية اشارة, سالمه عليه 

إىل الَوالية التكوينية و هنا تتَجلّى َمظاهر الَوالية اإلهلية يف حقيقة املعصوم صلوات اهللا و سالمه 
مام هنا عبارة إلعليه يف اكَمل نشآِتها لذلك كان الرجوع إليه رجوعاً إىل اهللا سبحانه و تعاىل 

, على ِقَصرها ُتعطينا َتمام هذا املعىن , عبارة قصرية , اُألمَّة يف الصفحة الرابعة بعد اخلمسمائة 
بالنسبة إىل ( بعد اخلمسمائة و هو يتحدَّثُ عن رسول اهللا إىل ان يقول يف الصفحة الرابعة 

)  على كل العواِلم الَويلُّ املطلق و املُحيط( ما هو الكالم الذي ذكَرُه ؟ قال ) رسول اهللا 
تقريبا بعد منتَصف الصفحة يف الصفحة ) الَويلُّ املطلق و املُحيط على كل العواِلم ( رسول اهللا 

الَويلُّ املطلق ( و يسَتمرُّ يف كالمه ) بالنسبة إىل رسول اهللا ( الرابعة بعد اخلمسمائة حني يقول 
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ية اإلهلية َتجلَّْت فيه بأكَمل نشآِتها و بأَتمِّ ويلٌّ مطلق اي انّ الَوال) و املُحيط على كل العواِلم 
, لَم َيكُن ولياً ُمقيَّدا , َولّياً مطلقا َمظاهرها و بأجلى معانيها و بأمسى َتجلّياِتها لذلك كان 

اهل البيت , سائر االولياء قُيِّدوا و القَيد ما هو ؟ اّنهم َتَبٌع ِلَواليته صلى اهللا عليه و آله و سلم 
و العبودية كما يف دعاء شهر عليهم افضل الصالة و السالم لَم ُيقيَّدوا إالّ ِبقَيد اخلَلقيَّة , نا َنبيُّ, 

ال فرَق بينَك و بني حقائق اهل ) ال فرَق بينَك و بينها إالّ اّنهم عباُدَك و َخلقُك ( رجب 
 اخلَلقيَّة و هذا الدعاء قَيُد, قَيُد العبودية ) إالّ اّنهم عباُدَك و َخلقُك ( عليهم السالم البيت 

مصباح املُتَهجِّد و ( صادر من الناحية املقدسة كما يذكُره َشيُخنا الطوسي رْحَمة اهللا عليه يف 
  ) .سالح املُتَعبِّد 

قَيُد العبودية و اخلَلقية هو هذا املراد فقط ) ال فرَق بينَك و بينها إالّ اّنهم عباُدَك و َخلقُك ( 
, طلق و املُحيط على كل العواِلم ألنّ سائر َوالية االولياء يف كل املَخلوقات من معىن الَويلِّ امل

, من الصّديقني , من االوصياء , من االولياء , من املالئكة الكَّروبّيني و املُقرَّبني من االنبياء 
 نٌيب من لُدن آدم ما ُبِعثَ, املعىن الذي اشاَرْت إليه الروايات الشريفة , َواليتُهم ُمقيَّدة ِبَواليته 

, و هذه الرواية موجودة حىت يف كُتب العامة , فَما دون إالّ ِبنبوَّة َنبّينا و ِبَوالية عليٍّ و االئمَّة 
أّما يف كُتبنا فقد ورَدْت ِبَنحو وفري ُمتكاِثر و ورَدْت كذلك يف مصادر عديدة من كُتب العامة 

َوالية عليٍّ و االئمَّة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني انّ االنبياء ُبِعثوا على نبوَّة َنبّينا و , 
و الَوالية اإلهلية املطلقة الظاهرة فيه ) الَويلُّ املطلق ( هو نفس املعىن الذي اشاَر إليه إمام اُألمَّة 

الَويلُّ املطلق و املُحيط على كل ( و يف آله االطهار صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
او يكون اوَسع و اْشَمل من الذي َمرَّ ِذكُره يف مسألة الَوالية التشريعية و هذا املعىن ) العواِلم 

, العواِلم التكوينية ألنّ الَوالية التكوينية حينئذ ستكون مرتبة من مراتب إحاطَته على هذه 
ر إمام يف موطن آخ, َويلٌّ مطلق و ُمحيط على كل العواِلم , ة من مراتب َواليته املطلقة مرتب

حديثه عن ليلة القَدر يف الصفحة السادسة بعد اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه و هو يف معرض 
اخلمسمائة و هو يتحدَّثُ عن جوانب من مناِزل رسول اهللا و اهل بيته االطهار صلوات اهللا و 

فحة ة بعد اخلمسمائة و تتمَّة الكالم يف الصسديف الصفحة السا, عليهم اْجَمعني سالمه 
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  .) َتنبيٌه عرفاين ( السابعة بعد اخلمسمائة ماذا يقول َتحت عنوان 
باعتبار وَرَد ) صلى اهللا عليه و آله ليلة القدر و لُْيعلَم كما انّ الويلَّ الكامل و النيبَّ اخلاَتم ( 

ن انّ ليلة القدر الزهراء صلوات اهللا و سالمه عليها و الزهراء عنوا, هذا املعىن يف الروايات 
انّ ليلة القدر هي الزهراء , الروايات الشريفة صرََّحْت ِبهذا املعىن , للحقيقة النَبويَّة املقدسة 

و لُْيعلَم كما انّ ( على اي حال الكالم هنا جاء ِبهذا الشكل , عليها افضل الصالة و السالم 
حقيقة هذه , ة ليلة القدر حقيق) الويلَّ الكامل و النيبَّ اخلاَتم صلى اهللا عليه و آله ليلة القدر 

ليلة ) و ما ادراَك ما ليلةُ القدر ( هي حقيقة ائمَّتنا و لذلك هذه الليلة , الليلة هي حقيقة َنبّينا 
) و ما ادراَك ما ليلة القَدر , ال يعِرفَُك يا عليُّ إالّ اهللا و انا ( القدر َنحن ال ُندِرك حقيقتها 

ألنّ ليلة القدر يف حقيقتها و يف مضموهنا إّنما هي ة إلدراكها ليلة القدر ال َتِصلُ العقول البشري
حقيقة َنبّينا صلى اهللا عليه و آله و سلم و هذا املعىن واضح يف روايات اخرى على سبيل الرمز 

ما هي هذه الليايل ؟ , ما هي هذه االيام ) ال ُتعادوا االياَم فَُتعاديكم ( على سبيل االشارة , 
االيام و الليايل لَها  ) ال تُعادوا االياَم فَتُعاديكم, نَحن االيام ( شريفة تقول أليس الروايات ال

, حقائق و لذلك اآلن انَت إذا ارْدَت ـ هذا مثال ِلَتقريب املعىن ـ ان ُتراجع كُتب االدعية 
و صَّة انّ اوقات و ساعات النهار قد قُسَِّمْت إىل اثنَتي عشرة ح, كُتب االوراد َتِجد انّ النهار 

كل حصَّة ُسمَِّيْت باْسِم معصوم من املعصومني االثَنْي عَشر صلوات اهللا و سالمه عليهم 
اْجَمعني و هذا املعىن واضح يف الزيارة اجلوادية اليت نزور ِبها اإلمام الرضا صلوات اهللا و 

,  انّ معىن الساعات ,هذا املعىن و شَرحُتُه فيما َمرَّ من االيام يف املَجالس املاضية , سالمه عليه 
االشارة واضحة يف الروايات انّ هذه عناوين ُتشري إىل حقائق , معىن االيام , معىن السنني 

أّما من اجلهة , هذا من اجلهة اللفظية , املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
لوقات ـ ِبحَسب ما و هذه املَخيف العالَم اخلارجي فَهي َمظاِهر ِلوجودهم الشريف احلقيقية 

يذكُره اهل املعرفة ـ و تَنزُّل هذه املَخلوقات يف قوَسْي الصعود و الُنزول و ظهور مراتب 
و االمساء , هذه املَخلوقات إّنما هي مراتب و ظهورات لالمساء اإلهلية احلُسىن , للَمخلوقات 

سىن كما يقول اإلمام الصادق و بل ُهم االمساء احلُاإلهلية احلُسىن ُمتَجليَّة يف ذَواِتهم القدسية 
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عليه عن إمامنا الصادق ) َنحن االمساء احلُسىن و الصفاُت الُعليا ( الرواية يف الكايف الشريف 
و لُْيعلَم كما انّ الويلَّ الكامل و النيبَّ اخلاَتم (  يقول, على اي حال , افضل الصالة و السالم 

باعتبار بطون االسم االعظَم فيه (  النيب ليلة القدر كيف كان) صلى اهللا عليه و آله ليلة القدر 
باعتبار بطون االسم االعظَم فيه و احتجاب ( ألنّ االسم االعظَم ُمسَتبِطن يف ذات النيب ) 

َمن رآين فقد رأى ( و احلَقُّ قد احتَجَب يف النيب لذلك هذه الكلمة ) احلَقِّ فيه ِبَجميع شؤونه 
احلَقُّ ِبَجميع شؤونه ُمحَتجب يف ذاته القدسية صلى ) فقد عرَف احلقَّ َمن َعرفَين ( او ) احلقَّ 

( يف اكثر كُتبهم هذا احلديث املنقول عن النيب و الذي ينقلُه الُعرفاء , اهللا عليه و آله و سلم 
نفس الكالم هنا ُيشري إليه إمام اُألمَّة ) َمن َعرفَين فقد عرَف احلقَّ , َمن رآين فقد رأى احلقَّ 

باعتبار بطون االسم ( انّ النيب االعظم هو ليلة القدر من هذه اجلهة , قُدَِّسْت نفسه الزاكية 
كذلك هو يوم القَدر ايضا باعتبار ظهور , االعظَم فيه و احتجاب احلَقِّ فيه ِبَجميع شؤونه 

ه يوم َشمس احلقيقة و بروز االسم اجلامع من افُق تَعيُّنه كما هو نفسه صلى اهللا عليه و آل
, يف تفسري الُضحى , اليت ورَدْت يف تفسري اآليات الشريفة و لذلك هذه املعاين ) القيامة ايضا 

يف تفسري العصر باالئمَّة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني ُتشري إىل نفس , يف تفسري الفَجر 
بالفَجر او , باالوقات السَور القرآنية اليت ابتدأْت ُمقِسَمة , اآليات القرآنية , هذا املعىن 

أليس يف الروايات الشريفة هذه االوقات وَرَد يف , بالُضحى او بالصباح او ِبسائر اوقات اليوم 
معناها عن املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني انّ هذه امساء و عناوين عن االئمَّة 

شاَر إليها إمام اُألمَّة من احتجاب ذلك ِلَنفس احلقيقة اليت ام ؟ و عليهم افضل الصالة و السال
إّنما هي و سائر االشياء املوجودة يف هذ العالَم , يف هذه الذَوات املقدسة معاين االسم االعظَم 

باعتبار بطون االسم االعظَم فيه و ( َمظاِهر لالمساء اإلهلية احلُسىن , َمظاِهر ِلهذا االسم االعظَم 
كذلك هو يوم القَدر ايضا باعتبار ظهور َشمس احلقيقة و  , تجاب احلَقِّ فيه ِبَجميع شؤونهاح

و ) بروز االسم اجلامع من افُق تَعيُّنه كما هو نفسه صلى اهللا عليه و آله يوم القيامة ايضا 
ـ ِبَشكل سريع و تتمَّة  وقت الدرس يكاُد ان ينَتهي ـاقَرأ هذه العبارات , يسَتمرُّ يف كالمه 

ذات رسول اهللا صلى ) ذاُته املقدسة , و باجلُملة (  يف االسبوع القادم الكالم تأتينا إن شاء اهللا
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و يوم القيامة ايضا , ذاُته املقدسة ليلة القَدر و يوُمه و يوم القيامة , و باجلُملة ( اهللا عليه و آله 
هذا املظَهر فَِبناءاً على هذا لعلَّ النكتة يف التعبري عن سائر املَظاِهر بالَشهر و عن , يوم القَدر 

كما انّ الواحد مبَدأٌ للعدد ,املقدس التام بالليلة هي انّ مبدأ الشهور و السنني هو اليوم و الليلة 
و ِبتَعيُّنه و , و هو صلى اهللا عليه و آله ِبباطن احلقيقة و هو االسم االعظَم مبَدأٌ ِلسائر االمساء 

َتمَّ كالُمه قُدَِّسْت  ) تَدبَّْر تعِرْف و اغَتِنم, ات َعينِه الثابتة اصل الشجرة الطّيبة و مبدأ التَعيُّن
رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله انّ التعبري عن حقيقة , اشاَر إىل هذا املضمون , نفسه الشريفة 

ِبلَيلة القدر و اّنها َخٌري من الف شهر باعتبار انّ االلف يف لغة العرب هو اكمل االعداد سلم و 
اعداد دخلَْت على هذه ,  تكون اكثر من االلف كاملليون و ما بعد املليون االعداد اآلن اليت, 

اعلى االرقام يف لغة العرب االلف و بعد ذلك التعداد يكون , كالم العرب و إالّ ارقى االرقام 
َخٌري من الف ( فالعدد الكامل يف لغة العرب االلف و لذلك , آالف اآلالف , ِبعدَّة اآلالف 

أّما التعبري عن , و عالَم الدنيا عالَم التكَثُّر ر هنا اشارة إىل تَعدُّد االيام و الليايل و الشه) شهر 
يعين اّنه ,  هو اليوم انّ مبدأ السنني هو الليلة و, ر باعتبار انّ مبدأ االشُهرسول اهللا بالليلة 

فيما كالم عنه نفس املعىن الذي َمرَّ ال, هو مبدأ هذه االشياء صلى اهللا عليه و آله و سلم 
َنبيُّنا االعظم صلى اهللا , الصادر االول ليلة القدر , يذكُره الُعَرفاء و الفالسفة بالصادر االول 

َخرييَّتُه , هو َخٌري من سائر هذه املَخلوقات ) َخٌري من الف شهر ( فَهو عليه و آله و سلم 
و آله و سلم و نفس الكالم عن باعتبار انّ هذه املَخلوقات ُمشتقَّةٌ من نوره صلى اهللا عليه 

و هذه هو عن ائمَّتنا صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني , رسول اهللا هو عن أمري املؤمنني 
احلقائق َنحن َنِجُدها ُمتَجليَّة واضحة يف الكثري من احاديث املعصومني و يف الكثري من 

على , ثُ عن ُمحيطيَّتهم لالشياء اليت تتحدَّثُ عن إحاطَتِهم و اليت تتحدَّزياراِتهم الشريفة 
بعد سبيل املثال اذكُر هذه الرواية اليت ذكََرها إمام اُألمَّة ايضا يف الصفحة التاسعة و التسعني 

الشريف للسّيد هاشم البحراين رْحَمة اهللا ) الربهان ( نقَلَها إمام اُألمَّة عن تفسري , االربعمائة 
عن الكتاب , رْحَمة اهللا عليه لَها عن امايل الشيخ الطوسي  نقَو السّيد هاشم البحراين, يه عل

( بعض الطَبعات كُِتَب عليه , املعروف ِبَمجالس الشيخ الطوسي او بأمايل الشيخ الطوسي 
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, نفس الكالم ) امايل الشيخ الطوسي ( بعض الطَبعات كُِتَب عليه ) َمجالس الشيخ الطوسي 
إمام , نقَلَ هذه الرواية عن امايل الشيخ الطوسي ) ن الربها( صاحب , االمايل او املَجالس 

هذه الرواية عن ,  الشريف) الربهان ( اُألمَّة قُدَِّسْت نفسه الزاكية ينقل هذه الرواية عن تفسري 
التاسعة و التسعني بعد االربعمائة و يف الصفحة يف الصفحة , عبد اهللا بن َعجالن الَسكوين 

 الَسكوين قال َسِمعُت ابا جعفر عليه السالم ـ يعين  َعجالنعن عبد اهللا بن, اخلمسمائة 
 َبيُت عليٍّ و فاطمة (ماذا يقول إمامنا الباقر عليه السالم , الباقر صلوات اهللا عليه ـ يقول 

و يف قَعر بيوِتهم , ُف َبيتِهم َعرُش َربِّ العالَمني و َسق, هللا صلى اهللا عليه و آله حجَرةُ رسول ا
و املالئكةُ تَنزَّلُ عليهم بالَوحي صباحاً و مساء و , معراج الَوحي , ة إىل العرش فُرَجة مكشوطَ

و إنّ اهللا , فَوٌج يْنِزل و فَوٌج يصَعد , و املالئكة ال تنقَِطُع افواُجهم , و طرفَِة َعني كلَّ ساعة 
زاَد اهللا يف و , حىت ابَصَر العرش تبارَك و تعاىل كَشَف إلبراهيم عليه السالم عن السماوات 

عليهم و إنّ اهللا زاَد يف قوَّة ناِظر ُمحمٍَّد و عليٍّ و فاطمة و احلسِن و احلُسني , قوَّة ناِظره 
و ال َيِجدوَن ِلبيوِتهم ُسقُفاً ( مث ماذا يقول إمامنا الباقر ) السالم و كانوا ُيبِصرون العرش 

بإذن ُج المالئكة و الروح فيها و معاِر, فَبيوتُهم ُمسقَّفَة ِبَعرش الرحمن , غير العرش 
فَقلتُ هذا , قلتُ من كلِّ امٍر سالم ؟ قال ِبكُلِّ امٍر , قال , َربِّهم من كل امٍر سالم 

و التَدبُّر يف ( فَيقول إمام اُألمَّة ُيَعلِّق على هذه الرواية , انتَهْت الرواية  ) التَنْزيل ؟ قال نعم
املعرفة ألهلها فَتنكَِشُف له ُنبذَة من حقيقة الَوالية و هذا احلديث الشريف يفَتح ابواباً من 

الرواية فيما َمرَّ من الدروس انا اَشرُت إليها و بيَّنُت جانبا من مضموهنا و ) باطن ليلة القدر 
, بيوُتهم ُمسقَّفَة ِبَعرش الرمحن , اّنهم ال َيِجدونَ ِلبيوِتهم ُسقُفاً غري عرش الرمحن , من معناها 

املالئكة صباَح مساء و كلَّ ساعة و كلَّ طرفَة َعني ناِزلَة عليهم بالوحي صلوات اهللا و معاِرُج 
أّما الرواية أليِّ شيء , هذا املضمون وَرَد يف هذه الرواية , هذا املعىن , سالمه عليهم اْجَمعني 

 عند املعصوم إىل حقيقة تساوي عالَم الشهادة و الَغيب, ُتشري ؟ الرواية ُتشري إىل هذه احلقيقة 
بيوُتهم , بالعيدان و اجلريد و االخشاب ال يعين ان بيوت االئمَّة لَم تكُن ُمسقَّفَة , عليه السالم 

احلديث هنا عن حقيقة املعصوم ,  و االخشاب  و الطنيكانت ُمسقَّفَة بالعيدان و اجلريد
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سلم هو الَويلُّ املطلق و الذي كما َمرَّ قبل قليل انّ رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و , املُحيطة 
احاطَتُهم ِبعالَم الشهادة و ِبعالَم الَغيب صلوات اهللا و , له اإلحاطة التامَّة على كل العواِلم 

ُمسقَّفَة بيوُتهم , لذلك ال َيِجدونَ ِلبيوِتهم ُسقُفاً غري عرش الرمحن سالمه عليهم اْجَمعني 
 أُشري إليها  اهللارواية ُمفصَّلَة إن شاء, الرواية الشريفة الذي وَرَد يف نفس املعىن , ِبَعرش الرمحن 
الشريف ) كامل الزيارات ( الرواية اليت جاءت يف , ِبَشكل سريع أُشري إليها , يف وقت آخر 

هذا الكتاب املُعتَبر بني اصحابنا , الشريف ) كامل الزيارات ( يف االبواب االوىل من كتاب , 
 سبحانه و تعاىل َتَجلّى ِلَرسول اهللا يف بيت فاطمة و اّنه مَسَح ِبَيده انّ اهللا( عن رسول اهللا , 

من الكالم ال هذا النوع من الروايات و هذا الطراز ) على احلُسني صلوات اهللا و سالمه عليه 
هذه , هذه املعاين التجسيميَّة ال يعتقد ِبها اُي عاقل من الُعقَالء , ُيقَصد منه املعاين التجسيميَّة 

ملعاين املذكورة يف مثل هذه الروايات الشريفة اشارة إىل مراتب قُرِب االئمَّة صلوات اهللا و ا
 َتَجلّى يلَ اهللا يف َبيِت فاطمة على احسن صورة و (هكذا يقول النيب , سالمه عليهم اْجَمعني 

 عليه افضل  باَرَك على احلُسني)على اهَيأ هيئة و مَسَح على احلُسني صلوات اهللا و سالمه عليه 
الرمحن على ( إذا كانت بيوُتهم ُمسقَّفَة ِبَعرش َربِّ العالَمني و هذه املعاين , الصالة و السالم 
إذا , ِبهذا العرش فَيُضه املُنَبِسط على عرشِه املُحيط و بيوُتهم ُمسقَّفَة ) العرش استوى 

ألة الكرسي و العرش تتذَكَّرون يف دروسنا يف العقائد الشيعية حني وَصلَ الكالم عن مس
عليه السالم من انّ َجميع العالَم موجود يف عالَم الكرسي اَشرُت إىل ما جاء عن صادق العترة 

و , َجميع الكائنات عالَم الكرسي َيحتويها , رواية صرحية عن اإلمام الصادق عليه السالم , 
و العرش يف , اِلم االخرى عالَم العرش اوَسع من كل العو, عالَم الكرسي عالَم العرش ُمحيط ِب

و نوري افضل من ( كما يقول حقيقته ُمشَتقٌّ من نور رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم 
و نوري , ألنّ العرش من نوري ( أليِّ شيء ؟ هو يقول صلى اهللا عليه و آله ) نور العرش 

سقَّفَة ِبَعرش َربِّ هم ُمبيوُت, حقيقة العرش احلقيقة املُحيطة ) سبحانه و تعاىل من نور اهللا 
   .العالَمني 
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  الّدرس الحادي و الثالثون

  
  
  
  
  

الشريف ) اآلداب املعنوية (  بأنّ دروسنا يف كتاب بيَّنُت يف االسبوع املاضي يف الدرس املُتقَدِّم
َدرس يف هذه الليلة و الدرس االخري , اوشكَْت على االنتهاء و فعالً لَم يبَق عندنا إالّ درسان 

  .وَّته يف االسبوع اآليت ِبَحول اهللا تعاىل و ق
اشاَر إليها إمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفسه الزاكية يف طَوايا كالمه ِبخصوص مقامات اهل بيت .. 

, تقدََّم الكالم فيها و بيَّنُتها ِبحَسب ما يسنح به املقام , العصمة عليهم افضل الصالة و السالم 
على ما بقَي من كلماته الشريفة  اَمرُّ مرورا سريعا يبقَي شيء أُشري إليه يف هذه الليلة و هو اّن

و إّنما اَمرُّ و اتتبَُّع عباراته الكرمية إىل آخر ما ذكَرُه يف كتابه الذي بني ايدينا ِبهذا اخلصوص 
لذا اعِرُض لَها عليها مرورا سريعا ألنّ هذه املطالب تقدََّم َشرُحها و بياُنها يف الدروس املُتقَدِّمة 

مَّة فيما يتعلَُّق الم يف آخر شيء ذكََرُه إمام اُألل ان أُِتمَّ الكعرضاً اْجمالياً سريعا و احاو
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بالتَوسُّل قُدَِّسْت نفُسه الزاكية و الدرس القادم يكون على سبيل اخلامتة ِلهذه املباحث و ِلهذه 
  .الدروس 

تعاىل عليه آخر شيء ذكَرُته يف الدرس املاضي الرواية الشريفة اليت نقَلَها إمام اُألمَّة رضوان اهللا 
ِلسّيدنا هاشم البحراين قُدَِّسْت نفسه الزاكية و اليت نقََلها عن الشريف ) الربهان ( عن تفسري 

الرواية ذكََرها إمام اُألمَّة يف الصفحة , الشيخ الطوسي رْحَمة اهللا عليه , امايل شيخ الطائفة 
بد اهللا بن َعجالن الَسكوين التاسعة و التسعني بعد االربعمائة و يف الصفحة اليت بعَدها عن ع

َبيتُ عليٍّ و فاطمة حجَرةُ , ـ يقول قال َسمعُت ابا جعفٍر عليه السالم ـ إمامنا الباقر 
و في قَعِر , و َسقفُ بيتِهم عرشُ ربِّ العالَمين , رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله 

زَُّل عليهم بالوحي معراج الَوحي و المالئكةُ تنَ, بيوِتهم فُرَجةُ مكشوطَة إلى العرش 
فَوٌج ينِْزل , و كلَّ ساعة و طرفَة َعْين و المالئكة ال تنقَطع افواُجهم صباحاً و مساءاً 

و إّن اهللا تبارك و تعالى كشَفَ إلبراهيم عليه السالم عن السماوات , و فَوٌج يصعد 
ر ُمحمَّد و و إّن اهللا زاَد في قوة ناِظ ,حتى ابَصَر العرش و زاَد اهللا في قوة ناِظره 

عليٍّ و فاطمة و الحسن و الُحسين عليهم السالم و كانوا ُيبِصرون العرش و ال 
و معارج المالئكة , فَبيوتُهم ُمسقَّفَة ِبَعرش الرحمن , َيِجدون ِلبيوِتهم ُسقُفاً غير العرش 

ل قال قلتُ من كلِّ امٍر سالم ؟ قال ِبكُ, و الروح فيها بإذن ربِّهم من كل امٍر سالم 
َتمَّْت كلمات باقر العترة االطَهر صلوات اهللا و سالمه  , فَقلتُ هذا التَنْزيل ؟ قال نعم, امٍر 
و التَدبُّر يف هذا ( فَيقول إمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفُسه الشريفة ُيَعلِّق على هذه الرواية , عليه 

ذة من حقيقة الَوالية و باطن ليلة احلديث الشريف يفتح ابواباً من املعرفة ألهلها فَتنكَِشُف له ُنب
هذه الرواية تتعلَُّق َد فيها إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه باعتبار انّ املباحث اليت اْوَر) القدر 

  .يف بيان معاين سورة القدر املباركة 
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تالوَتها  اَعدُت  ثانيةالرواية الشريفة هذه تلَوُتها على مسامعكم يف االسبوع املاضي و هذه مرَّة
و اَشرُت إىل بيان مضموِنها ِبَنحو اْجمايل باعتبار انّ الدروس املُتقَدَِّمة َمرَّ فيها شيء من بيان 
معىن هذه الرواية حني احلديث عن مسألة عالَم الَغيب و عالَم الشهادة و انّ املعصوم صلوات 

يتساوى عنَدُه ,  و الشهادة بني عالَم الَغيباهللا و سالمه عليه إّنما َيِقُف يف مقام اإلحاطة 
كما اّنه حاضر و ُمحيط ِبعالَم الشهادة و عالَم الشهادة هو عالَم الطبيعة الذي , العالَمان 
و عالَم , هذا العالَم املرئي هو الذي ُيعبَّر عنه ِبعالَم الشهادة , هذا العالَم املَحسوس , َنحىي فيه 

عن ا غاَب عن مداِركنا الوجدانية و ما غاَب م, ما غاَب عن َمداِركنا العقلية , الَغيب 
االنسان إّنما ُيدِرك املعاين و ُيدِرك احلقائق إّما عن طريق احلَواس و إّما عن , َمداِركنا احلسيَّة 
, هناك معلومات وجدانية , هناك معلومات حسيَّة , و إّما عن طريق العقل طريق الوجدان 

 السُبل اليت من تفصيل هذه املعاين و يف تفصيل ايضا يف و تقدََّم الكالمهناك معلومات عقلية 
هذا الكالم َمرَّ يف الدروس املاضية لذا ال أُعيده مرَّة , خالِلها َينالُ االنسان هذه املعلومات 

ما يتعلَُّق ِبعالَم الَغيب هو ما غاَب عن قدرات االدراك البشري يف افُق العقل و يف افُق , ثانية 
حقيقة ُمحيطة ِبعالَم الَغيب و املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه , ق اِحلس الوجدان و يف افُ

يف الصفحة الرابعة بعد  اشاَر إليه إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه الشهادة و لذلك هذا املعىن
 الَويلِّ املطلق وبالنسبة إىل رسول اهللا ( اخلمسمائة حني وَصلَ احلديث إىل رسول اهللا فَقال 

و فارق بني االطّالع و بني , ويلٌ مطلق و ُمحيط على كل العواِلم ) املُحيط على كل العواِلم 
ائمَّتنا صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني ما , ال بد ان ُنفَرِّق بني هذَين املقاَمني , اإلحاطة 

ع إّنما هو مقام مقام االطّال, مقام االطّالع من ادَون مقاماِتهم , كانوا يف مقام االطّالع 
و بيَّنُت معىن الَوالية ) بالنسبة إىل رسول اهللا الَويلِّ املطلق ( اشياعهم أّما ُهم لَهم مقام اإلحاطة 

ول انّ املعصوم حينما اق) الَويلِّ املطلق و املُحيط على كل العواِلم ( املطلقة و معىن الويلِّ املطلق 
مقام االطّالع من , و الشهادة ال من جهة االطّالع ى عنَدُه عالَم الَغيب عليه السالم يتساو
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مقام اإلحاطة ( ُهم لَهم مقام اإلحاطة و املراد من , من مقامات اوليائهم , مقامات اشياعهم 
و الذي له مقام التَصرُّف قطعاً له العلم الدقيق التفصيلي ِبكُل جزئيات هذه , مقام التَصرُّف ) 

االطّالع قد َيصُدق حىت على الذي يكون له علم ِبظَواهر , مقام االطّالع شيء , العواِلم 
, و هناك من اولياء اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني َمن له االطّالع , االمور 

حني ُتَحدِّثنا عن جابر بن يزيد اجلُعفي , الروايات الشريفة حني ُتَحدِّثنا عن سلمان املُحمَّدي 
و امثال هؤالء االعاِظم من عن يونس بن عبد الرمحن , املُفضَّل بن عمر حني ُتَحدِّثنا عن , 

حني ُتَحدِّثنا عن علمهم و عن , اولياء اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
بل و عن إحاطَتهم ِبكَثري من احلقائق يف عالَم الشهادة و يف عالَم الَغيب اطّالعهم على االسرار 

من بعض الروايات الشريفة انّ لَهم شيء و َمظهر من َمظاهر الَوالية التكوينية الذي يظهر 
و َمن كانت له ادىن , بأيدي اولياء اهل البيت كأمثال سلمان و َمن كان يف مرتبة سلمان 

ُمسكَة باالطّالع على احاديث اهل بيت العصمة فيما وَرَد ِبخصوص اوليائهم و اصحاِبهم 
فَحني يكون احلديث ,  تعاىل عليهم َجميعا َيِجد هذه املعاين َجليَّة واضحة الُعظَماء رضوان اهللا

يف باب مسألة تواُصل عالَم الَغيب مع تواُصل عالَم , عن مقامات اهل البيت يف هذا الباب 
, ِبهذا املعىن , يف باب تساوي العالََمني عند املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه   ,الشهادة

املُحيط الذي له َوالية التَصرُّف و , و املراد من اإلحاطة , اطة ال ِبَمعىن االطّالع ِبَمعىن اإلح
, لذلك هذه عبارة اإلمام يف الصفحة الرابعة بعد اخلمسمائة ُتشري إىل هذا املعىن و انا شَرحُتها 

 املطلق و ماذا َيِصفُه ؟ بالَويلِّ) بالنسبة إىل رسول اهللا ( بيَّنُت مضموَنها يف الدرس املاضي 
الرواية ,  الرواية الشريفة ان ُتشري إليه م و هذا هو املعىن الذي اراَدْتاملُحيط على كل العواِل

, فيها اسرار عقائدية كثرية , فيها مضمامني كثرية , الشريفة اشاَرْت إىل مضموَنني ُمهمَّني 
 هذه الرواية ِبحَسب ما و َنحن لَسنا يف مقام التفصيل يف بيان اسرار و معاين, هذه الرواية 

يظَهر لنا ِبقَدر عقولنا و إالّ حقائق هذه املعاين ال ُيدِركها إالّ صاحب االمر احلُجَّة بن احلسن 
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لكن حقائق هذا االمر ال ُيدِركها إالّ إمام زماننا عليه السالم , صلوات اهللا و سالمه عليهما 
لنظَر يف كلمات املعصومني صلوات اهللا و من خالل ا, ِبحَسب ما يظهر لنا من خالل التَتبُّع 

سالمه عليهم اْجَمعني و من خالل النظَر و التَتبُّع ِلكلمات العاِرفني باهللا و العاِرفني بأهل البيت 
 موجودة  من املطالب و ُجملة من املضامنيهناك ُجملة, صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

 مطلَبني فقط أُشري إىل, د االشارة ليها ِبَشكل ُمفصَّل انا ما أُري, يف هذه الرواية الشريفة 
املطلب االول نزول املالئكة و َمجيء املالئكة إىل اهل , ُمهمَّني اشاَرْت إليهما هذه الرواية 

البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني ِبَحيث انّ هذه الفُرَجة املكشوطة يف بيوِتهم 
املعراج هو الطريق و هو السبيل , هي معراج املالئكة َمعني صلوات اهللا و سالمه عليهم اْج
َنبيُّنا صلى اهللا عليه و آله و سلم يف معراجه عَرَج إىل اي , الذي ترَتقي فيه النفوس إىل اهللا 

مكان ؟ عَرَج إىل حُجب النور و هناك تكشَّفَْت احلُجب ِلنبّينا صلى اهللا عليه و آله و سلم 
معراج املالئكة من اين ؟ معراج , ارقى املراتب اليت َيِصلُ إليها َمخلوق  ) او ادىن( فَبلغَ مقام 
َيِصلون إىل اهللا من طريق اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم , إّنما يعرجون , املالئكة 
من ما املراد ) معراج املؤمن ( أليس ُعبَِّر عن هذه الصالة اليت ُيَصلّيها املَُصلّي بأّنها , اْجَمعني 

السبيل الذي , و معراج االنبياء , انّ الصالة معراج املؤمن ؟ انّ الصالة تكون سبيالً للتقَرُّب 
معراج املالئكة إّنما يكون ِبخدَمة بيت آل اهللا صلوات , يتقرَّبون به إىل اهللا سبحانه و تعاىل 

يف قَعر  )  بيوِتهمو في قَعر( اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني لذلك الرواية الشريفة هكذا قالت 
َسقف البيت اشَرف مرتبة يف , قَعر البيت ادَون مرتبة يف البيت , ال يف َسقف البيوت البيوت 
و في قَعر بيوِتهم فُرَجة مكشوطة إلى العرش ( يف قَعر البيت ) و يف قَعر بيوِتهم ( البيت 

وجودة يف قَعر معراج الوحي و معراج املالئكة من هذه الفُرَجة امل ) هي معراج الوحي
إىل آخر ما  ) و المالئكة تنَزَُّل عليهم( بيوِتهم الشريفة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 

هذا القسم من الرواية يتحدَّثُ عن ُعلقَة املالئكة و عن رابطة , جاء ِبخصوص املالئكة 
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 صلوات اهللا و سالمه و عن تابعيَّة املالئكة و عن َوالية املالئكة ألهل بيت العصمةاملالئكة 
هذه  ) إنّما المالئكة خُّداُمنا و خُّدام شيَعتنا( عليهم اْجَمعني و الروايات الشريفة ُتَحدِّثنا 
ـ اشَرف مالئكة السماء جربائيل عليه السالم , املعاين واضحة يف روايات اهل بيت العصمة 

هكذا الروايات الشريفة , م صلى اهللا عليه و آله و سلـ حني َيْنِزل بني يَدْي رسول اهللا 
جربائيل يتأدَُّب بني يَدي خاَتم االنبياء ِبتأدُّب , اّنه َيجلس بني يَدية كَجلَسة العبد , ُتَحدِّثنا 
خادم , َعبٌد ِلَرسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم لذلك ُيظِهر مراسم العبودية , العبودية 

ذلك ُيظِهر آداب و رسوم اخلدمة و الطاعة و العبودية لِلَرسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم 
الباري , املعىن واضح  حىت يف حديث الكساء هذا, له صلى اهللا عليه و آله و سلم و التابعيَّة 

سبحانه و تعاىل اَِذنَ ِلجربائيل لكن جربائيل ما دَخلَ َتحت الكساء إالّ بعد استئذاٍن من رسول 
ول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم فَِرضا اهللا من ِرضا رسوله و إالّ بعد قبوٍل من رس, اهللا 

َسَخطُ اهللا من َسَخِط رسوله صلى اهللا عليه و آله و سلم لذا جربائيل ـ يف حديث الكساء ـ 
و ُمنَتظرا الباري هو الذي اَِذنَ له لكنه وقََف ُمستأِذنا , لَّما وقََف مع انّ الباري قد اَِذنَ له 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم حىت يدخل معهم َتحت الكساء الشريف و االجازة من 
كثرية و هذا املعىن واضح يف حديث الكساء اليماين املبارك و الروايات يف هذا املضمون 

على اي حال , مبسوطة و وفرية عن اهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
الشطر الثاين من الرواية الشريفة , لتفصيل يف كل هذه املطالب انا ال أُريد االسهاب و ا

الرواية ال , و بيَّنُت هذا املعىن , ال َيِجدون سقُفاً ِلبيوِتهم غري العرش يتحدَّثُ عن انّ االئمَّة 
ذا ليس ِبه, ُتريد االشارة هنا إىل انّ بيوت االئمَّة لَم تكُن ُمسقَّفَة بالعيدان او باجلَريد او الطني 

يف نفس الوقت الذي , إىل تساوي عالَم الَغيب و الشهادة الرواية ناظرة , َنحن بيَّنا , املعىن 
بيوُتهم ُمسقَّفَة بالعيدان و الطني و اجلريد و االعواد و االخشاب يف نفس الوقت ال َيِجدون 

م الذين لَهم ِلبيوِتهم سقُفاً غري عرش الرمحن ألّنهم صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني ُه
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َوالية املبسوطة على َجميع مراتب هذه و لَهم الاإلحاطة التامَّة ِبعالَم الشهادة و ِبعالَم الَغيب 
ناظرة إىل هذا املعىن و إن كان هناك مبحث موجود يف هذه الرواية الرواية الشريفة , العواِلم 

يكون ِبخصوص لدروس انّ احلديث معىن َتْنزيل القرآن لكننا كُّنا قد التَزْمنا يف هذه اِبخصوص 
ما يتعلَُّق ِبَمقامات اهل البيت و الَتْنزيل هنا من حاالت اهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم 

ادمة ِبَحول اهللا اليام القيف ارّبما أَُبيِّنُه يف موطن آخر , لذا ال َنِقُف عند هذا املطلب اْجَمعني 
حقيقة اإلحاطة اليت , ذا املعىن و ناظرة إىل هذه احلقيقة فالرواية الشريفة ناظرة إىل ه, تعاىل 
و املُحيط  إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه حني حديثه عن رسول اهللا بأّنه الَويلُ املطلق بيََّنها

نفس هذا الكالم جاء ِبصيغة اخرى يف الصفحة السادسة بعد اخلمسمائة و , على كل العواِلم 
   .)تنبيه عرفاين ( من كتابه الشريف َتحت عنوان السابعة بعد اخلمسمائة تتمَّتُه يف الصفحة 

و بيَّنُت هذا ) و لُْيعلَم كما انّ الويلَّ الكامل و النيبَّ اخلاَتم صلى اهللا عليه و آله ليلة القدر ( 
ه عليهم عنوان ِلَحقيقة اهل البيت صلوات اهللا و سالم, ليلة القدر عنوان ِلَحقيقة َنبّينا , املعىن 

 و, و إّنما كانت عنوانا و ِبهذه التسمية باعتبار انّ مبدأ الوقت إّنما هو الليلة و اليوم اْجَمعني 
يف كالم العرب ال يوجد ,  و االلف هنا اكَمل االعداد  )ليلة القدر خير من الف شهر( 

هذه , فما فوق هذه االعداد االخرى اليت دخلَْت إلينا من املليون , عدد اعلى من عدد االلف 
اكَمل االرقام يف لغة العرب , اعلى االرقام , هذه االلفاظ ليست عربية , اعداد ليست عربية 

و الشهر إىل اشرف االرقام , االلف هنا اشارة إىل اكَمل االرقام ) َخٌري من الف شهر ( االلف 
وجودات باعتبار انّ الشهر هنا باعتبار اّنه َمجموعة من االيام و الليايل و الشهر عنوان ِلسائر امل

من حيث عدد , من حيث الشرف فيه ايام و لياٍل و َتختلف مراتب هذه االيام و الليايل 
و , ها و العوارض احلادثة فيها الساعات و َتختلف كذلك هذه االيام من حيث خصوصّياِت

املوجودات يف من جهة امسائها و ارقامها و هذه االحوال إّنما هي احوال َتختلف هذه االيام 
هذه املوجودات املوجودة يف عالَم الطبيعة ُمتَِّسمة , و اليت تتَِّسُم ِبسَمة الكثرة عالَم الطبيعة 
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التَغيُّر يف , التكَثُّر يف االوصاف , هو هذا التَعدُّد يف املراتب ِبسَمة الكثرة و ِسَمة الكثرة 
, طارئة على هذه املَخلوقات يف عالَم الطبيعة و امثال هذه املعاين الالتَبدُّل يف الطباع , احلاالت 

هي حقائق يف افُق الوحدة و  و سالمه عليهم اْجَمعني إّنما أّما حقائق اهل البيت صلوات اهللا
االنوار الساطعة , حقائق اهل البيت االوىل , افُق الوحدة هو افُق البساطة اخلالية من التركيب 

ما هي يف افُق الوحدة و يف افُق البساطة و لذلك حقيقة اليت اشُتقَّْت منها سائر االنوار إّن
, الوجود املُنَبسط على هذه الكائنات نوريَّتُه نور اهللا و نور اهللا إّنما اشَرَق يف هذا الوجود 

و منها كان الفَيُض اشَرَق يف هذه الذَوات اليت خلَقَها الباري اول ما خلََق قبل خلِق الكائنات 
رواية املشيئة او حديث املشيئة , املعىن وَرَد صرحيا يف الرواية الشريفة اإلهلي و لذلك هذا 

) الكايف ( املعروف بني اهل املعرفة و الذي َرواُه شيخنا الكُلَيين رْحَمة اهللا عليه يف كتاب 
اول ما خلَقَ اهللا ( الشريف و َمرَّ ِذكُره يف طَوايا الدروس املاضية و بيَّنُت جانبا من معناه 

و املشيئة اهل البيت عليهم افضل الصالة )  المشيئة ِبنَفسها ثم خلَقَ االشياء بالمشيئة خلَقَ
هذه مشيئة َمخلوقة و بيَّنُت معىن املشيئة املَخلوقة و املشيئة الذاتية و اَشرُت إىل , و السالم 

 هذهاالختالف الناشيء بني املَُحدِّثني ـ بني اهل احلديث ـ و بني الفالسفة ِبخصوص 
  .القضية 

و لُْيعلَم كما انّ الويلَّ الكامل و النيبَّ اخلاَتم صلى اهللا عليه و آله ليلة القدر باعتبار بطون ( 
 الذات هو احلَقُّ ُمحَتجب يف هذ) االسم االعظَم فيه و احتجاب احلَقِّ فيه ِبَجميع شؤونه 

العظم صلى اهللا عليه و آله و نفس املعىن الذي وَرَد يف كلمات النيب ا, املقدسة ِبَجميع شؤونه 
و َمن عرفَين فقد , َمن رآين فقد رأى احلقَّ ( سلم و كثرياً ما َتِجُدها مذكورة يف كُتب الُعَرفاء 

باعتبار بطون االسم االعظم فيه و ( إمام اُألمَّة ُيشري إليه نفس الكالم هنا ) عرَف احلقَّ 
كما انّ ( إمام اُألمَّة يف هذا البيان إىل ان يقول و يسَتمرُّ ) احتجاب احلقِّ فيه ِبَجميع شؤونه 

ِبباطن ) الواحد َمبدأٌ للعدد و هو صلى اهللا عليه و آله ِبباطن احلقيقة و هو االسم االعظم 



  اطة التامة مقام الوالية المطلقة واالح                  اآلداب المعنوية للصالة              
   صلى هللا عليهھو مقام خاتم األنبياء        ـ                                           228ـ 

  ومقام آله المعصومين و آله و سلم                                                              

                    31ًصلوات هللا عليھم جميعا ج                                                                                            

 
 

579

إىل آخر كالمه الشريف ) َمبدأٌ ِلسائر االمساء ( حقيقته صلى اهللا عليه و آله هو االسم االعظم 
 يف الدرس املاضي و يف الدروس املُتقدِّمة لذلك قلُت املطالب اليت و الذي تقدََّم ِذكُره و بيانُه

أُشري إليها يف هذا الدرس ِبَمثابة اعادة سريعة ألهمِّ املطالب اليت َمرَّ ِذكُرها يف الدروس املاضية 
قُدَِّسْت نفسه الشريفة فيما بقَي لذلك ِبَشكل سريع أُلقي نظرة على بقيَّة كلمات إمام اُألمَّة 

  .ن فصول و مطالب يف كتابه الذي بني ايدينا م
إمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفسه الزاكية يتحدَّثُ عن يف الصفحة الثالثة بعد العاشرة بعد اخلمسمائة 

يف السطور االخرية من هذه الصفحة اليت اَشرُت إليها حني , اليت َمرَّ احلديث عنها نفس املعاين 
إّنما هي حقيقة االئمَّة صلوات , رسول اهللا در إّنما هي حقيقة يتحدَّثُ عن انّ حقيقة ليلة الق

ِبَجميع الشؤون و هي ليلةٌ احتَجَب فيها احلَقُّ تعاىل ( اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني لذلك يقول 
اَحديَّةُ َجمِع االمساء و الصفات اليت هي حقيقة االسم االعظم و هي التَعيُّن و الَبنيَّةُ للَويلِّ 

و هو يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و ( الَبنيَّة او الُبنَية يعين حقيقة الَويلِّ الكامل  ) الكامل
انّ حقيقة ليلة القدر و انّ هذا املقام ) آله نفُسه املقدسة و بعَدُه ائمَّة اهلدى واحداً بعد واحد 

املُجتمعة يف هذه الليلة مقام االسم االعظم و مقام شؤونات الباري , الذي َمرَّْت االشارة إليه 
يف زماننا هذا إّنما هي حقيقة , إّنما َتجتمُع حقائقها يف حقيقة رسول اهللا و يف حقيقة االئمَّة 

  .احلُجَّة بن احلسن صلوات اهللا و سالمه عليهما 
و يف معرض حديثه رضوان اهللا تعاىل عليه عن اطّالع املعصوم عليه السالم على سائر حقائق 

و َتمام صفحة ( الثالثة بعد العاشرة بعد اخلمسمائة ات يقول يف نفس الصفحة هذه الكونّي
يف َمحضره ( يف َمحضر رسول اهللا , َمحضر املعصوم ) الكَْون حاضرة يف َمحَضرِه الَولَوي 

 ,الذي ُينَسب إىل الَوالية إّما ُيقال َوالَييت و إّما ُيقال ولَوي , هذه النسبة إىل الَوالية ) الولَوي 
  ) .املقام الولَوي ( و إّما ُيقال ) املقام الَوالييت ( إّما ُيقال , املنسوب إىل الَوالية هكذا ُيقال 
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الكون هنا ُتطلَق , َتمام صفحة الكون ) و َتمام صفحة الكَْون حاضرة يف َمحَضرِه الَولَوي ( 
, م الُسفلية و العواِلم الُعلوية العواِل, العواِلم الَغيبيَّة و عواِلم الشهادة , على َجميع العواِلم 

 و لذلك  )ْون حاضرة يف َمحَضرِه الَولَويو َتمام صفحة الكَ( و العواِلم املعنوية العواِلم املادية 
هل , يف الروايات الشريفة انّ هذا العالَم عند املعصوم عليه السالم كَكفِِّه ُيقَلِّبُه كيفما يشاء 

الكف ؟ كل شيء واضح يف صفحة الكف و َيخفى شيء يف هذا الكف على صاحب 
اوالً ناظرة إىل , صاحب الكف ُيقَلِّب كفَُّه كيفما يشاء و الرواية هنا ناظرة إىل عدَّة امور 

و ثانياً الرواية الشريفة ناظرة إىل هذا املعىن , ِصَغر هذا الكون بالقياس إىل املعصوم عليه السالم 
التَسلُّط العلمي من جهة , َسلُّطه الَوالييت على الكون إىل تَسلُّط املعصوم العلمي و إىل ت, 

و التَسلُّط الَوالييت من جهة انّ االنسان قادر على َتحريك كَفِِّه يف , االحاطة ِبَجميع اجلزئيات 
ناظرة إىل انّ املعصوم عليه السالم هو , الرواية ايضا ناظرة إىل جهة اخرى , َجميع االجتاهات 

هذا , و َنحن بيَّنا يف الدروس املاضية , بأمر اهللا , بإذن اهللا ,  هذا الوجود املَُدبِّر ِلَمصاحل
حىت , من عدم املعرفة احلقيقية , هذا ناشيء من اجلهل , االنفصال الذي قد يتصوَّرُه البعض 

هذا ناشيء من , لو استشكَلَ به من العلماء او من الذين يوَصفون بالعلم و الفَهم و الفقاهة 
 ِبحقائق املعاين و املضامني اليت اراَدها اهل البيت او اراَدها اهل املعرفة باهللا و بأهل َجهلهم

, حىت يف كُتب الكبار من الفقهاء , ألّننا َنِجُد حىت يف كُتب الفقهاء , البيت عليهم السالم 
م يف هذه َنِجُد اّنهم يسَتشكلون على الُعَرفاء باهللا و على الُعَرفاء بأهل البيت عليهم السال

 فَهمهم احلقيقي و اجلهات و هذا ناشيء من عدم فَهمهم ِلكالم الُعرفاء و ناشيء من عدم
الواقعي ِلكَلمات اهل البيت عليهم السالم و إّنما تعاَملوا مع هذه الروايات اليت ورَدْت يف 
باب املعارف اإلهلية كما تعاَملوا مع الروايات اليت ورَدْت يف باب الطهارة و النجاسة اليت 

ها ال بد للفقيه و للُمجَتهد ة فَهِمالروايات الفقهية طريق, ها على املسائل الُعرفية ُيعتَمد يف فَهُم
من ُجملة شرائط االجتهاد و من ُجملة شرائط الفقاهة , ان يكون صاحب أُنٍس بالفَهم الُعريف 
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من ُجملة شرائط الفقاهة املُهمة جداً ان يكون للفقيه و للُمجَتهد , يف مسألة استنباط االحكام 
رفية يف الكالم و املقصود ِبها يف زمان االئمَّة أُنس و استئناس و احاطة و معرفة باالساليب الُع

أّما هناك بعض االساليب الُعرفية , نعم هناك بعض االساليب الُعرفية جارية إىل يومنا هذا , 
ىل هنا ينَتهي الوجه إ.. كانت فقط يف زمان االئمَّة و تغيََّرْت هذه االساليب لكن ِبَشكل عام 

  .االول من الكاسيت 
و يف نفس الوقت هناك اساليب ُعرفية يف زمان االئمَّة غري موجودة يف , ئمَّة يف زمان اال.. 

فالذي يكون ُمنَشغالً ِبفَهم , و لذلك من ُجملة شرائط االستنباط هي هذه ايامنا هذه 
بأبواب املسائل الفقهية و اليت هي , بأبواب االحكام , الروايات اليت تتعلَُّق ِبهذه االبواب 

فإذا اراَد , و الوظيفة العملية لإلنسان روايات تتعلَُّق بالسلوك العملي ,  َمحضة روايات ظاهرية
ان يكون ُمستأِنسا باملعاين الُعرفية دائما يكون دائما استئناُسه يف الفَهم للمعاين الظاهرية البحَتة 

الساذج و على هذا الفَهم فقط لذلك َيحِملون كلمات الُعَرفاء او َيحملون الكثري من الروايات 
إالّ الروايات اليت ورَدْت يف باب املعارف اإلهلية لَها االسلوب اخلاص يف فَهمها و لَها الذَوق 

و كلمات الُعَرفاء إّنما جاءت من هذا القبيل لذلك االئمَّة عليهم السالم , اخلاص يف فَهمها 
 عامة الناس و إّنما يتكلَّمون السائر بنييف هذا الباب ال يتكلَّمون ِبطَريقة الكالم الُعريف البَدوي 

يتكلَّمون ِبطَريقة التلويح , يتكلَّمون ِبطَريقة الكناية , يتكلَّمون ِبطَريقة الرمز , ِبطريقة االشارة 
و الكالم , املعاين ِبطرائق ُمختلفة ُيَبيِّن املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه , ِبطَريقة التلميح , 

َيحتاج إىل , التلميح , التلويح , باسلوب االشارة , لوب الرمز باس, إذا كان ِبهذا االسلوب 
نسَتشِكلُ على الفقهاء َنحن اآلن , كما انّ الكالم الُعريف الظاهري , مؤهالت خاصة ِلفَهمه 

االسلوب الفلسفي , حينما يريدون ان يفَهموا روايات االحكام ِبحَسب االساليب الفلسفية 
حينما يسمع , يف فَهم روايات االحكام رّبما الذي ليس له خربة , ناظر إىل املعاين الِدقيَّة 

رواية تتحدَّثُ عن االحكام و ُيَحمِّلها املعاين , الفقيه حينما يريد ان َيعِرض رواية فقهية 
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حينما ! اصالً ال َيملك شيئا من الفقه هذا , الفلسفية يتصوَُّر انّ هذا الفقيه عاِلم و ُمتفَقِّه 
عاين الفلسفية على الروايات الظاهرية اليت تتحدَّثُ عن وظائف عملية ظاهرية يف ُيَحمِّل امل

لَها و روايات املعارف اإلهلية , فالروايات الفقهية لَها اسلوُبها اخلاص يف الفَهم , احلياة 
ُتفَهم على اساس الظاهر الُعريف كما انّ روايات الفقه ال بد ان , اسلوُبها اخلاص يف الفَهم 

أّما روايات املعارف اإلهلية اليت جاءت يف باب التوحيد او اليت جاءت يف , ري بني الناس اجلا
كأحاديث اجلَرب و , باب اسرار املعاد او اليت جاءت يف اسرار اخللقَة كأحاديث الطينة 

كأحاديث الَبداء و امثال هذه االحاديث اليت ورَدْت يف باب , كأحاديث القدر , التفويض 
, حدَّثَْت عن مقامات اولياء اهللا يف باب العقائد او االحاديث اليت َت,  يف باب العدل ,التوحيد 

هذه , عن حقائق اهل البيت عليهم السالم , عن مقامات َنبّينا , عن مقامات الرُسل 
يف االشارة لَها اسلوُبها اخلاص يف الفَهم و يف البيان و , لَها ذَوقها , االحاديث لَها طريقَتها 

على اي ,  املعاين اليت ُيراد بياهنا من ِقَبل املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني إىل
و كلُ امٍر يقَُع , و َتمام صفحة الكون حاضرة يف َمحضره الولَوي ( حال اقَرأ كالم إمام اُألمَّة 

الشريفة اليت ورَدْت بعد ذلك ُيشري إمام اُألمَّة إىل الروايات ) يكون منظورا لَهم عليهم السالم 
يف هذا الباب من انّ االئمَّة صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني يطَّلَعون على اعمال العباد 

و ال أُريد هنا الوقوف عند هذه الروايات الشريفة ألنّ هذه صباَح مساء بل يف كل لَحظة 
هللا و سالمه عليهم الروايات إّنما تتحدَّثُ عن حالة من حاالت اطّالع االئمَّة صلوات ا

اْجَمعني و َنحن ِبصَدد احلديث عن املقامات االْجمالية ألهل البيت عليهم افضل الصالة و 
السالم و هو اطّالُعهم الكُلّي الدقيق على َجميع ما َيجري يف هذا الوجود بل لَهم اإلحاطة و 

 ) و ذَلَّ كل شيء لكم (صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني لَهم الَوالية و لَهم التَصرُّف 
 ) و ذَلَّ كُل شيء لكم( كما يف الزيارة اجلامعة الكبرية املَرويَّة عن إمامنا اهلادي عليه السالم 

و ذَلَّ كُل شيء ( يف هذا الباب و اظُن انّ هذه العبارة ُتغين عن حديثي و عن حديث غَريي 
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هذا سور ) كل ( هنا , شيء ذَلَّ كل , َوالية مبسوطة على َجميع هذه الكائنات  ) لكم
أليس ُيقال عنها يف علم املنطق بأّنها ) كل ( هذه كلمة , يا َمن درْسَت املنطق للقضية الكُليَّة 

راِجْع كُتب الفالسفة و راِجْع ) شيء ( و كلمة ) و ذَلَّ كلُ شيء لكم ( سور للقضية الكُليَّة 
من ُجملة , الشيئية ُتساِوق الوجود , ود إّنما ُتطلَق على املوج) شيء ( كلمة , كُتب اللغة 

املراد من , يف كُتب احلكمة انّ الشيئية ُتساِوق الوجود البديهيات الفلسفية املعروفة و الثابتة 
( او اقول ) موجود ( حينما اقول , انّ الشيئية ُتساِوق الوجود انّ الشيئية نفس معىن الوجود 

و ذَلَّ كل موجود  ) و ذَلَّ كُل شيء لكم(  املعىنهذا , بالضبط ُيساوي هذه الكلمة ) شيء 
  .لكم صلوات اهللا و سالمه عليكم 

قلُت انا يف اول , يف موطن آخر ُيشري إمام اُألمَّة يف الصفحة احلادية و العشرين بعد اخلمسمائة 
شريفة سريعا على ما بقَي من كلمات إمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفسه الوم اُمرُّ مرورا الي, الدرس 

يف الصفحة احلادية و العشرين بعد اخلمسمائة و هو , ِبخصوص ما ذكَرناُه يف الدروس املاضية 
  ماذا يقول ؟ , يتحدَّثُ عن إمامنا الَسّجاد عليه السالم 

ِبلسانه ( نسبة إىل الَوالية , و بيَّنُت معىن الولَويل ) يقول علي بن احلسني ِبلسانه الولَوي ( 
املعصوم , لسان املعصوم لسان اهللا و املعصوم لسان اهللا ) لذي هو لسان اهللا الولَوي االحلى ا

ِلَشيخنا ) التوحيد (  و الروايات يف كتاب املعصوم قَلُب اهللا, ُني اهللا املعصوم َع, َيد اهللا 
املعصوم , من انّ املعصوم َجنُب اهللا , الَصدوق رضوان اهللا تعاىل عليه واضحة يف هذا املعىن 

,  املعصوم نعمة اهللا ,املعصوم َعُني اهللا ,  َيد اهللا املعصوم, املعصوم قلُب اهللا , هللا نفس ا
واضحة يف زياراِتهم الكرمية و رّبما يف املعصوم نقمة اهللا و هذه املعاين , املعصوم َوجُه اهللا 

عن , فصَّل عن هذا املعىن ِبَشكل ُماحتفاالتنا يف السنة املاضية يف احدى املناسبات َتحدَّثُت 
اليت َمرَّ عليه السالم َوجه اهللا سبحانه و تعاىل لذلك ال أُعيد هذه التفصيالت معىن انّ املعصوم 
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إىل آخر ما ذكَرُه ) يقول علي بن احلسني ِبلسانه الولَوي االحلى الذي هو لسان اهللا ( ِذكُرها 
  .إمام اُألمَّة قُدَِّسْت نفسه الشريفة 

التَشهُّد يف الصالة و عن ِذكر ربعني بعد اخلمسمائة حني يتحدَّثُ عن يف الصفحة الثالثة و اال
و َمرَّ علينا من انّ الشهادة االوىل يف حقيقتها الشهادة االوىل و عن ِذكر الشهادة الثانية 

شهادة الرسالة ُمشَتملة على , و الشهادة الثانية ايضا , ُمشَتملة على التوحيد و النبوَّة و الَوالية 
, و الشهادة الثالثة ايضا ُمشَتملة على التوحيد و النبوَّة و الَوالية , و النبوَّة و الَوالية يد التوح

هذا التَشهُّد املذكور يف الصالة اقَل مراتب , هذا التَشهُّد املشهور بيننا هذا اقَل مراتب التَشهُّد 
( يف , يف غري اجلواهر ) واهر اجل( يف , التَشهُّد و إالّ إذا اَردَت ان ُتراجع الكُتب الفقهية 

حني يكون البحث يف ـ يف , املوسوعات الفقهية املعروفة بني اصحابنا يف سائر ) احلدائق 
اقَل , حبوث اخلارج ِلعلمائنا املعاصرين ـ مسألة التَشهُّد الوسطي و التَشهُّد االخري يف الصالة 

, الشهادة بالتوحيد , بيننا هُّد املعروف ما َيجب على االنسان ان يقولَه يف التَشهُّد هذا التَش
أّما هناك تَشهُّدات , مث الصالة على النيب و آله االطهار صلوات اهللا عليهم الشهادة بالرسالة 

فيها ِذكُر االئمَّة عليهم افضل الصالة و , كثرية ورَدْت عن االئمَّة فيها ِذكُر الشهادة الثالثة 
إذا ,  تلكم التَشهُّدات هي التَشهُّدات االفضل من هذا التَشهُّد و فقهاؤنا ُيَصرِّحون بأنّالسالم 

 حني احلديث عن )الشهادة الثالثة املقدسة ( كتاب يف , اَردَت التفصيل يف هذا الكالم 
اَشرُت إىل اقوال , اَشرُت إىل الروايات , الشهادة الثالثة يف التَشهُّد انا اَشرُت إىل املصادر 

ص و من انّ التَشهُّدات اليت وَرَد فيها ِذكُر االمري عليه السالم و ِذكُر علمائنا ِبهذا اخلصو
) اجلواهر ( صاحب , االئمَّة صلوات اهللا عليهم اْجَمعني هي افضل التَشهُّدات يف نظر الفقهاء 

هذه التَشهُّدات إّنما هي على سبيل الواجب التخيريي و َيجب , رضوان اهللا تعاىل عليه يقول 
ان ان يتَشهَّد و هناك عدَّة انواع من التَشهُّدات ورَدْت عن االئمَّة منها ما هو على االنس

فَكُل هذه التَشهُّدات تقَُع َتحت عنوان  , ا هو الطويل و منها ما هو املتوسطمنها م, القصري 
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, َيجب على االنسان ان يأيت ِبواحدة من هذه التَشهُّدات و اخليار له , الواجب التخيريي 
 ار التَشهُّد هذا املشهور بيننا و املذكور غالبا يف الرسائل العملية او َيختار انواع التَشهُّداتَيخت

بأّنها هي االفضل من هذا التَشهُّد  و اليت ُيَصرِّح الفقهاء ِبخصوصها يف كُتبهم الفقهية االخرى
حاجة إىل تفصيل رّبما ِب, املسألة رّبما ِبحاجة إىل َبحث على اي حال هذه , املشهور بيننا 

انا اترُك الكالم فيها ألّنه ليس من , ألّنها غري ُمثاَرة يف الوسط العلمي ِبهذا التفصيل اكثر 
هذا املطلب ألجل إّنما اَشرُت إىل ,  يف هذا املبحث مقصودي الولوج يف هذا املطلب و

و نقَلُت اقوال املعىن اَشرُت إىل هذا ) الشهادة الثالثة املقدسة ( الفائدة و قلُت انا يف كتاب 
علمائنا ِبهذا اخلصوص و اَشرُت إىل مصادر الروايات الشريفة املنقولة عن ائمَّتنا يف اوثَق كُتب 

,  و ِذكُر شهادة التوحيد تَشهُّد الصالة, م عن التَشهُّد الكال, على اي حال , الطائفة املعروفة 
بالصالة على النيب و آله صلوات اهللا عليهم ِذكُر شهادة الرسالة و ِذكُر الشهادة ألولياء اهللا 

أُشري إىل فقط , ال أُريد ان اشَرح املعىن ِبكامله , املطلب الذي اَردُت ان أُشري إليه , اْجَمعني 
من الصفحة الثالثة و االربعني بعد اخلمسمائة بالنسبة يقول يف السطور االخرية , هذه القضية 

) ُمساَعدة الويلِّ املطلق و النيبِّ اخلاَتم إىل انّ رسالة اشارة يف الشهادة بال( للشهادة بالرسالة 
اشارة إىل انّ ( َوالية و على َنحو االطالق , عن املعصوم بالويلِّ املطلق , التعبري دائما عن النيب 

ُمساَعدة الويلِّ املطلق و النيبِّ اخلاَتم يف هذا املعراج السلوكي من املقامات الشاملة اليت ال بد 
الكالم هنا عن الصالة و الكالم عن التَشهُّد و ) للسالك ان يتَوجََّه إليها يف َجميع املقامات 

لِذكر الويلِّ املطلق , لِذكر النيب , الكالم عن التَشهُّد ِبرسالة النيب صلى اهللا عليه و آله و سلم 
 ان يكون ُمسَتحِضرا يقول من انّ السالك ال بد, و باعتبار انّ الصالة سبيل السلوك إىل اهللا 

ال يتمكَُّن من الوصول إىل اهللا من دون , ِلَمعاين َوالية الويلِّ املطلق و إالّ ال يتمكَُّن من السلوك 
من دون اعانة إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه لذلك , من دون اعانة الَويل , اعانة النيب 

و هو يتحدَّثُ يف باب  خر السطور ـ ـ آيف الصفحة السابعة و االربعني بعد اخلمسمائة
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إىل َجناب و ُيعلَم اّنه ال ُيَرخَّص ألَحٍد يف الدخول ( آداب خامتة الصالة يف التَشهُّد يقول 
 َويلِّ الِنَعم و  ِبُمساَعدةإالّ( اشارة إىل القُرب إىل اهللا سبحانه و تعاىل ) القدس و َمحلِّ اُألنس 

القُرب و الوصول إىل دائرة رضا الباري سبحانه ) ه و سلم الرسول االكرم صلى اهللا عليه و آل
ال َيُتم إالّ من خالل , و تعاىل و إىل دائرة القُرب و إىل دائرة الفَناء يف اهللا سبحانه و تعاىل 

ان يقصد الذي يريد  ) و َمن قَصَدُه تَوجََّه بكم, َمن اراَد اهللا بَدأ بكم ( الباب املفتوح و 
بَدأ َمن اراَد اهللا ( و  توجََّه بأهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعنيالباري ال بد ان ي

و  تكون حقيقية و ال تكون صادقة ما لَم تكُن هناك ارادة ألهل البيت ارادة الباري ال ) بكم
باب , باب رسول اهللا ,  الباري ال يكون إالّ من هذا الباب االشَرف االقَدس الوصول إىل

  .باب احلُجَّة بن احلسن صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني ,  فاطمة باب, عليٍّ 
آخر شيء يذكُره إمام اُألمَّة يف كتابه الشريف هذا يف الصفحة التاسعة و الستني بعد 

يف َوصيَّته , آخر شيء يف َوصيَّته الولياء اهللا , آخر ما ذكَرُه ِبهذا اخلصوص , اخلمسمائة 
و هو اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني يف سبيل عليٍّ و آل عليٍّ صلوات  و للسالكني يف سبيل اهللا

ُيَحدِّثهم عن انّ هذا الطريق و كالُمنا إذا تتذَكَّرون يف اول درس كان اساُسه طريقنا يف اهلجرة 
اصل البحث كان ُمنصّباً على , يف اهلجرة إىل رسول اهللا و يف اهلجرة إىل إمام زماننا , إىل اهللا 

اهلجرة إىل إمام زماننا صلى اهللا , اهلجرة إىل رسول اهللا , اهلجرة إىل اهللا , من هنا بَدأنا , هذا 
املُهاِجر إىل عليٍّ و , املُهاِجر إىل احلُجَّة بن احلسن , السالك يف هذا الطريق , عليهما و آِلهما 

يما بيَنُه و بني الوصول ِبما انّ احلُجب َتحول ف, آل عليٍّ صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
ِبما ان الَوساِوس و الشكوك من , ِبما انّ اجلهل , ِبما انّ النقائص , ِبما انّ الذنوب , إىل اهللا 

, ال بد له من ُمعني , ُجملة العوائق اليت َتحول فيما بيَنُه و بني الوصول إىل دائرة القُرب اإلهلي 
 هذه الكلمات االخرية ُيَسطِّر لنا إمام اُألمَّة يف, ال بد له من واسطة , ال بد له من وسيلة 

ان فَينبغي لإلنسان السالك اليقظان ( نصيَحتُه للسالكني يف هذا الطريق املقدس الشريف فَيقول 
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يعين يف وقت الفجر باعتبار الكالم املُتقَدِّم كان ) يتَوسَّلَ إىل احلَقِّ تعاىل يف ذلك الوقت الدقيق 
 فَينبغي لإلنسان السالك اليقظان ان يتَوسَّلَ إىل احلَقِّ تعاىل يف ذلك الوقت (يتحدَّثُ عن الفجر 

فإذا رأى , و ينقَطع إىل حضَرته الدقيق ـ يف فَجر كل يوم ـ للورود يف هذه الدار املُظلمة 
نفَسُه غري َوجيه يف ذلك املَحضر الشريف فَيتوسَّلُ باولياء االمر و ُخفَراء الزمان و َشفَعاء 

اخلَفري هو الذي ُيراعي مصاحل اخللق , اخلُفَراء ُهم الذين يرَعْون مصاحل اخلَلق   )نس و اجلاناال
فإذا رأى نفَسُه غري َوجيه  (هو املُحافظ على مصاحل اخلَلق , هو احلارس , اخلفري هو الراعي , 
نه و تعاىل عليه و َمن ِمّنا يرى نفَسه وجيها ؟ الذي يرى نفَسُه وجيها بني يَدْي الباري سبحا) 

َمن مّنا َيملك الوجاَهة بني يَدْي الباري ؟ َنحن ال َنملك , ان ُيعيد النظَر يف دينه و يف عقائده 
الوجاَهة بني يَدْي اإلمام احلُجَّة عليه السالم و إّنما نتوسَّلُ باالمام احلُجَّة و إّنما َنمدُّ يَد 

قدس االكرم ان ُيعاملَنا ِبلُطفه صلوات اهللا عليه االستجداء و َنمدُّ يَد االستعطاف إىل جنابه اال
و ان ال ُيعاِملَنا ِبَعدله و إالّ إذا كان الكالم املعاملة على اساس العدل و إذا كان الكالم املُعاَملة 

 العمالنا و ِلَنوايانا و ِلَغفلتنا و  الدقيقعلى اساس احلساب الدقيق و على اساس اجلزاء
بنا و ِلكثَرة تقصرينا و ِلَجفوتنا مع اهل البيت عليهم السالم احلساب ِلَهواجسنا و ِلسوء اَد

 و كراَمته و َنحن نطَمُع يف رْحَمته عليه السالم لعلَُّه ينظر إلينا ِبنظَر لُطفه, يكون ِبَشكل آخر 
 َنِصلُ لعلَّنا , ِبنظَر العفو لعلَّنا, ِبنظَر الرْحَمة , ِبنظَر الكرامة , ا ِبنظَر اللُطف بذلك إذا نظََر إلين

  .صلوات اهللا و سالمه عليه إىل دائرة القُرب اإلهلي و من طريقه و ِبواسطَته 
فإذا رأى نفَسُه غري َوجيه يف ذلك املَحضر الشريف فَيتوسَّلُ باولياء االمر و ُخفَراء الزمان و ( 

ة املعصومني عليهم يعين الرسول اخلاَتم صلى اهللا عليه و آله و االئمَّ) َشفَعاء االنس و اجلان 
و حيث انّ ِلكُل يوٍم َخفريا و , و َيجعل تلك الذَوات الشريفة شفيعا و واسطة ( السالم 
فَيتعلَُّق يوم السبت بالوجود املبارك ِلَرسول اهللا صلى اهللا ( و هذا املعىن وَرَد يف الرواية ) ُمجريا 

و يوم االثَنني لإلماَمني اهلُماَمني , و يوم االَحد ألمري املؤمنني عليه السالم , عليه و آله 
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يوم االَحد اشاَر هنا إمام اُألمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه إىل اّنه يوم أمري ) السبطَني عليهما السالم 
, هو يوم أمري املؤمنني و يوم الزهراء و ِذكُر أمري املؤمنني ِذكٌر للزهراء عليها السالم , املؤمنني 

   و سالمه عليه يف ابياته االفتخارية هو الذي يقول صلوات اهللا
  

  و ِبنتُ ُمحمٍَّد سكَني و ُعرسي      َمسوطٌ لَحُمها ِبَدمي و لَحمي
  

يوم االَحد , يف كُتب املَزارات ,  يف كُتب االدعية ِذكُر أمري املؤمنني ِذكُر فاطمة لذلك
ُق يوم السبت بالوجود املبارك فَيتعلَّ( ُيستَحب زياَرتُه و زيارة الصّديقة الكُربى عليها السالم 

و يوم االثَنني , و يوم االَحد ألمري املؤمنني عليه السالم , ِلَرسول اهللا صلى اهللا عليه و آله 
و يوم الثالثاء للحَضرات الَسّجاد و الباقر و , لإلماَمني اهلُماَمني السبطَني عليهما السالم 

ت الكاظم و الِرضا و الَتقي و الَنقي عليهم و يوم االربعاء للحَضرا, الصادق عليهم السالم 
و يوم اجلُمعة ِلَويلِّ االمر عجَّلَ اهللا فرَجُه , و يوم اخلميس للعسكري عليه السالم , السالم 

ان يتوسَّلَ بعد صالة الُصبح للورود يف هذا البحر املُهِلك الظَلماين و فَُيناِسب , الشريف 
ِبُخفَراء ذلك اليوم و يسأل احلقَّ تعاىل رفَع (  العالَم الدنيوي  يعين )املصَيدة املَهيبة الشيطانية

و َيجعلُهم وسائط يف اإلمتام و ( إىل آخر كالمه رضوان اهللا تعاىل عليه فَيقول ) شرِّ الشيطان 
يف إمتام , يف إمتام عقل االنسان , يف إمتام نفس االنسان , يف اإلمتام ) قبول العبادات الناقصة 

 ) اليوَم اكَملتُ لكم دينَكُم و اتَْممتُ عليكم نعَمتي( يف إمتام كل َنقص , نسان عبادات اال
ِبماذا كان ؟ كان ِبَعليٍّ صلوات اهللا و سالمه عليه و لذلك يف إكمال الدين و إمتام النعمة 

 و حقيقة الصالة إّنما قاَمْت ِبَعليٍّ و آل عليٍّ صلوات اهللا ) ِبَعليٍّ قاَمتْ الصالة( الروايات 
و َيجعلُهم وسائط يف اإلمتام و قبول العبادات الناقصة و املَناِسك غري ( سالمه عليهم اْجَمعني 

و الذي يؤكِّد فيه على التَوسُّل ِبُخفَراء الزمان و بائمَّتنا إىل آخر كالمه الشريف ) الالئقة 
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يف , يف ذات نفسه كي يتمكََّن االنسان من إمتام نقصه صلوات اهللا و سالمه عليهم اْجَمعني 
االنسان , يف عقائده و يف كل نقٍص يعَتريه و االنسان َمجَمع النقائص , يف افكاره , عباداته 

اخلَالص , االنسان مألَف االخطاء و العيوب و االنسان َخطّاء و عيوُبه كثرية , مألَف النقائص 
ة بالتَمسُّك بالعرَوة اخلَالص من هذه الظُلَم, اخلَالص من هذه االخطاء , من هذه العيوب 

لذلك هذا آخر الشريفة املقدسة إلمام زماننا احلُجَّة بن احلسن صلوات اهللا و سالمه عليهما 
و يوم اجلُمعة كما قالَ قُدٍَِّسْت نفسه الشريفة يوم احلُجَّة بن احلسن , كالم إلمام اُألمَّة 

و خاَتمة حديثنا ِبخصوص الدرس اآليت يكون آخر درس و ه, صلوات اهللا و سالمه عليهما 
و ِبما اّننا قَرأنا يف هذه الليلة آخر كلمة من كلمات إمام اُألمَّة اليت ) املعنوية اآلداب ( كتاب 

الشريف و على الُسنَّة اجلارية بني اصحابنا و ) اآلداب املعنوية ( اَرْدنا االشارة إليها يف كتاب 
إذا ما َتمَّ كتاب درس ُمصنَّف من , ىل عليهم بني السلَف الصاحل من علمائنا رضوان اهللا تعا

ُيهدى ثواُبها ِلصاحب ذلك ُمصنَّفات اَحد العلماء ُتقَرأ سورة الفاحتة او غري سورة الفاحتة 
نقَرأ سورة القدر الشريفة و سورة القدر ُيستَحب إهداؤها , الكتاب لذلك اختم كالمي 

اديث فَهي نسَبة رسول اهللا و نسَبة اهل البيت للعلماء و الولياء اهل البيت ألّنه كما يف االح
بسم ( و ُنهدي ثواَبها إلمام اُألمَّة قُدَِّست نفُسه الشريفة نقَرأ سورة القدر , يف القرآن الكرمي 

ليلةُ القَدر , و ما ادراَك ما ليلةُ القدر , إنّا انَزلناُه في ليلة القدر , اهللا الرحمن الرحيم 
سالٌم هَي , زَُّل المالئكة و الروح فيها بإذن َربِّهم من كل امر تنَ, خَيٌر من الف شهر 
صَدَق اهللا العليُّ العظيم و صَدَق رسولُه الكرمي صلى اهللا عليه و آله و  ) حتى مطلَِع الفجر

  .سلم
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, َك الُحجَّة بن الحَسن يِّاللهم كُْن ِلَول
في هذه , صلواتَك عليه و على آبائه 

, َولّياً و حافظاً , الساعة و في كل ساعة 
حتى , و دليالً و َعْيناً , و قائداً و ناصراً 

  .تُسِكنَُه ارَضَك طَْوعاً و تَُمتَِّعُه فيها طويالً 
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