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ورمحة اهلل وبركاته هذه احللقة التاسعة بعد العاشرة من برنامج  السالم عليكم مجيعًا أولياء عليٍّ وآل علي  
صٌل يف ل اهلل طاعاتكم كالمنا متواب  ق  اهلل أجوركم فهذه أياُم سيد األوصياء وت    م  ظ  ع   ،الزيارُة اجلامعُة الكبرية

زيارتنا اجلامعة الكبرية يف هذا القول البليغ الكامل الذي فاضت به شفاه إمامنا أيب احلسن اهلادي صلوات 
 ،يف احللقة املاضية مت الكالُم يف املقطع الثاين من املقاطع الرئيسة يف هذه الزيارة الشريفة ،اهلل وسالمه عليه

لقات املاضية تبتدُئ خبمسة مقاطع هذه املقاطع هي األصول الزيارُة كما تعلمون وذكرت ذلك مرارًا يف احل
علينا  ر  م   ،هي القواعد هي األسس يف فهم بقية ما جاء مذكورًا يف هذه الزيارة وحىت يف فهم بقية الزيارات

  .الكالُم يف مقطعني
  :املقطع األول

ِة، َوَمْوِضَع الر   ، َوَمْعِدَن يَمالِئَكِة، َوَمْهِبَط اْلَوحْ ساَلِة، َوُمْختَ َلَف الْ اَلسَّالُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ
َمِم، َوأْولِياَء الن  َعِم، َوَعناِصَر الَْبراِر، ُصوَل اْلَكَرِم، َوقاَدَة الُ الرَّْحَمِة، َوُخّزاَن اْلِعْلِم، َوُمْنتَ َهى اْلِحْلِم، َوأُ 

يماِن، َوأَُمناَء الرَّْحمِن، َوُسالَلَة النَِّبّييَن، كاَن اْلِبالِد، َوأَْبواَب االَوَأْر َوَدعاِئَم اَلْخياِر، َوساَسَة اْلِعباِد، 
َرَة ِخيَ َرِة َرب  اْلعاَلميَن َورَْحَمُة اهلِل َوبَ رَكاتُهُ    .َوَصْفَوَة اْلُمْرَسليَن، َوِعت ْ

  :املقطع الثاين
، َوأْعالِم التُّقى، َوَذِوى النُّهى، َوُأوِلى اْلِحجى، وََكْهِف اَلسَّالُم َعلى أَِئمَِّة اْلُهدى، َوَمصابيِح الدُّجى

ْنيا َواآلِخرَ  ْعَوِة اْلُحْسنى، َوُحَجِج اهلِل َعلى أْهِل الدُّ ِة َوالولى اْلَورى، َوَورَثَِة النِْبياِء، َواْلَمَثِل اَلْعلى، َوالدَّ
 . َورَْحَمُة اهلِل َوبَ رَكاتُهُ 

ملقطعني يف احللقات املاضية وأشرُع اليوم يف املقطع الثالث من املقاطع اخلمسة اأُلول الكالُم يف هذين ا مت  
اَلسَّالُم َعلى َمحال  َمْعرَِفِة اهلِل، َوَمساِكِن بَ رََكِة اهلِل،  ؟من هذه الزيارة الكرمية ماذا يقوُل مقطعنا الثالث

العناوين األربعة تتعانق فيما بينها يف الداللة واملضمون هذه  - َوَمعاِدِن ِحْكَمِة اهلِل، َوَحَفظَِة ِسر  اهللِ 
اَلسَّالُم َعلى َمحال  َمْعرَِفِة اهلِل، َوَمساِكِن بَ رََكِة اهلِل، َوَمعاِدِن ِحْكَمِة اهلِل، َوَحَفظَِة ِسر   -والفحوى واملعاين 
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أبنُي ما أستطيع بيانه حبسب ما  ،أقف عند هذه العناوين من عناوين آل ُُم م د صلوات اهلل عليهم - اهللِ 
  .مجال يسنح به ال

أعتقد أن الكلمات من اجلهة اللغوية واضحة ولكن بشكٍل موجز أقول  ،اَلسَّالُم َعلى َمحال  َمْعرَِفِة اهللِ 
إذا   هذا ،حينما يكون هذا املكان ُماًل يل فإين قد حللت فيه ،مجٌع حملل وُمل هو اسُم مكاٍن للحلول ال  ُم   

وأما إذا كان احلديث عن معىًن أعمق من  ،احلديُث عن األشياء اليت هلا أبعاد مادية اليت هلا أجسام كان
ذلك خصوصًا حني يكون الكالم ما وراء األجسام ما وراء احلدود املادية فإن احلديث سينتقل إىل جهٍة 

جايل يعين الوجودات امل  ،جايلامل  محال يعين البحُث يتوجه باجتاٍه آخر وهو التجلي تقول ال ،أخرى
مرآيا تتجلى فيها األمساء  ،ي تتجلى فيها آيات اهلل سبحانه وتعاىلرائاملوجودات اليت هي يف حقيقتها كامل

املعرفة يف لغة العرب قد تأيت مبعىن العلم وقد  - اَلسَّالُم َعلى َمحال  َمْعرَِفِة اهللِ  -حلسىن والصفات العليا ا
لكن الكالم هنا عن  ،املعرفُة هي العلم واملعرفُة قد تأيت مبعىن اخلربة ،عرفة يف اللغة هذاامل ،تأيت مبعىن اخلربة

وفقًا للبعد اللغوي وللرتكيب  - اَلسَّالُم َعلى َمحال  َمْعرَِفِة اهللِ  -عٍد أعمق من املعىن اللغوي املعرفة يف بُ 
حنن نسلُم على اجلهات على األماكن على  - اَلسَّالُم َعلى َمحال  َمْعرَِفِة اهللِ  :اللغوي حني نقول
مل لكننا ال نقُف عند هذا يف املعىن اللغوي بشكٍل مُ  ،ُمٌل ملعرفة اهلل سبحانه وتعاىلهي املوجودات اليت 

الكالُم عن  ،هذه قشور وقشور القشور ،املعاين اللغوية يف ساحة املعارف اإلهلية ليست بشيء ،هذا املعىن
املعرفة يف األفق اإلنساين يف  ،عيش فيهنألول يف بعده اإلنساين املعرفة يف األفق الذي حنن املعرفة يف بعده ا

  .املعرفُة هي غرُي العلم ،األفق اإلنساين االعتيادي ألمثالنا
صوٌر وإشاراٌت تتمازج ما بني املخ والدماغ  ،زُن يف ذاكرة الذهنت  العلُم صوٌر تنطبُع يف الذهن معلوماٌت تُ 

العقُل إشعاٌع يف  ،العقُل ليس يف البدن ، العقل باعتبار أن املخ إاما هو ميثل اجلانب اجلسدي للعقلوما بني
الروُح فيها من القدرات املعنوية ومن القدرات النورية من مجلتها  ،لعقُل قدرٌة نوريٌة مودعة يف الروحا ،الروح

تجسُد جسديًا يف هذا املوجود الذي خنتزنه بني قدرة العقل كما أن الروح فيها قدرة القلب والقلُب يتجلى ي
ه األحيائيون بأنه ذلك اجلسُم الصنوبرُي الشكل الذي تكون قاعدته إىل فُ ر  ع  القلب ذلك الذي ي ُ  ،أضالعنا

حنتفظ هبا حتت  ،األعلى ورأسه إىل األسفل وهو مضخة الدم اليت حنتفظ هبا يف صدورنا بني األضالع
ي يتمازُج مع الروح ليشرق منه معىن الوجدان ومعىن العاطفة ولتتأجج فيه شغاٍف هذا القلُب هو الذ

 تب  الضمري هناك خيتب وهناك خي ،حبُة والبغُض إىل كل ذلك من هذه املعاينم املشاعُر واألحاسيُس وال
 هذا ،يف طوايا القلب ق يف أعماق اإلنسان خيتب ُ الضمري اإلنساين ذلك الذي قالوا عنه بأنه صوُت احل
قلب اإلنسان يف بعده احلقيقي يف روحه وعقل  ،القلب الذي هو جسٌد حلقيقة القلب املعنوي يف الروح
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لكن كما أن اإلنسان يتجلى جسديًا هبذا اجلسد هبذا اجلسم وحقيقته يف روحه ما وراء  ،اإلنسان كذلك
ذهان وتوجد هلا إشاراٌت كيميائية العلُم صورٌة تنطبُع يف األ ،اجلسم فقلبُه كذلك وعقلُه أيضاً يتجسُد يف املخ

وأمواج مرسلة إىل املخ وبالتعانق ما بني القوة الروحية القادرة على التمييز وهي قدرة العقل وما بني طوايا 
 ،املعرفُة صوُر تنطبع يف الذهن ،أما املعرفة فهي أبعُد من ذلك ،وصفحات املخ هناك تكون الصورة العلمية

هي  هذه ،يف نفس الوقت تنطبع يف القلوب يف الوجدانو  ،أعلى درجات الوضوحيف العقل يف صوٌر تنطبع 
حينما تتعانق هذه الصور بنفس  ،صوٍر واضحٍة جدًا يف القلب رفة صوٌر واضحٌة جدًا يف العقل معاملع

ة هي املعرف ،عد الوجداينالدرجة بنفس املرتبة تلكم هي املعرفة ألن الصور العقلية صور جامدة خالية من البُ 
اإلمياُن  ،اإلمياُن ليس عقليًا وليس قلبياً  ،علٌم ووجدان وتلك هي حقيقة اإلميان اإلمياُن معرفة واملعرفُة إميان

ا مزيٌج ما بني العقل والوجدان حيث تنطبُع الصوُر واحلقائق يف عامل إهن ،سٌر عجيٌب وخلطٌة ال متاثلها خلطة
صوُر وهذه اإلشارات إىل عامٍل فسيٍح عجيب ال امتلك عباراٍت العقل تتجسد بإشاراٍت ذهنية وتنتقُل هذه ال
حيثما تعمقت هذه الصور  ،يتواصل مع اهلل هناك تنطبع الصورلوصفه إنه عاملُ الوجدان ذلك العاملُ الذي 

واضحًة جلية وتعانقت مع صورها مع النسخة األخرى يف العامل العقلي هناك املعرفة وهناك اإلميان ولذلك 
  .ُن قدرة إدراٍك تتلُف عن قدرة اإلدراك العقلي وعن قدرة اإلدراك الوجداينفاإلميا

اإلنساُن ميتلُك قدرة العقل وميتلُك قدرة الوجدان وميتلُك قدرة  ،إذا أردنا أن نكون منصفني يف البحث
إىل الدرجة اليت وبقدر ما يتم التواصل بني العقل وبني الوجدان ينشأ اإلميان يرتعرع اإلميان وينمو  ،اإلميان

ينطمس فيها العقل يف الوجدان والوجداُن يف العقل فذلك هو اليقني وهذا املعىن ميكن أن يبلغ إليه من كان 
سلمان الذي أُويت العلُم األول والعلم اآلخر هكذا وصفته كلمات أهل البيت صلوات اهلل  ،يف مرتبة سلمان

ة يف األفق اإلنساين االعتيادي يف أفق األشياع واألتباع ال وسالمه عليهم أمجعني وهذا هو الكالم عن املعرف
هنا أحتدُث عن عقٍل كعقلي وعن قلٍب   ،فما أدراين بعقل أهل البيت وما أدراين بقلوهبم ،يف أفق أهل البيت

يكون احلديُث عن عقٍل كعقل عليٍّ أو عن قلٍب كقلب عليٍّ حني كقليب أحتدُث عن عقولنا وعن قلوبنا أما 
جبانيب ألن لكل عقٍل حنٌو من  نه عقل الذيأنا عاجٌز عن أن أعرف ما يدوُر يف كُ  ،دراين بذلكفما أ

بنفس الدرجة  ااملمازجة وحنٌو من املعاملة مع ما فيه من املعلومات ليست العقول كلها تتفاعل مع معلوماهت
 من ُل عقل هذا الذي جبانيبأجهُل أن أعرف كيف يتمازُج أو يتفاع إين ،العقوُل متباينة ،وبنفس الكيفية

ما رأيت شيئاً إال ورأيُت  ،يل أن أعرف كيف يتمازُج أو يتفاعُل عقُل عليٍّ ذلك العقُل اإلحاطي أمثايل فأىن
ذلك العقل اإلحاطي هو العقل الذي متازجت فيه حقائق الروح مع حقائق  ،اهلل قبله وبعده ومعه وفيه

واحدة يف بعدها يف جوهرها  م ٌد صلى اهلل عليه وآل حقيقةً ُُم  ن اكوجدان فكان عليٌّ حقيقٌة واحدة فال
 - عن معىن املعرفة العميق ال أريُد أن أذهب بعيدًا يف هذه املعاين إاما أردت أن أعطيكم صورة مملة
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لسَّالُم َعلى اَ  :حني خناطبهم فنقول ،جمل ملعىن املعرفةامل  هذا هو املعىن - اَلسَّالُم َعلى َمحال  َمْعرَِفِة اهللِ 
 -هناك أكثر من أفق وهناك أكثر من اجتاه يف هذه املخاطبة معهم صلوات اهلل عليهم  - َمحال  َمْعرَِفِة اهللِ 

هم  ،ها معرفة اهلل نأخُذ منفهم اجلهة اليت ،يف أفٍق يتناسب معنا حنن - اَلسَّالُم َعلى َمحال  َمْعرَِفِة اهللِ 
ماذا تقول  ،والزيارُة اجلامعُة الكبريُة تفيُض هبذه املعاين ،مبعرفة اهلل سبحانه وتعاىلاجلهُة اليت متدنا تفيض علينا 

َحق ُكْم  يفَالّراِغُب َعْنُكْم ماِرٌق، َوالاّلزُِم َلُكْم الِحٌق، َواْلُمَقص ُر ف :وحنن خناطبهم الزيارُة اجلامعُة الكبرية
وهل هذا إال  - َوفيُكْم َوِمْنُكْم َوإلَْيُكْم َواَنْ ُتْم َاْهُلُه َوَمْعِدنُهُ  َواْلَحقُّ َمَعُكمْ  - وهنا موطن الشاهد - زاِهقٌ 

السالم على ُمل معرفة : أهنم ُمل معرفة اهلل يف بعض نسخ الزيارة اجلامعة الكبرية ،معىن أهنم ُمال معرفة اهلل
ْم َوفيُكْم َوِمْنُكْم َوإلَْيُكْم َواَنْ ُتْم َاْهلُُه َواْلَحقُّ َمَعكُ  -واملعىن واحد ال نريد الدخول يف التفاصيل اللغوية  ،اهلل

 ! ؟قُّ إال معرفة اهللوهل احل - َوَمْعِدنُهُ 
ما  - اَلسَّالُم َعلى َمحال  َمْعرَِفِة اهللِ  :غايُة ما يف األمر هذه العبارة تفسُر هذا العنوان ،فهم ُماُل معرفة اهلل

ُمل املكان الذي حلت  ،وفيهم ومنهم وإليهم وهم أهله ومعدنه أن احلق معهم ؟املراد من ُمال معرفة اهلل
 َواْلَحقُّ َمَعُكْم َوفيُكْم َوِمْنُكْم َوإلَْيُكْم َواَنْ ُتْم َاْهُلُه َوَمْعِدنُهُ  -كانت معهم   ؟فيه املعرفة فكيف كانت املعرفة

 - ُتْم َوأُم ي َونَ ْفِسي َوَأْهِلي َوَماِليبِأَِبي أَن ْ  :ولذلك الزيارة اجلامعة الكبرية يف مقطٍع آخر وحنن خناطبهم -
َوَمْن َوحََّدُه قَِبَل  ،بِأَِبي أَنْ ُتْم َوأُم ي َونَ ْفِسي َوَأْهِلي َوَماِلي َمْن َاراَد اهلَل َبَدَأ ِبُكمْ  -اخلطاب مع آل ُُم م د 

 ُمال معرفة اهلل يف األفق األول أهنم هذه العبارة هي أيضًا تشرُح معىن - َعْنُكْم، َوَمْن َقَصَدُه تَ َوجََّه ِبُكمْ 
َمْن  -معرفتنا باهلل منهم تأيت إذا مل تأيت منهم فتلك ضالل وما تلك مبعرفة  ،اجلهُة اليت نأخُذ منها املعرفة

أ بكم فإنه ال يريد يعين الذي ال يبد - راَد اهلَل َبَدَأ ِبُكْم، َوَمْن َوحََّدُه قَِبَل َعْنُكْم، َوَمْن َقَصَدُه تَ َوجََّه ِبُكمْ أَ 
َدُه قَِبَل َعْنُكمْ  -الذي ال يبدأ بكم فإنه ال يريد اهلل  - راَد اهلَل َبَدَأ ِبُكمْ َمْن أَ  -اهلل  يعين الذي  - َوَمْن َوحَّ

إذاً البدايُة  ،يعين من مل يتوجه بكم ما قصد اهلل - َوَمْن َقَصَدُه تَ َوجََّه ِبُكمْ  -ال يقبل عنكم فما وحد اهلل 
هناك جهة هذه  ؟أنت تريد أن تنال املعرفة ،! من ُمال املعرفة؟واملعرفُة من أين تأتينا واحلقُّ  توحيُد والقصدُ وال

وهذه اجلهة هكذا نتعامل معها من  ،اجلهة هذه أوصافها احلُق معها وفيها ومنها وإليها وهي أهله ومعدنه
يقبل عنها أن يأخذ منها ومن أراد القصد إىل اهلل  أرد اهلل يبدأ هبا البد أن يبدأ هبا ومن وحد اهلل البد أن

نقطة وانتهى  - ِبُكْم فَ َتَح اهلُل َوِبُكْم َيْخِتمُ  :املعىن أوضح وأدق حني تقول الزيارة ،هبا أن يتوجهالبد 
ِبُكْم  -أصاًل إذا وقفنا عند هذه العبارة وتشبعت هبا القلوب ال حاجة إىل أن أستمر يف احلديث  ،الكالم

قال نقطة فلنذهب إىل نقطة انتهى الكالم ال حاجة أن أبدأ بسطٍر جديد ال كما يُ  - َح اهللُ َوِبُكْم َيْخِتمُ فَ تَ 
عت ف  نقطة انتهينا رُ  - ِبُكْم فَ َتَح اهلُل َوِبُكْم َيْخِتمُ  -رأس السطر إىل سطٍر جديد لنفتتح الكالم من جديد 
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ه وآله وسلم حني يذكر كالمًا يتم فيه املعىن فماذا فت الصحف كما كان يقول صلى اهلل علياألقالم وج  
  .عت األقالم وجفت الصحفف  يقول رُ  ؟يقول

ولذلك حني يتمازُج العقُل مع القلب يف  ،عت األقالم وجفت الصحفف  رُ  - ِبُكْم فَ َتَح اهلُل َوِبُكْم َيْخِتمُ 
ة هي امازجة بني عامل العقل وبني عامل معرفة الوجدان واإلميان العبارات هنا عبارات الزيارة اجلامعة الكبري 

امازجة غريبة  ،خلطٌة سحرية ال يتمكن الواصف من أن يصفها ،خلطٌة سرية ،الوجدان امازجة غريبة وعجيبة
يف هذه الزيارة ما بني عوامل العقل وما بني عوامل الوجدان تغوص بعيدًا يف أغوار خلجات النفس البشرية 

يقول الزائر وهو يف حريٍة بني سطوع الربهان العقلي وبني عذوبة املعىن  لذلك تتسامى املعاين إىل أن
فحني تتعانق احلجج العقلية مع املعاين النقية الطاهرة اليت تنفثها القلوب يذهب اإلنسان بعيداً  ،الوجداين

م ي َونَ ْفِسي َوَأْهِلي بِأَِبي أَنْ ُتْم َوأُ  :يف حريٍة أحلى من طعم العسل وهو يقول ،يف حريته ولكن يف حريٍة لذيذة
هذا هو حديث  ،احلديث هنا يتجاوز البحث العقلي والبحث الوجداين - َوَماِلي ِذْكرُُكْم ِفي الذَّاِكرِينَ 

بِأَِبي أَنْ ُتْم َوأُم ي َونَ ْفِسي َوَأْهِلي َوَماِلي ِذْكرُُكْم ِفي  -هذا هو حديُث املمازجة بني العقل والقلب  ،املعرفة
ُفوِ  يَن َوَأْسَماؤُُكْم ِفي اْلَْسَماِء َوَأْجَسادُُكْم ِفي اْلَْجَساِد َوَأْرَواُحُكْم ِفي اْلَْرَواِح َوأَنْ ُفُسُكْم ِفي الن ُّ الذَّاِكرِ 

هنا يقف العقل البشري مع الوجدان  - َوآثَارُُكْم ِفي اآْلثَاِر َوقُ ُبورُُكْم ِفي اْلُقُبوِر َفَما َأْحَلى َأْسَماءَُكمْ 
  .ي يطوف يف هذه املعاينالبشر 

 ،العقل والقلب يف تلكم احلقائق املقدسة ب طوافهذه العبارات ال على حنو التحديد هذه العبارات بسب
العقُل والقلب  ،اللغة هنا تقف عاجزة لكن هذه العبارات هي أبلغ ما تكون فهذا هو القوُل البليغ الكامل

أَنْ ُتْم َوأُم ي َونَ ْفِسي َوَأْهِلي َوَماِلي ِذْكرُُكْم ِفي الذَّاِكرِيَن بِأَِبي  -هنا يطوف يف هذه الدائرة املقدسة 
وِ  َوآثَارُُكْم َوَأْسَماؤُُكْم ِفي اْلَْسَماِء َوَأْجَسادُُكْم ِفي اْلَْجَساِد َوَأْرَواُحُكْم ِفي اْلَْرَواِح َوأَنْ ُفُسُكْم ِفي الن ُّفُ 

وِر َفَما َأْحَلى َأْسَماءَُكْم َوَأْكَرَم أَنْ ُفَسُكْم َوَأْعَظَم َشْأَنُكْم َوَأَجلَّ َخَطرَُكْم َوَأْوَفى ِفي اآْلثَاِر َوقُ ُبورُُكْم ِفي اْلُقبُ 
َكالُمُكْم نُوٌر َوَأْمرُُكْم ُرْشٌد َوَوِصيَُّتُكُم  -وهذا هو كالمهم  - َعْهدَُكْم َوَأْصَدَق َوْعدَُكْم َكالُمُكْم نُورٌ 

ْحَساُن َوَسِجيَُّتُكُم اْلَكَرُم َوَشْأُنُكُم اْلَحقُّ َوالص ْدُق َوالر ْفُق َوقَ ْوُلُكْم الت َّْقَوى َوِفْعُلُكُم  ُر َوَعاَدُتُكُم اْْلِ اْلَخي ْ
ُر ُكْنُتْم َأوَّلَُه َوَأْصَلُه َوفَ ْرَعُه َوَمْعدِ   -ْأَواُه َوُمْنتَ َهاُه نَُه َومَ ُحْكٌم َوَحْتٌم َورَْأُيُكْم ِعْلٌم َوِحْلٌم َوَحْزٌم ِإْن ذُِكَر اْلَخي ْ

ُر ُكْنُتْم َأوََّلُه َوَأْصَلُه َوفَ ْرَعُه َوَمْعِدنَُه َوَمْأَواُه  -ولو كانت هناك عبارات أخرى جليء هبا  ِإْن ذُِكَر اْلَخي ْ
ليس هناك من  - ُكمْ َوُمْنتَ َهاُه بِأَِبي أَنْ ُتْم َوأُم ي َونَ ْفِسي َكْيَف َأِصُف ُحْسَن ثَ َناِئُكْم َوُأْحِصي َجِميَل َبالئِ 

وهذا يف أفٍق املعرفة اليت حنن  ،م هي املعرفةكلمازجُة بني العقل والوجدان وتواإلمياُن امل ،طريٍق إال اإلميان
  .وإال يف أفق معرفة أهل البيت املعاين خمتلفة ،نعيشها
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صلوات اهلل وسالمه  هذا هو اجلزء الرابع والعشرون من كتاب حبار األنوار أقتطًف بعضًا من كلمات األئمة
 عن الصبغ ،جلسي عن االحتجاج لشيخنا الطربسي رمحة اهلل عليهال م الرواية ينقلها الشيخُ  ،عليهم أمجعني

نباته قال: كنت جالسًا عند أمير المؤمنين عليه السالم فجاءه ابن الكوا فقال: يا أمير المؤمنين بن 
 - تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا{ }وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ :قول اهلل عزَّ وجلَّ 

 حنُ البيوت التي أمر اهلل أن تؤتى من أبوابها نَ  حنُ فقال سيد الوصياء: نَ  -يسأله عن معىن هذه اآلية 
البيوت  حنُ نَ  -هم ُماُل معرفة اهلل  ،هم بيوت اهلل ،عرفةُمال امل ،بيوت - باب اهلل وبيوته التي يؤتى منها

باب اهلل وبيوته التي يؤتى منها فمن بايعنا وأقر بواليتنا فقد أتى  حنُ التي أمر اهلل أن تؤتى من أبوابها نَ 
 :فقال يا أمير المؤمنين ،علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها لَ ضَّ البيوت من أبوابها ومن خالفنا وفَ 

فقال  -سؤال عن آية ثانية واآليات مرتابطة يف الداللة  -}وَعَلَى األَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُالًّ بِسِيمَاهُمْ{
ف اهلل إال عرَ العراف الذين ال يُ  حنُ فنحن العراف نعرف أنصارنا بسيماهم ونَ  :عليٍّ عليه السالم

 حنُ اف الذين ال يعرف اهلل إال بسبيل معرفتنا ونَ العر  حنُ ونَ  -موطن الشاهد هنا  - بسبيل معرفتنا
العراف يوم  حنُ ونَ  -هذه آفاق ملعىن األعراف  ،هذه مظاهر - العراف يوم القيامة بين الجنة والنار

القيامة بين الجنة والنار فال يدخل الجنة إال من عرفنا وعرفناه وال يدخل النار إال من أنكرنا وأنكرناه 
النا  نفسه حتى يعرفوه ويأتوه من بابه ولكن جعلنا أبوابه  فَ رَّ لو شاء عَ جلَّ عزَّ و اهلل  وذلك بأنَّ 

علينا غيرنا فإنهم عن الصراط  لَ ضَّ عن واليتنا وفَ  لَ دَ وصراطه وسبيله وبابه الذي يؤتى منه قال فمن عَ 
  .الرواية واضحة يف الداللة واملعىن - لناكبون

البيوت هلا أبواب هذا يف العامل الدنيوي يف العامل  ،اهلل وهم أبواب اهللهم بيوت  ،بيوت ُمال ،هم بيوت اهلل
يف املعىن الدقيق يف املعىن العميق إذا  ،احلسي يف عامل احلقيقة هم بيوت اهلل وهم أبواب اهلل وهم معرفة اهلل

اَلسَّالُم َعلى َمحال   -هذا التعبري تعبري تقرييب  - السالم على معرفة اهلل :ردانا أن نسلم على األئمة فنقولأ
فوجود أهل البيت وجودهم هو معرفة اهلل ومعرفة اهلل هو وجودهم ولكن ما يظهر ألمثالنا إاما  - َمْعرَِفِة اهللِ 

أليس األبواب  ،هو حبسب عقولنا حبسب قدرات اإلدراك املوجودة عندنا وإال فهم بيوت اهلل وهم أبواب اهلل
انب احلسي فهم أبواب اهلل وهم بيوت اهلل واألبواب هي البيوت والبيوت لكن هذا يف اجل ؟هي غري البيوت
وهذه البيوت بيوت املعرفة فاملعرفة هي البيوت واملعرفُة هي األبواب فاملعرفة هي األبواب وهي  ،هي األبواب

اهلل سبحانه هم معرفة  ،السالم على معرفة اهلل ،هي البيوت والبيوت هي املعرفة وهي األبواب واحلقيقُة هي  
هذا النور الساطع فيهم صلوات اهلل وسالمه  ،السالم على نور اهلل ،السالم على معرفة اهلل :وتعاىل وما املراد
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ماذا نقرُأ يف دعاء اجلوشن يف املقطع السابع  ،عليهم أمجعني والذي اإلشارُة إليه يف دعاء اجلوشن الكبري
 رَ و  ن َ ا مُ ور يَ النّ  ورَ ا نُ يَ  :وشن الكبري يف املقطع السابع واألربعنيدعاء اجل ،واألربعني وهذه ليايل دعاء اجلوشن

يَا نُوَر الّنور يَا ُمنَ و َر الّنور  -هذه مراتب من التجليات  ،هذه جتليات - ورالنّ  رَ ب   دَ يا مُ ور َ النّ  قَ الِ ا خَ ور يَ النّ 
وراً ا نُ ور يَ نُ  ل  كُ   عدَ ورًا بَ ا نُ ور يَ نُ  ل  كُ   بلَ ًا قَ ورَ ا نُ ور يَ نُ  ل  كُ   ورَ ا نُ ور يَ النّ  رَ د  قَ ا مُ يَ يَا َخاِلَق الّنورَ يا ُمَدب  َر الّنور 

 اهذه معرفة أهل البيت أنا ال أعرف أسرار هذه املعرفة لكنه - وره نُ لَ ث ْ مِ كَ   يسَ ورًا لَ ا نُ ور يَ نُ  ل  كُ   وقَ فَ 
قام مقاُم أهل البيت يف معرفة اهلل هذا امل ،هذه معرفة أهل البيت ،إشاراٌت تشري إىل معرفة أهل البيت

َر الّنور يَا نُوَر ُكل  نُور يَا  - سبحانه وتعاىل يَا نُوَر الّنور يَا ُمنَ و َر الّنور يَا َخاِلَق الّنورَ يا ُمَدب  َر الّنور يَا ُمَقد 
اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ } ا نُورًا لَيَس َكِمثْ َله نُورنُورًَا قَبَل ُكل  نُور يَا نُورًا بَعَد ُكل  نُور يَا نُورًا َفوَق ُكل  نُور يَ 

كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ }هو هذا النور  {وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ

يَا نُوَر الّنور يَا  {يَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍمِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِ
  .هذه هي معرفة أهل البيت - يَا نُوراً لَيَس َكِمثْ َله نُور ُمنَ و َر الّنور

ٍق آخر يف املقطع السابع س  يتجلى يف ن  هذا املعىن  ،ُمجوٌب عنا ذلك شيءٌ  ؟إشاراٌت فقط احلقيقة ما هي
املقطع الذي مر علينا هو املقطع السابع واألربعون وحىت ترتيب هذه املقاطع هذا الرتتيب ليس  ،والثالثني

هذا يف  ،هناك فيها شفرة خاصة ،أدعية أهل البيت نظام دقيق وفيها شفرات فيها أسرار ،ترتيباً جزافياً هكذا
يا من كل شيٍء خاضٌع له يا من كُل  -ني فيما بني هذا املقطع وذلك املقطع عشرة املقطع السابع والثالث

منيٌب إليه يا من كُل  شيٍء خاشٌع له يا من كُل شيٍء كائٌن له يا من كُل شيٍء موجوٌد به يا من كُل شيءٍ 
بح بحمده يا شيٍء خائٌف منه يا من كُل شيٍء قائٌم به يا من كُل شيٍء صائٌر إليه يا من كُل شيٍء يس

كُل   - يا من كل شيٍء خاضٌع له -كل هذه املعاين تتجلى يف وجهه   - من كُل شيٍء هالٌك إال وجهه
يا من كُل شيٍء كائٌن له  -كُل شيٍء خاشٌع لوجهه   - يا من كُل شيٍء خاشٌع له -شيٍء خاضٌع لوجهه 

ٍء خائٌف منه يا من كُل شيٍء قائٌم منيٌب إليه يا من كُل شي يا من كُل شيٍء موجوٌد به يا من كُل شيءٍ 
أين  - يا من كُل شيٍء خاشٌع له - ؟خلضوعشيء خاضٌع له أين تتوجه األشياء باهذه األشياء كُل  - به

يا من كُل شيٍء  - ؟تهاكينونأين تتوجه األشياء ب - يا من كُل شيٍء كائٌن له - ؟تتوجه األشياء باخلشوع
نيٌب إليه يا من كُل شيٍء مُ  يا من كُل شيءٍ  - ؟ذه األشياء بوجودهاكيف تتقدُم وتتقوُم ه  - موجوٌد به

حمده يا من كُل ائٌر إليه يا من كُل شيٍء يسبح بِ ٌف منه يا من كُل شيٍء قائٌم به يا من كُل شيٍء صَ خائِ 
أين كان متوجهًا يف خشوعه يف الكه هسيهلك ويهلك ولكن قبل كل ذلك   - شيٍء هالٌك إال وجهه
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يا من   -متوجٌه إىل اجلهة اليت ال هتلك  ،وجوده يف كينونته يف إنابته يف خوفه ويف سائر املعاينخضوعه يف 
هذا الوجه الذي جاء مذكورًا يف املقطع السابع والثالثني هو نفس هذه  - كُل شيٍء هالٌك إال وجهه

أهل البيت  ،نور النور هذا الوجه هو - يا نور النور -املعاين اليت جاءت يف املقطع السابع واألربعني 
معرفتهم تتلُف عن معرفتنا وسيتبني هذا من خالل ما سأأيت على بيانه صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني 

  .يف كلماهتم صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني
سالم على اجلهة ال - اَلسَّالُم َعلى َمحال  َمْعرَِفِة اهللِ  -أعوُد إىل األفق الذي كنت أتكلم فيه وهو معرفتنا 

إبراهيم بن  الكالُم عن سيد األوصياء صلوات اهلل وسالمه عليه يف تفسري علي ،اليت تأتينا معرفة اهلل منها
ن واليتنا وفضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون فال سواء من اعتصمت عَ  لَ دَ فمن عَ  -القمي 

ُث ذهب من ذهب فإنما ذهب النا  إلى به المعتصمون ال سواء من اعتصم به النا  وال سواء حي
العيون اليت ال يأتيها الفيُض وال يأتيها النبُع من ُُم م ٍد  ،عيون كدرة - عيوٍن كدرة يفرُغ بعضها في بعض

فإنما ذهب النا  إلى عيوٍن كدرة  -فإهنا عيوٌن كدرة يف علمها يف معرفتها وآل ُُم م د من معدن الطهارة 
هناك فارٌق بني هذه العيون وبني تلكم  - هب من ذهب إلينا إلى عيوٍن صافيةيفرُغ بعضها في بعض وذ

درة يفرُغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيوٍن فإنما ذهب النا  إلى عيوٍن كَ  -العيون 
  .جري عليهم بإذن اهلل تعالى ال انقطاع لها وال نفاذصافية تَ 

}وَعَلَى األَعْرَافِ رِجَالٌ  :م قال: سألته عن هذه اآليةطريف عن أبي جعفٍر عليه السالبن  عن سعدٍ 

ال يدخل الجنة إال من عرفهم  -هؤالء آل ُُم م د  - قال يا سعد آل ُمَحمَّد يَعْرِفُونَ كُالًّ بِسِيمَاهُمْ{
ف اهلل إال بسبيل عرَ ال يُ  -هم أعراف  - وعرفوه وال يدخل النار إال من أنكرهم وأنكروه وأعراف

ُه ت  و ج ه  ب ُكمْ  - ممعرفته اهلل إال بسبيل  فُ عرَ ال يُ  -وأعراٌف هم آل ُُم م د  ،بسبيل معرفتهم ،و م ْن ق ص د 
  .معرفتهم

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله لعليٍّ عليه السالم: يا علّي ثالث أقسُم  ،الروايُة يف بصائر الدرجات
األوصياء من ولدك يا أبا  - هن حق إنك والوصياءثالث أقسُم أن -م س  قْ رسول اهلل ي ُ  - أنهن حق
هذه القضية األوىل والثانية رسول  - اهلل إال بسبيل معرفتكم فُ عرَ إنك والوصياء عرفاء ال يُ  -احلسن 
ف اهلل إال بسبيل عرَ والوصياء عرفاء ال يُ  كَ إنَّ  -األوىل  - ثالث أقسم أنهن حق يا عليّ  -اهلل قال 
وعرفاء ال يدخل  -الثالثة  - وعرفاء ال يدخل الجنة إال من عرفكم وعرفتموه -الثانية  - معرفتكم

  .النار إال من أنكركم وأنكرتموه
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  :عن قوله تعالى ،عن أبي بصيٍر عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: سألته عن قوله
 - ااه كان منّ اب العراف فمن عرفنحن أصحنَ  :قال {}وَعَلَى األَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُالًّ بِسِيمَاهُمْ

هناك جاذٌب جيذبه إليهم وهناك جاذٌب  ،هناك ارتباط ،هناك رابط ،هناك رابٌط هذه املعرفة كيف يعرفونه
يعرفونه هبذه املعرفة اليت نتحدُث  ؟بأي شيٍء يعرفونه - هاأصحاب العراف فمن عرفن حنُ نَ  -جيذهبم إليه 
حن أصحاب نَ  -ع القلوب يف معرفة أهل البيت يسطُع نور اإلميان حني تتمازج العقول م ،عنها اآلن

وأنتم اجلنة واهلل يا آل ُُم م د أنتم جنتنا يف  - ا كان في الجنةا ومن كان منّ كان منّ   هاالعراف فمن عرفن
ا كان في الجنة ومن أنكرناه  ا ومن كان منّ كان منّ   هاَنحن أصحاب العراف فمن عرفن -الدنيا واآلخرة 
كلمات أهل البيت تتواىل كثريٌة وفرية ولكن الوقت ال يكفي   ،وأنتم جنتنا وبعدكم هو نارنا - كان في النار

  .هذا الن س قإليرادها أقتطُف منها شيئاً من هذه الكلمات على نفس 
 -ختنهم يعين صهرهم  - عمر ختُن آُل ِميثم قال: كنت عند أبي عبد اهلل عليه السالمبن  عن أبان

مصعب العبدي فقال: جعلني اهلل ِفداك ما بن  عند أبي عبد اهلل عليه السالم فدخل عليه سفيانكنت 
قال: هم الوصياء من آل ُمَحمَّد الثنا عشر ال  }وَعَلَى األَعْرَافِ رِجَالٌ{ تقول في قوله تعالى ذكره:

ياء من آل ُمَحمَّد قال: هم الوص -كلمة واضحة صرحية جلية   - يعرف اهلل إال من عرفهم وعرفوه
فما  -و ع ل ى األ ْعر اف  ر ج اٌل  - الثنا عشر ال يعرف اهلل إال من عرفهم وعرفوه قال فما العراف

قال:   -تل  ،كثائب مجُع كثيب والكثيب هو التلة  - العراف ُجعلُت فداك قال: كثائب من مسك
عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه  قال: كثائب من مسك -هذه مرد معاين تقريبية  - كثائب من مسك

ألنه كان شاعراً  - وآله والوصياء يعرفون كاًل بسيماهم فقال سفيان: فال أقول في ذلك شيئاً من شعر
 فقال أبياتاً من مجلة ما قال فيها 

 وأنتم على العراف وهي كثائٌب       من المسك ريّاها بكم يتضوعُ 
كثائب من م بلسان الرمز  لكالروايُة هنا تت ، ينتشُر طيبًا وطيبًا وطيباً يتضوع يعين ،رياها عطرها، الريا العطر

هم على  ،الذي ثبتت فيه أقدامهم م عن املكاناحلديث هنا عن مقاٍم من مقاماهت ،سكاملتالل من  ،مسك
املسُك هو عطُر  ،هاألعراف واألعراف كثائب من مسك واملسُك هو عطُر رسول اهلل صلى اهلل عليه وآل

جلسي كالمًا عن سيد األوصياء صلوات اهلل ال م يف ذلك وهنا ينقل شيخنا الروايات ترتا ،م ٍد وآل ُُم م دُُم  
إنما الئمة قوام اهلل على خلقه  :ينقلُه من هنج البالغة الشريف قال أمري املؤمنني عليه السالموسالمه عليه 

 - وال يدخل النار إال من أنكرهم وأنكروه رفاءه على عباده ال يدخل الجنة إال من عرفهم وعرفوهوعُ 
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إنما الئمة قوام اهلل على خلقه وعرفاءه على عباده ال يدخل الجنة  -الكلمة واضحة لسيد األوصياء 
الروايات كثرية يف هذا اجللد ويف  - إال من عرفهم وعرفوه وال يدخل النار إال من أنكرهم وأنكروه

ف  أحاديُث أهل البيت باملئات بل باآلالروايات أهل البيت  ،ريةملدات أخرى عديدة ويف كتب أخرى كث
كلها تدُل على هذه احلقائق لكن أولئك الذين   ،كلها تنبُع من عني هذا النبع  ،كلها تصُب يف هذه الساقية

أعمت الدنيا بصائرهم أولئك ال كالم لنا معهم وحنن هنا لسنا يف مقام اجلدل أو النقاش مع هذا اجلاهل أو 
وإن أو مع ذلك الذي يف ريبه يرتدد أو مع ذلك الذي ال يعلُم شيئاً من حديث أهل البيت ذلك الضال  مع

حديثنا  ،حديثنا هنا هو حديث اهليام ،حديثنا هنا هو حديُث احلب ،وضعت له أمساء ومسميات وألقاب
ثنا مع أولياء أهل البيت مع حدي ،هنا حديث املعرفة مع أولئك الذين تتقطع قلوهبم شوقًا ملعرفة آل ُُم م د

تلك  ،تلك القلوب اليت سكن فيها عليٌّ وتتأىب تلك القلوب أن خيرج عليٌّ منها صلوات اهلل وسالمه عليه
تلك القلوب اليت ما فارقت علياً وال فارقها عليٌّ صلوات اهلل وسالمه  ،القلوب اليت حبست عليًا يف ُمبسها

هم عثرًة ال أعتقُد أن م والذين عثر حظأولئك الذين انتكس وجداهنحديثنا مع هذه القلوب ال مع  ،عليه
قالوا بعدها ال إقالة بعدها إال برمحٍة من اهلل سبحانه وتعاىل إال بشفاعٍة من إمام زماننا صلوات اهلل وسالمه يُ 

  .بيده واحلقُّ معه وفيه ومنه وإليه وهو صاحبه وهو معدنه ومرد األمر إليهو عليه فاألمُر إليه 
املعىن األول هم اجلهة اليت نأخُذ منها معرفة اهلل سبحانه وتعاىل وأعتقد أن  ،اَلسَّالُم َعلى َمحال  َمْعرَِفِة اهللِ 

يف هذه البيانات ما أوضح الصورة من أن معرفة اهلل على النحو العلمي نأخذها منهم وعلى النحو القانوين 
انون فإنه ال يدخل اجلنة إال من عرفهم وعرفوه هذا اهلل سبحانه وتعاىل وضع قانون وضع سنن وضع ق

َوَمْن  -هم مصدرنا العلمي مصدرنا املعريف مصدرنا اليقيين وهم مصدرنا الرتبوي  ،هم ُمال معرفة اهلل ،قانون
توحيده  - َل َعْنُكمْ َمْن َاراَد اهلَل َبَدَأ ِبُكْم، َوَمْن َوحََّدُه قَبِ  -هم مصدر املعرفة والعلم  - َقَصَدُه تَ َوجََّه ِبُكمْ 

احلركة باجتاه اهلل سبحانه وتعاىل البد أن تكون  - َوَمْن َقَصَدُه تَ َوجََّه ِبُكمْ  -معرفته تأيت من قبلهم 
املعرفُة هذه الباء باء الواسطة باء السببية بسببهم يكون التوجه  - َوَمْن َقَصَدُه تَ َوجََّه ِبُكمْ  -بواسطتهم 

فهم من هذه  ،وقانون املعرفة أنه ال يدخل اجلنة إال من عرفهم وعرفوه ،اهلل عليهم منهم وإليهم وهبم صلوات
اجلهة ُمال معرفة اهلل ومن كل تلكم اجلهات اليت مرت اإلشارُة إليها هم ُماُل معرفة اهلل وهذا بالنسبة لنا يف 

معىن أن البيوت هي األبواب حينما يكون املعىن أعمق من ذلك حني يكون املعىن  اأم ،أفق املعرفة اإلنسانية
 ،واألبواب هي البيوت وأن املعرفة هي ُمال املعرفة وُمال املعرفة هي املعرفة فحينئٍذ يكون الكالم بنحٍو آخر

يف  - اَلسَّالُم َعلى َمحال  َمْعرَِفِة اهللِ  -ذلك شيٌء خاٌص هبم صلوات اهلل عليهم فنحن هنا نسلم عليهم 
هم املعىن األجلى ملعرفة اهلل  ،ل قليل وأيضًا نسلم عليهم على أهنم هم معرفة اهللأفق معرفتنا كما بينُت قب
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هذا  ،معرفة اهلل هي حقيقة الوجود ،فمعرفة اهلل ليست صورًا ذهنية وليست عواطف ومشاعر وأحاسيس
  .الوجود هو معرفة اهلل وهم معرفة اهلل

إلهي إنَّ  :حني نقرأ ، وردت عن أهل البيتدعية اليتألوهي من كنوز ا اة الشعبانيةحني نقرأُ مثاًل يف املناج
غير مخذول ومن أقبلت عليه غير مملول إلهي إنَّ من  كَ بَ  جهول ومن الذَ مَ  غيرُ  كَ من تَ َعرََّف بَ 

إلهي إنَّ من تَ َعرََّف بك غير  :موطن الشاهد هنا - انتهج بك لمستنير وإن من اعتصم بك لمستجير
أنا قلت قبل قليل  - جهولإنَّ من تَ َعرََّف بك غير مَ  -معروفة  أصبح ذاتاً  غري مهول يعين - جهولمَ 

زياراهتم توجد فيها رموز وشفرات خاصة من اهتدى إليها يستطيع أن يفكك  األئمةمناجيات األئمة أدعية 
 ،هولري م  الذي يتعرف به هو غ - جهولر مَ إلهي إنَّ من تَ َعرََّف بك غيُ  -معاين األدعية ومعاين الزيارات 
إن من ت  ع ر ف بك من  ،ريف وال تشري إىل معىًن لغوي يف حاق اللغة فقطالعبارة هنا ال تشري إىل معىًن عُ 
وهذه  ،ألنه سيتمازج مع املعرفة فيعود معرفةً  ؟كيف يكون غري مهول  ،حلت فيه املعرفة فهو غري مهول

غير  -يعين من حل ت فيه معرفتك  - من تَ َعرََّف بك إلهي إنَّ  -املنزلة منزلٌة خاصة هبم صلوات اهلل عليهم 
ألنه امتزج باملعرفة واملعرفة امتزجت به فصار معرفًة لرمبا هناك إشارة  ؟كيف صار غري مهول  - جهولمَ 

  ؟ماذا يقول سيد الشهداء ،أوضح من ذلك ما جاء يف دعاء سيد الشهداء يف يوم عرفة
أم كيف أشكو إليك  أتوسل إليك بما هو َمحاٌل أن يصل إليكها أنا أتوسل إليك بفقري إليك وكيف 

وهو منك  -هناك قراءتان  - نك بَ َرَز إليكالي وهو مِ قَ مَ خفى عليك أم كيف أترجم بِ حالي وهو ال يَ 
مقالي وهو أم كيف أترجم بِ  -والقراءتان صحيحتان واملعىن واحد  - وهو منك بَ َرَز إليك، بَ َرٌز إليك

إلهي إنَّ من تَ َعرََّف بك غير ) –الذي يتدبر يف هذه العبارة جيد املعىن واضحًا  - منك بَ َرَز إليك
هذا  - مقاليأم كيف أترجم بِ  - هو مقايل وهو منك - مقالي وهو منكأم كيف أترجم بِ  (جهولمَ 

ها أنا قلت قبل قليل األدعية والزيارات في ،التدقيق عند هذه العبارة - وهو منك بَ َرَز إليك -مقايل 
أم   -شفرات مفاتح خاصة تُفتح من خالهلا األسرار الكامنة واملودعة يف هذه األدعية ويف هذه الزيارات 

ها أنا  -منك وبرز إليك  ،هو مقايل وهو منك ،مقايل وهو منك - وهو منكمقالي كيف أترجم بِ 
كو إليك حالي أم كيف أش ما هو َمحاٌل أن يصل إليكأتوسل إليك بفقري إليك وكيف أتوسل إليك بِ 

فهو برز مين  - وهو منك بَ َرَز إليك -الذي هو مقايل  - مقاليخفى عليك أم كيف أترجم بِ وهو ال يَ 
ال أذهب بعيداً رمبا يتقرب  - نك بَ َرَز إليكمقالي وهو مِ أم كيف أترجم بِ  -وهو برز منك وهو برز إليك 

  :املعىن شيئاً فشيئاً كما جاء يف سورة األنفال وهي تاطب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
وَمَا رَمَيْتَ إِذْ } رميت نفي وإثبات ونسبة إىل اهللما رميت إذ  {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى}
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هذه منزلة أهل البيت هذه  - مقالي وهو منك بَ َرَز إليكأم كيف أترجم بِ  {هَ رَمَىرَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّ
 - وهو منك -مقايل أنا  - مقاليأم كيف أترجم بِ  -العبارات ال تنطبق علينا أبداً هذه معرفة أهل البيت 

فتعود الذات هي  هذه املنزلة اليت تتمازج فيها املعرفة مع الذات - وهو منك بَ َرَز إليك -هو مين ومنك 
  .منزلٌة ومرتبٌة خاصة بأهل البيت املعرفة واملعرفة هي الذات وهذه

ومعرفة اهلل كما قلت يف هذا املقام  ،السالم على معرفة اهلل - اَلسَّالُم َعلى َمحال  َمْعرَِفِة اهللِ  :حني نقول
الذي مر  علينا يف كثرٍي من األدعية  احلقيقة هذه املعىن ،معرفة اهلل هناك حقيقة ،ليست صوراً ليست أوهاماً 

يف كثرٍي من النصوص كما مر  علينا يف دعاء ليلة املبعث الشريف ويف دعاء يوم املبعث الشريف وهو من أهم 
م رَ كْ الَ  ل  جَ م الَ عظَ الَ  مِ العظَ  مِ عظَ الَ  كَ مِ اسْ بِ وَ  هِ أسأُلَك بِ فَ  -األدعية اليت حتدثت عن أعمق احلقائق 

القضية ليست  ،معرفة أهل البيت هي هذه - كيرِ إلى غَ  نكَ مِ  جُ خرُ ال يَ ك فَ ل  في ظِ  رَّ قَ ت َ اسْ فَ  هُ قتَ لَ ذي خَ الّ 
 - ارالبصَ  رَ واظِ نَ  اتَ فَ ز  ف َ ا في العِ مَ ن سَ ا مَ يَ  :مثاًل حنن نقرأ يف أدعية شهر رجب ،صور أو خطرات

احلديث يف هذا األفق حني قال صلى  ،بياءاحلديث حىت عن معرفة األن ،احلديث هنا عن املعرفة اإلنسانية
ما عرفناك حق معرفتك  -هذه الكلمة منقولة عن النيب األعظم  - ما عرفناك حق معرفتكاهلل عليه وآله: 

يَا َمن َسَما في الِعز  فَ َفاَت  -هذا األفق اإلنساين هذا أفق النبوات األرضية  - وما عبدناك حقَّ عبادتك
  .طفِ نا في اللُّ دَ وَ َنواِظَر البَصار 

يَا َمن َسَما في الِعز  فَ َفاَت َنواِظَر البَصار َوَدنا  :هذا يف أدعية شهر رجب اليت يستحب قراءهتا يف كل يوم
وتفرَّد باآلالء  فجاز هواجس الفكار يا من توحد بالُملِك فال ند له في مكلوت سلطانهفي اللُّطِف 

الوهام وانحسرت  فُ لطائِ  يبتِه دقائقُ ارت في كبرياء هَ ه يا من حَ انِ له في جبروت شَ  دَ والكبرياء فال ضِ 
ن َعَنت الوجوه لهيبته وخضعت الرقاب لعظمته ووجلت دون إدراك عظَمتِه خطائف أبصار اآلنام يا مَ 

حني نردد  ،إىل آخر الدعاء الشريف - ه أسألك بهذه المدحة التي ال تنبغي إال لكتِ يفَ القلوب من خِ 
يا من حارت يف كربياء هيبته  دقائق لطائف األوهام واحنسرت دون إدراك عظم ته  خطائف  :هذه الكلمات
أما هنا  ،احلديث يف أفق املعرفة اإلنسانية يف أعالها يف أفق املعارف النبوية يف عامل األرض ،أبصار اآلنام

السالم  - َمحال  َمْعرَِفِة اهللِ اَلسَّالُم َعلى  -حني تكون اإلشارة إىل هذا املضمون يف سالمنا على األئمة 
معرفة اهلل حقيقٌة ُخل قت فاستقرت يف ظله فال  ،على معرفة اهلل فمعرفة اهلل ليست صورًا وليست خياالت

ُه فاستقر يف تم األعظم الذي خلقعظ  األ   مُ عظ  معرفة اهلل يف أمت مالها هو ذلك االسم األ   ،رج منه إىل غريهت  
 -حل ال م محل هنا هو املعرفة واملعرفة هو هذا هو ُمل معرفة اهلل وال ،غريك ظلك فال خيرج منك إىل

أم كيف أترجم  :أنتم ساديت وأوليائي كما يقول ُحسيننا صلوات اهلل عليه - اَلسَّالُم َعلى َمحال  َمْعرَِفِة اهللِ 
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أم كيف أترجم  -فهو فعل  ب  ر ٌز هنا اسم أما ب  ر ز   - بمقالي وهو منك بَ َرٌز إليك وهو منك بَ َرَز إليك
 -أولئك هم ُُم م ٌد وآُل ُُم م د  {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى} مقالي وهو منك بَ َرَز إليكبِ 

هم الذين بسبيلهم وبسببهم نعرف اهلل سبحانه وتعاىل وهم حقيقة معرفة  - اَلسَّالُم َعلى َمحال  َمْعرَِفِة اهللِ 
  . هذا الوجوداهلل يف

مساكن مجٌع ملسكن واملسكن هو املكان الذي ُيسكن  .َوَمساِكِن بَ رََكِة اهللِ  ،اَلسَّالُم َعلى َمحال  َمْعرَِفِة اهللِ 
مساكن مجُع مسكن واملسكن  ،مسكن من السكون والسكون هو االستقرار هو عدم احلركة ،فيه ُيستقر فيه

ألنه يف خارج البيت  ؟استقرار لذلك يقال لبيت اإلنسان مسكنُه ملاذاهناك  ،املكان الذي تنتهي فيه احلركة
كل تلك احلركات قد انقطعت   ،يسافر يذهب يعمل يتنقل يف أجواء احلياة حني يعود إىل بيته  فإنه يسكن

ِكِن بَ رََكِة اَلسَّالُم َعلى َمحال  َمْعرَِفِة اهلِل، َوَمسا  -حينما وصل إىل بيته  فهو ُمل السكون ُمل االستقرار 
املساكن بنفس الكالم الذي مر أما الربكة فاملراد من الربكة يف لغة العرب الزيادة بارك فيه أضاف إليه  - اهللِ 

 -وشيٌء مبارك شيٌء يزداد يوماً فيوم ينمو يوماً فيوم  ،الربكة هي الزيادة وهي النماء يف لغة العرب ،أزاد إليه
حل أهنم املسكن الذي حلت ال م العنوان إذا أردنا أن نرتمجُه يعين أهنم اجلهة أهنم هذا - َوَمساِكِن بَ رََكِة اهللِ 

بركة الباري ال انقطاع  ،بركة الباري تزداد وتزداد ،فيه بركة الباري سبحانه وتعاىل وبركة الباري تفيض وتفيض
ة من هناك تفيض تنمو وتزداد هو هذا الربك - َوَمساِكِن بَ رََكِة اهللِ  -هلا فمن أراد الربكة فعليه هبذه املساكن 

فحيثما حلت املعرفة حلت  - اَلسَّالُم َعلى َمحال  َمْعرَِفِة اهللِ  -ُمجمل لربكة اهلل سبحانه وتعاىل  املعىن ال
إذا كانت هذه املعرفة يف األفق اإلنساين فإن هذه املعرفة إذا ما حلت  - َوَمساِكِن بَ رََكِة اهللِ  -معها الربكة 

  .وبنا تطهرت هذه القلوبيف قل
إذا حلت معرفة اهلل يف عقل اإلنسان يف قلب اإلنسان فإن ذلك العقل فإن ذلك القلب قد تطهر وقد بدأ 

أنا قلت املعرفة حني يتعانق املعىن العقلي  ،ينمو بدأ يزداد نورًا ألن املعرفة احلقيقية تتوالد منها معرفة ومعرفة
دا فليست هناك من مع املعىن القليب أما حني تكون  دا واملعلومات القلبية على ح  املعلومات العقلية على ح 

هناك إحساس وجداين يف القلب وهناك معلومات يف العقل هذا اإلنسان ال يقال له عنده معرفة هذا  ،معرفة
ذه كيف تتعانق ه  ،الذي ميلك علمًا يف عقله  وميلك صورًا يف وجدانه  من دون أن تتعانق هذه املعلومات

االستعانة بغري اهلل مذلة هذه احلقيقة عقاًل حنن  ،لعلى سبيل املثال من استعان بغري اهلل ذ   ؟املعلومات
ياة يف املؤمنون نعتقد هبا وميكن أن نأيت بأدلٍة كثرية على اثباهتا وميكن لإلنسان أن يرى حوادث يف احل

ن يتلمس هذه األمور يف حياته  يف بعض األحيان ُمعاش تُدلل على هذه القضية وميكن أ ال التأريخ ويف الواقع
دة ذه القاعويف القلب حنس هذا املعىن لكننا يف احلياة العملية يف كثرٍي من األحيان ال نستطيع أن نعمل هب
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العقل يقر  ؟يف أموٍر كثرية جيب علينا أن نستعني باهلل فقط لكننا ال نستعني باهلل ملاذا ،فنستعني بغري اهلل
لب يستشعر بذلك لكن القضية ما وصلت إىل احلد الذي تعانق القلب والعقل فحركا اإلنسان بذلك والق

الذي حيرك اإلنسان هو القلب  ،ألن العقل يقول من استعان بغري اهلل ذل لكن القلب مرتدد ،بذلك االجتاه
لكن حني يواجه  القلب مرتدد ال يستشعر هذا املعىن بشكل عملي يرددُه يف اللسان والعقل يقرهُ  ،النية

ملعرفة حني ميتزج ا ،عرفة ال تسمى معرفة هذههذا هو خالف امل ،اإلنسان احلياة العملية يستعني بغري اهلل
العقل مع القلب يف نفس الوقت العقل يقول من استعان بغري اهلل ذل والقلب يدفع اإلنسان ألن القلب 

هي املعرفة تعانق بني الفكر العقلي والفكر  هذه ،أيضًا عنده هذه القضية واضحة وقد ُمل  القلب هبا
لو ملك كل  ،من مل ميلك هذه املرتبة ال يقال عنده معرفة حىت لو كانت عنده معلومات كثرية ،القليب

املعلومات يف األرض ما مل يكن هناك تعانق فيما بني الفكر القليب والعقلي وبأفق واحد متقارب حبيث أن 
العقل  ،واحد يف نفس االجتاه ال أن العقل يقول شيء والقلب يقول شيء العقل والقلب يعمالن يف آنٍ 

  .يقول من استعان بغري اهلل ذل والقلب يقول له ال هذه خماطرة البد أن تستعني بفالن وفالن
فحينما حتل  ،املعرفة إذًا هي هذه ،هذا مثال يقرب املعىن ،هذا مثال أنا ال أقصد املعرفة هي هذه فقط

قلب فإن الربكة حتل يف ذلك القلب قطعًا هذا يف األفق األول إذا كان احلديث عن املعرفة  املعرفة يف
أما إذا كان احلديث عن أهل بيت العصمة يف مقام االسم  ،اإلنسانية اليت هي يف األفق الذي نعيش فيه

 -ونون هم معرفة اهلل األكرم تلك قضيٌة أخرى يف تلك املرتبة يكجل  األعظم األعز األ م  عظ  األ   عظم  األ  
مساكن بركة اهلل حينما تتجسد معاين املعرفة تتجسد  - اَلسَّالُم َعلى َمحال  َمْعرَِفِة اهلِل، َوَمساِكِن بَ رََكِة اهللِ 

  .شيئاً من هذه احلقائق كُ در  وحنن قطعاً ال نُ  معاين الربكة
يزيد اجلعفي عن إمامنا الباقر بن  جابريف اجلزء السادس والعشرين من حبار األنوار هذه الكلمة ينقلها 

سمٍع هذه الكلمة ينقلها جابر عن إمامنا السجاد صلوات اهلل وسالمه عليه ومب   ،صلوات اهلل وسالمه عليه
 ،حيدثُه عن احلقيقة بكل معناها - يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني :من اإلمام الباقر اإلمام يقول

ال  م ْعر ف ة  اهلل ، و م ساك ن  ب  ر ك ة  اهلل   :لربكةحُيدثُه عن املعرفة وعن ا يا جابر إثبات التوحيد  - ا لس الُم ع لى ُم 
ومعرفة المعاني أما إثباُت التوحيد معرفة اهلل القديم الغائب الذي ال تدركُه البصار وهو يُدرك 

بعد  ؟ستدركُه يف أي مقام - البصار وهو اللطيف الخبير وهو غيٌب باطن ستدركُه كما وصف به نفسه
يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني أما إثباُت التوحيد  -أن تتجلى لك املراتب األخرى من املعرفة 

دركُه البصار وهو يُدرك البصار وهو اللطيف الخبير وهو غيٌب معرفة اهلل القديم الغائب الذي ال تُ 
قال: ستدركُه  -من خالل املعاين  ؟كيف يتم اإلدراك  - باطن ستدركُه كما وصف به نفسه وأما المعاني
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وأما  -أليس من خالل معناها  ؟فكيف ندرك احلقيقة - وهو غيٌب باطن ستدركُه كما وصف به نفسه
أهل البيت هم  - وأما المعاني فنحن معانيه ومظاهرُه فيكم -حنن معاين اهلل  - المعاني فنحن معانيه

 - وَّض إلينا أمور عبادهوف َ  فنحن معانيه ومظاهرُه فيكم اخترعنا من نور ذاتهوأما المعاني  -معاين اهلل 
الربكة الفيض أمور العباد مفوضة إليهم هذه الربكة مرتبطة باملعرفة أنا قلت هذه  ،فهم مساكن بركة اهلل

الربكة  - ِن بَ رََكِة اهللِ َوَمساكِ  ،اَلسَّالُم َعلى َمحال  َمْعرَِفِة اهللِ  -العبارات يرتبط بعضها بالبعض اآلخر 
فنحن  -وهي املعرفة  - وأما المعاني -هذه املساكن هي اليت تفيض بفيض اهلل  ،مرتبطة هبذه املعرفة

هذا  - وفوَّض إلينا أمور عباده فنحن نفعل بأذنِه ما نشاء معانيه ومظاهرُه فيكم اخترعنا من نور ذاته
إذا شئنا شاء اهلل وإذا أردنا أراد اهلل  حنُ ما نشاء ونَ  فنحن نفعل بأذنهِ  -هو مقام مساكن بركة اهلل 

أحلنا اهلل  حنُ ونَ  -املسكن هو ُمل  ،ُمل املعرفة ومسكن الربكة - هذا المحلجلَّ نا اهلل عزَّ و أحلّ  حنُ ونَ 
فهم ُمال معرفة اهلل وهم  - هذا المحل واصطفانا من بين عباده وجعلنا ُحجتُه في بالدهجلَّ عزَّ و 

  .بركة اهللمساكن 
كما يف زيارة   - فما شيٌء منا -الفيض قادٌم إلينا منهم والفيض قادٌم إلينا هبم فهم السبب وهم السبيل 

الناحية املقدسة هو عنواٌن  ،الناحية املقدسة يف زيارة الندبة حني نزور اإلمام احلجة صلوات اهلل وسالمه عليه
حينما  ،الناحية املقدسة هو اسٌم لإلمام احلجة ،لزيارٍة واحدةالناحية املقدسة ليست عنوانًا  ،إلمام زماننا

هذا اسٌم تستعمله الشيعة منذ األزمنة القدمية  ،نقول قد ورد هذا من الناحية املقدسة يعين من اجلهة املقدسة
هبا  فحينما نقول زيارة الناحية املقدسة إما أن تكون هذه الزيارة وردت من الناحية املقدسة أو زيارة نزور

قد يقول قائل  ،و م ساك ن  ب  ر ك ة  اهلل   - فما شيٌء منا إال وأنتم له السبب وإليه السبيل -الناحية املقدسة 
ومعرفة  وما معرفيت أنا ،وهذا كالٌم كثرٌي وكبرٌي يف منازل أهل البيت أقول ال واهلل ما هو بكثرٍي وال هو بكبري

  .شيء يف منازل أهل البيت ألننا ال نعرف شيئاً مثايل ما هو إال أمثايل وما كالمي وكالم أ
السائل يسأل اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه والرواية موجودة يف الكايف يلة جداً هناك رواية وهذه الرواية مج

وكامل  - قال: دخلت أنا وكامل التمار على أبي عبد اهلل - رباظبن  أيضًا أحد األصحاب وهو يونس
ن احلقيقة هذه الرواية حتتاج إىل متع   ،أهل البيت رواياتُه تكشف عن هذه احلقيقةالتمار هذا من خواص 

قال: دخلت أنا وكامل التمار على أبي عبد اهلل  - رباظبن  رواية مجيلة جداً يونس ،رر تدب  حتتاج إىل تبص  
فقال:  ،النُجِعلُت ِفَداك حديٌث رواُه ف -كامل التمار يسأل اإلمام   - عليه السالم فقا له كامل:

صلى اهلل عليه وآله َحدََّث َعلي ًا عليه السالم بألف باب يوم توفي  حدثني أن النبي :فقال ،أذكره
 - فقال: لقد كان ذلك ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله كل باب يفتح ألف باب فذلك ألف ألف باب
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ويف بعض  - باب ألف بابعلمني رسول اهلل ألف باٍب من العلم ينفتح لي من كل  -احلديث معروف 
الروايات ينفتح يل من كل باب ألُف ألف فإذا كان كامل التمار يستكثر املليون يف هذا احلديث حدثين 

وهناك يف نصوص أخرى حدثين  ،رسول اهلل ألف باب ينفتح يل من كل باب ألف الف يعين يكون مليار
 ،القضية تتجاوز املليار إىل الرتيليونعلمين ألف ألف باب ينفتح يل من كل باب ألف ألف باب يعين 

األرقام هنا تشري إىل الغاية النهائية باعتبار أعلى األرقام يف  ،األرقام ليست مهمة هذه األرقام مسائل تقريبية
صلى  أن النبي -سب التعبري العريف لغة العرب هو األلف فإذا قيل ألُف ألف فال يوجد بعد هذا رقم حب

َث َعلي ًا عليه السالم بألف باب يوم توفي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله كل باب اهلل عليه وآله َحدَّ 
أنُه ح د ثين بألف باب  وقلت األعداد ليست مهمة هناك حديث - يفتح ألف باب فذلك ألف ألف باب

بعض األحاديث نقلت هكذا فال يعين األرقام هنا أن هذا احلديث حدثين بألف باب ال يعين أن  ،وكفى
  .القضية وقفت عند الف أو كما يف هذا احلديث وقفت عند املليون هذه األرقام تشري إىل املا ال هنايات

يعين هذا ألف باب  - ؟قال: ُجِعلُت ِفداك ذلك يظهر لشيعتكم ومواليكم ،لقد كان ذلك -اإلمام قال 
بواب من أبواب املعارف هذه األ ،ينفتح من كل باب ألُف باب هل هذه األبواب تظهر لشيعتكم ومواليكم

بابان  فقال: باٌب أو -اإلمام ماذا قال؟  - ؟ُجِعلُت ِفداك ذلك يظهر لشيعتكم ومواليكم -والعلوم 
يعين هذه املليون باب حبسب هذا احلديث باٌب أو بابان حبسب مراتب الشيعة  - باختالف مراتب الشيعة

هذا ما يروى  - ف ألف باب إال باٌب أو بابانروى من فضلكم من ألفقلت له: ُجِعلُت ِفداك فما يُ  -
  .وليس كل الروايات وصلت إلينا وال حنن نذكر هنا يف هذا الربنامج كل الروايات

فقلت له: ُجِعلُت ِفداك فما  -انتبهوا شيئًا فشيئًا مل تكمل الرواية أنا قلت هذه الرواية حباجة إىل تبصر 
وما عسيتم أن ترووا من  -فماذا قال اإلمام  - أو بابانيروى من فضلكم من ألف ألف باب إال باٌب 

يعين كامل التمار تعجب قال يا ابن رسول اهلل ما يروى  - وفةروون من فضلنا إال أِلفاً غير معقفضلنا ما ت
وما  -ماذا قال اإلمام قال  ،حىت الباب والبابان نفامها ؟اإلمام ماذا قال له !من فضلكم إال باب أو بابان

وما عسيتم أن ترووا  -أنتم ما تبلغون من املنزلة أو من املقدرة أو من املعرفة حىت تعرفوا فضلنا  - عسيتم
روون وما عسيتم أن ترووا من فضلنا ما ت -أنتم ماذا تبلغون حىت تعرفون مقاماتنا ومنازلنا  - من فضلنا

أنه ما تروون إال أل فاً  قصود اإلمامما هو م ،يعين حىت أقل من نصف باء - وفةمن فضلنا إال أِلفاً غير معق
وفة لرمبا من نا إال أل فًا غري معقلنكم ما تروون من فضديث أالعلماء اختلفوا يف معىن هذا احل ؟وفةغري معق

أفضل من شرح هذا احلديث هو الشيخ البهائي رضوان اهلل تعاىل عليه حني قال بأنُه يف اخلط الكويف القدمي 
 وسالمه عليه إنكم ما فحينما قال اإلمام صلوات اهلل ،حبرف الذال ةذال شبيهترسم مثل حرف الاأللف 
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وفة يعين كأنه قال ألف غري كاملة يعين هذه اجلهة املعطوفة حتذف يعين يبقى نصف ألفًا غري معق رويتم إال
ام من أعتقد أن مراد اإلم ،ألف هذا من أفضل التوجيهات اليت وجهها الشيخ البهائي أن أعتقد غري ذلك

األلف غري املعطوفة ألنه يف اخلط الكويف القدمي وحىت يف اخلط الكويف احلديث األلف ترسم بأكثر من 
يف اخلط الكويف األلف هكذا  ،اآلن حىت يف اخلط الكويف املوجود وإن كان اآلن اخلط الكويف تشعب ،صورة
ما قال الشيخ البهائي وكأهنا  مثل إما تعقف ميينًا أو تعقف مشاالً  ،ترسم بشكل مستقيم مث تعقف ،ترسم
فاأللف هي ألف حينما يقول اإلمام ألف غري  ،األلف هي هذه تعقف ميينًا أو مشاالً  ،حبرف الذال ةشبيه

معقوفة البد أن تكون ألف أخرى األلف غري املعقوفة هي األلف الصغري اليت توضع على حرف األلف 
عتقد ذلك بأن املراد من األلف غري املعقوفة ألن األلف يف أ اهذي األلف الصغري أن ،لتمييزه عن اهلمزة

فاإلمام هنا يتحدث عن ألف كاملة ولكن هذه األلف الكاملة تسمى  ،اخلط الكويف البد أن تكون معقوفة
بأهنا غري معقوفة فاأللف الكاملة يف اخلط الكويف اليت هي غري معقوفة هي هذه األلف الصغرية اليت توضع 

  .وف على رأس الكلمات لتمييز األلف عن اهلمزةعلى رأس احلر 
لمد أو عالمة مثاًل لأللف لعالمة  ،ويف بعض األحيان قد تستعمل يف بعض املصاحف كعالمة للمد

خصوصًا يف رسم املصحف ألنه حنن عندنا نوعان من الرسم هناك ما يسمى برسم القلم وهي الكتابة 
 اتفقحيث كتب بطريقة ما و هناك ما يسمى برسم املصحف وقواعد اإلمالء املعروفة اليت نكتب هبا و 

لتشعر بأن هذه على الواو  قصرية صغرية ألففتوضع  ،الصلوة :مثل ما تكتب املسلمون على عدم تغيريها
وإال فاأللف يف اخلط القدمي  هذه هي األلف غري املعقوفة ،الصالة أ:فتقر ألف تلفظ أاما  واولفظ ت الواو ال

  .وإما مشاالً يف زمان األئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني تعقف إما مييناً 
يعين ما رويناه ما جاءنا من الروايات هو مبقدار هذه األلف الصغرية وباهلل عليكم ليس كل الروايات وصلت 

أن نقرأ  إلينا رغم أننا املك أعداد هائلة من الروايات مث إنين يف هذا الربنامج أصالً ال الوقت يكفي وال ميكن 
ألٌف غرُي  ااإلمام هنا يف هذه الرواية يتحدث عن كل الروايات بأهن ،كل الروايات أو أن نورد كل الروايات

! إذًا أين حنن وأين هي حقيقُة منازل أهل البيت صلوات اهلل ؟معقوفة إذًا أين حنن وأين معرفُة أهل البيت
  ؟املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه ماذا يقولال غرابة يف ذلك إمامنا أمري  !؟وسالمه عليهم أمجعني

حىت يف  - خطر على قلب أحدكمقد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يَ جلَّ فإن اهلل عزَّ و 
! حىت يف عامل ؟هل هناك أقوى وأوسع من دائرة اخليال واخلطرات ،عامل اخلطرات ال توجد خطرات

اخليال لكن كيف  على التصور حنن نستطيع أن نتصور يف عامل اخلطرات أساسًا ألننا ال املك املفردات
يعين اآلن مثاًل حينما يكون اإلنسان مل يكن قد سافر إىل  ،نتصور يف عامل اخليال ما مل املك مفردات

حيدثه فيقول إن مدينة طوكيو مثاًل فيها بنايات عالية مثاًل تشبه هذه  شخص مدينة طوكيو مثاًل ويأيت
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أو تشبه  غونك هونغوهذا الشخص قد سافر إىل  غنكو  غكالبنايات املوجودة مثاًل يف هون  ليةالعا البنايات
مدينة سدين يف أسرتاليا أو تشبه كذا كذا من البنايات أو تشبه مثاًل يف بعض  يف مثالً  مثاًل بنايات موجودة

ات جيمع بني هذه الصور فيأيت بصور ميكن للمتخيل ألنه ميلك هذه املفرد ،ُماهلا مثاًل بكني يف الصني
يصنع صورة من خياله ملدينة طوكيو وهو مل يكن قد رآها لكنه استطاع أن يصنع هلا صورًة يف اخليال معتمداً 

رأى أما إذا مل يكن أصاًل مل يكن قد  ،على بعض املفردات اليت ميلكها يف خزين ذاكرته ألنه رأى هذه املدن
 أو أي مدينة أخرى وهذا الذي حيدثه يقول بأن مدينة طوكيو  ومل يكن قد رأى سدين أو بكني هونغ كونغ

 ؟كذا وكذا تشبه هذه املدن كيف يستطيع أن يرسم صورة يف اخليال وهو أساساً مل يكن قد رأى هذه املدن
ال يستطيع ألننا يف عامل اخليال إذا أردنا أن نتخيل شيئًا البد أن املك مفردات هبذه املفردات نستطيع أن 

  .شيئاً يف عامل اخليالنتصور 
وما عسيتم  -حينما ال املك مفردات ما عندنا إال ألف غري معقوفة كما يقول إمامنا الصادق عليه السالم 

ما  ،تتوقع أنك تعرف ؟أنت ماذا تتوقع - وما عسيتم -هر هكذا اإلمام يقول له بالن   -أن تروا من فضلنا 
فإن اهلل  -كل ما عندنا ما هو إال ألف غري معقوفة   - وا من فضلناو وما عسيتم أن تر  -! ؟هي معرفتك

خطر على قلب أحدكم فإذا عرفتمونا هكذا ما يصفه واصفكم أو يَ قد أعطانا أكبر وأعظم مِ جلَّ عزَّ و 
وما هذه إال نقطُة من حبار حبار معارف أهل  ،وما هذا إال قبٌس من حديث أهل البيت - فأنتم المؤمنون

إذًا أين حنن  ،واياهتم واليت يعدها إمامنا الصادق عليه السالم إهنا ألٌف غرُي معقوفةالبيت اليت جاءت يف ر 
حنن  ،يقفون على كثائب من مسك هم األعراف كما مرت علينا الروايات ؟نقف وأين أهل البيت يقفون

نقف على كثائب من تراب وهم يقفون على كثائب من مسك فباهلل عليك كيف نتصور هذه الكثائب من 
  .يف عامل مسك اهلل سبحانه وتعاىل ؟ُن يف عامل الرتاب وهم يف عامل املسك وأي مسكٍ ! حن  ؟مسك

إليهم  يضالربكُة كما قلت هي الفيض والفيُض إاما يف - اَلسَّالُم َعلى َمحال  َمْعرَِفِة اهلِل، َوَمساِكِن بَ رََكِة اهللِ 
إىل أن اهلل هلم أبواب الفيض اإلشارات يف القرآن الكرمي منهم إلينا اهلل سبحانه وتعاىل فتح  يضُ من اهلل ويف

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا }حينما نقرأ مثاًل يف سورة الفتح  .سبحانه وتعاىل فتح هلم باب الفيض من دون حدود

ه ال النصر العسكري وهذا موجود يف التفاسري لكن القرآن آيات ،راد من الفتح النصرصحيح رمبا يُ  {مُّبِينًا

الفتُح املبني الفتُح الذي ال هناية له ليس فيه مغالق اآلية  {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا}تقف عند أفق واحد 
ل فيه فتح هلا فيضه وجع اأفاض عليه ،ُمح م دية طلق الذي فتحه اهلل للحقيقة المُ  هنا تشري إىل الفتح ال

املعىن هذا يتجلى يف سورة الضحى  {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا} لوجودالقدرة على أن تفتح الفيض على ا
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شرحت هذه اآلية فيما  انهناك عطاء ال حدود له وأ {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}يف اآلية اخلامسة 

 {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ}وحىت يف آية الشرح  {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}مر ال أعيد الكالم 

أَلَمْ نَشْرَحْ }صحيح هناك معاٍن ظاهرية لآلية وأنا هنا لست بصدد تفسري هذه اآليات لكن يف هذه اآلية 

 {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} الصدر املراد من الصدر حني نقول ،هذا الصدر هو قلب ُُم م د {لَكَ صَدْرَكَ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ }الصدر هو القلب وليس هو القفص الصدري أمل نشرح لك قلبك  ،الصدر ليس هو الرئتني

ُُم م ٍد قلب ُ  ، نشرح لك قلبكأمل {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} {فَتْحًا مُّبِينًا
الكرسي أليس العرش من نوره ونوري أفضُل صلى اهلل عليه وآله هو ذلك القلُب الذي يسُع العرش ويسُع 

  .من نور العرش
على قلب ُُم م د على قلب عليٍّ على قلب  ؟قلب املؤمن عرُش الرمحن هذا املعىن ينطبق حقيقًة على من

ُمح م دية فيضه هو جتلي أمسائه احلسىن حني  الربكُة النازلُة واليت فتح اهلل أبواهبا على احلقيقة ال ،صاحب األمر
أمساء ُمح م دية مرآة  احلقيقة ال ،ُمح م دية يتجلى اسم الرازق أو الرزاق فإن كل األرزاق ستفيض من احلقيقة ال

األكرم الذي خلقته فاستقر يف  ح م دية ذلك االسم األعظُم األعظُم األعظم األجلال مُ  اهلل احلسىن احلقيقة
 اق أو الرازق يف احلقيقةفحني يتجلى اسم الرز   ،إاما خيرُج منه الفيضو فال خيرُج منك إىل غريك  ظلك
ح م دية هذه املرآة املقدسة تفيض تعكس هذا الرزق يتجلى منها هذا الرزق بكل ال مُ  ح م دية فإن احلقيقةال مُ 

ا ح م دية فإهنال مُ  معانيه يتجلى هذا الفيض وهكذا كل اسٍم من األمساء احلسىن حني تتجلى يف احلقيقة
بركُة اهلل أمسائه احلسىن ألن النماء وألن الفيض وألن الزيادة وألن  ،هم مساكن بركة اهللبركًة ف تفيض تفيضُ 

ح م دية ال مُ  ح م دية ومن احلقيقةال مُ  اخلري منابعها من أمسائه احلسىن وهذه األمساء احلسىن جتلت يف احلقيقة
  :من تلكم الربكة وهذا معىنبركتها  ،فاض الفيُض ولذلك كل الكائنات تعيُش يف هذا الفيض

 الفتح احلقيقي أن اهلل فتح للحقيقة ،هو هذا الفتح {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا} ،َوَمساِكِن بَ رََكِة اهللِ 
رمحته اليت وسعت   ،ح م دية هي الرمحة اليت وسعت كل شيءال مُ  ح م دية كل الربكة وكل الرمحة واحلقيقةُ ال مُ 

مرد هذه الرمحة إىل مرآة أمسائه احلسىن أمسائه ة فن كل شيئًا تلبسته الرمحة وفاضت عليه الرمحأل ،كل شيء
ح م دية وباب هذه احلقيقة هم ُُم م ٌد وآل ُُم م د على األرض، باب هذه ال مُ  يف احلقيقة ؟احلسىن جتلت أين

قيقة يف األرض ُُم م ٌد وآل ُُم م د، حني احلقيقة السبب الذي يوصلنا بالربكة باب هذه احلقيقة ملى هذه احل
هذا يف األفق البشري هذا يف األفق اإلنساين وإال   - ما عرفناك حق معرفتك -يقول صلى اهلل عليه وآله 
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ح م دية وحىت االسم املستأثر جتلى فيها وذلك هو معىن مساكن بركة ال مُ  كل أمساء اهلل قد جتلت يف احلقيقة
فهناك املعرفة وهناك  - َوَمعاِدِن ِحْكَمِة اهللِ  ،َعلى َمحال  َمْعرَِفِة اهلِل، َوَمساِكِن بَ رََكِة اهللِ اَلسَّالُم  -اهلل 

معادن مجٌع ملعدن واملعدن هو املكان أو اجلهة اليت يعدن فيها  - َوَمعاِدِن ِحْكَمِة اهللِ  -الربكة ويأتينا هنا 
محال اليت  يعين هم األمكنة هم اجلهات هم ال - ْكَمِة اهللِ َوَمعاِدِن حِ  -الشيء، يعدن يعين يثبت يقيم 

  .تعدن فيها حكمة اهلل، معادن احلكمة هنا تستقر حكمة اهلل، وحكمة اهلل هي ممع معرفته وبركته
كلمة احلكمة يف أصلها يف لغة العرب احل كمة أو احل كمة هي قطعٌة قد تصنع من حديٍد أو من شيٍء آخر 

تنسُج من الوبر توضُع على مقدمة رأس احلصان عند أنفه وفمه عند مقدمة رأسه عند  أو من جلد أو قد
بوزه عند بوز احلصان توضع حىت يربُط هبا اللجام ومن طريقتها وبواسطتها يستطيع الفارس أن يتحكم حبركة 

ة من الفرس حبركة اجلواد، فهو شيٌء يوضع على مقدم رأس الفرس على مقدم رأس اجلواد رأس أي داب
الدواب مث تربط مبنظومة خيوط أو سيور من اجللد إىل اللجام فحني ميسك الفارس الراكب باللجام أو الزمام 
يستطيع أن حيرك رأس الدابة بأي اجتاٍه يريد وذلك إاما هو بواسطة احل كمة أو احل كمة، احل كمة إذًا يف لغة 

هذا املعىن اللغوي يف أصله يف لغة  ،الجتاه الصحيحلتوجيه األمر با العرب هي الوسيلة أو اآللة ألي شيٍء؟
  .ُمله املناسب احل كمُة هي هذهاحل كمة كما يقال هي وضع الشيء يف  ،العرب

احل كمُة عقٌل ولكنها أعلى  ،احل كمة بالنسبة لنا هي أعلى درجات العقل أعلى جتليات العقل هي احل كمة
وحكمة اهلل  - َوَمعاِدِن ِحْكَمِة اهللِ  -كمة فٌة وبركة تتكامل باحل  معر  ،فهنا معرفٌة وهنا بركةٌ  ،جتليات العقل

هنا واملذكورة هنا يف أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني هي واليتهم يعين هم القائمون يف  املراد
كمة من احل   مقام املعرفة املتصرفون يف مقام الربكة يف مقام الفيض وإاما أعطيت هلم الوالية بقدر ما عندهم

  .كمة بقدر ما عندهم من املعرفة فهم معرفة اهلل وهم بركة اهلل وهم حكمة اهللوإاما ما عندهم احل  
إذًا جوهر  {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ}حنن حني نقرُأ يف الكتاب الكرمي مثاًل يف سورة لقمان 

اآلية  ؟كمةما هو جوهر هذه احل   {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ}الشكُر هلل و هكمة يف األفق اإلنساين احل  

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن }الثانية بعد العاشرة من سورة لقمان 

الثناُء قد يكون  ،كمُة هي الشكر وما املراد من الشكر؟ الشكُر هو الثناءإذًا احل   {غَنِيٌّ حَمِيدٌكَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ 
قد يكون مبعىن احلمد وال أريد اخلوض يف هذه التفاصيل للحديث عن اجلمال االضطراري  ،مبعىن املدح

وَلَقَدْ آتَيْنَا }القضية  واجلمال غري االضطراري مباحث معروفة يف كتب الفلسفة ال أريد اخلوض يف هذه



  91ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

11 

كُر هنا هو نفسه الذي إليه اإلشارة يف احلديث من احلكمُة هي الشكر والشُ  {لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

حكمة  {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ}مل يشكر املخلوق مل يشكر اخلالق هذي هي احلكمة 
ويف سورة البقرة حني نقرأ يف اآلية التاسعة والستني  ،ان هي هذه من مل يشكر املخلوق مل يشكر اخلالقلقم

كمة هنا كما يف روايات واحل   {يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِريًا}بعد املئتني 

هذا هو اخلري  {حِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِريًايُؤتِي الْ}أهل البيت معرفة اإلمام 

ما  {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ}! ؟اخلرُي الكثري أال يستلزم الشكر، الشكر املوجود يف سورة لقمان ،الكثري

ا نقوم بقضية مقارنة بني هذه اآلية يف سورة لقمان وبني يعين حينم .{أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ} ؟هي حكمُة لقمان

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ }اآلية يف سورة لقمان اآلية الثانية بعد العاشرة  ،هذه اآلية يف سورة البقرة

مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ  يُؤتِي الْحِكْمَةَ}واآلية التاسعة والستون بعد املئتني يف سورة البقرة  {لِلَّهِ

وَلَقَدْ }هذا اخلرُي الكثري يستلزم الشكر لذلك هنا يف آية سورة لقمان  {خَيْرًا كَثرِيًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِالَّ أُوْلُواْ األَلْبَابِ

يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ }ا اآلية تفسر هن ؟الشكر على ماذا {آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

  .كمُة معرفة اإلماماحل   ،كمةوروايات أهل البيت تفسر لنا هذه احل   {الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِريًا

 {مْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنيَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِ}يف سورة اجلمعة 
 ،ح م دية معرفة ُُم م ٍد وآل ُُم م دال مُ  عمق الرسالة ،ح م ديةال مُ  كمة هي هذه نفسها هي عمق الرسالةاحل  

أمام زماننا ومن مل يعرف إمام ح م دية معرفة ال مُ  عمق الرسالة ،ح م دية معرفة عليٍّ وآل علي  ال مُ  عمق الرسالة
  .ح م دية هو هذاال مُ  عمق الرسالة ،زمانه مات ميتة جاهلية

لَفِي }يعين قبل أن يعرفوا احلكمة  {يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ}

هي معرفة  {وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ} من لم يعرف إمام زمانه مات ميتًة جاهلية :عىنونفس امل {ضَلَالٍ مُّبِنيٍ

 {وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِنيٍ}من دوهنا  ،اإلمام وهذه احلكمة اليت يدعوا هلا ُُم م ٌد صلى اهلل عليه وآله
يتعانق مع هذه اآليات  ،مات ميتًة جاهليةمن لم يعرف إمام زمانه  :هذا احلديث ،يف ضالل اجلاهلية
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فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا }كما مر علينا يف اآلية التاسعة والستني بعد املئتني   {وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ}بشكٍل واضح 

عَلِّمُهُمُ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُ}كمة هنا هي معرفة اإلمام وهنا والروايات قالت يف الكايف ويف غري الكايف أن احل   {كَثِريًا

وَإِن }كمة هنا آخر مرتبة أعمق شيء يف ديانة ُُم م د وهي معرفُة ُُم م ٌد وآل ُُم م د واحل   {الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

 - من لم يعرف إمام زمانه مات ميتًة جاهلية {لَفِي ضَلَالٍ مُّبِنيٍ}يعين قبل هذه املعرفة  {كَانُوا مِن قَبْلُ
 . عرفة اإلنسانية هي هبذا املعىنكمُة يف أفق املاحل  

أهل البيت هذا هو املعدن الذي تصدُر منه  ؟أن حكمة اهلل أن معرفة اهلل معدهنا أين - َوَمعاِدِن ِحْكَمِة اهللِ 
فما  ،أما هم يف مقامهم هم معادُن حكمة اهلل فحكمة اهلل املتجلية فيهم هي واليتهم ،احلكمة اإلهلية إلينا

اللهم إني أسألُك من قدرتك بالقدرة  -جود إال وهو حتت إدارهتم وحتت قدرهتم من شيٍء يف هذا الو 
فهذه ليس  - وكل قدرتك مستطيلة -هذا مظهر من مظاهر القدرة  - التي استطلت بها على كل شيء

لو وجدت  ،ح م دية وإال القدرة الذاتية ال توجد فيها مراتبال مُ  القدرة الذاتية هذه القدرة املتجلية يف احلقيقة
اللهم إني أسألُك  -املراتب يف مايل القدرة املراتب يف مايل األمساء  ،فيها مراتب حلدث خلٌل يف التوحيد

 - التي استطلت بها على كل شيء وكل -من هذه تبعيض احلديث عن بعض القدرة  - من قدرتك
القدرة  ،س إىل القدرة الذاتيةإشارة إىل مايل القدرة ولي - وكل قدرتك مستطيلة -باقي مراتب القدرة 

  .الذاتية ال يوجد فيها تبعيض وال يوجد فيها مراتب
اَلسَّالُم َعلى َمحال  َمْعرَِفِة  -كمة يعين الذات اليت منحها اهلل القدرة املستطيلة كمة ومعادن احل  هي احل   هذه

َوَحَفظَِة ِسر   -ودي أن استمر يف بيان العنوان الرابع كان ب  - اهلِل، َوَمساِكِن بَ رََكِة اهلِل، َوَمعاِدِن ِحْكَمِة اهللِ 
  .لكن وقت الربنامج انتهى إن شاء اهلل يف احللقة القادمة أمت الكالم من حيث انتهيت - اهللِ 

ارنا وانقطاعنا عظم اهلل أجوركم أحباب عليٍّ وآل علي رزقنا هلل وإياكم زيارته يف الدنيا ومعرفته يف ليلنا وهن
عقولنا إليه وفقنا اهلل وإياكم خلدمة ُمبيه وأولياءه واملخلصني له وهم املخلصون لإلمام زماننا و بقلوبنا 

ورزقنا أن نرى وجهه عند ساعات املوت وهو يبشرنا ن يف تربته دف  صلوات اهلل وسالمه عليه ووفقنا أن نُ 
اللهم  ،وجهه ليلة الوحشة يف قبورنا فنا وجه عليٍّ عند املمات وأرنار  اللهم ع   ،برضوانه وبعفوه ومبحبته لنا

رزقنا أن نشرب من كوثر عليٍّ ومن  اللهم وا ،وفقنا أن نأخذ حبجزة عليٍّ وآل عليٍّ يف مواقف يوم القيامة
كأٍس عليٍّ األوىف ومن يد عليٍّ وهو يسقي أولياءه وأحباءه على حوض ُُم م ٍد صلى اهلل عليه وآله على  

أسألكم  ،اللهم ارزقنا شفاعة عليٍّ وجوار عليٍّ يف اجلنان حبق علي   ،ته حبق عليٍّ اللهم وارزقنا شفاع ،كوثرهم
 .يعاً أحباب علي  يف أمان اهللالدعاء مج



 
 
 
 
 
 
  

 وفي الختام :
ال بُ  ّد م  ن التنبي  ه ال  ى أنّن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وي البرن  امج كم  ا ه  ي وه  ذا المطب  وع ال 

امل  ة علي  ه مراجع  ة تس  جيل البرن  امج يخل  و م  ن أخط  اء وهف  وات فم  ن أراد الدقّ  ة الك
 بصورة الفيديو أو الوديو على موقع زهرائيون.
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