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 الثالثة عشراحللقة 

 اخلامساجلزء  /املعرفة 

 

ُمـحّبيو ُمنتظريو سبلٌم عليكم أسعد اهلل أيامكم صيامًا مقبوالً ِأشياع القائم من آل ُمـَحمَّد أنصارُه أولياءُه 
ودعاًء مستجابًا إن شاء اهلل تعاىل، عيٌد مبارٌك يعود عليكم وعلى عوائلكم الكريـمة وعلى أطفالكم 

 باليُـمِن والـخَِت والربكة، الـحلقة الثالثة بعد العاشرة من الـَمَلّف الـَمهَدوّي زُبَدُة الـَمَلّفات.
كان الكبلم يف الـحلقة الـماضية يف أجواء الـمدرسة العرفانية وكان الـحديُث عن ابن عريب، اليوم يوم عيد   

فلنًتك ابن عريب وما يدوُر من حديث يف أجواءِه إىل يوم غد، حلقات الـَمَلّف الـَمهَدوّي متواصلة العنوان 
لوالدة، الغيبُة، الظهور، الظبلمة، الـمعرفة، الذي نـحُن بصددِه الـمعرفة، عناوين صحائف ىذا الـملف: ا

الوصال، التكليُف الشرعي، الـخاتـمة، وال زال الـحديُث يف العنوان الـخامس: الـمعرفة، وبدأ الـحديُث يف 
أجواء الـمدرسة العرفانية ويف أجواء الفتوحات الـمكية وما يرتبط بذلك من مبلبسات، أُتـُِم الـحديث يف 

 شاء اهلل تعاىل يف يوم غد أما اليوم يوم عيد. ىذه الـجهة إن 
لنتفيأ ظبلل آل ُمـَحمَّد صلوات اهلل وسبلمو عليهم ونستنشق عبَت عطرىم يف طيات أحاديثهم وكلماهتم 

 النورية، بداية حديثي أيضاً من أجواء ادلدرسة العرفانية ألنٍت ال زلت أدوُر يف ىذه األحناء واألحناء.
النجُف األشرف إىل سنُت ماضية العبلّمة العارُف الفقيُو ادلَتزا زلمَّد مهدي األصفهاين رمحة اهلل عليو، 

سنة  67للهجرة، إذا أردنا أن حنسبها بالضبط  1432للهجرة وحنُن اآلن يف سنة  1365ادلتوىف سنة 
ي األصفهاين رضوان اهلل تعلى عليو من تبلمذة العارف الكبَت ما يقرب من سبعُت سنة، ادلَتزا مهد

السيد أمحد الطهراين الكرببلئي ادلشهور بالسيد أمحد الكرببلئي، وقد مرَّ ذكرُه يوم أمس، السيد أمحد 
الكرببلئي من تبلمذة الشيخ حسُت قلي اذلمداين وىو مؤسس ادلدرسة العرفانية اليت ينتمي إليها السيد 

ضي الطباطبائي وتبلميذُه الذين جاءوا من بعدِه، ىي أشهر مدرسة عرفانية ذلا وجود وتأثَت علّي القا
وأتباع يف وقتنا احلاضر يف أجواء حوزاتنا العلمية، السيد أمحد الكرببلئي من التبلمذة ادلربزين للشيخ 
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دراسة يف ادلنهج احلوزي حسُت قلي اذلمداين، وادلَتزا زلمَّد مهدي األصفهاين ىو من تبلمذتِو أتـمَّ ال
ادلتعارف ووصل إىل درجة االجتهاد والفقاىة، ويف نفس الوقت أتـمَّ دراساتِو الفلسفية وصار أستاذاً ُمبَـرَّزاً 
يف العلوم العقلية والفلسفية، ويف نفس الوقت أيضًا كان من السالكَُت ومن ادلًتبُت يف مدرسة يف حوزة 

بأنك قد بلغَت  :بأن قال لو ،رببلئي وقد َمَنَحُو اإلجازة يف ىذا االجتاهيف دائرة يف تربية السيد أمحد الك
إىل احلد الكامل بلغت الكمال يف ىذا الطريق، قطعًا ال يوجد كمال مطلق احلديث عن كمال نسيب، 
فبحسب ظاىر األمور ادلَتزا مهدي األصفهاين وصل إىل النهاية يف الدراسات احلوزية ادلتعارفة ما بُت 

ويف نفس الوقت وصل إىل غايتِو يف العلوم  ،طق واألصول والفقو وادلطالب األخرى ادلرتبطة هبذا اجلوادلن
العقلية فصار أستاذًا ُمبَـرَّزًا وأستاذُه العارف السيد أمحد الكرببلئي أعطاه اإلجازة بأن قال لو قد بلغت 
الكمال يف ىذا الطريق، ديكنك اآلن أن تتصدى لًتبية من تريد أن تربيو يف أجواء ادلدرسة العرفانية، لكن 

 يف ذىن ادلَتزا األصفهاين زلمَّد مهدي األصفهاين؟ ما الذي كان يدور
الذي كان يدور يف ذىنِو وما يـجدُه من نفسِو أنو ما بلغ الكمال وإنـما ىو يًتدُد يف حَتتو، لـم يكن 
مقتنعًا بكل ما وصل إليو، لـم يكن مقتنعًا بالنتائج التـي وصل إليها عرب الـمنهج الـحوزوي الـمعروف، 

ًا بـما وصل إليِو يف دراساتِو الفلسفية وال كذلك فيما وصل إليِو يف سلوكِو العرفاين، ولـم يكن مقتنع
وبدأت ىذه الـحالة تضغُط على الشيخ مـحمد مهدي األصفهاين شيئًا فشيئًا فشيئًا حتـى أكلت جـميع 

ن الناس وبدأ ينفرُد وقتِو إىل الدرجة التـي ما بقي عندُه شيٌء من الطاقة أو من الـمزاج أن يتكلم مع أّي م
شيئًا فشيئًا ثـم أعتزل، الذين يتحدثون عن الـمَتزا مهدي األصفهاين ويـخربون عن حالِو يف تلكم األيام  
كان ال يعتنـي بـمظهرِه مع أنو كان يف سالف أيامِو يتأنق، يتأنُق يف لباسِو، يتأنق يف كل جزء من أجزاء 

يف تلك األيام ما كان يلتفت إىل مظهرِه إىل ىندامو بل ما كان  مظهره، كان أنيقًا متأنقًا يف مظهره لكنوُ 
يلتفت إىل أي شيء، كان يًتدُد يف حَتتو يبحُث عن طريق وال يـجد منفذاً إىل ذلك الطريق، يف داخل 
وجدانِو ويف مداخل مكنوناتِو النفسية يبحُث عن مـخرج لـحيـرتِو، بقي على ىذا الًتدد إىل أن عزَم األمر 

قَف عند باب اإلمام الـحجِة صلوات اهلل وسبلمو عليو بعد أن عجزت بِو مطية التفكَت، راحلُة أن ي
تفكَتِه وقفت، فما استطاع ِحراكاً ال إىل األماِم وال إىل الوراء فأناخ الراحلة عند باب إمام زماننا صلوات 

كثر نـهارِه يوميًا يف مقام األنبياء اهلل وسبلمو عليو وبدأ توسلُو ليل نـهار باإلمام الـحجة، وكان يقضي أ
مقام النبيُت ىود وصالـح، النجفيون يعرفونو يف مقربة وادي السبلم، كان يقضي أكثر نـهارِه يوميًا يـخرج 
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من أول النهار إىل آخرِه يف مقام النبيُت ىود وصالـح، أيام طويلة مرت وىو على ىذا الـحال يتوسُل 
ألنو يعلم بأن الدواء الذي يبحث عنو وبأن البلسم الشايف  ،بلمو عليوباإلمام الـحجة صلوات اهلل وس

ىناك من جهة الناحية الـمقدسة، مرت األيام تًتا والـمَتزا مهدي األصفهاين على ىذه الـحال إىل يوم 
ان من األيام حيُث انفرجت األبواب وإذا بِو يلتقي يف مقام ىود وصالـح بـُمنيتِو التـي كان يبحُث عنها، ك

اللقاُء مع إمام زمانِو وكان الـجواب مكتوبًا على شريط أخضر كما يـحدث الـمَتزا مهدي األصفهاين 
يصل عرضُو إىل عشرين سانت وطولُو إىل ستُت سانت تقريباً، ىو لـم يقسُو ولكن ىكذا يتصور، شريط 

ليو وقد  سانت معلق على صدر اإلمام صلوات اهلل وسبلمو ع 60سانت وبطول  20أخضر بعرض 
 ُكتبت عليو كتابة بـخط أبيض يتؤلأل نوراً:

 .الَحَسنبن  طََلُب الَمَعاِرف ِمن َغيِر َطريقنا أىَل الَبيت ُمَساِوٌق إلنكارِنا َوَقد أقَاَمني اهلل َوأَنَا الَحجَّةُ 
  احلسن كما ينقل ادلَتزا مهدي األصفهاين كانت يف نقشة دائرية كختم من األختام،بن  وكلمة احلجة

كانت ختمًا نُِقَش فيِو أسم اإلمام صلوات اهلل وسبلمو عليو، بعد أن غمرتُو األنوار وتَلمَّس الطريق 
وعرف احلقيقة اليت يبحُث عنها غادر النجف إىل مدينة مشهد، وىناك أسس مدرسًة جديدًة وحنى 

سة التفكيكية، منحى جديداً، ىو الذي أستطاع أن يصل إليو، ىذه ادلدرسة ُُسيت فيما بعد بادلدر 
من البيان القرآن واحلديث ادلعصومي،  ،ىي ادلدرسة اليت فككت بُت البيان وادلراد (المدرسة التفكيكية)

بُت البيان وبُت الربىان العقل وبُت العرفان، ىناك بيان وىناك برىان وىناك عرفان، العرفان اجلانب الذي 
يتعلق بالبصَتة وبتلمس الغيب يف حدود مدارك البشر العاديُت ال بتلمس الغيب يف حدود مدارك 

دارك العادية ألمثالنا، فنننا باستطاعتنا أن نتلمس الغيب ولكن األنبياء، وإدنا تلمس الغيب حبدود ادل
حبدود مداركنا، ادلدرسة التفكيكية فككت بُت البيان والربىان والعرفان، ويف احلقيقة رمبا يسأل سائل 
بأنٍت ما ذكرُت ىذه ادلدرسة يف ِعداد ادلدراس الشيعية؟ اجلواُب: أين ال أعدىا مدرسة قائمة برأسها ألنٍت 
أراىا منضويًة بشكل وبآخر حتت ادلدرسة األصولية، رمبا تقُع يف أفق ىو أقرب إىل ادلدرسة األصولية 
ويقًتُب شيئًا ما حنو ادلدرسة اإلخبارية، وادلدرسة التفكيكية ذلا تبلميذىا وذلا علمائها وكانت قوهتا يف 

، رمبا من مراجعنا ادلعاصرين مثبلً زمان ادلَتزا مهدي األصفهاين رضوان اهلل تعاىل عليو يف مدينة مشهد
السيد السيستاين كما أعلم يف بداياتِو تتلمذ يف ىذه ادلدرسة وعلى مجلة من رموزىا أمثال الشيخ رلتىب 
القزويٍت، الشيخ ىاشم القزوينـي وأدرك األيام األخَتة من حياة الـمَتزا مهدي األصفهاين قبل أن يسافر 
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قم والنجف، ال زال يف مدينة مشهد من األساتذة من العلماء ىم ورثة  أو يـهاجر السيد السيستاين إىل
الـمَتزا مهدي األصفهاين من تبلميذ ىذه الـمدرسة، ىناك مدارس شيعية ال يـمكن أن تُـحسب بأنـها 

 .مدارس قائمة برأسها مثل الـمدرسة التفكيكية
ة كناباد، ادلدرسة اجلنابذية ومؤسس أيضًا يف خراسان يف مدين المدرسة الجنابذيةوىناك مدرسة أخرى 

ىذه ادلدرسة أو تنتمي ىذه ادلدرسة إىل العالِـم ادلعروف السلطان علي شاه اجلنابذي صاحب التفسَت 
الكبَت )بيان السعادة يف مقامات العبادة( وىو من التفاسَت ادلهمة جداً، تفسَت كبَت ولكنٍت ما ذكرُت 

ا تنضوي حتت عنوان ادلدرسة العرفانية، وإن كانت ىذه ادلدرسة ذلا ىذه ادلدرسة برأسها ألين أعتقد بأهن
خرقتها، ىذا شيٌء يف أجواء الصوفيِة والعرفاء ىناك مدارس تتوارث اخلرقة مبثابة اإلجازة مثل ما توجد 
 عندنا إجازة يف الرواية إجازة يف االجتهاد مثل اإلجازة يف احلديث يف ادلدرسة اإلخبارية مثل اإلجازة يف
االجتهاد يف ادلدرسة األصولية ىناك يف أجواء الصوفية والعرفاء قضية اخلرقة وادلدرسة اجلنابذية ذلا طريقتها 

وىي يف األصل متفرعة عن الطريقة الصوفية الطريقة النعمة اللهية، وىذه  ،ادلعروفة بالطريقة السجادية
 .السنة أو الصوفية ادلخالفُت ألىل البيت الطريقة دتتد أصوذلا يف أجواء الصوفية ادلتسننُت أو الصوفية

أو يسميها البعض الركنية وىي بالـحقيقة متفرعة عن  المدرسة الكريـمخانيةوىناك مدرسٌة أخرى أيضًا 
الـمدرسة الشيخية، ىناك فوارق بُت مدرسة الشيخ اإلحسائي األصلية وبُت الـمدرسة الكريـمخانية ربـما 

عنوان الـمدرسة الشيخية، لذلك حُت ذكرُت الـمدارس الشيعية قلت  ولكن بالنتيجة ىي منضوية تـحت
 ،ىناك الـمدرسة األصولية والـمدرسة اإلخبارية والـمدرسة التفكيكية تنضوي تـحت ىاتُت الـمدرستُت

وقلت ىناك الـمدرسة العرفانية والـمدرسة الـجنابذية أعتقد بأنـها تنضوي تـحت إطار الـمدرسة العرفانية 
الـمدرسة الشيخية والـمدرسة الكريـمخانية أو الركنية ومقرىم يف مدينة كرمان يف إيران، حوزتـهم  وذكرتُ 

 .مدارسهم ىناك وعلمائهم يف كرمان، وىي تنضوي تـحت إطار أو عنوان الـمدرسة الشيخية
ـمدرسة أنا ىنا ال أريد أن أفّصل الكبلم يف الـمدارس ولكن قصة الـمَتزا مهدي األصفهاين مؤسس ال

التفكيكية، الشيء الوحيد الذي أريد أن أقولو بأننا لسنا معصومُت وىناك قضية البعض يتصور بأن مثبلً 
من َسَلَك السلوك العرفاين وكانت لو كرامات وكان لو كشف فيعتقد بأن األشخاص الذين بـهذه الصفة 

 ،نـحُن كلنا نبحُث عن الصوابقد بلغوا الكمال أبداً، ىذا كمال مـحدود إذا شئنا أن نسميو كمال، 
 لسنا على الصواب لو كنا على الصواب َلَما فرض اهلل علينا أن نقرأ يف كل صبلة يومياً:
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ألننا يف حالِة مقاربة إىل الصراط الـمستقيم، الصراط الـمستقيم عليٌّ  {املُسخَقِْنَ الصِّرَاطَ اىدًَِـا}
حقيقة الكتاب والعًتة فَمن منا يتلبُس بـحقيقة الكتاب صلوات اهلل وسبلمو عليو، الصراط الـمستقيم ىو 

والعًتة؟ ومن منا يتجلى فيو الكتاب والعًتة؟ إن كان على الـمستوى العلمي أو كان على الـمستوى 
العملي من منا؟ ال يوجد، وإنـما نـحُن يف مـحاولِة مقاربة إىل الصراط الـمستقيم، الصراط الـمستقيم ىو 

نستطيع أن نتلبس بـهذه الـحالة بـحالة العصمة وإنـما نـحاول مقاربتها، الـمدرسة  العصمة ونـحُن ال
األصولية تـحاول مقاربة الصراط الـمستقيم وكذا اإلخبارية وكذا العرفانية وكذا الشيخية وسائر الـمدارس 

هاين بعد أن انتقل األخرى والـمدرسة التفكيكية أيضاً، حُت نقرأ الكتب التـي كتبها الـمَتزا مهدي األصف
إىل خراسان ووضع منهجًا بـحسب الرؤيا التـي يراىا ىل يعنـي أن ىذا الـمنهج منهٌج معصوم؟ أبداً، أنا 
شخصيًا قرأت كتبو وقرأت الكتب والـمؤلفات والدراسات التـي كتُبت يف أجواء الـمدرسة التفكيكية وال 

ا ىو بـحسب ما استنتج، قلت قبل قليل بأننا لسنا يعنـي إذا استنتجُت شيئاً فنن استنتاجي صحيح وإنـم
على حد العصمة ال يف العلم وال يف الفكر وال يف األصوِل وال يف الفروِع وال يف أي شيء، إنـما نـحُن 
نـحاول أن نُقارَب الصراط الـمستقيم، نـحاول أن نكون أقرب بقدر ما نتمكن إىل الصراط الـمستقيم إىل 

ـمَتزا األصفهاين بـما أنو كان يعيش حالة نفسية من الـحَتة والًتدد وجاءُه الـجواب من الكتاِب والعًتة، ال
 :اإلمام الـحجة صلوات اهلل وسبلمو عليو

قطعًا ىو سيفهم ىذا الكبلم ولكن يفهم ىذا الكبلم  ... طلُب الـمعارف من غير طريقنا أىل البيت
وأنا حُت أسـمُع ىذا الكبلم سأفهمُو بـحدودِه وبـحدودي وأنت حُت تسمع ىذا الكبلم  ،بـحدودهِ 

ستفهمو أيضًا بـحدودك وكلٌّ منا يتحرك يف إطار الـحدود التـي يستطيع أن يبلمسها أو أن يصل إليها 
اهلل تعاىل عليو فالقلوب أوعية وخَتىا أوعاىا، ما أدركتُو وأنا اقرأ كتب الـمَتزا مهدي األصفهاين رضوان 

أنو يـحاول قدر اإلمكان أن يفر من الدائرة الفلسفية والعرفانية، ىو ال يرفضها بالـمرة ولكن يـحاول قدر 
اإلمكان أن يفر من ىذه الـمدرسة، ولذلك يف بعض األحيان تـجدُه أصوليًا أكثر من األصوليُت، 

تـحاول الـمقاربة من الصراط الـمستقيم، ال  بالنتيجة ىو اختار طريقًا ووصل وُكلُّ ىذه الطرق ىي طرقٌ 
يوجد طريق ال يستطيع أحد أن يّدعي بأنو على الصراط الـمستقيم ال الـمدرسة األصولية وال اإلخبارية 
وال العرفانية وال الشيخية وال أي مدرسة أخرى، كل ىذه الـمدارس تقارب الصراط الـمستقيم وإالَّ لو 
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ـها على الصراط الـمستقيم حقيقًة ال مـجازاً، نـحُن نقول بأننا على الصراط اّدعت مدرسة من الـمدارس أن
الـمستقيم ولكن مـجازاً ال حقيقًة، الذي يّدعي بأنو على الصراط الـمستقيم حقيقًة تنتفي حينئذ الـحاجة 

ومن النقص  وكلنا نعاين من النقص العلمي ،للمعصوم وال يوجد مثُل ىذا األمر ُكلُّنا مـحتاجوَن للمعصوم
العملي ومن النقص الفكري وىذا أدُل دليل على وجود اإلمام الـمعصوم وعلى حاجتنا إليو وعلى ضرورة 
العصمة التـي تتجلى يف حجة يفرضُو اهلل سبحانو وتعاىل على جـميع خبلئقو، لذلك حُت تواجهنا مثُل 

يعنـي أنَّ ىذا العالِـم قد بلغ الكمال  ىذه األحداث أن عاِلمًا من العلماء ألتقى باإلمام الـحجة ذلك ال
أبداً، ال يوجد عندنا عالِـم وال عارف وال فقيو وال ُمـَحدِّث وال أي شخص قد بلغ الكمال، ولو قيل بأنَُّو 
بلغ الكمال أو ىو كامٌل يف األمر الفبلين فتلك قضية مـجازية وىي قضية نسبية إىل أبعد الـحدود، 

 الـحسن صلوات اهلل وسبلمو عليو، أنا ىنا أقف عند ىذه الكلمة: بن الكمال منحصٌر بالـحجة
ىو نفس الكبلم الذي نقرؤه يف الزيارة  .طََلُب الَمَعاِرف ِمن َغيِر َطريقنا أىَل الَبيت ُمَساِوٌق إلنكارِنا

رف زلصوٌر هبم فمن طلب ادلعا ... َوالَحقُّ َمَعُكم َوِفيُكم وِمنُكم وِإلَيُكم َوأنُتم أىُلو وَمعِدنُواجلامعة: 
أراد الصفاء ومن أراد النقاء ومن أراد أن يكون مقاربًا للصراط ادلستقيم إىل أبعد حد أن يأخذ علمُو 
ومعارفو وعقيدتُو من الكتاب والعًتة ومن الكتاِب يف ضوِء ما تقولو العًتة، إذاً الـَمَردُّ إىل العًتة والعًتُة ىو 

ليو، إذاً العُُت اليت نأخذ منها ىي عُُت أىل البيت ىي عُُت القرآن ىي إماُم زماننا صلوات اهلل وسبلمو ع
عُُت ادلصطفى ىي عُُت ادلرتضى ىي ىذه العيون الصافية ىي ىذه العيون الزخاخة والزخارة هبذا ادلاء 

ل الطهور الطاىرُ يف نفسِو والـُمَطهُِّر لغَته، لذا يف ىذه احللقة أحاوُل أن أقتطف ورودًا من رياض آ
ُمـَحمَّد بعيدًا عن الروائح الكريهة اليت تأتينا من تلكم العيون الَكِدرَة من عيون اجملاري، العيون الَكِدرة 

 اليت ليس ذلا صلة بالعيون الصافية بـُمـَحمَّد وآل ُمـَحمَّد صلوات اهلل وسبلمو عليهم أمجعُت.
توقيعات الناحية الـمقدسة وىذا ىو الـجزء أبدأ الـحديث من كبلم إمام زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو، 

من بـحار الشيخ الـمجلسي يف عنوان الظبلمة قلُت بأن رسالًة وردت من الناحية الـمقدسة جاء  53
 فيها ذكر ىذه العبارة التـي جعلتها عنواناً للقسم الثاين من مبحث الظبلمة يف الـحلقات الـماضية:

من نفس ىذا الكتاب ىناك عبارة واضحة  .آلو لي أسوٌة حسنةوفي ابنة رسول اهلل صلى اهلل عليو و 
صرحية يتحدث فيها اإلمام احلجة صلوات اهلل وسبلمو عليو عن منزلتِو عن منزلة ُمـَحمَّد وآل ُمـَحمَّد 
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فهم  - فال فاقة بنا إلى غيره -اهلل معهم  -بأنَّ اهلل معنا فال فاقة بنا إلى غيره فماذا يقول؟ يقول: 
ىذا ىو كبلم  - ألنَّ اهلل معنا -كانوا مع غَتِه ألصبحت ذلم فاقة إىل غَته، الفاقة ىي احلاجة معو لو  

والكلمة  -ألنَّ اهلل معنا فال فاقة بنا إلى غيره والحقُّ معنا فلن يوحشنا من قعد عنا  -إمام زمانكم 
نريد أن نعرف إمام زماننا من بيانات  - ونحُن صنائع ربنا والخلق بَعُد صنائعنا -النورية اليت أريدىا 

 -فهو معهم وىم معو  -ألنَّ اهلل َمَعنا فال فاقة بنا إلى غيره  -إمام زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو 
والحقُّ معنا فلن يوحشنا من  -فنذا كان اهلل معهم وكانوا مع اهلل النتيجة أنَّ احلق معهم  -والحقُّ معنا 

الكلمة واضحة حنُن صنائع ربنا واخللق بعد  - ع ربنا والخلق بَعُد صنائعناقـََعَد عنا ونحُن صنائ
صنائعنا، صنائع ربنا ما عندنا من فضل ما عندنا من نعمة، الصنيع والصنيعة ىو اإلحسان، حنُن صنائع 

 .ربنا ما عندنا من صنيع ومن صنيعة من نعمة من فضل من كمال من مجال من جبلل فهو من ربنا
عند اخلبلئِق فهو منا واخللق بعد صنائعنا، الكلمة واضحة جدًا تبُت لنا منزلة أىل البيت منزلة  وأمَّا ما

ىذا الكبلم موجوٌد  - ونحُن صنائع ربنا والخلق بعُد صنائعنا -إمام زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو 
سبلمو عليو يقول نفَس ىذا بنفسِو وبعينِو موجوٌد يف هنج الببلغة الشريف، أمَت ادلؤمنُت صلوات اهلل و 

الكبلم، الكتاب الثامن والعشرون من كتب سيد األوصياء وىذا الكتاب َكَتَبُو إىل معاوية ويف ىذا 
والناس ىنا ذُِكروا باعتبار احلديث  - فإنَّا صنائُع ربنا والناس بعُد صنائع لناالكتاب يبُت ىذه احلقيقة: 

ن الناس وعن ادلسلمُت وإالَّ كلمة اإلمام احلجة كلمة أوسع مع معاوية واحلديث عن اخلبلفة واحلديث ع
اخللق تشمل الناس وغَت الناس، األمَت ىنا أشار إىل  - فإنَّا صنائع ربنا والخلُق بعدُ  -وأعمق وأدق 

الناس فقط والناس ىم ادلخلوقات األشرف فنذا دخلت ادلخلوقات األشرف ادلخلوقات األقل شرافة من 
الكلمة واضحة وال حتتاج  - فإنَّا صنائُع ربنا والناس بعُد صنائع لنا -يف ىذا ادلعٌت  باب األوىل داخلة

 إىل شرح كثَت، يعٍت ىناك بُت اخللِق وبُت اهلل ىم ُمـَحمٌَّد وآُل ُمـَحمَّد وإالَّ ِلما ىذه ادلراتب، يف التوقيع:
ىذه كلمة  - فإنَّا صنائُع ربنا والناس بعُد صنائع لنا -بعد  -نَـحُن صنائع ربنا والخلُق بعُد صنائعنا 

نحُن صنائع  بعد يف توقيع اإلمام احلجة ويف كتاب وذلك كتاٌب وىذا كتاب، كتاٌب من اإلمام احلجة:
ىذا الكتاب كان موجهاً ألشياعِو يتحدث فيو عن ظبلمتِو يف مجلة التوقيعات  .ربنا والخلُق بعُد صنائعنا

أيب سفيان بن  من الناحية ادلقدسة وىذا الكبلم يف كتاب كتبُو سيُد األوصياء إىل معاوية الشريفة الصادرة
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بعد ىناك فاصل ىناك حاجز، ىناك أىل البيت وىناك  - فإنَّا صنائُع ربنا والناس بعُد صنائع لنا -
مات حنًن صنائع ربنا اخللق وأىُل البيت فيما بُت اخللِق وبُت اهلل سبحانو وتعاىل وإالَّ ما معٌت ىذه الكل

واخللق بعد صنائعنا، حنن صنائع ربنا فننا صنائع ربنا والناُس بعد صنائع لنا؟ صنائع لنا ىذه البلم ماذا 
تسمى؟ أليس ىذه البلم ىي الم الـِملك؟ والناُس بعد صنائُع لنا، الناُس بعد صنائع حنُن دنلكهم، لنا، 

إشارة إىل  -والخلُق بعُد صنائعنا  -نائعنا، وىنا نكتٌة دقيقة ىذه البلم الُم الـِملك، ىناك يف التوقيع ص
 فناء اخللِق فيهم من دون الم ادللكية وىذا الفناء ىو الذي تتحدُث عنو الزيارة اجلامعة:

إذا أردنا أن جنعلها يف  ؟العبارةراد من ىذه ما ادل - َوَذلَّ ُكلُّ َشيء َلُكم حُت تقول الزيارة اجلامعة:
يساوي الوالية ادلطلقة وإال كيف ذلت كل األشياء ذلم؟ إدنا  - َوَذلَّ ُكلُّ َشيء َلُكم -ضية معادلة ريا

ذّلت كل األشياء ذلم ألهنم ديلكون الوالية ادلطلقة، حُت أحتدث عن الوالية ادلطلقة يف مجيع اجتاىاهتا، 
والخلُق بعُد  -مراتب الواليات والية اإلجياد والية التكوين وما يتفرع على ذلك من والية التشريع وسائر 

يف الزيارة اجلامعة الكبَتة يساوي الوالية  - َوَذلَّ ُكلُّ َشيء َلُكم - والناُس بعُد صنائُع لنا -صنائعنا 
يساوي  - َوَذلَّ ُكلُّ َشيء َلُكم -ادلطلقة، الوالية ادلطلقة ماذا تعٍت؟ الوالية ادلطلقة تعٍت احلكمة ادلطلقة 

والوالية ادلطلقة بدورىا تساوي احلكمة ادلطلقة، واحلكمة ادلطلقة إدنا ىي تَـَجل ألي  ،الوالية ادلطلقة
شيء؟ للعلم ادلطلق والقدرة ادلطلقة، العلم الـُمطلق والقدرة ادلطلقة ادلعٌت ادلتجلي من ىذين ادلعنيُت 

ت إالَّ يف ُمـَحمَّد وآل احلكمُة ادلطلقة، فحُت حتُل احلكمة ادلطلقة يف موجود من ادلوجودات وىي ما حلَّ 
ُمـَحمَّد بفضل وبنعمة من اهلل سبحانو وتعاىل فننَّ األثر الذي سيظهُر على ذلك ادلوجود ىو الوالية 

فهناك احلكمُة ادلطلقة واحلكمة ادلطلقة إذا جتلت يف  ،ادلطلقة، العلُم ادلطلق والقدرة ادلطلقة إذا التقيا
نحُن صنائع ربنا والخلُق بعُد  -ادلطلقة تعٍت وَذلَّ ُكلُّ شيء لكم  سللوق كانت الوالية ادلطلقة والوالية

حنُن ىنا نريد أن نتلمس معرفة إمام زماننا من   - فإنَّا صنائُع ربنا والناُس بعُد صنائُع لنا - صنائعنا
ة، كلمات إمام زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو، أعمُق كلمة يف معرفة أىل البيت وردت عن اإلمام احلج

أعمق كلمة، سنأتيها ومرت علينا يف ادللفات السابقة ولكن البُد أن نلتفت إىل ىذه احلقيقة بأنَّ أعمق 
الكلمات يف معرفة اإلمام ادلعصوم وردت عن اإلمام احلجِة صلوات اهلل وسبلمو عليو فهم صنائع رهبم 

نذىب مع عباراِت هنج الببلغة  وحنُن صنائع ذلم صلوات اهلل وسبلمو عليهم أمجعُت، حنُن إذا أردنا أن
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 الشريف لنرى ماذا يقول سيد األوصياء؟
 -فأين تذىبون وأنى تؤفكون واألعالُم قائمة واآلياُت واضحة والمناُر منصوبة  يقول: 87اخلطبة 

ادلنار يعٍت ادلنارات اليت ىي عبلمات دلعرفة الطريق، يُقال للمنار العمود العايل الذي يوضع الضوء أو 
فأين تذىبون وأنى  -يف رأسِو يهتدي بالناس يف ظبلم الليايل يف الصحاري الواسعة ادلمتدة  النار

تبلحظون  -تؤفكون واألعالُم قائمة واآلياُت واضحة والمناُر منصوبة فأيَن يُتاُه ِبُكم وكيف َتعَمهون 
ها الشيعُة ىذه األوصاف ىي أوصاف للحاالت اليت يعيشها الناس بشكل عام وللحاالت اليت يعيش

 :إذاً احلل أين؟ يا أمَت ادلؤمنُتيا معاشر الشيعة،  -فأين تذىبون  -الذين يتخبطون يف أفنية ادلخالفُت 
ىم أزمَُّة احلق،  ،م عترُة نبيكم وىم أزمَُّة الحقوبينك، ِلماذا تذىبون ديينًا ومشاالً ، وبينكم عترُة نبيكم

، أزِمَّة مجع زمام والزمام احلبل الذي تُربط بو الناقة وتُقاد، تُربط بو الفرس وتُقاد، بدل أن تتيو دييناً وِشـماالً 
أحسن منازل القرآن: ، وىم أزمَُّة الحق وأعالُم الدين وألسنُة الصدق فأنزلوىم بأحسن منازل القرآن

وىذا ادلعٌت ال يتجلى إالَّ فيهم، أحسن منازل القرآن ىي ىذه ادلنزلة،  {رضًَِاألَ ٌَاثِالسَّوَ ًٌُرُ اللَّوُ}

ُمـَحمٌَّد وآل ُمـَحمَّد  {كَوِشكَاة ًٌُرِهِ هَثَلُ ًَاألَرضِ ٌَاثِالسَّوَ ًٌُرُ اللَّوُ}: أحسن أمثلة القرآن ىو ىذا ادلثال
ياتكم وأقول أجعلوىم ىم الشجرة أجعلوىم ىم الشجرة الزيتونة يف ح، فأنزلوىم بأحسن منازل القرآن

ىم الشجرة الزيتونة يف حياة ىذا الوجود وليس يف حياتنا فقط، فلتكن حياتكم ادلعنوية وحياتكم  ،الزيتونة
 الدينية تستمد زيتها ونورىا من تلكم الشجرة اليت يكاد زيتها يضيء ولو مل دتسسُو نار، النتيجة ما ىي؟

الزيت من تلك الشجرة النتيجة ىذه: نوٌر على نور يهدي اهلل لنورِه من نوٌر على نور، أنتم إذا أخذمت 
أركضوا إليهم كما تركض اإلبل ، فأنزلوىم بأحسن منازل القرآن وردوىم ورود الـهيم الِعطاش: يشاء

العطشانة، الـهيم العطاش اإلبل العطشانة التـي قطعت طريقًا طويبًل يف الصحراء وصربت على العطش 
 :اإلبل تتحمل ولكنها حُت ترى غدير الـماء ترى حياض الـماء فننـها تركض ركضًا جنونياً وتـحملت، 

أيُـّها الناس خذوىا عن خاتم  :ىذا عليٌّ يقول ولسُت أنا، وردوىم ورود الـهيم الِعطاش، أيُّها الناس
نتم، قد يقول وىل تـموتون أ، النبيين صلى اهلل عليو وآلو وسلم إنو يـموت من مات منا وليس بـميت

لكل كبلم سياقاتُو ولكل كبلم دالالتُو وىذا   - {هَِّّْخٌُىَ ًَإًَِّيُن هَِّْجٌ إًَِّكَ} قائٌل يريُد أن يتفيقو برؤوسنا:
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إنو يـموت من مات منا وليس بـميت ويبلى من بَلي  -كبلُم النبـي يرويِو عليٌّ يشرُح معنـى ىذه اآلية 
منا وليس ببال فال تقولوا بـما ال تعرفون فإن أكثر الـحقِّ فيما تُنكرون واعذروا من ال ُحجَّة لكم 

؟ عليٌّ ىو الـُحجَّة الـمطلقة  -عليو وىو أنا   -يقول أمَت الـمؤمنُت، ىل ىناك ألحد من حجة على عليِّ
فأنزلوىم بأحسن منازل القرآن وردوىم ورود الـهيم  -ة لكم عليو وىو أنا واعذروا من ال ُحجَّ 

ىؤالء ىم، من ىم؟ ىؤالء ىم صنائُع اهلل والـخلُق من بعد صنائع لـهم ولذلك ىم ميتهم  -الِعطاش 
سيد  -إنو يـموت من مات منا وليس بـميت  -ليس كميتنا وباليهم ليس كبالينا ىم يقولون ىكذا 

 بُت ىذا الـمعنـى يُـجملُو يف ىذه الكلمة يف الـخطبة الثانية من ُخطب نـهج الببلغة:األوصياء ي
واألُمَّة ىنا ُأِخذت مصداق ألن  -ال يُقاُس بآل ُمـَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو من ىذه األُمَِّة أحد

الـحديث مع ىذه األُمَّة وإالَّ ال يُقاُس بآل ُمـَحمَّد أحد ال من ىذه األُمَّة وال من سائر األمم البشرية 
ِلماذا؟ ِلماذا ال يُقاس  - ال يُقاُس بآل ُمـَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو من ىذه األُمَِّة أحد -وغَت البشرية 

 - وال ُيَسوَّى بـهم من جرت نعمتهم عليو أبدا -م صنائع اهلل أمَّا البقية فهم صنائعهم بـهم أحد؟ ألنـه
ال يـمكن، ال يـمكن الـمقايسة بُت صنائع اهلل وبُت صنائع خلق اهلل، نـحُن صنائع ُمـَحمَّد وآل ُمـَحمَّد 

بلغة وىذا ىو كبلٌم علّي وىم صنائع اهلل ال يـمكن الـمقايسة ال يقاس بآل ُمـَحمَّد ىذا ىو نـهج الب
ال يُقاُس بآل ُمـَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو من ىذه األُمَِّة أحد وال ُيَسوَّى  -صلوات اهلل وسبلمو عليو 

إىل آخر كلماتِو صلوات اهلل  -.. بـهم من جرت نعمتهم عليو أبدا ىم أساس الدين وِعماُد اليقين
 نو وتعاىل.وسبلمو عليو، ولذلك ىم مـجلى أسـمائِو سبحا

 :182نفُس ىذا الكبلم إذا نذىب وأمَت ادلؤمنُت يتحدُث عن اهلل سبحانو وتعاىل يف اخلطبة 
اهلل سبحانو وتعاىل ال يُدَرُك باحلواس وال يُقاُس بالناس، وكما  ... وال يُدَرُك بالحواس وال يُقاُس بالناس

لذلك قالوا بأن العلة حٌد تام  ،حناءيقول الفبلسفة ما يف العلة يظهر يف ادلعلول ولكن بنحو من األ
للمعلول، العلة ديكن أن تكون تعريف كامبًل للمعلول أما ادلعلول فهو حد ناقص للعلة ولكن ما يف 
ادلعلول متأت من العلة، وأنا ال أريد أن أأخذ ىذه القضية حبدىا وحبدودىا وإدنا األمثلُة ُتضرب وال تُقاس 

ىذه الصفة  - اُس بالناس كما أن اهلل سبحانو وتعالى ال يُقاُس بالناسوال يُدَرُك بالحواس وال يُق -
واألُمَُّة ناس،  ... ال يُقاُس بآل ُمَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو من ىذه األُمَِّة أحد -جتلت يف أىل البيت 
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وىذه الصفة تتجلى فيهم فهم صنائع  ... وال يُدَرُك بالحواس وال يُقاُس بالناس ىنا يقول أمَت ادلؤمنُت:
اهلل واخللُق من بعد صنائٌع ذلم صلوات اهلل وسبلمو عليهم أمجعُت، كل ىذه ادلعاين وكل ىذه ادلطالب 

 تتجلى يف كلمات إمام زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو. 
الـُندبة وىي زيارٌة معرفية للسيد ابن طاووس رضوان اهلل تعاىل عليو، زيارة  (مصباح الزائر)إذا ما ذىبنا إىل 

مكثفة، موجودة يف حبار األنوار وموجودة يف مصادر أخرى ولكن الكتاب الذي بُت يدي ىو مصباح 
 430الزائر للسيد ابن طاووس رضوان اهلل تعاىل عليو، طبعة مؤسسة آل البيت إلحياء الًتاث، صفحة: 

 1111صاحب البحار تويف سنة: وىي موجودة يف البحار،  664السيد ابن طاووس تويف سنة: 
وزيارة الندبة ىي  - خرجت من الناحية احملفوفة بالقدس :للهجرة، السيد ابن طاووس ينقل زيارة الندبة

خرجت من الناحية احملفوفة بالقدس إىل  -ىذه الزيارة  - وهي املعروفة بالُندبةغَت دعاء الُندبة يقول: 

 رمحُه اهلل وُأِمر أو وأَمَر أن تتلى يف السرداب املقدس وهي: عبد اهلل احلمرييبن  أبي جعفر ُمـَحمَّد

إىل آخر الزيارة، أنا أقتطف  ... بسم اهلل الرحمن الرحيم ال ألمِر اهلل َتعِقلون وال من أوليائِو َتقِبلون
مقاطع من ىذه الزيارة من كلمات إمام زماننا نتلمس فيها شيئاً من معرفتِو صلوات اهلل عليو، مرت علينا 

حنُن صنائع ربنا واخللُق بعد صنائعنا، ىنا يف ىذه الزيارة مقاطع  :الكلمة الشريفة يف التوقيع الشريف
 يف معرفة إمام زماننا بنحو خاص:مكثفة يف معرفة أىل البيت بنحو عام و 

َوِمن َتقديرِه َمناِئُح الَعطاِء ِبُكم  -مناِئح مجٌع دلنحة  - َمناِئُح الَعطاءِ  -من تقدير اهلل  - ومن تقديرهِ 
البُدَّ أنَّ العطاَء يأيت من جهتكم، ىم جهُة العطاء ِلماذا؟ ىم صنائع اهلل وحنُن  -إنَفاُذُه َمحُتومًا َمقُرونا 

ِبُكم إنَفاُذُه  -إنفاُذ العطاء منكم و بكم  -َوِمن َتقديرِه َمناِئُح الَعطاِء ِبُكم إنَفاُذُه  -ذلم  صنائعٌ 
فما شيٌء منا يف وجودنا  -َمحُتومًا َمقُرونا َفَما، َفَما شيٌء منا إال وأنتم لو السبب وإليو السبيل 

يوي يف وجودنا األخروي يف ديننا يف علمنا يف  ادلادي يف وجودنا النوراين يف عوامل ادللكوت يف وجودنا الدن
ِلماذا؟  -إال وأنتم لو السبب وإليو السبيل  -كل شيء   -َفَما شيٌء منا  -كل شأن من شؤوناتنا 

ألهنم ىم صنائع اهلل وصنائع اهلل ىم رلمُع كل خَت وحنُن صنائعهم صلوات اهلل عليهم، فما من خَت 
َمناِئُح الَعطاِء ِبُكم إنَفاُذُه َمحُتومًا َمقُرونا، َفَما شيٌء منا إال وأنتم لو  َوِمن َتقديرهِ  -يتلجى منهم إلينا 

 السبب وإليو السبيل.
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السَّالُم َعَليَك يا صاِحَب المرأى والـَمسَمع ثُـمَّ تُـخاطُب الزيارة اإلمام احلجة، ىو يعلمنا كيف خناطبو: 
مرَّ علينا كبلُم  ،ىم خيتلفون عن الناس خيتلفون عن الناس ال يُقاس هبم أحد -الذي بعين اهلل مواثيقو 

سيد األوصياء، ال من مات منهم مبيت كميت اآلخرين كميت ادلخلوقات وال من كان حيًا منهم  
السَّالُم َعَليَك يا َصاِحَب الَمّرأى والَمسَمع الذي بعين اهلل  -كأحياء ادلخلوقات ألهنم صنائع اهلل 

وبيِد اهلل  -أمَّا حنن مرآنا ومسمعنا فليس بعُت اهلل مواثيقو وإدنا بعُت من حنُن صنائع ذلم  -واثيقو م
ىذه كل عبارة حباجة إىل شرح  -مجاىدتك في اهلل إىل أن تقول الزيارة:  - عهوده وبقدرة اهلل سلطانو

ان الفردوسية من كلمات ُمـَحمَّد ولكنٍت أحاول أن أجتٍت قطافًا من رياضهم النظرة وأزاىَت من ىذه اجلن
وآل ُمـَحمَّد علَّنا نرسم صورًة نتلمس فيها شيئًا من معرفة إمام زماننا فنحن يف صحيفة ادلعرفة، ادللفُّ 

السَّالُم َعَليَك يا صاِحَب المرأى والَمسَمع الذي بعين اهلل مواثيقو  -ادلهدوي والعنوان ىو ادلعرفة 
رلاىدتُو كل حركتِو، وكلُّ  -هلل سلطانو مجاىدتك في اهلل ذاُت مشيئة اهلل وبيِد اهلل عهوده وبقدرة ا

ذات  - ُمـجاىدتُك في اهلل ذاُت َمشيئة اهلل -حركتو ىي راجعٌة إىل مشيئتو ومشيئتُو ىي مشيئُة اهلل 
 شئنا، وىذا ادلعٌت إذا شئنا شاء اهلل وإذا شاء اهلل - ُمجاىدتُك في اهلل ذاُت َمشيئة اهلل -يعٍت نفس 

قلُت قبل  ،عبارة يف غاية الدقة - ُمجاىدتُك في اهلل ذاُت َمشيئة اهلل -ىم مشيئة اهلل سبحانو وتعاىل 
ومن مل  ،قليل بأن أعمق العبارات يف معرفة أىل البيت وردتنا عن اإلمام احلجة صلواُت اهلل وسبلمُو عليو

ذاُت َمشيئة اهلل وُمقارعتُك في اهلل ذاُت ُمجاىدتُك في اهلل  -يعرف إمام زمانو مات ميتًة جاىلية 
إنُو مـَجلى هلل سبحانو وتعاىل مشيئُة اهلل، نقمُة اهلل السبلُم على نعمة اهلل السابغة يف زيارات  -انتقام اهلل 

ُمـجاىدتُك في اهلل ذاُت َمشيئة اهلل وُمقارعتُك في اهلل ذاُت  -األمَت عليو السبلم ونقمتو الدامغة 
 -ذو مبعٌت ذات وصربُك يف اهلل، لكن ذو مذكر للتذكَت  -وَصبُرَك في اهلل ذو أنات اهلل  انتقام اهلل

ذاُت  -اجملاىدة مؤنثة  -ُمجاىدتُك في اهلل  -ألن الصرب مذكر  -وَصبُرَك في اهلل ذو أنات اهلل 
هلل وَصبُرَك في اهلل ذو وُمقارعتُك في اهلل ذاُت انتقام ا -ادلقارعة مؤنثة لغوياً  - َمشيئة اهلل وُمقارعتكُ 

والشكر أيضًا مذكر   - وُشكُرَك هلل ذو َمزيد اهلل -ذو يعٍت مبعٌت نفس بنحو التذكَت  -أنات اهلل 
بعبارة أخرى إنك جامٌع ذلذه ادلعاين، إنك مشيئُة اهلل  -وُشكُرَك هلل ذو َمزيد اهلل َورحمتو  -كالصرب 

وُشكُرَك هلل ذو َمزيد اهلل َورحمتو،  -وإنك نقمة اهلل وإنك حلم اهلل، ذو أنات اهلل وإنك نَِعُم اهلل ورمحتو 
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كيف يُـحفظ باهلل؟ أليس ألنو َمـجَمع األسـماء   - يا محفوظًا باهلل -يا إمام زماين  -السَّاَلُم عليك 
 اهلل نـَوَّر أَمامو ووراءه -ويف نسخة  -السَّاَلُم عليك يا محفوظًا باهلل اهلل نُور أَماِمو َووراءه  -احلسٌت 

اهلل نُور أَماِمو َووراءه ويمينو  -اهلل نُور أَماِمو َووراءه ويمينو وشمالو وفوقو وتحتو  -وادلعٌت األدق  -
سلزوٌن يف قدرة  -ًا في قدرة اهلل اهلُل نور َسمعو وبصره وشمالو وفوقو وتحتو، السَّاَلُم عليك يا مخزون

 :اهلل وىم خزائن علم اهلل وعلُم اهلل سبحانو وتعاىل ىو عُت قدرتو وقدرتُو عُُت علمو
السَّاَلُم عليكم إىل أن تقول الزيارة:  -السَّاَلُم عليك يا مخزونًا في قدرة اهلل اهلُل نور َسمعو وبصره 

 - ا وُىداتنا وُدعاتنا وقَادتنا وأئمتنا وسادتنا وموالينا، السَّاَلُم عليكم أنتم نورناُحَجج اهلل ورُعاتن
وُىداتنا  -أنتم الرعاة الذين حنُن رعيتكم  - ورُعاتنا -أنتم احلجج  -السَّاَلُم عليكم ُحَجَج اهلل 

 -أنتم لنا يف كل اجتاه وأنتم حتيطون بنا من كل اجتاه  -وُدعاتنا وقَادتنا وأئمتنا وسادتنا وموالينا 
ألن الظلمة إدنا تكون يف جهة لستم أنتم فيها وأنتم يف كل جهة، اهلُل نور  - السَّاَلُم عليكم أنتم نورنا

 :السماوات واألرض دلن فُِتحت بصَتتو يرى نوركم يف كل مكان
وقات الصبلة ىي َمظهٌر من مظاىرىم وأوقات الصبلة حىت أ -أنتم نورنا وأنتم جاُىنا وأوقاُت صالَتنا 

ما ىي إال نتاج من حركة األفبلك، يعٍت كلُّ شيء لُو وجود حقيقي وجود اعتباري وجود استنتاجي وجود 
 -رابطي أي درجة من درجات الوجود أي درجة من درجات ادلعاين إهنا رللًى ذلم إهنا من مظاىرىم 

لُدعائنا  -ألي شيء  -وأنتم جاُىنا وأوقاُت صالَتنا وعصمتنا بكم السَّاَلُم عليكم أنتم نورنا 
وعصمتنا  -كلُّ شيء َمَرّدُه إليكم ساديت آل مـَُحمَّد   -وصالتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالنا 

 وىل تقُف الزيارُة عند ىذا احلد؟ أبداً حننُ  -لُدعائنا وصالتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالنا  بكم
سيدي يا  - والمعروفُ  -مع الزيارة، حنُن مع إمام زماننا وىو يُعلمنا كيف نعتقُد بو كيف نتعامُل معو 

ىو ىذا ادلعروف، ىذا أحسن تعريف للمعروف، من أراد  -والمعروُف ما أمرتم بو  -صاحب الزمان 
ىذا ادلعروف  كل شيء تأمرون بو ىو-والمعروُف ما أمرتم بو  -أن يعرف تعريف ادلعروف ىو ىذا 

طلُب ادلعارف من غَت طريقنا أىل  - والُمنَكُر َما َنهيتم عنو -وأول شيء أمرمت بو معرفتكم واليتكم 
البيت مساوٌق إلنكارنا، إذًا ىناك معروف وىناك ُمنَكر، ادلعروف أهنم أمرونا أن نطلب ادلعارف من 

 .طريقهموالـُمنَكر إهنم هنونا عن أن نطلب ادلعارف من غَت  ،طريقهم
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احلسن، حذاري حذاري بن  حذاري حذاري يا شباب الشيعة أيتها األجيال اجلديدة من أشياع احلجة
 ،والمعروُف ما أمرتم بو :من أصوات من كتب من اجتاىات تأخذكم بعيداً عن أئمتكم حذاري حذاري

والممحو ما ال استأثرت بو  ،والقضاء المثبُت ما استأثرت بو مشيئتكم ،والُمنَكُر َما نَهيتم عنو
إدنا جيري  -ما استأثرت بو مشيئتكم  -القضاء ادلثبت الذي جيري يف ىذا الكون إي واهلل،  -ُسنتكم 

َمن  -إىل أن تقول الزيارة وىي ختاطبُو  - والممحو ما ال استأثرت بو ُسنتكم -مبا أرادت مشيئتكم 
َمن لّي إال أنت فيما ِدنُت واعتصمُت بك فيو  -ها ىو إذاً اجلهة الوحيدة اليت نتجو إلي - لّي إال أنت

تحُرسني فيما تقربُت بو إليك يا وقاية اهلل وستره وبركتو أغثني أدنِني أدرِكني صلِني بك وال َتقطعني 
إذاً ىل ىناك احتمال جلهة ثانية ديكن أن يصل اإلنسان إىل اهلل منها؟ ىذه ىي اجلهة الوحيدة، أيها  ...

ىل ىناك جهة غَت ىذه اجلهة؟ أيها الشيعُة يا شباب الشيعة وأوجو خطايب لشباب الشيعة العرفانيون 
ألن كثَتاً من الشيعة ُعلِّموا وربّوا على أشياء رمبا ال يعتقدون إالّ هبا ولن دييلوا عنها إىل ما ىو األصح، إن 

أين أنت عن األحداث  :يقولون الغصون إذا قّومتها اعتدلت وال يلُُت إذا قّومتُو اخلشُب، ولذلك األئمة
، يا  عليك باألحداث بالشباب، الشباب ىم أمل األُمَّة وىم الطبقة اليت بنمكاهنا أن تتغَت وأن تـَُغَتِّ
شباب الشيعة ولعلمكم فنن أنصار اإلمام احلجة منكم من الشباب ال من أمثالنا يف سن الكهولة أو يف 

 .صاره كادللح يف الطعام ُجلُّ أنصاره من الشبابسن الشيخوخة، الروايات تقول الكهول يف أن
وجود يف دعاء  يا بقية اهلل، أليس ىو نفس ادلعٌت ادل ..َمن لّي إال أنت  :يا شباب شيعة آل مـَُحمَّد

من يل إال أنت ألن إذلي وريب فتح يل ىذا الباب جعل ىذا الباب  .. إلهي وربي من لي غيُرككميل: 
 من ىذا ُذ منُو ديٍت وعلمي وعقيديت وكلُّ فضل من اهلل يأيت فننُو يأتيٍتىو الباُب الوحيد الذي أأخ

َمن لّي إال أنت  :يا بقية اهلل، ىذه زيارة الندبة وىذه كلمات اإلمام احلجة ..َمن لّي إال أنت  الباب:
الذي أتقرُب بو إليك  -فيما تقربُت بو إليك  -يا بقية اهلل  - فيما ِدنُت واعتصمُت بك فيو تحُرسني

حيتاج إىل ِحراسة، ِحراسة تسديد وعناية منك، الـِحراسة العلمية، الـِحراسة العقائدية حنتاج إىل ِحراسة من 
كلما أطلنا النظر إىل إمام زماننا وكلما وضعنا قلوبنا باجتاىو وعقائدنا باجتاىو تأتينا ىذه   ،اإلمام احلجة

بو إليك يا وقاية اهلل وستره وبركتو أغثني أدنِني أدرِكني ِصلِني بك تحُرسني فيما تقربُت  :الـِحراسة
 قلُت يف يوم أمس بأنُو إذا وفقنا إن شاء اهلل تعاىل يف احللقات القادمة من برنامج الـُحجَّة -وال َتقطعني 
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اصل مع احلسن العسكري إمام زماننا صلوات اهلل عليو سأحتدَّث عن ادلسالك ادلعنوية والروحية للتو بن 
ورمبا أتناول ىذه الفقرات من ىذه الزيارة أقفُّ عندىا بعض الشيء، مث تقول الزيارة بعد أن  ،أىل البيت

ألنك إن قطعتٍت إىل أين أعطي  -أدنِني أدرِكني صلِني بك وال َتقطعني  -يا بقية اهلل  - أغثني قالت:
اللَُّهمَّ بهم إليك  -، تستمر الزيارة وجهي، مبن سأصُل حبلي أيها السبب ادلتصُل بُت األرض والسماء

نفس القضية نفس الدعاء  -توسلي وتقربي، اللَُّهمَّ صِل على مـَُحمَّد وآلو وصلني بهم وال تقطعني 
والتوسل بُت يدي اإلمام احلجة ىو نفس الدعاء والتوسل بعبارات أخرى نتوجو هبا إىل اهلل وذلك ألن 

وصلني بهم وال تقطعني بحجتك اعصمني وسالُمَك على  -اهلل  اإلمام احلجة ىو وجو اهلل ىو صنيعةُ 
 :مث اخلطاب ينتقل إىل اإلمام احلجة -آل ياسين 

 -إىل أن تقول الزيارة يف عباراهتا األخَتة  - موالي أنت الجاُه عند اهلل ربك وربي إنُو حميٌد مجيد

 -كل شيء مبرآىم   - {ًَاملُؤهِنٌُىَ ًَرَسٌُلُوُ عَوَلَكُن اللّوُ فَسََْرٍَ اعوَلٌُا ًَقُلِ} –بـِمرآى آل مـَُحمَّد 
بك  -دعائي فوفّني ُمنـَجزاِت إجابتي، اعتصُم بك  ،بمرآى آل مـَُحمَّد وَمسَمِعَك يا حجة اهلل

اعتصُم ِبك َمَعَك َمَعَك َمَعَك  -يف الزيارة اجلامعة  - َوَمِن اعَتَصَم ِبُكم فـََقِد اعَتَصَم بِاهللِ  -اعتصم 
ىذه يا كرمي خطاب لئلمام احلجة وىو أكرم األكرمُت، ىو رللى ألكرم  -َسمعي ورضاَي يا كريم 

بمرآى آل مـَُحمَّد ومسمعك يا حجة اهلل دعائي فوفّني ُمنـَجزاِت  -األكرمُت، ىو رللى الكرم اإلذلي 
يف كل اجتاه إماُم زماننا تبلحظون  -عي ورضاَي يا كريم إجابتي، اعتصُم بك َمَعَك َمَعَك َمَعَك َسم

ويف كل أفق من آفاق حياتنا ىناك نفحٌة وىناك  ،العبائر واضحة وصرحية يف كل أفق من آفاق الوجود
أيَن باُب اهلل الذي  :َجذبٌَة وىناك عطٌر يفوح من الناحية ادلقدسة، ولذلك حنُن خناطبُو يف دعاء الندبة

أيَن باُب  -باب الذي يؤتى اهلل منو ىو ىذا، ىي ىذه ادلعاين تشرُح معٌت ىذه العبارات ال - منُو يؤتى
أين وجُو اهلل الذي إليو يتوجُو األولياء، أين السبُب المتصُل بين األرض  اهلل الذي منُو يؤتى،

 الذي منُو أيَن باُب اهلل -أليس كل ىذه ادلعاين جتملها ىذه العبارات الصغَتة والقصَتة؟  -والسماء 
غايُة ما  -أين وجُو اهلل الذي إليو يتوجُو األولياء، أين السبُب المتصُل بين األرض والسماء  يؤتى،

 يف األمر يكوُن يف بعض النصوص تفصيل ويف نصوص أخرى يكون ىناك إمجال.
 :خناطبوُ  (الزائرمصباح )إذا نذىب إىل زيارة أخرى من زيارات اإلمام احلجة رواىا السيد ابن طاووس يف 
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َصاِحِب  -مث ماذا تقول الزيارة؟  -َساَلُم اهلل وبركاتُو وتِحَياتُُو َوَصَلَواتُُو َعَلى َمواَليَّ َصاِحِب الَزَمان 
ال أريد أن أدخل يف الفوارق بُت الضياء والنور، ىناك تفريقات لغوية، تفريقات تفسَتية  - الضياِء والُنور

الضياء مرتبة من مراتب  - َصاِحِب الضياِء والُنور -ذَّ بعيدًا عن النص ال أريد الدخول حىت ال أش
االنكشاف واالجنبلء والنور أيضًا مرتبة، كلُّ مراتب االنكشاف واالجنبلء والبيان ىي عندُه ىو صاحب 
 الضياء والنور وىذا ادلصدر الذي بُت يدي ىو أحُد مصادر مفاتيح اجلنان، مفاتيُح اجلنان ىذا الكتابُ 

الكرمي، الكتاُب الشريف ادلوجود يف بيوتكم ىذا ىو من كتب أىل البيت ال تسمعوا ألولئك الذين ال 
يفقهون شيئاً من حديث أىل البيت ويضِعفون ىذا الكتاب، ىذا الكتاب مصدر من ادلصادر ادلهمة أنا 

ُح الزائر للسيد يف ىذا اليوم جئت بنماذج من مصادر ىذا الكتاب، ىذا الكتاب الذي بُت يدي مصبا 
 ىو أحد مصادر مفاتيح اجلنان. 664ابن طاووس ادلتوىف سنة: 

وىو أىم كتب األدعية عند الشيعة مصباُح  (مفاتيح اجلنان)حُت نذىب إىل مصدر آخر من مصادر 
ادلتهجد وسبلُح ادلتعبد لشيخ الطائفة الطوسي من أىم كتب األدعية والزيارات، ىذا أحد ادلصادر ادلهمة 

من شعبان، حنن ماذا  15تيح اجلنان إضافة إىل مصباح الزائر، إذا نذىب إىل أعمال وأدعية ليلة دلفا
قرءنا ىنا؟ صاحُب الزمان صاحِب الضياء والنور وىذا الدعاء الذي أقرأُه ىنا موجود يف مفاتيح اجلنان 

 - َوَموُلودىا َوُحَجِتَك َوُموعوِدىااللَُّهمَّ بحقِّ ليَلتنا ىذه  :يف أعمال ليلة النصف من شعبان، لَـمَّا نقرأ
نوٌر وضياء، تبلحظون التناسب والتعانق  - نُوُرَك المتألق وضياؤَك المشرقإىل أن يقول الدعاء: 

والتوافق بُت روايات أىل البيت وبُت زياراهتم وبُت أدعيتهم، أولئك الذين يشككون يف ىذه النصوص ال 
ىذا يُـخربَك بأنَّ القضية عبارة عن منظومة واحدة يشدُّ بعضها علم ذلم حبديث أىل البيت، وإال كلُّ 

 - نورَك المتألق وضياؤَك المشرق -وىنا يف الدعاء  - َصاِحِب الضياِء والُنور -بعضاً، ىنا يف الزيارة 
 نورَك المتألق وضياؤكَ  -ىذا ىو الضياء ادلشرق وىذا ىو النور ادلتألق  - َصاِحِب الضياِء والُنور -ىنا 

طخياء الدجيور الظبلم ادلًتاكم وادلًتاكب، ظبلم بعدُه  -الـُمشِرق والَعَلُم النور في طخياء الديجور 
 -والَعَلُم النور في طخياء الديجور  -ظبلم، وظبلم قبلُو ظبلم، وظبلم حتتُو ظبلم، وظبلم فوقُو ظبلم 

ىذا الدعاء مثل ما موجود ىنا  .. يخبوسّيُف اهلل الذي ال ينبو ونورُه الذي ال إىل أن يقول الدعاء: 
وىو أحد مصادر  ،يف مصباح ادلتهجد من أىم مصادر األدعية والزيارات موجود أيضًا يف إقبال األعمال
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مفاتيح اجلنان وىو من أىم كتب األدعية والزيارات إقباُل األعمال للسيد ابن طاووس، ىذا أحد ادلصادر 
 أىم مصادر األدعية والزيارات بُت علماءنا.  ادلهمة لكتاب مفاتيح اجلنان وىو من

والَعَلُم النور في  نورَك المتألق وضياؤَك المشرق - 705إذا نذىب نفس ىذا الدعاء يف صفحة: 
إىل آخر الدعاء الشريف، إدنا أوردتُو مثااًل ودنوذجاً على أن كتاب مفاتيح اجلنان إدنا  ..طخياء الديجور 

دعية والزيارات من أمهات مصادر األدعية والزيارات واحلديث واألخبار يستقي نصوصُو وما فيو من األ
عن أىل بيت العصمة صلوات اهلل وسبلمو عليهم أمجعُت، ألنُو يصُل إىل أُساعنا بُت الفينة واألخرى، 

 ىناك من ال علم لُو حبديث أىل البيت وأدعيتهم وزياراهتم من يشكُك يف ىذا الكتاب الشريف. 
سّيُف اهلل الذي ال ينبو ونورُه  :للـهجرة 63ـ  461الـمتهجد للشيخ الطوسي الـمتوىف سنة: صباح ميف 

ىذا النور الذي ال  - َصاِحِب الضياِء والُنور -نفس الـمعنـى الـموجود يف ىذه الزيارة  -الذي ال يـخبو 
ىؤالء ىم أئمتنا  -ر وُذو الـِحلم الذي ال يصبو مداُر الدىر ونواميُس العصر ووالُة األم -يـخبو 

َفَصِلي َعَلى َخاِتِمِهم َوقَاِئِمِهم الـَمسُتوِر َعن صلوات اهلل وسبلمُو عليهم أجـمعُت، إىل أن يقول الدعاء: 
مستوٌر عن عوالـمهم، ما ىي ىذه العوالـم؟ ىو كلُّ ىذا الـخلق ىذه العوالـم كلها عوالـمهم  -َعَوالِـِمهم 

أيُّ عوالـم؟ كلُّ ىذا الوجود بكلِّ طبقاتو  -مِهم َوقَاِئِمِهم الـَمسُتوِر َعن َعَوالِـِمهم َفَصِلي َعَلى َخاتَ  -
نـحُن صنائُع اهلل والـخلق بعُد صنائعنا، ويف نص أمَت الـمؤمنُت صنائٌع لنا، صنائُع لنا الم الـملك، والناُس 

 م عوالـمهم.ىذه العوالـ -الـَمسُتوِر َعن َعَوالِـِمهم  -بعُد صنائٌع لنا 
أحد األصول األربعة للشيخ الصدوق، األصول األربعة  (هتذيب األحكام)حُت نذىب إىل كتاب 

الكايف، الفقيو، التهذيب، االستبصار، ىذا ىو اجلزء الثالث نشر صدوق صححُو وعّلق عليو علّي أكرب 
ور عن عوادلهم، ىذا ىذه الصفحة اليت تتحدث عن العوامل ادلست 99الَغفاري، إذا نذىب إىل صفحة: 

دعاء يُقرأ بعد الصلوات، مذكورة صلوات وتفاصيل نذىب إىل موطن احلاجة، الدُّعاء مروي عن اإلمام 
الّلُهمَّ إني أسأَُلَك باسِمَك الَمكُتوِب في ُسرادِق الَمجد وأسأُلَك باسِمَك الَمكُتوِب في  -الصادق 

ُسرادق الَعَظَمة وأسأُلَك باسِمَك الَمكُتوِب في ُسرادِق البهاء وأسأُلَك باسِمًك الَمكُتوِب في 
ُسرادِق الَجاَلل وأسأُلَك باسِمَك الَمكُتوِب في ُسرادِق العّزة وأسأُلَك باسِمَك الَمكُتوِب في ُسرادِق 

 -ىذه أوصاف االسم  -الُقدرة وأسأُلَك باسِمَك الَمكُتوِب في ُسرادِق السرائر السابق الفائق 
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 -ادلبلئكة الثمانية الذين حيملون العرش  - بَّ المالئكة الَثَمانية وربَّ الَعرِش الَعِظيمالَحَسن الَنظير ر 
ربَّ المالئكة الَثَمانية وربَّ الَعرِش الَعِظيم وبالَعيِن التي ال تـََنام وباالسِم األكبِر، األكبِر، األكبر 

واِت واألرض وباالسم الذي أشرقت وباالسِم األعَظِم، األعَظِم، األعَظم الُمحيط بَمَلكوِت السَما
لُو السَماواُت واألرض وباالسم الذي أشَرقت بِو الشمس وأضاء بو القمر وُسجِّرت بو الِبحار 
وُنصبت بو الجبال وباالسم الذي قام بو العرُش والُكرسي وبأسمائك الُمَكّرَمات الُمَقَدَسات 

ك كلو أن ُتصلي على مـَُحمَّد وآل مـَُحمَّد الَمكُنونات المخزونات في علم الغيب عندك أسألُك بذل
 وتدعو بـما أحببت، ىذه مظاىر لـهذا االسم الذي جاءت اإلشارة إليو.  ...

يف دعاء ليلة الـمبعث ويف دعاء يوم الـمبعث، الدعاء الذي جاء مرويًا يف مصدر آخر من أىم مصادر 
ت بُت علماءنا البلُد األمُت للشيخ الكفعمي وىو من أىم مصادر وكتب األدعية والزيارا مفاتيح الـجنان

وباسِمَك األعَظِم، : رضوان اهلل تعاىل عليو، ىذه مكتبة صدوق إذا نذىب إىل الدعاء يف ليلة الـمبعث
وكلُّ  -األعَظِم، األعَظم األجلِّ األكَرم الذي َخَلقَتوُ فاسَتقَر فـي ظلك فال َيخُرُج ِمنَك إلى غيِرك 

وباسِمَك األعَظِم، األعَظِم،  -ىذه الـمراتب التـي مّر ذكرُىا تُـجـِمُلها ىذه العبارة  ىذه الُسرادقات وكلُّ 
ىذا الدعاء ىو  -األعَظم األجلِّ األكَرم الذي َخَلقَتوُ فاسَتقَر فـي ظلك فال َيخُرُج ِمنَك إلى غيِرك 

 .نفسو موجوٌد يف مفاتيح الـجنان
وما بعدىا وىو دعاء ليلة الـمبعث  150إذا أردنا أن نذىب إىل مفاتيح الـجنان موجود يف صفحة: 

 -ونفس الدعاء يَرُِد فيو ىذا النص يف دعاء يوم الـمبعث دعاء آخر والدعاء أيضاً موجود يف البلد األمُت 
اسَتقَر فـي ظِلك فال َيخُرُج ِمنَك وباسِمَك األعَظِم، األعَظِم، األعَظم األجلِّ األكَرم الذي َخَلقَتوُ ف

ىذه الـمجالـي التـي أشار إليها الدعاء الذي قرأتُو من التهذيب لشيخنا الطوسي رضوان اهلل  -إلى غيِرك 
والسرداقات إنـها منازُل ما  ،إىل بقية السرداقات - باسمَك الـمكتوب فـي ُسرادق الـمجد -تعاىل عليو 

 ـي ألسرار األسم األعظم، ىذه مـجالـي العوالـم العلوية.بعد العرش، ىذه منازل ومـجال
الزيارة الـجامعة التـي يوردىا صاحب البلد األمُت الشيخ إبراىيم الكفعمي رضوان اهلل تعاىل عليو، ماذا 
تقول ىذه الزيارة الـجامعة؟ بنحو سريع وال أريد أن أقف طويبًل عند عبائرىا فذلك يـحتاُج إىل وقت 

يارة جامعة ينقلها الـمحدث الشيخ إبراىيم الكفعمي يف كتابِو البلد األمُت وعنده كتاب طويل، ىذه ز 
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آخر أيضًا ىو من أمهات مصادر األدعية والزيارات أيضًا ىو من مصادر مفاتيح الـجنان الـمعروف 
األمان الواقية وَجنَُّة اإليـمان بـمصباح الكفعمي أو يُقال لو ُجنَُّة، الـُجنَّة الباقية أو الـُجنَُّة الواقية، ُجنَُّة 

الباقية، ففي بعض األحيان يقولون مصباح الكفعمي ويف بعض األحيان يقولون مثبًل الـُجنَّة الواقية ألن 
يف الزيارة  ،للكتاب اسم ثاين وىو ُجنَُّة األمان الواقية وَجنَُّة اإليـمان الباقية، ماذا يأيت يف الزيارة ىذه

 :ة الـجامعة التـي شرحتها يف برنامج الزيارة الـجامعة الكبَتةالـجامعة غَت الزيار 
َعَصَمُكم اهلل  -واخلطاب إلمام زماننا وآللِو األطهار  -َعَصَمُكم اهلل من الُذنُوب َوبـَرَّأُكم من العيوب 

من الُذنُوب َوبـَرَّأُكم من العيوب وائتمنكم على الغيوب وجنََّبُكم اآلفات ووقاكم من السيئات 
هَّرَُكم من الَدَنِس والزيغ ونزََّىُكم من الزلِل والخطأ وأذىب عنكم الرجس وطهَّرَُكم تطهيرا وط

واسترعاُكم األنام َوَعرََّفُكم األسباب وأورثكم  -أنتم ُرعاتُنا  -وآمَنُكم من الِفَتن واسترعاكم األنام 
جعل األسباب وادلفاتيح جعل كل شيء بأيديكم، مقاليد ادلفاتيح،  - الكتاب وأعطاكم المقاليد

 - ما من شيء منا إالَّ وأنتم لو السبب وإليو السبيل :قبل قليل يف زيارة الُندبة مرَّ علينا ،بأيديكم
 -ىذه العبارة جتمع كل ىذه ادلعاين  - َوَذلَّ ُكلُّ شيء َلُكم -َوَعرََّفُكم األسباب وأورثكم الكتاب 

ُكلُّ ما خلق ىو   - وأعطاكم المقاليد َوَسخََّر َلُكم ما خلقَوَعرََّفُكم األسباب وأورثكم الكتاب 
 -َوَسخََّر َلُكم ما خلق فـََعظَّمُتم جاللو وأكبرُتم شانو  - َوَذلَّ ُكلُّ شيء َلُكم -ُمَسخٌَّر حتت قدرتكم 

كم وإليكم وأنتم َوالَحقُّ َمَعُكم َوفِيُكم ومن :إىل آخر ما جاء يف الزيارة الكردية، ثُـمَّ تأتينا ىذه العبائر
أىلُو ومعدنو وميراث النبوة عندكم وإياب الخلِق إليكم وحسابهم عليكم وفصُل الخطاب عندكم 

إذًا ِلماذا نطلُب من غَتىم ما  - وآيات اهلل لديكم وعزائمو فيكم ونورُه معكم وبرىانو عندكم
ن واالكم فقد والى اهلل ومن وبرىانو عندكم وأمرُه نازٌل إليكم م -نطلب، إذًا الطلب والتوجو إليهم 

عاداكم فقد عادى اهلل ومن أحبكم فقد أحب اهلل ومن اعتصم بكم فقد اعتصم باهلل أنتم يا مواليَّ 
يا مواليَّ نِعَم  -وحنن عبيدكم حنُن عبيد والعبد بكلو العبد وما يف يدِه دلواله  -نِعَم الموالي لعبيدىم 

أنتم، أنتم نِعَم ادلوايل لعبيدكم وأمَّا حنُن فبئس  ،يد حنُن دلواليناأي واهلل وبئَس العب -الموالي لعبيدىم 
يا مواليَّ نِعَم الموالي لعبيدىم أنتم السبيُل األعظم والصراُط األقوم  -العبيُد لكم، بئس العبيد دلوالينا 

رمبا الكتاب إىل آخر عبارات الزيارة اليت أوردىا الشيخ الكفعمي، من مل يكن عندُه البلُد األمُت و  ..
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ىذه النسخة غَت متوفرة، ديكنكم أن جتدوا نص الزيارة يف مستدرك الوسائل، ىذا النص موجود بكاملِو 
يف مستدرك الوسائل ينقلُو عن البلد األمُت، مستدرك الوسائل ىذه طبعة مؤسسة آل البيت وىذا ىو 

 ة الكردية.وما بعدىا ينقل ىذه الزيار  416اجلزء العاشر من ادلستدرك يف صفحة: 
 عبارات أخرى من عبارات ىذه الزيارة ادلوجودة يف البلد األمُت للشيخ الكفعمي خناطب األئمة:

ىذه مظاىر أىل البيت يف  -وأن أنواركم وأشباحكم وسناءكم وِظاللكم وأرواحكم وطينتكم واحدة 
بعضها من بعض، َجلَّت وَعظُمت وبُورِكت وٌقدِّست وطابت وَطُهرت  -كل صقع من أصقاع الوجود 

لم تزالوا بعين اهلل و عنده في ملكوتو أنورًا تأمرون،،وعندُه في ملكوتو أنورًا تأمرون ولو تخافون 
باهلل حافون  - وبِو حافون -وانتبهوا إىل ىذه العبارة الدقيقة  -وإياه تسبحون وبعرشِو ُمحِدقون 

وأن أنواركم وأشباحكم  -نتصورىا  ُمـحِدقون بعرشِو وبِو حافون، أيُّ مرتبة ىذه ىل نستطيع أن
من عندُه ىذه احلقيقة ِلماذا يطرُق باباً غَت ىذا الباب؟! يا أشياع آل ُمـَحمَّد، من عندُه كل  -وسناءكم 

ىذه النورية وكل ىذا النقاء والصفاء وكل ىذه اإلذلية والرمحانية ما بالنا نذىب إىل تلك العيون الَكِدرة 
وأن أنواركم وأشباحكم وسناءكم وِظاللكم وأرواحكم وطينتكم  -ىل الزبالة إىل اجملاري والقمامة وإ

 -واحدة َجلَّت وَعظُمت وبُورِكت وٌقدِّست وطابت وَطُهرت بعضها من بعض، لم تزالوا بعين اهلل 
ِو مرَّ علينا قبل قليل يف زيارة الندبة مرت كل ىذه ادلعاين تتجلى يف مرأى ومسمع إمام زماننا اهلل نور ُسع

لم تزالوا بعين اهلل و عنده في ملكوتو أنوارًا تأمرون ولو تخافون وإياه تسبحون وبعرشِو  -وبصره 
ىذه  - حتى َمنَّ ِبُكم علينا فجعلكم في بيوت -أيُّ منزلة ىذه؟!  -حافون  -باهلل  -ُمـحِدقون وبِو 

البيوت ليس بيوت من أحجار، بيوت األحجار حنُن نقدسها سردابك يا بقية اهلل نقدسو نتعبد بتقديسِو 
فجعلكم في بيوت َأِذَن اهلل أن تُرفع ويُذكر فيها اسمو  -ولكن ىذه البيوت ىذه حقائق آل ُمـَحمَّد 

البيوت ىي ىذه  -دََّسو تولى عزَّ ذكرُه تطهيرىا ورضي من خلقِو بتعظيمها فرفعها عن كل بيت ق
فرفعها عن كل بيت قدََّسو وأعالىا عن كل بيت طهره في السماء ال يوازيها خطر وال  -القلوب 

أنظر إىل  :قال ،من ذا الذي ينظر إليها، حُت طلب موسى أن ينظر إليو -يسمو إلى سمائها النظر 
يعتنا كما يقولون من اخللق األول من الروايات تقول فتجلى لو نوٌر من َمَلك كرَّويب ىو من ش ،اجلبل

في السماء ال يوازيها خطر وال يسمو إلى  -شيعتهم فخرَّ موسى َصِعقا مات موسى وُدكَّ اجلبل دكا 
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وال يقُع على كنهها الِفَكر وال  -أيُّ ِفَكر تقُع على كنهها  -سمائها النظر وال يقُع على كنهها الِفَكر 
البصر يف غاية ما يصل لن يطمح إىل أرضها ليس إىل ُسائها إىل  أصبلً  -يطمُح إلى أرضها البصر 

 :أرض تلك البيوت، عبارات يف غاية الدقة يف غاية العمق فجعلكم
ورضي من خلقِو  ،تولى عزَّ ذكرُه تطهيرىا ،فجعلكم في بيوت َأِذَن اهلل أن تُرفع ويُذكر فيها اسمو

وال  ،ن كل بيت طهره في السماء ال يوازيها خطروأعالىا ع ،فرفعها عن كل بيت قدََّسو ،بتعظيمها
ال تطمح ال  -وال يطمُح إلى أرضها البصر  ،وال يقُع على كنهها الِفَكر ،يسمو إلى سمائها النظر

 ،وال يغادر سكانها البشر ،وال يطمُح إلى أرضها البصر -العقول وال األنظار أن تصَل إىل أرضها 
وال يغادر سكاهنا البشر، البشر ىنا ليس  -يتمنى كل أحد أنو منكم وال تتمنون أنكم من غيركم 

اإلشارة إىل ادلعٌت البشري لآلدميُت وإالَّ ادلقصود ما جاء يف أدعية شهر رجب، حينما نقرأ يف أدعية 
اجلنان، الدعاء شهر رجب والدعاء موجود يف ىذه ادلصادر أيضًا ولكنٍت أستخرجُو لكم من مفاتيح 

إىل أن يقول الدعاء والدعاء  -اللَُّهمَّ إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوَك بو والة أمرك الذي أولُو: 
صلي على ُمـَحمَّد وآلو وعلى عبادك المنتجبين وبشرِك المحتجبين منقول عن إمامنا احلجة: 

 -الـمحتجبُت وليس كل البشر  ىذه درجة خاصة من درجات األولياء وَبَشرِكَ  - ومالئكتك المقربين
صلي على ُمـَحمَّد وآلو وعلى عبادك المنتجبين وبشرِك المحتجبين ومالئكتك المقربين والُبهم 

ىذه مراتب من مراتب أولياء اهلل وأنا ال أستطيع أن أقف عند كل عبارة وأشرحها  - الصافيَن الحافين
ل أحد أنو منكم وال تتمنون أنكم من غيركم وال يغادر سكانها البشر يتمنى ك -فالوقت ال يكفي 

إليكم انتهت المكارم والشرف وفيكم استقرت األنوار والعزم والمجُد والسؤدد فما فوقكم أحٌد 
فما فوقكم أحٌد  -حنُن صنائع ربنا ىذه معرفة إمام زماننا واخللُق من بعد صنائعنا صنائٌع لنا  -إال اهلل 

خصَّ لديِو وال أكرم عليو منكم أنتم سكن البالد ونور العباد وعليكم إال اهلل وال أقرَب إليِو وال أ
وال أخصَّ لديِو وال أكرم عليو منكم  -يوم التناد ىو يوم القيامة ويوم كل شدة  -االعتماد يوم التناد 
كنت ِبُكم بكم ساديت آل ُمـَحمَّد يف الزيارة اجلوادية: ِبُكم ساديت آل ُمـَحمَّد س -أنتم سكن البالد 

ىؤالء ىم  -أنتم سكن البالد ونور العباد وعليكم االعتماد يوم التناد  -السواكن وحتركت ادلتحركات 
 سادتنا وأئمتنا صلوات اهلل وسبلمو عليهم أمجعُت.
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هتذيب الشيخ الطوسي الدعاء أيضًا من األدعية اليت تُقرأ بعد الصلوات صفحة:  ،يف نفس التهذيب
سبحان من أكرم ُمَحمَّدًا، سبحان من انتجب  :تسبيٌح من التسبيحات ماذا يقول الدعاء وىو 106

ُمَحمَّدًا، سبحان من انتجب عليَّاً، سبحان من خصَّ الحسن والحسين، سبحان من َفَطم بفاطمة 
 -ىذا التهذيب أحد األصول األربعة وىذه روايات معتربة يف قمة االعتبار  - من أحبها من النار
طمة من أحبها من النار، سبحاَن من ُخلق السماوات واألرض بإذنو، سبحان سبحان من َفَطم بفا

سبحان من خلق د وآل ُمَحمَّد صلى اهلل عليهم، من استعبد أىل السماوات واألرضين بوالية ُمَحمَّ 
م إذا كان كل شيء ذل -الجنة لُمَحمَّد وآل ُمَحمَّد، سبحان من يُورثها ُمَحمَّدًا وآَل ُمَحمَّد وشيعتهم 

ىم اجلهة اليت فتحها اهلل لنا وىم الباب الذي أراد اهلل سبحانو وتعاىل منا  ؟ِلماذا إذًا نطلُب من غَتىم
سبحان من يُورثها ُمَحمَّدًا وآَل ُمَحمَّد وشيعتهم، سبحان من خلق النار من أجل  -أن نتوجو إليو 

أعداء ُمَحمَّد وآل ُمَحمَّد، سبحان من يَُملُِّكها ُمَحمَّدًا وآل ُمَحمَّد وشيعتهم، سبحان من خلَق 
كل شيء ذلم   إىل آخر الدعاء، ..الدنيا واآلخرة وما سكن في الليل والنهار لُمَحمَّد وآل ُمَحمَّد 

واخللُق من بعُد صنائٌع لنا  -سبحان من يَُملُِّكها ُمَحمَّدًا وآل ُمَحمَّد  -وكل شيء بيدىم تبلحظون 
ىذا ىو الذي ُنسلم عليو فهو  -يَُملُِّكها ُمَحمَّدًا وآل ُمَحمَّد  -والناس صنائٌع لنا ىذه الم الـِملك 

دلنتشر يف كل جهة من جهات الوجود ويف كل صفحة صاحب الضياِء والنور، وىذا ىو الضياُء والنور ا
السَّالُم عليَك يا وجو اهلل الذي ال يهلك وال يبلى إلى يوم من صفحات حياتنا فنخاطبُو يف الزيارة: 

السَّالُم عليَك يا وجو اهلل الذي ال يهلك وال يبلى إلى يوم الدين  -فهل يهلك وجو اهلل؟!  - الدين
 . السبُب الُمّتِصُل بين األرض والسماءالسَّالُم عليَك أيُّها 

 115اآلية  بقرة، ماذا نقرأ يف سورة البقرة؟ولذلك حُت نذىب إىل الكتاب الكريـم لنقرأ يف سورة ال
تـجلي، إنَّ اهلل واسٌع عليم أليَس يف  {عَلِْنٌ ًَاسِعٌ اللّوَ إِىَّ اللّوِ ًَجوُ فَثَنَّ حٌَُلٌُّا فَأَّنَوَا ًَاملَغرِبُ املَشرِقُ ًَلِلّوِ}

ِلماذا التـأكيد على قراءة سورة التوحيد وِلماذا قُرِنت سورة  عاين يف كل جهة نورىم ساطٌع ظاىر،ىذه الـم
التوحيد باسم علّي صلوات اهلل وسبلمو عليو يف الروايات؟ ومنزلُة علّي وىذه الروايات حتـى يف كتب 

 اللَّوُ ىٌَُ قُل}ىذه األُمَّة كمنزلة سورة التوحيد يف القرآن ِلماذا؟ اآلية الثانية:  الـمخالفُت، منزلة علّي يف
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 اهلل الصمد ماذا تعنـي؟ {الصَّوَدُ أَحَدٌ * اللَّوُ
الصمد الذي تصمُد إليِو القلوب، تصمُد إليِو الوجوه، تصمُد إليِو احلقائق، تتجُو إليو، تطلب منو كل 

ي تتجو إليو كل األشياء فتطلب منو كل األشياء، من خبلل ىذه النصوص شيء، اهلل الصمد اهلل الذ
أين ىي اجلهة اليت تصمد إليها األشياء، حُت نصمُد إىل اهلل أال نتوجو إىل وجهِو، وجهو الظاىر يف كل 

اهلل الصمد اهلل الذي تصمد إليو  {عَلِْنٌ ًَاسِعٌ اللّوَ إِىَّ اللّوِ ًَجوُ فَثَنَّ حٌَُلٌُّا فَأَّنَوَا ًَاملَغرِبُ املَشرِقُ ًَلِلّوِ}شيء 
الوجوه وتصمد إليو القلوب وتصمد إليو احلقائق فتطلب منو كل شيء تطلب وجودىا وتطلب بقائها 
وتطلب ثباهتا وتطلب صبلحها وتطلب فيضها وتطلُب وتطلب، الكون كلو فقَت الـخطاب يف اآلية 

الوجود كلو فقَت  {اللَّوِ إِلََ الفُقَرَاء أًَخُنُ النَّاشُ أَُّّيَا َّا} للناس ولكن ىذا خطاب للوجود الناس مصداق

كلُّ الوجود مفتقٌر إىل اهلل يطلُب كل شيء من اهلل، الوجود يتجُو إىل   {احلَوِْدُ الغَنُِِّ ىٌَُ ًَاللَّوُ}إىل اهلل 
صمد إليو الـموجودات تطلب اهلل يتجُو إىل وجهِو يصمُد إليو اهلل الصمد الذي تصمُد إليو الكائنات ت

وجودىا وبقائها وصبلحها وزيادة خَتىا وزيادة نعمها يف ظاىرىا وباطنها، االتـجاه إىل وجو اهلل سبحانو 
وتعاىل، ىذا الربط بُت سورة التوحيد وبُت علّي ألن القرآن يف ظاىرِه توحيد ويف باطنِو والية، باطُن 

 .القرآن الوالية وباطن التوحيد الوالية
يف الـحلقة ادلاضية ذكرُت ما قالُو السيد اخلميٍت رضوان اهلل تعاىل عليو يف كتابِو اآلداب ادلعنوية للصبلة 
حُت قال: بأن الشهادة األوىل بأن شهادة التوحيد ينطوي يف داخلها الشهادة الثانية والثالثة، وبأن 

ن الشهادة الثالثة ينطوي يف داخلها شهادة الشهادة بالرسالة ينطوي يف داخلها معٌت التوحيِد والوالية، وبأ
التوحيد وشهادة الرسالة، باطن التوحيد الوالية وباطن الوالية التوحيد، ولذلك أُساء اجلمال اإلذلية باطنها 
أُساء اجلبلل، وأُساء اجلبلل اإلذلي باطنها أُساء اجلمال، الرحيم الرمحن يف باطنِو ادلنتقم وادلنتقم يف باطنِو 

وف ال على حنو التخصيِص هبذه البُنـى ؤ والرمحن، الرؤوف يف باطنِو اجلبار واجلبار يف باطنِو الر  الرحيمُ 
اللفظية وإدنا كل أُساء اجلمال تستبطُن كل أُساء اجلبلل وكل أُساء اجلبلل تستبطن كل أُساء اجلمال 

قيقة وىو القلب، حُت وىذا ىو التوحيد، التوحيد أن نتوجو إىل وجو اهلل، وجهت وجهي الوجو ىو احل
نقُف يف الصبلة وىي أبرُز مصاديق إظهار العبودية والتوحيد وجهت وجهي للذي، وجهت وجهي 
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وسلمُت أمري، ىل ىو ىذا الوجو الذي فيو العينان واألنف والفم؟ الوجو ىو احلقيقة، الوجو ىو القلب، 
ُو اهلل أينما تولوا، وىذا الوجو ىو وجهت وجهي أي وجهُت قلبـي، ألي وجو؟ لـهذا الوجو الذي فثمَّ وج

 الوجو الذي ال يهلك، ىذا الوجو الذي:

ىذا الوجو الذي يرى كل شيء، ىو ىذا ىو الـوجو  {ًَاملُؤهِنٌُىَ ًَرَسٌُلُوُ عَوَلَكُن اللّوُ فَسََْرٍَ اعوَلٌُا ًَقُلِ}
الذي ىو مـحط أنظار القلوب، القبلُة الـحقيقية، ىذه القبلة الـحقيقية أين يتجلى معناىا؟ يتجلى معناىا 

الـحسن صلوات اهلل وسبلمو عليو، فمن كان إمامو ىكذا ِلماذا يبحُث يف بن  يف إمام زماننا الـحجة
يـمينًا وِشـماالً، إذا كانت قبلتنا ىي ىذه وأئمتنا ىؤالء، قد يقولون ىذا غلو الـمزابل، ِلماذا يذىب 

فليقولوا وال شأن لنا بـهذا الكبلم، ىم يسمونو غلو نـحُن نسميو توحيد، وىم ما عندىم يسمونو توحيد 
 نـحُن نسميو شرك وتقصَت وعدم معرفة. 

 ..............................  ـوـــــواه ورأيــــٌي ىــــرابـوا تـــالــوق
 ـبُّ ـــقّ ــــم وأُلَ ـــهـــيـــى فـــك ُأدعـــــذلــب  ى اللهيٌّ ىواُه ورأيو  ـوقالوا عل

 اب ىذا والـمشـيرون أخيبُ ـأال خ  ُيشيرون باأليدي إليَّ وقولهم 
 على حبكم بل يسخرون وأعجبُ   يعيبونني من خبهم وضاللهم  

 بُ ــذنِ ــيٌء ومُ ــســـوا مُ ـــالــٌة قـــفــائـــوط  مــحبكـنـي بـد كفَّرتــفـطائفـٌة ق
وال ُيضَتين ذلك، أنأ أسخُر من تلك الرؤوس الفارغة من العقول التـي قد ُحشيت بكل شيء من 

 مـختلف الـمزابل والقمامات إال من معرفة أىل البيت..
 ي أعيبُ ـك التـي ىـىاتي وال عيب فما ساءني تكفير ىاتيك منهم  

 بُ ـبــألو اٌء ــمـبـي ضــلـــن قـــوازُع مـــن عت  ـطلـنبـي تـكم ذوي آل الـيـإل
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 وما لي إالَّ مشعب الحق مشعبُ   يعٌة ـمَد شـي إالَّ آَل أحـفما ل
 ..سيدي يا بقية اهلل بك صلنـي عنك ال تقطعنـي يا ابن رسول اهلل

 قُ ــا واثـِو أنـن بــيُّ ومـعلـرُف الـــالش  و ـن لـــالولي وميا أيها المولى 
 قـــــالــــطــــداَك فــــن عــــإال والك وم  ال أبتغي مولًى سواَك وال أرى 

 قُ ــاشـا عـٌق أنــاشـا عــٌق أنــاشـا عــأن  اً ـواَك تعنفـي ىـي فـم يعذلونـك
 

الدعاء دعائي لكم بالتوفيق يف خدمة إمام زمانكم صلوات اهلل أشياع القائم من آل ُمـَحمَّد أسألكم 
 وسبلمو عليو، ملتقانا غداً الـحلقُة الرابعة بعد العاشرة من الـَمَلّف الـَمهَدوّي يف أمان اهلل.
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 وفي الختام :
وىـذا المطبـوع ال  ،ال بُّد من التنبيو الى أنّنا حاولنا نقل نصوص البرنـامج كمـا ىـي

فمن أراد الدقّة الكاملة عليو مراجعة تسجيل البرنامج  ،يخلو من أخطاء وىفوات
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيون.
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