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بسم اللـه الرحمن الرحيم
الكتاب الذي بني يديكم هو اجلزء الثاين من كتاب أرسار الملكوت ،و هو الكتـاب الـذي

ألفه سامحة آية اهلل احلاج السيد حممد حمسن احلسـيني الطهـراين دامـت بركاتـه لشــرح حـديث
عنوان البرصي ،وتعرض من خالل ذلـك لمجموعـة مـن المواضـيع األساسـية واحليويـة مـن

المعارف الدينية و مباين اإلسالم والتشيع.

ومن هنا ،فقد بادرت جلنة ترمجة وحتقيق «دورة علوم ومباين اإلسالم والتشـيع» بتعريـب

هذا الكتاب وتقديمه للقارئ العريب لتعم الفائدة منه.

وهنا نود أن نلفت عناية القارئ الكريم إىل بعض المالحظـات والتنبيهـات حـول عمـل

اللجنة يف هذه الرسالة:

أو ًال :إن أصل هذه الرسالة هو باللغة الفارسية ،وقد قامت اللجنة بتعريبها.

ثان ًيا :إن بعض العناوين الموجودة داخل الكتاب خصوصا يف المجلس العارش  ،وكذلك

أغلب العناوين الموجودة يف فهرس المواضيع التفصيل هي من وضع اللجنة ،وليست من قبل

المؤلف المحرتم .و لكن العناوين األساسية التي يف بدايـة المجـالس و كـذا أغلـب العنـاوين
الرئيسية التي تظهر يف المتن هي من سامحته.

ثال ًثا  :إن مجيع التخرجيات و اإلرجاعات إىل مصادر التحقيق هي من إعـداد جلنـة الرتمجـة

والتحقيق بقسميها الفاريس والعريب.

راب ًعا :عمدت اللجنة إىل إضافة بعض التوضيحات يف اهلـامش يف بعـض المـواطن التـي

تساعد القارئ الكريم عىل فهم المراد مـن الـنص ،وهـذه التوضـيحات هـي مـن قبـل اللجنـة
وليست من قبل المؤلف المحرتم ،وقد أرشنا إليها بالرمز (م) .

خامسا :الطريقة التي اعتمدّتا اللجنة يف ترمجـة النصـوص المنقولـة عـن كتـب العالمـة
ً

الطهراين رضوان اهلل عليه هو نقـل الـنص المقابـل مـن النسـخة العربيـة للكتـاب دون إعـادة

الرتمجة ،اللهم إال يف بعض الموارد التي رأينا أن الرتمجة العربية للنص المنقول غري وافية ،فقمنـا

برتمجة األصل الفاريس للمقطع المنقول رعاي ًة للدقة.
وآخر دعوانا أن احلمد هّلل رب العالمني.

لجنة ترجمة وتحقيق
ّ
«دورة علوم ومباني الإسلام والتشيع»

بسم اللـه الرحمن الرحيم
الحمد ّلله ّ
رب العالمين
ّ
وصلى اللـه على ّ
محمد وآله الطاهرين
ُ
ولعنة اللـه على أعدائهم أجمعين
يقول عنوان البصـري:
«كنت أختلف إىل مالك بن أنس سننيَ  ،فلام قدم جعفر الصادق عليه السالم

المدينة ،اختلفت إليه وأحببت أن آخذ عنه كام أخذت عن مالك.

َ
العيون واجلواسيس؛
فقال ل يو ًما :إين رجل مطلوب (وقد جع َلت احلكومة عل

ولذا ال أقدر عىل إقامة عالقة مع أي شخص بحرية) ،ومع ذلك ل أوراد يف كـل
ساعة من آناء الليل والنهار ،فال تشغلني عن ِو ردي وخذ عن مالك واختلف
إليه كام كنت ختتلف إليه»

يف هذه العبارة نقاط دقيقة مهمة جيدر التوقف عندها والتدقيق هبا ،سواء يف كالم

عنوان أو فيام تفضل به اإلمام الصادق عليه السالم ،وأهم هذه النقاط :
العلم الظاه ري ل ا يروي الظ مأ و ل ا ّ
يسد الخلل في نفس الإن سان

كان عنوان يأخذ العلم عن مالك بن أنس سنني متامدية ،لكن ذلك مل يكن ليقنعه

أو يشبعه أبدً ا ،ومل تكن تلك الروايات الكثرية التي كان يروُيا له مالك عن رسول اهلل
صىل اهلل عليه وآله وسلم لرتوي ظمأه ،كـام أن الفـرا الـذي كـان يشـعر بـه عنـوان

البصـري يف وجوده ،والنقصان الذي كان حيس به يف ضمريه كانـا يقضـان مضـجعه
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ّ
الظاهرية غير كافية لتحصيل مراتب اليقين والكمال
المجلس التاسع :العلوم

وحيثانه عىل الرجوع إىل األعلم واألكثر بصرية واألعرف يف مجيع المسائل والقضـايا،

وهذه النقطة حتوز عىل أمهية عالية؛ وذلك ألن الروايات التي كان مالك يروُيا طـوال
تلك الفرتة ،كانت مجي ًعا منقول ًة عن رسول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم ،أو عـىل

َ
عنـوان
األقل كان القسم األكرب منها منقـو ًال عـن الرسـول؛ فلـامذا إذن كـان ينتـاب

اإلحساس باحلاجة إىل اإلمام عليه السالم؟ ومل َ كان يشعر بعدم االكتفاء بالعلوم التـي
كان يتلقاها ِمن مالك؟
السبب يف ذلك واضح؛ ألن العلوم التي كان عنـوان يسـعى إليهـا ختتلـف عـن

العلوم التي كانت شائع ًة ومتعارف ًة يف ذلك الزمان ،فهدف العلوم المتداولـة والغايـة
منها هو اكتناز بعض المسائل وحفـظ جمموعـة مـن المواضـيع ،وختزينهـا يف مكـان

خاص ،فمث ًال إذا أراد شخص أن يسعى للحصول عىل البالغة وحفظ دقائق المسائل

األدبية وأن يتوسع هبا ،يمكنه الوصول إىل مـراده مـن خـالل مطالعـة قواعـد اللغـة،
وقراءة األشعار البليغـة واالهـتامم بالمقـاالت المعروفـة والـدرس لسـنني طويلـة،

وكذلك من يدخل يف اختصاص من االختصاصات الطبية ،فعليه أن يصـرف سنوات

من عمره يف التعلم والتجربة ،حتى يصـل إىل مرحلـة االسـتغناء ،ويصـري مـن أهـل

التخصص والنظر يف هذا المجال ،وكذا احلال يف تعلم العلوم المعروفة والمتداولـة؛

من الفقه واألصول والتفسري وما شاهبها ،إذ ال بد أن يبذل طالبها سنني مـن عمـره يف

التعلم والبحث حتى يصري من أهل النظر فيها ،ويرى نفسه مستغن ًيا عن اقتنـاص آراء
مشـتبها يف تصـوره هـذا،
اآلخرين واالعتامد عىل مبانيهم ،رغم أنه قد يكـون خمط ًئـا و
ً

واعتقاده أنه قد وصل إىل هذا المقام ناشئ من جهله المركب.

ولكن الذي كان عنوان البصـري يبحث عنه كان شي ًئا آخر؛ لقد كان يبحث عن

فكـره التائـه ،ويشـفي ضـمريه
العلم الذي يمكنه أن يـروي عطـش روحـه ،ويـنظم َ

المضطرب المشتت بمراهم المعرفة والبصرية ،ويربط روحه المنهكة بمنبع العلـم،

فيبعث فيها احلياة بسقيها من الامء المعني وعني احلياة ،وهذا األمر ما كان ليتحقق من
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الاختلاف الجوهري بين العالم العارف و علماء الظاهر

َ
وسائل وأدوات
خالل هذا النوع من العالقات والمحادثات والمجالس ،بل هو يتطلب

وراء الدرس والتدريس الظاهري واكتساب العلـوم المدونـة والمتعارفـة؛ فقـد حيفـظ

كبريا من هذه العلوم ،ويمكنه أن يرددها ويعيدها دون اشـتباه كشــريط
شخص
ً
مقدارا ً

المسجل متا ًما ،بل قد تكون عنده المهارة الالزمة لشـرح المواضيع وتوضـيحها ،لكنـه

مع ذلك يكون عاجزً ا عن أن يـداوي وج ًعـا يف اإلنسـان ،أو أن يبعـث احليـاة يف روحـه

والنشاط يف ضمريه ورسه ،أو أن يبدل اآلالم الباطنية التي تكتنفه إىل حالـة مـن الصـحة

والكامل؛ ورس ذلك أن الكالم إنام يكون مؤث ًرا إذا كانت نفس المـتكلم قـد وصـلت إىل

إدراك حقيقة هذا الكالم الذي يتكلم به وحمتواه  ،ال أن تكون جمرد كلـامت صـادرة مـن

المعلومات المحصلة بالقراءة واحلفظ ،بل يكون حصوهلا له من بـاب الشـهود وإدراك

احلقيقة الواقعية ،وببيان آخر :عنـدما يكـون نفـس المـتكلم متعينًـا بتعـني ذاك الكـالم

ومصدا ًقا خارجي ًا له.
الا ختلاف ا لجوهري بين ا لعا لم ا لعارف و علماء الظاهر

حينئذ ستختلف هذه العبارة التـي يصـدرها هـذا اإلنسـان عـن سـائر العبـارات

المشاهبة هلا ،فكيفية هذه العبارات وبياهنا ختتلف عن كلامت اآلخرين وعباراّتم؛ وذلك
أن مثل هذا الشخص يراعي الموارد واحلاالت المختلفة فيذكر الكالم المناسـب لكـل

مورد؛ ألنه حميط بحقيقة الموضوع ،ولديه إشـراف كامل عىل ظروفه اخلاصة ،فال يطلـق

حك ًام واحدً ا عىل اجلميع كام ال يتحدث عن فكرة واحدة يف كـل مكـان ،بـل جتـده يبـني

َ
المخاطـب مراع ًيـا ظروفـه وحاالتـه
األفكار والمواضيع المناسبة خلصوص الشخص

كثريا ما يتحاىش طرح نفس الموضوع عىل سائر األشخاص؛ ألن الظـروف
اخلاصة به ،و ً
ال تتحمل تلقي مثل هذا الكالم.

يقول أمـري المـؤمنني عليـه السـالم يف هنـج البالغـة يف اخلطبـة  ،184عنـد بيـان

خصائص رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم:

«اختاره من شـجرة األنبيـاء ومشـكاة الضـياء وذؤا َبـة العليـاء ورسة
البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع ِ
احلكمة ،طبيب دوار بطبه قد أحكم
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مرامهه وأمحى مواسمه ،يضع ذلك حيث احلاجة إليه؛ من قلوب عمي

وآذان صم وألسنة بكم ،متبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن احلرية» (.)1

أجل ،لقد كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم كذلك؛ يشـخص المـرض

بأفضل الطرق الممكنة ،فيصف الدواء الوحيـد المناسـب لـه ،وكـذلك كـان سـائر

المعصومني عليهم السالم ،واألولياء اإلهليون العظام ،حيث كانوا يطلعون ـ بواسطة
نور الوالية ،وعرب اإلشـراف عىل ضامئر النفوس وأرسار القلوب وخفايا الصـدور ــ

عىل أمراض النفوس ونقائصها وزالّتا ؛ ولذا كان بوسعهم أن يصفوا الـدواء الشـايف
خاصـا بـه ،وال
لألمراض الروحية ،ويضعوا لكل مورد بخصوصـه طري ًقـا و
مسـارا ًّ
ً

يمكن لغري هؤالء أن يطلع عىل هذه األمور أبدً ا ،حتى ولو كان عالمة دهره يف العلوم

الظاهرية ،وكان لديه إشـراف كامل وتسلط واسع عىل العلوم العادية.

أذكر أنه يف أواخر سلطة الشاه الپهلوي ،ويف الفرتة الساخنة من أحداث الثـورة

واألعامل اجلهادية للشعب اإليراين ،يف إحدى الليـال عـدْ نا نحـن والمرحـوم الوالـد

سريا عـىل األقـدام ،ويف الطريـق
ـ أعىل اهلل تعاىل مقامه ـ من مسجد القائم إىل المنزل ً
مررنا بدكان يبيع الصحف ،فوقع نظره عىل صورة ألحد األشـخاص الموجـودين يف

اخلارج والمقربني جدً ا من المرحـوم آيـة اهلل اخلمينـي رمحـة اهلل عليـه ،وكـان هـذا

الشخص يعترب من القالئل المعتمدين عنده والموثوقني لديه ،فتوقف وسـألني عـن
صاحب هذه الصورة التي وضعت يف الصحف؛ فقلت له :هذا فالن( ،)2وهو يعد من

المقربني من آية اهلل السيد اخلميني ،فنظر نظر ًة عميق ًة جدً ا للصورة ثم نظر إل وقال:

«يف القريب العاجل سوف تبتىل إيران بسبب هـذا الشـخص بمصـائب ال
تنجرب أبدً ا!»

( )1هنج البالغة (رشح حممد عبده)  ،ج  ،1ص .286
( )2وهو السيد أبو احلسن بني صدر.
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رجوع الكثير من العلماء إلى أستاذ م ّ
رب لتزكية نفوسهم
ر جوع ا لكثير من ا لعلماء إ لى أ ستاذ ّ
مرب لتزكية نفو سهم

هل يمكن إدراك هذه المطالب وأمثاهلا من خالل العلوم الظاهريـة والمعـارف

المتعارفة عند الناس؟! هلذا السبب نشاهد أن الكثري من العلـامء والعظـامء مـن أهـل
العلم والمعرفة بعد إمتامهم فرتة الدراسة والتدريس ووصوهلم إىل المراتب العالية يف

نفوسـهم
الفقه واالجتهاد وحصوهلم عىل سائر العلوم والفنون ..نشاهد أهنم جيـدون َ

ظمأى لامء المعرفة ،ويرون أرواحهم تائهـ ًة وحـائر ًة يف ميـادين التحقيـق والطلـب،

ويدركون أن ما حصلوا عليه يف هذه المدة المتامدية من البحـث والتحقيـق مل يغـنهم

عن الرتبية والتعليم والتزكية عنـد أسـتاذ خبـري بالمصـالح والمفاسـد ومطلـع عـىل

األرسار واخلبايا ،فيشـرعون بعدها بالبحث عن منبع ماء احلياة ـ كالعطشان الوالـه ــ

فريحلون من مدينة إىل أخرى ومن مكان إىل آخر طل ًبا له.

يقول المرحوم آية اهلل السيد الوالد ـ قدس اهلل رمسه ـ يف مقدمـة كتابـه القـيم

«رسالة لب اللباب» حول هذا الموضوع:

«ومن هنا يتضح أنه من أجل إكامل النفس وطي مدارج ومعـارج الكـامل
اإلنساين ال يصح االقتصار عىل العلوم اإلهلية الذهنية والفكريـة ـ كـتعلم
الفلسفة وتعليمها ـ بوجه من الوجوه.

فرتتيب القياس والربهـان عـىل أسـاس المنطـق الصـحيح والمقـدمات

الـروح والقلـب ،وال
السليمة يعطي الذهن نتيج ًة مقنع ًة ،ولكنه ال يشـبع
َ
يروي النفس من عطش الوصول إىل احلقائق وشهود دقائق السري.

فالفلسفة واحلكمة وإن كانت تتمتع باألصالة والمتانة ،وتقوم عىل إثبـات

أشـرف العلوم الذهنية والفكرية ـ أال وهو التوحيد ـ عىل أساس الربهان،

أمر القرآن الكـريم وجـاءت بـه
وتسد طرق الشكوك والشبهات ،وبذلك َ
الروايات الواردة عن الراسـخني يف العلـم واحلـافظني للـوحي وللنبـوة،

حيث حثت عىل التعقل والتفكر وترتيب القياس والربهـان والمقـدمات

االســتداللية ،إال أن االكتفــاء بالتوحيــد الفلســفي والربهــاين يف مدرســة
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االستدالل دون انقياد القلب ووجدان الضمري وشـهود البـاطن هـو أمـر
ناقص.

فتجويع القلب والباطن من األغذية الروحية والمعنوية لعامل الغيب واألنوار

الملكوتية؛ اجلاملية واجلاللية ،واالكتفاء بالسري يف بواطن الكتب والمكتبـات

والمذاهب ،واالقتصار عىل الدرس والتدريس حتى وإن بلغ أعـىل درجاتـه،
لكنه ليس إال إشباعً ا لعضو من األعضاء وجتوي ًعا لعضو أعىل وأرفع.

فالدين القويم والصـراط المسـتقيم يراعـي كـال اجلـانبني ،ويكمـل القـوى
والقابليات الكامنة يف اإلنسان يف احلالني.

فهو ـ من جانب ـ حيث وي َر ِّغب بالتعقـل والتفكـر ،ومـن جانـب آخـر يـأمر

باإلخالص وتطهري القلب من صـدأ الرواسـب الشـهوانية ،وّتدئـة القلـب

وطمأنــة اخلــاطر وتســكينه؛ فبعــد أحــد عشـــر َق َسـ ًام عظــي ًام وجلـ ً
ـيال يقــول
َ
تعاىل :قَ ْد أَفْلَ َح َم ْن َز اَّك َها * َوقَ ْد َخ َ
اب َم ْن د اسا

وجاء يف الدعاء المنسوب ألمري المؤمنني عليه السالم:
«اللهم نور ظاهري بطاعتك ،وباطني بمحبتك ،وقلبي بمعرفتك ،وروحـي
بمشاهدتك ،ورسي باستقالل اتصال حضـرتك ،يا ذا اجلالل واإلكرام»

()2

(يطلب اإلمام مـن اهلل تعـاىل يف هـذه العبـارة مـن الـدعاء أن يمنحـه النـور

احلقيقي من خالل المعرفة القلبية الواقعية ومن خالل المشـاهدة الروحيـة،

واألفضل من ذلك واألهـم هـو طلـب اتصـال ســره بـذات اهلل األحديـة،

واندكاكه فيها؛ فأين هذه المراتب من االكتفاء بالعلوم الظاهريـة األعـم مـن

العقلية والنقلية؟!) .

( )1سورة الشمس ( ، )71اآليتان  7و .18

( )2رسالة لب اللباب ،ص .6
وأيضا بحر
) )3المصدر السابق؛ والرسائل المجذوبية ،الرسالة اخلامسة؛ رشح الرسالة القنوتية ،ص 244؛ ً
المعارف ،الطبعة احلجرية ،ص .287
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ّ
ّ
ً
نموذجا
المطهري إلى العلامة الطهراني
رجوع الشهيد
ّ
ً
نموذجا
ر جوع ا لشهيد ا لمطهّري إ لى ا لعل امة ا لطهرا ني

وكنموذج بارز هلذه احلاجة وهذا اإلدراك والمعرفة احلقيقيـة ،يـذكر المرحـوم

الوالد يف مقدمة «رسالة لب اللباب»  ،المرحـو َم آيـة اهلل الشـيخ مرتضــى المطهـري
رضوان اهلل عليه ،فيقول:

«وهذا صديقي المكرم وسيدي المعزز األشفق األخ المرحوم آية اهلل الشيخ
مرتىض المطهري رضوان اهلل عليه الذي متتد معرفتي به إىل أكثـر مـن مخـس
وثالثني سنة قـد اكتشـف بعـد سـنوات مـن البحـث والـدرس والتـدريس
والكتابة واخلطابة والموعظة والتحقيق والتدقيق يف األمور الفلسـفية بذهنـه

الوقاد ونفسه النفادة َّ
أن اإلنسان ال يمكنه أن حي ِّصل اطمئنان اخلـاطر وّتدئـة

الس دون االتصال بالباطن واالرتباط باهلل المنان و إرواء القلـب مـن منبـع

الفيوضات الربانية ،وبدونـه ال يمكنـه أبـدً ا أن يـدخل حـرم اهلل المطهـر أو
يطوف حوله ويصل إىل كعبة المقصود.

فتقدم إىل هذا الميدان كالشمعة المحرتقـة الذائبـة ،والفراشـة اهلائمـة حـول
ِ
الساج ،كمؤمن رسال عاشق وهلـان قـد فنـي يف البحـر الالمتنـاهي لـذات
المعبود وصفاته وأسامئه ،فاتسع وجوده بسعة وجود اهلل تعاىل.
ِ
فقيام الليال احلالكة والبكاء والمناجاة يف خلوة األسحار ،والتوغل يف الـذكر

والفكر والمامرسة يف دراسة القرآن واالبتعاد عن أهل الدنيا واالتصال بأهـل

ً
رمحـة
اهلل وأوليائه ،كل هذا كان مشـهو ًدا يف سـريه وسـلوكه رمحـة اهلل عليـه
ْ
ن
ْ
َ
ا
( ،)1إ ا ا َ
اّلل َم َ
َ َْ ْ َ
لا اانيذ َ
لن اوال ْا
لل اْعلالِل
ًة
ِ
واسعة .ل ِ ِمث ِل هذا فليعم ِ
ا
ن
ْ
()3( )2
.
َوانيذ َن نه ْم ُمسِ نن

والنقطة الدقيقة البالغة األمهية هنا ،والتي جيب االلتفات إليها ،هي :أن المرحوم

الوالد رضوان اهلل عليه يذكر هذه العبارة بحق شخصية كانت معروف ًة لـدى اجلميـع
) )1سورة الصافات ( ، )29اآلية .61
) )2سورة النحل ( ، )16اآلية .124
( )2رسالة لب اللباب  ،ص .11

23

ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
الظاهرية غير كافية لتحصيل مراتب اليقين والكمال
المجلس التاسع :العلوم

بمراتب اإلخالص وصفاء الباطن ،ومشهور ًة باالشتغال باألمور ِ
العلمية والمعرفيـة،

والوعظ واخلطابة واإلرشاد والتحقيق والتدريس ،والمداومة عىل صـالة الليـل منـذ

متاميزا
فرتة شبابه ،لكن الذي جعل الشهيد المطهري رضوان اهلل عليه يف أواخر عمره
ً

واضـحا
عن اآلخرين ،والذي أضفى عليه شخصي ًة جديد ًة ـ بحيث صار متيـزه هـذا
ً

أيضا مـن خـالل خطبـه وبـرز بـاختالف كيفيـة
عند مجيع من يعرفه ،حتى ظهر ذلك ً

حماضـراته يف األدوار المختلفة من حياته ـ هو ارتباطه بالمرحوم آية اهلل الوالد السيد

حممد احلسني احلسيني الطهراين أعىل اهلل درجته ،وأخذه الدستورات السـلوكية منـه،
واتباع ممشاه ومرامه والسري وفق براجمه من االشتغال باألذكار واألوراد وسائر األمور

أيضا يف بعض الكتب التي طبعـت
الشخصية واالجتامعية ،وقد أشري إىل هذه احلقيقة ً
مؤخ ًرا وتناولت شخصيته.

فقيها ،وكان يشار إليه
لقد كان المرحوم المطهري رضوان اهلل عليه عال ًام خطي ًبا ً

بالبنان يف جمال التحقيق والتدقيق يف المسائل اإلسالمية يف أبعادها المختلفة ،ويف بيان
مواطن ضعف اآلراء وقوّتا ،كام كان دقي ًقا يف عرض عقائد اآلخرين وآرائهـم ،وقـد

قسام من كتاب «األسفار» لصدر المتأهلني ،وقـد
تتلمذ الكاتب عىل يديه ودرس عنده ً
استفدت كثريا من حتقيقاته ِ
خصوصا يف دروس الفلسـفة ،و واق ًعـا
العلمية والفلسفية
ً
ً
جيب أن أقول :إن لسامحته ً
كبريا عىل احلقـري يف هـذا المجـال ،فجـزاه اهلل عـن
فضال ً
اإلسالم وعنا خري جزاء المعلمني.

ولكن ـ ورغم كل هذه األوصاف الكريمة ـ لنا أن نسأل :ما هـو العامـل الـذي

أوجب عليه أن يس ِّلم زمام أموره الشخصية ونشاطاته العلميـة واالجتامعيـة واضـ ًعا

إياها يف يد العارف الرباين والفقيه الصمداين ومريب النفوس المرحوم آيـة اهلل السـيد

الوالد قدس اهلل نفسه الزكيـة ،بحيـث حيصـل لـه هـذا التحـول العظـيم يف أخالقـه

وروحيته وطريقة تفكريه؟! أليس السـبب يف هـذا هـو إحساسـه بـالعطش والـنقص

الوجودي جتاه المراتب العينية والشهودية لمدركاته ومعلوماته الذهنية؟ فلـو كانـت
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سعة معلوماته ومدركاتـه قـد أشـعرته بـالغنى واالسـتقالل واالسـتقامة يف شـؤونه

اخلاصة ،هل كان ليتتلمذ عىل يد أستاذ سلوكي ومـرب أخالقـي كـالمرحوم الوالـد

ً
جاعال نفسه حتت تصـرفه بوصفه تلمي ًذا يرتّب عىل يديه ويـتعلم منـه ويسـتعني بـه؟!
وهل كان ل ِيسعى إىل إرواء نفسه وروحه من نبع ماء احلياة ذاك؟ وبعبارة أخرى :لـامذا
يكن األمر بالعكس؛ بـأن يـذهب المرحـوم الوالـد رضـوان اهلل عليـه ويكـون يف
مل ْ

خدمته ،ويرتّب عىل يديه ،ويأخذ منه دستوراته وبراجمه السـلوكية بعنـوان أنـه تلميـذ

ألستاذ سلوكي؟

ها هنا نفهم تلك المسألة المهمة واحليوية :وهي أن جمرد االطالع عـىل العلـوم

احلوزوية المتعارفة واكتساب المعلومات والمحفوظات ،من دون الوصـول إىل نبـع
اليقني ،و بدون جتل األنوار اإلهلية البـاهرة ،وتبـد ِل اآلراء النفسـانية وحتـو ِل الـنفس
األمارة إىل نفس مطمئنة ،واالستقاء مباشـر ًة من الـنفس الملكوتيـة لصـاحب مقـام
الوالية الكربى عليه السالم؛ سيكون أم ًرا ال يسمن وال يغني من جوع.

نعم ،جيب االنتباه إىل أن رجوع العامل إىل مريب النفوس ومهذب األخالق لـيس

من باب نقصه وجهالته ووجود عيب فيه ،بل هذه المسألة هي عني الكـامل والرشـد

والذكاء واللطف اإلهلي الذي من اهلل به عليه ،كام أن رجوع المرحوم آيـة اهلل الوالـد
أيضـا ،وهني ًئـا
قدس اهلل نفسه وجلوئه إىل أساتذته األخالقيني كـان مـن هـذا البـاب ً
للشخص الذي خيطو بقدم راسخة وإيامن عميق ويضـع قدمـه يف هـذا الطريـق ،دون

االلتفات إىل كالم اخللق احليارى ونقضهم وإبرامهم ،ودون االكرتاث بـام يستصـوبه

اجلاهلون ويستحسنوه ،وبعيدً ا عن وساوس الناس اخلناسـني ،وغوغـاء مـن ال َخـرب

لديه عن عامل القدس ..هنيئ ًا لمن ال يلتفت إليهم بل يوكل زمام أمـوره إىل ول كامـل

ومرشد واصل فيحرر نفسه من كل القيود و األغالل ،ويرجح الفالح األخروي عىل
احلطام الدنيوي ،ويفضل الشـرب من منبع ماء احلياة عىل األماين واألوهـام الواهيـة،
ورساب االعتبــارات اخلاويــة والتخــيالت الباطلــة ،وال يتوجــه إىل الكــالم الفــار
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واحلديث الزائف الذي يصدر من أشخاص بطالني ،بل يعمـل عـىل االهـتامم بنفسـه

ورفع نقائصه وعيوبه ،وال يكرتث أبدً ا ألي لوم أو تأنيب من أحد ،وال تأخذه الرهبـة

من كالمهم.

وهنا ال أرى استطرا ًدا أن أشري إىل بعض األسباب التـي لفتـت نظـر المرحـوم

المطهري ـ رمحة اهلل عليه ـ وشدت انتباهه إىل المسـائل السـلوكية ،فكانـت سـب ًبا يف
متايله إىل المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه:

القضية األوىل ترجع إىل سنة ألف وثالثامئة وثالثـة وأربعـني ( )1242هجـري

شمسـي ،أي بعد سنة من شـروع حركة الثورة اإلسالمية يف إيران( ،)1ففي صيف ذاك

ً
طفـال ذا ثـامن
العام تشـرفت بالذهاب مع المرحوم الوالد رمحـة اهلل عليـه ـ وكنـت

سنوات تقري ًبا ـ إىل مشهد المقدسة للزيارة ،ويف ليلة من الليال دعينـا إىل منـزل أحـد

علامء مشهد ،للتداول يف احلوادث التي وقعت بعد سنة اثنـني وأربعـني ،والبحـث يف

الطريق الذي ينبغي أن نسلكه بحيث يكون متناس ًبا مع أحداث تلك الفرتة وظروفها،

وكان من مجلة المدعوين يف تلك اجللسة المرحوم الشهيد المطهري وشـخص آخـر

باسم حممد تقي شـريعتي ،ويف تلك اجللسة التي طالت ثالث ساعات ،جـرى بحـث
بني المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه وبني هذا الشخص المذكور حول كيفية نـزول

الوحي وحقيقة استقراره يف قلب رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم ،وعالقـة

اآليات القرآنية بحقائق عامل الوجود ،وكان ظاه ًرا أن ذلك الشخص كان خمال ًفا لكثري

من المباين المتقنة القويمة واحلقة للمرحوم الوالد ،ومل يكن عىل استعداد للقبول هبـا

أبدً ا ،واحلاصل أن المجلس انفض بعد ذلك بحالة مـن التعـب وضـمن جـو حممـوم

وفضاء معكر ،ثم بعد الرجوع إىل المنزل ،قال المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه ألحد
أرتح أبدً ا هلذا الشخص!
األصدقاء :مل ْ

( )1كانت بداية انطالقة الثورة اإلسالمية يف سنة  1242هجري شمـيس الموافـق لعـام  1242هــ.ق ،أي:
قبل مخسة عشـر عا ًما تقري ًبا من انتصار الثورة اإلسالمية( .م)
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وبعد ميض أشهر عىل هذه احلادثة ،ذهب المرحوم الوالد يف أحد األيام إىل مسـجد

«أرك» للمشاركة يف جملس عزاء عن روح عامل من علامء طهران ،ومن باب الصـدفة كـان

أيضا ،وبعد انتهاء المجلس
المرحوم المطهري رمحة اهلل عليه حاضـرا يف ذلك المجلس ً

جاء المرحوم المطهري إىل المرحوم الوالد فسلم عليه و سأله عن أحواله ثـم قـال لـه:
لقد جاء حممد تقي شـريعتي إىل طهران منذ أيـامْ ،
فـإن مل يكـن لـديكم مـانع ،فلنـذهب

للقائه .لكن المرحوم الوالد مل يقبل ،فقال له المرحـوم المطهـري :فهـل تـأذن ل أن آيت
أيضا ،وقال :ليس لـدي جمـال
بصحبته إىل منزلكم؟ فرفض المرحوم الوالد هذا الطلب ً
لمالقاة هذا الشخص .فانزعج المرحوم المطهري بعض اليشء من هذه المسألة وتكدر

ً
حماوال إقناعه  ،مل يكن ليصل إىل نتيجة أو يوفـق
صفوه ،ومهام أصـر عىل المرحوم الوالد
يف ذلك ،واحلاصل أهنام افرتقا بعد أن يئس من إقناعه وذهب كل منهام بحال سبيله.

وبعد ميض اثني عشـر عا ًما عىل هـذه القضـية ،التقـى أحـد معـارف المرحـوم

الوالد رضوان اهلل عليه بالمرحوم المطهري ونقل عنه أنه قال:
«منذ اثني عشـر عام ًا وأنا أفكـر يف فعـل السـيد حممـد احلسـني احلسـيني

كثريا ما كنت أرى أن رأيي يف هذه المسـألة
الطهراين وتصـرفه المحري ،و ً
أرجح من رأيه ،ونظري أصوب من نظره ،وكنت أخطئه يف ذلك الموقف؛

حتى اتضحت ل بعض القضايا وعرفت بعض األمور من خـالل وقـويف

عىل حقائق هامة ،ومنذ ذلك احلني علمت أن احلق كان مـع السـيد حممـد

احلسني ،وأنه كان مطل ًعا عىل أرسار نفس هذا الشخص وواق ًفا عىل خفايـا

ضمريه قبل اطالعي عىل حقيقة األمر بـاثني عشــر عا ًمـا ،فالسـيد حممـد

حسني كان قد وصل ـ منذ ذاك الزمان ـ إىل النتيجة التي وصلت أنا إليهـا

مؤخ ًرا ولكن بعد مضـي مدة طويلة! وهذا ْ
إن دل عىل يشء ،فإنام يدل عىل

أنه كان ينظر يف ذلك الوقت إىل هذه المسألة من أفق خمتلـف عـن األفـق
الذي كنا نحن وأمثالنا ننظر من خالله ،وكان يتلقى المسائل من واد غـري

عادي وال ظاهري ،ذاك الوادي الذي ال علم لنا به وال خرب».
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أجل! هكذا ختتلف اآلراء وتتاميز األنظار يف القضايا والمسائل المختلفة ،والتي

غال ًبا ال يستطيع اإلنسـان بواسـطة النظـر العـادي والميـزان الظـاهري أن يصـل إىل
حقيقتهـا أو أن يفهــم كنههــا ،بــل تتطلــب نظـ ًرا وراء النظــر الظــاهري ..ذاك النظــر

الموجود يف النفوس المنرية والضامئر النورانية ألوليـاء احلـق فقـط ..أولئـك الـذين

كشفت عن بصائرهم حجب الغيب واجلهل.

أما القضية الثانية ،فرتجع إىل فرتة نشاطه يف حسينية اإلرشاد:

يف ذاك الزمان ،كان يدعو شخ ًصـا باسـم الـدكتور عـل شــريعتي إىل حسـينية

اإلرشاد للتحدث وإلقاء بعض اخلطب ،وكان لدى هذا الشخص مهارة استثنائيــة يف

فن اخلطابة وتبيني المراد وإيصال األفكار والسيطرة عىل أذهـان المخـاطبني ،وكـان
يسحر المستمعني بكالمه اجلذاب إىل حد أن كالمه كان يظهر أنـه أقـرب إىل السـحر

والتسخري منه إىل اخلطابة والكالم المتعارف ،وكأن المرحوم المطهري نفسه كان قد

وقع حتت تأثري أسلوبه ذاك ،فحتى هذا العامل البصري النقاد مل يكن يف مأمن مـن سـهام
تسخريه وبيانه الساحر ،فكان رأيه فيه يف بداية األمر إجيابي ًا ،وم ِ
قار ًنا للمدح والثناء إن

مل نق ْل أن األمر كان أبعد من ذلك.

ففي رسالة كتبها يف سنة  1246هجـري شمســي إىل ذلـك الشـخص ،يقـول

المرحوم المطهري:

«األخ العزيز العامل عل شـريعتي! إن قلبك يشهد عىل مدى حبي لك ،وإن

عندي ً
كبريا يف أن يكون لك يف المستقبل دور رائد يف تعريـف جيـل
أمال ً
الشباب عىل احلقائق اإلسالمية ،كثر اهلل من أمثالك .)1( »...

يمكن أن يظن البعض بأن متجيد المرحوم المطهري هلذا الشخص ودعوته إياه

كانت عىل أساس بعض المصالح التـي اقتضـتها ظـروف ذلـك الزمـان والشــروط
( )1سريى در زندگاين استاد مطهري (=صفحات من حياة األستاذ المطهري)  ،ص .211
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احلاكمة يف ذلك الوقت؛ لكن هذا الظن ليس يف حمله؛ ألنه أو ًال :هلجـة هـذه الرسـالة

حتكي عن حقيقة غري قابلة لإلنكار ،وثان ًيا :إن نفس الكاتب كـان حاضــرا وشـاهدً ا

عىل بعض اللقاءات التي كان المرحوم المطهري جيرُيا مع المرحوم الوالد رضـوان
اهلل عليه والتي كان يدافع فيها عن طريقة ذاك الشخص وأفكاره وعقائـده ،وإذا كـان

هذا األمر خمفيـ ًا عن البعض فهو واضح وجل متا ًما للكاتب.

وبعد قيام مؤسسة حسينية اإلرشاد بنشـر كتـاب «حممـد خـاتم األنبيـاء»  ،قـال

المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه حينئذ ألحد علامء طهران وإما ِم أحد المساجد فيها:

«جيب أن يغري اسم حسينية اإلرشاد إىل ع َمرية اإلضالل»!.

فقام ذاك العامل المحرتم بإيصال هذا المطلب إىل مسامع المرحوم المطهري ،فام

كان من األخري إال أن قام باالتصال مباشـرة بـالمرحوم الوالـد ،وأخـذ منـه موعـدً ا

للقاء ،وحصلت هذه اجللسة يف إحدى ليال الشتاء الباردة يف منـزل المرحـوم الوالـد
رضوان اهلل عليه ،وطالت من الساعة التاسعة مسا ًء حتى الساعة الثانية عشـرة.

يف البداية قال المرحوم المطهري رمحة اهلل عليه :عندما سمعت هذا الكالم من

كثريا؛ فأنا منذ بداية إقامتي للنشاطات يف حسينية اإلرشـاد،
جانبكم تأمل قلبي وتأثرت ً

قد سمعت الكثري من االنتقاد واالعرتاض بل والطعن َّيف ،وحصل مثل ذلك حتى يف
هذه األيام األخرية حيث ذهبت إىل مسـجد «أرك» يف طهـران حلضـور جملـس عـزاء
هناك ،وحينام دخلت المجلس قام اخلطيب فو ًرا بتغيري كالمه ووجه خطابه إل مـته ًام

إياي بالتسنن ضمن عبارات نابية وقبيحة ،ووصف المرحـوم والـدي (والـد الشـيخ

حيا بأنه سني خمالف و معاند ألهل البيت عليهم السـالم ،حتـى علـم
المطهري) صـر ً

إل
إل ،وصـاروا ينظـرون َّ
مجيع أهل ذلك المجلس أن كـالم اخلطيـب كـان موج ًهـا َّ
ويبحثون عن أثر كالمه يف قسامت وجهي ،ولكن ـ مع ذلك كله ـ مل تؤ ِّثر هذه األمـور

كثريا وأقلقني بحيث سـلب منـي
يف شي ًئا وجتاوزت عنها؛ أما كالمكم هذا فقد أثر يف ً
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نومي وطعامي ،فامذا رأيت من األمور المخالفة لمدرسـة أهـل البيـت وعقيـدّتم يف

هذه المؤسسة حتى تعرب عنها هبذا التعبري؟!

فأشار العالمة الطهراين إىل بعض األمور التـي جـرت وبعـض المسـائل التـي

حصلت يف حسينية اإلرشاد ،وذكـر مـن مجلـة تلـك األمـور المقالـة التـي أدرجهـا

عل شـريعتي يف كتاب «حممد خاتم األنبياء» ( ،)1والتي صــرح فيهـا بـأن رسـول اهلل
صىل اهلل عليه وآله وسلم كان قد أيد إمامة أيب بكر للصالة مجاعـ ًة بالمسـلمني ،وأنـه
أظهر رضاه باجتامعهم عىل االقتداء به.

فشـرع المرحوم المطهري بالدفاع عن حمتوى المقالة المذكورة ،وقال:
«هذا األمر منقول عن كتاب «تاريخ الطربي»  ،ومـا اإلشـكال يف النقـل

عن مصدر غري شيعي؟!»

فأجابه المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه:
«كيف تتفوه هبذا الكالم؟! فأنت تنشـر هذا الكتاب باسم التشـيع وباسـم

حسينية اإلرشاد ،وحتت عنوان الـرتويج لمبـاين مدرسـة التشـيع ،وتقـوم
ِ
وتوصله جلميع القراء وترسـله إىل كافـة المجـامع
بنشـره يف مجيع المدن

العلمية ،فسوف يعترب مجيع المطالعني هلذا الكتاب أنه متطابق مع مدرسـة

التشيع ،وسيعتقدون بأن مطالبه مستقاة من مباين التشيع األصيلة ،فكيـف

تقول :ما المشكلة يف األخذ من مصدر غري شيعي واالستفادة منه؟! هـل

أنت يف بلد يسكنه أهل العامة؟! أليس تبيـني وتوضـيح المبـاين األصـيلة

للتشيع بعهدتك أنت وأمثالك؟ وهل يمكن لإلنسان أن يضع احلق حتـت
قدمه ويتنازل عن أصوله اليقينية ومسائله المتقنة حتـت أي ذريعـة وبـأي

سبب؟! فإذا نشـرت هذا الكتاب الذي حيتوي عىل مطالب خمالفة للواقـع

( )1حممد خاتم األنبياء (فاريس)  ،ج ،1ص.267
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وخمالفة للحق من وسط جمتمع شيعي ونشـرته وأوصـلته إىل كـل مكـان،

فامذا سيكون جوابك عنـدما تنحـرف أذهـان بعـض األشـخاص الـذين
يطلعون عىل مضامني هذا الكتاب ،فيعتقدون ً
خطأ بأمور باطلة و يؤمنون

هبا؟!» .

عندها طأطأ رأسه ،ثم رفعه بعد حلظات وقال« :نعم احلق معك ،لقد كان نشــر
هذه األمور خط ًأ فاد ًحا».

وبعد ذلك بدأ احلديث عن سائر أفكار ذاك الشخص وعقائده ومنهجـه ،وقـال

المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه للمرحوم المطهري صـراح ًة:

ً
أصـال ،وال بإرسـال الرسـل وإنـزال
«إن هذا الشخص ال يعتقد بالوحي
الكتب ،و َيعترب أن ظهور األنبياء اإلهليـني هـو جمـرد حركـة ثوريـة عاديـة

نشأت يف ذاك الزمان اخلاص هبـمّ ،تـدف إىل الوقـوف يف وجـه حـاالت

الظلم واجلور ،واحلاصل أنـه يـرى أن ظهـور األنبيـاء عبـارة عـن هنضـة

اجتامعية قامت من باطن جمتمع مظلوم ،وأيدها أشخاص كانوا يعانون من

ظلم السلطة لطرد احلكام والقضاء عىل ظلمهم ،ومجيع أفكاره قائمة عـىل

أساس النظرة الامدية وعىل أصول علم االجتامع .وأما ما يراه بعضهم مـن

أنه سني المذهب فهو أمر غري صحيح البتة ،ألنه غري معتقـد أصـ ًال بـأيب

بكر وعمر كي يكون معتقدً ا بآرائهام ،بل إنه ال يقبل بـالوحي مـن أساسـه

وينكر االتصال بالغيب ،ويرى نزول المالئكة وجربائيـل أمـ ًرا فار ًغـا ال

واقعية له ،وبشكل عام فإن م َث َلـه كمثـل مؤسيسـ مـذهب الربوتسـتانت
مقابل مذهب الكاثوليك ،فقد كان يف صـدد إنشـاء مـذهب بروتسـتانتي

إسالمي بحيث يفر الدين من حمتواه المستقى من الـوحي وخيرجـه عـن

بعده الغيبي ،وجيرده عن حقـائق عـوامل الغيـب ،مقتصــرا عـىل االهـتامم

بــالظواهر اخلادعــة ،والعقائــد المخت َلقــة والمطابقــة لألفكــار اجلوفــاء
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والمفاهيم اخلالية التي ّتدف إىل جذب العوام ،و هو يقدِّ م الدين ويعرضه

عىل أساس القوانني الدنيوية واألنظمة احلديثة وبشـكل مطـابق هلـا؛ فـال

شك أن خطر هذا الشخص أشد من خطر أهـل السـنة وضـالهلم بـآالف

المرات»

هنا ،اعرتف المرحوم المطهري رمحة اهلل عليه بجميع هذه األفكار وأقر بجميع

اإلشكاالت ،ومنذ تلك الليلة قرر أن يواجه عقائد عل شــريعتي ويعـارض طريقتـه
وممشاه ،وتعهد للمرحوم الوالد رضوان اهلل عليه أن يبدأ منذ الغد بمواجهة هذا التيار

بتامم قدراته ،ولإلنصاف فقد وف بعهده ومل يفوت عىل نفسه منذ ذاك الوقت أي فرصة

يف سبيل فضح المباين الفاسدة وبيان مواضع االنحراف واالعوجـاج يف أفكـار هـذا

الرجل.

وقد ظهر هذا االختالف الفاحش والتبدل الكبري يف موقفه من عقائد هـذا الرجـل

المنحرفة والذي بلغ مائة وثامنني درج ًة ،يف رسالته التي كتبها للمرحوم آية اهلل اخلميني،
يف سنة ألف وثالثامئة وستة ومخسني ( )1236هجري شميس ،وجاء فيها:

« ...الرابعة :مسألة شـريعتي  ... ...لكننـي أرى يف هـذه األوقـات أن هنـاك

فرقة ليس هلا عقيدة صحيحة يف اإلسالم وال ميل هلا نحوه ،بـل لـدُيا ميـول
نحو االنحراف ،وهي تسعى ـ من خالل ترتيبات واسعة ـ أن تصنع منـه (أي

شـريعتي) صن ًام ،بحيث ال جترؤ أي جهة دينيـة عـىل إظهـار رأُيـا يف أفكـاره

ومقاالته ...عج ًبا هلم! إهنم يريدون أن يبنوا إسال ًما جديدً ا مبني ًا عىل خالصـة
أفكار ماسينيون ( )1ـ مستشار وزارة المستعمرات الفرنيسـ يف شـامل أفريقيـا

()2

ورئيس المبشـرين المسيحيني يف مصـر ـ و عىل األفكار الامدية لغوريوش

اليهودي ،و عىل أفكار جـان بـول سـارتر( )2صـاحب المـذهب الوجـودي،
(( .Louis Massignon )1م)
(( . Georges Gurvitch )2م)
(( . Jean-Paul Sartre )3م)
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المعروفة بأهنا ضد اهلل ،مضا ًفا إىل عقائد دوركهايم( )1يف علم االجتامع والتي
ختالف الدين و التدين!! إذا كان كذلك فعىل اإلسالم السالم .قسـ ًام بـاهلل إذا

اقتضت المصلحة يوم ًا ما أن نتتبع أفكـار هـذا الشـخص وندرسـها دراسـة
تفصيلية ،ونقايس أساسها باألفكار اإلسـالمية األصـيلة ،فسـوف نجـد أهنـا

ً
فضـال عـن أننـا سنكتشـف
تتعارض مع اإلسالم وأصوله يف مئات الموارد،
بأهنا خاوية ال ترتكز عىل أساس متني ً
أصال.)2( »...

واحلاصل ،أن المرحوم المطهري بعد تلك الليلة اختذ يف عالقته مـع المرحـوم

مسارا آخر  ،فقد فهم أن هناك أمو ًرا أخرى خفي ًة يف شخصية
الوالد رضوان اهلل عليه
ً

المرحوم الوالد غري تلك التي كان قـد شـاهدها منـه وسـمعها  ،و أدرك أن عليـه أن

يبحث عن قضايا أخرى يف شخصية هذا الرجل.

ومن المهم جدً ا اإلشارة إىل المسألة التالية ،وهي أن المرحوم الوالـد رضـوان

اهلل عليه قد بني بالتفصيل يف كتاب «الروح المجرد»( ،)2قصة تشـرف المرحوم الشهيد
آية اهلل المطهري باحلضور عند احلاج السيد هاشم احلداد أعىل اهلل درجاته ،حتى أنـه

نقل عن المرحوم المطهري أنه قال بعد لقائه بالسيد احلـداد« :إن هـذا الرجـل (أي:

السيد احلداد) ي بعث احلياة والروح يف اإلنسان» ،ولكـن حتـى ذلـك الوقـت مل تكـن
العالقة بني المرحوم المطهري والمرحوم الوالد قـد توطـدت بعـد ،ورغـم وجـود
لقاءات بينهام من فرتة إىل أخرى ،سوا ًء يف منزله أو يف المسجد أو يف بعـض األمـاكن

األخرى ،إال أن العالقة مل تكـن لتتعـدى هـذه احلـدود الطبيعيـة ،والظـاهر أن تلـك

األرضية الالزمة مل تكن قد توفرت بعد ،واألجل مل حين ،واالستعداد الالزم حلصـول

التبدل يف األفكار وشـروق البارقة اإلهلية يف قلبه وانكشاف أفـق جديـد يف مدركاتـه
ونظرته للعامل ...مل يكن قد ّتيأ.

(( . David Émile Durkheim )1م)
( )2سريى در زندگاين استاد مطهري (=صفحات من حياة األستاذ المطهري)  ،الطبعة األوىل ،ص .42
( )3الروح المجرد ،ص .198
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ومنذ تلك الليلة صار لديه جلسة أسبوعية مع المرحوم الوالد يف منزلـه ،ومل يكـن

أحد عىل علم هبذه المسألة سوى سائقه وبعض خواصه المنتسـبني إليـه ،وشـيئًا فشـيئًا

ظهرت آثار هذه اجللسات وهذه العالقة عىل كلامته ويف خطبه ،ويذكر المقربون منه وكل

الذين كانوا عىل عالقة به هذا التحول والتبدل يف خطابه ،فقد أثـر جلوسـه مـع األوليـاء

اإلهليني يف مسار حياته وأدى إىل تغيريهـا بشـكل كـل ،كـام تغـريت عالقتـه بأصـدقائه

السابقني ومن كان يعاشـرهم ،حيث انجرت األمـور إىل المعارضـة والمواجهـة حتـى

وصلت إىل تركه هلم ورفض العالقة معهم.

وكان هذا التبدل تبد ًال قهر ًّيا وتكوينيـ ًا يف حياتـه ،و هـو تغـري يـذكره الكثـري مـن

ويرون أن سبب هذا التغري كان ارتباطه بالمرحوم الوالد رضوان اهلل عليـه،
األشخاص َ

واضحا وجلي ًا يف نفس شخصية المرحوم المطهري ،ولقد كـان التبـدل
وهذا األمر كان
ً

يف حاالته الروحية والتفاوت الكبري يف خطاباته عام كانت عليه يف السابق واالختالف يف

أخالقه وملكاته بشكل عام ظاه ًرا بينًا بحيث كان مشهو ًدا لألشخاص الـذين يتعـاملون

معه ويعاشـرونه ،وحتى هو يصـرح هبذا التحول واالختالف من خالل ما كتبه يف هـذه

الرسالة:

«مضا ًفا إىل ذلك ،فإنني أعيش يف وضع روحي خمتلف عـن ذاك الـذي كنـت

ً
سـابقا ،وأمـا
أعيشه من قبل ،وأصبحت لدي جتارب خاصـة مل تكـن عنـدي

حالتي الروحية التي ال أرغب أن أبوح هبـا ألحـد ،فهـي أننـي أشـعر برغبـة

شديدة يف احلال احلاضــر إىل التفـر لرتبيـة روحـي وإصـالح نفيسـ ،وقـد

وضعت نفيس حتت تصـرف بعض األشـخاص الـذين أعتقـد هبـم لغـرض

الرتبية الروحية ،وهلذا السبب ولتطبيق هكذا برنـامج فأنـا بـأمس احلاجـة إىل

الصـخب وتعكـري
اهلدوء والسكينة ،وال أرغب يف المشاركة بأي أمر يوجب َ

الصفو دون أن يكون له أي فائدة ،وال أعني بذلك المباحثـة المنطقيـة فهـذه
هلا اعتبار خاص»

()1

( )1سريى در زندگاىن استاد مطهرى (فاريس)  46 ،و .49
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كبريا جدً ا يف عالقته بالمرحوم الوالـد رضـوان اهلل عليـه وكـان
لقد كان شوقه ً

حري ًصا عىل أخذ الدستورات منه ،وكان يأخذ منه اإلجازة حتى يف مسائله االجتامعية

وأموره التبليغية ،ويف أحد األيام كنت حاضـرا عنـدما طلـب مـن المرحـوم الوالـد
إجازة للمشاركة يف نشاطات «مسجد اجلواد عليه السالم» والتصدي ألموره ،كام كان

يضع رأي المرحوم الوالد نصب عينيه دائ ًام يف مجيع براجمه األخرى ،عل ًام أن ذلك كان

يف الوقت الذي كان فيه المرحوم المطهـري عـىل عالقـة مميـزة بـالكثري مـن العلـامء

وأساتذة احلوزة ومراجع التقليد الذين كان يذكرهم بالعظمة وعلو المنزلة.

وأذكر جيدً ا عندما سافر رمحه اهلل إىل العتبات المشـرفة يف أواخر سـلطة الشـاه

الپهلوي ،حيث ذهبت مع المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه لزيارته بعـد عودتـه مـن
خصوصا لقائه بآيـة اهلل
السفر ،وقد ذكر مفص ًال جمريات سفره ولقائه بالعلامء الكبار و
ً

السيد اخلميني رمحة اهلل عليه ،ثم قال:

«لكن اليشء الذي بقي يف خاطري من هذا السفر ،والزاد الذي اكتسبته فيه
هو لقائي باحلاج السيد هاشم احلداد أعىل اهلل تعاىل درجاته».

وكان يصف لقاءه به بشغف كبري وشوق عجيـب ،وكـأن هـذه الزيـارة حتصـل

اآلن ،وكأنه ال يزال يتنعم بآثار ذلك اللقاء ويتلذذ من فيض تلك النعم والفيوضات.

وهنا ال يلوم احلقري نفسه إذا أشار إىل بعض احلقائق والمسائل الضـرورية التـي

جيب عىل السالك أن يلتفت إليها يف ارتباطه بموضوع التهـذيب والرتبيـة والسـري إىل

اهلل ،مستمدً ا العون يف ذلك من الروح الطاهرة هلذا المرحوم الذي أقطـع بأنـه يؤيـد

الكاتب من عالمه القديس ويشجعه عىل توضيح تلك المسـائل وبياهنـا؛ وذلـك ألين

أعلم ح ًقا وأرى عيا ًنا أن نفس هذا المرحوم كان مهه طوال حياته منص ًّبا عـىل هدايـة
الناس وإرشادهم وإصالح النفوس ورفع مهالك اجلهل والغواية؛ فمـن الطبيعـي أن

مادحا ومؤيدً ا هلذا القلم الذي يتحرك ضمن هذا المسار ويكتب للوصـول إىل
يكون
ً

هذا اهلدف ،و أن يقدم له يد العون بأنفاسه القدسية.
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ال شك أن ِرس التوفيق يف هداية احلكيم اإلهلـي ومـريب النفـوس وإرشـاده هـو

تسليم السالك وانقيـاده التـام وتفـويض إرادتـه واختيـاره إىل أسـتاذه الكامـل ،وأن

يستبدل السالك إرادته واختياره ونيتـه بـإرادة أسـتاذه واختيـاره ونيتـه ،وتعـد هـذه

المسألة من المسلامت ومن األصول التي ال شك فيها يف موضوع الرتبية واإلرشـاد،

فإذا أمهل السالك هذه النكتة المهمة ومل يلتفت هلا ،فال شك أنه سـيعجز عـن متابعـة

طريقه ،ولن حيصل عىل أي فائدة من ارتباطه باألستاذ الكامل ،بل سوف يضيع عمره
ويتسبب يف أذية أستاذه؛ وبنا ًء عليه ،فبمقدار ما يضع اإلنسان نفسـه حتـت تـصــرف

الول الكامل وتربيـة األسـتاذ الواصـل ،فإنـه سيحصـل بـنفس ذلـك المقـدار عـىل
المواهب اإلهلية والعنايات الربانية ،و سوف تسمو نفسه وتتحقـق فعليتهـا بالمقـدار

ذاته ،وكلام تساهل اإلنسان باالهتامم هبذه المسألة فسوف حيرم من الفوز هبذه النعمة،

وهذا مما ال جمال للشك والرتديد فيه ،عل ًام أننا سوف نتحدث عـن هـذا الموضـوع يف

القريب العاجل بشكل واف ونوضح ذلك مفص ًال إن شاء اهلل.

لقد قىض المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه سبع سنوات من التعلم والرتبية عىل

يد العالمة الطباطبائي قدس اهلل رمسه بشكل مباشـر ،وسبع سنوات أخـرى بشـكل
غري مباشـر ،كام استفاد من حمضـر غريه من علامء األخالق ،لكنه عندما التقى بالسـيد

احلداد رضوان اهلل عليه قام بتسليم متام وجوده إليه واض ًعا نفسه بإرادته واختياره ،ومل

يرتك لنفسـه أي اختيـار يف مجيـع أمـوره الشخصـية واالجتامعيـة والرتبويـة ،ومجيـع

األشخاص الذين كانوا مطلعني عىل عالقته بالمرحوم السيد احلداد عن قـرب كـانوا

يقرون هبذه احلقيقة المهمة واألمر المصريي ،وكانوا يعدون سامحته يف أقىص رتبة من
مراتب التسليم وآخر منزلة من منازل التفويض.

عندما كنا برفقة السـيد الوالـد رضـوان اهلل عليـه فتشــرفنا معـه بالـذهاب إىل

العتبات العالية بعد عودتنا من حج بيت اهلل احلرام ،ذهبنا يو ًما إىل منزل السيد احلداد،

فقال له يف حضورنا:
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«لو كان هذا الكوب مملوء ًا بالدم وأمرتني أن أشـربه ،المتثلت األمر دون
أدىن تردد أو تأمل».

وبعد أن خرج الوالد من الغرفة ،نظر إلينا المرحوم السيد احلداد وقال:
«انظروا إىل هذا الرجل كم هو متواضـع ،وكـم هـو متخـل عـن نفسـه يف

مقابل احلق ،بحيث يقول :أنا مستعد للقيام بأي أمر تأمرين به دون استثناء،
حتى لو بلغت الطاعة إىل هذا احلد».

ومن الضـروري أن نلتفت إىل هذه النكتة وهي :أن المرحوم الوالد رضوان اهلل

عليه عندما طرح هذه المسألة عىل السيد احلداد كان عمره قد جتـاوز سـن اخلمسـني،

وكان بنظري ـ من جهة اطالعه عىل المبـاين العلميـة والفقهيـة ـ يعتـرب أعلـم علـامء

عصـره ،وبتعبري السيد احلداد كان «سيد الطائفتني» (أي سيد العلوم الظاهرية والعلوم
الباطنية والكشفية)  ،بل إن نفس المرحوم السيد احلداد كان يقلده يف األمور الفقهية،

وإن هذه المسألة هلي من المسائل المهمة التي جيب االلتفـات إليهـا وأخـذها بعـني
االعتبار عند دراسة هذا األمر.

لقد كان المرحوم الوالد يأخذ تكليفـه مـن أسـتاذه يف مجيـع أمـوره الشخصـية

واالجتامعية ،وإن شاء اهلل سنشري إىل بعض هذه األمور الح ًقا ،أجل هكذا كان ديـدن

العالمة الطهراين ،و بذلك وصل إىل ما وصل إليه!

ويف أحد األيام قال المرحوم السيد احلداد رضوان اهلل عليه للحقري:

«اعلم يا فالن بأنه ال يمكن أن تعثر عىل شخص مثـل والـدك عـىل الكـرة
األرضية ،وكل ما عندي فقد سلمته لوالدك»

واحلاصل أن المرحوم المطهري رمحة اهلل عليه كان ينظـر إىل المرحـوم الوالـد
رضوان اهلل عليه بعنوان أنه ِمرآة تعكس جتل السيد احلداد قدس رسه ،وذلك أن نفس
المرحوم الوالد كان يقول كرا ًرا ومرا ًرا« :أنا صفر مقابل السيد احلداد ،ولـيس لـدي
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أي وجود من نفيس» وقال يو ًما ألحد األرحام« :إن كل ما أتفوه بـه ومـا أقولـه فهـو

كالم احلاج السيد هاشم ،ولست أطرح شي ًئا من تلقاء نفيس».

وبام أن المرحوم المطهري كان يعتـرب أن السـيد احلـداد شـخص خيتلـف عـن

األشخاص اآلخرين ـ مهام بلغوا من العلو والرفعة ـ وأنه ذو حقيقة خمتلفة عن حقيقة
المظاهر األخرى ،لذا فقد حاول االستفادة ـ بمقدار ما وفقه اهلل ــ مـن هـذه المـرآة

التي تعكس وجود السيد احلداد بتاممه؛ فنَهل من حمضـر المرحوم الوالد رضـوان اهلل
عليه ،و من جهته فإن المرحوم الوالد مل ِ
يبد أي تذمر أو ضيق صـدر ،ومل خيـف عليـه

شي ًئا ممـا كان حيتاجه يف جماالت تربية نفسه ،وتنوير ذهنه ،وتصـحيح فكـره ،وارتقائـه
المعنوي ،وعبوره عن عقبات النفس والكثرات الدنيوية ،كام أنه ما َ
ترك فرص ًة يف جمال
تعريفه عىل احلقائق وإطالعـه عـىل خصوصـيات بعـض الشخصـيات إال اسـتغلها،

وبعبارة خمتصـرة :لام كان المرحوم الوالد رضوان اهلل عليـه يشـعر بـأن عـدم معرفـة
المرحوم الشهيد المطهري رمحة اهلل عليه لبعض األمور واألحـداث والشخصـيات

معرف ًة صحيح ًة وواقعي ًة يمكن أن تسبب له بعـض المشـاكل والمصـاعب يف سـريه

وسلوكه ،فيمنعه ذلك من االستفادة من هذه الفرصة اإلهلية الكبرية ـ التـي أنعـم اهلل

هبا عليه والتي ال حتصل ألي إنسان ـ بالشكل المطلوب؛ قام بتوضيح منازل الطريـق
توضيحا لطي ًفـا وعمـل عـىل تبيينهـا لـه بشـكل ذكـي
ولوازم عبور السالك وحركته
ً

وظريف ،كام عمل عىل بيان العقبات التي يصعب عبورها وخمـاطر الطريـق الموبقـة،
ونبهه عىل دسائس قاطعي السـبيل ،ووسـاوس المرتبصـني عـىل الطريـق الموصـل
للمطلوب وشباك إبليس ،وحذره من تغلـب اهلـوى واإلحسـاس عـىل قـوى العقـل

وجنود الرمحان  ،وذلك يف مقاطع زمنية خمتلفة وبحسب ما تقضيه الظروف.

وقد أخذت عالقة المرحوم المطهري يف أواخر حياته بالمرحوم الوالد رضوان

اهلل عليه ً
وصا بعد ظهور جمريات الثورة وأحداثها ،وكـأن دخولـه يف
شكال آخر ،خص ً
مسائل الثورة وتواصله مـع أشـخاص آخـرين وصــرفه الوقـت يف حـل المشـاكل
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واألمور المختلفة واالشتغال غري المتعارف بمسائل الثورة ، ...كل ذلـك تسـبب يف

تضعيف احلال الذي كان عنده وختفيفه بشـكل تـدرجيي ،ممـا أدى إىل انصــراف ذاك

التوجه التام الذي كان عنده نحو األستاذ إىل جهـات أخـرى ،وانعطـف ذاك التعلـق
بأستاذه ـ الذي كان موج ًبا لالرتباط الوثيق بني ضمري السالك وأسـتاذه ـ إىل التعلـق

بأمور مغايرة؛ فكانت األفكار والميول تصــرف يف اجتـاه آخـر وصـارت استشـارته
ألستاذه وكسب إجازته أقل مما كانت عليه ،فقد وضع أسـتاذه اإلهلـي جان ًبـا يف أهـم

مسائل احلياة والموت المصـريية ،ويف األمـور الموجبـة للسـعادة والفـالح األبـدي

والصالح األخروي ،وسيطرت عليه أحداث الثورة وأغرقتـه يف شـؤوهنا ،وحينئـذ مل

يعدْ لدى األستاذ ذاك االرتباط السابق به ،فقام بتقليل لقاءاته به من مـرة يف األسـبوع

إىل مرة يف األسبوعني ،وتغريت كيفية كالمه معه عام كانت عليه يف السابق .لقـد كـان

المرحوم المطهري يف أول أمره يأخذ إجازة أستاذه يف مثل احلضور يف مسجد اجلواد،

أما يف آخر أمره فلم يعد يسأل أستاذه يف مسائل أهم بكثري من تلك وأشـد حساسـية ،

بل كان خيرب المرحوم الوالد فقط ـ بعنوان اإلخبار و االطالع ال أكثـر ـ بـبعض هـذه
األمور ويطلعه عليها.

ويف أحد األيام قلت للمرحوم الوالد رضوان اهلل عليه :رأيـت يف المنـام الليلـة

وكنـت
السـا مقابلـك،
َ
السابقة أننا كنا جالسني يف غرفة ،وكان المرحوم المطهري ج ً

تتحدث وتبني بعض األمور التي ال أذكرها اآلن ،وكان المرحوم المطهـري مطأط ًئـا

رأسه إىل األرض ،واحلال أنه مل يكن يقبل بالكالم الذي تذكره وتتحـدث بـه ،لكنـه مل

يتفوه بكلمة من باب االحرتام واألدب ،بل بقي صام ًتا مصغ ًيا لكالمك إىل أن انتهيت

من بيانه.

فقال المرحوم السيد الوالد رضوان اهلل عليه:

«نعم األمر كذلك ،فهو مل يسلم من وجوده لنا إال بمقدار العشـر ،و أعامله

اآلن ليست كالسابق ،وحتى سفره إىل فرنسا للقاء قائد الثورة هناك قام به
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دون أن يسألني أو يستشريين يف ذلك ،بل جاءين قبـل سـفره بقليـل فقـط

وقال ل :إين عازم عىل السفر إىل فرنسا ،فهـل لـديكم يشء أقولـه للسـيد
اخلميني؟ فذكرت له بعض المسائل:

كثريا ،وكثرة احلديث والتصـريح تقلل من أثر كالمه،
األوىل :إنه يتحدث ً
وأرى من األفضل أن يتحدث يف األسبوع مرة أو مرتني ال أكثر.

والثانية :قل له أن جيعـل ميـزان حركتـه وسـكونه وعزمـه عـىل األمـور،

وإقدامه عىل اخت اذ المواقـف يف األحـداث اجلاريـة عـىل أسـاس حتصـيل

الرضا اإلهلي فقط ،ال عىل أساس ما يرىض به الناس ،وجيب أن يرى :أيـن
يرض به الناس ،وحتى لو اعتـربوا بأنـه أمـر
هو رضا اهلل فيعمل به ولو مل َ

متخلف و نابع من التحجر ،أو قديم أو بعيد عن متطلبات الدنيا وجمرياّتا

المعاصـرة ،وبعبارة أخرى :الواجب عىل الناس أن جيـروا خلفـك ،ال أن
كثـريا مـا
تنظر أنت إىل مطلوهبم وتبحث عن ميوهلم وما يتوافق معهـم ،ف ً

تكــون رغبــة النــاس وميــوهلم عــىل خــالف الرضــا اإلهلــي والمصــالح

األخروية( ،)1وقل لـه :إن هؤالء الناس الذين يقبلون عليـك اليـوم ،مـن

الممكن أن يدبروا عنك يف يوم من األيام.

الثالثة :قل له :لامذا أضفت يف رسائلك كتابة التاريخ اهلجـري الشمســي

عىل اهلجري القمـري (حيـث كـان يف السـابق يكتـب التـاريخ اهلجـري
القمري فقط)؟»

فقال المرحوم المطهري:
«أنا كنت السبب يف هذا األمـر ،فقـد اقرتحـت عليـه أن يضـيف التقـويم
الشميس إىل القمري!»

( (1يقول احلقري هنا :ال ختفى عىل أهل العلم والمعرفة أمهية هذا األمر ،وأمهية العمـل بـه وأنـه مـن األمـور
الراقية والعالية جدً ا.
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يقول المرحوم الوالد رضوان اهلل عليـه :عنـدها قلـت لـه« :بـأي دليـل شــرعي

اقرتحت عليه ذلك؟!» فطأطأ المرحوم المطهري رأسه ،وبعد أن سكت فرت ًة طويل ًة قال:

«نعم احلق كام تقول ،لقد اشتبهت يف ذلك».

وعىل كل حال ،فكام ذكرنا ،لقد أدى ميله وتعلقه ذاك بأشخاص آخرين إىل تبدل

حاله السابقة ،وهذه المسألة كانت مشهود ًة يف عباراته وخطاباته ،وحلن صوته بشكل

واضــح ،و نتيج ـ ًة لــذلك فــإن اهــتامم األســتاذ بــه كــان عرض ـ ًة لتلــك التغيــريات
أيضا ،وههنا أرسار ومعان ذات مضامني عالية سوف نشري إليها الح ًقا
واالضطرابات ً

إذا وفقنا اهلل تعـاىل لـذلك ،وبشـكل جممـل نقـول :إن أول نتيجـة هلـذه التحـوالت

والتغيريات هـي عـدم التوجـه البـاطني والـوالئي وعـدم اإلشــراف عـىل األعـامل

والتصـرفات من قبل المرحوم العالمة الطهراين رضوان اهلل عليـه  ،ممـا تـرك البـاب
مفتو ًحا أمام األيادي الشيطانية للقيام بالعمل اخلائن واجلبان باغتيال المرحوم الشهيد
المطهري رمحة اهلل عليه ،فرمته األيادي المجرمة بسهام إبليس ،وحرمتـه العصـابات

المنحرفة من نعمة احلياة ،فرمحة اهلل عليه رمحة واسعة ،اللهـم أدخلـه يف أعـىل عليـني

واخلف عىل عقبـه يف الغـابرين واحـشــره مـع أوليائـك الصـاحلني ،بمحمـد وآلـه

الطاهرين.

وإذا كان هذا المرحوم مل يستطع أن يوصل استعداداته يف هذه الدنيا إىل مرحلـة

الفعلية بالشكل المطلوب كام هو المتوقـع مـن شـخص مثلـه؛ يتمتـع هبـذا اإليـامن

واإلخالص واإلنصاف ويمتلك هذه احلمية الدينية ،وذلك لكثـرة انشـغاله وتـراكم
أعامله واشتغاله بالكثرات؛ فنسأل اهلل تعاىل أن يقدر له التوفيق ليتم طريـق تكاملـه يف

ذلك العامل ،بربكة نفوس األولياء وباالستمداد من أئمة اهلدى صـلوات اهلل وسـالمه

عليهم أمجعني ،وأن يمن اهلل عليه بجعل مكانه مع أوليائه المقربني ِف َم ْا َعد ص ْ
لدٍ
ِ ِ
ِ
ْ
عِنْ َد َللِيك نما َت (.)1
( )1سورة القمر ( ، )34اآلية .33
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وهنا ألفت انتباه القراء األعزاء إىل مسألة وهـي ـ كـام أشــرنا سـاب ًقا ـ أن ذكـر

العالقة التي كانت قائمة بني المرحوم الشهيد المطهري رضوان اهلل عليه وبني السيد

الوالد قدس اهلل رمسه وما كان قد جرى بينهام إنام هو ألجل تنـوير األفكـار ،وتبيـني

الطريق ،وبيان مدى دقته ،واإلشارة إىل األمهية القصوى التي تتصف هبا هذه المسألة

وضـرورة االلتزام هبا فقط ،وال ينبغي التشكيك أبدً ا يف علو درجات هذا المرحوم أو

الرتدد يف حسن سلوكه ،واهلل يعلم كم من الربكات والعوائد التي اكتسبها من خـالل
المحبة والمودة التي كان يكنها للمرحوم الوالد رضوان اهلل عليه ومن خالل االلتزام

معه ،بحيث مل ينل من هذه الربكات أحد من رفقاء دربه ،واألشخاص الذين هم مثله،

بل ظلوا حمرومني منها وغافلني عنهـا بشـكل كـل .وهنـاك الكثـري مـن األشـخاص
المعروفني الذين كانوا يف زمن المرحوم الوالد يميلون إليه وحيبونه ،ولكنهم بعد مدة

من الزمن ونتيج ًة لبعض األحداث التي وقعت وبسبب غلبة النفس األمارة ،مل يكتفوا

بالوقوف جان ًبا واالبتعاد عـن مسـلكه وطريقـه فقـط ،بـل وقفـوا يف اجلهـة المقابلـة
وشـرعوا باالفرتاء والطعن به وخماصمته بشدة ،فبدلوا توفيق مصـاحبة هـذا الرجـل
اإلهلي ومرافقته إىل النقمة واخلسان واهلالك!

ن

َ
اللهم اجعل
خريا ،وال جتعلنا من زمرة من تقـول فـيهم :قلل هلل
عاقبة أمرنا ً
َ
َ
َ
ا
ً
َ ا
َ َ َٰ ُّ َ َ ن َ َ ن َ ا
نننَب نئ ن
كم بٱۡلخ ََس َ
لب نن نهلم
ٱنيذ َن ضل َسع ني نهم ِِف ٱۡلي ة ِ ٱدلنيا وهلم حس
ين أع َم َٰل ِ
ِ
ِ
ِ
ن ن َ
()1
ن
.
حسِ ن صن

وهنا يعرتف الكاتب بأنه واق ًعا مل يعرف قدر نعمة هذا الرجل العظيم ،وال أدرك

أمهية هذا المريب اإلهلي واألب النادر الوجود ،وسوف تبقى احلسة تالزمنـا إىل آخـر
عمرنا عىل تضييع فرصة االغتنام منه ،وهدر األوقات التـي ضـاعت دون االسـتفادة
منه.

***

( )1سورة الكهف ( ، )14اآليتان  182و .184
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الر ْح َمن َ
ب ْسم اللـه َ
الرح ْيم
َ ْ ُ ّ َ ّ َ َ
العالم ْين
الحمد لله رب
َوص َّلى اللـ ُه َعلى ُم َح َّمد َوآله َ
الطاهرين
َ
َ
َ ُ
َول ْع َنة اللـه َعلى أ ْع َدائهم أ ْج َمع ْين
نعـود اآلن إىل أصـل الموضـوع وهـو ضــرورة االنقيـاد واإلطاعـة المحضــة

والتسليم التام لألستاذ العارف والواصل الكامل ،وسنبحث هذا الموضوع من خالل
تقسيمه إىل جهتني :اجلهة الثبوتية واجلهة اإلثباتية ،أو جهة وجوده وجهة معرفته.

فالقسم األول يدور حول هذه المسألة :عىل من يطلـق لفـظ األسـتاذ الكامـل

والعارف الواصل؟ وما هي الشـروط التي جيب أن تتوفر يف الشخص حتى يكون قد
حتقق بحقيقة العرفان والتوحيد ،وبالتال يصح أن يطلق عليه عنـوان «العـارف بـاهلل»

ويصدق عليه ذلك؟ وكيف يتم متييزه عن اآلخرين مهام كانوا ،وإىل أية فرقة أو نحلـة

انتسبوا ،وإىل أي مرتبة كاملية وصلوا؟ وكيف يمكن التفريق بينه وبني مدعي مراتـب
التوحيد والوالية ،بل بينـه وبـني األشـخاص البـارزين مـن الصـاحلني والمتخلقـني

والم َلكات الفاضلة؟ وما هي نقاط ضعف اآلخرين يف قبال نقاط
باألخالق احلميدةَ ،

القوة التي يتمتع هبا؟ وكيف ختتلف احليثيـات االسـتعدادية لغـري العـارف يف مقابـل
احليثيات الفعلية ألهل التوحيد من العرفاء؟ وما هي طبيعـة الفـرق بـني نقـاط كاملـه
39

ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ً
ً
وشرعا
المجلس العاشر  :وجوب الرجوع إلى الإمام أو العارف الواصل عقلا

وقوته يف تربية النفوس وتزكيتها وّتذيبها ،يف مقابل اإللقـاء يف األخطـار والمهالـك
وإضاعة الفرص وإتالف العمر والوقت ،وتضـييع االسـتعدادات و ضـياع اجلهـات

الكاملية الناجتة عن تول غريه لرتبية األفراد و إرشادهم؟

()1

ّ
ً
أدلة وجوب الرجوع إلى الإمام أو العارف الكامل عقلا و شـر ًعا:

ّ
ّ
الدليل األول  :لا يرضى اهلل بتكليف إلا التكليف الصادر منه ،ولا بدعوة إلا إليه
يقول تعاىل يف اآلية الشـريفة:

ن ن ْ
ٱۡلك َم َوٱنلُّ نب اةَ نث ام َي نال ََ ل ا
ٱّلل ٱْك َِتَٰ َ
َما ََك َ ِْبَ َرش أَ نؤو َِي نه ا ن
ب َو ن
ِلنلا ِ و نل ا
ا
ن
لب َوب َملا نو ن
ٱّللِ َو َلَٰكن نو نن ا ْ َر ابَٰنِيۧ َن ب َما نو ن
َ
نتم نو َعل نِم َ ٱْك َِتَٰ َ
نلتم
ِ
عِبادا ِىل مِن دو ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ن
َ ا ن ْ َ َ َٰٓ َ
َ
َ
مم بلٱْ ن
ك َة َوٱنلابيۧ َن أر َبابًا ن َلأ نل نر ن
كِر َۡع َ
لد
تد نر نس * َوَل َأ نل َركم أ وت ِ
ِ
خذوا ٱلملئ ِ
ِِ
ِ
َ ن ُّ ن َ
(.)2
إِذ أنتم مسلِم
والمعنى« :مل يمنح أحد من الناس احلق بأن يعطيه اهلل تعاىل الكتاب واحلكم (أي

إدراك احلق والباطل والتمييز بينهام) والنبوة ،ثم يدعو الناس إىل نفسه وجيعلهم عبا ًدا لـه
مقابل اهلل تعاىل ،ويقدم إطاعته واالنقياد لـه عـىل إطاعـة اهلل واالنقيـاد لـه ،ويـرجح

مشيئته عىل المشيئة اإلهلية .لكن الطريق الصحيح وسبيل احلق هو ْ
أن يكـون هـؤالء

األشخاص ربانيني ،أي منتسبني إىل الرب بحيث يكون الرب هو الذي يمـأل حقيقـة
وجودهم بالكامل ،فليس هلم أي تعلق أو ميل إىل ما سوى الرب تعاىل ،بل ال حيصـل يف

أنفسهم خطور لسواه .وذلك ألهنم يدرسون الناس الكتاب اإلهلي ويعلموهنم قوانينه
* كام ال يمكن أن يأمركم اهلل بأن جتعلوا المالئكة واألنبياء بعنوان أرباب يملكون مقام

األمر والنهي يف مقابل اهلل؛ فهل يعقل أن يأمركم بالكفر بعد أن هداكم لإلسالم؟! ».

( )1لقد وضح المؤلف حفظه اهلل هذا القسم من البحث يف المجلسـني العـارش واحلـادي عشــر مـن هـذا
الكتاب ،ثم تعرض يف المجلس الثاين عشــر للقسـم الثـاين مـن البحـث ،وهـو كيفيـة التعـرف عـىل الـول
الكامل( .م)
( )2سورة آل عمران ( ، )2اآليتان  97و .48
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ّ
ّ
الدليل ّ
الأول  :لا يرضى اهلل بتكليف إلا التكليف الصادر منه ،ولا بدعوة إلا إليه

يف هذه اآلية الشـريفة يبني اهلل تعاىل أنـه ال يقبـل أي تكليـف مـن أحـد سـوى

التكليف المنتسب إليه ،وال دعو ًة إىل أحد سوى الـدعوة إليـه ،وأن غريتـه وقهاريتـه

تأبيان إال أن يزيح كل غري أمامه ،و أن يبطل كل حكم خمالف إلرادته ومشـيئته ،فهـو

إنام يرىض باحلكم الذي ال تشوبه أدىن شـائبة مـن الكثـرات ،وال دخـل فيـه للـنفس
والتعلقات الشخصية ،بمعنى أن ال تكون الدعوة ناشئ ًة من النفس ،وال يكون فيها أي

خصوصـا يف
انحراف ـ مهام صغر ـ عن جـادة الصـواب وعـن الصــراط المسـتقيم
ً

األمور التي يمكن أن تتدخل فيها المصالح الشخصية والمنافع النفسية ،فتـؤثر عـىل
صدور األحكام ووضع القوانني أو رفعها.

فإذا توفر مثل هذا الشخص دون غـريه ،أمكـن لنـا االعـتامد عليـه باعتبـار أنـه

شخص أمني وموثوق و جاز لنا اختاذه مصد ًرا لألحكام والدعوة إىل سبيل اهلل ،ومثل
هذا الشخص هو من يمكن أن تفوض إليه مهمة تربية النفوس ويسل َم زمام األمـور؛

والسـر يف ذلك أنه يف غري هذه الصورة يمكن أن حيصل يف مسـألة اهلدايـة واإلرشـاد
وإجراء األحكام واإللزام بالتكاليف خلط بني األحكام الواقعيـة والتكـاليف اإلهليـة

من جهة ،وبني تصـرف النفس األمارة وتدخلها وإعامل اآلراء الشخصية القائمة عىل

أساس األهواء الباطلة وعامل الكثـرات واالعتباريـات ورعايـة المصـالح والمفاسـد

الدنيوية من جهة أخرى ،ولـيس مـن البعيـد أن يـؤدي ذلـك إىل غوايـة األشـخاص

وضالهلم وهالكهمً ،
سوق اإلنسان الذي يتبعه نحو عامل النور ورفع احلجب
فبدال من ْ

الظلامنية لعامل الشهوات واآلراء الباطلة والتقرب إىل حريم القـدس اإلهلـي والتجـرد
والغفران ،قد يميس هذا الشخص سب ًبا لوقوعه يف مستنقع التخـيالت وعـامل الصـور

والمجاز والوقوف يف المراتب الدنيا لعامل النفس والركود يف عامل الكثرات واألوهام،

بل إن احتامل هذا األمر قوي جدً ا وهو أمر خطري ح ًقا؛ ألن االنقياد لألحكام اإلهلية ال

يوجب المفسدة واالنحراف أبدً ا ،بل هو موجب دائ ًام للقرب من احلـق والبعـد عـن

الباطل ،و إنام الذي يوجب االنحراف هو اآلراء الباطلة واألهواء الشخصية وطغيـان
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ً
ً
وشرعا
المجلس العاشر  :وجوب الرجوع إلى الإمام أو العارف الواصل عقلا

النفس األمارة ،والشواهد عىل صحة هذه المسألة وفرية عىل مـدار التـاريخ ،و نحـن

سنشري إىل بعض األمثلة لذلك الح ًقا إن شاء اهلل.

كذلك ورد يف اآلية الشـريفة من سورة يونس ،قول اهلل تعاىل:

َ ََ َ َ ٓ َ
ن َ
ق قنل ا ن
ن ََٓ ن ا َ ٓ َ َ
ِي إِىل
ٱّلل َيهدِي ل ِلح ِقِّۗ أفمن يهد
َ ق َل هل مِن َ ُشَّكئِكم من يه َدِي إِىل ٱۡل ِ ِّۚ ِ
ن ا َ َ ا ا َ ٓ ا ٓ ن َ َٰ َ َ َ ن َ َ َ ن ن َ
َ
(.)1
ٱۡل ِق أ َح ُّق أ تبا أمن َل ِهدِي إَِل أ يهدىٰۖ فما ْكم ويف َتكم

والمعنى« :قل هلم أُيا النبي :يا أُيا الكافرون والمنحرفون! هل تعرفـون أحـدً ا

من ساداتكم وشـركائكم ُيدي إىل احلق فقط؟ قل هلم :اهلل تعـاىل وحـده هـو الـذي

ُيدي إىل حلق ،وإذا كان األمر كذلك فهـل الشـخص اهلـادي إىل احلـق أوىل بالطاعـة
واالنقياد له ومتابعته ،أم الشخص الذي ما زال يف مرتبة الرتبية واالستعانة والتكامـل

والذي مل يصل بعد إىل مرحلة اليقني والشهود والفعلية ومل ينل البصرية حتـى اآلن؟!

فلامذا حتكمون هكذا إذن؟!»

هذه اآلية الشـريفة عجيبة جدً ا؛ ألهنا:

أو ًال :تعترب أن اهلداية منحصـرة باهلل فقط

ٱّلل َيهدِي ل ِل َ
قنل ا ن
ح
ِ

 ،وأما سائر

األشخاص من أمثال بني آدم فرتى أهنم يفتقدون هذه المرتبـة مـن الكـامل والرقـي،

واآلية تعتربهم ساقطني عن هذه الدرجة ،فكالمهم وعملهم ال يوجب رشدً ا ورقيـ ًا،
واتباعهم باطل وال قيمة له.

وثانيًا :ال تكون طاعة األشخاص جائز ًة وممضا ًة إال إذا كان الشخص المطاع قد

وصل إىل مرتبة الفعلية التامة وإىل الكامل المطلق بلحاظ جهاته االستعدادية وحيثياته

الكاملية ،فخرج من دائرة تربية النفس األمارة وتزكيتها وجماهدّتا ومراقبتها وحماربتها،
وختىل عن عامل الكثرات ووضع نفسه يف حريم القرب ،وحرم األمن واألمان اإلهلـي،

فصار وجوده متحق ًقا بوجود احلق تعاىل ومتأث ًرا بآثاره ،وعرب مجيع احلجـب الظلامنيـة
( )1سورة يونس ( ، )18اآلية .23
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ّ
ّ
الدليل ّ
الأول  :لا يرضى اهلل بتكليف إلا التكليف الصادر منه ،ولا بدعوة إلا إليه

والنورانية بقدم ثابتة ،وعزم متنيِ ،
ومهة عالية ،ويقني راسخ ،فصار لذاتـه معيـة ـ بـل

وحدة ـ مع ذات احلضـرة األحدية .وبعبارة أخرى :أن يكـون قـد جتـاوز عـن نفسـه
وجترد عنها و اتصل باحلق تعاىل.

وذلك ألن هذه اآلية الشـريفة حتصـر اهلداية بالذات األحدية األقدس من جهة،

وتوجب اتباع األشـخاص الـذين ختطـوا مرتبـة االهتـداء ـ وهـي مرحلـة المتابعـة
والمجاهدة والمراقبة ـ ووصلوا إىل مرحلة اهلداية من جهة أخـرى ،فهـذان األمـران

م ًعا يربزان هذه الواقعية :وهي أنه ينبغي أن تكون مرتبة هؤالء األشخاص ودرجتهم

أعىل وأوسع من مراتب اآلخرين ودرجاّتم ـ يف أي مرتبة من مراتب الكـامل كـانوا ـ

بأن تكون سنخية وجودهم وخصائصهم النفسانية خمتلفـ ًة عـن خصـائص اآلخـرين

اختال ًفا تا ًّما ،بحيث يصري كالمهم كال َم حضـرة احلق تعـاىل ،وأعامهلـم وتصــرفاّتم
َ
أعامل اهلل وتصـرفاته ،وآثارهم الوجودية مرتشح ًة عن آثـار أسـامء الـذات المقدسـة

وصفاّتا ،ويف هذه احلالة فقط يمكن القول :إن هداية هـؤالء األشـخاص هـي عـني
أمرهم وهنيهم عني أمر ذات احلـق وهنيـه دون أي اخـتالف بيـنهام أو
هداية اهلل ،وأن َ

تباين ،أو فقل :كأن اهلل تعاىل قد متثل بصورة بشـر وأخذ يتكلم معك ويأمرك وينهاك،

ويرشدك ،ويعرفك خصوصيات الطريق ودقائقه ،ويبني لك العلل الموجبـة للقـرب

منذرا إياك من المهالك ومعد ًدا لك األمور المبعـدة
ببيان فصيح وعبارات واضحةً ،

عن الوصول ،وحمذ ًرا إياك من المسائل الموجبة للوقوع يف المهالك والورود يف عامل
الكثرات.

ويف هذه اآلية تصـريح واضح بأن كال َم الشخص الذي ال يكون ضمريه منشـر ًحا

بنور البصرية وحقيقة اإليامن هو كالم مغـاير لكـالم اهلل تعـاىل ،وإن كـان معتمـدً ا عـىل

ً
كبريا بني هذا الشـخص وبـني
الكالم اإلهلي ومستندً ا إليه؛ ألن هناك تفاو ًتا
فاحشا وفر ًقا ً

ذاك الذي ينبعث كالمه من صدق الضمري ،وصفاء الباطن ،والبصرية اإلهليـة ،فاحلقـائق

تتنزل عليه من منبع الوحي ،فريتوي هبا وتستقر يف نفسـه الصـافية المبصــرة و تـتمكن

61

ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ً
ً
وشرعا
المجلس العاشر  :وجوب الرجوع إلى الإمام أو العارف الواصل عقلا

فيها؛ فهذا يرى بينام ذاك يتخيل ،وهذا يف حالة شهود ولمس للوقائع ،بينام ذاك غـارق يف

مستنقع العبارات وعامل األلفاظ ،هذا ينظر بعني اليقني وحق اليقني ،بينام يعتمد ذاك عـىل

مسموعاته ومطالعاته ليمأل تفكريه باالعتقاد بأمور مبهمة ،هذا عىل اطالع تـام بحقـائق

عامل الوجود بكل ما للكلمة من معنى ،بيـنام ذاك قـد بنـى أس وأسـاس حياتـه الدنيويـة

واألخروية عىل أساس التومهات والظنيات والمجهوالت ،هذا قد وصل إىل عامل التدبري

واألمر فهو يقوم عىل أساس ذلك برتبية النفوس وترتيب األمور من خالل أخذ رشحات

الفيض مباشـر ًة من الذات المقدسة للحق تعاىل ،بينام ذاك مصدر معلوماته هـو مطالعـة
الكتــب والمقــاالت واالســتعانة بفكــره البســيط وفكــره المتشــكل مــن جمموعــة مــن

اإلحساسـات ،والتومهــات ،والـتعقالت الناقصــة وغــري الكافيـة ،باإلضــافة إىل بعــض
اإلشاعات ،فهو يريد ـ بواسـطة هـذه األمـور ــ أن يفـتح للنـاس طري ًقـا نحـو اهلـدف

ويرشدهم يف هذا الطريق ،واهلل يعلم كم هي األخطـار والعواقـب التـي يبـتىل هبـا هـذا
الشخص ،وكم هي التبعات التي تصيب الناس احليارى التابعني له وألوامـره ونواهيـه،

وهو من سيتحمل مسؤولية إضالل هؤالء الناس ،وهدر اسـتعداداّتم وقـواهم المعـدة

الكاملية وإضاعته لفرصة ترقيهم ،وعليه أن يعد جوا ًبا يوم القيامة عن كل هـذه األعـامل
والتصـرفات اخلاطئة.

ّ
الدليل الثاين  :خصائص عباد اهلل المخلصين تقتضي اتباعهم و التسليم لهم
ومن مجلة اآليات التي تدل عىل ثبوت ملكـة اإليـامن واليقـني ،ورسـوخ حالـة

العصمة عن اخلطأ والمداومـة عـىل الصـواب اآليتـان الشــريفتان الثانيـة والثامنـون

َ َن
َ َ َ
تعاىل :قاَ فبِعِ ازت ِك ۡلغ ِ َي ان نهم
والثالثة والثامنون من سورة «ص» المباركة  ،حيث قال تعاىل:
ا
َ
َ
()1
َ َ
ۡجع َ
.
ي * إَِل ع َِباد َك مِن نه نم ٱل نمخل ِص
أ ِ

يقسم الشيطان يف هذه اآلية بأن إغواءه سيطال مجيع بنـي آدم يف مجيـع طبقـاّتم

ومن كل أصنافهم ،وال يوجد أي شخص مستثنى من هذه القاعدة ،إال العبـاد الـذين
( )1سورة ص ( ، )24اآليتان  42و .42
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وصلوا يف مسريهم التكامل وتقرهبم إىل اهلل إىل مقام اخللـوص؛ أي أن اخللـوص قـد
أمىس ملك ًة عندهم.

وتوضيح هذه المسألة :أن نفس اإلنسان مهيأة لنفوذ الشـيطان ،وذلـك بسـبب

تعلقها بعامل الكثرات واألهواء ،وأخذها باآلراء الباطلة واالعتباريات ،و هـي متتلـك

أرضــي ًة مســاعد ًة لــورود جنــوده ،وبــام أن الشــيطان يمتلــك علـ ًام وشــعو ًرا بجميــع

خصوصيات اإلنسان وإدرا ًكا وإحاطـ ًة بكـل آثـاره وشـوائب وجـوده ،وألن علمـه

بمدركات اإلنسان وصفاته وملكاته ليس عل ًام اكتساب ًّيا وحتصيل ًّيا ومقيدً ا وحمدو ًدا ،بل

علمه باإلنسان له جهة إحاطة وإشـراف ،وفيه بصرية ونفوذ؛ فإن اإلنسان ال يسـتطيع
ـ يف أية مرحلة من مراحل كامله وسريه وعلمه ،ويف مجيع مراتب اكتسـاب المعـارف

وحتصيل احلقائق ـ أن يأمن شـره ومكائده وطرق نفوذه وسبل خمادعته وإضالله الذي
قد ينتهي به إىل اخلسان و اهلالك.

وبشكل عام فإن الشيطان قرين لإلنسان يف كل مرحلة من مراحله ،يف كل حركة

وسكون ،يف كل آن وحلظة ،يف كل قيام وقعود ،وكل تكلم وختيل ونية ،وهو مالزم له

كمالزمة العشيق لعشيقه ،ومصاحب له كمثل الصديق العزيز ،قد اهنمك بمراقبة هذا
اإلنسان ورصد أعامله وكالمه ،دون أن يتواىن أبـدً ا أو يغفـل عـن تنفيـذ مهمتـه عـىل

ومركـزا فكـره وحواسـه
أحسن وجه ،فهو كاحليوان الكامن لفريسته مستجم ًعا قواه
ً

عىل حترك فريسته لكي ينقض عليها عند أقرب فرصة متاحة؛ و هذه الفرصة هي عبارة

عن تلك اللحظة التي تغفل فيها الفريسة وتفقد انتباهها لام جيري حوهلا ،حينئذ ينقض

عليها فيسقطها ويلتهمها .والعجيب يف المقام هو أن علم الشيطان وإدراكه وشـعوره
ليس خمت ًصا بالعلوم البشـرية ومدركاّتا ،بل هو راسخ يف نفس اإلنسان وذاته وصفاته

وضمريه ،بحيث إنه ال ينفصل عن اإلنسان يف أي مرحلة من مراحله ،ويعلن وجـوده

رسمي ًا يف كل جملس وحمفل ،حتى إنه يسبق اإلنسـان يف المشـاركة يف هـذا المحفـل،

وُييئ أسباب نفوذه ويثبت وسائل إغوائه ويرتك آثاره عليه ،بـل إنـه يثبـت حضـوره
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بشكل مميز حتى حينام يقوم اإلنسان بعمل صحيح وحتى عند اإلقدام عىل فعل حق أو

التكلم بكالم صدق ،لكن حضوره هذا يكون بشكل خمفـي وغـري علنـي ،بحيـث ال
يمكن تشخيص ذلك من قبل الناس بسهولة ،إال لبعض األشخاص اخلاصني الـذين

شملهم اللطف اإلهلي وأحاطت هبم العناية الربانية ،فعرفتهم بوجـود هـذا الشـيطان
اخلفي ونبهتهم حلضور هذا الموجود المغ ِوي ،وسوف يأيت ذكر هذه األمـور الح ًقـا
إن شاء اهلل.

يف هذه اآلية الشـريفة ي ِ
قسم الشيطان أنه سيضل مجيع عباد اهلل ويغوُيم ،لـامذا؟

ألن تعلق النفس اإلنسانية بالكثرات قد فتح الطريـق وهيـأه أمـام نفـوذ الشـيطان إىل
حريم قلب اإلنسان وضمريه ،ومن هنا ،إذا ما اجتمعت هاتان المقدمتان ومها:

األوىل :وجود بعض األمور التي ّتيئ اجلو المناسب واألرضية اخلصـبة لنفـوذ

الشيطان وسيطرته عىل اإلنسان ،وهي :تعلق النفس بالـدنيا وزخارفهـا التـي تشـمل

طلب الرئاسة ،والمصالح الشخصية ،وحب الذات واكتسـاب المنـافع دون حـد أو
حصـر ،والتعدي عىل حريم اآلخرين للوصول إىل اآلمال الدنيوية ،وسلب حقـوقهم

لكي ينال آرائه الباطلـة وأهـواءه الفاسـدة ،واسـتعباد النـاس وتسـخريهم يف خدمـة

المنافع والميول الشخصية .ويمكن اختصار ذلك كله يف مجلة واحـدة هـي :حتميـل

رغبته ورأيه وهواه وهوسه وتغليبهـا عـىل حقـوق سـائر النـاس وإرادّتـم وآرائهـم
ونظراّتم و. ...

الثانية :اإلشـراف الكل للشيطان عـىل اإلنسـان ،وإحاطتـه الوجوديـة بصـفاته

واطالعه الواسع عىل ملكاته ومجيع شـراشـر وجـوده ،ممـا جيعلـه أقـدر عـىل التـدبري

ومعرفة طرق إغـواء اإلنسـان وإضـالله ،ويمنحـه القـدرة عـىل الـدخول يف حـريم

اإلنسان ،يف أي مرتبة ومرحلة من مراتب وجوده ومراحل كامله .وال يوجد أبدً ا أحـد

خارج عن هذه القاعدة ومستثنى مـن هـذا احلكـم؛ سـواء يف ذلـك العـامل واجلاهـل،

ً
رجـال أم امـرأ ًة ،أو
والفقيه المجتهد والمقلد العامي ،والسالك وغريه ،وسـواء كـان
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كبريا أم شا ًّبا ،كام ال يمكن ألي شخص أن يعترب نفسه مغاي ًرا لآلخرين مـن هـذه
كان ً
اجلهة ويعترب نفسه حمفو ًظا ومصونًا مـن قـدرة الشـيطان وجنـوده ،أو يتصـور أن َيـد

الشيطان قاصـرة عن الوصول إليه ،فإن هذه احلالـة وهـذا التصـور هـو عـني اجلهـل

ونفس الضالل ،ويف هـذا الوضـع سـيكون نفـوذ الشـيطان يف احلقيقـة مهي ًئـا أكثـر،
و وروده إىل حريم ذاك الشخص أسهل بكثري وأرسع ،وأقل مؤن ًة من غريه.

فإذا ما اجتمعـت هاتـان المقـدمتان ،فـإن الـذي سـينتج هـو احلكـم بـاهلالك

واخلسان والبوار عىل مجيع أبناء البشـر يف مجيع طبقاّتم وعىل اختالف درجاّتم.

ومن البدُيي أنه إذا فقدت إحدى هـاتني المقـدمتني ،فلـن يعـود هنـاك إغـواء

وإضالل للشيطان بالنسبة لإلنسان.

أما بالنسبة للجهة الثانية التي تعود إىل نفس الشيطان؛ وهي مسألة ِعلمـه الكـل

وإحاطته الوجودية بجميع خصوصيات اإلنسان وضمريه وصفاته وملكاته النفسـية،

فيجب االعرتاف بأن هذه المسألة ناشئة من قدرته الوجودية التـي لـن تسـلب منـه،
واهلل تعاىل هو الذي منحه هذه القدرة ،كام هو احلـال يف كـل قـدرة يف عـامل الوجـود،

سوا ًء كانت ممنوح ًة للصاحلني أم لغري الصاحلني أم ألي موجود آخـر ،فقـدرّتم هـذه
هي من اهلل تعاىل ،وبعبارة أخرى :إن القدرة خمتصة بذاته المقدسـة ،وكـذلك العلـم

والشعور واإلدراك ،فهي مجيعها إفاضات من جانب حضـرة احلـق تعـاىل عـىل مجيـع
الموجودات ،ومن مجلة هذه الموجودات الشيطان وجنوده.

يت
وبنا ًء عىل هذا ،فيجب أن ندع تومهنا جان ًبا ونتخىل عن خيالنا يف إمكـان أن يـأ َ
يوم يفقد الشيطان فيه قدرته ووسائله ومعداته الوجودية التـي يسـتخدمها يف عمليـة
ِ
القاعد جان ًبا ،فهـو يراقـب
إضالل الناس وإغوائهم ،ليكون كالطائر المكسور اجلناح
أعامل اإلنسان الصحيحة من بعيد ،هيهات!
وأما بالنسبة للجهة األوىل ،وهي وجـود األرضـية المناسـبة والظـرف المـوايت

لدخول الشيطان ووروده إىل نفس اإلنسان ،فيجب القول :من حسن احلظ أنه يمكـن
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يف هذا البعد من المسألة أن تقصـر يد الشيطان ويقل نفوذه عـىل الـنفس مـن خـالل
إزالة األرضية المناسبة هلا .والسبيل إىل ذلك والوسيلة إليه هو إطاعة األوامر اإلهليـة

واالنقياد التام للباري تعاىل ،ومراقبة األعامل والتصـرفات واألفكار يف أكمل مراتـب
المراقبة واالنقياد .ويف هذه الصورة ستتالىش األجواء المناسبة لتعلق النفس بالـدنيا

وبالكثرات شي ًئا فشي ًئا ،وسـوف يتضـاءل ذاك الشـغف وتقـل جاذبيـة تلـك األمـور

وسحرها ،وسوف ينقلـب ذاك العطـش والولـه لنيـل األهـواء الباطلـة واجلاذبيـات

األخاذة للنفوس البشـرية إىل حالة من عدم االعتناء واالنصـراف عـن هـذه األمـور

كلي ًا واالشمئزاز منها واالبتعاد عنها ،وشي ًئا فشي ًئا ستصل النفس البشـرية من خـالل

حركتها نحو عامل القرب إىل مرتبة تتخىل معها حتى عن التعلق بذاّتا ،وعنـدها ينـدك

وجود هذا اإلنسان بوجود احلق ،وال تبقى له نفس وذات مستقلة عـن ذات حضــرة

احلق كي تكون ًّ
حمال حلصول الميل نحو الكثرات والعوامل الموبقة المهلكـة أو عـدم
حصوله.

وعندها ـ بعد أن يفقد الشيطان األرضية المناسبة للغواية واإلضـالل ـ سـيقيم

مأمت ًا عىل فقدانه القدرة عىل إضالل هذا العبد الصالح المطيع هلل ،وسيندب حظه عىل

هذه اخلسارة الفادحة وعىل عدم التوفيق يف القيام بمهمته يف إضالله وإغوائه ،وبالتال

سريفع يده عنه ويكل أمره إىل اهلل؛ ألنه مل يعد لديـه أمـل يف الـدخول إىل حـريم هـذا

اإلنسان ،فحريم هذا اإلنسان غدا حريم اهلل وقلبه قلب اهلل ورسه رس اهلل ،والشيطان

ال يستطيع أن يتعدى أو يتطاول عىل حريم اهلل ورسه وذاته بأن يضله ويغويه!

وهنا نفهم هذه المسألة المهمة وهي كيفيـة حتديـد المحـل الصـحيح للهدايـة

َ
اإلنسان نحو هذه الرتبية وهـذا اإلرشـاد اخلـاص،
واإلرشاد ،وكيف يسوق اهلل تعاىل
وسيتبني لنا كيف أن هذا القانون مبني عىل أسس المنطق السليم وحكم العقل ،وهـو

أنه :جيب أن تكون اهلداية من خالل شخص بعيد عـن متنـاول الشـيطان ،منـزه عـن
وسوسته وإغوائه بحيث ال يكون له أي تأثري أبدً ا يف أعامل هذا الشخص وتصــرفاته
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وكالمه ونواياه .إن هذا األمر طبيعي جدً ا وبدُيي؛ ألنه مل يعـد هلـذا الشـخص نفـس

حتى نتساءل هل أن كالمه ومطالبه صدرت عن هوى نفسه وهوسها أم ال.

وبنا ًء عليه ،فجميع األمور التي يلقيها هذا الشخص بعنوان أهنا تكليف ودستور

هي أمور منبعثة من منبع الوحي وعامل األمر وال طريق أبدً ا أليـة شـائبة مـن شـوائب

الكثرات والتنزل إليه ،ولن تكون أوامره ونواهيه خمتلط ًة باحليثيتني الربانية والنفسانية،

ومن المسلم أن فعله يف هذه احلالة سيكون عني احلق ،وكالمه نفس الواقع والصدق،
وفكره فكر إهلي بعيد عن التلون بألوان عامل الكثرات ،هذا هو الشخص الالئق بالقيام

بعملية اهلداية ومساعدة الناس وإرشادهم وسوقهم نحو عامل القدس ،ال غريه.
ونظري هذه اآلية ،اآلية الموجودة يف سورة «الصافات»:

ا
ََ ن َ َ ا َ ن ن َ ن َ
َ ا
نتم وع َمل * إَِل ع َِباد ٱّللِ ٱل نمخل ِص
وما ُتزو إَِل ما و
َ

(.)1

يف هذه اآلية يبني اهلل تعاىل حقيقة حال المخ َلصني ببيـان ظريـف جـدًّ ا ،ويبـني

كيفية أفعاهلم وأوضاعهم ببيان دقيق.

ال شك يف أن مسألة اجلزاء والثواب مرتتبة عىل عمل اإلنسان يف عامل الدنيا ،و أن

عمل اإلنسان جيـب أن يكـون صـاد ًرا عـىل وجـه اإلخـالص ومصـحو ًبا بالمراقبـة

والمجاهدة ،مع التجاوز عن اإلحساسات واألهـواء النفسـانية ،وقـائ ًام عـىل أسـاس

القرب من اهلل؛ وإال فلن يكون مور ًدا لقبول حضـرة احلق تعاىل ،وسـوف يـ َرد ذلـك
ِ
فعـل
العمل إىل اإلنسان نفسه ،وهذا أمر طبيعي وفطري ،فاإلنسان يعطي مقابل كـل
خري يصدر من أي شخص أج ًرا ويثيبه عليه حتى يشجعه عىل فعله احلسن هذا ،وكـي

ال يتصور أنه ال أجر وال ثواب عىل هذا الفعل.

قـوم؛ فتفـرز
وكذلك األمر بالنسبة ألعامل اإلنسان يف يوم القيامة فإهنا تـوزن وت َّ

تلك األعامل التي صدرت عىل وجه اإلخالص وحسن النية وقام هبا صاحبها ألجـل
( )1سورة الصافات ( ، )29اآليتان  27و.48
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خريا بـذلك،
التقرب إىل اهلل ،فيعطيه اهلل األجر والثواب عىل قيامه هبذا الفعل وجيزيه ً

وأما تلك األعامل التي صدرت منه تب ًعا للخيال واهلـوى واالسـتكبار ،وقامـت عـىل
أساس األنانية والفردية واجلهالة ،فسوف حياسب عليها ويطالـب هبـا ويسـأل عنهـا،

فكال الفريقني سيحاسب وجيازى عىل أعامله

ََ ن َ َ ا َ ن ن َ ن
نتم وع َملل
وما ُتزو إَِل ما و

(،)1

فاحلساب واجلزاء سيكون عىل أساس نفس العمل الـذي صـدر منـك يف دار الـدنيا،

وكيفية هذا العمل هي التي ستعني لك األجر وحتدد لك الثواب.

وبنا ًء عىل ذلك فأولئـك األشـخاص الـذين قـد وصـلوا مـن خـالل المراقبـة

والمجاهدة يف طريق احلق واالنقياد الكامل لألوامر اإلهلية وطلب درجات القرب إىل

مراتب عالية ،بحيث مل يعـد لـدُيم يشء مـن الشـوائب النفسـانية وملكـات الـنفس
وصفاّتا الرذيلة ،والذين رفضوا مجيـع احليثيـات وجهـات عـامل الكثـرة والتعلقـات

فرحلوا عن عامل الدنيا والتوجه هلا ،ونصبوا خيامهم يف حرم حضـرة المعبود وحطـوا
رحاهلم يف ساحته ،فخرجت نفوسهم من عامل اجلزئية وتعلقت بالكلية؛ فهؤالء مل يعـد

لدُيم نفس ً
أصال حتى يقاس عملهم ويوزن من خالهلا ،كام أن فعلهم يف هذه الدنيا مل
يعد فعل بشـر عادي وإنسان طبيعي .وبام أن هؤالء قد صارت أنفسهم مندك ًة وفانيـ ًة

يف ذات اهلل ،فقد أصبحت مجيع صفاّتم وملكاّتم صفات منبعثـ ًة مـن عـامل القـدس

خارجـا
وملكات مرتشح ًة من أسامء وصفات حضـرة احلق تعاىل ،وسيكون عملهـم
ً
عن دائرة الوزن والقياس ،وهو منتسب إىل ذات اهلل تعـاىل ،ورس عـدم تعلـق األجـر

بأعامهلم أن اهلل ال يعطي أج ًرا عىل الفعل الصادر من نفسه وال جيازي عليه ،بل األجر
والثواب إنام يتعلقان باألشخاص الذين يقومون بأعامهلم بشكل مستقل ،وبعنـوان أن

هلم ذاتًا متشخص ًة ومتفرد ًة قد صدر منها العمل يف مقـام الطاعـة واالنقيـاد ،ال بـذاك
الشخص الذي يكون فعله فعل اهلل وعمله عمل اهلل ،وحركاته وسكناته كلها عبـار ًة

( )1سورة الصافات ( ،)29اآلية .27
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عن نزول لمقام المشيئة اإلهلية وإرادة احلق واختياره ،دون أن يشاب ذلك بـأي لـون

من ألوان الكثرة ،ودون أن خيتلط بأي شأن من شؤون عامل الـدنيا أو يـرّتن بـالميول

والتمنيات.

هؤالء األشخاص قد فرغوا من مقام المجاهدة والمراقبة والرياضـات الشــرعية

واألعامل اخلالصة والنيات الصاحلة يف أعامهلم وأفعـاهلم ،وحتققـوا بحقيقـة اإلخـالص،
ِ
مطهـ ًرا
وهي اخللوص ،فصارت ذاّتم عني اخللوص والصفاء والطهارة ،وصـار رسهـم َّ
وأضحت نفوسهم عني احلقيقة والواقعية والبهاء والنـور ،وصـاروا مصـدا ًقا للحـديث
القديس الشـريف:

َ
أجعلك مثل (أو َم َثل)؛ أقول للشـيء
«عبدي أطعني (واعبدين وحدي) حتى
كن ف َيكون ،وتقول لليشء كن ف َيكون»(.)1

أو مصدا ًقا للحديث القديس الشـريف:

«ال َيزال (عىل نحو االستمرار) يتقرب عبدي إل بالنوافل (وبـاألمور الموجبـة
لرضاي والقرب مني) حتى (يندك وجوده يف وجودي ويفنى يف ،وعنـدها سـوف)

َ
صـره الذي يب ِصـر بـه ولسـا َنه الـذي َينطـق
أكون سم َعه الذي يسمع به وب َ
()2
بِه. »...

( )1تاريخ اليعقويب ،ج  ،2ص 73؛ الفتوحات المكية ،ج ،2ص ( 73مع اختالف يسـري)؛ جـامع األرسار
(للسيد حيدر اآلمـل) ،ص ،284ح272؛ مشارق أنوار اليقني (للحـافظ رجـب الـربيس) ،ص 188؛ عـدة
الداعي (البن فهد احلل) ،ص271؛ اجلواهر السنية يف األحاديث القدسية (للحر العامل) ،ص262؛ بحـار
األنوار ،ج ،78ص 296؛ كلمة اهلل ،ص 148؛ كذلك انظر :جواهر الكالم ،ج ،22ص 43؛ شجرة طـوّب،

ج ،1ص  ،22وغريها من الكتب.
وكذا يف كتاب إرشاد القلوب  ،ص  ،93قال« :وروي أن اهلل تعاىل يقول يف بعض كتبه :يا ابن آدم! أنا حي ال
أموت ،أطعني فيام أمرتك أجعلك حي ًا ال متوت ،يا ابن آدم! أنا أقول للشـ يء كن فيكون أطعني فيام أمرتك
أجعلك تقول لليشء كن فيكون».
معنى عند اخلاصة والعامة  ،وقد رويت يف كتب أخبارنا سوا ًء يف األصول أم
( )2تعد هذه الرواية من المتواترات
ً
يف الكتب المتأخرة ،وبعضهم رواها مسـند ًة كـام والـبعض اآلخـر مرسـل ًة ،وأخـذت يف مؤلفـات علامئنـا أخـذ
المسلامت ،ومن مصادرها :المؤمن ،ص ( 22روايتان :أرسل واحد ًة عن الصادق واألخرى عـن البـاقر علـيهام
الســـالم) ؛ التوحيـــد (للصـــدوق)  ،ص ( 488مســـندة) ؛ علـــل الشــــرائع ،ج ،1ص( 12مســـندة)
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إن االلتفات إىل هذه النكتة مهم جدً ا أال وهي :أن مسألة االنقياد والطاعة ليست

منحصـــرة وحمــدودة بالتكــاليف الشـــرعية البســيطة والســهلة ـ كمســألة الطهــارة

والنجاسة وأقسام الشك يف الصالة ـ بل هي شـاملة جلميـع شـؤون اإلنسـان يف كـل

مرتبة وكل مرحلـة مـن مراحـل الكـامل والرقـي؛ ألن هنـاك الكثـري مـن المخـاطر

والمهالك التي يبتىل هبا اإلنسان يف حياته الدينية والرتبوية تفوق يف أمهيتها وخطرهـا

وتعقيدها تلك التكاليف العادية ومسـائل الشــرع الظاهريـة ،و احـتامل االنحـراف
وقابلية االعوجاج والضياع فيها أكثر من تلك بكثري.

فالرتدد واالضطراب والضياع واحلرية التي يقع فيها اإلنسان يف المواقع اخلطرية

واحلساسة ،والمواقـع التـي يكـون فيهـا اخـتالف يف الـرأي ،وتفـاوت يف اجتاهـات

األشخاص يف خمتلف الطبقات ـ وباألخص عندما يكون االختالف واق ًعا بني مـدعي

العلم والدراية والمتولني لزمام األمور ،والمسؤولني عن إراءة السبيل ـ هي أمور ال
يمكن التعامل معها هبذه السهولة ،والتجاوز عنها كيفام كان؛ بأن َينتخب اإلنسان ِمـن
بني الطرق التي أمامه طري ًقا ببساطة ودون علم وال يقني وال شهود ،كمن يرمي سه ًام
يف الظالم ويتمنى إصابة اهلدف.

ومــن جهــة أخــرى ،نــرى أن احلــاالت المختلفــة للنفــوس البشـــرية وكيفياّتــا

وظهوراّتا يف مراحل احلياة المختلفة وحاالت سريها التكـامل تتطلـب بشـكل جـدي

مهار ًة فائق ًة ،وخرب ًة خاص ًة ،وراء االطالع عىل العلل واألسباب الظاهرية والمعلومـات
اإلرشاد (للديلمي) ،ج ،1ص ( 71مرسـلة) ؛ المحاسـن ،ج ،1ص ( 271مسـندة) ؛ الكـايف ،ج ،2ص 232
(روى ثالث روايات بأسناد خمتلفة ،إحداها عن الربقي) ؛ جـامع األخبـار ،ص ( 41مرسـلة) ؛ مشـكاة األنـوار
(للطربيس) ،ص( 149مرسلة عن الصادق عليه السالم) ؛ عوال اللئال ،ج ،4ص ( 182مرسلة) ؛ مفتاح الفالح
(للشيخ البهائي) ،ص ( 269مرسـلة) ؛ ؛ وسـائل الشـيعة ،ج ،4ص ( 92مسـندة)؛ اجلـواهر السـنية ،ص289
(مسندة) ؛ بحار األنوار ،ج ،3ص ( 244مسندة) ؛ مرآة العقول ،ج( 242 ،18مسندة) ؛ الـوايف  ،ج ،3ص924
(مسندة) ؛ مستدرك الوسائل ،ج ،2ص ( 34مسندة) ؛ سفينة البحار ،ج ،1ص( 134مسندة)؛ ومن مصادرها عند
العامة :مسند أمحد بن حنبل ،ج ،6ص 236؛ رشح هنج البالغة (البـن أيب احلديـد) ،ج ،11ص( 93عـرب عنهـا
باحلديث الصحيح)؛ تفسري الدر المنثور (للسيوطي) ،ج ،6ص7؛ كنـز العـامل ،ج ،1ص227؛ تـذكرة احلفـاظ
(للذهبي) ،ج ،4ص .1464
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البسيطة المتعارفة للمسائل الشـرعية واألحكام التكليفية؛ ومن هنا نجد أن العديد مـن

المدعني عاجزون هنا ،و أن فكرهم بسيط ،ونظرهم قاصـر ،وبصريّتم يف هذه األمور ال

تكاد تتجاوز الصفر؛ والسبب يف ذلك أن مسائل النفس وحاالّتا ليست مثـل األحكـام

والتكاليف الشـرعية؛ فهي ال تشتمل عىل جهة كلية وقانون عام حتى يمكن لنا من خالل

نظرة واحدة عامة وشمولية أن نذكر هلا حك ًام كلي ًا وقاعد ًة عامـ ًة يف كتـاب أو نكتبهـا يف
رسالة أو مقالة ،ثم نويص الناس كلهم بالعمل هبا؛ بل يوجد يف هذا المجال لكـل نفـس

كثريا ما يكـون موضـوع واحـد ذا أحكـام
حكمها اخلاص هبا ،و هلا ملفها اخلاص هبا ،و ً

خمتلفة ،باختالف األشخاص ،وال ارتباط حلكم أي منهم بحكم اآلخر ،وإىل هذا المعنى

تشري العبارة المشهورة «الطرق إىل اهلل بعدَ د أنفاس اخلالئق» (.)1

وهنا ،كلام أحرز اإلنسان تطو ًرا وتقد ًما عىل صعيد القرب إىل احلـق وجتـرد الـنفس

واالبتعاد عن التعلقات وعامل الكثرة ،صار جتاوز أخطار الطريق وموانع السري وموبقاتـه

عليه أصعب  ،وغدت ظرائف ودقائق حيل إبليس أخفى ،ومكره وحبائله أشـد! وهـذه

( )1هذا الكالم مل َيرد يف أي مصدر من المصادر احلديثية المعتمدة .وقد ذكره المرحوم المال أمحـد النراقـي
رضوان اهلل تعاىل عليه ،يف كتاب «مثنوي طاقديس »  ،ص ، 286كحديث مـن األحاديـث؛ وكـذلك اعتـرب
المرحوم السيد حيدر اآلمل هذه العبارة رواية نبوية ،واستند إليها يف كتابه «جـامع األرسار ومنبـع األنـوار»
ثالث مرات يف الصفحات التالية 4 :و  73و  .121وقد عـدها المرحـوم العالمـة الطهـراين قـدس رسه يف
هامش كتابه «معرفة اهلل»  ،ج ،1ص  212حكم ًة لبعض احلكامء.
هذا ،ولكنها موافقة لام دلت عليه بعض اآليات التي حتدثت عن الصـراط والسبيل؛ قـال المرحـوم العالمـة
الطباطبائي يف تفسري «الميزان»  ،ج  ،1ص ˮ :21ثم إنه تعاىل عىل أنه كرر يف كالمه ذكر الصـراط والسبيل ،مل
ا
ٱنيذ َن َ
ٰ َٰ َه ندوا ْ ف َ
ينسب لنفسه أزيد من رصاط مستقيم واحدَ ،وعد لنفسه س ً
ِينا
بال كثري ًة فقال عز ِمن قائل َ :و ِ
َ
العنكبوت . )67 :وكذا مل ينسب الرصاط المستقيم إىل أحد من خلقه إال ما يف هذه اآليـة
نلَهد َِي ان نهم نس نب
َ َ ا َ َ َ َ َ َ
ـ اآلية ،ولكنه نسب السبيل إىل غريه من خلقه  ،فقال تعاىل  :قنل َهَٰ ِذه ِۦ َسب ِ ِ ٓ
يِل
ت علي
ٱنيذ ن ننعم
صِ رَٰط ِ
َ
َ ن ْٓ َ ا ََ
َ َ َ َ
َ
َ
َ
َٰ
يل
(يوسف . )184 :وقال تعاىل :سبِيل من نناب
أدع ا إىل ٱّللِ لَع ب ِص
(لقامن . )13 :وقال  :سب ِ ِ
ٱل نمؤ ِمن ِ (النساء . )114 :ويعلم منها  :أن السبيل غري الصــراط المسـتقيم فإنـه خيتلـف ويتعـدد ويتكثـر
َ
تعـاىل :قلد
باختالف المتعبدين السالكني سبيل العبادة بخالف الصـراط المسـتقيم كـام يشـري إليـه قولـه تعـاىل:
َ ا ن َ َ
ََٓ ن
ُّ
جاءمم مِن ٱّللِ نَ ر وك ِتَٰب مب ِ
ُّ َ
ِۡإِذنِهِۦ َو َيه ِد ِهم إ ِ َٰىل صِ َرَٰط مستاِ

َ
ان َ ا
َ ُّ
ٱلس َلَٰم َو نيخر ن
َ َن
ٱْظلن َم َٰ ِ َ ُّ
ج نهم مِن
َيهدِي بِهِ
ٱّلل م ِن ٱو َب َا رِضوَٰنهۥ نس نبل ا ِ
ت إِىل ٱنل رِ
ِ

(الامئدة13 :و  ، )16فعد السبل كثرية والرصاط واحدً ا ،وهـذا الرصـاط
المستقيم إما هي السبل الكثرية وإما أهنا تؤدي إليه باتصال بعضها إىل بعض واحتادها فيها( .م)
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المسألة ليست من السـهولة بحيـث يمكـن أن يتـأل للعـامل بـالعلوم الظاهريـة واخلبـري

بالمسائل والتكاليف الشـرعية المتعارفة أن يـنهض بأعبائهـا ،بـل إن الـدخول يف هـذه

األمور يتطلب ً
ً
راسخا حتى يتمكن ـ مـن خـالل مـا يتمتـع بـه مـن بصـرية نافـذة
بطال

وإشـراف كل وإحاطة وسيطرة عىل نفس اإلنسان وآثارهـا وحاالّتـا وملكاّتـا ــ مـن

تشخيص الصحيح من السقيم ،وحتديد الطريق من المصيدة ،ومتييز الصـراط المسـتقيم

عن الطريق المعوج ،فال يصف للناس التيـه والضـالل ً
بـدال عـن الطريـق فيـوقعهم يف

اهللكات ،فمن أين يمكن للفقيه المتشـرع العامل باألحكام والمسائل الشـرعية أن يرشد
الناس وينجيهم من احلرية واالضطراب الصادر ِمـن الـنفس التـي حصـلت هلـا بعـض
المنامات والمكاشفات ،ووصلت إىل بعض احلـاالت الربزخيـة المعقـدة والملكوتيـة

الصعبة؟! وكيف له أن ينبههم إىل كامئن الشيطان ،ولوازم الطريـق ومعداتـه ويبـني هلـم

المهالك؟! فأىن لذلك العامل الذي أفنى عمره بدراسة وحتقيق قسم مـن العلـوم اإلهليـة،

ً
فضـال عـن عـدم اطالعـه عـىل
وليس لديه إحاطة وعلم بسائر األقسام األخرى منهـا ـ

احلركة إىل اهلل ،وال عىل مراحل السري والسلوك ،وختطي عوامل الظلمة والنور ،والوفود إىل
حرم كربيائية احلـق تعـاىل ،واإلشــراف الكـل والعـل عـىل مجيـع القضـايا واألوضـاع
ً
ومسؤوال عن هذه األمور ،مع أن أول
واألحوال السابقة واآلتية ـ أىن له أن يكون متعهدً ا

ما يتطلبه ذلك أن يمتلك اإلحاطة بنفس المق ِّلد ،والشخص الذي ْأو َكل زمام أمور دينـه
ودنياه إليه ،ويطلب منه أن يوصله إىل أعىل مراتب الكامل والفعلية؟!

وهنا تتضح بجالء هذه النقطة الدقيقة التي نقلها المرحوم الوالـد رضـوان اهلل

عليه عن المرحوم السيد احلداد قدس اهلل نفسه عندما عزم ـ بنا ًء عىل أمره ـ أن ُياجر
من النجف األشـرف ويعود إىل إيران ،قال ألستاذه:

« إىل أين ترسلني يا سيدي؟! فأنا اآلن قد وصلت لتوي إليك ،وتذوقت

طعم صحبتك ،وأدركت لذة السكر يف الشـرب من الامء المعني وعـني
احلياة ،فإىل أين أذهب؟!» .
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فقال له السيد احلداد:

كنت ،فأنـا معـك! إن
«يا سيد حممد احلسني! يف أي نقطة من نقاط العامل َ

كنت أنت يف مشـرق األرض وأنا يف مغرهبا ،فـال حتـزن وال ختـف وال
َ
تقلق وال تدع للشك والقلق طري ًقا إليك ،فأنا معك!» .

ولقد أثبتا ـ رمحهام اهلل ـ هذا المدعى عملي ًا بالنحو األتـم واألحسـن واألكمـل

واألوف ،فرمحة اهلل عليهام رمح ًة واسع ًة.

يف أحد األيام قال المرحوم الوالد ـ قدس اهلل رسه ـ للحقري كاتب هذه السطور:

كنت ،فأنا مطلع عىل مجيع زوايا وأرسار نفسك
«أينام تكن ويف أي مرتبة َ

وخطوراّتا».

وقد لمست منه هذا األمر وشاهدته بالعيان كرارا ِ
ومرا ًرا؛ ففي إحدى المـرات
ً

صدر مني عمل ،وهذا العمل مل يكن فيه إشكال من جهة الظاهر ،لكنه كان مناف ًيا لـام
ً
مشـغوال
تقتضيه المراقبة وصحة العمل بالنحو األحسن ،ويف اليوم التال بيـنام كنـت

بالمطالعة يف غرفة مكتبته ،خطرت هذه المسألة عىل ذهني فجأ ًة ،عندها كـان الوالـد
َ ا َ
مشتغال بالكتابة والتأليف ،فرفع رأسه وخاطبني ً
ً
ال :فإِنلك
قـائال
جالسا خلف طاولته
ً
َ
َ َن
َ َ َ
()1
َ
.
بِأع نينِنا ٰۖ َو َسبِح ِِبم ِد ربِك حِي وا

لقد أفهمني من خالل هذه العبارة أنـه ال ينبغـي لـك أن تتصـور يف وقـت مـن

األوقات أنك بعيد عن أعيننا احلادة والنافذة ،أو أنـك خمفـي عنهـا ،فجميـع أعاملـك
وتصـرفاتك واضحة لنا وجلية كالمرآة ،شئت ذلك أم أبيت .ومشاهدة هذه المسألة
منه مل تكن مقتصـر ًة عىل الكاتب ،بل مجيع أو أغلـب األشـخاص الـذين كـانوا عـىل

عالقة سلوكية وتربوية هبذا الرجل يذكرون حكايات وموارد من هذا القبيل ،بحيث مل
يكن لدى أي شخص منهم اجلرأة يف نقل خالف هذا األمـر ،وكانـت هـذه المسـألة

( )1سورة الطور ( ، )32مقطع من اآلية .49
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واضح ًة وبين ًة إىل احلد الذي مل يبق فيها أي إنكار أو شك أو تردد بني تالمذته يف ذلك،

فاجلميع يعرتف ويقر له هبذه اخلصوصية سوا ًء يف حياته أم بعد وفاته.

وهنا يقر الكاتب ويعـرتف ـ باعتبـار كونـه ابنًـا لـه ـ بـأن كـل مـا سـمعه عـن

خصوصيات وآثار اإلنسان الكامل ،ولوازم وفعليات العـارف احلقيقـي بـاهلل وبـأمر

اهلل ،ومجيع ما أدركه من خـالل دراسـته وتدريسـه لمتـون العرفـان النظـري وكتـب

الفلسفة اإلهلية ..مجيع ذلك ينطبق عـىل هـذا الرجـل دون أدىن شـك أو شـبهة ،وقـد

صدقنا ذلك بالتجربة ،فأنا لست إنسانًا رسيع التسليم؛ يدخل أي واد من دون حتقيـق
ويلج كل مكان مهام كانت بضاعته ومتاعه ،نعم:

مـــن آن نـــيم كـــه دهـــم نقـــد دل بـــه هـــر شـــوخى
()1
ِ
در خزانــــه بــــه مهــــر تــــو ونشــــانهء توســــت
[يقول :أنا لست بالرجل الال أبال وغري العاقل الـذي يسـلم قلبـه بـأي كـالم وأي مـزاح،
فمفتاح خزانة قلبي بيدك وعالمتها عندك].

عود ًة إىل موضوعنا؛ باإلضافة إىل ما تقدم ،هناك آيات أخرى شبيهة هبـذه اآليـة

من قبيل اآلية الشـريفة من سورة الصافات:
ٱل نمخلَص َ
ي (.)2
ِ

ا
َ
َ ا
َ ا َ َ
فلإِن نهم ل نمح لل نرو * إَِل ع َِبلاد ٱّللِ

َ ن َ َ َ َ َ َٰ َ ن ن َ
نلذر َ
ين (هـل كـانوا أهـل خـري
أو كاآلية الشـريفة فٱنظر ويلف َك اِبلة ٱلم
ِ
ا
َ ا
وصالح أم كانوا مستوجبني للعقاب والمؤاخذة ومستحقني للقهـر اإلهلـي؟) * إَِل ع َِبلاد ٱّللِ
َ
صي (فأولئك فرغوا من اإلحضار إىل مقام العرض واحلساب والكتاب ،ولن يسألوا عن
ٱل نمخل ِ

أعامهلم وتصـرفاّتم ولن حياسبوا عىل أعامهلم الدنيوية) (.)2

( )1ديوان حافظ ،غزل .99
( )2سورة الصافات ( ، )29اآليتان  129و .124
( )2سورة الصافات ( ، )29اآليتان  92و .94
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ومن مجلة اآليات التي تبـني موقعيـة الكمـل مـن النـاس واألشـخاص البـارزين

والمتميزين عن سائر الناس؛ اآليات الواردة يف سورة الواقعة:
فَأَ اما ٓ إ ََك َ م َِن ٱل نم َا ارب َ
ي (إىل ساحة األحدية) * فَ َ
لرو (أي حيـاة فـرح ورسور ال
ِ
ِ
َ
َ
ٓ
َ
َ
َ
َ
َ ا
ََ َ َ َا ن
َ
ي (وهم الذين يع َطون كتاب
ب ٱيل ِم ِ
هناية هلا) وريحا وجنت نعِيم* وأما إِ َك مِن أصحَٰ ِ
ََا ٓ
َ َ َ ن َ
َ َ َ َٰ ا َ
ك مِن أَص َ
ي ٱل ا ٓاْ َ
كذِۡ َ
حَٰب ٱيلَ
ِي
م
ٱل
ِن
م
َك
إ
ا
م
أ
و
*
ي
م
حساهبم بيمينهم) * فسلم ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن
(والمستكربين) * َف ن ن
ُنَ مِن ََحِيم* َوتَصل َِية َج ِحي (.)1

وتوضيح ذلك :أن أفراد بني آدم ينقسمون باعتبار تصــرفاّتم وكيفيـة أعامهلـم

وميزان تسليمهم وانقيادهم للحق إىل ثالثة أقسام:

القسم األول :األشخاص الذين مل يؤثر فـيهم كـالم األوليـاء اإلهليـني وإنـذار

األنبياء العظام ،ومل يستجيبوا لنداء الفطرة والوجدان يف اتباع الرباهني العقلية واألدلة

أع َمت زخارف الدنيا وجاذبات عـامل
النقلية ،بل استكربوا عليها وواجهوها بالعناد ،و ْ

عيوهنم وأسامعهم ،وصـدّتم عـن التوجـه إىل التكامـل والعبـور عـن وادي
الغرور
َ
الشهوات ورفض عامل التعلقات والكثرات ،وهكذا قضوا أيامهم يف أنواع التعـديات

والظلم ،واالنغامس يف الشهوات ،وأمضوا حياّتم يف نيل المطامع الدنيوية واللـذات

الطبيعية الزائلة ،معتقدين أن سعادّتم هي سعادة عـامل احلـس والطبـع ،وأن اللـذات
منحصـرة يف االستمتاع الدنيوي و إرخاء العنان للهوى احليواين البهيمي ،ويتصورون

أن الكامل هو يف زيادة الطلب واإلكثار من زخارف الدنيا ،وكلـام وعظهـم رسـل اهلل
وحذرهم أنبياؤه وأولياؤه مـن سـوء أعامهلـم ،ردوا علـيهم باالسـتهزاء والسـخرية،

وزعموا أن هذه المسائل الواقعية واحلقائق التي دعـاهم أنبيـاء اهلل إليهـا ليسـت إال

أوها ًما وختيالت ،وأهنا تليق بتفكري العوام البعيدين عن جمريـات الثقافـة واحلضـارة،

( )1سورة الواقعة ( ، )36اآليات 44 :إىل .74
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و َوقفوا أنفسهم عىل احلياة الامدية وعىل احلياة احليوانية والشـهوانية فقـط كـام ورد يف

َ
َ ا ََ ن
او َنا ُّ
اآلية الشـريفة :إِ ِِه إَِل حي
ٱدلن َيا َو َما َن نن ب ِ َمب نع ثِ

( ، )1وابتعدوا بذلك عن

رمحة اهلل وخرجوا من دائـرة المرحـومني والمغفـور هلـم ،و بعنـادهم واسـتكبارهم

حبسوا أنفسهم يف عامل الامدة وعامل الدنيا  ،وعليه فلن جيدوا هلم مكانًا عند اهلل يف يـوم
القيامة ،وسيكون مصريهم إىل نار جهنم.

وأما القسم الثاين :فهم األشخاص الذين نظروا إىل كالم األنبياء اإلهليـني نظـر

حق ،وتعاملوا معـه معاملـة القبـول واإلذعـان ،وجعلـوا نفوسـهم منقـاد ًة ومطيعـ ًة

ألوامرهم ،و يف مقام العمل وحفظ حدود الشـريعة وثغورها ،مل تـزل أقـدامهم عـن
جادة الصدق والصـراط المستقيم ،وعملوا طِب ًقا لألوامر واإلرشادات الصادرة عـن

العلامء الكبار والمتطابقة مع موازين الشـرع المبني ومبانيه ،وأفنـوا حيـاّتم بعـزم يف

سبيل حتصيل الرضا اإلهلي والفوز بـالنعم األخرويـة ونيـل اجلنـة واحلـور والغلـامن

والوصول إىل ما وعدهم اهلل تعاىل ،واخلالصة أن عملهـم كـان عـىل طبـق المـوازين

الشـرعية البعيدة عن اإلجحـاف ،والتعـدي عـىل الـنفس ،وظلـم اآلخـرين وجتـاوز
حقوقهم ،وأدوا ما عليهم من العبادات بالمقدار الذي يوجب رضا اهلل عنهم ،فهؤالء

عرفون ويسمون بـ «أصحاب اليمني»
األشخاص ي َ

وبام أن موازين اخللوص ومراتب الصفاء والتجاوز واالنقياد خمتلفـة فـيام بينهـا

ومتفاوتة ،كان ألصحاب اليمني مراتب خمتلفة من حيث قرهبم من اهلل ،وهلم درجات

خمتلفة من حيث التعلق بالدنيا وميلهم إليها ،ورفضـهم ألنـواع األنانيـات واحلجـب

أيضا
النورانية والظلامنية لعامل الكثرة ،وتب ًعا لذلك فإن هلم يف ذلك العامل مراتب خمتلف ًة ً

ومنازل متفاوت ًة يف جنة اهلل ونعيمه عىل أسـاس اخـتالف مـراتبهم ومنـازهلم يف هـذه

الدنيا ،و لكل منهم مكانه اخلاص الذي ال يمكن له أن يتجاوزه إىل المرتبة التي تليها،
( )1سورة األنعام ( ، )6مقطع من اآلية .27
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بل منزلتهم ومرتبتهم يف اجلنة إنام هي عىل مقدار سعتهم الوجودية التي اكتسـبوها يف
َ َ
َ
هذه الدنيا َوَل َيظل نِم َر ُّبك أ َح

( .)1ويمكن القـول :إن هـذا القسـم يتشـكل مـن

قاطبـة المـؤمنني ـ و التـي تشـمل كـ ًّ
ـال مـن العـامي والعـامل ،والمق ِّلـد والمجتهــد،

والمحصل واجلاهل وغريهم ـ وذلك ألن درجات البشـر يف يوم القيامة ليست قائم ًة

عىل أساس ما حصله الشخص من معلومات ،وإنـام هـي قائمـة عـىل أسـاس السـعة

الوجودية ومقدار البصرية والنور ،وذلك إنام يكتسب مـن خـالل حتصـيل الملكـات
احلسنة والصفات احلميدة والروحية التي حيصل عليهـا يف هـذه الـدنيا ،و ال فـرق يف
ذلك بني أن يكون الشخص عامي ًا أو عال ًام.

وأما القسم الثالث :فهم األشخاص الذين قاموا بوقف أنفسهم ومجيع شؤوهنم

ومجيع تعلقاّتم بشكل حاسم وقطعي عىل حضــرة المحبـوب ،ووصـلوا يف الطاعـة

واالنقياد إىل حد اهليام باحلق تعاىل ،واالفتقار إليه ،والوله به ،بحيث مل يعـودوا يـرون

ألنفسهم وجو ًدا ً
أصال كي جيعلوا اهلل يف مقابلهم فيعبدوه؛ فـإن هـؤالء قـد جتـاوزوا
مرتبة الفعل واإلخالص والثواب ،ومل يعودوا يشاهدون مؤث ًرا سـوى اهلل ،كـام أهنـم

بطبيعتهم ال ينسبون أي أثر لغري اهلل ،فهم ال يرون ألنفسهم وجو ًدا ً
أصال حتى تستند
أعامهلم وفعاهلم إىل ذلك الوجود ،بل يرون أن وجودهم هو وجود حضـرة احلق وأثر

فيضه تعاىل ،وال حيسبون لذاّتم مقابل ذات اهلل حسا ًبا حتى ،لكي يعملوا عىل تطبيـق

هذه الذات عىل إرادة اهلل ومشيئته؛ يقول اهلل :افعل! فيفعلون ،ويقول :ال تفعل! فـال

احي! ف َي ْحيون ،يقول :سأدخلك اجلنـة فيـدخلون ،أو
يفعلون ،يقول :مت! فيموتونَ ،

يقول :لن أدخلك اجلنة فال يدخلون ،واحلاصل أهنم قد جتاوزوا دائرة الطاعة وذهبـوا
أبعد من ذلك ،فأفنوا أنفسهم ودكوها يف ذات اهلل ،كام قال الموىل أمري المؤمنني عـل

عليه السالم:

( )1سورة الكهف ( ، )14مقطع من اآلية .47
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«إن قو ًما عبدوا اهلل رغب ًة (يف ثوابه وأجره ونعمه) فتلك عبادة التجار ،وإن

قو ًما عبدوا اهلل رهب ًة (وخو ًفا من نار جهنم وعـذاهبا) فتلك عبـادة العبيـد

(الذين يقدمون الطاعة خلوفهم مـن بطـش سـاداّتم) ،وإن قو ًمـا عبـدوا اهلل
شك ًرا (وكانت عبادّتم فقط ألجـل شـكر رمحـة احلـق وعنايتـه ولكونـه ً
أهـال

للعبادة) فتلك عبادة األحرار» (.)1

وهذه العبارة نظري العبارة األخرى الصادرة عنه عليه السالم ،حيث يقول:

«إهلي َما َعبدتك خو ًفا من َنارك وال طم ًعا إىل جنتك ،بل َوجدتك ً
أهال
للعبادة فعبدتك (بعيدً ا عن كل االعتبارات األخرى) » (.)2

( )1هنج البالغة (رشح حممد عبده)  ،ج  ، 4ص .147
( )2مصباح الفالح و مفتاح النجاح (لآلخوند المال حممد جواد الصـايف الكلبايكـاين ،الطبعـة احلجريـة) ،
ص  ،94؛ بحار األنوار ،ج  ،7ص  ،311الطبعة القديمة؛ رشح هنج البالغة (البـن ميـثم البحـراين)  ،ج ،3
ص 261؛ عوال اللئال ،ج ،1ص484؛ و ج ،2ص11؛ كذلك أوردها الفيض الكاشاين يف تفسـري الصـايف،
ج  ،2ص ( 232باختالف يسري حيث وردت «يف» بـدل كلمـة «إىل»  ،وبـدل كلمـة «بـل» «لكـن») ؛ وأوردهـا
العالمة الطباطبائي هبذا اللفظ يف تفسري الميزان  ،ج  ،11ص 194؛ و يف رشح ابن ميثم عـىل المئـة كلمـة»
ص  217وردت العبارة هبذا الشكل« :الثاين قوله عليه السالم مناج ًيا لربه :إهل َي َما عبدت َك َخو ًفا ِمن ِعقابِ َك
ال ِ
أه ً
للع َبا َد ِة َف َعبدت َك».
َوال َرغ َب ًة يف َثوابِ َك َولكِ ْن َو َجدت َك َ
وجتدر اإلشارة إىل أن هذا المعنى بعينه روي عن نبي اهلل شعيب ،حيث روي يف علل الشــرائع ،عـن خـاتم
ِ
ِ
ِ
ِ
األنبياء صىل اهلل عليه و آله و سلمَّ « :
رصه ،ث َّم
أن ش َع ْيب ًا َب َكى م ْن ح ِّ
ب اهلل َعزَّ َو َج َّل حتى َعم َي َف َر َّد اهلل َع َل ْيه َب َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرابِ َعة ْأو َحى اهلل
رصهَ .ف َل َّام َكانَت َّ
رصه ،ث َّم َبكَى حتى َعم َي [ َف َر َّد اهلل َع َل ْيه] َب َ َ
َب َكى حتى َعم َي َف َر َّد اهلل َع َل ْيه َب َ َ
إليهَ :يا ش َع ْيب! إىل متى َيكون َه َذا ِمن َْك أ َبد ًا؟! أن َيك ْن َه َذا َخ ْوف ًا ِم َن الن ِ
أج ْرت َك؛ َو أن َيك ْن َشوق ًا إىل
َّار َف َقدْ َ
ِ
ِ
اجلن َِّة َف َقدْ أبحت َك! َف َق َالِ َ :
ْت َت ْع َلم ِّأين َما َبكِيت َخ ْوف ًا ِم ْن ن ِ
َار َك َو َال َش ْوق ًا إىل َجنَّت َكَ ،و َلك ْن
إهلي َو َس ِّي ِدي! أن َ
َ ْ
َ
ِ
ِ
أص ِرب ْأو َأر َ
أو َحى اهلل َج َّل َج َالله :أ َّما إ َذا َك َ
أج ِل َذل ِ َ
ـك
ان َه َذا َهك ََذا َفم ْن ْ
اك! َف ْ
عقدَ ح ُّب َك َع َىل َق ْلبِي َف َل ْست ْ
ِ
ِ
ِ
اخدم َك َكلِيمي موىس ْب َن ع ْم َر َ
َس ْ
ان».
كذلك ورد ما يؤيد هذه الرواية والرواية السابقة عن أمري المؤمنني عليه السالم :حيـث ورد يف دعـاء كميـل
ِ
ِ
ِ
ـف
ربت َع َىل َع َذابِ َك َف َك ْي َ
عليه الرمحة عن أمري المؤمنني عليه السالمَ « :و َه ْبني َيا َإهلي َو َس ِّيدي َو َم ْو َال َي! َص َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـب ل َق ْلبـ ًا يدْ نيـه من َ
ْـك
أص ِرب َع َىل ف َراق َك؟!» وجاء يف المناجاة الشعبانية ألمري المؤمنني عليه السـالمَ « :و َه ْ
ْ
ور ِ
أحل ْقن ِ
أيضا« :و ِْ
َشوقه ،و لِسان ًا ير َفع إ َلي َك ِ
ِ
ِ
َ
َ
األهب ِج َفأك َ
ُّ
َ
ً
َ
َ
ون
ك
ع
ن
ب
ي
وقال
،
»
ه
ق
ح
ك
ي
ل
إ
ه
ب
ر
ق
ي
ا
ر
ظ
ن
و
،
ه
ق
ص
َ
دْ
زِّ
ً
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َْ
ِّ
ْ
َ
َل َك َع ِ
ارف ًا َو َع ْن ِس َو َ
اك من َْح ِرف ًا».
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شاخص ّ
ُ
الحق والأسوة لمن دونهم
الدليل الثالث  :المقربون

نعمِ ،يرد أصحاب هـذا القسـم إىل اهلل تعـاىل بعيـدً ا عـن مقـام احلسـاب ووزن

األعامل ،وبام أن عملهم مل يصدر منهم ابتغا ًء ألجر أو ثواب ،فلن يستطيع المالئكة أن

يقدموا أي تقييم له أو أن يزنوه بميزان احلساب ،كام ال يمكن ألي نعمـة أن تكـافئهم

وجتازُيم عىل أعامهلم تلك؛ ألهنم كانوا أعـىل شـأن ًا مـن الثـواب واألجـر ومل يكونـوا
حيسبون أي حساب هلذا الموضوع أبدً ا ،بل مل يكن عملهم صاد ًرا إال ِمن أجـل رضـا
احلق ،دون االلتفات إىل أي أمر آخر وراء ذلك ،فنفس هؤالء قد جتاوزت مقام الرغبة

واإلرادة والتمني ،ومل يعد هدفهم هو اجلنة ونعيمها كي جيازُيم اهلل تعاىل عىل أعامهلم
الصاحلة بذلك .هؤالء هم المقربون؛ يعني األفراد الذين صارت وجهتهم أعـىل مـن
اجلنة ومن نِ َعم اجلنة وأعىل من خصوصيات اجلنان ،وصاروا أرفع من مقـام العـرض
والمحاسبة وتقييم األعامل.
و يستفاد من مضمون هذه اآلية أن األولياء اإلهليني هـم أشـخاص قـد ختطـت

أفعاهلم وأعامهلم مرحلة النفس ومرتبتها وصارت متحد ًة مع حقيقة التوحيد؛ وذلـك

ألن هؤالء مل تعد أنفسهم مبتال ًة بآمال النفس ومتعلقاّتا ومتنياّتا وشوائبها كام يبتىل به

غريهم من الناس ،وإن كانوا مؤمنني وصاحلني .وبنا ًء عىل ذلـك ،فعمـل هـؤالء هـو
عمل احلق وتصـرفهم هو فِعل احلق ،ألهنم من خالل هذه النعمة اإلهلية العظمى قـد
اندكوا واق ًعا وفنوا يف وجود احلق ،فالعمل الصـادر عـنهم ـ وتب ًعـا لفنـاء أنفسـهم يف
وجود احلق ـ هو عمل منبعث عن فعل حضـرة احلق وإرادته تعاىل.

واإلنصاف أنه جيب أن تعترب هذه اآلية الشـريفة من الرباهني المبينة لـنفس ول

اهلل والمثبتة لذات العارف باهلل ،فهكذا جيب أن يكون ول اهلل لكي يتخـذه اإلنسـان

وشاخصـا للحـق ،وممي ًـزا بـني احلـق
أسو ًة له يف القول والعمل ،وقـدو ًة يقتـدي بـه،
ً

والباطل؛ وذلك ألن الطاعة واالنقياد وإن كان ينبغـي أن تتحقـق عـىل أسـاس إدراك

اإلنسان للهدف المقصود وميله نحوه ورغبته يف الوصول إليه و فهمه حلقيقته ،وهـو

أمر خيتلف من شخص آلخر بحسب اختالف مقدار معرفته ومستوى إدراكـه ،ومـع
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ذلــك فــإن نفــس افــرتاض اإلنســان وتصــوره لوجــود مراتــب متفاوتــة يف اإلدراك
والشعور ،يقتيض أن يدرك وجود مرتبة خاصة؛ بحيث يشعر هذا الفرد ـ بغض النظر

عن المرتبة التكاملية التي وصل إليها ـ بأنه حمتاج إىل المسـاعدة واإلرشـاد والتـأيس
واإلطاعة ليصل إىل تلك المرتبة القصوى ،وتلك المرتبة هي مرتبة ِ
الصدق المطلـق
واحلق المطلق والواقع المطلق.

فجميع األفراد بغض النظر عن مرتبتهم مشرتكون يف إدراك أصل هـذه المرتبـة

القصوى وإن اختلفوا يف كيفية فهمهم هلا ،واهلل تعاىل إنام يكلف كل واحد منهم عـىل
قدر فهمه وإدراكه؛ فملف حساب كل إنسان خمتص به ،وسوف يسأل وحياسب هـذا

اإلنسان طب ًقا لميزان فهمه وشعوره وبمقدار إدراكه وسعته الوجودية ،وال عالقة لـه
معيـارا لعملـه
باآلخرين؛ يف أي مرتبة من المعرفة كانوا فليكونوا ،وال يعترب عملهـم
ً

وفعله .كام هو احلال بالنسبة لعمل الطفل ،فإن عمله ال يعترب ميزا ًنا لفعل الكبـار أبـدً ا
معيارا لعمل الراشـدين ،وهـذه المسـألة غايـة يف الدقـة وحساسـة جـدً ا،
وال يؤخذ
ً

صحيحا ،ومهام تأمل اإلنسان يف هذا األمر فإن تأملـه
وتستحق التأمل هبا وفهمها فه ًام
ً

فيه يظل ً
قليال.

الدليل الرابع  :تحقق ملاكات الشـرع و حقيقة الأحكام بعينها في وجود ّ
الولي الكامل
ومن مجلة اآليات الموجودة يف القرآن والتي تشري إىل أوصاف األفراد الكاملني

والذين جتاوزوا اهلوى والنفس ،اآليات من الثانية والثالثني إىل اخلامسة والثالثني من

سورة فاطر:

ن ا َ
َ َ ا
َ َ
َ َ
َ
ٱنيذ ل َ
لمِي َنا ِمللن ع َِبادِن لا ٰۖ ف ِمللن نهم ِللال ِم ِنلَِسِ لهِۦ
لن ٱصل
لم أو َرث َنللا ٱْكِتَٰل
ثل
لب ِ
َ
َ
ن
َ
ا
ا
َ
َ
ن
َ
َ
َ
َ
ن
َ
ري * جنَٰ ن
ت ۡإذ ٱّللِ ذَٰل ِك ه َ ٱِْ ل ٱْكب ن
َ ن
َ ن
ت عد
ومِنهمۡنقت ِصد ومِنهم ساب ِ ُۢق بِٱۡلير َٰ ِ ِ ِ ِ
ِ
َ
ٱۡلم ن
اس نهم ف َ
َد نخلن َن َها نحَ ال َ ف َ
ِيها مِن أ َساو َر مِن َذ َهب َولنؤلنؤاٰۖ َو ِِلَ ن
ِيها َحرير * َوقَال ن ا ْ َ
لد
ِ
ِ
ا ٓ َ َ َ َا ََ َ ا َاَ ََن َ ن
َ
ِي أَ َح ال َنا َد َار ٱل نم َا َ
ك ٌر * اٱنيذ ٓ
امةِ مِن ف لِهِۦ
ّلل ٱنيذِي أذهب عنا ٱۡلز ٰۖ إِ ربنا ْغِ ر ش
َ َ َ ُّ َ َ َ
َ َ َ َ ُّ َ َ ن ن
.
ِيها ْغ
ِيها ن َصب وَل يمسنا ف
َل يمسنا ف
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الدليل الرابع  :تحقق ملاكات الشـرع و حقيقة الأحكام بعينها في وجود ّ
الولي الكامل

أي( :إنا أورثنا كتابنا المتضمن للقوانني والمحتوي عىل أحكـام صـالح اإلنسـان

والمجتمع وفسادمها ،ألولئك الذين اصطفيناهم وانتخبناهم ،وهؤالء ينقسمون إىل ثالثة

أقسام:

فبعض هؤالء :عبارة عن جمموعة توغلت يف اجلهالة وانغمرت يف عامل الشـهوات،

فصاروا بذلك ظالمني ألنفسهم ومضيعني لسعادّتم ،وقضوا حياّتم الدنيوية منشـغلني
يف الكثرات وادخار األموال وجلب الشهوات والغفلة عن مصريهم ومآهلم ،فاستوجبوا

بذلك اخلسـران والتعاسة واهلالك.

والقسم الثاين :هم أشخاص يمتلكون أخال ًقا حسن ًة ،وفِ ً
عـاال متعادلـ ًة ناشـئ ًة مـن

التدقيق والمحاسبة ألنفسهم ،ونظموا أمورهم عىل أساس الصـراط المستقيم ،والطريق

القويم ،وعىل أساس الميش المقتصد المتزن المعتدل ،المن َّظم عـىل طبـق الدسـتورات

اإلهلية واألحكام الشـرعية المبينة.

وأما القسم الثالث :فهم الذين كانت هلم قدم السبق عىل اجلميـع ،فهـم يتسـابقون

لكل عمل عىل طريق اخلري والصالح بـإذن اهلل ،وال يسـتطيع أحـد أن جيـارُيم يف هـذا

المضامر ،وليس ألحد الطاقة عىل مماشـاّتم يف ذلـك ،ومهـام حـاول اإلنسـان أن يصـل

بأعامله احلسنة والمنطبقة عىل المـوازين اإلهليـة ومبـاين القـرب واخللـوص إىل رتبـتهم

وقدرهم ،مل يمكنه ذلك .لامذا؟ ألن هـؤالء قـد جتـاوزوا مقـام العمـل وجعلـوا فعـاهلم

وتصـرفاّتم فعل اهلل وتصـرفه ،فلم يعد عملهـم منبع ًثـا مـن نفوسـهم ومـن شـوائبهم

النفســانية .هــذا القســم مــن المــؤمنني يــدخلون جنــان اخللــد العاليــة ،مــزينني بلــبس
المجوهرات والذهب واللؤلؤ ،ولباسهم فيها من حرير ،وقالوا احلمد اهلل الـذي أذهـب

عنا احلزن إن ربنا لغفور شكور ،الذي أسكننا دار البقاء واخللود بفضله وكرامتـه ،حيـث
ال طريق للشعور بالعطش والمرارة وال للشعور باألمل).

و من هنا ،كيف يمكن لشخص مـا يـزال متعل ًقـا بنفسـه وذاتـه ومرّتنًـا لشـوائب

وجوده وحمكو ًما إلراداته وأمانيه ـ مهام بلغ يف صالحه ـ أن يقارن فعله بام يفعله هؤالء أو

أن يقوم بمنافستهم؟! فصالته ختتلف عن صالة أولئك ،فهو أثناء الصالة يفرتض أن اهلل
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تعاىل أمامه ،ويتحدث معه ،ويبث إليه مهومه وحاجاته ،بينام أولئك مل يعـودوا يـرون اهلل

أمامهم ً
أصال ،بل صار وجـودهم منـدك ًا وفان ًيـا يف وجـود احلـق ،فهنـا ال يبقـى للعبـد

والمخلوق وجود يف مقابل اهلل وأمام حضـرة احلق تعاىل ليقوم بعبادته ،وال َ
تقابل بيـنهام

حتى يقصد التقرب إليه ،فاإلثنينية يف هذه احلالة قد ارتفعت بينهام بشكل جـذري ،و قـد

حميت مجيع آثار الوجود المقيد وحدوده وثغوره بشكل كل ،فلم يبق أي أثر من الوجـود

هلذا المصل يف مقابل وجود حضـرة احلق حتى يعبده ويصل له ،فهنا يبقى موجود واحد
فقط وحقيقة واحدة وواقـع واحـد وذات واحـدة؛ وهـي وجـود ذات اهلل تعـاىل فقـط،

وعندها هو الذي يعبد وهو الذي يقف للصالة وهو الذي يركع وهو الذي يسجد.

وهنا يوجد رواية عن صادق آل حممد صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني يقول

لد َو إ ا َ
فيها :عندما وصلت أثناء قراءيت لسورة احلمد إىل اآلية الشـريفة إ ا َ
اك َن ْع نب ن
لاك
ِ
ِ
َ
ي بدأت أكررها إىل أن وصلت إىل حد رأيت أن نفس الذي أنزل هذه اآلية هو
ن ْس َتعي

الذي يقوم بقراءّتا عىل لساين ،عندها مل أحتمل هذه احلالة فوقعت عىل األرض(.)1

( )1إشارة إىل ما ورد عن الشيخ البهائي ،حيث قالَ « :ور ِو َي َأنَّه عليه السالم َك َ
ْاألَ َّيا ِم َف َخ َّر
ان ي َص ِّل ِيف َب ْع
ب َغ ْشيتِ ِه َف َق َال ما ِز ْلت أردد ه ِذ ِه ْاآلي َة [يعني آية إِۡ ا َ
ِ
اك َن ْع نبدن
ِ
ِ
الص َال ِة َفسئِ َل َب ْعدَ َها َع ْن َس َب ِ
َ ِّ َ
َ
َ
َمغْشي ًا َع َل ْيه ِيف َأ ْثنَاء َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
عي ] َحتَّى َس ِم ْعت َها ِم ْن َقائِلِ َها»( .مفتاح الفالح [ط قديمة]  ،ص.)292
َو إ ِ ااك نست ي
ونلفت نظر القارئ الكريم إىل أن العالمة الطهراين رضوان اهلل عليه أشبع البحث يف هذه الرواية مـن ناحيـة
المعنى والسند يف البحث التاسع والعارش من كتاب معرفة اهلل ،ج ،1ص  283و ما بعدها؛ هذا ،وقد وردت
احلادثة عن اإلمام الصادق عليه السالم يف مواطن أخرى ،وكذلك عن أئمـة آخـرين ،ومـن ذلـك مـا ورد يف
المصادر التالية:
جعفر بن حممد الصادق عليـه السـالم كـان يتلـو القـرآن يف
 .1فالح السائل ،ص  « :218روي أن موالنا
َ
انتهت حالك ِ
ما
أوجب
صالته فغيش عليه ،فلام أفاق سئل :ما الذي
إليه؟ فقال ما معناه :ما ِزلـت أكـرر
ْ
آيات القرآن حتى بلغت إىل حال كأين سمعتها مشافه ًة ممن َ
أنزهلا عىل المكاشفة والعيان .فلم تقم القوة
البرشي ِة بمكاشفة اجلاللة اإلهلية».
 .2ويف نفس المصدر ،ص« :286روى حممد بن يعقوب ما معناه :إن موالنا زين العابدين عليه السالم وهو
صاحب المقام المكني ،كان إذا قال َ
ادل ن يكررها يف قراءته حتى يظن من رآه أنه قد أرشف
ك َ ْ ِم ِ
ل لل ِ
عىل مماته».
 .2الكايف ،كتاب فضل القرآن ،حديث  ،12ج ،2ص« :682عن عل بن إبراهيم عن أبيـه وعـىل بـن حممـد
القاساين مجيع ًا عن القاسم بن حممد عن سليامن بـن داوود عـن سـفيان بـن عيينـة عـن الزهـري قـال
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نعم ،تصري نفس المصل يف هذه احلالـة مـع ذات احلـق تعـاىل واحـد ًة ،وتصـري

حركاته وسكونه حرك ًة واحد ًة وسكو ًنا واحدً ا ،وهي راجعة إىل ذات القدس اإلهلـي.

بخ بخ! ما هذه الصالة ،وما هذا الذكر والورد ،و أي ركوع هذا وأي سجود! فمن هو

الذي يطلب؟ ومن هو الذي يقرأ؟ ومن هـو الـذي يلهـج لسـانه بـذكر سـبحان ريب

األعىل وبحمده؟!

ا
ن َ
ا َ
َ ا
َ
ههنا يتضح معنى هذه اآلية الشـريفة نسبحَٰ َن ٱّللِ ع اما َ ِصِ * إَِل ع َِباد ٱّللِ
ٱل نمخلَص َ
ي ( ،)1وذلك ألن ذات الباري تعاىل غري قابلة للتوضيح والتوصـيف؛ فاحلمـد
ِ

والتسبيح البشـري ال يمكنـه أن يتجـاوز حـدود إدراكـات البشــر ،وبـام أنـه ال يمكـن

للمعلول مهام كانت سعته وظرفية استعداده أن حييط بالعلة ويشـرف عليها ،فكـذلك ال
يمكن للحمد والتسبيح الصادر من المخلوقات ـ مهام بلغت من مراتب الكامل الروحي

وعلو النفس ـ أن تكون الئق ًة بالمقام المنيع والعزيز لذات احلـق؛ وبنـا ًء عـىل هـذا ،لـام

اعتربت هذه اآلية أن تسبيح عباد اهلل المخلصني مناسب لمقام اهلل والئق بشأنه ،علمنـا

من ذلك أن ذات اهلل هو الذي يسبح نفسه ويمجدها ،وأن هذا التسبيح خارج عن دائـرة
مدركات النفس البشـرية وملكاّتا ،وهو وإن كان صاد ًرا من لسان فـرد بشــري ،لكـن

روحه وحقيقته ورسه متصل بذات احلق وهـذا احلمـد منبعـث مـن إرادة اهلل ومشـيئته،

وليس هناك أي مشيئة أخرى أو تعلق إضايف يف هذا األمر غري اإلرادة والمشيئة اإلهلية.

قال عل بن احلسني عليهام السالم :لو مات من بني الم ق والمغرب لام استوحشت بعد أن يكون
َ
ادل يكررها حتى كاد أن يموت.
ك َ ْ ِم ِ
القرآن معي .وكان عليه السالم إذا قرأ لل ِ
 .4و يف كتاب االصطالحات للمال عبد الرزاق الكاشاين ،الذي ألفه كحاشية عىل كتاب منازل السـائرين،
ادق ( َع َلي ِهام الس َالم) َ :ل َقدْ َ َجت َّىل اهلل ل ِ ِعب ِ
أنهَ « :ق َال جع َفر بن حم َمد الص ِ
اد ِه ِف َك َال ِم ِه َو َلك ْن َال ي ْب ِصـر َ
ون.
َ
َّ
َ ْ ْ
ْ َ َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات َي ْوم ِ
َو َك َ
الص َال ِة َف َّخ َر َمغْش ًّيا َع َل ْيهَ ،فسئ َل َع ْن َذل َك َق َالَ :ما ِز ْلت أ َك ِّرر َها َحتَّـى َسـم ْعت مـ ْن
يف
ان َذ َ
َّ
َقآئِلِ َها».
 .3روي يف كاتب فالح السائل ،ص« :211وقد ذكر حممد بن يعقوب الكليني أن الصادق عليه السالم سئل
كيف كان النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم يصل هبم ويقرأ القرآن وال ختشع له قلوب أهل اإليامن؟ فقـال
عليه السالم :إن النبي صلوات اهلل عليه كان يقرأ القرآن عليهم بقدر ما حيتمله حاهلم».
( )1سورة الصافات ( ، )29اآليتان  137و.168
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توضح هذه اآليات مقام اإلنسان الكامل وشأنه بشكل جـل ،وحتـدد الضـابطة

التي عىل أساسها يعمل هذا اإلنسـان؛ فعملـه مل يعـد يصـدر منـه بنـا ًء عـىل موافقتـه
للمصالح والمفاسد أو عىل أساس قصـده وإرادتـه ألن يطبـق و ينفـذ مـا فيـه اخلـري

حمتاجا إىل التفكري يف مصـاحله وإعـامل الرويـة لتصـحيح عملـه
والصالح ،وال يعود
ً

حمتاجـا إىل المراقبـة
وتصـرفه كام هو المتعارف عند أهـل اخلـري والصـالح ،ولـيس
ً
والمجاهدة ليحصل عىل اإلخـالص هّلل يف عملـه ،ومل يبـق لديـه قلـق مـن وسوسـة

الشيطان وإغواء النفس األمارة ،فقد قطع أيادي الشيطان وجنـوده كل ًيـا ومنعهـا مـن

التطاول عىل حريمه و حرمه ،ووضع نفسه حتت سيطرة القوى العاقلـة والملكوتيـة،

وقد حتققت يف ذاته جهات الفعلية العقالنية والكامل الروحي ،وظهرت وبـرزت فيـه
حقائق عامل التشـريع ،وانقشعت أمامه ِمالكات األحكام مجي ًعا بشكل واضح ،وبانت
له علل الشـرائع والقـوانني بشـكل جـل ،وصـارت حقيقـة مجيـع األحكـام اإلهليـة

ودستورات الشـرع المبني متحقق ًة يف وجوده بعينها وبحقيقتهـا التكوينيـة ،فعنـدها،

كيف يمكن أن يتصور وجود خطأ أو غلط أو هوى أو محق أو بطالن أو ندم يف أعامله
وأفعاله وأقواله وإرشاداته وتوجيهاته؟!

وهنا نشاهد أن العديد من العلامء الكبار والفقهاء العظام يرجعون إىل أساتذّتم

العرفانيني وعلامئهم الربـانيني والسـلوكيني يف مـوارد الشـك يف احلكـم أو الـرتدد يف
استنباط األحكام الشـرعية ،فيستفسون منهم ويستوضحوهنم ويطلبون مـنهم رفـع
هذه الشبهة ،وكان هؤالء يبينون هلم بالفعل حقيقة المسألة وواقعها ولب ذلك احلكم

وجوهره(.)1

( )1كام حصل ذلك بالنسبة لتالميذ المرحوم احلاج المريزا جعفر كبـوتر اآلهنگـى والمرحـوم شيشـه گـر،
وكذلك نقل عن عدة أخرى من تالميذ العلامء والعرفاء اإلهليني ،الذين ال كالم يف اجتهادهم[ .ولمزيـد مـن
االطالع عىل هـذه المسـألة راجـع:الـدر النضـيد يف االجتهـاد والتقليـد والمرجعيـة (للعالمـة الطهـراين
قدس رسه) ،هامش الصفحات  66إىل  ،91حيث بني نجله (مؤلف هذا الكتاب) هذه الفكـرة هنـاك بمزيـد
بيان وتوضيح].
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يقول احلقري :ال أرى استطرا ًدا أن أنقـل روايـ ًة ذكرهـا صـاحب كتـاب ثـواب

األعامل عن اإلمام الصادق عليه السالم ،حيث يروي بسنده عن أبيه عن حممد العطار

عن األشعري عن حممد بن حسان عن أيب عمران األرمني عن عبد اهلل بن احلكم عـن
معاوية بن عامر عن عمرو بن مروان عن أيب عبد اهلل عليه السالم أنه قال:

« َم ْن َو ِ َل َش ْيئ ًا ِم ْن أم ِ
ور ا ْلم ْسلِ ِمنيَ (وكان جاه ًال بالمصالح والمفاسد ومل يكن
يملك العمق الكايف لتحديدها) َف َض َّي َعه ْم (وأفسد هذا األمر الذي تواله)َ ،ضـ َّي َعه
اهلل عز وجل (و بدل عمره من السعادة إىل اخلسان واهلالك)» (.)1

ليس هذا باهلزل! كيف يكِل اإلنسان أمره إىل شخص هـو نفسـه حمتـاج إىل مـن

يرشده ويأخذ بيده وُيديه؟! وقد نقل لنا التاريخ مئات بل آالف الشـواهد الواضـحة

واجللية عىل هذه القضية.

إن هداية اخللق وإرشادهم جيب أن تكون بيد شخص ليس لديـه أي تعلـق بنفسـه

وليس عنده أي خصوصية أو صـفة أو شـائبة مـن صـفات وخصوصـيات األشـخاص

المتعلقني بالكثرات بجميع أبعادها ،والمتوجهني إىل الدنيا ،وال يكفي فقط ترك التعلـق
اشـتباها مـن أن
بالمأكوالت والمشـروبات واللذائذ اجلنسية ـ خال ًفا لام يظنه الكثريون
ً

أيضـا
هذه األمور هي خصوصيات الشخص المتعلق بالدنيا ـ بل ال بد أن يكون بعيـدً ا ً

عن المسائل الباطنية للنفس األمارة ،والغرائز الشـيطانية المخفيـة والمنطويـة يف نفـس

البشـر ،والتي هي أهم بكثري وأخفى وأشد خط ًرا من تلك األمور السابقة.

فع َمر مث ًال كان يأكل اخلبز واخلل ،وكان يتظاهر بذلك أمام عوام الناس الذين هـم

كاألنعام ،وكان يضلهم بذلك ،واحلال أنه مل يكن مستعدً ا أن يتخىل ولـو للحظـة واحـدة

عن اخلالفة ،فيسلمها لصاحبها احلقيقي واألصل اإلمـام أمـري المـؤمنني عليـه السـالم،
أيضا يف كل من :مشكاة األنوار يف غـرر
( )1ثواب األعامل وعقاب األعامل ،ص  ،287وقد وردت الرواية ً
األخبار (للطربيس) ،ص 216؛ و أعالم الدين يف صفات المؤمنني (للديلمي) ،ص484؛ عوال اللئال ،ج،1
ص266؛ بحار األنوار ً
(نقال عن ثواب األعامل)  ،ج،92ص.243
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فاللذة التي كان يشعر هبا هذا الرجل الذي ال يعرف شيئًا عن اهلل والمنغمر يف الشهوات

واألهواء النفسية والوساوس الشيطانية ،يف تسلطه عىل الناس وحكومته علـيهم ،كانـت

أشد وأعىل بكثري من لذة الطعام اللذيذ والشـراب اهلنـيء ومقاربـة احلسـناوات وسـائر

النعم الظاهرية والدنيوية األخرى.

فال يتصورن أحد أنه بمجرد أن َحي ِر َم إنسان نفسه من بعض النِعم اإلهلية الظاهرية،

ويكتفي بالقليل منها ،ويؤدي بعض األمور األخرى التي تبدو صاحل ًة و وجيه ًة يف أعـني

الناس البسطاء والذين ال علم هلم بخصوصيات النفس األمارة وحقائقها ،ويبتعـد عـن

األمور التي يمكن أن تكون موضع شك وإهبام لدى الكثري ..ال يتصورن أحد بـأن هـذا

الشخص يمكنه أن يتعهد تدبري أمور احلكومة وإرشاد اآلخرين وأخذ زمام أمور النـاس
بيده ،بل جيب أن يكون اإلنسان المتصدي هلذه األمور قد حرر نفسه من مستنقع النفس،

ووصل وجوده بوجود احلق تعاىل ،وحول مجيـع صـفاته وملكاتـه وغرائـزه إىل صـفات
حضـرة احلق بشكل جوهري ،حتى ال يعود يف وجوده أي أثر من اآلثار السيئة المخفيـة

والمتوارية يف زوايا النفس األمارة ،وأي شائبة من ملكات الرذيلة التي يعاين منهـا مجيـع
أفراد البشـر؛ هذه اآلثار والملكات التي ال يمكن أن ترتفـع أبـدً ا مـن خـالل المطالعـة

والقراءة والدرس والتدريس يف أية مرتبة كان من مراتب العلوم والفقه ،وسواء يف ذلـك
مجيع أنواع العلوم والمعارف المتداولة يف عامل الدنيا.

نعم ،ذلك الشخص الذي هاجر من اجلزئية إىل الكلية ،وانتقل من عامل النفس الدين

إىل عامل التجرد العل ،وارتفع من حضيض الكثرة إىل أوج الوحدة ،هو الذي صار عنـده

قابلية اإلرشاد والوعظ والرتبية ومسؤولية تدبري وإدارة أمور المجتمع والشخص.

يقول المؤلف :من المناسب هنا أن نشري إىل بيانات المرحوم الوالد قـدس اهلل

نفسه يف رسالته التي وجهها إىل قائد الثورة اإلسالمية يف إيران آية اهلل اخلمينـي رمحـة
اهلل عليه حول الدستور ،حيث كتب يف مقدمة هذه الرسالة:

« َت ِ
عترب الفلسفة التوحيدية اإلسـالمية المتخـذة مـن القـرآن الكـريم والسـنة

النبوية أن روح احلكومة والوالية عـىل النـاس منحصــر ًة بالمبـادئ الرفيعـة
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السامية ،وترى أن الشخص المناسـب هلـذا المقـام هـو أعلـم الموجـودين

وأمجعهم للشـروط وأنزههم ،ويف هذه الصورة ،فإن أفراد األمـة بقيـادة هـذا

القائد الالئق ـ الذي جيمع بني امتالكـه لقلـب منـري ومطلـع ،وعقـل مفكـر،

وعزم راسخ ،وبني عبوره وجتاوزه عن نفسه واتصاله بالكليـة ـ سيسـتفيدون

من أفضل المواهب اإلهلية ،ويوصلون مجيع قواهم واستعداداّتم الذاتيـة إىل
منصــة الظهــور والفعليــة ،وسيشــعرون بكامــل احلريــة واالســتقالل،

وسيستفيدون من مجيع غرائزهم الطبيعية وملكاّتم الروحية باحلد األكمل.

يف ظل هذه الفلسفة ،ينتشـر احلكم والقانون والقضـاء ويتنـزل تـدرجيي ًا مـن

األعىل (أي من مقام التوحيد والطهـارة الـذي يم ِّثـل مقـام وحـدة وجامعيـة ول

األمر) إىل األسفل ليشمل مجيع طبقات الناس وأصنافهم.

ََ ََ َ َ
ِيما َش َ
لم ََل َج ن
ج َر بَي َن نهم نث ا
َّت نحَك نِم َك ف َ
لدوا ْ ِ ٓ
ك َل نؤم نِن َ َح ا َٰ
ِف
ِ
َ ف ل ور ب ِ
ْ
َ
َ
َ
ن
َ
َ
ن
َ
)
1
(
َ
َ
َ
ا
َ
َ
ما  ،وملا َك ل نِملؤمِن
أنِسِ ِهم ح َرجلا لِملا ق ليت وسسلل نِم ا ۡسللِ ما
َ
لرا أَ َ ن
لم ٱۡل َ َ
َو ََل نلؤم َِنلة إ َذا قَ ل َلى ا ن
كل َ ل َ نه ن
ٱّلل َو َر نسل ن نه ٓۥ أل ً
ِلريةن مِلن
ِ
َ
أل ِر (.)2
أما يف الفلسفات الامدية ،أو يف القوانني الغربية التي ال تتمتع بشـيء من روح

التوحيد اإلسالمي ،فإن مصدر قرارهم صادر من الكثرة ،أي من أفكار عامة

الناس وأوهامهم وإن كانوا يف أدىن درجات الضـعف ،فـإهنم يمنحـون حـق

تعيني المصري وصنع القرار يف الشؤون العامة والسلطة هلؤالء الناس اعـتام ًدا
عىل مالك األكثرية ال غري.

فتقوم احلكومة يف هذه الفلسفات عىل أساس االنتخاب ،ويقسمون كيفيتهـا

عىل ضوء نظام الملكية الدستورية أو النظـام اجلمهـوري أو بعـض األنظمـة
( )1سورة النساء ( ، )4اآلية .63
( )2سورة األحزاب ( ، )22صدر اآلية .26
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األخرى ،ولذا فالنظام اجلمهوري القائم عىل أساس االنتخاب ال خيتلف عن

النظام الملكي الدستوري ،وهو وليد القوالب الغربيـة التـي ال تنسـجم مـع
روح اإلسالم.

تستند حكومة ودولة اإلسالم عىل نفسها ،وتعتمد عىل أصل احلـق األصـيل،
وال يمكن ألي من تلك القوالب جتسيد هذه الواقعية أو أن حتيط هبا.

نمر بأدق حلظاّتا أن نكـون
وعلينا يف هذه المرحلة احلساسة والمصريية التي ُّ
أكثر حيطة لكي ال نبيـع األصـول اإلسـالمية النفيسـة مـن حيـث ال نشـعر

ـ والعياذ باهلل ـ إىل الميول والنزعات الغربية بسبب تشبع األدمغـة بإلقـاءات
الغرب ،وعدم األنس بطريقة تشكيل احلكومة اإلسالمية بشـكلها الـواقعي،

وعلينا أن ال ندفن تلك احلقيقة يف مقربة النسيان بسبب االعتامد عىل إشـراف
ورقابة أنظمة التسلط واالستبداد والتجرب!

وقد أخطأ علامؤنا األعاظم ـ سوا ًء َمن ناصــر االسـتبداد أم مـن أيـد النظـام
الدستوري ـ يف غامر معمعات وصـراعات احلركة الدستورية و المشـروطة،

ففئة كانت ترى أن الناس المظلومني سيتحررون مـن نـري االسـتبداد وظلـم

األمـراء واحلكـام اجلــائرين فســاندوا النظـام الدســـتوري ،وارتـأت الفـــئة

األخـرى أن عنـوان االستبداد سيحفظ الناس وسط هالـة مـن الـدين ،وأنـه

سيسد ثغرة احلريـات غـري المشــروعة وقبـول الغـرب ،وألهنـم حصــروا

الطريق يف هاتني النظرتني ،فقـد حـاربوا بعضـهم الـبعض ،ومل يقـل أحـد إن

النظام الدستوري غري صحيح وكذا االستـبداد ،وأن الصحـيح هو اإلسـالم

ال غري ،فحـكومة اإلسالم هي حكـومة اإلسالم ،أي حكــومة رســول اهلل،

ال أقل من هذا وال أكثر.

لذا شـوهد يف مـدة حيـاة النظـام الدسـتوري الـذي سـقيت شـجرته بـدماء

المجاهدين الصادقني الزاكية والمخلصـني لطريـق العـدل واحلريـة أنـه قـد
ص َّبت كل ألوان الظلم ،وأن النظام الدسـتوري مل يـدع يف تسـلطه عـىل هـذه

األمة ً
جمـاال تسـبقه فيـه واحـدة مـن احلكومـات االسـتبدادية عـرب التـاريخ
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البشــري ،ويـا لشــدة تلـك الظالمــات المؤلمـة التـي مل تنفــع معهـا أقــوى
تأثريا! وما أعظم ذلك احلرمان الذي حلق بأبسط حقـوق النـاس
المسكنات ً
األولية باسم العدالة االجتامعية واحلرية العامة اخلاوية مـن أي حمتـوى .هـذا
عــىل الـرغم مــن رعايــة غايــة الدقــة يف تــدوين ذلــك الدســتور حتسـ ًبا مــن
االنحراف ،ومع كثرة اهتامم مؤسسيها و حرصهم عىل تطبيق قـانون العدالـة
واحلريةِ .
والعلة الوحيدة لكل هذا احلرمان تكمن يف أن احلكومة قد انحرفت

عــن حمورهــا األصــل ،فقــد ســنوا القــانون حتــت واجهــة جملــس الشــورى،

وانحرفــت الســلطات الــثالث ـ التشـــريعية والقضــائية والتنفيذيــة ـ عــن
مسارها ،إن جتربة المشـروطة هذه كافية لنا ،ورسـول اهلل يقـولˮ :الَ ي ْلـدَ
المؤْ ِمن ِم ْن ج ْحر َم َّرت ْ ِ
َني‟()1ـ إلخ»(.)2

واحلاصل إن مرادنا من إيراد كالمه يف هذه الرسالة هو قسم واحد منها فقط؛ وهـو

ما ذكره من تدخل علـامء الـدين يف األمـور السياسـية ومـا حصـل يف أحـداث احلركـة

الدستورية وقضية المشـروطة ،وأنه كيف يمكن أن تقع الدولة بأيـدي األجانـب رغـم

وجود المراتب العالية من العلم والفقاهة ،وذلك ألهنم مل يمتلكوا بصري ًة وإشـرا ًفا عـىل

المسائل اخلفية واألمور المبهمة يف عامل السياسة ،ومل يكونوا عـىل علـم بكيـد الكـافرين
ومكر الملحدين .فكم من دماء أريقت يف هذا السبيل بال فائدة! وكم من رأس مال أهدر
يف ذلك! وكم حرمة من حرمات الدين والمتدينني قد هتكت!

نعم ،رغم أن غرضنا كان يكمن يف هذه الفقرات فقط ،ولكن بام أن الفهم الصحيح

أيضا.
هلا كان يستوجب بيان الفقرات السابقة ،فقد قمنا بذكرها ً

لقد أشار المرحوم الوالد يف هذه الفقرات التي تسـتحق واق ًعـا أن تسـمى بميثـاق

احلكومة اإلسالمية ،إىل الموضوع الذي كنا قد بحثناه يف السطور السـابقة ،وهـو إيكـال
زمام األمور إىل الفرد الكامل والبصري المربأ عن اخلطأ واالشتباه ،المنور بنـور اإليـامن،

( )1مشكاة األنوار ،ص 217؛ وبحار األنوار ،ج  ،17ص  ،246و ج  ،28ص .144
( )2وظيفة الفرد المسلم يف إحياء حكومة اإلسالم  ،ص. 283
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المتحقق بحقيقة الوالية؛ باعتبار أن هذا الشخص هـو الوحيـد الـذي يمكنـه أن يأخـذ
األحكام والقوانني والدستورات من مبدأ الوحي ومنبع األحكام وحمل تنـزل الشــرائع،

ويوصلها إىل منصـة الظهـور يف أمجـل حللهـا وأتقنهـا ،مراع ًيـا يف ذلـك ظـرف الزمـان

والمجتمع ،وال يستطيع أي شخص آخر أن يقوم هبذه المهمـة مهـام كـان قـد بلـغ مـن

مراتب العلم والكامل ،بل جيب أن تكون هذه األمور بتدبري وإدارة مثـل هـذا الشـخص
الذي بلغت استعداداته فعليتها ،فمثل هذا الشخص هو الذي سيقوم بإيصال مجيع الناس

ـ كل بحسب سعته وظرفيته الوجودية ـ إىل الكامل والرتقي ،وعـىل مثـل هـذا الشـخص

يمكن أن َيعتمد اإلنسان وبمثل هذا الشخص يمكن لإلنسان أن يثق ،ال بفرد آخـر؛ ألن

الذين كانوا يف خضم أحداث هذه الواقعة (أحداث احلركة الدستورية) صاروا طعم ًة هلذا

اخلطب العظيم واخلطأ اخلطري واالشتباه غري القابل لإلصالح ،وهـم مـن رؤوس علـامء

البالد وفحول الفقهاء العظام؛ كالمرحوم اآلخوند مال حممد كـاظم اخلراسـاين والشـيخ

عبد اهلل الامزندراين والسيد حممد كاظم اليزدي والمريزا حممد حسـني النـائيني والشـيخ

فضل اهلل النوري ،وغريهم الكثري ،وكان كل واحد منهم يعترب مرج ًعا جلمـع غفـري مـن
ً
وملجأ ألشخاص خمتلفني من طبقات المجتمـع ،ولكـن يف النهايـة رأينـا كيـف
الناس،
تسللت األيادي اخلفية واألصابع السـرية لسياسـة األجانـب حتـى لـوث مكـر هـؤالء

أحجارا حيركوهنا يف لعبـتهم ،وعنـدما علـم العلـامء
وخداعهم ساحة الفقهاء وجعلوهم
ً

بحقيقة هذا اخلداع والمكر ،كانت األمور قد خرجـت مـن أيـدُيم ومل يكـن لـدُيم أي

حيلة ،حيث كان اخلصم غار ًقا يف سكرة االنتصار يضـحك ضـحك المنتيشـ عـىل كـل

أرباب الفضل والدراية والفقه والفقاهة؛ فقد تم له الفتح واالنتصار ،وجعلهم يف مهـب

رياح السخرية واالستهزاء .وعندما رآهم قد قاموا لمواجهته وأقدموا عىل منابذتـه ،قـام

بقطع الطريق عليهم من أوله ،وعمل عىل إمخاد األصوات قبـل ارتفاعهـا وقبـل بلوغهـا

احللقوم ،وتربع هو عىل عرش السلطة واحلكم.

نعم ،هذه نتيجة عدم البصرية يف األمـور ،واالقتصـار عـىل النظـر إىل المسـائل

بنظرة ظاهرية ،وعدم التزود مـن المواهـب اإلهليـة اخلفيـة واالسـتفادة مـن ألطـاف
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حضـرة احلق اخلاصة ،وهذا مآل االعتقاد بأنه يمكن من خالل االعـتامد عـىل العلـوم

الظاهرية الشـرعية وغري الشــرعية التغلـب عـىل مكائـد ووسـاوس وحيـل إبلـيس
وجنوده ،وأن يمهد الطريق للسري نحو الكامل ويفتحها أمام المجتمع ويرفع الموانـع

والعقبات عنهاً ،
غافال عن أن الشيطان قد سبقه يف جتربة مجيع الطرق واالطالع عليها

بشكل كاف وواف ،وأن الشيطان سيستفيد من كامل قدراته يف حربه ضد عدوه ،ولن

يستطيع أي شخص أن يصـمد أمامـه ويتغلـب عليـه إال أن يكـون ذلـك الشـخص

ً
مشموال لتأييد الرب تعاىل ،وأن يكون قلبه ورسه وضمريه مت ً
صال بحقيقة الربوبية ،كام
ذكرنا ذلك ساب ًقا.
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ِ
ومن مجلة اآليات التي تدل عىل شـروط حتقق الفرد الكامـل وتـدل عـىل حقيقتـه،

اآلية الشـريفة التي تقول:
ن
ٌ ا ا َ َ َ َ َ َ ن َ َ ن ُّ ْ َ َٰٓ َ
ََ َ ن َ َ َ َ َ
ك ََك َ َعن ن
له
وَل واف ما ْيس لك بِهِۦ عِلم إِ ٱلسما وٱِلَص وٱِْؤاد ُك أولئ ِ
َم ن
س (.)1

حتكم هذه اآلية الشـريفة باإلدانة والذم عـىل كـل حكـم أو عمـل خمـالف لليقـني

والقطع ،قائم ً
بدال من ذلك عىل أساس الظن والشك؛ ألن العمل الذي نشأ عىل أسـاس

الظن واالحتامل هو عمل فاقد لالعتبار ـ حتى لدى العقالء ـ إذا ما أريد وزنه والنظر إليه
بام لديه من قيمة.

وبنا ًء عليه ،فعىل اإلنسان يف كل فعل وقول يصدر منه؛ إما أن يعلم ويتـيقن بنفسـه

من صالح كل عمل وقول يصدر منه ،وإما أن يقتـدي ويسرتشـد بالشـخص الـذي قـد
أحرز هذه المرحلة ،ويف غري هذه احلالـة سـوف يكـون اإلنسـان عرضـ ًة للنهـي والـذم

اإلهلي.

( )1سورة اإلرساء ( ، )19اآلية .26
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وكلمة « َت ْقف» مشتقة من « َقفا ،يقفو» بمعنى المتابعة واالنقياد ،أي عليـك أن ال

تتبع أي أمر أو فعل ما دام صالحه وفساده غري واضح لك بشـكل كامـل ،كوضـوح
دمت مل تسمع األمر بأذنِك ومل تشـاهده ب َعينِـك ومل حيـط
الشمس يف رابعة النهار ،وما َ
قلبك ِعل ًام به وبأطرافه إحاط ًة تام ًة ،فال ترتب عليه أي أثـر ،واخـرت لنفسـك يف ذلـك

َ
سبيل االحتياط والرتوي ،وأحجم عن اإلقدام عىل األمـور التـي لـيس لـديك علـم
بجوانبها.

ولذا تتضح جلي ًا يف هذه اآلية اخلصوصية البارزة والواضحة لإلنسـان الكامـل،

وهي الوصول إىل مرتبة اليقني والعلم احلقيقي واحلصول عىل حقيقة األشياء وواقعية

وقفـت مجيـع الـدنيا يف
احلوادث اخلارجية والقضايا االجتامعية ،ففي هذه المرتبة ،لو
ْ

ً
راسـخا عـىل
وجهه واختذ الناس يف حقه موق ًفا خمال ًفا ،وقالوا فيه ما قالوا ،فإنـه يبقـى

موقفه مقابل هؤالء كاجلبل األشم ،وال يعري أي اهتامم وال يرى أية قيمة آلراء هـؤالء

الناس وأفكارهم ،ألنه يرى أن مجيع هذه األفكار هي وليدة القوى الوامهة والمتخيلة

هلؤالء الناس والمنبعثة من العلل والمعلوالت الظاهرية القابلة للتغري والتبدل ،فم َثله

كم َثل الذي يرى الشمس بعينيه السالمتني وحيس بنورها ويلمس حرارّتا ببدنـه ،ثـم

يأيت بعض األشخاص ويقولون له :نحن اآلن يف الليل ،وكل ما تراه أنت منبعث عـن
ختيالتك وأوهامك! فمن الطبيعي أن ال يعتني هذا اإلنسان بكالم هؤالء ،وال يرتـب

أث ًرا عليه ،وذلك ألنه يرى أن ما خيربون به رساب ،ويرى نفسه مت ً
صال بالمنبع السيال
لفيضان أنوار حضـرة احلق تعاىل.

ومن الممكن هنا أن يأيت شخص ويشكل عىل ذلك فيقول :إن الشارع المقدس

كام ارتضـى وأمىض ما يقتضيه العلم احلقيقي والـواقعي عـىل أسـاس حكـم العقـل

وقضاء الوجدان والفطرة ،كذلك ارتضـى مقتضـى العلم التنزيل واحلكم التنجيـزي

ـ بعنوان كونه حج ًة ظاهري ًة ـ وأمىض العمل عىل أساسه ،وقرر أن يثيب َمن يعمل عىل

وفقه وأن يعاقب َمن خيالفه ،و من هنا صار الوصول إىل مرتبة العلم الظاهري واحلجة
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الظاهرية (التي هي االجتهاد المصطلح والمتعارف عليه) موج ًبا لتنجـز احلكـم عـىل

نفس المجتهد ،وبات تقليد الغري حرا ًما عليه ،وكذلك أمىس هذا األمر موج ًبا لرجوع

العامي إىل هذا المجتهد ،وأوجب عليه أن يتبع األحكام والفتاوى التي يصدرها ،وقد
أوجب الشارع تقليد مثل هذا المجتهد عىل هذا العامي ووعد بالعقاب والعذاب عىل

من تركه ،حتى لو كان هذا المجتهد خمط ًئا يف رأيه وجمان ًبا للصواب يف اعتقاده.
وجواب هذا اإلشكال ليس خفي ًا عىل أرباب البصرية؛ ألنه:

أو ًال :إن أحكام الشـرع ليست منحصـرة يف مسائل الطهارة والنجاسة وليسـت

مقتصـرة عىل أحكام الشك يف الصالة ،فقد تعرض الشارع اإلسالمي المقدس لبيـان

األحكام المتعلقة بكل فرد من المكلفـني ـ سـواء كانـت أمـو ًرا شخصـي ًة أو أمـو ًرا

اجتامعي ًة ـ بد ًء من جزئيات المسائل وأصغرها ،وانتها ًء بأمههـا وأخطرهـا وأعظمهـا

شأنًا يف حياته؛ حيث ابتدأ الشارع ببيان األمـور األوليـة كمسـائل الصـالة والصـوم،
انتها ًء إىل األحكام والقوانني العبادية واالجتامعية مثل احلج والزكاة واخلمس واجلهاد

يف سبيل اهلل واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر المعامالت وعالقة النـاس

فيام بينهم والمعاشــرات والقصـاص والـديات وسـائر احلقـوق األخـرى واألمـور

المرتبطة باحلياة االجتامعية واحلياة األخروية ،فقد وضع جلميع هذه األمور أحكا ًمـا،

واإلنسان حماسب ومسؤول عن حكم كل مسألة مسألة ،فالمسائل اليومية التي نبـتىل

هبا ليست مقتصـرة عىل األمور العبادية وحسب ،وال عىل الدعاء وقراءة القرآن فقط،

حتى يمكن لإلنسان أن يتجاوزها بسهولة وينجز أموره فار َ البال ومطمئن اخلاطر!

فرعاية المسائل اخلطرية واحلياتية المهمة لألمة اإلسالمية ،والعمل عىل استقامة

كيان الشـريعة وحفظ احلدود والمصالح االجتامعية للمسلمني ،ليست مسأل ًة بسيط ًة

يمكن التجاوز عنها بسهولة ومزاح ،أو المرور عليها دون اكرتاث و تـدقيق ،فحفـظ
ً
سـهال يمكـن لإلنسـان أن
دماء المسلمني وأعراضهم ونفوسهم وأمواهلم ليس أم ًرا

جيعلها يف دائرة اختياره وضمن وظائفه يف الدنيا وضمن سعته الوجودية والشخصية،
72

ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ً
ً
وشرعا
المجلس العاشر  :وجوب الرجوع إلى الإمام أو العارف الواصل عقلا

ثم يتخىل يوم القيامة عن مسؤوليته وخيرجهـا عـن عهدتـه ،فـالفرق كبـري بـني هـذه

المسألة وبني مسألة الشك يف الصالة ومسألة مفطرات الصوم وأحكام الدماء الثالثة،

فالفاصل بينهام كبري جدً ا كالفاصل بني السامء واألرض.

إذن َمن هو الذي يمكنه أن يتحمل مسؤولية هذا األمر اخلطري والمصـريي ،ثـم

يتخىل عن ما يالزمها من أحداث وجمريات قد تصل إىل إزهاق النفوس وإراقة الدماء
وإتــالف أمــوال المجتمــع اإلســالمي وهــدر إمكاناتــه ورصــيده وهتــك أعــراض

المسلمني وشـرفهم؟!

إن قضية احلركة الدستورية وما تبِعها من األحداث المتعلقة هبا ،مثـال مناسـب

ومؤيد واضح ال خلل فيه عىل صحة دعوانا ومطلبنا ،كـام أهنـا تعتـرب نقطـة حتـول يف
درسا ألول األلباب .واألمر الملفت للنظر قبل كل
تاريخ اإلسالم وعرب ًة لمن اعترب و ً

خصوصـا مراجـع الدرجـة
يشء يف هذه القصة هو تدخل طبقة العلامء والمعممـني و
ً
األوىل يف وقتها؛ كالمرحوم اآلخوند اخلراساين والسيد حممد كاظم اليـزدي والشـيخ

فضل اهلل النوري وغريهم .إن الذين لدُيم اهتامم وإلامم بالكتب التي تعرضت لتاريخ
احلركة الدستورية وأخبارها يدركون جيدً ا أن مجيـع هـذه األحـداث ـ سـوا ًء كانـت

موافقة هلذه احلركة أم كانت خمالفة هلا ـ كانت تدور حول حمـور علـامء الـدين ،وعـىل

رأسهم مراجع الدرجة األوىل يف ذلك الوقت ،فقـد كـان النـاس يف إيـران ويف سـائر
البالد يف ذاك الوقت ينظرون إىل األوامر واألحكام الصادرة عن المراجع يف المسائل

االجتامعية ،ويف الفتاوى عىل أهنا أحكام ال َتقبل الرد أو التبديل ،متا ًما كالوحي المنزل
كثريا ما كانوا
من قبل اهلل تعاىل ،وككلامت المعصومني صلوات اهلل عليهم أمجعني ،و ً

يريقون دماءهم من أجل احلفاظ عىل حريم اإلسالم وإطاعـة األوامـر الصـادرة عـن
مراجعهم .واهلل تعاىل وحده العامل كم من حروب جرت بني الطرفني! وكم من الدماء

قد أهدرت ،وكم من المحرمات هتكت ،وكم من ماء وجه أريق ،وكم مـن الرجـال

استشهد؛ كالشيخ فضل اهلل النوري ،وكم جترع آخرون من السم يف تلك احلقبة!
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لقد كانت حرك ًة؛ حكمت فيها مجاعة بقيادة مرجع تقليدهم بوجـوب مواجهـة

نظام التسلط ،وحكمت فيها مجاعة أخرى بحرمة مواجهة النظام والقيام بوجهه بـأي

نحو كان ،ومن خالل هذه األحكام واألوامر والفتاوى اشتعلت نار احلرب والدمار،
واشتغل الناس المطيعون لمراجعهم بالتصـدي لبعضـهم الـبعض! إىل أن اتضـح يف

النهاية أن هناك أياد خفي ًة تولت هي زمام األمور ،وقامت حترك هؤالء الناس من وراء
الستار حيث مل يكن أحد يعلم بـذلك ،فقـد اسـتطاع االسـتعامر اإلنكليـزي المكـار

المحتال بالتعاون مع الشيطان الرويس المخادع ـ ومن خالل استغالل نفـوذ رجـال

الدين وسلطتهم المعنوية ـ أن يعتل ظهور الناس اجلاهلني يف إيران للوصول إىل مجيع
أهدافه وميوله وأمانيه .لقد اعترب هذا اجلمع من الناس أنفسهم بأهنم المدافعون عـن

اإلسالم والمحيون للشـريعة الغراء ولسنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،كـام

أن خصومهم المقابلني هلم كانوا يرون أنفسهم المحافظني عىل حريم الدين والتابعني

لمدرسة سيد المرسلني والمقيمني ألركان الشـرع والشــريعة والمميتـون ألحكـام
البدع والضاللة ،وكانت كل فرقة من هؤالء تشد الناس احليارى نحوها وتأخـذ هبـم

من جهة إىل جهة ومن مدينة إىل أخرى؛ وبقي األمر كذلك إىل أن ارتفع رأس مرجـع

من مراجع التقليد فوق أعواد المشنقة ،وقامت أيادي االستعامر الملوثة بتصفية علامء
الدرجة األوىل يف البالد ،ونقلتهم إىل الدار األبدية ،عندها التفت اجلميـع إىل اخلديعـة
التي انطوت عليهم ،وأهنم كانوا يف غفلة عن هذه األمور.

ال نذهب بعيدً ا ،فقد نشبت يف هذا الزمـان ،وبعـد ظهـور الثـورة اإلسـالمية يف

إيران ،حرب ضـروس مدمرة بني شعبي إيران والعراق الشيعيني المسـلمني ،حيـث
أصدر بعض العلامء فتاوى بوجوب الدفاع واحلفاظ عىل سيادة إيـران بـأي نحـو مـن

األنحاء ،وحكم آخرون بخـالف ذلـك ،وقـالوا بلـزوم المصـاحلة وإيقـاف احلـرب

وحرمة استمرارها ،فهذان حكامن متقابالن وفتويان خمتلفتـان ومتناقضـتان!! إن مـن

كثـريا
الواضح والمسلم به أن مسألة احلرب والقتل وإراقة الدماء ختتلـف وتتفـاوت
ً
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عن األحكام األولية ـ كام ذكرنا ـ وأن الفرق بني التبعات والنتائج المرتتبة عىل هاتني
المسألتني عظيم جدً ا!

وبنا ًء عىل هذا فمسائل الشـرع ليست عىل مستوى واحد من األمهية ،حتى نـأيت

ونقول إن احلجية الظاهرية يف األخذ باألحكام الظاهرية سوف توجـب تنجـز ذلـك

احلكم عىل المجتهد وعىل مقلديـه ،وأن جمـرد تقليـد جمتهـد مـا يف المسـائل العاديـة

والسطحية يوجب حجية فتواه يف مجيع المسائل؛ ولو كانت من قبيـل المسـائل التـي

ذكرناها .إن التوجه إىل هذه النكتة مهم جدً ا ،لكـن مل يـتم التعـرض إليهـا يف الكتـب

المدونة يف هذا المجال بام تستحقه من االهتامم و مل يلتفت هلا كام ينبغي يف مثـل هـذا
األمر اخلطري.

وثان ًياَ :أو هل التكاليف واألمور التـي يبـتىل هبـا اإلنسـان خمتصـة ومنحصــرة

بخصوص هذه المسائل الشـرعية الظاهرية؟ كال! فالمشاكل الروحية والنفسية التي
يبتىل هبـا اإلنسـان مـن خـالل تعرضـه لـبعض األحـداث التـي يمـر هبـا يف حياتـه،

والتجاذبات التي تصيبه من خالل طرو بعض األمور غري العادية واخلارجة عن دائرة
تفكري الناس وسـعتهم العلميـة ..أكثـر بكثـري مـن التكـاليف الظاهريـة واألحكـام

الشـــرعية المدونــة يف الرسـائل العمليــة ،فـأىن للفقيــه والمجتهــد العــامل باألحكــام
والمسائل الظاهرية أن يتصدى لتشخيص الواردات النفسية  ،فيميـز فيهـا بـني احلـق

والباطل وحيدد هل ينبغي أن يرتَّب عليها أثر أم األفضل جتاهلها؟! ومـن أيـن يمكـن

للمجتهد أن يعرف أن هذه الرؤيا التي رآها شخص ما أو المكاشفة التي حصلت لـه

تتضمن تكلي ًفا وحك ًام إلزامي ًا ،أو ال تتضمن؟ و كيف يمكن لـه أن يشـخص أن هـذه

المكاشفة هي مكاشفة روحانية أم أهنا ـ ال سمح اهلل ـ مكاشفة شيطانية؟! ومـن أيـن

يمكنه االطالع عىل اخلصوصيات النفسية لإلنسان حتى يقـدِّ م لـه احلكـم الالئـق بـه
والمناسب له! فمن الممكن أن يكـون ذاك اإلنسـان يف وضـعية روحيـة جتعلـه غـري

مستعد لتلقي هذا احلكم والقبول به ،فعندها سيكون إلقاء مثـل هـذا احلكـم موج ًبـا
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لتشويش خاطره ،ومسب ًبا حلصول اضطراب روحي لديه مما يـؤدي ـ ال قـدر اهلل ـ إىل

انحرافه عن الطريق السوي؛ إذ هل يمكن أن يلقى أي حكم نتوصل إليـه عـىل مجيـع
المكلفني بنحو كل ويف درجة واحدة؟!

أذكر أنه يف أواخر حياة المرحوم الوالد رضـوان اهلل عليـه ،كـان أحـد أعـاظم

المراجع الفعليني ـ ومل تكن مرجعيتـه يف وقتهـا قـد نضـجت  ،ومل تتثبـت بعـد ـ قـد
تشـرف بالذهاب إىل المشهد المقدس لإلمام عل بن موىس الرضـا علـيهام السـالم،

حيث كان يذهب عاد ًة يف كل صيف إىل مشهد للزيارة ،ويف أحد األيام جاء إىل منـزل
المرحوم الوالد للقاء به ،ويف أثناء كالمه معه طرح المرحوم الوالد قـدس اهلل نفسـه

مسأل ًة شـرعي ًة وسأله عن رأيه فيها ،وهي:

َ
نتيجة جهله وعدم فهمـه
«إذا كان شخص يغتسل غسل اجلنابة بشكل خاطئ
لمسألة الغسل وشـروطه لمدة ثالثني سنة ،حيث كان يتصور وجوب َغ ْسـ ِل
دفعة واحد ًةً ،
متام البدن ً
بدال من تقديم الرأس والرقبـة عـىل الطـرف األيمـن

واأليسـر ،فام حكم صالته التي صالها طوال هذه المدة؟ وكيـف يمكـن أن
فهم هذا العامي احلكم الصحيح يف المسألة؟» .
ي َّ

فقال ذاك العامل يف جوابه:
«ال إشكال يف ذلك ،ألنه ال يشرتط المواالة يف الغسل ،فاغتسـاله األول كـان
ً
بدال عن غسل الرأس ،واالغتسال الثاين ـ الذي يمكن أن يـأيت بـه بعـد عـدة

أيام ـ حيتسب عن غسل اجلانب األيمن ،وعند االغتسال يف المرة الثالثة بعـد

أيضا ،حيتسب هذا الغسل ً
بدال عن غسل اجلانب األيس ،فيكون قـد أتـم
أيام ً
الغسل باالغتسال الثالث! وليس يف صلواته إشكال!!» .

وعندما سـمعت هـذه الفتـوى مل أسـتطع أن أخفـي تعجبـي واسـتغرايب منهـا،

دينـي أو جـواب شــرعي؛
وتصورت أن هذا اجلواب أقرب إىل التفنن منه إىل حكـم
ِّ
وذلك ألنه:
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أو ًال :المواالة وإن كانت من شـروط الوضوء ال مـن شــروط الغسـل ،إال أن

عدم اشرتاط المواالة يف الغسل ليس بالمعنى الذي خيـرج صـدق االجـتامع ووحـدة

الفعل المأيت عن حده العريف ،بحيث ال ينظر العرف إىل هذا العمل الشـرعي بأنه فعل

واحد ،وبعبارة أخرى :إن حتقق ال َغسل هبذه الشـروط واخلصوصيات موجب لسلب
لفظ «الغسل» عنه ،وعدم صحة إطالقه عليه ،أي أن عدم اشرتاط المواالة إنام هـو يف
حدود بقاء الفعل عىل حقيقته العرفية ،وعدم خروجه عنها؛ بمعنى أن تكون الفاصـلة

بني غسل األعضاء ال تتعدى الساعة أو أقل منها ،ال أكثر.

وثان ًيا :إن نية التقدم والتأخر يف أجزاء الغسل من مجلة شــروط صـحة الفعـل،

فيجب عىل المغتسل يف الغسل الرتتيبي أن يرتب نيته يف غسله الرأس والرقبة أو ًال ،ثم
باطال ،يعنـي ً
غسل الطرف األيمن ،ثم غسل الطرف األيس ،وإال فيكون غسله ً
مـثال

إذا وقف شخص حتت رشاش الامء بحيث تم وصول الامء أو ًال إىل رأسه ورقبتـه ،ثـم
إىل جنبه األيمن ثم إىل جنبه األيس دون أن ينوي الغسل يف كـل مرتبـة ،فغسـله هـذا

باطل ،إذن كيف يمكن للشـخص الـذي مل تتحصـل منـه هـذه النيـة أن يتحقـق منـه
الرتتيب؟

وثال ًثا :األعجب من كل ما تقدم ،هو أنه بنا ًء عىل تصـحيح هـذا الغسـل بضـم

سائر األجزاء يف األوقات الالحقة ،فام هو مصري الصلوات التي يأيت هبـا يف األوقـات

الفاصلة بني هذه األغسال؟ ال شك أنه جيب احلكم عـىل هـذه الصـلوات بـالبطالن،
وعندها تعود المسألة إىل حالتها األوىل!

واحلاصل أن المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه أراد من خالل هـذا السـؤال أن

ً
مسؤوال عن إصدار
يفهم هذا العامل :أنك عام قريب ستطرح مرجعيتك ،وسوف تصري

الفتاوى واألحكام للمق ِّلدين والعوام ،فإذا ابتل أحـد مقلـديك بمثـل هـذه المسـألة

وأنت يف هذه احلالة ،هل يمكنك أن تفتي ببطالن مجيع الصلوات التي صالها يف هذه

احلالة ،أم أن هناك طري ًقا آخر للتعامـل مـع هـذه المسـألة يتناسـب مـع ظرفيـة هـذا
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المكلف وسعة اطالعه؟ مـن الطبيعـي أن طـرح فتـاوى كليـة وعامـة يف مثـل هـذه

الموارد ،التي تعد من األمور البسيطة واالبتدائيـة ،يف الرسـائل العمليـة عـىل منـوال

واحد سوف يسبب وجود عواقب وتبعات كبري ًة ،فكيف احلال إذا وصلت األمور إىل

األحكام اخلطرية والمهمة واحلساسة؟! ولكن مهام سعى المرحـوم الوالـد إليصـال
هذا المطلب إىل ذاك العامل المحرتم وإفهامه إياه ،إال أن ذلك مل يتيس له.

إن مالحظة اخلصائص الروحية للمق ِّلدين وكيفية تعامل الفقيـه معهـم وكيفيـة

إلقاء األحكام إليهم ،من أهم وأصعب مراحل استنباط األحكام وبياهنا للمخـاطبني،

فإذا كان بيان حكم تكليفي بسيط يمتلك هذه الفـروع والتشـعبات المختلفـة ،وكـل

فرع منها يتطلب اإلجابة عن حكمه اخلاص به؛ فكيف احلـال بالنسـبة لإلجابـة عـىل
األحكام النفسـية والروحيـة ومعضـالّتا ،ومعاجلـة المشـاكل الروحيـة والمسـائل

الغامضة التي يعجز الكثري حتى عن إدراكها ً
فضال عن حلهـا ورفـع الشـك والـرتدد

عنها؟! فهل يكفي مراجعـة أي شـخص يف ذلـك والرجـوع إىل أي كـان حلـل هـذه
المسألة ؟!

الدليل السادس  :الإمام الباقر عليه السلام :لا ّبد من دليل في الطرق إلى اهلل تعالى
يقول اإلمام الباقر عليه السالم خماط ًبا أبا محزة الثامل:

راس َخَ ،فيطلب ل ِ ِ
«يا أبا محز َة ،خيرج أحدكم َف ِ
نفسه َد ً
أنت بِطـر ِق
ليالَ ،و َ
َ َ
الس ِ
ِ
األر ِ
فسك َد ً
ضَ ،فاطلب ل ِنَ َ
امء أجهل ِم َ
ليال» (.)1
نك بِطرق ْ
َ

خياطب اإلمام يف هذه الرواية أبا محزة ً
قائال :إذا أراد أحدكم أن يسافر إىل مسافة

ً
دلـيال لبيـان طريقـه؛ فمـن أيـن لـك أن
قليلة ال تتجاوز بضعة فراسخ ،فإنه يلـتمس
تشخص طرق السامء ومتيز حجب عوامل الغيب ،مع أنك أجهل فيها بكثري ِمنك بطرق
( )1الكايف ،ج  ،1ص .144
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األرض؟! وإذا كان األمر كذلك فعليك أن تبحث عن دليل ومرشد تعتمد عليه وتثق

به كي تسلمه زمام أمورك يف سفرك وسريك نحو احلق تعاىل.

فهل يقصد اإلمام الباقر عليه السالم بكالمه هذا المسائل التكليفيـة مـن قبيـل

الصالة والصوم فقط ،أم أن هناك أم ًرا آخر وراء هذه األحكام؟

ما يظهر بوضوح من كالم اإلمام هو األمر بإيكال األمـور العقائديـة وتفـويض

االختيار واإلرادة الشخصية إىل فرد عليم وخبري بالمسائل احلياتية واألمور المصريية،

والتسليم الكامل له يف األمور اخلطرية والمحورية يف حياته.

يقول أمري المؤمنني عليه السالم عند كالمه عن خصوصيات هؤالء األشخاص

يف هنج البالغة:

«إن اهلل سبحانه وتعاىل جعل الذكر جـال ًء للقلـوب ،تسـمع بـه بعـد
الوقرة ،وتبصـر به بعد العشوة ،وتنقاد به بعد المعاندة ،ومـا بـرح هّلل

عزت آالؤه يف الربهة بعد الربهة ويف أزمان الفرتات عباد ناجـاهم يف

فكرهم ،وكلمهم يف ذات عقوهلم ،فاستصبحوا بنور يقظة يف األسـامع

واألبصار واألفئدة ،يذ ِّكرون بأيام اهلل ،وخيوفون مقامه ،بمنزلة األدلة

يف الفلوات .من أخذ القصد محدوا إليه طريقه وبشـروه بالنجاة ،ومن
أخذ يمينًا وشام ًال ذموا إليه الطريق وحذروه من اهللكة ،وكانوا كذلك
()1

مصابيح تلك الظلامت وأدلة تلك الشبهات.»...
َ

يبني أمري المؤمنني عليه السالم يف هذه الفقرات العجيبة خصوصيات اإلنسـان

الكامل والعارف باهلل ،ويشـرح لوازم وجوده ،و هـذه الفقـرات واق ًعـا جـديرة بـأن

جيلس اإلنسان عدة شهور ويتأمل فيها ويتدبر معانيهـا بدقـة ،وال يمـر عليهـا مـرور
الكرام .فاإلمام يقول يف العبارات األوىل:

( )1هنج البالغة( رشح حممد عبده)  ،ج  ،2ص .211

188

الدليل السادس  :الإمام الباقر عليه السلام :لا ّبد من دليل في الطرق إلى اهلل تعالى

إن اهلل تعاىل قد جعل ذكره عز وجل موج ًبا جلـالء القلـوب وصـفائها؛ فمـن مل

جيعل يف قلبه ذكر اهلل ،فـإن قلبـه سـوف يصـدأ ويمتلـئ باحلقـد والكـدورة ويطفـح

باألنانية والكرب والرياء ،ولن يبقى يف هذا القلب نور؛ وبالتـال سـوف يـدرك األمـور

واحلقائق بشكل معوج ،دون أن يقدر عىل إدراكها بتلك الشفافية والوضوح التي هـي
سمع قلبك بعـد عـدم سـامعه ،ولـرتى عـني
عليه .وقد جعل اهلل الذكر كذلك لكي َي َ
بصــرية القلــوب بعــد عميهــا ،وينقــاد اإلنســان بعــد العنــاد واالســتكبار واألناني ـة

واالستعالء.

يعترب اإلمام يف هذه العبارات أنه ال قيمة ألذن اإلنسـان وعينـه ولقلـوب مجيـع

الناس ،وأن تلك القلوب التي مل يستقر يف رسها و ضمريها التوجـه إىل احلـق قلـوب

ميتة ال شعور هلا وال إدراك لدُيا ،وأن حقيقة القلب واعتباره منحصـر يف ما يمتلكـه

من توجه والتفات إىل التوحيد ،ومـن المسـلم بـه أن جمـرد الـذكر الظـاهري ومحـل

المسبحة وقراءة األوراد واألذكار ،ليس كاف ًيا لتحصيل هذه المرحلة وهذه الدرجـة،

وكم مر عرب التاريخ أشخاص مثل اخلـوارج حفظـوا القـرآن يف صـدورهم ،وكانـت
أصواّتم تعلو دائ ًام بتالوة كالم اهلل ،وكانوا يستشهدون باآليات القرآنية ويتمثلون هبا

يف حياّتم اليومية ،لكن قلوهبم مع ذلك كانت سوداء مظلم ًة كالليل المدهلم.

إن المقصود من كالم اإلمام عليه السالم هو بيان انغامر قلوب هؤالء األشـخاص

وضامئرهم يف حقيقة التوحيد والذات األحدية ،حتى صارت حقيقة ذكرهم هّلل معجون ًة

متامزج ًة مع روحهم ،وأصبحت ذائب ًة يف وجودهم كذوبان السكر يف الامء؛ إىل أن تشكلت

منهام حقيقة واحدة ،ال أن المقصود هو احلديث عن أولئك األشخاص العـاديني الـذين
يذكرون اهلل بام متليه عليهم أفكارهم وختيالّتم الامدية ،وبام تفرضه طرق هلوهم ولعـبهم

المتناسبة مع عامل الغرور وعامل الدنيا ،ووصفهم بـأن قلـوهبم تـنجل بمثـل هـذا الـذكر

فيحصل لدُيم الصفاء المطلوب ،وترتفع عن أنظارهم حجب الغيب ،فيشــرفون عـىل
حقائق عامل الوجود ويطلعون عىل أرساره ،هيهات أن يكون هذا مراده!
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ثم يوضح اإلمام يف الفقرات التالية صفات اإلنسـان العـارف وملكاتـه بشـكل

أكرب ،فيقول :إن السنة اإلهلية تقتضـي أن يكـون يف كـل زمـان ويف أوقـات الفـرتات

(والفرتة هي المدة والزمان الفاصل بني النبي السابق والنبـي الالحـق ،أو يف الزمـان
الذي ال يكون اإلمام المعصوم عليه السالم فيه مشهو ًرا وظاه ًرا علنًـا أمـام النـاس)

َ
ومنتخبون من قبله ،أكرمهم اهلل تعاىل بالقرب والكرامـة وأحـاطهم
عباد خملصون هّلل

بالعناية اخلاصة ،وناجاهم يف عامل فكرهم وقواهم العقالنية ،وكلمهم يف صقع عقوهلم

ورتبة متييزهم وتشخيصهم ،وعندها ستصري أبصارهم وأسامعهم وقلـوهبم مبصــرة
وواعية ومستنرية ،وذلك بسبب ارتباطهم بالنور اإلهلي ،وبواسطة «برهان مـن ربـه» ،

والنكشاف حقائق عامل الوجود لدُيم ،ثم إن هؤالء األشخاص يقومون ـ من خـالل

هذه اهلداية اخلاصة التي وصلوا إليها والضمري المنري الذي يمتلكونـه ،هـذا الضـمري

الذي صار ً
حمال النعكاس أنوار مجال احلق وجالله ،وموض ًعا لعلمه وقدرته وحياته ــ
يقومون هبداية الناس وإرشادهم وينبهوهنم إىل مواقع نـزول اجلـذبات اإلهليـة وأيـام

حصول اجللوات ،ويكشفون هلم أوقات استجالب الفيوضات اإلهلية وكسب أنـوار

عامل القدس ،وذلك كام ورد يف اآلية الشــريفة التـي تـتكلم عـن النبـي مـوىس عليـه

السالم:

ََ َ ْ
َ ُّ ن
َ ْ َ ْ ْ َ
َ
لات (أي ظلـامت اجلهالـة
َوْا ْد أ ْر َسل َنا نل ََس بِٓا ات َِنا أ أخ ِرج ق ْ َللك م
ِلن اْظل َم ِ
َ
َ
َ َ َ
َ
ا
وكدورات عامل النفس) إِىل انلُّ رِ َوذو ِْر نه ْم بِأ ا ِ
ام اّلل إ ِ ِِف ذل ِك َل ات (عىل قدرتنا و إرادتنا يف
َ ن
الناس ،و تظهر هذه اآليات) ِْلك َ
ص ابار شك ر (إذ الوصول إىل هـذه المراتـب يتطلـب مـنهم أن

يكونوا صبورين وشاكرين لنعامتنا) (.)1

فهؤالء األشخاص هم الذين حيذرون الناس وخيوفوهنم مقا َم عزة اهلل وكربيائـه

(حيث إن هّلل مقام العزة والغنى وعدم االحتياج إىل الغري ،واحلال أن مجيع األشخاص
اآلخرين من مجيع الفرق والمجاميع اإلنسانية ،ويف مجيع المراتب حمتاجون إليه سوا ًء
( )1سورة إبراهيم ( ، )14اآلية .3
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يف بلوغهم مراتب الكامل واستكامل حاالّتم الروحية ،أم يف نفس بقـائهم واسـتمرار

وجودهم ،فهم متعلقون بعناياته ،وهذه حقيقة ثابتة ال تزلزل فيهـا ،فـاهلل سـبحانه ال
يمزح مع أحد ،وال جيامل أحدً ا ،فلو كفر الناس كلهم به فلن يؤثر ذلك عـىل كربيائـه

أبدً ا).

ومثل هؤالء األشخاص كمثل أدالء الطريق يف الصحاري القفار ،فهم يقومـون

بتشجيع من يريد أن يضع قدمه يف الطريق الصحيح ،وحيثونـه عـىل ذلـك ،ويسـهلون

عليه طريقه ،ويساعدونه عىل االستمرار يف هذا المسري ويقدمون له العون ،ويبشـرونه
بالنجاة والفالح ،ومن ي ِرد منهم أن ينحرف عن جادة الطريق ويذهب يمينًـا ويسـا ًرا،
فإهنم يذكرونه بمخاطر هذا المسري الذي يريد خوضه ،ويعددون له آفاتـه وحيذرونـه
من عواقب هذا االنحراف ونتائجه ،وخيوفونه من اهلالك واخلسـران.

نعم ،هـؤالء هـم احلـاملون لمصـابيح اهلدايـة يف ظلـامت الـنفس ويف مـبهامت

احلوادث المظلمة والمعوجة والمشوشة ،والمرشدون يف هذه الشـبهات والمشـاكل

العويصة التي يعجز الفكر البشـري الناقص أن جيد هلا ً
حال ،أو يميـز فيهـا بـني احلـق

والباطل.

وهنــا ال بــد أن يعــرتف احلقــري بــأنني ال أقــدر أن أيف بشـــرح هــذه العبــارات

وتوضيحها بام يليق هبا ،ألنني مع االلتفات إىل قصور المدركات التي أمتلكها ،وضيق
دائرة القدرة عىل التشخيص ،وبسبب التوقف والركود يف عامل الكثـرات ،أشـعر بـأين

لست قاد ًرا عىل فهم هذه المطالب فه ًام صحي ًحا ،والوصول إىل واقعية هـذه المعـاين

العالية والمضـامني الراقيـة ،وأن الشـخص الوحيـد الـذي يمكنـه أن يوضـح هـذه
العبارات ،هو الذي يكون كـأمري المـؤمنني عليـه السـالم يف اتصـال قلبـه باحلقيقـة

وبجوهرة عامل األمر ،ويكون قد وصل إىل مرحلة يأخذ ضمريه احلقائق من منبع العلم

األزل بدون واسطة ،ويصري قلبه ـ من خالل اتصـاله بقلـب اإلمـام ورسه ـ موضـ ًعا
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ان ن ْ َ َ
َ
اب َدل ْي َنا ْ َع ِ ٌّ
ك
ل
ِل َح ِ
لتجل ِإَونه ِِف أ ِم اْكِت ِ

( ،)1أي أنه باتصاله بمنبع الوحي ورس عامل

التشـريع يكون كالمه ً
فصال  ،ومنطقه حكـ ًام  ،ورأيـه صـوا ًبا ،وفكـره صـال ًحا مطل ًقـا،
حمضا.
وعمله ح ًقا ً

نعم هذه المهمة إنام يتحملها أشخاص مثل المرحوم الوالد رضـوان اهلل عليـه

فقط ،وال يليق بنا أن نضع أنفسنا يف موضـع أقـدام هـؤالء العظـامء ،ونطـرح بعـض
المسائل والعبارات التي مل خترج من صدق الضمري وخلوص النفس ،بل خرجت من

خالل التدبر القاصـر والتحقيق الناقص ،ومن خـالل تصـفح بعـض األوراق ونقـل

بعض المسائل الممتزج صحيحها بسقيمها وحقائقهـا بمجازاّتـا واعتبارياّتـا ،فـإن

التصدي هلذا األمر موجب إلراقة ماء وجهنا وإضالل اآلخرين .لكن مـاذا علينـا أن

نفعل؟ فكام ذكرنا من قبل إن المكان الذي كان يشغله هذا العامل الكبري خال وفـار ،

فصار لزا ًما عىل أمثال احلقري أن حيمل القلم بيده .ولكن من ناحية ثانية ،جيب القـول:

إنه يمكن ـ إىل حد ما ـ أن يسد بعض هذا الفرا وتعوض بعض هذه اخلسارة الكبرية
ـ إن شاء اهلل ـ من خالل ذكر ما نقل عن عظامء الطريـق يف شــرح المبـاين واألفكـار

والعقائد ،واالعتامد عىل ما شاهدناه وسمعناه منهم يف هذا الصدد.

بنا ًء عىل هذا فاألمور التي يذكرها الكاتب يف شـرح هذه الفقرات ،أو مـا يكتبـه

يف هذه األوراق بشكل عام ،هو عبارة عام سمعته أو شـاهدته مباشــر ًة مـن األوليـاء

واألعاظم ،أو أنه حصيلة جتارب علمية وتربوية حصلت عليها من خـالل مـرافقتهم
صـرا عىل ذلك ومتحاش ًيا ـ قدر اإلمكان ـ من إبراز ذوق شخصـي ،أو
وخدمتهم ،مقت ً
إظهار رأي متفرد خاص يب يف ذلك.

يقول أمري المؤمنني عليه السالم يف بيـان صـفات أوليـاء اهلل والعـارفني بـاهلل:

« ِع َباد ناجاهم يف فكرهم»  ،فام هي حقيقـة هـذه المناجـاة؟ وكيـف يمكـن أن يصـل
( )1سورة الزخرف ( ، )42اآلية .4
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اإلنسان إىل مقام األنس والقرب من احلق ،بحيث يصري جدي ًرا بأن يناجيه اهلل تعاىل يف
مقام الفكر ،ويتكلم معه يف مقام العقل ،ويبوح لـه بـأرسار مـن لـوازم ذاتـه وأسـامئه

وصفاته ،ويقرتب باتصال ضمري هذا الشخص بـه إىل حـد تصـري فيـه قـواه العقليـة

وتفكريه مسخر ًة له تعاىل ،وحيصل تبادل لمعارف عامل التوحيد وأرساره من دون لفظ
أو صورة يف ضامئر هؤالء األشخاص وسويداء قلوهبم وعقـوهلم ؟! سـبحان اهلل! إن

هذا الكالم يظهر حقيقة االتصال الواقعي لإلنسان بحريم القدس اإلهلي ،ويبني معنى

رفع احلجب الظلامنية والنورانية أمامه مجي ًعا ،واندكاك كـل شـوائب وجـوده يف ذات
احلق تعاىل.

جيب االلتفات إىل أن إعامل القوة العاقلة يف اإلنسان حيصل مـن خـالل اتصـاهلا

بالعقل الفعال واألخذ من فيوضاته ،وأن كيفية إفاضة العقل الفعال عىل القوة العاقلة

لإلنســان وكميتهــا ت ـرتبط بمــدى تعلــق القــوة العاقلــة لإلنســان بعــامل الكثــرات

والموهومات والتخيالت؛ فكلام زاد تعلق عقل اإلنسان بعامل الدنيا وعامل االعتبارات
والكثرات الموهومة وعامل المجاز ،فسوف تتنزل حقيقـة اإلدراك لديـه مـن مرحلـة

التجرد والنورانيـة إىل مرحلـة التخـيالت والموهومـات واألفكـار الفارغـة عديمـة
أيضا؛ فبمقدار ما حيـرر اإلنسـان نفسـه بواسـطة المراقبـة
الفائدة ،والعكس صحيح ً

والرياضات الشـرعية واالبتعاد عن الدنيا وزخارفها واالبتعاد عن الكثـرات ،سـتزيد

استفاضته من العقل الفعال .و لـام كـان العقـل متعل ًقـا بـالنفس و الـذات وبآثارهـا
ولوازمها ،وهذا التعلق ناشئ عن حب النفس لذاّتا وآلثارها الوجودية ومنها العقل،

فبالتال و انطال ًقا من مالحظة هذه المسألة ،فام دامت النفس مل خترج من حب ذاّتا ومل

تتجاوز هذه المرحلة بعد ،ومل ترفض مجيع آثار تعلقاّتا وبقايا هذه التعلقـات بشـكل

هنائي ،فلن يمكنها االستفادة واالستفاضة التامة الصافية الطاهرة من العقـل الفعـال،

وسوف تؤثر دائ ًام شوائب النفس الوجودية وتع ُّلقها بعامل الطبع عـىل إعـامل اإلنسـان

لعقله ،وسوف متنعه من الوصـول إىل مرتبـة احلـق والصـدق والطهـارة يف األحكـام
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والقضايا التي يصدرها ،سوا ًء الشخصية منها أو الكلية .ومـا دام يف وجـود اإلنسـان

ذرة من آثار النفس وبقايا تعلقات النفس ،فلن تـتجىل يف مـرآة نفسـه وضـمريه تلـك

احلقيقة الصافية المطهرة من الدنس ،ولن يرتوي قلبه من ذاك الامء الصايف الزالل.

بنا ًء عىل هذا ،جيب عىل العبد أن يتقدم يف مقام العبوديـة واالنقيـاد والمجاهـدة

والمراقبة إىل احلدِّ الذي ال يبقى عنـده أي انحـراف أو اعوجـاج؛ ال يف مقـام الفعـل

والعمل فقط وال يف مقام التصور والتخيل ،أو بعبارة أخـرى يف مقـام ظهـور الصـور
المثالية والربزخية فحسب؛ بل عليه أن يتقدم أكثر للوصول إىل أعىل من هذه المرتبة،

فيذهب بحقيقته الوجودية إىل أبعد من عامل المثال والملكوت حتى يصـل إىل سـاحة
اجلربوت والالهوت ،وينحر نفسه قربانًا يف حريم المحبوب حتـى ال يبقـى يف نفسـه

وضمريه أية شائبة من آثار ذاته وتعلقاته جتعله مضط ًرا عندما يريد أن يمتثل لألحكام
والتكاليف أن يرفع هذه الشوائب و يقاومها؛ بل عليه أن يصل إىل حيث ال تبقـى لـه

نفس وال يظل هناك ذات متحققة يف اخلارج غري ذات احلق تعاىل ،فكل ما يصدر فهـو
درك فهو نفس احلقيقة العلمية المدركة لـذات احلـق،
صادر من ذات احلق ،وكل ما ي َ
وأي فعل يقوم به هو يف الواقع فعل احلق الذي ظهر هبذا الشكل.

هذا العبد مل يعد يفكر حتـى يـرى أيـن الصـالح مـن الفسـاد فيقـوم بانتخـاب

األصلح ،ومل يعد ينظر إىل سلسلة العلل الظاهريـة ليختربهـا وحيللهـا فيحصـل عـىل

نتيجة قياس من مقدمات علمية وظاهرية واعتبارية ليتمكن بواسطة ذلـك مـن متييـز
احلقائق عن األوهام واألباطيل ،بل إن فكره قد أمىس عبار ًة عن ظهور اإلرادة العلمية

ظهورا بال واسطة إلرادة قدرة احلـق  ،وكالمـه ظهـور
للحق بال واسطة ،وصار فعله
ً
لكالم وقول احلق كذلك .لقد جتاوز هذا اإلنسان مرتبة البشـرية وصار رباني ًا ،وخرج

عن حيطة المدركات البشـرية فصار إهلي ًا ،و إذا أردنا أن نصفه يف مقام الثبوت بعبارة

واضحة  ،جيب القول :إنه عبارة عن اإلله المجسم والمقيد والمحدود يف عامل الطبـع

والكثرة.
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ونذكر هنا كالم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم الـذي قالـه يف حـق أمـري

المؤمنني عليه السالم حيث قال:

«ال َتس ُّبوا َعلي ًا (وال تعيبوه ،فهو ليس مثلكم وأعامله ليست كأعاملكم وآرائكـم)

فإنه ممسوس يف َذ ِ
ات اهلل (وفان فيه)» (.)1

لقد مس عل يف ذات اهلل وفني فيه؛ فلم يعد عل بشـ ًرا حتى يمكـنكم أن تزنـوا

أعامله بموازين احلسن والقبح التي لديكم ،أو تقيسوا أفعاله بواسطة آرائكم الناقصـة

الباطلة ،ثم حتكموا عليها بالصحة والبطالن ،وذلك ألن فعله فعل اهلل ،وعندها ،كيف
يمكن أن تقوم وتقيس العقول الناقصة َ
فعل اهلل تعاىل؟ فإن فعل اهلل لـيس قـائ ًام عـىل

أساس المصلحة والمفسدة حتى يقاس عليها فيوصف بالصـحة والسـقم بنـا ًء عـىل
انطباقه عليها أو عدم انطباقه ،بل المصلحة تنشأ مـن فعلـه وتتحقـق يف اخلـارج مـن

خالله.

أذكر أن واحدً ا من أقدم الرفقاء السلوكيني للمرحوم الوالد رضـوان اهلل عليـه،

وهو المرحوم احلاج غالم حسني السبزواري رمحة اهلل عليه ـ الـذي كـان مـن أقـدم
تالمذة األستاذ والمريب األخالقي العارف الكبري المرحـوم آيـة اهلل العظمـى احلـاج

الشيخ حممد جواد األنصاري اهلمداين قدس اهلل نفسـه ـ كـان ينقـل للوالـد المعظـم
بعض اخلصائص والصفات البارزة للمرحوم األنصاري ،ومن مجلة ما قاله:

( )1األربعون حدي ًثا (لمنتجب الدين الـرازي) ،ص 33؛ بحـار األنـوار ،ج  ،27ص 212؛ مناقـب آل أيب
طالب ،ج ،2ص21؛ سفينة البحار ،ج ،4ص94؛ فرائد السمطني ،ج  ،1ص 163؛ جممـع الزوائـد ومنبـع
الفوائد ،ج  ،7ص 128؛ كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال ،ج ،11ص 621؛ المعجـم األوسـط ،ج ،7
ص 142؛ حلية األولياء ،ج ،1ص  .64ويؤيده ما ورد يف تفسري فرات الكويف ،ص ،423وطرف من األنباء
والمناقب (للسيد ابن طاووس)  ،ص ،416وبحار األنوار ،ج ،27ص ،272عن رسول اهلل صىل اهلل عليـه
ِ
ِ
ـب اهّلل» .كـذلك ورد يف اعتقـادات
وآله أنه قالَ « :ال تَس ُّبوا َعلِي ًا َفإِنَّه َم ْن َس َّبه َف َقدْ َس َّبني َو َم ْن َس َّبني َف َقـدْ َس َ
ِ
ِ
ِ
اإلمامية (للصدوق) ،ص 189عنه صىل اهلل عليه وآله ،أنه قالَ « :م ْن َس َّب َكَ -يا َع ُّلَ -ف َقدْ َس َّبنيَ ،و َم ْن َس َّبني
با َ
هّلل َت َع َاىل».
َف َقدْ َس َّ
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«إن من خصوصيات المرحـوم األنصـاري الواضـحة جـدً ا ،ومل أر طـوال

عمري أحدً ا غريه يتمتع هبا ،هو أن ه عندما كان يعطي رأيـه يف أي موضـوع،

فإن المصلحة وإن مل تكن واضحة فيه من أو ل األمر جلميع النـاس ،إال أنـه
ً
مطابقة لرأيه ونظره».
بعد مرور مدة يتضح أن المصلحة كانت

وبعد سكوت المرحوم الوالد رضوان اهلل عليـه فـرت ًة تأييـدً ا لكـالم المرحـوم

السبزواري قال:

كثريا
«إال أن المسألة بالنسبة للحاج السيد هاشم احلداد هلا شكل آخر خيتلف ً

عن المرحوم األنصاري ،فالمسألة عند السيد احلداد كانت هكذا :كان نفس
ً
منشأ للمصلحة وهو الموجب والموجد هلا ،ال أن كالمه منطبق عىل
كالمه
المصلحة وجتري عليه معايري الصحة والسقم ،بل إن أصل الصالح متولـد

كثريا عام تذكره بالنسبة للمرحـوم
من فعله وكالمه وهو عينه ،وهذا خيتلف ً

األنصاري».

إن النقطــة الدقيقــة جــدً ا واحلــائزة عــىل أمهيــة كــربى يف المقارنــة بــني هــاتني

الشخصيتني العظيمتني وهذين الرجلني اإلهليني تكمن يف أن انكشاف احلقائق وبيـان
حقيقة األمور وحوادث عامل الوجود للمرحوم األنصاري كانت حتصل عـىل أسـاس

إحضار الصور المثالية وانطباقهـا عـىل نفـس األمـر والواقـع ،و مـن ثـم اسـتخراج
األصلح واألرجح منها ،وبعبارة أخرى :إهنا تقوم عىل أسـاس إعـامل القـوة العاقلـة

قياسـا لسـائر المـوارد
وجوالهنا يف مظاهر األسامء والصفات وتعيني الفرد األحسن ً

األخرى .أما بالنسبة للسيد احلداد فال وجود ً
أصال للمقايسـة والتحقيـق والـتفحص
والتطبيق ،بل الموجود عنده هو حقيقة واحدة تتجىل يف نفسه ،وهـذه احلقيقـة بعينهـا

تتجىل عىل لسانه أو تظهر يف مقام العمل والفعل ،فهنا ال يوجد تفكـر وال تعقـل ،وال

يوجد ترتيب قياسات أو مقارنة بني قضايا خمتلفـة ،وال معنـى يف هـذه احلالـة لرعايـة
الفرد األحسن واألصلح .إذ هل اهلل تبارك وتعاىل يفعـل ذلـك ،وهـل يقـوم بوضـع
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الموارد أمامه ثم ينتخب األفضل؟ كال! فاختيار حضـرة احلق هو نفـس إرادة «كـن»

ونزوهلا إىل مرتبة التعني واخلارج ،فأين المصلحة وأي معنى للتفكري؟ وما هو الوجـه
يف مراعاة الفرد األصلح عند اهلل؟

ً َ ْ َ ن َ َن ن َ ن ن
ا َْ َ َ َ
ه م ْن ف َيك (أي أن إرادة اهلل ومشيئته قائمة عىل
إِن َما أل نر نه إِذا أ َراد شيئا أ يا َ

أساس أنه عندما يتعلق اختياره بيشء خارجي من خالل نفس هـذه اإلرادة ،فسـوف يتحقـق ذلـك

َ ْ

َ ا

َ ن ن

الشـيء يف اخلارج) * ف نسب َ
حا انيذِي ۡ ِ َي ِده ِ (وحتت قدرته األزلية) َللك ت (أي حقيقـة وبـاطن
َ ن
وعلة) ُك َ ْ
َشء ِإَويلْهِ ت ْر َج نع

(.)1

والزم هذه المرتبة هو أن يندك السالك متا ًما يف ذات احلضـرة األحديـة ،وهـي

التي يعرب عنها يف لسان أهل المعرفة بـالـ «فناء الذايت» و «التجرد التام»  ،وهنا سيكون

فعل العبد فعل اهلل ،وكالمه كـالم اهلل وإرادتـه إرادة اهلل ،فلـن يبقـى يف هـذه احلالـة

وجود للعبد كي يأيت باألعامل الصحيحة ،بل هناك حقيقة واحدة وهـي اهلل؛ هـي اهلل

يف مرتبة الفعل ،واهلل يف مرتبة القول والكالم ،واهلل يف مرتبة عامل الطبع ،واهلل يف مجيع

التصـرفات واألعامل التي يقوم هبا العارف يف هذه احلالة.

وهذا ابن الفارض المصـري العارف العظيم الشأن وصاحب المرتبـة العاليـة،

يشـرح ـ وبشكل واف ـ موقعية العباد المخ َلصني ومنـزلتهم يف هـذه المرتبـة وهـذا

المقام ،وأنه كيف يمكن للنفس اإلنسانية من خالل خمالفة اهلوى واألنانيـة أن تصـري
مطيع ًة بحيث تصري كالمرآة الصافية اجللية التي انجىل عن وجهها الصـدأ ،تنـتقش يف

داخلها الصور بشكل صاف و واضح ،فكذلك الـنفس إذا مـا خرجـت عـن األنانيـة
والذات  ،تصري مرآة لظهور أسامء حضـرة احلق وصفاته.

()2

رهـا كردى شـود ذنــب تـو مغفــور

گناهى جـز خـودى نبـود چـو خـود را

[يقول :ليس لديك سوى ذنب واحد وهو نفسك ،وعندما تتحرر منها يغفر ذنبك].

( )1سورة يس ( ، )26اآليتان  42و.42
( )2ديوان المريزا حبيب اهلل اخلراساين.
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يقول ابن الفارض:

ِ
عبـوديــ ً
ـــــودة
ـــــة َحقـقتــــــها بـعبـ

 .1وكــل َمقــــام ع ــَن ســلوك َقطعتـــه

أريـــــد أرادتنـــــي لـــــها وأحبـــــ ِ
ت
َ

 .2وصـرت هبـا َصــ ًّبا فلـام تــركت مـا

ولــيس َ
ــر نفســـي حبيبتــي
َ
كقـــول َم َّ

َ .2فصـــرت حبيـــ ًبا َبــل حم ًّبــا لن ْفســه

بـرجعــــــ َِة
إل ومــــــثل ال يقــــــول َ

َ .4خرجـت هبا عَ نـي إليــها فلـم أعـــد
تكر ًمـا
 .3وأفر ْدت َن ْفسـي عَن خروجـي ُّ

أرضــها ِمــن بعــد َ
ذاك لِصــح َبتي
ــم َ
ف َل ْ

 .9وهـــا أنــا ابـدي يف احتــادي َمبـدَ ئـــي

وأهنـــي انتِهـــآئي يف تواضـــع ِرف َعتـــي

 .7وأشهدت َغـيبي إذ َبـدَ ت فوجــدتني

هنــــالك إيــــاها بــــِج ْل ِ
وة َخلــــويت
َ

ي ِ
زامحنـــي إبـــداء َوصـــف بحـَضــــريت

ِ
َ .6
إفـراد ن ْفسـي بــحيث ال
وغ َّيبت عَن

ففــــي كـــل َمرئــــي أراهــــا برؤيــــ َِة

ـت يف َجتليــها الوجـو َد لِنــاظِري
َ .4ج َل ْ

ِ
ِ
ثبــت
وجــود شــهودي ماحيــ ًا غــري َم

وطاح وجودي يف شهودي وبِنت َعـن
.18
َ
شاهدت يف حمَ ْـو ِشـاهدي
 .11وعانَقت ما َ

شــهده للص ِ ِ
ِ
ــكريت
بِ َم
َّ
ــحو مــن بعــد َس َ

َوصفي إ ْذ مل تدْ َع باثن ِ
َيـن َوصــفها
 .12فـ ْ

وهيئَتهــــا إ ْذ واحــــد نَحـــــن هيئَتــــي

وإن ن َ
ْ .13
َطق ْت كنت المناجي كـذاك إن

َقصصـــت حـــدي ًثا إنـــام هـــي َقصـ ِ
ــت
َّ
َ
ْ

ِ
ـــــت
ـــــت َجت َّلـ
وذايت بــــــذايت إ ْذ َحت َّلـ
ْ

الم ِ
الص ِ
غيــرها
حو َمل أك
َ .12ففي َّ
حو َبعد َ
َ

ــت مـــن دعـــاين و َلبـ ِ
ــت
َّ
َ
منـ ً
ــادى أجا َبـ ْ َ

ِ
جيب وإن أكـن
 .14فإن دع َي ْت كنت الم َ

ِ
الفـــرق ِر ْف َعتــي
َر ْف ِع َهـــا عَ ــن فر َقــ ِة

َ .16
فقد رفِ َع ْت تاء المخا َطـب بينَنـا ويف

()1

( )1ديوان ابن الفارض ،التائية الكربى ،ص. 42
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وتوضيح األبيات بنحو خمتصـر كالتال:

1ـ لقد قطعت كل مقام من مقامات السري والسلوك بسبب العبودية للحـق تعـاىل،

وحققت ذلك المقام بواسطة العبودية واإلطاعة وأوصلته إىل مرحلة التثبيـت والملكـة

فصار مستق ًرا يف وجودي.

2ـ وقبل هذا كنت يف مراحل السري والسلوك عاش ًقا وهـائ ًام بالمعشـوق ومشـتا ًقا

ِ
لوصاله ،وبعد أن جتاوزت هذه احلالة ووضعت إراديت جان ًبا ومل أعد أتصور لنفســي أي

وجود حتى تنشأ منه إرادة ومشيئة ،طلبني المعشوق للسري نحوه ،وعندها كان هو الذي
أرادين وهو الذي علقني بشـراك حبه ،وهو الذي انتخبني واختارين لنفسه.

2ـ فصـرت حمبو ًبا له بل صــرت حمبو ًبـا لنفســي ـ ألن نفســي التـي يف ذايت قـد

صارت ذات المحبوب ونفسه ،فلم يعد هناك اثنينية وتباين بيننا حتى حيب أحدنا اآلخر،

بل الذي بقي ذات واحدة وهي ذات المحبوب ،فهو العاشق لنفسه وهو الطالب لنفسـه

وهو الذي يريد نفسه ،وعليه فحبي لنفيس هو بعينه حب المحبوب لذاته بدون اختالف

أو تفاوت ـ وهذه المرتبة ختتلف عام ذكرناه ساب ًقا؛ من جتل احلق تعاىل لعبده الذي بسببه

صار عاش ًقا لوجوده ولكل ما هو متحقق يف عامل الكون والوجود وطال ًبا لوصاله (وذلك
ألن آثار النفس والذات يف ذاك التجل كانت ال تزال موجودة يف كيـاين ووجـودي ،لـذا

فكنت أطلب حمبويب يف دائرة الـذات وضـمن حـدود الـنفس ،لكـن بـام أين مل أعـد أرى
لنفسـي وذايت حتق ًقا يف هذا الـتجل ،فقـد صــرت أرى الطالـب والمطلـوب والعاشـق

والمعشوق متحدان يف ذات واحدة فقط ،ومتحققان يف عينية واحدة وحتقق واحد).

4ـ لقد خرجت عن وجودي بفضل جتل المحبوب وعنايته اخلاصة يب ،وطرحـت

لباس األنا واالستقالل دفع ًة واحد ًة ،وانجررت وراءه حتى صارت مجيـع ذرات تعينـي

ووجودي متعين ًة به وموجود ًة بذاته ،فلم يعد ل أثر مـن تلـك اهلويـة السـابقة والوجـود
فنيت مجيعها يف ذات المحبوب وانمحت كلها يف نفسـه ،ومل أعـد بعـد هـذا
القبل ،فقد ْ

االنمحاء إىل ذاك التعني والتشخص السابق ،إذ كيف أعـود ،واحلـال أن مـثل ال يمكنـه

العودة إىل تلك المرتبة الدنية والمنزلة السـاقطة المتولـدة مـن األنانيـة واالسـتقالل يف
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مقابــل المعشــوق ،بــل لــن أحــاول أن أضــع قــدمي يف هــذا الطريــق المشـكل وهــذه

الموقعية ،هيهات!

3ـ لقد أخرجت نفيس عن مرتبة الشوق والطلب ،وحررّتا من كـل تعلـق وميـل

وإرادة ،وتركت الطلب؛ حتى طلب وصال المحبوب والشوق إىل رؤيته .وتركـت كـل

هذا ألجل الكرامة والعزة التي أردّتا لنفيس ،حيث نقلتها من مرتبة التعني إىل مرتبة الـال

تعني والال تشخص ،ورفعتها من مرحلة اإلرادة والشوق إىل مرحلة عدم اإلرادة وعـدم

أيضا ،فقد رأيت أن نفـس حالـة عـدم اإلرادة وعـدم
الطلب .بل جتاوزت هذه المرحلة ً

أيضـا
الطلب هي مانع عـن الفنـاء ،وكـذلك رأيـت أن الـتكلم معـه وجمالسـته خمـالف ً

لالندكاك والمحو يف ذات المحبوب ،لذا مل أكتف بسلب اإلرادة والشـوق مـن الـنفس

فقط ،بل قضيت عىل وجود النفس وأعدمت ظهورها وبروزها ،حيث مل يعد لدي نفـس
ً
أصال كي أنتزع منها الطلب واإلرادة.

6ـ وصـرت فان ًيا وغائ ًبا يف هذه احلالة ،حتى أين مل أعد أرى أث ًرا لوجـودي يف عـامل

الكون ،وكلام بحثت عن يشء من االستقالل والتعني يف وجـودي مل أمتكـن مـن العثـور

عليه ،بحيث إنه لو أضيف وصف أو نعت إىل ذايت فلن يـؤثر ذلـك عـىل وجـودي ولـن

يضيف إىل كياين شيئًا أبدً ا ،وهكذا فقـد صــرت يف تلـك المرتبـة مـن الغيبـة واخلفـاء،

ووصلت إليها بشكلها األتم واألكمل ،ولن أخرج منها أبدً ا (.)1

9ـ واآلن شـرعت يف بداية االحتاد بيني وبني خالقي ،وأرى أن مصري نفسـي ومآهلا

يف عني كوهنا متواضع ًة ومنحط ًة يف ساحة المحبوب والمعشوق إال أهنا يف مرتبـة عاليـة

جدً ا.

4ـ لقد أوضح المحبوب معنى الوجود يف نظري ،وذلك عندما جتىل بعامل التنزالت

والصور الامهوية للممكنات ،وبام أن نظـري ال يشـاهد سـوى المحبـوب ،فكلـام وقـع

ناظري عىل يشء  ،شاهدت فيه مجال المحبوب.

( )1هذه العبارة عجيبة جد ًا ،فهي حتتوي عىل نقاط دقيقة وغريبة ،وتتضمن أرسار حقيقة التوحيـد والتجـرد
التام ،وفيها إشارات إىل مسألة رصافة الوجود وبسيط احلقيقة.
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7ـ وعندما ظهر ل المعشوق وأسفر ل عن حقيقة ذاتـه ،قمـت أنـا بإظهـار تلـك

احلقيقة الغيبية والمخفية التي هي عـني ذات المعشـوق ،وأوصـلتها إىل مرتبـة الشـهود
والعيان .ويف هذه األثناء عثرت عىل نفيسـ التـي هـي ذات المعشـوق الظـاهرة يف هـذا

الشكل .وقد حصلت عىل هذا المقام ،وتربعت عىل منصة الظهور بسبب ما قمت به من
اخللوة واالعتزال عن اخللق.

18ـ لقد انعدم ظهوري اخلارجي بسبب جتل الشهود الباطني ،وانفصلت عن كـل

يشء؛ حتى عن الوجود العلمي هلذا الشهود( ،فقد كان التجل الباطني بنحو سلب منـي

حتى إدراك هذا احلضور و الوجود) ،وقضيت يف هذه احلال عىل مجيـع تقيـدايت وأفنيـت

مجيع مشخصايت ،ومل أثبت لنفيس أي تعني يف هذا المحو (فقد حموت بـالتجل الظـاهري

والباطني كال التعينني ،ومل يعد إثبات أحد هذين التجليني موج ًبا لمحـو الـتجل اآلخـر

وفنائه  ،بل حصل ل مقام اجلمع بني هذين التجليني م ًعا).

11ـ وما كنت قـد شـاهدته يف حـال حمـو ظـاهري وجتـل بـاطني بواسـطة جتـل

المحبوب وظهوره ،فقد عانقته بشدة .ثم بعد انقضاء حالة السكر والفناء وحصول عـىل

مرتبة البقاء ،رأيت أن المعشوق متحد مع حقيقة ذايت وشهودي ،فأنا يف احلقيقة كنت قد

عانقت نفيس التي هي ذاك المعشوق ،وعانقت المعشوق الذي هو ظاهر ومشهود َّيف.

أيضا
12ـ ففي حال بقائي بعد الفناء مل يعد لنفيس وجود سوى وجوده ،وقبل ذلك ً

مل أكن سواه ،لكن هذا المعنى إنام شاهدته بعد المحـو الـذي حصـل بـالتجل البـاطني

وضعت نفيس َقـدَ َمها يف عرصـة الـال مكـان والـال
للمحبوب .وعندما جتىل المعشوق،
ْ

انتهاء ،فقد حتـررت مـن اجلزئيـة وارتبطـت بالكليـة ،وختلصـت مـن حمدوديـة احلـدود

والمقيدات ،وكانت قبل ذلك أسرية حمدودية التقييد واجلزئية وحبيسة احلصـر.

12ـ وبام أن االثنينية قد ارتفعت بيني وبني معشوقي وصـارت ذايت عـني ذاتـه،

فكل وصف اتصفت به يف هذا العامل ،ففي واقع األمر ،الذي اتصف به هو المعشوق،

ويف المقابل كل حسن وكامل ومجال وجالل ،وكـل وصـف منطبـق عـىل المحبـوب

وشاكلته والئق به ،سوف يكون ذاك الوصف جدي ًرا بأن ينسب إل .فقـد صــرت يف
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هذه المرحلة (أي البقاء بعد الفناء) مـرآ ًة تعكـس متـام صـفات المحبـوب وشـؤون

المعشوق.

 14ـ وعليه ،فإذا دعاه شخص كنت أنا المجيب ،وإذا ناداين أحد كـان هـو الـذي

جييبه ويقول له :لبيك!

13ـ وإذا حتدث المحبوب فقد شــرعت المناجـاة والمسـامرة بينـي وبينـه ،وإذا

ربا أو قصة فهو الذي نقل اخلرب كذلك.
نقلت خ ً

16ـ فقد ارتفعت يف هذه المرتبة حالة اخلطـاب والمشـافهة بيننـا ،وزالـت تـاء

المخاطب وحميت كلي ًا ،وخرجت من حدود عامل الناس الذين يرون أن المحبوب يف
عامل اخلفاء والغيب ،ال يف الظهور والعيان ،وارتقيت من عـامل االعتبـارات احلقـري إىل

األفق األعىل للمحو يف حريم ذات المحبوب واخللود عنده.

ثم خياطب ابن الفارض مـن يعتـرب أن الوصـول إىل هـذه المرتبـة وبلـو هـذه

أمـورا بعنـوان
الدرجة أم ًرا غري ًبا ،ويرى أهنا خارجة عن دائرة اإلمكان ،ويعرض لـه
ً

دليل وشاهد عىل هذه الدعوى التي يدعيها ،فيقول:
ـة اثنَـ ِ
ــوز رؤيـ َ
 .1فـ ْ
ــني واحـــدً ا
ــإن َمل جيـ ِّ
َ
عليـــك َخفـــي ًة
أجلـــو إشـــارات
َ .2س ْ
عرب عنها م ِ
 .2وأ ِ
الت حيــ
غر ًبـا حيـث َ
ِ
ــول ضـــار ًبا
 .4وأثبـــِت بالبـــرهان َق َ
بمتـــبوعَ ة ينبـ َ
ــيك يف الصـــر ِع غريهــا
َ .3
ِ
ـــري ل ِ
 .6ومـــِن لـــغة تَبـــدو ب َغ ِ
ســـاهنا
 .9ف َلو ِ
أصبــحت ِ
واجـدً ا
أمسيت
واحدً ا
َ
َ
 .4و َلكن َ
عىل الشـر ِك اخلَـفي عَ ك ْف َت َلـو
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عد تَثــــب ِ
جــــاك ومل يثــــبِ ْت لــــب ِ
َ
ت
ِح
ُّ

هبــــا ِ
كعــــبارات َلـدَ يــــ َْك َجلــــ َّي ِة

ياين سمــــاع ورؤيـ ِ
ــة
ــ َ
ــن لـــبس بِتــــ ْب َ ْ َ
ِمثـ َ
ــــال ِحمــــق واحلقيـــــقة عمــــدَ يت

عــىل َف ِمـــها يف مســها حيــث جـــن ِ
َّت
َ ِّ

عليــــه بـراهيــــن األدلـــة صــــح ِ
ِ
ت
َ
َ
ِ
ً
قيــــقة
لــــة مـــا قلــــته عَ ــــن َح
منازَ

عَرفت بـنَفس عَ ـن هـدى احلـق َضـل ِ
ت
َ
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كشف ِ
َ .7كذا كنت حين ًا َ
قبـل أن ي َ
الغطـا
اج َت َلــ ْيتني
 .18فلام َجلوت الغــَنيَ عنـي ْ
َ
سنــك م ْعــج ًبا
َ .11فـال َتك َمفتـون ًا بِح
الل الفـ ِ
وفارق َض َ
ْ
َرق َفاجلمع منـتج
.12

ُّ
أنفـــك عــن َثنـــو َّي ِة
ِمــن ال َلـــبس ِال
بــالعني َقـــر ِ
فيـــقا ِ
ِ
ً
ت
ومنــي ال َعــني
م
َّ

بِ ِ
نفســـك َموقو ًفـــا عَ ـــىل َلـ ِ
ــبس ِغـــر ِة

ــــاد َحتـــــدَّ ِ
باالحتـ ِ
هــــدى فِـــــرقة ِّ
ت

ِ
بإطـالق اجل ِ
مـال وال تَقـل
 .12وصـر ْح
َ

ف زينـ ِ
ــــقييد ِه مـــــي ًال لِزخـــــر ِ
ِ
ـــة
ب َتـ
َ

هام بـل كـل عاشــق
 .13هبا َقيس لبـنى َ

ِ
جنــــون َليــــىل أو ك َث ِّ ِ
ــــري عَ ــــزَّ ِة
كم
َ

 .14فكــل ملـــيح حسنـــه م ــِن مجـ ِ
ــاهلا
َ
 .16فكل صبـا ِمنهـم إىل و ِ
صف َلــ ْب ِسها
َ
َ
 .19ومـــا َ
ذاك إال ْ
بمـــظاهر
أن َبـــدَ ْت َ

ِ
لـــيحة
معـــار َلــه بــل حســن كــل َم
ِ
ِ
الح يف ح ِ
صــورة
ســن
بِصــورة حســن َ

ف َظـــنوا ِســواها وهــي فيهــا َجت َّل ِ
ــت

()1

[والمعنى]:

1ـ فإذا مل يقدر عقلك عىل الوصول إىل حقيقة هذا المعنى ،ومل يستطع أن يدرك

إمكانية أن تتحد ذاتان خمتلفتان يف الظاهر؛ إحدامها يف أعىل مرتبة من العظمـة والعـزة

والقدرة والتجرد والبساطة (التي هي مرحلة الال حد والال رسم)  ،واألخرى يف مقام

اإلمكان واحلد والقيد والمخلوقية  ،فكيـف يمكـن أن حيصـل بيـنهام احتـاد حقيقـي

ووحدة عينية ـ ال جمرد الوحدة التخيلية واالعتبارية ـ وترتفع بينهام االثنينية والتباين؟
عجزت عن الوصول إىل هذا المعنى لعدم تأملك
فإذا مل يقدر عقلك عىل فهم ذلك ،و
َ

يف هذا الموضوع من جوانبه مجي ًعا . ..

2ـ فسوف أوضح لك بعض اإلشارات التي كانت خمفي ًة عليك يف هذا المجال،

توضي ًحا جيعلها عندك بمثابة العبارات الواضحة اجللية لديك.
( )1ديوان ابن الفارض ،التائية الكربى ،مقتطفة من الصفحات  44ـ . 46
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2ـ وسأرفع الغطاء عن هذه األمور المشكلة؛ حتى ال تبقى لديك أيـة شـبهة أو

شك يف ذلك ،مستعينًا يف توضيحها بالمنقوالت والمشاهدات.

4ـ وسأثبت كالمي بالدليل ،وسأقيم ً
أمثاال وشواهد عىل دعواي ،أمثلة حقيقيـة

جماز وال اعتبار فيها ،إذ َديدين اتباع احلقيقة.
ال َ

3ـ خذ ً
مثاال عىل ذلك :فتا ًة أصيبت بمرض الصـرع وتلبسها اجلن ،فخرج ِمـن

فِيهـا بعــض العبــارات وأخـربت بــبعض األخبــار ،رغــم عـدم اطالعهــا عــىل هــذه
المعلومات ،ورغم أنه ليس لدُيا سابقة هبذه العبارات (فواقع احلال أن تلـك الـنفس

ِّ
المسخرة ـ أي اجلن احلال هبا أو أي يشء آخر ـ هي التي تنطق وتتكلم عـىل لسـاهنا،

فهنا تكون هاتان الذاتان قد وجدتا يف صورة واحدة وظهرتا يف تعني واحد ،وحصـل

احتاد بني هذه الفتاة الممسوسة وبني نفوس اجلن أو الشياطني).

6ـ وكذلك يدل عىل صحة هذه الدعوى ،ما قد تستعمله هذه الفتاة مـن لغـات

ختتلف عن لغتها األصلية.

9ـ فإن ختليت عن ذاتك وصفات نفسك وآثارها ،ووضعت التباين الذي بينـك

وبني حبيبك جان ًبا ،ووصلت إىل االحتاد بذات المحبوب والوحدة معه ،فسـوف جتـد

أن ما أقوله لك إنام كان عىل وجه احلقيقة والواقـع( ،وأن هـذا اإلدراك إدراك بـاطني

وقلبي قد تنزل عليك من طرف نفيس وقلبي ،ال من جهة إدراك اللفظ أو فهم الكالم
الموجود يف فهمك وفكرك).

4ـ لكن من أين لك أن حتصل عىل رس هذا المطلب ،وأنت عاكف عىل الشـرك

اعتمدت عىل ذاتك ونفسـك حتـى
واالثنينية ،معتل مطية المجاز واالعتبارات؟! قد
َ

ابتعدت عن احلقيقة وطريق احلق.

مبتىل كذلك هبذه العلة وهذا المرض ،قبل أن ينكشـف ل
7ـ طب ًعا لقد كنت أنا ً

الغطاء عن وجه احلقيقـة ومجـال المعشـوق ،فقـد كنـت أرى نفســي منفصـل ًة عـن
المعشوق ،وكنت أعتقد أن االثنينية والمغايرة بيننا حق.
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18ـ فبعد أن نقيت قلبي من الغبار والصدأ ،ورفعت حجاب االثنينيـة بينـي وبـني

المعشوق ووضعت الستار جان ًبا ،عندها عثرت عىل نفسـي وخلعت عنها ثوب المرض

وألبستها لباس الصحة والسالمة ،ووضعت االثنينية جان ًبا ،فصـرت متحدً ا مع احلبيب.

فعندها تنور بصـري ،وفتحت بصرييت بسبب عني المحبوب وبصريته ،فقد حلت رؤيـة
المحبوب مكان رؤيتي السابقة ،وأمسيت أنظر بعينه وأرى ببصريته.

أيضا ضحية إحساسك ،وال تفتتن بالظواهر اخلادعـة واألمـور
11ـ فال تكن أنت ً

المبعدة عن المحبوب ،وال تنخدع بنفسك وبمحاسـنها ،فإنـك يف هـذه احلالـة سـوف
حتبس نفسك يف وادي اجلهل والمجاز وحتصـرها يف حالة االغرتار.
12ـ وجنب نفسك َ
وانأ هبا عن الضـياع والتفـرق ،فإنـك باجتامعـك بالمعشـوق

ومعيتك له ستنفي عنك كل نوع من أنواع التفرقة واالنفصـال ،وكـل مـن يسـعى دائـ ًام

للوصول إىل هذه النقطة ،وجياهد يف سبيل ذلك ،فسـوف يرشـد إىل المنـزل المقصـود،

وعندها سوف ختلع وتنزع الفرقة واالنفصال بينها وبني المحبوب.

12ـ وأعل ْن بوضوح أن مجال المحبوب والمعشوق ال حد لـه وال حصــر ،ولـن

يكون مقيدً ا وحمدو ًدا بأي قيد وحد ،وأن مجيع ما يف الكون من مجال وكامل هـو مـن هـذا
المعشوق والمحبوب ،وأن ليس ألحد حظ من االستقالل باجلامل والكامل ،وما لديه إنام

هو إفاضة من جانب المحبوب فقط؛ فإنك إذا مل تعـرتف هبـذه احلقيقـة وتقـر هبـا ،فقـد
أضعت جادة الصـدق ِ
وحـدْ َت عـن طريـق احلـق ،وشـغلت قلبـك بالزينـة المجازيـة

االعتبارية الفانية ،وأضعت اجلامل احلقيقي والكامل المطلق.

14ـ وبام أننا ذكرنا لك احلقيقة وأوضحنا لك لب المسألة ،فاعلم أن كـل مـا هـو

مجيل ومليح يف هذا العامل ،سواء كان ً
رجال أو امرأ ًة ،فحسنه وهباؤه مأخوذ من المحبوب

احلقيقي ومستقى من اجلامل المطلق.

13ـ فمن خالل جتل ذات المحبوب ومجاله ،فتن «قيس» وجن بجامل «لبنى»  ،بـل

األمر كذلك يف كل عاشق؛ كالـ«جمنون» الذي تعلق عشقه بحسن «ليىل»  ،أو مثل «كثـري»
الذي هام وفتن بـ«عزة» .
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16ـ فكل ما ظهر من العشاق ِمن انجذاب وعشق ،والذي كان يشد كل واحـد

منهم إىل معشوقه ،إنام هو العشق لصفات المحبوب احلقيقي ،واالنجذاب إىل جتليات

المعشوق احلقيقي التي ظهرت يف إحدى صورها الظاهريـة ،وبـرزت يف صـور عـامل
الطبع بصورة احلسن واجلامل( ،ولكن ذلك العاشق يتصـور أن مجـال معشـوقه قـائم

بنفس ذاك المعشوق ومتدل منهً ،
غافال عن أن مجال حبيبه إنام هـو ظهـور للمعشـوق

احلقيقي الذي انعكس مـن خـالل هـذه المـرآة ،وهـو يف الواقـع حيـب ويعشـق ذاك
المعشوق احلقيقي ،ال هذه الصورة ِ
والمرآة التي هي معشوقه الظاهري).
19ـ ومجيع ما أوضحته لك حتى اآلن ينحصــر يف أن المحبـوب يظهـر نفسـه

ويبينها يف مظاهر عامل الكون وصوره ،و هـؤالء النـاس اجلهلـة يتصـورون أن هـذه
ً
فاحشـا،
الصور والمظاهر هي غري المحبـوب احلقيقـي ،وأهنـا خمتلفـة عنـه اختال ًفـا

واحلال أن احلقيقة أهنا جتل حلضـرة احلق تعاىل.

يقول كاتب هذه السطور :هّلل دره ً
قائال ومفصـ ًحا وشـار ًحا! جعلـه اهلل تعـاىل

غريق بحار رمحته ،فقد شـرح وأوضح ،ورسم حقيقـة الوحـدة وانجـذاب السـالك،

وبني مسائل المحو والفناء واهلوهوية بشكل واف وواضح ،بحيث ال يمكن أن يؤدى

هلذه المسألة حقها بأفضل مما ذكره ،فهني ًئا له فقد فاز بقدم السـبق ،وهنـل مـن إكسـري

احلياة ورس عامل اخللقة ،واغرتف من حقيقة التشـريع والرتبية والتزكية ،ونال السـعادة
يف كال الدارين من خالل رفض اهلوى واهلوس وإلغاء الرغبة والتمني وإفنـاء الـنفس

بجميع خصوصياّتا وآثارها ،ومل خيرت لنفسه نصي ًبا إال الفناء واالنمحاء يف ذات احلق،
فاختار لنفسه المحبوب فقط ،تار ًكا غريه لآلخرين.

ِ
رارا مـن خـالل هـذه
وهو ما كان المرحوم الوالد رضوان اهلل عليـه يـذكره مـ ً

كثريا أن« :دع وا الدنيا ألهل الدنيا» .
العبارة التي كان يكررها ً

والدنيا تعني مجيع التعلقات يف أي لباس كانـت وحتـت أي غطـاء ،وضـمن أي

شأن ويف أي موقع؛ فام دام هناك تعلق بالنفس ،ومتايل نحو الرغبات الشخصية فالدنيا
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موجودة ،وعندها يكون اإلنسان بعيدً ا عن احلق ،و أما عندما يكتسب اإلنسان الصبغة

اإلهلية ،فلن تبقـى عنـده رغبـة وال إرادة شخصـية يف حاالتـه المختلفـة ،وأوضـاعه

المتغرية .ويمكن ألي إنسان أن خيترب نفسه يف هذه المعركـة ،ويعـرف أكثـر مـن أي

شخص آخر أن أعامله ناشئة من رغبته وميله واشتياقه هلذا العمل ـ وإن أضـفى عليـه
ً
شكال ولونًا إهل ًّيا ـ أم أهنا جمرد امتثال للتكليف فقط ،دون أن يكون فيها أي ميـل ذايت
ورغبة شخصية.
قال أحد األصدقاء يو ًما :كنت يف أحد المجالس وجرى الكـالم فيـه عـن مسـألة

تدخل النفس يف األمور المعنوية والروحانية ،وعن وجود دوافع دنيويـة عنـد التصـدي

لألمـور الشــرعية واإلهليـة ،والتـي تظهـر بصـورة القيـام بالتكـاليف وأداء الواجبـات

والمسؤوليات االجتامعية ،فقام أحد أقرباء المتحـدث الـذي كـان مـن علـامء طهـران،

والذي كان يريد أن يثبت بكالمه هذا أن أساس أعاملنا وأفعالنا تعتمد عىل إخالص النية،

وأهنا ألجل أداء التكليف فقط ،فقال له ذاك الرجل :هل الصالة التي صليتها عىل جنـازة
أبيك بوجود ذاك اجلمع الغفري ِمن المشيعني يف المسجد الفالين كانـت بقصـد القربـة؟

فسكت هذا العامل متأم ًال ثم أجاب :كال ،مل يكن لدي قصد القربة يف تلـك الصـالة ،بـل

كنت أحب أن يوكل أمر الصالة إل بحضور هذا اجلمع الغفري ،باعتبار أين الولد األكـرب

للميت ،وعندما عرض عل هذا األمر قبلته بسـرعة.

إن هذا حالنا يف جمرد الصالة عىل الميـت ،فـام بالـك إذا قسـنا عـىل ذلـك بقيـة

الموارد األخرى؟! فكم من البالء تنزله هذه الدنيا عىل رؤوسنا ،وكيف تسـيطر عـىل
مجيع االستعدادات والقابليات التي لدينا وتصـرفها يف األمور االعتبارية والمجازية،

ن
َ
فنهدر بذلك حياتنا ونجعل رأساملنا الـذي وهبنـا اهلل إيـاه هبـا ًء منثـو ًراا؛؛ قلل هلل
ا
َ َ َ َ ً
نَ ن ن
ٱۡل َي َٰ ة ِ ُّ
ٱنيذ َن َض ال َسع ني نهم ِِف َ
ٱدلن َيا (وكـان عملهـم خاليـا ً
َس
ين أع َمَٰل * ِ
ننبِئكم بِٱۡلخ ِ
َ ن َ َ ن َ َان ن ن َ
نصن (.)1
فارغ ًا وال قيمة له ،ومل يرتتب عليه أي نتيجة) وهم حسب ننهم حسِ ن
( )1سورة الكهف ( ، )14اآليتان  182و .184
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إن كالم هذا العارف الكبري يف شـرحه ألوصاف السـالك الواصـل يشـبه متا ًمـا

التفصيل الذي ذكره الموىل أمري المؤمنني عليه السالم حيث يقول:
ات عق ِ
« ِعباد َناجاهم يف فِ ْك ِر ِهم و َك َّلمهم يف َذ ِ
وهلم»(.)1
َ
َ َ

فحقيقة المناجاة حتصل عندما ال يبقى للعبد أية شائبة مغايرة للحق يف وجـوده،

وعند حتقق مفهوم الوالية بكنهها ولبها وعينها يف ذاته ،وهذا الشـيء هو الذي كشف
هذا العارف اجلليل النقاب عنه.

روي عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم أنه قال:

ِ
رسل» (.)2
قرب َوال َنبي م َ
«ل َم َع اهلل حاالت ال َي َسعها َملك م َّ

ومن الواضح أن مجيع األنبياء والمرسلني عـىل درجـة واحـدة يف مسـألة تلقـي

الوحي وعىل منوال واحد يف االرتباط باحلق تعاىل ،فإذا فسنا معنى الوحي ،وقلنا :إن

حقيقته عبارة عن :إلقاء معنى من معاين الغيب عىل النبي ـ سواء كـان بصـورة حكـم
ِ
انكشاف واقعة خارجية ـ فلن يبقى معنـى الخـتالف األنبيـاء يف
تشـريعي أم بصورة

هذا األمر ،وذلك ألن مجيع األنبياء مشرتكون يف هذا الموضوع ،وكالمهم المسـتقى
( )1هنج البالغة (رشح حممد عبده)  ،ج ،2ص.211
( )2بحار األنوار ،ج ،14ص ،268ح66؛ مفاتيح اإلعجاز؛ ص  .72كذلك وردت الرواية يف بحار األنوار
مع اختالف يسري  ،ج ،97ص  ،242باب علل الصالة ونوافلها :قال صىل اهلل عليه وآله وسـلم« :ل َمـ َع اهلل
رسل».
وقت ال َيسعني فيه َملك مقرب َوال نبي م َ
قال العالمة الطهراين قدس رسهˮ :وتدل الفقرات التالية من زيارة اجلامعة الكبرية عىل هذا المقام:
ناز ِل الم َقربِنيَ و أر َفع درج ِ
ف َحم َِّل المك ََّرمنيَ َو أ ْع َىل َم ِ
ات الم ْر َسـلِنيَ َ ،ح ْيـث َال َي ْل َحقـه
أرش َ
َ ْ َ ََ َ
َّ
« َف َبلَغَ اهلل بِك ْم ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َال ِحق َو َال َيفوقه َفائق َو ال َي ْسبقه َسابق َوال َيط َمع يف إ ْد َراكه طامع ،حتى ال َي ْبقى َملك مق َّرب َو ال نَبي م ْر َسل
اهل و َال د ِين و َال ِ
عامل و َال ج ِ
و َال ِصدِّ يق و َال َش ِهيد و َال ِ
فاضل َو َال مؤْ ِمن َصالِح َو َال َف ِ
اجر َطالِح َو َال َج َّبار
َ َ َ
َ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
َعنيد و َال َشي َطان م ِريد و َال َخ ْلق فِيام ب َ ِ
رب َشـأنِك ْم
َ
ْ
َ
ني َذل َك َش ِهيد َّإال َع َّر َفه ْم َج َال َل َة أ ْم ِرك ْم َوع َظ َم َخ َط ِرك ْم َوك َ َ
َ َْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وركم و ِصدْ َق م ِ
ِ
خاصتَك ْم
رش َ
قاع ِدك ْم َو َث َب َ
ف َحم َ ِّلك ْم َو َمن ِْز َلتك ْم عنْدَ ه َو َك َرا َمتك ْم َع َل ْيه َو َّ
َو َمتَا َم ن ِ ْ َ
َ
ات َمقامك ْم َو َ َ
ِ
ِ
َلدَ ْي ِه َوق ْر َب َمن ِْز َلتك ْم منْه».
تعتــرب هــذه الزيــارة مــن الزيــارات المهمــة ،التــي وردت يف «مفــاتيح اجلنــان» ص  344إىل  ،338الطبعــة
اإلسالمية 1297 ،هجرية ،وقد رويت عن الشيخ الصدوق يف «الفقيه»  ،و «العيون» عن موىس بـن عبـد اهلل
النخعي‟ (راجع :معرفة اهلل ،ج ،1ص 76إىل . )186
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من الوحي صادق وهو مقارن للعصمة .والشـريعة اإلسالمية المقدسة التـي نزلـت

عىل قلب رسول اهلل وقام النبي بإبالغها للناس وتوضيحها هلم ،مثل سـائر الشــرائع
السابقة من هذه الناحية ،حيث مل يكن ألحد من األنبياء أن يلقي ولو كلم ًة واحد ًة من

تلقاء نفسه أمام الناس ،ومل يكن يف دعوّتم أي دخالة لألهـواء النفسـية أو الرغبـات

الشخصية ،بل إن األحكام الشـرعية واألوامر التي كان األنبياء يلقوهنا للناس عبـارة
عن نفس كالم احلق وعني إرادته ورغبته دون زيادة أو نقصان ،إذن فال بـد أن تكـون

النقطة الدقيقة التي يف هذه الرواية مغاير ًة لمسألة الوحي وتنزل الكتـاب والشــريعة

واألحكام من قبل اهلل ومالئكة الوحي ،حتى يعرب عنها رسول اهلل يف العبارة السـابقة

بذلك التعبري.

ً
قلـيال ومل نحكـم عليـه بأنـه جمـرد مسـائل تـرتبط
وأما إذا وسعنا دائرة الوحي

باألحكام الظاهرية الشـرعية ،وانكشاف األحداث والظواهر اخلارجية ،بل قلنـا :إنـه

أيضا إظهار المعاين واحلقائق المستورة يف عامل الوجود ،ويتضمن كيفية كشف
يشمل ً

األرسار المتعلقة بظهور وبروز عامل األسامء والصـفات اجلامليـة واجلالليـة حلضــرة

احلق تعاىل ،وكذلك األرسار المتعلقة بتطورات عامل الوجود؛ يف مجيع أبعاده الظاهرية
والباطنية ،والكشف الشهودي عن الذات المقدسة للباري تعاىل يف مرتبة رس المؤمن

وقلبه ،عند ذلك نعرف كم هو الفارق بني الوحي بالمعنى األول وبـني هـذه المرتبـة

من الوحي! بل إن االختالف بينهام كاالختالف فيام بـني السـامء واألرض ،والفـارق

بينهام مشاهد بوضوح :فهنا يوجد مرحلة أعىل من احلدود الوجودية جلربائيل األمـني
وخارجة عن مقدوره ،ألن سعة جربائيل وظرفية إدراكـه يف مرحلـة األسـامء اإلهليـة

منحصـرة يف اسم العليم ،واحلال أن رسـول اهلل ذهـب إىل أبعـد مـن هـذه المرتبـة،
وحصل عىل الوحدة الذاتية باندكاكه يف كنه الذات ،وذوبانه يف حقيقة هوهوية احلـق،

كام مضت اإلشارة إليه فيام تقدم من بيان تلك األبيات عالية المضامني.
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يقول سعدي يف هذه المسألة:
 .1كليمى كه چـرخ فلـك طـور اوسـت

مهــــه نورهــــا ـرتــــو نــــور اوســــت

 .2شفيــــع مطـــــاع نبـــى كريـــــم

قسيـــــم جسيـــــم نسيـــــم وسيـــــم

 .2يتيـــمى كــه ناكـــرده قــرآن درســـت

كتبــــخانه چنــــد ملــــت بشســـــت

 .4چو عـزمش برآهيخـت شمشـري بـيم

بمعــــجز ميــــان قمـــــر زد دو نيــــم

 .3چــو صيـــتش در افـــواه دنيـــا فتـــاد

تزلــــزل در ايــــوان كســــرى فتــــاد

 .6بــه ال قامــت الت بشكســـت خـــرد

بـــه إعــــزاز ديــــن آب عـــزى ببــــرد

 .9نــه از الت و عــزى بـــرآورد گــرد

كــه تـــورات و انجيـــل منســوخ كــرد

 .4شــبى برنشســت از فلــك برگذشــت

بتمكـــني و جـــاه از ملـــك درگذشـــت

 .7چنــان گـــرم در تيـــه قربــت برانـــد

كــه بــر ســدره جبـــريل ازو بــاز مانـــد

 .18بـدو گفـت ســاالر بيــت احلــرام

كــه اى حامـــل وحـــى برتــر خـــرام

 .11چـــو در دوســتى خملصـــم يافتـــى

عنــــانم ز صحبــــت چــــرا تافـــــتى

 .12بگفتــــا فراتــــر جمالـــم نمـــاند

بامنــــدم كـــه نيــــروى بالــــم نمــــاند

 .12اگــر يــك ســـر مـــوى برتـــر ـ ــرم

فــــــرو جتلـــــى بســــــوزد ــــــرم

 .14نامنـد بـه عصـيان كســى در گــرو

كـــه دارد چنيــــن ســـيدى ـيشــــرو

 .13چــه َن ْعـــت ـسنـــديده گـــويم تـــرا

عليــك الســـالم اى نبـــى الـــورى

()1

( )1بوستان سعدي ،الديباجه.
ومعنى األبيات:
1ـ رسول اهلل هو الكليم وجبل طوره هو الكون كله ،ومجيع األنوار تفيض من نوره.
2ـ شفيــع مطـــاع نبـى كريـــم  ...قسيــم جسيــم نسيــم وسيــم.
2ـ هو اليتيم الذي مل يضع القرآن من تلقاء نفسه ،وقد حمى بوجوده مجيع الكتب يف العامل.
4ـ ولام امتىض العزم سي ًفا ،انشق القمر بمعجزته إىل نصفني.
3ـ وعندما وصل صيته إىل آذان الناس يف الدنيا وأفواههم ،تزلزل أيوان كسى.
6ـ وانكست قامة الالت وسحقت بكلمة «ال» [يف ال إله إال اهلل] ،وأذهب ماء وجه العزى بعزة الدين.
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إن الوصول إىل مجيع هذه احلاالت والكامالت بسائر أطوارها ومراتبهـا ميســر

للسالك فيام إذا خرج من مرتبة النفس ،كام أشار إىل ذلك الموىل أمري المـؤمنني عليـه

السالم.

و من هنا ،فإن هذه المرتبة إنام حتصل بعد صمم األذن عن سـامع أمـور الـدنيا،

وعمى عني القلب عن رؤية األمور النفسانية و بعد انعـدام العنـاد واسـتكبار الـنفس

األمارة ،وحينئذ حيصل لدى العارف هذا المقام الذي يناجي فيـه اهلل تعـاىل العبـد يف

رسه .وإال ،فمن الممكن أن حيصل للعبد التكلم واالرتباط مـع اهلل حتـى قبـل هـذه

المرحلة ،أي حتى مع وجود النفس وعدم التجاوز عن مرحلة األنا وذلـك يف عـوامل

الربزخ والمثال أو حتى الملكـوت؛ ويمكـن للسـالك أن يشـاهد احلقـائق والصـور

الربزخية والمثالية لكن ال عىل نحو الملكة الدائمة بل عىل سبيل احلاالت العابرة ،مع

أن هذا العبد ال يزال عرض ًة للتبدل والتغيري من خالل جتاذبات النفس األمارة ،ومـن

هنا يبدأ اخلطر؛ حيث يتخيل اإلنسان أن ما يراه ويسمعه وما يشعر به هـو منتهـى مـا
يمكن الوصول إليه وهو متام الفعلية المطلوبة ،وأنـه يف هـذه المرحلـة والربهـة قـد

وصل إىل مقصوده ومطلوبه ،ويظن بأنه ليس هناك أي كامل آخر وراء ما حصل عليه،

ً
غافال عن أنه يف كثري مـن األحيـان تكـون هـذه المشـاهدات والكرامـات متضـمن ًة

لوساوس النفس األمارة وميوهلا ،بشكل خمفي ومعقد ،بحيث ال يمكن هلـذا اإلنسـان

أيضا التوراة واإلنجيل.
9ـ ومل يقترص أثره عىل حمو الالت والعزى ،بل نسخ ً
4ـ عرب األفالك يف ليلة ،وجتاوز قدرة المالئكة وجاههم باقتدار.
7ـ عرب بسعة يف وادي تيه القرب ،حتى عجز جربئيل عن متابعته يف عامل سدرة المنتهى.
18ـ قال له سيد البيت احلرام [رسول اهلل] :يا حامل الوحي تقدم يف مقام العلو.
11ـ قال النبي جلربيل :أنت الذي رأيت مني الوفاء يف صحبتي ،لامذا تركتني وفارقتني؟
12ـ قال له جربيل :أنا ال أطيق الصعود أكثر ،ومل يقو جناحي عىل التقدم ومصاحبتك.
12ـ فلو تقدمت قيد أنملة (رأس شعرة)  ،ألحرق جناحي نور التجل.
14ـ إن من كان له سيد (وشفيع) كهذا السيد المتقدم  ،فإنه لن يبقى أحد رهني معصيته.
13ـ بأي نعت حسن أصفك يا ترى؟ عليك السالم يا نبي الورى (.م)
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ً
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المجلس العاشر  :وجوب الرجوع إلى الإمام أو العارف الواصل عقلا

أن يشخص حقيقة األمر .فبعض الناس يتصور أن المسألة متت ،وأنـه قـد وصـل إىل
منتهى الكامل المطلوب بمجرد انكشاف أمر ،أو حدوث مسألة غري عاديـة ،أو شـفاء

مريض أو اإلخبار عام يف ضمري شخص ،أو اإلخبار عن حادثة خارجية ،مـع أن هـذه
الربوزات والظهورات واألمور اخلارقة للعادة والكشف عن احلقائق اخلارجيـة كلهـا

متحققة يف مرتبة النفس ،وهي ممزوجة مع الرغبات واألهواء اخلفية والمموهـة التـي
طهر اإلنسان قلبه ويزل عن مرآة نفسه الصدأ وغبـار الكثـرة
يتعذر تشخيصها ،فام مل ي ِّ

والتعلقات ،فسوف تكون الفاصلة بينه وبني حرم المحبوب كبري ًة جـدً ا ،وقـد قـال:
«ال َقلب حرم اهللِ َف َال ت ِ
دخ ْل يف َح َر ِم اهللِ َغ ْ َري اهللِ» (.)1
َ َ
يقول كاتب السطورِ :من المناسب هنا أن نشري إىل بعض التعابري التي كـان يقوهلـا
المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه عن أستاذه السلوكي والعرفـاين السـيد هاشـم احلـداد

قدس اهلل نفسه ،وأن نذ ِّكر من خالل هذه التعابري والكلامت بحقيقة كالم أمري المـؤمنني
عليه السالم ،ومضامني أشعار العارف العظيم ابن الفارض المصـري ـ رضوان اهلل عليه

ـ وانطباقها عىل هذا الرجل اإلهلي ،وهذه العبارات والبيانات التي تشري إىل مقام أسـتاذه
كثريا ما َت ِرد يف رسائله لِبعض خواص أصدقائه ورفقائه السلوكيني .ومن اجليد أن
كانت ً

نشري إليها لكي يتضح يف مقام ثبوت الول الكامل ومرتبة السالك الواصـل ،الـذي نقـل

مقامه من دائرة الكثرة إىل ساحة الوحدة ،ولكي يتجسم أمامنا طلوع نور التوحيد يف مجيع
وتتبني إىل حد ما تلك اخلصوصيات الناجتة عن هذا الـتجل األعظـم (أي
زوايا وجوده،
َ

التجل الباطني حلضـرة احلق تعاىل) عىل قلب السالك ورسه.

يقول العالمة الطهـراين رضـوان اهلل عليـه يف رسـالته إىل رفيـق السـلوك وشـفيق

الطريق المرحوم احلاج حممد حسن البيايت رمحة اهلل عليه ،التي كتبها له من كربالء(:)2

( )1بحار األنوار ،ج  ،98ص  ،23نق ً
ال عن جامع األخبار ص 216؛ ويؤيد هذه الرواية ،احلديث القـديس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ
الوارد يف بحار األنوار ،ج ،33ص« :27مل ْ َي َس ْعني َس َامئي َوال أ ْريض َو َوس َعني قلب َع ْبدي المؤْ من».
( )2إن أصل هذه الرسالة باللغة الفارسية ،وما أوردناه هو تعريب الرسالة( .م)
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الدليل السادس  :الإمام الباقر عليه السلام :لا ّبد من دليل في الطرق إلى اهلل تعالى

بسم اهلل الرمحن الرحيم

وله احلمد يف األوىل واآلخرة وله احلكم وإليه ترجعون
سالم متواصل ،وحتيات متوالية وافـرة ،وأدعيـة خالصـة نرسـلها إىل سـاحة
المحبوب؛ الذي احتل األفق المقدس لعامل القلـب مكانًـا لـه ،وتصــرف يف

الكون والمكان بواليته التامة المنبسطة.
امروز شاه انجمن دلربان يكـى اسـت

دلــرب (گرچــه جــز او هــي) نيســت)
مهيشـــه دل بـــر آن يكـــى اســـت

[ يقول :إن ملك جملس العشاق واحد ،والقلب ال يميل إىل أي معشوق (مـع
()1

أنه ال يوجد أحد غريه) سوى ذاك الواحد].

لقد وصلتني رسالتك الشيقة ،وهي حتتوي ً
حقا عىل مطالب حقة أجراهـا اهلل
عىل لسانك وقلبك ،وهذا ليس مبالغة ِمني أو اغراق .بل جيب القول :إن هذا
التمجيد والمدح هو يف حدود دائرة فكرنـا ومل يصـل بعـد إىل مقامـه ،وهـذا

الفكر يف ظرف تعقلنا نحن ،دون أن حييط ببحر فضله؛ فمـن اخلطـأ أن نكيـل

البحر بالكأس ،وليس صحي ًحا أن نـدفع العواصـف العاتيـة بالغربـال ،وأن
نحد الرياح بتقييدها بالمنديل.

قميصا خيط مـن نسـج تسـعة
وإن
ً

وعشـرين حر ًفا عن معاليه قاصـر

واحلاصل ،علينا أن نشكر اهلل ألف مرة ،فإننا وإن مل نكن جديرين بـأن نكـون

حمط هذه العنايات ـ ألنه ليس يف أيدينا الثمن ،كـام أن المـثمن غـري حمـدود ـ
لكننا من زمرة القادمني إىل ساحته ومن زمرة المشتاقني إىل مجالـه ،والـواهلني
بحريم مقامه.

( )1اقتباس من بيت للعارف الكبري حافظ الشريازي يقول فيه:
دلرب اگر هزار ب َود ،دل بر آن يكىست
امروز ،شاه انجمن دلربان يكىست
ـود ،الـذي يعنـي :والمعشـوقون وإن
يالحظ أن العالمة رضوان اهلل عليه قد استبدل قوله (دلرب اگر هـزار ب َ
كثروا) بقوله( :گرچه جز او هي) نيست ،و تعني :مع أنه ال يوجد أحد غريه ) وفيـه مـن لطيـف اإلشـارة مـا
فيه( .م)
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به هر طرف كه نگاه مى كنم تو در نظـرى

()1

چرا كه هبر تو جز ديده جايگـاهى نيسـت

[يقول :إىل أي طرف نظرت فأنت يف عيني ،ألن جملسك ومقعـدك يف إنسـان
عيني].

ويف رسالة أخرى يرقى إىل أكثـر مـن ذلـك؛ ويوصـل األمـر إىل أوجـه ويـذكر

عبارات عجيبة عن أستاذه:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

َ
َ
وإليك َينتَهي السالم
السالم
أنت السالم
اللهم َ
ومنك َّ
َّ
واآلخ ِ
ِ
رة ،وهو األول واآلخر والظاهر والباطن
وله احلمد يف األوىل
يشء قدير
وهو عَ ىل كل َ

السالم عليكم و رمحة اهلل و بركاته ..بعد إهداء التحيـات الـوافرة واألدعيـة

اخلالصة بالصحة والموفقية ،فقد وصلت إىل الكاظمني علـيهام السـالم ليلـة
الثالثاء ،ويف صباح يوم الثالثـاء وصـلت إىل كـربالء المقدسـة ،وتشــرفت

باحلضور عند حضـرة العزيز ..إنسان العـني وعـني اإلنسـان :السـيد هاشـم

احلداد روحي فداه.

اللهم أفض صلة صلواتك وأول تسليامتك عىل أول التعينـات المفاضـة مـن

َ
مكـة
العامء الرباين ،وآخر التنزالت المضافة إىل النوع اإلنساين ،المهاجر من

«كان اهلل ومل يكن معه يشء ثاين».

مل يكن المقام مقام تقبيل اليد أو تقبيل الرجل باألصالة أو بالنيابة ،ألنـه كـل
ُّ ن ا َ َ َ َ
َ َ ن
ت وٱۡل
يشء ،وس
يشء ومع كل يشء وقـائم بكـل ء
ِلا ورسِليه ٱلسلمَٰو َٰ ِ
ا ََن َ
َ ن َ ا َ ا ََ َ
.
ِّللِ ٱلمثل ٱۡل
زيت نة َل ُشقِية وَل غر ِ

بــوى گلــم چنــان مســت كــرد

كــه دامــنم از دســت برفــت

[يقول :لقد أسكرين عطر الورد [احلبيب] ،حتى فقدت وعيي].
( )1مطلع انوار (= مطلع األنوار)  ،ج ، 1ص .248
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الدليل السابع  :ولاية العارف الكامل ّ
تجل لولاية الإمام ،و ولاية الإمام تجل لولاية اهلل

وبعد أن استقر يب المقام ،عرضت عليه أخباركم باخلصوص وأخبـار سـائر

كثريا بذلك ودعا لكم باخلري ،وقال« :يـا سـيد! إن الكثـري مـن
الرفقاء ،فسـر ً

الرفقاء لدُيم مشكلة يف معنى التوحيد ،لكن األمر لدى احلاج بيـات واضـح

عناية خاص ً
ً
ً
ـة
موافقا للمعنى ،وقد منحه اهلل
جدً ا ،وعند سفري إىل إيران كان
وهو من مجلة رفقاء الدرجة األوىل الذين نكون معهم يف الليل والنهـار وهـو

َ َ َ َ ٓ
معنا دائ ًام» .ثم قلت له :تفضلوا بكلمة ألكتبها له ،فقال :اكتب فٱستاِم وملا
ن
أ ِلر َت ـ إلخ»(.)1

الدليل السابع  :ولاية العارف الكامل ّ
تجل لولاية الإمام ،و ولاية الإمام تجل لولاية اهلل

لقد بني رمحه اهلل يف هذه الرسالة ـ التي كتبها ألحد خواص رفقائـه السـلوكيني

وصاحب رسه ـ حقيق َة مقـام العـارف الواصـل وشخصـية الفـاين يف ذات احلضــرة

األحدية ،وكيفية العروج إىل مرتبة الال حد والـال رسـم والمرتبـة المطلقـة حلضــرة

احلق ،ومن ثم طلوع رس الوالية التكوينية المطلقـة وظهـور مقـام اإلرادة والمشـيئة

أيضـا كيفيـة احتـاد ونفـوذ الواليـة واإلرادة
الالمتناهية يف نفس العارف ،كام أوضـح ً

التكوينية حلضـرة احلق تعاىل يف مجيـع عـوامل الوجـود ،وأهنـا كـام هـي ثابتـة وحمققـة

أيضـا حتـت ظـل
للمعصومني صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ،فإهنا ثابتة للعرفاء ً

ووالية مقام الوالية اإلهلية الكربى اإلمام احلجة ابن احلسن العسكري أرواحنا لرتاب
مقدمه الفداء .وهذا المعنى هو حقيقة وحدة الواليـة التـي تظهـر يف مظـاهر خمتلفـة

بواسطة التجليات الباطنية هّلل تعاىل؛ بمعنى أنه لـدينا واليـة واحـدة ال غـري ،خمتصـة

بذات اهلل وال يشاركه فيها أحد من الناس ـ سواء كـان مـن النـاس العـاديني أو مـن

األولياء واألنبياء والمعصومني عليهم السالم ـ ولو بمقـدار بسـيط مـن المشـاركة،

أيضـا هـي
وهي بعينها الوالية التي تتجىل وتظهر يف نفس المعصوم عليـه السـالم ،و ً
ذاّتا التي تظهر وتفاض من نفس المعصوم عىل نفـس ول اهلل الـذي طـوى مراتـب

( )1مطلع انوار (= مطلع األنوار)  ،ج ،1ص .226
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ً
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وشرعا
المجلس العاشر  :وجوب الرجوع إلى الإمام أو العارف الواصل عقلا

العبودية بشكلها األتم واألحسن َ
وحتقق بحقيقة التوحيد الذايت واق ًعا؛ ولـذا نـرى أن

األوصاف التي يطلقها اهلل تعاىل يف القرآن الكريم عىل المعصومني عليهم السـالم يف

أيضا عىل هذه المجموعة من أولياء اهلل ،حيـث يقـول يف هـذه اآليـة
آية النور ،تطلق ً

الشـريفة:

َ
َ
َ
َن ن
ٱّلل نن نر ا َ
ِيها لِص َبا ٌ ٰۖ ٱلمص َبا ن ِف نز َج َ
ك َٰ ة ف َ
ان
ت َوٱۡل ِ ِّۚ َمثل ن رِه ِۦ و ِمش
اجةٍۖ
ٱلسم َٰ َو َٰ ِ
ِ
ِ
َ
َ َ
َ ا َ
اج نة َو َأ ان َها َو َوب ندري ن قَ ند مِن َش َ
ٱلز َج َ
ُّ
ج َرة ُّم َب َٰ َركة َزي نت نة َل ُشق اِية َوَل غرب ِ اية (بل هي يف
ِ

وسط الصحراء تظلها السامء ،وتكتسـب يف حـال مـن االعتـدال مـن الشـمس واهلـواء واألرض و

َ َ َ َ َ ن َ ُّ ٌ َ َ
َ َ
ك ن
لَع نن ر َيهدِي ٱ ا ن
اد َزي نت َها ن ِ ٓ
تستفيد منها)
ّلل ِنلن رِه ِۦ (أي إىل
ِض نء ول لم ومسسه نار ن ر َٰ ِّۚ
ََ ٓ

ا

َ َ َ

ا

ا

ن

َ

َ

َ
ن ََ
َ ن
ن ن
لل َشء علِليم * (وتلـك
منزل قربه) من سشاء وي ِ
ۡضلب ٱّلل ٱۡلمثَٰلل ل ِلنلا ِ ِّۗ وٱّلل بِك ِ
ّلل أَ تنر َف َع َ نيذ َو َر ف َ
المشكاة أو المؤمنون الذين اهتدوا بنور اهلل تعاىل) ِف نۡ ني ت أَذِ َ ٱ ا ن
ِيها ٱس نم نهۥ
ِ
ا
َ
ن
ا
َ َ َ َ ٌ َ
َ
ن ن َ َ
َ
ن َ ن َن
لر ٱّللِ
سسبِح هۥ فِيها (باستمرار) بِٱْغدوِ وٱٓأۡلصا َِ * رِجاَ َل تل ِهي ِهم ت ِجَٰرة وَل ۡيا عن ذَِو ِ
َٓ ا َ
ا َ
َ
ََ
َيافن َ َ ملا َو َت َالا ن
لب فِيلهِ ٱْ نالنل نب َوٱۡلب َر َٰ ن
ِإَوق ِ
لر *
ٱلزو َٰ ة ِ (لامذا؟ ألهنم)
ٱلصل َٰ ة ِ ِإَو تا ِء
ام
َ
َ ان َ ن ن َ ََ ٓن َ
َ َن ن ان َ َ َ َ َ ن ْ ََ َ ن
ري ح َِسا (.)1
ِيلجزِيهم ٱّلل أحسن ما ع ِمل ا ويزِيدهم مِن ف لِهِۦ وٱّلل رزٍ من سشاء بِغ ِ

يورد المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه يف كتاب «معرفة اهلل» يف ذيل هذه اآليـة

ً
نقال عن «الميزان» الرواية التالية:

«أورد الصدوق يف كتاب «التوحيد» عن اإلمام جعفر الصادق عليـه السـالم
َ
َن ن
ٱّلل نن نر ا َ َ
عندما سئل عن قول اهلل عز وجل :ا ن
ت َوٱۡل ِ ِّۚ َمثل ن رِه ِۦ
ٱلسمَٰو َٰ ِ
َ
َ
ك َٰ ة ف َ
ِيها لِص َبا فقال :هو م َثل َضــر َبه اهلل لنَـا؛ فـالنبي واألئمـة
و ِمش
صلوات اهلل عليهم مـن دالالت اهلل وآياتـه التـي ُيتـدى هبـا إىل التوحيـد

ومصالح الدين وشـرائع اإلسالم والسنن والفرائض ،وال قوة إال باهلل العل

العظيم»

()2

( )1سورة النور ( ، )24اآليات 23 :إىل .24
( )2معرفة اهلل ،ج  ،1ص 24؛ نقال عن تفسري الميـزان ج  ،13ص 141؛ نقـال عـن «التوحيـد» للصـدوق
.139
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ونقل المسعودي يف كتاب «إثبات الوصية» رواية عـن أيب احلسـن اإلمـام عـل

النقي عليه السالم:

ِ
ِ
مريي َ
الربقي عـن ال َفـتح بـن يزيـد
قالَ :حدَّ ثني أمحد بن أيب عبد اهلل َ
َروى احل َ
اجلرجاين َ
حلسن ال َّطريق لام قدم به ِمن المدينة (يف مسـريه إىل
قال :ضمني وأبا ا َ
سامراء ،عندما أشخصـه المتوكـل العبـايس إليهـا) ،فسـمعته يف بعـض الطريـق

يقولَ « :من اتقى اهلل (ورّب نفسه عىل التقوى) يتقـى( ،ويـأمن مـن أذيـة شــرار

الناس) و َمن أطاع اهلل يطاع» .ف َلم أزَ ْل أئتلِف (وأتودد إليه وأتقرب عرب روابـط

األنس) حتى قربت ِمنه (وأصبحت من مجلة المقربني منه) ،و َدنوت (منـه يو ًمـا)

أطـاع
فس َّلمت عليه فرد عل السالم .فأول ما ابتَدأين أن قال ل« :يا َفتح! َمن
َ
ِ
ِ
المخلوقني (وال يدع طري ًقا للخوف من غضب النـاس
َ
بس َخط َ
اخلالق ف َلم يبال َ

إىل قلبه) .يا َفتح! إن اهلل َّ
يوصف إال بام وصف به نفسـه .فـأىن
جل جالله ال َ
احلواس أن تدركه واألوهام أن تنا َله واخلَ َطرات أن َحتدَّ ه
يوصف ا َّلذي تعجز
ُّ
َ
ِ
(وتعرفه) واألبصار عَ ن اإلحاطة بهَّ .
الواص َ
ـفون وتَعـاىل عـام
جل عام َي ِصفه
ينعته الناعتون (فهذا الوصف والنعت الذي يذكرونه بحقه أقل شـأنًا وأدىن رتبـ ًة
وقرب يف نأيِهَ ،بعيد يف قربِه وقريب يف بعده (أي
من حقيقته تعاىل) ،نَأى يف قربه
َ

أنه يف عني قربه من اخللق هو بعيد ،ويف نفس بعده عنهم هو قريـب مـنهم ومعهـم،

ف
فهو بحضوره مع اخللق بعيد عنهم وببعده عن اخللق حاضـر معهم وشاهد) .ك َّي َ

األين فال يقال أين ،إ ْذ هو
الكيف (وأبدع كيفي ًة لألشياء) وال يقال َكيف ،وأ َّي َن
َ
َ
منقطِع الكيفية واأليني ِة (ومنزه عن الكيف وأين) ،الواحد األحد (الذي المثيل

له) َجل جالله.

وصف حممد صـىل اهلل عليـه وآلـه
(وكذلك احلال بالنسبة إىل النبي ،إذ) َ
كيف ي َ
ِ
وقد َ
باسمه وأشـر َكه يف طاعتِه وأوجب لمن أطاعَ ه جزا َء
اسمه
قرن اجلليل َ
َ
َ
ن
َ
فقالَ :و َما َن َا نم ٓا ْ إ اَلٓ أ أغ َنى َٰ نه نم ا ن
ٱّلل َو َر نس نهۥمِن ف ِ (( .)1أي إن
طاعتِه ل:
ِ
( )1سورة التوبة ( ، )7مقطع من اآلية .94
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المنافقني مل يستوجبوا النقمة اإلهلية والعذاب إال بعد أن أغناهم اهلل تعاىل ورسـوله
أهال للعذاب والعقوبة بسبب كفراهنم هذه النعمة) َ
من الن ِعم اإلهلية ،وصاروا ً
وقال

(خالف أوامر اهلل ورسوله و) َ
َ
تبارك اسمه َحيكي َ
ترك طاعتَـه (وطاعـة
َ
قول َمن
َ
َ
رسوله)َ :يَٰلَيتَ َنا ٓ أ َطع َنا ا َ
ٱّلل َوأ َطع َنا ا
ٱلر نس ( .)1أم كيف يوصف مـن َقـ َ
رن
ِ
ِ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله حيث قـالَ :أطِيعـوا ا َ
هّلل
بطاعة
اجلليل طاعتَه

َ
َ ن
ُّ َ
َ
ٱّلل َوأَط ن
أَطِي نع ا ْ ا َ
ِيع ا ْ ا
ٱلر نس َ َوأ ْو ِل ٱۡلل ِر مِلنكمم (َ .)2
لَ :ولل َردوهن إِىل
قـال:
َ
َ ن
ا
ٱلر نس َِ َٰٓ
ِإَوىل أ ْو ِل ٱۡلل ِر مِن نه (( ،)2لكان أفضل هلم).

يوصـف احلجـة ،فكـذلك ال
يا فتح! كام ال يوصف اجلليل َج َّل جالله وال َ
يوصف المؤمن المسلم ِ
ألمرنا (الذي يضع مجيع وجـوده يف اختيارنـا ،والـذي
َ

أفضـل
يقبل بحقيقة واليتنا بشكلها الصحيح واألتم) .فنب ُّينا صىل اهلل عليه وآله َ
ِ
ِ
األوصياء .ثم َ
قال بعد َكالم :فارد ِد
أفضل
األنبياء ووص ُّينا صىل اهلل عليه وآله َ
()4
إليهم وسل ْم َهلم ...ـ إلخ».
األمر
ْ
َ

من خالل التأمل بفقرات هذا احلديث الشــريف يتضـح لنـا كيـف اعتـرب اإلمـام

اهلادي عليه السالم أن علة عـدم توصـيف ذات احلـق تعـاىل هـي عـدم شـعور البشــر

وإدراكهم لكنْه الذات وحلقيقة وجـود البـاري ،وكـذلك األمـر يف العجـز عـن وصـف

رسول اهلل واألئمة الطاهرين صلوات اهلل عليهم أمجعني يعود للسبب ذاته ،ألنه مع غض

َ
مشـخص وواضـح لـدى
النظر عن اخلصوصيات الظاهرية والقالب البشـري الذي هو

اجلميع ،فإن ما حيدد حقيقة اإلنسان وكيفية مراتب فعليته ،وسعة ظرفيته الوجوديـة ،إنـام

هو جترده وقربه من ذات احلق تعاىل ،ولام كانت نفس المعصوم عليه السالم قد وصـلت
بجميع مراتب االستعداد والقابلية إىل الفعلية ،ونالت مرتبة التجـرد والتجريـد يف أعـىل

( )1سورة األحزاب ( ، )22مقطع من اآلية .66
( )2سورة النساء ( ، )4اآلية .37
( )2سورة النساء ( ، )4من اآلية .42
( )4إثبات الوصية ،ص 174؛ بحار األنوار ،ج 93ص  266تا  264باب  24ح 2؛ مستدرك سفينة البحار،
ج ،4ص ( 112مع اختالف يسري) .كشف الغمة ،ج 2ص .196
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مراتبها ،وهي لفظ وطرد مجيع زوايا النفس ورفض بقايا تعيناّتا بشكل كل وتام ،لذا فقد

صار وجوده مندك ًا يف وجود احلـق وفان ًيـا يف ذاتـه ،وانتقـل إىل حـريم اإلطـالق اإلهلـي

والوجود المطلق والوجود البحت البسيط الذي ال حد له وال رسم بسبب الـتخل عـن

مجيع شوائب الوجود المجازي .وبنا ًء عىل هذا فكل مـا هـو مرتتـب عـىل ذاك الوجـود

أيضا عىل وجود المعصومني عليهم السالم.
المطلق من خصوصيات وكامالت ،مرتتب ً

وكذلك كل مؤمن تأىس بنهج المعصـومني علـيهم السـالم واتبـع مدرسـتهم،

وانقاد االنقياد التام لصاحب مقام الوالية اإلهلية الكربى ،وسلم مجيـع أمـوره هلـؤالء
المعصومني وأفنى نفسه يف والية اإلمام وأحمى مجيع ذرات وجوده يف وجـود البـاري

أيضا مشمول هلذه العناية اإلهلية بحق المعصومني عليهم السـالم ،فيصـري
تعاىل ،فهو ً

هذا المؤمن ـ بنا ًء عىل ما ذكره اإلمام اهلادي عليه السـالم ـ غـري قابـل للوصـف وال
يمكن بيان حاله وشـرح مقامه.

وكم هو مناسب ببحثنا أن نورد كال ًما للمرحوم الوالد أعـىل اهلل مقامـه ،حيـث

يقول يف وصف أستاذه المرحوم السيد احلداد:

« ايشان قابل توصيف نيست .من چه گويم دربـاره كسـيكه بـه وصـف در
يوصف بود؛ نه آنكه يدْ رك
يوصف بود ،بلكه ال يدرك و ال َ
نمىآيد؛ نه تنها ال َ

يوصف بود»
و ال َ

()1

[والمعنى :هو مل يكن ً
قابال للوصف ،فامذا أقول يف من يستعصـي عـىل الوصـف؟!

ليس فقط يستعصـي عىل الوصف ،بل كان ال يدرك وال يوصف .ال أنه يـدرك وال
يوصف].

يقول احلقري :أتذكر يف هذا المقام نقط ًة دقيقة عن المرحوم آية اهلل الوالد قدس

اهلل نفسه عندما كان يتحدث عن مسألة نفوذ وسيطرة الوالية ومقدار تأثريها وإعامهلا

يف تربية النفوس البشـرية وسوقها نحو مقصدها ومنزهلا ،فسئل عن اإلمامة وحدودها
( )1روح جمرد (فاريس) ،المقدمة ،ص .14

121

ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ً
ً
وشرعا
المجلس العاشر  :وجوب الرجوع إلى الإمام أو العارف الواصل عقلا

وأهنا كيف تكون بالنسبة لسائر األشخاص؟ وهل يمكن ألمري المؤمنني عليه السالم
أن يوصل نفوس الناس ـ من خالل تربيتها ومساعدّتا ـ إىل المرتبة والمنزلة التي هو

فيها ،أو أنه ال يستطيع ذلك؟ فأجاب:

«إن أم َري المؤمنني عليه السالم إمام بنحو مطلق ،ال أنه إمـام مقيـد وحمـدد

بحدود خاصة ،فهـو إمـام إىل مـا ال هنايـة ،ال أنـه إمـام إىل درجـة ورتبـة

خمصوصة ،وإذا مل يستطع أن يوصل اإلنسان إىل تلك المرتبة والمنزلة التي

يتمتع فيها بجميع المواهب اإلهلية بشكل غري حمدود ،ويف مجيع المراتـب

والشؤون الالمتناهية لألسامء والصفات اإلهلية ،فلـن يكـون إما ًمـا لنـا يف

تلك المرتبة ،بل سوف تقتصـر إمامته عىل المراتب السابقة فقـط ،وهـذا
يتناف مع فرضية اإلمامة الالحمدودة والالحمصورة ،فعل عليه السالم إمام

حتى الوصول إىل ذات اهلل وهو القائد حتـى الوصـول إىل مرتبـة التجـرد

التام ،وعل إمام حتى تلك المنزلة التي هو فيها؛ ألن إمامته إمامـة مطلقـة
ال مقيدة ،ولو كان عاجزً ا عن أن ي ِ
وصـل اإلنسـان إىل تلـك المرتبـة مـن
ظهور كافة األسامء والصفات اإلهلية بمرآة المظهـر ،وال يقـدر عـىل نقـل

ذات اإلنسان من الوجود التعيني واالستقالل إىل الفناء والمحو التي هي

عني الوجود اإلطالقي ،فلن تكون واليته والي ًة مطلق ًة».

ال يعرتضن أحد ويدعي أن عدم الوصول إىل مرتبة المعصومني عليهم السـالم

ليس بسبب الضعف والنقص يف فاعلية أصحاب الوالية المطلقة ،بل إنام هـو ناشـئ

من قصور االستعداد لدى اإلنسان وعدم قابلية البشــر وقـدرّتم عـىل الوصـول إىل
تلك الذروة العالية ،فإن الوصول إىل المراتب العالية خمصـوص بالـذوات المقدسـة

للمعصومني صلوات اهلل وسالمه عليهم فقط؛ ألنه ليس هناك أي دليل ـ ال عقل وال

نقل ـ يدل عىل صحة هذا المدعى ،فاهلل تعاىل مل جيعل وجود المعصوم مغاي ًرا حلدود

متاميزا عنهم ،فإن تلك احلقيقة التي نشأت مـن
الوجود البشـري واإلنساين ،ومل خيلقه
ً
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حقيقة ذات الباري تعاىل باسـم «الـروح» وتعلقـت بجسـم البشــر الـامدي الطبيعـي
ِ
وصارت ِمصدا ًقا لـ َو َن َِ ْخ نت فِيهِ م ِْن نرو ( ،)1وتلبست ِ
لار َك ا ن
مة َف َت َب َ
ٱّلل
كرامةة
بخلعة
َ
َ
أح َس نن ٱْخَٰلِاِ

( ،)2هي بذاّتا احلقيقة التي تتنزل يف صورة روح األئمة عليهم السالم

ِ
ونفسه عىل أجسامهم وقوالبهم ،غاية األمر أن اإلمام عليه السالم ـ من خالل المراقبة

والمجاهدة واإلطاعة التامة ،والعبور من وادي الكثرة ورفـض مجيـع التعينـات غـري
اإلهلية ـ ُييئ لنفسه أسباب الوصـول إىل الكـامل المتوقـع والمرتتـب عـىل وجـوده،

فيصري بذلك المصداق األتم لإلنسان الكامـل ،بيـنام نصــرف نحـن االسـتعدادات
والقابليات التـي لـدينا يف إعـامر الـدنيا وإصـالح أمورهـا ،واالنغـامر يف الشـهوات

واالنقياد للنفس األمارة ،والتصدي للرئاسات والكثرات ،ومزاولـة األمـور الباطلـة

وحتقيق الرغبات الشخصية ،فنضيع بذلك رأساملنا وإكسري احلياة فنجعله هبا ًء منثو ًرا

تعصف به رياح الباليا واألحداث .لذا نرى اإلمام يصل إىل مقصده بينام نحن نبقى يف

مكاننا ،ويصري هو مظه ًرا جلميع األسامء والصفات اجلامليـة واجلالليـة هّلل تعـاىل بيـنام

نبقى نحن نتخبط يف عامل البهيمية واحليوانية واألنانية وطغيان النفس األمارة.

يتصور البعض أنه هناك اختال ًفا فيزيائ ًيا يف أصل اخللق واإلجياد بني المعصومني

عليهم السالم وبني سائر أفراد البشـر؛ ً
فمثال يتصورون أن كيفية خلقة أجسام هـؤالء

وخلقة اجلهاز اهلضمي والمعدة والقلب والرئـة والـدما والعظـام لـدُيم ينبغـي أن

تكون خمتلف ًة عام هو موجود عند سائر النـاس ،وأنـه ينبغـي أن يكونـوا أمجـل النـاس

وأقواهم ،كام ينبغي أن يمتلكوا قدرات ظاهري ًة غري موجودة عند غريهم ،أو أن تكون

قدرة اإلمام عىل الرؤية أكثر بكثري منها عند الناس العاديني أو أن سمعه أشـد بحيـث

يمكنه أن يسمع الصوت من بعـد آالف الفراسـخ و ، ...لكـن مجيـع هـذه المسـائل
تكشف عن اجلهل وعدم العلم بمقام اإلمـام عليـه السـالم ،فهـؤالء بسـبب كـوهنم

( )1سورة احلجر ( ، )13مقطع من اآلية 27؛ وسورة ص ( ، )24مقطع من اآلية .92
( )2سورة المؤمنون ( ، )22مقطع من اآلية .14

122

ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ً
ً
وشرعا
المجلس العاشر  :وجوب الرجوع إلى الإمام أو العارف الواصل عقلا

موجودين يف عامل احلس ومبتلني يف الظاهر وحمبوسني يف عامل اجلزئيـة؛ يتصـورون أن

اإلمام عليه السالم البد أن يظهر بنفس رتبة نظرهم و يف نفس األفق الذي يرون مـن

خالله األمور وطب ًقا لتفكريهم ،ويتخيلـون أن الروايـات الـواردة فـيهم تعنـي أهنـم
يتاميزون من اجلهة اخلَلقية عن سائر الناس ،كام هو كالم اإلمام الصادق عليه السـالم

حيث يقول:

«نزلونا عن الربوبية (وأعطونا حكم المخلوقني) وقولوا فينا ما شئتم (و ما
يصل إليه مستوى فكركم مـن الصـفات والملكـات واألمـور غـري العاديـة

والمسائل العجيبة والغريبة)» (.)1

غافلني عن أن هذه الروايات ال عالقة هلا بادعائهم أبـدً ا ،وأهنـا يف مقـام إثبـات

عبودية األئمة وكوهنم خملوقني ومملوكني يف قبال المقام العزيز والمنيـع لـرب العـزة
ومالك الرقاب وملك الملوك ،يف مقام تأّب غرية احلق تعـاىل عـن اإلجـازة لغـريه يف

احلضور والورود إليه ،وحتى رسوله العزيز لـو أراد أن يظهـر ولـو ذرة مـن الوجـود

االستقالل يف ذاك المقام ،ألصابته صاعقة الغرية لتحرق أساس وجوده ملقي ًة إيـاه يف

وادي الدمار واهلالك؛ لذا نرى هؤالء العظامء يفتخرون بـرتنمهم هبـذا الـذكر« :إهلـي
( )1مكيال المكارم ،ج ، 2ص 276؛ مفتاح الفالح ،ج ،1ص 22؛ كلامت مكنونة (للفيض الكاشاين) ،ج،1
ص134؛وقد وردت يف قرة العيون يف أعز الفنون (للفيض الكاشاين)  ،ص  ،486مع اختالف يسري« :نزلونا
عن الربوبية ثم قولوا يف فضلنا ما شئتم»)  ،هذا ،وهناك العديد من الروايات التي حتكي مضمون هذا احلديث
بعبارات خمتلفة ،فقد ورد يف كتاب إرشاد القلوب ،ص  « :429انفوا عنا الربوبية وقولوا ما شئتم» ؛ ونقل يف
بحر المعارف ،ص  227عن أمري المؤمنني عليه السالم أنه قال« :ال جتعلونا أرباب ًا وقولوا يف فضلنا ما شئتم،
فإنكم ال تبلغون كن َه ما فينا» .وقال يف خمترص البصائر ص  ،284حديث  :169عن كامل التامر قـال :كنـت
عند أيب عبد اهلل عليه السالم ذات يوم فقال ل« :يا كامل اجعلوا لنا رب ًا نؤوب إليه وقولوا فينـا مـا شـئتم».
ومثله يف الغدير ج ،9ص .24ويف بحـار األنـوار ج  ،23ص297؛ ويف بحـار األنـوار ،ج  :144 ،49عـن
الصادق عليه السالم « :قولوا فِينَا ما ِشئْتم و اجعلونَا َخم ْل ِ
وقني » .ويف الغدير المصدر السابق ورد« :اجعلونا
ْ َ ْ َ
َ
خملوقني وقول وا فينا ما شئتم ،فلن تبلغوا» .كام نقل يف الغدير المصدر السابق عن اخلصال« :قولوا إنـا عبيـد
مربوبون ،وقولوا يف فضلنا ما شئتم».
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كفى ل عز ًا أن أكون لك عبدً ا ،وكفى يب فخ ًرا أن تكون ل ر ًبا ،أنت كام أحب فاجعلني كام

حتب»( .)1ويطلبون دائ ًام من اهلل تعاىل أن يغمرهم بحقيقة العبودية.

قام أحد التالمذة السلوكيني للمرحوم الوالد ـ رضوان اهلل عليه ـ باإلتيان بأحد

األشخاص المعروفني والمشهورين بتوسالته وبإقامة جمالس العزاء والتوسل باألئمة

المعصومني عليهم السالم لزيارة المرحوم الوالد .وكان ذلك الشخص ر ً
كبـريا
جال
ً

ً
جاهال ،وكان يعترب أن متام الكامل والوصول إىل منتهـى السـعادة هـو يف إقامـة
عام ًّيا
جمالس التوسل وجمالس العزاء وإحياء ليال اجلمعة بالدعاء والبكاء واللطم واإلطعام

وقراءة األشعار ،وكان جيمع األشخاص حوله ويشغلهم بسذاجة هبذه األمور ،وكـان

كسائر األشخاص اآلخرين يعقد جملس عزاء فور طرو أي بالء من أجـل رفـع ذلـك

البالء ،فكان يتوسل إىل ذاك اإلمام لرفع هذه المشكلة واالبتالء ،واحلاصل أنـه كـان
يتخيل أن شخصية اإلمام عليـه السـالم وقدرتـه منحصــرة يف رفـع االبـتالء وحـل

المشاكل.

ويف أثناء كالمه قال هذا الرجل اجلاهل للمرحوم الوالد:

«إن اإلمام المعصوم عليـه السـالم ال حي ِ
ً
أصـال ،كـام أن بولــه طـاهر،
ـدث

وكذلك بقية األمور التـي توجـب الوضـوء والغسـل لسـائر النـاس ليسـت
موجود ًة فيه وال تصدر منه ،وإنام كان وضوؤه وغسله ألجلنا فقط ،وإال فهـو

ال حيتاج هلذه األمور ً
أصال».

فقال المرحوم الوالد:
«من أين جئت بمثل هذا الكالم الفار الباطـل؟ مـن قـال لـك أن اإلمـام ال
جينب وليس بحاجة إىل غسل ،أو أنه ال حيـدث وال حيتـاج إىل وضـوء؟ فهـل

( )1قسم من مناجاة أمري المؤمنني عليه السالم ،كتاب اخلصـال ،للصـدوق ،ج ،2ص  ،428حـديث .14
وقد نقلت بعبارات خمتلفة؛ حيث نقل ابن أيب احلديد يف رشح هنج البالغة ،ج  ،28ص  ،233يف قسم احلكـم
المنسوبة إىل أمري المؤمنني عل بن أيب طالب عليه السالم« :إهلي كفاين فخر ًا أن تكون ل رب ًا وكفاين عـز ًا أن
أكون لك عبد ًا أنت كام أريد فاجعلني كام تريد».
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أيضـا
الغسل والوضوء الذي كان يقوم به اإلمام يف بيته يف جوف الليل ،كـان ً

ألجلنا ولكي يرينا فعله؟ نعوذ باهلل من جهل العوام وعدم فهمهم!».

إن حقيقة اإلمام عليه السالم أعىل من مـدركاتنا وعقولنـا الناقصـة؛ ألن نفسـه

انتقلت من مرتبة احلس وإدراك اجلزئيات وصعدت إىل مرتبة التجرد التام ،ووصـلت
يف ارتقائها إىل رتبة المدركات الكلية والعقالنية المحضة .بىل ،إن احلقيقة المتحققـة

يف الوجود المبارك ألئمة اهلدى عليهم السالم هي أن نفس وجـودهم والسـعة التـي
يمتلكوهنا لقبول جتليات احلق تعاىل أكثر منها عند سـائر األفـراد ،وهلـم حكـم العلـة
والسبب يف نزول الفيض إىل عامل الكـون ،و نفوسـهم المباركـة جمـرى مشـيئة احلـق

وإرادته عـىل سـائر المخلوقـات يف عـامل الوجـود ،وال شـك يف هـذه المسـألة أبـدً ا
والروايات الواردة عن المعصومني عليهم السالم حتكي صدق هذه الدعوى(.)1

فإذا كان سلامن قد وصل إىل مقام السـر واخللـوة وصـار « ِمنـا أهـل البيـت» (،)2

فذلك قد كان بسبب مساعدة رسول اهلل ،وإذا كان الشيعة وموالو األئمة قـد وصـلوا
إىل مقام معني فإنام كان ذلك بسبب مساعدة األئمة وتوليهم ،كام هو احلال بالنسبة إىل

ـم خت ِ
األر ِ
ض ْ
ْـرج
( )1منها ما ورد يف الزيارة المروية عن الصادق عليه السالمَ « :وبِك ْم تنْبِت ْ
أش َج َار َها َو بِك ْ
ْ
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ْ
ادر َعام ف ِّض َل ِمن أح َكا ِم ا ْل ِعب ِ
وتَصدر ِمن بيوتِكم و الص ِ
اد»( .الكايف ،كتاب المزار ،ج  ،4ص  393إىل .397
َ
ْ ْ
ْ َ َّ
َ ْ
ْ
َّ
والتهذيب ،كتاب المزار ،،ج  ،6ص  34و  .33كذلك أورد هذه الزيارة ابـن قولويـه يف :كامـل الزيـارات،
الباب  ،97ص  179إىل  )288؛ وكذلك ما ورد يف تفسري القمي ،ج ،2ص 487؛ وبحار األنوار ،ج  ،3ص
عليه السالم قال :إن اهلل جعل قلوب األئمة مورد ًا إلرادته فإذا شاء شيئ ًا شاؤوه ،وهو
 :114عن أيب احلسن
َ َ َ َ ٓ ن َ ا ٓ َ َ َ ٓ َ ا ن َ ُّ َ َٰ َ
له وما ۡشاءو إَِل أ سشاء ٱّلل رب ٱْعل ِم [سورة التكوير ( ، )41اآلية ]27؛ ومنهـا :الزيـارة الرجبيـة
قوله
ل
الصادرة عـن الناحيـة المقدسـة (مصـباح المتهجـد ،ج ،2ص ، )482وروايـاتً « :
لـوال احلجـة لسـاخت
األرض( » ...من مصادرها :دالئل اإلمامة ،ص426؛ االحتجاج ،ج ،2ص219؛ بصـائر الـدرجات ،ج،1
ص 444؛ الكايف ،ج ،1ص197؛ .)...
( )2االختصاص ،ص  241؛ بحار األنوار ،18 ،ص 122؛ االحتجاج (للطربيس)  ،ج ،1ص 268؛ دالئل
اإلمامة ،ص  ،47رجال الكيش ،ص .13

126

الدليل السابع  :ولاية العارف الكامل ّ
تجل لولاية الإمام ،و ولاية الإمام تجل لولاية اهلل

العارف اجلليل ابن الفارض المصـري ،حيث قال المرحوم القايض رضوان اهلل عليه

عنه:

«من المحال أن يصل شخص إىل المنزل المقصـود واحلـرم اإلهلـي دون

انكشاف حقيقة والية األئمة عليهم السالم له ،و بدون مساعدّتم إيـاه يف

الوصول» .

بل نفس هذا العارف الكبري يشري إىل هذه المسألة يف أشعاره ،حيث يقول:
ً
بـــاطال إذ مل أفـــزْ مـــنكم بِشــــ َْي
()1
ــي
عرتة المبعوث ح ًقـا مـن ق َص ْ

ذهــب العمــر ضــيا ًعا وانقـــىض
َ
غــري مــا أوليــت مــن عقــدي ِوال

يقول :لقد أضعت عمري بالبطالة والضياع ،وما بقي ل منهـا إال مـا عقدتـه يف

قلبي من والية أهل بيت النبي والتعلق هبم ،هذا هو الـذي بقـي ل وهـذا هـو الـذي

أنجاين فقط.

واحلاصل أن الكالم هو يف مقام وبيان منزلة اإلنسـان الكامـل والعـارف بـاهلل،

وقد ذكرنا كيف عرف المرحوم الوالـد ـ رضـوان اهلل عليـه ـ أسـتا َذه هبـذه التعـابري

وكيف وصفه.

أذكر عندما كنت يف سن الطفولة ،أنه بعد عودة المرحوم الوالد مـن السـفر إىل

العتبات والزيارة واللقاء بالسيد احلداد ،أل إىل منزلنا أحد أصدقائه القـدماء لزيارتـه،

فقام المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه بالتحدث عن أحداث السـفر والقضـايا التـي

جرت معه ،ومن مجلة كالمه معه ذكر له مسأل ًة عجيبـ ًة وعالمـات التغـري باديـة عـىل

مالحمه ،قال:

«عندما كنا يف هذا السفر بخدمة السيد احلداد ،يف أحـد األيـام رأيـت منـه

شيئًا عجي ًبا جدً ا وغري ًبا ،وقد نقلت شيئًا قلي ًال منـه للحـاج غـالم حسـني

( )1ديوان ابن الفارض ،ص .26
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السبزواري (وهو من أقدم التالمذة السلوكيني للعـارف الكامـل والعـامل

العامل المرحوم آية اهلل األنصاري اهلمداين قدس اهلل رسه ،و قد انتقل إىل

تحريا مـن هـذا الكـالم لمـدة أسـبوع (ألنـه يف
رمحة اهلل) َ
فبقي مبهو ًتا وم ً

الوقت الذي كان الوالد متشـر ًفا بزيارة العتبات كان المرحوم السبزواري

أيضا) وكان يقول لنفسه :لقد بقينا كل هذه المدة يف خدمـة الشـيخ
هناك ً

األنصاري فام الذي حصل لنا؟ وكيـف مل نصـل إىل هـذه المسـائل؟! ومل

نسمع هبذه األمور ومل نواجهها؟! فقلت له :كال ليست المسألة كذلك ،إذ

لعل تلك الزمحات والمشاق التي حتملهـا المرحـوم األنصـاري والرتبيـة

واإلرشاد التي كان يقوم هبا إنام كانت مقدمـ ًة للوصـول إىل حمضــر هـذا

الرجل و للتهيؤ وحتصيل االستعداد والقابلية إلدراك حمضــر هـذا الـول

اإلهلي  ،واآلن أتاح اهلل لنا هذه النعمة ودعانا إىل هذه الامئـدة التـي جعـل
فيها إنعامه وكرمه ،فيجب أن تتجاوز حالة التأسف والتحسـر عـىل عـدم

نيلك المراتب المتوقعة ،وأن تعرف قدر هـذا اللطـف والفـيض اإلهلـي،

وجيب أن تكون شاك ًرا عىل هذه الكرامة ،وأن تستفيد االستفادة القصـوى
من خالل االنقياد ألوامره واإلطاعة التامة لدستوراته».

هل تعلم متى قال المرحوم الوالد هذا الكالم؟ لقد تشـرف مدة سـبع سـنوات

بتحصيل العلوم اإلهلية يف قم ،عىل يد األستاذ العارف وعامل الدهر العالمة الطباطبائي
رضوان اهلل عليه ،باإلضافة لتحصيله لعلوم ومعارف الشـريعة من الفلسفة والتفسري

والفقه واحلديث ،واشتغاله يف هذه المدة برتبيـة نفسـه والمراقبـة والعمـل بـالربامج

أيضـا يف
السلوكية واالشتغال باألوراد واألذكار ،وبعـد هجرتـه إىل النجـف اسـتفاد ً

ّتذيبه لنفسه وتزكيتها لمدة سبع سنني من حمضــر العظـامء أمثـال المرحـوم الشـيخ

عباس هاتف القوچاين وآية اهلل السيد مجال الدين الموسوي الگلپايگاين والمرحـوم
آية اهلل احلاج الشيخ حممد جواد األنصاري اهلمداين ،ثم انتقل إىل حوزة تربية وّتذيب
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العارف الكامل احلاج السيد هاشم الموسوي احلداد رضوان اهلل عليـه ،وبقـي ينهـل

من تعاليمه لمدة اثني عشـر سنة ،بحيث لو حسبنا جمموع هذه المدة لوصلت إىل أكثر

من ستة وعشـرين سنة ،ثم هذا بالنسبة إىل مثل هذا التلميذ العامل الذي كان مشـهو ًرا

ومعرو ًفا لدى القايص والداين يف دقة فهمه وحـدة ذكائـه وإحاطتـه بـالعلوم العقليـة

والنقلية ،يعني أنه بعد مدة ستة وعشـرين سنة مل يكن بعد قد وصل إىل اإلحاطة بشأن

أسـتاذه المرحـوم الســيد احلـداد ومعرفــة منزلتـه ومرتبتــه ،واهلل يعلـم يف أي زمــان

انكشفت له حقيقة هذا األستاذ العظيم .وهنـا يتضـح جليـ ًا المـراد بكـالم الصـدق

ودعوى احلق التي ذكرها اإلمام اهلادي عليه السالم يف بيان منزلة المـؤمن الـواقعي،
ويدرك اإلنسان كذلك أن هـذه المسـائل ليسـت بعيـد ًة جـدً ا عـن الواقـع وليسـت

مستغرب ًة أو مبالغ ًا فيها ،بل إن اإلمام عليه السالم قد بني بام ذكره من كالم حول منزلة

عني الواقع وحقيقة األمر.
المؤمن الواقعي َ
كل هذا واحلال أنه قال:

«إين مل أنقل للمرحوم السبزواري كل مـا كنـت قـد شـاهدته مـن السـيد

احلداد ،بل كان ذلك شيئًا قلي ًال من كثـري كثـري ،ومـع ذلـك مل يكـن لديـه
القدرة عىل حتمل هذا المقدار القليل!» .

لقد ذكر المرحوم الوالد يف اجلزء األول من كتاب «معرفة اهلل» كال ًما حول كيفية

فناء السالك يف اسم «هو»  ،واندكاك ذاته يف ذات احلضــرة األحديـة ،ورفـض مجيـع
ذرات الوجود وشؤونه ،حيث يقول:

«وخالصة الكالم يف هذا المقام أنه ما دام يف اإلنسان ذرة من األنانية فلن

يسمح له بالعروج إىل منسـك العـدم والفنـاء المطلقـني المتـزامنني مـع

الوجود المطلق ،فذلك مقام خاص بذات اهلل عز وجـل ووجـوده ،واهلل

سبحانه غيور ،والزم الغرية هنر كل من اسـتقرت يف قـراره ذرة مـن بقايـا
شخصيته وأنانيته.
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تــا بــود يــك ذره بــاقى از وجــود

كى شود صاف از كدر جام شهود

[يقول :ما دام يف اإلنسان ذرة من الوجود ،فهيهات أن حيصل عىل صايف كـأس
الشهود[

فالمسألة جد حمرية ،إذ يتحتم هجر كل ما سوى اهلل تعاىل للوصـول إليـه،

فكل ما سوى اهلل حجاب ورساب ،وما دام ذلك احلجاب باق ًيا فال سبيل

إىل احلصول عىل المعرفة التامة .وما اكتسب من المعرفة إن هي إال معرفة

جزئية وناقصة ،إن المعرفة احلاصلة من مشاهدة خلق اهلل تعاىل من جبال

وأحجار وصحار وقفار ،والتعرف عىل حيوانـات الـرب والبحـار ومـا إىل

ذلك ،إنام هي معارف جزئية وليست كلية ،والمهم يف هـذه المسـألة هـو

المعرفــة الكلي ـة ،وال ســبيل للوصــول إليهــا إال باجتيــاز ســبيل خطــري

وعظيم» (.)1

نعم إن أهم خاصية يتميز هبا العـارف الكامـل والسـالك الواصـل هـي أن نفسـه

حمكومة بالفناء واالضمحالل هنائي ًا وصارت دياره معدومة وبائرة ،وذلك حتـى يـتمكن

من العثور عىل الطريق الموصـل إىل الوجـود المطلـق ،ويصـري وجـوده عـني الوجـود

المطلق ،من هنا يقول اإلمام عليه السالم :إن هذا المـؤمن مثـل اهلل تعـاىل لـيس قـاب ًال

للوصف والتعريف ،إذ متى يمكن للعقل الناقص والفهم البشـري البسيط أن يطلع عىل
كنه الوجود المطلق وحقيقته ويدركه بواسطة سعته المحدودة وظرفيته القاصـرة! يقول
المرحوم احلاج هادي السبزواري يف بحث تعريف الوجود ومعرفته:

()2

وكنهــــــه يف غايــــــة اخلفــــــاء

مفهومــــه مــــن أعــــرف األشــــياء

أي :إن المفهوم الظاهري للوجود المطلـق يعرفـه كـل النـاس ،أمـا الوصـول إىل

حقيقته وكنهه ،فليس مستطا ًعا للجميع.
( )1معرفة اهلل ،ج  ،1ص .182
( )2رشح المنظومة ،ج ،2ص .37
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ومن المناسب هنا التذكري هبذا األمر المهم وهو أن وجود مجيـع الموجـودات

وجود ظل وتنزل لوجود ذات احلق تعاىل يف مراتب التعينات ،والزم الوجـود الظـل
ِ
ووجـوده ويف األصـيل
والتبعي والتنزل هو فناء الذات وانمحائها يف ذات ذي الظـل
واحلقيقي ،وهذا الفناء فناء تكويني حقيقي ال اعتباري وتنزيل وجمازي ،إال أنـه رغـم

ذلك كله ،فإن انكشاف هذه المسألة وهذه احلقيقة ليس متا ًحا للجميـع؛ والسـبب يف

ذلك هو أن الوجـود لـام كـان مسـاو ًقا للتشـخص والعينيـة اخلارجيـة واالسـتقالل
اهلوهوي ـ سوا ًء كان وجو ًدا جمر ًدا أو طبيع ًّيا ـ و كان هـذا التاميـز العينـي واخلـارجي

متحق ًقا يف مجيع المراتب التشكيكية للوجـود؛ فـإن كـل موجـود يـرى نفسـه وذاتـه

منفصل ًة عن سائر الذوات األخرى ،ويرى أن التعينات األخرى قائم ًة بذاّتا  ،ويـرى
أن ذاته ونفسه هي حمور آثاره وشؤوناته ،وأن نفسه متفردة يف الوجـود والموجوديـة،

ً
غافال عن أن وجوده هذا هو وجود ظل وتبعي ،وكل موجـود بـالوجود الظـل فهـو
حمكوم عليه باإلمكان الذايت يف ذاته ويف حقيقته ويف تكونه اخلارجي ،والوجود الوحيد

المستثنى من هذه القاعدة والمحكوم عليـه بـالغنى الـذايت والضــروري لذاتـه هـو

وجود اهلل سبحانه وتعاىل ال غري!

وبنا ًء عىل هذا األصل ،فجميع األشياء يف وجودها متدلية من وجـود اهلل سـبحانه

وقائمة بذاته ،و مع فرض عدم هذا التدل والقيام ،فال يبقى هلا إال العـدم واالضـمحالل

والالوجود ،وهذا هو معنى الفناء الذايت للممكنـات يف ذات احلـق تعـاىل فنـا ًء تكوين ًّيـا

حقيق ًة وواق ًعا .وهذا المعنى هو الذي بينه أعاظم العرفاء اإلهليـني الشـاخمني مـن أوليـاء

احلق يف كتبهم ويف كلامّتم وذكروه يف عباراّتم المختلفة ،مثـل العبـارات التـي ذكرهـا
العارف العظيم حميي الدين بن عريب يف كتبه ،ورسدها موالنا شمس المغـريب يف ديوانـه،

خصوصا تلك المباحث العالية التي جرت بني العـارف الكبـري والعـامل
أيضا،
وغريهم ً
ً
باهلل وبأمر اهلل آية اهلل العظمى المرحوم السـيد أمحـد الكربالئـي وبـني سـند الفالسـفة

المرحوم احلاج الشيخ حممد حسني الغروي األصفهاين.
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ففي هذه المباحث كان المرحوم السـيد أمحـد الكربالئـي ـ بنـا ًء عـىل مسـلك

العرفاء اإلهليني وشهودهم ـ يف صدد إثبات االندكاك احلقيقي والفناء الذايت لألسـامء

اجلزئية يف االسم الكل ،وبالتال الفناء يف ذات احلـق تعـاىل ،إال أن المرحـوم الشـيخ

عاجزا عن
حممد حسني ـ مع أنه يعترب من أعاظم احلكامء والفالسفة اإلسالميني ـ بقي
ً

إدراك كالم ومقصود المرحوم السيد أمحد وفهم اإلشـارات التـي كـان يـذكرها ،ومل
يســتطع أن يصــل إىل حقيقــة المطلــب ومغــزى كــالم الســيد أمحــد ،وانتهــت هــذه

المباحثات دون الوصول إىل نتيجة ،لكن الظاهر أنه يف أواخر عمـره ـ كـام يبـدو مـن

بعض أشعاره يف كتابه المنظوم «حتفة احلكيم» ـ اعرتف بحقانية هذه المدرسة ،والتزم

بمسألة الوحدة احلقيقية بني ذاتني يف صورة رفع االثنينيـة واألنانيـة مـن البـني ،ففـي
الصفحة  48من هذا الكتاب يشري إىل كيفية معنى االحتاد واهلوهوية واحلقيقة بقوله:
صــــريورة الــــذاتني ذا ًتــــا واحــــد ًة

خلـــف حمـــال والعقـــول شـــاهدة

ولـــــيس االتصـــــال بالمفـــــارق
كــــــذلك الفنــــــاء يف المبــــــدأ ال

بمعنـــى الئـــق
مـــن المحـــال بـــل
ً

يعنـــى بـــه المحـــال عنـــد العقـــال

إذ المحــــــال وحــــــدة االثنــــــني

ال رفـــــــع إنيتـــــــه يف ال َبـــــــني

يقول:

1ـ إن تبدل ذاتني وشخصيتني مستقلتني إىل ذات واحـدة وشخصـية واحـدة أمـر

مستحيل واألدلة العقلية تدل عىل ذلك.

2ـ وأما اتصال ذات وهوية عينية خارجية وانـداكها يف المجـردات والم ِ
فارقـات

العقلية والنورية فليس ً
بمعنى مناسب (وهو االتصال
حماال فيام إذا وضحنا كيفية االتصال
ً
بمعنى حمو شخصية أحد هذين الموجو َدين وفنائه يف شخصية اآلخـر ،مثـل اتصـال الملـح

بالامء واحتاد الملح والسـكر بالسـائل ،ال أن االتصـال بمعنـى التقـرب والوصـول المكـاين
والكمي الذي يتحقق مع المحافظة عىل شخصية كِال الوجودين وهويته وماهيته ،ولـو كـان
هذا االستقالل ً
قليال ،إذ يف هذه احلالة لن حيصل احتاد ووحدة).
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2ـ وكذلك األمر يف فناء ذوات األشياء الممكنة والمخلوقة يف ذات احلـق تعـاىل،

فإهنا بالكيفية التي ذكرناها وبيناها بالمعنى الصحيح ،ال يستشكل هبا العقالء.

4ـ ألن المحال والممتنع هو حصول احتاد وعينية حقيقيـة وخارجيـة بـني شـيئني

خمتلفني مع المحافظة عىل االثنينية بينهام واإلبقاء عىل كوهنام شخصيتني مستقلتني ،لكـن

إذا ارتفعت الشيئية واحلدود الامهوية المشخصة بينهام ،فلـن يبقـى حينئـذ إال وجودمهـا
وموجوديتهام فقط ،والوجود ال منافاة له مع ِصـرف الوجود وبسـيط احلقيقـة والوجـود
بالصـرافة( ،و هبذه الكيفية تنحل مسألة الفناء الذايت للموجودات يف ذات حضـرة احلق تعاىل).
وحقيقة المسألة واق ًعا ،هي ما بينه يف أشعاره.

يف أحد األيام تشـرف المرحوم السـيد احلـداد والمرحـوم الوالـد ـ قـدس اهلل

رسُيام ـ بالذهاب إىل سامراء لزيارة احلرم المطهر للعسكريني عليهام السـالم ،وبعـد

إمتام أعامل الزيارة والصالة والدعاء التفت المرحوم السيد احلداد إىل المرحوم الوالد

وقال:

«ما هذه المسألة غري القابلة للفهم التي أصابت اجلميع حتى باتوا يريدون
أن يفصلوا اهلل عن خلقه ،وجيعلوا ًّ
كـال يف حـدود خاصـة وقيـود حمـددة،

وحيصـرونه يف حدود حرمه اخلاص ،وال يسمحون له أن يبسـط حضـوره

ووجوده جلميع اخلالئق والموجودات ،وأن يغرق اجلميع يف بحر وجوده
ِ
العل واإلشـرايف وجيعلهم مستهلكني يف ذاته؟! انظر إىل هذه الرتبـة التـي
نسجد عليها ،إذا نظرنا إىل هذا احلد والرسم فقـد فصـلناه عـن اهلل تعـاىل

ومنحناه عنوان الرتبة وجعلنا له هذه اخلصوصـيات والمميـزات بعنـوان
كوهنا جوانب مشخصة ومميزة هلذا اليشء ،فـإذا سـلبنا عنـه هـذا العنـوان
ورفعنا احلدود منه ونظرنا إىل أصل وجوده ومن أين حصل هـذا الوجـود

وبأي وسيلة صار موجو ًدا وما هو أصله ،وباختصار :إذا غرينا نظرنا إليه،

وعطفنا نظرنا عن جنبته اخلَ ْلقية ونظرنا إىل جهته وجنبتـه األمريـة ،وهـي

جنبة إضافته ونسبته إىل المبدأ ،فسوف يعلم أن هذا الشـيء لـيس سـوى
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هو ،ألنه تعاىل ال قيدَ له ونحن سلبنا القيد عن هذه الرتبة ،إذن فقد صارت

هذه الرتبة بدون قيد وبدون حد .وهذا هـو معنـى رسيـان حقيقـة ونـور
الوجود يف مجيع عوامل األسامء والصفات اجلزئية».

يتضح من المسائل الامضية أن مسألة فناء الذوات الممكنة يف ذات احلـق تعـاىل

وحمو إنيتها وماهويتها يف الوجود القاهر والغالب هّلل تعاىل هي مسألة طبيعية وتكوينية

وال ارتباط هلا يف إدراكنا أو عدم إدراكنا « :كان اهلل ومل يكن معه يشء واآلن كام كان» (.)1

( )1حقق العالمة الطهراين هذه الرواية يف كتابه الروح المجرد ،ص  ،282وكذلك يف كتابه توحيـد علمـي
وعيني ،ص  ،113ونحن بدورنا نعتمد عىل حتقيقه :يروي المرحوم الصدوق يف كتاب «التوحيد»  ،ص 194

و  ،197باب نفي المكان و الزمان و احلركة عنه تعاىل ،طبعة مكتبة الصدوق ،سنة 1274؛ والمرحوم الموىل
حمسن الفيض يف كتاب «الوايف» ج  ،1ص  ،482الطبعة احلروفية يف إصفهان ،مكتبة اإلمام أمري المؤمنني عليه
السالم ،أبواب معرفة اهلل ،باب إحاطته بكل يشء؛ و المرحوم المجلسـي يف كتـاب «بحـار األنـوار»  ،ج ،2
ص  ،229احلديث  ،29الطبعة احلروفية ،المطبعة احليدرية ،كتاب التوحيد ،الباب  ،4و هذان األخريان عـن
الصدوق حيث يروي الصدوق عن عل بن أمحد بن حممد بـن عمـران الـدقاق ،عـن حممـد بـن أيب عبـد اهلل
الكويف ،عن حممد بن إسامعيل الربمكي ،عن عل بن عباس ،عن حسن بن راشد ،عن يعقوب بـن اجلعفـري،
عن أيب إبراهيم موىس بن جعفر عليهام السالم ،أنه قالَّ « :
إن ا َ
هلل َت َب َار َك َو تعاىل َكا َن َمل ْ َيزَ ْل بِ َال زَ َمان َو ال َمكَان؛
اآلن َكام َكا َنَ .ال َخيْلو ِمنْه مكَان و َال ي ْشغَل بِ ِه م َكان و َال َحيِ ُّل يف مكَان .ما يكون ِ
َج َوى َث َال َثة َّإال ه َو
ن
ن
م
ْ ْ
َ َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َو ه َو َ َ
ِ
ِ
ِ
ـني
َرابِعه ْمَ ،و َال َمخ َْسة َّإال ه َو َسادسه ْمَ ،و َال أ ْد َىن م ْن َذل َك َو َال أ ْك َث َر َّإال َه َو َم َعه ْم أ ْينَام َكانواَ .ل ْي َس َب ْينَه َو َب ْ َ
َخ ْل ِق ِه ِحجاب َغري َخ ْل ِق ِه .احتَجب بِغ ِ ِ
َرت بِغ ْ ِ
ـو الكَبِـري
َ
َري َس ْرت َم ْستورَ ،ال إ َلـ َه َّإال ه َ
َري حجاب َحم ْجوبَ ،و ْ
ْ َ َ ْ
ْ
است َ َ
الم َت َع ِ
ال».

وأورد سامحة أستاذنا العالمة آية اهلل الطباطبائي قدس اهلل نفسه الشـريفة يف رسالة «التوحيـد» ص ،6
ِ ِ
يش َء َم َعه؛ َو ه َو َ
الس َالمَ « :ك َ
اآلن َك َام
ان اهلل َو َال َ
النسخة اخلطية للحقريَ :ك َام يف َحديث م َ
وىس ْب ِن َج ْع َفر عَل ْي ِه َام َّ
َك َ
ان».
وذكر المرحوم السيد حيدر اآلمل يف موض َعني من «جامع األرسار» طبعة المجمع الفرنسـي لمعرفـة
اآلن َك َـام َك َ
يشء َو َ
إيران و رشكة االنتشارات العلمية و الثقافية ،هذه العبـارةَ :ك َ
ـان؛
ـان اهلل َو َمل ْ َيكـ ْن َم َعـه َ
الم َقا ِم َق َال أ ْر َباب
الموضع األول :ص  ،36رقم  ، 112يف األصل األول يف القاعدة األوىلَ :وبالنَّ َظ ِر إىل َه َذا َ
ات؛ و َق َال النَّبِي صىل اهلل َع َل ِ
ِ
اإلضا َف ِ
ِ
ف و ُّ ِ
يه َو آل ِ ِه َو َس َّل َمَ :ك َ
ان اهلل َو َمل ْ َيك ْن
إس َقاط َ
َ
ال َك ْش َ
الشهود :التَّوحيد ْ
ِ
يشءَ .و َق َال ا َل ِ
(و ه َو) اآلن َك َام َك َ
اإلضا َفات َغ ْري َم ْوج َودة َك َام َم َّرَ .و أ ْيض ًا « َك َ
انَّ .
ان» يف َك َال ِم
ألن َ
عارفَ :
َم َعه َ
ِ
النَّبِي صىل اهلل َع َل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َ
ورا َرح ًيام».
ف
غ
اهلَل
ان
ك
«
:
ل
ث
م
؛
يض
الام
َى
ن
ع
م
ب
ال
ال
حل
ا
َى
ن
ع
م
ب
م
ل
س
و
ه
آل
و
يه
َ ْ
َ َ َ َ ْ
َ
ً
َ
َ
والموضع الثاين :يف األصل الثالث ،ص  ،676رقم  :141ألنَّه تعاىل دائِـ ًام «هـو» عـىل َتنَزُّ ِه ِ
ـه َّ
الـذ ِايت
َ
َ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ض) َع ِ
يشءَ ،ول ِ َق ْو ِل ( َب ْع ِ
اآلن َك َام َك َ
ار ِيف ا َّمتِ ِهَ :و َ
الس َالمَ :ك َ
ان.
ان اهلل َو َمل ْ َيك ْن َم َعه َ
َوتَقدُّ سه األزَ ِل؛ ل َق ْوله َع َليه َّ
والمراد من «بعض عاريف امته» اإلمام موىس بن جعفر عليهام السالم.
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وأما المسألة المهمة فتكمن يف كيفية معرفة هـذه المسـألة كـام هـي ،وإدراكهـا

بشكلها الواقعي واالطالع عىل حقيقة األمر فيها ،وهذا األمر لن حيصل إال من خالل
الشهود وكشف احلجاب عن مجال حضـرة احلق تعاىل بواسطة جتليه وبفضل وعنايـة

من نفس اهلل تعاىل ،فإنه بواسطة هذا التجل ينكشف نقاب الكثرة دفعـ ًة واحـد ًة عـن
وجه النفس ،وحيرتق الوجود المجازي للسالك كليـ ًا ويضـمحل بواسـطة صـاعقة

الغرية ونار اجلذبات القاهرة اجلاللية هّلل تعاىل.
 .1روی بنمااو و وواااود ااودا ب رااود ب اا

ماااس خااو رو ر ماااـ دااو باااود ب اا
 .2مو چاو د دراد دو و درابه باـ اااولو با
داااو ب ااو خاا و خاااد و وـااـ ب بن اااود ب اا
 .3خ ا نـ دااو ۀ آاااد فا ا بک لااور

ب ا

دراااابه داااو

رخ دواآااااد بااااااب د ب ااا

وقد ورد يف «الكلامت المكنونة» للفيض ،ص  ،22الطبعة احلروفية ،مؤسسة انتشارات فراهاين :و ألن
الرتب .و حني سمع اجلنيد حديث َكا َن اهلل َو َمل ْ َيك ْن َم َعه
التعني أمر اعتباري ،فإن ظهوره بواسطة نور سار يف ُّ
ان اهلل َعلِ
َ
َ
يشء ،قال :اآلن َك َام َك َ
َ
َ
ـيام
ك
و
قبيل:
من
فيها
»
اهلل
ان
ك
«
و
احلديث.
ان .فادرجت هذه اإلضافة مع
َ
َ
ً
َحكِ ًيام.
وقد نقل المرحوم المجلســي يف «بحـار األنـوار»  ،ج  ،4ص  ،283احلـديث  ،24كتـاب التوحيـد،
الباب  ،4من أبواب أسامئه تعاىل ،الطبعة احلروفيـة احليدريـة ،عـن «توحيـد الصـدوق» ثامنيـة أبيـات ألمـري
المؤمنني عليه السالم يف جوابه عىل ذعلب أوردها يف هناية اخلطبة ،أوهلا:
و َمل يــــزَ ْل ســــي ِدي بِــــاجل ِ
و َمل يــــزَ ْل ســــي ِدي بِاحلم ِ
ود َم ْوصــــوف ًا
ــــد َم ْعروفــــ ًا
َ ِّ
َ َْ
ِّ
َ َْ
َْ
َ
فكتب استاذنا العالمة يف هامشها :األشعار من أحسن الدليل عىل أن اخللقة غـري منقطعـة مـن حيـث
أوهلا ،كام أهنا كذلك من حيث آخرها ـ انتهى كالم العالمة قدس رسه.
أيضا عىل هذا المعنى ،ما ورد يف توحيد الصدوق ،ص ،148عن الصادق عليه السالم ،قـال:
ومما يدل ً
وعالام ال جهل فيه ،وح ًّيا ال موت فيه ،وكذلك
فيه،
ظالم
ال
ا
نور
غريه،
يشء
وال
كان
وتعاىل
«إن اهلل تبارك
ً
ً
هو اليوم ،وكذلك ال يزال أبدً ا»( .م)
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 .4دولت ـري مغـان بـاد كـه بـاقى سـهل اسـت
ديگـــرى گـــو بــــرو و نـــام مـــن از يـــاد بـــرب
 .3زلف چون عنرب خا َمش كـه ببويـد هيهـات!

اى دل خـــام ،طمـــ ِع ايـــن ســـخن از يـــاد بـــرب

ســعى نــابرده در ايــن راه بــه جــايى نــرىس
.6
ْ

مــــزد اگــــر مـــىطلبـــى طاعـــت استــــاد بـــرب

 .9روز مـــرگم ن َفـــىس وعااابک دراااب ر بــده
وانــــگهم تـــا بـــه حلــــد فــــار و آزاد بـــرب
 .4دوش مــىگفــت بــه م گــان درازت بكشــم
يــــا رب از خــــاطرش انـديشـــــۀ بيــــداد بــــرب

ِ
نــازكى خــاطر يــار
 .7حــافظ انديشــه كــن از

()1

بـــرو از درگهـــش ايـــن نالــــه و فريـــاد بـــرب

وبنا ًء عليه فليس هناك أي فرق بني العارف وغري العارف من اجلهة الثبوتية لفناء

األشياء يف ذات اهلل تعاىل ،وبلحاظ احليثية التكوينيـة لكـل عـامل الوجـود سـوى اهلل،
( )1ديوان حافظ( ،طبع ـ مان بختياري) ،ص  ،112غزل 236؛ ومعنى األبيات:
1ـ أرين وجهك وأنسني وجودي ،ولتذهب الريح برماد حصاد المحروقني
2ـ لقد سلمنا القلب والعني لطوفان البالء ،فقل ليأت سيل الغم وليقلع البيت من جذوره ،وهو يشبه المثـل
العريب«:أنا الغريق فام خويف من البلل».
2ـ وامر الصدر أن يطفئ شعلة نار (المجوس) ،وامر العني أن جتري دموعها وتذهب بدجلة بغداد
4ـ حينام يكون شوكة الشيخ وواليته قويمة فالباقي سهل ،وقل لآلخرين أن يذهبوا وينسوا ذكري.
3ـ من الذي يفوز بشم عبري زلفها؟ هيهات! أُيا القلب الساذج الطامع انس هذا الكالم
6ـ من مل يسع يف هذا الطريق ،لن يصل إىل مقام؛ فإذا أردت األجر ،فأطع األستاذ.
9ـ عدين باللقاء بك يوم مويت و لو حلظة واحدة ،وبعد ذلك ضعني يف اللحد فارغ ًا حر ًا.
4ـ باألمس كان يقول :سأقتلك بأهدايب الطويلة ،يا رب اقلع فكر الظلم من خياله.
7ـ يا حافظ احرتس من دقة ولطافة خاطر المعشوق ،واذهب إىل بابه بتضــرعك واسـتغاثتك (لمحـو هـذا
اخلاطر)( .م)

146

الدليل السابع  :ولاية العارف الكامل ّ
تجل لولاية الإمام ،و ولاية الإمام تجل لولاية اهلل

فليس هلا وجود مقابل وجود حضـرة احلق ،وال يكمن فيهـا أي ذرة مـن االسـتقالل

واإلنية ،وهي دائ ًام يف حالة فقر حمض واحتياج صـرف واتكاء دائم ،واحلقيقة الوحيدة

ً
مستقال وبشكل مطلق هو ذات احلـق تعـاىل
والذات الفريدة التي يكون الوجود فيها

فقط!

ولكن الكالم يف مقام اإلثبات وانكشاف هذا المطلب لإلنسان ،فـبام أن النـاس

العاديني ـ األعم مـن اجلاهـل والعـامل والفقيـه والفيلسـوف ـ يشـعرون يف ذاّتـم أن

وجودهم مستقل ولدُيم إنية وهوية مستقلة ،فإهنم حتـى لـو كـانوا يطلقـون ألفا ًظـا

وعبارات فصيح ًة تبني اجلهة األوىل واجلنبة الثبوتية المشار إليها ـ إال أن ذلك كلـه ال

يتعدى كوهنا ختيالت وتصورات ،وال طريق هلـم إىل االنكشـاف احلقيقـي والبـاطني

حمسوسا يف داخلهم (كإحساس اإلنسان بوجود نفسه
الذي جيعل حقيقة المطلب ولبه
ً
وآثارها وشعوره بملكاتـه اخلاصـة) .فهـؤالء بمجـرد خطـور بعـض التصـورات يف

أنفسهم دون حتقق ملكة اليقني والشهود المستمر لدُيم ،يقبلوهنا ويشغلون أنفسـهم
هبذه العبارات ويزينون جمالسهم هبا ،فيتصور العوام الذين هم كاألنعام ،بـأن هـؤالء

األشخاص قد وصلوا إىل مرتبة الشهود ،ووصلوا إىل مرتبة عني اليقني فهاموا به تعاىل

ووهلوا ،غافلني عن أن بني هؤالء وبني هذه المرتبة كام بني األرض والمجرات!

وأما العارف الواقعي فهو يدرك هـذه المسـألة يف مقـام اإلثبـات واالنكشـاف

وجيدها بالشهود واإلحساس ويلمسها لمس اليد يف مجيع ذرات وجوده.

إذن فمسألة الفرق بني العارف وغري العارف إنام هي يف مقام اإلثبات والمعرفـة

ال يف مقام الثبوت والواقع ،ألن العارف بعد وصوله إىل مرتبة الفناء والبقاء حيكي عن
ما هو واقع وعن نفس األمر واحلقائق التوحيدية ،وحقيقة التوحيد ال تتبدل وال تتغري

سوا ًء وصل العارف إىل مرتبة الذات أم مل يصل ،والذي يتغري هو كيفية حصول علمه

وإدراكه ،حيث إنه من خالل التغري األسايس ،والتحول اجلـذري يف وجـوده ونفسـه
تنكشف له احلقائق والوقائع ،بينام يبقى اآلخرون يف حجاهبم وظلمتهم.
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لذا فإن مجيع أعامله و أقواله ونواياه تتبدل و تتغـري لتصـري أعـامل اهلل وكالمـه،

وتتبدل إرادته إىل اإلرادة اإلهلية؛ فيصري إنفاقـه خمتل ًفـا عـن إنفـاق اآلخـرين وحجـه

متفاو ًتا عن حج غريه ،وصالته ختتلف اختال ًفا ماهوي ًا عن صالة المحجوبني ،كـام أن

حقيقة نور التوحيد ونورانية الفيض اإلهلي حتيط بجميـع شـراشــر وجـوده؛ لـذا ال
يعود يقوم بأي عمل ،بل اهلل هو الذي يعمل؛ ألن االثنينية قد ارتفعت بيـنهام؛ فلـيس

هو الذي يصل بل اهلل ،وهكذا فاهلل هو الذي حيج وهو الذي ينفق وهو الـذي جياهـد

وهو الذي يبلغ وهو الذي حيكم ويقيض.

من هنا يتضح الفرق بني حكومة اإلمام عل عليه السالم وبني حكومة غريه ،أي أن

المسألة خارجة كل ًيا عن تصورنا ومدركاتنا اجلزئية ،ال أننا نقايس أو ًال بني عل وغريه ثم

نرجح عل ًّيا عىل غريه ،فهذا ليس باألمر المهم ،إذ من المعلوم جيدً ا أن عل ًّيا مـرجح عـىل

غريه حتى من الناحية الظاهرية ومقدم عىل اجلميع يف كافة األمور ،فأي إنسان ـ مع غض

النظر عن انتامئه الديني والمذهبي ومن أي قـوم كـان ـ يشـاهد أعـامل عـل عـن كثـب

ويراجع كالمه ،سيحكم فو ًرا أنه مقدم ومرجح عىل غريه ،بل عىل اخللق أمجعني.

بل المسألة المهمة هي أن عل ًّيا قد ختىل عن إنيته وأصبح وجوده وجود احلق تعاىل،

فهو يتحدث كالبشـر العاديني ،لكن كالمه ليس كالم بشـر ،كام أنـه يعمـل لكـن عملـه
ليس كعمل شخص عادي ،وهو حيارب لكن ال كمحاربتنا وجهادنا ،فهو يف احلرب يفكر

يف غري ما نفكر به نحن ،ولديه مقاصد غري ما نقصده نحن ،فعندما يكـون يف حـرب مـع

الكفار فإنه ينظر إليهم ـ يف نفس الوقت الذي حيارهبم فيه ـ كام ينظر إىل أصحابه اخلاصني

ومواليه المخلصني .عند عل ،ال معنى للحب والبغض الشخص كي يقوم عـىل أسـاس
ذلك باخرتاع حوادث خاصة ،وجيعل األمة مجيعها فدا ًء ألهوائه وميوله النفسانية وهوسه

الشيطاين ،حتى لو كان لوهنا وظهور لوهنا إهل ًّيا ،وحتمل يف الظاهر ظاه ًرا إهلي ًا.

فاإلمام عل عليه السالم خارج عن دائرة مقاييس البشـر وأفكارهم ،إذ كيف لنا

حمضـا وجمـرد عمـل
أن نقايسه باآلخرين ،فإن هذه المقايسة تعترب من أساسها بطال ًنا ً
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ً
وخياال ً
باطال ال طائل منه .عل فرد ليس له ثان ،وسيبقى فـر ًدا إىل يـوم القيامـة،
فار
وهذه الفردية ليست من عوارضه اخلارجية بل هي من لوازمه الذاتية.

ففرديته مثل فردية احلق تعاىل ،فاهلل سبحانه فـرد بفردانيـة األحديـة ال أنـه فـرد

بفردانية الواحدية (بمعنى أنه ال شـريك له وال مثل يف اجلنس)  ،بل إن حقيقته ال نوع
هلا ً
أصال ،وتشخصه عني ماهيته ،ووجوده عني إنيته .ولذا ال يمكن القول إن فعل اهلل
أفضل من فعل البشـر ،أو أن إرادته أتقن وأمتن من إرادة البشـر؛ ألن المقايسة جيـب
أن تكون بني شيئني فيهام جهات مشرتكة ،وتكون المقايسة منصـب ًة عـىل التفاضـل يف

هــذا الش ــيء المشــرتك ،وال تكــون المفاضــلة والمقايســة يف جهــات االخــتالف

واالفرتاق بينهام.

فإذا قلنا أن العصري أفضل من الامء ،فهذا يصح بمالحظة كون العصري فيه تلـك

اجلهة من االشرتاك واالتفاق الموجودة يف الامء وهي كونه ما ًء مضا ًفا إىل وجـود يشء

آخر فيه وهو احلالوة .وكذا إذا قلنا إن العـامل الفـالين أعلـم وأرجـح مـن ذاك العـامل
اآلخر ،فذلك بسبب أن جهة المقارنة والتشابه ـ التي هـي ِ
العلـم ـ موجـودة يف كـل

منهام إال أهنا يف أحدمها أقوى وأشد منها يف اآلخر ،أما قولنا :إن الامء أفضل من احلجر

واخلشب ،فهذه المقارنة باطلة من أساسها ،ألنه ال يوجد أي وجه اشرتاك بني هـذين

الشيئني إال يف بعض موارد االستعامل االعتباريـة ،وكـذلك إذا قلنـا :إن هـذا الفقيـه

المجتهد أفضل من هذا الطفل الرضيع أو أفضل من هذا الطفل ذي الثالث سنوات،

فهذه المقايسة باطلة من أساسها ،إذ ما العالقة بني مـدركات ومشـاعر طفـل عمـره

سنتني أو ثالثة وبني حكيم وفيلسوف إهلي وفقيه صمداين وجمتهد رباين!

وبنا ًء عىل ذلك ،فبام أن المقايسة بني ذات الباري تعاىل يف جهات رجحانه وبـني

لغوا وعب ًثا ،فكـذلك المقايسـة بـني عـل
الذوات األخرى باطلة من أساسها ،وتعترب ً

وسائر البشـر ـ مهام كانت طبقتهم وصنفهم ومرتبتهم ـ مقايسة باطلة عبثية ،ألن ذات

عل قد حتولت إىل ذات اهلل ،وال يعني هذا أن عل ًيا صار اهلل والعياذ باهلل ،بل بمعنى أن
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اهلل ظهر وجتىل يف هذه الذات وجعلها متاميز ًة عن سائر الذوات ،فهو مل يعد لديه حيثية

بشـرية وجهة إنسانية كي يقاس باآلخرين؛ إذن فصـالة عـل مل تعـد صـال ًة بشــري ًة،

ونكاحه لـيس كنكـاح إنسـان عـادي ،كـام أن معامالتـه ليسـت قائمـ ًة عـىل أسـاس
المعامالت المتعارفة وليست خاضعة للمعايري العادية ،وإنفاقه خيتلف عـن إنفاقنـا،

وكذلك احلال يف مجيع أعامله وأفعاله وتصــرفاته فهـي خارجـة عـن دائـرة األعـامل

البشـرية.

أذكر أنه عندما كنت ً
طفال يف زمن الشاه ،كان المرحوم الوالد قـدس اهلل نفسـه

جمالس يف ذكر آل حممد صلوات اهلل وسالمه عليهم بمناسـبة
يقيم يف منزله يف طهران
َ

والدات األئمة ووفياّتم يف صباح هذه المناسبات .ويف يوم الثالث عشـر من رجـب
وبعد انتهاء المجلس ،سأله أحد احلاضـرين عام ذكره الرسول األكرم صىل اهلل عليـه

خل ِ
أفضـل
نـدق َ
وم ا َ
وآله بحق عل عليه السالم يف يوم اخلندق عندما قالَ « :ض ْـر َبة عَ ل َي َ
ِمن ِعب ِ
ادة ال َثقلِني»( ،)1وأنه هل قال النبي ذلك للسبب الذي يتناقله اجلميع« :أنه باعتبار
َ

أن مجيع الكفر يف ذلك الوقت كان قد وقف أمام مجيع اإلسالم ،ومل يكن يف ذاك اليوم

أحد من أصحاب رسول اهلل مسـتعدً ا لمواجهـة عمـرو بـن عبـد ود ـ ذاك الشـجاع
الغريب والبطل العجيب ـ الذي كان قائدً ا جليش الكفر يومئذ ،ولو مل يقـم عـل أمـري

المؤمنني عليه السالم يف ذاك اليوم ومل يواجه عم ًرا ،مل يكن ليبقى من اإلسالم أثر ،بل

كان اإلسالم قد انمحى وانعدم من الوجود بشكل كل» هل السبب ذلك أم أن لكالم

معنى آخر؟
الرسول
ً

فقال له يف معرض تأييد هذا المعنى:
( )1وردت هذه الرواية هبذا اللفظ يف :مشارق أنوار اليقـني ،ص  ،176ويف تـاريخ آل حممـد ،ص  ،92ويف
المواقف ،ص  ،619ويف السرية احللبية ،ج  ،2ص  ،228كام ورد مضموهنا بعبارات خمتلفـة يف العديـد مـن
الكتب األخرى ،راجع :بحار األنوار ،ج ،27ص2؛ وج ،4ص.46

138

الدليل السابع  :ولاية العارف الكامل ّ
تجل لولاية الإمام ،و ولاية الإمام تجل لولاية اهلل

«ال شك أن المسألة أعىل من هذا المعنى وأعمق مـن هـذا الفهـم وأدق مـن
أيضا ،وواقع احلال أنه يف ذلك
هذه النظرة ،فهذه المسألة وإن كانت صحيحة ً

اليوم مل يكن لدى أحد اجلرأة عىل منازلة هذا الرجل الذي وقف وحيـدً ا أمـام

ألف رجل من المسلمني وطلب منهم المنازلة إال أهنم اهنزموا مجي ًعـا أمامـه،

وقد كان مشـركوا مكة قد انتخبوه للقيام هبذه احلرب المصريية.

لكن الكالم يف أن أمري المؤمنني عليه السالم يف تلك اللحظة كـان يف وضـع،

بحيث مل يكن عل علي ًا ..مل يكن بشـ ًرا ومل يكن إنسانًا ،فقـد كـان موجـو ًدا يف

هالة من اجلذبات اإلهلية ،بحيث أن فكره وإرادته وعلمه واختياره كـان فانيـ ًا
يف عمل واختيار وإرادة احلق تعاىل؛ فرغم أنه يف الظاهر كـان عـل هـو الـذي

يضـرب بالسيف ،لكن الواقع أن اهلل تعاىل هو الذي يضـرب ،وعل وإن كان
يرجز ويقرأ الشعر لكن ذاك كان هو النـاطق والمتحـدث؛ يظهـر نفسـه مـن

لسان بشـري ،و من هنا يتبني أنه ليس فقط ضـربة عل يوم اخلندق أفضل من

عبادة اإلنس واجلن ،بل إن نومه أفضل مـن عبـادة اإلنـس واجلـن ،وحركتـه
أفضل من عبادة اإلنس واجلـن ،وتنفسـه أفضـل مـن عبـادة اإلنـس واجلـن،

وضحكه و...

لكن بام أن رسول اهلل ال يمكنه أن يبني هذا األمر للناس ،ينقل هـذه احلقيقـة
بطريقة يفهمها الناس ويقبلها اجلميع ويعرتفـون هبـا ويقـرون بـأن المطلـب

كذلك :لو أن علي ًا مل يقم هبذا العمل ،لام كان هناك أثر لإلسالم»

رحم اهلل موالنا جالل الدين حممد البلخي الرومي ،فقد تكلم بشكل مجيل عن هذه

الواقعة ووصفها وبينها جيدً ا ،وإن كـان هـو بـدوره إنـام رفـع النقـاب عـن أرسار هـذه
األعجوبة والمرآة التامة جلامل اهلل وجالله بمقدار سعته وظرفيته اخلاصة ،نعم:

()1

هــم بقــدر تشــنگي بايــد چشــيد

آب دريــــا را اگــــر نتــــوان كشــــيد

[يقول :إذا مل تقدر عىل اإلحاطة بامء البحر كله ،فارشب منه بمقدار حاجتك[.
( )1مثنوي ،الدفرت السادس.
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يقول موالنا:
 .1از علـــي آمــــوز اخـــالص عمـــل

شيــــر حــــق را دان منــــزه از دغــــل

 .2در غزا بـر ـهلــواين دســت يافــت

زود شمشيــــري بـــرآورد و شتــــافت

 .2او خـــدو انداخـــت بــر روي علـــي

افتخـــار هـــر نبــــي و هـــر ولــــي

 .4او خـدو انداخـت بر روئي كـه مـاه

سجــــده آرد ــــيش او در سجــــدهگاه

 .3در زمان انداخــت شمشـري آن عـل

كــــرد او انــــدر غزايــــش كاهـــــل

 .6گشت حـريان آن مبـارز زيـن عمـل

وز نمــــودن عفـــو و رمحـــت يبحمـــل

 .9گفت بـر مــن تيــغ تيــز افراشــتي

از چـــه افكنـــدي مـــرا بگـذاشـــتي

 .4آن چــه ديـــدي هبــرت از ـيكـــار مــن

تــا شدســـتي سســت در اشــكار مـــن

 .7آن چــه ديــدي كــه چنــني خشــمت

تــا چنــان برقــي نمـــود و بــاز جســـت

نشســــــــــــــــــــــــــــــــــت
 .18آن چه ديدي كه مرا زآن عكس ديد

در دل و جـــان شعلــــة آمــــد ـديـــد

 .11آن چه ديدي برتر از كـون و مكـان

كــه بــه از جــان بــود و بخشــيديم جــان

 .12در شجـاعـــت شيــــر ربانيســــتي

در مروت خــود كـه دانــد كيســتي

()1

( )1والمعنى:
1ـ تعلم من عل اإلخالص يف العمل ،واعلم أن أسد اهلل منزه عن الغش واحليل.
2ـ لقد تغلب يف احلرب عىل عدوه البطل (عمرو بن عبد ود) ،حيث سل سيفه وأقبل عليه مس ًعا.
2ـ فتفل عمرو يف وجه عل ،ذاك الوجه الذي هو فخر لكل نبي وكل ول.
4ـ تفل يف الوجه الذي يسجد له القمر يف معبد اجلامل.
3ـ عندها ألقى عل سيفه ،وترفع عن رضبه وقتله.
6ـ فتحري عدوه من عمله ،ومن الرمحة والعفو يف غري حمله.
9ـ وقال البطل لقد هزمتني بسيفك احلاد ،فلامذا تركتني بعد طرحي عىل األرض؟
4ـ ماذا الذي رأيت أفضل من حماربتي ،حتى فرتت وأحجمت عن االنقضاض عل؟
7ـ ماذا رأيت حتى سكت غضبك عني ،حيث كان كالربق الذي لمع وانطفأ رسي ًعا.
18ـ ماذا رأيت حتى جعلت رؤيتك نور ًا وحياة يف قلبي.
11ـ ماذا رأيت أعىل من الكون والمكان ،ومنحتني هبا حياة أفضل من هذه احلياة.
12ـ أنت يف الشجاعة أسد اهلل ،ويف المروءة ال يعرفك إال اهلل.
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 .12اي عل كه مجــله عقــل و ديـدهاي

شمــــهاي واگــــو از آن ــــه ديـــدهاي

 .14تيـغ حلمـت جان ما را چـاك كـرد

آب علمـــت خـــاك مــا را ــــاك كــرد

 .13بازگو دانم كه اين اسـرار هوسـت

زآن ـك يب شمشــري كشــتن كــار اوســت

 .16صانــــع يب آلــــت و يب جارحــــه

واهــــب ايــــن هـدُيــــاي رابــــحه

 .19صـد هزاران روح بخشــد هـوش

كــه خبـــر نبــود دو چشــم و گــوش را

را
 .14بازگـو أي باز عرش خوش شـكار

تــا چـــه ديــدي اينزمـــان از كردگـــار

 .17چشـــم تــو ادراك غيـــب آموختـــه

چشمهــــاي حاضــــران بـردوختـــــه

 .21چـون تو بابــي آن مدينــة علـم را

چـــون شعاعـــي آفتـــاب حلــــم را

 .22باز باش أي باب بـر جويـاي بـاب

تــا رسنـــد از تـــو قشــور انـــدر لبــاب

اي ـــس از ســوء القضــا حســن القضــا

 .28راز بگشـــــا أي عـــل مـرتضــــي

بـارگــــاه مــــا َلــــه ك ْفــــو ًا أحـــــد

 .22باز باش أي بـاب رمحــت تـا ابــد
 .24گفت من تيـغ از ـي حــق مـيزنم

بنــــدة حقــــم نــــه مـأمــــور تنـــــم

 .23شيـر حقــم نيستــم شيــر هــوي

فعـل مـن بـر ديــن مـن باشــد گـوا

()1

( )1والمعنى:
ً
12ـ يا عل يا من وجودك عقل وبرص ،قل لنا شيئا مما رأيت.
14ـ لقد قتلتني بسيف حلمك يا عل ،وطهرت رذائل بامء علمك.
13ـ أخربين احلقيقة ،فإين أعرف أن هذا العمل من األرسار اإلهلية؛ ألن القتل بال سيف خمتص به تعاىل.
16ـ فهو الذي يصنع بدون جارحة أو وسيلة ،ومجيع هذه اهلدايا الثمينة هبة من الوهاب.
19ـ يعطي مئات اآلالف من المعارف عرب العقل ،التي ال يعلم هبا أي من العني واألذن.
14ـ وقل يا صقر الع رش الصائد ،ماذا رأيت من اهلل تعاىل يف هذه احلالة.
17ـ لقد تعلمت عيناك إدراك الغيب ،واحلال أن عيون اآلخرين مطبقة وغافلة عن ذلك.
28ـ أوضح لنا األرسار يا عل المرتىض ،يا من هو حسن القضاء بعد سوء القضاء .
21ـ ألنك أنت باب مدينة العلم ،وأنت شعاع شمس احللم.
مفتوح ا لطالبي العلم أُيا الباب ،كي ينتقلوا من القشور إىل اللباب.
22ـ ابق
ً
كفوا أحد.
له
ليس
من
يا
األبد،
إىل
ا
مفتوح
ابق
ة
اإلهلي
الرمحة
باب
22ـ يا
ً
ً
24ـ فقال عل :أنا أرضب بسيفي للحق الصمد ،فأنا عبد اهلل ال عبد اجلسد.
23ـ أنا أسد احلق ال أسد اهلوى ،وفعل شاهد عىل ديني.

132

ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ً
ً
وشرعا
المجلس العاشر  :وجوب الرجوع إلى الإمام أو العارف الواصل عقلا

ــت إذ رميتـــم در ِحـــراب
 .26مــا َرميـ َ

مــن چـــو تيغـــم وآن زننـــده آفتــاب

 .24سايـهام مــن كدخـدايــم آفتــاب

حاجبـــم مـــن نيستـــم او را حجـــاب

 .28خـون نپــوشد گوهــر تيــغ مــرا

بـــاد از جـــا كـــي بـــرد ميـــغ مـــرا

 .22كوهـم و هستـي مـن بنيـاد اوست

ور شــوم چــون كــاه بــادم بــاد اوســت

 .24غرق نورم گرچه سقفم شد خراب

روضــه گشــتم گرچــه هســتم بــوتراب

غيـــر حـــق را مـــن عـــدم انگاشتـــم

 .29رخت خـود را مـن ز ره برداشتــم

زنـــده گردانـــم نــه كشتـــه در قتـــال

 .27مـن چـو تيغـم ـرگهرهـاي وصال

بـــرد او را كـــه نبـــود اهـــل نمـــاز

 .21بـاد خشـم و بـاد شهــوت بــاد آز

نيســت جـــز عشــق أحــد رسخيــل مــن

 .22جز بـه بــاد او نجنبــد ميــل مــن

تـــا كـــه أبغــض هّلل آيـــد كـــام مـــن
تـــا كـــه ِ
أمســك هّلل آيـــد بـــود مـــن

أحـــب هّلل آيـــد نـــام مـــن
 .23تـــا َ
 .26تـا كـه أعطـا هّلل آيــد جــود مــن

مجلــــه للــــهام نيــــم مــــن ِ
آن كــــس

 .29بخــل مـــن هّلل عطــا هّلل و بـــس

()1

نيست ختييل و گامن جـز ديـد نيسـت

 .24وآن ـه هّلل ميكنـم تقليــد نيسـت

( )1والمعنى:
26ـ أنا كالسيف والضارب اهلل ،وما رميت إذ رميت ولكن اهلل رمى.
29ـ لقد خلعت لباس وجودي عن طريقي ،ووصلت إىل أن أرى غري احلق تعاىل عد ًما.
24ـ أنا ظل وريب هو الشمس ،وأنا حاجب عنده لست حجا ًبا له.
27ـ أنا كالسيف الملء بدرر الوصال ،ويف احلرب أنا أحيي النفوس ال أقتلها.
28ـ ال يغلب الدم اجلوهر الموجود يف سيفي ،هل يمكن للرياح أن تزيل جبل وجودي؟
21ـ فرياح الغضب والطمع والشهوات ،تزيل من مل يكن من أهل الصالة.
22ـ أنا جبل وحيايت قوامه تعاىل ،وأما إذا كنت هشي ًام فرياحه تذروين.
22ـ ال تتحرك مي ول وأهوائي إال بإرادته ،وال يقودين قائد سوى حب اهلل تعاىل.
24ـ أنا غريق نوره حتى لو كان سقفي خراب ًا (بسبب قتلهم زوجته) ،لقد غدوت روضة وجنة حتى لـو كنـت أبـا
تراب.
ً
ً
أبغض هلل».
أحب هلل» ،ووجودي مظهرا لـ « َ
23ـ لكي يصري اسمي مظهرا لـ « َّ
26ـ ولكي أصري مظهر ًا السم اجلواد بإعطائي هلل ،وحيايت تصري مظهر ًا ألمسك هلل.
29ـ إمساكي وعطائي إنام يكون هلل تعاىل فقط ،ألن وجودي كله هلل تعاىل ال لغريه.
24ـ وكل ما أعمله هلل تعاىل ليس تقليدً ا ،وال خياالً بل هو بصرية مني( .م)
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 .27ز اجتـهـــاد و از حتـــري رستـــهام

آستيـــن بـــر دامـــن حـــق بستـــهام

 .48گـر مهـي ـــرم مهـي بينــم مطــار

ور مهــي گـــردم مهــي بينـــم مـــدار

 .41ور كشـم بـاري بدانــم تــا كجــا

ماهـــم و خورشيـــد ـيشـــم ـيشـــوا

 .42بــيش ازيــن بــا خلــق گفــتن روي

بحــر را گنجـــاي انــدر جـــوي نيســت

نيســــــــــــــــــــــــــــــــت
 .44ـست ميگويـم بـه انــدازة عقــول
42

عيـب نبــود ايـن بــود كـار رسـول

()1

وبنا ًء عليه ،فام نسمعه يف بعض األحيان من إطالق اسـم «عـل» بعنـوان عـام عـىل

بعض األشخاص ،أو إطالق لقب «عل الزمان» و«حسني الزمان» وأمثال ذلك ..هذا كله

خطأ واشتباه ،إذ «عل» إنسان وحيد فريد وليس هناك من يشـبهه ولـن يـأيت أحـد مثلـه،

وكذلك احلسني فهو فرد وحيد ال يوجد له نظري ،وإذا كان هناك من يشبه عل ًيا واحلسني و
نظريا هلام فهو ابنهام المعصوم وحجة اهلل عىل عامل الوجود اإلمام احلجة ابـن احلسـن
يعد ً

العسكري أرواحنا لرتاب مقدمه الفداء فقط ال غري .ألنه عليه السالم يشرتك مع آبائـه يف

هذه النقطة المتميزة والشاخصة التوحيدية ،بل إنه متحد معهم فيها.

كام أننا نسمع من بعض اخلطبـاء يف خطـبهم ،أو مـن بعـض الكتـاب يف كتـبهم

عبارات هبذا المضمون؛ حيث يقولون ً
مثال :عـىل اإلنسـان أن يتعـرف عـىل يزيـد ِّيي
زمانه ،وأن يشخص حسين ِّيي (مجع حسني) زمانه؛ فهذا كله غلط يف غلـط .نعـمِ ،مـن
الممكن أن يكون يف زمان ما العديد من األشخاص الذين يمثلون يزيدً ا ،لكن هذا ال

أيضا مصاديق متعددة ،فحسني الزمان واحد فقط وهو اإلمـام
يربر أن يكون للحسني ً

المعصوم لذلك الزمان ،ال أي شخص آخر.

( )1مثنوي ،مولوي ،منتخب من أواخر الدفرت األول؛ والمعنى:
27ـ لقد فرغت من االجتهاد والتفحص ،ورصت معتص ًام بحبل اهلل تعاىل.
48ـ ولو طرت يف اهلواء فإين ال أنظر إال إىل الذي يطريين ،ولو جبت الكون فإين ال أرى إال الذي يديرين.
41ـ وإذا محلت ً
محال أعلم إىل أين ،فأنا قمر والشمس دليل.
42ـ غري مسموح أن أتكلم مع اخللق بأكثر من هذا ،ألن النهر ال حييط بامء البحر.
42ـ أنا أحتدث ببساطة قدر ما تطيق عقول الناس ،وهذا ليس عيب ًا ألنه فعل الرسول( .م)
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وكذلك ما يقـال ِمـن أن عاشـوراء حادثـة متعـددة بعـدد احلـوادث المشـاهبة

أيضا؛ فعاشوراء كانت واحد ًة فقط ولـن
لعاشوراء اإلمام احلسني األصلية ،فهو غلط ً
تتكرر ،ألن قضية عاشوراء مل تكن مسألة ذاك اليوم الذي جرى فيه القتل والمواجهـة

بني احلق والظلم فقط ،بل أهم األمور يف قضية عاشوراء وأكثرها حساسية هي مسألة
إدارة سيد الشهداء عليه السالم للمعركـة ،فـاإلدارة كانـت بيـد إمـام معصـوم عليـه

السالم ،ال بواسطة إنسان عادي ،وسيد الشهداء عليه السالم كان إما ًما قبل أن حتصل
واقعة عاشوراء ،كان إما ًما معصو ًما ،وهذا اإلمام نفسه كان يداري حكومة معاوية بن

أيب سفيان لعنة اهلل عليه مدة عشـر سنوات ،ومل خيالف حكومة معاويـة احرتا ًمـا منـه
لعقد الصلح الذي جرى بني أخيه اإلمام احلسن عليه السالم ومعاويـة ،والـذي كـان

يقيض بإنفاذ حكومة معاوية.

وكذلك ما يقوله البعض من أن اخلصوصية الروحية والنفسية التي كـان يتمتـع

هبا سيد الشهداء تقتيض حماربة حكومة الظلم واجلور ،وأما روح اإلمام احلسـن عليـه
السالم ونفسيته وطبيعته تقتيض الصلح وخلق جو من المسالمة مـع حكـام اجلـور..

فهو كالم عار عن الصحة واحلقيقة ويفتقد إىل أدىن مرتبة من التحقيق.

لو كان سيد الشهداء عليه السالم مكان أخيه األكرب اإلمام المجتبى مع وجـود

تلك الظروف ومقتضيات ذلك العصـر ،لكان صالح معاوية قط ًعا .ولو كـان اإلمـام
المجتبى عليه السالم مكان أخيه سيد الشهداء ،لقام ثائ ًرا يف وجه يزيد حـت ًام؛ وذلـك

ألن ً
كال منهام كان إما ًما ،وكالمها كان معصـو ًما ،وكـل مـنهام يقـوم بتنزيـل المشـيئة

اإلهلية و إجرائها ،إال أن الفرق أن هذا كان يف زمانه بشكل ،واآلخر كان بشـكل آخـر
يف الزمان اآلخر.

وعليه ،فقضية عاشوراء كانت متقومـة بالقـائم هبـا والمـدير هلـا؛ وهـو اإلمـام

المعصوم عليه السالم ،ال بأي شخص عادي مهام كان هذا الشخص ،والنكتة الدقيقة

هي أن احلوادث التي وقعت يف يوم عاشوراء واألحـداث التـي جـرت يف ذاك اليـوم
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واأليام التي تلته ،كانت ـ مجيعها الواحدة تلو األخرى ـ قد جـرت بقيـادة وهدايـة إمـام

معصوم ،ولو كانت إدارة ذلك اليوم بعهدة شخص آخر غري سيد الشهداء عليه السالم ـ
حتى لو كان ذاك الشخص هو أبو الفضل العباس عليه السالم أو حضــرة عـل األكـرب

عليه السالم ـ فلن تكون عاشوراء عاشورا َء ،بل كانت المسألة قد أخذت شك ًال آخر.

إن التأمل والتدقيق يف لطائف وإشارات وقائع ذلـك اليـوم ،جيعـل هـذه المسـألة

واضح ًة وجلي ًة جدً ا عند أرباب البصرية والفهم ،وهي أن إدارة وقائع يوم عاشوراء جيب
أن تكون بيد فرد حقيقته وذاته هي عني التجل األعظم حلضـرة احلق تعاىل ،بحيث يكون
وجوده قد خرج عن مجيع شوائب عامل الكثرة وآثاره ،ومل يعد يصدر عنه سوى إرادة احلق

تعاىل ومشيئته ،وهذا الفرد جيب أن يكون إما ًما معصـو ًما ،فلـذا نـرى أن األئمـة علـيهم

السالم يذكرون هذه الواقعة بصفتها قضي ًة فريد ًة ال نظري هلا.

ففي اخلرب الوارد عن أمري المؤمنني عليه السـالم أنـه عنـدما مـر بطريقـه يف أرض

كربالء ،قال:

«هنا مناخ ركاب ومصارع عشاق؛ شهداء ال يسـبقهم َمـن كـان قـبلهم وال
يلحقهم َمن بعدَ هم» (.)1

لقد طال بنا الكالم يف هذا الموضوع ،ومقصودنا ِمنه أنه كام أن اإلمام عليه السالم

شخصية أوحدية وغري قابلة للمقايسة باألشخاص اآلخرين ،فكذلك ول اهلل والعـارف

الكامل الذي تكون ذاته مندكـة يف ذات اإلمـام عليـه السـالم ونفسـه ـ و هـذا الفنـاء و
االندكاك يتحقق بالمحو واالنمحاء يف حقيقة والية المعصوم التي هي عـني واليـة اهلل

وحقيقة اهلل وذات اهلل ـ وبالتال فإن هذا العـارف الفـاين باإلمـام عليـه السـالم سـوف

يتصف بصفات اإلمام المعصوم عليه السالم وملكاته وآثاره ،وسيتحيث بنفس شـؤونه

وحيثياته.

(ّ )1تذيب األحكـام ،ج ،6ص 92؛ وسـائل الشـيعة،ج ،14ص 319؛ بحـار األنـوار ،ج  ،41ص 273؛
كذلك وردت مع اختالف يسري يف :اخلرائج واجلرائح ،ج ،1ص 144؛ كامـل الزيـارات ،ص 298؛ بحـار
األنوار ،ج ،41ص.273
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وبنا ًء عىل هذا الكالم ،فنفس جتل ذات احلق تعاىل بذات اإلمام المعصوم عليـه

السالم الذي جيعل وجود اإلمام متبد ًال ومتحو ًال إىل وجود حضــرة احلـق ،فـإن ذاك

التجل بعينه يف نفس السالك الواصل والعارف الكامل يوجب حتوهلا حتو ًال جوهري ًا ،

و يوجد فيها تبد ًال ماهوي ًا إىل حقيقة ذات اهلل تعاىل ،ويعرب عن هذه الرتبة بالفناء الذايت

والتجرد التام والتمكن من ملكة التوحيد يف مجيع مراتبها .حينئذ فقط وحيـنام حيصـل

ذلك ،يمكن لنا أن ندعي صحة اتباع مثل هذا الشخص ،و االتباع ال يكون منطق ًيا إال

يف هذه احلالة؛ وذلك ألن الطاعة جيب أن تكون هّلل تعاىل ال غري ،والعبوديـة تقتضــي

َ
دا :إ ا ا َ
ٱّلل ََل َيغ ِِ نر أ س ن َ
رش َك بِهِۦ
إطاعة الموىل فقط ،والموىل ال يرىض بطاعة غريه أبدً اِ :
َ َ
َو َيغِِ نر َما ندو ذَٰل ِ (.)1

وبام أن إطاعة اإلمام عليه السالم كانت بلحاظ تبدل ذاته ،وبالتال تبدل صـفاته

ومدركاته عىل أساس مباين التوحيد ،فإن طاعة اإلمام عليه السالم هي بعينهـا إطاعـة

هّلل دون زيادة أو نقصان .وهذا المالك بعينه ،وهذا المنهج نفسه يقتضــي أن تكـون

إطاعة العارف الكامل والسالك الواصل احلائز عىل اخلصوصيات التي ذكرناهـا ..أن
تكون إطاعته إطاع ًة هّلل تعاىل بدون أي زيادة أو نقصان.

وعىل أساس هذه النكتة المتينة يعتمـد كـالم المـوىل الرومـي عنـدما يتعـرض

لضـرورة وجود إنسان كامل من أجل تربية النفـوس المسـتعدة ،سـوا ًء كانـت هـذه

النفس الكاملة وهذا الروح المجرد إما ًما معصو ًما عليه السالم أو كان من سنخ سائر

البشـر والملل ،حيث يقول:

 .1ـس هبـر دوري وليي قائـم اســت

تــا قيـــامت آزمـايـــش دائـــم اســـت

 .2هـر كـرا خوي نكـو باشد برسـت

هر كيس كو شيشه دل باشـد شكسـت

 .2ـس امـام حي قائــم آن وليســت

خواه از نسـل عمـر خـواه از عليسـت

1ـ سوره النساء ( )4مقطع من اآلية .44
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 .4مهدي وهادي وليست أي راه جـو

هـــم هنـــان و هـــم نشســته ـيـــش رو

 .3او چـو نـور اسـت وخـرد جربيـل

ول كــــم ازو قنـديــــل اوســـت
آن ِّ

اوســـــــــــــــــــــــــــــــــت
 .6وآنكـه زيــن قنــديل كــم مشــكات

نـــــور را در مرتبـــــه ترتيبهـاســــت

ماســـــــــــــــــــــــــــــــــت
 .9زانكـه هفتصـد ـرده دارد نور حق

ـردههـــاي نـــور دان چنديـــن طبـــق

 .4از ــس هـر ـرده قـومي را مقــام

صف صفاند اين ـردههاشان تـا امـام

()1

والمقصود ِمن كالم موالنا يف هذه األشعار إثبات وجود العارف الكامل ومظهـر

التجل األتم حلضـرة احلق تعاىل من أجل تربية النفوس وإجراء مشيئة احلـق وإرادتـه يف
عامل الكثرة ،سوا ًء كان ذاك الول الكامل والعارف الواصل هو النفوس المقدسة لألئمـة

المعصومني عليهم السالم ،أم كان غريهم من الطبقات األخرى الذين يقومون بالرتبية و

اإلرشاد حتت والية هؤالء األئمة.

وأما ما يتصوره البعض من أن مراده ومقصوده هو أن المالك يف اإلمامة والواليـة

هو الوجود النوعي لألئمة ،و هذا الوجود النوعي يظهـر يف كـل زمـان بصـورة خاصـة

ومصداق مشخص ،وأنه يريد أن يقول :إن إمام الزمان عليـه السـالم بصـورته النوعيـة

وشكله الكل قابل للتسـري والظهور بصور خمتلفة ، ...فهو تصور خاطئ.

فهو ليس يف مقام إثبات الوالية اخلاصة واإلمامة المصطلحة عند اإلمامية لكـل

فرد وكل مصداق ،فإمام الزمان أرواحنا فداه لـه مقامـه اخلـاص يف عـامل الوجـود ال
( )1مثنوي ،مولوي ،الدفرت الثاين؛ والمعنى:
1ـ ففي كل زمان ول قائم من اهلل تعاىل ،واالمتحان باق إىل يوم القيامة.
2ـ لقد فاز كل من حسن خلقه ،ومن كان قلبه كالزجاجة انكس.
2ـ والول هو اإلمام احلي القائم ،سواء كان من نسل عمر أو من نسل عل.
رتا.
مست
أو
ا
ظاهر
كان
سواء
ياء)،
األول
4ـ يا طالب احلق :المهدي واهلادي هو الول أمامك (إشارة إىل مراتب
ً
ً
3ـ هو كالنور والعقل بمنزلة جربئيل ،والول الناقص كالقنديل أمام نور الول الكامل.
6ـ وذاك القنديل األقل بمثابة المشكاة ،فالنور ذو مراتب.
9ـ ألن لقدر اهلل تعاىل سبعامئة حجاب ،وحجب األنوار اإلهلية طبقات عديدة.
4ـ ومن وراء كل حجاب قوم ،وهم مصطفون يف مراتبهم إىل أن يصلوا إىل اإلمام(.م)
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يشاركه فيه أحد؛ إذ أنه عليه السالم هو رأس السلسلة ومنشأ فيض احلق تعاىل من عامل

اإلرادة والمشيئة إىل عامل اإلمكان ـ سواء كان عامل الامدة أم عامل المجـردات بأنحائهـا
ومراتبها وأشكال استعداداّتا وفعلياّتا ـ وهو الواسطة يف فيض احلق والعروة اإلهلية

الوثقى واحلبل الممدود بني اهلل تعاىل وبني اخللـق ،فلـذا كـان هـو صـاحب الواليـة

المطلقة والكلية اإلهلية ،وال جمال يف هذه المسألة للشك والرتدد أبدً ا.

بل إنه يف مقام إثبات نفس الول الكامل بشكل عام وكل ،فهذا الول الكامـل ال

فرق بني كونه نفس اإلمام المعصوم وبني أن يكون غريه؛ وسوا ًء كان يف زمان اإلمـام

عليه السالم أم يف غري زمانه ،و أن مثل هذا الشخص ينبغي أن يكون هـو المرجـع يف

أمور اإلنسان ،وعىل اإلنسان أن يرجع إليه يف أموره اخلاصة ،ألن قولـه حـق وكالمـه

صدق وإمضاءه حجة.

 .1گفت نوح أي رسكشان من من نـيم

مـــن ز جـــان مـــردم بجـــانان ميـــزيم

 .2چـون بمـردم از حـواس بوالبـشـر

حــق مـــرا شــد ســمع و ادراك و بصـــر

 .2چونكــه مــن مــن نيســتم ايــن دم ز

ـيش اين دم هـر كـه دم زد كـافر اوسـت

هوســـــــــــــــــــــــــــــــــت
 .4هست انـدر نقـش اين روبـاه شــري

ســـوي ايــن روبـــه نشايـــد شــد دليـــر

 .3گر نبــودي نــوح شيــر رسمــدي

ــــس جهــــاين را چــــرا برهــــم زدي

 .6صـد هزاران شيـر بــود او در تنـي

او چـــو آتــش بـــود و عالـــم خرمنــي

 .9مجلـه مـا و مــن بـه ــيش او هنيــد

ملــك ملــك اوســت ملــك او را دهيــد

 .4چـون فقيـر آئيـد انــدر راه راسـت

شــري و صيـــد شــري خــود آن شامســت

 .7زانكه او ـاكست و سـبحان وصـف

يبنيازســت او ز نغــز و مغــز و ـوســت

ــــــــــــــــــــــــــــــت
.18اوس
هست
هرـشكـار و هر كرامايت كه

از بـــــراي بنـدگــــــان آن شهـــــست

 .11آنكه او يبنقش سـاده سـينه شــد

()1

نقشهـــاي غيــــب را آئينــــه شـــد

( )1مثنوي ،مولوي ،الدفرت األول؛ المعنى:
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ً
الفرق بين العارف الكامل و غيره أن العارف قد انكشف له الواقع حقيقة ً و وج ادنا

يتضح جل ًّيا مما عرضناه أن الفرق بني العارف الكامـل العـامل بـاهلل ،وبـني غـريه

منحصـر يف مقام اإلثبات والشهود ،بمعنى أن العارف يرى أن مجيـع الوجـود وعـامل

اإلمكان ممحو وفان يف وجود ذات احلق تعاىل ،وال ينسب أي يشء من الوجود ـ سوا ًء
يف مرتبة الذات اإلهلية أم يف سائر المراتب من صفات الذات وملكاّتا وعوارضـها ـ��
إىل غري ذات احلق تعاىل ،وهذا ِ
العلم واإلدراك ناشئ عن مرتبـة الشـهود ال أنـه جمـرد

نتائج فكرية وعقلية .لكن غري العارف يعتقد بأن لغري احلق تعاىل وجو ًدا حقيق ًّيا وكيانًا

ً
مستقال وذا ًتا متاميز ًة ومغاير ًة لذات وحقيقة رب العزة سبحانه ،وهو وإن كان يريد أن

حيكي ـ بعباراته اجلميلة وألفاظه الساحرة وكلامته الرنانة ـ عن ذلـك العلـم واإلدراك

الذي يمتلكه العارف ،إال أن هذا يف مقام احلكايـة والنقـل فقـط ،ويف حـدود التفكـر

والتعقل فحسب ،وسوف يكون دائ ًام عرض ًة لالضـطرابات والتشـويش والتشـكيك

بسبب ضعف وجوده ،ولن يبلغ حد ال َم َلكة الراسخة يف هذه األمور أبدً ا.

أيضا؛ ألن حقيقـة علـم العـارف وعرفانـه
والدليل عىل هذا األمر واضح وجل ً

يرجعان إىل انقالب ذاته وحتول نفسه وشخصيته وهويته الوجودية ،وانكشاف حقيقة

1ـ قال نوح :أُيا الطغاة أنا لست نفيس ،لقد مت عن نفيس وانتقلت من هذا الوجود الفـاين ورصت أعـيش
بحياة المحبوب.
2ـ عندما انتقلت من هذه احلواس البرشية ،صار احلق تعاىل سمعي وإدراكي وبرصي.
2ـ وبام أنني لست موجود ًا فإراديت هي يف الواقع إرادة اهلل تعاىل ،وكل من يقف أمام هذه اإلرادة فهو كافر.
4ـ يقف خلف صورة هذا الثعلب أسد غضنفر ،ولذا ال ينبغي أن نربز الشجاعة يف وجهه.
3ـ ولو مل يكن نوح أسدً ا إهل ًيا ،فكيف أغرق العامل بفعله.
6ـ لقد كان بمثابة مئات اآلالف من األسود وحده ،وقد كان كالنار والعامل أمامه كالعشب اليابس.
9ـ فاطرح «األنا» و«نحن» مقابل وجوده تعاىل ،العامل كله ملكه فأعط الملك لاملكه.
4ـ وإذا جئت إىل الرصاط المستقيم فقري ًا ،صار األسد وملكه ملك ًا لك.
7ـ وبام أنه منزه ووصفه السبحان ،فهو الغني عن احلسن وعن اللب والقرش.
18ـ فكل صيد أو كرامة يف هذا العامل ،هي ملك لعبيد ذلك السلطان.
11ـ وكل من حرر صدره من الشوائب ،صار مرآة لنقوش عامل الغيب( .م)
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التوحيد مل يكن عىل أساس التصورات والتصديقات بحيـث يكـون طـرو أدىن تغيـري

وحتول يف أوضـاعه الروحيـة والنفسـية أو يف األمـور اخلارجيـة أو بسـبب اخـتالف

التوقعات والميول سب ًبا يف حصول اضطراب وتغري يف تلك التصورات والتصديقات

بسبب طغيان األحاسيس وغلبة جنبة العواطف وحب الذات عليـه .بـل إن وجـوده

حتول كلي ًا إىل وجود توحيدي وصار يشاهد احلق تعاىل بعني قلبه ورسه ،وصار يـدرك

حقيقة احلق كام يدرك حقيقة ذاته بالعلم احلضوري الـذي ال يقبـل اخلطـأ واالشـتباه

أبدً ا ،فعندئذ كيف يمكن أن حيصل تشويش واضطراب يف عباراته ،أو يبـتىل بـاختالل

واعوجاج يف كلامته! فحاله متا ًما كحال من يـرى الشـمس يف النهـار بعينيـه ،ويشـعر
بحرارّتا التي تبلغ اخلمسني درجة بجميع وجوده ،وحيس بالعرق المتقاطر من جبينه،

ويفر من جهة إىل جهة طل ًبا للظل وهر ًبا مـن احلـر ،ومـع كونـه يف هـذه احلالـة يـأيت

شخص ويقول له :إن الوقت اآلن ليل وليس هنـاك أي أثـر لنـور الشـمس ،ودرجـة
احلرارة ال تتجاوز العشـر درجات مث ًال! فإن هذا الرجـل سيضـحك حـت ًام مـن قولـه

وسيسخر منه ،وسوف يتعامـل مـع كالمـه عـىل غـرار تعاملـه مـع كـالم المجـانني

والعابثني ،وسيقول :إن عرق جسدي يتقاطر من شدة احلر ،وأنت تقول :إن احلرارة ال
تتجاوز العشـرة! وال أقدر أن أنظر إىل الشمس حلظ ًة واحد ًة وأنت تقول الوقت ليل!

والعارف الذي ينال هذه المرتبة سيبقى مصونًا مـن كـل خطـأ واعوجـاج ،وال

يمكن أن ينكشف أنه كان خمط ًئا أبدً ا ،وال شك أن الوصول إىل هذا المقام إنام يمكـن

حتقيقه من خالل الرياضة والمجاهدة والمراقبة ،وبالعمل عـىل طبـق أوامـر الشــرع

وإرشادات اإلنسان اخلبري.

***
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الر ْح َمن َ
ب ْسم اللـه َ
الرح ْيم
َ
الح ْم ُد ّلله َر ّب َ
َ
العالم ْين
َوص َّلى اللـ ُه َعلى ُم َح َّمد َوآله َ
الطاهرين
َ
َ
َ ُ
َول ْع َنة اللـه َعلى أ ْع َدائهم أ ْج َمع ْين
بام أن البحث وصل إىل هنا ،فقد أضحى مناس ًبا أن نـذكر المميـزات الروحيـة

للعارف الكامل واخلصائص المعنوية للسالك الواصل؛ حتى نميـزه عـن غـريه مـن

الناس مهام بلغوا من رتبة وسعة وجودية.

ّ
الخصوصية الأولى
الإشـراف الكامل للعارف الواصل على مشاهداته
إن اخلصوصية األوىل لألستاذ الكامل والعارف الواصل هـي أن لديـه إشــرا ًفا

ً
كامال عىل ما يراه وما يلمسه ويشاهده بعـني الشـهود ،وكـل مـا يسـأل عنـه يف هـذه

الموارد ،فإنه سوف جييب عنه كام جييب النـاظر إىل الشـمس ،ولـام كانـت نفسـه قـد

جتاوزت مجيع عوامل الغيب وطوت األسفار األربعة؛ فإنه قد استوىل عىل مجيع آثار هذه
العوامل وخصوصياّتا و باتت متمكن ًة يف وجوده؛ ولذا فـإن إخبـاره عـن كيفيـة تلـك

العوامل وحكايته خصوصياّتا ليس إخبا ًرا عـام يف الكتـب وال حكايـة عـن مطالعاتـه
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وقراءاته ،بل هو إخبار عام يوجد يف الضمري وعام هو متحقق يف ذاتـه؛ كـام هـو احلـال

بالنسبة للشخص اجلائع عندما يتحدث عن حالتـه ،أو المـريض عنـدما يـتكلم عـن

خصوصيات مرضه ،أو الشخص الذي خيرب عن صفاته وملكاته النفسـية؛ فـالمريض

عندما يريد أن يبني حالة األمل التي يشعر هبا ،ال حيتاج إىل مراجعة أي كتاب أو جملة أو

أن يستفس من شخص آخر حول هذا الموضوع ،بل إنـه خيـرب عـام خيـتلج يف داخلـه
ويبني واقع المسألة ،وهذا كالمثال المعروف الذي يقول« :من اخلطـأ أن تعلـم األم

التي فقدت ولدها كيف تبكي»( ، )1والس يف ذلك أن بكاء األم إنام هو ظهـور لتلـك

احلالة التي تعيشها ،وبيان حلقيقـة النـار التـي تلتهـب يف أحشـائها ،تلـك النـار التـي

اشتعلت بسبب فقداهنا لولدها ،وحرقة الفراق وتصدع القلب ليس من األمور القابلة

للتعليم! نعم ،النائحة ـ وهي التي يؤل هبا لتنوح عزا ًء للمفجوع ـ تقوم بتمثيـل هـذه

جمازا بأم الميت وتتظاهر بـأطوار مـن
احلالة وتتظاهر هبا ،فهي يف احلقيقة تشبه نفسها ً

حالتها ،فإذا ما بكت فإن بكاءها ليس إال بكا ًء جماز ًّيا واعتبار ًّيا ،ال بكا ًء حقيق ًّيا.

وعىل هذا األساس ،فلو أراد شخص أن يبني احلقائق التوحيدية ويوضح كيفية

نزول نور الوجود يف مراتب التعني والتقيد وعوامل األسامء والصفات ،ويشـرح كيفية

حتقق اإلرادة والمشيئة اإلهلية يف تكوين عوامل الوجود ،دون أن يكون قد وصل بوجوده

وذاته إىل كنه هذه المسائل ورسها وباطن احلقيقة فيها ،فإنه سوف يكون نظري تلك

رس
النائحة المستأجرة التي تريد أن تقلد أم الولد المتوف ،وسوف ينكشف بوضوح ُّ
المسألة ولب القضية يف حركات مثل هذا الشخص وأعامله وتصـرفاته ،وسيصبح

واض ًحا للجميع أنه جمازي وال حظ له من الواقعية ،وبالتال لن يكون بيانه هذا كاش ًفا عن
الواقع وال حاك ًيا له ،وسيكون االعوجاج يف بيانه واالضطراب يف عباراته واخللط بني

المراتب يف كلامته مشهو ًدا بوضوح؛ بحيث أن من لديه أدىن اطالع عىل هذه المباين

والمعارف ،يمكنه أن يقف يف وجهه فو ًرا ويسد عليه الطريق ويغرقه يف مستنقع
( )1هذه ترمجة المثل الفاريس :مادر فرزند مرده را گريه آموختن خطا است( .م)
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العبارات والمصطلحات ،أما العوام الذين ال اطالع هلم عىل هذه المواضيع وال خرب

عندهم عنها ،والذين قامت أذهاهنم وبنيت أفكارهم عىل أساس المسائل الظاهرية

فانجذبوا للمعاين المجازية واالعتبارية؛ فإهنم قد يأنسون بكلامت هذا الشخص
ويركنون إىل حديثه فيجللونه بالمدح واإلطراء ،ويضعون أنفسهم حتت تصـرف

شخصيته ونفوذها ويوكلون زمام أمورهم إليه ،ويعتربون أنه إنسان كامل وشخص

قويم ،غافلني عن أنه مثلهم سوى أنه يقوم برتتيب األلفاظ وتنسيقها ،وينظم المفاهيم

ويظهرها بشكل مناسب ْ
كأن يقوم بسد احلكايات واألمثال ،ويعمل عىل تبيني حاالت

العظامء ،وينقل كلامّتم ويصوغها ضمن حديثه ،ويزين هبا حماضـرته أو مقالته أو كتبه،

وحيضـرها كي يعرضها يف سوق هذا المتاع.

أما العارف احلقيقي والواصل الكامل فكالمه متني مستحكم ،وحديثه قويم متقن ؛

بحيث لو تزلزلت اجلبال من مكاهنا لام تراجع عن كالمه قيـد أنملـة ،ولـو وقـف العـامل
بأمجعه يف وجه مطالبه ومبانيه ،فسيقف مداف ًعا عنهـا ولـو كـان وحيـدً ا ،وال يمكـن ألي

شخص يف أية مرتبة كان أن يثبت بطالن مبانيه ومطالبه ،أو أن يبطل حجته؛ فإنه ال يمكن
أن جيد اإلنسان شخ ًصا لديه مطالب أكثر إتقانًا وأشد إحكا ًما وأعىل شأنًا مـن المطالـب

التي يذكرها هذا العارف ،فهو يف ثباته ورسوخه أمام استدالل المستدلني والمستشكلني

كمثل اجلبل الراسخ ،حتى أن أكرب العلامء والفالسفة والمتخصصني يف العرفان النظـري

يعجزون عن دحض حجته وإبطال دليله.

ينقل المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه يف كتاب «الروح المجـرد» قصـة تشــرف

العامل العامل آية اهلل احلاج السيد إبراهيم اخلسوشاهي بمحضـر المرحوم السيد احلداد،

وينقل أنه عندما اعرتض هذا السيد عليه بقوله« :إن مـن غـري المعلـوم أن كـالم هـؤالء

العرفاء ينبع من رس احلقيقة والصدق؛ إذ أن الكثري من مسـائلهم وأفكـارهم وعقائـدهم

خمالفة للحق» ؛ قال له:

«أُيا السيد أنت عامل ومـن أهـل االطـالع ،وخبـري بالمسـائل االعتقاديـة

وبصري بالمعارف اإلهلية ،فمن البعيد جدً ا أن يصدر عنـك هـذا الكـالم،

169

ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
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فاذهب إليه (أي إىل السيد احلـداد) واختـربه يف أي مسـألة تراهـا مناسـب ًة
وامتحنه هبا ،ويمكنـك أن تسـأله عـام شـئت بِـدْ ئ ًا مـن أشـكل المسـائل

الفلسفية حتى أغمض مفاهيم العرفان النظري ومعارفه ،وادخل عليه من
الطريق الذي حتسنه جيدً ا ،فإنك سوف تـرى :أيوجـد تـردد يف كالمـه أو
اضطراب يف بيانه ،أم ال؟ وهل سيحتار يف جوابه لـك؟ وهـل أن أجوبتـه

ستقنعك أم ال؟ فالمسألة ال حتتاج إىل يشء ،فهـو اآلن حاضــر ومسـتعد

حلل مشاكلك ،وهذا الطريق هو أفضل الطرق للحصول عـىل االطمئنـان

وهدوء النفس واليقني بصحة الطريق والسري إىل اهلل ،فتوكل عىل اهلل» (.)1

واللطيف يف المسألة أنه بفتحه باب المـذاكرة والمباحثـة يف المباحـث المشـكلة

للحكمة المتعالية ،اتضح له أن هذا الشخص إنام يأخذ مطالبه من أفق أوسع من الدرس

وتبادل اآلراء بالشكل المعتمد يف المدارس ،وأنه مل يكن يعتمد يف بيانه هلذه المسائل عىل
الطريقة المتداولة يف البحث والتدريس والتعليم .وهلـذا السـبب مل يسـتطع أن يقـيم أي
دليل خيالف طلب المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه.

وكذا األمر يف قضية لقاء المرحوم آية اهلل احلاج الشيخ مرتىض المطهري رمحة

اهلل عليه بالسيد احلداد قدس اهلل نفسه الزكية ،حيث تباحثا يف بعض المشكالت
العلمية ِ
واحلكَمية ،فقال« :إن هذا السيد يبعث احلياة والروح يف اإلنسان» (.)2
( (1الروح المجرد ،ص ( 121نق ً
ال بالمضمون) ؛ هذا ،و قد نقل لنا السيد الوالد رضوان اهلل عليه طر ًفا من
األسئلة التي طرحها المرحوم السيد إبراهيم عىل السيد احلداد رضوان اهلل عليه وإجابات السيد احلداد عنها،
وقد كانت األسئلة متعلقة بمباحث صعبة من علمي احلكمة والعرفان ،وقد أجاب السيد احلداد رضـوان اهلل
عليه عىل هذه األسئلة جوا ًبا علم ًّيا واف ًيا بحيث أن السيد إبراهيم تعجب وتفاجأ كيف أن السيد احلداد (و هو
إنسان عامي) قد استطاع أن يبني بعض المسائل التي خفيت عىل صدر المتأهلني ،وكيف أنه التفت إىل بعـض
النقاط التي مل يسمعها من أساتذته يف الفلسفة والعرفان النظري .وقد أرص عليه السيد الوالد أن يطرح أسئلته
كلها وأن يبحث مع السيد احلداد رضوان اهلل عليه بشكل جدي يف كـل المسـائل ،لكـن الظـاهر أن ظروفـه
ووقته حينذاك مل تكن تسمح بذلك ،فأوكل األمر إىل فرصة أخرى.
( )2المصدر السابق ،ص ( 191نق ً
ال بالمضمون) .ومن اجلدير بالذكر أن الرتمجة احلرفية لكـالم المرحـوم
المطهري هي« :إن هذا السيد حميي»( .م)
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واألمر المهم هنا هو أنه لو كانت نتيجة هذه اللقاءات واألبحـاث هـي تغلـب

هؤالء العلامء عىل المرحوم السيد احلداد ،وتبني عد ِم قدرته عىل اإلجابة عىل أسئلتهم

واستدالهلم بالشكل المناسب ،وبعبارة أوضح :لو تم إثبات عجز السيد احلداد وعدم

قدرته العلمية عىل اإلجابة عىل مسائل هـؤالء العلـامء وأدلـتهم العلميـة؛ فـبامذا كـان

سيجيبهم حينئذ المرحوم العالمة الوالد رضوان اهلل عليه؟ وبـأي دليـل وأيـة حجـة

يمكنه أن يدافع عن مدرسة أستاذه وطريقته ،وكيف سيوجه ادعاءه أن السـيد احلـداد

قد وصل إىل مرتبة الكامل المطلق والمعرفة الشهودية والذاتية حلضـرة احلـق تعـاىل،

وأن لديه اللياقة التامة يف اإلرشاد وتربية النفوس ،ومسـاعدة النـاس يف الوصـول إىل

احلق! عندها كان العالمة الطهراين سيصاب بحالة من التزلزل بينهم ،وسيفقد كالمـه
درجة االعتبار والقبول عندهم ،بـل سيصـل السـؤال والتشـكيك إىل نفـس مسـلكه

وطريقه ،مما يؤدي يف النهاية إىل إثبات صحة ادعاء األشخاص اآلخرين ،كام أن هؤالء

العلامء سوف يعتقدون ـ من اجلهة الشـرعية والعقليـة والمنطقيـة ـ أهنـم عـىل حـق،

وسوف يرون أن سامحته ومجيـع االدعـاءات يف هـذه المسـألة مـردودة باطلـة وأهنـا

أيضا.
خالف الواقع ،ولكان احلق معهم يف ذلك ً

إن مدرسة احلق وكالم احلق ال يمكن أن يكونا مغلوبني ومهزومني أمام

ألن
المدارس األخرى وكالمهم؛ وذلك ن

َ َن ا
ٱّللِ ِ َ
ِه ٱْ نع
َك ِمة

( ،)1فكالم اهلل

واحلجة اإلهلية ،دائ ًام ويف أي موضع كان ،أعىل وأرفع من سائر احلجج واألدلة

والرباهني األخرى.
ِ
ورس ذلك أنه يرى ويشاهد ،و َمن يرى احلقيقة كمثل الشمس ال يتوقف أمام
استدالالت اآلخرين ،وال يعجز عن مقابلة االحتجاجات والتشكيكات المخالفة ،بل

هو قادر عىل دحض حجة اخلصم من أي طريق ورد؛ فيسد عليه الطريق ويلزمه احلجة،

ربا وطري ًقا مناسبًا له،
وهو يستطيع أن جيعل أي باب خيتاره اخلصم للمحاججة مع ً
( )1سورة التوبة ( ، )7مقطع من اآلية .48
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وحقيقة المسألة يمكن أن تنكشف للخبري المطلع خالل عشـرين إىل ثالثني دقيقة ،كام

أنه يف المقابل ،يمكن لمثل هذا الشخص أن يدرك نقصان اإلنسان الذي يدعي هذه

المرتبة ادعا ًء ال واقعية له ،وأن يكتشف فرا من جيلس يف هذا المقام بشكل كامل خالل
ِ
شاهد عليه آثار
عشـر دقائق ،ورسعان ما ستدق طبول فضيحة هذا المدعي ،كام أنه سي َ
االضطراب والتغري يف كالمه والتبدل يف هلجته مهام كان حاذ ًقا وأستا ًذا قدي ًرا يف حفظ

العبارات وتدقيق المعاين وحتقيق المعارف ،ولن تستطيع عباراته اجلميلة وأحاديثه
العذبة وبياناته اللطيفة أن ختفي افتضاحه أو تقف أمام بيان حاله ،بل رسعان ما سيفتضح

أمره وستظهر حقيقة ادعائه أمام المأل ،وسوف ينكشف حاله ويتعثر لسانه أو أنه

سيتوسل بأي طريق ممكن لينأى بنفسه وخيرجها من وطأة هذا البحث والنقاش ،ولن
يعود أبدً ا ليضع نفسه يف معرض االستدالل والكالم ،بل سيتقدم بعرض أعذار واهية

وأسباب خالية ليتهرب من شـر البحث والتحقيق ،كأن يقول مث ًال :إن المصلحة اآلن يف
السكوت والصرب وعدم الكالم ،أو أن يقول :إن حالتي ال تسمح ل بالتحدث مع
اآلخرين وال جمال للكالم اآلن ،أو أن يقول :إن هذا الميدان ميدان تسليم وتعبد وانقياد

ً
مستدال بقول الشاعر:
ال أنه ميدان بحث وشجار وأخذ ورد،

()1

ـــاى چــوبني ســخت ّب متكــني بــود

ـــــاى اســــتدالليان چــــوبني بــــود

[يقول :دليل االستدالليني كخشبة األقطع ،وخشبة األقطع ليست حمكمة].

أو بقول اآلخر:
عـــــيش مـــــا بـــــر هـــــم مـــــزن

هـــــر چـــــه ديـــــدى دم مـــــزن

[يقول :ال تسأل عن كل ما تشاهده ،وال تعكر صفو عيشنا بام تراه].

كام أنه سيقوم باستخدام أنواع الرتهات وسائر األمور األخرى التي هي وسائل

دفاع العاجزين ،وهو باستخدامه هلذه الوسائل الشيطانية يغرر بقسم من الناس العوام
( )1مثنوي معنوي ،الدفرت األول.
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الذين ال يعقلون ،ويعتل بذلك رقاهبم ويصل من خالهلم إىل منافعه الدنيوية وملذات

دفاعا عنـه :إنـه احـرتز عـن اجلـواب
نفسه الشهوانية ،حتى إذا عجز عن مسألة قالوا ً
للمحافظة عىل بعض المصالح ،أو يقال :إنه مل يرغب يف أن يكس خصمه ويفضـحه،

وما ذلك إال لتواضعه وأخالقه العالية ،وغريها من العبارات التي ال ختدع إال بعـض
األفراد احلمقى الذين ال فهم لدُيم وال فِكر هلم ،قد أقاموا حياّتم كلها عـىل أسـاس
األوهام واخلرافات ،بل إهنم جعلوا رقاهبم كمتون الدواب؛ َم ْرك ًبا لمطـامع النفـوس

الملوثة العفنة والمنغمسة يف الشهوات والطالبة للرئاسات والكثرات الدنيوية.

إن احلق يف مدرسة التشيع يقوم دائ ًام عىل أساس الدليل واحلجة ويعتمد أبدً ا عىل

َ
ش ل لر
الربهان المنطقي ،ولقد كان شعارها الدائم يف إعالن كلمـة التوحيـد هـو :فبَ ِ
َ َ َ َ ا َ َ
ا
ٱنيذ َن سَس َت ِم نع ٱْا َ ف َيتب ِ نع أح َ نه ( ،)1وإن المحور الذي تدور حوله أية
ع َِبادِ
ِ

حركة يف مدرسة الوالية يعتمد عىل أساس احلرية واإلرادة واختيار األصلح وانتخاب
األحسن ،و يعد التقليد األعمى يف هذه المدرسة من ألد أعداء المعرفة والفهم ،ومن

أشدها ضـر ًرا عىل التفكر والتطور والتزكية ،وقد هنض القرآن الكريم بام يملـك مـن
قوة لمواجهة عوامل الركود واجلمود واجلهل والضاللة.
خلــــق را تقليدشــــان بــــر بــــاد داد

اى دو صد لعنت بر اين تقليد بـاد

()2

الناس يف مهب الرياح ،فألف لعنة عىل هذا التقليد].
[يقول :لقد جعل التقليد َ

ويف كل موقع يأيت التقليد فيه ،فإن العقل والدرايـة والصـالح والسـداد سـوف

حتزم أمتعتها و تغادر ،وسيقوم مقامها الضياع واحلرية والقلق والـرتدد واالضـطراب

والتيه والتحرك األعمى ،وسيكون مصري صاحبه اخلسان وفقدان مجيع االستعدادات
وزواهلا ،وإضاعة كافة القابليات.

( )1سورة الزمر ( ،)27من اآليتني  19و.14
( )2مثنوي معنوي ،الدفرت الثاين.
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

إن كلامت األولياء اإلهليني والعرفاء الواصلني والعلامء باهلل كنجمة متأللئـة حتكـي

بنفسها عن واقعيتهم ووضوحهم الباطني ،كام أن عبارات هؤالء تكشف بنفسها احلقيقة

الواضحة والصـرحية التي يتحلون هبا ،فهي تكشـف ـ كالقضـايا التـي قياسـاّتا معهـا ـ

بذاّتا الستار عن رسهم الداخل و عن مكنونات ضمريهم ،بحيث ال يبقي يف نفوس من

لدُيم مقدار من المعارف اإلهلية واطالع عىل مدارج الكامل ومراتب التوحيـد أي شـك
يف صدق هذه العبارات وانطباقها عىل الواقع.

فمن باب المثال نرى العارف باهلل ابن الفارض المصـري يقول يف بيانـه ألحـوال

عامل التوحيد وخصوصيات مقام اهلوهوية وحضـرة األحدية ومرتبة الذات:

خبــري َأ َج ْ
ــل ِعنــدي بأوصــافها ِعلــم
ونــــور وال نــــار وروح وال ِج ْســــم
قـــدي ًام وال شـــكل هنـــاك وال َرســـم

َ
فأنــت َبوصــفها
يقولــون ل ِصــفها
.1
َ
 .2صـــفاء وال مـــاء ول ْطـــف وال َهـــو ًا
ِ
 .2ت ََقـــد َم ك َّ
الكائنـــات حـــديثها
ـــل

َجبت عـن كـل َمـن ال َلـه فهـم
هبا احت ْ
ِ
ِ
ِ
ــــرم
ــــرم َختَل َلــــه ج ْ
احتــــا ًدا وال ج ْ
ـــــرم وال َمخْـــــر ول أ ُّمهـــــا أ ُّم
و َك
ْ
ِ
ِ
والمعــاين هبــا َتنْمــو
لل ْطــف المعــاين َ
ـــرم
فأرواحنــــا َ ْ
مخــــر وأشــــباحنا َكـ ْ
ِ
ـدي ِ
اإلثــم
شـــر ْبت التــي يف تركهــا عنـ َ

وقامــت هبــا األشــياء ثــم حلكمــة
.4
ْ
ـت هبــا روحــي بحيــث متازَ جــا
 .3وهامـ ْ
كــــــرم وآ َدم ل أب
َ .6ف َخ ْمــــــر وال
ْ
ِ
احلقيقـــة تـــابع
 .9ول ْطـــف األواين يف
ــع التفريــق والكــل واحــد
 .4وقــد َو َق َ
 .7وقــالوا شـــر ْب َت ِ
ثــم ،كــال وإنــام
اإل َ
ــوة َ
وعنــدي منهــا ْ
قبــل نشــأيت
.18
نش َ
َ

ــل ال َع ْظـــم
معـــي أبـــدً ا تبقـــى وإن بـ َ
فعدْ ل َك عـن َظ ْلـم احلبيـب هـو ال ُّظلـم

َ
شـئت مزْ جهـا
عليك هبا صــر ًفا وإن
.11
َ

َترى الـدَّ هر عبـدً ا طائ ًعـا ولـك احلكْـم

 .12ويف ســكرة منهــا ولــو ع ْمــر ســاعة
لمن َ
عاش صـاح ًيا
 .12فال َع ْي َش يف الدُّ نْيا َ
ِ
عمـره
 .14عىل نفسه فل َي ْبـك َمـن ضـاع ْ

ـت س ـك ًْرا هبــا فاتــه احلــزم
و َمــن مل َيمـ ْ
()1

ـيس لــه فيهــا نَصــيب وال ســهم
ولـ َ

( (1ديوان ابن الفارض ،أبيات من القصيدة الميمية ،المعروفة باخلمرية ،ص ( .166م)
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يقول :

1ـ يطلبون مني أنِ « :صفها ،فأنت خبري عـامل بأوصـافها» ،نعـم لـدي علـم هبـا

وبأوصافها.

2ـ فهي صفاء بال ماء ،ولطف دون هواء ونور بدون نار وروح بال جسم.

2ـ لقد تقدم حديثها ونداؤها عىل مجيع الكائنات منذ القدم ،حيث مل يكن هنـاك

وجود لشكل وال لرسم.

4ـ وهناك قامت هبا األشياء حلكمة ،و بواسطة حجـاب األشـياء فقـد اختفـت

احلكمة عن غري ذي الفهم.

3ـ وقد تعلقت هبا روحي وهامت هبا بحيث صارا مركبني تركي ًبـا امتزاج ًّيـا إال

أن ذلك ليس من حلول جسم يف جسم؛ ألنه مل يكـن هنـاك مـادة أو جسـم ليحـل يف

جسم آخر.

حـني
6ـ فقد كان هناك س ْكر الشـراب دون أن تكون الكرمة (شـجرة العنـب)
َ
كان آدم أبو البشـر أيب ،وكانت الكرمة دون ِ
سكر العشق عندما كان أصلها وذاّتا هو
أصل وذايت.

9ـ ولطف األواين تابع يف احلقيقة إىل لطف المعاين ،كام أن المعاين تنمو بإنائها.

4ـ وقد ظهر التفريق بني موجودات عامل اخللق واحلال أهنا مجي ًعا ترجع إىل أصل

واحد وهلا حكم واحد ،وعليه فأرواحنا هـي جـذبات العشـق وسـكر شــرابه ،بيـنام

أشباحنا متثل أشجار الكرمة.

7ـ يعرتض عل هؤالء القوم ويقولون بأين ارتكبت اآلثام بشـرب اخلمر ،كال

ليس األمر كذلك ،بل إين شـربت شي ًئا يعترب تركه عندي هو اإلثم.

18ـ ومن شـريب هلذا الشـراب الذي قسمه ل اهلل سكرت وأدركت نشأ ًة ل قبل

أن أضع قدمي يف عامل الطبع ،وهذا السكر وتلك النشأة ستبقى معـي إىل األبـد حتـى
وإن بليت العظام يف قربي.
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الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

 11ـ فعليك أن تقصد المعشوق والمحبوب وحده فقط ،وإذا أردت أن تـدخل

غريه يف قلبك ،فاعلم أنك إذا جتاوزت عن ريق احلبيب وتعديته فهو ظلم عظيم(.)1

حصلت عىل ساعة سكر وعشق باحلبيب والمعشوق ،فسوف حتصـل
12ـ وإذا
َ

لديك حالة جتد فيها الدهر مثل العبد المطيع ينتظـر أوامـرك ،وتكـون أنـت احلـاكم
واألمري عىل ما سوى اهلل.
ِ
يقض أيامه يف هذه الدنيا بحالة سكر وهيام وعشق للمحبوب ،فإنه
فمن مل
12ـ َ

مل ينل حظ ًا وال نصي ًبا من هذه احلياة ،و َمن مل يقـدم حياتـه وروحـه مـن شـدة سـكره

وعشقه للحبيب ،فهو مل يسلك سبيل االحتياط وطريـق السـداد .وال معنـى للعـيش
واحلياة بالنسبة لمن يعيش بعيدً ا عن معنى عذاب الغرام به ،ومن مل يمـت مـن سـكر

عشقه فلن يكون ً
رجال صاحب حزم ودراية.

14ـ وعليه ،جيب أن يبكي عىل نفسه من أضاع عمره دون أن يكون له يف احلبيب

سهم وال نصيب.

لو كان هناك شخص لديـه أدىن اطـالع وخـربة يف األمـور العرفانيـة واحلقـائق

التوحيدية ،فسيفهم من خالل قراءة هذه األبيات فو ًرا بأن ناظمها ال بد أن يكـون قـد

بلغ مقام الوصل؛ إذ ليس ممكنًا أن يأيت رجل وخيرب عن أرسار عامل التوحيد ،ويتحدث
عن نشأته وآثاره وصفاته بلسان قاطع وبيان واضح كهذا ،واحلال أنـه مل يتـذوق بعـد
تلك اللذة ومل يصل إىل باطن هذه المفاهيم وحقيقة هذه المعارف!

كنت يو ًما يف حمضـر المرحوم آية اهلل الوالد رضوان اهلل عليه ،وجرى احلـديث

حول أشعار أحد األشخاص الذي استخدم يف أغلب أشـعاره مطالـب أهـل الـذوق

واستعاراّتم وكنايـاّتم .فقـرأ سـامحته واحـد ًة مـن أشـعار هـذا الشـخص الغزليـة

المعروفة والتي كان قد كتبها يف ورقة ،ثم قال ل ما رأيك هبذا الغزل؟

( )1يقول المرحوم السيد القايض رضوان اهلل عليه أن المقصـود مـن ريـق احلبيـب هنـا األرواح المقدسـة
للمعصومني األربعة عرش؛ [لمزيد من االطالع ،راجع :الروح المجرد ،ص.]244
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فقلت له :يا سيدي! يظهر مـن حلـن عبـارات هـذا الشـخص وكيفيـة انتخابـه

للكلامت ،أنه مل يشم رائحة العرفان وليس لديه يشء من حقائق عامل التوحيد ،بـل إنـه

بمجرد حفظه الستعارات العرفاء وظرائف كلامّتم وتشبيهاّتم ،جـاء واسـتعملها يف

عامل التمثيل والتشبيه ،وقام بتنسيق هذه الكلامت وتنضيد المقصود منهـا؛ كـي يظهـر

كالمه بمظهر أهل الذوق والعرفان ،وهذه النكتة مشهودة بوضوح من كيفيـة تركيبـه

االستعارات وحلاظها ،ومن عدم المهارة يف انتخاب األلفاظ المناسبة وتبيني احلقائق،
ِ
العذب الذي يبعث احلياة يف القلوب؟! واحلاصل
فأين هذا من غزل حافظ الشريازي
أن كل َمن جاء وأراد ِمن عرضه لمتاعه أن يتجاوز حده واض ًعا قدمه يف مقام العظامء،
فقد كشف عن عجز نفسه وأتعب اآلخرين به.
لذا يرى اإلنسان أن لكالم األولياء رو ًحا وحيا ًة خاص ًة ونوراني ًة وهبجـ ًة مميـز ًة،

وأن قراءة ما يطرحونه يرتك يف النفس أث ًرا عمي ًقا ،فهو خياطب حقيقة اإلنسان ويناجيه

يف رسه وينفخ الروح يف هيكل النفس الميتة ليمنحها احلياة فيعطـي اإلنسـان األمـل،
حتى أن اإلنسان إذا قرأ كالمهم ِمرا ًرا ،يشعر أنه كمن مل يقرأه من قبل؛ فهو يكشف له
أمرا جديدً ا ويفتح أمامه أف ًقا حدي ًثا ،وقد شاهد هـذا احلقـري بنفسـه ذلـك،
يف كل مرة ً
والمسه يف ِ
أيضـا يف كتـب سـائر
كتب المرحوم الوالد قـدس اهلل رسه ،كـام شـاهده ً

العرفاء العظام من قبيل :كتابات نادرة الدهر حميي الدين بـن عـريب ،وموالنـا جـالل

الــدين حممــد الرومــي ،وحــافظ الشــريازي ،وبابــا طــاهر العريــان ،وابــن الفــارض

المصـري ،وكـذلك يف مقـاالت ورسـائل العلـامء بـاهلل؛ كـالمرحوم اآلخونـد مـال

حسني قل اهلمداين ،والسيد أمحد الكربالئي وغـريهم ،واحلـال أنـه مـن الممكـن أن
تصدر نفس هذه المواضيع عن غريهم ،وال يكون يف إعادة قراءّتا مر ًة أخـرى ذلـك

الرونق والتأثري.

ينقل المرحوم الوالد عن أستاذه السيد احلداد رضوان اهلل علـيهام أن المرحـوم

السيد القايض رضوان اهلل عليه كان يقول:
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

«لقد قرأت كتاب ˮالمثنوي‟ للمال الرومي من أوله إىل آخره ثـامين مـرات،
معنـى جديـد مل أكـن ملتفتًـا إليـه عنـد القـراءة
ويف كل مـرة كنـت أنتبـه إىل
ً
السابقة!» .

وقد سمع الكاتب من كثري من األشخاص نفـس هـذا الكـالم بالنسـبة لكتـب

المرحوم الوالد قدس رسه ،كام أنني وجدت ذلك بنفــيس حتقي ًقـا ،والســر يف ذلـك

واضح وجل؛ و هو أن المواضيع والمباين التي يذكرها هؤالء العظامء إنـام يـذكروهنا
من حقيقة عامل الملكوت ونفس األمر ،فالصور ِ
العلمية وحقائق الملكوت تنكشـف

يف نفوسهم وتتجىل هلم يف صورها الواقعية ومعانيها احلقيقية ،فتجري بشكل طبيعـي
عىل ألسنتهم أو من خالل أقالمهم .إن تلك احلقائق تتنزل عىل قلوهبم دون أي تدخل

من النفس وبال جرح وتعديل أو زيادة ونقصان ،وبال أدىن تصـرف من قبـل األفكـار
المنحرفة أو من جهة النفوس الملوثة التي مل ختضع للتزكيـة؛ لـذا يشـعر اإلنسـان يف

كتبهم بالقرب والوحدة واألنس ،كام أنه جيد فيها اجلديد دائ ًام وال يشعر يف قراءّتا بأي
ملل أو كلل.

والعكس صحيح يف مورد سائر األشخاص ،فإهنم وإن كانوا قد بلغوا المراتـب

العلمية العالية ،إال أن متام علومهم هذه ومدركاّتم علوم و مدركات صورية؛ فهم قد
مجعوها من هذا الكتاب وذاك الكتاب وحفظوها يف ذاكرّتم ،وكان مههم منص ًّبا عـىل

جتميــع المواضــيع فقــط واالســتفادة منهــا يف المجــامع العلميــة والمحاضـــرات
والمؤمترات وجمالس البحث والوعظ والدرس واخلطابـة ،ومل يتعلمـوا هـذه العلـوم

ألجل االنتفاع الشخص هبا واالستفادة اخلاصة منها ،وال من أجل العمل عىل إصالح
الطريق وقطع مسري القرب نحو احلق ،ولو علم يو ًما أنه لن يعود هلذا المتاع زبـائن يف

السوق ،فإنه سوف يتوقف عن المطالعة والتحقيق يف هذه المواضيع وعن جتميع هذه

األمور ،وسيسعى للحصول عىل متاع آخر ،فكيف يمكن بعـد ذلـك هلـذه العلـوم أن

تـأثريا بال ًغـا عـىل
تغري نفوس هؤالء األشخاص ،وتعمل عىل تزكيتهـا؟! أو أن تـرتك
ً
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روحيتهم ونفسيتهم؟! إن َمثلهم كمثل الطبيب الذي ال يفكـر منـذ دخولـه إىل كليـة
الطب إال يف اختيار العلوم التي يمكنه أن ينتفع هبا من المرىض بشكل أكرب  ،وما هـو

االختصاص الذي يساعده يف حتسني وضعه االقتصادي ،وأي األمـراض التـي يكثـر
المراجعون ألجلها بحيث يمكنه من خالهلا أن حيسن ِمن وضعه الامل  ،ويسـأل عـن

األمراض التي ً
قليال ما يبتل هبا الناس والتي ال تعود عليـه بالمنفعـة والـامل الكثـري،
حتى جيتنبها وال ي ِ
قدم عىل دراستها .إن هذه العلوم لن تكون أبـدً ا موجبـ ًة للرتقـي أو
تزكية النفس ،ولن تؤدي إىل تقدم هذا اإلنسان ونورانيته ،بل سوف تقربه أكثر من عامل

الكثرات والشهوات وترتكه بعيدً ا عن اإلنسانية والشـرف والكرامة.

ويف مقابل هذا الموقف هناك أشخاص قـاموا مـن أول األمـر بجعـل درسـهم

قائام عىل أساس رضا اهلل وخدمة الناس ورفع مشاكلهم.
وحتصيلهم ً

وإن شاء اهلل سوف يأيت بيان هذه المسألة يف الفقرات اآلتية من احلديث

الشـريف لعنوان البصـري ،أما اآلن فسوف نكتفي هبذا المقدار من بيان هذه
اخلصوصية األوىل للعارف الكامل والعامل باهلل وبأمر اهلل ،وبرأيي فإن هذا المقدار من

البيان كاف إلدراك األمر من قبل أهله ،فننتقل اآلن إىل اخلصوصية الثانية للول

الكامل والنقطة المم ِّيزة للمرشد الواصل.

***
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ولا يمكن التنازل عنه
إن اخلصوصية الثانية لتصـرفات أهل التوحيد وكالمهم هي :أن دعوّتم وتبليغهم

وكالمهم مع الناس وحديثهم معهم إنام يقوم عىل أساس التوحيد ويدور حـول حمـوره،

فهم ال يتنازلون عن هذه المرتبة إىل سائر اجلهات ومراتـب األسـامء والصـفات ،وهـذه

المسألة طبيعية ومتوافقة متا ًما مع األصول ،ومطابقة هلا.

فمن الطبيعي أن يكون كالم كل إنسان وعمله حاك ًيا عن مرتبـة الكـامل التـي هـو

فيها ،وأن تكون عباراته و تصـرفاته جتل ًيا يعكس ظهور تلك المرحلة و يربزها .ولام كان

العارف الكامل قد وجد أن احلقيقة هي فقط يف التوحيـد والمعرفـة الشـهودية حلضــرة

احلق تعاىل ،ورأى أن سائر المراتب األخرى تقع يف األسـامء والصـفات التـي هـي دون

تلك المرحلة؛ فمن الطبيعي أن يكون كالمه وعمله بتاممه متوج ًها و ً
مائال إىل تلك اجلهة،

سائ ًقا نحوها ،وأال يتنازل أبدً ا عن تلك المرتبة إىل سائر الظهـورات األخـرى ،بـل هـو
يعترب أن مثل هذا التنازل خسارة له ولآلخرين وإتالف لوقتهم ،إن العارف الكامـل كـام

أن وجوده قد صار مندك ًا يف الذات األحدية ،فإن آثاره الوجوديـة التـي تـربز منـه تسـري
كذلك عىل هذا السبيل وتدور حول هذا المحور ،و األنـوار التوحيديـة تـتألأل يف مجيـع

أطوار وجوده ،وهو مل يعد مستعدً ا للتنازل قيد أنملة عن تلك المرتبة إىل مـا دوهنـا بـأي

شكل من األشكال.
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خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

يف أحد األيام قال المرحوم الوالد قدس اهلل رسه:

«كنا بمعية المرحوم السيد احلداد رضوان اهلل عليه وسـائر الرفقـاء واألحبـة

يف منـزل أحــد األصــدقاء يف الكــاظمني ،ودار احلــديث حــول عــروج مقــام

حضـرة جربائيل إىل عامل الوحي ،وكيفية نزوله عىل قلـوب األنبيـاء والرسـل

اإلهليني ،وكيفية انتقال احلقائق العلمية من حقيقتها الكلية إىل نفـوس البشــر
الم َلك المقرب وقوته وإشـرافه عـىل مجيـع العلـوم
اجلزئية ،وحول قدرة هذا َ

والصور الكلية واجلزئية للحقيقة العلمية حلضـرة احلق جل وعـال ،ويف هـذه

األثناء حتدث كل شخص طبق فهمه وعرض األمر ضمن إدراكه ،وكان كـل
منهم يربز تعجبه من هـذه المسـألة ،وبقـي المرحـوم السـيد احلـداد سـاك ًتا
يستمع إىل كالم هؤالء األشخاص ،وبعد مدة رفع رأسه وقال بلهجـة جـادة

حتكي عن حقيقة منكشفة لديه بشكل عميق ووضوح جلˮ :أي بحث هـذا

الذي تبحثونه وتتحدثون فيه عن علو درجات ومقامات حضـرة جربائيـل

وسعته الوجودية؟! إننا يف مقام ومرتبة ال يستطيع جربائيل أن يتصورها ،وال
يقدر عىل إدراك تلك المرتبة أو حقائقها الوجودية ،فلامذا توقفتم عند صعود

المالئكة ونزوهلم؟ تعالوا وانظروا ماذا يوجد فوق ذلـك! هنـاك حيـث ال

يتمكن اآلالف من أمثال جربائيل من الوصول إىل ذاك المكان ،بـل يبقـون
دون ذلك المقام؛ ف عىل السالك أن ال يرىض بام دون الذات ،وأال يتنزل عنها

وحيرم نفسه من االرتواء من ال امء المعني لتلك احلقيقة ،وال أن يشغل نفسه
ـي عمــره دون
بحقــائق هــي دون حقيقــة ذات حضـــرة احلــق تعــاىل فيفنـ َ

جدوى‟ ».

إن ما يظهر من العارف الكامل وول اهلل يف أطوار حياته وعالقته باألفراد  ،إنام هو

عبارة عن سوقهم نحو تلك النقطة العليا ودفعهم وتشجيعهم عىل السري إليها والوصول
إىل أعىل مرحلة من العبودية ،وهي ما يعرب عنها بالتوحيد الذايت والتجرد المحض والفناء

الذايت ،و هو ال يتنازل عن هذه النقطة ال يف جمالسه وال يف كالمه وآثاره.
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إن االختالف بني هذه الفئة من العرفاء اإلهليني وبني سائر العظامء من أهل الكشف

والشهود ـ عىل اختالف مراتب كامهلم وارتقائهم ـ هو أن هذه الفئة من األولياء اإلهليـني

والعرفاء باهلل قد تبدلت حقيقتهم من خالل االنغـامر يف حقيقـة الـذات ،واالنـدكاك يف

مرتبة هوهوية احلق  ،فصارت تلك احلقيقة حميط ًة هبـم وصـارت ذاّتـم متشـ ِّئنة بشـؤون

الذات ،لذا فقد صارت اآلثار المرتشحة من وجودهم ومـا يظهـر مـنهم مـن كـالم أو

تصـرفات متثل نفس آثار ذات احلق تعاىل وظهوراتـه وبروزاتـه التـي بـرزت وجتلـت يف

الكتاب المبني (القرآن الكريم).

فمن خالل أدىن تأمل وتدبر يف اآليات اإلهلية الكريمة تتضح هذه المسألة الدقيقـة

جيدً ا؛ وهي أن اهلل تعاىل تقدست آالؤه يف القرآن المجيـد قـد حصــر حقيقـ َة الوجـود

َ
واالستقالل يف التحقق والتعني بذاته تعاىل ،وأنه عزت آالؤه ال يعترب أي أثر من آثار عامل
اخللق متاميزً ا ومتغاي ًرا عن آثار ذاته وأفعاله ،وال يرى ألي موجود يف عامل الوجود نصـي ًبا

يف يشء من الوجود غري وجوده وشأنيته ،ويعدُّ مجيع األشياء ـ سوا ًء كانت عالي ًة أو داني ًة ـ

فقري ًة مقابل ذاته ،بل هي فقر حمض أمامه ،وأما الغنى الذايت واالستقالل الوجودي ،فهـو
منحصـر به تعاىل فقط.
َ
َ
َ
ٓ
َ َٰٓ ُّ َ ا ن ن ن َ
ا
ٱّللِٰۖ َو ا ن
ن َ
ٱّلل نه َ ٱْ َغ ُّ
ٱۡل ِم (.)1
نت نم ٱِْا َرا نء إِىل
يقول تعاىل :يأيها ٱنلا أ
ِ
خياطب تعاىل الناس يف هذه اآلية ً
قائال هلم :اعلموا أن الفقر لباسكم وحمـيط بكـم،

وأن الغنى ردا ئي فقط ،وعليه فـذايت فقـط مـن بـني ذواتكـم وسـائر الموجـودات هـي

المستوجبة للحمد والثناء.
َ
ن
ا
ويقول عز من قائل يف سورة احلديد :نه َ ٱۡل اوَ َوٱٓأۡلخ نِر َوٱْظَٰه نر َوٱِلَلاط نِنٰۖ َو نهل َ
ِ
ن َ
ك ِل َشء َعلِ (.)2
بِ
يثبِت اهلل تعاىل يف هذه اآلية التوحيدَ الذايت لنفسه يف عامل الوجـود؛ ألنـه أول مجيـع

األشياء ،أي أنه مل يكن أي وجود متحق ًقا قبل وجوده ،فكـل وجـود ناشـئ مـن وجـوده
) )1سورة فاطر ( ،)23اآلية .14
( )2سورة احلديد ( ،)39اآلية .2

141

ْ َ ُ ََ ُ
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خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

ِ
(اآلخر) ؛ بمعنـى أن
ونازل من مرتبة هويته ،وكذلك هو يف مرتبة متأخرة عن كل وجود
تشؤن الوجود بشؤونات خمتلفة وتقيده بقيود متغايرة وتعينه بتعينات وماهيات متفاوتـة،

خارجا عن حيطة ذات احلق تعـاىل ووجـوده ،بـل إن
ال يستدعي أن يكون ذلك الوجود
ً

وجود احلق تعاىل مع بساطته وصـرافته ،شامل جلميع الوجودات يف كل مرتبة من مراتب
التقيد والتعني ـ سوا ًء كانت من المجردات أم من الامديات ـ فإهنا كلها مشمولة لوجوده؛

وعليه فليس هناك أية ذات إال وهي فانية يف ذاته؛ بمعنى أنه لـيس هلـا يف ذاّتـا يشء مـن
الوجود االستقالل ،وهذه هي حقيقة التوحيد الذايت.

وقد أشري يف اآليات الشـريفة إىل هذه احلقيقة كرا ًرا وصـرح هبا مرا ًرا ،كام يمكن

كثـريا يف كلـامت األئمـة المعصـومني والروايـات
أن تالحظ هذه المسـألة الدقيقـة
ً

المروية عنهم سالم اهلل عليهم أمجعني.

ففي خطب «هنج البالغة» يقول أمري المؤمنني عليه السالم يف اخلطبة األوىل:
«كائن ال عن حدث ،موجود ال عن عدم ،مع ِّ
كل يشء ال بمقارنة ،وغري كل
يشء ال بمزايلة» (.)1

أي إن كينونته وحتققه ليس مرتت ًبا عىل حدوث ،وموجوديته ليست مسبوقة بالعدم،

وهو مع مجيع األشياء لكن معيته ليست بمعنى المقارنة والمصاحبة ،ومفارق لكل يشء
لكن افرتاقه عنها ليس بمعنى المباينة وال بمعنى الفاصلة الوجودية واحلدود الوجودية.

يشري اإلمام بوضوح يف هذه اخلطبة إىل مسألة التوحيد الذايت حلضـرة احلـق تعـاىل،

و َيعترب أن الوجود منحصـر يف الذات األحدية.

وجاء نظري ذلك يف جوابه عليه السالم لذعلب اليامين حني سأله :هل رأيت ربك يا

أمري المؤمنني؟ فقال له:

ِ
بمشاهدة ال َع َيان ،ولكن تدركه القلوب بحقـائق اإليـامن،
«ال تدركه العيون
قريب من األشياء غري مالبس ،بعيد منها غري مباين ،متكلم ال بروية ،مريد ال

( )1هنج البالغة (رشح حممد عبده)  ،ج  ،1ص .16
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هبمة ،صانع ال بجارحة ،لطيف ال يوصف باخلفاء ،كبري ال يوصف باجلفاء،
بصري ال يوصف باحلاسة ،رحيم ال يوصف بالرقة ،تعنو الوجـوه لعظمتـه،

وجتل القلوب من خمافته» (.)1

يقول اإلمام عليه السالم :إن حضـرة احلق تعاىل ذات ال يراها الناظرون بأنظارهم

الظاهرية ،ولكن عني الباطن ورؤية القلب قادرة عىل رؤيته من خالل حقيقة اإليامن ،فهو
ِ
ببعـد
أيضا من األشياء لكـن ال
ذات قريب دائ ًام من األشياء لكن ال بقرب مكاين ،وبعيد ً
انفصال وتباين ،متكلم لكن ال كام يتكلم البشـر ،مريد لكن ال بسبب شوق وميل واهتامم
بالوصول إىل المقصد ،خالق وصانع لكن ليس بأعضاء وجـوارح ماديـة ،لطيـف لكـن

لطفه ليس خفي ًا عن األنظار ،كبري لكن ال يتعدى ويتجاوز يف عظمته ،بصـري لكـن لـيس

بحواس ظاهرية ،رحيم وعطوف لكن ال من جهة رقـة قلبـه وغلبـة إحساسـاته ،ختضـع
لعظمته مجيع الوجوه ،وتضطرب من اخلوف منه مجيع القلوب.

أيضا إشارة إىل حقيقة التوحيد الذايت حلضـرة احلق تعـاىل،
يوجد يف هذه اخلطبة ً
وكذلك يف العديد من اخلطب األخرى ،و ِذكرها مجي ًعا يوجب التطويل واخلروج عـن
الموضوع(.)2
فعىل هذا األساس ،كام أن اهلل سبحانه وتعاىل جعل كالمه يف القرآن الكريم ويف

األحاديث القدسية منص ًبا عىل التوحيد ،ومل يتنـازل قيـد أنملـة عـن مرتبـة التوحيـد

وشؤوناته إىل آثار غريه يف مراتب التعني وشؤوناته ،ومل يعط أحدً ا من خملوقاته ـ حتى

الرسول األكرم صىل اهلل عليه وآله وسلم ـ شي ًئا مـن احليثيـة االسـتقاللية والوجـود

مقدارا بسيط ًا منه ،بل كان ـ من خالل قهاريتـه و بسـبب غريتـه ــ
المستقل ولو كان
ً
خيطف أنفاس كل من يتعرض لكربيائه وجربوته وعظمته وغنائه ولو بمقـدار جنـاح

( )1هنج البالغة (رشح حممد عبده)  ،ج  ،2ص .77
نموذجا من اخلطب التوحيديـة ألمـري المـؤمنني
( )2أشار العالمة الطهراين رضوان اهلل عليه إىل اثني عشـر
ً
عليه السالم مع توضيح خمترص هلا يف كتابه «معرفة اإلمام»  ،ج  12ص ( .249م)
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خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

بعوضة ،فكام أن اهلل تعاىل كذلك ،فكذا العارف الكامل وول اهلل؛ فإن حديثه يف مجيع
المجالس والمواعظ ويف مجيع كتاباته عبارة عن :التوحيد وشؤونات التوحيـد وآثـار

التوحيد واالجتاه نحو التوحيد ،وال يتنازل أبدً ا عـن هـذه المرتبـة إىل مـا دوهنـا مـن
المراتب ،ألن حيثيته صارت حيثية احلق تعاىل ،وبات وجوده متحـو ًال بوجـود احلـق

تعاىل ،وذاته متذوتة بذات احلق؛ فحينئـذ كيـف يتصـور أن حضــرة احلـق يمكـن أن

يتحدث عام سواه ،وأن يتكلم عن األغيار ،أو أن يسوق الناس إىل غريه ويرغب الناس

بمن سواه؟! هذا حمال ألنه كام يقال:

«الذايت ال خيتلف وال يتخلف وال يتغري وال يتبدل»

وبنا ًء عىل هذا الكالم فالعارف ـ شاء أم أّب ـ ال يمكنه أن يتحدث بغـري التوحيـد،

وال يمكنه أن يسوق الناس إىل غري التوحيد من شؤون عامل اخللق أو أن يـوجههم إىل أي

ظهور من الظهورات أو مظهر مـن المظـاهر ،ال أن هـذا الفعـل منـه حيصـل مـن بـاب
التواضع واخلضوع مقابل حضـرة احلق تعاىل ،فإن مجيع الناس يمكن هلـم ذلـك ،بـل إن

العارف ال يمكن أن يصدر من ذاته غري هذا الفعل وال أن يرتشح منـه غـري هـذا األمـر،

وهذا ليس تواض ًعا بل حكم فطري وذايت جبل عليه هـذا العـارف ،فهـو يـرى أن مجيـع

موجودات عامل الكون مظاهر خمتلفة من شؤون احلق تعاىل وينظر إليها من هذا المنطلق،

ويرى أن والية اإلمام المعصوم عليه السالم هي والية حضــرة احلـق تعـاىل وال يراهـا

منفصلة عنه أبدً ا ،بل يعتربها شيئًا واحدً ا ذا عينية واحدة ،كام أن نظرتـه إىل اإلمـام عليـه

السالم نظرة مرآتية ال نظرة استقاللية وموضوعية ،كام ينظر إليه سائر األشخاص.

نظرة العارف إلى الإمام نظرة ّ
مرآتية و دعوته إلى الإمام هي دعوة إلى اهلل تعالى
إن العارف ال ينظر إىل إمام الزمان عليه السالم بعنوان أنه موجود مسـتقل عـن

وجود احلق تعاىل ،بل يرى أن حقيقة هذا اإلمام هي ظهور الـتجل األعظـم حلضــرة
احلق تعاىل ،والتجل ال يمكن أن يكون متاميز ًا ومستق ًال عن المتجل.
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وعىل هذا األساس فإن دعوة العارف إىل اإلمام عليه السالم هي دعوة نحـو اهلل

تعاىل ال نحو شخص اإلمام عليه السالم؛ و ذلك من باب أن جعل اإلمام عليه السالم

حمورا للدعوة والتبليغ بحيث جيعل اهلل جان ًبا هو عني الشـرك ،واإلمام عليـه السـالم
ً
نفسه ال يرىض أبدً ا هبذه الدعوة وال هبذا التبليغ ،إن اإلمـام يـدعو اجلميـع نحـو اهلل؛

فكيف يرىض بأن يدعى الناس إىل نفسه ويساقون نحوه!؟

وبنا ًء عىل هذا ،فاألشخاص الذين يقيمون المجالس مدعني بأهنم مـن أهـل

الوالء ،وجيعلون حمـور التوسـل وااللتجـاء واالبتهـال فيهـا عـىل أسـاس النظـرة

االستقاللية ،ال عىل أساس نظرة مرآتية وآلية؛ فعليهم أن يعرفـوا أن مسـريهم هـذا

وطريقتهم هذه خمالفة متا ًما للمباين واألصول الموضوعة من قبل أولياء احلق وأئمة

اهلدى صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني .إن التوسل بسيد الشهداء عليه السـالم

ممىض من قبل اإلمام ومرضي ًا عنده عندما ال يكون هناك توجه اسـتقالل
إنام يكون
ً

نحوه ،وعندما ال نجعل اإلمام و أوامره ودستوراته عىل حد سواء مع اهلل سـبحانه
وأوامره ودستوراته.

كام أن الذين يتعاملون مع اإلمام عليه السالم عىل أنه وسيلة لقضاء احلـوائج

ورفع المشاكل وأداء الديون ،فيعقدون جلسات التوسل هلـذا الغـرض ،يكونـون

بذلك قد أنزلوا اإلمام من أرفع مراتب العظمة وأعىل مرتبة من مراتب الوجود ،إىل

المرتبة الدانية لعامل الامدة وإىل حضيض عامل الطبع ،وجعلوه يف حدود قضاء بعض

األمور الامدية والميول الدنيوية التي ال قيمة هلا ،ومن هنا فإن إقامة جمالس التوسل
ألجل شفاء المريض وأداء القرض ورفع احلصار عن المحاصـر وحترير السـجني
من سجنه والتسيع يف إنجاز جواز السفر ورفع الموانع أمام سفر الزيارة وغريهـا

ورفع التخاصم بني شخصني وإجياد األلفة والمحبة بيـنهام ،...هـي مجي ًعـا خمالفـة
لطريق العرفاء اإلهليني ومنهجهم.
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إن العرفاء اإلهليني يريدون اإلمام عليه السالم ألجل نفس اإلمام ،ويـرون أن

اهلدف المنشود من التوجه إىل اإلمام ولفت األنظار نحوه هو االنـدكاك يف واليتـه

المطلقة ،ويعتربونه المقصد األعىل والغاية القصوى يف كل ميل وشـوق وتوجـه؛

سوا ًء أدي دينهم أم ال ،وسواء شفي مريضهم أم استفحل به المرض فامت ،وسواء
ظلوا يف أنواع الشدائد وابتالءات احلياة أو ختلصوا منها! إن دعوة هؤالء هـي نحـو

معرفة اإلمام عليه السالم معرف ًة حقيقي ًة ،وال يشم من أحاديثهم أمثال هذه األمـور

ً
ألف عام ،فلـن تسـمع مـنهم كال ًمـا مـن
أصال ،فلو جلست معهم وسمعت منهم َ
قبيل :عليك أن تتوسل بسيد الشهداء عليه السالم ألداء دينك ،أو عليـك أن تقـوم

بكذا وكذا ألغـراض دنيويـة ،فتجـدهم يتقبلـون مجيـع المصـائب الدنيويـة التـي
تصيبهم طوال حياّتم ،لكنهم مع ذلك ال يستعينون باإلمام عليه السـالم لرفعهـا؛
فهؤالء يريدون اإلمام لمساعدّتم و إنقاذهم يف عوامل النفس ال لقضـاء احلاجـات

الامدية والدنيوية ،ويعتربون أن اإلمام عليه السالم واسطة يف الفيض حلضـرة احلـق

تعاىل ،وأنه المجري لمشيئة اهلل المتقنة وإرادته احلتمية ،ال أنه عبارة عـن صـندوق
خريي لمساعدة المحتاجني أو حمكمة حلل المشاكل وفض النزاعات.

مل ِ
يأت اإلمام عليه السالم إىل هذه الدنيا لكي يقضـي ديوننا ويشفي مرضـانا

ويعالج المصابني بالسطان ،وال ليهيئ لنا اجلواز وتذكرة السـفر ،إذ اإلمـام عليـه

السالم هو جمري القضاء والمشيئة اإلهلية ،فكيف يتخلف هـو عـن هـذه المشـيئة
وعن هذا القضاء؟!

لذا نقرأ يف الزيارة اجلامعة:
«السالم عىل ِّ
حمال معرفة اهلل ،ومساكن بركة اهلل ،ومعادن حكمة اهلل ،وحفظة
رس اهلل ،ومحلة كتاب اهلل ،وأوصياء نبي اهلل ،وذرية رسول اهلل صىل اهلل عليه
وآله ورمحة اهلل وبركاته ،السالم عىل الدعاة إىل اهلل ،واألدالء عىل مرضـات
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اهلل ،والمستقرين يف أمر اهلل ،والتامني يف حمب ة اهلل ،والمخلصـني يف توحيـد
اهلل ،والمظهرين ألمر اهلل وهنيه ،وعباده المكرمني ،الذين ال يسبقونه بالقول

وهم بأمره يعملون ،ورمحة اهلل وبركاته» (.)1

تتضح من هذه الفقرات الشـريفة احلقيقة الوجوديـة لألئمـة المعصـومني علـيهم

السالم جيدً ا ،فاألئمة عليهم السالم واسطة يف فيض الوجود وتربية النفوس ،وهم الذين
يسوقون الناس نحو الكامل المختص هبم ،وهم الم ْجرون لإلرادة اإلهلية احلتمية يف عـامل

اإلمكان ،فهم ال يسبقون حكم اهلل أو يتعدون قضاءه ،وال ينقصون أو يزيدون شيئًا مـن

تلقاء أنفسهم؛ إىل أن يقول:

«وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة ،طابت وطهرت بعضها من بعض،

خلقكم اهلل أنوا ًرا فجعلكم بعرشه حمدقني ،حتى َمن علينا بكم (وخلقكم يف

عامل النفس ودنيا الامدة) فجعلكم يف بيوت أذن اهلل أن ترفـع (وتسـمو درجاّتـا
وتعلو مرتبة كرامتها) ويذكر فيها اسمه (كأفضل ما ذكِر ،ففي تلك المنازل ِ
يصل
الذكر إىل أعىل مراتبه الوجودية ،بحيث ال يتصور مرتبـة أعـىل منهـا ،وحيـرز شـأن

وحيثية حضـرة احلق يف أسمى موقع هلا .واحلق أن هذه العبارة العجيبة جـدً ا وهـي

حاوية عىل أرسار ورموز) ،وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من واليـتكم
ً
وتزكية لنا ،وكفار ًة لذنوبنا ،فكنا عنده مس ِّلمني
خل ْل ِقنا ،وطهار ًة ألنفسنا
طي ًبا َ
بفضلكم ومعروفني بتصديقنا إياكم»(.)2

لقد بينت هذه الفقرات مجيع خصائص حقيقة الوالية المطلقـة و مميزاّتـا التـي

تتجىل وتظهر من النفوس القدسية للمعصومني علـيهم السـالم ،كـام أهنـا وضـحت

بشكل جل االحتاد العيني والمصداقي للوالية المطلقة حلضـرة احلق تعاىل مع واليـة
( )1من ال حيرضة الفقيه ،ج  ،2ص 618؛ ّتذيب األحكام ،ج  ،6ص  .76وتوجد باختالف قليل يف كتاب
عيون أخبار الرضا عليه السالم ،احلديث  ،2ص .292
( )2من ال حيرضه الفقيه ،ج ،2ص 612؛ ّتذيب األحكام ،ج  ،6ص 74؛ عيون أخبار الرضا عليه السالم،
ج  ،2ص .293
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هذه الذوات المقدسة ،وبام أن والية احلق ليس هلا ِمثل أو شبيه وال تقبـل أي غـري يف

نفس والية اهلل تعاىل
حميط تصـرفها ،فال بد أن تكون والية المعصومني عليهم السالم َ

وعينَها حقيق ًة وواق ًعا.

وهبذا اللحاظ ،يكون نظر العارف إىل اإلمام عليه السـالم نظـرا آليـ ًا ِ
ومرآتيـ ًا ال
ً

نظرا استقاللي ًا ،وما يتجىل يف المرآة يعود هّلل تعاىل و خيتص بـه ال إىل شـخص اإلمـام
ً
ِ
عليه السالم ،ألن اإلمام عليه السالم ليس لديـه يشء مـن قبـل ذاتـه ،وال يمكنـه أن
يدعي لنفسه شي ًئا من هذه الوالية ،و من هنا فإن هـذه الواليـة يف أي مظهـر ظهـرت

وضمن أي قالب كانت ـ سوا ًء كان ذلك المظهر هو اإلمام عليه السـالم أم غـريه ــ

فهي مملوكة هّلل تعاىل خمتصة به ،وليست مرتبط ًة هبذا المظهر.

()1

فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد

دگران هم بكنند آن ه مسيحا مى كرد

[والمعنى :إذا تفضل علينا روح القدس وأفاض علينـا مـن مـدده ،فيسـتطيع اآلخـرون أن
يفعلوا ما كان يفعله المسيح] .

وبام أن حقيقة الوالية (التي تعني اإلحاطة الوجودية بمظاهر عامل الوجود) هـي

حقيقة كلية تتميز بجنبة السعة الوجودية ،وبمقتىض احلقيقة اإلطالقية حلضـرة احلـق؛

أيضا تتصف هبذه الصفة وختتص هبذه اخلصوصية ،وبالتـال فـإن تنزهلـا يف
فإن واليته ً

عامل الوجود ورسياهنا يف عوامل اإلمكان هو عىل نحو التشـكيك وذو مراتـب خمتلفـة،
وذلك بالبيان التال وهو :أن كل ما يصدر من فعل وتصـرف يف أية مرتبة من مراتـب

الوجود ـ سوا ًء كانت صادرة من المجردات أم من الامديات أو أي تعني من التعينات
ولو كان بمقدار جناح بعوضة أو أقل من ذلك ـ هـي مجيعهـا عـني الواليـة المطلقـة

حلرضة احلق تعاىل ،وهي من خالل التنـزل يف هـذه المرايـا والوسـائط ،تظهـر هبـذا

الشكل المحدود وتربز هبذا القالب المعني.
( )1ديوان اخلواجة حافظ ،غزل  ،111ص .32
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ومن الطبيعي أنه ـ و بمقتىض قاعدة «إمكان األشـرف»( )1ــ فـال بـد أن تكـون

هذه احلقيقة العالية وهذا الس الذي حيكم عامل الوجود ،موجو ًدا يف ذات من الـذوات

وأوسع وأعىل وأمجـع مـن سـائر الممكنـات
ف
المتمكنة يف عامل اإلمكان بنحو أشـر َ
َ
األخرى ،وهذه الذات هي النفس المقدسـة للمعصـوم عليـه السـالم ،والتـي يمثـل

الوجود المبارك خلاتم األنبياء حممد بـن عبـد اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم رأس
السلسلة و نقطة الوصل األوىل فيها  ،حيث قال حضـرة احلق تعاىل يف حقه« :لـوالك،

لام خلقت األفالك»(.)2

و هو ما نظمه الشاعر يف قوله:

ديبــــاي بــــرت قبــــاي لــــوالك

تـــــاج رست افســــــر لعمـــــرك

()2

لـــوالك لـــام خلقـــت االفـــالك

فرمـــوده بـــه شـــأنت ايـــزد ــــاك

[يقول :تاج رأسك عالمته عبارة « َل َع ْمـ ِر َك» (أي قسـم اهلل تعـاىل باسـم النبـي)  ،ورداؤك قولـه

«لوالك» لقد قال اهلل يف شأنك :لوالك لام خلقت األفالك].

وكم هو مجيل ورائع الكالم الذي ذكره يف هذا الباب العارف الكبري الشيخ حممـود

الشبسرتي قدس اهلل رسه ،حيث قال:

 .1يكي خط است ز اول تا بـه آخـر

بـــرو خلـــق جهـــان گشـــته مســـافر

 .2در ايـن ره انبيـاء چـون ســاربانند

دليــــــل و رهــــــنامي كارواننــــــد

 .4احــد در مــيم امحــد گشــته ظــاهر

در ايـــن دور اول آمـــد عـــني آخـــر

 .2وز ايشان سـيد مـا گشـته سـاالر
 .3ز امحد تا احد يك ميم فرق اسـت
 .6بــر او خــتم آمــده ـايــان ايــن راه

هــم او اول هــم او آخــر در ايــن كــار
جهاين انـدر آن يـك مـيم غـرق اسـت
در او منــــزل شــــده ادعــــوا إىل اهلل

( )1وهي قاعدة فلسفية أقيم الربهان عليها و يقبلها المتقدمون و المتأخرون من الفالسفة ،و هي تقـول :إن
الممكن األرشف جيب أن يكون أقدم من الممكن األخس يف مراتب الوجود و متقد ًما عليه ،وأن األخس إذا
وجد ،فال بد أن يكون األرشف قد وجد قبله( .م)
( )2المناقب (البن شهرآشوب)  ،ج  ،1ص 219؛ بحار األنوار ،ج  ،16ص .486
( )2ديوان آية اهلل الشيخ حممد حسني األصفهاين الكمپاين.
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 .9مقــام دلگشــايش مجــع مجعســت

 .4شده او ــيش و دهلـا مجلـه در ــي
 .7در اين ره اولياء باز از ـس و ـيش

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

مجــال جــانفزايش شــمع مجــع اســت
گرفتـــه دســـت جاهنـــا دامـــن وي
()1

نشــاين دادهانــد از منــزل خــويش

إن التوسل باإلمام عليه السالم يف نظر العارف هو عني التوسل بـذات احلـق

تعاىل ،وهو يرى اهلل يف هذا التوسل ويشاهد أن األثر من اهلل ويدرك بـذلك واليـة

اهلل ،وال يرى أن األثر من عند اإلمام ،بل يعترب أن اإلمام واسطة فقـط لـيس لـه يف

ذاته أي يشء ،بل هو مقابل والية احلق صفر؛ حيث ال يوجد إال احلق تعاىل فقط.

أما سائر الناس فليسوا كذلك ،حيث إهنم يفتحـون لإلمـام عليـه السـالم يف

خاصا مقابل اهلل تعـاىل ،ويعتـربون أن طـريقهم إىل اهلل مغلـق بيـنام
حياّتم حسا ًبا ًّ

طريقهم إىل اإلمام عليه السالم مفتوح ،فهم يضعون اهلل تعاىل يف مرتبة بعيـدة عـن

إدراك البشـر ومعرفتهم ويعتقدون أن الوصول إليه حمال ،ويزعمون أهنم قد تعلقوا
بحبل اإلمام عليه السالم وعنايته ،وهم يتصورون أهنم بـذلك يمشـون يف الطريـق

الموصل إىل باطن الوالية وحقيقتها ،وحيسبون أن هذا األمر سيجعلهم مشـمولني

لكرامة صاحب الوالية ولطفه ،غافلني عن أن هذا اإلمام الـذي يتوسـلون بـه مـن

خالل هذه النظرة لـيس هـو اإلمـام احلقيقـي ،بـل هـو وهـم خملـوق لتخـيالّتم،
( )1گلشن راز ،القسم األول؛ والمعنى:
1ـ كل العامل عبارة عن خط واحد من األول إىل اآلخر ،واجلميع بمثابة المسافر عىل هذا اخلط.
2ـ واألنبياء كلهم قادة هلذا الطريق وأدالء هلذه القافلة.
2ـ ومن هؤالء األنبياء صار نبينا سيدهم ،وصار هو األول واآلخر يف هذا الطريق
4ـ لقد ظهر األحد يف ميم «أمحد»  ،ويف هذه الدائرة (دائرة قوس الصعود والنزول) غدا األول فيها عني اآلخر.
3ـ والفارق بني أمحد وأحد هو الميم ،والعامل كله غارق يف تلك الميم.
6ـ وهو اخلاتم هلذا الطريق ،وصار وجوده جتل لمقام «أدعوا إىل اهلل».
9ـ سعة مقامه مجع اجلمع ،ومجاله المنعش للروح هو شمع حمفل عامل الوجود.
4ـ لقد صار المقدم والقلوب مجيعها تابعة له ،وأيدي القلوب ممسكة بذيل عنايته.
7ـ ومجيع األولياء من المتقدمني والمتأخرين ،يشريون إىل مراتبه ومقاماته(.م)
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وجاهلني بأن تلك الوالية التي يتم النظر إليها بمنظار استقالل وموضوعي ليست

والي ًة واق ًعا ،بل عبارة عن أوهام أفرزّتا أذهاهنم ،ال انطباق هلا عىل احلق والواقـع،
و ذلك كام يقول العارف الكبري:

رمـــد دارد دو چشـــم اهـــل ظـــاهر

()1

كـــه از ظـــاهر نبينـــد جـــز مظـــاهر

[يقول :عيون أهل الظاهر مصابة بالرمد ،ألهنا ال ترى من المظاهر إال الظاهر ] .

إن العارف يشاهد حقيقة اإلمام عليه السـالم يف مجيـع مظـاهر عـامل الوجـود

وصوره ،ويف متام حركاته وسكناته ،بينام يراه اآلخـرون يف صـورة خاصـة و جهـة

خاصة ومكان خاص وهوية خاصة.

كان المرحوم السيد احلداد رضوان اهلل عليه يقول:
صـباحا ،وال يقـع نظرهـا أو ًال عـىل إمـام
« إن كل عني تستيقظ من النوم
ً
الزمان هي عني عمياء»

()2

إن إمام الزمان عليه السالم يف كل مكان وهو تـوأم مـع كـل يشء مـن األشـياء

الموجودة يف العامل ،بل وجود مجيع األشياء بوجودها القيومي قائم به ،فكيف يمكـن

أن يغفل العارف حلظ ًة واحد ًة ويسهو قلبه وضمريه عن ذاك اإلمام ،أم كيف يمكن أال

يكون معه يف كل آن!؟ إن رس العارف وضمريه ونفسه وروحه قد امتزجت بس اإلمام

وضمريه وقلبه ونفسه كام يمتزج السكر باحلليب ويذوب فيه ،فإنه إذا امتـزج السـكر

ً
مستحيال .ويف اللحظـة التـي حيصـل فيهـا هـذا
باحلليب سيغدو فصلهام عن بعضهام
االفرتاق واالمتياز ستكون هي اللحظة التي ُيلك فيها العـارف ويتحقـق فيهـا موتـه

فورا وبشكل مباشـر.
وفناؤه ً

) (1گلشن راز ،القسم اخلامس.
( )2روح جمرد (النسخة الفارسية) ،ص.479
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خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

ّ
ّ
ّ
بالأئمة عليهم السلام
الرد على الإشكال الذي يتهم العرفاء بقلة توسلهم
لقد جاء يف بعض الكتب التي ذكرت أحوال العظامء أنه« :اإلشكال الـذي يـرد

عىل العرفاء وأهل التوحيد هو أهنم ً
قليال ما يتوسلون باألئمة علـيهم السـالم ،وأهنـم
يكتفون يف جمالسهم بقراءة القرآن وذكر المسائل التوحيدية فقـط ،وال يـرى يف هـذه

المجالس حضور فعال لذكر مصـائب المعصـومني علـيهم السـالم وقـراءة العـزاء
وااللتجاء إليهم واالبتهال هبم»

عج ًبا! يتصور هؤالء أن التوسل باألئمة وإحياء جمالس ذكرهم منحصــر فقـط

يف اللطم والضـرب عـىل الـرأس ،ويتصـورون أن رفـع الصـوت بـالنواح والعويـل
والصـراخ المتعارف يف جمالس العوام هو الميزان الكاشف عن مدى التعلق باألئمـة
والوالء هلم والغرق يف حبهم! ويعتربون أن التمسك بواليـة أهـل البيـت إنـام يكـون

بالبكاء عىل مصائبهم يف جمالس العزاء ،ويرون أن المجلس ال يكون جملس ذكر ألهل
البيت و جملس إحياء لسنتهم وأمرهم إال إذا قرأ العزاء يف ذاك المجلس وجرت دموع

احلاضـرين وجرى اللطم فيه بأعىل وترية ،وقام مجيـع احلاضــرين بتعريـة صـدورهم

عند ذكر المصيبة الواردة عىل أئمة اهلدى وانشغلوا بلطم الصدور وضـرب الرؤوس،

وبعدها يفقدون توازهنم ويقعون عىل األرض يف حالة من عدم الشعور واالضطراب،

أو عندما يضـربون وجوههم ورؤوسهم بأنواع السالسل وسائر الوسـائل األخـرى،

فيجرحون أنفسهم وجتري الدماء عىل وجوههم وأجسامهم! ويعتقدون أهنم بفعلهـم

هذا يكونون قد دخلوا إىل حريم اإلمام عليه السالم وحرمه ،وأهنم بذلك يستوجبون
عناية اإلمام وكرمه ولطفه ،وأهنم يعرضون بذلك والءهم عىل أئمتهم ويظهرونه هلم،

ويعتربون أهنم قد صاروا من أقرب المقربني إليهم ومن أخص خواصهم ،ويسخرون

من اآلخرين وُيزؤون هبم ألهنم بعيدون عن حريم الوالية وفاقـدون للطـف اإلمـام
عليه السالم وعنايته!
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إن هؤالء ينظرون إىل اإلمام من جهة مصـائبه فقـط ،ولـذا تـرى أن اإلمـام الـذي

يستحق احرتا ًما أكثر عندهم وقيمته أكرب لدُيم هو اإلمام الذي جـرت عليـه المصـائب

والمحن واألذى من قبل المعاندين والظالمني بشكل أشـد ،فلـذا صـار سـيد الشـهداء

مورد إكرام وإعزاز؛ باعتبار ما حتمله مـن مصـائب ومـا جـرى عليـه مـن أمـور يف يـوم

عاشوراء ،وكذا احلال بالنسبة لإلمام موىس بن جعفر عليهام السالم؛ حيث القت جمالس
رواجا باعتبار أنه عاىن سنني يف السجن وابتل بأنواع البالء واألذى والمحن،
العزاء عليه
ً

لكنهم قلام يتكلمون عن سائر األئمة عليهم السالم ويأتون عىل ذكر مصائبهم أو يربزون

اهتام ًما هبا ،بل حتى سيد الشهداء عليه السالم لو كان قد ارحتل عـن الـدنيا بطريقـة غـري
هذه ومل يكن قد ابتل هبذه المصائب ،لـام كـان لـه ذاك الرونـق ولـام القـى ذاك الـرواج

واالهتامم عندهم ،ولام وجد له متاع يعرض يف تلك المجالس.

إن هؤالء لغافلون عن أن سيد الشهداء كان قبل حادثة عاشـوراء وواقعـة كـربالء

إما ًما معصو ًما ،واإلمام إمام يف أي حال وأي مكان كان ،سوا ًء ثار أم سكت ،وسوا ًء ظهر

وبرز يف المأل و أمام أعني الناس أم جلس يف منزله وانعـزل عـن النـاس؛ فهـو يف مجيـع
حاالته إمام نتبعه وأسوة نقتدي به.

ِ
إمامـان قا َمـا أو
لقد قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم« :احلسن واحل َسـني

()1
أيضا عىل سائر األئمة عليهم السالم ،وعليـه
َق َعدا»  ،ومضمون هذا احلديث يسي ً

فال يوجد أي فرق من هذه اجلهة بني سـيد الشـهداء وبـني اإلمـام اهلـادي أو اإلمـام
العسكري أو اإلمام الباقر عليهم السالم.

نعم ،الفارق يف المسألة هو أن اإلمام احلسني عليه بتحمله مـا جـرى عليـه مـن

مصائب يف يوم عاشوراء ،والتبعات التي حلقتها أوجبت له درجات ومقامات خاصة

غري مسألة اإلمامة ،كام ينقل نفس اإلمام احلسني ذلك عن جده رسول اهلل صـىل اهلل

( )1علــل الش ــرائع ،ج  ،1ص 211؛ روضــة الــواعظني ،ج  ،1ص 136؛ عــوال اللئــال ،ج  ،4ص 72؛
الطرائف (للسيد ابن طاووس)  ،ج ،1ص17؛ ويقول ابن شهر آشوب يف المناقـب ،ج ،2ص :27واجتمـع
أهل القبلة عىل أن النبي [صىل اهلل عليه وآله] قال :احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا.
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عليه وآله وسـلم حيـث يقـول يف حقـه« :وإن َ
لـك يف اجلنـان لـدرجات لـن تناهلـا إال

بالشهادة» (.)1

وهذه المرتبة ال عالقة هلا بمسألة اإلمامة والوالية ،بل هي مرتبطة بمسألة السعة

الوجودية والسري يف عامل األسامء والصفات اإلهلية التي ال تتناهى ،والتـي يعـرب عنهـا

بحيثية عامل البقاء.

ومن هنا ،مل تكن المسألة يف قضية عاشوراء جمـرد مسـألة قتـل وضــرب وأرس

وأعامل إجرامية خبيثة؛ إذ من الممكن أن حيصل هذا يف الكثري من األحداث والوقائع
يف العامل ،بل المسألة مسألة إدارة إمام معصوم وتدبريه ،فقبل أن نفكـر يف نفـس هـذه

االبتالءات والمصائب التي جرت يف ذلك اليوم ،علينا أن نفكر أو ًال يف كيفية ظهـور

هذه المسائل ونحو ذلك ،وعلينا أن ننظر إىل العوامل التي جعلت تلك احلادثة خمتلفة

عن سائر احلوادث المشاهبة التي حصلت طوا َل تاريخ البشـرية ،ونبحث عن احلقيقة

الكامنة يف هذه القضية وما هو الســر الـذي جعـل مجيـع األوليـاء اإلهليـني واألئمـة

المعصومني عليهم السـالم يـدعوننا دائـ ًام إىل إقامـة المجـالس لـذكر هـذه الواقعـة
العظيمة ،وبيان ما حصل يف هذه احلادثة المنفردة التي مل حيصل عىل مر التاريخ مثيـل

هلا ،وعلينا أن نفكر لامذا قال اإلمام الرضا عليه السالم:

كنت باكيا ليشءِ ،
فابك للحسني بن عـل بـن أيب طالـب
«يا ابن شبيب! إن َ
ً
عليهام السالم»(.)2

ولامذا ورد هذا الكم من الروايات التي تبني ثواب البكاء عىل سـيد الشـهداء عليـه

السالم؟ وهل يرتتب الثواب عىل جمرد البكاء فقط؟ فكل شخص يشعر برأفة ورمحة جتـاه

أية قضية ،جتري دموعه دون اختيار ،فأي منقبة يف ذلك؟! إن كل من مات أبوه أو ماتـت
( )1أمال الصدوق ،ص 132؛ مقتل اخلوارزمي ،ج ،1ص 291؛ بحار األنوار ،ج  ،44ص 224؛ الفتـوح
(البن أعثم) ،ج ،3ص17؛ مدينة المعاجز (للبحراين)  ،ج ،2ص.444
) )2أمال الصدوق ،ص112؛ عيون أخبار الرضـا عليـه السـالم ،ج  ،1ص 277؛ بحـار األنـوار ،ج ،44
ص.243
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أيضا ،حتى لو كان من أفسق الفساق وأشد المعاندين .فهل هذا البكاء من مثل
أمه يبكي ً

هذا الشخص حسن؟ أم هل يرتتب عليه ثواب؟! كام أننا نـرى أن األشـخاص العـاديني

أيضا عندما يقرؤون قص ًة عاطفي ًة أو رواي ًة مفعم ًة باألحاسيس والمشاعر ،تنكس قلوهبم
ً
وجتري دموعهم ويبكون ،وبعدما ينتهون من القصة أو الرواية ينتهـي ذلـك اإلحسـاس
وينسون تلك احلالة التي حلقتهم ،فتحل مكاهنا حالة أخرى ،وال يبقى لدى اإلنسان مـن

ذلك سوى إتالف الوقت وإضاعة الفرص.

جيب أن نفكر جيدً ا يف هذه المسألة ونضع أنفسنا يف الطريـق الـذي رسـمه لنـا

األولياء اإلهليون وأرشدونا إليه ،و أال نسمح لألحاسيس والعواطف أن تتغلب علينا،

وينبغي لنا أن نشتغل فقط باحلقائق األصيلة والمباين اإلسالمية الرصينة ،ضمن نظرة
أكثر عقالنية وواقعية.

مــا حاجــة اإلمــام احلســني عليــه الســالم إىل البكــاء والعويــل وإظهــار اجلــزع

والنواح؟! إن اإلمام احلسني يف مقام منيع ودرجة رفيعة تفوق تصورنا ع َ
ِنلد َللِيلك
ُّما َت ( ،)1وهو يف كامل العز والغنى ويف مقام العظمة والبهاء ،وليس بحاجة إىل هذه

المجالس ،فلو فرضنا أنه مل ِ
يبك عليه أحد منذ خلقة آدم حتى قيام الساعة ،فلن ُيمـه

ذلك أبدً ا؛ ألنه مستغرق يف احلق وموجود بوجود احلق ،فام حاجته إلينا بعد ذلك؟ لقد

اختار اإلمام اهلل تعاىل دون سواه  ،ولذا فهو يمتلـك كـل يشء! أمـا نحـن المسـاكني

الذين ال نمتلك شي ًئا  ،فنحن المحتاجون الذين ينبغي أن نعلق آمالنـا بكرمـه وننظـر
إليه مستعطفني؛ لعله ينظر إلينا ويالحظنا بعني كرمه.

إن العلة التي صارت هبا عاشوراء عاشـورا َء ،ومتـايزت هبـا عـن سـائر احلـوادث

األخرى ،هي أن وقائع هذا اليوم و أحداثه قد حصلت بشكل خرجت فيه مجيع الصفات
واألسامء اإلهلية إىل منصة الظهور والـربوز مـن خـالل الوجـود المبـارك هلـذا اإلمـام،

فالمسألة مل تكن مسألة شهادة فقط ،بـل إن كيفيـة حصـول القضـايا واحلـوادث وبيـان
( )1سورة القمر ( ،)34من اآلية .33
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المطالب ،وطريقة تصـرف اإلمام ورعاية الظروف وااللتفات إىل لطـائف عـامل الرتبيـة

والتزكية كلها كانت قد جتلت وترشحت عن وجود اإلمام عليه السالم ،وبعبارة أخرى:

لو كانت هذه القضية قد حصلت بدون حضور اإلمام احلسني عليه السالم ،وكان تـدبري

هذه الواقعة وإدارّتا بعهدة شخص آخر مثل أيب الفضـل العبـاس أو مثـل عـل األكـرب

عليهام السالم ،لام كانت عاشوراء بـل كـان هلـذه الواقعـة هويـة أخـرى ،ولظهـرت هلـا
خصوصيات غري هذه التي ظهرت ،حتى لو مل خيتلف يشء من األحداث التي جـرت ومل

يطرأ تغيري عىل االبتالءات التي حصلت؛ بمعنى أنه لو حصل مـا حصـل مـن الضــرب

والقتل والعطش وتقطيع األجساد والتمثيل هبا وغريها مـن أنـواع الـبالء متا ًمـا ،لظلـت

المسألة خمتلف ًة و متفاوت ًة عن عاشوراء التي أدارها اإلمـام احلسـني عليـه السـالم .وهنـا
نلتفت إىل أن رس المسألة يكمن يف أن زمام األحداث يف يوم عاشوراء جيب أن يكون بيد

اإلمام المعصوم عليه السالم حتى تصري عاشوراء عاشورا َء ،ولكي تظل هذه الواقعة إىل
األبد مشـرق ًة كنور الشمس عـىل جبـني التـاريخ ،يتبعهـا اآلخـرون ويسرتشـدون هبـا،
ويرتوي اجلميع من فيض حميطها الذي ال ساحل له.

وهلذا السبب لن تصري أية واقعة نظري واقعة عاشوراء ،كام أنه من اخلطأ المحض

نقل هذا االسم واستعامله يف غري هذه الواقعة ،كذلك األمر يف إطالق لفظ «احلسـني»

عىل شخص غري اإلمام احلسني عليه السالم ،فهو إطالق باطل؛ إذ ينبغـي علينـا أن ال

نسي اإلمام المعصوم إىل غري اإلمام فنقول« :عل الزمان» و«حسني الزمـان» ،فهـذا
الكالم غلط حمض ،كام أن له تبعات وعواقب وخيم ًة.

إن روح العارف ورسه متحدان مع اإلمام احلسني عليه السالم ،وبكاؤه عىل اإلمام

احلسني بكاء عشق ال بكاء مأتم ،إن العارف يرى معشوقه يف أعىل مرتبة وأرفع منزلة مـن

اجلامل والبهاء والنور والعشق ،وال يمكنه أن يملـك دموعـه مـن اجلريـان عندئـذ ،فهـو

ونفسـه بـروح
يدخل إىل حريم حمبوبه من خالل هذه الدموع واآلهات ،فيلصـق َ
روحـه َ

رأسا عىل عقب ،بال حاجة إىل العزاء وذكـر
المعشوق ونفسه ،إن جمرد ذكر احلبيب يقلبه ً

المصيبة ،بل إن ذكر سيد الشهداء يرفعه ويسمو به بشكل مباشـر ،وحيلق به فيبقى بقربـه
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إىل األبـد ،ويبقـى إىل مــا ال هنايـة مـع اإلمــام يف ريـاض عـامل القــدس منهمكًـا بالســري

والمشاهدة وااللتذاذ من اجلذبات واجللوات األحديـة التـي تسـطع عـىل اإلمـام عليـه

السالم.

()1

عندما كان يأيت ذكر سيد الشهداء عليه السالم عىل مسامع السيد احلداد والمرحوم

كنت ترى عىل صفحات وجههام حال ًة من االنقالب والوجـد
الوالد رضوان اهلل عليهامَ ،

والشغف الشديد ال يمكن وصفها ً
أصال وكام ذكر المرحوم الوالد قدس رسه يف كتـاب

«الروح المجرد»( )2فإن ذكر واقعة عاشوراء يف أيام حمرم كانت ترتك آثا ًرا واضـحة مـن
الوجد والعشق واهليام عىل وجنات السيد احلداد ،وكأن حلـول هـذا الشـهر كـان ينبـئ
بدخول فصل جديد من حياته ،بل كانت أحواله تنقلب وتتغري كلي ًا ،فهو وإن كان بشكل

دائم يعيش يف حالة احتاد مع حبيبه سيد الشهداء عليه السالم ،كام أن حالة المعية حاصلة

له باستمرار ،لكن دخول هذا الشهر عليه كان له جاذبية خاصة وتأللؤً ا خمتل ًفا .لقد كانت
زيارة عاشوراء تقرأ يف منزله صباح كـل يـوم ،ويف المسـاء كـان احلـديث يـدور حـول

احلاالت والعوامل واحلقائق التوحيدية المتجلية من نفس اإلمام ،أمـا يف يـومي تاسـوعاء

وعاشوراء ،فقد كان يعطي تالميذه دستو ًرا بالنزول إىل الشوارع والمشـاركة يف مواكـب

العزاء ،وكانت تشاهد منه حالـة انقـالب عجيبـة؛ فكانـت دموعـه جتـري عـىل وجنتيـه
كالميزاب وبدون اختيار منه ،ومل يكن يقدر عىل التكلم و التعامل مـع النـاس ،بـل كـان
يشتغل بمناجاة معشوقه واالبتهال إليه يف صميمه و باطنـه بـدون ضـجيج وبعيـدً ا عـن

الضوضاء واجللبة.

وأما بالنسبة إىل المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه ،فـإنني مل َأر يف حيـايت ويف طـول

عمري أحدً ا لديه هذا القدر من العشق واحلب لسيد الشهداء عليه السالم مثـل مـا كـان
لديه ،فقد كان ينتهز أية فرصة إلقامة جمالس العزاء والذكر ،ومل يكن يكتفي بإلزامنا فقـط
بإقامة جمالس العزاء وذكر أهل البيت ـ سوا ًء يف مشهد أم يف سائر األماكن األخرى ـ بـل

( )1لمزيد من االطالع راجع :الروح المجرد ،ص.344
( )2الروح المجرد ،ص .41
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أيضا عىل ذكر المصـيبة بصـوت عـال ،وإذا فـرض أن شخ ًصـا ختطـى هـذه
كان جيربنا ً

األوامر ،كان يعاتبه ويؤاخذه عىل ذلك .وكانت جمالس العزاء وذكر المصاب تستمر متام

مدة شهري حمرم وصفر صبا ًحا يف منازل أصدقائه ورفقائه ،وكان يشارك بنفسـه يف هـذه
المجالس وحيضـرها ،كام كان يلزمنا يف أيام عاشوراء بذكر العزاء عـىل المنـرب وبـاللطم

أيضا ،وكان يضع عاممته جان ًبا ويقف ليشارك الناس يف اللطم ،كام أنـه كـان يعقـد ليـال
ً

جملس عزاء خمتصـر حيضـره ما يقرب مـن عشــرين شخ ًصـا،
اجلمعة يف منزله يف مشهد َ

وكان اخلطيب يذكر المصيبة فقط دون أن يتحدث بيشء آخر ،وبعدها كان يضع الطعام.

ثم بعد كل هذا ،أليس من اإلجحاف وعدم اإلنصاف أن نشـكل عـىل العرفـاء،

ونقول :إهنم ً
قليال ما يتوسلون بالذوات المقدسة لألئمة المعصومني عليهم السالم،

وأن أكثر أوقاّتم يصـرف يف احلديث عن التوحيد؟! إذا مل يكن هذا الذي يقومون بـه
توس ًال فأين هو التوسل إذن؟!

نعم ،هؤالء األعاظم ال يتوسلون لقضاء حاجاّتم الدنيوية ،وال ينثرون دموعهم

لغلبة إحساساّتم وعواطفهم مثلام يفعل العـوام ،كـام أهنـم ال يطلبـون اإلمـام عليـه

السالم لألمور الدنيوية ،وال يعتربون أن التوسل منحصـر فقـط يف إقامـة المجـالس
المتكررة والتي حتولت إىل عادة انطبع عليها الناس ،وال يرون أن جمرد البكاء عىل سيد

الشهداء موجب للقرب إىل احلق وجترد النفس واكتساب الفضائل المعنوية.

بل إن هذه الطائفة يقيمون جمالس العزاء ألهل البيت عليهم السالم لتهيئة األرضية

المناسبة إلظهار مدرسة هؤالء العظامء صلوات اهلل علـيهم وإبـراز طـريقتهم وإيضـاح

ممشاهم والكشف عن هدفهم؛ فهم يبحثون يف هذه المجالس عن المدرسـة التوحيديـة
لألئمة المعصومني عليهم السالم وطريقتها ،ويستفيدون من األحداث والقضـايا التـي

درسا وعرب ًة ،ويتخذوهنم أسو ًة يف العبور عن عقبات النفس
جرت عىل هؤالء الطاهرين ً

األمارة وارتقاء القوى العقالنية والروحية وتزكية النفس وّتذيبها ،ويوضحون لآلخرين

الطريق الصحيح هلؤالء العظامء ،ويشـرحون هلم منهجهم القويمً ،
فضال عن أهنم يبينون
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كيفية طريق أولياء اهلل يف عالقتهم باألحداث والظـواهر المختلفـة التـي يواجهوهنـا يف

حياّتم ،كام جيري الكالم يف هذه المجالس عن أس احلياة المعنوية وأساسها ،تلك احلياة

التي تبلورت يف مسرية أولياء احلق وحياّتم ،وت َوضح يف هذه اجللسـات الغايـ َة واهلـدف

من أية حركة أو سكون جرت يف حياة األئمة المعصومني عليهم السالم.

ما هو اهلدف والغاية من الثورة المقدسة لسيد الشهداء عليه السالم؟ ولامذا ضحى

اإلمام بنفسه وبذريته وأصحابه وقدمهم فدا ًء؟ بامذا كان الناس منشغلني يف ذاك الزمـان،

ويف أي طريق كانوا يسريون حتى استوجب أن ينبههم اإلمام هبذا الشكل ،ويوقظهم من
نوم غفلتهم؟ َأومل يكونوا يقيمـون الصـالة ويـؤدون الصـيام ويـذهبون إىل احلـج؟! َأومل

يكونوا جياهدون ويقيمون صالة اجلمعة؟! لقد كانوا يقومون بكـل ذلـك ،لكـن أسـاس

الدين وأصله مل يكن موجو ًدا! إن أساس الدين هو الواليـة ،وأسـاس الـدين هـو اتبـاع

اإلمام المعصوم عليه السالم واإلطاعة المحضة واالنقياد التام ألوامره ،وكام قال اإلمام
الباقر عليه السالم« :ومل يناد بيشء كام ن ِ
ودي بالوالية» (.)1
َ

إن هذه الوالية هي الطريق إىل التوحيد والمسري إليه؛ وهي متثل مسـار التحـرر

واحلرية مقابل كل ما سوى احلق ،وهي مسري العبودية والعجز والفقر مقابل حضــرة

احلق تعاىل ،مسري علو النفس واعتالئها مقابل احلطام الدنيوي الفار الذي ال قيمة له؛
أمل يقل أمري المؤمنني البنه احلسن بن عل عليهام السالم:

«يا بني ، ...وأكرم نفسك (وأعززها) عن كل دنية (يف هذه الدنيا وعن كل حاجة

ال قيمة هلا) وإن ساقتك إىل الرغائب؛ فإن ك لن تعتاض بام تبذل مـن نفسـك

عوض ًا (أي إنك إن تفعل ذلك ،فلن تستطيع أن حتصل عىل يشء يوازي ما بذلته من

المناعة والعزة والعظمة واحلرية والرفعة التي تتمتع هبا نفسك) » (.)2

) )1أصــول الكــايف ،ج  ،2ص 14؛ المحاســن ،ج  ،1حــديث  ،427ص  .246بحــار األنــوار ،ج ،63
ص .227وجاء يف «الكايف» أيض ًا من ص  14إل ص  ،21ويف «المحاسـن» ص  246عـدد مـن الروايـات
األخرى هبذا المضمون مع سلسلة من رواة آخرين رووها عن الباقر ،والصادق عليهام السالم.
( )2هنج البالغة (رشح حممد عبده)  ،ج  ،2ص .31
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إن مدرسة اإلمام احلسني هي هذه المدرسـة ،مدرسـة عرفـان احلـق والمعرفـة

الواقعية للحق تعاىل والعبودية المحضة أمام حضــرة احلـق والـتخل عـن كـل قيـد

نفساين وتعلق شهواين وهوى شيطاين ،هي مدرسة التحرر عـن كـل مجـود وتعصـب

جــاف وخــال عــن المحتــوى ،وهــي مدرســة الــتخلص مــن أرس اهلــوى واهلــوس
واألحاسيس والشائعات والتقليد األعمى للمبادئ الفاسدة المفسدة ،وهذا ما يظهـر

بوضوح يف خطابات اإلمام احلسني عليه السالم يف يـوم عاشـوراء .إن مدرسـة سـيد

الشهداء هي مدرسة التعقل ال التقليد األعمى ،وهي مدرسة التدبر ،ومدرسة احلريـة

وتطور الفكر وانبسـاطه ،ومدرسـة التحقيـق واختيـار األفضـل ،ال مدرسـة العصـا

والسوط والضـرب والشـتم؛ فتلـك المدرسـة هـي مدرسـة أيب بكـر وعمـر ويزيـد

ومعاوية.

إن مدرسة هذا اإلمام هي الرجوع إىل العقـل والعـودة إىل الفطـرة والوجـدان،

واخلروج من وادي اجلهل والضاللة واجلمـود والتصـلب والتخلـف العقـل ،وهـي
المدرسة التي تتضـمن مجيـع اجلهـات الوجوديـة لإلنسـان ـ الدنيويـة واألخرويـة ـ

وحيثياته الظاهرية والباطنية والروحية والنفسية ،فاليشء الوحيد الذي يطرح يف هـذه
المدرسة و يدافِع عنه هو التوحيد فقط ،ويف هذه المدرسة ،اهلل موجود وغريه باطل،

و يف هذه المدرسة ال سبيل لألحاسيس وال قيمة فيها للنفس.

من هنا خيطئ من يقول :إن المسألة التي كانت حاكمة يف واقعة عاشـوراء هـي

ً
منفصال عن
مسألة العشق؛ ألن العشق بدون تعقل يعني اجلنون ،والعشق الذي يكون

مباين الشـرع يعني الال أبالية و إرضاء النفس ،فالعشق البعيد عن الموازين والمبـاين

يعني اهلوس والتمرد .إن العشق الذي له قيمة يف مدرسة اإلمام احلسني عليه السـالم

هو العشق الذي يقوم عىل أساس الفهم واإلدراك والتشخيص والتعقل والدرايـة ،ال

القائم عىل أساس اهلوى واهلوس وغلبة األحاسيس؛ فجميع أصحاب سـيد الشـهداء

يف واقعة كربالء كانوا عاشقني لإلمام ،لكن عشقهم هذا ليس عش ًقا جمازي ًا وصـوري ًا،
288

ّ
الخصوصية الثانية  :كلام الإنسان الكامل مبني على محور التوحيد فقط ولا يمكن التنازل عنه

وليس عش ًقا ناب ًعا من اإلحساس والعاطفة ،فذاك عشق ال فائدة منـه وعملـة ال قيمـة

هلا.

إن عشق األصحاب كان عش ًقا ناب ًعا من الفهم والنظر الدقيق ،وكان عش ًقا عـىل

طبق الموازين والمباين العقالئية والشـرعية ،كان عش ًقا للحقيقة النورانيـة والعظمـة

المطلقة والنفس القدسية ،كان عش ًقا لمبدأ الوجود والبهاء األتم والمجـىل األكمـل

واألوسع حلضـرة الباري تعاىل؛ فأين هذا العشق من العشق الذي يتم احلديث عنه يف
المجالس والمحافل؟! وأين هذا من العشق الذي يتغري ويتبدل إىل حالة مـن اليـأس

والنفور من المعشوق بأدىن تغيري يف التوقعات أو تبدل فيام ينتظر منه؟! وأين العشـق

العادي من العشق الذي يقول فيه احلبيب حلبيبه« :واهلل يا ابن رسول اهلل لوددت أين

َ
عنـك»( )1؟! إن عشـق
قتلت ثم نشـرت ألـف مـرة وإن اهلل تعـاىل قـد دفـع القتـل

األصحاب رضوان اهلل عليهم مبني عىل أساس الفهم واليقني وإدراك احلقيقة ،بيـنام ذاك

العشق مبني عىل أساس اجلاذبيات الفارغة واالعتبارات والدعايات واإلشاعات وسائر
األمور التي ال تعتمد عىل أساس؛ فانظر ما أعظم التفاوت بني هذين العشقني!

ولذا نرى أن جمريات حادثة كربالء قد بينت عىل لسان أولياء احلق بشكل متاميز عن

بياهنم لسائر المجريات واألحداث األخرى ،يقول أمري المؤمنني عليه السالم عن هـذه

احلادثة:

«مناخ ركاب ومصارع عشاق؛ شهداء ال يسبقهم َمن كـان قـبلهم وال
يلحقهم َمن بعدَ هم» (.)2

ال يمكن للعقل أن يمنع اإلنسان من التحرك يف وادي العشق ،كام ال يمكن للعشق

الواقعي أن ينفصل عن المباين والموازين العقلية ،إن العقل يدعو اإلنسـان إىل التقـرب

( )1اللهوف يف قتىل الطفوف  ،ص  ،36و قائل هذا الكالم هو زهري بن القني رضوان اهلل عليه.
(ّ )2تذيب األحكـام ،ج ،6ص 92؛ وسـائل الشـيعة،ج ،14ص 319؛ بحـار األنـوار ،ج  ،41ص 273؛
كذلك وردت مع اختالف يسري يف :اخلرائج واجلرائح ،ج ،1ص 144؛ كامـل الزيـارات ،ص 298؛ بحـار
األنوار ،ج ،41ص.273
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من احلبيب والفناء فيه ،ويأمره أن يتوس َل بأية وسيلة يمكنها أن تساعده للوصول إىل هذا

اهلدف ،ويرى أن كل ما يقرب من احلبيب أمر ممدوح وجائز ،بل الزم ،كام أنه حيذره مـن
كل ما يمكن أن يكون عائ ًقا أمامـه وقاط ًعـا للطريـق وحـاجزً ا عـن الـدخول يف حـريم
حضـرة احلق تعاىل وينهاه عنه.

إن العقل موهبة إهلية منحها اهلل لإلنسان لتصحيح المسري وتطبيق الفكـر والعمـل

عىل أساس الواقع واحلقيقة ،فيتحرك نتيج ًة لذلك نحو المقصد األعىل والغاية القصـوى
ويصل إىل فعلي ِة مجي ِع االستعدادات البشـرية الكامنة فيه والكامل المطلـوب منـه ،وهـذا

العقل بعينه يدعو اإلنسان إىل سيد الشهداء ،ويدعوه للفناء به والتسليم له وتفويض مجيع

شـراشـر وجوده وآثار حياته إليـه؛ فهـذا العقـل ال يمكـن أن يكـون حـاجزً ا يف طريـق
الوصول إىل هذا اإلمام أو مان ًعا منه ،حتى يضطر اإلنسـان أن يسـتفيد مـن قـوة العشـق

والمحبة للوصول إىل هذا اهلدف ،وإذا كان هناك عقل يريد أن يكون مان ًعا من الوصـول
إىل هذا اهلدف وحيرم اإلنسان من هذه النعمة العظمـى ،ويعيقـه عـن حتقيـق السـعادة يف

الدارين من خالل طرح بعض القضايا وترتيب االستدالالت ،فذلك ليس بعقل بتا ًتا ،بل

هو عبارة عن القوة الوامهة والمتخيلة قـد أخـذت دور العقـل ،وحاولـت إظهـار هـذه
القياسات الواهية عىل أهنا أدلـة وجيهـة؛ فعـىل اإلنسـان أن يرجـع إىل احلقـائق المتقنـة
والمباين الرصينة واألصول الموضوعة لكـي يصـل إىل احلقيقـة و يـدرك كنـه القضـايا

العقالنية ،فيستمد منها العـون ويطبـق طريقـه وممشـاه عـىل احلـق والواقـع بعيـدً ا عـن

الوساوس والتوجيهات النفسية .وهنا نصل إىل فهم هذه النكتة ،وستتضح لنـا العلـة يف
ترغيب األئمة عليهم السالم وحثهم عىل إقامة جمالس العزاء لسيد الشهداء عليه السالم.

يقول زيد الشحام:

«كنا عند أيب عبد اهلل عليه السالم ونحن مجاعة من الكوفيني ،فدخل جعفر

ابن عفان عىل أيب عبد اهلل عليه السالم فقربه وأدناه ثم قال :يا جعفر! قال:
لبيك جعلني اهلل فداك!

قال :بلغني أنك تقول الشعر يف احلسني وجتيد.
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فقال له :نعم جعلني اهلل فداك.

قال :قل!

فأنشده صىل اهلل عليه فبكى عليه السالم ومن حوله حتى صارت الـدموع

عىل وجهه وحليته.

ثم قال :يا جعفر واهلل لقد شهدت مالئكة اهلل المقربني ههنـا يسـمعون

قولك يف احلسني عليه السالم ،ولقد بكوا كام بكينا وأكثر .ولقد أوجـب

اهلل تعاىل لك يا جعفر يف ساعته اجلن ة بأرسها ،وغفر اهلل لك.

ثم قال عليه السالم :أال أزيدك؟

قال :نعم يا سيدي.

قال :ما من أحد قال يف احلسني شع ًرا فبكى وأبكى به إال أوجب اهلل لـه
اجلنة وغفر له»

()1

إن السبب يف هذا اإلصـرار و ِ
العلة الكامنة وراء هذا التأكيد عـىل إقامـة جمـالس

العزاء هو أن الرمحة اإلهلية تتنزل بواسطة ذكـر سـيد الشـهداء عـىل المجلـس وعـىل

األشخاص احلاضـرين فيـه ،كـام أن المالئكـة حتضــر يف ذلـك المحفـل ،وحضـور
المالئكة موجب الستجالب الفيض والنور والرمحة اإلهلية ،فيضع اإلنسان نفسـه يف
حريم الوالية و جيعل نفسه حتت إشـراف نفس اإلمام عليه السالم؛ ومـن هنـا ،جيـب

عىل اإلنسان أن يعرف قدر هذه الموقعية ،فال يضيع هـذه الفرصـة دون مقابـل ،وأن
يسعى بجهده ليضع نفسه واق ًعا يف هذا المسري والمنهاج ،وأن يقرتب بشكل أكرب من

هذا احلرم واحلريم و يدنو من مسري هذا اإلمام وطريقـه ،وحيـرص أن تكـون مسـرية
حياته قائم ًة عىل أساس سرية هذا اإلمام ومنهجه.

وخالصة األمر ولب الكالم هي أن عىل اإلنسان عندما خيرج من جملس العـزاء

خرج خمتل ًفا عام كان عليه قبل دخوله وأنه أضحى إنسانًا آخر ،وأن
أن يبني عىل أنه قد ً
( )1رجال الكيش ،ص 247؛ بحار األنوار ،ج  ،44ص .242
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يرى أن الوجود الباقي لإلمام عليه السالم قد رافقه ،وأن يعاهد اإلما َم عـىل أن حيفـظ

وجوده إىل جانبه ،و أن يرعى ذلك حق رعايته ،وعليه أن يرى نفسه إىل جانب اإلمـام

عليه السالم يف خيمته وحتت إشـرافه ونظره وأن يستشعر معيته دائـ ًام .حينئـذ ،يصـري
هذا المجلس نفس ذلك المجلس الذي قصده اإلمام الصادق عليه السالم ،وحينئـذ

سوف يمنح اهلل تعاىل هلذا الشخص ما بشـر به من الثـواب واألجـر ،وإال فـإن كـان

المقصود هـو احلضـور فقـط وجمـرد االسـتامع واإلحسـاس والبكـاء ،ثـم اخلـروج

واالستمرار بأداء تلك األعامل نفسـها التـي كـان يقـوم هبـا قبـل أن يشـارك يف هـذا

المجلس ،دون أن يشعر بأي أثر هلذا المجلس يف نفسه وفكره وعقله وروحـه ،ودون
أن يطور نفسه ويصقلها ،فلن حيصل هذا الشخص عىل الثمرة المرجوة من المجلس،
إذ العزاء هبذا الشكل سيكون عزاء تكراري ًا وعاد ًة ممزوج ًة باللذائذ النفسانية ال الروحية.

لقد كان المرحوم احلاج هادي األهبـري اخلانصـنمي (رمحـة اهلل عليـه) مـن مجلـة

الرفقاء واألصدقاء األعزاء للمرحوم الوالد رضوان اهلل عليه ،حتى أنه كـان قـد أجـرى

صيغة األخوة معه ،وكان هذا احلاج ً
وضـمريا طـاه ًرا
رجال جيـدً ا يمتلـك ذهنًـا صـاف ًيا
ً

ومنزها من العيب ،ومضا ًفا إىل ذلك فقد كان من الـواهلني بأهـل بيـت الرسـالة علـيهم
ً
خصوصا بسيد الشهداء عليه السالم ،ومل يكن احلاج هادي متعل ًام
السالم والمتعلقني هبم
ً

بل كان أمي ًا ،حتى أنه مل يكن حيسن كتابة اسمه ،ولذا فقد اختذ لنفسه خت ًام كان يسـتخدمه

ً
بدال من إمضائه .وكان هذا احلاج يمتلك حاالت عجيبة ،فقد كان لديه اطالع عىل عـامل

الربزخ إىل حد ما ،وكان بإمكانه أن يشخص بواطن األشخاص ،ويميز جيدً ا بني المنافق

والصادق ،وكان مطل ًعا عىل نوايا الناس ،وعندما كان يذهب إىل منزل أحد أصدقائه ،أو
للمشاركة يف إحدى اجللسات ،فإنه مل يكن يسأل عن العنوان مع أنه كان أمي ًا ،بل كان

المقصد حتى أصل إليـه ،وأحيانًـا
يقول :كنت أخرج من المنزل فألـ َهم الطريق نحو
َ
كان يقول :كنت أرى محامة أمامي ،وكنت أمشـي وراءها حيثام ذهبت حتى أصـل إىل

المنزل المطلوب.
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وكان قد قىض ـ بصفاء ضمريه اخلاص ـ مد ًة طويل ًة من عمره باالبتهال والبكاء

والتوسل والعزاء عىل سيد الشهداء عليه السالم ،وقد شكل البكاء الطويـل يف الليـل

واآلهات يف النهار سري ًة مستمر ًة يف حياته ،بحيث كان يقول« :لقد قضيت حدود اثني

عشـر عا ًم ا من عمري يف البكاء والنحيب وذكر مصـائب أهـل بيـت العصـمة»  ،ومـن
خالل هذه التوسالت وهذا اإلخالص انفتحت عـىل نفسـه بعـض النوافـذ ،وباتـت

حقائق عامل الربزخ منكشف ًة لديه إىل حد ما ،وكـان قـد ذهـب إىل الكثـري مـن العلـامء
الكبار؛ ومن مجلة من وصل إليه :المرحوم آية اهلل الشيخ مرتىض الطالقاين يف النجف

األشـرف ،كام كان عىل عالقة بالمرحوم آية اهلل احلاج السـيد حممـد هـادي المـيالين

كثريا ،كـام
رمحة اهلل عليه ،وبقي يرتدد عليه إىل آخر عمره ،وكان السيد يعظمه ويكرمه ً

أنه أدرك المرحو َم آية اهلل احلاج الشـيخ حممـد جـواد األنصـاري رضـوان اهلل عليـه
واستفاد من فيض جلساته.

لكن اليشء الذي كان يعترب نقطة ضعفه وموضع نقصان لديه هو أنه ـ كام هو شأن

الكثري من غري المطلعني من أهل المعنى والشهود ـ كان يعتـرب أن متـام مسـألة التكامـل
اإلنساين وهناية مدارج هذا الكامل هي يف االبتهال والتوسل باألئمة الطـاهرين صـلوات

اهلل عليهم أمجعني بالشكل الـذي تقـدم ذكـره ،ومل يكـن يعنيـه أيـة مرتبـة فـوق ذلـك.

فالمجلس الذي كان يعتربه ذا قيمة إنام هو المجلس الذي تذكر فيه المصائب ،ويتىل فيه

عزاء سيد الشهداء عليه السالم ،كام أنه كـان يـرى أن التوسـل بأهـل البيـت علـيهم

صـرا فقط يف شكل قـراءة العـزاء واللطـم ،ومقتصــرة عـىل احلضـور يف
السالم منح ً

اهليئات( )1التي تعنى بإقامة العزاء بالشكل المتعارف ،ومل يكن يتصور أي معن ًى أعمق
من هذا النوع أبدً ا ،بل كان يعرتض عىل األشخاص الذين مل يكونـوا يقيمـون جمـالس

( )1إن مصطلح «اهليئة» يف إيران يعرف بأنه عبارة عن جمموعة من الشباب تقوم بتنظـيم المناسـبات الدينيـة
كثريا ما تتميز بعدم التنظـيم والعفويـة
بشكل شخص ،سواء يف حسينية أو مسجد أو حتى يف الطرقات .وهي ً
يف العمل وشدة احلامس والصخب يف المراسم ،ولكن يف بعض األحيان قد يساء إىل جمالس أهل البيت بسبب
كثريا ما يكون الرتكيز فيها عىل مظهر المجلس والمراسم المقامة فيه(.م)
هذه العفوية ،كام أن هذه المجالس ً
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العزاء والتوسل بالشكل الذي كان يقيمه هو .وهلذا السبب مل تكن عالقته جيدة بأهل
كثـريا مـا كـان يستشـكل علـيهم ويطـرح بعـض اإليـرادات
العرفان والتوحيد ،بل
ً

واالنتقادات.

أذكر أنني يف أيام الطفولة ،عندما كنت يف سن األربعة عشـر عا ًما ،قـرأت يو ًمـا يف

حمضـره هذا الغزل لمغريب:

 .1مـــا جـــام جهـــان نـــامي ذاتـــيم

مــــا مظهــــر مجلــــهء صــــفاتيم

 .2مـــــا نســـــخة نامـــــه اهلـــــيم

مــــا گــــنج طلســــم كائنــــاتيم

 .2هــم صــورت واجــب الوجــوديم

هــــم معنــــي و جــــان ممكنــــاتيم

 .4برتــــر ز مكــــان و در مكــــانيم

بـــريون ز جهـــات و در جهـــاتيم

 .3هــر چنــد كــه جممــل دو كــونيم

تفصــــــيل مجيــــــع جممالتــــــيم

 .6مــــا حــــاوي مجلــــة علــــوميم

كشـــــاف مجيـــــع مشـــــكالتيم

 .9بـــــيامر ضـــــعيف را شـــــفائيم

حمبـــــوس نحيـــــف را نجـــــاتيم

 .4گــو مــرده بيــا كــه روح بخشــيم

گـــو تشـــنه بيـــا كـــه مـــا فـــراتيم

 .7اي درد كشــــــيدة دوا جــــــوي

از مـــا مگـــذر كـــه مـــا دوائـــيم

 .18چون قطب ز جاي خود نجنبـيم

چــون چــرخ اگــر چــه يب ثبــاتيم

 .11هم مغـريبايم ومشــرق شـمس

هــم ظلمــت و چشــمة حيــاتيم

()1

( )1ديوان شمس مغريب ،ص  94؛ والمعنى:
1ـ نحن مرآة لظهور مجيع مظاهر ذات الباري ،نحن مظهر مجيع الصفات.
2ـ نحن نسخة من كتاب اهلل ،نحن كنز طلسم الكائنات.
2ـ نحن نظهر صورة واجب الوجوب ،كذلك نحن حقيقة ورس الممكنات.
4ـ نحن مع كوننا أعىل من المكان نشغل مكان ًا ،كام أننا خارج اجلهات لكننا حمكومون هلا.
3ـ نحن مع أننا جممل كال الكونني ،إال أننا تفصيل جلميع هذه المجمالت.
6ـ نحن حاوون جلميع العلوم ،وكاشفو مجيع المشكالت.
9ـ نحن شفاء المريض الضعيف ،ونجاة السجني النحيف.
4ـ قل للميت أن يأيت لنمنحه روح ًا ،وقل للظمئان أن يقدم علينا فنحن الامء الفرات.
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وكان احلاج هادي يدخن يف أثناء قراءيت هلذا الغزل ،فلـام انتهيـت مـن القـراءة،

ضحك وقال« :ما هذا الكالم الذي تتفوه به! فالنبي مل َيصدر منه مثل هذا الكالم؟!»

لقد كان يعترب أن َ
أهل التوحيد منفصلون عن مدرسة أهل البيت عليهم السـالم

وهلم طريق غري طريقهم ،وأما نظره للمرحوم السيد احلداد فإنه وإن كان نظر احرتام،

إال أنه كان يف باطنه مبتىل بنوع من الصـراع الـذايت يف تطبيـق مدركاتـه اخلاصـة عـىل

كثريا ما كان هـذا
احلاالت والمشاهدات التي كان يراها من المرحوم السيد احلداد ،و ً

الصـراع يظهر عىل فلتات لسـانه بالكنايـات واإلشـارات .وبـام أن المرحـوم الوالـد

خاصا لمريب النفوس و األستاذ الكامـل السـيد
رضوان اهلل عليه كان تلمي ًذا سلوكي ًا ًّ

احلداد ،فإن المباحثـات و النقـاش بينـه وبـني احلـاج هـادي حـول مسـألة العرفـان
والتوحيد كانت مستمر ًة.

فمن جهة ،كان هناك صفاء الضمري والطهارة والصـراحة التي كان يتمتع هبـا هـذا

ً
فضـال عـن عقـد األخـوة بـني هـذين
الرجل النوراين والعاشق ألهـل بيـت العصـمة،

الشخصني ،ومن جهة أخرى ،كان هناك شياطني اإلنس وقـاطعو الطريـق والمعانـدون

لمدرسة التوحيد والعرفان الذين كانوا يستغلون أية وسـيلة ويسـتخدمون مجيـع السـبل
خصوصـا
للعمل عىل تشويش ذهنه الصايف ونظـره الطـاهر بالنسـبة ألهـل التوحيـد ،و
ً

بالنسبة للسيد احلداد ،وهذان األمران المتناقضان قد سببا وجود معضلة يف العالقة بـني

المرحوم الوالد وبينه ،وكان ذلك يؤذي السيد الوالد دائ ًام ،وكان الوالد بدوره ـ وحفاظ ًا

منه عىل عالقة الرفاقة واألخوة ومن منطلق المروءة ـ ال يتواىن عن تقـديم أي نـوع مـن
المساعدات له ومد يد العون إليه يف سبيل تصحيح طريقـه وتبيـني احلقـائق التوحيديـة

والمعرفية له .وإنصا ًفا لقد أوف حق األخوة والرفاقة معه بالنحو األتم واألكمل.
7ـ أُيا المصاب الباحث عن الدواء ،ال تتعدانا فنحن الدواء.
18ـ نحن ثابتون كالقطب ال نتزلزل من مكاننا ،ولو أننا كالفلك يف حتركنا ال ثبات لنا
11ـ فأنا «مغريب» ومرشق الشمس ،ونحن الظلمة ونحن عني احلياة( .م)

289

ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

ويف ذلك يقول المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه:

«لقد قام أعداء العرفان والتوحيد ـ الذين كانوا ذئا ًبا بصورة نعـاج ومنـافقني

بلباس األصدقاء والرفقاء ـ قاموا بتحريـف صـورة المرحـوم السـيد هاشـم

احلداد قدس اهلل رسه يف عني المرحوم احلاج هادي ،فصـوروه بأنـه شـخص
منحرف بعيد عن مدرسة أهل البيت عليهم السالم وخمـالف لطريـق الـوالء

والمحبة هلم؛ فتبدلت نظرته إليه بشكل كل وتغري موقفه اجتاهه ،فصـار لديـه

سوء ظن شديد بالمرحوم احلداد ،وطرأت عليه ختيالت وأوهام غريبة تتعلق
بشخصيته ،حتى صار مسل ًام بالنسبة له أن طريـق السـيد احلـداد خمتلـف عـن

طريق أهل البيت ،وأن منهجه خمالف لمنهاج الشـرع واألولياء اإلهليني»

وقد تعرض المرحوم الوالد قدس رسه يف كتاب «الـروح المجـرد»( )1إىل ذكـر

بعض مسائل ذاك الزمان وما حصل فيه ،فقد ذكر أنه ـ أي احلاج هادي ـ وقـع طعمـة

حليل الغاوين والمعاندين وابتل بوساوسهم الشيطانية ،فتصدى بنفسه للتنقيص مـن

شخصية السيد احلـداد والتعيـري عليـه والقـدح فيـه مـع المخـالفني لمدرسـة احلـق

والتوحيد ،وكان يشارك يف جمالسهم وحمافلهم ،وكانوا بـدورهم يسـتفيدون بالشـكل

األتم من نقطة ضعف المرحوم احلاج هادي هذه ،فكانوا حيرضونه من خالل الرتكيز

عىل ّتمة عدم إقامة جمالس العزاء وذكر المصائب وجمالس التوسل ليدفعوه إىل انتقاد

السيد احلداد بلهجته احلادة ،فكان هذا الرجل البسـيط ذو الضـمري الصـايف الـذي ال

تتجاوز مدركاته حدود هذه المسائل وال يتعـدى فهمـه عـن هـذه األمـور يتلقـى

مسائل هؤالء اخلرافية وكلامّتم الفارغة اخلاوية بالقبول  ،فقطع وشائج المحبة بينه

وبني المرحوم السيد احلداد ووقف يف صف المعاندين والمخالفني له؛ بحيث أنـه
عندما تشـرف بالسفر لزيارة العتبات المقدسة ،مل ِ
يلتـق بـالمرحوم السـيد هاشـم
احلداد ،بل عاد إىل إيران دون أن يراه.

( )1الروح المجرد ،ص .348
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كثريا من هذا التصـرف وتكـدر
لقد انزعج المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه ً

صفوه ،وقام بمؤاخذته ومعاتبته عىل هذا العمل بشـكل جـدي ،وشـدد يف الكـالم
والبحث معه حول السيد احلداد ،وبام أن ذاك المرحوم كان شخ ًصا صـاد ًقا صـايف

القلب ،فقد أثر هذا الكالم فيه إىل حد ما ،فقلل من شدة نظرته وحـدة موقفـه مـن
المرحوم السيد احلداد.

واستمر األخذ والرد هبـذا الشـكل إىل أن تشــرف المرحـوم السـيد احلـداد

بالذهاب إىل احلج ،ومن باب الصدفة  ،فقد كان المرحـوم احلـاج هـادي األهبـري

أثناء عودة السيد احلداد قد تشـرف بزيـارة العتبـات المقدسـة ،وبمجـرد وصـول

السيد احلداد إىل كربالء قام ـ وقبـل الـذهاب إىل منزلـه ـ بالتشــرف بزيـارة سـيد

الشهداء ثم بزيارة أيب الفضل العباس عليهام السالم ،ثم بعد ذلك ذهب إىل منزلـه.

تـأثريا عمي ًقـا ،فانقلبـت
لقد شاهد احلاج هادي هذا األمر بنفسه فأثر ذلك يف نفسه
ً

حالته دفع ًة واحد ًة واندثرت مجيع الوساوس الشيطانية والصور اإلبليسية التي كان
المغرضون يبثوهنا ،وقد سحره هذا العمل من السيد احلداد بحيث تقدم أمامه وقام

بالرتحيب واالحتفاء به من خالل قراءة األشعار الرتكية بصـوت عـال ،واحلاصـل

أنه أصيب بحال عجيب وشغف غريـب ،بحيـث أن ذكـرى حالـه التـي ال تنىسـ
ووضعه الذي ال يوصف ما زال باق ًيا يف خاطر األصدقاء الـذين كـانوا حاضــرين
يومئذ.

يقول المرحوم الوالد قدس رسه:
« انظر إىل المصيبة أين وصلت؟! و إىل الفاجعة كم هي كبرية! فقد بلغ األمـر

إىل أنه صار من الالزم لكي يتم تنزيه هذا الشخص (أي سامحة السيد احلـداد)

وهو الذي يعد وجوده فان ًيا يف وجود صاحب الوالية ،وروحـه ورسه مندكـة
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يف ِ
ورسه  ،بل إنه قد أفنى مجيع شـراشـر حياتـه وتوابعهـا
روح سيد الشهداء ِّ
يف الذوات المقدسة للمعصومني عليهم السالم ،فصـار عبـارة عـن احلقيقـة

المجسمة للتوحيد والمظهر األجىل للحق تعـاىل  ..صـار الز ًمـا االسـتدالل

والتمسك بزيارته لسيد الشهداء وأيب الفضل العباس عليهام السالم ،إلثبـات
نزاهته وبراءته! ولقد آل أمر هذا الشخص الذي تبلور رس التوحيد يف وجوده

وجتىل يف نفسه رس الوالية إىل أن صار الموجب لتربئته وطهارته من الـذنوب

هو زيارة األئمة عليهم السالم!» .

واه ًا لنا! والويل هلؤالء األشخاص الذين حيدثون هذه األمور من حيث يعلمون

أو ال يعلمون ،فيحرمون الناس بذلك من نعمة احلضور عند هؤالء األولياء اإلهليـني

واالستفاضة من إدراك هؤالء العرفاء باهلل! فهل هكذا حياكم الشـخص الـذي يلهـج

دائ ًام بذكر «يا صاحب الزمان»  ،وجيعل ورده يف الليل والنهار المناجاة اخلمسة عشــر

لإلمام السجاد عليه السالم ،والذي يمسح رأسه ووجهه وعينيه بغبار ضـريح اإلمـام

موىس بن جعفر عليهام السالم عند زيارته له ،ويعتـرب أن زيـارة سـيد الشـهداء عليـه

فرضا واج ًبا عليه  ،كام أن إطعامه لعموم الناس يف أيام حمـرم مشـهور
السالم كل يوم ً

ومعروف ألهل كربالء ،هذا الرجل الذي يرى أن الوصول إىل مقام التوحيد وعرفان
احلق تعاىل هو من عنايات التوسل بباب احلوائج أيب الفضل العباس عليه السالم ومن

فيض ألطافه ،و يفتخر بنيله هلذا اللطف وهذه الكرامـة؟! وهـل جيـوز أن نـتهم هـذا
الرجــل هبــذا الشــكل األبلــه و المجــايف لإلنصــاف بأنــه لــيس مــن أهــل التوســل

بالمعصومني عليهم السالم!

يقول المرحوم القايض رضوان اهلل عليه:

بت يف كل شرب شرب من صحن سيد الشهداء عليه السالم مـن الليـل
«لقد ُّ
حتى الصبح».

()1

( )1مطلع انوار (=مطلع األنوار) ،ج ،2ص.62
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أيضا قوله:
كام ينقل عنه ً

«إن للتوسل بسيد الشهداء عليه السـالم تـأثري عجيـب يف فـتح البـاب أمـام

السالكني إىل اهلل وكشف احلجب ،بـل ال يمكـن فـتح هـذا البـاب مـن دون

التوسل بسيد الشهداء عليه السالم»

()1

وقد كان المرحوم العارف الواصل والعامل الكامل سند العلامء الربـانيني احلـاج

المريزا جواد ملكي التربيزي قدس اهلل رسه ،معرو ًفا مشهو ًرا بتوسـالته وابتهالـه إىل

اإلمام أيب عبد اهلل احلسني عليه السالم ،وعباراته المنقولة يف الكتب يف مقام مناجاتـه

ومسامرته مع سيده وموالهّ ،تز قلب كل قارئ وتزلزل لب ذوي األلباب.

فهل كان هؤالء منفصلني عن األئمة؟ وهل أن أهل الوالء والمحبـة هـم فقـط

أولئك الذين يقيمون المجالس ألجـل قضـاء احلـوائج الدنيويـة؟! وهـل تنحصــر
الوالية والمحبة يف الذين يقيمون المجـالس بشـكل مكـرر رتيـب وغرضـهم اختـاذ

األئمة وسيل ًة للوصول إىل ميوهلم وأهدافهم وأوهامهم وختـيالّتم؟ ت ًبـا هلـذا اجلهـل
وسح ًقا لعمى القلب!

َ
يتوان المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه عـن تقـديم النصـح واإلرشـاد
أجل ،مل

للمرحوم احلاج هادي األهبري إىل آخر عمر هذا احلاج ،و ما قصـر يف موعظته وتبيني

طريق احلق له.

أذكر أنه يف السنة األخرية من حياة المرحـوم احلـاج هـادي األهبـري ،تشــرفنا

بمعية المرحوم الوالد بالذهاب ألداء حج التمتع ،فقام بإرسال عدة رسائل إىل رفقائه

وأصدقائه من المدينة ومكة ،فكان من مجلة من أرسل إليهم رسال ًة ،المرحـوم احلـاج

هادي األهبري ،وقد ذكر له يف هذه الرسالة مطالب عجيب ًة جـدً ا وغريبـ ًة وذكـر فيهـا

كلامت مليئ ًة باحلكمة والشفقة ،حيث جاء فيها:
( )1راجع رسالة لب اللباب ،ص.146
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«أُيا احلاج! أريد وأنا يف هذا المكان أن أبني لك وأتم احلجة عليك ،فأنا قلـق

عىل حالك؛ إذ إنني أخاف أن تبعث يـوم القيامـة فتقـف يف موقـف الميـزان
والمحاسبة عىل أعاملك ،فيتضـح لـك أن ذاك الشـخص الـذي أفنيـت متـام

عمرك يف البكاء عليه وندبه ويف سكب دموع العني عىل مصائبه ،والذي كـان

موضع ذكرك وفكرك دائ ًام ،حتى كنـت تنـام وتقـوم عـىل ذكـره ،أخىشـ أنـه

سيكون غدً ا أول خصم لك وسيأخذك من عنقك ليطالبك بجميع ما اتضـح

لك من حقائق التوحيد التي مل تكـن تقبـل هبـا ،بـل كنـت تعـرض بوجهـك
وتتوىل عنها ،وسوف خياصمك يف حمضـر العدل اإلهلي وسيؤاخذك عىل هـذه

المواقف ،وحيكم عليك يف مقام العرض واحلساب ،فانظر لنفسك مـن اآلن:
ما هو جوابك الذي سوف تقولـه يف ذاك اليـوم وكيـف سـتتعامل مـع هـذه

المسألة؟» .

يقول المرحوم احلاج هادي« :عندما وصلتني هـذه الرسـالة كنـت يف مدينـة

كثـريا عنـد
أهبر ،وبام أين كنت أم ًيا فقد قرأها عل أحـد األشـخاص ،وقـد بكيـت
ً

قراءّتا وتأوهت ،وقلت :احلمد لك يا رب؛ فإننا وإن مل نر رسولك ونبيك ،لكنـك
يف هذا الزمان عرفتنا عىل أحد أبنائه الذي كان بنا عطو ًفـا كالوالـد الشـفيق واألخ
الكريم الذي أل لرفيقه وأخيه الضائع فأنجاه من الضالل والضياع» .

وقال« :تذكرت يف هذه األثناء سفر رسول اهلل إىل الطائف؛ حيـث إنـه حتمـل

الكثري من متاعب السفر ،وطوى كل هذه المسافة مع مجيـع هـذه المصـائب التـي

واجهها هناك ،وكل ذلك ألجل أن يقوم هبداية رجل واحد يف تلك البالد ،ورأيـت

اآلن أن السيد حممد احلسني يقوم بمثل ما قام بـه جـده ،وأن تلـك الشـهامة واحلميـة
واإلخالص التي كانت موجودة يف جده قد تبلورت اآلن يف كيان ولـده وجتلـت فيـه

أيضا» .
ً

يقول المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه:
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«لقد من اهلل تعاىل بلطفه وعنايته عـىل المرحـوم احلـاج هـادي يف أواخـر
حياته؛ ففي هناية عمره وآخر أيامه وعندما كان ممد ًدا عىل فراش المـرض،

انكشف أمام عينيه الغطاء فشاهد أن مجيع المطالـب التـي كانـت طـوال

عمره تقال عن المرحوم السيد احلداد كلها كـذب وافـرتاء حمـض ،وأهنـا

كانت ناشئة من احلسد واللجاج والعناد ،وأن احلق كان مع السيد احلداد،

بينام كان مجيع من سواه عىل الباطل .وقـد أظهـر هـذا األمـر لألشـخاص
الذين كانوا قد جاءوا لعيادته وصـرح هلم قائ ًالˮ :إن السيد حممد احلسـني

له عل حق احلياة ،وهو الذي أوجب ل أن أصل إىل طريق اهلداية يف هنايـة

المطاف ،وأن أخرج من هذه الدنيا بمحبة العارف الكامل السـيد احلـداد

وواليته‟ رمحة اهلل عليه رمحة واسعة»

أجل ،إن ما يعتربه الناس معيا ًرا للحب والبغض ليس له مكان واعتبار يف مدرسـة

العرفان ،أما ما هو خمفي عن أنظارهم وبعيد عن تصورهم ـ الذي هـو التحقـق بحقيقـة
اإلمام عليه السالم واحتاد نفس اإلنسان وروحه به ـ فهـو ممـا ال قيمـة لـه عنـد العـوام؛

فالناس يمشون وراء الصخب والضوضاء ،بينام أهل احلق يف هدوء وسـكينة مشـغولون

بمناجاة المعشوق والمحبوب يف قرارة أنفسهم؛ فمن هنـا ،ال العـوام لـدُيم خـرب عـن

هؤالء ،وال هؤالء يميلون إىل ما يقوم به العوام .فهؤالء يف جهة وأولئك يف جهة أخرى.
 .1وراي مطلـــب هـــر طالبســـت مطلـــب مـــا

بــرون ز مشـــرب هــر شاربســت مشـــرب مــا

 .2بكــام دل بكســـي هــي) جرعــهاي نرســيد

از آن شـــراب كــه ـيوســته ميكشــد لــب مــا
 .2ســپهر كوكــب مــا از سپهرهاســت بــرون

كــه هســت ذات مقــدس ســپهر كـــوكب مــا
 .4بتاختنـــد بســــي اســـب دل ول نرســــيد
ســوار هيـــ) روانـــي بـــگرد مــــركب مــا
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 .3هنـــوز روز و شـــب كائنـــات هـــي) نبـــود
كــه روز مــا رخ او بــود و زلــف او شــب مــا
 .6كسيكه جان و جهـان داد و عشـق او بخريـد
وقــوف يافــت ز ســود و زيــان مـــكسب مــا
 .9ز آه و يــــا رب مــــا آنكســـــي خــــرب دارد

كــه سوختســت چــو مــا او ز آه و يــا رب مــا
 .4تو دين و مذهب مـا گـري در اصـول و فـروع
كه دين و مذهب حـق اسـت ديـن و مـذهب مـا

 .7نخســت لــوح دل از نقــش كائنــات بشــوي

()1

چــو مغربيــت اگــر هســت عــزم مكتــب مــا

واحلق هو كذلك؛ ألنه:

مكتب عاشق ز مكتب ها جدا سـت

()2

عاشقان را مكتب و مـذهب خداسـت

[يقول :إن مدرسة العارف خمتلفة عن مدرسة اآلخرين ،فإن مذهب العاشقني ودينهم هو اهلل تعاىل].

ّ
اهتمام مدرسة العرفان والتوحيد
منصب على كنه الولاية والتوحيد لا على ظاهرها
يف مدرسة العرفان والتوحيد جيري احلديث عن حقيقة الوالية والتوحيد ،وينصب

االهتامم عىل كنه هذه المسألة وباطنها واإلدراك العقـالين والشـهودي هلـا ،وال جمـال يف
( )1ديوان شمس مغريب ،ص  4و 7؛ والمعنى:
1ـ مطلوبنا أعىل من طلب كل طالب ،ومرشبنا خارج عن مرشب كل سالك.
2ـ مل يرشب أحد من ذاك الرشاب الذي نرشبه دائامً.
2ـ إن فلك كوكبنا خارج من مجيع األفالك ،ألن اهلل تعاىل هو فلك كوكبنا.
4ـ لقد ابتغى الكثري من الفرسان السعة للحاق بنا لكنهم مل يصلوا ،ومل يصل فارس حتى إىل غبار مركبنا.
3ـ وقبل تكون الليل والنهار ومجيع الكائنات ،كان وجهه هنارنا وليلنا غرته.
6ـ من أعطى روحه ومجيع العامل واشرتى حمبة اهلل تعاىل ،علم مقدار اخلسارة والربح من جتارتنا.
9ـ ال يعلم أحد ما وصلنا إليه من تأوهنا ومناجاتنا هلل ،إال من احرتق مثلنا بتأوهه ومناجاته.
4ـ خذ ما لدينا من دين يف األصول والفروع ،ألن ديننا و مذهبنا هو الدين احلق والمذهب احلق.
7ـ فإذا أردت اتباعنا عىل هذا المذهب ،فابدأ بتطهري قلبك من كل الكائنات و آثارها كام فعل «المغريب»( .م)
( )2مثنوي معنوي ،الدفرت الثاين.
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حديث العارف باهلل للكالم عن الرؤية الظاهرية لإلمام عليه السالم؛ ألن الظاهر ظاهر،

بينام حركة النفس حركة باطنية وكشف للحجب؛ فام الفائدة حينئذ من اللقـاء الظـاهري

لإلمام عليه السالم دون حتقق المعرفة والوصول إىل باطن الوالية؟! فاإلمام لـيس أعـىل

مرتب ًة من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،ومع ذلك فأين ذهب أولئك األشخاص
الذين كانوا يوفقون للقاء النبي صبا ًحا ومسا ًء ،وكانوا يصلون خلفه يف الصف األول من

اجلامعة ،وكانوا يتسابقون اللتقاط ماء وضوئه تربك ًا به؟! وماذا حصل هلـم ،وأي موقـف
وقفوه مقابل صاحب الوالية أمري المؤمنني عل بن أيب طالب عليه السالم؟

وأين ذهبت تلك المدائح وذلك التمجيـد؟! وأيـن ذهبـت تلـك اخلطـب وتلـك

الصلوات؟! وأيـن ذهبـت تلـك النصـائح والمـواعظ؟! وأيـن ذهبـت تلـك المعـاجز

والكرامات؟! وأين ذهب الوحي وتنزل المالئكة عىل رسول اهلل؟! وأيـن ذهبـت تلـك
المشاهدات والمعاينات؟! وأين ذهبت تلك المجامالت التي كانوا يامرسـوهنا؟! فـامذا
حصل بذلك التبليغ وبدعوة الناس والعيش بني ظهرانيهم مدة ثالث وعشـرين سـن ًة؟!

وماذا حصل هلذه التوصيات التي كان يوصيهم فيها بأهـل بيتـه وعرتتـه ،وأيـن ذهبـت

واقعة يوم الغدير؟! وماذا صار بحديث« :إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل
بيتي ،وإهنام لن يفرتقا حتى يردا عل احلوض»()1؟! أين ذهب مجيع ذلك؟!

اجلواب أنه مل يذهب إىل أي مكان ،و مل يطرأ أي تغيري بعـد وفـاة رسـول اهلل ومل

حيصل أي تبدل ،ألنه من أول األمر مل يكن هناك يشء! ومن أول األمر مل يكـن هنـاك
معرفة ،إذ مل يكن اإليامن قد رسخ واستقر يف روح هؤالء ورسهم وكنه وجودهم ،بـل

إهنم استفادوا من ظاهر اإليامن وشكله ،فإيامهنم كان قد جتىل يف مرتبة المثال والصور

الربزخية فقط دون أن يتعدى هذه المرتبة ليصل إىل رسهم و ملكوّتم ،فلقـد عـرف
هــؤالء رســول اهلل يف حــدود المعجــزات وخــوارق العــادات والكرامــات والفــتح

( )1راجع كتاب «معرفـة اإلمـام» ،ج  ،12ص  169إىل  ،291حيـث أجـرى المرحـوم العالمـة الطهـراين
قدس رسه حتقي ًقا واس ًعا حول هذا احلديث ،وأثبت تواتره بني المسلمني قاطبة( .م)
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المجلس الحادي عشر:

الظاهري والظفر العادي ،ال أكثر من ذلك ،وحيثام كانت هذه األمـور متحققـ ًة ،كـان

هلم حضور يف ذلك المكان ،و لكنهم وبمجرد حصول أدىن أمر خال ًفا لتوقعاّتم ،كان

موقفهم من رسول اهلل يتغري؛ فام دام الموقـف يف احلـرب لصـالح المسـلمني وكـان
المسلمون عىل مشارف النصـر والفتح ،كان هـؤالء مـن المشـاركني معـه ،فـإذا مـا

وجدوا أم ًرا خمال ًفا لام يتوقعونه من النصـر ،كانوا يشكون يف كل يشء ،فكانوا يشكون
يف اهلل ويف رسوله ومالئكته ويف الدين وغريه من األمور المتعلقة به.

لقد كان النصـر والفتح يف إحدى المعـارك موج ًبـا لســرورهم وباعثـ ًا آلمـاهلم،

وكانت اهلزيمة يف معركة أخرى موجب ًة للشك عنـدهم يف احلقـائق الربوبيـة ويف إجـراء

المشيئة والتقدير يف عامل اخللق ،وإذا رأوا معجز ًة أو كرام ًة من جانب رسـول اهلل ،كـانوا

يتناقلوهنا فيام بينهم وينظرون إىل النبي بعني اإلعجاب و المدح معرتفني له بالرسالة ،بينام

إذا نزلت هبم مصيبة وبالء ،تبدل حاهلم وموقفهم من النبي؛ ألن ما وقع كان عىل خالف
توقعاّتم.

إن الــدعوة يف اآليــات القرآنيــة هــي دعــوة للتوحيــد ال دعــوة لألمــور الظاهريــة

العابرة( .)1فجميع األمور من تبدل احلاالت واختالف المقامات تنسب إىل احلق تعـاىل،

وال فرق يف نظر الموحد بني كال الطرفني؛ ألن الموحد يرى أن هـذين الطـرفني كالمهـا

حمط للمشيئة اإلهلية وموضع لتقدير احلق تعاىل ،فهو ال يلتفت إىل الظاهر ،بـل إنـه يقـوم

بتكليفه ويعمل بوظيفته؛ فالعمل ـ بالنسبة إىل الموحد ـ عىل طبق تكليفه مع علمه بعـدم
ِ
نتيجة حمبوب و جـذاب بـنفس الدرجـة التـي لـنفس العمـل مـع العلـم
الوصول إىل ال
بالوصول إىل النتيجة وحتقيق الغرض والغاية.

فمن هنا ،نرى أن حترك أمري المؤمنني عليـه السـالم باجتـاه صـفني ـ مـع علمـه

بانكسار جيشه ،وأن المصلحة يف النهاية ستكون لصالح معاوية ،وأنه سوف ينتصــر

مكر المنافقني يف هذه احلرب ،وسريجع إىل الكوفة بيد خالية ـ كان حيمل نفس األمهية
( )1لمزيد من االطالع راجع :كتاب «معرفة اإلمام»  ،ج  ،2ص  ،92و ج  14ص .47
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عنده وله نفس المقدار من اإللزام والتكليف الـذي كـان حيملـه ذاك التحـرك باجتـاه
حرب اجلمل والنهروان اللتني انتصـر اإلمام فيهام وهزم أعداءه ؛ و السـر يف ذلك أن

عل ًيا عليه السالم يرى كلتا هاتني المسألتني من اهلل ،ومل يكـن خيتلـف األمـر لديـه أو
يتفاوت يف نفسه قيد أنملة أبدً ا؛ فالفتح والظفر مـن اهلل ،كـام أن اهلزيمـة مـن اهلل .إن

صورة المسألة وظاهرها قد اختلف يف احلالتني ،أما حقيقتها وباطنهـا فـأمر واحـد ال

أكثر ،وهذه المسألة هي حقيقة التوحيد .وعل عليه السالم إنام يدعونا إىل هذا األمـر،

ال إىل النصـر والفتح وهزم األعداء والتغلـب علـيهم ومجـع الغنـائم وأخـذ األرسى
وحتقيق الفتوحات وفتح البالد لزيادة الرتاب والامء ،فجميع هذه األمور اِلتذاذ للنفس
ال عالق َة هلا بالتوحيد ،وانغامر يف الشهوات ال عمل بالتكليف ،وهي تصـدر باقتضـاء

ميول النفس وصفاّتا وملكاّتا ال أهنا ميش عىل طريـق الرضـا اإلهلـي وسـري مطـابق

للدستور والتكليف .فعندما يقول لك اهلل :حترك! جيب عليـك أن تتحـرك ،وإذا قـال

لك :توقف! جيب عليك التوقف .فإذا قال لك :توقف! فال يمكن لإلنسان عندها أن

يتحرك ويذهب؛ ألن هذه احلركة مل تصدر عىل أساس التكليف ،بل إهنا صدرت عـىل
أساس الميول الذاتية النابعـة مـن تلقـاء نفسـه ،وعـىل أسـاس األهـواء واألغـراض

النفسية ،ومثل هذا التحرك ال يمكن أن يكون مور ًدا لإلرادة اإلهلية ،وحمطـ ًا لتكليـف

احلق تعاىل؛ ألن احلركة التي تكون مور ًدا لرضا اهلل تعاىل هي التي لوحظ فيهـا حيثيـة

العبودية وجهة االنقياد له ،ومل يكن لدى العبد فيها أية إرادة أو اختيار من تلقاء نفسه.

يف حرب اجلمل عندما انسحب الزبري من المعركة وتنحى جان ًبا ،أظهـر بعملـه

هذا كراهيته هلا وندمه عىل ما كان قد صدر منه يف إجياد هذه احلـرب وهـذه المصـيبة،

فانتهز أحد أصحاب أمري المؤمنني عليه السالم الفرصة ،فحمل عىل الزبري عندما كان

غافال عام كان جيري حوله وأرداه ً
ً
قتيال ،ثم رجع إىل أمـري المـؤمنني عليـه السـالم يف
هبجة ورسور وأخربه هبذه البشـرى ،وعندما سمع اإلمام منه هذا اخلرب انقلـب حالـه

واشتد غضبه وقال له بلهجة قاسية :من الذي أجازك يف القيام بمثل هـذا العمـل؟ أمل
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يكن من واجبك أن تسألني وتأخذ إجازيت يف ذلك؟ تعال اآلن واسمع مـا كنـت قـد

سمعته من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم « ،أما إين سمعت رسـول اهلل صـىل اهلل

عليه وآله يقول :بشـر قاتل ابن صفية بالنار» ( .)1وعندما سمع ذاك الشخص هذا الكالم،

اعرتض عىل اإلمام ً
قائال :إن مل نفعل شي ًئا فنحن مسـؤولون ،وإن فعلنـا شـي ًئا فـنحن
أيضا ،ثم ذهب بعد ذلك يف حال سبيله.
مسؤولون ً

نعم ،هذه هي نتيجة التمرد واالنقطـاع واالنفصـال ،فألجـل مـ ْن حتـارب أنـت؟

أحتارب ألجل نفسك أم ألجل عل؟! فإن كنت حتارب ألجل ذاتك فمبارك عليك هـذا

القتال ،لكن عليك أن تقبل بنتائجه وعواقبه ،بينام إذا كنت تقاتل ألجل عـل ،فعليـك أن

تنتظر أوامره؛ فإن أعطاك أم ًرا بقتل شخص وجب عليك أن تقتله ولو كان المأمور بقتله

ابنك أو حتى نفسك ،وإذا قال :ال تقتـل ،وجـب عليـك أن ال تقتـل ،ولـو كـان أعـدى
أعدائك كمعا وية وعمرو بن العاص .فالدستور دستوره واألمر أمـره ،وأيـن نحـن منـه

حتى نظهر نظرنا أمام اختياره وإرادته ،أو ْ
أن نرج َح ميولنا عىل اختياره!
َ ن َ َن ن ْ
َ
ن
ن
َ
وقد ورد يف اآلية الشـريفة :إِ ت ِصبك َح َس َنة ۡ نسؤ نهمٰۖ ِإَو ت ِصبك ل ِصيبة يا ل ا
ٓ ا
ا ْ
ن ا
َ
َ ن
َ
َ َ َ َٓ َ َ
قد أخذنا أل َرنا مِن قبل (ووصلنا إىل مرادنا) َو َي َت َ ْ ا او نهم ف ِر نح * قل ْن ن ِصيبَ َنا إَِل َما
َ َ َ ا ن َ َ ن َ َ َ َٰ َ َ َ َ ا
ٱّللِ فَل َي َت َ اَّك ٱل نمؤم نِن َ * قنل َهل تَ َر اب نص َ ب َنا ٓ إ اَلٓ إح َ
لدى
وتب ٱّلل نلا ه ل ْىنا ولَع
ِ ِ ِ
ِ
ن َ
َ
ٱۡلسنَ َيي (إما الفتح والنصـر وإما الشهادة واجلنة والرضوان اإلهلـي) َوَن نن َن َ َ
ن
َت اب نص بِكلم أ
ِ ٍۖ
()2
َت اب نص ٓا ْ إناا َم َع ن
يب ن
ن ِص َ
ك نم ا ن
كم ُّم َ َ
ٱّلل ب َع َذاب مِن عِن ِده ِۦٓ أَو ب َأ ِد َنا ٰۖ َف َ َ
َتب ِ نص
ِ
ِ
ِ

يبني اهلل تعاىل يف هذه اآليات بشكل واضح حقيقة عـامل التشــريع عـىل أسـاس

واقعية عامل التكوين والتوحيد ،وأن كال طريف المسـألة منـدرج حتـت دائـرة الواليـة
واإلرادة والمشيئة اإلهلية ،واحلال أن الناس يرون أن طرف اخلسارة ومسـألة اهلزيمـة

خارجة عن قدرة اهلل ومشيئته.

( )1االختصاص ،ص 73؛ حتف العقول448 ،؛ بحار األنوار ،ج  ،249 ،18و ج ،22ص 226؛ رشح هنج
البالغة البن أيب احلديد ،ج  ،1ص 226؛ تنزيه األنبياء ،ص134؛ الرصاط المستقيم ،ج ،2ص.194

( )2سورة التوبة ( ،)7اآليات  38إىل .32
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العارف يدعو إلى باطن الإمام و ولايته لا إلى ظاهره فقط
إن العارف يوجه الناس يف كالمه نحو هذه احلقيقة ،وُيدُيم مـن الظـاهر نحـو
الباطنِ ،
ومن اإلحساسات نحو األمـور الواقعيـة ،ومـن االنجـذاب إىل الـامدة نحـو

اجللوات الربوبية واألنوار اإلهلية.

فال َ
سبيل يف مدرسة العارف ومنهج أهل التوحيد للنظـرة الظاهريـة إىل اإلمـام

عليه السالم ،فالعارف يدعو إىل باطن اإلمام وواليته ،وإىل المعرفـة احلقيقيـة لإلمـام

عليه السالم ،ال أنه يروج لمعرفة اهلوية الظاهرية لإلمام فحسب ،فإىل أي يشء تـدعو
مجيع هذه الروايات احلاثة عىل زيارة األئمة عليهم السالم مع معرفتهم معرف ًة حقيقي ًة،

وإىل أي مقام ترشدنا وعىل أي موقعية لألئمة تدلنا؟ أليست تلك الروايات التي تعترب

أن معيار األجر والثواب الذي حيصل عليه الزائر عىل زيارة األئمة عليهم السالم هـو

بمقدار القرب منهم ومعرفتهم ..أليست هذه الروايات دال ًة عىل أن قيمة زيارة اإلمام

إنام تكون عىل أساس المعرفة؟ أليس هنـاك تفـاوت بـني زيـارة اإلمـام الرضـا عليـه

السالم التي تعادل ثواب حجة وعمرة مقبولة ،وبني زيارة نفـس اإلمـام التـي تعـادل
ثواب ألف حجة وألف عمرة مقبولة؟! إذا كان األمر متفاو ًتا بينهام ،فأين يكمن ذلك؟
وعىل أي أساس كان هذا الثواب ،ومل َ استحقت هـذه الـدرجات المرتتبـة عـىل

زيارة سيد الشهداء عليه السالم ،والتي حتري اإلنسان؟ ولامذا كل هذا االختالف الذي

نراه يف المراتب؟ أليس هناك اختالف بني زيارة شخص عادي ليس لديه أي معرفة أو

إدراك لإلمام عليه السالم ،وبني ذلك الشخص الـذي تكـون نفسـه مندكـ ًة يف نفـس

اإلمام ،وصارت روحه ورسه مع روح اإلمام ورسه ،بل صارت متحد ًة معـه؟ ألـيس
هناك فرق من جهة التقرب بني الشخص الذي يكون خـارج احلـرم وبـني الشـخص

الذي هو من أهل احلرم؟ أال ختتلف الزيارة التي يقوم هبا اإلمام بقية اهلل أرواحنا فداه
لمقامات أجداده عن زيارة الناس العاديني؟!

217

ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

ومن هنا ،نصل إىل أساس طريق أهل التوحيد يف كيفية تعريفهم وبياهنم للسبيل

إىل اإلمام عليه السالم ،فالعارف يدعو لالرتباط بأعىل مرتبة من مراتب اإلمـام عليـه

السالم؛ وهي المعرفة الباطنية والمعرفة الشهودية حلقيقة الوالية والتوحيد ،بينام غري

العارف يرى اإلمام عليه السالم يف مراتب أخرى أدىن مـن ذلـك ابتـدا ًء مـن النظـرة

الظاهرية وقضاء احلوائج الامدية والصورية ،إىل مرتبة إدراك اإلمام وشؤونه واكتسـاب

الفضائل المعنوية ولكـن يف حـدود المثـال والصـورة ،و الوصـول إىل األمـور الغريبـة

وكسب مراتب الفعلية من خرق العـادات ،والقـدرة عـىل التصــرف يف سـائر األمـور،

واالطالع عىل المغيبات ،وانكشاف األمور المجهولة له ،وصدور أمور غري عادية منـه،

وغري ذلك من األمور التي تعترب بأمجعها من المراتب الدانية حلقيقة اإلمام عليـه السـالم
وباطنه وكنهه ورسه .ومن الطبيعـي أن اإلمـام سـيعطي كـل شـخص بمقتضــى طلبـه
وإرادته وسعته وظرفيته ،ولن يتواىن أو يمتنع عن مساعدة أي شخص.

ليس لرؤية اإلمام الظاهرية يف مدرسة العرفـان تلـك المطلوبيـة ،فلـذا ال حتتـوي

دستورات العرفاء وبراجمهم عىل هذه المسألة أبدً ا ،كام أن الذهاب إىل هذا المكـان وذاك

أمرا ذا فضيلة؛ ولذا ال نرى يف كالمهم توصيات
لرؤية إمام الزمان عليه السالم ال حيسب ً

بالسفر من البالد البعيدة ألجل التشـرف بزيارة مسـجد مجكـران ـ مـن جهـة أن تكـرار

الزيارة موجبة لمشاهدة إمام الزمان عليه السالم ـ ومل يشـاهد يف أوسـاطهم أهنـم كـانوا

يبيتون يف مسجد السهلة ليال األربعاء هبدف رؤية إمام الزمـان ،وإذا كـانوا يـذهبون إىل

مسجد السهلة ،فإنام كان ذلك ألجل ما فيـه مـن الربكـة فقـط؛ باعتبـار أن ذاك المكـان
المقدس بنظرهم هو منزل المعشوق وحمل نظر المحبوب ،ومـن الواضـح أن كـل مـن

أيضا آثار هذا المحبوب وُييم بكل ما يتعلق به ،فالعـارف يـذهب
يعشق شخ ًصا يعشق ً

ظاهرا أم مل يره.
إىل هناك طل ًبا حلقيقة المعشوق ،سوا ًء رآه
ً

ولذا فنظر أهل التوحيد إىل بعض اآلثار من قبيل مسجد السهلة وغـريه نظـر آل ال

نظر استقالل ،فأهل التوحيد يرون إمام الزمان عليه السالم يف مجيع األماكن عىل السواء،

ويشاهدون انعكاس صورته يف كل مكان وقع عليه نظرهم ،ويرون أن كل وجود يف هذا
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ظهورا حلقيقة الوالية ،فقد صار لدُيم حالة أنس و ألفة باإلمام وحالة اقرتان
العامل يمثل
ً

صوصا ،كام أهنم ال يطلبون رؤي ًة خاص ًة لإلمام يف
معه ،لذا ال يعتربون أن لإلمام مكانًا خم
ً
زمن خاص أو يف مكان حمدد ،بل هم ال يصـرفون حلظ ًة من عمرهم بـدون معيـة اإلمـام

واالحتاد به؛ ولذا فال حاجة هلم بمكان خمصـوص لكـي يـروا اإلمـام فيـه ،أمـا زيـارّتم

لمسجد السهلة ،فهو من باب أنه حمل لظهور الـتجل اخلـاص لإلمـام ،ال ألجـل رؤيتـه

ومشاهدته الظاهرية ،وهي من باب التيمن والتربك بآثار اإلمام؛ ولذا نجـد أنـه ال يبقـى
لدُيم أي فرق بني ليال األربعاء وبني سائر الليال واأليام ،فهـؤالء يـذهبون إىل مسـجد

السهلة لكن ال ألجل أن يروا اإلمام عليه السالم ،بل زيارّتم لمسجد السـهلة وذهـاهبم
إليه هو من باب التشـرف بالمكان الذي هو حمل نظر اإلمام وموضع عنايتـه ،ولـو أهنـم

ذهبوا إىل هناك ألف سنة ومل يروا فيها اإلمام عليه السالم ،فمـع ذلـك سـوف يسـتمرون

بالذهاب إليه واكتساب الفيض منه ،حيث يعتربون أن ذاك المكـان هـو منـزل احلبيـب

ومأواه ،وبام أن باطنهم قد حتقق بمعية اإلمام ،فكذلك ظاهرهم يتربك بالربكات الظاهرية

لإلمام عليه السالم.

يكتب المرحوم الوالد قدس اهلل رسه يف مقدمة كتاب «توحيد علمي وعيني» عن

أحوال العارف الكامل والفقيه النحرير آية اهلل العظمى نادرة الدهر احلاج السيد أمحد

الكربالئي ،فيقول:

«نقل المرحوم السيد مجال الدين [الكلبايكاين] للحقري أنه عنـدما كـان شـا ًبا
يدرس يف أصفهان ،كان يـدرس األخـالق ويـرتّب عنـد المرحـوم اآلخونـد

الكايش والمرحوم جهانگريخان قشقائي.

وعندما تشـرف بالذهاب إىل النجف األشـرف صار أستاذه المرحوم السـيد
جواد ،وكان يقول عنه:

«لقد كان شخ ًصا رسيع البدُية وعميق الفهم ،وكان يقـول :إذا أتتنـي إجـازة
ربا ،ودعـوت النـاس إىل
من العامل العلوي لنصـبت يف منعطفـات الطـرق منـ ً

التوحيد والعرفان اإلهلي .ومل متض مدة حتى ارحتل هذا العامل إىل رمحـة احلـق
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تعاىل ،فرجعت أنا إىل المريب األخالقي المرحوم آيـة اهلل الشـيخ عـل حممـد

النجف آبادي ،وصـرت آخذ عنه دستور العمل.

ثم مضت مدة عىل ذلك ،كنت فيها حتت تعليمه وتربيته ،حتـى ذهبـت ـ كـام

كانت عاديت ـ يف إحدى الليال إىل مسجد السهلة ألجـل العبـادة ،وكـان مـن

عاديت ـ طب ًقا ألوامر األستاذ عند ذهـايب إىل مسـجد السـهلة ــ أن أقـوم أو ًال

بصالة المغرب والعشاء ،ثم آيت باألعامل الواردة يف مقامـات المسـجد ،ثـم
بعد ذلك أفتح تلك اخلرقة التي حتتوي عىل خبز وبعض األطعمة ،التي كنـت

أمحلها معي بعنوان زاد ،فأتناول شيئًا منها ،وبعدها أخلد للراحة والنـوم ،ثـم

أستيقظ قبل أذان الفجر بساعات وأشتغل بالصالة والدعاء والذكر والتفكر،
وعند أذان الفجر أصل صالة الصبح وأستمر بالقيام بسائر أعـامل ووظـائفي
إىل طلوع الشمس ،وبعدها أرجع إىل النجف.

ويف تلــك الليلــة بعــدما أمتمــت صــالة المغــرب والعشــاء ،وقمــت بــأعامل

جالسـا لتنـاول
المسجد وقد مىض من الليل مدة ساعتني تقري ًبا ،وبينام كنـت
ً
بعض الطعام من اخلرقة التي كانت معـي ،وقبـل أن أبـدأ باألكـل وصـل إىل

سمعي صوت مناجاة وتأوه ،ومل يكن أحد غريي يف هذا المسجد المظلم.

وقد بدأ هذا الصوت يأيت من جهة الضـلع الشـامل وسـط حـائط المسـجد،

وبالذات مقابل المقام المطهر إلمام الزمان عجل اهلل تعاىل فرجه ،وقد كـان

صوت هذا الشخص جذا ًبا حزينًا ناب ًعا من حرقـة وكانـت قراءتـه لألشـعار

العربية والفارسية والمناجـاة واألدعيـة ذات المضـامني الراقيـة بحالـة مـن

التأوه واحلسة بطريقة عجيبة ،مما جعل ذهني ينقطع إليه بشكل كل.

عندها مل أستطع أن أتناول حتى ً
لقمة واحد ًة من اخلبز ،وبقيـت اخلرقـة التـي

ً
مفتوحة ،بل مل أستطع أن أسرتيح أو أنـام يف تلـك الليلـة ،ومل أقـدر
فيها الزاد

عىل اإلتيان بصالة الليل والدعاء والذكر والتأمـل المطلـوب منـي ،وبقيـت

منقط ًعا ومنصـر ًفا نحوه.
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لقد كان صاحب الصوت ينشغل بالبكاء والمناجاة مدة سـاعة ثـم يسـكت،

وبعد ميض فرتة يعود ثان ًيا للقراءة وللبكاء والمناجـاة ،ثـم ُيـدأ صـوته مـر ًة
ساعة ثم يسكت ً
ً
قليال وُيدأ .ويف كل مرة يبدأ فيهـا بـالقراءة
أخرى ،ثم يقرأ

كان يتقدم ً
قليال نحو المقام المطهر إلمام الزمان ،بحيـث أنـه عنـدما قـارب

وصول أذان الفجر كان قد وصل إىل مقابل المقام .ويف هذا احلال وبعد بكاء

طويل وحرقة قلب شديدة وجه خطابه لإلمام وخاطبه بقراءة هذه األشعار:
 .1ما بدين در نه ـى حشمت و جاه آمـدهايم

از بــد حـــادثه اينـجـــا بــه ــنـــاه آمــدهايم

 .2رهــرو منــزل عشــقيم و ز رس حــد عــدم

تــا بــه اقلــيم وجــود ايــن مهــه راه آمــدهايم

 .3خ زک خط تـو ديـديم و ز بسـتان هبشـت

به طـلبــكارى ايـن مــهــر گيــاه آمـدهايم

 .4با چنني گنج كه شد خازن او روح امـني

بـه گـــدايى بــه در خــانۀ شــاه آمـدهايـم

 .3لنگر حلم تو اى كشتى توفيق كجاست؟

كــه در ايــن بحــر كــرم غــرق گنــاه آمــدهايم

 .6آبــرو مــىرود اى ابــر خطاشــوى ببــار
 .9حافظ اين

كــه بــه ديــوان عـــمل نامــه ســياه آمــدهايم

قاد ـشـمينه بينـداز كـه مـا

()1

از ــــى قــــافله بـــا آتـــش آه آمـــدهايم

( )1ديوان اخلواجة حافظ ،غزل  ،249ص 133؛ والمعنى:
1ـ ما أتينا هذا الباب لكسب المقام واجلاه ،بل أتينا لنلوذ من سيئات الدهر.
2ـ ذاهبون إىل منتهى منازل المحبة ،وقادمون من حدود العدم إىل ساحة الوجود.
2ـ لقد شاهدنا خرضة وجهك فرتكنا رياض اجلنة ،وجئنا طالبني نبات المحبة.

222

ْ َ ُ ََ ُ
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ثم بعد ذلك سكت ومل يتفوه بيشء ،وصىل عدة ركعات يف ذلـك الظـالم،
إىل أن انبلج بياض الصباح ،عندها قام وصىل واشتغل بالتعقيبات والذكر

والتفكر اخلاص به إىل أن أشـرقت الشمس ،وبعد ذلك قـام وخـرج مـن

المسجد .وقد كنت متام تلك الليلة مستيق ًظا ومل آت بأي عمل من أعامل،
بل بقيت مبهو ًتا ومنشدً ا إليه.

وعندما أردت اخلروج من المسجد ،سألت رئـيس اخلدمـة هنـاك الـذي

كانت غرفته خارج المسجد يف الضلع الشـرقي ،وقلت لـه مـن هـو هـذا

الشخص؟! هل تعرفه أنت؟

فقال :نعم! هذا الشخص اسمه السيد أمحد الكربالئي ،يـأيت إىل المسـجد

يف بعض الليال التي ال يكون فيهـا أحـد ،وهـذا هـو حالـه ووضـعه كـام

شاهدته الليلة.

بعـد ذلــك ،عــدت إىل النجــف وذهبـت إىل األســتاذ الشــيخ عــل حممــد

وجلست معه ،وذكرت له ما شاهدته حلظ ًة بلحظة ،عندها قام وأخذ بيدي

ً
قائال :تعال معي ،فذهبت معه ،إىل أن دخل األستاذ إىل منزل السـيد أمحـد
الكربالئي ،ووضع يدي يف يـده وقـال :مـن اآلن فصـاعدً ا سـيكون هـو
مربيك األخالقي وأستاذك العرفاين ،وجيب عليك أن تأخذ دستورك منـه

وتتبعه»

()1

يعلم من هذه احلكاية أمور:
4ـ مع هذا الكنز الذي صار خازنه الروح األمني ،قد أتينا إىل باب السلطان سائلني.
3ـ أين مرساة حلمك يا سفينة التوفيق ،فقد جئنا إىل بحر كرمك غارقني بالذنوب.
6ـ لقد ذهب ماء وجهنا فأمطر علينا الامء أُيا السحاب الامحي للذنوب ،فقد جئنا يف ديوان العمـل بصـحيفة
سوداء.
9ـ فألق يا حافظ عنك خرقة الصوف ،ألنا أتينا خلف القافلة بنار التأوه( .م)
( )1توحيد علمي وعيني (فاريس)  ،من ص  ،28إىل ص .22
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أو ًال :مدى ما ألساتذة العرفان والتوحيد من حضـور يف هـذه األمـاكن التـي هلـا

ارتباط و تعلق باإلمام بقية اهلل أرواحنا فداه ،وكم هـو اهـتاممهم وكـم هـي رغبـتهم يف
اإلتيان إليها ،وكم كانوا يدعون تالمذّتم وحيثوهنم عىل الذهاب إليها.

خاصا للذهاب إىل هذه األماكن ،كـام هـو احلـال يف
ثان ًيا :أهنم مل يكونوا يرون وق ًتا ًّ

سائر األشخاص اآلخرين الذين ُيتمون بالذهاب يف ليال األربعـاء لرؤيـة اإلمـام ،بـل

يعتربون أن نفس احلضور يف هذا المكان المقدس مغنم هلم ،ال أن المغنم هو احلضور يف

وقت خاص للفوز بالرؤية الظاهرية.

ثال ًثا :إن مقصود هـؤالء ومـرادهم مـن احلضـور هـو التقـرب البـاطني واألنـس

المعنوي ،وهدفهم من ذلك مناجاة حقيقة هذا اإلمام ،وخلوة النفس والسـر والروح به،

ال جمرد اللقاء الظاهري الصـوري؛ ولـذا جتـدهم ينتخبـون األوقـات التـي يكـون فيهـا

المسجد خال ًيا من النـاس ،وال يوجـد فيـه أي شـخص يمكـن أن يـزامحهم يف شـغلهم
وذكرهم وفكرهم.

لقد خصص المرحـوم الوالـد رضـوان اهلل عليـه طـوال مـدة إقامتـه يف النجـف

األشـرف أغلب ليال اخلميس للمبيت يف مسجد السهلة؛ ألن ليال األربعاء كانت ليـال
درس وحتصيل  ،والذهاب إىل مسجد السهلة فيها سيؤدي إىل تعطيـل الـدروس يف ليلـة
األربعاء ويومه  ،هذا ً
فضال عن أن المسجد يف ليال األربعاء كان يغص بالزائرين الـذين

كانوا يأتون طل ًبا للتشـرف باللقاء الظاهري بمحضـر اإلمام ،مما كان يسـبب مان ًعـا مـن

حصول اخللوة ومجع اخلواطر وتركيز الفكر واالستفادة بشكل أكرب.

كثريا ما كان المرحوم السـيد احلـداد رضـوان اهلل عليـه يتشــرف بالـذهاب إىل
و ً

مسجد السهلة يف أوقات خمتلفة الكتساب الفيض منـه .وكـان أسـتاذه المرحـوم السـيد

القايض قدس اهلل رسه يرتدد عىل مسجد السهلة لمدة طويلة إىل أن فتح اهلل عليه ،ووصل
إىل إدراك حقيقة والية اإلمام صاحب األمر.

وبنا ًء عليه ،فالس يف أن األولياء اإلهليني يتوجهون يف كلامّتـم نحـو إدراك كنـه

الوالية والمعرفة احلقيقية لإلمام عليه السالم ،هو أن التوجه إىل ظاهر اإلمام وسـوق
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خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

الصوري والامدي باللقاء به حيجب النفس عن
الناس نحو رؤيته الظاهرية والتشـرف
َ

إدراك فيض احلقيقة ورس عامل الوالية ،كـام أن الـنفس اإلنسـانية تـأنس بعـامل الصـور

والظواهر وتألف عامل التخيل والتوهم ،أكثر من أنسـها وألفتهـا بجنبتهـا الملكوتيـة

وحيثيتها العقالنية ،ومن جهة أخرى و بسبب انغامرها يف الكثرات وغرقها يف التوهم

واخليال ،فإن المسافة بينها وبني حقيقة عامل الوجود و العوامل األعىل من عامل الصـورة

و المثال بعيدة جدً ا ،لذا كان شوق هذه النفس ورغبتها منصب ًة نحو األمور الصـورية

والمثالية ،وكانت منجذب ًة نحو خوارق العادات واألمـور المحسوسـة ذات الصـور
اجلذابة التي متـأل العـني أكثـر بكثـري مـن رغبتهـا وانجـذاهبا إىل األمـور الملكوتيـة

والمعنوية والعقالنية والنورانية واحلقائق المعنوية اخلالصة واخلالية عن الصور؛ وهلذا
السبب كان كل هم أهل التوحيد وغمهم منص ًّبا عـىل بيـان الـربط واالتصـال بمبـدأ
الوالية ،عىل أساس حمور المعرفة الباطنية وإدراك عوامل نفس صاحب الوالية ،ال عىل
أساس حمور المشاهدة والرؤية الظاهرية.

من هنا مل يكن يؤل أبدً ا عىل ذكر الرؤية الظاهرية إلمام الزمان أرواحنـا فـداه يف

جمالس المرحوم السيد احلداد والمرحوم الوالد قـدس اهلل رسمهـا ،فأنـا ال أذكـر أين

سمعت منهم يف متام عمري كال ًما عن رؤية اإلمام ،أو أهنم كانوا يشجعون تالمـذّتم

ويرغبوهنم يف السعي للقاء به ،أو أهنم كانوا يعطوهنم دستو ًرا وذك ًرا وبرناجم ًا يتيح هلم

التشـرف برؤية هذا اإلمام ولقائه يف الظاهر.

وعندما تشـرف احلقري بمعية والده المعظم بزيارة العتبـات العاليـة يف العـراق،

بعد العودة من السفر إىل حج بيت اهلل احلـرام ،قلـت يو ًمـا للمرحـوم السـيد احلـداد
روحي فداه« :ما هو الدستور الذي تعطيه للتشـرف بلقاء اإلمام صاحب األمر؟»
فقال سامحته ل:

«إن المقصــود األصــل والمقصــد األســاس هــو إدراك واليــة هــذا اإلمــام
ومعرفة حقيقته ،وإال فمجرد الرؤيـة الظاهريـة لإلمـام عليـه السـالم بـدون
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التوجه إىل هذا المقصود وهذا اهلدف ال يفيـد شـيئًا ،ولكـن مـع ذلـك فـإذا

أيضـا ،فاعمـل هبـذا
أردت أن حيصل لك التشـرف بالرؤية الظاهرية لإلمـام ً

الدستور لمدة عشـرين ليلة ،وبعدها سوف ترى اإلمام»

وبام أن احلقري مل يكن يرى نفسه الئ ًقا بإدراك حضور اإلمام والتشــرف برؤيتـه،

ٱۡلم ن
َ
لد ّلل
فلم أقدم عىل ذاك العمل ،ووكلت مآل أمر نفسـي إىل صاحب الواليـة؛
َ َٓ َ
اٱنيذِي َه َدى َٰ َنا ْ َِه َٰ َذا َو َما نو انا ِنلَه َتد َ
ِي ل َل أ َه َدى َٰ َنا ٱ ٰۖ (.)1

ينقل المرحوم الوالد يف اجلزء اخلامس من كتاب معرفة اإلمام مسائل مهم ًة جدً ا

حول هذا الموضوع ،ونحن ننقلها هنا بذاّتا:

«إن الوجود المقدس لبقية اهلل عجل اهلل تعاىل فرجه مرآة تامة الظهور للحـق

تعاىل ،وينبغي أن نرى احلق يف تلك المرآة ال أن نراها ،ألهنا ال ذاتيـة هلـا ،وال

يمكن أن نرى احلق بال مرآة ،لتعذر رؤيته بدوهنا .وعىل هذا األساس فـال بـد

من البحث والتنقيب عن احلق تعاىل والسعي نحوه عن طريـق وليـه األعظـم

ومرآته وآيته.

إن المخاطب يف األدعية والمناجاة هو اهلل عن طريـق ذلـك اإلمـام وسـبيله

وصـراطه ،وهلذا فلو عرضنا حاجتنا عىل اإلمام نفسـه وجعلنـاه المخاطـب،

فال بد أن نلتفت إىل أنه ال يتخذ طاب ًعا استقالل ًيا ،وال يتقمص االستقالل ،بل

لــه عنــوان الوســاطة والمرآتيـة واآليتيـة ،ولــنعش هــذا المعنــى يف أذهاننــا
باستمرار ولنأخذه بعني االعتبار .وسنكون يف عملنا هـذا قـد جعلنـا اهلل ـ يف

احلقيقة ـ هو المخاطب ،ألن المرآة بام هي مرآة ال تقبل النظر االستقالل ،بل
النظر التبعي ويرجع النظر االستقالل إىل نفس الصورة المنعكسة فيها.

وهذه المسألة من أهم المسائل يف باب العرفان والتوحيد ،إذ أن كثرات هـذا

العامل ال تتناف مع وحدة ذات احلـق ،وذلـك ألن الوحـدة أصـلية والكثـرات

( )1سورة األعراف ( ، )9مقطع من اآلية .42
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المجلس الحادي عشر:

تبعية وظلية ومرآتية ،وتستبني مسألة الوالية جيدً ا يف أن حقيقـة الواليـة هـي
نفس حقيقة التوحيد ،وقدرة اإلمام وعظمته وعلمه وإحاطته ،هي عني قـدرة

احلق تبارك وتعاىل وعظمته وعلمه وإحاطته ،فال اثنينية يف البني .بل ال معنـى

ً
مسـتقال
للطلب من اهلل بال واسطة اإلمام ومرآتيته ،كام أن الطلب من اإلمـام
أيضا.
ال معنى له بدون عنوان الوساطة والمرآتية لذات احلق المقدسة ً

والطلب من اإلمام واهلل يشء واحد يف احلقيقة ،وليس شيئًا واحـدً ا يف اللفـظ

والتعبري فقط ،ومن الوجهة األدبية والبيانية فحسب ،بل هو يشء واحـد مـن
منظار احلقيقة والواقع ،وذلك ألنه ال يشء يف الوجود غري اهلل؛ تَ َبَٰ َر َك ٱس ن
لم
َ َ
ََ َ
ٱإلو َ (.)1
ربِك ذِي ٱۡلل َٰ ِل و ِ
لقد أخطأت هاتـان الطائفتـان (الوهابيـة والشـيخية) ،ألننـا إذا رفعنـا عنـوان

المرآتية عن الممكنات سوا ًء كانـت ماديـة أم جمـردة ،أو أننـا أضـفينا عليهـا
عنوان االستقالل ،فقد أخطأنا يف كلتا احلـالتني .والصـواب هـو ال هـذا وال

ذاك ،بل الموجودات هلا أثر احلق وهي صاحبة صفات احلـق ،وهـي مظـاهر
وجمال ذاته وأسامئه احلسنى وصفاته العليا.

إن مذهب الوهابية يميل إىل اجلـرب ،ومـذهب الشـيخية يميـل إىل التفـويض،
وكالمها عىل خطأ؛ «بل أمر بني األمرين ومنزلة بني المنـزلتني»()2و( .)2وذلـك

هو إشـراق نور ذات احلق األقدس يف الكثرات الامدية والمجردة.

ينكر مذهب الوهابية قدرة احلق وعلمه يف الموجـودات ،كـام ينكـر مـذهب

الشيخية قدرة احلق وعلمه يف نفس ذاتـه ،فكالمهـا قـال بالتعطيـل ،وكالمهـا

ضل السبيل.

( )1سورة الرمحن ( ، )33اآلية .94
( )2الكايف ،ج ،1ص137؛ التوحيد (للصدوق) ،ص .268
( )3لمزيــد مــن االطــالع حــول تفســري هــذه الروايــة راجــع :معرفــة المعــاد،ج ،18ص138؛ رس الفتــوح
(فاريس) ،ص( .62م)

224

ّ
الخصوصية الثانية  :كلام الإنسان الكامل مبني على محور التوحيد فقط ولا يمكن التنازل عنه

إن وجود احلجة بن احلسن أرواحنا فداه هو الظهور األتم للحق تعـاىل ،وهـو

التجل األكمل لذات ذي اجلالل ،والغاية هو اهلل .واإلمام دليل مرشـد إليـه.

ونحن إذا نظرنا يف توسالتنا إىل اإلمام باستقالل وأردنا لقاءه بشكل مسـتقل،
فال نكون قد ظفرنا بفيضه وال نكون قد ظفرنا بلقاء اهلل وزيارة المحبوب.

ً
مستقال .ونحن قـد ذهبنـا وراء وجـود
أما فيضه فال نبلغه؛ ألن وجوده ليس

استقالل ،وأما لقـاء اهلل فـال نظفـر بـه ألننـا مل نتوجـه إىل اهلل ،ومل نـر اهلل يف
اإلمام.

وهلذا فإن أغلب الذين يـذوبون يف عشـق ول العصــر والزمـان ،وحتـى لـو

أيضـا ال يتجـاوزون األهـداف البسـيطة واجلزئيـة،
أفلحوا يف زيارته ،فـإهنم ً

واحلوائج الامدية والمعنوية .ومن هذا المنطلق فإهنم مل ينظروا إىل اإلمام عـىل

أنه مرآة احلق وآيته ،وإال فإهنم ينبغـي أن يـروا اهلل بمجـرد الرؤيـة والزيـارة،

ويظفروا بوصال احلق عن طريق وصال اإلمـام ،ال أن يكـون اإلمـام حجا ًبـا
بينهم وبني احلق تعاىل ،فريجونه قضاء حـوائجهم الدنيويـة وغفـران ذنـوهبم

وإصالح أمورهم.

وما أكثر الذين تشـرفوا باحلضور عنده وعرفوه ،لكنهم مل حيرتزوا من عـرض
مثل هذه احلاجات ،فطلبوا هذه األشياء! فلم يعرفـوه ح ًقـا ألن معرفتـه هـي

رف اهلل» (.)1
معرفة اهلل؛ « َمن عَ رفكم َفقد عَ َ

ومن رام التشـرف بخدمته ،فعليه أن يزكي نفسـه وينشـغل بتطهـري رسيرتـه،
ويف هذه احلالة يبلغ لقاء اهلل الذي يتطلب لقاء اإلمام ،ويصل إىل لقاء اإلمـام

الذي يعني الظفر بلقاء اهلل بالمالزمة ،حتى لو مل يتشـرف يف العـامل الطبيعـي
اخلارجي بالرؤية احلسية جلسم اإلمام.

فالركن األساس يف العمل هو معرفة حقيقة اإلمام ،ال التشـرف برؤية جسمه

الامدي الطبيعي .وما يظفر به من التشـرف باحلضور الامدي والطبيعي هو هذا
( )1المصباح (للكفعمي) ،ص383؛ كامل الزيارات ،ص 282و213؛ مفاتيح اجلنان ،الزيارة اجلامعة الصغرية؛
البلد األمني ،ص  ،279بلفظ « :من عرفهم فقد عرف اهلل»( .م)
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الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

المقدار اليسري من الرؤية فحسب .بيد أن ما يظفر به مـن التشــرف بمعرفـة

حقيقته وواليته هو خلوص رسيرته وطهارّتا ،واحلظوة بلقاء المحبوب؛ اهلل
َ ن
َ َ َ
القادر المتعال؛ ل ِ ِمث ِل هَٰذا فل َيع َم ِل ٱْع َٰ ِمل (. )1

ومما يؤثر عن العالمة بحر العلـوم قـدس اهلل نفسـه أنـه قضــى عمـ ًرا يف
جماهدة الـنفس األمـارة وتزكيـة الســريرة وتطهريهـا وذلـك للتشــرف

بالعرفان اإلهلي وبلو مقام المعرفـة والفنـاء واالنـدكاك يف ذات احلـق،

ومقامه يف مراحل العرفان ومنازله مشهودة من رسالته يف السري والسلوك.

وكان يتشـرف بخدمة اإلمام عرب هذا المنظار؛ منظار رؤية احلق وهـو اهلل
تعاىل ،ال منظار رؤية النفس.

حق بـني نظـري بايـد تـا روي تـو را بينـد
چشمي كه بود خودبني كي روي تو را بيند؟
[ال بد أن ننظر من منظار احلق كي نرى وجهك (الشاعر خياطب اهلل تعاىل) فـأىن للعـني
التي ال ترى إال نفسها أن تراك؟!]

ونقل عنه أنه كان مشغو ًال ذات يوم بقراءة النص الموجود عىل باب احلرم

احلسيني الشـريف المتعلق بإذن الدخول للتشـرف بزيارة سـيد الشـهداء

عليه السالم ،وما ْ
إن هم بالدخول حتى وقف فجأة ،وكان حيدق النظر إىل
زاوية من زوايا احلرم المطهر ،وظل عـىل وقفتـه برهـة وهـو يـرتنم هبـذا

البيت:

چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنيدن

به رخت نظـاره كـردن سـخن خـدا شـنيدن
[ما أحىل أن نسمع صوتك وأنت تتلو القرآن ،وما أسعدنا إذ ننظر إىل وجهك
ونسمع منك كالم اهلل وأنت تتلوه بصوت رخيم!]

( )1سورة الصافات ، )29( ،اآلية .61
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وبعد ذلك سألوه عن سبب توقفه ،فأجاب :كان اإلمـام المهـدي عجـل اهلل

تعاىل فرجه جالس ًا يف تلك الزاوية وهو يتلو القرآن.

هذا هو معنى الوصول وهذه هي حقيقة اآليتية والمرآتية.

وما علينا إال أن نسعى جاهدين لرتسـيخ اعتقاداتنـا وتشـييد صــرحها عـىل

أساس أصالة الواقع بأحسن وجه» (.)1

أجل ،إن الكالم يف زمان ظهور اإلمام وتعيني وقت ظهـوره ،واالشـتغال بـذكر

المنامات والمكاشفات واألمور اخلارقة للعـادة يف هـذا المجـال يعتـرب خمال ًفـا متا ًمـا
لمدرسة أهل البيت عليهم السالم وللطريـق المسـتقيم لألوليـاء اإلهليـني والمسـري

القويم للعرفاء باهلل؛ ففي مدرسة التشيع يعترب ظهور الوالية يف نفس اإلنسان عىل قدر

كبري من األمهية واالعتبـار ،وليسـت األمهيـة منصـب ًة عـىل جمـرد الظهـور الظـاهري

والصوري لإلمام عليه السالم .والذي ورد التأكيد عليه يف الروايـات المنقولـة عـن

األئمة المعصومني عليهم السالم ،هو مسألة االنتظار والتهيؤ الروحـي واالسـتعداد

إلدراك الظهور ،ومن دون حتصيل حالة االسـتعداد الروحـي والوصـول إىل مرحلـة

االنقياد والتعبد والطاعة اخلالصة لول الزمان ،فام هي الفائدة التـي سـوف نسـتفيدها

من ظهوره؟! فهل ظهوره أهم من ظهور النبي األكرم؟ لقد رأينا ماذا فعـل النـاس يف

زمن الرسول األكرم معه ،وأي جناية ارتكبوها بحق ذريتـه ،ورأينـا كيـف أدوا حـق
الرسالة وحفظوا أمانة الرسول!

نعم! ما هو مسـلم مـن مسـألة الظهـور هـو أن احلكومـة سـتكون حكومـة عـدل

وإنصاف ،ولن يكون ألحد اجلرأة عـىل التعـدي والتجـاوز عـىل حـريم اآلخـرين ،وأن

اجلميع ـ يف أية مرحلة كانوا ـ سوف يصلون إىل تلك الفعلية والرتبة التي اختاروا هم أن
يصلوا إليها دون أي رادع أو مانع من ذلك .وأما ما يتصور من أنه بظهور اإلمـام سـوف

يصل مجيع الناس إىل مرتبة الكامل ،وسوف يصلون ـ شاؤوا أم أبوا ـ إىل حتقيـق اجلهـات

( )1معرفة اإلمام ،ج  ،3ص  167إىل .192
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أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

المفقودة يف وجودهم ،وأن استعداداّتم ستصل إىل فعليتها التامـة قهـ ًرا ،فهـذا خـالف
العدل اإلهلي ،وهو مغاير لموازين عامل الرتبية والتشـريع ،ولن حيصـل مثـل هـذا األمـر
أبدً ا.

ينقل عل بن إبراهيم عن احلسني بن خالد عن اإلمام الرضا عليه السالم عـن آبائـه

عن أمري المؤمنني عليهم السالم ،أنه خاطـب ولـده اإلمـام أبـا عبـد اهلل احلسـني عليـه
السالم ،وقال له:

«الت ِ
ين والباسط لل َع ِ
لدك يا حسني هو القائم باحلق المظهر للد ِ
اسع ِمن و َ
دل.

قال احلسني عليه السالم :فقلت له يا أمري المؤمنني :وإن ذلك لكائن؟ فقال
عليه السالم :إي والذي َب َ
عث حممدً ا صىل اهلل عليه وآله بالنبو ِة واص َطفاه عىل
مجي ِع الربي ِة! ولكِن بعد غيبة وحرية فال يثبت فيها عىل ِ
َ
خلصـون
دينه إال الم
َ
َ َ َ
ِ
اليقني ،الذين َ
المباشـرون ل ِ ِ
وكتـب
أخذ اهلل عز وجل ميثا َقهم بوال َيتنا
روح
َ
يف ِ
َ
اإليامن وأ َّيدهم بروح منه».
قلوهبم

()1

تبني هذه الرواية أن أصحاب اإلمام عليه السالم هم المخلصون والمصطفون من

الشيعة ،دون أي شخص آخر ،وهؤالء فقط قد بشـروا بإدراك حقيقة الوالية.

ويف رواية أخرى عن عبد العظيم احلسني عن حممـد بـن عـل بـن مـوىس عليـه

السالم عن آبائه عن أمري المؤمنني عليهم السالم ،يقول فيها:

جوالن النعم يف غيبتـه،
«للقائم منا غيبة أمدها طويل ،كأين بالشيعة جيولون َ

يطلبون المرعى فال جيدونه ،أال فمن ثبت منهم عىل دينه ومل يقس قلبه لطول
()2

أمد غيبة إمامه فهو معي يف درجتي يوم القيامة».

فهل االشتغال بمسألة الظهور وإشغال الناس هبـذه األمـور توصـلهم إىل هـذه

الدرجة من اإليامن؟ فام هي الفائدة التي حتصل من جلوسنا مع الناس وحمادثتهم عـن
( )1كامل الدين ومتام النعمة ،الباب السـادس والعشــرون ،حـديث  ،16ج  ،1ص 284؛ بحـار األنـوار،
ج  ،31ص .118
( )2كامل الدين ومتام النعمة ،الباب السادس والعرشون حديث  ،14ج ،1ص.282
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الظهور ،وأن اإلمام سيظهر يف السنوات العشـر القادمـة أو أنـه سـيظهر بعـد عشــر
سنوات ،أي فائدة يف ذلك سوى أنه يوجب ابتهاج الناس بشـكل جمـازي ويـؤدي إىل
فرحهم ورسورهم المجازي وإضاعة وقتهم هبذا الكالم؟!

أمل يقل األئمة عليهم السالم« :كذب الوقاتون»( )1؟! فـال يمكـن ألحـد أن حيـدد

وق ًتا وزمانًا لظهور اإلمام .وعندئذ! كيـف يمكننـا أن نتجـرأ ونخـرب النـاس السـاذجني

وبوليـه ،ونجعلهـم يعيشـون حالـة
ـ رمج ًا بالغيب ـ بمسألة خيتص العلم فيها باهلل تعاىل َ
الفرح الومهي بذلك ،ونخفي عنهم تلك احلقيقة العالية وذاك الواقع الراقي ،فال نحدثهم

عن يشء من ذلك أبدً ا؟! ماذا سيفيدنا الكالم عن ظهور اإلمام يف حالة عدم وجودنـا يف

عصـر الظهور وعدم بقائنا إىل ذاك الزمان؟! َأوهل اطلعنا عىل مدة حياتنا التي سـنحياها
حتى نعلم بإدراكنا لعصـر ظهوره و نفرح بذلك ،فنفني عمرنا يف انتظاره؟ هذا كله فيام لو
كانت هذه التوقعات و التقديرات صحيحة ،أما لو كانت خاطئة ،فسيختلف األمر كلي ًا.

منذ بضعة سنني تشـرف احلقري بمعية أحد األصـدقاء بزيـارة السـيدة المعصـومة

سالم اهلل عليها يف قم ،ويف أثناء الزيارة قال ل ذلك الشخص« :أرغب بزيارة فالن العامل

الذي ينسب إليه اإللامم بمسائل ظهور اإلمام ،ولديه مسائل تنم عن عالقته هبذا اإلمـام،

فهل ترغب يف الذهاب معي للقائه؟»  ،فقلت له« :ال مانع لدي من ذلك ،ولكن اعلـم أن

ما تبحث عنه أنت لن جتده هناك!»  ،ويف هناية المطاف ،وبعد إصـرار هذا الصديق ذهبنا

لزيارة ذاك الشخص المحرتم ،وكان الوقـت يف الصـيف واهلـواء حـا ًرا جـدً ا .وعنـدما

وصلنا إىل منزله كانت الساعة بحدود السادسة بعد الظهر ،فطرقنا بـاب المنـزل ،فـأل

نفس ذلك العامل المحرتم وفتح لنا الباب ،فسـلمنا عليـه وطلبنـا منـه إذنًـا بمالقاتـه.

فأجاب ـ وقد بدت عىل وجهه مالمح التعب من أثر حرارة الصيف وتأذيه مـن شـدة

هليبه ـ وقال« :يمكنني استقبالكم لمدة مخس دقائق فقـط»  ،فقلنـا لـه« :ال إشـكال يف

ذلك»  ،عندها دخلنا المنزل وجلسنا.

( )1كتاب الغيبة (الشيخ الطويس)  ،ص  261و.262
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

وبدأ بعدها باحلديث ،فتحدث عن المكاشفات وعن األمور احلاكية عن تعيـني

زمان الظهور لمدة ساعتني تقريب ًا! ويف هذه األثناء كان أشخاص آخرون قد التحقـوا

بمجلسنا ،حتى صار المجلس حيتوي عىل عشـرة أشخاص تقري ًبا .ثم بعد إمتام كالمه

نظرت إليه وقلت له« :إذا سمحتم ،لـدي سـؤال أريـد أن أطرحـه علـيكم»  ،فقـال:
«تفضل!» فقلت:

«لقد مىض ما يقرب من ساعتني ونحن يف حمضــرك ،وكـان الكـالم يف مجيـع
هذه المدة عن زمان الظهور ،وعن نقل المكاشفات والمنامات وبيان بعـض

األحداث غري العادية المرتبطة هبذا الموضوع ،والسؤال هو :هل لديك علم
بصحة هذه المنامات والمكاشفات وإتقاهنا أم ال؟» .

فقال« :ال ،ليس لدي علم!»  ،فقلت له:

«إذن عىل أي أساس وبأي دليل شـرعي تذكر هذه األمور للناس؟! فهـل
بمطالـب أنـت نفسـك
من الصحيح أن حتدث الناس بصفتك عال ًام دين ًيـا
َ
لست مطمئنًا من صحتها؟! بل حتى عـىل فـرض صـحة هـذه المنامـات

والمكاشفات ،فهل ترى أن نقل هذه األمور تعتـرب مـور ًدا لرضـا األئمـة
عليهم السالم وممضا ًة من قبلهم؟ وإذا كان األمـر كـذلك فلـامذا مل يعـني

خاصا لظهور اإلمام؟ كأن يقولوا ً
مثال إن ظهـور اإلمـام
نفس األئمة وق ًتا ًّ

سيكون حت ًام يف السنة الكذائية ويف الشهر الفالين واليوم الفـالين؟! فلـامذا
ال يوجد مثل هذا األمر ،ولامذا اكتفوا بذكر العالمات الكلية فقط؟» .

عند ذلك أجابني« :لعل المصلحة كانت تقتيض بأن ال يعني األئمة وقتًـا ً
دقيقـا هلـذه

المسألة».

فقال له احلقري:

أيضا أن ال تعني أنت وق ًتا هلا ،بل تـدع األمـور
«أال تقتيض تلك المصلحة ً
جتري وفق جمراها الطبيعي وتستمر عىل هذا المنوال؟ ثم إنك قد اعرتفـت

اآلن بأنه ال علم لديك بصحة هذه األمور التي تنقلها من عدمه!»
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عند ذلك سكت هذا العـامل ومل يـتكلم بعـدها بشــيء ،فقمنـا بـدورنا بوداعـه

واخلروج من منزله.

وبعد اخلروج من المنزل ،نظر إل ذلك الصديق الذي كان مشـتا ًقا جـدً ا لزيـارة

هذا العامل وقال ل:

«اآلن أدركت كم هو كبري حق أبيك علينا ،وأننا غافلون عن ذلـك؛ فـأين
هو من هؤالء؟! وأين كالمه مما لدى هذه اجلامعة؟! وأين هدايته وإرشاده
وأين مسائل هؤالء وتعاليمهم؟! فاإلنسان ما مل يطلع عىل بعـض األمـور
بنفسه ويراها بعينه ،ال حيصل له التصديق هبا».

عند ذلك نظرت إىل ذاك الرجل وقلت له:

«لقد خجلت أن أقول لذاك العامل المحرتم :إن نفس احلقري قد سمع منـك
تعيني وقت حمدد لظهور اإلمام ،وقد مضـى حتـى اآلن سـنني مـن ذلـك

التاريخ المعني ومل حيصل يشء!» .

هل يصح أن نفعل ذلك؟ ألـيس لـدينا مسـائل أخـرى حتـى نـأيت ونشـتغل هبـذه

المواضيع ،فنرتك الناس حيـارى تـائهني يف عـامل التخيـل واألوهـام ،ونضـيع أعامرهـم
وأوقاّتم بانتظار المواعيد التي نخربهم هبا ختي ًال من دون أساس؟ وعندما يتخلف وقت

الظهور عن الموعد المضـروب ،نقول للناس « :لقد حصل البداء يف ذلك!»  ،ثـم نقـوم

مر ًة أخرى بتعيني وقت آخر ،وحيصل «بداء» آخر ،وهكذا...

يا عزيزي! مل حيصل بداء ومل يتغري يشء ،ولكن الذي حصـل هـو انكشـاف جهـل

هؤالء األشخاص وثبوت عدم اطالعهم؛ فمن الذي طلب منك ـ أُيا العامل ـ أن تـدخل

كبريا من الناس يف حرية من أمرهم
يف بيان هذه األمور التي ال عالقة لك هبا ،فترتك خل ًقا ً

ويف دوامة ال هناية هلا؟!

أيضا مع شخص آخر وعامل آخـر يف إحـدى المـدن
كذلك حصل أمر شبيه بذلك ً

اإليرانية ،حيث وعد الناس أنه بعد انتهاء حرب ستندلع يف هذه المنطقـة ،سـوف يظهـر

اإلمام ،وعندما ثبت خالف ذلك ،قال« :لقد حصل بداء يف ذلك وانتقل موعـد الظهـور
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إىل وقت آخر» .والعجب من هؤالء الناس العوام الذين ال تد ُّبر هلم وال إدراك؛ حيث ال
يزالون حتى اآلن يأنسون بمثل هذا الكالم ،وال يزالون يصغون حلديث هـؤالء .ورغـم

أنه قد ثبت لدُيم كذب كالم هؤالء األشخاص وثبت خالف ما يدعونه ،فإهنم مع ذلك
ال يبتعدون عنهم وال يرتكوهنم!

هناك مسألة يف غاية األمهية ،وإلدراكها آثار مباشـرة عىل حياة اإلنسان ،ومفادهـا

أن مراتب حقائق األشـياء متفاوتـة يف سلسـلة عللهـا الوجوديـة ،وأن حقيقـة الوجـود

تتشخص وتتعني يف مقام الظهور والربوز ضمن سلسلة من العلل الفاعلية والصورية هلا

وذلك بواسطة اسم «المريد»  ،وكل مرتبة من مراتب الظهور هلـا حكـم العلـة الفاعليـة

ً
وصوال إىل مرتبة الشهادة والتعني الامدي حيث تصل إىل منصة الظهور،
للمرتبة الالحقة

ويصبح هلا وجود عيني خارجي يف عامل الـامدة والصـورة .هـذا بلحـاظ تطـور الوجـود
الصـرف البسيط وحتوله يف عامل األعيان والتشخصات اخلارجية.
وأمــا بلحــاظ ِعلــم احلــق تعــاىل هبــذه التطــورات ،والتحــوالت واإلشـــراف

احلضوري لذات الباري عىل اآلثار واللوازم والظالل المرتشحة عـن مرتبـة الـذات،
فيجب القول :أنه ال سبيل هناك حلصول أي تبـدل وحتـول أبـدً ا ،وأن احلقيقـة ِ
العلميـة

للباري تعاىل بالنسبة جلميع هذه التحوالت والتغيريات ال يطرأ عليها أي تغيري أو تبـدل،
وأن الصورة العلمية ال تتبدل إىل صورة علمية أخـرى بحيـث متحـى الصـورة ِ
العلميـة

األوىل من صفحة العلم اإلهلي ،بل إن مجيع الصور الموجودة يف مرتبتها العينية احلقيقية ـ

والتي هي عبارة عن مرتبة علية الوجود اخلارجي يف عامل األعيان والشهادة ،أو يف مرتبـة
المبدعات واألمور المجردة والعقالنية والنورانية ـ هي كلها موجودة عىل منوال واحـد

وبدرجة واحدة ومرتبة واحدة وهلا ثبوت أزل بحيث ال يتطرأ إليها التحول والتغري أبدً ا،
َ ن ْ
وقد عرب عنها يف اآليات القرانية بـ «أم الكتاب»  ،كام ورد يف اآليـة الشــريفة{ :يمحل ا
َ
()1
ا ن َ َ َ ٓ ن َ ن ن َ َ ن ٓ ن ُّ
ب}.
ٱّلل ما سشاء ويثبِتٰۖ وعِندهۥ أم ٱْكِتَٰ ِ
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ا

ن

َ

َ

َ
ِل َحك ٌ
ن ٓ
ب َدلي َنا ْ َع ِ ٌّ
ِيم}
أو كام يف آية أخرى ،حيث يقولِ{ :إَونهۥ ِِف أ ِم ٱْكِتَٰ ِ

()1

أيضا عن ذلك بـ«اللوح المحفوظ» مقابل لوح المحو واإلثبات؛ كام يف اآلية
وقد عرب ً

َ نَ ن َ ا
َّميد * ِِف ل
الشـريفة{ :بل ه قرءا ِ

َ

ا ن

ُمِ ظ}

()2

فإنه يف هذه المرتبة ال وجود

ألي تغيري أو حتول ،وال طريق ألي حمو أو إثبـات ،بـل سـوف تكـون مجيـع األشـياء

بصورّتا العلمية ثابت ًة يف علم احلق األزل ،وكل تغري وحتول يظهـر يف عـامل الـامدة ،أو

بحسب تعبري بعض الروايات من حصول البداء يف إرادة احلق تعاىل بالنسـبة للصـور

العينية لألشياء ،فهو مرتبط بعلمنا نحـن ،ومرهـون بمحدوديـة سـعتنا الوجوديـة يف

اإلشـراف عىل العوامل الربوبية واالطالع عىل سلسلة العلل الوقوعية لألشـياء ،ال أنـه
مرتبط بعلم احلق تعاىل وإرادته ،وإال فـالزم هـذا الكـالم هـو إثبـات اجلهـل وعـدم

االطالع العلمي للحق تعاىل بالنسبة لإلرادات المتعاقبة يف كيفيـة الوجـود اخلـارجي

لألشياء.

وبنا ًء عليه ،فإذا شاهدنا يف الروايات حصول البداء يف مسألة معينـة ،مثـل مسـألة

إمامة اإلمام موىس بن جعفر عليهام السالم ،أو يف إمامة اإلمام العسكري عليـه السـالم،
فهذا ال يعني أن العلم األزل للباري تعاىل كان قـد تعلـق أول أمـره بإمامـة غـري هـاذين

اإلمامني ،ثم بعد ذلك ـ ولسبب من األسباب ونتيجة تبني بعض المصالح وظهور بعض

األمور ـ غري اهلل إرادته ومشيئته فتعلقت إرادته بإمامة هذين اإلمامني؛ فهذا االعتقاد كفر

وجهل وضالل .إن إرادة الباري تعاىل يف مرحلة التكون ليسـت كإرادتنـا نحـن معلولـة

لتصور الموضوع ورعاية الظروف المرتبطـة بـه ،ومالحظـة سـائر جوانبـه والمصـالح

المتعلقة به ،وحصول الشوق والرغبة يف حتققه ،ثم حصول العزم المؤكد عىل الفعل ،بل

إن نفس إرادة احلق لفعل معني تساوي حتقق هذا الفعل يف اخلـارج مباشــرة ،وال معنـى

حلصول هذه السلسلة المذكورة لعلية األشياء اخلارجية يف وجود احلق تعاىل.
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إن البداء هو بمعنى انكشاف حقيقة ما خال ًفا لام كان متوق ًعا قبل ذلك؛ فبعد أن

بني رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم عدد األئمة من بعده ،وذكر أسامءهم واحـدً ا

تلو اآلخر ،وبني ألصحابه خصوصيات كل واحد منهم بشكل تفصيل  ..بعـد ذلـك

كله ،كيف يمكن أن يتصور أن حيصل بداء يف هذا األمر؛ بحيث أن الـنفس المقدسـة
للرسول األكرم مل تكن واقف ًة عىل حقيقته؟!

إذن فالبداء معناه جهلنا نحن يف كيفيـة حتقـق سلسـلة العلـل الفاعليـة يف عـامل

األعيان واخلارج .وأما بالنسبة لإلمام عليه السالم فال معنى للبداء أبـدً ا ،وذلـك ألن

علم اإلمام عليه السالم ناشئ من حقيقة الوالية ،وكـام ذكرنـا فـيام تقـدم فـإن واليـة

اإلمام عليه السالم هي عني والية احلق تعاىل ،وهي والية ال تقبل التخلف أبدً ا ،كام أن

والية الباري تعاىل غري قابلة للتخلف.

إن الوالية تعني سيطرة الباري تعاىل وهيمنته وإعـامل سـلطته عـىل مجيـع عـامل

الوجود ،وعىل هذا األساس ،فال يمكن أن يتعدى هذا اإلعامل وهذه الفعلية لـإلرادة

تلك احلقيقة العلمية األزلية للباري أو يتجاوزها؛ ولذا فمن غري الممكـن كـذلك أن

تتجاوز والية اإلمام عليه السالم مسرية العلم الكل للحق تعاىل أو تتجاوز الممشـى

األزل له ،بل إن اإلمام عليه السالم ،من خالل إعامله لواليته ،إنام خيرج تلك الصـورة
العلمية الكلية للحق إىل منصة الظهور اخلارجي والمصداقي ،وهذه المسـألة ظريفـة

ودقيقة و عميقة جدً ا.

ومن هنا يعلم أنه ليس لدى اإلمام عليه السالم أية إرادة أو شوق سوى حتقق

إرادة الباري تعاىل متا ًما وبدون أي اختالف ،وال سبيل أبدً ا ألي يشء يف وجوده ـحتى

ولو كان ً
قليال ـ غري المشيئة اإلهلية واإلرادة اإلهلية .وأما سائر األشخاص الذين
صـرا عىل المراحل البسيطة من العلم بسلسلة العلل
يمتلكون عل ًام ناق ًصا مقت ً

واألسباب التكوينية لعامل الوجود ،وهلم اطالع عىل عامل الربزخ والمثال فقط (بل
وهذا االطالع ناقص ضعيف ال اطالع كامل عميق)  ،ويعلمون شي ًئا من مراتب عامل
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الربزخ  ،فهم يتصورون أن المسألة تنتهي عند هذا احلد ،وأن كل ما شاهدوه يف حال

النوم أو يف المكاشفات سوف يتحقق قط ًعا يف اخلارج ،غافلني عن أن حقيقة عامل

الربزخ والمثال والصورة إنام تقع يف آخر مرتبة من مراتب سلسلة العلل؛ ولذا فمن

المحتمل أال تكون الصورة التي شاهدها هذا االنسان قد وصلت بلحاظ عامل الثبوت
والعلية التامة إىل مرتبة الفعلية التامة والكامل الصوري حتى يتم إجراؤها وتطبيقها

وتنفيذها يف عامل الامدة ،وأهنا ال تزال بحاجة للوصول إىل هذه المرتبة إىل تفعيل العلل

المتقدمة عليها ،واحلال أن اهلل وحده هو الذي يعلم ماذا جيري يف عوامل الربوبية تلك،

وأية تصادمات جتري بينها ،وأي فعل وانفعال حيصل عندها ،وأي تغيري وحتول يصري
هناك نتيجة ظهور علل وأسباب وحصول مقدرات قبل أن يصل القضاء الكل إىل
ربم.
مرتبة القضاء المحتوم والم َ

لقد ورد يف اخلرب أن النبي عيىس عىل نبينا وآله وعليه السالم أخـرب بوفـاة أحـد

الشباب ،ويف اليوم التال رأى أصحاب النبي أن ذاك الشـاب ال يـزال يتمتـع بصـحة

وسالمة ،وأنه يقوم بكافة أعامله ،فجاءوا إىل النبي وقالوا له« :يا روح اهلل! لقد أخربتنا
أمس بوفاة هذا الشاب ،واحلال أننا رأيناه سلي ًام يروح ويغدو بصحة جيدة» .فقال هلـم

النبي عيىس« :أحضـروه!»  ،فلام جاءه ،قال له النبي« :كـان مـن المفـرتض أن متـوت
الليلة الامضية بلدغة أفعى ،فام الذي جرى حتى دفع اهلل عنك هذا البالء؟»  ،فقال له:

«قبل أن أرجع أمس إىل المنزل عرض عل فقري يف طريق العودة ،فأنفقت عليـه شـي ًئا

وعدت بعدها إىل المنزل ،وصباح هذا اليوم عندما اسـتيقظت مـن نـومي التفـت إىل

وجود حية سوداء خطرية حتت فـرايش ،فقتلتهـا» .عنـدها قـال النبـي« :أرأيـتم هـذا

اإلنفاق وهذه الصدقة كيف دفعت الموت احلتمي الذي كان مقـر ًرا أن يصـيب هـذا

الشاب من خالل َسم هذه احلية!» ( ،)1وقد وردت روايات عديـدة حتكـي مثـل هـذه

القصة.

( )1بحار األنوار ،ج ،74ص  24و .116
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من هنا يتضح أن األشخاص الذين خيربون بموعد ظهـور اإلمـام احلجـة مـن

طريق المكاشفات والمنامات أو بواسطة إعامل بعض العلوم الغريبة ،لام كـان لـدُيم

جهل ونقص وجودي وعلمـي ،فهـم ال يسـتطيعون أن يصـلوا إىل المراتـب العاليـة
لسلسلة العلل؛ لذا نرى اطالعهم ـ عىل فـرض صـحته ـ يقتصــر فقـط عـىل بعـض

المراتب المتدنية من عامل المثال والمراتب التـي تقبـل التغـري والتحـول فيـه ،ومـن

الممكن جدً ا ـ نتيجة حصول سبب معني أو تظافر أسباب متعددة ـ أن يطرأ تغيري عىل

المصاديق اخلارجية هلذا القضاء المحتوم الذي كان مـن المقـرر حصـوله عـىل هـذا
الشخص ،أو أن حتصل بعض األمور الموجبة لتبدل كيفية حتقق هذا األمر أو حيصـل

تبدل يف كميته ،واحلال أن هؤالء األشخاص ال اطـالع لـدُيم عـىل هـذا االخـتالف

احلاصل ،وال خرب هلم به ً
أصال ،بل يتصورون أن هذه الصورة التي رأوهـا هـي التـي
ستتحقق يف عامل اخلارج ،هذا إن مل نقل أن هـذه المكاشـفات والمنامـات باطلـة مـن

أساسها ،وأهنا حصلت هلم نتيجة حصول بعض التخيالت ونتيجة غلبة القوة الوامهة
والمتخيلة عنده.

وبنا ًء عىل هذا ،فأولئك الذين لدُيم اطالع كامل وإشـراف حقيقي عىل مسـألة

الظهور ـ من قبيل أولياء اهلل احلقيقيني والعرفاء الشاخمني وأهل التوحيد ـ ال يظهرون

شي ًئا من ذلك ،أو أهنم إذا قالوا شي ًئا ـ وهذا نـاد ًرا مـا يصـدر ـ فـإنام يكـون يف قالـب
الكنايات واإلشارات وضمن كالم مبهم ،بحيث ال يطلع أحد عىل ذلك ،وأمـا أهـل

هذه األمور الذين يدأبون عىل إظهارها وإبرازها ويدعون معرفتهم هبا ،فلـيس لـدُيم
خرب أو اطالع.

اي مر سحر عشق ز ـروانـه بيـاموز

كان سوخته را جـان شـد و آواز نيامـد

ايــن مــدعيان در طلــبش يبخرباننــد

و آنــرا كــه خــرب شــد خــربي بازنيامــد

[والمعنى :يا طري السحر تعلم المحبة من الفراشة ،فقد احرتقت وتبدلت إىل روح ومل تعد تغني.
إن المدعني لطلب المحبوب ال خرب لدُيم عنه ،ومن صار ذا علم به مل حيدث بيشء].
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وهنا وبمناسبة احلديث حول اإلخبار عن ظهور بقية اهلل األعظم أرواحنا لرتاب

مقدمه الفداء والكشف عن عامل الربزخ والمثال ،أجد من المناسـب أن نـذكر مطل ًبـا

عن المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه ذكـره يف كتابـه وهـو يتعلـق بمسـألة الصـورة

المثالية والربزخية لصالة الليل ،حيث صـرح بأن أحد العلامء المحرتمني حدثه عـن

مبـتىل يف ذلـك
أمهية صالة الليل وفوائدها عند لقائه به يف مشهد ،وبام أن الوالد كـان
ً

الوقت بحالة مرضية نتيجة تعرضه لسكتة قلبية ،وكان جليس رسيره يف المستشـفى،

فقد كانت تفوته صالة الليل يف بعض األحيان ،وهلذا صدر مـن ذاك العـامل المحـرتم
ذلك التذكري بضـرورة اإلتيان بصالة الليل.

ويذكر احلقري أين يف تلك األيام ،وبعد سامع هـذه المسـألة  ،أذكـر أننـي قمـت

بتوضيح بعض جوانبها لبعض األصدقاء ،فقلـت هلـم :إن األشـخاص العـاديني وإن

كانوا يمتلكون مراتب معنويـ ًة ونورانيـ ًة وكـانوا مـن أهـل الكرامـات والرياضـات
والمكاشفات ،لكن سعتهم العلميـة وإشــرافهم الوجـودي عـىل األوليـاء اإلهليـني

والعرفاء باهلل يقتصـر عىل خصوص عامل المثال والربزخ ،بل حتى لو كانوا قد بلغـوا

إىل مراتب أعىل ،فسوف يكونون يف مرتبة الملكوت المرتبطة بعامل النفس ،فبام أهنم مل
يصـلوا بعــد إىل هنايــة مرحلــة الــرفض المطلـق لألنانيــة وتــرك احليثيــات البشـــرية

والتعلقات النفسية ،فإن وجودهم لن يصل إىل حالة االحتاد بالوجود الصـرف للباري
تعاىل ولن حتصل هلم المعية معه ،وسوف تكون آثار الغريية وشوائبها مانع ًة هلـم مـن

الورود إىل احلريم اإلطالقي وغري المتناهي للحق تعاىل ،وسوف يكونون غريبني عن
األشخاص الذين حصل هلم توفيق التشـرف باحلضور بني يدي السلطان ،وسـيكون

نظرهم إىل األمور من بعيد وبشكل مبهم وجممـل .إن هـؤالء لـيس لـدُيم حـظ مـن

االطالع عىل ما جيري يف تلك المرتبة من التجرد والتوحيد ،وال علم هلـم أي نجـوى

هناك ،وأي أرسار وخلوات يقوم هبا العشاق مع المعشوق يف عامل الوحـدة واالحتـاد،

إذ الموجود يف تلك المرتبة هو احلق فقط ،وهو الـذي يـتجىل بصـور متفاوتـة ،وهـو
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الذي يظهر يف أشكال خمتلفة؛ فتارة يظهر بصورة مصل راكع وساجد ،وطـو ًرا يظهـر

بصورة مريض وسقيم طريح فراشه يف البيت أو يف المستشفى ،ففي تلـك المرتبـة ال

يعود هناك فرق أبدً ا بني األشـكال المختلفـة واألدوار المتباينـة ،وذلـك ألن الـذي
يتجىل يف تلك المرحلة هو الباري فقط ،فال تبقى أية فائدة يف اخـتالف المظـاهر وال

يعود هلا أية قيمة يف سوق المعاوضة .ويف تلك المرتبة ينتفي كل يشء؛ فهناك الصالة

والركوع والسجود واخللوة والعبادة وكل يشء هناك ،عبـارة عـن يشء واحـد فقـط؛
وهو جتل الباري تعاىل.

ولكن بام أننا غافلون عن هذه المرتبة ،ولام كنا نعترب احلقيقة هـي الصـورة ال ذا

الصورة ونشاهد التجل والظهور ،غافلني عن المتجل ،فإننا نعترب أن كل ما ينكشـف

لنا من تلك الصور المثالية يف ذاك العامل هو احلق فقط ،وننفي ما وراء ذلـك ونحكـم

عليه بالعدم ،ونشـرع بتقديم اإلشكاالت وباالعرتاض عىل وجود يشء غري ما وصلنا
إليه.

نعم! فتلك األخبار التي تدل عىل مقام األنس باحلق تعاىل والقـرب منـه والتـي

تقول« :ل مع اهلل حاالت ال يسعها ملك مقرب وال نبـي مرسـل» ( )1إنـام تشـري إىل ذاك
المقام؛ أي المقام الـذي ال يقبـل التصـوير والتشـكل ،وبالتـال ال يمكـن ألي مـن

النفوس والمالئكة التي هلا اطالع عىل عامل الربزخ أن تطلع عليه .كام أن العـامل هنـاك
خال عن الصورة والتشكل وال مقدار له وال كيفية ،فكيف يمكن لمن دخـل يف عـامل

المثال أن يطلع عىل تلك احلاالت! إن هذا ممتنع بل مستحيل.

وعليه ،فعلة اعرتاض ذاك العامل المحرتم عـىل المرحـوم الوالـد قـدس اهلل نفسـه

سببها عدم مشاهدته الصورة المثالية لصالة الليل يف عامل الربزخ ،واحلق معـه مـن هـذه

اجلهة ،ولكن من جهة أخرى لام مل يكن يمتلك مراتب أعىل ومل يكن قد وصل إىل مرحلـة
يعرف اخللوة واألنس التي كان يعيشها المرحوم الوالد أبدً ا ،ومل يكـن عـىل اطـالع عـىل

( )1لمزيد من االطالع عىل مصادر هذا احلديث راجع ،ص 128 :من هذا الكتاب.
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ذلك؛ لذا فقد وقف موقف الناصح والمذكر له حول اإلتيان بصـالة الليـل ،واحلـال أن

ذلك الرجل العظيم أقرب إىل ساحة الوحدة بآالف المرات بل بماليني المرات ،بل مهام
وضعنا من أرقام للمقايسة تبقى المسألة ناقصة وقاصـرة عن بلو حقيقة األمر ،حتى أن

العقل واخليال عاجزان عن الوصول إىل تصور تلك المرتبة.

أجل ،هذا هو الفرق بني العارف وغريه ،وهذا هو الفرق بني أهل التوحيـد وسـائر

الناس من كل طبقة وصنف .إن المطلوب يف مدرسة العرفان هو الوصول إىل كنه اإلمام

ال إىل ظهوره ،فمعرفة نفس اإلمام معرفة واقعية هي حمل البحث وأساس األمـر يف هـذه

المدرسة ،ال الرؤية العادية والصورية له ،وعىل هذا األساس يتقـدم اإلنسـان و يتطـور،

فيصب توجهه و اهتاممه نحو حقيقة اإلمام عليه السالم وباطنـه وجيعـل روحـه فانيـة يف
روح اإلمام ،وجيعل قلبه فان ًيا يف قلب اإلمام ،ويطوي شيئًا فشيئًا مراتب التجرد والتزكية

الواحد َة تلو األخرى من خالل تطبيق أموره ووظائفه وتكاليفه مع إمامه ،حتى يصـل يف

هناية المطاف إىل مرتبة اليقني والشهود وحيصل لـه االنـدكاك والمحـو والفنـاء يف ذات

صاحب الوالية ونفسه.

من هنا ،نرى نفس اإلمام عليه السالم يف خطابه للشيخ المفيد يقول:

«ولو أن أشياعنا ـ وفقهم اهلل لطاعته ـ عىل اجـتامع مـن القلـوب يف الوفـاء

لمـا تأخر عنهم اليمن
بالعهد عليهم (فيام يتعلق بواليتنا واالهتامم هبا واتباعها)َ ،

بلقائنا ،ولتعجلت هلم السعادة بمشاهدتنا عىل حق المعرفة وصدقها مـنهم

بنا ،فام حيبسنا عنهم إال ما يتصل بنا مما نكرهه وال نؤثره منهم» (.)1

يوضح اإلمام يف هذا اخلطاب أن علة حرمان شيعته من لقائه ومشاهدته هـو عـدم

اهتاممهم بالتكاليف الشـرعية وارتكاهبم لألمور المنهي عنها ،حيث إهنا موجبـة لسـلب
توفيق زيارة اإلمام عليه السالم وحضوره ،و أنه إذا وصل هـؤالء إىل المعرفـة احلقيقيـة

لصاحب الوالية ونالوا هذه الرتبة فلن يكون هناك أي رادع أو مانع من اكتساهبم الفيض

من حمضـر اإلمام عليه السالم.

( )1االحتجاج ،ج ،2ص477؛ بحار األنوار ،ج  ،32ص .199
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إن احلديث يف هذا المجال واسع جدً ا ،ولـذا نوكـل تفصـيل الكـالم فيـه إىل حملـه

بحول اهلل وقوته.

العارف لا يكتفي بالكرامات و الخوارق و لا يرضى بأي مرتبة دون التوحيد مهما

بلغت

كان الكالم يف كيفية ارتباط الول الكامل والعارف الواصل بالناس وكيفيـة حتدثـه

إليهم وتصـرفه معهم ،وتم احلديث عن كالم العارف الكامل وتعاطيه وعمله وفكـره يف

أي مسألة ،وذكرنا أنه متمحض يف التوحيد دون أن يتنازل عن تلـك المرتبـة إىل غريهـا
أبدً ا ،وأنه يرى أن التنازل عـن هـذه المرتبـة خسـارة كبـرية وإضـاعة للفرصـة وإعـدام

لالستعدادات ،مهام تكن تلك المرتبة ـ التي هي دون التوحيد ـ مرتب ًة جيد ًة وحائز ًة عىل

أمهية عالية.

يف أحد األيام ذهب أحد المحرتمني الذين ساروا يف طريق السلوك وحتملوا الكثري

من المشقات ،والذين هنضوا الكتساب الفضائل وحتصيل الكرامات واإلتيان بخـوارق

العادات ،عرب حتمل الشدائد وممارسة الرياضات الروحية ،فقد ترك مسكنه واعتكف عىل
أعتاب المقامات المقدسة واشتغل بالمجاهدات والرياضات النفسانية وتوسل باألئمة

المعصومني عليهم السالم ،ونتيجة هلـذه التوجهـات والمراقبـات انكشـفت لـه بعـض
نفسا مؤثر ًة تظهر ِمنهـا الكرامـات
العوامل وحصل له االطالع عىل بعضها ،وصار يمتلك ً
وخوارق العادات ،وقد سمع الكاتب عنه بعض المسائل ونقل ل عنـه مسـائل أخـرى،
وهو المرحوم الشيخ جعفـر المجتهـدي رمحـة اهلل عليـه ،لقـد ذهـب رمحـه اهلل بمعيـة

المرحوم آية اهلل السيد عبد الكريم الكشمريي رمحـة اهلل عليـه للتشــرف بلقـاء السـيد

احلداد قدس اهلل رسه.

فخاطبه المرحوم السيد احلداد« :ما الذي حصلت عليه؟» فقال له« :لقد حصـلت

عىل االسم األعظم بسبب التوسل باألئمة المعصومني عليهم السالم وعنايتهم يب ،ويمكنني

أن أفعل كل ما أريده».

فقال له السيد احلداد:
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حصلت عليه مقابل احلصول عىل احلق تعاىل؟!».
«هل ترىض أن تتخىل عام
َ
فسكت حلظ ًة يف حالة من احلرية ثم قال وملؤه االضطراب والتشويش« :كال! ال

يمكنني ذلك ،فأنا مل أحصل عىل هذه احلالة بسهولة ،فأنا قـد قمـت بـالكثري مـن الرياضـات

أيضا ومل يستمر
والمجاهدات حتى وصلت إىل هذه المرتبة» .عندها سكت السيد احلداد ً
يف احلديث معه.

هذه القضية ونظائرها تستحق التأمل هبا والنظر إليهـا بدقـة ،وتلجـئ اإلنسـان

الكيس إىل التفكري اجلدي :بأنه كيف يمكن لإلنسان أن يأنس باألمور التـي هـي دون
احلقيقة العالية والراقية ،وتصري تلك المرتبة التي حصل عليها كالصنم مقابل معرفـة

احلق ومتنعه من الوصول إىل مقام خليفة اهلل ،وجتعله يأنس ويفرح ببعض التصـرفات
فوت عىل نفسه ذاك االستعداد العال حلقيقة
وإعامل إرادته يف األمور اجلزئية ،وجتعله ي ِّ
وجود العامل اإلنساين ليبطل ويضيع و يصري نس ًيا منس ًيا!

جيب االنتباه إىل أن مجيع هذه المسائل؛ من قبيل االطالع عىل النفوس والضامئر

والمغيبات ،والقدرة عىل خرق العادات وإظهار الكرامات وشـفاء المـرىض وإحيـاء
المول ،كلها من التذاذ النفس يف مرحلة الفاعلية ،وال عالقة هلـا بوجـه مـن الوجـوه

بمسألة التوحيد ومعرفة اهلل تعاىل ،بل هي عبارة عن أنس منحه اهلل تعاىل هلذه الـنفس

عىل مقتىض شاكلتها وما يتالءم معها ،ونظري هذه المسائل موجـودة حتـى عنـد غـري
المسلمني من الفرق المختلفة وأهل الرياضات.

إن األولياء اإلهليني والعرفاء باهلل حيذرون تالميذهم دائ ًام مـن التوجـه إىل هـذه

المسائل ،ويعتربون أن االبتالء هبذه األمـور مـن أخطـر المخـاطر وأهـم المهالـك
خطـريا
والموانع أمام ارتقاء النفس والوصـول إىل ذورة التوحيـد ،ويعتربوهنـا فخـ ًا
ً

يصطاد السالكني والامشني عىل طريق السـلوك ،وينبهـون بشـكل متواصـل أن :عـىل

اإلنسان أال يتوجه إىل هذه المسائل أبدً ا وأال يعطف ذهنه إليها بتا ًتا؛ وسبب ذلك كـام
تقدم هو أن نفس اإلنسان ،و نتيج ًة البتعادها عن احلقائق وعامل المعاين ،تتعلق هبـذه
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األمور الربزخية وتنجذب أكثر للصور المثالية .ومن هنا ،فام مل تصل نفـس اإلنسـان

إىل نقطة الثبات والملكة يف مراحل المعرفة وفعليـة القـوى ،فيجـب عليـه أن يبتعـد

بشكل جدي عن التفكري هبذه األمور واالنجذاب إليها ،ويرتك نفسه حـ ًرا بـني يـدي

احلق تعاىل وإرادته واختياره ،وجيب عليه أن يطلب فقط معرفـة ذات البـاري ولقائـه،
كام فعل اإلمام السجاد عليه السالم يف مناجاة «المريدين»  ،حيث يقول:

«سبحانك ما أضيق الطرق عىل من مل تكن دليله! وما أوضح احلق عند من

هديته سبيله (نحو طريقك القويم وصـراطك المستقيم) ،إهلي! فاسـلك

بنا سبل الوصول إليك ،وسرينا يف أقرب الطرق للوفود عليك ،قرب علينا

البعيد ،وسهل علينا العسري الشديد ،وأحلقنا بعبادك الذين هم بالبدار (أي

المبادرة واإلرساع) إليك يسارعون ،وبابك عىل الدوام يطرقون ،وإياك يف
الليل والنهار يعبدون ،وهم من هيبتـك مشـفقون ،الـذين صـفيت هلـم

المشارب ،وبلغتهم الرغائب ،وأنجحت هلم المطالب ،وقضيت هلم من

فضلك المآرب ،ومألت هلم ضامئرهم من حبك ،ورويـتهم مـن صـايف

شـر بك ،فبك إىل لذيذ مناجاتـك وصـلوا ،ومنـك أقصــى مقاصـدهم
حصلوا.

فيا من هو عىل المقبلني عليه مقبـل ،وبـالعطف علـيهم عائـد مفضـل،

وبالغافلني عن ذكره رحـيم رؤوف ،وبجـذهبم إىل بابـه ودود عطـوف!

أسألك أن جتعلني من أوفرهم منك ح ًظا ،وأعالهم عندك ً
منزال ،وأجزهلم
انقطعت إليـك مهتـي،
من ودك ِقس ًام ،وأفضلهم يف معرفتك نصي ًبا! فقد
ْ
فت نحوك رغبتي ،فأنت ال غريك مرادي ،ولك ال لسواك سهري
وانصـر ْ
وسهادي (فال وجود لغريك حتى بمقـدار اخلطـور يف خميلتـي) ،ولقـاؤك

(والفناء يف ذاتك) قرة عيني ،ووصلك منَى نفسـ ي ،وإليـك شـوقي ،ويف
حمبتك َ
وهلي ،وإىل هواك صبابتي ،ورضـاك بغ َيتـي ،ورؤيتـك حـاجتي،

246

ّ
الخصوصية الثانية  :كلام الإنسان الكامل مبني على محور التوحيد فقط ولا يمكن التنازل عنه

وجوارك طلبي ،وقربك غاية سؤل ،ويف مناجاتك َروحي وراحتي وعندك

دواء علتي وشفاء غلتي ،وبرد لوعتي (واحرتاقـي مـن اهلجـر والفـراق)
وكشف كربتي.

فكن أنييس يف وحشتي ،ومقيل عثريت وغافر زلتي ،وقابل توبتي وجميـب

دعويت ،وول عصمتي ،ومغني فاقتي وال تقطعني عنك وال تبعدين منك،

يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخريت ،يا أرحم الرامحني».

()1

يقول احلقري :إذا بحثنا يف مجيع الكتب الموجودة يف العامل ،فإننا لـن نجـد عبـارات

أعىل وال أرقى وال أكثر حكاية عن الشوق والميـل والرغبـة وتوجـه القلـب وتصـحيح

المسري يف طريق التوحيد ومعرفة احلق تعاىل من هذه المناجاة التي أجراها الـوحي عـىل
قلب اإلمام السجاد عليه السالم ،فاإلمام زين العابدين عليه السالم له يد بيضاء يف هـذا

المجال ،فهو من خالل هذه الفقرات قد أشعل شمس سامء المعرفة وأنار ساحة التوحيد

للسالكني والسائرين نحو حريم المقصود وكعبته ،وللهائمني باجلامل اإلهلـي ،وأوضـح

إحساسـا
المسألة بشكل تام؛ فلم تعد ثمرة الكتابة يف هذا المجال بعد هذه الفقـرات إال
ً
باخلجل واحلياء.

نعم ،إن إعجاز اإلمام السجاد عليه السالم ليس هو مـا ذكـر يف كتـب التـاريخ

ِ
والس َري ،بل إن إعجاز اإلمام هو مناجاة المريدين هذه! ومـع هـذه المناجـاة ،تكـون

احلجة قد متت عىل مجيع مدعي المسري نحو الكامل ،وعىل الذين يتبجحون دائ ًام بقرهبم
من الوالية وظهور خوارق العادات منهم واقرتاهبم من أولياء احلق ،و هبا سينكشـف

أمر مجيع أولئك ،ليظهر أن تلك الصور اجلميلة التي كانوا يتخذوهنا ألنفسـهم كانـت

كالرسم عىل الامء ،فأولئك ليس لدُيم أي تصور عن معرفة ذات احلق  ،وهم يكتفون

بمجرد إنكار الوصول إىل هذه المرتبة ،ويطعنون عىل العـارفني بـاهلل والواصـلني إىل
كعبة ذات المحبوب وحريمه تعاىل.

( )1الصحيفة السجادية ،ص 412؛ بحار األنوار ،ج.149 ،74
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

أ َو َهل يمكن أن يتم العثور عىل أعىل من هذه الفقرات وأبلـغ!؟ هـذه الفقـرات

التي جعلت إرادة اإلنسان ومهته واختياره وحبه وعشقه ووهله وهناية مناه ،بل ومجيـع

متعلقات وجوده ،منصبة فقط يف سبيل الوصول إىل حقيقة ذات الباري تعـاىل ولقائـه

والفناء فيه! فهل مقصود اإلمام من عبارة «أقىص مقاصدهم» هو الوصول إىل االسـم

األعظم فقط ،أو التمكن من حتويل النحاس إىل ذهب ،أو القدرة عىل أن يمسح عـىل

المريض فيشفى؟! ال يمكن ذلك؛ إذ حتى المرتاض اهلنـدي يسـتطيع أن يقـوم هبـذا

الفعل! وهل المقصود من المنزلة العليا والوصول إىل أعىل نصيب من معرفـة احلـق

تعاىل ،هو االطالع عىل ما يف ضامئر الناس والكشـف عـن األحـداث و اخلبايـا التـي

حتصل وراء احلائط ،أو يف أي مكان من العامل؟! إن هذا يمكن أن حيصل عليه اإلنسان

من خالل األشعة فوق البنفسجية ً
مثال وبضعة خطوط هاتفية! وماذا عام ذكره اإلمـام
من أن لقاء اهلل قرة عينه()1؟! فهل مقصوده منها التفاح والفواكه وماء الورد واألهنـار

وحور العني يف اجلنة؟!

إىل أين يذهب أولئك الذين ينظرون نظرة حتقـري وازدراء إىل العرفـاء وكلامّتـم

التوحيدية وجمالسهم؟ أمل يقرؤوا حتى اآلن فقرات أدعية المعصومني عليهم السالم،

ويتأملوا فيها؟! أم أهنم قرؤوها ومروا عليها مرور الكرام من دون تفكـر وتعقـل؟ أم

أهنم رأوا أن الوصول إىل تلك المرتبة ليس بمقدورهم ،فأغمضـوا عيـوهنم وغضـوا

طرفهم عن تلك النعم والفيوضات التي الحد هلا من احلق تعاىل ،مما أدى هبم إىل مقام

اإلنكار والعناد واالستهزاء ،فأنكروا تلك المرتبة إنكا ًرا كل ًيا؟ فكيف يمكن أن نعتـرب

أن المقصود من هذه الفقرات هو الوصول إىل المقامات المعنوية؛ من خرق العادات
وبروز الكرامات وكشف المجهوالت الصورية والربزخيـة وشـفاء المـرىض وغـري

ذلك! فهل قام اإلمـام السـجاد بالـدعاء وطلـب المعونـة والتوفيـق مـن اهلل ألجـل

الوصول إىل هذه الدرجات؟! أليس من المخجل أن يقول اإلمام :إهلي هبني القـدرة
( )1وهو قوله عليه السالم« :ولقاؤك قرة عيني»( .م)
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عىل شفاء المرىض والتكلم مع المالئكة وإحياء المول واالطالع عىل نوايا النفـوس

وخفايا القلوب؟! وامنحني هذه القدرة كي أستطيع القيام بـأمور غـري عاديـة يعجـز

سائر الناس عن القيام هبا!

فذلك الذي يقول يف كالمه« :إذا أغمضت عيني ،فإنني هبمة موالي ومنـه أرى

العامل بأمجعه» ..مثل هذا مل يرفع من شأن اهلل شي ًئا ،بل إنه قـد حـط مـن قـدر المـوىل

وأنزله وأفقده قيمته؛ فليست «مهة الموىل» هي ما يعطيك القـدرة عـىل رؤيـة الطـرف

المقابل من األرض ،إذ هذا العمل من وظائف الصحون الالقطة المرتبطـة بـاألقامر

علـو
االصطناعية ،فهذا ليس شي ًئا ذا بال وليس هذا الفعل ذا فضيلة ،وليس يف ذلـك ُّ
مقام أو ارتفاع مرتبة ،بل هذا األمر من التذاذ النفس ونفثة من الشـيطان ،وهـو يمنـع

النفس من احلركة نحو التجرد والقرب .بل «مهة المـوىل» هـي أن جيـردك عـن هـذه

َ
اإلنسـان
احلالة التي ذكرّتا إن كانت عندك ،ال أن يعطيك إياها!! إن مهة الموىل متـنح

التفويض والعبودية والفقر واالحتياج والفاقة ،وجتعله يرى نفسه صف ًرا أمـام مـواله،
َ
ويدرك أن كل يشء منه.

وأما ذاك الذي يقول« :يمكنني هبمة الموىل أن أرى مجيع األشياء» ،فمعنـاه أن هـذا

كبريا؛ حتى أصبح موج ًبا لمباهاته وافتخاره بحيث صـار
األمر قد تعاظم يف نفسه وصار ً

كبـريا يف
يتحدث عنه بمثل هذا الفرح والسور ،ولو مل يكن مه ًام بالنسبة إليـه أو مل يكـن
ً

عينه ،و لو مل يكن متعل ًقا به ،لكان ينبغي عليه ـ عندما يطلـب منـه تفـويض أمـوره كلهـا
والتخل عن هذه احلالة والتحرر من هذه القيود والروابط ـ أن يقبل فـو ًرا وحيـرر نفسـه،

ويدخل يف مرتبة التسليم والعبودية! فام هذه اهلمة التي متنع هذا اإلنسان من الوصول إىل

احلق تعاىل ،وحترمه مـن حتقيـق سـعادة الـدارين وتسـلبه التوفيـق للوصـول إىل حقيقـة

العبودية؟! أال يوجـد أشـخاص اآلن يف بعـض البلـدان؛ مثـل اهلنـد وغريهـا ،يمكـنهم

اإلجابة عىل كل ما يسألون عنه يف عامل الامدة ،و يمكنهم العثـور عـىل األمـور المفقـودة،
وحيلون معضالت األمور وخيربون عن نوايا األشخاص بشكل صحيح؟!
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

إن مهة الموىل هي أن حيول وجود اإلنسان النحايس إىل ذهب خالص ،ال أن يمنحه

القدرة عىل حتويل النحاس اخلارجي إىل ذهب .إن الموىل بحـر زاخـر وحمـيط واسـع ال

ساحل له ،إنه التجل األعظم للباري تعاىل ،و هو مسـتغرق يف بحـار التوحيـد ،وفـان يف

ذات احلق؛ ومن هنا ،فإنه يعطي كل إنسان ما يريده؛ فإذا أراد منه اجلـواهر ،أعطـاه إيـاه،

أي يشء يعطـي ،ألنـه ال يعطـي
وإن أراد منه لؤلؤً ا
وألامسا  ،منحه ذلك؛ إذ ال فرق لديه َّ
ً
شيئًا من عنده حتى يأسف لفقدان ما يمنحه ويتخىل عنه ،بل هو يعطي مـن مائـدة احلـق

تعاىل وهي ال حد هلا ،فهو واسطة واألصل شخص آخر ،وهـو آلـة للحـق بيـنام حقيقـة

الوجود تنشأ من احلق ،و من الواضح أن آلة احلق وواسطة احلق ال إرادة هلا أو اختيار من
تلقاء نفسها ،بل هو متحقق وموجود بوجود احلق ،فعدم حمدوديته إنام هي لعدم حمدودية

احلق تعاىل؛ فهو مطلق بإطالق احلـق ،وهـو مفـيض بإفاضـة احلـق ،ال أنـه غـري حمـدود

باالستقالل؛ مثل الباري تعاىل ويف عرضه ،أو أنـه مفـيض مثـل إفاضـة اهلل ،فهـذا عـني

الشـرك والكفر ،والس يف ذلك أنـه ال اثنينيـة يف عـامل التحقـق والوجـود؛ فلـيس لـدينا

مفيضان وليس لدينا معطيان ،بل المفيض والمعطي واحد فقط وهو احلق تعـاىل؛ ولـذا

نجد أن أمري المؤمنني عليه السالم مل يكن يرى صدور هـذا الفـيض وهـذه العنايـة مـن
نفسه ،بل كان يراها من اهلل .فإن كان األمر كذلك ،فـ :

«گر گدا كاهل بود تقصري صاحب خانه چيست؟!»

ً
كسوال فام ذنب صاحب المنزل؟! ].
[يقول :إن كان المستعطي

يقول المرحوم الوالد قدس رسه ً
نقال عن المرحوم آية اهلل احلاج الشيخ عبـاس

هاتف القوچاين (ويص المرحوم السيد القايض رضوان اهلل عليهم)  :يقول المرحوم

السيد القايض:

«عندما كنت أذهب للتشـرف بزيارة حرم اإلمام أمري المؤمنني عليه السـالم،
جالسـا قـرب الصـحن
كنت أرى عىل مـدى أيـام متواليـة أحـد الـدراويش
ً

ً
مشغوال فقط بالنظر إىل القبة المطهـرة وال يقـوم
المطهر ،وكان جيلس ساك ًتا
بأي عمل آخر ،وكان هذا شغله طوال هذه المدة ،ثم بعد فرتة ،وأثنـاء ذهـايب
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للتشـرف بزيارة احلرم مل أره ،فتعجبت من ذلك وتساءلت يف نفيس أين ذهب

هذا الرجل؟! وعندما خرجت مـن احلـرم صـادفته يف الشـارع ،فلحقـت بـه
وسألته عن أحواله ،وقلت له :مل أرك اليـوم كـام كنـت أراك يف الصـحن ،فـام

الذي حدث؟

فأجاب :لقـد طلبـت مـن اإلمـام أن يمنحنـي علـم الكيميـاء واإلكسـري(،)1

فاشتغلت مدة أربعني يو ًما باألذكـار واألوراد ،وقمـت بـاخللوة عنـد اإلمـام

والتوجه إليه ،إىل أن منحني اإلمام مناي وأخذت حاجتي منه باألمس!
فقلت له :من أين فهمت أنك بلغت حاجتك؟

قال :لقد أهلمت بأن قدر ًة أضـيفت عـىل وجـودي ،وشـعرت أن حـالتي قـد

تغــريت والحظــت حصــول قــدرة واســتطاعة يف ذايت أســتطيع مــن خالهلــا

التصـرف يف األشياء ،وأثناء شعوري هبذه احلالة مر بجنبي صبي حيمل صينية

نحاس صغرية ،فناديته ووضعت يدي عىل الصينية فتبـدلت فـو ًرا إىل ذهـب!

حينئذ ،فهمت أنني مل أشتبه يف شعوري ،فشكرت اإلمام عىل ذلـك ،وأهنيـت
()2

األربعينية التي كنت فيها!»

انظر إىل هذا الدرويش المسكني يف أي مستوى يرى اإلمـام ،إنـه يـراه يف مسـتوى

تبديل النحاس إىل ذهب! واحلال أن نفس هذا اإلمام يمكنه أن يبدل وجود هذا الشخص

إىل وجود توحيدي ،وجيعل منه عبدً ا صاحلًا هّلل تعاىل ،ويمنح روحه حقيقة التوحيد ،كـام
فعل بأصحابه األوفياء الذين هم حمط أرساره!

وروي أنـه يف زمــن اإلمــام مــوىس بــن جعفــر الصــادق علــيهام الســالم أل أحــد

المرتاضني من اهلند ،فدخل المدينة وأثار فيها الصـخب والشـك بفعلـه ،ومجـع حولـه

أشخا ًصا اعتقدوا به وتأثروا بعلمه؛ فقد كان جييب إجابة صحيح ًة عن كل ما يسأل عنـه،
( )1الكيمياء :علم يتمكن صاحبه من خالله أن حيول المواد النحاسـية إىل ذهـب؛ واإلكسـري هـو رس علـم
الكيمياء هذا( .م)
( )2مطلع انوار (= مطلع األنوار)  ،ج ،1ص.122
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الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

حتى أنه بفعله هذا سبب افتتان الناس و إغواءهم ،وصار يطلـب مـن يبـارزه يف علمـه،

ولكن أحدً ا من الناس مل يتمكن أن يقف بوجهه ويقابله ،وعىل هذا األساس صـار َيعتـرب
أن مذهبه هو احلق وأن مذهب غريه باطل.

عند ذلك قام أحد أصحاب اإلمام موىس بن جعفر عليهام السالم بإخباره هبـذا

األمر ،فقال له اإلمام :أحضـروه إل! فأل إىل منزل اإلمام عليه السالم يرافقه العديـد

من األشخاص ،فلـام دخلـوا المنـزل وجلسـوا عنـده ،شــرع اإلمـام عليـه السـالم

بالتحدث معه وسؤاله عن بعض أمور عامل الربزخ والمثال ـ طب ًعا ضمن حدود مرتبة
هذا الرجل ـ فأجاب عنها مجي ًعا .عند ذلك مد اإلمام يده من وراء الستار ثم أعادهـا

وقال :ماذا يوجد يف يدي؟ فقال له ذلك الرجل :بيضة طري من بعـض جبـال إحـدى

اجلزر البعيدة .ففتح اإلمام يده وشاهد مجيع احلضور بيض ًة صغري ًة فيها.

فقال له اإلمام :من أين علم َت أن يف يدي بيض ًة صغري ًة؟ فقال :لقد فتشت مجيع

األرض يف حلظة واحدة ،فرأيت أن كل يشء يف مكانه إال بيضـ ًة صـغري ًة مل أجـدها يف

مكاهنا ،عندئذ عرفت أن ما بيدك هو تلك البيضة التـي افتقـدّتا .فقـام اإلمـام عليـه

السالم بإرجاع البيضة إىل مكاهنا  ،ثم قال له :كيف حصلت عىل هذه المرتبة؟ فقـال:

حصلت عليها من خمالفة نفيس؛ كلام اشتهت نفسـي شي ًئا خالفتها ،فقـال لـه اإلمـام:

فاعرض اإلسالم عىل نفسك وانظر بامذا جتيبك؟ فقال :إن نفسـي تستنكف اإلسـالم
بشدة وترده ،فقال اإلمام :حسنًا ،قم اآلن بمخالفة نفسـك واخـرت اإلسـالم وأسـلِم!
فأسلم الرجل.

وبعد أن أعلن الرجل إسالمه سأله اإلمام عن بعض األمور ،لكنه مل يسـتطع أن

حصلت عليه من هذه المرتبـة كـان
كنت قد
َ
جييب كام كان جييب! فقال له اإلمام :ما َ

نتيجة خمالفة النفس واهلوى واهلوس وأنت عىل الشــرك والكفـر والبعـد عـن احلـق،

وكان اهلل تعاىل قد منحك القدرة عىل هذه األمور جزا ًء عىل عملك ورياضـتك  ،أمـا

اآلن بعد أن أسلمت ورجحت رضا اهلل تعاىل عىل رضا النفس ،فقد اسـرتجع اهلل مـا
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ّ
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كان قد منحك إياه يف حالة البعد عنه وسوف يعوضك عنه ويعطيك ما يساعدك عـىل
القرب منه واألنس به ،فلذة التحدث واجللوس مع الباري ال تعطى ألي كان .فـانظر

اآلن عىل الذي ستحصل عليه لقاء هذا التفويض والتسليم واالنقياد والعبودية! وهل
أهنا تقبل المقايسة بينها وبني ما كان لديك قبل اإلسالم؟

نعم ،لقد صار هذا الشخص من أصحاب اإلمام وأخص شيعته وأصـحاب رس

اإلمام موىس بن جعفر عليهام السالم ،ووصل إىل تلـك الوعـود التـي وعـده اإلمـام

وبشـره هبا ،فهني ًئا له ثم هني ًئا له ثم هني ًئا له.

هذه هي كرامة اإلمام عليه السالم وعنايته ومهتـه واهتاممـه بأصـحابه ومواليـه

وشيعته ،وهذا ما كان السيد احلداد والمرحـوم الوالـد رضـوان اهلل علـيهام يطلبونـه
ألجل أصدقائهم ورفقائهم! ال المنامات واخلياالت والكشـف وخـوارق العـادات،

وال األمور الطفولية الناجتة عن اهلوى.

لذا ،فليس عب ًثا أن يقرأ السيد احلداد دائ ًام هـذه المناجـاة لإلمـام السـجاد عليـه

السالم ،ويناجي هبا بلحن وصوت حزين وقلب واله ،حيكي حرقة الفـؤاد ويكشـف

عن تأجج نار االشتياق والوله يف داخله إىل لقاء احلبيب وزيارة المعشوق تعاىل ،كـام

أن المرحوم الوالد كان يويص يف الكثري من جلساته بقـراءة هـذه المناجـاة ومناجـاة

كبـريا بـني الطـريقني! نعـم ،إن مقـام اإلنسـان
المحبني .فانظر اآلن كم هو التفاوت
ً
ومرتبته هي كام بينها اإلمام السجاد عليه السالم ،وإذا تنازل اإلنسان عن هذه المرتبة
ـ ولو إىل مقام المالئكة المقربني ـ فهو خارس ،وسيكون قد استبدل اجلـواهر الثمينـة

بأشياء بسيطة ال تستحق المعاوضة.

وكم هو رائع ومجيل كالم العارف الكبري المرحـوم الشـيخ حممـود الشبسـرتي

عندما يصف هذا المقام ويعرفه بقوله:

 .1در آخــر گشــت ـيــدا نقــش آدم

طفيـــل ذات او شـــد هـــر دو عـــامل

232

ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

 .2تو بودى عكس معبـود مالئـك

از آن گشــتى تــو مســجود مالئــك

 .4تــو مغــز عــالمى زان در ميــاىن

بــدان خــود را كــه تــو جــان جهــاىن

 .2از آن گشــتند امــرت را مســخر
 .3از آن دانســتهاى تــو مجلــه اســام

 .6ظهــور قــدرت و علــم و ارادت
 .9سميعى و بصـري و حـى و گويـا

كه جان هـر يكـى در تسـت مضـمر

كــه هســتى صــورت عكــس مســام
به تست اى بنـدک صـاحب سـعادت
بقا دارى نه از خود ليـك از آنجـا

()1

ّ
الآيات الشـريفة تدل على ّأن أعلى مراتب السعادة و الكمال هي لقاء اهلل
وعىل كل حال ،فاإلنسان يف أي مرتبة كان ،ما دام أنه يأنس بام دون لقاء احلق تعاىل،

فإنه مل يصل بعد إىل أوج العروج ،وال يزال حمجو ًبا عن لذة مناجاة المحبوب ،ومل حتصل
سمي آيات القرآن الكريم آخر مرتبة من السعادة
لديه بعد رؤية كعبة المقصود ،من هنا ت ِّ

والفالح بـ  :لقاء اهلل.
َ َ َ َ ن ْ َ َٓ ا َ ا َ َ َ ا
 .أو مثـل
مثل اآلية الشـريفة :من َك رج ا ِْااء ٱّللِ فإِ أجلل ٱّللِ ت
َ َ
اآلية الشـريفةَ :ف َمن ََك َ َر نج ا ْ ْ َِاا ٓ َء َربهِۦ فَل َيع َمل َع َمل َََٰٰلِحا َو ََل س ن
ادة ِ َربهِۦٓ
ب
ع
ب
ك
رش
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
أ َح (.)2
()2

يبني اهلل تعاىل يف هذه اآليات المباركة أنه جعل نفس لقائـه وزيارتـه ،هـو منتهـى

مقصد العروج والغاية القصوى للسري التكامل للبشـر وارتقائهم الروحي .إن لقـاء اهلل
( )1گلشن راز ،القسم 12؛ والمعنى:
1ـ لقد ظهر وجود اإلنسان يف آخر الموجودات ،فصار كال العالمني تبع ًا له.
2ـ وكان وجودك انعكاس ًا لمعبود المالئكة ،لذا فقد رصت حمل سجود المالئكة.
2ـ وهلذا صاروا مسخرين لك ،ألن حياة كل منهم مضمرة يف وجودك.
4ـ أنت لب العامل ولذا كنت المحور ،فاعلم حقيقة نفسك فأنت حقيقة هذا العامل.
علمت مجيع األسامء ألنه قد صار وجودك انعكاس ًا لمسمى األسامء.
3ـ وإنام
َ
6ـ ومن خاللك قد ظهرت القدرة و العلم و اإلرادة ،يا أُيا العبد ذا السعادة.
9ـ فأنت السميع والبصري واحلي والباقي ،ولكنك لست مستق ً
ال هبذه الصفات بل هي من اهلل تعاىل( .م)
( )2سورة العنكبوت ( ، )27مقطع من اآلية .3
( )2سورة الكهف ( ، )14مقطع من اآلية .118
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يعني لقاء ذات الباري تعاىل ال شيئًا آخر ،كام أن زيارة اإلمام عليـه السـالم تعنـي زيـارة
ذات اإلمام ،ال زيارة خادمه وبوابه ومنزله والطعام الموجود فيه.

إن اهلل تعاىل ذات هلا خصوصياّتا وأمورها اخلاصة هبـا ،وهلـا لوازمهـا الوجوديـة

اخلاصة كذلك ،وهذه الذات تفرتق عن ذات المالئكـة وجربائيـل وغـريه ،وعـن سـائر
المخلوقات؛ األعم من األنبياء والرسـل واألئمـة المعصـومني علـيهم السـالم ،وعـامل

األرواح واألشباح وعوامل الغيب واجلنـة والنـار ،وأصـناف الفاكهـة والطعـام يف اجلنـة

واحلور والقصور .وبام أن هذه الموجودات المذكورة ختتلف بعضها عن البعض اآلخر،
وال يمكن أن نسمي إحداها باسم األخرى ،فكذلك ال يمكن إطالق اسم اهلل تعاىل عىل
يشء من هذه المخلوقات ،بل إطالقه عليها حرام وموجب للكفـر والشــرك واخلـروج

عن الدين والشـريعة.

ن َ
اَ
َ
م َِ َر اٱنيذ َن قَال ن ٓا ْ إ ا ا َ ن
س ن
يح ٱۡ نن َلر َي َم قل ف َمن
تقول اآلية الشـريفةْ :اد
ِ
ٱّلل ه َ ٱل َم ِ
ِ
َ
َ َ َ
ن
َ
َ
ا
َ ن َ ا
ٱّللِ َش ً
س َ
يمل ِك مِن
يح ٱۡ َن َلر َي َم َوأ ام نهۥ َو َمن ِِف ٱۡل ِ ۡجِيعلا َو ِّللِ
يا إ ِ أ َراد أ نيهل ِك ٱل َم ِ
ن ن ا َ َ َ َ
َ َ َ َ ن َ َ ن ن َ َ َ ٓ ن َ ا ن َ َ َٰ ن َ
َ
()1
ُك َشء ق ِد
للك ٱلسمَٰو َٰ ِ
ت وٱۡل ِ وما بينهما َيلق ما سشاء وٱّلل لَع ِ
َ
اَ
َ َ َ ا َ َ نْٓ ا اَ َ ن َ َ َ
ٱّلل ثاِْث ثلَٰثة َو َما مِن إِلَٰه
وكذلك ورد يف آية أخرىْ :اد مِر ِ
ٱنيذ ن قال ا إِ
َ َ ْ ن َ َ ٌ َ
ا
ن ن َ َ
آ َ
ا َ َ ْ َ
اب أ ِ (.)2
ٱنيذ َن مِ نروا مِنهم عذ
إَِل إِلَٰه َوَٰحِد ِإَو ْم
نت نه ا ع اما َيا ل يلَ َم اس ان ِ

فكام أن إطالق لفظ اهلل عىل أي يشء غري ذات الباري تعـاىل حـرام واق ًعـا وباطـل

وهو بمثابة الكفر ،فكذلك إرادة وقصد أي يشء غري ذات الباري باالسم اخلـاص بـاهلل
أيضا وحرام .ورغم أن المتكلم يف بعض األحيان قـد
تعاىل أو الضمري الراجع إليه باطل ً

يطلق اسم شخص و يريد به بعض آثاره و لوازمه أو ألطافه و قهره أو ما شابه ذلـك ،إال

أن إرادة المجاز من العبارات واأللفاظ حتتاج إىل قرينـة صـارفة ،ويف ظـل غيـاب هـذه

القرينة ،فال يمكن محل الكلامت عىل غري معانيها اللغويـة وعـىل مفاهيمهـا ومصـاديقها

احلقيقية اعتام ًدا عىل جمرد التخيل واالستبعاد و اجلمود.
( )1سورة الامئدة ( ، )3اآلية .19
( )2سورة الامئدة ( ، )3اآلية .92

233

ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

أ َومل يكن يف مقدور الباري تعاىل أن يستعمل ألفا ًظا أخرى يف هذه اآليات غري لفـظ

«اهلل» الموضو ِع حقيق ًة لذات واجب الوجود الواحد الفرد الصمد المستغني عـن مجيـع

الموجودات؟! أمل يكن قاد ًرا عىل استعامل ألفاظ من قبيـل« :احلـور العـني» أو«الغلـامن»

و«اجلنــة» و«النعــيم» وغــري ذلــك ؟! وأي خصوصــية يف اســتعامل لفــظ «اهلل» أو ضــمري
المتكلم حتى يستعملها الباري تعاىل مكان أسامء النِعم الموجودة يف اجلنة؛ مثل الربتقال
والتفاح والعنب وحور العني؟! أليس هذا االستعامل موج ًبـا لتـوهني مقـام احلـق تعـاىل

واحلط من موقعيته؟! َأوليس هذا ً
إنزاال للحق سـبحانه و هبو ًطـا بـه إىل مراتـب األمـور
العادية التي يرغب فيها العوام؟!

نعم ،إن أولئك الذين ينكرون لقاء الباري تعاىل والفناء الذايت واالندكاك يف حقيقة

الوجود ،ليسوا ملتفتني لعواقب أفكارهم الساذجة وآرائهم البسيطة اخلالية من التحقيق،

وجيب أن يتم توصيتهم بأن يكفوا عن إظهار آرائهم يف المسـائل التـي ال يقـدرون عـىل
التحليل فيها ،وأن يتحاشوا الدخول يف األمور التي ال يملكون عنها إال معلومات بسيطة

وقليلة ،وأن يرتكوا الكالم يف هذا المجال ألهله وللمتخصصني من أهل اخلربة فيـه ،وال
ََ ٓ
َٓ
ََ ٓ ا
جيعلوا أنفسهم مصدا ًقا لآلية الشـريفة التي تقول :نَل إِن نهم ِِف لِر َية مِن ِْاا ِء َرب ِ ِهم نَل
ن َ
ُّ
ان
ُۢط (.)1
ك ِل َشء ُمِيُۢط
إِنهۥ ب ِ
يقول المرحوم العالمة الطباطبائي رضوان اهلل عليه يف تفسري اآلية الشـريفة َمن
َ َ
ْ َٓ ا َ ا َ َ ا
:
َك َر نج ا ِْاا َء ٱّللِ فإِ أ َجل ٱّللِ ت
«والمراد بلقاء اهلل ،وقوف العبد موق ًفا ال حجـاب بينـه وبـني ربـه ،كـام هـو
َ َن َ َا
الشأن يوم القيامة الذي هو ظرف ظهور احلقائق ،قال تعـاىل :وَۡيعلمل أ
ٱۡل ُّق ٱل نمب ن
اَ
ٱّلل نه َ َ
ي (.)2
ِ

وقيل :المراد بلقاء اهلل هو البعث ،وقيل :الوصول إىل العاقبة من لقـاء َم َلـك
الموت واحلساب واجلـزاء .وقيـل :المـراد مالقـاة جـزاء اهلل مـن ثـواب أو

( )1سورة فصلت ( ، )41اآلية .34
( )2سورة النور ( ، )24اآلية .23
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عقاب( ،)1وقيل :مالقاة حكمـه يـوم القيامـة ،و «الرجـاء» عـىل بعـض هـذه

الوجوه بمعنى اخلوف(.)2

وهذه وجوه جمازية بعيدة ال موجب هلا ،إال أن يكـون مـن التفسـري( )2بـالزم
المعنى».

()4

أيضـا؛ حيـث
نجد هنا أن المرحوم العالمة الطباطبائي قد صـرح هبذا المعنـى ً

قال :إنه ال ضـرورة توجب صـرف اللفظ عن معناه االصطالحي والوضعي إىل غريه

وال دليل يدل عليه ،هذا ً
فضال عن وجود الروايات وسائر األدلة الدالـة عـىل الرؤيـة
الواقعية واحلقيقية للباري جل وعال ،والتي سوف نعرضها يف مكاهنا إن شاء اهلل.

من هنا ،خيطئ العلامء الذين يعتقدون بأن السلوك إىل اهلل إنام هو متـاح يف زمـن

الظهور وحضور اإلمام عليه السـالم ،بخالفـه يف زمـن الغيبـة حيـث يـرون أن هـذا

الطريق مسدود وموصد ،وهؤالء بقوهلم هذا حيرمون أنفسهم من الوصـول إىل هـذه
الغاية القصوى ورس عامل الوجود.

يكتب أحد هؤالء األشخاص يف كتاب له حول بيان حاالته وأقواله فيقول (والنقل

بالمعنى)« :إن الباب يف زمن غيبة اإلمام وإن كان ً
مقفال أمام احلضور واالستفادة اخلاصة

من اإلمام عليه السالم ،وال سبيل للوصول إىل إدراك حقيقة الوالية ،لكن مع ذلك هناك

فرق بني من يميش يف الشارع ويسعى وراء عمله ،وبني الذي جيلس خلف الباب منتظـ ًرا
خروج صاحب المنزل ليتيح له الورود إىل داخل الدار»

إن هذا الكالم عار عن احلقيقة واالعتبار ،فـاحلق والواليـة يف مدرسـة العرفـان

والتوحيد تتألأل يف مجيع األنحاء وتظهر يف مجيع األمكنة وهي حاضـرة فيها ،حيث ال
( )1وبعبارة أخرى :الوصول إىل النعم األخروية يف اجلنة أو العذاب يف النار.
ْ َٓ
َ َ
هو :من كان خياف مالقاة العقاب اإلهلي وجزائه وقهره.
( )2فيصري معنىَ :من َك َر نج ا ْ ِاا َء ٱ
( )3وبالتال سيكون المعنى األسايس للقاء اهلل هو ما تقدم أي «الوقوف موقفـ ًا ال حجـاب بينـه وبـني اهلل»،
وبالمالزمة حتصل معه اآلثار والتبعات األخرى للقاء.
( )4تفسري الميزان ،ج  ،16ص .183
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المجلس الحادي عشر:

فرق أبدً ا بالنسبة للوالية ـ من وجهة نظر اإلحاطة والسعة واإلدراك والعلـم ومعرفـة
أحوال الناس وكيفياّتا ـ بني األحوال المختلفة ،فـإن مقـدار إشــراف اإلمـام عليـه

السالم عىل اإلنسان و نواياه وحاالته وملكاته واطالعه عليها يف زمن حضور اإلمـام

واجللوس بني يديه والتحدث إليه ،حاصل له عليه السالم بعينه وبنفس ذلك المقدار
يف زمان الغيبة ،دون أدىن تفاوت بني احلـالتني أبـدً ا .ولـامذا ال يكـون األمـر كـذلك،

اطالعـا ملكوتيـ ًا ال
واحلال أن اإلمام عليه السالم حميط بالموجودات ومطلع عليهـا
ً
العا صوري ًا ومادي ًا فقط؟!
اط ً

إن اإلحاطة التي تكون عىل أساس الرؤية والنظر الظاهري والمشـافهة ال قيمـة

هلا؛ ألهنا جتعل اإلمام عىل حد سواء مع عوام الناس ،ومثل هذا اإلمام ال قيمة له عندنا

وال احرتام له كذلك .إن اإلمام الذي نراه إما ًما لنا ومرب ًّيا للنفـوس وسـائ ًقا هلـا نحـو
جمرى للفيض والمشيئة اإلهلية ،وهـو
مدارج الكامل التي يمتلكها إنام هو الذي يكون
ً

الذي تتشخص مجيع حقائق عامل الوجود وتتعني مـن خـالل نفسـه القدسـية ،سـوا ًء
بالوجود األول والذايت أو بـالوجود الثـانوي والكـامل (كـام هـو ثابـت مـن خـالل
الرباهني العقلية واحلجج النقلية)  ،وهو الذي يسـتنري بـه اجلميـع ويستفيضـون منـه،

بحيث لو قطع عنهم مدده لتناثرت تلك القوالب اخلاوية وحتطمت! فمع االلتفات إىل

ذلك ،كيف يمكن أن يكون بابه يف زمن الغيبة مغل ًقـا أمامنـا ،أو يكـون الطريـق إليـه
مسدو ًدا يف وجهنا؟! هذا عني الشـرك واجلهل ،ومن يعتقد بذلك يكون قد ساوى بني

نفسه وبني اإلمام ،ونظر إليه كام ينظر إىل نفسه ،واعتـرب أن سـعة اإلمـام كسـعته هـو،
ويكون قد أنزل مرتبة اإلمام إىل مرتبته ومنزلته هو.

ولو كان هذا الكالم صحي ًحا ،فيجب أن ينسحب هذا المالك وهـذا المقيـاس

عىل سائر األئمة عليهم السالم ،وعلينا أن نسي هذا احلكـم علـيهم حينئـذ فنقـول:
يمكن االستفادة من اإلمام عليه السالم يف الوقت الذي يكون فيه اإلمام حاضـرا بيننا

وشاهدً ا فينا وحي ًا معنـا ،أمـا إذا كـان اإلمـام يف السـجن ـ مـثلام حصـل مـع اإلمـام
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موسـى بن جعفر عليهام السالم ـ فال فائدة منه ،ألن الباب إليه مسدود؛ إذ مـا الفـرق
بني غيبة اإلمام وبني حبسه؟ إن احلبس ألسوأ؛ ألنـه ال خملـص منـه بـأي شـكل مـن

األشكال ،أو مثل اإلمامني العسكريني عليهام السالم اللذين كانا حمصورين وممنوعني
من مالقاة الناس يف سامراء ،فهل كانت إمامتهام يف ذلك الزمان ختتلف عنها يف زمـان

السعة؟! أي كالم فار هذا ،وأي تصور خاو ال أساس له جيعلنا أن ندعي بأن هنـاك

فر ًقا بني عصـر حضور اإلمام عليه السالم وبني عصـر غيبته؟! أ َومل يرد يف الروايـات

أن اإلمام عليه السالم يف عصـر غيبته كالشمس إذا سرتها الغامم حيث إهنا وإن كانت
غائبة عن العيان لكن آثارها المفيدة ظاهرة ومستمرة عىل اجلميع؟

()1

أما العارف ،فإنه لام كان يعتقد أن حقيقة الوالية ورا َء الامدة وعامل الصور الامدية،

فإن ه يشاهد وجود الوالية وظهورها يف اإلمام عليه السالم من منظارها الملكـويت ،ال
من وجهة نظر الظـاهر والقالـب اجلسـامين ،وعنـدما ترجـع مسـألة الواليـة إىل عـامل

الملكوت ،وخترج عن دائرة عامل الامدة ،فلن يبقى حينئذ أي تفاوت أبدً ا بـني حضـور

اإلمام وغيبته ،وال بني صحوه ونومه ،وال بني صحته ومرضه ،وال بني حبسه وحريته،

وال بني حصـره وإطالقه .إن النفس القدسية لإلمام عليه السالم حتيط بعوامل الوجود

كلها ،وتشـرف عليها يف حال النوم بنفس المقدار مـن اإلحاطـة واإلشــراف الـذي
حيصل منه يف حالة اليقظة الكاملة والسالمة التامة ،دون أي فرق .إن اإلحاطة ِ
العليـة
والعلمية لإلمام موىس بن جعفر عليهام السالم والوسـاطة يف إفاضـة الوجـود التـي
كانت تصدر منه يف السنوات المتامدية من سـجن هـارون ،هـي بـنفس المقـدار مـن

الفعلية واحلضور والتأثري المشهود الذي كان يصدر منه يف حال الصـحة والسـالمة،

عندما كان ح ًرا يف المدينة يعيش يف منزله .ولو مل يكن كذلك ،فهو ليس بإمام!

جملسـا ملي ًئـا بـالعلامء
عندما كنت يف سنوات الطفولة حضـرت يو ًما يف طهـران ً

وأهل العلم ،وكان حيضـر يف ذلك المجلس أحد مفسي القرآن الكـريم ومرتمجيـه،
( )1بحار األنوار ،ج  ،32ص .72
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المجلس الحادي عشر:

وتم طرح هذا الموضوع :وهو أن اهلل تعاىل عنـد ذكـره لقصـة خلـق آدم ينقـل عـن

َ نْٓ َ َ َ ن َ َ ن ن َ َ َ ن
ك ٱدل َِما ٓ َء َو ََن نن ن ن َسب نح ِبَمد َ
ِك
المالئكة قوهلم :قال ا نُتعل فِيها من يِسِ د فِيها وسس ِِ
ِ ِ
َ َ َ
َنَ ن َ َ َ َ ٓ َ َ
ّن أعل نم َما َل وعل نم (.)1
ونا ِد لكٰۖ قاَ إِ ِ

فسئل ذاك العامل :كيف يمكن للمالئكة أن يسألوا اهلل هذا السؤال واحلال أن آدم

مل يكن قد خلق بعد ،وليس لدُيم اطالع عىل أوضـاع بنـي آدم وإفسـادهم وختـريبهم
وقتلهم النفوس وغريها من األمور التي ستصدر منهم؟
فقال ذلك العامل يف جوابه:

علم لدُيم بأعامل
«إن المالئكة وإن مل يكن لدُيم علم عن آدم وخلقه وال َ

أبناء البشـر ،ألهنم مل يكونوا قد خلقوا بعد ،لكن بام أن اجلن كانوا يعيشون

عىل األرض وكانوا يقرتفون مثل هذه األعامل ،فقد تصور المالئكة نتيجة

ذلك أنه من الممكن أن تصدر مثل هذه األمور عند خلق آدم ،وعليه فقـد
رسى المالئكة احلكم الذي كانوا قد شاهدوه من اجلن عىل آدم!!» .

وقد اقتنع مجيع من كان يف المجلس هبذا اجلواب وحل اإلشكال به ،ولكن ذلك

المجلس وما جرى فيه منذ سنني متامدية ،ال يزال غري ًبا بالنسبة ل وموج ًبا للضحك.
وبيان ذلك:

أو ًالِ :من أين علم أن اجلـن كـانوا يعيثـون فسـا ًدا يف األرض ويرتكبـون القتـل

واإلفساد وسفك الدماء ،حتى تأيت المالئكة وتسي هذا احلكم عىل غريهم؟!

وثان ًيا :إن علم المالئكة بعامل الامدة علـم حضـوري ال علـم حصـول ،وبعبـارة

أخرى :علم المالئكة ليس مشـرو ًطا وال منو ًطا بوجود الزمان والمكان ،وال بانقضاء

الزمان حتى يكونوا حمتاجني لوجود آدم وجو ًدا جسم ًّيا يف ظـرف الزمـان والمكـان،
لكي حيصل هلم علم بخلقة آدم ،بل علم المالئكة بوجود األشياء الامدية علم ملكويت

( )1سورة البقرة ( ، )2مقطع من اآلية .28
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وبرزخي ومثال ،وذاك العلم علم ثابـت ال يتغـري ،ال أنـه علـم سـيال ومتغـري بتغـري
احلوادث.

انظر كم يرتك االبتعاد عن المسائل الفلسفية واحلكمية ،واالبتعـاد عـن المبـاين

واالعتقادات أث ًرا عىل اإلنسان ،وكم يبعده ذلك عن الواقع بحيث يعتقـد أن الوجـود
المجرد مثل الوجود الامدي ،ويرى أن ِعلم المالئكة وحصول مبـادئ العلـم لـدُيم
كاإلنسان يف علمه! فهؤالء مل يلتفتوا حتى إىل الكشف المثـال الـذي حيصـل يف عـامل

الرؤيا؛ ومل يتساءلوا يف أنفسهم أنه كيف يمكـن مشـاهدة األشـياء وإدراكهـا يف عـامل
الرؤيا واإلخبار عنها قبل سنني من حتقق وجودها اخلارجي وخلقها العينـي ،واحلـال

أنه إذا كان هذا اليشء معدو ًما بشكل مطلق فكيف خيرب عن المعدوم ويـتم وصـفه؟!
وكذلك احلال يف اإلخبارات التي يقوم هبا البعض حكاية عام سـوف حيـدث الح ًقـا،

فمن أي المبادئ العلمية تنشأ مثل هذه األمور؟

إن العارف يشاهد والية اإلمام عليه السالم يف مجيع ذرات عامل الوجـود ،ال أنـه

يتخيل ذلك ويتصور أن األمر كذلك ،بل هو يرى والية اإلمام عليـه السـالم يف كـل

ذرة ومع كل ذرة ،بل إنه يراها قبل وجود هذه الذرة ،ويف نقطة أعىل منها وقبلها؛ فهـو
يرى الوالية يف مرحلة العلية الفاعلية ،بل إنه ليس يراها فقط ولكنه يلمسها وحيس هبا

كام حيس بوجود ذاته ويشعر هبا.
نعم:

 .1دل كـز معرفـت نــور و صـفا ديــد

ز هـر چيــزي كــه ديــد اول خــدا ديــد

 .2هــر آنكــس را كــه ايــزد راه ننمــود

ز اســـتعامل منطـــق هـــي) نگشـــود

 .3ز امكــان ميكنــد اثبــات واجــب

وزيــن حــريان شــده در ذات واجــب

ـــس آنگــه لمعــهاي از بــرق تأييــد

 .2بــود فكــر نكــو را شـــرط جتريــد

نميبينـــد ز اشـــياء غـــري امكـــان

 .4حكيم فلسفي چون هست حـريان

بنــــور شــــمع جويــــد در بيابــــان

 .6زهي نادان كـه او خورشـيد تابـان
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ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

 .9جهــان مجلــه فــرو نــور حــق دان

حــق انــدر وي ز ـيدائيســت ـنهــان

 .7دو چشم فلسفي چون بـود أحـول

ز وحــدت ديــدن حــق شــد معطــل

 .4خرد را نيسـت تـاب نـور آن روي
.18كالمــي كــو نــدارد ذوق توحيــد
 .11رمــد دارد دو چشــم اهــل ظــاهر

 .12از او هر چه بگفتند از كم و بـيش

بــرو از هبــر او چشــم دگــر جــوي
بتـــاريكي در اســـت از غـــيم تقليـــد

ّكـــه از ظـــاهر نبينـــد جـــز مظـــاهر
نشـــاين دادهانـــد از ديـــدة خـــويش
()1

تعــــال شــــأنه عــــام َيقولــــون

 .12منزه ذاتش از چند و چه و چـون

يرى ول اهلل أن مجيع العامل هو جتل لشعاع الوالية؛ تلك الوالية اخلافية عن أنظار

الناس والعوام الذين يعتربون أن وجودها منحصـر يف وقت الظهور وحضور اإلمـام
عليه السالم .إن حال الوالية كاحلال يف مسألة التوحيـد ،فحقيقـة التوحيـد بوحـدّتا

الصـرفة هلا حقيقة عينية خارجية يف مجيع تشؤنات عامل الوجود ،ولكن نفس كنه ذات
ِ
مرتبة العارف
احلق مستورة وخمفية عن األنظار ،و ِمن هنا يدرك اإلنسان عظمة ورفع َة

وعلو مقامه ،ويلتفت إىل أن العارف ليس فقط يف أعىل مرتبة من مراتـب الكـامل ،بـل
( )1گلشن راز ،القسم 3؛ والمعنى:
1ـ إذا تنور القلب بالمعرفة وحصل له الصفاء ،فأول ما يرى يف األشياء هو اهلل.
2ـ يشرتط يف الفكر التجرد ،وبعده بحاجة إىل ومضة ونفحة من اهلل.
2ـ وكل من مل ُيده اهلل تعاىل ،مل يستفد من المنطق شي ًئا.
متحريا ،مل ير من األشياء غري اإلمكان.
4ـ لام كان احلكيم الفيلسوف
ً
3ـ فهو يثبت واجب الوجود من اإلمكان ،لذا صار حريا ًنا يف ذات الواجب.
6ـ عج ًبا لذاك اجلاهل الذي يريد أن يرى الشمس الساطعة يف البيداء بنور الشمع!
9ـ اعلم أن العامل بأمجعه هو شعاع نور احلق ،وهو خمفي من شدة ظهوره يف العامل.
4ـ ليس للعقل أن يتحمل ذاك النور ،فاذهب واحصل عىل عني أخرى لرؤيته.
7ـ وألن الفيلسوف أحول العينني ،فقد تأخر عن رؤية وحدة احلق تعاىل (باعتبار أنه يرى أن العامل غـري احلـق
تعاىل).
18ـ عندما ال يكون يف الكالم مذاق التوحيد ،يبقى الدر خمف ًيا يف ظلامت التقليد.
11ـ وعيون أهل الظاهر مصابة بالرمد ،ألهنا ال ترى من الظاهر إال المظاهر.
12ـ وكل ما تكلم أهل الظاهر عن احلق َّ
قل أو كثر ،فهم يشريون بذلك إىل نظرهم ومرتبتهم هم.
12ـ فذاته تعاىل منزهة عن السؤال بـ «كم وكيف ولامذا»  ،تعاىل شأنه عام يقولون( .م)

262

ّ
الخصوصية الثانية  :كلام الإنسان الكامل مبني على محور التوحيد فقط ولا يمكن التنازل عنه

مرتبته ال تقبل المقايسة والمقارنة مع سائر المراتب حتى يأيت اإلنسان ويقـايس بـني

مرتبته ومرتبة غريه ثم يفضل العارف عىل غريه من أهل الكشف والشهود.

ولكن مقياس الناس يف التفضيل والرتجيح ال يكون إال من خـالل بـروز وظهـور

بعض األمور غري العادية يف اخلارج ،ويعتـربون أن كـل َمـن خيـرب أكثـر عـام يف الضـامئر

والنوايا ،فمقامه أعىل ودرجته أرقى ،وكل من جاءت نتيجة استخارته عىل طبق المصالح
والمفاسد ،فهو أفضل وأعىل مقا ًما من غريه ،وكل مـن اشـتغل بشـكل أكـرب يف مسـائل

المكاشفات وما شاهبها ،اجتمع الناس حولـه وكرمـوه وعظمـوه ،وكـل مـن يعمـل يف
األمور غري العادية من قبيل طـي األرض وإحضـار النفـوس واألرواح وكشـف بعـض
المجهوالت وحتضري األدوية والعقاقري واالشتغال بعلم الكيميـاء وتركيـب المركبـات

غري المتعارفة ،فهو عندهم رجل مقدس تشاهد فيه مجيع الفضـائل والكـامالت! ولكـن

هؤالء الغافلني عن عامل التوحيد ،الذين ما ذاقوا ذلك الشـراب األزل ،المحـرومني مـن
لذة خلوة األنس ،وحقيقة رس العبد مع الذات األحدية ..إن هؤالء ال يعلمون أنه:
 .1چو فولت ب دو ماس ر فاو وماوو ب ا
ببرااب دراابک وااو بکااس باا مااوو ب اا
 .2چااـ ف ااااو بااـ فااانا

و نااو

نااب

کااک ااـ رولاات دمااک فاا ان و ااوو ب اا
 .3بااـ د ا و د ـاااد عااوفد واااو لاا ود رااب
دفااک ااـ دااات د ل ااور بفاای و ااوو ب ا
 .4ااوو مآاا

دو عااوفد ـ ااوورد بااـ ااوو
خ ی اـ ـ کات دماک اوفک ب اوو ب ا

 .5ب ا

ر ـ ااو رولاات در دو ااو م ااوو
د چاـ ا دو و ااو
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 .6درو مااس ـااـ چنااو ب ب ا
6

ممآااو ۀااب

ااـ داا ب اا
 .7بب

ات دو و وو ب ب

در رااب بااود موااوو ب اا

ر ۀبه خت

اااـ ب ب ا

ـاااب را ـااال بااـ بااوو ب ا

 .8چـ ب وج باود درابه ر باـ بکاس با و
چاااو در درو م اااوآاک ۀاااود ومااوو ب ا
 .9ب ماا ق دفت ی ما بک چـ ا د اآاو
ااز ر باابر ب لاات ب ـلاا اا و ب اا

()1

يقول كاتب السطور :أرى من المناسب هنا أن أذكر حكاية عن المرحوم الوالد

رضوان اهلل عليه تبني كيفية عالقته وفنائه يف والية ثامن األئمة اإلمام عل بن مـوىس

وتنبيها وإيقا ًظا للغافلني عن طريقـة
تذكريا للحقري
الرضا عليهام السالم ،ليكون ذلك
ً
ً

وسرية أهل التوحيد والعرفان ،كي ال ينظروا إىل كلامت اآلخرين التـي ال أسـاس هلـا

نظر تسليم وال يستمعوا إليها استامع تقليد ،وليأخذوا حقيقة التمسـك بحبـل واليـة

أهل بيت العصمة من عمل األولياء اإلهليني ودأب أهل التوحيد فقط .وهذه احلكايـة
أنقلها بعينها كام كتبها هو يف الكشكول اخلطي للعالمة الطهراين ،يقول سامحته:

( )1ديوان شمس مغريب ،ص  12و  ،12والمعنى:
1ـ لام أضاء عىل قلبي شعاع مجال احلبيب ،رأت عني القلب احلسن عىل كامل احلبيب.
2ـ كيف يلتفت إىل لذات الكائنات ،من وجد ـ للحظة ـ لذة وصال احلبيب؟!
2ـ كيف للقلب الذي تعلق بطلعة احلبيب وشامة وجهه اجلميل ،أن يتنزل ويقع يف فخ هذا العامل وطعمه؟!
4ـ من كان قلبه مليئ ًا بخيال احلبيب فإن ملك العالمني كليهام ال خيطر يف باله.
3ـ فليس للحبيب يف العالمني مثال ،رغم أن كال العالمني عىل مثال احلبيب.
6ـ لقد صار باطني كله مليئ ًا بحب احلبيب ،بحيث لو جاء احلبيب ال يكون له جمال ألن قلبي امـتأل مـن قبـل
بحب احلبيب.
9ـ لقد امتأل باطني من احلبيب ،حتى أين ال أرى احلبيب من شدة وجوده يف قلبي.
4ـ من جتىل مجال احلبيب يف باطنه ،كيف حتتاج عينه إىل مجال اخلارج.
7ـ ماذا أرشق من مرشق قلبك يا «مغريب» ،فقد ذهبت آالف البدور بمجرد إرشاق هالل احلبيب( .م)
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«لقد كان من دأب احلقري قبل اإلقامة يف مدينة مشهد المقدسة (وقـد مضــى

عىل انتقالنا إليها حتى يومنا هذا وهو اخلامس مـن شـهر رجـب سـنة 1482

هجرية ،ثالث سنوات وأربعون يو ًما؛ ألن تـاريخ االنتقـال إىل هـذه األرض

المقدسة كان يف السادس والعشـرين من شـهر مجـادى األوىل سـنة )1488

كان من دأيب أن أتشـرف أنـا ومجيـع أوالدي وأهـل بيتـي باإلقامـة يف مدينـة
مشهد المقدسة ما يقرب ِمن شهر يف صيف كل عام.

وقد تشـرفنا بالزيارة يف صيف سنة  ،1272وكان كـل مـن آيـة اهلل المـيالين
ً
منـزال يف
والعالمة آية اهلل السيد الطباطبائي عىل قيد احلياة ،وكنا قد استأجرنا
هناية سوق حاج آقاجان يف زقاق محام برق ،وكنا دائ ًام نتشــرف بالـدخول إىل

احلرم المطهر من الصحن الكبري ،ويف أحد األيام تشـرفنا بالذهاب إىل احلـرم
قبل الظهر بساعتني ،وكان لدي حالة روحية جيدة جدً ا ،ثم ذهبنا ألداء صالة

الظهر يف مسجد گوهرشاد فصلينا هنـاك فـرادى مـع بعـض الرفقـاء ،وبعـد

الصالة ـ عندما أردت اخلـروج مـن المسـجد إىل الصـحن الكبـري المتصـل
بالسوق والذي كان طريقي الوحيد إىل المنزل ـ قبلت الباب المتصل بمكان

حفظ األحذية ،وبام أن صالة الظهر كانت قد انتهـت يف مسـجد گوهرشـاد،

فقد كان هناك عدد كبري من الناس قد اجتمعوا للخروج يف نفس الوقـت ممـا

سبب ازدحا ًما ً
خانقا ضيق طريق اخلروج.

ويف ذلك الوقت الذي قبلت فيه الباب سمعت صوت ًا ينـاديني ويقـول« :أُيـا

السيد! إن األخشاب ال تقبل!».

عندما سمعت ذلك مل أعرف ما الذي انتابني من الشعور؛ فقـد شـعرت متا ًمـا
بمثل الشـرارة التي تشتعل يف القلب فتفقد اإلنسـان وعيـه ،ففقـدت وعيـي

وقلت له« :لامذا ال تقبل؟! فباب احلرم يقبل! بل باب مكان حفظ األحذيـة يف

احلرم يقبل! بل أحذية زوار احلرم تقبل! وتـراب أقـدام زوار احلـرم يقبـل!» ،
قلت هذا الكالم بصوت عال ،ثم قذفت بنفيس فجأ ًة عىل األرض بني اجلمع،
وأخذت ألتقط تراب األحذية والغبـار الموجـود عـىل األرض وأمسـح هبـا
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وجهي ،وكنت أقول« :أنظر هكذا تقبل!»  ،وكررت ذلـك مـرا ًرا ،ثـم قمـت

وتوجهت نحو المنزل.

فقال ذلك الشخص ل« :أُيا السيد أنا مل أقل شيئًا! ومل أقصـد اجلسـارة وقلـة

األدب»  ،فقلت له :ماذا كنت تريد أن تقول ،وماذا كنت تريد أن تفعـل أكثـر

مما فعلتَه؟ فهذا ليس جمرد خشب ،بل هذا خشب مكان حفظ أحذيـة احلـرم،
وهنا مقام اإلمام عل بن موىس الرضا عليه السالم ،وهنـا مطـاف المالئكـة،

وهنا حمل سجود احلور والمقربني واألنبياء ،وهنا عـرش الـرمحن ،وهنـا كـذا
وهنا كذا. ...

فقال :أُيا السيد أنا مسلم ،أنـا شـيعي ،أنـا مـن األشـخاص الـذين يـدفعون

اخلمس والزكاة؛ وصباح هذا اليوم دفعت احلقـوق المتوجبـة عـل آليـة اهلل

الميالين.

حمتاجا لفاضـل أموالـك هـذه! فـام
فقلت له :خذ مجيع مخسك! فاإلمام ليس
ً
عندك مبارك عليك .إن اإلمام يريد منك األدب! لـامذا أنـت غـري مـؤدب؟!
فواهلل ال أتراجع حتى أرميك بيدي يوم القيامة يف نار جهنم عىل وجهك!

يف هذه األثناء تقدم أحد أنسبائنا (زوج أختي) وهو السـيد حممـود نـوربخش

وقال ل :أنا أعرف هذا الشخص ،وهو من المؤمنني ومـن المحبـني لوالـدك

المرحوم!

قلت :فليكن من كان ،إن الشيطان قد كب يف جهنم بسبب تركه األدب!

ويف هذه األثناء كنت أميش باجتاه المنـزل مـرو ًرا بالسـوق ،والرجـل يتبعنـي

عفوا أُيا السيد! اعف عني باهلل عليك!»  ،و صار يكرر ذلـك إىل أن
ويقولً « :
دخلنا إىل الصحن الكبري .فقلت لهَ « :من أنا حتـى أعفـو عنـك؟! أنـا لسـت

شيئًا ،وأنت مل تسء إل ،بل أسأت إىل اإلمام الرضا ،وهذا ليس ً
قابال للصفح!
إن الكبار من علامئنا أمثال العالمة احلل والشـيخ الطـويس واخلواجـة نصـري
الدين والشيخ المفيد والمال صدرا ...مجـيعهم قبلـوا عتبـات هـذا المقـام ،

وشـرفهم هي يف وضع رؤوسهم عليها ،وأنت تقول :األخشاب ال تقبل!».
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فقال« :لقد أخطأت ،وتبت! ولن أعود الرتكاب مثل هذا اخلطأ!»

توبـة واقعي ً
ً
ـة
فقلت له« :أنا ليس يف قلبي أي ذرة من الغل اجتاهك! فإذا تبـت

فأبواب السامء مفتوحة لك!» ،ويف هذه األثناء كان الناس قـد جتمعـوا حولنـا
يف الصحن الكبري وأتوا من كل جانب ،فرتكتهم وتوجهت نحو المنزل.

ويف عصـر ذلك اليوم تشـرف احلقـري بالـذهاب إىل حمضــر أسـتاذه المكـرم

المرحوم الفقيد آية اهلل السيد الطباطبـائي رضـوان اهلل عليـه ،ودار احلـديث
حول بعض البارقات التي تدخل القلب فتسلب اإلنسان كل ما يملك ،ومـن
مجلة ما تم التداول فيه هذا البيت من شعر حافظ:

برقــي از منــزل لــيل بدرخشــيد ســحر

وه كه با خرمن جمنون دل افكار چه كرد

()1

فواها عىل ما فعـل ذلـك ببيـدر
[يقول :لقد أومض برق من بيت ليىل
سحراً ،
ً
قلب المجنون]

وقد أفادنا سامحته ببيانات نفيسة جدً ا .وبالمناسبة تذكر احلقـري مـا كـان قـد
جرى له ظهر ذلك اليوم ،فذكرته للسيد ،وقلت له :هل هذه كذلك من تلـك

البارقات؟

ً
طويال وطأطأ رأسه نحو األسفل يف حال تفكر ،ومل يتكلم بيشء.
فسكت

وكان من عادة المرحوم آية اهلل الميالين أن جيلـس قبـل الغـروب بسـاعة يف

المجلس اخلارجي لمنزله (الرباين)  ،وكان العالمة آية اهلل الطباطبائي يذهب

يف تلك الساعة ،وجيلس عنده إىل وقـت قريـب مـن المغـرب ،ثـم يتشــرف
بعدها بالذهاب إىل احلرم المطهر ،وكان يشارك أحيانًا يف صالة اجلامعة التـي

كانت تنعقد هناك ،ويصل كأي طالب عادي يف الصف األخري من اجلامعة.
وبعد ما يقرب من يومني أو ثالثة أيام ِمن نقل هذه احلادثة إىل السيد األستاذ،

التقيــت بأحــد األصــدقاء الســابقني واســمه الشــيخ حســن منفــرد شــاه
( )1ديوان حافظ ،غزل  ،187ص .31
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عبد العظيمي يف مشهد ،فقـال ل :ذهبـت أمـس إىل منـزل آيـة اهلل المـيالين،
ونقل العالمة الطباطبائي له قص ًة ألحد علامء طهران كانت قد حصلت له يف
مسجد گوهرشاد ،حيث قام ذاك العامل بتقبيـل بـاب مكـان حفـظ األحذيـة،

وذكر ما جرى بشكل مفصل .وكان أثنـاء رسده هلـذه القصـة يبكـي ودمـوع
عينيه جتري عىل خدوده إىل أن انتهـى مـن بياهنـا .ثـم قـال ببشاشـة ورسور:

ˮاحلمد هّلل حيث يوجد بني العلامء فع ًال من يدافع هكذا عن الشعائر الدينية،
ويتصـرف بأدب مع الساحة القدسية لألئمة األطهار‟ ،ومل يأت عـىل ذكـر

اسم ذلك العامل ،لكني فهمت من خالل القرائن أن ذلك الشخص كان أنت،
أليس كذلك؟!

فقلت له :نعم ،لقد جرت هذه القضية معي .وعند ذلك علمـت أن سـكوت

العالمة وغرقه يف التفكري ،كان عالمة عىل رضاه وإمضائه هلذا العمل ،حيـث

نقل هذه القضية يف حال البكاء ،فرمحة اهلل عليه رمحة واسعة»

ينتهي هنا عني الكالم الذي ذكره الوالد بقلمه ،لكن احلقري يضيف أنه كان قد سمع

هذه القصة من لسان المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه يف الزمن الذي وقعت فيه احلادثة،

واجلملة التي نقلها يف ذلك الوقت عن المرحوم آية اهلل العالمة الطباطبائي إضافة إىل ما

ذكره هو ـ ولعله امتنع عن ذكر هذه اجلملة هنا تأد ًبا وتواض ًعا ـ وتلك اجلملة كانت:

«احلمد هّلل أن الزمان مل خيل بعد من األشخاص الذين يمكنهم القيـام للـدفاع
عن الشـرع المقدس!!»

هدف ّ
الأئمة عليهم السلام هو سوق الناس نحو التوحيد لا نحو أشخاصهم
نعم ،فقد قال المرحوم الوالد مرا ًرا وتكرا ًرا:

«إن اهلدف الوحيد الذي يريده األئمة عليهم السالم منا ومرادهم األخري؛ هو

أن يتوجه الناس نحـو التوحيـد ال نحـو أشخاصـهم ،وأن يسـقي اهلل تعـاىل

مواليهم وشيعتهم من ذاك الشـراب الذي جعله خلاصة أوليائه (كام ورد ساب ًقا

يف مناجاة اإلمام السجاد عليه السالم)».
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هذا هو اهلدف من إمامة أهل البيت وقبول واليتهم ،وبطبيعة احلـال ،فإنـه كلـام

عزم اإلنسان وكانت مهته أكثر يف هذه المسألة ،وضحى أكثر للوصول إليهـا ،وصـرب

أكثر وحتمل أعباءها ومسؤوليتها بشكل أكمل؛ كلام نال مـن الثـواب واألجـر أكثـر،
واستفاد أكثر من سفرة ألطافهم التي ال بخل فيها وال حد هلا.

لقد تشـرفنا يف أحد األيام أنا والمرحوم الوالد بلقاء العالمة آية اهلل السيد حممد

حسني الطباطبائي قدس اهلل رسمها ،وأثناء احلديث تطرق الكالم إىل ذكـر المرحـوم
العالمة األميني صاحب كتاب الغدير ..ذلك الكتاب القيم ،وقد ذكره كل منهام بعلو

المقام ،ودعا له بالرمحة والمغفرة ،ثم قال المرحوم الوالد« :لكـن المسـألة ال تنتهـي
هبذه األمور ،وال يصل اإلنسان إىل الغاية القصوى بـذلك ،وليسـت هـذه هـي هنايـة

المسألة!»  ،فقال المرحوم العالمة« :نعم ،األمر كذلك ،فإن المسألة ال تنتهي مع كل

هذا التأليف وكل هذه المشقات والزمحات!».

يعني جيب عىل اإلنسان أن يسـعى وراء تلـك احلقيقـة ،التـي كـان اإلمـام أمـري

المؤمنني عليه السالم يسعى وراءها ويدعو الناس نحوهـا ،تلـك احلقيقـة التـي مـن

احلكم ،ويف سبيل هذا اهلدف شهر سيفه وقاتل ،وألجل ذلك
أجلها توىل عليه السالم
َ
حتمل مجيع هذه المصائب والمشاكل التي يعجز اإلنسـان عـن حتملهـا ،وذاق أنـواع
المر وصنوف البالء من الناس .ولكننا نجـد اإلنسـان يسـلِم ذلـك كلـه إىل النسـيان

ً
مشتغال بالمسائل الدنيوية وسائر مشاكل الدنيا ومشاغلها ـ وإن
واهلجران ،أو يتناساه

أعطاها صبغة ولونًا إهلي ًا ـ فيشغله ذلك عن التفكر والتأمـل بـذلك اهلـدف ومتابعتـه

بحرص والتحرك نحوهً ،
وبدال من ذلك يقتصـر عىل االشتغال باألمور التي هي دون
ذلك اهلدف :مثل االشتغال بإثبات الظلم والتعدي الذي القاه األئمة عليهم السـالم

عىل أيدي األشقياء والظالمني ،فيكتب التواريخ ويؤلـف الكتـب يف سـبيل ذلـك ،أو
يقيض عمره يف إثبات والية وإمامة األئمة عليهم السـالم ،وجيعـل مجيـع مهـه وغمـه

منص ًبا يف سـبيل الوصـول إىل هـذا اهلـدف ،أو يشـتغل بـبعض المسـائل االعتقاديـة
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األخرى من قبيل بيان المباين واالعتقادات ،أو بيان األحكام والتكـاليف اجلزئيـة ،أو

االهتامم باألمور المعيشية ،أو التصدي لألمور االجتامعيـة واحلكوميـة والوالئيـة،...

دون أن يفكر هذا اإلنسان بحال نفسه هو وينظر إىل مستقبله هـو ،ومـا سـيؤول إليـه

فبدال من االشتغال بام يمثل األمر األصل واألسايس لـه ،و ً
أمرهً ،
بـدال مـن االهـتامم

بالسعادة األخرويـة واحليـاة المعنويـة والنشـاط الروحـي والتقـدم والتكامـل ،قـام

باالشتغال بالمسائل األخرى ،وسىل نفسه بذلك وأسعدها هبذه األعامل ،و هـو يـرى

أنه يقوم بأداء تكليفه الشـرعي والوظيفة اإلهلية الملقاة عىل عاتقه.

إن االشتغال باألمور االعتقادية ـ بام يشمل إثبـات واليـة األئمـة المعصـومني

عليهم السالم والتوحيد وبيان المباين األصيلة والمتينة والصحيحة للشـريعة الغراء ـ
تعترب من أهم التكاليف التي قد كلف هبا ِ
العامل ،بل ال يوجد أي تكليف آخر يمكن أن
يصل يف أمهيته ووجوبه إىل رتبة هذا التكليف ،وقد جعل اهلل تعاىل أداء هذه الوظيفـة

باخلصوص عىل عاتق العلامء المستقيمني واألتباع احلقيقيني لمدرسة احلق والواليـة،

ولكن يف المرحلة األوىل ،وقبل الشـروع ببيان هذه المسائل ،ال بد للعامل أن يبدأ بحل

مشاكله الشخصية وأن ُيتم بتكاليفه اخلاصـة لكـي يتضـح مبـدؤه ومـآل أمـره هـو،

ويتعرف عىل مسريه وحركته التكاملية التي عليه أن يطوُيا ،وقبل أن يفكر يف إصالح

المجتمع ونجاة األصدقاء واألقـارب ،وقبـل االهـتامم بـأمور عامـة النـاس وقضـاء

حوائجهم واالشتغال بالمسائل االجتامعية ،عليه أن يفكر يف تقدمه وتكامل ذاته هـو

وعبوره عن عقبات اجلهل والضالل ومكائد النفس األمارة ،وأن يفكر بطريقة للنجاة

بنفسه يف مواقف يوم القيامة ،وحتصيل األمان من سوء احلـال والعاقبـة يف المحشــر

وعامل العرض واحلساب ،وجيب عليه أال ُيمل رأس الامل الكامل والوجـودي الـذي

منحه احلق تعاىل له وال يضيعه ،وال يقلـل مـن شـأن مقـام خليفـة اهلل ،وال يعتـرب أن

الوصول إىل مدارج القرب واليقني أم ًرا عبثي ًا ،وأال جيعل االشتغال بالفروع مان ًعـا لـه

من االهتامم باألصول ،فيصري ـ ال قدر اهلل ـ يف يوم من األيام مصدا ًقا لآلية الشـريفة:
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ا
َ َ َ َ َ ً
ن
ن َ نَ ن ن
ٱۡل َي َٰ ة ِ ُّ
ٱنيذ َن َض ال َسع ني نهم ِِف َ
ٱدلن َيا َوهلم
َس
ين أعمَٰل * ِ
قل هل ننبِئكم بِٱۡلخ ِ
َ َ ن َ َان ن ن َ
نص (.)1
حسب ننهم حسِ ن

يقول أمري المؤمنني عليه السالم يف عهده لاملك األشرت؛ هذا العهـد الـذي يعـد

من المعاجز:

« واجعل لنفسك فيام بينك وبني اهلل أفضل تلك المواقيت»(.)2

أي اجعل أفضل أوقات الليل والنهـار خللوتـك بينـك وبـني ربـك ،ولالهـتامم

بأمورك الشخصية والعبادية.

عجيب واق ًعا! يريد اإلمام أن يقول له :إنك وإن كنت ذاه ًبا إىل مصــر بصـفتك

احلاكم يف أمور المسلمني ،وبيدك الرتق والفتـق بـني الرعايـا ،و هـدفك ومقصـودك

إقامة الشعائر اإلسالمية ،ونشــر العدالـة واألمـن وإحقـاق احلـق وإبطـال الباطـل،

وإرشاد العباد وإعامر البالد ،وإصالح أمور الناس المعيشية واألخروية ــ وال عمـل
أهم من هذه األمور يف عامل التكليف ـ ولكن مع ذلك ،عليك أن تعلم بأنك عبد مـن

عباد اهلل ،وعليك حساب ولديك كتاب ،وأمامك طريق ومقصد عليك أن تسـلكه يف

هذه الدنيا ،وحتصل منه عىل التجـرد والقـرب ،وعليـك أن تصـل يف هـذه الـدنيا إىل
التكامل ،وال تكِ ْل ذلك إىل العامل اآلخر ،ألن الدنيا دار عمـل ،أمـا اآلخـرة فهـي دار
النتيجة وفعلية األعامل.

إن االشتغال بأمور الناس واالهتامم بالمسائل الشـرعية واالجتامعية هلا أمهيتهـا

اخلاصة ،لكن األهـم مـن ذلـك واألفضـل واألوىل ،هـو اشـتغال اإلنسـان بمسـائله
( )1سورة الكهف ( ، )14اآليتان  182و.184
( )2هنج البالغة(رشح حممد عبده)  ،ج ،2ص  ،182وقد ورد فيها:
« واجعل لنفسك فيام بينك وبني اهلل أفضل تلك المواقيت وأجزل تلـك األقسـام وإن كانـت كلهـا هلل إذا
صلحت فيها النية وسلمت منها الرعية ،وليكن يف خاصة ما ختلص به هلل دينك إقامة فرائضه التي هي لـه
ً
كـامال غـري مثلـوم وال
خاصة ،فأعط اهلل من بدنك يف ليلك وهنارك ،ووف ما تقربت به إىل اهلل من ذلـك
منقوص بال ًغا من بدنك ما بلغ»( .م)
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الروحية والنفسية ،فمسائلك الروحية والشخصية مثل األوكسجني والـامء والغـذاء.

فهل يمكن لإلنسان أن يقول« :يمكنني أن أكتفـي باالشـتغال بـأمور النـاس وقضـاء

حوائجهم دون أن أشـرب الامء أو آكل الطعام» ؟! فإنه إذا مل يأكل ،فسـيموت ،وعنـد

ذلك لن تبقى نفس وال روح يمكنه من خالهلام االهتامم بحوائج الناس! وهذه النقطة

كثريا مـا يأتيـان مـن خالهلـا،
دقيقة جدً ا وظريفة؛ حيث أن الشيطان والنفس األمارة ً

فيظهران األمور لإلنسان بشكل معكوس ،ولذا علينا أن نكون حذرين دائ ًام.

بقي ههنا مواضيع طويلة جدً ا ،نكتفي منها هبذا المقـدار المختصــر ،وإن شـاء

اهلل سنوضحها أكثر يف مواضع أخرى من شـرح حـديث عنـوان البصــري ،بحولـه
ومنه.

***
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ّ
الإشـراف الكلي للعارف الكامل على عالم الوجود
ً
وكونه مصونا عن الاشتباه في القول والفعل
إن اخلاصية الثالثة للعارف ،هي أن العارف نتيج ًة المتالكه إشـرا ًفا تا ًّما ووالئيـ ًا

عىل عامل الوجود ،لديه إحاطة كلية حضـورية بجميـع األمـور والنفـوس ومصـاحلها
ومفاسدها .وبمقتىض هذه المرتبة ،فإنه يمنح كل شخص مجيع ما حيتاجـه مـن أمـور

ضـرورية يف سريه وسلوكه ،كام أنه سيكون بعيدً ا عن حالة اإلفراط والتفريط كليـ ًا يف
دستوراته وبراجمه العملية.

الأنبياء معصومون عن الخطأ في ثلاث أمور :التلقي والحفظ والتبليغ
ال شك يف أنه جيب أن يكون األنبياء اإلهليون حمفوظني عن اخلطأ مصـونني عـن

النسيان يف ثالثة أمور(:)1

األول :ال بد أن يكون النبي مصونًا ومعصو ًما يف تلقي الوحي ،يقول اهلل تعاىل:

ا
ا َ َ َا ن َ
َ
ِإَونك ُتنلَ ٱْار َءا مِن ندل َحكِيم علِ

(.)2

( )1لمزيد من االطالع حول هذا الموضـوع ،راجـع :كتـاب «معرفـة اإلمـام» (للعالمـة الطهـراين)  ،ج،1
الدرس 4إىل .6
( )2سورة النمل ( ، )29اآلية .6
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ينفي اهلل تعاىل يف هذه اآلية أن يكون القـرآن الكـريم والـوحي منتسـبني إىل أي

مصدر أو تعني سوى الذات الربوبية؛ وعىل هـذا األسـاس فالشــرط األول يف تلقـي

علام شـهودي ًا يقينيـ ًا ،ولـه يقـني تـام يف انتسـاب
الوحي هو أن يكون الرسول يمتلك ً

الوحي إىل اهلل تعاىل وصدوره عنه ،سوا ًء كان هذا الوحي متعل ًقا ببيان األمور الكليـة

مــن األحكــام اإلهليــة العامــة ،أو االعتقــادات الشـــرعية أو المســائل األخالقيــة

واالجتامعية ،أو كان متعل ًقا ببيان األمـور اجلزئيـة وتعيـني المصـاديق اخلاصـة؛ مثـل

موضوع نصب الوصاية واخلالفة بال فصل لموىل المتقني وأمري المؤمنني عليه السالم

ا
َ
َ َٰٓ َ ُّ َ ا ن ن َ َ ٓ ن َ َ َ
نزَ إِيلك مِن اربِكٰۖ ِإَو ْم
يف غدير خم ،طب ًقا لآلية الشـريفة :يأيها ٱلرس َ بلِغ ما أ ِ
َ
ا
َ
َ
وِ َعل ف َما بَلغ َت رِ َساُتَ نهۥ (.)1

وكذلك يف مسألة زواج زيد من زينب عىل ما ورد يف اآليات الشـريفة( ،)2حيث أمر

النبي أن ينجز هذا التكليف.

وبنا ًء عىل هذا ،فام يقوله البعض من أن األنبياء يف األحكام اإلهلية الكلية مـأمورون

باتباع الوحي ،أما يف المسائل اجلزئية فتعيـني المصـاديق وحتديـدها يكـون باختيـارهم

وانتخاهبم ،هو كالم عار عن الصحة واحلقيقة وال واقـع لـه ،وذلـك ألنـه ال تفـاوت يف

انتساب الوحي إىل اهلل تعاىل فيام إذا كان احلكم جزئي ًا أو كلي ًا ،واآلية الشـريفة تدل عـىل
َ
لرا أَ َ ن
هذا المعنىَ :و َما ََك َ ل نِمؤمِن َو ََل نلؤم َِنة إ َذا قَ َِض ا ن
كل َ ل َ نه ن
ٱّلل َو َر نس ن نه ٓۥ أل ً
لم
ِ
َ
ٱۡل َ َ
ِريةن مِن أل ِر (.)2
أي إن ما يوحى إليه هو من عند احلق تعاىل ال أنه باختيار الرسول وإرادته ،وما كان
ناشئًا من اختيار احلق تعاىل فليس قاب ًال لألخذ والرد.

الثاين :ال بد أن يكون مصونًا يف نفسه عن النسيان واالشتباه يف حفظ الـوحي؛ ألن

نفس الول يف مقام اتصاهلا بمبدأ الوحي ،وإن كانت تتلقى احلقيقة النورانية وحتفظهـا يف
( )1سورة الامئدة ( ، )3مقطع من اآلية .69
( )2سورة األحزاب ( ، )22اآليات  26إىل .27
( )2سورة األحزاب ( ، )22مقطع من اآلية .26
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قلب الول وضمريه بشكل دقيق ،إال أنه لـو عجـز بعـد ذلـك عـن حفـظ هـذه احلقيقـة

النورانية بعينها يف نفسه حف ًظا تا ًّما أمام مرور الزمـان وكثـرة األحـداث وكهولـة السـن

وأمثال ذلك ،فإن ذلك سيؤدي إىل تغري احلكم اإلهلي وتبدله ،و سيقوم بتبليـغ المطالـب

عىل خالف احلكم اإلهلي الواقعي والتكليف المفرتض.

وبنا ًء عىل ذلك ،فنفسه جيب أن تكون يف كيفية ضبطها للحقائق بشكل ال تتغري فيـه

عام كانت عليه عند تلقيها واستقرارها يف نفسه حتى بمقدار شعرة ،و جيب أن تكون مجيع

األمور ـ سوا ًء تلك التي كانت قد حصلت ساب ًقا يف نفسه ،أو تلك التي تتنـزل اآلن مـن
ناحية الباري تعاىل ـ يف عرض واحد متا ًمـا ،وحاضــر ًة مشـهود ًة عنـده كخـط مسـتقيم

منقوش يف ذاكرته.

ومن هنا نرى أنه عندما كان يأيت أحد أصحاب إىل رسول اهلل صىل اهلل عليـه وآلـه

وسلم ويقرأ آية من القرآن مث ًال ،كان بإمكان الرسـول أن يسـتمر بقـراءة تلـك اآليـة إىل
حيث يرغب .وكذا احلال بالنسبة إىل األحكام والقضايا التي ظهرت من األئمـة علـيهم

السالم عىل امتداد التاريخ ،فال بد أن تكون بأمجعها منسجم ًة قد نشأت مـن مبـدأ واحـد

وسياق واحد ومنبع واحد ،دون أن يظهر فيها أي اختالف أو تباين.

وهذه المسألة تثبت أن نفس اإلمام عليه السالم ليست كسـائر األفـراد اآلخـرين،

وليس فيه من اخلصوصيات الوجودية الموجودة يف سائر األشخاص من احلدة والـذكاء

والنسيان وسائر االستعدادات ،بل نفسه متصلة دائ ًام بالملكوت ،يفاض عليها منه حدو ًثا

و بقا ًء .وبام أن عامل الملكوت عامل ثابت ال يتغري وال يتبدل ،فالوجودات النورية يف عـامل

أيضا وال تتغري ،وال خيتلـف حاهلـا وال تتبـدل أز ًال وال أبـدً ا .فاإلنسـان
الملكوت ثابتة ً
عندما يسأل الول المعصوم (إما ًما كان أو غري إمـام) عـن حكـم معـني أو عـن مطلـب

خاص ،فإنه لن جييب عليه بالرجوع إىل حافظته أو مراجعة معلوماته المـدخرة يف ذهنـه،
بل جييب عليه من خالل اتصاله بالملكوت.

وإذا كنا نشاهد وجود اختالف يف كالم األئمة عليهم السالم يف بعض المـوارد،

فهذا مرده إىل االخـتالف يف الموضـوعات أو يف شــرائطها ،أو يف القـرائن والقيـود
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

المحتفة هبذه الموضوعات يف ذلك الزمـان .ولـو كـان اإلمـام والمعصـوم السـابق

حمكو ًما لنفس هذه الشـروط ،وخاض ًعا لنفس ظروف هذا الزمان ،لكان جوابـه عـني
هذا اجلواب ،ولصدر منه نفس هذا العمل الذي صدر من هذا اإلمام ،لكن اخـتالف

الشـروط يف كل زمان يقتيض حصول موضوع جديد وحكم جديد ،وهذا الموضـوع
واحلكم جيب أن يكون يف إطار األحكام الكلية والموضـوعات العامـة ،وال يتجـاوز

عنها أبدً ا ،وإال فسيؤدي ذلك إىل اخلروج عن الشـرع ،واالنحراف عـن جـادة الـدين
وظهور البدع يف األحكام والمباين.

الثالث :أنه جيب أن يكون مصونًا يف إبال الرسالة ،بمعنى أنه مع عصمته يف مقـام

أيضا بعيدً ا عن اخلطأ واالشتباه أثنـاء إبـال مـا
التلقي و يف مقام احلفظ ،فال بد أن يكون ً

تلقاه ،وإذا مل يكن األمر كذلك ،فسوف يفسد كل يشء ،وستبقى مجيع المقدمات السابقة
دون نتيجة.

الفرق بين يقين العارف الكامل وعلمه و بين قطع سائر الناس
ومن خالل بيان هذه المقدمات تتحصل النتيجة التالية ،وهي أنه :لام كانـت نفـس

المعصوم عليه السالم ،أو نفس العارف الكامل قد اتصلت بالعلم الكـل للحـق تعـاىل،
فقد صار ما خيطر يف باله هو عني ما يتنزل عليه من اإلرادة العلمية للحق؛ وعليه فـال بـد

أن يكون ما يشاهده وما يشعر به يف قلبه عىل نحو العلم الشـهودي واليقـني الـواقعي ،ال

عىل نحو القطع العادي الذي حيتمل يف كثري من األحيان أن يكون اإلنسان خمطئًا فيه ،ثـم

مشتبها فيه ،كـام نشـاهد ذلـك يف كثـري مـن
يكتشف اخلطأ يف المستقبل ،ويدرك أنه كان
ً

عبارات األشخاص اآلخرين التي تكشف عن القطـع لـدُيم ،ثـم بعـد ذلـك ينكشـف
بطالنه وخالفه ،ثم إذا تبني اخلطأ  ،يقول :لقد حصل البداء يف هذه المسألة!
َا
ّلَك ل َ َوعلَ نمل َ عِل َ
لم
وقد عرب القرآن الكريم عن هذا اليقني بـ «عني اليقني» :
()1
َت نو ان َها َع َ
ي ٱيلَاي * نث ام َْتن َ
يم * نث ام َْ َ َ
ٱيلَ ِاي * َْ َ َ
ح َ
سلن ان َ َمئذ َعن ا
َت نو ا َ
ٱنل ِع
ٱۡل ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ

( )1سورة التكاثر ( ، )182اآليات  3إىل .4
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أي لو أنكم كنتم تعلمون علم اليقني بأحوال يوم القيامة ،لرأيتم جهنم والعقاب

اإلهلي يف هذه الدنيا  ،ثم سوف تروهنا بعني اليقني وتشاهدوهنا بالشـهود القلبـي ،ويف
ذلك اليوم سوف تسألون عن النعم اإلهلية.

لقد ذكر المرحوم صدر المتأهلني الشريازي بح ًثا ً
مهام يف باب العلـم بـالواقع يف

كتابه األسفار ،ونحن ننقـل ملخصـه هنـا نقـ ًال عـن كتـاب «توحيـد علمـي وعينـي»
للمرحوم الوالد رضوان اهلل عليه:

ِ
يكون َّ
َ
كل األشـياء؛ فيجـب أن
الوجود جيب أن
احلقيقي من
«ˮإن البسيط
َّ
يكون ذاته تعاىل مع بِساطتِه وأحد َّيتِه َّ
َ
كل األشياء.
ِ
كان وجوده تعاىل وجو َد ِّ
فإذن لام َ
ْ
األشياء ،فمـن َع ِقـل ذلـك الوجـود
كل
ِ
ِ
الوجود عاقل لذاته بذاته ،فعقلـه لذاتـه عقـل
األشياء؛ فواجب
ع َقل مجيع
ِ
ِ
مرتبة ذاتِه بذاتِه َ
وجود ما عـداه .فهـذا هـو
قبل
جلمي ِع األشياء ما سواه يف
ِ
ِ
كثر ِّتـا
العلم الكام ُّل التفصيل َبوجه واإلمجال َبوجه ،ألن المعلومات عىل َ
ِ
َفصيلها بِ
ِ
حسب المعنى موجودة بوجود واحد بسيط.
وت
المشهد اإلهلي والمجىل األزَ ل ِ
ِ
ينكشف وينجل ُّ
الكل من حيـث
ففي هذا
ِّ
ِّ
()1
ال كثرة فيها فهو ُّ
الكل يف وحدة‟.

هذا بالنسبة إىل العلم اإلهلي التفصيل واإلمجال ،وعندما يصل السالك يف

طريق اهلل تعاىل إىل أي مرتبة من مراتب الفناء ،فستظهر فيـه حقـائق تلـك

المرتبة وآثارها ،سوا ًء كانت فنا ًء يف الفعل أو فنـا ًء يف االسـم والصـفة أو
كان فنا ًء يف الذات؛ وبنا ًء عليه فالكاملون من أمة الشـريعة المحمدية عىل

شارعها آالف التحية والسالم الذين يصـلون إىل مقـام الفنـاء يف الـذات،
سوف تظهر فيهم مجيع آثار وحقائق علوم ذات احلق تعاىل وتقدس».

( )1احلكمة المتعالية يف األسفار العقلية األربعة ،ج  ،6ص  267إىل .291
( )2توحيد علمي وعيني (فاريس) ص .224
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

السـتار عـن احلقيقـة
يكشف المرحوم صدر المتأهلني يف هذه الفقرات بنحو ما
َ

العلمية جلميع أمور عامل الوجود يف ذات احلق تعاىل ،وكام قال المرحوم الوالد قـدس

اهلل رسه ،فإن السالك بوصوله إىل مرتبة الفنـاء الـذايت سـوف يـدخل يف ذاك احلـريم

الذي يتحقق فيه العلم األزل والكل للحق تعاىل يف تلك المرحلـة والمرتبـة بصـورة

أيضا سوف يصري عال ًام بذاك العلم الذي يعلم به
علم كل بسيط إحاطي ،و بالتال فهو ً
الباري تعاىل ،ألنه مل يعد سال ًكا  ،بل مل يعد الموجود يف اخلارج إال هوية واحدة وهـي

ذات احلق تعاىل ،كام متت اإلشارة إليه ساب ًقا.

أيضا يف مقدمته عىل كتاب اإلهليـات شــر ًحا
وقد أورد صدر المتأهلني رمحه اهلل ً

ألفضلية وأشـرفية علوم احلكمة اإلهلية ومعرفة النفس؛ أي علم المبدأ والمعاد إىل أن
يصل إىل قوله:

فإن هذه المقاصد العلية الشـريفة ابتداؤها ليس إال ِمن ِ
« َّ
عنـد اهلل ،حيـث

ِ
واللوح الكريم؛ وقرأها من علمه اهلل بـالقلم
أودعها أو ًال يف القل ِم العظي ِم
ِ
بنـوره ،فاصـطفاه
ما مل يكن يعلم وك َّلمه بكلامتِه ،وأهلمه حمكم آياته وهداه

ِ
لـوي وخليفـ ًة
وجعله خليف ًة يف عاملِ أرضـه ،ثـم جعلـه أهـ ًال لعالمـه الع ِّ
اموي.
لملكوته الس ِّ

فهذا العلم جيعل اإلنسان ذا ملك كبـري (حمـيط بجميـع عـامل الوجـود) ،ألنـه
ِ
ِ
الموجب للغنى ِّ
ـعادة الكـربى ،والبقـاء عـىل
والس
اإلكسري األعظم
الكل َّ
أفضل األحوال ،والتش ُّبه باخلري األقصـى ،والتخ ُّلـق بـأخالق اهلل تعـاىل.
ِ
الصـحف المنزلـة مـن الكتـب السـامو َّية أنـه قـال
ولذلك ورد يف بعض ُّ
سبحانهˮ :يا ابن آدم! خلقتك للبقاء ،وأنا حي ال أموت؛ أطِ ْعني فيام أمرتك
وان ِ
ْته عام هنيتك أجعلك مثل َحي ًا ال متوت‟.

أيضا عن صاحب شـريعتنا صىل اهلل عليه وآله وسلم يف صفة أهـل
وورد ً
اجلنَّةˮ :إنه يأيت إليهم الملك فإذا دخل عليهم ،ناوهلم كتا ًبا ِمن عند اهلل بعد
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ِ
احلي القيوم الذي ال يموت ،إىل
أن يس ِّلم عليهم من اهلل ،فإذا يف الكتاب :من ِّ
احلي القيوم الذي ال يموت؛ أما بعد فإين أقول للشـَّ ِ
يء :كن! فيكون؛ وقـد
ِّ
جعلتك اليوم تقول للشـَّ ِ
يء :كن! فيكون‟ .فهذا مقام من المقامات التـي
يصل إليها اإلنسان ِ
التصـوف
باحلكمة والعرفان؛ وهو يسـمى عنـد أهـل
ُّ
بمقا ِم «كن»  ،كام ينقل عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسـلم يف غـزوة
تبوك؛ فقالˮ :كن أبا ذر! فكان أبا ذر‟.

سمى بمقا ِم الفناء يف التوحيد المشار إليه بقوله تعـاىل
وله مقام فوق هذا ي َّ
ِ
القديسˮ :فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ،وبصـره الذي
احلديث
يف
ِّ
()1
يبصـر بِه ‟...ـ احلديث»

يعترب المرحوم صدر المتأهلني قدس رسه يف هـذا البيـان أن الوصـول إىل هـذه

المرتبة من المعرفة خمتص ًة باألشخاص الذين وصلوا لنيل مقام الفناء الذايت ،وجعلوا

وجودهم فان ًيا ومند ًكا يف وجود احلق سبحانه ،وقـد وصـلوا إىل مرتبـة بحيـث صـار

إدراكهم إدراك احلق تعاىل ،وإدراك احلق هـو إدراك ال انتهـاء لـه وال حـد ،فسيصـري

وأيضـا فحيـث إنـه ال وجـود يف إدراك البـاري لالشـتباه
إدراكهم إدرا ًكا ال هناية لهً ،
واخلطأ والنسيان ،فكذلك سيصري إدراكهم متص ًفا هبذه الصفات.

ومما تقدم يتضح أن مرتبة العارف الكامل هي مرتبـة إدراك الكـل؛ أي أن مجيـع

األشياء سوف حتضـر يف ذاته حضو ًرا فعل ًيا ،ومن خالل العلم احلضوري الذي حيصل

للعارف باألشياء سوف توجد نفس هذه األشياء يف حضـوره وشـهوده ،ال أن الـذي

حيضـر هو جمرد صورّتا الامهوية ،وسوف يمتلك العارف يف وجوده إشـرا ًفا عىل مجيع
هذه الموجودات ،وعندها ال معنى ألن حيصل له اشتباه أو خطأ.

يقول أمري المؤمنني عليه السالم أثناء حركته نحـو النهـروانَ « :ال َينْ َفلِـت ِمـنْه ْم
عَ شـرة َو َال َ ُْيلِك ِمنَّا عَ شـرة»  ،وهكذا كان فع ًال؛ فقد استشهد من عسكر أمري المؤمنني
( )1توحيد علمي وعيني (فاريس) ،هامش ،ص .224
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

عليه السالم تسعة أشخاص وانفلت من اخلـوارج تسـعة ( .)1لكنـه مل يقـل يف حـرب

صفني أن جيش اإلسالم هو الذي سينتصـر وأن معاوية وأصحابه سيهزمون؛ وذلـك
ألن حقيقة الوقائع اخلارجية كانت ملموس ًة ومشهود ًة بوجودها احلضـوري يف نفـس
أمري المؤمنني عليه السالم ،وعليه فكيف يمكن أن يشتبه وخيطئ يف إخباره هذا؟ أمـا

ـريا مــا يزجــون النــاس يف المهالــك
ســائر األشــخاص فليســوا كــذلك؛ فــإهنم كثـ ً

ويوصــلوهنم إىل اهلــالك واخلســران نتيجــة اشــتباههم وخطــأهم يف احلــدس الــذي

حيدسونه.

لذا فالفرق بني العـارف وغـريه يكمـن يف أن العصـمة والمصـونية مـن اخلطـأ

واحلفظ عن االشتباه يف كالمه وأفعاله أمر إلزامي يف جمال العالقات االجتامعية وكـذا

يف بيان المصالح الفرديـة لألشـخاص .ورغـم أن مـن الممكـن لـول اهلل أن خيطـئ

ويشتبه يف القضايا العادية والمسائل اليومية المتعارفة؛ كام هو مقتضـى مقـام اجلمـع
ِ
الصفات العادية للبشـر ،وألجل أن يربز االختالف بينـه وبـني
الذي يقتيض أن يظهر
المعصوم عليه السالم يف مقام اإلرشاد والتشـريع والتبليغ يف قالب التواضع والتأدب

أمام الساحة المقدسة لألئمة المعصومني عليهم السالم  ،إال أنه عندما يصل األمر إىل

مسائل تتعلق بصالح المجتمع أو بالمصالح الواقعية للشخص ،ففي هـذه احلالـة إذا
استشري ول اهلل وطلب منه الدستور المناسب هلذا المقام ،فال شك و ال ريب أن ول

اهلل والعارف الكامل سيقوم ببيان ما هو اخلري المحض ومـا فيـه المصـلحة احلتميـة

الواقعية للشخص ،وال يمكن يف هذه الموارد أن يصدر منه أي اشـتباه أو خطـأ أبـدً ا

ولو كان خطأ بسيط ًا ،سوا ًء كان ذلك يف المسائل االجتامعية العامة أو كان يف المسائل

الشخصية والمصالح الفردية .ويف هذا الوادي العديد من القصـص والقضـايا التـي
كانت حتصل مع المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه ما تزال حاضـر ًة يف ذاكريت.

( )1المناقب (البن شهراشوب)  ،ج  ،2ص 262؛ هنج البالغـة (حتقيـق صـبحي الصـالح) ،ج  1ص 72؛
السنن الكربى( للبيهقي)  ،ج  ،4ص 143؛ معرفة اإلمام ،ج ،12ص.27
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أذكر أنه عندما جرى احلديث يف جملس الدستور عـن مسـألة إعطـاء امتيـازات

وحقوق خاصة ألحد األفراد العاديني بعنوان تسنمه مقام الرئاسة واحلكومـة  ،أبـدى
المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه تأثره وانزعاجه مـن هـذا الموضـوع وكـان ينتقـده

بشدة ،وقال ل يو ًما« :سوف ترى أي بالء سيصيب األمة اإليرانية من تصــرف هـذا
الرجل( ..)1بالء ال يمكن جربانه أبدً ا!» وكان كالمه هذا يف وقت مل يكن مطرو ًحا بعد
اسم هذا الرجل لموضوع الرئاسة أص ًال ،كام سمع منه نظـري هـذا األمـر يف مواضـع

أخرى.

وكذلك األمر أثناء احلرب مع كفار البعث ،حيث كانـت جيـوش اإلسـالم قـد

وصلت إىل أبواب البصـرة ،فقال المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه« :عىل إيران أن ال

تضيع هذه الفرصة ،وإذا أضاعتها فلن تتاح هلا فرصة أخرى» .

وأما يف المسائل والمصالح الشخصية لألشخاص ،فجميـع الـذين كـانوا عـىل

عالقة به يذكرون العديد من المسائل التي جرت مع هذا الرجل الكبري؛ حيـث إهنـم

أمـورا مل تكـن يف ذلـك الزمـان مـور ًدا لقبـول الـبعض
كثريا ما كانوا يسـمعون منـه
ً
ً
وتسلميهم هبا ،لكنهم ومع مرور الزمان تبينت هلم صحتها.

ومن مجلة ذلك ،أنه قال يوم ًا للحقري« :خذ موعدً ا عند الطبيب الفالين إلحـدى

أرحامنا التي كانت مصاب ًة بمرض عصبي ،وخذها أنت بنفسك إليه» وكنت يف ذلـك

الوقت مشغو ًال بتحصـيل علـوم الفلسـفة والفقـه وتدريسـهام يف مشـهد المقدسـة،

فتعجبت من هذا الكالم ،وقلت يف نفسـي :هـذه المـرأة المريضـة ـ وإن كانـت مـن
أرحامنا ـ لكنها متزوجة؛ فلامذا ال يأخذها زوجها إىل الطبيب ،واحلال أين طالب علـم
يف طور التحصيل ،فكيف جيب عل أن آخذها أنا إىل الطبيب؟! وهلذا السبب تساهلت
ً
قليال يف القيام هبذه المهمة؛ فقد اتصلت بعيادة هـذا الطبيـب فقـالوا ل :إن الطبيـب

مسافر اآلن ،فتساهلت باالتصال به بعد ذلك ،وبعد انقضاء أسبوع اتصلت به جمـد ًدا،
( )1المراد هو أبو احلسن بني صدر.
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وأخذت منه موعدً ا للمريضة ،ومن باب الصدفة التقيت يف ذلك اليوم بتلـك المـرأة

مع زوجها يف الطريق وقلت له :لقد أخذت موعدً ا عند الطبيب لزوجتـك يف السـاعة

الكذائية وسنذهب مجي ًعا يف ذلك الوقت ،فقال :لقد ذهبنا أمس إىل الطبيب وشـخص
أن المرض مرض عصبي ،فال حاجة للذهاب جمد ًدا إليه.

عل قـال ل:
عندها ودعته وذهبت إىل منزل المرحوم الوالد ،وعندما وقع نظره َّ

«هل أخذت تلك المريضة إىل الطبيب؟» .

فقلت له :لقد قال زوجها أنه أخذها إليه.

ما إن تفوهت هبذا الكالم حتى نظر إل نظر ًة حاكي ًة عن التأثر الشـديد وكاشـف ًة

عن إضاعة فرصة قيمة وقال« :عج ًبا! لقد صربت كل هذا الوقت وتساهلت يف ذلـك
حتى قام زوج تلك المرأة بأخذها إىل الطبيب!» .

رغم أن تصـرف المرحوم الوالد معي قد أثار حـزن األشـخاص الـذين كـانوا

حاضـرين يف ذلك المجلس وانزعاجهم ،إال أن احلقري شعر أنـه قـد خســر خسـار ًة

عظيام قد ضاعا من يدي ،فكنت ألوم نفسـي وأؤنبها
وفوزا
عظيم ًة ،وأن سعاد ًة كبري ًة
ً
ً

دائ ًام أن :لامذا قصـرت يف القيام بأمر المرحوم الوالد حتى صار ذلـك سـب ًبا يف عتابـه

ولومه ل .ومن جهة أخرى كان هذا السؤال دائ ًام خيـتلج يف ذهنـي وفكـري ،بأنـه مـا
المصلحة التي كانت وراء هذا األمر ،حتى صارت خمالفته سب ًبا هلذا اخلسان الكبـري؛

كثريا منه ويتأسف عليه.
إىل حد جعل المرحوم الوالد يتأثر ً

بعد انقضاء ما يقرب من ستة أشهر عىل هذه القضية ،كنـت يف غرفـة المدرسـة

التي كنت ألقي فيها درس الفلسفة منتظ ًرا جميء األصدقاء والرفقاء ،فشعرت وقتها يف

نفيس ـ وبدون أية مقدمات ـ بوجود نقاط ضعف عندي وأحسست بوجود مسائل ال
يمكن التخلص منها من دون حتقق أسباب ووسائل تربوية من قبل األستاذ الكامـل،

وأن ذلك األمر الذي أمرين به المرحوم الوالد منذ ستة أشهر أن آخذ تلك المـرأة إىل
الطبيب ،إنام كان ألجل القضاء عىل بعـض هـذه النقـاط ،ولكـن احلقـري ضـيع تلـك
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الفرصة لألسف بسبب تساحمه ،و رأيـت أنـه إذا أردت احلصـول عـىل هـذه النتيجـة

والثمرة المهمة فعل أن أنتظر حتى حيصل أمر مشابه يف المستقبل ،فأمتكن حينئذ مـن

حتقيق هذا األمر المهم.

والكالم هو يف أنه :بأية قاعدة وميزان يمكـن للشـخص أن يفهـم هـذه النقطـة

الدقيقة ،وبأية آلة أو وسيلة يمكن لإلنسان أن يصل إىل هذه النقاط الدقيقة ،ثـم حيـدد

بعد ذلك الطريق المناسب الذي ينبغي سلوكه للوصول إىل العالج؟ فلو أن اإلنسـان
جلس إىل يوم القيامة وفكر يف أحواله ومآله فلن يتمكن من الوصول إىل هذه النتائج،

وستضيع جهوده عب ًثا ويذهب عناؤه هبا ًء! إن اإلنسان ههنا حيتاج إلشـراف كامل من

أستاذ كامل وعارف واصل ..حيتاج إىل فرد يمتلك إشـرا ًفا عىل وجود اإلنسان بحيث
يشاهد عيانًا مجيع شـراشـر وجوده وصفاته وملكاته وغرائزه ونقاط الضعف والقـوة

الموجودة فيه ..يشاهد كل ذلك بالعيان فيشـخص طب ًقـا لـذلك العـالج المفـرتض

لذلك المرض ،وال يصدر أي أمر من تلقاء نفسه رمج ًا بالغيب ،وال يوجه اجلميـع إىل
جهة واحدة وبطريقة واحدة وال يسوقهم بعصا واحـد ًة ،وبعبـارة أخـرى :ال ِ
يصـف
ً
طريقة عالج واحدة جلميع األشخاص ،فليست نصائحه كمن يرمي سهامه يف الظالم
لعلها تصيب ولعلها ختطئ.

إن العارف الكامل يعرف جيدً ا مواضع الوجع ويشخص بدقة أماكن المـرض،

وبإشـرافه الكامل حيدد الدواء المخصص هلذا المرض أو ذاك .ففي المواضـع التـي
جيب فيها العالج باجلامل والسور والشوق واالبتهـاج يصـف ذلـك ،ويف المواضـع

التي جيب أن يستعمل فيها القهر واجلالل واجلربوت والعقاب والعتاب ،جتـده يقـوم

بذلك دون أي تقصري .يف تربية العارف الكامل ،ال يس َلم التلميذ إىل حالة من اليـأس

واخليبة واحلزن واهلم ،كام أنه ال يرتك يف حالة من العجـب والـدالل والركـود وعـدم

التحرك واإلعجاب بالنفس ،بل يقوم من خالل حركة متينـة حمكمـة بتحريكـه نحـو
المقصود وإيصاله إىل الكامل.

242

ْ َ ُ ََ ُ
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إن العارف الكامل يعرف مصالح اإلنسان بشـكل أدق وأفضـل وأوضـح مـن

نفس اإلنسان ،وما يقرتحه يف سبيل ذلك هو عني احلق وحاق الواقـع ونفـس األمـر،
ويتجىل يف وجوده مصداق لـ « :النبي أوىل بكم من أنفسكم»(.)1

قال المرحوم الوالد قدس اهلل رسه يوم ًا ألحد تالميذه الذي كـان (ومـا يـزال)

يمتلك مقا ًما علم ًّيا وثقاف ًّيا عال ًيا« :جيـب أن تـتعمم وتتلـبس بلبـاس طـالب العلـم،

وسعادتك تكمن يف هذه المسألة»  ،لكن ذلك الشخص مل يكن مسـتعدً ا لقبـول هـذا

األمر بأي شكل من األشكال ،فلم يمتثل لرأي المرحوم الوالد مـرب ًرا ذلـك بـدالئل

ربا أنه أكثر خرب ًة يف تشخيص المسائل االجتامعية ،فرتك المرحوم الوالـد
واهية و معت ً

بدوره هذا األمر ومل يتحدث فيه بعد ذلك.

وقد حتدثت يو ًما مع السيد الوالد عن موضـوع ارتـداء هـذا الشـخص للعاممـة

ولباس أهل العلم ،وأظهرت تأسفي لعدم جتاوب ذلك الشـخص وارتدائـه اللبـاس،
فقال المرحوم الوالد:

«أجل! هؤالء ال يعرفون شيئًا عن مصاحلهم وعن سعادّتم ،ويظنون أهنم
يعلمون كل يشء واحلال أهنم يعانون من جهلهم بأنفسهم ،وبالتال فـإهنم

َ َ
يقضون أعامرهم يف التخيالت واألوهـام والوسـاوس .ثـم قـال :ذل ِلك
ْ ْ
َ
()2
َمبْل نغ نه ْم م َِن اْعِلل ِم ».

والطريف يف المسألة أن هذا الشخص مل يتعظ حتى اآلن من تلك الكلامت ،ومل

يرجع إىل نفسه مبتعدً ا عن وادي األوهام والتخيالت التي يعـيش فيهـا مسـل ًيا نفسـه

باالشتغال باألمور النفسـية ولـذاّتا ،وحيسـب أنـه قـد وصـل إىل حـريم المحبـوب
َْن
ِب أَ ْو َل بال ْ نم ْؤ ِمن َ
( )1مقتبسة من اآلية :انلا ُّ
س ْم [سورة األحزاب ( ، )22اآلية  ، ]6ومن العديد مـن
ِي م ِْن ننِ ِ
ِ
ِ
الروايات من قبيل ما ورد يف كامل الدين ومتام النعمة ،ص 229؛ اخلصال ،ص « :211فقال النبي صـىل اهلل
عليه وآله وسلم :ألست أوىل بكم من أنفسكم» ،السنن الكربى ،ج ،3ص« :123إين أوىل بكم من أنفسكم»،
خصائص أمري المؤمنني عليه السالم (للنسائي)  ،ص  « :181أمل تعلموا أين أوىل بكم من أنفسكم».
( )2سورة النجم ( ،)32من اآلية .28
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واقرتب من ساحة القدس اإلهلي ،غاف ًال عن أن طي الطريق إىل اهلل والعبور عن وادي
النفس وعقبات عوامل الكثرة واألنانية التي يصعب عبورها ال يـتم مـن خـالل قـراءة

األذكار والقيام باألربعينيات واإلتيان باألختام واألوراد المخت َل َقة ،فإنه ال يرتتب عىل
جلسـت تـؤدي هـذه
ذلك سوى إتالف الوقت وإضاعة الفرصة وتضييع العمر! لـو
َ

فلسا واحدً ا ،وما دام
األذكار و األربعينيات ألف سنة ،فإن هذا الفعل ال تساوي قيمته ً

اإلنسان يف مرتبة النفس وصفاّتا وملكاّتا فإن نتيجة ذلـك أنـه ال يزيـد مـن اهلل إال
بعدً ا.

نعم! من الممكن أن توجب هذه األذكار واألوراد حاالت من السور لإلنسان

وتوجب له حصول بعض المكاشفات وتسبب له حالة من انبساط اخلـاطر وابتهـاج

النفس ،وحيصل بعض التغري والتبدل بسببها لإلنسان ،إال أن ذلك ال خيرجه عن مرتبة
النفس بل يبقيه يف حدودها ،فإن هذه األمور جتعل اإلنسان كالدابة التـي تـدير رحـى

الطاحونة؛ حيث إهنا تظل تدور طوال اليوم حول رحاها ،لتجد نفسها يف آخـر اليـوم
يف نفس ذلك الموضع الذي بدأت منه.

هذا ،ولكن يمكن أن يرى يف بعـض األحيـان مـن أسـاتذة العرفـان والسـلوك

صدور أوامر كلية ودستورات عامة المنفعة لتالمذّتم فيجـوزون العمـل فيهـا لكـل

األشخاص ،مثل دستور العمل الذي أرسله المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه إىل أحد

مريديه يف اخلارج ،ويستفاد مـن حمتـوى هـذا الدسـتور أنـه حيتـوي عـىل جنبـة كليـة

وعمومية وليس له اختصاص بفرد خاص أو له شـروط خاصة ،وهذا الدستور هو:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

جناب األخ المحرتم السيد  ...سلمه اهلل تعاىل ،جوا ًبا عىل الرسالة المرسـلة

من قبل...

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،لقد وصلتني رسالتكم الكريمة واطلعـت

عىل مضموهنا .يقول علامء السلوك :إنه ال بد لطـي الطريـق مـن توبـة كاملـة
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المجلس الحادي عشر:

(غسل ،وصالة ركعتني ،واستغفار مائة مرة ،وأداء مجيـع حقـوق النـاس ورد
مظامل العباد ،وقضاء ما فات من حقوق اهلل تعاىل).

باإلضافة إىل ذلك :ينبغي مالزمـة السـكوت ،واألكـل يف موعـده وبمقـدار

حمدد ،واإلقالل من أكل المنتجات احليوانية ،واالبتداء ببسـم اهلل ،والصـيام

ثالثة أيام يف الشهر مع اإلمكان ،واالستيقاظ صبا ًحا قبل الفجر وعدم النـوم
بني الطلوعني ،واإلتيان يف هذا الوقت بصـالة الليـل ونافلـة الفجـر وصـالة

الصبح ،ثم بعد ذلك ينبغي قراءة حزب من القرآن عىل األقل يف اليوم وإهداء
ثوابه إىل روح الرسول األكرم صىل اهلل عليه وآله وسلم.

وعليه أن يستغفر لمدة أربعني يو ًما؛ يقول يف كل يوم ألف مرة« :أسـتغفر اهلل

ريب» ،مع المحافظة عىل شـروط الذكر (من طهارة البـدن واللبـاس والكـون

عىل وضوء واجللوس يف مكان خـال واسـتعامل العطـر والبخـور واجللـوس

مرتب ًعا باجتاه القبلة ،والتختم بخاتم عقيق يف اليد اليمنى والتوجه الكامـل إىل
ا ٓ َ َٰ َ ا ٓ َ َ ن َ َٰ َ َ
ك إّن نو ن
نت م َِن
معنى الذكر) ثم يسجد و يتلو ذكر َل إِله إَِل أنت سبحن ِ ِ
ا
ٱْظَٰلِ ِمي ( )1أربعامئة مرة عىل األقل ،وبعد ذلك عليه أن جيلس ويعاهـد اهلل
تعاىل عىل عدم المعصية أثناء اليوم (المشارطة) ويراقـب نفسـه أثنـاء النهـار

(المراقبة) وحياسب نفسه عند النوم (المحاسبة) ،ويبتعد عن جمـالس طـالب

الدنيا وحمافلهم ،ويرتك االختالط مع أبناء الدنيا ،وويكثر من التفكر يف نفسـه

و باطنه ،والمحافظـة دائـ ًام عـىل الطهـارة (الوضـوء وغسـل اجلمعـة) وأداء

الصالة يف أول وقتها ،واإلتيان بالنوافل مع اإلمكان ،واجتناب المعصية كل ًيا
ووضع العطر ولبس اخلاتم أثناء الصالة ،ورعاية اخلشوع وحضور القلـب يف

الصالة ،والنوم عىل وضوء ويف اجتـاه القبلـة ،والنـوم عـىل أمـل مالقـاة اهلل،
وقراءة سورة التوحيد ثالث مرات ،وقراءة آية الكريس( )2وآيـة لَل أَ َ
نزنلَلا
( )1سورة األنبياء ( ، )21اآلية .49
( )2سورة البقرة ( ، )2اآلية .233
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َ َ ن
هَٰذا ٱْار َء

ن
َ
ن ا ٓ ََ ا َ
( ،)1وآية قل إِن َما ننلا ََشللر مِلثلك ( ،)2وآيـة شل ِه َد

ٱ ( ،)2وذكر تسبيح الزهراء ،وبعدها يقـول« :ال إلـه إال اهلل» إىل أن ينـام،
عشق اهلل ويقوم يف ِ
وأن ينام يف ِ
عشق اهلل .ويف األربعني الثاين والثالث يستمر

عىل هذا المنوال باستثناء تبديل االستغفار ألف مرة إىل ذكـر «ال إلـه إال اهلل»

ألف مرة .والسعي بشكل أكيد عىل تطهري الذهن مـن ورود اخلـاطرات أثنـاء

الصالة والذكر والتفكر .وإن شاء اهلل تعاىل سيوصل المشتاقني لرؤيـة مجالـه
إىل كعبة المقصود بتفضله. ...

إن أهم األمور المؤثرة يف السري يف هذا الطريق هو جماهدة النفس واالجتناب

عن المنهيات ،حتى ينكشف الستار عن مجـال المحبـوب األزل بحـول اهلل

وقوته ،وحترتق شـراشـر الوجود ببارقة اجلالل السمدي وال يبقى يشء مـن

األنانية.

نسأل اهلل المتعال أن يوفقنا مجي ًعـا لرضـاه وأن يثبـت أقـدامنا يف سـبيل طـي

الطريق نحو كعبة مجاله وجالله ،بمحمد وآله الطاهرين ،وصىل اهلل عىل حممد

وآله أمجعني.

السيد حممد حسني احلسيني الطهراين

مشهد المقدسة ـ  4حمرم  1411هجرية قمرية

خطورة الرجوع إلى أستاذ ناقص في الدستورات السلوكية
جيب االنتباه إىل أن الذين يقومون بإرشاد الناس وإعطائهم الدستورات من خـالل

االستخارة والتفؤل وغري ذلك ،هـم فاقـدون كليـ ًا لصـالحية اإلرشـاد وبيـان الطريـق

وشـرائطها ،فاألستاذ الذي جيعل االستخارة توضح له مسـريه ،و باالسـتخارة يريـد أن
( )1سورة احلرش ( ، )37اآليات  21إىل .24
( )2سورة الكهف ( ، )14اآلية .118
( )3سورة آل عمران ( ، )2اآليتان  14و .17
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يعطي الناس برناجم ًا سلوكي ًا ودستو ًرا للعمل ،فاألفضل له أن يرتك هذا العمل من أساسه

ويد َعه ألهله.

إن األستاذ الكامل ليس بحاجة إىل استخارة؛ ألن الشــيء الـذي يكـون واضـ ًحا

وضــوح الشــمس ال حيتــاج إىل اســتخارة ،فاالســتخارة لألمــور المبهمــة
لإلنســان
َ

والمجهولة ،ولألمور المرددة والمشكوكة .كيف يسمح هؤالء الناس ألنفسهم أن حيلوا

مسأل ًة مهم ًة وخطري ًة إىل هـذا احلـد مـن خـالل االسـتخارة؟! إذ مـن الممكـن أن يقـع

انحراف واشتباه يف تشخيص األمر ،فيؤدي ذلك إىل الفساد وإىل تبعات مفسـدة ال تقبـل
اجلرب والعالج ال قدر اهلل.

إن الكثــري مــن هــؤالء األشــخاص قــد أوجبــوا ـ بســبب اشــتباههم يف إعطــاء

الدستورات والتكاليف ـ ظهور بعض األحداث المؤلمـة والصـدمات التـي ال يمكـن

تداركها؛ فقد ابتل الكثري من الناس بـاجلنون بسـبب ذلـك ،كـام ابـتل الكثـري بـأمراض

جسمية ،والبعض ابتل بحصول خالفات زوجية وحدوث تشاجر وختاصم وافـرتاق يف

كثريا ما حيصل الطالق بني الزوج والزوجة لعـدم البصـرية التامـة
العالقات األرسية ،إذ ً

واخلربة الكافية ،كام قد حتصل البينونة الكاملة واالفرتاق والكدورة بـني الولـد ووالـده،

كثريا ما ألقت هذه المسألة آثا ًرا فاسد ًة عـىل العالقـات االجتامعيـة ،وسـودت الوجـه
و ً
المنري واللطيف للعرفان احلق وشوهته أمام الكثري مـن النـاس ،وبـدلت القيمـة العاليـة

للسري والسلوك ومعرفة احلق تعاىل إىل ضدها أو إىل أمر تافه عديم القيمة ،وسلبت اعتبار
وكرامة مدرسة العرفان.

فلامذا حصل ذلك ،وما علته؟ حصل ذلك ألن الشخص الذي جاء وحتمـل عـبء

هذه المسؤولية اخلطرية جدً ا ،كان عليه أن يضع نفسه يف مقام الـتعلم والتتلمـذ قبـل أن

ينصب نفسه لمقام التعليم والرتبية لآلخرين ،وكان عليـه ـ قبـل أن يمـد يـد العـون إىل
اآلخرين ويرشدهم ـ أن جيلس ِجلسة المتأ ِّدب مقابل أستاذ كامـل ويضـع نفسـه حتـت

اختياره ويفوضها إليه ،ويسلم إرادته واختيـاره لـه ،واحلـال أنـه مل يطـو شـيئًا مـن هـذه
المراتب ومل حيصل له يشء منها.
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وجيب االلتفات إىل أن اإلرشاد وإعطاء الربامج السلوكية يف المسري نحو اهلل ليس

صـرا فقط بأخذ األوراد واألذكار واالشتغال باألربعينيات واألمور العباديـة ،فهـذا
منح ً

جمرد قسم بسيط من دستور العمل يف السري والسلوك ،فـاألمر المهـم جـدً ا يف موضـوع
عالقة األستاذ بالتلميذ هو األوامر والدستورات المتعلقة بكيفية حيـاة السـالك؛ وهـذه

األمور تشمل كيفية عالقة السالك بعائلته وأرحامه ومعاشـرته هلم  ،كام تشـمل ارتباطـه
اشـتباها يف هـذه
بشـركائه وبمسائل المجتمع كافة؛ إذ من المحتمل جدً ا حصول اخلطأ
ً

العالقات ـ أو ال قدر اهلل ـ قد حيصل مثل هذا اخلطأ عنا ًدا أو لغـرض ،وحصـول خطـأ

خصوصا يف المسـائل
كثريا ما يكون سب ًبا يف مصيبة ال حل هلا،
ً
واحد يف مثل هذه األمور ً

اخلالفية التي هلا جذور فكرية أو مبنائية أو ناجتة عن اختالف يف الطبائع و الميـول ،فـإذا

اجتمع ذلك مع انتفاء القـدرة عنـد األطـراف عـىل حـل المسـائل وتـذليل اخلالفـات،

وضعف القوة العاقلة المميزة عندهم ،ففي هذه احلالة ال يعلم سوى اهلل ما سـوف يقـع

من األمور!

ومع االلتفات إىل أن النفس اإلنسانية قبـل وصـوهلا إىل مرتبـة الفعليـة العقالنيـة،

تكون رهين ًة لألحاسيس والعواطف واالعتبارات عىل الدوام ،وأن حتول النفس وتبـدهلا

عند حصول احلوادث المختلفة أمر طبيعي وبـدُيي ،وعليـه فـإن القـوة الوحيـدة التـي
يمكنها أن حتفظ اإلنسان مـن الوقـوع يف المهالـك والفـتن وّتديـه إىل الطريـق القـويم

والصـراط المستقيم هي تفويض األمر إىل عقل منفصل وتسليم الزمام لمـرب حكـيم،

فهو الذي يستطيع من خالل إشـرافه عىل جوانـب األمـور ،أن يبـني الطريـق الصـحيح
والسبيل القويم .فإذا فقد مثل هذا الشخص ،فإن تبعات التعبد بأمر شخص جاهل غـري

عامل وال مؤهل أخطر بمئات المرات وأشد ضـر ًرا من تبعات عدم التعبد وعدم االنقياد

من األساس .وحبذا حينئذ لو يبقى اإلنسان جاه ًال ويظل يف مرحلة االعـتامد عـىل قـواه
اخلاصة به واستعدادته دون أن يسلم أمـره إىل مثـل هـذا الرجـل غـري المسـؤول وغـري

المتخصص وغري المؤهل ،ودون أن يتعامل مع حكم هذا اإلنسان معاملـة الواقـع كـام
يتعامل مع الوحي المنزل ،أو يعترب اتباعه فرض ًا حتمي ًا عليه!
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المجلس الحادي عشر:

لقد أل أحد تالمذة المرحوم الوالد قدس رسه إليه وقال له:
«سيدي! إن أيب رجل شيوعي وال يعتقد أبـدً ا هبـذه المدرسـة ،فـام الـذي
تأمرين جتاهه؟» .

فقال له:

«جيب عليك أن تتعامل مـع والـدك وكأنـه أحـد الشـيعة اخللـص ألمـري
المؤمنني عليه السالم!!» .

واآلن فلنقارن هذا األمر مع األمر الصادر من شخص آخر الذي يقول:
«إذا كان ولدك خمال ًفا لك ببعض المسائل االعتقاديـة ،فيجـب عليـك أن
تقاطعه وال تعتني به وتتعامل معه كأنه شخص غريب!!».

إن هذا خمجل واق ًعا! انظر كم يوجب العمل هبذا األمـر مـن حصـول الفـتن يف

العائالت وأية مصائب جيرها عليها.

وانظر إىل دستور المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه يف خطابـه إىل النسـاء حيـث

يقول:

«إن سلوك المرأة وتكاملها يكمن يف إطاعتها لزوجهـا ،حيـث جعـل اهلل

تعاىل طريق تقرب المرأة منه [عز وجل] يف إطاعة الرجل وحتصـيل رضـا

الزوج ،والمرأة التي تتصور أهنا مـن خـالل إتياهنـا بالعبـادات والنوافـل

واالشتغال باألذكار واألوراد يمكنها أن تضع رجلها يف ساحة القرب من

اهلل ،ولكنها تق ِّصـر يف حتصيل رضا الزوج وترتك زوجها غري راض عنهـا
وال مرتا ًحا لتصـرفها ..مثل هذه المرأة لـن تتقـدم أيـة خطـوة يف طريـق

التجرد والقرب من اهلل ،وستكون قـد أشـغلت نفسـها بـبعض المسـائل

والتخيالت .طب ًعا هذا إنام جيري يف غري المسائل التي يطلب فيهـا الـزوج
من زوجته ترك الواجب أو القيام بعمل حمرم» .
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انظر الفرق بـني هـذا الكـالم وبـني هـذا الدسـتور الـذي ختاطـب فيـه المـرأة

المتزوجة ،حيث يقول:

«عندما يريد الزوج أن ينتقل ِ
بك إىل مدينة أخـرى للسـكن هبـا والتـوطن
ِ
عليك أن تتبعيه يف ذلك ،بل عليـك أن ترجعـي إىل نفسـك
فيها ،فال جيب
وترين المناسب لك وتفعلني ما تريدين!!» .

فهنا جيب القول :وعىل اإلسالم السالم.

و كذلك لو الحظنا ما قاله المرحوم الوالد قدس رسه حول العالقات العائليـة

وحتسني الروابط فيام بينهم ،وكذا بني سائر األرحام حيث يقول:

« إذا كانت العالقات يف عائلة ُيودية قائمة عىل أسـاس العشـق والمحبـة
والسـرور والبهجة والـود واالسـتئناس ،فتلـك العائلـة أقـرب إىل أمـري
المؤمنني عليه السالم من عائلة تدعي التشيع ومتابعة أمري المؤمنني عليـه

السالم ،ويكون الطاغي عليها حالة النزاع والشجار والكدورة».

قارن بني هذا الدستور وبني الدستور القائل:
«حينام تقابل فر ًدا ال يرتيض منهجك وال يمشــي يف نفـس طريقـك ،فـال
تسلم عليه؛ ألن السالم عليه سيوجب الكدورة وظلمة النفس!» .

ففي هذه احلالة انظر ما الذي سيجري عىل العالقات العائلية جراء اتباع النـاس

هلذا الدستور!

أيضا بني الدستور السلوكي للمرحوم الوالـد قـدس ســره حـول هـذا
وقارن ً

الموضوع ،حيث إنه قد قال مرا ًرا وتكرا ًرا ويف طول حياته:

«عليكم بالتواصل والتعاضد (أي التعاون وقضاء حوائج بعضكم الـبعض)

والتواد (أي إجياد المودة و المحبة بني أفراد العائلة و األرحام)».
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المجلس الحادي عشر:

وبني الدستور الذي يقول صاحبه:

«إن طريق السلوك واتباع العقيدة أهم وأوىل من العالقـات العائليـة ،فـال
ينبغي عىل السالك أن يقيم عالقات مـع األشـخاص المخـالفني لطريقـه

ومسريته حتى لو كانوا من أفراد عائلته!» .

تأثريا يف حياة السالك هو المقارنة بني الدسـتور
واألهم من مجيع ذلك واألكثر ً

السلوكي والعرفاين والتكامل للمرحوم الوالد قدس رسه ،حيث خياطب فيـه طالبـه

وتالميذه قائ ًال:

«إن طريق التقرب من اهلل تعاىل هو طريق العقـل والفهـم والدرايـة ،وإن

معيار التقرب و ميزانه هو التكامـل العقـالين ونمـو العقـل وزيـادة فهـم

اإلنسان لمباين السلوك ومتييز اخلطأ من الصـواب ،ومعرفـة الباطـل مـن

احلق واحلجة مـن السفسـطة واخليـال .وكـل مـن كـان فهمـه للمسـائل

السلوكية أكثر ،وكان تعقله للمباين أكمل؛ فإن قربه من اهلل أكثر وسـلوكه
أكمل» .

و عندما كان احلقري يتشـرف بالذهاب من قم إىل مشهد ،كان سـامحة المرحـوم

كثريا ما يسألني يف ضمن استفساره عن أحوال األصدقاء والرفقاء المقيمني يف
الوالد ً
قم قائ ًال« :كم تطور ميزان فهمهم ،وكم ازداد مقدار عقلهم؟» .

بل إنه قال يف أحد المرات« :أنا ال أسأل عن حاالّتم ،بل أسأل فقط عـن ازديـاد

فهمهم ،وأترك حاالّتم هلم» .

فتعال وقارن بني هذا وبني الدستور الذي يقول:

«من يأيت إىل هنا جيب أن ال يرفع رأسه ،وليس ألحد أن يطرح ما خيتلج يف
صدره من مطلب أو سؤال» .

فعند هؤالء :من يريد أن يفهم األمور بشكل جيد ويعمل العمل الصـحيح وال

يعطي سمعه ألي باطل ،جيب مواجهته وطرده والفـرار منـه وعـدم السـالم عليـه أو
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التعامل معه .لامذا؟ ألن الفهم واإلدراك والتعقل هنا مذموم ،فههنا ساحة التعبد فقط،

وهنا جيب استعامل األذن والسمع فقط واالستفادة منهـا دون االسـتفادة مـن الفهـم

والعقل؛ بمعنى أنه ال جمال هنا للعاقل ،فالمكان هنا خمصوص للدواب ال لآلدميـني،
ألن اآلدمي يمتلك قو ًة عاقل ًة وهذا ما يميزه عن احليوانات .إن اإلنسان الـذي يضـع
عقله جان ًبا ويقول« :إن العقل والعلم مها احلجـاب األكـرب وجيـب االبتعـاد عـنهام» ،
يكون بذلك قد خرج من دائرة اآلدميني وجعل نفسه يف قطيع احليوانات.

الفهم اجليد والتحر َك الصحيح وعدم الميل مـع كـل
إن المدرسة التي تعترب أن
َ

ريح ،وعد َم المسري عىل خالف الربهان والوجـدان المتطـابقني مـع احلجـة العقليـة
والشـرعية ،وعد َم االعتناء بأية عقيدة إذا أقيم عىل بطالهنـا أدلـة عقليـة ونقليـة ..إن

المدرسة التي تعترب ذلك كله جر ًما و ذن ًبا هي مدرسة وحوش وحيوانات ،ومدرسـة
أهل البدع والضالل ،ومدرسـة اجلهـل والعصـبية ،ومدرسـة المنحـرفني عـن سـنة

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم والمتمسكني بمسلك الغاصبني لمنصب اخلالفة
والوالية .إن مدرسة اإلمام الصادق عليه السالم هي مدرسة البحث والفكر والتعقل
واالختيار مقابل مدرسة المنصـور الـدوانيقي؛ حيـث العصـا والسـوط والضــرب

والشتم واحلبس والقتل.

وههنا قصة أرى من المناسب أن ننقلها ،إذ من خالهلا يتضح المنهج السـلوكي

والعلمي للمرحوم الوالد رضوان اهلل عليه وطريقته وممشاه يف هـذه األمـور اتضـا ًحا

كل ًيا.

كان المرحوم الوالد قدس رسه يعتقد بجواز عقد اإلحرام للعمـرة واحلـج مـن

حماذاة المواقيت .وتوضيح ذلك :أن الشارع المقدس قد عني ستة أماكن يف اجلهـات

الست ،واعتربها ميقا ًتا إلحرام القادمني من البالد البعيدة ،وهي عبارة عـن :مسـجد
الشجرة ،اجلحفة ،يلملم ،قرن المنازل ،ذات عرق ،ونفس مكة إلحرام حج التمتع.

272

ْ َ ُ ََ ُ
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المجلس الحادي عشر:

وفتوى المشهور يف ذلك هي« :إن عقد اإلحرام جيب أن يكون من إحدى هـذه

المواقيت؛ بمعنى أنه جيب عىل احلاج أو المعتمر أن يأيت إىل إحـداها ويعقـد إحرامـه
هناك ،ويف غري هذه احلالة ال ينعقد اإلحرام إال يف بعض الصور».

لكن المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه يـرى أن اإلحـرام مـن حمـاذاة الميقـات

أيضا وكاف ،وبنا ًء عىل هذا الرأي ال جيب عىل الشـخص أن يطيـل طريقـه بـأن
جمزئ ً
يقصد الميقات ليحرم ِمن هناك ،بل يكفيه الوصـول إىل حمـاذاة الميقـات ثـم يلـبس
إحرامه وينوي ويلبي هناك كي يصري حمر ًما.

ويف أحد األيام ذهبنا مع المرحوم الوالد قـدس رسه لزيـارة المرحـوم آيـة اهلل

الگلپايگاين تغمده اهلل برمحته ،الذي كان قد جاء إىل مشهد المقدسة للتشـرف بزيـارة
اإلمام عل بن موىس الرضا عليهام السالم ،وكان ذلك يف الصيف ،واجلو حـار ،وقـد

التقينا به يف شـرفة منزله بعد الظهر ،ومن مجلة الكـالم الـذي طرحـه معـه المرحـوم
الوالد بحث جواز اإلحرام من حماذاة الميقات ،وبام أن رأي المرحوم الگلبايگاين كان

عدم اجلواز فقد أصـر عىل مبناه ومتسك برأيه.

وقام الوالد بدوره باستعراض طرق خمتلفة إلثبات فتواه واحتج بأدلـة متعـددة،

ولكن مع االلتفات إىل حرارة طقس الصيف وكرب سن المرحوم الگلپايگـاين وعـدم

مساعدة حاله إلدامة البحث ،فقد قام المرحوم الوالد بقطع البحث ،ومل يستمر فيه بل

حول احلديث إىل مواضيع أخرى.

وبعد مدة أسبوع من هذه الزيارة ،طلب الوالد مـن األخ األكـرب للحقـري ومـن

نفس احلقري أن َنحضـر عنده وقال:
«لقد كتبت مقال ًة فقهي ًة حول جواز اإلحرام من حماذاة الميقات ،وهي اآلن
عىل الطاولة ،فاذهبا واقرءاها وسجال مالحظاتكام عليها وأخرباين هبا» .

فقام أخي المكرم بأخذ الرسالة ،وقرأها ثم بعد ذلك قمـت أنـا بقراءّتـا بدقـة

وأعدّتا إىل مكاهنا األول.
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وبعد يومني كنا كالنا يف خدمة المرحوم الوالد ،فنظر إلينا وقال لنـا « :هـل قرأمتـا

الرسالة المذكورة؟» فقلنا له :نعم .عندها نظـر إىل أخـي وقـال لـه« :مـا رأيـك يف هـذه

المسألة؟» فقال له« :احلق معك ،والمسألة بنا ًء عىل األدلة التي عرضتها تامة وال جمال فيه
ألي إشكال أو اعرتاض» .

بعد ذلك قال ل المرحوم الوالد« :ما رأيك يف هذه المسألة؟» فقال له احلقري :إنني

حتى اآلن مل أقرأ أدلة المخالفني لرأيك ،لذا ال يمكنني ً
فعال أن أعطي رأيي برسالتك!

عندها نظر المرحوم الوالد قدس رسه إىل أخي المكرم وأشار بإصبعه نحو احلقري،

وقال ثالث مرات« :أحسنت ،أحسنت ،أحسنت!» .

من خالل نقل هذه القضية سوف يقف القـارئ المحـرتم عـىل ممشــى المرحـوم

الوالد ومنهجه ،وال يبقى بحاجة إىل مزيد توضيح يف ذلك ،وكام يقال :الرسالة تعرف من
عنواهنا.

واحلاصل أن األستاذ السلوكي جيب أن يكون لديه اطـالع كامـل عـىل أحـوال

السالك وخصائصه الروحية ،بحيث يكون اختياره للدستورات السلوكية متواف ًقا مع

هذه الشـروط واألحوال ،وإال ،فإنه إما سيعطي دستو ًرا بمقدار أقل مما ينبغي إعطاؤه،

وعندها ستضيع استعدادات الطرف المقابل وسيتوقف تكامله ويضيع عمره ،مما قـد

جيعله عرض ًة للصدمات ،وسيكون موج ًبا لربوز بعض المفاسد؛ وإما أن حيملـه أكثـر

مما يطيق وأكثر مما يتحمل ،ويف هذه احلالة تكون األخطـار واآلفـات احلاصـلة جـراء
ذلك أكرب وأخطر بكثري والمصيبة أعظم.

يقول المرحوم احلداد رضوان اهلل عليه:
«أل أحد األشخاص يف النجف األشـرف إىل المرحـوم السـيد مرتضــى

الكشمريي رمحة اهلل عليه ،وطلب منه دستو ًرا وذك ًرا ،فقام السيد بإدخالـه

ابق داخـل هـذه
إىل رسداب المنزل ،وخط له عىل األرض دائر ًة وقال لهَ :
الدائرة واشتغل بذكر ˮال إله إال اهلل‟ إىل الغروب!
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المجلس الحادي عشر:

فجلس ذاك الرجل واشتغل بالذكر ،وبعد ميض ما يقرب من نصف ساعة

من حـني الشــروع بالـذكر ،فجـأة ظهـرت جمموعـة مـن اجلـن بصـورة
حيوانات وحشـرات ،ويف بادئ األمر ظهرت بصورة حشـرات صـغرية،

وكانت هذه احلشـرات تتقدم اجتاهه حتى تصل إىل اخلط الـدائري فتقـف

عنده دون أن تدخل فيه .إىل أن امتأل كل السداب من هـذه احلشــرات.

فسيطر عليه الفزع واالضطراب ،لكنه استمر بالذكر طب ًقا لدستور أستاذه،

إىل أن قل وجودها شيئًا فشيئًا حتى مل يعد يشاهد شيئًا منهـا ،ثـم مل يمـض

وقت طويل حتى عادت جمد ًدا ،ولكنها ظهـرت بصـورة عقـارب ،حيـث

بدأت العقارب بالزيادة إىل أن امتأل منهـا الســرداب كلـه باسـتثناء هـذه
الدائرة ،وعندها شعر بوحشة واضطراب عجيبني بحيث شارف قلبه عـىل

التوقف ،لكنه تغلب عىل خوفه بشتى الوسائل واستمر عىل ذلـك لسـاعة
تقري ًبا ،وبعدها بدأت العقارب بالذهاب شيئًا فشيئًا حتى مل يبق منها يشء،

ومل متض مدة عىل ذلك حتى ظهرت هذه المرة بصورة أفاعي خميفة مرعبة،

وقد وصل اخلوف هذه المرة حدً ا بحيث أنه تغلب عىل هذا الرجل فنسـي
ذكره كل ًّيا ،وجلس منتظ ًرا الموت ومل يعد يدرك أو يعي شيئًا .وبعـد مـدة

ذهبت األفاعي ،وظهرت اجلن هذه المرة بصور موحشـة ومرعبـة جـدً ا،

وعندها مل يستطع هذا الشخص أن يتحمل هذا األمر فقذف بنفسه خـارج
ً
ومدهوشا ممـا جـرى لـه ،ثـم قـام
مغمى عليه
الدائرة ،ووقع عىل األرض
ً

وخرج من منزل المرحوم السيد مرتىض الكشمريي يف حالة من الضعف
الشديد» .

وكان المرحوم السيد احلداد قدس رسه يقول:
«لو استمر ذلك الشخص بقراءة الذكر لامت قط ًعا ،فإنه مل يكن يتمكن من
حتمل ثقل هذه الظهورات أبدً ا».
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لقد كان المرحوم السيد مرتىض الكشمريي من كبـار العلـامء والفقهـاء وأهـل

الكشف والكرامات يف النجف األشـرف ،وله مع المرحوم السيد القـايض رضـوان

اهلل عليه سوابق مودة وعالقات حمبة وأنس ،وكان بـني الطـرفني عالقـات وزيـارات
متبادلة ،ولكن أين أفق المعرفة ومرتبة القرب والتجرد التـي كانـت لـدى المرحـوم

السيد القايض من رتبة السيد مرتىض الكشمريي!
لقد قال المرحوم السيد القايض مرا ًرا:

«كنت أداريه يف عالقتي به وكالمي معه ،ولو كشفت له شيئًا من حقيقتـي
فسوف يكون حاله معي كحال البارود مـع الكربيـت؛ سـيحرتق رسي ًعـا

وُيلك ،لذا مل أكن أطـرح أمامـه أي موضـوع خـارج عـن حيطـة سـعته
()1
واستعداده ،بل كنت أرفِق به».

هلذا السبب ،حيذر العظامء والواصلون إىل حريم كعبة المقصود السـالكني دائـ ًام

من إطاعة شخص غري كامل واالنقياد له ،ويبصـروهنم عواقب ذلك ،وبحسب قـول

اخلواجة:

قطــع ايــن مرحلــه يب مهرهــي خضـــر مكــن

()2

ظلـــامت اســـت بـــرتس از خطـــر گمراهـــي

[يقول :إياك أن تقطع هذه المرحلة وحيدً ا دون اخلرض ،فإهنا مظلمة وأخـاف عليـك مـن
الضياع] .

خطورة الاعتماد على المكاشفات والمنامات بدون الرجوع إلى أستاذ كامل
إن ظهور المكاشفات الشيطانية والمنامات الكاذبة من أهم آفات هذا الطريـق

وأشدها خط ًرا وأكثرها جدي ًة ،وهي بمثابة المصايد المنتشـرة يف طريق السـالكني إىل
اهلل.

( )1مطلع انوار (= مطلع األنوار)  ،ج ،2ص .47
( )2ديوان اخلواجة حافظ ،غزل  ،446ص .212
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هــزار دام بــه هــر گــام ايــن بيابــان اســت

كــــه از هــــزار هــــزاران يكــــي از آن نرهــــد

[يقول :ألف فخ حتت كل خطوة يف هـذه الصـحراءِ ،
ومـن بـني ألـف ألـف شـخص مل
يتمكن واحد من اجتيازها] .

كام أن تشخيص صحيحها من سقيمها ليس عم ًال سه ًال ،وليس ذلك يف مقدور

كثريا ما يصنع الشيطان يف أول األمر منز ًال له يف قلب اإلنسان من خـالل
كل أحد؛ إذ ً

رسم بعض الصور احلقيقية واإلخبار عن المغيبات ،ثم بعد أن يسـتقر ويـتمكن منـه

يبدأ بتزوير احلقائق وخداع صاحبه ،فبعد أن يظهر له بعض القضايا احلقيقية فيحصل

هبا ثقته ويكتسب اطمئنان هذا الشخص به ،يشـرع بالوسوسة لـه وحثـه عـىل القيـام

بعمل خاطئ ،والشيطان ماهر يف عمله متقن له خبري يف إنجاز مهمته؛ بحيث ال يمكن
ألي فرد أن يشخص احلق من الباطل فيه ،ويسـتمر األمـر إىل أن يضــرب الشـيطان

ضـربته القاضية وجيعل ذلك الشخص كلي ًا حتت نفوذ كيده ومكره واستغفاله.

ا
َ َ َ َ ً
ن َ نَ ن ن
ٱۡل َي َٰ ة ِ ُّ
ٱنيذ َن َض ال َسع ني نهم ِِف َ
ٱدلن َيا َو نهلم
َس
ين أع َمَٰل * ِ
قل هل ننبِئكم بِٱۡلخ ِ
َ َ ن َ َان ن ن َ
نص (.)1
حسب ننهم حسِ ن

ومن مجلة األشخاص الذين كانت تظهر لدُيم مكاشفات غـري روحانيـة لمـدة

طويلة نتيجة تسخري الشياطني ونفوذهم؛ المرحوم احلاج مال آقـا جـان الزنجـاين(،)2
فقد كان طريقه خمال ًفا لطريق العرفان وأهل التوحيد ،ووصل به األمر أن ادعى البابية

واالرتباط بول العصـر أرواحنا فداه بسبب وسوسة الشيطان ،وكان يتصور أنه مأمور

من قبل اإلمام أن يطوف القرى والمدن ،وخيرب الناس ويبشـرهم بـأن ظهـور اإلمـام

صار قري ًبا ،ويبعث فيهم األمل والنشاط.

( )1سورة الكهف ( ،)14اآليتني  182و.184
( )2لمزيد من االطالع عىل هذا الموضوع راجع :رس الفتوح ناظر بر ـرواز روح.
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لذا فقد شـرع يف مهمته بتحريك الناس مبتد ًئا بالقرى المحيطة بزنجـان ،وبـدأ

بنوع من النشاط الملفت وإلقاء اخلطب احلامسية ،وكان من القوة بحيث أنـه لـو أراد
أحد الوقوف بوجهه وخمالفته ،كان يواجهه بشدة وحسـم ،غـاف ًال عـن أن مجيـع هـذه

األمور احلامسية والعواطف واألجواء إنام كانت تنشأ من ناحيـة الشـيطان وتـأيت مـن
جهة إبليس.

ومىض عىل هذا الوضع أشهر وهو ال يزال يتحرك كاآللة يف يد الشيطان ويذهب

هنا وهناك لدعوة الناس وحتريكهم الستقبال الظهور ،وكـان يعلـن هلـم ً
قـائال :لقـد

أمرت من قبل إمام الزمان عجل اهلل فرجه الشـريف أن أعلمكم هبذا األمر ،واعلموا

أن اإلمام سوف يظهر يف القريب العاجل.

وظل عىل هذا المنوال إىل أن أتاه يف أحد األيام ذلك النداء الباطني الـذي كـان

يأتيه ،حيث أمره إمام الزمان المزعوم بأن يقتل أحد األشخاص ،وكان هذا الشخص

بري ًئا مل يصدر منه أي فعل خمالف ،لكن المرحوم احلاج مال آقا جان تلكأ يف إجراء هذا

األمر وتباطأ فيه ،و حصل له شك وتردد يف إجراء هـذه المسـألة ،ويف بعـض األيـام

وعندما كان جالس ًا قرب عني ماء يف أطراف زنجان ،إذا بالشيطان قد ظهر لـه و متثـل
أمام عينيه ،وقال له:

«إن الذي كان يأمرك طوال هذه المدة بأن تدعو الناس للقيام واحلركـة

هو أنا ،ولكنك بسبب توسلك الدائم بسيد الشهداء عليه السـالم فقـد
نجوت من مكري وخديعتي» .

()1

) )1ويكتب أيض ًا المرحوم حجة اإلسالم السيد عل المدرس اليزدي ،المتوف سنة  1227هـ  ،والذي كان
من تالميذ المجدد الشريازي يف كتاب «إهلام احلجة» ،ط  ،1246ص :682
لقد سمعنا من مجاعات كثرية ً
نقال عن المرحوم اآلخوند مال صادق السيزدي ،ومن مجلة من سـمعنا عـنهم
األستاذ المعظم العامل العامل والفاضل الكامل والعارف الزاهد المحقق احلاج المريزا السـيد حسـني وامـق
شفاها كتب ل بخطه المبارك ،واحلقري ينقل نص عباراته الرشيفة:
دامت إفاضاته ،وبعد االستامع منه
ً
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خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

يف سنة  1298هـ استمعت حكاية ظريفة من المرحوم اآلخوند مال صـادق الســريزدي والـذي يتطـابق
اسمه مع مسامه ،وقال فيها:
ً
مشغوال يف حتصيل الدروس يف دار العباد يف مدينة يزد ،شعرت بتغري مزاجي فقلت شـهيتي عـىل
عندما كنت
الطعام ،ووقعت يف هم وغم شديدين؛ بحيث وصلت إىل حد رصت أستوحش من أبناء جنســي وأعتـزهلم،
أيضـا
حتى وصل األمر إىل أن صار بقائي يف يزد
متعذرا ،فانتقلت بعدها إىل قرية رسيزد ،وهناك كنـت أشـعر ً
ً
بضيق بسبب االختالط بالناس ،فكنت أذهب وحيدً ا إىل المقربة خارج القرية وأبقى هنـاك أيا ًمـا .ويف أحـد
األيام سمعت صو ًتا يناديني باسمي ،ونظرت يف مجيع اجلهات ألرى مصدر الصوت فلم أجد أحـدً ا ،وتكـرر
حمتارا يف أمر ما أسمع ،وقلت :يا صاحب النداء أنا لست أراك فمن أنـت؟ ومـاذا
سامعي للنداء .فوقفت فرتة ً
تريد مني؟
فأجابني :أنا ملك الموت ومأمور بقبض روحك اآلن ،فتمدد كهيئة المحترض لكي أقبض روحك! فعملـت
بأمره ونمت موج ًه ا قدمي نحو القبلة ووضعت طرف ثويب عىل طرفه اآلخر ،وعندما طـال األمـر يب كـذلك
قلت :ماذا حصل؟ لامذا ال تقوم بعملك؟
فأجاب :لقد تأخر وقت موتك إىل أن تذهب إىل المنزل وتطلب حضور مجع من العدول وتـويص بوصـيتك
أمامهم ،فاهنض واذهب إىل المنزل!
فنهضت وتوجهت إىل المنزل وأوصيت ،ثم دخلت إىل غرفة خاليـة ونمـت فيهـا وقلـت :بسـم اهلل تفضـل
واقبض روحي! فقال :لقد حصل البداء ،وتأخر موعد موتك ،فعليك أن تفوز بمقامات عاليـة وتنـال ً
كـامال
ورق ًيا أكرب .فبقينا نتحدث بضعة أيام م ًعا ،وكان يسليني ويقول ل :إن الناس يظنون أنك مضـطرب احلـواس
والمشاعر ومصاب باجلنون ،لكن ال ّتتم بذلك ،فإنك عن قريب ستكون صاحب مقامات.
ويف إحدى الليال شعرت أن شي ًئا وكز قدمي ،وسمعت صو ًتا بجانبي ُيمس يف أذين ويقول :اهنض واشـتغل
بالعبادة والتهجد ،لكن قبل ذلك اصعد إىل سطح المنزل وأذن بصوت عال! ففعلت ما قـال ل متا ًمـا .وبعـد
أشخاصا) إىل منزلك ويعرتضون عليك ،لكـن ال
إمتام األذان قال ل :سوف يأيت اآلن فالن وفالن (وسمى ل
ً
تعتن بقوهلم ،فعليك أن ترتقى أكثر!
ومل يطل الوقت حتى أل نفس هؤالء األشخاص واعرتضوا عـل وقـالوا :إن هـذا األذان خمـالف للشــريعة،
إرصارا من اآلخرين.
وكان أحدهم أكثر
ً
فقال ل :أجبه وقل له :يف حال خلوتك تقوم بارتكاب المعصية الفالنية وتعمل األعـامل المخالفـة للشــرع
وتأيت لتنهاين عن العبادة!
فقال اآلخوند :عندما قلت له هذا الكالم رأيت ذلك الشخص قد اضطرب جـدً ا وتغـريت حالتـه وأصـيب
بخجل شديد بحيث طأطأ رأسه نحو األرض ومل يتفوه بعدها بيشء.
وباجلملة استمر األمر عىل هذا المنوال ،وكنت أسمع صو ًتا يف كـل يـوم وكـل ليلـة ،وكـان يـأمرين وينهـاين
شخصـا قـد مـات يف سـفره إىل
وخيربين بأخبار غريبة .ومن مجلة ذلك أنه أخربين أنه سيأيت يوم يشتهر فيه أن
ً
تربيز ،وقال ل :هذا اخلرب ال أصل له أبدً ا ،وهذا الشخص حي يرزق ،وبعد بضـعة أيـام ستصـل منـه رسـالة
حتتوي عىل كذا وكذا .وهكذا كان ً
فعال؛ فقد انترش خرب مفاده أن الرشيعتمدار اآلخوند مال حممد تقي عقدائي
قد انتقل إىل رمحة اهلل تعاىل فقال ل :إن هذا اخلرب غري صحيح ،وال يزال اآلخونـد عـىل قيـد احليـاة ،وسـوف
يتعاف من هذه الوعكة الصحية ،وهكذا صار بعد أيام.
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من هنا تتضح العلة التي من أجلها كان عظامء الطريق والعرفاء اإلهليـون حيـذرون

دائ ًام من اعتامد اإلنسان عىل المنامات والمكاشفات مهام كانت ،وعليه بد ًال من االهـتامم

بالمنامات والصور الربزخية أن ُيتم بالموازين والمباين السلوكية المتقنة والمقررة!

يف مدرسة العرفاء اإلهليني ،ال ازدهار لسوق المكاشفة والمنامـات واألمـور غـري

العادية ،إذ ال مشرت هلذا المتاع يف هـذه المدرسـة؛ فالمعيـار يف هـذه المدرسـة إنـام هـو

المالكات المتقنة للعرفان والتوحيد ،فكل ما كان متواف ًقا مع هذا المعيار المستقيم ،فهو

مقبول ،وكل ما كان خمال ًفا له ،فهو مردود.

أشباحا يف اهلـواء يف منتهـى القـرب منـي ،وكأهنـا
يقول اآلخوند المذكور :لقد وصلت إىل حد أشاهد فيه
ً
متاثيل هوائي ة وصور منقوشة عىل اهلواء يف غاية اللطافة ،وكانت حتادثني وتأمرين وتنهاين وحتثنـي عـىل القيـام
ببعض األعامل التي توجب الوصول إىل المقامات العالية .وصارت حتصل لـدي حالـة مـن التجـرد بشـكل
وكثـريا مـا كنـت أخـرب بمـوت
تدرجيي حتى أين كنت أظن أين أرى مجيع األقاليم ومجيـع الـبالد واخلالئـق.
ً
أشخاص وكان يصدق إخباري واق ًعا .إىل أن أمرين يف أحد األيام وقـال ل :ارم فالنًـا عـن السـطح ،عنـدها
خفت ومل أمتثل ،وعندما قال ل مر ًة ثاني ًة :إن اإلمام الغائب قد ظهر يف مكة المعظمة ،وجيب عليك أن تذهب
ِّ
فصـل وامـش عـىل
إليه وإذا أردت أن أوصلك إليه عرب السحاب فعلت ،وإذا أردت أن تصل إليه عرب اهلواء
اهلواء .
فقلت له :ما تراه أنت مناس ًبا.
ِّ
وصل وامش عىل اهلواء فصعدت وعندما وصلت إىل طـرف السـطح خفـت
فقال :اصعد عىل سطح المنزل
فوقفت.
فقال ل :لامذا ال تتقدم؟
قلت :أخاف أن أقع عىل األرض.
فقال :ال ختف وتقدم.
معارضا لفرتة ،إىل أن يأس من استجابتي كلي ًا ،وقال :عليـك أن تصـل إىل مقامـات عاليـة،
فلم أقبل ،وبقيت
ً
وقد خفت يف هذا األمر وهذا األمر وخالفتني فيه فأنت اخلارس يف ذلك ،أما أنا فسوف أذهب إىل المريزا عـل
حممد الشريازي ،فهو يمتلك قابلي ًة واستعدا ًدا.
يقول اآلخوند :بعد ذلك مل أر تلك الصورة التي كنـت أشـاهدها يوميـ ًا ،وطلبـت مـن أهـل أن حيضــروا ل
مقدارا من اللحم المشوي ،فشممت منه وأكلت منه ،إىل أن حتسـنت حـالتي شـي ًئا فشـي ًئا واعتـدل مزاجـي،
ً
منتبهـا إليهـا،
وانتبهت إىل كثرة األوامر المخالفة للرشع التي كان يأمرين هبـا ،والتـي مل أكـن يف تلـك احلالـة ً
وشكرت اهلل تعاىل عىل اخلالص منه.
وبعد مدة انترش خرب المريزا عل حممد الشريازي ،وعلمت ما قد جرى لـه وأنـه عـىل باطـل ،فقـد كنـت قـد
*
سمعت اسمه قبل ذلك من ذلك الشبح الذي كنت أشاهده.
* ً
نقال عن كتاب « جمموعه قصهاى شريين»  ،الشيخ حسن مصطفوي ،ص .126
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الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
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و قد التفت هذا الكاتب من خالل تتبعه وتفحصـه ــ والـذي مل يكـن تفح ًصـا

بسي ًطا وجمم ًال ـ إىل أن :التأكيد عىل هذه المسألة يف المدرسة الرتبوية للمرحوم الوالد

ـ رضوان اهلل عليه ـ قد بلغ حدً ا مل يكن معهو ًدا فيام سبق ،حيـث ال يوجـد أحـد مـن

العلامء قد حذر السالكني مـن االشـتغال بالصـور الربزخيـة (األعـم مـن المنامـات
والمكاشفات) واالعتامد عليها والوثوق هبا بالمقدار الذي حذر به هو تالميذه منهـا،

وكان يعترب أن معيار قرب السالك وبعده عن مبـدأ الوجـود هـو يف اسـتقامة الفكـر

وإتقان الطريق وإحكام المباين وعدمها ،و هذه المسألة [أي االعتامد عـىل المنامـات

والمكاشفات] هي المسألة التي أضحت بعـد ارحتالـه العامـل األخطـر يف انحـراف
المنتسبني إىل مدرسته عن جادة الصواب ،وهي التي أخرجتهم من دائرة إتقان ساحة

التوحيد ورصانتها لتلقي هبـم يف مصـيدة التخـيالت ووسـاوس الشـيطان والـنفس

األمارة.

***
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ّ
خصوصية الرابعة
ال
الانطباق الكامل لأقوال الإنسان الكامل ومنهجه
مع قوانين عالم الظاهر
إن اخلصوصية الرابعة من خصوصيات العارف الكامـل هـي :أن فعلـه وقولـه

وممشاه وتربيته تنطبق انطبا ًقا كام ًال مع قوانني عامل الظاهر؛ بمعنى أنه قلام يشـاهد منـه

يف حركاته وأعامله ما ينايف األمور العادية والمسائل العمومية المتعارفة ،ولكن هذا ال

يعني أنه ال يرى منه يف مجيع أطوار حياته مثل هذه األمور أص ًال ،بل بمعنى أن األصل

واألساس الذي يتعامل به يف حياته وعالقاته مع األمور اخلارجيـة قـائم عـىل رعايـة
اآلداب والقواعد الظاهرية كسائر األشخاص اآلخرين ،وكلام كان مقدار هـذا األمـر
أقوى يف نفسه ،كانت سعته وظرفية بقائه أوسع من اآلخرين.

ورس هذه المسألة يكمن يف أن وجود احلق تعاىل عندما يتنزل من مرتبة الصـرافة

المحضة إىل العوامل التي دوهنا ،فإنه يتشكل بام يتناسب مع تلك المرتبة من آثار ذلـك

العامل وخصوصياته ،وبـام أن مراتـب الوجـود ختتلـف يف الشـدة والضـعف ،والقـوة

والفعلية وتتفاوت يف مراتب جتردها ،فإن ذلك سيؤدي إىل اختالف اآلثـار واللـوازم

المناسبة لكل مرتبة منه عام يناسب المراتب األخرى ،واحلـال أن مجيـع هـذه العـوامل

ناشئة من إرادة الباري ومشيئته ،وقد تعلقت إرادة احلق ومشيئته باختالف كيفية هـذه
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

األمور وكميتها ،وهذا أمـر تكـويني؛ بمعنـى أن القـوة والقـدرة الموجـودة يف عـامل

اجلربوت وتلك اهليمنة والسطوة والسلطة احلاكمة يف تلك المرتبـة؛ ال وجـود هلـا يف

العوامل التي دوهنا ،وقد وضع اهلل تعاىل حك ًام خا ًصا لكل مرتبـة بـام يـتالءم مـع تلـك
المرتبة.

قـائام عـىل أسـاس إجـراء القـوانني الطبيعيـة
ولام كان نظام عامل الـامدة والشـهادة ً

والظاهرية واستمرارها ،فإن رعاية هذه القوانني ـ سوا ًء يف األمور التكوينية أم يف األمور
االعتبارية والعالقات االجتامعية ـ إنام هي عىل أساس قانون عامل الطبـع وحفـظ قواعـد
انتظامه وتكونه وبقائه .وقد نظمت سلسلة األسباب والعلل يف عامل الظاهر بنحو صارت
فيه مجيع احلوادث والظواهر الموجودة يف هذا العامل مستقر ًة عىل هذا األسـاس وجاريـ ًة

عىل طبقه.

فقانون العلية يف هذا العامل يقتيض أن اجلرثومة إذا حصلت هلـا الظـروف الالزمـة

للتأثري يف بدن اإلنسان والنفوذ إليه ،فسوف تصيب اإلنسان بالمرض .ويف المقابل ،فـإن

الدواء متوفر بحيث إذا متت شـروطه المناسبة له ،ألمكنه أن يقضــي عـىل الميكـروب،

ويعيد لإلنسان صحته وعافيته .وكذا السيف فهو موجب لتمزيق البـدن وجرحـه ،بيـنام
الضامد موجب اللتئام اجلراح ووشفائه ،وهكذا يف كل ما حيصل يف هذا العامل ،فإنه حيصل

عىل أساس هذه القاعدة وهذا القانون الناشئ من إرادة احلق ومشيئته.

يقال بأن الشيخ أبا سعيد أبا اخلري ذهب يو ًما مع احلكيم أيب عل ابن سينا إىل احلامم،

فنظر الشيخ إىل أيب عل وقال :لقد سمعت أنك تقول:

«إن كل يشء يبتعد عن أصله ومبدئه بحركة قسـية ،فإنـه ال حمالـة يعـود
ويرجع إىل نفس األصل والمبدأ» .

فقال ابن سينا :نعم ،األمر كذلك ،ويف هذه األثناء كان الشيخ أبو سـعيد حيمـل

دلوا من الامء فقذف به إىل األعىل ،فبقي ذلك الـدلو معل ًقـا يف اهلـواء ومل يسـقط عـىل
ً
األرض ،فقال أليب عل :ماذا تقول يف هذا األمر؟ فأجاب أبو عل:
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«أنا إنام أقول :إن كل يشء يعود إىل أصله عندما ال يكـون هنـاك عـائق أو
مانع يمنع من ذلك ،بينام اآلن فإن نفس جناب الشيخ قـد صـارت عائ ًقـا

ومان ًعا من سقوط الدلو عىل األرض».

()1

قاعدة التعامل مع البلاء في مدرسة أهل البيت عليهم السلام
وبنا ًء عىل هذا ،فالمشيئة اإلهلية المتقنة قد قضت بأن يكون استمرار البقـاء يف عـامل

الدنيا قائ ًام عىل هذا ا ألصل؛ و هو أن تكون األمور جارية طبـق هـذه العلـل واألسـباب
الظاهرية والفعل واالنفعال اخلارجي ،فمن المناسب حينئذ لإلنسان أنـه إذا ابـتل بـأمر

خالف ما يتوقعه ،فعليه مع توسله إىل اهلل وطلبه منه أن يرفع الـبالء ،أن حيفـظ إرادة اهلل

تعاىل ومشيئته يف ضمريه وداخله؛ بمعنـى أن جيعـل رغبتـه أنـه إذا كانـت المصـلحة يف

المرض فليقدر اهلل له المـرض وإذا كانـت المصـلحة يف الصـحة والسـالمة فلتتحقـق

كثريا ما يكون المرض مرج ًحا عىل الصحة ،والضـيق مرج ًحـا عـىل
ويمنحها اهلل له؛ إذ ً

السعة ،واالبتالء مرج ًحا عىل عدمه ،وخالف المتوقع مرج ًحا عىل المتوقع.

يقول اإلمام السجاد عليه السالم يف الدعاء اخلامس عشـر مـن أدعيـة «الصـحيفة

السجادية» :

«اللهم َ
لك احلمد عىل ما مل أزل أتصـرف فيه ِم ن سالمة بدين ،ولـك احلمـد
دثت يب من علة يف جسدي.
عىل ما أح َ

فام أدري يا إهلي! أي احلالني أحق بالشكر لك ،وأي الوقتني أوىل باحلمد لك!

أو ْقت الصحة التـي هنـأتني فيهـا طيبـات رزقـك ،ونشـطتني هبـا البتغـاء
مرضاتك وفضلك ،وقويتني معها عىل ما وفقتني له من طاعتك؟ أم وقـت

العلة التي حمصتني (أي امتحنتني وطهرتني) هبـا ،والـنعم التـي أحتفتنـي هبـا

وتطهـريا لـام
(بسبب المرض) ختفي ًفا لام ثقـل عـىل ظهـري مـن اخلطيئـات،
ً
وتـذكريا لمحـو احلوبـة
انغمست فيه من السيئات ،وتنبيه ًا لتنـاول التوبـة،
ً

( )1جمموعة آثار شهيد مطهري ،ج  ،29ص324؛ آشنايي با قرآن ،تفسري سورة الملك ،آية  16و .19
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(ورفع آثار اخلطايا) بقديم النعمة؟ ويف خالل ذلك ما كتب ل الكاتبـان مـن
زكي األعامل ،ما ال قلب فكر فيه ،وال لسان نطق به ،وال جارحة تكلفته ،بل
عل ،وإحسانًا ِمن صنيعك إل.
إفضا ًال منك َّ
اللهم فصل عىل حممد وآله ،وحبب إل ما رضيت ل ،ويس ل ما أحللت يب،
وطهرين من دنس ما أسلفت ،وامح عني شـر ما قدمت ،وأوجـدين حـالوة

العافية ،وأذقني برد السالمة (يف الدين) ،واجعل خمرجي عن علتي إىل عفوك،

روحــك،
ومتحــول عــن صـــرعتي إىل جتــاوزك ،وخــاليص مــن كــريب إىل ْ
وسالمتي من هذه الشدة إىل َفرجك ،إنك المتفضل باإلحسـان ،المتطـول
باالمتنان ،الوهاب الكريم ،ذو اجلالل واإلكرام».

()1

يف هذا الدعاء حيمد اإلمام السجاد عليه السـالم اهلل تعـاىل عـىل مـا ابـتاله مـن

األمراض والشدائد ،ويرجح المصالح المرتتبـة يف هـذه احلالـة عـىل حالـة الصـحة

خصوصـا
والسالمة .ويعترب أن فضل اهلل وإنعامه الذي يمنحه لعباده يف هذا الوقت ـ
ً

يف وقت االبتالء بالمرض والشدة ـ أعىل بكثري مما يمكـن تصـوره و فـوق مـا يدركـه
البشـر ،كام يعترب أن صفاء الروح وطهارة النفس وجالء القلب ـ وهي الن ِ َعم التـي ال
تعادهلا نعمة وال توازُيا فائدة ـ من آثار تلك األوقات وبركاّتا ،ومثل هـذه الـنعم ال

يمكن أن حتصل لإلنسان يف سائر األيـام التـي يعـيش فيهـا حالـة الصـحة والنشـاط

والفرح واالنبساط.

إن مقام الرسالة والنبوة واالتصال بالملكوت األعىل الـذي وصـل إليـه النبـي

يوسف عىل نبينا وآله وعليه السالم قد حصل عندما قىض سبع سنوات مـن عمـره يف

السجن ،وحتمل تلك األجواء الصعبة التي كانت حتيط به هناك .كام أن كشـف أرسار

التوحيد وكيفية نزول إرادة احلق إىل عامل التشـريع واهلداية وظهـور األسـامء اجلامليـة

واجلاللية للنبي يونس عىل نبينا وآله وعليه السالم ،إنام حصلت له عندما بقي أربعـني
( )1الصحيفة الكاملة السجادية ،ص 96؛ مصباح الكفعمي ،ص .147
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آ َ َ آ َ َ ن َ َ َ
ك إّن نونل ن
لت ِمل َ
يو ًمـا يف بطــن احلــوت مشـ ً
لن
ـغوال بــذكرَ :ل إِلَٰلله إَِل أنللت سللبحَٰن ِ ِ
ا
ٱْظَٰلِ ِم (.)1

كام أن إفاضة الفيض اخلاص وحتصيل احلقـائق الوجوديـة اخلفيـة الكامنـة إنـام

حصل للنبي أيوب عليـه السـالم بواسـطة االبـتالء بـأنواع المصـائب واألمـراض.

وكذلك النبي إبراهيم عليه السالم؛ حيث أنه إنام صار أه ًال للتشـرف بارتـداء خلعـة

اإلمامة ،وحيازة الوالية اإلهلية المطلقة بعد مجيع تلك االبـتالءات وهجـره لزوجتـه
وابنه ،وجتاوزه لتلك االمتحانات العجيبة والغريبة التي كان آخرها ذبح ابنـه الشـاب

النبي إسامعيل .وقد حصل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم عـىل مقـام الشـفاعة

اإلهلية الكربى عندما أمىض عمره الشـريف يتجرع أنواع الشدائد والمصائب التي ال

حتتمل يف تلك الفرتة احلالكة باجلهل والظالم والضالل ،كام أن منصب اخلالفة ألمـري
المؤمنني عل المرتىض عليه السالم قد اقرتن بتلك الفجائع واجلنايات التـي سـودت

وجه التاريخ .وكذا الشفاعة الكربى لسيد الشهداء عليه السالم إنـام منحـت لـه بعـد
تلك الواقعة التي مل يشهد تاريخ البشـرية مثي ًال هلـا ،وكـذلك احلـال يف سـائر األئمـة
عليهم السالم واألولياء اإلهليني ،وكام كان يقول المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه:

ابـتل
«إن كل ول وعارف ينال درجات أعىل ومقامات أكثـر ،يكـون قـد
َ
بأنواع البالء والشدائد بشكل أكثر» .

نعم! هذا هو الس يف كالم اإلمام السجاد عليه السالم حيث يقول:
« ويف خالل ذلك ما كتب ل الكاتبان من زكي األعامل (واحلـاالت) ،ما ال
قلب فكر فيه ،وال لسان نطق به ،وال جارحة تكلفته ،بل إفضا ًال منك عل،

وإحسانًا من صنيعك إل (أي هذه احلاالت والمقامات التي ال حتصـل إال مـن

خالل االبتالء) ».

( )1سورة األنبياء ( ، )21من اآلية .49
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يقول ابن الفارض:

شئت أن حتيا سعيدً ا فم ْت بِ ِ
ـه
 .1وإن َ
ـت يف حبـه مل َي ِع ْ
ـش بـه
 .2فمن مل يم ْ

شــــهيدً ا وإال فــــالغرام لــــه ْأهــــل
()1
ودون اجتن ِ
ِ
جنت النحـل
اء النحل ما

والمعنى:

 .1إذا أردت أن حتيا حيا ًة أبدي ًة وتعيش سعاد ًة رسمدي ًة عليك أن تفـدي نفسـك

يف طريق حبيبك ومعشوقك ،وأن متحي ذاتك وتعيد وجودك إىل أصله ،ويف غري هذه

احلالة ،فهناك أشخاص آخرون قد اختاروا عشق المحبوب وحبه.

يفن يف طريق احلبيب ومل جيد بروحه يف سـبيله ،فلـن يصـل إىل احليـاة
 .2فمن مل َ
أيضـا أن يتحمـل
األبدية والعيش السمدي ،فمن ي ِرد أن جيني العسل اخلالص عليـه ً
كثريا يف سبيل هذا اهلدف.
لسع النحل ،وليس ذلك ً

هلذا السبب تعترب مدرسة أهـل البيـت علـيهم السـالم أن الوقـوع يف المـرض

والشدة واالبتالء الشديد بمثابة التحفة التي يمنحها اهلل تعاىل لعباده كرامـ ًة هلـم ،كـام
ورد هذا المعنى يف الرواية:

«إن اهلل عز وجل ليتعاهد المؤمن (لط ًفا منه وحمب ًة منه به) بالبالء كـام يتعاهـد

الرجل أهله باهلدية (ليدخل البهجة والفرح والسور عليهم ،عندما يعـود) مـن
()2

الغيبة (والسفر) ».

وبنا ًء عليه ،ففي مدرسة التوحيد والعرفان ال يكتفى بعدم االجتناب عن الباليـا

والمصائب والشدائد فقط ،بل إن هذه األمور تقابـل بســرور وتعتـرب مغـن ًام عنـدهم

فيستقبلوهنا بحفاوة واحرتام.

تنظر مدرسة التوحيد والعرفان إىل المرض والشدة وسائر أنواع االبتالء بـنفس

النظرة التي تنظر هبا إىل الصحة والسـالمة والسـعة ومـا هـو مرغـوب عنـد النـاس،
( )1ديوان ابن الفارض ،الالمية ،البيتان اخلامس والسادس.
( )2الكايف ،ج ،2ص.233
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وترامها يف خط واحد ،وهو نزول المشيئة اإلهلية واإلرادة الصادرة عـن احلـق تعـاىل،

فال فرق بني هاتني احلالتني ،حيث إن صورّتام خمتلفة لكن باطنهام واحـد ،والمظـاهر
متفاوتة إال أن الظهور واحد .فالعارف يرى هاتني اجلهتني عـىل أهنـام مشـيئة واحـدة

وينظر إليهام بعني واحدة ،ال أن األصل عنده واألولوية يف الصحة والسالمة والسور
والراحة ،بينام ينظر إىل المرض واالبتالء عىل أهنا حالة طارئة وأجنبية ،غـري مرغـوب

هبا وغري مباركة يعمل عىل طردها وإبعادها عنه .كام أنه بالمقابل ال ينظر إىل المـرض

والشدة عىل أنه أمر مرغوب به فيفرح بحصول الـبالء لـه ،ويشـعر يف نفسـه بـالفخر
والعظمة ،وأن هذه البلية ستكون موجب ًة لتميزه عن سائر األشخاص وارتفاع درجته.

فإن كال التصورين غلط واشتباه ،وكلتا احلالتني ناشئتان عن النظـرة اإلثنينيـة ،وهـي
شـرك وخمالفة للوحدة.

واحلق مع مدرسة أهل البيت ومع اإلمام السجاد عليه السالم حيث يقول:

«اللهم فصل عىل حممد وآله ،وحبب إل ما رضيت ل ،ويسـر ل ما أحللت
يب (فإذا شئت ل الصحة والعافية فرضني هبا ،وإن اخرتت ل المرض فصربين عليه

واجعلني لك من الشاكرين ،فاجعلني راض ًيا بكل ما تشاؤه ل) ».

()1

وروي أن جابر بن عبد اهلل األنصاري ريض اهلل عنه ابتل يف آخر عمره بضـعف

اهلرم والعجز ،فزاره اإلمام حممد بن عل الباقر عليهام السالم ،فسأله عن حاله ،فقـال:

«أنا يف حالة أحب فيها الشيخوخة عىل الشباب ،والمرض عـىل الصـحة ،والمـوت عـىل

احلياة» .

فقال الباقر عليه السالم:

شيخا أحب الشيخوخةْ ،
«أما أنا يا جابرْ ،
فإن جعلني اهلل ً
وإن جعلني شا ًبا

وإن أمرضني أحب المرضْ ،
أحب الشيبوبةْ ،
وإن شفاين أحـب الشـفاء

وإن أماتني أحب الموتْ ،
والصحةْ ،
وإن أبقاين أحب البقاء» .
( )1الصحيفة السجادية ،ص .96
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فلام سمع جابر هذا الكالم منه قبل وجهه ،وقال صدق رسول اهلل صىل اهلل عليه

وآله ،فإنه قال:

«ستدرك ل ولدً ا اسمه اسمي ،يبقر العلم بقـ ًرا كـام يبقـر الثـور األرض
(ولذلك سمي باقر علم األولني واآلخرين ،أي شاقه) » (.)1

أما يف سائر المدارس فيشاهد مـنهم إعـامل التصــرف واإلرادة لرفـع االبـتالء

والمرض ،وترفع هذه االبتالءات بالتوسالت المنافية لمقام الرضـا والتسـليم ،فهـم

يريدون أن يدفعوا هذا التقدير عن أنفسهم وعن أصـدقائهم بأيـة وسـيلة ،ويسـعون

ليجعلوا أنفسهم يعيشون يف حالة من الراحة واالنبسـاط ،وكـأن المـرض واالبـتالء

والشدة مكتوبة عىل غريهم بينام هم مسـتثنون منهـا ،وكـام يقـول المثـل :إن المـوت
مكتوب عىل اجلار ال عىل أهل الدار.

جيب أن تكون العبادة هّلل فقط ،أما كيفية هذه العبادة وشـكلها فغـري مهـم بعـد

حتصيل هذا الشــرط .فالصـالة جيـب أن تكـون هلل ،سـواء كانـت يف حالـة الصـحة

مريضا أن يطلب
والسالمة أو يف حالة المرض والسقم ،فال ينبغي لإلنسان عندما يكون ً

القوة والقدرة من اهلل كي يتمكن من أداء صالته يف حالة الصحة واالسـتقامة .وكـذا يف

حالة التيمم فال ينبغي لإلنسان أن يطلب من اهلل أن يمكنه من الطهارة الامئية؛ فاهلل تعاىل
قد أراد من اإلنسان يف حال الصحة والسالمة أن يتطهر بالامء ويصل قائ ًام ،أما يف حال

المرض فقد أراد منه التطهر بالتيمم ،فينبغي لإلنسان أن ال يفرق بني كلتا احلالتني أبدً ا؛

إذ عىل العبد أن يكون يف مقام العبودية فقط ،وأن يقوم بام يريده الموىل دون أن يظهـر أي

رأي أو إرادة من تلقاء نفسه .ومن هنا ،فالذي يكون يف سفر ويصل صال ًة تام ًة ويقول:
«أنا ال أريد لنفيس الراحة يف العبادة»  ،فصالته باطلة ،ألن المـوىل يريـد منـه يف السـفر

صال َة قصـر ،ويف احلضـر يريد منه صال َة متام ،فال ينبغي لإلنسان أن يتـدخل مـتطف ًال
يف أمر الموىل.

( )1تفسري المحيط األعظم والبحر اخلضم (للسيد حيدر اآلمل)  ،ج  ،2ص 228؛ مسكن الفؤاد ،ص .42
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كان المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه يقول:

«كان المرحوم آية اهلل احلاج مـريزا فـتح عـل السـلطان آبـادي مـن العظـامء

فقيها جمتهدً ا ومن أهـل
والصاحلني المعروفني يف النجف األشـرف؛ فقد كان ً

المعرفة والباطن وصاحب علوم وأرسار غريبة ،وهو الذي كان المرحوم آية

اهلل احلاج المريزا حسني النائيني وبعـض أقرانـه يـذهبون إىل منزلـه يف شـهر
رمضان الستامع درس التفسري الذي كان يلقيه ،فكانوا يتحـريون مـن عمقـه

وغزارته ،حيث إنه يف الليلة األوىل من شهر رمضان تنـاول ً
آيـة مـن القـرآن،

وشـرع بتفسريها وشـرح األمور المتعلقة هبا لمـدة سـاعة ،حتـى قـال كبـار

احلاضـرين يف اجللسة :إننا مل نسـمع قـط مثـل هـذا التفسـري يف علـو درجتـه

وارتقاء شأنه ،ثم إنه يف الليلة الثانية تناول نفس تلك اآلية وفسها بنحو آخر

لمدة ساعة ،وهكذا بقي يشـرح نفس اآلية يف كل ليلة إىل متام الثالثـني ليلـة،
سريا خمتل ًفا عن التفسري الذي طرحـه يف الليـال
لكنه كان يف كل ليلة يطرح تف ً

سـريا ،وقـد
السابقة .وبعد انتهاء الشهر قال هلم :إن للقرآن سـبعني بطنًـا وتف ً
وقفت فقط عىل ثالثني منها ،وأما األربعون األخرى فال علم ل هبـا ،وهنـاك

أشخاص غريي لدُيم اطالع عىل تلك األربعني .وكان هلذا المـريزا حـاالت
()1

روحية ومكاشفات ومشاهدات برزخية وملكوتية.

يف أحد األعوام أراد رمحه اهلل اخلروج من الكوفة إىل مكة قاصـدً ا حـج بيـت

مبتىل لسنوات متامديـة بمـرض «األكـزيام» ـ وهـو
اهلل احلرام ،واحلال أنه كان ً
مرض جلدي مزعج ـ حيث كان يف فصل الشتاء خيرج الـدم مـن يديـه ومـن
كثريا وينزعج من ذلك.
بدنه جراء تشقق جلده ،وكان يتأذى ً

وعند اخلروج من الكوفة وقف وقال« :إهلي ،أنا متوجه إىل بيتـك احلـرام ،وال

أحــب أن أكــون يف حرمــك ويف مشــاهدك المشـــرفة هبــذا الوضــع»  ،فــإذا
بالقروح واجلروح التي كان يعاين منها قد برئت متا ًما ومل يعـد يشـاهد أي أثـر

( )1راجع :أفق وحي (فاريس)  ،للمؤلف ،ص 484؛ أنوار ملكوت (فاريس)  ،ج ،2ص.26
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هلا ،فذهب إىل مكة وقام بأعامله والفرائض التي عليه ،وبعد اإلتيان بـاألعامل
بشكل صحيح وسامل دون أن يرى شيئًا من أعراض ذلـك المـرض ،عـاد إىل

الكوفة ،وبمجرد أن وصل إىل ذلك الموضـع الـذي سـأل فيـه اهلل تعـاىل أن
يعافيه من هذا المرض ،رأى أن مجيع تلك اجلروح والقروح قد عادت إىل مـا
كانت عليه قبل ذلك.

من الطبيعي أن هذا األمر يعترب من كرامات هذا العامل الكبري ،واألمر كـذلك

واق ًعا ،لكن المسألة ختتلف يف مدرسة أهل البيت والعرفان والتوحيد ،فاحلج
المقبول يف مدرسة أهل البيت والذي يعترب موضع رضا اهلل تعاىل هـو احلـج

الذي حيصل بتلك الكيفية واحلالة التي قررها اهلل تعاىل هلـذا اإلنسـان ،وعـىل

اإلنسان أن ال يتدخل أو يتصــرف يف مـا قـرره اهلل لـه .فـذلك احلـج الـذي

يرغب اإلنسان أن يقوم به مع طهارة اللباس والبدن هو احلج الذي يرغب به

اإلنسان ويتوقعه هو ،ال احلج الذي تعلقت به إرادة احلـق تعـاىل ومشـيئته؛ إذ
هل احلـج واجـب ومشــروع فقـط عـىل األشـخاص السـليمني يف أبـداهنم

والصحيحني يف أجسـامهم ،بيـنام األشـخاص المريضـون ال ينبغـي هلـم أن

حيجوا؟! وهل حيـرم عـىل المجـروح والمعلـول أن حيـج؟ وهـل حيـرم عـىل

المسلوس (المبتىل بمرض سلس البول) أن حيج؟! كال ،بل احلج واجب عىل

اجلميع ،وقد تعلق باجلميع عىل نحو واحـد ،ولكـن لكـل مـن هـؤالء حكـم
خاص به يف احلج ووظيفة ختتلف عن اآلخرين ،وهذا أمر آخر.

إن اهلل تعاىل قد اختار لإلنسان المرض ،وأوجب عليه احلج يف حال المرض،

فاحلج يف حال المرض مورد إمضاء اهلل ورضاه؛ فلو رفع اهلل احلـج يف حـال

المرض ،وقال :ال جيب عىل المريض أن يأيت مكة ،وال بأس أن خيلو بيتي من

مثل هؤالء األشخاص! لكان األمر خمتل ًفا .لكن اهلل تعـاىل مل يقـل ذلـك ،بـل

جعل هذه الفريضة عباد ًة بالنسبة للجميع عـىل حـد سـواء وشــرعها بنحـو
واحد عىل مجيع الناس ،فلامذا يأيت اإلنسـان وخيتـار ِشـ ًقا مـن هـذه العبـادة مل

تتعلق هبا إرادة الموىل؟!» .
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كان المرحوم جدنا ألمنا ،حجة اإلسالم والمسلمني وعامد العلامء العاملني احلـاج

السيد عبد احلسني معني الشريازي رمحة اهلل عليه ،رج ًال عال ًام عابدً ا ناس ًكا سال ًكا ،وكـان

من أهل الورع والتقوى ،وله حاالت ومكاشفات روحانية ،وكان من التالميذ السلوكيني

آلية احلق وسند العرفاء الربانيني المرحوم آية اهلل احلاج الشيخ حممـد جـواد األنصـاري

اهلمداين تغمده اهلل برمحته وأدخله بحبوحة جنانه.

كثريا ما يتشـرف بالسفر إىل العتبات المقدسة وحج بيت اهلل احلـرام ،وكـان
وكان ً

يقيض ما يقرب من مخسة إىل ستة أشهر من كل سنة يف زيارة تلـك المقامـات المقدسـة

والعتبات العالية ،ويكتسب الفيوضات الروحانية خالل تلك المـدة مـن بركـات هـذه

األماكن المقدسة.

ويف إحدى هذه األسفار ذهب إىل مكة بسيارة خاصة ،وأثنـاء مسـريه انحرفـت

السيارة عن الطريق نتيجة حصول عطل فيها وانقلبت ،فنجى المرحوم جدنا من هذا

احلادث بأعجوبة ،لكنه أصيب إصابات عديد ًة وجـرح يف رأسـه ووجهـه وّتشـمت

بعض عظامه بشدة ،فتم نقله إىل إحـدى مستشـفيات المدينـة لتلقـي العـالج هنـاك،

واحلاصل أن هذا احلادث منعه من التوجه إىل مكة واإلتيان بمناسك احلـج .وعنـدما

عاد إىل طهران ،ذهب احلقري مع المرحوم الوالد لزيارته ،وكان يظهر عليـه الضـعف

والنحول وآثار المرض بوضوح ،وبعدما أهنينا الزيـارة وعـدنا إىل المنـزل ،سـمعت
المرحوم الوالد خياطب والديت ويقول هلا:

«لو كان السيد احلاج معني قد ذهب إىل مكة عشـر مرات مل يكن ليحصل عىل
ما حصل عليه من فيوضات و تغيري يف احلال كالذي اكتسبه يف هذه المرة!» .

من هنا نعرف أن جلوء بعض النساء إىل استعامل األدوية للتخلص من ابـتالءات

فرتة الدورة الشهرية حتى تتمكن من القيام بالوظائف المطلوبة منهن وأداء التكاليف
والزيارات ،هو عمل خاطئ وغري صحيح وهو خالف رضـا اهلل تعـاىل ،فـإن العمـل

العبادي الذي يؤدينه بواسطة ذلك  -وإن كان عم ًال صحي ًحا ومسق ًطا للتكليف  -إال
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أنه ليس مور ًدا لرضا اهلل أبدً ا ،ألن اهلل قد أراد هلن احليض ومل يرد منهن التـوقي منـه،

فـرارا مـن
و َمثل هذا العمل كمثل من يسافر يف كل يـوم مـن شـهر رمضـان ويعـود
ً

الصوم ،فإنه  -وإن مل يقم بفعل حمرم  -إال أن هذا العمل ليس مور ًدا للرضا اإلهلـي،

ألن احلكم األول يف شهر رمضان هو الصوم ،إال يف بعض احلاالت التي يكـون فيهـا

الشخص مضط ًرا للسفر بسبب شـرعي أو بسبب عقالئـي ،فعليـه يف هـذه احلالـة أن
يقيض صوم هذا اليوم ،أما إذا أراد السفر للفرار من الصوم فقط ،فسوف حياسب عىل
قيامه هبذا العمل وسيسأل عن ذلك.

إن المرأة بمقتضــى اجلـري الطبيعـي جلسـمها و بمقتضــى وضـعها العـادي

والتكويني ،جيب أن حتصل هلا العادة الشهرية يف موعـدها ،فأخـذها للـدواء المضــر

الذي يؤخر العادة ـ فض ًال عن كونه حرا ًما ـ فإنه يقيض عىل مجيع روحانيات المناسك
ونورها وآثارها وبركاّتا التي جيب أن تستقر يف نفسها وتـؤثر فيهـا وحتـول مسـارها،

ولن توفق إذا فعلت ذلك لنيل فيض الربكات والتـأثريات التكوينيـة هلـذه الفـرائض
والمناسك.

تنقل إحدى النساء الاليت تتلمـذن يف السـري و السـلوك عنـد المرحـوم الوالـد

رضوان اهلل عليه وتقول:

«كنت أريد التشـرف بالسفر إىل مكة ألداء العمـرة ،فـذهبت إىل العالمـة
وقلت له :لقد وفقني اهلل للتشـرف بـالعمرة ،إال أن لـدي مشـكلة وهـي

العادة الشهرية ،وسوف يصادف وقوع األيام اخلمسة لعاديت يف مكة ،فهل
تسمحون ل أن أستعمل تلك األقراص التي تـؤخر العـادة كـي أسـتطيع

القيام بأعامل المسجد احلرام؟

فقال هلا يف جوابهˮ :كال!‟ فقالت له :فامذا أفعل إذن؟ قالˮ :باستطاعتك
أن جتليس بني الصفا والمروة وتنظري إىل الكعبـة مـن بعيـد ،هـذا هـو

تكليفك! وبعد أن تطهري ،تقومني باألعامل التي عليك‟» .
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تقول تلك المرأة:
«لقد قمت هبذا العمل متا ًما ،واهلل الشاهد أننـي ـ ونتيجـ ًة إلطـاعتي أمـر
أســتاذي وعمــل بتكليفــي الــواقعي ـ قــد نزلــت عــل أنــوار وبركــات

وروحاني ـات عجيبــة؛ بحيــث لــو كنــت قــد فعلــت مثــل ســائر النســاء
ِّ
المـؤخرة للعـادة وأتيـت بالمناسـك ،لـام كنـت قـد
واستعملت األدوية
حصلت عىل يشء من هذه الربكات قط ًعا ،وال كنـت ألشـاهد يف نفــيس

شيئًا من هذه الروحانيات أبدً ا» .

نعم ،هذا هو الفرق بني العامل العـارف وغـري العـارف ،فالفـارق بيـنهام يف بيـان

الطريق الذي يكون موض ًعا لرضا اهلل تعـاىل والمسـري الـذي يـرىض بـه أوليـاؤه .إن

العارف ينظر إىل المسائل من األعىل بيـنام اآلخـرون ينظـرون إليهـا مـن احلضـيض،

ويالحظون المظاهر والمكتسبات والمدركات الظاهرية ،وبني النظرتني فاصل كبـري
كام بني السامء واألرض.
ّ
ّ
تكامل الإنسان متوقف على تجلي كلا جانبي الجمال والجلال

يتضح من المسائل السابقة :أن حتقق الفعلية الكامنة يف ضمري اإلنسان وظهـور

االستعدادات الكامنة فيه متوقف حت ًام عىل جتل كال جانبي اجلامل واجلالل من أسـامء

احلق تعاىل وصفاته ،أما ظهور أحد الطرفني دون اآلخر فإنـه موجـب إمـا حلالـة مـن
االرختاء واخلفة وعدم حتمل آثار عامل الكثرة وشوائبه وبقـاء سـعة اإلنسـان وظرفيتـه

حمدود ًة بسيط ًة ،أو أنه موجب لليأس واإلحباط والفتور وعدم التقدم وعدم حصـول

االستعدادات يف جوانب خمتلفة من النفس ،فمثل مسألة الرتبيـة وتقـدم الـنفس متا ًمـا
ِ
لتلميذ المرحلة االبتدائية ،فالطفل ذو اخلمس أو الست
كمثل صف المدرسة بالنسبة

سنوات جيب أن يتم التعامل معه يف الصف ـ طب ًقا لام تقتضـيه خصوصـياته الروحيـة

والنفسية ـ عىل أساس حمورين :حمور الرتغيب والتشجيع وإعطائـه اهلـدايا والتعامـل
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المجلس الحادي عشر:

معه بلطف وتبسم ،وحمور التذكري والمحاسبة والتأديب عىل القيام بالتكاليف الواجبة
عليه ،بل قد تكون الرتبية أحيانًا من خالل العقاب وعدم االعتناء به ،فإذا مل يتعامل مع
الطفل من خالل هذين األمرين ،فالنتيجة ستكون معلومة.
يقول المرحوم السيد احلداد رضوان اهلل عليه:

«إن هؤالء األشخاص يريدوننا ما دمنا مل نأخذ بآذاهنم ونفركها ،فإذا فركنا
آذاهنم ،تعلو أصواّتم بالويل والثبور ،واحلال أنه ال فائدة من الرتبيـة دون

فرك األذن؛ إذ ال يبقـى حينئـذ فـرق بـني هـذا الشـخص وبـني غـريه(.)1

كبـريا ،فكلـام
واإلنسان جيب أن يكون حتمله للطرق والضـرب بالمطرقة
ً
كان حتمله للطرق أكرب كانت بركات الرتبية عليه أكثر».

()2

فاألستاذ الذي يتعامل مع تالمذته بأنه متـى أصـيب أحـدهم بمـرض أو ابـتل

بابتالء اجتامعي ،سارع األستاذ إىل رفعه وختليصه منه بالتوسل والدعاء وغري ذلـك..

مثل هذا األستاذ ال يعلم أي ضـرر وأية خسارة يسببها لتلميـذه ،وال يعلـم أي نعمـة

حيرمه من الوصول إليها ،وال يدري أي توفيق السـتجالب الفيوضـات يسـلبه ،هـذا

واحلال أن التلميذ سيكون مسو ًرا من ذلك وفر ًحا لكونه موضع عناية أستاذه وحمـط
لطفه؛ فهو يقوم بأمور غري عاديـة لريفـع عنـه مشـكالته وابتالءاتـه ،ويعتـرب أن هـذه

المسألة من مجلة كرامات أستاذه ،فيتناقلها مع غريه يف المحافل والمجالس ويتفـاخر

هبا .غري أن ذلك المسكني ال يعلم أي بالء قد أنزله أستاذه هذا عىل رأسه ،وأي نعمـة

سلبه إياها وأي مواهب حرمه منها! فهذه األعامل ستؤدي إىل أن يبقى ذلـك اجلـوهر

الثمني وتلك احلقيقة الكامنة يف وجوده والتي ينبغي أن تظهر وتتكامل يف مجيع جهاّتا

بالرتبية ومن خالل إشـراف مرب كامل ،ستؤدي إىل أن يبقى كام هـو دون أن يمـس،

وستفوت منه فرصة الوصول إىل الفعلية والتقدم ،فينتقل عن هذه الدنيا إىل دار العقبى
( )1راجع :الروح المجرد ،ص .462
( )2راجع :الروح المجرد ،ص .336
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بحسـرة كربى وخسـران وإفالس عظيمني ،وحينئذ ،سيفهم أي المصائب قد أنزلوها
عليه ،وكيف أنه حرم من تلك األمور القيمة والثمينة.

إن زيارة سيد الشهداء عليه السالم مهمة جدً ا ،وقد وردت أخبار كثرية تـدل عـىل

التأكيد عليها ،وأهنا موجبة حلياة الروح والنفس واتصال اإلنسان بجوهر الواليـة ،وأهنـا

تستدعي الوفود إىل حريم أمن احلق وأمانه .لكن المراد هبا تلك الزيارة التي تطابق إرادة

احلق تعاىل ومشيئته والتي تسري وف ًقا لألمور الظاهرية والعقالئية ،ال أن تكون بأي كيفيـة

حصلت وبأي طريقة كانت! فإذا أراد اإلنسان أن تظهـر عليـه آثـار زيـارة اإلمـام عليـه

السالم ومالقاته ،فعليه أن يطبق مسريه عىل مسري اإلمام ،وإال فسوف تصبح هذه الزيارة

جمرد سفر وسياحة ومشاهدة لبالد جديدة؛ فذاك الشخص الذي لديـه مشـكلة يف جـواز
سفره أو الذي يكون ممنوع اخلروج من البلد ،أو كان يعيش مشاكل يف حياته اخلاصة متنعه

كثريا ما يكون فيض بركات اإلمام سيد الشـهداء عليـه السـالم
من الذهاب ..مثل هذا ً

ورمحته إنام يكون يف عدم ذهابه إىل كربالء ،وبقائه يف بلده يتجرع حسة رؤية المحبوب،
ال يف الذهاب ورؤية احلرم عن قرب ووقوع العني عىل الروضة المطهـرة لإلمـام؛ فهـذه

كلها رؤية ظاهرية لألمور مع البقاء يف غفلة عن الباطن ،وهي حصـر لإلمام عليه السالم

وحبسه حتت القبة فقط ،وقصـر بركاته وآثـاره عـىل خصـوص تلـك البقعـة والمدينـة،

وتكبيل ليدي اإلمام عن بسط واليته ونشـر فيضه للجميع.

إن ذاك الشاب الذي يقدم عىل زيارة اإلمام عليه السالم مع عدم رضا والديه أو مع

وجود أمر مهم وضـروري يقتيض بقاءه يف بلده قرب أهله وعائلته ،عليه أن يعلـم أنـه يف
كل خطوة خيطوها نحو الزيارة فإنه يبتعد خطوة عن اإلمام عليه السالم.

إن التوسل ألجل رفع االبتالءات والموانع ،واستحصال جواز السفر والشـفاء

من المرض كي يتمكن من الذهاب إىل الزيارة ،هي أمور خمالفة لسري وممشـى الوالية؛

فاإلمام سيد الشهداء يقول :إذا كان جواز سفرك سال ًام ال إشكال فيـه ،ولـيس لـديك
أي عذر شـرعي ،وكانت األمور جتري عىل طبيعتها وعادّتا ،ومل يكن والـداك قلقـني

عىل سفرك ،ومل تكن عائلتك بحاجة حلضورك عندهم ،ومل يكن سفرك هذا يؤثر سل ًبا
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المجلس الحادي عشر:

عىل تربيتك ألوالدك؛ فيمكنك بعد حتقق ذلك كله أن تأيت للزيارة ،وأما يف غـري هـذه

احلالة فليس يف مدرستنا ومنهجنا توسل ودعاء لرفع الموانع وتسهيل األمور وتطبيق
الظروف بام يتوافق مع مرادك ،فإن هذه األمور كلهـا ترجـع إىل ختيالتـك أنـت ال إىل
إرادتنا وميلنا واختيارنا ،وهي تنشأ من الميـول الظاهريـة ولذائـذها ال مـن المعرفـة

احلقيقية للوالية.

إن جملس العزاء الذي يعقد لرفع االبتالء ال فائدة فيه ،فـالعزاء جيـب أن يكـون

لسيد الشهداء فقط ال ألجل أخذ جواز السفر والشفاء من المرض وغري ذلك ،فهـذه

كلها لذائذ نفسانية ،وسيد الشهداء أعىل بكثري من ذلك.

صادف المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه أحد علامء احلمالت التـي تـذهب إىل

احلج ،وكان هذا العامل قبل سفره قد طرأ عليه بعض المسائل التي تفرض عليه البقـاء
قرب عائلته الحتياجهم الشديد له وبقائه معهم ،لكنه مل يعتن بتلك المسـائل وتوجـه

صوب مكة ،فقال له المرحوم الوالد:

«ما هذا احلج الذي تقوم به مع وجـود هـذه الظـروف؟! إن هـذه األمـور
مجيعها ترجع إىل التذاذ النفس واالحتيال عىل الذات».

علام أن نظري هذه المسألة قد جرى للمرحوم الوالد قبل ذلك ،حيث كان مدعو ًا
ً

من قبل أحد أصدقائه للسفر معه إىل احلج ،فقال له احلقري وقتها :اذهب أنت إىل احلج،

ونحن نقوم برتتيب األمور نياب ًة عنك؛ فقال:

«كال ،لن أذهب! فهل هذا حج يرىض اهلل تعاىل عنه ،واحلال أن هناك شخ ًصا
ضــرا معـه ،وبحاجـة لوجـودي إىل جانبـه ،وطمأنينتـه
بحاجة ألن أكون حا ً

وسكونه متوقفان عىل أن يراين معه ويعتمد عل؟».

( )1راجع :الروح المجرد ،ص .181
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إن المهم للعارف ولول اهلل هو العمل بالتكليف ،فال فرق عنده بني اهلل الموجـود

يف مكة وكربالء وبني اهلل الموجود يف سائر الـبالد ،فهـو مـع اهلل حيـثام كـان ،إذ أن اهلل

موجود وحاضـر يف كل مكان .وكذا سيد الشهداء عليـه السـالم؛ فإنـه حاضــر يف كـل

مكان ،وهو مصاحب ومقارن لكل فرد ،فعـىل اإلنسـان أن يشـاهده يف مجيـع التجليـات
تأثريا
كثريا ما يكون احلرمان عن إدراك فيض احلضور بالنسبة لإلنسان أكثر ً
واحلاالت ،و ً

وأكرب فائد ًة وأفضل من حضوره يف المشاهد المشـرفة.

يف إحـدى أســفار المرحـوم الوالــد قـدس رسه إىل العتبــات العاليـة وتشـــرفه

للحضور بخدمة أستاذه احلاج السيد هاشم احلداد قـدس رسه ،ابتليـت إحـدى بناتـه

ـ أثناء غيابه يف هذا السفر ـ بمرض عضال وكانت طفل ًة صغري ًة جدً ا ،حيث إنـه بعـد

عودته أخذها مرا ًرا إىل الطبيب إىل أن أدخلها المستشفى ،وكانت الوالدة قلق ًة عليهـا
جــدً ا ومضــطرب ًة ألجلهــا ،بحيــث صــار مرضــها ســب ًبا يف اخــتالل أوضــاع الوالــدة

واضطراهبا.

ومل يكن المرحوم الوالد عاد ًة يبقى يف أسفاره أقل من شهرين ،ويف وسط سفره

هذا قال له المرحوم السيد احلداد يو ًما :جيب أن تعود إىل إيـران! وكـان يف المجلـس
أحد رفقائه العراقيني الذين كانوا يسكنون النجف وكان قـد أل إىل كـربالء للزيـارة،

فقال للسيد احلداد :إن السيد حممد احلسني قد وصل لتوه إىل العراق ،فلـامذا عليـه أن
يعود هبذه السعة؟ فقال له:

«أنا أحب السيد حممد احلسني أكثر مما حتبه أنت بألف مرة ،ولكن هناك أمر
ما ،وهو جيب أن يعود» .

وهكذا كان ،فقد امتثل المرحوم الوالد األمـر ورجـع إىل طهـران بعـد يـوم أو

يومني ،وعندما وصل ،أدرك ما كان قد حصل بابنته ،وعنـدما نقـل المرحـوم الوالـد

قصة دستور المرحوم السيد احلداد وأمره إياه بالعودة إىل إيـران ،قالـت لـه الوالـدة:
«إنني يف ذلك الوقت توسلت بالسيد احلداد وطلبـت منـه أن يعيـدك إىل إيـران ،ألين
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كنت قلق ًة جدً ا عـىل مـرض طفلتـي»  ،ويف تلـك اللحظـة طلـب السـيد احلـداد مـن
المرحوم الوالد أن يعود إىل إيران.

ح ًقا! إذا أراد اإلنسان أن يطوي ذلك الطريق الذي هو حمل لرضا أولياء الـدين،

وموضع عناية حامل لواء شـريعة رسول اهلل واق ًعـا ،بحيـث يعلـم أنـه باتباعـه هلـذا

الطريق يقوم بام يأمر به اهلل تعاىل و يؤدي ما يريده اهلل منـه؛ فعليـه أن يتبـع مثـل هـذا

اإلنسان العظيم الذي جعل متام وجوده متحدً ا ومندك ًا يف حقيقة ذات احلق تعاىل ،وإال

فسوف خيس الدنيا واآلخرة ،وتكون يده قد قصـرت عن الوصول إىل يشء ،ويكـون

قد أفنى متام رأسامله دون فائدة.

وقد جرى نظري هذه القصة مع أحد الذين يعرفهم المرحوم السيد احلداد :فقـد

كان أحد أصدقاء السيد احلداد الذي أدرك المرحوم األنصـاري قـد أل إىل العتبـات
المقدسة وسكن يف كربالء ،وكان برفقته عدد من أصدقائه ،ومن مجلة من كـان معـه،

كثريا ما كـان ينتقـده
سيد معاند جدً ا لمدرسة العرفان ولشخص السيد احلداد ،حيث ً
ويتهمه بشتى أنواع التهم المشينة.

ويف إحدى الليـال أل السـيد احلـداد رضـوان اهلل عليـه إىل حمـل إقامـة هـؤالء

األشخاص لزيارّتم ،وبعد جلوسه توجه نحو ذلك الرجل وقال له:

أتركت عيالك المريضة يف أمان اهلل وبعد ذلك تأيت إىل الزيارة؟! ما هـذه
«
َ
الزيارة التي تقوم هبا؟» .

فالتفت ذلك السيد المعمم المعاند للمرحوم السـيد احلـداد وخاطبـه بلهجـة

حادة غري مؤدبة« :ما شأنك أنت به؛ ترك عياله أم مل يرتكهم ،فهو قـد جـاء إىل الزيـارة
وعليك أن ال تعرتض عليه!!»  ،فقال له المرحوم السيد احلداد« :لقد قلت مـا ينبغـي

عل ،فإن شئتم أن تسمعوا ،فاسمعوا وإال فال»  ،ثم قـام مـن مكانـه وتـرك المجلـس
وخرج ،هذا واحلال أن أحدً ا مل يكن قد حدث السيد احلداد عن عيال هـذا الشـخص

شي ًئا.
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هذا هو الفرق بني العارف ومدرسته وبني مدعي الوالية ومدارسهم ،إن أولئك

هم الذين حتدث عنهم المرحوم الوالد يف كتاب «الـروح المجـرد»( )1و َبـ َّني أحـواهلم

ومصريهم بشكل خمتصـر وما كانوا يقومون به من العناد والتحريض واإلفساد ،وهذا
الشخص نفسه كان مصـدر الـتهم التـي كانـت توجـه إىل السـيد احلـداد .إن هـؤالء

األشخاص ممن كانوا يتحدثون باسم الوالية مدعني حمبة أهل البيـت ووالئهـم ،هـم

أنفسهم كانوا من جهة أخرى يقومون بتخريـب عقائـد النـاس ويفسـدون طـريقهم

وعالقتهم بالسيد احلداد من خالل الكذب واالفرتاء وبث التهم الباطلة! نعـوذ بـاهلل
من شـرور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا.

إن أولياء اهلل جيرون المشيئة اإلهلية كـام هـي دون أن يضـيفوا عليهـا شـي ًئا مـن

إرادّتم أو ميوهلم ،فالعارف الكامل هو الذي يفوض مجيع أموره ومتام مسائله ويوكل
تدبريه إىل إرادة احلق تعاىل بشكل كامل ،فتصري وجهتـه يف كـل مسـألة موجهـ ًة نحـو
مشيئة اهلل وإرادته؛ فهو يدعو اهلل تعاىل النفراج األمور ولرفع المعضالت وللصـحة

والعافية ،لكن دعاءه هذا مبني عىل أساس العافية والصالح الذي يراه البـاري تعـاىل،
ال أنه مبني عىل حمور اإلرادة الذاتية والميل النفيس الذي يراه هو .إن هناك فـرق بـني
دعائه ودعائنا؛ فاألولوية عندنا هي لام نريده وما نطلبه نحن وهي مصب االهتامم ،ويف

وجمازا:
مرحلة الحقة ـ وألجل أن ال ختلو عريضة مطالبنا من إرادة اهلل ـ نقول تصن ًعا
ً
ما تريده يا رب! أما العارف ،فأول يشء عنده هـو إرادة احلـق تعـاىل ومشـيئته وهـي

مصب اهتاممه وحرصه ،ثم تأيت رغباته وميوله بعدها ويف ضمنها وذلـك يف إطـار مـا
يريده اهلل ويف طوله  .هذا هو الفرق بني العارف الكامل وبني سـائر األشـخاص ،إىل

أي فئة انتموا وإىل أي درجة من درجات الكامل وصلوا.

ويف بعض الموارد ينعكس األمر؛ بمعنى أن نفس اإلنسان تأنس وتبتهج عنـدما

يبتليها اهلل تعاىل بالشدة والضيق وتفرح بذلك ،ويفتخر المرء بنفسه؛ إذ يعتـرب أن اهلل
( )1راجع :الروح المجرد ،ص  327وما بعدها.
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

تعاىل قد عطف عليه وجعله مشمو ًال بعنايته هبذه الوسـيلة .ويســر ويعتـز بـأن لسـانه مل
يشك ومل يعلن تذمره من هذا االبتالء ،وأن قلبه مل يعرتض عىل هذا القضاء ،فهو يريد أن
ال خيرج من هذه احلالة التي خصه اهلل هبا فيكـون كسـائر األشـخاص اآلخـرين الـذين

أيضا من التذاذ النفس ومن
يعيشون يف وضعهم الطبيعي والمتعارف! إن هذه احلالة هي ً

وساوس الشيطان ،وهي ناشئة عن الشعور بالعظمة والرغبة يف إبراز النفس .إن اإلنسان

يف هذه احلالة ال ينظر إىل إرادة الباري تعاىل وال يرى مشيئته ،بل يرى نفسه كيف وقفـت

أمام هذه المشاكل والعقبات بقدم راسخة وقامة مستوية ورأس مرفوع ،ومل تنحن أبدً ا أو
تستسلم هلذه المشكالت ،وأنه مل يعرتض كام هو دأب اآلخـرين ،وأنـه قـد خضـع أمـام

مشيئة الباري تعاىل وسلم إلرادته! فهو يف هذه احلالة ال يرى اهلل ،بل يرى جتليات نفسـه
وحسناّتا ،فعيونه صارت يف عمى عن إدراك نور احلق ،وأنِست بد ًال من ذلك بالنظر إىل
ظلمة النفس وكدورّتا ،فظنتها نو ًرا وهبا ًء وهبج ًة وصفا ًء.

المظهـر
إن هذا اإلنسان ال يشاهد الظهور ،بـل هـو عـاكف فقـط عـىل النظـر إىل َ

والتعني؛ ولذا فإن هذه احلالة ليست حالة رمحانيـة بـل هـي حالـة شـيطانية؛ ألن احلالـة
ُّ

الرمحانية هي أن يكون اإلنسان يف نفس الوقت الذي يصرب ويتحمل فيه ،أن يكون بحيث

ال خيتلف حاله إذا ما طرأ عليه حتول أو تغري يف أي حلظة ،بل يعترب أن كل ذلك من جانب

احلق تعاىل ،فعىل اإلنسان أن يتعامل مع هـذه األمـور وينظـر إليهـا كـام ينظـر إىل األمـر

المحدود المؤقت متا ًما  ،فهو بعد انقضـاء األجـل والوقـت المحـدد سـيعود إىل حالتـه
السابقة .هكذا ينبغي أن يكون اإلنسان ،وأن ال يكون هنـاك فـرق بالنسـبة إليـه يف مجيـع

احلاالت.

لقد التقى احلقري يف يوم من األيام بأحد المبتلني هبذا المرض والوجع ،ورغـم أنـه

كان كثري احلديث عن التوحيد وعن مقام التسليم والتفـويض أمـام االبـتالءات ،إال أنـه

أيضا عن كثرة ابتالءاته والشدائد والمشاكل التي يواجهها يف حياته ،وكـان
كان يتحدث ً
يتحدث عن صربه عليها ،مظه ًرا نفسـه بـذلك سـاع ًيا إلبرازهـا بصـورة المتجلـد عـىل

المصاعب ،وكان يردد باستمرار قول الشاعر:
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جـــام بـــال بيشـــرتش مـــى دهنـــد

هر كه در اين راه مقـرب تـر اسـت

[يقول :كلام يكون اإلنسان مقر ًبا أكثر يف هذه الطريق ،كان بالؤه أكثر وأشد].

كام كان يقول« :إنه ليس يف طاقة كل أحد أن يضع قدمه يف هذا الطريـق ،فهنـاك

فاصل كبري بني مقامي القول والفعل ،وأولئك الذين يقولون ˮلبيـك‟ ثـم يثبتـون يف
ميدان العمل إىل آخر الطريق هم أشخاص خمصوصون ،ال كل من يدعي بـالقول ثـم

حيبط بمجرد مواجهته ألدىن مشكلة ويرتاجع عند أقل صعوبة» .لقد كان يطلق أمثـال
هذه العبارات التي تكشف واق ًعا عن حب الذات وحتكي عن إعظامه لنفسه وإكبـاره

هلا ،وأنانيته واستقالله مقابل ذات احلق تعاىل.

وقد رأى احلقري أن ال فائدة من الصرب أكثر عىل هذا الكالم الذي ليس له هنايـة،

حيث أن هذا الشخص كان قد حتدث عن نفسه من منطلق األنانية واالستقالل بحيث

مل يرتك أي جمال للحديث عن احلق تعاىل؛ فنظرت إليه وقلت:

«إنك مل تقم بشـيء مهم؛ ألن مجيع هـذه المصـائب واالبـتالءات مـن جانـب

لكنت مثل
الباري تعاىل ،ولو مل يمنحك اهلل هذه السعة والقدرة عىل التحمل والصرب،
َ

سائر األشخاص ،بل ربام كنت أسوأ حـا ًال مـنهم؛ إذ قـد يرتفـع صـوتك بالصــراخ

والعويل والشكوى من جور الزمان ،ولعال أنينك من تسلطه عليك ،ولعل غريك لـو

منح هذه القدرة عىل الصرب والتحمل ألمكنه أن يتحمل تلك المصائب كـام حتملتهـا

أنت أو أكثر منك ،ولتحملها بصمت دون أن يتفاخر عىل اآلخرين» .

كثريا عـن التوحيـد وتعـني احلـق ،وكـان
فإذا هبذا الشخص الذي كان يتحدث ً

يعترب نفسه مسل ًام إلرادة الباري ،إذا به استشاط غض ًبا لام سمع كالمي ،وقال« :كـال!
إن الناس خمتلفون يف قبول هذه المسألة أو عدم قبوهلا ،فاجلميع يمكنهم أن يتحملـوا

هذه المصائب ،لكن أحدً ا منهم ال يلزم نفسه بتحملها ،ونحن الوحيدون الذين ثبتنـا
عىل كالمنا ،أما اآلخرون فال حيسنون سوى الكالم» .
222

ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

فقلت له« :ألست تتحدث عن مسألة التوحيد! أولست تقـول :فقـط اهلل وإرادة

اهلل ،وباقي األمور رساب ال قيمة هلـا وال تسـتحق التوجـه إليهـا ،وتـدعي أنـك قـد

وصلت إىل هذه النتيجة؛ إذن فام هذا الكالم الذي تتكلمه ،وكيـف يمكنـك أن جتمـع

بني هذين األمرين المتناقضني؟! فإن كان لـديك إذعـان واق ًعـا بـأن احلـاكم يف عـامل

الوجود هو إرادة احلق تعاىل فقط ومشيئته ،وأن كل ما يظهر يف هذا العـامل مـن فـيض

وقدرة وعلم وحياة وآثار للوجود  ،فهو من ناحية الباري فقط؛ فكيف متـدح نفسـك

حينئذ وكيف لك أن تتبجح بتحملك واستقامتك أنـت أمـام هـذه المصـائب؟! وإن

كنت قد جعلت لنفسك مكانًا يف هذه المنزلـة والمرتبـة ،ورأيـت هلـا فضـ ًال يف هـذا

وفتحت هلا حسا ًبا خمتل ًفا عن إرادة اهلل واختيـاره ،ورأيـت أن لـك حمـ ًال مـن
المقام،
َ

اإلعراب يف مقابل َعطاء اهلل وفيضه؛ فامذا سيكون موقفك من األحاديث التـي كنـت

تتحدث هبا عن التوحيد وعن تسـليم مجيـع التعينـات والوجـودات إىل تعينـه تعـاىل

ووجوده؟!

يا عزيزي! عليك أو ًال أن تعمل عىل حمو تعينك ونفسـك وأنانيتـك وحتـل هـذه
ِ
فلتأت وتتحدث عن التوحيد وجتـري عـىل لسـانك
المسألة يف وجودك ،ثم بعد ذلك

الكالم عن إطالق إرادة احلق تعاىل ومشيئته!» .

واجلدير بالذكر أن هذا الشخص قد ابتل هبذا االنحراف وسقط هـذا السـقوط

نتيجة ختطيه ألوامر أستاذه المبنية عىل مراعاة األصول المعيشية والعمل عىل أسـاس
التكليف الظاهري؛ إن العمل طب ًقا للتصورات الشخصية وعدم التوجه إىل توصـيات
األستاذ السلوكي ليس فقط ِ
حيرم اإلنسان من التطور ويمنعه من الوصول إىل الكامل،
بـل إنـه موجـب ـ ال قـدر اهلل ـ للتوقـف يف مهالـك الـنفس واالنغـامس يف األنانيـة
والوساوس واآلثار اخلادعة لظهور النفس وجتلياّتا الشيطانية اجلاذبة.

فعندما يقول األستاذ« :عليك أن تشـتغل وتعمـل لتـأمني مصـاريفك احلياتيـة،

وعليك أن تعمل بشكل صحيح ،وأن جتعل أمورك قائم ًة عىل أساس التكليف اإلهلي
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يف استمرار حياتك اليومية»  ،فال ينبغي للتلميذ أن يقول« :إن الذهاب إىل السوق والعمل

يتلف الوقت ويؤدي إىل إضاعة الفرصة ،فبد ًال من العمل بـاألمور اليوميـة ،سأصــرف

وقتي يف الذكر والفكر والتوجه إىل ذايت ،فأكون قد استفدت أكثر من عمـري ووقتـي يف
سبيل الوصول إىل المقصد واهلدف» ؛ ألن نتيجة هذه المخالفـة هـي الوصـول إىل هـذا

االنحراف واالنحطاط والسقوط.

وهنا نصل يف هذا البحث إىل هنايته ،وأرى بأنه قد تم توضيح هـذه الفكـرة وبياهنـا

وشـرحها بالمقدار الكايف.

خلاصة المسألة
وخالصة المسألة :هي أنه ال هدف للعارف الكامل والول الواصل سـوى تطبيـق

أموره وأمور تالميذه عىل أساس تنزل مشيئة احلـق تعـاىل وإرادتـه ،وهـو ال يريـد إال أن

يعمل حذو القذة بالقذة عىل وفق تلك السنة اإلهلية اجلارية يف احلوادث التي تواجهه عامل

الطبع وما جيري يف هذه الدنيا ،حتى يميس عمله وتصـرفاته بحيث كأنه مل يكن قد وصل

إىل هذه المرحلة من القدرة والقوة واإلشـراف والسيطرة ،فهو يقوم بعمله كام يقـوم بـه
أي شخص آخر يف السوق أو يف الشارع ممن ال يملك أية قدرة أو إرادة عىل تغيري المشيئة

الظاهرية للباري؛ فكام أن هذا الشـخص العـادي إنـام يقضــي حوائجـه ويقـوم بتـأمني
ضـرورات المعيشة التي حيتاجها من خالل الطـرق الظاهريـة وبواسـطة تنظـيم العلـل

واألسباب العادية كام يقوم هبا غريه من الناس ،فكذلك العـارف الكامـل يتعامـل هبـذه

الكيفية ويسلك هذا السبيل من العمـل دون أن يكـون لديـه أيـة ذرة أو متايـل إىل تغيـري
األمور خال ًفا إلرادة احلق تعاىل.

نعم يبقى هناك مسألة وهي أنا نشاهد يف بعض الموارد صدور بعض األعـامل مـن

العارف الكامل ختالف اجلري الطبيعي وبصورة خارقة للعادة ـ سواء كانت له أو لغريه ـ

وهو ما سنأيت عىل توضيحه يف الفصل اآليت إن شاء اهلل.

***
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ّ
الخصوصية الخامسة
نفس العارف باهلل وفعله وتدبيره
عين إرادة ّ
الحق وتدبيره
اخلصوصية اخلامسة من خصوصيات العارف باهلل والول اإلهلي الكامل هي أن

عني فعل اهلل ،وتدبريه عني تدبريه،
نفسه قد أضحت عني جتل احلق تعاىل ،وأمىس فعله َ
وذلك بسبب فنائه يف ذات احلق.

هذه المسألة وإن كانت قد بحثت يف الصفحات السابقة بعبارات خمتلفة ،إال أن

مـن المناسـب أن نبحثهـا يف فصـل مسـتقل ونوضـح بعـض جوانبهـا؛ ألن اإلدراك

الصحيح هلذه المسألة ومعرفتها معرف ًة حقيقي ًة يمكـن أن يكـون المفتـاح األسـايس

والس الرئييس لسعادة اإلنسان وفالحه ،وعام ًال مسـاعدً ا لـه يف طـي الطريـق وفـتح
أبواب الفيض واللطف اإلهلي ،تلـك المعرفـة التـي حتفـظ اإلنسـان مـن الوقـوع يف

المهالك ومكائد األبالسة والشياطني وحترسه عن االستجابة إلغواء مدعي الطريـق،

وجتعله يفرق بني احلق والباطل واحلقيقة والمجاز ،ويميز بني اجليد والرديء ويعرف
اجلوهر الثمني من احلجر البسيط.
ّ
أفعال ّ
الحق تعالى علة للمصالح ،لا معلولة لها

كام تقدم بيان هذا األمر ساب ًقا بشكل خمتصـر ،فإن ذات احلق تعاىل ليست بحاجة

إىل التفكر والتأمل وإعامل الروية يف فعله وخلقه للحوادث ،كام أن أفعاله ال تقوم عىل
229

ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

أساس تطابقها مع المصالح الواقعية ،بل المصلحة تأيت يف مرحلة متأخرة عـن فعـل

احلق وخلقه ال يف مرحلة متقدمـة .وبعبـارة أخـرى نقـول :إن المصـلحة يف أعاملنـا
وأفعالنا نحن تأيت بعنوان العلة الغائية هلذه األفعال ،إال أهنا يف أفعال الباري لـيس هلـا

علية بل هي تقع معلول ًة لفعل احلق ،ففعل احلق هو العلة الموجدة للمصـلحة ،ال أن

المصلحة هي العلة الموجدة لفعله وإرادته تعاىل.
وإذا أردنا أن نضـرب ِمثا ًال تقريبـ ًّيا هلذه المسألة يف حـدود أفعالنـا وتصــرفاتنا
نأخذ مثال اليد وحركتها التي هـي معلولـة إلرادة اإلنسـان ومشـيئته .فعنـدما يريـد
اإلنسان أن يأخذ شي ًئا ،فإنه حيرك يده فيأخذ ذلك اليشء .يف هذا المثال نقول :ال تعترب

نفس حركة اليد عل ًة غائي ًة لإلنسان ،بل إن العلة الغائية له هي أخذ ذاك اليشء المـراد

أخذه باليد ،وحركة اليد يف هذه احلالة عبارة عن أمر معلول إلرادة اإلنسان واختياره،

فإذا مل ير ْد اإلنسان أن يأخذ ذلك اليشء ،فلن تتحرك يده نحوه أبدً ا.

ولكن يف بعض األحيان تعترب نفس حركة اليد عل ًة غائي ًة ،كام إذا أراد اإلنسان أن

يرى يده هل تتحرك أو ال ،فقام ـ الكتشاف هذا األمر ـ بتحريك يده ،ففي هذه احلالة

صارت حركة اليد عل ًة غائي ًة للحركة ،بعكس الفرض األول حيث كانت معلول ًة هلا.

إن مسألة المصلحة يف فعل احلق هي من قبيل مسألة احلركة يف الفـرض األول،

بمعنى أن المصلحة ليست عل ًة غائي ًة لفعل احلق بل هي معلولة له .أما نحن ،فنتصور

أن احلق تعاىل قد خلق األشياء عىل أساس المصلحة واالنطبـاق عـىل الواقـع ،وهـذا

غلط ،و هنا ال بد من التأكيد عىل أن هذه المسألة ال عالقـة هلـا بـالقول بوجـود علـة

غائية بالنسبة لفعل احلق تعاىل ،فقد قام الربهان يف الفلسفة عىل أن كل فعـل ــ سـوا ًء
كان فعل احلق تعاىل أو كان فعل غريه من اخللق ـ جيب أن يكون مسبو ًقا بعلـة غائيـة،
لغوا وعب ًثا.
وبدونه يكون هذا الفعل ً

ويف ذلك يقول المرحوم احلكيم احلاج السبزواري يف مبحث العلة الغائية:

ُّ
ً
ــــــة مســـــــتتبِع
ــــــل يشء غايـ
وكـ
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ِ
احلكمـــــة والعنايـــــة
إذ مقتضــــــى

()1

ِّ
كــــل ممكــــن لغايــــة
إيصــــال

أي أن «كل فاعل يسعى للوصول إىل غاية من فعله وعمله ،حتى لـو كـان هـذا

الفاعل مسلوب اإلرادة واالختيار ـ كام هو احلال فيام تتألف منه طبائع نفوسنا ـ وذلك

ألن مقتىض احلكمة اإلهلية البالغة ومقتىض لطف احلق تعاىل أن يوصل كل موجود إىل
غايته ومقصده الكامل» .

ويقول المرحوم صدر المتأهلني يف المجلد الثاين من األسفار ،يف مبحث الغاية:
ذاتـه لكـان ناقصـا يف الفاعلي ِ
«فلو احتاج يف فِعله إىل معنى خارج عـن ِ
ـة،
ً
ْ
ً
ِ
األسبابُّ .
وكل ما يكون فـاع ًال أو ًال ال يكـون لفعلـه
وستعلم أنه مس ِّبب
غاية أوىل غري ذاته؛ إذ الغايات كسائر األسباب تستنِد إليه .فلو كان لفعلـه
غاية غري ذاته ،فإن مل يستنِدْ وجودها إليه لكان خرق الفـرض ،وإن اسـتند
إليه فالكالم عائد فيام هو غاية داعية لصدور تلك الغاية المفروضة كونـه

ينتهي إىل غاية هي عني ذاته؛ فذاته تعاىل غايـة
غري ذاته تعاىل ،وهكذا حتى
َ
للجميع كام هو إنه فاعل هلا.

واجـب الوجـود أعظـم
سنقرر لك إن شاء اهلل تعـاىل :أن
وبيان ذلك أنه
َ
ِّ
ِ
األشياء؛ وكل من ا ْبتهج بشــيء ابـتهج
مبتهج بذاته ،وذاته مصدر جلميع
بجميع ما يصدر عن ذلك اليشء من حيث كوهنا صادر ًة عنـه .فالواجـب
ألجل ذواّتا من حيث ذواّتـا ،بـل مـن حيـث أهنـا
تعاىل يريد األشياء ال ْ

ُّ
وكـل
صادرة عن ذاته تعاىل .فالغاية له يف إجياد العامل ن ْفس ذاته المقدَّ سة،

ما كانـت فاعليتـه لشــيء عـىل هـذا السـبيل كـان فـاع ًال وغايـ ًة لـذلك

اليشء »...
َّ

()2

و معنى كالمه:
( )1رشح المنظومة ،ج ،2ص.417
( )2احلكمة المتعالية يف األسفار األربعة العقلية ،ج ،2ص .262
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المجلس الحادي عشر:

حمتاجا يف فعله إىل الغري لكان ناق ًصا يف فاعليتـه ،واحلـال
«أن اهلل تعاىل لو كان
ً

أنه سوف يتضح لك أنه تعاىل هو العلـة األوىل وأنـه مسـ ِّبب مجيـع األسـباب

والعلل الوجودية لألشياء .وكل من يكون فاع ًال لشــيء بحيـث مل يكـن لـه

فاعل قبله ،فلن يكـون لفعلـه غايـة سـوى نفـس وجـود هـذا الفاعـل ،ألن
الغايات والمقاصد مثلها مثل سائر األسباب والعلـل الوجوديـة ترجـع إليـه

تعاىل .ويف هذه احلالة لو أمكن تصور غاية لفعله غري ذاته ،فإما أن تكون تلك

الغاية غري مستندة إليه ،فيؤدي ذلك إىل خالف الفرض؛ ألننا قلنا إن الفاعـل

األول ليس لفعله غاية سوى نفس وجوده؛ سوا ًء يف العلة الفاعلية أم يف العلة
الغائية .وإما أن تكون تلك الغاية مستند ًة إليه ،فننقل الكالم إىل هـذه الغايـة،

فنقول :لكي تتحقق هذه العلة الغائية يف المرحلة الثانيـة جيـب أن يكـون هلـا

ً
معلولة هلا ،وهكذا حتى ترجع إىل ذات الباري تعاىل.
علة غائية ثانية تكون

فذات الباري تعاىل هو الغاية واهلدف مـن عـامل الوجـود ،كـام أن ذات احلـق
تعاىل هو الفاعل جلميع عوامل الوجود .وبيان هذا األمر كام سوف نقـرره لـك

إن شاء اهلل فيام يأيت من أن ذات احلق تعاىل الذي هو واجب الوجـود يمتلـك

أعىل مرتبة من مراتب االبتهـاج ،واحلـال أن ذاتـه هـي مصـدر ومنشـأ مجيـع

ً
فرحـة
الموجودات ،وكل ذات تكون مبتهجة وفرحة بيشء ،فال بد أن تكون
ً
أيضا بام يصدر عن ذلك اليشء من اآلثار واللوازم؛ وذلك ألن آثـار
ومبتهجة ً

اليشء ولوازمه ال تنفصل عنه .وعىل هذا األساس فاحلق تعاىل قد خلـق عـامل

الوجود ال ألجل أنه شعر بوجود مصـلحة وفائـدة يف عـامل الوجـود ،فخلـق
الكائنات من أجل الوصول إىل تلك المصلحة والفائدة ،بل بسـبب أن مجيـع

عامل الوجود ومتام آثاره ناشئة من وجوده ،وذاته هي التي تفيض الوجود عـىل

المراتب التي دون مرتبة ذات احلق؛ إذن فالغاية والعلة لوجـود المخلوقـات

عبارة عن ذات احلق تعاىل ،ال يشء آخر خـارج عـن ذاتـه .وكـل مـن يكـون

فاعليته خللق يشء آخر وإجياده عىل هذا النحو ،فهو فاعل هذا الشــيء وهـو

غايته ومقصده. »...
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وقد ورد يف احلديث القديس:
«يا ابن آدم خلقت األشياء ألجلك (كي تصل إىل الكامل) وخلقتك ألجل (كي

أرى فيك وجود ذايت وآثارها) » (.)1

وبنا ًء عىل ذلك ،فمسألة الغاية ختتلـف عـن مسـألة تطبيـق الفعـل عـىل أسـاس

المصلحة ،فالمصلحة بالمعنى المذكور منتفية يف حق أفعال الباري تعاىل ،ومع ذلك،

فإن ألفعاله غاية وهدف.

الولي الكامل لفعل من الأفعال هي نفس إرادة ّ
إرادة ّ
الحق تعالى
وبعد أن اتضح األمر شي ًئا ما ،نقول :إن العارف الكامـل كـذلك ال يقـوم بـأي

عمل عىل أساس المصلحة والمنفعة ،وإعامل النظـر واستشــراف النتـائج ،وال عـىل
أساس تطبيق عمله عىل المصالح والمفاسد الواقعية ،بل إن نفس إرادته يف القيام بأي
فعل هي بذاّتا عني إرادة احلق تعاىل دون أي تأمل منه أو تفكري.

عندما يريد أمري المؤمنني عليه السالم أن يرسل وال ًيا من ِق َبله إىل منطقة أو بلـد

معني ،فإنه ال جيلـس ليفكـر ويسـتعرض أصـحابه يف نظـره ويقـارن فـيام بيـنهم ثـم

يستحضـر ظروف تلك المنطقة ويراجعها ،وبعد ذلك ينتخب الفرد األفضل واألكثر

صال ًحا إلدارة تلك البالد ،فإن هذا ما نسلكه نحـن للقيـام هبـذه المهمـة ،وهـذا مـا
يتوافق مع سعتنا الوجودية وحدود تفكرينا نحن.

بل إن اإلمام عليه السالم إذا اراد أن يرسل فر ًدا ما ،فإن نفـس ذلـك الشـخص

الذي يريد إرساله حيضـر يف نفسه دون أي تأمل أو تفكري ،وال خيطر أحد غريه يف ذهنه

أص ًال؛ ألن إرادة ومشيئة الباري تعـاىل التـي تـتجىل وتظهـر مـن نفـس المـوىل أمـري
( )1رشح األسامء احلسنى (للسبزواري)  ،ج  ،1ص 127؛ كلمة اهلل ،ص  ، 167مع اختالف يسري؛ كـذلك
راجع :معرفة اهلل (للعالمة الطهراين)  ،ج  ،1ص  .178حيث أجـرى المرحـوم العالمـة حتقي ًقـا واف ًيـا هلـذا
احلديث.
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

المؤمنني عليه السالم إنام هي إرادة واحدة وليست متعددة ،وهي ال تقبـل التشـكيك
أو الرتديد ،بل هو أمر قطعي وحتمي ال حيتمل غريه .أو عنـدما يقـول عليـه السـالم

لشخص :افعل هذا الفعل ،يعني أن الواجب عليك القيام هبذا الفعل دون غـريه ،وال
احتامل لغريه ،وهذا هو معنى احلديث الذي مىض ذكره ساب ًقا:

«ال يزال يتقرب عبدي إل بالنوافل حتى أكون سـمعه الـذي يسـمع بـه
وبصـره الذي يبصـر به ولسانه الذي ينطق به».

أما بالنسبة لألشخاص اآلخرين فعليهم ـ لكي يصلوا إىل أهـدافهم يف أمـورهم

الفردية الشخصية أو يف األمور االجتامعية ـ أن يطووا مراحل طويلـة جـدً ا ويضـعوا
الكثــري مــن المقــدمات ويشــكلوا منهــا قضــايا للقيــاس ،وأن يقومــوا بــالكثري مــن

االستشارات ويالحظوا األولويات ،ثم رغم ذلك يظل من غري المعلـوم أن النتيجـة
التي سيصلون إليها هـل سـتكون صـحيحة أم ال؛ فمـن أيـن تصـدر هـذه األخطـاء

واالشتباهات التي نراها من الناس؟ فهل مجيع هذه األخطاء واألعامل اخلاطئة تصدر

كثريا ما يكون اإلنسان حمي ًطا بجميع
بسبب عدم الدقة وقلة االعتناء باألمور؟ كال! بل ً
جوانب المسألة ،ومراع ًيا لكافة ظروفها اخلاصة هبا بشكل تام ،بل إنه يبـذل قصـارى

جهده بالتفكري يف القضية التي يريـد إجراءهـا ،ويدرسـها بـام أويت مـن طاقـة ذهنيـة

كثريا ما تكـون
وعقلية ،لكن األمر ـ مع ذلك ـ يقع عىل خالف المتوقع والمنتظر ،بل ً
األخطاء التي تنتج غري قابلة لإلصالح أبدً ا.

إن تلك األخطاء التي حتصل ألصناف خمتلفة من الناس رغـم مراعـاّتم للدقـة

المطلوبة ومالحظة الظروف المحيطة بأمجعها ،كلها ناجتة عـن نقصـاهنم الوجـودي،

وألن دائرة اطالعهم حمدودة ،وبسبب عدم إشـرافهم عىل حقيقة األمور.

مبنى بمـن
فمث ًال ،ذاك اخلطأ الذي يرتكبه المهندس والذي يكون موج ًبا الهنيار ً

فيه ،أو اجلس الذي ينهار بكامله ويؤدي إىل حصول خسائر بشـرية ،هو خطـأ ناشـئ

عن عدم إشـراف هذا المهندس عىل مجيع أمور البناء ،و خفاء بعض المسـائل عليـه،
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وكذا خطأ الطبيب الذي يتسبب يف موت مريض نتيجـة اشـتباهه يف وصـف الـدواء،

أيضا .واحلال أن أحدً ا منهم ال يرتكب هذا االشتباه واخلطأ عن
يرجع إىل هذا األصل ً

كثريا ما يكون عمله هذا عن نية حسنة واعتقاد منه بأن ما يقوم به هو
عمد وقصد ،بل ً
الصالح.

فتـوى خاطئـ ًة
وكذا األمر يف المجتهد الذي خيطئ يف استنباط الفتـوى فيعطـي
ً

للمقلدين ،فهذا يرجع يف الواقـع إىل نفـس هـذا األمـر ،واحلـال أن هـذا المجتهـد مل
يرتكب ذن ًبا عند اهلل تعاىل ،ومل حيكم هبذا احلكم المخالف نتيجة أغراض خاصة به أو

بسبب مرض نفيس .وكذا الكالم عىل المستوى العام يف المسؤوليات األوسع دائـر ًة
واألشد خط ًرا.

قياسـا إىل غـريه مـن
ومن هنا يتضح جيدً ا قيمة وجود العارف الكامل وأمهيتـه ً

األشخاص؛ أي ًا كانوا وإىل أي فئة أو طبقة انتسبوا ،ومن هنا تعرف فائدة هذا اإلكسـري
النادر وناموس عامل التشــريع والرتبيـة ،وبـذلك سـوف تظهـر هـذه النعمـة اإلهليـة

الكربى ،وتتجىل كرامة اهلل العظمى عىل اإلنسان ،وسوف ندرك ضـرورة حضور هذا
العارف ،ونلتفت إىل المفسدة من عدم معرفته وعدم االنقياد له.

إن حضور الصور العلمية يف نفس العارف ينشأ من مقام اإلطالق والكلية ،أمـا

يف غريه فهـي حتصـل بواسـطة اجلزئيـات وتركيـب الصـور التصـورية والتصـديقية

وامتزاجها فيام بينها .وبعبارة أوضح :إن العارف ينظر من األعىل إىل األسـفل فـأول

نظرة منه تنصب عىل اجلنبة الكليـ ة للحكم ،بينام األشخاص اآلخرون ينظرون مـن
األسفل إىل األعىل ،وهذا األمر دقيق جدً ا وظريف ويستحق التأمل فيه.

فالعارف ينتظر اإلفاضة واإلشـراق من جانب احلي القيـوم لكـي حتصـل لديـه

الصور العلمية ،كام كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ينتظـر الـوحي مـن اهلل

تعاىل لإلجابة عىل األسئلة واألمور التي كانت تطرأ ،ومل يكن يعتمد أبدً ا عىل يشء من

العلوم الظاهرية ،أو يأخذ برأي أحد من الناس أو يركن إىل استشارة كبار القوم يف أي
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

مسألة تتعلق بالرسالة أو ترتبط بنبوته .وأما استشارته ألصـحابه يف بعـض األحيـان،

فإنام كانت ألجل ترقي هؤالء ورفع مستواهم فقط ،ال لكي يرفع هبا جهله وحريته هو

َ
ََ
ن
ل
لرٍۖ
يف موضع االستشارة ،وقد دلت عىل هذا األمر اآلية الشــريفة :وشلاوِرهم ِِف ٱۡل ِ
َ َ َ َ َ َ ا ََ
فالعزم هنا يعني إفاضة النور من جهـة البـاري تعـاىل
ت ف َت َ َّك لَع ٱ
فإِذا عزم

ووضوح األمر من قبله ،ال بسبب رأي األشخاص ومشورّتم.

إن اهلل تعاىل يعمل إرادته يف نفس الول دون أي تدخل من قواه الوامهة وأهوائه

النفسانية ،وبسبب ذلك يكون اإلنسان مطمئنًا دائ ًام مـن النتـائج التـي يتوصـل إليهـا

الول ،ويكون لديه ثق ًة تام ًة هبا ،خال ًفا لسائر األشخاص حيث حيتمل يف حقهم تدخل

األمور الشخصية واآلراء الباطلة بشكل جدي ،كام حيتمل فيهم نقصان الفكر وتسلط
األغراض النفسانية والملكات الرذيلة والصفات السيئة احتام ًال قو ًّيا؛ فال يمكن بـأي

وجه من الوجوه أن يعتمد اإلنسان عىل أفكار مثل هذا الشخص ودسـتوراته بشـكل

مطلق ،كام ال يمكنه أن يعتربها حج ًة شـرعي ًة وعقلي ًة يعتمد عليها يوم القيامـة .وأمـا

االخــتالف يف أفعــال ول اهلل وتصـــرفاته فهــو عــني االخــتالف يف ظهــور وبــروز
المصاديق المختلفة إلرادة الباري تعاىل ومشيئته.

سبب اختلاف أفعالنا وعقائدنا نحن ،وسبب اختلاف أفعال ّ
ولي اهلل وتص ّـرفاته
ال بد من االلتفات إىل أن االختالف يف أنظارنا وعقائدنا مرده إىل جهلنا بـالواقع

وبنفس األمـر ،وهـذا اجلهـل هـو الـذي يوجـب تغيـري آرائنـا وأنظارنـا يف األزمـان

المتفاوتة؛ فيو ًما نعطي رأي ًا ونحكم بحكم ونعتقد بأمر ونفتي بفتوى ،ثم يف يوم آخـر

نغري رأينا يف ذلك مائة وثامنني درجة! فاليوم نعتقد بصحة مسألة ووضوحها كوضوح
الشمس دون أي شك أو تردد وندعو الناس إىل ذلك ،ويف الغد بعد أن يظهـر بطـالن
تلك المسألة وينكشف خطؤها ،نقوم بطرح الذرائع المختلفة مـن أجـل المحافظـة

( )1سورة آل عمران ( ، )2من اآلية .137
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عىل شخصيتنا من االنكسار الذي منيت به ،ولو كان لدينا يشء من اإلنصاف العرتفنا
باجلهل وعدم المعرفة أو باالنخداع بوساوس اآلخرين ،وهذا أمر مستمر متواصل يف

كل يوم و يف كل شهر؛ ففي كل حني اعرتاف آخر ويف كل يوم جهالة أخرى.

لكن العارف ال يمكن أن يقول :اشتبهت ،أو خدعت ،أو مل أكن أعلم ،أو ليتنـي

مل أقم هبذا الفعل ،أو يقول :لو أنني استشـرت لـام وقعـت يف هـذا اخلطـأ؛ ألن نفـس

االعرتاف باخلطأ يتناقض متا ًما مع حال العارف وموقعه؛ فاشتباه العارف يعني اشتباه

اهلل (تعاىل عن ذلك)  ،وخطأ العارف يعني خطأ الباري ،واحلال أن اهلل تعاىل ال خيطئ
وال يشتبه.

إن ظهـورات احلــق تعـاىل وإن كانــت متفاوتــة ،إال أن أصـل هــذه الظهــورات

وأساسها يأيت من نبع واحد وإرادة واحدة؛ وهذه اإلرادة تتجىل تار ًة يف األسد بعنـوان

القهارية والسطوة واالقتدار ،وتار ًة أخرى يف الغـزال حتـت عنـوان اللطـف والرأفـة

واجلامل واألنس ،وكال هذين يرتشحان من مصدر واحـد مـع أهنـام خمتلفـان يف عـامل
اخلارج والعيان ،و رغم أننا نرامها أمرين خمتلفني ومتاميزين عن بعضهام ،ونشاهد كـ ًال
منهام مستق ًال ومنفص ًال عن اآلخر وله مكانه وموقعه اخلاص به.

إن ظهورات العارف الكامل وإن أمكن أن تكـون خمتلفـ ًة متفاوتـ ًة ،إال أن كلتـا

هاتني احلالتني هي من جلوات احلق تعاىل ،وال فرق بينهام بتاتًـا؛ ألنـه صـار مصـدا ًقا

نا
َ
للحقيقة القائلةُ :ك َ م نهل َ ِِف شل

االختالف والتفاوت يف ظهوره وبروزه.

( ،)1فالتشـ ُّؤن بالشـؤون المختلفـة يوجـب

 .1هــر حلظــه بــه شــكىل بــت عيــار برآمــد

دل بـــــرد و هنـــــان شـــــد

 .2گــاهى بــه دل طينــت صلصــال فــرو شــد

غـــــــــواص معـــــــــاىن

 .2هــر دم بــه لبــاىس دگــر آن يــار برآمــد

( )1سورة الرمحن ( ، )33مقطع من اآلية .27
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

 .4گـــاهى ز بـــن َكـــه ِگـــل فخـــار برآمـــد

لعـــــل بدخشـــــان شـــــد

 .6گـــه گشـــت خليـــل و ز دل نـــار برآمـــد

آتـــش چـــو جنـــان شـــد

 .3گه نوح شد و كرد جهـان را بـه دعـا غـرق
 .9يوسف شـد و از مصــر فرسـتاد قميصــى

خــــود رفــــت بكشــــتى

روشــــــن كــــــن عــــــامل

 .8ب درااابک يعقـــوب چـــه انـــوار برآمـــد

تــــا ديــــده عيــــان شــــد

 .18در چــوب شــد و بــر صــفت مــار برآمــد

زان فخــــر كيــــان شــــد

 .7حقــا كــه وى آن بــود كــه انــدر يــد بيضــا

مــــــىكــــــرد شــــــباىن

 .11برگشت دمى چنـد بـر ايـن روى زمينـى

از هبــــــــــر تفــــــــــرج

 .12اين مجله مهان بود كه مىآمد و مـىرفـت

هــــر قــــرن كــــه ديــــدى

 .12عيســـى شــد و بــر گنبــد دوار برآمــد

تـسبيـــــح كنـــــان شــــد

 .14تــا عاقبــت آن شــكل عــربوار برآمــد

داراى جـهـــــــان شــــــد

 .16شمشــري شــد و از كــف كــرار برآمــد
 .19نه نه كه مهان بود كـه مىگفـت أنـا احلـق

قـتــــــال زمــــــان شـــــد
در صــــــــورت بلهــــــــا

 .13منســوخ نباشــد چــه تناســخ بــه حقيقــت

 .14منصــور نبــود آنكــه بــر آن دار برآمــد
 .17رومى سخن كفر نگفته اسـت چـو قائـل
 .28كافر شـود آن كـس كـه بـه انكـار برآمـد

آن دلــــــــــرب زيبــــــــــا

نـــادان بـــه گــــامن شـــد

منكــــــــر مشــــــــويدش
()1
از دوزخـيــــــان شـــــد

( )1ديوان شمس التربيزي ،موالنا جالل الدين الرومي ،ص 442؛ والمعنى:
1ـ يظهر احلبيب بشكل خمتلف يف كل حلظة ،فيذهب بزمام القلب وخيتفي.
2ـ ويظهر يف كل حلظة بلباس خمتلف ،فتارة شيخ ًا وأخرى شاب ًا.
2ـ وأحيان ًا يغور بقلبه يف طني الصلصال (إشارة إىل آدم) ،فيصري غواص المعاين.
4ـ وتارة يظهر من بني التبن والفخار ،ويصري حجر عقيق ثمين ًا.
3ـ وتارة يكون نوح ًا فيغرق العامل بدعائه ،ويذهب يف السفينة.
6ـ وتارة يصري اخلليل فيخرج من قلب النار سلي ًام ،لتصري النار جنة.
9ـ وتارة يصري يوسف فريسل من مرص القميص ،الذي نور العامل.
4ـ كم من األنوار ظهرت عىل عني يعقوب ،بعد أن عاد مبرص ًا.
7ـ وواقع ًا هو الذي جتىل يف اليد البيضاء ،وكان راعي ًا.
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التقيت يو ًما بأحد األشخاص الذين يدعون المعرفة والوالية والذي كـان عـىل

عالقة بالمرحوم الوالد رضوان اهلل عليه لسنوات متامدية ،وحتدث للحقري حول كيفية
مدركاته عن المرحوم الوالد وقال:

«لقد كنت يف حياته أدرك بعض المطالب وأفهمهـا بشـكل أدق وأعمـق ممـا

كثـريا مـا كنـت أصـل إىل حقـائق حـول بعـض
كان يفهمها هو ويدركها ،و ً

ً
منكشفة لديه يف وقتهـا .وكـان يف بعـض األحيـان
المسائل والقضايا مل تكن
يطلب مني إنجاز عمل معني ،وكنت أرى أنه ليس من المناسب القيـام هبـذا

العمل فلم أكن أقوم به وكنت أتعلل لعدم القيام به ،ثم بعد انقضاء مدة كان
يدعوين ويسألني هل أتيت بالعمل الذي طلبتـه منـك؟ فـأقول لـه :كـال!
فيقول ل :إذن ،ال ِ
تأت به! وهذه المسألة تدل عىل أنه كـان جـاه ًال بكنـه

األمر وحقيقته عندما أمرين من قبل ،بينام كنت عال ًام به ومطل ًعا عليه» .

وبعد أن سمع احلقري مقالته ،مل يدر ماذا يفعل أيبكي حلاله أم يضـحك؟! أيبكـي

لتضييعه الفرص ،أم يضحك جلهله ولعدم وصوله إىل أدىن مرتبة من مراتب المعرفـة

واالطالع التي يتمتع هبا العارف الكامل والول اإلهلي؟!

18ـ وجتىل يف العصا وظهر بشكل احلية ،فكانت له الغلبة.
11ـ لقد عاد إىل األرض بشكل مؤقت ،للتفريج.
12ـ و صار عيىس فدار العامل ،وكان مسبح ًا.
12ـ وهو بعينه الذي كان يأيت ويذهب ،يف كل قرن.
14ـ إىل أن ظهر ذاك المحبوب بشكل إنسان عريب ،فأمىس مالك ًا للعامل.
13ـ وهذا مل ينسخ ألن احلقيقة ال تنسخ ،ذاك المحبوب اجلميل.
16ـ وقد صار سيف ًا فاتك ًا بيد الكرار عليه السالم ،وصار قتال زمانه.
19ـ ال ال! بل هو ذاك الذي كان يقول :أنا احلق ،يف صورة البله (العرفاء الذين يعتربهم بعض اجلهال بله ًا)
14ـ مل يكون المنصور (احلالج) الذي عال فوق المشنقة ،بل اجلاهل ظن ذلك.
17ـ مل يقل الرومي كالم ًا كفر ًا كسائر القائلني ،فال تنكروا عليه.
28ـ بل الكافر هو من ينكر ذلك ،ويصري من أهل النار( .م)
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فقلت له :أال حتتمل أنه كان عىل اطالع بالواقع وبنفس األمر وبحقيقة المسألة،

وأنه طرح المسألة هبذه الطريقة وهبذا النحو بنا ًء عىل مصلحة كـان يراهـا؟ فأجـاب:
نعم من الممكن أن يكون األمر كذلك ،فقلت :بنا ًء عىل ذلك ،لامذا تقول« :إنني أعلم

منه بحقائق األمور»؟! واحلال أن نظري هذه المسألة التي تتفضل هبا قد حصـلت مـع

احلقري مرا ًرا ،ثم بعد تغري الموضوع وتبدله  ،أبدى سامحته بوضوح أنه كـان مـن أول

األمر عىل اطـالع بجميـع حيثيـات المسـألة ومتـام جوانبهـا! عنـدها ،سـكت ذلـك
الشخص ومل ينبس ببنت شفة.

وهنا يقول العبد الفقري :إنني لام رأيت أن ذلك الشخص مل يكن لديـه اسـتعداد

الستامع هذا الكالم ،مل أذكر له حقيقة األمر أصـ ًال ،بـل تركتـه مـبه ًام لديـه ،وحقيقـة

المسألة هي:

أن هذا االختالف يف األطـوار واألقـوال واحلـاالت الـذي كنـا نشـاهدها مـن

المرحوم الوالد قدس اهلل رسه ناشئة بأمجعها من تبدل ظهورات احلق تعـاىل ،الناشـئة

من االختالف يف شؤون الذات؛ فالذات اإلهلية وإن كانت واحد ًة وال طريق فيهـا إىل

أي اختالف أو تغري وحتول ،إال أن ظهوراّتـا ختتلـف إىل مـا ال هنايـة لـه قلـ ًة وكثـر ًة

وضع ًفا وشد ًة ،وهذه المسألة أعىل وأرقى بكثري من مسألة رعاية المصلحة والمنفعـة
ومن عمق الفكر و دقة النظر والرأي.

إن مسألة رأي العارف ونظره هي مسألة ظهور مشـيئة احلـق وإرادتـه وليسـت

مسألة تفكري وتأمل أو رعاية المصالح ومالحظة الظروف! وهذا الظهور والربوز إنام

يتحقق من خالل نفس إرادة الباري تعاىل دون أية واسطة ودون احتياج إىل يشء مـن

الكثرات اخلارجية .ولكن بام أننا غافلون عن هذه المسألة ونعتـرب أن األوليـاء مثلنـا،

فإننا نأيت إىل احلكم المرتتب عىل جهلنا وعدم علمنـا ونحملـه علـيهم ،ونصـنع هلـم

بخيالنا قواعد ومسائل ونتصور أهنم يسـتندون إليهـا كـام نفعـل نحـن ،ونضـعهم يف
المرتبة التي نرى أنفسنا حمدودين فيها.
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فعندما يقول ل شخص مثل المرحوم الوالد« :كـل عمـل تقـوم بـه ،وكـل نيـة

تنوُيا ،فليست بعيد ًة عن أنظارنا»  ،ثم يربهن عم ًال عىل صحة هذه االدعاء منه بحيث

صارت واضح ًة كوضوح الشمس ،فهل يمكن أن يتصور عندئذ يف حقه أنه غري مطلع
عىل حقائق األمور ،وأ ننا أفضل منه يف هذه المسائل؟!! فالغري لدُيم آالف االدعاءات

لكنهم مل يستطيعوا أن يثبتوا صحة واحدة منها ،ومـع ذلـك ينصـبون أنفسـهم مكـان

األولياء اإلهليني و َيلبسون لباس القدس والتقـوى ،ويرتـدون رداء الرتبيـة والتزكيـة،

ويأخذون عاممة القيادة وحيملون طيلسان اإلرادة والوالية واإلرشاد ،فيضلون بـذلك

كثريا من الناس ويعطلون عىل أنفسهم فر ًصا كثري ًة فيتحملون مسؤولية ذلك.
خل ًقا ً

أرى من المناسب يف هذا الفصل أن ننقل قصة النبي موىس مع اخلضــر عـىل نبينـا

وآله وعليهام السالم المذكورة يف القرآن الكريم ،ونقوم ببياهنـا بيانًـا خاصـ ًا ونفســرها

بالتفسري العجيب الذي سمعناه من السيد احلداد رضوان اهلل عليه ،والذي يشـري بشـكل

تام إىل ما ذكرناه ،فإنه يدلل بوضوح ويبني بجالء كيف أن إرادة احلق جل وعال تظهر يف
نفوس األنبياء اإلهليني وأولياء احلق يف أطوار خمتلفة وأشكال متفاوتة ،وإن كانت حكمة

هذه الظهورات والمصلحة من األعامل الظاهرية المتضادة خمفي ًة علينا وجمهول ًة لدينا.
َٓ َ
َّت َنبلن َغ ََّم َم َ
يقول تعاىلِ :إَوذ قَ َاَ نل َ َٰ
َس ْ َِِ َتى َٰ نه (وهو يوشع بن نون) َل نب َر ن َح ا َٰٓ
لا
َ َ َ َ َ نن
حابا (لكي أصل إىل قصدي وهديف وهو احلضـور بـني يـدي أحـد األوليـاء
ٱِلحري ِن أو أل ِِض
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ن
َ
َ
َ
ن
ا
اإلهليني وهو اخلضـر) فلما بلغا َّم َما بين ِ ِه َما نسِ َيا ح وه َما (وهو سمكة كبرية كانا قد أعداها
َ ا
َ َ ا َ َ َ َ َ َ َ َٰ ن َ َ َ َ ٓ َ َ َ
ٱَّتَ َذ َسبيلَ نهۥ ِف ٱِلَحر َ َ
لدا َءنا ْالد
َس ا فلما جاوزا قاَ ِِْتىه ءات ِنلا غ
طعام ًا للغداء) ف
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ن ن َ ََ ٓ
ََ َٓ َ ا َ َ َ
َ
َ
َْا َ
ينا مِن َس َِرنَا َهَٰذا نَ َص قاَ أ َر َء َ
ت إِذ أوينا إِىل ٱلصخرة ِ فإِ ِّن نسِ ليت ٱۡلل ت وملا
ِ
ِ
َ َ ن ا ا َ َ َ
ا
َ
ن
َ
َ
َ
َ
ن
َ
َ
ن
ن
أنسى َٰن ِيه إَِل ٱلشيطَٰن أ أذو َرهۥ وٱَّتذ سبِيلهۥ ِِف ٱِلَح ِر عجبا (والعجيب أن هذه السـمكة
نا َ
َ َ َ َ
للطعام) قاَ ذَٰل ِك َما ونا نبغِ ِّۚ (باعتبار أن ذهاب السمكة كان عالمة عىل لقاء العبد
)
كانت معدة
َ
ٓ
َ
َ
َ
َ
َ
ف َ َج َدا َعبدا مِن ع َِبادِنَا َء َاوي َنَٰ نه َر َ
الصالح) فَٱرتَ ادا َٰٓ
َحة مِن عِنلدِنا
لَع َءاثارِه َِما ق َص
ا
ا ا
َ َ َ ن ن َ َٰ َ َ ا ن َ
لك َ َ َٰٓ
لَع
َو َعلم َنَٰ نه مِن ندلنا عِلما (وكان هذا العلم عل ًام لدني ًا باطنيـ ًا) قاَ هۥ ل َس هل نتبِع
َ َ َ َ ن َ َ َٰ َ
َ َ ا َ
أَ نو َعلِ َمن ل اِما نعلِم َ
ك َْن َۡس َت ِم َ
يا َم ِ َ
لَع َما لم
وكيف تص ِب
ِع َص
قاَ إِن
ت نرش
ِ
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َ َ َ
َٓ َ
ن
َ َ َ
ا
ن
قَ َاَ َس َت ن
ّن إ َشا ٓ َء ا ن
را قاَ فإِ ِ ٱو َبع َت ِن
ٱّلل َصابِرا َوَل أع ِِص لك ألرا
َتِط بِهِۦ خ
جد ِ ٓ ِ
ِ
َ ا ن
َ
َ َ َ َ َ ا َٰٓ َ
َ َ َ
ٱلسلِ َ
فَ َل ۡ َ َ
سل ِن َعن َشء ح َٰٓ
َّت أحدِث لك مِن نه ذِورا فٱنملاا ح
ينةِ
لَّت إِذا َرك َِبلا ِِف ا ِ
ت َش ً
َخ َر َق َها ٰۖ قَ َاَ أَ َخ َرق َت َها ُِتنغر ٍَ أَهلَ َها َْ َاد جئ َ
يا إِللرا (وقمـت بعمـل قبـيح وغـري الئـق
ِ
ِ
ن ََ
َ َ
َ َ ََ َن ا َ َ َ
َ َ َ نَ
َ
َ
َ
َ
َ
با قاَ َل تؤاخِلذ ِّن بِملا نسِ ليت وَل
بأمثالك) قاَ نلم أقل إِنك ْن ۡست ِميا م ِِع صبا
َ
َ
َ
َ
َ َ ََ َ ا َ َ
َ
ن
َ
ََ
ََ َ َ
ن
فٱنملاا ح َٰٓ
ت نِسا َزك اِيل
َّت إِذا ْاِ َيا غلَٰما فا َتل نهۥ قاَ أقتل
ترهِا ِن مِن ألرِي نع
َ َ
َ َ
اَ
ُّ
َ َ
َ َ ََ َن ا َ ا َ
ك َْن َۡس َت ِم َ
يا َم ِ َ
قاَ
ِع َص
ت شيا نكرراا قاَ نلم أقل ْك إِن
جئ
بِغريِ نِس ْاد ِ
ا
ََ ن َ َ َ
َ َ ََ َ ا َٓ
َ َ َ ََ ن َ
حبن قَد بَلَغ َ
َٰ
فٱنملاا ح َٰٓ
لَّت إِذا
ت مِن ندل ِّن نعذ
ر
ت
ل
ف
ا
ه
د
ع
ۡ
ء
َش
إِ سأُتك عن
ِ
ِ ٍۖ
َ
َ
َ
ْ
َ
ٓ
ِيها ج َدارا نر ن
َن َو َيا ٓ أَه َل قَر َية ٱس َتم َع َما أهل َها (وكانا جائعني) فَأبَ ا أ ن َ ي نِ نه َما فَ َ َج َدا ف َ
يد
ِ
ِ
ِ
َ َ َ
َ َا َ َ َ َ
َ َ َ
نا اض فَأَقَ َ
ُتخذت عليهِ (أي لطلبت من أهل هـذه القريـة
ام نه ٰۖۥ (وأصلحه) قاَ ل ِشئت
أ
ن
َ
َ
َ
ا َ
َ
َ
َ
ن
َ
َ
َ
َ
عىل فعلك هـذا) أج
قاَ هَٰذا ف َِراٍ بَي ِن َو َبينِك َسأنبِ نئك ب ِ َتأوِي ِل َما لم ۡس َت ِما عليلهِ
َ
َ
َ
ٓ
ن
َ
َ
َ
َ
ن
َ
َ
َ ُّ
سك َ
ب أَ اما ا
دت أ أع َ
َص ً
ٱلسِِينَة فاكنَت ل َِم َ َٰ
ِيب َها َوَّك َو َرا َء نهم
ِي َيع َمل ِِف ٱِلَحرِ فأر
ََا ن َ َ َ َ ََ ن ن َ َ َ َٓ َ
َ ن ن نا َ َ َ
َ
ا
ن
َ
ي فخشِ ينا أ نرهِا نه َما (بعد
ملِك أخذ ُك سِِينة غصب وأما ٱْغلَٰم فاك نب اه لؤمِن ِ
َ
َ
َ
َ
ن
فَأ َردنَا ٓ أ نيبدِل َ نه َما َر ُّب نه َما َخريا مِن نه َز َك َٰ ة َوأق َ
لا َوأ املا
لر َب نرَحلا
أن يكرب) نطغ َيَٰنا َوكِ
َ َ َ
َ َ َ
َ ا
َ
َ َ َ
ٱۡل َد نار فَ َاك َ ْ نِغ َل َٰ َمي َت ِ َ
ي ِِف ٱل َم ِد َن ِة َوَّك َت َت نهۥ وُن ل نه َما َوَّك نبن نه َما ََٰٰلِحا فلأ َراد
يم
ِ
ِ
ِ
ا َ ََ ََ نن َ َ
َ ُّ َ َ َ ن َ ٓ َ ن ا ن َ َ َ َ َ َ
ن
َ
َ
َ
َ
ي (بل إن
ربك أ يبلغا أشدهما وسستخ ِرجا وُنهما رَحة مِن ربِك وما فعلتهۥ عن أل ِر ِّۚ
َ َٰ َ َ ن َ َ
عـل) ذل ِك تأوِيل ما لم
إرادة اهلل تعاىل ومشيئته اقتضت ما قمت به وهذا الذي أوجب اعرتاضك َّ
َۡسما اعلَيهِ َ
صبا (والعلة الغائية له)
ِ

تكشف هذه اآليات الشـريفة عـن واحـدة مـن أهـم أرسار التوحيـد ورمـوزه،

والعجيب أن القرآن الكريم وإن كان يطرح الكثري من احلقائق التوحيدية وأرسار مبدأ

الوجود بلطافة وظرافة خاصة ضمن قوالب أدبيـة وبطـرق فنيـة وختصصـية ،إال أنـه

يصـرح يف هذه اآليات عن كيفية نزول إرادة الموىل ومشيئته بشكل واضح ،ويكشف
النقاب عنها كش ًفا تام ًا ويشـرحها دون أن يراعي ميزان اختالف عقول المشافهني.

( )1سورة الكهف ( ، )14اآليات  68إىل .42
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أو ًال :إن اآليات تدل عىل أن الذي كان شاهدً ا عـىل هـذه األحـداث هـو النبـي

موىس عىل نبينا وآله وعليه السالم فقط دون صاحبه الذي كان معه ،واهلل تعاىل وحده

عاجزا عن إدراك هذه المسائل ،ومل
الذي يعلم الس يف ذلك؛ فهل كان ذاك الشخص
ً
تكن نفسه قادر ًة عىل هضم هذه المشكالت وحلها حتى بعد توضيح نبي اهلل اخلضـر

عىل نبينا وآله وعليه السالم؟ أو أن هذه المسائل كانت واضح ًة لـه ومل يكـن بحاجـة

لمصاحبته كي يتعلم منه؟ أو أن موىس كان يريـد أن يصـل وحـده إىل رمـوز بعـض

احلقائق التوحيدية ،فرأى أن مرافقة صاحبه له تتناقض مع هذا الغـرض؟ إن اإلجابـة

عىل هذه األسئلة منحصـر فقط بعالم الغيوب.

ثان ًيا :إن هذه األحداث التي جرت كانـت بـني النبـي مـوىس واخلضــر ،ومـن

الواضح أن النبي موىس كان من األنبياء أول العزم وصاحب شـريعة وكتـاب ،ومـن
المفرتض أن يكون اخلضـر حتت شـريعة النبي موىس ال أن يكـون أعـىل منـه وفـوق

مرتبته .فهل يتصور أن يكون النبي موىس مـع هـذه المرتبـة التـي كـان فيهـا ومقـام

الرسالة الذي كان لديه غري مطلع عـىل حقيقـة األعـامل والتصــرفات التـي قـام هبـا

اخلضـر ،وأن يعترب جاه ًال يف ذلك؟! وهل يمكن أن تكون رتبة اخلضـر مرجحة عـىل

رتبته من جهة السعة الوجودية والعلمية؟ قط ًعا المسألة ليست كذلك ،وال يمكـن أن

يقاس اخلضـر بمرتبة األنبياء أول العزم ومقامهم.

ثال ًثا :تتضمن هذه اآليات إشار ًة إىل أن النبـي مـوىس مل يتحمـل مشـاهدة هـذه

الوقائع ،ال أهنا تشري إىل جهله بالواقع الكامن خلفها وعدم علمه به .وبعبارة أخـرى:

لو كان عدم حتمل النبي موىس هلذه األحداث يرجع إىل اجلهل وعدم العلم بواقع هذه
األمور وحقيقتها ،فلامذا حاسبه اخلرض وطلب منه االنفصال عنه ومل يره أه ًال لصحبته

والبقاء معه بعد أن أوضح له واقع األمور وانكشـفت لـه حقيقـة المسـألة؟! فبعـدما

اتضحت المسألة للنبي موىس ،فأي رضر سوف تسببه مشاهدة مثل هذه األمور ،وأي

إشكال سوف يطرأ عليه يف طريقه ومسريه؟ فلو كنا نحن مكان النبـي موســى ـ مـع
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مالحظة أن جهة نقصنا هـي جهلنـا وعـدم اطالعنـا عـىل احلقـائق والوقـائع  ،ال أن

المشكلة هي يف حمدودية سعتنا الوجودية ،و كون إرشافنا عـىل عـامل المشـيئة اإلهليـة

ونزول إرادة احلق تعاىل حمدو ًدا كام هو األمر لدى موىس عليه السالم ـ فهـل كنـا مـع
ذلك سنعرتض عىل اخلرض ونشكل عىل فعله؟ كـال! ألن االعـرتاض واإلشـكال لـو

صدر منا لكان بسبب اجلهل وعدم االطالع ،ولكن اخلرض قال خماط ًبا مـوىس علـيهام
السالم:

َ َ َ َ ن َ َ َٰ َ ن
لَع َما لم َتِط بِهِۦ نخ
وكيف تص ِب

( ، )1فالمقصـود مـن ذلـك هـو نقـص
إحاطة موىس الوجودية يف مقام الترشيع والرتبية ،ال النقص يف مقام ِ
العلم واالطـالع
عىل وقائع الغيب.

ولو أمكن أن يرتفع اجلهل بتوضيح من اخلرض ،فام معنى االعرتاض عندئـذ! أمل

جمبورا عىل أن يفصل موىس عنـه
يكن لدى موىس ثقة باخلرض بحيث ال يكون اخلرض
ً
وأن ال يرى يف مرافقته إياه بعد ذلك أي مصلحة له! إذن ِمن هنا يتضح أن المراد مـن

ربا» المذكورة يف اآليات أمر آخر غري مسألة جـالء الواقـع
مسألة العلم و«اإلحاطة خ ً

وانكشاف األرسار من هذه األفعال(.)2

( )1سورة الكهف ( ، )14اآلية .64
أمرا ماً ،
فمثال إذا كان اإلنسان جائ ًعا ،فـذلك
تقتيض
ة
خاص
حالة
له
حتصل
( )2توضيح ذلك :أن اإلنسان قد
ً
إحساس خاص عنده ،و هذا األمر ال يتعلق ال باجلهل وال بالعلم ،بل هو إحسـاس خـاص و شـعور خـاص
يوجب حترك اإلنسان نحو طلب الغذاء ،وهذا اإلحساس يمكن أن يتبدلً ،
فمثال يمكـن أن يتبـدل إحسـاس
اجلوع إىل إحساس الشبع؛ فيتبدل معه ما يقتضيه ذلك اإلحساس من أمور ،فالشبعان لو عرض عليه الطعـام،
ً
مقـبال عـىل
فإنه ال يتناوله وال يأخذه وربام قدمه لغريه ،بخالف حالته عندما كان جائ ًعا قبل قليل؛ فهو يكـون
حريصا عليه ،وربام منع اآلخرين منه! و هذا التبدل من الرغبة يف الطعام إىل الزهد فيه هو بسبب تبـدل
الطعام
ً
أيضا.
حالته من اجلوع إىل الشبع ،فتبدل اإلحساس يستتبع تبدل آثاره ً
ولكن األمر يف العلم واجلهل خيتلف ،وذلك أن اإلنسان حيصل العلم باسـتخدام القـوة العاقلـة ،ال بالشـعور
والوجدانً ،
عالجا و دوا ًء ،و لكـن
فمثال إذا راجع اإلنسان الطبيب بسبب أمل يف رأسه ،فإن الطبيب يصف له
ً
هذا المريض ال يعرف كيف قام الطبيب بتشخيص المرض وحتديـد الـدواء ،وهـو ال يمتلـك
إحساسـا وال
ً
شعورا وجداني ًا بكون الطبيب حم ًقا يف تشخيصه ،ولكنه يمتلك عل ًام بأن هذا الطبيـب هـو طبيـب متخصـص
ً
وخبري يف هذا المجال ،وذلك يقيض بلزوم اتباعه يف أوامره.
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راب ًعا :إن النبي موىس بعد أن وضح اخلضـر له حقيقة األمور اقتنع أنه ال يستطع

أن يكمل مصاحبته له وأن يرى أعامله ،وقد أقر بنفسه بعد احلادثة الثانية للخضـر أنـه

إن رأى منه أي اعرتاض بعد ذلك أو سؤال فقد صار معذو ًرا يف التخل عن صـحبته.

ولو كان النبي موىس مالز ًما للخضـر ألجل انكشاف باطن هذه األمور والسـر فيهـا
رسا مـن
فقط ،لكان عليه أن يستمر يف مالزمته ومرافقته لكـي يكتشـف يف كـل يـوم ً

األرسار ،ويرتفع له يف كل تصـرف من اخلضـر النقاب عـن يشء مـن عـوامل الغيـب،

وبالتال يضيف إىل علمه عل ًام آخر ،ال أن حيرم نفسه من هذا الفـيض الكبـري والنعمـة

العظمى ،حتى لو كان ذلك موج ًبا العرتاض اخلضـر وصـده؛ وذلـك ألن انكشـاف

فلو تأملنا ،لوجدنا أن مسألة العلم ختتلف عن مسألة اجلوع والشبع؛ ألن اجلائع لو جاءه شخص آخر وقال
له :إنك شبعان ،فإنه لن يقبل منه ،ولن يتأثر بكالمه ،بل إنه ال يتأثر بكالم ألف شخص؛ ألنه يـرى اجلـوع يف
شعورا وجدان ًّيا.
نفسه ويشعر به
ً
وقضية موىس واخلرض عليهام السالم من هذا القبيل ،وذلك أنه يمكن أن حيصل لدى اإلنسـان حالـة خاصـة
وشعور خاص بأن تنكشف له احلقائق يف نفسه دون أن يدرس أو يقرأ كتا ًبا أو يتعلم عىل يد أحد ،بأن يفـيض
اهلل عليه هذه احلالة اخلاصة وحيصل يف نفسه شعور خاص بحيث هو يعرف مشيئة اهلل تعاىل وتقديره يف هـذا
العامل ،وهذا هو حال موىس عليه السالم ألنه كان نبي ًا ،والنبي ال ينال علومه بالدراسة والقراءة ،هذا ما تشري
ََ ن َ َ ن ْ
ا َ َ ن ن
َ
َ َن
َ
َ
[سورة الكهف
إليه اآلية الرشيفة :وما و
نت وتل ا مِن قبلِهِۦ مِن وِتَٰب َوَل َّت ُّم نهۥ ۡ ِ َيمِين ِك ٰۖ إِذا َّلرتاب ٱلمبمِل
( ، )27اآلية  .]44بل إن هذه المعارف كانت حتصل يف نفسه و يدركها بالشعور الوجداين.
أما نحن فليس لدينا مثل هذا اإلدراك ،فلو فرضنا أننا كنا يف زمن اخلرض عليه السالم وكنا نعلم أنـه ال يفعـل
أي يشء إال بأمر اهلل تعاىل ،ولكن مل ينكشف رس ترصفاته بالتفصيل بحيث نعلم حقيقة المسألة و نشاهدها يف
وجداننا ،فإننا لن نعرتض عليه؛ ألن حالتنا معه سـتكون كحالـة المـريض الـذي يرجـع إىل الطبيـب فيقبـل
بكالمه ألنه يعرف أنه متخصص مع أنه ال يعرف رس أوامره بسبب جهله باألمور الطبية ،ولذا نحـن لـو كنـا
مكان موىس عليه السالم مع اخلرض ورأينا منه هذه الترصفات ،فإننا مل نكن لنعرتض عليه بسبب علمنا بأنه ال
يفعل ما يفعل إال عن أمر اهلل.
ولكن موىس عليه السالم اعرتض عليه؛ ألن موىس مل يكن يتعامل عىل أساس هـذه العلـوم احلصـولية التـي
عندنا ،بل كان ما عنده هو اإلدراك الوجداين والشعور واإلحساس ،فقد كان يرى احلقائق يف نفسه؛ ألنه كـان
مظهرا لمشيئة اهلل تعاىل ،فام كان عنده مل يكن عل ًام كعلومنا بل ما كان عنده هو الشعور واإلحساس الوجداين،
ً
فهو كان يرى يف نفسه ويدرك يف وجدانه أن الصواب هو غري ما يفعله اخلضـر ،ألنـه كـان يـرى أن إرادة اهلل
بخالف ذلك ،وكالم اخلرض ال يغري شي ًئا يف هذا الشعور الذي يراه يف نفسه ،ولذا اعرتض عليه .أما نحن فـال
قبيحا ،أمـا مـوىس
نمتلك مثل هذا الشعور واإلدراك ،ولذا ال ينبغي أن نعرتض ،ولو اعرتضنا نحن لكان منا ً
عليه السالم فيحق له أن يعرتض.
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احلقائق ورفع ستار اجلهل والضالل حسن يف أي حال ،وراجح يف كـل مقـام ،وعليـه

فينبغي عىل النبي موىس أن يقول للخضـر عندئذ« :مهام سألتك مـن أمـر أو أشـكلت

عىل فعلك ،فال ترتب عىل ذلك أي أثر ،بل قم بوظيفتك واشتغل بمهمتـك وأخـربين
حقيقة األمور»  ،أي إشكال يف ذلك؟ إذن ال بد أن يكون األمر شي ًئا آخر.

وهنا يكشف السيد احلداد رضوان اهلل عليه النقاب عن هذه المعضلة العويصة،

ويوضح المطلب لسالكي طريق التوحيد بشكل جل ويبـني األمـر لمنتهجـي سـبيل
معرفة الباري تعاىل بوضوح.

إن الس يف األمر :هو أن ذات احلق تعاىل ليس هلا حدود يف كيفية نـزول إرادتـه

ومشيئته ،وكل مظهر هو مرآة لظهور نور التوحيد ،والمرايا وإن كانت خمتلفة ومتعددة

إال أن ما يتحقق فيها جتل واحد فقط ،كام أن متجل واحدً ا هو الذي يعمل مشيئته فيها،
وبام أننا ننظر إىل المرآة ونراها خمتلف ًة فنتصور إما أن المتجل متعـدد ،أو أن خطـ ًأ قـد
حصل يف التجل ،فيجب أن يكون أحد التجليات هو الصحيح والباقي بـاط ًال ،أو أن

بعضها صحيح والبعض اآلخر غري صحيح.

لكن الواقع ليس كام نتصور ،فإذا أردنا أن نضـرب مثا ًال هلذه المسألة ،علينـا أن

نلقي نظرة عىل نفس وجودنا وكيفية تصـرف النفس الناطقة يف أعامل اجلوارح وأفعال
أعضاء البدن المختلفة.

فالنفس الناطقة ترى بواسطة قوة النظر ،وتسمع عرب قوة السمع ،وتعمل الذوق

عرب القوة الذائقة ، ...وهكذا تفعل يف مجيـع القـوى واألعضـاء ،فـإن الـنفس تعمـل

كل عضو َّ
وتوظف َّ
وكل قوة يف أداء ذلك العمل أو اإلدراك الـذي أعـد هـذا العضـو

وتلك القوة من أجله ،ومع ذلك فإن استعامالّتا و توظيفاّتا هلذه القـوى واألعضـاء

المختلفة ال تتصادم فـيام بينهـا وال تتعـارض وال يـؤدي إعـامل إحـدى احلـواس إىل

اإلخالل بعمل احلاسة األخرى .وكذا حال النفس مع القوى الباطنة ،فهي عند إعامل

الغريزة العاقلة والمفكرة ،تظهر اإلنسان بصورة شخص حكيم ومتعقل ،بينام تظهـره
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عرب غريزة الشهوة بصورة شخص شهواين ،وكذلك يف غريزة الغضب فإهنا تظهره يف
صورة إنسان غاضب وخطِر وقايس القلب ،وتظهره يف غريزة الرأفة والعطف بصورة
إنسان رؤوف وعطوف ،وهكذا ، ...كل ذلك مع أن مجيع هـذه احلـاالت المختلفـة
والمراتب المتفاوتة هي لشخص واحد ولنفس ناطقة واحدة ،وال يمكن أن نقسـمها
إىل اثنني أو ثالثة أو أربعة بحسب اختالف احلاالت ،إال أن ظهورات هذه النفس هي

المختلفة.

أيضا ختتلف يف الظروف المختلفة والمظـاهر المتفاوتـة؛
إن إرادة الباري تعاىل ً

ففي النبي موىس قد ظهرت هذه اإلرادة بصورة نبي مـن أنبيـاء أول العـزم ،وبشـكل
ِ
صاحب شـريعة وكتاب سـاموي وقـانون يـدعو إىل العمـل بالظـاهر واحلكـم طب ًقـا
للشواهد والبينات ،ويأمر باحلكومة الظاهرية وتطبيق األعامل عـىل أسـاس القـوانني

المتعارفة والسرية العقالئية واألحكام الشـرعية المدونة المنزلة من قبـل اهلل تعـاىل،
وبمقتىض هذه المشيئة سيكون قتل النفس المحرتمة حرا ًما وموج ًبا للقصاص أو دفع

الدية واحلبس والتأديب وغريه ،وكذلك التعدي عىل حقوق اآلخرين وأمواهلم ،فإنـه

موجب للضامن وإرجاع احلق ودفع الغرامـة والتأديـب ،وهكـذا جيـب تطبيـق مجيـع

األحكام الشـرعية بحذافريها و البد من مراعاة الموازين الظاهرية ضـمن حتديـداّتا

الشـرعية.

أما يف اخلضـر فالمسألة خمتلفة؛ حيث إن اإلرادة والمشيئة اإلهلية التي تظهـر يف

نفــس اخلضـــر تراعــي اجلهــة الباطنيــة للمســائل ،وتتعامــل مــع احلقــائق المختفيــة
وأرسارها ،وال تأخذ بعني االعتبار مراعاة المصـالح الظاهريـة واجلوانـب اخلارجيـة

لألمور .ففي كل مكان تتعلق إرادة احلق تعاىل يف اإلتيان بفعل ـ ولو كان عىل خـالف

ما هو متوقع ظاه ًرا وخالف ما يراه العرف ـ يقوم اخلضـر بذلك الفعل ،فقتل طفل له

بضع سنوات حرام يف كل منطق أو شـريعة أو مذهب ،وهو فعـل غـري مقبـول أبـدً ا،
لكن نفس هذا الفعل ـ عندما تتعلق المشيئة اإلهلية باإلتيان به ـ يصري إجـراؤه واج ًبـا
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عىل اخلضـر ،واحلال أن النبي موىس ال يقوم هبذا العمل أبدً ا ،بل يعتربه بعيدً ا عن شأن

رسالته وتكاليفه ،بل يرى أن عليه أن يقف بقـوة يف وجـه هـذه األعـامل ،وقـد يقـوم

بمعاقبة مرتكب ذلك وإعدامه .أما اخلضـر فيقوم هبذا الفعل ليس فقط دون أن يشعر

بخوف أو وجل ،بل إنه يعترب أن هذا الفعل موجب للتباهي واالفتخار؛ ألنـه كـان يف
ذلك عبدً ا مطي ًعا للحق تعاىل ،وال يمكنه أن يتجاوز هذا التكليف الملقى عـىل عاتقـة

أو يتساهل فيه ،فإنه يرى أن التساهل فيه ذنب كبري ال يغتفر وعمـل موجـب لعقـاب
الباري ونكاله.

هذا كله يف الوقـت الـذي كـان مـوىس عـىل اطـالع كامـل بمصـالح المسـألة

أيضا بقـوانني
وبواطنها ،وقد صدرت هذه األفعال يف الوقت الذي كان اخلضـر عال ًام ً

التشـريع المنزلة عىل النبي موىس بشكل تام ،وعال ًام كذلك أن النبي موىس ال يمكنـه
أن يتخلف قيد أنملة عن إجراء أحكام شـريعته ومقرراّتا ،وهذا هـو السـبب الـذي

جعله يذ ِّكر موىس قائ ًال:

ا َ
ك َْن َۡس َت ِم َ
يا َم ِ َ
ِع َص
إِن

؛ ألنك مأمور بالعمـل طب ًقـا

للشـريعة بينام أنا مأمور بالعمل طب ًقا للحقيقة والباطن! فأنت عليـك أن تعمـل وفـق
األحكام والقوانني الظاهرية حذو النعل بالنعل ،أما أنـا فيجـب عـل أن أعمـل وفـق

المصالح الواقعية والباطنية ،ولو كانت خمالف ًة لشـريعتك وللقانون الذي أنت مكلف

به).

وبام أن النبي موىس كان يرى يف نفسه الصـور النوعيـة التكليفيـة هبـذا الشـكل

وهبذه الكيفية ،فكان يشعر أنه ال طريق لتحقيق مشيئة احلق تعـاىل وإرادتـه غـري هـذا

الطريق وضمن هذه الكيفية ،وكان يرى أن هّلل تعاىل نو ًعا واحـدً ا مـن اإلرادة ونو ًعـا

واحدً ا من المشيئة يف عامل الرتبية وتشـريع األعاملَ ،أال وهو النحو الـذي يـتالءم مـع

كيفية إدراك النبي موىس وشعوره نحـو األمـور اخلارجيـة ،ذلـك اإلدراك الـذي قـد

جبلت نفسه عىل أساسه وتكونت شاكلته طب ًقا له ،وحصلت فعليتها وقوامها عىل هذا

األساس ،وأنه ال طريق آخر سوى ذلك.
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لقد أرسل اهلل تعاىل موىس عليه السالم ـ ألجل تربيتـه وترقيتـه وتكاملـه ،ولكـي

حيصل سائر اجلهات واحليثيات الوجودية التي يف نفسه ـ إىل شخص تتنزل المشيئة اإلهلية

عىل نفسه بشكل خمتلف عام تتنزل عليه ،حتى يشاهد ذلك الظهور المختلف ويتزود منه،

وكي يصل من خالل انكشاف هذه المسألة إىل فعليـة أفضـل ،ويزيـد حيثيـ ًة أخـرى إىل
حيثياته وكام ًال آخر إىل كامالته؛ ال أن مرتبة اخلضـر كانت أعـىل مـن مرتبـة مـوىس أو أن

سعته الوجودية كانت أكرب ،بل إن ما فعله اخلضـر هو أنه لفت نظر النبي موىس إىل هـذه

أمورا أخرى وراء الشـريعة والرسـالة ،ووراء العمـل عـىل
المسألة فقط ،وهي :أن هناك ً
وفق القوانني واألحكام يف المجتمع ،وهذه األمور بعيدة عن منال الناس ،وتلك األمور

عبارة عن ظهور احلق بصورة الباطن ورس المسألة؛ وهلذا ،فعندما وقف النبي موىس عىل
هذه احلقيقة وأدرك هذا المراد ،رأى أنه لن يقدر عىل االستمرار يف صـحبة اخلضــر مـع

وجود التكليف بالرسالة وبالعمل عىل طبق الشـريعة؛ فهو عليه أن يعمل طب ًقا لام يفرضه

التكليف بظاهر الشـريعة ،وما يقتضيه العمل عىل أساس القوانني الشــرعية ،بيـنام عـىل

اخلضـر أن يعمل طب ًقا حلكم الباطن ودستوره وما يقتضيه الواقع ،وهاتـان الطريقتـان ال
تنسجامن م ًعا.

وبنا ًء عليه ،فمع العلم بأن ك ًال من النبي موىس واخلضـر كان ولي ًا إهلي ًا وعار ًفا باهلل

وكان من أصحاب رس عامل التوحيد وحريمـه ،إال أن احلـق تعـاىل قـد ظهـر يف أحـدمها
بظهور خمتلف عن ظهوره يف الطرف اآلخر ،بحيث كان هناك تناف وتضاد بني التجليني.

وهذا هو رس التوحيد وحقيقة ظهور الباري تعاىل يف ظهورات خمتلفة وتعينه ضمن أعيان

خارجية خمتلفة وموجودات متفاوتة ،مع المحافظة يف الوقت نفسه عـىل بسـاطة الـذات

وصـرافة وجود احلق ،وهو بعينه تشخص حقيقة الوجود بالوحدة الشخصية اخلارجيـة،
التي ال تتناف مع التكثرات االعتبارية.

إن النبي موىس وإن كان قد وصل إىل مقام الرسـالة ومقـام األنبيـاء أول العـزم

وكان صاحب شـريعة وكتاب ،لكنه مل يكن قد وصل بعد إىل الكامل يف بعض مراتـب

حمتاجا إىل تربية أكثر وحتول أكرب.
الفعلية والتوحيد ،بل كان
ً
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من هنا تتضح المسألة ،ويتضح ما هو السبب يف اخـتالف كلـامت ودسـتورات

العارف الكامل و ول اهلل! فالسبب يف اختالف الظهـور والـربوز هـو االخـتالف يف

إرادة احلق تعاىل وجتلياته ،فالعارف نفسه ليس مستق ًال يف مقام إبراز األفعال وإظهارها
حتى يستطيع أن يتدخل أو يتصــرف يف ذلـك ،أو أن يقـوم بزيـادة هـذه األفعـال أو
إنقاصها حسب ما تقتضيه المصلحة التي يراها.

نعم! إن ثبوت هذا األمر ال بد أن يتم بعد إحراز مقام المعرفة والتوحيد الـذايت

والفناء يف ذات احلق تعاىل ،ال أن يأيت َمن ال أصل له وال فصل فيلقي أي أمر من تلقاء

نفسه مدع ًيا حصول هذه احلالة له.

لقد التقى احلقري يو ًما بأحد المدعني هلذا المقام والذي كـان يـدعي زو ًرا امتالكـه

لمقام خالفة أولياء اهلل وواليتهم ،فقلت له« :من أين ينشأ كل هذا االختالف واالشـتباه
يف الفتاوى التي ت ِ
صدرها واألحكام والدستورات التي تلقيها؟ ومـا هـو المـربر لـك يف

صدور هذه األباطيل واجلهاالت التي تتخبط فيها؟» .

فأجاب بقوله« :أنا أقوم بالعمـل طب ًقـا للمعطيـات الظاهريـة وبنـا ًء عـىل تكليفـي

الظاهري!».

فقلت له« :إذن ،ما الفرق بينك وبني ذاك القصاب الـذي يف السـوق؟ فـإذا أل ذاك

أيضـا
القصاب وادعى أنـه ويص ول اهلل وخليفتـه ،فـامذا سـيكون جوابـك لـه؟ فـذاك ً
أيضا وعىل حسب معطيايت العادية؛ سوا ًء أصابت أم مل
سيقول :أنا أعمل عىل طبق الظاهر ً

تصب» .نعوذ باهلل من الضاللة واجلهالة.

روي عن أنس بن مالك:

«دخل ُيودي يف خالفة أيب بكر وقال :أريد خليفة رسول اهلل صىل اهلل عليه

وآله وسلم ،فجاءوا به إىل أيب بكر ،فقال له اليهودي :أنت خليفة رسول اهلل
صىل اهلل عليه وآله؟ فقال :نعم! أما تنظرين يف مقامه وحمرابه؟! فقال لـه :إن

كنت كام تقول يا أبا بكر ،أريد أن أسألك عن أشياء .قال :اسأل عام بدا لك

وما تريد.
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فقال اليهودي :أخربين عام ليس هلل ،وعام ليس عند اهلل ،وعام ال يعلمه اهلل؟

فقال عند ذلك أبو بكر :هذه مسائل الزنادقـة يـا ُيـودي! فعنـد ذلـك هـم
المسلمون بقتله ،وكان فيمن حضـر ابن عباس ريض اهلل عنه فزعق (صاح)

بالناس وقال :يا أبا بكر أمهل يف قتله!

قال له :أما سمعت ما قد تكلم به؟ فقال ابن عباس :فإن كان جوابه عندكم،

فأخرجوه وهو يقول :لعن اهلل
وإال فأخرجوه حيث شاء من األرض .قال:
َ
قو ًما جلسوا يف غري مراتبهم ،يريدون قتل الـنفس التـي قـد حـرم اهلل بغـري

علم ...ـ احلديث».

()1

هنا ترون كيف كان جواب هذا السؤال باإلرهاب والتكفـري والتهديـد باإلعـدام!

وجياب عليه بالطرد والتهمة والشتم واإلعراض ،هذا منهج أيب بكر وعمر .أما يف مدرسة

أمري المؤمنني عليه السالم فاجلواب عىل السؤال يكون بوجه بشوش ،وبرفع مـا اسـتبهم

عىل الناس بسعة الصدر ،حتى يصل بـه األمـر إىل أن خياطـب اليهـودي بقولـه «يـا أخـا

اليهود»( )2وجييب عىل أسـئلته بوجـه صـبوح دون أن يكـون يف أجوبتـه أي تشـويش أو

اضطراب ،ودون أن جييبه بوجه مقطب أو بجواب فظ .ثم ال يقـوم باإلجابـة فقـط عـىل
أسئلته ،بل إنه يدعو كل من عنده سؤال أو استفهام أو إشكال أن يطرحه عليه كي جييبـه

عليه ،وُييئ نفسه يف أية حلظة ويف أي حال كي يرفع أي نوع من اإلشكال ،أو يوضح كل
إهبام يرد عليه.

مل َ ذلك؟ لامذا جياب يف هذه المدرسة عىل األسئلة دائ ًام بأفضل نحو وأكمـل وجـه؟

ألن هذه المدرسة هي مدرسة احلق ،واحلق ال يمكن أن يتعثر أو يتلكأ أمام المنطـق ،وال

يمكن ألي منطق آخر أن يتغلب أو يتفوق عليه .يف مدرسـة عـل عليـه السـالم ال جمـال

لكيل التهم ،وال جمال للفرار من اجلواب ،وال سبيل إىل اهلرب من الميدان أو التهرب من

( )1بحار األنوار ،ج ،18ص.26
( )2االختصاص (للشـيخ المفيـد) ،ص  139إىل 193؛ اخلصـال (للشـيخ الصـدوق) ،ص 429؛ إرشـاد
القلوب (للديلمي) ،ج ،2ص 242؛ بحار األنوار ،ج ،24ص  169و 142؛ ج،42ص .71
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اإلجابة باستخدام سالح «انتفاء المصلحة» و«ال جمال اآلن» و«احلال ال تسمح»  ،وأن «ال

مصــلحة فع ـ ًال يف اجلــواب» أو «دع الكــالم اآلن يف ذلــك» أو «مــن الممكــن أن يطلــع

اآلخرون عىل هذا األمر».

إن من يملك اجلواب احلاضـر عىل األسئلة ال يعجز أبدً ا عـن إبـرازه وال يتلكـأ يف

ذلك ،لذا ال معنى للعجز يف مدرسة اإلمام عل ،بل احلاكم دائ ًام فيها هو االقتدار والعزة.

أما يف مدرسة أيب بكر وعمر ،فبام أنه ال جـواب فيهـا فـالعجز واالعتـذار والمذلـة هـي
احلاكمة ،وسالح الضـرب والتكفـري واإلعـدام هـو المسـلط دائـ ًام ،واسـتعامل النفـاق

واخلداع والمكر هو احلاكم ،هكذا كان حال هؤالء و هكذا سيكون دائ ًام.

لقد كان اإلمام الصادق عليه السالم يتباحث مع الملحدين ويناظرهم حتـى يف

المسجد احلرام( ،)1أما المنصور الدوانيقي فإنه ـ بسبب افتقاره إىل المنطق واحلجة ــ
قام بقتل هذا اإلمام وأوصله إىل الشهادة.

وكان اإلمام الرضا عليه السالم يناظر الكثري من علامء األديان كافة ،وحيتج علـيهم

يف جملس المأمون خليفة المسلمني اجلائر ،وكـان يتغلـب عـىل مجيـع هـؤالء ويـدحض

حججهم ويلزمهم باالعرتاف بأحقية مذهب أهل البيت عليهم السالم ،فكانوا يعرتفون

بأحقية اإلمام عليه السالم ويمتدحونه ويذكرونه باخلري ويتشـرفون بالـدخول يف الـدين

اإلسالمي ،بينام نرى أن المأمون اخلبيث المنغمس يف شـهواته والسـاعي وراء الرئاسـة

وحب الدنيا وحب الذات ،والذي كان َيسكر بمجرد ذكر اخلالفة واحلكومة ،قام بسـقي
اإلمام كأس المنية بسم نقيع ،ما أدى إىل استشهاد اإلمام عليه السالم؛ كل ذلك بسـبب
عجزه عن مقابلة اإلمام عليه السالم والثبات يف وجهه(.)2

( )1االحتجاج ،ج ،2ص224؛ وجتدر اإلشارة إىل أنه قد ذكر يف كتاب «طهارة اإلنسان» (للمؤلف) العديـد
من الروايات التي تدل عىل حصول الكثري من المناظرات بني األئمة عليهم السالم وبـني الزنادقـة والكفـار،
خصوصا يف المسجد احلرام( .م)
ً
( )2ورد يف عيون أخبار الرضا عليه السالم ،ج  ،1ص ،134وكذا يف ص 284من المصـدر المـذكور ،أن
المأمون سأل اإلمام عل بن موىس الرضا عليهام السالم يف أحد جمالسه ،فقام اإلمام باإلجابـة عليهـا بأجوبـة
كافية شافية وقعت موقع اإلعجاب من المأمون ،فقال له:
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هذا هو الفـرق بـني احلـق والباطـل ،وبـني االعتبـار واحلقيقـة ،وبـني الصـدق

والكذب واخلداع عىل امتداد مجيع العصور والقرون.

مل يسمع شخص من أحد من األعاظم أمثال السيد القايض أو السـيد احلـداد أو

المرحوم الوالد رضوان اهلل عليهم أمجعني أهنم قالوا :إننا اشتبهنا يف تشخيصنا بالنسبة
هلذا الشخص ،أو أننا أخطأنا يف تصور مسألة معينة أو ضللنا الطريق فيهـا ،أو ليتنـا مل

نقم هبذا العمل! كام أنه مل يدع أحد أنه سـمع مـن أي مـن المعصـومني صـلوات اهلل
وسالمه عليهم أمجعني مثل هذه األمور.

والسبب يف هذا األمر أن نفس العارف تتلقى حقيقة المسألة من نفس اإلمام عليـه

السالم دون توسط يشء أو أي أمر آخر سوى االتصال بسـر اإلمام وضـمريه ،وهـو قـد
وصل إىل مرتبة العصمة من اخلطأ يف هذا االتصال؛ بمعنى أنه ال وجود لالشتباه واخلطـأ

يف حفظه لألمور وإبالغها .وبام أن نفس المعصوم عليه السالم منزهة عـن أي نـوع مـن

أنواع اخلطأ واالشتباه يف المراتب الثالث المذكورة ( ،)1فال بد أن تكون مجيع المطالـب

عـل فجـزاك اهلل عـن أنبيائـه وعـن
شفيت صدري يا ابن رسول اهلل وأوضحت ل ما كـان
«لقد
َ
ً
ملتبسـا َّ
خريا» قال عل بن حممد بن اجلهم :فقام المأمون إىل الصالة وأخذ بيد حممد بن جعفر بن حممد عليهام
اإلسالم
ً
السالم ،وكان حارض المجلس وتبعتهام ،فقال له المأمون« :كيف رأيت ابن أخيـك؟» فقـال« :عـامل! ومل نـره
خيتلف إىل أحد من أهل العلم»  ،فقال المأمون« :إن ابن أخيك من أهل بيت النبي الذين قال فيهم النبي صىل
كبـارا ،فـال
صـغارا وأعلـم النـاس
اهلل عليه وآله وسلم :أال إن أبرار عرتيت وأطايب أرومتـي أحلـم النـاس
ً
ً
تعلموهم فإهنم أعلم منكم؛ ال خيرجونكم من باب هدى وال يدخلونكم يف باب ضالل».
وانرصف الرضا عليه السالم إىل منزله فلام كان من الغد غدوت عليـه وأعلمتـه مـا كـان مـن قـول المـأمون
وجواب عمه حممد بن جعفر له فضحك عليه السالم ثم قال« :يا ابن اجلهم! ال يغرنك ما سـمعته منـه فإنـه
سيغتالني واهلل تعاىل ينتقم ل منه».
ويف المصدر ذاته ،ج ،2ص 144ورد:
حدثنا متيم بن عبد اهلل بن متيم القريش ريض اهلل عنه قال :حدثنا أيب ،قال :حدثني أمحد بـن عـل األنصـاري،
عن إسحاق بن محاد قال :كان المأمون يعقد جمالس النظر وجيمـع المخـالفني ألهـل البيـت علـيهم السـالم
ويكلمهم يف إمامة أمري المؤمنني عل بن أيب طالب عليه السالم وتفضـيله عـىل مجيـع الصـحابة تقر ًبـا إىل أيب
احلسن عل بن موىس الرضا عليه السالم ،وكان الرضا عليه السالم يقـول ألصـحابه الـذين يثـق هبـم« :وال
تغرتوا منه بقوله! فام يقتلني واهلل غريه ،ولكنه ال بد ل من الصرب حتى يبلغ الكتاب أجله».
( )1راجع :ص ( . 292م)
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أيضـا عـن اخلطـأ
والدستورات واألعـامل التـي تصـدر مـن العـارف الكامـل مصـون ًة ً

واالشتباه.

طب ًعا هذه المسألة هي يف األمور التي هلا عالقة بمصالح األشـخاص وأمـورهم

االجتامعية والرتبويـة ،وكـذلك األمـر يف المسـائل االعتقاديـة ويف مراتـب الشـهود
أيضا ،وأما يف األمـور العاديـة
والكشف فإن العارف معصوم ومصون من اخلطأ فيها ً

والمسائل اليومية التي ال عالقة هلا بالقضايا السلوكية واالعتقادية والرتبوية وغريهـا
فمن الممكن أن يصدر منه اشتباه .وسوف نوضح هذه المسألة إىل حد ما فيام يأيت.
ً
ّ
مسـتقلا ّ
بحجيـة كلـام العـارف الكامـل ،و ّ
حجيتـه ليسـت متوقفـة علـى
العقل يحكم
الجعل
كان الكالم يف أن نفس العارف مرآة لتجل مشيئة احلق تعاىل ،وبام أن مشيئة احلق

غري قابلة للفهم واإلدراك من قبل العقول البشـرية الناقصة ،فكذلك حقيقة حـاالت

العارف الكامل وتصـرفاته تبقى مبهمة وغـري واضـحة عنـد األشـخاص العـاديني،

متاحا إال لألشخاص الكاملني من أصحاب السـر وأهل المعرفـة ،فهـم
وليس ذلك ً
الذين يمكنهم الوصول إىل هذه الذروة العليا ،أو أن ينكشف بواسـطة فـيض قـديس

لبعض أرباب السري والسلوك يشء من رس هذه المسألة وكنهها؛ وبالتال ،فإن حجيـة

كالم العارف ووجوب اتباعه خارجة عن دائرة اإللزام الشـرعي واعتباراته ،وتدخل

يف دائرة األحكام العقلية ومستقالّتا.

وبعبارة أخرى :إن وجوب اتباع دستورات العـارف الكامـل وكالمـه وجـوب

عقل وفطري ،وهو غني عن إقامة الدليل عليه مـن ناحيـة الشــرع والنقـل ،وبـنفس
الدليل والمالك الذي أوجب اتباع اإلمام المعصوم عليه السالم وجو ًبا عقل ًيا وفطر ًيا

(سوا ًء ورد نص إلزامي من قبل الباري تعاىل يفرض االتباع ،كـام حصـل ذلـك فعـ ًال

بنحو متواتر ،أم مل يرد يشء من قبله يصـرح بذلك ،فحكم العقل ومقتضــى الفطـرة
يفرضان عىل المسلمني اتباع أمري المـؤمنني عـل بـن أيب طالـب عليـه السـالم بعـد
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رسول اهلل واالنقياد له انقيا ًدا تام ًا؛ ألن كالم عل عني كالم احلق دون أي اختالف أو

تفاوت ال يف كالمه وال يف أمره أو هنيه ،بحيث لو فرضـنا أن البـاري تعـاىل قـد ظهـر

بصورة إنسان أو بأي صورة أخرى عىل األرض ،لقلنا بأ نه جيـب االنقيـاد لـه عندئـذ

والعمل بكل ما يلقيه من أوامر أو نواهي وإطاعتـه فيهـا دون أدىن تأمـل أو تسـامح،

كذلك األمر يف كالم عل عليه السالم ودستوره ،فيجب االنقياد له كاالنقياد للوجود
المجسم للباري تعاىل ،وجيب أن يطاع كام يطـاع اهلل ،وكـذا األمـر بالنسـبة إىل سـائر

أوالده وذريته المعصومني إىل أن نصل إىل بقية اهلل احلجة بن احلسن المهدي أرواحنا
لرتاب مقدمه الفداء)  ،بنفس هذا المالك فإن العارف الكامل ـ ال كل مدع أو حمتال ـ

الذي جيعل نفسه حتت اإلشـراف التام لإلمام احلـي المعصـوم عليـه السـالم وحتـت

إشـراف سـر اإلمام وقلبه ،والذي ختىل عن وجوده اخلـاص واتصـل بوجـود اإلمـام
احلي القيوم عليه السالم ف َفن ِ َي يف ذاته المقدسة دون االقتصار عـىل الفنـاء يف صـفاته
وأسامئه وأفعاله ،مثل هذا العارف يصري كالمه ـ بنفس المالك المتقدم ــ مثـل كـالم
اإلمام المعصوم عليه السالم متا ًما ذا حجية ذاتية وإلزام عقل وفطري ،ومن الواضـح

أن هذه احلجية ليست بحاجة إىل دليل نقل أو إلزام تعبدي توقيفي.

وإذا كان رسول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم قـد نـص يف مواقـف خمتلفـة

خصوصا يف يوم الثامن عشـر من ذي احلجـة احلـرام مـن السـنة
وحوادث متفاوتة ـ
ً

العاشـرة للهجرة ،وهي السنة األخرية من حياته المباركة ،قـرب غـدير خـم ــ عـىل

تنصيب أمري المؤمنني عليه السالم يف منصب اخلالفة والوصاية والواليـة بعـده دون

فصل ،فإن ذلك كان مراعا ًة منه لعقولنا الناقصة وأفهامنا الضعيفة ومدركاتنا التـي مل
تبلغ مرحلة الفعلية والكامل؛ حيث إننا ما مل نسمع األمر من شخص عظـيم لـه شـأنه

وموقعيته ،فلن نصل إىل حقيقة األمر ومغزاه الواقعي بأنفسنا ،إذ أننا ال نريد أن نفهـم
ونــدرك بأنفســنا كنــه األمــر واحلقيقــة مــن خــالل االســتفادة مــن المعــايري اإلهليــة
ِ
والمالكات التي منحنا اهلل إياها إلدراك الموضوع أو احلكم بشكل صحيح ،بل نميل
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الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

دائ ًام إىل أن نرمي بحملنا عىل أكتاف اآلخـرين ونتحـرر مـن كـل قيـد ونتهـرب مـن
مسؤولياتنا ونلقيها عىل اآلخرين ،وإال فوصاية عـل عليـه السـالم وخالفتـه ليسـت

بحاجة إىل تصـريح وهي غنية عن يوم الغدير وال تفتقـر إىل كـالم رسـول اهلل حتـى
تثبت.

فالنص من النبـي إنـام جيـب أن يكـون يف المسـائل االعتباريـة واجلعليـة ،ال يف

المسائل الفطرية والضـرورية والعقلية؛ واحلال أن خالفة عل ليست مسألة اعتباريـة
تتشكل بجعل جاعل وتسقط عن االعتبار بإلغاء هذا اجلعل ،بل هي أمر واقعي فطري

جمبول عليه اإلنسان ،واجلعل ال يتعلق باألمور العقلية والفطرية ،بل يمكن القول بأن

هذه األمور أص ًال ال تقبل الوضع والرفع حتى تكون مشمول ًة لتتميم اجلعـل وتنزيـل

االعتبار ،وهذه المسألة من أبده البدُييات ،وهي من القضـايا التـي قياسـاّتا معهـا؛

يعني :إن كل من يمتلك عق ًال غري معيب وغري فاسد ،يمكنه من خالل التأمل نصـف

ساعة يف خصوصيات أمري المؤمنني عليه السالم وسائر أصحاب رسول اهلل أن يصل

فو ًرا إىل كون هذه المسألة ضـرورية وإلزامية ،بل إن األمر ال حيتاج إىل التأمل نصـف

ساعة؛ ألن جمرد وجود عل والنظر إليـه نظـرة أوليـة يثبـت أحقيتـه وأرجحيتـه عـىل
اآلخرين دون أي تأمل زائد يف ذلك .ولكن ،مع ذلك كله ،قام رسول اهلل بالتصـريح
بوالية أمري المؤمنني عليه السالم ووصايته وخالفته بعده بال فصل يف مواطن كثـرية،

خصوصا يف واقعة غدير خم ،بل حتى يف اليوم األخري قبيل وفاته ،وغرضه من ذلـك
ً
هو إحكام هذا األمر اخلطري ،وإتقان هذه المسألة احلياتية المهمة (.)1

( )1ورد يف كتاب « اإلرشاد» (للشيخ المفيد)  ،ج  ،1ص :197
وذلك أنه عليه وآله السالم حتقق من دنو أجله ما كان [قدم الذكر] به ألمته ،فجعل عليه السالم يقـوم مقا ًمـا
بعد مقام يف المسلمني حيذرهم من الفتنة بعده واخلالف عليه ،ويؤكد وصـاّتم بالتمسـك بسـنته واالجـتامع
عليها والوفاق وحيثهم عىل االقتداء بعرتتـه والطاعـة هلـم والنصــرة واحلراسـة واالعتصـام هبـم يف الـدين،
ويزجرهم عن اخلالف واالرتداد .فكان فيام ذكره من ذلك عليه وآله السالم ما جاءت به الـرواة عـىل اتفـاق
عل احلوض ،أال وإين سـائلكم عـن
واجتامع من قوله عليه السالم« :أُيا الناس! إين فرطكم وأنتم واردون َّ
الثقلني ،فانظروا كيف ختلفوين فيهام ،فإن اللطيف اخلبري نبأين أهن ام لن يفرتقا حتى يلقيـاين ،وسـألت ر
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أما أولئك الذين استبدلوا عقوهلم وإدراكاّتم التي منحها اهلل هلم بعقول البهائم

وإدراكها ،فقد خلعوا عل ًّيا من منصبه اإلهلي ومدوا أيدُيم بالبيعة إىل إنسان منحط ال
يفهم وشخص بعيد كل البعد عن القيم اإلنسانية وجعلوا أنفسهم حتت زعامته؛ ولذا

فهؤالء األشخاص مل يقوموا فقط بتجاوز أمر رسول اهلل الصـريح واستحقوا العقاب

األخروي والنكال يف الدنيا ،بل إهنم مع ذلك خالفوا حكـم العقـل وتعـدوا الفطـرة،

ووقفوا يف وجه األصول المودعة يف نفوسهم وحاربوا وجداهنم وفطـرّتم وقـ َيمهم،

فارتضـوا بــذلك اخلســران يف الــدنيا واآلخــرة وأفنـوا مجيــع الـنعم اإلهليــة عنــدهم

واالستعدادات التي أودعها اهلل فيهم.

ذلك فأعطانيه ،أال وإين قد تركتهام فيكم :كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ،فال تسبقوهم فتفرقوا ،وال تقرصوا
كفارا يرضب بعضكم
عنهم فتهلكوا ،وال تعلموهم فإهنم أعلم منكم .أُيا الناس! ال ألفينكم بعدي ترجعون ً
رقاب بعض ،فتلقوين يف كتيبة كمجر السيل اجلرار! أال وإن عل بن أيب طالب أخي ووصيي ،يقاتل بعدي
عىل تأويل القرآن كام قاتلت عىل تنزيله».
وأيض ًا ورد يف صفحة  144بعد أن نقل قصة الكتف والدواة حينام أمر هبـام رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه
وسلم ،فتخلف القوم يف استجابة طلبه ،قال:
فلام أفاق صىل اهلل عليه وآله قال بعضهم :أال نأتيك بكتف يا رسول اهلل ودواة؟
خريا» ثم أعرض بوجهه عن القوم فنهضوا ،وبقي
فقال « :أبعد الذي قلتم!! ال ،ولكنني أوصيكم بأهل بيتي ً
عنده العباس والفضل وعل بن أيب طالب وأهل بيته خاصة.
ً
فقال له العباس :يا رسول اهلل! إن يكن هذا األمر فينا مستقرا بعدك فبشـرنا ،وإن كنت تعلم أنـا نغلـب عليـه
ِ
وأصم َت ،فنهض القوم وهم يبكون قد آيسوا من النبي صىل
فأوص بنا ،فقال« :أنتم المستضعفون من بعدي»
َ
اهلل عليه وآله.
فلام خرجوا من عنده قال عليه السالم« :ارددوا عل أخي عل بن أيب طالـب وعمـي» فأنفـذوا مـن دعامهـا
فحرضا ،فلام استقر هبام المجلس قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله« :يـا عبـاس يـا عـم رسـول اهلل! تقبـل
وصيتي وتنجز عديت وتقيض عني ديني؟» فقال العباس :يا رسول اهلل! عمك شيخ كبري ذو عيال كثري ،وأنت
تباري الريح سخاء وكر ًما ،وعليك وعد ال ينهض به عمك.
فأقبل عىل أمري المؤمنني عليه السالم فقال له« :يا أخي ،تقبل وصيتي وتنجز عديت وتقضـي عني ديني وتقوم
بأمر أهل من بعدي؟» قال« :نعم يا رسول اهلل!» فقال له« :ادن مني!» فدنا منه فضمه إليه ،ثم نزع خامته مـن
يده فقال له « :خذ هذا فضعه يف يدك» ودعا بسيفه ودرعه ومجيع المته فدفع ذلك إليه ،والتمس عصـابة كـان
يشدها عىل بطنه إذا لبس سالحه وخرج إىل احلرب ،فجيء هبا إليه فـدفعها إىل أمـري المـؤمنني عليـه السـالم
وقال له« :امض عىل اسم اهلل إىل منزلك»( .م)
أيضا :علل الرشايع ،ص  ،166ويف بحار األنوار ،ج  ،22ص .463
راجع ً
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الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

وعىل هذا األساس ،فوجوب اتباع العارف الواصل اتبا ًعا كام ًال عمـ ًال بمقتضــى

األصل العقل واألساس الفطري هو وجوب بدُيي ومنطقي ،وهو غني عن أي تنصيب

أو استخالف من أي شخص آخر ،فإذا كان هذا األمر قد حصل فع ًال فـإنام حصـل مـن
جهة اإلرشاد واحلكاية ال من جهة اجلعل والوضع الفعل ،وقد بني المرحوم الوالد قدس

رسه هذه المسألة يف كتابه النفيس «الروح المجـرد»  ،وسـوف نتعـرض إن شـاء اهلل يف

المسائل القادمة إىل بيان هذا الموضوع.

ذات يوم ،ذكر المرحوم الوالـد رضـوان اهلل عليـه كيفيـة اطـالع نفـس اإلنسـان

العارف عىل ضامئر تالميذه ونواياهم ورسهم ،فقال:

«إن مسألة ارتباط التلميذ بنفس الول الكامل والعارف باهلل هلا حكم المثلث
يف كونه يمتلك ثالثة أضـالع وثـالث زوايـا؛ يف إحـدى هـذه الزوايـا يقـف

التلميذ ويف الزاوية الثانيـة األسـتاذ وعـىل الـرأس يوجـد اهلل تعـاىل وتوجـد

حقيقة الوالية ،فبمجرد أن ختطر نية عىل قلب السـالك أو يصـدر منـه فعـل،

تنتقش صورّتا احلقيقية يف نفس الوالية ويف نفـس العـارف ،وهـذه المسـألة

حتصل تلقائي ًا؛ يعني أن العارف سوا ًء أراد أو مل يرد فإن هذه المسـألة حتصـل
له».

ومن هنا كان المرحوم الوالد قدس رسه يقول لبعض تالميذه:

كنت من الـدنيا ،فأحوالـك حاضــرة لـدينا و واضـحة أمامنـا
«يف أي مكان َ
كالمرآة!» .

وقد قال للحقري مرا ًرا« :لسنا غافلني عن كل ما تقوم به من عمل وفعل» .

وقد برهن عىل هذه المسألة عملي ًا وأوصلها عنـدي إىل مرحلـة اإلثبـات اليقينـي

والقطعي ،بل ليس لدى أحد من تالميذه أدىن شك يف ذلك؛ وهلذا السبب اختاروه مرب ًيـا

وتعاملوا معه بعنوان أنه أستاذ كامل ومرب لنفوسهم ،وإال فهو رضوان اهلل عليه مل تنزل

يف شأنه آية أو ينقل يف فضله رواية ،كام أن اعتبارهم له يف هذه المرتبة مل يكن عىل أسـاس
اخلرافات واألباطيل.
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إن مثل العارف الكامل كمثل النور الظاهر بنفسه والمظهـر لغـريه؛ فنفسـه بـذاّتا

أيضا؛
ظاهرة وواضحة ،كام أنه موجب إلنارة طريق اآلخرين ومسريهم وجالء أمورهم ً

فإثبات صحة العارف وإتقانه ليست بحاجة إىل إقامة دليل وبرهان ،بل يكفـي اجللـوس

معه بضعة دقائق لكي يصل اإلنسان إىل حقيقة نفسه ضمن حدوده ووف ًقا السـتعداداته.

أما بالنسبة لغريه فيجب أن يتوسل بألف حيلة وألف تأويل لكي تث َّبت له قواعـد أوهـن
من بيت العنكبوت يقوم عليها ،ولكي يصنع له ظاهر خيدع به العوام ليجذهبم إىل دكانه.
سحر بـا معجـزه ـهلـو نزنـد و دل خـوش دار

()1

ســامري كيســت كــه دســت از يــد بيضــا بــربد

[يقول :ال َت ِقس السحر بالمعجزة ،بل كن مطمئن البال ،فمن هو السامري كـي خيـرج يـدً ا

بيضاء كالتي أل هبا موىس عليه السالم] .

***

مشــكل خــويش بــر ـــري مغــان بــردم دوش
كــــو بـتأييــــد نــــظر حـــل مـعــــام ميكـــرد

ديــدمش خــرم و خنــدان قــدح بــاده بــه دســت

ونـــدر آن آينـــه صـــد گونـــه متاشـــا ميكـــرد
گفتم اين جام جهان بني بـه تـو كـي داد حكـيم
گفــت آنــروز كــه ايــن گنبــد مينــا ميكــرد

()2

[يقول :لقد محلت مشكلتي إىل شيخ الطريق ،فهو قادر عىل أن حيلها بتأييده ونظره.

فرأيته ً
هاشا باشا بيده قدح من الرشاب ،وكان يشاهد يف مرآّتا مئات األشكال (أي إنه يرى
من مرآة صفائه األشياء بجميع جوانبها).

فقلت له متى أعطاك احلكيم هذا الكأس التي ترى فيها العامل ،فقال يف اليوم الذي صنع هذه
القبة الزرقاء].

( )1ديوان اخلواجة حافظ ،غزل  ،222ص .77
( )2المصدر السابق ،غزل  ،111ص .31
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أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

وعليه ،فبام أن نفس حقـائق األشـياء ـ أي مـا هـو أعـىل وأفضـل مـن الصـورة

الربزخية والمثالية ـ تظهر يف نفس الول الكامل ظهو ًرا عيني ًا وحقيقي ًا ،فال يمكن ألي
شخص أن حيتال عليه أو خيدعه ببيان الواقع بشكل خمتلف ،أو أن ِ
حيرفه عـن احلقيقـة

بوجه خادع بأن خيفي المكر والنفاق ويظهـر اإليـامن والتقـوى ،وال أن جيـذب قلبـه

ويستميله ببياناته اجلذابة وكالمه اللطيف والمعسـول المتملـق ،وال أن يتقـرب منـه

ليصري من أصـحاب رسه والمقـربني لديـه مـن خـالل بعـض احلركـات و األطـوار

الشيطانية.

ذات مرة ،كنت أريد أن أخفي بعض المسائل عن المرحوم الوالد قدس ســره

وال أتكلم عنها أمامه أبدً ا ،فقال ل بسعة وبدون مناسبة:

«ما الذي تريد أن ختفيه عني؟ هل تعتقد أن شيئًا من هذه األمور يبقى خمفي ًا
علينا؟!» .

لقد بني حميي الدين ابن عريب هذا المطلب بشكل بـديع يف كتابـه «الفتوحـات» ،

حيث يعترب أن كيفية علم العارف باهلل ـ الذي يعرب عنه باإلنسان الكامل ـ عبارة عـن

حضور حقيقة األشياء وظهورها العيني يف نفسه ،ويعـد إحاطتـه باحلقـائق اخلارجيـة

بمعنى وجدان نفس العارف لعني حقائق األشياء ،فيقول:
« َ
العامل ِعندَ اجلَامعة (أي أهل العرفـان) هو إنسـان كبـري يف المعنـى واجلـرم؛
ۡلل نق ا َ
تعاىلَ َ :
ت َوٱۡلَ ِ أَم َ ن
ب مِن َخللق ٱنلالا ِ َو َلَٰك ا
ِلن
:
َيقول اهلل
ٱلسم َٰ َو َٰ ِ
ِ
َ
َ
َ َ
أم ََث ٱنلاا ِ َل َيعل نم (.)1

فلذلك قلنا (هو إنسان كبري) ˮيف المعنى‟ (ألن المراد من الساموات ليس فقـط

عامل النجوم والسيارات ،بل شامل جلميع عوامل الغيب األعم مـن الـربزخ والمثـال

العلم عن الك ِّل ،وإنام
والملكوت وما فوق ذلك) ؛ وما نَفى (اهلل تعاىل يف اآلية)
َ

نَفاه عن األكثر.
( )1سورة غافر ( ،)48اآلية .39
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واإلنسان الكامل من َ
العامل ،وهو له كالروح جلسم احليوان ،و (هلذا السـبب
صـغريا ألنـه
الصغري .وسم َي (العارف الكامل إنسانًا)
يقال إنه ):هو اإلنسان َّ
ً
انفعل عن (العامل) الكبري ،وهو خمتصـر (هلذا العامل الكبري و خالصته).

()1

فالمطول َ
العامل ك ُّله ،والمختصـر اإلنسان الكامل .فاإلنسان آخر موجـود
َّ
يف َ
العاملَّ ،
مطول وإال فليس بمختصــر.
ألن المختصـر ال خيتصـر إال من َّ

َ
َ
واحلـق ،فهـو نقـاوة
العـامل
احلق (تعاىل) ،واإلنسان خمتصـر
ِّ
فالعامل خمتصـر ِّ
المختصـر ،أعني اإلنسان الكامل.»...

( )2و()2

يف هذه العبارات يصـرح حميي الدين :إن نفس العـارف الكامـل مـرآة ومظهـر

لتجل ما سوى اهلل ،وأن ما نزله اهلل تعاىل من أسامئه الكلية وصفاته اجلاملية واجلالليـة

يف عامل األعيان ومنحه التعني فيه ،فنسخته األصلية منطبعة يف نفس اإلنسـان الكامـل

ومنقوشة عنده؛ فالعارف يرى األشياء ال بصورّتا وشكلها ،بل حيصل له احتاد وعينية

بنفس هذه األشياء وحقيقتها ،وهذا النوع من العلم يسمى بـالعلم احلضـوري ،وهـو
أعىل مرتبة من مراتب العلم( ،)4وإىل هذا المعنى يشري الشعر المنسوب إىل موالنا أمري
المؤمنني عليه السالم ،حيث يقول:

( )1الفتوحات المكية ،ج  ،4ص  ،487مع ترصف بسيط.
( )2اإلنسان الكامل والقطب الغوث الفرد ،من كالم الشيخ األكرب حميي الدين ابن العريب ،ص .18
( )2الفتوحات المكية ،ج  ،2ص :262
«إذا َختللت المعرفة باهلل أجزاء العارف من حيث ما هو مركب فال يبقى فيه جوهر فرد إال وقد حلت فيـه معرفـة
ربه ،فهو عارف به بكل جزء فيه؛ ولوال ذلك ما انتظمت أجزاؤه وال ظهر تركيبه وال نظرت روحانيته طبيعتَه .فبـه
ً
وخياال ،وكذلك أشكال خيال اإلنسان ال تتناهى ،ومـا ينـتظم منهـا شـكل إال
وحسا
تعاىل انتظمت األمور معنًى
ًّ
باهلل؛ ويكون حكمها يف تلك احلضـرة يف المعرفة باهلل حكم ما ذكرناه يف الصورة احلسية والروحانية هكذا يف كل
موجود .فإذا أحس اإلنسان بام ذكرناه وحتقق به وجو ًدا وشهو ًدا كان ً
خليال من حصل يف هذا المقام كان حالـه يف
العامل نعت احلق فبه يرزق مع كفر النعم ويمل ليزداد ذلك الشخص إث ًام فيظهـر عظـم المغفـرة وسـلطان العفـو
والتجاوز»( .م)
( )4الفتوحات المكية ،ج  ،1ص :342
«اعلم أن العلامء باهلل ال يأخذون من العلوم إال العلم الموهوب ،وهو العلم اللدين؛ علم اخلضــر وأمثالـه ،وهـو
العلم الذي ال تعمل هلم فيه بخاطر ً
أصال حتى ال يشوبه يشء من كدورات الكسب.
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

َ
فيــــــك ومــــــا تَشــــــعر
َدواؤ َك

َ
منــــــك ومــــــا تَبصـــــــر
وداؤك
()1

َ
َّــــك جــــرم َصــــغري
َأحت َْســــب أن

َ
َ
األكـــرب
العـــامل
ـــوى
وفيـــك ا ْن َط َ
َ

ومن هنا يتضح المعنى الذي كان يقصده العـارف العظـيم سـامحة احلـاج السـيد

هاشم احلداد رضوان اهلل عليه من قوله ألحد تالميذه:

«ما الذي تريد أن ختفيه عني؟! إن أي يشء تريد أن ختفيـه عنـي ولـو كـان يف
()2

السامء الرابعة ،فأنا أتناوله وأضعه أمامك متا ًما كام تضع أي يشء يف يدك».

أيضـا جـزء منهـا ـ
فهو يريد هبذا الكالم أن يقول :إن مجيع عوامل الوجود ـ وأنـت ً

حاضـرة يف نفيس حضو ًرا عيني ًا وخارجي ًا مع ما هلا من خصوصيات ولـوازم وآثـار ،ثـم

تريد بعد ذلك ،أن ختفي عني شيئًا ،واحلال أنك أنت وذاك الشـيء كالكام حاضــران يف

نفسـي؟! أفهل يمكن لإلنسان أن يغفل عن يشء حاضــر يف نفسـه حضـو ًرا عينيـ ًا؟ إن
ذلك لمستحيل.

وبنا ًء عليه ،فكل تغيري يطرأ عىل العامل الكبري ،يطرأ أي ًضا عىل نفس اإلنسان الكامل،

وهو يشاهد هذا التغيري يف نفسه مباشـر ًة ،ال بمعنى أنه حيصل له العلم به ويعلم بـه علـ ًام

حصولي ًا واكتسابي ًا يعرض عليه من اخلارج ،بل بمعنى أنه يشاهد عني ذلـك الشــيء يف

نفسه وكأنه هو الذي قام هبذا التغيري والتحول الذي حصل.

فإن التجل اإلهلي المجرد عن المواد اإلمكانية مـن روح وجسـم وعقـل أتـم مـن الـتجل اإلهلـي يف المـواد
اإلمكانية ،وبعض التجليات يف المواد اإلمكانية أتم من بعض؛ فإذا وقع للعامل باهلل من جتل إهلي إرشاف عىل جتـل
آخر مل حيصل له ثم حصل له بعد ذلك فأعطاه من العلم به ما مل يكن عنـده مل يقبلـه يف العلـم الموهـوب وأحلقـه
بالعلم المكتسب .وكل علم حصل له عن دعاء فيه أو بدعاء مطلق فهـو مكتسـب ،وذلـك ال يصـلح ال للرسـل
صلوات اهلل عليهم فإهنم يف باب تشـريع االكتساب؛ فإذا وقفوا مع نبوّتم ال مع رسالتهم كان حاهلم مع اهلل حال
ما ذكرناه من ترك طلب ما سواه واإلرشاف .فهم مع اهلل واقفون وإليه ناظرون وبـه نـاطقون يف كـل منطـوق بـه
ومنظور إليه وموقوف عنده ،وكام أهنم به ناطقون هم به سامعون يـذكرون عبـاده تعبـ ًد ا ويطيعـون عبـاده تعبـدً ا
تعرضا وال طل ًبا إال وفاء لام يقتضيه مقام من كلفهم من حيث ما هو مكلف ال من وجه آخر،
وال يفرتون عبادة ال
ً
علام مل يكن مطلو ًبا هلم فيكون مكتسبا .ومن أسامئه سبحانه المؤمن وهـو مـن
ومقام من كلف فهو ُيبهم من لدنه ً
اسام مل يعلل وإذا كان صفة ونعتا علل فهو هّلل اسم وللعبد صـفة هـذا
كان
إذا
نعوت العبد ال من أسامء العبد ،فإنه
ً
هو األدب مع اهلل»( .م)
( )1ديوان اإلمام عل عليه السالم ،ص .193
( )2راجع الروح المجرد ،ص .138
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وهلذا السبب نرى أن العارف ال يبحث أبدً ا عن أي يشء خارج ذاته ،وال يطلب

واسط ًة ألجل الكشف عن أمر جمهول لديه ،وال يتوسل بأية حيلة للوصول إليـه ،بـل

إنه يبحث يف نفسه عن األمر المجهول فيأيت رسي ًعا باحلل المناسب له ،وذلك ألنه قد

صار يمثل حقيقة اسم العليم والقدير واحلي ،ومجيع األسامء والصفات اإلهلية ـ سوا ًء
كانت كلي ًة أو جزئي ًة ـ تنشأ من هذه األسامء الثالثة؛ إذن ،فجميع األسامء اإلهلية مع ما

حتتوي عليه صارت مستقر ًة يف نفس العارف ،وصـارت صـورته النفسـية عـىل وزان

أيضا.
صورة احلق تعاىل ،كام أن مجيع جتليات الذات متجلية يف نفسه ً

يقول الشيخ األكرب حميي الدين ابن العريب يف هذا الباب:
صورته ،ما َ
«و َلوال ما َخ َل َق اهلل من َخلق َ
أكـرب؛ لِـام يف َهـذه
عىل
قـال :اهلل َ
َ
ِ
المفاض َلةَ .فام جـاء أكـرب إال مـن َك ِ
َ
فعليـه َح َ
ـذا
األصـل،
ونـه
الكَلمة م َن
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٱلس َ
لَ ::
ۡلل ن
لق ا
َن
لم َٰ َو َٰ ِ َ
َ
َ
َ
لق
وقـال
الكامـل
اإلنسان
ت وٱۡل ِ أملب مِلن خل ِ
ٱنلاللا ِ ( ،)1لِــام نَســوا صــور َّتم؛ َفصــح ِ
ــيس إال أن
ت الم َ
فاضــلة .و َل َ
َ َّ
َ
َل اإلنساين ون ْف ِس ِه الناطِ ِ
واألرض مها األصل يف و ِ
ِ
جود اهلَيك ِ
قة.
موات
الس
َ
َّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
السموات ما َعال واألرض ما َس َف َلَ ،فهو منفعل عنهام ،والفاعل أكرب من
َف َّ
َ
َ
َ
للن أمل َ َ
كل ا
المنفعـــل .ومـــا أرا َد ِ
للَث ٱنلالللا ِ َل
اجلـــر َم لِ َقولِـــه:
هَ :ول َٰ ِ
َ
ِ
ِ
َ
الكامـل هـو
اإلنسان
ولذلك َفك ُّل َثنآء أثنَى اهلل بِه عَىل
َيعل نم ( )2و (.)2
ِ
صور ِته. »...
أوجده عىل
َثناء عىل ن ْفسه ألنه َ
َ

()4

ومعنى ذلك أنه« :لو مل خيلق اهلل تعاىل خملو ًقـا عـىل طبـق صـورته ومشـتم ًال عـىل

شامئله ،لام أمكن أن يتصف بصفة الـ )أكرب) ،ولام صح القول :اهلل أكرب ،ألن كلمـة أكـرب

بمعنى التفضيل .فمن هنا سمى نفسه بأنه أكرب ألنه هو األصل ومنشأ خلق البشـر ،ومن

() 1
() 2
() 2
() 4

سوره غافر ( ، )48صدر اآلية .39
سوره غافر ( ، )48ذيل اآلية .39
الفتوحات المكية ،ج  ،4ص  413باختالف.
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

الطبيعي أن األصل جيب أن يكون ممتازً ا عن الفرع وأفضل منه ،وعىل هذه الصورة خلـق
َ
ۡلل نق ا َ
اإلنسان الكامل وقال َ َ
ت َوٱۡلَ ِ أَم َ ن
وذلك ألن
ب مِن خل ِق ٱنلاا
ٱلسم َٰ َو َٰ ِ

الناس قد نسوا حقيقتهم ومل يعلموا أن اهلل تعاىل قد خلق اإلنسان عىل طبق صـورته ،بـل
يظنون أن متام حقيقتهم ووجودهم بمقدار فهمهم القليـل وبمقـدار إدراكهـم البسـيط،

وهلذا السبب صح القول بأن الساموات واألرض أكرب من الناس وأفضل.

وبام أن وجود الساموات واألرض هو األصل واألساس للوجود الظاهري والرتايب

لإلنسان ،وبام أن نفسه الناطقة قد نشأت من هذين المنشأين ،فالسـاموات متثـل مراتـب

النفس والتي تتوجه نحو العلـو ،وأمـ ا األرض فهـي تعلـق الـنفس بـالامدة وبجسـمها؛

وبالتال ،فاإلنسان قد اكتسب نصيبه من كال اجلهتني ،واحلال أن فاعل الوجود وهو احلق
تعاىل أكرب من اإلنسان الذي وجوده خالصة عامل اخللقة.

ومقصود الباري من هذه اآلية ليس اجلهة اجلسامنية والامدية لإلنسـان ،ألنـه قـال:
َ
َ
َو َلَٰك اِن أَم َ َ
؛ إذ لو كـان المـراد مـن وجـود اإلنسـان اجلهـة
َث ٱنلاا ِ َل َيعل نم

معنى يبقى هلذه الغفلة؟ ومن هنا يتضح أن كل ثنـاء ومتجيـد
العنصـرية والامدية له ،فأي
ً

من قبل اهلل تعاىل لإلنسان الكامل والعارف الواصل إنام يعـود يف احلقيقـة إليـه؛ ألن اهلل

تعاىل خلق اإلنسان عىل صورته وخصوصياته الوجودية» .

وبنا ًء عليه ،فنفس إرادة احلق تتجىل يف إرادة اإلنسـان الكامـل ،وإذا رأينـا إراد ًة

ومشيئ ًة يف العارف الكامل نكتشف بدليل «اإلن» أن اإلرادة اإلهلية بعينها قد تبلـورت
هنا ،لكن مع وجود تفاوت وهو أن إرادة احلق يف جهتها المصدرية تظهر بدون صورة

وشكل وحد وقيد وكم وكيف؛ ألنه ال سبيل يف ذات البـاري إىل احلـدود واألعـدام،

بينام هذه اإلرادة بنفسها تظهر يف مقام التجل يف نفـس العـارف مـع حـد وقيـد وكـم

وكيف ،يعني أن إراد ًة واحد ًة تتعلق بجهتني :األوىل الذات التي ال حد هلـا وال انتهـاء

وال وصف ،واألخرى نفس العارف التي هلا حدود وقيود خلقية وحدوثية ،ولكنه من

ناحية فان ومنمح يف ذات احلق التي ال حد هلا وال قيد ،وهاتان اجلهتان حمفوظتان م ًعا.
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وبام أن عامة الناس يعيشون يف عامل الغفلة واجلهـل ،وال يمكـنهم إدراك حقيقـة

التوحيد يف المظاهر والظواهر المختلفة بشكلها الكامل والتـام ،فـإهنم جيعلـون مـن

هاتني النشأتني والرتبتني إرادتني خمتلفتني ومشيئتني متباينتني ،ويتصورون المسألة يف

طلبني مستقلني ويف وجودين وموجودين خمتلفني:

أحدمها اإلرادة و الطلب المرتبط باهلل تعاىل ،وهو (أي اهلل تعاىل) يف نظرهم وجود

خارج عن دائرة الفهم وخمفي يف حجب الغيب وحمتجب عن األنظار وبعيـد عـن إدراك

العقول ومعزول عن اإلدراك ،فهذا الـرب رب مهجـور ومـرتوك ومنفـي ،وهـو مـبهم

وجمهول وبعيد عن متناول الفهم ،فـال أحـد يقـدر أن يصـل إليـه ،بـل إن جمـرد الكـالم

والبحث عنه موجب للعقوبة ولتبعات خطرية ،وهذا الرب ال ينبغي ذكره والتوجه إليـه
إال بشكل مبهم وجممل أثناء الصالة فقـط وال ينبغـي أن يـذكر إال حـني تـالوة القـرآن،

وعندما نطلب منه يف الدعاء ،فإن هذا الطلب ينبغي أن يكون رمجًـا بالغيـب ،واحلاصـل
َ
نَ َ َ
ادو مِن اماك بَعِ ( )1يف يوم
أهنم يتعاملون مع اهلل تعاىل كام يتعامل أولئك الذين ين

القيامة؛ وحينئذ ،فمن الطبيعي أن يعتربوا اإلرادة والمشيئة اإلهليـة إراد ًة ومشـيئ ًة منفكـ ًة
عن سائر الظهورات والربوزات ،ويضعوهنا يف أفق أعىل من الفهم ومكان أرفـع وأرقـى

من كل يشء ،و يروهنا غري قابلة للفهم واإلدراك.

وأما الطلب اآلخر الذي يقبـل الفهـم واإلدراك ويمكـن لمسـه واالطمئنـان بـه،
فيطلب من وجود اإلمام عليـه السـالم أو ِمـن العـارف الكامـل ،وإليـه يكـون التوجـه

وااللتفات ،فالناس يعتربون أنه هو اجلدير باجللوس معه والتحدث إليه واألنس به ،وهو

الذي يطلب منه قضاء احلاجات اخلاصة وإليه تبث الشكوى ومنه يطلـب رفـع البلـوى،

ومع وجوده ال يلتفت أحد نحو إرادة الباري وتقديره ومشيئته وال يتوجه أحد إليها.

ولكن هؤالء قد غفلوا عن أن إرادة العارف ومشيئته وتقديره نفـس إرادة احلـق

تعاىل ومشيئته وتقديره ،فكالمها أمر واحد وحقيقة واحدة هلا جهتان ووجهـان؛ فهـو
( )1سورة فصلت ( ، )41مقطع من اآلية .44
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ينشأ من ذات احلق تعاىل ويظهر يف نفس العـارف .وعليـه ،فـإرادة العـارف الكامـل

ودستوره هو عني إرادة احلق ودستوره؛ ال أنه مطابق له أو أن اهلل تعاىل راض به أو أنه

حمط قبوله تعاىل فقط.

وبام أهنا عني إرادة احلق تعاىل ،فلن يبقى هنـاك أي فـرق بـني أن يلقـي اهلل هـذا

الدستور إىل اإلنسان بدون توسط وليه أو بواسطته ،إذ ال فرق يف ذلك أبدً ا.

خارجـا عـن دائـرة
وبام أن أيدي الناس ال تصل إىل اهلل تعـاىل ،وهـم يعتربونـه
ً

فكرهم وإدراكهم ،تراهم يتوجهون نحو اإلمام عليه السـالم فيطلبـون منـه أن حيقـق

أمانيهم ويقيض هلم حاجاّتم ،وينجز هلم كل ما يريدون وينفذ هلـم كـل مـا يرغبـون،

وحتى لو كرر اإلمام قوله« :أُيا الناس ،أنـا لـيس لـدي أيـة إرادة مسـتقلة أو اختيـار
مستقل ،بل إراديت هي تنفيذ إلرادة اهلل تعاىل ومشـيئته ،وال يمكننـي أن أختطـى إرادة

الباري ومشيئته قيد أنملـة ،ولـو كـان بإمكـانكم الوصـول إىل اهلل تعـاىل ،ألمكـنكم

أيضا ،ألن إراديت ليست مغايرة إلرادة الباري وخمتلفة عنها بل مها شـيء
الوصول إل ً

واحد» ؛ إال أن الناس مع ذلك ال يقبلون منه ،بل يصـرون عليـه يف قضـاء حاجـاّتم
وإنفاذ أمانيهم ،ألهنم يعتربون أن اإلمـام عليـه السـالم مـثلهم؛ فـبام أن لديـه جسـ ًام

كجسمهم ويتحرك كام يتحركون ويتكلم كام يتكلمون ،فإهنم يتخيلون أن فهمه جيـب
أن يكون كفهمهم وإدراكه كإدراكهم ورغبته كرغبتهم وإرادته كإرادّتم ،وينبغـي أن

تكون لوازم نفسه ـ من التعلقات والميول واحلاجات ـ كلها مجي ًعا مثلهم ،واحلـال أن

هذا االعتقاد غلط واشتباه وباطل قط ًعا.

فاإلمام عليه السالم وإن كان من جهة الظاهر والـامدة مثلنـا ،وحالـه مـن جهـة

التعلق بـالنفس واحليـاة الامديـة وبلـوازم البقـاء يف عـامل الكثـرة كحالنـا يف امتالكـه
للخصوصيات الالزمة الستمرار احلياة؛ إال أن نفسه خمتلفة متا ًما عـن أنفسـنا ،وقلبـه

يفرتق عن قلوبنا وضامئرنا؛ فنفسه قد انتقلت من عامل اجلزئية إىل الكلية ،واتصل قلبـه

بذات احلي القيوم .فأين حالنا من حاله عليه السـالم ،وأي شـبه بيننـا وبينـه؟! نحـن
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غائصون يف النفس ويف ابتالءات النفس ،وليس لدينا أي خرب عن دائرة إدراك اإلمـام

عليه السالم وعن سعته الوجودية ،وذلك مهام كانت المراتب العلمية والكاملية التـي

وصلنا إليها؛ ألن مجيع هذه المراتب ـ مع وجود حالة االنغامس يف الـنفس واألهـواء
النفسية ـ ال قيمة هلا أبدً ا وال متنح حجية من جهة ذاّتا ،و غاية ما يمكن أن يعتـرب هلـا

من احلجية هو مقدار حمدود ،و حتى هذا المقدار المحدود هو بدوره حمصور يف إطار
تنجيز الشارع له يف بعض المواقع االضطرارية ال أكثر.

وعندما ال تصل أيدي الناس إىل اإلمام ،وال جيدونه واسطة مناسبة للوصول إىل

مرادهم وحاجاّتم ،عندها يأتون إىل العارف وإىل ول اهلل ويطلبون منـه إنجـاز هـذه

األمور والمهامت التي لدُيم ،ويعتربونه صاحب أثـر ولديـه القـدرة عـىل تنفيـذ مـا
يريدون ،ويطلبون منه بإحلاح وإصـرار قضاء حوائجهم الدنيوية ،وإذا مل يكن جـواب
هذا العارف كام يتوقع هـؤالء ،تـراهم يواجهونـه بعبـارات غـري مناسـبة وينتقدونـه

بكلامت غري الئقة ،من قبيل« :لو كنت تريد هذا األمر ،لصار وحتقق فع ًال ،لكنك مل ترد
أن تقدم لنا خدمة و رددتنا خائبني»  ،أو يقولون مث ًال« :أنت السبب يف هذا األمر»  ،أو
«لو كنا حم ًال الهتاممكم وعنايتكم ،ألنجزتم ما طلبناه منكم»  ،أو «لو كنـا مثـل بعـض

أصدقائك والمقربني منك ،لكان وضعنا وحالنا أفضل مما هـي عليـه اآلن»  ،وأمثـال

هذه العبارات.

أيضـا ،ذهبـوا نحـو كـل مـن يكتـب
فإذا رأوا أن العارف ال يقوم بـام يريدونـه ً

الطالسم أويرضب الرمل وأمثال ذلك ،يلتمسون قضاء حاجاّتم منه ،ويعتقدون أهنم
قد جلسوا بذلك عىل سدة القضاء والتقدير اإلهلي؛ يغريون األحكـام اإلهليـة بإشـارة

من يدهم ويضعون مكاهنا ميوالّتم ورغبـاّتم اخلاصـة ،غـافلني عـن أن مجيـع هـذه

األمور متثل مواجه ًة وخمالف ًة لمقام الرضا وللتسليم مقابل اإلرادة والمشيئة اإلهلية.

إننا من خالل هذه األعامل نجعل اهلل تعاىل موجو ًدا ال إراد َة لـه ،وال هـدف وال
غاية ألعامله ،وموجو ًدا فاقدً ا لإلدراك ،و نرى أنه ال يعتني بأمرنا ،وال ّتِمه مصلحتنا،
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ونرى أننا نشخص مصلحتنا بشكل أفضل مما كتبه وأراده لنا ،ونتعامل معه كأنه شـخص
غريب ال عالقة له بنا؛ فلذا ،ترانا ال نعري أي اهتامم إلرادته وتقديره لنا ،بل نبحث عن أي

وسيلة للفرار من تقديره ومشيئته ،حتى أننا ال نريد أن نفكر ولو للحظـة واحـدة يف أنـه:

قبل كل يشء ،ما األمر الذي تعلقت به إرادة الموىل يف هذه المسـألة ،ومـا هـو المقصـد

الذي ينشده من هذه القضية التي حصلت لنا ،وما هو المقصود منـه وأي هـدف يكمـن

وراءها؟! فنحن نفكر يف كل يشء سوى يف هذه المسألة ،بينام العارف ال يفكر يف يشء إال يف
هذه المسألة!!

إننا منذ البداية نحاول الفرار من المشيئة واإلرادة اإلهلية ب َط ْرق أي باب وبالتمسك

بأي طريق وبالتوسل بأية وسيلة وحيلة ،ثم عندما نيأس من مجيع هذه السـبل ،نلجـأ إىل

مسألة النذر والتوسل باألئمة األطهار عليهم السـالم والـدعاء وإقامـة جمـالس العـزاء،
أيضـا ،نتظـاهر حينئـذ بتسـليم أمرنـا إىل اهلل
وعندما ال نصل إىل مبتغانا من هذا السبيل ً

والرضا بقضائه ،وعاد ًة ما يكون ذلك مصحو ًبا بصدور ألـف كلمـة فحـش وشـتم منـا

وبالتفوه بكالم كفري وشـركي ،ونظهر أننا قد وضعنا أنفسنا يف مقام التفويض والتسليم
للمشيئة اإلهلية ،وندعي أن إرادتنا هي إرادة احلق تعاىل ،وأن كل مـا يريـده اهلل فـنحن ال
نختار غريه وال نريد سواه ،وأنه ال وجود لشـيء سوى التسليم والرضا يف مشاعرنا! فإذا

أل شخص يف تلك اللحظة وقال« :يوجد يف أقصـى بالد اهلند مرتاض كافر يعبـد البقـر

يمكنه أن يعالج المرض الذي لديك ويقضـي حاجتك»  ،أو أخربنا أن ساح ًرا أو ضارب

رمل يمكن أن يساعدنا يف هذا األمر؛ فإننا ال ننتظره كي يكمل كالمه بل نطري للحجز إىل

ذلك البلد مثل الريح ،ونسعى للوصول إىل مقصودنا اليو َم قبل الغد ويف هذه الساعة قبل

تاليتها .نعم ،هذا هو حالنا مجي ًعا ،وعندما ننظر جيدً ا ،فسوف نرى أن هـذا األمـر ينطبـق

عىل كل واحد منا و أننا مجي ًعا مصداق هلذه المسألة.

غنى عن هذه األمور واألعامل كلها؛ حيث تنتقش من أول األمر
أما العارف فهو يف ً

يف نفسه إرادة الباري تعاىل دون أي شـيء آخر! ثم يظل إىل اآلخر دون أن يلتفت إىل مـا

سوى إرادة اهلل أبدً ا.
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يقول المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه:

«كان أحد أوالد المرحوم السـيد احلـداد قـدس رسه عنـده طفـل عمـره
سنتان ،وكان هلذا الطفل حاالت عجيبة ،وكان السـيد احلـداد متعل ًقـا بـه
كثريا بحيث كان يتواجد دائ ًام يف غرفته ،وكان حيبه إىل أبعد احلدود ،وكـان
ً

يقولˮ :إين أرى فيه حاالت المرحوم السيد القـايض رضـوان اهلل عليـه،

ولديه عظمة عجيبة!‟ ،ثم ما لبث هـذا الطفـل أن مـرض لفـرتة بسـيطة

كثـريا ،حتـى أن
وارحتل عن هذه الدنيا ،مما جعل السيد احلداد يتأمل لفقـده
ً
دموعه كانت تتساقط من عيونه دون اختيار» .

وقد شاهد المرحوم الوالد هذه احلالة من السيد احلداد ،فقال له :سيدنا ،إذا كان

األمر صع ًبا عليك إىل هذا احلد ،فلامذا ال تعيده إىل احلياة؟
فقال له السيد احلداد قدس رسه:

«يا سيد حممد احلسني ،وهل المسألة بيدي؟! إن هذه مشيئة اهلل واختياره!
فكيف أقف يف وجه هذه اإلرادة أو أقوم بعمل يتناف معها؟ بـل إن نفـس

أيضا من القيام هبذا العمل ،فهو لن يرىض أن يعود إىل هذه
الطفل يمنعني ً

أيضا ال يمكنني القيام بعمل من تلقاء نفيس وطب ًقا لام متليه
الدنيا ،كام أنني ً

عل رغبتي الذاتية وميل اخلاص!» .

ومن المناسب يف هذا المورد أن نذكر رواي ًة عن اإلمام موىس بن جعفر علـيهام

السالم حول إمامة اإلمام عل بن موىس الرضا عليهام السالم ،لنعطر صفحات كتابنـا

بعبارات هؤالء العظامء وأقواهلم ،ونمنحه من خالل هذه الكلامت العالية والمضامني

العرشية رو ًحا وحيا ًة أخرى.

فقد روي يف كتاب «أصول الكايف»  ،باب احلجة ،عن يزيد بن سليط ،أنه كان ذاه ًبـا

يريد العمرة فتشـرف بلقاء اإلمام الصادق عليه السـالم يف الطريـق ،حيـث كـان اإلمـام
أيضـا .فتحـدث اإلمـام الصـادق
برفقة ولده موىس بن جعفر عليه السالم وسائر إخوته ً

269

ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

عليه السالم عن مسألة إمامة ابنه موسـى بن جعفر وابنه عل بن موســى الرضـا علـيهم

السالم ،إىل أن سأل أيب اإلمام الصادق عليه السالم:

«بأيب أنت وأمي ،وهل ولد (أي موىس بن جعفر عليهام السالم)؟
قال (اإلمام الصادق عليه السالم) :نعم ومرت به سنون.

قال يزيد :فجاءنا من مل نستطع معه كال ًما.

قال يزيد :فقلت أليب إبراهيم عليه السالم :فأخربين أنت بمثل ما أخـربين
به أبوك عليه السالم (فإين أريد أن أعرف منك اإلمام الـذي يليـك) ،فقـال ل:
نعم إن أيب عليه السالم كان يف زمان ليس هذا زمانه (فنحن اآلن يف زمـان

تقية فال يمكننا أن نتحدث يف هذه المسائل).

فقلت له :فمن يرىض منك هبذا ،فعليه لعنة اهلل! قال :فضحك أبو إبراهيم

ضحك ًا شديدً ا ،ثم قال :أخربك يا أبا عامرة! إين خرجت من منزل فأوصيت
إىل ابني فالن (عل) ،وأشـركت معه َبنـي يف الظـاهر ،وأوصـيته يف البـاطن

فأفردته وحده ،ولو كان األمر إل جلعلته يف القاسم ابني؛ حلبي إياه ورأفتـي

عليه ،ولكن ذلك إىل اهلل عز وجل جيعله حيث يشاء.

ولقد جاءين بخربه رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،ثم أرانيه وأراين من

يكون معه (من الممكن أن يكـون مـراد اإلمـام عليـه السـالم مـن هـذه العبـارة

أصحاب اإلمام وشيعته الذين صدقوا إمامة ووالية اإلمام عـل بـن مـوىس الرضـا

عليهام السالم ،ومل يكونوا كسائر الفرق الذين انحرفوا بعد إمامة اإلمام موسـى بـن

أيضـا خصـوص ابنـه اإلمـام
جعفر عليهام السالم؛ ومن الممكن أن يكـون مـراده ً

اجلواد عليه السالم .واهلل العامل) .وكذلك ال يوىص إىل أحد منا حتى يأيت بخربه

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم وجدي عل صلوات اهلل عليه. »...

()1

يبني اإلمام موىس بن جعفر عليهام السالم يف هذه الرواية بوضوح أنه وإن أمكن

أن تكون رغبتنا يف مسألة اخلالفة واإلمامة يف شخص غري ما اختـاره احلـق تعـاىل ،إال
( )1الكايف ،ج ،1ص.212
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أننا ال نريد سوى إرادته وال نذعن إال لمشيئته ،وال نختار إال ما اختاره ،وال نبلـغ إال

ما يريده ،يعني أن مرتبة الميل والشوق يف عامل الكثرة وتعلق النفس مسألة ،بينام مسألة

اإلرادة الواقعية والرغبة احلقيقية يف األمور ترجع فقط إىل المشـيئة اإلهليـة والتقـدير

اإلهلي دون غريه ،وال يمكن أن خيطر أي يشء آخر يف قلبنا وضمرينا غري تلك اإلرادة.
وعند وفاة إبراهيم ابن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،بكى الرسول بكا ًء
كثريا ،وقال:
مري ًرا وتأمل لفقده ً
«العني تدمع ،والقلب حيزن ،وال نقول إال ما يريض ربنا».

()1

أما عمر ،فقد اعرتض عىل الرسول وعىل تلك النساء الاليت كن يبكـني ،واعتـرب

أن هذا العمل مناف حلالة الرضا والتسليم مقابل إرادة الباري تعاىل ومشيئته( ،)2ولكن

الذي مل يعلمه هذا المسكني هو أن من لوازم البقـاء يف عـامل الكثـرة التعلـق بـاألمور

الظاهرية ،وهذه المسألة ليست قضية نفسانية تنشأ من توجه اإلنسان إىل عامل البهيمية

واعتبارياته ،و ليست منحازة عن اتصال اإلنسان بمبدأ التوحيد ،بل هـي نفـس إرادة
الباري ومشيئته ،ثم إنه لـو مل يتوجـه اإلنسـان إىل األمـور الظاهريـة ويتعلـق بـأموره

اخلاصة ،فلن يكون إنسانًا بل سيكون حينئذ حج ًرا أو خش ًبا ال يمتلك أية إرادة وليس
لديه روح أو حياة .فهذا االهتامم والعناية واألنس واللطف هـو نـزول لصـفة الرمحـة

( )1صحيح البخاري ،ج  ،2ص 43؛ مسكن الفؤاد ،ص184؛ الكايف  ،ج  ،2ص  262ـ  :262عـن ابـن
القداح عن الصادق عليه السالم « :لام مات إبراهيم مهلت عينا رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وآله ـ بالدموع  ،ثم
قال صىل اهلل عليه وآله :تدمع العني  ،وحيزن ال قلب  ،وال نقول ما يسـخط الـرب  ،وإنـا بـك يـا إبـراهيم
لمحزونون» ؛ بحار األنوار ،ج ،97ص ،71مع اختالف يسري.
( )2الغدير ،ج ،6صً 137
نقال عن :مسند أمحد  1ص  ،223 ،229ومستدرك احلاكم  2ص  ، 171ومسند
أيب داود الطيالسـي ص  ،231واالستيعاب يف ترمجة عثامن بن مظعون ج  2ص  ،442وجممع الزوائـد ،ج2
ص :19عن ابن عباس قال« :لام ماتت زينب بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،قال رسول اهلل صـىل
اهلل عليه وسلم :أحلقوها بسلفنا اخلري عثامن بن مظعون ،فبكت النساء فجعل عمـر يرضهبن بسـوطه ،فأخـذ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يده وقالً :
مهال يا عمر دعهن يبكني ،وإياكن ونعيق الشـيطان .إىل أن قـال:
وقعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل شفري القرب وفاطمة إىل جنبه تبكـي ،فجعـل النبـي صـىل اهلل عليـه
وسلم يمسح عني فاطمة بثوبه رمح ًة هلا»( .م)
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

اإلهلية ولرأفته ،وهذا ال إشكال فيه ،بل إنام اإلشكال يف أن يرى اإلنسان هذه المسائل
منفصل ًة عن مشيئة اهلل وإرادته وعن المصلحة التي يراها اهلل تعاىل ،وأن يتعلـق قلبـه

هبواها فقط دون أن يكون هّلل نصيب من هذه التعلقات والعالقات.

أما إذا وضعت هذه الصفات يف مسارها الصحيح؛ وهو مسار مشيئته تعاىل ،ويف

نفس الوقت انقاد اإلنسان هلذه المصلحة اإلهلية يف مقـام العبوديـة ،وجعلهـا نصـب
عينيه يف مجيع هذه احلركات والسكنات؛ فإن ذلك ال إشكال فيـه  ،وهـذا عـني مـراد

وميل مجيع األولياء اإلهليني والعرفاء الربانيني.

فالعارف يف عني الوقت الذي يتعلق فيه باألمور الربطية واالنتسابية ،ال ينفذ إال

مشيئة احلق تعاىل ال غري؛ فالمحبة واألنس اللتان يوليهام للمقـربني منـه ـ بـام يشـمل

األرحام واألقرباء واألصدقاء ،وحتى األشخاص العاديني إذا نظرنا بشكل أوسـع ــ

حمفوظة وهلا مكاهنا اخلاص ،كام أن إنفاذ التقدير اإلهلـي وإجـراء اإلرادة والمصـلحة
أيضـا،
اإلهلية وحتقيقها بأي نحو كانت ومهام كلف األمر حمفوظة وهلا مكاهنا اخلـاص ً
فهو ال يشغله شأن عن شأن طرفة عني أبدً ا.

إن نفس العارف الكامل والول الواصل هي جتـل إلرادة احلـق نفسـها  ،سـواء

تعلقت إرادته بطرف ما أم ال ،و هذا كله بسبب ختليه عن النفس احليوانية وتبديلها إىل

نفس رمحانية ،وهذا العارف وإن أمكن أن يميل يف بعـض األحيـان إىل حصـول أمـر
معني أو عدم حصوله تب ًعا لتلك التعلقات ،إال أن المحور الذي تدور إرادته ومشيئته
حوله هو مشيئة احلق تعاىل وتقديره فقط ال غري.

يقول ابن الفارض العارف ذو الشأن العظيم حـول تصــرفات ول اهلل وكيفيـة

إنجازه هلا:

قواهـــا ،وأع َطـــت فِع َلهـــا ك َّ
ـــل َذر ِة
مقــــيس أو زَ مــــان موقـ ِ
ـــان َ
َمكـ َ
ـــت
بِــه مــن نَجــا ِمــن ِ
قومــه يف الســفين َِة
َ

ِ .1هي النفس إن َ
ألقت َهواها تضاعَ َفت
ِ .2
ِ
وناه َ
ســاحتي
بفــرق ِم
يــك َمج ًعــا ،ال
َ
 .2بِ َ
َ
وفـان نـوح و َقـد نَجـا
ذاك عَ ـال الط
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وجـــد إىل اجلـــودي هبـــا واســـتقر ِ
ت
َ
فـــوق البســـيطةِ
باجليش ِ
َ
َ
ـــني،
ســـليامن

ـاض عنـه اسـتجاد ًة
.4
وغاض َلـه مـا َف َ
َ
حتــت بســاطهِ
وســار ومــتن الــر ِ
يح
.33
َ
َ
ارتداد ال َّط ِ
ِ
رف أحضـر ِمـن َسـبا
 .6و َق َبل

ِ
بغـــري مشـــق ِة
َلـــه عـــرش َبلقـــيس،
وض جن ِ
وعَ ــن ن ِ
ــة
ــوره عَ ــا َدت َلــه َر َ
ــري عَ صـــي ِة
و َقـــد ذبِ َحـــت ،جا َء ْتـــه غـ َ
فس شـق ِ
ِمن الس ِ
حر ،أهـوا ًال عـىل الـن ِ
ت

نــــار عَ ــــد ِّوه
 .9وأمخــــدَ إبــــراهيم
َ
ـار ِمــن كـ ِّـل شــاهق
 .4ولــام َدعــا األطيـ َ
ومــن ِ
ِ .7
فــت
يــده م
ــوىس عَ صــاه تَلق ْ
َ
ِ
أجـرى عيونًـا بضــربة
 .18ومن َح َجر َ
 .11ويوســف إذ َ
ميصــه
ألقــى ال َبشــري َق َ
 .12رآه بعـــني َق َ
بـــل مقدَ ِمـــه َبكَـــى
 .12ويف ِ
َ
إرسائيــل مائــدة ِمــن الـــ
آل
ومن أكمه أبرى ِ
ِ .14
ومـن َو َضـح عَ ـدا
َ َ
ِ
ــاالت الظـ ِ
ــواه ِر باطنًـــا
ورس انفعـ
ُّ .13
ِ
جلميــ ِع مفيضــها
وجــاء
َ .16
بــأرسار ا َ

ــر َشـــق ِ
هبـــا ِد َيـــ ًامَ ،ســـق ْت ،ولِلبحـ ِ
ت
ِ
ِ
بأوبـــة
يعقـــوب ،عليـــه
وجـــه
عـــىل
َ
إليـــه ،فكف ِ
ِ
ِ
ـــت
عليـــه ِهبـــاَ ،شـــو ًقا
ســـامء لِعيســــَى ،أنز َلـــت ثـــم مـــد ِ
ت
َشـــ َفى ،وأعـــاد الطـــنيَ َطـــريا بنَفخـ ِ
ــة
ً
ِ
اإلذن ،مــا َ
ألقــت بأذنِــك ِصــي َغتي
عــن
ــني َفـ ِ
ــىل حـ ِ
ــتام عـ َ
(ع َلين
ــرتة
13ـ)ــاَ ،هلـــم َخـ ً
بِــــه قومــــه للحــــق ،عــــن َتبعي ِ
ــــة
َ
َ
إىل احلـــــق منـــــا قـــــام بالرســـــلِيةِ
َ ُّ
ِ
بالعزيمـــة
أول العـــز ِم مـــنهم آخـــذ

َ
كــان داع ًيــا
 .19ومــا مــنهم إال وقــدْ
َ .14فعالِمنــا مــنهم نَبــي و َمــن َدعــا
ِ
ِ
ـدي َمــن
.17
وعارفنــا ،يف وقتنــا ،األمحـ ُّ
كان منهم م ِ
 .28وما َ
صـار بعـدَ ه
عجـزً ا،
َ
 .21بِع ِ
الـو َرى
الرسـل َ
رتته استَغن َْت عن ُّ
َ

ِ
َكرامـ َ
ــــليفة
ــــة صــــديق لــــه ،أو خـ
()1
وأصــــحابِه والتــــابِعنيَ األئمــــة

ومعنى هذه األبيات:

«1ـ إن النفس إذا تركت هواها وأمانيها وتعلقاّتا اجلزئية ،فإن قواها تزداد دائـ ًام

وتتضاعف ـ بحيث يسلم هلا وينقاد إليها مجيع ذرات وجودهـا ومتـام قواهـا ــ حتـى

تصل إىل درجة بحيث متنح كل ذرة من وجودها القدرة عىل أداء مجيع ما تقوم به هـذه

النفس متا ًما.

( )1ديوان ابن فارض( ،التائية الكربى) ص  119إىل  ،117من بيت  688إىل .628
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

2ـ بسبب التخل عن تلـك التعلقـات وقطعهـا ،يظهـر يف الـنفس نـوع اجـتامع

وجامعية ،مما جيعلك مستغن ًيا عن أي يشء آخر أو مطلوب آخر .وهذا االجتامع ليس

من قبيل االجتامع الزماين والمكاين؛ و ذلك ألن احلاكم يف هذين االثنني هـو التفرقـة

واالثنينية ( فاحلدود والقيود المكانيـة والزمانيـة تسـبب افـرتاق األمـاكن واألزمنـة
المتفاوتة)  ،بل هذا اجلمع واالجتامع احلاصل يف النفس غالب عىل الزمان والمكـان،

وال يمكن للزمان والمكان أن يوجدا يف النفس تفر ًقا وتشت ًتا؛ فلذا ،ال يتفاوت األمـر
لدى النفس يف هذه احلالة بـني الـاميض والمسـتقبل ،إذ إن كـال األمـرين حاضــران

عندها ،كام أنه ال يفرق عندها بني هذا المكان وبني ذاك ،فهي تتعامـل معهـام بتعامـل

واحد ونمط واحد ،حيث إهنا متسلطة عليهام م ًعا وكالمها حتت حكومتها وهيمنتهـا.
وهذا المقام هو الذي يقال له مقام اجلمع واجلامعية.

2ـ فبواسطة هذه اجلمع الذي حصلت عليها النفس أحدث نوح الطوفان ،وهبذا

السبب نجى كل من ركب السفينة من قومه.

4ـ وبواسطة هذا العمل وهذا الفعل من الـنفس ،ابتلعـت األرض تلـك الميـاه

التي كانت قد نزلت ساب ًقا حني طلب نوح المطر  ،فغيض الامء واختفى ،واجتـه نـوح

بسفينته نحو جبل اجلودي لتستقر السفينة عليه.

3ـ وبسبب حالة االجتامع هذه وقدرة النفس تلك ،استطاع سليامن عىل نبينا وآله

وعليه السالم أن يقود جييش اإلنس واجلن يف طبقات السامء وهو عـىل بسـاط حتملـه

الريح ومتيض به حيث يشاء.

6ـ وأحضـر له عرش بلقيس من سبأ دون مشقة وقبل أن يرتد إليه طرفه.

9ـ وبسبب قدرة النفس ،متكن إبراهيم من إمخـاد النـار التـي أشـعلها أعـداؤه،

وصريها بر ًدا وسال ًما ،وبسبب نور نفسه كذلك ،تبدلت تلك النار إىل جنة غناء.

أيضا ،أجابته تلك الطيور األربعة التي ذبحها وقطعها ووزعهـا
4ـ وهلذا السبب ً

عىل رؤوس اجلبال عندما دعاها إليه ،وقد أجابته دون تلكؤ أو تباطؤ.
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7ـ وبواسطة اجتامع النفس هذا ،أبطل موىس بعصاه كيد مجيع السحرة ،وقضـى

عىل الروع واخلوف الذي سببه السحرة بأعامهلم وكان ثقي ًال عىل موسـى.

18ـ ومن خالل هذه القدرة وقوة النفس هذه ،ضـرب موىس احلجر فانفجرت

منه اثنتا عشـرة عينًا ،وشق البحر فجعل ماءه ثاب ًتا جامدً ا كاحلجارة.

بصريا بعـد أن أتـاه البشـري
أيضا بسبب هذه القوى النفسية ،عاد يعقوب
11ـ و ً
ً

بقميص يوسف وألقاه عىل وجهه.

كثريا عىل فراق يوسف ،وذهبت عينـاه
12ـ لقد عاد بصـر يعقوب بعد أن بكى ً

من شدة البكاء وعمي جراء ذلك.

12ـ وبسبب هذه المسألة أنزلت مائدة من السامء عىل عيســى عـىل نبينـا وآلـه

وعليه السالم ،وكانت مبسوط ًة بحيث أن اجلميع أكلوا منها وشبعوا .

14ـ وبسبب جامعية النفس عند النبي عيسـى ،أمكنه أن يمنح البصـر لألعمى

بإرادة واحدة ،وأمكنه أن يشفي األبرص ،وأن جيعل من الطني المجبـول عـىل شـكل

طريا بنفخة واحدة.
طريً ،

13ـ والسـر يف تأثري األولياء اإلهليني عىل اآلخرين ،هو عبارة عن حقيقة باطنية

يف وجود هؤالء والتي هي نفس هذه احلالـة مـن اجـتامع الـنفس وقوّتـا  ،فهـي قـد

ظهرت وبرزت فيهم ،فصارت موجب ًة لألمور اخلارقة للعادة التي يقومون هبـا ،تلـك

وسـ َرت من الباطن إىل الظاهر بإذن اهلل.
األمور التي حدثتك عنها ،وهي قد برزت َ

16ـ وقـد جـاء بجميـع أرسار األنبيـاء وكرامـاّتم ذاك الـذي أرسـل بعـدهم

وختمت به النبوة والرسالة ،وقد ظهر بعد فرتة من انقطاع الوحي ،فأفاض علينا مجيع
أرسار األنبياء السالفني وبيناّتم مع إضافة ومزيد.

19ـ ما جاء نبي من األنبياء السابقني إال وكان يدعو قومه ويبشـرهم بنبي آخـر

الزمان ،وكان هو بنفسه تاب ًعا هلذا النبي ومطي ًعا له (يعنـي أن هـذه اجلامعيـة والقـدرة

الموجودة يف نبي آخر الزمان جامعة لكل القوى والقدرات واجلنبات اجلمعية لألنبياء
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الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

السابقني ،ومجيع هؤالء األنبياء جمتمعون يف نفسه وجامعيته تلك ،فهـو واجـد جلميـع

تلك القوى والكرامات مضا ًفا إىل أمور أ َخر اختص هبا دوهنم).
14ـ و بالتال فإن الع ِ
امل منا ـ من أمة نبي آخـر الزمـان ـ هـو مثـل أنبيـاء األمـم
َ
ِ
العـامل ،وكـل مـن
السابقة ،ألن مرتبة اجلامعية والعلم الموجب للنبوة متحققة يف هذا
يامرس الدعوة العلنية منهم ،فإنه يؤدي مسؤولية الرسالة كاألنبياء السابقني (وبنا ًء عىل

هذه احلقيقة فهذه اجلامعية واخلصوصيات التي ذكرت ليست خمتصة باألمم واألنبيـاء

السابقني ،بل إن ظهور هذه األمور يف أمة نبي آخر الزمان متحققة قط ًعا).

17ـ وعارف أمة نبي آخر الزمان هو ذاك الذي يستمد قوتـه وقدرتـه يف مسـألة

اجلامعية وحتقق هذه األوصاف واخلصوصيات الباطنيـة مـن الرسـول اخلـاتم ،وهـو

يمتلك العزم واإلرادة واإلتقان الذي كان لدى األنبيـاء أول العـزم السـابقني ،وهـو
يقوم بتلك األعامل التي كان أولئك يقومون هبا بني أممهم وأقوامهم.

28ـ وكل ما ظهر من كرامات ومعاجز من األنبياء السابقني قد جتىل وظهر مـن

خالل ظهور مقام الصـديقية واخلالفـة يف خليفـة الرسـول اخلـاتم بـال فصـل :عـل
المرتىض عليه السالم (فعل هو الوحيد الذي استطاع أن ينال مقام اجلامعية واالقتدار
الذي منحه اهلل تعاىل لرسوله ،وصار بذلك مستح ًقا واق ًعا خلالفة ووصاية هذا النبي).

21ـ وقد استغنى الناس بعرتة هذا النبي عن غريهم ،ومل يعودوا بحاجة إىل أحد

أبدً ا (وهؤالء عبارة عن أوالد الصديقة الكربى سالم اهلل عليها حتـى خـاتم الواليـة

المحمدية والمظهر األتم لظهور اخلالفة العلوية :احلجة ابن احلسن المهدي أرواحنا

لرتاب مقدمة الفداء) وكل واحد من األصحاب والتـابعني ،الـذين وصـلوا إىل هـذه

الرتبة من العلم والقدرة واجلامعية من خالل االنقياد ألوليائهم».

لقد بني العارف الكبري هذه احلقيقة هبذا البيان وأوضـحها هبـذا الشـكل .وبنـاء

عليه فكام قال :إن مقتىض اجلامعية ووحدة النفس هو ظهـور وبـروز اإلذن اإلهلـي يف
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الخصوصية الخامسة  :نفس العارف باهلل وفعله وتدبيره عين إرادة ّ
ّ
الحق وتدبيره

جتل إرادة احلق ومشيئته من نفس العارف وول اهلل ،وهذه هـي حقيقـة األمـر الـذي
تشري إليه اآلية الشـريفة:

ا ََ َ
إِن نهۥ ْا َ فص

َو َما نه َ بِٱل َهز َِ (.)1

أي :إن هذا الكتاب وهذه اآليات اإلهلية التي تتنزل من مقام التشـريع عىل قلب

رسولنا ،وما قد وصل إىل الظهور من ذاك المقام هو عني احلق ونفس الواقع وفصـل

اخلطاب بني األمور االعتبارية والمجازية من جهة واألمـور الواقعيـة واحلقيقيـة مـن

لغوا و عب ًثا و هز ًال.
جهة أخرى ،ومل نرسله ً
وكذا اآلية الشـريفة التي تقول:
َ َ

َوٱنلاج ِم إِذا ه َ َٰ
ى (وهـو إشـارة إىل نجـم اهلدايـة والصـالح المتمثـل بالرسـول األكـرم

صىل اهلل عليه و آله وسلم) َما َض ال َصاح نِب ن
ى َو َما َنم ن
كم (أي النبي األكرم) َو َما َغ َ َٰ
لق
ِ
ا
َ
َع ال َم ن
َعن ٱل َه َ
إِ نه َ (أي هذا الكتاب) إَِل َوح ن َ َٰ
لهۥ (للنبـي شـخص) شل ِد ند
ح
ِ
ن ا َ
ن
َ
َ
َ
َٰ
َٰ
ٱْا ى ذو لِرة فٱست ى (أي أن هذا الذي علمه قد جتىل له بتامم خصوصياته وقواه الوجودية)
َ َ
َ َ
نا ََ َََ ا
َ َ
َ ن َ نن
لاب قَ َ
لاك َ قَ َ
َٰ
لي أو أد َ َٰ
ّن (مـن
س
ف
*
منه)
اقرتب
(و
ىل
د
ت
ف
ا
ن
د
م
ث
لَع
ٱۡل
ق
ِ
وه بِٱۡلف ِ
َ َ َ َ ن َ ن َ ََ
َ
َ
َ َ ن َ ن َ ن َ ََٰ
َ
ح إِ َٰىل َعب ِده ِۦ َما ٓ أو َ َٰ
حضـرة احلق) فَأو َ َٰٓ
ح ما وذب ٱِْؤاد ما رأى أفتمَٰرونلهۥ لَع
َما َ َ (.)2
َ
يفةَ :و َما ََك َ ل نِمؤمِن َو ََل نلؤم َِنة إ َذا قَ َلى ا ن
ٱّلل َو َر نس ن نه ٓۥ أل ً
لرا
أو مثل اآلية الشـريفة:
ِ
َ
أَ َ ن
ك َ ل َ نه نم ٱۡل َ َ
ِريةن مِن أل ِر (.)3

يريد اهلل تعاىل يف مجيع هذه اآليات أن يثبت هذا األمـر؛ وهـو أن مـا ينـتقش يف

قلب رسوله من األحكام ،والصور احلكميـة لألمـور هـو عـني حكـم اهلل والصـور

القضائية والتقديرية التي صدرت منه دون أي تفاوت أبدً ا.

إن الكالم يف هذا الموضوع ال ينتهي ،وكلام وصل البحث فيه إىل مكان ،أمكـن

أن يستمر إىل أبعد منه.

( )1سورة الطارق ( ، )46اآليتان  12و .14
( )2سورة النجم ( ، )32اآليات  1إىل .12
( )2سورة األحزاب ( ، )22من اآلية .26
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

خلاصة البحث
وحاصل المسائل التي تقـدمت إىل اآلن هـو :أن األفكـار والصـور الذهنيـة يف

األشخاص العاديني (سوا ًء كانوا جاهلني أم علامء ويف أية مرتبـة كـانوا) حتصـل مـن

خالل الرتكيب والمزج بني عدة أمور ،فهي حتصـل مـن خـالل المـزج بـني الصـور

اخلارجية من التصورات والتصديقات المح َضـرة إىل الذهن ـ سوا ًء كانت صـحيح ًة

أم فاسد ًة ـ وبني الصفات والملكات النفسية ،وغلبة القوة المتخيلـة والوامهـة ..كـل

هذه األمور تتعاون و تتشارك يف إجياد الصور يف ذهـن مثـل هـذا الشـخص العـادي،

وتؤدي إىل ظهور الصورة والمعنى يف نفسه؛ وبنا ًء عليه ،فمن الممكن أن يكون هلـذه

الصورة حقيقة وواقعية وتكون صادقة ،ومن الممكن كذلك أن تكون عـىل العكـس
من ذلك وخالف الواقع وحقيقة األمر ،ولذا ال دليـل عـىل اعتبـار هـذه التصـورات

بنفسها .نعم ،الدليل الوحيد الذي يمكن االعتامد عليه هو تطبيق تلك الصـورة وذاك

احلكم عىل األدلة اخلارجية المحكمة ،وعىل الضوابط الشـرعية والعقلية القطعية التي
ال تقبل الرتديد والشك واإلنكار .وإذا مل يكن هناك طريق إلثبات ذلك هبذا الشـكل،

فال يمكن الوثوق به واالعتامد عليه ،أو التعامل معه عىل أنـه جـزم ويقـني ،بـل جيـب
التعامل معه عىل أساس الموازين والقواعد.

بينام نقش الصور واحلقائق يف نفس العارف الكامل وول اهلل ،عبارة عـن نفـس

إرادة وتصوير احلق تعاىل دون تفاوت أبدً ا ال بالزيادة وال بالنقصـان؛ أي أنـه إذا قـال

عارف لشخص مث ًال :اذهب إىل فالن وأعطه مائة وتسعة وعشـرين تومانًا ،فعندها ال
يمكن هلذا الشخص أن يعطي هذا المبلغ بزيادة تومان أو بأنقص منه ،ألن هذا احلكم

هو عني حكم الباري تعاىل ،ونفـس العـارف مثـل المـرآة متا ًمـا ،فهـو ينقـل احلكـم

المنتقش يف اإلرادة اإلهلية ومشيئة احلـق تعـاىل ،دون أن يضـيف مـن عنـده شـي ًئا أو
ينقص.

***
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ّ
الخصوصية السادسة
في ّأنه لا ّ
شك ولا ّ
تردد ولا احتياط
في كلام العارف الكامل وفعله
إن اخلصوصية السادسة من خصوصيات ومميزات العارف الكامـل هـي أنـه ال

يوجد يف يشء من كالمه أو أفعاله شك أو تردد ،كام ال يوجد فيها احتيـاط أو توقـف،

بل يقوم بأعامله بإتقان وإحكام و إبرام .فالعارف ال يأمر أحدً ا باالحتياط ،وال حيتـاط

يف فتواه وحكمه ،بل مجيع أحكامه ومبانيه واضحة أمامه وضوح الشمس.
التوجه إلى اهلل ،ولا تكفي «براءة ّ
روح العبادة في ّ
الذمة» في قبولها

وبيان ذلك :أن التكاليف اإلهلية بشكل عام ،والعبادة بشـكل أخـص ،حقيقتهـا

ورسها وروحها هو يف التوجه إىل احلق تعاىل ،وكلام كان هـذا التوجـه مـن المكلـف

أعمق وأوثق ،كانت روح العبادة التي يقوم هبا ورسها أقـوى وأشـد إتقانًـا ،وكانـت

تأثريا عىل النفس ومساعد ًة هلا بشكل أكرب يف جتـاوز التعلقـات ،واالقـرتاب مـن
أكثر ً

مرتبة العبودية والتجرد ،والروايات الواردة يف هـذا المجـال تفـوق حـد اإلحصـاء،

فحضور القلب والتوجه التام يف العبادة شـرط أصل لقبوهلا ،رغـم أهنـا تعتـرب مربئـة

للذمة بنا ًء عىل حكم الفقيه حتى بدون التوجه وحضور القلب ،و لكن جيب االلتفات
إىل المراد من « ِ
الذمة» هنا ،وكيف حتصل الرباءة من هذا االشتغال؟
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

بام أن ِ
المالك يف البحث الفقهي هو اإلتيان بظاهر العمل ،واإلنسـان مكلـف

باإلتيان بصـرف العمل فقط بداعي التقرب وامتثال أمـر المـوىل ،فسـوف يكـون
صدور الفعل من المكلف ـ بأية نية ويف أية مرتبة من مراتب حضور القلب ـ كاف
يف أداء التكليف وموج ًبا لرباءة ذمته.

فبنا ًء عىل هذه النظرة ،تكون «الذمة» عبـارة عـن االلتـزام والمسـؤولية نحـو

أيضـا بمجـرد قيـام
اإلتيان بالفعل بالطريقـة المـذكورة ،وحتصـل «بـراءة الذمـة» ً

المكلف هبذا العمل بأي نحو من األنحاء؛ سوا ًء حتقق المعنى وحصلت الروحانية

عنده أم مل تتحقق أص ًال .ولذا فمن جيب عليـه الصـالة ،يكـون قـد أدى التكليـف
الملقى عىل عاتقه بمجرد حتصيل الطهارة ومراعاة اآلداب واألفعال الظاهرية ـ من

االســتقبال وتصــحيح األلفــاظ واالهــتامم بــالتلفظ وخمــارج احلــروف ،واإلتيــان

باألفعال والفصل بني األجزاء بالمقدار المطلوب ـ وتكون ذمته قد فرغت بذلك،

حتى لو كان فكره من أول تكبرية اإلحرام إىل هناية التشهد سـار ًحا يف المعـامالت

واألمور الدنيوية غار ًقا يف تنظيم أمور عمله وإعداد الصكوك والشيكات البنكيـة،

ومل يعلم ولو للحظة واحد ًة ماذا يفعل اآلن ،ومع من يتكلم وخياطب وأيـة حقيقـة
يعبدها! إن هذه العبادة من وجهة النظر الفقهية صحيحة متا ًما ومربئـة للذمـة دون

أي إشكال.

ولكن من وجهة نظر الموىل تعاىل ومن وجهة نظر عمل المالئكة وبرناجمهم،

كثريا؛ فقد ورد يف الروايات أن المكلف عندما يصـل ويكـون
فإن المسألة ختتلف ً

ذهنه أثناء الصالة مشغو ًال بأمور دنيوية أخرى وقلبه مملـوء بصـور برزخيـة ،فتـأيت

المالئكة وتأخذ هذه الصالة تريد أن ترفعها وتعرب هبا مـن عـامل الصـور والمثـال،

عندها يأيت النداء :لقد أشـرك عبدي هذا غريي يف صالته ،وتوجـه ذهنـه إىل أمـور

أخرى غري التوجه إل ،وبام أننـي خـري شــريك بالنسـبة للشــركاء ،فقـد جعلـت
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الخصوصية السادسة  :في ّأنه لا ّ
ّ
شك ولا ترديد ولا احتياط في كلام العارف الكامل وفعله

حصتي من هذا الفعل لسائر شـركائي ولن آخذ منه شـي ًئا ،فـاذهبوا هبـذه الصـالة
وارموها بوجهه ،فهي مباركة عليه ولن أقبل منه هذه الصالة (.)1

إن المبنى المعتمد من وجهة نظر الفقه الظاهري هو إنجاز اجلانب الظاهري

من العمل فقط ،دون أن يكون هناك اهتامم بباطن العبادة ورسها وحقيقتها ،ويعترب

التكليف فيه دائر ًا مدار اإلتيان بنفس الفعل ،ويف وجهة نظـر الفقـه الظـاهري ،لـو

فرض أن شخص ًا ـ منذ بلوغه حتى هناية عمـره ـ أل بجميـع أفعالـه العباديـة مـن

الصالة والصوم واحلج وسائر عباداته بنيـة مشـوبة قـد خالطهـا الريـاء والسـمعة

والتظاهر؛ فال إشكال عليه وال إيراد يف ذلك ،وبرأُيم فإن مثل هـذا الشـخص لـن
يقف موقف السؤال والمطالبة أمـام اهلل تعـاىل ولـن يؤاخـذ عـىل هـذا الفعـل أو

يعرتض عليه.

( )1المحاسن ،ج  ،1ص  : 232عن هشام بن سامل ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،قال :يقول اهلل عز وجـل:
« أنا خري رشيك ،فمن عمل ل ولغريي فهو لمن عمله غريي».
مبتهجـا بـه فـإذا
ويف الكايف ،ج  ،2ص  :273قال النبي صىل اهلل عليه وآله« :إن الملك ليصعد بعمل العبد
ً
صعد بحسناته يقول اهلل عز وجل :اجعلوها يف سجني إنه ليس إياي أراد هبا».
وورد يف «مصباح الرشيعة» عن اإلمام الصادق (عليه السالم) أنه قال « :إذا استقبلت القبلة ،فانس الدنيا وما
وفر قلبك عن كل شاغل يشغلك عن اهلل تعاىلَ ،وعايِن بِسـ ِّرك عظمـة اهلل عـز
فيها واخلَلق وما هم فيهِّ ،
ن َ َ ْ ن ن ُّ َ ْ
ْ َ َ ْ ن ُّ َ ا َ ْ ن
َلهمن
ىل :هنال ِك وبل ا ُك نِس ما أسلِت وردوا إِىل اّلل ِ ل
وجل ،واذكر وقوفك بني يديه .قال اهلل تعاىل:
ِ
ِ
ا َْ
والثرى دون كربيائه؛
 .وقف عىل َقدَ م اخلوف والرجاء ،وإذا َك َّربت ،فاستصغ ْر ما بني الساموات العىل َ
فإن اهلل تعاىل إذا اطلع عىل قلب العبد وهو يكرب ويف قلبه ِ
عارض عن حقيقـة تكبـريه ،فقـال :يـا كـذاب!
ِ
ِ
لم َسة [ الم َسارة] بمناجايت.
أختدعني؟ وعزيت وجالل!
ألحرمنك حالوة ذكري ،وألحجبنَّك عن قريب وا َ
ِ
ِ
ِ
الر َضا عليه السالمَ « :إ َّن َأم َري ا ْلمؤْ مننيَ عليه السالم َك َ
ـان َيقـول:
ن
س
حل
ا
أيب
عن
:
و يف الكايف ،ج  ،2ص 16
َ
ََ
ِ
ِ
ِ ِ
طو ِ
ِ
ِ
ّب ل َم ْن َأ ْخ َل َ
َ
ص هَّلِل ا ْلع َبا َد َة َوالدُّ َعا َءَ ،و َمل ْ َيشتغ ْل َق ْلبه ب َام ت ََرى َع ْينَاهَ ،و َمل ْ َين َْس ذ ْك َر اللـه ب َام ت َْس َمع أذنَاهَ ،و َمل ْ
ِ
ِ
حيزَ ْن َصدْ ره ب َام أ ْعط َي َغ ْريه»
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
وأيض ًا ورد يف الكايف ،ج  ،2ص  267بإسناده َع ْن ه َشا ِم ْب ِن َسامل َع ْن َأ ِيب َع ْبد اهّلل عليه السـالم َق َ
ـال«:إِ َذا َقـا َم
ف َص َالتَهَ ،ق َال اهّلل َت َب َار َك َو َت َع َاىل ل ِ َم َالئِكَتِ ِه :أ َما ت ََر ْو َن إِ َىل َع ْب ِدي! َك َأنَّه َي َـرى َأ َّن َق َضـا َء
الص َال ِة َف َخ َّف َ
ا ْل َع ْبد ِيف َّ
ِ
ِ
ِ
َح َوائِ ِج ِه بِ َي ِد َغ ْ ِرييَ ،أ َما َي ْع َلم َأ َّن َق َضا َء َح َوائ ِجه بِ َيدي!» .
ولالستزادة واالستفادة من هذا البحث المهم ،راجع قسم «نور ملكوت الصالة» من كتاب أنوار الملكوت
للعالمة آية اهلل احلاج السيد حممد احلسني الطهراين رضوان اهلل عليه( .م)
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خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

لكن المسـألة ختتلـف يف مدرسـة أهـل البيـت علـيهم السـالم ،فجميـع هـذه

الصلوات والصيام لن يكون هلـا أيـة قيمـة معنويـة ،وال تسـاوي يف نظـام المالئكـة

والباري تعاىل جناح بعوضة؛ ألن العبادة المقبولة والممضاة يف هـذه المدرسـة هـي

العبادة التي تكون عىل أساس إخالص النية واستقامة الضمري وحضور القلـب أثنـاء

العبادة ،وكلام كانت هذه األمور أقوى كانت روح هـذه العبـادة ومقبوليتهـا عنـد اهلل
أكثر .وينبغي أن نرجئ الكالم والبحث المفصل يف هذا الموضوع إىل مكانه المحدد

ضمن فقرات حديث عنوان البصـري ،بينام نشري هنا إمجـا ًال إىل االخـتالف بـني رأي

أهل بيت العصمة عليهم السـالم واألوليـاء اإلهليـني وبـني أحكـام الفقـه الظـاهري

ولوازمه.

إن المقصود من خلق اإلنسان هو الوصول إىل مرحلة الفعلية والكامل ،وذلـك

إنام يتم عرب معرفة ذات الباري تعاىل بنحو انكشاف حقيقـة الـذات يف ســر اإلنسـان

وسويداء ضمريه وقلبه ،ومن خالل تبدل نفس اإلنسان وحتوهلـا مـن رتبـة احليوانيـة
والبهيمية ووصوهلا إىل دائرة اخلالفة اإلهلية وحريمها ،ويعرب عمن يصل إىل هذه الرتبة

باإلنسان الكامل أو العارف الواصل والول الكامل للحق تعاىل .وال يمكن أن يصـل

أحد إىل تلك المرتبة دون طي الطريق والعبور عن بادية النفس األمارة وغريهـا ،مـع
اإلخالص يف العمل والتوجه التام إىل احلضـرة األحدية؛ وذلك كام تشـري إليـه اآليـة

ا َ َ ا
ََ َ َ ن
نس إَِل ِيلَع نب ند
ٱإل
الشـريفة التي تقول :وما خلات ِ
ٱۡلن و ِ

()1؛ أي إال ليعرفون(.)2

( )1سورة الذاريات ( ، )31اآلية .36

( )2راجع :روح البيان ،ج112 ،9؛ تفسري روح المعاين ،ج ،13ص ،38و ج ،29ص ،21وص23؛تفسري
أيب السعود ،ج ،2ص 128؛ تفسري الصايف ،ص384؛ علل الرشائع ،ص.7

وقد أورد العالمة الطهراين قدس سـره رواي ًة تبني أن غاية العبادة هي معرفة اهلل عز وجـل ،وذلـك يف كتابـه
لمعات احلسني عليه السالم ،ص ،11حيث قال:من مجلة األمور التي تفضل هبا سيد الشـهداء أبـو عبـد اهلل
احلسني بن عل بن أيب طالب عليهم السالم يف أحد األيام يف خطبة خطبها أمام أصحابه« :أُيا الناس إن اهلل ما
خلق خلق اهلل إال ليعرفوه ،فإذا عرفوه عبدوه واستغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه .فقال رجل :يا ابن رسول
اهلل ما معرفة اهلل عز وجل؟ فقال :معرفة أهل كل زمان إمام ه الذي جيب عليهم طاعته»( .م)
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يعني أن ينتقلوا من مرتبة العبادة الظاهرية إىل العبادة الباطنية ،وهي التحقق بمقـام

العبودية التامة والمحضة هّلل تعاىل ،ويف هذه المرتبة حيصل للعبد معرفة ذات احلق تعاىل

حق المعرفة وحتصل له كامل المشاهدة .من هنا ،فقد ورد يف رواية منسـوبة إىل الرسـول

األكرم صىل اهلل عليه وآله وسلم بأن المقصود من العبادة معرفة ذات احلق تعاىل ،وهـذه

المعرفة عبارة عن رؤية احلق بعني الباطن والقلب ،و ذلك كام يقـول اإلمـام عـل عليـه

السالم« :ما كنت أعبد ر ًبا مل أره» ( ،)1واحلديث المعروف« :عبدي أطعني حتى أجعلـك

مثل ، »...وحديث« :ال يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل »...اللذان تقـدما سـاب ًقا؛ فإهنـا

تدل متا ًما عىل هذا األمر.

وبنا ًء عىل هذا ،فالعبادة التي توصل اإلنسان إىل هذه الغاية وهذا المقصود هـي

عبادة واقعة يف طريق اهلدف المنشود و هي مقبولة وممضاة من قبل الموىل تعاىل ،بيـنام

( )1لالستزادة راجع كتاب «معرفة اهلل» من ص  74إىل ص  182حيث تعرض العالمـة الطهـراين رضـوان اهلل
عليه هلذا احلديث ،و نقل نظائرها من الروايات ،كام ذكر أسنادها بالتفصيل .وقد جاء يف هـامش صـفحة  188يف
ختريج الرواية:
«التوحيد» البن بابويه ،ص  284و 287؛ الباب  ،42حديث ذعلب ،اخلرب رقم  ،2منشورات مكتبة الصدوق
وروى العالمة المجلسـي هذا اخلرب يف «بحار األنوار»  ،ج  ،2ص  288و  ،281طبعـة الكمبـاين ،يف كتـاب
جوامع التوحيد ،بنفس هذه العبارات عن «التوحيد» للصدوق.
ونقله العالمة الطباطبائي يف تفسري «الميزان»  ،ج  ،6ص  184و  ،183عن «التوحيد» للصدوق.
وروى العالمة المجليس يف «بحار األنوار» ج  ،2ص  128و  121عن نص «الكفاية» بسنده عن هشـام أنـه
قال :كنت عند اإلمام جعفر الصادق عليه السالم فدخل عليه معاوية بن وهب و سأل أسـئلة ختـص الرؤيـة
قائالَ « :يا م َع ِ
ون َسنَ ًة ْأو َث َامن َ
الرج ِل َي ِأيت َع َل ْي ِه َس ْبع َ
فأجاب اإلمام عىل ذلك ً
ون َسنَ ًةَ ،ي ِعـيش يف
او َية! َما أ ْق َب َح بِ َّ
ِ
ِ
ِم ْل ِك ِ
ِ
ِ
اهلل َو َيأكل ِم ْن نِ َع ِم ِه ،ث َّم َال َي ْعرف ا َ
هلل َح َّق َم ْعر َفته».
ثم استشهد اإلمام برواية عن أبيه ،عن اإلمام السج اد ،عن اإلمام احلسني بحديث أمري المؤمنني عليه السالم:
ول ِ
ِ
ِ
ِ
أخا رس ِ
اهلل! َه ْل َرأ ْي َت َر َّب َك؟! َف َق َالَ :و َك ْي َ
الس َالم َفق َيلَ :يا َ َ
«سئ َل أمري المؤمنني َع َل ْيه َّ
ف أعْبد َم ْن َمل ْ َأره! َمل ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإليامن» .و لإلمام الصادق عليه السالم هنـا بيـان
ت ََره العيون بِم َش َ
اهدَ ة الع َيانَ ،و َلك ْن َرأ ْته القلوب بِ َح َقائ ِق َ
مسهب يف أن اهلل ال يرى بالعني البـارصة؛ وروى المجلســي قـدس رسه روايـة مفصـلة يف ج  ،4ص 114
أيضا يف باب :ما تفضل صلوات اهلل عليه بـه عـىل النـاس بقولـهَ :سـل ِ
وين َق ْب َ
ـل أن
و 117من طبعة الكمباين ً
ِ
َت ْف ِقد ِ
ِ
وينَ ،و فِ ِيه َب ْعض َج َو ِام ِع العلو ِم َو ن ََوادر َها ،عن «التوحيد» و «األمال» للصدوق بسند آخر عن أصبغ بن
نباتة ،حتى يصل إىل سؤال ذعلب و جواب اإلمام.
وقد أشار المرحوم المحدث القمي إىل هذه االحاديث و مواضـعها يف «بحـار االنـوار» و ذلـك يف «سـفينة
البحار» يف ج  ،1ص  ،444يف كلمة :ذعلب ،و يف ص  ،472يف كلمة رؤية( .م)
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خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

العبادة التي ال توصل اإلنسان إىل هذه المرتبة فهي مردودة ومرفوضة وال قيمة هلا أو

اعتبار ،وهذا المعنى و التأثري المنشود لن حيصل أبدً ا إال بإتقـان الطريـق ،واجلـزم يف

العبادة واليقني بأن هذا العمل مطلوب من قبل الباري تعاىل والدعوة إليه منجزة منـه

سبحانه.

فمن يقوم بعمل مع الشك والرتدد ،ال يمكن أن يكـون قلبـه حـني القيـام هبـذا

ً
راسخا يف أدائه؛ فهو ال يعلم أن ما يقوم بـه هـل هـو
العمل مطمئنًّا حمك ًام ،ومتيقنًا به،

فع ًال المطلوب منه وهو المكلف به ،أم أنه مكلف بذاك العمل اآلخر؟ وال يعرف أيـًّا
من الفعلني هو الذي تعلق به األمر واق ًعا! فلذا تراه دائـ ًام مبـتىل بنـوع مـن الوسوسـة

والشك والرتدد أثناء قيامه بالفعل ،متا ًما مثـل الشـخص الـذي ال يعلـم اجتـاه القبلـة

وجيب عليه الصالة إىل اجلهات األربعة (.)1

نعم ،ال شك يف أن نفس االحتياط يف بعض الموارد يكون هو المكلف به ،وقد

بينت األخبار والروايات أدلتها وشخصت مواردها بشكل واضح .ولكن إذا ما كـان
المكلف جاه ًال بأن هذا احلكم هو نفس حكم اهلل الواقعي ،ومع ذلك أراد اإلتيان به

بنا ًء عىل احتياط المجتهد يف الفتوى فقـط ،فـإن هـذا االحتيـاط يتنـاف مـع اجلـزم يف

التكليف ،مما يؤدي إىل تزلزل اإلرادة القطعية واالعتقـاد الراسـخ بالعبـادة الموجبـة
حلضور القلب وقوة النفس أثناء العمل ،وال يبقى يف نفس مثل هذا المكلـف حينئـذ

إال هذا األثر وهو( :أن هذا التكليف إن كان ناش ًئا من قبل البـاري تعـاىل ومـرا ًدا لـه

واق ًعا  ،فقد أتيت به ،وبذلك أكون قد امتثلت األمر ومل يبق يشء يف ذمتي أطا َلب بـه)،
هذا هو األثر الذي يبقى فقط! لكن هذا المقدار ال يكفي ،كـام أنـه ال يوجـب حتـرك

النفس وال يوصلها إىل االطمئنان والسكون واهلدوء وال يسمح ألثر العبادة أن يظهـر

يف قلبه وضمريه؛ ألن المكلف كان قد أل بالعمل يف حالة من الرتدد والشـك ،وكـان
( )1راجع لالستزادة :معرفة المعاد  ،ج  ،2هامش ص  ،27و كذلك التعليقة الواردة يف ص  127من رسالة
السري و السلوك المنسوبة إىل بحر العلوم ،و كذلك كتاب رس الفتوح (فاريس) ص ( .189م)
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قلبه فر ًحا من جهة أنه أسقط التكليف عن عهدته وأبرأ ذمته منه فقط ،وأنه لن يعاقب
أمام اهلل تعاىل لعدم إتيانه بالفعل.

الولي الكامل هو القادر على تنزيل الأحكام الواقعية
و من هنا ،فلام كان العارف قد ورد إىل مرحلة تنزل األحكام ووصل إىل مشـرب

الوحي ،ولمس حقيقة األحكام وواقعياّتا ومالكاّتا كام هي من خالل قلبه وضمريه؛

فإنه يسـتطيع أن ينـزل تلـك احلقيقـة مـن مرتبـة اإلنشـاء والفعليـة إىل عـامل الظـاهر
والتكليف وجيعلها يف حيز التنجز.

و من اجلدير بالذكر أن مسألة التشـريع وبيان األحكام يف نفس المعصوم عليـه

السالم ـ سواء كانت هذه النفس يف مقام الوحي واحلقيقة النبوية ،أو كانت عبارة عن

النفس الوالئية لإلمام عليه السالم ـ ليست هبذا الشكل التال؛ أهنم كانوا عالمني مـن

األصل بجميع األحكام الكلية واجلزئية المتعلقة بكل فرد فرد وبكـل مصـداق مـن

المصاديق ،مثل من حيفظ كتا ًبا يف األحكام العملية وجييب عن كل مسألة من المسائل
عن حفظ وضبط ويكون مطل ًعا عليها بالكامل ،فيخرب من حافظتـه ،وال مثـل الفقيـه

المجتهد الظاهري الذي لديه سعة اطالع وطول باع يف الوصول إىل معرفة األحكـام
والتكاليف من خالل الرجوع إىل األدلة ..فهذه األمـور كلهـا مـن آثـار المحدوديـة

البشـرية ولوازمها ،وتقع ضمن دائرة قدرات اإلنسان العادي وأعامله.

أما اإلمام عليه السـالم فإنـه يسـلك طري ًقـا آخـر يف إدراكـه ألحكـام الشــرع

والمسائل الفقهية ،ولديه إدراك خمتلف عن إدراكاتنا ،فهو مع ذلـك اإلدراك العظـيم

والسـعة الوجوديـة التــي يمتلكهـا ،لـيس بحاجــة إىل حفـظ المعلومـات وضــبطها

واالط ـالع عــىل أدلــة األحك ـام ومعرفــة قواعــد االســتنباط المتعــارف واالجتهــاد
المتداول؛ بل اإلمام قد وصل إىل مرتبة مالكات األحكام ومناطاّتا ،ويف تلك المرتبة

ال وجود لالجتهاد وال لالستنباط؛ ففي تلك المرتبة ،كل يشء يتضح ويـنجل بنظـرة
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واحدة وإرادة واحدة ،كام أن اإلمام عليه السالم يف تلك المرتبة غني عن التأمل والتفكري

يف أي مسألة ولوازمها المحيطة هبا إذا أراد أن يستخرج حكمها الشـرعي ،بـل إن نفـس

ذلك احلكم ينتقش يف قلبه ونفسه مباشـرة دون أدىن تأمل ،فاإلمام عليه السالم ال جيتهد،

بل إن التكاليف تنتقش يف مرآة نفسه بإرادة واحدة ،ثم بعد ذلك يبينها لنا.

إ ًذا فعلم اإلمام عليه السالم باألحكام ليس عل ًام خمتزنًا وحمفوظ ًا كام حيفـظ شــريط

التسجيل ما يقال ،بل علم اإلمام هو علم كل وحميط ،بمعنى أن جمموع األحكـام اإلهليـة

وتكاليف العباد إىل يوم القيامة متحققة يف نفس المعصوم عليه السالم ،وذلك من خالل

حقيقة كل ية ال شكل هلا وال صورة ،وهي موجودة يف نفسه بدون تفصـيل وبـدون جتزئـة
وبدون تبويب وبدون تقسيم ،وهي عبارة عن علم كل وحقيقي ال يوصـف وال يـدرك،

بحيــث أن مجيــع التشــكالت واجلزئيــات والمصــاديق واخلصوصــيات وشـــروط

الموضوعات المختلفة تتنزل بأمجعها عن تلك المرتبة إىل مرتبـة الظهـور ،فتـار ًة تظهـر

بصورة اإللزام والوجوب ،وتار ًة أخرى تظهر بصورة احلرمة ،وثالثة بصورة االستحباب

والسعي واإلطالقي( ،)1فالتعابري هنا خمتلفة
وهكذا ...وتدعى هذه المرتبة :المقام الكل ِّ

لكنها بأمجعها تشري إىل هذا المعنى وتدل عىل هـذه النكتـة .بـل إن مرتبـة اإلنشـاء التـي
يعتربها األصوليون والفقهاء المرتبة األوىل من مراتب تنجز التكليف وفعليتـه تعـد أدىن

من هذا المقام وتأيت يف رتبة متأخرة عنه؛ وذلـك ألن مقـام اإلنشـاء هـو مقـام التقسـيم

َ
تفصـيل أصـ ًال ،والعلـم موجـود هنـاك
والتفصيل ،واحلال أننا قلنا :يف هذه المرحلة ال
بصورة كلية ووجود ِس ِعي؛ ويف هذه احلالة كيف يمكن لشخص وصل إىل هـذه المرتبـة
أن يكون لديه شك وتردد يف احلكم أو احتياط يف العمل؟!

ولام كان اإلمام عليه السالم يسوق الناس للوصول إىل هذه المرتبـة التـي هـي

مرتبة العلم اإلطالقي ،فال يعقل واحلال كذلك أن يأمرهم باالحتياط يف الفعل ،فهـل
( )1تعرض العالمة الطهراين رضوان اهلل عليه لكيفية اطالع اإلمام عليـه السـالم باألحكـام و التكـاليف يف
مواضع عديدة من كتبه منها :معرفة اإلمام ،ج  14ص  – 224ص  ، 224كام تعرض المؤلف المحرتم هلذا
الموضوع يف مواضع من كتبه من أبرزها كتاب أفق وحي (فاريس) ص ( .219 – 211م)
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رأينا أحدً ا سأل اإلمام عليه السالم عن حكـم وأجابـه اإلمـام :إن االحتيـاط الزم يف
المقام أو أن األحوط وجو ًبا اإلتيان هبذا الفعل ،أو قم هبذا الفعل احتيا ًطا!

جتدر اإلشارة هنا إىل أن بحثنا الفعل يف مقام أصـل احلكـم وتنزيلـه ،وإال ففـي

مقام العمل ـ كام تقدم ساب ًقا ـ تكون األوامر االحتياطية حمكمة يف مواردها اخلاصة ال

يف مجيعها ،ويكون العمل عىل وفق االحتياط إلزامي ًا كام سوف يـأيت ،وهـذا االحتيـاط

خيتلف عن االحتياط الذي نتحدث عنه كام َبني السامء و األرض ،فهذا االحتيـاط هـو

عني التكليف ونفس إرادة الشارع ،بحيث تكون خمالفته موجب ًة للوقـوع يف المهالـك
والموبقات.

فإذا أل شخص وسأل اإلمام عليه السالم عـن مسـألة ،فـإن اإلمـام جييبـه دون

احتياط أو تردد ودون مراعاة األحوط فاألحوط ،وال يبقي يف نفس السائل أي شـك

أو ريب .نعم ،يف مقام االمتثال جيب عىل ذاك الشخص أن حيرز براءة ذمته ويعلم أنـه
قد أل بام هو مأمور به وأنجز الفعل المطلوب منـه واق ًعـا ،وهـذه هـي النقطـة التـي

أشـرنا إليها.

وعىل هذا األساس ،فكام أن حيثية اإلمامة وشأنية الوالية تقتضـي احلصول عىل

مثل هذه المرتبة من العلم والدراية ،فكذلك نفس ول اهلل والعارف الكامل حيث أنه

قد اتصلت نفسه بنفس اإلمام عليه السالم فهو يستقي المعارف منه ،وعلمه قد تبدل

إىل علم كل بعناية اإلمام عليه السالم؛ فهـو كـنفس اإلمـام عليـه السـالم مـن هـذه
ً
راسخا ورأ ًيا ال خلل فيه بالنسـبة إىل
الناحية :يمتلك نظ ًرا قطعي ًا وإراد ًة حازم ًة وعز ًما

كافة األحكام والتكاليف الشـرعية ،فلـو أعطـى رأ ًيـا يف مسـألة مـن المسـائل أو يف
موضوع معني ،فهذا يعني أن لديه إشـرا ًفا عىل حقيقة األمر وعىل نفس األمر ،فإذا مـا

رأى أن الصالح يف عدم اإلجابة عىل السؤالّ ،ترب من اجلواب ومن إظهـار رأيـه يف
المسألة ،أو قام بإرجاع المسألة إىل غريه دون أن يعطي رأي ًا يف هذا المورد.
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للـولي الكامـل :تعامـل تلاميـي ّ
على السـال أن ّ
ّ
كـل أمـوره ّ
السـيد القاضـي معـه
يفـوك
ً
نموذجا
ذهبت يف أحد األيام مع المرحوم الوالد قدس اهلل سـره وتشـرفنا باحلضور عند

المرحوم العالمة الطباطبائي رضوان اهلل عليه ،حيث كنا مجي ًعا يف المشهد الرضـوي

خاصـا بنـا
المقدس عىل صاحبه وعىل آبائه الكرام ألف صالة وحتية ،وكان المجلس ًّ

ومل يكن فيه أحد غرينا ،وجرى الكالم حول كيفية إطاعـة التلميـذ وانقيـاده ألسـتاذه

السلوكي ومربيه األخالقي ،وكان الوالد قدس سـره يف صـدد إثبـات هـذه المسـألة
والتأكيد عليها ،وهي أن السالك عندما يعطي يد التسـليم واإلرادة ألسـتاذه الكامـل
والعارف الواصل ،فهذا يعني أنه يفوض إليه مجيع أفكاره ومبانيه االعتقادية والعملية،

وأنه سيعيد بناء فكره ونظره يف مجيع مبانيه ويقوم بوضع آراء أستاذه وأفكاره وأوامره

مكان اآلراء واألفكار السابقة التي كانت عنده ،وأن ال يبقـي عـىل يشء مـن األفكـار
المخالفة ألفكار أستاذه وآرائه ،أو حيتمل أهنا يمكن أن تكـون صـحيحة ،وأن يعتـرب

كالمه عني احلق ونفس الواقع ،يف حني يرى غريه خاط ًئا مردو ًدا وغري قابـل لالعـتامد

عليه أبدً ا.

ثم ذكر القصة التالية تب ًعا هلذا الموضوع ،فقال:
«سمعنا أنه يف زمان المرحوم السيد القايض رضوان اهلل عليه ،عندما كـان

تالميذه جيتمعون يف منزله ألداء صالة المغرب يف شهر رمضان ،وكان من

المقرر أن يؤدي رضوان اهلل عليه صالة المغـرب والعشـاء مـع تالميـذه

السلوكيني والمحبني له ،وبام أن المرحوم السيد القايض كان يرى دخول

وقت صالة المغرب عند استتار قـرص الشـمس وراء األفـق ،فإنـه كـان

يفطر ويصل يف ذلك الوقت .ولكن حيث إن المرجع المعروف يف ذلـك
الوقت وهو المرحوم آية اهلل السيد أبـو احلسـن األصـفهاين كـان حيتـاط

ويؤخر صالة المغرب إىل حني ذهاب احلمرة المشـرقية ،وكان الكثري من
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تالميذ المرحوم السيد القاضــي يقلـدون المرحـوم السـيد أبـو احلسـن

األصفهاين؛ فقد طلبوا إليه أن ِّ
يؤخر صالة المغرب حتـى ذهـاب احلمـرة

المشـرقية كي يتمكنوا من االقتداء به يف صالته ،فلام رأى المرحوم السيد

القايض المسألة هبذا الشكل عمل عىل تقديم اإلفطار عىل الصـالة فكـان

يفطر أو ًال ثم يأيت بصالة المغرب ،ومل يكن يصليها يف أول وقتها استجاب ًة
لطلب رفقائه وتالميذه ،واستمر األمر عىل هذا المنوال» .

عندها سأل المرحوم الوالد المرحوم العالمة قدس رسمها قائ ًال :ما معنى هـذا

العمل؟ وكيف يمكن إلنسان أن يتخىل عن شخص مثـل المرحـوم السـيد القـايض

ـ الذي كان ينظر إليه أنه عارف كامل وخبري بصري ،بل إن نفس هؤالء كانوا يعرتفـون

بالمراتب الكاملية والعلم الشهودي الذي يتمتع به ،كام أهنم اختربوه كرا ًرا وامتحنـوه

مرا ًرا يف ذلك ـ ثم يقوم بتقليد شخص آخر ،بل يصل هبم األمر إىل أن يطلبوا منه أن ال

يعمل طب ًقا لفتواه وأن يؤخر صالته ،فكيف يمكن أن جيمع بـني هـذين النـوعني مـن

التفكري؟!

فأجاب المرحـوم العالمـة رضـوان اهلل عليـه :ال إشـكال يف هـذا األمـر ،ألن

المرحوم السيد أبو احلسن األصفهاين كان جمتهدً ا ،وال مانع من تقليد المجتهـد ،وإذا

قلد شخص جمتهدً ا ،فال يمكنه أن يبعض يف تقليده يف اجلزئيات وأن ينتقـي ويسـتثني،

بأن يأخذ شي ًئا من هذا وشـي ًئا مـن ذاك وفـق مـا يـراه هـو ،إال أن حيـرز أعلميـة ذاك
المجتهد اآلخر.

عندها سكت المرحوم الوالد قدس رسه ومل يتكلم بيشء.

واآلن يقول هذا احلقري الـذي يعـيش عـىل فتـات موائـد هـؤالء العظـامء طب ًقـا

لمحدودية فهمه وكامل نقصه الوجودي :إن احلق كان مع المرحـوم الوالـد رضـوان

اهلل عليه ،وأما جواب المرحوم العالمة الطباطبائي قدس رسه فهو غـري تـام ،وذلـك

ألنه:
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أو ًال :إن المرحوم السيد أبا احلسن وإن كان جمتهدً ا وال إشكال يف تقليد العـوام

له ،إال أنه كان جيب عىل تالميذ المرحوم السيد القـايض الـذين كـانوا مـن الفضـالء
وأهل اإلدراك والبصرية ،أن يفهموا أن ِمالك األعلمية يف وجوب التقليد لـيس جمـرد

زيادة المحفوظات وكثرة التدريس وكرب السن ،بل األعلمية عبارة عن ملكـة قدسـية

يتمكن الشخص من خالهلا أن حيصـل عـىل حقيقـة حكـم اهلل عـرب االتصـال بمبـدأ
الوحي ومرتبة التنزيل ،وهذه المرتبة أعىل من مرتبـة العدالـة .وقـد نبـه الكبـار مـن

الفقهاء والعلامء الربانيني عىل هذه المسألة ،واعتربوا هذه الملكـة أرقـى وأعـىل مـن

التصورات البشـرية ( ،)1وأن الوصول إىل هذه المرتبة واالسـتفادة مـن هـذه النعمـة

اإلهلية العظمى إنام يتيس من خالل التأييـدات الربانيـة واالختصاصـات السـبحانية.

وهذا الوصف هو ما جيعل العامل مصدا ًقا للحديث اجلليل المنقول عن اإلمام الصادق
عليه السالم حيث يقول:

«فأم ا من كان من الفقهاء صائنًا لنفسه حافظ ًا لدينه (من وصول الشـيطان

والنفس األمارة إليه) خمال ًفا عـىل هـواه مطي ًعـا ألمـر مـواله فللعـوام أن
يقلدوه»(.)2

وبنا ًء عليه ،فإن مالك وجوب تقليد األعلم ـ وهو امتالكه هلذه السعة األكثـر يف

تلقي األحكام اإلهلية واالطالع المضاعف عىل المباين الشـرعية ـ متحقق عنـد هـذا

الشخص ،دون غريه  .ومن المسلم به أنه يف تلـك المرحلـة مل تكـن هنـاك شخصـية

مماثلة لشخصية العارف العظيم الشأن وأستاذ الكل يف الكل المرحوم آية اهلل العظمى
( )1لمزيد من االطالع عىل هذا الموضوع يراجع الدرس السابع عرش والثامن عرش من كتاب «والية الفقيه
يف حكومة اإلسالم» ج ،2تأليف العالمة آية اهلل احلاج السيد حممد حسني احلسيني الطهراين رضوان اهلل تعاىل
عليه .وكذا كتاب «الدر النضيد يف االجتهاد و التقليد و المرجعية» الذي هو عبـارة عـن تقريـرات العالمـة

الطهراين رضوان اهلل عليه لدرس الشيخ حسني احلل قدس سـره ،مع تعليقات ومقدمة وخامتـة لسـامحة آيـة
اهلل السيد حممد حمسن الطهراين حفظه اهلل( .م)
( )2االحتجاج ،ج ،2ص.434

244

الخصوصية السادسة  :في ّأنه لا ّ
ّ
شك ولا ترديد ولا احتياط في كلام العارف الكامل وفعله

احلاج السيد عـل القـايض رضـوان اهلل عليـه يمكنهـا أن تكـون مصـدا ًقا بـال تـردد

للمضامني العالية هلذه الفقرات ،بل إن مقايسة هذه الشخصية بالشخصيات األخرى

قياسا مع الفارق ،إذ أن خروجهم عنها خروج ختصصـي .فبعـد ذلـك كلـه،
سيكون ً

كيف أمكن هلؤالء التالميذ أن يرتكوا هذا العامل ويقلدوا غريه؟! إن هـذا األمـر ينـايف

بوضوح األصول الموضوعة ،ويتعارض بشكل تام مع المباين المسلم بصحتها ،وال

مربر وال عذر هلم يف ذلك أبدً ا.

وثان ًيا :حتى لو فرضنا أن تقليد غريه يف ظرف وجـوده وحياتـه جـائز ،لكـن يـا

عزيزي! عندما يكون أستاذك يف صدد إرشادك وسوقك نحو احلـق ،ويقـوم بإبعـادك

عن نار جهنم ويعمل عىل إيصالك إىل منزل المعبود وحريم المقصود ،فهل يعقل أن

ال يكون قد الحظ بعني االعتبار اخلري لك والصـالح وحسـن العاقبـة ،و ذلـك بـأن
يأمرك بأن تصل عند غروب قرص الشمس ،واحلال أنـه يعلم ـ باعتبار كونه جمتهدً ا ـ

أن الصالة يف غري وقتها حرام وباطلة ،بل وموجبـة للعقـاب يف اآلخـرة والقضـاء يف
الدنيا؟! أال يعلم هو كل هذه األمور؟!! إذا كان هذا الشخص أستا ًذا كـام ًال وعار ًفـا

وبصريا بالواقع ،ويعلم مصالح األشخاص والمضار هلم كام يعلم أحدنا بوجود
عال ًام
ً
النهار ،فكيف يمكنه أن ال يعلم بالمصلحة يف هذا المقام ويـأمرهم بـاحلرام يف هـذه

المسألة ،أو يطلب منهم خالف ما يريض اهلل تعاىل! أال يعلم أن الصالة قبل وقتهـا ال
روح هلا وال نور فيها وال حياة هبا؟! فهـذا الـذي يعلـم بجميـع مـا خيـتلج يف قلـوب

تالميذه ،ولديه اطالع واضـح عـىل مجيـع أفكـارهم ومتـام نوايـاهم ،و يكشـفها هلـم

كوضوح الشمس ،أليس لديه اطالع عىل هذه المسألة؟!

ال نريد يف هذه المسألة أن نتعرض لالجتهاد أو أعلمية هذا أو ذاك  ،بل كالمنـا

هنا عىل أساس كشف الواقع ،إذ الكالم يف أنه :هل كان المرحوم السيد القايض يـأيت

بصالة المغرب عىل أساس دراسته لألدلة الظاهرية فقط دون أن يكـون لديـه اطـالع

عىل حقيقة األمر أو علم بالواقع؟! فإذا كان األمر كذلك ،فوا وياله! فعندئذ ما الفرق
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بينه وبني غريه ممن ال يعلم شي ًئا سوى بعض األدلة وتركيبها والمزج بينها ،دون علـم

بام وراء ذلك؟! ذاك الذي ال علم لديه بالعامل األعىل ،وال خـرب عنـده عـن التغـريات
والتحوالت يف كيفية نزول وصعود المالئكة ،وال اطالع له عـىل تبـدل مشـيئة احلـق
تعاىل يف عامل التكوين ،هذا التبـدل الـذي حيصـل بموجبـه التبـدل والتغـري يف كيفيـة

الصلوات اخلمس وكميتها .فمن هو الذي لديه خرب عن هذه األحوال غري المرحـوم

السيد القايض؟!

قال المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه يو ًما:
«كان أحد الرفقاء واألصدقاء السلوكيني مشغو ًال يف َسحر إحـدى الليـال
بالعبادة والذكر يف المرقد المطهر لسيد الشهداء عليه السالم ،وفجأة قال

ألصدقائه قبل أن يصدح صوت المؤذن بأذان الصبح :لقـد صـار وقـت

صالة الصبح فلنقم ونصل .فقالوا له :مل يؤذن المؤذن بعد!

فقال هلم :لقـد صـار وقـت الصـالة؛ ألين شـاهدت اآلن مالئكـة الليـل

الموكلني بأعامل العباد وعباداّتم يصعدون نحـو السـامء ،ويـأيت مكـاهنم
مالئكة النهار ،ومن هنا فهمت أنه قد طلع الفجر الصادق».

من الطبيعي أن األشخاص اآلخرين ليس لدُيم اطالع عىل هـذه المسـائل،

وأيدُيم خالية من هذه احلقائق ،و لكن هل كان هذا األمر خاف ًيـا عـىل العـني الثاقبـة
فلـم
للسيد القايض رمحة اهلل عليه ،أو عـن نظـره المحـق؟ وإذا كـان األمـر كـذلكَ ،
انتخبوا مثل هذا الشخص واختاروه ليكون أستا ًذا هلم يف السـري والسـلوك واحلركـة

نحو اهلل تعاىل؟! وأي فرق سيبقى بينه وبني سائر األشخاص؟! فإذا كـان يعمـل عـىل
أساس المدركات الظاهرية فقط ويعطي تالميذه الدستورات بنا ًء عـىل هـذه النظـرة،
دون أن يكون لديه علم وراء هذه األمور الظاهرية واالعتقادات البدوية ،فلامذا يقـوم

هؤالء باتباعه؟ بل عليهم أن يذهبوا إىل ذاك المرجع فيقلدوه ويتلقوا عنـه دسـتوراته
األخرى ويأخذوا منه براجمهم اخلاصة ،وعليهم أن يفوضوا أمورهم كلها إليه!
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إن الفرق بني السيد القـايض وبـني غـريه لـيس يف الـدروس العلميـة والكتـب
الفقهية والتفسريية والرجالية ،كام أن ِمالك األفضلية التي يتمتع هبا ليس يف األعلميـة

الظاهرية يف هذه العلوم؛ ألن هذه األعلمية موجودة حت ًام يف كل عصـر ،وطب ًقا لقاعدة
«إمكان األشـرف» سيكون واحد من مجاعة معينة هو المفضل عىل اآلخـرين ،وهـذه

المسألة ليست ذات أمهية .ومن هنا ،فإذا كان علم هذا الشخص أقل بقليل مـن ذاك،

كبريا عىل أعـامل المكلفـني وتصــرفاّتم،
والثاين أعىل بقليل منه ،فلن يرتك ذلك أث ًرا ً

كثريا ،حتى إن الكثري من الفقهـاء
وهذه المسألة إىل هذا احلد مقبولة وال تثري االهتامم ً
لدُيم تشكيك يف وجوب تقليد األعلـم ،أو أهنـم رجحـوا ِمـالك التقـوى والضـبط

والبصرية يف األمور الظاهرية عىل مسألة األعلمية .إضاف ًة إىل ذلك ،فإن تشخيص هذه

المسألة موكول للمكلف نفسه؛ إذ يرى أحد المكلفني شخ ًصا هو األعلم ،بينام يـرى
مكلف آخر شخ ًصا آخر ،ومكلف ثالث يرى شخ ًصا ثال ًثا وهكذا ،إىل أن يصل األمر

إىل أن يدعي العشـرات األعلمية ألنفسهم ـ كام نشاهد يف عصـرنا هذا ـ ويعتـرب كـل

منهم أنه األعلم وأن تقليده أوىل وأرجح من تقليد غريه ،واحلال أن أحدهم يف الواقع

وحقيقة األمر هو فقط المقدم وهو المرجح عىل اآلخرين ،وكـذلك األمـر يف الفـرد
الذي يأيت يف الرتبة الثانية من بعده ،وهكذا إىل أن يصل األمر إىل الشخص األخـري يف

هذه السلسلة ،وحتى هذا يرى نفسه أعلم من اآلخرين!!

وعىل هذا األساس مل يعد لمسألة األعلمية واألفضلية تلك الميزة وهذه القيمة،

إذ أي فائدة وأي أمهية يمكن أن توجدها؟ فاألعلمية التي حتصل لإلنسان من خـالل

إضافة التدريس لمدة سنتني مث ًال ،أو من خالل توضيح بعض المصـطلحات بشـكل

طليق اللسان وبليغ اخلطاب أكثر من غريه؛ فهل
أفضل ،أو أن يكون يف بيانه للمسائل َ

هي أعلمية واق ًعا؟ هذا كله إذا افرتضنا أن األعلمية تعتمد عىل هـذه األمـور ،ال عـىل

اإلشاعات والدعايات واألساليب غري العلمية وغري المنطقية ،حيـث إن المسـألة يف
تلك احلالة سوف تأخذ صور ًة أخرى.
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إن الفرق بني المرحوم السيد القايض وبني غريه هـو فـرق بـني شـخص بصـري

حيمل بيده مصباح اهلداية يف الليل المظلم ،قادر عىل حتديد احلق مـن الضـالل وعـىل
تشخيص الطريق المستقيم من الطرق المنحرفة والمعوجـة والموقعـة يف المهالـك

والمخــاطر ،وقــادر عــىل أن يوص ـل نفســه واآلخــرين بســالمة وعافيــة إىل المنــزل

المقصود ،وبني شخص أعمى يميش مهتد ًيا بعصاه سائ ًرا بني هذه المهالك والعقبات
يريد أن يتخطى بذلك مجيع احلفر والكامئن المنصوبة له ،ويصل يف ظل جو عاصـف

مظلم مغرب إىل النجاة ،ومع هذا الوضع يتحرك ويسوق معـه اآلخـرين للوصـول إىل
النجاة ،واهلل تعاىل وحده الذي يعلم نتيجة هذا القيام والتحـرك ،وهـو العـامل إىل أيـن

سيصل هذا السري بصاحبه!

واخلالصة أن الفرق بني المرحوم السيد القايض وبني غريه كالفرق بني شـمس

النهار والليل احلالك ،ال بني الشمس والقمر وال بني القمر والنجوم .حيث إن السيد

القايض يرى واآلخرون ال يرون أص ًال ،والسيد القايض يلمس احلقائق بينام اآلخرون

يتخبطون يف اخليال والوهم ،والسيد القايض أدرك احلقيقة ولمسها بروحه وشـاهدها

بقلبه بينام اآلخرون يرمون سهامهم يف الظالم ،والسيد القايض قد حتقق باحلق وحصل

عىل األصالة بينام البقية غارقون يف االعتباريات والتصورات.

طب ًعا كالمنا هذا ال يعني أنـه ال يمكن العثور بني العلامء الكبار عـىل أشـخاص

وضعوا أنفسهم يف مقام الرتبية والتهذيب والتزكية ،وأوصلوا أنفسـهم ـ كـل حسـب

حدوده وسعته ومهته ـ إىل مكان قريب من مرام األولياء اإلهليني ومقصد العرفاء باهلل؛

بل هذا الكالم الذي تقدم مرتبط بأولئك الذين جعلوا حظهم من الدرس والتدريس

ــرا يف الغايــات والمقاصــد
واالشــتغال بعلــوم أهــل البيــت علــيهم الســالم منحصـ ً

الظاهرية ،وأتلفوا أعامرهم يف سبيل هذا اهلدف ،وأفنوا رأسامل وجودهم ومنحة رهبم
هد ًرا دون فائدة.
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ويف هذه احلالة كيف يمكن لتالميذ السيد القايض أن يغفلوا عن هـذه المسـألة

الواضحة وال يتوجهوا إليها ،ثم يطلبون منه تأخري صالته؟!

وثالثًا :كيف جييز التلميذ لنفسه أن يطلب من أستاذه تأخري صالته ،ويكون مان ًعا

له من االشتغال بالعبادة والذكر والمناجاة مع احلق تعاىل ،حتت ذريعة التوفيق إلدراك

صالة اجلامعة معه؟ فأي حق له يف منع أستاذه من إقامة الصالة يف أول وقتها ،حتى لو

كانت هذه الصالة خمالف ًة لفتواه أو لفتوى مق َّلده! فإذا شاء أن يصل معه يف أول الوقت

فليصل ،وإال فليؤخرها ،لكن عليه أن يرتك أستاذه يصل يف الوقت الذي يريد ،ثم بعد

أن تنقيض المدة التي يراها هو يـأيت بصـالته ،وذلـك حتـى ال يأخـذ أسـتاذه باحليـاء
واخلجل ويضعه يف دائرة المحذور؛ حيث إنه ال يريد أن يرد طلب هذا التلميـذ ،فـإن

أيضا له تبعات أخرى ،فهل هذا النوع من التصـرف مع األستاذ صحيح؟!
رده ً

إن هذا التصـرف بنظر احلقري خال عن األدب متا ًما وناتج عن عدم الرتبية ،ويعد

من التصـرفات غري الالئقة بالساحة المقدسة لول اهلل ،واهلل تعاىل ال يصفح عن مثل

ذلك .فنحن نظن أننا بطلب تأخري الصالة نكون قد أدركنا فيض صالة اجلامعـة التـي

تكون بإمامة ول اهلل ،لكننا غافلون عن أن ما ضيعناه مـن السـعادة والتكامـل وفهـم

األمر وإدراكه وارتقاء الفكر يفوق بآالف المرات ثواب االقتداء بول من أوليـاء اهلل،

وهذه المسألة من أرسار الرتبية ورموز التزكية والسلوك ،فعىل السـالكني لسـبيل اهلل

والمتبعني طريق الفالح والسعادة أن ال يغفلوا عن ذلك ،حتى ال تضيع جهودهم ـ ال

قدر اهلل ـ هبا ًء ،فيكونوا كالتي نقضت غزهلا من بعد قوة أنكا ًثا والعياذ باهلل.

وقد شاهدنا بأعيننا الكثري من هذه األمور يف حيـاة المرحـومني السـيد احلـداد

والسيد الوالد قدس اهلل رسمها ،ورأينا كيف كـان يـأيت بعـض التالميـذ الـذين كـان

ظاهرهم القداسة إال أن عقوهلم كانت جافة ومتحجـرة ،وكيـف كـانوا يطلبـون منـه
كثريا ما كنا نتأذى نحن مـن هـذه
بعض األمور ،ويضعونه يف حمذور اخلجل واحلياء ،و ً
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التصـرفات ،وعندما كنا هنم بالقيام واالعرتاض عـىل هـؤالء التالميـذ ،كـان الوالـد
يدعونا للسكوت ،فنهدأ ون ِ
صـرف النظر عن ذلك.

وهنا خطر ببال أمر بمناسبة هذه المسألة ،وأرى أن ذكره غري خال عن اللطـف

والفائدة:

كنت يف إحدى السنوات خطي ًبا يف العشـر األواخر من شهر صفر يف منزل أحد

األصدقاء الذي كان يقيم جمالس عزاء يف منزله ،ويف يوم من تلك األيام جرى البحث

يف هذه المسألة من باب الصدفة ،وانجر الكالم إىل أن عىل اإلنسـان أن ال يطـرح أي

أمر يف حمضـر األولياء اإلهليني ،بحيث يلزمهم وجيربهم عىل القيام به ،واحلـال أنـه إذا

كان ذاك الول بحسب الظاهر مطل ًعا عىل تلك المسألة ،فإنـه سـوف يتخـذ الموقـف
المناسب من دون احلاجة إىل تذكريه هبا.

وعطف احلقري الكالم إىل جمريات ووقائع يوم عاشوراء ،وذكرت أنه عندما صار

وقت زوال الشمس ،قال أبو ثاممة الصيداوي رضـوان اهلل عليـه ـ الـذي كـان أحـد

األصحاب األوفياء لإلمام سيد الشهداء عليه السالم ـ لإلمام :لقد صار وقت الظهر،

وأنا أرغب أن أصل هذه الصالة األخرية معك ،فقال له اإلمام :رمحك اهلل ،وجعلـك

من المصلني ،أ ِّذن! فأذن أبو ثاممة وصىل اإلمام(.)1

ثم قلت  :نحن مل نكن يف يوم عاشوراء كي نرى ما الذي حصل ،وكيـف كانـت

حقيقة المسألة ،لكن إذا نظرنا إىل ظاهر المسألة فقط ،فعلينا أن نقول :إن هذا الطلب

مل يكن يف حمله ،فلو كنا مكان هذا الصحايب العظيم وصاحب المقام العـال ،لـام كـان

ينبغي لنا أن نطلب من اإلمام أن نصل صالة الظهر؛ فاإلمـام إذا أراد أن يصـل ،فهـو

أيضـا.
يعلم أن وقت الصالة قد حضـر ،وإذا مل يكن يريد الصالة فـاألمر يعـود إليـه ً
والمهم يف المقام بل األهم ،بل جيب القول إهنا النقطة الوحيدة التي جيب التوجه إليها

هي :أن جيعل اإلنسان نفسه يف خدمة اإلمام عليه السالم ،وبعد ذلك عليه أن ال يظهر
( )1نفس المهموم ،ص298؛ بحار األنوار ،ج  ،43ص 21؛ الكامل ،ج  4ص .98
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أي نوع من اإلرادة أو يتوقع أي أمر من اإلمام ،بل عليه أن يأخذ ما يصـدر عنـه دون

تصـرف وجيعله نصب عينيه ويتقبله بعني الرضا ويرىض به متا ًما! فالمهم يف المقام هو
ِصــرف وجــود اإلمــام عليــه الســالم أو ول اهلل ،وأمـا أطــوار ظهوراتــه وأشــكاهلا
واختالف بروزها فليس هلا أي ارتباط بنا وبتكليفنا ،بل علينا أن ال نصــرف توجهنـا

عن ذاته وحقيقته إىل التوجه نحو أطواره وتصـرفاته وحاالته وظواهره.

ثم بعد انتهاء المجلس ،ذهب بعض األصدقاء الذين كانوا حاضـرين وسـمعوا

هذا الكالم إىل المرحوم الوالد قدس اهلل سـره ،وقالوا له :لقد سمعنا اليوم أمـ ًرا مـن
فالن ،فهل ما ذكره صحيح وال إشكال فيه؟
فقال هلم المرحوم الوالد:

«لقد كان األمر الطاغي عىل أجواء يوم عاشوراء نو ًعا من الوحدة وحالـ ًة
من االحتاد بني اإلمام سيد الشهداء عليه السالم وبـني أصـحابه ،فـام عـاد

هناك فرق أبدً ا بينهم من جهة ظهور األفعال وبروزهـا وأطـوار الوجـود؛
فقد كانت نفس والية اإلمام بمثابة اخليمة المنتشــرة عـىل مجيـع أطـراف

أصحابه ووجودهم؛ بحيث أنه مل يكن ألحد مـنهم إرادة ومشـيئة مغـايرة

إلرادة مواله ومشيئته .ويف هذه احلالة مل يكونوا ليقومـوا بـأي عمـل مـن

تلقاء أنفسهم ،أو بنا ًء عىل ما متليه عليهم رغباّتم حتى نأيت ونقـول :إهنـم

أعطوا رأ ًيا وأظهروا إراد ًة مقابل رأي اإلمام وإرادته».

وبعبارة أوضح :ال يمكن أن يتصور يف هذا الفرض أكثر من إرادة واحدة وال أكثر

من مشيئة واحدة؛ وهـي رغبـة اإلمـام ومشـيئته وإرادتـه فقـط! وأمـا اقـرتاح أيب ثاممـة
الصيداوي عىل اإلمام أن يأيت بصالة الظهر ،فهو يف الواقع طلب اإلمام وإرادته يف ذلك،

لكن غاية األمر أن هذه اإلرادة والمشيئة قد جرت عىل لسان هذا الصحايب اجلليل القدر

وظهرت مطابقة لمعرفته ،فقد كان بحكم اللسان الناطق لإلمام عليه السـالم ،ويف هـذه

احلالة ال يمكن أن يتوجه إشكال عىل هذا الصحايب أو يرد عليه يشء.
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الإمام (و الولي الكامل تب ًعا له) يعرف مراتب الأحكام ،و يميز مواضع الخطر و الاحتياط
من غيرها
كان حديثنا عن التاميز بني العارف وغريه يف مسألة التمسك باالحتياط وعدمـه،

وذكرنا :أن العارف باهلل وبأمر اهلل إنام يطلع عىل التكليف من خالل جتل نفس احلكم
الواقعي يف قلبه ومرآة نفسه ،فال يبقى أي أمر جممل أو يشء مبهم حول الموضوع إال

ويتضح له ،فض ًال عن شـرائط هذا احلكم والقرائن المحفوفة به فإن كل ذلك يتضـح

بشكل جل له .وبام أن نفس العارف الكامل قد احتدت وجو ًدا وعينًا بنفس الول احلي
وقطب عامل اإلمكان صاحب الوالية اإلهلية الكليـة (يعنـي أن نفـس الواليـة اإلهليـة

الكلية المتحققـة بوجـود اإلمـام المعصـوم عليـه السـالم تـتجىل بعينهـا يف شـيعته
والمتبعني له والعارفني احلقيقيني لإلمام عليـه السـالم)  ،حينئـذ يف هـذه الصـورة ال

يمكن العثور عىل أي فرق بني هذين االثنـني إال مـن اجلهـة الطوليـة؛ فاإلمـام عليـه
السالم له حكم ِ
العلة والسبب األصـل واحلقيقـي هلـذه اإلفاضـة وهـذا اإلشــراق،
ونتيج ًة لذلك تكون سعته الوجودية أكرب وكيفية إدراكه لمراتب األسـامء والصـفات

أوسع وأعىل ،بينام تكون نفـس العـارف بحكـم المعلـول وحمـل اإلفاضـة ،وبعبـارة

أخرى :تلك احلقيقة العلمية العالية تظهر أول ما تظهر يف نفس اإلمام المعصوم عليه

السالم ،ثم بعد ذلك تنتقل من نفسه إىل نفس العارف الكامل.

وبنا ًء عىل هذا ،ال فرق بني االثنني يف حقيقة إدراك احلكم الشــرعي والتكليـف

اإلهلي؛ ولام كان اإلمام المعصوم عليه السالم ليس بحاجة إىل االحتيـاط والـرتدد يف
الفكر والعمل وال معنى لذلك عنده ،فإننا نستنج أن هذا المطلب منتف بحق العارف

أيضا ،وأنه يتصـرف و يعمل بالنحو الذي يتصـرف بـه اإلمـام عليـه السـالم
الكامل ً
متا ًما.

ومن جهة أخرى ،بام أن األحكام اإلهلية هلا مراتـب خمتلفـة يف األمهيـة واللـزوم

واخلطورة والسهولة واالهتامم هبا وعدمه ،واإلمام عليه السالم بـدوره يتعامـل معهـا
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بطرق خمتلفة وله حاالت متفاوتة يف مراعاته هلذه الموارد؛ فإن هذا األسـلوب وهـذا
أيضا يف حاالت العارف اإلهلي وأعامله.
النحو من التصـرف بعينه يشاهد ً

فمث ًال نرى أن الشارع المقدس قد تساهل يف أحكـام الطهـارات والنجاسـات،

أيضا ،وهذا األمر معلوم بشكل واضح من
وتسامح إىل حد ما يف المأكل والمشـرب ً

ألسنة الروايات ،كام أن األحكام الظاهرية يف هـذا البـاب وأصـول وقواعـد الطهـارة

واحلل جمعولة عىل نسق واحد وعىل وترية واحدة بالنسبة للناس العاديني ولإلمام عليه
السالم ،ال أن إجراء قاعدة الطهارة خمصـوص بالنـاس العـاديني ،بيـنام اإلمـام عليـه

السالم يرجع إىل العلم البـاطني واللـدين الـذي يتمتـع بـه عنـد حصـول الشـبهات
الموضوعية أو احلكمية يف هذا الباب ،كال فاألمر لـيس كـذلك ،بـل اإلمـام يف هـذه

الموارد كسائر البشـر موظف باحلكم الظاهري ،وهو يعمل فيها بام يـأمر بـه شـيعته.
فقد ورد عن اإلمام الصادق عليه السالم يف مورد الثوب المشكوك نجاسته ،أنه بنفسه

كان يطبق هذه القاعدة عىل نفسه وحيكم بالطهارة .وما يقوله الـبعض مـن أن العمـل

بمقتىض احلكم الظاهري خمتص باجلاهلني باألحكـام الواقعيـة يف الموضـوعات هـو

كالم بعيد عن التحقيق والتأمل.

()1

وأما يف الموارد األخرى من قبيل مسائل الدماء والنفوس واألعراض ،فنرى أن

كثريا يف مراعاة االحتياط والتوقف عند الشبهات ،ويمكن الوصـول
الشارع قد اهتم ً
إىل سـر هذه المسألة ولبها بمالحظة كيفية تعامل األئمة المعصومني عليهم السـالم

( )1كذلك جاء يف التهذيب ،ج ، 1ص  ، 92باب تطهري الثياب من النجاسات :عن حفص بن غياث عن أيب
اخل ِ
الء ير ُّش ا ْلامء َعىل ِرج َل ِ
يهَ ،ف َ
عبداهلل عن أبيه  ،أنه قال:إِ َّن َعلِيا عليه السالم َ
قال« :ما أباىل
ْ
كان إِذا َد َخ َل َع َىل ْ َ
َ
َأبول َأصا َبنى َأ ْم ماء إِذا َمل ْ َأ ْع َلم » .ويف موثقه حنان بن سدير قال سمعت ً
رجال يسأل أباعبداهلل عليه السـالم
فقال :إين ربام بلت فال أقدر عىل الامء ويشتد ذلك عل فقال« :إ ذا بلت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شي ًئا
فقل هذا من ذاك» ؛ ويقول المريزا جواد ملكي التربيزي رضوان اهلل عليه يف كتابـه أرسار الصـالة ،ص:22
«ويتأدب من [أدب] أئمة الدين حيث مل جيوزوا لنا المبالغة يف االحتياط يف هذا البـاب [أي :بـاب الطهـارة]،
بل زجروا عنه بالقول والفعل؛ وإذا عرف اإلنسان اآلداب الواردة يف األخبـار بالنسـبة إىل التطهـري ،علـ َم أن
االحتياط الذي رشعوه يف سائر المقامات ،زجروا عنه يف هذه المسألة بخصوصها»( .م)
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يف هذه الموارد ،ومعرفة أين يمكن أن نلتزم بالتساهل وعدم الدقة ،وأين جيب إعـامل

منتهى الدقة والتعامل باحتياط تام يف األمور التـي نواجههـا دون أن نحكـم بســرعة

فيها.

فمن باب المثال :نرى يف مسألة احلدود كيف أن أمـري المـؤمنني عليـه السـالم

يتوسل بأي نوع من احليل ،ويتمسك بأي أمر كي َيدرأ احلد عن الشخص الـذي أقـر

بالزنا أو بأمر آخر ،ويعترب أن مقتىض االحتياط هنا هو يف الرتيث والتثبت بإجراء احلد

ال يف إجرائه؛ وذلك ألن مسألة الدماء خطرية جدً ا بالنسبة إليه ،واإلقدام عـىل إزهـاق

روح شخص بالنسبة إليه هلا أمهية غري عادية عنده(.)1

( )1وسائل الشيعة ،ج ( 24كتاب احلدود والتعزيرات) ،أبواب مقدمات احلدود وأحكامها العامة ،باب 16
(أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه احلد) ،حديث :6
حممد بن عل بن احلسني بإسناده عن سعد بن طريف ،عن األصبغ بن نباتة قـال «:أل رجـل أمـري المـؤمنني
عليه السالم فقال :يا أمري المؤمنني ،إين زنيت فطهرين فأعرض عنه بوجهه ،ثم قال له :اجلس ،فقال :أيعجز
أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يسرت عىل نفسه كام سرت اهلل عليه ،فقام الرجل ،فقال :يا أمري المـؤمنني إين
زنيت فطهرين ،فقال :وما دعاك إىل ما قلت؟ قال :طلب الطهارة ،قال :وأي طهارة أفضل من التوبة ،ثم أقبل
عىل أصحابه حيدثهم ،فقام الرجل فقال :يا أمري المؤمنني إين زنيت فطهرين ،فقال له :أتقرأ شيئ ًا من القرآن؟
قال :نعم ،قال :اقرأ ،فقرأ ،فأصاب ،فقال له :أتعرف ما يلزمك من حقوق اهلل يف صالتك وزكاتك؟ قال:
نعم فسأله فأصاب ،فقال له :هل بك مرض يعروك أو جتد وجع ًا يف رأسك (أو بدنك)؟ قال :ال ،قال :اذهب
حتى نسأل عنك يف الس كام سألناك يف العالني ة ،فإن مل تعد إلينا مل نطلبك  ...ـ احلديث».
و يف وسائل الشيعة ،ج ( 24كتاب احلدود والتعزيرات) ،أبواب حد اللواط ،باب ( 3ثبوت اللـواط بـاإلقرار
أربع ًا ال أقل ،)...حديث :1
حممد بن يعقوب ،عن عل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن حمبوب ،عن ابن رئاب (عن مالك بن عطية) ،عـن أيب
عبد اهلل عليه السالم قال« :بينام أمري المؤمنني عليه السالم يف مالء من أصحابه ،إذ أتاه رجل فقال :يا أمـري
مرارا هاج بك ،فلام
المؤمنني عليه السالم إين أوقبت عىل غالم فطهرين ،فقال له :يا هذا امض إىل منزلك لعل ً
كان من غد عاد إليه ،فقال له :يا أمري المؤمنني إين أوقبت عىل غالم فطهرين فقال له :اذهب إىل منزلك لعل
مرارا هاج بك ،حتى فعل ذلك ثالث ًا بعد مرته األوىل ،فلام كان يف الرابعة قال له :يا هذا إن رسول اهلل صىل
ً
اهلل عليه وآله حكم يف مثلك بثالثة أحكام فاخرت أُين شئت ،قال :وما هن يا أمري المؤمنني؟ قـال :رضبـة
بالسيف يف عنقك بالغة ما بلغت ،أو إهداب من جبل مشدود اليدين والرجلني ،أو إحراق بالنار ،قال :يا أمري
المؤمنني أُين أشد عل ؟ قال :االحراق بالنار ،قال :فاين قد اخرتّتا يا أمري المؤمنني فقال :خذ لذلك أهبتك،
فقال :نعم ،قال :فصىل ركعتني ،ثم جلس يف تشهده ،فقال :اللهم إين قد أتيت من الذنب ما قد علمته ،و إ
ختوفت من ذلك فأتيت إىل ويص رسولك وابن عم نبي ك فسـألته أن يطهـرين ،فخـريين ثالثـة أصـنا
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ومن هنا ،يتضح مورد تلك الروايات التي تدل عىل لـزوم االحتيـاط يف الشـبهات

احلكمية أو الموضوعية و يتبني حمط النظر فيها  ،سواء كانت يف جهة الوجوب أو يف جهة
احلرمة ،ويظهر اهتامم الشارع المقدس يف الموارد اخلطرية ،واألوامر المؤكدة التي تدعو
للوقوف عند الشبهات وااللتزام باالحتياط ،ليست باألمر السـهل الـذي يمكـن للفقيـه

النبيه واخلبري بمباين الشـريعة أن يتجاوز عنها بسـهولة ويرتكهـا جان ًبـا ،أو حيملهـا عـىل
بعض موارد االستحباب وأرجحية الفعل أو تركه ،فإن ذلك ال ينسجم أبـدً ا مـع لسـان

الروايات .وأما القول بحكومة أدلة الرباءة واإلباحة عىل روايات الوقـوف عنـد الشـبهة

واالحتياط ،فهو كالم خال عن الدليل الشـرعي والوجه الوجيـه ،بـل إن حقيقـة األمـر
والكالم المتقن يف هذا الموضوع هو أن ك ًال من هذين الدليلني لـه مـورده اخلـاص بـه،

وينصب كل منهام عىل أحكامه اخلاصة؛ فاألصول العملية وأدلـة اإلباحـة إنـام جتـري يف

موارد الشك يف حلية المأكوالت والملبوسات والطهـارة والنجاسـة وحرمتهـا وأمثـال

هذه األمور ،أما األمور المهمـة ـ كالـدماء والنفـوس واألعـراض وحتـى يف مسـائل

الملكية وشؤون األفراد و كذا قبول المسؤوليات االجتامعية وإدارة الدولة والزعامة

والوالية والتصدي لألمور احلسبية وقبول مسؤولية تربية الناس؛ فليست أمو ًرا بسيطة

بحيث يمكن أن جتعل حتت دائرة أدلة الرباءة ومشمولة هلا ،وتصـرف أدلة االحتيـاط
عن مسارها احلقيقي وموردها األسايس فنجعلها فقط يف دائرة األمور غري الملزمة.

وهلذا نرى أن دأب العرفاء اإلهليني وديدن أولياء احلق هو التحفظ دائ ًام ومراعاة

االحتياط بشكل قطعي والتوقف متا ًما يف هذه األمور التي ذكرناهـا ،كـام أهنـم كـانوا

شديدي احلساسية جتاهها ،وكانوا يدققون النظر ويمعنون الفكر قبل اإلقدام فيها.

من العذاب ،اللهم فإين اخرتت أشدهن ،اللهم فإين أسألك أن جتعل ذلك كفارة لذنويب ،وأن ال حترقني
بنارك يف آخريت ،ثم قام ـ وهو باك ـ حتى دخل احلفرية التي حفرها له أمري المؤمنني عليه السالم وهو يرى
النار تتأجج حوله ،قال :فبكى أمري المؤمنني عليه السالم وبكى أصحابه مجي ًع ا ،فقـال لـه أمـري المـؤمنني
عليه السالم :قم يا هذا فقد أبكيت مالئكة السامء ومالئكة األرض ،فإن اهلل قد تاب عليك ،فقم وال تعاودن
شيئ ًا مما فعلت».
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كنت يف أحد األيام عنـد المرحـوم السـيد احلـداد رضـوان اهلل عليـه ،وجـرى

احلديث عن الوقائع المفجعة والمصائب األليمة لمجـزرة مسـجد گوهرشـاد التـي

حصلت يف زمان رضا شاه الملعون ،و عن الفرد الذي وقعـت هـذه الفاجعـة نتيجـة

خطاب ألقاه وبسبب حتريك احلكومة الپهلوية اجلبارة ،فقال السيد احلداد وقـد بـدت

عىل وجناته آثار التأمل والتأثر الشديد:

«بأية جرأة أل هذا الشخص من فوق ذاك المنرب وألقى هذا اخلطاب يف تلـك

الظروف اخلطرية واحلساسـة جـدً ا  ،فـأدى إىل حـدوث جمـزرة عامـة ذهـب

ضحيتها أكثر من أربعـة آالف إنسـان مـؤمن بـريء؟! وكيـف سـيجيب اهلل

تعاىل؟! وكيف خرج بنفسه سال ًام من هذه المعركة وترك سـائر النـاس حتـت

نريان الرصاص والسالح؟ فهل هذا العمل إنساين وصحيح؟ فلـو كـان هـذا

تبق مع الناس حتى يصيبك ما أصـاهبم ،و لتصـمد
الكالم ح ًقا وصحي ًحا ،فل َ

معهم حتى آخر شخص يف المعركـة وآخـر نفـس فـيهم ،وعليـك أن ختتـار
لنفسك ذاك الطريق وتلك النتيجة التي كنت تتوقعها للناس وتدعوهم إليها.

أما إذا كان هذا العمل غـري صـحيح وكـان بعيـدً ا عـن المـوازين الشــرعية
والعقلية ،فلامذا جيب عىل الناس أن يتحملوا هذه اخلسارة دونك؟! إن الكالم

سوق الناس نحو الموت والعدم ليس باألمر الصعب ،الصعب
سهل ،كام أن ْ

واخلطري جدً ا هو قبول مسؤولية األمة مقابـل احلـق تعـاىل ،والـذي لـه أمهيـة
حياتية وملزمة هو حفظ دماء المسلمني وأعراض الناس وحراسة روح األمة

وماهلا وناموسها».

قال المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه يوم ًا ألحد أقاربه وأرحامه:

« يمكننا أن نستمر يف إمضاء األمور واعتبارها صحيحة ،وأن نتامىش مع هـذه

المجريات واألحداث والمسائل االجتامعية ما مل تسقط قطـرة دم مـن أنـف

إنسان ،ولكن إذا وصل األمر إىل هذا احلد ،فال يمكننـا أن نضـع عـىل عاتقنـا
مسؤولية هذه األمور ،فهذه المسألة خارجة عن حد قدرتنا وحتملنا».
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الفرق بين احتياط العرفاء الإلهيين و احتياط غيرهم
من هنا يتضح أن بني احتياط العرفاء باهلل والعلامء الربانيني وتوقفهم يف األمـور

وبني احتياط سائر األشخاص ما بني المشــرقني مـن البعـد؛ فاالحتيـاط يف مدرسـة

األولياء اإلهليني ناشئ عن انكشاف حقيقة األمر ووضوح الواقع أمامهم ،ال أنه ناشئ
عن اجلهل وعدم الوصول إىل احلكم ،واالحتياط يف منهج أولياء احلق سببه حساسـية

الموضوع ودقته واحتامل اهلالك الموبق فيه ،وهذا بنفسه ينشأ من ظهور حقيقة األمر

يف هذه الموارد ،كام أن نفس هذا االحتياط هـو عـني العلـم واإلدراك والوصـول إىل

حاق الواقع وحقيقة األمر ،وهو عبارة عن عني اليقني بكنه المسألة.

وبناء عىل هذا ،فحتى لو شـاهدنا يف هـذه المـوارد أن ول اهلل قـد أصـدر أمـ ًرا

ودستو ًرا باالحتياط ،فهذا ليس بسبب إمجال المسألة وإهبامها عنده ،بل بسبب جهلنـا

نحن وعدم علمنا وعدم بصريتنا؛ حيث إنـه مـن خـالل هـذا االحتيـاط حيفظنـا مـن
الوقوع يف المهالك والعقاب األخروي ،ويدرأ عنا التبعات الدنيويـة المفسـدة ،وإال

فهم ال حيتاجون إىل االحتياط وال حيتاجون إىل التوقـف وليسـوا بحاجـة إىل التثبـت،

والفحص والتأمل ليس له وجود يف حميط إدراكاّتم ،وذلـك كـام يف اآليـة الشــريفة:

ن ْ
َ َ ُّ َ ا َ َ َ ْ
َ َ
َ ٓ َ ن َ ن ُۢ َ َ َ َ َ ا ن ٓ ْ َ ن ن ْ َ
َٰٓ
يب ا ق َمُۢا ِِبَ َهَٰلة ف نتصلبِح ا
ام نن ٓا إِ جاءمم فاسِق بِنبإ فتبين ا أ ت ِص
ٱنيذ ن ء
ي أ ي ها ِ
َ
َ
َ َ َٰ
لَع َما ف َعل نتم نَٰ ِد ِم (.)1

تشري هذه اآلية إىل أن علة التبني والتأمل (وبعبارة أخرى :االحتياط يف العمـل)

هي احلذر من الوقوع يف المفسدة واهلالك واإلهالك ،و إىل أن هذا اهلالك ناشـئ مـن

اجلهل وعدم اخلربة والبصرية يف األمور ،فهو غال ًبا مـا يـؤدي إىل اهلـالك واخلســران

والندامة ،وينتج عنه إفنـاء النفـوس وحمـو االسـتعدادات والقضـاء عـىل اإلمكانـات

وضياع المجتمع واضمحالله.
( )1سورة احلجرات ( ،)47اآلية .6
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المجلس الحادي عشر:

لكن بام أن اإلمام عليه السالم ليس لديه أي إهبام أو تردد ،فمن الطبيعي أن ال
و ْ

تكون هذه اآلية شامل ًة له؛ ألنه يعلـم بوضـوح أي اجلهتـني مـن المسـألة هـو احلـق

والصواب ،وكل منها له حكم قطعي خاص به ،وعليه فـام معنـى حصـول الفحـص
والتبني! وكذا األمر بالنسبة إىل العارف اإلهلي والعامل الرباين ،فحاله من هذا القبيل.

ومع مالحظة هذا األمر ال يبقى أي وجـود لالحتيـاط يف أفعـال العرفـاء بـاهلل

وممشاهم ،وإذا شاهد اإلنسان منهم حالة تبدو كأهنا احتياط ،فعليه أن حيملها إما عـىل

عدم إظهار الواقع وحقيقة األمر ـ بسبب وجود مصلحة يف ذلك ـ وإما أن حتمل عـىل

أمرا تربوي ًا وإرشادي ًا لألشخاص المحيطني به ،وكل من هاتني المسـألتني
أنه يالحظ ً

كثريا جدً ا يف طريقة تعاطي األولياء اإلهليني ومنهجهم ،ونفـس احلقـري كاتـب
تشاهد ً
هذه السطور لديه الكثري من احلكايات والقصص عن هذا الموضوع ،والتـي سـوف

نذكرها إذا وفقنا اهلل يف موقعها المناسب إن شاء اهلل.

أما االحتياط الذي يبتىل به سائر األشخاص فهو ناشئ عـن عـدم إدراك احلكـم

الشـرعي وعدم إحرازهم حاق الواقع ولب المسألة ،وهـم يف الواقـع يظهـرون مـن
خالل هذا االحتياط اعرتافهم بعدم القدرة عىل الوصول إىل األحكام وعجـزهم عـن

بلو التكاليف الواقعية .وقد أشار المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه إىل ذلـك مـرا ًرا
بقوله:

«كل من ترونـه أكثـر احتيا ًطـا يف الفتـوى ،فـاعلم أن يـده أقصــر عـن
الوصول إىل حكم اهلل» .

من هنا ،جيب عىل المجتهـد أن ال يـرتك النـاس حيـارى مـرتددين وشـاكني يف

احلكم اإلهلي ،فإذا مل يكن قاد ًرا ،وجـب عليـه أن ال يضـع نفسـه يف معـرض اإلفتـاء

والمرجعية ويدعو الناس نحوه والتوجه إليه .فاحلكم اإلهلـي جيـب أن يكـون حكـ ًام
قطعي ًا وبتي ًا ،ال حك ًام احتاملي ًا ومبني ًا عىل االحتياط ،إال يف بعض احلاالت اخلاصة التـي

ليس طريق من خالل االجتهاد الموجود والمتعارف فيتعذر من خالله الكشف عـن
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حقيقة األمر وبيان حكم اهلل ،وال يمكن لألدلة الموجودة أن تفـي يف أداء المهمـة يف

هذه المسألة.

وبام أن اهتامم علامء الظاهر وتوجه الفقهاء العاديني منصب نحـو إنجـاز العمـل

من الطريق الظاهري واإلتيان به ،دون اكرتاث باجلهة الباطنية والمعنويـة واالرتبـاط

هبا ،نرى أهنم يصـرفون جل اهتاممهم وسعيهم يف سبيل الوصـول إىل صـحة العمـل

والتكليف من اجلهة الظاهريـة ،ويطلبـون مـن المكلـف أن يـأيت بالعمـل الصـحيح

الموافق للمباين واألصول المعتمدة من قبلهم ،دون أن ُيتموا بـام يـدور يف خـاطره،
وكيف يقوم بتطبيق نيته مع هذا العمل الذي يأيت به ،و هم ال يعريون اهتام ًمـا بتفاعـل

اإلنسان مع اجلانب المعنوي من هذا العمل ونفسه ،واإلحساس الذي يشعر بـه جتـاه

هذا الفعل ،وهو ما يمثل روح العمل وحقيقة العبادة.

فأولئك يريدون من المكلـف أن يـأيت بركعتـي الطـواف بحيـث تكـون مجيـع

احلركات والسكنات يف قراءته ،وكيفية تلفظ احلروف و خمارجها مطابقة متا ًما للعربيـة

الفصيحة كام يقرأ اإلنسان اخلبري واألديب الفصيح القرآن ،ثم تصل النوبة إىل التهديد

والتخويف من أنه إذا مل يؤد صالته هبذا الشكل ،فسوف يقع يف حماذير كثرية من قبيل؛

أن زوجتك ستصري حرا ًما عليك وسيبطل عقد زواجك ولن تبقى لك حياة سوية بعد

اآلن ،وأمثال ذلك .ومن الطبيعي أن مثل هذا الشخص لن حيصـل عـىل يشء مقابـل

هذا التكليف اإلهلي ،فإن هذه الفريضة العظيمة بـد ًال مـن أن تكـون سـب ًبا يف إفاضـة
كابوسا عظي ًام مرع ًبا بالنسبة له.
الروح واحلياة والنور عىل قلبه ،ستميس
ً

واحلج الذي ينبغي أن يشـرع يف بدايته باالنقطاع عام سـوى اهلل ،وبالتبتـل إليـه

تعاىل ،وأن ال يستحضـر احلاج يف مجيع أطواره وحركاته وأفعاله سوى اهلل ،وال خيطر

يف ضمريه وذهنه سوى ذكر احلق وذكر احلبيب ،وأن يعمل عىل تركيز توجهه وانتباهه

نحو العوامل الربوبية والملكوتية هلذه األعامل ..هذا احلج سوف يتبدل إىل جهنم حمرقة

وواد مرعب ،يطلب من اهلل يف كل حلظة أن خيلصه منها ،ثم بعد إنجاز هذه التكاليف
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خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

ـ مع ألف شك وتردد وعذاب وحمنة ـ يسجد شـك ًرا هّلل تعـاىل عـىل نجاتـه مـن هـذه

المصيبة العظيمة ،ويشعر بيشء من التحرر من هذا التشويش واالضطراب العجيـب

الذي سـيطر عليـه .وهـذه هـي النتيجـة الطبيعيـة لتلـك االحتياطـات والوسـاوس

والتشكيكات.

أما صحة العمل بنظر العارف باهلل وبالشـريعة الواقعيـة احلقـة ،فـإنام حتصـل مـن

خالل توجه القلب والسـر بشكل تام ـ أثناء اإلتيان بالفعل ـ نحو مبدأ الوجود والقـادر

المتعال ،ويف نفس الوقت يتم المحافظة عىل الموازين الظاهريـة قـدر اإلمكـان ،وكـل

شخص بمقدار وسعه؛ وذلك ألن األصل يف النظر المقدس للشارع األنور هـو اتصـال

قلب العبد برب األرباب ،ال أنه منصب عىل رعاية اجلوانب واآلداب الظاهرية مـن دون

التوجه إىل حقيقة ذلك وباطنه .بنا ًء عـىل هـذه النظـرة ،فـإذا قسـمنا االهـتامم والتـدقيق
والرعاية حل قيقة العمـل وبـاطن العبـادة وظاهرهـا إىل مائـة درجـة ،ففـي رأي الشــرع

المقدس سيكون لألمور الباطنية والروحية للعبادة مخسة وتسعني درج ًة منها ،بينام يبقـى
مخسة بالامئة فقط أو أقل لألمور الظاهرية وصـحة أفعـال اجلـوارح .ومـن هنـا ،فرعايـة

االحتياط من وجهة نظر العـارف سـرتجع طب ًعـا إىل مراعـاة اجلهـة الباطنيـة واحلقيقيـة

للعبادة ،والتي هي األصل يف ميزان احلساب وقياس األعامل ،وهي معيار قبول العبادات

واألعامل أو ردها.

يف السفر األخري ـ حيث وفق اهلل تعاىل احلقري لزيارة بيت اهلل احلرام واحلج ـ التقى

أحد رفق ائنا وأحبتنا وإخواننا الروحانيني ،بأحد تالميذ بعض الذين ينتسبون إىل المعرفة
والمشهورين باألخالق والعرفان وّتذيب النفس ،وكان ذاك الشخص قد بنى توحيـده

يف هذه الفريضة اإلهلية المقدسة عىل مراعاة األفعال بدقة ،والمبالغـة يف حتسـني الـتلفظ

باألدعية واألذكار ،والوسواس يف صحة األعـامل الظاهريـة كافـة ـ األعـم مـن الرمـي

أيضا بأن ّتـتم بدقـة
والطواف والسعي وصالة الطواف وغريها ـ وقيل إنه أوىص عائلته ً
بمخارج احلروف أثناء قراءة احلمد والسورة ،كام أوصاها أن ّتتم باألدعية واألذكار فـال

اشتباها وما شابه ذلك . ...
تقرأها
ً
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لقد تصور هذا الشخص أنه إذا مل يأت بالذكر أو مل يتم قراءة احلمـد والسـورة كـام

ينبغي بنظره ،فسوف تقوم المالئكة ـ من باب جهلهم وعدم معرفتهم ـ برفع هذا الفعـل

بشكل خاطئ إىل السامء؛ وبالتال لن يكون هلذا المسكني أي نصيب من األجر والثواب!

لكن هؤالء ال يعلمون أن المالئكة تفرتق عنا افرتاق ما بني السامء واألرض؛ فالمالئكـة
ينظرون إىل مقدار خلوص نية العبد ومدى انقطاعه يف هذه العبادة إىل اهلل ،بينام ننظر نحن

إىل كيفية أداء الكلامت وخمارج احلروف .والمالئكة ُيتمون بمقام عبودية العبد ومقـدار
خلوصه وتوجهه ،بينام هنتم نحن بأطوار المكلف الظاهرية وحركاته أثناء العمل.

خلاصة الاختلاف بين العارف وغيره في مسألة الاحتياط
من خالل المسائل السابقة نستخلص ما يل:

1ـ حيث إن األولياء اإلهليني يعلمون بحقـائق األحكـام وتكـاليف العبـاد ،وهـي

واضحة هلم وضوح النهار ،وهم من خالل إشـراق نفـس اإلمـام وجتليهـا عـىل قلـوهبم

المنورة ال يبقى عندهم أي حكم جمهول وتكليف مبهم سوا ًء عىل الصعيد الشخصـي أو
االجتامعي أو العبادي أو غري ذلك ،فمراعاة االحتياط يف أعامهلم وأفعـاهلم سـتكون بـال

معنى أص ًال ويف غري حملها .ويف المقابل نـرى أن المحـرومني مـن هـذه النعمـة اإلهليـة
العظمى واحلياة السمدية والتفضل اإلهلي اخلاص ،يغرقون أنفسهم واآلخرين معهم يف
حالة من الرتدد والشك ويتعاملون وفق االحتامل واالحتياط.

 2ـ إن االحتياط يف مدرسة التوحيد قائم عىل أساس مراعاة الباطن قدر اإلمكـان،

واالهتامم بحقيقة العبادة والعمل وإخالص النيـة والتوجـه إىل روح العمـل وســره ،ال

االهتامم بظاهر العبادة ومقوماّتا اجلاملية من خالل مراعاة اآلداب الظاهرية والصورية.

 2ـ إن التكليف باالحتياط يف األمور اخلطرية والمهمة مـن قبـل العرفـاء اإلهليـني

والعلامء الربانيني  ،ليس بسبب إمجال المسألة وإهبامها عندهم ،بل بسـبب عـدم بصـرية

المكلفني و عدم التفاّتم إىل حقائق األمور وبواطن األحكـام ،و هـذا االحتيـاط بنفسـه
موجب لتطور الناس وترقيهم وحفظ مصـالح العبـاد وتثبيـت نظـام احلـق والعـدل يف
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المجتمع .ويف هذا المـورد نـرى صـدور الكثـري مـن األوامـر المغلظـة والدسـتورات

المؤكدة من جانب األولياء اإلهليني واألئمة المعصومني عليهم السالم ،أما بالنسبة هلـم

هم ،فال معنى هلذا االحتياط أبدً ا كام تقدم بيانه.

كثريا باالحتياط يف األحكام عند إعطاء الدستورات واألوامر
4ـ إن الذين ُيتمون ً

ألتباعهم وتالميذهم ،مل يشموا رائحة العرفان ومل حيظـوا بيشـء مـن انكشـاف التوحيـد

وحقائق عامل القدس ،بل إهنم بذلك يسببون التعطيل وبطـالن االسـتعدادات ألنفسـهم

ولآلخرين ،فيبقون عالقني يف مطبـات الشـك والـرتدد وعقبـات احلـرية واالضـطراب،

فيتلفون بذلك مجيع القدرات واالستعدادات للسري الموجود يف نفوسهم ،ويبيـدون مـا
لدُيم من قابليات ،كام ذكرنا فيام سبق.

3ـ إن األولياء اإلهليني والعرفاء باهلل عنـدما ينظـرون إىل فعـل المكلـف وعملـه،

ينظرون إليه من األعىل ومن مرتبة الربوبية ،ويعتـربون هـذه المرتبـة هـي الغايـة لفعـل

المكلف ،بينام يعتنون قلي ًال بمقام الفعـل اخلـارجي ومراعـاة الضـوابط الظاهريـة .أمـا

األشخاص العاديني فبام أن أيدُيم قارصة عن الوصول إىل تلك الذروة العليا ،وألهنم ال
يدركون أية حقيقة وراء هذا الفعل الظاهري ووراء اإلتيان بالتكليف العادي؛ فـإن متـام

مههم وغمهم ينصب عىل حتسني نفس الفعل الظاهري ،ومجيع سعيهم مبذول نحو رعاية
اجلوانب العادية والظاهرية للتكليف.

6ـ إن العمل الذي يؤل به عىل وجه االحتياط واحتامل الـوجهني هـو عمـل فاقـد

للجزم واليقني ،ومفتقر الستقرار النفس وثبات القلب ،ومثل هذا العمل سيكون خال ًيـا

عن روح العبادة وحقيقتها ،ولن يكون له أي نصيب منها؛ فالعمل الذي يوجب التأثري يف

النفس والقلب إنام هو العمل الذي يصدر عن يقني وجزم ،والذي يشـعر اإلنسـان أثنـاء

القيام به أنه متصل بذات احلق تعاىل ،ويرى االرتبـاط بـه سـبحانه ،ويشـاهد بالوجـدان

واحلضور إرادة الباري وطلبه ودعوته ،وهذا األمر يتناف مع الشك والرتدد.

إن اإلنسان إذا أقدم عىل فعل معني بيقني وجزم ،فإن تأثريه عليه سيكون أشـد مـن

أن يأيت به امتثا ًال ألمر رسول اهلل ولكن مـع احتيـاط وتـردد واحـتامل؛ ألن إطاعـة أمـر
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رسول اهلل يف هذه احلالة لن ترفع االحتامل والشك بشكل تكويني من نفس المكلف ،بل

أقىص ما فعله هذا المكلف هو اإلتيان بالفعل من جهة التعبد واالنقياد فقط ،واحلال أنـه
من خالل هذا االحتياط قد سلبت منه من أول األمر تلك اجلاذبية والتمكني وتلك القوة

ً
مهـام لـه أثـر خطـري يف كيفيـة تربيـة
يف النية واإلرادة .إن هذه النقطة األخرية متثل أمـ ًرا

السالكني يف طريق اهلل وّتذيبهم من قبل المريب األخالقي ،وعدم االهتامم هبذه المسـألة
ورعايتِها سوف يسبب هلم المتاعب ويوجب هلم المخاطر واحلوادث النفسية المهلكـة،
بل إن النتائج اخلطرية هلذه المسألة ستصيب عموم الناس والمتعبدين هبذا النهج ،إال أهنا

ستكون أكثر بروزً ا و ظهو ًرا عند سالكي الطريق.

9ـ من خالل التوجه إىل المسائل المتقدمة ،ينبغي لألشخاص المتصدين لمقام

التقليد العام والمتعرضني إلفتاء العوام أنه  :إذا رأوا يف أنفسهم أهنم ال يقدرون عـىل
حتمل أعباء هذه المسؤولية العظيمة والوظيفة اخلطرية ،وال يستطيعون أن يؤدوا حـق
األحكام الشـرعية وبياهنا ،ويرون أنفسهم أعجز من الدخول يف هذا الميدان ،وأهنـم
قاصـرون عن هداية الناس ،فعليهم أال يسريوا بالناس كيفام اتفق ،و عليهم أن يتخلوا

عن هذه المسؤولية وثقلها ،وعن حتمل أعباء هذه المهمة ويرتكوها إىل أهلها؛ كي ال

سـريا يف اآلخـرة .وعلـيهم أن
يسببوا ألنفسهم عواقب وخيمـة يف الـدنيا وحسـا ًبا ع ً
يعلموا أن اهلل تعاىل قد منح كل شخص مسؤولي ًة خاص ًة ،وتكلي ًفا مستق ًال ضمن طاقة

حتمله ويف حدود قدرته ،وأن التعدي عن هذه المسؤولية سـيؤدي ـ ال قـدر اهلل ـ إىل

عواقب وخيمة ال يمكن تالفيها ،وسيؤدي إىل سوق كثـري مـن النـاس نحـو الضـياع
والضالل .كام عليهم أن يضعوا كالم القرآن الناطق اإلمـام جعفـر صـادق آل حممـد

صلوات اهلل عليه نصب أعينهم ،حيث يقول:

« واهرب من الفتيا هربك من األسد» (.)1

( )1مشكاة األنـوار ،ص  ،224وسـائل الشـيعة ،ج ،29ص ،192بحـار األنـوار ،ج ،1ص ،226و ج،2
ص.268
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وعليهم أن ال يشرتوا نكال اآلخرة ألنفسهم ،وليعلموا أن للـدين والملـة صـاح ًبا

وولي ًا وقي ًام وحاف ًظا ،فلذا عليهم أن ال يتدخلوا بالتصـرف يف المسـائل المرتبطـة بـأمور
الوالية والنفوذ وغريها ،بل عليهم أن يوكلوا الـدين واألمـور الدينيـة وإدارة النـاس إىل

صاحبها األصل؛ وهو صاحب الوالية اإلهلية الكربى اإلمام احلجة بن احلسـن المهـدي

أرواحنا لرتاب مقدمه الفداء ،و أن يقدموه يف مجيع أمورهم وتصـرفاّتم وتـدبريهم ،وأن

ال يسلطوا إبليس عىل رقاهبم بحبائله وجنوده بذريعة بعض األسباب الواهية؛ مـن قبيـل
عــدم وجــود الشــخص األوىل ،واحــتامل حصــول مفســدة ،وخس ــران االســتعدادات

الموجودة ،وعدم أداء أحد لألعامل المهمة ،وأمثال هـذه األمـور ،وال جيعلـوا أنفسـهم

هد ًفا لسهام الدنيا السامة وهد ًفا لنبال أهـل الـدنيا ،فـإن األمـر خلطـري جـدً ا ،وهـو أدق

خصوصـا
وأظرف من أن يتناول بسهولة وأن يصل اإلنسان إىل كنهه وحقيقته براحـة .و
ً

أولئك المتصدين لرتبية نفوس الناس وتزكيتها ،والذين حيتلـون مكـان عظـامء الطريـق

والعارفني باهلل ،فيجب عىل هؤالء أن يقفوا عىل عواقب تصدُيم هذا ويعلموا المخـاطر

والمهالك المرتتبة عىل ذلك ،وعليهم أن يعلموا أن إفناء الروح وإضاعة االسـتعدادات
الكامنة يف اإلنسان ليست مسألة بسيطة يمكن هّلل أن يغـض الطـرف عنهـا ويـدعها بـال
حساب ،كام أن عواقبها الوخيمة ستأخذ بتالبيب هؤالء األشخاص يوم القيامة ،وسوف

يكون العذاب األخروي نتيجتها احلتمية.

4ـ بام أن مبنى الشارع المقدس يف األحكـام اخلطـرية واحلساسـة ــ مثـل أحكـام

الزواج والقصاص واألعراض واحلدود ،واألهم منها المسـائل االجتامعيـة والسياسـية

وغريها ـ عىل أساس المراعاة األكثر والتدقيق الشديد ،فيجب عـىل سـالكي طريـق اهلل

ومتبعي احلق والسائرين عىل هنجه والمتوجهني إىل حريم الباري أن ُيتموا هبـذه األمـور

جيدً ا ويعملوا فيها باالحتياط ،وأن حيرتزوا عن التصدي هلا ويتجنبوا حتمل المسؤوليات

والتعهدات التي قد تؤدي هبم ـ نتيجة إغواء الشيطان والـنفس األمـارة ال قـدر اهلل ـ إىل

اهلالك واالضمحالل ،وتلقي هبم يف بؤر االنحراف واالعوجاج ،وليفوضوا أمر التصدي
إليها إىل أشخاص آخرين.
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أما يف األمور العادية واألحكام السهلة؛ كالطهـارة والنجاسـة والمـأكوالت ومـا

شاكلها ،فعليهم أن يراعوا جانب التسهيل والمداراة فيها ،وال جيعلـوا أنفسـهم يف مقـام

االبتالء بوساوس غري المطلعني وغري أهـل البصـرية وتشـكيكاّتم ،وليعملـوا يف هـذه
المسألة كام هو ثابت ومنقول عن زعامء الشـرع المبني واألئمة الطـاهرين صـلوات اهلل

وسالمه عليهم أمجعني ،وأن ال ينسوا الدستور النبوي الشـريف« :بعثت باحلنيفية السمحة

السهلة»( .)1وليعلموا أن مراعاة االحتياط يف هذه األمور والوسوسة فيها ،لن يعطيهم هلم

إال االبتعاد عن احلق ورمحة الباري تعاىل ،ولن يكون جلهدهم أية ثمرة ،كام أهنم لن ينالوا

أي أجر عىل هذه االحتياطات التي يأتون هبا.

وليكن احتياطهم يف إيكال األمر الذي ال يمتلكون اخلربة الكافية فيه وليس لـدُيم

اطالع عليه إىل األشخاص الذين يمتلكون اخلربة والبصرية فيها ،وأن يتجنبوا الفتـوى يف

الموضوعات التي ليس هلم فيها جتربة علمية واطال ًعا كافي ًا ،كـام هـو احلـال يف المسـألة
المطروحة يف باب الطهارة والنجاسة ،حيث أن بعض أصحاب الرساالت العملية يفتون
بنجاسة القائلني بوحدة الوجود ـ نعوذ باهلل ـ رمج ًا بالغيب ودون أي دليل علمي أو تربير

فني ،مما يؤدي إىل هتك األعـراض وإزهـاق النفـوس ،وهـذا لـيس إال تركـ ًا لالحتيـاط

والتثبت والـتأمل يف األمور التي ال اطالع هلم عليها.

فتوى بعض الفقهاء بخصوص وحدة الوجود خلاف الاحتياط وترك للتثبت
يقول المرحوم آية اهلل احلكيم رمحه اهلل يف مستمسك العـروة ،اجلـزء األول ،يف

صفحة  ،271يف مسألة طهارة أو نجاسة القائلني بوحدة الوجود:

«أما القائلون بوحدة الوجود مـن الصـوفية فقـد ذكـرهم مجاعـة ،ومـنهم
[احلكيم المتأله والفقيه الصمداين واآلية الربانية المرحـوم احلـاج المـال
هادي] السبزواري [رضوان اهلل عليه] يف تعليقته عىل األسفار ،قال:

( )1الكايف ،ج ،3ص ،473أمال الطويس ،ص ،324رشح هنج البالغة ،ج ،13ص ،144وسائل الشـيعة،
ج ،4ص ،116بحار األنوار ،ج ،22ص ،262المحجة البيضاء ،ج ،9ص ،263صحيح البخـاري ،كتـاب
الدين ،باب الدين يس.
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ˮوالقائل بالتوحيد إما أن يقول بكثرة الوجود والموجود مجي ًعا مع التكلم
بكلمة التوحيد لسانًا ،واعتقا ًدا هبا إمجا ًال ،وأكثر الناس يف هذا المقام .وإما

أن يقول بوحدة الوجود والموجود مجي ًعا ،وهو مذهب بعـض الصـوفية.

وإم ا أن يقول بوحدة الوجود وكثرة الموجود ،وهو المنسـوب إىل أذواق

المتأهلني ،وعكسه باطل ،وإما أن يقول بوحدة الوجود والموجود يف عني
كثرّتام ،وهو مـذهب المصـنف [صـدر المتـأهلني الشـريازي] والعرفـاء

الشاخمني.

خـاص
واألول :توحيد عامي ،والثالث توحيد خـايص ،والثـاين توحيـد
ِّ
اخلاص ،والرابع توحيد أخص اخلواص‟.
أقول :حسن الظن هبؤالء القائلني بالتوحيد اخلاص واحلمل عىل الصـحة
المأمور به شـر ًعا ،يوجبان محل هذه األقوال عـىل خـالف ظاهرهـا ،وإال

فكيف يصح عىل هذه األقوال وجود اخلالق والمخلوق ،واآلمر والمأمور
ا
ََا ن َ
ا َ
والــراحم والمرحــوم؟! َو َمللا تَ ل ف ِ ٓ
ِيَ إَِل بِللٱّللِ َعلي لهِ ت يل
لت ِإَويل لهِ
ن
أنِي (.»)1

يقول كاتب السطور :إن من الواضح لمن كان لديه خربة وعنده بـاع طويـل يف
المسائل ِ
خصوصـا يف مثـل
احلكَمية أن إظهار النظر واحلكم يف المسـائل الفلسـفية ـ
ً
هذه المسألة التي عجز عن إدراك كنهها الكثري من عظامء احلكمة ،وأظهر العديد مـن
كبار اخلرباء يف الفلسفة عدم القدرة عىل الوصول إىل حقيقتهـا ــ حيتـاج إىل دراسـات

معمقة ضمن سنوات متامدية وعرب حتقيقات مركزة ،و هو أمر يفتقد له أمثـال هـؤالء

عاد ًة.

إن مسألة وحدة الوجود والموجود ليست مسأل ًة بسيط ًة يمكن أن حيكـم عليهـا

بسهولة ويقىض بحقها رسي ًعا ويعمل عىل ردها ،وحيكم عىل قائلها بالنجاسـة ويعتـرب
( )1سورة هود ( ، )11اآلية .44
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من مجلة المشـركني والكفار .إن إعطاء الفتوى أمر سهل ،لكن عواقب ذلك خطـرية

جدً ا ،وسوف يقف اإلنسان ألجلها وقفة حساب يف ذلك العامل.

إن هذا احلقري مع بضاعته المزجاة وقلة رصيده يف هـذا الميـدان؛ حيـث جتـاوز

مخس ًة وعشـرين عا ًما يف دراسة الفلسـفة وتدريسـها واالشـتغال باحلكمـة اإلهليـة ،مل

يستطع حتى اآلن أن يوجه إشكا ًال جد ًيا عىل هـذه النظريـة ،أو أن يردهـا ر ًدا قاط ًعـا!

فمع وجود حممـل صـحيح وبنـاء مـتقن يف هـذه المسـألة ،كيـف يمكننـا أن نحكـم
بانحراف مذهب هؤالء واعوجاجه ،ثم ن ِ
فتوى بنجاستهم والعياذ باهلل .واحلـال
صدر
ً
أن نفس هؤالء قد قدموا ـ إلثبات مذهبهم ـ أدلة عقلي ًة وكشفي ًة شهودي ًة ،ومل يرتكـوا

الميدان يف مقام البحث واالستدالل ومل يتهربوا أمام اخلصـم .فهـل هـذا هـو معنـى
مراعاة االحتياط؟!!
ّ
تروي آية اهلل الحكيم و عدم إصداره فتوى بنجاسة القائلين بوحدة الوجود

مع هذا كله نقول :رحم اهلل المرحوم آية اهلل السـيد احلكـيم  ،فهـو مل يتســرع

بإصدار فتوى بنجاسة هؤالء ،ومل حيكم عليهم بالشـرك والكفر ،واحلال أن قس ًام آخـر

قد أفتى صـراح ًة يف رسائلهم العملية بنجاسة القائلني بوحدة الوجود! وإذا كان األمر

أيضا من المعتقدين المتشددين
كذلك ،فليعلموا أن نفس احلقري وراقم هذه السطور ً

بوحدة الوجود ،ويرى أن هذا المذهب هو نفس مذهب احلق ونفس مذهب الشـيعة

اإلثني عشـرية ،وهو منهج أولياء احلق؛ األئمـة المعصـومني صـلوات اهلل وسـالمه
عليهم أمجعني ،وهو يفتخر بذلك ويتباهى به ،ويدافع عـن هـذا األمـر بـتامم وجـوده

ومجيع إمكاناته ويثبته بام أويت من قوة.

فهذه خطب هنج البالغـة والروايـات التوحيديـة لألئمـة المعصـومني علـيهم

السالم :إذا مل تكن دال ًة عىل مسألة وحدة الوجود ،فعالم تدل إذن؟ كام أن هذه اآليات

القرآنية؛ أمثال سورة التوحيد وآيات سورة احلديد وسائر اآليات الشـريفة :هل تـدل

عىل غري هذه المسألة؟!
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

وهنا أرى من المناسب أن أنقـل بعـض المسـائل حـول هـذا الموضـوع عـن

المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه ،حيث ذكرها يف كتابه القيم «معرفة اهلل» ؛ فـإن بيـان

األمر بلسان وقلم الشخص الذي كان قد لمس حقيقة توحيد الباري بجميع وجوده،
واعرتفت كل ذرة من ذرات روحه بمسألة وحدة الوجود وأذعنت بذلك ،أوىل وأحق
من بيانه بلسان غريه:

جواب العلامة الطهراني على ما ذكره آية اهلل ّ
السيد محسن الحكيم

حو ل مسأ لة وحدة ا لو جو د

وكتب المرحوم آية اهلل احلاج السيد حمسن الطباطبائي احلكيم يف تعليقه عـىل
فتوى المرحوم السيد حممد كاظم اليزدي قدس رسه ( )1هذه قائ ًال:

«أما القـائلون بوحـدة الوجـود مـن الصـوفية فقـد ذكـرهم مجاعـة ،ومـنهم

السبزواري يف تعليقته عىل األسفار ،قال:

”والقائل بالتوحيد إما أن يقول بـ «بكثرة الوجود والموجود» م ًعا ،مع التكلم
بكلمة التوحيد لسانًا ،واعتقا ًدا هبا إمجا ًال ،وأكثر الناس يف هذا المقام.

وإما أن يقول بـ «وحـدة الوجـود والموجـود» مجي ًعـا ،وهـو مـذهب بعـض

الصوفية.

وإما أن يقول بـ «وحدة الوجود وكثرة الموجود»  ،وهو المنسـوب إىل أذواق

المتأهلني ،وعكسه باطل.

وإما أن يقول بـ «وحدة الوجود والموجود يف عني كثـرتيهام» ،وهـو مـذهب
المصنف (المال صدرا الشريازي) ،والعرفاء الشاخمني.

واألول :توحيد عامي ،والثالـث :توحيـد خـايص .والثـاين :توحيـد خـاص
اخلاص ،والرابع :توحيد أخص اخلواص‟ [هـذا كـان كـالم السـبزواري يف
التعليقة] .

( )1مستمسك العروة ،ج ،1ص ،246المسألة :2
«ال إشكال يف نجاسة الغالة واخلوارج والنواصب؛ وأما المجسمة ،والمجربة والقائلون بوحدة الوجود مـن
الصوفية إذا التزموا بأحكام اإلسالم فاألقوى عدم نجاستهم»( .م)
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وهنا قال المرحوم المعلق (آية اهلل احلكيم)« :حسـن الظـن هبـؤالء القـائلني

بالتوحيد اخلاص واحلمل عىل الصحة المأمور به شـرعًا يوجبـان محـل هـذه

األقوال عىل خالف ظاهرها ،وإال فكيـف يصـح عـىل هـذه األقـوال وجـود
ا
اخلالق والمخلوق ،واآلمر والمأمور والراحم والمرحوم؟ َو َما تَل ف ِ ٓ
ِيَ إَِل
ا َ َ َ ا ن َ ن
».
ت ِإَويلهِ أنِي
بِٱّللِ عليهِ ت َ ي
وهنا جيب التذكري ببعض النقاط:
النقطة األوىل :إن كالم السبزواري قدس رسه يف اعتباره قول «وحدة الوجود

ووحدة الموجود يف عني كثرتيهام» أفضل األقوال األربعة وأحسنها ،وأن هذا

التوحيد خمتص بمن سامهم بأخص اخلواص يثري هنا سؤا ًال وهو :هل الكثـرة
التي ذكرها هنا هي اعتبارية أم حقيقية؟

فإن أجاب :أهنا اعتبارية ،فهذا يعني القول الثاين ،وهو توحيد بعض الصوفية

الذي سامه بتوحيد اخلاص .ومجيع الصوفية ،موضع إشـارته ،حيـاولون جهـد
إمكاهنم إثبات الكثرة االعتبارية هذه ،ال إنكار أصل الكثرة ،وإن كـان ذلـك

بنحو االعتبار .فهل بإمكانكم اإلشارة إىل فرد من أية فرقة كـان ،ينفـي حتـى

الكثرة االعتبارية للوجود والموجود؟ ولو قال أحد ما هبذا لطردوه من زمرة
العقالء ومل حيسب لقوله أي حساب.

وإذا أجاب :أهنا كثرة حقيقية ،كام هي كذلك بالفعل وكام صـرح بـذلك هـو

نفسه ،وكام هو واضح وجل من خـالل المراسـالت بـني العلمـني اآليتـني:

المرحوم آية احلق وسـند التوحيـد والعرفـان احلـاج السـيد أمحـد الطهـراين

الكربالئي ،والمحقق المدقق واحلكيم الفيلسـوف المرحـوم احلـاج الشـيخ

حممد حسني الكمباين اإلصفهاين قدس اهلل أرسارمها ،بل إن جل نزاعهام كان
حول هذه المسألة ،حيث يصـر آية اهلل الكمباين عىل إثبات الوحدة والكثـرة

احلقيقيتني ،يف حني حياول آية اهلل الكربالئي تفنيد ذلك وذر رماد ادعاءاتـه يف
رياح ال َفناء ،ويوضح قائ ًال :إنه مع وجود الوحـدة احلقـة احلقيقيـة والوجـود

بالصـرافة ،فال معني أص ًال للتعدد احلقيقي ،وال وجود للكثرة احلقيقية إال يف
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

غيابت جهنم وزوايا نـار الشــرك ،ال يف جنـة التوحيـد والمعرفـة حيـث ال
وجود للكثرة فيها؛ وعىل هذا فسيظهر أمامنا نفس اإلشكال يف احلـال ،وهـو:

أن الوحدة الواقعية ال يمكن هلا أن جتتمـع مـع الكثـرة الواقعيـة .إن الوحـدة
والكثرة نقيضتان متضادتان .بعبارة أخرى :إن مفهوم الوحدة عكس مفهـوم

الكثرة ،ومها نقيضان متضادان ،وعليه ،كيف يتسنى لنا اإلقرار بكون الكثـرة
حقيقي ًة يف نفس الوقت الذي فرضنا فيه الوحدة عىل أهنا حقيقية؟

وعىل أساس ذلك ،نرى أنه يتوجب علينـا وضـع قـول ذوق المتـأهلني بـأن:
وحدة الوجود وكثرة الموجود أمر حقيقي ،وقول صدر المتأهلني بأن وحـدة
الوجود والموجود يف عني كثرتيهام كالمهـا حقيقيـان ،جانبـ ًا ،وبعـد رفضـنا

القسم األول نشهد أنفسنا مضطرين إىل قبول ما نقله بعض الصوفية واختذوه

خاصا وهو :أن وحدة الوجود ووحـدة الموجـود احلقيقيـة تكونـان
توحيدً ا ًّ

بمعية كثرة الوجود وكثرة الموجود االعتبارية؛ واعتباره أعىل أقسام التوحيـد

والمعيار البارز يف ذلك.

النقطة الثانية :إن وجـود اخلـالق والمخلـوق ،واآلمـر والمـأمور ،والـراحم

والمرحوم يف هذه الصورة واضـح وجـل جـدً ا ،وال جمـال إلنكـار ذلـك أو

التشكيك فيه عىل اإلطالق.

وأدل مثال عىل ذلك هو اإلنسان بقواه الباطنية والظاهريـة .فـالنفس الناطقـة
ألي فرد من أفراد البشـر هلا حس مشـرتك وقـوة مفكـرة وخـوف وحافظـة،

ومتتلك كذلك حاسة البصـر والسمع والشم .وهذه القوى بمجموعها متثـل
عني النفس الناطقة ،ومها كيان واحد من جهـة الوحـدة ،إال أهنـام ـ وباعتبـار

التع ُّينات والظهورات ـ ظهرتا وتَع َّينتا عىل هذه الشاكلة.

واحلق كل احلق أننا ال نملك إال أن نعرتف بوحـدتنا ووحـدانيتنا ،ويف نفـس

والتعني وتكاثر القوى أمر ال يقبل التفنيد أو اإلنكار.
الوقت فإن التعدد
ُّ

إن النفس الوحدانية عندنا تأمر القـوى الباطنيـة وبالتـال القـوى الظاهريـة،

وهكذا ،وعن طريق ذلك تصدر عنا ما ندعوها باألفعال والتي تكتسب طابع
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الكثرات وتسمى هبا .لكن مع ذلك تبقى وحـدتنا يف هـذه األفعـال والقـوى
حمتفظة بمنزلتها ومكانتها .وعىل هـذا فـإن قوانـا الباطنيـة هـي نحـن ،لكـن
ً

بصورة تلك الظهورات ،وقوانا الظاهرية كذلك كالنظر والسـمع هـي نحـن

لكن بصورة هذه الظهورات.

إن التعدد يف قوانا والتي توجب العزلـة مغلـوط ،إهنـا الوحـدة التـي تـتجىل
وتظهر يف مظاهرها وجتلياّتا ،وهكذا األمر بالنسبة إليه سبحانه؛ فهو نفسـه ال

غريه يظهر يف هذه اآليات والمرايا والمظاهر والتجليـات .إن التعـدد الـذي
يؤدي إىل العزلة مغلوط وغري صحيح ،إهنا الوحدة يف ثوب الكثـرة؛ الوحـدة

احلقيقية يف الكثرة االعتبارية.

فاحلق سبحانه وتعاىل هو اخلالق يف المرتبة العليا ،وهو المخلـوق يف المرتبـة

الدنيا .واآلمر يف المقام األعىل ،والمأمور يف المقـام األدىن .وهـو الـراحم يف

األفق المبني والمرحوم يف نشأة أسفل السافلني.
وما أروع وأبدع وأهبى ما قاله عارفنا الواصل:

ِ .1
آن خــداي دان مهــه مقبــول ونــا قبــول
محــــة َيــــؤ ْ
ول
محــــة َبــــدا َو َإىل َر ْ َ
ِمــــ ْن َر ْ َ
 .2از رمحت آمدند و به رمحـت رونـد خلـق

اينســت رس عشــق كــه حــريان كنــد عقــول

َ .2خلقــان مهــه بــه فطــرت توحيــد زادهانــد

ايــن شـــرك عــاريض بــود و عــاريض يــزول
رس حقيقــت هنفتــه دار
 .4گويــد خــرد كــه ِّ
با ِ
عشق ــردهدر چـه كنـد عقـل بوالفضـول
 .3يك نقطه دان حكايت ما كان و ما يكـون
ايــن نقطــه گــه صــعود ناميــد گهــي نــزول
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

 .6جز من كمر به عهد امانـت نبسـت كـس

()1

گر خوان َيم ظلـوم ،و گـر خـوانيم جهـول

ً
صعوبة
النقطة الثالثة :لقد كانت هذه المسألة ،ومنذ أمد بعيد ،تشكل للحقري

المجسـمة
كبريةً وهي :أنه لامذا ال يقوم بعض فقهائنا بإصدار حكـم بتكفـري
ِّ

َجـس لقــوهلم مــا
والمجـربة
والمع ِّطلـة والمنزِّ هــة
والمفوضــة واعتبــارهم ن َ
ِّ
ِّ
يقولون مع قبوهلم أصل التوحيد واعتقادهم به؛ يف حني يطرقون عىل رؤوس

َمن يقول بوحدة الوجود فو ًرا ،ال تأخـذهم يف المباشــرة يف ذلـك واإلرساع

فيه لومة الئم؟

ما الداعي يف إضافتهم قس ًام يدعى «الوحدة الوجودية» إىل ما هو موجود مـن
أنواع نَجس ال َعني كالبول والغائط وغريمها؟ ف َ
ألي يشء أضيف هـذا القسـم
نجس العني إىل النجاسات ومنذ متى ع ِمل به؟

وهكذا ،وبعد الدراسات والمشاهدات وبعد التي واللتيا ،انتهى األمر إىل

هذه النقطة ،وهي أنه وبسبب دقة هذا النوع من التوحيد وصـعوبة فهمـه
وإدراكه والذي هو توحيد المخ َلصني والمقربني للحـق جـل شـأنه مـن
جهة ،وبسبب الصعوبة والمشاق التي تعرتض سالك هذا السبيل يف سريه

إىل اهلل ووصوله إىل تلـك احلـال ،وهـو بـالطبع مـا يتعـارض مـع مـزاج
المرتفــني مــن جهــة أخــرى ،فقــد أراح ِ
القشـــريون والظــاهريون ذوو
َ
( )1كتاب العدل اإلهلي ،الطبعة األوىل ،ص  .268وقـد ذكـر يف اهلـامش أن قائلهـا المرحـوم حممـد رضـا
قمشه إي؛ والمعنى:
1ـ اعلم أن كل يشء هو هلل تعاىل سواء كان مرض ًيا أو غري مريض ،من رمحة بدا وإىل رمحة يؤول.
2ـ لقد أل الناس من رمحة اهلل وراحلون إىل رمحته ،هذه حقيقة المحبة التي حتريت فيها العقول.
2ـ خلق البرش مجي ًعا عىل فطرة التوحيد ،وهذا الرشك أمر عارض والعارض يزول.
4ـ يقول العقل :اكتم سـر احلقيقة ،فامذا يفعل العقل مع شدة المحبة التي ّتتك السرت.
3ـ ما كان وما يكون من األمور هي نقطة واحدة ،وهذه النقطة تارة ترتفع وتارة ّتبط.
6ـ ومل يتعهد محل األمانة غريي (إشارة إىل عرض األمانة عىل الساموات واألرض ، )..سواء ناديتني ظلو ًما أو
ً
جهوال( .م)
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المستوى الفكري والعلمي المتَدين والضـحل أنفسـهم بإشـهارهم سـالح
الكفر واخلروج عىل اإلسالم عىل هـؤالء؛ لعـدم انسـجام هـذه المسـألة مـع

أفكارهم وآرائهم ،وحتى ال يضطروا إىل تقليد هذا الرجـل احلكـيم الواصـل

واالنقياد له ،فقد قاموا هبدم أساس هذا البناء وتقويض أركانـه ،واعتـربوهم
زنادقة وملحدين وذلك باّتـامهم بالنجاسـة والتـي هـي انعكـاس للزندقـة

واإلحلاد.
نعمِ ،
فمن الواضح أن التكفري والتفسيق مها سالح احلمقى ،وهو مـا برهنـت
عليه التجارب.

وهؤالء بشعار التكفري هذا الذي رفعوه ،قد دقوا إسفينًا يف أسـاس اإلسـالم،

وإال أفليس اإلسالم هو شـريعة التوحيـد؟ والتوحيـد هـو الوحـدة نفسـها،

والتوحيد عىل وزن تفعيل وهو فعل متعد ،والوحدة ثالثـي جمـرد وهـو فعـل
الزم.

فالتوحيد الذي يعنيه اإلسالم هو وحـدة الكثـرات وحصــر الفعـل والقـوة

والعلم واحلياة والقدرة والوجود والذات يف احلق سبحانه وتعاىل.

وحـدة واحـد ًة فيـه
ً
والوحدة هي أن تصري هذه األفعال واألسـامء والـذوات
جلت قدرته.

ويف هذه احلالة فـ «وحدة الوجود» تعني نتيجة التوحيد وحمصلته ،وثمرة هـذه
الشجرة المثمرة .فام التناقض الموجود بـني التوحيـد والوحـدة؟ فالتوحيـد

الذي ينادي به اإلسـالم يـتالءم متا ًمـا معهـا (أي الوحـدة) ،بـل هـي بعينـه.

فـ «وحدة الوجود» هي الشـراب احللو والسائغ لـ «توحيد احلـق» يف مراحـل
الكثرات.

لكن ال َعجب يف أن هؤالء اجلائرين مل يكونـوا قـادرين ومل يقـدروا عـىل اّتـام

أولئك بـ «التوحيد يف الوجود» ،وذلك ألن هذا الكالم كان مـن الممكـن أن
يصبح أدا ًة يف أيدي كل ِمن األعداء واألصدقاء عىل السواء! فـام اإلشـكال يف

اإلنسان الذي دخل اإلسالم وحصل عـىل نتائجـه الغائيـة التـي تـتلخص يف
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار
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خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

التوحيد يف الذات والصفة ،فيصبح قائ ًال بـ «التوحيد يف الوجـود»! اسـتبدلوا

لفظة «التوحيد» بـ «الوحدة» ؛ وبدأ العامـة مـن النـاس الـذين هـم كاألنعـام
غافلني عن أي ِعلم بضـرب رؤوس الموحدين هبـراوة الوحـدة الوجوديـة.
وصبغوهم بصبغة نجس العني حتت شعار الكافر الملحـد الزنـديق الفاسـق

حتى يمنعوا الناس عنهم .إن خمالفة المعتقدين بوحدة الوجود هي تعبري آخر
لمخالفة أهل التوحيد؛ أي الموحدين.

إن مشـركي العرب وخاصة قريش الذين كانوا ينـاجزون الرسـول األعظـم
صىل اهلل عليه وآله إنام كانوا يقومون بذلك عىل أسـاس التوحيـد ووحدانيـة
المبدأ والمعاد ومجيع األمور األخرى المشرتكة بينهام.

كانوا يقولـون :إن هـذا الرجـل زنـديق وملحـد ،إنـه سـاحر ،إنـه يـدعو إىل

َجس والعياذ
التوحيد ،وهذا خروج عىل ديننا وعقيدتنا وسنة آبائنا .إنه رجل ن َ

باهلل! أو كانوا ينادون بقتله بجريرة هذا اجلرم أو ذاك ،أو إخراجه من مدينتهم

وديارهم ،أو تقويض داره عىل رأسه ،أو عزله وإقامة احلصار عليه!

َ
ْ َ
َ َ
َ
َ ا
َ
ٓ ن
َ َ
كَِٰ نِرو َ َهَٰ َذا َ َٰ
أ َج َعلل
حر ولذا
ج نب ٓا أ َجا َءهم ُّمنذِر مِن نهمٰۖ َوقاَ ٱْ
س ِ
وع ِ
َ
ن
ن ْ
َ
َ َ َ َٰ َ ً ا َ َٰ َ َ َ ٌ ن َ (َ َ َ )1
ٱنمل َق ٱل َملأ مِلن نهم أ ِ ٱلشل ا
و
ٱٓأۡلل ِهة إِلها وَٰحِداٰۖ إ ِ هذا لَشء عجاب
ا
َ
ن ْ َ َ َٰٓ َ ن ا َ َ َ َ
ن
َ َ َ َ
ن
َوٱص ِبوا
لَع َءال ِهت ِكمٰۖ إ ِ هَٰذا لَشء َرادد ما س ِمعنا بِهَٰذا ِِف ٱل ِملةِ ٱٓأۡلخ َِرة ِ إ ِ
َ
َ َٓ ا
ا
َ َ َ
َ
َ
ن
َ
ي بَل ل اما
هَٰذا إَِل ٱخت ِل َٰ ٌ أ نءنزَِ عليهِ ٱنيذِو نر ِم ُۢن بَين ِنا بَل هم ِِف شك مِن ذِو ِر ِّۚ
ن ن ْ َ َ
َذوق ا عذا

إن هذه اآليات ونظرياّتا التي وردت يف القرآن ،تـدل كلهـا عـىل أن إشـكال

المشـركني والكافرين عىل النبي واإلسالم والقرآن كـان يف مسـألة التوحيـد
وحسب.

َجب وع َجاب وعجاب ،بتخفيف
( (1جاء يف أقرب الموارد« :العجاب بالضم :ما جتاوز حد ال َع َجب ،أمر ع َ
اجليم وتشديدها للمبالغة :أي يتعجب منه ،و َع َجب عجاب :مبالغة»( .م)
( )2سورة ص ( ، )24اآليات  4إىل .4
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وعىل هذا ،أفليس إشكال الدارسني والعلامء الذين ُيامجون القـائلني بوحـدة

الوجود ويتهموهنم ويؤنبوهنم ويأخذون عليهم يف ذلـك يشـبه بـل هـو عـني

اإلشكال الذي نادى به المشـركون والكافرون ضد الموحـدين؟! فـذاك

إشكال عىل توحيد الوجود وهذا إشكال عىل وحدة الوجود.

ذاك برميه بالزندقة واخلروج عن الدين ،وهـذا كـذلك بـالرمي بالزندقـة

واخلروج عن الدين.

ذاك حتت لواء انحراف الناس عن العقيدة ،وهذا كذلك حتت لواء فقـدان

العقيدة الساذجة للسواد األعظم من الناس.

وطب ًعــا ،مــن الضـــروري دائ ـ ًام التكــتم عــىل األرسار ،وال جيــوز البــوح

بالمسائل العرفانية الراقية والسامية ألي كان ،وأنـه يسـتحب دائـ ًام ـ بـل

جيب ـ التحدث إىل الناس بمستوى عقوهلم وقابلياّتم ،ولكن كالمنا هـذا

موجه إىل اخلواص وليس العوام ،إىل العلـامء ال اجلهـالء ،إىل أهـل الفهـم
والتجربة واألدب والمطالعة ال إىل الرجل العامي المجرد من أي من هذه
المسائل.

فنحن نقول :إذا تقرر أن تكـون عقيـدتنا توحيـدً ا باللسـان ،وذلـك بعـد

مضـي ألف وأربعامئة عام عىل شـريعة التوحيد المحمدية ،وأن نغفل عن
أرسار ودرجات التوحيد الفكري والعقل والقلبي الراقية والقناعة باليقني

الكل ،وأن نشن محلةً شعواء عىل أهل الوحدة ،وهم الموحدون احلقيقيون

والمسلمون اخللص ،فإذن ما الفرق بيننـا وبـني مشــركي قـريش الـذين
ـهروا ســيوفهم بوجــه النبــي وأمــري المــؤمنني علــيهام الســالم ومجيــع
َشـ َ

الموحدين؛ أي القائلني بالوحدة اإلهلية ،يف معارك بدر وأحد واألحـزاب
وحنني؟!

أما كان علينا ،عىل األقل ،ونحن الذين ننادي بالمرجعية ووالية الفقيه ،أن

نتحمل مسؤولية احلفاظ عىل أرواح وأموال وأعراض المسلمني ونعتقـد
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

بوالئهم الفكري والقلبي لنا ،وأن نقول كلمتنا يف مسألة التوحيد؟ حتى ال

تتســبب هــذه الفتــاوى ـ ال ســمح اهلل ـ يف هتــك األنفــس واألمــوال

اسا ،ولكن عىل األقـل
واألعراض .ليس لنا أن نجعل من أنفسنا محا ًة وحر ً

علينا أن ال نكون كالعدو الذي يشهر سالحه لصالح اخلصـم المشــرك،

وضد الفرد المسلم الموحد.
ف َأ َذ َ
اك َعنَّا»!
«الَ َأ َم َل َلنَا ِيف َخ ْ ِري َكَ ،فك َّ

النقطة الرابعة :واآلن وبعد أن اتضحت صحة مقولة اخلالق والمخلـوق،

أثبتـت صـحتها ورقيهـا آراء
واآلمر والمأمور ،والراحم والمرحوم ،وقد
ْ

رواد الفلسفة والعرفان اإلسالميني؛ أمثال حميي الدين بن عريب وتالمذتـه

ومنهم القونَوي والقيصـري ،والعامل الفقيـه النبيـل والعـارف بـال بـديل

الغائب عن األنظار واألفكار منذ حوال سبعة قرون أال وهو :السيد حيدر

اآلمل ،وكذلك الفقيه واحلكيم اخلبـري البصـري والعـامل المتبحـر المتألـه:

المــال صــدر الــدين الشــريازي ،وغــريهم الــذين يــدين هلــم اإلســالم

والمسلمون والمؤمنون وشيعة أمـري المـؤمنني عليـه أفضـل الصـلوات

وأكمل حتيات المصلني بدَ ْين عظيم ،والذين استطاعوا بكتـبهم الربهانيـة

والشهودية أن ينفخوا الروح يف اإلسالم من جديد بعد أن اصفر عوده من

جراء ظهور أفكار احلشويني والظاهريني واإلخباريني اخلاوين من العقـل

والدراية ،وأن يسقوا شجرة التوحيد ثانية وأن يعيدوا إىل األذهان خ َطـب

«هنج البالغة»  ،بعد أن اتضح كل ذلك نقول:

إن العبارة التي كتبها آية اهلل احلكيم قدس رسه يف هناية تعليقه وفتواه هي:
ا َ َ َ ا ن َ ن
ا
َو َما تَ ف ِ ٓ
ت ِإَويلهِ أنِي .
ِيَ إَِل بِٱّللِ عليهِ ت َ ي
وهذه العبارة تتضمن نقطتني:

األوىل :حتوي هذا المعنى ،وهو أن طلب هذه األمور يكون من اهلل.
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الثانية :أن ما يريدون بيانه :هو أن اآلية تشـري إىل ثنائيـة اآلمـر والمـأمور

والراحم والمرحوم؛ ألنه قد عرب عن إنية وتوفيق إزاء اهلل ،وكـذلك عـن
توكل وإنابة أمامه (أي اهلل).

نعم ،فإن األمر هبذه الصورة ،ولكن هـل هـذه األمـور (أي اإلنيـة والتوفيـق

عرب عنها هي حقيقية أم اعتبارية؟!
والتوكل) التي ي َّ

إذا كان اجلواب حقيقية فهذا غري صحيح؛ ألنه لـيس هنـاك أي اسـتقالل

ألية ذرة مـن الـذرات يف مقابـل ذات وصـفة احلـق تعـاىل؛ سـوا ًء أكـان

استقال ًال يف الوجود أم يف الصفة.

وأما إذا كانت اعتبارية ،فال يوجد أي تناقض مع ما يقوله الصوفية ،بل هو
عني كالمهم .وما جاء يف القرآن الكريم عىل لسان النبي شعيب عىل نبينـا

وآله وعليه الصالة والسالم يشري إىل نفس هذا المعني:

ن ن ََ
َ َ َ َ َََ ن
لَع بَي َنة مِن ارّب َو َر َزقَن مِن نه رزقًا َح َسنا َو َما ٓ أنر ن
يد
قاَ يَٰا ِم أرءيتم إ ِ ونت َٰ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ن َ َ ن َ ََٓ َ ن َ ن ن ن
يد إ اَل ٱإلص َل َٰ َح َما ٱس َت َمع ن
ت َو َما تَ ف ِ ٓ
ِيَ
أ أخاْ ِِكم إ ِ َٰىل ما ننهىَٰك نم عنه إ ِ أرِ ِ ِ
ا
َ
ا َ
ا
ٱّللِ َعليهِ تَ َ ي نت ِإَويلهِ أنِي (.)1
إَِل ب ِ
 .1نه هر كـه چهـره برافروخـت دلـربي دانـد
نــه هــر كــه آينــه ســازد ســـكندري دانــــد
 .2نه هر كه طرف كله كج هناد و تنـد نشسـت
كــــاله داري و آيـيــــن ســـــروري دانـــــد
 .2تو بندگي چو گدايان به شـرط مـزد مكـن
كــه دوســت خــود روش بنــدهـروري دانــــد
 .4غـــالم مهـــت آن رنـــد عافيـــت ســـوزم
كـــه در گـــدا صــــفتي كيميـــاگري دانــــد

( )1سورة هود ( ،)11اآلية .44
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

 .3وفـــا و عهـــد نكـــو باشـــد ار بيـــاموزي
و گرنــه هــر كــه تــو بينــي ســتمگري دانــــد
 .6ببــــــاختم دل ديوانــــــه و ندانســــــتم
كـــه آدمـــي ب ـــهاي شـــيوة ـــــري دانـــــد
 .9هــزار نكتــة باريــكتر ز مــو اينجاســت
نــه هــر كــه رس برتاشــد قلنــدري دانــــد
 .4مــدار نقطــة بيــنش ز خــال تســت مــرا
كــه قــدر گــوهر يكدانــه جــوهري دانــــد
 .7به قد و چهره هر آن كس كه شاه خوبان شد
جهـــان بگـــريد اگـــر دادگسـتــــري دانـــد
 .18ز شعر دلكـش حـافظ كســي بـود آگـاه

ِ
گفتن َدري داند
كه لطف طبع و سخن

( )1و()2

( )1ديوان حافظ الشريازي .ومعنى األبيات:
1ـ ال يمكن لكل من حسن وجهه أن يأرس قلب العاشق ،وليس كل من صنع المرايا سيكون كاالسـكندر يف
فتوحاته (باعتبار أن االسكندر كان له مرآة ينظر منها قبل الرشوع باحلرب).
2ـ وال كل من أمال قلنسوته عىل رأسه (كناية عن الرئاسة والوجاهة) وجلس يف الصدارة ،جييـد فـن احلكـم
وأمور الرئاسة.
2ـ فال تقم عىل خدمة احلبيب مشرتط ًا األجر والثواب كام هو حال السائلني ،فإن احلبيب نفسه يعـرف كيـف
يريب عبيده.
4ـ وأنا عبد هلمة ذاك الكيس الذي يؤثر عافيته ،ويعرف أن يعمل عمل اإلكسري بدعائه لكنه مع ذلك يف حالة
فقر واستجداء.
3ـ ولو تعلمت العهد والوفاء به لكان مجيالً ،وإال فكل من تراه ستعتربه ظال ًام.
6ـ لقد خست قلبي الواله بمقامرة احلب ،ومل أكن أعرف كيف حيصل اإلنسان عىل طريقة حياة المالئكة.
9ـ تكمن ها هنا ألف لطيفة أدق من الشعرة ،وليس كل من حلق رأسه عرف سرية الدراويش.
4ـ وجمال ناظري مثبت عىل اخلال يف خدك ،ألن الذي يمكنه معرفة اجلوهرة الثمينة هو اجلواهري فقط.
7ـ يمكن لمن كان بجسمه ووجهه حسن ًا أن يصري ملك ًا للحسان ،ويمكنه أن يسيطر عىل العامل إذا كان عادالً.
18ـ ولن يعرف شعر حافظ اجلاذب للقلوب ،إال من كان ذا طبع لطيف وقلب رقيـق (ويعلـم هلجـة «دري»
التي هي هلجة فارسية لطيفة)( .م)
( )2معرفة اهلل ،ج  ،2ص  173إىل .289
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ً
تنبيهات مؤلف الكتاب تعليقا على هيا البحث
انتهى كالم المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه الذي نقل من اجلـزء الثالـث مـن

كتاب «معرفة اهلل» .وهنا يذكر هذا احلقري راقم السطور ببعض الموارد التـي تسـتحق
التنبيه عليها ،وسوف نعرضها تبا ًعا:

أو ًال :إن ما ذكره المرحوم آية اهلل احلكيم من أن (احلمل عىل الصحة المأمور به

شـر ًعا يوجبان محل هذه األقوال عىل خـالف ظاهرهـا ،وبالتـال فـال يمكـن احلكـم

بنجاستهم)  ،عبارة تـدل عـىل أنـه حيكـم ويفتـي بنجاسـة القـائلني بوحـدة الوجـود

والموجود يف حالة محلهم عىل االعتقاد بالكثرة االعتبارية هلا كام مر ذكره .ولكـن لنـا

أن نسأل بأنه :ما هو التوجيه المنطقي والعريف الذي خيوله أن حيمل كالم هؤالء عـىل
خالف ظاهره ،وعىل خالف مدلوله اللفظي والمفهـوم الـواقعي منـه؟ فـإذا توصـل

شخص معني بالربهان والدليل العقل وانكشاف حقـائق عـامل التوحيـد مـن خـالل
اإلشـراق الباطني واإلفاضة القدسية؛ كام يدعي ذلك الشخص واق ًعا وجز ًما وبـدون

أي تردد أو تشكيك ،إىل احلكم بوحدة الوجود ،فعندها كيف يمكننا أن نحمل كالمه
عىل خالف معتقده ونظره القطعي ونتيجته التي ال تقبل الشـك وال الـرتدد؟! ألـيس

توجيها بام ال يرىض به صاحبه؟! وبأي حق يمكن أن نسمح ألنفسنا بحمل كالم
هذا
ً

شخص واعتقاده ونظره العمل والشهودي عىل خـالف رأيـه ونظـره؟ فهـذا الفعـل
بنفسه خمالف للشـرع وخمالف للعقل وخمالف للمنطق والعرف.

وإذا أل شخص وقال جها ًرا :لقد قمت هبذا العمل ،وصدر منـي هـذا الكـالم،

فليس لدينا احلق يف نفي صدور هذا الفعل منه ،مراعـاة لمصـلحة معينـة نشخصـها

لغوا وعىل وجه اللعب باأللفاظ ،وأن نحمل
نحن ،وأن نعترب هذه العبارة صدرت منه ً

فعله هذا عىل العبث واللغو! فهذا الفعل خالف الشـرع والعرف ،كام أن احلمـل عـىل

الصحة يف هذه الموارد ال معنى له أص ًال ،ونظري ذلـك أن نـأيت وننقـل مجيـع كلـامت

المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه التي ذكرها يف هذا المجال ونحملها عـىل الصـحة،
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المجلس الحادي عشر:

ونقول :إن مجيع ما ذكره خالف مراده ونواياه ،فهذا العمل حرام شـر ًعا .إن من يبـني
هذه األدلة واحلجج المتقنة يف مقام الدفاع عن عقيدته العلمية ورأيه العلمـي ،كيـف

يمكن أن حيمل كالمه عىل خالف عقيدته وعـىل خـالف نظريتـه؟! إن هـذه المسـألة
ليست فقط خمالفة للموازين الشـرعية ومعارضة للمقاييس العرفية ومضادة هلـا ،بـل

هي بعيدة جدً ا عن األدب وسرية أي كاتب وعامل يف المسائل العلمية والفنيـة ،وهـي
موجبة لإلهبام واإلمجال وسـوف تـؤدي إىل ضـياع البـاحثني يف مثـل هـذه المسـائل

العلمية والتخصصية.

ثان ًيا :يظهر من حلن عبارة المرحوم آية اهلل احلكيم ،أنه مقر ومعرتف بـأن كـالم

هؤالء األشخاص من العرفاء والصوفية القائلني بوحدة الوجود والموجـود ال يقبـل
التوجيه وال التأويل ،لكنه لام كان يرى نفسـه غـري قـادر عـىل البـت يف مقـام احلكـم
والمقايسة بني األقوال ،ويرى أن البحث يف األمور الفلسفية والعرفانيـة خـارج عـن

حمدوديته العلمية وسعة اطالعه ،مل يتجرأ يف مقام احلكم واإلفتاء عـىل إصـدار حكـم
بكفر هؤالء األشخاص وشـركهم ونجاستهم ،وقد تسـلح بمقـام االحتيـاط ليبقـى

بعيدً ا عن ساحة هذه المعركة ،وتوسل باحلمـل عـىل الصـحة واحلمـل عـىل المعـاين

األخرى ليخف ف عن عاتقه ثقل هـذه الفتـوى وآثارهـا والتبعـات الموبقـة للحكـم
بنجاستهم ،وأراح ضمريه بذلك ،وهو من هذه اجلهة يستوجب الشكر اجلزيل والثناء

اجلميل ،خال ًفا لألشخاص الذين وضعوا أنفسهم يف مثل هذا الموقف وحكمـوا ـ يف

منتهى اجلرأة واجلسارة ـ بكفر القائلني بذلك وتفسيقهم ونجاستهم ،دون أن يشـعروا

بخوف أو وجل من عواقب حكمهم هذا وتبعاته.
ثال ًثا :إن رأي احلقري يف مسألة التوحيد هي كام بينها المرحـوم الوالـد رضـوان اهلل
عليه وأوضـحها بشـكل مفصـل ومبـني؛ وهـي عبـارة عـن االعتقـاد بوحـدة الوجـود

والموجود والكثرة االعتبارية لألعيان اخلارجية والممكنات المخلوقة يف عامل الوجـود.
وهي من هذه اجلهة تعارض رأي المرحوم صدر المتأهلني وتتقابل مع مـا ذكـره .وهـذا
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األمر يستفاد بوضوح من كالم وبيان المرحوم آية احلق والعرفان السيد أمحد الكربالئـي

قدس اهلل سـره العزيز .فمن يريد أن حيكم علينا بالتكفري والنجاسـة فليتوكـل عـىل اهلل!
فحالنا كام يقول اخلواجة الشريازي:

ما چو داديم دل و ديـده بـه طوفـان بـال

()1

گو بيـا سـيل غـم و خانـه ز بنيـاد بـرب

[يقول :حيث أننا أعطينا قلبنا ونظرنا لطوفان البالء ،فقل لسيل الغم :تعال واقلع منزلنا من

أساسه( .وهو يامثل قول الشاعر :أنا الغريق فام خويف من البلل) ].

أو عندما يقول:

من نـه آن رنـدم كـه تـرك شـاهد و سـاغر كـنم

()2

حمتســب دانــد كــه مــن ايــن كارهــا كمــرت كــنم

[يقول :أنا لست بذاك احلاذق الذي يرتك الساقي والكأس ،والمحتسب يعلم بأين قلـي ًال مـا
أفعل ذلك].

راب ًعا :نقل عن المرحوم آية اهلل الشيخ حممد عل الكاظمي الذي كان من أعظم

تالميذ المرحوم النائيني والذي كان قد قرر مباحثه أنه قال:

«إن العلة يف أننا لسنا مكلفني ومأمورين بدراسـة العلـوم اإلهليـة؛ مـن قبيـل

الفلســفة والعرفــان هــو أن عالقتنــا مــع البــاري تعــاىل تنحصـــر يف مســألة

العبودية ،وبعـد إحـراز هـذه المسـألة ،جيـب عـىل العبـد أن يلتـزم بالطاعـة

والعبودية لمواله .أما معرفة من هو مواله وما هي خصوصـياته وأي حقيقـة
هلذا الموىل :فهذه مجيعها مما ال عالقة له به ،بل الواجـب عليـه هـو أن يـؤدي
حق العبودية ،دون أن يكون له دخل يف اهلل تعاىل».

لكن هذا الكالم غري صحيح؛ ألنه:

ال شك يف أن معرفة الباري واالطالع عىل حقيقته وكنهه وذاته مسـألة هلـا مراتـب

متفاوتة ودرجات خمتلفة ـ بـد ًءا مـن المعرفـة االبتدائيـة والبسـيطة والمعرفـة المبهمـة
( )1ديوان خواجة حافظ ،غزل  ،236ص .112
( )2المصدر السابق ،غزل  ،231ص .139
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الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

والمجملة؛ كاالعتقاد فقط أنه مبدأ الوجود دون أيـة إضـافة عـىل ذلـك ،وانتهـا ًء بـأعىل

مراتب المعرفة ،والتي يمكن بياهنا بعبارة «مل أعبد ر ًبا مل أره»  ،ومـن الواضـح أن العبـادة

واالنقياد متفرعة عىل اإلذعان واالعتقاد بوجود احلق تعاىل.

فمع االلتفات إىل هذا األمر ،كيف يمكـن لإلنسـان أن حيـرز ضــرورة العبـادة

وإطاعة الباري عىل نفسه بنحو جازم ويقيني ،واحلـال أن لديـه شـك وإهبـام بالنسـبة
لنفس الباري وذاته وكيفية وجوده ،ومع وجود ألف مسألة جمهولة عنده وألف سؤال

دون جواب؟! وهل يمكن أن يعبد اإلنسان حقيق ًة ليس لدُيا أي سنخية مع يشء من
الموجودات اخلارجية من جهة ماهيتها وكيفيتها ،فيقوم بعبادّتا رمج ًا بالغيب دون أن
يعلم هبا أو يتعرف إليها؟ وحسب اعتقادك ،إذا مل يلتفت اإلنسان يف عبادته هّلل إىل جترد

احلق وبساطته؛ بل كان يعترب اهلل تعاىل عبارة عن موجـود مـادي كبـري جـدً ا ،يمتلـك

خصوصيات عظيمة تضاهي أفضل ما يمتلك أي خملوق آخر يف أعىل مرتبة هلـا ،وأنـه

مثلنا؛ لديه يد ورجل وعني وأمعاء وغريها ،وأنه اختذ يف السامء العليا منـز ًال لـه ـ كـام
يعتقد أكثر العوام بذلك ـ  ،إذا قام اإلنسان بالعبادة هبذه النظرة ،فهل تكون عبادة مثل
هذا اإلنسان صحيحة؟ وهل ينبغي أن نقول للـذي يمكنـه أن يصـل بمعرفتـه بـاحلق

تعاىل إىل مراتب أعىل وأرقى مما هو فيه :ال داعي لتحمـل العنـاء والمشـقة! ألن هـذه

العلوم ال تنفعك أبدً ا وال تزيدك من مواهب الباري وألطافه شي ًئا؟

َأوليست العبادة تقاس بمقدار إخـالص النيـة وحضـور القلـب والســر ،وأن

األجر والقرب من اهلل ينال هبذا الميزان؟! إ ًذا ،كيف يمكن لإلنسان أن حيضـر يف قلبه

وضمريه ر ًبا غري معلوم لديه ،وينظر إليه ويركز توجهه نحـوه؟! وهـل الصـالة التـي
يقيمها اإلنسان دون أي معرفة باهلل تعاىل تساوي الصالة التي يقيمها اإلمـام السـجاد

عليه السالم؟! أو تتساوى مع صالة الرسول صىل اهلل عليه و آله؟ أو أهنا تتساوى مع
صالة المعصومني صلوات اهلل عليهم أمجعني؟!

ال تقل :إن هؤالء أئمة وحساهبم يفرتق عن حسابنا!
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ألننا نقول :أي فرق بيننا يف خصـوص هـذه اجلهـة؟ فالصـالة صـالة ،أليسـت

الصالة عبارة عن أفعال خاصة مع توفر شـروط معينة كالطهارة وغريها ،إ ًذا مـا هـو
الفرق يف المقام؟! فكال الصالتني حتتوي عىل وضوء ،وكلتامها يـؤل هبـا مـع االجتـاه

نحو القبلة وكلتامها فيها شـرائط الصحة الظاهرية من اإلتيان باألجزاء وقراءة احلمد
والسورة قراءة صحيحة.

وهنا جيب القول بأن هذا الكالم أشبه باألحاديث الفكاهية واألمور اهلزلية منها

باألفكار العلمية والمسائل االعتقادية!

ومن جهة أخرى :ماذا سنفعل بجميع هذه الروايـات( )1الدالـة عـىل اخـتالف

مراتب اإليامن ودرجات المؤمنني يوم القيامة؟ فإذا كان مطلوب الشارع ومراده منها
( )1هناك الكثري من الروايات ضمن عناوين خمتلفة تدل عىل هذا المعنى ،نشري إىل بعضها كنموذج:
 .1بحار األنوار ،ج  ،67ص  ،191باب ( 22درجات اإليامن وحقائقه) حديث  ،14عن «تفسري العيايش»:
ِ
ِ
ِ
رجات
َفاضل
عن أيب عمرو الزبريي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :بالزيا َدة يف
المؤمنون بالـدَّ
اإليامن ت َ
ِ
ِ
َ
َ
ـف ل
المؤمنون عندَ اهلل؟ فقال« :نعم!»  ،قلت :ص ْ
ومنازل يتفاضل هبا
لإليامن درجات
ِعندَ اهلل» .قلت :وإن
ذلك رمحِ َك اهلل حتى أفهمه.
َ
ْ
ْ
ْ ن ْ َ ْ َ َا
َ ُّ ن َ ا
ْ َ
َ ْ
الر نسل ف ل َنا َۡع نه ْم لَع َۡع مِنه م َكم
ل :ت ِلك
بعضه ع بعض ،فقال
قال« :ما فض َل اهلل به أوليا َءه َ
َ
َ
ان َ
ْ
َ ََ ْ َ ا َْ َ ْ َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ان نظرْ
ا
 .وقا
ل :وْاد ف لنا ۡعض انلبِي ِي لَع ۡع
اآلية .وقال
اّلل َو َرف َا َۡ ْع نه ْم (فوق بعض) د َرجا
َ
ََ َن ْ
َ َ َ ا ْ ْ َ
ََ ْ
لم َد َر َج ٌ
لات عِنْ َ
مَن
ب َد َر َجات  .وقا  :نه ْ
لد ا  .فهـذا ِذكـر
ويْف ف ل َنا َۡع نه ْم لَع َۡعض ولآلخِرة أ
ِ
ِ
اإليامن و َمنازلِه عندَ اهلل».
رجات
َد
 .2بحار األنوار ،ج  ،67ص  ،164باب  ،22حديث  ،7عن خصال الصدوق :ابن الوليد ،عن الصفار ،عـن
فذ َكرت له شيئًا ِمن ِ
حممد بن محاد ،عن عبد العزيز قال :دخلت عىل أيب عبد اهلل ع َليه السال ِم َ
أمر الشي َع ِة ومـن
أقاويلهم.
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
السل ِم ،له َعرش َمراقي ،و ترتَقى منه مرقا ًة بعد مرقاة ،فال
بمنزلة ُّ
فقال« :يا عبد العزيز! اإليامن عرش َدرجات َ
ِ
ِ
ست َ
لست
عىل يشء ،وال يقو َلن صاحب الثانية لصاحب الثالثةَ :
يقول َّن صاحب الواحدَ ة لصاحب الثان َيةَ :ل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
العارش ِة ،ثم قال :وكان َسلامن يف العارشة وأبو ذر يف التاسعة والمقداد يف الثامنة .يا
يشء ،حتى انتَهي إىل
عىل َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
رت أن تَرفعه إىل
رأيت الذي هو دونَك فقد َ
عبد العزيز! ال تسقط َمن هو دونَك فيسقطك َمن هو فوقك .وإذا َ
مؤمن ًا فع َل ِ
درجتِك رفع ًا رفيق ًا فافع ْل .وال َحت ِملن ع َليه ما ال يطيقه فت ْك ِسه ،فإنه من َكس ِ
يه َجربه؛ ألنك إذا
َ
َّ
َ
َ
ََ
ْ َ
َ
صيل َمح َل ِ
هبت َحت ِمل ال َف َ
فسختَه» (اخلصال ،ص  ،444حديث .)47
َذ َ
الباز َل َ
 .2هنج البالغة (رشح حممد عبـده)  ،ج  ،1ص (« :147ومنها يف صفة اجلنة) درجات م ِ
ِ
ومنازل
تفاضالت،
َ
م ِ
تفاوتات».
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أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

جمرد اإلتيان بالعبادة بصورّتا الصـحيحة ومـع حفـظ اآلداب الظاهريـة ،بـأي نحـو

حصلت من االعتقاد بالباري ومعرفة ذاته ،فام معنى مراتب اإليـامن؟ ومـاذا سـيكون

المراد بدرجات اجلنة؟

ومن جهة أخرى :لامذا نرى مجيع هـذه اآليـات التوحيديـة الـواردة يف القـرآن،

والتي ال يمكن الوصول إىل حمتواها ومعناها إال من خالل اإلحاطة بدروس احلكمـة

اإلهلية والعرفان؟ فهل يمكـن لشـخص عـامي معتقـد بإلـه موهـوم ويقـوم بعبادتـه

ـ حسب رأي سامحتكم ـ ويرفع عن عهدته التكليف هبا وال يتحمل أية مسؤولية بعد
ن َ ا
ذلك ..هل يمكنه أن يصل إىل حقيقة اآلية :نه َ ٱۡلَ او نَ َ
ٱْظَٰه نر َوٱِلَلاط نِنٰۖ َو نهل َ
و
ِر
خ
ٱٓأۡل
و
ِ
ن َ
ك ِل َشء َعلِيمم ( ،)1وحتى أنت ،هل يمكنك أن تفهمها؟ هيهات! حسنًا ،فإذا كان
بِ

األمر كذلك ،فلمن وردت هذه اآلية إذن؟!

قلت :إن هذه اآلية أتت ألجل رسول اهلل والمعصومني  ،فـام عالقتنـا نحـن
إذا َ

باألمر حينئذ ،إذ هل نزل القرآن ألجل األئمة فقط؟ بـل يمكـن أن ننقـل الكـالم إىل

نفس األئمة ،ونقول :من أجل أي يشء وصل األئمة هلذه الدرجـة مـن معرفـة احلـق

تعاىل ،و أمكنهم فهم المسائل التي ال نفهمها نحن؟ و لامذا حازوا عىل تلك الدرجات
التي ال يمكننا الوصول إليها؟ فإذا كانت تلك الدرجات ممدوحة ومستحسنة ،فلـامذا

نبقى حمرومني منها! وإذا مل يكن فيها فائدة ـ كام يقول بذلك هذا الفاضل المحـرتم ــ

فلامذا كان عىل األئمة الوصول إىل هذه المراتب؟ وأي أرجحية يمكن أن ترتتب عـىل
هذه المعرفة؟!

 .4األمال (للصدوق)  ،جملس  ،98حديث  ،18ص  :294عـن سـيد السـاجدين اإلمـام زيـن العابـدين
عليه السالم أنه قال« :وإن للعباس عند اهلل ت َ
َ
وتعاىل َمنزل ًة يغبِطه هبا َمجيع الشهداء َيو َم القيا َمة».
َبارك
عل بن احلكم ،عن حممد بـن
 .3بحار األنوار ،ج  ،67عن «الكايف» (ج  ،2ص )43عن حممد ،عن أمحد ،عن ِّ
ربأ بعضكم ِمن َبعض؟ إن
والربا َء َة َي َ
سنان ،عن الصباح بن سيابة ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال« :ما أنتم َ
ِ
وبعضهم أن َفذ َبصري ًة من بعض ،وهي
وبعضهم أكثر صال ًة من بعض،
أفضل ِمن َبعض،
َ
َ
بعضهم َ
المؤمننيَ َ
الدَّ رجات».
( )1سورة احلديد ( ، )39اآلية .2
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أضف إىل ذلك :ألجل َمـن صـدرت هـذه الروايـات واخلطـب المـأثورة عـن

المعصومني عليهم السالم حول مسألة معرفة احلق تعاىل ويف جمال التوحيد الربـويب،

وماذا يمكن أن يكون السبب يف صدورها؟! وإذا مل يكن الناس مكلفني بمعرفة احلـق

تعاىل معرفة حقيقيـة وواقعيـة بـتامم المعرفـة وكـامل المعرفـة ـ كـل بحسـب طاقتـه

لغوا ،نعوذ باهلل.
وقدرته ـ فسوف تكون بيانات المعصومني هذه وكلامّتم التوحيدية ً

ومع غض النظر عن هذا ،فإذا التزمنا بـأن المطلـوب هـو المعرفـة المحـدودة

والبسيطة والعامية المتعلقة بذات الباري تعاىل ،وفرضنا أن شخ ًصا أل وطرح شـبه ًة

يف موضوع التوحيد ،فامذا سيكون جوابك؟! هل يمكنـك مـن خـالل هـذه المعرفـة

السطحية والبدائية بذات اهلل أن جتيـب عـىل شـبهة ابـن كمونـة يف تشـكيكه بمسـألة
التوحيد؟ وهل يمكنك اإلجابة عىل هذه الشبهات الغريبـة والعجيبـة التـي يطرحهـا

الدهريون ،وهل تستطيع أن تدافع عـن اإلسـالم وعـن الفقـه والفقاهـة واحلـوزات
العلمية دون أن تتعلم مباين احلكمة وتدرسها؟! وماذا فعلـت احلـوزة العلميـة ،التـي

جعلت جل اهتاممها منص ًبا عىل صحة الصالة بقراءة احلمد والسورة قراءة صـحيحة،

وماذا قدمت لإلبقاء عىل مشـروعيتها أمام هذه الشبهات واإلشكاليات؟! هل يمكـن
هبذه الذهنية من التفكري ،وهبذا المبنى الفكري أن جياب عىل الملحدين وأعداء الدين

الذين يتسلحون بحربة الكفر واإلحلاد بام أوتوا من قوة ،وأن يتم التغلب عليهم بشكل

حاسم وبنحو قاطع؟ ثم هل حوزتك العلميـة مسـتعدة لتلقـي مثـل هـذه الشـبهات

والمسائل اإلحلادية؟ فإذا كانت كذلك فبأي طريق تريد أن تواجهها؟ هل تواجه هذه

األمور المهمة من خالل الكتب الفقهية واألصولية ،وتقيض عىل آفاّتا والباليا التـي
خلفتها؟ وهنا نرتك احلكم يف هذه المسألة بعهدة القراء وأهل النظر والدراية.

لكن المسألة ليست كذلك يف مدرسة أهل البيت علـيهم السـالم ،بـل األمـور

خمتلفة متا ًما .ففي مدرسة أهل البيت مل يوضع أمام اإلنسان حـد للمعرفـة .احلـد هـو

ذات الباري تعاىل ،و احلد هو الكـامل المطلـق ،وغايـة الغايـات ،واالنـدكاك يف ذات
427

ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

حضـرة احلق والفناء فيه والمحو يف حقيقة الوجود الكـل للحـق تعـاىل ،وهـو يعنـي

اخلروج من شوائب الكثرة واإلثنينية والامهية ،واالرتباط بالذات التي ال تتناهى ،هذا

هو حد المعرفة.

نحن نفتخر بانتسابنا إىل مدرسة ال ترى أي حد أو عائق أمـام التكامـل العلمـي

والروحي ،وأمام ترقي نفس اإلنسان .نحن نفتخر أننا أتبـاع إمـام ال تـزال خطبـه يف

«هنج البالغة» ـ مع ميض ألف وأربعامئة سنة ـ وحيد ًة يف ميدان التوحيـد والمعـارف،
وال تزال متخر عباب حميطات العلم وتقطع بحار التعقل والعلياء .نحـن نفتخـر بأننـا

نتبع إما ًما يأمرنا أن نتأمل ونفكر يف كل عمل قبل اإلتيان به ،ونفتخـر أن أوليـاء هـذه
المدرسة ـ من خالل كشفهم للحقائق التوحيدية واألرسار اإلهلية وبياهنم لرموز عامل

الوجود ،حيث مل يكن هلذا البيان أية سابقة قبل وجودهم يف تاريخ البشـرية ـ أوجبـوا

افتخا ًرا خالدً ا وأبد ًيا لمدرسة التشيع عىل مر التاريخ ،وجعلوا مجيـع النـاس وحمققـي
العلوم اإلهلية واإلنسانية يقتاتون عىل فتات موائـد علـومهم ،ويبحـرون يف حميطـات

أيضا أننا يف مدرسة جعل حاملو لوائها أعـىل مرتبـة
معارفهم التي ال تتناهى .ونفتخر ً
من مراتب العلم والمعرفة منحصــر ًة يف الكـامل المطلـق والعلـم المطلـق واحليـاة

ودعونا للوصول إىل تلك النقطة التي وصـلوا إليهـا وجعلوهـا منـز ًال هلـم
المطلقةَ ،
ومأوى .ونفتخر بأن أئمتنا مل يرتكوا أي نقص أو فرا ومل يدعوا أي ضعف أو فتور يف

سبيل طي مراحل رشدنا وتكاملنا ووصولنا إىل الفعلية المطلوبة ،وذلك مـن خـالل
كشف النقاب عن احلقائق واألرسار التوحيدية وبياهنا لنـا بيانًـا مفصـ ًال ،كـام أهنـم مل

يعتربوا أي خط أمحر للوصول إىل المراحل العالية والكامالت الروحية .نعم :
أولئــــك آبــــائي فجئنــــي بمــــثلهم

()1

إذا مجعتنـــا يـــا جريـــر المجـــامع

وما أمجل ما ذكره العارف الواصل وصاحب الضـمري احلـي ،المتبـع لمدرسـة

التشيع والسائر يف مسري األئمة المعصومني علـيهم السـالم والـاميش عـىل ممشـاهم؛
( )1ديوان الفرزدق ،جامع الشواهد ،ص.46
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الشيخ حممود الشبسرتي رضوان اهلل عليه ،حيث يفيض قلمـه يف هـذا المقـام بالـدرر

الثمينة ويقول:

 .1جهــان ِ
آن تــو و تــو مانــده عــاجز
 .2چه حمبوسـان بيـك منـزل نشسـته

ز تــو حمــروم تــر كــس ديــده هرگــز
بدســت عجــز ـــاي خــويش بســته

 .2نشستي چون زنان در كوي إدبـار

نميـــداري ز جهـــل خويشـــتن عـــار

 .4دلــريان جهــان آغشــته در خــون

تــو رس ـوشــيده ننهــي ـــاي بــريون

 .3چه كـردي فهـم از ديـن العجـائز

كه بر خـود جهـل مـيداري تـو جـائز

 .6زنان چون ناقصات عقل و ديناند

چــــرا مــــردان ره ايشــــان گزيننــــد

 .4مياســا يــك زمــان انــدر مراحــل

مشــــو موقــــوف مهــــراه رواحــــل

 .7خليل آسا برو حـق را طلـب كـن

شـــبي را روز و روزي را بشـــب كـــن

 .18بگردان زان مهه اي راهـرو روي

مهيشـــه ال احـــب اآلفلـــني گـــوي

 .11ويا چون مويس عمران در اين راه

بـــــرو تـــــا بشـــــنوي إين أنـــــا اهلل

 .12برو انـدر ــى خواجـه بـه ارساء

تفـــرج كـــن مهـــه آيـــات كـــربى

 .14بــــرون آي از رساي ام هــــاين

بگــــو مطلــــق حــــديث مــــن رآين

 .13گذاري كن ز كاف كـنج كـونني
 .16دهد حق مر ترا از آن ه خـواهي

نشــني بــر قــاف قــرب قــاب قوســني
()1
نامينـــدت مهـــه اشـــياء كـــام هـــي

هــر آن ــه ـيشــت آيــد زان گــذر كــن

 .9اگر مـردي بـرون آي و نظـر كـن

جــواب لفــظ ْأرين لــن تــراين اســت

 .12ترا تا كوه هستي ـيش باقي است

( )1گلشن راز .ومعنى األبيات:
1ـ كل العامل لك وأنت ال تزال عىل عجزك ،فهل رأى أحد أكثر حرمان ًا منك؟!
2ـ أنت كالمسجون اجلالس يف منزل واحد ،وقد غللت رجليك بيد عجزك.
2ـ جلست كالنساء يف زاوية اخلمول ،ومل تشعر بعارك نتيجة جهلك.
4ـ لقد تشحط أبطال العامل بدمائهم ،وأنت مغطى الرأس ال خترج إىل الميدان.
3ـ ماذا فهمت من «دين العجائز» ،حتى جوزت اجلهل عىل نفسك.
6ـ إن النساء ناقصات العقل والدين ،فلامذا خيتار الرجال طريقتهن؟
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وأما النقطة اخلامسة:

فإن رعاية المباين واآلداب العلمية واالهتامم باألخالق والديانة يقتضـي أن يظهـر

اإلنسان رأيه وعقيدته يف األمور التي يكون لديه بصرية وخربة فيهـا ،وأمـا األمـور التـي

ليس لديه االط الع الكايف عليها وال المعرفة الوافيـة هبـا فعليـه أن ال يظهـر حكمـه وال
يعطي رأيه فيها .كام بينت هذه المسألة يف الروايات واألحاديث الواردة عن أئمة اهلـدى

صلوات اهلل عليهم ،حيث أمرت بالتوقف يف الروايات التي ال تقبل اجلمع مع الروايات
المعارضة ،وفرضت إرجاعها إىل نفس األئمة عليهم السالم ،مع المحافظـة عـىل عـدم
إعطاء رأي خاطئ يف المسألة(.)1

9ـ فإن كنت رج ً
ال فاخرج وانظر ،وكل ما اعرتضك من أمر فاتركه واجتز إىل غريه.
4ـ ال تسرتح حلظة يف مراحل السري ،وال حتط رحلك متى حطت الرواحل رحلها.
7ـ وأنت كاخلليل فاطلب احلق ،وصل من أجل ذلك الليل بالنهار والنهار بالليل.
18ـ وأدر وجهك عن كل ذلك أُيا السالك للطريق ،وردد دوم ًا عبارة «ال أحب اآلفلني».
11ـ أو رس يف هذا الطريق كموىس بن عمران ،حتى تسمع كلمة« :إين أنا اهلل».
12ـ ما دامت نفسك موجودة أمامك كاجلبل الشامخ ،فسوف يكون جواب «أرين» « :لن تراين».
12ـ رافق النبي يف رحلة اإلرساء ،وتطلع إىل مجيع اآليات الكربى.
14ـ اخرج من بيت أم هاين ،واتل بشكل مطلق حديث «من رآين».
13ـ واجتز سياح ًا من «كاف» كنز الكونني ،واجلس عىل «قاف» كريس «قاب قوسني».
16ـ عندها سيعطيك احلق كل ما ترغب ،ويريك األشياء كام هي عىل حقيقتها.
( )1بحار األنوار ،ج ،2ص  ،222جاء يف خرب عمر بن حنظلة« :قلت :جعلت فداك! فـإن وافقهـم اخلـربان
مجي ًعا؟ قال :انظروا إىل ما يميل إليه حكامهم وقضاّتم فاتركروه جانبـ ًا وخـذوا بغـريه ،قلـت :فـإن وافـق
حكامهم اخلربين مجي ًعا؟
قال :إذا كان كذلك فأرجه وقف عنده حت ى تلقى إمامك ،فإن الوقوف عند الشبهات خري من االقتحام يف
اهللكات ،واهلل المرشد.
ويف صفحة  ،222حديث « :13عن الميثمي أنه سأل الرضا عليه السالم يو ًمـا وقـد اجتمـع عنـده قـوم مـن
أصحابه وقد كانوا تنازعوا يف احلديثني المختلفني عـن رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم يف الشــيء
الواحد ،فقال [ بعد بيان مالك مجع الروايات المتضادة ] :وما مل جتدوه يف يشء من هذه الوجوه فـردوا إلينـا
علمه فنحن أوىل بذلك ،وال تقولوا فيه بآرائكم ،وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون
حتى يأتي كم البيان من عندنا».
وأيض ًا ورد يف صفحة  ،241حديث « :22عن حممد بن عيىس قال :أقرأين داوود بن فرقد الفـاريس كتابـه إىل
أيب احلسن الثالث عليه السالم وجوابه بخطه ،فقال :نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائـك وأجـدادك
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الخصوصية السادسة  :في ّأنه لا ّ
ّ
شك ولا ترديد ولا احتياط في كلام العارف الكامل وفعله

فمن اجلدير بعلامئنا وفقهائنا والالئق هبم أن ال يظهروا آراءهـم بـبعض العلـوم

والمعارف إذا مل يكونوا ملمني هبا باحلد الكايف والوايف ،بل عليهم أن يوكلـوا احلكـم
فيها إىل الواجدين للشـروط والمتأهلني يف هذه العلوم ،فيكونـوا بـذلك قـد سـلكوا

طريق التثبت واالحتياط شـر ًعا وعر ًفا وعق ًال ،ويكونوا قد حفظوا أنفسهم وصانوها
من عواقب التخلف عن هذا المسري يف الدنيا واآلخرة.

ا
ا َ َ
أيضا نختم هذا المبحث باآلية الشـريفةَ :و َملا تَل ف ِ ٓ
ِيَ إَِل بِلٱّللِ عليلهِ
ونحن ً
ََا ن َ
ِإَويلهِ أنن ن
ب (.)1
ِيب
ت يت

***

قد اختلفوا علينا فيه ،كيف العمل به عىل اختالفه؟ إذا نرد إليك فقد اختلـف فيـه .فكتـب ـ وقرأتـه ـ :مـا
علمتم أنه قولنا فالزموه وما مل تعلموا فردوه إلينا».
( )1سورة هود ، )11( ،اآلية .44
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ّ
الخصوصية السابعة

ّ
تجلي العارف الواصل وظهوراته
ّ
تجلي ّ
الحق تعالى وظهوره
هي
اخلصوصية السابعة من خصوصيات العارف الكامل هـي :أن جتلياتـه وظهوراتـه

عبارة عن ظهور احلق وجتليه؛ ال أهنا جتل الـنفس ،وليسـت صـادرة عـن تسـلط الـنفس
وقوّتا ،بل من ناحية إفناء النفس وإعدامها وحموها.

وبام أن النفس التي يمتلكها السالك قد طوت مرحلة التعـني ،وختلـت عـن حالـة

االستقالل من خالل الرياضات الشـرعية والمجاهدات يف العوامل الظلامنية والروحانية،

فإن وجود احلق وإنيته ستتجىل ـ حيـث ال تبقـي غريتـه شـيئًا سـواه ـ يف هويـة السـالك
وتعينه ،وبعد ذلك سوف تتفاوت شخصيته عن الشخصية التي كانت لديـه سـاب ًقا ،كـام

كثريا من حيث الشكل والمظهـر
ستختلف ماهيته عن الامهية السابقة ،ورغم أنه مل يتغري ً
اخلـارجي ،إال أن سـريته ورسيرتــه سـوف تتميـز بشـكل كامـل عــن أخالقـه وصــفاته

وخصائصه السابقة .فيصري حلركاته لون مغاير ورائحة أخرى ،ويصري لكالمـه حسـاب
وموازين أخرى؛ فههنا يتجىل احلق بال واسطة ،وتظهر أفعال احلق مباشــر ًة دون تـدخ ِل
النفس وتصـرفها.

لقد كان من قبل إذا أراد أن يتكلم عن حقيقة ما بلسانه أو يظهرها من خالل فعله،

يفكر قبل ذلك فيها ويف صالحها وفسادها ،وأهنا هل تصب يف مصلحته ومنفعته اخلاصة
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

أم ال؛ فإن كانت هذه احلقيقة معارض ًة لمصلحته ،فإنه سيتخىل عن احلـديث عنهـا وعـن

إبرازها ،أو قد يوحي بمراده من خالل عباراته وكلامته بنحو اإليـامء واإلشـارة والكنايـة

بطريقة ونحو خاص جيعلها تصب يف هناية المطاف يف مصاحله وتتوافق مع ما يرنـو إليـه

(وهذه مسألة مهمة جيب االلتفات إليها جيدً ا)  ،أو ربام قام بالفعل بنحو معني جيعل هـذا
الفعل ال يعطي الثمرة المرجوة ،وال يشاهد منه األثر المطلوب.

طلب المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه يو ًما مـن أحـد تالميـذه بـأن خيـربين أن

أطرح موضو ًعا معينًا يف جلسة اإلخوة واألصدقاء .وعندما فاحتني بالموضوع ونقـل
ل طلب الوالد المعظم ،عرض األمر بشكل بدا منـه أن مـن األفضـل أن يكـون هـو

الذي يطرح هذا الموضوع يف اجللسة ،عندها شعرت أنه حياول بيان المسـألة بطريقـة

خاصة حتى يكون هو الذي يلقي المسألة يف اجللسة؛ و ذلك ألنه كان راغ ًبا بشدة بأن

يكون طرح الموضوع من خالله هو ،مع أن الوالد كان قد صـرح له أن الذي ينبغـي

أن يبني المسألة ويطرحها هو احلقري ،ويف هناية المطاف قام هـو ببيـان هـذه القضـية

وطرحها.

هذا نموذج بسيط وصغري ذكرناه هنا بعنوان مثال ،واهلل تعـاىل فقـط هـو الـذي

يعلم كم من االنحـراف واالعوجـاج وكـم مـن التـدليس واخليانـة لطريـق العظـامء

وممشاهم ،كان قد حصل نتيجة اتباع مثل هذه الطرق وهذه األسـاليب .وإن شـاء اهلل

سوف نشري يف هذا الكتاب إىل بعض من هذه المسائل.

إن م َثل العارف كمثـل الطفـل الرضـيع الـذي مل يتلـوث بعـد بتعلقـات الـدنيا

وزبارجها ،فإذا شاهد الطفل ذو اخلمس سنوات مسأل ًة معين ًة ،نقلها كام هـي دون أي

تصـرف أو تدخل منه ،ألنه مل ينتقش يف نفسه غري تلـك القضـية التـي شـاهدها ،ويف

مقام الشهادة وأداء األمانة التي حتملها ،نجد أنه ينقل األمور كـام هـي ويظهرهـا كـام

هي ،لكن نفس هذا الطفل مع مرور الزمـان وإحساسـه باللذائـذ واآلالم ،وانجذابـه

نحو التعلقات والمكتسبات ،يبدأ بأخذ المنافع التي تعود إليه بعني االعتبار ،ويقـيس
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ّ
ّ
تجلي ّ
ّ
الحق تعالى وظهوراته
الخصوصية السابعة  :تجلي العارف الواصل وظهوراته هي

األمور من خالل هذه المنافع ويطبقها عليها ،وعند ذلك نرى أن تلك احلالة التي كان

هذا الطفل يعيشها ـ من عدم التلون ومن الشفافية يف كالمه وأفعاله ـ قـد تغـريت إىل

مسائل أخرى ،وأن ذاك الصدق والصفاء وتلك الطهارة التي كان يتمتع هبا قد بـدأت

تتغري تدرجيي ًا نحو التورية والكذب والنفاق والتلون بلونني .فلهذا يقـال :خـذ كـالم
الصدق من الصغار ،إال أن هذا يصح ما دام الطفل مل ِ
يلتق مع أحد ومل يواجـه أحـدً ا.

ومراعاة هذه المسألة تؤثر حتى يف بعض المسائل احلقوقية القضائية.

إن العارف الكامل ليس لديه يشء من تلقاء نفسه ،وكل ما لديه إنام هو انعكاس

للحق تعاىل ،وهلذا السبب كان كالمه حجة ،بينام كالم سائر الناس لـيس بحجـة ،بـل
حيتاج إىل تفحص وتأمل وتثبت وتوثيق ،فكالم العارف هـو كـالم احلـق ،وال معنـى
للتثبت والتحقيق يف كالم احلق تعاىل.

يقول القرآن الكريم يف قضية إلقاء كالم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآلـه وسـلم،

َ
ا ََ ن
وأنه ال يتدخل أو يتصـرف فيه بيشء من تلقاء نفسـه :إِن نهۥ ْا َ َر نس َ و ِريم * َو َملا
َ
َ
َ
ا ن ن َ ََ َ
َ
نَ َ
ا ََ ان َ َ
ا
ب
ُنيل مِلن ر ِ
ه بِا َِ شاعِرِّۚ قلِيل ما تؤمِن * وَل بِا َِ َكه ِِّۚن قلِيل ما تذورو * ت ِ
ٱْ َعَٰلَم َ
لم َْ َا َمع َنلا مِن ن
ي * َول َ َو َا ا ََ َعلَي َنا َۡع َض ٱۡلَقَاويل * َۡلَ َخذنَا مِن نه بلٱيلَ ِمي * نث ا
له
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
ا
َ
()1
ن
َ
ا
َ
َ َ
ن
ن
َ
ن
َ
َ
.
ج ِزين * ِإَونهۥ ُتذو َِرة ِْلمتاِ
ٱل وِي * فما مِنكم مِن أحد عنه ح َٰ ِ

ينفي اهلل تعاىل يف هذه اآليات أي تصـرف أو تغيري أو تبديل يف الوحي من قبـل

رسول اهلل ،ويف المقابل يعترب أن الوحي منحصـر يف إرادة اهلل تعاىل واختياره ،وبذلك
يعلن أمام المأل بوضوح أن كل ما يأيت من جهة رسوله إليكم وكـل مـا خيـاطبكم بـه

خالص مائة بالامئة من اإللقاءات النفسانية وبعيد عن األنانية واإلرادة البشـرية ،وأنـه
ينتسب إىل حضـرة احلق تعاىل كامل االنتساب ومتامه.

إن الثمرة المهمة والبارزة هلذه المسألة تكمن يف أن مثل هذا الشخص يقصـد مـن

دستوراته و توجيهاته إيصال اإلنسان إىل اضمحالل النفس األمارة وانعدامها دائ ًام ،ال إىل
( )1سورة احلاقة ( ، )67اآليات  48إىل .44
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

أهم مسألة تربوي ة يف ميدان التهـذيب والتزكيـة،
تقوية النفس و زيادّتا .وهذه المسألة ُّ

فهناك الكثري من المدعني لتهذيب النفس وتزكيتها يقدمون من تلقاء أنفسهم دستورات

سلوكية وبرامج تربوية ،ويقومون بمراجعة مطاوي الكتب ويستفيدون من مسـموعاّتم

وجتارهبم ،فيمنحون بعض األوراد واألذكار والـربامج الرتبويـة واالجتامعيـة والعائليـة

أيضـا..
والعملية لتالميذهم الغافلني ،بل إهنم يقدمون هـذه الدسـاتري لغـري تالميـذهم ً
يقدموهنا هلم كيفام اتفق وبال حساب .ونتيجة ذلك أهنم بد ًال من أن يقوم سوق المتبعني

وعوضـا عـن أن
هلم إىل التطور والرتقي والتكامل ،يوقعـوهنم يف المهالـك والمخـاطر،
ً

تكون هذه الربامج موجب ًة لتعطيل احليثية النفسـانية الموجـودة فـيهم والقضـاء عليهـا،

تكون موجب ًة لتقوية النفس وازدياد شوائبها وآثارها السلبية.

إن إعطاء الذكر والورد ليس أم ًرا اعتباطي ًا ،فإن الذكر وإن كان ذكـر اهلل تعـاىل،

إال أن لكل ذكـر أثـ ًرا معينًـا ضـمن شــروط خاصـة ،و إنـام يمكـن إعطـاؤه ألحـد

األشخاص بشــرط مراعـاة حاجـة الـنفس واسـتعدادها ،ومـع مالحظـة الظـروف
المحيطة للشخص؛ فمن الممكن أن يكون ذكر ما مفيدً ا ضمن بعض الشـروط ،بينام
ضـرا ،بحيث يرتك يف الـنفس أثـ ًرا موج ًبـا
يكون هذا الذكر بنفسه يف أوقات أخرى م ًّ

لوجود حاالت نفسانية و بروز األنانية والشخصانية فيها ،واحلال أن هـذه األرسار ال

يمكن أن يعلمها سوى العارف الكامل والبصري بنفس السالك الذي لديه اطالع عىل
مجيع زوايا نفس هذا السالك وخطوراّتا وأرسارها ،ولـذا فبـد ًال مـن ترقـي الـنفس

ووصوهلا نحو الكاملّ ،تبط إىل حضيض األنانية.
يقول المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه:

« كان من مجلة التالميذ السلوكيني والعرفانيني للعارف الكبري واألخالقي

العظيم آية اهلل العظمى وحجته الكربى المرحوم اآلخوند المال حسينقل

الدرجزيني اهلمداين :المرحوم العارف الكامل والسالك الواصل آيـة اهلل
الشيخ حممد البهاري اهلمداين رضوان اهلل عليهام.
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ّ
ّ
تجلي ّ
ّ
الحق تعالى وظهوراته
الخصوصية السابعة  :تجلي العارف الواصل وظهوراته هي

وكان هذا الشيخ من أشهر تالمذة اآلخوند خالل السـنوات التـي قضـاها يف

االستفادة من فـيض تربيـة هـذا الرجـل العظـيم وّتذيبـه ،ويف أحـد األيـام

ً
واسـطة
انكشف له ـ يف حالة خاصة ـ وشاهد بقلبـه أن اهلل تعـاىل قـد جعلـه
ً
ووسيلة جلميع فيوضاته عىل اخللق أمجع ،وأن الربكات واألرزاق والعنايـات

ـ الظاهرية والمعنوية ـ تفاض عىل المخلوقات من خـالل نفسـه .واحلاصـل

أن اهلل تعاىل قد جعله جمرى فيضه وجمىل تقديراته وإرادته .ومن مجلة مـا رأى،
أن مجيع العنايات واأللطاف الربانية التي تنزل عىل أستاذه المرحوم اآلخونـد

تفاض من خالل نفسه؛ بحيث أنه لو مل يكـن موجـو ًدا لـام كـان ألسـتاذه أي
نصيب منها!

وبعد أن حصلت له هذه احلالة تريث وتأمل ،لكنه كلام فكر يف أن المسألة من

الممكن أن تكون غري ما رآه وشاهده ،مل يكن ليصل إىل نتيجة ،بل كـان يـرى

أن األمر هو ما شاهده ليس إال! لذا كان حيدث نفسـه ويقـول :مـا الموجـب
لبقائي مع األستاذ واكتساب الفيض منه؟! فهنا أنا صـرت واسطة احلق تعاىل

يف الفيض ،وكل ما يعلمه أستاذي فهو يعلمه من خالل نفسـي ،وإذا حرمتـه

هذا اللطف والعناية ومل أعطه إياه فلن يبقى عنده شـيء ،وسـوف ختلـو يـده

من مجيع ما لديه ،ولكن من باب رعاية األدب واالحرتام ،وباعتبار أنه خالل

هذه السنوات المتامدية أتعب نفسه ألجلنا وحتمـل المشـاق لرتبيتنـا وتزكيـة

نفوسنا ،فإنني سأذهب اليوم وأشارك يف اجللسة التي يعقدها عـىل أن أتركهـا
من الغد فصاعدً ا.

بعدما حدث نفسه هبذا احلـديث وعقـد النيـة عـىل هـذا ،حتـرك نحـو منـزل

اآلخوند ،فوصل إليه وطرق بابه ،ومل تكن الشمس قد طلعت بعد ،وبعد مدة
فتح اآلخوند باب المنزل فسلم عليه الشيخ ،فأجاب اآلخوند وقال :علـيكم

السالم  ،ثم شـرع بتوبيخه بشدة وقسوة ،قائ ًال« :يا كذا ويا كذا ،لامذا أتيت إىل
هنا؟ اذهب واغرب عن وجهي! و و ، »...ثم ضـرب الباب بوجهـه وأغلقـه

متحـريا
بشكل حمكم! عند ذلك ،وقف المرحوم الشيخ حممد البهاري مبهو ًتا
ً
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الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

وكأن جب ًال قد هـد عـىل رأسـه ،وغـاص يف الفكـر والتأمـل يف رس تصــرف

المرحوم اآلخوند معه.

وبعد ميض مدة عىل هذا احلال ،ذهب المرحوم الشيخ البهـاري نحـو مقـربة

ً
طريقا آخر ،واختار السكن يف المقـربة،
وادي السالم؛ ألنه مل يكن يرى أمامه

وبعد مرور مدة عىل هذه احلالة (ويقال :إنه بقي هناك لمدة ستة أيــام) ،تغـري
حاله ً
دفعة واحد ًة وشاهد يف نفسـه أن :يـا للعجـب !! مـا تلـك احلالـة التـي

حقـريا لـيس إال ،ورأى
أصابته ،وأين هو من تلك احلالة؟! فهو ليس إال عبدً ا
ً

أنه ال يساوي يف هذا المحيط غري المتناهي الملء بالمخلوقات اإلهلية سوى

قشة ،وال أحد حيسب له حسا ًبا .عند ذلك خر سـاجدً ا عـىل األرض وشــرع
باالستغفار والتوبة وطلب من اهلل تعاىل أن يعفو عنه ،وشكره لتنبيهه عىل هذا

األمر وتبصريه به وتوجهه إليه ،ثم اجتـه مـن مكانـه هـذا مباشــر ًة إىل منـزل

أستاذه السلوكي المرحوم اآلخوند ،وعندما وصل طرق باب المنزل ،ويبدو

أن اآلخوند كان بانتظاره خلف الباب؛ بحيث إنه فتح الباب بعد الطرق عليه

مباشـرة وأخذه يف األحضان ،واستقبله استقبا ًال حا ًرا ملي ًئا بعبـارات البهجـة

والسور ،وجعله حمط لطفه وعنايته وأدخله المنزل معه .ثم قال له :يا شـيخ

حممد! لو مل أتصـرف معك هذا التصـرف لكان هالكك حتمي ًا ،ولسقطت يف
وادي الفرعونية واألنانية وانتهيت هناك!» .

()1

عاشقم بر قهر و بـر لطفـش بـه جـد

بوالعجب من عاشق اين هـر دو ضـد

[يقول :إين عاشق لقهره وللطفه ح ًقا ،فيا عجبي من عشقي هلذين الضدين م ًعا].

ولكن ينبغي االلتفات إىل أن هذه المسألة ترتبط بمـدى قبـول نفـس األشـخاص

ورضاهم هبا ،فلعل بعـض التالميـذ يتصــرفون عـىل خـالف المرحـوم الشـيخ حممـد

البهاري ،إذ قد يتمرد ويمتنع عن قبول مثل هذا التصـرف ،فال يريد وال يسمح ألسـتاذه

أن يغريه أو يؤثر عليه ،من خالل تربيته أو من خالل توجيهه إىل اخلطـأ واالشـتباه الـذي

( )1مثنوي مولوي ،الدفرت األول ،ص.69
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ّ
تجلي ّ
ّ
الحق تعالى وظهوراته
الخصوصية السابعة  :تجلي العارف الواصل وظهوراته هي

اقرتفه ،مم ا يؤدي به إىل السقوط يف مستنقع األنانية المهلك ،وإقحـام نفسـه وإغراقهـا يف
قعر جلني الفرعنة والظلمة.

يمكن هلذا احلقري أن يدعي من خالل السنوات الطويلة التي عاشها مـع السـيد

الوالد رضوان اهلل عليه وجتربة سامحته السلوكية والرتبوية من جهة ،ومطالعة الكتب

المدونة يف تراجم وأحوال األولياء اإلهليني والعرفاء الربانيني من جهة أخرى ..يمكنه
أن يدعي أنه مل ير حتى اآلن شخ ًصـا مثـل المرحـوم الوالـد قـدس ســره يف خربتـه

وختصصه يف هذه المسألة المهمة ،وأن مهارته يف هذا المجال تستحق التأمل والدقة.

فقد كان يمتاز بمهارة عالية يف سحق األنانية وإعـدامها وإخفـاء الشـوائب النفسـانية

للسالك ،ومل يكن هناك أية ثغرة أو منفذ من منافذ نفس تلميذه إال كان مطل ًعـا عليهـا

بشكل تام من ناحية كمها وكيفها ،وكان يعاجله بنفسه بحسـب مـا يطـابق المصـلحة
واالقتضاء المربم.

ومع ذلك فقد كان هناك بعض األشخاص الذين كـانوا يسـتنكفون عـن قبـول

هذه الرتبية وال يرضون هبذه السرية معهم فكانوا يتمردون عليه ،ويسـببون ألنفسـهم

اخلسان والتعاسة بعدم قبوهلم لدستورات هذا الرجل اإلهلي وأوامره السلوكية .وكام

يقول اخلواجة الشريازي:

طبيب عشـق مسـيحا دم اسـت ومشـفق ليـك
()1

چـــو درد در تـــو نبينـــد كـــه را دوا بكنـــد

[يقول :إن أنفاس طبيب العشق الشفيق كالمسيح يف شفائه لكل مرض  ،لكن لام مل َير فيـك
وجع ًا و طلب ًا للعالج ،فامذا يداوي؟!]

جيب االلتفات إىل أن مسألة تكامـل الـنفس والسـري إىل اهلل ال تـتم مـن خـالل

اإلتيان باألوراد واألربعينيات وقراءة األدعية واألذكار ،بـل األثـر األسـايس يف هـذه

احلركة إنام هو للمراقبة والمجاهدة وخمالفة النفس لمشتهياّتا ورغباّتا وهو ما يؤدي
( )1ديوان خواجه حافظ ،غزل  ،129ص .34
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ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

إىل التغيري والتحول يف ذات السالك .وإذا أراد اإلنسان أن يقوم هبذا التغيري من تلقـاء

نفسه بدون إشـراف أستاذ كامل ومتابعته ،فإنه سـيقع ضـحية فـخ األبالسـة وشـباك

قطاع الطرق واللصوص ،ولن تكون خسارته منحصـر ًة يف عدم االستفادة مـن هـذه

الدستورات ،بل سوف يضيع عمره وخيس رأسامل حياته ،و سـيبتىل ــ ال قـدر اهلل ــ

بعواصف احلـوادث والقضـايا غـري المرتقبـة ،فيكـون بـذلك سـب ًبا يف هـالك نفسـه
واآلخرين.

إن الدستورات السلوكية إذا مل تكن صادر ًة من شخص خبري بـالطريق ومطلـع

عىل عقبات النفس ،فمن الممكن أن تصب يف المسري باجتاه معـاكس الجتـاه احلركـة
والسري نحو التجرد ،وهذا اخلطر بعينـه يشـاهد يف المـدارس العرفانيـة واألخالقيـة

وحمافلها بشكل واضح ،فابتعاد السالك عن إشـراف األستاذ الكامـل وتوليـه بنفسـه

لزمام تربية نفسه ،خطر عظيم وقع فيه الكبار من السالكني والامشني عىل هذا الطريق،

فأدى هبم إىل العدم واهلالك.

يقول المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه:

«كان يف النجف األشـرف أحد تالميذ المرحوم السـيد القـايض رضـوان
اهلل عليه ،و بعد وفاة المرحوم القاضـي ،ربطتني به عالقة ،فكنـت أتـردد

كثريا ما أخذت منه الدستورات والربامج العملية،
عليه و أزوره ،بل إنني ً

وقد اختذ هذا الشخص يف آخر عمره إحدى مدن إيران مسكنًا له.

إال أن هذا الشخص مل يستطع خالل مدة اسـتفادته مـن المرحـوم السـيد

القايض أن يصل بجميع استعداداته إىل الفعلية ،وال أن يرمم مـا فيـه مـن
جوانب النقص ونقاط الضعف النفساين ،ولذا مل يصـل إىل هنايـة مراتـب

الكامل ،كام أنه مل حيصل عىل التجرد المطلوب وكان ال يزال أمامـه طريـق

طويل حتى يصل إىل تلك المرتبة .ورغم ذلك ،كان يظن أنه مستغن عـن

متابعة إنسان كامل واالهتداء بتعاليمه ،حتى وصل به األمـر إىل أن طغـى
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لديه وحش النفس األمارة؛ فأمىس يرى أنه صـار أقـرب النـاس إىل مقـام

الربوبية؛ بحيث مل يعد يرى أحـدً ا أمامـه ،وهلـذا السـبب سـقط يف جهـن ِم
التبخرت والتكرب ِ
ِ
ونار األنانية والظلمة؛ بحيث مل يعد بإمكانه اخلروج منهـا
أبدً ا.

وقد نقل عن هذا الشخص قوله« :عندما أخرج أحيانًا مـن المدينـة التـي
أسكنها قاصدً ا السفر ،كانت المدينة تنقلـب إىل مدينـة مظلمـة غارقـة يف

الظالم!»  ،وهو يريـد بكالمـه هـذا أن يقـول :إن هـذه الـنفس الشــريفة

النورانية والمليئة بالربكة والبهاء التي أمتلكها ،هي التي تفيض النور عـىل
أهل هذه المدينة ،وأن الباري تعاىل بربكة نفسـي ينعم ويفيض عـىل أهـل
هذه المدينة ،فإذا أردت اخلروج منهـا ،ال يبقـى نـور وهبـاء فيهـا ،بـل إن

المدينة بأمجعها تغرق يف الظلمة و الكدورة».

وكان المرحوم الوالد يقول:
«إن هذه الظلمة والكدورة التي كان هذا الشخص يشـاهدها ،هـي ظلمـة

نفسه وأنانيتها التي كانت تتجىل له هبذه الصورة .يعني أن أنانيته ونفسانيته

كان لدُيا من القوة والقدرة الشيطانية بحيث ترى أن وجودهـا فقـط هـو

المحل الوحيد لإلفاضة اإلهلية واللطف اإلهلـي ،وأنـه ال يوجـد يف هـذه
المدينة من يليق هبذه المرتبة وهبذه الفيوضات غريه! وعىل هذا األسـاس

كان حيس أن حضوره موجب إلفاضة رمحة احلـق ،وأن خروجـه موجـب
لسلب هذا التوفيق وقطع هذه الفيوضات ،وبعبارة أخرى :كان يرى أنه ال

يوجد يف هذه المدينة مؤمن موحد سوى فرد واحـد هـو هـذا الشـخص

نفسه!

نعوذ باهلل من مجيع هذه األنانية والضاللة ،ونستجري بـه مـن هـذا اجلهـل
الذي جيعل اإلنسان يشعر أن سائر اخللق كاجلامد واحليـوان ،وأن اإلنسـان
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

الوحيد الذي يمتلك رو ًحا ذات قيمة ،والمتكامل الوحيد يف هذه المدينة
هو نفسه فقط ،ولذا فعندما كان يذهب خارج المدينة ،مل يكن يرى أحـدً ا

يستحق رمحة الباري تعاىل ولطفه ،وبنا ًء عليه كان يشعر أن المدينة كانـت
تغوص يف بحر من الظالم والكدورة.

ت ًبا هلذا اخلسان واخلذالن الناشئ من مترد النفس ومجوحها وعدم انقيادها

للحق ،وعدم تسليمها وانقيادها للول الكامل والعارف المطلع» .

و من اجلدير بالذكر أن نفس هذا األمر قد سمع من بعض تالميذ السـيد الوالـد

قدس اهلل نفسه الزكية بالنسبة لبلدة قم؛ عش آل حممد وكريمـة أهـل البيـت السـيدة

المعصومة سالم اهلل عليها ،هذه المدينة التي كان المرحوم الوالد رضوان اهلل عليـه

يعترب أهنا تل النجف األشـرف مرقد أمري المؤمنني عليه السالم يف الفضل( ،)1والتـي
كان المرحوم السيد احلداد رضوان اهلل عليه يقول يف حقها أمـو ًرا كثـري ًة ،وكـم كـان

يبني اإلفاضات التي تفاض عىل هذه المدينة مـن الـنَ َفس القـديس والملـوكتي هلـذه
المرأة الكريمة؛ هذه المدينة صارت بنظر هذا الشخص مدينة ظلامني ًة ومكدر ًة ومدينة

جهنمي ًة!! وكان يقول« :عندما أصل إىل قم أشـعر أن هـذه المدينـة غارقـة بـالظالم

والكدورة ،وأهنا مدينة جهنمية» .

لامذا؟ وما هو السبب الذي جعل هذا اإلحساس يظهر عىل هـؤالء األشـخاص

فقط دون غريهم؟ ألنه كان يف هذه المدينة أشخاص خيالفون مسلكه ويعرتضون عىل

طريقته ،هلذا السبب صار من الضـروري أن تسقط هذه المدينة يف الظلمة والكدورة،

وتسقط عن االعتبار ،بل تسقط عن الوجود مـن األسـاس؛ ألجـل أهنـا حتتـوي عـىل
أشخاص خمالفني ،إذ المخالف ل جيب أن يمحى من صفحة الوجود وأن يسلب حق

احلياة؛ ألنه مكدر وظلامين وجهنمي ،ومن آثار نفسه اخلبيثة أن تظلم مدينـة قـم التـي
( )1جاء يف بحار األنوار ،ج  ، 39ص ً ، 224
نقال عن جمالس المؤمنني « :عن الصادق عليه السالم أنه قال:
«أال وإن قم الكوفة الصغرية».
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حتتوي عىل مرقد سيدة العا َل َمني ،والتي حتتوي عىل قبور األولياء اإلهليني ـ كام أشار إىل
ذلك السيد احلداد ـ  ،بينام كل مدينة حتتوي عىل رفقائي أنا ومساعدي أنا والمـوافقني

ل أنا ،فهي حمـل لنـزول المالئكـة وجلـب الفيوضـات الربانيـة وأنفـاس المالئكـة

القديسني والنفوس العرشية ،حتى لو كانـت هـذه المدينـة هـي بـاريس أو لنـدن أو

نيويورك!!

هذا نفس األمر الذي حتدث عنه المرحوم الوالد رضوان اهلل عليـه بالنسـبة إىل

ذاك الشخص تلميذ المرحوم السيد القايض رمحة اهلل عليه.

يا عزيزي! إن مدينة قم ليس فيها كدورة أو ظلمة ،بل الظلمـة تـأيت مـن مكـان

آخر! فمن أين تأيت الكدورة والظلمة إىل المدينـة المـدفون فيهـا فاطمـة المعصـومة

سالم اهلل عليها؟! إن مدينة قم هي حـرم أهـل البيـت ومـأوى المالئكـة والنفـوس

الملكوتية العالية ،فأين الظلمة من هذه المدينة؟ جيب أن جيعـل تـراب هـذه المدينـة
كح ًال لمداواة رمد العيون ،وأن نضعه عىل أعيننا كي نشفيها بربكات هذا الغبار.

ذهبت يو ًما مع المرحوم الوالد قدس سـره إىل المرحـوم العالمـة الطباطبـائي

ضـرا يف ذاك المجلس أحد العائدين مـن العـراق،
رمحة اهلل عليه يف طهران .وكان حا ً

فتوجه المرحوم العالمة الطباطبائي نحو ذاك الشـخص ـ الـذي كـان والـده يسـكن

النجف األشـر ف ومل يكن عىل استعداد أن يرتك النجف ويعود إىل إيـران ويسـكن يف
مدينة قم ـ وسأله عدة أسئلة وقال له:

«لامذا مل يرتك والدك العراق ويأت إىل قم يف ظـل هـذه الظـروف الصـعبة

التي كان يعاين منها حتت حكومة البعث اجلائرة؟» .

فقال له:

«خيجل أيب ويستحيي أن يرتك مقام اإلمـام أمـري المـؤمنني عليـه السـالم

وُياجر إىل أي مكان آخر ،ويرى أن هـذه المسـألة خـالف األدب وهـي
خمالفة ألصول التول».
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المجلس الحادي عشر:

فأجابه المرحوم العالمة الطباطبائي:

«كال ليست المسألة كذلك! فالوالية أمر واحد ،وال فرق يف ذلك بني النجف
و قم ،فكالمها يشء واحد ،وال فرق يف الوالية هنا أو هناك».

وهنا أرى من المناسب أن أنقل قضي ًة حصلت مع نفس احلقري يف مسـألة ارتباطـه

هبذه البلدة الطيبة وباألنفاس الملكوتية هلذه السـيدة المعظمـة؛ كـي يلتفـت األصـدقاء

واإلخوان والقراء المحرتمني إىل أن هذه المسائل ليست أمو ًرا اعتباري ًة أو مسائل ومهيـة

وال واقعية هلا ،بل هي حقيقة متينة وحوادث تكوينية وواقعية.

طرأ عل منذ عدة سنني سفر إىل إحدى الـدول األفريقيـة؛ حيـث كـان قـد دعـاين

لزيارته أحد اإلخوة الذين يسكنون هناك أو أنـه كـان يـرتدد إىل هنـاك ،فقبلـت الـدعوة

مراعاة لبعض المصالح ،وشـرعت بتهيئـة المقـدمات .وبـام أن مسـرينا كـان يقتضــي

المرور بإحدى دول اخلليج ،فقد تقرر أن نتوقف فيهـا لمـدة يـومني أو ثالثـة أيـام ،ثـم

نستأنف السفر .لكن بعد وصول إىل هنـاك ،أحسسـت يف نفســي بحالـة مـن الكـدورة

واالنقباض الشديد ،حتى ندمت عىل ترتيب السفر هبذا الشـكل ،وكنـت أشـعر أن هـذه
احلالة ال ترتفع عني إال عندما كنت أجلس يف المنزل أو أذهب إىل المسجد ،وبمجرد أن

أضع رجل خارج المسجد كانت تلك احلالة من الكدورة واالنقباض تعود جمـد ًدا ،لـذا

قررت أن أقيض أكثر أوقايت يف المسجد أو يف المنزل ،وال أخرج من هناك .وكنت أشعر

دائ ًام بأنه علينا مهام أمكن أن نقرب وقت السفر إىل البلد األفريقي لننهي اإلقامـة يف هـذا
البلد .وعندما راجعنا شـركة الطريان ألجل ذلك ،التفتنـا إىل أنـه كـان لـدينا مشـكلة يف

تذكرة السفر من أول األمر ،وأن حل هذه المشكلة يستدعي أن أبقى أربعة أيـام إضـافية

عىل األقل يف ذلك المكان إلصالحها ،إال أن حتمل مثل ذلك كان صع ًبا عل جدً ا حيـث

مل أكن ألستطيع أن أبقى هناك أكثر من هذه المدة ،وأن أمحل نفسـي هذه احلالة أكثر.

لذا أرسلت رسال ًة ألصدقائي المنتظـرين ل يف البلـد األفريقـي أخـربّتم فيهـا

بعزويف عن السفر إليهم ،مرج ًئا ذلك إىل فرصة أخرى ،وقصدت فو ًرا شـركة الطريان

حجزا بعد ساعتني ،فاشرتيت تذكر ًة وعدت إىل
كي أحجز للعودة إىل إيران ،فوجدت
ً
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ّ
ّ
تجلي ّ
ّ
الحق تعالى وظهوراته
الخصوصية السابعة  :تجلي العارف الواصل وظهوراته هي

المنزل رسي ًعا ومحلت أمتعتي وذهبـت ،ولكـن تلـك احلالـة مـن االنقبـاض والكـدورة

استمرت معي ومل ترتفع حتى بعد أن ركبت الطـائرة وبعـد ميضـ أكثـر مـن سـاعة مـن
الطريان ،إذا بالكدورة ترتفع دفع ًة واحد ًة وحتـل مكاهنـا حالـة مـن االنبسـاط والبهجـة

والنشاط ،بحيث أخرجني ذلك من تلك احلالة هنائي ًا ،حتى كـأن ذاك االنقبـاض مل يكـن

أبدً ا ،فشعرت بروحية أخرى ونفسية خمتلفة متا ًما عن الروحية والنفسية التي كانـت قبـل

ذلك .ويف هذا الوقت خطر ببال أنه ربام أصبحنا فوق مدينة قـم ،وأن تبـدل احلـال هـذا

وتغري تلك األمور كان بربكات هذه األرض المقدسة ،فناديت المضـيف وسـألته :أيـن
نحن اآلن؟ فأجاب :نحن اآلن فوق مدينة قم ،ومل يبق وقت طويل للوصل إىل طهران.

مها ،وال يمكن أن نغض النظر عنه .ألـيس هـذا مـن
هذا األمر مل يكن ختي ًال أو و ً

بركات هذه النفس المطهرة والقدسية للسيدة فاطمة المعصومة صلوات اهلل عليها؟

والعجيب من هؤالء األشخاص أنـه بعد مدة من الزمان ،ونتيجـة طـرو بعـض

التغيريات ،مل تعد تلك الكدورات موجودة يف هذه المدينة؛ حيث ذهبت تلك الظلمة

و اختفت جهنم التي كانت فيها ،ومل يكتف بالقول بأهنا ارتفعت فقط بل ذهب إىل أن

هذه المدينة قد تبدلت إىل أرض مقدسة وإىل أهنا تل النجـف األشــرف يف الفضـل،

ونقل حكايات وإشارات كثرية عن المرحوم الوالد رضـوان اهلل عليـه حـول ذلـك،

ن ا َ َ َ َٰ َ َ ا َ َ َ َٰٓ ن ْ ُّ ٓ َ َٰٓ َ َ ا ْ َ
تٱ
ٱنيذ ن أسل ا ٱلس أ
نعم :ثم َك اِبة ِ
ى أ وذبن ا أَِبي َٰ ِ

.

()1

إن مجيع هذه القضايا هي نتيجة طبيعية لعدم اتباع دسـتورات األسـتاذ الكامـل

واالهتامم بربامج المريب الواصل وأوامره السلوكية .ومرا ًرا ما كـان يسـمع أصـدقاء

الوالد قدس رسه وتالميذه منه هذا البيت:
هزار دام به هر گـام ايـن بيابـان اسـت

كه از هزار هزاران يكـي از آن نجهنـد

[ المعنى :يف كل خطوة يف هذه الصحراء يوجد ألف فخ ،بحيث ال ينجـو منهـا واحـد مـن
آالف األشخاص].

( )1سورة الروم ( ،)28مقطع من اآلية .18
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

ّ
خصوصيات العارف الواصل ومميزاته
المجلس الحادي عشر:

إن تربية األستاذ الكامل توجب زوال النفس والشوائب النفسانية ،وبدون ذلك

فال يمكن الوصول إىل هذه الغاية .ومن هنا ،نعلم أن دستورات وأوامـر أي شـخص

إنام يمكن االطمئنان والوثوق بأهنا من ناحية الباري تعاىل فيام إذا كان هـذا الشـخص

قد عرب فع ًال وبشكل كل عن نفسه وشوائبها ،دون أن يبني ذلك بلقلقة لسانه فقط ،أو

أن يتظاهر ببعض مسائل الزهد و ما شاهبه مما يلفت أنظار العوام .يف هذه المرتبة فقط
يمكن لإلنسان أن يثق بكالم هذا الشخص ويطمئن به ،ويمكنـه أن جيعلـه أسـو ًة لـه

ويضعه نصب عينيه يف أموره وبراجمه .أما يف غـري هـذه احلالـة ،فيجـب االحتيـاط يف
التعامل معه ،وال ينظر إىل ما يمليه عليه نظر القبـول والرضـا ،بـل عليـه أن يتأمـل يف

تأثريا عـىل احليـاة،
أطراف كالمه ويفكر هبا؛ ألن المسألة كلام كانت أشد خط ًرا وأكثر ً

كانت الطعمة أنسب وكان الفخ المنصوب للنفس أقـوى و مسـاعدً ا هلـا لكـي تـربز

وتتدخل وتتصـرف.

إىل هنا كانت المسائل السابقة تشـرح ـ إىل حد ما ـ حـاالت العـارف الواصـل

ومقامات الول الكامل للحق تعاىل يف مقام الثبوت .وهذا القلم غري جدير ببيان هـذا

األمر ،فالكاتب يعرتف بعجزه عن توضيح هذا المقام وبيانه ،ألن بيان هـذه المرتبـة
خارجة عن عهدة هذا احلقري البسيط ،والكتابة يف هذا الموضع جيب أن توكل إىل مـن

يكون بتامم وجوده ومجيع حيثياته متحق ًقا بحقيقة احلق تعـاىل ،وأن يكـون يف مراتـب

جترده وتوحيده قد وصل إىل مرحلة الفناء الـذايت واالنمحـاء الكامـل يف ذات احلـي

األقدس تبارك وتعاىل .وأين هذا المسكني المستكني من تلـك المرتبـة ،وأيـن هـذا

العاطل الباطل الملء بالعيب والنقصان والشني واحلرمان من ذاك المقام.

فبيان هذا األمر المهم يمكن أن ينهض بأعبائه سـيدنا األسـتاذ العالمـة الوالـد

روحي فداه؛ حيث إنه كتب كتا ًبـا يف بيـان األحـوال والمراتـب التوحيديـة ألسـتاذه

المعظم السيد احلداد رضوان اهلل عليه ،وعندما اطلع احلقري عليها قال له :لقد نقلـت
يف هذا الكتاب عنه مسائل مل أسمع هبا من قبل وال عرفت هبا ،فقال:
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ّ
ّ
تجلي ّ
ّ
الحق تعالى وظهوراته
الخصوصية السابعة  :تجلي العارف الواصل وظهوراته هي

«يا سيد حممد حمسن! مل أكتب عنه شيئًا حتى اآلن! وما استطعت أن أكتبـه
عنه إنام هو قليل من كثري مما مل أستطع بيانه» .

وواق ًعا األمر كذلك ،إذ هل يمكن أن يصا التوحيد بكتابة ،وهل يمكن أن تبني

احلقيقة المجسمة للحق ببيان وكالم؟! فنحن بعيدون عن النار ونصفها وصـ ًفا ،بيـنام
أولئك يف حريم احلبيب مقارنني له ومستأنسني به ،وأهل البيـت أدرى بـام يف البيـت،

وبحسب قول موالنا:

عقــل در شـــرحش چــو خــر در گــل بخفــت

()1

شـــرح عشــق و عاشــقي خــود عشــق گفــت

[المعنى :حال العقل يف بيان العشق والمحبة كاحلامر الغـارق يف الطـني ،والـذي يمكنـه أن
يبني العشق والمحبة هو نفس العشق فقط] .

ولذا عل أن أعرتف بأنه مع وجـود كتـاب يف بيـان حـاالت العـارف الواصـل

ومقاماته باسم «الروح المجرد» فلن يكون هلذا األقل سوى اخلجل واحليـاء .ومرادنـا
من كتابة هذه األوراق أن نربز متاعنا غري الالئق يف ميدان العلـم واألدب ،وأن نعتـرب

أنفسنا من مجلة المشرتين جلامل يوسف .لكن هيهات وألف هيهات أن نكون قد متكنا

من شم رائحة وصف من أوصاف طريق السالكني ،أو أن نكـون هبـذه الكلـامت قـد

استطعنا بيان خصائص وصفات الواصلني إىل فناء المعبود وحريم المقصود.
***

( )1مثنوي مولوي ،طبع مريخاين ،الدفرتاألول ،ص  ،4سطر .17
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد َلله ّ
رب العالمين
ّ
وصلى اهلل على َّ
محمد وآله الطاهرين
ُ
ولعنة اهلل على أعدائهم أجمعين

نرشع اآلن يف القسم الثاين من هذا البحث (أي بحث وجوب رجوع اإلنسان

إىل الشخص الكامل) وهو مقام اإلثبات أي :كيفية معرفة العارف بـاهلل وبـأمر اهلل

وكيفية تشخيصه ،فالمسائل التي ذكرناها يف الصـفحات السـابقة كانـت يف صـدد

بيان المقام الثبويت لألولياء اإلهليني والعرفاء باهلل ،بينام حديثنا هنا هـو عـن طريـق

التعرف إليهم وكيفية حتديدهم ،ومن أين يمكن تشخيص أن هذا الفرد حائز واق ًعا

عىل هذا المقام ،وأنه قد وصل ً
فعال إىل حقيقة الوالية والتجرد والتوحيـد؛ وذلـك
لكي يمكن متييزه عن غريه ولكي يوضع كل إنسـان يف مرتبتـه الصـحيحة ومكانـه
الواقعي .ونبدأ اآلن بذكر ِ
المالكات واألمور التي يمكنهـا أن تسـاعدنا يف العثـور
عىل الطريق الصحيح للوصول إىل هذا اهلدف المنشود.
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ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

المجلس الثاني عشر  :ملاكات تشخيص العارف باللـه وبأمر اللـه

الملاك ّ
الأول
انطباق أعمال الإنسان الكامل وأقواله
ّ
الشرعية
على المباني
إن المالك األول من مالكات تشخيص الفرد الكامل عن غريه هو انطباق مجيع

أموره وأقواله مع المباين المحرزة والمفـرو عنهـا عنـد الشـارع المقـدس ،وهـذه

المسألة واضحة جد ًا وبدُيية؛ ألن السالك من خالل قطعه لتعلقات الـنفس األمـارة
ِ
أوامر احلق تعاىل وتعاليمه ،كي تكـون
ورفضه لألنانية لن يبقى عنده ما يوجب خمالفة

سب ًبا لالنحراف واالعوجاج وعل ًة للعناد ،وبام أن نظام التكوين يف عامل الوجود سـبب
وعلة للنظام الترشيعي ،وبام أن هذين النظامني متوافقان مع بعضهام تواف ًقا ً
كامال تام ًا،

فإن كل شخص جتاوز حدود البرشية وألقى رحله يف ساحة التوحيد والتجرد ،فال بـد
أن تتجىل وتظهر يف نفسه تلك التكاليف واألحكام بعينها التي كانت تتنزل مـن قبـل

احلق تعاىل عىل نفس رسوله أو عىل خليفته ،وتب ًعا لذلك ستكون أعامله متطابق ًة معهـا
أيضا ،وهذا األمر منطقي وعقل متا ًما.
ً

ونتيج ًة لذلك ،ال يكون العمل الذي يأيت به العارف باهلل منطل ًقا من محل النفس

عىل المشقة وتكليفها بام خيالف رغبتها وإرادّتـا ،بـل إن طبيعـة نفسـه وخصائصـها

الذاتية تقتيض بروز هذه الترصفات واألفعال منه بشكل تلقائي ،وهذه المسألة مسألة
مهمة جدً ا وخطرية يف نفس الوقت.
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ّ
الملاك ّ
الشرعية
الأول  :انطباق أعمال الإنسان الكامل وأقواله على المباني

إن العارف يف مقام إنفاق الامل وبذله للفقراء واأليتام وذوي احلاجـات والعلـل ال

يفكر أثناء قيامه هبذا األمر يف مسألة التكليف ،وحكم اإلنفـاق ،واألجـر والثـواب ،بـل

تنبعث نفسه تلقائي ًا للقيام هبذا العمل بمقتضـى وجود ظروفه وحتقق موضوعه ،بخالف
صدور هذه األفعال ِمن قبلنا ،حيث أهنا تصدر منا بسبب تطبيق الـنفس واألحـوال مـع

كثريا ما نضغط عىل أنفسنا ونجربها عىل اإلتيان بالفعل يف حال عدم وجود
التكليف ،بل ً
الشوق والميل والرغبة لدينا ألدائه.

فقد شوهد ً
مـثال حصـول حتـول وتبـدل يف حـاالت بعـض األشـخاص؛ بسـبب

مشاركتهم يف جمالس الوعظ واستامعهم إىل النصائح والمحارضات ،أو عند حضـورهم

يف جمالس العزاء ،فيحصل يف نفوسهم حالة مـن الرقـة والعطوفـة؛ فتميـل نفوسـهم إىل
اإلنفاق والعطاء وتسخى أيدُيم بتقديم المساعدات ،فـإذا طلـب مـن أحـدهم يف هـذه

فورا .ولكنهم بعـدما خيرجـون مـن ذلـك المجلـس
احلالة عطاء أو مساعدة ،استجابوا ً
ويقضون بضعة ساعات يف األمور الدنيوية ومع أهل الدنيا ،ترى تلـك الروحيـة وتلـك

كثريا ما يرفضون االسـتجابة
النفس المعطاءة الكريمة التي كانت عندهم قد تالشت ،و ً

لطلب كهذا .والسـر يف ذلك أن أنفسهم ال متيل بذاّتا و بطبيعتها إىل هذه األمور ،وأهنا مل
ً
منشأ لظهور أسـامء
تتبدل بعد ـ من خالل المجاهدة والمراقبة ـ إىل نفس رمحانية لتكون

احلق تعاىل وصفاته؛ وهلذا يكون هلا حاالت وأطوار خمتلفة تب ًعا للظروف المختلفة التـي

تطرأ عليها والعوامل المتعددة التي تواجهها ،وليس هلا ثبات عىل حال واحدة أبـدً ا ،بـل
جتد هذه النفس تتأثر بكالم ما فتحصل هلا حالة اجلود والسخاء ،فإذا سمعت كال ًما آخـر

جتدها تنقلب مائة وثامنني درج ًة ،لرتجع عام هي عليه ،وتتخذ شخصي ًة أخرى ختتلف عن

تلك الشخصية السابقة بشكل كامل.

أما األولياء اإلهليني فلم يعد عندهم نفس ً
أصال؛ ولذا فاحلاالت التي يعيشوهنا جتاه

هذه المسألة هي عىل منوال واحد دائ ًام؛ ألهنـم يف هـذه الصـورة يـرون أن إرادة العطـاء

أيضا هي من ناحية المأل األعىل ،وأهنـام ناشـئان مـن إرادة احلـق
وكذلك نفس اإلعطاء ً
تعاىل وفعله ،وحينئذ فال معنى لالختالف والشدة والضعف والقوة والرخاء.
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لقد كتب المرحوم الوالد قدس سـره يف كتابه الرشيف «رسالة لب اللباب» :
«عىل السالك أن يكون مالز ًما للشـريعة الغراء منذ بداية السري والسـلوك

وحتى آخر مراحله ،وال يتجاوز ظاهر الشـريعة بقـدر رأس اإلبـرة .فلـو
شخصا يدعي السلوك وال يالزم التقـوى والـورع وال يتـابع مجيـع
رأيت
ً

األحكام الشـرعية اإلهلية ،وانحرف عـن الصــراط المسـتقيم للشــريعة

احلقة ولو بقدر رأس اإلبرة ،فاعلم أنه منافق إال إذا كان لـه عـذر أو كـان
خمط ًئا أو ناس ًيا.

وما سمع من البعض ـ من القول بسـقوط التكـاليف عـن السـالك بعـد
الوصول إىل المقامات العالية والفيوضات الربانية ـ حديث كاذب وافرتاء
عظيم؛ ألن الرسول األكرم صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم مـع أنـه أرشف

اخلالئق والموجودات كان مالز ًما ومتاب ًعا لألحكام اإلهلية حتى آخر أيام
حياته ،فسقوط التكليف ـ هبذا المعنى ـ كذب وهبتان.

معنى آخر غري ما يقصـده هـؤالء ،وهـو :أن أداء
نعم ،يمكن أن نفهم منه
ً

األعامل العبادية يوجب كامل النفوس البشـرية ويوصل اإلنسان بواسـطة
االلتزام بالسنن العبادية من مراحـل القـوة إىل الفعليـة .هلـذا فـإن عبـادة

أولئك الذين مل يصلوا بعد إىل مرحلة الفعلية من مجيع اجلهات هي ألجـل

االستكامل ،أما أولئك الذين وصلوا إىل مرحلة الفعلية التامـة فـال معنـى
ألن تكون عبادّتم للحصول عىل الكامل وحتصيل مقام القرب ،بل العبادة

معنى آخر يقتضيه نفس حصوهلم عىل درجـة الكـامل ،هلـذا
من هؤالء هلا
ً
عندما سألت عائشة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم عن سبب حتمله
َ َ َ َ
ك ان
ٱّلل
هذه اآلالم واألتعاب يف العبادة رغم أن اهلل تعاىل قال لهِ :يلغِِر ل
َ َ ََ ََ
َ
(.)1
َما َق اد َم مِن ذۢنبِك وما تأ

( )1سورة الفتح ( ، )44مقطع من اآلية .2
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شكورا؟‟ ( .)1فاتضح بـذلك أن
قال صىل اهلل عليه وآلهˮ:أال أكون عبدً ا
ً

اإلتيان باألعامل العبادية من البعض مل يكـن طلبـ ًا للكـامل ،بـل لمحـض

إظهار االمتنان والشكر اجلزيل» (.)2

وذكر يف الباب احلادي والعرشين (يف بحث الشيخ واألستاذ):

«أما األستاذ العام فال يعرف إال بالصـحبة والرفقـة يف الســر والعالنيـة،

حتى يدرك السالك يقينًا واقعيته ،فظهور خوارق العادات واالطالع عـىل

المغيبات وأرسار خواطر الناس والعبور فوق الامء والنـار وطـي األرض
واهلــواء واالطــالع عــىل الــاميض والمســتقبل وأمثــال هــذه الغرائــب

والعجائب ،ال يمكن أن تكون ً
دليال عىل وصول صاحبها؛ ألن هذه كلهـا

إنام حتصل يف مرتبة المكاشفة الروحية ،ومنها إىل بداية الوصول والكـامل

طريق بعيد جدا .وإىل ذلك احلني الذي مل تظهـر عـىل األسـتاذ التجليـات

الذاتية الربانية فهو ليس بأستاذ ،وال يمكـن االكتفـاء بمجـرد التجليـات

الصفاتية واألسامئية واعتبارها كاشف ًة عن الوصول والكامل.

والمقصود من التجل الصفايت هو أن يشاهد السالك يف نفسـه صـفة اهلل،
فريى علمه أو قدرتـه أو حياتـه حيـاة وعلـم وقـدرة اهلل ،كـأن يـدرك أن

الشـيء الذي يسمعه قد سمعه اهلل وهـو السـميع ،أو يـدرك أن الشــيء

الذي يراه قد رآه اهلل وهو البصري ،أو أن العلم يف العامل منحرص باهلل ،وأن

علم كل موجود مستند إىل علمه ،بل هو نفس علمه.

والمراد من التجل األسامئي هو أن يشاهد يف نفسه صفات اهلل المسـتندة

إىل ذاته؛ مثل القائم والعامل والسميع والبصري واحلي والقدير وأمثاهلا ،كأن

يرى أن العليم يف َ
العامل واحد وهو اهلل تعاىل ،وال يرى نفسه علي ًام يف قبـال
( )1أصول الكايف ،ج  ،2ص .73
( )2رسالة لب اللباب ،ص  49ـ .47
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اهلل ،كونه علي ًام هو عني كون اهلل علي ًام ،أو أن يدرك أن احلـي واحـد وهـو

اهلل ،وأنه ليس حي ًا ً
وأخـريا يـدرك أن لـيس
أصال ،بل احلي هو اهلل فقـط،
ً
القدير والعليم واحلي إال هو تعاىل وتقدس.

وبالطبع يمكن أن يتحقق الـتجل لألسـامء يف خصـوص بعـض األسـامء

اإلهلية ،وال يلزم من جتل واحد أو اثنني مـن هـذه األسـامء يف السـالك أن
تتجىل البقية فيه.

أما التجل الذايت فهو أن تتجىل الذات المقدسة للباري تعاىل يف السـالك،

وهذا إنام حيصل بعد أن يعرب السالك من االسم والرسم ،وبعبارة أخـرى:
ِ
ويـودع
أثرا لذاته يف عامل الوجـود،
حينام يكون قد فقد نفسه كلي ًا ،فال جيد ً
الذات والذاتية دفع ًة واحد ًة يف غياهب النسيان ،وليس هناك إال اهلل ،فـال
يتصور بعد ذلك ضالل أو ضياع لمثل هذا اإلنسان؛ ألنه ما دام هناك ذرة

من الوجود يف السالك فإن طمع الشيطان ال ينقطع عنه ،وما زال يأمـل يف
إضالله وغوايته ،ولكن عندما يطوي السالك ـ بحول اهلل وقوته ـ بسـاط

الذاتية واألناني ة ،ويدخل إىل عامل الالهوت ويـرد إىل حـرم اهلل ،ويرتـدي

لباس اإلحرام ،ويرشف عىل التجليات الذاتية الربانية ،فإن الشيطان ييأس

من غوايته ،ويغلق باب الطمع يف إضالله ،وجيلس بحســرته ،فيجـب أن
يصل األستاذ العام إىل هذه المرتبة من الكامل ،وإال فال يمكن مبايعـة أي

شخص أو االنقياد له.

هزار دام به هر گام اين بيابان اسـت

كه از هزار هزاران يكى از آن نجهند

[يقول :يف كل خطوة يف هذه الصحراء يوجد ألف فخ ،بحيث ال ينجـو منهـا واحـد مـن

آالف األشخاص].

إذن ال ينبغي أن يسلم اإلنسان لكل من عرض متاعه وأظهر بضاعته وادعـى

الكشف والشهود ،نعم ينبغي أن يتوكـل عـىل اهلل يف الموضـع الـذي يكـون
متعذرا وصع ًبا ،ويعرض كل ما يسمعه منه
التحقيق والفحص يف أمر األستاذ
ً
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ويأمر به عىل كتاب اهلل وسنة رسول اهلل وسرية األئمة األطهار صـلوات اهلل
()1

أثرا .»...
وسالمه عليهم أمجعني ،فإذا وافقها يعمل به ،وإال فال يرتب عليه ً

كام ورد يف رسالة السري والسلوك المنسوبة إىل بحر العلوم:

«أما األستاذ العام فال يعرف إال بمصاحبته يف اخلالء والمـالء ،و بالمعـارشة
ِ
وح ِ
ذار من متابعته باالنخداع
الباطنية ومالحظة متامية إيامن جوارحه ونفسهَ .
بظهور خوارق العـادات ،وبيـان دقـائق النكـات ،وإظهـار اخلفايـا اآلفاقيـة
واخلبايا األنفسية ،وتبدل بعض حاالته ،ألن اإلرشاف عىل اخلواطر واالطالع
عىل الدقائق ،والعبور عىل الامء و النار ،وطي األرض واهلواء ،واإلحضار مـن

المستقبل وأمثال ذلك حيصل يف مرتبـة المكاشـفة الروحيـة ،وهـي مرحلـة
يفصل بينها وبني المنزل المقصود طريق بال انتهاء(.)2

( )1رسالة لب اللباب ،ص  121ـ .124
( )2قال العالمة الطهراين قدس سـره يف هامش هذا الموضع من « رسالة السري والسلوك المنسوبة إىل بحر العلـوم» ،
ص :287
المكاشفات عىل أنواع:
األول :المكاشفات الامدية والطبيعية ،وهي االطالع عىل المخفيات ،وحتصل لإلنسان يف عامل الطبع .كـالعلوم الطبيعيـة
والرياضية واهليئة وأمثاهلا.
الثاين :المكاشفات التي حتصل للسالك بعد العبور من عامل الطبع والورود يف عامل المثال ،وتدعى بالمشاهدات القلبيـة،
ألهنا جتسم بعض المعاين يف صور مثالية ،ومثلها يف عامل اليقظة مثل الرؤيا واألحالم التي يشاهدها اإلنسان يف منامه.
الثالث :المكاشفات التـي حتصـل للسـالك بعـد العبـور مـن عـامل المثـال والـورود يف عـامل الـروح والعقـل ،وتـدعى
بالمشاهدات الروحية ،ألهنا حتصل بواسطة قدرة الروح وسيطرّتا يف العامل ،مثـل اإلحاطـة بـاخلواطر واألفكـار ،وطـي
األرض ،وطي اهلواء ،و العبـور مـن النـار ،واالطـالع عـىل المسـتقبل ،والتصــرف يف النفـوس بـالمرض أو الصـحة،
والترصف يف أفكار العامة.
الرابع :المكاشفات التي حتصل للسالك يف عـامل اخللـوص والالهـوت بعـد العبـور مـن الـروح واجلـربوت ،وتـدعى
بالمكاشفات السـرية ،ألهنا كشف أرسار عامل الوجود واالطالع عىل المعاين الكلية وكشف الصـفات واألسـامء الكليـة
اإلهلية.
اخلامس  :المكاشفات التي حتصل للسالك بعد الكامل و العبور من مراتب اخللوص والوصول إىل مقام التوحيد المطلق
والبقاء باهلل ،وتدعى بالمكاشفات الذاتية ،ألهنا إدراك حقيقة الوجود وآثـاره وترتيـب نـزول احلكـم إىل عـامل اإلمكـان،
ومصدر القضاء والقدر و المشيئة اإلهلية ومصدر التشـريع والوحي ،واإلحاطة بجميـع العـوامل النازلـة ،وكيفيـة حتقـق
احلادث وربطه بالعوامل الربوبية ،واحتاد الوحدة والكثرة وأمثال ذلك.
ويتبني بنا ًء عىل ما قيل أن المكاشفات الروحية حتصل قبل الورود يف العامل اإلهلي ،وأهنا مشرتكة بـني المـؤمن والكـافر،
وأهنا ال تدل بأي وجه عىل وجود الكامل أو انتفائه( .م)
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وما أكثر المنازل والمراحل! وما أكثر السائرين الذين طووا هـذه المرحلـة،

ثم انحرفوا بعدها عن اجلادة ودخلوا يف وادي اللصوص واألبالسة! وما أكثر
الكفار الذين حصلوا هبذا السبيل عىل اقتدار عـىل فِعـل أشـياء كثـرية! بـل ال
أيضا االستدالل بالتجليات الصفاتية عـىل وصـول صـاحبها ،ألن مـا
يمكن ً
()1

خيتص بالواصلني إنام هو التجليات الذاتية ،بنوعها الرباين ال الروحاين».

يقول العارف الشامخ الشيخ حممود الشبسرتي يف هذا المقام:

 .1كسـي مـرد متـام اسـت كـز متـامي

كنـــد بـــا خـــواجگي كـــار غالمـــي

 .2ـس آنگاهي كـه بربيـد او مسـافت

هنـــد حـــق بـــر رسش تـــاج خالفـــت

( )1رسالة السري والسلوك المنسوبة لبحر العلوم  ،ص  .284وجتدر اإلشارة إىل أن العالمة الطهراين قدس
سـره قال يف هامش هذا الموضع من « رسالة السري والسلوك المنسوبة إىل بحر العلوم»  ،ص :218

التجليات عىل أربعة أنواع:
األول :التجليات الفعلية ،وهي أن السالك إذا ما فعل شي ًئا مل يره ِمن فعل نفسه ،بل يراه عىل اإلمجـال مـن فِعـل موجـود
آخر .أو أنه يرى األفعال التي يفعلها الناس عىل أهنا ليست مـن فِعلهـم ،بـل هـي قائمـ ًة بغـريهم .كـأن يـدرك أن مجيـع
حركات الناس و سكناّتم و ذهاهبم وإياهبم وكالمهم قائم بذات واحدة ال غري.
الثاين :التجليات الصفاتية ،وهي أن السالك ال يرى صفته راجع ًة إليه ،بل يدرك ً
إمجاال أهنا من ذات اخرى .كـأن يسـمع
كال ًما ،فال يرى أن نفسه هي السامع ،بل يرى أن السامع موجود آخر .أو يرى شي ًئا ،فال يرى أن نفسه هي التي رأت ،بـل
يرى الرائي موجو ًدا آخر .و هكذا األمر بالنسبة إىل الصفات االخرى ،و إىل صفات سائر الناس ،فإنه يرى ذلـك مسـتندً ا
بأرسه إىل علم وقدرة وسمع وبرص وحياة موجود آخر.
الثالث :التجليات الذاتية ،وهي أن يدرك السالك الصفة مع قيومها مع ًا يف هيئة االسم؛ كأن يسمع شـي ًئا فـريى السـميع
ذا ًتا اخرى ،ويرى احلي والعليم والبصري والقدير ذا ًتا أخرى ،وهكذا يف بقية أفراد الناس ،حيث إنه ال يرى أسامءهم هلـم،
بل يراها بأمجعها من أسامء اهلل تعاىل.
الرابع :جتل الذات ،وهي أن يرى السالك أصل حقيقة وجوده أو وجود موجود آخر ،أو وجود سائر الموجـودات مـن
يضا.
ذات احلق القدسية .و َيصطلح البعض عىل هذا التجل بالتجليات الذاتية أ ً
ً
وعىل أية حال ،فقد قصد المصنف رمحه اهلل أن التجليات الصفاتية اإلهلية ليست دليال عىل بلو صـاحبها المقصـد ،بـل
يلزم يف ذلك امتالك التجليات الذاتية بنوعها الرباين ال الروحاين.
ظـاهرا مـن التعبـريات
هـو
و
القـوم،
كتـب
من
أي
يف
واعلم أين مل أعثر عىل تقسيم التجليات الذاتية إىل ربانية وروحانية
ً
اخلاصة بالمصنف ،ومراده هبا غري واضح .وحيتمل أن يكون المراد بالتجليات الربانية التجليات األسامئية يف عامل الذات
والربوبية .مثل جتل اسم احلي والعليم والقدير والسـميع والبصـري .والمـراد بالتجليـات الذاتيـة الروحانيـة التجليـات
األسامئية يف عامل الفعل ،كاخلالق والرازق وأمثال ذلك .كام حيتمـل أن المـراد بالتجليـات الذاتيـة الربانيـة جتـل االسـم،
وحقيقته فناء السالك يف ذلك االسم المتجل عليه ،فيكون السالك يف هذه احلال َجمـىل االسـم الربـويب ،ويكـون فان ًيـا يف
ذلك االسم .والمراد بالتجليات الذاتية الروحانية رصف انكشاف ذلك االسم يف عامل الـروح ،دون أن يتحقـق للسـالك
فناء يف ذلك االسم ،عىل الرغم من أن هذا ال يصطلح عليه بالتجل ،بل بالكشف واالنكشاف ،واهلل ِ
العامل( .م)
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 .2بقــا مييابــد او بعــد از فنــا بــاز

رود ز انجــــام ره ديگــــر بــــه آغــــاز

 .4رشيعــت را شــعار خــويش ســازد

طريقــــت را دثــــار خــــويش ســــازد

 .3حقيقــت خــود مقــام ذات او دان

شـــده جـــامع ميـــان كفـــر و ايـــامن

 .6به اخالق محيـده گشـته موصـوف

بـه علـم و زهــد و تقـوي بـوده معــروف

 .9مهــــه بــــا او ول او از مهــــه دور

بزيــــر قبــــههاي ســــرت ،مســــتور

()1

يستفاد من هذه البيانات -كام تقدم ساب ًقا -أن الرشط األصل والمحور احليـايت

التباع األستاذ الكامل والعارف الواصل ـ أو بتعبري آخر األسـتاذ العـام ــ هـو اتبـاع
الرشع األقدس وتطبيق أوامره عىل الموازين والمباين الرشعية.

والتذكري هبذه النقطة مهم جد ًا ،وهي أن هذا االنطبـاق المشـاهد لـيس بسـبب

المراقبــة والمجاهــدة وتكليــف الــنفس وحتميلهــا ،بــل ســببه هــو تبــدل حاالتــه

وخصوصياته ـ شاء أم أّب ـ إىل حالة حيصل معها هذا اجلري واالنطباق ،وسـر ذلـك

أن نفسه قد خرجت كلي ًا عن حدود النفوس البرشية ،وتبدلت إىل نفس رمحانية وجتل

تام للذات اإلهلية المقدسة ،فلم يعد عنده أي أثر من آثار النفوس البشـرية ولوازمهـا
حتى حياول التخلص منها ،أو يعمل عىل خـالف ميلهـا طاعـ ًة هلل تعـاىل وانقيـا ًدا لـه

بحيث يأيت بالتكليف كام نفعل نحن .ثم إنه لام كانت سنة اهلل قائم ًة عىل إرسال الرسل

وإنزال الكتب واألديان وتشـريع الشـرائع ،فمن الواجـب أن تكـون نفـس العـارف

جاري ًة يف الظاهر عىل هذه السنة والرشيعة واآلداب الرشعية بأحسن وجـه ،وإال فـإن
( )1گلشن راز ،المقطع رقم .28والمعنى:
1ـ الرجل الكامل هو الذي يكون كالعبد مع كونه سيدً ا.
2ـ ولام قطع السالك الطريق ،توجه احلق تعاىل بتاج اخلالفة.
2ـ إن ه يصل بعد الفناء إىل مرحلة البقاء ،ويعود إىل البداية من غري الطريق األول.
دثارا له.
4ـ وقد جعل الرشيعة
شعارا له ،كام جعل الطريقة ً
ً
3ـ واعلم أن حقيقته قد صارت نفس مقام الذات ،وصار جام ًع ًا بني الكفر واإليامن.
6ـ وصار موصو ًفا باألخالق احلميدة ،وصار معرو ًفا بالعلم والزهد والتقوى.
9ـ وكل الناس معه إال أنه بعيد منهم ،حيث إنه مستور حتت قباب السرت( .م)
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نظام التكوين سوف يتخلف عن نظام التشـريع ،وسوف ختتـل أمـور عـامل التشــريع
وختتلط.

يقول اإلمام سيد الساجدين وزين العابدين عل بن احلسـني علـيهام السـالم يف

بيانه هلذه المسألة:

ومتـاوت يف َمنطِ ِقـه َ
ـع يف
وهديـه
وخت َ
َ
ـمته َ
اض َ
«إذا َرأيتم الرج َل َقد حس َن َس ْ
َحركاتِه فر َويدً ا ال َيغرنكم! فام أكثر من ي ِ
عجزه تَناول الدنيا وركوب احلَـرام
َ َ
ِمنها ل ِ َض ِ
عف نِيتِه و َمهانَتِه وج ِ
بن َقلبِه ،فن ََصب الدي َن َف ًّخا َهلا ،فهو ال َيزال َخيتل
ِ
تح َمه.
اس
من حرام ا ْق َ
بظاهره ،فإن َمتك َن ْ
الن َ
ِ
ِ
خل ِ
لق
وجدمتوه َي ِع ُّ
حلرا ِم ،فرويدً ا ال َيغرنَّكم! فإن َش َهوات ا َ
وإذا َ
ف عَ ن الامل ا َ
الامل احلرا ِم وإن َكثرِ َ ،
خمتلِفة ،فام أك َثر من َينبو (يبتعد) عَ ن ِ
َفسه عـىل
وحيمل ن َ
َ
بيحة (فريتكب الفواحش و ما شاهبها من آثام) ،ف َيأيت ِمنها حم َّر ًما.
َش ْوها َء َق َ
ف عَ ن َ
ذلك ،فرويدً ا ال َيغرنَّكم! حتى تَنظروا ما عقدَ ة عَ ق ِله،
وجدمتوه َي ِع ُّ
فإذا َ
رجع إىل عقـل متـني فيكـون مـا ي ِ
َفام أك َثر من تَرك ذلِك أمجَع ،ثم ال َي ِ
فسـده
َ
َ َ
ِ
ِ
بجهلِه أك َثر ِمما يصلحه بِ َعقله.
َ

أمع َهواه َيكون عىل
فإذا َو َجدتم عَ ق َله َمتينًا ،فر َويدً ا ال يغرنكم! حتى تَنظروا َ
ِ
عَ قلِه أم َي َ
ياسات الباطِ َلـة وزهـده
للر
مع عَ قلِه عىل َهواه؟ و َك َ
كون َ
يف َحمبته ِّ
واآلخ ِ
ِ
فيها ،فإن يف الن ِ
رة َيرتك الدنيا لِلدنيا ،و َيرى أن َلذ َة
س الدنيا
اس َمن َخ َ
األموال والنَّعم المباحة المح َّل ِ
ِ
لة؛ ف َيرتك ذلِك
أفضل ِمن َلذ ِة
ياس ِة الباطِ َلة َ
َ
َ
الر َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هلل َ
ياسة حتى إذا ق َيل َله اتق ا َ
أخ َذته العزة باإلث ِم َف َحسبه َجهنم
أمج ََع َطل ًبا ل ِّلر َ
و َلبئس ِ
المهاد.
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
فهو َخيبِط َخ َ
سارة و َيمده َر ُّبه
بط عَ شوا َء َيقوده أول باطل إىل أب َعد غايات اخلَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أحل اهلل،
وحي ِّرم ما َ
َبعدَ َط َلبِه لام ال َيقدر ع َليه يف طغيانه .فهو حي ُّل ما َحر َم اهلل َ
ِ ِ
بال ما َ ِ ِ ِ
ِ
ال ي ِ
أجلِهـا،
ياسته التـي َقـد َشـق َي مـن ْ
فات من دينه إذا َسل َمت َله ِر َ
فأو َل َ ِ
ِ
ب اهلل ع َل ِ
يهم و َلعنَهم وأعَ دَّ َهلم عَ ذا ًبا مهينًا.
ين َغض َ
ئك الذ َ
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ِ
ِ
عل َهواه َت َب ًعا ِ
هو الذي َج َ
ألمر اهللِ وقواه
عم الرجل َ
ولكن الرج َل ك َّل الرج ِل ن َ
الذ َّل مع احلـق أقـرب إىل ِعـزِّ األبـد ِمـن ِ
َمبذو َل ًة يف ِرضا اهللَِ ،يرى ُّ
العـزِّ يف
َ
َ َ
َ
ليل ما َحيت َِمله ِمن َرضائها يؤد ِ
الباطِل ،و َيع َلم أن َق َ
يه إىل َدوا ِم النعي ِم يف دار ال
تَبيد وال تَن َفذ ،وأن َكثري ما يلحقه ِمن رسائها إن اتبع هواه يؤد ِ
يه إىل عَ ذاب ال
َ َ
َ َ َ
َ
ِ
طاع َله وال َيزول.
ْانق َ
ِ
ِ
َمسـكوا وبسـنَّتِه فا ْقتَـدوا وإىل ر ِّبكـم فِبـه
عم الرجل؛ َفبِه فت َّ
َفذلكم الرجل ن َ
()1

خي َّيب َله َط َلبة».
عوة وال َ
فتوسلوا فإنه ال تر َّد له َد َ

يكشف اإلمام السجاد عليه السالم يف هذه الرواية الرشيفة النقاب جيدً ا عن نقـاط

الضعف واألمور السلبية التي تعرتض سبيل أي شخص ،وجيعل هذه األمور قائم ًة عـىل
أساس حب الذات والمنفعة الشخصـية ومراعـاة المصـالح الفرديـة والمحافظـة عـىل

الشخصية واألنانية يف العالقات االجتامعية والتعامل مع سائر الناس.

إن معارشة هؤالء األشخاص ومصاحبتهم تتيح لإلنسان أن يطلع عىل مسائلهم

الباطنية واألرسار المخفية يف نفوسهم .وهذا هو األمر الذي نبه عليه مجيع عظامء هذا

الطريق وأشار إليه المربون األخالقيون ،وحذرونا يف كالمهم من خمـاطر هـذا الفـخ
المخيف ،وأمتـوا احلجة بذلك علينا مجي ًعا ،بحيث مل يرتكوا ألحد أيـة حجـة أو عـذر
يف تقصريه يف هذه المسألة.

أمورا من بعض المـدعني لتعيـني ظهـور اإلمـام ول العصــر
لقد سمع احلقري ً

أرواحنا فداه ،وعندما تبني خمالفة ما ذكره للواقع ،أنكره مجي ًعا وقال« :أنـا مل أقـل هـذا

األمر أبد ًا!» ؛ فهذا بنفسه شاهد عىل ما تقدم ساب ًقا.

أو مثل بعض األشخاص الذين ادعوا مقام الواليـة وخالفـة المرحـوم الوالـد

قـدس اهلل أرساره يف مقــام اإلرشـاد والتوجيــه ،ولكـنهم اآلن وبعــدما تبـني بطــالن

( )1االحتجاج (للطربيس)  ،ج  ،2ص  32و  ،32طبعة النجف ،عن «التفسري المنسوب لإلمام العسكري» ؛
بحار األنوار ،ج  ،2ص  44و  ،43الطبعة احلروفية ،عن «التفسري المنسوب لإلمام العسكري» ،رقم 18؛ ويف
ص  43من «االحتجاج» باإلسناد إىل اإلمام أيب حممد ،رقم .11
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طريقهم وادعائهم وعلم ذلك بوضوح ورأوا أنفسهم جمردين عن أي دليـل وبرهـان
وخالني عن أيـة حجة وبيان ،قاموا بإنكار مجيع ما ادعوه من قبل ،وردوا كل المسائل

التي كانوا قد ادعوها ،واعتربوا أنفسهم منزهني ومربأين عن ذلك من مجيع اجلهـات،

بل إهنم جتاوزوا ذلك فقاموا باّتام اآلخرين بالكذب واالفرتاء ونسبة خـالف الواقـع

واضحا؟! وإن مل يكن كذ ًبا ،فأي يشء هو؟! واللطيف يف المقام
هلم!! أليس هذا كذ ًبا
ً

أن الكثري من هذه المسائل التي أنكروها موجودة بعينها يف األرشطة المسـجلة أو يف
كتاباّتم أو يف رسائلهم.

وكذلك األشخاص الذين يلعبون بالناس من خالل الوعود التي ال أساس هلـا،

أو ِمن خالل اإلخبار عن الوقائع المستقبلية ،فيجعلون هؤالء اخللق احليـارى ملعبـ ًة
ألهوائهم ورغباّتم ومالهيهم ،وهم بأحاديثهم هذه ومطالبهم الشيقة التي يطرحوهنا

خاصا ويضفون عـىل حمـافلهم لونًـا
والتي يرغب هبا العوام ،يمنحون جمالسهم رون ًقا ًّ

لطي ًفا ،وعندما يثبت هلم خالف ما قـالوه ،يـربرون ذلـك بأنـه« :قـد حصـل بـداء يف

المسألة» .إن هؤالء ال يستطيعون أن يقولوا« :إن ما قلناه كان كـذ ًبا ،وهـذه المسـائل

التي ذكرناها إنام كانت من باب عدم فهمنا وجهالتنا ،فنحن مل نصل إىل حقيقة األمـر،

وكل ما ذكرناه من الكالم المزخرف والرتهات التي قلناها كان من نسـج خيالنـا!» ؛
مرمى لسـهام األسـئلة والشـكوك ،وسـوف تـؤدي هـذه
ألن ذلك جيعل شخصيتهم
ً

الصدمة إىل افتضاحهم أمام المأل ،بحيث ال يعود أحد جيتمع حوهلم أو يأيت إليهم ،لذا
يقومون بوضع ذنـب مطـالبهم الملتويـة وخرافـاّتم عـىل عـاتق التقـدير والمشـيئة

والمقرص ،ليظهروا وكأهنم ال عيـب فـيهم
المسكينة ،وجيعلون اهلل تعاىل هو المذنب
ِّ

وال تقصري هلم أبدً ا ،وكأن كالمهم وحي منزل أو أعىل من الـوحي .كـام أهنـم يلقـون

بالالئمة عىل المالئكة والمدبرين لعـامل األمـر؛ ألهنـم مل ينفـذوا كالمهـم ومل جيـروه،

فجعلوهم يفتضحون أمام الناس وسائر اخللق ،ولو كانت أيدُيم تصـل إىل جربائيـل

وميكائيل وغريمها ألخذوهم بتالبيبهم وألحكموا عليهم الشد واخلناق حتى ال يبقى
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منهم أثر؛ لكي ال يتجرأ أحد بعد ذلك عىل العمل عىل خالف إرادّتم ومشيئتهم و ما

أنشؤوه من أوامر!

كنت ً
رجال أو فيك يشء من الرجولة ،فتعال واعرتف بصـراحة وقل:
ولكن لو َ

كنت تـدعي واليـة
«لقد أخطأت واشتبهت» .لامذا تغطي عىل أخطائك؟! فأنت الذي َ

العظامء وتدعي أنـك تقوم مقامهم ،تعال وقل اآلن« :إين لسـت كـذلك ،واحلـق مـع
أولئك الذين كانوا ينفـون هـذه المسـألة عنـي وينكروهنـا ،وخيطئـونني يف ادعـائي،

فأولئك كانوا عىل صواب وأنا كنت خمط ًئا!»  ،فلامذا تلف وتـدور لتضـيع الموضـوع،
وجوها خمتلف ًة لتبعد الضعف عنك؟!
ولامذا تستخدم العبارات التي حتتمل
ً

ولامذا هذه اخليانة يف أداء األمانة ويف بيان كلامت العظامء ،فلامذا ال تطـرح األمـر

كام طرحوه هم؟! لامذا ال تأيت وتعلن أمام اجلميع أن المرحـوم العالمـة رضـوان اهلل

عليه قد أعلن يف آخر حياته ً
قائال:

«أنا مل أجد أي شخص يمكن أن أعرفه وأقدمه بعنوانه وصي ًا ل خيلفني من
بعدي ،وليس لدي ويص أو نائب خيلفني! » .

عىل ماذا نحصل من هذا االعوجاج وهذا الكتامن ،وإىل أي يشء نصل؟! هذا هو

ذاك اخلطر والقلق الذي كان العظامء حيذرون منه ،والذي كان جيعلهم يطلبون منـا أن

نالزم األفراد و نعـارشهم و نـدقق يف أحـواهلم ونتأمـل فيهـا ،كـي تتشـخص لـدينا

خصائصهم وسجاياهم وملكاّتم النفسية ،وتربز لنا مواطن الضـعف ،فـال نمـد يـد

البيعة ببساطة وسذاجة وجهل نحو أي شخص ،وكي ال نعترب أن كل شـخص ظـاهر
الصالح هو من أهل اهلداية واإلرشـاد ،وكـي ال نغـرت ونخـدع بمـن يمشــي بوقـار

وطمأنينة ويكون هادئ الظاهر ويرسـل حليتـه وُييـئ وسـائل اسـتجالب النفـوس

متظاهرا بالتواضـع ،ويـربز
وأدوات جذهبا من النعل والعصا وغريها ،ويطأطئ رأسه
ً

وجها حس ًنا ،ويشتغل بإقامة جمالس الوعظ واإلرشاد واخلطابة.
للناس ً
463

ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )2
أسرار

المجلس الثاني عشر  :ملاكات تشخيص العارف باللـه وبأمر اللـه

إن الذي يعطي وعـدً ا لشـخص ويلتـزم لـه بـذلك الوعـد والشــرط والتعهـد

واإللزام الرشعي ،ثم بعد انقضاء مدة يضع مجيع هذه الرشوط والتعهـدات والوعـود
التي قطعها عىل نفسه حتت قدميه نتيجة بعض الظروف اخلاصة واألحوال التي يراهـا

خمالف ًة لميوله ورغباته  ..إن هذا الشخص هو مصداق هلذه الرواية المروية عن اإلمام

السجاد عليه السالم ،فإن االنقياد لمثل هذا الشخص والتول له ال ثمرة له وال فائدة
منه إال اخلسان والضياع واهلالك.

وذاك الذي جيلـس يف جملـس القضـاء ،فـإذا عرضـت عليـه مسـألة لشـخص مـن

المخالفني له ،يعمل فيها تأمله وحيل رموزها وخيرج الشـعرة مـن العجـني فيهـا لدقتـه،

ويتأمل يف كشف النقاط المجهولة فيها ويدقق ويكثر النظر فيها بحيث حيتار اإلنسـان يف
ذلك ،بينام إذا كانت القضية تعود إىل أحد ِرفاقه أو المقـربني لـه ،فإنـه حيـاول توجيههـا
ً
أصـال ،فهـذا
وتأويلها وتربئة المتهم فيها ،حتى كأن هذا الفعل ال يمكن أن يصـدر منـه

الشخص مصداق لكالم العظامء المتقدم ولكالم اإلمام السجاد عليه السالم.

وذلك الشخص الذي يأخذ كالم أولياء اهلل الصـريح فيطرحه و يلقيه بنحو خاص

بحيث جيعل اإلنسان يقـع يف الشـك والشـبهة يف أصـل الكـالم و فرعـه ألن مصـلحته

الشخصية تقتضـي ذلك ،فتجد أنه يؤول كلامت أولئـك العظـامء المتقنـة وغـري القابلـة

رأسا عىل عقب بشكل عجيب وغريب ،مثل
للشك للوصول إىل مراده ،ويعرضها مقلوب ًة ً

هذا الشخص مصداق هلذه الرواية عن اإلمام زين العابدين عليه السالم.

وذاك الذي يصنع من احلبة قبة أو من القبة حبـة جللـب المنـافع لنفسـه ولرفـع

المضار عنها ،كيف يمكنه أن يتوىل زمام أمور الناس يف المسائل االعتقادية واألمـور

احلياتية ويستلم أمور سعادّتم وشقائهم؟!

إن ما ورد يف بعض الروايات التي حتكي حال بعـض أصـحاب األئمـة علـيهم

السالم« :إنه مأمون عىل الدين والدنيا» ( ،)1فهو يشري إىل هذا المعنى.
( )1رجال الكيش ،ص  374و .373
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و جاء يف باب التقليد عن اإلمام عليه السالم أنه قال:

«فأم ا من كان من الفقهاء صائنًا لنفسه (من الـدخول يف الشـبهات والمهالـك)

حاف ًظا لدينه خمال ًفا هلواه مطي ًعا ألمر مواله فللعوام أن يقلدوه».

()1

الملكة القدسية التي حتفظ
إن مقصود اإلمام عليه السالم من هذه العبارة هو حتقق َ

صاحبها من الوقوع يف المهالك والمخاطر وتصونه عن الزالت .ثم إن هذه المسـألة يف

حدود التقليد فقط ،أما يف مسألة البيعة والتسليم لشـخص هبـدف االتبـاع يف طريـق اهلل

واالسرتشاد به ،فهي أشد خطور ًة وأكثر حساسي ًة.

فنحن سمعنا عن «النفس»  ،ولكننا ال خرب لنا عن باطن هذه الكلمة وعن حمتواهـا،

وكم من األرسار فيها ،وأي نقاط دقيقة حتتوي عليها هذه العبـارة ،ومـا هـي الغـوامض
والمفاهيم والمعاين الكامنة فيها .ولذا جتد الناس كلام وصلوا إىل شخص قالوا عنه :إنـه

قد ختىل عن نفسه وجتاوزها ،وكل شخص يريدون أن يمدحونه يقولون عنه :إنه قد جتاوز

نفسه ،وكل من تظاهر بالزهد ريا ًء يقولون عنه :إنه قد ختىل عن نفسه ،وكـل مـن خيتلـف

ً
قليال عن النـاس يف أكلـه ولباسـه ومسـكنه يقولـون :إنـه قـد جتـاوز نفسـه .إن هـؤالء

األشخاص قد خلطوا بني الن ْفس والن َفس الذي حيصل بالشهيق والـزفري حـوال مخسـني

اجلمـل
مر ًة يف الدقيقة .يا عزيزي! من ذا الذي جتاوز نفسه؟ وكـم ذا وأيـن أولئـك؟! إن َ
شخصا يكون قد جتاوز نفسه.
ليلج يف َسم اخلياط قبل أن نجد يف كل قرن
ً

رحم اهلل جدنا من جهة أمنا المرحوم عامد الذاكرين حجـة اإلسـالم والمسـلمني

ً
رجـال
احلاج السيد عبد احلسني معني الشريازي تغمده اهلل برمحته ،حيث كان ـ إنصا ًفا ــ

موصو ًفا باللطف والصفاء ،وكان من أهل التهذيب والتزكية ومـن أهـل المعنـى .وقـد
حتدثت معه يو ًم ا حول أحد األشخاص الذين كانوا من تالميذ المرحوم آية اهلل األسـتاذ

المريب للنفوس واألخالقي الكبري احلاج الشيخ حممد جواد األنصاري اهلمداين رضـوان
اهلل عليه ،والذي كان يقيم يف طهران المجالس والمحافل وكـان يتحـدث بنفسـه فيهـا،
( )1االحتجاج ،ج ،2ص 434؛ التفسري المنسوب لإلمام احلسن العسكري عليه السالم ،ص .288
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مرصا بأن هـذا الشـخص
وكان المرحوم جدنا يميل و ينقاد له يف اجلملة ،فكان يؤكد ل ً
كان قد جتاوز حدود نفسـه وخـرج مـن تـأثريات نفسـه ومـن نفسـياته ،وأن المرحـوم

أيضا كان يرصح هبذه المسألة يف السابق.
األنصاري ً

وبام أن احلقري كان له عالقة قريبة مع هذا الشخص ساب ًقا ،وكان لدي أخذ ورد معه
وكنت أشاهد عن قرب حاالته وأطواره ،فقد رأيت أن ما عندنا من المباين ِ
والمالكـات

التي تساعد يف تشخيص احلاالت الروحانية من احلاالت النفسـانية تتعـارض كليـ ًا مـع

احلاالت التي كانت لديه؛ بحيث ال يمكن تطبيقها عليه أبدً ا .لذا فلم أقرص يف إنكار هـذا

األمر ونفيه عنه بشدة .فقال ل جدي« :فـامذا تقـول يف العبـارة المنقولـة عـن المرحـوم
الشيخ األنصاري رمحه اهلل التي ذكرها فيه؟»  ،فقلت :إن حقيقـة الـنفس حقيقـة معقـدة

جدً ا و ذات أعامق وبواطن ،فمن الممكن أن يكون لدى شخص متيـز عـن اآلخـرين يف

بعض ظهورات نفسه وبروزاّتا ،لكن هذا ال يعني أنـه قد عرب عن مجيع العقبات وختطى

مجيع الموانع المهلكة .وبعبارة أخرى :إن حتقق هذه المسألة يف بعض حاالت الـنفس

وزواياها خيتلف اختال ًفا أساسـي ًا عـن حصـول التغـري والتحـول اجلـذري والتبـدل
اجلوهري الذي ي ِ
عدم النفس واألمور النفسانية كلي ًا يف الوجود الربزخـي والملكـويت
لإلنسان ،ليضع مكاهنا ملكة طهارة الســر وصـفاء الضـمري ،وهـذا االخـتالف هـو

كاالختالف ما بني السامء واألرض ـ كام تقدم ذلك يف ما نقلناه عن رسالة بحر العلوم

ـ وحت ًام مل يكن مراد المرحوم الشيخ األنصاري رضوان اهلل عليه من حصـول ملكـة
الطهارة وقداسة النفس هو حصوهلا يف مجيع مراتب وعوامل ذاك الشخص.

لكن جدنا رمحة اهلل عليه كان يأّب القبول هبذا األمـر ،وقـد رأى احلقـري أنــه ال

فائدة من االستمرار يف البحث معه ،لذا فقمت بقطع البحث عند هذا احلد ،وقلت له:

سوف ينكشف لك إن شاء اهلل صدق كـالم احلقـري يف أقـرب وقـت .فقـال ل :لقـد

أيضـا ال
كثريا وقال بأنه لديك علم كثري و  ، ...فقلت له :إن كالمه هذا ً
مدحك فالن ً
يمكن أن يكون اعتباط ًيا وبال سبب.
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وعىل كل حال ،فقد مضت مدة عىل هـذه احلادثـة ،إىل أن ذهـب احلقـري إىل منـزل

المرحوم جدنا لزيارته وزيارة األرحام ،وكان وقت ذهايب ـ من باب الصدفة ـ يف الوقت

أيضـا أن ذاك الشـخص المحـرتم مـع
الذي يعقد فيه جملس عزائه األسبوعي ،وصادف ً

بعض تالميذه ومريديه وأصدقائه كانوا حارضين يف المجلـس ،وقـد اتفـق أن جلسـت
بقربه أثناء تناول طعام الغذاء.

وبعد أن تناولنا الطعام ،نظر إل وسألني بعبارة غري مناسبة عن حـاالت المرحـوم

الوالد رضوان اهلل عليه ،حيث كان يف وقتها عىل قيد احلياة ،وبام أن احلقري قد اسـتاء مـن

طريقة سؤاله فقد أجبته بشكل جممل .عند ذلك ،تكلم معي بلهجة غري مؤدبة فيهـا يشء

من االستهزاء ،وسألني عن وضعي وعن كيفية تأمني مصارف حيايت ،وكان سـؤاله هـذا

غري مقترص عىل احلقري بل كان يشمل طبقة المعممني والعلامء أمجع (وهنا أرصف النظـر
عن ذكر كالمه رعاية للعفة واألدب يف احلوار)  ،ويف هذا الوقت رشع مريدوه وأصدقاؤه
بالضحك وأظهروا رسورهم من هذا الكالم ،فرأيت أنه ال جيوز السكوت أمام مثل هـذا

يرب نفسه حيث تعدى ـ دون ورع ـ عىل مجيع المعممـني
الرجل غري المؤدب والذي مل ِّ
وطالب العلم ،وعىل جمتمع العلم والتقوى؛ لذا فقد رددت عليه بجواب قـاطع وحـازم

لكن بكل أدب ،مما فرض عىل المجلس حال ًة من الوجوم والسكوت.

مل يكن هذا الشخص يتوقع من احلقري أن جييبه هبذا الشكل ،لذا فقد السـيطرة عـىل

كالمه ورشع يف التفوه بكالم غري موزون والتحدث بحديث قـاس هتـك فيـه السـرت ومل

يرا ِع احلرمة ،واستمر عىل ذلك إىل أن ظن نفسه قد تربع عىل أريكة القدرة واسـتوى عـىل

عرش السلطنة ومتكن من المجلس كله .عند ذلك سكت ومل يستمر يف كالمه ،وهنا تقدم
احلقري لإلجابة عليه ،فواجهته بام يستحق وما يليق به .فقام وللمرة الثالثة باسـتالم زمـام

احلديث وشن محلة شعواء أشد من سابقتيها للدفاع عن نفسه وشخصيته وللحفاظ عـىل

ماء وجهه الذي أريق؛ بحيث أدرك مجيع من كان يف المجلس أن هذا الرجل قـد فقـد

السيطرة عىل كالمه وعىل ما يتفوه به ،وكـان اجلميـع يفكـر بتـوجس وقلـق يف عاقبـة
المجلس وما سيؤول إليه .وبعد حوال عرشة دقائق من الكالم سكت وكان مل يـدخر
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ذر ًة مما يمكنه أن يقوله للرد علينا وإسقاطنا والتوهني بنا إال وطرحها .ولام رأى احلقري
أن الوضع قد وصل إىل هذا الشكل ،ضيقت اخلناق عليه باجلواب مستفيدً ا من بعض
ِ
فـأفحم وضـاقت عليـه
ما ذكره بنفسه يف حمارضاته والكالم الفار الذي ألقـاه آن ًفـا،

ينبس ببنت شـفة،
المذاهب ،بحيث تغري لونه وامحر وجهه وارتعدت فرائصه ومل يعد ُّ

وفهم أن هذا المكان خيتلف عن األماكن األخرى ،وأنه سيواجه يف كل كالم له جوا ًبا

حمك ًام قاط ًعا .لذا فقد آثر السكوت ،وبعد قليل قام باالعتذار من احلقري ،وحافظت أنـا
بدوري عىل ذاك الممىش والمسلك ،إىل أن اختتم المجلس وانفض المجتمعون.

واضحا لدى اجلميع يف هذا المجلس كوضوح الشمس أن احلق كان مـع
وكان
ً

احلقري ،وأن ذلك الشخص كان يمشـي يف مسري العناد واللجـاج واجلحـود واألنانيـة
وإثبات النفس وإظهار الذات.

وبعد مدة من الزمن قال احلقري للمرحوم الوالد قدس سـره :يقال إن فالنًـا قـد

جتاوز نفسه! فأجاب بحالة من االستنكار :فالن جتـاوز نفسـه؟! وهـل عبـور الـنفس

ألي شخص ذلك؟!
وجتاوزها أمر سهل بسيط حتى يمكن ِّ

مل نذكر هذه المسائل يف هذه األوراق من باب احلكاية والسد التارخيي وألجل

األنس فقط ،بل الغرض من ذلك هو بيان هذه النقطة الدقيقة احليوية والمهمة جـد ًا،

ولكي يطلع القراء األعزاء عىل دقة األمر ،وإىل أي حـد هـو صـعب ودقيـق ،وأنـه ال

يمكن التسليم هبذه البساطة والسهولة ألي شخص.
يقول اإلمام الصادق عليه السالم:

«جتد الرجل ال خيطئ بالم وال واو خطي ًبا ِم ْص َق ًعا ،و َلقلبه أشد ظلم ًة من

الليل المظلم ،وجتد الرجل ال يستطيع أن يعرب عام يف قلبه بلسانه ،وقلبـه
()1
يزهر كام يزهر ِ
المصباح».

( )1أصول الكايف ،ج ،2ص.422
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هذا ما يعتربه مجيع األولياء اإلهليني والعلامء باهلل وبأمر اهلل والعرفاء الواصلني أول
العالماتِ ،
ومالك أحقية وحقانية اإلنسان الذي نصب نفسه يف مقام اإلرشاد ومسـاعدة
الناس؛ وهو االلتزام التام بالشـرع األنور ومراعاة الموازين والتكـاليف اإلهليـة مراعـا ًة
دقيق ًة.

لذا فإن أولئك الذين ال يلتفتون إىل األحكام الرشعية سوا ًء يف إصـدار األوامـر

واألحكام لآلخرين أم يف قيامهم بأعامهلم وتكاليفهم الشخصية ،بل يفعلون ما خيالف

أيضا فإهنم يف احلقيقة شياطني يلبسـون لبـاس أهـل التقـوى
الرشع وحيكمون بذلك ً
واإلرشاد واحلال أهنم يقومون بإغواء اخللـق وإضـالهلم ،لكـنهم يقومـون باسـتعامل

عبارات من قبيل« :إن األحكام للمبتدئني ،أما اإلنسان الواصل فهو خارج عن دائـرة

التكليف»  ،أو أن يقولوا« :إن الشـريعة مثل اجللد والقشور بالنسـبة للحقيقـة ،ومـن
وصل إىل لب التوحيد وأصله فعليه أن يرتك القشور»  ،وأمثـال هـذه العبـارات التـي
تعترب بأمجعها كفرا وزندق ًة ،وهم إنام يقولون ذلك ِ
لغواية الناس الذين ال اطالع لدُيم؛
ً
وذلك هبدف االستفادة منهم واالنتفاع هبم وجعلهم وسائل للوصول إىل أغراضـهم،
بل واستحامرهم واستعبادهم واستعامرهم.

إن هؤالء لام وجدوا أهنـم عـاجزون عـن الوصـول إىل مقاصـدهم المشـؤومة

ومراداّتم األنانية عرب االنقياد لألوامر والنواهي اإلهلية وااللتـزام بالتكـاليف ،قـاموا

باجتثاث التكليف من أصله وإنكار الشـرع من أساسه ،وبنا ًء عىل هذا األصل بـادروا

إىل كل عمل حمرم وأتوا بكل فعل مهلك.

وجدير بالذكر أن إدراك هذه المرتبة وتشخيص هذا األمر ممكن لعموم النـاس،

وال حيتــاج إىل ختصــص يف المســائل الســلوكية ،أو إىل مهــارة يف المســائل العرفانيـة

والنفسانية ،بل يمكن للعوام أن يشخصوا األمر يف هذه المرتبة ،وإذا حصـل هلـم أي

شك أو تردد يف خصوص أمر معني ،فيمكنهم الرجوع إىل أهـل اخلـربة واالستفسـار
منهم عنها.
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ولكن من اآلن فصاعدً ا ستصري المسألة أعمق وأدق؛ وذلـك أن مـن الممكـن أن

يكون الشخص مراع ًيا جلميع الموازين الشـرعية ،مؤديـ ًا للتكـاليف عـىل أحسـن وجـه

مراع ًيــا مجيــع آداهبــا ولوازمهــا ،ويصــل بــه األمــر إىل أن يــرتك المكروهــات ويــأيت
بالمستحبات  ،وحيافظ عىل ذلك يف اخلأل والمأل ،ويشـتغل باألذكـار واألوراد يف الليـل

مبـتىل بـالنفس ووساوسـها الفتانـة ،وتكـون مجيـع تلـك
والنهار ،ومع ذلك كله يكون
ً

األفعال التي يأيت هبا عبار ًة عن التذاذات نفسية (وقد مـر تفصـيل هـذا األمـر يف إحـدى

الفصول المتقدمة عند الكالم عن خصوصيات العارف الواصل) (.)1

ويف هذا المقام ال يمكن لألشخاص العاديني أن يشخصـوا المشـاكل النفسـية

واالبتالءات الروحية والقلبية هلذا الشخص ،بل من الممكن أن تـؤدي هبـم صـحبته

كثريا مـا
ورؤيته إىل أن يفتتنوا به و َينشدوا إليه ويعتربوه من مجلة األولياء اإلهليني ،بل ً

يقوم هو بتسخري هذه النفوس البسيطة التي ال علم هلا بحقائق األمور ،وجيعلها حتـت

نفوذ سلطانه وقدرته الشيطانية ،وذلك من خالل إبراز بعض خوارق العـادة وبعـض
الظهورات النفسـانية (وهـي حتصـل بقـدرة الـنفس بشـكل مسـتقل دون تـدخل أو
تصـرف من القوى الملكوتية والربانية).

وهنا جيب عىل الناس يرجعوا إىل أهل اخلربة ،ويستمدوا منهم المعونة للكشف

عن حقيقة هؤالء األشخاص ،وهل أن هذا الشخص قد خرج عن دائرة هـوى نفسـه

األمارة وهوسها وختلص من وساوسها ،أم ال؟ ويف هذه احلالة جيب عىل هذا اخلبري أن

خيالطه ً
هنارا ويراقب مجيع حركاته وسكناته ،حتى يتضح له أن أفعالـه هـذه هـل
ليال ً

صدرت منه عىل أساس مراقبة والتفات ،أم أهنا صدرت منـه لمجـرد العـادة والتـذاذ
النفس هبا.

كثريا يف مسألة
بعد ارحتال المرحوم الوالد قدس اهلل رمسه ،كان احلقري يتحسس ً

تنظيم األمور وترتيب القضايا طب ًقا لدستورات هذا الرجل العظيم وطريقه السلوكي؛
( )1راجع :ص  297إىل  274من هذا الكتاب.
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عمـل إال عـىل طريـق
كي ال حتصل أية قضية عىل خالف طريقه ومنهاجـه ،وكـي ال ي َ
تربيته وإرشاده .يف ذلك الوقت ،رأيت أن إحـدى النسـاء تريـد أن تبسـط نفوذهـا يف

نفوس رفقائه وتالميذه لتجمعهم حوهلا ،من خالل أسلوب خفي و طريـق شـيطاين.

وكانت تقيم هلذا الغرض ،جمالس العزاء يف مناسبات خمتلفة يف منزهلا بشكل منظم مع
تقديم الطعام للحارضين.

فرصحت يو ًما هبذا األمر ألحد األشخاص ،وقلت له :بأي مناسـبة تقـوم هـذه

المرأة ـ مع كوهنا امرأة ـ بدعوة الرجال إىل منزهلا ،أو تقوم بدعوة النساء إىل جمالسـها

بشكل منتظم؟ وما المربر لذلك؟!

فكان اجلواب أن هذه المرأة عليها نذر أن تقوم باإلطعام هبذا الشكل.

فقلت  :ال إشكال يف ذلك ،إن كان عليها نذر فلتدفع قيمة هذا الطعام ،ونقوم نحن

بانتقاء الوقت المناسب لإلطعام ونطعم فيه ،إذ ليس هناك ما يلزم أن يكون اإلطعـام يف

منزهلا بالذات.

جمرى خمتل ًفا ،فقد بـان الكـذب وصـار مشخ ًصـا
وهناك تبني أن األمور قد أخذت
ً

لدى اجلميع أن مجيع هذه النذورات واألعامل كانـت حيلـ ًة وخـدا ًعا ،وأهنـا إنـام كانـت

إلغواء البسطاء والساذجني .إن هذا ما يقال له :االمتحان والمحك والتمحيص.

وجــدير بالــذكر أن هــذه المــرأة كانــت تعتمــد أنــواع احليلــة والمكــر يف إغــواء

األشخاص البسطاء والساذجني ،وكانت توقـع هبـم يف الضـاللة والضـياع مـن خـالل
الظاهر اهلادئ والكالم اللطيف واحلديث احلميمي ،وعرب إظهار اللطـف والمحبـة ،وإن
شاء اهلل سوف يأيت احلديث عن بعض أحواهلا يف حمله.

إن ما ذكر حتى اآلن يف كيفية تشخيص األستاذ الكامل هـو عبـارة عـن المراتـب

األولية واالبتدائية هلا .واآلن و بعد إحراز هذه األمور؛ وهي أن اإلنسـان الكامـل جيـب
عليه أن يراعي الصحة واإلتقان واألمانة يف القيام بتكاليفه الشـرعية وتعهداته والتزاماته

بشكل كامل ،وأنه من جهة أخرى عليه أن يراقـب نفسـه يف مقـام بروزاّتـا وظهوراّتـا
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ويلتفت إىل تسويالت هذه النفس ووساوسها ،وال يصدر منه أي فعل أو قول حيكي عن
بروز أنانية هذه النفس ،بعد هذا كله ،جيب أن ينظر يف أحوالـه لنـرى مـا إذا كانـت هـذه

وأمرا ثاب ًتا بالنسبة له ،أو أهنا ال تزال ً
حـاال يقبـل التغـري
المرتبة قد صارت ملك ًة راسخ ًة ً

والزوال.

وذلك أن الفاصلة والمسافة بني مرحلة احلال وبني مرحلة الثبات والتمكني كبـرية

جد ًا ،و بالتال ففي الكثـري مـن األحيـان إذا واجهـت الـنفس حادثـ ًة موجبـ ًة لتحريـك

المشاعر وطغيان النفس ،فمن الممكن أن يتظـاهر اإلنسـان بالتجلـد والتصـرب وكظـم

الغيظ ،ولكن احلقيقة أن ريـاح الغضـب والغـيظ تعصـف يف باطنـه دون أن يسـمح هلـا
بالظهور ،و هذا ال فائدة فيه؛ ألن النفس وإن كانت قد وصـلت إىل مرحلـة يمكنهـا مـن

خالهلا أن ختفي بروزاّتا وظهوراّتا القبيحة عن أنظار عموم الناس ،وتظهر هلـم بمظهـر

اإلنسان اهلادئ والصابر احللـيم ،إال أن أصـل هـذه الكـدورة وجـذور اخلبـث والعنـاد

واألنانية ال تزال تعشعش يف زوايا النفس وبواطنها ،ومن الطبيعي حينئـذ أن تـؤثر هـذه

المسألة بشكل كبري عىل كيفية نوايا الشخص وأفكـاره واختياراتـه ،والـربامج العمليـة،
والتوجيهات التي يعطيها.

وبالتال ،ال يمكن لإلنسان أن يثق أو يطمـئن لعواقـب اتبـاع مثـل هـذا الشـخص

وطاعته ،ولن حيصل له من ذلك ،اإلحساس باألمن واهلدوء أبدً ا ،وال يمكنه بأي شـكل

من األشكال أن يوكل أمر تكاليفه ودستوراته إليه ،ويعمل بأوامره.

وهنا تصري المسألة أعمق وأكثر دق ًة ،فاالختبار واالمتحان يف هذه المرحلـة لـيس

مقدورا ألي كان ،بل جيب أن يكون بعهدة الشخص اخلبري بالمسائل الروحية والنفسـية
ً

والسلوكية ،ومن يكون قد اكتسب الكثري من التجارب يف هذا الميدان.
ينقل المرحوم الوالد قدس سـره يف هذا الصدد أنـه:

«عندما كان المرحوم شيخ الفقهاء الصاحلني وفخر العلـامء المتقـني آيـة اهلل

المريزا حممد تقي الشريازي رمحة اهلل عليه قد حـاز عـىل منصـب المرجعيـة

العامة يف كربالء المعالة ،ذهب البعض إىل المرحوم مجـال السـالكني وعـامد
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العلامء الربانيني آية اهلل الشـيخ حممـد البهـاري اهلمـداين رضـوان اهلل عليـه،

وسألوه عن درجة تقوى المريزا الشريازي وعدالته ومدى إخالصـه ،وكـان
المرحوم الشيخ حممد البهـاري كثـري ِ
المـزاح وفكـاهي الطبـع ،فقـال هلـم:
سأعطيكم اجلواب غدً ا .ويف تلك الليلة قام بوضـع سـجادة صـالته بجانـب
ً
مجاعـة ،ورشع بصـالة المغـرب
المكان الذي يصل فيه المـريزا حممـد تقـي

منفر ًدا بحذاء المريزا ،وبعد انتهائه من الصالة قـام إىل أولئـك الـذين سـألوه

عن درجة إخالص المريزا وتقواه وعدالته ،فقال هلم :لقد امتحنته ،فوجـدت

أنه مل خيطر يف باله أثناء الصالة أي خطور أو تصور خاطئ أبدً ا أبـدً ا ،بـل إنـه

استمر أداء يف صالته بشكل مستقيم وحمكم إىل آخرها وحـافظ عـىل توجهـه
وحضور قلبه حتى النهاية!» .

وهذه المسألة تكشف أن مرتبة اخللوص ورفض األنانية والشخصانية كانت قد

صارت حال ًة مستقر ًة يف نفـس المرحـوم المـريزا حممـد تقـي الشـريازي ،وأن هـذه
الملكة والدوام.
المسألة قد انتقلت من مرحلة احلال إىل مرحلة َ

أيضا بني هذه المرحلة وبني مرحلـة التوحيـد
لكن جيب االعرتاف بأن الفاصل ً

كبري جد ًا ،فمن الممكن أن حيصل التوفيـق لإلنسـان لـذلك كـام حصـل بالنسـبة إىل

المريزا ،ومع ذلك تكون نفسه باقي ًة يف وجوده كام هي ،ويـرى نفسـه ووجـوده ثابتًـا

مقابل وجود احلق تعاىل ،فالفاصلة التي تفصل مثل هذا الشـخص عـن الوصـول إىل
درجة التجرد وكشف أنوار الوحدة وشهود حقيقة الوجود ِ
ونوره فاصلة كبرية.

وما أمجل ما ذكره عارفنا الكامل والواصل المرحوم الشيخ حممود الشبسرتي يف

هذا الميدان:

 .1كسـي بر رس وحدت گشت واقـف

كـــه او واقـــف نشـــد انـــدر مواقـــف

 .2دل عــارف شناســاي وجــود اســت

وجــود مطلــق او را در شــهود اســت

 .4وجود تو مهه خار اسـت و خاشـاك

بــرون انــداز از خـــود مجلــه را ــــاك

و يا هسـتي كـه هسـتي ــاك در باخـت

 .2بجز هست حقيقي هست نشـناخت
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 .3بـــرو تـــو خانـــة دل را فـــرو روب

مهيـــا كـــن مقـــام و جـــاي حمبـــوب

 .9كسـي كو از نوافـل گشـت حمبـوب

بــه الي نفــي كــرد او خانــه جــاروب

بتــــو يب تــــو مجــــال خــــود ناميــــد

 .6چــو تــو بــريون شــوي او انــدر آيــد

و يب يســمع و يب يبصـــر نشــان يافــت

 .4درون جاي حمبـوب او مكـان يافـت

 .7ز هســتي تــا بــود بــاقي بــر او شــني

نيابـــد علـــم عـــارف صـــورت عـــني

 .11موانع چون در اين عامل چهار اسـت

طهارت كردن از وي هم چهـار اسـت

درون خانـــــة دل نايـــــدت نـــــور

 .18موانــع تــا نگــرداين ز خــود دور

دوم از معصــــيت و ز رش وســــواس

 .12نخستني ـاكي از احداث و انجاس

 .12سيم ـاكي ز اخالق ذميمـه اسـت

كه بـا وي آدمـي مه ـون هبيمـه اسـت

 .13هر آنكو كرد حاصل اين طهـارات

شـــود يبشـــك ســـزاوار مناجـــات

كــه اينجــا منتهــي ميگــرددت ســري

 .14چهــارم ـــاكي رس اســت از غــري

نـــامزت كـــي شـــود هرگـــز نـــامزي

 .16تــو تــا خــود را بكــل در نبــازي

نـــامزت گـــردد آنگـــه قـــرى العـــني

 .19چو ذاتت ـاك گـردد از مهـه شـني

()1

شود معروف و عارف مجله يك چيـز

 .14نامنــــد در ميانــــه هــــي) متييــــز

( )1گلشن راز ،القسم 23؛ والمعنى:
ِ
1ـ إنام حيصل عىل سـر الوحدة ،من مل يتوقف يف المواقف ومل تعقه موانع السري المعنوي.
2ـ قلب العارف مطلع عىل الوجود بأسـره ،فهو يرى الوجود المطلق ويشاهده.
2ـ والعارف هو الذي ال يدرك إال الوجود احلقيقي فقط ،حيث طهر وجوده حتى صار فان ًيا يف اهلل تعاىل.
4ـ إن وجودك ملء بالشوك والدرن ،فطهر نفسك باخلروج منه وال تبقى أسري البدن.
3ـ اذهب وطهر منزل قلبك من الكثرات ،وهيئ هذا القلب ليكون مكان احلبيب ومقامه.
6ـ فعندما خترج من نفسك وأنانياتك سيأيت هو وحيل حملها ،وعندما ال يبقى لك أثر فسوف يريك مجاله.
9ـ وعندما يصري اإلنسان حمبو ًبا له بكثرة النوافل ،وينظف قلبه بكلمة «ال» التي هي جزء من ذكـر «ال إلـه إال
ِ
ِ
ـم َعه
اهلل» (الشطر األول إشارة إىل حديثَ « :ال َيزَ ال ال َع ْبد َي َت َق َّرب إىل بِالن ََّواف ِل حتى أح َّبهَ ،فإ َذا ْ
أح َب ْبته كنْـت َس ْ
ِ
رج َل َهَ ،فبِي َي ْس َمع َو ِيب ي ْب ِرص َو ِيب َينْطِق َو ِيب َي ْبطِش َو ِيب يسعى» )..
رصه َول َسانَه َو َيدَ ه َو ْ
َو َب َ َ
4ـ فسوف ينال مقام القرب من المحبوب ،وعندها سيتلبس بحقيقة «يب يسمع ويب يبرص».
ِ
ِ
وشني وجوده وأنانيته ،فلن يصل علمه إىل مرحلة عني اليقني.
نقص
7ـ وما مل يتطهر العارف من
18ـ وما مل تبعد عن قلبك الموانع واحلجب ،فلن يدخل إليه نور احلق.
طهرات كانت أربع ًة:
11ـ ولام كانت احلجب يف هذا العامل أربع ًة ،فكذا الم ِّ
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مع االلتفات إىل المسائل السابقة ،نصل إىل أن معرفة العارف الكامل ختتلف من

شخص إىل آخر باختالف مستوى األشخاص؛ فبالنسبة لألشـخاص العـاميني هنـاك
مشخصات عامية ـ إذ إن مدركاّتم مبنية فقط عىل أساس تشخيص األمور الظاهريـة

وتطبيقها عىل المعايري الفطرية واألصول العقلية والوجدانية ،وال تتجاوز هذا احلد ــ

فيكون التشـخيص بالنسـبة للعـوام مـن خـالل التـدبر يف حركـات هـؤالء األفـراد
وسكناّتم وأقواهلم وسائر أطوارهمِ ،
ومن خالل هذا األمر يمكن تشخيص المرحلة

األوىل من حقانية األستاذ المحتمل أو بطالنه ،كام عرفنا هذا األمر مـن الفقـرة األوىل
لرواية اإلمام السجاد عليه السالم.

أذكر أنه يف الزمان الاميض ـ غري القريب ـ شاركت مع المرحوم الوالد قدس سـره

يف أحد جمالس عقد الزواج ،وكان هذا المجلس يرتبط به إىل حد ما ،وكان حيضـر يف هذا

وخصوصا من العلامء وأئمة اجلامعات ،وعندما غربـت
المجلس فئات خمتلفة من الناس
ً

الشمس قام الوالد برتك المجلس ،متذر ًعا ببعض العلل وانزوى يف إحدى الغرف وأقام
صاليت المغرب والعشاء هناك ،واقتديت به مع بعض الرفقاء واألصـدقاء الـذين كـانوا

هناك ،وبعد إمتام الصالة عدنا إىل أمكنتنا .ويف هذه األثناء كان الكثري من أئمة المساجد

قد تركوا المجلس للوصول إىل مساجدهم وإقامة صالة اجلامعة ،إال أن بعض هؤالء
ومن مجلتهم نفس الشخص الداعي الذي ينتسب المجلس إليه ،كانوا قد أرسـلوا إىل
مساجدهم من ينوب عنهم يف إقامـة الصـالة ،وبقـوا يف أمكنـتهم مرتـاحي الضـمري

12ـ األول :طهارة البدن من احلدث واخلبث ،والثاين :االبتعاد عن المعصية والوساوس الشيطانية.
12ـ والثالث :االبتعاد عن األخالق الذميمة ،التي جتعل اإلنسان مرهو ًنا كالبهيمة.
14ـ والرابع :تطهري القلب والسـر ِمن غري اهلل ،ويف هذه احلالة ينتهي سري السالك.
جديرا بمناجات اهلل.
13ـ وكل من أل هبذه المطهرات األربع ،صار
ً
16ـ وما مل ت ِ
فن نفسك بشكل كامل يف احلق تعاىل ،فلن تكون صالتك صال ًة حقيقي ًة.
19ـ وعندما تطهر ذاتك وختلو من كل شني ،سوف تصري صالتك بالنسبة إليك قـرة عـني (إشـارة إىل قـول
النبي صىل اهلل عليه و آله ...« :وقرة عيني يف الصالة» ).
14ـ ولن يبقى عندئذ أي متايز بينك وبني احلق ،إذ سيصري العارف والمعروف كالمها شي ًئا واحدً ا( .م)
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وفارغي البال ،يتحدثون ويتسامرونً ،
وبدال من إدراك فضيلة الصـالة يف أول وقتهـا،
استمروا يف أحاديثهم ،وبام أن الفصل كان فصل الصيف وليال الصيف قصرية ،فمـن

الطبيعي أن المجلس عندما ينتهي ال يبقى هناك وقت إىل نصف الليل .واحلاصـل أن

احلقري قدر الوقت ،فوجد أن الكثري من هـؤالء األشـخاص الـذين مل يـأتوا بصـاليت

المغرب والعشاء ،عندما يصلون إىل منازهلم ستكون صالة المغرب قد فاتتهم قط ًعـا
وخرج وقتها حت ًام ،أو أن تكون عىل مشارف انقضاء وقتها.

وبعد مضـي مدة عـىل هـذه احلادثـة ،كـان احلقـري يتباحـث مـع بعـض هـؤالء

األشخاص حول فضيلة الصالة يف أول وقتها ووجوب حتصيل رضا اهلل تعاىل يف أول

الوقت ،وأن هناك رواية عن المعصوم عليه السالم تفيد أن« :أول الوقت رضوان اهلل،

وآخره عفو اهلل» (.)1

وأن البعض يرتكون الصالة يف أول وقتها ويتلفون أوقاّتم بالتحدث إىل بعضهم

والضحك وغري ذلك ،وكأن اهلل تعاىل مل يكلفهم بشــيء يف هـذا الوقـت ومل يوجـب

عليهم شي ًئا فيه .فقال للحقري يف رده:

« إن الصالة يف أول الوقت وإن كانت ذات فضيلة ،إال أن استضافة الناس
وحسن التعامل مع الضيوف أهـم منهـا ،وهـذا األمـر مـن بـاب احـرتام

الضيف ،وقط ًعا سيكون موج ًبا لرضا اهلل تعاىل بشكل أكرب».

فأجابه احلقري ً
قائال:

أو ًال :إن هذا احلكم يشمل نفس الضـيوف ،فـأي دليـل وأي حـق يقتضــي أن

تكون الضيافة والدعوة بنحو تفوت عليه فضيلة الصالة يف أول وقتها؟! وأية مشـكلة

يف أن يقوم نفس الضيف ويتوضأ ويصل يف بعض أطراف المجلس ،ثم يعود لمكانـه؟!

هل يستوجب ذلك سقوط السامء عىل األرض؟ أو يسبب نزول صاعقة عىل رأسه؟!

( )1من ال حيضـره الفقيه ،ج ،1ص 219؛ فقه الرضا عليه السالم ،ص 99؛ دعائم اإلسالم ،ج  ،1ص.129
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ثان ًيا :من أين استنبطت مثل هذا احلكم؟ فاحرتام الضيف له مكانته اخلاصة ،كام أن

أداء الصالة حمفوظة يف حملها ،فإذا علم الضيف أنك تركت المجلس ألداء الصالة ،وأنك

إنام قمت ألداء احلكم اإلهلي واالنقياد للتكليف والتسليم له ،فسوف يكون ذلك موج ًبـا

لسـرور الضيف ورضاه أكثر مما إذا علم أنك أخرت صالتك ،و فهم أنك بعملك هذا مل

ترد يف احلقيقة أن تراعي ضيفك ،بل أردت أن تفر مـن محـل التكليـف الملقـى عليـك،

وأردت بذلك أن
وألصقت به وبال المسألة ووزرها،
فقمت بالتذرع بالضيف المسكني
َ
َ
تريض وجدانك الملوث وّترب من تأنيب ضمريك.

أصبت يف تلك األثناء بوجع شديد يف رأسك ،أمل تكن لتخرج
ثال ًثا :لو فرضنا أنك
َ

قرصا مسكنًا؟! فهل فضيلة الصالة يف أول الوقت أقل أمهيـة مـن
من المجلس وتشرتي ً
وجع الرأس؟ لامذا تقوم بتضليل الناس؟ ولامذا ال تقول :ال قيمـة للصـالة عنـدنا ،وإنـام

نتعامل معها من باب رفع التكليف فقط؟ وليت األمر كان كذلك فحسـب بـل إن تـرك

الصالة قد كان مع الراحة واطمئنان البال واالنشغال بالضحك والمزاح والمسامرة .إن

هذا ليس احرتا ًما الضيف ،بل هذا عدم اعتناء بالتكليف ،سوا ًء كان هناك ضيف أم كانت

أمرا آخر ،ال فرق بالنسبة هلم.
الذريعة ً

انظر كم هو الفرق كبري بني حالة هؤالء األشخاص وبني احلالة التي كان يعيشها

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم عند اقرتاب وقت الصالة ،فقد كانت حالته تتغري

وتتبدل بحيث كان يظهر هذا التبدل للجميع بشكل واضح؛ وكان ينادي عنـد وقـت

الصالة ويقول« :أرحنا يا بالل!»

()1

 ،أي :قم يا بالل ونجنـا بأذانـك مـن التوجـه إىل

الدنيا وكثراّتا.

قارن بني هذه احلالة وبني حال األئمة المعصومني صلوات اهلل علـيهم أمجعـني

يف وقت الصالة ،لكي تعرف بوضوح االختالف بينهام! و تأمل مقار ًنا بني حال هؤالء
( )1مفتاح الفالح ،ص141؛ رسائل الشهيد الثاين ،رسالة أرسار الصـالة ،ص 128؛ بحار األنوار ،ج،97
ص  ،172وج  ،48ص 16؛ سنن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم ،ص .264
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وحال األولياء اإلهليني والعرفاء الربانيني؛ كي تدرك لذة المناجاة مع احلق تعاىل ولذة

القرب منه واألنس بمحادثته وجمالسـته ،والحـظ يف أي وضـع كـان يعـيش هـؤالء
األولياء ويف أي وضع يعيشه الناس العاديون ـ وإن كانوا يتلبسون بلباس أهل العلـم

والصالح ـ وأي دنيا ينغمسون فيها.

ليس هذا باألمر اهلني! إن إدراك هذه األمور ميسـر للجميـع ويمكـن للجميـع

فهمها وإدراكها؛ فقد رضبنا ً
مثاال يف هذا المقام بحيث ال يستطيع أحـد أن يقـول :إن

هذا األمر خارج عن دائرة مدركاتنا وقوانا العقلية وعـن حـدود تشخيصـنا لألمـور.

قياسا عىل هذا المثال ـ أن يصل إىل سـائر المسـائل ويـدرك سـائر
ويمكن لإلنسان ـ ً

احلقائق ،كام تقدم بيانه يف الصفحات السابقة.

يف سنة ألف وثالثامئة واثنني وتسعني من اهلجرة ،ترشفنا أنا وأخي مع المرحوم

الوالد قدس سـره ـ بعد عودتنا من سفر احلج وزيارة بيت اهلل احلرام ـ تشـرفنا بزيارة

العتبات العاليات يف العراق ،وأقمنا يف منزل السيد احلداد رضوان اهلل عليه .ويف أحد

األيام سمعنا أن المرحوم آية اهلل احلاج السيد عبد احلسـني دسـتغيب الشـريازي قـد

أيضا ونزل يف كربالء ،وكانت هذه الزيارة بعد وفاة ابنـه
ترشف بزيارة العتبات العالية ً
عىل الظاهر ،حيث َق ِدم هو وعائلته إىل الزيارة عىل أثر هذه احلادثة األليمة التي تركت
آالم ًا روحية شديدة عىل أهله .فقال المرحوم السيد احلداد :من المناسب أن نـذهب
إليه لتعزيته عىل مصابه هذا ،فقمنا بالذهاب إىل منزل المرحوم دستغيب.
فقال رمحه اهلل ضمن كالمه:

«كنا يو ًما يف خدمة العـارف الواصـل آيـة اهلل األنصـاري اهلمـداين يف مدينـة

مهدان ،وكان البحث عن كيفية العنايات واأللطاف اإلهليـة التـي تتنـزل عـىل

السـالك والمــؤمن .فقلــت لــه :كيـف يمكــن لإلنســان أن يلتفــت إىل هــذه
العنايات واأللطاف ،وكيف يمكنه إدراك خصوصياّتا؟ فلم جيـب عـىل هـذا
السؤال وانقضـى المجلس بحالة السكوت ،إىل أن صار وقت صالة الظهـر،
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ً
عجيبـة
وبعد األذان تقدم أمامنا واقتدينا مجي ًعا به يف الصـالة ،وكانـت صـال ًة
ً
غريبة ،فقد سيطرت حالة عجيبة عليه وعىل سـائر األشـخاص الموجـودين،
بحيث مل يكن أحد يرغب أن تنتهي هذه الصالة.

وبعد االنتهاء من الصالة وتسبيحات السيدة الزهراء سالم اهلل عليها التفـت

إل وقال ل :هل فهمت اآلن معنى األلطاف اإلهلية ،وهل شـاهدّتا؟ فقلـت:
والتفت إليها جيدً ا».
نعم لقد فهمتها
ُّ

رمحة اهلل عليهم رمح ًة واسع ًة.

ومن هنا ،فإذا ما اتضحت الصورة لإلنسان ،فال يعود هناك ما يلزمه أن يـذهب

ِّ
والمشخصات األخرى ،حيث جيب عليه من أول األمر أن يشطب عـىل
نحو المعايري
ذلك الشخص وخيرجه من ذهنه وفكره إىل األبد.

وإذا مل يربز من هذا الشخص أية نقطة ضعف من النقاط التي ذكرت ،عندئذ عليـه

أن يذهب باجتاه االختبارات األخرى وباجتاه سائر االمتحانات ،ويوظفهـا للوصـول إىل
األمر المطلوب ،إىل أن تصل النوبة إىل مسألة رسوخ وتثبيت األسامء والصفات اجلامليـة

واجلاللية للحق تعاىل يف نفس الول ،وهل أن هذه احلاالت واألطوار والتصـرفات التـي
تصدر منه ،حتكي التجليات واإلرشاقات من ناحيـة احلـق تعـاىل بنحـو احلـال المنقطـع

والمرحل ،أو أهنا قد استقرت يف نفسه وروحه عىل نحو الملكة واالستمرار.

وإىل هذا األمر يشري أبو عل ابن سينا يف «اإلشارات»  ،حيث يعرب عن هذا المقام

بقوله :

«والمترصف بفكره إىل قدس اجلربوت ،مسـتدي ًام لشــروق نـور احلـق يف
سـره ،خيص باسم العارف».

()1

لقد اعترب أبو عل ابن سينا يف هذا الكالم أن حقيقة العرفان وخصوصية العارف

تكمن يف توجه فكره ومتركزه نحو عامل اجلربوت ،وكالمه من هذه اجلهـة حمـل تأمـل،
( )1رشح اإلشارات والتنبيهات ،النمط التاسع ،ج  ،2ص .267
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ألن احلق أن مرتبة العارف أعىل من هذه المرتبة والموقعية التي رسمها له؛ ولكن من
حيث أنه يرى بأن هذه المرتبة والموقعية للعارف عـىل نحـو الـدوام واالسـتمرار ال

بنحو احلال واالنقطاع ،فمن هذه اجلهة ،كالمه هذا ،صحيح ومتقن.

فكثريا ما حتصل هذه احلالة لبعض األشخاص كحال مؤقت ،ولكن بام أهنا ليسـت
ً

دائم ًة فمن الممكن أن يأيت عليه وقت ال تكون تلك احلال متحققـة فيـه ،وذلـك بسـبب

الرجوع إىل عامل النفس والكثرة؛ فال تكون تلك احليثية اإلهلية وذلك االنتساب والظهور

وطلوع الصفات والمظاهر اإلهلية متحق ًقا .وهناك الكثري من األشـخاص الـذين تظهـر
لدُيم الصفات احلسنة بسبب الرتدد إىل عامل الصفات دون أن يكونوا قد وصلوا إىل عـامل

األسامء ،فهم ال يزالون يف إطار أنانية النفس ،بينام هم يظنـون أهنـم قـد جتـاوزوا الـنفس

وآثارها بشكل تام.

ً
فمثال يمكن أن تكون ترصفاّتم يف مقام الرمحـة والعطـف والتواضـع بـام يقتضـيه

ظاهرا ،فهم قد يترصفون يف هذه المواقـف بطريقـة حسـنة بحيـث جتعـل األمـر
المقام
ً
أيضا ،حيث يتصورون أن حقيقة هذه الصفات
مشتبها لمن يراهم من األفراد و حتى هلم ً
ً

وواقعيتها راسخة يف ذاّتم ومنقوشة يف رسهم ،و أن تغيري الذات كان هـو الباعـث عـىل
تغري الصفات و ظهور هذه اآلثار احلسنة منهم.

إن هؤالء يتصورون أن األسامء والصفات اإلهليـة صـارت حـارض ًة يف وجـودهم

بشكل دائم ومستمر ،و أهنا ال يمكن أن تنفك عن ذواّتم بوجه من الوجـوه ،واحلـال أن

هذا خيال باطل ووهم زائل .وإذا قام شخص وحتدث عـن نقصـان هـذه الصـفة فـيهم
ووجود خواء يف صفاّتم ،فإهنم يثورون عليه بشـدة ،وكأنـه قـد اّتمهـم بـأعامل شـنيعة

ونسبهم إىل أفعال قبيحة ،وإذا مل يثوروا عليك يف الظاهر ،وحافظوا عىل أنفسهم وتوازهنم
وهدوئهم أمام المـأل العـام ،فسـوف تعصـف يف بـاطنهم نـار الغضـب والـبغض هلـذا

الشخص ،وسيستبدلون مـودّتم لـه بـالبغض إىل أن يصـل الوقـت المناسـب لتصـفية

احلسابات وتسوية األمور معه؛ كام حصل لنا مع ذاك الشخص يف منزل المرحـوم جـدنا

الذي ذكرنا قصته فيام سبق.
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يقول أبو عل ابن سينا احلكيم المعروف والفيلسوف العظيم ذو المنزلة الرفيعة

يف بيان حال العارف يف هذا المجال:

«العارف هش بش بسام ،يبجل الصغري من تواضـعه كـام يبجـل الكبـري ،

وينبسط من اخلامل (أي الشخص غري المشهور) مثل ما ينبسط من النبيـه

(المعروف المشهور) .وكيف ال ُيش وهو فرحان باحلق ،وبكل يشء فإنه

يرى احلق ،وكيف ال يستوي واجلميع عنده سواسية. »...

()1

هنا وإن اعترب أبو عل رمحه اهلل أن شدة التواضع إحـدى اخلصوصـيات البـارزة

والصفات الظاهرة لمقام العرفان والعارف ـ واحلق كذلك ـ إال أنه جيـب القـول :إن

ظهور مسألة التواضع وتكريم الصغري من العارف ليس بسبب شدة تواضعه وتفانيـه

يف هذا الوصف ـ وإن كانت هذه الصفة الممدوحة كلام اشـتدت يف نفـس اإلنسـان،

أدت إىل ابتعاده عن التعلق بالكثرات ،واقرتابه من جانب التوحيد أكثر ــ بـل حقيقـة
األمر يف نفس العارف يشء آخر غري ذلك.

فالتواضع مهام كان ويف أية رتبة من الشدة والقوة كان ،ال يرفع حالة االخـتالف

واإلثنينية بني العبد والرب ،وإن كانت النفس يف مقام ظهورها وبروزها تـرى نفسـها
حقري ًة وصغري ًة جد ًا ،وتبتعد عام يشتغل به اآلخرون من هذه العالقات والمـراودات
واألخذ والرد ،إال أهنا مع ذلك ال تزال باقي ًة بنفسانياّتا ،وجمرد ضعفها يف مقام الربوز

ال يوجب ذهاهبا ،بل اخلطر ال يزال حمد ًقا يف هذه احلالة.

خل ْلقية ولـه جنبـة ربانيـة؛ بمعنـى أن
أما تواضع العارف ،فهو خارج عن اجلهة ا َ

ظهور هذه الصفة من نفسه عبارة عن ظهورها من ذات احلق تعاىل ،ويف هذه احلالـة مل

يعد هناك عارف وال متواضع حتى يتواضع ويرى كل يشء بمنظـار واحـد؛ بـل هـو
ينظر إىل اخللق من المنظار اإلهلـي ،واحلـال أن المنظـار اإلهلـي ال تواضـع فيـه؛ ألن

( )1المصدر السابق ،ص.271
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التواضــع مــن صــفات اخللــق ال مــن صــفات الــرب ،وهــو مــن مقتضــيات األدب

والعالقات يف عامل الكثرة ال يف عامل الوحدة ،فهناك توجد عبودية ال تواضع.

إن العارف يرى نفسه عبدً ا ،والعبد ينظر إىل ملك مواله وسيده بعني واحـدة ،ال

أنه يتواضع معه ،وإن كان هذا األمر يظهر للناس بصورة التواضع واألدب .كام أنه ال
يريد من اآلخرين أن يتواضعوا له؛ ألنه يشعر أن التواضع له يتناف مع مقـام عبوديتـه

أمام احلق تعاىل ،وبمقتضـى العمل والتكليف يف عامل الكثـرة ،فإنـه ال جييـز ألحـد أن
يتعامل معه من هذا المنظار ،وعىل هذا األساس.

لقد كان المرحوم الوالد يظهر عدم ارتياحه وعدم رضاه من تقبيل الناس ليـده،

أما إذا قبل بعض األشخاص رجله ،فقد كان ذلك يـؤدي إىل انقـالب حالتـه ،وكـان
ينهره ويظهره استياءه بطريقة شديدة بحيث أن ذاك الشخص كان يندم عىل مـا صـدر

منه ،ومل يكن جيرؤ بعد ذلك عىل تكرار هذا العمل أبدً ا.

وهنا أرى من المناسب أن أنقل حكاية ترتبط بموضوعنا عن العامل الكبري عـامد

العلامء الربانيني آية اهلل احلاج السيد عل اللواساين أدام اهلل ظله الوارف.

بعد ارحتال المرحوم الوالد قدس اهلل نفسه ،تشــرفنا نحـن وبعـض األصـدقاء

واألرحام بالذهاب إىل منزل آية اهلل اللواساين للقاء به ،ثم بعد أن أهنى قـراءة الفاحتـة

وطلب المغفرة وعلو الدرجات للمرحوم الوالد ،قال:

«لقد كان منقطع النظري يف انعدام اهلوى وصفاء النفس ورفض األنانية ،ومل
شخصا مثله أبدً ا.
َأر يف عمري
ً

ففي أحد األيام قلت لـه :أريـد أن أهـديك ً
(مداسـا) مـن طهـران،
نعـال
ً
وعندما جيهز ،فسـأخربك بـاألمر .فأتيـت إىل طهـران وذهبـت إىل معمـل

األحذية وأوصيت صاحبه أن يصنع ل ً
نعـال أصـفر اللـون وحـائزً ا عـىل

اخلصوصيات والمواصفات التي كنت أريدها ،وبعد أن انتهى منه أخذتـه
وذهبت إىل مشهد ،وكنت أريد أن آيت به إىل منزله ألقدمه له ،لكنه مل يقبـل
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بذلك ،بل قال :أنا سآيت إىل منزلك لزيارتك .وتقـرر أن يرشف إىل منزلنـا

يف ساعة معينة.

وقبل ترشيفه كان قد وصل إىل منزلنا شخصان من أهل العلـم المقيمـني

يف طهران ،وأثناء حديثهام رشعا بالكالم عليـه وإهانتـه ،وذكـروا يف حقـه

كال ًما فار ًغا غـري مـؤدب .و مهـام حاولـت أن أكفهـام عـن هـذا الكـالم

وأرصفهام عن االستمرار بالتجارس عىل هذا الرجل وأجيبهام عىل كالمهام،

مل يفد ذلك ،لذا آثرت السكوت ومل أتفوه بكلمة .وقلت يف نفسـي عنـدما

يصل السيد سوف أجيب عليهام عملي ًا ،حتى يعلام مقدار حمبتي له ،ويفهام

ما أكن له من االحرتام.

وبعد ميض مدة رشف والدك وجلس ،ثم بعد ذلك قلـت لـه :لقـد أتيـت

بزوجي النعال التي كنت أخربتك عنها ،وأرغب يف أن أضعهام يف رجليك

بنفس ــي .فتعجــب مــن طلبــي هــذا وقــال بنــوع مــن احليــاء واخلجــل

المخصوص :كام تشاء .عندها أخذت زوجي النعال وقلت له مد رجلك
كي أضع النعل فيها ،فمد رجله اليمنى ووضعت النعل فيها ،ثم مد رجله

اليسـرى ،وقبل أن أضع النعل فيها انحنيت وقبلت أصـابعها أمـام ذانـك

الشخصني اجلاهلني! وذلك لكي أفهمهـام مقـدار حمبتـي هلـذا الشـخص

ومدى موديت له! وقلت يف نفسـي :من اآلن فصاعد ًا قوال فيه ما شئتام!

لكني مل أكن ملتف ًتا إىل هذا األمر ،وهو أنه بمجرد صدور هذا الفعـل منـي

رأيت حالته قد تغريت دفع ًة واحد ًة وظهرت عليه حالة انقـالب شـديدة،

وقد حتول وضعه واسود لونه وتبدلت مظاهره؛ حتـى أين خفـت عليـه أن
يصاب بسوء ال سمح اهلل .واحلاصل أين شاهدت منه حال ًة عجيب ًة؛ بحيث

قلت يف نفسـي :ليتني مل أقم هبذا الفعل! وبقي هو عىل هذه احلالة إىل حني
قيامه من المجلس وتوديعه لنا».
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ثم قال السيد اللواساين:

أشخاصا كثريين ويف أطوار خمتلفة ،لكني رأيت أن هذه احلالـة
«لقد شاهدت
ً
ختتلف كلي ًا عن حاالت اآلخرين وأعامهلم ،فحتى اآلن مل يمر عـل أن رأيـت

ً
رجال عظي ًام ـ مهام كـان لديـه مـن المقامـات العاليـة والـدرجات الروحيـة

واضـحا أن هـذا احلـال مل يكـن
والمعنوية القوية ـ يفعل كام فعل هو .وكـان
ً

تصن ًعا ومل يكن ً
عمال استعراضي ًا ،بل هو عبارة عن حقيقة ،وحكاية عن حالـة
داخلية وعبودية واقعية بحيث أنه مل يكن بمقدوره أن يتحمل مثل هذا العمل
من أي شخص».

حتكي هذه احلالة يف المرحوم الوالد قدس رسه عن رسوخ جنبـة العبوديـة فيـه

وثباّتا وتبدل مقام احلال لديه إىل الملكة والدوام ،وال عالقة هلذا األمر بالتواضع.

ويف المقابل يروي أشخاص كثريون أن سامحته كان يقبل أيادي أطفاهلم ،وهذا

الترصف مل يكن من باب اخلضوع والتواضع  ،بل كانت حالته تقتضـي مثل ذلك ،ومل

يكن يشاهد يف وجهه أي تغري أو تبدل بعد قيامه هبذا الفعل .حتـى أن زوجـة احلقـري

نقلت ل ْ
أن:

«لقد ذهبت يوم ًا لزيارته ،فسلمت عليه وقبلت يده ،فقال ل :أعطنـي اآلن
ِ
يدك كي أقبلها ،فتعجبت من هذا الكالم وأبيت ذلك بشدة وقلـت :هـل
من الممكن أن أجيز لنفسـي صدور هذا الفعـل؟ فقـال :أبـدً ا ال يمكـن،

جيب أن تعطيني يدك ،ويف النهاية انحنى وقبل يدي! ومل أجـد أي تغـري يف

وجهه أو تبدل يف وجناته ،وكأن ً
وأمرا بسـي ًطا كـان قـد صـدر
فعال عادي ًا ً

منه».

وكل من لديه اطالع بسيط عـىل مسـائل السـلوك العمـل واألخـالق العمليـة

مـؤرشا عـىل مراتـب تثبيـت ملكـة العبوديـة
والتهذيب يرى أن هذه المسـألة تعتـرب
ً
ورسوخها عند هذا اإلنسان ،ويستطيع بذلك أن يكتشف المراتب واجلهات النفسـية
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والداخلية هلذا الشخص ،كام يمكنه أن حييط بخصوصـيات مرتبـة الفعليـة والتحقـق
والتمكني لروح العارف يف عامل البقاء.

أيضا ،لنضع مـوازين أخـرى لمقـام
وأما إذا أردنا أن نتجاوز عن هذه المرحلة ً

العارف الكامل ،فال بد من القول بأنه من هنا فصاعدً ا من الممكن أن ال يكـون هـذا
األمر يف دائرة سعة وقدرة األشخاص العاديني بل حتى المطلعني عىل السلوك مـنهم
أيضا فهنا ال بد أن يكون الشخص من أهل اخلربة ويكون نظره يف المسائل السـلوكية
ً

نظرا صائ ًبا ،وال يكون بحاجة يف تشخيصه لألمور و تطبيق المالكات و تعيني مرتبـة
ً

األشخاص إىل البحث والتحدث والمراقبة ،بل يمكنـه مـن خـالل نظـرة واحـدة أن
يعرف رتبة هذا الشخص ،ويستطيع بإشارة واحدة أن يشـخص األفـق الـذي لديـه،

متاحا لكل أحـد ،كـام أنـه ال يتحصـل بـالعلم والكتـاب والـدفرت
وهذا العمل ليس ً
والذهاب إىل المدرسة.

و مثال ذلك أن المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه عندما ذهـب مـن النجـف إىل

كربالء لزيارة اإلمام سيد الشهداء عليه السالم يف النصف من شعبان ،و التقـى هنـاك

فورا أحوال هذا الرجـل والمراتـب غـري
بالسيد احلداد قدس اهلل نفسه ،فقد شخص ً
العادية التي يمتلكها ،والتفت من اللحظة األوىل إىل االختالف والتفاوت بينـه وبـني

ساير العظامء من أهل المعرفة والسلوك ،كـام أنـه أدرك الفـرق الكبـري ـ والـذي هـو

كاالفرتاق بني المرشقني ـ بني مراتب هذا الرجل اإلهلي وبني ما كان قد شـاهده مـن
مشاهري العرفاء وأهل الباطن .وعلم أن تلك احلقيقة التي كان يبحث عنها طوال تلك

السنوات المتامديـة التـي قضـاها يف خدمـة األوليـاء اإلهليـني و السـالكني إىل كعبـة
المقصود؛ كالعالمة الطباطبائي رضـوان اهلل عليـه والسـيد مجـال الـدين الموسـوي

الگلپايگاين والمرحوم احلاج الشيخ حممد جواد األنصاري اهلمداين والمرحوم الشيخ
عباس هاتف القوچاين وغريهم ..علم أن تلـك احلقيقـة موجـودة يف السـيد احلـداد،

وعلم أنه قد وصل إىل مبتغاه ومراده ،و هنا وجد اهلدوء وسكون اخلـاطر والطمأنينـة
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التي كان يسعى إليها يف كل واد ،و يطرق هلا كل باب ،ويسـلك ألجلهـا كـل طريـق،
وكان يأمل أن جيدها يف كل شخص ذهب إليه ،وكام يعرب هو عـن ذلـك بقولـه :لقـد

رأيت أن كل يشء موجود هنا.

وهذه النقطة الدقيقة تظهر واضح ًة من كيفية تعبريه عن وصوله إىل السيد احلداد

التي ذكرها يف كتاب الروح المجرد ،حيث يقول:

«وما أشبه حال أنا اهلائم التعب يف هذه السنني المتامدية بعد وصـول إىل نبـع
احلياة ومركز عشق الذات السمدية هذا ..بغزل اخلواجة رضوان اهلل عليه:
 .1هر چند ـري و خسته دل و نـاتوان شـدم
هر گه كه ياد روي تو كردم جـوان شـدم
 .2شكر خدا كه هر چه طلب كردم از خدا
بـر منـتهاي مطلـب خود كامـران شـدم
 .2در شاهراه دولت رسمد به ختت بخـت

بـا جام مي به كــام دل دوســتان شـدم

 .4اي گلبن جوان ِبر دولت بخور كه مـن

در ســاية تـو بلـبل بـا جهـــان شـدم
 .3از آن زمان كه فتنة چشمت به من رسيد
ايـمـن ز شـر فـتـنـة آخـر زمــان شـدم
 .6اول ز حرف لـوح وجـودم خـرب نبـود
در مكتب غم تو چنيـن نكـته دان شـدم

 .9آن روز بــر دمل ِ
در معنــي گشــوده شــد

كـز سـاكنان درگــه ـــري مـغـان شـدم

 .4قســمت حــوالتم بــه خرابــات ميكنــد
هر چند كاين نني شدم و آن ـنان شـدم
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 .7من ـري سال و مـاه نـيم يـار يبوفاسـت

بر من چو عمر ميگذرد ــري از آن شـدم

 .18دوشــم نويــد داد عنايــت كــه حافظــا

()1

بازآ كه من به عفو گناهت ضامن شدم

أجل ،ههنـا نتوقـف عـن االسـتمرار يف البحـث عـن معرفـة األسـتاذ الكامـل

والعارف باهلل ،وأستغفر اهلل ألف مرة عن بيان هذه المسألة معرت ًفا أنه :
اي مگـــس عرصـــة ســـيمر نـــه جوالنگـــه تســـت

ِعـــرض خـــود ميبـــري و زمحـــت مـــا مـــيداري

()2

[يقول :أيتها الذبابة ،ال حتاول التحليق يف جمال طائر السيمر  ،فـإن ذلـك يوجـب لنفسـك
اهلتك ويسبب لنا المتاعب].

( )1الروح المجرد ،هامش صفحة .21
و األبيات من ديوان اخلواجة حافظ الشريازي ،غزل  ،223ص  .138ومعنى األبيات:
1ـ إين وإن أصبحت عجوزً ا عاجزً ا متع ًبا ،ولكنني كلام تذكرت وجهك عدت شا ًبا.
فشكرا هلل عىل ما سألته من الدعوات ،فوف ًقا لمنتهى مهتي أصبحت نافذ الرغبات.
2ـ
ً
2ـ وغدوت إىل عرش احلظ السعيد يف طريق السعادة السمدية وأنا هاينء القلب أمحل كأس الشـراب مزو ًدا
بدعوات األحبة.
4ـ ويا شجرية الورد الرطيب اهنئي واسعدي بثامر دولتك السعيدة ،فقد أضحيت يف ظاللك البلبل الفريد يف
روضة العامل.
3ـ ومنذ فتنني سحر طرفك الفتان ،أصحبت آمنًا من شـر فتنة آخر الزمان.
كثريا من النكـات وأصـبحت
6ـ ومل يكن ل علم يف البداية بلوح وجودي ،ولكني تعلمت يف مدرسة حبك ً
خبريا بدقائق األمور.
ً
9ـ وتفتحت أبواب المعاين أمام قلبي ،حني أصبحت من المقيمني عىل أعتاب شيخ العرفاء.
مظهـرا لألنـوار
4ـ وها هي القسمة األزلية حتيلنـي إىل اخلرابـات ،وإن كنـت مصـدا ًقا لألنـوار اجلالليـة أو
ً
اجلاملية.
7ـ ولست عجوزً ا طاعنًا يف السن ،ولكن احلبيب ليس له وفاء ،فأخذ يمر يب كام يمر العمر مـن غـري تريـث؛
ولذلك أضحيت متقدم السن قريب الفناء.
18ـ وليلة أمس زفت إل العناية البرشى بقوهلا :يا حافظ ارجع إل فإين ضامنة لك عفو ذنوبك كلها( .م)
( )2ديوان حافظ ،غزل  ،432ص .289
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فأين نحن من الكتابة يف هذا الميدان؟! ومتى يمكننا النهـوض بأعبائهـا ورفـع

الغطاء عن شمس سامء المعرفة وإظهار حقيقة التوحيد كام هـي؟ كـال ،فالشـمس ال

حجاب هلا وال سرت ،إال أن عيوننا رمداء تعجز عن النظر إىل عني الشمس وال تستطيع

ذلك ،ولذا تبقى أرسارها ورموزها خمفية علينا.

إن ما ذكره احلقري يف باب الصفات الثبوتية للعارف الكامل ،وكـذلك مـا ذكـره

من كيفية معرفته يف مقام اإلثبات ،حكمه حكم األعمى الذي يبني الطريق لآلخـرين

يف وسط الليل المظلم ،وبام أنني شخصي ًا كنت عىل عالقة مع الكثري من عظـامء أهـل

المعرفة واألولياء اإلهليني ،وكنت أشـاهد ظهـوراّتم وبـروزاّتم وجلـواّتم وسـائر

أطوارهم؛ لذا فإنني أدرى من أي شخص آخـر هبـذه المسـألة وهـي :أن إدراك كنـه
تصويرا دقي ًقا هو أمر حمال أن يصدر
العارف الكامل والوصول إىل حقيقته وتصويرها
ً

عني وعن أمثال ،وهو من األمور الممتنعة علينا ،وال يمكن ألي كان ـ قبل أن يصـل

بنفسه إىل تلك المرتبة من الفعلية واحلضـور ـ أن يبـني تلـك المرحلـة مـن التجـرد
والتوحيد.

()1

كانجا مهيشه باد بدست اسـت دام را

عنقا شـكار كـس نشـود دام بـاز چـني

الشباك ِ
َ
المصائِد ،ف َلن تَصـيد
حاولت ،فار َفع
[يقول :ال يمكنك أن تَصيد ال َعنقاء َمهام
َ
وأزل َ
ِشباك َك إال اهلَواء].

رصح هنا بأن كتاب «الروح المجرد» للمرحوم الوالد رضوان اهلل عليه حائز
وأ ِّ

عىل أفضل وأعىل مرتبة من مراتب معرفة العارف الكامل وتبيينه؛ ولذا فـإنني أطلـب
من مجيع القراء المحرتمني واألحبة واألعزاء بأن يطالعوه ويتدبروا فيه وال يغفلوا عن

التأمل يف كل كلمة من كلامت هذا الكتاب الثمني والقديس ،وليعلموا بأنه مع وجـود

مثل هذا الكتاب فلن حتصل احلاجة إىل كتاب آخر يف هذا الموضوع إىل يـوم القيامـة،

مرارا بأن:
رغم أن المرحوم الوالد قد رصح للحقري بنفسه ً
( )1المصدر السابق ،غزل  ،9ص .4

478

ّ
الملاك ّ
الشرعية
الأول  :انطباق أعمال الإنسان الكامل وأقواله على المباني

«ما ذكرناه يف هذا الكتاب من بيان حاالت ومقامات السـيد احلـداد ،هـو
المقدار الذي استطعنا أن نأيت به يف مقام التحرير والكتابة ،وأما ما أعلمـه

منه وال أقدر عىل إفشائه وإظهاره فهو أكثر بكثري مما كتبته واستطعت بيانه

وإبرازه ،وهلل دره وعليه أجره».

وكام أن التعريف بشخصية مثل شخصية السيد احلداد وتبيني احلقائق التوحيدية

والمراتب الوجودية التي كانت لديه حيتاج إىل شخص كالمرحوم الوالد رضوان اهلل

أيضـا إىل شـخص
عليه ،فكذلك التعريف بالسيد الوالد وبيان مراتب فعليته بحاجـة ً
مثله ،يكون والي ًا عىل ملك الوالية وفا ًحتا إلقليم الوحدة والتجرد ،فلذا مـن األفضـل

أن أجلم عنان القلم هنا ،وأكتفي هبذا المقدار من البيان ،وأن نرشع ببيان الطريق الثاين
من طرق معرفة األستاذ الكامل ،وهو طريق تعريفه بواسطة الـول السـابق والعـارف

المتقدم عليه.

***
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إن ِ
المالك الثاين لمعرفة األستاذ والعارف باهلل هو التعريف به وإبرازه من قبـل

ول اهلل والعارف الكامل ،واجلـدير بالـذكر هنـا أن تعريـف ول اهلل وإثبـات أهليتـه
للرتبية ولياقته للتوجيه يمكن أن حيصل من جهتني ،كام ذكـر نفـس المرحـوم الوالـد

قدس سـره يف كتاب «الروح المجرد»  ،حيث قال:

«وقد سئل السيد [احلداد] مرات عديـد ًة :مـا السـبب يف عـدم اختيـاركم
وصي ًا للمرحوم القايض أعىل اهلل مقامـه يف األمـور العرفانيـة والسـلوكية

والتوحيدية و اختياره سامح َة آية اهلل احلاج الشيخ عباس القوجاين هـاتف
ليكون وصيه يف ذلك؟

فكان جييب :الوصاية قسامن :ظاهرية و باطنية.

فالويص الظاهر هو الذي جيعله األستاذ وصيه أمام المـأل العـام ،فيكتـب
بذلك ويمضيه ويعلنه .وحسب ذوق المرحوم القايض الذي كـان عـال ًام

جام ًعا و جمتهدً ا و حائزً ا للرياستني يف العلوم الظاهرية والباطنية ،فإن عـىل

الويص حت ًام أن حيـوز العلـوم الظاهريـة مـن الفقـه واألصـول والتفسـري
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واحلديث واحلكمة ِ
والعرفان النظري؛ منع ًا النكسار سد الشــريعة ولـئال
يكون هناك خطان ومنهجان.

كثـريا؛ فكـان
وهذا هو المبدأ الذي كان المرحوم القـايض يعتمـد عليـه
ً

ً
رجـال متشــر ًعا
حيسب للشـريعة الغراء حساهبا بدقة كبرية ،وكان بنفسه

بتامم المعنى ،ومعتقدً ا بأن الشـريعة هي السبيل إلدراك احلقائق العرفانيـة

والتوحيدية .وكان جاد ًا يف هذا األمر ،بحيث مل يكـن ليفوتـه أبسـط سـنة

وعمل مستحب ،حتى قال بعض المعاندين :إن هذه الدرجة مـن الزهـد

واإلتيان باألعامل المستحبة التي يقوم هبا القاضـي ال تنبع من اإلخالص،
بل إنه حياول إظهار نفسه هبذا الشكل وهبـذه الشـامئل واألوصـاف؛ فهـو

رجل صويف حمض ال يعري لمثل هذه األمور اهتام ًما!

وعــىل هــذا األســاس فقــد كــان للمرحــوم القــايض التفــات إىل العلــوم
الظاهرية ،أما األمر اآلخر فهو أن ِ
العامل الدارس ال يمكن ألحد خداعه.

رائجـا و معهـو ًدا ،فـام
أمرا ً
ولو صار أساس تعيني الويص من غري العلامء ً

أحرى أن يدعي المعرفة كثري من الشياطني فيجـرون اخللـق إىل اتبـاعهم
وي ِ
سقطون البسطاء السذج يف حبائلهم بحيث يستحيل إقناعهم بعد ذلـك
بخطئهم بأي دليل أو منطق.
ِ
ومن ثم فقد اختار المرحوم القايض من بني تالمذته احلاج الشيخ عباس،
الذي كان ً
رجال عال ًام جمر ًدا عن هوى النفس ،وقد عـاىن اآلالم والمشـاق

َ
جالل ومقام ومكانـة المرحـوم األسـتاذ القـايض عـىل
والمحن؛ فحفظ

أكمل وجه و أمته.

أما ويص الباطن فهو الذي أكمل باطنه بكامالت األستاذ ،فصـار يمتلـك

معرف ًة شهودي ًة وقدر ًة قيادي ًة ،باطني ًة ورسي ًة ،عىل الرغم مـن أن األسـتاذ مل
يقدمه لآلخرين ومل يذع أمره ،ألنه يمتلك يف الباطن السيطرة عىل النفوس
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ـ شاءت أم أبت ـ فهـو ُيـدي التالمـذة إىل أمـر اهلل ،ويراقـب طـريقهم

وسلوكهم ويتوىل رعايتهم.

ويص الظاهر يعمل يف الظاهر بمقتىض وصايته ،أما ويص البـاطن فيعمـل
يف الباطن؛ فإن عمال سوي ًا كالتوأم ،ظهـرت منـافع ال تعـد وال حتصــى،

وتفتحت ورود بديعة رائعة من براعم بستان التوحيد.

إن وصـي الظاهر يقبل األفراد الطالبني للسلوك ،و وصـي الباطن ينتقـي

منهم وينتخب؛ لذا فلو انكشف نفاق األفراد الذين خضعوا لرتبية وصـي
الظاهر مدة ،فإن وصـي الباطن لن يقبلهم منـذ البدايـةِ ،
ومـن ثـم فـإهنم

سيفقدون رغبتهم ومحاسهم بعـد حـني فريجعـون ،أو أهنـم يلجـؤون إىل

العناد ال سمح اهلل.

أما التالمذة احلقيقيـون فسـيقوم بـأمر هـدايتهم وإرشـادهم عـن طريـق

الباطن ،فيتعرفون ـ باعتبارهم أهل رغبة صادقة ونية حسنة ــ عـىل ويص
الباطن وينهلون من تعاليمه.

وعليه ،وهبذا البيان فإن أستاذ الظاهر وأستاذ الباطن موجودان م ًعا ،يؤ ِّيـد

كبـريا مـن مسـؤولية تقـدم
أحدمها اآلخر ويدعمه .ومها يتحمالن جـز ًءا
ً

التالميذ وإيصاهلم إىل المقصد األصل .وينبغي حت ًام يف هـذه احلـال أن ال

يقع خالف بني أستا َذي الظاهر والباطن ،ألن االختالف دليل عـىل عـدم

صحة الطريق -انتهى كالمه ً
جممال».

()1

نستفيد من هذه العبارة أن الول الكامل وأستاذ الباطن ال حيتاج إىل إثبـات ،بـل

إنه يعمل عىل اهلداية من جهة الباطن ،كام أن طريق التعرف إليه هو ذاك الطريق الذي

ذكر من قبل.

( )1الروح المجرد ،ص  492إىل .494
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وأما األستاذ الظاه ر الذي مل حيرز بعد رتبة الواليـة ،وغايـة مـا يمتلكـه هـو مقـام

الصالح والتزكية والتهذيب ،فهو بحاجة إىل تثبيت وإمضاء من قبـل العـارف الكامـل؛

وذلك ألنـه من الممكن أن يكون هناك الكثري من األشخاص المهذبني والمتقـدمني يف
جمال التزكية واإلخالص ،دون أن يعلم اإلنسان المصلحة يف العودة إىل أي منهم ،مع أن

اجلميع حائزون عىل الشــروط الظاهريـة لإلرشـاد والتوجيـه ،كـام كـان حـال تالمـذة

المرحوم السيد القاضـي رضوان اهلل عليه؛ حيث مل يكن األمر منحصــ ًرا فقـط بالشـيخ
عباس هاتف ،بل كان هناك العظامء من أمثال العالمة الطباطبائي ،وأخيه ،والمرحوم آية

اهلل الشيخ حممد تقـي اآلمـل ،والشـيخ غـالم رضـا المرنـدي ،وآيـة اهلل السـيد حسـن
األصفهاين وغريهم ،فكل واحد من هـؤالء كـان يمثـل نجـ ًام مضـي ًئا يف سـامء المعرفـة
واإلرشاد ،وكان يمتلك مقام الصالح ولديه قابلية الرتبية والتزكية.

وأما إذا شخص اإلنسان أن فر ًدا من هؤالء لديه قابلية أكرب من سائر األفراد وحائز

عىل الشـروط أكثر ،فقط ًعا لن يكون احلكم بالرجوع إىل الويص الظاهري عندئذ إلزاميـ ًا،

كام حصل بالنسبة إىل المرحوم الوالد قدس سـره ،فإنه مع اطالعه عـىل وصـاية آيـة اهلل

احلاج الشيخ عباس هـاتف وعلمـه هبـا ،إال أنــه اختـار أن يكـون حتـت نظـر العالمـة

الطباطبائي رضوان اهلل عليه بشكل مبارش .و عبارات المدح والثناء التي كنا نسمعها منه
بحق العالمة الطباطبائي ويف مقام تبيني شخصيته السلوكية والعرفانية ،ال يمكن مقارنتها

مع تلك التي كان يصدرها بحق الشيخ عباس هاتف.
ً
فمثال يقول يف حق العالمة:

«لقد كان من الرفعة بمكـان بحيـث أن المالئكـة مل تكـن تـذكر اسـمه عـىل
ألسنتها دون وضوء».

أو ما يقوله ً
مثال يف مقدمة كتاب «توحيد علمي وعيني» :

«وأما بيان حال وترمجة صاحب التذييالت والتعليقات وهو أسـتاذنا األكـرم
وموالنا األعظـم آيـة اهلل العظمـى احلـاج السـيد حممـد حسـني الطباطبـائي

التربيزي أفاض اهلل علينا من بركات نفسه فال يمكن للقلم أن يوفيها حقهـا،
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وال يقدر الفكر والنظر مهام بلغ مـن السـعة أن يبحـث يف أطـراف وجوانـب
مقاماته العلمية والفقهية واحلكمية والعرفانية وروحه العالية وخلقه العظيم،
وال يمكن لسور المنطق واحلـديث أن حيصــر تلـك الـنفس القدسـية وذاك

اإلنسان الملكويت وروحه المجردة.

 .1هــر چــه گــويم عشــق را رشح و بيــان
چــو بــه عشــق آيــم خجــل گــردم از آن
 .2گرچــه تفســري زبــان روشــنگر اســت
ليــك عشـــق يبزبــان روشـــنتر اســـت
 .2چــون قلــم انــدر نوشــتن ميشــتافت
چون به عشق آمد قلـم بـر خـود شـكافت
 .4چون سخن در وصف اين حالت رسـيد

هــم قلــم بشكســت و هــم كاغــذ دريــد
 .3عقل در رشحش چو خر در گل بخفت
رشح عشــق و عاشــقي هــم عشــق گفــت
 .6آفتـــــاب آمـــــد دليـــــل آفتـــــاب
گــــر دليلــــت بايــــد از وي رو متــــاب
 .9از وي ار ســــايه نشــــاين ميدهــــد

()1

شــمس هــر دم نــور جــاين ميدهــد
( )1المعنى:
رشحا للعشق وبيا ًنا ،أخجل منه عندما أصل إىل العشق نفسه.
أقوله
1ـ كل ما
ً
وضوحا بغري كالم.
2ـ وبالرغم من أن تفسري اللسان موضح ومبني ،لكن العشق أكثر
ً
2ـ ومهام كان القلم مس ًعا يف الكتابة ،فإنه عندما وصل إىل العشق حتطم وصار بد ًدا.
4ـ وعندما وصل احلديث إىل وصف هذا احلال (العشق) حتطم القلم كام متزقت األوراق.
3ـ والعقل يف رشحه عاجز عجز محار غارق يف الوحل؛ فرشح العشق إحساس يتحدث به العشق نفسه.
6ـ والشمس دليل عىل الشمس ،فإن أعوزك الدليل فال تشح عنها بوجهك.
9ـ والظل وإن كان ً
نورا من أنوار الروح.
دليال عليها ،غري أهنا يف كل حلظة تنرش ً
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 .4واجــب آمــد چونكــه بــردم نــام او
رشح كـــــردن رمـــــزي از إنعـــــام او
 .7ايــن نفــس جــان دامــنم برتافتــه اســت
بـــوي ـرياهـــان يوســـف يافتـــه اســـت
 .18كـــز بـــراي حـــق صـــحبت ســـاهلا
بـــاز گـــو رمـــزي از آن خـــوش حاهلـــا
 .11تــا زمــني و آســامن خنــدان شــود
عقــل و روح و ديــده صــد چنــدان شــود
 .12گفـــتم اي دور اوفتـــاده از حبيـــب
مه ــو بــيامري كــه دور اســت از طبيــب

 .12ال تك ِّلفنـــــي فـــــإين يف ال َفنـــــاء

َك َّلـــت أفهـــامي فـــال احصــــي َثنـــاء

 .14كـ ُّ
يشء قا َلــــه غــــري المفيــــق
ـــل َ

إن تَك َّلــــــف أو ت ََصــــــ َّلف ال َيليــــــق

 .13هر چه ميگويـد موافـق چـون نبـود

چـــون تكلـــف ،نيـــك نـــااليق نمـــود
 .16خــود ثنــا گفــتن ز مــن تــرك ثناســت
كــاين دليــل هســتي و هســتي خطاســت
 .19رشح اين هجران و ايـن خـون جگـر

()1

ايـــن زمـــان بگـــذار تـــا وقـــت دگـــر
( )1مثنوي معنوي ،الدفرت األول ،أشعار منتخبة.
والمعنى:
4ـ ومن الواجب ما دام اسمه قد ذكر أن نقدم رمزً ا من رموز إنعامه.
7ـ إن هذا الن َفس قد أخذ بتالبيب روحي ،فقد وجدت فيه رائحة قميص يوسف.
18ـ ً
قائال :بحق صحبة السنني هال أعدت عىل مسامعنا رمزً ا من رموز السعادة.
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عندما ارحتل األستاذ عن هذا العامل إىل عامل اخللود ،وكان هذا احلقري قد كتـب

كتاب ًا بعنوان «الشمس الساطعة» حيكي فيه ترمجة أحواله ،لذا فقد كنـت أظـن
يف نفسـي أين بكتابتي هذه استطعت ـ بعض اليشء ـ تعريفه وتبيينه لعاشـقي

ساحة المحبوب والمشتاقني للقاء اجلامل الســرمدي؛ ولكننـي اآلن عنـدما
أنظر أحيان ًا يف ما كتبته أقول :هيهات هيهات أن أظن أن أصل إىل فهم مغـزى

معنويتك ،أو أقدر عـىل أن أتفـوه بكـامل روحانيتـك ،فريجـع فهمـي كلـي ً
ال

ونظري خائب ًا وحسري ًا ،ولساين خارس ًا وثقيالً!
عنقــا شــكار كــس نشــود دام بــازگري

كانجا مهيشه باد به دست است دام را

()1

الشباك ِ
َ
المصـائِد ،ف َلـن
حاولت ،فار َفع
[يقول :ال يمكنك أن تَصيد ال َعنقاء َمهام
َ
وأزل َ
تَصيد ِشباك َك إال اهلَواء].
***

 .1سـينهام زآتـش دل در غـم جانانـه بســوخت
آتشــي بــود دريــن خانــه كــه كاشــانه بســوخت
 .2تـــنم از واســـطة دوري دلـــرب بگـــداخت
جـانـــم از آتــش مهــر رخ جـــانانه بســوخت
 .2سوز دل بني كه ز بس آتش و اشكم دل شمع
دوش بــر مــن ز رس مهــر چــو ـروانــه بســوخت
11ـ حتى تصبح السامء ضاحكة واألرض ،وحتى تكون قوة العقل أضعا ًفا.
12ـ قلت :يا نائ ًيا عن احلبيب أنت كمريض ناء عن الطبيب.
12ـ ال تكلفني فإين يف الفناء  ...كلت أفهامي فال أحص ثناء.
14ـ كل يشء قاله غري المفيق  ...إن تكلف أو تصلف ال يليق.
13ـ وكل ما يقوله لام مل يكن موافق ًا وكان تكلف ًا فهو ال يليق.
16ـ إن الثناء مني هو ترك للثناء يف احلقيقة ؛ ألنه دليل عىل وجودي ،ووجودي ذنب.
19ـ فاترك بيان حال هذا اهلجران وهذه المشقة إىل وقت آخر( .م)
( )1ديوان حافظ ،غزل .9
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 .4ماجرا كـم كـن و بـازآ كـه مـرا مـردم چشـم
خرقــه از رس بــدرآورد و بــه شــكرانه بســوخت
 .3هر كـه زنجـري رس زلـف گـره گـري تـو ديـد
دل ســـودا زدهاش بـــر مــن ديوانــه بســوخت
 .6آشنائي نه غريب است كه دلسوز مـن اسـت
چون من از خويش بـرفتم دل بيگانـه بسـوخت
 .9خرقـــة زهـــد مـــرا آب خرابـــات بـــربد
خـــانة عقــل مـــرا آتــش خـــمخانه بســوخت
 .4چــون ـيالــه دمل از توبــه كــه كــردم بشكســت
مه ــو اللــه جگــرم يب مــي و ـيامنــه بســوخت
 .7ترك افسـانه بگـو حـافظ و مـي نـوش دمـي

( )1و()2

كه نخفتم به شب و شمع به افسانه بسوخت

وأما التعبري الذي كنا نسمعه منه حول المرحوم آيـة اهلل الشـيخ عبـاس هـاتف

القوچاين الويص الرسمي للمرحوم السيد القايض رضوان اهلل عليه فهو:

( )1ديوان اخلواجة حافظ الشريازي ،الغزل 29؛ والمعنى:
1ـ قد تلظى صدري بنار القلب من هجر احلبيب ،فقد احرتق العش والمأوى من نار يف هذا البيت شعواء.
2ـ ذاب جسمي لبعد َمن خطف القلب عني ،واصطلت بشمس وجنته المزهرة روحي.
2ـ فتطلع إىل حرقة قلبي كيف رق حلرارة دمعي قلب الشمع ،فتداعى كالفراشة حمرتق ًا فيه.
َ
والعذل وأقبِ ْل ،فقد جرد سواد عيني رداءه وأحرقه شكر ًا (إشارة إىل عادة النـدماء مـن العجـم
اهلجر
4ـ فدع
َ
حني يصطلح منهم اثنان بعد كدر ،فإن الساعي للصلح منهام خيلع رداءه فيحرقه شكر ًا).
َ
صيب بالسوداء!
3ـ
احرتق ألجل -أنا العاشق المجنون -قلب كل من شاهد غل ذؤابتك ،وأ َ
6ـ لقد احرتق لضياعي و ذهول قلب الغريب ،فال غرابة إن رق حلال األصدقاء!
9ـ جرف خرقة زهدي سيل مياه اخلامرة ،و أحرق عقل هلب احلانة المتقد.
4ـ انكس من توبتي -كام يتحطم الكأس -قلبي؛ و اشتعل لفراق الشــراب و احلانـة كبـدي كشـقائق نعـامن
محراء!
7ـ فاترك األساطري يا «حافظ» و ارشف الكأس هنيئ ًة ،فقد سهرنا و احرتق الشمع بأسطورة واهية!»( .م)
( )2توحيد علمي و عيني (فاريس)  ،المقدمة ،ص .23
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ال بال هوى ورج ً
«لقد كان رج ً
ال صادق ًا ،وكان يقـول :ال أرى يف نفســي
شيئ ًا يستحق أن جيعلني المرحوم السيد القايض وصي ًا له».

ومل نشاهد من المرحوم الوالد أكثر من هذا بالنسبة إليه.

يف إحدى الليال من السنوات األخرية من حياة المرحوم الوالـد قـدس ســره،

سأله احلقري :سيدي! لقد رأينا المرحوم الشيخ عباس القوچاين عـن قـرب ،واطلعنـا

عىل خصوصياته الروحية وميزان كامالته ،كام أنك مل تضـف ـ يف كلامتـك وتعبرياتـك
حوله ـ شي ًئا عىل ما شخصناه نحن منه ،وسؤال هو :ما هي حجتك ودليلك المنطقي

يف الرجوع إليه يف تطبيق براجمك السلوكية والدستورات المتعلقة بك؟ وهل يكفي يف
متامية حجتك جمرد كونه وصي ًا دون أن تلجأ إىل إبرام األمر وإحكامه من طريق آخر؟
فأجاب:

«مل أرجع إليه من تلقاء نفسـي ،كام أن رجوعي إليـه مل يكـن بسـبب كونـه
ً
تلميـذا للعالمـة
وصي ًا مـن قبـل المرحـوم السـيد القاضــي ،بـل كنـت

الطباطبائي وكنت آخذ الدستورات السلوكية منه ،وبقيـت إىل آخـر فـرتة
إقامتي يف النجـف حتـت نظـر المرحـوم العالمـة الطباطبـائي وإرشافـه،

ولكنني عندما أردت الذهاب إىل النجف أمرين العالمة الطباطبائي ـ لكي

أبقى مع شخص كان قد رأى المرحوم السيد القاضـي وحضـر عند هذا

الرجل اإلهلي العظيم وجربه ،ويمكن أن يكون مفيدً ا ل ـ أن أذهـب إليـه
وأستفيد منه بالمقدار الذي قسمه اهلل تعاىل .فأنا مل أذهب من تلقاء نفسـي

إىل الشيخ القوچاين ،بل ذهبت إليه استجاب ًة ألمر أستاذي ،وكنت يف مجيع

المدة التي قضيتها يف النجف حتت نظر وأوامر العالمة الطباطبائي ،إىل أن

جمرى آخر».
وصلت إىل السيد احلداد ،عند ذلك أخذت المسألة
ً

وبنا ًء عليه ،فنحن نرى أن تعيني الوصاية ليس بسبب أن هذا الشخص الموىص

إليه هو أكمل وأعىل وأرشف من مجيع التالميذ السلوكيني لعارف معني ،بل إنام يقـوم
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العارف الكامل واألستاذ الواصل بنصـب وصـيه رسـمي ًا؛ مـن أجـل رعايـة بعـض

المصالح التي يراها هو ،واحلال أنه يوجد قط ًعا بني تالميذه من هـو أفضـل ،ويكـون
بينهام من التفاوت مثل ما بني المرشق والمغرب!

وأما ما قلناه من أن عىل اإلنسان أن يرجع إىل الـويص الظـاهري كـي ال يضـيع

الطريق ويرجع إىل أي شخص ،فهو خمصوص باألشخاص العاميني والمبتدئني وغري

المطلعني ،وأما بالنسبة إىل األشخاص اخلـرباء والمطلعـني عـىل الموضـوع ،فلـيس
الرجوع له فقط غري إلزامي ،بل إن الرجوع إليه مع وجود رشوط مساعدة يف الوصول

أمرا خاط ًئا و فيه إشكال من الناحيـة العقليـة والمنطقيـة
إىل شخص أرجح منه يعترب ً

والرشعية .وهذا أمر بدُيي ،حتى أن الطفل يف المرحلة االبتدائية يفهم ذلـك بشـكل

كامل ،ومن هنا ،فلو كان المرحوم الوالد قد رجـع إىل الشـيخ القوچـاين مـع وجـود

العالمة الطباطبائي ،لكان قد وضع مجيع الموازين العقلية والشـرعية والعرفيـة وراء

ظهره ،ولن يكون لفعله هذا أي توجيه منطقي أبدً ا.

وأوضح من ذلك أنه ال ينبغي لنفس تالميذ ذلك العارف أن يرجعوا إىل الويص

الظاهري فيام إذا شعروا أن مرتبته ليست يف حدود اإلفادة واإلفاضة ،وذلـك هـو مـا

حصل مع تالميذ السيد القايض؛ حيث مل يرجع أحد منهم إىل الشيخ القوچاين ،كام أنه

بدوره مل يلزم أحدً ا منهم باتباعه واألخذ عنه ،فأي تلميذ مـن تالميـذ السـيد القـايض
رجع إىل الشيخ القوچاين؟! ومن جهـة أخـرى ،إىل أي شـخص مـنهم كتـب الشـيخ

شفاها بأنه هو األستاذ بعد المرحوم السيد القاضـي ،أو تكلم معهم
القوچاين أو ذكر
ً

وكاتبهم انطال ًقا من مقام األستذة؟ وكذلك األمر مع تالميذ المرحـوم السـيد أمحـد

الكربالئي ،فأي منهم كان يرجع إىل المرحوم السيد أبو القاسم اللواساين الذي كـان

وصي ًا ظاهري ًا للسيد الكربالئي؟!

من هنا يستفاد أن الرجوع إىل الويص الظاهري إنام هو ألجل بيان الطريق فقـط،

وذلك خمصوص بالمبتدئني والذين ليس لدُيم اخلربة الكافية واالطـالع الـوايف عـىل
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مقدار تكامل األستاذ وارتقائه الروحي وكامالته النفسية ،والذين يمكـن أن يصـيبهم
التشويش واحلرية يف مسألة الرجوع إىل األشخاص الصاحلني واحلائزين عـىل رشائـط

اهلداية .أما بالنسبة إىل نفس تالميذ الـول الكامـل والعـارف الواصـل أو بالنسـبة إىل

الذين يمكنهم أن يرجعوا إىل من هو أكمـل وأعـىل وأزكـى ـ كالعالمـة الطباطبـائي
قدس سـره ،أو غريه ـ فالرجوع إىل الويص الظـاهر يعتـرب يف حكـم العقـل والعـرف

والرشع حمل إشكال وشبهة .وهذه النقطة مهمة جدً ا وتستحق االهتامم والتدقيق هبا.

عندما يأمر الرشع بالرجوع إىل أهل الذكر ويرى أنه تكليف إهلي وعقل ،كـام يف

ن ن َ َ َ
َ َن ْ َ َ
نتم َل وعل نم
سل ٓا أهل ٱنيذِو ِر إِ و
اآلية الشـريفة :ف

()1

أو اآليات التي تدل عىل

وجوب إطاعة األعلم ،وقد وصل هذا األمر يف الروايات إىل حد التواتر؛ فبـأي وجـه

رشعي أو غري رشعي يأيت الشخص ويرجع إىل غري األعلم واألبرص مع وجود األعلم
واألبصـر؟!

وههنا وقع اخلطأ ،وحصل ما كان ينبغي عدم حصوله بعد ارحتال الوالـد رضـوان

اهلل عليه ووقع ً
فعال؛ فعدم االلتفات إىل هذه النكتة احليوية قد أحلق اخلسـران واخلسـارة
بمدرسة وممىش ومرام الكثري ممن يدعون أهنم يتبعون ذاك الرجل اإلهلي العظيم ويمشون

عىل خطى رجل ميدان التوحيد والمعرفة ،ويا ليت األمور مل تصل إىل هذا احلد ومل حيصل

ما حصل.

طب ًعا ال ينبغي نسيان هذه النكتة وهي أن تعيني الويص الظاهري ليس الز ًما عىل

ول اهلل وصي ًا ظاهري ًا وقـد ال يعـني
أمرا رضوري ًا بالنسبة له ،فقد يعني ُّ
ول اهلل وليس ً
ـ وذلك بمقتضـى إرشافه التام وبصريته وإحاطته برشوط الزمان والمجتمع وسـائر

كثريا ما ختفى علينـا ــ فهـذا أمـر يرجـع إليـه ويتعلـق بإرادتـه
األمور األخرى التي ً

واختياره هو .كام أن هذا األمر قد وقع يف طول األزمنة السـابقة؛ فمـن بـاب المثـال:

نرى أن المرحوم اآلخوند مال حسـني قـل اهلمـداين مل يعـني وصـي ًا ظاهريـ ًا ،وكـذا
( )1سورة النحل ( ،)16مقطع من اآلية  ،42وسورة األنبياء ( ،)21مقطع من اآلية .9
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المرحوم الشيخ حممد البهاري ،وكذا المرحوم احلاج الشيخ حممد جـواد األنصـاري

اهلمداين ،وكذا المرحوم العالمة الطباطبائي وغريهم الكثـري مـن األوليـاء اإلهليـني؛
حيث إهنم مع تصدُيم لمقام اإلرشـاد والرتبيـة يف حيـاّتم إال أهنـم مل يعينـوا وصـي ًا

ظاهري ًا.

تعتقد بعض السالسل الصوفية مثل سلسـلة «نعمـة اللهيـة» أن مسـألة الواليـة

والتصدي لمقام الرتبية واإلرشاد جيب أن يكـون بتفـويض كتـايب أو شـفاهي للـول
اجلديد من جهة الول السابق ،ويف غري هذه احلالة لن يكون لرتبية الفاقد هلذا التفويض

وإرشاده أي جموز ،ولن تكون مستند ًة إىل األصل واحلقيقة التي ال يكون الول مأذونًـا

وجمازا يف اإلرشاد إال باالستناد إليها واالعتامد عليها ،وسيكون إرشـاد مثـل
يف الرتبية
ً
هذا الشخص ً
لغوا وبال طائل.
باطال والرجوع إليه ً

لكن هذه المسألة جمرد ادعاء ،وهي عبارة عن عقيدة ليس هلا أي مـدرك علمـي

وفني ،ومل يقم عىل إثباّتا أي دليل .فقد اشتبه هؤالء بني مقام التعبد واالعتبـار وبـني

مقام احلقيقة والواقع وحيازة رشائط اهلداية ولوازم اإلرشاد الباطني ،الذي هو عبـارة

عن طلوع والية احلق يف نفس ول اهلل؛ فام هو بحاجة إىل إجازة ودستور وإثبـات هـو

الوصاية الظاهرية ال الوالية والوصاية الباطنية؛ ألن الوصاية الباطنية هي مقام احلقيقة
والفعل ،وهي خمتلفة اختال ًفا تا ًّما مع احليثية االعتبارية والتنزيلية الموجـودة يف مقـام
اإلثبات؛ أي تعيني الويص الظاهر .كـام أن حجيـة الرجـوع إىل الـول البـاطني حجـة

تكوينية وعقلية ،بينام الرجوع إىل الويص الظاهري أمر تعبـدي ونقـل وتنـزيل ،مثـل

الفرق بني حجية كالم اإلمام عليه السالم وبني الكالم الذي ينقله شخص عن اإلمام
عليه السالم؛ ففي الصورة األوىل نرى أن نفس الكالم المسموع مبـارشة مـن اإلمـام

عليه السالم له حجية عقلية وطبعية ،بينام يف الصورة الثانية ال يكون لـه حجيـة إال أن
يقوم دليل عىل قبول كالم الشخص الذي ينقل عن اإلمام عليه السالم.
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عقال وال ً
وعىل هذا األساس فإطاعة الويص الظاهري ليس إلزامي ًا؛ ال ً
نقال ،كـام

أنه ال جيب القبول بكالمه بشكل أعمى ،بل جيب أن يقاس كالمه ويـوزن بـالموازين

الشـرعية والعقلية ،فإذا مل يكن مناف ًيا هلا ،فحينئذ يعمل اإلنسان هبا.

وأما بالنسبة إىل ول اهلل والعارف الكامل فالمسـألة ليسـت كـذلك ،بـل جيـب

فورا بدون سؤال وجـواب ،وخيرجـه
إطاعته يف كل ما يصدر عنه بعنوان أمر ودستور ً

إىل منصة الطاعة واالنقياد ،كام ذكرنا توضيح هذه المسألة من قبـل ،وسـوف نـتكلم

حوهلا الح ًقا إن شاء اهلل.

وأما ما ذكره المرحوم السيد احلداد قدس اهلل نفسه يف عدم المنافاة بـني طريـق

الويص الظاهري والويص الباطني وتأييد كل مـنهام لآلخـر ،فهـو عـني احلـق وعـني

الواقع؛ ألن طريق أولياء اهلل ومسريهم هو طريق الصدق وطريق اخللـوص وطريـق

احلق والتوحيد ،وال معنى يف عامل التوحيد لكلمة أنا وأنت ،وال وجود أبدً ا للمصـالح

الدنيوية والدواعي النفسانية واألمور التي يبتىل هبا الناس ويتصـارعون عليهـا ،ولـو
كانت موجودة فهذا يؤثر عىل مشـروعية طريقهام؛ ألن الويص الظاهري من جهتـه ال

يمكن له أن خيالف فعل الول الباطني وقوله (و فرض المسألة هو عن الول الباطن) ،

وكذا احلال بالنسبة إىل الول الباطني ،فال يصح من ول اهلل أن ينصب وصي ًا ظاهري ًا له

يعارض منهاج ول اهلل اآلخر الذي يتوىل مـن بعـده زمـام األمـور الرتبويـة وتزكيـة
النفوس ،فهذا خالف الفرض.

وأما من ناحية الول الباطني والعارف الكامل ،فعليه أن ال يقوم بشــيء يـؤدي

إىل التشكيك بفعل أستاذه السابق وخيرجه عن دائرة المشـروعية ،بـل عليـه أن يقـوم

ـ من جهة الباطن ومن خالل إعامله القدرة النفسية واإلرادة الملكوتية التي يمتلكها ـ

بتسديد الويص الظاهري ويقوم حاله ويراقب أوضاعه ،و يعمل عـىل إمـداد الـويص

الظاهر باطني ًا بام حيتاجه حتى لو مل يعلم هو نفسه بذلك ،وهـذا األمـر مـن األســرار
ومن رموز الربط والعالقة بني الويص الظاهري والول الباطني.
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ورد يف كتاب نفحات األنس تأليف عبد الرمحان اجلامي حول الويص الظاهري

والويص الباطني بعد موالنا:

«سألوا من هو المناسب خلالفـة المولـوي؟ فأجـاب :السـيد حسـام الـدين

ال لبى! وقد تكرر هذا السؤال واجلـواب ثـالث مـرات ،ويف المـرة الرابعـة
سئل :ماذا تقول يف سلطان ولد (ابن موالنا جالل الدين حممـد البلخـي) فقـال:

ˮإنه بطل ،وال حيتاج إىل وصية!‟».

يستفاد من هذا الكالم أن سلطان ولد أقوى من الويص الظاهري لموالنـا ،وأن

إدراكه لمراتب التوحيد أفضل وأكثر.
ويقول حول سلطان ولد:

«لقد قدم للسـيد برهـان الـدين المحقـق والشـيخ شـمس الـدين التربيـزي
خدمات كثرية ،وكان كثري المـودة للشـيخ صـالح الـدين الـذي كـان والـد

زوجته ،وقد ثبت مقام حسام الدين كقائم مقام والده وخليفة له لمدة مخسـة

عشـر عام ًا ،وبقي يقرر مطالب والده بلسان فصيح لسنوات مديدة .لقد كان
كالمثنوي ،وبوزن حديقة احلكيم السنائي ،فقـد أدرج الكثـري مـن المعـارف

واألرسار.

لقا وخ ً
مرارا :أنت أشبه الناس يب َخ ً
كثريا.
قال له موالنا ً
لقا! وكان حيبه ً

ويقال :إنه كتب بقلم عريض عىل حائط مدرسته :إن ولدنا هباء الدين حسـن
الطالع ،وكريم احلياة ،ويرحل سعيدً ا ،واهلل أعلم.

ويقال :إنه مسح عىل رأسه يو ًما وقال :يا هباء الدين ،إن جميئـي إىل هـذا العـامل
هو لكي تظهر أنت ،فذاك الكالم هو قول ،وأنت فعل!» .

وحول إرساله إىل موالنا شمس الدين التربيزي يف دمشق وحاالته التي حصلت

معه يف الطريق ،يقول:

«عندما وصل إىل قونيه ،كان موالنا شمس الدين يبني له الصحبة التي قـدمها

سلطان ولد ولقاءه به ،وكـان يقـول :قلـت لـه كـذا وأجـابني بكـذا ،وكـان

386

الملاك الثاني  :التعريف بالأستاذ والعارف باهلل عن طريق أحد أولياء اهلل

مسورا .ثم قال :لقد وهبني احلق تعاىل شـيئني :رأ ًسـا وســ ًّرا ،أمـا
مستبرشا
ً
ً

الرأس فقد ضحينا به بإخالص وقدمناه يف طريـق موالنـا ،وأمـا الســر فقـد
وهبناه لبهاء الدين ولد .فلو كان لك يا هباء الدين عمر نوح ،ورصفت كل ما

لديك يف هذا الطريق فلن يتيس لك أن تنـال مـا نلتَـه يف هـذا السـفر ،وإننـي

أيضا .
آلمل أن ينال نصيبه منك ً

وعندما ارحتل موالنا إىل جوار ربه ،وبعد مـرور سـبعة أيـام مـن وفاتـه جـاء
حسام الدين الشلبي مع مجع مـن األصـحاب إىل ابـن موالنـا سـلطان ولـد،

وقال :أريد بعد اليوم أن تكون أنت الذي جتلس مكـان أبيـك ،وتعمـل عـىل

إرشاد المخلصني والمريدين وتكـون الشـيخ واألسـتاذ لنـا ،وقـد التحقـت

بركابك واتبعتك اتباع العبد لمواله ،وقرأ هذا البيت:
بر خانهء دل اى جان آن كيست كه اسـتاده

بر ختت شد كه باشد جـز شـاه وشـاه زاده
[يقول :يا روح القلب! من الذي يقف عىل باب القلب ،ومن الذي جيلس عـىل عـرش
الملك سوى الملك ِ
وابنه].

كثـريا وقـال :الصـويف أوىل بخرقتـه واليتـيم
فطأطأ سلطان ولد رأسه وبكى
ً

كنت يف زمان والدي اخلليفة واألستاذ ،كذلك أنت اليوم
أحرى بحرقته ،فكام َ
خليفتنا وأستاذنا» (.)1

وكذا احلال يف مسألة وصاية الظاهر والباطن حلرضة شاه نعمة اهلل ول رضـوان

اهلل عليه ،فقد جاء يف كتاب «طرائق احلقائق» وغريه ،أنه:

«عنــدها طلــب ســيد سلســلة القيــادة ،مــن خلفائــه ومــن الــدراويش
والمخلصني أن يفوضوا منصب والية العهد وإرشاد طوائـف العبـاد إىل

ولده األكرب الشاه خليل اهلل ،ثم قال:

( )1نفحات األنس (فاريس) ،عبد الرمحان جامي ،منتخب من الصفحات .491 ،498 ،467 ،462
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ˮنحن راحلون إىل ساحة احلي القيوم ،فالذي يغسلني من األوتاد والـذي
يصل عل سيكون من األقطاب‟.

وبعد مضـي يومني ويف يوم اخلميس الثاين والعشـرين مـن شـهر رجـب

المرجب مـن سـنة ثامنامئـة وأربـع وثالثـني ( )424قـرأ الكلمـة الطيبـة
للشهادتني عىل شفتيه وأجراها عىل لسانه العرفـاين ،وحلـق طـائر روحـه

المقدس إىل ساحة حظائر األنس.

وبوقوع هذه احلادثة العظيمة ،خيم احلزن واألمل عىل قلـوب أرشاف بنـي آدم،
وبحدوث هذه الواقعة األليمة ظهر نوع من الفزع األكـرب يف العـامل األصـغر؛

فقد بكى مريدوه وخلفاؤه بدل الدموع د ًمـا ،ومـن شـدة األىس واألمل الـذي
عاشه دراويش السلسلة وأصـحاب اهلدايـة عميـت عيـوهنم .وكانـت تلـك

المصيبة من الصـعوبة بمكـان بحيـث ال يمكـن للقلـم أن يبـني كيفيتهـا أو
يشـرح حالتها ،كام أن شدة احلزن الذي سيطر عىل تلك المصيبة أعجز القلـم

واللسان عن بيانه يف هذه األوراق.

وعندما تويف ذاك الرجل احلاوي للكامالت اإلنسانية ،كان بابـا حـاجي نظـام

الدين الكيجي ـ الذي كان خليفة خلفاء سلسلة نعمت اللهيـة ــ موجـو ًدا يف

أقليد من أعامل أبرقوه ،فحضــر إىل ذاك المكـان بطـي األرض ،وقـام بـأمر
تغسيله واإلرشاف عىل تطبيق اآلداب والسنن يف ذلك ،وبعد ذلك قـام بنقـل

جثامن ذلك القائد إىل مسجد كرمان اجلامع ،وانتظر السادة والعلامء كي يـروا

من هو الذي سيسعد ويفوز بإقامة الصالة عليه.

وفجأة وصل األمري شمس الدين حممـد بـن إبـراهيم البمـي مـن مدينـة بـم،

وبدون أن يكلم أحدً ا وقف أمام تلك اجلنازة المغفورة وأقام الصالة عليهـا.

عند ذلك نقل التابوت المنور إىل ماهـان ،ودفـن يف اخلانقـاه المقدسـة التـي
()1

صارت اآلن مطا ًفا للعظامء».

( )1جمموعه در ترمجه أحوال شاه نعمت اهلل ول (فاريس) ،ص  172و .172

384

الملاك الثاني  :التعريف بالأستاذ والعارف باهلل عن طريق أحد أولياء اهلل

وأيضا قال يف كتاب تاريخ كرمان:
ً
«واحلاصل أن هـذا الرجـل قـد عـرج إىل اجلنـان يف يـوم اخلمـيس الثـاين

والعشـرين من شهر رجب سنة ثامنامئة وأربعة وثالثني يف مدينـة كرمـان،

وكانت مدة عمر هذا العظيم مائـة وأربـع سـنوات .وقبـل ارحتالـه بليلـة

أوصـى إىل مريديه وقال:

ˮليكن تغسيل جنازيت وتكفينها يف المسجد اجلامع الذي بناه مبارز الدين

حممد .ولن يقيم الصالة عل إال قطب الزمان وول احلق‟.

وعمل المريدون له بوصيته وانتظروا لريوا أي إمام وعظيم سيأيت ويصـل
عليه .وفجأة أل من مدينة بم السيد شمس الـدين إبـراهيم والـد مؤلـف

كتاب «بم نامه» وهو الغني عن الوصف ،وكـان قـد عفـر وجهـه ورأسـه

بالرتاب ،ودخل وأقـام الصـالة عليـه .ثـم رفـع المريـدون الـنعش عـىل

األكتاف وذهبوا به إىل ماهان؛ حيث دفن يف الموضع الذي استنسبه السيد
شمس الدين».

()1

أيضا نرى أن الشاه نعمة اهلل َول كان لديـه ويص ظـاهري وآخـر بـاطني،
وهنا ً

وكان يقوم كل منهام بوظيفته وتكليفه اإلهلي ،وهذه المسألة ليسـت مسـألة اعتباريـة

وتابع ًة للرغبة والمزاج ،فهناك الكثري مـن العظـامء مل جيـدوا يف أوالدهـم وأرحـامهم
شخصا يوصون إليه ،بل أوصوا إىل من هو خارج عن دائرة الروابط
والمنتسبني إليهم
ً
والقرابة والتعلقات الظاهرية والنسبية ؛ ألن المسألة ـ كام تقدم ـ خارجة عـن حـدود

االعتبار والتعلقات الشخصية والنفسانية ،وعمل ول اهلل والعارف بـاهلل يـدور عـىل
أساس حاق الواقع والمصلحة احلقيقية واإلهلية ،ال عىل أسـاس ا ِ
لمالكـات الدنيويـة
واالعتبارات الامدية والشيطانية.

( )1تاريخ كرمان ،ص 397و.348
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ِ
ِ
يوص المرحوم السيد القاضـي رضوان اهلل عليه إىل أحد من
فمن باب المثال مل

أوالده ،بل جعل وصيه الظاهري المرحوم القوچاين ،حيث كتب يف وصيته بـاألمور

الشـرعية واحلقوقية واألمور الروحانية والسلوكية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي ال يبقى إال وجهه وال يدوم إال ملكه
والصالة والسالم عىل خاتم النبيني الذي هو البحر
واألئمة األطهار من عرتته جواريه وفلكه

صىل اهلل عليه وعليهم وسلم ما سلك سلكه ونسك نسكه
وبعد ،فالوصية من مجلة السنن الالزمة ،وقد كتب العبد العايص عـل بـن
مرارا ،وهذه الوصية التي أكتبهـا يـوم األربعـاء
حسني الطباطبائي وصي ًة ً

بتاريخ الثاين عرش من شـهر صـفر سـنة ألـف وثالثامئـة ومخسـة وسـتني

( )1263ناسخة جلميع ما تقدمها .وهي تشـتمل عـىل فصـلني :األول يف
أمور الدنيا والثاين يف أمور اآلخرة.

ونقدم الكالم عن الدنيا ،كام أن اهلل تبارك وتعاىل قدمها يف اخللق والذكر.

فنقول :إن ويص هذا العبد وخليفته يف أمور الـدنيا العلويـة المحرتمـة أم

أبيها؛ ابنتي الكربى ،التي هي صحيحة الديانة والعدالة ،فهي الويص عـىل

القيام باألعامل المتعلقة يب بعد الوفاة بمساعدة نور عيني :المـريزا حممـد
تقي والمريزا مهدي حفظهام اهلل ،فكل ما تقوله هي ،فعليهم أن يقبلوا بـه
هم وغريهم وال يعرتضوا عليها ال هم وال غريهم.

الفصل الثاين يف أمور اآلخرة ،وعمدة ذلك التوحيـد ،فـاهلل تعـاىل يقـول:
َ
ََْ ن َ ن َ َ َ َ ْ ََ
إ ا اَ
اّلل َل َي ْغِ نِر أ ْ س ن ْ َ
رش َك بِهِ ويغِِر ما دو ذل ِك ل ِمن س
ِ

( )1سورة النساء ( ،)4مقطع من اآلية .44
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وحقيقة هذا المطلب ال تدرك بسـهولة ،وحتـى اآلن مل أر يف أوالدي مـن

هو مستعد لتعليم ذلك ،ومل أعني من الرفقاء حتـى اآلن وصـي ًا يف األمـور

األخروية بحيث تطيعونه وتأمترون بأمره.
امحلوا هذه الشهادة عني يف هذه العجالة:

أشهد أن ال إله إال اهلل َوحدَ ه ال َرش َ
يك َله ،كام َش ِهد اهلل لِن ْف ِسـه ومالئ َكتـه
العلم ِمن َخ ِ
وأولوا ِ
لقه ال إل َه إال هو العزيز احلَكيم ،إهلًا واحدً ا أحدً ا صمدً ا مل
ِ
ِ
يت ِ
صاح ًبة وال َولـدً ا .ال َرش َ
الوجـود وال يف األلوه َّيـة وال يف
يـك َلـه يف
خذ
َ
ِ
وأرضه و َمن َحرضين
وأشهد اهلل سبحانَه ومالئ َكتَه وأنبيائه وسام َءه
العبود َّية،
َ
ِمن َخ ِ
ِ
وأشهدكم يا أهل وإخواين َ
عىل َهذه الشها َدة
لقه وما يرى أو ما ال يرى،
َبل َّ
الكتاب و َبل َغتْه شهاديت وك َفى باهللِ َشهيدً ا.
كل َمن َقرأ هذا
َ

ِ ِ ِ
رسلنيَ  ،وأن
حل ِّق من عنده َ
َ
وصدَّ ق الم َ
ورسوله ،جا َء با َ
وأشهد أن حممدً ا عَ بده َ
ِ
ِ
ِ
رتته اثنَي عشـَر رج ً
ال أوهلم أمري المؤمنني عل بن أيب طالـب
أوصياءه من ع َ
باحلق ،وأنه يف َه ِذه الن ِ
ِ
َّشأة َحياته حياة جسدية،
وآخرهم اإلمام المنت َظر القائم ِّ
احلق صىل اهلل ِ
ِ
وأشهد أن
عليه وع َليهم أمجَعني.
ين ِّ
َ
ظهر ويظهر د َ
وأنه َسوف َي َ
عث حق والنُّشور َحق َّ
ال َب َ
وكل ما جا َء به َرسول اهللِ وقا َله أوصياؤه صىل اهلل
ع َليه وع َليهم حق ال ريب ِ
عـىل َهـذه َّ
الموت َ
فيه .أسأل ا َ
الشـها َد ِة وهـو
َ
َ
هلل َ
ِ
حلمد هّلل َر ِّب العا َلمني.
عم َ
الوكيل وا َ
َحسبنا َمجي ًعا ون َ

أمرا سوقي ًا ،ائت
وأما الوصايا األخرى :فعمدّتا الصالة .ال جتعل الصالة ً

هبا يف أول الوقت بخشوع وخضوع ،وإذا حفظت صالتك فكـل أمـورك
ستكون حمفوظة .وال ترتك تسبيحة الصديقة الكربى سالم اهلل عليها ،وآية

الكريس عقب كل صالة.

هذه أهم الواجبات .وأما المستحبات ،فال تتسـامح يف تـرك تعزيـة سـيد

الشهداء وزيارته .وإقامة جملس العزاء أسبوعي ًا ـ ولو لشخصني أو ثالثة ـ
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من دواعي انفراج األمور .فلو قضيت عمرك من أوله إىل آخره يف خدمـة
ذاك اإلمام من التعزية والزيارة وغريها ،فلن يمكنك أن تؤدي حقه أبـدً ا.

وإذا مل يمكن ذلك أسبوعي ًا ،فال ترتك العرشة األوىل من حمرم.

ثم عل أن أقـول هـذا الكـالم وإن كـان حتصـيل حاصـل ،وهـو :إطاعـة

الوالدين ،حسن اخللق ،مالزمة الصـدق ،موافقـة الظـاهر للبـاطن ،تـرك

اخلداع واحليلة ،المبادرة يف السالم وفعل اخلري مـع الـرب والفـاجر ،إال يف
المواضع التي هنى اهلل تعاىل عنها .فعليكم االهتامم هبذه األمور وأمثاهلا.

اهلل اهلل يف أن تكسوا قلب أحد أو تؤذوه.
تـــا تـــواىن دىل بـــه دســـت آور

دل شكســـتن هنـــر نمـــى باشـــد

حريصا عىل مراعاة القلوب ،فإن كس القلب ال يعد مهارة وال فنًا].
[يعني :كن
ً

شهد بذلك السيد هاشم اهلندي ـ شهد بذلك عباس هاتف القوچاين.
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذه الورقة صحيحة معتـربة ووصـيته أعـىل اهلل

مقامه بام رقم يف الورق مؤيـد وحمقـق لـدى األحقـر اجلـاين مجـال الـدين
الموسوي الكلبايكاين.

بسم اهلل الرمحن الرحيم ،قد صح ما سطر يف الورق لـدى األحقـر اجلـاين
عبد النبي العراقي ،وهو صحيح.

ويوجد يف أسفل الوصية عبارة غري واضحة ،ويظهر منها اسم الشيخ القوچاين،

ولكن من غري الواضح أنه قد جعل هناك بعنوان ويص أو بعنوان آخر وجهة أخـرى.
واهلل العامل.

وكذلك األمر بالنسبة للسيد احلداد روحـي فـداه ،فإنـه مل يـوص إىل أحـد مـن

ظاهرا وباط ًنا السيد الوالد رضوان اهلل عليه .فقد ذكر يف وصيته
أوالده ،بل كان وصيه
ً
إىل الوالد روحي فداه:
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

هو احلي الذي ال يموت

احلمد هلل رب العالمني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين
أما بعد فاحلقري السيد هاشم احلـداد قـد جعلـت مـن طـريف وصـي ًا عنـي

وخليف ًة ل ،سوا ًء يف حيايت أو بعد مويت ،يف أمور الشـريعة ويف أمر الطريقة

وتربية األشخاص للوصول إىل احلق :سامحة السيد حممد احلسني احلسيني

الطهراين؛ فهو لساين وهو موضع اعتامدي ،ولـيس ل أي شـخص أعتمـد

عليه غريه.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 6شهر ربيع األول  1279هجري قمري
السيد هاشم

وكام هو الظـاهر مـن تعـابري هـذه الوصـية ،فإهنـا ـ مضـا ًفا إىل تعيـني الـويص

أيضا .والويص الباطني وإن كان غري حمتاج إىل
الظاهري ـ حتكي تعيني الويص الباطني ً
تعيني وجعل ،وهو يف واد آخر وحتت ِمالكات أخرى ،وطريق الوصـول إليـه مغـاير
لطريق الوصول إىل الويص الظاهري ،كام تقـدم بيانـه ،إال أن السـيد احلـداد يكشـف

أيضا ،هذا ً
فضال عن التصـرحيات التـي
النقاب يف هذه الوصية عن إحراز هذه احليثية ً

واضـحا وضـوح
كان يرصح هبا مشافه ًة أمام الكثري مـن األشـخاص؛ بحيـث صـار
ً
الشمس لدى اجلميع أن المرحوم الوالد روحي فداه كان قد وصـل يف زمـان السـيد

احلداد إىل الوالية الباطنية ومرتبة التجرد والتوحيد والبقاء األتم.
ومن مجلة ذلك ما قاله للحقري:

«إن مجيع ما لدي قد أعطيته للسيد حممد احلسني!» .

وقوله للحقري:

«سيد حممد حمسن ،لو طفت األرض بأكملها فلن جتد مثل والدك!» .
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«إن السيد حممد احلسني هو حقيقتي ،وهو الذي يظهر باطني ويبينه!» .

وأمثال هذه العبارات التي كانت تدل بشكل واضـح ورصيـح وبشـكل يفهمـه

اجلميع دون أي تقية وخفاء عىل حيازته مرتبة الوالية واالسـتخالف البـاطني للسـيد

احلداد؛ بحيث أنه عندما ارحتل السيد احلداد إىل عامل البقاء ،مل يكن لدى أحد أدىن شك
يف أن تلك الرتبة من الكامل وتلك الرتبة مـن التوحيـد والتجـرد والبقـاء كانـت قـد

وخصوصـا بالنسـبة
حتققت بجميعها للوالـد روحـي فـداه دون أي نقـص أو خـأل،
ً
للحقري وأمثاله ،حيث كنا شاهدين عن قرب عىل أطوار وأقوال وأعامل السيد الوالد،

فقد كانت هذه المسألة واضح ًة لنا وضوح الشمس.

يستفاد من المسائل السابقة األمور التالية:
أو ًال :إن الوصاية الظاهرية من ِقبل األستاذ الكامل والعارف الواصل إنام تعطى

للشخص عىل أساس وزن المصالح ومراعاة المالحظات التـي تطلـع عليهـا نفسـه

القدوسية وضـمريه الملكـويت وذلـك مـن خـالل إرشافـه عـىل األمـور الشخصـية

واالجتامعية هلذا الشخص ،وكام قـال السـيد الوالـد روحـي فـداه يف كتـاب «الـروح

وظـاهرا ومكتو ًبـا بشـكل
ممضــى
المجرد» :جيب أن يكون [تعيني الـويص الظـاهر]
ً
ً

واضح يراه جلميع( .)1وحقيقة األمر كذلك؛ ألن مقام اإلرشاد والرتبية بالنسبة لمثـل

هذا الشخص هو مقام إثبات وجعل ،بخالف الوصية الباطنية التي مقامها مقام ثبوت

وتكوين ووجود ،ومن المسلم أن مقام اإلثبات واجلعـل بحاجـة إىل اعتبـار اجلاعـل
وتنزيله ،بخالف مقام الوالية التكوينية والباطنية.

ً
دلـيال عـىل أكمليـة
ثان ًيا :إن تعيني الويص الظاهري ال يعترب بوجه من الوجـوه

الشخص الموىص إليه وأفضليته عىل سائر تالميذ العارف السابق واألستاذ الكامـل،
( )1الروح المجرد ،ص .492
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بل ال يعترب أفضل حتى من سائر األشخاص اخلارجني عن دائرة تربية األستاذ ،كام هو
واضح بالنسبة للويص الظاهري للمرحوم السيد القايض رضوان اهلل عليـه إذا قـيس

كرارا عىل هذا الموضوع ،كام يظهر هـذا األمـر
بسائر تالمذته ،وقد أكد السيد الوالد ً
بوضوح من خالل كالمه عن العالمـة الطباطبـائي ،ويف كالمـه عـن أخيـه المحـرتم

المرحوم آية اهلل السيد حممد حسن الطباطبائي.

ثال ًثا :إن الرجوع إىل الويص الظاهري إنام هـو للمبتـدئني ولألشـخاص الـذين

يريدون الدخول يف هذا الطريق ،واالستفادة من بركات تربية وإرشاد العارف الكامل

والوصول إىل عامل البقاء ،أما بالنسـبة لـنفس تالمـذة هـذا األسـتاذ أو حتـى بالنسـبة
لغـوا وعب ًثـا
لغريهم ،فال رضورة وال لزوم يف اتباع الويص الظاهري ،بل يعترب ذلـك ً

وكثريا ما يلزم منه ترجيح المرجوح عىل الراجح؛ كام حصل بالنسبة لتالميـذ
عندهم،
ً
المرحوم القاضـي ،حيث كان األمر هبذا النحو ،وكان األمر من الوضوح بحيـث أن

المرحوم الوالد قدس سـره ـ مع عدم كونه من تالميذ المرحوم السيد القايض ،ومع
علمه هبوية وصيه الرسمي والظاهري ـ إال أنه أوكل أمر تربيتـه وتزكيتـه إىل العالمـة
الطباطبائي رضوان اهلل عليه ،وبـأمره رجـع إىل الشـيخ القوچـاين عنـدما عـزم عـىل
الذهاب إىل النجف األرشف.

راب ًعا :إن تعيني الوصـي الظاهري ليس ً
دليال عىل أنه جيب رجوع مجيع من يف العامل

إىل هذا الشخص؛ ألنه ال يوجد أي دليل ـ سوا ًء كان كتبي ًا أو شفاهي ًا ـ يفيـد أن األسـتاذ

الكامل قد قال بأن تعيني الوصية الظاهرية بمعنـى انحصـار مسـألة الرتبيـة والتزكيـة يف
وجود الويص الظاهر ،وأن أي رجـوع إىل شـخص آخـر ولـو كـان أكمـل مـن الـويص

الظاهري هو رجوع باطل ولن حيصل من ذلك إال فناء العمر وإضاعة الوقت سدى دون

الوصول إىل أي مرتبة ،بل تعيني الويص الظاهري إنام هو بمعنى أن كل من يريد أن يطلع
ربا ،فهـذا
عىل الطريق السلوكي هلذا العـارف الكامـل وممشـاه ومنهاجـه ،وحيـيط بـه خـ ً

الشخص هو مورد وثوق وصالح يف ذلك ،هذا الذي تفيده الوصاية الظاهرية ال أكثر.
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نعم ،يف وصية السيد احلداد روحي فداه إشارة إىل النكتـة التاليـة وهـي :أنــه ال

يوجد شخص غري العالمة الطهراين له القابلية للقيام بمهمة اإلرشـاد والرتبيـة بنظـر

السيد احلداد!

خامسا :إن إطاعة دستورات الـويص البـاطني واالنقيـاد ألوامـر فـاتح واليـة
ً

التوحيد والتجرد من أوجب الواجبات وألزم األشياء ،ولو حاد السالك بمقدار شعرة

عن إرشاداته وأوامره ،فإنه يكون قد هيأ أسباب اخلســران وموجبـات الشـقاء هبـذا
المقدار من عدم اإلطاعة؛ بينام إطاعة الويص الظاهري واالنقياد ألوامره ال ينبغي أن

تكون بشكل تام دون تأمل وتدقيق ،بل جيـب عـىل اإلنسـان مراعـاة مراتـب اللـزوم

فكثريا ما خيطر يف ذهن اإلنسان أمر أعىل وحيضــر يف نفسـه نظريـة أكمـل،
واألمهية،
ً

وباخلصوص إذا مل يكن هذا الشخص مبتد ًئا وكان بنفسه من أهل اخلربة واالطالع يف

هذه األمور ،فإن هذه المسألة سوف تتضح معه بشكل أكرب .وذلـك كالعالقـة التـي

كانت بني المرحوم الوالد قدس سـره وبني الشيخ القوچاين ،حيث كانـت مـن هـذا

القبيل ،فقد كان السيد الوالد يف أحيان كثـرية يعمـل رأيـه ونظـره يف إدراك المسـائل

واحلقائق السلوكية ،وإن كان مقام أدبه وتواضعه ال جييز له أبدً ا أن يكشـف عـن هـذا
األمر أمام المأل العام ،ولكن بام أن احلقري كان كثري المراودة معه وكان يبحث معه يف

كثريا ،فقد وقف عىل هذه النكتة وقو ًفا ً
كامال وعلم هبا عل ًام
هذه المواضيع والمسائل ً

تام ًا ،ولوال مقام أدبه وتواضعه و هو ما يزال حمفو ًظا ومل يتغري حتى بعد ارحتاله ،ولوال
أنني أخىش من أن يؤدي إظهاري هلذه المسألة إىل أذيته وتكدر خاطره يف ذلك العامل،

لكنت أرشت إىل جزئياّتا وأفصحت عن مصاديقها.

أرى أنني قد أوضحت األمر بالشكل الذي ينبغي له وبينته كام جيب ،ومل يعد فيه

أي إهبام أو غموض .واآلن نرشع بذكر المسألة األخرى وهي تعيـني أو عـدم تعيـني

ويص ظاهري من قبل السيد الوالد رضوان اهلل عليه ،مضـا ًفا إىل بيـان كيفيـة تطبيـق

األمور السابقة وعالقتها بمنهجه السلوكي والعرفاين والرتبوي.
316

الملاك الثاني  :التعريف بالأستاذ والعارف باهلل عن طريق أحد أولياء اهلل

ظهور فتنة كبيرة
ّ
بعد ارتحال العلامة الطهراني قدس ّ
سره

ا
ٱلس َم

َ
َ
ن
ٓ ا َ َ َ
َ
َ َ ن ن َ َ َ َ َٰ َ َ ا
ِف لَع ٱّللِ مِلن َشء ِِف ٱۡل ِ َوَل ِِف
َر اب َنا إِنك وعل نم َما ُن ِِف وما نعلِن وما َي

(.)1

التامسا من فضول احلطام
تنافسا يف سلطان وال
«اللهم إنك تعلم أنه مل يكن ما كان منا
ً
ً

ولكن لن ري المعامل من دينك ونظهر اإلصالح يف بالدك» (.)2

بام أن هذا القلم لديه اطالع كامل عىل احلساسية غري الطبيعية والظرافة اخلاصـة

واللطافة واإلتقان واحلقانية التي تتمتع هبا وتتحىل هبا مدرسة ومنهاج سيدنا األستاذ؛

الوالد المعظم العالمة السيد حممد احلسني احلسيني الطهـراين أفـاض اهلل علينـا مـن

شآبيب رمحته وأنوار بحار جترده وتوحيده ،وأسكنه بحبوحة جناتـه يف جـوار األئمـة
الميامني وحجج رب العالمني ،ولام كان هذا األمر مل حيصل للحقري بسـهولة ،بـل إن
االطالع عىل هذه المسألة المهمة واكتساب هذه التجربة الثمينة واكتسـاب البصـرية

بأحواله رضوان اهلل عليه قـد جـاء نتيجـة جمـاورة هـذا الرجـل العظـيم ومعاشــرته

وحمادثته عن قرب حوال أربعني سنة ،وبسبب تواجد احلقري معه يف بيته ويف حضــره
وسفره ،ويف صحته ومرضه ،ويف حاالت الرخـاء والشـدة ويف مجيـع مراحـل حياتـه

وأطوارها؛ هلذا السبب أرى أن هذه الدقة واإلتقان و احلساسية غري الطبيعية واالهتامم

الشديد دخيلة يف استمرار هذه المدرسة ودوام هذا الطريق.
( )1سورة إبراهيم ( ، )14اآلية .24
( )2لمعات احلسني عليه السالم ،ص.12
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إن الشخصية العلمية هلذا اإلنسان الكبري ومراتبه التوحيدية غري خافية عىل أحد،

ويضاف إىل صيته واشتهار مراتبه الكاملية ،كتبه المرتمجة إىل عدة لغات والتي يسـتفاد
منها يف أقصـى نقاط العامل ويستنري هبا األشخاص الراغبون بنيل المعارف اإلهلية .كام

ويدفع أي نوع من اإلهبام والشـك يف موقعيتـه تلـك ،وجـود المئـات مـن تالميـذه

السلوكيني يف إيران وخارجها ،مضا ًفا إىل أن إقامته ما يقرب من أربعني سنة من عمره
المبارك يف إيران واشتغاله بالتبليغ واإلرشاد وإقامة اجللسات العمومية وإقامة صـالة
اجلامعة يف مسجد القائم يف طهران ،وخطبه ووعظه وتصديه للمسؤولية الشــرعية يف
تربية األشخاص المستعدين يف هذه المدة الطويلة ،وإقدامـه عـىل إنجـاز التكـاليف

االجتامعية واألمور السياسـية وتشـكيل احلكومـة اإلسـالمية؛ كـل هـذا جعـل منـه

شخصي ًة معروف ًة مستغني ًة عن التعريف والتوضيح.

كام أن عالقته بالعلامء وارتباطه بالمفكرين والمبلغني والوعاظ وأئمة اجلامعات

وخمتلف رشائح المجتمع وطبقاته أوجبت ظهور الوجه الملكويت والشخصية الربانية
والمتخلقة بأخالق األنبياء والمرسلني والسائرة عىل سـنة سـيد المرسـلني ومنهـاج

األئمة المعصومني صلوات اهلل عليهم أمجعني عند مجيع هؤالء األشخاص؛ بحيث أن
مجيع هؤالء الذين كان مرتب ًطا هبم ،كانوا يمجدون ويمدحون شخصـية هـذا الرجـل

العظيم المتصفة بالملكات والصفات اإلهلية والروحانية؛ سوا ًء يف فرتة حياته أم بعـد
وفاته ،كام أهنم كانوا يذكرونه كشخص خيطو دائ ًام عـىل خطـى مدرسـة المعصـومني

عليهم السالم ويتبعها بدقة فائقة ،بل حتـى المغرضـون والمعانـدون والـذين كـانوا

خيالفونه يعرتفون ويقرون له هبذه الفضيلة ،فقد كانوا يمتدحونـه بالصـدق والصـفاء
ً
ورجـال
شخصا بعيدً ا عـن األهـواء وتسـويالت الـنفس،
وخلوص النية ،ويعتربونه
ً

يسعى فقط للقيام بوظائفه اإلهلية وتكاليفه الشـرعية .واحلاصل أنه مل يكن يشـاهد يف

ظهورات شخصيته أية نقطة مبهمة أو مظلمة يمكن أن تكون خمالف ًة لمدرسـة األئمـة
الطاهرين ،أو مباينة لمسري األولياء اإلهليني.
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ولكن مع األسف ،ومع ألـف أسـف وألـف َأمل ،بعـد ارحتالـه ،اختلفـت المسـألة

واختذت ً
شكال آخر .فالشيطان وجنوده األبالسة كانوا قد تلقوا صفع ًة قوي ًة يف زمن حياته
المباركة؛ حيث إنه قد فتح طري ًق ا للوصول إىل مرتبـة التوحيـد وانكشـاف حقـائق عـامل

الربوبي ة أمام مجيع المشتاقني وطالبي وصال المحبوب والامشني عىل سبل السالم ،ودعا
مجيع هؤالء نحو هذه احلياة السـرمدية وهذا الفالح األبدي ،وبسط سفرته أمام سـالكي
حرم األنس والمتس ِّلقني إىل قمة جبل قاف والامشني نحو عنقاء الوالية والتوحيد ،ودعـا

اجلميع إىل هذه المأدبة اإلهلية ،وكام قال هو يف مواضع عديدة:

«كل من يتمعن يف المسائل التي ذكرناها ويقـرأ الكتـب التـي كتبناهـا بدقـة
وتأمل وُيتم بام جاء فيها ،فسوف يفتح اهلل له با ًبا إليه ،وسوف يوصـله نحـو

المقصود».

من هنا ،فقد سخر الشيطان مجيع قواه وجهوده بعد ارحتال هذا الرجل اإلهلي يف

سبيل إيصال رضبته إىل جسم هذه المجموعة ،سع ًيا منه إلحلاق الضـرر هبذا المسـري

وهذه المدرسة ،وتوسل بشتى أنواع احليـل والوسـائل لتـدمري هـذه النهضـة اإلهليـة

وهدمها ،واستفاد من كل نوع من أنواع المكر واخلديعة للتشويش عىل هـذه الوحـدة

واالنسجام.

لكنه كان ً
غافال عن أن هذه المدرسة ليست بـالنحو الـذي يمكـن أن تتـأثر هبـذه

الدسائس واخلدع؛ فتتخىل عن كياهنا وحيثيتها الوجودية ببساطة ،وأن هذه المخططـات

المريبة واخلدع اخلداعة والمصائد التي هي أوهـن مـن بيـت العنكبـوت ال يمكنهـا أن
خلال يف مباين هذه المدرسة ِ
توجد ً
ومالكاّتا ؛ وذلك ألن احلق تعاىل بالمرصاد هلم دائـ ًام
ا
( َ َ َ )1ن ا
(2
ٱّللِ ِ َ
ِه ٱْ نع
وهو حي إىل األبد« ،وللباطل جولة وللحق دولة»  ،وي ِمة
َو ِّللِ
َ ن ن
(.)2
َٰ ِا َبة ٱۡل نل
( )1رشح هنج البالغة (البن أيب احلديد)  ،ج  ،7ص .92
( )2سورة التوبة ( ، )7مقطع من اآلية .48
( )3سورة احلج ( ، )22مقطع من اآلية .41
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إن هذا احلقري ،كاتب هذه السطور ،بعنوان كونـه ابنًـا للمرحـوم آيـة اهلل العالمـة

الطهراين قدس اهلل نفسه ،يشهد ويعرتف بأنـه مل يسمع خالل أربعني سنة من حياتـه مـع
هذا الرجل العظيم أية كلمة تدل عىل نصبه أي شخص من األشخاص ليكون وصـي ًا لـه
بعد وفاته سوا ًء بالوصاية الظاهرية أم الباطنية؛ وسوا ًء كان هذا الشخص مـن عائلتـه أم

من غريهم ،كام أنني مل أسمع مثل هذه الكلمة من أي شخص آخر يف حياته ،واهلل عىل ما

أقول وكيل وشهيد.

كام أنني مل أسمع أية كلمة تدل باإلشـارة أو الكنايـة عـىل هـذا األمـر ،واحلـال أن

موقعية الكاتب كانت يف زمان حياته من القرب بمكان؛ بحيث أنـه مل يكن ل َيخفـى عـل

أمر من هذا القبيل أو يكتم عني يشء مثل هذا األمر ،وهذا ما يعرتف به مجيع من كان عىل
ارتباط بالمرحوم يف حياته ويقرون به .وكذلك أ ِ
شهد اهلل ومالئكته ورسله أين مل أسـمع
شي ًئا حول هذا الموضوع أثناء حياته حتى من ِقبل المقربني للمرحوم الوالد.

وبنا ًء عىل هذا األصل الذي ذكره هـو يف كتابـه «الـروح المجـرد»  ،ال يوجـد أي
مكتوب يدل عىل وصاية أحد وصاي ًة ظاهري ًة ِمن قبله ،وال يوجد من يـدعي أن سـامحته

قام علنًا بتعيني أحد نائ ًبا عنه ووصي ًا له بعد وفاته ،ولو كان قد عني أحدً ا يف هذا المنصب
فليأت وخيربنا بأمره.

فمع االلتفات إىل البيانات السابقة ،فمن المقطوع به أنه مل يكن لديه ويص ظاهري،

أيضا مقام خاص له رشوطه وخصائصـه ،فيجـب عـىل مـن
وأما الويص الباطني فذلك ً
يدعي هذا المقام أن يقيم ً
دليال عىل ذلك ،ويثبت صحة دعواه ،وإال فإن جمرد االدعـاء ال
يكفي يف إثبات الدعوى ،إذ من الممكن ألي شخص أن يدعي ذلك.

بعد ارحتاله ـ رضوان اهلل عليه ـ عىل إثر النوبـة القلبيـة التـي أصـابته يف مستشـفى

اإلمام الرضا عليه السالم يف مشهد المقدسة يف الساعة العارشة من صـباح يـوم التاسـع
من شهر صفر سنة  1416هجرية ،أصيب رفقاؤه وتالميذه والمنتسبون إليه بحالـة مـن

احلرية واالضطراب العجيب ،فقد كان هذا األمر مستبعدً ا عن فكرهم ونظـرهم بحيـث

كثريا منهم كانوا ينتظرون ولمدة قبل الدفن أن تعود الروح جمد ًدا إىل بدنه ،ومل يكونوا
أن ً
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لباس البدن المستعار ويلبس خلعة التجرد والغفران هبذا الشكل
يتصورون أن خيلع عنه َ

أيضا.
المفاجئ غري المتوقع ،وكان األمر مستبعدً ا وغري متوقع حتى بالنسبة للحقري ً

قبل هذه الواقعة بثالث سنني تقري ًبا وعندما كان الوالد قد دخل المستشـفى ألول

مرة بسبب نوبة قلبية (حيث أصابه متزق يف أحـد رشايينـه)  ،تشــرف احلقـري بمالزمتـه
ومصاحبته مدة أسبوعني يف مستشفى القائم عليه السالم يف مشهد المقدسة .وكان بداي ًة

يف قسم العناية المركزة لمدة ستة أيـام ،فكان حديثي معه ً
قليال ،لكنه بعد أن خـرج مـن

هذا القسم رصت بخدمته دائ ًام ولمدة ثامنية أيام متواصلة ،فاختذت ذلك فرص ًة لمزامحته

وسؤاله عن المسائل واألمور التي كانت جتول يف خاطري ،فكم من الليال كنا نبقى نحن

االثنني مستيقظني حتى الصباح ،نتحدث حول كل موضوع مهم وأمر جوهري ومسـألة

ملحة ،وكنت أكتب مجيع ما كان يدور يف تلك الليال واأليــام عـىل الـورق ،كـي أقـوم
الح ًقا بتبييضها وكتابتها بشكل منقح.

وأذكر أنه يف إحدى الليال انجر الكالم للحديث عـن االرحتـال إىل عـامل اآلخـرة،

وقال ل ،وهو مستلق عىل السير:

«يا سيد حمسن! أريد أن أحدثك الليلة بأمر! فانتبه جيدً ا واحفظ ما أقول لك!

لقد كان من المقرر أن أرحل عن الدنيا بسبب هذه النوبة ،وقد رحلت ً
فعـال

فرصة ً
ً
قليلة لكـي أشـتغل بالكتابـات التـي
لفرتة ولكنهم أرجعوين وأعطوين
بني يدي وأنجزها بأرسع وقت ،ولكنهم قالوا :من غري المعلوم أن تقدر عـىل

االنتهاء منها مجي ًعا.

فإذا ارحتلت عن الدنيا فادفنوين يف احلرم المطهر أو يف الصحن الشـريف مـن

اجلهة الموازية للقدم ،وإال ففي اجلهة الواقعة خلف الـرأس ،وال أرىض أبـدً ا
أن أدفن يف اجلهة المقابلة لإلمام أو يف اجلهة الواقعة فوق الرأس .وال تطلعوا

أحدً ا من األرحام والمعارف الموجودين خارج مشهد عىل أمـر وفـايت؛ ألن
جميئهم إىل هنا موجب إلحراجهم وأذيتهم ،بل يكفي أن يأيت هـؤالء الرفقـاء

الموجودون هنا فيأخذوا جنـازيت فيحملوهـا بالسـالم والصـلوات وهـم يف
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حالة من السـرور والفرح واالنبسـاط ،و يزفوهـا جـذلني مســرورين نحـو
الدفن وسفر اآلخرة .وإياكم أن ي ِ
ظهر أحد منكم البكاء أثناء تشييعي أو حتى

عدم االرتياح ،فإن مسريي هو مسري نحو السعادة والنـور والبهجـة والبهـاء

واجلامل ،وهو سري لزيارة المحبوب!» .

لقد أزعجني هذا الكالم بعض اليشء ،ومل أقدر أن أقنع نفيس أن اإلرادة اإلهليـة

والتقدير والمشيئة القاهرة للباري تعاىل سوف حترمنا وهبذه الســرعة مـن مثـل هـذه
النعمة ،وترتكنا يف مهب رياح ِ
احلرمان والفقدان ،فقلت له :سيدي العزيز! هـل متـزح
أم أنك تتكلم بشكل جاد؟

فام إن سمع هذه اجلملة مني ،حتى انتفض قائ ًام وقال« :أنا أمزح؟! كيف أمـزح،

بل أنا جاد كل اجلد ،هل انزعجت من كالمي؟» ،ثم بسـط يـده اليمنـى وقـال بلحـن
عجيب ونربة مطمئنة وبحالة كبرية من البهجة والسور« :يا عزيزي ،أنا سعيد!» ومد

يف هذه الكلمة« :سعيد»  ،وأكد عليها بحيث كانت حتكي ً
فعال مقام البهجة والسـرور

والبهاء األتم الذي كان حييا به ،وتكشف عن كثري مـن اللـذة والسـكر احلاصـلة مـن

رشبه من كأس احلبيب والشـراب اإلهلي الطهور ،وال زال صوته الذي ذكر فيه هـذه

َ
الكلامت يدوي يف خاطري ومل يذهب من ذهني إىل اآلن ،فهني ًئا له ثم هني ًئا لهَ ،و َسل َٰ ٌم
َ َ َ َ ن َ ََ َ َن ن ََ َ ن َ ن
ث َ ( .)1
عليهِ م و ِدل وي م يم ت وي م يبع

ثم إن سامحته ذكر مسائل أخرى ،ومن مجلتها:

«هذه المجالس والدات ووفيات المعصومني علـيهم السـالم التـي تقـام يف

صباحا ،جيب أن تبقى عىل ما هي عليه اآلن متا ًما يف حيايت وبعـد ممـايت
المنزل
ً
أنت هذه المسألة».
وبشكل دائم ،وعليك أن تراقب َ

كام ذكر مسأل ًة أخرى وهي:
( )1سورة مريم ( ، )17اآلية .13
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«مدة إقامة العزاء عل وجمالس الرتحيم جيب أن تكون ثالثة أيــام فقـط ،كـام
هي سنة رسول اهلل واألئمة األطهار يف ذلك ،فهـي سـنة صـحيحة ثابتـة (،)1

وجيب أن تقام هذه المجالس يف نفس المنزل ،وليقترص فيها عىل قراءة القرآن

أيضـا
وذكر مصائب أهل البيت عليهم السالم ،دون إلقاء حمارضات .وأشار ً

إىل أن إقامة األربعني للميت بدعة ،وأنا ال أرىض أن يقـام ل جملـس أربعـني،

فاألربعني خمـتص بسـيد الشـهداء عليـه السـالم ،وال جيـوز أن تقـام مناسـبة

األربعني ألحد من األئمة وحتى لرسول اهلل ،وهـذه المسـألة مـن عالمـات
()2

التشيع كام روي عن اإلمام العسكري عليه السالم».

وبالرغم من أنـه قال إن توقفه يف هذه الدنيا لن يطول ،لكنني مل أكن أحسـب أن

حياته لن تستمر أكثر من ثالث سنوات تقري ًبا ،وحتى آخر حلظـات حياتـه الشــريفة
ـ حيث كان ل رشف التوفيق بمالزمته للمرة الثانيـة عنـدما دخـل مستشـفى اإلمـام

الرضا عليه السالم ،وكان رأسه المبارك يف حجري عندما فاضت روحه وانتقلت من
قفص البدن إىل العامل األعىل ـ مع ذلك مل أكن أصـدق أن حتصـل هـذه الواقعـة هبـذا

الشكل ودون انتظار أو توقع.

وعىل هذا األساس استولت حالة من القلق واالضطراب العجيب عـىل نفـوس

مريديه وقلوب حمبيه ،ولذا تقرر أن يقام بعد إمتام جمالس العـزاء جملـس نتحـدث فيـه
حول كيفية إدامة الطريق واالستمرار يف الميش عىل ما مىش عليه هذا الرجل العظيم.

( )1وسائل الشيعة ،ج ،2ص226؛ سفينة البحار ،ج ،2ص :499عن زرارة ،عن أيب جعفـر عليـه السـالم
ألهل المي ِ
ِ
مات» ،وقال الشيخ أبو الصالح :من السنة تعزية أهله ثالثة
قال« :يصنَع
ت َم ْأتَم ثالث َة أيام ِمن َيوم َ
أيام ومحل الطعام إليه.
( )2اخلصـال ،ج  ،2ص  664؛ إقبـال األعـامل ،ج  ،2ص 188؛ بحـار األنـوار ،ج  ، 42ص 93؛ ج ، 73
ِ
المـؤمن
ص 244؛ ج  ، 74ص  186و  :227عن اإلمام احلسن العسكري عليـه السـالم قـال« :عالمـات
ا
ِ
ِ
اجلبـني ،و اجلهـر بــ
باليمني ،و تعفري
مخس :صالة إحد ى و مخسنيَ  ،و زيارة األربعنيَ  ،و التختم
ــ ِمۡسِب ٱّللِ
ٱلرِنَٰمۡح ا
ا
ٱلر ِح ».
ولمزيد من التفصيل حول مسألة اختصاص األربعني بسيد الشهداء عليه السالم راجع
كتـاب «األربعـني يف
َ
الرتاث الشيعي» للمؤلف المحرتم.
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فقام بداي ًة أخونا المكرم حجة اإلسالم والمسلمني احلاج السـيد حممـد صـادق

سلمه اهلل بإلقاء كلمة موزونة ومتينة ومطابقة للواقع وحقيقة األمر ،وقد رصح ً
قائال:
نصب أحدً ا وصي ًا له ،ونحن سـوف
«المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه مل ي ِّ
نمشـي عىل أساس منهجه ونعتمد عىل ممشاه يف حتركنا ،وإذا حصل أمر أو

مسألة معينة فنحن يف خدمة الرفقاء واألصدقاء».

ثم قام احلقري بعده بإلقاء كلمة إمتا ًما لام ذكره ،فقلت:

«إن مسري األولياء اإلهليني هو مسري وحركة نحو الكلية ،ورفض احليثيات
الشخصية والمسائل الفردية ،ونحن إذ كنا نتبع المرحـوم الوالـد يف هـذه

المدة ونطيعه وننقاد لدستوراته ،فإنام كان ذلك بسبب أنـه مل يكـن يـدعو
لنفسه ،بل كانت دعوتـه إىل التوحيـد والكليـة واإلطـالق ال إىل شخصـه

والتمحور حوله .وعليه فإن ارحتاله ال يعني أن طريقه ومدرسته ومنهجـه

قد ارحتل ،وجيب علينا مجي ًعا أن نستمر يف السري عىل أساس هـذا المنهـاج
نكمل سرينا وسلوكنا وف ًقا هلذا الممىش ،ونحن مجي ًعـا حتـت نظـر أخينـا

شخصا جدير بتول مسألة اإلرشـاد
المكرم وإرشاداته .وإذا رأى أحد أن
ً
والتوجيه والرتبية ،وشعر أن الرجوع إليه أنفع له وأصلح يف سـريه ،فعليـه

أن يذهب إليه دون تردد وبدون إتـالف لوقتـه؛ ألن المرحـوم العالمـة مل
يعني أحدً ا الستخالفه و مل يتخذ وصي ًا له من بعده».

عندما سمع الرفقاء واحلـارضون كـالم احلقـري شـعت يف قلـوهبم بارقـة أمـل،

وسيطر عىل وجودهم نوع من النشاط والفـرح والســرور؛ بحيـث أن بعضـهم كـان

يرصح بعد كالمي بأنه شعر كأن شي ًئا مل حيصل ،وكأن المرحوم العالمـة رضـوان اهلل
عليه مل يرحتل عن الدنيا .وهكذا خرجوا من اجللسة بالفرح والسـرور ،ونسـوا هنائيـ ًا

ذاك الغم الذي كان يعرتُيم والمصيبة التي حلت هبم.

وبعد ميض يومني أو ثالثة عىل هذه اجللسة ،قال ل أخي:
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«يف األشهر األخرية من حياة المرحوم الوالد ،جئـت إليـه يف سـحر أحـد
األيام وكان يتمشـى يف باحة المنزل ،وعندما وقعـت عينـاه عـل توقـف
وقالˮ :سيد حممد صادق! كلام فكرت يف شخص يمكن أن أجعله وصي ًا
ل وخليف ًة من بعدي ،مل أجد‟ ،قال ل هذا وذهب!» .

والعجيب أن المرحوم الوالد قال هذا الكالم له بالذات؛ ألنـه كان يعلم أنه بعد

ارحتاله سوف يقع هذا األمر بعينـه ويتفـوه بـه بعـض أصـحاب الفـتن مـن تالمذتـه

ورفقائه ،وهبذه الوسيلة كان يريد أن يلفت انتباهه إىل المسائل والقضايا المهمة التـي

كانت عىل مشارف الوقوع.

والملفت للنظر أنـه يف هذه األيـام أفصـحت السـيدة  ...عـن مكاشـفة كاذبـة

ومفتعلة تنقل فيها عن المرحوم العالمة أنه قال هلا:

«اذهبي إىل السيد حممد صادق وقول له فليقبل مسألة الوصـاية واخلالفـة

من بعدي! إال أنه لن يقبل منك ،ولكـن مـع ذلـك أرصي عليـه بـالقبول

وأحلي عليه الطلب».

فرأيت أنه من الممكن أن تؤثر فتنة هذه المرأة و وسوستها عىل نفسه ،فقلت له:

أنت من المرحوم العالمة من أنـه مل جيـد
كيف يمكنك أن توفق وجتمع بني ما سمعته َ

أحد ًا يويص إليه ،وبني هذه المكاشفة؟!

يا للعجب!! لقد كنا نعتقد حتى اآلن أن األولياء اإلهليني والعرفاء باحلق حياّتم

كمامّتم ،وأهنم بسبب وصوهلم إىل علم احلق الكل ومظهرية األسامء والصفات اإلهلية

يرشفون يف حياّتم عىل مجيع المصالح والمفاسد سـوا ًء يف الـاميض أو يف المسـتقبل،
لكننا اآلن نرى أن المسألة ليست كذلك ،بل من الممكن أن يكـون هـؤالء جـاهلني

أمـورا
بالكثري من المسائل ،وبعـد ارحتـاهلم ينكشـف الغطـاء عـن أعيـنهم ويلقـون
ً

بالمكاشفة أو بالمنام إىل هذا أو ذاك ختـالف الـنص الصــريح الـذي رصحـوا بـه يف

حياّتم .إن هذا لعجيب جدً ا! وهذا ما يوجـب علينـا أن نشـكك يف مجيـع مـدركاتنا
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ومعلوماتنا ،بل حتى فيام كنا قد سمعناه مباشـرة من األولياء اإلهليـني؛ ألنـه كـان قـد
علمنا هذه المباين والعقائد هبذا الشكل يف حياته ،واآلن نرى المسألة خمتلفة ومغـايرة

لذلك ،فهناك أمر آخر يطرح بشكل خمتلف من قبل هذه المرأة!!

واللطيف أن هذه المرأة أرادت أن توقعني يف خدعة مشاهبة ،لكنها مل تكن تدرك

أن حيلها واضحة لنا ،ومكرها ال يثمر معنا ،ففي أحد األيام أتت إىل احلقري وقالت:

«لقد تشـرفت الليلة الامضية بالذهاب إىل حرم عل بن موىس الرضا عليهام

السالم ورأيت العالمة ،فقال ل :قول للسيد حممد حمسن أن يشـرتي لـك
المنزل الواقع يف أول زقاقنا مقابل الفرع األصل ،وليعهد إليك بمسؤولية

جلنة التحقيق ،وانقل مكاهنا إىل ذاك المنزل ،وأرشيف أنت عىل عمـل هـذه

اللجنة!!» .

كثريا يف هذا الموضوع ،وقلت يف نفسـي :ما دخل هذه المرأة باإلرشاف
فكرت ً

عىل جلنة التحقيق؟! فإهنا ال تقـدر عـىل تشـخيص أبسـط األمـور ،فكيـف يمكـن أن

ينصبها المرحوم العالمة يف عامل المكاشفة مسؤولة عن جلنة التحقيق يف كتبـه؟! هـل

أمرا إىل هذه الدرجة من التخبط حتى ينصب
وصل األمر باهلل والمالئكة والمدبرات ً

مثل هذه المرأة مسؤول ًة عن هذا األمر اخلطـري؟! واحلاصـل أننـي مل أجبهـا بشــيء،

وقلت :حققوا أنتم يف هذه المسألة واسألوا عنها حتى نرى ما الـذي سـيحدث  .ويف

هذه األثناء قمت أنا بإرسال أحد األشخاص ليسأل صاحب البيت عن قيمته األولية،

وعندما عرفت القيمة المطلوبـة ،وقعـت يف حـرية مـن شـدة التعجـب؛ ألن القيمـة
المطلوبة كانت أكثر بكثري من قيمته األصلية؛ بحيث أنه مل يكن هناك أي تناسب بـني

القيمة الواقعية والقيمة المطلوبة ،ومل يكـن ممكنًـا أن يتهيـأ مثـل هـذا المبلـغ يف ذاك
الوقت.

وبعد بضعة أيـام من هذه الواقعة التقيت بتلـك المـرأة وسـألتها :مـاذا حصـل

بالنسبة لذلك المنزل؟

326

الملاك الثاني  :التعريف بالأستاذ والعارف باهلل عن طريق أحد أولياء اهلل

فقالت يف هدوء وبرودة أعصاب مظهرة نفسها بشكل عادي:

«قيل لشخص سيأيت قوم لشــراء والـدتك ،فقـال ذاك الشـخص :األم ال

كبريا مـن الـامل كـي ال
تباع ،فقيل له :األمر ليس صع ًبا ،اقرتح أنت مبل ًغا ً

يتمكن أحد من اإلقدام عىل ذلك .واآلن قام صاحب هذا المنزل بوضـع

قيمة عالية له كي ال يتمكن أحد من اإلقدام عىل رشائه».

فقلت هلا :حسن ًا! عندما ترين المرحوم العالمة يف المكاشفة مرة أخرى ،اطلبي

منه قبل أن يأيت إىل المكاشفة ،أن يذهب إىل مكاتب العقارات ويسأل عن قيمـة هـذا
المنزل ،وبعدها فل ِ
يأت وليطلب منا أن نشرتي هذا المنزل أو ذاك!

ومن هنا بدأ سوق المكاشفات الكاذبة والمنامات المختلقة واخلالفية يتخذ له

رونق ًا ،فشـرعت ـ ببيان لطيف وجذاب ـ بتثبيت الوالية واخلالفة الباطنية والظاهرية

ألخي يف المحافل والمجالس ،فام كان مني إال أن هنضت وواجهت بشدة كذب هذه

المسألة واالدعاء الكاذب والتهمة واالفرتاء عىل المرحوم العالمة رضوان اهلل عليـه

واضحا لدي وضوح الشمس.
والذي كان
ً

ويف أحد األيـام أتت هذه المرأة إىل منزل احلقري لتوضيح بعض المسائل ،وأثناء

كالمها قالت فجأة:

«بالنسبة لألمر الفالين الذي تعلم أنه رأي المرحوم العالمة ،لامذا ال تنسبه
للعالمة وتقولˮ :إن المرحوم العالمة قال هذا الكـالم‟؟ فأنـا كـل أمـر

صحيحا أنسبه للمرحوم العالمة ،وأقول :إنه قال هذا األمر يف
أعتقد كونه
ً

اليوم الفالين وهبذه اخلصوصيات».

كثريا من هذا الكالم وقلت هلا :مل أفهم مرادك! يعني أنـك تقـولني:
فاضطربت ً

كل ما نعتقد به من أمر ننسبه إىل المرحوم العالمة؟! إذن جيب القـول :عـىل اإلسـالم
السالم لو ابتليت األمة براع مثل هؤالء اجلهال والمجانني ،ال أسمعن منك مثل هـذا
الكالم و إال فسوف أتعامل معك بشكل آخر!
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شاهدت أن المسألة قد احتدت جد ًا ،سكتت ومل تنبس ببنت شفة.
فعندما
ْ

ويف لقاء مع أخي قلت له :انتبه لألشخاص المحيطني بك ،وانظر ما هـي العقائـد

التي جتري حولك!

واجلدير بالذكر أنـه ويف مقابل هذه المسـائل أراد بعـض األشـخاص أن جيعلـوين

معنو ًنا هبذا العنوان ويلقـوا عـىل عـاتقي منصـب الواليـة والوصـاية ،ويلبسـوين لبـاس

اخلالفة ،ولكن بحول اهلل وقوته فشلت مؤامرّتم ،وأطلعنا اهلل تعاىل عـىل عواقـب هـذا

األمر ،كام أوقفنا عىل دسائس هؤالء األشخاص ،لذا فقد واجهـت هـذه المسـألة بشـدة

ورددّتا بقوة كي ال تنعقد هذه النطفة اخلطرية وتؤدي إىل والدة غري مباركة وال حممودة،
جهضت هذه المحاولة عند انعقادها ومع بداية تشكلها.
فأ َ

ونشري هنا إىل أن أحد تالمذة المرحوم الوالد كان قد سأله قبل ذلك بعدة سـنوات

بأنه إذا حصل لك يشء ،فإىل من نرجع؟ فقال له :إىل السيد حممـد صـادق .وسـأله آخـر

نظري هذا السؤال ،فقال له :إىل السيد حممد حمسن أو إىل السـيد حممـد صـادق .فقـام ذاك

الشخص األول بإفشاء هذا األمر بعد وفاة المرحوم العالمة ،فكان هـذا األمـر سـب ًبا يف
التمسك هبذه الشائعة.

ولكن ليس خفي ًا عىل أهل الفن والبصرية بأنـه:

أو ًال :إن إثبات المباين االعتقادية بخرب الواحد دون كونه حمفو ًفا بالقرائن القطعيـة

مردود من الناحية الفنية واألصولية ،كام هو رأي المرحوم الوالد ،وكذلك رأي المرحوم
العالمة الطباطبائي.

وثان ًيا :إن هذا الكالم يتناف كلي ًا ويتعارض متا ًما مع ما نقلـه أخـي بصــراحة عـن

المرحوم الوالد؛ حيث نقل عنه نفي الوصاية ،وبمقتضـى األصول والقواعد يكون كالم

ً
وناسخا للكالم السابق لـه ومسـق ًطا لـه عـن درجـة
معارضا
أخي يف أواخر حياة الوالد
ً

االعتبار.

وثالثًا :مع االلتفات إىل نظائر هذه الكلامت والتعبريات التي كانت متداولة يف زمان

حياته ،يمكن القول :بام أنـه مل يعني وصي ًا أو خليف ًة له ،فإن اإلرجاع إىل أخي أو إ َّل أو إىل
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إرجاعا عادي ًا ،كام كان نفس العالمة يقوم بـذلك
شخص ثالث أو رابع أو غريهم كان
ً

يف حياته .لذا فيجب ـ من باب صـون كـالم احلكـيم عـن اللغويـة ـ أن نحمـل هـذه

الكلامت عىل هذا الوجه الصحيح.

إال أن المغرضني والمفسـدين مل جيلسـوا بـدون عمـل ،فقـد رشعـوا بتشـكيل

المجالس والمحافل وقاموا ببث السموم وطرد المخالفني هلم وتكفـري األشـخاص

الذين ال يريدون أن يقبلوا بأيـة مسألة دون دليل وحجة ،وقـد ارتفعـت وتـرية هـذه

الفتنة وهذا الفساد إىل أن وصلت إىل درجة خرجت معها عن دائرة السيطرة عليها من

قبل المتصدين هلا ،وسلكت ً
مغايرا متا ًما؛ فقد وصل األمـر هبـؤالء المخـالفني
سبيال
ً

لمدرسة المرحوم الوالد والمعارضني لمسري وممىش ومباين هذه المدرسة أهنم كـانوا

يردون عىل أي اعرتاض يواجهون به بالطرد وإلقاء التهم واالفرتاء وعـدم السـالم أو

عدم رد السالم والتبعيد ،واحلاصل أنـه صدر منهم كل فعل مشني وعمل قبيح وغـري

إنساين؛ ال يتوقع صدوره حتى من األشخاص المبتدئني والمجتمعات البدائية.

وبعد أن رأيت أن األمور قد وصلت إىل هذا احلد ،قمت بااللتقاء بشكل مكـرر

بالمسؤولني والمتصدين للتنبيه عىل خماطر هذه األعامل ومفاسـد هـذه التصــرفات،
ولكن عندما شعرت أن األوان قد فات وأن األمـور قـد خرجـت عـن أيـدي زعـامء

القوم ،قلت هلم :لقد كنا معكم ما دامت أسس العالقـات والمعيـار يف المحـاروات

قائ ًام عىل مبدأ مدرسة المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه وأصوهلا ،ولكن يستشـف أن

المسألة اآلن صارت تتجه يف اجتاه آخر ،وأن النهـر قـد خـرج عـن مسـاره الطبيعـي
وانحرف عن طريقه ،لذا ولكي ال نكون رشكاء يف هذا األمر ،نفارقكم بخري و سالم!

ولكن لام كان وجدان هذا العبد احلقري وقناعته بقيمة مدرسـة المرحـوم الوالـد

كبـريا عـىل
أثرا
وعلو مرتبتها قد أوقعه حتت ضغط روحي وضيق نفيس ،و ترك ذلك ً
ً
أعصايب ونفسيتي وحيايت ،فقد توسلت بالروح المطهرة للوالد قدس ســره وطلبـت
منه عالج هذه المسألة وحتديد وظيفتي العملية.
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أذكر أنه بعد ظهر اليوم التاسع مـن عاشـوراء رأيتـه يف المنـام واق ًفـا أمـامي يف

الصحراء ،وكان بيني وبينه مستنق ًعا من الطني والوحل ،فوضعت رجل هبدوء يف هذا

الوحل وشعرت أن المسألة جدية وخطرية ،ورأيت أنـني إذا ضغطت عىل رجل أكثر
فسوف أغرق فيه وأهلك ،فقمت بالسري حول البحـرية إىل أن وصـلت إىل المرحـوم

الوالد رضوان اهلل عليه ،فنظر إل وقال :هل اختربت األمر ،ورأيت أنـه مستنقع يبتلع

اإلنسان الذي يدخل فيه؟! فقلت :نعم! عندها رفع سباسبته إىل فمه وقال:

«سيد حممد حمسن! اعلم أن أحدً ا ال يفهم كالمـك احلـق ،فلـذا عليـك أن
تلتزم السكوت وال تتحدث بعد».

فاستيقظت من النوم وكأن ً
جبال من المشاكل واألمحال قد وضع عـن ظهـري،

وكأن ما ًء بار ًدا عذ ًبا قد ألقي يف وجـودي ،وشـعرت حينهـا بفـرح وانبسـاط وراحـة
واطمئنان ال توصف أبدً ا .فاهلل تعاىل وحده الذي يعلم كم من األذى حتملـت طـوال

هذه المدة ،وكم أرقت من دم قلبي ،وكم من األسفار التي قمت هبا إلصالح األمـور
وتعديل األحداث وتقويم المجريات! ويف النتيجة ،رأيت أن التقدير اإلهلي والمشيئة

اإلهلية تتجه باجتاه آخر وتسري يف مسار خمتلف ،لذا قمـت بـالتنحي واجللـوس جان ًبـا
حتى يقرر اهلل ما يشاء وخيتار ما يريد.

ويف أحد األيام ضاق صدري من دوران الزمان وظلم األيـام وعدم وفاء الـدنيا

ً
تفـاؤال بـه فخـرج هـذا
وأبناء الدنيا ،وكان يف يدي ديوان اخلواجة حـافظ ،فأجريـت
البيت:

غمنــاك نبايــد بــود از طعــن حســود أي دل

()1

شايد كه چو وابينـي خـري تـو در ايـن باشـد

[يقول :عليك أن ال تغتم من طعن احلاسدين لك أُيا القلب ،فلعل الذي جيري عليـك هـو

خري لك].

( )1ديوان اخلواجة حافظ ،غزل  ،226ص.183
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عند ذلك توسلت بالقرآن الكريم واسرتشدت بمدرسة الوحي عن مآل هذا

َ ا ً َ
ا َ َ َ َ َ َٰ ن ن
لة أ َيِ َا نهل هن َو ٓ
من
األمر ،فخرجت هذه اآلية الرشيفة :إِنا جعلنلا
لَع قلل ب ِ ِهم أ ِ
ِ
َ
َ ن ن َ ن َ َٰ َ َ
ْ ً
َ
ى فلن َيه َت ند ٓوا إِذا ن َ ا .)1
َءاذان ِ ِهم َوقراٰۖ ِإَو تدعهم إِىل ٱلهد

كثريا من ذلك ،وأصدرت آهات احلسة عىل الزمحات والمشـاق التـي
فتأسفت ً

قام هبا أولياء هذه المدرسة اإلهلية؛ فكم سقوا شجرّتا اخلرضاء بدماء قلـوهبم ،وكـم

حتملوا من مرارات كي يبثوا احلياة والنشـاط يف هـذا الصــرح التوحيـدي والمعـريف

الكبري ،بينام أرى اآلن بأم عيني ذبوهلـا واضـمحالهلا ،ولكـن فجـأ ًة جـاءت البشـارة
َ ا َٰٓ َ
لَّت إِذا
والفتح و األمل بالوعد اإلهلي الذي حتمله هذه اآلية الشـريفة التي تقول :ح
َ َ َ ُّ ن ن َ َ ُّ ٓ ْ َ ا ن َ ن ن ْ َ ٓ َ ن َ
( )2
ٱستيس ٱلرسل وِن ا ننهم قد وذِب ا جاءهم ن

فهدأ روعي  ،فعلقت آمال بعنايات وألطاف احلق تعاىل وصاحب مقام الواليـة

بانتظار بزو شمس المعرفة وزوال غيوم الكدورة السوداء وضباب التفرقـة ،وجتـل

نور المعرفة والبصرية ،فلعله ينظر إلينا بطرف من عينه.

ويف خضم هذه األحداث برز من بني تالميذ هذا الرجل العظـيم واإلهلـي الكبـري

أشخاص مسـتقيمو القامـة حيـدوهم العـزم الراسـخ وتـدفعهم اهلمـة العاليـة ،وقـاموا

باالستمرار بالسري يف الطريق القويم وبمتابعة هذا المنهاج الراقي ،ورغـم وجـود مجيـع

هذه التجاوزات والمضايقات ،مل يرتاجعوا عن هذا البناء العال والمبنى المتني والمسار
المتقن ،بل بذلوا قصارى جهدهم لمواجهـة هـذه الضـغوط المضـاعفة والمضـايقات

الشديدة وقلة الوفاء وعدم المروءة ،وجعلوا حتركهم يف طريق هذا الرجل اإلهلي العظيم

أساسا لفخرهم ومباهاّتم دون أن يتجاوزوا مساره أبدً ا.
والسري عىل خطاه
ً

لقد كان بناء كاتب هذه السطور يف بداية األمر أن يوضح ما جرى وحدث بعـد

ارحتال الوالد العظيم الشأن يف حدود ما يرتبط بالمسائل المتعلقة بمدرسته ومبانيـه،
( )1سورة الكهف ( ، )14مقطع من اآلية .39
( )2سورة يوسف ( ، )12مقطع من اآلية .118
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واضحا وكاف ًيا؛ وذلك لكي يتضح جلي ًا أن ما جرى من
وأن يبني حقيقة ما جرى بيا ًنا
ً

أمور بعد وفاته باسم مدرسته هي يف الواقع خمالفة لمدرسته ومغايرة لمساره وطريقه،

وكي ال حيمل أحدمها عىل اآلخر ،وال يقال :إن هذه هي نتيجة هذه المدرسة ونتيجـة
المنهج العرفاين .ولكن الظاهر أن التقدير اإلهلي والمشـيئة اإلهليـة التـي اقتضـت يف

أيضا ومنعـت هـذا
السابق الدعوة إىل الصرب والروية والسكوت ،تدخلت هذه المرة ً
القلم عن زيادة الرشح وبسط الكالم يف هذا األمر .وقد تم هبذا المقـدار أداء الفكـرة

ورفع اإلهبام عن تأللؤ إشعاع هذه المدرسة ذات المنزلة الرفيعة ،وتم إجـالء الغـامم

ورفع الغبار الذي كان قد أثري بعد وفاة هذا الرجل اإلهلي عن وجهه الساطع ومساره

واضحا لـدى اجلميـع أنـه مل يعـني أي نائـب أو ويص لـه ،وإذا قـام
الواضح ،وصار
ً

شخص أو أشخاص بنسبة ذلك له ،فهو افرتاء حمض .وعليه فـإذا مل يكـن لـه خليفـة

وويص ،فـاحلق مـع الـذين وقفـوا يف الصـف المقابـل والمخـالف هلـذا االنحـراف
وواجهوا هذا االعوجاج ،وال يوجد طريق ثالث يف المقام.

وذلـك ألن بالنسـبة للوصـاية الباطنيـة  ،فـإن الطريـق الصـحيح للوصـول إىل

المطلوب عبارة عن االختبار واالمتحان ومالزمة الول اإلهلي حتى تنكشف حقيقـة

األمر ،وهذا األمر بالنسبة للخبري يمكن أن حيصل من خالل جلسة واحدة من البحث

والكالم مع هذا الشخص .وهذا نظري ما أوىص به المرحوم الوالد رضوان اهلل عليـه

آية اهلل السيد خسوشاهي والمرحوم آية اهلل الشهيد مطهري عندما دعامهـا لكشـف

وخصوصا للشهيد مطهري بـأن السـيد
حقيقة السيد احلداد ،وبذلك اتضح األمر هلام
ً

احلداد حيلق يف أفق أبعد وأعىل من األفق الذي تسري فيه األفكار والعقول المتعارفـة،
وقد اقرتحت هذه المسألة من ِق َبل احلقري كطريق للكشـف عـن هـذه المسـألة بعـد
ارحتال الوالد قدس سـره ،وأظهـرت اسـتعدادي لـذلك مـن أجـل أن تتضـح هـذه
المسألة ويرتفع اإلهبام عنها ،ولكن بسبب أو بـآخر مل أوفـق حتـى اآلن للقيـام هبـذه

المهمة ،وإلنجاز هذه التجربة العلمية والفنية.
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ومع نفي كال المقامني (الوصاية الظاهرية والوصاية الباطنية التي هي انكشاف

حقيقة التوحيد والوصول إىل ذروة والية احلق)  ،ال يبقى جمال لوجـود طريـق ثالـث
ي ِ
لزم اإلنسان باالنقياد والمتابعة .نعم يف هذه الصورة من األفضل أن يرجع اإلنسـان

إىل شخص لديه خربة كبرية وجتربة وبصرية يف المسائل السلوكية والرتبوية ويسـتفيد
منه ،وهذا ليس خمتص ًا بفرد دون آخر ،بل من الممكن أن يرجع إىل شخصني أو ثالثة

أو عرشة ويستفيد منهم مجي ًعا ،كام كان حال المرحوم الوالد رضوان اهلل عليـه حيـث

كان يعتمد هذه الطريقة قبل وصوله إىل السيد احلداد قدس سـره ،وإن شاء اهلل سوف
يأيت توضيح هذه المسألة يف اجلزء التال من هذا الكتاب.

وأما مـن يقـول :إن طريقنـا واضـح ونحـن نـرى أنفسـنا يف النـور والنورانيـة

والصحة ،فيجب أن يسأل هؤالء ويقال هلم :هل يرى غريكم نفسه يف الظالم؟! وهل

وضــوح المســري خمــتص بطــريقكم أنــتم فقــط ،بيــنام اآلخــرون يقبعــون يف الظــالم
والكدورة؟ ما هذا الكالم الفار اخلال من المتانة؟!

وأما ما يقال مـن «أن مسـرينا خمتلـف عـن مسـريكم!»  ،فـام مـرادهم مـن هـذا

االختالف؟ إن كان المقصود من ذلك هو انتساب طـريقهم ومسـلكهم إىل مدرسـة

العظامء واألولياء الامضني ،فاجلميع يدعي هذا األمر دون اسـتثناء ،وإذا كـان مرجـع

االختالف هو االنتساب إىل شخص خاص ،فيجب أن يسـألوا :مـا هـي اخلصوصـية

التي يتمتع هبا هذا الشخص اخلاص كي يكون االنتساب إليه موج ًبا للقرب ،ويكـون

عدم االنتساب إليه موج ًبا للبعد عن احلـق ،واعوجـاج الطريـق وبطالنـه؟ فهـل ذاك

الشخص ويص أم ول؟ إن كلتا احلالتني واضحة وجلية ،إذن ،ماذا سيكون حال هـذا

االنتساب؟

هاتوا براجمكم ودستوراتكم واكتبوها لكي نقارن بينهـا وبـني بـرامج اآلخـرين

ودستوراّتم ،هل هي خمتلفة عنها أو موافقة هلا؟ و حتى لو كان هناك اختالف بيـنهام،

فهل هو اختالف يوجب التفرقة وهل هو سبب حلصول طريقني ومسريين! ههنا ليس
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أمامنا إال اللجوء إىل اهلل وإىل كالم رسول اهلل حيث يقول « :اللهم ال تكلنـا إىل أنفسـنا
))1
دائام نصب أعيننا ،وأن نستعني به يف مجيع أمورنا.
طرفة عني»  ،وأن نجعله ً

وهنا أشهد وأعرتف بأن الفتنة التي ذكرها المرحوم العالمة رضوان اهلل عليه يف

كتاب «الروح المجرد»  ،واالنحراف الذي حصل بعد المرحـوم األنصـاري رضـوان
اهلل عليه ،ال تصل إىل أن تكون من غبار هذه الفتنة وهذا االنحراف الذي حصل بعـد

ارحتاله ،وأن تلك المسائل واألمور المخالفة التـي طرحـت يف تلـك اآلونـة ،وكـذا

االنحراف الذي حصل تعد واحدة من ألف مسـألة خالفيـة طرحـت يف هـذه الفتنـة
العمياء والداهية العظمى.

نسأل اهلل تعاىل أن يشمل التالمذة الواقعيني هلذا العارف الكامل والول اإلهلـي

والمتابعني احلقيقيني لمنهاجه ومدرسته بلطفه ،ويلفهم بعنايته اخلاصـة ،وأن يوضـح

هلم طريقهم وينور هلم سبيلهم بأفضل شكل ويف أرسع وقت ،وأن يثبـت أقـدامهم يف
هذا المسري أكثر فأكثر وحيكم خطاهم ،وأن يوقظ الغـافلني مـن سـباّتم ويعيـد هلـم

وعيهم ويغفر هلم خطاياهم وزالّتم السـابقة وأن يـرمحهم برمحتـه الواسـعة ويلفهـم

بلطفه العميم ،آمني.
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وبام أننا وصلنا إىل مشارف االنتهاء من الكتاب ،نختم الكالم بـذكر قضـية عـن

المرحوم الوالد قـدس اهلل نفسـه ،ونـدعو القـراء المحرتمـني إىل التأمـل بالمسـائل

المطروحة والتدقيق الالزم فيها والتدبر التام يف حمتوياّتا.

عندما كان المرحوم الوالد يف المستشفى نتيجة معاناته من مرض القلب ،جرى

الكالم يف إحدى الليال عن كيفية عالقة احلقري برفقاء العالمة وسائر تالميـذه ،فقـال
ل:

« يا فالن! عليك أن ال تبذل وقتك ألجل هؤالء األشخاص ،بل عليك أن
تسعى وراء وظيفتك وعملك وتكليفك ،وما كتبنـاه نحـن حتـى اآلن أو

طرحناه ،فإنه بعهدتك ،فعليك أن تستمر أنـت بـه وتتابعـه؛ فـنحن قمنـا

بتكليفنا وبينا احلقائق وحررناها كتابة ،وعليك أنت من اآلن فصـاعدً ا أن

تنرشها وتوصل هذه المباين إىل أسامع اجلميـع وتبلغهـا لآلخـرين ،حتـى

تصل هذه المسائل إىل اجلميع وتصري يف متنـاوهلم ،دون أن تسـ َلم إىل يـد

اإلمهال فتبقى يف زاوية اخلمول والنسيان».

فقلت له :ولكن يا سيدي ،أنا إنام أحتـدث إىل األشـخاص وأسـاعدهم يف حـل
ِ
وأرصف وقتي يف حل معضالّتم وفصل مشكالّتم ألجلك أنت وألجل
مشكالّتم

مدرستك وألجل طريقك أنت ،وإال فام عالقتي أنا هبذه األمور؟! وما دخـل إن كـان

فالن لديه مشكلة أو ليس لديه مشكلة؟! ولوال أنك أردت ذلك مني لام قمت به أبدً ا.
فقال ل:

«نعم أعلم أن قصدك خري ونيتك صادقة وأنـك تريـد أن حتـل مشـكالت
هؤالء ،ولكن هذا سيكون سب ًبا يف تلف عمرك ،وبالتال عد ِم وصولك إىل

ما تسعى إليه ،وأما هذه المسائل واألمور فيمكن حتى لغريك أن يقوم هبا،
فعليك أن تستفيد من ِعلمك ومعرفتك لتبليغ هـذه المدرسـة ونشــرها،
وصـ َلنا مـن العظـامء السـالفني واألوليـاء
وأن تديم هـذا الطريـق الـذي َ
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اإلهليني ،وأريقت ألجله دماء القلـوب ،وأن توصـله إىل المشـتاقني هلـذه

المعارف وتبينه هلم بأسلوب علمي ومنطقي واضح .هذه هي وظيفتـك،
ال أن ّتتم بالمسائل العائلية وبمشاكلها وتشتغل بالعالقة بني هذا وذاك».

هنا جتارست عليه وسألته :سيدي! لامذا ترصف أنت الكثري من أوقاتك يف هـذه

المسائل وجتلس مع هذا وذاك ،واحلال أننا نعلم أنك يف قـرارة نفسـك ووجـودك ال
متيل أبدً ا إىل هذه األمور وال حتبها؟! فقال:

«سيد حممد حمسن! لوال دستور أستاذي ووصيته التي قال ل فيها :سيد حممـد

احلسني ،ساعد الناس وخذ بأيدُيم! لام رصفت س ً
اعة من عمري مع أحد من
الناس ،وعليك أنت بدورك أن تعمل هبذه الوظيفة التي عينتها لك!» .

اللهم أعل درجة أستاذنا ومربينا الوالد المعظم يف أعىل عليني واجزه عنـا خـري

جزاء المعلمني واحرشه مع أوليائه المعصومني وارمحنا برمحتك يا أرحم الرامحني.

مشهد المقدسة ،احلادي عرش من شهر رجب المرجب سنة  1423هجرية ،قبل

أذان الظهر بساعتني.

السيد حممد حمسن احلسيني الطهراين
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َف ْه َر ُس َ
الم َراجع
القرآن الكريم :المدينة المنورة (خط عثامن طه).
هنج البالغة :رشح الشيخ حممد عبده 4 ،جملدات ،دارالمعرفة للطباعة والنرش ،بريوت.
الصحيفة الكاملة السجادية :عل بن احلسني عليه السالم ،النارش :دفرت نشـر اهلادى قم ،چـا اول

 1296ش.

***
اثبات الوصية لإلمام عل بن أيب طالب عليه السالم :أيب احلسن عل بن احلسني بن عل المسعودي

اهلذىل (صاحب تاريخ مروج الذهب) منشورات الريض :قم ـ الطبعة الثانية سنة  1484ه .

امجاع از منظر نقد و نظر :السيد حممد حمسن احلسيني الطهراين ،انتشارات عرش انديشه ،چا اول

 1424هجرى.

االحتجاج :أيب منصور أمحد بن عل بن أيب طالب الطربيس ،تعليقات ومالحظات السيد حممد بـاقر

موسوى اخلرسان.

االختصاص :الشيخ المفيد ،حممد بن حممد بن النعامن العكربي البغدادي ،صححه وعلق عليه عل

أكرب الغفاري ،منشورات جامعة المدرسني يف احلوزه العلمية يف قم المقدسة.

اختيار معرفة الرجال (رجال كىش) :الشيخ أّبجعفر حممد بن احلسن بـن عـىل الطـويس ،صـححه

وعلق عليه وقدم له حسن المصطفوي ،انتشـارات دانشـگاه مشـهد (دانشـكده اهليـات و معـارف
اسالمى ،مركز حتقيقات و مطالعات) سال  1244ه  .ش.

إرشــاد القلــوب :الشــيخ أيب حممــد احلســن بــن حممــد الــديلمي ،منشــورات مؤسســة األعلم ـي

للمطبوعات ،بريوت ـ الطبعة الرابعة 1274 ،ه ق ،جملدان.
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اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد :الشيخ المفيد أيب عبداهلل حممد بن حممد بن النعامن العكربي

البغدادي ،حتقيق مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحيـاء الـرتاث ،الطبعـة الثانيـة ،رجـب ،1416

جملدين.

أرسار الصالة :آية اهلل احلاج المريزا جواد آقا الملكي التربيزي ،انتشارات كتاب فروىش فرهومند،
طهران ،طبع ربيع الثاين .1271

اإلشارات و التنبيهات :مع رشح اخلواجة نصريالدين الطويس ورشح العالمة قطب الدين الرازي،

 2جملدات ،نرش :دفرت نرش كتاب ،طبع  1482ه ق.

آشنائى با قرآن :الشيخ مرتضـى المطهري ،انتشارات صدرا ،چا نوزدهم 1271 ،ه  .ش.
افق وحى :السيد حممد حمسن احلسيني الطهراين ،انتشارات مكتب وحى ،چا اول  1428ه  .ق.
األمال (الشيخ الصدوق) :أّب جعفر حممد بن عل بن احلسني بن بابويه القمي ،انتشارات كتابخانـه

اسالميه ،طبع چهارم 1262 ،ه  .ش ،جملد واحد.

انوارالملكوت:عالمه آية اهلل حاج سيد حممد حسني حسينى طهراىن 2 ،ج ،مكتب وحـى ،چـا :

اول 1427 ،ه  .ق

بحار األنوار :عالمه شيخ حممد باقر جملىس ،طبع دارالكتب اإلسالمية (مرتىض آخونـدى) طهـران

 118ج و طبع الوفاء بريوت.

بحرالمعارف :الموال عبدالصمد اهلمداين ،چا افست سنگى ،انتشارات بيدار ،قم ـ چا دوم.
البلد األمني :الشيخ ابراهيم الكفعمي ،مكتبة الصدوق ،طهران.
بوستان سعدى :أبوحممد مصلح الدين بن عبداهلل.
تاريخ كرمان :أمحد عىل خان وزيري ،تصحيح وحتشيه :باستاىن ـاريزى (حممد ابـراهيم) انتشـارات

علمى ،چا چهارم 1298 ،ه  .ش.

تعلیقة على األسفار :المال عل النوري.
تفسري أيب السعود (إرشاد العقل السليم إىل مزيا القرآن الكريم) :حممد بن حممد العامدي أبو السعود،

7جملدات ،نرش دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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تفسري الصايف :المال حمسن فيض الكاشاين ،طبع افست سنگى ،كتابفروىش حممودى ،وطبع حرويف

نرش دار المرتىض للنرش 3 ،جملدات.

تفسري العيايش :أيب النرص حممود بن مسعود بن عياىش السلمى السمرقندى .وقف عـىل تصـحيحه

وحتقيقه والتعليق عليه احلاج السيد هاشم الرسوىل المحـالل ،نشــر المكتبـة العلميـة اإلسـالمية،

طهران.

تفسري القمي :عل بن إبراهيم القمي ،حتقيق :السيد طيب موسوي اجلزائر ،نارش :دار الكتـاب قـم،

چا چهارم .1269

تفسري المحيط األعظم و البحر اخلضم ف تأويل كتاب اهلل العزيز المحكم :موالنا السـيد حيـدر

اآلمىل (قرن  )4حققه و قدم له وعلق عليـه السـيد حمسـن الموسـوى التربيـزي ،مؤسسـة الطباعـة

والنشـر وزارة الثقافة واإلرشاد االسالمي ،الطبعة األوىل  1414هـ .

التفسري المنسوب إىل اإلمام أّبحممد احلسن بن عىل العسكرى عليهم السالم :حتقيق و نشـر مدرسة

اإلمام المهدي ،قم المقدسه ،سنة  1487ه .

تفسري الميزان (الميزان يف تفسري القرآن) :العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي ،نشـر دار الكتب

اإلسالمية ،الطبعة الثانية  1274ه  .ق 28 ،جملد.

تفسري روح البيان :بروسوي إسامعيل حقي ،نارش :دار الفكر بريوت.
تفسري روح المعاين (روح المعاين يف تفسري القـرآن العظـيم والسـبع المثـاين) :حممـود اآللـويس

أبوالفضل 28 ،ج ،نرش دار إحياء الرتاث العرّب ،بريوت.

تنزيه األنبياء :السيد المرتىض عل بن احلسني الموسوي ،منشورات الرشيف الريض (قم ـ ايران).
ّتذيب األحكام :أيب جعفر حممد بن احلسن الطـويس (الشـيخ الطـويس) ،التحقيـق :السـيد حسـن

اخلرسان ،تصحيح الشيخ حممد اآلخوندي 18 ،جملـدات ،دارالكتـب االسـالمية ،الطبعـة الرابعـة،

 1263ه  .ش.

توحيد علمى و عينى در مكاتيب حكمى و عرفاىن :حرضت عالمه آية اهلل العظمى حاج سيد حممد

حسني حسينى طهراىن ،انتشارات حكمت ،چا اول 1418 ،ه  .ق.
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التوحيد :الصدوق أيب جعفر حممد بن عل بن احلسني بن بابويه القمي ،صححه وعلق عليـه السـيد
هاشم احلسينى الطهراين ،النارش مكتبة الصدوق طهران 1274 ،ه  .ق.

ثواب األعامل وعقاب األعامل :الصدوق أيب جعفر حممد بن عـل بـن احلسـني بـن بابويـه القمـي،

صححه وعلق عليه ،عل أكرب الغفاري ،النارش :قم كتبى نجفى وطهران مكتبة الصدوق.

جامع أحاديث الشيعة :السيد حسني الربوجردي ،حتقيق مجع از حمققـان ،انتشـارات فرهنـ

ّتران ،چا اول  21 ،1246جملد.

سـبز

جامع األخبار :المؤ َّلف يف القرن السابع ،قدمها حسن المصطفوى  1241ه  .مركز نرش كتاب.
جامع األرسار و منبع األنوار (مع رسالة نقد النقود يف معرفة الوجود) :السـيد حيـدر اآلمـل ،بـا

تصحيحات و دو مقدمه از هانرى كربن و عثامن اسامعيل حييى ،انتشارات علمى و فرهنگى وابسته

به وزارت فرهن

و آموزش عاىل و انجمن ايرانشناىس فرانسه ،چا دوم.

جامع الشواهد :العالمه حممد باقر الرشيف األردكاين ،افست از چا سنگى طهـران ،كتـابفروىش
مصطفوى ،ماه رمضان  1297ه .

احلكمة المتعالية يف األسفار العقلية األربعة :صدرالدين حممد بـن إبـراهيم الشـريازي ،دار إحيـاء

الرتاث العريب بريوت الطبعة الثالثة 1741م.

اخلرائج واجلرائح :سعيد بن هبة اهلل قطـب الـدين الراونـدي ،حتقيـق وتصـحيح :مؤسسـة اإلمـام

المهدى عليه السالم 2 ،ج ،النارش :مؤسسة اإلمام المهدي عجل اهلل تعاىل فرجـه الشــريف ،قـم،

چا اول  1487ق.

اخلصال :الصدوق أيب جعفر حممد بن عل بن احلسني بن بابويه القمي ،صححه وعلق عليه عل أكرب

الغفاري ،منشورات مجاعة المدرسني يف احلوزة العلمية :قم المقدسة.

خصائص أمريالمؤمنني عل بن أيب طالب عليه السالم :أيب عبدالرمحن أمحـد بـن شـعيب النسـائي

الشافعي ،حققه وصحح أسانيده و وضع فهارسه حممد هادي األميني ،إصدار مكتبة نينوى احلديثة،
طهران.

ديوان ابن فارض :الشيخ أيب حفص وأيب قاسم عمر ابن أيب احلسن بن المرشـد بـن عـل احلمـوى

المشهور بابن الفارض.
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ديوان اإلمام عل عليه السالم :مجع وترتيب عبد العزيز الكـرم ،انتشـارات كتابخانـه اروميـه ،قـم،

گذرخان.

ديوان خواجه حافظ :موالنا شمسالدين حممد حافظ الشريازي ،با تصحيح واهتامم حسني ـ مـان،

نرش :كتابفروىش فروغى.

ديوان شمس مغرّب :مال حممد شريين موالنا شمسالدين مغرّب مشهور بـه تربيـزى از انتشـارات

كتابفروىش اسالميه طهران  1244شمىس.

ديوان فرزدق :مهام بن غالب الملقب بالفرزدق ( 24ـ  118ه  .ق) .
ديوان مرحوم شيخ حممد حسني غروى اصفهاىن.
ديوان مريزا حبيب اهلل خراساىن.
رسالة السري والسلوك المنسوبة لبحر العلوم :العالمة آية اهلل العظمـى السـيد مهـدي بـن السـيد

مرتضـى الطباطبائي النجفي .،مع تقـديم ورشح للعالمـة آيـة اهلل العظمـى السـيد حممـد احلسـني
احلسيني الطهراين ،النارش :دار المحجة البيضاء 1419 ،هـ  ،الطبعة األوىل.

رسالة طهارة اإلنسان :السيد حممد حمسن احلسيني الطهراين ،النارش :دار المحجة البيضـاء ،الطبعـة

األوىل 1424 ،ه ق.

رسالة لب اللباب يف سري وسلوك أوىل األلباب :سامحة العالمه آية اهلل العظمى السيد حممد احلسني

احلسيني الطهراين ،النارش :دار المحجة البيضاء 1419 ،هـ  ،الطبعة األوىل.

الرسائل المجذوبية (موموعة مس خ ع رخو و ع لوـياة) :جناب حممد جعفر كبودرآهنگى (جمذوب
عليشاه) ،تصحيح وحتقيق حامد ناجى اصفهاىن ،چا اول ،نارش :انتشارات حقيقت.

روح جمرد :حرضت عالمه آية اهلل العظمى حاج سيد حممد حسني حسينى طهراىن ،انتشارات عالمه

طباطبايى ،مشهد مقدس ،طبع چهارم 1414 ،ه .ق.

الروح المجرد :سامحة العالمة آية اهلل العظمى احلاج السيد حممد احلسني احلسيني الطهراين ،النارش:

دار المحجة البيضاء 1413 ،هـ  ،الطبعة األوىل.
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رس الفتوح ناظر بر ـرواز روح :عالمه آية اهلل سيد حممد حسني حسينى طهراىن ،انتشارات مكتـب

وحى ،چا اول  1422ه  .ق.

السنن الكربى :للحافظ أيب بكر أمحد بن احلسني بن عل البيهقي ،دار المعرفة ،بريوت ،1412 ،ه .
السرية احللبية :عل بن برهان الدين احللبي الشافعي ،النارش :المكتبة اإلسالمية بريوت ـ لبنان ،دار

إحياء الرتاث العريب.

سريى در زندگاىن استاد مطهرى :نارش انتشارات صدرا ،چا اول :ارديبهشت  98و چا هفتم

(با اضافات) اسفند 1248مطابق ذى احلجة .1422

رشح ابن ميثم عىل الامئة حكمة ألمريالمؤمنني عل بن أيب طالب عليه السالم :كامل الدين ميثم بن

عىل بن ميثم البحراىن ،عني بطبعه ونرشه ،وتصحيحه والتعليق عليه المـري جـالل الـدين احلسـيني

االرموي المحدث ،سازمان چا دانشگاه 1278 ،ه  .ق.
نبيهات اإلشارات و التنبيهات.
رشح اإلشارات والت ت

رشح المنظومة :احلاج المال هادي السبزواري ،نرش ناب 3 ،جملدات.
رشح هنج البالغة :عز الدين أيب حامد عبد احلميد بن هبة اهلل المـدائني الشـهري بـابن أيب احلديـد،

حتقيق حممد أبو الفضل ابراهيم ،دار إحياء الكتب العربية ،عيســى البـايب احللبـي ورشكـاه ،الطبعـة

الثانية 1243 ،ه  .ق ،جملدان.

صحيح البخاري :أبو عبد اهلل ،حممد بن إسـامعيل بـن إبـراهيم بـن المغـرية بـن بزدريـة البخـاري

اجلعفي ،ضبط ورشح الدكتور مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري ،بريوت ،الطبعة الرابعة1418 ،ه .
صحيح مسلم :مسلم بن حجاج النيشابوري.

الصـراط المستقيم إىل مستحقي التقديم :الشيخ زين الدين أيب حممد عل بن يونس العامل النباطي

البيايض ،صححه وحققه وعلق عليه حممد الباقر البهبودي عنيت بنرشه ،المكتبة المرتضوية إلحياء
اآلثار اجلعفرية ،الطبعة األوىل .1244

عدة الداعي ونجاح الساعي :أمحد بن حممد بن فهـد احلـل األسـدي ،صـححه وعلـق عليـه أمحـد

الموحدي القمي ،كتابفروش وجداىن ،قم.
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عدل اهلي :الشهيد الشيخ مرتىض المطهري ،طبع اول.
علل الرشايع :الصدوق أّبجعفر حممد بن عل ابن احلسني بن بابويه القمى ،قـدم لـه :السـيد حممـد

صادق بحرالعلوم ،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة الثانية.

عواىل اللئاىل العزيزية يف األحاديث الدينية :حممد بن عل بن إبراهيم األحسائي المعروف بـابن أيب

مجهور ،قدم له آية اهلل السيد شهاب الدين النجفي المرعيش ،حتقيق الشيخ احلاج آقا جمتبى العراقي،
مطبعة سيد الشهداء قم ،الطبعة االوىل .1482 ،ه .ق.

عيون أخبار الرضا عليه السالم :أيب جعفر الصدوق ،حممد بن عل بن احلسني بن بابويه القمي ،عني

بتصحيحه وتذييله السيد مهدى احلسيني الالجوردي ،انتشارات جهان ،طهران ،جملدان.

غاية المرام :مفلح بن حسن (حسني) الصيمري ،حتقيق وتصحيح :جعفر كـوثراين العـامل ،نـارش:

دار اهلادي بريوت ،الطبعة األوىل  1428هجرى 4 .جملدات.

الغدير يف الكتاب والسنة واألدب :العالمة الشيخ عبد احلسني أمحـد األمينـي النجفـي ،دارالكتـب

اإلسالمية ،طهران ،چا ـنجم 1291 ،ه  .ش.

الغيبة :شيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس ،قدم له العالمة الشيخ آغا بزرگ الطهـراين،

إصدار مكتبة نينوى احلديثة ،طهران.

الفتوحات المكية :أيب عبداهلل حممد بن عل المعروف بابن عريب احلامتي الطائي ،توزيع دار اجلبـل،

بريوت ،دار صادر 4 ،جملدات.

فرائد السم َطني :إبراهيم بن حممد بن المؤيد بن عبداهلل بن عل بن حممد اجلويني اخلراساين ،حتقيـق

الشيخ حممد باقر المحمودي ،طبع :مؤسسة المحمودي للطباعة والنرش ،بريوت ،لبنان.

فالح السائل ونجاح المسائل يف عمل اليوم والليلة :السيد ابن طاوس أيب القاسم عل بن موىس بن

جعفر بن حممد بن حممد ،حتقيق :غالم حسني المجيـدي ،النـارش :مركـز النشــر لمكتـب اإلعـالم
اإلسالمي ،الطبعة االوىل 1417 ،ق.

الكايف :أّبجعفر حممد بن يعقوب بن اسحاق الكليني ،صـححه وعلـق عليـه عـل أكـرب الغفـاري،

دارالكتب اإلسالمية ،الطبعة الثالثة 1244 ،ه  .ق 4 ،جملدات.
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كامل الزيارات :الشيخ أيب القاسم جعفر بن حممد بن قولوية ،صححه وعلق عليـه العالمـة الشـيخ

المريزا عبد احلسني األمينى التربيزي ،طبع المطبعة المرتضوية يف النجف األرشف ،سنة .1236

الكامل يف التـاريخ :عـز الـدين أبـو احلسـن عـل بـن أيب الكـرم المعـروف بـابن األثـري بـريوت،

دار صادر ـ دار بريوت 12 ،جملدً ا.

كلامت مكنونة من علوم أ هل احلكمة والمعرفة :الموىل حممد حمسـن الملقـب بـالفيض الكاشـاين،

صححه وعلق عليه الشيخ عزيز اهلل العطاردي القوچاين ،نارش :مؤسسة انتشارات فراهاىن ،طهران،
چا دوم.1268 ،

كلمة اهلل :السيد حسن الشريازي ،دار الصادق ،بريوت ،الطبعة االوىل 1247 ،ه  .ق.
كليات شمس تربيزى (ديوان كبري) :موالنا جالل الدين حممد بلخى مشهور به مولوى ،چا امري

كبري.

كامل الدين ومتام النعمة :الشيخ الصدوق ،صححه وعلـق عليـه عـل أكـرب الغفـاري ،دار الكتـب

اإلسالمية 1273 ،ه  .ق ،جملدان.

كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال :عالء الدين عل المتقي بن حسـام الـدين اهلنـدي ،مؤسسـة

الرسالة ،بريوت .1487 ،ه  .ق.

گلستان :أبوحممد مصلح الدين بن عبداهلل.
گلشن راز :شيخ حممود شبسرتى ،نارش :وبخوـد طهورى ،طهران ،طبع اول  1261ه ش.
لمعات احلسني :سامحة العالمة آية اهلل العظمى احلـاج السـيد حممـد احلسـني احلسـيني الطهـراين،

النارش :دار المحجة البيضاء.

اللهوف :چا انتشارات صالة ترمجه عباس عزيزى.
مثنوى معنوى :موالنا جالل الدين حممد بن حممد بن احلسني البلخى الرومى ،به خط مريخاىن.
جممع الزوائد ومنبع الفوائد :للحافظ نور الدين عل بن أيب بكر اهليثمي ،نارش دارالكتـاب العـريب،

بريوت ،طبع سوم 1482 ،ه .

جمموعه آثار :استاد شهيد مرتىض مطهرى ،انتشارات صدرا.
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مجموعه در ترجمۀ احوال شاه نعمت اهلل وىل :تصحيح ومقدمه :ژان اوبن ،نارش :زبان وفرهن
ايران ،چا كتابخانه طهورى ،سال طبع.1261 :

مجموعۀ قصّههای شیرین :حسن مصطفوى ،چا دوم ،از منشورات مركز نشـر كتـاب ،طهـران

 1248ه  .ق.

المحجة البيضاء يف ّتذيب اإلحياء :حممد بن المرتىض المدعو بالموىل حمسن الكاشـاين ،صـححه

وعلق عليه عل أكرب الغفاري ،طبع دفرت انتشارات اسالمى ،وابسته به جامعه مدرسني بوبک علميه
قم ،الطبعة الثانية.

بک ن د رۀود ،شامره .1

حممد خاتم ـيامربان :مجعى از مؤلفان ،ـ اور

خمترص البصائر :الشيخ عز الدين احلسن بن سليامن احلل ،حتقيق عشتاق المظفر ،طبع مؤسسه النرش

اإلسالم التابعة جلامعة المدرسني بقم المرشفة ،الطبعة االوىل 1421،ه  .ق.

مستدرك سفينة البحار :شيخ عل النامزي الشاهرودي ،حتقيق :الشيخ حسن بن عل النامزي ،نارش:

مؤسسة النرش االسالمي بجامعة المدرسني بقم المرشفة ،الطبعة  1417ه ق 18 ،ج.

مستمسك العروة الوثقى :آية اهلل السيد حمسن الطباطبائي احلكيم ،الطبعة الرابعة ،دار إحياء الرتاث

العرّب ،بريوت ،لبنان.

مسكن الفؤاد عند فقد األحبة واألوالد :الشهيد الثاين الشيخ زين الدين عل بن أمحد العامل ،حتقيق

مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث ،الطبعة االوىل 1489 ،ه.

مشـارق أنـوار اليقـني يف أرسار أمريالمـؤمنني :احلـافظ رجـب الـربيس ،الطبعـة االوىل يف إيــران،

منشورات الرشيف الريض ،سنة الطبع  1414ه.

مشكاة األنوار يف غرر األخبار :أليب الفضل عل الطربيس ،الطبعـة الثالثـة ،منشـورات دار الكتـب

اإلسالمية ،قم  1243ه.

المصباح :الشيخ تقي الدين ابراهيم بن عل بن احلسـن بـن حممـد بـن صـالح العـامل الكفعمـي،

منشورات الريض ،زاهدي.
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مطلع انوار( :دوره مهذب و حمقق مكتوبات خطى ،مراسالت و مواعظ) :عالمه آية اهلل حاج سـيد

حممد حسني حسينى طهراىن ،مقدمه و تعليقات :آية اهلل حاج سيد حممد حمسن حسينى طهراىن14 ،
ج ،انتشارات مكتب وحى ،چا اول .1421

معرفة اهلل :سامحة العالمة آية اهلل العظمى احلاج السيد حممد احلسني احلسيني الطهـراين 2 ،أجـزاء،

النارش :دار المحجة البيضاء 1428 ،هـ  ،الطبعة األوىل.

معرفة اإلمام :سامحة العالمـة آيـة اهلل العظمـى احلـاج السـيد حممـد احلسـني احلسـيني الطهـراين،

 14جزء ،النارش :دار المحجة البيضاء 1416 ،هـ  ،الطبعة األوىل.

معرفة المعاد :سامحة العالمة آيـة اهلل العظمـى احلـاج السـيد حممـد احلسـني احلسـيني الطهـراين،

 18جزء ،النارش :دار المحجة البيضاء 1419 ،هـ  ،الطبعة األوىل.

المعجم األوسط :سليامن بن أمحد بن أيوب اللخمي الطرباين ،التحقيق ابراهيم احلسـيني ،المطبعـة

داراحلرمني ،النارش داراحلرمني 7 ،جملدات.

مفاتيح اجلنان :شيخ عباس قمي رمحة اهلل عليه.
مفتاح الفالح يف عمل اليوم و الليلة :العالمة هباء الدين حممد بن احلسني العامل ،منشورات الريض،

قم.

من الحيرضه الفقيه :الشيخ الصدوق أبو جعفر حممد بن عل بن احلسني بن بابويه القمـي ،صـححه

وعلق عليه :عل أكرب غفاري ،منشورات جامعـة المدرسـني يف احلـوزة العلميـة يف قـم المقدسـة،
الطبعة الثانية.

المناقب آلل أّبطالب :أبو جعفر رشيد الدين حممد بن عىل بن شهر آشوب السـوي الامزنـدراين،

طبع مؤسسة انتشارات عالمة ،قم 4 ،جملدات.

الشمس الساطعة :سامحة العالمة آية اهلل العظمى احلاج السيد حممـد احلسـني احلسـيني الطهـراين،

النارش :دار المحجة البيضاء ،الطبعة األوىل.

الشمس المنرية :السيد حممد حمسن احلسيني الطهراين ،النارش :دار المحجة البيضاء ،الطبعة األوىل.
المواقف :القاىض عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيى.
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نفحات األنس من حرضات القدس :نور الدين عبد الرمحن جامي ،مقدمة وتصـحيح وتعليقـات:

دكرت حممود عابدي ،انتشارات اطالعات طهران 1298 ،ه ش.

نفس المهموم يف مصيبة سيدنا احلسني المظلوم عليه السالم :المحدث احلاج الشيخ عباس القمي،

حتقيق الشيخ رضا أستادي ،نرش مكتبة بصرييت ،قم .1483 ،ق.

نور ملكوت القرآن :سامحة العالمة آية اهلل العظمى احلاج السيد حممد احلسني احلسـيني الطهـراين،

 4أجزاء ،النارش :دار المحجة البيضاء 1428 ،هـ  ،الطبعة األوىل.

وسائل الشيعة :الشيخ حممد بن احلسن احلر العامل ،حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت علـيهم السـالم

إلحياء الرتاث ،قم المرشفة ،الطبعة األوىل 1487 ،ه  .ق 28 .جملدً ا.

وظيفة الفرد المسلم يف إحياء حكومة اإلسالم :سامحة العالمة آية اهلل العظمى احلاج السيد حممـد

احلسني احلسيني الطهراين ،النارش :دار المحجة البيضاء 1419 ،هـ ،الطبعة األوىل.

والية الفقيه يف حكومة اإلسالم :سامحة العالمة آية اهلل العظمى احلاج السيد حممد احلسني احلسيني

الطهراين 4 ،أجزاء ،النارش :دار المحجة البيضاء 1414 ،هـ  ،الطبعة األوىل.
***
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

َّ
َ
َد ْو َر ُة ُع ْلوم َو َم َب ْ
اني الإ ْسلام َو التش ُّيع
الكتب المنشورة
الكتب واآلثار المنشورة لسامحة آية اهلل احلـاج السـيد حممـد حمسـن احلسـيني الطهـراين

دامت بركاته:

 .1طهارة اإلنسان :دراسة فقهية ختصصية إلثبات طهارة مطلـق اإلنسـان ذاتـ ًا( .متـوفر
بالعربية)

 .2األربعني يف الرتاث الشيعي( .متوفر بالعربية)

 .2أرسار الملكوت :رشح حلديث عنوان البرصي عن اإلمـام الصـادق عليـه السـالم.
(اجلزء  1و 2متوفر بالعربية)

 .4حريم قدس (حريم القدس) :مقالة يف السري والسلوك.

 .3امجاع از منظر نقد و نظر (رسالة يف عدم حجية اإلمجاع) :وهي رسالة تتضمن بحثـ ًا
أصولي ًا يف إثبات عدم حجية اإلمجاع مطلق ًا.

 .6تعليقة عىل «رسالة يف وجوب صالة اجلمعة تعيين ًا» حلرضة العالمة آية اهلل السيد حممد
احلسني احلسيني الطهراين قدس اهلل رسه( .أصلها بالعربية).

 .9أنوار ملكوت (أنوار الملكوت)  :وهو من مؤلفات سامحة العالمة آية اهلل العظمـى

احلاج السيد حممد احلسـني احلسـيني الطهـراين قـدس اهلل نفسـه الزكيـة حـول :نـور
ملكوت الصوم ،الصالة ،المسجد ،القرآن ،الدعاء ،قـدم لـه وراجعـه ورشح بعـض

مواضعه نجل العالمة سامحة المؤلف حفظه اهلل.
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 .4افق وحي (أفق الوحي) :نقد ورد عىل نظريـة الـدكتور عبـد الكـريم رسوش حـول
الوحي.

 .7مقدمة وتعليقات عىل «مطلع األنوار» ( الدورة المحققة والمهذبـة مـن المكتوبـات
اخلطية والمراسالت و المواعظ)  :من آثار سامحة العالمـة آيـة اهلل العظمـى احلـاج

السيد حممد احلسني احلسيني الطهراين قدس اهلل رسه.

 .18مقدمة وتصحيح تفسري آية النـور ( ﮩ ﮪﮫﮬ) :مـن آثـار سـامحة
العالمة آية اهلل العظمى احلاج السيد حممد احلسني احلسيني الطهراين قدس اهلل رسه.

 .11مقدمة وتصحيح «آيني رستگاري» ( مباين السري والسلوك) :من آثار سامحة العالمـة
آية اهلل العظمى احلاج السيد حممد احلسني احلسيني الطهراين قدس اهلل نفسه الزكية.

 .12حيات جاويد (السعادة األبدية) :رشح إمجال لوصية أمري المـؤمنني لإلمـام احلسـن
المجتبى عليهام السالم يف حارضين.

 .12گلشن أرسار (روضـة األرسار) :رشح عـىل احلكمـة المتعاليـة يف األسـفار العقليـة
األربعة للمال صدرا.

 .14الشمس المنرية :عرض إمجال للشخصية العلمية واألخالقية لسامحة العالمة آية اهلل

العظمى احلاج السيد حممد احلسني احلسيني الطهراين قدس اهلل نفسه الزكية( .متـوفر
بالعربية)

 .13رس الفتوح ناظر بر ـرواز روح (رس الفتوح الناظر عىل كتاب عروج الروح)  :من آثار
سامحة العالمة آية اهلل العظمى احلاج السيد حممد احلسـني احلسـيني الطهـراين قـدس

اهلل نفسه الزكية ،قدم له وعلق عليه سامحة المؤلف حفظه اهلل( .تـرجم ونشــر عـىل
مواقع اإلنرتنت).

 .16حديث عنوان البرصي :رشح رواية عنوان البرصي ،مستخرج مـن الرشـح الصـويت
لسامحة آية اهلل السيد حممد حمسن الطهراين حفظه اهلل.

 .19مهر تابناك (الشمس الزاهرة)  :حول حياة الميزرا عل القايض رضوان اهلل عليه.

 .14الدر النضيد يف االجتهاد والتقليد :تقريرات العالمة الطهراين قدس رسه لبحث آيـة

اهلل الشيخ حسني احلل يف االجتهاد والتقليد ،وقد أضاف نجله سامحة آية اهلل السـيد
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حممد حمسن الطهراين حفظه اهلل تعليقات قيمة عىل البحث ،مضاف ًا إىل مقدمة وخامتـة

للكتاب( .متوفر بالعربية)

 .17مقدمة وتصحيح رسالة المودة :وتبحث هذه الرسالة يف تفسري آية المودة مع عرض
لآلراء المختلفة حول حقيقة ذوي القرّب ،والـرد عليهـا مـع بيـان الـرأي الصـحيح

باألدلة المتقنة ،كام تم التعرض فيهـا لـبعض األحـداث التـي حصـلت بعـد ارحتـال

الرسول األكرم صىل اهلل عليه وآله وسلم حتى شهادة الصديقة فاطمة الزهراء سـالم

اهلل عليها( .متوفر بالعربية)

 .28النريوز يف اجلاهلية واإلسالم :حتقيق حول النريوز وآدابه قبل اإلسالم وبعده.

***

ٌ
كتب قيد اتلأيلف
 نفحات األنس.

 السالك البصري.

 معامل عاشوراء ومدرستها.

 سرية الصاحلني.

 االرتداد يف اإلسالم.

***

ُ
ّ
ٌ
بالعربية قريبا
ستصدر
كتب
 تفسري آية النور.

 أنوار الملكوت( .جملدان)

 مباىن السري والسلوك

 أرسار الملكوت (اجلزء . )2

***

ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت
أسرار

ُُ ُ َ َ ُ َُْ ُ
المنش ْو َرة
الكتب والآثار

ّ
ّ
إجمالي بالكتب المؤلفة
تعريف
1ـ شرح وتفسير (القرآن والحديث)
أنوار الملكوت :هذا الكتاب تتمة لسلسة أنوار الملكوت والتي وردتنا عن المرحـوم

العالمة الطهراين رضوان اهلل عليه ،من خالل حمارضاته التي كان يلقيها يف مسـجد القـائم يف

طهران خالل شهر رمضان المبارك لعام  1278هـ  ،وكان قد كتب خالصتها يف خمطوطاته.

وقد نظمت هذه المخطوطات وحققت ،وطبعت يف جملدين.

تفسري آية النور :هذا الكتاب هو خالصة المحارضات القيمة التـي ألقاهـا المرحـوم

العالمة الطهراين رضوان اهلل عليه يف مسجد القائم يف طهران ،والتـي متثـل تفسـري ًا عرفانيـ ًا

أخالقي ًا آلية النور المباركة ( ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) .وقد كتبت وحققت وصـححت

وطبعت مع مقدمة نفيسة لنجله المكرم سامحة آية اهلل احلـاج السـيد حممـد حمسـن احلسـيني

الطهراين حفظه اهلل.

حيات جاويد (السعادة األبدية) :وهذا الكتاب الرشيف هو رشح وتفسري راق وبديع،

عىل الوصية المعجزة ألمري المؤمنني عل ابن أيب طالـب عليـه السـالم ،والتـي كتبهـا البنـه
حارضين.
اإلمام احلسن المجتبى عليه السالم حني عودته من صفني يف موضع يدعى
َ

حديث عنوان البرصي :وتشتمل هذه المجموعة عىل نصوص المحارضات الصوتية

التي ألقاها سامحة آية اهلل السيد حممد حمسـن الطهـراين دامـت بركاتـه رشحـ ًا هلـذا احلـديث

الشــريف عــىل األعـزة واألحبــة مــن التـائقني للتعــرف إىل المسـلك العرفــاين والمدرســة

التوحيدية للمرحوم العالمة آية اهلل العظمى احلاج السيد حممـد احلسـني احلسـيني الطهـراين
قدس اهلل نفسه الزكية ،وقد قام بنفسه بكتابة رشح واف هلـذا احلـديث حتـت عنـوان «أرسار

الملكوت» .

رسالة المودة :هذه الرسالة من ضمن المحارضات التي ألقاها سامحة العالمة السـيد

حممد احلسني احلسيني الطهراين رضوان اهلل والتي كتب خالصتها بنفسه ،مع مقدمـة لنجلـه
آية اهلل السيد حممد حمسن الطهراين حفظه اهلل تبني قيمة هذا األثر ،وتبحـث هـذه الرسـالة يف

َّ ُ
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تفسري آية المودة مع عرض لآلراء المختلفة حول حقيقة ذوي القرّب ،والرد عليها مـع بيـان

الرأي الصحيح باألدلة المتقنة ،وتتعرض لدور حمبتهم يف السلوك إىل اهلل عـز وجـل ولـزوم
مودة أهل البيت عليهم السالم وفرضها يف القـرآن والسـنة؛ كـام تـم التعـرض فيهـا لـبعض

األحداث التي حصلت بعد ارحتال الرسول األكرم صىل اهلل عليه وآله وسـلم حتـى شـهادة

الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سالم اهلل عليها.

2ـ في الأدعية والأخلاق

 آيني رستگارى (مباين السري والسلوك) :وهو خالصة لبيانات سامحة العالمـة آيـة اهلل
احلاج السيد حممد احلسني احلسيني الطهـراين رضـوان اهلل عليـه ،حـول أركـان السـري

والسلوك إىل اهلل ،وآدابه ولوازمه ،والتي كان قد بينها لبعض إخوانه يف اهلل ،وقد كتبت

وصححت و َقدَّ م هلا نجله المكرم سامحة آية اهلل السيد حممد حمسن احلسـيني الطهـراين
دامت بركاته.



سالك آگاه (السالك البصري) :وهو نصوص حمارضات العالمة آيـة اهلل احلـاج السـيد

حممد احلسني احلسيني الطهراين قـدس اهلل نفسـه الزكيـة ،والتـي ألقيـت يف مناسـبات
خمتلفة حول موضوع العلم والعلامء ،وقد صـارت جـاهزة للطبـع والنرشـ مـع مقدمـة
وتصحيح من قبل نجله حفظه اهلل.

2ـ في العرفان والفلسفة

 أرسار الملكوت :وهو رشح حلديث عنوان البرصـي الـوارد عـن اإلمـام الصـادق عليـه

السالم ،وقد أكد عىل العمل بمضامينه قدي ًام العلامء العظام يف العرفان واألخالق .طبـع منـه
إىل اآلن ثالثة أجزاء ،وهذه المجموعة هي خري مبني وكاشف عن فكـر المرحـوم العالمـة

الطهراين رضوان اهلل عليه ومبانيه السلوكية.

 حريم القدس :وهي مقالة جاد هبا يراع سامحة آية اهلل احلاج السيد حممـد حمسـن احلسـيني
الطهراين دامت بركاته ،يف تقديمه للرتمجة الفرنسية للكتاب الشـريف «لـب اللبـاب يف سـري
وسلوك أول األلباب» تأليف سامحة العالمة الطهراين قدس اهلل سـره.

ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت
أسرار

ُُ ُ َ َ ُ َُْ ُ
المنش ْو َرة
الكتب والآثار

 رس الفتوح ناظر بر ـرواز روح (رس الفتوح الناظر عىل كتاب عـروج الـروح) :وهـو

مقالة كتبها المرحوم آية اهلل العظمى احلاج السيد حممـد احلسـني احلسـيني الطهـراين

رضوان اهلل عليه ،يف الرد عىل كتاب عروج الروح ،وقد بـني فيهـا األفكـار والمبـاين

الرفيعة لمدرسة العرفان والتوحيد حول هناية السري التكامل للبشـر ،ولكن حيث إن

هذه الرسالة مل تكن قد طبعت قبل وفـاة المرحـوم العالمـة ،وحيـث إن الكثـري مـن
أبحاثها حيتاج إىل مزيد من التفصيل والتوضيح ،فقد قام سامحة آية اهلل احلـاج السـيد

حممد حمسن احلسيني الطهراين حفظه اهلل بإضافة مقدمة وتعليقات نفيسة عليها.

 گلشن أرسار (روضة األرسار) :وهو رشح عىل احلكمة المتعاليـة (األسـفار) لصـدر
المتأهلني الشريازي والذي قدمه سامحة المؤلف يف دروس الفلسفة لمرحلة البحـث

اخلارج.

4ـ في الكلام والفقه والأصول

 طهارة اإلنسان :وهي خالصة البحوث الفقهية المتخصصة إلثبـات طهـارة مطلـق

اإلنسان ذات ًا ،والتي كان سامحة المؤلف المحرتم قد ألقاها يف درس البحث اخلـارج،
ثم قام بكتابتها بقلمه المتني.

 رسالة يف عدم حجية اإلمجاع :هذا األثر عبارة عن دراسة تأسيسية ومتقنـة يف مسـألة
اإلمجاع ،ويظهر يف الدراسة كيف أن هذا الدليل الذي هو أحد األدلة األربعة للفقاهة

واالجتهاد ،قد شق طريقه يف الفقه الشيعي من دون أن يكون له أصل أو جـذر إهلـي،

بل هو معارض لألدلة اإلهلية المتقنة.

 صالة اجلمعة :وقد ألفت هذه الرسالة الرشيفة باللغة العربية ،وهي تقريرات لـدرس

اخلارج لسامحة آية اهلل احلجة السيد حممود الشاهرودي يف الفقه ،قام بتقريرها سـامحة

العالمة آية اهلل العظمى احلاج السـيد حممـد حسـني احلسـيني الطهـراين رضـوان اهلل
عليه ،وقد طبعت مع تعليقات المؤلف المحرتم.

 افق وحي (أفق الوحي) :وهو نقد ورد عىل نظريـات الـدكتور عبـد الكـريم رسوش

حول الوحي والرسالة ورد عىل شبهاته يف هذا الموضوع ،وحيث إن إجابـات بعـض

َّ ُ
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العلامء الكبار عىل هذه الشبهات حتتوي هي األخـرى عـىل نقـاط مـن اخلطـأ وإثـارة

الشبهات ،بل حتى إهنا كانت خارجة عن دائـرة البحـث وتـؤدي إىل تأييـد نظريـات
رسوش ،فقد قام المؤلف المكرم بالتأمل يف هذه اإلجابات أيض ًا.

ّ
ّ
والاجتماعية
التاريخية
3ـ الأبحاث

 األربعني يف الرتاث الشيعي :وقد درسـت هـذه الرسـالة عنـوان األربعـني يف الـرتاث
الشيعي من خمتلف اجلوانب ،وأثبتت أن هذا العنوان هو مـن خمتصـات سـيد الشـهداء
عليه السالم.



نوروز در جاهليت واسالم (النريوز يف اجلاهلية واإلسالم) :وهو يتناول عيد النـريوز

والبدع التي دخلت إىل دين اإلسالم المقدس .ويأمل المؤلف المكرم أن يضاعف من

إتقان ورقي هذا الكتاب باالستفادة من المطالب التـي وردت عـن والـده المعظـم يف
هذه المسألة.

6ـ تراجم ورجال

 الشمس المنرية :وهو عرض إمجـال كتبـه المؤلـف المعظـم للتعريـف بالشخصـية

العلمية واألخالقية للعارف باهلل سامحة العالمة آية اهلل العظمى احلاج السـيد حممـد

احلسني احلسيني الطهراين قدس اهلل نفسه الزكية.

 مهر تابناك (الشمس الزاهرة)  :لقد حتدث المرحوم العالمة آية اهلل العظمى احلاج السيد
حممد احلسني احلسيني الطهراين ـ قدس اهلل رسه ـ وكذلك نجله سامحة آية اهلل السيد حممـد

حمسن احلسيني الطهراين حفظه اهلل ويف مناسبات عديدة حـول نفحـة مـن أحـوال وتـاريخ
احلياة المليئة بالربكة لسامحة العالمة آية اهلل العظمى احلاج السيد عل القـايض الطباطبـائي

ـ قدس اهلل نفسه الزكية ـ من أجـل بيـان النكـات والمواضـيع الراقيـة المتعاليـة لمدرسـة

العرفان ،فوجدنا من المناسب أن جتمـع هـذه البيانـات لتوضـع باختيـار عشـاق المعرفـة

والمتعطشني لمسري احلقيقة.

ّ
ّ
والمهيبة من المكتوبات ّ
الخطية والمراسلات والمواعظ
9ـ الدورة المحققة

ْ َ ُ ََ ُ
الملكوت
أسرار

ُُ ُ َ َ ُ َُْ ُ
المنش ْو َرة
الكتب والآثار

 مطلع أنوار (مطلع األنوار)  :وهذه المجموعة القيمة هي حاصل خمطوطات وثمـرة

عمر سامحة العالمة آية اهلل العظمى احلاج السـيد حممـد احلسـني احلسـيني الطهـراين
قدس اهلل نفسه الزكية ،وقد مجعت حتت عنوان المكتوبات والمراسالت والمـواعظ

يف أربعة عشـر جملد ًا ،مع مقدمة وتصحيح وتعليقات قيمة لولده سامحة آية اهلل احلاج

السيد حممد حمسن احلسيني الطهراين حفظه اهلل ،وأهم أبحاثها:

اجلـزء األول :المراســالت ،اللقـاءات واحليــاة الشخصــية للمؤلـف المحــرتم (المرحــوم

العالمة) بقلمه هو ،قصص وحكايات أخالقية وعرفانية وتارخيية واجتامعية.
اجلزء الثاين :خمترص لرتاجم أساتذة المؤلف يف األخالق والعرفان.

اجلزء الثالث :تراجم لعدد من العظامء والعلامء والشخصيات المؤثرة.
اجلزء الرابع :العبادات واألدعية واألخالق.

اجلزء اخلامس :األبحاث الفلسفية والعرفانية ،علوم اهليئة والنجوم والعلوم الغريبة ،األدب

والبالغة.

اجلزء السادس :إجازات المؤلف يف الرواية واالجتهاد ،األبحاث التفسريية والروائية.

اجلزء السابع :األبحاث الفقهية (فقـه اخلاصـة ،فقـه العامـة ،والفقـه المقـارن) واألبحـاث

األصولية.

اجلزء الثامن :األبحاث الكالمية (المبدأ والمعاد ،المساوئ).

اجلزء التاسع :األبحاث الكالمية (حول أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السالم)

اجلزء العارش :مالحظات ومنتخبات من الكتب التارخيية واالجتامعية.
اجلزء احلادي عرش :األبحاث الرجالية ،متفرقات (طب ،لطائف)...

اجلزءان الثاين عرش والثالث عرش :خالصة مواعظ المؤلف يف شهر رمضان المبارك لعامي

 1267و 1298هـ.

اجلــزء الرابــع عش ــر :الفهــارس العامــة هلــذه الموســوعة (اآليــات والروايــات والشــعر

واألعالم)...

***

َّ ُ
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ّ
الحاسوبية
البرامج
 آواي ملكوت (نداء الملكوت) :وهو عبارة عن أربعـة أقـراص ) (DVDحتتـوي عـىل

حمارضات صوتية لسامحة العالمة آية اهلل العظمى احلاج السيد حممد احلسـني احلسـيني

الطهراين قدس اهلل نفسه الزكية ،وسامحة آية اهلل احلـاج السـيد حممـد حمسـن احلسـيني

الطهراين مد ظله العال.

 إكسري السعادة :وتشمل هذه المجموعة عىل اآلثار العلمية والمعرفية لسامحة العالمة
آية اهلل العظمى احلاج السيد حممد احلسني احلسيني الطهراين قـدس اهلل نفسـه الزكيـة،

وأكثر مؤلفات أستاذه العلمي ومربيه السلوكي سـامحة العالمـة السـيد حممـد حسـني

الطباطبائي رضوان اهلل عليهام ،وجمموعة مؤلفات وحمـارضات سـامحة آيـة اهلل احلـاج

السيد حممد حمسن احلسيني الطهراين مد ظله العال يف رشح حـديث عنـوان البصــري
ودعاء أيب محزة وسائر المعارف اإلسالمية( .متوفر بالعربية)

***
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تعريفات إجمالية بالكتب قيد التأليف
 نفحات أنس (نفحات األنس) :حتتوي هذا الكتاب عىل بيانات سـامحة آيـة اهلل احلـاج
السيد حممد حمسن احلسيني الطهراين ـ حفظه اهلل ـ التي طرحهـا فـيام يتعلـق بشخصـية

العارف الكامل سامحة احلاج السيد هاشم احلـداد قـدس اهلل نفسـه الزكيـة  ،وألمهيـة

المسائل التي طرحت قام جممع التحقيق مكتب وحي حتت إرشاف سامحته بكتابة هذه

البيانات التي نرشت صوتي ًا  ،ومن ثم إعدادها لتنرش وتقدم إىل السالكني إىل اهلل.

 سيامى عاشوراء (معامل عاشوراء ومدرستها) :لقد أحدثت عاشوراء بام حتمل مـن عـرب

وأرسار وإحياءات نظريات ورؤى متباينة يف فهم حمتواهـا وكنههـا وماهيتهـا .ويف هـذا
الكتاب يسـعى المؤلـف إىل تقـديم نظريـة العرفـاء واألوليـاء حـول هـذه الملحمـة

التارخيية ،ليكشف عن تعريف جديد هلا ،ويفس أهدافها ومقاصدها وهويتها للطالبني،
وليضع أمام أعني المتوسمني والمتأملني صورة أخاذة عن حقيقة سيد الشـهداء عليـه

السالم.

 سريه صاحلان (سرية الصاحلني) :وهو حصيلة المحارضات التي ألقاها سامحة آيـة اهلل
السيد حممد حمسن احلسيني الطهراين مد ظله العـال ،يف جلسـات ليـال شـهر رمضـان

المبارك عام  1422هـ  .والتي تعرض فيها إلثبات حجيـة أقـوال وأفعـال أوليـاء اهلل
ومنجزيتها عىل اآلخرين ،وكيفية االستفادة من أنوار الوالية الباهرة.

 ارتداد در إسالم (االرتداد يف اإلسالم) :يف هـذا الكتـاب بحـث شـامل حـول حكـم
االرتداد ،وكيفية حتققه ،واآلراء والرؤى المختلفة حوله من قبل المدارس المتنوعة.
***

