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الكتاب الذي بني أيديكم هو اجلزء الثالث من كتاب أسـرار الملكوت ،و هو الكتاب الذي

الطهراين دامت بركاته لشـرح حديث عنوان
احلسيني
حممد حمسن
ّ
أ ّلفه سامحة آية اهلل احلاج الس ّيد ّ
ّ

وتعرض من خالل ذلك لمجموعة من المواضيع األساسية واحليو ّية من المعارف
البصـريّ ،

الدين ّية و مباين اإلسالم والتش ّيع.
ومن هنا ،فقد بادرت جلنة ترمجة وحتقيق «دورة علوم ومباين اإلسالم والتشيّع» بتعريب هذا
لتعم الفائدة منه.
الكتاب وتقديمه للقارئ العريب ّ

وهنا نو ّد أن نلفت عناية القارئ الكريم إىل بعض المالحظات والتنبيهات حول عمل

اللجنة يف هذه الرسالة:

أو اال :إ ّن أصل هذه الرسالة هو باللغة الفارس ّية ،وقد قامت اللجنة بتعريبها.
ّ

ثانياا :إ ّن بعض العناوين الموجودة داخل الكتاب ،وكذلك أغلب العناوين الموجودة يف

فهرس المواضيع التفصيل هي من وضع اللجنة ،وليست من قبل المؤ ّلف المحرتم .و لك ّن
العناوين األساس ّية التي يف بداية المجالس و كذا أغلب العناوين الرئيس ّية التي تظهر يف المتن هي

من سامحته.

ثالثاا  :إن مجيع التخرجيات واإلرجاعات إىل مصادر التحقيق هي من إعداد جلنة الرتمجة

والتحقيق بقسميها الفاريس والعريب.

راب اعا  :عمدت اللجنة إىل إضافة بعض التوضيحات يف اهلامش يف بعض المواطن التي

النص ،وهذه التوضيحات هي من قبل اللجنة وليست
تساعد القارئ الكريم عىل فهم المراد من ّ

من قبل المؤ ّلف المحرتم ،وقد أشـرنا إليها بالرمز (م) .

خامسا :الطريقة التي اعتمدهتا اللجنة يف ترمجة النصوص المنقولة عن كتب ّ
العالمة
ا
النص المقابل من النسخة العرب ّية للكتاب دون إعادة الرتمجة،
الطهراين رضوان اهلل عليه هو نقل ّ

للنص المنقول غري وافية ،فقمنا برتمجة
اللهم ّإال يف بعض الموارد التي رأينا أ ّن الرتمجة العرب ّية
ّ
ّ
األصل الفاريس للمقطع المنقول رعاي اة للد ّقة.
رب العالمني.
وآخر دعوانا أن احلمد هّلل ّ

لجنة ترجمة وتحقيق
«دورة علوم ومباني اإلسالم والتشيّع»

المجلس الثالث عشر

ٌّ
َ ٌ
نظرة حتليلية
ىلع مدرسة أيب حنيفة وعقائده

الر ر َ
محن َ
ب رسم اللـه َ
الرحيرم
َرُ ّ َ ّ َ َ ر
العالمني
المد هلل رب
ُ
والصالةُ والس ُ
رس َ
لني م ّمد َوآهل َ
الم َ
الم َىلع َخي ُ
الطاهرين
َ ُ
َ َ ر
َ رَ ر
جعني
َول رع َنة اللـه ىلع أع َدائِ ِهم أ

لقد ذكرت يف المج ّلد الثاين من كتاب «أسـرار الملكوت» جمموعة من المسائل

ول اهلل الكامل واالنقياد للعارف باهلل ،وذلك يف ذيل إحدى
ترتبط بوجوب اتّباع ّ
فقرات حديث عنوان البصـري ،والتي يقول فيها:

فقال ل يو اماّ « :إين رجل مطلوب ،ومع ذلك ل أوراد يف ّ
كل ساعة من آناء الليل

والنهار ،فال تشغل ني عن وردي وخذ عن مالك واختلف إليه كام كنت ّتتلف
( )6

إليه».

ا
ا
عوام
مطلقة ،سواء من قبل
طاعة
ول اهلل العارف
ّ
وبعد البحث يف وجوب طاعة ّ
الناس أم من قبل العلامء وأصحاب النظر يف جمال الفكر الدينيّ ،
فإن النقطة التي ينبغي

أن تبحث بح اثا مستوىف من مجيع أبعادها وخمت لف جوانبها هي مسألة عدم تو ّفر هكذا
أستاذ يف كا ّفة األزمان والظروف المحيطة بحياة اإلنسان.
( )6بحار األنوار ،ج ،6ص .333

36

ر َ ُ َ َ ُ
الملكو ت ( ج )3
أْسار

َ
المجلس اثلالث عرش  :نظرة حتليليّة ىلع مدرسة أيب حنيفة وعقائده

شك يف ّ
أي ّ
أن مسألة الرجوع إىل
وبالنظر إىل ما تقدّ م يف المج ّلد الثاين ،مل يبق ّ

العارف الكامل هي مسألة حيو ّية مصري ّية وحمور ّية هلا كبري األثر يف حتقيق السعادة

أي طيف كانوا أو صنف،
والفالح األبد ّيني ،وذلك جلميع أفراد البشـر بال استثناء ،من ّ

و ّ
أن اإلنسان إذا ما وجد فر ادا كهذا فال بدّ أن يضع كا ّفة قراراته وتصـرفاته وأفكاره
حتت اختياره وإرادته وتصـرفه ،وأن يكون أمام أوامره ونواهيه مس ّل اام مطي اعا كالعبد
اختيارا ،وال يرى يف
القن أمام أوامر مواله ،بل كالم ّيت بني يدي غاسله ،ال يرى لنفسه
ّ
ا
الول الكامل واألستاذ العارف
البني سوى إرادة واحدة حتكم كا ّفة األفعال ،هي إرادة ّ
شك وال ريب ّ
ال غري .وال ّ
أن العارف الكامل هذا هو ذو خصوص ّيات ومزايا حمدّ دة ال

تتو ّفر عند ّ
مفصل تقريب اا يف المج ّلد الثاين.
كل أحد ،وقد تقدّ م توضيحها بشكل ّ

ومن هنا ،ينبغي أن يكون شغل اإلنسان الشاغل أن يصل إىل إنسان كامل يت ّ
حىل

أي نوع
بتلك الصفات ،وينال شـرف إدراكه ،وعليه أن ال يقصـر يف هذا المجال عن ّ

التوسل وااللتجاء إىل قايض
دائام يد
ّ
من أنواع السعي والبحث والنظر ،وأن يمدّ ا
احلاجات األئمة المعصومني صلوات اهلل وسالمه عليهم ،لنيل هذه السعادة العظمى

سـر حرم اهلل ،وال بدّ أن يطلب ذلك
ورمز الفوز
ّ
األبدي ،ولفتح باب اللقاء بأصحاب ّ
من صميم قلبه وسويداء ضمريه.

سب ب إنكار الحاجة إلى األ ستاذ :ا لعناد وا الستكبا ر

تبني هناك بشكل واضح ّ
أن ا ّدعاء الوصول إىل المعارف اإلهل ّية عن طريق
كام ّ

الشهود ومشاهدة اجلامل الكربيائي وانكشاف أسـرار عامل الوجود بغري حاجة إىل

دعوى تنشأ غال ابا
األستاذ الكامل والعارف الواصل ،ليس سوى وهم وخيال ،وهي
ا

عن العناد واإلغراض واالستكبار واالستعالء واألنان ّية أمام لوازم الرتبية واإلرشاد

واهلدايةّ .
إن النفوس إذا ما عجزت يف مقام الطاعة واالنقياد عن رعاية موازين الرتبية

بالتمرد والعناد واإلنكار ،فتنكر يف حلظة واحدة أصل
فإهنا تشـرع
ّ
والتزكية وقوانينهامّ ،

السلوك وااللتزام بطاعة أستاذ الطريق ،وترفض كا ّفة المعارف القلب ّية والشهود ّية
وحقائق عامل الغيب ،وتنعت ّ
التوهم والتخ ّيل واخلرافة ،وتنساق نحو حماربة
كل ذلك ب ّ
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االهتام بمخالفة مباين الشـرع،
احلقيقة من خالل حربة التكفري والسخرية واالستهزاء و ّ

والتهم الشنيعة التي ال تصدّ ق ،وحتريف كلامت وعبارات أولياء اهلل بام يضحك الثكىل،

العوام إىل الدخول يف المواجهة والصـراع .وهكذا يبيع اإلنسان
ومن خالل دعوة
ّ
السعادة األبد ّية والفوز بالكامالت المعنو ّية بثمن بخس من حطام الدنيا الدن ّية

ومصاحلها المؤ ّقتة ،وجي ّر عىل نفسه التعاسة والشقاء والبوار الدائم.

ّ
إن هؤالء األفراد لو كانوا يف عهد رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله أو يف عهد األئ ّمة

ولوجهوا الرضبات إىل
الطاهرين صلوات اهلل عليهم ،لوقفوا قط اعا أمامهم منازعني،
ّ

وهم
ولفرقوا الناس عنهم .وعلينا أن ال نت ّ
مدرسة أهل البيت بأنواع من احليلة والمكرّ ،

ّ
ئمة أهل البيت
أن المخالفني والمعاندين والعلامء المنحرفني الذين كانوا معاصـرين أل ّ
احلق والتش ّيع ،ويف قبال أهل بيت
عليهم السالم والذين وقفوا يف مواجهة مدرسة ّ

نتوهم ّأهنم قد جاءوا من القمر! ال ،بل كانوا مجيع اا من هؤالء
الوحي ..علينا أن ال ّ
تام،
الناس و هذا الصنف ،وكانوا ك ّلهم يعرفون ج ّيدا ا مدرسة أهل البيت بوضوح ّ

وفقها.
علام ا
وكثريا ما كان بعضهم من تالمذهتم والمرت ّبني لدهيم ا
ا

فأبو حنيفة النعامن بن ثابت ـ أحد زعامء أهل السنّة ورئيس الفرقة احلنف ّية ـ كان
من تالمذة اإلمام الصادق عليه السالم ،وقد استفاد من حمرضه عليه السالم مدّ ة سنتني

حسب اعرتافه هو حيث يقول « :لوال السنتان هللك النعامن»( ،)6وحضوره يف المجالس

العلم ّية لذلك اإلمام اهلامم هو الذي أوصــله إىل تلك المراتب العلم ّية ،ويف الوقت

نفسه كان من أشدّ المعاندين والمعادين لمدرسة أهل البيت عليهم السالم.
لقد كان معرو افا بعداوته لمدرسة الوالية و مشهو ارا بحقده عىل صاحب الوالية

أمري المؤمنني عليه السالم حتّى صار ذلك معرو افا لدى اجلميع ،ومل يكن ليخفي بغضه
( )6خمترص حتفة االثنى عرشية ،اآللويس ص 3؛ اإلمام جعفر الصادق ،عبد احلليم اجلندي ،ص  613و353؛
لامذا اخرتت مذهب الشــيعة مذهب أهل البيت ،حممد مرعي األمني األنطاكي ،ص 40؛ الشــيعة هم أهل
السنّة ،التيجاين الساموي ،ص .33
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ومتجرا أمام مدرسة
عل المرتىض عن أحد ،وكان قد جعل لنفسه د ّكاناا
ا
ألمري المؤمنني ّ

اإلمام جعفر الصادق عليه السالم ،وكان ّ
بكل صـراحة يصدر الفتاوى المخالفة

لألحكام الصادرة من مصدر الوحي ومنبع التشـريع ،ويقود الناس نحو الضاللة

واهلالك.

وحيث ّ
األول لمدرسة أهل البيت
إن نظام اخلالفة الع ّبايس كان يم ّثل
العدو ّ
ّ

والمتمحض يف عداوته ومعارضته هلم ،فقد
األئمة المعصومني عليهم السالم
ّ
ووالية ّ

األئمة
قوة وبمختلف الوسائل واحليل إىل مواجهة
سعى هذا النظام بام أويت من ّ
ّ
الطاهرين صلوات اهلل عليهم أمجعني ،يف سبيل تشويه شخص ّيتهم ،واحليلولة دون
المعنوي وازدحام الناس أمام أعتاهبم المقدّ سة يف المسائل واألحكام
نفوذهم
ّ
الشـرع ّية واالجتامع ّية ،واالرتباط بعوامل الربوب ّية من خالل ذواهتم المقدّ سة .وقد كان

هذا النظام يف غاية السـرور واالرتياح لام يقوم به من ال يعرف اهلل من مواجهة ألهل

البيت ،كأمثال أيب حنيفة و غريه من سائر المنحرفني والمدارس المنح ّطة ،كام كان هذا

النظام يقدّ م العطايا واهلبات ترغي ابا يف الرجوع إىل أمثال هؤالء ،يف حني كان يامرس
التضييق والمالحقة والتجسس عىل الشيعة والمتّبعني لمدرسة الوحي والوالية.

ّ
اجلعفري اإلمام الصــادق
إن شــدّ ة عداوة وعناد هذا الرجل مع رئيس المذهب
ّ

يعربون عنه
عليه الســالم قد وصــلت إىل حد جعلت أصــحاب اإلمام عليه الســالم ّ

هارا).
بالناصبي (و هو الذي ّ
يسب أهل البيت عليهم السالم ويظهر العناد هلم علناا وج ا
ّ
وكان اإلمام عليه السالم يسري معه بالتق ّية خو افا من تضييقات النظام اجلائر للخالفة.

حممد بن مسلم ـ وهو من كبار أصحاب اإلمام الصادق عليه السالم ـ
دخل ّ

حممد إىل
ذات يوم عىل اإلمام عليه السالم فوجد أبا حنيفة إىل جانبه،
ّ
فتوجه ّ

اإلمام وقال له :جعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة ،فقال اإلمام :يا ابن مسلم
فقص عليه رؤياه فقال:
هاهتا فإ ّن العامل هبا جالس .وأومأ بيده إىل أيب حنيفةّ ،

كثريا
رأيت ّ
عل فكسـرت جوزا ا ا
كأين دخلت داري وإذا أهل قد خرجت ّ
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فتعجبت من هذه الرؤيا ،فقال أبو حنيفة :أنت رجل ّتاصم
عل،
ّ
ونثرته ّ
وجتادل لئا اما يف مواريث أهلك ،فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء
اهلل ،فقال أبو عبد اهلل عليه السالم :أصبت واهلل يا أبا حنيفة ،قال :ث ّم خرج
أبو حنيفة من عنده ،فقلت :جعلت فداك ّإين كرهت تعبري هذا الناصب

[المعادي للوالية] ،فقال :يا ابن مسلم ال يسؤك اهلل ،فام يواطي تعبريهم تعبرينا
عرب ،قال :فقلت له :جعلت فداك،
وال تعبرينا تعبريهم ،وليس التعبري كام ّ
فقولك« :أصبت» وحتلف عليه وهو خمطئ؟ قال :نعم حلفت عليه أنّه أصاب
ثم ّبني له اإلمام التعبري الصحيح لرؤياه.
اخلطأّ .

( )6

القصة ّ
أن اإلمام كان يسري مع أيب حنيفة بالتق ّية واخلوف،
ومن الواضح يف هذه ّ

وكان يعامله بالرفق والمداراة خو افا من أن يس ّبب له وألصحابه وشيعته الفتن ،فلو ّ
أن
ذلك الملعون مل يكن عىل تواصل مع نظام خالفة بني الع ّباس وحكومتهم المعاندة،

ولو أنّه مل يكن ّ
يتلقى منهم التأييد والدعم والتشجيع ليقوم بمواجهة اإلمام عليه
السالم ،فلامذا كان خياف منه اإلمام ويتّقيه؟!

ليشوه شخص ّية
ايس يستفيد من أمثال هؤالء المرتزقة ّ
لقد كان نظام اخلالفة الع ّب ّ

األئمة عليهم
بأي نحو أمكنه ،كام كان هذا حيدث مع سائر
اإلمامة وشؤون الوالية ّ
ّ

وعل بن موىس الرضا واجلواد عليهم الصالة والسالم؛ ففي
السالم كموىس بن جعفر
ّ
مناقب ابن شهرآشوب عن أيب القاسم البغّار ا
نقال عن مسند أيب حنيفة:

حممد؛ ف ّلام أقدمه [أي:
إ ّن أبا حنيفة سئل :من أفقه من رأيت؟ قال :جعفر بن ّ

أقدم اإلمام إىل بغداد] المنصور بعث إ ّل فقال :يا أبا حنيفةّ ،
إن الناس قد فتنوا

ثم
حممد ،فهيء له من مسائلك الشداد .فهيّأت له أربعني مسألةّ ،
بجعفر بن ّ
بعث إ ّل أبو جعفر وهو باحلرية فأتيته ،فدخلت عليه وجعفر جالس عن يمينه
فلام بصـرت به دخلني من اهليبة جلعفر ما مل يدخلني أليب جعفر(المنصور) ،
ّ

( )6راجع :الكايف ،ج ،3ص .373
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التفت إليه فقال :يا أبا عبد اهلل ،هذا أبو
ثم
ّ
فس ّلمت عليه فأومأ إ ّل ،فجلستّ ،

ثم التفت (المنصور) إ ّل فقال :يا أبا حنيفة ألق عىل
حنيفة ،قال :نعم أعرفهّ ،
أيب عبد اهلل من مسائلك ،فجعلت ألقي عليه فيجيبني ،فيقول :أنتم تقولون

كذا وأهل المدينة يقولون كذا ونحن نقول كذا .فر ّبام تابعنا ور ّبام تابعهم وربام

خالفنا مجي اعا .حتّى أتيت عىل األربعني مسألة فام ّ
ثم قال أبو
أخل منها بيشءّ ،
حنيفة :أليس ّ
أن أعلم الناس أعلمهم باختالف الناس؟

( )6

أوًال :رض

وححيل لواان ب خصيل ة أبي ح نلف ة

لقد كان أبو حنيفة غار اقا يف أعامق الضاللة واجلهالة؛ بسبب انقطاعه عن مدرسة

أهل البيت عليهم السالم ،وعدم وصوله إىل منبع الوحي؛ وهلذا فإنّه مل جيد لنفسه ا
سبيال

ّ
التومهات و التخ ّيالت إىل ميدان الفقه واالجتهاد،
جيرب به هذا النقص سوى إدخال

وذلك بواسطة الرأي و القياس ،كام جعل أفكاره الباطلة المزخرفة هي المستند ا
بدال
عن مصادر الوحي وحقائق التشـريع من النفوس القدس ّية ألولياء الدين ،وراح يقود

الناس إىل العوامل الدنيئة من الشهوات والنفسان ّيات والغواية والضاللة ،ا
بدال من أن
واألئمة الطاهرين عليهم السالم لريتووا من منبع الامء
يتحركوا نحو أولياء الدين
ّ
ّ
المعني ،ويف النتيجة ّ
فإن هذه النفوس المستعدّ ة ستحرم من الوصول إىل غاية التكوين
ومقصد التشـريع ،قاضية العمر يف عامل التخيّالت واالعتبار ّيات بني أفكار أيب حنيفة

التافهة الواهية الشيطانيّة وأفكار أمثاله ،يف حني كان ينبغي هلا أن تصل إىل النقطة القصوى
طي منازل عامل الكثرة والوحدة ،والسري يف مسري
وتنال ذروة الكامل
والتجرد ،من خالل ّ
ّ
الرتبية والتزكية المستقيم الناشئ من رشحات مدرسة أهل البيت عليهم السالم.

ّ
األئمة المعصومني عليهم
إن عىل أيب حنيفة وأمثاله من الذين هنضوا لمواجهة
ّ
ّ
حملوا
احلق
السالم ـ رغم انكشاف ّ
وتشخص اهلداية يف مصاديق أشخاصهم ـ عليهم أن يت ّ

الشيطاين واالنحراف الذي أوجدوه يف العامل اإلسالم ّي
مسؤول ّية وآثار وتبعات المسري
ّ
إىل ظهور منجي البشـر ّية ،وامتياز الصـراط المستقيم به عن سائر الطرق الضا ّلة
( )6مناقب آل أيب طالب ،ابن شهراشوب ،ج ،3ص .355
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ّا
أوال :عرض وحتليل جلوانب شخصيّة أيب حنيفة

كل اعوجاج ومصيبة و ّ
وإن ّ
والمض ّلةّ .
كل شدّ ة وفسق وفجور وجناية منيت هبا مدرسة
أيضا ،وسيكون
رسول اهلل وشـريعته عىل طول التاريخ ،ستكتب يف كتاب هذا اخلبيث ا

ا
مسؤوال عن آثار السوء الناجتة عنها.

ّ
المعىل بن خنيس عن اإلمام الصادق عليه السالم حول اآلية الشـريفة
يروي

القائلة:

َ ۡ َ َ ُّ
ََ َ ُ َۡ ُ
ّ
« َومن أضل ممن ٱتبع ه َوىٰه بغي هدى م َن ٱهلله
( )3

رأيه بغري هدى إمام من أئ ّمة اهلدى».

(  )6قال :يعني من اّتذ دينه

فاإلمام الصادق عليه السالم ي ّبني أ ّن المراد هبذه اآلية هو من جعل دينه واعتقاده

عىل أساس الرأي و القياس و اهلوى واهلوس والتخ ّيالت واالوهام الواهية الفارغة،

أئمة اهلدى ومل يأمتر بأوامره.
ومل يستفد من هداية إمام من ّ

حممد بن مسلم عن
وكذلك يروي يف كتاب آداب أمري المؤمنني عليه السالم عن ّ

اإلمام الصادق عليه السالم :

«ال تقيسوا الدين (بآرائكم الفارغة وال ّتلطوه هبا)ّ ،
فإن أمر اهلل ال يقاس،
()4

وسيأ يت قوم يقيسون وهم أعداء الدين».

وكذلك قال رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم عن انحراف واعوجاج وضاللة

هذه الطائفة:

فإهنم أعيتهم السنن أن حيفظوها (ومنعهم اهلوى
«إ ّياكم وأصحاب الرأي! ّ

حرم اهلل وح ّرموا
من متابعتها)؛ فقالوا يف احلالل واحلرام برأهيم ،فأح ّلوا ما ّ

ما ّ
أحل اهلل ،فض ّلوا وأض ّلوا».

()3

() 6
() 3
() 4
() 3

سورة القصص ( ،)33مقطع من اآلية .50
بحار األنوار ،ج ،3ص .403
بحار األنوار ،ج ،3ص 403؛ بص ائر الدرجات ،ج ،6ص . 365
بحار األنوار ،ج ،3ص 403؛ عوال الآلل ،ج ،3ص . 15
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ر َ ُ َ َ ُ
الملكو ت ( ج )3
أْسار

َ
المجلس اثلالث عرش  :نظرة حتليليّة ىلع مدرسة أيب حنيفة وعقائده

ولن نظر اآلن إىل ما يقوله اإلمام الصادق عليه السالم أليب حنيفة يف حواره معه،

األول به يف
وكيف يفضح عناده أمام المأل! آخذين بعني االعتبار ما تقدّ م .ففي لقائه ّ

بيته عليه السالم سأله:

«من أنت؟ قال :أبو حنيفة .قال عليه السالم :مفتي أهل العراق؟ قال :نعم.

قال :بم تفتيهم؟ قال :بكتاب اهلل.

قال عليه السالم :وإنك لعامل بكتاب اهلل ،ناسخه ومنسوخه ،وحمكمه
ومتشاهبه؟ قال :نعم.

يوا ر ف َ
ي َۖ س ُ
يها ٱلس ۡ َ
وجل َوقَد ۡرنَا ف َ
يها ََلَ َ
ّ
اىل
قال :أخربين عن قول اهلل عزّ
َو َأي ً
اما َ
َ ()6
أي موضع هو؟
،
ني
ن
ام
ء
ّ
قال أبو حنيفة :هو ما بني مكّة والمدينة.
فالتفت اإلمام أبو عبد اهلل عليه السالم إىل جلسائه وقال :نشدتكم اهلل هل

تسريون بني مكّة والمدينة وال تأمنون عىل دمائكم من القتل وعىل أموالكم
من السـرق؟

فقالوا :اللهم نعم.
فقال أبو عبد اهلل عليه السالم :وحيك يا أبا حنيفة! ّ
إن اهلل ال يقول إال حقا،
ّ ََ َ َ َُ َ َ َ
أي موضع هو؟
أخربين عن قول اهلل عزّ
وجل ومن دخلهۥ َكن ءامنا (ّ )3
قال :ذلك بيت اهلل احلرام.
فالتفت أبو عبد اهلل عليه السالم إىل جلسائه وقال :نشدتكم باهلل هل

تعلمون أن عبد اهلل بن الزبري وسعيد بن جبري دخاله فلم يأمنا القتل؟!
قالوا :اللهم نعم.
( )6سورة سبأ ( ، )43ذيل اآلية .63
( )3سورة آل عمران ( ، )4مقطع من اآلية .79
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ّا
أوال :عرض وحتليل جلوانب شخصيّة أيب حنيفة

فقال أبو عبد اهلل عليه السالم :وحيك يا أبا حنيفة! إ ّن اهلل ال يقول إال حقا.
فقال أبو حنيفة :ليس ل علم بكتاب اهلل ،إنام أنا صاحب قياس.
قيسا ،أ ّيام أعظم
فقال أبو عبد اهلل عليه السالم :فانظر يف قياسك إن كنت م ا
عند اهلل القتل أو الزنا؟ قال :بل القتل.

قال :فكيف ريض يف القتل بشاهدين ومل يرض يف الزنا إال بأربعة؟!
الصيام؟ قال :بل الصالة أفضل.
ثم قال له :الصالة أفضل أم ّ
ّ

قال عليه السالم :فيجب ـ عىل قياس قولك ـ عىل احلائض قضاء ما فاهتا
من الصالة حال حيضها دون الصيام ،وقد أوجب اهلل تعاىل عليها قضاء
الصوم دون الصالة!

المني؟ قال :البول أقذر.
ثم قال له :البول أقذر أم
ّ
ّ
المني.
قال عليه السالم :جيب ـ عىل قياسك ـ أن جيب الغسل من البول دون
ّ
المني دون البول!
وقد أوجب اهلل تعاىل الغسل من
ّ

قال :إنّام أنا صاحب رأي.

وزوج عبده يف ليلة
قال عليه السالم :فام ترى يف رجل كان له عبد فتزوج ّ
ثم سافرا وجعال امرأتيهام يف بيت
واحدة ،فدخال بامرأتيهام يف ليلة واحدةّ ،
واحد فولدتا غالمني ،فسقط البيت عليهم فقتل المرأتني وبقي الغالمان،

وأهيام الموروث؟
وأهيام الوارث ّ
وأهيام المملوك؟ ّ
ّأهيام يف رأيك الاملك ّ

قال :إنّام أنا صاحب حدود.

قال :فام ترى يف رجل أعمى فقأ عني صحيح ،وأقطع قطع يد رجل كيف
يقام عليهام احلدّ ؟

قال :إنّام أنا رجل عامل بمباعث األنبياء (أي :عامل باآليات والروايات التي هلا

عالقة باألنبياء وقضاياهم وبعثتهم).
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ر َ ُ َ َ ُ
الملكو ت ( ج )3
أْسار

َ
المجلس اثلالث عرش  :نظرة حتليليّة ىلع مدرسة أيب حنيفة وعقائده

قال :فأخربين عن قول اهلل تعاىل لموىس وهارون حني بعثهام إىل فرعون:
َ ُ ََ َ ُ َۡ َۡ
ي َ ٰ
ش (ّ ،)6
ولعل منك ّ
شك؟ قال :نعم .قال :فكذلك
لعلهۥ يتذكر أو
من اهلل ّ
شك إذ قال :ل َعل ُه ؟

قال أبو حنيفة :ال علم ل.
قال عليه السالم :تزعم أنّك تفتي بكتاب اهلل ولست م ّن ورثه ،وتزعم أنّك
وأول من قاس إبليس ،ومل يبن دين اإلسالم عىل القياس،
صاحب قياس ّ

وتزعم أنّك صاحب رأي ،وكان الرأي من رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله
َ ۡ ُ
ك َم َب ۡ َ
ني ٱنلاس
وس ّلم صوا ابا ومن دونه خطأ ،أل ّن اهلل تعاىل قالِ :لح
َٓ ََٰ َ
ك ُ
ٱهلله ( )3ومل يقل ذلك لغريه ،وتزعم أنّك عامل صاحب حدود
بما أرى
ومن انزلت عليه أوىل بعلمها منك ،وتزعم أ ّنك عامل بمباعث األنبياء،

وخل اتم األنبياء أعلم بمباعثهم منك .لوال أن يقال دخل عىل ابن رسول اهلل
مقيسا!
فلم يسأله عن يشء ما سألتك عن يشء ،فقس إن كنت ا

قال :ال تك ّلمت بالرأي والقياس يف دين اهلل بعد هذا المجلس.
قالّ :
حب الدنيا غري تاركك كام مل يرتك من كان قبلك».
كال ،إ ّن ّ

()4

وهكذا أعلن اإلمام الصادق عليه السالم رسميا انحرافه وعناده وحتريفه لسنّة

ّ
الشيطاين المعيب .وليس غري ابا أن يقف هذا
وحذره إىل آخر عمره من منهجه
النبي،
ّ
ّ
بكل صـراحة اإلمام الصادق عليه السالم ا
الرجل المنحوس وخيالف ّ
قائال :خالفت

جعفرا يف ّ
كل ما سمعته منه.
ا

()3

( )6سورة طه ( ، )30ذيل اآلية .33
( )3اقتباس من سورة النساء ( ، )3مقطع من اآلية .605
( )4االحتجاج ( 6431هـ دار النعامن النجف)  ،ج ،3ص 661؛ بحار األنوار (  6304هـ  ،دار الوفاء،
بريوت)  ،ج ،3ص .339
( )3مفتاح الكرامة ،ج ،7ص 143؛ قاموس الرجال ،ج ،60ص .491
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ّا
أوال :عرض وحتليل جلوانب شخصيّة أيب حنيفة

بل وف اقا لام جاء يف آثار أهل السنّة وصل انعدام احلياء هبذا الرجل عديم الدين

والمذهب إىل حدّ السخرية من رسول اهلل ّ
وشعرا
صىل اهلل عليه وآله ،وكان يعدّ سج اعا
ا

تلك الروايات المس ّلمة والمشهورة التي ال ّ
يشك مسلم ّأهنا من السنّة ،فقد جاء يف تاريخ
بغداد ا
نقال عن سفيان بن عيينة:

ما رأيت أجرأ عىل اهلل من أيب حنيفة ،كان يرضب األمثال حلديث رسول

صىل اهلل عليه [وآله] وس ّلم فري ّده .بلغه ّأين أروي « ّ
اهلل ّ
إن الب ّيعان باخليار ما مل

يفرتقا» فجعل يقول :أرأيت إن كانا يف سفينة؟! أرأيت إن كانا يف السجن؟!
أرأيت إن كانا يف سفر ،كيف يفرتقان؟!

( )6

أن ذلك األمحق مل يدرك ّ
غري ّ
أن المراد من االفرتاق يف كالم رسول اهلل ّ
صىل اهلل

المكاين واجلسدي ،بل هو اهليئة التي مها عليها حالة إجراء
عليه وآله ليس هو االفرتاق
ّ

المعاملة ،فإن كان العقد بني اثنني يف السجن أو يف غرفة واحدة ،أو يف مكان واحد،

فإهنام يف جملس واحد ما داما يف احلديث حول خصوص ّيات وتبعات العقد وما يتع ّلق
ّ

به .ومن جهة أخرى ،لو كانا بعيدين ولكن بقيا عىل اتصال عرب وسيلة كاهلاتف؛ فهام يف

هذه احلالة ال يزاالن عىل هيئتهام االتصال ّية نفسها ،ومل ينتف جملس المعاملة .وأ ّما إذا
أي منهام عن موضعه قيد أنملة ،غري ّأهنام ختام
يتحرك ّ
بقيا يف نفس مكان المعاملة ومل ّ

فإن من الواضح ّ
كل منهام بعمل أو حديث آخرّ ،
احلديث عن المعاملة واشتغل ّ
أن

جملس العقد والمعاملة قد انتفى وارتفع .ولكن ل ّام عميت عينا هذا اجلاهل عديم احلياء

مظلام لبعده عن معني الوالية،
ولام صار قلبه ا
عن رؤية ما ب ّينه أهل البيت علهيم السالمّ ،

وتوهم بسبب اتّباعه ألهواء النفس والعمل بآرائه الشخص ّية،
ولام تبدّ ل عقله إىل ّت ّيل
ّ
ّ
صار يسخر من كالم رسول ويرى أنّه ال قيمة له.

و كذلك جاء يف تاريخ بغداد عن عبد الصمد أنّه قال:

النبي ّ
صىل اهلل عليه وآله« :أفطر احلاجم والمحجوم»،
ذكر أليب حنيفة قول ّ

( )6تاريخ بغداد ،ج ،64ص .437
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( )6

فقال :هذا سجع.

وكذلك يقول أبو إسحاق الفزاري:

كنت آيت أبا حنيفة أسأله عن اليشء من أمر الغزو .فسألته عن مسألة فأجاب

النبي ّ
صىل اهلل عليه [وآله] وس ّلم كذا وكذا؟
فيها ،فقلت له :إنّه يروى فيها عن ّ

قال« :دعنا من هذا».

وسألته يو اما عن مسألة فأجاب فيها ،فقلت لهّ :
إن هذا يروى عن رسول اهلل

صىل اهلل عليه [وآله] وس ّلم فيه كذا وكذا ،فقالّ « :
ّ
حك هذا بذنب خنزير».

( )3

عل بن عاصم فيقول:
وكذلك يروي ّ

النبي صىل اهلل عليه [وآله] وس ّلم فقال« :ال آخذ
حدَّ ْثنا أبا حنيفة بحديث عن ّ

النبي صىل اهلل عليه [وآله] وس ّلم؟! فقال« :ال آخذ به».
به» ،فقلت عن ّ

( )4

وتصل به الوقاحة إىل حيث يقول ليوسف بن إسباط:

لو أدركني رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه [وآله] وس ّلم وأدركته ألخذ بكثري من

قول.

( )3

وكان ك ّلام جيء له بحكم من أحكام رسول اهلل صلوات اهلل عليه وآله ،أفتى بام

يسمي الروايات المنقولة عن رسول اهلل رجز اا (أي شعا ارا خالي اا
خيالفه عنا ادا
ا
وجلاجا .وكان ّ
الثوري ـ عىل ما يف تاريخ بغداد ـ أنّه قال:
عن احلقيقة) ،حتّى إنّه ورد عن سفيان
ّ
مرتني.
استتبت أبا حنيفة من الكفر ّ

( )5

قصة حتكي قساوة قلب هذا الملعون وانعدام الرمحة منه نذكرها يف هذا
وهناك ّ

المجال:

( )6المصدر نفسه ،ص .433
( )3المصدر نفسه ،ص 431ـ .439
( )4ال مصدر نفسه ،ص .439
( )3المصدر نفسه ،ص .431
( )5المصدر نفسه ،ص .430
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التشابه بني موقف أيب حنيفة وموقف بعض املرجعيّات يف حفظ شأنها عن إنقاذ سجني دلى الشاه

قال بشـر بن السـري :أتيت أبا عوانة فقلت له :بلغني ّ
أن عندك كتا ابا أليب
بني ذ ّكرتني ،فقام إىل صندوق له فاستخرج كتا ابا،
حنيفة،
ْ
أخرجه ،فقال :يا ّ
فقطعه قطعة قطعة فرمى به ،فقلت :ما محلك عىل ما صنعت؟ قال :كنت عند

جالسا ،فأتاه رسول بعجلة من قبل السلطان ،كأنام قد محّوا احلديد
أيب حنيفة
ا
[مترا]( ) 6فام
وأرادوا أن يق ّلدوه األمر .فقال :يقول األمري :رجل سـرق ا

ترى؟ فقال غري متعتع :إن كانت قيمته عشـرة دراهم ،فاقطعوه .فذهب
حممد
الرجل .فقلت :يا أبا حنيفة ال تتّقي اهلل؟! حدّ ثني حييى بن سعيد عن ّ

بن حييى بن حبّان عن رافع بن خديج ّ
أن رسول اهلل صىل اهلل عليه [وآله]
وس ّلم قال« :ال قطع يف ثمر وال كثر»( )3أدرك الرجل فإنّه يقطع .فقال غري
متعتع :ذاك حكم قد مىض فانتهى.

التشابه بلن ماقف أب ي حنلفة وماقف بعض المضجعلا ت في ح فظ خأنها رن إنقاذ سو لن لد ى الش ا ه

وقد قطع الرجل ،فهذا ما يكون له عندي كتاب.

( )4

تستحق التأ ّمل؛ ففي
ّ
وهنا تنتقل يب الذاكرة إىل واقعة حيسن ذكرها يف المقام ،وهي

يوم من األ ّيام ذهبت برفقة بعض األخالّء لزيارة المرحوم المغفور له آية اهلل الشيخ صدر
المقرر أن نطرح بعض األسئلة حول
الشريازي رمحة اهلل عليه ،وكان من
الدين احلائري
ّ
ّ

يشء من أحداث الثورة؛ فقد كان رمحه اهلل من المعدودين الذين لدهيم ا ّطالع كامل
تطرق احلديث فيام
عىل أخبار وأسـرار وقضايا الثورة من بدايتها وحتّى هنايتها .وقد ّ

الفدائي الشهيد يف طريق اإلسالم،
تطرق إىل المرحوم ط ّيب احلاج رضائي ،ذلك
ُّ
ّ
ّ
النقي الروح رمحة اهلل عليه .ويف ذلك اللقاء قال
المتخل عن نفسه ،الطاهر القلب،
ُّ
المرحوم الشيخ صدر الدين:

بعد القبض عىل ط ّيب بسبب دفاعه عن حريم التش ّيع وتأييده المرحوم آية اهلل

اخلميني ،قاموا يف السجن ب تعريضه ألنواع العذاب واألذى والبالء ،وطلبوا
( )6يف بعض النسخ «وديا»  ،وا لود ّي :ما خيرج من أصل النخل فيقطع من حم ّله ويغرس يف ّ
حمل آخر( .م)
( )3الكثر :مجار النخل وهو شحمه الذي يف وسط النخلة( .راجع :النهاية :ج،3ص  653ما ّدة كثر)( .م)
( )4المصدر نفسه ،ص 476؛ المسائل الصاغانية؛ الشيخ المفيد ص .639
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منه أن يعرتف كذ ابا وهبتاناا ـ كام هي طريقة التحقيق وأخذ االعرتاف ـ بأنّه

قبض ا
ماال من المرحوم آية اهلل اخلميني ليثور ضدّ حكومة الشاه ويعمل

عىل مواجهتها ،ووعدوه باحلر ّية واإلفراج عنه وبإغداق المواهب عليه من

قبل الشاه عليه إن هو لبّى طلبهم .لك ّن المرحوم ط ّيب احلاج رضائي
استنكف عن ارتكاب هذه التهمة والكذب ،ومل يكن مستعدا لتلبية هذا
الطلب ،ويف المقابل كانوا يضاعفون له من التعذيب واإليذاء.

يف تلك األوقات ،زار أحد مراجع قم مدينة طهران للقيام بالتشاور مع

ّ
وحل ضي افا يف منزل أحد مريديه ،وكان العلامء
العلامء والسياسيّني،
والتجار يقصدون ذلك البيت ل ّلقاء به ،وقد ذهبنا نحن
وأصحاب المهن
ّ
بدورنا للقائه ولنطرح عليه ما جرى لط ّيب ،وبعد أن خال المجلس قلت

له:

ال بدّ أنّكم ا ّطلعتم عىل قض ّية ط ّيب ،وأنتم تعلمون ّ
أن حياته يف خطر،
ويمكن يف أ ّية حلظة أن يعمدوا إىل حماكمته وإعدامه ،وإن مل ّ
تتخذ خطوات

عاجلة ،فسيفوت األوان.

فأجابّ :
إن أمره ليس مهام لكي يشغل فكرنا.
قلتّ :
عرض حياته للخطر فدا اء لإلسالم وعلامء الدين ،فام
إن هذا الرجل ّ
هذا الكالم من ّ
بمهم؟! وإن مل نقم بخطوات عاجلة ،فمن
أن أمره ليس
ّ
الذي سيحمل مسؤول ّية دمه؟

فقال :ال ينبغي للمرجع ّية أن تسقط من شأهنا ومنزلتها ألجل رجل سوقي
ّ
وتتوسط له عند الشاه!!
وضيع ،فتشفع

قلت :لقد قام زعامء وعلامء البالد ك ّلهم بذلك ،فلامذا أنتم ّتالفوهنم
ومتتنعون عن ذلك؟

بأي يشء!
فقال :أنا ال شأن ل بام يفعله زعامء البالد ،وال يمكنني أن أقوم ّ
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أهم من
ال بدّ من التأ ّمل والتفكري يف هذه احلادثة؛ فهل موقع المرجع ّية ومقامها ّ

ألي يوم هي المرجع ّية؟! هل هي أل ّيام السلم واألمن
ثم ّ
إراقة دم مسلم بالباطل؟! ّ
واألمان والسكوت؟ أم أل ّيام الضيق واالحتقان والشدّ ة واخلوف؟!

والمهم هو أنّا حني نقارن بني هاتني احلادثتني :حادثة أيب حنيفة وهذه احلادثة،
ّ

أي فرق بينهام ،فكلتامها ترجعان إىل أصل واحد،
فهل من فارق نجده بينهام؟ ال نجدّ ّ
وإن كانت تلك يف مظهر أهل السنّة ،وهذه بلباس التش ّيع والمرجع ّية.

الفضق بلن مضج عل ة العام ة والمضجعل ة ريى وفق رؤية أه البل ت ريلهم ا لس ال م

أسايس ما بني مرجعيّة الشيعة ومرجعيّة العا ّمة وأهل السنّة،
جوهري و
هناك فارق
ّ
ّ

ومنشؤه هو المالكات والمعطيات التي قدّ متها مدرسة أهل البيت صلوات اهلل عليهم
ومنهج الرسالة.

ّ
إن مالك ومعيار الفتوى واحلكم يف مرجع ّيات العا ّمة ـ كمرجع ّية أيب حنيفة

وأمثاله ـ هو موافقة المصلحة الدنيو ّية وجماراة احلكومات المعاصـرة .وحيث ّ
إن
القصد والداعي للحكم واإلفتاء هو إثبات شخص ّية المرجع وأنان ّيته ،وهو يف هذا
المقام يسعى حلفظ مصاحله الدنيو ّية وصيته وذياع اسمه والوصول إىل حطام الدنيا؛

فإنّه يسعى إىل صياغة نفسه وفق رغبة اجلهاز احلاكم يف زمانه ،ويبذل وسعه يف إرضائه،

أي نحو من التم ّلق والمداهنة والمصانعة ،وال مانع لديه من
وال يدع يف سبيل ذلك ّ

أي شنيع ،حتّى يبلغ األمر إىل أن حيكم أمثال شـريح القايض ـ الذي ال يعرف
ارتكاب ّ
اهلل ـ عىل إمام زمانه وابن رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله بأنّه خارج عن الدين ،وأن يفتي
األئمة عليه السالم ،إىل غري ذلك من أحداث
بسم اإلمام المعصوم جواد ّ
حييى ابن أكثم ّ

شبيهة. ...

ّ
اإلهلي
إن مرجع ّية العا ّمة ـ وقبل البحث عن مصلحة الناس وعن احلكم
ّ
والتكليف الر ّباين ـ تستفسـر ا
بجر
أوال عن وجهة نظر احلكّام و ما يميلون إليه ،ث ّم تقوم ّ

الناس إليها مستفيدة يف تعزيزها من أداة الدين وأد ّلة الشـرع ،وكم يقع لتحقيق ذلك

حكام هذا األسبوع ،ليخالفه يف األسبوع الالحق!
أن يصدر أحدهم ا
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ّ
إن الغاية واهلدف يف مرجع ّية العا ّمة هي الدنيا ،وال خرب وال أثر عن اهلل واآلخرة،

دائام هو أ ّن المفتي
أما يف مرجع ّية الشيعة فاألمر خمتلف؛ والشعار الذي ترفعه وتعلنه ا

هو النائب عن رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله والمم ّثل له ،وهو يسري مع الناس بسرية
واألئمة اهلداة صلوات اهلل عليهم وينطق بحديثهم.
رسول اهلل
ّ

المرجع يف المرجع ّية الشيع ّية يرافق األ ّمة خطوة بخطوة ،يف مجيع األحوال من

يتخىل عنها أبدا ا؛ فرسول اهلل ّ
ّ
صىل اهلل عليه وآله كان إذا حكم
الشدّ ة والرخاء ،وال

بجهاد الك ّفار ال خيتار لنفسه اجللوس يف المدينة ويرسل المسلمني إىل ساحات القتال،
بل كان أشدّ عزيمة عىل حماربة الك ّفار من اجلميع ،وكان أقرب الناس إليهم.

يقول أمري المؤمنني عليه السالم يف بيانه جلهاد رسول اهلل وقتاله الك ّفار

والمشـركني:

امحر البأس ،اتّقينا برسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم ،فلم يكن أحد
«كن ّا إذا ّ
( )6

العدو منه».
من ّا أقرب إىل
ّ

أي ّ
إن رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله كان إذا أفتى بحرب المشـركني يسبق اجليش

إليهم ،وخيوض المعركة يف قتاهلم قبل اجلميع ،ومل يكن ليقيض أوقاته جان ابا حتت ظالل

األشجار وقرب األهنار اجلارية برفقة احلور والغلامن ،ومل يكن يرسل إليهم من هناك

بالبيان تلو البيان ليبعث يف نفوسهم احلامس مرس ا
ال إ ّياهم قرابني إىل المذبح.

ويف معارك اجلمل وص ّفني والنهروان ،عندما حكم حاكم المسلمني ومرجعهم

عل بن أيب طالب عليه السالم بقتال القاسطني والامرقني والناكثني ،كان ّ
كل واحد من
ّ

وحممد بن احلنف ّية ّ
يتوىل قيادة جزء من اجليش ،و أ ّما اإلمام
أبنائه من احلسن واحلسني
ّ

نفسه فقد كان يف قلب اجليش.

()3

( )6هنج البالغة (عبده) ،ج ،4ص 363؛ رشح هنج البالغة (البن أيب احلديد)  ،ج ،67ص .661
( )3لمزيد من االطالع عىل هذا الموضــوع ،راجع :األخبار الطوال ،ص  633إىل 366؛ أن ساب األرشاف،
ج ،3ص ( 336ذيل الكالم عن وقعة اجلمل ووقعة صفني ووقعة اخلوارج)( .م).
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وبنا اء عىل ذلك ،ففي مرجع ّية الشيعة إذا ما أفتى مرجع بقتال اليهود ومواجهة

الصهيون ّية ،فال بد له أن يكون هو بنفسه وشخصه يف صدارة المسلمني والمجاهدين

متقدّ م اا بسالحه يف اهلجوم  ،غري خائف من الموت وإصابات اجلراح ،وال خيتار الموت
لآلخرين واحلياة لنفسه ،وال اجلراحات هلم والنعومة لنفسه ،وال النار والقنابل

كل ذلك ّ
والصواريخ ألبناء الناس ،والشاي والقهوة والمكسـرات لنفسه؛ ّ
ألن اهلل مل

ّ
وألن الموت واحلياة بيد اهلل وليسا بأيدينا نحن!
يم ّيز بينه وبينهم يف حكمه وتكليفه،

ور ّبام كان تقدير اهلل تعاىل ومشيئته أن نموت يف ساحات القتال ا
بدال من أسـرة
مستشفيات لندن وأمريكا!
نعمّ ،
إن رخاء مرجع ّية الشيعة وسـرورها هو يف رخاء األ ّمة وسـرورها ،وشدّ هتا

وحزهنا يف شدّ ة األ ّمة وحزهنا وقلقها وضيق حاهلاّ .إهنا ال ترى نفسها بعيدة عن الناس
وال يفصلها عنهم يشء ،كام ّأهنا ال ترى يف نفسها موجو ادا متم ّي ازا ال مثيل له.

ّ
إن مرجع ّية الشيعة ليست بالتي جتالس الناس يف جمالس العزاء فقط ،وال هي بالتي

ال ترافقهم يف مسريهتم إال يف مواكب العزاء فحسب ،بل هي معهم ،وصوهتا صوهتم يف

أي
الفتن والمشكالت ،ويف اخلالفات وحاالت الضيق والشدّ ة واألذى ،غري خائفة من ّ
هتديد أو ّتويف.
ّ
المضطر وخمبأ المستجري ،وهي ال
إن مرجعيّة الشيعة هي مأوى المظلوم وملجأ
ّ

كر الزمان وجمرياته ،وال تقبع جالسة
تكتفي بوظيفة النظر والرقابة ،وال ترتك األوضاع إىل ّ

يف الزاوية ّ
بكل هدوء.

ّإهنا ترى ّ
أن مصلحتها يف مصالح اهلل وخلقه ال يف يشء آخر سوى ذلك ،وهي تبذل

كامل جهدها يف هذا السبيل ،فتجدها تصـرخ ّ
قوة يف آذان الظالمني واحلكّام
بكل ّ
احلق الضائع المسحوق ،وإزالة الظلم والعدوان
المعاندين ،وتثري الناس للقيام واستعادة ّ

اإلسالمي ،أجل هذه هي مرجع ّية
والطغيان ،وإحقاق األمن والعدالة والقسط يف المجتمع
ّ

الشيعة!

49

ر َ ُ َ َ ُ
الملكو ت ( ج )3
أْسار

َ
المجلس اثلالث عرش  :نظرة حتليليّة ىلع مدرسة أيب حنيفة وعقائده

تقسم الناس إىل أتباع وغري أتباع ،وإىل مق ّلد وغري مق ّلد ،وعندها المريد
ّإهنا ال ّ

والشاب اليافع سواء ،ال تأثري للظاهر المرغوب أو
وغري المريد سواء ،والشيخ الكبري
ّ

تفرق بني المق ّلدين وغري المق ّلدين ،وال بني
غري المرغوب يف حكمها وقضائها ،فال ّ

اجلامعي ،ومجيع
احلوزوي والطالب
المقربني واألرحام وغريهم ،وال بني الطالب
ّ
ّ
ّ
احلق ال غري.
الناس من رجال ونساء وكبار وصغار خيضعون لدهيا للتقييم عىل أساس ّ

يف مرجع ّية الشيعة تق ّيم األمور عىل أساس الفطرة والوجدان والعدل ،ال عىل

أساس االنتامء احلزيب واالنتساب إىل فئة أو حزب خاص.

لدى مرجع ّية الشيعة ال خوف ّإال من اهلل ،وال طريق للرتغيب أو الرتهيب إليها.

الشلخ محمد جااد ا ألنيار ي رضاان هللا ريله نماذجاً ل يعالم ا لشل ع ي

يقول المرحوم الوالد قدّ س سـره:

عندما هاجم احللفاء إيران إ ّبان احلرب العالميّة الثانيّة ،أقدم يف يوم من
األ ّيام ضابطان من الربيطانيني يف مهدان عىل اقتياد امرأة شا ّبة من الشارع

ليقوموا باغتصاهبا ،و مهام كانت تلك المرأة تصـرخ وتطلب المساعدة من

متزوجة خ ّلصوين من أيدي هؤالء الكالب!»  ،مل يكن
الناس وتقول« :أنا ّ

أحد ليجرؤ عىل أن خيطو نحوهم وخي ّلص تلك العفيفة من أيدي هذين
الضابطني العربيدين.

اهلمداين رمحة اهلل عليه
األنصاري
ويف تلك األثناء كان المرحوم آية اهلل
ّ
ّ
يمر ّبالقرب منهم ،فوقع نظره عىل تلك اجلامعة وانتبه إليها فسأل« :ما

اخلرب؟»

قال الناس :ضابطان بريطانيّان يف حالة السكر خيتطفان امرأة ليزنيا هبا ،وال

أحد جيرؤ عىل مساعدهتا وحتريرها .حينها أسـرع إىل وسط الشارع وهجم عىل

الضابطني ،ورغم ضعفه ونحافة جسده ،أخذ يرضب بعصاه عىل رأسيهام حتّى

كادا أن ينش ّقا .وحني رأى الناس ذلك ثارت احلم ّية يف قلوهبم وأقبلوا إليه
وقالوا له :اذهب أنت ،ونحن ّ
نتوىل أمرمها .فنجت المرأة من أيدهيام.
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ا
الشيخ حممد جواد األنصاري رضوان اهلل عليه نموذجا للعالم الشييع

هذا يف حال أنّا نجد الكثري من المعاندين وأهل الضالل يعدّ ون العرفاء باهلل

وأولياء اهلل ـ بام فيهم المرحوم األنصاري ـ من المنزوين الذين ال يعريون اهتام اما
لشؤون المجتمع.

ّ
األئمة المعصومني عليهم
إن مرجع ّية الشيعة هي استمرار لبعثة األنبياء وإمامة
ّ
الشيعي مع قلوب الناس وأرواحهم ،وهذه العالقة
السالم وخالفتهم .ويتعامل المرجع
ّ

هي التي تسري هبم نحو ملجئهم ومأواهم فرتوهيم من ذلك المعني وتشبعهم مجي اعا.
الديني يف مثل هذه المرجع ّية خياطب فطرة الناس وضامئرهم ،وهم ّ
بكل رحابة
والمرجع
ّ

صدر يطرحون عليه ما يف مكنون قلوهبم وضامئرهم فإذا هم ينالون الرشاد ويسريون يف
سبل التكامل.

أ ّما يف غري هذه المرجع ّية فيلمس الناس عدم االنسجام ما بني الفطرة والعقل

والوجدان والشـريعة من جهة ،وبني األقوال واألفعال من جهة أخرى ،فيتخ ّلون عن

عقائد الدين ،وتضعف مهمهم عن العمل بمبادئ الشـريعة ،ا
وبدال من أن ينسبوا هذا

فإهنم ينسبونه إىل الدين والمعتقدات
التنايف والتناقض والتضا ّد إىل المرجع المنحرفّ ،
الدين ّية ،فينفضوا أيدهيم عن الدين والتد ّين ،وخيتموا بخاتم البطالن عىل ّ
كل عقيدة؛

فمن يا ترى يتح ّمل مسؤول ّية هذه اآلثار الس ّيئة حينئذ؟

يف المرجع ّية ّ
المجرب اخلبري من منهل المعرفة
احلقة يرتوي الشيخ الكبري والعامل
ّ

الشاب احلدث الذي مل خيرب احلياة؛ ّ
ألن كليهام
واإليامن واليقني واحلياة بمقدار ما يرتوي
ّ

وصال إىل هذا المنهل بواسطة الفطرة والعقل ،وكالمها يبحث عن ضا ّلته فيه ،وهذا هو

سـر الذي جيعل األنبياء والمعصومني عليهم السالم مقبولني ومو ّفقني يف دورهم؛
ال ّ

فالنبي موىس عليه السالم عندما يرى مظلو اما يف يد ظامل يعمل عىل خالصه ويدافع عنه
ّ

()6
وعل المرتىض عليه السالم تصل آهاته إىل السامء متمنّ ايا الموت لسلب خلخال
بيده ّ ،

ََ
َ َ
ٱستَ َغٰثَ ُه ٱَّلي من ش َ
( )6سورة القصص ( ، )33مقطع من اآلية  :65فَ ۡ
يعتهۦ ىلع ٱَّلي م ۡن َع ُد ّوهۦ ف َوك َزهُۥ
ُ َ ٰ ََ َ ٰ َ
َض َعليۡه
موَس فق
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من رجل هيود ّية()6؛ وهلذا كان موىس عليه السالم وإىل األبد مرج اعا وملج اأ لليهود،

عل عليه السالم مأوى للناس ومرج اعا هلم عىل الدوام.
وكان ّ

وذلك المرجع الذي يستنكف عن السعي يف اإلفراج عن ط ّيب احلاج رضائي

ـ المظلوم والعبد الصالح ـ حمتجا بمقام المرجع ّية وموقع ّيتها  ،لو ّ
أن ابنه ابتل بذلك
حيرك ساكناا يف العمل عىل خالصه؟! أم
البالء ،هل كان
سيكرر نفس هذا الكالم وال ّ
ّ

أنّه كان يلجأ إىل آالف الوسائل والوسائط ،ويطرق ّ
كل باب يف سبيل ذلك؟!
الفارق بلن مق ام المضجعل ة ومقام االجته ا د

الفارق بني المرجع ّية واالجتهاد هو ّ
أن المرجع يعلن ويب ّلغ فتواه ،ويدعو الناس

إىل آرائه وفتاويه ،وهو بطبعه للرسالة العمل ّية ونشـره هلا يعلن رسميا آراءه يف المسائل
منجزة ومربئة للذ ّمة،
الشخص ّية واالجتامع ّية ،وجيعلها يف متناول أيدي الناس ،ويعدّ ها ّ

المتعهد بحمل مسؤول ّية العمل
وسب ابا للفالح والنجاة يف الدنيا واآلخرة ،ويكون هو
ّ
هبا.

أ ّما يف االجتهاد فاألمر ليس كذلك ،فالمجتهد يرجع إىل األد ّلة والمدارك
اإلهلي ،ويستخرج حكم اهلل بحسب سعة فهمه وإدراكه
الستنباط التكليف واحلكم
ّ

ويلتزم به ،سواء رجع إليه أحد أم مل يرجع ،وسواء ق ّلده الناس أم مل يق ّلدوه ،فإنّه ال شأن

له بالناس وتقليدهم ،غري أنّه ال جيوز له أن جييب السائل إذا استفتاه بجواب مغاير لام

انتهى إليه رأيه وال أن يرجعه إىل سواهّ ،
فإن هذا يتناىف مع أصل اجتهاده واستنباطه.

ليس دور المرجع ّية هو بيان األحكام الرضور ّية والبدهي ّية للدين كوجوب
واحلج؛ ّ
فإن هذه مسائل ال حتتاج إىل تقليد ،ويمكن
الصلوات اخلمس واخلمس والزكاة
ّ

ّ
لكل مك ّلف أن يعمل هبا ولو بغري الرجوع إىل جمتهد ومرجع ،بل دور المرجع ّية هو بيان
جزئ ّيات األحكام ومصاديق كربياهتا وخصوص ّياهتاّ .
إن المرجع ّية هي المب ّينة آلليات

( )6الكايف ،ج ،5ص 3؛ هنج البالغة (عبده) ،ج ،6ص « :13و قد بلغني ّ
أن الر جل منهم كان يدخل عىل
المرأة المسلمة واألخرى المعاهدة فينتزع حجلها وق لبها ووقالئدها ورعاثها ...فلو ّ
مسلام مات من
أن امر اءا
ا
جديرا».
بعد هذا أس افا ما كان به ملو اما بل كان به عندي
ا
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الفارق بني مقام املرجعيّة ومقام االجتهاد

اخلارجي للتكاليف ،وهي المع ّينة للمصاديق ،وهذا يعني حت ّملها
التنفيذ والتطبيق
ّ
لمسؤول ّية أفعاهلا وأقواهلا يف األحداث والوقائع الفرد ّية واالجتامع ّية.
ونتناول يف المقام إحدى نامذج هذا التناقض والتضا ّد ،ونس ّلط الضوء عىل نتائجه

القراء الكرام عىل علم بأمه ّية وخطر هذه المسؤول ّية العظيمة الثقيلة
السلب ّية؛ لكي يكون ّ
ـرا
حتملها فيجعل رقبته للناس جس ا
التي تقصم الظهر ،ولكي ال يقدم أحد منهم عىل ّ

ربا  ،وليدركوا عواقب هذه المسؤول ّية ويعوها.
ومع ا

وقص ل شي ائا من مشكالته
فقد زارين ذات يوم يف منزل أحد األصدقاء
ّ
األعزاء ّ

العائل ّية ،ومن مجلة ما قالّ :
كثريا مع ما نحمله من معتقدات
إن والد زوجتي ال ينسجم ا

ومبادئ ،ور ّبام يسخر منها وهيزأ ،وهذا ما أحدث يف عائلتنا مشاكل كثري اة وصار أفراد
العائلة يشعرون اجتاهه بالنفور ،وحصل بينهم وبينه مشا ّدات كالم ّية وخماصامت ،إىل أن

تصاعدي ،فأ خذ هذا الرجل ييسء األدب ويتجاسـر
سارت األمور شي ائا فشي ائا بنحو
ّ
عىل األئمة عليهم السالم ،ويتحدّ ث عنهم بعبارات غري الئقة ،وصارت زوجتي ال

مؤخرا بمكتب أحد المراجع
اتصلت
ترغب يف التواصل معه وقطعت عالقتها به ،وقد
ْ
ا

واستفتته حول العالقة معه ،فكان اجلواب:

« ّ
إن هذا الرجل مرتدّ ونجس ،وزوجته حم ّرمة عليه وقد بانت عنه تلقائياا،

أي تواصل ،وامنعي أفراد أسـرته من
وينبغي أن ال يكون بينك أنت وبينه ّ

أيضا ،وال بدّ من إبالغ ذلك إىل كا ّفة أفراد العائلة».
التواصل معه ا

كان ذلك الصديق يقول :وبعد إعالن ذلك ومقاطعة زوجتي لوالدها ،ازدادت

األحوال سو اءا ،فعندما رأى ذلك الرجل هذه التصـرفات ،بلغ احلدّ األقىص يف اجلرأة

والتجاسـر ،وأبرز ّ
أي رادع عن ذلك ،وها أنا قد
كل ما كان خيفيه يف نفسه ،ومل يعد لديه ّ

سـرا عن حكم اإلقدام عىل إيذائه
أتيت اآلن إليكم من قبل زوجتي وأوالدي مستف ا
جسديا ورضبه؛ ع ّله يقف عند حدّ ه؟

فقلت له :هل ستلتزم بام أقوله لك بد ّقة؟
36

ر َ ُ َ َ ُ
الملكو ت ( ج )3
أْسار

َ
المجلس اثلالث عرش  :نظرة حتليليّة ىلع مدرسة أيب حنيفة وعقائده

قال :نعم ،أنا وزوجتي سنلتزم بام تقولون.

قلتّ :
أسريا لبعض
إن ّاهتام مسلم باالرتداد ليس باألمر اليسري ،فر ّبام كان اإلنسان ا

األوهام والتخ ّيالت ،وصار يشكّك يف الدين وبعض العقائد الدين ّية األصيلة وينكرها من

جذورها نتيج اة ليشء من األحداث االجتامعيّة والظروف السيّئة التي ّتالف العقل
إن اهلل تعاىل يواجه ّ
والفطرةّ .
كل إنسان بام يناسب مستوى فهمه وإدراكه وسعته الوجود ّية،

وال يعامل اجلميع معامل اة واحدة ،وحيدّ د حساب ّ
كل إنسان بام يتناسب مع ما حيمل من
احلقائق ،وهذا الرجل مل يكن عىل ا ّطالع واف عىل مسائل الشـرع وأحكام الدين إ ّبان حكم

النظام السابق ،وبعده كذلك مل تتّضح لديه حقيقة الدين والشـريعة ووالية اإلمام

المعصوم عليه السالم كام هو ح ّقها ،وإضافة إىل ذلك فإنّه لمشاهدته المخالفات التي

بقوة  ،وتناقض ـ بام ال يقبل التأويل ـ فطرته التي فطره اهلل عليها ،فقد خسـر
تضا ّد عقله ّ

ما بقي لديه من معتقدات ساذجة سطحيّة ،فمن هنا ،كيف يمكن لنا أن نحكم بكفره

فأي
وارتداده ،ونرى أنّه واجب القتل نجس ،ونحكم بانفصاله وبينونته عن زوجته؟! ّ
حق هذا المسكني حينئذ؟!
حكم وقضاء نحكمه يف ّ
وإضافة إىل ّ
كل ذلكّ ،
فإن التعاطي معه بتلك الطريقة ليس فقط لن يؤ ّدي إىل تنبيهه

وإيقاظه وتذكريه ،بل يمكن أن يؤ ّدي به إىل اجلنون والقيام بأعامل خطرة ال يمكن
إصالحها ،وحينها من سيكون المسؤول عن ّ
كل ذلك؟!
ّ
إن هذا الرجل ليس فقط غري مرتدّ  ،بل هو عىل ما كان عليه من اإليامن واالعتقاد

أي يشء ،غاية ما يف األمر ّ
أن هناك حجا ابا غ ّطى عىل عقالن ّيته ومنعه
يتغري لديه ّ
والرؤية ،ومل ّ

عن اإلدراك الصحيح والتقييم الدقيق وتشخيص السقيم من السليم؛ فقل لزوجتك ـ التي

والمحب كام كان فيام مىض ،و ّ
هي ابنته ـ ّ
أن عليها أن
أن عليها أن تعلم أنّه والدها العطوف
ُّ

تقبّل يده ،وتعتذر منه ،وينبغي أن يو ّثق مجيع أفراد العائلة عالقتهم معه ،وال يفكّروا أبدا ا بام

يقول ويوكلوا أمره إىل ر ّبه.

وبعد مدّ ة قمت بزيارة هذا الصديق ،وقبل أن أستفسـر عن أحوال والد زوجته،

تفضلتم ،وقد كان األمر يف
ابتدأين هو باحلديث وقال« :سيّدنا ،لقد ن ّفذنا يف العالقة معه ما ّ
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بدايته غري ابا عليه غري متو ّقع يف نظره ،بحيث ظ ّن ّ
غرضا ما وراء ذلك ،ولكن بعد
أن هناك ا
ثم إ ّنه
ميض مدّ ة أدرك صدق سلوكنا ،فغدا ناد اما واعتذر عن كا ّفة أفعاله وأقواله وتابّ ،
ّ

شيئاا فشي ائا عاد إىل عباداته وأخذ ّ
يصل الصلوات اليوم ّية ،ومل يعد هناك أثر لتلك األفعال».

فمع بالغ األسف ،قد ابتعد جمتمعنا ـ وألسباب معيّنة ـ عن سرية اإلسالم ومبانيه؛

وقد ح ّلت القسوة والطغيان مكان الرمحة والعطفّ ،
وحل الكذب والتم ّلق مكان الصدق

والصفاء ،والظلم واخلصام مكان العدالة واألخالق ،وتع ّلمنا من الكتاب المبني قوله

َ ٓ ََ ۡ ُ
ََٓ ََُۡ
تعاىل :أشداءُ ىلع ٱلكفار ( )6ونسينا قوله تعاىلُ :رمحا ُء بينه ۡمَۖ

()4( )3

.

أن المرجع ّية الشيع ّية جيب أن تكون مرآ اة ش ّف ا
وخالصة الكالم هي ّ
افة لسلوك

واألئمة المعصومني عليهم الصالة والسالم(.)3
رسول اهلل
ّ

ذم ريماء العام ة ألبي حنلف ة

يقول مالك بن أنس أحد فقهاء أهل السنّة األربعة:

ما ولد يف اإلسالم مولود أشأم من أيب حنيفة.

( )5

ويقول عبد الرمحن بن مهدي:

الدجال أعظم من رأي أيب حنيفة.
ما أعلم يف اإلسالم فتنة بعد فتنة ّ

مرارا:
وكان األوزاعي يقول ا

عمد أبو حنيفة إىل عرى اإلسالم فنقضها عروة عروة.

( )1

( )9

الثوري قال:
وعندما وصل نعي أيب حنيفة إىل سفيان
ّ

احلمد هلل الذي أراح المسلمني منه ،لقد كان ينقض عرى اإلسالم عروة

( )6سورة الفتح ( ، )33مقطع من اآلية .37
( )3الم صدر السابق.
وقوته ،هناك كتاب قيد التأليف حتت عنوان ارتداد در اسالم (= االرتداد يف اإلسالم)،
( )4إن شاء اهلل وبحول اهلل ّ
ونسأل اهلل أن يكون من تقدير اهلل ومشيئته أن يسدّ د جهودنا يف إمتامه واإلرساع يف إنجازه ،بمنّه وكرمه.
( )4لمزيد من اال ّطالع عىل رشائط االجتهاد وخصائص المرجعيّة والفرق بينهام ،راجع اخلامتة التي كتبها المؤ ّلف
حفظه اهلل عىل كتاب « الدر النضيد يف االجتهاد و التقليد و المرجعية»( .م)
( )5تاريخ بغداد ،ج ،64ص .306
( )1المصدر السابق ،ص .471
( )9المصدر السابق ،ص .473
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عروة ،ما ولد يف اإلسالم مولود أشأم عىل أهل اإلسالم منه.

( )6

حممد بن إدريس الشافعي أحد فقهاء أهل السنّة األربعة:
وقال ّ

نظرت يف كتب ألصحاب أيب حنيفة فإذا فيها مائة وثالثون ورقة ،فعددت منها

ثامنني ورقة خالف الكتاب والسنّة.

( )3

وقال عبد اهلل بن المبارك:

وحرم ما ّ
من نظر يف كتاب احليل أليب حنيفة ّ
أحل اهلل.
حرم اهلل ّ
أحل ما ّ

( )4

وكذلك قال عمر بن قيس:

( )3

احلق فليأت الكوفة فلينظر ما قال أبو حنيفة وأصحابه ،فليخالفهم.
من أراد ّ

وكذلك ينقل عن أيب بكر بن عيّاش أنّه كان يف جملس له فجاء إسامعيل بن محاد بن

أيب حنيفة  ،فس ّلم وجلس  ،فقال أبو بكر  :من هذا ؟ فقال  :أنا إسامعيل يا أبا بكر  ،فرضب

أبو بكر يده عىل ركبة إسامعيل ثم قال :

( )5

سود اهلل وجه أيب حنيفة.
كم من فرج حرام أباحه جدّ ك؟! ّ

وينقل أبو عاصم النبيل أنّه التقى بأيب حنيفة يف المسجد احلرام فجرى بينهام كالم،

وبعده قال أبو حنيفة له ولمن حوله:

( )1

انظروا ،أنا احتال عىل الناس منذ كذا وكذا وقد احتال ع ّل هذا.

وبعد موته قال بشـر بن أيب األزهر النيسابوري :

رأيت يف المنام جنازة عليها ثوب أسود ،وحوهلا قسيسني فقلت :جنازة من
( )9

هذه؟ فقالوا جنازة أيب حنيفة ،حدّ ثت أبا يوسف فقال :ال حتدّ ث به أحدا ا.
( )6المصدر السابق ،ص .473
( )3المصدر السابق ،ص .363
()4
()3
()5
()1
()9

المصدر السابق ،ص .303
المصدر السابق ،ص .303
المصدر السابق ،ص .360
تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر ،ج  ،33ص .416
تاريخ بغداد ،ج  ،64ص .331
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ذم علماء

ويف ختام الكالم المنقول عن أهل السنّة حول هذا الملحد الذي ال دين له نذكر

قصة عن كتاب حياة احليوان الكربى:
ّ

ذكر ابن خ ّلكان يف ترمجته ،عن إمام احلرمني عبد الملك بن الشيخ أيب حممد

عبد اهّلل اجلوينيّ ،
حنفي
أن السلطان المذكور [أي حممود الغزنوي] كان
ّ
المذهب ،و كان مول اعا بعلم احلديث ،و كان يسمع عنده احلديث ،و كان

يسأل عن معناه ،فيجد أكثره مواف اقا لمذهب اإلمام الشافعي رمحه اهّلل تعاىل،
فجمع فقهاء المذهبني ،و التمس منهام الكالم يف ترجيح أحد المذهبني،
فوقع االتفاق عىل أن َّ
الشافعي،
يصىل بني يديه ركعتان عىل مذهب اإلمام
ّ

ثم عىل مذهب اإلمام أيب حنيفة ركعتان ،فينظر السلطان إىل ذلك ،و خيتار
ّ

األحسن.

ّ
المروزي بطهارة سابغة ،و شـرائط معتربة من الطهارة ،و
فصىل الق ّفال
ّ
السرتة ،و استقبال القبلة ،و أىت باألركان و اهليئات ،و السنن و األبعاض و

جيوز الشافعي دوهنا.
اآلداب ،عىل وجه الكامل ،و كانت صالة ال ّ

ثم ّ
جيوز أبو حنيفة ،فلبس جلد كلب كان مدبو اغا ،و
صىل ركعتني عىل ما ّ
توضأ بنبيذ التّمر ،و كان ذلك يف صميم الصيف،
ل ّطخ بعضه بالنجاسة ،و ّ
منعكسا ،ثم استقبل
منكسا
فاجتمع عليه الذباب و البعوض و كان وضوؤه
ا
ا

كرب بالفارس ّية ،ثم قرأ هبا« :دو برگ
القبلة ،و أحرم بالصالة من غري ن ّية ،و ّ

سبز»( )6ثم نقر كنقرات الديك ،من غري فصل بينها ،و من غري طمأنينة،
تشهد و رضط يف آخرمها ،و خرج من غري نية السالم ،و قالّ :أهيا السلطان
و ّ
هذه صالة أيب حنيفة! فقال السلطان :لو مل تكن هذه صالة أيب حنيفة

لقتلتكّ ،
جيوزها ذو دين .فأنكرت احلنفيّة أن تكون
ألن مثل هذه الصالة ال ّ
ّ
ّ
المصل:
مدهامتان  .وتعني بحسب ما ترمجها هذا
( )6وهي ترمجة فارسية آلية  13من سورة الرمحن:
ورقتان خرضاوتان( .م)
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هذه الصالة جائزة عند أيب حنيفة ،فطلب الق ّفال كتب أيب حنيفة ،فأمر
السلطان بإحضارها ،و أمر نصـرانيا أن يقرأ كتب المذهبني مجي اعا ،فوجدت
الصالة التي صالها الق ّفال جائزة عند أيب حنيفة ،فأعرض السلطان عن
()6

مذهب أيب حنيفة ،و متسك بمذهب الشافعي.

كان ما ذكرناه حول أيب حنيفة ـ ذلك الزعيم الملحد وعديم الدين لطائفة من

أهل السنّة ـ شي ائا مّا هو موجود حوله يف كتب أهل السنّة ،فهم أنفسهم يعدّ ونه منحر افا

وحمر افا ال أباليا طال ابا للدنيا ومعاندا ا ،وخمال افا لسنّة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسريته،
ّ
حق رسول اهلل
وما صدر عن لسانه المنحوس النجس من أراجيف ومزخرفات يف ّ

ّ
صىل اهلل عليه وآله حيكي عن خبث باطنه وضالله وغوايته.

ذم ريماء الش لعة ألبي حنلف ة

القراء عىل
وأ ّما ما هو موجود حوله يف مصادر الشيعة فسنشري إىل يشء منه ليكون ّ

معرفة بام أحدثه هذا الرجل األجري الذي يشغل منصب الرئاسة واإلمامة العظمى ألهل
السنّة ،ولي ّطلعوا عىل الفساد والدمار الذي س ّببه يف الدين ويف سنّة رسول اهلل صىل اهلل
حول سري اإلسالم عن طريق والية أهل بيت العصمة عليهم السالم
عليه وآله ،وكيف ّ

واتّباع مدرستهم إىل متاه ات اهلالك والبوار واجلحيم ووادي الشيطان والنفس األ ّمارة.
مسؤوال أمام اهلل عن ّ
ا
كل الذين
وما دامت هذه المدرسة يف الوجود فإنّه سيكون
المعنوي
انتحلوا نحلته فأضاعوا ما اودع فيهم من استعدادات وقابل ّيات للتكامل
ّ
ۡ
َ
ۡ
ّ
والتومهاتَ :يق ُد ُم ق ۡو َم ُهۥ ي َ ۡو َم ٱلق َي ٰ َمة
التجرد ،وح ّلت مكاهنا التخ ّيالت
وبلوغ عامل
ّ
َ َ ۡ َ ۡ ُۡ َۡ ۡ ُ ُ
ََ َ ُ
ود .
فأ ۡو َرده ُم ٱنلار َۖ وبئس ٱلورد ٱلمور

()3

يقول المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه:

يمر إىل جانب قرب أيب حنيفة برفقة بعض
كان المرحوم احلدّ اد ذات يوم ّ

أصدقائه ،وحني دنا من القرب سأهلم« :هذا قرب من؟» قالوا :قرب أيب حنيفة.

( )6حياة احليوان الكربى ،الدمريي ،ج ،3ص.454 :
( )3سورة هود ( ، )66اآلية .73
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قال« :كم كان ا
رجال ظلامنيا؛ لقد اشتملت النار عىل كامل قربه ورضحيه».
والملفت ّ
أن شبيه هذه احلادثة كان قد وقع له يف سوريا يف مقام السيّدة زينب الكربى

سالم اهلل عليها ،فقد نقل بعض المعارف أنه:

يف صباح أحد األ ّيام ،وبعد زيارة الس ّيدة زينب عليها السالم خرجنا برفقته من

المطهر ،وبعد عدّ ة خطوات قال سامحته :سمعت ّ
أن قرب
باب صحن حرمها
ّ

الدكتور عل شـر يعتي يف هذا اجلوار ،ال بأس أن نذهب إليه وننظر إىل المكان.

سـرنا وبعد السؤال عن قربه و مساعدة من بعض الناس وصلنا ،ويف هذه
األثناء فتح المرحوم احلدّ اد رضوان اهلل عليه باب الغرفة ،ووضع قدمه يف
داخلها وسـرعان ما خرج وقال« :كم هو مظلم! كم هو مظلم!» .

وعن شعيب بن أنس عن بعض أصحاب اإلمام الصادق عليه السالم:
كنت عند أيب عبد اهلل عليه السالم إذ دخل عليه غالم كندة فاستفتاه يف مسألة

فأفتاه فيها ،فعرفت الغالم والمسألة ،فقدمت الكوفة فدخلت عىل أيب حنيفة،
فإذا ذاك الغالم بعينه يستفتيه يف تلك المسألة بعينها ،فأفتاه فيها بخالف ما
أفتاه أبو عبد اهلل عليه السالم ،فقمت إليه فقلت :ويلك يا أبا حنيفة إين كنت

العام حاجا فأتيت أبا عبد اهلل عليه السالم مس ّل اام عليه ،فوجدت هذا الغالم
يستفتيه يف هذه المسألة بعينها ،فأفتاه بخالف ما أفتيته.

حممد؟! أنا أعلم منه؛ أنا لقيت
فقال [مع كامل الوقاحة] :وما يعلم جعفر بن ّ

صحفي ،فقلت يف نفيس:
حممد
ّ
الرجال وسمعت من أفواههم ،وجعفر بن ّ
ّ
حبوا.
واهلل
ألحج َّن ولو ا
ّ

حجة ،فحججت فأتيت أبا عبد اهلل عليه
حجة فجاءتني ّ
قال :فكنت يف طلب ّ
السالم ،فحكيت له الكالم ،فضحك ثم قال«:عليه لعنة اهلل ،أما يف قوله :إين

رجل صحفي فقد صدق ،قرأت صحف إبراهيم و موىس ،فقلت له :ومن له

بمثل تلك الصحف؟».

قال :فام لبثت أن طرق الباب طارق وكان عنده مجاعة من أصحابه فقال
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للغالم :انظر من ذا؟ فرجع الغالم فقال :أبو حنيفة .قال :أدخله ،فدخل فس ّلم
عىل أيب عبد اهلل عليه السالم فر ّد عليه السالم ،ثم قال :أصلحك اهلل أتأذن ل
ثم قال الثانية والثالثة
يف القعود؟ فأقبل عىل أصحابه حيدّ ثهم ومل يلتفت إليهّ .

فلام علم أ ّنه قد جلس التفت
فلم يلتفت إليه ،فجلس أبو حنيفة من غري إذنهّ ،

إليه فقال :أين أبو حنيفة؟ فقال :هو ذا أصلحك اهلل.

فقال :أنت فقيه أهل العراق؟! قال :نعم .قال :فبام تفتيهم؟ قال :بكتاب اهلل
حق معرفته وتعرف الناسخ
وسنّة نب ّيه .قال :يا أبا حنيفة تعرف كتاب اهلل ّ
والمنسوخ؟ قال :نعم.
علام ،ويلك ما جعل اهلل ذلك إال عند أهل
قال :يا أبا حنيفة ولقد ا ّدعيت ا

الكتاب الذين أنزل عليهم ،ويلك وال هو إال عند اخلاص من ذر ّية نبيّنا ّ
صىل

ورثك اهلل من كتابه حر افا ،فإن كنت كام تقول ـ ولست كام
اهلل عليه وآله ،وما ّ
َ
َ
ر
اما ءَامن َ
اىل َوأي ً
يوا ف َ
تقول ـ فأخربين عن قول اهلل عز وجل :س ُ
يها َلَ َ
ني .

أين ذلك من األرض؟ قال :أحسبه ما بني مكّة والمدينة.فالتفت أبو عبد اهلل

عليه السالم إىل أصحابه فقال :تعلمون أ ّن الناس يقطع عليهم بني المدينة
ومكة فتؤخذ أمواهلم وال يأمنون عىل أنفسهم ويقتلون؟ قالوا :نعم .قال:

فسكت أبو حنيفة.

َ َ َ َ َ
فقال :يا أبا حنيفة أخربين عن قول اهلل عزّ وجلَ :و َمن دخل ُهۥ َكن ءَامنا .

احلجاج بن يوسف حني
أين ذلك من األرض؟ قال :الكعبة .قال :أفتعلم أ ّن ّ

وضع المنجنيق عىل ابن الزبري يف الكعبة فقتله كان آمن اا فيها؟ قال :فسكت،

ثم قال :يا أبا حنيفة إذا ورد ع ليك يشء ليس يف كتاب اهلل ومل تأت به اآلثار

والسنّة كيف تصنع؟ فقال :أصلحك اهلل أقيس وأعمل فيه برأيي .قال :يا

أبا حنيفة إ ّن ّأول من قاس إبليس الملعون ،قاس عىل ر ّبنا تبارك وتعاىل
ََ۠ َ ََۡۡ َ ُّۡ ٞ
َ َ ََُۡ
ني  .فسكت أبو حنيفة.
فقال :أنا خي منه خلقتِن من نارٖ وخلقتهۥ من ط ٖ
فقال :يا أبا حنيفة أ ّيام أرجس البول أو اجلنابة؟ فقال  :البول .فقال :الناس
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يغتسلون من اجلنابة وال يغتسلون من البول ،فسكت :فقال :يا أبا حنيفة أ ّيام

أفضل الصالة أم الصوم؟ قال الصالة .فقال :فام بال احلائض تقيض صومها

وال تقيض صالهتا؟ فسكت.

قال :يا أبا حنيفة أخربين عن رجل كانت له أ ّم ولد وله منها ابنة ،وكانت له
حرة ال تلد فزارت الصبيّة بنت أم الولد أباها ،فقام الرجل بعد فراغه من
ّ
احلرة أن تكيد
صالة الفجر فواقع أهله التي ال تلد وخرج إىل احلامم فأرادت ّ
أ ّم الولد وابنتها عند الرجل ،فقامت إليها بحرارة ذلك الامء فوقعت إليها

أي يشء عندك فيها؟
وهي نائمة فعاجلتها كام يعالج الرجل المرأة فعلقتّ ،

قال :ال واهلل ما عندي فيها يشء.

فقال :يا أبا حنيفة أخربين عن رجل كانت له جارية فزوجها من ملوك له
وغاب المملوك  ،فولد له من أهله مولود ،وولد للمملوك مولود من أم

ولد له فسقط البيت عىل اجلاريتني ومات الموىل ،من الوارث؟ فقال:

جعلت فداك ال واهلل ما عندي فيها يشء.

فقال أبو حنيفة :أصلحك اهلل ّ
إن عندنا قوما بالكوفة يزعمون أنك تأمرهم
بالرباءة من فالن وفالن ،فقال :ويلك يا أبا حنيفة مل يكن هذا معاذ اهلل،

فقال :أصلحك اهلل إهنم يعظمون األمر فيهام ،قال :فام تأمرين؟ قال :تكتب

إليهم ،قال :بامذا؟ قال :تسأهلم الكف عنهام ،قال :ال يطيعوين ،قال :بىل
أصلحك اهلل إذا كنت أنت الكاتب وأنا الرسول أطاعوين ،قال :يا أبا حنيفة

أبيت ّإال ا
جهال ،كم بيني وبني الكوفة من الفراسخ؟ قال :أصلحك اهلل ما

عل يف
ال حيىص ،فقال :كم بيني وبينك؟ قال :ال يشء ،قال :أنت دخلت ّ
مرات فلم آذن لك فجلست بغري إذين
منزل فاستأذنت يف اجللوس ثالث ّ

عل ،كيف يطيعوين أولئك وهم ث َّم وأنا ههنا؟ قال :فقنّع رأسه
خال افا ّ
وخرج وهو يقول :أعلم الناس ومل نره عند عامل.
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فقال أبو بكر احلرضمي :جعلت فداك اجلواب يف المسألتني األولتني؟
اما َءامن َ
اىل َو َأي ً
يوا ر ف َ
فقال :يا أبا بكر س ُ
يها ََلَ َ
ني ( .)6فقال :مع قائمنا
َ َ َ َ َ
أهل البيت .وأ ّما قولهَ :و َمن دخل ُهۥ َكن َءامنا ( ، )3فمن بايعه ودخل
() 4

معه ومسح عىل يده ودخل يف عقد أصحابه كان آمناا.

م ن خالل هذه الرواية يدرك المرء مدى عداوة الرجل لإلمام الصادق عليه السالم

شك ّ
وحقده عليه ،وال ّ
أن السبب يف لعن اإلمام له هو تلك اخلصائص النفسيّة القبيحة.
وروى الشيخ المفيد:

ّ
مر بأيب حنيفة وهو يف مجع كثري يمل
فضال
فضال بن احلسن بن ّ
إن ّ
الكويف ّ
ّ

عليهم شيئاا من فقهه وحديثه ،فقال لصاحب كان معه :واهلل ال أبرح أو
أخجل أبا حنيفة ،فدنا منه فس ّلم عليه ،فر ّد ور ّد القوم بأمجعهم السالم عليه،
إن ل أخا يقولّ :
فقال :يا أبا حنيفة رمحك اهلل! ّ
إن خري الناس بعد رسول

عل بن أيب طالب عليه السالم ،وأنا أقول :إن أبا
اهلل صىل اهلل عليه وآله ّ
ثم رفع
بكر خري الناس وبعده عمر ،فام تقول أنت رمحك اهلل؟ فأطرق مليا َّ

رأسه ،فقال :كفى بمكاهنام من رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه [وآله] كر اما
فأي حجة أوضح لك من هذه؟!
وفخرا ،أما علمت ّأهنام ضجيعاه يف قربهّ ،
ا

فضالّ :إين ق د قلت ذلك ألخي ،فقال :واهلل لئن كان الموضع
فقال له ّ

لرسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله دوهنام ،فقد ظلام بدفنهام يف موضع ليس هلام
حق ،وإن كان الموضع هلام فوهباه لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ،فقد
فيه ّ

أساءا وما أحسنا إذ رجعا يف هبتهام ونكثا عهدمها.

فأطرق أبو حنيفة سا عة ثم قال له :مل يكن له وال هلام خاصة ،ولكنّهام نظرا
( )6سورة سبأ ( ، )43ذيل اآلية .63
( )3سورة آل عمران ( ، )4مقطع من اآلية .79
( )4بحار األنوار ،ج  ،3ص  373ـ .373
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حق عائشة وحفصة فاستح ّقا الدفن يف ذلك الموضع بحقوق ابنتيهام.
يف ّ
النبي ّ
صىل اهلل عليه وآله
فقال ّ
فضال :قد قلت له ذلك ،فقال :أنت تعلم أ ّن ّ

مات عن تسع نساء ،ونظرنا فإذا ّ
ثم نظرنا يف
لكل واحدة منه ّن تسع الثمنّ ،

يستحق الرجالن أكثر من ذلك؟! وبعد
ّ
تسع الثمن فإذا هو شرب يف شرب ،فكيف
فام بال عائشة وحفصة ترثان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وفاطمة عليها

نحوه عنّي ،فإنّه واهلل
السالم ابنته متنع المرياث؟! فقال أبو حنيفة :يا قوم! ُّ

رافيض خبيث.
ي

( )6

وخصوصا مع اإلمام الصادق
لقد كانت عداوة أيب حنيفة وخصومته مع أهل البيت
ا

عليه السالم إىل حدّ جعلت اإلمام يمنع أصحابه من احلديث معه يف باب اإلمامة ،وكذلك

ّ
وحيذرهم من أن يصيبهم منه
يف والية أمري المؤمنني عليه السالم ويأمرهم بالتق ّية منه،

الصرييف والذي كان
مكروه ،فقد قال اإلمام الصادق عليه السالم حلبيب بن نزار بن حيّان
ّ

شيعيا يسكن الكوفة [وقد جرى بمحرضه احتجاج ومناظرة حول حديث الغدير مع أيب
حنيفة]:

فإن ّ
ف ،خالقوا الناس بأخالقهم وخالفوهم بأعاملكمّ ،
لكل امرئ
أي حبيب ك َّ
ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب ،ال حتملوا الناس عليكم وعلينا (وال

حتركوهم ضدّ نا و ضدّ كم) ،وادخلوا يف دمهاء الناس(ّ ،)3
فإن لنا أيا اما ودولة
ّ

يأيت هبا اهلل إذا شاء .فسكت حبيب ،فقال عليه السالم :أفهمت يا حبيب؟ ال
ّتالفوا أمري فتندموا ،قال :لن أخالف أمرك.

( )4

وتعرف شدّ ة تق ّية اإلمام عليه السالم وخوفه من أيب حنيفة بوضوح من هذه

إن اإلمام عليه السالم ّ
احلادثة ،حيث ّ
حيذر أصحابه بشدّ ة وتأكيد عن معارضة أيب حنيفة

ومواجهته خو افا من مكره وأذاه له ولشيعته.
( )6المصدر السابق ،ج ،46ص .74
( )3دمهاء الناس :مجاعة الناس وكثرهتم.
( )4األمال ،الشيخ المفيد ،ص .31
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مرارا بأنّه رجل معاند ،قايس القلب ،أعمى البصرية ،قد انطفأ
عرب عنه اإلمام ا
وقد ّ

نور اإليامن يف قلبه ،وال سبيل له إىل اهلداية والبصرية؛ فقد جاء يف كتاب كنز الفوائد

للكراجكي :

ذكروا ّ
حممد عليهام
أن أبا حنيفة أكل طعا اما مع اإلمام الصادق جعفر بن ّ

رب
فلام رفع الصادق عليه السالم يده من أكله قال :احلمد هلل ّ
السالمّ ،
اللهم هذا منك ومن رسولك ّ
صىل اهلل عليه وآله .فقال أبو
العالمني،
ّ

حنيفة :يا أبا عبد اهلل جعلت مع اهلل شـريكاا؟! فقال له :ويلك! ّ
فإن اهلل
َ ۡ
يقول يف كتابهَ :و َما َن َق ُم ٓوا ر إَّلٓ أَ ۡن أَ ۡغنَى ٰ ُه ُم ُ
ٱهلل َو َر ُس ُ ُ
وهلۥ من فضله (،)6
َ َۡ َ ُ ۡ َ ُ ر َ ٓ َ َ ُٰ ُ ُ َ َ ُ ُُ َ َ ُ ر
ويقول يف موضع آخر :ولو أنهم رضوا ما ءاتىهم ٱهلل ورسوهلۥ وقالوا
َ ۡ
ٱهلل َسيُ ۡؤتينَا ُ
َح ۡسبُنَا ُ
ضلهۦ َو َر ُس ُ ُ
وهل ( ، )3فقال أبو حنيفة :واهلل
ٱهلل من ف
لكأين ما قرأهتام قط من كتاب اهلل وال سمعتهام ّإال يف هذا الوقت ،فقال أبو
ّ

عبد اهلل عليه السالم :بىل قد قرأهتام وسمعتهام ولك ّن اهلل تعاىل أنزل فيك
َ َ ۡ َ َ َ َٰ ُ ُ
َ ۡ َ َٰ ُ ُ َ ۡ َ ُ ٓ
ىلع قلوبهم
ىلع قلوب أقفال َها ( )4وقالّ :لَك َۖ ب ۜۡل ران
ويف أشباهك أم
َ
َ ُ ر ۡ
ما َكنوا يَكس ُبون (.)3

نعم ّ
إن من أعمت األهواء وشهوات النفس وجذبات المناصب والرئاسات

وأصمت أذنه وسدّ ت مجيع منافذ النور وشعشعة اهلداية والبهاء
الدنيو ّية بصـره وقلبه
ّ

عن ضمريه ،ال يعود لديه جمال للحياة اآلخرة واكتساب الفضائل الربان ّية ،وب ا
دال من

يستمر يف ما ّ
تبقى من أيام حياته الدنيا المعدودة يف ظلامت اجلهل والشهوة
ذلك فإنّه
ّ
أيضا خلفه إىل وادي الظلمة واجلهل والغرور،
والغفلة والغرور،
وجير اآلخرين ا
ّ
ا
ا
وجاعال
مبطال كا ّفة ثرواهتم الوجود ّية
التجرد والقدس،
وحيرمهم من فيض مراتب
ّ
() 6
() 3
() 4
()4

سورة التوبة ( ، )7مقطع من اآلية .93
سورة التوبة ( ، )7اآلية .57
حممد ( ، )39ذيل اآلية .63
سورة ّ
سورة المطففني ( ، )34اآلية.63
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منثورا ،ليصل به احلال يف النهاية إىل أن يقف يف مواجهة كالم الوحي
إياها هبا اء
ا
ورسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله رام ايا ما ورد من أحاديثه جان ابا ليجعل مكاهنا آراءه
المنحوسة المخزية.

يقول يوسف بن أسباط:

ر ّد أبو حنيفة عىل رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وسلم أربعامئة حديث أو أكثر،
ومنها ما روي عن رسول اهلل صىل اهلل عليه [وآله] وس ّلم أنّه قال« :للفرس

سهامن ،وللرجل سهم»( .)6قال أبو حنيفة :أنا ال أجعل سهم هبيمة أكثر من

سهم المؤمن.

وأشعر رسول اهلل صىل اهلل عليه [وآله] وس ّلم وأصحابه البدن وقال أبو

حنيفة :اإلشعار مثلة.

وقال صىل اهلل عليه [وآله] وس ّلم« :البيّعان باخليار ما مل يتفرقا» وقال أبو
حنيفة :إذا وجب البيع فال خيار.

النبي ّ
صىل اهلل عليه [وآله] وس ّلم يقرع بني نسائه إذا أراد أن خيرج يف
وكان ّ

سفر ،وأقرع أصحابه .وقال أبو حنيفة القرعة قامر.

النبي ّ
صىل اهلل عليه [وآله] وس ّلم وأدركته ألخذ
وقال أبو حنيفة :لو أدركني ّ

بكثري من قول.

( )3

وتستحق
قصة مؤ ّثرة مليئة بالعرب
ّ
قصة يف عداوته وخصومته للوالية وهي ّ
وهناك ّ

قصة مفيدة
الوقوف عندها والتأ ّمل فيها ،وقد ذكرها الشيخ الطويس يف أماليه ،و هي ّ

الطويس بسنده المتّصل إىل
لمن كان يعيش يف الغفلة واجلهالة ،فقد روى الشيخ
ّ
شـريك بن عبد اهلل القايض أنّه قال:
حرضت األعمش يف ع ّلته التي قبض فيها ،فبينا أنا عنده إذ دخل عليه ابن

( )1أي أنّه ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم جعل نصيب الفارس من الغنائم ضعف نصيب الراجل( .م)
( )3تاريخ بغداد ،ج ،64ص .470
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شربمة وابن أيب ليىل وأبو حنيفة ،فسألوه عن حاله ،فذكر ضع افا شديدا ا ،وذكر

يتخوف من خطيئاته ،وأدركته رنّة فبكى ،فأقبل عليه أبو حنيفة ،فقال :يا أبا
ما ّ
وأول يوم من
حممد ،اتّق اهلل ،وانظر لنفسك ،فإنّك يف آخر يوم من أ ّيام الدنياّ ،
ّ
عل بن أيب طالب بأحاديث ،لو رجعت عنها
أ ّيام اآلخرة ،وقد كنت حتدّ ث يف ّ

خريا لك .ق ال األعمش :مثل ماذا يا نعامن؟ قال :مثل حديث عباية« :أنا
كان ا

قسيم النار» .قال :أو لمثل تقول يا هيودي؟! أقعدوين ..سنّدوين ..أقعدوين،

خريا منه،
حدّ ثني ـ والذي إليه مصريي ـ موىس بن طريف ،ومل أر أسديا كان ا

احلي ،قال :سمعت عليا أمري المؤمنني (عليه
قال :سمعت عباية بن ربعي إمام ّ

عدوي خذيه».
السالم) يقول« :أنا قسيم النار ،أقول هذا وليّي دعيه ،وهذا ّ

احلجاج ،وكان يشتم عليا (عليه
وحدّ ثني أبو المتو ّكل الناجي ،يف (زمان) إمرة ّ

اخلدري (ريض
احلجاج (لعنه اهلل) ـ عن أيب سعيد
ّ
شتام مقذعاا ـ يعني ّ
السالم) ا

اهلل عنه) ،قال :قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)« :إذا كان يوم القيامة يأمر
اهلل (عز وجل) فأقعد أنا وعل عىل الصـراط ،ويقال لنا :أدخال اجلنة من آمن

يب وأحبّكام ،وأدخال النار من كفر يب وأبغضكام .قال أبو سعيد :قال رسول اهلل

(صىل اهلل عليه وآله) :ما آمن باهلل من مل يؤمن يب ،ومل يؤمن يب من مل ّ
يتول ـ أو
ُ َ
قال  :مل حيب ـ عليا  ،وتال أَلۡقيَا ِف َ
ج َهن َم ُك كفار َعني ٖد (. )6
ّ
بأطم
حممد ّ
قال فجعل أبو حنيفة إزاره عىل رأسه ،وقال :قوموا بنا ،ال جييئنا أبو ّ
من هذا .قال احلسن بن سعيد :قال ل شـريك بن عبد اهلل :فام أمىس ـ يعني
األعمش ـ حتّى فارق الدنيا (رمحة اهلل عليه).

( )3

ا
إطاللة عىل احلاالت الرذيلة والملكات المنحوسة هلذا الرجل
بىل ،كان ما تقدّ م

عمرا ا
كامال
األول ألهل البيت،
وعدو ّ
ّ
اخلبيث ،وهو المعاند ّ
احلق واحلقيقة الذي قىض ا

يف الضاللة واإلضالل وحماربة مدرسة أهل البيت صلوات اهلل عليهم ،فدعا الناس إىل

( )6سورة ق ( ، )50اآلية .33
( )3األمال ،الشيخ الطويس  ،ص . 137 – 133
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دعم أيب حنيفة ثلورات احلسنيني

احلق ،وهو اآلن مرجع لطائفة عظيمة من المسلمني غري
الغواية واالنحراف عن مسري ّ

الم ّطلعني عىل شخص ّيته وتارخيه.

درم أ بي حنلفة لثارا ت الحس نلل ن

يستحق التأ ّمل هو ّ
غري ّ
أن نفس أبا حنيفة هذا الذي حاز قصب السبق يف
أن ما
ّ

مشارا إليه بالبنان يف الضاللة
حماربة التش ّيع ومدرسة أهل البيت عليهم السالم ،وكان
ا

احلق والعناد يف مسألة الوالية ،حتّى أمىس ا
آلة بيد
واللجاجة واإلصـرار عىل كتامن ّ

حكّام اجلور الع ّباسيني الذين استخدموه بقصارى جهدهم للقضاء عىل مدرسة الوالية

كمحمد وإبراهيم ابني عبد اهلل
وإزالتها؛ انظر إليه كيف قام بالتحالف مع رجال
ّ
المحض ،اللذين ثارا عىل خليفة بغداد ،فأقام معهام العالقات السـر ّية وكان ّ
يبث فيهام
االجتامعي بينهم إىل دعم بني
العزم عىل المواجهة ،ويدعو أهل السنّة بحكم نفوذه
ّ

احلسن! ّ
إن أبا حنيفة الذي كان يشعر باألذى ويتأ ّثر وتنقلب أحواله بسبب إظهار الرباءة

من اخللفاء الثالثة إىل درجة أنّه أمر اإلمام الصادق عليه السالم برضورة منع أصحابه
وعني له تكليفه يف ذلك ،هو نفسه يأيت ويقف إىل
عن ّ
سب اخللفاء ذوي الفساد والفسق ّ

ايس ،ويدعو الناس إىل
جانب بني احلسن ويتّحد معهم يف الثورة عىل اخلليفة الع ّب ّ
العصيان والثورة ،ولكنّه يمتنع عن المشاركة بنفسه يف المواجهة واحلرب مع ذلك

متذر اعا ّ
بأن هناك بعض أموال الناس يف أمانته ال بدّ من إ عادهتا إىل أصحاهبا،
اخلليفة ّ
حتّى انتهى به األمر إىل ّ
أن سجنه اخلليفة ،وبعد أن ا ّطلع عىل الرسائل التي كان قد كتبها

َ َ ُّ ۡ
َ َ َٰ َ ُ َ ُۡ ۡ َ ُ
ِسان
ٱدلنيَا َوٱٓأۡلخرة ه ذلك هو ٱخل
حممد بن عبد اهلل المحض ،قتله يف السجن فـ خِس
إىل ّ
ٱل ۡ ُمب ُ
اإلهلي.
ني ( )6وانتقل إىل جهنّم ونار الغضب
ّ
بىل ،تلك هي عاقبة العناد أمام اإلمام عليه السالم وترجيح األهواء النفس ّية

والشيطان ّية عىل إرادة اإلمام ومطلوبه ،األمر الذي ال جيني منه صاحبه سوى الشقاء
والنكبة لنفسه ولغريه من احليارى اجلاهلني بمباين الشـريعة.

ثانلًا :ب عض النتائج ال مستف ادة من در اسة خص يل ة أبي حن لفة

( )6سورة احلج ( ، )33ذيل اآلية .66
( )3وسيأيت مزيد بيان هلذه المسألة يف المج ّلدات الالحقة إن شاء اهلل.
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لقد طال بنا الكالم يف توضيح سرية أيب حنيفة ،إال ّ
أن أمه ّية الموضوع والمطالب

للقراء ،ويسهب يف بيان خصوصيّات حياة
التي ترتبط بالرجل قد أجربت احلقري أن ي ّ
فصل ّ

هذا الرجل ورذائله األخالق ّية ومفاسده العقائد ّية ،وذلك كي ال يقعوا يف احلرية أو
حق هذا الشخص المنحرف الذي ال
التشويش أمام ما قيل أو كتب من مسائل خاطئة يف ّ
يعرف اهلل ،وحتّى يكون حكمهم عىل مبانيه الفكر ّية والعقائد ّية من خالل ميزان العدل

والمنطق ،وليكونوا بمأمن من غلبة األحاسيس وحاكم ّية اخلياالت واألوهام ،وليم ّيزوا

الفكري الذي ظهر يف هذه المدرسة
احلق وبني المهالك ،وليكتشفوا االنحراف
بني طريق ّ
ّ
القويمة ومنهج أهل البيت عليهم السالم ،وليقوموا بتصحيح المباين العقائد ّية ويعثروا

المحجة البيضاء.
عىل
ّ

نعم ،تلك هي سرية وطريقة األشخاص الذين يمتلكون ظاه ارا مز ّيناا خاد اعا للعوام،

ملوث باهلوس واألغراض النفس ّية ،و هو باطن خمفي ال ي ّطلع أحد
مع باطن شيطاين سبعي ّ

عىل حقيقة أمره إىل أن يسقط القناع عن وجوههم المظلمة المشؤومة وباطنهم المد َّمر،

وذلك مع مرور األ ّيام وتبدّ ل األحوال واألحداث ،فينكشف حينها كيف كانوا طيلة
السنوات المتامدية يسوقون الناس نحو أهوائهم ورغباهتم ومشتهياهتم ،ولكن مع يشء من

التربير والتظاهر باإليامن والسري نحو المبادئ والمقاصد اإلهل ّية.

ّ
إن االكتفاء بظواهر الرجال بمثابة قاطع الطريق للقلب والدين و سبب للضالل عن

المنهج القويم ومدرسة أهل البيت عليهم السالم ،وهو احلدّ الفاصل بني المخالف
والمؤالف.

وهنا تتّخذ المسألة لنفسها صورة أمر متشابه وتوقع يف االشتباه من ال ا ّطالع له عىل

تشخيص المالكات  ،ور ّبام ال تتّضح هلم حقيقة األمر إال بعد السنوات الطوال ،فيقضون

عمرهم يف الضالل واالنحراف وال يبلغون غاي اة.

الامدي يف النظر
ويكمن سبب هذه االنحرافات ـ عىل ما يبدو ـ يف اتّباع منهج التفكري
ّ

إىل القضايا واألحداث التارخي ّية ،ذلك المنهج الذي غفل عن متحور مباين حقائق الوحي

حول أهل البيت عليهم السالم و ّ
أن المحور الذي ترتك ز عليه مباين الدين وأصوله
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هو كون هذه احلقائق صادرة من ناحية الوالية واإلمامة ،مستندة إىل منبع الوحي؛ فبات ال

الظاهري األجوف لألفراد و يقيّمهم عىل أساسه ،ولو كان منهجهم
يرى سوى السلوك
ّ
مواجه اا و خمال افا لسرية أهل البيت عليهم السالم ومذهبهم.

و من الطرائف ّ
أن بعض خطبائنا وكتّابنا قد ابتلوا هبذا االشتباه الفادح واخلطأ

الذي ال يغتفر ،يف تقييمهم لشخص ّية كشخص ّية أيب حنيفة ،فعدّ وه يف زمرة المجاهدين

احلق ،وق ّلدوه وسام الشـرف ،وعدّ وه
يف اإلسالم والثائرين يف مقابل الظلم إلحقاق ّ

من مفاخر اإلسالم ،وأفاضوا عليه التمجيد و الثناء ،ال ليشء سوى خلصومته مع بني

للسجن وموته فيه .فيا هّلَل من هذا االنحراف
وتعرضه َّ
الع ّباس والمنصور الدوانيقي ّ

الفكري ،ومن تلك الضاللة والغواية!
ّ

ال بدّ من اإلذعان واالعرتاف ّ
بأن نظر هؤالء إىل ظاهر أيب حنيفة اخلادع وبعض

ايس الظامل ،هو الذي دفعهم إىل
أفعاله وشؤونه يف عالقته مع خليفة اجلور واحلاكم الع ّب ّ

هذا احلكم العاجل الباطل ،غافلني عن ّ
أن تأييد اإلنسان لام حييط به من أحداث
متنوعة وأهداف متباينةّ ،
لكل منها أثره
وأشخاص قد ينشأ عن دواع خمتلفة وأغراض ّ

ولكن هذه األغراض واألهداف غائبة عن أعني
اخلاص والفاعل يف حياة اإلنسان،
ّ

الناظرين الغافلني عن باطن المسألة ،فرتاهم يفسـرون تلك األحداث والتصـرفات

اعتامد اا عىل معايريهم اخلاطئة ،و جتد ّأهنم يف كثري من األحيان يعدّ ون تلك األفعال

مستحسن اة وداعي اة إىل الفخر والمباهاة.

فهل ّ
ظالام وخاصمه هو رجل صالح مستقيم؟! أومل يكن اخلوارج
كل من حارب ا

المنحرفون عىل خصام مع معاوية وعمرو بن العاص ،وكانوا يستنهضون الناس لقتلهام

وقدموا أنفسهم قرابني يف هذا الطريق؟!

يمكن للثورة عىل الظالمني أن تنشأ من دواع شيطان ّية وأهواء نفس ّية ،كام هو احلال

صوصا رجال السياسية وزعامء احلكومات
يف األحزاب السياس ّية والفرق الضا ّلة ،وخ
ا
المشهودة والمعروفة ،حيث يواجه ي
كل منهم اآلخر بأنواع احليل واخلدع والمكر
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العوام ،ور ّبام استمسك بقواعد الشـريعة
والذرائع التي ال ترتضيها سوى أذهان
ّ
ومؤ ّيداهتا ليدعو الناس إىل نفسه ،واحلال ّ
أن كال من طريف النزاع منغمس يف الباطل
والضالل ،وكال منهام يقدم أتباعه وأنصاره إىل وادي الضالل واحلرية ،ويبعدهم عن

احلق ،وحيجب عنهم نور اهلداية.
طريق ّ

ّ
إن مواجهة حكومة اجلور وحماربة خلفائه وإن كانت تكلي افا إهليا ووظيفة شـرع ّية

من باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب إقامة العدل وحرمة إبقاء الظلم

والعدوان ،ولكن ال بدّ أن يكون اهلدف األسنى والمقصد األعىل هلذه احلركة هو
الوصول إىل ّ
التام هلا بكامل
حاق الواقع واحلقيقة من والية أهل البيت واالنقياد ّ

وجودنا ومن أعامق قلوبنا وأسـرارنا ،فليس لإلنسان يف هذا المجال من هدف سوى
التسليم لمظهر الوالية المتم ّثل باإلمام المعصوم عليه السالم وتفويض االختيار

واإلرادة إليه ،وليس يف هذا المسري من غاية سوى حتقيق إرادة اإلمام وتنفيذ ما يطلب،

وحتمل القتل والنهب والضغوط واآلالم
وإالّ كانت مجيع اجلهود والتضحيات
ّ

باطلة و ا
ا
ناشئة من األهواء النفس ّية والشيطان ّية ،ونابعة من
والسجون واإلبعاد والتشـريد

َ ٓ َ
منثورا مصدا اقا لآلية الشـريفة القائلةَ :وقد ۡمنَا إ ٰىل َما
اجلهل والضالل ،وكانت هباء
ا
َعملُوا ر م ۡن َع َمل فَ َ
ج َعلۡ َن ٰ ُه َهبَآء منثُ ً
ورا ( )6أي أنّنا سنجمع كا ّفة أعامهلم الناشئة من قوى
ٖ

اخليال والوهم ،والصادرة عن األنان ّية والعناد ،فنمحوها مجي اعا ونعدمها كالغبار
أثرا.
المتناثر ،ال نرتك منها عيناا وال ا
الشيعي والتي
وإليضاح هذه المسألة المصري ّية ذات األمه ّية الكربى يف الفكر
ّ

تبني الطريقة التي ينبغي أن متيض عىل أساسها احلياة الظاهر ّية والمعنو ّية ،سنعمل عىل
ّ
التام لمدرسة أهل البيت عليهم السالم ،وسنحاول
بيان السـر يف رضورة االنقياد ّ

الكشف عن أبعاد هذه المسألة ،آملني أن نغدو ـ بعد إدراك هذه احلقيقة ـ قادرين عىل

( )6سورة الفرقان ( ، )35اآلية .34
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متييز موارد االنحراف واالعوجاج يف الفكر الام ّدي ألمثال هؤالء الذي يظهر من خالل

أحكامهم عىل األحداث التارخيية و العقائدية وتقييمهم هلا ،فتتّضح لدينا نقاط ضعف
الشيعي الناصع الواضح.
بصريهتم ومعرفتهم أمام الفكر
ّ
ما ها محار التشـضيع بلن الفكض الماد ي والفكض اإلله ي ؟

ّ
إن اهلدف األسمى والمقصد األعىل يف األديان اإلهل ّية هو تكامل اإلنسان وبلوغه

إىل فعل ّية ما لديه من استعدادات وقابل ّيات أودعها اهلل يف نفوس البشـر ،وإ ّنام أرسل

اجلم من األنبياء هبدف إيصال الناس إىل هذه الفعل ّيات ،فأقاموا تشـريعات
هذا العدد ّ
إلقامة العدل يف المجتمع ،ولتقوم احلياة االجتامع ّية بالقسط وعىل النحو األكمل ،كام

رهبم وربطهم به،
ّأهنم جاؤوا بتشـريعات أخرى من أجل إقامة عالقة بني العباد وبني ّ

بحيث ّ
أي واحد من هذين النوعني من التشـريعات أو التسامح يف االلتزام
إن إمهال ّ
هبا ،سيؤ ّدي إىل بطالن تلك الغاية وانعدامها.

البدهيي ّ
باللب؛
أن العالقة بني هذين النوعني من القوانني هي عالقة القشور
ومن
ّ
ّ

ّ
فإن تقنني القوانني االجتامع ّية ،وإن كان من وجهة نظر المشـرعني للقوانني الوضع ّية

االجتامعي اآلمن ،وتأمني رفاهية أكرب ،وعنا اء
يف المجتمعات إنّام هيدف إلجياد التعايش
ّ
ّ
اإلهلي والداعي
أقل ألفراد المجتمع يف هذه احلياة الدنيا ،إال أنّه من وجهة نظر المشـرع
ّ

ربا إىل تر ّقي الروح وتزكية
إىل اهلل
ّ
والمريب يف مدرسة التوحيد إنّام يم ّثل قنطر اة ومع ا
هتتم
النفس وتربيتها للوصول إىل مقام الفعل ّية
والتجرد التام .فالقوانني البشـر ّية ال ّ
ّ
باآلخرة واحلياة األبد ّية فيها ،وإنّام ينحصـر إبداعها بإجياد األرض ّية المناسبة لتحقيق

حسن اجلوار و التعايش بني أفراد المجتمع ورفع الموانع التي تواجه ذلك ،ويف هذا
المجال ال يؤخذ بعني االعتبار إال إعداد وسائل الوصول إىل مقاصد الناس يف دائرة

وكل ما سوى ذلك فهو خارج عن مسؤول ّية القانون والمقنّن؛ ا
احلياة الدنياّ ،
فمثال يعترب
القتل يف القوانني اجلزائ ّية المعاصـرة جر اما وحيكم القاتل باإلعدام أو بعقاب آخر ،إال

حق من يشاهد حادثة القتلّ ،
ّ
ألن دائرة اهتامم هذا
أي إجراء يف ّ
أن هذا القانون مل يتّخذ ّ
القانون تنحصـر باعتداء شخص عىل آخر ،ال اإلحساس اإلنساين والرأفة البشـر ّية
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ووحدة النفوس ،وهذا القانون يناسب مرتبة هي أدىن من مرتبة اإلنسان بام هو إنسان،

بل هو أقرب إىل منطق شـريعة الغاب.

()6

وعليه ،يمكن أن نختصـر القاعدة والمعيار يف القوانني المعاصـرة بكلمة واحدة

التعرض لألذى من قبل اآلخرين وعدم إصابة أحد به من قبلك»  ،وعىل
هي« :عدم ّ
ويعرب عنه بقوهلم« :ال تؤذي وال تؤذى» ،وليس يف هذا
هذا األساس يقوم المجتمع
ّ

وحس الوحدة النوع ّية والرمحة والشفقة والتعاون
األصل أثر للمشاعر اإلنسان ّية
ّ
والرفق والمساعدة ،ولو صادف أن شوهد يشء من ذلك فإنّه سيبعث عىل االستغراب

والتعجب.
ّ

أ ّما يف المجتعات التي تقوم عىل أساس السنّة اإلهل ّية وسرية القادة الر ّبان ّيني ،ويف

احلكومات التي تعتمد عىل تعاليم الوحيّ ،
فإن المعيار والمالك يف القانون احلاكم عىل

غض النظر عن لونه
العالقات االجتامع ّية والفرد ّية هو اإلنسان بام هو إنسان ،مع ّ

والصحة والشأن
وثقافته وعرقه وسائر االختالفات الدنيو ّية كالثروة والفقر والمرض
ّ

االجتامعي.
ّ

حيق
يف حكومة األديان اإلهل ّية ينظر إىل حامل السالح واألعزل بعني واحدة ،وال ّ

قوة وسلطة قدّ مها له المجتمع أن يواجه إنساناا آخر أعزل فيخاطبه برت ّفع
لمن عنده ّ

وخشونة؛ فقد كان حديث أمري المؤمنني عليه السالم ومعاشـرته للناس بعد خالفته

وتصدّ يه للحكم عني خطابه هلم ومعاشـرته هلم عندما كان جليس بيته إ ّبان غصب

اخلالفة ،فقد كان يف عهد اخللفاء السابقني يالطف الناس ويامزحهم وكان الناس

وقوته الظاهر ّية
يقابلونه بذلك ا
أيضا ،وكذلك كان حاله أيض اا يف زمان خالفته ّ
ذرة .وهذا هو سـر المشـروع ّية يف احلكومة
تتغري أحواله ولو بمثقال ّ
والدنيو ّية ،ومل ّ
اإلهل ّية.

( )6وسيأيت توضيح هذا األمر إن شاء اهلل وبتوفيقه يف كتاب االرتداد يف اإلسالم [للمؤ ّلف].
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حممد تقي الشريازي أعىل اهلل مقامه من مجلة
وقد كان المرحوم آية اهلل المريزا ّ

ليغري يف نفوسهم واعتقادهم شي ائا،
القالئل الذين مل يكن تبدّ ل األحوال والموقع ّيات ّ

اإلهلي.
اخلواص بالتوفيق
وهذه منزلة عظيمة ال يناهلا إال بعض
ّ
ّ
يقول المرحوم الوالد العالمة الطهراين قدّ س اهلل نفسه:

حممد تقي الشريازي للمرجعيّة سأل بعض العلامء آية
يف زمان تصدّ ي المريزا ّ

حممد البهاري اهلمداين
اهلل العارف الواصل والناسك الكامل
َّ
احلاج الشيخ ّ

ـ رضوان اهلل عليه ـ عن ملكة عدالة المريزا الشريازي وطهارة نفسه،
واستفسـروا منه عن جواز تقليده ،فقال« :سأجيبكم قري ابا».

ويف إحدى الليال التي كان ّ
يصل فيها المرحوم المريزا صالة المغرب يف

البهاري وبسط
صحن اإلمام س ّيد الشهداء عليه السالم ،جاء المرحوم
ّ
كرب المريزا
سجادته إىل جانب ّ
ّ
ثم ّ
سجادة المريزا ،وشـرع هو بالصالة قبلهّ ،

حممد ،فقد كان
لصالة المغرب وكان اجلميع يقتدون به ،أما المرحوم الشيخ ّ

ّ
يصل هذه الصالة منفرد اا .وبعد انتهاء الصالة قال المرحوم البهاري هلؤالء

الذين سألوه:

«لقد كنت مشـر افا عىل حاالته طوال صالة المغرب ،فلم أر ّ
أن شيئاا من النقص

والتوجه إىل اهلل ،ومل خيطر عىل قلبه طوال
قد أصاب إحساسه بالربط والعبود ّية
ّ

أي خطور ،وهذا حيكي عن صالبة نفسه وانعدام هواه ،ولذا
مدّ ة أداء الصالة ّ

يمكنكم أن تق ّلدوه».

***
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المجلس الرابع عشر

ّ
العلويني وأهدافها
نظرة حتليليّة ىلع ثورات

الر ر َ
محن َ
ب رسم اللـه َ
الرحيرم
َرُ ّ َ ّ َ َ ر
العالمني
المد هلل رب
ُ
والصالةُ والس ُ
رس َ
لني م ّمد َوآهل َ
الم َ
الم َىلع َخي ُ
الطاهرين
َ ُ
َ َ ر
َ رَ ر
جعني
َول رع َنة اللـه ىلع أع َدائِ ِهم أ

أوال :نظضة ححيليل ة لشصيلة رمض بن ربد العزيز
ً

ا
رواية
ينقل جابر بن يزيد اجلعفي ـ أحد أصحاب اإلمام الباقر عليه السالم ـ

ا
عجيبة يقول فيها:

السالم ىف المسجد ،فدخل عمر بن عبد العزيز وهو
كنّا مع أيب جعفر عليه ّ

السالم« :ال تذهب
غالم ،وعليه ثوبان معصفران ،فقال أبو جعفر عليه ّ

جهرا واجلور رسا ،فإذا
األ ّيام حتّى يملكها هذا الغالم ويستعمل العدل
ا
( )6
السامء».
مات تبكيه أهل األرض ويلعنه أهل ّ

أيضا يف بصائر الدرجات عن عبد اهلل بن عطاء التميمي أنّه قال:
وجاء ا

كنْت مع عل ْبن ْ
احلس ْني (عليهام السالم) يف ا ْلم ْسجد ،فم َّر عمر ْبن عبْد ا ْلعزيز

اب،
عليْه رشاكا ف َّضة ،وكان م ْن أ ْحسن النَّاس [معرو افا بحسن اخللق] وهو ش ي
فنظر إل ْيه ع ُّل ْبن ْ
احلس ْني (عليهام السالم) فقال« :يا عبْد اهّلل ْبن عطاء ،أترى
هذا ا ْلم ْرتف إنَّه ل ْن يموت حتَّى يل الن َّاس».

( )6مشارق أنوار اليقني ،ص .643
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ا
أوال :نظرة حتليليّة لشخصية عمر بن عبد العزيز

قال :ق ْلت هذا ا ْلفاسق؟
قال« :نع ْم ،فال ي ْلبث فيه ْم إال ّ يس اريا حتَّى يموت ،فإذا هو مات لعنه أ ْهل

واست ْغفر له أ ْهل األ ْرض».
السامء ْ
َّ

هنا:

()6

األموي نرى من المناسب أن نذكرها
وقد نقلت حكاية لطيفة عن هذا اخلليفة
ّ
روي أ َّن عمر ْبن عبْد ا ْلعزيز كتب إىل عامله بخراسان [وكان شيعيا] أ ْن أ ْوفدْ

إ َّل م ْن علامء بالدك مائة رجل أ ْسأ ْهل ْم ع ْن سريتك [يف احلكم واإلمارة]،
فجمعه ْم [وكانوا ك ّلهم من الشيعة] وقال هل ْم ذلك ،فاعْتذروا وقالوا :إ َّن

لنا عي ااال وأ ْشغ ااال ال ي ْمكننا مفارقته( ،)3وعدْ له ال ي ْقتيض إ ْجبارنا ،ولك ْن قدْ
أ ْمج ْعنا عىل رجل منَّا يكون عوضنا عنْده ولساننا لد ْيه ،فق ْوله ق ْولنا ور ْأيه

ر ْأينا .فأ ْوفد به ا ْلعامل إليْه ،فل َّام دخل عليْه س َّلم وجلس ،فقال له [أي
للخليفة] :أ ْخل ل ا ْلم ْجلس.
فقال له [عمر بن عبد العزيز] :ومل ذلك وأنْت ال ّتْلو أ ْن تقول حقا
فيصدقوك أ ْو تقول باط اال فيكذبوك؟

فقال له [العامل اخلراساين] :ليْس م ْن أ ْجل أريد خل َّو ا ْلم ْجلس ،ولك ْن م ْن
أ ْجلك؛ فإين أخاف أ ْن يدور ب ْيننا كالم تكْره سامعه [من قبل احلارضين].
فأمر [خلليفة] بإ ْخراج أ ْهل ا ْلم ْجلس ،ث َّم قال له :ق ْل.

ربين ع ْن هذا األ ْمر [أي اخلالفة] م ْن أ ْين صار إليْك؟
فقال :أ ْخ ْ
فسكت طو ايال .فقال له :إالّ تقول؟ فقال :ال .فقال :ومل؟

فقال له :إ ْن ق ْلت بنص من اهّلل ورسوله كان كذ ابا ،وإ ْن ق ْلت بإ ْمجاع
( )6بصائر الدرجات ،ص 690؛ بحار األنوار ،ج  ،31ص  34و.439
( )3كذا يف األصل ،ويف بعض النسخ المحققة :مفارقتها( .م)
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ا ْلم ْسلمني ،ق ْلت :فن ْحن أ ْهل بالد ا ْلم ْرشق ومل ْ ن ْعل ْم بذلك ومل ْ ن ْجم ْع عل ْيه،
وإ ْن ق ْلت :با ْلمرياث م ْن آبائي ،ق ْلت :بنو أبيك كثري ،فلم تف َّر ْدت أنْت به

دوهن ْم؟

احل ْمد هَّلِل عىل اعْرتافك عىل ن ْفسك ب ْ
فقال لهْ :
احلق لغ ْريك ،أفأ ْرجع إىل بالدي؟
فقال:ال ،فو اهّلل إنَّك لواعظ ق ُّط [تؤ ّدي للكالم ح ّقه وتضع يدك عىل موضع
الداء ،فينبغي عليك أن تنصحني].

فقال له :فق ْل ما عن ْدك ب ْعد ذلك [ أي بعد هذا االعرتاف الذي صدر منك ،ما

الذي تريد منّي أن أنصحك به]؟

واست ْأثر بف ْيء ا ْلم ْسلمني،
فقال له :رأ ْيت أ َّن م ْن تقدَّ مني ظلم وغشم وجار ْ
يشء يكون أنْقص
وعل ْمت م ْن ن ْفيس أين ال أ ْستح ُّل ذلك ،وأ َّن ا ْلمؤْ منني ال ْ

ف عليْه ْم ،فوليت.
وأخ َّ

ربين ،ل ْو مل ْ تل هذا األ ْمر ،ووليه غ ْريك وفعل ما فعل م ْن كان قبْله
فقال له :أ ْخ ْ
يشء؟
أكان ي ْلزمك م ْن إ ْثمه ْ

فقال [عمر بن عبد العزيز] :ال.
فقال له :فأراك قدْ رش ْيت راحة غ ْريك بتعبك وسالمته بخطرك.

والمفر ومهرب من كالمك أبدا ا].
فقال له :إنَّك لواعظ ق ُّط [ورجل ناصح
ّ

فقام [ذلك العامل] لي ْ
خرج ،ث َّم قال له :واهّلل ،لقدْ هلك أ َّولنا بأ َّولك ْم
وأ ْوسطنا بأ ْوسطك ْم ،وسي ْهلك آخرنا بآخرك ْم ،واهّلل ا ْلم ْستعان عليْك ْم وهو
()6
ح ْسبنا ون ْعم ا ْلوكيل.

األموي
واخلاصة ـ بمدح هذا اخلليفة
المؤرخني ـ من العا ّمة
لقد هلجت ألسنة مجيع
ّ
ّ
ّ
والثناء عليه ،وأشادوا بعدله وإنصافه ورعايته حلقوق الرع ّية ،وقد يعرتفون يف بعض
( )6بحار األنوار ،ج  ،31ص .441
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ّ
العلة يف استحقاق عمر بن عبد العزيز اللعن رغم حسن ظاهره

األحيان بق ّلة احلكّام والمدراء الذين يناظرونه يف هذه المناقب واخلصائص .ولكن ،لامذا

ذ ّمه اإلمام عليه السالم يف هذه الرواية وجعله موض اعا للعن أهل الساموات؟

وبعبارة أخرى نقول :خال افا لام قام به بعض ضعاف العقول وأصحاب الفكر اخلاطئ

وفاجرا ـ نظري أيب حنيفة ـ من مفاخر العامل اإلسالمي ،واعتربوا
شخصا فاس اقا
عندما عدّ وا
ا
ا

عدو اإلمام المعصوم عليه السالم والمعاند له جماهدا ا يف سبيل اهلل وشهيدا ا من شهداء
َّ

لمجرد حبسه يف سجن المنصور الدوانيقي ..خال افا هلؤالء فإنّه
احلق ومقارعة الظلم
طريق ّ
ّ
من الالزم علينا عدُّ شخص عادل ومنصف نظري عمر بن عبد العزيز ـ والذي قىض أ ّيام

خالفته وحكمه يف إرساء األمن والعدل ـ مصدا اقا بارزا ا للرتبية والتزكية اإلسالم ّية،

تأىس به يف عرص احلكومة
واضحا للتخ ّلق باألخالق اإلهليّة،
ونموذجا
وجديرا بأن يتّبع وي ّ
ا
ا
ا
أيضا أن نكشف للعالمني ح ّقانيته وأعامله العظيمة ،وأن نفخر به عىل
اإلسالميّة ،وعلينا ا

بق ّية احلكّام والسالطني ،وأن نتّخذ من ظهور مثل هذا الشخص يف عامل السياسة واحلكم

لو شأهنا.
سند اا ودليالا لنا عىل أفضليّة التعاليم اإلسالميّة وع ّ

ولكنّنا نرى ّ
أن اإلمام عليه الســالم جعله مســتوجباا لطرد اهلل ولعنته ،وعدّ ه ملعوناا

العي ة في اس تحقا ق رمض بن ر بد العزيز اليعن ر غم حسن ظاهض ه

بحق :مل ذلك؟
احلق واإلنصاف؛ وأنا أسألكم ّ
ومنبو اذا ،وأخرجه من دائرة ّ

عل بن أيب طالب
أليس عمر بن عبد العزيز هو الذي أوقف ومنع لعن أمري المؤمنني ّ

ورائجا يف مجيع أرجاء العامل
عليه السالم  ،األمر الذي كان شائ اعا يف زمان معاوية الملعون
ا
()6

اإلسالمي كسنّة من السنن المتداولة؟

األصــل اإلمام الباقر عليه الســالم بعدما
أفلم يكن هو الذي أرجع فد اكا إىل مالكها
ّ

األول وسلبها من يد فاطمة بنت رسول اهلل؟
غصبها اخلليفة ّ

ّ
إن تلك احلادثة المنقولة عن العامل اخلراساين يف لقائه به تظهر لنا بوضوح خطأه

وتكشف النقاب عن إدانته بربهان ناصع سدّ مجيع أبواب اهلرب والفرار أمامه .لقد ّبني
بكل جالء ّ
الشيعي ّ
جمرد احلكم بالعدل والقسط واالهتامم بالرع ّية
له ذلك العامل
أن ّ
ّ
( )6لمزيد من اال ّطالع ،يراجع :معرفة اإلمام ،ج  ،63ص ( .455م)
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واالعتناء باخللق ال يعدل رشوى نقري من دون صدور ترخيص وأمر بذلك من قبل اهلل

تعاىل ،و اهلل سبحانه قد نصب اإلمام المعصوم عليه السالم ليكون الواسطة بينه وبني
ّ
والمتول ألمورهم من قبله؛ فنفس تلك احلكومة تعترب بمثابة غصب حل ّق اإلمام
خلقه
حلق اإلمام
يف اخلالفة ورسقة لواليته وإمارته عليه السالم؛ وهذا بحدّ ذاته هو أكرب ظلم ّ
حق الرع ّية والناس
المعصوم وأعظم تعدّ عىل شأنه ومقامه ،كام ّأهنا مت ّثل أكرب ظلم يف ّ

المهمة يف المسألة؛ إذ عىل الرغم من أنّنا ال نرى عمر بن عبد
أيض اا .وهنا تكمن النقطة
ّ
العزيز يامثل معاوية ويزيد وهارون والمتو ّكل يف الشقاء والقسوة والتعدّ ي والطغيان،

إالّ ّ
كريس اخلالفة واحلكم لصاحبها األصل
باحلق وعدم تسليم
أن نفس عدم االعرتاف ّ
ّ
ـ إمام ذلك الزمان عليه السالم ـ هو بذاته ذنب ال يغتفر ومعصية ال يتغاىض عنها.

ّ
القانوين
وللحق
إن ّأول إشكال يواجه هذا النوع من احلكومات هو غصبها للحكم
ّ
ّ
واإلهلي الثابت لإلمام المعصوم عليه السالم يف منصب اخلالفة؛ إذ ّ
إن هذا
والرشعي
ّ
ّ

إهلي ينال
المنصب ال يثبت عن طريق التوافق واإلمجاع وأغلبية اآلراء ،بل هو منصب ّ

بالتنصيب واإلنشاء ال بالشورى واالستفتاءّ .
ترصف
إن احلكومة واخلالفة ـ بام هي ّ

لإلنسان يف مقام الترشيع ـ تعدّ من آثار ونتائج اإلمامة والوالية المطلقة للمعصوم؛

وهي حقيقة تكوين ّية ،وليست اعتبار ّية وترشيع ّي ة ،وال تقبل االنفكاك عن التصدّ ي

الظاهري واإلمساك بأز ّمة األمور عىل مستوى الفرد والمجتمع .وعىل مجيع الناس أن
ّ

جيعلوا أز ّمة أمورهم يف يد وال ملك الوالية ،وأن يتفانوا يف طاعته واالنقياد له ،وأن
يعتربوا كالمه عني كالم اهلل ،وأوامره ونواهيه نفس أوامر اهلل ونواهيه ،فال يتخ َّطوها

ولو قيد أنملة.

ّ
ويص رسول اهلل ّ
بمجرد االستناد إىل
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم
إن غصب خالفة
ّ
ّ

دليل واه وعبث ّي كاجتامع األ ّمة ـ مع ما فيه من إيرادات وإشكاالت ـ هو انحراف عن
الطريق المستقيم والمنهج القويم المرسوم من قبل رشيعة رسول اهلل الذي نصب عليا

بنصه وترصحيه ْ
عل مواله».
المرتىض ووضعه يف هذا المنصب ّ
أن« :من كنت مواله فهذا ي
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مزايا حكومة ّ
ويل اهلل عن حكومة سواه

وهذا االنحراف هو أساس ّ
كل ضالل واعوجاج وانحراف يف األ ّمة إىل أن يقوم قائم

حممد ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم ،وهو نفسه كان النقطة األوىل التي انطلقت منها مجيع
آل ّ
اجلرائم والفجائع وأعامل الضالل واإلضالل.

ول زمانه
حق يسوغ لعمر بن عبد العزيز أن يسلب ّ
فبأي ّ
ّ
حق اخلالفة واحلكم من ّ

ومالك أز ّمة أموره وأمور مجيع خملوقات العامل ،وبعد ذلك يقنع نفسه ويريض ضمريه

لوامة
بذرائع كإقامة العدل واإلنصاف ،حاف اظا نفسه عن لوم الالئمني وتأنيب النفس ال ّ
ّ
والتومهات التي ال أصل هلا؟! أفال يعدّ هذا نفسه أكرب ظلم
هبذه اخلياالت الباطلة

لول
وعدوان وانحراف؟! فقد استحوذ لنفسه عىل المنصب الذي منحه اهلل تعاىل ّ
زمانه ،وقدّ م إرادته الشخص ّية عىل إرادة إمامه واختياره ،فحاله كالذي يرسق ا
ماال ث ّم
ينفقه عىل الفقراء؛ فهو ال يثاب عىل عمله هذا ،بل عليه فوق ذلك ـ بحكم الرشع

ا
عقوبة أخرى
استحق
والقانون ـ أن يرجعه إىل مالكه األصل ،ويتوب من ذنبه ،ور ّبام
ّ

أيض اا.

ّ
حق الرع ّية وظلمها من قبل أمثال عمر بن عبد العزيز ،هلو حرمان هلم
إن غصب ّ

من تلك احلكومة واخلالفة احل ّقة التي يمكنها أن متنح الناس ما فيه خريهم وصالحهم

احلقيقي الذي يرضاه اهلل تعاىل ،والذي يؤ ّدي هبم إىل سعادة الدّ ارين والفوز والفالح
ُّ

األبد ّيني ،وهذا العمل يعد قطع اا لطريق الناس ومنع اا هلم عن الوصول إىل هذه احلكومة

واخلالفة اإلهل ّية التي ع ّينها اهلل تعاىل للناس عن طريق ول ّيه؛ وهذا أعظم ظلم وأكرب
حق الرع ّية واخلالئق.
جريمة يمكن أن ترتكب يف ّ

ّ
ول اهلل هي حكومة اهلل عىل الرع ّية ،وليست حكومة الشيطان
إن حكومة ّ
واألهواء النفس ّية واألذواق الشخص ّية واألوهام الناشئة من العقول العاجزة
مزايا حكامة ولي هللا رن حكامة ساا ه

واإلدراكات الناقصة والتخ ّيالت الموهومة والنفوس الشهوان ّية المنقادة للدنيا الدن ّية،

ولو تز ّينت بلباس الرشع والدين ،ومزجت بمظاهر الدين ّ
اجلذابة التي تأخذ بعيون
العوام.
ّ
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ّ
إن حكومة و ّل اهلل هي حكومة متن الواقع وعني الصالح وحقيقة نفس األمر،
التجرد والتوحيد .فأين
وهدفها الوصول إىل كامل النفوس وتربيتها واالرتقاء هبا يف مدارج
ّ

يمكننا العثور عىل ذلك يف حكومة أمثال عمر بن عبد العزيز أو غريه؟! وهلذا ،نرى بالعيان
حقيقي ـ يف بعض األحيان ـ مع أحكام
وقوع هذه احلكومات يف تعارض جا ّد وتناقض
ّ
الوجدان وقضايا الفطرة اإلنسانيّة ،فكانت تلجأ للتربير والتأويل متشبّث اة بشتّى أنواع احليل

الموجهة إليها ،حتّى ال ي ّطلع الناس عىل
واخلدع لرفع اإلهبامات والتساؤالت احل ّقة
ّ
احلقائق المستورة واألحداث المؤ ّثرة يف جمريات األمور ،وتعرض هذه التأويالت عىل ّأهنا

من الرضور ّيات والبدهي ّيات.
يف حكومة اإلمام عليه السالم ،يرتكز األمر والنهي إىل حلاظ ّ
حاق الواقع والمصلحة
الواقعيّة ّ
لكل واحد من أفراد الرعيّة ،ويتّخذ القرار اعتام ادا عىل انكشاف العوامل الغيبيّة
وشهودها ،ال عىل مطالعة اجلرائد واالستامع إىل المذياع واألخبار المعتمدة عىل األذواق

الشخصيّة والنظرات السطحيّة احلوالء.

وبالتال ،هل يستطيع أحد أن يدّ عي إحراز هذه المرتبة والمنزلة سوى اإلمام
المعصوم عليه السالم أو ذلك الو ّل العارف الكامل المتّصل بعوامل الغيب والذي ّاحتدت

نفسه بنفس اإلمام الملكوت ّية القدس ّية ،فصارت وارداته القلب ّية تنزّ اال لرشحات قلب اإلمام
عليه السالم ونفسه؛ فأضحى ـ بالتال ـ فعله وقوله عني فعل اإلمام عليه السالم وقوله؟!

هيهات!

كيف يمكن لعمر بن عبد العزيز اال ّدعاء ّ
أن قيامه العدل واألمن اللذين أرسامها

مطابقان لذينك العدل والقسط اللذين ّ
السجاد واإلمام
يرتشحان ويصدران عن اإلمام
ّ
أي أساس يمكنه القول ّ
أن مراعاته حلقوق
أي فارق؟! وعىل ّ
الباقر عليهام السالم بال ّ

الرع ّية كانت بحسب نفس المصلحة والمالك اللذين تكشف عنهام وجترهيام نفس

اإلمام المعصوم الملكوت ّية؟ ّ
إن هذه المسألة جديرة بالكثري من التأ ّمل والتد ّبر ،كام ّأهنا
تؤ ّدي لمنع اإلنسان عن اإلقدام عىل كثري من األمور ،وجتربه عىل التفكري يف التو ّقف

ورعاية االحتياط.
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مزايا حكومة ّ
ويل اهلل عن حكومة سواه

وهلذا السبب ،يصفه اإلمام عليه السالم بأنّه :يثني عليه الناس ويذرفون الدمع

لفقدانه ،ولكن تلعنه المالئكة؛ ألنّه كان سب ابا يف اضمحالل العديد من القابل ّيات
واالستعدادات التي كان يمكنها أن تصل إىل الفعل ّية يف ّ
ظل حكومة اإلمام المعصوم
فج اة غري ناضجة.
عليه السالم وإرشاده ،فرحلت عن هذه الدنيا ّ

وتكرارا:
مرارا
ا
رسه ـ يقول ا
لقد كان المرحوم الوالد العالّمة الطهراين ـ قدّ س اهلل ّ
ّ
إن الذي يتصدّ ى للحكم والزعامة جيب عليه أن يكون إ ّما مرتب اطا ـ بشكل
احلجة بن احلسن
مبارش ومن دون واسطة ـ بمقام الوالية الكربى حلرضة ّ

أرواحنا لرتاب مقدمه الفداء ،وأن يكون حتت إرشافه عند اخلوض يف إدارة

األمور ورتقها وفتقها ،وإ ّما أن خيضع لرتبية ول عارف كامل وإرشاده ،

ويطبّق أوامره بحذافريها ،وإالّ سيكون سقوطه وسقوط الرعيّة يف اهلالك

والضاللة قطعيا ومس ّل اام.

صحة هذا األمر واضح جدا؛ ّ
ّ
ألن أعاملنا ومواقفنا تعتمد عىل مبادئ
إن الدليل عىل ّ

تصورية وتصديقيّة تتمحور حول جمموعة من األحاسيس الظاهر ّية واالنطباعات
ّ

السطحيّة ـ نظري االستامع لنرشات األخبار وقراءة اجلرائد والمجالّت وغريها ـ والتي

يؤ ّدي تركيبها والتأليف بينها إىل نتيجة تكون هي الع ّلة الكامنة وراء هذه المواقف
واألعامل واألوامر والنواهي ،هذا مع ّ
أن واقع األمر قد يكون خمال افا لذلك ،وقد تكون
التصورية والتصديق ّية معاكسة متا اما ومضا ّدة لام حصل يف الواقع ،ويكون ـ بالتال ـ
مبادئنا
ّ

ومناقضا
والترصف الذي صدر منّا هو عىل خالف مصلحة الفرد والمجتمع
ذلك الموقف
ا
ّ

بشكل كامل لام فيه نفعهام وصالحهام؛ وهي مسألة واضحة متا اما ومكشوفة للجميع.

وقد حصلت لكاتب هذه السطور العرشات من المواقف التي كان شهد فيها

تم تنميق ظاهرها ببعض احليل اخلدّ اعة والمظاهر المكّارة
بعض القضايا والمرافعات ّ

إىل درجة أنّه لوال ّ
اخلاصة ،لكنت قد سقطت يف أفخاخ
تدخل لطف اهلل تعاىل وعنايته
ّ
األبالسة وشياطني اإلنس ،وحكمت بخالف الواقع وما أنزل اهلل ،فأستوجب بذلك
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سخط اهلل تعاىل وأس ّبب الفساد .وهذه المسألة من البداهة بمكان ال ينكرها إالّ مكابر
أو معاند.

فانظروا اآلن :إذا كان عدم اال ّطالع عىل الواقع يف القضايا اجلزئ ّية والمرافعات

ثم احلكم عىل أساس الفهم المتعارف مفض ايا إىل ّ
كل هذا الفساد واالختالف
البسيطة ّ ،

واالنحراف ،فإىل ماذا سيؤ ّدي ذلك يف المسائل العا ّمة نظري الزعامة واحلكومة عىل أ ّمة

كبرية وإدارة شؤوهنا االجتامع ّية  ،وما هي الفاجعة التي سيستتبعها ،والمصيبة التي

سيح ّلها بالمجتمع؟!
ثانلًا :ثارا ت العيايلن

ّ
قوته وشدّ ته ـ لريد عىل ثورات العلو ّيني من أمثال
إن عني هذا اإلشكال ـ بنفس ّ

بني احلسن؛ ففي زمان اإلمام الصادق عليه السالم ،ثار حممد وإبراهيم ـ ابنا عبد اهلل

المحض ـ عىل نظام بني الع ّباس والمنصور الدوانيقي بغري إذن من اإلمام وال إجازة،

ا
طائفة من الناس ،وتس ّببوا بقتل طائفة أخرى .ومل يقترص األمر عىل عدم
فساقوا معهم
حجة من قبل اإلمام عليه السالم عىل عملهم هذا ،بل ّ
إن اإلمام عليه
امتالكهم أل ّية ّ

حيا ّ
السالم ّ
وأهنم لن
بأن اخلالفة ليست هلم ّ
حذرهم من اإلقدام عليه ،وأخربهم رص ا
حي ّققوا غايتهم يف الوصول إليها.

()6

وقد كانوا جيمعون الناس وجيذبوهنم إليهم بالكذب والمكر واحليلة زاعمني ّ
أن

المهدي الموعود .وكان أبومها عبد اهلل يأخذ البيعة من
حممد بن عبد اهلل المحض هو
ّ
ّ

والمسبب للفتن ،وكان هيدّ د ّ
كل من يمتنع عن
المزور
المهدي
الناس علناا لذلك
ّ
ّ
ّ

مبايعته بالقتل واإليذاء .وقد وصلت هبم الوقاحة وق ّلة احلياء يف هذه المسألة إىل درجة

ّأهنم حبسوا اإلمام الصادق عليه السالم يف سجن المدينة وحجزوه يف مكان إقامة
البهائم()3؛ الستنكافه عن مبايعتهم ،وهدّ دوه بالقتل إذا ّ
حل الصباح ومل يرتاجع عن
( )6انظر مقاتل الطالبيني أليب الفرج األصفهاين ،ص  :636ث ّم رضب بيده عىل كتف عبد اهلل بن احلسن وقال:

ّإهنا واهلل ما هي إليك وال إىل ابنيك ولكنّها هلم [يشري إىل بني العباس] وإ ّن ابنيك لمقتوالن.
( )3وجتدر اإلشارة إىل أ ّن واقعة حبس بني احلسن لإلمام الصادق عليه السالم قد وردت يف الكايف (ج  ،6ص )413
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ثانياا :ثورات العلويّني

حممدا ا وإبراهيم .وقد أوشكت أن تقع تلك الفاجعة العظمى بقتل إمام
موقفه فيبايع ّ

الشيعة ،لوال متكّن المنصور الدوانيقي من السيطرة عىل المدينة ،وإخراج اإلمام

المخصص للبهائم؛ نعوذ باهلل.
الصادق عليه السالم من السجن واالصطبل
ّ

()6

ّ
إن ثورة بني احلسن وإقدامهم عىل تلك األعامل مع وجود اإلمام المعصوم عليه

ا
أي تغيري مع
السالم تعدّ
نقطة سوداء ستبقى مسطورة يف تاريخ حياهتم ،ولن يطرأ عليها ّ
مرور الزمان وتعاقب األحداث.

أجل ،من كان هؤالء؟! وما كان الداعي الرتكاهبم هذه اجلريمة الشنيعة؟! أمل يكن

ثم ّاّتذوا ذلك
ايس اجلائرّ ،
شعارهم هو ا ّدعاء مقاومة الظلم ومناهضة النظام الع ّب ّ
وول ذلك الزمان اإلمام الصادق عليه السالم ،وحبسه
رب ارا لقتل اإلمام ّ
باحلق ّ
الشعار م ّ
يف سجن المدينة؟!!

سودت جرائم بني احلسن وجه التاريخ؛ فياللعجب! وياللمصاب اجللل!
لقد ّ

أيكون ثمن إقامة احلكومة والنظام اإلسالم ّيني هو حبس اإلمام الصادق عليه السالم

وقتله؟!

والمضــحك بعد ذلك هو اعتبار بعض اخلطباء ّ
أن ثورة بني احلســن تعدّ اســتمر اارا
()3

لنهضة كربالء ،وإحيا اء لواقعة عاشوراء!!

گرچه باشــد در نوشــتن شــري شــري

كار پا كان را ق ياس از خود مگري

هبذه العبارة« :احبسوه يف المخبأ ،وذلك دار ريطة اليوم» .والتي ذكر حوهلا المع ّلق المحرتم يف التعليقة« :ويف

بعض النسخ «ربطة»؛ قيل ربطة اخليل .كام ذكر المرحوم المجليس يف بحار األنوار (ج  ،39ص )373جمموعة من

الموحدة ،أي دار تربط فيها اخليل»،
االحتامالت بالنسبة هلذا احلديث ،من مجلتها أنّه قال« :يف بعض النسخ بالباء
ّ
أيضا ّ
حممد بن احلنفيّة ..أ ّم حييى بن زيد؛ ويف هذه احلالة ،يكون اإلمام
لكنّه احتمل ا
أن« :ريطة اسم بنت عبد اهلل بن ّ
عليه السالم قد حبس يف منزهلا»( .م)

حممد وإبراهيم ابني عبد اهلل المحض ،راجع :معرفة اإلمام ،ج ،65ص 631إىل
( )6لمزيد من اال ّطالع عىل ثورة ّ
375؛ ج  ،61ص  333إىل  333وص  317إىل 390؛ والية الفقيه يف حكومة اإلسالم ،ج  ،3ص  37إىل ص ( 56م).

مطهري ،ص 353؛ جمموعة اآلثار ،نفسه ،ج  ،35ص .443
( )3ده گفتار (=عرش مقاالت) ،الشهيد ّ
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[يقول :ال تزعم ّ
المطهرين ،وإن كان ظاهرمها واحدا ا
أن عملك من قبيل أعامل الصــاحلني
ّ

مت شا اهباّ ،
الظاهري كام هو يف األلفاظ الم شرتكة مثل كلمة
فإن الت شابه بينهام ال يعدو الت شابه
ّ
ثارة زيد بن ر يي :حسن الناايا مع ضعف البيلضة رن درجة ب يلضة المعي ام

«شري» بالفارسية والتي ّ
تدل عىل معنى األسد ومعنى احلليب م اعا].

األموي بغري أمر
عل بن احل سني عليهام ال سالم بدوره عىل النظام
ّ
وقد ثار زيد بن ّ

وضحى يف النهاية بنفسه يف هذا الطريق.
من اإلمام المعصوم عليه السالم وال إجازة،
ّ

وعىل الرغم من ّ
حائزا عىل درجات عالية يف
أن زيدا ا مل يكن كبني احلسن ،بل كان ا

التزكية وتربية النفس واإلحاطة بعلوم أهل البيت عليهم السالم ،وعىل مراتب من

التقوى والطهارة ،لكن ال يمكن مقارنة بصريته ونظرته للوقائع واحلوادث اخلارج ّية
وضمريا صاف ايا وغري اة
بعلم اإلمام عليه السالم وشهوده .فمع أنّه كان يمتلك ن ّي اة طاهر اة
ا
مه اة عالية ،وكان يعلن أنّه سيس ّلم زمام األمور إىل أخيه اإلمام الباقر عليه السالم
إهل ّية و ّ

بعد ا الستيالء عىل اخلالفة وقمع خالفة اجلور واقتالعها ،إالّ أنّه كان يفتقد قط اعا لتلك
البصرية والرؤية الباطن ّية واإلرشاف عىل القضايا والمسائل المستورة التي ي ّطلع عليها
اإلمام المعصوم عليه السالم ويراها واضحة وضوح الشمس يف رائعة النهار .وهلذا،

الطامعني واألنصار ذوي اإلرادة المتزلزلة والمريدين
فقد انخدع ببعض الموالني ّ
اخلونة ،فاعتمد عىل وعودهم وبيعتهم ،فسقط يف ّ
فخ المكر واحليلة الذي نصب له من
وضمريا مرش افا
لكن اإلمام عليه السالم ـ وألنّه كان يمتلك عيناا باطن ّية
قبل حوار ّييهّ .
ا

التام عىل مجيع هذه األحداث والوقائع ـ ّ
حذره
عىل العامل يتيحان له اإلرشاف الش
ّ
هودي ّ
ومنعه من اإلقدام عىل هذا األمر.

يقول اإلمام الباقر عليه السالم أليب الص ّباح الكناين:
«لئ ْن ظنن ْت ْم أ َّن هذه ْ
اجلدْ ران حتْجب أ ْبصارنا كام حتْجب أ ْبصارك ْم ،إ اذا ال ف ْرق
( )6

بيْننا وبيْنك ْم».

( )6بحار األنوار ،ج  ،31ص .333
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ثورة زيد بن ّ
يلع :حسن انلوايا مع ضعف ابلصرية عن درجة بصرية املعصوم

معمرا يقول فيها:
وهناك رواية منقولة عن رجل يدعى
ا

الصادق ج ْعفر ْبن حم َّمد عليه السالم ،فجاء ز ْيد ْبن عل ْبن
كنْت جال اسا عنْد َّ

ْ
احلس ْني عليه السالم ،فأخذ بعضاديت ا ْلباب [ووقف عنده] ،فقال له
الصادق عليه السالم« :يا عم ،أعيذك باهّلل أ ْن تكون ا ْلم ْصلوب با ْلكناسة
َّ

[كناسة الكوفة]».

حيملك عىل هذا ا ْلق ْول
فقال ْت له أ ُّم ز ْيد [والتي كانت حارضة] :واهّلل ما ْ

غ ْري ْ
احلسد ال ْبني.

فقال« :يا ليْته حسد ،يا ليْته حسد ،يا ليْته حسد» ث َّم قال« :حدَّ ثني أيب ع ْن
جدي عليهام السالم أنَّه خيْرج م ْن و ْلده رجل يقال له ز ْيد ي ْقتل با ْلكوفة
السامء ،يبتهج به
وي ْصلب با ْلكناسة خيْرج م ْن ق ْربه نبْ اشا ،تفتَّح لروحه أ ْبواب َّ
الساموات ،جتعل روحه يف ح ْوصلة ط ْري أ ْخرض ي ْرسح يف ْ
اجلنَّة ح ْيث
أ ْهل َّ
()6
يشاء».

القصة عدم رضا اإلمام عليه السالم عن فعل
وكام هو واضح ،نالحظ يف هذه ّ

تتبني من هذا الكالم المراتب والمقامات
حيا .كام ّ
حيا ال ترص ا
يعرب عن ذلك تلو ا
زيد ،لكنه ّ

التي حازها حرضة زيد ،وأنّه سيشمل برمحة اهلل تعاىل ويتن ّعم بنعم اجلنّة؛ وما هذا إال ّ

لتو ّفره عىل ن ّية طاهرة وضمري صاف وهدف إهلي ،خال افا لبني احلسن.

وهلذا كان مستوج ابا ـ هو وأصحابه ـ لشمول المغفرة والرمحة اإلهل ّية؛ مثلام ّ
تدل

عفي عن اإلمام الباقر عليه
عليه الرواية األخرى بوضوح ،حيث يروي جابر بن يزيد اجل ّ

السالم عن آبائه ّ
أن رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم قال:

«يا حسني ،خيرج من صلبك رجل يقال له زيد ،يتخطَّى هو وأصحابه يوم
( )3

القيامة رقاب الن ّاس غرا حم َّجلني يدخلون اجلن ّة بال حساب».

( )6األمال للصدوق ،ص 30؛ بحار األنوار ،ج  ،31ص .613

( )3األمال للصدوق ،ص 440؛ بحار األنوار ،ج  ،31ص .690

91

ر َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )3
أْسار

المجلس الرابع عرش  :نظرة حتليليّة ىلع ثورات العلويّني وأهدافها

وكذلك يروي ابن قولويه ق ا
ائال:
احلس ْني عليه السالم [والظاهر ّ
روى ب ْعض أ ْصحابنا قال :كنْت عنْد عل ْبن ْ
أن
القصة قد حدثت بعد صالة الصبح وبني الطلوعني] ،فكان إذا ص َّىل
هذه ّ

ا ْلف ْجر مل ْ يتك َّل ْم حتَّى ت ْطلع َّ
الش ْمس ،فجاؤوه ي ْوم ولد فيه ز ْيد فب َّرشوه به ب ْعد
يشء تر ْون أ ْن أسمي هذا
صالة ا ْلف ْجر ،قال فا ْلتفت إىل أ ْصحابه وقال « :أ َّي ْ
ا ْلم ْولود؟»

ل
قال :فقال ك ُّل رجل منْه ْم سمه كذا سمه كذا .قال :فقال« :يا غالم ،ع َّ
حجره قال ث َّم فتحه فنظر
با ْلم ْصحف» .قال :فجاءوا با ْلم ْصحف ،فوضعه عىل ْ
َ
ۡ
ٱهلل ٱل ۡ ُم َ
إىل أول حرف يف ا ْلورقة ،وإذا فيهَ :وفَض َل ُ
ين َىلع ٱل َقٰعد َ
جٰهد َ
ين
َّ
ْ
َ
(المرتفني الذين يؤثرون الراحة) أ ۡ
ج ًرا َعظيما (.)6
قال :ث َّم طبقه ث َّم فتحه فنظر ،فإذا يف أ َّول ا ْلورقة:
َ
َ
َ َ
ۡ َ
َ ۡ ََ ٰ َ ُۡ ۡ َ َ ُ
ني أنف َس ُه ۡم َوأ ۡم َوٰل ُهم بأن ل ُه ُم ٱلَنة ه (والرضوان
إن ٱهلل ٱشَتى من ٱلمؤمن
ََۡ ُ ُ َ َ ُۡ َُ َ َ ۡ ً َ َۡ َ ّ
َ ُ َ
حقا ِف ٱِل ۡو َرىٰة
األبدي) يُقٰتلون ِف َسبيل ٱهلل فيقتلون ويقتلونَۖ وعدا عليه
َ
ۡ
َ َۡۡ ُ ر
ۡ
ُ
َوٱليِجنيل َوٱل ُق ۡرءَان َو َم ۡن أ ۡو َ ٰ
رشوا ببَيۡعك ُم ٱَّلي
ف ب َع ۡهدهۦ م َن ٱهلله فٱستب
ب َ َاي ۡعتُم بههۦ (وفديتم أرواحكم وأموالكم يف سبيله يف مقابل جنّة اهلل ورضوانه)
َ َٰ َ
ك ُه َو ٱلۡ َف ۡو ُز ٱلۡ َعظ ُ
يم (.)3
وذل
()4

ث َّم قال« :هو واهّلل ز ْيد هو واهّلل ز ْيد» ،فسمي ز ْيدا ا.

ونقل ع ْن حذ ْيفة ْبن ا ْليامن أنّه قال:

نظر رسول اهّلل صىل اهلل عليه وآله إىل ز ْيد ْبن حارثة فقال« :ا ْلم ْقتول يف اهّلل
وا ْلم ْصلوب يف أ َّمتي وا ْلمظْلوم م ْن أ ْهل بيْتي سم ُّي هذا» ،وأشار بيده إىل ز ْيد

( )6سورة النساء ( ،)3ذيل اآلية .75
( )3سورة التوبة ( ،)7اآلية .666

( )4بحار األنوار ،ج  ،31ص .676
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اسمك عن ْدي حبا فأنْت سم ُّي ْ
احلبيب
ا ْبن حارثة فقال« :ا ْدن مني يا ز ْيد! زادك ْ
( )6

م ْن أ ْهل بيْتي».

الصادق عليه السالم أليب والّد ا ْلكاهل:
وقال اإلمام َّ

«رأ ْيت عمي ز ْيدا ا؟» .قال :نع ْم ،رأ ْيته م ْصلو ابا ورأ ْيت النَّاس ب ْني شامت حنق
وب ْني حم ْزون حم ْرتق.

فقال عليه السالم« :أ َّما ا ْلباكي فمعه يف ْ
اجلن َّة ،وأ َّما َّ
الشامت فرشيك يف دمه».

( )3

عل ومنزلته ،وك ّلها
لقد كان هذا ا
قسام من الروايات واألخبار الواردة يف شأن زيد بن ّ

وحريته يف الصدع باحل ّق وإعالنه.
حتكي عن صفاء باطنه وخلوص ن ّيته وغريته الدينيّة ّ

وهلذا السببّ ،
فإن أجره ومنزلته (هو والذين بلغوا معه هذه المرتبة وووصلوا إىل هذا

ثم
األفق) هو الدار اخلالدة وغفران اهلل تعاىل ورضوانه وجنّات النعيم .وأ ّما الذين بايعوهّ ،
غدروا به وتركوه وحيدا ا ،فسيناهلم العقاب األليم.
النتائج المستف ادة من دراسة خ صيل ة زيد وقلام ه

جمرد احلميّة والغرية الدينيّة وصفاء
ولك ّن كالمنا وحديثنا هنا هو يف أنّه :هل تكفي ّ

احلق عن الباطل وتعيني مسار حركة اإلنسان يف طريق
النفس وخلوص الن ّية من أجل متييز ّ
شك أو شبهة؟ أم ّ
أي ّ
أن ذلك حيتاج إىل امتالك البصرية واال ّطالع
ّ
احلق من دون وجود ّ
عىل المصالح والمفاسد واإلرشاف عليها؟

ومن أين لنا أن نعلم ّ
وحق يف
بأن ما يعتقد هذا ال شخص ب صحتّه وح ّقانيته صحيح ّ

وأن ما يراه ا
الواقع ونفس األمرّ ،
وسقيام هو كذلك يف احلقيقة والواقع؟!
باطال
ا

فال يوجد من ّ
يشك يف صفاء باطن وصدق طفل ذي اثنتي عرشة سنة أو ثالث عرشة

سنة ،ولكن هل يسمح لنا ذلك بأن نس ّلمه قيادة طائرة حتمل مخسامئة راكب؟! ونرفع أيدينا
لمجرد صفاء نفسه ولطافة روحه؟! لو قمنا
عن مجيع المعايري والمالكات العقالئ ّية
ّ

بذلك ،لعدّ نا الناس والعقالء جمانني ،ولكنّا كذلك ا
فعال!
( )6الرسائر ،ج  ،4ص 143؛ بحار األنوار ،ج  ،31ص .673

( )3كشف الغ ّمة يف معرفة األئ ّمة ،ج  ،3ص 303؛ بحار األنوار ،ج  ،31ص .674
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غموضا وإهبا اما وع ا
رضة لإلشكال ،إذ مع وجود حقيقة
وتصبح المسألة هنا أكثر
ا

عل الباقر عليهام السالم ،واعرتاف حرضة زيد
وإمام معصوم كموالنا ّ
حممد بن ّ
التجرؤ عىل القيام هبذا األمر اخلطري وحتميل نفسه مجيع التبعات
بأعلم ّيته ،كيف يمكنه
ّ
والنتائج المرتتّبة عليه من دون أخذ إذن وترخيص من اإلمام عليه السالم؟

وهلذا ،نرى ّ
أن اإلمامني الباقر والصادق عليهام السالم مل يستحسنا قيامه بالثورة،

شجعا الناس ـ وكذلك أصحاهبام ـ عىل المشاركة فيها ،بل عمدا ـ عىل العكس من
ومل ي ّ
ذلك ـ إىل إبراز نوع من الكراهة وعدم الرغبة فيها أمامهم.
فع ْن جابر قال:

سم ْعت أبا ج ْعفر (اإلمام الباقر) عليه السالم يقول« :ال خيْرج عىل هشام (بن عبد

الملك) أحد إال ّ قتله» ،فق ْلنا لز ْيد هذه ا ْلمقالة؛ فقال (زيد) :إين شهدْ ت هشا اما
ورسول اهّلل ّ
ب عنْده ،فل ْم ينْك ْر ذلك ومل ْ يغ ْريه.
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم يس ُّ

فو اهّلل ل ْو مل ْ يك ْن إالّ أنا وآخر خلر ْجت عل ْيه.

( )6

وقد نقلت يف هذا الصدد رواية عن زرارة جاء فيها:

قال ل ز ْيد ْبن عل عليه السالم وأنا عنْد أيب عبْد اهّلل عليه السالم :ما تقول يا
رصته،
فتى يف رجل م ْن آل حم َّمد ْ
استنْرصك؟ فق ْلت :إ ْن كان م ْفروض ال َّطاعة ن ْ
وإ ْن كان غ ْري م ْفروض ال َّطاعة فل أ ْن أ ْفعل ول أ ْن ال أ ْفعل.

فل َّام خرج (من عند اإلمام الصادق عليه السالم) ،قال أبو ع ْبد اهّلل« :أخ ْذته واهّلل
م ْن ب ْني يد ْيه وم ْن خ ْلفه وما تر ْكت له خم ْر اجا»(.)3

القصة ألحد أصحاب اإلمام الصادق عليه السالم مع زيد.
وقد حدث نظري هذه ّ

يقول إسامعيل بن عبد اخلالق:

( )6بحار األنوار ،ج  ،31ص 673؛ كشف الغ ّمة ،ج  ،3ص 630؛ الكايف ،ج  ،3ص .475
( )3بحار األنوار ،ج  ،31ص 674؛ مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب ،ج  ،6ص .375
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قيل لمؤْ من ال َّطاق :ما ا َّلذي جرى ب ْينك وب ْني ز ْيد ْبن عل يف حم ْرض أيب ع ْبد
اهّلل عليه السالم؟

جلوسا عند اإلمام الصادق عليه السالم فـ] قال ز ْيد ْبن عل :يا
قال[ :كنّا
ا
حم َّمد ْبن عل ،بلغني أنَّك تزْ عم أ َّن يف آل حم َّمد إما اما م ْفرتض ال َّطاعة.

قال :ق ْلت :نع ْم وكان أبوك ع ُّل ْبن ْ
احلس ْني أحده ْم.

فقال :وكيْف [يمكن القبول هبذا األمر] وقدْ كان يؤْ ىت بل ْقمة وهي ح َّارة

فيربدها بيده ،ث َّم ي ْلقمنيها؛ أفرتى أنَّه كان ي ْشفق ع َّل م ْن حر ال ُّل ْقمة وال

ي ْشفق ع َّل م ْن حر النَّار؟!

قال :ق ْلت له :كره أ ْن خيْربك [بحقيقة المسألة] فتكْفر ،وال يكون له فيك
َّ
الشفاعة ،وال فيك ا ْلمشيئة.
فقال أبو ع ْبد اهّلل عليه السالم« :أخ ْذته م ْن ب ْني يد ْيه وم ْن خ ْلفه فام تر ْكت له
()6

خم ْر اجا».

أيضا عن أيب الص ّباح الكناين ال خيلو ذكرها من
كام نقلت حكاية يف هذا المجال ا

لطف ،حيث يقول:

ربأ منْك .قال [أبو الصبّاح] :فأخ ْذت ع َّل
جاءين سدير ،فقال ل :إ َّن ز ْيدا ا ت َّ
الصبَّاح رج اال ضار ايا [منطي اقا رصيح اللهجة].
ثيايب قال [سدير] :وكان أبو َّ
قال :فأت ْيته ،فدخ ْلت عل ْيه وس َّل ْمت عل ْيه ،فق ْلت له :يا أبا ْ
احلس ْني )3(،بلغني

أنَّك ق ْلت :األئ َّمة [بعد رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم] أ ْربعة ثالثة
والرابع هو ا ْلقائم.
مض ْواَّ ،

قال ز ْيد :هكذا ق ْلت.

الكيش ،ص .631
( )6بحار األنوار ،ج  ،31ص 674؛ رجال ّ
( )3كان زيد بن عل يكنّى بأيب احلسني.
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قال [أبو الص ّباح] :فق ْلت لز ْيد :ه ْل ت ْذكر ق ْولك ل با ْلمدينة يف حياة أ يب
ُ َ
ج ْعفر عليه السالم وأنْت تقول« :إ َّن اهّلل تعاىلقىض يف كتابه أنَّه َو َمن قتل
ۡ
ۡ
ۡ ُ
ََ
َمظلوما فق ۡد َج َعل َنا ل َوَلّهۦ ُسل َنٰنا  )6(،وإنَّام األئ َّمة والة الدَّ م [أي دم
النبي]؛ فهذا أبو ج ْعفر اإلمام،
المظلوم] وأ ْهل ا ْلباب [أي باب مدينة علم ّ

فإ ْن حدث به حدث ،فإ َّن فينا خل افا».

وقال [زيد] ـ وكان ي ْسمع مني خطب أمري ا ْلمؤْ منني عليه السالم ـ « :وأنا

أقول فال تعلموه ْم فه ْم أعْلم منْك ْم» ،فقال ل :أما ت ْذكر هذا ا ْلق ْول؟

فق ْلت :فإ َّن منْك ْم م ْن هو كذلك [أي هو اإلمام اآلن وأعلم الناس من أهل

بيتكم]؟

ث َّم قال [أبو الصبّاح] :ث َّم خر ْجت م ْن عنْده ،فتهيَّ ْأت وهيَّ ْأت راحل اة
ومض ْيت إىل أيب ع ْبد اهّلل عليه السالم ودخ ْلت عل ْيه وقص ْصت عل ْيه ما جرى
بيْني وب ْني ز ْيد.

فقال [عليه السالم]« :أرأ ْيت ل ْو أ َّن اهّلل تعاىل ا ْبتىل ز ْيدا ا ،فخرج منَّا سيْفان

السيوف س ْيف ْ
احلق؟ واهّلل ما هو كام قال ،ولئ ْن
آخران ،بأي ْ
يشء ت ْعرف أ ُّي ُّ
خرج ،لي ْقتل َّن».
قال [أبو الصبّاح] :فرج ْعت [من عند اإلمام عليه السالم] ،فانْتهيْت إىل

است ْقبلني ْ
اخلرب بقتْله رمحه اهّلل.
ا ْلقادس َّية ،ف ْ

فيه:

()3

وقد ذكر المرحوم المجليس ـ رمحة اهلل عليه ـ يف ذيل هذه احلكاية بيا انا مجي اال يقول
أن حمض اخلروج بالسيف من ّ
وحاصل كالمه عليه السالمّ :
كل من انتسب

( )6سورة اإلرساء ( ، )69مقطع من اآلية .44

الكيش ،ص 450؛ بحار األنوار ،ج  ،31ص .673
( )3رجال ّ
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النبوي] ليس ا
دليال عىل ح ّقيته وأنّه القائم [بأمر اهلل
إىل هذا البيت [
ّ
ورشيعته ،فقد يكون ذلك الشخص سال اكا طريق الضاللة واهلالك] ،بل ال

احلق من بني االثنني] من عالمات ودالالت
بدّ لذلك [أي لتمييز ّ
ومعجزات .ولو كان كذلك [ووجب علينا اتّباع كل شخص ينتمي ألهل
بيت الرسول ثار بالسيف عىل نظام الظلم واجلور ّ
واّتاذه كقائد وإمام] ،
أيضا [أو أكثر] من أهل هذا
فإذا فرض أنّه خرج يف هذا الزمان رجالن ا

احلق؟ فظهر ّ
أن اخلروج
البيت بالسيف معارضني له ،فكيف يعرف ّأهيم عىل ّ

بالسيف فقط ليس عالمة للح ّقية ولزوم الغلبة ووجوب متابعة الناس له
وكونه المهدي والقائم .وفرض السيفني لكثرة االشتباه؛ فيكون أت ّم يف
()6
الداللة عىل المراد [وبطالن أحدمها أو كليهام].

ويقول راقم هذه السطورّ :
صحة كالم اإلمام عليه السالم قد جت ّلت أمام أعني
إن ّ

وتكرارا عرب التاريخ ،فقد رأينا بأ ّم أعيننا كيف ّ
أن أولئك الذين
مرارا
ا
الناس وأمام أعيننا ا

يعدّ ون أنفسهم يف شعاراهتم وفيام يعلنونه عن أنفسهم من مقارعي الظلم والفساد

واالستكبار ،رأينا ّأهنم حينام يتقدّ م عليهم منافس يف هذا الميدانّ ،
فإن المجاهبة مع اخلارج
الداخل ،وإىل سباب وشتائم وخماصامت وحماوالت لتحطيم
تتبدّ ل إىل نزاع مع المنافس
ّ
المقابل وسحقهّ ،
وأن حقيقة المسألة تنقلب من تلك احلالة األوىل إىل احلالة الثانية.

جتىل بوضوح ّ
لقد ّ
جمرد الثورة المس ّلحة وحماربة الكفر والظلم ـ مهام كانت حالة
أن ّ

من يصدر عنه ذلك ـ ال ّ
وصحة الطريق وإتقانه وال تكشف
تدل أبدا ا عىل استقامة المسري
ّ

الترصفات وإدارة أمور الدولة والرعيّة.
عن احل ّقانية يف
ّ

عل وبني أخيه اإلمام الباقر عليه
ويؤ ّيد هذه المسألة ويؤ ّكدها ما جرى بني زيد بن ّ

احلجة عليه ،وناقل ذلك هو اإلمام الباقر عليه السالم بنفسه
السالم حيث أقام اإلمام ّ

حيث روي:

( )6بحار األنوار ،ج  ،31ص .671
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أن ز ْيد ْبن عل ْبن ْ
َّ
عل ومعه كتب م ْن
احلس ْني دخل عىل أيب جعفر ّ
حممد بن ّ
اجتامعه ْم وي ْأمرونه ب ْ
اخلروج.
أ ْهل ا ْلكوفة يدْ عونه فيها إىل أنْفسه ْم وخيْربونه ب ْ

فقال له أبو ج ْعفر عليه السالم« :هذه ا ْلكتب ا ْبتداء من ْه ْم أ ْو جواب ما كتبْت به
إليْه ْم ودع ْوهت ْم إليْه [من نرصتك والثورة عىل نظام اخلالفة] ؟!».

فقال [زيد] :بل ا ْبتداء من ا ْلق ْوم لم ْعرفته ْم بحقنا وبقرابتنا م ْن رسول اهّلل صىل
اهلل عليه وآله وس ّلم ،ولام جيدون يف كتاب اهّلل عزَّ وج َّل م ْن وجوب مو َّدتنا
والضنْك وا ْلبالء.
وف ْرض طاعتنا ،ولام ن ْحن فيه من الضيق َّ

فقال له أبو ج ْعفر عليه السالم « :إ َّن الطَّاعة م ْفروضة من اهّلل عزَّ وج َّل ،وسن َّة
جيرهيا يف اآلخرين ،والطَّاعة لواحد من َّا وا ْلمو َّدة
أ ْمضاها يف األ َّولني ،وكذلك ْ

جيري أل ْوليائه [وهم
ل ْلجميع [أي جلميع المنتسبني لرسول اهلل] ،وأ ْمر اهّلل ْ
المعصومون عليهم السالم ،فهم وحدهم من يمتلك األهل ّية لمقام األمر والنهي من

قبل اهلل تعاىل] بحكْم م ْوصول وقضاء م ْفصول وحتْم م ْقيض وقدر م ْقدور
َ َ
َ
َ
َ
ين َّل ي ُوقنُون ()6؛ إن ُه ۡم
وأجل مسمى لو ْقت م ْعلوم؛ فـ َّل ي َ ۡس َتخفنك ٱَّل
َ ۡ ( َ َ )3ر َ ر
َ ۡ ر َ
جل ()4؛ فإ َّن اهّلل ال ي ْعجل لعجلة
لن ُيغنُوا َعنك م َن ٱهلل شيا ه ؛ فال تع
ا ْلعباد ،وال ت ْسبق َّن اهّلل فت ْعجزك ا ْلبليَّة فت ْرصعك!»

قال :فغضب ز ْيد عنْد ذلك ،ث َّم قال :ل ْيس اإلمام منَّا م ْن جلس يف ب ْيته ،وأ ْرخى
س ْرته ،وثبَّط عن ْ
اجلهاد ،ولك َّن اإلمام منَّا م ْن منع ح ْوزته [عن أن تناله أيدي

األغيار]  ،وجاهد يف سبيل اهّلل ح َّق جهاده ،ودفع ع ْن رعيَّته ،وذ َّب ع ْن حريمه.

قال أبو ج ْعفر عليه السالم« :ه ْل ت ْعرف يا أخي م ْن ن ْفسك شيْئاا مَّا نسبْتها
إل ْيه فتجيء عل ْيه بشاهد م ْن كتاب اهّلل أ ْو ح َّجة م ْن رسول اهّلل ّ
صىل اهلل عليه

( )6سورة الروم ( ،)40ذيل اآلية .10

( )3سورة اجلاثية ( ،)35صدر اآلية .67
( )4سورة مريم ( ،)67صدر اآلية .33
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وآله وس ّلم ،أ ْو ت ْرضب به مث اال ؟! فإ َّن اهّلل عزَّ وج َّل أح َّل ح ا
الال وح َّرم حرا اما
جيعل اإلمام ا ْلقائم بأ ْمره يف
وفرض فرائض ورضب أ ْمث ااال وس َّن سنناا ،ومل ْ ْ

ش ْبهة فيام فرض له من ال َّ
طاعة [والتكاليف والمسائل االجتامع ّية وغريها؛ ّ
ألن

ّ
الشك واالشتباه يف التكليف مساو للسقوط من مقام اإلمامة والوالية ،وإنام مل
نفس

جيعله كذلك من اعا من] أ ْن ي ْسبقه بأ ْمر ق ْبل حمله أ ْو جياهد فيه ق ْبل حلوله؛ وقدْ
َ َُُۡ ر
ۡ َ ََ ُ ۡ ُ ٞ
الصيْد
الصيْد َّل تقتلوا ٱلصيد وأنتم ح ُرم ه ( ،)6أفقتْل َّ
قال اهّلل عزَّ وج َّل يف َّ
يشء حمال ،وقال عزَّ وج َّل
أعْظم أ ْم قتْل النَّ ْفس ا َّلتي ح َّرم اهّلل؟ وجعل لكل ْ
ََ
ُ
َ
ر
ُّ
َ َ َُۡ ۡ َ ۡ َ ُ ر
اد هوا ( )3وقال عزَّ وج َّلَّ :ل حتلوا َش َ َٰٓ
عئ َر ٱهلل وَّل
ِإَوذا حللتم فٱصط
َۡ ۡ
ٱلَ َر َ
ام ( ،) 4فجعل ُّ
الشهور عدَّ اة م ْعلوم اة فجعل فيها أ ْربع اة حر اما
ٱلشهر
َ
َ
َ
َ
ۡ
ر
ر
َ
ُ ۡ َ
َ ۡ
ۡ
وقال :فَس ُ
غُۡ
ي ُم ۡعجزي
يحوا ِف ٱۡلۡرض أ ۡربَ َعة أش ُهرٖ َوٱعل ُم ٓوا أنكم
َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ُۡ ُ ُ َ ۡ ُ ُ ر
ٱهلل ( ،) 3ث َّم قال تبارك وتعاىل :فإذا ٱنسلخ ٱۡلشهر ٱلرم فٱقتلوا
ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ُّ ُ
جدت ُموه ۡم ( ،)5فجعل لذلك حم اال [فحتّى قتال المرشكني ال
ٱلمرشكني حيث و
جيوز أن يقوم به اإلنسان من تلقاء نفسه وبال داع أو سبب ومن دون حساب دقيق]

َ
ر
َ ََُۡ ۡ َ ُ َ َ
َّت يبلغ ٱلكت ٰ
وقالَ :وَّل تَ ۡعز ُموا ُع ۡق َدة َ ٱنل ّ ََكح ح ٰ
ب أ َجل ُه هۥ ( ،)1فجعل

يشء حمال ولكل أجل كتا ابا؛ فإ ْن كنْت عىل بينة م ْن ربك ويقني م ْن أ ْمرك
لكل ْ
وتبْيان م ْن شأْنك فشأْنك ،وإال ّ فال تروم َّن أ ْم ارا أنْت منْه يف شك وشبْهة ،وال

تتعاط زوال م ْلك مل ْ ينْقض أكله ومل ْ ينْقط ْع مداه ومل ْ ي ْبلغ ا ْلكتاب أجله .فل ْو
قدْ بلغ مداه وانْقطع أكله وبلغ ا ْلكتاب أجله ،النْقطع ا ْلف ْصل وتتابع النظام
( )6سورة الامئدة ( ،)5مقطع من اآلية .75
( )3سورة الامئدة ( ،)5مقطع من اآلية .3
( )4سورة الامئدة ( ،)5مقطع من اآلية .3
( )3سورة التوبة ( ،)7صدر اآلية .3
( )5سورة التوبة ( ،)7صدر اآلية .5

( )1سورة البقرة ( ،)3مقطع من اآلية .345
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ّ
وحماهلا
ألهنا ستفقد مواضعها المناسبة
[وانقلبت األحوال وتبدّ لت األوضاع؛ ّ

المع ّينة] وألعْقب اهّلل يف التَّابع وا ْلمتْبوع ُّ
والصغار .أعوذ باهّلل م ْن إمام
الذ َّل َّ
ض َّل ع ْن و ْقته [وقائد عديم القدرة عن حتديد الزمان المناسب]  ،فكان التَّابع فيه

أعْلم من ا ْلمتْبوع.

أتريد يا أخي أ ْن حتْيي م َّلة ق ْوم قدْ كفروا بآيات اهّلل وعص ْوا رسوله واتَّبعوا

أ ْهواءه ْم بغ ْري هدا ى من اهّلل وا َّدعوا ْ
اخلالفة بال ب ْرهان من اهّلل وال ع ْهد م ْن
رسوله؟! أعيذك باهّلل يا أخي أ ْن تكون غدا ا ا ْلم ْصلوب با ْلكناسة».
ث َّم ْارف َّض ْت ع ْيناه وسال ْت دموعه ث َّم قال« :اهّلل ب ْيننا وب ْني م ْن هتك س ْرتنا
رسنا ونسبنا إىل غ ْري جدنا وقال فينا ما مل ْ نق ْله يف
وجحدنا ح َّقنا وأ ْفَش َّ
()6

أنْفسنا».

ففي هذه الرواية ،يقوم اإلمام الباقر عليه السالم ّ
بكل وضوح بتخطئة منهج

حجة أو برهان من قبل
عل ومسلكه بغري غموض أو إهبام ،ويعدّ ه مفتقدا ا أل ّية ّ
زيد بن ّ

اهلل تعاىل.

احلساسة جدا واجلديرة بالتأ ّمل يف كالم اإلمام عليه السالم هي عدم قدرة
والنقطة ّ

غري اإلمام المعصوم عليه السالم عىل متييز الصالح من الفساد ،والقيام من القعود،

المرات
واحلركة من السكون ،والتك ّلم من السكوت ،ولو صاح بأعىل صوته آلالف ّ
العا عىل المصالح ،وبأنّه ال يوجد من يضاهيه يف
بأنّه األعلم من اجلميع واألكثر ا ّط ا
المقام والمنزلة.

يشري اإلمام عليه السالم يف هذه القض ّية إىل مسألة دقيقة ،وهي ّ
أن نظام الوجود

معني حسب ما تقتضيه مشيئة اهلل
يطوي مسريته عىل أساس نظام
ّ
خاص وتدبري ّ
أي أحد سوى اإلمام المعصوم عليه السالم أن ي ّطلع عىل هذا
وتقديره ،وليس بمقدور ّ
( )6الكايف ،ج  ،6ص 451؛ بحار األنوار ،ج  ،31ص .304
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التقدير ويعرف ذاك التدبري وحيدّ د هذه المشيئة .وبحسب هذا اإلرشاف واال ّطالع،

الترصفات وشكل األوامر والنواهي :فقد يأمر اليوم
ستختلف نوع ّية التكاليف وطريقة
ّ
عني ،ث ّم حي ّذره يف الغد من القيام به ،ولو ّ
ا
ظل ذلك الرجل يفكّر إىل يوم
رجال بفعل م ّ
التعرف عىل حكمة هذا االختالف وع ّلته .أو قد يأمر اإلمام
القيامة ،فلن يتمكّن من ّ

ا
معني ،وينهى آخر عن القيام به ،مع أنّه قد يبدو يف الظاهر أنّه أصلح له
رجال بفعل ّ

تعجب اجلميع ووقوعهم يف احلرية .وهلذا ،كان الكثريون
وأرجح؛ مّا يؤ ّدي إىل ّ

وترصفاهتم ،وحتّى عىل أولياء اهلل تعاىل ،وقد
األئمة عليهم السالم
يعرتضون عىل أفعال ّ
ّ

خي ّطؤوهنم ويرون أنفسهم ّ
حمقني يف هذه األحكام.

نالحظ ّ
األئمة عليهم السالم كانوا يتعاملون مع اخللفاء واحلكّام بأساليب خمتلفة؛
أن
ّ

ففي بعض المواضع نجدهم يسلكون معهم سبيل اللني واللطف ،ويف بعض األحيان

سبيل التهديد والتوبيخ ،ويف بعض الموارد ينهجون هنج عدم االهتامم بشؤوهنم ،ويف
بعض المواطن ي ّ
شجعون يف عرص من العصور
ترصفاهتم .كام نشاهد ّأهنم ي ّ
تدخلون يف ّ

عىل إحياء أمر الوالية والبحث والمناظرة مع المخالفني ،بينام نراهم يف عصور أخرى

يأمرون بالتق ّية والتكتّم عىل األرسار وعدم التك ّلم أمام المأل العا ّم ،واجتناب نرش معارف
وظاهرا.
أهل البيت عليهم السالم عل انا
ا

نرى يف خالفة عثامن ّ
أن اإلمام عليه السالم قد هنى مؤ ّكدا ا عن قتله ،بينام نراه بعد مقتله

ّ
حيث عىل القضاء عىل معاوية واإلطاحة بحكومة الشام.

ويطالعنا صلح اإلمام احلسن عليه السالم بعد شهادة أمري المؤمنني عليه السالم،

وكذا السنوات العرش من صرب اإلمام احلسني عليه السالم وصموده بعد شهادة اإلمام
احلسن عليه السالم ،بينام نرى ّ
أن نفس هذا اإلمام المعصوم يعلن ـ بعد موت معاوية ـ

صادحا بنداء« :فمن كان يرجو لقاء اهلل [لقاء معرفة بالنوران ّية
احلرب واجلهاد ضدّ يزيد،
ا

واحلقيقة والتوحيد] ،فلري ْ
حل معنا [فإنّا راحلون إىل لقائه]» ( ، )6وهكذا.

( )6اللهوف ،ص « :16من كان ا
باذال فينا مهجته ومو ّطناا عىل لقاء اهلل نفسه ،فلريحل معنا».
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وبنا اء عليه ،كيف يمكن لنا ـ وألمثالنا ـ تشخيص ما هو الصحيح واألصلح عند

جوهري
تنازع األحداث وبروز الشبهات وتشابه القضايا ،مع ما هي عليه من اختالف
ّ
يف متن الواقع وحقيقة األمر ،لكي نستطيع بعد ذلك ـ برضس قاطع وإرادة متينة وعزم

راسخ ـ أن نمسك بزمام أنفسنا وزمام المجتمع ،ونسوق المؤمنني والشباب البسطاء

واألشخاص ّ
السذج والرع ّية التي تفتقد للنضج نحو صالحها وإىل ما يريض اهلل تعاىل
وإمام زماننا ،ونتمكّن بذلك من اخلروج من عهدة المسؤول ّية واحلساب يف يوم القيامة
والدار اآلخرة؟!

ففي احلالة التي نجهر فيها بالكالم ،هل ينبغي علينا يف الواقع ونفس األمر أن

نتك ّلم ،أم ينبغي علينا أن نختار السكوت؟! وحينام نلجأ للسكوت والمداراة ،هل جيب
علينا يف الواقع أن نقوم بذلك ،أم علينا اللجوء للشدّ ة والعنف؟! وعندما ندعو الناس

للجهاد واحلرب ،فهل ينبغي يف احلقيقة أن يكون األمر كذلك ،أم ّ
أن التكليف
والمصلحة يفرضان علينا يف تلك المرحلة العمل بالمداراة والرفق واهلدوء؟! فال

نمر عليها مرور الكرام!
مزاح وال هزال يف هذه المسائل ،وال ينبغي أن ّ

عل الباقر عليهام السالم وصارت
لقد ثبت اليوم صدق كلامت اإلمام ّ
حممد بن ّ

صحتها حمرزة لدى اجلميع كالشمس يف رائعة النهار ،ولقد اتّضح كالم اإلمام المعصوم
ّ
وعصمته وإعجازه للجميع بشكل واضح ،ولقد صارت حقيقة تلك المطالب العالية

والراقية متأللئة وظاهرة كالشمس يف وسط السامء ،إالّ إذا قمنا بنفيها وإنكارها عن عناد
وخصومة وجتاهل ،ووقفنا يف مقام ردعها ودفعها من خالل التوجيهات الواهية

والتأويالت النفسان ّية.

السجاد عليه
سأل أحد الز ْيد ّية (وهم القائلون بإمامة ز ْيد بن عل بعد اإلمام
ّ

السالم) الشيخ المفيد طالب اا للفتنة ،فقال:

بأي يشء استجزت إنكار إمامة زيد؟
ّ

عل ظنا ا
باطال وقول يف زيد ال خيالفني
فقال الشيخ المفيد :إنّك قد ظننت ّ
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فيه أحد من الزيد ّية.

فقال :وما مذهبك فيه؟

قال الشيخ :أثبت من إمامته ما تثبته الزيدية وأنفي عنه من ذلك ما تنفيه،

وأقول كان إما اما يف العلم والزهد واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

والنص والمعجز ،فهذا ما ال
وأنفي عنه اإلمامة الموجبة لصاحبها العصمة
ّ
()6

خيالفني عليه أحد.

وحقيقة األمر هي ما ذكره ،فحيث يكون اإلمام المعصوم عليه السالم فال مكان

لغريه ،أيا يكن ذلك الغري ،وهنا بيت القصيد ،فحيث يمكن استامع كالم اإلمام
ومسوغ يستطيع
جموز
المعصوم عليه السالم ،ويكون حضوره
ّ
مقدورا لإلنسان ،فبأي ّ
ا

اإلنسان أن خيوض بنفسه يف المسائل اخلطرية العظيمة كاجلهاد وقتال المخالفني،

ويضع نفسه ومن ينتسب إليه يف معرض اهلالك واالضمحالل؟

ذات يوم ،قال ل الوالد المرحوم ّ
رسه:
العالمة الطهراين قدّ س اهلل ّ

يقال :إ ّن «نادر شاه»( )3كان حيسن فتح البلدان ،ولكنّه مل يكن حيسن إدارهتا
وحكمها.

( )6المناقب ،ابن شهر آشوب ،ج ،6ص 310؛ بحار األنوار ،ج ،31ص .670
طهامسـْب قل خان» (6939 -6173م) ،شاه إيران من
( )3نادر شاه أفشار (الرتكامين) ويعرف كذلك باسم « ْ
عام  6941م إىل عام 6939م ،ومؤسس األرسة األفشارية التي حكمت إيران .وكان قبل ذلك قائدا ا عسكريا
عبقريا آلخر الملوك الصفويني ،ويصفه بعض المؤرخني بأنه كان نابليون بالد الفرس أو اإلسكندر الثاين.
كان له الفضل يف حركة المقاومة العسكرية لتحرير إيران من االحتالل األفغاين منطل اقا من مدينة «مشهد»،
شاها وأخذ اسم نادر شاه. .
وبعد نجاحه انتهى به األمر إىل أن نصب نفسه ا
يعترب نادر شاه واحدا ا من أكرب الغزاة الفاحتني يف تاريخ إيران احلديث حيث قام عام  6949م باالستيالء عىل
ثم قاد محلة (6947 -6943م) إىل اهلند ،متكن فيها من االستيالء
أفغانستان وبعض األجزاء من وسط آسياّ ،
عىل دهلي يف  36آذار  ،6943حيث هنب دهلي واستوىل عىل جموهرات عرش الطاووس.
انترص يف معاركه ضد األفغان ،والعثامنيني ،والروس والمغول .وقد متثّل خطى الفاحتني العظام من وسط آسيا:
جنگيز خان وتيمورلنك ،وحاول أن يقلد إنجازاهتم العسكرية وفظاعاهتم أثناء حكمه .لقد جعلت منه
انتصاراته أقوى حاكم يف الرشق األوسط ولكن لفرتة وجيزة حيث ّ
إن امرباطوريته ما لبثت أن تفككت برسعة
بعد اغتياله عام ( .6939م)
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ويروي أبو بصري عن اإلمام الصادق عليه السالم أنّه قال:
اخلاصة] ،وعليكم بالطاعة
«اتقوا اهلل [فال تقدموا عىل يشء استنا ادا إىل رغباتكم
ّ

عام صمتوا ،فإنّكم يف سلطان من قال اهلل
ألئ ّمتكم ،قولوا ما يقولون ،واصمتوا ّ
ۡ
ُ
َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َُ َ ۡ
َتول من ُه ٱلبَال ( )6يعني بذلك ولد العبّاس،
تعاىلِ :إَون َكن مكرهم ل
فاتقوا اهلل ،فإنّكم يف هدْ نة ،ص ّلوا يف عشائرهم ،واشهدوا جنائزهم ،وأ ّدوا
()3

األمانة إليهم».

األئمة
ومن المناسب يف المقام أن ننقل رواية لطيفة حول شخص ّية أصحاب
ّ

السالم ومكانتهم؛ فقد نقل يف كتاب مناقب ابن شهر آشوب عن المأمون الر ّقي،
عليهم
ّ

أنّه قال:

كنت عند سيّدي اإلمام الصادق عليه السالم إذ دخل سهل بن حسن

اخلراساين فس ّلم عليه ثم جلس ،فقال له :يا ابن رسول اهلل ،لكم الرأفة والرمحة

حق تقعد عنه وأنت جتد
وأنتم أهل بيت اإلمامة ،ما الذي يمنعك أن يكون لك ّ

من شيعتك مائة ألف يرضبون بني يديك بالسيف؟

فقال له عليه السالم« :اجلس يا خراساين! رعى اهلل حقك».

ثم قال« :يا حنفية ،اسجري التن ّور» .فسجرته حتى صار كاجلمرة وابيض
علوه .ثم قال عليه السالم« :يا خراساين ،قم فاجلس يف التنور».

فقال اخلراساين :يا س ّيدي ،يا ابن رسول اهلل! ال تعذ ّبني بالنار ،أقلني أقالك

اهلل!

قال عليه السالم« :قد أقلتك».

المكي ونعله يف سبّابته ،فقال :السالم عليك
فبينام نحن كذلك إذ أقبل هارون
ّ
يا ابن رسول اهلل.

( )6سورة إبراهيم ( ، )63ذيل اآلية .31

( )3األمال ،الشيخ الطويس ،ص 119؛ بحار األنوار ،ج ،39ص .613
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فقال له اإلمام الصادق عليه السالم« :أ ْلق النعل من يدك واجلس يف

التنور!».

قال فألقى الن ْعل من س ّب ابته ثم جلس يف التنّور .وأقبل اإلمام عليه السالم
ثم قال عليه السالم:
حيدّ ث اخلراساين حديث خراسان حتّى كأنّه شاهد هلاّ ،

خراساين وانظر ما يف التنّور».
قم يا
« ْ
ّ

قال :فقمت إليه فرأيته مرت ّب اعا ،فخرج إلينا وس ّلم علينا.

فقال له اإلمام عليه السالم « :كم جتد بخراسان مثل هذا؟»
فقلت :واهلل وال واحدا ا.

فقال عليه السالم« :ال واهلل وال واحدا ا ،أما إنّا ال نخرج يف زمان ال نجد فيه
()6

مخسة معاضدين لنا ،نحن أعلم بالوقت».

ولذا نرى اإلمام الصادق عليه السالم ّ
عمه زيدا ا من القيام وينهاه عنه مب ّيناا
حيذر ّ

له ّ
أن الوقت مل حين بعد لتكون احلكومة واخلالفة ألهل البيت.
يقول معتب:

قرع باب موالي اإلمام الصادق عليه السالم ،فخرجت فإذا زيد بن عل،
فقال اإلمام الصادق عليه السالم جللسائه :ادخلوا هذا البيت وردوا الباب،

ا
طويال يتشاوران،
وال يتك ّلم منكم أحد ،فلام دخل قام إليه فاعتنقا وجلسا

ثم عال الكالم بينهام ،فقال زيد :دع ذا عنك يا جعفر ،فو اهلل لئن مل متدّ يدك
ّ
حتى أبايعك أو هذه يدي فبايعني ،ألتعبنّك وألكلفنّك ما ال تطيق؛ فقد

تركت اجلهاد ،وأخلدت إىل اخلفض ،وأرخيت السرت ،واحتويت عىل مال
الرشق والغرب!

فقال اإلمام الصادق عليه السالم« :يرمحك اهلل يا عم ،يغفر لك اهلل يا عم،
ٱلصبۡ ُح أَلَي ۡ َس ُّ
ُّ
ٱلصبۡ ُح
يغفر لك اهلل يا عم» .وزيد يسمعه ويقول :موعدنا
ه
( )6المناقب ،ابن شهر آشوب ،ج ،3ص 349؛ بحار األنوار ،ج ،39ص .634

70

ر َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )3
أْسار

المجلس الرابع عرش  :نظرة حتليليّة ىلع ثورات العلويّني وأهدافها

َ
يب ( ،)6ومىض فتك ّلم الناس يف ذلك.
بقر ٖ

خريا ،رحم
فقال اإلمام الصادق عليه السالم« :مه ،ال تقولوا لع ّمي زيد إالّ ا

عمي فلو ظفر ّ
لوىف».
اهلل ّ

فلام كان يف السحر قرع الباب ،ففتحت له الباب فدخل يشهق ويبكي
ويقول :ارمحني يا جعفر يرمحك اهلل ،ارض عنّي يا جعفر ريض اهلل عنك،

اغفر ل يا جعفر غفر اهلل لك .فقال اإلمام الصادق عليه السالم« :غفر اهلل
عم؟».
لك ورمحك وريض عنك ،فام اخلرب يا ّ

ا
قال زيد :نمت فرأيت رسول اهلل ّ
عل،
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم
داخال ّ

وعل أمامه ،وبيده
وعن يمينه احلسن وعن يساره احلسني ،وفاطمة خلفه
ّ

كأهنا نار ،وهو يقول« :إهياا يا زيد! آذيت رسول اهلل يف
حربة تلتهب التها ابا ّ
جعفر ،واهلل لئن مل يرمحك ويغفر لك ويرض عنك ،ألرميّنك هبذه احلربة،
فألضعها بني كتفيك ثم ألخرجها من صدرك» .فانتبهت فزعاا مرعو ابا

فرصت إليك ،فارمحني يرمحك اهلل.

فقال اإلمام الصادق عليه السالم« :ريض اهلل عنك وغفر اهلل لك .أوصني

فوّص زيد بعياله وأوالده وقضاء
فإنّك مقتول مصلوب حمروق بالنار»ّ .
()3

الدين عنه .

أيضا رواية عن مناقب ابن شهر آشوب
ويف هذا المقام ينقل المرحوم المجليس ا

حيث يقول:

ويروى ّ
أن زيد بن عل ّلام عزم عىل البيعة ،قال له أبو جعفر عليه السالم:

«يا زيد ،إ ّن مثل القائم من أهل هذا البيت قبل قيام مهدهيم ،مثل فرخ هنض
من ع ّشه من غري أن يستوي جناحاه ،فإذا فعل ذلك سقط فأخذه الصبيان

( )6سورة هود ( ، )66ذيل اآلية .36
( )3المناقب ،ابن شهر آشوب ،ج ،3ص 333؛ بحار األنوار ،ج ،39ص .633
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يتالعبون به ،فاتق اهلل يف نفسك أن تكون المصلوب غدا بالكناسة!» فكان
()6

كام قال.

وّتالف هذه الرواية عقيدة من يقولّ « :
األئمة عليهم
إن النهي الوارد عىل لسان
ّ

عجل اهلل فرجه الرشيف يتع ّلق
السالم عن اجلهاد واخلروج قبل قيام اإلمام المهدي ّ

ترصح بالنهي
بمدّ عي المهدو ّية وال يشمل الثورات التي هي كثورة زيد» ،فهذه الرواية ّ

عن اخلروج حتّى لغري مدّ عي المهدو ّية؛ ّ
حممدا ا وإبراهيم ابني عبد اهلل المحض كانا
ألن ّ
من مدّ عي المهدو ّية التي ورد ذكرها عىل األلسن ويف األخبار ،أ ّما زيد فهو خال افا هلام مل

يدّ ع المهدو ّية قط اعا ،بل كان يريد أن يس ّلم اخلالفة إىل أخيه اإلمام الباقر عليه السالم.

بأي
إذن ،لقد قال اإلمام عليه السالم يف هذه الرواية له رصاح اة :إ ّن ثورتك لن تأيت ّ
يتغري يشء
ستمر عىل حاهلا ولن ّ
نتيجة ،وإنّك ومن معك ستقتلون مجي اعا ،وإ ّن احلكومة ست ّ

أيضا.
ا

كان زيد ا
وفقيها وزاهدا ا وعار افا بالقرآن واألحكام والتكاليف ،وكان
عالام
ا
رجال ا

يتمتّع بصفاء باطن وخلوص نيّة ،وكان يشري يف أحاديثه التي كانت بينه وبني أخيه اإلمام

الباقر وابن أخيه اإلمام الصادق عليهام السالم إىل رضورة رفع الظلم ،ووجوب القيام ضد
احلق وإماتة الظلم
االستبداد ،ولزوم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وإحقاق ّ

واجلور ،ومع ذلك كان اإلمام عليه السالم جييبه يف تلك احلالة ّ
بأن مجيع ما تذكره لتربير

قيامكم وخروجكم ال يتع ّلق هبذا الزمان احلال ،بل يتع ّلق باألرضيّة المناسبة التي سوف
عجل اهلل فرجه الرشيف .وهذه النكتة جديرة بالتأ ّمل
تتيرس فقط يف زمان قيام مهد ّينا ّ
ّ
والتدقيق.

ّ
إن كالم اإلمام عليه السالم مل يكن قبل استدالل زيد وأمثال زيد عىل وجوب دفع

المهمة للغاية ،ونقوم
الظلم واجلور ،بل كان بعده؛ وعليه ،كيف لنا أن نتجاهل هذه النكتة
ّ

بحمل هذه الروايات عىل اخلروج والقيام الذي يكون حتت عنوان المهدو ّية.
( )6المناقب ،ابن شهر آشوب ،ج ،3ص 633؛ بحار األنوار ،ج ،39ص .314
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وليست هذه األخبار بالواحدة أو االثنتني حتّى يتسنّى لنا أن نخدش يف سندها أو

ألهنا خمالفة لآليات
داللتها ،كام يقول البعض« :جيب أن نرضب هبا ع ْرض احلائط؛ ّ

وللقرآن الكريم!!؟»

وستتّضح حقيقة هذا األمر إذا التفتنا إىل ما طلبه زيد من اإلمام الباقر عليه السالم،

فقد ورد يف عيون أخبار الرضا بسند متّصل إىل أيب نرضة قال:

عل الباقر عليهام السالم عند الوفاة ،دعا بابنه
ّلام احترض أبو جعفر ّ
حممد بن ّ
الصادق عليه السالم ليعهد إليه عهدا ا ،فقال له أخوه زيد بن عل :لو امتثلت

ّيف متثال احلسن واحلسني عليهام السالم [أي يف انتقال اإلمامة من أخ إىل أخ

منكرا.
ال إىل ابن] ،لرجوت أن ال تكون أتيت ا
فقال له اإلمام الباقر عليه السالم:

«يا أبا احلسني ،إ ّن األمانات ليست بالمثال ،وال العهود بالرسوم ،وإنّام هي
أمور سابقة عن حجج اهلل تبارك وتعاىل».

ثم دعا اإلمام عليه السالم بجابر بن عبد اهلل األنصاري ،فقال له« :يا جابر،
ّ

حدّ ثنا بام عاينت من الصحيفة الفاطميّة».

فقال له جابر :نعم يا أبا جعفر ،دخلت عىل مواليت فاطمة بنت رسول اهلل

ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم ألهنّئها بمولوده ا احلسني عليه السالم ،فإذا بيدهيا

درة ،فقلت هلا :يا سيّدة النساء! ما هذه الصحيفة التي
صحيفة بيضاء من ّ
أراها معك؟

األئمة من ولدي» .قلت هلا :ناوليني ألنظر فيها.
قالت« :فيها أسامء
ّ

نبي أو
يمسها إال ّ ّ
قالت« :يا جابر ،لوال النهي لكنت أفعل ،لكنّه قد هني أن ّ
نبي ،ولكنّه مأذون لك أن تنظر باطنها من ظاهرها».
نبي أو أهل بيت ّ
ويص ّ
ّ

قال جابر :فإذا أبو القاسم حم ّمد بن عبد اهلل المصطفى أمه آمنة ،أبو احلسن
عل بن أيب طالب المرتىض أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف،

عل أ ّمهام فاطمة...
عل ال ّ
أبو ّ
رب ،أبو عبد اهلل احلسني بن ّ
حممد احلسن بن ّ
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إىل أن يصل إىل آخرهم واسمه:

حممد بن احلسن هو حجة اهلل القائم ،أ ّمه جارية اسمها نرجس،
أبو القاسم ّ
()6

صلوات اهلل عليهم أمجعني.

ولكي تكتمل الصورة وتتّضح حقيقة المسألة ،ال بدّ أن نعرض هنا لام روي عن

عل بعد مقتله؛ فقد روي
اإلمام الصادق عليه السالم من كالم حول حييى بن زيد بن ّ

أنّه:

عندما قبض المتو ّكل بن هارون الصحيفة السجاد ّية من حييى بن زيد ،وجاء
إىل المدينة ،ولقي اإلمام الصادق عليه السالم ،سأل عليه السالم عن أحوال

ثم وضع الصحيفة بني يدي اإلمام
حييى ،فقال :لقد قتل ،فحزن عليه السالمّ ،
عليه السالم ،وقال عليه السالم « :ما خرج وال خيْرج من َّا أ ْهل ا ْلبيْت إىل قيام

اصطلمتْه ا ْلبليَّة ،وكان قيامه زياد اة يف
قائمنا أحد ليدْ فع ظ ْل اام أ ْو ين ْعش حقا إال ّ ْ
( )3

مكْروهنا وشيعتنا».

بأن ّ
رصح اإلمام عليه السالم يف هذه الرواية ّ
كل من هنض من أهل بيتنا فيام مىض
فقد ّ

المهدي ،فإنّه لن جيني لنا ولشيعتنا إالّ البالء وزيادة الفتن
أو سينهض بعدنا إىل قيام اإلمام
ّ
والمآيس.

عل الذي قام قبل ابنه حييى وقتل يف زمان اإلمام الصادق عليه السالم
أمل يكن ز ْيد بن ّ

من أهل البيت؟! أومل تشمله كلمة اإلمام عليه السالم حني قال« :ما خرج وال خيْرج»؟

وبنا اء عليه ،أمل يوجب قيامه زيادة يف البالء والمآيس لإلمام والشيعة؟

وغض الطرف عنها يف هذه الرواية وما يشبهها من
والنقطة التي ال يمكن إنكارها ّ

األئمة عليهم السالم يف خصوص حادثة زيد وابنه حييى؛
روايات ،هي ّأهنا صدرت عن
ّ

حممد وإبراهيم ابني عبد اهلل
ف ّ
وأهنا ناظرة ألمثال ّ
أىن لنا أن نقول :هي غري مرتبطة هبمّ ،

المحض اللذين ا ّدعيا المهدو ّية؟!

( )6عيون أخبار الرضا عليه السالم ،ج ،6ص 30؛ اإلحتجاج ،ج ،3ص .494
السجاد ّية ،ص 30المقدّ مة؛ مدينة المعاجز ،ج ،1ص .633
( )3الصحيفة
ّ
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ويف النهاية ،أين ذكرت عبارة ا ّدعاء المهدو ّية حتّى محلت عليها؟! هل ا ّدعى زيد

المهدو ّية؟ أم هل كان ابنه حييى مدّ ع ايا هلا؟

()6

وقد رويت يف روضة الكايف وبحار األنوار رواية ذات صلة بام نحن فيه ،يقول

فيها اإلمام الصادق عليه السالمّ « :
كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد

ّ
وجل».
من دون اهلل عزّ

()3

وقد محلها والدنا المرحوم ا ّ
لعالمة الطهراين ـ رضوان اهلل عليه ـ يف كتاب «والية

الفقيه يف حكومة اإلسالم» عىل الموارد التي يكون فيها القيام عىل تقابل وتضا ّد مع قيام

المهدي سالم اهلل عليه ،ال القيام الموافق لنهجه ومسار قيامه سالم اهلل عليه،
اإلمام
ّ
ولذا لن تكون هذه الرواية عىل تناف مع حكومة اإلسالم التي تقام عىل يد حاكم الرشع

المطاع المتّقي العادل .رضوان اهلل عليه.

()4

أن هذه األخبار والروايات الواردة عن المعصومني عليهم السالم ّ
واخلالصة ّ
تدل

ّ
باطني عىل األحداث والقضايا
للمتول واحلاكم إرشاف
عىل وجوب أن يكون
ّ
والمسائل ،وأن يتابعها ويتعاطى معها من نافذة عامل الغيب ،ومن خالل االتّصال
بالملكوت وعامل األمر والمشيئة ،وأن يتعاطى مع األحداث يف ّ
كل حلظة وظرف

وموقع بام فيه صالح األ ّمة والمجتمع يف تلك ال ّلحظة وفيام بعدها ،دون أن يستتبع ذلك
ترض بمصالح المجتمع واأل ّمة ،لكي ال يصاب الناس
عواقب وخيمة وتبعات مكلفة ّ

لكل عقيدة وصواب ،بعد أن ساروا ا
المتول بر ّدة فعل فيتنكّرون ّ
ّ
بداية إىل
وأتباع هذا
ساحات القتال وميادين اجلهاد والمواجهة مع المخالفني والمنحرفني ّ
بكل رىض،

مستبرشي الوجوه صادقي النوايا طاحمني إىل اآلمال والوعود والبشائر ،ولئ ّ
ال يؤول

( )6للمزيد من االطالع عىل ثورة زيد بن عل راجع :معرفة اإلمام ،ج ،65ص  693إىل 333؛ بحار األنوار،
ج ،31ص  693إىل ( .635م)
( )3الكايف ،ج ،3ص 375؛ بحار األنوار ،ج ،53ص.634
( )4والية الفقيه يف حكومة اإلسالم ،ج ،3ص  39إىل .57
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انلتائج املستفادة من دراسة شخصيّة زيد وقيامه

أمرهم إىل أن يسخروا بالدين ووهيزؤا بمذهب التش ّيع ومدرسة أهل البيت عليهم
السالم ومنهجهم  ،ولكيال يقرؤوا الفاحتة عىل ّ
كل وعد وبشارة ،ويكفروا بالصدق
والصفاء ،واحل ّق والفضيلة؛ لام يرون من خمالفة للوعود ،وتبدّ ل يف األوضاع ،ومن المفارقة

وعدم االنسجام ما بني الوعود والمشاهدات ،ومن االختالف ما بني ما ب ّرشوا به وبني

الوقائع اخلارجية الملموسة ،ومن التضا ّد ما بني ما سمعوا من كلامت مجيلة مؤ ّثرة وبني ما

احلق
يعيشون من صعوبات وباليا وانحرافات ،ومن التناقض بني كلامت مثل :إحقاق ّ
وإماتة الظلم ،إقامة العدالة الفرد ّية واالجتامع ّية وحتقيق المدينة الفاضلة ،وبني إحياء الظلم

االحتكاري ،واخليانة
التوسع
احلق والعدل والتكامل ،وسياسة
والعدوان ،وإماتة ّ
ّ
ّ
والكذب ،والغش والتزوير .هذا هو حاصل ومفاد كالم اإلمام المعصوم عليه السالم.

فبأي شعار أثاروا الناس عىل بني أم ّية؟!
هكذا كانت احلال يف حكومة بني الع ّباسّ ،

أمل يكونوا يذ ّكروهنم بالفجائع التي ارتكبها هؤالء من قتل وهنب وسجن وتعذيب

حيرضوا الناس عىل القيام والقتال ضدّ بني
واعتداء وتكالب عىل األموال واألنفس؟ أمل ّ
األئمة عليهم السالم؟! ولكن بعد الوصول
وسمهم لباقي ّ
أم ّية لقتلهم ابن رسول اهلل ّ

إىل اخلالفة واستقرار احلكومة وصدّ المخالفني واقتالعهم وقمعهم ،ماذا فعلوا بأهل
مرة عىل بني أم ّية،
البيت عليهم السالم ؟! لقد قاموا بأعامل جعلت الناس يرت ّ
محون ألف ّ
ويعتربوهنم ذوي سرية ناصعة إذا ما قورنوا ببني الع ّباس.

تؤهلهم للتّصدّ ي
ألهنم مل يكونوا يتمتّعون بالكفاءة التي ّ
ّ
ألي يشء كان ذلك؟ ّ

لإلمارة وحكومة الناس ،وهي االتّصال بالغيب والنهل من منبع الوحي والترشيع
والوالية ،ومل يرتقوا ألرفع من المستوى المتعارف يف مقام التزكية والرتبية ،ومل خيرجوا

عام ابتلوا به من التع ّلقات
من دائرة النفس األ ّمارة واألهواء والميول،
ّ
وغضوا النظر ّ
الدنيو ّية واألغراض النفسانيّة التي كانت قد تغلغلت يف قلوهبم ونفذت إىل حقائق
ضامئرهم ورسائرهم ،وسيطرت عليهم من جذورهم إىل أعامقهم ،ولكنّهم استصغروا

شأهنا وجتاوزوا أمرها ّ
بكل يرس ،ومل يكونوا ملتفتني قبل انطالقتهم إىل ّأهنم يف نفس الوقت
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الذي يدْ عون فيه الناس لمواجهة الظلم والعدوانّ ،
والتعرض
فإن جذور الظلم والعدوان
ّ
لألعراض مسيطرة عىل بواطن نفوسهم وضامئرهم وأعامق وجودهم ،ولكن مل تكن قد

اخلاصة إلظهارها وإبرازها.
حانت بعد الفرصة المناسبة والظروف
ّ

لقد كانوا غافلني عن ّ
احلق والعدالة وإىل التزكية
أن حتريض الناس ودعوهتم إىل إقامة ّ

االجتامعي وصالح نظام المجتمع ،جيب أن يصدر ويتح ّقق عن نفس
والرتبية واألمن
ّ

حتررت من التع ّلقات ،وخرجت من شوائب عامل الكثرة ،وصارت متّصلة بعامل
طاهرة ّ
تلوثها تع ّلقات الدنيا
الغيب وحريم الملكوت المقدّ س ،ال من نفوس خبيثة انتهاز ّية ّ

المظلمة ،ولكنّهم يف بداية األمر كانوا خيطفون قلوب ّ
السذج والمساكني وأرواحهم ،من

وحب الناس ،واإلعراض عن الدنيا
خالل التظاهر بالصالح والتواضع ،ونكران الذات
ّ
وزخارفها ،وخيدعوهنم بظاهرهم المتواضع ْ
المشفق والطالب للحق ،وعندما يستوون

ويستقرون عىل أريكة السلطة ،يفعلون ما ال يصدر إالّ من الش ْمر ويزيد
عىل العرش
ّ
وسنان! أمل يفعل ذلك بنو العبّاس؟!
يكررها ،ومع ذلك مل ولن تبىل وتندرس أو
مجيلة هي هذه ّ
القصة التي ال يزال التاريخ ّ

ي ْغفل عنها أبدا ا.

ّ
وشعارا للهاتفني
احلق الذي كان يعترب يف زمان ما من القيم األساسية،
إن إحقاق ّ
ا

وحمر اكا هلم ،سيتبدّ ل بعد السيطرة عىل احلكومة واجللوس عىل أريكة السلطة إىل شعار
ّ

ومضل ّ
ّ
وخمل بنظام اخلالفة واحلكم ،يطارد صاحبه وحيبس ويشتم.
مناف للقيم وحمرف

ّ
إن إقامة العدل التي كانت ت عترب العنوان العريض والسرية الموعودة قبل الظفر

واالنتصار عىل اخلصم ،ستكون بعد االستيالء عىل السلطة والسيطرة عىل زمام األمور أنبذ

وأقبح كالم يف أدب ّياهتم وثقافتهم التي سيطرت عليها األنان ّية ،وسيحسب المتحدّ ث هبا

وحمر اضا للرأي العام ،وخمال ومفسدا ا بن ْظم احلياة االجتامع ّية
غرضا ومعاندا ا
شخصا م ا
ا
ّ
وسريها الطبيعي.
وحر ّية االختيار التي كانت تعدّ يف زمان ما أجزاء ال ّ
تنفك عن
والصدق والصفاء ّ

تغري المتصدّ ين مائة وثامنني درجة ـ
المدينة الفاضلة واجلنّة الموعودة ،صارت اآلن ـ مع ّ
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ا
معيارا للتقييم ،والغفلة عن ابلاطن
ادلاء األساس :االكتفاء بالظواهر وجعلها

ويتعرض من يتحدّ ث عنها للتعقيب والمالحقةّ ،
كل
مّا يتفادى ويمنع احلديث عنه بشدّ ة،
ّ
ذلك حتت عنوان أنّه :عدم المصلحة يف احلديث عنها ،وعدم احلاجة إليها ،وعدم تقبّل

المجتمع وضعف استعداد األ ّمة لسامعها.

نعم ،كان بنو الع ّباس وأمثاهلم يستفيدون من هذه الكلامت اجلميلة والتعابري

ّ
اجلذابة والكالم البديع والمؤ ّثر فقط وفقط من أجل التغ ّلب عىل اخلصم واالنتصار
عليه ،فال قدّ ر اهلل أن يأيت ذلك اليوم الذي يصلون فيه إىل أمنياهتم وأهدافهم يف
االستيالء عىل احلكومة والعرش واخلالفة.

هؤالء قوم مل تكن تلك الشعارات والعناوين عندهم إالّ س ّل اام للصعود إىل رغباهتم

يترصفوا
وميوهلم النفس ّية ،وبعد الوصول إىل المقصد ،وحيث ّإهنم لن يستطيعوا أن
ّ
وعاظ بالطهم
عىل أساس ذلك الصدق والعدالة الموعودة مع الناس ،فسيرشعون مع ّ

بتربير ما يقومون به ،وبتأويل وحتريف احلقائق ،وبقلب الوقائع واألخبار الواردة عن
المعصومني عليهم السالم وكلامت العظامء.

وهلذا يقول اإلمامّ :
كل ثورة أو خطوة يف مواجهة الظلم والعدوان إىل ظهور قائمنا

أئمتنا
فهي حمكومة باهلزيمة واهلالك ،وستزيد يف نكبتنا ومصيبتنا وحزننا! وقد كان ّ

عليهم السالم مبتلني هبذه البل ّية والمصيبة يف ارتباطهم مع أفراد أهل زماهنم.

خدا را ز ين م عام پرده بردار

ســخن رسبســ ته گفتى با حري فان

()6

[يقول :سقت الكالم ا
جممال للخصوم *** كشف اهلل الستار عن هذي العلوم]

ّ
هم واألساس التي يعاين منها كثري منّا يف تفكريهم حتّى طالت
إن المشكلة األ ّ

معلار ا لي تقلل م ،والغفية رن الباط ن
ً
الداء األسا س :االك تفاء بالظااهض وجعيها

بعض علامئنا أيض اا ،هي أ ّنن ا أخذنا ظاهر تكاليف الرشيعة وأحكامها ،وغفلنا متام الغفلة
العدو المعاند لإلمام الصادق عليه
عن باطنها ول ّبها وحقيقتها .لقد نسوا أبا حنيفة
ّ
َ ۡ َ َٰ ُ ُ
ىلع قلوب
السالم الذي قال له اإلمام عليه السالم« :اهلل تعاىل أنزل فيك ويف أشباهك أم

( )6ديوان حافظ ،غزل .414
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َ َ َ َٰ ُ ُ
َ
َ ُ ر ۡ
ىلع قلوبهم ما َكنوا يَكسبُون » ( ،) 6ولكنّهم
ران

يتذ ّكرون أبا حنيفة الذي ثار عىل المنصور الدوانيقي وز َّج يف سجنه ،فعدّ وه من مفاخر

اإلسالم!!

يب المعادي للشيعة والذي قتل بأمر منه
نحن ال نلتفت إىل صالح الدين األ ّيو ّ
عرشات اآلالف منهم!! فنمدح صالح الدين الذي قاتل الصليبيّني وخ ّلص البالد

اإلسالميّة من قبضتهم ،ونثني عليه ،ونعدّ ه من قادة اإلسالم الراشدين!!

باحلق ،والمخالفة الرصحية لكالم اهلل وأوامر
وال نرى يف غصب خالفة موىل المتّقني ّ

أمرا ذا بال!! لكنّنا نشيد وننوه باجتامع مجاعة ال أباليّة ال تعرف اهلل يف سقيفة بني
رسوله ،ا
احلر ّية يف االنتخاب!!
أقروا مبدأ ّ
ساعدة ،وذلك بذريعة ّأهنم أقاموا الديمقراط ّية و ّ

ّ
كل ذلك يرجع إىل أصل ومبدأ واحد هو :االهتامم بظاهر التكليف والغفلة عن باطنه

وأصله وحقيقته ،وهذا ما يبدو بوضوح أكثر يف القضايا السياس ّية واحلركات االجتامع ّية،
وهو أكثر ما يس ّبب الشكوك والشبهات لدى ّ
السذج وعديمي البصرية وقليل التجربة.

وعلو منزلتهام ،حتّى آل
وقد ابتل زيد وابنه حييى هبذه الشبهة رغم عظمة مكانتهام
ّ

مصريمها إىل الموت .نعمّ ،
أي جهاد ،بل
إن جهاد المخالفني عمل مطلوب
ولكن ليس ّ
ّ
ورىض من اإلمام عليه السالم ،ال الذي يكون من عند أنفسنا
اجلهاد الذي يكون بإمضاء
ا

إن حماربة الظلم أمر مدوح وحممود ،ولكن ليس يف ّ
وبتشخيص منّاّ .
كل موطن وموقف،

بل يف المواطن التي تنال تأييدا ا وإمضا اء من اإلمام عليه السالمّ .
إن الدفاع عن الوالية

وإبطال حجج المخالفني أمر حسن وج ّيد جدا ا ،ولكن ليس يف ّ
وبأي أسلوب؛
كل زمان ّ

فهذا هشام بن احلكم كان يف أحد األزمنة يناظر المخالفني والمنحرفني كطالب من

طالب مدرسة اإلمام الصادق عليه السالم ،فيدينهم ويفحمهم ،ولطالام كان اإلمام
شجعه ،ولكنّه خالف أمر اإلمام موىس بن جعفر عليه
الصادق عليه السالم يثني عليه وي ّ

( )6كنز الفوائد ،ج  ،3ص 49؛ بحار األنوار ،ج  ،60ص .361
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استمر يف المناظرة؛ م ّا أثار حفيظة
السالم يف زمانه؛ حيث أمره بالسكوت والتق ّية ،ف
ّ
ايس احلاكم ،وأ ّدى إىل إتعاب وإيذاء أهل البيت وظلمهم ،وألجل ذلك كان
النظام الع ّب ّ
لضغط واألذى بام
يتعرض ل ّ
قلب إمام ذلك الزمان موىس بن جعفر عليهام السالم ّ

كسبت يدا هشام ،ومل تكن مناظراته مؤ َّيد اة ومْضاة من اإلمام عليه السالم.

جيب أن يقال هلشام وأمثاله :ما هو هدفكم من الدفاع عن الوالية والتش ّيع؟ وبأ ّية

ن ّية وغرض تناظرون المخالفني والمعاندين؟ إن كان المراد والمطلوب هو اإلحساس
بالتفوق والتم ّيز واالستعالء عىل الناس وحتصيل الشهرة والشعب ّية بينهم والتغلب
ّ
حتصلون ّ
كل ذلك
عليهم يف الكالم وفنونه ،فأ ّية حاجة لكم باإلمام عليه السالم ولامذا ّ
عىل حسابه؟! ومل تعدُّ ون أنفسكم تابعني ومنقادين ومطيعني له؟ فأنتم ال تطيعون

اإلمام ،بل تتّبعون ميولكم وأهواءكم ،غاية األمر ّ
أن ذلك يتّخذ صورة الدفاع عن

الوالية.

وإن كان غرضكم ومقصودكم هو الدفاع عن الوالية وعن اإلمام المعصوم عليه

السالم ،وكان هدفكم من المناظرات إقرار واليته ،وحتكيم إرادته وواليته ،وتقديم

ربرون خمالفتكم له عليه السالم؟ وكيف
أمره عىل مجيع اإلرادات واألوامر ،فكيف ت ّ
يتوافق فعلكم هذا مع هنيه عليه السالم؟

نعم ،المناظرة حول الوالية والعمل عىل إثباهتا أمر ج ّيد ،ولكن ليس يف ّ
كل

ويقرها ،دون المناظرة التي
المواطن ،بل يف المواطن التي يرضاها اإلمام عليه السالم ّ

اخلاصة.
تكون من تلقاء أنفسنا والناشئة عن ميولنا ورغباتنا
ّ

لذا نرى أنّه كام لن يثمر القيام ضدّ اخللفاء الغاصبني سوى المكاره والشدائد

والغموم والمصائب عىل أهل البيت وشيعتهم كام قال اإلمام عليه السالمّ ،
فإن هذه

المناظرات والمجالس المخالفة لرضا اإلمام المعصوم عليه السالم ومطلوبه ،لن

تنتج سوى الباليا والمصاعب والتضييقات عىل اإلمام عليه السالم.
ولتوضيح هذه المسألة نشري إىل نقطة أخرية ،نختم هبا البحث:
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ّ
حق المك ّلفني والمتد ّينني
إن جلميع األحكام والتكاليف وما نزل من عند اهلل يف ّ

بالرشيعة ّ
احلقة ،جانبان أو جهتان :جهة ظاهر ّية ،وأخرى باطن ّية؛ فاجلهة الظاهر ّية هي
والترصفات.
نعرب عنها بام ّدة التكليف ،وهي هذه اهليئة الظاهرة التي نراها لألفعال
التي ّ
ّ

وهذه اجلهة يمكن أن تكون متشاهبة لدى اجلميع؛ فالصالة التي يص ّليها المنافق تشبه

صالة المؤمن من حيث ظاهرها ،ور ّبام تكون صالة المنافق أرجح وأفضل من هذه اجلهة،
كحج المؤمن؛ فيه تلبية وإحرام
احلج الذي يأيت به الفاسق أو الفاجر ،هو متا اما
ّ
وكذلك ّ
أي فارق بينهام.
احلج ّ
وسائر األجزاء والرشائط ،وبعبارة أخرى ،ال يشاهد يف ما ّدة ّ

وال اختالف بني اجلهاد الذي يقوم به خملص صايف الن ّية ،وبني جهاد شخص فاسد

العدو ،ومن الممكن أن خيرس كالمها
مريض القلب؛ فكالمها حيمالن السالح وهيامجان
ّ
روحه يف المعركة ،وهكذا نجد ّ
أن مجيع التكاليف ذات ما ّدة مشرتكة بني المك ّلفني

والممتثلني هلا عىل السواء ،بحيث لن يكون بإمكان اإلنسان عديم اخلربة أن يدرك

كنهها وباطنها.

النبي ّ
صىل
فالصالة التي كان يؤ ّدهيا اخلليفة الغاصب بعد رسول اهلل يف حمراب ّ

عل المرتىض،
اهلل عليه وآله وس ّلم ،كانت عني الصالة التي كان يؤ ّدهيا
الويص ّ
باحلق ّ
ّ

فكلتامها كانتا تتألفان من تكبرية إحرام ومحد وسورة وركوع وسجود وغري ذلك من

أفعال ،وكلتامها مشرتكتان ومتشاهبتان من حيث ما ّدة العبادة والتكليف.

وأ ّما اجلهة األخرى ،وهي جهتها الباطن ّية والنفس ّية والملكوت ّية ،فشأهنا شأن
الصورة بالنسبة إىل الام ّدة ،و«حقيقة اليشء بصورته ال بام ّدته»؛ فالصورة هي التي توجد

حقيقة اليشء وهو ّيته ،ومنها تتو ّلد األنواع؛ من مجاد ونبات وإنسان وحيوان . ...

ا
ّ
مقبوال واآلخر
إن احليث ّية الصور ّية للتكاليف واألعامل هي التي جتعل أحدها

مردو ادا ،ويصري بعضها نورانيا واآلخر ظلامنيا ،وتصري إحدى الصلوات صالة رياء،

التجرد
موحدين ،إحداها من أجل اخلداع واألخرى لتحقيق
وصالة أخرى صالة ّ
ّ
واحلج واجلهاد. ...
والنوران ّية .وكذلك الصيام
ّ
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ا
كيام للوالية ،بينام
لحق
فأحدهم يقاتل إحقا اقا ل ّ
وترسيخا للعدل والعدالة وحت ا
فتحا للبلدان وبس اطا للنفوذ والسلطان ،وزياد اة يف األنان ّية والتفرعن.
جياهد آخر ا
فإن الصورة الملكوت ّية ألحد اجلهادين هي ّ
وبنا اء عليهّ ،
حتقق العبود ّية واالنقياد

احلق،
التام لألوامر اإلهل ّية ،ونبذ اإلرادة واالختيار الشخص ّيني ،وتسليم اإلرادة إلرادة ّ
ّ

وقبول نتيجة اجلهاد سواء كانت لصاحلنا أم لصالح اخلصم من حيث الظاهر ،وعدم

وتغريها بني حالتي النرص واهلزيمة ،كام نشاهد ذلك ك ّله يف جهاد رسول
تبدّ ل المشاعر ّ
اهلل وأمري المؤمنني وصلح اإلمام المجتبى عليهم السالم وواقعة كربالء.

والتفوق واالستعالء
بينام الصورة الملكوتيّة للجهاد اآلخر هي إبراز األنانيّة والذاتيّة
ّ

جتامعي والموقعيّة الشخصيّة ،مع ّ
أن ذلك يتّخذ يف ظاهره عنوان
والتكرب وتعزيز المقام اال
ّ
ّ

الرش ،ورفع علم التوحيد واإلسالم وحكومة
تبليغ اإلسالم وإبادة الظلم والفساد ومقاومة ّ

لظاهري
وسحق الظالمني ،ويف النهاية عندما يظفر هذا الشخص بمطلوبه ا
المستضعفني
ّ
ْ
يف بعض المواقف ،فإنّه يكاد يطري من شدّ ة الفرح والبهجة ،وتربز النفس ذاهتا وأنان ّيتها

بأنواع المظاهر ،فحيناا يقدّ م نفسه بصورة التواضع ونكران الذات أمام تراب أقدام
الفدائيّني الطيّبني ،وحيناا يستعمل تعبري «رعاية اهلل ولطفه» وجيعل نفسه مديناا للطف اهلل،

متقم اصا شعار «اإلسالم يعلو
وحيناا ينسب هذا الظفر واالنتصار إىل مذهبه ودينه المنترص ّ

وال يعىل عليه»( .)6ولكن إذا جاء ذلك اليوم الذي ينترص فيه اخلصم المخالف ـ ال قدّ ر

العدو ،فإنّه يسقط السامء
لقوات
ّ
اهلل ـ وسيطرت عىل هذا الشخص اهلزيمة ،وصار ط ْعمة ّ
ربا ّ
أن ذلك كان بسبب تقصريهم
السباب والشتائم عىل فدائيّيه ،معت ا
ناثرا ُّ
عىل األرض ،ا
وهتاوهنم وتسويفهم ،وعدم ثباهتم ومثابرهتم ،وفقدان تبع ّيتهم التا ّمة ألوامره وآرائه.

اخلاصة ،ينثر عىل جلسائه ّ
وحيمل
كل سباب وتوهني،
فهو يف اخللوة والمجالس
ّ
ّ

مسؤوليّة ذهاب ماء وجهه لضعفهم وفتورهم ونقصهم ،أ ّما يف العلن فيظهر نفسه مطي اعا
ومنقا ادا إلرادة اهلل تعاىل ومشيئته ،ويعترب نفسه متواض اعا يف مقابل تقديره تعاىل وإرادته.

( )6من ال حيرضه الفقيه ،ج ،3ص .443
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كل ذلك ّ
ّ
ألن صورة وجوهر هذا اجلهاد هي صورة ك ْفر النفس وظلمتها وأنان ّيتها؛

ّ
وإال فام الفرق بني اهلزيمة والنرص أمام إرادة اهلل ومشيئته؟!

إن كان اهلل تعاىل قد قدّ ر يو اما الفتح والنرص ألمري المؤمنني عليه السالم يف حرب

اجلمل ،فقد جعل نصيبه اهلزيمة واخلسارة يف حرب ص ّفني ،وكالمها سيّان عند اإلمام عليه

يسب أنصاره ومل يؤنّبهم ومل
السالم ،إالّ أن هلام صورتني ووجهني ،فهو يف حالة اهلزيمة مل
ّ

حي ّملهم المسؤوليّة ،وال جزاهم عىل تضحياهتم بكلامت غالظ قباح ،بل كان يتف ّقد أحواهلم

ويبني هلم مسري العبود ّية والتوحيد،
ويط ّيب خواطرهم ،ويذ ّكرهم بجزائهم األخرويّ ،
وجيعلهم راضني فرحني بلطف اهلل ورعايته ،ويضع عنهم أوزار احلرب وأثقال اجلهاد

بكلامت ونصائح توحيد ّية.

ّ
إن حقيقة التكاليف وجوهرها هو االرتباط واالتصال بني العبد ور ّبه ،وك ّلام كان

وحتر ارا من التع ّلقات والكثرات
جتر ادا
ّ
ذلك أعمق وأكثر تنزّ اها عن األغراض ،وأكثر ّ
اخلاصة ،كان ذلك التكليف والعمل أعىل وأرقى وأرسع يف صعوده إىل اهلل.
والرغبات
ّ
عندما كان المرحوم ّ
مقيام يف طهران يف ذاك العهد
العالمة الوالد ـ رضوان اهلل عليه ـ ا

صباحا جمالس إلحياء ذكر ومآثر أهل البيت يف أ ّيام األعياد وأ ّيام
السابق ،كان يقيم يف منزله
ا

شهادات المعصومني عليهم السالم .ويف عيد من أعياد الغدير ،وبعد الموعظة والمدائح،

التفت تاجر حمرتم ـ وكان مّن يرت ّددون عىل العلامء والمراجع وأهل المنرب ـ إىل المرحوم
الوالد وقال له :سامحة الس ّيد ،عندي سؤال يتع ّلق بكالم رسول اهلل ألمري المؤمنني يف
وجهته إىل كثريين ،ولكنّي مل أحصل عىل ما يسكن قلبي ،وأريد أن
معركة اخلندق ،ولقد ّ

حق أمري المؤمنني عليه السالم بعد
النبي األكرم يوم اخلندق يف ّ
أطرحه عليكم :لقد قال ّ
()6

عل يوم اخلندق أفضل من عبادة الثقلني».
قتل عمرو بن عبد و ّد« :رضبة ّ

( )6وردت هذه الرواية هبذه األلفاظ يف مشارق أنوار اليقني ،ص 671؛ ترشيح وحماكمه در تاريخ آل حم ّمد
حممد ّ
ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم) ،ص 94؛ المواقف،
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم (=عرض وحماكمة لتاريخ آل ّ
ص 169؛ السرية احللبيّة ،ج  ،3ص 430؛ ووردت مع اختالف يسري يف كثري من الكتب األخرى( .م)
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قال ذلك الرجل المحرتمّ :
إن الع ّلة التي يذكرها اجلميع يف تفسري هذه العبارة،

هي أمه ّية ذلك اليوم واخلطر اجلا ّد الذي كان هيدّ د اإلسالم فيه ،ولو مل تكن رضبة أمري

المؤمنني عليه السالم يف ذلك اليوم لام بقي لإلسالم والمسلمني من أثر ،وبعبارة

واجلن حتّى يوم القيامة
أخرى :كانت احلرب حر ابا مصري ّية ،فجميع عبادات اإلنس
ّ
مدينة لتلك الرضبة يف ذلك اليوم.

وبالطبع ،فإنّه ال إشكال يف هذا التوجيه وال يرد عليه إيراد ،وقد كانت حقيقة

األمر كذلك؛ فقد كان عمرو بن عبد و ّد يعادل يف نظرهم ألف مقاتل ،ويف احلروب

والمعارك التي كانت تنشب بني قبائل العرب ،كان القادة يع ّينون ّأو اال ألف مقاتل يف

العدو من ناحية العدد والعدّ ة ،ومع أنّه مل يكن
ثم ينظرون إىل سائر مقاتل
ّ
مقابل عمروّ ،
يف مكّة ومل يكن عىل ارتباط بقريش ومرشكي مكّة ،إالّ ّأهنم طلبوا منه المشاركة يف هذه

احلرب المصري ّية ،حلسم أمر رسول اهلل واإلسالم ،وهلذا يقال هلذه المعركة معركة

أيضا.
األحزاب ا

ثم قال:
رسه ـ برأسه مدّ ة يسريةّ ،
أطرق المرحوم الوالد ـ قدّ س ّ
أيضا ،لقد كان أمري المؤمنني يف
المسألة أرفع من ذلك ،وهي أرفع بكثري ا

ذلك اليوم بل يف ّ
كل أ ّيام حياته ،يف حالة اتّصال دائم بمبدأ الوجود ويف حالة

ارتباط حم ْض باهلل تعاىل وفناء فيه ،بحيث كان ّ
ترصف يصدر
كل عمل أو ّ

باحلق والتع ّلق والربط به ،ومل يبق له يشء من
عنه يمثّل عني حقيقة الفناء ّ
ذرة
نفسه بحيث يكون لرغبته وإرادته
ّ
اخلاصة أثر يف ذلك العمل ولو مثقال ّ
واحدة ،وكان لديه سواء أن هيوي سيف عمرو بن عبد و ّد عىل رأسه هو أو

أن هيوي سيفه عىل عمرو بن عبد و ّد ،ومل يكن يرى من تفاوت بني أن تكون
نتيجة احلرب يف ذلك اليوم لصالح اإلسالم أو تكون انمحاء اإلسالم

والمسلمني ،وهنا موضع الد ّقة والتأ ّمل!

كان يرى ّ
أي أثر سيرتكه عليه
كل يشء بإرادة اهلل ويف يده وواليته ،وحينئذ ّ
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تبدّ ل واقع المعركة؟
أمل يكن الناس مرشكني قبل والدة رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم

ناظرا وم ّطل اعا عىل أحواهلم وأوضاعهم؟! وهل
وبعثته ،أومل يكن اهلل
ا
النبي عنها بعد البعثة؟ وهل كان تقدّ م وارتقاء
اختلفت ألوه ّية اهلل قبل بعثة ّ

اإلسالم والمسلمني إالّ بإرادة اهلل ومشيئته؟ وهل هناك عامل آخر غري

والتطور؟ إذن ،ما المشكلة يف أن يعيد اهلل
إرادة اهلل له دخالة يف هذا التقدّ م
ّ

هذه األ ّمة إىل ما كانت عليه قبل بعثة رسول اهلل ورسالته؟ ما المشكلة يف
ذلك؟!

كان ّ
مرات« :من هلذا» الكافر
العالمة يقول :عندما قال رسول اهلل ثالث ّ

عل المرتىض
المرشك؟ ومل يكن أحد جيرؤ أن
ّ
يتحرك من مكانه ،وكان ّ

وحده يقوم يف ّ
نتصور أنّه
مرة ويقول« :أنا له يا رسول اهلل»( ،)6فنحن
ّ
كل ّ

كان يعلم باطناا ّ
أن عمرو بن عبد و ّد سيقتل يف النهاية عىل يده .ولك ّن
المسـألة مل تكن كذلك؛ فعندما قام أمري المؤمنني عليه السالم وأعلن عن

أصال ّ
جهوز ّيته ،مل يكن يف خم ّيلته ومل خيطر يف باله ا
عمرو بن عبد و ّد سيقتل
أن ْ

عىل يده ،فقد كان جاهزا ا لقتال هذا الكافر وحسب ،وكان احتامال النّرص
واهلزيمة يف نفس أمري المؤمنني عىل حدّ سواء وبمستوى واحد ،وقد نزل

إىل الميدان مو ّطناا نفسه عىل القتل عىل يد عمرو بن عبد و ّد؛ ألنّه كان يرى
كال األمرين بيد إرادة اهلل ومشيئته ،كان آنذاك فانياا يف ذات اهلل تعاىل ،وفانياا
ويتحرك عىل أساسهام ،إذن
عن نفسه ،مل يكن لديه ميل وإرادة ينطلق منهام
ّ

عل هو الذي يرضب بالسيف ،بل ّ
إن ّ
احلق
جتل ذات ّ
يف تلك احلالة مل يكن ّ

هو الذي كان يرضب بالسيف ويتقدّ م ،وأ ّية شخصيّة يف ّ
كل عامل الوجود
يمكن أن يصدر عنها فعل كهذا وحال كتلك؟!

( )6بحار األنوار ،ج ،30ص .331
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عل عليه السالم رصف جمر لمشيئة اهلل ،ال جمر ايا لرغبته
يف ذلك اليوم ،كان ّ
احلق ال
وإرادته هو ،ألنّه مل يكن يمتلك رغبة وإرادة ،لذا كان سيفه سيف ّ

احلق ال رضبة اإلنسان.
سيف البرش ،ورضبته كانت رضبة ّ

عل وحدها أرفع من عبادة اإلنس واجل ّن ،بل
وبنا اء عليه ،ليست رضبة ّ

عل ،ونوم
عل،
ّ
وحج ّ
عل هي أرفع من صالة اإلنس واجل ّن ،وصيام ّ
صالة ّ
عل و ّ
عل...
كل فعل يصدر عن ّ
عل ،ويقظة ّ
ّ
ولكن ّ
ألن الناس ال يستطيعون أن يفهموا ويدركوا سائر الموارد ،فقد أعلن

رسول اهلل ّ
عل يف ذلك اليوم هي أرفع وأفضل من عبادة اإلنس
أن رضبة ّ
واجل ّن.

رسه ـ يف يوم عيد الغدير ذاك.
كانت هذه خالصة كالم المرحوم الوالد ـ قدّ س ّ
يقول راقم هذه السطور :من المناسب جدا يف المقام أن نذكر عني كلامت

رسه ـ والتي ألقاها يف إحدى ليال القدر يف شهر
وعبارات المرحوم الوالد ـ قدّ س ّ
وتتبني حقيقة المسألة بشكل
لكي تتّضح
ّ
رمضان المبارك يف مسجد القائم يف طهرانّ ،

ثم نذكر بعض النامذج والمصاديق يف هذا المجال .يقول المرحوم الوالد:
كاملّ ،

«  ....يا أبا جعفر وهل يتكلم القرآن؟ فتبسم ،ثم قال :رحم اهلل الضعفاء من
شيعتنا إهنم أهل تسليم ،ثم قال :نعم يا سعد والصالة تتكلم وهلا صورة

وخلق تأمر وتنهى ،قال سعد :فتغري لذلك لوين وقلت :هذا يشء ال أستطيع
أتكلم به يف الناس! فقال أبو جعفر عليه السالم :وهل الناس إالّ شيعتنا؟

ثم قال :يا سعد أسمعك كالم
فمن مل يعرف بالصالة فقد أنكر حقناّ ،
صىل اهلل عليك ،فقال :إن ٱلصلَ ٰوةَ َت ۡن َ ٰ
القرآن؟ قال سعد :فقلت :بىل ّ
ه
َ
َ َۡ ۡ َ ٓ ۡ َ َ ۡ
ۡ
كَُ
ب ( )6فالنهي كالم  ،والفحشاء
حشاء َوٱل ُمنكرِۗ َوَّلك ُر ٱهلل أ
عن ٱلف
( )6سورة العنكبوت ( ، )37قسم من اآلية .35

601

ر َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )3
أْسار

المجلس الرابع عرش  :نظرة حتليليّة ىلع ثورات العلويّني وأهدافها

والمنكر رجال  ،ونحن ذكر اهلل ونحن أكرب( )6وهنا تنتهي الرواية.
المجليس رضوان اهلل عليه بعد ذكره هلذه الرواية بحثاا
يقدّ م المرحوم
ّ
جتسد القرآن وتك ّلمه ،ويف كيف ّية حضور ه
ّ
مفص اال يف معناها ،ويذكر كال اما يف ّ
وشهادته ونطقه يوم القيامة ،في ّبني ّ
وجوها:
أن ذلك حيتمل
ا

األولّ :
أن القرآن يلقي معانيه وحقيقته إىل اإلنسان عىل نحو يفهم منه تلك
ّ
أي موجود يلقي
المعاين؛ فال يشرتط يف الكالم أن يصدر من لسان
حلمي ،و ّ
ّ

إىل اإلنسان ما يرمي إليه ،سيقال عنه إنّه تك ّلم .واألمر عىل هذه الشاكلة
واحلج وسائر األعامل
بالنسبة إىل القرآن الكريم والصالة والزكاة والصوم
ّ

التي تتك ّلم مع اإلنسان ،حيث ّإهنا تقوم بإلقاء معانيها وحقائقها إىل
اإلنسان ،فيفهم اإلنسان تلك احلقائق ،وهذا هو المقصود بتك ّلم القرآن.
الثاينّ :
أن القرآن يظهر يوم القيامة يف صورته المثاليّة ،وتلك الصورة هي

ثم ّ
إن تلك الصورة المثال ّية تتك ّلم مع اإلنسان؛
مثال حقيقة القرآنّ ،
المتجسدة للقرآن يف ذلك العامل .كام ّ
أن
فالمتك ّلم إ اذا هو الصورة المثاليّة
ّ
اإلنسان لو شاء يف هذه الدنيا أن يستفيد من القرآن ويكتسب من معانيه

فإن اهلل عزّ ّ
وحقائقهّ ،
وجل يمكن أن جيعل له من الروحان ّيني والمالئكة من

محلة القرآن من يقوم بتعليم القرآن لذلك اإلنسان.

فتك ّلم القرآن مع اإلنسان يف هذه الدنيا حيصل من خالل المالئكة أو

الروحان ّيني ،أ ّما يوم القيامة ّ
جتسد الصورة الواقع ّية للقرآن يتناسب مع
فإن ّ

ذلك العامل ،كام ّ
أن تك ّلمه ـ بدوره ـ يتناسب مع ذلك العامل.
ّ
ينحل كثري من غوامض
األئمة الطاهرين وبه
الثالث :ما أفيض ع ّل بربكة
ّ
أخبار المعصومني صلوات اهلل عليهم أمجعني .ونذكر لتوضيحه مقدّ متني

نستنتج منهام كيف ّية تك ّلم القرآن مع اإلنسان:
( )6الكايف ،ج ،3ص  ،571بحار األنوار ،ج ،9ص .467
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المقدّ مة األوىلّ :
يتحرك بواسطته ،وقلب
إن اإلنسان كام له بدن ما ّد ّي وجسد ّ

جيري الدم بواسطته يف مجيع أعضاء اإلنسان ورشايينه ،فريى بذلك البدن

حيرك يده ،وتشتغل بواسطته أعضاء اإلنسان وجوارحه وتقوم
ويسمع و ّ

بوظائفها الطبيعيّة؛ ّ
خاصيّة إن كانت حيّة
فإن لإلنسان ـ كذلك ـ معنى و ّ

اخلاص ّية ح ّية ،صار اإلنسان
جعلت إدراكه ومعارفه ح ّية ،أ ّما لو مل تكن تلك
ّ

اخلاص ّية هي روح اإلنسان التي إن قويت باألغذية المعنو ّية من
مجا ادا .وتلك
ّ

والتوجه والتد ّبر والتفكّر ،حاز اإلنسان درجة اليقني
العلم والمعرفة والعبادة
ّ

ومرتبة اإليامن وانكشفت له احلقائق ،وا ّطلع عىل أرسار العامل ،وصارت يده يد

اهلل ،وسمعه سمع اهلل ،وعينه عني اهلل عزّ و ّ
جل.
و يف الرواية« :اتَّقوا فراسة المؤْ من فإ َّن المؤْ من ين ْظر بنور اهلل».

ّ
إن المؤمن يرى بنور اهلل ،ويسمع بنور اهلل ،ويتاجر بيد اهلل ،ألنّه أعطى ك ّل ما

لديه يف سبيل اهلل تعاىل ،وخرج من حدود اجلهات وّت ّطى عامل الشهوة ،فصار
التجرد الذي حيصل لإلنسان
يعلم ويرى بعلم اهلل سبحانه .وهذه احلال هي
ّ

بواسطة التأ ّمل والتفكّر والعبادة.

فإ اذا ،كام ّ
أن لإلنسان بد انا ما ّديا وقل ابا صنوبريا ما ّديا ،بحيث إذا تو ّقف قلبه عن

العمل ،مات بدنه وتع ّفن؛ ّ
علام خمزو انا
فإن له ـ من جهة أخرى ـ قل ابا معنويا و ا

ينوره ،صار ميّتاا مهام كان
إذا ّنوره اهلل بنوره ،انبعثت احلياة يف روحه ،وإن مل ّ

بدن اإلنسان حيا يقوم بحركاته ونشاطاته الطبيعيّة؛ لذا جاء يف اآلية القرآنيّة
ر
َ
ي ر
أم َو ٌ
الكريمةَ :
ات َغ ر ُ
أحيَآء وما يَش ُع ُرون أيّان يبعثون ( .)6ففاقدو اإليامن
ألهنم ال
والذين ال يمتلكون معرفة باإليامن والتوحيد هم أموات غري أحياء؛ ّ
يدركون.
ُ ُّ ُّۢ ُ ۡ ٌ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ٞ
أو كام جاء :صم بكم عۡم فهم َّل يعقلون

( )6صدر اآلية  ،36من السورة  :61النحل.
( )3اآلية  ،696من السورة  :3البقرة.
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واخلالفة اإلهل ّية التي هي مركز اإلدراكات فيهم قد استرتت لدهيم أو ماتت

حتت حجاب الرين ودنس الذنوب والشهوة والصفات البهيم ّية والشيطان ّية،

أن هلم آذا انا ،وال يرون احلقائق مع ّ
فصاروا ال يسمعون احلقائق مع ّ
أن هلم أعيناا،
وال ينطقون باحلقائق مع امتالكهم ألسنة.

المقدّ مة الثانيةّ :
يدوهنا اإلنسان عىل
إن القرآن ليس تلك النقوش التي ّ

ثم حيفظ تلك الصفحات بني الد ّفتني ،فذلك هو القرآن
الصفحاتّ ،
المكتوب؛ إذ ّ
إن حقيقة القرآن هي معناه ،ومعنى القرآن أمر رفيع متعال ،ومن
هنا ّ
فإن الذين يتعاملون مع القرآن باستمرار ،سيستفيدون من حقيقته ومعناه،

كام سيستفيدون من ظاهره.
َ ُ ُ ر
ت بَيّ َن ٰ ٞ
ت ِف ُ
وقد جاء يف القرآن الكريم :بَ ۡل ُه َو ءَ َاي ٰ ُ ُّۢ
ص ُدور ٱَّلين أوتوا
ۡ ۡ
َ ( )6
ٱلعل هم .
و بنا اء عىل هاتني المقدّ متني من ّ
أن المؤمن حني يبلغ مقام اإليامن حييي اإليامن

أن حقيقة القرآن هي معنى القرآنّ ،
روحه ،و ّ
وأن المؤمن عارف بالقرآن،
متجسدة ومتجليّة يف روحه ،فإذن ذات المؤمن ستصبح هي
وحقيقة القرآن
ّ

القرآن ،وقد ورد يف الروايات ّ
أن «المؤْ من أعْظم ح ْرم اة من الق ْرآن والك ْعبة».

ألن هذا القرآن هو ورق خ ّطت عليه كلامت ،كام ّ
لامذا؟ ّ
أن الكعبة هي عبارة

عن لبن قد بني بالطني .فإن جت ّلت حقيقة القرآن يف روح المؤمن ،ف ّ
إن وجوده

سيحيى بحياة القرآن ويصبح قرآ انا حقيقيا .ولو وصل المؤمن إىل درجة معرفة
اهلل سبحانه ،صار وجوده مطا افا ،أي صار كعبة .وال ّ
شك أ ّن حقيقة الكعبة

أرشف من هذه الكعبة ،كام ّ
أن حقيقة القرآن أرشف من هذا القرآن.

إن معاين كثري من األخبار ستتّضح؛ فلو ّ
وبناء عىل هذه المقدّ مات يقولّ :
أن
مؤمناا أسلم قياده للقرآن حتّى جت ّلت يف وجوده مجيع مراتب القرآن من

( )6سورة العنكبوت ( ، )37اآلية .37

607

ا
معيارا للتقييم ،والغفلة عن ابلاطن
ادلاء األساس :االكتفاء بالظواهر وجعلها

الظاهر والباطن واألخالق والملكات والتوحيد وعامل الام ّدة وعامل المعنى،
فإن جت ّلت فيه هذه اخلصوصيّات كا ّفةّ ،
فإن هذا المؤمن سيغدو هو حقيقة

القرآن.

ّ
أي
إن ذات أمري المؤمنني المقدّ سة هي القرآن؛ أي :ما من مرتبة للقرآن يف ّ
عامل من العوامل إالّ وقد جت ّلت حقيقتها يف وجوده ،وهو حائز عىل مجيع
احلقيقي.
مقامات القرآن ودرجاته ،وهذا هو القرآن
ّ

سيتحرك يوم القيامة ،فأمري المؤمنني والذي هو صاحب
وهذا هو الذي
ّ

وسيمر
سيتحرك يوم القيامة،
حياة ،والذي صار وجوده القرآن هو الذي
ّ
ّ
بني صفوف المسلمني والمالئكة والشهداء ،وسيقولون ك ّلهم :قد كنّا
نعرفه ،ولكنّه ذو نور وهباء ال نمتلكهام نحن ،ال ّ
شك أنّه كان أكثر اجتها ادا
ألن ّ
منّا يف الدنيا للوصول إىل حقيقة القرآن .وحقيقة األمر هي كذلك؛ ّ
كل

امرئ من ا لمؤمنني والشهداء كان يريد إيصال نفسه إىل حقيقة القرآن؛
مثال ـ نسعى ّ
فنحن المسلمون ـ ا
بكل جهدنا إىل االقرتاب من حقيقة القرآن،
وك ّلام اقرتبنا منه أكثر سعينا إىل زيادة اقرتابنا منه والرغبة تعتمل يف نفوسنا

للوصول إىل مقام القرآن الكامل .أ ّما ونحن مل نبلغ بأنفسنا إىل ذلك المدى

بعدّ ،
فإن حالة تر ّقب وانتظار وضعف ستوجد فينا ،حتّى إذا ما التقينا بذلك

اإلنسان الذي ّ
جتىل القرآن يف وجوده وظهر ،فإننا من جهة سنقول :إنّنا

ا
ومجاال ،وهو أكثر منّا
نعرف هذا وهو ليس بغريب عنّا .ولكنّه يفوقنا حسناا

نورا وهبا اءّ ،
ألن اجتهاده كان أكثر من اجتهادنا ،لقد استطاع هو أن يصل
ا
بنفسه إىل حقيقة القرآن أ ّما نحن فلم نستطع ،ولكنّنا يف المقابل نعرفه وال

شك ّ
ّ
أن اجتهاده كان أكثر من اجتهادنا ،كان قد بلغ درجة جعلته يصل إىل
حقيقة القرآن ،حتّى جت ّلت فيه حقيقة القرآن.

ولذلك ّ
ظهورا
فإن كا ّفة هذه المحاورات ستتح ّقق ،وستكون بأمجعها
ا

وجتليا لتلك احلقيقة التي ال ّ
ينفك القرآن يقوم ببياهنا لنا.
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وقد جاء يف الرواية ّ
تتحرك ،والمراد هو الصالة احلقيق ّية ،أ ّما صالتنا
أن الصالة ّ
فليست صالة حقيق ّية ،الصالة احلقيق ّية هي التي ظاهرها وباطنها معراج
() 6
ّ
المصل،
تقي(ّ ) 3إهنا تلك الصالة التي يعرج فيها
المؤمن وقربان ك ّل ّ

والتي ال يلتفت فيها البدن والروح والفكر إىل غري اهلل تعاىل .وكام يقف

ّجها إىل الكعبةّ ،
اإلهلي.
فإن الروح تتّجه بدورها إىل كعبة القدس واحلرم
مت ا
ّ
جتسدت يف اخلارج ّ
واّتذت لنفسها هيئة وصورة ما،
ومثل هذه الصالة لو ّ

لتمثّلت يف أمريالمؤمنني عليه أفضل صلوات المص ّلني ،ألنّه هو الصالة،

وألن صالته كانت عىل هذه الكيفيّة ،أي ّ
ّ
جتسدت يف
أن حقيقة الصالة قد ّ

وجوده.

لذا ّ
فإن تلك الروايات التي وردت يف كثري من التفاسري ( )4والتي تفيد أ ْنه:

الصالة» إنّام هي إشارة إىل هذا المعنى ،ونحن القرآن هي إشارة إىل هذا
«ن ْحن َّ

المعنى ،ونحن الزكاة إشارة إىل هذا المعنى ،ونحن احلج إشارة إىل هذا

المعنى ،ونحن اجلهاد إشارة إىل هذا المعنىّ ،
ألن هلذه احلقائق وجو ادا يف عوامل
متح ّققة وموجودة ،وهذه العوامل منطوية يف وجود اإلنسان الكاملّ ،
ألن

أي من كتب ال شيعة أو ال سنّة
( )6أنوار الملكوت ،ج  ،6ص « :603هذه اجلملة لي ست برواية ،ومل تذكر يف ّ
بعنوان الرواية .ويذكرها فقط ّ
واألعم ،بني
ـحيح
ـ
الص
باب
المال حممد كاظم اخلراســاين يف كفاية األصـول يف
ّ
اآلية القرآنيّة( :الصالة تنهى عن الفحشاء) ،ورواية :عمود الدين والصوم جنة من النار ،وظاهرها أهنّا رواية،
ّ
مؤخ اراّ ،
فإن هذا ا شتباه .ورأيت ّ
وبالطبع ّ
المتأهلني قد أ سند هذه الرواية يف تف سري سورة
أن المرحوم صدر
اجلمعة ،ص  ،335من الطبعة احلروف ّية ،إىل رســول اهلل صـ ّ
أيضـا يف تفســري ســورة
ـىل اهلل عليه وآله ،وذكرها ا
األعىل ص  459من دون إ سنادها إىل ر سول اهلل [ .وقد وردت يف م ستدرك سفينة البحار ،ج  ،1ص 434
ا
نقال عن العالمة المجليس يف كتاب بيان اإلعتقادات] ».
( )3أنوار الملكوت ،ج  ،6ص  ،606التعليقة« :ورد يف ال كايف ،ج  ،4ص  ،315وكذلك يف ج  ،93ب حار
األنوار ،طبعة آخوندي ،ص  ،303أنّه :قال أبو حنيفة للصــادق عليه الســالم :يا أبا عبْد اهّلل ما أ ْصــربك عىل
أيضا يف حتف العقول،
الصالة ق ْربان كل تقي؟! احلديث .وروي ا
الصالة؟ فقال :و ْحيك يا ن ْعامن! أما عل ْمت أ َّن َّ
َّ
ص 336؛ ويف ج  ،69بحار البحار ،الكمپاين ،ص  643من حتف العقول عن أمري المؤمنني عليه الســالم:
الصالة قربان ّ
تقي؛ احلديث [ :الصالة هي حالة قرب بني اإلنسان واهلل (المع ّلق)]»
كل ّ
( )4الربهان يف تفسري القرآن ،ج ،6ص  ،53بحار األنوار ،ج ،33ص .404
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اإلنسان أفضل من المالئكة ،وليس هناك من موجود يفوق اإلنسان رش افا
غري ذات اخلالق سبحانه.

ومن هنا ّ
فإن الذي يبلغ بنفسه إىل الكامل بحيث ال يبقى لديه كامل ينتظر

حصوله ،وال يبقى لديه أ ّية حالة من الضعف ،فهذا متتزج وتقرتن حقيقة
اإليامن وحقيقة الصالة وحقيقة القرآن وحقيقة الزكاة مع روحه ودمائه

وتصبح قريناا وتوأ اما هلا.

يفرس الرواية هبذا المعنى:
و من هنا فالمرحوم
ّ
المجليس رضوان اهلل عليه ّ

عندما تنطلق حقيقة أمري المؤمنني يوم القيامة يرى المرء ّ
أن حقيقة الصالة

قد انطلقت ،وواق اعا هي حقيقة الصالة ،وحقيقة الزكاة ،وحقيقة الصوم،

كل هني عن منكر ّ
أن ّ
أي ّ
وكل
وحقيقة األمر بالمعروف والنهي عن المنكرّ .

أمر بمعروف يف هذه الدنيا هو ذو خصوص ّية مع ّينة؛ فهو ينطوي عىل نوع

من التعب واجلهد ،ومن بني ألف أمر بالمعروف وهني عن المنكر ،هناك

أمر بالمعروف وهني عن المنكر يبلغ درجة الامئة يف الامئة يف انتسابه إىل اهلل

وعدم اختالطه بأ ّية شائبة من شوائب النفس ،وحالة اإلنسان وروحيّته فيه

هي ملكة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،هذا هو مقام اإلمام ،ذلك
تصور مقام أعىل منه.
المقام الذي ال يمكن ّ

أن هناك روايات ت ّ
ّ
وتنحل هبذا الكثري من مشكالت األخبار؛ فكام ّ
دل عىل

ّ
األئمة عليهم السالم هم الزكاة ،وهم الصالة واحلج والصوم واجلهاد
أن
ّ
والقرآن ،هناك روايات دا ّلة عىل ّ
أن أعداءنا هم الفحشاء والمنكر والفساد

والظلامت ) 6( ،فهي األخرى سيتّضح معناها هبذا النحو من التحليل

والقياس والمقارنة التكوين ّية مع هذه اآليات القرآن ّية المباركة؛ ّ
ألن
الفحشاء متثّل ـ يف هناية األمر ـ حقيقة قد انترشت بني الناس بحيث صار
( )6بحار األنوار ،ج  ،33ص .404
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مصدرا هلا ترسي منهم إىل اخلارج ،وحسب تعبري القرآن:
بعض األفراد
ا
ََكنُوا ر َ
ل َهن َم َح َطبا ( ،)6فهي تستمدّ ظهورها من وجودهم ،فهم مركز

الفحشاء ومصدر المنكر والظلمة.

()3

تفضل به المرحوم المجليس حتقيق
و ّ
حق المطلب هو هذا ،والتحقيق الذي ّ

يف غاية اللطف. »...

وحقا ينبغي أن يقال :إ ّن المرحوم ّ
أتم المطلب
رسه ـ قد ّ
العالمة الوالد ـ قدّ س ّ

وضح وبرهن لنا هبذا البيان البليغ والرشيق حقيقة
هبذا البيان بام ال مزيد عليه ،ولقد ّ

وترصفه.
كالم اإلمام المعصوم عليه السالم وفعله
ّ

ّ
إن ما وقع فيه الكثريون من إشكال وإهبام يرجع إىل هذه المسألة؛ فقد خلطوا بني

واحلج واجلهاد واألمر بالمعروف وغريها من التكاليف وبني
ظواهر الصالة والصيام
ّ

بواطنها وحقائقها ،ومل يلتفتوا إىل الوالية التي هي حقيقة هذه األحكام وجوهرها
جمرد حركات وسكنات
وروحها ،والتي بدوهنا ستكون مجيع تلك األفعال والتكاليف ّ

آل.
لتمثال أو إنسان ّ

يقول البعضّ « :
ضحي بنفسه قرباناا للصالة والصيام
إن اإلمام عليه السالم ي ّ

وحكومة اإلسالم و ...ويفتدي بنفسه من أجل بقاء النظام واحلكومة اإلسالم ّية».

وأي تكليف؟! أهو النظام الذي غصب خالفة رسول
أي نظام هذا ّ
فيا عج ابا! ّ

اهلل؟ والصالة التي تنعقد عىل تقابل وتضا ّد مع صالة رسول اهلل؟ أم الصالة والنظام

اللذين ّ
يتوالمها ويتصدّ ى هلام اإلمام بنفسه؟!
َ

َۡ

َ َ

ر

ٰ ُ َ
ون ف َكنُوا َ
ل َهن َم َح َطبا  .وســورة التحريم ()11
( )6ســورة اجلن ( ،)93مقطع من اآلية َ :65وأ ما ٱلقس ـط
َُ ر ُ ر َ ُ َ ُ َ
َ َ
ۡ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ك ۡم َوأ ۡهليك ۡم نارا َوقودها ٱنلاس َوٱل ج َ
ي أ ُّي َها ٱَّل َ
مقطع من اآلية َٰٓ :1
ارة .
ين َءامنوا ق ٓوا أنفس
( ) 3انتهى حاصل كالم المرحوم المجليس ـ المأخوذ عن البحار ،ج ،9ص  436إىل  433ـ مع بعض
التوضيح من قبل العالمة الطهراين رضوان اهلل عليهام ،وقد أورده رضوان اهلل عليه مع اختالف يسري يف كتابه
معرفة المعاد ،ج ،9ص  363إىل ( .334م)
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هل هو اجلهاد الذي يكون قائده خالد بن الوليد بعنوانه قائد اجليش اإلسالمي ،فيغري

ثم يرتكب ا
ليال فاحشة الزنا بالمحصنة
لعل ويقتله وهو يف صالتهّ ،
عىل المسلم الموال ّ
مع زوجته( )6؟! أهذا هو اجلهاد الذي جيب عىل اإلمام عليه السالم أن يفدي نفسه من

ّ
المتول له ،ويكون تدبريه وإدارته
أجله؟! أم أنّه اجلهاد الذي يكون اإلمام المعصوم هو
بإرادته ومشيئته ،وحيثام يقول اهجموا يقدم اجليش ،وحيثام يقول تو ّقفوا يتو ّقف اجليش
ولو كان الظفر والنرص حمرزا ا عنده يف تلك ال ّلحظة.

رسه ـ صار جليا ّ
أن ثمرة
ولكن بعد ما تقدّ م من كلامت المرحوم الوالد ـ قدّ س ّ

مجيع األحكام وغاية التكاليف هو الوصول إىل مرتبة معرفة اإلمام عليه السالم وواليته

ومعرفته بالنوران ّيةّ ،
وأن نفس الصالة والصيام وغريمها من التكاليف ليست يف ظاهرها

سوى أشكال وموا ّد عديمة القيمة.

فعندما يقول اإلمام عليه السالم :نحن الصالة ،يعني هبا احلقيقة التي صارت

متج ّل ّية يف وجودنا ،ال تلك التي ّ
تتجىل يف وجود أيب حنيفة وعمر بن عبد العزيز وصالح

الدين األ ّيويب وبني احلسن وأمثاهلم.

وعندما يقول اإلمام عليه السالم :نحن اجلهاد ،فإنه يعني اجلهاد الذي نديره

ونقوده «نحن» ،ال جهاد أيب حنيفة وقتاله للمنصور ،وال قتال اخلوارج لمعاوية وال قتال
بني الع ّباس وغريهم ، ...وهكذا هو احلال يف سائر الموارد.

ونشري يف المقام إىل نموذج من جهاد اإلمام المعصوم عليه السالم وقتاله ونقوم

بمقارنته مع ســائر أنواع اجلهاد والقتال ،لكي تتّضــح لنا حقيقة المطالب المتقدّ مة،

ولكي نفهم ج ّيدا ا وبوضوح ما هو الفارق بني اجلهادين.

والسبب يف اختيارنا اجلهاد يف مقام التمثيل وبيان المصداق هو ّ
أن الداعي

ا
مقاتال يتّجه
اخلصم والتغ ّلب عليه؛ فال تكاد جتد
والغرض من القتال هو االنتصار عىل ْ
( )6لإل ّطالع أكثر حول هذا المطلب يراجع :معرفة اإلمام ،ج  ،3ص ( .16م)
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نحو الميدان وال قائدا ا يرسل جنده قاصدين اهلزيمةّ ،
وإال فلو أردنا احلديث عن صالة

أي جمال للمقارنة
وصيام
عل عليه السالم وسائر أفعاله ،فسوف لن يبقى هناك ّ
ّ
وحج ّ
والتنظري.

حاكام عىل الشام ـ بطلب الثأر لدم عثامن،
تذرع معاوية ـ وكان
ا
بعد مقتل عثامنّ ،

ومترد عىل احلكومة
واستنكف عن بيعة أمري المؤمنني عليه السالم ،ورفع علم الطغيانّ ،
ربأ أمري المؤمنني عليه السالم نفسه من هذه التهمة يف الرسائل التي أرسلها إىل
المركز ّية؛ ف ّ

وبني له فيها أ ّنك أنت أعلم الناس بظروف مقتل عثامن واألحوال التي اكتنفتها،
معاويةّ ،

وأ ّنك تعلم ّأين لست فقط بريئاا من دمه ،بل كنت أهنى الناس عن قتله ،ولكنّهم مل يصغوا

إىل وصيّتي فقتلوه )6(.غري ّ
واهتامه ،ومل يتنازل أبدا ا.
أن معاوية بقي مرصا عىل كذبه ّ

()3

ا
سبيال سوى احلرب واإلطاحة بعرش
وبعد أن مل جيد أمري المؤمنني عليه السالم

معاوية وحكومته اجلائرة ،رشع بتجهيز اجليش وإعداد العدّ ة ،وخطب خطباا محاسيّة،

وسري عرشات اآلالف من اجلنود بقيادة مالك بن األشرت
وأرسل رسائل لشيوخ القبائلّ ،
النخعي ّ
باجتاه مناطق الشام.
ّ
قطع جيش العراق مئات الكيلومرتات ليلتقي بجنود الشام يف منطقة تدعى «الر ّقة»

ّ
وألن جيش الشام كان قد وصل أرسع منهم إىل ذلك المكان ،فقد تس ّلط
عىل هنر الفرات.
عىل هنر الفرات ،ومنع من ورود جيش العراق إىل النهر.

اخلصم
وهنا نلمس من معاوية ّأول مكْر واحتيال وفعل
شيطاين يف سبيل التغ ّلب عىل ْ
ّ

تسنح له
وهزيمة اجليش العراقي ،لقد كان يريد أن يستنزف قدرهتم وق ّوهتم يف ّأول فرصة ْ
( )1انظر هذه المضامني يف :هنج البالغة ،ج ،4ص  ، 9قوله عليه السالم :ولعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك
ولتعلمن ّأين كنت يف عزلة عنه؛ و بحار األنوار ،ج ،44ص ،57
لتجدين أبرأ الناس من دم عثامن،
دون هواك
ّ
ّ
ثم ذكرت ما كان من أمري وأمر عثامن ،فلك أن جتاب عن هذه لرمحك منه؛ فأينا كان أعدى
قوله عليه السالمّ :
ّ
له وأهدى إىل مقاتله؟ أمن بذل له نرصته فاستقعده واستكفه أم من استنرصه فرتاخى عنه وبث المنون
إليه...؟!(م)
( )3انظر :بحار األنوار ،ج 44ص 13ـ 14؛ رشح هنج البالغة البن أيب احلديد  ،ج ،4ص ،93وما بعدها،
وج ،3ص ،30وما بعدها( .م)
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قبل احلرب ،وذلك من خالل حمارصهتم بالعطش واحلرمان من الامء ،ليستسلموا إلرادته

ومشيئته.

عندما رأى أمري المؤمنني عليه السالم ّ
أن نصحهم وتذكريهم مل يعد جيدي نف اعا ،أمر

مجاعة من أصحابه بمهامجتهم بقيادة سيّد الشهداء عليه السالم؛ ليفتحوا رشيعة الفرات
أمام جيش العراق؛ وكانت النتيجة أن أجرب جيش العراق جيش الشام عىل الرتاجع بعد

هجومه عليه ،واستوىل عىل هنر الفرات .وهنا ،انعكست القض ّية ،ووقع جيش الشام يف

ضائقة وموقف حرج.

حينها وجد أصحاب اإلمام أنفسهم أمام فرصة ذهب ّية فقالوا له :امنعهم الامء يا أمري

قبضا
المؤمنني كام منعوك ،وال تسقهم منه قطرة ،واقتلهم بسيوف العطش ،وخذهم ا

باأليدي فال حاجة لك إىل احلرب.

فقال :ال واهلل ،ال أكافئهم بمثل فعلهم ،أفسحوا هلم عن بعض الرشيعة ،ففي حد

()6
فبني هلم اإلمام عليه السالم ّأهنم لو صنعوا ذلك لكانوا
السيف ما يغني إن شاء اهلل ّ .

مثلهم ،وأنّه ال يقاتل إالّ قتال الرشفاء الكرماء األعزّ اء ،وأن ليس من فعاله طلب النرص

بأ ّية وسيلة تتاح ،مس ّل اام أمره يف ذلك إىل تقدير اهلل ومشيئته.

ويف هذه األثناء تبدّ لت أحوال اإلمام عليه السالم ،واغرورقت عيناه بالدمع فقيل

له :ما يبكيك يا أمري المؤمنني وهذا أول فتح بربكة احلسني عليه السالم؟ فقال :ذكرت أنه

سيقتل عطشانا بطف كربال( .)3إنّه اليوم يفتح هلم رشيعة الفرات بعد أن أغلقوها ومنعوا
الناس منها ،ولكن سيأيت يوم يقوم فيه ابن هذا الرجل بإغالق رشيعة الفرات أمامه وأمام

أهل بيته وأصحابه حتّى يضنيهم الظمأ.

وأىن لعقولنا أن
فام هذا الذي نراه من أمري المؤمنني عليه السالم يف هذه احلادثة؟! ّ

ربر هذا الموقف؟! إذن ،ما الذي ّ
حل بجميع هذه اخلطب والرسائل يف احل ّث
تدرك وت ّ
( )6رشح هنج البالغة ،ج ،6ص 33؛ و ج ،4ص446؛ ونحوه ينابيع المودة ج ، 6ص 356؛ بحار األنوار،

ج ، 43ص.334
( )3بحار األنوار ،ج ،33ص.311

661

ر َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )3
أْسار

المجلس الرابع عرش  :نظرة حتليليّة ىلع ثورات العلويّني وأهدافها

والتحريض عىل إزالة حكومة الشام؟! وأين ذهبت ّ
كل متاعب الطريق والمش ّقات

وهجران احلياة واألزواج واألوالد؟! أفهل كانت هناك خمالفة أو معصية يكره اإلمام
ألهنم ال ّ
شك
ظلام وعدواناا
ومكرا وخدا اعا؛ ّ
ا
وقوعها؟! لقد أغلقت مجاعة رشيعة الفرات ا

شيطاين ،يقودهم معاوية بن أيب سفيان ،الرجل األول يف المكر واخلداع،
أصحاب منهج
ّ

احلق وجنود اإلمام المعصوم عليه السالم والو ّل الم ْطلق وأغلقوا الامء
فوقفوا يف مواجهة ّ

أمامهم لكي يقضوا عليهم ،ولكنّهم ّفروا ّ
أذالء بعد هجوم أصحاب عل عليه السالم الذين
فتحوا الطريق واستولوا عىل الرشيعة .واآلن حيث وقعت الرشيعة بيد جيش الوالية
واإلمامة ،لامذا ال يستفاد من هذه الفرصة للوصول إىل اهلدف والمراد من دون أن يقتل

أحد أو يصاب بجراحة  ،ومن دون أن يفقد المؤمنون أرواحهم يف طريق الوصول إىل

اهلدف؟!

لو كنّا نحن قادة اجلبهة يف هذا الموقع فامذا كنّا سنصنع؟ أمل يكن يسوقنا مقتىض

الرشع وحكم العقل والعرف إىل إغالق رشيعة الفرات؟ إذن ،ما هو هذا الرشع وما هو

العقل والمنطق الذي دفع عليا عليه السالم إىل إباحتها هلم من جديد؟! ّ
إن هذا األمر لفي

ورس
غاية احلساسيّة واأل ّ
مهية ،وجدير بكثري من التأ ّمل .ولو أنّا كنّا قد وصلنا إىل حقيقة ّ
هذه المسألة ،لام وصلت بنا احلال إىل ما نحن عليه ،وهل ّيأنا لنا ولغرينا حياة ّتتلف عن هذه
احلياة التي نعيش.
عل عليه السالم هي رشيعة احلر ّية ،ومنطقه منطق االنعتاق من ّ
ّ
كل قيد
إن رشيعة ّ

ومن كل ربقة سوى ربقة العبود ّية هلل تعاىل وقيد االنقياد له ،فهو ال يفكّر يف اهلزيمة
بأي نحو كان ،وبأ ّية خ ّطة أو مناورة ،وبأ ّية
والنرص ،وال يفكّر يف إقامة احلكومة والنظام ّ
وسيلة وكيف ّية ،وبأ ّية حيلة وخدعة ،ولكنّه ينظر إىل أمر اهلل وما يريده ،وينظر إىل أداء تكليفه

دون عاقبة العمل ونتيجته .وهذا هو الامئز بني حكومة اإلمام المعصوم عليه السالم وبني

حكومات اآلخرين.

مل يكن أمري المؤمنني عليه السالم عند فتح رشيعة الفرات يفكّر بجيشه والمحيطني

به فحسب ،بل كان يفكّر بجيش الشام ،بل بجميع عصور التاريخ حتّى انقضاء البرش ّية،
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للحق ،ولو كان ذلك موج ابا للهزيمة الظاهر ّية
ّ
وقد ع ّلم اجلميع درس احلر ّية واالنقياد

وخسارة اليومني العابر ْين اللذين نقضيهام يف هذه الدنيا .وهلذا ال يمكن أن جيعل غري ع ّل
وأسوة يف مسرية احلياة.
عليه السالم
ا
أنموذجا ْ
احلق ،والتي
عل عليه السالم يف ذات ّ
وترجع هذه المسألة إىل حقيقة اندكاك ذات ّ

عل عليه السالم وأفعاله وأقواله وصفات
يلزم منها حت ّقق اهلوهو ّية واالحتاد بني صفات ّ
اهلل تعاىل وأفعاله ،فكام ّ
عل عليه السالم ،فهو إله جيش معاوية
أن اهلل تعاىل هو إله جيش ّ

تستحق المزيد من االهتامم .إذن ،كام ّ
أن عليا عليه السالم هو اإلمام
ّ
أيضا ،وهذه الفكرة
ا

أيضا ،وكام
عىل جيشه ،فهو كذلك اإلمام والزعيم والو ّل وصاحب القرار يف جيش معاوية ا

احلق بالنسبة إىل جيشه ،يضع نصب عينيه كذلك صالح
يرعى صالح وفالح و رىض ّ
احلق يف عالقته مع اجليش المقابل .أ ّما معاوية وأمثاله فليسوا كذلك.
ورىض ّ

الرس ومل يكشف الستار عنه سوى المعصومون عليهم السالم
مل يدرك حقيقة هذا ّ

وخواص أولياء اهلل ،كام يقول اخلواجة حافظ الشريازي رضوان اهلل عليه:
ُّ
6ـ هر كو نكند فهمي ،زان ك ْلك خيال انگيز

نقشش به حرام ار خود ،صورتگر چنيْ باشد

3ـ جام مى وخون ْ
دل ،هر يك به كيس دادند

در دائره قسمت ،اوضاع چنني باشد
4ـ در كار گالب وگل ،حكم ازىل اين بود
كاين شاهد بازارى ،وآن پرده نشني باشد
3ـ آن نيست كه حافظ را ،رندى بشد از خاطر
كاين سابقه پيشني ،تا روز پسني باشد

() 6

( )6ديوان حافظ ،الغزل  .341والمعنى :
قادرا عىل فهم معاين هذا القلم العجيب المثري للخيال (قلم التقدير) ،إذ فهم رسوماته
 -6ليس كل أحد ا
مصوري الصني (إشارة إىل رجل صيني ماهر يف الرسم كان يدعى ماين).
أمهر
حرام عليه ،ولو كان
ّ
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الرس
نعم ،هؤالء األولياء اإلهل ّيون هم وحدهم القادرون عىل إدراك حقيقة ّ
احلق تعاىل ومشيئته ،ووحدهم القادرون عىل ا ّتباعه
المكتوم ومعرفة دور تقدير ّ

والتأيس به.
ّ

نعم ،أمري ال مؤمنني عليه السالم بعمله هذا ال يعطي درسه جليشه وللمحيطني به

احلق باخلداع
فحسب ،ومل يكن
يتوجه إليهم وحدهم أن ال تسريوا يف طريق إحقاق ّ
ّ

ّ
بالزهد
والغش والكذب والكتامن والنفاق والمكْر والرسقة والتظاهر
واحليلة والتزوير
ْ

والورعّ ،
احلق واإلسالم ،بل كان
وأن هذا المنهج هو منهج حكومة الشيطان ال حكومة ّ

يشق طري ق الفهم والمعرفة واإلدراك والبصرية واليقظة وانفتاح نوافذ النور واإليامن
ّ

يف قلوب أفراد جيش معاوية بل واألجيال اآلتية أيض اا ،ولذلك كان عل إمام اا للجميع
حج ّية أفعاله خالدة ،ولذلك أيض اا ّ
تظل أفعاله باقية
وليس فقط ألهل زمانه ،وكانت ّ

وح ّية أبدا ا ،وليست كأفعالنا نحن القائمة بنا والمستندة إلينا يف زمان حياتنا فقط ،ث ّم ال

ّأىس هبا ويقتدى بعد أن نميض ،متا اما كام هو
حج ّية وال قابل ّية ألن يت ّ
يبقى هلا سند وال ّ

احلال يف فتوى المجتهد بالنسبة لمق ّلديه يف حياته ،حيث تسقط تلك الفتاوى بعد موته
عن درجة االعتبار ،وجيب عىل مق ّلديه أن يرجعوا إىل جمتهد آخر يكون عىل قيد احلياة.

وقد حدث من أمري المؤمنني عليه السالم نظري لذلك الموقف مع عمرو بن

عمرو إىل
العاص ،فعندما تغ ّلب اإلمام عليه السالم عليه يف إحدى أ ّيام القتال ،وجلأ ْ

عل عليه السالم ،أدار اإلمام عليه السالم بوجهه
ذلك العمل القبيح ا
فرارا من سيف ّ
عنه عىل الفور ،وانرصف عن قتله.

()6

 -3وقد قسم ّ
كل من «كأس الرشاب» و«العناء» بني الناس؛ فكان األول نصيباا لبعضهم ،بينام كان الثاين قسمة
آخرين ،وهذه هي سنّة القدر يف األرزاق.
 -4وجرى احلكم األز ّل يف ماء الورد والرتاب؛ فأصبح أحدمها سيّد السوق ،بينام بقي اآلخر أسري احلجاب
قابع اا خلف األستار.
اإلهلي؛ كيف وقد جرى بذلك القضاء األز ّل ليبقى إىل األبد...؟!
العشق
كر
س
ينىس
من
هو
 -3وليس «حافظ»
ّ
( )6وقعة ص ّفني ،ص 309؛ بحار األنوار ،ج ،43ص .535
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أي منظار ينبغي أن ننظر إليه؟ هل
واآلن كيف ينبغي أن نقرأ سلوك اإلمام ومن ّ

من منظار أهل السياسة واحلكم ،أم من منظار أهل الرشع والفقه ،أم من خالل الرؤية

الملكوت ّية والالهوت ّية؟

إنّه من الوضوح بمكان ّ
أن حياة جيش معاوية وبقاءه كانت منوطة بتدبري وإدارة

ومكر وشيطنة عمرو بن العاص ،وهذا أمر ال يعرتيه ريب ،ولو قتل يف هذه احلرب لكان
النرص بال ّ
شك من نصيب جيش أمري المؤمنني عليه السالم ،ولكان أمر معاوية إىل
عل عليه
بوار ،وحلكم عىل حكومة معاوية الظالمة باهلزيمة ،وحل ّلت حكومة عدل ّ

ا
نتيجة قطعي اة لموت
السالم مكاهنا ،ولكانت مجيع هذه القضايا والنتائج واالنعكاسات
عمرو بن العاص ،إالّ ّ
أن هذا العمل الذي قام به أمري المؤمنني عليه السالم قد جعل

مجيع هذه النتائج تذهب أدراج الرياح ،وبطلت وأحبطت بحسب الظاهر مجيع أهداف

اإلمام ،ورجع جيش الكوفة إليها مهزو اما عىل مستوى الظاهر.

بأي
هذا العمل من وجهة نظر أهل السياسة والسلطة مرفوض وال يمكن تربيره ّ
فن احلكم أن ّ
نحو من األنحاءّ ،
حتقق الغلبة عىل
ألن من اجلائز يف عامل السياسة ويف ّ

عام،
اخلصم بأ ّية وسيلة ،وأن تسلك إىل النرص من ّ
أي طريق ومهام ك ّلف الثمن ،وبشكل ّ
لقد بني أصل وأساس السياسات واحلكومات عىل هذه القاعدة األساس ّية احليو ّية؛

عل ومشاه عليه السالم هلذا القانون وهذه القاعدة
ولكنّنا نلمس هنا خمالفة منهج اإلمام ّ
األساس ّية.

وأ ّما من وجهة نظر الرشع والفقه الظاهري ،فليس خيفى عىل أحد حكم القضاء

عىل الظلم واقتالع جذور الفساد واإلفساد ،ووجوب مقدّ مات حمو الضالل واإلضالل

شك ّ
وجو ابا غرييا ،وال ّ
المصداق البارز والواضح كفيل بتع ّلق احلكم
أن ذلك
ْ
وخصوصا يف تلك األجواء الس ّيئة والقبيحة التي أحاط هبا
بالوجوب ورفع احلرمة،
ا
اللعني نفسه .إذن ،فلو كنّا نحن وهذا المستوى من اإلدراك وهذه المعطيات ،لكنّا

أقدمنا بال ّ
شك عىل قتله والقضاء عليه.
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وأ ّما من وجهة نظر أهل البصرية والمعرفةّ ،
فإن عمله القبيح يف هكذا ظروف

القوة والقدرة عىل التحدّ ي والقتال ،مثل من يقع من يده
يعني االستسالم وفقدان ّ

السيف وتسلب منه وسيلة الدفاع ،ففي هكذا ظروف من المقطوع به ّ
أن وليا مثل أمري
المؤمنني عليه السالم سيتو ّقف عن قتاله مراعاة لقانون المساواة والعدالة يف المعركة.

وهذه هي احلالة التي يكون فيها ي
كل من الوسيلة واهلدف يف مسار واحد ويف ّاجتاه واحد،

احلق المطلق والصدق المطلق والعدل المطلق والعبود ّية المطلقة ،وهذا
وهو إحقاق ّ
عل عليه السالم وحكومات سائر احلكّام .وهذه المسألة هي
هو الفرق بني حكومة ّ

عل عليه السالم إىل البكاء
التي تدعو أمثال عمرو بن العاص ومعاوية بعد أن رضب ّ

ميض ألف وأربعامئة عام كذلك ،مل يزل
والتأسف عىل فقده ( ،) 6واآلن وبعد
عليه،
ّ
ّ
المفكّرون والساسة ،والزعامء واحلكامء ،والعرفاء اإلهل ّيون كا ّفة ـ ي
كل حسب رؤيته وبام
عل عليه السالم وأناملهم يف أفواههم حريى مستغرقني
يتناسب وموقعه ـ يقفون أمام ّ

يف عظيم فعاله ،كام سيبقون كذلك إىل األبد.

األئمة عليهم السالم يف
ونحن نلمس مثل تلك األفعال والمواقف عند سائر
ّ

ّ
يتجىل ذلك بوضوح يف موقف س ّيد الشهداء عليه
موارد خمتلفة ،فعىل سبيل المثال،
احلر بن يزيد الرياحي حني قدّ م إليهم الامء.
السالم مع جيش ّ

()3

مرارا ضمن المحارضات والمقاالت عىل
ولذلك قام راقم هذه السطور بالتأكيد ا

صممت بتدبري وإدارة من قبل اإلمام
رضورة أن ينظر إىل واقعة كربالء عىل ّأهنا واقعة ّ

المعصوم ،ولو كان غريه عىل رأسها لام قدر عىل إدارهتا وتنظيمها كاإلمام المعصوم

بحيث تبقى عاشوراء عاشوراء إىل األبد ،حتى لو كان هذا المدير يف رتبة ودرجة تال

تلو اإلمام عليه السالم.

( )6تذكرة اخلواص ،ص 664؛ المســتطرف يف ّ
كل ف ّن مســتظرف ،ص 650؛ مطالب الســئول يف مناقب
آل الرسول ،ص 643؛ تاريخ مدينة دمشق ،ج ،33ص.533
( )3بحار األنوار ،ج ،33ص .491
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ولكن لألسف ،وبسبب الغفلة عن هذه المباين واإلعراض عن احلقائق الراسخة

لإلمامة والوالية ،شاع يف هذه األ ّيام إطالق لقب «اإلمام» عىل أناس ذوي مستوى متاح

لكثريين ،ومرتبة متعارفة ومألوفة بني الناس ،وأمىس أمثال هؤالء يقدَّ مون للمجتمع

لمجرد مالحظة بعض الظواهر
عل العرص» و«حسني العرص»  ،وذلك
ّ
عىل ّأهنم « ّ
رباقة وباالعتامد عىل العواطف والمشاعر المثرية.
والمظاهر ال ّ
نعم ،عندما صار أبو حنيفة الزنديق المعاند ألهل البيت عليهم السالم «من

( )6
عل العرص» عىل
مفاخر اإلسالم»  ،فلامذا يستبعد جواز إطالق «حسني العرص» و« ّ

خمتلف الناس؟!

ومّا يؤسف لهّ ،
أن تظهر وتربز هذه العناوين من قبل بعض الفضالء يف الكتابات

والمحارضات وعىل المنابر ،وجتعل بني أيدي عموم الناس ويف ثقافة التش ّيع ،واجلميع
ينظر إليها بعني القبول والرىض!

ّ
رشعا ،وسيوجب
إن وصف غري المعصومني بألقاب اإلمامة والوالية حرام
ا
الغضب والسخط اإلهل ّيني والغرية الربوب ّية ،و ّ
إن التعدّ ي والتجاوز عىل ناموس عامل
اخللقة والغاية القصوى من عامل الوجود وخلق الكائنات يعدّ تعدّ ايا عىل حريم القدس

وتنزل الذات الربوب ّية يف قوالب الذوات المقدّ سة
اإلهلي وجوهر عامل الوجود ّ
ّ
للمعصومني عليهم السالم ،واهلل تعاىل لن يصفح عن هذا اإلجحاف واهلتْك.
الطهراين ـ رضوان اهلل عليه ـ هذه المسألة
وقد طرح والدنا المرحوم العالمة
ّ

بالتفصيل يف المج ّلد الثامن عرش من كتابه النفيس معرفة اإلمام ،فأوضحها خري إيضاح

أتم وجه وأكمله.
وعىل ّ

()3

( )6اســالم ومقت ضيات زمان ،ص 603؛ جمموعه آثار شــهيد مط ّهري ،ج ،36ص 36؛ ويف الرتمجة العربيّة:
اإلسالم ومقتضيات العرص؛ ص .96
أيض ـا من الكتاب نفســه:
( )3انظر :معرفة اإلمام ،ج  ،63ص 611؛ وحول مفهوم اإلمام عند الشــيعة انظر ا
ج  ،6المجالس من  63إىل ( 63من ص  344إىل ص .)376
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شخصا واحدا ا فقط ،وكان معصو اما ،وسائر
عل المرتىض عليه السالم
ا
لقد كان ّ

عل
األفراد يف ّ
أي رتبة ومقام كانوا ليسوا بمعصومني ولن يكونوا كذلك .واحلسني بن ّ
تقرر أن يكون يف عامل الوجود أحد مثله
أيضا
عليه السالم كان ا
ا
شخصا واحدا ا فقط ،وإذا ّ
شخصا واحدا ا فقط وفقط ،وهو ولده الذي ال مثيل له وال نظري ،اإلمام
وشبيه اا له ،فسيكون
ا

المهدي أرواحنا لرتاب مقدمه الفداء وحسب،
صاحب العرص والزمان احل ّجة بن احلسن
ّ
وأما سائر األفراد فيعدّ ون من شيعته ومواليه.

ونحن إذ نصف هؤالء هبذه األلقاب فلسنا فقط مل نرفع من منزلتهم ودرجة قرهبم

فحسب ،بل سنكون بذلك سب ابا يف توهينهم وابتعادهم عن رمحة اهلل ،وحرماهنم من
فيوضات وألطاف الوالية واإلمامة ،وهذه المسألة ملموسة وحمسوسة متا اما عند أهل

المعرفة والدراية.

نعم وكام يقول الشاعر:

6ـ اى در رخ تو پيدا انوار پادشاهى

در فكرت تو پنهان صد حكمت اهلى

3ـ جايى كه برق عصيان بر آدم صفى زد

ما را چگونه زيبد دعوى یب گناهى

4ـ بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم

ملك آن توست وخاتم ،فرماى هرچه خواهى

مر غان قاف دان ند آيني پادشـــاهى

3ـ باز ارچه گاه گاهى بر رس هند كالهى

( )6

قوة اليهود
نعم ،كان أحد اخلطباء فيام مىض ،يش ّبه العرص الراهن ـ وهو زمان ّ

وسيطرة احلكومة الصهيون ّية عىل شؤون العامل ،وفرض السلطة واإلرادة وخم ّططات
( )6ديوان حافظ ،الغزل .333والمعنى:

6ـ يا من تبدو يف طلعته ّ
كل األنوار الملك ّية  ،أنت من استرتت يف فكره آالف احلكم الربان ّية.

صفوا من األرجاس؟!
3ـ وإن كان بريق العصيان أحرق صفو آدم أيب اإلنسان ،فام بال عوام الناس تزعم ا
4ـ أنوار «االسم األعظم» ال ّ
تتجىل للشيطان  ،فالملك أبدا ا هلل واخلاتم رهن الرمحن.
*
3ـ ومع ّ
لكن طيور «قاف» تعرف أخالق الم ْلك.
أن «الصقر» حيناا ،يعتمر تاج الم ْلكّ ،

قصة السيمرغ
* «قاف»  :اسم جبل يرمز فيه إىل المقصد النهائي من سفر السالك ،وطيوره هم السالك الذين وصلوا إليه يف ّ
ألهنا تعرف
رت بالمدّ عني كالصقر وإن لبس يف الظاهر تاج الملك ،ذلك ّ
طائرا) عند فريد الدين العطار ،فهي ال تغ ّ
(الثالثون ا
ج ّيدا ا ماهيّة أخالق الملوك احلقيقيني ورسومهم وآداهبم( .م)

634

داء االكتفاء بالظاهر هو نوع من «املادية ادلينية»

المستعمرين المشؤومة عىل اآلخرين ـ بزمان حكومة يزيد وهنضة اإلمام س ّيد الشهداء
عليه السالم ويقول:

يصب اهتاممه عىل النامذج احليّة التي يقتدي هبا يف ّ
كل
جيب عىل اإلنسان أن
ّ

زمان؛ ففي هذا الزمان علينا أن نبحث عن مصاديق احلسني المعارصةّ ،
إن
ش ْمر ذلك الزمان قد مات يف ذلك الزمان ،وانتهى إىل قعر جهنّم ،ولك ّن شمر

هذا الزمان هو «م ْوشه دايان»( )6وعلينا أن نلتفت إىل هذا الشمر ،كام علينا أن
نلتفت إىل مصاديق احلسني المتواجدة يف هذا الزمان لنقتدي هبا ،ونستوضح

منها منهاج احلياة ومسارها!!

()3

وبااللتفات إىل ما تقدّ م من حقائق ،يتّضح للعيان كم هو واه وسخيف هذا الكالم؛

ّ
المتجسدة لسيّد الشهداء ،وهي متح ّققة
ألن حسني العرص يف زماننا إنّام هو احلقيقة
ّ
عجل اهلل فرجه الرشيف دون سواه،
ومنحرصة يف الوجود المقدّ س لولده اإلمام بق ّية اهلل ّ

يتصور وجود شخص ثان حصل عىل هذه المنزلة وهذا المنصب يف عامل الوجود،
وال ّ
يب ،وذن ابا ال
وإطالق هذا العنوان عىل شخص آخر سيكون جتاوزا ا وتعدّ ايا عىل احلريم الربو ّ

يغتفر .نعم ،ال مانع من إطالق الشمر عىل الظالمني والمجرمني ويمكن أن جيعل

مصاف بعضهم البعض.
أولئك يف رتبة ومنزلة الشمر ال ّلعني ويذكروا يف
ّ
داء االكتفاء با لظاهض ها ناع من « المادية الدينلة »

ّ
أعرب به عن أصحاب هذا النوع من التفكري ،هو أنّه نوع من
إن خري ما يمكنني أن ّ

«الام ّدية الدين ّية»  ،رغم ّ
أن هذا التعبري قد يكون عسري اهلضم عند كثريين يف بادئ األمر.
إ ّن ّ
لكل تكليف ـ كام أثبت يف حم ّله وبرهن عليه ـ صور اة ظاهر اة وحقيقة خارج ّية

اخلارجي لإلنسان ،ويظهر هذا
نعرب عنها بالام ّدة وبجنس التكليف وبالفعل
ّ
واقع ّية ّ
اجلنس أو الام ّدة كحقيقة مشرتكة بني األفراد يف أفعال اإلنسان وسلوكه وأقواله ،ونحن
وزيرا للحرب يف الكيان الصهيوين.
( )6كان هذا الرجل قد س ّبب جمازر وفجائع كثرية حني كان ا
( )3لمزيد من االطالع انظر :مؤ ّلفات األستاذ الشهيد مط ّهري ،ج ،4ص 345؛ وج ،33ص ( .97م)
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ونتحسسها ونراها بأعيننا .ويف هذه الام ّدة وهذا اجلنس ،يمكن أن
نلمس تلك احلقيقة
ّ
ّ
اخلارجي ،وإن كانوا هم أنفسهم
والتحقق
يكون جلميع األفراد نوع واحد من الظهور
ّ
عىل مراتب متفاوته ومتضا ّدة مع بعضها البعض.

ّ
إن صاليت أيب بكر وعمر هلام نفس عدد ركعات صالة سلامن والمقداد ،وأجزاء

أيضا من ناحية اجتناب
الصالة متساوية ومتشاهبة يف كال الصالتني .وصومهام ا

احلج والزكاة واإلنفاق واجلهاد
المفطرات ومراعاة الرشوط واحد ،وهكذا هو احلال يف ّ
وغري ذلك من التكاليف.

وأ ّما ما يشكّل حقيقة التكليف وفعل اإلنسان ،وبعبارة أخرى :ما يشكّل صورته

وحقيقته النوع ّية فهو جهته الملكوت ّية والروحان ّية أو الظلامن ّية والشيطان ّية ،كام ورد يف
َ ََ َ َ ُ
ُ
لُ ُ
وم َها َو ََّل د َما ٓ ُؤ َها َو َلٰكن َينَ ُ ُ
اهل ٱِل ۡق َو ٰ
نك ۡ هم (.)6
ىم
اآلية الرشيفة :لن ينال ٱهلل

فلحوم هذه األضاحي ودماؤها لن تكون من نصيب اهلل ،ولك ّن ما يصعد إليه هو

خلوص النيّة وصفاء الباطن وجهة العبود ّية ،فهي التي تستقبلها عوامل الغيب وتقوم
بإمضائها.

ولذلك فكام ّ
تتقوم بصورها وحقائقها النوعيّة ال
أن حقائق األشياء اخلارجيّة إنّام ّ

بموا ّدها وجهاهتا اجلنسيّة ،فكذلك حقائق أفعال اإلنسان وأقواله ترجع إىل حقائقها

المتجسدة يف اخلارج المحسوس ،وإن
الباطن ّية وصورها النوع ّية ال إىل ظواهرها وحقائقها
ّ

كان ظهورها متشابه بني خمتلف األفراد.

ففي ليلة عاشوراء ،كانت صالة عمر بن سعد وقراءته عني صالة س ّيد الشهداء عليه

السالم وقراءته ،ولكن أين هذه من تلك؟!

والتقرب إىل
احلق
ويف حرب ص ّفني ،كان كال الطرفني المتخاصمني مدّ ع ايا إحقاق ّ
ّ

عل
اهلل والقيام بالعدل ،ولكن أين ا ّدعاء معاوية الفارغ التافه
والشيطاين من ا ّدعاء ّ
ّ
المحق؟!
ّ
احلج ( ، )33صدر اآلية .49
( )6سورة ّ
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ويف حرب النهروان ،كان كال الفريقني من أمري المؤمنني عليه السالم واخلوارج،

باحلق ومواجهة الظلم وإزالة الفتنة ،ولكن كيف كانت حقيقة األمر؟ هل
ّ
مدّ عياا القيام

يمكننا أن نجعل خوارج النهروان يف عداد جماهدي اإلسالم والمقاتلني يف سبيل اهلل

لمجرد ّأهنم كانوا خمالفني لمعاوية معادين له وحلكومته؟ أم ّ
احلق والباطل هو
أن مقياس ّ
ّ

عل عليه السالم وخمالفته فحسب؟ ولو نظرنا إىل قتاهلم لمعاوية وإراقتهم
مدى موافقة ّ

دماءهم يف سبيل مواجهته والقضاء عليه ،دون أن يكون لنا علم بباطن ن ّيتهم ومنهجهم

عل عليه السالم وخمالفتهم له ،فسنعتربهم من مفاخر
وعقيدهتم وعداوهتم لوالية ّ
اإلسالم ،وسنتمنّى هلم الفوز والنجاة والفالح .لامذا؟ ألنّنا نشعر ّأهنم يف مواجهة

وخصومة مع حاكم ظامل وجائر ،وهذا المقدار يكفينا!

يف الوقت احلارض ،يعترب البعض فتوحات بني أم ّية وعامرات حكّامهم الفخمة يف

حرية
البالد األجنب ّية وباخلصوص يف الغرب من مفاخر اإلسالم! ويعدّ ون القصور الم ّ

للعقول والمساجد واألبنية الملك ّية من مظاهر ثقافة اإلسالم الراقية الرفيعة ،ويرون

ّ
متجسدة يف بناء هذه األبنية!
أن حضارة اإلسالم
ّ

()6

ولكن هل ظهرت وبرزت ثقافة اإلسالم وتعاليمه يف هذه القصور والمساجد؟ وهل

مفهومنا لمباين اإلسالم هو الرسومات والنقوش والزخارف والفنون التي استخدمت يف
باحات هذه األبنية وجدراهنا وسقفها؟ هل وضع األحجار بعضها فوق بعض واالهتامم

باألبواب واجلدران وجتصيصها وتزيينها ،وبناء األبنية العالية والصاالت الفخمة ناشئ من

ثقافة اإلسالم؟! أين أوّص اإلسالم هبذا النحو من الزينة الباهظة والزخارف ّ
األخاذة؟!

من هم الذين حكموا يف هذه القصور؟ وكيف كانوا يد ّبرون ويديرون شؤون البالد؟

هل نطلق اسم الثقافة اإلسالميّة والفكر اإلسالمي عىل تلك الزينة الساحرة والصاالت

المرصعة بالمرايا والعروش الفخمة؟ أم عىل الظلم والعدوان واخلالعة والمجون
ّ
وجمالس الرقص والغناء؟

اخلراساين).
حممد واعظ زاده
( )6جمله حوزه (=جم ّلة احلوزة)  ،العدد  ،36ص  67إىل ( ،43حوار مع
ّ
احلاج الشيخ ّ
ّ
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حقا ماذا كان جيري هناك يف قرص احلمراء يف مدينة غرناطة يف إسبانيا والذي هو

غاية ما ينظر إليه هؤالء؟

()6

ّ
المتخصصني ،سواء
وفن أحد
ّ
إن تشييد األبنية الفخمة ليس سوى نتيجة لذوق ّ

مسلام أو غري مسلم ،وكم وكم استفادوا يف تشييد هكذا أبنية من غري المسلمني!
كان
ا

ا
وفضال عن ذلك ،أال نجد ذلك العمران بل أفضل وأرفع منه يف المجتمعات

المسيح ّية واليهود ّية؟! ّ
والمنمقة والقصور والكنائس يف
إن األبنية العظيمة والفخمة
ّ
سام؛
الدول الغربيّة والمسيحيّة تفوق ما يف المجتمعات اإلسالميّة عظم اة ود ّق اة وهندسة ور ا
فأين لدينا نظري لتلك التامثيل المنحوتة والمصقولة بأفضل األحجار الكريمة وبأمجل

وحيري العقول؟! ق ّلام جتد يف جمتمع من
الطرق واألساليب يف ف ّن ْ
النحت بام يبْهر العيون ّ
المسيحي من لوحات نفيسة جدا ألشهر الرسامني
المجتمعات ما جتده يف المجتمع
ّ

والنحاتني ،وما دام األمر كذلك فام معنى الفخر والمباهاة بعظمة ومجال هذه الفنّ ّيات؟
ّ
نعم ،ليست قيمة اإلسالم وعظمته يف بناء القصور الفخمة والمساجد المز ّينة

أيضا عىل
بالرسوم والنقوش
المذهبة الساحرة ،فهذا مشهود يف مظاهر سائر األديان ا
ّ
ولكن قيمة اإلسالم هي يف تبديل وحتويل ما ّدة اجلهل والقساوة
نحو أحسن وأكمل،
ّ

وعدم الرمحة يف وأد البنات الربيئة ،إىل جوهر للحياة الط ّيبة والنفس المطمئنّة واألفق
والتجرد.
األعىل يف أرفع مراتب العلم والنور
ّ

قيمة اإلسالم هي يف تربية النفوس وتزكيتها والعبور من وادي الكثرة ومهالك

صف األحجار والرسم عىل
النفس األ ّمارة والوصول إىل حرم وحريم ذات اإلله ،ال يف ّ
المباين والقصور وتزيينها!

ُ ر َ
ُ ََ ُۡ ۡ َ ۡ
َ ُ
ََ
َ
َ
ني إذ َب َعث فيه ۡم َر ُسوَّل ّم ۡن أنف سه ۡم َي ۡتلوا َعل ۡيه ۡم ءَايٰتهۦ
لق ۡد َمن ٱهلل ىلع ٱلمؤمن
َ ُ ر
ۡ
ّ
ّ
َ ُ َ
َ
ۡ ۡ َ
َويُ َزكيه ۡم َويُ َعل ُم ُه ُم ٱلك َت ٰ َب َوٱلك َمة ِإَون َكنوا من ق ۡبل لِف َضل ٰ ٖل ُّمبني (.)3

وإين ألخجل من وصفه وبيان ما فيه!
( )6لقد زار راقم هذه السطور ذلك المكان عن كثبّ ،
( )3سورة آل عمران ( )4اآلية .613
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قيمة اإلسالم هي يف تبديل النفس الظلامن ّية المنغمرة يف الشهوات والتع ّلقات

الدنيو ّية واألنان ّيات ،إىل نفس قدس ّية الهوت ّية .ويف حتقيق الفناء يف الذات اإلهل ّية
احلق تعاىل وصفاته ،مكتسية
المقدّ سة ،بحيث تغدو تلك النفس مرآة تا ّمة جلميع أسامء ّ

بخلعة «يب يبرص ويب يسمع»( ،)6وتصري الذات والصفات واألفعال مجي اعا م ْظهر ذات

األتم لـ« :أقول لليشء ك ْن فيكون ،وتقول لليشء
احلق تعاىل وصفاته وأفعاله ،والمصداق
ّ
ّ
ك ْن فيكون»( .)3نعم ،تلك هي قيمة اإلسالم ومدرسة التش ّيع وأهل البيت عليهم السالم.

النسفي هذا احلديث يف ثالثة مواضع من كتاب
( )6معرفة اهلل ،ج ،6ص  :337وقد بحث الشيخ عزيز الدين
ّ
«اإلنسان الكامل»:
األول :خالل بحثه يف العقل ودرجاته ،فهو يعترب أن العقل األعىل واألرقى موجود لدى من حت ّقق يف شأنه
ّ
رصا ويدا ا ولسا انا ،يب ي ْسمع ويب ي ْبرص ويب يبْطش ويب ينْطق.
ب
و
ا
ع
م
س
ه
ل
ْت
ن
ك
:
القديس
احلديث
ْ ا
ا
ّ
الثاين  :خالل بحثه يف المشكاة ،فهو يطنب يف الرشح حتى يصل إىل هذا احلديث.
*
الثالث :خالل بحثه يف لقاء اهلل ،يستشهد هبذا احلديث.
سفي ،بت صحيح ومقدّ مة فران سوا مارجيان موله ،طبعة تابان ،سنة  ،6436ال صفحات641 :
* « .اإلن سان الكامل» للن ّ
و 335و 405عىل التوال .قال بخصوص الموضع الثالث ما هذا ترمجته:
يترشف بلقاء اهلل .وليس للسالك شغل
« يا ّأهيا الدرويش! لن يكون بإمكان السالك معرفة ّ
أي يشء ورؤيته كام هو ما مل ّ
شاغل غري معرفة اهلل ورؤيته ،ومعرفة صفاته ورؤيتها .فمن مل ير اهلل ومل يعرف صفاته فهو كمن جاء (إىل الدنيا) أعمى
وخرج (منها) أعمى .فإذا وصل السالك إىل نور اهلل فقد خلّف وراءه ّ
كل الرياضات والمجاهدات الصعبة ،ووصل إىل
رصا ويدا ا ولساناا ،ويب ي ْسمع ويب يبْرص ويب يبْطش ويب ينْطق .وكذا فقد وصل
المقام الذي يقول عنه اهلل :كنْت له س ْم اعا وب ا
إىل المقام الذي قال عنه رسول اهلل عليه السالم :اتَّقوا فراسة المؤْ من ،فإنَّه ينْظر بنور اهلل .وعند وصول السالك إىل نور
سائرا يف طريق نور العقل؛ وهو ذا عمل العقل قد انتهى؛
اهلل فهو حينئذ سائر يف طريق نور اهلل .فقد كان حتى تلك اللحظة ا
طورا يف طريق نور اهلل حيث تزال ّ
كل احلجب النوران ّية والظلامن ّية من أمام
وهو اآلن سائر يف طريق نور اهلل .ويسري ا
أيضا».
السالك ،فريى األخري اهلل ويعرفه .إذن فال يمكن رؤية نور اهلل أو معرفته ّإال بنور منه ا

( )3معرفة اهلل ،ج ،3ص  ،31التعليقة:
العالم ّ
القديس عن ّ
أجعلك
لقد ورد يف احلديث
أجعلْك مثْل! أنا ح ّي ال أموتْ ،
اخلالق أنّه قال« :عبْدي أط ْعني ْ
ّ
ْ
ْ
أجعلك م ْهام تشاء يكون!».
،
ون
ك
ي
اء
أش
ام
ه
م
ا
أن
!
ر
ق
ت
ف
ت
ال
ا
ي
ن
غ
ك
ل
ع
أج
،
ر
ق
ت
ف
أ
ال
ي
ن
ْ
ْ
َّ
ْ
حيا ال متوت! أنا غ ّ
وروى كعب األحبار هذا احلديث بالصيغة التالية« :يا ْبن آدم! أنا غن ّي ال أ ْفتقر ،أط ْعني فيام أم ْرتك أ ْجع ْلك غنيَّا
ليشء ك ْن فيكون؛
أجع ْلك حيَّا ال متوت! أنا أقول ل َّ
ال ت ْفتقر! يا ْبن آدم ،أنا ح ّي ال أموت؛ أط ْعني فيام أم ْرتك ْ
ليشء ك ْن فيكون!» ( «كلمة اهلل» ص 630؛ وذكر يف ص  541الكتب التالية كمصادر
أط ْعني فيام أم ْرتك تقول ل َّ
احلل عن كعب األحبار ،وكتاب «مشارق أنوار اليقني» للحافظ
للحديث :كتاب «عدّة الداعي» ألمحد بن فهد ّ ّ
الديلمي).
حممد
رجب
ّ
الربيس ،وكتاب «إرشاد القلوب» للحسن بن ّ
ّ
القديس« :إ َّن هَّلِل عبا ادا أطاعوه فيام أراد فأطاعه ْم فيام أرادوا ،يقولون
احلديث
يف
ورد
:
634
الصفحة
يف
ويقول
ّ
الربيس).
رجب
للحافظ
»
اليقني
أنوار
مشارق
«
كتاب
إىل
مصدره
ليشء ك ْن فيكون»( .و يف ص  549نسب
ل َّ
ّ
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أيضا حيث يقول:
ويبني اهلل تعاىل قيمة اإلسالم هذه يف آية أخرى ا
ّ

َ َۡ ُ ۡ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َٓ َ َ َ ََۡ ُُ
َ ۡ
ُ
ٱذ ُك ُروا ر ن ۡع َم َ
ني قلوبك ۡم
ت ٱهلل ع ليكم إذ كنتم أعـداء فـأ ل ب
و
ََ
ۡ
()6
فأ ۡص َب ۡح ُتم بن ۡع َمتهۦٓ إخ َوٰنا .

أما سائر األديان والمسيح ّية عىل اخلصوص ،فهي ترى ّ
أن بناء المعابد المرتفعة

وتزيينها بأنواع الزينة والنقوش هو م ْظهر للسلطة وهيمنة الق ّيمني عىل المعابد ،ومن

هنا جتد ّ
واألهبة
كل أ ّمة تبذل غاية جهدها لتحقيق أقىص درجة من العظمة واجلالل
ّ
ّ
األخاذة .وتكشف كنيسة البابا الفخمة يف مدينة الفاتيكان بوضوح عن هذه الفكرة

وهذا النحو من التفكري ،وهو ملموس كذلك يف الكنائس الكبرية يف ّ
كل مدينة

(الكاتدرائيات)( ،)3وهكذا هو احلال يف صومعات ومعابد سائر األديان ومعابد األوثان.

ولكن مل كان األمر كذلك؟ وما الذي يدفعهم ليقوموا هبكذا أعامل حتّى غدت ّ
كل

طائفة تتنافس يف مضاعفة مظاهر العظمة متفاخرة عىل أمثاهلا وأقراهنا؟

ويف زماننا هذا بنيت كنسية يف إحدى الدول اإلفريق ّية يقالّ :إهنا تفوق يف مساحتها

كنيسة «سانت بيرت» يف الفاتيكان ـ والتي هي أفخم وأعظم كنيسة يف العامل ـ بعدّ ة أمتار

مر ّبعة ،ويقال :إن باين الكنسية كان يقول« :أريد أن أبني معبدا ا أعظم من مجيع معابد
العامل بام فيها كنسية الروم».

()4

رس ذلك هو ّ
ّ
وخلوهم من ثقافة التوحيد
أن أرباب هذه المعابد وبسبب ب ْعدهم
ّ
إن ّ

الرسمدي ،ليس هلم نصيب من ظهور
والعرفان وحقيقة العبود ّية واالتصال بالمبدأ
ّ
مرتبة التوحيد واخلضوع يف مقام العبود ّية أمام مقام الربوب ّية ،وهلذا ال يمكنهم إجياد

جاذب ّية بني الناس ليسوقوهم وجيذبوهم بواسطتها إىل اهلل تعاىل ،فهم يستخدمون هذه

اخلدعة واحليلة ليشدّ وا الناس والزائرين ّ
باجتاه العظمة المجاز ّية والر ْفعة الظاهر ّية
( )6سورة آل عمران ( ، )4جزء من اآلية .604
(.Cathedral )3

( )4تقع هذه الكنيسة يف مدينة ياماسوكرو ( ،)Yamoussoukroوقد زرت تلك الكنيسة وصادف أن كان
ذلك يف يوم األحد أثناء أدائهم لطقوسهم الدينيّة.
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منصتهم يف مكان أعىل من مستوى جلوس
والبهرجة الدنيو ّية ،وتراهم جيعلون ّ
ّ
وتومهاهتم حتت تس ّلطهم
احلارضين لكي جيعلوا أعني الظاهريني وإحساساهتم

وهيمنتهم بواسطة الرفعة الظاهر ّية والمنزلة الرفيعة ،ولريغموا الناس عىل نوع من
واألهبة والسيطرة المختلقة
العبود ّية واخلشوع واخلضوع أمامهم ،ويكسبوا الرفعة
ّ
ّ
والتومهات.
والكاذبة من خالل حقن التخ ّيالت

والسؤال الذي يطرح اآلن هو :ألسنا نحن كذلك؟ أوليست أعاملنا وأقوالنا

وطريقة سلوكنا واقعة يف سبيل حتقيق هكذا أهداف؟ أوليست المجالس والمراسم

واالعتبارات الشكل ّية والمبالغ الطائلة اخليال ّية التي تنفق ألجل ذلك ..أليس ّ
كل ذلك
من أجل تلك الرفعة والشأن والمقام الموهوم والنايشء عن األوهام النفس ّية.

َّ
والعزة والكربياء خمتصة يف الدين اإلسالمي بذات اهلل ،وليس لغريه
إن الرفعة
َّ
سبيل إىل االتصاف هبا :إن ٱلۡعزةَ هلل َج ً
يعَاه ). (6
بنا اء عىل هذا َّ
فإن اخلضوع واخلشوع والعبودية جيب أن تكون هلل وحده ،وجيب أ ّال

حيق
يكون لسواه من شوائب الكثرة واألغيار نصيب من اخلطور يف ذهن اإلنسان؛ وال ّ

احلق أو أن يقيم له وز انا كائناا من كان.
لإلنسان أن يعظم أحدا ا مقابل ّ

لذا نرى ّ
اإلسالمي بشأن بناء المساجد وبني ما هو
أن التفاوت بني تعليامت الدين
ّ

متداول بيننا اليوم هو كالتفاوت بني السامء واألرض.

جيب أن يكون المسجد ا
وفقا للمعايري اإلسالمية خال ايا من األلوان والنقوش ،و ّأال

يتجاوز ارتفاع جدرانه قدر قامة إنسان؛ وإذا ما دعت احلاجة إىل بناء سقف للوقاية من
حرارة الشمس أو المطر والثلوج ،فيجب أن يكون هذا السقف من اخلشب وأغصان

األشجار ا
النبوي« :عريش كعريش موىس»( .)3ألنَّه يف المسجد والمعبد،
وفقا للقول
ّ
( )6سورة يونس ( ، )60مقطع من اآلية .15
( )3الكايف ،ج ،4ص .371
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ّجها نحو اهلل ،ال نحو األبواب واجلدران
جيب أن يكون ذهن اإلنسان وفكره واهتاممه مت ا

يتم
والنقوش والفسيفساء والذهب المغلف هلا والسقوف العالية الفاخرة .وجيب أن ّ
ّ
للمصل
أداء الصالة يف حال من االنقطاع والذكر لمبدأ الوجود ،فكيف يمكن

استحصال حضور القلب يف صالته يف هكذا مساجد وحسين ّيات لكل واحد منها شأن

التفوق عىل غريها يف هكذا
فن العامرة والبناء ،والتي تدور بينها المنافسة يف ّ
وحكاية يف ّ

مظاهر دنيوية؟!

رسه ـ يقول ولمرات عديدة« :لو كان األمر ل
كان المرحوم والدنا ـ قدّ س اهلل ّ

هلدّ مت هذا المحراب (حمراب مسجد القائم يف طهران) بالمعول» ،مع أنّه مل يكن عىل

حال يصلح ألن يقارن فيها مع ما عليه سائر المساجد واحلسين ّيات من التزيني
بالفسيفساء ّ
والذهب ،ومل يكن عىل تلك الفخامة واأل ّهبه.
تتجىل يف المساجد التي تبنى ا
ّ
وفقا لمبادئ الدين اإلسالمي حقيقة
جيب أن

احلق وكربياؤه فقط ال غري ،وهذا ال ينسجم مع تز ّيني األبواب
التوحيد وعظمة ّ

واجلدران.

إن مصدر ّ
ّ
كل هذه األخطاء هو رسوخ النزعة الامد ّية الدين ّية والنظرة الظاهر ّية

ّ
والتومهات واالبتعاد عن احلقائق النوران ّية لمذهب التش ّيع
لألمور وطغيان التخ ّيالت

َّ
ليحل حمله ذلك األفق الشامخ
والعرفان .فيجب أن يتبدّ ل هذا النحو من التفكري

والراقي للسنّة النبو ّية وسرية ومنهاج أهل البيت عليهم السالم.

َّ
إن حقيقة الرشيعة والدين من وجهة نظر المترشع العامل بالرشيعة والم َّطلع عىل

خالصة الموي س الضابع رشض :معلار صاا ب األقاال واألفعال ها حطا بقها مع ماازين الاالية

ومتسك النفس وارتباط
الوالية والعامل بالتوحيد واحلقائق الملكوت ّية ،هي تع ّلق القلب ّ
هتجدت الليل
روح اإلنسان بوالية وروح اإلمام المعصوم عليه السالم ،ال غري .فإذا ما َّ

حتّى الصباح ،وصمت هنارك حتّى الليل ،ومل تضع سيفك يف غمده مقات اال الك ّفار
احلق ،فسوف لن
لول ّ
والظالمني ألف سنة دون أن يكون ذلك بقصد االتباع واالنقياد ّ
646
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يكون ّ
التجرد والتوحيد قيد شعرة،
لكل ذلك من قيمة عند اهلل ،وسوف لن يسوقك إىل
ّ

أسريا ألهوائك وّت ّيالتك وأوهامك النفس ّية(.)6
وستميض عمرك حتّى آخره ا

فمن من وجهة نظر هؤالء القصريي النظر ،يكفي أن خيرج أحدهم عىل معاوية أو

الدوانيقي ـ كام هو احلال مع أيب حنيفة المعاند الذي ال دين
أن يقف بوجه المنصور
ّ

صحيحا ويعدَّ من مفاخر اإلسالم؛ غري مبالني بموقفه جتاه اإلمام
له ـ حتّى يكون عمله
ا
عليه السالم وهل هو من خصومه وأعدائه أم ال.

و هلذا السبب جتد ّ
أن أمثال هؤالء إذا ما صادفوا يف حياهتم وقوع أحداث وقضايا

من هذا القبيل ،فإ َّهنم ينجذبون إليها وتتع ّلق أفئدهتم هبا دون حتر عن األرسار واخلفايا

واحلقائق الكامنة وراءها ،فيدافعون عنها بتامم وجودهم ،ويقومون بالرتويج هلا

وتربيرها ،وال يتح ّم لون االستامع إىل االنتقاد والمناقشة يف حمتواها ،ويصفون هذه
األحداث عىل َّأهنا ّ
جتل إرادة احلق وظهور مشيئته يف إقامة نظام العدل والتوحيد؛ يف

الوقت الذي حيرمون فيه أنفسهم من إدراك حقيقة وواقع األمر ويقطعون عالقتهم
بمصدر النور ومعرفة كنه األشياء ويغمضون أعينهم عن رؤية خفايا وأرسار هذه

القضايا ،ويمنعون أنفسهم ّ
حظ االستنارة من أنوار العرفاء باهلل واألولياء اإلهل ّيني،

الذين يعملون عىل إنارة وفتح أعني العقل والقلب ،وإزاحة الستار عن احلقائق المغ ّطاة

واألرسار اخلف ّية هلذه األحداث ،فيغادرون هذا العامل إىل العامل اآلخر قبل أن تنضج ثامر

وجودهم ،وبدون الفوز بتحقيق اهلدف المنشود ،يف حالة من اليأس واألسف عىل ما
فاهتم من رأسامهلم الذي ذهب أدراج الرياح وعمرهم الذي ذهب هبا اء ،وهكذا
يغادرون هذا العامل لريوا كيف سيحاسبهم اهلل ويعاملهم!

( )6من ال حيرضه الفقيه ،ج ،3ص  :335وروي عن أيب محزة الثامل قال « :قال لنا عل بن احلسني عليهام
السالم :أي البقاع أفضل؟ فقلنا :اهلل ورسوله وابن رسوله أعلم  ،فقال :أما أفضل البقاع ما بني الركن والمقام
 ،ولو أن رجال ع ّمر ما ع ّمر نوح عليه السالم يف قومه ـ ألف سنة إال مخسني عا اما ـ يصوم النهار ويقوم الليل يف
ذلك المكان ثم لقي اهلل عز وجل بغري واليتنا مل ينفعه ذلك شيئاا»(.م)
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عاشق شو ار نه روزى كار جهان رسآيد

ناخوانده درس مقصود از كارگاه هستى

( )6

[يقول :ك ْن عاش اقا؛ وإالّ فسينتهي أمر العامل يو اما دون أن تدرك الغاية من خ ْلق عامل الوجود].

َّ
إن هؤالء ينظرون إىل هذه األحداث وإىل قادهتا بعني الظاهر والذي يم ّثل ما ّدة

فعلهم الظاهرة ،غافلني عن نوايا وأهداف هذه األحداث وزعامئها ،فهم جيعلون أساس

لعوام الناس ،غري م ّطلعني عىل حقائق
ترصفاهتم وأفعاهلم اجلاذبة
ّ
التقييم هو ظاهر ّ
األقوال واألفعال ،فيبتلون بتلك النزعة الامد ّية الدين ّية التي حتدّ ثنا عنها آن افا ،حارمني

أنف سهم واآلخرين من الوصول إىل حقيقة األمر وواقعه؛ «ض ّلوا وأض ّلوا».
و لذا نراهم وبعد مرور فرتة من الزمن وبروز بعض القضايا بسبب تق ّلبات األحداث
()3

والتعرف عىل كنه النفوس وبواطن النوايا المبيّتة،
وانكشاف بعض األرسار المخفيّة
ّ
هدرا
يتأوهون
ّ
ويتأسفون عىل عمرهم الذي ذهب أدراج الرياح وجهودهم التي ذهبت ا
ّ
َ
َ
َٰ َ ۡ َ ٰ َ ٰ َ َ
َ
ُ
وحماوالهتم غري المثمرة ،وينتحبون وينادون بنداء يحِسَت ىلع ما فرطت ِف جۢنب

ٱهلل ( )4؛ ولكن ما الفائدة من ذلك بعد أن فات األوان ،ومل يعد يمكن إزالة التبعات

وجربان اخلسائر والعواقب النامجة عن اجلهل والضاللة.

يعرتف احلقري ويقر بأنَّه :لوال ما قام به الوالد المع ّظم روحي فداه من ألطاف

وإرشادات ،وتنوير لألفكار ،وبيان للحقائق واألرسار ،وكشف عن بعض اخلفايا؛
لكنت ابتليت بام ابتل به اآلخرون ،من الوقوع يف تلك الورطة وذاك الفخ .واآلن بعد

ريب الودود وغفرانه،
ميم اام وجهي شطر رمحة ّ
أن مىض من عمري ما مىض ،وإذ رصت ّ
أشكر اهلل المنّان وأسجد سجدة شكر وعبود ّية للطفه غري المتناهي عىل ما م َّن به ع َّل،

حيث ق ّيض ل هكذا عبد اا صاحل اا ومطي اعا هلل ومنقا ادا ألوامره وتكاليفه ،قد ّاحتد قلبه

ورس حقيقة الوالية صاحب األمر أرواحنا فداهّ ،
وحتقق بحقيقته ،وكانت
ورسه مع قلب ّ
ّ
( )6ديوان حافظ ،الغزل .343
( )3الكايف ،ج ،6ص .633

( )4سورة الزمر ( ، )47مقطع من اآلية .51
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األنوار الربوب ّية تيضء وتفيض عىل نفسه المستنرية عىل الدوام ،فأخذ بيدي بفضل

هدايته وإرشاده فلم أقع يف فخاخ شياطني هذا الزمان وق ّطاع طرقه ،ومتكنت من متي ّيز
والمحجة الالئحة من األودية الموحشة
السوي من اهلاوية ،واجلادة من العقبة،
الطريق
ّ
ّ

المخيفة ،وأشكره تعاىل ّأين التزمت هبذا الطريق والمنهاج الذي تع ّلمته من أولياء اهلل،

وأين دعوت اآلخرين إىل السري عليه ،وأ ّديت تلك األمانة التي كنت أشعر بثقلها والتي
ّ

نتجت عن قضاء عمري يف صحبة العرفاء باهلل ،أ ّديتها إىل أهلها وس ّلمتها هلم؛ واحلمد

ََ ََ ُٓ َ
ون إَّلٓ أَن ي َ َشآءَ ُ
ٱهلله إن
وظاهرا وباطناا وهو بكل يشء عليم ،وما تشاء
وآخرا
هلل ّأو اال
ا
ا
َ
َ
َ
ٓ
َ
ُۡ ُ َ ََ ُ ََۡ
محتهۦ َوٱلظٰلم َ
َ َ َ َ ً َ
ني أ َعد ل ُه ۡم َعذابًا أَل َم ُّۢا (.)6
ٱهلل َكن عليما حكيما * يدخل من يشاء ِف ر ه

َّ
إن رعاية حريم أهل البيت هو حفظ للمذهب ورعاية له ،ومذهب اإلنسان هو

رشفه؛ فمراعاة حدود وحرمة أهل البيت هي مراعاة حلريم النفس ورشفها ،والعكس

بالعكس.

َّ
الشيعي يكمن يف كيف ّية مراعاته واحرتامه لمكانة زعامء الدين وحامل
إن فخر
ّ

لواء مدرسة التش ّيع ،وهم األئمة اهلداة المعصومون عليهم السالم ،يف جمموع ثقافته
وحماوراته وكلامته وأفعاله ،وأن حيفظ هلم درجتهم ومنزلتهم يف استخدامه.

للمصطلحات واأللفاظ ،وأن ال يسمح ألحد بالورود يف حريمهم ومنزلتهم

ودرجاهتم؛ وأن ال ّ
باحلق
خيتص بياهنا والكشف عنها
حيط من مكانتهم الرفيعة التي
ّ
ّ
سبحانه ،فال هيبط هبا إىل الدرجات السفىل لنفوس الناس العاد ّيني المختلطة باألوهام
الشخيص ،ومل يراع
واألهواء؛ فيكون بذلك قد سمح بالتجاوز والتعدّ ي عىل رشفه
ّ
حرمته ،ومل حيفظ حدوده.

َّ
إن ثورة زيد بن عل وحييى بن زيد ،وإن كانت ثورة وجها ادا ضدّ الكفار وال ّظلمة،

ول ذلك الزمان
وكانت بنـ ّية صادقة وضمري خملص ،إالّ َّأهنا مل تكن بإذن وترخيص من ّ
( )6سورة اإلنسان ( ، )91اآليتان  40ـ .46
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واإلمام المعصوم عليه السالم ،ومل تكن بإمضاء منه وال برىض قلبه ،رغم أنّه مل يصدر

يف الظاهر تشديد أو منع رصيح وقاطع من قبل المعصومني عليهم السالم هبذا الشأن.

فبنا اء عىل هذا ،لو كنّا يف عرصهم وكنّا متواجدين معهم ،فام هو التكليف الذي كنا نراه
يرتتّب علينا جتاههام وجتاه قيامهام؟ األمر واضح جدا ا ،فتكليفنا هو طاعة اإلمام الباقر

أي رجل آخر أيا كان ،وحساب اآلخرين عىل اهلل ال
واإلمام الصادق عليهام السالم ،ال ّ
علينا.

إن واجبنا هو طاعة اإلمام ،فلو ّ
ّ
أن اإلمام قال لنا :شاركوا يف جيش زيد وانرصوه،

فسيكون تكليفنا المشاركة يف جيش زيد آنذاك؛ فإذا ما قتلنا ،فسنحسب يف عداد الشهداء
ونعدُّ من الموالني لإلمام المعصوم عليه السالم ،ولو قال عليه السالم لنا :ال شأن لكم به؛

أي أثر ،فعندها سيكون واجبنا وتكليفنا هو التو ّقف
أو أنَّه :سوف لن يرتتب عىل المشاركة ّ
مر التاريخ،
وعدم المشاركة يف هذا القتال وتلك احلرب .تلك هي السنّة المستمرة عىل ّ

وما كان اهلل ليحرم عباده من اهلداية واإلرشاد إىل الواقع أبدا ا.

ايس المنصور
وأما ّ
حممد وإبراهيم أبناء عبد اهلل المحض اللذين ثارا عىل اخلليفة الع ّب ّ

شك ّ
الدوانيقي ،فال ّ
ألهنام كانا هيدفان إىل السيطرة عىل
أن ثورهتام كانت ثورة جائرة؛ َّ

يتورعا عن الظ ّلم والتعدّ ي عىل اإلمام
السلطة وتنحية اإلمام المعصوم جان ابا ،حتّى َّإهنام مل ّ
وإلقائه يف السجن لتحقيق هدفهم؛ وكان من المحتمل أن يقوموا بقتل اإلمام لوال تغ ّلب

المنصور عليهم .ففي هكذا حالة ،فعىل الرغم من وقوفهم بوجه سلطة بني الع ّباس
الطاغوت ّية ،إالّ َّأهنم هم أنفسهم مل يكونوا منزَّ هني عن الغواية والضالل ،ومل تكن سريهتم

عل.
سرية الصاحلني كزيد بن ّ

وزبدة الكالم َّ
أن المعيار يف صواب األقوال واألفعال يف مدرسة التش ّيع هو مدى

تطابقها مع موازين اإلمامة والوالية ،وهذه هي حقيقة الفعل والسلوك اإلنساين وصورته

وجوهره ،أ ّما ظاهره المتمثّل بموا ّد األحكام وأشكال التكاليف ،سوا اء كانت صال اة أو

يب مثقال
حجا أو غري ذلك فهو ال يساوي لدى ساحة العزَّ الربو ّ
مخسا أو جها ادا أو ا
صو اما أو ا
ذرة ،وقيمة هذه األفعال إنّام هي منوطة بحقيقتها ولبَّها وباطنها.
ّ
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وعىل هذا ّ
فإن أولئك اجلهالء الذين كانوا يعدّ ون سقيفة بني ساعدة من مفاخر

اإلسالم أو الذين كانوا يعتربون العرص األموي هو العرص الذهبي وعرص ازدهار

احلكومة اإلسالم ّية ،قد وقعوا يف خطأ وانحراف كبريين ،وقد ابتلوا بداء النزعة الامدية
الدين ّية ذاك وأصيبوا بمرض النظرة الظاهر ّية للفتوحات والمعارك واحلروب ،وإهنم
لمسؤولون أمام المذهب والتاريخ.

ّ
تم ذكره إىل اآلن هو عرض خمترص ليشء من الثقافة الشيعية بشأن استخدام
إن ما ّ

المصطلحات والتعابري ورضورة رعاية الضوابط يف استخدام األلقاب وعدم التفريط

بمبادئ التش ّيع ،ورضورة االبتعاد عن المبالغة واإلفراط وجتاوز احلدود واحلرمات يف
حق الموضوع كام ينبغي ،وهذا جممل من تفاصيل
يتم هنا أداء ّ
الكالم .وال ريب أنّه مل ّ
ال تقتضيها طبيعة الكتاب .وقد نقل احلقري كا ّفة هذه المطالب من كلامت وكتابات

رسه ،ومل أضف من عندي بمقدار ّذرة ،وراعيت
ومنهج وسرية العالمة الوالد قدّ س اهلل ّ
القراء المحرتمون اعتبار هذه
األمانة يف النقل جهد اإلمكان .فبنا اء عىل هذا يستطيع ّ

الرباين بدون زيادة أو نقصان؛
المواضيع عىل َّأهنا آراء ومعتقدات ومبادئ ذلك العارف
ّ
ٓ

ُّ

َو ُ
ٱهلل من َو َرائهم ميُۢط .

()6

بول اهلل
نعود اآلن الستكامل بحوث اجلزء الثاين وإكامل مواضيعه المتعلقة ّ
تم بيان ذلك من الناحيتني الثبوت ّية واإلثبات ّية ،وطرحت ـ بشكل
والعارف باهلل ،حيث ّ
أو بآخر ـ بعض المسائل حول شأنه وشخص ّيته.
***

( )6سورة الربوج ( ،)53اآلية .30

641

المجلس الخامس عشر

وظيفة السالك إىل اهلل
ّ
الوص الظاهر ّي
عند وجود

الر ر َ
محن َ
ب رسم اللـه َ
الرحيرم
َرُ ّ َ ّ َ َ ر
العالمني
المد هلل رب
ُ
والصالةُ والس ُ
َ
رسلني م ّمد َوآهل َ
الم َ
الم َىلع َخي ُ
الطاهرين
َ ُ
َ َ ر
َ رَ ر
جعني
َول رع َنة اللـه ىلع أع َدائِ ِهم أ
جممال يف اجلزء الثاين من الكتاب َّ
تقدّ م ا
أن حقيقة العارف باهلل وهو ّيته هي هجران

اإلخارة إلى ما ح قدم في المويد الثا ني حال حول ة أ فعال وأقاال ولي هللا ،واألجااء ال تي أثارها

النفس بكافة ما فيها من مراتب الكثرة ،سواء منها ما يتعلق بمنازل الوهم واخليال ،أو

العوامل الروحانيّةّ ،
وأن حقيقته هي اخلروج من اإلنيّة واألنانيّة ،واالنمحاء والفناء يف الذات

برسه
اإلهليّة المقدّ سة ،حيث يكون من
ّ
الطبيعي يف هذا المقام أن يكتسب احلياة والبقاء ـ ّ
وقلبه ونفسه وفعله وفكره ـ من تلك الذات التي هي مبدأ التوحيد ومنشؤه ومنبعه ،وأن

يصبح ّ
كل ما يصدر عنه ناشئاا من رشحات وأنوار عامل القدس ،ويغدو سمعه وبرصه
ولسانه سمع اهلل وبرصه ولسانه؛ وهلذا سيكون لكالمه حج ّية ذات ّيةَّ ،
ألن الكالم هو أحد

رتشحة عن النفس وملكاهتا ،يف حني ّ
اآلثار الم ّ
أن هذه النفس صارت متّحدة مع نفس

صاحب الوالية اإلهليّة الكربى ،ونفس صاحب هذه الوالية هي التي تقوم بإظهار هذا

األثر من نافذة نفس العارف؛ وهبذا يكون منهاجه وسريته سنّة يمكن االعتامد عليها

رسه ـ يف كتابه «الروح المج ّرد».
واتباعها ،كام ّبني ذلك المرحوم العالّمة الوالد ـ قدّ س ّ

()6

( )6الروح المجرد ،ص  .305وسيصدر للمؤ ّلف قريباا إن شاء اهلل كتاب بعنوان« :سرية الصاحلني» حول موضوع حجيّة
أفعال وأقوال أولياء اهلل.
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الوص الظاهري
المجلس اخلامس عرش :وظيفة السالك عند وجود

تم السعي يف اجلزء الثاين من الكتاب إىل بيان المطالب بعبارات مألوفة
ورغم أنّه ّ

وألفاظ سهلة الفهم قدر االمكان ،ورغم أنّه قد جرى تنزيلها من درجتها العالية وأفقها

لكن ومع ّ
كل هذا ـ
يرض بأصل الفكرة؛ و ّ
األعىل إىل مفاهيم ومصاديق مأنوسة بام ال ّ

أيضا ـ أنفتها
دائام عىل طول التاريخ وسوف
تستمر يف المستقبل ا
ّ
وألسباب كانت جارية ا
طباع الكثريين ،وارتفعت األلسن واألقالم باالنتقاد واالعرتاض من كل حدب
وصوب ومن فئات خمتلفة؛ وظهرت كلامت تكشف عن عدم التأ ّمل الكايف وعدم

البحث والتدقيق يف هذا المجال؛ ورشعت ّ
كل مجاعة بام يتناسب مع أحواهلا وأجوائها،
بانتقاد جانب من جوانب المواضيع المطروحة يف ذلك الكتاب ،ور ّبام كانت يف كثري

من الموارد خمتلطة بدواع نفسان ّية وأوهام دنيو ّية ومصالح شخص ّية ،فأزاحوا بذلك
الستار عن خفايا ضامئرهم ومكنونات صدورهم .وقد ح َّفزوا بعملهم هذا اآلخرين

عىل التفكّر والتد ّبر يف المضامني واآلفاق العالية هلذا السفر القويم ،وشاؤوا أم أبوا،

و من حيث ال يشعرون ،فقد أصبحت مواضيعه ومضامينه يف متناول عقول اآلخرين
ومور ادا الستقبال من كان غاف ا
ال عنها .وهلل احلمد وله المنّة.
6ـ من نه آن رندم كه ترك شاهد و ساغر كنم

حمتسب داند كه من اين كارها كمرت كنم
3ـ من كه عيب توبه كاران كرده باشم بارها
توبه از مى وقت گل ديوانه باشم گر كنم
4ـ عشق دردانه است و من غواص و دريا ميكده
رس فرو بردم در آنجا تا كجا رس بركنم
3ـ الله ساغر گري و نرگس مست و بر ما نام فسق
داورى دارم بىس يا رب كه را داور كنم
5ـ عهد و پيامن فلك را نيست چندان اعتبار
عهد با پيامنه بندم ،رشط با ساغر كنم
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1ـ من كه دارم در گدايى گنج سلطاىن به دست
كى طمع در گردش گردون دون پرور كنم

() 6

ومهام يكن األمر ،فام جاء يف اجلزء الثاين من كتاب أرسار الملكوت ليس ّإال نبذة

يسرية ما علق يف خاطري وانتقش يف ضمريي من المراتب الوجودية ألولياء اهلل

ثم جرى بعد ذلك عىل قلم هذا ّ
األقل ،ونرش بحول اهلل
والعوامل الربوبية للعرفاء باهللّ ،

وقوته ،وإالّ َّ
مدون وحمفوظ لدى احلقري من كلامت وعبارات العظامء يف هذه
فإن ما هو َّ
اخلواص ،فام بالك بالعوام؟! وكام قال المرحوم
المسألة غري قابل للبيان والطرح مع
ّ
المجرد:
رسه ـ للحقري بعد تأليف كتاب الروح
ّ
الوالد ـ قدّ س ّ

َّ
رشا من أعشار ما جيب قوله يف وصف
إن ما ذكرته يف هذا الكتاب ،ال يمثّل ع ا
ذلك العارف باهلل؛ فهو أعىل وأسمى من أن ينعت أو يوصف .وكيف يمكنني

أن أخرب عن ذلك األفق األعىل وتلك الدرجة التي ال حدّ هلا وال اسم وال

رسم؟! و اللبيب من اإلشارة يفهم.
حكيلف اإل نسان ر ند ر دم وصاله إلى الالي الكام

أما اآلن فنرشع يف دراسة وب يان هذه المسألة :ما هو ـ يف نظر العقل والرشع ـ

الول الكامل والعارف باهلل
تكليف اإلنسان وواجبه عند عدم إمكان الوصول إىل
ّ

وتسليم زمام األمور إليه واالنقياد ألوامره ونواهيه وإرادته؟ وما هو الطريق والمسري
( )6ديوان حافظ ،أبيات من الغزل  .456والمعنى:
6ـ لست أنا ذاك الثمل الذي هيجر المحبوب وكأس العشق ،والصابرون وحدهم يعلمون أنّني ق ّلام أفعل
ذلك.
كثريا ما عبت عىل التائبني توتبهم ،فلو أنّني تبت عن الرشاب والعشق يف موسم الورد (موسم
الذي
فأنا
3ـ
ا
العشق) لكنت جمنو انا.
الغواص واحلانة هي البحر ،وقد غصت فيه وال أدري أين سيكون خروجي.
درة يتيمة وأنا ّ
4ـ والعشق ّ
3ـ تلك زهرة شقائق النعامن مشهورة بكأسها ،وهذه زهرة النرجس معروفة بسكْرها ،ويب وحدي ألصق
رب ،فإىل من أحتكم؟!
لقب الفسق ،فام أكثر القضايا التي أريد فيها التحكيم يا ّ
كثريا عىل عهود الزمان ومواثيقه ،لذا فإنّني سأعقد العهد مع الكأس والميثاق
5ـ بام أنَّه ال يمكن االعتامد ا
مع القدح.
يريب أهل اهلوان.
1ـ وأنا الذي فزت بفقري ومسكنتي بكنز الملك والسلطان ،متى أطمع بالزمان الذي ّ
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بمجرد عدم
الذي جيب اختياره يف حالة فقدان هكذا دليل ومرشد؟ هل جيب علينا
ّ
ّ
ونتخىل عن
التمكن من الوصول إىل العارف اخلبري أن نع ّطل نظام الرشع والتكليف
المحرمات المعروفة،
بمجرد أداء الواجبات وترك
حتمل المسؤول ّية والواجب ،قانعني
ّ
ّ
ّ

عاملني بام يراه القائل َّ
بأن« :التكليف يف عرص الغيبة هو هذا التقليد يف األمور الظاهر ّية،

ومراعاة المسائل الرشع ّية واألحكام ضمن إطار هذه المرجع ّيات المتعارفة
أن األمر أكرب ّ
الظاهر ّية»  ،أم َّ
وأدق من ذلك بكثري؟

ال شك َّ
أن أفعال اإلنسان وأقواله يف خمتلف أمور حياته الشخص ّية واالجتامع ّية

احلجة العقل ّية واإللزام الرشعي ،وأن تكون المالكات
جيب أن تكون مبن ّي اة عىل أساس ّ

العقل ّية والنقل ّية نصب عينيه يف كل مكان وعىل كل مستوى؛

بَيّنَة َويَ ۡ
حَٰ
َي َم ۡن ََح َع ُّۢن بَيّ َنةِٖۗ .
ٖ

ّ
ََ َ َ
َ
َلَ ۡهلك َم ۡن هلك ع ُّۢن

()6

رش عبَاد * َّل َ
وتقول اآلية الرشيفة األخرى حول أفعال اإلنسان وسلوكه :فَبَ ّ ۡ
ين
ُ َُرَ َ ُ ۡ ُرُ ر
َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ َ ُ ٓ ُ ر َ َٰٓ َ
ك ٱَّل َ
ين َه َدى ٰ ُه ُم ٱهللَۖ وأو َٰٓ
لئك هم أولوا
يستمعون ٱلقول فيتبعون أحسنه هۥ أولئ
ۡ َۡ
اۡلل َبٰب (.)3

ونشاهد بوضوح يف قصة موىس واخلرض عليهام السالم كيف يطلب موىس من

َ َ َ ُ ُ َ ٰ َ ۡ َ ُ َ َ َ َٰٓ َ ُ ّ
ىلع أن ت َعل َمن مما
اهلل العلم والرشد ،فيهديه إىل اخلرض :قال هلۥ موَس هل أتبعك
ُ ّۡ َ ۡ
()4
ت ُرشدا
علم

ففي هذه اآلية يطلب موىس من اخلرض أن يسمح له بمرافقته وجمالسته ليع ّلمه من

ذلك العلم الذي وهبه اهلل له ،ليكون ذلك باع اثا عىل تكامله ورق ّيه ،وفتح آفاق جديدة

من المعرفة أمامه فيام يتع ّلق باختالف المقادير وتفاوت ظهور إرادة اهلل ومشيئته ،هذا
عىل الرغم من ّ
أن موىس كان من األنبياء أول العزم ،وكان صاحب كتاب ورشيعة،

( )6سورة األنفال ( ، )3جزء من اآلية .33

( )3سورة الزمر ( ، )47هناية اآلية  69واآلية .63
( )4سورة الكهف ( ، )63اآلية .11
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أن مالك ّ
مأمورا بالتبليغ .وهذا األمر دليل عىل ّ
احلقانية والواقعية يف نظام اخللقة
وكان
ا
يب إنّام هو حيثية االنكشاف واالنطباق عىل «نفس األمر» النابع
والرتبية والتزكية الربو ّ
األزل ،واجلاري والمفاض يف قوالب عامل
يب
من مصدر العلم ،ومبدأ العلم الربو ّ
ّ
قوة من عند نفسه بحيث يتسنّى
اإلمكان ومظاهر عامل الكثرة؛ وليس ألحد أ ّية قدرة أو ّ

نبي ،وسواء كان
له أن يقدّ م شي ائا يف هذا الميدان ،سواء كان المطلوب منه نب ايا أو غري ّ
الطالب من األنبياء أو إنساناا عاد ايا ،بال فرق يف ذلك.

ومن الملفت َّ
أن موىس عليه السالم كان قد طلب ذلك يف الوقت الذي كان فيه

من األنبياء أول العزم ،وكان صاحب رشيعة وكتاب ،وكان المنفذ للرشيعة واألحكام

المقربني ،ومع ّ
كل هذا كان يطلب من اهلل
اإلهل ّية وكان موضع نزول الوحي والمالئكة
ّ
الرشد والصالح واستكامل العلم والمعرفة.
ّ

جالسا يو اما لدى العارف الكامل احلاج الس ّيد هاشم احلدّ اد ـ رضوان
لقد كنت
ا

اهلل عليه ـ وجرى احلديث عن قصة موىس واخلرض عليهام السالم ،وأ َّنه يستفاد من اآلية

ّ
أن اخلرض كان أعىل درجة ومقا اما من موىس؛ وذلك ألنّه طلب منه التعليم واإلرشاد،
فقال المرحوم احلدّ اد رضوان اهلل عليه:

كالّ ،ليس األمر كذلك ،فموىس كان من األنبياء أول العزم ،وكان صاحب
كتاب ورشيعة ،وكان اخلرض يف ذلك الزمان تاب اعا لرشيعة موىس ودينه

يتصور َّ
أن اخلرض كان أعىل مقا اما من
ومنهاجه ،فكيف يمكن واحلال هذه أن
ّ

موىس؟! ليس األمر كذلك.

ولكن ّلام كان موىس عليه السالم صاحب رشيعة وكتاب وقانون وتكليف؛

َّ
فإن حقيقة وجوده ونفسه وقلبه صارت متّحد اة مع تلك الدرجة من اإلرادة
والمشيئة اإلهليّة ،وليس يف نفسه وقلبه وضمريه غري ذلك أبدا ا ،وال حيرضه

سواه ،وكان يرى جت ّل وظهور اإلرادة والمشيئة اإلهليّة يف عامل الكثرة مبنيا عىل
جمرد رعاية التكاليف الظاهر ّية واألحكام العامة؛ وكان يقوم بإدارة األمور بني
ّ
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الناس عىل هذا األساس.
احلق وإرادته عىل أنَّه عىل منوال
كان موىس عليه السالم ينظر إىل مقام مشيئة ّ
واحد ،وكان إدراكه مبن ايا عىل َّ
أن تطبيق النظام االجتامعي والرتبية والتدبري

جيب أن يكون عىل أساس المعادالت الظاهر ّية المتداولة ،والتي البدَّ أن

وأن ّ
تكون متوافق اة مع رشيعتهَّ ،
كل ظاهرة وحادثة خارجة عن هذا اإلطار هي
خمالفة إلرادة اهلل ورضاه ومشيئته وجيب منعها ،ولو كان فاعلها ر ا
حلا
جال صا ا

ومطي اعا هلل ،ولو كان من األنبياء واألولياء .ولو كان موىس عليه السالم يف

المكي ألمر اإلمام،
عرص اإلمام الصادق علية السالم ،وشاهد طاعة هارون
ّ

العرتض عىل اإلمام بنفس تلك الطريقة؛ فقد روى ابن شهراشوب يف
المناقب أنّه:

الرقي قال :كنت عند سيدي الصادق
«حدّ ث إبراهيم ،عن أيب محزة ،عن مأمون
ّ

اخلراساين فسلم عليه ثم جلس فقال له:
عليه السالم إذ دخل سهل بن احلسن
ّ
يا ابن رسول اهلل ،لكم الرأفة والرمحة ،وأنتم أهل بيت اإلمامة؛ ما الذي يمنعك

حق تقعد عنه؟ وأنت جتد من شيعتك مائة ألف يرضبون بني
أن يكون لك ّ

يديك بالسيف!؟

خراساين رعى اهلل حقك ،ثم قال :يا حنفية،
فقال له عليه السالم :اجلس يا
ّ
علوه ،ثم قال :يا
أسجري التنور .فسجرته حتى صار كاجلمرة وابيض ّ

خراساين ،قم فاجلس يف التنور.
ّ

اخلراساين :يا سيدي يا ابن رسول اهلل ،ال تعذبني بالنار ،أقلني أقالك
فقال
ّ

اهلل.

قال :قد أقلتك.
المكي ،ونعله يف سبابته فقال :السالم عليك
فبينام نحن كذلك إذ أقبل هارون
ّ
يا ابن رسول اهلل.

فقال له الصادق عليه السالم :ألق النعل من يدك ،واجلس يف التنور.
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ثم جلس يف التنور ،وأقبل اإلمام عليه السالم
قال :فألقى النعل من سبابته ّ
خراساين
ثم قال :قم يا
حيدّ ث
اخلراساين حديث خراسان حتّى كأ ّنه شاهد هلاّ ،
ّ
ّ
وانظر ما يف التنور .قال :فقمت إليه فرأيته مرتب اعا ،فخرج إلينا وس ّلم علينا.
فقال له اإلمام عليه السالم :كم جتد بخراسان مثل هذا؟ فقال :واهلل ،وال

واحدا ا.

فقال عليه السالم :أما إنّا يف زمان ال نجد فيه مخسة معاضدين لنا ،نحن أعلم

بالوقت»(.)6

فحقيقة المسألة هي أ َّن موىس عليه السالم وبواسطة ّ
احلق
جتل بعض أسامء ّ

وصفاته ،يستطيع السري والسلوك يف تلك احلدود واآلفاق وعوامل الوجود ،وأ َّن
ناقصا ،ألنَّه فاقد لذلك الشمول وتلك
إدراكه لبقيّة األسامء والصفات سيكون ا

السعة التي متكّنه من إدراك بقية التجليّات يف مظاهر الوجود والشعور هبا
ولمسها.

أما اخلرض فرغم عدم امتالكه لسعة موىس وشموليّته ،إالّ أنَّه كان متقدّ اما عليه

جتل بعض األسامء والصفات؛ ولذا ّ
يف ّ
فإن نفسه وقلبه وفكره وتصميمه

وإرادته وفعله قد تبلورت وتع ّينت عىل أساس هذا الت ّ
جل والظهور ،وهذا

عني مل يستطع موىس عليه السالم الوصول إليه والتوافق معه بأ ّي وجه من
الت ّ
الوجوه؛ ولذا اّتذ موقف االعرتاض واالنتقاد وغضب عىل اخلرض بشدّ ة
وقبَّح فعله؛ يف الوقت الذي كان يعلم فيه بأنَّه هو ذلك العامل الذي كان قد

طلب من اهلل أن يد َّله عليه ويو ّفقه للتع ّلم والرشد والتكامل عىل يديه.

رسه ـ يقول:
كان المرحوم احلدّ اد ـ قدّ س اهلل ّ

و عندما اتّضحت هذه احلقيقة و األحداث التي حصلت بينهام ،أدرك موىس

عليه السالم َّ
بأن مسألة ّ
جتل ذات اهلل عىل النفوس البرشية ليست مقيّدة بحدود
( )6مناقب آل ايب طالب ،ابن شهر آشوب ،ج ،3ص 349؛ بحار أألنوار ،ج  ،39ص .634
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نفسه وقلبه وضمريه هو فقط ،بل َّ
احلق
إن األمر أكرب من ذلك بكثري ،وأ َّن جت ّل ّ

يف المظاهر المختلفة خارج عن حدود فهمنا وإدراكنا وشعورنا؛ وكم هنالك

من األرسار واأللغاز التي ال تدركها أفكارنا وقلوبنا وال تستطيع الوصول إىل

كنهها .ولقد كانت هذه احلوادث بالطبع من أجل تكامل موىس عليه السالم

وفتح آفاق جديدة من المعرفة وانكشاف احلقائق له ،وهبذه الطريقة قد حصل

له ذلك بالفعل ،وحت ّقق هدفه.

هذا ما تفضل به الس ّيد احلدّ اد ـ رضوان اهلل عليه ـ بشأن قصة موىس واخلرض

عليهام السالم.

بنا اء عىل هذاّ ،
فإن هدف سالك طريق اهلل وغايته هي حتصيل العلم والمعرفة فقط،

ترصفاته وميوله وقراراته؛ وعىل ضوء ذلك فهو ال
وذلك هو المحور األساس يف مجيع ّ

ألي
يعرف حدا ا  ،وال يتصور خ اطا أمحر ،وال يضع
ا
حاجزا يف طريقه ،وال يقيم وز انا ّ
أي أمحق وجاهل؛ فقد نقل عن المرحوم
اعتبار ،وال يعطي أذ انا صاغية لام يسمعه من ّ
الوالد ـ رضوان اهلل عليه ـ أنَّه عندما كان يدرس يف النجف األرشف ،قام اثنان من

فضالء قم ـ كان أحدهم من أقربائه ـ بكتابة رسالة إىل والدته ّ
حيذراهنا فيها من عواقب

رسه ،ويطلبان منها منع ولدها
األنصاري
عالقته بالمرحوم آية اهلل
ّ
اهلمداين قدّ س اهلل ّ
ّ

اإلهلي والتتلمذ عىل يديه ،وإبالغه عدم رضاها عن تلك
من االرتباط بذلك الرجل
ّ
العالقة .وعند ا ّطالع المرحوم الوالد عىل هذا األمر ،أرسل إليهام عدة ح ّبات من اجلوز،

وطلب منهام االنشغال هبا ريثام جيد الفرصة المناسبة للتفكّر والتد ّبر يف تلك الرسالة(.)6

وجتدر اإلشارة إىل َّ
أن الشخص اآلخر الذي مل يكن من أقاربه ،أصبح يف أواخر عمره

بي الس ّيد احلدّ اد ،وكان يأيت يوم اخلميس من كل أسبوع من النجف إىل كربالء
من حم ّ

النوراين لألستاذ ثم يعود إىل النجف .رمحة اهلل عليه.
لالستنارة واالستفادة من المحرض
ّ

الطهراين ـ رضوان اهلل عليه ـ يف فرتة إقامته يف النجف
( )6لمزيد من اال ّطالع عن هنج وسرية المرحوم العالّمة
ّ
رسالفتوح يف الردّ عىل معراج الروح( .م)
األرشف ،راجع :مقالة ّ
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نعم ّ
واألسايس
إن حتصيل المعرفة والعلم والكامل بحدّ ذاته هو اهلدف البدهي ّي
ّ
ّ
أي درجة ومرحلة من درجات ومراحل العلم واإلدراك كان؛ وحتّى
لكل إنسان ،يف ّ

ا ()6
رسول اهلل ّ
أي رب زد
حتريا».
صىل اهلل عليه وآله كان يقول يف دعائهّ «:
ّ
رب زدين فيك ّ

حرييت يف الدرجات المطلقة والالّمتناهية ألسامئك وصفاتك.

تقسم الناس إىل
وقد روي عن بعض الصادقني عليهم السالم رواية هبذا الشأن ّ

أربعة أقسام ،حيث يقول:

«رجل ي ْعلم وي ْعلم أنَّه ي ْعلم ،فذاك مرشد عامل فاتَّبعوه ،ورجل ي ْعلم وال ي ْعلم
أنَّه ي ْعلم ،فذاك غافل فأيقظوه ،ورجل ال ي ْعلم وي ْعلم أنَّه ال ي ْعلم ،فذاك جاهل

فعلموه ،ورجل ال ي ْعلم وي ْعلم أنَّه ي ْعلم ،فذاك ي
ضال فأ ْرشدوه».

( )3

قرون
فالقسم األول :هم العالمون العارفون باألمور والقضايا والشبهات ،وهم ي ّ

مؤهلون للقيادة واإلرشاد واهلداية؛ فاخضعوا هلم،
بمعرفتهم ويقينهم وشهودهم؛ فهؤالء ّ
وال تعصوا أوامرهم.

والقسم الثاين :هم الذين هلم ا ّطالع ما عىل القضايا والقواعد والمباين ،والذين

وتصور ذهني عن السبل وآليات ط ّيها وخمتلف ما يرتبط هبا
حصلت هلم معرفة إمجالية
ّ

القطعي واالطمئنان
التصور مل يصال إىل درجة اليقني
من مسائل ،ولك ّن هذه المعرفة وهذا
ّ
ّ

القلبي ،ومل تنجل الشكوك والشبهات والرت ّددات عن نفوسهم؛ فهم يعيشون هكذا يف حالة
ّ
من االرتباك واحلرية .فهؤالء عليكم أن تعملوا من خالل المجالسة والتذكري المستمر عىل

التصور
التصورات هلم ،ورشح بعض المعلومات لكي تنتقل من مرحلة
توضيح بعض
ّ
ّ
الذهني وتستقر يف قلوهبم وضامئرهم ،فيصلوا إىل مرحلة اليقني والتصديق بام كانوا

دى وهبا اء.
يعتقدونه ،لكي يعملوا بموجبه ،وال يدعوا تلك األمور تذهب عليهم عبثاا وس ا

( )6الفتوحات المكيّة ،ج  ،6ص  396و393؛ وج  ،3ص 535؛ فصــوص احلكم ،ص 94؛ رشح األســامء
السبزواري ،ص 545؛ مرصاد العباد ،ص .431
احلسنى ،مالّ هادي
ّ
( )3عواىل ّ
الآل لئ ،ج ،3ص 97؛ بحار األنوار ،ج  ،6ص .675

639

ر َ ُ َ َ ُ
الملكو ت ( ج )3
أْسار

ّ
الوص الظاهري
المجلس اخلامس عرش :وظيفة السالك عند وجود

يقول احلقري :هناك كثريون من هذا القبيل يف المجتمع ،فمع امتالكهم للمعلومات

الكافية عن المسائل االجتامعيّة وغريها ،إالّ َّأهنم وبفعل ظهور بعض األحداث

ّ
فكأن ستار اة تسدل عىل معلوماهتم ،ويمنعهم ذلك من اّتاذ القرار القطعي يف
والشبهات،

احلق.
خمتلف القضايا ،ويسلب عنهم توفيق اخلروج من اجلهل والسري يف طريق ّ

ففي معركة اجلمل ،وقبل بدء القتال ،جاء رجل من جيش أمري المؤمنني عليه السالم

إليه ،وقال« :أدركني يا عل فقد هلكت ،وأكاد أفقد ديني ويقيني».

نظريا حتّى ذلك احلني ،وهي
لقد كانت معركة اجلمل معرك اة مل يشهد التاريخ هلا ا

أهم وأوجب واجباتنا الدين ّية
ّ
تستحق منّا التأ ّمل يف زواياها وخفاياها وذلك من ّ
واالجتامعية؛ لتتّضح لدينا حقيقة ما جيري يف زماننا من األحداث االجتامعية ،وعىل ّ
كل

إنسان أن يقوم بدارسة دقيقة عميقة هلذه الواقعة النادرة جدا ا والتي حصلت بعد رحلة

رسول اهلل ليتع ّلم منها الدروس وجيعلها مصباح هداية له يف حياته الدنيا وطريق سعادته
إىل اآلخرة.

ففي أحد أطراف هذه احلرب ،كان يقف أمري المؤمنني عليه السالم اإلمام

المعصوم ،وواجب الطاعة ،وخليفة رسول اهلل ،وحاكم زمانه بني المسلمني الذي مل تكن

فضائله ومناقبه خافي اة عىل أحد ،والروايات واألحاديث التي سمعها عامة الناس من لسان

رسول اهلل بشأنه تسدّ الطريق عىل أ ّية وسوسة وشبهة .هذا من جهة ،ومن اجلهة األخرى
وترصفاته وأقواله ،مل يكن ليدع ا
َّ
جماال للحاجة
فإن ما كانوا قد رأوه بأنفسهم من معجزاته
ّ
إىل تأييد وتأكيد أمر واليته وحكومته؛ كام أ َّن الشواهد والقرائن احلال ّية مل تكن ترتك جم ااال

ّ
للشك يف صحة مدّ عاه.

()6

وأما الطرف اآلخر من اجلبهة ،فقد كان يدار من قبل أشــخاص مثل الزبري

وباألخص
وطلحة وعائ شة .ومل تكن سوابق طلحة والزبري يف احلروب مع الم رشكني
ّ
كثريا وو َّبخ قاتله بشدة،
( )6بعد مقتل الزبري عىل يد أحد افراد جيش أمري المؤمنني عليه السالم ،تأ ّثر اإلمام ا
وعندما وقع برصه عىل سيف الزبري قال« :سيف طالام جال الكرب عن (وجه) رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله».
ويقالَّ :
إن هذا السيف حمفوظ اآلن يف أحد متاحف اسطنبول.
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وحتصـنوا يف
يف معركة أحد خافية عىل أحد( ،)6وكان هؤالء من الذين مل يبايعوا أبا بكر
َّ

بيت أمري المؤمنني بعد ارحتال ر سول اهلل .وعىل أ ّية حال ،فقد كانت شخ صية هؤالء

ا
تساؤال وإهبا اما وتشكيكاا للكثريين بشأن هذه احلرب.
قد أوجدت

فلام الت جأ هذا الشــخص يف م ثل هذه الظروف إىل أمري المؤمنني وط لب م نه
ّ

اإلنقاذ ،قال له أمري المؤمنني:

احل َّق بأ ْقدار الرجال ،اعْرف ْ
«إنَّك لم ْلبوس عليْك ،ال ي ْعرف ْ
أهله،
احل َّق ت ْعر ْ
ف ْ
أهله»(.)3
واعْرف ا ْلباطل ت ْعر ْ
ف ْ

يقول عليه السالم له :إ َّن األمر قد التبس عليك ومنعك من إدراك كنه وباطن

فاحلق ال يمكن أن يقاس بشخص ّيات األفراد وشؤوهنم
القض ّية ،وسدَّ عليك الطريق؛
ّ

ومواقعهم؛ فهو أعىل وأرفع من ذلك ،وال يمكن أن يعرف بالشأنية االجتامع ّية

احلق لكي تتمكّن من معرفة
والموقع ّيات االعتبار ّية لألفراد؛ فعليك ّأوالا أن تعرف ّ

أهله بعد ذلك .وكذلك هو احلال مع الباطل ،فاعرفه ا
أوال كي ي ّتضح لك من هم أهله.

فالطريف هنا َّ
أن هذا الرجل ورغم ما كان لديه من معلومات عن أمري المؤمنني

ّ
وشك من أمره ،حتّى أيقظه اإلمام ،ود َّله عىل
ومعرفة بشخص ّيته ،كان يف غفلة وحرية

احلق الكامن
احلساس يف القض ّية ،فظهر ذلك ّ
مسألة حيوية دقيقة ،وكشف له األمر ّ
مستورا خمف ايا يف وجوده ،وبعد أن كان عاجز اا عن
وأزاح الستار عن نفسه ،بعد أن كان
ا

معاينته النسالب قدرة التمييز منه بسبب الشبهات والظروف وبق ّية القرائن المحيطة

بالقض ّية.

أما القسم الثالث فهم الذين ال يعلمون ،وهم عالمون بجهلهم وبحاجتهم إىل

التعليم والرتبية ،فع ّلموهم وأخرجوهم من جهلهم.

( )6معرفة اإلمام ،ج  ،7ص  ،15ا
نقال عن مروج الذهب ،ج  ،3ص « :493سيف طالام جال الكرب عن
(وجه) رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ،لكنّه احلني ومصارع السوء ،وقاتل ابن صفيّة يف النار».
( )3أنساب األرشاف ،للبالذري ،ج  ، 3ص .34
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و يمكن تشبيه هذا القسم بالكثريين من أفراد جيش معاوية يف حرب صفني،

المنو رة ،وكذلك بواسطة إلقاء الشبهات من قبل معاوية ،مل
فبواسطة بعدهم عن المدينة
ّ
يكن بإمكاهنم الوصول إىل واقع األمر واحلقيقة يف القضايا واحلوادث االجتامعية ،ومل

متعجبني عند سامعهم
يكن لدهيم علم بام وقع يف المدينة؛ إىل درجة أهنم كانوا يتساءلون
ّ

خرب استشهاد أمري المؤمنني يف حمراب مسجد الكوفة« :وهل كان عل يصل حتّى قتل

يف حمراب المسجد؟!» .

وأما القسم الرابع فال هم من العلامء واخلرباء بالقضايا ،وال هم يرون أنفسهم من

اجلهالء ،بل يرون َّ
أن عندهم العلم واخلربة والبصرية بجميع المسائل والمواضيع،

وكأنَّه ال توجد قض ّية أو مشكلة يف العامل ال يمكن هلم ح َّلها ،وال معضلة لدى القوم ال
يمكنهم ّ
فك عقدهتا بواسطة علمهم ودرايتهم وتدبريهم .وهؤالء من الضالني الذين

أمس احلاجة إىل اإلرشاد والتنبيه.
هم يف ّ

أن اإلمام عليه السالم يرى َّ
نرى يف هذه الرواية َّ
أن واجب الغافل واجلاهل هو

الرجوع إىل العامل اخلبري واتباعه.

حممد بن النعامن عن اإلمام الصادق عليه السالم أنَّه
ويروي يف حماسن
الربقي عن ّ
ّ

قال«:ال يسع النّاس حتَّى يسألوا أو ي َّ
تفقهوا».

()6

المجليس ـ رمحة اهلل عليه ـ يف رسالة تشويق
حممد تقي
ّ
يقول المرحوم العالّمة ّ

السالكني:

يقول س ّيد المحدّ ثني وأفضل المجتهدين زين الم ّلة والدّ ين العامل الذي
يرجع إليه سند احلديث ألكثر العلامء المعارصين ،بل مجيعهم؛ ويعمل اجلميع

وف اقا لفتاويه ،يف كتاب منية المريد:

دونه
«وللعامل يف تقصريه يف العمل ـ بعد أخذه بظواهر الرشيعة ،واستعامل ما َّ

الفقهاء من الصال ة والصيام والدعاء وتالوة القرآن وغريها من العبادات ـ
( )6المحاسن ،ج  ،6ص .335
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رضوب أخر (أي ّ
أن العامل عليه واجبات أخرى غري األمور المذكورة يف الكتب

مقرص)؛ َّ
فإن األعامل الواجبة عليه ،فضالا عن غري
الرسمية ،فإن أمهلها فهو ّ
الواجبة ،غري منحرصة فيام ذكر ،بل ّ
(إن بعض األعامل التي مل تذكر يف الكتب

أهم ،ومعرفته
الرسمية فهي) من اخلارج عن األبواب التي رتَّبها الفقهاء ما هو ّ

أوجب والمطالبة به والمناقشة عليه أعظم ،وهو تطهري النفس عن الرذائل

اخللقية :من الكرب والرياء واحلسد واحلقد ،وغريها من الرذائل المهلكات ،ما

مقرر يف علوم ّتتص به ... ،وهي تكليفات ال توجد يف كتاب البيوع
هو ّ
واإلجارات وغريها من كتب الفقه ،بل ال بدَّ من الرجوع فيها إىل علامء احلقيقة

المدونة يف ذلك ».ويقول« :وما أعظم اغرتار العامل باهلل
العاملني ،وكتبهم
َّ

تعاىل يف رضاه بالعلوم الرسم ّية ،وإغفاله إصالح نفسه وإرضاء ربه تبارك
وتعاىل».

حتّى يصل إىل القول:
أحس يف نفسه هبذه الصفات المهلكة ،فالواجب عليه طلب عالجها من
ومن ّ

أرباب القلوب ،فإن مل جيدهم ،فمن كتبهم المصنّفة يف ذلك .وإن كان كال

األمرين قد امتحى أثره ،وذهب خمربه ،ومل يبق إالّ خربه ،ويسأل اهلل المعونة
والتوفيق .فإن عجز عن ذلك ،فالواجب عليه االنفراد والعزلة ،وطلب

اخلمول والمدافعة مهام سئلّ ،إال أن حيصل عىل رشيطة التع ّلم والعلم.

( )6

يقول أمري المؤمنني عليه السالم يف هنج البالغة:

اين ،ومتعلم عىل سبيل نجاة ،ومهج رعاع أتْباع كل ناعق،
«الن َّاس ثالثة :فعامل ر ّب ّ
يميلون مع كل ريح ،مل ْ ي ْستضيئوا بنور ا ْلع ْلم ،ومل ْ ي ْلجأوا إىل ر ْكن وثيق».

( )3

فالقسم األول يم ّثله العامل والعارف باهلل ،وهو العامل الذي أزيح الستار من أمام

ا
ورسه
عينيه،
نتيجة التصال قلبه بمنبع احلياة والعلم والذات األزل ّية ،وفتحت عني قلبه ّ
السالكني ،ص 63؛ منية المريد ،ص  653ـ .655
( )6تشويق ّ
( )3هنج البالغة (حممد عبده)  ،ج  ،3ص .669
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وشهودي بام جيهله غريه ،لذا ال
حضوري
عىل حقائق عامل الوجود ،وحصل له علم
ّ
ّ

يستطيع أحد خداعه عن طريق نقل األخبار الكاذبة واألمور المفتعلة والشائعات،

وحرفه عن مدركاته.

والقسم الثاين يم ّثله طالب العلم والمعرفة ،وهم الذين ُّ
يشقون الطريق نحو

الشهودي ويف دون عىل منبع النور والبقاء ،بفضل هداية وإرشاد
المعرفة والكشف
ّ

الرباين.
ذلك العامل
ّ

يتحركون كالذباب مع الريح
والقسم الثالث واألخري هم احلمقى والب ْله الذين ّ

أينام ذهبت ،ويتّبعون كل ناعق ،مل تستيضء أرواحهم ونفوسهم بنور العلم ،ومل يلجؤوا
عمى وضالل ،وبعد انقضاء
إىل مسند وثيق ،لذا فهم يتّبعون
ا
شخصا لفرتة من الزمن عن ا

ثم يأوون إىل قبورهم ويرسعون إىل العامل
عهده يتّبعون آخر ،وهكذا إىل هناية أعامرهمَّ ،
أبدي.
اآلخر بيد خالية وعمر ضائع وندامة ال عالج هلا وخرسان ّ

اتّضح ما تقدّ م َّ
أن المالك يف حتصيل العلم وكسب المعرفة هو التمكّن من

وأي مصدر
معني ومسري حمدّ دّ ،
الوصول إىل منبع العلم ،وال يشرتط يف ذلك مصداق ّ

ا
مدوحا ا
ونقال
عقال
أو مصداق يمكنه أن يوصل السالك إىل ذلك اهلدف سيكون
ا

ويمكن االستفادة منه.

من نگويم خد مت زا هد گزين يا مى فروش
هر كه حالت خوش كند در خدمتش چاالك باش

( )6

[يقول :ال أقول اقترص عىل طاعة الزاهد أو صاحب احلانة بل كل من يعمل عىل حتسني حالك

فأطعه].

وفقا هلذا المالك وهذا القانون ّ
وبطبيعة احلال ،فإنَّه ا
حيتل الشخص الكامل

والعارف الواصل المرتبة األوىل واألرجح ،ويأيت بقية األشخاص يف الرتب األدىن؛
( )6ديوان جمذوب عل شاه ،ص .654
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فمع وجود هكذا شخص يكون الرجوع إىل اآلخرين بمثابة اللغو والعبث واالقتصار

عىل الفائدة األقل؛ كام هو احلال مع وجود اإلمام المعصوم عليه السالم ،فال معنى
للرجوع إىل غريه ،إالّ إذا كان ذلك بإشارة من اإلمام عليه السالم بذلك.

فبنا اء عىل هذا وبحكم العقل وداللة النقل ،يف حالة عدم متكّن السالك من
الوصول إىل اإلنسان الكامل ،عىل السالك ألجل معرفة الطريق المستقيم وكسب

البصرية يف األمور االجتامع ّية والشخص ّية ،أن يرجع إىل اخلبري والم ّطلع عىل خفايا
وأرسار هذا الطريق وهذه المدرسة من أجل االستفاضة واالهتداء ،وعليه اغتنام
الفرصة لمرافقته وجمالسته واالستنارة واالستفادة القصوى من توضيحاته وإرشاداته،

والول اإلهلي ،أم
الظاهري لألستاذ والعارف الكامل
الويص
سوا اء كان هذا اخلبري هو
ّ
ّ
ّ

خبريا آخر سواه.
كان ا
مسائ حتع يق بالاصي الظاهض ي

يقول المرحوم الس ّيد العالّمة ـ رضوان اهلل عليه ـ يف كتاب «الروح المج ّرد» بشأن

األستاذ العام والظاهر:

الويص الظاهر هو الذي جيعله األستاذ وصيّه أمام المأل العا ّم ،فيكتب بذلك
ّ

عالام جام اعا
ويمضيه ويعلنه .وحسب ذوق المرحوم القايض الذي كان ا
حتام
ويص ا
وجمتهدا ا وحائزا ا للرياستني يف العلوم الظاهر ّية والباطن ّية ،فإ ّن عىل ال ّ
أن حيوز العلوم الظاهر ّية من الفقه واألصول والتفسري واحلديث واحلكمة

ّ
ولئال يكون هناك خ ّطان
النظري؛ من اعا النكسار سدّ الرشيعة
والعرفان
ّ
ومنهجان.

كثريا؛ فكان حيسب
وهذا هو المبدأ الذي كان المرحوم القايض يعتمده ا
الغراء حساهبا بد ّقة كبرية ،وكان بنفسه ا
مترش اعا بتامم المعنى،
للرشيعة ّ
رجال ّ
ومعتقدا ا ّ
بأن الرشيعة هي السبيل إلدراك احلقائق العرفانيّة والتوحيد ّية .وكان
مستحب ،حتّى قال
جادا يف هذا األمر ،بحيث مل يكن ليفوته أبسط سنّة وعمل
ّ

بعض المعاندينّ :
إن هذه الدرجة من الزهد واإلتيان باألعامل المستحبّة التي
يقوم هبا القايض ال تنبع من اإلخالص ،بل إ ّنه حياول إظهار نفسه هبذا الشكل
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صويف حمض ال يعري لمثل هذه األمور
وهبذه الشامئل واألوصاف؛ فهو رجل
ّ

اهتام اما!

وعىل هذا األساس ،فقد كان للمرحوم القايض التفات إىل العلوم الظاهر ّية،
أ ّما األمر اآلخر فهو ّ
أن العامل الدارس ال يمكن ألحد خداعه.

رائجا ومعهو ادا ،فام أحرى
ولو صار أساس تعيني
أمرا ا
الويص من غري العلامء ا
ّ
فيجرون اخللق إىل اتّباعهم ويسقطون
أن يدّ عي المعرفة كثري من الشياطني
ّ

البسطاء ّ
بأي
السذج يف حبائلهم بحيث يستحيل إقناعهم بعد ذلك بخطئهم ّ
دليل أو منطق.
احلاج الشيخ عبّاس،
ثم فقد اختار المرحوم القايض من بني تالمذته
ّ
ومن ّ

ّ
ا
والمشاق
جمر ادا عن هوى النفس ،وقد عاىن اآلالم
الذي كان
عالام ّ
رجال ا
والمحن؛ فحفظ جالل ومقام ومكانة المرحوم األستاذ القايض عىل أكمل
وجه وأمتّه.
ويص الباطن فهو الذي أكمل باطنه بكامالت األستاذ ،فصار يمتلك معرفة
أ ّما
ّ

ورس ّية ،عىل الرغم من ّ
أن األستاذ مل يقدّ مه
شهود ّية وقدرة قياد ّية باطنيّة ّ
لآلخرين ومل يذع أمره؛ وذلك ألنّه يمتلك يف الباطن السيطرة عىل النفوس
شاءت أم أبت ،وهو هيدي التالمذة إىل أمر اهلل ،ويراقب طريقهم وسلوكهم
و ّ
يتوىل رعايتهم.

ويص الباطن فيعمل يف
ويص الظاهر يعمل يف الظاهر بمقتىض وصايته ،أ ّما
ّ
ّ

الباطن؛ ْ
فإن عمال سويا كالتوأم ،ظهرت منافع ال تعدّ وال حتىص وتفتّحت
ورود بديعة رائعة من براعم بستان التوحيد.

ّ
وويص الباطن ينتقي منهم
ويص الظاهر يقبل األفراد الطالبني للسلوك،
إن
ّ
ّ

ويص الظاهر
وينتخب؛ لذا فلو انكشف نفاق األفراد الذين خضعوا لرتبية
ّ

مدّ ةّ ،
فإهنم سيفقدون رغبتهم
فإن
ثم ّ
ويص الباطن لن يقبلهم منذ البداية ،ومن ّ
ّ
ومحاسهم بعد حني فريجعون ،أو ّأهنم يلجؤون إىل العناد ال سمح اهلل.

أ ّما التالمذة احلقيق ّيون فسيقوم بأمر هدايتهم وإرشادهم عن طريق الباطن،
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ويص الباطن
فيتعرفون ـ باعتبارهم أهل رغبة صادقة ون ّية حسنة ـ عىل
ّ
ّ
وينهلون من تعاليمه.
وعليه ،وهبذا البيان ّ
فإن أستاذ الظاهر وأستاذ الباطن موجودان م اعا ،يؤيد
كبريا من مسؤوليّة تقدّ م التالميذ
أحدمها اآلخر ويدعمه .ومها
ّ
يتحمالن جز اءا ا

حتام يف هذه احلال أن ال يقع خالف بني
وإيصاهلم إىل المقصد
األصل .وينبغي ا
ّ

أستاذي الظاهر والباطنّ ،
ألن االختالف دليل عىل عدم صحة الطريق.

مزايا ال اصي الظا هض ي

( )6

وويص الظاهر:
الظاهري
وهبذا البيان تتّضح ج ّيدا ا منزلة األستاذ
ّ
ّ

فأو االَّ :
قادرا عىل احلفاظ عىل حرمة وليه
ويص الظاهر جيب أن يكون
إن
ا
ّ
شخصا ا
ّ

وشأنه وشخص ّيته ومكانته بأحسن وجه وأمتّه ،وأالّ يتسبب ـ بام يقوم به من أعامل
أقل خدشة وصدمة يف منزلة ومكانة أستاذه ،حيث َّ
وأقوال وإرشادات ـ بإجياد ّ
إن هذا
األمر سيكون مشهو ادا بشكل واضح من خالل حديثه وكيف ّية أفكاره وعالقاته وميوله

أقل تقدير َّ
وتدبرياته ،أو عىل ّ
فإن ذلك سوف لن خيفى عىل أهل الفن واخلربة.

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله« :ما أ ْضمر أحدكم شيْئاا إال ّ وأظهره اهلل عىل
()3

صفحات و ْجهه وفلتات لسانه».

يذهب أحد األشخاص من أهل الفضل والدراية مّن تربطهم باحلقري أوارص

المو ّدة والمح ّبة للقاء شخص يدَّ عي وصاية و خالفة والية أحد العرفاء باهلل واألولياء
اإلهليني ،وذلك عند زيارته إليران يو اما ،حيث يدور يف ذلك المجلس حديث بني
احلارضين ،وبعد خروج ذلك الشخص من المجلس يقول:
جمرد عن اهلوى وعن النفس،
كثريا إلظهار نفسه عىل أنه ّ
يسعى فالن يف حديثه ا
ولكن يبدو أنَّه مبتىل بنفس تلك المعضالت والمشاكل التي ابتلينا نحن هبا.

و كذلك سمعت عن آخرين ّأهنم قالوا بعد لقائهم ببعض المتصدّ ين:
( )6الروح المج ّرد ،ص .393

( )3بحار األنوار ،ج  ،15ص .461
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إذا كانت الوصاية والتصدّ ي لمنصب األولياء اإلهليني هو هذا الذي نشاهده

اآلن ،فلتقرأ الفاحتة عىل العرفان والسلوك إىل اهلل!

بدهيي جدا ا وواضح ،إذ َّ
ّ
إن أفعال وأقوال و ّل اهلل نابعة من ملكاته وما
إن هذا الكالم
ّ

ترصف
تتّصف به ذاته المقدّ سة من سجايا وصفات ،فهو ال يستطيع وال يتمكّن من ال ّ
رسه
بخالف مقتضيات ذاته ونفسه
ّ
المطهرة ،وقوله وفعله ناشئان ومنبعثان عن طهارة ّ

وصفاء قلبه وضمريه؛ وهو الذي جتذب ّ
والمطهرة اإلنسان إىل عامل
ترشحات ذاته المص ّفاة
ّ
القدس والطهارة؛ فهو ليس من أهل الرياء والتظاهر والتواضع المفتعل والتحايل

والتبسم المفتعل ،إنَّه ليس بحاجة
والمجاملة ،وليس بحاجة خلفض صوته وطأطأة رأسه
ّ
إىل اخلضوع وإظهار التواضع الكاذب؛ وال يبال بام إذا كان لكالمه وقع يف نفس المخاطب

أم مل يكن؛ وليس بصدد مجع األتباع األغبياء كاألنعام من أولئك الذين يق ّبلون األيدي
واألرجل .إنَّه حر ،ال خيفض صوته عند حديثه ريا اء وال يتظاهر بالتواضع المخادع .وجيهر

والتحرر بشكل ش ّفاف وواضح بدون سرت ،و هو ال يتك ّلم
بكالمه بألف درجة من احلر ّية
ّ
أمرا ليبطله يف اليوم التال ،وال يطرح مع البعض
اليوم بكالم لينكره غدا ا ،وال يعطي اليوم ا

مرا ال تكون لديه القدرة والشجاعة عىل إفشائه يف العلن ألنّه سيتسبّب يف فضيحته
الرس أ ا
يف ّ
وكشف احتياله عىل المأل وظهور خداعه ومكره.

انظروا إىل المرحوم احلدّ اد ،كيف يكون موقفه من أقرب وأفضل تالمذته

الطهراين ،وكيف يتحدث عن عالقته معه ،وكيف أ َّنه
السلوك ّيني ،وهو المرحوم العالّمة
ّ

وعىل الفرض المستبعد بل المحال ،لو جاء اليوم الذي يقطع فيه هذا التلميذ ـ الذي هو

ّ
حمل أرساره ـ عالقة الرفاقة والتّتلمذ معه وينفصل عنه ،لام تأ ّثر لذلك أدىن تأ ّثر أبدا ا ،ولام
ذرة ،فهو يوكل
ترسب اخلوف إىل نفسه ،ولام تراجع عن طريقه ومنهاجه
ّ
التوحيدي مثقال ّ
ّ

مجيع أموره إىل اهلل تعاىل.

قال المرحوم الوالد ـ رضوان اهلل عليه ـ يف كتاب «الروح المج ّرد» حول هذا

الموضوع:

ولقد زعزعت شائعات هذين الشخصني الكثريين؛ فوصل بعضهم إىل
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حيث ال جمال له للعودةّ ،
متحريا ضاال يتخ ّبط يف شكّه إىل آخر
وظل البعض
ّا

بأهنا مل تكن إالّ دعايات شيطانيّة،
عمره؛ أ ّما البعض اآلخر فقد انكشف هلم ّ
وإن احلدّ اد هو روح الوالية كام أنّه روح التوحيدّ ،
ّ
وإن التوحيد عني الوالية

ال انفكاك بينهام وال افرتاق.

هذا وقد حصلت هذه األ مور بأمجعها بينام كان احلقري يتواجد يف طهران دون

لدي أدىن علم هبا ،فقال بعض األصدقاء لسامحة السيّد يف أواخر
أن يكون ّ
ترشيف للذهاب للزيارة :نخَش أن تس ّبب العالقة
األمر وقد صادف أوان ّ
األهبري والذي
احلاج هادي
حممد احلسني مع
ّ
ّ
والمو ّدة الشديدة بني السيّد ّ

وشوشوا بشدّ ة ذهنه البسيط النورا ّين
الزوار وكانوا قد أ ّثروا عليه ّ
كان من ّ
حممد احلسني ،الذي سيقدم من طهران،
غري
ّ
الملوث ،يف انرصاف السيّد ّ

عنك بدوره.

حممد احلسني؟! أبدا ا أبدا ا؛ فهو كاجلبل،
فكان جواب سامحة الس ّيد« :الس ّيد ّ
وأىن له أن يتزلزل؟»
ّ

ثم استدرك عىل الفور وقال« :وافرض أنّه انرصف عنّي هو اآلخر ،وأنّه مل
ّ

إن ل اهللّ ،
يبق معي أحد ،ف ّ
إن إهلي معي ،ولو خال مجيع العامل من شخص
واحد يقبل كالمي»(.)6

نعم ،هذا هو طريق األولياء ومسري أهل التوحيد؛ فلو مل تكن هنالك أ ّية أمارة وقرينة

والتجرد سوى هذه
علو مقام ودرجات الس ّيد احلدّ اد يف التوحيد
ودليل
وحجة عىل ّ
ّ
ّ
فإهنا تكفينا لالستدالل عىل صحة طريقه ومنهجه.
القضيّةَّ ،
بنا اء عىل هذا ،ال يستطيع اإلنسان الذي يدّ عي وصاية العارف باهلل أن يضع قدمه

مكان أولياء احلق ،وجيعل نفسه ضمن أصحاب الكشف والشهود ،مع ابتالئه باألنان ّية
( )6الروح المج ّرد ،ص.530
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اخلاص ،وإطالقه العنان للغرائز الشهوان ّية والتن ّعم والت ّ
لذذ
واالستبداد ،وطرحه لذوقه
ّ

حتمل االنتقاد والنصيحة ورفض اآلخرين له.
بدون انضباط ،وعدم ّ

ثان ايا :كام جاء يف عبارة المرحوم العالّمةَّ ،
الويص الظاهري جيب أن
فإن تنصيب
ّ

يقرتن بإعالن ذلك عىل المأل من قبل و ّل اهلل مع تثبيت ذلك كتابة ومشافهة ،بحيث يعرفه

اجلميع هبذه الصفة؛ إذ َّ
واحلجة التنزيليّة واالعتبارية
إن مقام اإلثبات بحاجة إىل مثبت،
ّ

بحاجة إىل منزل ومعترب.

عني بعض الصحابة
ونظري هذا الموضوع ما كان حيصل عندما كان رسول اهلل ي ّ

البدهيي َّ
أن أوامرهم كانت تكتسب احلج ّية
لقيادة اجليش يف حروبه مع الكفار .فمن
ّ
بواسطة تعيينهم هلذه المسؤوليّة من قبل رسول اهلل ،وتنتهي حجيّة كالمهم وأوامرهم

مستوى واحد ليس هلم مز ّية
مهمتهم ،ويعودون كسائر األفراد يف
ا
لبقية األفراد مع انتهاء ّ
وترجيح عىل سواهم.

إطارة الاصي الظاه ض ي مشضوطة بعد م مصالفة األحك ام اإللهلة

وعالوة عىل ذلكَّ ،
فإن إطاعتهم ومتابعتهم تكون مرشوطة بعدم خمالفتهم األحكام

اإلهليّة والتكاليف الرشعيّة ،وإالّ كانت أوامرهم ونواهيهم غري ملزمة وساقطة عن احلجيّة.

لذا نرى ّ
أن أمري المؤمنني عليه السالم كان يقول يف هذا الشأن« :أطيعوا أمره ما أطاع

يترصف وف اقا ألذواقه وأفكاره
اهلل»() 6؛ وإذا رأيتموه قد جتاوز احلدود الرشع ّية وأخذ
ّ

الشخصيّة خال افا للموازين الرشعيّة ،فال جيوز لكم طاعته؛ وإذا أطعتموه فستكونون من

اآلثمني.

ربأ منها يف مثل هكذا مواقف؛
وكان أمري المؤمنني يعرتض عىل فعال أمثال هؤالء ويت ّ

عامله حتت ذريعة ّ
أن ذلك قد يتس ّبب يف إضعاف احلكومة أو من أجل
ومل يكن يرتك انتقاد ّ

وأن ذلك قد يؤدي إىل ّ
اإلسالميّ ،
احلط من شؤون الرسالة.
مصلحة النظام
ّ

بنا اء عىل هذاَّ ،
الويص الظاهري هو تأييد وتســديد
فإن المالك يف حج ّية تعليامت
ّ

الويص يف بعض آرائه
وول اهلل؛ ويف هذه احلالة من الممكن أن خيطئ
وإمضاء العارف ّ
ّ
( )6اجلمل ،الشيخ المفيد ،ص .333
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ظاهري مل يصـــل ب عد إىل م قام ال عارف ال كا مل
الويص ال
وأف كاره؛ ولك نّ ه ّلام كان
ّ
َّ
وعيني للحقائق
يس
وال سالك الوا صل بحيث حي صل له ك شف شهودي و شهود ح ّ
ّ
والمصـالح الواقع ّية كام هي ،لذا فإنَّه جيب عىل سـالك سـبيل اهلل والباحث عن طريق

احلق والمعرفة مراعاة جانب االحتياط واحلزم ،وعليه االلتزام هبذا اجلانب بشــكل
ّ

وخبريا.
أكرب يف المواقف التي يكون فيها هو نفسه م ّطل اعا
ا

رسه ـ ذات يوم :ما هو رأيكم يف هني
سألت المرحوم آية اهلل الوالد ـ قدّ س ّ

المرحوم احلاج الشيخ ع ّباس هاتف القوچاين ـ رمحة اهلل عليه ـ لذلك الشخص
المطهر ألمري
المحرتم والمعروف والذي كان ينوي المشاركة يف ترميم احلرم
ّ
العامل؟
المؤمنني عليه السالم كعامل من ّ

المجرد كام يل:
وكان المرحوم العالّمة قد ذكر هذه القصة يف كتاب الروح
ّ
ورشح ذلك َّ
بحق صفا اء ونزاهة
أن هذا الرجل المعروف والذي يمتلك ّ
ْ
وعش اقا ألهل بيت الوالية ،وال يزال بحمد اهلل عىل قيد احلياة .والذي قدم إىل

احلاج
للترشف بالزيارة ،كان قد قال للفقيد السعيد آية اهلل
النجف األرشف
ّ
ّ
العامل
الشيخ ع ّباس« :أرغب يف أن أرتدي يو اما مالبس العمل وأند َّس بني ّ

الذين نصبوا السقائل ويعملون يف ترميم وتبييض جدران أروقة الصحن

وتزيينها بالمرايا فأعمل معهم من الصبح إىل غروب الشمس».فنهاه آية اهلل

الرسمي للمرحوم الق ايض يف أمر
الويص
احلاج الشيخ عبّاس والذي كان
ّ
ّ
ّ
الطريقة واألخالق والسلوك إىل اهلل عن هذا العمل وقال له« :أنت رجل
معروف ومشهور ،ومهام أخفيت هذا العمل اجلميل واحلسن فسينكشف أمره

يف النهاية ويصبح حديث األلسن ،ولر ّبام كان الغرور والعجب الذي

رضرا مّا يعود عليك منه .وأرى أنّه من
سيتداخلك من هذا العمل أكثر
ا
األنسب ،ا
بدال من نيّتك اخلرية احلسنة هذه ،أن تأيت معنا إىل كربالء ماشياا فهذه
اخلاص ة للنصف من شعبان! فلن يعرف أحد هبذا األمر ،وإذا ما
أ ّيام الزيارة
ّ

الضجة مثل ذلك العمل ،ولن
عرف به أحد فسوف لن يكون مدعاة إلثارة
ّ
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تصحبه العواقب الروح ّية الوخيمة لك».
فاقتنع ذلك الرجل المحرتم هبذا الكالم واستعدّ للسفر إىل كربالء مش ايا عىل

األقدام ...

()6

فقال احلقري للمرحوم الوالد :لو كنتم مكان المرحوم احلاج الشــيخ ع ّباس القوچاين،

هل كنت ستمنعونه من عمل ذلك؟

فتبسم ومل يقل شي ائا!
َّ

رسه ـ يف عرص
لقد حصلت قض ّية مشاهبة لتلك القصة للمرحوم الوالد ـ قدّ س ّ
اهلمداين ـ رمحة اهلل عليه ـ ال خيلو ذكرها من ا ّللطف،
األنصاري
المرحوم آية اهلل
ّ
ّ

خصوصا للسالكني إىل اهلل ورافيض التع ّلقات الدنيوية واالعتبارات الومه ّية؛ فقد
و
ا
كان المرحوم الوالد ـ رضوان اهلل عليه ـ يقول:

صاري ـ رضوان اهلل عليه ـ يأتون يف زمان حياته من
كان رفقاء المرحوم األن
ّ

مناطق خمتلفة إىل مهدان بغرض اإلفادة من وجوده ،وكان نزوهلم يف الغالب يف

بيته ،وكان يقوم بواجب الضيافة ّ
بكل لطف وهبجة وسعة صدر وبشاشة وجه

كاألب العطوف الرحيم ،وكان يقوم بتهيئة مستلزمات الضيافة بنفسه ،ومهام

يرصون عىل رفع عبء توفري الطعام وغريه عن كاهله،
كان أصدقاؤه وحمبّوه ّ
هنارا بالذهاب إىل السوق عىل الرغم من
مل يكن يرىض بذلك أبدا ا؛ وكان يقوم ا
ضعف بنيته التي كانت عبارة عن جمموعة عظام ليس إالّ ،وكان يقوم بتوفري

وّتف.
ّ
الفاكهة والموا ّد الغذائ ّية لرفقائه ،كان يقوم بذلك بكل كتامن

ومن اجلدير بالذكر َّ
األنصاري هذا مل يكن مع أصدقائه
ترصف المرحوم
ّ
أن ّ
يترصف مع المحتاجني والغرباء بنفس هذا األسلوب ،فقد تع َّلم
ورفقائه فقط ،بل كان ّ
هذه السنّة احلميدة من مواله ومقتداه موىل الموال أمري المؤمنني عليه السالم وسائر
األئمة الطاهرين.

( )6الروح المج ّرد ،ص .34
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يقول المرحوم الوالد:
يف أحد أيام الشتاء الشديدة الربد ،وحيث كان الثلج يتساقط بغزارة يف مهدان،

ا
كبريا عىل كتفه،
رأى أحد مريدي الشيخ األنصاري هذا الشيخ
حامال ا
كيسا ا

ماشياا وسط الثلوج إىل خارج مدينة مهدان ،فتقدّ م منه وس ّلم عليه وقال« :ما
هذا الكيس الكب ري الثقيل الذي حتمله عىل كتفك وتذهب به إىل خارج

المدينة؟»

فقال الشيخ« :مع نزول الثلج الغزير ،انقطع اتصال القرى المجاورة هلمدان

بالمدينة ،فقمت بتهيئة مقدار من اخلبز إليصاله إىل إحدى تلك القرى» .حينها

يقول له ذلك الشخص« :هل تسمح ل بحمله والذهاب معك» ،فلم يقبل منه

ذلك ،فقال« :فاسمح ل بمرافقتك إ اذا ،ألنَّه من الممكن أن يدامهك خطر ما
أيضا وو َّدعه ومىض.
يف هذه الصحراء وهذا الثلج الغزير» .فلم يقبل بذلك ا

وهكذا كان دأبه يف األمور المتع ّلقة بالبيت ،فإنَّه مل يكن حيمل أحدا ا عبء القيام
بذلك ،ومل يكن يطلب من أحد القيام بالرتميم.

وكان يف بيته بئر ،وكان عىل الرفقاء نزح الامء منه لتجديد الوضوء ،وذلك

ّ
مضخة الامء اليدو ّية ،حيث كانت هي األداة المستخدمة لرفع الامء من
بواسطة
ّ
المضخة تتعطل عن العمل يف الكثري من
البئر يف ذلك الزمان ،وكانت هذه

ويضطرهم إىل استخدام الدلو لنزح
األحيان ما كان يسبب مشاكل للرفقاء
ّ
الامء من البئر.

يقول المرحوم الوالد:

رأيت َّ
تستمر عىل هذا المنوال ،والبدَّ من التفكري بطريقة
أن األمور ال يمكن أن
ّ

إن ّ
حلل هذه المشكلة ،فقلت يف نفيسَّ :
َّ
ّ
مضخة
حل المشكلة يكمن يف نصب
األنصاري،
غاطسة يف البئر .وبدون طرح الموضوع مع المرحوم الشيخ
ّ
ذهبت إىل منطقة يف مهدان تدعى «چاپار خانه» حيث كانت تباع اللوازم

واألدوات الميكانيك ّية .فلفت نظري أحد المتاجر ،فدخلت ورأيت ا
رجال
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قوي البنية ذا شوارب كثيفة ينبئ مظهره عن موقع ّية متم ّيزة له بني أقرانه من
ّ

أهل السوق ،كان جيلس خلف مكتب وحوله مجاعة يستمعون إىل كالمه .مل

كثريا عند دخول ،بل وكأنه انزعج لرؤيتي بعض اليشء ،فجلست جانباا
يعبأ يب ا
ميض فرتة من الزمن التفت إ ّل ا
قائال :هل لك
وكنت أستمع إىل كالمه .وبعد ّ

حاجة أهيا الس ّيد؟

فرشحت له المشكلة باختصار وأرشت ضمن كالمي إىل بعض النواحي

والتخصص ّية ،فظهر
الفن ّية ،فعرف بأ ّنني من ذوي اخلربة ببعض األمور الفن ّية
ّ

ثم هنض من مكانه وتقدّ م
التغري عىل وجهه وانرشحت أساريره تدرجي اياّ ،
ّ
نحوي وقال :أنا خادم لك أهيا السيّد ،أنا غالم لك ،فمهام تأمر ،فسوف أن ّفذ
أمرك و أطيع ،واحتضنني وعانقني معانقة شديدة.

عل معاينة المكان عن قرب كي أستطيع اّتاذ ما يلزم بشأن
ّ
ثم قال :جيب ّ
المحرك ومكان نصبه .فاتفقنا عىل موعد بعد الظهر ،وعدت أنا إىل بيت
ّ
المرحوم األنصاري.
فجاء الرجل بعد الظهر ،وألقى نظرة عىل المكان وقالَّ :
إن البئر بحاجة إىل أن

للمحرك ،وقال :عندما يميس البئر
حيفر عدّ ة أمتار أخرى كي ال يسبب العطب
ّ

جاهزا ا ،أخربوين كي آيت برفقة المعدّ ات.

بعد ذهاب الشخص ،بحثنا عن ح ّفار آبار حتّى وجدنا أحدهم فقال :أنا
مستعدّ للعمل ولك َّن العامل الذي يعمل معي مسافر اآلن وال يوجد معي من

يرفع الرتاب إىل السطح .فقلت له :ليس هنالك مشكلة ،أنت تنجز عملك،

وسأقوم أنا برفع الرتاب .فنظر إ ّل الرجل وقال :أهيا الس ّيد ،وهل كنت تعمل

يف السابق كح ّفار لآلبار؟

فقلت :ال ،ولكنّني يف النهاية أتقن القيام بدور العامل ،وسيساعدنا األصدقاء.

ويف النهاية استطعت اقناعه ،فجلب البكرة التي يستخدمها يف احلفر لي اال لكي

نبدأ عملنا يف الصباح الباكر .ويف الصباح جاء احل ّفار ونصب البكرة وع َّلمنا
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اختيار ّ
ويل اهلل للوص الظاهري خيضع ملالاكت عديدة ،وليس املالك هو أفضليته ىلع بايق اتلالميذ

كيف ّية العمل ونزل إىل البئر.
الشريازي الذي
فبدأنا العمل بمع ّية المرحوم احلاج الشيخ حسنعل نجابت
ّ
األول من
كان قد قدم إىل مهدان لزيارة الشيخ
األنصاري ا
أيضا ،فرفعنا الكيس ّ
ّ

الرتاب وقمنا بإفراغه خارج المنزل عىل حا ّفة الطريق ،وواصلنا عملنا؛ ولقد
كنّا يف حالة من السعادة والرسور واالبتهاج والنشوة والعشق والوجد بحيث

ّ
سيحل هبذا
أنّنا مل نكن نشعر بام نقوم به من أعامل؛ ومل نكن نفكّر يف أنّه ماذا

الرجل لو حدث خطأ وسقط كيس الرتاب عىل رأسه؛ وذلك أنّنا مل تكن لدينا

يتعجب
الامرة ينظرون إلينا ،وكان بعضهم ّ
جتربة سابقة يف هذا الميدان؟! وكان ّ
ويتفوه ببعض
هلذا المنظر ،بينام كان البعض اآلخر يضحك ويسخر منّا
ّ

العبارات.

بالقوة ببسامته
األنصاري يتف ّقدنا أحيانا ،وكان يمدّ أرواحنا
وكان المرحوم
ّ
ّ

وضحكاته.

استمر بنا األمر كذلك حتّى اكتمل حفر البئر إىل العمق المطلوب ،فأبلغنا
و
ّ

ّ
تم نصب
الشخص المذكور الذي ينصب
المضخة الغاطسة ،فتعاونّا حتّى ّ

ّ
المضخة يف البئر.

الظاهري فإنّه
الويص
يعني
ّ
جيب االنتباه هنا إىل هذه المسألة ،وهي أ َّن و ّل اهلل عندما ّ
ّ

اختلار ولي هللا ليا صي الظاهض ي يصضع لمالكا ت ر ديد ة ،ولل س المالك ها أفضيلته ر يى باقي ال تالمل ذ

قطع اا يأخذ بعض المصالح والمالكات بعني االعتبار ،وهو يف كثري من األحيان ال يعلم
التالمذة وبقية األفراد هبذه المالكات ،فو ّل اهلل أدرى بام يفعل وهو ملتفت إىل ما يأخذه

الظاهري.
للويص
ربرات بعني االعتبار بشأن اختياره
ّ
من الم ّ
ّ

القايض ـ رضوان اهلل عليه ـ من
والدليل عىل ذلك أنَّه كان من بني تالمذة المرحوم
ّ

هم أفضل من المرحوم القوچاين من عدة جهات قط اعا ،من أمثال المرحوم العالّمة
اإلهلي ،وآخرين غريهم،
حممد حسن
ّ
الطباطبائي وأخيه المع ّظم المرحوم آية اهلل الس ّيد ّ

الويص
أي إلزام بالرجوع إىل
ولك َّن المرحوم القايض اختار آية اهلل القوچاين ،لذا ال يوجد ّ
ّ
الظاهري ،بل هو طريق إىل اهلل كام هو حال الكثري غريه من األفراد.
ّ
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ا
مشغوال
والملفت للنظر أنَّه يف ذات الوقت الذي كان فيه المرحوم الوالد

الطباطبائي يف قم ،كان
بالتهذيب والتزكية والتع ّلم وأخذ األوراد واألذكار من العالّمة
ّ

المرحوم العالّمة الطباطبائي يذكر ولمرات عديدة وصاية المرحوم القوچاين ومل يقل

أبدا ا للمرحوم الوالد :عليك أن ترجع إليه وأن تأخذ التعليامت واألذكار منه حضور ايا
أو بالمراسلة ،بل إنَّه كان يعطي المرحوم الوالد التعليامت السلوك ّية واألذكار ،وكان
يشري إىل المسائل ودقائق األمور وكيف ّية السلوك إىل اهلل ،وال تزال كتاباته التي كان

يكتبها يف ذلك الزمان حمفوظة يف المج ّلدات المخطوطة للمرحوم الع ّ
المة ،وقد كانت

مستمرة حتّى بعد هجرة
الطباطبائي
المراسالت بني المرحوم الوالد والعالّمة
ّ
ّ
تتضمن وصايا بعنوان
أيضا ،وكانت هذه الرسائل
المرحوم الوالد إىل النجف األرشف ا
ّ

تعليامت سلوك ّية؛ أي أنَّه يف ذات الوقت الذي كان فيه المرحوم الوالد ّ
يتلقى
اإلرشادات والربامج السلوك ّية من المرحوم القوچاين ،كان يستفيض من العالّمة
()6

أيضا.
الطباطبائي ويأخذ منه اإلرشادات ويعمل هبا ا

ويف أواخر حياة المرحوم الوالد ويف إحدى الليال ،طرح احلقري عليه هذا السؤال:

تعرفنا إىل حد ما عىل حاالت وخصوص ّيات المرحوم القوچاين ،ونعلم أنَّه رجل
لقد ّ
جمرد عن اهلوى ،فهل هذا المقدار كاف لرجوعكم إليه ووضع نفسكم حتت
صادق و ّ
تربيته وإرشاده؟!

فتأ َّمل المرحوم الوالد وقال:
إنّني رجعت إليه وف اقا ألمر العالّمة الطباطبائي ،ويف احلقيقة كان رجوعي إليه

يف ّ
ظل اال ّتصال بالعالّمة الطباطبائي وحتت إرشاده؛ وكنت طيلة إقامتي يف
النجف حتت نظر وهداية وإرشاد العالّمة الطباطبائي ،إىل أن ارتبطت

بالمرحوم احلدّ اد.

( )6لال ّطالع عىل هذه الرســائل واإلرشــادات راجع :كتاب «مطلع أنوار» (فاريس) ،ج  ،3ص  305إىل
( .365م)
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السبب يف الرجوع إىل الوص الظاهري هو كونه أحد الطرق إىل الواقع

وم ّا يؤ ّيد هذا األمر َّ
الطباطبائي
أن متجيد ووصف المرحوم الوالد للعالّمة
ّ
القايض ،هو بنفسه حاك عن تفاوت واختالف
والمرحوم القوچاين وبق ّية تالمذة
ّ
درجاهتم؛ فقد كان المرحوم الوالد يعرب عن العالّمة الطباطبائي أحيا انا هبذا التعبري:

هو إنسان ال تذكر المالئكة اسمه بغري وضوء!(َّ )6
وإن قدر ومنزلة العالّمة

تعرف يف المأل األعىل ،ال يف الكرة األرضيّة وبني أصدقائه وحمبّيه.

و لكنَّه كان يعرب عن المرحوم القوچاين هبذا التعبري فقط:
أتعجب كيف
لدي يشء ،وأنا َّ
إنَّه رجل صادق ،وهو نفسه كان يقول« :ليس ّ

السب ب في الضجاع إلى الا صي الظاهض ي ها كانه أحد الطضق إ لى الااقع

القايض وصيا له؟!».
جعلني المرحوم
ّ

الظاهري بمعنى اإللزام
الويص
فعىل هذا األســـاس ،ليس رجوع األفراد إىل
ّ
ّ

باالستمرار يف اتّباعه واالستفادة منه ،بل هو وسيلة إىل جانب بق ّية الوسائل ،وطريق إىل

لربام كانت بق ّية الطرق والوســائل أقوى وأكثر بصــرية وخربة يف
جانب بق ّية الطرق ،و ّ

شؤون السلوك وأموره الدقيقة اخلفية.

ويالحظ هنا َّ
الظاهري موافق لذلك القانون واألصل
الويص
أن الرجوع إىل
ّ
ّ
والميزان المذكور فيام تقدّ م من أنَّه ليس هناك حدي وال قيد وال مانع أمام الوصول إىل
واعتقادي ورد الترصيح به يف
وفطري
عقل
ّ
ّ
درجة المعرفة ،والذي هو بحدّ ذاته قانون ّ
أيضا.
النصوص الدين ّية ا

ا
ترشف
ووفقا هلذا المبدأ ،قال المرحوم القوچاين للمرحوم الوالد عندما ّ

اهلمداين بزيارة النجف« :من اآلن فصاعدا ا ،فلتكن حتت
األنصاري
المرحوم آية اهلل
ّ
ّ

األنصاري وتربيته» ؛ ومنذ ذلك احلني أمىس المرحوم العالّمة يتّبع
إرشاف المرحوم
ّ
األنصاري ،وهذا األمر واضح بشكل ج ّيد يف مراسالته معه.
تعليامت المرحوم
ّ
( )6حريم القدس ،ص .663
( )3لالطالع عىل هذه المراسالت ،راجع :كتاب «مطلع أنوار» (فاريس) ،ج  ،3ص ( .446م)
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كان المرحوم الوالد ـ رضوان اهلل عليه ـ ينظر إىل مجيع هؤالء العظامء بنظرة مرآت ّية

وطريق ّية ،وكان جيعل كل فرد يف موضعه المناسب ،حتّى أنَّه كان يأخذ بعض المسائل

القايض ،يف حني ّ
أن ذلك الشخص كان قد وقع يف أواخر
عن بعض تالمذة المرحوم
ّ
عمره بالضالل واالنحراف.

نعم ،كانت سرية وطريقة المرحوم الوالد مبن ّي اة عىل كالم أمري المؤمنني الرفيع

حيث قال عليه السالم« :انظر إىل ما قال ،وال تنظر إىل م ْن قال» )6(.أي :انظر إىل الكالم

احلكيم ،وال تنظر إىل قائله نظر اة استقالل ّية وموضوع ّية.

أو ما يقوله يف مكان آخر« :احلكمة ضا َّلة المؤمن».

()3

دائام ،إنَّام هو حقائق عامل الوجود ،واآلداب التي
فضا ّلة المؤمن وما يبحث عنه ا

توصل اإلنسان إىل تلك احلقائق ،وجتعله يتخ ّلق بتلك األخالق.
رسه ـ للحقري:
ذات يوم ،قال المرحوم الوالد ـ قدّ س ّ

الديني؟
هل تذهب إىل منزل آية اهلل احلاج السيّد رضا هباء
ّ

نادرا ما أزوره.
فقلت :ال ،ا

حتام ،وأن تستفيد من حمرضه ،إنَّه رجل مؤمن،
فقال :عليك أن تذهب لزيارته ا
ومن الممكن أن تكون مدركاته مفيدة لك ،فتنتفع هبا.

وقد حصل هذا األمر عندما كنت حتت تعليم وتربية المرحوم الوالد من حيث

الظاهر ،وكنت أعتربه وليا من أولياء اهلل وأعتقد بذلك.

ردم حقللد ا الستف ادة من أ ي أحد إال بتسب لبه الضضر

وأعلن هنا ّ
العا عىل
بكل رصاحة :بصفتي ابناا للمرحوم العالّمة ،وأكثر الناس ا ّط ا

ا
معايشة لسريته وسلوكه
المعايري والمباين التي كان يعتمدها ذلك العظيم ،وأكثرهم

ومنهج تفكريه وأسلوبه يف الرتبية والتعليم ،أنّني مل أسمع طيلة حيايت أنّه منع أحدا ا ـ ولو

( )6غرر احلكم ،ص 53؛ فرج المهموم ،ص  ،330ويف حديث أهل الكامل « :أنظر إىل ما قال وال تنظر إىل
م ْن قال ».
( )3الكايف ،ج  ،3ص .619
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ّ
عدم تقييد االستفادة من ّ
أي أحد إال بتسبيبه الرضر

اللهم إالّ أن يكون االرتباط به مرضا
لمرة واحدة ـ من االستفادة من حمرض أحد،
ّ
ّ
باإلنسان.

ساذجا وتنقصه التجربة ـ إىل
شخصا
ففي يوم من األ ّيام ،ذهب أحد األقرباء ـ وكان
ا
ا

جملس يف طهران ألحد األشخاص المعروفني والمشهورين ،وقد كان يذكر ذلك

المجلس ّ
بكل خري وصفاء ومن خالل استعامل كلامت مجيلة .وعندما أهنى كالمه ،التفت

إليه المرحوم الوالد ا
مرة أخرى ،ألقطع ّن عالقتي
قائال« :إن شاركت يف ذلك المجلس ّ
بك!» .

وقد كان ذلك الرجل الذي منع المرحوم الوالد عن المشاركة يف جمالسه هو نفس

ذلك المنكر لألستاذ وللحاجة إىل الرتبية السلوكيّة ،وكان جيتذب الناس ويوقعهم يف

االنحراف بحديثه وكالمه الساحر ! وهلذا قام المرحوم الوالد بتحذير ذلك الشخص من

المشاركة يف جمالسه ،إىل درجة أنّه قال له يف أحد األ ّيام« :عندما يطرق سمعي ّ
أن أحد اا قد
ذهب إىل ذلك الشخص ،يرجتف بدين ،وأقول :لقد انتهى أمره!» .

ومن مجلة الشواهد عىل ّ
رسه ـ وسريته كانا يبتنيان
أن منهج المرحوم الوالد ـ قدّ س ّ

أي حدّ أو قيد ،أمره لطالّب العلوم
عىل الوصول إىل المعرفة واكتساب البصرية من دون ّ

الدين ّية الذي جاء فيه« :بإمكان الطالّب ـ يف سبيل كسب العلم وحتصيل المعرفة ـ أن

أي مكان يناسبهم بغري استئذاين أو أخذ إجازيت ،وال حيتاجون إىل سؤال عن
يذهبوا إىل ّ
ذلك».

مرة قال لتالمذته وحم ّبيه« :عىل اإلنسان أن يغتنم صحبة األعاظم ،وأن
وكم من ّ

يشنّف سمعه ويع ّطر روحه ّ
بكل كالم حكيم ،مهام كان الشخص الذي صدر منه».

ومن المعروف أنّه كان يويص العديد من األشخاص بأن حيظوا برشف احلضور عند

العالّمة الطباطبائي .كام ّ
أن احلضور عند األفاضل من أهل العلم والصالح يعترب من

المباين المالزمة لسلوكه العمل ،إىل درجة أنّه كان ّ
حيث أصدقاءه عىل المشاركة يف
شجعهم
المجالس التي يعقدها يف مسجده ويدعو إليها بعض الوعّاظ وخطباء المنابر ،وي ّ

عىل االستفادة من المطالب التي كان يلقيها أولئك الوعّاظ ،مع ّأهنم قد ال يكونون ع ىل
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ا ّطالع كاف بالمباين السلوك ّية والعرفان ّية ،أو قد يكونون من الذين ينحون مسلكاا ومرش ابا

خمال افا.

نعم ،كام ذكرنا ساب اقا ،عىل اإلنسان أن يسلك ـ يف حتصيل العلم والمعرفة ـ الطريق

الذي ال يوقعه يف الرضر؛ فام أكثر الشياطني المتظاهرين باخلري ،والوحوش الذين يرسقون

القلب والدين ،وق ّطاع الطرق الذين ال معرفة هلم باهلل ورسوله ،وما أكثر أشباه أيب سفيان
عل عليه
الذين يتظاهرون بمظهر سلامن ،واحلاملني لصفات معاوية متظاهرين بصفات ّ

ّ
السذج الفاقدين للبصرية ،ويسعون إىل خداعهم
السالم ،ويرت ّبصون باألشخاص
وغوايتهم من خالل الظهور بالمظهر اخلدّ اع والسلوك المتواضع والوجه البشوش

والكالم الفتّان.

و من هنا ،فعىل الشخص الذي يسلك طريق اهلل تعاىل أن ّ
يظل متيق اظا بشكل تا ّم،

أي كالم ،وال يلقي بنظره
ويستعمل
حارسا ومراق ابا عىل سمعه وبرصه وقلبه؛ فال يصغي إىل ّ
ا

المروي عن اإلمام الباقر
ألي سلوك وهنج ،كام هو
ّ
أي مظهر خدّ اع ،وال يبيع قلبه ودينه ّ
إىل ّ
ۡ
َ
ۡ
َ
َ ُ
نظر ٱل َ ٰ
عليه السالم ّ
نس ُن إ ٰىل َط َعامه ٓۦ ( :)6فلينظر إىل
أن المراد من اآلية الرشيفة فلي
عمن يأخذه(.)3
علمه الذي يأخذه ّ

لمرات عديدة طيلة
كثريا وعايشناها ّ
وهذه من األمور الواضحة والب ّينة التي واجهتنا ا

حياتنا.
أثض النفا س بعضها ريى بعض في حغللض المعت قدا ت

خصوصا مراعاهتا وااللتفات إليها مسألة
ومن بني المسائل التي ينبغي عىل السالك
ا

والروحي؛ وهي مسألة حازت عىل
النفيس
تأ ّثر النفوس بعضها ببعض وحصول االرتباط
ّ
ّ

اهتامم بالغ من قبل العظامء والمر ّبني للنفوس وأولياء اهلل تعاىل ،بنحو نستطيع معه القول

ّأهنا تعدّ إحدى المسائل السلوك ّية والعرفان ّية القليلة التي حظيت هبذه الدرجة من
اهتامم أرباب السلوك والتزكية.
( )6سورة عبس ( ، )30اآلية .33
( )3الكايف ،ج ،6ص .50
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أثر انلفوس بعضها ىلع بعض يف تغيري املعتقدات

ّ
إن التع ّلقات والتاميالت النفسية التي يعيشها هذا اإلنسان هي إحدى العلل

تكون أفكار اإلنسان وآرائه ،وكذلك األجواء واألحداث
المعدّ ة التي تساهم يف كيف ّية ّ

والوقائع التي حتيط به ،و ّ
إن تأثري هذه االرتباطات والظروف يف تكوين فكر اإلنسان

وحكمه عىل األمور هو بنحو قد يغفل معه اإلنسان نفسه عن كيف ّية هذا التأثري و ال ينتبه

إليه أبدا ا؛ أي ّ
أن النفس اإلنسان ّية وبسبب حم ّبتها لشخص من األشخاص وميلها إليه
تبدأ ـ شي ائا فشي ائا ومن حيث ال تشعر ،وبالموازاة مع االزدياد التدرجيي للمح ّبة ـ يف

والتحول عىل مستوى أفكارها ،وتتبدّ ل نظرهتا لذلك الشخص وآرائه وعقائده
التغيري
ّ

والوقائع واألحداث المرتبطة به ،وحتّى لمبانيه وموازينه الرشع ّية واالعتقاد ّية ..وهنا
مكمن اخلطر!

نبي اهلل موىس واخلرض حيث
وقد كشف لنا ّ
احلق تعاىل عن هذه احلقيقة يف ّ
قصة ّ

َ َۡ
َ َ َ َ َ َٰٓ َ َ َ ُ َ ٰ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ
عز و ّ
ت نفسا َزكيَۢة بغ ۡي نف ٖس
جل :فٱنطلقا حَّت إذا لقيا غلما فقتلهۥ قال أقتل
قال ّ
َ
َ
َ
ۡ
ٓ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ُّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ل َق ۡد جئۡ َ
ت شيا نكرا (َ .)6وأما ٱلغل ٰ ُم فَكن أب َ َواهُ ُمؤم َن ۡني فخشينَا أن ي ُ ۡرهق ُه َما ُطغ َيٰنا
ََ َٓ َ
َ
َ َۡ
ُۡ
ۡ
َوكفرا فأ َر ۡدنا أن ُيبۡدل ُه َما َربُّ ُه َما َخ ۡيا ّم ۡن ُه َزك ٰوة َوأق َر َب ُرمحا (.)3

النبي موىس برفقة اخلرض إىل أن وجدا غال اما ياف اعا ،فأمسك اخلرض فجأ اة
فقد سار ّ

نبي اهلل موىس هذا الموقف
بذلك الغالم وقتله وتركه ملقى عىل األرض ،فلم حيتمل ّ

وصاح ا
أي ذنب أو
قائال :ما الذي تفعله؟ لامذا سلبت احلياة من طفل بريء مل يرتكب ّ
جرم؟ لقد ارتكبت ا
قبيحا جدا!
عمال ا

ويف مقام بيان تفسري فعله وبيان سببه قال اخلرض:اعلم ّ
أن قتل هلذا الغالم مل يكن

سن الرشد والتكامل ،فإنّه سينحرف بأبويه
عن لغو وعبث؛ فلو كرب هذا الغالم وبلغ ّ

وسيجرمها نحو الكفر والطغيان ،أي إنّه بسبب ميول
الموحدين عن الطريق،
المؤمنني
ّ
ّ
( )6سورة الكهف ( ، )63اآلية .93

( )3سورة الكهف ( ، )63اآليتان  30و.36
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الغالم اإلحلاد ّية والمضا ّدة للتوحيد ،وبسبب إظهاره للفسق والفجورّ ،
فإن الوالدين

سيقعان حتت تأثري العواطف األبو ّية ،فينحرفان شي ائا فشي ائا عن الرصاط المستقيم
ا
وبدال عن هنيه وطرده ،سيبدآن بدورمها باالنحراف
ويستجيبان لرغبات ابنهام،
التدرجيي نحو رغباته وأفكاره وطبائعه ،إىل أن يبلغ هبام احلدّ إىل أن يدوسا فجأ اة عىل
ّ

مجيع المعتقدات والمباين الدين ّية والرشع ّية ،ويستبدال التوحيد واإليامن بالكفر والرشك.
وهلذا ،أردنا قتله ،وسيعطيهام اهلل تعاىل ـ ا
تقر به أعينهام
بدال عنه ـ ولدا ا أصلح وأطهر ّ

وجيلب هلام الربكة وخري الدنيا واآلخرة.

احلق تعاىل بشكل واضح ورصيح ّ
أن العالقة األبو ّية
ففي هذه اآلية الرشيفة ،يعلن ّ

ستفيض يف المستقبل إىل حدوث تغيري يف عقائد األبوين وإيامهنام ،ملقي اة هبام يف أتون الكفر
والرشك.

وتعدّ مسألة السقوط يف اإلدمان عن طريق مصاحبة المدمنني ومرافقتهم أبرز

وأبسط نموذج هلذا األمر .فاالرتباط القلبي لإلنسان هي ّيئ األرضيّة للوساوس الشيطانيّة
وإغواءات المجرمني واألرشار ،إىل أن يسقط هذا اإلنسان ـ شيئاا فشيئاا ـ يف ّ
فخ اإلدمان

اخلطري ،وقس عىل ذلك بقيّة األمور الفاسدة وغري المرشوعة.

ومن هنا ،ح ّرمت اإلقامة والعيش يف بالد الكفر ،عىل الرغم من ّ
أن اإلنسان قد يبذل

اهتام اما بال اغا بأداء الصالة والصيام والمشاركة يف المجالس ،ظنا منه أنّه مل ينقطع عن

والرس يف ذلك هو ّ
أن نفس التواجد يف
احلضور يف إحياء الشعائر والمناسبات الدينية؛
ّ

أجواء الكفر والعيش وسط المجتمع الكافر يفيض بروح اإلنسان ونفسه ـ بسبب ضعف

التدرجيي من ارتباطها بالمبدأ األعىل؛ فيبدأ هذا اإلنسان ـ من
نوران ّية البيئة ـ إىل التقليل
ّ

دون أن يشعر بالتغيري الذي حيصل يف داخله ـ يف األفول والسقوط بشكل دائم ،فيفقد
باحلق تعاىل .ويف هناية
هو ّيته ويض ّيع ثروته الوجود ّية التي تتشكّ ل من حيث ّية االرتباط ّ
تغري أسلوب تفكريه تبع اا
األمر وبعد مرور مدّ ة من الزمان ،نجد أن ّهذا اإلنسان قد ّ

بأي تغيري
لتغري الذي طرأ عىل صفاته وملكاته وتع ّلقاته .فنراه يفكّر ـ من دون أن يشعر ّ
ل ّ
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أثر انلفوس بعضها ىلع بعض يف تغيري املعتقدات

يف داخله ـ بطريقة خمتلفة ،فال وجود لتلك االستقامة والصمود والثبات يف األفكار
تم استبدال
والمباين واالعتقادات ،وال مكان يف نفسه لتلك الغرية واحلم ّية الدين ّية ،فقد ّ

تلك الصالبة والثبات بنوع من الليونة واخلضوع والغفلة واإلمهال والتساهل؛ فيصري

ََ ۡ ََ ُ َ
ك ّذ ُ
ب
هذا اإلنسان حمكو اما باالستدراج بمقتىض هذه اآلية الرشيفة :فذرِن ومن ي
َ ۡ
َ َ ۡ َۡ ُ ُ ّ ۡ َۡ ُ َ ََُۡ َ
ون * َوأ ُ ۡمِل ل َ ُه ۡم إن َكيۡدي َمت ٌ
()6
ني .
ب َهٰذا ٱلَديث سنستدرجهم من حيث َّل يعلم
ه

و األمر الملفت هو ّ
أثرا بالغاا حتّى يف المسائل الفقه ّية واجتهادات
أن هلذا األمر ا

الفقيه واستنباطاته الرشع ّية ،وبعبارة أخرىّ :
إن تلك احلالة من الشعور باالرتباط بمبدأ
الوحي والتع ّلق بمنبع التنزيل ،تتشكّل عىل أساسها مدركات الفقيه يف المسائل

المختلفة ،أما يف األجواء اخلالية من المعنو ّية والروحان ّية وبسبب حالة االنسالخ
واالنقطاع عن مبدأ الترشيع ذاكّ ،
فإن المدركات ستتشكّل بصورة ما ّدية ظاهر ّية ال
روح فيها.

فام أكثر األشخاص الذين كانوا قبل إقامتهم وتو ّطنهم يف بالد الكفر من ذوي

لكن ما إن أقاموا وتو ّطنوا يف هذه
العقائد واألفكار الصحيحة والصاحلة إىل حد ماْ ،

البالد حتّى طرأت تغيريات كبرية عىل أفكارهم وعقائدهم.

()3

ومن عجائب الدهر ّ
أن بعض هؤالء السادة أطلق عىل بالد الكفر كإنجلرتا اسم

ّأم العامل اإلسالمي! فيا للعجب كم حيتاج اإلنسان أن يبلغ به االنحطاط الفكري
يتفوه بمثل هذه األباطيل ويكتبها! أفهل جيتمع اإلسالم
واالعتقادي ،حتّى يمكنه أن ّ

مع الكفر؟! و هل لالستعامر المكّار المحتال رغبة باإليامن بالمبدأ والمعاد وانسجام
إن هؤالء ال يعلمون ـ ولن يعلموا ـ ّ
مع االعتقاد هبام؟! ّ
أن هذه األرض ّية والمجاالت

التي يفتحها االستع امر الربيطاين القديم أمام نرش المذاهب المختلفة ـ ومن مجلتها

( )6سورة القلم ( ، )13اآليتان  33و.35

مفصل يف األجزاء الالحقة إن شاء اهلل.
( )3سيأيت احلديث عن هذا الموضوع بشكل ّ
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اإلسالم ـ والدعوة هلا ليست ألجل حتصيل رضا اهلل ورسوله ،وال ألجل محاية

الديمقراط ّية واحلر ّية يف إظهار األديان اإلهل ّية وإبرازها ،وال ألجل الدفاع عن سمعة
بالدهم وكسب التأييد واجلاه هلا ،بل هو ألجل اال ّطالع ـ أكثر فأكثر ـ عىل أفكار الناس

وعقائدهم ،ورسم المخ ّططات المشؤومة والشيطان ّية يف سبيل حتريف األسس
العقائد ّية لشعوب العامل ،والسيطرة عىل أز ّمة أمور البلدان من خالل تغيري أفكار زعامء

األمم والمذاهب وعقائدهم؛ وهذه مسألة غفل اجلميع عنها ،فاعتربوا ّ
أن تلك البالد

هي مهد احلضارة وازدهار األفكار المذهب ّية واالجتامع ّية.

وتكرارا:
مرارا
ا
رسه ـ يقول ا
لقد كان المرحوم الوالد العالّمة الطهراين ـ قدّ س ّ

ّ
إن مجيع فتن العامل والربامج المشؤومة الموضوعة ضدّ المذاهب واألمم

فإين
خي َّطط هلا يف بريطانيا ،وإذا كان العامل بأمجعه يقول :الموت ألمريكاّ ،
أقول :الموت لربيطانيا!

رسه ـ
وكان أستاذه يف األخالق والعرفان المرحوم الس ّيد هاشم احلدّ اد ـ قدّ س ّ

يقول بدوره:

مجيع القرارات والمخ ّططات التي توضع إلدارة الدول والبلدان يف العامل
والتحوالت التي حتدث يف ّ
االحتاد
التغريات
ّ
هي من إنشاء بريطانيا ،وحتّى ّ
السوفيايت هي تابعة للقرار الربيطاين.

واحلاصل ّ
وتغري ميوهلا ورغباهتا بسبب الظروف االجتامعيّة
أن مسألة تبدّ ل النفس ّ

ّ
للشك أو الشبهة ،وما أكثر الموارد التي يصادفها
واالرتباط بالرفيق ليست موض اعا
اإلنسان طيلة حياته ،حيث يرى كيف ّ
معني،
أن
شخصا معيّناا كانت له ميول ّ
ا
خاصة وتفكري ّ

و لكن ما إن طرأ تغيري يف عالقته بمحيطه وبالناس من حوله وبالظروف المختلفة التي
جوهري يف ميوله وأفكاره ،وصار حيكم بخالف ّ
كل ما كان
حتيط به ،حتّى حدث تغيري
ّ

حيكم به يف السابق ،وصار يكره ّ
تترسب إىل ذهنه
كل ما كان يميل إليه يف الاميض ،مع أ ّنه مل ّ

أو قلبه أ ّية معلومات خمالفة لام سبق ،بل هو نفس ذلك الشخص السابق.
نتلوة الموي س :ال ا اج ب رند ف قدان الالي ها الضجاع إلى الص بلض ،و الاصي الظاهض ي أحد الط ض ق
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الويص الظاهر ّي،
أي إلزام بالرجوع إىل
ونستنتج من مجيع ما تقدّ م أنّه ليس هناك ّ
ّ

رسه ـ بعد وفاته إىل المرحوم
حيث مل يرجع أحد من تالمذة المرحوم القايض ـ قدّ س ّ
أي ذكر أو برنامج ،مع ّ
أن هؤالء التالمذة مل يكونوا قد وصلوا
القوچاين ،ومل يأخذوا عنه ّ

إىل مرتبة الكامل ،ومل يكونوا طووا بعد األسفار السلوك ّية األربعة ،وكانوا بأمجعهم ـ
سوى المرحوم احلدّ اد رضوان اهلل عليه ـ حمتاجني ومفتقرين إىل إكامل الرتبية والتزكية.
وعالو اة عىل ذلكّ ،
متفوقني من عدّ ة جهات
فإن أغلب تالمذة المرحوم القايض كانوا ّ

عىل المرحوم القوچاين ،ويف هذه احلالة ،سيكون رجوعهم إليه من قبيل رجوع األعلم

عقال ا
إىل العامل؛ وهي مسألة باطلة ومرفوضة ا
ونقال.

المهم جدا االلتفات واالنتباه إىل ّ
جمرد مرشد
أن
إنّه من
الويص الظاهر ّي هو ّ
ّ
ّ

ودليل عىل الطريق ال أكثر ،فال امتياز له عن بق ّية اخلرباء وأهل البصرية يف المعرفة
بطريق اهلل وبيان الموانع والمعدّ ات واإلرشاد إىل اهلدف المنشود .وبعبارة أخرىّ ،
إن

الويص الظاهر ّي وجهوده يف اهلداية وكلامته وتوجيهاته ومنهجه وسلوكه،
إرشادات
ّ
تتّصف بأهنا طريق ّية إرشاد ّية ال موضوع ّية مولو ّية.

وبنا اء عليه ،خيطئ من يقول« :ينبغي يف طريق اهلل أن تؤخذ الربامج واألذكار من

نافذة واحدة ومن أستاذ واحد ومن جهة واحدة ،والرجوع إىل شخصني أو أكثر يؤ ّدي

ّ
الشك واحلرية والضالل» .فقد ساق هذا القائل كالمه مساق اللغو
إىل وقوع القلب يف

والعبث ،وحصل عىل نتيجة خاطئة بخلطه يف الموضوع بني مسألتني خمتلفتني

ومتفاوتتني:

فمسألة ّ
أن السالك ال ينبغي عليه أخذ دستور وبرنامج للذكر من شخصني تتع ّلق

بالويص الظاهر.
بول اهلل والعارف الكامل والسالك الواصل ،ال
ّ
ّ

والشاهد عىل ذلك ّ
رسه ـ كان يستفيد مدّ ة إقامته يف
أن المرحوم الوالد ـ قدّ س ّ

النجف من أوامر وإرشادات المرحوم العالّمة الطباطبائي ،يف نفس الوقت الذي كان

يستفيض من المرحوم آية اهلل األنصاري اهلمداين ومن المرحوم آية اهلل الس ّيد مجال
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وأيضا من المرحوم القوچاين والبعض اآلخر من تالمذة المرحوم
الدين الكلبايكاين ا

القايض .هذا دون أن توجد أ ّية منافاة بني هذه العالقات واالرتباطات ،أو معارضة بني
هذه المجالسات والمصاحبات واإلرشادات.

إن هذا احلقري يمكنه اال ّدعاء ّ
بل ّ
أن المرحوم الوالد كان يف تلك الفرتة التي كان

يتفوق عليه علميا من عدّ ة نواح ،ويفوقه يف كثري من
يرت ّدد فيها عىل المرحوم القوچاين ّ

الدقائق والرقائق العرفان ّية والسلوك ّية ،مع أنّه ـ وكام أرشنا إليه ا
سابقا ـ لو كان هذا

رجوعا حقيقيا وواقعيا ،فإنّه سيكون من قبيل رجوع األعلم إىل العامل ،وهو
الرجوع
ا
باطل ومرفوض.

واألمر نفسه يقال بالنسبة لتالمذة المرحوم الس ّيد أمحد الكربالئي السلوك ّيني،

ومن مجلتهم المرحوم آية اهلل الس ّيد مجال الدين الگلپايگاين ،فمتى كانوا يرجعون إىل

الظاهري المرحوم الس ّيد أيب القاسم اللواساين؟
وص ّيه
ّ

فإن ما يطرحه البعض من ّ
وعليهّ ،
الويص الظاهر ّي هو أبرز وأفضل شخص
أن« :
ّ

حتام» هو كالم ال أساس له ،وحتّى مع وجود
بعد
الول الكامل وينبغي الرجوع إليه ا
ّ

ويص ظاهر لعارف من العرفاء باهلل ،يمكن لإلنسان أن يرجع إىل بق ّية مريديه وتالمذته،
ّ
عامّ ،
فإن نظرة العرفان
بل وحتّى إىل غري المرتبطني به ،وينهل من فيوضاهتم .وبشكل ّ

والتوحيد حول هذه المسألة هي نظرة واسعة األفق ويف أعىل مستوى من االنرشاح

احلق تعاىل يف المظاهر المختلفة والمرايا المتعدّ دة
والسعة؛ ففي هذه النظرة يعدّ ظهور ّ
ا
نبي اهلل سليامن
عاما
تعني ّ
خاصني ،وهلذا مل يستنكف ّ
وشامال ،وغري منحرص يف مظهر أو ّ
عن االستامع لنصيحة النملة والطائر .وهبذا تفرتق مدرسة العرفان والتوحيد عن بق ّية

المدارس والنحل.

أي قيد
أي حد الكتساب العلم والمعرفة ،وال ّ
ففي مدرسة العرفان ،ال يوجد ّ

أي حرص يف معارشة الناس
لالستفادة واالستفاضة من الفيوضات اإلهل ّية ،وال ّ
ورجوعهم ألول األبصار وخرباء هذا الطريق ،فكام يمكن لسالك طريق المعرفة
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أيضا االستفادة من بق ّية األشخاص؛ كام كان دأب
مراجعة
الويص الظاهر ،يمكنه ا
ّ
رسه ـ طوال فرتة سريه وسلوكه قبل لقائه بأستاذه ومرشده
المرحوم الوالد ـ قدّ س ّ
رسه ،حيث كان يستنبط العديد من النكات
الر ّباين حرضة الس ّيد هاشم احلدّ اد قدّ س ّ

مرارا
والدقائق من لقائه واتّصاله باجلميع ،ويعمل عىل تنفيذها؛ وهذا ما كان يشري إليه ا

وتكرارا ويذكره لتالمذته ويأمرهم به.
ا

مهم
وما أكثر الموارد التي كان ينقل فيها عن شخص من األشخاص مطلب ّ
دونوا هذه
وبديع وطريف يف حمرض المرحوم احلدّ اد ،فكان يقول للمحيطني بهّ « :
المسألة واعملوا هبا» ،أو يف أحيان أخرى كان يقرأ فيها حديث أو شعر لطيف أمامه،

فيقول« :احفظوا هذا احلديث أو الشعر» .وقد يطرح أحيا انا أحد الربامج العمل ّية،
فيقول« :اعملوا هبذا الربنامج».

***
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وظيفة السالك إىل اهلل
عند عدم وجود ال ّ
وص الظاهري

الر ر َ
محن َ
ب رسم اللـه َ
الرحيرم
َرُ ّ َ ّ َ َ ر
العالمني
المد هلل رب
ُ
والصالةُ والس ُ
رس َ
لني م ّمد َوآهل َ
الم َ
الم َىلع َخي ُ
الطاهرين
َ ُ
َ َ ر
َ رَ ر
جعني
َول رع َنة اللـه ىلع أع َدائِ ِهم أ

كان الكالم حتّى اآلن حول وظيفة تالمذة العارف باهلل الذي ارحتل وترك وص ايا

توصلنا إىل ّ
الويص
أن
ظاهر ايا ،بل شمل كالمنا حتى غري تالمذة هذا العارف؛ حيث ّ
ّ
ملوثة ،باإلضافة إىل أنّه إنسان
الظاهر شخص صالح ومتم ّيز وذو نفس صافية غري ّ
صادق وخبري برموز وأرسار ومسائل السلوك ،ويمكن ّ
لكل شخص ـ عند احلاجة إليه

أيضا االستفادة من بق ّية
والتعرف عليه ـ االستفادة منه واألخذ عنه ،كام يمكنه ا
ّ
الويص الظاهر إذا مل تستدع احلاجة إليه ال ا
عقال
األشخاص؛ فال يشء يلزم بالرجوع إىل
ّ

ا
طريقة.
رشعا وال
وال ا
حقائق حال فتنة ادراء الاصاية بعد ال عالمة الطهضاني رضاان هللا ريل ه

ظاهرا للعيان
ويص ظاهر ،كام بدا
ا
لكن يبقى الكالم حول احلالة التي ال يوجد فيها ّ

رسه ،حيث سقط القناع عن وجوه المدّ عني
بعد وفاة المرحوم العالّمة الوالد قدّ س ّ

واضحا كالشمس يف رائعة النهار.
اإلهلي وخالفته ،وصار كذهبم
الول
ا
ّ
لوصاية ذلك ّ
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رسه العزيز ـ
فمن العجائب أن قام كثريون بعد وفاة المرحوم العالّمة الوالد ـ قدّ س ّ

ويف مناطق خمتلفة ،با ّدعاء الوصاية السلوكيّة وخالفة الطريق ،ساعني بمختلف احليل
التجرد والتوحيد ـ الذي
المزورة اخلدّ اعة ،والنسب الكاذبة الباطلة إىل وضع رداء كربياء
ّ
ّ

ال يليق وال جيدر إالّ بذلك المحبوب ـ عىل قامتهم النحيفة الضعيفة والعليلة المريضة،
وإىل الرت ّبع عىل مسند ذلك العارف اإلهلي واحتالل مكانته ،والتصدّ ي لألمر والنهي

العريش المحروس بالمالئكة
ومسائل الذكر والفكر واإلرشاد ،وإىل اجللوس يف المقام
ّ

لذلك احلريم القدّ ويس والساحة السبّوحية ،غافلني عن قول القائل:
اى مگس عرصه سيمرغ نه جوالنگه تست

عرض خود مى برى وز محت ما مى دارى

( )6

[يقول :أ ّيتها الذبابة ال ت ساوي نف سك بطائر ال سيمرغّ ،
فإن ذلك يوجب لنف سك اهلتك ولنا

المتاعب].

وعىل حدّ قول اخلواجة حافظ الشريازي رمحة اهلل عليه:

6ـ نه هر كه چهره برافروخت دلـربى داند

نه هر كه آينه سازد سـكندرى داند
3ـ نه هر كه طرف كله كج هناد وتند نشست
كاله

دارى

وآيني

رسورى

داند

4ـ هزار نقطة بينش ز خال تست مرا
كه قدر گوهر يكدانه جوهرى داند
مهت آن رند عافيت سوزم
3ـ غالم ّ

كه در گدا صفتى كيمياگرى داند

5ـ هزار نكته باريكرت ز مو اينـجاست
نه هر كه رس برتاشد قلندرى داند
( )6ديوان حافظ الشريازي ،الغزل .353
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1ـ در آب ديدۀ خود غرقه ام چه چاره كنم
كه در حميط نه هر كىس شناورى دانـد
9ـ ز شعر دلكش حافـــظ كيس شود آگـــاه
كه لطف نكته ورس سخنورى داند

() 6

نعم:

ز شــعر دلكش حافظ كســـــــى شــود آگاه
كه لطف نكته ورس سخنورى داند

() 3

رس الكالم ولطف
[ يقول :ولن يعرف شــعر « حافظ» األ ّخاذ بالقلوب إالّ من وقف عىل ّ

النكات].

تصور أولئك المدّ عون كذ ابا أنّه بقضاء بعض األ ّيام يف صحبة ذلك
أجل ،لقد ّ

العزيز ،وباالستفادة من بعض دق ائق كلامته وطرائف وظرائف بياناته ،واحلديث عن
بعض اخلواطر والذكريات والقصص المرتبطة به ،وتقضية المجالس هبذا النوع من

الكالم ،وبتشويق المحيطني هبم وترغيبهم هبذه اخلطابات سينتهي األمر ،هيهات!

( )6والمعنى:
لكل من حسن وجهه أن يأرس قلب العاشق ،وليس ّ
6ـ ال يمكن ّ
كل من صنع المرايا سيكون كاإلسكندر
ّ
يف فتوحاته (باعتبار أن االسكندر كانت له مرآة ينظر منها قبل الرشوع باحلرب).
3ـ وال ّ
فن احلكم
يد
جي
الصدارة،
كل من أمال قلنسوته عىل رأسه (كناية عن الرئاسة والوجاهة) وجلس يف
ّ
وأمور الرئاسة.
ّ
4ـ إ ّن جمال رؤيتي هي دائرة خالك؛ ألن الذي يعرف قدر اجلوهرة النادرة هو اجلواهري فقط.
وفقريا يف ظاهره لكنّه يعرف علم
هلمة الامهر الذي ال يكرتث بعافيته ،وهو وإن كان مستجد ايا
3ـ أنا عبد ّ
ا
الكيمياء.
أدق من الشعرة؛ وليس ّ
5ـ تكمن ههنا ألف لطيفة ولطيفة هي ّ
كل من حلق رأسه صار يعرف سرية
الدراويش وسلوكهم.
ّ
1ـ أرى نفيس غار اقا يف دموعي ،فام احليلة؟ فليس كل من هو يف المحيط حيسن السباحة.
9ـ ولن يعرف شعر «حافظ» ّ
رس الكالم ولطف النكات.
األخاذ بالقلوب إالّ من وقف عىل ّ
( )3هذا آخر بيت من الشعر السابق.
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واللطيف يف األمرّ ،
أي
أن ذلك المعيار اآلنف ذكره حول مسألة االستفادة من ّ
خبري وبصري وسالك للطريق واكتساب الفيض منه ،وحول مسألة فتح الطريق وعدم

خاص ـ والذي يلزم منها انرشاح الصدر وانفتاح
انحصار الفيض يف جمرى ومظهر
ّ

الطريق ونوران ّية النفس ـ قد وقع معكو اسا من الذين ا ّدعوا وصاية المرحوم الوالد،

ْ
ف ّ
وتسليام لساحتهم
تعظيام
طأطئ رأسه
ويدخل حتت لوائهم وي
كل من مل ينضو يف حزهبم
ا
ا
ْ

ا
وخمذوال ومبعدا ا عن دائرة رفقتهم وصحبتهم ،ولو كان
سيجد نفسه مطرو ادا ومنكو ابا
رسه ـ وتالمذته ،وم ّطل اعا عىل أرساره
من أقرب أح ّبة المرحوم العالّمة الوالد ـ قدّ س ّ

أخص حوار ّييه .فام أعجبها من وصاية وإرشاد ترضب هكذا
ورموزه ،ومعدو ادا من
ّ
بسوط الظلم والقهر واجلور حتّى أقرب أصحاب ذلك العزيز واألوفياء له ،وحترمهم

من نعمة مرافقة األح ّبة واالرتباط هبم!!

بكل رصاحةّ :
ويف هذا المقام ،ينبغي القول ّ
إن الفتنة التي حصلت بعد وفاة

رسه ـ
المرحوم األنصاري اهلمداين ـ رمحة اهلل عليه ـ وذكرها المرحوم الوالد ـ قدّ س ّ

المجرد ،وعىل الرغم من ّ
كل تفاصيلها واألمور الشيطان ّية التي جرت
يف كتاب الروح
ّ

فيها ،ما هي إالّ جزء يسري من تلك الفتنة التي وقعت بعد ارحتال المرحوم الوالد؛ حيث

ا
مستعمال مجيع احليل والوسائط والوسائل
دخل الشيطان اللعني هذه المعركة،
ومستخد اما خمتلف مراتب اإلغواء وقطع الطريق .ومل يكتف بإركاس القلوب ،بل عمد

أيضا إىل قلب األفكار واآلراء وتغيري المالكات والمعايري بشكل تام.
ا

وقد كانت المنامات الكاذبة والمكاشفات الباطلة والمختلقة ونقل األقوال

ّ
والتومهات يف تثبيت الوصاية اخليال ّية والومه ّية الباطلة
المفرتاة ومسامهة التخ ّيالت
يسريا من االنحراف والفتنة التي سقط فيها بعض تالمذة ذلك العظيم بعد وفاته،
جز اءا ا
احلق ومنهج الصدق ،وساقتهم إىل الضالل واهلالك ،وألقت هبم
فعدلت هبم عن طريق ّ
يف أتون الفساد واإلفساد والضياع.

حضكة اإلصالح ال تي قام بها المين ف
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ولام كان احلقري يرى بطالن مسري هؤالء األشخاص وكذب مبانيهم واشتعال
ّ

أنان ّياهتم ونفسان ّياهتم ووضوحها وضوح النهار ،فقد هنض إلصالح األمور
وتصحيحها ،وعقد العديد من اجللسات مع خمتلف األشخاص للبحث والمحاججة
واالستدالل ،طال ابا من مدّ عي الوصاية تقديم األد ّلة والشواهد ،ومعلناا برصاحة :أن ال

تتصوروا ّ
بأن اإليامن باآلخرة واخلوف منها واالشتياق الكتساب الفيوضات هي أمور
ّ

منحرصة بكم وحدكم ،وأنّه ال نصيب وال ّ
أيضا نؤمن
حظ لسائر الناس منها! فنحن ا

بنفس هذه االعتقادات والمالكات ،ولدينا خوف وخشية من اآلخرة .وهي إن مل تكن

لدينا أكثر من اآلخرين ،فليست ّ
احلق واكتساب
بأقل .كام لدينا شوق للقاء حرضة ّ

فتفضلوا عىل بركة اهلل
ثمة وصاية ّ
الفضيلة والوصول لمنزل المحبوب؛ فإن كانت ّ

أيضا! إذ كيف يمكن أن أكون ابناا لذلك العارف
واطرحوها لكي ن ّطلع عليها نحن ا
اإلهلي ،وواق افا ـ نسبيا ـ عىل شؤونه وأموره وقضاياه بام فيه الكفاية ،وم ّطل اعا عىل أرساره

ورموزه وحركاته وسكناته ،دون أن حيصل ل علم هبذه المسألة؟! واحلال أن ا ّطالعي
عىل أرساره إن مل يكن أكثر من اآلخرين فليس ب ّ
رس مكنون هذا الذي
أقل منهمّ ،
فأي ّ

غاب عن مجيع أبناء المرحوم الوالد وأقربائه وأصدقائه وتالمذته يف حياته ،ثم بعد

وفاته ا ّطلع عليه اجلميع فجأةا ،باستثنائنا مع ث ّلة أخرى من حم ّبيه؟!

عمن يرجع
نعم ،هناك شخص واحد فقط ا ّدعى أنّه سأل الوالد المع ّظم يف حياته ّ

صحة هذه القض ّية وداللتها عىل
إليه بعد وفاته ،فقال له :ارجع إىل فالن .فمع فرض ّ

تدل عىل الوصاية الظاهر ّية؟ عالو اة عىل ّ
أىن هلا أن ّ
أن نفس ذلك الشخص
الرجوعّ ،
تراجع عن كالمه بعد ذلك وقال« :لقد كانت مس ا
ألة شخص ّية وال عالقة هلا بسائر

الناس».

والشاهد عىل هذه الدعوى ّ
أن العديد من األصدقاء واألرحام قالوا ل بعد وفاة

رسه :لقد سألنا والدكم أنّه لو قدّ ر اهلل تعاىل وطرأت حادثة ما،
المرحوم الوالد قدّ س ّ
فإىل من نرجع بعدكم؟ فقال :إىل فالن.
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ولام نقلوا ل هذا الكالم ،قلت هلم :ال داللة هلذه المسألة وال إشارة هلا عىل
ّ

الوصاية للحقري ،وإذا سعيتم إىل إفشاء هذا األمر ،فسأعمل عىل تكذيبه ومواجهته ،وإذا

كنتم ترون أنفسكم مك ّلفني بطاعتي واالنقياد ل ،فأنا آمركم بأالّ حتدّ ثوا أحدا ا أو

تتك ّلموا هبذه المسألة.
ردة فع

مدري الاصاي ة

مل يثمر كالم هذا احلقري واحتجاجاته يف بطالن وصاية المدّ عني كذ ابا أ ّية نتيجة ،ويف

مقابل هذه البيانات المتقنة والربهانيّة ،مل جيد هؤالء بدا من اختيار السكوت وعدم الكالم،

الرس واخلفاء كانوا يعملون بشكل دائم عىل إصدار أحكامهم المولو ّية بالطرد
لكنّهم يف ّ
واإلبعاد وعدم إلقاء السالم وقطع العالقة ،من دون أن يتنازلوا قيد أنملة عن ذلك النهج
َۡ ۡ َ
ح َوذ
الشيطاين والمسار الباطل ،فكانوا بذلك مصدا اقا تاما وبارزا ا لآلية الرشيفة :ٱست
ۡ
َعلَيۡه ُم ٱلش ۡي َن ٰ ُن فَأ َ َ
()6
نسى ٰ ُه ۡم ذك َر ٱهلله .

أي أثر أو مفعول ،إذ أغلقوا مجيع الطرق
ومل يعد للكالم ّ
احلق والنصائح المشفقة ّ

التي تصل آذاهنم بقلوهبم وضامئرهم .والطريف ّأهنم عدّ وا ا ّطالع احلقري وعلم ّيته أكرب سدّ

احلق واالعرتاف بالوصاية اجلعليّة ألولئك السادة ،فكانوا يظهرون
ومانع له للوصول إىل ّ

تأسفهم وتأ ّثرهم لوقوعي يف اهلالك واالنحراف .وعىل اإلنسان أن يستعيذ باهلل جادا من
ّ

ّ
كل هذه احلامقة وعدم الفهم والضالل!

لقد حكموا عىل أصدقاء هذا احلقري ورفقائه بالكفر واالرتداد والنفاق ،واعتربوا ّ
أن

السالم عليهم موجب لتكدّ ر النفس وظلمة القلب ،نعوذ باهلل.

جمرد حكايات وخياالت واهية ،بل هي وقائع ملموسة وحمسوسة ومن
وهذه ليست ّ

فإهنا تدعو لالعتبار والتنبّه
المشاهدات اخلارجيّة التي حصلت واق اعا .وهلذا السببّ ،
والتذ ّكر .وينبغي علينا أن ننظر إىل هذه المسائل عىل الدوام ،ونستعيذ باهلل تعاىل من
االبتالء هبا ،ونكون يقظني حتّى ال نسقط ـ ال سمح اهلل ـ يف نفس هذه المصائب
والضالالت واألقدار.

( )6سورة المجادلة ( ، )53صدر اآلية .67
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يقول المرحوم الوالد ـ رضوان اهلل عليه ـ يف كتاب « الروح المج ّرد» :

المحق ولو
َّ
مرات عديدة مل يقبل فيها كالمي
ولقد حصل للحقري حتّى اآلن ّ

شخص واحد ،فكنت أختار العزلة عن اجلمع الكثري الذي أرتبط ّ
بكل فرد
منهم بالعالقات العائل ّية المديدة أو بعالقات الصحبة والرفقة ،وكان هذا

مهها.
المورد أ ّ

()6

أيضا ّ
المحق حول هذه
َّ
أن أحدا ا مل يستوعب كالمي
ويمكن هلذا احلقري اال ّدعاء ا

المسألة والفتنة التي وقعت بعد وفاة المرحوم الوالد ،وقد محل عىل األغراض النفسان ّية

ّ
والرب الودود العطوف،
للحي القيّوم
أيضا ـ
ففوضت أمري ـ ا
ّ
والتومهات الشيطانيّةّ .
ّ
ووكلت إليه أمر عباده ،وكففت عن الكالم واالحتجاج ،وانشغلت بأعامل ومآل.

اآلثار اإليوابلة ليفتنة ريى المين ف

وتكرارا يف هذه المسألة؛ وهي
مرارا
ا
واجلدير بالذكر أنّني طيلة حيايت كنت أفكّر ا

تصور ّ
أن المسلمني يف صدر اإلسالم الذين كانوا يرون رسول اهلل
أنّه كيف يمكن لنا ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم ويشاهدونه حضوريا ،وكانوا م ّطلعني عىل ّ
كل تلك

حق أمري المؤمنني عليه السالم ،وآخرها حادثة
التوصيات والبيانات التي ذكرها يف ّ

عل بن أيب طالب ووصايته
غدير ّ
خم وما جرى فيها ،بل وحتّى تذكري رسول اهلل بوالية ّ

نتصور أهنم سيغ ّضون
يف مسجد المدينة قبل يوم واحد من ارحتاله ..كيف يمكن لنا أن
ّ
الطرف عن مجيع هذه الكلامت والتوصيات بعد وفاته صىل اهلل عليه وآله وس ّلم ويتّبعون

جيف كفن
فأي صنف من المسلمني كان هؤالء حتى عمدوا ـ قبل أن ّ
أشخاص اا آخرين؟! ّ
التمرد عىل أوامره ،وأشاحوا النظر عن مجيع وصاياه ،وتعاملوا مع أوامره
رسول اهلل ـ إىل ّ
فأي مسلمني هؤالء وأ ّية ديانة ورشيعة هذه التي كانت عندهم؟!
وكأهنا مل تكن؟! ّ
ّ

لمرات عديدة طوال أ ّيام حيايت لألصدقاء ومن
وطالام ذكرت بنفيس هذه المسألة ّ

تعجبي وحرييت من هذه القض ّية وهذا اللغز.
عىل منرب اخلطابة ،فكنت ال أخفي ّ
( )6الروح المج ّرد ،ص .14
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ّ
وكأن حقيقة هذه المسألة كانت مكنونة يف وجودي عىل شكل سؤال مبهم وبدون

قادرا
جواب ،فلم أمتكّن أبدا ا من إرضاء وجداين وضمريي ّ
بأي تربير أو تأويل ،ومل أكن ا
رس هذه احلادثة.
عىل إزاحة الستار عن هذا اللغز والمعضلة الصعبة ،والكشف عن ّ

وأ ّما اآلن ،فبإمكاين القول بأنّه :ال وجود بعد اآلن يف نفيس لمثل هذا اللغز وهذه

المعضلة وهذا السؤال المبهم ،حيث كشفت ل الوقائع التارخي ّية عن وجهها ومكنوهنا

ألي سرت مستور .وقد كان للفتنة والقضايا التي واجهتها
احلقيقي ،فال وجود عندي بعد ّ

أسايس وكبري جدا يف ّ
حل
وعايشتها وشاهدهتا بالعيان بعد وفاة المرحوم الوالد دور
ّ
أي جمال للتساؤل عن
لدي ّ
هذا اللغز الذي عشته لعرشات السنني من عمري ،فلم يبق ّ

تلك الوقائع والقضايا التي نطالعها يف الكتب ،وما جرى مع صحابة رسول اهلل بعد

وفاته صىل اهلل عليه وآله وس ّلم ،بل صارت واضحة وجل ّية بشكل كامل.

رسه ـ وحم ّبوه مع ما يمتلكونه من
فإذا كان تالمذة المرحوم العالّمة الوالد ـ قدّ س ّ

ودنوهم منه قد سقطوا يف ّ
اجلن واإلنس
فخ األبالسة من ّ
سوابق وحاالت ،ومع قرهبم ّ
احلق إىل قلوهبم وضامئرهم ،فصاروا مصدا اقا
أي معرب لنفوذ ّ
إىل درجة مل يرتكوا معها ّ
َ

َ

ُ

َ
ُ ُّ ُّۢ ُ ۡ
ك ٌم ُع ۡ ٞ
ا
ۡم ف ُه ۡم َّل َي ۡعقلون ( ،)6فام الذي يمكننا أن
كامال وتاما لآلية الرشيفة :صم ب

نتو ّقعه من المسلمني يف عرص الرسول بمختلف أطيافهم وطبقاهتم؟!

وإنّني أعرتف ّ
أثرا
أن الفتنة التي حصــلت بعد وفاة المرحوم الوالد قد تركت ا

عجي ابا وم ا
عل أن أشكر اهلل تعاىل عىل هذه النعمة التي
دهشا عىل رؤيتي الكون ّية ،وهلذا ّ

عل ،وعىل ما أفشاه إ ّل من مباين العرفان ولطائفه الدقيقة والعميقة ،فأخرجني
أنعم هبا ّ
من مرحلة البساطة والسذاجة واجلهالة ،وأظهر ل حقيقة الدنيا الدن ّية وعامل الشهوات

والتومهات ّ
ّ
بكل و ضوح وجالء؛ فلله احلمد وله ال شكر ،إنّه
والكثرات والنف سان ّيات
هو المو ّفق والمعني.

( )6سورة البقرة ( ، )3ذيل اآلية .696
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أجل ،وعىل حدّ قول اخلواجة حافظ الشريازي رمحة اهلل عليه:

6ـ ز دست كوته خود زير بارم

كــه از بــاالبــلــنــدان رشمســــارم

3ـ مگر زنجري مويى گريدم دست

وگـرنـه رس بـه شـــيـدايـى بـرآرم

4ـ ز چشم من بپرس احوال گردون

كه شــب تا روز اخرت مى شــامرم

3ـ به آن شكرانه مى بوسم لب جام

كــه كــرد آگــه ز راز روزگــارم

5ـ من از بازوى خود دارم بىس شكر

كــه زور مــردم آزارى نــدارم

1ـ اگر گفتم دعاى مى فروشان

حق نعمت مى گزارم
چــــه باشــد ّ

9ـ تو از خاكم نخواهى برگرفتن

به جاى اشـــك اگر گوهر ب بارم

3ـ مكن عيبم به خون خوردن در اين دشت

كــه كــارآمــوز آهــوى تــتــارم

7ـ ميى خوردم من از ميخانه عشق

كــه هشـــيــارى وبــيــدارى نــدارم

60ـ رسى دارم چو حافظ مست ليكن

() 6

بــه لــطــف آن رسى امــيــدوارم

رسه ـ عىل قيد احلياة
مرارا
ا
لقد قلت ا
وتكرار أنّه لو بقي المرحوم الوالد ـ قدّ س ّ

إىل اآلن ،وبقينا ننعم بصحبته وحضوره ،لام أ ّثر ذلك يف تبدّ ل حالتي النفس ّية وكشف

احلقائق إىل هذا احلدّ الذي فعله فقدانه حيث أ ّدى إىل ظهور تلك الفتنة الغريبة ،والتي

( )6ديوان حافظ ،الغزل  ،431مع اختالف يسري ،والمعنى:
6ـ أرهقني إفاليس وفقري ،وأغرقني احلياء من احلبيب (ألنّني ال أستطيع حتقيق رغباته).
حائرا دون قرار.
3ـ لتشم ْلني عنايته بلطف أو أبقى ا
عيني عن حال السامء؛ فقد أسهرت ليل والنجوم.
4ـ فسل َّ
شكرا؛ فقد أنباين أرسار الزمان.
3ـ وها أنا الثم للكأس ا
ا
جزيال ،لعجزي عن إيذاء األنام.
شكرا
5ـ وأشكر ساعدي ا
ورا لبائع مخرة كم قد سقاين؟! أليس احلسن باحلسنى جيازى؟! (المراد من بائع
1ـ فهل عار إن أدعو شك ا
اخلمر أرباب القلوب الذين ال يتصنّعون الزهد والتقوى أو الشيخ والمرشد).
أي اعتبار ،ولو بدّ لت دمعي بالآلل.
9ـ وأما أنت يا أهيا الالحي فلست بامنحي ّ
ّ
المشاق الصعبة يف الطريق) ،فإ ّين ابن للظبي التتاري
حتمل
3ـ أق َّل اللوم عن طيّي الصحاري (كناية عن ّ
(الذي يبدَّ ل دمه مس اكا).
7ـ سقاين العشق من كأس طهور فأذهب ّ
كل وعي أو شعور.
60ـ ومع ّأين ثملت ثامل حافظ ،فآمال عظام بالعظيم.
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تصوري عن أحوال الدهر وأبنائه ،وإبراز حقيقة
متك ْ
ّنت من تغيري رؤيتي ك ّل ايا وتبديل ّ

هذه الدنيا الدن ّية وبو اطن الكثرات والعالقات واالجتامعات والصداقات ،وإظهار
اجلهال الذين يظهرون بمظهر األصدقاء ،وحقيقة نظرة األشخاص الذين
حقيقة أولئك ّ
حييطون يب.

لقد كان السبب يف كل تلك العالقات والمو ّدة واللطف واالبتسامات التي رآها

احلقري يف زمان المرحوم الوالد هو االنتساب إليه ،وكنّا نخال ّ
أن هذا النوع من التعاطي

متوج اها إلينا باخلصوص ،فكنا نأنس هلذا اللطف وتلك المح ّبة ،معتقدين أ ّهنا
كان
ّ
ستمر بعد وفاته وارحتاله ،وأنّنا سنبقى أرسى لطف هؤالء المحبني ومو ّدهتم عىل
ست ّ
الدوام.

ولكن وفاة ذلك العظيم قلبت مجيع هذه احلسابات ،فأظهر الناس بواطنهم ،ورفع

ا
ضحة للعيان
الستار عن قلوهبم وضامئرهم المنافقة ،وصارت سريهتم اخل ّفية وا

كوضوح وجوههم الكرهية المش ّوهة ،فانكشفت تلك األحقاد البدر ّية واحلنين ّية
أي حارس أو حمافظ
المخزونة يف بواطنهم .وبام ّأهنم وجدوا الميدان خال ايا من ّ
كالمرحوم الوالد ،فقد عمدوا إىل بذل ّ
كل جهو دهم يف المكر واالحتيال واخلداع،
جل ْعل بق ّية الناس حتت سيطرة أنفاسهم المسمومة ونفوسهم المشؤومة .فلم يعد هناك

ألهبة ذلك العارف الشهري وهيمنته ،وصارت اآلفاق التي حي ّلق فيها طائر
ّ
أي أثر ّ
مرسحا لضعاف العقول والفاسدين والمفسدين ،وأصبح الذين كان هذا
السيمرغ
ا
ا
واسطة إليصال هداياهم وحتفهم إىل المرحوم الوالد يف زمان حياته هم الذين
احلقري

يثريون هذه البالبل والقالقل وحي ّركوهنا.

ّ
إن السفينة التي كانت ّتوض ـ بر ّكاهبا ور ّباهنا ـ عباب البحر والمحيط هبداية

اإلهلي وإرشاده يف ّ
كل تناغم وانسجام ،قد أصيبت بعواصف الفتن المخيفة
الول
ّ
ذلك ّ

فتعرضت لدمار كبري ،وصارت قط اعا بعدما اصطدمت
وأمواج الغواية اهلدّ امة،
ّ
بالصخور واألمواج العاتية ،فال أثر بعد لتلك الصالبة واالستقامة واالستواء.
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احلساسة ،انمحى ّ
كل أثر لمنهج المرحوم
ويف المسائل االجتامع ّية والمواقف ّ

الوالد وطريقه ،وبلغ األمر إىل حدّ االفتضاح! ومع ّ
كل ذلك ،فقد سعى احلقري يف العديد

من الموارد ،ويف خمتلف األوقات إليصال وجهات نظره إىل أسامع هؤالء األشخاص

ََ ََ
ىلع ٱلر ُسول إَّل ۡٱۡلَ َل ٰ ُغ ٱل ۡ ُمب ُ
ني ( )6إىل إبالغ
من خالل الرسائل ،وعمدت من باب وما

خصوصا بالنسبة لألحداث والقضايا التي شهدهتا األعوام
احلجة،
احلقيقة وإمتام
ا
ّ

ا
صاغية هلذه الكلامت والنصائح ،وقوبلت بأسلوب معاكس
األخرية .لكنّني مل أجد أذ انا

مستحرضا اآلية الرشيفة
عل إالّ أن أرصف النظر عن إرسال الرسائل،
ا
متا اما ،فام كان ّ

التي تقول:

ََۡ ُ
َ َ َ َ َ َ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ ُ
( )3
ىلع قلوب أقفال َهآ .
أفال يتدبرون ٱلقرءان أم
يتوجه هؤالء األشخاص لآليات القرآن ّية ،ويتد ّبرون يف تلك المعاين
«أي :أفال ّ

واحلقائق ويتأ ّملون فيها ،أم ّ
أن قلوهبم وضامئرهم قد ختمت باألقفال ،فلم
يعودوا يمتلكون أ ّية قدرة واستطاعة عىل إدراك احلقائق».

كل ذلك ،فقد تركت هذه األحداث ـ كام ذكرت ا
لكن مع ّ
أثرا إجيابيا جدا
سابقا ـ ا

وبنّا اء عىل نفيس ورؤيتي؛ مت ّثل يف الوصول إىل احلقيقة الوجود ّية واحليث ّية الربط ّية
واإلدراك الصحيح للمعنى احلريف للوجود اإلنساين؛ فالمعاملة الس ّيئة التي عاملني هبا
أيضا من قبل المنتسبني إىل المرحوم
إل ا
بعض األشخاص وعومل هبا المنتسبون ّ
الوالد ،دفعتني إلعادة النظر يف مسألة تع ّلقي وارتباطي بمبدأ الوجود ومنبعه ،والتدقيق
أكثر يف مكانتي المناسبة وسط هذا المحيط المتالطم والالمتناهي ،فأدركت ّ
أن متام

ذوات عامل الوجود ـ بجميع صفاهتا وملكاهتا الفاضلة واحلسنة ـ نابعة بأمجعها من تلك

الذات احل ّية والق ّيومية والرسمد ّية ،فال ّ
ذرة من هذه
حظ لغريها يف عامل الوجود من أ ّية ّ
الصفات والكامالت.

( )6سورة النور ( ، )33ذيل اآلية .53
( )3سورة حممد ( ، )39اآلية .33
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أجل ،فقد اهنارت ا
العزة والمكانة التي كنت أشعر هبا يف نفيس
دفعة واحدة تلك ّ

أيام حياة المرحوم الوالد ،وظهرت العزة هلل تعاىل إن ٱلۡعزةَ هلل َج ً
يعا ه ( .)6وتبدّ ل
ّ
ّ

فجأ اة ذلك المجد واجلاه والمقام الذي كان يصدر يف تلك األ ّيام من حركايت وسكنايت

ۡ ۡ ُ ۡ
ّ
بعز ،إىل ذ ّلة ومسكنة ورفض وزجر ونفور ،كام قال سبحانه :ل َمن ٱل ُملك ٱَلَ ۡو َم َۖ هلل
ۡ
َۡ
ٱل َوٰحد ٱلقهار (.)3

وحتول فجأ اة ّ
كل ذلك المديح والثناء واإلطراء إىل ضدّ ه ،بل إىل نقي ضه ،إىل حدّ مل
ّ

ـوره أو التصــديق به .حينئذّ ،
دق
يســتطع األشــخاص اخلارجون عن هذه الدائرة تصـ ّ
ّ

َ

ُ
كم ّمن ن ۡع َمةٖ فم َن ٱهللَۖ (.)4
جرس اإلنذار من قبل المإل األعىل أنَ :و َما ب

وتبدّ لت تلك المح ّبة واأللفة والتزاور إىل خصومة وعداوة وشقاق وهتمة
وكذب ،كام حيدّ ثنا اهلل أنه هو الذي أ ّلف بني قلوهبم( .)3فاتّضح يف األخري ّ
أن ذلك
األنس وتلك األلفة مل يكونا ذات ّيني لنا ومرتبطني بشخصنا ،بل كانا مرحل ّيني معارين،

ثم اسرت ّدمها بعد ذلك.
منحهام اهلل تعاىل لنا يف برهة من الزمانّ ،

أجل ،لقد قدّ ر اهلل تعاىل بلطفه وعنايته هلذا احلقري أن ي ّطلع ـ من خالل وقوع هذه

احلوادث والفتن العمياء ـ عىل تفاهة العامل الذي يعيش فيه ع ّباد الدنيا ،وأن يقف عىل

حقيقة عامل الشهوات والكثرات واألنانيات بمختلف مظاهره ومسالكه ،وأن يم ّيز
احلقائق عن المجازات واألوهام ،وأن يكتشف المح ّبة والمو ّدة المجاز ّية اخلدّ اعة التي
يتل ّبس هبا أهل المكر والتزوير وأرباب السياسة والمصالح الدنيو ّية ،وأن يعلم ويدرك

ويلمس بالوجدان ّ
بمجرد قضاء بعض األ ّيام يف حمرض
تتيرس
ّ
أن السعادة والفالح ال ّ
( )6سورة يونس ( ، )60مقطع من اآلية .15
( )3سورة غافر ( ، )30ذيل اآلية .61
.
54
( )4سورة النحل ( ، )61صدر اآلية
نني وأَل َ بَ رنيَ
( )3يف سورة األنفال ( ، )3مقطعان من اآليتني 16ـ ُ :13ه َو اَّلي أَي َد َك بنَ رْصه وبال ر ُم رؤم َ
قُلُوبهمر
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عظيم من العظامءّ ،
المستمرة ألولياء اهلل تعاىل لن تستتبع أ ّية نتيجة من
وأن الصحبة
ّ

دون عملّ ،
أي
األئمة عليهم السالم لن تثمر ّ
وأن المشاركة يف جمالس الذكر ومناسبات ّ
يشء من دون الوصول إىل عمق طريق العرفاء باهلل وحقيقة منهجهمّ ،
وأن الرت ّدد عىل

اخلاصة هبم
أولياء اهلل واالرتباط هبم ومرافقتهم يف السفر واحلرض وعقد اللقاءات
ّ

واالستامع إىل كلامهتم العذبة واال ّطالع أحيا انا عىل بعض األرسار والرموز ،لن يفيد شي ائا
يف شفاء آالمه وأسقامه.

كام أدركت بشكل كامل ّ
أن االنتساب إىل أولياء اهلل تعاىل من دون العمل

جير عىل اإلنسان إالّ الوبال
بأوامرهم والتغلغل يف جذور وأعامق مبانيهم وأفكارهم لن ّ

واخلرسان وعظم المسؤول ّية وزيادة الرضر.

ّ ٓ
َ ُ ََ َۡ َ
ب ل َ ۡس ُت َكأ َ َ
يقول تعاىلَ :يٰن َسآءَ ٱنل ّ
ح ٖد ّم َن ٱلن َساء إن ٱتقيۡت ه فال تض ۡع َن
َۡ
ُۡ َ
َ
َ َ
َۡ
ٞ
بٱلق ۡول فيَ ۡط َم َع ٱَّلي ِف قلبهۦ َم َرض َوقل َن ق ۡوَّل م ۡع ُروفا * َوق ۡرن
ُۡ َ
ُ
ني ٱلز َك ٰوةَ
ب َج ٱلۡ َ
كن َو ََّل تَ َب ۡ
وى َوأَق ۡم َن ٱلصلَ ٰوةَ َوءَات َ
ج َن تَ َ ُّ
جٰهلية ٱۡل ٰ
ِف بُيُوت
َوأَط ۡع َن ٱ َ
هلل َو َر ُس َ ُ
وهل ه ٓۥ .)6( ...
«أي :يا نساء النبي! ّ
إن شخص ّيتك ّن ومنزلتك ّن ليست كمنزلة بق ّية النساء ،فإذا

اتقيت ّن اهلل فأجرك ّن أعظم ،وهلذا عليك ّن أالّ تر ّققن أصواتك ّن عند الكالم؛ أل ّن
والملوثني ،وعليك ّن أن تتحدّ ثن مع الناس
ذلك سيؤ ّدي إىل إثارة المرىض
ّ

بكالم حسن ومناسب لكي حتافظن بأعاملك ّن عىل منزلة الرسول وشخصيّته.

كام ينبغي عليك ّن البقاء يف منازلك ّن ،وعدم اخلروج منها بدون سبب وغاية،

واحلل والزينة غري
متجمالت بالذهب
وأالّ تربزن أنفسك ّن أمام الناس
ّ
ّ
الالئقة ،وعليك ّن بمراعاة احلجاب والعفاف عىل الدوام ،وإقامة الصالة وأداء
زكاة أموالك ّن (وأن تلتزمن كبقيّة الناس باألحكام والتكاليف وال تقلن :نحن

أي حكم أو تكليف) .وأطعن اهلل
زوجات رسول اهلل ،فال جيب علينا أداء ّ
( )6سورة األحزاب ( ، )44اآلية  43وصدر اآلية .44
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ورسوله».

يف هذه اآليات ،ألقى اهلل تعاىل عىل نساء الرسول مسؤولية أكرب من بق ّية الناس؛

فبنفس المستوى من القرب ـ الذي حت ّقق هل ّن بانتساهب ّن إىل رسول اهلل وارتباطه ّن به ـ

التمرد وعصيان األوامر
سيتعرضن للسخط والغضب والقهر والطرد من رمحة اهلل عند
ّ
ّ

اإلهليّة وإظهار العناد وإبراز األنانيّة والوقوف يف وجه األحكام والتكاليف واألوامر اإلهليّة.
أيضا عىل المنتسبني ألي عارف من العرفاء
وتصدق هذه المسألة وتنطبق بشكل كامل ا

باهلل تعاىل أو ول من أوليائه.

ستتوجه إليهم
فعىل أبناء ول اهلل ـ أو العارف به ـ وأزواجه وأقربائه أن يعلموا بأنّه
ّ

مسؤولية أكثر من بق ّية الناس بسبب هذا القرب واالنتساب ،وعليهم أن يكونوا مستعدّ ين

لتحمل هذه المسؤوليّة.
ّ

فهذا االنتساب سيكون سبباا ـ شاؤوا أم أبوا ـ يف أن ّتتلف نظرة الناس إليهم

وعالقتهم هبم ،وقد يؤ ّدي ـ ال قدّ ر اهلل ـ إظهار األذواق الشخصيّة واآلراء الفرد ّية
معني وطريقه
تعرض مصري شخص ّ
المعجونة بالدوافع النفسان ّية والميول أو األحقاد إىل ّ

إىل أخطار وأرضار بالغة ال يمكن جرباهنا.

فجميع الفتن التي حصلت بعد وفاة عثامن يف خالفة أمري المؤمنني عليه السالم

وحكومته ،واكتوى بنارها عليه السالم وال يزال المسلمون يكتوون إىل اليوم ،قد نتجت

مترد زوجة رسول اهلل عائشة عىل حكم اهلل تعاىل وتكليفه .ا
فبدال من قعودها يف بيتها
عن ّ
وعدم ّ
تدخلها يف أمر خالفة أمري المؤمنني وحكومته ،خرجت من منزهلا متّهم اة خليفة

رسول اهلل ووصيّه عليا المرتىض بقتل عثامن ،ومرسل اة بالرسائل إىل زعامء القبائل
للتحريض ضدّ نظام اخلالفة العلو ّية ،ومستفيد اة من منزلتها ومكانتها وانتساهبا لرسول اهلل
لكرس شوكة أمري المؤمنني عليه السالم وسلطته ،وملقي اة بالناس يف أتون اهلالك .وهكذا

أ ّدت هذه القضية إىل حرب ص ّفني أيض اا إىل أن بلغ األمر إىل شهادة أمري المؤمنني عليه
السالم.
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وجتدر اإلشارة إىل ّ
أن رسول اهلل أوّص أمري المؤمنني عليه السالم أن يا أبا احلسن

أيتهن ع صت اهلل و خرجت عن حكمه من بعدي فلك أن تط ّلقها ،فتفقد بذلك رشف
ّ

األول ،ال صفحة  471ما
لقب أم المؤمنني؛ فقد ذكر يف مناقب ابن شهر آ شوب ،اجلزء ّ
يل:

«األ ْصبغ ْبن نباتة قال :بعث ع يل عليه السالم ي ْوم ْ
اجلمل إىل عائشةْ ،ارجعي

وإالّ تك َّل ْمت بكالم ت ْربءين من اهّلل ورسوله .وقال أمري ا ْلمؤْ منني ل ْلحسن:

ب إىل فالنة فق ْل هلا قال لك أمري ا ْلمؤْ منني وا َّلذي فلق ْ
احلبَّة والن َّوى وبرأ
«ا ْذه ْ
الساعة أل ْبعث َّن إليْك بام ت ْعلمني».
الن َّسمة لئ ْن مل ْ ت ْرحل َّ

فل َّام أ ْخربها ْ
احلسن بام قال أمري ا ْلمؤْ منني ،قام ْت ث َّم قال ْت« :رحلوين!» فقال ْت

هلا ا ْمرأة من ا ْلمهالبة« :أتاك ا ْبن عبَّاس شيْخ بني هاشم وحاو ْرتيه وخرج م ْن
عنْدك مغْض ابا وأتاك غالم فأ ْقل ْعت؟»

قال ْت« :إ َّن هذا ا ْلغالم ا ْبن رسول اهّلل فم ْن أراد أ ْن ينْظر إىل م ْقلت ْي رسول اهّلل
ف ْلينْظ ْر إىل هذا ا ْلغالم ،وقدْ بعث إ َّل بام عل ْمت».

ربتنا با َّلذي بعث إل ْيك».
قال ْت« :فأ ْسألك بحق رسول اهّلل عل ْيك إالّ أ ْخ ْ

قال ْت« :إ َّن رسول اهّلل جعل طالق نسائه بيد عل ،فم ْن ط َّلقها يف الدُّ نْيا بان ْت
منْه يف اآلخرة».

ويف رواية :كان النَّب ُّي ي ْقسم ن ْف اال يف أ ْصحابه فسأ ْلناه أ ْن ي ْعطينا منْه ش ْيئاا وأ ْحل ْحنا

عليْه يف ذلك .فالمنا ع يل فقال« :ح ْسبك َّن ما أ ْضج ْرت َّن رسول اهّلل!» فتج َّه ْمناه،
است ْقب ْلنا به عليا ،ث َّم قال« :يا ع ُّل ،إين قدْ جعلْت طالقه َّن
فغضب النَّب ُّي مَّا ْ
إليْك ،فم ْن ط َّل ْقتها من ْه َّن فهي بائنة» ومل ْ يوقت النَّب ُّي يف ذلك و ْقتاا يف حياة وال
م ْوت ،فهي ت ْلك ا ْلكلمة فأخاف أ ْن أبني م ْن رسول اهّلل».

( )6المناقب ،ابن شهر آشوب ،ج  ،6ص 471؛ بحار األنوار ،ج  ،43ص .95
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وجاء يف خرب آخر:
فقال رسول اهّلل صىل اهلل عليه وآله وس ّلم« :يا أبا ْ
الرشف باق
احلسن ،إ َّن هذا َّ

هل َّن ما د ْمن هَّلِل عىل ال َّطاعة ،فأ َّيته َّن عصت اهّلل ب ْعدي ب ْ
اخلروج عليْك فأ ْطل ْق هلا
يف األزْ واج وأ ْسق ْطها م ْن رشف أمومة ا ْلمؤْ منني».

()6

والملفت ّ
أن هذا األمر ،وإن مل حيصل عىل يدي أمري المؤمنني عليه السالم ،لكنّه

حصل يف عرص إمامة س ّيد الشهداء عليه السالم وزعامته .فبواسطة الطالق الذي أجراه
اإلمام احلسني عليه السالم ،سقطت زوج ّية هذه المرأة لرسول اهلل ،ومل يعد عنوان ّأم
ا
منطبقا عليها.
المؤمنني
يل:

فقد ورد يف إثبات اهلداة بالنصوص والمعجزات ،وكذلك يف إثبات الوصيّة ما
وروي َّ
السالم بعد ما فعلت عائشة ،يعني :منع احلسني
أن احلسني عليه ّ

السالم من دفن احلسن عند جدّ ه [وارتكبت تلك اجلريمة والفاجعة وأمرت
عليه ّ
المطهر لإلمام عليه السالم بالسهام ،حيث روي ّ
أن السهام غرزت يف بدنه]
برمي البدن
ّ
ا
زوجة لرسول اهلل] ،وكان رسول
وجه إليها بطالقها [وقال هلا :لن تكوين بعد اآلن
َّ

اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم جعل طالق أزواجه من بعده إىل أمري

المؤمنني ،وجعله أمري المؤمنني إىل احلسن ،وجعله احلسن إىل احلسني،
وقال رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم« :إ ّن يف نسائي من ال تراين يوم
القيامة [أي سوف لن تكون حمر اما بالنسبة إليه] ،وهي ا َّلتي يط ّلقها األوصياء
( )3

بعدي».

ومن اجلدير بالذكر ّ
أن هذه المسألة تتّكئ عىل أصل فقهي هو عبارة عن بقاء عقد

النكاح بعد وفاة الزوج؛ إذ ّ
إن عقد الزواج ال يرتبط ببدين الزوجني وجسدهيام فقط ،بل
( )6كامل الدين ومتام النعمة ،ص 357؛ بحار األنوار ،ج  ،43ص .37
( )3إثبات اهلداة ،ج  ،3ص 645؛ إثبات الوصيّة ،ص .610
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ينحل إالّ
بروحيهام ونفسيهام ،فيبقى هذا االرتباط والتع ّلق حتّى بعد وفاة الزوج ،وال ّ

إذا رغبت الزوجة يف الزواج بشخص آخر ،حيث ستنفسخ يف هذه احلالة تلك العالقة

ويبطل عقد الزواج السابق .وعليهّ ،
فإن عدّ ة الوفاة التي ينبغي عىل المرأة مراعاهتا لمدّ ة

أربعة أشهر وعرشة أ ّيام ،إنّام جعلت الحرتام الزوج؛ وهلذا ،إذا ّ
تويف الزوج يف مكان

ثم بلغ الزوجة بعد ذلك خرب وفاة
ومرت مدّ ة طويلة عىل هذه احلادثةّ ،
بعيد عن زوجته ّ
زوجها ،فعليها أن تبدأ عدّ هتا من حني وصول اخلرب إليها ،وليس من حني وفاة الزوج.

وهذا القانون سار وجار عىل مجيع الناس ،عدا رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم،
بإمكاهنن الزواج من شخص آخر بعد شهادة
األئمة عليهم السالم
فحتّى زوجات
ّ
ّ

أزواجهن ،وال يستثنى من هذه القاعدة إالّ الرسول األكرم؛ أي ّ
أن عالقة الزوج ّية وعقد
ّ
الزواج ال يقبالن الفسخ والبطالن بعد وفاة رسول اهلل ،وما دامت زوجة الرسول ح ّية،

فهي يف حباله ،وهي حمرومة من رؤيته الظاهر ّية فقط؛ نظري المرأة التي تعيش يف مدينة
وزوجها يعيش يف مدينة أخرى ،أو التي تسافر عنه أو يسافر هو عنها لعدّ ة أ ّيام ،فهل

بمجرد سفرها أو سفر زوجها عنها ،وبالتال ينبغي إعادة إجراء
سيبطل زواج المرأة
ّ
عقد الزواج م ّرة أخرى؟!

أيضا؛ بمعنى أنّه لو افرتضنا ّ
أن
ونفس هذه المسألة تصدق يف ّ
حق الناس العاد ّيني ا

ا
رجال ّ
تويف عن زوجته ،فإنّه ال يقع انفصال زوجي وانفساخ يف عقد النكاح بني الطرفني

ا
ّ
المتوىف عىل
زوجة لذلك الرجل
بمجرد حصول تلك الوفاة ،وستبقى تلك المرأة
ّ

مرة أخرى ،فإنّه ال
الدوام؛ ومن هنا ،إذا تع ّلقت روح الرجل ببدنه وعادت له احلياة ّ

حيتاج إلجراء عقد الزواج جمدّ ادا .وتوجد العديد من الشواهد عىل حدوث هذه
ثم رجوع الروح لبدنه بعد ذلك.
تامّ ،
تعرض أحد األشخاص حلالة موت ّ
المسألة ،نظري ّ
وأنا بنفيس عىل علم ببعض الموارد التي حصل فيها موت قطعي ووفاة حقيق ّية ألحد

األشخاص ،بحيث ّ
أن بدنه صار بار ادا ،وظهرت عليه مجيع عالمات الموت احلقيقي،

لكن روحه رجعت جلسده بعد مرور ساعة أو بضعة دقائق .فإذا كان األمر هبذا الشكل،
ّ
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فام هو الفرق بني بضعة دقائق وبضعة سنوات؟ فهل من فارق ـ واحلال هذه ـ بني

ساعتني وبني مدّ ة أطول؟! بل مها س ّيان.

ومن هنا ،إذا متّت إعادة روح أحد األشخاص إىل بدنه وجسمه الام ّدي ـ سوا اء
حصل ذلك من تلقاء نفسه أو بواسطة معجزة من الرسول أو اإلمام عليه السالم أو عن

ول من أولياء اهلل تعاىل ـ ّ
فإن زوج ّية ذلك الشخص وعقد النكاح الذي جرى
طريق ّ
قوته يف مجيع هذه احلاالت ،ولن تستدعي احلاجة إلجراء
بينه وبني زوجته سيحافظ عىل ّ

وإنشاء عقد جديد.

واحلالة الوحيدة التي يبطل فيها عقد الزواج هي حينام ترغب المرأة بالزواج

األول؛ متا اما مثل
جمدّ ادا ،حيث ستنتفي هبذه الطريقة العالقة التي كانت تربطها بالزوج ّ
قرر فيها الطرفان ـ يف زمان حياهتام ـ االنفصال عن بعضهام البعض
احلالة التي ي ّ
بالطالق ،فتنتفي بذلك العالقة الزوج ّية القائمة بينهام ،ويكونان بحاجة إلجراء عقد

جديد من أجل إعادة الزوج ّية.

أجل ،خيتلف األمر بالنسبة لرسول اهلل فقط ،حيث ال تستطيع زوجاته الزواج من

شخص آخر بعد وفاته؛ ّ
ستحجزهن عن انتخاب
ألن بقاء عالقة الزواج برسول اهلل
ّ
عليهن عنوان
التزوج بشخص آخر ،ويصدق
عليهن
زوج آخر؛ وهلذا السبب حيرم
ّ
ّ
ّ

زواجهن برسول اهلل حمفو اظا إىل
ومنزلتهن ورشف
حرمتهن
أ ّمهات المؤمنني ،وتبقى
ّ
ّ
ّ

حيق ألحد انتهاك هذه احلرمة أو التعدّ ي عليها.
اهن اهلل ،فال ّ
أن يتو ّف ّ

خيص عائشة ،فبام ّ
أن س ّيد الشهداء عليه السالم قد أسقط ـ بسلطته
وأ ّما فيام ّ

ا
زوجة لرسول اهلل ،وفقدت
فإهنا مل تعد
الوالئ ّيةـ زوج ّيتها برسول اهلل ،وأجرى طالقهاّ ،
تلك احلرمة والمنزلة ،وصار إطالق ّأم المؤمنني عليها ا
بدعة وحرا اما.

ف لتيقي ال فتنة
حهلئة المضحام العالمة المين َ

وال تفوت اإلشارة إىل ّ
رسه ـ يف ضمن سعيه للكشف
أن المرحوم الوالد قدّ س ّ

عن احلقائق وبواطن هذا العامل الام ّدي ،وعن سرية أهل الدنيا عديمي المروءة وسنّتهم،

ويف سبيل تبرصة القلب والفكر بام يدور وجيول يف األطراف ـ قد ه ّيأ احلقري هلذه
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مصريي قبل وفاته بشهور ،وقد
األحداث ون ّبهه عىل هذه القضايا المستقبلية بتنبيه
ّ
صدر منه حتذير جا ّد ل بخصوص نظرة احلقري إىل العالقة مع الرفقاء واإلخوان.

وال خيفى ّ
لمرات عديدة خالل مدّ ة إقامتي بمشهد
أن المرحوم الوالد قام ّ

ا
حيا ـ عىل بعض المسائل المرتبطة بعالقتي بالناس
بإطالعي ـ
كناية وحتّى ترص ا
وبرفقائه ،وبكيف ّية هذه العالقة وحدودها ،فكان ذلك يثري يف ّ
تعجبي ودهشتي،
مرة ّ
كل ّ
المرة ّاّتذ ا
غري ّ
شكال آخر.
أن ما قام به يف هذه ّ

مقيام يف مشهد ،كنت مك ّل افا يف أكثر أ ّيام أعياد المعصومني
عندما كان احلقري ا

رسه ـ كام كنت
عليهم السالم ووفياهتم باعتالء المنرب يف منزل المرحوم الوالد ـ قدّ س ّ

أيضا .بل
يف أيام حمرم وصفر أعتل المنرب يف منازل األصدقاء لمدّ ة عرشة أ ّيام بأمره ا

حتّى يف السنوات الثالث األخرية من عمر المرحوم الوالد ـ والتي هاجرت فيها إىل قم

بأمره وبدستور منه فحرمت من توفيق احلضور يف االحتفاالت والمجالس التي كانت

بالترشف بزيارة العتبة
تعقد يف بيته ـ كان يأمرين عرب اتّصال هاتفي أو رسالة مكتوبة
ّ
المقدّ سة لإلمام الرضا ـ عليه آالف التح ّية والثناء ـ من أجل اخلطابة واعتالء المنرب

حمرم أو صفر .لقد ارحتل المرحوم الوالد إىل دار اخللد وعامل األنس
لمدّ ة عرشة أ ّيام يف ّ
والقرار يف التاسع من صفر سنة  6361هجر ّية قمر ّية ،بينام حصلت هذه المسألة يف
أواخر شهر صفر من السنة السابقة ،أي يف العام  6365هجري قمري.

ويف يوم من تلك األ ّيام العرشة من شهر صفر ،كنت ألقي المحارضات يف منزل

ول اهلل
أحد أصدقاء ذلك الزمان ،وكنت أحتدّ ث عن رضورة اتّباع اإلنسان لسنّة ّ
ا
ا
وموافقة ألفكاره واستنتاجاته
منسجمة مع مذاقه وسليقته،
وأوامره ولو مل تكن

الشخص ّية .وكانت من عادة المرحوم الوالد يف السنوات األخرية من حياته أن يشارك
يف يوم واحد فقط من األ ّيام العرشة التي كانت تعقد فيها مراسم العزاء وجمالس
احلساسة التي شكّلت منعط افا
اخلطابة ،ومن باب الصدفة ،فقد كان احلديث عن النقطة ّ

هاما يف كالمي يف نفس اليوم الذي حرض فيه ،وكان األصدقاء والمستمعون يف قلق
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خصوصا
مر يف األ ّيام السابقة،
ا
وانتظار للنتيجة التي سيختم هبا البحث والكالم الذي ّ
مع حضور األستاذ يف ذلك اليوم.

ّ
لتتمة كالمي ،وختمت حديثي هبذه المسألة،
تعرضت ّ
وبكل جرأة ورصاحةّ ،

وهيّ :
ول اهلل اإلنسان بأداء
ول اهلل وكالمه ّ
حجة عىل اإلنسان ،وإذا ما أمر ّ
أن فعل ّ
معنيّ ،
فإن القيام بذلك الفعل يعدّ واج ابا ،وعند هنيه وحتذيره من اإلتيان بعمل من
فعل ّ
ومبغوضا من طرف احلرضة األحد ّية،
األعامل ،سيعترب ارتكاب ذلك العمل حرا اما
ا

حتّى لو كان اإلنسان ّ
متيقناا من فعله وقاط اعا به؛ فإنّه ال ينبغي لإلنسان رغم قطعه أن
ول اهلل أو ترك ما هناه عنه ،كام ال
يرت ّدد أو يتباطأ ولو للحظة واحدة يف أداء ما أمر به ّ
تصور خمالف ،وإذا ما حصل ذلك ،فعليه أن
أي ّ
ينبغي أن خيطر يف ذهن اإلنسان ونفسه ّ

بالتعوذ واالستغفار ،حماف اظا عىل صفحة قلبه نق ّية وصافية من أجل ّ
تلقي أوامر
يقتلعه
ّ
األستاذ ودساتريه.

معني،
وأ ّما إذا كان من
المقرر أن يتحدّ ث ول اهلل والعارف الكامل اليوم بكالم ّ
ّ

أمرا
ثم يندم عليه ويرتاجع عنه يف اليوم الالحق أو بعد مرور شهر أو سنة ،ويصدر ا
ّ

خمال افا لألمر الذي أصدره يف السنة الامضية ،فإنّني ـ أنا المتك ّلم ـ لن أبقى هنا وسأسلك

ا
ومسارا آخر.
طريقا
ا

أدهشت مجيع الناس
وقد كان كالم هذا احلقري عىل درجة من الرصامة واإلحكام
ْ

وحري ْهتم وأذهل ْتهم ،وكان المرحوم الوالد مطرق اا برأسه إىل األسفل منت ابها
والمستمعني ّ

إىل المسائل التي كان يطرحها هذا احلقري .وبعد هناية اخلطبة ورجوعي إىل المنزل ،كان
المرحوم الوالد واق افا يف إيوان المنزل ،فقال ل وقبل أن يبدّ ل مالبسه:
يا س ّيد حممد حمسنّ ،أهيا الدرويش ،ط ّيب اهلل أنفاسك!

ثم تابع كالمه ا
قائال:
ّ

إنّني أصغي إىل حديثك ّ
والمسجل ..كالمك جيّد
كل يوم عن طريق الرشيط
ّ

جدا ومناسب ،لكن يوجد فيه إشكال وعليه إيراد ،وهو :أنّه ينبغي عليك أن
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عام ّ
وكل ،وعليك أن تلقي كالمك
تطرح المطالب والمسائل بشكل ّ
كثريا إىل درجة
للمخاطبني يف قوالب ومجل وعبارات ك ّلية ،فال تتنزّ ل بكالمك ا

ويتبني للسامعني الشخص
واضحا وجليا للجميع،
يصري معها مصداقه
ا
ّ
ضم الضامئم وطرح القرائن والشواهد.
المقصود من خالل ّ

فقلت له :يا س ّيدي العزيز! إذا مل أحتدّ ث هبذه الطريقة وأطرح المسألة بشكل

ا
وشامال ،وسيعملون عىل تأويله وحتريفه ،فيلقون
واضح ،فسيميلون بكالمي يميناا
بأنفسهم يف هذا الطريق ويف ذاك ،ولن أصل إىل أ ّية نتيجة من كالمي وسيذهب سعيي

هدرا.
ا

فقال ل:
يا سيّد حممد حمسن ،ألق كالمك وحديثك بشكل عا ّم ّ
وكل ،وال عالقة لك
بالمراد والمقصود الذي سيحمل عليه المخاطبون كالمك ،واعلمّ :
أن
الذي ينبغي أن يفهم ويريد أن يفهم ،سيفهم مرادك من الكالم ولو بيّنته

بشكل ّ
المرجوة .وأ ّما إذا مل يرد أن يفهم ،فلو
كل ،وسيحصل عىل الفائدة
ّ
المرات،
أظهرت له مصداق ذلك الكالم وب ّينته له بشكل رصيح آلالف ّ
هيتم بام تقول.
فإنّه ـ مع ذلك ـ سيحمله عىل رغباته ولن ّ

اهتم بنفسك وأشغالكّ .
إن هذه اجلامعة التي تشاهدها
يا سيدّ حممد حمسنّ ،
إنّام تريدك إلنارة حمافلها وإضفاء احلرارة عىل جمالسها ،وهلذا السبب يأتون

بك إىل هذه المحافل ،فشأنك يف ذلك شأن الشمعة يطلبها الناس لالستفادة

من نورها وحرارهتا إلنارة جمالسهم وتدفئتها ، ،لكن يف هذه األثناء سيضيع

عمرك وتذهب ثروتك الوجود ّية أدراج الرياح ،وتبقى يداك فارغتني من
الوصول إىل مرادك وهدفك المنشود.

ثم ذكر ـ ّ
وبكل رصامة ـ تلك العبارة التي لن أنساها أبدا ا:
ّ

ّ
إن مجيع هؤالء األشخاص الذين تراهم حييطون بنا ليسوا إالّ غثا اء كغثاء السيل

677

ر َ ُ ََ ُ
الملكوت ( ج )3
أْسار

المجلس السادس عرش  :وظيفة السالك عند عدم وجود الوص الظاهري

وهم بمثابة السواد الذي يكثّر عدد اجليش ليس إال!

ثم قال وهو حي ّرك أصابع إحدى يديه:
ّ

ما عدا نزر قليل من األشخاص فقط ،هم كاجلبل الراسخ.

ا
رمحة اهلل عليه ا
واسعة.
رمحة
وتصورايت إىل درجة أنّني بقيت أفكّر فيه لمدّ ة طويلة
لقد زعزع هذا احلديث أفكاري
ّ

ا
وعقال ،ال تعبّدا ا فقط ،إىل أن أدركت ـ بعد
جدا ،ساعياا للوصول إىل لبّه وحقيقته وجدا انا

مرور سنة تقري ابا عىل هذا األمر وبعد ارحتاله وظهور تلك الفتن واالنحرافات من بعده ـ

مقصوده ومراده من ذلك الكالم ،وفهمت السبب واهلدف الذي من أجله ذكر هذه
يفهمني إياها ،وعرفت ما هي احلوادث والوقائع التي كان
المسألة ل قبل وفاته و سعى أن ّ

يريد الكشف عنها.
الغض

من ذكض هذه األ حدا ث

ّ
لمجرد بيان اخلواطر والذكريات ونقل
إن المسائل والقضايا التي تعرضنا هلا مل تكن
ّ

القصص واحلكايات عن الاميض ،ومل تنشأ من أغراض ومطامع نفسان ّية ،بل هي إنذار
وتذكري لسالّك الطريق والواهلني والمغرمني بجامل المعبود كي يقفوا عىل أرسار هذا

الطريق ورموزه ،وال يستهينوا بالدساتري السلوكيّة ومسائل السري والسلوك ،ولكي يس ّلموا
لام أشار إليه العظامء وما ذ ّكروا به يف ط ّيات كلامهتم ومصنّفاهتم ،ويستمعوا بأرواحهم
وقلوهبم للحقائق المطروحة ،وليعلموا ّ
أن هذا العمر إنّام هو عارية ستسرتجع يف يوم من

األ ّيامّ ،
أي جمال للعودة
وأن كتاب أعاملنا سيطوى يف آخر حلظات حياتنا ،ولن يعود هناك ّ
والقضاء.

ا
ومنزلة يف زمان المرحوم الوالد،
فامذا حصل للذين كانوا يرون لنا مقا اما
ويعتقدون بذلك ،فصاروا يروننا فجأ اة يف أسفل دركات اجلحيم ،رغم ّ
أن العهد مل يطل

بعد ،حتّى ّأهنم مل يك ّلفوا أنفسهم عناء االتّصال ولو باهلاتف من أجل جتديد العهود
السابقة وإحياء الذكريات الغابرة ،وأصبحوا يعتربون ّ
أن احلديث معنا موجب لتكدّ ر
النفس وللضاللة والغواية؟!
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الغرض من ذكر هذه األحداث

غرينا قبلتنا ،أم أظهرنا قرآن اا آخر ،أم
أفهل وقفوا مع أنفسهم حلدّ اآلن لريوا هل ّ

تبدّ ل اعتقادنا بالمبدأ والمعاد؟!

أجل ،فمن خالل احلوادث والوقائع التي طرأت بعد وفاة المرحوم الوالد ـ قدّ س

رسه ـ استحرضت بشكل كامل القضايا والمسائل التي حدثت بعد وفاة رسول اهلل،
ّ

الرس المكتوم ،الذي ّ
غامضا ومكنوناا يف نفيس
ظل
ا
ووقفت عىل تلك احلقيقة وذلك ّ

وضمريي لسنوات متامدي ة ،وبلغت إىل حقيقة وكنه عامل االعتبار والمجاز ،ووصلت

إىل مبدئ ّية التوحيد وواقع ّية« :ال مؤ ّثر يف الوجود إال ّ اهلل»( ،)6ووقفت عىل حقيقة بيت
وتكرارا:
مرارا
ا
الشعر الذي كان ير ّدده علينا المرحوم الوالد ا
تنها تويى تنها تويى در گوشه تنهاييم

تنها تو مى خواهى مرا با اين مهه رسواييم
[يقول:أنت فقط ،أنت فقط المؤنس لوحديت *** أنت فقط تقبلني رغم خزيي وعاري].

ووصلت ـ بمقدار سعتي الوجود ّية ـ إىل معنى وحقيقة مناجاة س ّيد الساجدين

التي يقول فيها:

«إهلي م ْن ذا ا َّلذي ذاق حالوة حم َّبتك فرام منْك بد اال ،وم ْن ذا ا َّلذي أنس
اصطفيْته لق ْربك وواليتك،
اجع ْلنا مَّن ْ
بق ْربك فا ْبتغى عنْك حو اال ،إهلي ف ْ
وأ ْخل ْصته لودك وحمبَّتك ،وش َّو ْقته إىل لقائك ،ور َّضيْته بقضائك ،ومن ْحته
()3

بالنَّظر إىل و ْجهك.» ...

لقد كنت أعتقد ّ
بأن ما حيكى عن العرفاء وأولياء اهلل المتقدّ مني ،وتلك األحداث

التي جرت عىل تالمذهتم والمحيطني هبم لن جتري عىل المرحوم الوالد ،وأنّه ال معنى
مشتق من اآليات
ّ
( )6معرفة اهلل ،ج « :335 ،6ال ت شري هذه العبارة إىل رواية ما ،ولكنّها كالم لبعض احلكامء
والروايات واألد ّلة الربهانيّة العقليّة المتقنة».
( )3بحار األنوار ،ج  ،76ص .633
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حلصول تلك القضايا المؤلمة مع تدبري ذلك الرجل العظيم واقتداره وأسلوبه يف الرتبية

مهاّ ،
والتصور ال يعدو كونه ا
غافال عن ّ
واإلرشاد ،ا
وأن بطالن
أن هذا االعتقاد
ّ
خياال وو ا
وبني ،بينام كنت أنا ا
غافال عن ذلك متا اما.
هذا النوع من الفكر واضح ّ

األئمة عليهم السالم؟ وإالّ فمن
أفلم حتدث مثل هذه المسائل واالبتالءات يف زمن ّ

األئمة عليه السالم؟ وكيف حصلت تلك القضايا التي
أي يشء نشأت مسألة غربة ثامن
ّ
ّ
مر ذكر طرف منها؟
حصلت بني بني احلسن واإلمام الصادق عليه السالم والتي ّ

أتصور يف ذلك الزمان ّ
أن مجيع ذلك الكالم وتلك اجللسات
لقد كنت
ّ

أي
والمؤ ّلفات ،ومجيع هذه اللقاءات
اخلاصة وذلك الوعظ واإلرشاد والرتبية لن يبقي ّ
ّ
جمرد خيال باطل
جمال لالنحراف واالعوجاج والفتنةّ ،
لكن ذلك ـ ولألسف ـ كان ّ

وتصور عبثي وفارغ ليس إالّ.
ّ

جل معنى اآلية الرشيفة:
وقد اتّضح من خالل هذه األحداث بشكل ّ
َ
َ
يل إما َشاكرا ِإَوما َك ُف ً
ورا .
إنا ه َديۡ َن ٰ ُه ٱلسب

( )6

شاكرا ـ
«لقد ب ّينا لإلنسان الطريق القويم والرصاط المستقيم؛ فقد يكون
ا
من خالل طاعته وانقياده ـ لنعمة اهلداية واإلرشاد ،فيدخل يف زمرة

المفلحني ،وقد يربز يف مقام الرفض والمواجهة ويكفر بالنعمة بإنكاره

ومترده وأنان ّيته؛ فيدخل يف مجلة اخلارسين والبائسني».
واستكباره ّ

أن اهلل تعاىل ال جيامل أحدا ا وليس له مع أحد قرابةّ ،
لدي ّ
وأن نظام
وصار معلو اما ّ

الرتبية موضوع عىل أسس وضوابط ،وال خيضع للعالقات والروابطّ ،
وأن غرية التوحيد
العز
ال تفسح المجال للـ «غري» للورود إىل عرصة الوجود ،فال فرق بالنسبة لساحة ّ

الربويب بني بالل احلبيش وبني ابن اإلمام المعصوم عليه السالم ،وقد يولد ألشقى

فخرا للشيعة ومن حوار ّيي أمري
شخص يف العامل ـ نظري أيب بكر ـ ابن مثل حممد يكون ا
( )6سورة اإلنسان ( ، )91اآلية .4
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ّ
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وظيفة السالك يف حالة عدم وجود

المؤمنني ،وقد يولد ألفضل شخص يف العرص ـ نظري اإلمام عل بن حممد اهلادي عليهام

السالم ـ ابن مثل جعفر.

وهنا ينبغي عىل ّ
كل إنسان أن يع ّفر وجهه يف تراب العبود ّية ،ويس ّلم زمام أموره طرا

ّ
ويتخىل عن أنان ّيته وتر ّفعه وحماولة إبراز وجوده وذوقه ،وال يشغل باله هبوى أحد
لر ّبه،
غري هوى معبوده ،ويعلم ّ
أن مجيع ما جيري يف هذه الدنيا خيضع حلساب دقيق ،فال عبث
وال لغو يف البني.

وظلفة السالك في حالة ر دم وجاد و صي ظاهض ي

ولنرجع إىل المطلب األساس وحديثنا عن ّ
أن ول اهلل إذا ارحتل عن هذا العامل ومل

رسه ـ فام هو
يكن له ّ
أي ويص ظاهر ـ نظري قض ّية المرحوم العالّمة الطهراين قدّ س ّ

الطريق الذي ينبغي عىل الناس أن يسلكوه ،وما هو الربنامج الذي عليهم أن يضعوه

يتمسكوا به؟
نصب أعينهم ،والمنهج الذي عليهم أن ّ

يف أحد األ ّيام ،جاء أحد علامء النجف إىل المرحوم القايض ،والتمس منه أن يعطيه

ودستورا للسلوك إىل اهلل تعاىل ،فقال له المرحوم القايض:
ذكرا وور ادا
ا
ا

أنت رجل عامل وذو معرفة ،ولك ا ّطالع عىل المسائل األخالق ّية واألمور

األئمة
المستح ّبة الواردة يف الروايات واألخبار ،كام أنّك واقف عىل نصائح
ّ
عليهم السالم  ،فأخربين اآلن :هل عملت ّ
بكل ما علمته من األخبار
وعلام ،وأخربك بام خفي عنك؟
والروايات حتّى أزيدك ا ّطال اعا ا

لب الكالم
لقد وضع المرحوم القايض يده عىل موضع الداء بشكل دقيق ،ونبّهه إىل ّ

أن المالك يف حركة ّ
وجوهره؛ وهو ّ
كل شخص وسريه نحو اهلل تعاىل يكمن يف العمل

بمقتىض علمه ومعرفته وا ّطالعهّ ،
وأن مجيع مسائل السري والسلوك تدور حول هذا األمر،
ّ
جمرد خيال ووهم.
وأن حركة السالك من دون االلتفات إىل هذه المسألة ال تعدو كوهنا ّ

يتصورون ّ
ّ
ول
إن أغلب الناس
ّ
أن معنى السري والسلوك هو أن يرجع اإلنسان إىل ّ
من أولياء اهلل تعاىل ويضع نفسه حتت واليته وإرشافه ،ويكون موض اعا الهتاممه وعنايته

أوال :العم بما يعيم من ال تكالل ف
ً

ورضاه.
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بمجرد أن يرجع اإلنسان إىل عارف واصل ،ويرىض هذا
وبحسب هذه الثقافة ،ف
ّ

يظن ّ
بتحمل أمور تربيتهّ ،
أن األمر قد انتهى بالنسبة إليه ،وأنّه
العارف
فإن هذا اإلنسان ّ
ّ

يستطيع القيام ّ
بكل ما حيلو له يف هذا العامل ،وكام يقال :أنّه ضمن اجلنّة والرضوان ،فال

يتجرأ عليه يف الدنيا واآلخرة.
يمكن ألحد أن ّ

إن هذا الطراز من التفكري خاطئ وباطل متا اماّ ،
ّ
وكل من يعتقد هبذا األمر ،سيقيض

الطام عىل
عمره يف ضياع وبطالة ،وسريحل يف هناية األمر إىل عامل اآلخرة بيد فارغة ،ا

رأسه النرصام عمره.

ول
لمقرر أن يصلح حال اإلنسان وينتهي أمره
بمجرد الرجوع إىل ّ
ّ
لو كان من ا ّ
اهلل من دون القيام بالربامج والدساتري (التي ترتبط بنسبة تسعني بالامئة باألمور

واألعامل اخلارج ّية واليوم ّية ،وبنسبة عرشة من الامئة فقط بالعبادات واألذكار

واألوراد) ّ ،
غنى عن اهلداية واإلرشاد وأداء
الول وعائلته سيكونون يف ا
فإن أقرباء ذلك ّ
التكاليف بطريق أوىل ،وسيكفيهم االنتساب إليه يف أمورهم الدنيو ّية واألخرو ّية.

ّ
إن األحكام والتكاليف ـ التي تع ّلقت بنفس رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم

يف قالب أوامر رشع ّية ـ موضوعة عىل أساس مالكات واقع ّية ونفس أمر ّية ،وهذه
منجزيتها وداعو ّيتها إىل يوم القيامة ،كام ّ
أن حيث ّيتها هي حيث ّية
المالكات باقية عىل ّ
أي تغيري أبدا ا؛ فالكذب حرام؛ ألنّه ـ عالو اة عىل
الكشف والطريق ّية ولن يطرأ عىل ذلك ّ

مفاسده النفس ّية واالجتامع ّية ـ خيالف الواقع ويقع يف مقابل احلقيقة ونفس األمر ،وهلذا

مرفوضا ومذمو اما .فال خيتلف األمر يف الكذب عند اهلل تعاىل بني أن
السبب يكون
ا
يكون المكذوب عليه طف ا
ال ذا ثالث سنوات ،أو يكون الكذب عىل خادم المنزل أو
يكون عىل إمام الزمان عليه السالم ،لكنّنا نرى ـ قط اعا ـ ّ
أن الكذب عىل إمام الزمان هو

مهية كبرية للكذب عىل اخلادم ،وقد نعدّ الكذب عىل
عمل قبيح وشنيع ،بينام ال نعري أ ّ

أمرا عاد ايا ومتعار افا!
الطفل الصغري ا
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ّ
إن قبح الكذب وكدورته ال عالقة هلام بمستوى المخاطب واختالف منزلته ،بل

يرتبطان بنفس الكذب ،أي يرجعان إىل احلديث بام خيالف الواقع .فهذه الكدورة وهذا

وعميقا يف نفس ّ
ا
الكذاب يؤ ّدي إىل حجب نفسه وقلبه عن إدراك
أثرا بلي اغا
القبح يرتكان ا

احلقائق ،وسوق فهمه وإدراكه ـ عند مواجهته لألمور ـ نحو الباطل ،واالنعطاف

دائام نحو اخلطأ؛ وهنا يكمن اخلطر الكبري للكذب.
بحكمه ا

فإذا متكّن شخص ما من االمتناع عن الكذب عىل الطفل واخلادم ،فإنّه يكون قد

يستحق المدح ،وأ ّما إذا كان ال يقوم بذلك إالّ مع اإلمام عليه السالم ألنّه يف
أىت بام
ّ

اخلاص
الكذب عىل إمام الزمان عليه السالم سينكشف أمره ويصري موض اعا حلديث
ّ
يستحق المدح ،ومل يقم
مهم
ّ
العام ،وتسقط منزلته ومكانته ،فلن يكون قد أىت بعمل ّ
و ّ
بسابقة حسنة؛ ّ
ألن االمتناع عن الكذب يف مثل هذا المورد كان ألجل مصلحة نفسان ّية،

وليس بسبب انطباق النفس عىل ّ
حاق الواقع ونفس األمر .ويف هذه احلالة ،سريجع

ذلك الشخص لمامرسة الكذب عند ارتفاع المحذور ،ولن يستنكف عن النطق

باخلالف .وأ ّما إذا كان االمتناع عن الكذب ألجل انطباق النفس عىل متن الواقع

وتشكّلها بهّ ،
حتول النفس وتبدّ هلا واستعدادها
فإن تأثري هذا االمتناع سيكون عبارة عن ّ

إن أبواب قلب ّ
الكتساب نور اهلل تعاىل وفيضه ورمحتهّ .
الكذاب وضمريه قد أغلقت

بشكل كامل ،وتبدّ لت مالمح وجهه وعيونه ،وصارت أحواله شيطان ّية ،مع أنّه قد

بزي أهل الصالح ،ويشارك يف المجالس وحيرض التكايا،
يكون متل ّب اسا يف الظاهر ّ
ويعمد إىل إقامة جمالس التبليغ والذكر.
مهية التي يوليها اإلنسان للمواظبة عىل الصدق
وعليه ،إذا جاء يوم وصارت األ ّ

مهية التي يوليها لمراعاة الصدق
أمام طفل صغري تعادل يف الدرجة والمقدار تلك األ ّ
واجتناب الكذب أمام اإلمام عليه السالم ،فإنّه بإمكاننا حينئذ أن نحتمل وجود شعاع
وبارقة أمل يف ذلك اإلنسان للسري واحلركة نحو أفق المعرفة.
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لقد جاءين يو اما رجل ،وبعد أن استعرض جمموعة من المسائل عن أحواله

النفس ّية ،وأنّه كان يبحث منذ مدّ ة طويلة عن شخص خبري وضليع هبذا الطريق ،التمس
منّي إرشاده واألخذ بيده ،فكنت ك ّلام أظهرت له رفيض وعدم أه ّليتي هلذه المسألة ،ك ّلام

وإحلاحا يف طلبه ،فقلت له يف األخري :متى ما شعرت ّ
بأن اهتاممك
إرصارا
ازداد
ا
ا
واستعجالك بأداء دين من الديون يفوق اهتاممك بأخذه ،فإنّه يمكن حينئذ االعتامد
أيضا وتشغل أوقاتنا.
تورطنا نحن ا
عليك! وإالّ فال تض ّيع وقتك من دون فائدة ،وال ّ

مهه يف طاعته لإلمام عليه السالم عىل جنبة اإلمامة والعلم
ومن هنا ،إذا ر ّكز اإلنسان ّ

وأهبة المقام ،وامتثل ألوامره
واإلرشاف ،ووقع حتت تأثري جانب اهليمنة والسيطرة الوالئ ّية ّ

باعتبار هذه المسائل ،فلن حيصل عىل فائدة كبرية .فطاعة اإلمام عليه السالم واالنقياد له

ينبغي أن تكون ألجل ح ّقانية كالمه ،ال بسبب امتالكه لمقام عريش رفيع.

حجية جتعل اإلنسان يستند إليه ،فذلك ألنّه
فإن كان لكالم اإلمام عليه السالم ّ

احلق يف نفسه المستنرية والمنرية ،وليس
عني كالم اهلل تعاىل ومرتبة نازلة من إرادة ّ
ألجل إتيانه بالمعجزات وامتالكه للوالية الك ّلية واهليمنة الك ّليةّ .
إن مجيع هذه األمور

والمسائل تعود لشخص اإلمام عليه السالم ،وأ ّما ما ينفعنا ويعود إلينا نحن ،فهو

ّ
حقانية كالم المعصوم وواقع ّيته التي تدفعنا التّباعه وطاعته واالنقياد له بشكل كامل،

ألي شخص آخر أن يشاركه يف هذه المرتبة والمنزلة.
فال يمكن ّ

لذا عىل السالك أن يمتنع عن الكذب ألنّه كذب ،وليس لكون رسول اهلل أو

اإلما م عليهام السالم أو األستاذ الكامل والعارف الواصل قد أمر بذلك ،وعليه أن
احلق لكونه حقا .وينبغي ر ّد األمانة لصاحبها ألجل نفس األمانة وحقيقتها،
يراعي ّ
وليس بسبب تأكيد الدين عىل ذلك ،وهكذا...

وضوحا :حتّى لو مل يكن هناك قيامة وال جنّة وال نار ،فعىل
وبعبارة أكثر رصاحة و
ا

السالك مراعاة الصدق يف مجيع األمور ،وكذا ينبغي له أن ينظر يف بق ّية التكاليف أيض اا

إىل حقيقة هذه التكاليف وحا ّقها ،ال إىل األجر أو العقاب األخرو ّيني.
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وعليه ،يمكننا اإلعالن برضس قاطعّ ،
أن الوسيلة والواسطة الوحيدة الالزمة

والرضور ّية للسري واحلركة نحو الذات اإلهل ّية المقدّ سة تكمن يف« :اإلخالص يف النيّة

وإعامل اهل ّمة والعمل بمقتىض اإلدراك والفهم البرش ّيني»  ،سوا اء و ّفق السالك للقاء ول اهلل

وترشف برؤيته ،أم مل حيالفه التوفيق لذلك؛ إذ يعدّ التوفيق للقاء ول اهلل
والعارف به
ّ
خارجا عن عهدته .ولو كان الوصول إىل مرتبة الشهود وسلطان المعرفة متو ّق افا عىل
ا
َ
حق هذا السالكَ ،و َما َربُّك
ظلام يف ّ
لقاء العارف الواصل وصحبته ،فسيكون ذلك ا
ّۡ
َ
بظل ٰ ٖم لل َعبيد (.)6

رسه ـ بعض األشخاص
ومن هنا ،حينام كان يشاهد المرحوم احلدّ اد ـ قدّ س ّ

الصلحاء والقديرين ،كان يقول:

مع ّ
دستورا ومل يعمل وفق برنامج ،غري أنّه يعدّ سالكاا.
أن فالناا مل يأخذ
ا

ويف مقابل هذا الصنف من األشخاص ،كان يقول عن األشخاص الذين ال

يعرفون من السلوك إالّ احلضور يف جلسات الذكر ولقاء أولياء اهلل تعاىل والرت ّدد

أي رائحة عن حقيقة طريق الوصول إىل آفاق
عليهم ،من دون أن تصل إىل مشا ّمهم ّ

المعرفة:

أي
ّإهنم ال يمتلكون من السلوك إالّ اسمه ،وال يرتك احلضور يف حمافل األنس ّ
أثر يف نفوسهم وقلوهبم ،ويقترصون عىل تسلية النفس بنوع من أنواع ّ
التلذذ

النفساين الذي حيصلون عليه من قراءة األشعار أو العزاء أو ذكر مصائب أهل

البيت أو نقل القصص واحلكايات عن العظامء ،فيعملون عىل تقضية أوقاهتم

هبذا النحو.
ۡ
َ
احلق تعاىلَ :و َمن ي ُر ۡج م ُّۢن
رصح هبذه المسألة اآلية الرشيفة التي يقول فيها ّ
وت ّ
َ
َ
َ
َ
بَيۡتهۦ ُم َهاج ًرا إىل ٱهلل َو َر ُسوهلۦ مُم ي ُ ۡدر ۡك ُه ٱل ۡ َم ۡو ُ
ت َف َق ۡد َو َق َع أ ۡ
( )3
ج ُرهُۥ ىلع ٱهلل .
فصلت ( ،)36ذيل اآلية .31
( )6سورة ّ

( )3سورة النساء ( ،)3مقطع من اآلية .600
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احلق تعاىل ورسوله ،وترك
فمن خرج من بيته ومنزله قاصدا ا اهلجرة نحو ذات ّ

حل به الموت يف وسط الطريقّ ،
الدنيا ألهلها ،ف ّ
فإن أجره وثوابه حمفوظان عند اهلل تعاىل.
أيضا عند
ويستفاد من اآلية الكريمة ـ بدليل ثبوت األجر عند الموت ـ ثبوت األجر ا

عدم الموت مع الوصول إىل الرسول وطاعته ،كام ّ
تدل عليه العديد من الشواهد
والمؤ ّيدات الموجودة يف هذا اإلطار .وعليهّ ،
فإن األجر المرتتّب يف هذه اآلية عىل اهلجرة

إىل اهلل ورسوله يف حالة عدم الموت هو نفس اهلل تعاىل ورسوله؛ ّ
ألن اآلية الكريمة جعلت
الغاية واهلدف من اهلجرة هو اهلل ورسوله ،ال درجات اجلنّة ومراتبها والنعم الغيب ّية.

وعليه ،فإن كان اهلدف والمراد من أمر من األمور هو اهلل ورسولهّ ،
أيضا
فإن ثوابه سيكون ا

هو اهلل رسوله ،وليس شيئاا آخر.

متوج اها إىل عيادته الط ّبية ،وكانت ن ّيته
ومن باب المثال ،إذا خرج طبيب من منزله
ّ

وقصده مجع األموال وتكديس متاع الدنياّ ،
فإن أجره وثوابه سيكون نفس ذلك المقدار

للطب ،ال شي ائا آخر؛ وأ ّما إذا
حصله يف هناية عمله ومارسته
ّ
من الامل والمتاع الذي ّ
أقدم عىل هذا العمل من أجل خدمة الناس وكسب رضا اهلل تعاىل وشكراناا لنعمه،

يتوجه لعيادته إرضا اء خلالقه من دون االهتامم بنقصان دخله أو زيادته ،وكان يعمد
وكان ّ

إىل إعانة المحتاجني ،وال يم ّيز بني المرىض بمختلف مستوياهتم وطبقاهتم ،بل ينظر
إليهم بنظرة واحدة ،وكان يمنح المرىض اهلدوء واألمن واالطمئنانّ ،
فإن أجره وثوابه

يف هذه احلالة لن يقترص عىل الامل والمتاع الدنيوي ،بل سيكون هو رضوان اهلل تعاىل

وبوارق اجلامل واألنوار المتأللئة من العامل العلوي ،وانرشاح الصدر وبصرية القلب.

وعىل نفس هذا المنوال ،إذا كان هدف طالب العلم والعامل الديني ـ حني اهنامكه يف

الدراسة والتحصيل ـ هو اكتساب المعارف اإلهل ّية واألحكام الرشع ّية واخلوض يف
المسائل والعلوم المتعارفة من أجل نيل الشهرة واهتامم الناس ،وإظهارهم المح ّبة له،

وتوسيع سلطته ،وحشد المؤ ّيدين ،وبسط النفوذ ،وامتالك شخص ّية مؤ ّثرة ،واحلصول
عىل المكانة والق ّوة االجتامع ّية؛ ّ
فإن أجره وقدره سينحرصان يف نفس تلك المناصب
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َ
الدنيو ّية ،والمتاع الدنيوي الزائل ،والتمتّع من جيفة الدنيا ومن الشهواتَ ،ما ُهلۥ ِف
َ
()6
ٱٓأۡلخ َرة م ۡن َخل ٰ ٖق .
وقد متت اإلشارة إىل هذه المسألة يف اآلية الرشيفة التي تقول :من ََك َن ي ُر ُ
يد
ّ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
ٓ
َ
ۡ
ُ
ُّ
َ
ج َهن َم ي َ ۡصلى ٰ َها َمذ ُموما م ۡد ُ
ج َعلنَا ُهلۥ َ
يد مم َ
يها َما نشاءُ ل َمن نر ُ
ٱلۡ َعاجلَ َة َعجلنَا ُهلۥ ف َ
حورا
ۡ ُ
ُ ّ ُّ
َ َ َ َ َ ٰ َ َ َ ۡ َ َ َ ُ َ ُ ۡ  ُ َ ٞر َ َٰٓ َ َ َ
َ َ
لئك َكن َس ۡعيُ ُهم مشكورا * ّلَك نم ُّد
* َو َم ۡن أ َراد ٱٓأۡلخرة وسَع لها سعيها وهو مؤمن فأو
َ َٰٓ ُ َ ٓ َ َ َٰٓ ُ َ ٓ ۡ َ َ ٓ َ ّ َ َ َ َ َ َ َ ٓ ُ َ ّ َ
ك َمۡ ُظ ً
()3
ورا .
هؤَّلء وهؤَّلء من عطاء ربك ه وما َكن عطاء رب

فمن كان يرغب يف الدنيا ويعمل لتحصيلها ،فإنّنا نح ّقق له رغبته رسي اعا عا ا
جال،

ولكن برشط أن تتع ّلق مشيئتنا وإرادتنا بإنجاز ذلك؛ فتحقيق هذه الرغبة غري خارج عن

إرادتنا وقدرتنا ومشيئتنا ،وليس ّ
كل من أراد شيئاا ورغب فيه ،كان علينا حتقيقه من دون

داع وال سبب .ولكن بعد ترك هذا اإلنسان للدنيا وهجرته إىل عامل اآلخرة ،سنجعل جزاءه
ومترد ،وسنطرده من رمحتنا ولطفنا ونبعده
جهنّم ونريان اجلحيم؛ لام كان عليه من استكبار ّ

عنهام ،وأ ّما الذي حرص سعيه واهتاممه بالدار اآلخرة وحتصيل رضانا ،وبذل جهده يف هذا
منثورا ،وسيكون
المجال ،وكان مؤمناا بالمباين والمعتقدات الدينيّة ،فلن يذهب سعيه هبا اء
ا

موض اعا لتقديرنا وعنايتنا ،فكال الفريقني ،سوا اء الذين يعملون للدنيا وعبادهتا ،أو الذين
ينظرون إليها كمعرب لآلخرة وحتصيل رضا اهلل تعاىل سيحصلون عىل عطائنا ونعمنا،

وسيستفيدون من عوننا ومساعدتنا ،ولن حيرم أحد من فيضنا وعطائنا.

أن أجر ّ
وهذه اآلية تعلن برصاحة ّ
كل إنسان وجزاءه عىل عمله هو نفس ذلك القصد

واهلدف الذي يبذل جهده وسعيه من أجله.

وعليهّ ،
فإن أجر وجزاء اهلجرة إىل اهلل ورسوله ـ والذي يعني اخلروج من العامل

احليواين ورفض مجيع التع ّلقات واإلعراض عن ّ
ّ
التومهات
كل الكثرات وطرح مجيع
والتخيّالت ـ سيكون لقاء اهلل تعاىل بالنورانيّة والوفود إىل حريم القدس بصفة اجلامل

( )6سورة البقرة ( ، )3مقطع من اآلية .603
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ومشاهدة الذات الربوب ّية األبد ّي ة من خالل الفناء الذايت فيها .وحسب نفس هذه المالك،
ّ
فإن من مل حيظ بلقاء اهلل تعاىل يف هذه الدنيا وأنشبت المنيّة فيه أظفارها ـ بام هي أمر خارج

وسيترشف
عن إرادة اإلنسان واختياره ـ فسيحصل عىل نفس األجر الذي هو لقاء اهلل،
ّ
بذلك يف الدار اآلخرة ،وسيحظى بتوفيق زيارة المحبوب؛ ألنّه وطب اقا لآلية
َ
َ
ۡ َّ
()6
الرشيفةَ :و َم ۡن أ ۡح َس ُن م َن ٱهلل ُحكما لق ۡو ٖم يُوقنُون .
واجلدير بالذكر ّ
أن بعض الكتب عمدت إىل نقل رأي من آراء المرحوم العالّمة

نتعرض له بيشء من التوضيح؛ فقد كان المرحوم الوالد فيام مىض
الوالد ،ولكن ينبغي أن ّ
يتمسك بآيةَ :و َمن َيۡ ُر ۡج م ُّۢن بَيۡتهۦ  )3( ...إلثبات رضورة ّ
حتقق لقاء اهلل تعاىل ولو يف
ّ

حالة عدم كفاية العمر وحلول األجل ،وكام ذكرنا ا
سابقا ،فإنّه كان يقول :إذا خطا سالك

مهة عالية وعزم متني وعمل صالح،
طريق اهلل يف طريق السري والسلوك بقدم راسخة و ّ
ّ
والتومهات،
وقام بمراعاة الربامج السلوك ّية وأدائها ،وأعرض عن عوامل التخ ّيالت
ا
وصار ّ
مبذوال يف الوصول إىل مقام ذات ذي الكربياء ،لكنّه مل حيظ بتوفيق لقاء
مهه
كل ّ

اهلل يف الدنيا بسبب الموتّ ،
فإن اهلل تعاىل لن يضيع أجره ،وسينعم عليه هبذا اللقاء يف
اآلخرة ،وهو وعد مربم وحمتوم من قبل اهلل تعاىل قطعه لعباده المخلصني؛ وعليه ،فال

داعي للقلق واالضطراب من قبل سالّك طريق اهلل ،بل ينبغي هلم أن يعملوا عىل

االستفادة من ّ
كل حلظة من حلظات حياهتم يف سبيل الوصول إىل المرتبة القصوى بعني
قريرة وبال فارغ ونفس مطمئنّة ويقني باهلدف والمقصد ،وسوف لن يض ّيعوا الفرصة
عىل أنفسهم ..هذا هو المعنى والمطلب الذي كان يقصده حرضة الوالد يف الاميض.

غري أنّه ا ُّدعي يف هذا الكتاب ّ
أن المرحوم الوالد بدّ ل رأيه يف أواخر عمره ،وأنّه

إن اآلية ال ّ
كان يقولّ :
تدل عىل لقاء اهلل تعاىل عند الموت كأجر عىل اهلجرة من عامل
( )6سورة الامئدة ( ، )5ذيل اآلية .50
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مهات ،بل اقترصت عىل ترتيب أجر ما وثواب ما عىل هذه احلركة
الدنيا وعامل التو ّ

واهلجرة ،وأ ّما ما هو هذا األجر والثواب ،فال علم لنا به ،وال حتتوي اآلية عىل أ ّية إشارة

أيضا إىل هذا المعنى.
ا

()6

ّ
للشك واإلشكال ألنّه:
ويف هذا الكالم مواضع

ّأو اال :وكام تقدّ مّ ،
دائام باألمور االختيار ّية ،دون
فإن األجر والثواب يتع ّلقان ا
األمور غري االختيار ّية .فمن باب المثال ،إذا قدّ م أحد هد ّي اة إىل صديقه أو زميله يف
العمل ،فال يقال ّ
بأن هذه اهلدية هي أجر وثواب عىل الصداقة ،بل سينطبق عليها عنوان
فإهنا ستعدّ بمثابة
اهلد ّية واهلبة .وأ ّما إذا كانت هذه العط ّية بإزاء عمل أسدي لإلنسانّ ،

أجر .وعليه ،إذا خطا السالك يف الطريق ووصل إىل لقاء اهلل تعاىل بواسطة أمر غري

اختياري مثل احلياة ودوام العمر ،فلن يطلق عىل هذا اللقاء عنوان األجر والثواب ،وإذا
لطرو أمر غري اختياري ـ نظري الموت
حرم نفس هذا السالك من رؤية المحبوب ولقائه
ّ

واالنتقال إىل العامل اآلخر ـ فسوف يكون لقاء اهلل تعاىل متع ّل اقا هنا بأمر غري اختياري؛

ترصح به آيات
وهذا حمال ومرفوض من وجهة نظر المباين واألصول الرشع ّية؛ و هو ما ّ
القرآن الكريم.

أي اختالف
ثانياا :هذا الكالم ال ينسجم مع عدل اهلل تعاىل ورأفته؛ أل ّنه ليس هناك ّ

يف الموضوع يف كال الطرفني ،وذلك السالك الذي يدركه الموت هو يف حالة سري مع
توفريه جلميع رشوط السلوك؛ فال فرق يف الموضوع بني كال طريف المسألة ،واهلل تعاىل
ّۡ

َ َ َ ُّ َ
ك ب َظل ٰ ٖم لل َعبيد .
يقول :وما رب

()3

المقرر أن يغلق طريق السالك نحو الذات اإلهل ّية بواسطة
ثال اثا :إذا كان من
ّ
الترشف بلقاء اهلل تعاىل متو ّق افا عىل اإلرادة والمشيئة اإلهل ّية بحيث
الموت ،وأن يكون
ّ
( )6نور جم ّرد (فاريس)  ،ص .496
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عمر
ّأهنا قد تو ّفقه لذلك وقد ال تو ّفقه ،فينبغي أن جتري هذه القاعدة ا
أيضا بعينها فيمن ي ّ

ا
طويال وال يدركه الموت برسعة مع قيامه بمقتضيات السري والسلوك بام يفي ويكفي؛
وعليه فال رضورة أبدا ا ألن يصل إىل مقام المعرفة وكشف احلجب ،بل المسألة تتع ّلق
بإرادة اهلل تعاىل ورغبته ،ال بسعيه وجمهوده ،وعىل حدّ قول اخلواجة حافظ الشريازي:
هر قدر اى دل كه تواىن بكوش

گرچه وصالش نه به كوشش دهند

() 6

[يقول :مع ّ
أن وصال المحبوب ال يت ّيرس حصوله بالسعي ،لكن عليك ّأهيا القلب أن تبذل

قصارى جهدك يف ذلك].

المتحرك ـ الذي سدّ الموت الطريق أمامه ـ سيحصل عىل
وعليه ،إذا كان السالك
ّ

ا
أجر غري لقاء اهلل تعاىلّ ،
طويال ـ و بحسب نفس هذه المالزمة
يعمر
فإن أجر السالك الذي ّ

أيضا مع ّل اقا عىل
ـ لن يكون بالرضورة هو لقاء اهلل تعاىل ،بل سيكون وصوله يف هذه احلالة ا
إرادة اهلل ومشيئته؛ وبالتال ،فام الفارق الذي ينبغي أن نميّز به بني هاتني احلالتني ،بحيث

تؤ ّدي إحدامها إىل القرب ووصال المحبوب واألخرى إىل اخليبة واإلحباط واحلرمان من
وصال المعشوق؟!

راب اعا :هذه المسألة يف حدّ ذاهتا ليست من المسائل التي يمكن أن يكون لإلنسان

ثم يكون له رأي
ا
معنيّ ،
وخصوصا للعارف الكامل والسالك الواصل رأي فيها يف زمان ّ
رسه ـ وقد كنت
خمالف يف زمان آخر .نعم ،يف بعض األحيان ،كان المرحوم الوالد قدّ س ّ

شاهدا ا بنفيس عىل ذلك ـ يطرح مطل ابا مع ّيناا كفاحتة للبحث ،أو عىل نحو الشبهة والتشكيك،
احلث والرتغيب عىل البحث والتباحث ،غري ّ
أو ألجل ّ
أن طرح ذلك المطلب مل يكن يعني
أنّه يمثّل رأيه األخري ونظرته الثاقبة ،حيث كنّا نكتشف فيام بعد ّ
أن رأيه خمتلف متا اما عن

كيف ّية طرحه للمسألة.

وهنا ،ين ّبه احلقري عىل ّ
أن العديد من األقوال الباطلة والفاسدة قد نسبت إىل

ونظرا لكون هذا احلقري قد أمىض سنوات طويلة
المرحوم العالّمة الوالد بعد وفاته،
ا
( )6ديوان حافظ ،الغزل .371
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بصحبته واجللوس معه والتحدّ ث إليه ،فإنّني أستطيع القول برضس قاطع :إنّني لن
بأي كالم يتع ّلق بالمرحوم الوالد مهام كان الذي صدر منه ،وسأعمل
أقبل بعد اآلن ّ
لدي ،وحينئذ سأقبله أو أر ّده؛
عىل مقارنة ذلك الكالم بالمعايري والمالكات المتو ّفرة ّ

ويدخل يف مجلة ذلك الكالم الذي حتدّ ثنا عنه ا
سابقا.

جالسا عنده برفقة مجاعة ،فقام بطرح مسألة مع ّينة ،وبعد
ففي يوم من األ ّيام ،كنت
ا

التعجب ّ
أن بعض األشخاص ينقلون كال اما
أن خرجنا من المجلس ،رأيت بكامل
ّ

معاكسا متا اما لام قاله!
ا

وعليه ،كيف يمكننا ـ بالنظر إىل هذا األمر ـ االستناد إىل ما ينقل عن المرحوم

والتمسك هبا؟ ولقد كنّا نشاهد جليا وقوع هذا االرتباك بعد وفاة ذلك
الوالد من أقوال
ّ
العظيم بني المحيطني به والمنتسبني إليه ،وكلام كنّا نقول وننادي ّ
بأن هذه المطالب

واألقوال التي تنسب إليه ك ّلها كذب وهبتان ،مل يكن أحد يصغي أو يلتفت إلينا ،إىل أن

وقعت مجيع تلك المصائب والكوارث والمخالفات ،فاكتشف العديد من األشخاص

ّأهنم كانوا قد خدعواّ ،
وأن تلك المطالب التي نسبت إىل ذلك العظيم كانت كذ ابا وهبتاناا.
ومن هنا ،فإنّني أقول برضس قاطعّ :
إن رأي المرحوم الوالد حول هذه اآلية

أي تغيري ،وبقي عىل ما كان عليه.
الرشيفة مل يطرأ عليه ّ
ثانلًا :االس تفا دة من كاف ة الف ضص وأه اليالح وال سدا د

ثم إنّه يعلم من ّ
ويص باطني وول كامل إهلي،
كل ما ذكر أنّه يف حالة عدم وجود
ّ
ّ

الويص الظاهر أو غريه ،بل بإمكان السالك الرجوع
حرصا إىل
ال يلزم أن يكون الرجوع
ّ
ا

أي شخص يرى فيه الصالح والسداد من أجل اكتساب الفيض منه ،سوا اء كان
إىل ّ
الويص الظاهر موجو ادا ـ نظري ما حصل مع بعض األولياء يف السابق كالمرحوم القايض
ّ

والمرحوم الس ّيد أمحد الكربالئي ـ أو غري موجود؛ كام هو احلال مع المرحوم البهاري

والمرحوم األنصاري والمرحوم احلاج المريزا جواد الملكي التربيزي والمرحوم

الشيخ الم ّ
ال حسني قل اهلمداين والمرحوم العالّمة الطهراين ،الذين مل يكن هلم قط اعا

ويص ظاهر ونفوا بأنفسهم هذا األمر.
ّ
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فكام ّ
رسه ـ كان يستفيد من احلضور عند المرحوم
أن المرحوم الوالد ـ قدّ س ّ

رسه ـ يف نفس الوقت الذي كان حيرض عند بعض األعاظم
العالّمة الطباطبائي ـ قدّ س ّ

احلاج الشيخ ع ّباس الطهراين ،والمرحوم الس ّيد مجال
من أهل المعرفة ،نظري المرحوم
ّ
الدين الگلبايگاين والشيخ ع ّباس هاتف والمرحوم الس ّيد عبد اهلادي الشريازي
والمرحوم األنصاري اهلمداين ،ويستفيد منهم ـ وقد ذكر بنفسه هذا األمر للناس عدّ ة
مرات خالل أ ّيام حياته ـ إىل أن ّ
حط الرحال يف أواخر إقامته بالنجف األرشف عند
ّ
واألتم والكامل األكمل سامحة الس ّيد احلدّ اد ـ رضوان اهلل
األستاذ احلقيقي والواقعي
ّ

عليه ـ وعىل حدّ قوله :وصل إىل مقصوده ومطلوبه .وكان يقول« :لقد كان احلدّ اد يمثّل
كل يشء ،وعندما وصلت إىل احلدّ اد ،متكّنت من الوصول إىل ّ
بالنسبة ل ّ
كل يشء».

()6

ومن عجائب ما قيل وكتب ،ما ذكر يف بعض الكتب من ّ
أن :المرحوم الوالد

ا
رسه ـ بل كانا رفيقني
ـ رضوان اهلل عليه ـ مل يكن
تلميذا للمرحوم احلدّ اد ـ قدّ س ّ

وصديقني ،ومل تكن عالقة التلمذة و اإلرادة التي تكون قائمة بني األستاذ والتلميذ

وتم إيراد بعض الشواهد عىل هذا األمر ،من بينها ّ
ّ
أن المرحوم احلدّ اد
متحققة بينهام! ّ
بالغم
ربك ،وأنّه كان يصاب
ّ
كان جيمع شعريات من حلية المرحوم الوالد ألجل الت ّ
كثريا عند مفارقة المرحوم الوالد إىل درجة ّ
أن الدموع كانت تنهمر من عيونه
واحلزن ا
كاألمطار ،وكان يمتنع عن األكل واحلديث مع الناس لمدّ ة أسبوع بعد ذهاب المرحوم
الوالد ،وأمثال ذلك. ...

()3

غري ّ
أن هذا الكالم عىل درجة من الوهن والبطالن ،بحيث ال حيتاج إىل النقد

والبيان؛ فمن ذا الذي يقرأ كتاب «الروح المج ّرد» وال ي ّطلع عىل عمق وظرائف ورقائق

عالقة األستاذ والتلميذ القائمة بينهام؟! والسؤال هو :إذا كان المرحوم الوالد يرغب

( )6لمزيد من اال ّطالع ،راجع :الشمس المنرية ،من ص  19إىل ص 33؛ و مطلع انوار ،ج ( .3م)..
( )3نور جم ّرد (فاريس)  ،ص .393
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ـعىل حدّ زعم هؤالء األشخاص ـ يف تصنيف كتاب خي ّصصه ألستاذه ومرشده ومر ّبيه
ومز ّكيه ،ويستعمل فيه أرقى المضامني وأحسن العبارات والكلامت ،فهل يمكن أن

خيطر بباله تأليف كتاب يكون أحسن وأفصح من هذا الكتاب ألجل بيان وجده وعشقه

وحريته جتاه أستاذه؟!

لقد كان المرحوم الوالد رضوان اهلل عليه ـ روحي له الفداء ـ يذكر مرا ارا العالّمة

الطباطبائي يف العلن واخلفاء بصفته أستا اذا ومرب ّي اا أخالقي اا ومرشد اا سلوكي اا له ،و التعابري

حمرية و عجيبة واقع اا.
يعرب هبا عنه كان ّ
التي كان ّ
ففي أحد األ ّيام ،قال ل المرحوم الوالد:

قم وارتباطي بمختلف العلامء وا ّطالعي عىل العديد من
بعد جميئي إىل ّ
المسائل ،لو مل أكن قد التقيت بالمرحوم العالّمة الطباطبائي ـ رمحة اهلل عليه
ـ لكنت قد ّت ّليت قط اعا ويقيناا عن دراسة العلوم اإلسالم ّية ورجعت إىل

طهران ،غري ّ
أن ارتباطي هبذا الرجل العظيم وتر ّددي عليه مل يؤ ّد فقط إىل
تصميام وثباتاا يف
حمو الشبهات والتشكيكات من ذهني وضمريي ،بل زادين
ا

العزم واهل ّمة عىل إكامل المسري.

حينئذ ،تعالوا وقارنوا بني المطالب والعبارات المستخدمة يف كتاب الشمس

الساطعة النفيس وبني نظريهتا المستعملة يف كتاب «الروح المج ّرد» الرشيف ،وانظروا إىل

أي حدّ يصل الفرق يف المسألة!
ّ

بعد وفاة المرحوم العالّمة الطباطبائي رمحة اهلل عليه ،أحرضت للمرحوم الوالد

رسه ـ رشي اطا س ّجلت فيه قراءته لسورة مريم بعنوان هد ّية وحتفة من التحف
ـ قدّ س ّ

النفيسة ،ففرح هبذه اهلد ّية وابتهج وأولع هبا وقال« :لقد قدّ مت ل أحسن هد ّية» .وكانت
متيض األ ّيام وأنا أشاهده بنفيس يضع ذلك الرشيط يف جهاز التسجيل ويستمع إليه،
فتغرورق عيناه بالدموع .وقد كنت متواجدا ا عنده يف إحدى الليال ،وكانت هناك صورتان
موضوعتان أمامنا يف الغرفة :إحدامها للمرحوم احلدّ اد واألخرى للعالّمة الطباطبائي
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إن أحوال ّ
قائال« :س ّيدي العزيزّ ،
فالتفت إليه ا
كل منهام ومستواه
ـ رمحة اهلل عليهام ـ ،
ُّ
الروحي وآفاقه المعرف ّية وسعته الوجود ّية واضحة من خالل هاتني الصورتني ،وتظهر
ّ

وعلو درجاته بشكل
أفضل ّية حرضة احلدّ اد عىل المرحوم العالّمة الطباطبائي
ّ
جل».فقال ل« :ما الذي تقوله يا سيّد حمسن؟ إ ّن احلدّ اد أسد ،ف انظر لرتى ما اخلرب!».
ّ
حارضا يف ذلك المجلس الذي مجع فيه المرحوم احلدّ اد شعريات من
ولقد كنت
ا

حلية المرحوم الوالد ،ولكن علينا أن نرى ما هي احلادثة التي سبقت ذلك؟

رسه ـ إىل المرحوم
فقبل نصف ساعة تقريباا من ذلك ،التفت المرحوم الوالد ـ قدّ س ّ

احلدّ اد وقال:

لو كان هذا الكوب ملوا د اما ،وأمرتني أن أرشبه ،لرشبته من دون أدىن تأ ّمل أو

تر ّدد.

وبعد مرور فرتة من الزمان عىل خروج الوالد من الغرفة لكي جيدّ د وضوءه ،نظر

إلينا المرحوم الس ّيد احلدّ اد وقال:

انظروا إىل والدكم هذا؛ كم هو عظيم ومتواضع ،وانظروا إىل ما يقول ل .إنّه

يقول :لو كان هذا الكوب ملوا د اما ،وأمرتني أن أرشبه ،لرشبته من دون تر ّدد.

وقص يشء من حليته؛ وكان
وبعد عودة المرحوم الوالد ،قام احلقري بحالقة رأسه ّ

الشعر ملقى عىل قطعة قامش ،وإذا بالمرحوم احلدّ اد يدخل ويأخذ معه الشعر ،ثم يضعه

يف رف داخل خزانة يف الغرفة المجاورة.

يقول احلقري هنا بشكل جازم وبكل يقني :إ َّن كالم المرحوم الوالد هذا مل يكن

تظاهرا وال تواض اعا؛ ألنَّه مل يكن من أهل المجامالت ،بل كالمه منبعث من ّ
حاق
أبدا ا
ا

الول اإلهلي؛
الواقع ونابع من سويداء قلبه وضمريه ،وكان هذا هو عني اعتقاده بذلك ّ

أيضا أن يكون لدينا هكذا اعتقاد و مبنى يف عالقتنا بالعارف الكامل
كام جيب علينا نحن ا

وول اهلل.
ّ
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ولكن ما جيب االلتفات إليه هنا هو :هل سمع يو اما كالم كهذا من المرحوم

احلدّ اد جتاه المرحوم الوالد؟

صفرا يف مقابل احلدّ اد»؛
مرارا
وتكرارا« :إنَّني أرى نفيس ا
ا
كان المرحوم الوالد يقول ا

فهل سمع أحد ح ّتى اآلن ّ
رصح بيشء كهذا بشأن عالقته بالمرحوم
أن المرحوم احلدّ اد َّ
الوالد؟!

كان المرحوم الوالد ين ّفذ تعليامت المرحوم احلدّ اد حرف ايا ،كام شاهدنا ذلك بأنفسنا

تتغري بني الفرتة واألخرى ،حتّى إنَّه كان يطرح
عىل مدى عمرنا ،وكانت هذه التعليامت ّ

المواضيع يف بعض األحيان بلهجة اآلمر ،وكان المرحوم الوالد يستمع إليه بإمعان؛ فهل

أمرا أو أصدر تعليامت من منطلق اآلمر إىل
حصل يو اما أن ّ
وجه المرحوم الوالد نصيح اة أو ا
المرحوم احلدّ اد؟!

كان المرحوم الوالد يف المسائل العبادية واالشتغال باألذكار واألوراد ملتز اما متا اما

بأوامر ودستورات المرحوم احلدّ اد؛ وهذا ما كنّا شاهدين عليه؛ فهل سمع أو شوهد خالل

مدة عالقة المرحوم الوالد بالمرحوم احلدّ اد ـ البالغة ثامنية وعرشين عا اما بالتامم ـ أنَّه أعطى

أمرا بالعمل بذكر أو ورد أو طلب منه اإلتيان بعبادة خاصة؟
المرحوم احلدّ اد ا

فأي لغو وعبث هذا الذي يصدر من أفواه وأقالم هؤالء دون مراعاة للمسؤول ّية
ّ

واال ّلتزام؟ وما هو هدفهم من ذلك؟ هل يقصدون رفع مقام المرحوم الوالد أو ّ
احلط من

منزلة المرحوم احلدّ اد؟! يكفي إلثبات رفعة منزلة المرحوم الوالد ما قاله المرحوم احلدّ اد

للحقري:

يا سيّد حم ّمد حمسن ،كل ما هو عندي فقد منحته لوالدك السيّد حم ّمد احلسني؛
( )6

فكالمه كالمي ،وفعله فعل ،وأمره وهنيه أمري وهنيّي.

نعم ،لو ش ّبهنا عالقته بأ ستاذه احلدّ اد بعالقة أمري المؤمنني عليه ال سالم بر سول

اهلل ،مل نكن قد بالغنا يف األمر.

( )6لمزيد من االطالع حول هذا الموضوع ،راجع :مطلع أنوار (فاريس)  ،ج  ،3ص ( .649م)
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فاحلديث عن شخصية رسول اهلل ونفسه المطهرة وأمري المؤمنني عليهام السالم

هو عىل هذا المنوال .فمن جانب ن شاهد تربية وتزكية أمري المؤمنني عليه ال سالم منذ

سن الطفولة يف حضن النبي ،وكالمه حني قال« :كنْت أتَّبعه اتباع ا ْلفصيل أثر أمه»(.)6
ّ
ويف هذا المجال يقول عليه السالم مفص اال:

ولقدْ قرن اهّلل به ّ
صىل اهلل عليه وآله م ْن لد ْن أ ْن كان فط ايام أعْظم ملك م ْن
مالئكته ي ْسلك به طريق ا ْلمكارم وحماسن أ ْخالق ا ْلعامل ليْله وهناره .ولقدْ
كنْت أتَّبعه اتباع ا ْلفصيل أثر أمه ي ْرفع ل يف كل ي ْوم م ْن أ ْخالقه عل اام وي ْأمرين

باال ْقتداء به .ولقدْ كان جياور يف كل سنة بحراء فأراه وال يراه غ ْريي .ومل ْ
جيم ْع بيْت واحد ي ْومئذ يف ْاإل ْسالم غ ْري رسول اهّلل ّ
صىل اهلل عليه وآله
ْ
وخدجية وأنا ثالثهام أرى نور ا ْلو ْحي والرسالة ،وأش ُّم ريح النُّب َّوة ،ولقدْ
الش ْيطان حني نزل ا ْلو ْحي عل ْيه ّ
سم ْعت رنَّة َّ
صىل اهلل عليه وآله ،فق ْلت :يا

الرنَّة؟ فقال« :هذا َّ
الشيْطان أيس م ْن عبادته .إنَّك ت ْسمع
رسول اهّلل ،ما هذه َّ

ما أ ْسمع وترى ما أرى ،إال ّ أنَّك ل ْست بنبي ولكنَّك وزير ،وإنَّك لعىل
()3
خ ْري».

نالحظ هنا بأنَّه مع إدراك أمري المؤمنني للوحي ،ومع مالزمته لرسول اهلل ،ومع

َّ
ومؤمترا بأمر
أن آثار الوحي كانت تفيض عىل نفسه ،إالّ أنَّه كان يعترب نفسه تاب اعا ومطي اعا
ا
يعرب عن عالقته برسول اهلل هبذه الكلامت ،وال تنايف بني هاتني احلالتني.
رسول اهلل ،و ّ

نبي
قال أحد األحبار من أصحاب أمري المؤمنني عليه السالم له يو اما :هل أنت ي
يا عل؟ فقال عليه السالم«:ويلك ،إنَّام أنا عبد من عبيد حم َّمد» ( ،)4مع ّ
أن هناك تعابري

يتصور اإلنسان ّأهنام متساويان؛ كام يقول
عل؛ بحيث
ّ
صدرت من النب ّي األكرم بشأن ّ
(حممد عبده) ،ج  ،3ص .659
( )6هنج البالغة ّ
( )3نفس المصدر.
( )4الكايف ،ج  ،6ص .37
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ََ ُ َ َ ََ ُ َ ُ ۡ
أي ندعو أنفسنا إىل
تعاىل يف اآلية الرشيفة اخلاصة بالمباهلة :وأنفسنا وأنفسكم ()6؛ ّ

هذا المحفل ،حيث َّ
عل بن أيب طالب قط اعا.
إن المقصود هو ّ

أو أحاديث المعرفة الواردة هبذا المضمون ،وك ّلها عن رسول اهلل وبقية األئمة

النبي
النبي
عليهم السالم؛ حيث جتعل معرفة اهلل منحرصة يف معرفة
وعل ،ومعرفة ّ
ّ
ّ
()3
عل منحرصة يف معرفة اهلل ومعرفته.
منحرصة يف معرفة اهلل
وعل ،ومعرفة ّ
ّ

ولكن مع كل تلك النعوت ،فال شك يف ّ
أن أمري المؤمنني عليه السالم كان التلميذ

وأن ّ
اخلاص لرسول اهللَّ ،
المطهرة .ومع ذلك كان يرى
كل ما لديه هو من فيض نفسه
ّ
ّ
رسول اهلل ا
أخا له! وهذا ليس باألمر المستغرب! فام الامنع من كون أخي اإلنسان معل اام
وأستا اذا ومرب ايا له؟ وما الامنع من أن ينعت المرحوم احلدّ اد المرحوم الوالد ـ قدّ س

رسه ـ بنعوت راقية مثل س ّيد الطائفتني ،يف نفس الوقت الذي يكون فيه هذا الظهور
ّ
اإلهلي هو تلميذه وثمرة جهود تربيته وتزكيته؟! أين التنايف يف ذلك؟!

والشاهد عىل ذلك هو َّ
أن احلقري سمع من الكثري من تالمذة المرحوم العالّمة

ولمرات عديدة يف زمان
بأهنم كانوا قد سمعوا من المرحوم العالّمة ّ
َّأهنم كانوا يقولون ّ
حياته أنَّه كان يقول هلمَّ « :
إن عالقتنا مع بعضنا هي عالقة رفاقة ،ال عالقة أستاذ وتلميذ؛
ولو كنتم تعرفون قدر ومستوى هذه الرفاقة لام احتجتم معها إىل ألقاب وتعابري أخرى».

وكان يقول ذلك ّ
بكل صدق وبساطة وصفاء؛ بحيث ال يبقى معه جمال للشك يف أنَّه
ا
كان يرى نفسه ا
وصديقا ألولئك األشخاص ال أستا اذا ومرشدا ا هلم ،هذا مع بقاء
رفيقا
أتم
تلك المكانة المولو ّية واإلرشادية
واألهبة واهليمنة والسيطرة والوالية بنحو ّ
ّ
بالتجرؤ عىل جتاوز تعليامته أو خمالفة أوامره.
وأكمل ،دون أن يسمح أحد لنفسه
ّ

( )6سورة آل عمران ( ، )4جزء من اآلية .16
( )3مدينة المعاجز ،ج  ،3ص 347؛ تأويل اآليات ،ص  635و339؛ مستدرك سفينة البحار ،ج  ،9ص .633
وهو قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله « :يا عل ما عرف اهلل إال أنا وأنت ،وال عرفني إال اهلل وأنت ،وال
عرفك إال اهلل وأنا»( .م).
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وهذا المقام يف نفس العارف هو أقىص درجات المعرفة وإحساس الوحدة

وإدراك كنه التوحيد يف مستويات الكثرة ،ولو كان األمر بخالف ذلك ،فال بد من
التشكيك يف وصول السالك إىل حقيقة الوحدة.

بالطبعَّ ،
فإن طرح هذه القضايا الباطلة ناشئ عن انعدام بصرية م ْن طرحها وعدم

معر فته بحقيقة اجلمع بني عامل الوحدة وعامل الكثرة ،ولو كان للمرء أدىن اطالع عىل
تفوه هبكذا كالم ،ولام جتاوز
مبادئ وقواعد درجات التوحيد واألسامء والصفات ،لام ّ

الرس ،ولام ّ
تدخل يف
حدّ ه ووضع قدمه يف حرم العرفاء اإلهل ّيني وأولياء اهلل بدون طهارة ّ

محام نيست».
شؤوهنم ،كام قيل« :رسزده داخل مشو ،ميكده ّ

()6

[يقول :ال تدخل بدون إذن ،فهذه حانة ال محّام ،فرعاية حرمة الشيخ واجبة عىل اجلميع].

ا
َّ
وّتص اصا يف هذا المجال؛ فمن
واطالعا
معرفة
إن التحدّ ث عن أولياء اهلل يستلزم
ا
ّ

المؤهالت ،فعليه أن خيوض يف أمور أخرى ،وال يفضح نفسه بال طائل؛
ال يمتلك تلك
ّ

فام من أحد ينتظر منه البحث يف هكذا مواضيع.

رسه ـ أصبحت الساحة مالئمة لطرح األذواق
بعد ارحتال المرحوم الوالد ـ قدّ س ّ

واألوهام والتخ ّيالت الباطلة ،وأصبح ّ
مؤهل يطرح كل ما جيول يف
مؤهل وغري ّ
كل ّ

خاطره ،وما ينسجه ذهنه الفاسد وعقله الناقص وقلبه المريض من بحوث علمية
ول اهلل والعارف باهلل ،دون أن يكون هناك من
وتفسري للحقائق العرفانية وتعريف ّ
يقف بوجه هذا اهلذيان.

ولام رأى احلقري َّ
بأن اخلطر كبري ومن الممكن أن يؤ ّدي إىل كارثة ،ومن أجل التنبيه

والتذكري وإمتام احلجة ،فقد ارتقيت المنرب يف النصف من شعبان يف منزل المرحوم الوالد
( )6أمثال وحكم ،دهخدا ،ج  ،3ص :713
رسزده دا خل مشـــو ،م ي كده ّمحام نيســـت

حرمت پريمغان بر مهه كس واجب اســت (م)
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ّ
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رسه ـ وقلت يف ذلك اليومَّ :
إن اخلوض يف مسألة الوالية وطرح هكذا مباحث
ـ قدّ س ّ

والدخول يف هذا احلرم هو فوق طاقتنا ومستوانا العلمي؛ وال ينبغي احلديث عنه بدون

معرفة كافية وإلامم بأطراف الموضوع؛ َّ
ألن ذلك يؤ ّدي إىل ضاللة األشخاص البسطاء
وفاقدي اخلربة وانخداعهم وانحرافهم.

رسه ـ تتلمذ يف قم عىل يدي العارف واحلكيم
وقلت :إ َّن والدنا المرحوم ـ قدّ س ّ

رسه ـ لمدّ ة سبع سنوات يف المجالني
المشهور المرحوم العالّمة الطباطبائي ـ قدّ س ّ

ثم
العلمي والعمل؛
ّ
وتزود إىل أقىص حدّ مكن من فيوضاته وأنفاسه وبركاته العلميّةّ .
سافر إىل النجف واستفاد لمدّ ة سبع سنوات من الوجود المبارك للعلامء اإلهل ّيني :المرحوم
اهلمداين.
األنصاري
اين والشيخ عباس هاتف القوچاين وآية اهلل
ّ
ّ
السيّد مجال الدّ ين الگلبايگ ّ
وبعد عودته إىل طهران اشتغل ـ ولمدّ ة إحدى عرشة سنة ـ وبشكل دائم بتزكية وهتذيب
والموحد الفريد احلاج الس ّيد هاشم احلدّ اد قدّ س
النفس حتت إرشاف العارف المشهور
ّ

رسه .ومع ّ
كل ما ذكرنا ،فإنَّه وبعد عودته من كربالء المقدّ سة واستفادته واستفاضته من
ّ
وجود المرحوم احلدّ اد ،جرى حديث بينه وبني أحد رفاقه وأصدقائه السابقني حول

أحوال المرحوم احلدّ اد ،فقال:

أمرا ال سابقة ل به؛
لقد رأيت يف سفري هذا من السيّد (المرحوم احلدّ اد) ا
يسريا من كثري من كثري من كثري ما شاهدته إىل أحد
وعندما نقلت جز اءا
ا
والتجردَّ ،
ظل
خمرضمي ساحة السلوك والمعرفة وقدامى وادي التوحيد
ّ
( )6
ا
مذهوال وحائ ارا ،ومل يكن يعلم ماذا يفعل.
ولمدة أسبوع

أي َّ
رسه ـ وبعد مخسة وعرشين سنة من السري والسلوك
إن المرحوم الوالد ـ قدّ س ّ

والول
واحلركة واالرتقاء يف منازل المعرفة ،مل يكن ملام بمقام ودرجة العارف الكامل
ّ
والتهور عن موضوع الوالية
اإلهلي؛ فكيف لك أن تأيت وتتحدث هكذا وهبذه اجلرأة
ّ
ّ

وول اهلل وتبدي ـ كخبري ـ وجهة نظرك فيه؟!
ّ

( )6لمزيد من االطالع حول هذا الموضوع ،راجع :أرسار الملكوت ،ج  ،3ص ( .641م)
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لألسف الشديد ،هناك من ليس لديه احلدّ األدىن من المعرفة واال ّطالع عىل مبادئ

العرفان والتوحيد ،يشتغل بتدوين سرية العرفاء اإلهليّني وتأريخ حياهتم ،ويكتب فيها
مطالب ركيكة ومسائل باطلة ال أصل هلا ،ويضعها يف متناول أيدي الناس والمتع ّطشني

هلذا النوع من المعارف واحلقائق ،فيض ّلهم هبا .فأ ّية رضورة تفرض عليه أن يتجارس هبذا
الشكل ،وأن يدخل إىل حرم ناموس اهلل وخالصة عامل اخللق؛ أي أولياء اهلل؟! وينسج

قصصا ومذكرات مزوج اة بفهمه اخلاطئ ،ليض ّل هبا الناس
يضمنها
أباطيل وخزعبالت
ا
ّ

ويشوه هبا سرية أولياء اهلل ،دون أن يعكس للناس حقيقة ما كان عليه األولياء وما هم

عليه؟!

طضيقان لمضارفة اال ستفا دة من ك افة الفضص :ححيل الع يم ومضافقة خبل ض

خالصة الكالم فيام ينبغي عىل السالك عند عدم متكّنه من الوصول إىل و ّل كامل هو

إن عىل اإلنسان االستفادة من ّ
كالتالَّ :
كل فرصة وأرض ّية لكسب العلم واال ّطالع عىل
قواعد وأصول السري إىل اهلل؛ وعليه زيادة سعيه لنيل هذا اهلدف بطريقني:

الطريق األول :اإللامم بمبادئ السري والسلوك ،واالطالع عىل رضوريات األمور

التجرد.
التي تعينه يف طي الطريق نحو
ّ

والطريق الثاين  :مرافقة ومالزمة رفيق وصديق له خربة ال بأس هبا بطبيعة الطريق

وخصوص ّياته وتفاصيله ومنعطفاته.

أما احل ديث يف اجلانب األول ،فهو يتمحور حول حتصيل العلم والمعرفة بالمعايري

واألمور الرضور ّية واألساس ّية للسري والسلوك إىل اهلل.

ويف طليعة األمور ويف أول خطوة خيطوها السالك ،عليه التفكري بموضوع التقليد،

وأخذ األحكام من المجتهد والفقيه األعلم واخلبري الم ّطلع عىل قواعد الفقه احلقيقي

واألصيل ،المتّخذ من نفس وروح الوالية.

َّ
إن موضوع التقليد من أخطر وأكثر األمور احلياتيّة التي عىل السالك التقيّد هبا؛ وال

تصوره عىل أنَّه أمر بسيط وسطحي ،وأنّه يمكن التع ّبد بأ ّية رسالة عملية يوّص هبا.
يمكن ّ
روج له؛ ويس ّلم قلبه وروحه إىل
أي شخص
لمجرد وجود من ي ّ
وعليه أالّ يتّبع ويطيع ّ
ّ

ّ
كل مدّ ع للفقه والفقاهة ويصغي إليه.
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عىل السالك االلتفات إىل َّ
أن ما يؤثر يف نفسه وقلبه ،وما خيرجه من الكثرات

التجرد والتوحيد ،ويفتح له آفاق المعرفة والبصرية؛ هو الصورة
ويسوقه إىل عامل
ّ
واحلقيقة الملكوتية والمثالية للعبادات واألعامل التي يأيت هبا اإلنسان يف ليله وهناره.
مثال ،نرى ّ
خيص الصالة ا
أن طبيعة تلك الصالة وكيفية أدائها والن ّية واهلدف
ففيام ّ

من قراءة اآليات واألذكار وحالة التخاطب مع اهلل فيها ،هلا تأثري مبارش عىل تشكّ ل

الصورة الملكوتية للصالة يف نفس اإلنسان وقلبه .و من هنا ،فلو كان للمجتهد ومرجع

خاص يف كيف ّية أداء الصالة ال يتوافق مع طريقة وسنّة رسول اهلل،
التقليد طريقة ورأي
ّ

فلن يكون لتلك الصالة تأثري عىل نفس اإلنسان ،بل ستكون بمثابة حركات عبث ّية تشبه

تلك التي يقوم هبا اإلنسان اآلل ،ولن يرتتّب عىل اإلتيان هبا أ ّية فائدة ،ولن ترتك هذه
أي أثر عىل نفس اإلنسان ،وهكذا األمر
الفريضة األساس ّية التي ورد التأكيد عليها ّ

كاحلج والصوم والمعامالت وغريها...
بالنسبة يف بقية العبادات؛
ّ

اإلهلي جمتهدا ا وصاحب فتوىَّ ،
فإن الرجوع إىل
والول
لذا فلو كان أستاذ السلوك
ّ
ّ

غريه سيكون ا
رجوعا إىل المرجوح وغري األعلم.
باطال؛ ألنَّه سيكون
ا

والعجيب َّ
رسه ـ يف حياته ،كانوا
أن بعض تالمذة المرحوم
القايض ـ قدّ س ّ
ّ
اإلصفهاين رمحة اهلل عليه؛ وكانوا يطلبون منه
يق ّلدون المرحوم الس ّيد أبو احلسن
ّ

ماشاهتم يف مواضع تباين الفتوى واختالفها )6(.وإىل اآلن مل أجد يف نفيس ا
حال هلذا
()3

لصحة هذا العمل وكونه جمز ايا.
أي تربير
ّ
الموضوع ،ومل أمتكن من العثور عىل ّ

( )6لمزيد من االطالع عىل هذا الموضوع ،يراجع كتاب الشمس الساطعة ،ص  ، 31و اجلزء الثاين من هذا الكتاب
(أرسار الملكوت) ص ( .431م)
( )3سأقوم بتوضيح وتفصيل هذا الموضوع يف حاشية رسالة االجتهاد والتقليد للمرحوم العالّمة الوالد إن شاء
اهلل وبحوله وقوته.
[جتدر اإلشارة إىل أنّه ت ّم تأليف هذا اجلزء الثالث من كتاب أرسار الملكوت قبل أن ينرش كتاب «الدر النضيد يف االجتهاد
والتقليد والمرجعية» الذي أشار إليه المصن ّف حفظه اهلل ،ولذا فقد آثرنا احلفاظ عىل تعبري المصنّف حفظه اهلل هنا.
تم تأليفه وترمجته إىل العربية ،كام أنّه قد طبع بالعربية والفارسية ،وقد
وبحمد اهلل فإ ّن الكتاب الذي أشار إليه المصنّف قد ّ
بحث المصنّف موضوع (تأثري نورانيّة النفس وصفاء الباطن عىل استنباط األحكام) يف الكتاب المذكور يف تعليقته ص
المهمة عىل الكتاب المذكور ،ص(.445م)] .
تعرض هلذه المسألة يف خامتته
ّ
 ،11كام ّ
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ولذا فعىل السالك أن يعلم َّ
بأن معنى التقليد هو تسليم زمام العمل واألمور

الشخصيّة واالجتامعيّة والعباد ّية وجعلها بيد شخص آخر ،وهذا األخري هو الذي يسوق
اإلنسان وف اقا لام حيوزه من فكر وعقل وذوق وفهم.

حجه يف المسجد احلرام بشخص فاضل و يعترب
التقى أحد أصدقائنا يو اما أثناء سفر ّ

من المعروفني إىل حدّ ما  ،فقدّ م له بعض النصائح ،ومن مجلة ما قاله:
َّ
إن أفضل األ عامل وأحسن العبادات يف هذا السفر ،هو أن تضبطوا خمارج
احلروف عند قراءة األدعية واألذكار؛ وعليكم بالد ّقة المتناهية بتل ّفظ احلروف
والكلامت بشكل صحيح!!

و اآلن فانظروا بأنفسكم؛ هل يبقى مع هذه النصيحة واإلرشاد حال وحضور قلب

حجه وصالته وطوافه وسعيه وأعامله يف مجيع
للحاج والمعتمر؟! وكيف ستكون طبيعة ّ
المواقف؟ وكيف ستميض؟

ولذا عىل السالك أن يسعى ّ
بكل جهده أن يكون المستوى العلمي للمرجع الذي

خيتاره للتقليد ،وإحاطته بالمبادئ األصيلة للدين المبني والرشع احلنيف متقار ابا مع ّ
خط
ومنهج أهل البيت والعرفاء باهلل واألولياء اإلهل ّيني؛ لكي ال حتصل له مشاكل يف كيف ّية

القيام بالمناسك والعبادات والمعامالت؛ وحتى ال حيصل تضا ّد وتعارض بني فتاوى
مرجعه وبني معايري السلوك ومبادئ السري إىل اهلل.
رسه ـ يقول:
كان المرحوم احلدّ اد ـ قدّ س ّ

حممد حسني ،كنت أقلد المرحوم احلاج المريزا هادي
قبل تقليدي للسيّد ّ
التربيزي ،وهو رجل قدير وصالح وورع وذو قلب طاهر ،وكان
الغروي
ّ
ّ
دائام يذكرهم باخلري
متواض اعا وخاش اعا أمام العرفاء واألولياء اإلهليّني؛ وكان ا
غريت
حممد حسني ّ
ويثني عليهم .ولكن بعد حصول العالقة والرفاقة بالس ّيد ّ

مرجع تقليدي.

رسه ـ يقول:
كام كان المرحوم الوالد ـ قدّ س ّ

كنا جالسني يو اما عند المرحوم احلدّ اد مع عدد من الرفقاء واألحبّة؛ ودار
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احلديث عن كراهية تسخني الامء بواسطة حرارة الشمس .فقال المرحوم

احلدّ اد« :لقد وضعنا إنا اء عىل سطح الدار ليسخن ماؤه بحرارة الشمس» .فقال
المرحوم الوالد :الظاهر أ َّن طريقة التسخني هذه مكروهة .فأمر المرحوم

احلدّ اد أحد أبنائه عىل الفور بالذهاب واإلتيان به.

هذا نموذج من العمل المتقن والمحكم والمتطابق مع األصول والقواعد.

وال ّلطيف َّ
أن هذا حيصل يف حال يقول فيه المرحوم الوالد له وبكل رصاحة« :لو كان هنا

قدح ملوء بالدّ م وأمرتني برشبه ،لرشبته عىل الفور».

والعجيب َّ
أن الكثري من تالمذة المرحوم الوالد اخلاضعني لرتبيته وتعليمه ،كانوا ال

يزالون ـ إىل أواخر حياته ـ عىل تقليد مرجعهم السابق ،ومل يعدلوا بتقليدهم إليه ،غري
ملتفتني إىل َّ
أن تقليد شخص آخر قد يؤ ّدي إىل تضاد وتناقض يف العمل ويف األمور

الظاهر ّية ،إضاف اة إىل َّ
دائام يف نفسه وقلبه وفكره وضمريه تاب اعا
أن الشخص المقلد يكون ا

لمرجعه ومق ّلده ،ويكون قلبه وضمريه مرتب اطا بقلب وضمري مرجعه؛ فتنطبع مواصفات
ذلك المرجع وخصوصياته يف نفسه وضمريه ،وهذا االنطباع سيكون مان اعا دون حلول

والمؤهل يف المقلد ،وبالتال حرمانه
الروح المعنوية وملكات وخصال المرجع الصالح
ّ
من حصول التغيّري يف نفسه ،وحاجزا ا يمنع تبادل الفيض والربكة بينهام؛ كام هو احلال يف

األواين المرتبطة؛ َّ
ألن ذهنه وفكره مشغول بشخص آخر ،فيكون بذلك قد أغلق نافذة قلبه

عن أن يردها يشء من الطرف اآلخر.

جيب عىل السالك يف اختياره للمرجع أن يضع كالم وتوجيه اإلمام الصادق عليه

السالم نصب عينيه دا ائام ،حيث قال« :فأ َّما م ْن كان من ا ْلفقهاء صائناا لن ْفسه ،حاف اظا لدينه،

خمال افا عىل هواه ،مطي اعا أل ْمر م ْواله ،فل ْلعوام أ ْن يقلدوه».
ف ّ
كل من استطاع من الفقهاء وعلامء الدين أن يزجر نفسه األمارة ويمنعها من السعي
()6

نحو اهلوى واهلوس ،ويكون حاف اظا لدين اهلل كام هو ،ومتغ ّل ابا عىل أهوائه النفسية وأمياله

( )6االحتجاج ،ج ،3ص 353؛ وسائل ّ
الشيعة ،ج  ،39ص .646
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ا
وراسخا يف انقياده وإطاعته
الشيطانية ووساوس نفسه األمارة وخمال افا هلا ،ويكون ثاب اتا
ألوامر مواله؛ بحيث صار االنقياد والطاعة ملكة عنده ال ا
حاال فقط ..فعند ذلك ينبغي

عىل العوام أن يق ّلدوه ويتّبعوه.

حائزا عىل
وال رضورة ألن يكون المرجع معرو افا
ومشهورا ،بل جيب أن يكون ا
ا

رشوط المرجع ّية والتقليد()6؛ وإن كان يعيش يف قرية نائية بعيدا ا عن األضواء ،وال
يعرفه أحد ومل تكن له خطب وأحاديث متداولة عىل ألسنة الناس.

طب اعا جتدر اإلشارة هنا إىل َّ
دائام عن الصيت
أن مثل هؤالء األشخاص يبتعدون ا

واألهبة ،ويتجنّبون التصدّ ي،
والشهرة ،وال يسعون للحصول عىل الصدارة واجلاه
ّ
ويرجحون
ويعتربون الشهرة وكثرة الشعب ّية منافية لعالقتهم وتع ّلقهم باهلل تعاىل،
ّ
االنزواء واخللوة عىل مستتبعات الظهور ،ويتن ّفرون جدا ا من إبراز أنفسهم وإثبات

المحرية التي نقلها المرحوم العالّمة الوالد
القصة الغريبة و
أعلم ّيتهم؛ و من أمثلة ذلك ّ
ّ
الئي رضوان اهلل عليهام يف مقدّ مة كتاب التوحيد العلمي
عن المرحوم الس ّيد أمحد الكرب ّ

والعيني.

()3

عىل السالك أن يعلم َّ
بأن للتقوى واالبتعاد عن األهواء النفسانية ـ والتي استولت

أثرا ال يمكن إنكاره عىل كيفية إدراك
اليوم ولألسف عىل مجيع طبقات المجتمع ـ ا

الرشيعة وفهم دين اهلل .لذا فال ينبغي االكتفاء بسامع رأي شخص أو أكثر عند التصميم

يتفحص بنفسه وبشكل كامل حاالت وخصال
عىل اختيار المرجع ،بل عىل اإلنسان أن ّ

ذلك المرجع والملكات الروحية التي يتم ّتع هبا ،وأن يرافقه لفرتة من الزمن ويراقب
ردود فعله يف الظروف المختلفة ،وحييط بمستوى ثبات واستقامة فكره ونفسه يف

الظروف المختلفة واحلاالت المتناقضة.

( )6جتدر اإل شارة إىل ّ
أن المؤ ّلف المحرتم حفظه اهلل قد خ ّصص خامتة كتاب «الد ّر الن ضيد يف االجتهاد والتقليد
و المرجعية» لبيان رشائط االجتهاد و واجبات المجتهد ،و رشائط المرجعية و الزعامة و مسائلها( .م)
وعيني (فاريس)  ،ص  69إىل .31
علمي
( )3توحيد
ّ
ّ
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الول والعارف باهلل وبأمر اهلل،
وعند عدم متكّن السالك من الوصول إىل الفقيه
ّ

سائرا عىل ّ
خط وهنج العرفاء باهلل .ففي هذه
فعليه الرجوع إىل مرجع يكون عىل األقل ا

ا
قابلية لنزول البوارق اإلهل ّية التي ترفع الشبهات
احلالة يكون قلب هذا الفقيه أكثر

واإلهبامات.

رسه ـ يقول:
كان المرحوم الوالد ـ قدّ س ّ

الشريازي ـ رمحة اهلل عليه ـ كنت أويص
بعد وفاة المرحوم السيّد عبد اهلادي
ّ

الميالين رمحة اهلل
حممد هادي
بالرجوع يف التقليد إىل المرحوم آية اهلل الس ّيد ّ
ّ
أي شخص آخر.
عليه ،وبعد وفاة المرحوم ا
لميالين مل أوص بالرجوع إىل ّ
ّ

طب اعا كان يقصد بذلك المراجع المعروفني والمشهورين والمتصدّ ين للفتوى،

وإالّ َّ
أساسا.
فإن أمثال المرحوم العالّمة الطباطبائي خارج عن موضوع البحث ا

الشريازي بخري
كان المرحوم الوالد يذكر المرحوم آية اهلل الس ّيد عبد اهلادي
ّ

ويمجده ،ويصفه بصاحب النفس ال ّطاهرة والقلب البعيد عن اهلوى والن ّية الصادقة،
ّ

وكان يقول:

كان المرحوم الس ّيد عبد اهلادي كثري اخلضوع والتواضع جتاه العرفاء
دائام بالعظمة والرفعة.
اإلهليّني ،وكان يذكرهم ا
الشريازي) يقول:
وكان (المرحوم السيّد عبد اهلادي
ّ

شاهي
«ك ّلام كنت أقرأ صفحة من تفسري سورة البقرة للمرحوم المسجد
ّ
اإلصفهاين يف المساء ،كانت تنتابني حالة مل أستطع معها النوم حتّى
ّ
الصباح».

طهر بيته من األشخاص غري
وقد كان السيّد عبد اهلادي
الشريازي قد ّ
ّ

ّ
بالتدخل يف شؤونه ،أو أن
الصاحلني وغري ا ّلالئقني؛ ومل يكن يسمح ألحد

أمرا ا
يتوسط لآلخرين عنده ،أو أن
باطال بشكل أو بآخر ،أو أن ّ
ينقل إليه ا

جيره إىل مشاه القرين باهلوى واهلوس .حتّى أنَّه طرد أقرب أفراد عائلته من
ّ
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بيته ومكتبه نتيجة ّ
تدخلهم يف بعض األمور ،ومل يسمح هلم بالعودة إىل
المنزل بعد ذلك.

من هنا جيب عىل السالك أن يتّبع هذا النوع من المراجع والمجتهدين ،وأن يقبل

تقليد هذا الصنف من األشخاص.

لقد استهني اليوم بموضوع التقليد؛ فلم يعد المقلدون يعطون موضوع تشخيص

التحري والد ّقة
المرجع والمجتهد الصالح واجلامع للرشائط ذلك المقدار من
ّ
واالهتامم الذي كان يعطى له ا
سابقا ،فهم خيتارون مرجعهم بأسهل وأيرس الطرق ،والتي
ا
مصحوبة باإلعالن والرتويج لذلك المرجع من قبل مؤسسة ما ،أو عرب
غال ابا ما تكون
عدد من األفراد من غري ذوي اخلربة والمعرفة ،فيس ّلموه بذلك دنياهم وآخرهتم ،غري

بالمجان من فرص ورأس مال غري قابل للتعويض.
واعني لام يضيعون
ّ

فعىل السالك أن يعلم َّ
بأن برنامج احلياة اليومي سوا اء كان يف المجال الشخيص أو

االجتامعي أو العبادي ،هو عبارة عن رأس مال لعبور النفس وتبدّ ل قابليتها إىل الفعل ّية؛
فإذا ما كان هذا الربنامج خاطئاا ،فلن يكون للعمل بموجبه أ ّية نتيجة إجيابية ،بل سيغادر

ويتحرى بام فيه
ذرا؛ ألنَّه مل يكن حي ّقق
ّ
اإلنسان هذه الدنيا بيد خالية ،ولن يقبل اهلل منه ع ا
الكفاية بشأن موضوع التقليد واختيار المرجع المناسب.

بمجرد كالم
وبنا اء عىل هذا ،فخالصة الكالم ،أنَّه ال ينبغي للسالك أن يكتفي
ّ
وترويج عدد من األشخاص أو جهة ما أو أفراد معروفني يكون احتامل رعايتهم للمصالح

مرج احا عىل احتامل طلب رضا اهلل .فال يمكنه االستامع لكالمهم
الدنيوية يف هذا الرتويج ّ
ومتابعتهم ،بل عليه أن ينظر إىل مرضاة اهلل ،ويعلم أنَّه سيأيت يوم ّتمد فيه جلجلة هذه
الشائعات ،وعندها سوف حيثو الرتاب عىل رأسه ،ويدعو بالعويل عىل عمره الذي ذهب

هبا اء.

بعد انتهاء السالك من موضوع التقليد ،عليه أن يرشع بقراءة مبادئ وقواعد وقوانني

الطريق والمقصد ،وعليه االستفادة يف هذا المجال من كتب العظامء من أهل المعرفة؛ فلام
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كانت الغاية األساسية وا لداعي لسري السالك هو الوصول إىل مقام شهود ومعرفة ذات

احلق تعاىل ،فبطبيعة احلال ال بدَّ أن يكون لديه اطالع كاف عىل مواصفات وطبيعة اهلدف
ّ

والغاية من جهة ،ومعرفة وافية بالمعتقدات الدين ّية من جهة األخرى؛ وذلك لكي تتح ّقق

له نتيجتان وفائدتان:

نتلوتا حع يم مباد ئ السلض وا لسيا ك
النتلوة األولى لتعيم مب اد ئ السلض والسيا ك :زياد ة الشا ق

وتعرفه عىل
األوىل :هي أنَّه با ّطالعه الكايف عىل طبيعة اهلدف والغاية من السري
ّ
مستلزمات المسري ،سوف يزداد شوقه ورغبته ويقوى اهتاممه باحلركة ّ
باجتاه اهلدف
األصل؛ وسيكون له دور يف منع الفشل والرتاخي وسيطرة حالة اإلحباط والالّمباالة،

وستطبع حالوة ّ
ولذة لقاء المحبوب أثرها باستمرار عىل قلب السالك وروحه وفكره
وعقله وميوله النفسية ،وستفتح أمامه الطرق ،وي ّطلع عىل أرسار المسري ،ويعمل عىل تقويم

عالقته بعائلته وأصدقائه وأقاربه وسائر أفراد المجتمع .وهبذا سي ّطلع بنفسه عىل الكثري

أي يشء آخر .وهذا األمر مشهود بشكل أكرب لطالّب
من األمور وسيكون مستغن ايا عن ّ

العلوم الدين ّية باخلصوص ،باعتبار ّأهنم عىل متاس مع أحاديث مذهب التش ّيع ومدرسة
أهل البيت عليهم السالم وآثارها وتأرخيها ومعتقداهتا.

وكم هو مستحسن عند ال عزم عىل قراءة كتاب أو االطالع عىل موضوع ،أن يستفاد

يف ذلك من كتب العرفاء باهلل وبأمر اهلل؛ وهم العلامء الربان ّيون ،وما دام لدى اإلنسان
فرصة للقراءة ،فعليه استثامرها يف المطالعة والتد ّبر يف كلامت هؤالء العظامء ،وأالّ يرصفها

يف مطالعة كتب اآلخرين ،وإن كانوا من علامء الظاهر.

حذرا للغاية يف هذا األمر ،إذ َّ
إن الروح المعنوية للكاتب
وعىل السالك أن يكون ا

وملكاته النفسية ستنتقل يف الواقع إىل القارئ عند قراءته لكتابه .فإن كان الكاتب إنساناا

منغمرا يف
حلا وتقي ا ،يلمس القارئ يف نفسه النور واالنبساط والبهجة ،وإن كان فاسدا ا
ا
صا ا
حتام الضيق واالنقباض
الكثرات والشهوات واألنانيّات ،فسوف يلمس القارئ يف نفسه ا
والتوجه إىل اهلل ،إالّ ّ
كثريا ما حيصل يف نفسه بشكل
واالنرصاف عن العبادة
ّ
أن ذلك ا
تدرجيي ،ولكن يمكنه احلذر من ذلك؛ بأن يقوم بني الفينة واألخرى بمقارنة حاله بام كان
ّ

عليه ساب اقا ،كي يتنبّه إىل اخلطر قبل استفحاله.
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رسه ـ يقوم بالصالة والوعظ واإلرشاد ،وكان
فعندما كان المرحوم الوالد ـ قدّ س ّ

يقيم المجالس صباح اجلمعة يف مسجد القائم عليه السالم يف طهران ،ظهر يف ذلك

معمم يقوم بإلقاء اخلطب يف جمال المعتقدات الشيع ّية يف حسينيات
الوقت رجل غري ّ

بارعاّ ،
سحرا ،فتأ ّثر الكثري من
كأن يف كالمه وخطبه
طهران ،وكان خطي ابا بلي اغا ومتك ّل اام ا
ا
وباألخص الشباب منهم،
عوام الناس وجهلتهم بشكل كبري بخطبه وسحر كالمه،
ّ
ّ
أي علم عن المواضيع الدينية وتعاليم اإلسالم ،بل كانت
واحلال أنّه مل يكن لديه ّ

تأثريا سلب ايا جدا وهدّ ا اما يف
معلوماته يف هذا المجال بمستوى الصفر ،لذا فقد ترك ا
نفوس الناس والشباب ويف معتقداهتم الدين ّية.

حتّى إ َّن الكثري من علامء الدين المعروفني مل يتف ّطنوا إىل إضالله وانحرافه وإفساده

تاحا ّ
ويمجدونه؛ وكانوا يعتقدون َّ
حلل
يف بادئ األمر؛ فكانوا يمدحونه
بأن خطبه متثّل مف ا
ّ
مشاكل الشبابَّ ،
وأن أفكاره منورة ألوضاع وأحوال ذلك العرص ،وكانوا يعدّ ون خطاباته

ميض مدّ ة ،أدرك
كالبلسم والدواء ألرواح الشباب ونفوسهم يف ذلك العرص .ولكن وبعد ّ
تم استغفال مجيع مؤيديه والمروجني له.
اجلميع حجم اخلطأ الذي وقعوا فيه ،وكيف ّ

يف تلك الفرتة كان المرحوم الوالد يقيم صباح ّ
جملسا يطرح فيه
كل يوم مجعة ا

العلوم والمعارف اإلسالمية يف مسجد القائم ،وكانت جمالس مفيدة جدا ا ومشوقة
وعالية المضامني .وكان حيرض ويستفيد من هذه المجالس العموم ّية مجيع رشائح
المجتمع من األقارب والطالب واجلامع ّيني وغريهم ،حتّى َّ
إن بعضهم كان يقول:

ويتم التفكري يف ّ
كل جملس من جمالس أيام اجلمعة لمدّ ة شهر كامل،
«ينبغي أن يتم ّعن ّ

وأن يعمل عىل حتليلها مجلة مجلة».

والغريب َّ
تفوه هبذا الكالم قام مع بعض
أن هذا الشخص الذي كان قد َّ

األشخاص اآلخرين بالذهاب إىل جمالس وحمارضات ذلك الشخص المذكور؛

وأخذت حالة الرغبة والميل إىل تلك المجالس تتبدّ ل عندهم إىل حالة عشق وهيام

ووله ،وكان ذلك يشاهد يف حديثهم وسيامهم بشكل واضح.
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ومع ازدياد رغبتهم وتع ّلقهم بخطب ذلك الشخص ،انخفض معدّ ل مشاركتهم

يف جمالس صباح اجلمعة ،عىل الرغم من عدم وجود تداخل يف مواعيد المجلسني،

ولكن هذه المح ّبة و التاميل لذلك الشخص هي التي كانت حترمهم من االستفاضة
ّ
ثم وصل األمر إىل انقطاعهم الكامل عن جمالس المرحوم
من جمالس المرحوم الوالد؛ ّ
اخلاصة واللقاءات الشخص ّية
الوالد ،بل تثاقلوا وانقطعوا حتّى عن حضور المجالس
ّ

به ،وهذه نتيجة طبيع ّية لمطالعة المقاالت أو االستامع إىل اخلطابات ،واألشدّ واألخطر
من ذلك هو حضور جمالس ذاك الرجل ومشاهدته.

يتضمن حديث
وبنا اء عىل هذا جيب عىل السالك التدقيق والمراقبة الشديدة؛ إذ قد
ّ

ملوثة وأهداف مض ّلة ،وقد يقع القارئ حتت
شخص ما أو مقالة له نوايا خبيثة ومقاصد ّ

تأثري عباراهتا ّ
اجلذابة وكلامهتا المؤ ّثرة ،إن مل يكن من أصحاب اخلربة والتشخيص.

وعندها سيكون اخلالص من هذه الورطة صع ابا وشا اقا ومكل افا جدا ا.
النتلوة الثانلة لتعيم مب اد ئ السلض والسيا ك :دفع ا لشبها ت

وأما النتيجة الثانية من مطالعة آثار العظامء فهي رفع العقبات ومواجهة اإلهبامات

والتشكيكات ووسوسة اخلنّاسني والشبهات التي يلقيها األبالسة والشياطني وق ّطاع

شك فيه َّ
الطرق .وما ال ّ
النبي اخلاتم وما بعده يرت ّبص
أن الشيطان كان منذ عرص آدم إىل ّ

احلق؛ وهو يقوم هبذا التضليل عن
باإلنسان من أجل إغوائه وخداعه ورصفه عن مسري ّ

طريق الوساوس النفسان ّية واإللقاءات البرش ّية ،وبذلك يصري هؤالء األشخاص بمثابة

إنساين.
برشي وتز َّيوا بزي
أدوات وآالت بيد الشيطان ،وإن ظهروا بمظهر
ّ
ّ
لذا يقول القرآن الكريم بشأن شياطني اإلنس:

ۡ
ََ َ َ َ َ َۡ ُّ َ ّ َ ُ ّ َ َ َ ۡ
َ
ُ
ني ٱلنس َوٱل ّن يُوَح َب ۡعض ُه ۡم إ ٰىل بَ ۡع ٖض
وكذٰلك جعلنا لك نب عدوا شيٰط
َ
َ
ُ
َ َ ۡ َ ٓ َ َ ُّ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ َ
ۡ َ َۡ
َغ إَلۡه أ ۡف َدةُ
ون * َوِلَ ۡص َ َٰٓ
ُزخ ُرف ٱلق ۡول غ ُرور ها ولو شاء ربك ما فعلوه َۖ فذرهم وما يفَت
ۡ َ ُ ر
َۡ ُ َ
َ َ ُۡ ُ َ
ون بٱٓأۡلخ َرة َول َ ۡ
()6
ي َض ۡوهُ َوَلَقَتفوا َما ُهم ُّمقَتفون .
ٱَّلين َّل يؤمن
( )6سورة األنعام ( ، )1اآلية 663و .664
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جنس خود را مهچو كاه وكهرباســت

ذره كا ندر اين ارض وســامســـت
ذره ّ
ّ

( )6

ذرة يف األرض أو يف السامء إال وجتذب أشباهها كام جتذب َّ
القش الكهرباء].
[يقول :ما من ّ

نــاريــان مــر نــاريــان را طــالــب ـنــد

نــوريــان مــر نــوريــان را جــاذبــنــد

() 3

[يقول :أهل النور جيذبون أمثاهلم من أهل النور ،وأهل النار يطلبون أمثاهلم من أهل النار].

وهلذا ترى هؤالء يستسيغون حديث الشيطان ويبتهجون بكالمه الم ّ
ضل ويقرتفون

المعايص واألعامل غري الالّئقة .وجيب االنتباه إىل َّ
أن إطالق اسم الشيطان عىل بني آدم هو

حقيقي وواقعي وليس إطال اقا جماز ايا؛ َّ
ألن اإلنسان بارتكابه للمعايص يفقد وبشكل
إطالق
ّ
تدرجيي ذلك النور والبهاء والمعنو ّية التي أودعها اهلل يف نفسه وروحه من أجل هدايته
وإنارة الطريق له يف ال ّظلامت والشكوك والشبهات ،ل ّ
تحل ال ّظلمة والقساوة واحلقد

واحلسد وسائر الرذائل األخالقية بشكل تدرجيي ّ
حمل تلك الصفات والملكات احلسنة،
وتستول هذه الصفات متا اما عىل القلب ّ
مظهرا
وكل نوافذه .وبذلك يصري هذا اإلنسان
ا

وكيال عنه ـ فيعمل عىل إغواء بني البرش؛ كام َّ
مثال له أو ا
ومصدا اقا للشيطان ـ ال ا
أن عكس

أيضا ،وسيتم توضيح ذلك بشكل واف يف األجزاء القادمة إن شاء اهلل.
هذا األمر صحيح ا
فبنا اء عىل هذا ،ينبغي عىل اإلنسان أن يكون متن ّب اها إىل أنَّه بسامعه لكالم هكذا أفراد،

أو قراءة كتاباهتم؛ فإنَّه يف واقع األمر يستمع كالم الشيطان نفسه ويقرأ مقالته!
رسه ـ يقول:
لذا كان المرحوم األنصاري ـ قدّ س ّ

إن الدّ ارسني لعلوم أهل البيت عليهم السالم أقل عرض اة لمخاطر وإغواءات

الشيطان إالّ إذا كانوا هم أنفسهم معرضني عن االلتزام بالمباين واألصول
وغري راغبني بالعمل عىل تطبيقها.

َّ
إن تلبيس الشيطان يعرتض طريق السالك بأشكال خمتلفة وطرق متفاوتة ،وعىل

وبقوة الدليل والربهان من أجل القضاء عىل ذلك
السالك أن يتس ّلح بسالح الفكر ّ
( )6المثنوي المعنوي ،اجلزء السادس.
( )3نفس المصدر ،اجلزء الثاين.
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التّلبيس وحمو آثاره؛ وأالّ يكتفي بمجرد ّ
حتقق حالة الشوق لديه والرغبة واإلقبال عىل

السلوك؛ َّ
للتغيري ألسباب خمتلفة؛ فقد
معرضة
ّ
ألن هذه احلاالت ليست ثابتة ،بل هي َّ

ترتاجع أحياناا وتشتدّ يف أحيان أخرى .لذا فإذا ما حصل لسبب ما فتور يف شوق
اإلنسان ورغبته يف سلوك طريق اهلل والوصول إىل اهلدفَّ ،
فإن تلك الوساوس
والتشكيكات قد تأخذ مأخذها من نفس اإلنسان وتقلل من تع ّلق السالك بطريقه

وهدفه ،ور ّبام توقفه عن السري ال سمح اهلل ،وهذه مسألة يف غاية اخلطورة وعىل درجة

كبرية من األمهية ،ق ّلام يلتفت إليها.

تصور يف هذه األيام ،هو َّ
َّ
أن كل من وضع قدمه يف طريق السري والسلوك،
إن الم َّ

فام عليه إالّ أن يزيد من عشقه ورغبته ،دون األخذ بنظر االعتبار اهلدف الذي يبتغيه،

وترصفاته؛ ودون أن يضع نصب عينيه بأنَّه إذا كانت
ودون المباالة بام تؤول إليه أفعاله
ّ

حمبة اهلل وعشقه للهدف المطلوب ـ والمتم ّثل بكسب سلطان المعرفة ـ من األمور

الرضور ّية يف حركة السالكَّ ،
والتبرص بدقائق
فإن االطالع عىل قواعد السري والسلوك
ّ

وظرائف الطريق يكون أوجب وأهم بأضعاف مضاعفة؛ َّ
ألن المتك ّفل بحفظ اإلنسان

من الوساوس والتشكيكات واألوهام الشيطان ّية هو القدرة العلم ّية واستقامة الربهان

ثم تنعدم يف آخر.
والمنطق ،وإالّ فالرغبة ستكون يف يوم ّ

إن ما حيفز السالك عىل االستيقاظ يف ليال الشتاء الباردة وحتريم ّ
َّ
لذة النوم عىل

جمرد عشقه وحمبته
نفسه ،وما يدعوه إىل المناجاة واالبتهال إىل اهلل يف جوف الليل ،ليس ّ
هلل وللهدف الذي ينشده ،بل لمعرفته بام ستؤول إليه عاقبته ،وبسبب قدرته عىل التمي ّيز

بني صالح األمور وفاسدها ،ولعلمه بام سيحصل يف احلياة األخرى ،وما سيكون عليه

ألبدي أو اخلرسان الذي ال يزول ،وما سيواجهه من خطوب جليلة.
مصريه من الفالح ا
ّ

جمرد العشق هللَّ ،
فإن هذا العشق يف كثري من األوقات قد يفرت يف
ولو كان المحفز هو ّ

نفسه و يبهت لونه ،و يف هذه احلاالت يصبح هنوض السالك فيها من فراشه ليقيض

بالتهجد والمناجاة أم ارا صعب اا.
وقته
ّ
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ولو مل يكن السالك مس ّل احا بسالح العلم والمعرفة بالطريق وكيفية سلوكهّ ،
فإن

المخالفني للعرفان وألولياء اهلل بالمرصاد ،يقطعون عليه طريقه بظاهرهم األنيق

السفياين.
وباطنهم ُّ

َّ
أي عمل تقوم به يف بادئ األمر ،فتامرسه
إن النّفس اإلنسانية بطبيعتها تنْشدُّ إىل ّ
ّ
ّ
المشقة فيه يرتاجع
بكل شوق ورغبة ،ولكن بعد مرور مدّ ة ،وما إن تواجه شي ائا من

شوقها واهتاممها شي ائا فشي ائا ،ويكون استمرارها يف إنجاز العمل لدواع عقالئ ّية وفكرية
فقط ،وإذا ما انتفى ذلك الداعي واحلافز ،فإهنا سترتك ذلك العمل من فورها وتشتغل

بغريه.

أيضا يف بداية سلوكه ،إذ َّ
تصوره عن السري والسلوك
وهذا ما حيصل للسالك ا
إن ّ

هو احلصول عىل حال آخر وانكشاف آفاق جديدة من المعرفة والشهود ،والوصول إىل
ميض فرتة من الزمان
مقامات رفيعة والتمكّن من اإلتيان بخوارق العادات؛ ولكنَّه وبعد ّ

ومع عدم ّ
حتقق ما كان يصبو إليه ،وعدم حصوله عىل تلك احلاالت والمقامات

والشهود من جانب ،ومع عدم مالئمة االلتزام بتعليامت السلوك واألوامر والنواهي

تدرجيي حالة فتور
لطبيعة النفس البرش ّية من اجلانب اآلخر ،حتصل لديه وبشكل
ّ
وتنقص تلك الرغبة وذلك الشوق ،ويبدأ ينظر إىل السري والسلوك عىل أنَّه مقيد
ثم
لترصفاته ،فيصري إتيانه لألعام ل باإلكراه وال جيد يف نفسه الرغبة باالستمرار هباّ ،
ّ
ينتهي به األمر بعد مدّ ة من الزمان إىل ترك السلوك كل ّي اا .كام يقول اخلواجة حافظ
الشريازي:

6ـ أال يا ّأهيا الساقي أدر كأس اا وناوهلا

كه عشق آسان نمود ّاول وىل افتاد مشكل ها

طره بگشايد
3ـ به بوى نافه اى كآخر صبا زان ّ

ز تاب جعد مشكينش چه خون افتاد در دهلا
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4ـ شب تاريك وبيم موج وگردایب چنني هايل
ك جا دان ند حال ما ســبك باران ســـا حل ها

( )6

نستعرض هنا قض ّية كشاهد لام ذكرنا لتكون بمثابة تنبيه وتذكري لسالكي طريق

اهلل؛ وذلك حتى يراعوا الدّ قة والتد ّبر الكايف يف األمور وعدم المرور عليها دون مباالة؛

وليعلموا ّ
أن:

كه از هزار هزاران ي كى از آن نر هد

هزار دام به هر گام اين ب يا بان اســـت

[يقول :ع ند ّ
كل خطوة خيطو ها قاطع هذه الصــحراء ألف فخ ،فال ينجو من بني آالف

اآلالف رجل واحد].

رسه ـ وعىل إثر ارتباط أحد رفقائنا وأعزّ ائنا
بعد وفاة المرحوم الوالد ـ قدّ س ّ
ـ والذي كان مالز اما للمرحوم الوالد لسنوات عديدة ـ ببعض األشخاص وظهور بعض
بصحة مدركاته،
الترصفات اخلارقة للعادة لديه ،أصبح وبشكل عام معتقدا ا
احلاالت و
ّ
ّ

يرتسخ يف نفسه تدرجييا ،إىل حد صار معه يتخيّل ح ّقانيّة ما يشاهده من
وأخذ هذا االعتقاد ّ

ظهورات وجت ّليات نفسه وينظر إليها بقدس ّية واحرتام ،بل وأصبح واق اعا حتت تأثري هذه

خصوصا َّ
وأن ظهور ومتثّل األولياء اإلهل ّيني ،وباخلصوص اخلمسة
اإللقاءات و التج ّليات
ا

وملموسا له يف هذه القض ّية ،وهذا م ّا زاد يف شدّ ة اعتقاده
أهل الكساء ،كان مشهو ادا
ا
وعطشه وتع ّلقه باألمر .والغريب هو دعوته لآلخرين لتصديق وتق ّبل مدركاته ،وكان

يمتعض ويتكدّ ر ويتذ ّمر من عدم تقبّل بعض أصدقائه هلا.

ولام ا ّطلع احلقري عىل هذه المسألة ،رأيت َّ
بأن هذه المدركات ال تنسجم مع ما بني
ّ

أيدينا من القواعد واألمور وال يمكن االعتامد عليها ،ولكن بام ّ
أن هذا الرفيق كان
( )6ديوان حافظ ،الغزل األول ،المعنى:
الساقي أدر كأسا وناوهلا ،فقد بدا ل العشق ا
سهال ّأول األمر ،ولكن مل يمض وقت حتّى ظهرت
6ـ أال يا ّأهيا ّ
مشكالته.
ّ
رسة المسك ،تلك التي داعبها نسيم الصبا ففك منها
3ـ أدر أهيا الساقي الكأس ،فقد المست مشا ّمنا رائحة ّ
ألام لط ّيات شعرها ذاك األسود المج ّعد؟!.
بعد جهد جهيد خصلة ،فك ْم يعترص القلب ا
فأىن لسكان السواحل المخ ّفني أن يعلموا بحالنا؟!
4ـ الليل داج ،واخلوف من األمواج واإلعصار هائل هائلّ ،
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يشاهد ويلمس بنفسه بعض تلك النتائج ،فكان يصعب عليه تق ّبل نصائح وحتذيرات

احلقري ،ويمكن أن يقال بأنّه كان ّ
ّ
الشك
يتلقى تلك النصائح و التحذيرات بيشء من

أثرا .وهكذا
والرت ّدد ،ومع أنّه كان يراعي االحرتام يف التعامل معي إالّ أنّه مل يكن يرتّب ا
استمرت هذه اللقاءات والمحادثات بيننا ،حتّى قال ل يف إحدى ال ّليال:

السالم قال ل« :من اآلن
أخريا
للترشف بلقاء أمري المؤمنني عليه ّ
ّ
عندما وف ّقت ا

عل بن أيب طالب»
فصاعدا ا ال تل ّقبني بلقب أمري المؤمنني ،ويكفي أن تقول ل ّ
وقد قال ل ذلك احلكم والتكليف ّ
بكل رصامة.

ما إن سمع احلقري منه ذلك حتّى قلت له :يا فالن ،لو فرضنا أ ّنني مل أكن ح ّتى هذه

أي شك
لدي ّ
ال ّلحظة جاز اما ببطالن هذه المشاهدات والمدركات ،إالّ أنّني اآلن مل يبق ّ

السالم؛ إذ َّ
يف َّ
إن لقب أمري المؤمنني
أن ذلك مت ّثل للشيطان ،وال عالقة له باألئمة عليهم ّ
السالم نفيه عن نفسه.
ّ
منزل عليه من اهلل وال يستطيع عليه ّ

فقال ل ذلك الرفيق« :قد يكون ذلك من باب التواضع وكرس النفس».

فقال احلقري :ال سبيل للتواضع يف األحكام والتكاليف اإلهليّة؛ َّ
ألن هذا اإلعطاء مل

يكن بطلب ومتن من أمري المؤمنني حتّى يستطيع نفيه عن نفسه تواض اعا؛ َّ
وإن هذا اللقب
السالم ،فام بالك بعا ّمة الناس؟! وعليك أن تأخذ هذا
حمرم حتّى عىل سائر األئمة عليهم ّ
َّ
األمر بجد ّية وتعلم َّ
أن هذه األرواح التي تظهر لك بصورة اخلمسة أهل الكساء ،وتلقي
إليك التعليامت واألوامر والنواهي هي ك ّلها من الشياطني واألبالسة ليس إالّ ،وإنَّه مل

ا
مستقبال!
أي خطر ،ولكنّني قلق من احتامل حصول أمر ما
حيصل حلدّ هذه اللحظة ّ

مل يمض عىل هذه المحاورة مزيد من الوقت ،حتّى ّ
أمرا من
تلقى هذا الرفيق ا

الشيطان بفسخ عقد زواج بني شخصني ،وإجراء الطالق قبل الزفاف ،ووجوب تزويج

ولام كان لتلك الفتاة ثقة عالية بذلك الرفيق ،فقد طرحت
الفتاة من شخص آخرّ ،
الموضوع عىل زوجها مظهر اة األسف والتأ ّثر الشديد ،وأخربته بتصميمها اجلا ّد عىل
الشاب ـ الذي مل يكن عىل علم بيشء من ذلك ،والذي مل يمض
االبتعاد عنه؛ فانفعل ذلك
ّ
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زمان عىل عقده ـ وفقد توازنه ،ولوال أن م ّن اهلل عليه وألقى السكينة يف قلبه ،لتس ّبب بإحلاق
األذى بذلك الرفيق وحلصلت فتنة غريبة.

ولك ّن ال ّلطف والعناية اإلهلية ّ
وغريت المسألة ،فأرسل احلقري إىل تلك الفتاة
تدخلت ّ

صحة هلذا األمر
أنّك زوجة لذلك الشاب من الناحية الرشعية والقانونيّة ،وال سند وال ّ
فض النزاع.
تم ّ
الذي جاءكم ،وبذلك ّ

أن ّ
ههنا تنبّه ذلك الرفيق وعلم َّ
كل تلك المشاهدات والزيارات واألوامر والنواهي

مل تكن إال استعراض اا من قبل الشيطان قام هبا خلديعته وإغوائه.

()6

لقد حصلت لبعض الناس بعد ارحتال الوالد ـ رضوان اهلل عليه ـ نفس هذه القضايا

ربر ومغر .وقد تف ّطن احلقري إىل َّ
أن الشيطان قد
والمكاشفات الشيطانيّة ،ولكن بظاهر م َّ

َّ
فاستغل فقدان المرحوم الوالد ووجد الفرصة مناسبة
مرة أخرى عىل االنتقام،
أقدم ّ
لإلغواء واإلفساد وإهالك النفوس .ولكنّه وبنا اء عىل ما رفدنا به األولياء اإلهليّون من
بأن ّ
واضحا لدينا َّ
كل هذه المرسح ّيات
القواعد والمالكات السلوك ّية والعرفان ّية ،فقد كان
ا
واأللعاب السحر ّية مل تكن سوى مكر وإغواء شيطاين ،وال بدَّ من التصدّ ي هلا.

تبني َّ
بأن اطالع السالك عىل القواعد السلوكيّة له أثر ال ريب فيه
بنا اء عىل هذا ،فقد ّ

يف مواجهة وحماربة شيطنة الشياطني والمشككّني والغاوين ،وهذا أمر ال جيب إغفاله؛ َّ
ألن
دائام ليتسنّى الرجوع إليهام عند حصول ّ
كل شبهة ،وقد
اإلمام والو ّل ال يكونان مع اإلنسان ا
حيصل أن تكون ـ يف هذه الفرتة وحلني استيضاح األمر ـ سهام الشيطان المسمومة قد

فعلت فعلها وقضت عىل السالك.

وقد كان المرحوم الوالد ـ رضوان اهلل عليه ـ يويص مؤ ّكدا ا برضورة ولزوم مطالعة

مؤ ّلفاته لال ّطالع عىل أهداف وغايات السري والسلوك إىل اهلل واستحصال البصرية يف هذا
( )6انترش قبل فرتة يف قم فيلم أ ّثر عىل الكثري من الناس فجعلهم يقعون حتت تأثري أمور وقوى معنو ّية وروح ّية،
ّ
ويعرض فيه ا
مسخر حتت هيمنة الوالية .وعندما شاهد احلقري ذلك الفيلم ،تف ّطنت إىل أ َّن
صغريا عىل أنَّه
طفال
ا
توسل هنا بنفس األسلوب الذي يتشبث به يف ح ْرف وتدمري نفوس السالكني؛ حيث إ َّن احلاالت
الشيطان قد ّ
بأي شكل من األشكال.
واحلركات التي يقوم هبا الطفل ليس هلا ب ْعد معنوي وروحي ّ
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معوقاته وزواجره .وال ينبغي للسالك توريط نفسه بوضع قدمه يف
الطريق
والتعرف عىل ّ
ّ
هذا الطريق هبدف الوصول إىل المقصد األعىل وآفاق المعرفة دون االطالع عىل ما جاء

يف هذه المؤ ّلفات .كام أنَّه يعترب االستعجال يف طي هذا الطريق بدون المعرفة الكافية

الضارة للسالك ،وكان
بأصول ومعتقدات مذهب التشيّع المذكورة يف مؤ ّلفاته من األمور
ّ

يقول:

ليس من الرضوري أبدا ا االستعجال يف الرشوع بالسري والسلوك؛ إذ َّ
إن األمر
األهم هو الفهم.
ّ

رسه
ومن المعلوم أنَّه مل يأت يف هذا العرص عارف كامل كالمرحوم الوالد ـ قدّ س ّ

ومهد
ـ كشف المستور عن حقائق مدرسة ّ
احلق ببيان بسيط وقابل لفهم عا ّمة الناسّ ،

السبيل لسالكي طريق اهلل؛ إذ إنَّه بإلقائه للمواعظ واخلطب وتأليفه للكتب وبيانه

ألرسار ودقائق السري والسلوك؛ مل يرتك صغري اة وكبري اة إالّ وتناوهلا ،ويمكن اال ّدعاء

وبكل تأكيد َّ
ّ
معوقات
بأن مطالعة آثاره تفتح الطريق للسائرين إىل اهلل
وتعرفهم عىل ّ
ّ

السلوك.
أهملة حعيم مباد ئ السلض والسيا ك

واألمر اآلخر المرتبط بمطالعات السالك ،هو قراءة تاريخ العرفاء وسرية

األولياء اإلهليني؛ إذ َّإهنا تس ّبب انبساط النفس وتبعث بارقة األمل يف نفس السالك

وتلهب يف قلبه الشوق والرغبة للسري إىل اهلل ،وجتعل قلبه ونفسه نرضين ّ
متيقظني،

خصوصا َّ
وأن االطالع عىل كلامت وإشارات ونصائح العظامء مع مطالعة سرية حياهتم
ا

تع ّطر روح السالك ،كام َّ
أن عطر عباراهتم ونصائحهم تص ّفي روحه وقلبه .كام يقول
أمري المؤمنني عليه السالم:

متل كام ُّ
«إ َّن هذه القلوب ُّ
متل األبدان ،فابتغوا هلا طرائف احلكم»(.)6

أو كام قيل:

( )6هنج البالغة (عبده)  ،ج ،3ص 631؛ بحار األنوار ،ج،6ص .633
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«عند ذكر الصاحلني تنزل الرمحة»(.)6

َّ
إن هكذا التأثري و اخلصوصية حتصل عند مطالعة ما يكتب عنهم ،أو قراءة كلامهتم

المفعمة باحلكمة ،وكذلك حتصل عندما يدور حديث بني شخصني أو أكثر هبذا الشأن.
حيصل أحيا انا أن يكون لعبارة أو مجلة واحدة ألحد العظامء من الوقع يف النفس

يغري حياة اإلنسان ومصريه.
والقلب ما قد ّ

الكرخي من العرفاء الشاخمني واألولياء اإلهليني يف عرص ثامن
كان معروف
ّ
وخواص تالمذته ،كام
الرضا عليه السالم()3؛ وكان من حوار ّييه
ّ
عل بن موىس ّ
احلجج ّ
يقول العالّمة ّ
احلل رمحة اهلل عليه:

السالم ،وكان ب َّواب داره إىل
أسلم عىل يدي الرضا عل ْيه َّ
م ْعروف الك ْرخ ّي ْ

ْ
أن مات رمحه اهلل.

()4

وجاء يف تذكرة األولياء:

الكرخي يف المنام ،فقلت له :ما
حممد بن احلسني رمحه اهلل :رأيت معرو افا
ّ
قال ّ
فعل اهلل بك؟ فقال :غفر ل ،فقلت :بزهدك وورعك؟ فقال :ال ،بل بقبول

الس ّامك عندما كنت مارا بالكوفة .إذ قال:
موعظة ابن َّ

«م ْن أقبل عىل اهلل تعاىل بقلبه ،أقبل اهلل تعاىل برمحته عليه ،وأقبل بوجوه اخللق

إليه» ،فوقع كالمه يف قلبي ،وأقبلت عىل اهلل تعاىل وتركت مجيع ما كنت عليه
الرضا وذكرت هذا الكالم لموالي ،فقال:
عل بن موىس ّ
إالّ خدمة موالي ّ

«تكفيك هذه الموعظة إن اتّعظت!»

( )3

( )6بحار األنوار ،ج ،70ص  433؛ رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد الساجدين ،ج  ،5ص .636
الكرخي ،راجع :معرفة اإلمام ،ج  ،61ص 34؛ ومطلع
( ) 3لمزيد من االطالع عىل أحوال معروف
ّ
أنوار(فاريس) ،ج ،4ص ( .636م)
( )4رشح جتريد االعتقاد ،ص .337
( )3تذكرة األولياء ،ص .335
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ّلام كانت قلوب األولياء اإلهليني وضامئرهم م ّتصلة ،بل مند ّكة يف العوامل الربوب ّية،

َّ
فإن البوارق الربوبيّة واإلهلامات التي ترد عىل قلوهبم تنعكس عىل أقواهلم وأفعاهلم

ومؤ ّلفاهتم ،بدون أن ّ
تتلوث باألغراض الشيطان ّية
تتدخل فيها األهواء النفسان ّية وبدون أن ّ
والمصالح الدنيو ّية والشخصيّة ،بل تصل إىل خماطبيهم واآلخرين بنفس هذه الدرجة من

اخللوص والصفاء والطهارة ،وتبقى هبذه الكيفيّة غري فاقدة لصفائها ونقائها ،وهلذا يمكن

بصحتها وصدقها وواقع ّيتها.
لإلنسان االعتامد عليها والوثوق
ّ
وهلذا السبب نقل يف مصباح الرشيعة تلك الرواية المدهشة عن اإلمام الصادق عليه
السالم حيث يقول:

«ال حت ُّل الفتْيا لم ْن ال ي ْست ْفتي من اهلل عزَّ وج َّل بصفاء رسه؛ ْ
وإخالص عمله
()3( )6

وعالنيته وب ْرهان م ْن ربه».

يبني عدم جواز التصدّ ي
فاإلمام الصادق عليه السالم يريد يف حديثه هذا أن ّ

برسه وسويداء قلبه وأعامق
للمرجع ّية وإصدار الفتاوى لمن مل حيصل له ا ّتصال مع اهلل ّ
نفسه؛ بحيث يأيت باألحكام والتكاليف من اإلهلامات الغيب ّية والبوارق الربوب ّية

ونفحات الذات الالمتناهية عىل قلبه وضمريه ،والتي تؤ ّدي إىل اخللوص يف العمل ـ ال

حيصلها من خالل الكتب والمدارك واألد ّلة الموجودة ـ وأنّه ال جيوز ذلك لمن مل
أن ّ

واحلجة القاطعة التي
يب عىل نحو الربهان
ّ
حيصل تلك األحكام من نفس الصقع الربو ّ
ّ

والظن؛ سواء يف أموره الشخص ّية ويف خلواته ،أم يف أموره
ال تقبل التشكيك والرت ّدد
ّ

حيق له أن جيلس يف مقام الفتوى ،وأن يدعو
االجتامع ّية والعلن ..فمن مل يكن كذلك ال ّ
الناس إليه ويتصدّ ى لمقام المرجع ّية والتقليد ،وجيعل آراءه وفتاويه جمزئة وكافية

ومربئة لذ ّمة المق ّلدين.

( )6مصباح الرشيعة ،ص  ،61باب 1؛ بحار األنوار ،ج  ،3ص .630
( )3لمزيد من االطالع عىل هذا المو ضوع ،راجع :والية الفقيه يف احلكومة اإل سالمية ،ج  ،4ص  .4وخامتة
كتاب الد ّر النضيد يف االجتهاد والتقليد (م)
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وهذا هو الرس المشار إليه يف بيانات وكتابات ومؤلفات العرفاء باهلل .إ َّن منشأ

كلامت وأفعال أولياء اهلل ليس اهلوى واهلوس حتّى يقوموا بتغيري فتاوهيم باستمرار

بدواعي المصالح الدنيو ّية وما تتط ّلبه السياسة ،بل هو النور والبوارق اإلهل ّية النازلة

عىل قلوهبم من عامل القدس الذي يعكسونه عىل خماطبيهم غري عابئني بقبوهلم له أو
ََ ََ
ىلع ٱلر ُسول إَّل ۡٱۡلَ َل ٰ ُغ ٱل ۡ ُمب ُ
ني (.)6
ر ّدهم إ ّياه ،حيث قال تعاىل :وما

المهم للغاية يف كلامت وخطب أولياء اهلل هو َّ
أن
وعىل هذا األساس فإ َّن األمر
ّ

ّ
وحاق نفسهم
احلق وحديثهم الصادق وفعلهم الصائب منبعث من ذات
كالمهم ّ
المتّصلة بالمبدأ و من قلبهم المرتبط باهلل تعاىل؛ بعكس أحاديث وكلامت اآلخرين،

ا
ا
وصائبة.
صحيحة
حتّى لو كانت

موضوعا صاد اقا وكال اما ا
حقا ،فعليه
بناء عىل هذا ،فإذا ما أراد السالك أن يستمع
ا

أن يستمع إىل ذلك من عبارات العرفاء باهلل ال غريهم ،ما دام ذلك مكناا ،وإذا أراد أن

منهجا يسري عليه ،فعليه أن يستنبط ذلك من بني كلامت األولياء ومن آثار
يتّخذ لنفسه
ا

العرفاء اإلهل ّيني.

()3

َّ
طهر القلب ،ويزيح عنه
إن االستامع إىل أقوال العرفاء ومطالعة آثارهم جيل الروح وي ّ

الرين ويق ّلل من تع ّلق اإلنسان بالدّ نيا وزخارفها ،ويفتح نوافذ القلب الستقبال نفحات
ّ

مهده رافع اا
عامل االنس ،ويفتح الفكر وينريه بأنوار اجلامل ،وي ّ
وضح الطريق للسالك وي ّ
الشبهات والدعايات المغرضة والشائعات واألمور السياسية واالجتامعية ،ويكون سدا

بوجه خداع اآلخرين وإغوائهم ،وحيفظه من سطوة شياطني اإلنس واجلن.
بعد ارحتال المرحوم الوالد ـ رمحة اهلل عليه ـ قال بعض تالمذته:

ال حاجة لنا لالرتباط بأحد ،ف َّ
إن ما بني أيدينا من آثار المرحوم العالّمة وما

( )6سورة النور ( ، )33ذيل اآلية .53

الرس الكامن يف
( )3قال أحد األساتذة اجلامعيني يف الفلسفة ،وهو كاتب معروف ،ألحد أصدقائنا« :نحن ال نعرف ّ
مؤلفات العالّمة الطهراين ،إذ إنَّه عندما يقرأ اإلنسان تلك الكتب جيد َّأهنا تستقر يف قلبه ونفسه ،واحلال أننا قرأنا تلك
المواضيع من قبل وذكرناها يف مؤلفاتنا؛ ّإال إنَّه ليس هلا ذلك التأثري عىل القارئ».
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حصلنا عليه يف فرتة مالزمتنا إياه يكفينا يف مواصلة حركتنا يف السري

والسلوك.

وهم بذلك قد ساروا عىل نفس النهج المذموم لتلك المجموعة من تالمذة

األنصاري اهلمداين ـ رضوان اهلل عليه ـ والذي ذكره المرحوم الوالد يف كتاب
المرحوم
ّ

المجرد؛ إذ قالوا بأنَّه ال حاجة لنا إىل أستاذ بعد المرحوم األنصاريَّ ،
وأن روحه
الروح
ّ
مرشفة ومسيطرة علينا وعىل أفعالنا .ولك ّن هذا المنطق منطق خاطئ؛ َّ
ألن النفس اإلنسان ّية

وإن حصل هلا إرشاف وا ّطالع عىل بعض األمور ،إالّ َّإهنا ما دامت مل تصل إىل مقام الثبات
فإهنا ال تستطيع بمفردها أن تستنقذ نفسها عند وقوعها يف
واالطمئنان واالستقرار بعدَّ ،

خضم الشكوك والشبهات والتع ّلقات المختلفة؛ وال تستطيع تشخيص المسري الصحيح
ّ
والتوهم والتخيّل وبني
من السقيم ،وال معرفة المجاز من احلقيقة ،وال التمييز بني االعتبار
ّ

واقع األمر .لذا فقد شوهد كيف انحرف هؤالء األفراد وسلكوا طريق الضاللة وابتلوا

بسوء عاقبة هذا النهج.

بناء عىل هذا فعىل السالك المبادرة إىل قراءة الكتب األخالقية ،كالكتاب الرشيف

بحر المعارف للموىل عبد الصمد اهلمداين ـ رمحة اهلل عليه ـ وجامع السعادات

السعادة وسائر الكتب األخالقية
للمرحوم النراقي ،وكذلك الكتاب الرشيف معراج ّ

يتصور َّ
أن جمرد العمل باألذكار واألوراد
الربانيني واألولياء اإلهليني .وال
ّ
للعلامء ّ
سيوصله إىل المقصد ،دون احلاجة معه إىل التع ّلم.
ضضورة مطالعة أخعار األوللاء

وعىل السالك أالّ يغفل كذلك عن قراءة أشعار األولياء اإلهليني من أجل إنعاش

القلب وانبساط الروح واالستفادة من طريقة ومَش العرفاء اإلهليني.

َّ
إن مطالعة الديوان الفريد والدُّ ّرة النادرة لموالنا جالل الدّ ين الرومي البلخي ـ أعىل

اهلل مقامه ـ يعترب من أوجب الواجبات لسالكي طريق اهلل( ،)6وكل سالك ال يو ّفق لمطالعة

المواج والتدقيق والتأمل فيه يصاب باخلرسان العظيم والندم عىل احلرمان من
هذا البحر ّ
( )6يعرف ديوانه رمحه اهلل باسم « المثنوي».
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تلك النعم والعنايات اخلاصة .كام إنَّه ال حاجة للتأكيد واإلرصار عىل قراءة ديوان حافظ

الشريازي وابن الفارض ،وكذلك سائر العرفاء باهلل مثل شمس المغريب وبابا طاهر

العريان والشيخ حممود الشبسرتي وغريهم.

َّ
تتضمنه من جانب الرتبية والتعليم والداللة
إن قراءة أشعار العرفاء ،عالوة عىل ما
ّ

فإهنا تبعث عىل انبساط القلب
عىل الطريق
وتبيني معوقاته وتوضيح منازل السريَّ ،
ّ
مقدارا من أشعار
وطراوة الروح وإنعاش النفس .وعىل السالك أن يقرأ يف كل يوم
ا
تتضمنه من
والتعمق يف معانيها وما
هؤالء األولياء والعرفاء ،وعليه التّدبر والتّأمل
ّ
ّ
حقائق؛ كام عليه أن يسعى قدر اإلمكان إىل العمل بام جاء فيها من تعليامت وبرامج،

ّ
والتلذذ هبا.
بمجرد قراءة األشعار واالبتهاج
دون االكتفاء
ّ

رسه ـ ولمرات عديدة يطالع ديوان
كان احلقري يشاهد المرحوم الوالد ـ قدّ س ّ
المرحوم المريزا حبيب اهلل اخلراساين ـ رمحة اهلل عليه ـ يف أوقات فراغه ،وكان يأمر بعض

تالمذته بني الفرتة واألخرى بقراءة تلك األشعار له بلحن مجيل.

القراء من ذوي الصوت اجلميل بقراءة أشعار حافظ الشريازي وموالنا
كام كان يأمر ّ

ونري التربيزي
شمس المغريب واحلاج المريزا حبيب اهلل اخلراساين وفؤاد الكرماين ّ
وغريهم يف جمالس الذكر والورد واالحتفاالت يف المناسبات المختلفة؛ وذلك لتعطري

تلك المجالس ّ
وري ظمأ األرواح.
وبث الرسور فيها وإنعاش القلوب ّ

وكان المرحوم احلدّ اد ـ رضوان اهلل عليه ـ يقرأ يف جمالسه وبصوت ساحر أشعار

حممد البلخي
حافظ الشريازي وبابا طاهر العريان وشمس المغريب وموالنا جالل الدّ ين ّ

وابن ال فارض المرصي ،بحيث ينجذب ويذوب احلارضون بجامل صوته الملكويت؛ وكان

يبدو وكأنَّه هو الذي يطوي اآلن تلك العوامل وينقل ما يراه هناك من قضايا إىل احلارضين،

وكان وهله وابتهاجه بحقائق ومعاين تلك األشعار غري قابل للوصف ،حيث كانت البهجة
والرسور والعشق واحلرارة حتيط برشارش وجوده وأعضاء بدنه ،كام كان احلامس

ذرات بدنه ،وكان يقوم أحياناا بتوضيح وتفسري بعض
ذرة من ّ
واالنجذاب يشاهد يف كل ّ

أيضا.
األبيات ا
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رسه ـ يستمع يف الكثري من ال ّليال بعد عودته من
كان المرحوم الوالد ـ قدّ س ّ

المسجد إىل األشعار واألدعية التي كانت قد س ّجلت بأصوات أصدقائه ،ويبقى هكذا

متفكرا ومتدب ارا يف معانيها ولطائفها ودقائقها إىل مقدار من الليل .وكان يويص
صامتاا
ا
تالمذته بعدم إمهال قراءة األشعار بصوهتم يف اخللوة واهلدوء؛ وأالّ حيرموا أنفسهم من

فوائد هذه النّعمة وال ّلطف اإلهلي.

رسه:
يقول المرحوم القايض قدّ س ّ

ّ
إن من حيفظ أشعار تائية ابن الفارض ويداوم عىل قراءهتا ،فمن المستحيل أ ّال

يتو ّقد العشق والمحبة اإلهلية يف قلبه وضمريه ،وأ ّال تسوقه للحركة إىل ذات

اهلل.

( )6

ويقول المرحوم احلدّ اد رضوان اهلل عليه:

مرات ،ويف
قال المرحوم القايض« :لقد قرأت كتاب المثنوي المعنوي ثامن ّ
كل مرة كان ينكشف ل أمر مل أكن أعرفه من قبل»(.)3

وقال المرحوم الوالد:
بينام كان المرحوم الشيخ المالّ حسني قل اهلمداين مارا يف أحد الشوارع؛

إذ وقع برصه عىل جمموعة من الش ّبان جمتمعني حول بعضهم ومشغولني

بال ّلهو وال ّلعب وعزف الموسيقى والرضب عىل آالت الطرب .فذهب

المرحوم الشيخ نحوهم وقال« :هل تسمحون ل باالنضامم إليكم؟» ،فقبلوا

تفضل ،ولكن ما نحن عليه ال يتناسب مع وضعك .فقال
ذلك وقالواّ :

المرحوم الشيخ« :ال بأس بذلك ،فلنجلس مع بعضنا ولنقرأ الشعر» ،فقالوا
إذا كان األمر كذلك ،فلتقرأ أنت الشعر وعلينا العزف واإليقاع.

فقال المرحوم الشيخ« :حسناا جدا ا» وبدأ بقراءة أشعار اإلمام اهلادي عليه
( )6مطلع أنوار (فاريس) ،ج  ،3ص .669
( )3نفس المصدر؛ أفق الوحي (فاريس) ،ص  360و190؛ حريم القدس ،ص .34
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السالم يف جملس المتو ّكل الع ّبايس ،عندما دعاه إىل جملس رشاب اخلمر

كأسا ،فقال اإلمام« :ما خامرت حلمي ودمي
وطلب من اإلمام أن يرشب ا
قط! وإنا أهل بيت ما خامرت حلومنا ودماءنا ساعة قط فأعفني».

شعرا ليكتسب جملسنا
فقال المتو ّكل :فإذا مل ترشب من كأسنا فأنشدين ا
احليوية ،بينام نشتغل نحن باألكل واالستمرار برشب اخلمر.

فأنشده اإلمام اهلادي عليه السالم بداهة ،فقال:
باتوا عىل ق لل األج بال حترســهم

غ لب الر جال فلم تنفعهم الق لل

واســتنزلوا ب عد عزّ من م عاقلهم
ناداهم صـــارخ من ب عد دفنهم

حفرا يا بئســـام نزلوا
وأســـكنوا
ا
أين األســـاور والتي جان واحل لل؟

منع مة
أ ين الو جوه التي كا نت ّ

من دوهنا تض ـرب األستار والكلل؟

فأفصــح القرب عنهم حني ســـاءهلم
قد طال ما أكلوا دهر اا و قد رشبوا

ت لك الوجوه علي ها ا لدود تقت تل!
( )6

وأصبحوا اليوم بعد األكل قد أكلوا

وكرس كؤوس الرشاب
وعندما انتهى اإلمام من قراءة الشعر ،بكى المتو ّكل َّ
واعتذر من اإلمام وأعاده.

بدأ المرحوم الشيخ بقراءة هذه األبيات كذلك ،وبدأ الشبّان بعزف
الموسيقى ،ولكن مل متض سوى حلظات حتى ألقوا آالت الموسيقى إىل

األرض واهنمرت الدموع من أعينهم ،وعند انتهاء الشيخ من قراءة الشعر،

وكرسوا آالت الطرب وا ّللهو ووقعوا عىل يدي المرحوم الشيخ
هنضوا مجي اعا ّ

خواص تالمذته السلوكيني.
ورجليه يقبّلوهنا وأصبحوا من
ّ

( )3

أجلّ ،
إن احلديث يطول عن قراءة أهل المعرفة وإنشادهم وسامعهم لألشعار

اجلميلة ّ
األخاذة ذات المضامني الرفيعة يف المعارف اإلهلية واألخالق ،ولقد كان

( )6بحار األنوار ،ج  ،50ص 366؛ الديوان المنسوب إىل أمري المؤمنني عليه السالم ،ص .436
( )3مطلع أنوار (فاريس)  ،ج ،4ص .33
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كثريا ،وكان يقرأ يف كثري من
رسه ـ يؤ ّكد عىل ذلك ا
المرحوم الوالد المع ّظم ـ قدّ س ّ

الشريازي
الرومي وحافظ
يب وموالنا جالل الدّ ين
ّ
األوقات يف اخللوة أشعار المغر ّ
ّ
بصوت عذب ،كام كان يقرأ الكثري من الغزل ّيات عن ظهر قلب.
وتعرفه عىل موازين وأصول
تم إىل هنا احلديث بإمجال عن كيف ّية مطالعة السالك ّ
ّ

وسنتوسع يف احلديث عن هذه المواضيع يف األجزاء القادمة بحول
السري والسلوك،
ّ

وقوته ،وسيكون لنا حديث حيثام كان السياق مناس ابا.
اهلل ّ
أهمل ة الضفلق اليال ح

وأما األمر اآلخر الشديد األمه ّية والذي جيب عىل السالك أن يوليه اهتاممه البالغ؛

هيتم كافة األولياء
فهو رفيق الطريق ورشيك المسري والصاحب المالئم ،حيث ّ
كثريا.
اإلهليون وأهل الرتبية والمعرفة بذلك ويؤ ّكدون عليه ا
َّ
أهم للسالك من قوت يومه ،وأوجب له من
إن رفيق الطريق يف السري والسلوك ّ

أي يشء آخرَّ .
مهية هذا األمر ال تكمن يف مسائل األنس واأللفة ورفع الضجر؛
ّ
وإن أ ّ

تعرضه للشبهات واألمور المبهمة؛ فالرفيق هو
بل هي لغرض اهلداية واإلرشاد عند ّ
ذلك الشخص الذي يتابع أمور صديقه بشكل مستمر ،وين ّبهه عند الشبهات ويد ّله
وهيديه إىل الطريق الصحيح .كام قال بعض احلكامء« :صديقك م ْن صدقك ال م ْن
()6

صدَّ قك».

عىل السالك أن حيرص عالقته بغري السالكني بحدود األمور الرضور ّية وما تقتضيه

يصب ّ
جل اهتاممه عىل عالقته وأنسه وألفته برفيق طريقه ،أي
شؤون احلياة اليوم ّية؛ وأن
َّ
دائام عىل
الذي يشاطره العمل بموازين السلوك ،والملتزم بأسس المعرفة ،والذي حيثه ا

السري يف ط ريق اآلخرة وحتصيل رضا اهلل ،والذي تكون جمالسته باعثة عىل االنبساط

والنشاط وطمأنينة النفس والروح ،والذي ّ
حيذره من الدنيا وزخارفها ،ويبدّ د طمعه يف

( )6مل يتم العثور عىل هذه العبارة يف كتب الروايات ،ولكنّها ذكرت يف كشكول الشيخ البهائي ،ج  ،6ص641؛
وج ،4ص 6؛ ويف الكثري من الكتب ا
نقال عن احلكامء( .م)
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ّ
صفات الرفيق اذلي ينبيغ اّتاذه

ّ
الامد ّيات واألمور االعتبار ّية
والتومهات والتخ ّيالت ،وأن جيعله حمرم أرساره ،ويستمدّ
طي الطريق.
العون من روحه ونفسه يف ّ

َّ
الرفيق ث َّم ال َّطريق»(.)6
إن للرفيق من األمه ّية والتأثري الكبريين بحيث قال العظامءَّ « :

ويقول أمري المؤمنني عليه السالم يف هنج البالغة:
«أعجز الناس من عجز عن اكتساب اإلخوان ،وأعجز منه من ضيّع من
()3

ظفر به منهم».

طي الطريق والسلوك إىل اهلل ال
جيب أن يكون اهلدف من وراء اختيار الرفيق هو ّ

أي قصد آخر .وإذا ما أضمر الرفيق يف نفسه هد افا آخر من قبيل
يضم إىل ذلك ّ
غري ،وأالّ َّ

الامل ،الوجاهة ،الشهرة ،كسب المعاش والشغل وسائر األمور الدنيويةَّ ،
فإن اهلل

سيجعل ذلك ا
وباال عليه وسب ابا للفضيحة والذ ّلة.

لذا جيب أن يكون غرض السالك يف اختياره للرفيق هو اهلل ال منزلة ومكانة ذلك

الرفيق؛ َّ
ألن هكذا عالقات تليق باألمور االجتامع ّية واالرتباطات بني الدنيو ّيني
والامد ّيني من عامة الناس.

َّ
دائام رشكاء ومالزمني ومصاحبني له؛ فإذا
إن الرفيق يف ارتباطه باهلل ،جيعل رفاقه ا

ّ
بحق
ما ناله فيض من اهلل ،فسيكون هلم نصيب منه .فعند دعائه
تتحقق االستجابة ّ

سجل لرفيقه ثواب زيارة ،وعند تصدّ قه حيسب لرفيقه مثلها؛
رفيقه ،وعند زيارته ي َّ

وهكذا. ...

تم ذكرهَّ ،
فإن الرفيق هو ليس من يضفي عىل نفسه اسم السالك ،ويعدّ
بنا اء عىل ما ّ
ا
تلميذا هلذه المدرسة وتاب اعا هلا ،بل هو الملتزم بمبادئ
نفسه يف المجالس والمحافل

صفا ت الضفلق الذ ي ين بغي ا حصاذ ه

( )6نقل ال شيخ المفيد هذه العبارة عن لقامن احلكيم يف االخت صاص ،ص 441؛ ولكنّها نقلت عن الر سول
األكرم ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم يف حماسن الربقي ،ج  ،3ص 459؛ و بحار األنوار ،ج  ،94ص ( .319م)
( )3هنج البالغة (عبده) ،ج  ،3ص .630
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وأسس السري والسلوك ،الذي يكون قد اجتاز االمتحانات يف المواقف المختلفة
إهلي ال غري.
والظروف المتنوعة ،وتكون عالقته مع اآلخرين مبن ّية فقط عىل أساس ّ
وهلذا قال العظامء:

َّ
إن سلوك طريق اهلل بمعيّة رفيق موافق يكون أكثر سهول اة ومتهيدا ا من
سلوكه بدون صديق ورفيق مصاحب.

فعىل الســالك أن ينتخب له أصــدقاء من الذين لدهيم الدافع للســري واحلركة إىل

ا
باعثة
اهلل والذين يعدّ ون أنفسهم من أتباع هذا المسري والنهج ،بحيث تكون جمالستهم
عىل نشاط الروح وانبساط القلب ،وموجد اة للحامس والعشق والشوق إىل اهلل.

ّ
الشك والوسوسة وسوء الظن ،وال يكون
ال ينبغي أن يكون رفيق السالك من أهل

ذا نظرة سلبية لألمور؛ ّ
ألن جمالسة هكذا أشخاص تكون باعثة عىل ا ّلالمباالة واإلحباط

والسأم.

بل عىل العكس ،عليه من خالل إجياب ّيته وب ّثه روح النشاط واألمل ووجهه الباسم

الودود ،أن يبعث عىل تثبيت األقدام واالستقامة يف المسري ّ
وبث الطمأنينة يف القلب،

وأن ينظر إىل األشخاص بحسن ال ّظن ،وأالّ يظهر اليأس وفقدان األمل يف احلوادث

الواقعة ،وأالّ جيعل اآلخرين يتشاءمون وييأسون وحيبطون من مآل السري وعاقبته ،وأالّ
حكام عاما
حي ّملهم تبعات تقصري اآلخرين ،وأالّ جيعل تو ّقف البعض أو انحرافهم
ا

ا
دائام باحلديث عن
شامال للجميع؛ بل عليه أن ينظر إىل األمور بنظرة إجيابية ،وأن يبادر ا
المشوقة والباعثة لألمل.
األحداث
ّ

عىل السالك أن ينتخب ا
دائام بمنع
رفيقا لألنس والمجالسة واحلديث يكون مهتام ا

تس ّلل الشبهات ورفعها عند حصوهلا وتوضيح اإلهبامات ،ويعمل عىل جالء احلزن

والغم عن وجه رفيقه بكلامته وترصفاته ّ
اجلذابة ،ويكون من ال حي ّمل رفيقه مشاكله وال
ّ
يعيق سريه.
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ّ
صفات الرفيق اذلي ينبيغ اّتاذه

بمجرد ما يبديه من ابتسامات
وعىل السالك أالّ يكتفي يف جمال اختيار الرفيق
ّ

وتواضع وكرس للنفس وود مرحل رسيع الزوال وإظهار للمو ّدة والمح ّبة؛ َّ
ألن هذه

عاجال أم ا
ا
آجال إثر تذبذبات األحداث والظروف المختلفة ،م ّا جيعل
تتغري
األمور قد ّ
اإلنسان يقع يف حرية ودهشة وإحباط؛ بل عليه الفحص عن مستوى فهمه وإدراكه

وبصريته ،ومقدار رسوخ ونفوذ أسس ومبادئ السري والسلوك يف قلبه ،وانعكاسها عىل

ترصفاته ،وعليه أن يوكل أمره إىل اهلل يف ّ
كل األحوال ،ويستمدّ منه وحده ،ويعلم أنّه
ّ
ُ ُّ َ ۡ َ ٌ
َ ۡ َ ُ ()6
هو وحده الذي سيدوم له ،كام يقول يف اآلية الرشيفةُ :ك َشء هالك إَّل وجهه
إىل هنا نصل إىل هناية اجلزء الثالث من كتاب أرسار الملكوت ،ونأمل أن نقدّ م إىل

أتباع مدرسة التوحيد باحلق مزيدا ا من البيان والتوضيح حول هذه المواضيع يف األجزاء
القادمة حسبام يقتضيه المقام ،وما توفيقنا إالّ باهلل عليه تو َّكلت وإليه أنيب.

مدينة قم ّ
الطيبة ،يللة اخلامس والعرشين من مجادي اثلاين لسنة  3333للهجرة
السيد ّ
ربه ّ
الرايج َ ّ
وأنا ّ
ّ
ّ
الطهراين
احلسيين
حممد حمسن
عفو ِ

( )6سورة القصص ( ، )33جزء من اآلية .33
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ََْ ُ َ َ
َ ََ
اج ِع
فهرس المصا ِد ِر والمر ِ
المنورة (خط عثامن طه).
القرآن الكريم :المدينة ّ
حممد عبده 3 ،جم ّلدات ،دارالمعرفة للطباعة والنشـر ،بريوت.
هنج البالغة :شـرح الشيخ ّ
عل بن احلسني عليه السالم ،الناش ـر :دفرت نش ـر اهلادى قم ،چاپ اول
الصحيفة الكاملة السجاديةّ :

 6491ش.

***
السالم :أيب احلسن ع ّل بن احلسني بن عل المسعودي
عل بن أيب طالب عليه ّ
اثبات الوص ّية لإلمام ّ

الريض :قم ـ الطبعة الثانية سنة  6303ه .
اهلذل (صاحب تاريخ مروج الذهب) منشورات ّ
احلر العامل.
حممد بن احلسن ّ
إثبات اهلداة بالنصوص والمعجزات :للمحدّ ث األكرب ّ

حممد باقر
عل بن أيب طالب الطربيس ،تعليقات ومالحظات الس ّيد ّ
االحتجاج :أيب منصور أمحد بن ّ

موسوى اخلرسان ،نرشى المرتىض ،مطبعة سعيد ،مشهد المقدّ سة ،سنة  6304ه 3 ،ج.
إحياء العلوم :أبو حامد الغزال ،تويف 505 :هـ  ،دار الكتاب العريب ،بريوت 63 ،ج.

األخبار الطوال :أبو حنيفة أمحد بن داوود الدينوري (م  ، )333حتقيق :عبد المنعم عامر ،مراجعة:

مجاد الدين ش ّيال ،قم ،منشورات الريض6413 ،ش.

صححه وع ّلق عليه عل
حممد بن النعامن العكربي البغداديّ ،
حممد بن ّ
االختصاص :الشيخ المفيدّ ،

أكرب الغ ّفاري ،منشورات جامعة المدّ رسني يف احلوزه العلم ّية يف قم المقدّ سة.

عىل الطويس ،ص ّححه
اختيار معرفة الرجال (رجال ال ّ
كيش) :الشيخ أیبجعفر ّ
حممد بن احلسن بن ّ

وع ّلق عليه وقدّ م له حسن المصطفوي ،انتشارات دانشگاه مشهد (دانشكده اهل ّيات و معارف
اسالمى ،مركز حتقيقات و مطالعات) سال  6433ه  .ش.
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حجة البيضاء ومكتب
أرسار الملكوت :آية اهلل
حممد حمسن احلسيني الطهراين ،دار الم ّ
ّ
احلاج الس ّيد ّ

وحي 6331 ،هـ.

اسالم ومقتضيات زمان :استاد شهيد مرتىض مطهري ،انتشارات صدرا.
حممد حمسن احلسيني الطهراين ،انتشارات مكتب وحى ،چاپ اول  6340ه  .ق.
افق وحى :الس ّيد ّ
حممد بن عل بن احلسني بن بابويه القمي ،انتشارات كتابخانه
األمال (الشيخ الصدوق) :أیب جعفر ّ

اسالميه ،طبع چهارم 6413 ،ه  .ش ،جم ّلد واحد.

األمال (الشيخ الطويس)  :حتقيق :قسم الدراسات اإلسالم ّية ،مؤسسة البعثة ،نرش دار الثقافة ،قم،

الطبعة األوىل 6363 ،هـ.

األمال (الشيخ المفيد)  :كنگره جهاىن هزاره شيخ مفيد  ،قم  ،الطبعة الثانية 6364 ،هـ .
حممد توفيق
اإلمام جعفر الصادق عليه السالم :المستشار عبد احلليم اجلندي ،يرشف عىل إصدارها ّ

عويضة ،القاهرة ،مجهور ّية مرص العرب ّية ،المجلس األعىل للشؤون اإلسالم ّية 6479 ،هـ 6799 ،م.
امثال وحكم :دهخدا.

أنساب األرشاف :أمحد بن حييى البالذري ،تويف ،397 :حتقيق :سهل زكار ورياض زركل ،دار الفكر،

بريوت ،الطبعة األوىل  6369هـ.

حممد حسني حسينى طهراىن 3 ،ج ،مكتب وحى ،چاپ :اول،
انوارالملكوت:عالمه آية اهلل حاج سيد ّ

 6337ه  .ق .

حممد باقر جملىس ،طبع دارالكتب اإلسالم ّية (مرتىض آخوندى) طهران
بحار األنوار :عالّمه شيخ ّ

 660ج و طبع الوفاء بريوت.

البداية والنهاية :اإلمام احلافظ أيب الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي ،المتوىف  993هـ  ،ح ّققه ودقق

أصوله وع ّلق عىل حواشيه  :عل شريي63 ،ج ،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة األوىل  6303هـ .

حممد ّ
حممد بن احلسن بن فروخ الص ّفار
صىل اهلل عليه وآله :أبو جعفر ّ
بصائر الدرجات يف فضائل آل ّ
القمي ،تصحيح وتعليق :احلاج المريزا حمسن كوچه باغى التربيزى ،منشورات مكتبة آية اهلل
ّ

المرعيش النجفي ،قم المقدّ سة.
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تاريخ مدينة دمشــق :أيب القاســم عل بن احلســن بن هبة اهلل بن عبد اهلل الشــافعي (المعروف بابن

عساكر) دراسة وحتقيق :عل شريي 90 ،ج ،دار الفكر ،الطبع  6365هـ .

تاريخ بغداد :اخلطيب البغدادي ،تويف 64 ، 341 :ج ،دراسة وحتقيق :مصطفى عبد القادر عطا،

الطبعة األوىل ،سنة الطبع 6369 :ـ 6779م  ،النارش :دار الكتب العلم ّية ـ بريوت ـ لبنان .

تأويل اآليات الظاهرة :السيد رشف الدين عل احلسيني األسرتآبادي ،نرش دفرت انتشارات جامعه

مدرسني حوزه علمية قم ،طبع قم  6307هـ  ،الطبعة األوىل.

حتف العقول عن آل الرسول ّ
حممد احلسن بن عل بن احلسني بن شعبة
صىل اهلل عليهم :الشيخ أبو ّ

احلراين ،تصحيح وتعليق :عل أكرب غ ّفاري ،م ؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة المدرسني بقم
ّ

المرشفة ،الطبعة الثانية 6303 ،هـ .
ّ

تذكرة األولياء :الشيخ فريد الدين العطار النيشابوري.
تذكرة اخلواص :سبط ابن اجلوزي.
حممد صىل اهلل عليه وآله وس ّلم :قاىض زنگه ذورى مشهور به هبلول
ترشيح وحماكمه در تاريخ آل ّ

هبجت افندى ،ترمجه آقاى مريزا امحدى اديب ،نارش :كتابفروىش صابرى تربيز ،سال .6437
حممد تقي المجليس ،طبع إنتشارات نور فاطمة.
تشويق السالكني :الموىل الشيخ ّ

تفسري الربهان (الربهان يف تفسري القرآن)  :الس ّيد هاشم بن السيد سليامن بن السيد إسامعيل بن السيد

عبد اجلواد احلسيني البحراين ،دار الكتب اإلسالم ّية 5 ،أجزاء ،الطبعة الثانية ،قم ـ إيران.

حممد بن احلسن الطويس (الشيخ الطويس) ،التحقيق :الس ّيد حسن
هتذيب األحكام :أيب جعفر ّ
حممد اآلخوندي 60 ،جم ّلدات  ،دارالكتب االسالمية ،الطبعة الرابعة،
اخلرسان ،تصحيح الشيخ ّ

 6415ه  .ش.

حممد
توحيد علمى و عينى در مكاتيب حكمى و عرفاىن :حرضت عالّمه آية اهلل العظمى حاج س ّيد ّ
حسني حسينى طهراىن ،انتشارات حكمت ،چاپ اول 6360 ،ه  .ق.

حممد بن إبراهيم الشــريازي ،دار إحياء
احلكمة المتعالية يف األســفار العقل ّية األربعة :صــدرالدّ ين ّ

الرتاث العريب بريوت الطبعة الثالثة 6736م.
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اجلمل :طبعة كنگره جهاىن هزاره شيخ مفيد  ،قم  ،الطبعة األوىل 6364 ،هـ .
المحجة البيضاء ،انتشارات مكتب
حممد حمسن احلسيني الطهراين ،دار
ّ
حريم القدس :آية اهلل الس ّيد ّ

وحي ،الطبعة األوىل ،سنة  6345هـ.
حياة احليوان :الديمري.

مطهرى ،انتشارات صدرا.
ده گفتار :استاد شهيد مرتىض ّ
السالم :مجع وترتيب عبد العزيز الكرم ،انتشارات كتابخانه اروميه ،قم،
عل عليه ّ
ديوان اإلمام ّ
گذرخان.
حممد حافظ الشريازي ،با تصحيح واهتامم حسني پژمان،
ديوان خواجه حافظ :موالنا شمسالدّ ين ّ

نشـر :كتابفروىش فروغى.

ديوان جمذوب عل شاه :انتشارات اقبال ،الطبعة اخلامسة.6439 ،
المجرد :ســامحة ّ
حممد احلســني احلســيني الطهراين،
العالمة آية اهلل العظمى
الروح
ّ
احلاج الســ ّيد ّ
ّ

المحجة البيضاء 6365 ،هـ  ،الطبعة األوىل.
الناشـر :دار
ّ

ســـر الفتوح ناظر بر پرواز روح :عالّمه آية اهلل سيد حم ّمد حسني حسينى طهراىن ،انتشارات مكتب

وحى ،چاپ اول  6344ه  .ق.

الرسائر احلواي لتحرير الفتاويّ :
حممد بن منصور بن أمحد ،تويف 537 :هـ  4 ،ج،
احلل ابن إدريسّ ،
دفرت انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسني حوزه علميه قم  6360 ،هـ  ،الطبعة الثانية.

السرية احللب ّية :عل بن برهان الدّ ين احللبي الشافعي ،الناشـر :المكتبة اإلسالمية بريوت ـ لبنان ،دار
ّ
إحياء الرتاث العريب.

رشح األسامء احلسنى :الموىل هادي السبزواري ،با حتقيق نجفقل حبيبي ،طبعة دانشگاه طهران.
رشح جتريد االعتقاد :العالمة ّ
احلل ،طبع صيدا ،مطبعة العرفان.
شـرح هنج البالغة :عزّ الدّ ين أيب حامد عبد احلميد بن هبة اهلل المدائني الشهري بابن أيب احلديد ،حتقيق

حممد أبو الفضل ابراهيم ،دار إحياء الكتب العربية ،عيسـى البايب احللبي وشـركاه ،الطبعة الثانية،
ّ

 6435ه  .ق 30 ،جم ّلد.
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الشمس الساطعة :سامحة ّ
حممد احلسني احلسيني الطهراين،
العالمة آية اهلل العظمى
ّ
احلاج الس ّيد ّ

المحجة البيضاء ،الطبعة األوىل.
الناشـر :دار
ّ

المحجة البيضاء ،الطبعة األوىل.
حممد حمسن احلسيني الطهراين ،الناشـر :دار
ّ
الشمس المنرية :الس ّيد ّ
حممد التيجاين ،مؤسسة أنصاريان للطباعة والنرش قم ـ إيران.
الشيعة هم أهل السنّة :الدكتور ّ
حممد بن عل بن إبراهيم األحسائي المعروف بابن أيب
عواىل اللئاىل العزيزية يف األحاديث الدّ ينيةّ :
مجهور ،قدّ م له آية اهلل الس ّيد شهاب الدّ ين النجفي المرعيش ،حتقيق الشيخ احلاج آقا جمتبى العراقي،

مطبعة س ّيد ّ
الشهداء قم ،الطبعة االوىل .6304 ،ه .ق.

القمي ،عني
السالم :أيب جعفر ّ
حممد بن عل بن احلسني بن بابويه ّ
الصدوقّ ،
الرضا عليه ّ
عيون أخبار ّ

بتصحيحه وتذييله الس ّيد مهدى احلسيني الالجوردي ،انتشارات جهان ،طهران ،جم ّلدان.

حممد
حممد التميمي اآلمدي ،مع رشح مجال الدين ّ
غرر احلكم ودرر الكلم :عبد الواحد بن ّ
اخلونساري ،ومقدّ مة وتصحيح وتعليق :مري جالل الدين حسيني ارموي حمدّ ث ،انتشارات دانشگاه

طهران ،الطبعة الثانية 6410 ،هـ ش.

حممد بن عل المعروف بابن عريب احلامتي الطائي ،توزيع دار اجلبل،
الفتوحات المكّية :أيب عبداهلل ّ

بريوت ،دار صادر 3 ،جم ّلدات.

حممد بن
فرج المهموم يف تاريخ علامء النجوم :ريض الدين أبو القاسم عل بن موىس بن جعفر بن ّ

طاووس احلسني احلسيني ،المتوىف  113هـ.

فصوص احلكم :حميي الدين ابن عريب ،انتشارات الزهراء عليها السالم ،الطبعة الثانية 6490 ،هـ ش.
حممد تقي التسرتي 63 ،ج ،حتقيق مؤسسة
قاموس الرجال :العالمة
ّ
المحق آية اهلل العظمى الشيخ ّ

المرشفة.
النرش اإلسالمي التابعة جلامعة المدرسني بقم
ّ
قوت القلوب :أبو طالب م ّكي.

صححه وع ّلق عليه عل أكرب الغ ّفاري،
حممد بن يعقوب بن اسحاق الكلينيّ ،
الكايف :أبو جعفر ّ
دارالكتب اإلسالمية ،الطبعة الثالثة 6433 ،ه  .ق 3 ،جم ّلدات.
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األئمة عليهم السالم :ابن أيب الفتح األربل ،تويف 174 :هـ  ،النارش :دار
كشف الغ ّمة يف معرفة
ّ
األضواء ـ بريوت  ،لبنان ،الطبعة الثانية ،سنة  6305هـ.

صححه وع ّلق عليه عل أكرب الغ ّفاري ،دار الكتب
الصدوق،
ّ
كامل الدّ ين ومتام النّعمة :الشيخ ّ
اإلسالمية 6475 ،ه  .ق ،جم ّلدان.
الكشكول  :الشيخ البهائي ،تويف  6046هـ4 ،ج  ،دار األعلمي ،بريوت ،الطبعة السادسة 6304 ،هـ.
كنز الفوائد :الشيخ أبو الفتوح الكراجكي3 ،ج  ،انتشارات دار الذخائر قم ،الطبعة األوىل 6360هـ .
اللهوف :السيد ابن طاووس ،انتشارات جهان ،طهران. 6433 ،
حممد بن احلسني البلخى الرومى ،به خط مريخاىن.
حممد بن ّ
مثنوى معنوى :موالنا جالل الدّ ين ّ
المستطرف من ّ
كل فن مستظرف :شهاب الدين األبشيهي ،تويف 353 :هـ  ،نرش عامل الكتب ،طبعة

 ، 6367بريوت.

جمله حوزه :شامره .36
مطهرى ،انتشارات صدرا.
جمموعه آثار :استاد شهيد مرتىض ّ
حممد بن خالد الربقي ،عني بنرشه وتصحيحه والتعليق عليه:
المحاسن والمساوي :أبو جعفر أمحد بن ّ

السيد جالل الدين احلسيني المشتهر بالمحدّ ث ،دار الكتب اإلسالم ّية ومكتبة المصطفوي ،طهران،

 6490هـ  3 ،ج.

صححه
حممد بن المرتىض
المدعو بالموىل حمسن الكاشاينّ ،
ّ
ّ
المحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياءّ :

وع ّلق عليه عل أكرب الغ ّفاري  ،طبع دفرت انتشارات اسالمى ،وابسته به جامعه مدرسني حوزه علميه
قم ،الطبعة الثانية.

خمترص التحفة االثني عرش ّية :اآللويس.
مدينة المعاجز :السيد هاشم البحراين ،التحقيق :ال شيخ عزة اهلل الموالئي اهلمداين ،النارش :مؤسسة

المعارف اإلسالم ّية ،الطبعة األوىل  6363هـ 3 ،ج.

حممد بن شاهور بن أنورشوان رازي المعروف به دايه ،باهتامم
مرصاد العباد :نجم الدين أبو بكر بن ّ

حممد أمني الرياحي ،انتشارات علمي وفرهنگى ،الطبعة الثالثة  6411ش.
ّ
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مستدرك سفينة البحار :شيخ عل النامزي الشاهرودي ،حتقيق :الشيخ حسن بن عل النامزي ،ناشـر:
مؤسسة النشـر االسالمي بجامعة المدرسني بقم المشـرفة ،الطبعة  6367ه ق 60 ،ج.

مشارق أنوار اليقني يف أسـرار أمريالمؤمنني :احلافظ رجب الربيس ،الطبعة االوىل يف إيران ،منشورات

الشـريف الريض ،سنة الطبع  6363ه.

مصباح الرشيعة ومفتاح احلقيقة :المنسوب إىل اإلمام جعفر الصادق عليه السالم ،النارش :مؤسسة

األعلمي ـ بريوت  ،الطبعة األوىل  6300هـ 6 ،ج.

حممد بن طلحة الشافعي.
مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول عليهم السالمّ :
مطلع انوار( :دوره م ّ
هذب و حم ّقق مكتوبات خطى ،مرا سالت و مواعظ) :عالّمه آية اهلل حاج س ّيد

حممد حم سن ح سينى طهراىن 63 ،ج،
حممد ح سني ح سينى طهراىن ،مقدمه و تعليقات :آية اهلل حاج سيّد ّ
ّ
انتشارات مكتب وحى ،چاپ ّاول .6346

معرفة اهلل :سامحة ّ
حممد احلسني احلسيني الطهراين 4 ،أجزاء،
العالمة آية اهلل العظمى
ّ
احلاج الس ّيد ّ

المحجة البيضاء 6330 ،هـ  ،الطبعة األوىل.
الناشـر :دار
ّ

معرفة اإلمام :سامحة ّ
حممد احلسني احلسيني الطهراين63 ،جزء،
العالمة آية اهلل العظمى
ّ
احلاج الس ّيد ّ

المحجة البيضاء 6361 ،هـ  ،الطبعة األوىل.
الناشـر :دار
ّ

معرفة المعاد :سامحة ّ
حممد احلسني احلسيني الطهراين60 ،جزء،
العالمة آية اهلل العظمى
ّ
احلاج الس ّيد ّ

المحجة البيضاء 6369 ،هـ  ،الطبعة األوىل.
الناشـر :دار
ّ

حممد جواد احلسيني العامل ،تويف  63 ، 6311ج ،ح ّققه
مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة :الس ّيد ّ

حممد باقر اخلاليص ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة المدرسني بقم
وع ّلق عليه :الشيخ ّ
المرشفة.
ّ
صححه
القميّ ،
من الحيرضه الفقيه :الشيخ ّ
حممد بن عل بن احلسني بن بابويه ّ
الصدوق أبو جعفر ّ

المدرسني يف احلوزة العلم ّية يف قم المقدّ سة ،الطبعة
وع ّلق عليه :عل أكرب غفاري ،منشورات جامعة
ّ

الثانية.

حممد بن عىل بن شهر آشوب السـروي الامزندراين ،طبع
مناقب آلل أیبطالب :أبو جعفر رشيد الدّ ين ّ

مؤسسة انتشارات عالمة ،قم 3 ،جم ّلدات.

359

ر َ ُ َ َ ُ
الملكو ت ( ج )3
أْسار

الم َصادر َو َ
َف ره َر ُس َ
الم َراجع

جمر د :مجعي از حم ّققني ،انتشارات عالمه طباطبائي مشهد ،الطبعة األوىل . 6344
نور ّ
وسائل ّ
لسالم
احلر العامل ،حتقيق ون شـــر مؤسسة آل البيت عليهم ا ّ
حممد بن احلسن ّ
الشيعة :الشيخ ّ

إلحياء الرتاث ،قم المشـرفة ،الطبعة األوىل 6307 ،ه  .ق 40 .جم ّلدا ا.

وقعة ص ّفني :نرص بن مزاحم ،انتشارات كتابخانه آية اهلل مرعيش نجفي ،قم ،الطبعة الثانية6304 ،هـ.
والية الفقيه يف حكومة اإلسالم :سامحة ّ
حممد احلسني احلسيني
العالمة آية اهلل العظمى
ّ
احلاج الس ّيد ّ

المحجة البيضاء 6363 ،هـ  ،الطبعة األوىل.
الطهراين 3 ،أجزاء ،الناشـر :دار
ّ
***
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

َ
َ
ََُْ ُ
َََ
اإل ْسالمِ َو التشي ِع
دورة علومِ ومباين ِ
الكتب المنشورة
الطهراين
ـيني
الكتب واآلثار المنشــورة لســامحة آية اهلل
ّ
حممد حمســن احلسـ ّ
احلاج الس ـ ّيد ّ
ّ
دامت بركاته:
 .6طهارة اإلن سان :درا سة فقهيّة ّت ّص صية إلثبات طهارة مطلق اإلن سان ذات اا( .متو ّفر
بالعربيّة)

 .3األربعني يف الرتاث الشيعي( .متو ّفر بالعرب ّية)
 .4أسـرار الملكوت :هذا الكتاب.

 .3حريم قدس (حريم القدس) :مقالة يف السري والسلوك.

ضمن بحثاا
 .5امجاع از منظر نقد و نظر (ر سالة يف عدم حجيّة اإلمجاع) :وهي ر سالة تت ّ
أصوليّ اا يف إثبات عدم حجيّة اإلمجاع مطلق اا.

حممد
 .1تعليقة عىل «رسالة يف وجوب صالة اجلمعة تعييناا» حلرضة العالمة آية اهلل الس ّيد ّ
الطهراين قدّ س اهلل سـره( .أصلها بالعربية).
احلسيني
احلسني
ّ
ّ

 .9أنوار ملكوت (أنوار الملكوت)  :وهو من مؤ ّل فات ســامحة ّ
العال مة آية اهلل العظمى
الطهراين قدّ س اهلل نفســه الزك ّية حول :نور
احلســيني
حممد احلســني
ّ
احلاج الســ ّيد ّ
ّ

ملكوت الصوم ،الصالة ،المسجد ،القرآن ،الدعاء ،قدّ م له وراجعه و شــــرح بعض

مواضعه نجل العالمة سامحة المؤ ّلف حفظه اهلل.

 .3افق وحي (أفق الوحي) :نقد ورد عىل نظرية الدكتور عبد الكريم ســـــــروش حول
الوحي.
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ار َ
ب َواآلثَ ُ

ّ
والمهذبة من المكتوبات
 .7مقدّ مة وتعليقات عىل «مطلع األنوار» ( الدورة المح ّققة
اخلط ّية والمراسالت و المواعظ)  :من آثار سامحة العالمة آية اهلل العظمى احلاج الس ّيد
الطهراين قدّ س اهلل سـره.
احلسيني
حممد احلسني
ّ
ّ
ّ

 .60مقدّ مة وتصحيح تفسري آية النور :من آثار سامحة العالمة آية اهلل العظمى احلاج السيّد
الطهراين قدّ س اهلل سـره.
احلسيني
حممد احلسني
ّ
ّ
ّ

 .66مقدّ مة وتصحيح «آيني رستگاري» (مباين السري والسلوك) :من آثار سامحة العالمة
الطهراين قدّ س اهلل نفسه الزك ّية.
احلسيني
حممد احلسني
ّ
آية اهلل العظمى احلاج الس ّيد ّ
ّ

 .63حيات جاويد (السعادة األبد ّية) :شـرح إمجال لوصيّة أمري المؤمنني لإلمام احلسن
المجتبى عليهام السالم يف حارضين.

 .64گلشن أسـرار (روضة األسـرار) :شـرح عىل احلكمة المتعالية يف األسفار العقل ّية
األربعة للمال صدرا.

 .63الشمس المنرية :عرض إمجال للشخص ّية العلم ّية واألخالق ّية لسامحة العالمة آية اهلل
الطهراين قدّ س اهلل نفسه الزكيّة( .متو ّفر
احلسيني
حممد احلسني
ّ
العظمى احلاج السيّد ّ
ّ

بالعربيّة)

 .65سـر الفتوح ناظر بر پرواز روح (سـر الفتوح الناظر عىل كتاب عروج الروح)  :من

الطهراين قدّ س
احلسيني
حممد احلسني
ّ
آثار سامحة العالمة آية اهلل العظمى احلاج الس ّيد ّ
ّ

اهلل نفسه الزكيّة ،قدّ م له وع ّلق عليه سامحة المؤ ّلف حفظه اهلل( .ترجم ونشـر عىل
مواقع اإلنرتنت).

 .61حديث عنوان البرصي :شـرح رواية عنوان البرصي ،مستخرج من الشـرح الصويت
حممد حمسن الطهراين حفظه اهلل.
لسامحة آية اهلل الس ّيد ّ

 .69مهر تابناك (الشمس الزاهرة)  :حول حياة الميزرا عل القايض رضوان اهلل عليه.

الدر النضيد يف االجتهاد والتقليد :تقريرات العالمة الطهراين قدّ س سـره لبحث آية
ّ .63
اهلل الشيخ حسني ّ
احلل يف االجتهاد والتقليد ،وقد أضاف نجله سامحة آية اهلل السيّد

حممد حمسن الطهراين حفظه اهلل تعليقات قيّمة عىل البحث ،مضا افا إىل مقدّ مة وخامتة
ّ

للكتاب( .متو ّفر بالعرب ّية)

ُُ َ َ
ْ ُ
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 .67مقدّ مة وتصحيح رسالة المو ّدة :وتبحث هذه الرسالة يف تفسري آية المو ّدة مع عرض
لآلراء المختل فة حول حقي قة ذوي القریب ،والر ّد علي ها مع ب يان الرأي الصــحيح
التعرض في ها لبعض األ حداث التي حصــ لت ب عد ار حتال
تم ّ
باألد ّلة المتق نة ،كام ّ

الرسول األكرم ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم حتّى شهادة الصديقة فاطمة الزهراء سالم

اهلل عليها( .متو ّفر بالعرب ّية)

 .30النريوز يف اجلاهلية واإلسالم :حتقيق حول النريوز وآدابه قبل اإلسالم وبعده.

 .36السالك البصري :حمارضات ّ
للعالمة الطهراين حول موضوع العلم والعلامء ،مع مقدّ مة
حممد حمسن الطهراين حفظه اهلل.
وتصحيح نجله سامحة آية اهلل السيّد ّ

***

ٌ
كتب قيد اِلأَل
 نفحات األنس.

 االرتداد يف اإلسالم.

 معامل عاشوراء ومدرستها.

 سرية الصاحلني.

***

ُ
ٌ
ستصدر بالعربيّة قريبًا
كتب
 أنوار الملكوت( .جم ّلدان)

 تفسري آية النور.

 مباىن السري والسلوك.

***
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ّ
ٌ
ي
إمجال بالكتب املؤلفة
تعريف
3ـ رشح وتفسي (القرآن والديث)

تتمة لسلسة أنوار الملكوت والتي وردتنا عن المرحوم
 أنوار الملكوت :هذا الكتاب ّ
العالمة الطهراين رضوان اهلل عليه ،من خالل حمارضاته التي كان يلقيها يف مسجد

القائم يف طهران خالل شهر رمضان المبارك لعام  6470هـ  ،وكان قد كتب

خالصتها يف خمطوطاته .وقد ن ّظمت هذه المخطوطات وح ّققت ،وطبعت يف جم ّلدين.
 تفسري آية النور :هذا الكتاب هو خالصة المحارضات القيّمة التي ألقاها المرحوم
ّ
تفسريا
العالمة الطهراين رضوان اهلل عليه يف مسجد القائم يف طهران ،والتي متثّل
ا

وصححت وطبعت مع
عرفانيّ اا أخالقيّ اا آلية النور المباركة .وقد كتبت وح ّققت
ّ
الطهراين
احلسيني
حممد حمسن
مقدّ مة نفيسة لنجله
ّ
المكرم سامحة آية اهلل احلاج السيّد ّ
ّ
ّ
حفظه اهلل.

 حيات جاويد (السعادة األبد ّية) :وهذا الكتاب الشـريف هو شـرح وتفسري راق
عل ابن أيب طالب عليه السالم ،والتي
وبديع ،عىل الوص ّية المعجزة ألمري المؤمنني ّ

كتبها البنه اإلمام احلسن المجتبى عليه السالم حني عودته من ص ّفني يف موضع يدعى
حارضين.
 حديث عنوان البرصي :وتشتمل هذه المجموعة عىل نصوص المحارضات الصوتيّة
حممد حمسن الطهراين دامت بركاته شـرح اا هلذا
التي ألقاها سامحة آية اهلل الس ّيد ّ

للتعرف إىل المسلك العرفاين
احلديث الشـريف عىل األعزّ ة واألحبّة من التائقني
ّ
حممد احلسني
والمدرسة التوحيد ّية للمرحوم العالمة آية اهلل العظمى احلاج الس ّيد ّ

احلسيني الطهراين قدّ س اهلل نفسه الزكيّة ،وقد قام بنفسه بكتابة شـرح واف هلذا
ّ

احلديث حتت عنوان «أسـرار الملكوت» .

ُُ َ َ
ْ ُ
َُْ
المنش ْو َر ِة
ار
اتلعريف ِبالكت ِ
ب واآلث ِ

 رسالة المو ّدة :هذه الرسالة من ضمن المحارضات التي ألقاها سامحة العالمة الس ّيد
حممد احلسني احلسيني الطهراين رضوان اهلل والتي كتب خالصتها بنفسه ،مع مقدّ مة
ّ

تبني قيمة هذا األثر ،وتبحث هذه
لنجله آية اهلل الس ّيد حم ّمد حمسن الطهراين حفظه اهلل ّ
الرسالة يف تفسري آية المو ّدة مع عرض لآلراء المختلفة حول حقيقة ذوي القریب،
تتعرض لدور حمبتهم يف السلوك
والر ّد عليها مع بيان الرأي الصحيح باألد ّلة المتقنة ،و ّ

ّ
مودة أهل البيت عليهم السالم وفرضها يف القرآن والسنّة؛ كام
إىل اهلل عزّ
وجل ولزوم ّ

التعرض فيها لبعض األحداث التي حصلت بعد ارحتال الرسول األكرم صىل اهلل
تم ّ
ّ
عليه وآله وسلم حتّى شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سالم اهلل عليها.

2ـ اۡلدعية واۡلخالق

 آيني رستگارى (مباين السري والسلوك) :وهو خالصة لبيانات سامحة ّ
العالمة آية اهلل

احلسيني الطهراين رض وان اهلل عليه ،حول أركان السري
حممد احلسني
ّ
احلاج السيّد ّ
والسلوك إىل اهلل ،وآدابه ولوازمه ،والتي كان قد ب ّينها لبعض إخوانه يف اهلل ،وقد كتبت
الطهراين
احلسيني
حممد حمسن
وص ّححت وقدَّ م هلا نجله
ّ
المكرم سامحة آية اهلل الس ّيد ّ
ّ
ّ
دامت بركاته.

 سالك آگاه (السالك البصري) :وهو نصوص حمارضات العالمة آية اهلل احلاج السيّد
احلسيني الطهراين قدّ س اهلل نفسه الزكيّة ،والتي ألقيت يف مناسبات خمتلفة
حممد احلسني
ّ
ّ
حول موضوع العلم والعلامء ،وقد صارت جاهزة للطبع والنشـر مع مقدّ مة وتصحيح

من قبل نجله حفظه اهلل.

3ـ العرفان والفلسفة

البرصي الوارد عن اإلمام الصادق عليه
 أسـرار الملكوت :وهو شـرح حلديث عنوان
ّ
السالم ،وقد أ ّكد عىل العمل بمضامينه قدي اام العلامء العظام يف العرفان واألخالق .طبع منه إىل
اآلن ثالثة أجزاء ،وهذه المجموعة هي خري م ّبني وكاشف عن فكر المرحوم العالمة
الطهراين رضوان اهلل عليه ومبانيه السلوك ّية.
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احلسيني
حممد حمسن
ّ
 حريم القدس :وهي مقالة جاد هبا يراع سامحة آية اهلل احلاج الس ّيد ّ
لب اللباب يف سري
الطهراين دامت بركاته ،يف تقديمه للرتمجة الفرنس ّية للكتاب الشـريف « ّ
ّ
وسلوك أول األلباب» تأليف سامحة ّ
العالمة الطهراين قدّ س اهلل سـره.

 سـر الفتوح ناظر بر پرواز روح (سـر الفتوح الناظر عىل كتاب عروج الروح) :وهو
الطهراين
احلسيني
حممد احلسني
ّ
مقالة كتبها المرحوم آية اهلل العظمى احلاج الس ّيد ّ
ّ
رضوان اهلل عليه ،يف الر ّد عىل كتاب عروج الروح ،وقد ّبني فيها األفكار والمباين
التكامل للبشـر ،ولكن حيث ّ
إن
الرفيعة لمدرسة العرفان والتوحيد حول هناية السري
ّ
العالمة ،وحيث ّ
هذه الرسالة مل تكن قد طبعت قبل وفاة المرحوم ّ
إن الكثري من أبحاثها

حممد حمسن
حيتاج إىل مزيد من التفصيل والتوضيح ،فقد قام سامحة آية اهلل احلاج الس ّيد ّ

احلسيني الطهراين حفظه اهلل بإضافة مقدّ مة وتعليقات نفيسة عليها.
ّ

 گلشن أسـرار (روضة األسـرار) :وهو شـرح عىل احلكمة المتعالية (األسفار) لصدر
المتأهلني الشريازي والذي قدّ مه سامحة المؤلف يف دروس الفلسفة لمرحلة البحث

اخلارج.

3ـ الالكم والفقه واۡلصول

المتخصصة إلثبات طهارة مطلق
 طهارة اإلنسان :وهي خالصة البحوث الفقهيّة
ّ
اإلنسان ذات اا ،والتي كان سامحة المؤ ّلف المحرتم قد ألقاها يف درس البحث اخلارج،

ثم قام بكتابتها بقلمه المتني.
ّ

 رسالة يف عدم حجيّة اإلمجاع :هذا األثر عبارة عن دراسة تأسيس ّية ومتقنة يف مسألة
اإلمجاع ،ويظهر يف الدراسة كيف ّ
أن هذا الدليل الذي هو أحد األد ّلة األربعة للفقاهة
شق طريقه يف الفقه الشيعي من دون أن يكون له أصل أو جذر إهلي ،بل
واالجتهاد ،قد ّ

هو معارض لألد ّلة اإلهليّة المتقنة.

 صالة اجلمعة :وقد أ ّلفت هذه الرسالة الشـريفة باللغة العرب ّية ،وهي تقريرات لدرس

احلجة الس ّيد حممود الشاهرودي يف الفقه ،قام بتقريرها سامحة
اخلارج لسامحة آية اهلل ّ
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الطهراين رضوان اهلل عليه،
احلسيني
حممد حسني
ّ
العالمة آية اهلل العظمى احلاج الس ّيد ّ
ّ
وقد طبعت مع تعليقات المؤ ّلف المحرتم.

 افق وحي (أفق الوحي) :وهو نقد ور ّد عىل نظر ّيات الدكتور عبد الكريم سـروش

حول الوحي والرسالة ور ّد عىل شبهاته يف هذا الموضوع ،وحيث ّ
إن إجابات بعض

العلامء الكبار عىل هذه الشبهات حتتوي هي األخرى عىل نقاط من اخلطأ وإثارة

الشبهات ،بل حتّى ّإهنا كانت خارجة عن دائرة البحث وتؤ ّدي إىل تأييد نظر ّيات
المكرم بالتأ ّمل يف هذه اإلجابات أيض اا.
سـروش ،فقد قام المؤ ّلف
ّ

5ـ اۡلحباث اِلاريخيّة واَّلجتماعيّة

 األربعني يف الرتاث الشيعي :وقد درست هذه الرسالة عنوان األربعني يف الرتاث الشيعي


من خمتلف اجلوانب ،وأثبتت ّ
خمتصات س ّيد الشهداء عليه السالم.
أن هذا العنوان هو من ّ
نوروز در جاهليّت واسالم (النريوز يف اجلاهليّة واإلسالم) :وهو يتناول عيد النريوز

المكرم أن يضاعف من
والبدع التي دخلت إىل دين اإلسالم المقدّ س .ويأمل المؤ ّلف
ّ
ورقي هذا الكتاب باالستفادة من المطالب التي وردت عن والده المع ّظم يف هذه
إتقان
ّ

المسألة.

6ـ تراجم ورجال

 الشمس المنرية :وهو عرض إمجا ّل كتبه المؤ ّلف المع ّظم للتعريف بالشخصيّة
حممد
العلم ّية واألخالق ّية للعارف باهلل سامحة العالمة آية اهلل العظمى احلاج الس ّيد ّ
الطهراين قدّ س اهلل نفسه الزك ّية.
احلسيني
احلسني
ّ
ّ

 مهر تابناك (الشمس الزاهرة)  :لقد حتدّ ث المرحوم العالمة آية اهلل العظمى احلاج الس ّيد
حممد
حممد احلسني احلسيني الطهراين ـ قدّ س اهلل سـره ـ وكذلك نجله سامحة آية اهلل الس ّيد ّ
ّ
حمسن احلسيني الطهراين حفظه اهلل ويف مناسبات عديدة حول نفحة من أحوال وتاريخ احلياة

المليئة بالربكة لسامحة العالمة آية اهلل العظمى احلاج الس ّيد عل القايض الطباطبائي ـقدّ س

اهلل نفسه الزك ّية ـ من أجل بيان النكات والمواضيع الراقية المتعالية لمدرسة العرفان،
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فوجدنا من المناسب أن جتمع هذه البيانات لتوضع باختيار عشاق المعرفة والمتع ّطشني

لمسري احلقيقة.

ّ
ّ
والمهذبة من المكتوبات ّ
اخلطية والمراسالت والمواعظ
7ـ ادلورة المحققة

 مطلع أنوار (مطلع األنوار)  :وهذه المجموعة الق ّيمة هي حاصل خمطوطات وثمرة
الطهراين قدّ س
احلسيني
حممد احلسني
ّ
عمر سامحة العالمة آية اهلل العظمى احلاج الس ّيد ّ
ّ

اهلل نفسه الزكيّة ،وقد مجعت حتت عنوان المكتوبات والمراسالت والمواعظ يف أربعة

عشـر جم ّلد اا ،مع مقدّ مة وتصحيح وتعليقات قيّمة لولده سامحة آية اهلل احلاج السيّد
وأهم أبحاثها:
الطهراين حفظه اهلل،
احلسيني
حممد حمسن
ّ
ّ
ّ
ّ

اجلزء األول :المراسالت ،اللقاءات واحلياة الشخص ّية للمؤ ّلف المحرتم (المرحوم ّ
العالمة)
بقلمه هو ،قصص وحكايات أخالق ّية وعرفان ّية وتارخي ّية واجتامع ّية.

اجلزء الثاين :خمترص لرتاجم أساتذة المؤ ّلف يف األخالق والعرفان.

اجلزء الثالث :تراجم لعدد من العظامء والعلامء والشخص ّيات المؤ ّثرة.
اجلزء الرابع :العبادات واألدعية واألخالق.

اجلزء اخلامس :األبحاث الفلسف ّية والعرفان ّية ،علوم اهليئة والنجوم والعلوم الغريبة ،األدب
والبالغة.

اجلزء السادس :إجازات المؤ ّلف يف الرواية واالجتهاد ،األبحاث التفسري ّية والروائ ّية.

اجلزء السابع :األبحاث الفقه ّية (فقه اخلاصة ،فقه العا ّمة ،والفقه المقارن) واألبحاث
األصول ّية.
اجلزء الثامن :األبحاث الكالم ّية (المبدأ والمعاد ،المساوئ).

اجلزء التاسع :األبحاث الكالم ّي ة (حول أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السالم)

اجلزء العاشـر :مالحظات ومنتخبات من الكتب التارخي ّية واالجتامع ّية.
متفرقات (طب ،لطائف)...
اجلزء احلادي عشـر :األبحاث الرجال ّيةّ ،

اجلزءان الثاين عشـر والثالث عشـر :خالصة مواعظ المؤ ّلف يف شهر رمضان المبارك لعامي
 6417و 6490هـ.
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اجلزء الرابع عشـر :الفهارس العامة هلذه الموسوعة (اآليات والروايات والشعر
واألعالم)...

***

ّ
الاسوبية
البامج
 آواي ملكوت ( نداء الملكوت) :وهو ع بارة عن أرب عة أقراص ) )DVDحتتوي عىل

حمارضات صوت ّية ل سامحة ّ
يني
حممد احل سني احل س ّ
العالمة آية اهلل العظمى احلاج ال س ّيد ّ
احلسـيني
حممد حمسـن
ّ
الطهراين قدّ س اهلل نفسـه الزك ّية ،وسـامحة آية اهلل احلاج السـ ّيد ّ
ّ

الطهراين مدّ ظ ّله العال.

 إكسري السعادة :وتشمل هذه المجموعة عىل اآلثار العلميّة والمعرفيّة لسامحة ّ
العالمة
الطهراين قدّ س اهلل نف سه الزك ّية،
سيني
حممد احل سني احل
ّ
آية اهلل العظمى احلاج ال س ّيد ّ
ّ
ـلوكي ســامحة ّ
حممد حســني
وأكثر مؤ ّلفات أســتاذه
العالمة السـ ّيد ّ
العلمي ومر ّبيه السـ ّ
ّ

الطباطبائي رضــوان اهلل عليهام ،وجمموعة مؤ ّلفات وحمارضات ســامحة آية اهلل احلاج

ـري
احلسيني
حممد حمسن
الطهراين مدّ ظ ّله العال يف شـــرح حديث عنوان البصــ ّ
ّ
السيّد ّ
ّ
ودعاء أيب محزة وسائر المعارف اإلسالميّة( .متو ّفر بالعربيّة)

***
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تعريفات إجاَلة بالكتب قيد اِلأَل
 نفحات أنس (نفحات األنس) :حتتوي هذا الكتاب عىل بيانات سامحة آية اهلل احلاج
حممد حمسن احلسيني الطهراين ـ حفظه اهلل ـ التي طرحها فيام يتع ّلق بشخص ّية
الس ّيد ّ
العارف الكامل سامحة احلاج الس ّيد هاشم احلداد قدّ س اهلل نفسه الزك ّية  ،وألمه ّية
المسائل التي طرحت قام جممع التحقيق مكتب وحي حتت إشـراف سامحته بكتابة هذه

ثم إعدادها لتنشـر وتقدّ م إىل السالكني إىل اهلل.
البيانات التي نشـرت صوتي اا  ،ومن ّ

 سيامى عاشوراء (معامل عاشوراء ومدرستها) :لقد أحدثت عاشوراء بام حتمل من عرب

وأسـرار وإحياءات نظر ّيات ورؤى متباينة يف فهم حمتواها وكنهها وماهيّتها .ويف هذا

الكتاب يسعى المؤ ّلف إىل تقديم نظر ّية العرفاء واألولياء حول هذه الملحمة التارخي ّية،

ليكشف عن تعريف جديد هلا ،ويفسـر أهدافها ومقاصدها وهو ّيتها للطالبني ،وليضع
المتوسمني والمتأ ّملني صورة ّ
أخاذة عن حقيقة سيّد الشهداء عليه السالم.
أمام أعني
ّ

 سريه صاحلان (سرية الصاحلني) :وهو حصيلة المحارضات التي ألقاها سامحة آية اهلل

حممد حمسن احلسيني الطهراين مدّ ظ ّله العال ،يف جلسات ليال شهر رمضان
الس ّيد ّ
تعرض فيها إلثبات حج ّية أقوال وأفعال أولياء اهلل
المبارك عام  6344هـ  .والتي ّ
ومنجزيتها عىل اآلخرين ،وكيفيّة االستفادة من أنوار الوالية الباهرة.
ّ

 ارتداد در إسالم (االرتداد يف اإلسالم) :يف هذا الكتاب بحث شامل حول حكم
المتنوعة.
االرتداد ،وكيفيّة حت ّققه ،واآلراء والرؤى المختلفة حوله من قبل المدارس
ّ
***

