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صورة اإلجازة الروائية والعرفانية التي كتبها العامل الرباين واحلكيم اإلهلي سامحة آية اهلل العالمة 
الشيخ حسن زاده اآلميل لسامحة السيد أيب القاسم الديباجي





اإلجازة الروائية والعرفانية التي كتبها العامل الرّباين واحلكيم اإلهلي سامحة آية اهلل العالمة 
الشيخ حسن زاده اآلميل لسامحة السيد أيب القاسم الديباجي 

يف الثاين والعرشين من شهر مجادى الثانية عام 1419 هجرية يف قم املقدسة

�

احلم�د هلل ال�ذي أهلمن�ا حقائق اإليامن، وهدان�ا إىل جنابه بنور العل�م والعرفان، ودعان�ا إىل مأدبته 
ا  َ الق�رآن الفرقان، والصاة والس�ام ع�ى أفصح من نطق بالض�اد، املخاطب بقوله س�بحانه: ﴿َيا أيهُّ
النـَّبِيهُّ إنـَّا أْرَسـْلنــَاَك َشـاِهدًا َوُمَبشــِّرًا َونــَِذيرًا * َوَداِعـيًا إىَل اهللِ بـِإْذنـِِه َوِسـَراجًا ُمـنِـيـرًا ﴾، وعى 

آله عيب وحيه وغيبه.
أم�ا بع�د، فيا أهيا اإلنس�ان إنام أمرك األهم أن تن�ال غايتك القصوى التي ه�ي التخلق بأخاق اهلل 
واالتِّص�اف بأوصاف�ه، وحيث كنت قابا لاعت�اء إىل جنابه دعاك يف عدة مواض�ع من كتابه الكريم 
بقول�ه القوي�م: ﴿تــََعاَلـْوا﴾، وقد قال ع�زَّ من قائل: ﴿َوالَ تـَُكونــُوا َكالَِّذيَن نــَُسـوا اهللَ َفأنَســاُهْم 
ُســوِل إَذا  ا الَِّذيَن آَمـنــُوا اْســتـَِجــيـُبـوا هللِ َولـِلرَّ َ أنُفـَســُهْم أولـئِـَك ُهـُم اْلَفـاِســُقـوَن﴾، ﴿َيا أيهُّ
 ،﴾.... قِّ ْم لِِذْكِر اهللِ َوَما نــََزَل ِمَن احْلَ َشَع ُقُلوُبُ ِذيَن آَمنـُوا أن َتْ َدَعاُكْم ملَِا ُيْيــِيـُكْم....﴾، ﴿أمَلْ َيْأِن لِلَّ

ُل َعَلْيِهُم امْلَالئَِكُة....﴾. نـَا اهللُ ثـُمَّ اْسَتَقاُموا تـَتـَنـَزَّ ﴿إنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربهُّ
أما س�معت ما أفاضه أس�وة العارفني وقدوة املتأهلني إمام الكل يف الكل أمري املؤمنني عيل الوص�ي 
املرت�ض�ى عليه الس�ام: »َم�ْغ�ب�وٌن َم�ْن َس��اَوى َي�ْوم�َ��اُه« ؟ عى أن�ك مل تكن ش��يئا مذكورا وبعد 
ذل�ك كنت نطفة قذرة ال تعلم ش�يئا واآلن أنت ذو أجنحة من الق�وى الباطنة والظاهرة قابل لارتقاء 

إىل معارج القدس والطريان إىل حظائر األنس فتنبَّه واستعد ألمدك األبدي.
ث�م اعلم - أصلح�ك اهلل تعاىل مكنون رسيرتك وفتح عني ب�رك وبصريتك - أنام البد للنفوس 
الشيِّقة إىل الكامل من فاتٍح ُمفِهٍم هيدهيا ويرقيها إليه، وإين أويص ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
ش�هيد أن يغتنم الفرصة باالس�تف�اضة واالس��تضاءة من األستاذ النبيل احلائز بمنقبتي العلم والعمل 
أعني به العدل التقي النقي س�امحة العامل اجلليل الناجي حجة اإلس�ام الس�يد أيب القاس�م الديباجي 
- أي�ده اهلل س�بحانه بإلقاءاته الس�ّبوحية - إليص�ال تلك النفوس الكريمة إىل ما يلي�ق هبا من التوحيد 
دي بقوله  الصم�دي ال�ذي هو ق�رة عيون العارفني ويرزق به األبرار عى ما بيَّنه الكش�ف األت�م املحمَّ



ابًا َطُهورًا﴾، وبيَّنه إمام امللك وامللكوت كّش�اف احلقائق جعفر بن  ْم َشَ ُ الثقي�ل: ﴿.... َوَســَقيُهْم َربهُّ
�ره�م ع�ن كل ش��يء س��وى اهلل إذ ال  حمم�د الص�ادق ببيانه القويم كام يف جممع الطربيس: »أي يط�هِّ

ط�اه�ر م�ن ت�دن��ٍُّس ب�ش�يء م�ن األك�وان إالَّ اهلل«.
ت يل روايته من كتب أصحابنا احلديثية  ثم أجزته - زيد جمده ودام وجده - أن يروي عني ما صحَّ
والدعائية، وهذه صورة شجرة طوبى الطيبة الروائية التي هبا أباهي وأبتهج من حيث انتسايب إىل محلة 

العلم ورواة أحاديث آل طه ويس:
د وإنجيل أهل البيت، ومجيع روايات  فإين أروي الصحيفةالكامل�ةالس�ّجادية امللقب�ة بزبور آل حممَّ
املعصومني - عليهم السام - عن ش�يخي وأس�تاذي أيب الفضائل، معلِّم العر، العّامة ذي الفنون، 
املفرد يف مجيع العلوم، الزاهد الذي عزفت نفسه عن الدنيا وما فيها فتساوى عنده حجرها وذهبها، آية 
اهلل الكربى احلاج املريزا أيب احلس�ن بن املوىل حممد املوىل غ�ام حس�ني بن املوىل أيب احلس�ن الطه�راين 
الش��هري بالع�ّام�ة الش��عراين - أف��اض اهلل سبحانه علينا من بركات أنفاسه النفيسة القدسّية - عن 
الش�يخ الع�امل الفقي�ه املحّدث الرجايل الش�يخ حممد حس�ن الطه�راين صاحب الذريعة، ع�ن املحّدث 
ه املتبح�ر جامع العلوم  املاه�ر، متتّب�ع َحَفَظ�ة املتأخرين احلاج املريزا حس�ن الن�وري، عن الع�امل املتَفقِّ
العقلية والنقلية الشيخ عبداحلسني الطهراين، عن أستاذ الفقهاء املتأخرين الشيخ حممد حسن صاحب 
اجلواهر، عن الس�يد الفقيه املتبّحر الس�يد جواد العاميل صاحب مفتاح الكرامة، عن ش�يخ األصوليني 
املشهور بالوحيد اآلغا حممد باق�ر البهبهاين، عن والده حممد األكمل، عن املحّدث البارع املتبّحر حممد 
باق�ر املجل�ي صاحب بحار األنوار، عن الس�يد األديب اللغ�وي الفاض��ل واحلكيم الكام�ل جامع 
الفضائل الس�يد عيل خان املدين اهلندي الش�ريازي، عن الش�يخ الفاضل الش�يخ جعفر بن كامل الدين 
البحراين، عن الش�يخ الفاضل الشيخ حس�ام الدين احللبي، عن الشيخ األجل خامتة املجتهدين وبحر 
ه يف أول كتاب�ه األربعني - رضوان اهلل  العرف�ان واليقني الش�يخ هباء الدين العاميل باإلس�ناد الذي نصَّ

تعاىل عليهم أمجعني.
وأيض�ا برواي�ة صاحب البحار املجلي عن الع�امل اجلامع بني العقل والعرف�ان والنقل والوجدان 
والرواية والدراية موالنا حممد حمسن الفيض الكاشاين صاحب اجلامع الوايف عن أستاذه أستاذ احلكامء 
والفاس�فة املتأهلني حممد بن إبراهيم صدر الدين الش�ريازي الشهري بصدر املتأهلني صاحب األسفار، 
عن الش�يخ املحقق هباء الدين العاميل، عن والده العامل البارع حس�ني بن عبدالصمد احلارثي العاميل، 
عن الس�يد حس�ني بن جعفر احلسيني الكركي، عن الشيخ اجلليل عيل بن عبدالعايل امليي، عن الشيخ 
اإلم�ام ش�مس الدين اجلزيني املع�روف بابن املؤذن، عن الش�يخ ضياء الدين عيل، عن والده الس�عيد 



شمس الدين حممد بن مكي املعروف بالشهيد - قدس اهلل أرسارهم الزكية -، واإلجازات تنتهي نوعا 
إىل الشهيد السعيد حممد بن مكي - رضوان اهلل تعاىل عليه.

وأيضا برواي�ة صدر املتأهلني الش�ريازي عن السيد املحقق أعل�م املتأخرين جامع فضائل املتقدمني 
الس�يد حممد باق�ر املعروف بالدام�اد صاحب القبسات، عن الشيخ العامل الفقي�ه املتبحر عبدالع�يل بن 
عيل الكركي، عن والده الش�يخ املحقق مرّوج املذهب عيل بن عبدالع�ايل الكركي، عن الش�يخ عيل بن 
ه�ال اجلزائ�ري، عن الشيخ الفقي�ه الزاه�د أب�ي العب�اس أمح�د ب�ن حمم�د ب�ن فهد احليّل األس�دي، 

عن الشيخ الف�اض�ل مق�داد الس�ي�وري، عن مش�اخي�ه إىل األئمة املعصومني - عليهم السام.
وكذل�ك ق�د أجزته - دامت بركاته الوافرة - أن يروي عني ويفيض عى من هو متعّلم عى س�بيل 
نج�اة م�ن النفوس الزكّية املس�تعدة ما أفاض عيّل مش�اخيي يف العرفان العميل اآلي�ات العظام العامة 
احلاج الس�يد حممد حس�ني الطباطبائي صاحب التفس�ري العظيم امليزان، وأخوه العامة احلاج الس�يد 
حممد حس�ن الطباطبائي، والبحر الزاخر احلاج الش�يخ حممد تقي اآلميل - رفع اهلل درجاهتم -، وكان 
هؤالء املش�ايخ من أكابر املستفيدين من صاحب املقام�ات العالي�ة والكرامات الباهرة أعجوبة الدهر 
احلاج السيد عيل القايض التربيزي، وهو من العلم اآلية السيد أمحد الكربائي، وهو من آية اهلل الكربى 
اآلخوند املوىل حس�ينقيل اهلمداين، وهو من آية اهلل العظمى احلاج الس�يد عيل الشوش�ري الذي أدرك 
امل�وىل ق�يل اجلوال عى التفصيل ال�ذي حّررته يف بعض مصنفايت - ق�دس اهلل أرسارهم ورزقنا بركات 

أنفاسهم القدسّية.
ث�م امللتمس من جناب املوىل املكرم الديباجي املحرم أن ال ينس�اين من الدعاء يف مواطن اإلجابة، 
وقد حّرره بيمناه الداثرة األحقر: »احلس�ن بن عبداهلل بن احلس�ن الطربي اآلميل املش�تهر بحس�ن زاده 
آم�يل« يف يوم األحد الثاين والعرشين من ش�هر ج 2 من س�نة 1419 ه�� ق = 1377/7/21 ه� ش، 

عى هاجرها آالف التحية والثناء.

حسن حسن زاده آميل





�

احلمد هلل بام محد به نفس�ه والصاة والس�ام عى رس�وله األمني وخاتم املرس�لني الذي بعثه رمحة 
للعاملني حممد وآله الطيبني الطاهرين.

نس�تعرض ط�ي الصفحات التالية نب�ذة خمترة عن حياة معل�م األخاق والعرف�ان العامل اجلليل 
واألستاذ املحقق واملفكر اإلسامي سامحة حجة اإلسام واملسلمني السيد أيب القاسم الديباجي )دام 
ظله( والتي تش�مل نسبه الرشيف ومولده ودراساته وأساتدته األجاء وعرض مؤلفاته التي صدرت 

له واملؤلفات التي هي بصدد اإلصدار ونشاطاته الدينية والعلمية والفلسفية.
نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يمده بعونه ويسدد خطاه ألداء رسالته ويوفقه إىل مناهج السداد وهيديه 

سبل الرشاد وينفع به الناس إنه ويل التوفيق.





الرتمجة 
حجة اإلسام واملسلمني احلاج السيد أبو القاسم الديباجي، ينتهى نسبه الرشيف إىل جده السادس 
والثاثني السيد األغر حممد بن اإلمام جعفر بن حممد الصادق عليه الصاة والسام املعروف بالديباج 
�ابة اخلبري املروزي السيد إسامعيل بن احلسني الديباجي أيب الربكات املشهدي  وإىل العامة الكبري النسَّ
رض�وان اهلل تع�اىل عليه وهو من أعام القرن الس�ادس اهلجري ومؤلف كتاب أنس�اب آل أيب طالب 

وغريه من الكتب املعروفة العتيقة.

نسبه
السيد احلاج أبو القاسم الديباجي )1( ابن احلاج السيد نر اهلل )2( ابن احلاج السيد أمحد )3( ابن 
الس�يد حممد حس�ني )4( ابن السيد أمحد )5( ابن الس�يد مرتىض )6( ابن السيد حسني )7( ابن السيد 
زين الدين عيل )8( ابن الس�يد حممد جعفر )9( ابن الس�يد حممد حمس�ن )10( ابن الس�يد حممد سعيد 
)11( ابن الس�يد عبد الكاظم )12( ابن الس�يد عبد الرضا )13( ابن الس�يد عيل )14( ابن السيد بابا 
)15( ابن الس�يد أمحد )16( ابن الس�يد بابا )17( ابن الس�يد ركن الدين )18( ابن السيد مجال الدين 
)19( ابن الس�يد عيل )20( ابن الس�يد محزة )21( ابن السيد إس�امعيل )22( ابن السيد حممود )23( 
ابن الس�يد حممد )املعروف بجمش�يد( )24( ابن السيد إسامعيل أيب الربكات احلسيني املشهدي )25( 
ابن السيد حسني )26( ابن السيد حممد )27( ابن السيد حسني )28( ابن السيد أمحد )29( ابن السيد 
حممد )30( ابن السيد عزيز )31( ابن السيد حسني )32( ابن السيد حممد األطروش )33( ابن السيد 
عيل )34( ابن السيد حسني )35( ابن السيد عيل )36( ابن السيد حممد الديباج )37( ابن اإلمام أبى 
عبداهلل جعفر الصادق$ ابن حممد بن عيل ابن حسني ابن عيل بن أيب طالب عليهم صلوات اهلل امللك 
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احلق املبني وسامه.
والسيد أبو القاسم الديباجي )دام ظله( عامل فاضل وحمقق مدقق له إجازات كثرية من كبار الفقهاء 
املجيزين يف النجف األرشف وقم املقدس�ة وداعية إس�امي فعال ونش�ط ال يفر عن العمل املتواصل 
والدؤوب يف خدمة اإلسام واملسلمني وإعاء املذهب الشيعي، هذا ويتصف سامحته بتواضع النفس 

ورحابة الصدر ودماثة اخللق وذو فضائل خلقية كريمة.

والدته ودراساته وأساتذته
ول�د س�امحته ىف مدينة إصفه�ان عام 1368 ه�� )1948 م( ثم انتق�ل برفقة وال�ده العامة حجة 
ى  اإلس�ام احلاج الس�يد نراهلل الديباجي إىل مدينة أهواز يف جنوب إيران ونش�أ وترعرع هناك وتلقَّ
دروس�ه يف املراحل االبتدائية واملتوس�طة حس�ب املناهج التعليمية احلديثة وأكمل دراس�ته يف املرحلة 
الثانوي�ة ث�م اجته إىل دراس�ة العلوم الدينية وب�دأ بمقدمات العلوم احلوزوية عند أخيه األكرب وأس�تاذه 
األول الش�هيد آية اهلل احلاج الس�يد أمحد الديباجي )قده( وكان أول عامل روحاين استشهد ىف إيران بعد 
قيام الثورة اإلس�امية فيها مع ولديه الشهيدين السيد حممد الديباجي والسيد عيل الديباجي وذلك ىف 

اجلامع املحسني يف العاصمة طهران.
م بعاممة أج�داده الطاهرين عليهم الس�ام ودخل يف  وبعدم�ا أكمل مقدم�ات العلوم الديني�ة تعمَّ
سلك رجال الدين بمباركٍة من املرحوم آية اهلل العظمى احلاج السيد عيل البهبهاين )قده( الذي كان ىف 

حينه مرجعا دينيا كبريا داخل إيران وخارجها.
وإلك�امل الدراس�ات املتقدم�ة يف العل�وم احلوزوية انتقل إىل مدينة قم املقدس�ة وتوطَّنها لس�نوات 
عدي�دة حي�ث حرض دروس الس�طح العايل عند كبار األس�اتذة أملعروفني كاألس�تاذ الش�يخ رمحة اهلل 

الفشاركي واألستاذ ُستوده واألستاذ طاهر شمس واألستاذ صلوايت.
وبع�د إكامل�ه دروس مرحل�ة الس�طح الع�ايل التحق بدروس اخل�ارج ىف العل�وم العقلي�ة والنقلية 
ودروس الفلس�فة والعرف�ان عند رجال العلم وأس�اتذة الفن منهم الفيلس�وف األكرب املهذب األتقى 
احلاج الش�يخ حييى األنصاري الش�ريازي )دام ظله العايل( واألستاذ الكبري العّامة السيد حممد حسني 
الطباطبائي )قده( - صاحب التفس�ري الكبري »امليزان يف تفس�ري القرآن« - ولفرط حبه ألس�تاذه السيد 
العامة فقد كان يس�كن ىف جواره، كام أنه حرض دروس الفقه واألحكام عند املرحوم آية اهلل العظمى 
الش�يخ مرتىض احلائري )قده( نجل املرحوم آية اهلل العظمى احلاج الش�يخ عبد الكريم احلائرى )قده( 
- مؤس�س احلوزة العلمية يف قم املقدس�ة - كام حرض يف علم األصول دروس املرحوم املقدس آية اهلل 
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احل�اج الش�يخ مريزا كاظم التربي�زي )قده( وهو من أعاظم علامء النجف وم�ن تامذة اإلمام املقدس 
السيد اخلوئي )قده(.

ثم سافر إىل النجف األرشف وعاش يف رحاب موالنا أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أبى طالب عليه 
آالف التحية والصاة، ويف جنبات حوزة النجف - احلوزة األم - املشعة بأنوار باب مدينة علم رسول 
اهلل صلوات اهلل وسامه عليه وعى آله حرض دروس وأبحاث أساطني العلم وفطاحل الفقه كاألستاذ 
آية اهلل العظمى اإلمام اخلوئي )قده( ىف مباحث الفقه واألستاذ آية اهلل العظمى اإلمام اخلميني )قده( ىف 

ج يف مراتب دراسة الفقه والعلوم. مباحث اخللل من كتاب الصاة فتدرَّ

مراتبه العلمية
حاز سامحته عى شهادات علمية وإجازات تأهيل من كبار أساتذته األجاء من العلامء واملراجع، 
وملزي�د م�ن التفاصيل ىف رشح نس�ب س�امحته الرشي�ف وإجازاته العلمي�ة يمكن الرج�وع إىل كتاب  
»العل�امء ومراج�ع التقلي�د )املرجعية الديني�ة ومراجع اإلمامي�ة(« الطبعة الثانية - طهران - لألس�تاذ 

الدكتور نور الدين الشاهرودي.
ومثل�ام اس�تفاد من أس�اتذته األعاظم يف مراحل ال�درس والبحث والتقيص العلم�ي املختلفة كان 
ب�دوره يفي�د االَخري�ن من خال إلقاء ال�دروس واملحارضات جلم�ع من الفضاء وطلب�ة العلم ويف 

مستويات خمتلفة.
 

ويف ه�ذا املق�ام الب�د أن نش�ري إىل أن املراتب العلمي�ة التي ناهلا س�امحته مل تقتر عى الش�هادات 
احلوزوية فحسب بل أنه حاز عى شهادات من جامعات ومعاهد علمية عاملية حديثة مثل :

منحته جامعة أكسفورد الربيطانية درجة الدكتوراه سنة 1996 م ، إضافة إىل ني�ل العض�وي�ة   -
العلمي�ة يف تلك اجلامع�ة .

شهادة دكتوراه اإلبداع يف العلوم اإلسامية من االحتاد العاملي للمؤلف�ي�ن باللغ�ة العربي�ة يف   -
فرنسا يف الثامن والعرشين من شهر حمرم سنة 1421 ه� املوافق الثاين من شهر مايو سنة 2000 م  .

شهادة دكتوراه دولة من كلية الفقه و املذاهب – جامعة احلضارة اإلسامية املفتوحة – برتبة   -
عامة جمتهد بتاريخ 10 شعبان 1428 ه� املوافق 24 أغسطس 2007 م .
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مناصبه العلمية :
إمام مسجد جامع اإلمام زين العابدين )ع( يف دولة الكويت.  -

ممثل و وكيل السيد السيستاين يف دولة الكويت.  -
األمني العام للهيئة العاملية للفقه اإلسامي .  -

هجرته إىل الكويت
يف ع�ام 1406ه�� جاءته دع�وة ك�ري�م�ة من ج�م�ع غفري من الش�يعة املخ�لص�ي��ن واملح�ب�ي�ن 
ألهل البيت األطهار# ىف الكويت يطلبون من سامحته القدوم إل�ي�ه�م ف�ي�ك�ون ل�ه�م إماما وقائدا 
ومرش�دا وقائ�ام باألمور الدي�ن�ي�ة ىف م�س��جد ج�ام�ع اإلم��ام زين العابدين$، وقد لبَّى س�امحته 
طلبه�م وهاج�ر إليه�م، ومنذ ذلك احل�ني وإىل ي�وم�ن�ا هذا وهو يق�وم بأداء واجب�ه الرشعي عى أتم 

وجه.
نشاطاته املختلفة يف مسجد جامع اإلمام زين العابدين$

ه واجتهاده من مس�جد جام�ع اإلمام زي�ن العابدين$ دار عل�م وثقافة  لق�د جعل س�امحته بِج�دِّ
إس�امية عامة ومنطلقا لنش�اطاته الدينية والثقافية وبحوثه العلمية الفلس�فية التي استفاد منها اإلخوة 

واألخوات عى حدٍّ سواء.
ومن مجلة نش�اطاته الدينية اهلادفة إقامة صاة اجلامعة ىف املس�جد اجلامع وإفاداته ودروس�ه ألقيِّمة 
ص يف كل ليلة درس�ا خاص�ا من تلك  الت�ي يلقيه�ا كل ليل�ة بعد ص�ايت املغرب والعش�اء، وقد خصَّ

الدروس وهي كام ييل:
ليلة السبت: دروس يف تفسري القرآن

ليلة األحد: دروس يف الفقه واألحكام
ليلة اإلثنني: دروس يف األخاق

ليلة الثاثاء: دروس يف العقائد
ليلة األربعاء: دروس يف الفقه واألحكام

ليلة اخلميس: دروس يف األحاديث والروايات
ليلة اجلمعة: منازل العرفان النظري والعرفان العميل

س سامحته إىل وقت طباعة اجلزء الثاين 496 منزال من أصل 1000 منزل( )وقد درَّ
يوم اجلمعة: إلقاء خطبة ىف مباحث عامة هنار كل مجعة بني صايت الظهر والعر.
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هذا ويش�ارك الكثري من اإلخوة املؤمنني والش�باب واملثقفني من البلدان املجاورة ىف هده الدروس 
وذلك بالسفر إلص الكويت واحلضور شخصيا إىل املسجد اجلامع.

ويمك�ن القول أن ه�ذا اجلامع - جامع اإلمام زين العابدين$ - غدا مركزا تثقيفيا وروحيا فريدا 
ي تامذته واملنتسبني إليه بالدروس والبحوث الدينية املختلفة وإن كانوا خارج  من نوعه حيث أنه يغذِّ
الكوي�ت وكذلك الذين يس�افرون إىل اخلارج إلمتام دراس�اهتم العليا ىف مجيع أنح�اء العامل حيث يبقى 

اجلامع عى اتصال معهم عرب جلنة ثقافية يتوىل سامحته رئاستها واإلرشاف املبارش عليها.
وجت�در اإلش�ارة هنا أن س�امحته امت�از بجل�ب األكاب�ر واألفاضل من رج�ال العلم م�ن األقطار 
املختلفة إىل رحاب مس�جد جامع اإلمام زين العابدين$ ىف مجيع املناس�بات الدينية طوال العام حتى 
يمكن االس�تفادة من علومهم وبحوثهم فصار اجلامع مهبطا للعلامء ومنها للعلوم ومركزا للبحوث 

اإلسامية املختلفة.
ومن مجلة هؤالء العلامء: سامحة آية اهلل الشيخ جمد الدين املحايت - زعيم احلوزة العلمية يف شرياز 
- وس�امحة آية اهلل الس�يد إس�امعيل املرعيش وسامحة املرحوم آية اهلل الس�يد حممد الفريوزآبادي )قده( 
وس�امحة آية اهلل الش�يخ عبد اجلليل اجللييل وس�امحة آية اهلل الش�يخ حممد رضا اجلعفري وس�امحة آية 
اهلل العامة الدكتور الس�يد مصطفى حمقق داماد وس�امحة آية اهلل األس�تاذ الش�يخ أبوالقاسم الروحاين 
وسامحة آية اهلل الشيخ جواد السهاين وسامحة حجة اإلسام واملسلمني الشيخ عباس اجلاميل وسامحة 
حجة اإلس�ام واملس�لمني الشيخ حممد باقر املدرس وس�امحة حجة اإلسام واملسلمني الشهيد السيد 
حممد تقي اخلوئي )قده( وسامحة حجة اإلسام السيد عبداملجيد اخلوئي وسامحة الشيخ حممد حممدي 

االشتهاردي وغريهم من العلامء األجاء.

سائر نشاطاته خارج مسجد جامع اإلمام زين العابدين$
إىل جان�ب نش�اطاته العلمي�ة والديني�ة الدائمة التي قام ويقوم هبا س�امحته يف نطاق مس�جد جامع 
اإلم�ام زين العابدين$ فإن له إس�هامات وأيادي بيضاء يف دعم املش�اريع اخلريي�ة والدينية والربوية 
اإلس�امية وكل ما خيدم الدين اإلس�امي احلنيف من قريب أو بعيد، كام أن س�امحته بخلقه الكريمة 

عون للمحتاجني واملعوزين.
وكذلك فإن لس�امحته أيضا اهتاممات بمؤسس�ات دينية خارج الكويت، فقد أنش�ئ بسعيه املبارك 
مرك�ز دار الثقل�ني يف اهلند ومدارس خاصة لأليتام وحوزة علمية باس�م اإلمام املهدي )عج( يف مدينة 

بمباي إضافة إىل مراكز علمية أخرى، وإن خدماته اجلليلة يف تلك املناطق معروفة لدى اجلميع.
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مؤلفاته
يعت�رب س�امحته مؤلفا مكثرا إذ ألَّف كتبا ورس�ائل عدي�دة تتناول خمتلف العل�وم والبحوث الدينية 
وبأس�لوب ش�يِّق ومنطق رصني، وقد طبعت مؤلفاته ألكثر من مرة، ومن الكتب والرس�ائل التي تم 

إصدارها ما ييل:
1- العرفان هنج خاص - طبع يف الكويت عام 1992م .

2- رس�الة عقائدية )رد عى كتاب »الش�يعة والتصحيح« للدكتور املوسوي( - ويتضمن مجلة من 
األطروحات ملناقش�ة وتفنيد دعاوى صاحب كتاب »الش�يعة والتصحيح« وإبطال حججه استنادا إىل 

اآليات القرآنية وروايات أهل البيت# - طبع ىف إيران عام 1993م
3- خط�ر األفي�ون - كت�اب خمتر مفيد بنيَّ في�ه مؤلفه خطر األفيون واإلدمان وآثاره الس�لبية يف    

حياة اإلنسان وطرق الوقاية منها وعاجها - طبع يف الكويت عام 1993م
ح فيه األحكام الفقهية ملناس�ك احلج والفلس�فة  4- احل�ج أحكاما وفلس�فة ودع�اء - كتاب توضَّ
اخلاص�ة بكل منس�ك والتي هتدف إىل تقوية الصل�ة الروحية بني احلاج وأعامله ثم ختصيص جانب من 
الكتاب لألدعية اخلاصة بكل األعامل التي يؤدهيا احلاج ابتداء من خروجه من دياره متوجهًا إىل الديار 
املقدس�ة وم�رورًا بمناس�ك احلج وانته�اًء بعودته إىل دي�اره وكذلك الزيارات اخلاصة برس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص 
وأه�ل بيته األطهار# والزيارات اخلاصة باألماكن املقدس�ة يف املدينة املنورة ومكة املكرمة - طبعت 

الطبعة األوىل يف إيران عام 1993 م والطبعة الثانية يف الكويت عام 1997 م
5- مبح�ث يف أص�ل التوحيد - دراس�ة معارصة - احللقة األوىل من سلس�لة دراس�ات يف أصول 
الدين - ويرشح فيه املؤلف أقس�ام التوحيد وآثارها احلسنة وأنواع الرشك وآثارها السيئة باعتامد رؤية 
األفق القرآين العظيم واستقراء الروايات الصحيحة املنقولة عن أهل البيت#، وكذلك عرض األدلة 
س هذا الكتاب اآلن يف  الدقيقة والواسعة ملبدأ التوحيد واالستدالل بالشواهد واحلقائق الكونية، وُيَدرَّ
احلوزات واملراكز العلمية بوصفه مصدرا من املصادر املعتمدة ىف دراسة أصول الدين - طبع يف لبنان 

عام 1995م
6- مبحث يف أصل النبوة - دراس�ة معارصة - احللقة الثانية من سلس�لة دراسات يف أصول الدين 
- مبح�ث يف تعري�ف النب�وة وعلة بعث�ة األنبي�اء# والوحي الس�اموي وأنواعه والبح�ث يف عصمة 
األنبياء# ومعجزاهتم وأويل العزم من الرسل وبيان شخصية ومراتب مقامات خاتم األنبياء الرسول 

األكرم حممدملسو هيلع هللا ىلص والتأيس به يف احلياة الفردية واالجتامعية.
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7- مبح�ث يف أص�ل العدل - دراس�ة مع�ارصة - احللقة ال�ثالثة من سلس�لة دراس�ات يف أصول 
الدين - ويتطرق فيه املؤلف إىل مفهوم العدل يف الرشائع الساموية وبحث حول الوعد والوعيد واجلرب 
والتفوي�ض والقضاء والقدر بني الفرق اإلس�امية املختلفة وتنزي�ه الذات اإلهلية عن الظلم - طبع يف 

لبنان عام 1996م.
8- مبح�ث يف أص�ل اإلمامة - دراس�ة معارصة - احللقة الرابعة من سلس�لة دراس�ات يف أصول 
الدي�ن - مبح�ث ىف مفاهي�م اإلمام�ة ودور اإلم�ام�ة يف ح�ي�اة األم�ة والدالئل العقلي�ة والنقلية من 
الق�رآن الكري�م واألحاديث الرشيف�ة املوجبة لإلمام�ة وأن املذهب االث�ن�ا عرشي ه�و املذهب احلي 
الوحيد الذي يمكن أن يكون له إماما حيا وهو احلجة بن احلسن املهدي )عج( - طبع يف الكويت عام 

1997م
9- مبحث يف أصل املعاد يوم القيامة - دراس�ة معارصة - احللقة اخلامس�ة من سلسلة دراسات يف 
أص�ول الدي�ن - وتطرق املؤلف فيه إىل الدالئل يف املعاد واملع�اد يف القرآن الكريم والروايات الرشيفة 
وتساؤالت وردود حول املعاد واآلثار املعنوية والربوية املرتبة عى االعتقاد باملعاد - طبع يف الكويت 

عام 1998 م
10- أج�ود املناظرات - إرشاف وحتقي�ق املرَجم له - متت ترمجته إىل اللغتني اإلنجليزية واألردو 
ويش�مل ع�ى ن�امذج من مناظ�رات النب�ي األكرمملسو هيلع هللا ىلص واألئم�ة املعصوم�ني# وتامذهتم م�ع خمتلف 
الطوائ�ف واملذاهب ويف ش�تى املواضيع واألمور اإلس�امية وكذلك نامذج من مناظ�رات كبار علامء 
الدي�ن ومفك�ري اإلس�ام يف امل�ايض واحلارض مع خمتل�ف األش�خاص والتي تبني طريقة وأس�لوب 
مواجهته�م للمنكرين وامللحدين وتأثر الناس بمنطقهم الس�ليم، هذا ويض�م الكتاب بني دفتيه 101 

مناظرة - طبع يف لبنان عام 1995م
11- اإلم�ام امله�دي احلقيقة املنتظرة - طبع يف إيران عام 1995 م - يس�تعرض فيه املؤلف بعض 
اجلوانب اهلامة يف حياة اإلمام املهدي )عج( وأهدافه وبرامج دولته العادلة، ويقدم فيه املواضيع املهمة 
بش�كل حييط - رغ�م اختصاره - بأهم األبعاد اخلاص�ة هبذا البحث الدقيق وامله�م، وفصول الكتاب 

ختتص باملباحث التالية:
– ما يتعلق بوالدته$ وسر أبيه له يف ألسنني األوىل من عمره الرشيف.

– الغيبة الصغرى وصلته$ بشيعته.
– الغيبة الكربى وانتظار شيعته لظهوره$.

– تساؤالت مع اإلمام املهدي$.
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– اإلمام املهدي$ غذاء الروح.
– حكومته$ وعره املزدهر باخلري والعطاء.

12- منتقى الدرر يف س�رية املعصومني األربعة عرش# - حتقيق وإرشاف املرَجم له - ويقع هذا 
الكت�اب القيِّ�م يف ثاث�ة أجزاء م�ن أربعة عرش جملد وهو عبارة عن سلس�لة ذهبية المعة يف س�رية كل 

معصوم مع خمتارات لطيفة من حياته عى خمتلف األصعدة، ويمتاز هذا الكتاب عن غريه بأنه:
– يع�رض عرضا ش�اما ورسيعا ومبس�طا لتاريخ حياة املعصوم$ منذ والدت�ه ومرورا بمراحل 

صباه وشبابه وفرة إمامته ومعارصيه من احلكام اىل يوم أن اختاره اهلل عز وجل جلواره.
– يرسد احلقائق التارخيية اجلليلة والقيِّمة التي طمس�تها أقام املناوئني وألس�نة احلاقدين وجتاهلها 

أكثر املؤلفني واملؤرخني.
عوها هلل ويف اهلل ولتحقي�ق العدالة ونرش املعارف  – يكش�ف عم�ق األح�داث واملصائب التي جترَّ

اإلسامية.
واألجزاء الثاثة هي كالتايل:

)1(- حتقيق وإرشاف مخس�ة جملدات منتقى الدرر يف س�رية املعصومني األربعة عرش - مخس�ة أهل 
الكساء

)2(- حتقيق وإرشاف مخس�ة جملدات منتقى الدرر يف س�رية أملعصومني األربعة عرش - من اإلمام 
السجاد$ إىل اإلمام الرضا$

)3(- حتقي�ق وإرشاف أربع�ة جملدات منتقى الدرر يف س�رية املعصومني األربعة عرش - من اإلمام 
اجلواد$ إىل اإلمام املهدي املنتظر )عج(

13- زين�ب الك�ربى¢ بطل�ة احلري�ة - طب�ع يف الكوي�ت ع�ام 1996م - وقد قوب�ل كتابه هذا 
باستحس�ان وإقب�ال كبريين وجرى طبعه لعدة م�رات، وقد صنَّف املؤلف مواضي�ع الكتاب يف أربعة 

فصول رئيسية هي كالتايل:
– زينب¢ من املهد إىل أحداث كرباء وملحات من فضائلها.

– زينب¢ وأحداث كرباء.
– زينب¢ بعد عاشوراء إىل وفاهتا.

– مرقد زينب الكربى¢ وبعض كراماهتا.
14- العباس بن عيل$ بطل النهضة احلسينية - طبع يف الكويت عام 1997م - وأستعرض فيها 
املؤلف ش�خصية أخرى من أبطال فاجعة الطف األليمة وهو العباس بن أمري املؤمنني$ حيث تناول 
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فيه أبعاد شخصية قمر العشرية وساقي عطاشى كرباء، وقد صنف املؤلف هذا الكتاب فصوال أربعة 
هي كالتايل:

– العباس$ يف عهد والده أمري املؤمنني$ - حوايل أربعة عرش عاما.
– العباس$ يف عهد إمامة اإلمام احلسن$ واإلمام احلسني$ - حوايل عرشون عاما.

– العباس$ يف واقعة الطف وبطوالته واستشهاده.
– مرقد العباس$ وما طرأ عليه من التجديدات وبعض كراماته.

15- أجوبتن�ا ع�ى مس�ائلكم الدينية - وفيه ي�رد عى ث�اث�امئة س�ؤال يتعلق بالعقائد والفلس�فة 
والفق�ه ومواضي�ع دينية متفرقة، وت�م تصنيف الكتاب يف عرشة جملدات كل جملد يضم ثاثني س�ؤاال 

وجوابا - طبع املجلد األول يف الكويت عام 1997م
16- القص�ص اهلادف�ة ع�ن س�رية املعصوم�ني األربعة عرش# - حت�ت إرشاف األس�تاذ املحقق 
�ل ملنتقى الدرر يف س�رية املعصوم�ني األربعة عرش# ولكنه أق�وى حتقيقيا  املرَج�م ل�ه - كتاب مكمِّ

وعلميا - طبع عام 1996 م
17- املنتخب من قصص املثنوي - حتقيق وإرشاف املرَجم له - وهو ترمجة ورشح بعض أش�عار 
العارف والش�اعر الكبري جال الدين الرومي املعروف ب�»موالنا« أو »املولوي« وحيتوي عى املنتخب 
من اآليات والروايات اإلس�امية املبينة للحقائق امللموس�ة واملعنوية التي حيتاج إليها اجلس�م والروح 

- طبع عام 1996م
18- حوار حول اإلمام املهدي )عج( - طبع يف لبنان عام 1997م

19- الفتن�ة العظم�ى - احللقة األوىل من سلس�لة دراس�ات تارخيية - دراس�ة معارصة للسياس�ة 
األموية يف صدر الدعوة اإلسامية - طبع يف لبنان عام 1998م

20- حقوق اإلنس�ان يف اإلس�ام - دراس�ة وحتقيق يف بحث حقوق اإلنسان اإلسامية وأنواعها 
واملبارزة مع الظلم والسياسات االستعامرية - طبع عام 1999م.

21- حق�وق املرأة يف اإلس�ام - دراس�ة مع�ارصة - كتاب جامع عن ش�خصية امل�رأة وحقوقها 
واحلقوق املتقابلة بني املرأة والرجل عامة - طبع عام 1999م.

22- مظاهر الفرقة بني املس�لمني وعاجها - مرشوع بحث قدمه املرَجم له يف ندوة اجتامع دويل 
لوضع اسراتيجية مشركة للتقريب بني املذاهب اإلسامية - دمشق 10-12 أبريل 1999م.

مؤلفات حتت اإلرشاف والتحقيق والطبع



28
نفحات الرمحن يف منازل العرفان - 1 

1- دراس�ة يف الفق�ه اإلس�امي - خاص�ة الفقه اإلس�امي احل�ي واملبتى به الن�اس مع توضيح 
مبادىء الفقه وأسس الفقه.

2- دراس�ة يف علم التفس�ري - بحث يف علم تفس�ري القرآن املجيد وهي دروس طرحها سامحته يف 
مسجد جامع اإلمام زين العابدين$، وقد تم ختزينها يف الكمبيوتر.

3- دراس�ة يف الفلس�فة اإلس�امية - دراس�ة يف مبادىء الفلس�فة اإلس�امية ومقارنتها باملكاتب 
الفلسفية األخرى.

4- السنّة النبوية املطهرة - دراسة وحتليل - دراسة وحتليل السنَّة النبوية املطهرة مع بيان أراء الفرق 
األسامية وعاقتها باحلياة االجتامعية للمسلمني.

5- اإلمام احلسني$ رسالة اإلنسانية - دراسة معارصة - كتاب يستعرض شخصية سيد الشهداء 
أيب عب�داهلل احلس�ني$ وفلس�فة ثورته اخلال�دة، وقد متت ترمجة ش�طر كبري من هذا الكت�اب إىل اللغة 

اإلنجليزية.
6- دراس�ة يف األخ�اق - دروس وحم�ارضات ألقاه�ا س�امحته يف مس�جد جام�ع اإلم�ام زي�ن 

العابدين$ مع توضيح أهم البحوث األخاقية مقارنة بالقضايا العلمية والعرية.
7- م�ن اجلمع�ة إىل اجلمع�ة - سلس�لة حم�ارضات ألقاه�ا س�امحته يف مس�جد جامع اإلم�ام زين 
العابدي�ن$ م�ن خ�ال خطب اجلمعة حس�ب ما يتطلب�ه الواق�ع االجتامعي مع العل�م أن مجيع هذه 

اخلطب مسجلة ىف أرشطة.







املقدِّمة
احلم�د هلل الواح�د با عدد والدائم با أمد والقائم با عم�د املقتدر باآلالء املمتنع بالكربياء النائي 
ع�ن العي�ون لش�دة مجاله واملختف�ي عن األنظ�ار لفرط نوره فل�م تره العيون بمش�اهدة العي�ان ورأته 
القل�وب بحقائق اإليامن ث�م أرشف الصلوات وأنمى الربكات عى املبعوث م�ن هتامة املظلَّل بالغاممة 
صاحب الش�فاعة يوم القيامة أول األنبياء نورا وآخرهم ظهورا األمحد من األوصاف واملحمد لس�ائر 
األرشاف املغم�وس يف بح�ر الفضائ�ل وامللبَّس حلل املفاخر وعى آل بيته العرة الزكية الس�ادة الوالة 
واألئم�ة اهلداة والقادة احلامة ال س�يام نام�وس الدهر وإمام العر بقي�ة اهلل يف األرضني والقائم باحلق 

املبني صاحب الزمان وإمام اإلنس واجلان احلجة بن احلسن املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف.
اعلم�وا عب�اد اهلل أن اهلل تع�اىل جلَّ�ت عظمته خل�ق اخلائق وهو غن�ي عن خلقه�م ال لغاية إال ما 
نَّ إالّ لَِيْعُبُدوِن﴾)1( فالعبادة  أشارإليها يف مكنون كتابه حيث قال جل جاله: ﴿َوَما َخَلْقُت اإلنَس َواْلِ
غاي�ة اخللقة والتكوين ويف حد ذاهتا وس�يلة للقرب إىل الكامل املطل�ق والذات األحدية املتعالية، ومن 
هنا كان قوله عز من قائل يف حديث قديس: » ُكنُْت َكنْزًا خَمِْفّيًا َفأحَب�ْب�ُت أْن أع�َرَف َفخ�ََل�ْق�ُت اخل�َْل�َق 
لَك�ي أع��َرَف«)2(، وم�ع اجلمع بني اآلي�ة واحلديث نخرج هب�ذه احلصيلة النوراني�ة امللكوتية وهي أن 
العبادة احلقيقية ليست حركات األبدان وسكناهتا فحسب إنام هي معرفة اهلل حق معرفته وعبادته حق 
ي��ِن َم�ْع�ِرَف�ُت�ُه«)3(،  ُل ال�دِّ عبادت�ه كام قال قطب العارفي��ن أمي�ر املؤمني�ن عيل بن أيب طالب$: »أوَّ
فمعرفة اهلل تبارك وتعاىل هي الوسيلة املؤدية إىل التوحيد اخلالص له دون غريه، وال خيفى أن معرفة اهلل 
تب�ارك وتعاىل حم�دودة يف نعوته وصفاته اجلالية منها واجلاملي�ة وأما التف�ك�ر يف ذاته وإدراك كنهه فا 
س�بيل ألحد إليه كام قال سيد البرشملسو هيلع هللا ىلص: »َما َعَرْفناك َحقَّ مْعِرَفتِك«)4(، وكذلك قول اإلمام احلسني بن 
ع�يل$: »إنَّ اهللَ اْح�ت�ََج��َب َعِن ال�ُع�ق�وِل َكام اْح�ت�ََج�َب َع�ِن األبص�ار«)5(، ب�ل منهيٌّ عنه كام قال 
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�ُروا يف ذات�ِه«)6(!! وأما دون ذلك فإن اهلل سبحانه  �ُروا يف آالِء اهللِ َوال ت��ََف�كَّ اإلم�ام عيل$: »ت��ََف�كَّ
وتعاىل مل حيجب اخلائق عن وجوب معرفته بل كلَّفهم ذلك كلٌّ حسب قابليته وطاقاته واستعداداته، 
وق�د قال اإلمام الص�ادق$ يف ذلك: »إنَّ أف�ه�اَم الن��اِس وعق�ول�ُهْم ُم�َتف�اوت��ٌة يف َقب�وِل َم�راتِب 
ًة وض�ْع�ف�ًا ُس��ْرَع�ًة وب�ْط�ئ��ًا ح�االً وعْلاًم  �ا وَك�ْي�ف�ًا ِش��دَّ الِع�ْرف��اِن وحْتصي��ِل االطِم�ئ�ن�اِن َكمًّ
�ا ض�روريٌّ أو ُي�ْه�ت�َ�َدى إليِه بأدنى ت��َنب�ي�ٍه  وَك�ْش��فًا وعي�انًا وإْن كاَن أْص��ُل املع�ِرَف�ِة فِ�ْط�ِري�ا إمَّ
فِل�ُكلٍّ َطريَق��ٌة َه�داُه اهللُ ع�زَّ وَج�لَّ إَلي�ْها إْن كاَن ِم�ْن أْه�ِل اهل�داي�ِة والطُّ�ُرُق إىل اهللِ بَع�َدِد أن�ف�اِس 

اخلَ�ائ�ِق وهْم َدَرج�اٌت ِعن�َد اهلل«)7(!!
والبد اإلش�ارة هنا إىل أن هناك فرق بني العلم والعرفان فالعلم هو االطاع عى ذات اليشء وأما 
العرفان فهو العلم بآثار اليشء ومصاديقه أو هو إدراك اليشء بفكر وتدبر وهو أخص من العلم وضده 
اإلنكار وما أحس�ن ما قاله األس�تاذ العّامة السيد حممد حس�ني الطباطبائي& يف معنى العرفان أنه: 
»ت�ط�ب�ي�ُق الص�وَرِة احل�اصَل�ِة يف امُل�ْدرَك�ِة عى م�ا ه�و َم�ْخ�زوٌن يف الذه�ِن ولذا ق�ي�َل أن��َُّه إْدراٌك 

بْع�َد ِع�ْل�ٍم س�اب�ٍق«)8(.
يقول العرفاء أن اإلنس�ان يش�عر عى ال�دوام بالنقص واالحتياج، وبفطرت�ه األصيلة يميل إىل من 
يس�د نقص�ه واحتياجه، وجلربان هات�ني النقيصتني يتحرك نح�و الكامل، هذه احلرك�ة املعنوية الباطنية 
والذاتية اخلفية التي تنش�أ يف روح اإلنس�ان وقلبه وترتقي هبام جتاه الذات القدس�ية وكل الكامل ُتعَرف 

بالسري والسلوك إىل اهلل.
ـــٌد واِح وحـُـْسـنـُـَك  شـتَّـى  ِعـبـاراتـُنا 

ُيـِشـيـُر)9(  الـَجـمــاِل  ذاَك  ــى  ـــَ إل وُكــــــــلٌّ 
فالس�لوك ه�و ط�ي الطريق للوص�ول إىل لق�اء مجال ذي اجل�امل املطلق والس�ري هو مش�اهدة آثار 
وخصائص املنازل التي يطوهيا الس�الك منزال بعد منزل واملرتبة بعضها عى بعض وكلام يطوي منزال 

يرقى إىل الكامل أكثر فأكثر حتى يصل إىل أوج الكامل وهو مقام اإلنسان الكامل.
وعى هذا فمبدأ الس�ري والس�لوك إىل اهلل ه�و النقص واالحتياج الفطري كام قال س�بحانه وتعاىل: 
َهاتُِكْم ال تـَْعَلُموَن َشْيئًا ﴾)10(، ومنتهاه جناب احلق املنزه عن كل نقص:  ﴿َواهللُ أْخَرَجُكْم ِمن ُبُطوِن أمَّ

﴿َوأنَّ إىَل َربَِّك امْلُنَتَهى﴾)11(.
وال شك أن اجلذبة اإلهلية والنفحات الرمحانية هي التي تدفع اإلنسان إىل التعرف عى عوامل الغيب 
وكش�ف حقائ�ق عامل الوج�ود، فحينام خل�ق اهلل العباد وهو ذو امل�ن القديم هيأ هلم األس�باب والعلل 
ليفيض عليهم من ش�امئم ألطافه الغيبية ونس�ائم نفحاته القدس�ية التي هتبُّ عليهم بني حني وآخر كام 
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ضوا هَلا)12(، فعى العبد أن يقف  اِم َدْهِرُكْم ن��ََفحاٌت أالَ َف�َتَعرَّ ُكْم يف أيَّ قال س�يد املرس�لنيملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ لَِربِّ
يف مَهبِّ تلك النس�ائم واألطياب اإلهلية ويش�د رحله للسري فيها والسفر إىل اهلل حتى تسلك به إىل لقاء 

مبدأ الفيض األزيل والوجود الرسمدي.
وملا كانت املعرفة والعرفان وس�يلة الس�الك إىل اهلل يف السري والس�لوك إىل حظرية القدس ورياض 
األن�س فابد من جترد القلب والروح من مظاه�ر الطبيعة املادية وكدوراهتا وتطهري النفس من عائق 
الدنيا الدنية وش�وائبها والتخلص من اإلنِّية واألنانية واآلثار الوجودية ش�يئا فش�يئا والدوام يف جهاد 
النف�س ومراقبتها وحماس�بتها ث�م التزين بزين�ة األخاق والتحيل بحس�نات الصف�ات والعروج نحو 
التكامل املعنوي والس�مو الروحي باالس�تمداد م�ن العون اإلهلي واملدد الرمح�اين حتى ُترفع احلجب 
الظلامنية الناشئة يف النفس وُتفتح من هذا العامل املادي منافذ تطل عى ما وراء الطبيعة والعوامل العلوية 
والعق�ول املج�ردة عن املادة وتتصل الروح بأنوار املأل األعى وُتن�ال بذلك املدارج العليا يف الكامالت 
إىل أن يصل إليمقام الفناء يف اهلل فيخرق بر قلبه حجب النور ويكون مظهرا من مظاهر جتليات احلق 

تبارك وتعاىل وينتهي به املقام إىل َرْوح اهلل ورضوانه واخللود يف جنة لقائه.
والسالك يف سفره إىل اهلل تعاىل حيتاج إىل مرشد ودليل لكي يأخذ بيده ويرشده إىل الطريق املستقيم 
حين�ام تف�رق أمامه الطرق فينقذه من املتاهات والظلامت والوقوع يف خطر اآلفات واملهلكات ويكون 
سبيل اهلل يف هدايته والوصول إىل مقصده: ﴿َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينـَا َلنـَْهِدينـَُّهْم ُسُبَلنـَا....﴾)13(، وخري 
األدالء عى اهلل نور اهلل األعظم النبي اخلاتم اهلادي البشري والرساج املنري حممد بن عبداهللملسو هيلع هللا ىلص الذي قال 
بـِْبُكـُم اهللُ....﴾)14(، ومن بعده قطب العارفني  بُِعويِن ُيْ في�ه اهلل عز وجل: ﴿ُقْل إن ُكنُتـْم ُتِبهُّوَن اهللَ َفاتَّ
ودليل القاصدين أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب$ وذريته األئمة املعصومني# وهم العروة الوثقى 
لني الذين وصلوا إىل حقائق  وحب�ل اهلل املتني، ثم أولياءاهلل الصاحلني والعلامء العامل�ني والعرفاء الكمَّ
عامل الوجود وأرسار امُللك وامللكوت وتغلغلوا يف املكاشفات واملشاهدات باتباع أحكام اهلل من أوامره 
ونواهيه وجاهدوا بالرياضات الرشعية والتكاليف اإلهلية حتى صاروا مظهرا من مظاهر جتليات رب 
العاملني، فعى السالك أن يتخذ أحدهم مرشدا يرشده ويأخذ بيده ويوصله من حالة القوة واالستعداد 

املحض إىل الفعلية املعنوية.
وأما سلس�لة مراش�دنا األعاظم الذين وصلوا إىل املقامات اإلهلية املث�ى واملراتب املعنوية العليا يف 

عرنا هذا فهي كام ييل:
1- احلكي�م اإلهل�ي والعارف الرباين العامة الس�يد حممد حس�ني الطباطبائ�ي& صاحب كتاب 

»امليزان يف تفسري القرآن« )1321 ه� - 1402 ه�(.
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2- األس��ت�اذ األع�ظ��م ع�ب�ق��ري األخ��اق وال�ع�رف�ان ال�س�يد عيل الق�ايض التربيزي& 
)1285 ه� - 1366 ه�(.

3- العارف الكامل واحلكيم اإلهلي السيد أمحد الكربائي& )؟ - 1332 ه�(.
4- الع�ال��م الرب���اين والع��ارف الصم�دان��ي ج�م�ال الس��الكني املا حس�ينقيل اهلمداين& 

)1239 ه� - 1311 ه�(.
5- العامل الفقيه والعارف اجلليل السيد عيل الششري - التسري - &.

6- املا قيل اجلوال - اجلوالئي - &.
إىل أن تنتهي حلقات سلسلة أهل العرفان إىل قطب العارفني أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب$.

ولقد كان املسلك العرفاين لكل مرشد من هؤالء املراشدالعظام مطابقا للمسلك العرفاين ألستاذه 
�ُه«)15(  واملبني أساس�ا ع�ى احلديث النبوي الرشي�ف املتواتر: »َم�ْن َع�َرَف ن�ف�َْس��ُه َف�َق�ْد َع��َرَف َربَّ
فمعرفةالنفس مقدمة ملعرفةالرب وكلام عرف اإلنس�ان نفس�ه ختى عنها حتى تتاش�ى متاما وت�ُمحى 
«، وقد ُسئل رسول  بِّ وال يبقى منها رسم أو أثر »وعنَد الَفناِء َعِن الن�َّْفِس بَمراتِب�ِها حَيُْصُل الَبق�اُء بالرَّ
اهللملسو هيلع هللا ىلص كيف الطريق إىل معرفة احلق فقالملسو هيلع هللا ىلص معرفة النفس فقيل فكيف الطريق إىل موافقة احلق فقالملسو هيلع هللا ىلص 
خمالفة النفس!! وال يمكن احلصول عى هذا املقام إال بااللتزام باملراقبة الدائمة واملناس�بة لكل مرحلة 

من مراحل السري والسلوك إىل اهلل.
وجي�در بالذكر هنا أن املنهج العرفاين الذي اتبعه سلس�لة مراش�دنا األعام قائ�م عى آيات القرآن 
احلكيم وأحاديث النبي الكريمملسو هيلع هللا ىلص وروايات أهل بيت العصمة والطهارة# وال يشذ عنه ولو بمقدار 
حبة من خردل، فاخلروج عن مس�ار الرشيعة املحمدية الغراء ليس إال الوقوف عى مفرق الطريق ثم 

الوقوع يف املهالك وقد يؤول إىل الكفر والعياذ باهلل.
وأم�ا املس�افة التي يقطعها الس�الك يف س�فره إىل اهلل فتنقس�م إىل مراحل ومقام�ات علمية وعملية 
متتالي�ة ويس�مى كل مق�ام من هذه املقامات منزال، وما مل يطِو الس�الك أي منزل م�ن املنازل ال يمكنه 

االنتقال إىل املنزل التايل.
وق�د اختلف�ت أق�وال العارفني يف عدد املن�ازل وترتيبها مس�تندين يف أقواهلم عى اآلي�ات القرآنية 
والرواي�ات، فق�ال البعض أنه من�زل واحد ال غري وهو »الفص�ل والوصل« أو »القط�ع والوصل« أو 
»معرفة النفس«، وقال بعضهم أنه منزالن مها الظاهر والباطن أو الرشيعة والطريقة أو الشهود والغيب 
أو احلج�ب الظلامني�ة واحلجب النورانية، وقال البعض اآلخر أنه ث�اث منازل بعدد العوامل وهي عامل 
الطبيعة وعامل املثال وعامل العقل أو عامل امُللك وعامل امللكوت وعامل اجلربوت، وقال البعض أن احلجب 
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واملن�ازل أربعة وهي ت�رك الدنيا وترك العقبى وترك املوىل وترك الرك، والبعض قال أنه مخس�ة منازل 
د آخرون سبعة  وهي احلرضات اخلمس أو العوامل اخلمس الطبيعة واملثال والروح والرس والذات، وعدَّ
منازل اس�تنادا إىل ما ذكر من اآليات يف »الس�اموات الس�بع واألرضني الس�بع« فالساموات السبع دالة 
ع�ى احلج�ب النورانية التي تتناس�ب مع مراتب النفس واألرضني الس�بع دالة ع�ى احلجب الظلامنية 
التي تتناسب مع حواس اإلنسان الظاهرية أو عوامل احلس واملثال والعقل والرس والرس املسترس والرس 
املقنَّع بالرس والذات، وبعضهم قس�مها إىل عرش منازل حس�ب مرات�ب اإليامن »اإليامن عرش درجات 
وسلامن يف العارشة« )منهم املا هادي السبزواري&(، والبعض استند إىل عدد احلجب التي كشفت 
م البعض طريق السري  عن رسول اهلل يف املعراج فقال أهنا سبعون منزال، واستنادا إىل أسامء اهلل املائة قسَّ
�م الش�يخ عبداهلل األنصاري& املنازل إىل عرشة أقسام يف كل قسم  والس�لوك إىل مائة منزل )وقد قسَّ
ع�رشة أب�واب فكان مائة منزل(، واس�تند البع�ض اآلخر إىل رواي�ات أخرى يف عدد أس�امء اهلل فذكر 
ثاثامئة وواحدا وس�تني منزال، وذكر آخرون ألف منزل )كاملرحوم الش�يخ الشاهآبادي&(، وذهب 

آخرون يف تقسيم منازل السالكني إىل سبعني ألف منزل.
وأما منهجنا العرفاين فقد ُبنِي عى أساس ألف منزل من منازل السالكني إىل اهلل - كام استفدنا ذلك 
م�ن فيوضات وبركات مراش�دنا األج�اء، ولدعوة اخللق إىل معرفة اهلل تب�ارك وتعاىل بدأنا بحول اهلل 
وقوته بطرح هذه املنازل كدروس عرفانية منذ عام 1405 ه� يف مسجد جامع اإلمام زين العابدين$ 
وال زال�ت مس�تمرة إىل وقت طباع�ة اجلزء األول من الكت�اب والذي حيتوي ع�ى عرشين منزال )من 

املنزل 1 إىل املنزل 20(.
هذا وقد ارتأينا الترف يف متون هذه الدروس وحمتوياهتا مع احلفاظ عى قالبها وجوهرها حسب 

ما يقتضيه احلال.
الله�م إنا نس�ألك ي�ا دليل املتحريين ويا غاية مه�م العارفني ويا نور قلوب املش�تاقني أن تصيل عى 
حممدوآل�ه الطيبني الطاهرين وأن تس�لك بنا س�بل الوصول إليك ومتهد لنا ط�رق الوفود عليك ومتأل 
ضامئرنا من حبك وُترشب قلوبنا برشاب أنسك وتقرَّ أعيننا بفرحة لقائك وجتعلنا من صفوتك الذين 

أحللتهم بحبوحة جنانك آمني إله احلق رب العاملني.

20 مجادى اآلخرة 1420 هجرية
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منازل العرفان
)املنزل 1 - املنزل 20(





املنزل )١(

ْوبَُة ِعْندَ املُِحب التَّ
ُكْم  َـا اْلـُمـْؤِمنوَن َلَعـلَّ قال اهلل س�بحانه وتع�اىل يف كتابه الكريم: ﴿.... َوتــُوبـُوا إىَل اهللِ مَجيعــًا أيهُّ

تــُْفــلُِحــوَن﴾)1(!!
وقال سيدنا رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »ال�ت�ائ�ُب ِم�َن ال�ذن��ِب َكَم�ْن ال َذن�َب َل��ُه«)2(!!

وق�ال موالن�ا قط�ب العارفني أم�ري املؤمنني ع�يل$: »ت��ُوب��وا إىَل اهللِ َع��زَّ َوَج��لَّ واْدخ�ُلوا يف 
َم�َح�بَّ��تِ�ِه«)3(!!

ف�أوىل مراح�ل دخ�ول املح�ب والس�الك إىل اهلل يف العرفاني�ات واألخاقيات ويف دائ�رة حمبة اهلل 
: ».... إنَّ اهللَ حُيِ�بُّ ال�تَّ�ّوابي�َن....«)4(،  سبحانه وتعاىل هي التوبة، فهي حمبوبة عند اهلل لقوله عزَّ وجلَّ
والت�وب���ة إىل اهلل باملعنى اللغوي هي الرجوع إليه عن الذن�ب واملعصية رج�وع�ا ق�ول�ي�ا وف�كري��ا 
وفع�ل�ي�ا، والرجوع القويل هو اإلدامة عى ذكر صيغة االس�تغفار كأن يقول املستغفر »أستغفر اهلل ريب 
وأت�وب إلي�ه«، والرجوع الفكري هو العزم عى ع�دم العود إىل ارتكاب املعصي�ة والتفكر فيه والعلم 
بحقيق�ة التوبة واليقني بوجوهب�ا واإلرساع إليها فورا ومعرفة رضر املعصية وما تؤول إليه من س�خط 
اخلال�ق وغضب�ه، وأما الرجوع الفعيل فهو ترك ما س�بق من ارتكاب املعصية يف املس�تقبل ورفع ظلمة 
القلب الناش�ئة عن تراكم أوس�اخ ما س�لف من الذنوب وأدران ما مىض من املعايص وتدارك ما فات 

بأنوار الطاعات والعبادات.
ووج�وب التوب�ة ع�ام جلميع األش�خاص ولك�ن كلٌّ مأمور هبا حس�ب مقام�ه ومرتبت�ه، فقد قال 
الص�ادق$: »ال�تَّوب�ُة ح�ْب��ُل اهللِ وم�َ�َدُد عناي�ت�ِ�ِه والب���دَّ لل�َع�ْب�ِد من ُمداَوَم��ِة الت�وب�ِة َعَى كلِّ 
ح�اٍل وُكلُّ فِرق��ٍة م�ن الع�ب�اد هلم توب��ٌة ف�ت�وب�ُة األنبياِء م�ن اضطراِب الرسِّ وتوب���ُة األولي��اِء من 
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َتل�وي���ِن ال�َخ�َط��راِت وتوب��ُة األصف�ي��اِء من التنف�ي�ِس وتوبُة اخلاصِّ من االش��ت�غ�اِل بغي�ِر اهللِ 
وتوب��ُة العامِّ من الذنوِب«)5(، ولكل صنف من أصناف التوبة حقيقة ومعنى ال يسعنا رشحها يف هذا 

املنزل وسوف نتطرق إليها يف املنازل القادمة.
وأما مقامات التوبة فهي ثاثة:

الندم  – املقام األول: 
الثاين: االستغفار  – املقام 

الثالث: احلقيقة – املقام 
ولكل مقام آفة:

ال�ن�����دم: طول األمل – آفة 
– آفة االستغفار: الغفلة
– آفة احلق�يق�ة: الشهوة

والتوب�ة م�ن الذن�وب واملعايص والندم عى ارتكاهب�ا ال تكون حقيقية وجادة م�ا مل تكن قائمة عى 
األسس التالية:

– أوال: العزم عى ترك ما مىض من ارتكاب الذنوب واملعايص يف احلال.
الندم. – ثانيا: حفظ حالة 

– ثالثا: العزم واجلزم عى عدم الرجوع إىل الذنب واملعصية يف املستقبل.
�يِّ��َئ���َة ال�َح�َس�نَ�َة َت��ْم�ُح�ه�ا«)6(  – رابعا: تدارك ما فات من القصور والتقصري »أت��ْبِ��ِع السَّ
ق�ال أبو جعفر الباقر$ يف مق�ام الندم: »َكَفى ب�ال�ن��َّ��َدِم ت��َْوب�َ�ًة«)7(!! وكفاي��ة التوب��ة بالندم 
دلي�ل عى أمهية الندم يف التوبة ال انفراده دون غ�ريه فهو عى وزن قول النبيملسو هيلع هللا ىلص: »احلَ�جُّ ع�ََرف���َة«)8( 
أي أن ثقل احلج يف الوقوف بعرفة وهو من أهم أركان احلج وليس بمعنى أنه الركن الوحيد يف احلج!! 
وحينام يندم اإلنس�ان من الس�لوك يف طريق الذنوب واملعايص واآلثام البد أن يرجع ويدخل يف طريق 

آخر، فالرجوع عامة الندم.
وث�اين مقام�ات التوبة االس�تغفار وهو كام قال أم�ري املؤمنني$ درجة العلي�ني )9( وقال$ أيضا: 
���ْن َي�ْق��ن��َ��ُط وم�َ�َع��ُه ال�ِم�ْم�ح��اُة« فقي�ل له: وم�ا املِ�ْم�ح��اة؟! فق�ال$:  »ال�َع�َج���ُب ِم�مَّ
»االس��ْ�تِ�ْغف�اُر«)10( وأفضل ساعات االستغفار األسحار لقوله س�بحانه وتعاىل: ﴿وبـاألسـْـحــاِر 
ُهْم َيْســَتْغــِفرون﴾)11( وما ورد يف قصة إخوة يوس�ف$ حينام اعرفوا بذنوهبم وطلبوا من أبيهم أن 

حر لدليل عى أن الدعاء واالستغفار مستجاب فيه. يستغفر هلم فأخرهم إىل السَّ
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وأم�ا املق�ام الثالث من مقامات التوبة فهي احلقيقة، بمعنى أن اإلنس�ان إذا عل�م علام يقينيا أن كل 
ذنب س�مٌّ هال�ك يؤثر عى قلبه وإيامنه وعقيدت�ه وأن ارتكاب الذنب جيعل بينه وبني اهلل س�دا وحائا 
فيندم ويستغفر ويرجع إىل اهلل هنالك يتبدل العلم واليقني إىل حقيقة راسخة يف قلبه فا يتفكر يوما أن 

يعود اإلنسان إىل الذنب ثانية.
عن كميل بن زياد قال: قلت ألمري املؤمنني$ يا أمري املؤمنني العبد يصيب الذنب فيستغفر اهلل منه 
فام حد االس�تغفار؟! قال: يا ابن زياد التوبة، قلت: بس؟! قال: ال، قلت: فكيف؟! قال: إن العبد إذا 
أصاب ذنبا يقول أس�تغفر اهلل بالتحريك، قلت: وما التحريك؟! قال: الش�ف�تان واللسان يريد أن يتبع 
ذلك باحلقيقة، قلت: وما احلقيقة؟! قال: تصديق يف القلب وإضامر أن ال يعود إىل الذنب الذي استغفر 
منه، قال كميل: فإذا فعل ذلك فإنه من املستغفرين؟! قال: ال، قال كميل: فكيف ذاك؟! قال: ألنك مل 
تبلغ إىل األصل بعد، فقال كميل: فأصل االس�تغفار ما هو؟! قال: الرجوع إىل التوبة من الذنب الذي 

استغفرت منه وهي أول درجة العابدين )12(!!
أهيا السالك إىل اهلل!! إذا أحببت إنسانا يف هذه الدنيا وتعلم أنك إذا عملت عما جيعل بينك وبني 
حمبوبك حجابا وبعدا ونفورا فمن االستحالة أن تعمله ابتغاًء لرضاه وأما يف قربه وما ذلك احلب إال 

حب جمازي زائل فكيف باملحبوب احلقيقي الدائم وهو اهلل سبحانه وتعاىل!! 
إذا طلعت الش�مس عى مكان ما وكان ذلك املكان يف ظام حالك فام آثار طلوع الش�مس عليه؟! 
من البدهيي أن آثاره ليس�ت إال الضياء والنور، كذلك إذا أرشقت ش�مس احلقيقة واليقني والعلم عى 

قلبك فهذا ضياء كل خري ونور كل سعادة.
ومن آثار حقيقة التوبة تأمل القلب عى ما فات من البعد عن املحبوب واالحتجاب عنه والتأسف عى 
 )13(

ما صدر من املعايص والذنوب، وهذا التأمل هو عني الندم وحقيقته، وكام قال الفيض الكاشاين&
يف كتابه »احلقائق يف حماسن األخاق«: »مهام أرشق ن�ور اإليم�ان عى الق�ل�ب أثم�ر ن�ار الن�دم عى 
الذنب فيت�أل�م ب�ه الق�ل�ب حي�ث ي�ب�ص�ر بإش�راق ن�ور اإليم�ان أن�ه ص�ار حمج�وب�ا ع�ن حمب�وب�ه 
كمن يش��رق علي�ه ن�ور الش�مس وق�د ك�ان ف�ي ظلم�ة فس�ط�ع علي�ه الن�ور بانقش��اع س�حاب أو 
انحس�ار حج�اب فرأى حمب�وب�ه ق�د أش��رف عى اهل�اك ويش��تع�ل ني�ران احل�ب يف قلب�ه فتنبع�ث 

بتلك الني��ران إرادت��ه لانته�اض للت�دارك«)14(!! 
حين�ام ينظ�ر اإلنس�ان إىل حمبوبه املج�ازي فه�و ينظر إىل الوج�ود العين�ي اخلارجي هل�ذا املحبوب 
واملعش�وق فيحرق قلبه وترتعد فرائصه، وكذلك إذا وصل الس�الك إىل اهلل إىل احلقيقة وعاش�ها عى 

الدوام حيرق قلبه شوقا وال يفكر بالرجوع إىل الذنوب واملعايص.
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وأما آفات املقامات الثاثة يف منزل التوبة فهي عى التوايل:
آف�ة مقام الندم طول األمل، وقد قال اهلل تبارك وتعاىل: ﴿َذْرُهـْم َيأكـُلوا َويـََتَمـتَّعـوا َويــُلـِْهـِهـُم 
األَمـُل َفـَسـْوف َيْعـَلمـوَن﴾)15(!! واألمل خصيصة موجودة يف كل طبيعة برشية وتدعو اإلنسان إىل 
البق�اء واإلبق�اء عى حاله، وطول األمل هو االعتقاد بالبقاء إىل مدة متامدية، وما مل يكن لدى اإلنس�ان 
يقني بالبقاء إىل يوم أو ش�هر أو ش�هرين أو س�نوات ويعتقد اعتقادا راس�خا بأنه قد يموت يف أية حلظة 

فكيف تكون له اجلرأة عى املعصية؟! 
ل�ذا فط�ول األمل آفة يف طريق الندم وتعطيله، فاإلنس�ان قد يندم عى ارت�كاب الذنوب واملعايص 
ولكن�ه ال يرج�ع إليها إال لطول األم�ل، فيقول مثا أنا اآلن ش�اب ويف مقتبل العم�ر والطريق أمامي 

طويل وسوف أتوب بعد األربعني من عمري!!
لنس�مع يف ه�ذا املقام ق�ول س�يد العارفني أمري املؤمن�ني$ حينام س�أله رجل أن يعظ�ه فقال: »ال 

�ْن َي�ْرج�و اآلِخ�َرَة بغ�ي�ِر الَع�َم�ِل وَي�ْرُج�و التَّ�وب�َة بط�وِل األم�َ��ِل«)16(!!  ت���َ�ُك�ْن ِم�مَّ
�ه��ا الن��َّ�اُس إنَّ أْخ��َوَف م�ا أخ��اُف ع�ل�ي�ُك�ْم اث�ن�ت��ان ات�ب�اُع ال�َه�َوى  وق�ال$ أيضا: »أيُّ

وط�وُل األم�ِل«)17(!!
ن�يا«)18(!! عت�َُه إَل�ْي�ِه ألبغض األمَل وَط�َلَب الدُّ وعنه$ أيضا: »َلْو َرأى الَع�ْبُد أَجَل�ُه َورُسْ

وقال اإلمام موس�ى بن جعفر# هلش�ام بن احلكم: »يا ِهش�اَم َلْو َرأي�َت َمس�ي�َر األَج�ِل ألل�ه�اك 
َع�ِن األم�ِل«)19(!!

فام عاج طول األمل؟!
عاج�ه زيارة القب�ور وذكراملوت وق�راءة القرآن، وفيها آث�ار كثرية، وكثريا ما كان يويص رس�ول 
اهللملسو هيلع هللا ىلص أصحابه بذكر املوت فيقول: »أْك�ثِ�روا ِذْك�َر امَل�وِت َفإن��َّ�ُه ه�اِدُم اللَّ�ذاِت ح�ائ�ٌل ب��ي�ن��َك�ْم 

�َه�واِت«)20(!!  وب�ي�ن ال�شَّ
رض�وان اهلل عى أرواح أس�اتذتنا ومراش�دنا وأفاض اهلل علينا من ب�ركات تربتهم فقد كانت زيارة 
القب�ور ضم�ن براجمهم ومناهجه�م، ألن النظرية والبحث دون النظر واملعاين�ة، وأنت حينام تدخل يف 
املق�ربة وترى قبور ال�وزراء والوكاء ورجال الثروة واألغنياء وترى م�ا تركوه من القصور واألموال 
تق�ول ه�ذه قصورهم وه�ذه قبوره�م!! أولئك الذي�ن رتبوا براجمه�م من الناحي�ة العقلي�ة والفكرية 
والتخطيطي�ة ومع تلك البيوت والقصور والثروة وتلك اإلرتباطات العاملية وعدم التمييز بني احلال 
واحلرام واالستهانة بارتكاب املعايص والذنوب و.... و.... ومن ثم سافروا إىل العامل اآلخر!! هنالك 

تعرف معنى طول األمل وآفته!!
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أهي�ا اإلنس�ان الب�د م�ن ي�وم تدخل ه�ذا القرب املوح�ش، فهل فك�رت يف بيت�ك اجلدي�د وأعددته 
لغدك؟!

كان�ت هناك ف�ت�اة )وكانت لدهي�ا بعض املقامات الروحانية( تعيش يف النجف األرشف، وملا تويف 
والدها دفن يف مقربة وادي الس��ام - مدفن العلم��اء والعرف��اء - ، ويف الليلة األوىل من دفنه أبت 
أن ترك قرب والدها وترجع إىل بيتها فجلست عند قربه باكية حزينة، ويف بعض حاالت الكشف رأت 
منكرا ونكريا يدخان قرب والدها، وأخذا يس�أالنه: من ربك؟! من نبيك؟! ما كتابك؟!....، ثم رأت 
امللكني ومها يرضبانه رضبات موجعة وهو يرخ وينادي، فلم تتحمل الفتاة ذلك وقامت من مكاهنا 

وقد اشتعل رأسها شيبا من شدة تأثرها بذلك املنظر املهول!!
أهيا اإلخوة!! من مل يستفد من ضياء معرفة اهلل ونور العرفان يف حياته ومل يتبدل إيامنه إىل حقيق��ة يف 

ذاته وملكوته كيف ال تؤثر عليه أهوال املوت؟! 
نح�ن ن�رى أن هذا اإلنس�ان الضعيف حينام يعت�ل يف حياته الدني�ا وترتفع حرارة بدن�ه تراه هيذي 

وهيجر ويفقد خلفياته، فكيف به حينام ُيسأل من ربك ال يعرف كيف يتكلم وجييب!!
 عجب�ًا هلذا اإلنسان الذي كان لسنوات عديدة يقول ال إله إال اهلل لكنه اليوم ال يقدر عى التكلم!! 

ملاذا؟! لضعف إيامنه وعرفانه.
وأما االستغفار ف�آف�ت�ه الغف�ل�ة، ونعوذ باهلل من الغ�ف�ل�ة فهي أس�اس كل ج�رم وذنب ومعصي�ة 
�ي�ط�اِن ورأُس ُكلِّ َب�ل��يَّ��ٍة وس�َ�َب�ُب ُكلِّ  كام يقول اإلم�ام الصادق$: »ال�غ�َف��َل��ُة ِم�ْص�ط�اُد الشَّ

ِح�ج��اٍب«)21(!!
!! فاحذر أخي من الغفل�ة ألهنا مصيدة  ه�ذا اإلنس�ان الغاف�ل حيارب َمن؟! حي�ارب اهلل عزَّ وج�لَّ
الشيطان الذي جيعل اإلنسان يف غفلة عن ربه وعن نفسه من حيث ال يشعر ويظهر األمور عى غري ما 

هي عليه فيربز الباطل يف صورة احلق والكذب يف هيئة الصدق.
وأم��ا آف��ة ال�ح�ق�ي�ق��ة فهي ال�ش��ه�وة، )وكلام ارتفع�ت املقامات تقوى اآلفات( فكل ش�هوة 

ذميمة دخلت يف ذاتك وضمريك وقلبك بعد دخول احلقيقة فهي آفة كربى.
��ْه�َوِة  وقد قال اإلمام الصادق$: »َم��ْن َرَع��ى َق��ْل�َب��ُه َع�ِن ال�غ��َْف�َل�ِة ون��َْف�َس��ُه َعِن ال�شَّ

وع�َ�ْق�َل�ُه َع�ِن ال�ج�ه�ِل َف�َق��ْد َدخ��ََل ف�ي دي��واِن امُل�َت�ن��َبِّ�ه�ي�َن«)22(!!
إهلنا!! نسألك أن تأخذ بأيدينا وال تكتبنا يف الغافلني املبعدين!!

إهلن�ا وس�يدنا وموالنا!! اجعلنا من اآلملني بك ال بس�واك وهيء لنا أس�باب االنتب�اه واليقظة وال 
جتعلنا من أهل اجلهالة والغفلة آمني رب العاملني.
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اهلوامش

سورة النور: آية 31  )1(
وسائل الشيعة: ج 16 ص 75  )2(

بحار األنوار: ج 6 ص 21 نقا عن خصال الشيخ الصدوق  )3(
سورة البقرة: آية 222  )4(

بحار األنوار: ج 6 ص 31 نقا عن مصباح الرشيعة   )5(
من أقوال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص - بحار األنوار: ج 71 ص 393  )6(

أصول الكايف: ج 2 ص 426، وسائل الشيعة: ج 16 ص 59   )7(
مستدرك الوسائل: ج 10 ص 34، عوايل الآللئ: ج 2 ص 93  )8(

ق�ال$ لقائ�ل بحرضته أس�تغفر اهلل: »ثكلتك أمك أت�دري ما االس�تغفار!! إن االس�تغفار درجة العليني«   )9(
- رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 20 ص 56

بحار األنوار: ج 6 ص 21 نقا عن أمايل الشيخ املفيد&  )10(
سورة الذاريات: آية 18  )11(

بحار األنوار: ج 6 ص 27 نقا عن حتف العقول  )12(
امل�ا حمس�ن حمم�د بن ش�اه مرتىض بن ش�اه حممود الكاش�اين امللقب ب�� »املحس�ن« واملعروف ب�� »الفيض   )13(
الكاش�اين« م�ن عل�امء اإلمامية األج�اء يف القرن احل�ادي عرش اهلج�ري وصهر صدر املتأهلني الش�ريازي 
املع�روف بامل�ا صدرا، جامع املرات�ب العالية يف العلوم العقلي�ة والنقلية والفقهي�ة واألصولية وجامع بني 
الرشيعة والطريقة ذهب إىل ش�رياز لتحصيل العلم وحرض درس الس�يد ماجد البحراين يف احلديث وتعلم 
احلكم�ة من املا صدرا، ومن تامذته العامة املجلي والس�يد نعمة اهلل اجلزائري والقايض س�عيد القمي 
ضاه�ت مؤلفات�ه ال� 120 مؤلفا منها: الوايف، الصايف، املحجة البيضاء يف هتذيب األحياء، علم اليقني، ولد 

عام 1007 ه� وتويف رمحه اهلل عام 1091 ه�.
احلقائق يف حماسن األخاق: ص 286  )14(

سورة احلجر: آية 3  )15(
رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 18 ص 356  )16(
رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 2 ص 318   )17(

بحار األنوار: ج 10 ص 368  )18(
بحار األنوار: ج 1 ص 156  )19(

بحار األنوار: ج 6 ص 132 نقا عن أمايل الشيخ املفيد  )20(
بحار األنوار: ج 70 ص 110نقا عن مصباح الرشيعة  )21(
بحار األنوار: ج 70 ص 68 نقا عن مصباح الرشيعة  )22(



املنزل )2(

اإلْخالُص ِعْندَ املُِحب
أهي�ا الس�الك إىل اهلل!! ال يتحق�ق اإلخاص هلل عزَّ وج�لَّ دون العلم واملعرف�ة، فبهام تعرف معنى 
اإلخ�اص ومق�ام�ات اإلخ���اص وآف��ات اإلخ�اص ث�م تدخل يف الس��لوك إىل اهلل وتصل إىل 

املقامات والدرجات.
واإلخ��اص هلل ع��زَّ وج�لَّ ه�و ت�ج�ري�د ال�عم��ل وت�ص�ف�ي�ت�ه ع�ن ك�ل ش��ائ�ب�ة وق�ص�د 
ال�ق�رب�ة إل�ي�ه وحده دون ق�ص�د ش�يء آخ�ر، وقال بعض أرباب هذا الفن أن اإلخ�اص تصف�ي�ة 
ال�عم��ل عن ماحظ��ة ال�مخل�وقي�ن!! وقال بعض أصحاب القل�وب أن اإلخاص إخراج اخللق 

عن مع�امل�ة ال�ح�ق.
ودرج�ة اإلخاص عظيمة املقدار رفيعة املعنى صعب�ة املرتقى إال ملن اجتهد فيها جماهدة تامة، فقد 
: »اإلخ�ْ�اُص ِس���رٌّ ِم�ْن أْس��راري  ق�ال النب�ي املصطفىملسو هيلع هللا ىلص خم�ربا عن جربيل$ ع�ن اهلل عزَّ وجلَّ

اْس��َت�ْوَدع�ْ�ت��ُ�ُه ق���َ�ْل��َب َم�ْن أْح�َب�ْب�ُت ِم��ْن ِع�ب��ادي«)1(!!
ومقامات اإلخاص ثاثة:

التوحيد – اإلخاص يف 
– اإلخاص يف األحوال
– اإلخاص يف األفعال

وأما املقام األول: اإلخاص يف التوحيد:
وللتوحيد أقسام أربعة:

– التوحيد الذات�ي
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– التوحيد الصف�ايت
– التوحيد األف�ع�ايل
– التوحيد العب�ادي

فالتوحيد الذايت هو االعتقاد بأن اهلل ال رشيك له وال نظري وال شبيه وال مثيل والذات اإلهلية تكون 
بحيث ال تقبل التعدد والتكثر، والتوحيد الصفايت هو االعتقاد أن صفاته عني ذاته، والتوحيد األفعايل 
هو التوحيد يف أفعال اهلل وأنه ال مؤثر يف الوجود إال هو وأنه مبدأ كل وجود وفعل، والتوحيد العبادي 

إفراد خالق الكون بالعبادة وهو األصل املشرك يف مجيع الرشائع الساموية.
وعى السالك إىل اهلل أن يكون خملصا يف مجيع أقسام التوحيد، وبعد طي مقام اإلخاص يف التوحيد 

يدخل يف مقام اإلخاص يف األحوال.
املقام الثاين: اإلخاص يف األحوال:

إذا كان التوحي�د حس�ب منه�ج الس�الكني والعارفني فكل حلظ�ة يكون هلذا اإلنس�ان حال وعليه 
أن يك�ون يف كل األح�وال خملصا هلل س�بحانه وتع�اىل، والبد من معرفة آف�ات اإلخاص يف األحوال 
واألفع�ال حت�ى يمك�ن تفادهيا والدخ�ول يف طريق اإلخ�اص يف كل من األح�وال واألفعال، وعند 
العرفاء وعلامء األخاق الكثري من األقوال يف هذا املقام ولكن منهجنا هو منهج أس�اتذتنا ومراش�دنا 

رضوان اهلل تعاىل عليهم.
واملقام الثالث: اإلخاص يف األفعال:

والفع�ل ينت�ج بعد احلال، وقبول كل فعل وعمل حيت�اج إىل النية اخلالصة وقصد وجه اهلل عزَّ وجلَّ 
وحده.

وآف�ة اإلخ�اص يف األح�وال واألفعال هي مطلق الدع�وى دعوى العلم، دع�وى الكرم، دعوى 
الس�خاء، دع�وى الفقه، دعوى األصول... إلخ والناجتة كلها عن حب النف�س واتباع أهوائها الباطلة 
وملذاهت�ا الكاذبة، فإذا وجد اإلنس�ان يوما يف نفس�ه وضمريه مقدمات الدعوى وق�ال أنا الكاتب، أنا 
القائ�ل، أن�ا العارف، أنا الفقيه، أن�ا...، أنا... وأية أنانية من هذا القبيل تلك هي الدعوى، وتنكش�ف 
هذه اآلفة الباطنية املهلكة واملس�تقرة يف رس القلب عند ظهور أحد من األقران أكثر علام منه وأحس�ن 

حاال بحيث يرف الناس عنه فيشق عليه ذلك!! فام هو العاج؟!
إذا عرف�ت أن آف�ة اإلخ�اص يف األح�وال هي مطلق الدع�وى فعاجها إخراج داف�ع النفس من 

األحوال.
وبام أن آفة اإلخاص يف األفعال هي مطلق الدعوى فعاجها إخراج رضا اخللق من األفعال.
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وهنا لفتة عرفانية دقيقة وهي أن األحوال متوجات نفسية باطنية وليست هلا مظاهر خارجية وعينية 
وأما األفعال فلها مظاهر خارجية وعينية، ولذا يذكر العرفاء كلمة »النفس« يف عاج آفة اإلخاص يف 

األحوال ويذكرون كلمة »اخللق« يف عاج آفة اإلخاص يف األفعال.
إذا أردت أن تفعل شيئا فهذا الفعل إما أن يكون للخلق أو اخلالق، واإلخاص للخالق هو إخراج 
اخلل�ق ع�ن كل قصد وعمل، واإلخراج حيتاج إىل فاعل والفاعل هو أنت أهيا الس�الك، فإخراج رضا 

اخللق ال يتحقق إال إذا كنت تريد ذلك.
قد يعتاد اإلنسان أحيانا عى القيام ببعض األعامل العبادية الشاقة كالتيقظ من النوم يف الشتاء البارد 
ألداء صاة الليل أو صوم شهر رمضان يف الصيف احلار والنهار الطويل أو الذهاب إىل احلج كل عام 
يف ح�ني أنه إذا طلب منه إنس�ان ماء اس�تثقل ذل�ك وأبدى بعض الضجر والكس�ل!! فهل كانت تلك 

العبادات إال عادة ختلو من اإلخاص وحقيقة القربة إىل اهلل تعاىل!!
�د املرتعش ح�ج إىل بيت اهلل احلرام 13 م�رة وقال علمت يوم�ا أن حجي مل يكن  حيك�ى أن أب�ا حممَّ
د أعطني ماء فقلت: يا عجوز،  هلل بل للش�يطان ألن أمي طلبت مني ذات يوم ماء وقالت يل: يا أبا حممَّ
د!! من هنا عرفت أن حجي مل يكن هلل بل لاس�م  د وناديتني ي�ا أبو حممَّ مِلَ مَلْ تنادين�ي ي�ا حج�ي أبو حممَّ

والشهرة فتبت إىل اهلل وحجيت للمرة الرابعة عرش!
ِه َفــلـَْيـْعـَمـْل َعَماًل َصـالِـحـًا....﴾)2( أي  قال اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿.... َفَمن كاَن َيْرجو لِقاَء َربِّ
ـِه أَحــدًا...﴾ أي ال يذل نفسه إال هلل تعاىل،  ال يش�وبه فس�اد، ثم يقول: ﴿.... َوال ُيـْشــِرْك بِِعـباَدِة َربِّ
ْك﴾!! فنحن بني خطني، بني اخللق واخلالق، فإذا أخرجنا من أنفسنا  وهنا نتوقف عند كلمة ﴿وال ُيرْشِ

رضا اخللق فا يبقى أمامنا طريق إال رضا اخلالق، وعى هذا فعدم الرشك باهلل هو اإلخاص له.
حينام تبني مس�جدا هل كان بناء املس�جد لنفسك واس�مك أم هلل!! هل كان َوقفا باسمك أم ملطلق 

اخلريات!!
ـِه َفـْلَيْعـَمـْل َعـَمـاًل صـاحلـًا َوال  ثم يقول اهلل س�بحانه وتعاىل: ﴿.... َفَمـن َكاَن َيْرجو لـِـقـاَء َربِّ
ـِه أحــَدًا....﴾، فإذا ما عمل�ت لرضا الناس وكام الناس بل كان عملك خالصا  ُيْشــِرْك بِِعـبـاَدة َربِّ
لوج�ه اهلل وح�ده ورجاؤك لقاء اهلل س�بحانه وتعاىل هنالك يمكنك أن تقول ب�كل وجودك: ﴿ُقـْل إنَّ 

َصـاليت َونـُُسـكِـي َوَمـْحـَيـاَي وَمـَمــاتِـي هللِ َربِّ اْلَعـاَلـمـيـَن﴾)3(!!
 )4(

العامل العامل والعارف الكامل مجال السالكني مرحوم آية اهلل املريزا جواد آقا امللكي التربيزي&
كان عامل�ا جمته�دا وفقيها ومرجعا دينيا يقلده الكثريون، ولك�ن انظر إىل مصداق ﴿َمـن كــاَن َيـْرجـو 

ــِه﴾ وكيف إذا أراد اهلل شيئا هيأ له أسبابه!! لِـقــاَء َربِّ
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رأى املريزا أنه بحاجة إىل العرفان واملرش�د الروحي ليأخذ بيده ويدخله يف هذا الس�بيل حتى يصل 
إىل اهلل س�بحانه وتع�اىل، فج�اء إىل النج�ف ودخل يف درس )مرش�دنا األكرب( اآلخوند ما حس�ينقيل 

اهلمداين& )5(!!
)صحيح أن دروس العرف��ان التي نطرح�ه�ا قد أخذناها من أس��اتذتنا ومراش�دنا ال سيام سيدنا 
األس���تاذ العام�ة الطباطبائي& وال�ذي كان تلميذا للمريزا جواد آقا امللكي التربيزي& والس�يد 
عيل القايض& إال أن سلسلة هؤالء العلامء والعرفاء وأولياء اهلل تنتهي إىل املرشد األكرب اآلخوند ما 

حسينقيل اهلمداين&(.
وق�د الح�ظ املريزا قب�ل أن يدخ�ل يف دروس اآلخوند أن العل�امء الذين حي�رضون تلك الدروس 
يف املس�جد خيرجون من املجلس كأهنم س�كارى يتاميلون يمينا وش�امال، حتى س�أل ذات ي�وم رج�ا 
وقال: أي درس حيرض هؤالء العلم�اء؟! فقال الرج�ل: درس اآلخ�ون�د!! فقال: وما درسه؟! قال: ال 

أعرف ولكن كل ما أعرفه أن يف درسه ن��ََفس خاص يؤثر يف النفوس!!
دخ�ل امل�ريزا امللكي - وهو فقيه ومرجع - وجلس يف درس اآلخوند فلم يعره اآلخوند أي اهتامم 
فذهب إليه يوما وقال له: موالي جئتكم من مكان بعيد لكي أستفيد من حمرضكم، فردَّ عليه اآلخوند 
قائ�ا: ه�ل أنت صادق يف كام�ك؟! فقال املريزا: بالتأكي�د، فقال: للعرفان من�ازل وأنامط، ولتطبيق 
النم�ط األول علي�ك أن تأيت غدا عند أذان الفجر وتقف عند باب حرم أمري املؤمنني$ وتقوم برتيب 

َنْعل الزوار الذين خيرجون من احلرم!! 
)أهي�ا الس�الكني إىل اهلل، ق�د يك�ون العرفان النظري س�ها ويتح�دث فيه الكث�ريون ولكن تطبيق 
العرف�ان العم�يل أم�ر صعب والبد م�ن املجاهدة والرياض�ة )6(، فهل نحن مس�تعدون يوم�ا أن نقف 
عن�د باب املس�جد أو احلس�ينية ونرتب نعل املصل�ني والزائرين!! هيهات أن يك�ون ذلك إال بتهذيب 
النفس، وكام قيل»أحب الصاحلني ولس�ت منهم«، فابد من املامرس�ة والتطبيق العميل لإلخاص يف 
األحوال واألفعال وإخراج دافع النفس من األحوال وإخراج رضا اخللق من األفعال، وَجْعل النفس 

كالسجادة التي ال يمكن إخراج الغبار منها إال برضهبا بقوة!!(
ر قليا كيف يراه الناس وهو عامل جمتهد وشيخ كبري حمرم بني الناس عى هذا احلال!! فكَّ

فق�ال املريزا يف نفس�ه: يا م�ريزا جواد!! لقد دخل الكثري من الغبار يف نفس�ك وضمريك وأحوالك 
وأفعال�ك، وأن�ت بحاج�ة إىل رضبات قوي�ة حتى خُت�ِرج ذلك الغب�ار، وبعد اإلخ�اص يف األحوال 

واألفعال تدخل للقاء اهلل سبحانه وتعاىل!!
بدأ الراع بينه وبني نفسه، بني دافع النفس وهتذيبها!! بني رضا اخللق ورضا اخلالق!! فوقف عند 
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الب�اب وه�و يتفكر ملّي�ًا ويقول: أفعل أم ال أفعل!! ولكنه تغلب يف النهاية عى هوى نفس�ه فعزم وبدأ 
بالدخول يف هذا املسلك والطريق ورشع برتيب النعل، وكان ذلك عمله يف كل صباح!!

بع�د م�رور أي�ام ذه�ب امل�ريزا إىل اآلخوند وقال ل�ه: موالن�ا، واآلن ما ه�و النمط الث�اين؟! فقال 
اآلخوند: ال تتكلم، إذا حان الوقت أخربتك، إىل أن ناداه يوما من األيام وقال له: يا جواد، اآلن حان 

وقتك!!
)طوبى ملن وصل إىل املقام الذي يناديه مرشده الروحي ويقول له تعال!!( 

ث�م ب�دأ معه النمط الث�اين، والثالث، والراب�ع،..... حتى أصب�ح املريزا جواد آق�ا امللكي التربيزي 
املعروف بصاحب أرسار الصاة!!

»اللَّ�ه�م ل�ك ق�ل�بي ول�س��اين وب�ك ن�ج�ايت وأم�اين وأنت ال�ع�ال�م بس�ري وإع�اين ف�أِم�ت 
ق�ل�ب�ي ع��ن الب�غ�ض�اء وأص�مت لس��اين ع�ن الف�ح�ش��اء وأخ�ل�ص س��ري�ريت ع��ن ع�ائ�ق 
األه��واء واكف�ن�ي بأم�ان�ك ع�ن ع�وائ�ق ال�ض�راء واج�ع�ل س��ري م�ع�ق�ودا عل�ى م�راق�ب�ت�ك 
وإع�ان��ي م�واف�ق��ا لطاعت�ك وهب يل يق�ي�ن��ا ص�ادقا يف حب�ك ومهة م�ت�صل��ة بك إن�ك ول�ي 

ال�ح�م�د واملس�ت�ويل عى امل�ج�د ب�رح�م�ت�ك ي�ا أرح�م ال�راح�م�ي�ن«.
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اهلوامش

إحياء علوم الدين: ج 4 ص 322  )1(
سورة الكهف: آية 110  )2(
سورة األنعام: آية 162  )3(

درس امل�ريزا ج�واد آقا امللكي التربيزي )قده( يف النجف األرشف وأكمل دراس�اته الدينية عند كبار العلامء   )4(
األع�ام وتتلمذ يف الفقه واألصول عى األس�تاذ العامة الش�يخ آقا رضا اهلم�داين& والعامة النوري& 
واآلخون�د اخلراس�اين& وغريه�م وأخذ علوم األخاق والس�لوك والفضائل النفس�انية م�ن مظهر أنوار 
اهلداي�ة الع�امل امللكويت املعروف باملا حس�ينقيل اهلمداين&، ثم انتقل إىل مدينة قم املقدس�ة وأقام فيها وبدأ 
بوظائف�ه العلمي�ة والعملية هناك، وقد كان )ق�ده( مصداقا بارزا لعام�ات اإليامن وآث�ار اليقني وكان قلبه 
الرشيف كقطعة هليب يتأجج من حب اهلل سبحانه وتعاىل وخلفائه عى األرض وهم أهل بيت النبوة# وقد 
تويف& يف يوم عيد األضحى عام 1343 ه� ومن مؤلفاته املش�هورة: - أرسار الصاة - لقاء اهلل والس�لوك 

إليه املعروفة بالرسالة اللقائية - املراقبات أو أعامل السنة - رسالة يف الفقه - رسالة يف األصول.
الع�ارف الكام�ل آي�ة اهلل العظمى اآلخوند ما حس�ينقيل َدْرَجزيني اهلمداين، ولد ع�ام 1239 ه� يف مدينة   )5(
مهدان يف إيران، درس يف مدرس�ة مروى يف مدينة طهران وحرض دروس الفقيه الش�يخ عبداحلس�ني هتراين 
املش�هور بش�يخ العراقني، ثم اجته إىل س�بزوار لاس�تفادة من دروس الفلس�فة يف حوزة فيلس�وف العر 
احلكيم اإلهلي املا هادي الس�بزواري&، ومن ثم توجه إىل العتبات املقدس�ة وحرض دروس خاتم الفقهاء 
ومجال الزاهدين الش�يخ مرتىض األنصاري )املتويف عام 1283 ه�(، وعن طريق الش�يخ األنصاري حرض 
دروس الس�يد عيل الشوش�ري& وأواله الس�يد عناية خاصة ووصل إىل مراتب عالية من العلم والعمل، 
وبع�د وفاة الش�يخ األنصاري ع�ام 1283 ه� قرر اآلخوند ع�ى إمتام الدروس الفقهي�ة التي توقف عندها 
الش�يخ األنصاري فأرس�ل إليه السيد عيل الشوشري رس�الة يبني له أنه مل يكمل السري بعد وأمامه مقامات 
الب�د م�ن الوص�ول إليها، تأث�ر اآلخوند بكلمة أس�تاذه فرك تدريس الفق�ه ورجع ثانية إىل دروس الس�يد 
الشوشري إىل أن أصبح قائم مقام السيد الشوشري يف مكتبه األخاقي وغدا آية عظمى يف تربية وهتذيب 
النفوس املس�تعدة والس�ري هبا من عامل املادة إىل عامل املعنى وعامل القدس وامللكوت، وكان من أبرز تامذته 
السيد أمحد الكربائي والسيد أبو القاسم اإلصفهاين والشيخ حممد هباري اهلمداين واملريزا جواد آقا امللكي 
التربيزي والس�يد حممد سعيد احلبويب وغريهم من أس�اطني العرفان والتوحيد، وتويف اآلخوند اهلمداين يف 
28 من ش�هر ش�عبان عام 1311 ه� وهو يف طريقه إىل زيارة سيد الشهداء$ ودفن جثامنه الطاهر يف احلائر 

احلسيني.
وقد ذكر املرحوم العامة آية اهلل الشيخ آقا بزرك الطهراين يف املجلد الثاين من »نقباء البرش« نقا عن »أعيان   
الش�يعة« من ص 674 - 678 يف رشح أحوال اآلخوند ما حس�ينقيل اهلمداين ما ييل: »وهو يف ُخصوِص 
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ه وْصف فقد َمَضت ُحقب�ٌة طويلٌة مل جي�ِْد خاهلا الزمُن  ه�ذا العل�ِم )يعني علم األخاق( أْم�ٌر عظيم ال حيدُّ
ب�َِم�ْن ماثَل�ه يف علِم األْخاِق وهتذيِب النفوِس وقد ُخ�تِ�م به هذا الفنُّ فَلْم َي�ن�ْ�ب�َِغ بع�َده َم�ْن يكوُن له ما 

كاَن للمرَجِم له بحيث ُيَع�دُّ نظي�رًا له«.
الرياضة من أهم املباحث واملصطلحات العرفانية وهي بمعنى هتذيب األخاق النفس�ية، وخري تعريف هلا   )6(
ما ذكره الشيخ الرئيس ابن سينا فقال: »ثم أنه - أي السالك - ليحتاج إىل الرياضة، والرياضة متوجهة إىل 
ثاثة أغراض: األول تنحية ما دون احلق عن مس�تن اإليثار، والثاين تطويع النفس األمارة للنفس املطمئنة 
لينج�ذب ق�وى التخيل والوهم إىل التومهات املناس�بة لألمر القديس منرفة عن التومهات املناس�بة لألمر 
السفيل، والثالث تلطيف الرس للتنبه، واألول يعني عليه الزهد احلقيقي والثاين يعني عليه عدة أشياء العبادة 
املش�فوعة بالفك�رة ثم نفس ال�كام الواعظ من قائل زكي بعبارة بليغة ونغمة رخيمة وس�مت رش�يد وأما 
الغ�رض الثال�ث فيعني علي�ه الفكر اللطيف«، وقال بع�ض العرفاء أن الرياضة تذلي�ل الصعب من األمور 
فم�ن ذل�ل صعبا فقد راض�ه وأزال عن النفس مجوحها فإهنا حتب الرياس�ة والتقدم عى أش�كاهلا والرياضة 
متن�ع النف�س من هذا اخلاط�ر وس�لطانه،واملجاهدة مصطلح عرفاين عم�يل وتعني محل النفس عى املش�اق 
البدنية وخمالفة اهلوى وحتريم النفس من املألوفات وكل ما يبعد السالك عن اهلل ويقربه من حظوظ النفس، 

وتتضمن الرياضة املجاهدات البدنية وال تتضمن املجاهدات الرياضة النفسية.





املنزل )3(

اإلِرادَُة ِعْندَ املُِحب
كل عمل وفعل يف عامل الوجود ال يتحقق إال باإلرادة، وآراء العرفاء واملحققني حول مقام اإلرادة 
كثرية، وقد صنَّف الكثري من العرفاء واحلكامء منزل اإلرادة كأول منزل من منازل العارفني والسالكني 

إىل اهلل كالشيخ الرئيس أيب عيل بن سينا يف كتاب »اإلشارات«)1(.
ومن أساس�يات العرفان معرفة اإلرادة حتى يمكن بذلك معرفة املراد واملريد وفناء املريد يف املراد 
إىل غري ذلك من املش�تقات، واإلرادة م�ق�دم�ة ل�ك�ل أم�ر، وما مل ُيِرد العبد ش�يئا مل يفعله، مثا تريد 
أن تأيت إىل املس�جد فتأيت وتريد أن تس�مع الدرس فتجلس لتس�مع، وإذا مل ُتِرد ذلك كان بإمكانك أن 

ال جتلس وال تسمع.
واملريد يف املصطلح اللغوي من مش�تقات كلمة اإلرادة وتعني من كانت له اإلرادة، ويف بحثنا هذا 

املريد هو من جترد عن إرادته وذابت إرادته يف إرادة اهلل سبحانه وتعاىل.
يق�ول الش�يخ الرئيس أبو عيل بن س�ينا يف »اإلش�ارات« يف مق�ام اإلرادة: هو ما يعري املس�تبر 
باليق�ني الربهاين أو الس�اكن النفس إىل ال�َع�ْق�د اإليامين من الرغب�ة يف اعتاق العروة الوثقى فيتحرك 

ه إىل القدس لينال من روح االتصال فام دامت درجته هذه فهو مريد )2(. رسُّ
ويق�ول بع�ض العرف�اء أن ح�ق�ي�ق��ة اإلرادة ه�ي هن�وض الق�ل�ب يف ط�ل�ب ال��رب وح�رك�ة 
ال�ق�ل��ب إل�ى ال�ح��ق، ويقول بع�ض األفاضل أن اإلرادة ه��ي ت�ح�ري��ك األس���ب�اب ن�ح��و 
ال�ح��ق ب�ح�ركة ن�ف�س�ان�ي�ة، ويقول العارف الصمداين بابا طاهر العري�ان )3(: من أراد احلق ف�ارق 
ال�خ�ْل�َق ون�ف�ُس��ه من مجل�ة ال�خ�ْل�ق!! ويقول بعض ش�يوخ العرف�ان يف معنى اإلرادة أهنا ق�ص�د 
خ�اص يف ال�م�ع�رف�ة باهلل وه�ي أن ت�ق�وم ب�ه إرادة ال�ع�ل�م باهلل م�ن ف�ت�وح ال�مك�اش��ف�ة ال من 



54
نفحات الرمحن يف منازل العرفان - 1 

ط�ري��ق ال�دالل�ة ب�ال�ب�راه�ي�ن ال�ع�ق�ل�ي�ة فت�ح�ص�ل ل��ه ال�م�ع�رف�ة ب�اهلل ذوق��ا وت�ع�ل�ي�م�ا 
إل�ه�ي�ا ف�ي�م�ا ال ي�م�ك�ن ذوق��ه.

واملعن�ى اآلخ�ر ل�إلرادة ما قاله أحد املش�ايخ - وهذا ما نرك�ز عليه يف بحثنا وبال�ذات يف العرفان 
العم�يل - ه�و ت���رك م�ا علي��ه الع�ادة، فلإلنس�ان ع�ادات كثرية كونه يمي�ل إىل العي�ش يف املواطن 
املألوف�ة كموطن الش�هوة وموطن الغض�ب وموطن الغفلة وموطن حب املال واجل�اه وموطن التمني 
والرج�ي..... وغريه�ا م�ن املواطن، فإذا دخل الس�الك يف العرفاني�ات والس�لوك إىل اهلل وتاب إليه 
ض  وأصبح خملصا فعليه أن يرك العادات، أما إذا رجع إىل عاداته بعد الدخول يف هذا الطريق فقد تعرَّ

آلفة اإلرادة، وآف��ة اإلرادة ال�رج�وع إل�ى ال�ع�ادات.
ع�ى هذا فاإلرادة هي جترد الس�الك املريد عام س�وى اهلل وبذل كل طاقاته واس�تعداداته يف س�بيل 
املراد، وإذا أراد السالك أن يعرف إن كان قد وصل إىل هذا املقام أم ال فلينظر يف نفسه هل ترك عاداته 
السابقة أم ال، ثم لينظر بعد ذلك أن ال يكون هناك أي أثر من آثار إرادته أمام إرادة املراد، أما إذا رجع 
إىل عاداته فإن يف ذلك خطر عظيم يف حياته وس�ريه إىل اهلل أال وهو الس�قوط عن تلك املقامات، ولذا 
علي�ه - بع�د التوبة واإلخ�اص والوصول إىل مقام اإلرادة - أن ينتبه وحيذر الش�يطان كي ال يفتح له 

بابا للرجوع إىل العادات!!
يقول العرفاء يف بحث اإلرادة )وقد يكون كامهم صعبا ولكن البأس من اإلشارة إليه( أن اإلرادة 
هي إس��ق�اط اإلرادة، فإذا أراد اهلل س�بحانه وتعاىل بعبد خريا أس�قط عنه اإلرادة وصار مريدا متفانيا 
يف إرادة امل�راد وهو اهلل س�بحانه وتعاىل، وق��د أوحى اهلل إىل داود$: »ي�ا داُوُد!! ت��ُري�ُد وأري�ُد وال 
ي�ك�ون إال م�ا أري��ُد ف�إْن َس��لَّ�ْم�َت لِ�م�ا أري�ُد أع�َط�ي�ت�َك م��ا ت��ُري�ُد وإْن َل�ْم ت��َُس��لِّ�ْم لِ�م�ا 

أري��ُد أت��ْ�ع�َْب�ُت��َك ف�ي�م�ا ت��ُري��ُد ث�مَّ ال َي�ك�وُن إال م�ا أري��ُد«)4(!!
فكل ما يريد العبد ال يتحقق وإن كان من عباد اهلل الصاحلني إال إذا ُأسِق�َطت إرادته وذابت يف إرادة 

. املراد وهو املوىل عزَّ وجلَّ
هذا ما يكون عليه عباد اهلل الصاحلون وأما بالنس�بة لآلخرين فهناك مصاديق كثرية منها عى س�بيل 
املث�ال ال احل�ر حينام قتل فرعون ثاثامئة ألفا من أبناء بني إرسائي�ل الذكور يريد بذلك تغيري املقادير 

واإلرادة اإلهلية ولكن اهلل أراد ملوسى$ البقاء وكان ما أراد!!
دملسو هيلع هللا ىلص عى بعض األنبياء يف هذا املقام:  ونشري هنا إىل بعض فضائل نبيناحممَّ

ق�ال اخللي�ل$: ﴿واجـْـَعــْل لـي لِـســاَن ِصـــْدٍق فــي اآلخـِـريـَن﴾)5( وأم�ا احلبيبملسو هيلع هللا ىلص فقد 
ق�ال اهلل تع�اىل فيه: ﴿ورفـــَْعـنا َلَك ِذْكـَرَك﴾)6(، وس�أل اخلليل$ ربه وق�ال: ﴿.... واجـْـنـُـْبـنِـي 
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وبــَـنِـيَّ أْن نـَْعــُبـَد األصـْـنـَاَم﴾)7( وقال اهلل تبارك وتعاىل للحبيبملسو هيلع هللا ىلص: ﴿إنـَّام ُيريُد اهللُ لِــُيـْذهــِـَب 
ـَرُكْم تــَْطـهـيـرًا﴾)8(!! ْجـَس أْهـَل اْلـَبْيـِت ويـَُطـهِّ َعـنُكـُم الـرِّ

وعى هذا فاخلليل مريد واحلبيب مراد!!
ق�ال الكلي�م$: ﴿.... َربِّ أِرين أنـْـُظــُر إليـَك....﴾)9(، فموس�ى$ أراد رصاح�ة أن ينظر إىل 
اهلل ولك�ن اهلل س�بحانه وتع�اىل قال ل�ه: ﴿.... َلــْن َترانِــي....﴾)10(!! أراد العب�د وأراد اهلل وما كان 
إال م�ا أراد اهلل، وأم�ا احلبي�بملسو هيلع هللا ىلص فقد قال اهلل س�بحانه وتعاىل ل�ه: ﴿أملْ تــَـَر إلــَى َربِّـَك َكـْيـف َمـدَّ 

 !!)11(﴾.... الظِّــلَّ
ــْر يل أْمـــري *﴾)12(!! ولكن اهلل  وق�ال الكلي�م$: ﴿.... َربِّ اشــْــَرْح يل َصْدري * َويــَـسِّ

سبحانه وتعاىل خياطب احلبيبملسو هيلع هللا ىلص ويقول: ﴿ألــَْم نــَـْشـَرْح َلـَك َصـــْدَرَك﴾)13(!!
وعى هذا فالكليم مريد واحلبيب مراد!!

نق�ل الش�يخ أبو احلس�ن البكري أس�تاذ الش�هيد الثاين ق�دس اهلل رسمه�ا يف كتابه املس�مى بكتاب 
دملسو هيلع هللا ىلص بقي ألف عام بني يدي اهلل عزَّ وجلَّ يس��بحه وحيمده، واحلق  »األنوار«: ملا خلق اهلل نور نبينا حممَّ
تب�ارك وتع�اىل ينظر إليه ويقول: »ي��ا َع�ْب��دي أن�َت ال�م���راُد وال�م�ري�ُد وأن��َت ِخ��ي�َ�َرت�ي ِم�ْن 
يت وج��ايل َل�والك م�ا خ��ََل�ْق��ُت األف��اك َم��ْن أَح�بَّ���َك أْح�َب��ْب��ُت��ُه وم�َْن  خ��َْل�ق��ي وع�زَّ

أب�ْغ��ض��َ�َك أب�ْ�غ��َْض��ُت��ُه«)14(!!
ول�ذا يق�ال أن هناك فرقا بني املريد واملراد، ف�ال�م�ري�د م�ن س��ل�ك ال�ط�ري�ق ل�ل�وص�ول إل�ى 
ال�ح��ق وأم��ا ال�م�راد م�ن ف�اض��ت ع�ل�ي�ه ال�ع�ن�اي��ة اإلل�ه�ي�ة اب�ت�داًء، املري�د متحمل واملراد 
حمم�ول، املريد مبت�دأ واملراد منتهى، املريد يس�ري واملراد يطري!! وهذه عب�ارات عرفانية يطول رشحها 
ولك�ن بإش�ارة خمترة نبني بعضه�ا: املريد متحمل أي أن التحبب إىل امل�راد جللب حمبته يقتيض حتمل 
املصائب واملش�اكل والبايا يف س�بيل املراد كام قال أمري املؤمنني$ لكميل بن زي�اد: »ي�ا ُك�م�ي�َل إنَّ 
�ُل  �ُف وال�تَّ�َح�مُّ أَح��بَّ م��ا ام�ْ�َت�ث��ََل�ُه ال�ِع�ب�اُد إىَل اهللِ ب�ع�د اإلق�راِر ب�ه وب�أول�ي�ائ�ِ��ِه ال��َت�َع�فُّ
���ذي َي�ْص�ُل�ُح  ��َر َل��َك أْع�َل���ُم ب�ال�َوق�ِت الَّ واالص�طِ�ب��اُر«، ث�م ق�ال$: »واْع�َل�ْم أنَّ ال�ُم�َدبِّ

ح�ال�ك ف�ي�ه َف�ثِ�ْق ب�ِخ�ي�َرتِ�ِه ف�ي َج�م�ي�ِع أم��وِرك َي�ْص��ُل�ُح حاُل��َك«)15(!!
املريد يسري واملراد يطري، وشتان بني سري املريد وطريان املراد، ملا بلغ رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص إىل سدرة املنتهى 
م ي�ا َرس�وَل اهللِ ل�ي�َس ل�ي أْن أج�وز ه�ذا ال�َم�ك�اَن  وانتهى إىل احلجب قال له جربيل$: »ت���ََق��دَّ

ول�و َدن��َ�وُت أن��ْم�ُ�َل�ًة الح�ْ�َت�َرق���ُْت«)16(!!
يق�ول بابا طاهر العريان يف باب املريد واملراد: »الن�اُس يف ه�ذا األم�ِر )الوصوِل( عى ض�ْرب�ي�ن: 
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ُم�ري���ٌد ح�اف�ٌظ وم�راد م�ح�ف��وٌظ ف�ال�م�ري�ُد ط�الِ�ٌب ُم�ب�ي�ٌن وال�ُم���راُد م�ط�ل�وٌب َم�ُص�وٌن 
وال�م�ري�ُد َع�َم�َل ف�َوَج�َد وال�ُم�راُد َوَج��َد َف�َع�َم��َل«)17(!! 

ويقول أبو املعايل )الشارح هلذه الكلامت(: أن أهل الوصول إثنان: مريد ومراد، فاملريد حافظ حلاله 
طال�ب مبني أي ظاهر الطلب ألن�ه مطلوب باطنا، واملراد حمفوظ عن املخالف�ات مطلوب باملوافقات 
مص�ون ع�ن احلركات أي س�بق وْج�ده عمله وكش�فه اجتهاده، واملري�د بالعكس فس�بق عمله وجده 

واجتهاده كشفه. 
 ، ويق�ول اخلاج�ه عبداهلل األنص�اري )18(: أهي�ا العب�د! ال تتحقق إرادت�ك إال بإرادة اهلل ع�زَّ وجلَّ

فاس�تقم يف قضاء اهلل حتى تشعر براحة وأمان واطمئنان يف هذا العامل.
ويقول مجال الس�الكني املريزا جواد آقا امللكي التربيزي& )19( أن اإلنسان إذا دخل يف نور فضيلة 
من الفضائل فذلك الن�ور جي�ره إىل نور آخر أما إذا دخل يف ظلمة فتلك الظلمة جتره إىل ظلمة أخرى، 
مثا إذا كان كامك صدقا فالصدق نور وهذا النور يكون س�ببا لعمل فضيلة أخرى كالتآلف واملحبة 
والتآلف واملحبة ن�ور ويكون سببا لصلة األرحام وصلة األرحام نور..... وهكذا، فكل نور يدخلك يف 
ن�ور آخ�ر، أما إذا اجتهت إىل الذنوب واملعايص - والعياذ باهلل - فكل معصية جترك إىل معصية أخرى، 
فالغيب�ة جتر إىل الكذب والكذب إىل البهتان والبهتان إىل التش�اجر..... وهكذا، وكلها ظلامت بعضها 

فوق بعض.
د وأن تس�لك بنا  د وآل حممَّ اللَّه�م إنا نس�ألك يا رسور العارف�ني وأنيس املريدين أن تصيل عى حممَّ

نا يف أقرب الطرق للوفود عليك حتى ننعم بقربك ونسعد بجوارك. سبل الوصول إليك وتسريِّ
إهل�ن��ا م�ن ذا الذي قص�دك بصدق اإلرادة فلم تش��ف�ع�ه يف م�راده أم م�ن ذا الذي اعتمد عليك 
يف أم�ره فلم جتد بإس�عاده أم من ذا الذي اسرش�دك فلم متنن بإرش�اده، اللَّهم عب�دك الضعيف الفقري 
ة التدبري ومصادر املقادير عن إرادتك فارزقنا من  ومسكينك الله�ي�ف املستجري عامل أن يف قبضتك أزمَّ

حاوة مصافاتك ما نصري به إىل مرضاتك وهب لنا سامة املحيا واملامت برمحتك يا أرحم الرامحني.
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اهلوامش

يف ذك�ر أحوال العارفني املرتبة يف س�لوكهم طريق احلق من بدء حركته�م إىل هنايتها التي هي الوصول إليه   )1(
تع�اىل ذكر الش�يخ الرئيس مبادئ حركاهت�م يف قوله أن اإلرادة هي أول درجاهتم املرتبة بحس�ب حركاهتم 
وه�ي املب�دأ القري�ب من احلرك�ة ومبدؤها تص�ور الكامل الذايت اخل�اص باملب�دأ األول الفائض�ة آثاره عى 
املس�تعدين من خلق�ه بقدر اس�تعداداهتم والتصديق بوجوده تصديقا جازما مع س�كون النفس س�واءكان 
يقيني�ا مس�تفادا م�ن قياس برهاين أو كان إيامنيا مس�تفادا من قب�ول قول األئمةاهلادي�ن إىل اهلل تعاىل فإن كل 

واحد منهام اعتقاد يقتيض حتريك صاحبه يف طلب ذلك الفيض - رشح اإلشارات ج3 ص378
اعراه أي غشيه واعتاق العروة الوثقى االعتصام هبا.  )2(

هو العارف احلقاين والس�الك الصمداين والسائر إىل اهلل بقدم اإلخاص الشيخ الرشيف بابا طاهر العريان   )3(
اهلمداين، وقد س�مي بالعريان لتقش�فه وزه�ده وقيل ألنه كان ينام عريانا يف صومعت�ه بجبل ألوند والثلوج 
حتي�ط ب�ه من كل جانب، ومل يعثر عى تاريخ والدته الفعيل وكذلك تاري�خ وفاته إال أن القدر املتيقن منه أن 
تاري�خ وفات�ه كان يف أواخر النصف األول م�ن القرن اخلامس اهلجري، وقيل أنه كان معارصا للفيلس�وف 
الام�ع ابن س�ينا املت�وىف يف مهدان عام 428 ه�، وقي�ل أيضا أنه كان معارصا للش�يخ اخلواجه نصري الدين 
الط�ويس املتوىف ع�ام 672 ه�، ويروى عن بابا طاهر قصص عجيبة وكرامات كثرية تش�ري إىل عظم مكانته 
ومتركزه يف علم املعرفة، ويمكن تشخيص منزلة بابا طاهر العرفانية بمراجعة دقيقة ألهم أثرين من مصنفاته 
القيِّمة ومها كلامته القصار و رباعياته الشعرية، وقد ذكر أهل املعرفة أن بابا طاهر صنَّف 22 رسالة يف العلوم 
الغريب�ة والعرف�ان النظري - رشح كلامت بابا طاه�ر: ص 18 - ص 19، الذريعة: ج 18 ص113، راحة 

الصدور للراوندي: ص 160 - 161.
بحار األنوار: ج 5 ص 104 نقا عن التوحيد للشيخ الصدوق.  )4(

سورة الشعراء: آية 84  )5(
سورة الرشح: آية 4  )6(

سورة إبراهيم: آية 35  )7(
سورة األحزاب: آية 33  )8(

سورة األعراف: آية 143  )9(
سورة األعراف: آية 143  )10(

سورة الفرقان: آية 45  )11(
سورة طه: آية 25 - آية 26  )12(

سورة الرشح: آية 1  )13(
بحار األنوار: ج 16 ص 407، املناقب: ج 1 ص 217  )14(
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بحار األنوار: ج 78 ص 378 نقا عن أعام الدين.  )15(
بحار األنوار: ج 18 ص 382  )16(

رشح كلامت بابا طاهر: ص 227  )17(
أبو إس�امعيل عبداهلل أيب منصور حممد األنصاري اهلروي امللقب بش�يخ اإلس�ام، ولد يف مدينة هرات عام   )18(
396 ه�، ويرجع نسبه إىل أيب أيوب األنصاري& أحد صحابة رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص وصاحب رحله، وتتلمذ عى 
يد الش�يخ أيب احلسن اخلرقاين، وكان حنبيل املذهب إال أنه كان يكّن ألهل بيت الرسالة حمبة ومودة خاصة، 
وت�ويف يف 22 م�ن ذي احلجة احلرام عام 481 ه�، وكانت له آث�ار كثرية منها »منازل الس�ائرين« الذي ألفه 

عام 475 ه�.
وردت نبذة عن سريته يف املنزل )2(  )19(



املنزل )4(

دُْق ِعْندَ املُِحب الصِّ
الص�دق عن�د العرف�اء هو الطاع�ة املحضة للرشيع�ة واحلقيقة )1(، ف�إذا كان العب�د مطيعا للرشيعة 
واحلقيق�ة فبه�ذه الصف�ة والفضيلة يتقرب إىل أص�دق الصادقني بل مبدأ الصدق وهو احلق س�بحانه، 
ومع القرب إىل مبدأ الصدق يكتب اسمه عند اهلل يف الصادقني، وإذا اعتاد العبد عى الصدق ومل يشب 

يقني. قلبه وقوله وعمله بشائبة الكذب قط حصل عى َمَلكة الصدق ودخل يف مكتب الصدِّ
ي�ق��ًا«)2(!! فالصّديقية  وقد قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »ما ي�َزاُل ال�َع�ْب�ُد َيْص�ِدُق َح�تَّى َيك�ْت�ُ�َب�ُه اهللُ ص�دِّ
يق من كث�ر منه الصدق وقيل بل  أرف�ع درج�ة ومقاما من الصدق، وقال الراغ�ب يف مفرداته أن الصدِّ
ده الصدق وقيل م�ن صدق بقوله  يق�ال ذل�ك مل�ن مل يكذب قط وقيل ب�ل ملن ال يأيت منه الك�ذب لتعوُّ

يقون قوم دون األنبياء يف الفضيلة. واعتقاده وحقق صدقه بفعله، والصدِّ
يق�ول اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه املجيد: ﴿َوَمـن ُيطِـِع اهللَ وَرسـوَلـُه َفأولـئَِك َمَع الَّذيَن أنـْـَعـَم اهللُ 
ـاحلـيـَن وَحـُسـَن أولـئِـك رفيقـًا﴾)3(،  ـَهـداِء والـصَّ يقيـَن والـشهُّ دِّ َعـَلـْيِهْم ِمـَن الـنـَّبِــّيـيـَن والـصِّ
وورد يف »فاح السائل« يف بعض أذكار الصل�وات عى رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص كام هو مروي يف بعض الروايات: 
»اللَّ�ُه��مَّ واْج�َع��ْل َص�َل�واتِ�ك وَب�َركاتِ��ك وم�ن�َّ��ك وم�ْغ�ِف�َرت��َ�ك ورمَح�ت�َ�ك وِرْض�وان��َك 
�ٍد  �ٍد وآِل حُمَمَّ وف�ْض�َل�ك وَس�ام�ت�َك وِذْكَرك ون�وَرك وش�َرف�َك ونْعَم�َت�ك وِخ�ي�رت��ََك َعَى حُمَمَّ
َْت َعَى إْبراهيَم وآِل إْبراهيَم إنَّ�َك مَحي�ٌد جَمي�ٌد.... وَس�اٌم َع�َى الن��َّبِ�ّي�ي�ن  ْيَت وباَرْكَت وتَرمحَّ كام َصلَّ
�ال�حي�َن وَس��اٌم َعَى امُل�ْرَس��لي�َن أْج�َمعي�َن«، فمرتبة  ��َه�داِء والصَّ يق�ي�َن والشُّ �دِّ أمْجَعي��َن والصِّ
يقون  يق نبيا، والصدِّ يقون وليس كل صدِّ الصّديقني مرتبة عظيمة تيل مرتبة النبيني، والنبيون كلهم صدِّ

أتم نورا من الشهداء )باللفظ القرآين دون املستشهدين يف معركة القتال(.
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وق�د ب�ني الس�يد العام��ة الطباطبائ�ي& يف تفس�ريه »املي�زان« الطوائ�ف األربعة وه�م النبيني 
والصديقني والش�هداء والصاحلني قائا: »فالنبيون هم أصحاب الوحي الذين عن�ده�م نب�أ الغ�ي�ب 
وال خب��رة لنا م�ن حاهل�م بأزي��د م��ن ذلك إال م�ن حي�ث اآلث����ار، والش�ه�داء وه�م ش��ه�داء 
األعم��ال فيم��ا يط�ل��ق م�ن لف��ظ الش��ه�ي�د ف�ي ال�ق��رآن دون املس�تش��ه�دي�ن ف��ي مع�رك�ة 
الق�ت��ال، والصاحلي��ن ه�م أه��ل اللي�اق��ة بن�ع��م اهلل، وأم��ا الصّدي�ق�ون ف�ال��ذي ي��دل علي�ه 
ل�ف�ظ�ه ه�و أن��ه مب�ال�غ�ة م�ن الص�دق وم�ن الص�دق م�ا ه�و يف الق�ول ومنه ما ه�و ف�ي الف�ع�ل 
وصدق الف�ع�ل هو مطابق�ته للقول ألنه حاٍك عن االع�ت�ق�اد ف�إذا ص�دق ف�ي حكاي�ت�ه كان حاكيا 
مل��ا ف�ي ال�ض�م�ي��ر م�ن غ�ي�ر ت�خ�ل�ف وص��دق ال�ق�ول مطابق�ت�ه ل�م�ا ف��ي ال�واق�ع وحي�ث 
ك��ان الق�ول نف�س��ه م�ن ال�ف�ع��ل ب�وجه كان الص�ادق ف�ي ف�ع�ل�ه ال خيب��ر إال عم�ا خيب�ر صدقه 
يق ال�ذي ال يك�ذب أص�ا ه�و  وأن�ه ح�ق فف��ي قول�ه الص�دق اخلب�ري واملخب��ري مجيع�ا فالص�دِّ
ال�ذي ال يفع��ل إال ما ي�راه حق�ا من غي�ر اتب�اٍع ل�ه�وى النف�س وال يق�ول إال م�ا ي�رى أنه ح�ق وال 
ي�رى ش��يئ�ا إال م�ا ه�و حق فه�و يش��اه�د حق�ائ�ق األش��ياء ويق�ول احل�ق ويفع�ل احل�ق، وع�ى 
ذلك ف�ت�ت�رت�ب ال�م�رات�ب فالن�ب�ي�ون وه�م الس�ادة ثم الصديقون وهم ش�هداء احلقائق واألعامل 

والشهداء وهم شهداء األعامل والصال�ح�ون وه�م املته�ي�ئ�ون للك�رام�ة اإلل�ه�ي�ة«.
يق من آم��ن باهلل ورس��وله عن ق�ول  ي�ق: »فالصدِّ وق�ال أح�د مش�ايخ العرفان يف تعري�ف الصدِّ
د أو ش�ك يدخله يف  املخ�ب�ر ال عن دل�ي�ل سوى الن�ور اإليامن�ي الذي جيده يف قلب�ه املان�ع له من ت�ردُّ
ق�ول املخب�ر الرس��ول«، وقال: »هو صاحب الن�ور اإلي�م�اين ال�ذي جي�ده ض�رورة يف عي�ن قل�ب�ه 
ي�ق يف بصي�رت�ه  كن�ور البص�ر الذي جعل�ه اهلل يف البر فلم يكن للعبد فيه كسب كذلك ن�ور الص�دِّ
ي�ق�ون والش��ه�داء عن�د رهب�م ل�ه�م أج�ره�م م�ن حيث الش��هادة  وهل�ذا ق�ال أولئ�ك ه�م الصدِّ

ي�ق�ي�ة واألج�ر للش�ه�ادة«. ي�ق�ي�ة فجع�ل الن�ور للص�دِّ ون�ورهم م�ن حيث الص�دِّ
ويف حدي�ث ق�ديس أن اهلل تبارك وتعاىل قال لنبيهملسو هيلع هللا ىلص ليلة املعراج يف صفات الصديقني: »ين�ُْظ�رون 
��امواِت واألرِض فيْعَل�م�ون أنَّ اهللَ س��بح�ان�ه وتع�اىل أْه��ٌل للِع�ب�ادِة كأن��َّم�ا  ف��ي َم�َل�كوِت السَّ
ين�ُْظ��رون إَل��يَّ م��ن ف�وق�ه�ا« فقالملسو هيلع هللا ىلص: ه�ل تعطي ألح�د من أمت��ي هذا؟! ق�ال: »ي�ا أمحد ه�ذه 

�ة غ�ي�ِرك«)4(!! �تِ�ك وأمَّ ي�ق�ي�َن م�ن أمَّ َدَرَج�ُة األن�ب�ي�اِء والص�دِّ
وأم�ا مق�ام اخلُلَّ�ة فاخلليل إنام يس�مى خلي�ا ألن الصداق�ة إذا كملت رف�ع الصِدي�ق حوائجه إىل 
صديق�ه وال معن�ى لرفعها مع ع�دم الكفاية والقض�اء، وقد ُروي ع�ن اإلمام الص��ادق$ أن�ه قال: 
»إنَّ اهللَ ت���َب��ارك وت���َع��اىل ات��َّ�خ�َ��َذ إب�راه�ي�َم َع��ْب��دًا َق�ْب��َل أن َي�ت�َّ�ِخ���َذُه ن���َب��ِ�ي�َّ�ا وإنَّ 
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اهللَ ات��َّ�خ�َ��َذُه ن��َب��ِ�يَّ��ا َق�ْب�َل أْن َي�تَّ�ِخ�َذُه َرس�والً وإنَّ اهللَ ات��َّخ�َ�َذُه َرس��والً َق�ْب�َل أْن َي�تَّ�ِخ�َذُه 
���ا َج�َم��َع ل�ُه  خ�َ�ل�ي��ًا وإنَّ اهللَ ات��َّ�خ�َ��َذُه خ�َ�ل�ي��ًا َق�ْب��َل أْن َي�تَّ�ِخ���َذُه إم��ام����ًا َف��ل��َمَّ

األش��ي��اَء ق���اَل ل�ه إن��ِّ�ي ج�اع�ِ�ُل�َك لِ�ل�ن��َّ��اِس إم��ام��ًا«)5(!!
فمق�ام اخلُلَّ�ة اإلهلية )6( أعى مرتبة م�ن مقام العبودية والنبوة والرس�الة ودون مق�ام اإلمامة، وكام 
قال أحد املش�ايخ يف تعريف مقام اخلُلة: »إذا ختلَّلت املع�رف�ة باهلل أج�زاء العارف م�ن حي�ث م�ا ه�و 
مرك�ب ف�ا يبقى فيه جوه�ر ف�رد إال وق�د حلَّ�ت ف�ي�ه م�ع�رف�ة رب�ه ف�ه�و ع�ارف ب�ه بك�ل ج��زء 

في�ه«.
ولكن ب��ِ�َم ن�ال إبراهيم$ هذا املقام؟! 

عن أيب احلس�ن الرض�ا$ قال س�معت أيب حيدث ع�ن أبيه أنه قال: »إن�َّام ات��َّخ�َ�َذ اهللُ إب�راه�ي�َم 
«)7(، فمن  خ�َل�ي��ًا ألن��َّ��ُه َل���ْم ُي����ِرْد أح���َدًا وَل��ْم َيْس��أْل أَح��دًا َق���طُّ غ�ي�َر اهللِ ع�زَّ وج��لَّ
كان ع�ى ال�دوام يف ذك�ر ربه مش�غوال بخدمت�ه ممتثا ألم�ره جميبا لدعوت�ه فذلك دليل ع�ى كونه من 

يقني. الصدِّ
كذل�ك املرتب�ة النازل�ة من مقام اخللة وه�ي ما كانت بني املتق�ني يف احلياة الدنيا ك�ام يف قوله تعاىل: 
﴿األخــِـــالَُّء َيْوَمـئِــٍذ َبْعـُضـُهــْم لِـَبْعــٍض َعــُدوٌّ إالَّ امْلُـتَّـقـيــَن﴾)8(، فكل خ�ُلَّ��ة من غري جهة 

التقوى ترتفع يوم القيامة إال ما كانت يف ذات اهلل فهي التي تثبت وتنفع.
يقول صدر املتأهلني الشريازي )قدس رسه( )9( يف أس�فاره:

»واع�ل��م أن ال�ط��رق إىل اهلل كثي��رة ألن��ه ذو ف�ضائ��ل وج�ه��ات كثي�رة ول�كلٍّ وج�ه�ة هو 
�ي�ها ل�ك�ن بع�ض�ه�ا أوث��ق وأش��رف وأن��ور م�ن ب�ع�ض وأس��دُّ ال�ب�راهي�ن وأش���رف�ه�ا  م�ولِّ
إل�ي�ه ه�و ال�ذي ال ي�ك�ون ال�وس��ط ف�ي ال�ب�ره�ان غ�ي�ره ب�ال�حق�يق�ة ف�ي�ك�ون الط�ري�ق إل�ى 
ي�ق�ي�ن ال�ذين يستش�هدون ب�ه ت�ع�اىل  ال�م�ق�ص��ود ه��و عي��ن ال�م�ق�ص��ود وهو س�بيل ال�ص�دِّ
علي�ه ث�م يستتش�هدون بذات��ه ع�ل�ى صفات�ه وبصفاته ع�ى أفعاله واح�دا بعد واحد وغي��ر ه�ؤالء 
كال�م�تكل�م�ي�ن والطبيعي�ني وغريهم يت�وس��ل�ون إل�ى معرفته تعال�ى وصفات�ه بواس�طة اع�ت�ب�ار 
أم�ر آخ�ر غريه كاإلمكان لل�م�اه�ي�ة وال�ح�دوث لل�خ�ل�ق وال�ح�ركة لل�ج�س��م أو غ�ي�ر ذل�ك 
وه�ي أي�ضا دالئ�ل عى ذات�ه وش�واه�د ع�ل�ى صفاته لكن هذا ال�م�ن�هج أحكم وأش���رف«)10(.

فالعام�ة م�ن الن�اس ي�رون األثر فيدهل�م عى املؤث�ر كمن تدل�ه الكتابة ع�ى القل�م والكاتب وأما 
يق�ني فهم ي�رون املؤثر أوال ومنه ي�رون األثر، كمن يعرف الطبي�ب أوال ثم يأخذ منه  يف مكت�ب الصدِّ

الوصفة الطبية.
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يقا إال إذا وصل إىل مقام يعبد ربه لربه ويريد بعبادته وجه  أهيا السالك إىل اهلل!! ال يكون العبد صدِّ
يق�ي�ن كام قال س�يد املوحدين أمري املؤمنني$: »م�ا َع�َب�ْدت��ُ�َك َخ�ْوف�ًا  اهلل وح�ده وهذه ني�ة الص�دِّ
ِم��ْن ناِرك وال َط�َمع�ًا يف َج�ن��َّ�تِ�َك وَل�ِكْن َوَجدت�َك أهًا لل�ِع�ب�ادِة َف�َع�َب�دت��ُ�َك«)11(، بل ذهب 
كث�ري م�ن علامء اخلاصة )أمثال الس�يد عيل ب�ن طاووس( والعام�ة )أمثال الفخر ال�رازي( عى بطان 
العب�ادة إذا كانت النية فيها حتصيل الثواب ودفع العقاب وعى س�بيل فرض املحال لو يدخل العايص 
يقون رهبم أها للعبادة فيعب�دوه كمن اختار يف الدنيا النار فجعلها ربه  اجلن�ة واملطي�ع النار لرأى الصدِّ

عليه بردا وساما!!
والصدق عى ثاثة أقسام:

– األول: الصدق يف العزم
– الثاين: الصدق يف العمل

– الثالث: الصدق يف القول والكام 
فالصدق يف العزم هو اإليتاء بام يريده اإلنسان ويعزم عليه باجلد دون ضعف وتردد، أو بمعنى آخر 
أن تك�ون النية يف فعل اخلري صادقة وخالصة هلل س�بحانه وتعاىل، وهذا أمر باطني، وآفة العزم العجز، 
فإذاكن�ت خملص�ا ومريدا صادقا وعزمت بصدق فابد أن تع�رف آفة العزم وهو العجز حتى تدفعه أو 

تعاجله، وع�اج العج�ز ت�رك راح�ة الن�ف�س.
ثم الصدق يف العمل )وهو الطاعة املحضة للرشيعة واحلقيقة( بأن يكون ظاهر اإلنس�ان كباطنه أو 
دونه، أو هو مطابقة العمل للقول واالعتقاد، وقيل أن الصدق يف العمل هو الوفاء بحق العمل ويطلق 
الص�دق أيض�ا عى فعل القلب واجلوارح املطابقني للقوانني الرشعي�ة واملوازين العقلية، وآفة الصدق 
يف العمل هو الكس�ل وهو شعور اإلنسان بالفتور وعدم وجود النشاط الازم للعمل الصادق فيعمله 
�اُكْم والَكَس�ِل  رياء أو يركه كليا ويف كامها تقصري يف حق اهلل سبحانه، وكام قال أمري املؤمنني$: »إيَّ

«)12(، وعاجه أيضا ترك راحة النفس. َفإن��َُّه َم�ْن َكَس�َل َل�ْم ُي�ؤدِّ َح�قَّ اهللِ َع�زَّ َوج�َلَّ
أهي�ا الس�الك إىل اهلل!! ال يمكن أن ترتفع إىل املقامات مع فرض الراح�ة، فعليك أن ترك الفراش 
والن�وم والراح�ة واالس�راحة حتى ال يكون آلف�ات الصدق من عجز وكس�ل جم�ال للهجوم عليك 

وإعاقة سريك إىل اهلل سبحانه وتعاىل.
قرأن�ا يف ح�االت بعض أولياء اهلل والس�الكني من الَكَس�بة والتج�ار - ال من العل�امء - أهنم كانوا 
يتجه�ون ليل�ة اخلميس من مدينتهم إىل مدينة طهران يف رحلة كانت تس�تغرق - آنذاك - أكثر من 15 
ساعة تقريبا لكي حيرضوا يوم اجلمعة وملدة نصف ساعة فقط درسا من دروس األخاق والعرفان يف 
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مسجد جامع طهران!! تركوا الراحة ملعرفة املقامات ثم السري فيها للوصول إىل اهلل سبحانه وتعاىل فلم 
يعيقهم يف ذلك طول الزمان وال ُبعد املكان!! ونحن نعلم أن يف هذا املسجد ُتلقى حمارضات ودروس 
يف تفس�ري القرآن والعقائد والفلس�فة والعرفان ونملك الس�يارة املكيَّفة باهلواء الب�ارد والطريق أمامنا 
س�هل ومفتوح، أي أن وس�ائل الراحة يف جمموعها متوفرة لدينا، فلامذا ال نوفق يف إعطاء نصف س�اعة 
م�ن وقتنا للمش�اركة يف تلك املجالس؟! هل كان ليشء س�وى أننا مل نعرف معن�ى التوبة واإلخاص 

واإلرادة والصدق وآفاهتا يف السلوك إىل اهلل سبحانه وتعاىل!!
وأم�ا املق�ام الثال�ث فهو الص�دق يف القول وهو أه�م وأصعب أقس�ام الصدق يف وج�ود العارف 
والس�الك إىل اهلل وه�و مطابق�ة اخلرب اخل�ارج أو مطابق�ة القول للواق�ع وآف�ته امل�عاري�ض )13(، وقال 
�ْدِق ف��ي َم�ن�ْطِ��ِق���ِه َف�َق�ْد  أمي���ر البل�غ�اء عيل ب�ن أيب طالب$: »َم���ْن َع��ِدَم َف�ض�ي�َل��َة الصِّ
َف�ج�ِ��َع ب�أْك��َرِم أْخ�اق��ِ�ِه«)14(، وقال$ أيضا: »لِس�اُن ال�ع�اق�ِ�ِل َوراَء َق�ْل�ب�ِ��ِه وق�ْلُب األمْحَ�ِق 
���ْدَق َح�ْي��ُث  َوراَء لِس��ان��ِ�ِه«)15(، وكذل�ك عن�ه$: »َع�ام��ُة اإلي�م��اِن أْن ت��ُ�ؤث��ِ���َر ال�صِّ
�ْدَق  ك َع��َى الَك���ِذِب َح�ْي��ُث ي�ن�ْ�َف�ُع�َك«)16(، وق�ال أبو جعف�ر$: »ت��ََع�لَّ�ُم��وا ال�صِّ َيض�ُ��رُّ
َق��ب�ْ��َل احل�دي�ِث«)17(، فإذا أردت أن تتفوه بكلمة واحدة فانتبه آلفة الصدق يف الكام وع�اج�ه�ا 

م�ح�اس�ب�ة ال�ن�ف�س ق�ب�ل ال�ك�ام.
رأيت يف حاالت أحد الس�الكني وأولياء اهلل - يف مقام حماس�بة النفس - أنه غفل حلظة واحدة عن 
ه بكلمة غري صادقة، فتأس�ف عى ذلك أس�فا ش�ديدا وتعهد  نفس�ه ومل حياس�بها قبل أن يتكلم، وتف�وَّ
عى نفس�ه أن يمتنع عن رشب املاء البارد لس�نة كاملة مع تلك الظروف القاس�ية من ش�دة حرارة اجلو 

والعطش، وذلك تأديبا لنفسه وهتذيبا هلا كي ال يتكلم بعد ذلك بكلمة واحدة إال بعد املحاسبة!!
وبعد معرفة مفهوم الصدق ومقاماته وآفاته البد من معرفة التكليف الستمرار حالة الصدق.

مل�اذا يق�ال للصدقة صدقة؟! ألن ع�ى املؤمن حينام يتص�دق أن يكون يف عزم�ه وفعله صادقا ويف 
س�بيل اهلل تعاىل، وقد قال اهلل س�بحانه وتع�اىل يف كتابه: ﴿أملْ يْعـَلموا أنَّ اهللَ ُهـَو يـَْقـَبـُل الـتَّوبـَـَة َعـْن 
حيُم﴾)18(، وق���ال اإلمام زين العابدين عيل  اُب الـرَّ ـَدقـاِت َوإنَّ اهللَ ُهـَو الـتَّـوَّ ِعبــاِده َويأخـُـُذ الـصَّ
��َدق���َة ال ت���َق���َ�ُع يف ي��ِد العْب��ِد ح�تَّى ت���َ�َق��َع  بن احلسني#: »ضِم�ن�ْ�ُت َع�َى َرب�ِّي أنَّ ال�صَّ

!!)19(» بِّ ف�ي ي��ِد ال��رَّ
والصدقة عى ثاثة أقسام:

1 - اإلن�ف�اق بامل���ال
2 - اإلن�ف�اق بالب�دن
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3 - اإلن�ف�اق بالق�لب 
والب�د أن تك�ون الصدق�ة بأنواعه�ا مس�تمرة جنبا إىل جن�ب حتى تس�تمر حالة الص�دق ويدخل 

يقني. اإلنسان يف مقام الصدِّ
1 - اإلنف�اق بامل�ال: وأع�ى مرات�ب اإلنف�اق بامل�ال ه�ي صدق�ة ال�رس، فقد ق�ال اإلم�ام عيل بن 
«)20(!! وورد يف الروايات أنه كان يف  بِّ �رِّ ت�ُ�ْط�ِف��ُئ َغ�ض��ََب ال��رَّ احلسني#: »إنَّ َص��َدَق��َة ال�سِّ
املدين�ة ك�ذا وكذا أهل بيت يأتيهم رزقهم وما حيتاج�ون إليه ال يدرون من أين يأتيهم فلام مات عيل بن 

احلسني# فقدوا ذلك )21(   !!
2 - اإلنفاق بالبدن: بأن يكون اإلنس�ان ببدنه وجس�مه ويده ولسانه يف خدمة الفقراء واملحتاجني 
وجيدُّ وجيتهد يف إيصال املال إليهم وأن ال يؤذي�هم بلس�انه واملنَّ عليهم كام يف قوله تبارك وتعاىل: ﴿يا 

أيـهُّـها الَّذيَن آمـَنـُوا ال تــُْبطُِلوا َصَدقـاتِكـُْم بامْلَـنِّ واألَذى....﴾)22(
�َرُه لِ�َف�ْق�ِرِه وق�لَّ��ِة ذاِت  وقول نبيه نبي الرمحةملسو هيلع هللا ىلص: »َم�ْن اْس���َتذلَّ ُم�ؤم�ِن�ًا أْو ُم�ؤم�ِن��ٍَة أو َح�قَّ

�َرُه اهللُ ي��وَم ال�ق�ي�ام�َِة ث��مَّ ي�ْف�ض�َُح�ُه«)23(!! َي�ِدِه ش��هَّ
3 - اإلنف�اق بالقل�ب: بأن يكون العبد صادق القلب عند إنفاق املال عى الفقراء ويش�عر بآالمهم 
ويواس�يهم، فإذا س�عى ببدن�ه وجهد إلنفاق املال عى الفق�راء واملحتاجني رياًء ونفاق��ًا فلن يتقبل اهلل 
من�ه ذلك ول�ن يكتب يف الصادقني، وقد كان من أدب رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص أنه كان جيال�س الفقراء ويؤاكل 

املساكني ويناوهلم بيده. 
س�افر أح�د العل�امء إىل مش�هد اإلم�ام الرضا علي�ه آالف التحي�ة والثن�اء ويف طريقه م�ر عى بلدة 
صغ�رية فجاءه رجل أعمى وق�ال له: إىل أين أنت ذاهب؟! فقال العامل: إىل مش�هد اإلمام الرض�ا$، 
فق�ال الرج�ل األعمى: ليتني كنت بصريا فأرافقك يف س�فرك، وكم كنت أمتنى أن أزور مش�هد اإلمام 
الرض�ا$ وأطلب منه شفائي من العمى، ولكن ال بأس، أسألك نيابة عني أن تبلغ سامي إىل اإلمام 
الرض��ا$، وأطل�ب منك إن أمكنك ذل�ك أن حترض يل قليا من غبار رضي�ح اإلمام$، فقبل العامل 
ذل�ك ث�م ترك البلدة وأكمل رحلته إىل مش�هد اإلمام الرض�ا$ فمكث فيها ش�هورا ثم رجع إىل بلده 

وقد ني ما أوصاه ذلك الرجل األعمى كأن مل يكن شيئا مذكورا!!
ويف طريق عودته مر عى نفس البلدة فكان الرجل األعمى أول املس�تقبلني له، وملا أقبل إليه وسلم 
عليه انتبه العامل وتذكر الوصية وقال يف نفس�ه: قد يس�ألني هذا الرجل عام أوصاين فامذا أقول له وكيف 

أترف!! 
فبادره الرجل األعمى وقال: تقبَّل اهلل زيارتكم، ثم قال: هل أحرضتم شيئا من غبار عيل بن موسى 
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الرض��ا$؟! ختج�ل العامل وقال: نعم أحرضته لك، فقال ل�ه: أين هو؟! فذهب العامل وأخذ قليا من 
تراب جداٍر وجعله يف كيس باعتبار أن الرجل أعمى وال يراه وقال:

ه�ذا غبار رضي�ح اإلمام الرض�ا$، فأخذ األعم�ى الراب وقال: يا عيل بن موس�ى الرضا، أنا مل 
أوف�ق لزيارتك�م ولكن احلمد هلل الذي وفقني براب رضحيكم!! فجعل الراب عى عينيه فإذا به يفتح 

عيناه ويرى ما حوله والعامل ينظر إليه مستغربا متعجبا!!
ونحن نقول: إذا كان هذا الرجل األعمى املسكني قد أخذ غبار جداٍر ووضعه عى عينيه باسم غبار 
رضيح اإلمام الرض�ا$ وبصدق نيته ش�في من العمى فكيف بأصل غبار الرضيح احلقيقي!! وكيف 

إذا كان الرجل يف حمرض لطف اإلمام الرؤوف$ فيمسح بيده املباركة عى عينيه!!
أهي�ا الس�الك إىل اهلل!! انتب�ه إىل هذه املقامات وآثارها: اس�م تراب رضيح اإلم�ام$، أصل تراب 
رضي�ح اإلمام$، حم�رض اإلمام$!! وكي�ف إذا توجهت إىل خالق اإلم�ام$ وخالق اخللق أمجعني 
ال�رب ال�رؤوف الرحي�م وقلت بكل صدق: إهلي وس�يدي وم�والي وريب اغفر يل ذنويب واس�ر عيل 

عيويب!!
أهيا السالك إىل اهلل!! اجلس يف غرفتك ويف خلوة بينك وبني ربك وفكر: كم مرة يف عمرك ناديت 
رب�ك وقلت بص�دق نية »يا اهلل«!! وكم مرة صليت صاة الصادق�ني ومل تكن صاتك خوفا من النار 
يقني قب�ل أن تتكلم  وال طمع�ا يف اجلن�ة ب�ل حبا هلل وحده!! وكم مرة حاس�بت نفس�ك حماس�بة الصدِّ

بكلمة!!
إهلن�ا ت�ولَّ أمرنا كام تتوىل أمر الصديقني، وأدخلنا مدخل ص�دق وأخرجنا خمرج صدق واجعل لنا 

من لدنك سلطانا نصريا.
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اهلوامش

»الش�ريع�ة هي الظ�اه�ر واحلقيق�ة هي الب�اط�ن أو الش�ريعة هي جمم�وعة األح�ك�ام والتع�اليم اإلل�هي�ة   )1(
ال�ت��ي ق�رره��ا الن�ب�ي األك��رمملسو هيلع هللا ىلص وارت�ض�اه��ا ألم��ت��ه وال�ح�ق�ي�ق�ة ه��ي ال�ف�ن�اء ع�ن ال�ف�ان�ي 
وال�ب�ق�اء ب�ال�ب�اق��ي ورؤي���ة م�ا ه�و خ�ب��ر واق��ع��ا وَدي��ن ن�ق��دا« - ش�رح كلامت ب�اب�ا ط�اه��ر: 
ص 17، ويق��ول أح��د كب���ار ال�ع�رف�اء أن »الش��ري�ع�ة ه�ي الت�زام العب�ودي�ة بنس��ب�ة الف�ع�ل إليك 
واحلقيق�ة ه�ي س��ل�ب آث�ار أوص�اف�ك عن�ك ب�أوص�اف�ه أن��ه الف�اع�ل ب�ك ف�ي�ك م�ن�ك ال أن�ت أو 

ه�ي ظ�ه�ور ص�ف�ة ح�ق خ�ل�ف ح�ج�اب ص�ف�ة ع�ب�د«.
أصول الكايف: ج 2 ص 382  )2(

سورة النساء: آية 69  )3(
بحار األنوار: ج 77 ص 26، إرشاد القلوب: باب 54  )4(

أصول الكايف: ج 1 ص 175  )5(
اخلَلَّة بمعنى الفقر والفاقة واحلاجة، واخلُلَّة غاية الصداقة واملحبة واشتق من اخلال ألن املحبة ختللت قلبه   )6(

فصارت خاله أي يف باطنه 
علل الرشائع: باب 32 ص 34  )7(

سورة الزخرف: آية 67  )8(
ه�و ص�در الدين حممد ب�ن إبراهيم بن حييى قوامي الش�ريازي )؟ - 1050 ه�( امللقب ب�� »صدر املتأهلني«   )9(
واملعروف ب� »ما صدرا«، من أعاظم احلكامء اإلس�اميني، كان واس�ع العلم باملكاتب الفلسفية اإلسامية 
املنوع�ة فضا ع�ن تبحره يف ال�كام واحلكمة والعرف�ان، متمكنا م�ن تدقيق وحتليل معض�ات هذا الفن 
متكن�ا تام�ا، تعلم مقدم�ات الع�ل�وم فرحل إىل إصفه�ان وحرض دروس الش�يخ هب��اء الدي��ن الع�ام�ل�ي 
وامل�ي�ردام��اد، ث�م ذه�ب إىل جبال ق�م وانعكف عى العب�ادة والرياضة ملدة مخس�ة عرش عاما ف�كان كتابه 
العظي�م »احلكم�ة املتعالية يف األس�فار العقلية« نتاج خلوات�ه طي هذه احلقبة، فقرر مباين مدرس�ته املعروفة 
باحلكم�ة املتعالي�ة يف كتابه هذا وبالغ يف بس�طه وحتريره، وله أيضا الش�واهد الربوبية يف املناهج الس�لوكية، 
أرسار اآلي�ات وأن�وار البينات، رشح حكم�ة اإلرشاق، احلكمة العرش�ية، املش�اعر، رشح اهلداية، مفاتيح 
الغي�ب، تفس�ري بع�ض الس�ور القرآني�ة ورشح أصول الكايف، ت�ويف يف الب�رة وهو متوجه إىل احلج س�نة 
)1050 ه�( ودفن فيها - الرمجة مقتبسة من دائرة املعارف اإلسامية ج 14 ص 279، رياض السالكني: 

ج 1 ص 158
األسفار األربعة: ج 6 ص 12  )10(
بحار األنوار: ج 70 ص 186  )11(

رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 20 ص 263  )12(
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والتعري�ض توجيه ال�كام إىل جانب وإرادة جانب آخر بخاف التريح، واملعاريض تغني اإلنس�ان عن   )13(
الك�ذب وذل�ك عند ال�رضورة واحلاجة، وجي�وز التورية باملعاري�ض املباحة وهو يشء خيل�ص من املكروه 
واحلرام إىل اجلائز إما لقصد اإلصاح بني الناس أو لدفع ما يرض أو لغري ذلك كالكام اللطيف الذي يدور 
ب�ني الزوج�ني لدوام األلفة بينهام أو أن يقول رجل جليش العدو مات أمريكم ليذعر به قلوهبم ويعني بذلك 
الن�وم فهذا نوع من اخلدع اجلائزة واملعاري�ض املباحة، وأما مع عدم احلاجة والرضورة فا جيوز ألنه تفهيم 

للكذب وإن مل يكن اللفظ كذبا وهو مكروه.
رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 20 ص 336  )14(
رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 18 ص 159  )15(
رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 20 ص 175  )16(

أصول الكايف: ج 2 ص 104  )17(
سورة التوبة: آية 104  )18(

بحار األنوار: ج 96 ص 129  )19(
بحار األنوار: ج 46 ص 88 نقا عن احللية  )20(

بحار األنوار: ج 46 ص 56 نقا عن إرشاد املفيد  )21(
سورة البقرة: آية 264  )22(

بحار األنوار: ج 72 ص 49 نقا عن جامع األخبار  )23(





املنزل )5(

األدَُب ِعْندَ املُِحب
األدب اصط�اح عم�يل ومعن�اه احلف�اظ ع�ى ح�دِّ الش��يء، وقيل أيضا أن�ه اهل�ي�ئ�ة احل�س��ن�ة 
الت��ي ينبغ��ي أن يق�ع علي��ه الف�ع�ل املش��روع، وهو اجلامع ملحاس�ن األقوال واألفع�ال، واألدب 
من الس�لوكيات اإلنس�انية واإلسامية الرفيعة يتزين هبا اإلنس�ان فتضفي عى شخصيته املعنوية كامال 
ومج�اال، وليس�ت اآلداب ه�ي األخاق فاألخاق مل�كات روحية راس�خة تتلبس هب�ا النفوس بينام 
اآلداب هيئ�ات حس�نة تتلب�س هبا األعامل الصادرة عن اإلنس�ان عن صفات نفس�ية خمتلفة، ولنعم ما 

قيل يف هذا املقام:
األصـْـحــاُب ـهــا  أيهُّ الـنــَّـْفـــَس  بــــوا  أدِّ

آداُب ُكـلهُّـــهــــا  الــِعــْشـــــِق  ُطـــــــــُرُق 
وينقسم األدب يف اصطاح العارفني إىل ثاثة مقامات:

– املق��ام األول: أدب الش�ريع�ة
الثاين: أدب اخلدم�ة – املق�ام 

الثالث: أدب احل�����ق )1( – املقام 
فاملق�ام األول أدب الرشيع�ة وهو تعلم أح�كام الرشيعة )2( واتباع األوامر اإلهلي�ة كام قال تعاىل يف 
ســـوُل  ـافـُِظــوَن لِـُحـُدوِد اهللِ....﴾)3( وطاعة رس�ولهملسو هيلع هللا ىلص: ﴿.... َوما آتاكـُُم الـرَّ كتاب�ه: ﴿.... َواحْلَ
َفَخـــذوُه َوما نـَهـاكـُْم َعـنـْـُه َفانـْـَتـُهـوا....﴾)4(، وقد وصف أحد العرف�اء مقام أدب الرشيعة بأنه 
ب�ن�ا نب�ي�هملسو هيلع هللا ىلص،  األدب اإلل�ه�ي ال�ذي يت�وىل اهلل تعليم�ه بال�وحي واإلل�ه�ام ب�ه أدَّب نبي�هملسو هيلع هللا ىلص وبه أدَّ
وذكر بعض القدماء يف أدب الرشيعة أنه عدم التعدي باحلكم موضعه يف جوهر كان أو يف َع�َرض أو يف 
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زمان أو يف مكان أو يف وضع أو يف إضافة أويف حال أو يف مقدار )5(.
دملسو هيلع هللا ىلص الذي عظَّم اهلل عزَّ وجلَّ ش�أنه فقال: ﴿ وم�ن أج�لِّ مصادي�ق األدب وأكمله النبي األمي حممَّ

َوإنَّـَك َلـَعــَلـى ُخــُلـٍق َعظـيٍم﴾)6( فتأدب بكامل أدب اهلل وختلَّق بكرائم أخاق اهلل ول�م يتع�لم عى 
ي��د أح��د غ�ي�ر اهلل تبارك وتع�اىل ال�ذي ع�لَّم�ه عل�م الش��رع والت�وحي�د)7( ﴿َوَعلََّمَك ما مَلْ تــَُكن 
ب�َني َريبِّ ف��َأح�َْس�َن ت��َأديبي«)9( وق�ال اإلمام الصادق$: »إنَّ اهللَ  َتْعـَلـُم﴾)8( فكان كام قالملسو هيلع هللا ىلص: »أدَّ

َب ن���َب��ِ�يَّ��ُه َع�َل�ى َم�َح�بَّ�تِ��ِه«)10(!! ت���َبارك وتع�اىل أدَّ
ب��َ��ُه اهللُ َع��زَّ َوَج�لَّ وه�و  وق�ال$ لكمي�ل بن زي��اد النخع�ي: »يا ُكَمْي�ل إنَّ َرس�وَل اهللِملسو هيلع هللا ىلص أدَّ

م�ي�ن«)12(. ُب ال�ُم�ؤم�ِ�ني��ن وأوِرُث األدَب امُل�َك�رَّ ب��َ�ن�ي وأن���ا أؤدِّ أدَّ
وقال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص يف ش�أن التعلم: »َم�ْن َل�ْم َي�ْص�ب��ِ�ْر َع�َل�ى ُذلِّ ال�تَّ�َع�لُّ��ِم س�اع�َ�ًة َب��ِق��َي 
ف�ي ُذلِّ ال�َج�ْه��ِل أب�َ�دًا«!! )13(، وسئل اإلمام عيل بن موسى الرض�ا$ أي األدب أحسن فقال$: 

ي��ِن«)14(!! »أَدُب ال�دِّ
وآف��ة م�ق��ام أدب الش��ري�ع�ة ال�ح�رص ف��ي ج�م�ع ال�ع�ل��وم وت�ع�ل�ي��م ال�ع�ل�وم بت�رك 
ـا الَّذيـَن آمـَنـُـوا لـِــَم تــَقوُلـوَن مـا ال تــَْفـَعلـوَن  الع�م��ل، فق�د قال اهلل س�بحانه وتع�اىل: ﴿يا أيهُّ
* َكـُبــَر َمــْقـتــًا عـِنـَد اهللِ أن تــَقـولـوا ما ال تــَْفـَعـلـوَن *﴾)15(!! وقال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »ال�ِع�ْلُم 
َودي�َع��ُة اهللِ يف أْرض�ِ��ِه وال�ُع�َل�امُء أم�َن�اؤه َع�َلي��ه َف�َم�ْن َعِم���َل بِِعْلِم�ِه أدَّى أمان��َ�َت��ُه وم�َ�ْن مَلْ 
َيْع�َم��ْل بِع�ْل�ِم��ِه ُك�تِ�َب يف دي�واِن اخلائ�ِني��َن«)16(!! وق�الملسو هيلع هللا ىلص: »ال�ُع�َلم�اُء َرُج�اِن َرُج�ٌل عال�ِ�ٌم 
وَن  آِخ��ٌذ بِع�ْل�ِم�ِه ف�ه�ذا ن���اٍج وع�الِ�ٌم ت�ارٌك ل�ِع�ْل�ِم�ِه ف�ه�ذا ه�ال��ِ�َك وإنَّ أْه�َل الن�اِر َل�َي�َت�أذَّ
ِم�ْن ري�ِح العال�ِ�ِم ال�تَّ�ارِك ل�ِع�ْلِم�ِه«)17(، وقال عيل بن احلسني#: »ال�ِعْل�ُم إذا َل�ْم ُي�ْعَم�ْل ب��ِِه َل�ْم 
َي���ْزَدْد ِمَن اهللِ إال ُب�ْع���دًا«)18(، وأما اإلم��ام الص�ادق$ فقد قال: »ال�ِعْل��ُم َم�ْق�روٌن إىل ال�َعَم�ِل 

َفَم�ْن َع�ِل�َم َعِم�َل وم�َ�ْن َع�ِم�َل َعِل��َم«)19(!! 
وق�د تعلمنا من أس�اتذتنا يف مكاتبهم األخاقية والعرفاني�ة أن العال�ِم يكون عال�ِام بق�در ما يعمل 

بعلمه ال بقدر ما حيفظ يف ذهنه!!
واملقام الثاين أدب ال�خدم�ة وهو حسن املعاملة يف خدمة احلق تبارك وتعاىل ومعارشة اخللق، ومع 
مع�رف�ة الس��الك إىل اهلل ح�ق�ي�ق��ة املعية اإلهل�ي�ة ﴿.... وهـُو َمَعـُكـْم أيـْـنـَـَمـا ُكـنـُتـْم....﴾)20( 
الجي�د يف نفس�ه حلظة ختلو م�ن أدب خدمة احلق تبارك وتعاىل، وقد قال أم�ري املؤمنني$: »يا ُمؤم�ِ�ن 
إنَّ ه�ذا ال�ِع�ْل�َم واألدَب ث���ََم�ُن َن��ْف�ِس��َك فاج�ْ�َت�ِه�ْد يف ت�َ�َعلُّ�م�ِه�ِام ف�ام َي�زي��ُد ِم�ْن ِعْل�ِم�َك 
وأَدب��َِك َي�زي�ُد يف ث���َم��َنِ�َك وق���َْدِرك ف�إنَّ ب�ال�ع�ِْل�م ت���َْه��ت�َدي إىل َربِّ��َك وب�األَدِب ت��ُْحِس�ُن 
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ِخ�ْدم��َ�َة َرب�ِّ�َك وبأدِب ال�ِخ��ْدم�َ�ِة ي�َْس��َت�وج�ُِب ال�َع�ْب��ُد ِوالي��َ�ت��َ�ه وق���ُ�ْرب�َه«)21(!!
واألنبي�اء# مصادي�ق ُم�ثى يف األدب البارع وحس�ن معاملة احلق، والناظر يف س�ريهتم يعثر عى 
لطائف وكامالت أدبية يف مجيع حركاهتم وس�كناهتم املبنية عى أساس أدب العبودي�ة وتوحيد الربوبية 
للفرد األحد عزَّ وجلَّ فقد كانوا يتربأون من كل عمل حسن وكل وصف مذموم يضيفونه إىل أنفسهم 
نا َظـَلْمنا أنُفَسـنا....﴾)22( يف مقابل س�وء  منها، عى س�بيل املثال تعبري صفي اهلل آدم$ يف قوله: ﴿َربَّ
أدب إبليس الذي قال: ﴿فــَبـِمـا أْغـَوْيَتـني ألقــُْعَدنَّ لــَُهْم َعَل ِصـراطـَِك امْلُْسَتقيِم﴾)23(، وخطاب 
ـنَِي الـُ�هُّ وأنَت أرَحـُم الراحـِمـَن﴾)24( ومل يقل  ُه أنـِّي مـَسَّ أي�وب$ لرب�ه: ﴿وأيـهُّـوَب إْذ نـاَدى َربَّ
»ارمحني« وق��ول عيسى$: ﴿.... إن ُكـنُت ُقـْلـتــُُه َفـَقـْد َعـلِْمـتـَُه....﴾)25( ومل ي�قل »مل أق�ل« أو 
كم�ا قال اخلرض$ يف العيب: ﴿فأردُت أْن أِعـيـَبها﴾)26( ولكن يف اخلري قال: ﴿َفأراد َربهَُّك أْن َيْبــُلغـا 

هـُمـا﴾)27(!! كل ذلك أدبا للحظرة القدسية وخضوعا لساحة اجلالة الربوبية. أشـُدَّ
ومن أعاظم مراتب أدب خدمة السالك إىل اهلل يف معارشة اخللق خدمته ملعلمه وأستاذه الذي هييء 
له مقدمات الس�ري والس�لوك إىل اهلل وما حيتاجه من زاد يف ذلك السبيل ثم يرقى به املدارج الواحد تلو 

اآلخر حتى يصل به إىل املقصد واملبتغى.
وفي�ام حكاه اهلل س�بح�انه وتع�اىل يف كتابه الكريم عن موس�ى$ حينام خاط�ب اخلرض$ بقوله: 
ْمـَت ُرشـْدًا﴾)28( مجلة من اآلداب بني املتعلم واملعلم  ا ُعـلِّ َـّ ـَمـِن ِم ﴿َهـْل أتــَّبــُِعــَك َعـَل أن تــَُعـلِّ

مع عظم شأن موسى$ وكونه من أويل العزم من الرسل وكامله عى معلمه يف جهات أخرى)29(!!
وكذلك كان حال علامئنا وأساتذتنا املاضني رضوان اهلل عليهم أمجعني الذين متيزوا بحسن األدب 

وكامله مع أس�اتذهتم األفاض�ل كأدب السيد األستاذ العامة الطباطبائي&
مع أس���تاذه الس�يد عيل القايض& وأدب الش�يخ الش��ه�ي�د مرتىض املطهري& مع أس���تاذه 
الس�يد العام�ة الطباطبائ�ي& ال�ذي فاق كل أدب ف�كان كلام يذكر اس�مه يقول: »روح�ي فداه«!! 
ويقول س�امحة آية اهلل الش�يخ حس�ن زاده اآلميل - حفظه اهلل تعاىل - : كنت يف حمرض األس�تاذ اإلهلي 
القمش�ه اي& وبينام كان جالس�ا مربعا وظهرت رجله اليمنى من حتت عبائه انحنيت وق�بَّلت رجله 
فسألني: مِلَ فعلت ذلك؟! فقلت له: مل أكن أها ألن أق�بِّ�ل يدكم فقبَّلت رجلكم وكفاين بذلك مباهاة 

وفخرا!!
ـَم اإلنســاَن  ف نفس�ه يف كتابه: ﴿َعـلَّ ومل�ا كان اهلل تب�ارك وتعاىل هو املعلم األول لإلنس�ان كام عرَّ
َمــا مَلْ َيْعــَلــْم﴾)30( فاجللوس عى املائدة العلمية واألخاقية لألس�تاذ واملعلم وتغذية الروح بعلومه 
ومعارفه إنام هو جلوس عى مائدة علم رب العاملني، وقد سافر الكثري من العلامء أسفارا بعيدة وأعدوا 
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هلا الوسائل مع صعوبتها وندرهتا لكي يزوروا عاملا من العلامء أو عارفا من العرفاء وجيلسوا يف حمرضه 
ولو نصف ساعة متحلني بكامل آداب اجللوس واإلصغاء يف تلك املحارض النورانية!!

وم�ن آداب اخلدمة أن ال يكون الباعث عليه�ا تأمل القبول والتقدير من املخدوم، فإذا كان كذلك 
فاخلدمة كانت للنفس وما تشتهي ال ما كان مطلوبا وينبغي.

ر  وآف�ة م�ق�ام أدب ال�خ�دم�ة رؤي�ة ال�ع�ائ�ق الشاغلة يف القلب، فابد للسالك إىل اهلل أن يسخِّ
بدنه وعمره يف س�بيل مقام أدب اخلدمة وأن يتجنب كل عاقة تش�غل قلبه عن الوصول إىل هذا املقام 

ي ال�ن��اَر ب�ال�َح�َط�ِب«)31(!! كام قال أمري املؤمنني$: »َذكِّ ق���َْل�َب�َك باألدِب َكم�ا ت��ُ�ذكِّ
واملقام الثالث أدب احلق وهو العمل باحلق الذي خلق اهلل تعاىل به عامل الوجود وبه حيكم ﴿....َما 

....﴾)32( والوقوف عنده. قِّ اَمواِت واألرَض وما َبْينـَُهام إالَّ بـِاحْلَ خـََلَق اهللُ السَّ
وإذا كان اإلنس�ان يش�عر باهليب�ة يف حم�رض األس�تاذ العامل ويراعي حس�ن األدب يف جملس�ه فكيف 
باجللوس يف حمرض العليم اخلبري وهو رب األرباب وامللك الوهاب!! فعى السالك إىل اهلل معرفة أدب 

 . احلق حق األدب حتى يعلو بكامل أدبه إىل الكامل املطلق لرب األرباب عزَّ وجلَّ
وقال أحد مشايخ العرفان يف أدب احلق أنه األدب م�ع ال�ح�ق ف�ي ات�ب�اع�ه ع�ن�د م�ن ي�ظ�ه��ر 
عن��ده وي�ح�ك��م ب�ه فت�رج��ع إلي�ه وت�ق�ب�ل��ه وال ت�ح�م�ل��ك األن�ف�ة إن ك�ن��ت ذا ك�ب�ر ف�ي 

الس�ن أو ال�م�رت�ب�ة وظ�ه��ر ال�ح�ق ع�ن�د م�ن ه�و أص�غ�ر م�ن�ك س�ن�ا أو ق�درا.
كذلك يقول العرفاء )وهذه كلمة للخواص( أن أدب احلق هو موافق�ة احلق باملعرف�ة.

وأما آفة املقام الثالث فهي الس�كوت عى النفس والرضا هبواها، ففي النفس والقلب دفائن كامنة 
ومع أدب احلق يمكن استكش�اف دفائن أحوال النفس، وآفة أدب احلق هي الس�كوت أمام مشتهيات 
النف�س وماهيه�ا، وإذا بحثن�ا عن عاج ه�ذه اآلفة نجدها عن�د نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوس�نا 
دملسو هيلع هللا ىلص الذي حينام سأله رجل اسمه جماشع: كيف الطريق إىل موافقة احلق؟! قالملسو هيلع هللا ىلص: »ُم�خ�ال��ََف��ُة  حممَّ

ال�ن��َّ�ْف��ِس«)33(!!
وهناك أنواع كثرية من اآلداب، وكام س�معنا من مرش�دنا الكبري س�يدنا األس�تاذ& أن هناك اثني 
عرش نوعا من األدب كأدب الس�الك يف الس�ف�ر وأدب الس�الك مع الرفيق وأدب الس�الك مع األمري 
)فالعرفاء حينام يس�افرون يف مجع خيتارون ألنفس�هم أمريا يتبعونه( وأدب الس�الك عند دخول بلد من 
الباد )كاستحباب الغسل كام كان يفعل رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص(..... إىل غري ذلك من أصناف اآلداب، إال أن 

كلها تندرج حتت األقسام الثاثة املذكورة.
كان املرحوم احلاج مريزا حس�ني القايض& - والد الس�يد عيل القايض& - تلميذا عند أس�تاذه 
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)34(، وكان السيد حسني القايض عاملا فقيها وصل إىل 
الكبري جمدد املذهب املريزا حس�ن الش�ريازي&

مق�ام االجته�اد املطلق وجامعا للرشائط، فعزم يوما عى العودة من س�امراء إىل مس�قط رأس�ه تربيز، 
ولكن كونه استفاد أخاقيا وعرفانيا وسلوكيا من أستاذه فضا عن استفادته الفقه واألصول والعلوم 
ه عليه ذهب إليه يس�تأذنه يف الس�فر إىل بلده فقال ألس�تاذه: أتأذن يل بالس�فر إىل  النقلية وتأدبا له وحلقِّ

تربيز؟! فقال: نعم أذنت لك ذلك، ثم قال: هل من نصيحة تنصحني هبا أو موعظة تعظني هبا؟!
)أهيا السالك إىل اهلل، هذه هي خاصية أدب التلميذ مع األستاذ، ولوال األدب كيف يستفيد التلميذ 

من األستاذ؟!(
فق�ال ل�ه األس�تاذ: اجع�ل يف كل ي�وم وليل�ة س�اعة واحدة ع�ى األقل خل�وة بينك وب�ني اهلل أدبا 

للحق!!
رجع الس�يد القايض - الوالد - إىل تربيز وتوغل يف األمور اإلهلية، وبعد مرور س�نة س�افر مجاعة 
من جتار تربي��ز إىل النج�ف األش��رف ويف زيارة الدورة ذهبوا إىل س��امراء وترشفوا بمحرض املريزا 
الشريازي& فاستفرس املريزا عن أحوال السيد القايض فقالوا: السيد القايض عاملنا ومرجعنا وإمامنا 
و.... و....، ثم سأهلم املريزا قائا: هل تعرفون شيئا عن حاالته مع اهلل؟! قالوا: نعم، قد أبدل ساعته 
تل�ك إىل أربع وعرشين س�اعة من املراقبة واحلضور والعزلة، ولكن أي عزل�ة!! تلك العزلة التي قيل 

فيها )بالفارسية(:
اى شــــنـيـده  وغـائـب  حـاضـــر  مـيـان  هـرگــز 

است ديـگر  ــاي  ج ودلـــــم  مجــع  مـيـان  در  مـن 
)أي أن�ه كان يعي�ش بني الن�اس ببدنه ولك�ن كان قلبه يف موضع آخر وه�و احلضور يف حمرض رب 

العاملني تبارك وتعاىل!!( فقال املريزا: طوبى له وحسن مآب.
ث�م أن ابن�ه العامل الرباين والعارف الصمداين آية احلق ونادرة الده�ر مريزا عى القايض الطباطبائي 
التربيزي رفع اهلل درجاته الس�امية - أس�تاذ الس�يد العامة الطباطبائ�ي& - وكان يعيش يف النجف 
األرشف كان�ت ل�ه ح�االت م�ع اهلل، وقد نق�ل الكث�ريون أنه& كان يف ش�هر رمض�ان املبارك وعى 
األخ�ص يف الع�رشة األخ�رية من�ه خيتف�ي ع�ن األنظ�ار وال يعلم أح�د بمكانه ب�ل ال يتج�رأ أحد أن 
يس�أله حتى أصحاب ال�رس واخلواص من تامذته!! وكانت وصيته لتلميذه الس�يد األس�تاذ العامة 
الطباطبائ�ي& أن�ه إذا كان يف حم�رض احلق تبارك وتعاىل فعليه - يف أي ح�ال من األحوال أو أي مقام 
من املقامات - أن يكون بكل وجوده وعقله وروحه وجوارحه متوجها إىل احلق وال يشء سوى احلق 

مراعاًة ألدب احلق!! 
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ونق�ل الس�يد العامة& حكاية عن بع�ض حاالته لبعض اخلواص قائا: كنت جالس�ا ذات يوم 
يف مسجد الكوفة وكنت مشغوال بذكر أعطاين إياه سيدنا األستاذ عيل القايض& وبينام كنت يف مقام 
صع�ود ال�روح والقرب إىل اهلل فإذا يب أرى عى يميني حوري�ة من اجلنة يف غاية اجلامل والكامل وبيدها 
كأس فيه رشاب من اجلنة، فقدمت يل الكأس وقالت: تفضل!! حاولت أن أنظر إليها ولكني تذكرت 
يف احلال كام سيدنا األستاذ ووصيته بأن السالك إىل اهلل عليه يف مقام أدب احلق أن ال يلتفت إىل غري 

احلق تعاىل!!
رددت ط�ريف عنه�ا، وبعد حلظات جاءتني احلورية عن يس�اري وقدمت يل ال�كأس ثانية ولكني مل 

ألتفت إليها ورصفت وجهي عنها، فتأثرت احلورية وذهبت!! 
)اهلل أكب��ر عى هذه ال��روح امللكوتية اللط�ي�ف�ة وحسن أدب صاحبها!!(

ثم قال: إىل هذه الساعة كلام أتذكر تلك الواقعة أتأمل كيف سببت احلرج لتلك احلورية!
حينام نتفكر ونتعمق يف مقامات أدب السالكني نرى أنه ال يمكن للعارف والسالك إىل اهلل الوصول 
إىل أي مق�ام م�ن املقام�ات الربانية واإلهلية إال بربكة هذا املقام وه�ذا ال يتحقق إال بالتعلم، ولكن أين 

نتعلم؟! وعند من نتعلم؟! 
علين�ا أن نتعل�م عند أس�اتذة ومعلمي األخ�اق والعرفان الذي�ن تعلموا بدورهم من أس�اتذهتم 

وعاشوا يف هذا الطريق والسبيل ووصلوا إىل ما وصلوا إليه من املقامات الرفيعة.
حين�ام بارز أم�ري املؤمنني$ عمرو بن عب�د وّد وأوقعه عى األرض ثم جل�س عى صدره كان هو 

الفاتح يف سبيل اهلل والغالب عى عدو اهلل وهمَّ أن يقتله ولكنه قام عن صدره وما قتله يف احلال....
ي  وق�د س�ئل أمري املؤمنني$ ع�ن وقف�ت�ه قب�ل رضب بن عبد ود فق�ال$: »قد كاَن ش���َ�َتَم أمِّ
َوت���ََف��َل ف�ي َوْج�ه�ي َفخ�َ�ش�ي�ُت أْن أْض�ِرب�َ�ُه لِ�َح�ظِّ ن��َ�ْف��ِس�ي َف��َت�َرْك�ت�ُ�ُه َح�تَّى َس�َك�َن ما 

ب�ي ث���ُمَّ َق��ت�َ�ْل�ت�ُ�ُه ف�ي اهللِ«)35(!!
ويرشح جال الدين الرومي بأبيات رائعة )بالفارس�ية( مقام أمري املؤمنني$ يف ذلك احلال حينام 

جلس عى صدر عمرو بن عبد ود الكافر يريد قتله ولكنه قام ومل يق�تله يف احلال ويقول:
مـيـزنـــم حـق  پــي  از  تــيــغ  مـن  گفت 

تـنــــــــم مــأمـــــور  نـــه  حـقـــم  بــنــده 
هـــوى شــيــر  نـيـســتــم  حـقــم  شــــيــر 

گــوا باشـــد  مـن  ديــن  بــر  مــن  فـعــل 
آفـتـــاب زنـنــده  وان  تـيـغــم  چـــو  مــن 
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حــــــــــراب در  رمــيــت  إذ  رمــيــت  ما 
بـرداشـــتــم زره  مــن  را  خــود  رخــت 

انگاشـــتــــم عـــدم  مـن  را  حــق  غـيـــر 
وصـــال گهـرهـاي  بـر  تـيـغـم  چـو  مــن 

وصــال در  كشــتـه  نــه  گـردانــم  زنــده 
غـــــــــزا انــدر  عـلـتـي  درآمــد  چـــون 

ســــــــزا)36(  ــردن  ك هنـان  ديـــدم  را  تـيـــغ 
فأمري املؤمنني عيل$ با ش�ك وترديد كان يرى وجوده دائام يف حمرض رب العاملني، وأراد يف تلك 

اللحظات أن يكون عمله خالصا لوجه اهلل سبحانه وتعاىل عما بأدب العبد ملواله احلق.
أهي�ا الس�الك إىل اهلل، إذا كنت يف أي حمرض م�ن املحارض فعليك أن تتحى ب�اآلداب الائقة لذلك 
املحرض، فللمس�جد آداب وللمنزل آداب وللس�وق آداب وللمدرسة آداب وللصحب�ة آداب، وكيف 
إذا كان املحض�ر حمض�ر امل�وىل جل وعا!! وعادة حينام يدخل إنس�ان يف مكتب وزير أو مدير يراعي 
أن يك�ون يف غاية األدب واالحرام يف حمرض الوزي�ر أو املدير، فهل حينام يبدأ صاته بتكبرية اإلحرام 
التي هي بمثابة إذن دخول يف حرم اهلل س�بحانه وتعاىل يراعي األدب واإلجال يف حمرض رب العاملني 

كام يراعيه يف حمرض خلقه وهو أحق بذلك!!
أهي�ا الس�الك إىل اهلل!! ان�راف القل�ب إىل غ�ري اهلل تعاىل من أس�وأ اآلداب معه، فعلي�ك بمعرفة 
مقام�ات األدب فتطبقه�ا وآفات األدب فتجتنبها وتتبع حس�ن األدب اجلميل يف عبادتك له ودعائك 
ظاهري�ا وباطني�ا وحضور القلب حال العبادة والدعاء إجاال ملحرضه وتعظيام لش�أنه حتى تش�ملك 

فيوضات وأنوار رب العاملني وهو الغني عن العاملني.
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اهلوامش

يضي�ف بعض مش�ايخ العرفان أدب احلقيقة كمقام راب�ع من مقامات األدب وهو ت�رك األدب بفناء العبد   )1(
ه ذلك كله إىل اهلل تعاىل، ومثله كمثل الوهب يف أصناف العطاء وهو أنه يعطي لينعم ال لسبب آخر. وردِّ

وأقس�ام عل�وم الرشيعة أربعة: علم الكام وعل�م الكتاب العزيز وعلم األحادي�ث النبوية وعلم األحكام   )2(
الرشعي�ة، وعل�م ال�كام يع�ربَّ عن�ه بأصول الدين، وعل�م الكتاب العزيز ينقس�م إىل عل�م التجويد وعلم 
القراءة وعلم التفس�ري، وعلم األحاديث النبوية فيه رضبان: الرواية )العلم بام ذكر( والدراية )معرفة معاين 

ما ذكر ومتنه وطرقه وصحيحه وسقيمه....(، وعلم األحكام الرشعية يع�ربَّ عنه بالفقه.
س�ورة التوب�ة: آية 112وقال الش�يخ عبدالرزاق الكاش�اين& يف رشح منازل الس�ائرين يف باب األدب أن   )3(
غه الرشع وال  »حدود اهلل هي األحكام الرشعية واألدب كله حمافظتها بحيث ال جيري عليه يشء مما ال يسوِّ
أذن فيه ال عى جوارحه وال عى لسانه وال عى قلبه وال خيطر ببال إال مع االستغفار لعلمه بأن اهلل كان عى 

كل يشء رقيبا«.
سورة احلرش: آية 7  )4(

أما اآلداب يف الذوات القائمة بأنفس�ها فبحس�ب ما عليه من معدن ونبات وحيوان وإنس�ان وعروض وما   )5(
يقبل التغيري منه وما ال يقبل التغيري وما يقبل الفساد وما ال يقبل فيعلم حكم الرشع يف ذلك كله فيجريه فيه 
بحس�به وأما اآلداب يف األعراض فهو ما يتعلق بأفعال املكلفني من وجوب وحظر وندب وكراهة وإباحة 
وأم�ا اآلداب الزماني�ة فام يتعلق بأوق�ات العبادات فمنه ما يضيق وقته ومنه ما يتس�ع وأم�ا اآلداب املكانية 
كمواضع العبادات مثل بيوت اهلل الذي أذن اهلل فيها أن ترفع ويذكر فيها اس�مه وأما اآلداب الوضعية فهي 
أن ال يس�مي ال�يشء بغري اس�مه ليتغري عليه حكم الرشع بتغري االس�م فيحلل ما كان حمرم�ا أو حيرم ما كان 
حملا وأما أدب اإلضافة فمثل قول خرض$ فأردت أن أعيبها وقوله فأردنا أن يبدهلام لاشراك بني ما حيمد 
ويذم وقوله فأراد ربك لتخليص املحمدة فيه فيكتسب اليشء الواحد بالنسبة ذما وباإلضافة إىل جهة أخرى 
مح�دا وه�و عينه وتغري احلكم بالنس�بة وأما آداب األحوال كحال الس�فر يف الطاعة وحال�ه يف املعصية وأما 
اآلداب يف األع�داد فهو ما يتعلق بعدد أفعال الطه�ارة ومقاديرها والزكاة وعدد الصلوات وكذلك توقيت 

ما يغتسل به وما يتوضأ....
سورة القلم: ج 4  )6(

وقد علَّم اهلل تعاىل س�بعة نفر س�بعة أش�ياء: آدم األس�امء كلها واخلرض علم الفراس�ة ويوس�ف علم التعبري   )7(
وداود صنع�ة ال�دروع وس�ليامن منطق الطري وعيس�ى الت�وراة واإلنجي�ل وحممدملسو هيلع هللا ىلص علم ال�رشع والتوحيد 

- تفسري الرازي ج 2 ص 183 - ص 184.
سورة النساء: آية 123  )8(

بحار األنوار: ج 16 ص 210  )9(
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بحار األنوار: ج 2 ص 95 نقا عن حماسن الربقي، الكايف: ج 1 ص 265  )10(
التوحيد: ص 174، بحار األنوار: ج 3 ص 283 نقا عن االحتجاج للطربيس  )11(

بحار األنوار: ج 77 ص 269 نقا عن بشارة املصطفى لشيعة املرتىض  )12(
بح�ار األن�وار: ج 77 ص 166، ويف غ�رر احلك�م: ج 5 ص 411 احلدي�ث 8971: »َم�ْن مَلْ َيْصب�ِ��ْر َعَى   )13(

َمض��َِض ال�تَّ�ْع�ل�ي�ِم َب�ِق�َي ف�ي ُذلِّ ال�َج�ْه��ِل«
بحار األنوار: ج 78 ص 422  )14(

سورة الصف: آية 2 - آية 3  )15(
بحار األنوار: ج 2 ص 36   )16(
أصول الكايف: ج 1 ص 44  )17(

بحار األنوار: ج 14 ص 319   )18(
أصول الكايف: ج 1 ص 44، غرر احلكم: ج 2 ص 87  )19(

سورة احلديد: آية 4  )20(
بحار األنوار: ج 1 ص 180  )21(

سورة األعراف: آية 23  )22(
سورة األعراف: آية 16   )23(

سورة األنبياء: آية 83  )24(
سورة املائدة: آية 116  )25(
سورة الكهف: آية 79  )26(
سورة الكهف: آية 82  )27(
سورة الكهف: آية 66  )28(

وق�د ذك�ر الش�هيد الثاين )ق�دس رسه( يف كتابه »مني�ة املريد« ص 235 اثن�ى عرش فائدة م�ن فوائد األدب   )29(
بُِعـَك﴾، 2 -  املس�تخرجة م�ن خط�اب موس�ى$ للخرض$ يف اآلي�ة املذك�ورة وه�ي: 1 - التبعي�ة: ﴿أتَّ
َمِن﴾، 4 - االعراف  االس�تئذان بكلمة ﴿َهْل﴾ وتدل عى التواضع، 3 - االعراف باجلهل: ﴿َعَل أن ُتَعلِّ
َّا ُعلِّْمَت﴾، 5 - التس�ليم من أول  بعظيم نعمة اهلل عى اخلرض$ وطلب تعليمه كام علمه اهلل س�بحانه: ﴿ِم
بُِعـَك﴾، 7 - االبتداء باالتباع ثم  األم�ر وترك املنازع�ة، 6 - املتابعة املطلقة يف مجيع األمور دون تقييد: ﴿أتَّ
التعليم ثم اخلدمة ثم طلب العلم، 8 - االتباع من أجل التعليم ال من أجل مال وال جاه، 9 - طلب تعليم 
َّا﴾، 10 - االعراف بأن اهلل علمه ﴿ُعلِّْمَت﴾، 11 - طلب اإلرشاد  بعض ما علم ال كله تواضعا منه: ﴿ِم
وبيان احلاجة يف التعلم: ﴿ُرْشدًا﴾، 12 - من كانت إحاطته بالعلوم أكثر )وهو صاحب التوراة الذي كلمة 

اهلل عز وجل( كانت هبجته بتلقي العلم أكثر فيشتد طلبه هلا.
سورة العلق: آية 5  )30(
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رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 20 ص 271  )31(
سورة الروم: آية 8  )32(

بحار األنوار: ج 70 ص 72  )33(
جمدد املذهب املريزا حممد حس�ن بن حممود بن إس�امعيل احلسيني& الشريازي األصل والوالدة السامرائي   )34(
املس�كن والنجف�ي املدف�ن من فح�ول علامء اإلمامي�ة، وقيل أنه س�افر إىل النجف األرشف ع�ام 1259ه� 
ق اجته�اده ش�يخ الفقهاء صاحب اجلواهر الش�يخ حممد حس�ن  وح�رض احل�وزة العلمي�ة آنذاك وق�د صدَّ
النجف�ي& وتتلم�ذ لفرة عى الش�يخ مرتىض األنص�اري& وبعد وفاة الش�يخ األنصاري ب�دأ بالتدريس 
وتتلم�ذ عليه أغلب فحول عره، واش�تهر ب�� »صاحب فتوى التنباكو«، وتويف ع�ام 1312 ه�، وقد نقل 

الكثريون أنه ترشف بلقاء صاحب العر والزمان )عج( وكان صاحب كرامات كثرية.
مناق�ب آل أيب طال�ب )الب�ن شهرآش�وب(: ج 2 ص 114 - 115 نقا عن الطربي، وذكر الش�يخ هادي   )35(
كاشف الغطاء يف »مستدرك هنج الباغة« الباب الثالث ص 176: ورصع يف بعض حروبه رجا ثم جلس 
عى صدره ليحتز رأس�ه فبصق ذلك الرجل يف وجهه فقام عنه وتركه، وملا س�ئل عن ذلك بعد التمكن منه 
ق�ال$: اغتظ�ت منه فخفت إن قتلته أن يكون للغض�ب والغيظ نصيب يف قتله وما كنت أحب أن أقتله إال 

خالصا لوجه اهلل تعاىل.
ترمجة:   )36(

حينام أرضب بالسيف ُقُدمًا فللحق أفعل ذلك ألين عبد احلق ال عبد نفي وهواي  
أنا أسد اهلل ال أسد اهلوى، يشهد فعيل عى ديني ومذهبي  

أنا كالسيف واحلق هو الضارب به، وما رميت إذ رميت يف احلرب  
اختذت من ثيايب درعا، ألن سوى احلق ليس عندي إال خيال وعدم  

أنا كالسيف املرصع بجواهر الوصال، أرضب يف احلرب ألحيي النفوس ال ألميتها  
وحني حلظت يف احلرب نقصا يريد اإلخال بخلوص نيتي، فقد آثرت إغامد سيفي.  



املنزل )6(

الَتفَكُُّر ِعْندَ املُِحب
ع�ى الرغ�م أن منزل التفكر حيظى بأمهي�ة بالغة ل�دى العارفي�ن والس�الكي�ن إىل اهلل إال أن الكثري 
منهم مل يدرجه ضمن منازل الس��لوك إىل اهلل، وللش�ي��خ عبداهلل األنصاري& )1( - صاحب كتاب 
»منازل الس�ائرين« - إش�ارات خمترة يف هذا املقام وكذلك الش�يخ عبدالرزاق الكاش�اين&، وأما 
عند الس�يد العامة الطباطبائي& فهو من أهم املنازل التي حيتاج السالك إىل اهلل عزَّ وجلَّ إىل معرفته 

وتطبيقه.
لق�د دع�ا احلكيم جل وعا اإلنس�ان إىل التفك�ر يف آياته والتدب�ر يف عجائب صنع�ه وبدائع خلقه 
الدال�ة عى جال�ه وكربيائه وعظمته وقدرت�ه وكامل علمه وأحديت�ه، وأثنى عى الناظري�ن املتفكرين 
يف آيات�ه وآالئ�ه والباحثني يف خفيات األرسار وحقائق األم�ور فقال ج�لَّ ثناؤه يف حمكم كتابه: ﴿.... 
ـامواِت واألْرِض َربـَّنا َما خـَـَلـْقـَت هذا باطـِاًل ُسـْبحانـََك....﴾)2( وقال  ـروَن يِف خـَـْلـِق السَّ وَيَتـَفكَّ
 )3(﴾.... قِّ ـامواِت واألْرَض وَمـا َبْينَُهام إالَّ بـِاحْلَ روا يف أنُفِســِهْم ما خـَـَلـَق اهللُ السَّ تعاىل: ﴿أَومَلْ يـََتـَفكَّ
وَن  ـمـاواِت واألْرِض يـَُمــرهُّ ـْن ِمْن آيـَـٍة فِــي الـسَّ وذم املعرض�ني ع�ن النظ�ر والتأم�ل فقال: ﴿وَكأيِّ
�ُر( س��اع�َ�ٍة خ�َ�ْي�ٌر  َعـَلـْيهــا وهـُـْم َعـنـَْهـا ُمـْعــِرضــُوَن﴾)4(، وقال الن�بيملسو هيلع هللا ىلص: »فِ�ْك�ُر )ت���ََف�كُّ
�ِر َق�ْل�َب�َك«)6(!! إال أن تفكر كل  ِم�ْن ِع�ب�اَدِة َس��ن��ٍَة«)5(، وقال أمري املؤمنني$: »ن���َ�بِّ�ْه بال�تَّ�َف�كُّ
أحد يكون بحسب فهمه ومرتبته الوجودية ودرجاته يف العلوم واملعارف اإلهلية ومقاماته العرفانية يف 

. السري والسلوك إىل اهلل عزَّ وجلَّ
والتفكر يف كنه ذات اهلل عزَّ وجلَّ والعلم بحقيقة صفاته ممنوع وحمظور، فمن ليس كمثله يشء كيف 
يمك�ن الوص�ول إىل معرفة ذاته وق�د ورد املنع من الرشع يف قوله تع�اىل: ﴿وأنَّ إىَل َربَِّك امْلُنـْتـََهى﴾)7( 
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ُرُكُم اهللُ نــَْفَسـُه....﴾)8( فا س�بيل ملخلوق يف التفكر يف الذات القدس�ية  وقول�ه تع�اىل: ﴿.... وُيَـذِّ
املنزهة املمنوعة وال يمكن العلم بجناب احلرضة اإلهلية إال بام وصف نفس�ه بنفس�ه يف القرآن الكريم 
م�ن صف�ات الكامل واملعاين وهو القائل س�بحانه: ﴿وَمـا قــَـَدُروا اهللَ َحـقَّ َقـْدِرِه....﴾)9( إال أن كل 
اآلي�ات البينات جماري للتفك�ر يف مجال اهلل وكربيائه وقنوات للتدب�ر يف ق��درة اهلل وعظمته ولكن إذا 

انتهى الكام إىل اهلل فاب�د من 
التوق�ف واإلمس�اك، ونقل الس�يد العام�ة الطباطبائ�ي& يف ذيل اآلي�ة املبارك�ة »وأنَّ إىَل َربَِّك 
�روا يف اهللِ  ��روا يف خ�َ�ْل��ِق اهللِ وال ت���ََف�كَّ اْل�ُم�ن�ْت�ََه�ى« ه�ذا احلدي�ث النبوي الرشي�ف: »ت���ََف�كَّ
ف��َ�َته�ْ�َلكوا«)10( ثم قال: »النهي إرش�ادي متعلق بمن ال حيسن الورود يف املس�ائ�ل العق�لية العميق�ة 

فيكون خ�وض�ه فيها تع�رض�ا لله�اك الدائ�م«.
ث�م يق�ول احلكيم جل�ت عظمته يف كتابه الكري�م: ﴿ســَـنـُريِْم آياتـِنا يف اآلفاِق ويف أنـُفـِســِهـْم 
....﴾)11(، وللس�يد العام�ة& يف هذه اآلية املبارك�ة كلامت نورانية  ـْم أنـَّـُه احْلـَـقهُّ َحـتَّـى َيَتَبيـَّــَن هَلُ

وأرسار عرفانية سوف نذكرها ضمن البحث بحول اهلل وقوته.
قد يتفكر اإلنسان عمرا طويا ولكنه ال يعرف معنى التفكر، فام هو التفكر؟! 

البد أن نبني أوال أن الس�ري عليقس�مني: س�ري ظاهري وس�ري باطني، فالس�ري الظاهري هو احلركة 
الظاهرية لل�بدن وأما السري الباطني فهو ما يتعلق باملجردات كالعقل والقلب والنفس وحركاهتا وهو 

موضوع بحثنا يف هذا املنزل.
ق�ال املحقق الطويس )قده( أن ال�تفكر هو الس�ري الباطني من املب�ادىء إىل املقاصد، واملبادىء هي 
اآلفاق واألنفس واملقاصد هي الوصول إىل معرفة اخلال�ق املبدع، وعى اإلنس�ان االرتقاء بالس�ري من 

النقصان إىل الكامل للوصول إىل الكامل املطلق عز شأنه وجل ثناؤه.
وق�ال الغ�زايل أن ح�ق�يق�ة ال�ت�فك�ر طل�ب علم غي�ر بدهيي من مق�دم�ات م�وصل�ة إلي�ه كام إذا 
تفك�ر أن اآلخرة باقي��ة والدنيا فاني�ة فإنه حيصل له العلم بأن اآلخرة خ�ري من الدنيا وهو يب�عث�ه عى 

العمل لآلخرة فالتفكر سبب هلذا العلم وهذا العمل حالة نفسانية وهو التوجه إىل اآلخرة.
وع�ى هذا فالتفكر بح�ث وطلب عن علم ويقني من مبادئ معلومة للوص�ول إىل املراد املجهول، 
« جمهول،  َ هَلُْم أن�َُّه احْلَ��قُّ والوص�ول إىل اهلل جمهول ورؤية اهلل تبارك وتعاىل جمهول وحقيقة »َحتَّى َيَتَبنيَّ
لذا فاآلفاق واألنفس ليست إال معلومات دالة عى وجود اهلل وعظمته ووحدانيته والتفكر هو السري يف 
هذه املعلومات للوصول إىل معرفة اهلل سبحانه وتعاىل، وكام أن السبَّاح حيتاج إىل وسط يسبح فيه وهو 
ماء حوض الس�باحة كذلك التفكر حيتاج إىل وس�ط، وهذا الوس�ط هو اآلفاق واألنفس وهو معلوم، 
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!!» َ هَلُْم أن�َُّه احْلَ��قُّ والسري يكون من املعلوم إىل املجهول، واملجهول هو »َحتَّى َيَتَبنيَّ
ويعيش اإلنسان عادة يف غفلة عن احلق سبحانه وتعاىل ولذا يمكن التعبري عن ال�ت�ف�ك�ر وال�سي�ر 
من املعل�وم إىل املجه�ول بأن�ه أجنح�ة طي�ران النفس إىل من�زل�ه�ا الق�ديس أو بعبارة أخرى ال�ت�فكر 
« ومن َثمَّ  َ هَلُْم أن�َُّه احْلَ��قُّ َمرَكب الروح ومط�ي�ته للسف�ر إىل املوط�ن األصيل والس�ف�ر إىل »َحتَّى َيَتَبنيَّ

يصل اإلنسان إىل الوجود اإلهلي املطلق جل جاله وعظم شأنه.
ه�ذا والبد م�ن توخي احلذر والتفريق بني التفكر الس�ليم واخليال العقيم، فالتفك�ر ما مل ُيبنَى عى 

أسس سليمة ومبادئ واضحة سوف جير صاحبه إىل الوقوع يف نسج اخليال الباطل والوهم املزيف.
وأما بيان التفكر يف اآلفاق واألنفس:

فف�ي الس�ري اآلفاقي ال يقتر تفكر اإلنس�ان - س�واء الع�ارف أو غريه - يف كبار األش�ياء يف عامل 
الوجود فحسب بل يف صغارها أيضا، ولكن تفكر العارف خيتلف عن تفكر اآلخرين، فالعارف حينام 
يتفك�ر يف ال�ذرة يريد بذلك أن يص�ل إىل احلكمة التي كانت من وراء خلق ه�ذه الذرة وكيفية إبداعها 
وبعد الوقوف عليها يصل إىل ش��هود رسيان نور مب�دع البدائ�ع املحدث لألش�ياء عى غري مثال، لذا 
البد أن يصل العارف إىل َمظهر اإلبداع أوال ومن ثم يصل إىل املبدع، بدي�ع الس�اموات واألرض جل 

وعا.
وأم�ا احلديث يف الس�ري األنفي فنبدأها برواية عن جابر ب�ن يزيد اجلعفي& )12( )وفيها قبس من 

أنوار أهل البيت#(:
ث هبا  ث هبا أح�دا قط وال أحدِّ د بن عيل$ بس�بعني حديثا مل أحدِّ ق�ال جاب�ر اجلعفي: حدثني حممَّ
د بن عيل$ ثقلت عى عنقي وضاق هبا صدري فأتيت أبا عبداهلل$ فقلت:  أح�دا أبدا فلام م�ىض حممَّ
ُجِعلت فداك إن أباك حدثني سبعني حديثا مل خيرج مني يشء منها وال خيرج يشء منها إىل أحد وأمرين 

بسرها وقد ثقلت عى عنقي وضاق هبا صدري فام تأمرين؟! 
فق�ال$: ي�ا جاب���ر إذا ض��اق بك م�ن ذلك يشء فاخ���رج إىل اجلب�ان�ة واحف�ر حفرية ثم ادل 
ه فإن األرض تس�ر عليك!! قال ج��اب��ر:  رأس�ك فيه�ا وقل حدثني حمم�د بن عيل بكذا وكذا ثم طمَّ

ففعلت ذلك فخ��فَّ ع�ن��ي ما كنت أجده )13(، وكذلك كان منهج أمري املؤمنني$ )14(!!
واملغ�زى م�ن ذكر ه�ذه الرواية أن جاب�ر اجلعفي& كان ذا قلب مس�تعد ومس�تفيض وكان يأمل 
إفاض�ات دائم�ة م�ن اإلمام املعصوم$ )وذل�ك يف املقامات العالي�ة( فكانت من مجل�ة وصايا اإلمام 
الباق�ر$ ل�ه - وه�ي الكلم�ة العرفانية الت�ي هتمنا يف بحثن�ا يف هذا املن�زل - أنه قال: »ي�ا جاب��ِ�ر ال 

م�ع�ِرَف�ٌة َكَم�ْع�ِرَف��تِ��َك ب��ِن��َْفِس��َك«)15(.
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ر وال معرفة وال حتقيق وال بحث  كلمة إمامية جامعة تفتح لنا أبوابا ال حر هلا من املعرفة، فا تفكُّ
كالتفك�ر يف معرف�ة النفس، وك�ام قيل أن املعرف�ة باآليات األنفس�ية أنفع من املعرفة باآلي�ات اآلفاقية 
وإن كان�ت كامها نافعتني، ويعلل الس�يد العامة& ذلك بقوله: »أن الن�ظ��ر يف اآلي�ات اآلفاق�ي�ة 
واملعرف���ة احلاصل�ة م�ن ذلك نظ�ر فك�ري وعل��م حص�ول��ي بخ�اف النظ��ر يف النفس وق�واها 
وأط�وار وج�وده�ا واملع�رف�ة املتجل�ي�ة منه�ا فإنه نظ�ر ش��هودي وعل�م حض�وري، والت�ص�دي�ق 
الف�ك��ري حي�ت�اج يف حتق�ق�ه إىل ن�ظ�م األق�يس��ة واس�تعامل الب�ره�ان، وهو ب�اٍق م�ادام اإلنس��ان 
مت�وج�ه��ا إىل مق�دم�ات�ه غي�ر ذاه�ل عنه�ا وال مش��ت�غ�ل بغي�ره�ا، ولذلك ي�زول الع�ل�م ب�زوال 
اإلش��راف ع�ل�ى دلي�ل�ه وتك�ث�ر فيه الش��ب�ه�ات ويث�ور في�ه االخت�اف، وه�ذا بخ�اف الع�ل�م 
النفس�اين بالنف�س وق�واه�ا وأط�وار وج�وده�ا فإن�ه من الع�ي�ان، فإذا اش�تغ�ل اإلنس�ان بالنظر إىل 
آيات نفس�ه وش�اهد فقرها إىل رهبا وحاجت�ها يف مجي�ع أط�وار وج�ودها وج�د أم��را عجيب�ا، وج�د 
نفس��ه متعلق��ة بالعظم�ة والك�ب�ري�اء م�ت�صل��ة يف وج�وده��ا وح�ي�ات�ها وع�لم�ه��ا وق�درت�ه�ا 
وس��م�ع�ه�ا وب�ص�ره��ا وإرادت�ه�ا وح�ب�ه�ا وس��ائ�ر ص�ف�ات�ه�ا وأف�ع�ال�ه��ا بم�ا ال ي�ت�ن�اهى 
ب�ه�اء وس��ن�اء وج�م�اال وج�اال وكم�اال م�ن الوج�ود واحل�ي�اة والعل�م وال�ق�درة وغي�رها م�ن 
كل كم�ال، وش��اِه�د ما ت�ق�دم ب�ي�ان�ه أن النفس اإلنس�انية ال ش�أن هلا إال يف نفسها وال خمرج هلا من 
نفسها وال شغل هلا إال السري االض�ط�راري يف مس�ي�ر نفس�ها وأن�ها منق�ط�ع�ة ع�ن كل يشء، وعند 
ذلك ت�ن�ص�رف عن كل يشء وتت�وج�ه إىل رب�ها وت�ن�سى كل ش�يء وت�ذكر رب�ها ف�ا حيجب�ه عن�ها 
ر إلنس��ان، وهذه املعرفة األحرى هبا أن  حجاب وال تس�تر عنه بس��ر وه�و ح�ق املع�رف�ة الذي ُق�دِّ
ى بمع�رف�ة اهلل باهلل وأم�ا املعرف�ة ال�ف�كري�ة التي يف�ي�دها الن�ظ�ر يف اآلي�ات اآلف�اق�ي�ة سواء  ت�ُسمَّ
حص�ل��ت م�ن ق�ي�اس أو ح��دس أو غي�ر ذلك فإن�م�ا ه�ي مع�رف�ة بص��ورة ذهن�ي�ة عن ص�ورة 
ذهني�ة وَج�لَّ اإلل�ه أن حيي�ط به ذه�ن أو تس�اوى ذات�ه ص�ورة خمتلق�ة اخ�تل�ق��ه�ا خلق من خلق�ه 

وال حيي�ط�ون ب�ه ع�ل�م�ا«)16(.
فالنفس كتاب تكويني، ولكن كيف نتفكر يف كتاب النفس؟! 

يق��ول اهلل تبارك وتعاىل يف مدح الناظر يف أمر نفس�ه ومزكيها عن األغش�ية واحلجب املادية: ﴿َقْد 
ـاهــا﴾)17( ويذم املعرض ع�ن ذلك بوصفه إي�اه باخليبة واخلرسان قائ���ا: ﴿وَقـْد  أْفـَلــَح َمــن َزكَّ
ــاَهـا﴾)18(، فاإلنس�ان أمامه طري�ق��ان يف املعام�ل�ة مع النف�س، إم�ا أن يدخل فيها  خـــاَب َمـن َدسَّ
احل�االت الط�ي�ب�ةوالن�ي�ة الصادقة وحَي�لِّي�ها بالذكر والفك�ر والتق�وى فيزكيها وينمي�ها أو أن يدس 

فيها الرذائل واملساوئ خف��اًء فيفسدها )19(.
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ويفت�ح اإلنس�ان كتاب نفس�ه وصحيفة عمله من ي�وم بلوغه ويب�دأ بالكتابة فيه ويظ�ل يكتب فيه 
ويكت�ب طوال س�ني عمره إىل أن حيني أجله فيطوي كتابه حتى يأيت الي�وم الذي يقف فيه بني يدي اهلل 

عزَّ وجلَّ فيقال له: ﴿اْقَرأ كِتابـََك َكَفى بــِنـَْفِسَك اْلَيْوَم َعَلْيَك َحِسـيبًا﴾)20(.
ولق�د كتبن�ا يف كتابن�ا ه�ذا آث�ام�ا وخطاي���ا وذنوب�ا ومفاس���د وض�روب�ا ش��تى م�ن اإلف�راط 
والتفري�ط، وعلينا أن نق�رأه ونتفكر فيه باخ�ت�ي�ارن�ا من قبل أن ن�ؤم��ر بق�راءت��ه ي�وم احلس���اب، 
يوم ترفع املوازين فا س�عي وال عمل بل جزاء وحس�اب وثواب وعقاب، فمتى نفرغ إلصاح كتابنا 

وحماسبة أنفسنا؟!
اإلنس�ان بنعمة التفكر يف النفس يتوصل إىل: ﴿َسـنـُريِْم آياتـِنا يف اآلفــاِق َويف أنُفـِســِهـْم َحـتَّى 
....﴾!! فأهيا الس�الك إىل اهلل هل ملس�ت بقلبك نفح�ة من النفحات اإلهلية أم  ـقهُّ َ َلـُهـْم أنـَّـُه احْلَ َيَتَبـنَّ
ال؟! ه�ل رأي�ت رؤيا صادقة أوصلتك بنوره�ا إىل نور املبدع أم ال؟! هل وصل�ت إىل حقيقة: ﴿َحتَّى 
 ﴾ ـقهُّ ﴾ أم ال؟! كم من الناس تعرفهم يف عامل الوجود وصلوا إىل حقيقة ﴿أنــَُّه احْلَ ــقهُّ ْم أنـَُّه احْلَ َ هَلُ َيَتَبنَّ

وسواه باطل؟!
لذا فاالس�تغفار عن�د العارفني ليس فرع عى الذنب فيرتب ذكره ع�ى حصول الذنب بل عام كان 
س�ببا يف الس�قوط من مقام علوي إىل مقام سفيل!! أي أن العارف يس�تغفر اهلل من كل فكر وذكر ولذة 
كان�ت يف غ�ري اهلل جل وعا، وهذا س�يد الس�اجدين عيل بن احلس�ني# يقول يف مناج�اة الذاكرين: 
ٍة ب�ِ�غ�َ�ْي�ِر ِذْك��ِرَك«!! فالوقاية وسيلة لتجنب السقوط، والوقاية هي  »وأْس��َت�ْغ�ِف�ُرك ِم�ْن ُك�لِّ َل��ذَّ

التفكر يف آيات اهلل يف اآلفاق ويف األنفس!!
ه�ل وصل�ت يف حيات�ك إىل معرفة مفه�وم التفكر وموض�وع التفك�ر ومبدأ التفك�ر واملقصد بعد 

﴾؟!  ــقهُّ ْم أنـَُّه احْلَ َ هَلُ التفكر؟! بل أهم من ذلك كله هل وصلت إىل حقيقة: ﴿َحتَّى َيَتَبنَّ
﴾ هل يركن العارف والس�الك إىل الظاملني؟! أم هل يبقى يف قلبه  ـقهُّ بع�د معرفة حقيق�ة ﴿أنــَُّه احْلَ
يشء من التملق أو اخليانة أو احلسد أو الغيبة؟! إذا بقي يشء من ذلك يف قلب العارف أو السالك فهذا 

!!﴾ ـقهُّ دليل عى أنه ما توصل بعد إىل حقيقة ﴿أنـَّـُه احْلَ
وللوصول إىل هذا املقام البد من معرفة آف�ة التفكر الذي هو أهم من كل مبادىء التفكر فيجتنبه، 
وآف�ة ال�ت�ف�كر الوس�واس، فاألفكار التي ترد عى قلب اإلنسان إما أن تكون حممودة أو مذمومة، فإن 
كانت حمم�ودة فهي إهلام وإن كانت مذمومة فهي وس��واس، وال يمكن أن يش�غل القلب شيئان يف آن 

واحد، فإذا كان القلب مشغوال بفكر مرشوع ومعقول وحممود فا سبيل للمذموم إليه.
وعاج الوس�واس التفكر والدوام عليه، فعن أيب عبداهلل الصادق$ أنه قال: »أْفض�َ�ُل ال�ِع�ب�اَدِة 
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��ِر يف اهللِ ويف ُق�ْدَرت�ِ�ِه«)21(، ويرى علم�اء األخاق والعرفان أن عاج الوس�واس  إْدم���اُن ال�ت�َف�كُّ
ودفع�ه والتخلص منه هو التفكر ولك�ن بمفهومه الصحيح ال باملفهوم اخلاطىء، فالوس�واس يورث 
��ِر َق�ْل�َب�َك«)22(،  الغفل�ة عن اهلل س�بحانه وتعاىل، ولذا كان أم�ري املؤمنني$ يقول: »َن�بِّ��ْه بِال�تَّ�َف�كُّ
فإذا عرف الس�الك إىل اهلل أن القلب ال يش�تغل بش�يئي�ن يف آن واح��د فتلك مقدمة لدفع الوس�اوس 

والدخول يف رصاط التفكر دون عائ�ق.
وأم�ا اليشء املازم للفكر والذي جي�ب املداومة عليه للوصول إىل نور األنوار ومبدع النور ومبدع 
امواِت  ك�ْر، يقول اهلل تبارك وتعاىل: ﴿إنَّ يف خـَْلـِق السَّ اآلفاق واألنفس وكل بدائع عامل الوجود هو ال�ذِّ
ْيـِل َوالنَّهاِر آلياٍت ألولـِـي األلـَْباِب الَّذيَن َيْذُكروَن اهللَ ِقيامـًا وقــُعودًا وَعَل  واألْرِض َواخـْتِـالِف اللَّ
نا ما خـََلْقَت هذا باطِـاًل ُســْبحـانـََك فــَِقـنا  ـامواِت واألْرِض َربَّ روَن يف خـَْلِق السَّ جـُنوبــِِهـْم وَيَتَفكَّ
َعــذاَب النـَّاِر﴾)23(، وذكر الش�يخ عبداهلل األنصاري يف »منازل الس�ائرين« أن الذكر فوق الفكر ألن 

الفكر طلب والذكر وجود، وللذكر منازل مستقلة تتجاوز اخلمسة منازل.
ومسك خ�تام البحث حديث مروي عن اإلمام عيل بن موسى الرض�ا$ يف مقام ال�ت�ف�ك�ر، فقد 
�ِر  �اِة إن�َّام ال��ِع�ب�اَدُة يف ال��تَّ�َف�كُّ ��ْوِم وال�صَّ روي عن�ه$ أنه قال: »َل�ْي�َس ال�ِعب��اَدُة َك�ث�ْ�َرَة ال�صَّ

 !!)24(» يف أْم�ِر اهللِ َع�زَّ َوَج�لَّ
ففأهيا الس�الك إىل اهلل إذا تفكرت وابتدأ س�ري باطنك ونفسك وعقلك وقلبك من املبدأ إىل املنتهى 
ووصلت إىل غاية آمال العارفني فأي صلة بينك وبني ربك هي أقوى من الصاة والصوم!! ولكن أي 
صاة وصوم؟! صاة العارفني اخلاش�عني املوالني وصوم العارفني املحبني العاشقني!! هذا هو املاك 

احلقيقي للعبادات.
أهي�ا الس�الك إىل اهلل!! ملعرفة هذه املفاهيم وكيفية تطبيقها عليك باتباع ارش�ادات املعلم واملرش�د 
الروح�ي حتى يأخ�ذ بيدك من بداية الطريق ويدخلك يف هذه املنازل من�زال بعد منزل ولكي يبني لك 
مفهوم التفكر الصحيح اخلايل من ش�وائب الوساوس والس�ري يف عاملي اآلفاق واألنفس للوصول إىل 
حكمة األش�ياء وحقيقتها ولباب األمور ال قشس�ورها ومن ثم معرفة مبدعها وخالقها ذلك هو النور 
﴾!! فبس�اح احلق وه�و الفكر والذكر يمكن الوصول  ــقهُّ ْم أنـَُّه احْلَ َ هَلُ العظي�م وحقيقة: ﴿َحتَّى َيَتَبنَّ

إىل احلق.
أهيا الس�الك إىل اهلل!! إذا عملت الطاعات مع التفكر والتدبر وأعملت فكرك يف خالقك وابتغيت 
إىل اهلل الوس�يلة التي هبا أمرك وأتيت اهلل من الباب الذي إليه أرش�دك وعملت بعد ذلك خالصا موقنا 

هنالك يشملك اهلل تعاىل بكراماته وعناياته ويفيض عى قلبك من فيضه وينوره بنوره.
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وال يسعنا يف هذا املقام إال أن نعرف بتقصرينا وقصورنا وعجزنا ونقول:
إهلنا!! ظلمنا أنفس�نا وأظلمناها وامتألت كتب أنفس�نا باآلث�ام واملعايص ومل نتفكر يف سوء أعاملنا 

فكيف الطريق إىل إصاحها!!
إهلن�ا!! وهبتن�ا العقل فلم نتفكر يف عظمتك وما خلق�ت وذرأت من بدائع خلقك ومجيل صنعك، 
ووهبتنا القلب ومل نعرف الس�بيل إليك واملس�لك إىل رضوانك، فسبحان من مل جيعل سبيا إىل معرفته 
ون بعجزنا وقصورنا، فبك نس�تدل عليك، ومنك نطلب معرفتك  إال بالعجز عن معرفته، ونحن مقرُّ

والوصول إليك، فيا دليل املتحريين خذ بأيدينا واهدنا سواء السبيل، برمحتك يا أرحم الرامحني.
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اهلوامش

ذكرنا نبذة عن سريته يف املنزل )3( - اإلرادة عند املحب - فراجع  )1(
سورة آل عمران: آية 191  )2(

سورة الروم: آية 8  )3(
سورة يوسف: آية 105  )4(

بحار األنوار: ج 6 ص 133 نقا عن مصباح الرشيعة.  )5(
أصول الكايف: ج 2 ص 54، مس�تدرك الوس�ائل: ج 11 ص 183 نقا عن الش�يخ املفيد يف أماليه، وسائل   )6(

الشيعة: ج 15 ص 195
س�ورة النج�م: آي�ة 42، وورد يف بح�ار األن�وار ج 3ص259 نق�ا عن تفس�ري ع�يل بن إبراهي�م وتوحيد   )7(
الصدوق ص 456 يف قوله تعاىل ﴿وأنَّ إلــَى َربَِّك امُلـنْـَتـَهـى﴾ عن أيب عبداهلل الصادق$ قال: »إذا انتهى 
ال�كاُم إىل اهللِ فأْمِس�كوا وتكلَّموا فيام دوَن العرِش وال تكلِّموا في�ام فوَق العرِش فإنَّ قومًا تكلَّموا فيام فوَق 
العرِش فتاَهْت عقوهُلم حتى كاَن الرجُل يناَدى من بني يديه فيجيُب من خلِفه ويناَدى من خلِفه فيجيُب من 
�َر يف اهللِ ال يزيُد إال ت�ي�ه�ًا إنَّ اهللَ َعزَّ وَجلَّ  �ُر يف اهلل فإنَّ التفكُّ �اك�ُْم وال�ت�فكُّ ب�ني يدي�ه«، وقال$ أيضا: »إيَّ

ال ُت�ْدِرُك�ُه األْبصاُر وال يوَصُف ب�ِم�ْقداٍر«.
سورة آل عمران: آية 28، آية 30  )8(

سورة األنعام: آية 91، سورة احلج: آية 74، سورة الزمر: آية 67  )9(
امليزان يف تفسري القرآن: املجلد 19 ص 53 نقا عن الدر املنثور   )10(

سورة فصلت: آية 53  )11(
م�ن رواة أحادي�ث أهل البيت# جابر ب�ن عبداهلل األنصاري& وجابر بن يزي�د اجلعفي&، وأما جابر بن   )12(
يقة الزهراء¢ واإلمام  عبداهلل األنصاري& فقد عارص س�بعة من املعصومني# وهم رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص و الصدِّ
عيل$ واحلس�ن$ واحلسني$ وعيل بن احلس�ني# وحممد بن عيل$، وكان حاما لسام رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص إىل 
اإلم�ام حمم�د بن ع�يل الباقر$، فقد روي عن�ه أنه قال: قال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: يا جابر إنك س�تبقى حتى تلقى 
ولدي حممد بن عيل بن احلس�ني بن عيل بن أيب طالب املعروف يف التوراة بباقر فإذا لقيته فاقرأه مني الس�ام 
فلقيه يف بعض سكك املدينة فقال له: يا غام من أنت؟! فقال$: أنا حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب 
طالب، قال له جابر يا بني أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال: شامئل رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص ورب الكعبة ثم قال: يا 
بني رسول اهلل يقرئك السام، فقال$: عى رسول اهلل السام مادامت الساموات واألرض وعليك يا جابر 
بام بلغت الس�ام )مقتبس م�ن علل الرشائع: ص 233( وهو املع�روف بزي�ارة أربعني اإلمام احلس�ني$، 
وأما ج�اب�ر اجلعفي فقد كان تلمي�ذا من تامي�ذ اإلم�ام الب�اق�ر$ والص�ادق$ ومن اخلواص وأصحاب 
ال�رس، فع�ن زي�اد بن أيب احل�ال أنه قال: اختل�ف أصحابن�ا يف أحاديث جاب�ر اجلعفي فقلت أنا أس�أل أبا 
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عب�داهلل$، فل�ام دخلت ابت�دأين فقال: رحم اهلل جاب�ر اجلعفي كان يص�دق علينا لعن اهلل املغرية بن س�عيد 
كان يك�ذب علين�ا!! )بحار األنوار: ج 46 ص 341(، وكذلك روي أن ذريح املحاريب س�أل اإلمام جعفر 
الصادق$ عن جابر اجلعفي فقال$: دع ذكر جابر فإن السفلة إذا سمعوا بأحاديثه شنعوا أو قال أذاعوا!! 

)نقا عن رجال الكيش(.
أصول الكايف: ج 8 ص 157 ووردت هذه الرواية يف معجم رجال احلديث )آلية اهلل اخلوئي&: ج 4 ص   )13(
22(، ويف االختصاص للشيخ املفيد كالتايل: عن جابر اجلعفي قال حدثني أبو جعفر$ سبعني ألف حديث 
مل أحدث هبا أحدا أبدا، قال جابر: فقلت أليب جعفر$: جعلت فداك إنك محلتني وقرا عظيام بام حدثتني به 
من رسكم الذي ال أحدث به أحدا وربام جاش يف صدري حتى يأخذين منه شبيه اجلنون!! فقال$: يا جابر 

فإذا كان ذلك فاخرج إىل اجلبان فاحفر حفرية ودل رأسك فيها ثم قل حدثني حممد بن عيل بكذا وكذا!!
وورد يف رجال الكيش أنه قال »تسعني ألف حديث« ولعل السبب يف اختاف الروايات يف عدد األحاديث   
الت�ي رواه�ا جاب�ر اجلعفي أن العدد »تس�عني« و»س�بعني« متش�اهبان إذا ما حذفن�ا النقاط وذل�ك أن كتابة 

احلروف يف العر القديم مل تكن منقطة!!
فق�د روي ع�ن ميث�م التامر أنه قال: أصح�ر يب موالي أمري املؤمن�ني$ ليلة من الليايل قد خ�رج من الكوفة   )14(
وتوج�ه إىل مس�جد جعفي وصى فيه ثم خرج فأتبعته حتى خرج إىل الصح�راء وخطَّ يل خط وقال إياك أن 
جتاوز هذه اخلطة ومىض عني.... إىل أن قال: وجعلت أتبع أثره فوجدته$ مطلعا يف البئر إىل نصفه خياطب 
البئر والبئر ختاطبه فحس يب فقال$: أسمعت مما قلت شيئا؟! قلت ال يا موالي، فقال: يا ميثم ويف الصدر 
ُلبان�ات إذا ض�اق هل�ا صدري نك�تُّ األرض بالكف وأبديت هل�ا رسي!! )بحاراألن�وار: ج 40 ص 199 

ولبانات أي حاجات من غري فاقة(.
بحار األنوار: ج 78 ص 165  )15(

امليزان يف تفسري القرآن: املجلد 6 ص 171 - 172  )16(
سورة الشمس: آية 9  )17(

سورة الشمس: آية 10  )18(
�ُر َي�ْدع�و إىل ال�بِ�رِّ وال�َع�َم�ِل به«  وق�د ورد يف الكايف ج 2 ص 55 ع�ن أمري املؤمنني$ أنه قال: »ال�ت�ف�كُّ  )19(
فالتفكر هنا إىل جانب أنه يش�مل التفكر يف عظمة اهلل ومجاله وجاله ووحدانيته فيدعو إىل خش�يته وطاعته 
والتفكر يف أرسار العبادات فيدعوه إىل تكميلها كذلك التفكر يف حسنات أعامله يدعوه إىل إكثارها والتفكر 
يف س�يئات أعامل�ه يدع�وه إىل اجتناهبا والتوب�ة والندم عليها فبذلك يزكي نفس�ه وخيليها من مجيع املس�اوئ 

والرذائل وحيليها باملحاسن والفضائل.
سورة اإلرساء: آية 14  )20(

أص�ول ال�كايف: ج 2 ص 55، واملقص�ود من التفك�ر يف اهلل - كام ذكرنا آنفا - هو التفك�ر يف عظمته وبديع   )21(
صنعه وعجائب خلقه ال التفكر يف ذاته.
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أصول الكايف: ج 2 ص 54، مس�تدرك الوس�ائل: ج 11 ص 183 نقا عن الش�يخ املفيد يف أماليه، وسائل   )22(
الشيعة: ج 15 ص 195

سورة آل عمران: آية 190 - آية 191  )23(
أصول الكايف: ج 2 ص 55، بحار األنوار: ج 71 ص 322  )24(



املنزل )7(

اتــِّحادُ الَعَمـِل والعاِمـِل ِعْندَ املُِحب
حينام نطلق كلمة عامل عى شخص ما جيب أن يكون هناك عمل يعمله، ولكن بعد طي املقدمات 
الت�ي ذكرناها يف املنازل الس�ابقة وم�ع طريان النفس بجن�اح العقل والفناء يف اهلل تنتف�ي كل التعينات 
وتضمح�ل الكث�رات فا يكون هناك حديث عن العمل والعامل كل عى حدة بل يبتدىء دور االحتاد 

بني العمل والعامل، ولكن كيف يكون هذا االحتاد؟!
يف مق�ام االحت�اد بني العمل والعام�ل ال يمكن الفصل بني العمل والعام�ل وال يكون احلديث عن 
الع�م�ل ب�ل ع�ن الع�ام�ل الذي ي�دل ب�دوره عى الع�م�ل، فيك�ون اإلنس�ان ه�و العم�ل الص�الح، 

هو اخلري، هو الصاة، هو الصوم، هو احلج.
ويمك�ن توضي�ح مفهوم االحتاد بني العمل والعامل يف أبعاد خمتلف�ة، ففي ُبعد العبادة مثا نرى أن 
ـا بـَِقبوٍل َحـَســـٍن وأنَبَتها َنباتًا َحـَسنًا....﴾)1(!!  اهلل تبارك وتعاىل يش�ري إىل ذلك بقوله: ﴿َفَتَقبََّلها َربهُّ
ومل يق�ل »فتقبَّل عمله�ا«! ويف ُبعد اجلهاد يقول تبارك وتع�اىل: ﴿َفَلْم تـَْقـُتلوُهْم وَلكِـنَّ اهللَ َقَتَلُهْم وَما 
َرَمْيَت إْذ َرَمْيَت ولكِنَّ اهللَ َرَمى....﴾)2( أي أن اهلل جل جاله نس�ب القتل والرمي لنفس�ه ال لرس�ول 
اهللملسو هيلع هللا ىلص وأصحاب�ه، كذل�ك كل األفع�ال والتأثريات منه عزَّ وج�لَّ يف مظاهر اخللق وه�و الفاعل بفعل 

العبد، وهنا يظهر احتاد العمل والعامل.
وقص�ة إبراهي�م$ ونار نمرود واحت�اد العمل والعامل ه�ي قضية يف واقعة، فاهلل س�بحانه وتعاىل 
يق�ول: ﴿.... ُقْلنـا يـا نـاُر ُكـويِن َبـْردًا َوَســالمًا َعـَل إْبراهيـَم﴾)3(، فع�ى الرغم أهنا قضي�ة يف واقعة 
إلبراهيم$ إال أهنا قضية دائمة وأصل مس�تمر يف كل عر وزمان كأنام يريد اهلل تعاىل أن يقول لعبده 

عبدي إذا أصبحت إبراهيميا - أي هنجت منهاج إبراهيم$ - فَعيلَّ إطفاء النار!!
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كيف صار إبراهيم$ إبراهيام ُيقتدى به؟! وكيف صار$ أصا؟! ومِلَ أكثر أئمتنا# احلديث عن 
إبراهيم$ وسريته؟!

ألنه مل يستند يف أصل التوحيد عى الربهان واملنطق واالستدالل بل بنى توحيده هلل سبحانه وتعاىل 
ع�ى احلب اخلالص ل�ه: ﴿َفَلامَّ أَفـَل قــاَل ال أِحـبهُّ اآلفِـلَن﴾)4(، فأس�اس الوص�ول إىل احتاد العمل 

والعامل والتقرب إىل اهلل سبحانه وتعاىل هو احلب كام كان عليه سيدنا إبراهيم$.
ه إىل واليه احلس�ن بن زيد - واليه ع�ى احلرمني - أن أحرق  وق�د ُروي أن منص�ور الدوانيق�ي وجَّ
�د داره فألقى النار يف دار أيب عبداهلل$ فأخذت النار يف الباب والدهليز فخرج أبو  ع�ى جعفر بن حممَّ
عبداهلل$ يتخطى النار ويميش فيها ويقول: »أن�ا اْب�ُن أْع�راِق الث��َّ�َرى أن�ا اْب�ن إْب�راهي�َم خ�َ�ل�ي�ِل 

اهللِ«)5(!!
وُروي ع�ن اإلم�ام الصادق$ يف تفس�ري اآلية املباركة ﴿إالَّ َمـْن أتـَى اهللَ بــَِقـْلٍب َسـليٍم﴾)6( أي 
س�ليم م�ن ح�ب الدنيا ويف رواية أخ�رى من يلقى ربه وليس يف قلبه أحد س�واه، وه�ذا ما عاش عليه 
ـُه بــَِقـْلٍب َسـليٍم﴾)7(، فكل قلب فيه رشك أو ش�ك فهو  س�يدنا إبراهيم$ وعليه مات: ﴿إْذ َجـاَء َربَّ
ساقط، ولذا ال جتد الذخائر والدفائن إال يف العرفانيات وعند العارفني الذين تركوا الدنيا وحترروا من 
قيوده�ا وتعلق�ت قلوهبم بحب اهلل وحده، وال تكش�ف األرسار إال ألصحاب الرس الذين وصلوا إىل 

مقام احتاد العمل والعامل الذي ال يرى فيه األغيار ألنفسهم مكانا وال ُمقاما. 
يق�ول العرف�اء إذا أراد الس�الك إىل اهلل الوص�ول إىل مق�ام احت�اد العم�ل والعامل فه�و بحاجة إىل 

جناحني مها: النفر الثقايف )العلمي( والنفر اجلهادي.
اجلناح األول: النفر الثقايف )العلمي(

ــًة َفَلْوال نــََفَر ِمـن ُكلِّ فِـْرقـٍة  يق�ول اهلل تب�ارك وتعاىل: ﴿َومــا َكاَن امْلُـْؤِمـنــُـون لِـَيـنـِفـروا َكافَّ
ُهْم َيْـَذُروَن﴾)8(. يِن َولـِـُينـِْذروا َقْومـَُهْم إذا َرَجـُعوا إَلْيِهـْم َلعـَلَّ ِمنـُْهْم طائَِفٌة لَِيَتَفقَّهوا يف الدِّ

وكلمة التفقه يف هذه اآلية وإن كانت تعني أن يسافر اإلنسان إىل بلد ما ويدخل مدرسة علمية دينية 
ليتفه�م املع�ارف الدينية من أصول وفروع ثم يرجع إىل وطنه عامل�ا فقيها يبنيِّ للناس األحكام الفقهية 

واملعارف اإلسامية من اخلطابة واحلديث واملوعظة إال أن هذا اهلدف هدف متوسط من التفقه )9(!!
رضوان اهلل تعاىل عى روح السيد العامة الطباطبائي وأفاض اهلل علينا من بركات تربته حينام كان 
يقال له أن فانا س�افر وتعلم وأصبح عاملا فقيها ورجع إىل قومه يبني هلم ما تعلم من األحكام الفقهية 
يق�ول أن ه�ذا هدف متوس�ط م�ن التفقه واهل�دف احلقيقي والغائي غ�ري ذلك متاما، إذًا م�ا هو اهلدف 

احلقيقي والغائي من التفقه؟!
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اهلدف احلقيقي والغائي هو: ﴿َولُِينـِْذُروا َقْومـَُهْم﴾!! أي يرجعوا إىل قومهم لينذروهم!!
ومقام اإلنذار ليس مقاما بس�يطا وعاديا، وال يصل إليه إال من وصل إىل مقام اخلوف احلقيقي من 
فهم!! وقد يعتقد الكثري منا أنه  اهلل س�بحانه وتع�اىل فيخاف هو أوال حتى يقدر أن ين�ذر اآلخرين وخيوِّ
خي�اف اهلل ويعطي لنفس�ه الرخيص يف اإلنذار ولكن يف الواق�ع مل يعرف معنى اخلوف احلقيقي من اهلل 

سبحانه وتعاىل ومل يشعر به حتى ينذر اآلخرين!! 
حينام يقول اهلل س�بحانه وتعاىل يف كتابه العزيز: ﴿ُقـْم َفأنِذْر﴾)10( من هو املخاَطب املأمور باإلنذار 
يف هذه اآلية؟! هو رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص، يقول الش�يخ املفيد& )11( أن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص كان حينام يتكلم عن 
اجلحي�م والنار ومواقف يوم اآلخرة حيمر وجهه تارة ويصفر أخرى وترتعد فرائصه وكأنه قائد جيش 

مهزوم قد حورص من ِقبل أعدائه ال يملك لنفسه حيلة للترف والتدبري!!
فل�وال حاالت رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص التي كانت تعريه من ش�دة خوفه من اهلل عزَّ وج�لَّ وارتعاد فرائصه 

حينام يتكلم عن يوم القيامة وعذاب اآلخرة واجلحيم ملا نال مقام اإلنذار العظيم.
كان ه�ذا ح�ال نبيناملسو هيلع هللا ىلص وهو يعل�م رفيع مقامه عند اهلل عزَّ وجلَّ وعزة ش�أنه لدي�ه فكيف بنا حينام 
نقرأ القرآن ونمر عى آيات العذاب واآلخرة!! هل كان لتلك اآليات أثر عى قلوبنا ونفوس�نا أم كأهنا 
مل تك�ن ش�يئا مذكورا!! فلوال النْف�ر العلمي واخلوف احلقيقي من اهلل عزَّ وجلَّ فا س�بيل لاحتاد بيننا 

وبني أعاملنا!!
أهي�ا الس�الك إىل اهلل!! إذا وصل�ت إىل مق�ام اخلوف احلقيقي م�ن اهلل تبارك وتع�اىل هنالك تعرف 
ب��ْن�ي ب��ُِع�ق�وب�َ�تِ�َك«!!  حقيق�ة عبارة اإلمام زي�ن العابدين$ يف دعائه حيث يقول: »إهلي ال ت�ُ�ؤدِّ

وحقيقة العقوبة اخلفية بقوله: »وال ت���َْم�ُك�ْر ب�ي يف ح�ي�َل�تِ�َك«)12(!!
اجلناح الثاين: النفر اجلهادي

يبني املرحوم الش�يخ كاش�ف الغط�اء& )13( أفضلية اجله�اد عى الصاة بقول�ه أن الصاة عمود 
الدين واجلهاد فس�طاطه وما احلاجة إىل العمود لوال الفسطاط!! والسالك إىل اهلل يمكنه باجلناح الثاين 

- النفر اجلهادي - أن يصل إىل مقام احتاد العمل والعامل.
وجه��اد النفس وحمارب�ة هواها وميوالهتا أعظم من جهاد الع�دو اخلارجي، فعن أمري املؤمنني$ 
أن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص بعث رسية فلام رجعوا قالملسو هيلع هللا ىلص: َم�ْرَح�ب�ًا ب��ِق��وٍم َق�ض�َ�وا ال�ج�ِ�ه�اَد األْص�غ��َ�َر 
وب�َ�ِق��َي ع�ل�ي�ه��م ال�ج�ِ�ه�اُد األك�ْ��َب�ُر، ق�ي�ل: ي�ا رس��ول اهلل وم��ا ال�جه�اد األكرب؟! قالملسو هيلع هللا ىلص: 
ج�ِ�ه��اُد ال�ن�َّ�ْف���ِس!! ث�م ق�الملسو هيلع هللا ىلص: أف��ْض��َ�ُل ال�ج�ِ�ه��اِد َم�ْن جاه��َ��َد ن��َ�ْف�َس��ُه ال�ت�ي بي�َن 
َك ن��َْف�ُس��ُك التي َب�ْي��َن َج�ن�َب�ْي�َك«)15(، فالنفس  َج�ن�َب�ْي��ِه!! )14( وق�الملسو هيلع هللا ىلص أيضا: »أْع�َدى َع��ُدوِّ
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أقرب األعداء إىل اإلنس�ان وأش�دها عداوة له ألهنا جامعة للصفات املذمومة مي�الة إىل اللعب واللهو 
، ويقول العارف الكبري بابا طاهر العريان  مذعنة للملذات والشهوات مبعدة اإلنسان عن اهلل عزَّ وجلَّ
)بام معناه(: إن�ام ص�ارت النف�س ع�دوة لإلنس�ان ألن�ه�ا مت�ي�ل إىل األخ�اق ال�رب�وب�ي�ة كال�ك�ب�ر 

وال�ت�ع�ظ�ي�م وط�ل�ب ال�م�دح وال�ت�ع�ب�د وغ�ي�ره��ا«)16(.
فك�ام أن اجلهاد األصغر هو قتال العدو الظاهري بالس�اح الظاه�ري كذلك جهاد النفس الباطني 
بقتله بالس�اح الباطني، ونيل وسام »القتل يف س�بيل اهلل« يشمل احلالتني وإن كانت الثانية أعى مرتبة 
ومقام�ا، وق�د ذكر يف القرآن الكريم كلمة اجلهاد يف كلتا احلالتني كام يف ق�وله تبارك وتعاىل: ﴿انـِفـروا 
ِخـفـافًا وثِـقـاالً وجاهـِدوا بــِأْمـوالـُِكْم وأنُفـِسُكْم يف َسبيِل اهللِ﴾)17( وقوله: ﴿والَِّذيَن جاَهـدوا فِينا 

لــَنــَْهـِديـَنـَُّهـْم ُسـُبـَلـنـا﴾)18( وكذلك يف قول رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص كام مر.
آف��ة مق��ام احت��اد العم��ل والع�ام��ل ال�ج�ه�ل، فاإلنس�ان هبذه اآلف�ة إما أن يك�ون جاها أو 
عي عدم العلم باليشء مع اإلرادة كمن يتجاهل أحكام اهلل سبحانه وتعاىل  متجاها، واملتجاهل من يدَّ

وحمرماته فيذنب وينحرف، وهنا يكون حمل العقوبة.
وَمَثل املذنب املتجاهل يف أحكام اهلل كمثل املريض الذي يتجاهل مرضه وال يراجع الطبيب وخيدع 

نفسه ويقول أنا لست بمريض!! فهل يكون يف هذه احلالة أمل يف شفاء هذا املريض!! بالطبع ال.
ض خلطر ه�ذه اآلفة العظي�م، فإذا غفل يوم�ا عن املعارف  أهي�ا الس�الك إىل اهلل!! كل إنس�ان مع�رَّ
والعل�وم اإلهلي�ة واحل�االت الروحاني�ة أو جتاهله�ا ومل يعتن بش�أهنا فانقط�ع عنها هنال�ك هيجم عليه 
الش�يطان بس�اح خ�داع النفس بأنه لي�س بمريض وحيرمه من خ�ريات املعارف اإلهلية وس�عاداهتا!! 

وعى هذا البد من مراجعة طبيب الروح والنفس للوقاية من هذه اآلفة أو معاجلتها.
إهلنا!! نعرف بذنوبنا وأمراضنا وجهلنا وجتاهلنا ونس�ألك وندعوك أن ال ُتؤدبنا بعق�وب�ت�ك وال 

متكر بنا يف حيلتك واغفر لنا ذنوبنا واشفنا من أمراض قلوبنا برمحتك يا أرحم الرامحني!!
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اهلوامش

سورة آل عمران: آية 37  )1(
سورة األنفال: آية 17  )2(
سورة األنبياء: آية 69   )3(
سورة األنعام: آية 76  )4(

بحار األنوار: ج 47 ص 136، وأعراق الثرى كناية عن إس�امعيل$ ولعله إنام كني عنه بذلك ألن أوالده   )5(
انترشوا يف الرباري.

سورة الشعراء: آية 89  )6(
سورة الصافات: آية 84  )7(

سورة التوبة: آية 122  )8(
يق�ول ص�در املتأهل�ني الش�ريازي )قده( يف إحدى رس�ائله بالفارس�ية: »لق�د رصح بعض العل�امء أن كلمة   )9(
الفق�ه كانت تطلق يف األزمنة الس�الفة عى علم طريق اآلخرة ومعرفة النفس وفه�م دقائق آفاهتا ومكائدها 
وأمراضها وتسوياهتا الشيطانية واإلعراض عن لذات الدنيا وأغراض النفس واهلوى واالشتياق إىل نعيم 

اآلخرة ولقاء اهلل تعاىل واخلوف من يوم احلساب«.
سورة املدثر: آية 2  )10(

الش�يخ األعظم حممد بن حممد بن نعامن بن عبدالس�ام بن جابر بن نعامن بن سعيد العريب احلارثي املشهور   )11(
ب�»الش�يخ املفيد« من أركان الفقهاء واملتكلمني اإلمامية تتجاوز تأليفاته 200 جملد وروى عنه أكابر العلامء 
كالس�يد الريض والس�يد املرتىض وأبو الفتح الكراجكي والش�يخ الطويس، تويف عام 413 ه�، وسبب لقبه 
بالش�يخ املفيد هو أنه كان حارضا يف جملس درس عيل بن عيس�ى الرماين فدخل رجل بري وسأل الرماين 
ع�ن خ�رب الغار والغدير فق�ال الرماين: خرب الغ�ار دراية وخرب الغدي�ر رواية والدراية مقدم�ة عى الرواية، 
فسكت الرجل البري وخرج فسأل الشيخ )املفيد( الرماين عن حكم من حيارب إمام زمانه فقال كافر ثم 
قه الرماين ثم س�أله عن حال طلحة والزبري فقال إهنام  قال بل فاس�ق ثم س�أله الش�يخ عن إمامة عيل$ فصدَّ
تابا، فقال الش�يخ: حماربة إمام الزمان دراية والتوبة رواية والدراية مقدمة عى الرواية!! فس�أله الرماين: من 
أنت؟! فقال الش�يخ: ابن املعلم )وكان والد الش�يخ املفيد ملقبا باملعلم( ثم س�أله عن أستاذه فقال: أستاذي 
أبو عبداهلل جعل، فكتب الرماين رس�الة إىل أس�تاذ الش�يخ وملا قرأ األس�تاذ الرس�الة قال للشيخ: ماذا جرى 

بينك وبني الرماين لكي يوصيني بك ويلقبك ب�»املفيد«!!
من دعاء له$ رواه عنه أبو محزة الثاميل  )12(

علم األعام س�يف اإلس�ام الشيخ جعفر بن الشيخ خرض بن الش�يخ حييى احليل اجلناحي، نجفي املسكن   )13(
واملدف�ن، من أعاظم الفقهاء واملجتهدين االثنا عرشية ويقال أن نس�به الرشيف يرجع إىل مالك األش�ر& 
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واش�تهر يف الفقهاء ب�»الش�يخ األكرب« وبعد تأليف كتابه كشف الغطاء اشتهر ب�»كاشف الغطاء«، تويف عام 
1227 ه� أو 1228 ه�.

بحار األنوار: ج 70 ص 65  )14(
املحجة البيضاء: ج 5 ص 6، كنوز احلقائق: ص 14، غوايل الآللئ: ج 4 ص 118  )15(

رشح كلامت بابا طاهر: ص 77  )16(
سورة التوبة: آية 41  )17(

سورة العنكبوت: آية 69  )18(



املنزل )8(

ِنايَُة الِعلَِل ِعْندَ املُِحب
العامل بعد احتاده بالعمل )ويف هذا املقام يكون احلديث يف العامل دون العمل( حيتاج يف عمله إىل 
القوة والطاقة والِعلَّة ولكل معلول ِعلَّة وكل علَّة معلولة لِعلَّة أخرى فوقها والبد أن ترتقي كل العلل يف 
عامل الوجود إىل ِعلَّة العلل وهناية العلل وغاية الغايات ومس�بب األس�باب با سبب وهو ذات اهلل عزَّ 

)1(، فكل ما ينتهي بالعرض البد أن ينتهي بالذات. وجلَّ
والس�لوك إىل اهلل ع�زَّ وج�لَّ هو طي الطريق للوص�ول إىل لقاء مجال ذي اجلامل املطلق والس�ري هو 
مش�اهدة آث�ار وخصائص املنازل التي يطوهيا الس�الك منزال بعد منزل واملرتب�ة بعضها عى بعض أو 
كام يقول بعض العرفاء أن الس�ري عبارة عن تلبس األحوال املتعاقبة، وملا كان مب�دأ الس��ري والس�لوك 
إىل اهلل هو النقص واالحتياج الفطري كام قال سبحانه وتعاىل: ﴿َواهللُ أخـَْرَجُكْم ِمن ُبُطوِن أمـَّهاتُِكْم ال 
تــَْعـَلُموَن شـــَـْيئـًا﴾)2( ومنتهاه جناب احلق املنزه عن كل نقص: ﴿َوأنَّ إلـَى َربَِّك امُلنـَْتَهى﴾)3( فعى 
السالك إىل اهلل أن يطوي املنازل منزال بعد منزل لكي يرقى من حد الضعف والنقص إىل القوة والكامل 

أكثر فأكثر إىل أن يصل إىل أوج الكامل وغايته وهو مقام اإلنسان الكامل.
وي�رى العرف�اء أن طري�ق ارتب�اط املمكنات باهلل س�بحانه وتعاىل طري�ق ترتيبي أي حس�ب قانون 
العلي�ة واملعلولي�ة، فكل موجود ممكن يرتبط باحلق تبارك وتعاىل بواس�طة سلس�لة من املظاهر والعلل 
وعرب هذه السلس�لة جترى الفيوضات اإلهلية والتجليات الرمحانية لتصل إىل املوجود حسب قابل�ي�ت�ه 
واس��ت�عداده، وق�د ورد ع�ن اإلمام الص�ادق$ أنه ق�ال: »أب�َ�ى اهللُ إالَّ أْن ُي�ْج�ري األش��ْي��اَء إال 
باألس�ْ�باِب«)4(!! ولذا فللتوجه إىل احلق سبحانه وتعاىل البد من طي حلقات هذه السلسلة والصعود 

عى سلم املقامات واحد تلو اآلخر حتى يصل إىل غاية الغايات ومسبب األسباب )5(.
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واحلديث يف العلة واملعلول جيرنا إىل احلديث يف مس�ألة اجلرب والتفويض واالختيار وجهة انتساب 
أفعال البرش وهي من مجلة املس�ائل التي ش�غلت أذهان البرشية حتى يومنا هذا، وقد ذهبت كل طائفة 
من احلكامء واملتفكرين واملتكلمني إىل تفس�ري تلك املعضلة حسب مبانيها ومبادئها الفكرية، وللعرفاء 

آراء خاصة هبم يف هذا الشأن سنبينها بحول اهلل وقوته يف هذا املنزل.
يتف�ق عرف�اء مذه�ب اإلمامي�ة وحك�امؤه عى نف�ي اجل�رب والتفوي�ض، ويس�تندون يف أقواهلم إىل 
د موالن�ا جعفر بن  األحادي�ث الرشيف�ة ال�واردة ع�ن أهل البي�ت#، فقد روي ع�ن ص�ادق آل حممَّ
�د# أنه قال: »ال َج�ْب��َر وال ت�َ�ْفوي�َض ول�ك��ْن أْم����ٌر َب�ْي�َن أْم�َري�ْ��ِن«، وهذا ال يعني - كام  حممَّ
ي�راه العرف�اء - أن بع�ض أفع�ال العباد ج�ربي وبعضها اآلخر تفوي�يض وال يعني أيض�ا أن كل عمل 
تركيب من اجلرب واالستقال وال معناه خلوه عنهام وال أنه اضطرار من جهة واختيار من جهة أخرى، 
ثم قيل: ما أمر بني أمرين؟! فقال$: »َم�ث�َ�ل ذلك رج�ٌل رأي�ت�َ�ُه ع�ل�ى معص�ي�ٍة ف�ن�َه�ي�َت�ُه َف�َل�ْم 
َي�ن�ْ�ت�َ���ِه َف��َت�َرْك�َت��ُه َف�َف�َع�َل تِ�ْل�َك ال�َم�ْع�ِص�َي�ِة َف�َل�ْي�َس حي�ُث َل��ْم َي�ْق�َب�ْل ِم�نْ�َك َف�َرْك�َت�ه 

كن�َت أن�َت الَّ�ذي أَم�ْرت��َ�ُه بال�َم��ْع�ِص�ي�ِة«)6(!!
بيد أن احلكامء يطرحون معنى »أم��ٌر بني أمرين« عى نحو ال�ِعلَّ�ة الطول�يَّ�ة، أي أن كل أمر وفعل 
يك�ون العب�د فيه ِع�لَّ�ة ق�ري�ب�ة ويكون احلق تبارك وتعاىل فيه ِعلَّة بعيدة، يف حني أن العرفاء يطرحون 
ذلك عى نحو التوحيد األف�ع�ايل، ويستش�كلون عى احلكامء يف تفس�ريهم هذا ويقولون: ليس األمر 
كذلك بأن تكون فاعلية احلق تبارك وتعاىل تعلو فاعلية العبد ألن يف ذلك إشارة إىل التفويض اخلاص 
املستلزم الستقال الفعل ثم أن مؤدَّى هذا التفسري هو حتديد فعل اهلل تبارك وتعاىل ولكن كام أن احلق 
تب�ارك وتع�اىل غري حمدود ف�إن فعله أيضا غري حمدود، فهو الداين يف عل��وه والع�ايل يف دن��وه وقد قال 
باب مدينة علم التوحيد أمري املؤمنني$: »ه�و ف�ي األش��ْ��ي�اِء ع�ل�ى غ�ي��ِر ُم�م�اَزج�َ��ٍة خ�اِرٌج 

م�ن�ه�ا ع�ل�ى غ�ي���ِر ُم�ب��اي���َن���َ�ٍة«)7(!!
وق�د ُطرح�ت مس��أل�ة التوحي��د األفع���ايل يف الق�رآن الكريم ك�رارا ومرارا ك�ام يف قوله تعاىل: 
َة هللِ مَجيعــًا....﴾)9( وقول�ه  ﴿واهللُ َخـَلـَقُكــْم َومــا تــَْعـَمـلـوَن﴾)8( وقول�ه تع�اىل: ﴿.... أنَّ اْلـُقـوَّ
تع�اىل: ﴿....قــُــْل ُكلٌّ ِمـْن ِعـنِد اهللِ....﴾)10( وقوله تعاىل: ﴿َوما تــَشــاءوَن إالَّ أن َيشــَاَء اهللُ َربهُّ 

اْلعـاَلـِمـيـَن﴾)11( وغريها من اآليات املباركات.
 وعى هذا البد من االستناد إىل التوحيد األفعايل وهو التوحيد يف أفعال اهلل وأنه ال مؤثر يف الوجود 
إال ه�و وأن�ه مب�دأ كل وجود وفع�ل، فكام أن وج�ود العبد مظهر من مظاهر اهلل س�بحانه وش��أن من 
ش�ئونه )وهذا نفي التفويض( كذلك فعله مظهر من مظاهر فع��ل اهلل سبحانه وبالتايل إرادته واختياره 
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مظهر من مظاهر إرادة اهلل عزَّ وجلَّ واختياره )وهذا نفي اجلرب(، ويمكن القول أن كل تأثري يشاهد من 
سبب من األسباب إنام هو اسم من أسامء اهلل احلسنى والسبب مظهره.

ث�م أن العرف�اء قائلون هبذه احلقيقة وهي أن »ال م��ؤث��ِّ�َر يف الوجوِد إال اهللُ«، وإس�ناد األفعال إىل 
اإلنسان إسناد جمازي ال حقيقي ألن كل األشياء كمرائي لذات احلق البسيطة التي هي الكل با تك�ثُّر، 
وقول�ه تع�اىل ﴿.... وَمـا َرَمـْيَت إْذ َرَمـْيَت وَلكِنَّ اهللَ َرَمـى....﴾)12( دليل عى هذا القول، فقد نس�ب 
احلق تعاىل الرمي إىل رس�ولهملسو هيلع هللا ىلص ونفاه عنه ونس�به إىل نفس�ه تعاىل، وكذلك يف قوله تعاىل: ﴿قاتـُِلوهـُْم 
بـُْهـُم اهللُ بــِأيـْديـُكـْم....﴾)13( فنسب القتل إليهم والتعذيب إىل نفسه بأيدهيم والتعذيب هناك  يـَُعـذِّ
ع�ني القتل، فام من س�بب من األس�باب وال ِعلَّة من العلل إال وتأثريه باهلل ونح�و ترفه بإذن اهلل فا 

سلطان يف الوجود إال سلطانه وال قيومية إال قيوميته املطلقة.
يقول املا هادي السبزواري )قده( يف منظومته:

الــُقـَوى كـــــلهُّ  وحـدتـِـها  فـي  الـنفــُس 
انــْـَطــَوى قــد  فــعـلِــه  فـي  وفـعـُلـهـا 

ويقول احلكيم صدر املتأهلني الشريازي)قده( أن الرشور هي عدم الذوات أو عدم كامل هلا ونقصان 
وقصور وليست من مظاهر جتليات احلق جل وعا ألن الوجودات بام هي وجودات خري حمض وباقية 
عى خرييتها مادامت غري نازلة إىل عامل التصادم والتضاد ومل تنته سلسلتها إىل حيز املكان والزمان وأما 
إذا انجرت سلس�لة الوجود إىل عامل األجس�ام والظلامت ومضائ�ق األك�وان واالزدح�ام�ات فبعض 
الوج��ودات م�ع أنه خي��ر حم��ض بال�ذات وبال�ع�رض بحس�ب ذاته وبالقياس إىل ما ال يس�ترض به 
يوص�ف بالرشي�ة ألن�ه يؤدي إىل ع�دم ذات أو عدم ك�امل لذات، ول�ذا فمنبع الرشور ه�ي نقصانات 

الوجود عن الكامل األتم واجلامل األعظم.
ويمك�ن الق�ول أن ل�كل يشء ممك�ن وجه�ني: وجه جهة وج�ود وظه�ور )جهة واج�ب الوجود 
وه�و احل�ق تعاىل( ووجه جهة ال�ذات واملاهية )جهة ممكن الوجود وهو اخلل�ق(، وللحق تعاىل إفاضة 
الوج�ود ع�ى املاهيات، وملا كان�ت اإلفاضة كلها خري حم�ض فالوجود بام هو وج�ود خري حمض، وأن 
ل�كل يشء نس�بتني نس�بة وجوبي�ة إىل الفاعل واملص�در ونس�بة إمكاني�ة إىل القابل واملظه�ر وأن جهة 
اخلريية يف األشياء هي الوجود وجهة الرشية هي املاهيات، وعى قول صدر املتأهلني&: ف�اإلي�ج�اد 
واإلف�اض��ة وال�ف�ع�ل�ي�ة وال�ت�ك�م�ي��ل وال�ت�ح�ص�ل والب�ق�اء واللط�ف والرح�م�ة من ج�ن�ب 
اهلل وق�درت��ه، والق�اب�ل�ي�ة والق�ص�ور واخل�ل��ل والف�ت�ور والف�ناء والدث��ور والت�جدد وال�زوال 

والق�ه�ر والغ�ض�ب من قب�ل اخلل�ق واس�ت�عداداهتم )14(.
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وخاص�ة الق�ول أن النقائ�ص والذمائ�م ترج�ع إىل خصوصي�ات القوابل ال إىل الفي�ض الصادر 
م�ن احل�ق جل وعا، فوج�ود كل رشف وكامل وخري وس�ام ونور يضاف إىل احل�ق تعاىل ولزوم كل 
م التناقض بني آيتني كريمتني من كتاب اهلل  رش وآفة وقصور وظلمة يضاف إىل اخللق، وهنا يرتفع توهُّ
عزَّ وجلَّ إحدامها قوله تعاىل ﴿....وإن تـُِصـْبُهْم َحـَســنــَـٌة َيُقوُلوا هِذِه ِمـْن ِعـنـِد اهللِ وإن تـُِصْبُهْم 
َسـيِّئـٌَة َيُقوُلـوا هِذِه ِمْن ِعنـِدَك ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعنِد اهللِ....﴾)15( واألخرى قول�ه تعاىل: ﴿ما أصـابـََك مـِْن 
َحسـَـنــٍَة َفِمَن اهللِ َوما أَصابـََك مـِـْن َسـيِّـئــٍَة َفِمـْن نــَْفِسـَك....﴾)16(، ومن املاحظ أن هناك فرق 
يف التعبريين »من اهلل« و »من عند اهلل«، فاحلسنات والسيئات كلها من عند اهلل ألهنا مظاهر للحق تعاىل 
وتن�زالت م�ن خزائنه إىل هذا العامل، وأما ما يناس�ب جناب احلق تعاىل فهو اجلانب احلس�ن من اليشء 

وأما اجلانب اليء منه - وهو أمر نسبي وعدمي - فيتعلق باإلنسان وكل ما هو مادي.
وع�ى ه�ذا وإن كان أرب�اب التوحي�د األفع�ايل ي�رون أن »ال م�ؤث��ِّ��َر وال فاع�ِ��َل إالَّ ه�و« إال 
أهن�م يرجع�ون كل فعل إىل حمله اخلاص به وينس�بونه إىل حم�ل صدوره ومن هنا كانت مس�ألة الثواب 

والعقاب.
وق�د يس�أل س�ائل: إذا كان احلق تب�ارك وتعاىل مرج�ع كل العل�ل والقوى فكيف نف�رس ارتكاب 

املعايص؟! وهل قوة ارتكاب املعصية من عند اهلل تعاىل أيضا أم ال؟!
يقول العرفاء أن كل فاعل يف عامل الوجود يكتس�ب القوة من اهلل س�بحانه وتعاىل سواء يف االجتهاد 
يف الطاعات أو ارتكاب املعايص، وكل األفعال والتأثريات منه يف مظاهر اخللق وظل مشيئته وإرادته، 

واحلق فاعل بفعل العبد وقوة العبد ظهور لقوة احلق. 
ِة اهللِ َف�َق�ْد َكَذَب َع�َل�ى اهللِ وم�َْن  وقد قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َزِع�َم أنَّ ال�َم�ع�اص�ي بغ�َ�ْي�ِر ُق�وَّ

ك��َ�َذَب َع�َل�ى اهللِ أْدخ�َ�َل��ُه اهللُ ال�ن�اَر«)17(!!
لتفسري هذا احلديث الرشيف ولفهم ما مر من آراء العرفاء نورد احلقائق يف قالب املثال:

حينام يريد عبد أن يقوم بعبادة )كإقامة صاة مثا( فإن فعله هذا ينقسم إىل أربع مراحل:
– املرحلة األوىل: إرادة إقامة الصاة.

الثانية: مراعاة رضا اهلل سبحانه وتعاىل. – املرحلة 
الثالثة: الطاعة واالمتثال ألمر اهلل سبحانه وتعاىل. – املرحلة 

 )ويكون العبد يف املراحل الثاث األوىل هو الفاعل(
– املرحلة الرابعة: اس�تمداد القوة والطاقة من امُل�ِع�ني املحض وهو احلق س�بحانه )أي أن هذه 

املرحلة مرتبطة باحلق سبحانه(
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وعى هذا فمراحل اإلرادة ومراعاة رضا اهلل وطاعته ترتبط باإلنسان أما املرحلة الرابعة فرتبط باهلل 
سبحانه وتعاىل، وبقوة اهلل وعونه يقوم اإلنسان بالعبادة.

وكذلك حينام يريد عبد أن يرتكب معصية )كالقتل مثا( فإن فعله هذا ينقسم إىل أربع مراحل:
– املرحلة األوىل: إرادة القتل.

الثانية: مراعاة رضا اخللق أو رضا النفس. – املرحلة 
الثالثة: عدم االنتهاء بنهي اهلل سبحانه وتعاىل. – املرحلة 

 )ويكون العبد يف املراحل الثاث األوىل هو الفاعل(
– املرحل�ة الرابعة: اس�تمداد القوة والطاقة من اهلل عزَّ وج�لَّ )أي أن هذه املرحلة مرتبطة باحلق 

سبحانه(.
وعى هذا فمراحل اإلرادة ومراعاة رضا اخللق أو رضا النفس وارتكاب املعصية ترتبط باإلنس�ان 

أما املرحلة الرابعة فرتبط باهلل سبحانه وتعاىل وبقوة اهلل يرتكب اإلنسان املعصية.
ع�ن يزي�د بن عمري بن معاوية الش�امي قال دخلت عى عيل بن موس�ى الرض�ا$ بمرو فقلت له: 
د# أنه قال ال ج�رب وال تف�ويض بل أم�ر بي�ن  ي�ا اب�ن رس�ول اهلل ُرِوي لنا عن الصادق جعفر بن حممَّ
ب��ُ�ن���ا  أمري�ن فام معن�اه؟! فقال$: َم��ْن َزِع���َم أنَّ اهللَ ي��َ�ْف�َع���ُل أف��ْع��ال���َن�ا ث����مَّ ُي��َع��ذِّ
َض أم�ْ����َر ال�خ�َ�ْل�ِق  ع�ل�ي�ه��ا ف�ق��ْد ق���اَل بال�َج�ْب�ِر وم�َ�ْن َزِع���َم أنَّ اهللَ ع��َ�زَّ وج�َ�لَّ َف����وَّ
��ِة$ ف��ق��د ق��ال بال��تَّ��ْف�وي��ِض ف��ال��ق��ائ�ِ��ُل ب��ال��َج���ْب���ِر  ْزِق إل���ى ال�ُح�جَّ وال�����رِّ
كاف�ِ����ٌر وال�ق��ائ�ِ���ُل بال�ت�ْف�وي�ِض ُم�ْش����ِرٌك، فقلت له: يا ابن رس�ول اهلل ف�ام أمر بني أمرين؟! 
�ب�ي�ِل إىل إت��ْي�اِن م�ا ُأِم��روا ب��ه وت���َ�ْرِك م�ا ن��ُ�ُه�وا ع�ن�ه، فقلت له: فهل  فقال$: ُوج�وُد ال�سَّ
���ا الط��اع��اُت ف�إراَدُة اهللِ وم��َ�ِش���يَّ��ت�ُ�ه  هلل ع�زَّ وج�لَّ م�ش��ي�ة وإرادة يف ذلك؟! فق�ال$: أمَّ
ض��ا ل�ه���ا وال�ُم�ع��اَون���َ�ُةع�ل�ي�ه��ا وإراَدت���ُ�ُه وم��َ�ِش��يَّ��ُت�ه  ف�ي�ه��ا األم�ْ��ُر ب��ِه��ا وال��رِّ
���خ�َ�ُط ل�ه�ا وال�ِخ���ْذالُن ع�ل�ي�ه��ا، ق�ل��ت:  ف���ي ال��َم�ع�اص��ي ال�ن��َّ�ْه��ُي ع�ن�ه��ا والسَّ
فلله عزَّ وجلَّ فيها القض�اء؟! قال$: نع�م م�ا ِم�ْن فِ�ْع�ٍل َي�ْف�َع�ُل�ُه ال�ِع�ب��اُد ِم�ْن خ�َ�ْي�ٍر وش����َرٍّ 
إالَّ وهللِ ف�ي��ه َق�ض����اٌء، قل�ت: فم��ا معنى ه�ذا الق�ض��اء؟! ق�ال$: ال�ُح�ْك��ُم ع�ل�ي�ه�م ب�م�ا 

ن��ْ�ي�ا واآلخ�ِ��َرِة!! )18(  �ون��َ�ه عى أف�ع�ال��ِ�ه�م ِم�َن ال�ث�واِب وال�ِع�ق�اِب يف ال�دُّ ي�َْس��َت�ِح�قُّ
وق�د ي�رد يف الذهن س�ؤال وهو: ملا كانت كل العل�ل تنتهي إىل ِعلَّة العلل وكل م�ا يف عامل الوجود 
يتحقق بقوة اهلل واإلنسان بقوة اهلل يرتكب املعصية ولوال تلك القوة ملا ارتكب اإلنسان املعصية، فلم ال 

يسلب اهلل قوته من العبد العايص لكي ال يعصيه؟!
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جييب عى سؤالنا هذا موالنا اإلمام أبوعبداهلل الصادق$، فعن هشام بن احلكم قال: سأل زنديق 
أب�ا عب�داهلل$ فقال: أخربين عن اهلل ع�زَّ وجلَّ كيف مل خيلق اخللق كله�م مطيعني موحدين وكان عى 
ذل�ك ق�ادرا؟! قال$: لو خ�ََل�َق�ُه��ْم ُم�ط�ي�ع�ي�َن َل��ْم َي�ُك�ْن َل�ُه�م ث���َ�واٌب ألنَّ ال�ط�اع��َ�َة إذا 
م��ا كان��َ�ْت فِ�ْع�ُل�ُه�ْم َل�ْم ت���َ�ُك�ْن َج�ن��َّ��ٌة وال ن����اٌر ول�ِك�ْن خ��ََل����َق خ�َ�ْل�َق�ُه ف�أم�َ�َرُه�ْم 
ب�ط�اع��َتِ��ه ون���َه�اه�ُ�م َعْن َم�ْع�ِص�َي�تِ��ه واح�ْ�ت�َ�جَّ ع�ل�ي�ه�م ب�ُرُس��ِله وق���ََط��َع ُع��ْذَره�ُم 
�ذي�َن ُيطي�ع�وَن وي��َ�ْعص�وَن وي��َْس���َت�ْوج�ِ�ب�وَن ب�ط�اع���َتِ��ِه�م  ب�ُك��ُت�ب��ِ�ه لِ��َي�ك�ون�وا ُهم الَّ
��اُه ال�ِع�ق���اَب َف�ال��َعَم��ُل ال�ص�ال��ِ�ُح ال�َعْب��ُد َي�ْف�َع�ُل�ُه  ل���ه ال�ث��َّ��واَب وب�َمْعِص��َي�تِ�ه�م إيَّ
��رُّ ال�َعْب�ُد َيْف�َع�ُله واهللُ ع�ن�ه ن��َه��اه، فقال: أليس فعله باآلل��ة  واهللُ ب�����ِه أم�َ��َرُه وال�َعَم�ُل ال�شَّ
�ت�ي َعِم��َل ب�ه�ا ال�خ�َ�ْي��َر َق��ِدَر ب�ه�ا ع�ل�ى  ب�ه�ا في�ه؟! قال$: نعم ول�ِكن باآلل���َ�ِة الَّ التي ركَّ
��ذي ن��َه��اُه ع�ن�ه، فقال: فإىل العبد من األمر يشء؟! قال$: ما ن�َه��اُه اهللُ ع��َْن ش���َيٍء  �رِّ الَّ ال�شَّ
إالَّ وَق���ْد َع�ِل���َم أن��َّ��ه ُي�ط�ي��ُق ت���َ�ْرك��َه وال أم�َ�َرُه بش��َيٍء إالَّ وي���ََع�َل�ُم أن��َّه َيْس���ت�َط�ي�ُع 
فِ�ْع�َل���ه ألن��َّ��ه ليَس ِم�ْن ِص�َف��تِ�ه ال�َج���ْوُر وال�ع�َ�َب�ُث وال�ظُّ�ْل�ُم وت����َ�ْك�ل��ي�ُف ال�ِع�ب��اِد 

م��ا ال ُي�ط��ي�ق���وَن )19(.
بعبارة أخرى أن اهلل س�بحانه وتعاىل خلق خلقًا هم املائكة وس�خرهم لطاعته وعبادته وتس�بيحه 
وحتميده وخلق اإلنس�ان وأعطاه القوة واإلرادة واالختيار ويف النهاية ترجع القوة والقدرة هلل سبحانه 

وتعاىل، فإذا سلب اهلل االختيار من اإلنسان فام قيمة الثواب والعقاب واجلنة والنار!!
يقول س�يدنا األس�تاذ العامة الطباطبائي& أن اإلرادة منا والقدرة من اهلل، ونحن حينام نقول يف 
صاتن�ا »ب�ح�ول اهلل وق�وت���ه أق���وم وأق��ع����د« كان »بحول اهلل وقوته« من اهلل و »أقوم وأقعد« 
منا وبإرادتنا ونحن املختارون ونحن الفاعلون، فالقوة منحرة بذات اهلل س�بحانه وتعاىل كام ورد يف 

َة هللِ َجـمـيعـًا....﴾)20(!!  اآلية املباركة: ﴿.... أنَّ اْلـقـُوَّ
ويف معن�ى قول�ه تع��اىل: ﴿وأنـَّـُه هـُـَو أضـْـَحــَك وأبـَْكـى﴾)21( يقول الس�يد الع�اَّم���ة&: 
»أن�ه تع�اىل هو أوج�د الضحك يف الضاح�ك وأوجد الب�كاء يف الباكي ال غريه تع�اىل وال من�اف�اة بني 
انتهاء الضحك والبكاء يف وجودمها إىل اهلل س�بحانه وبني انتس�اهبام إىل اإلنسان وتلبيسه هبام ألن نس�بة 
الف�ع��ل إىل اإلنس��ان بق�ي�ام�ه به ونس��بة الف�ع�ل إلي�ه تعاىل باإلي�ج�اد وك�م بينهام من فرق وال أن 
تعلق اإلرادة اإلهلية يضحك اإلنسان مثا يوجب بطان إرادة اإلنسان للضحك وسقوطها عن التأثري 
ألن اإلرادة اإلهلي�ة مل تتعل�ق بمطلق الضحك كيفام كان وإنام تعلق�ت بالضح�ك اإلرادي االختي�اري 
م�ن حي�ث أنه ص�ادر عن إرادة اإلنس�ان واختياره فإرادة اإلنس�ان س�بب لضحكه يف ط�ول إرادة اهلل 
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سبحانه ال يف عرضها حتى تتزامحا وال جتتمعا معا«.
ويف قول اهلل جل وعا: ﴿وَمـا تــَشـاءوَن إالّ أن َيشـاَء اهللُ....﴾)22( إثبات ملش�يئة العبد وهذا نفي 
َمـْت  اجلرب وجعلها بعد مشيئة اهلل وهذا نفي التفويض، ثم يقول اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿ذلـَِك بــَِمـا َقدَّ
َيـداَك وأنَّ اهللَ لــَْيــَس بـِظــَـاّلٍم لِْلَعـبيـِد﴾)23(، فبيد العب�اد طاعة اهلل أو معصيت�ه إال أنه ال حول عن 
املعصية وال قوة عى الطاعة إال باهلل وال مشية إال بعد مشيته، وذلك قول سيد البلغاء أمري املؤمنني$ 
َة حي�ُث َيق�ول�وَن ال  لعباية بن ربعي األس�دي: »أما س��َ�ِم�ْع�َت ال�ن�َّ�اَس ي�َْس�أل�وَن احلَ�ْوَل وال�ُق�وَّ
َة إالَّ ب��ِاهللِ!« فقال الرجل: وما تأويلها يا أمري املؤمنني؟! قال$: »ال َح�ْوَل ل�ن�ا َعْن  َحْوَل وال ق��ُ�وَّ

َة ل�ن�ا َع�َى ط�اع��َ�ِة اهللِ إالَّ ب��ِ�َع��ْوِن اهللِ«!! )24(  َم�عايص اهللِ إالَّ ب�ِ�ِع�ْص�َم�ِة اهللِ وال ق���ُ�وَّ
وع�ن موالن�ا اإلمام الرض��ا$ أنه قال قال اهلل تبارك وتع�اىل: »يا اْبَن آَدَم بَم�ِش��يَّتي ُكن�َْت أن�َْت 
ي�ْ�َت َف�رائ�ِيض وب�نِْعَم�ت��ي َق��ِوي�َت  ت�ي أدَّ ��ذي ت���َش���اُء لِ�ن��َ�ْف�ِس���َك ما ت���َش��اُء وب�ُِق��وَّ الَّ
َع�َل��ى َم�ْع�ِص�َي�ت��ي َج�َع�ْل��ت�ُ�َك َس��م�ي�ع�ًا َب�ص�ي��رًا َق�ِوي�ًّ�ا م��ا أص�اب�َ�َك ِم��ْن َح�َس��ن��ٍَة 
َف�ِم��َن اهللِ وم��ا أص�اب�َ��َك ِم��ْن َس���يِّ��ئ���َ�ٍة َف�ِم�ْن ن��َ�ْف�ِس���َك وأن���ا أْول��َى ب�َحَس��ن�اتِ�َك 
��ا أْف��َع��ُل وه�ُ�ْم  م�ِن�ْ��َك وأن�ْ�َت أْول�َ�ى ب��َِس��يِّ�ئ�ات��َِك م�ِن��ِّي وذل���َك أن��ِّي ال ُأْس���أُل َع�مَّ

ُيْس��أل���وَن«!! )25( 
أْص�ًا  أْعطيُك�ْم يف ه�ذا  »أال  ق�ال:  والتفوي�ض  اجل�رب  عن�ده  ذك�ر  أن�ه ح�ني  أيض�ا  وعن�ه$ 
ال ت���َْخ�َت�ِل�ف��ون ف�ي��ه وال ُي�خ�اص�ُِم�ُك��ْم عل�ي�ه أَح��ٌد إالَّ َكَس��ْرت��ُم�وُه؟« فقيل له: إن رأيت 
ذل�ك فق�ال$: »إنَّ اهللَ ع�َ�زَّ وج�َ��لَّ َل�ْم ُي�َط���ْع ب�ِ�إك�ْ�راٍه ول���َ��ْم ُي��ْع���َص ب�ِغ�َ�َل��َب�ٍة ول��َْم 
َي�ْهِم��ْل ال�ِع�ب�اَد ف�ي ُم�ْل�ِك�ِه ه�و ال�م�ال��ِ�ُك لِ�م�ا َم�لَّ�َك�ُه�ْم وال�ق��اِدُر َع�َل�ى م�ا أق��ْ�َدَره�ُ�ْم 
ا وال م�ن�ه�ا م�ان��ِع�ًا  ع�ل��ي��ه فإْن ائ��ْ�ت�َ�َم�َر ال�ِع�ب�اُد ب��ِط�اع�َ�تِ�ِه َل�ْم َي�ُك��ن اهللُ ع�ن�ه�ا ص��ادًّ
وإْن ائ��ْ�َت�َم�روا بمع�ِص��َي�تِ�ِه َفش��اَء أْن َي�ح��وَل ب�ي�ن�ه�م وب�ي�َن ذل�ك َف��ع�َ�َل وإْن َل�ْم َي�ُح��ْل 

��ذي أْدخ�ََل��ُه��ْم ف�ي��ه«)26(. وف���َ�َع�ل��وه ف�لي�َس ه��و الَّ
ويقول س�يدنا األس�تاذ العامة الطباطبائي& يف هذا الش�أن أن حيثية املعصية يف األش�ياء عدمية 
والدلي�ل ع�ى ذل�ك أن كل معصي�ة من املعايص يامثله�ا من نوع فعله�ا طاعة ال يفرق بينه�ام إال ما يف 
أحدمه�ا م�ن موافقة األمر الرشعي أو العق�يل ويف اآلخر من خمالفته وتركه كالزن�ا والنكاح وأكل مال 
الغري ظلام أو برضا منه والقتل ظلام أو قصاصا فعنوان املخالفة والرك هو جهة املعصية يف الفعل وهو 

معنى عدمي غري موجود.
يق�ول العرف�اء أن الس�الك إىل اهلل بعد معرفة ه�ذه املقدمات العرفاني�ة ومعرفة حقيق�ة »ال َج�ْب�َر 
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وال ت���َْف�وي��َض ولك��ْن أْم��ٌر ب�ي�َن أْم�ري�ن« وأن اإلنس�ان هو الفاعل واملخت�ار وهناي�ة العلل هي 
ذات اهلل س���بح�ان�ه وتعاىل يعلم أن الش��ي�طان عدو مبني وال ينس�ب إليه من الق��وة ش��يئ�ا ب�ل أن 
مك��ر اهلل خف���ي وكيده مت�ني، وعى هذا يقال - وق�د يكون هذا تعبي�ر س��يدنا األس��تاذ الع�ام�ة 
الطباطبائ�ي& - ل�وال ن�ور العرفان وطي منازل الس�ري والس�لوك إىل اهلل تعاىل ملا نزل�ت هذه اآلي�ة 
املب�ارك�ة عى قل�ب رس��ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: ﴿....إنَّ َكـْيـَد الـشــَّْيـطـاِن َكـاَن َضـعـيـفـًا﴾)27(، فالش�يطان 
تِـَك ألْغـِوَينـَّهـُْم أجـَْمعَن﴾)28(،  عدو حارض وقوي وعازم عى إغواء بني آدم أمجعني: ﴿قاَل َفبــِِعـزَّ
ولكن بنور العرفان والس�لوك إىل اهلل تعاىل يكون كيد الش�يطان ضعيفا وهو املعرف عى نفسه بذلك: 

﴿إالَّ ِعـباَدَك مــِنـْـُهـُم امُلخـَْلِصـَن﴾)29(.
أهيا الس�الك إىل اهلل!! اإلنس�ان بعد معرفة املراتب ومعرفة فاعلية اإلنس�ان واختياره وإرادته وأن 
هناية العلل هي ذات اهلل تبارك وتعاىل يصل إىل مقاٍم تتواضع له الساموات واألرضني وامُللك وامللكوت 
وكل يشء يف ع�امل الوج�ود س�وى اهلل يتواضع له، ومن هن�ا كان نزول هذه اآلية الكريم�ة: »إنَّ َك�ْي�َد 
��ْيط�اِن ك�َ�اَن ض��َع�ي�ف�ًا« فالش�يطان غ�وي وق�وي ناص�ب حبائله لبني آدم إال من أخلص هلل  ال�شَّ
تع�اىل، وعند أبواب املخَلصني يضعف الش�يطان ويتاش�ى كل ما أيت به م�ن مكائد وحيل، فهل يقدر 
الش�يطان أن يوس�وس يف قل�ب الع�ارف ليأكل لقم�ة حرام أو ش�بهة مثا!! الع�ارف ال يبايل باحلال 

واملباح فضا عن احلرام والشبهة!!
أهي�ا الس�الكني إىل اهلل!! اح�ذروا مكائ�د الش�يطان وحماوالت�ه يف جع�ل املوان�ع يف طريق س�ريكم 
وس�لوككم إىل اهلل والدخ�ول يف العرفاني�ات، فإذا كانت جمالس�كم جمالس هلو وعب�ث )والعياذ باهلل( 
يس�ود الظ�ام يف قلوبك�م فيكون مرتعا للش�يطان وبالتايل يس�هل عليه اهلجوم والغلب�ة، أما إذا كانت 
جمالسكم جمالس ذكر وعلم وعرفان هنالك تكون القلوب مستنرية بأنوار اهلل سبحانه وتعاىل فينكشف 

الشيطان وال يكون له أدنى جمال للنفوذ إىل تلك القلوب املستنرية!!
ليس دور العرفان واملعرفة إال إخراج اإلنس�ان من الظلامت إىل النور، وكلام اقرب السالك إىل اهلل 
من النور أكثر ابتعد عن الظلامت أكثر فيشعر الشيطان باهلزيمة واخليبة، وهلذا كانت مقدمات العرفان 

أصعب من اهلدف املتوسط يف العرفان واهلدف املتوسط أصعب من اهلدف العايل يف العرفان.
اللَّهم يا س�بب كل ذي س�بب ويا مس�بب األسباب من غري سبب سبب يل سببا لن أستطيع له طلبا 
�د وأغنني بحالك ع�ن حرامك وبطاعت�ك عن معصيت�ك وبفضلك عمن  د وآل حممَّ ص�ل ع�ى حممَّ

سواك يا حي يا قيوم!!
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اهلوامش

تعب�ري »ِعلَّة العلل« لذات اهلل س�بحانه وتعاىل تعبري غري مناس�ب ولكن لضيق اخلن�اق نضطر إىل البيان هبذا   )1(
التعبي��ر، وأم�ا تفس��ري ذلك فه�و أن كل موجود )معلول( يف ع�امل الوجود حادث وكل ح�ادث حيتاج إىل 
موج�د )ِعلَّ�ة( والبد أن تنتهي سلس�لة االحتياج )العلل( إىل م�ن ال حيتاج إىل موجد )ِعلَّ�ة( وهو ذات اهلل 
سبحانه وتعاىل والذايت ال ُيَعلَّل، هذا ويقول أحد كبار مشايخ العرفان: كيف جعلوا موجد العامل ِعلَّة العلل 

وال�ِعلَّة تناقض القيومية فلنقل إنام وقع الوجود بقيومية ال�ِعلَّة فإنه لكل أمر قيومية.
سورة النحل: آية 78  )2(
سورة النجم: آية 42  )3(

أصول الكايف: ج 1 ص 183، ومتام الرواية: »أَبى اهللُ إالَّ أْن جُيْري األش�ياَء إال باألس��ْ�ب�اِب فَج�َع�َل لُِكلِّ   )4(
يشٍء َس�َب�ب�ًا وجع�َل لكلِّ سبٍب رشحًا وجع�َل لكلِّ ش�رٍح ِعْلاًم وجعَل لكلِّ علٍم بابًا ناطِقًا عرَفه َمْن عرَفه 

وجِهَله َمْن َج�ِهَل�ه ذاَك رسوُل اهللِملسو هيلع هللا ىلص ونحن«!!
، وهذا الطريق يعتقد به أهل العرفان دون الفاسفة  وهناك طريق آخر يعرف بالوجه اخلاص أو طريق الرسِّ  )5(
الذين يعتقدون بقانون العلية واملعلولية فقط وهو طريق االرتباط باحلق تبارك وتعاىل واالستفاضة من جود 
املب�دأ الفي�اض ومواهبه با واس�طة أي موجود آخر وتتج�ى عرب هذا الطريق احلقائ�ق الوجودية، والوجه 
اخلاص هو السبيل الوحيد الرتباط عامل األمر باحلق تبارك وتعاىل ﴿ُيـْلـقـي الـروَح ِمـْن أْمـِرِه َعـَلـى َمـن 
َيشـــاُء ِمـْن ِعـبـاِدِه﴾ - س�ورة غافر آية 15، يف حني أن الطريق الرتيبي خاص بعامل اخللق، والعلوم التي 
ـْمـنـاُه ِمـْن َلـُدنــّـا ِعـْلـمـًا﴾ - سورة الكهف آية 65، ﴿وَكـْيـف  تنكشف للعبد تكون خاصة به ﴿َوَعـلَّ
تــَْصـبــِــُر َعـَلـى مـا َلـْم تـُِحـْط بـِِه ُخـْبـرًا﴾ - س�ورة الكهف آي�ة 68، والتجليات احلاصلة له من هذا 
الوج�ه ذاتي�ة إهلية قد يعلم هبا فيك�ون عاملا باهلل أو ال يعلم هبا فيكون من أهل عناية اهلل، ويس�تند العرفاء يف 
قوهلم بالوجه اخلاص إىل اآليات القرآنية: ﴿ونـَْحُن أقــَْرُب إَلْيِه ِمْن َحـْبـِل الـَوريـِد﴾ - سورة ق آية 16، 
ٍة إالَّ ُهـَو آِخٌذ بـِنـاِصـَيـتِها إنَّ َربِّـي َعـَلـى ِصاٍط ُمـْسـَتقيٍم﴾ - س�ورة هود آية 56، وكذلك  ﴿مـا ِمـن دابَّ
ٌب وال ن�َ�بِ�يٌّ ُم��ْرَس��ٌل«  قول سيد البرشملسو هيلع هللا ىلص يف معراجه: »يل َم�َع اهللِ وق��ٌت ال َيَسُع�ني في�ه َم�َل�ٌك ُم��َق�رَّ
وقول أمري املؤمنني$: »ما رأي�ُت ش��ي�ئ�ًا إالَّ َرأي�ُت اهللَ ق���َ�ْب�َل�ُه وب�َ�ْع�َده وم�َ�َع�ه«، ويمكن القول أن 
التسلسل الرتيبي ينشأ من ظهور األسامء اإلهلي�ة اجلزئي�ة أو الكلي�ة والوجه اخلاص ينشأ من ظهور االسم 
األعظم »اهلل«)أو االس�م املس�تأثر كام يعرب عنه بعض املتأخرين( والس�الك عى الطريق األول يصل إىل علة 
العل�ل واملبدأ األول بقطع احلج�ب الظلامنية والنورانية بالرياضات واملجاه�دات وحيصل عى الفيوضات 
ع�ن طري�ق النف�وس والعقول املجردة، والس��الك ع�ى الطري�ق الث�اين - وهو الطريق األق�رب - فيقطع 
احلج�ب باجلذب�ات اإلهلي�ة وال يعرف فيه الس�الك املن�ازل واملقامات، وعى الس�الك أن يس�لك الطري�ق 

املتع�ارف )األول( وهو الطري�ق املستقيم الذي ن�دب إليه األنبي�اء# إىل أن حتصل له اجلذبة اخلاصة.



104
نفحات الرمحن يف منازل العرفان - 1 

أصول الكايف: ج 1 ص 160، التوحيد: ص 338   )6(
توحي�د الش�يخ الص�دوق: ص 73 وص 79، ويف موضع آخر يق�ول$: »ليس يف األش��ي�اِء بوال�ِ�ٍج وال   )7(

ع�ن�ه�ا ب�خ�ارٍج« - رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 13 ص 82
سورة الصافات: آية 96  )8(

سورة البقرة: آية 165  )9(
سورة النساء: آية 78  )10(

سورة التكوير: آية 29  )11(
سورة األنفال: آية 17  )12(

سورة التوبة: آية 14  )13(
األسفار األربعة: ج 2ص 353 - ص 354  )14(

سورة النساء: آية 78  )15(
سورة النساء: آية 79  )16(

التوحيد: ص 358، ومنه بحار األنوار: ج 5 ص 51  )17(
بحار األنوار: ج 5 ص 11 نقا عن عيون أخبار الرض�ا$  )18(

بحار األنوار: ج 5 ص 18 نقا عن احتجاج الطربيس  )19(
سورة البقرة: آية 165  )20(

سورة النجم: آية 43  )21(
سورة اإلنسان: آية 30  )22(

سورة حلج: آية 10  )23(
بحار األنوار: ج 5 ص 24 نقا عن احتجاج الشيخ الطربيس، وروى ابن بابويه يف معاين األخبار ص 21   )24(
ح 1 بإسناده إىل جابر بن يزيد اجلعفي عن أيب جعفر$ قال: »َم�ْع�ن�اُه ال َح�ْوَل َل�ن�َا َعْن َم�ْع�ِص�َي�ِة اهللِ إالَّ 

َة َل�ن�ا َع�َل�ى ط�اَع�ِة اهللِ إالَّ بَت�ْوف�ي�ِق اهللِ«. بَعْوِن اهللِ وال ُق�وَّ
التوحيد: ص 338  )25(

بحار األنوار: ج 5 ص 16 نقا عن توحيد الشيخ الصدوق  )26(
سورة النساء: آية 76  )27(

سورة ص: آية 82  )28(
سورة ص: آية 83  )29(



املنزل )9(

آثاُر الُعبوِديَِّة ِعْندَ املُِحب
يق�ول العرف�اء أن العبودية طريق للوصول إىل ِعلَّة العلل واملب�دأ الامتناهي، وبحث العبودية من 
دقائ�ق املباح�ث العرفانية ولطائفها، ومطلبه�ا يف غاية الدقة والغموض، وس�وف تدهش وكل مؤمن 
س�الك عن�د الدخول يف ه�ذا املقام الرفيع، وأرجو من اهلل تعاىل التوفي�ق ألداء جزء من البحث يف هذا 
املس�لك الدقيق والعميق وأدعو اهلل تعاىل أن جيد الس�الكون املستعدون ذوو القلوب اللطيفة واألنظار 

الدقيقة إىل ذلك سبيا بحول اهلل وقوته وهو ويل التوفيق.
ملشتقات كلمة »عبد« معاين وطرق خاصة يف العرفان، ومع السلوك يف هذا الطريق وبمعرفة أفعال 
 )1( اهلل سبحانه وتعاىل يصل السالك إىل معرفة صفات اهلل التي توصله بدورها إىل معرفة ذاته عزَّ وجلَّ
ومق�ام الش�هود القلبي للمجذوب املطل�ق، وبعد طّي هذه املراحل يدخل العارف الس�الك يف العبادة 

الشهودية وهو مقام عظيم.
ه  وحروف العبد ثاثة: »ع« - »ب« - »د«، فالعني ِعْلمه باهلل والباء َب�دْون�ه عمن سواه والدال دن�وُّ

من اهلل تعاىل با كيف وال حجاب!!
والعبودي�ة أرفع مقام�ا وأرشف مرتبة من العبادة، ولذا قال العرف�اء أن العبادة للعوام من املؤمنني 

والعبودية للخواص من السالكني.
وق�ال بعضه�م أن العبادة مل�ن له علم اليقني والعبودي�ة ملن له عني اليقني، وأم�ا من وصل إىل حق 

اليقني فله مقام خاص اخلاص ال يسعنا اخلوض فيه يف هذا املنزل )2(.
خ�ر عنه نفس�ه والعبودي�ة ألرباب  وقي�ل كذل�ك أن العب�ادة ألصح�اب املجاه�دات أو مل�ن مل يدَّ
املكاب�دات أو ملن مل يْضِن عليه بقلبه وأما املقام الثالث )خلاص اخلاص( ألصحاب املش�اهدات أو ملن 
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مل يبخل عليه بروحه.
يق�ول العارف الكب�ري بابا طاهر العري�ان أن: »حقيقة العبودية اخلروج م�ن االختيار« أي أن الزم 
عبودي�ة العب�د أن يك�ون إرادت�ه وعمله مملوك�ني مل�واله وأن العبد احلقيقي ه�و القائم باختيار س�يده 
ال باختيار نفس�ه وإرادته مس�تهَلكة يف إرادة مواله ومش�يَّته يف مش�يته حتى ينتفي منه كل فعل وإرادة 

واختيار.
إن غاي�ة الوج�ود واإلجي�اد واخللقة عقا ونق�ا هي معرف�ة اهلل، والعبادة فرع املعرف�ة، فإذا كانت 
العبادة مش�فوعة بالفكر واملعرفة وخالصة هلل تعاىل بعيدة عن رؤية ما س�واه انس�اقت إىل العبودية، فا 
عبودي�ة لعبد م�ع اجلهل بالرب، لذا قال موالنا احلس�ني بن عيل$: »إنَّ اهللَ واهللِ م�ا خ�ََل�َق ال�ِع�ب�اَد 
إالَّ لِ�َي�ْع�ِرف�وه ف�إذا َع�َرف�وه َع�َب�دوه ف�إذا َع�َب�دوه اْس���َت�ْغ��ن��َ�وا ب�ِع�ب�اَدت�ِ�ِه َع�ْن ِع�ب��اَدِة َم�ْن 

ِس�واُه«)3(.
والعابد إذا كان غرضه من العبادة اإلقامة يف دار النعيم واخلاص من نار اجلحيم مل تكن عبادته إال 
حبا يف نفسه وذاته واعتقادا منه بأن نعيم اآلخرة حمسوسة كنعيم الدنيا إال أنه أدوم وأوسع وأبقى، أما 
إذا ارتق�ت النف�وس وكانت خاضعة هلل تعاىل ومتوجهة يف عبادهت�ا إىل املعبود احلقيقي خالصة له دون 
س�واه ومتش�وقة إىل جماورته ولقائه فقد نالت اجلوهرة التي من أجلها خلق اهلل تعاىل عباده وهي مقام 
د# يف كلمت�ه العرفانية وامللكوتية  العبودي�ة املحضة هلل تعاىل والتي أش�ار إليه�ا موالنا صادق آل حممَّ
ب�وب��ِ�يَّ�ُة وم�ا ُف�ِق�َد ف��ي ال�رب�وب��ِ�يَّ�ِة ُوج�ِ�َد ف�ي  فق�ال: »ال�ُعب�وِدي�َّ�ُة َج�ْوه�َ�َرٌة ُك�ن�ُْه�ه��ا ال�رُّ

ال�ُع�ب�وِدي�َّ�ِة وم��ا خ�َ�ِف�َي َعِن ال�رب�وب��ِ�يَّ�ِة ُأص�ي�َب ف�ي ال�ُعب�وِدي�َّ�ِة«)4(.
ولكن أين الراب ورب األرباب!! كيف تكون عبودية العبد الذليل املس�كني املس�تكني جوهرة!! 

وكيف تستر حسن الربوبية وهباؤها يف كنه جوهرة العبودية وذاهتا!!
يق�ول العرف�اء أن العب�د ال تعق�ل له عبودية ما مل يس�تند إىل رب يعب�ده وال يعقل لل�رب ربوبية ما 
مل يس�تند إلي�ه عب�د مربوب، وهلذا م�ن عرف نفس�ه بالعبودية والفق�ر واخلضوع ملواله ع�ز وعا وأنه 
اليملك ش�يئا عرف ربه بالربوبية، والعبودية إذا بلغت كامهلا تظهر األرسار الربوبية يف القلب املتحقق 

بالعبودية.
يف هذا املنزل العرفاين الدقيق نكتفي بأثر من آثار مقام العبودية عند العرفاء وبالذات عند العارف 

الكامل الواصل سيدنا األستاذ العامة الطباطبائي&: 
اإلنس�ان عب�ارة عن جمموعة م�ن املاديات واملجردات، فأم�ا املاديات الظاهري�ة كأعضاء بدنه فهو 
حاك�م ومس�يطر عليه�ا وبإرادت�ه واختياره حي�رك يديه ورجلي�ه ولس�انه وعينيه وش�فتيه، ولكن هل 
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احلاكمي�ة والس�يطرة تنطبق عى نفس�ه املج�ردة أم ال؟! وهل تنطب�ق عى ما هو أرق م�ن النفس وهي 
خواطر النفس أم ال)5(؟!

يق�ول األس�تاذ العام�ة&: أول أث�ر م�ن آث��ار م�ق��ام ال�ع�ب�ودي�ة ه�و ت�س��لُّ�ط اإلن�س��ان 
ع�ل�ى ن�ف�س��ه وخ�واط�ر ن�ف�س��ه، فلوال التس�لط ع�ى النفس كيف نحكم عى مؤم�ن أنه يعبد اهلل 
ح�ق عبادت�ه؟! ولوال احلاكمية عى النفس كي�ف تكون الصاة صاة حقيقي�ة والصوم صوما حقيقيا 

والدعاء دعاء حقيقيا؟!
بإمكان اإلنسان أن يوقف حركة أعضائه يف نقطة معينة وعى هيئة خاصة، ولكن األفكار التي ترد 
ع�ى ذهن�ه َمَثله�ا كَم�َث�ل األمواج اهلائجة التي ال هتدأ وال تس�كن وتكون يف حركة مس�تمرة دائمة أو 
كمثل طائر يطري بجناحيه وحيلق يف اهلواء وينتقل يمينا وشامال، فهل يمكنه إيقاف الفكر يف ذهنه وعقله 

يف نقطة معينة؟! أو بمعنى آخر هل يمكنه السيطرة عى حركة الفكر يف ذهنه وعقله؟!
ل�وال مق�ام العبودية هلل تب�ارك وتعاىل كيف يمك�ن إيقاف الفكر والس�يطرة عليه!! إذا ما اس�تطاع 
الس�الك إىل اهلل أن يضبط قلبه عن اخلواطر النفس�انية والش�يطانية كيف تكون صاته صاة العارفني 

وصيامه صيام العارفني!!
اإلنس�ان العامي اجلاهل حينام يبدأ بتكبرية اإلحرام للصاة ترى فكره جيول يف معاماته ومعاش��ه 
وم�ركب�ه وأم�وال�ه وعي�اله وغريه�ا من األم�ور الدني�وي���ة إال التفكر يف اهلل س�بحانه وتعاىل، فرى 
الرجل يف أثناء الصاة ويف تلك الفرة الوجيزة من وقتها يبنى لنفس�ه بنيانا عاليا أو يس�افر س�فرا بعيدا 
وامل�رأة تش�تغل بطب�خ طع�ام أو رشاء لباس!! ويف هذه احل�االت مل تكن العبادة هلل س�بحانه وتعاىل بل 
كان�ت للامل والثروة ومظاهر الدنيا وتعلقاهتا وقد قال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »َم�ْلع�وٌن َم�ْن َع�َب�َد الدي�ن�اَر 

ْره�َ�َم«)6(!! وال�دِّ
ملاذاحين�ام يعم�ل اإلنس�ان العامي عما دنيويا ينس�ى كل يشء س�وى ذلك العمل ال�ذي يعمل به 
وجيهد بكل إمكاناته وطاقاته أن يركز ذهنه فيه ولكنه يف أثناء الصاة ال ينس�ى األمور الدنيوية حس�ب 

القاعدة التي اعتاد عليها وال يركز ذهنه يف ذكر اهلل سبحانه وتعاىل وحده؟!
حين�ام يقف اإلنس�ان العام�ي للصاة تقف نفس�ه عن الس�ري واحلرك�ة إىل اهلل س�بحانه وتعاىل أما 
العارف باهلل فهو يف كل يوم بل يف كل حلظة يف سري إىل اهلل وعى اخلصوص يف الصاة التي هي وسيلة 
يومية للقرب إىل اهلل س�بحانه وتعاىل، عى هذا قيل أن الصاة معراج املؤمن ألن الغرض احلقيقي من 

الصاة هو االتصال والقرب املعنوي إىل املعبود سبحانه وتعاىل.
أهيا اإلنس�ان!! بينك وبني اهلل، إذا كنت يف حمرض مدير أو وزير أو س�لطان هل كان فكرك يش�تغل 
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ب�يشء إال بش�خصه وحاالته وترفاته واللوحات املعلقة يف أروقة ق�ره!! فأنت ال تتفكر إال فيه أو 
يف آثاره وما يدور حوله!!

ه�ذه احلال�ة مفروضة ل�كل إنس�ان يف صاته إال اخل�واص، فالعبادة ك�ام ذكرنا للع�وام والعبودية 
للخواص وأول أثر بعد الوصول إىل مقام العبودية هو السيطرة عى النفس وخواطرها.

أهيا السالكني إىل اهلل!! أبني يف هذا املقام كلمة والبد من بياهنا راجيا أن ال تبعث يف القلوب اليأس 
م�ن رمح�ة اهلل ب�ل لريفع اهلل تعاىل هبا ع�ن بصائر القلوب حجب الغفلة وغش�اوة العمى وتكون س�ببا 

للحركة والتقرب إليه باملعرفة والبينة والبصرية يف العبادة.
ق�د تكون العبادات كالص�اة والصيام واحلج وغريها صحيحة فق�هًا ورشع�ا ولكنها غري مقبولة 
ُق  عن�د اهلل كلي�ة أو جزءا، فصح�ة العب��ادة يشء وقبوهلا يشء آخ��ر، وقد ق�ال رس��ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »أرْسَ
َق ِمْن َص�اتِه«)7( يعني ال يتمها، وروي عن عيل بن احلس�ني# أنه صىَّ فسقط الرداء  اِق َمْن رَسَ ّ الرسُّ
ع�ن منكبي�ه فرك�ه حتى فرغ من صات�ه فقال له بعض أصحابه: يا ابن رس�ول اهلل س�قط رداؤك عن 
منكبيك فركته ومضيت يف صاتك!! فقال$: »َوحيَك ت���َْدري بنَي ي�َدّي َم�ْن ُكن�ُْت!! ش���َغ�ََلني 
واهللِ ذل��ك َع�ْن ه�ذا، أت�ْع�َل�ُم أن�ُه ال ي�ْق�َب�ُل ِمْن َص��اِة الَع�ْب��ِد إالَّ ما أْق�َب�َل َع�َل�ْي��ِه«!!)8( وعن 
ب�َع  اِة إالَّ ال�ثُّ�ُل�َث أو ال�رُّ الباق�ر والص�ادق عليهام الس�ام أهنام ق���اال: »ُربَّ�ام َل�ْم ُي�ْرَف�ْع ِم�َن ال�صَّ
�ُدَس َع�َل�ى َق�ْدِر إْق�ب�اِل ال�ُم�َص�لِّ�ي َع�َى َص�اتِ�ِه وال ي�َْع�طِ�ي اهللُ الغافِ�َل ش�ي�ئ�ًا«)9(!!  أو ال�سُّ
وكان أئمتن�ا# إذا أخ�ذوا يف الدخول يف الصاة ارتعدت فرائصه�م وتغريت ألواهنم فتصفر مرة 

وحتمر أخرى!!
وع�ى ه�ذا فالعبودي�ة قائمة م�ادام العبد يؤدي ح�ق الطاعات عى أكم�ل وجه بع�د معرفة حقها 
، وأفض�ل األعامل التي يتمث�ل فيها  وحقيقته�ا، وال يكون ذلك إال بت�وجه الق�ل�ب إىل اهلل ع�زَّ وج�لَّ
اخلض�وع العب�ودي ويتحقق هبا ذكر اهلل هي الص�اة كام يف قوله تبارك وتعاىل: ﴿.... إنـَّني أنــَا اهللُ ال 
ــالَة لِـِذْكِري﴾)10(، فالغفلة عن ذكر اهلل والرياء وقصد الغري مل تكن  إلـَه إالَّ أنــَا فــَاْعـُبْدين وأِقِم الصَّ

لوال نسيان العبودية.
أهي�ا الس�الك إىل اهلل!! انظ�ر بتمعن يف هذه اآلي�ات املباركات حي�ث يقول احلق تب�ارك وتعاىل يف 
ـْت  قهُّ َفَمـن ثــَُقَلْت َمواِزينــُُه َفأولئَِك ُهـُم امْلُْفـلُِحوَن * َوَمـْن خـَـفَّ حمك�م كتاب�ه: ﴿َواْلَوْزُن َيْوَمئٍِذ احْلَ
َمـوازيـنـُـُه َفـأولـئِـَك الَِّذيَن خـَـِســُروا أنـُفـَســُهْم....﴾)11(، يقول الس�يد العامة الطباطبائي& 
يف تفس�ريه »املي��زان« يف ش�أن هذه اآلي�ات املب�اركات: »اآلي����اُت كام ترى ت��ُ�ث�بت ال�ث�ق�ل ف�ي 
�ة ف�ي جانب الس�يئات دائام، ومن هنا يت�أي�َّد يف النظ�ر أن هناك أم�رًا  جان�ب احلس�ن�ات دائم�ا واخلفَّ
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آخ��ر تقاي��َ�س به األعم��ال وال�ث�ق��ل له، ف�م�ا ك�ان من�ها حس��نة انطب�ق علي��ه وُوزن ب�ه وه�و 
�ة املي�زان كام نش��اهده فيام  ث�ق��ل امل�ي�زان وم�ا كان من�ها س��يئة مل ينطبق عليه ومل ي�وزن به وهو خفَّ
عن�دن�ا م�ن املوازي�ن ف�إن فيها مق�ي�اس��ا وه�و الواح�د م�ن الث�ق��ل كامل�ث�ق�ال يوض�ع يف إح�دى 
الكف�ت�ي��ن ث�م يوض�ع امل�ت�اع ف�ي كف�ة أخ�رى فإْن ع��اَدل املثق�ال وزن�ا بوج�ه عى ما ي�دل علي�ه 
املي��زان أخ��ذ ب�ه وإال فه�و الت��رك ال حم�ال�ة« ثم يق�ول&: »ف�ف��ي األع�م�ال واح��د )وح�دة( 
��ة الت�ي ه�ي ح��ق الص�اة  م�ق��اس ت�وزن ب�ه فللص��اة م�ي�زان ت��وزن به وه�ي الص��اة الت�امَّ
ولل�زك��اة واإلن�ف��اق نظي�ر ذلك وللك�ام والق�ول ح�قُّ الق�ول الذي ال يش��تم�ل عى باط�ل.... 
فامل�راد بق�ول�ه واْل�َوْزُن َيْوَم�ِئ�ٍذ احْلَقُّ أنَّ ال�وزن ال�ذي ي�وزن به األعم�ال يوم�ئ�ذ إنم�ا هو ال�ح�ق 
فبق�در اش�تامل العمل عى احل�ق يكون اعتباره وقيمت�ه.... فمن ثق�لت م�وازينه باش�تامل أعامله عى 
�ت موازينه لعدم اش�تامل أعامله عل�ى ال�ح��ق ال�واج�ب ف�ي  احل�ق فأولئ�ك هم املفلحون وم�ن خفَّ
الع�ب�ودي�ة ف�أول�ئ�ك ال�ذي�ن خ�س��روا أنف�س��ه�م«)12(، وعى هذا فميزان العبودية هو ميزان احلق 

يف كل عمل وقول.
إذا وصل اإلنس�ان إىل مقام العبودية هلل س�بحانه وتعاىل وش�عر أنه مسلَّط عى نفسه وخواطر نفسه 
يف العب�ادات فق���د وص��ل إىل حقي�ق�ة آثار العبادات ال س�يام الصاة حيث يق�ول اهلل تبارك وتعاىل: 
ـالَة تــَنـْـهـَى َعِن اْلَفْحـشاِء َواْلـُمـنَْكِر....﴾)13(!! فعن أيب عبداهلل الصادق$ أنه قال:  ﴿....إنَّ الصَّ
���اَة ُح�ْج��َزُة اهللِ ف��ي األْرِض َف�َم�ْن أَح�بَّ أْن َي�ْع�َل�َم م��ا أْدَرَك ِم�ْن ن��َْف��ِع  »اع�ْ�َل��ْم أنَّ ال�صَّ
َص�ات�ِ�ِه َف�ْل�َي�ن�ُْظ��ْر ف�إْن كان��َْت َص�ات��ُ�ُه َح�َج��َزت��ْ�ُه عن ال��َف�واِح�ِش وامُل�ن�ْ�َك�ِر ف�إن��َّم�ا 
أْدَرَك ِم���ْن ن���َْف��ِع�ه�ا ب��ِ�َق��ْدِر ما اْح��ت�ََج��َز«)14(، فإذا كان من آث�ار الصاة اجتناب الفواحش 

واملنكر فتلك هي الصاة احلقيقية والقربة التامة املقبولة.
ياُم َكام ُكتَِب َعَل الَِّذيَن ِمن  ا الَِّذيَن آَمنـُوا ُكتِـَب َعَلْيـُكُم الصِّ أو ك�ام يق�ول اهلل تبارك وتعاىل: ﴿يا أيهُّ
َقـْبلِـُكــْم َلـَعـلَّـُكــْم تـتَّـقــوَن﴾)15( أي لكي ت�تَّ�ق�وا، ف�إذا كان من آثار الصي�ام التقوى فذلك هو 

الصيام احلقيقي!!
روي عن اإلمام عيل بن احلس�ني# أنه س�قط بعض ولده بعض الليايل فانكرست يده فصاح أهل 
الدار وأتاهم اجلريان وجيء باملجرب فجرب الصبي وهو يصيح من األمل وكل ذلك ال يسمعه فلام أصبح 

رأى الصبي يده مربوطة إىل عنقه فقال$: ما هذا؟! فأخربوه!!)16( 
لعلك تسأل وتقول: هذا إمام معصوم، وهو كام ُوصف زين العابدين وفخر الساجدين، فأين نحن 

وهذا املقام؟!
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أهيا الس�الك إىل اهلل، إن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص واألئمة اهلداة من أهل بيته# قد اجتازوا مراتب الس�لوك 
إىل اهلل ونالوا املراتب الس�امية من الكامالت ووصلوا إىل حرم أمن اهلل تبارك وتعاىل فكانت أرواحهم 
يف املأل األعى وأبداهنم بني الناس ومع ذلك مل خْتُل حاالهتم من الترضع واملناجاة واالبتهال إىل اهلل عزَّ 
وجلَّ والدعاء والتوس�ل إىل كرمه وجوده، وقد جعل اهلل لنا يف رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص واألئمة من أهل بيته# 
أس�وة حس�نة فهم املثل األع�ى يف كل ف�ض�يلة واألنم��وذج األرف�ع يف كل منق�ب�ة وعلينا أن نس�لك 

س�بيلهم ونتب�ع منهج�ه�م
وبإمكانن�ا أن نص�ل إىل املرات�ب العليا من اخلش�وع واخلض�وع ونرقى إىل مرتب�ة العبودية اخلالصة 
هلل س�بحانه وتعاىل بتهذي�ب النفس وتزكيتها والتخل�ص من كل العائق الدنيوي�ة الزائلة وزخارفها، 
ون تكب�رية اإلحرام ويدخلون يف  وق�د رأي�ت بعض حاالت أولياء اهلل - يف هذا املس�جد - حينام يكربِّ
الصاة تتغري نربات أصواهتم وتتغري حاالهتم كأهنم خيرجون من هذا العامل وي�ِل�جون يف عوامل أخرى 

منقطعني عن كل ما سوى اهلل سبحانه وتعاىل!!
أهي�ا الس�الك إىل اهلل!! إن جلب رضا املحبوب هو غاية الس�عادة وعظي�م الفوز، فاجلس يف خلوة 
بينك وبني اهلل وحاس�ب نفس�ك وانظر إن كنت من املسيطرين عى نفسك وخواطر نفسك أم ال، وإن 
كنت قد أديت حقوق عباداتك عى أتم وجه أم ال، فإن كان احلال كذلك فتلك هي العبودية املختصة 

باخلواص من السالكني.
ث�م اعل�م أن الس�الك إىل اهلل إذا وصل إىل هذا املقام جيعل اهلل س�بحانه وتع�اىل امُللك وامللكوت يف 
اختي�اره وحت�ت ترفه وبالت�ايل يصل إىل مقام الوالية فيك�ون وليا من أولي�اء اهلل الصاحلني )وهذا ما 
سنبينه يف املنازل القادمة بحول اهلل وقوته(، ومن ثم ال تتعجب إذا استطاع الويل العارف باهلل أن يسيطر 

عى امُللك وامللكوت ويترف فيهام بإرادته أو يرى فيام وراء احلجب أو ما فوق ذلك من املقامات!!
اجته اخلاجه عبد اهلل األنصاري& )17( إىل بيت اهلل احلرام مع اخلواص من أصحابه وتامذته وكان 
أصحاب�ه وتامذته يراقبون حاالت أس�تاذهم وترفاته ويس�عون لاس�تفادة من�ه، وذات يوم دخل 
املس�جد احلرام واقرب من الكعبة وتعلق بأس�تارها وأخذ يدعو اهلل سبحانه وتعاىل ببعض الدعوات، 
فالتفت إليه تامذته املتفانون فيه ليستمعوا إليه وما يطلب من اهلل يف دعائه، فسمعوه وهو يقول: إهلي 

خذ كل يشء من عبد اهلل حتى ال يتفكر إال باهلل!!
انظر إىل هذا املقام العظيم وسل اهلل تعاىل أن يرزقك لذة عبادته ومناجاته!!

يقال أن »الع�ب�ُد عب�ٌد ما َل�ْم َيْط�ُل�ْب ل�ن�ف�ِس�ه خ�اِدم��ًا« أو »ال�َع�ْب�ُد َم�ْن ال َع�ْب�َد َل�ُه« فمن مل 
يكن له عبد خيدمه كان هو القائم بأمور نفس�ه فهو عبد نفس�ه وملا كان العارف باهلل ال يرى نفس�ه متلك 
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شيئا وأنه ذليل حتت ترف مالكه ومواله هنالك يكون مصداقا حقيقيا للعبودية املحضة هلل عزَّ وجلَّ 
وأما من ترك احلق وتعبَّد عبيد احلق فقد نازع احلق يف ربوبيته ومالكيته وخرج عن دائرة عبوديته.

كان عيل بن احلسني# ال يسافر إال مع رفقة ال يعرفونه ويشرط عليهم أن يكون ِمن َخَدم الرفقة 
في�ام حيتاجون إليه، فس�افر مرة م�ع قوم فرآه رجل فعرفه فقال هلم: أتدرون م�ن هذا؟! فقالوا ال، قال: 
هذا عيل بن احلسني#!! فوثبوا فقبَّلوا يده ورجله وقالوا: يا ابن رسول اهلل أردت أن ُتْصلينا نار جهنم 
ل�و ب�دَرت منا إليك يد أو لس�ان، أُكنّا هلكنا إىل آخر الدهر!! فقال$: إين كنت س�افرت مرة مع قوم 
يعرفونن�ي فأعطوين برس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص ما ال أس�تحق فإين أخاف أن تعطوين مث�ل ذلك فصار كتامن أمري 

أحب إيل!! )18( 
وأما آفة العبودية فهي الكرب والتكرب عن عبادة رب العاملني واالس�تكبار واالس�تنكاف عن طاعته 
)19(، ف�ام أصب�ح إبلي�س ملعونا رجي�ام إال لكربه واس�تكباره، وكام ق�ال موالنا اإلم�ام الصادق$ أن 

أول معصية ُعيص هبا اهلل س�بحانه وتعاىل االس�تكبار حينام أمر اهلل س�بحانه وتعاىل املائكة بالس�جود 
فأب�ى إبليس واس�تكرب، فق�ال اهلل تبارك وتع�اىل: ﴿َفاخـُْرْج مـِنـْهـا َفإنـََّك َرجــِيــٌم * وإنَّ َعـَلـْيـَك 

يِن *﴾)20(!! وقال أمري املؤمنني$  لــَْعـنـَـتـِي إىَل َيْوِم الدِّ
يف خطب�ة الغدي���ر: »أَف��َت�ْدروَن االس��ْ��تِ�ْك�ب�اَر م�ا ه�و؟! ه�و ت��َ�ْرُك ال�ط�اَع�ِة لِ�َمْن ُأِم�روا 

ب�ط�اع�َ�تِ�ِه وال��تَّ�َرف��ُُّع َع�َل�ى َم�ْن ن��ُِدب�وا إل�ى ُم�ت�اب�ََع�تِ�ِه«)21(!!
أهيا الس�الك إىل اهلل!! عليك بالس�ري إىل اهلل تعاىل س�ريا عبوديا من موطن النف�س ومنفى البعد إىل 
حظ�رية الق�رب ودار الكربياء باإلعراض ع�ن ماذ الدنيا وغرورها وآمال النفس وش�هواهتا وتصفية 
الذه�ن وهتذي�ب اخلاطر والتوجه بكلِّك إىل امللك احلق س�بحانه وتعاىل ثم تس�أله الع�ون والتوفيق يف 

ذلك كله.
إهلنا!! يا من ال خيفى عليه خواطر األوهام وترف اخلطرات نعرف أننا قرنا عن معرفة أنفسنا 
فكيف بالس�يطرة عى خواط�ر أوهامنا!! فُجْد علينا بكرمك وفضلك وحبِّ�ب إلينا طاعتك وعبادتك 

بنا إليك إنك سميع الدعاء. وما يقرِّ
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اهلوامش

ك�ام ذكرن�ا يف املنازل الس�ابقة أن التفكر يف ذات اهلل ممن�وع وحمظور ويؤول إىل اهلاك إال أن الس�يد العامة   )1(
الطباطبائي& أش�ار إىل ذلك بإش�ارة لطيفة وقال: »النهي إرش�ادي متعلق بمن ال حيسن الورود يف املسائل 

العقلية العميقة فيكون خوضه فيها تعرضا للهاك الدائم«.
اليقني عامة هو كل ما ثبت واستقر ومل يتزلزل من أي نوع كان علم أو عني أو حق وعلم اليقني هو ما أعطاه   )2(
الدليل الذي ال يقبل الدخل وال الش�بهة وعني اليقني هو ما أعطاه الكش�ف واملش�اهدة وحق اليقني هو ما 
حص�ل يف القل�ب من العلم بام أريد له ذلك الش�هود، وقيل أيضا أن عل�م اليقني هو تصور األمر عى ما هو 

عليه وعني اليقني شهوده كام هو وحق اليقني بالفناء يف احلق والبقاء به علام وشهودا وكامال وحاال.
بحار األنوار: ج 23 ص 93  )3(

مصباح الرشيعة: باب 100 ص 66  )4(
إن�ام تس�مى خواطر م�ن حيث أهنا ختط�ر باخليال واخلواط�ر حمركة ل�إلرادات واإلرادات حمرك�ة لألعضاء   )5(
واخلواط�ر تنقس�م إىل اخلاطر املحم�ود وهو اإلهلام الذي يدع�و إىل اخلري واخلاطر املذموم وهو الوس�واس 

الذي يدعو إىل الرش.
بحار األنوار: ج 70 ص 227  )6(

بح�ار األن�وار: ج 84 ص 264، وعنهملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: »َمث�َُل الَّ�ذي ال ُي�تِ�مُّ َص�ات�َ�ُه َكَمثِ��ِل َح�ْب�َل�ى مَحِ�َل�ْت   )7(
إذا َدن�ا نِ�ف�اُس��ه�ا أْس��َق�َط�ْت َف�ا ه��ي ذاُت َح�ْم�ٍل وال ه�ي ذاُت َوَل��ٍد«، وعن أمري املؤمنني$ قال: 

�اُة م�ي�زاٌن َف�َم�ْن َوَف�ى اْس�َت�ْوَف�ى«. »ال�صَّ
بحار األنوار: ج 84 ص 265  )8(

نفس املصدر  )9(
سورةطه: آية 14  )10(

سورة األعراف: آية 8 - آية 9  )11(
امليزان يف تفسري القرآن: املجلد 8 ص 10 - ص 13  )12(

سورة العنكبوت: آية 45  )13(
بحار األنوار: ج 78 ص 199 نقا عن معاين األخبار: ج 84 ص 263  )14(

سورة البقرة: آية 183  )15(
بحار األنوار: ج 46 ص 80  )16(

ذكر نبذة عن سريته يف املنزل )3( - اإلرادة عند املحب - فراجع  )17(
عيون أخبار الرض�ا$: ج 2 ص 145  )18(

الِكرْب هو رؤية النفس فوق الغري وهو أمر باطني وأما التكربُّ فهو ما يظهر من الِكرْب يف اخلارج واالستنكاف   )19(
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ُهْم إَلْيِه مَجيعًا﴾ - س�ورة  األنفة من العبادة كام يف قوله: ﴿وَمن َيْسـَتنـْـكِـْف َعْن ِعباَدتِِه وَيْسَتْكبـِْرفَسـَيْحرُشُ
﴾ قوله ﴿وَمْن َيْسـَتنْكِْف﴾ ألن جمرد االستنكاف ال يوجب السخط  النساء آية 172 - وإنام قيد ﴿وَيْسَتْكِبْ

اإلهلي إذا مل يكن عن استكبار كام يف اجلهاء واملستضعفني )راجع تفسري امليزان(.
سورة ص: آية 77 - آية 78  )20(
بحار األنوار: 97 ص 112   )21(





املنزل )١0(

ُع ِعْندَ املُِحب َضُّ التَّ
حينام يمتلك اإلنسان شيئا قيام وثمينا يرجع إىل األخصائي ليرشح له كيفية احلفاظ عى هذا اليشء 
من التلف أو الضياع أو الرسقة، والسالكون إىل اهلل تعاىل بام فيهم املخلصون واملتقون يف خطر عظيم)1( 

فعليهم أن يرجعوا إىل املعلم واملرشد ليبني هلم كيف حيافظون عى ما وصلوا إليه من املقامات.
يق�ول العرف�اء وعلامء علم األخاق الس�يام مش�اخينا رضوان اهلل تع�اىل عليهم أمجعني أن وس�يلة 

استمرار حالة العبودية واحلفاظ عليها هي الترضع إىل اهلل سبحانه وتعاىل.
فامذا يعني الترضع عند العارف املحب؟!

الت�رضع ه�و إظهار الذل واالفتقار واالس�تكانة واخلضوع، فقد يدعو اإلنس�ان ربه يف بادئ األمر 
مناجاًة وخفية فا ُيس�َمع منه صوت وال أنني ولكن حينام تش�تد علي�ه املصائب واملكاره يكون دعاؤه 
واس�تغفاره مناداًة ومصحوبا بالبكاء واألنني علنا وجهرة واحلالة الثانية هذه تس�مى بالترضع، واحلق 
عـًا وخــُـْفـَيــًة....﴾)2( عى أن يك�ون ذلك يف إطار  ُكـْم تــَضــَرهُّ تب�ارك وتع�اىل يقول: ﴿اْدُعــوا َربَّ
العبودي�ة غ�ري خارج عنها وال منافيا ألدهب�ا، وهلذا ُختمت اآلية املباركة بعب�ارة: ».... إنَّ اهللَ ال حُيِ�بُّ 

ال�ُم�ْع��َت�دي��َن«!!
يقول الس�يد العامة الطباطبائي يف تفس�ري هذه اآلية املباركة: أمر أن يدعوه بالترضع والتذلل وأن 
يك�ون ذل�ك خفية من غري املجاهرة البعيدة ع�ن أدب العبودية اخلارجة عن زهي�ا - بناء عى أن تكون 
ع�ًا وخ�ُْف��َي�ًة« للجمع - أو أن يدعوه بالترضع واالبتهال املازم عادة للجهر بوجه  الواو يف »ت��َض�َرُّ
أو باخلفي�ة إخفات�ا فإن ذلك هو الزم العبودية وَمن عدا ذلك فقد اعتدى عن طور العبودية وإن اهلل ال 
حي�ب املعتدين وم�ن املمكن أن يكون املراد بالترضغ واخلفية اجله�ر والرس وإنام وضع الترضع موضع 
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اجلهر لكون اجلهر يف الدعاء منافيا ألدب العبودية إال أن يصاحب الترضع)3(.
وجيدر بالذكر هنا أن هذه اآلية املباركة تيل آي��ة الت�وحي��د والعب�ودي��ة التي قال اهلل سبحانه وتعاىل 
ـَمــاواِت واألْرَض يِف ســِـتَّـِة أيـّاٍم ثــُمَّ اســْـَتـَوى َعــَلـى  فيها: ﴿إنَّ َربَّـُكـُم اهللُ الَِّذي خـَـَلـَق الـسَّ
ــْمـَس والـَقـَمــَر والــنــهُّجـوَم  ـْيــَل الـنــَّهـاَر يـَْطــُلـُبـُه َحـثـيـثــًا والـشَّ اْلـَعـْرِش يـُـْغـِشــي اللَّ

ـراٍت بــِأْمــِرِه أال لــَُه الـخـَـْلـُق واألمـْـُر تــَبـاَرَك اهللُ َربهُّ العـالــَميــَن﴾)4(!! ف�تأمل!! ُمـَسـخَّ
و م�ع معرف�ة معنى الت�رضع نغوص يف أعامق بعض اآلي�ات القرآنية الكريم�ة واألحاديث النبوية 

الرشيفة لنصل إىل معرفة روح الترضع وحقيقة الترضع.
ورد يف املأثور عن النبيملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »إنَّ اهللَ خ�ََل�َق ال�خ�َ�ْل�َق ف�ي الظُّ��ْل�َم��ِة ث��ُمَّ َرشَّ َع�َل�ْيِه�ْم 
ِم��ْن ن�وِرِه«)5(، ف�كل خملوق يوصف بالظلمة من اجله�ة التي تيل العدم ثم يتن�ور بالوجود )واملكن�َّى 
عن�ه ب�رش الن�ور( فيظهر، أي أن كل ممكن بن�ور اهلل تعاىل اتصف بالوجود بعدم�ا كان منعوتا بالعدم، 
ولك�ن الذنوب واملعايص جعلته يعيش يف ش�ائبة الكدورات ودياج�ري الظلامت املراكمة بعضها فوق 
بع�ض بعدم�ا أنار اهلل تعاىل خلقه بنوره، هنا يس�ألنا اهلل س�بحانه وتعاىل احتجاجا ويق�ول: ﴿ُقـْل َمـْن 
ُينــَـجـِّـيـُكـْم مـِـن ُظــُلـمـاِت اْلـَبــرِّ واْلـَبْحــِر....﴾)6( وأنتم تعلمون أن ال رب س�واه وبالفطرة 
عًا  الت�ي فط�ر الن�اس عليه�ا تدعونه كام أش�ار إىل ذل�ك بقول�ه س�بحانه: ﴿.... تــَْدعـُـونـَـُه تــَضـَرهُّ
وخـُـفــَْيــًة....﴾!! ولكن برمحته الواس�عة ولطفه الدائم عى عب�اده يبني طريق النجاة واخلاص من 
ـيُكْم مــِنـْها ومــِن ُكـلِّ َكـْرٍب....﴾)7(،  هذه الظلامت يف اآلية التي تليها مبارشة: ﴿قــُـِل اهللُ ُيـنــَجِّ
فانظ�ر إىل ه�ذه املراتب ترى أنه ال س�بيل للخاص والنجاة من الظلامت إال بالترضع إىل اهلل س�بحانه 

وتعاىل.
وط�رق الترضع إىل اهلل س�بحانه وتعاىل كثرية منها األدعي�ة واملناجات ال�واردة عن أهل البيت# 
املليئ��ة بمع�اين الفق�ر إىل اهلل تعاىل وس�بل التذل�ل له وحده، ولألمكن�ة آثار يف اخلضوع واخلش�وع هلل 
كاملس�اجد واملش�اهد املرشفة ولألزمنة واألوقات كذلك آثار كش�هر رجب وش�عبان ورمضان وليايل 

اجلمع وغريها من خواص األيام والليايل واألزمان.
وللت�رضع مرات�ب ومقامات كثرية ولكنا نكتف�ي ببيان اثنني منها ومها: الت�رضع الرفعي والترضع 

الدفعي.
فأم�ا املقام األول - الترضع الرفع�ي - وحيصل هذا النوع من الترضع بعدما يتصف القلب ببعض 
اخلص�ال الذميم�ة كالغل والبغضاء واحلس�د والكرب وغريها م�ن رذائل األخاق ومفاس�دها هنالك 

يترضع العبد إىل ربه لريفعها عن قلبه ويطهرها منها.
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وأم�ا املق�ام الثاين - الترضع الدفعي - ، وطوبى ملن وص�ل إىل هذا املقام ألن يف هذا املقام يفرض 
أن خييل السالك قلبه أوال من كل رذيلة وذنب ومعصية ومن َثمَّ يترضع إىل ربه ويطلب منه أن ال جيعل 
للرذائل ومساوئ األخاق سبيا إىل قلبه ثانية بعد تطهريه منها، ومن هذا املنطلق يقول داعيا إىل اهلل: 

.)8(﴾.... ﴿.... و ال تـَْجـَعـْل يف قــُـلوبــِنــا ِغـــالًّ
ويف مق�ام الت�رضع الدفعي ويف معرض تفس�ري هذه اآلي�ة املباركة لفتة لطيفة اس�تفدناها من حمرض 
س�يدنا األس�تاذ العامة الطباطبائي& حيث كان يقول: لو متعنا يف ذيل هذه اآلية الكريمة التي ختتتم 
نا إنََّك َرُؤوٌف َرِحـيٌم﴾ لعرفنا أن املسألة هنا ليست طلب العفو والرمحة والرأفة  هبذه العبارة ﴿.... َربَّ
من رب العاملني فالس�الك إىل اهلل يف هذا املقام يكون قد طهر قلبه مس�بقا من كل رذيلة وذميمة، ولكن 
املسألة - مع احلفاظ عى أدب العبودية يف حمرض قدسية رب العاملني - هي أن جيعله اهلل سبحانه وتعاىل 
مظهرا من مظاهر رمحته ورأفته وهذا ما ال يناله الس�الكون والعارفون إال بعد الترضع إىل اهلل س�بحانه 

وتعاىل.
أهيا السالك إىل اهلل!! أنت يف مقام الدفع تترضع إىل اهلل سبحانه وتعاىل وتقول:

إهل�ي!! كام أن الرمحة والرأفة من املظاهر الفعلية ألس�امئك احلس�نى ووصفت هبام نفس�ك وقلت: 
ـنـا إنـََّك َرُؤوٌف َرِحـيـٌم﴾ ومننت عى رس�ولكملسو هيلع هللا ىلص وجعلته مظهرا للرمحة والرأفة ووصفته  ﴿.... َربَّ
هب�ام يف كتاب�ك الكري�م وقلت: ﴿لــَـَقـْد جاءُكم َرســُوٌل ِمـْن أنـُفِســُكْم َعـزيــٌز َعـَلـْيِه مـا َعـنِتهُّـْم 
دملسو هيلع هللا ىلص فاجعلني  َحـريــٌص َعـَلـْيُكـْم بــِالـُمـْؤِمنيــَن َرُؤوٌف َرِحيــٌم﴾)9(، إهلي وأنا من ُأّمة نبي�ك حممَّ

مظهرا للرأفة والرمحة كي ال يدخل يف قلبي يشء من الغل واحلسد والبغضاء وأعفو عمن ظلمني!!
فيا من ال يزيده إحلاح امللحني إال جودا وكرما ويا من له خزائن الساموات واألرض أعطيت نبيك 
الكث�ري فأعطن�ي القليل وجعلت�هملسو هيلع هللا ىلص يف املقام الكامل من الرأفة والرمحة فاجعلن�ي يف املقام النازل منهام 

فأكون رؤوفا رحيام إنك أجود األجودين وخري املعطني.
من هنا كان س�يدنا األس�تاذ& يقول أنه جيب أن تكون أموال الناس بيد من ال ينام شبعانا وجاره 
جائ�ع ومن جعله اهلل س�بحانه وتعاىل مظه�را من مظاهر رمحته ورأفته عى العب�اد )هذا يف املقام النازل 

منها ألن املقام األكمل هلذه املظاهر هي لرسول اهللملسو هيلع هللا ىلص(.
حيكى أن جمنون كان يبكي عى فراق ليى كثريا حتى اعتل وأصبح طريح الفراش، فجزع أهله حلاله 
ودخلهم حزن ش�ديد وأش�فقوا عليه، فذهبوا ذات يوم إىل بيت ليى ليطلبوا من أهلها الس�امح ملجنون 
برؤيتها، فلم يامنعوا من ذلك ولكنهم قالوا: نحن نخاف عى جمنون كيف يكون حاله حينام يقابل ليى 
وينظ�ر إليه�ا، فقالوا: ال حيلة لنا يف هذا األمر، أما ترون هذا املجنون املس�كني كيف يبكي ليله وهناره 
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ويت�رضع فارمحوه وال تبالوا عاقبة أم�ره، فأتوا بمجنون ليلقي نظرة إىل حبيبته ليى، فلام نظر إليها نظرة 
واحدة خر مغشيا عليه!!

أهيا الس�الك إىل اهلل!! العش�ق هنا جمازي ومرتبة العش�ق بدين وبالترضع وصل جمنون إىل النظر إىل 
يشء م�ن مجال حمبوبه، فهل ترضعت إىل اهلل س�بحانه وتعاىل ترضعا يوصل�ك إىل رؤية مجال املحبوب 

احلقيقي سبحانه وتعاىل!!
بـــود لـيـلــى  از  كـم  كـى  مــوىل  عـشــق 

بـــود)10(  اولـــــى  او  بـهـــر  گـشــــتـن  مــحــــو 
وأم��ا آف���ة الت�ض��رع فه�ي الظلامت، ودلي�ل ذلك م�ا ج��اء يف الق���رآن الك�ريم: »ُق��ْل َم�ْن 
ع��ًا َوخ�ُ�ْف�َي�ًة«، فكل ما  ��ي�ُك��ْم ِم��ن ُظ�ُل�م�اِت اْل�َب��رِّ َواْل�َب�ْح��ِر ت���َْدع�ون��َُه ت��َ�ض�َ�رُّ ُي�ن�َجِّ
ُيدخ�ل يف ه�ذا املقام الن�وراين نوعا من اخللل واحلجاب فهو ظلامت، وعى العكس فالترضع يكس�ب 

السالك نورا ينجيه من الظلامت.
حيك�ى أن�ه كانت أليب طلح�ة األنصاري حديقة جيلس فيه�ا ويترضع ويبته�ل إىل اهلل خفية، ونظرا 
جل�امل احلديق�ة ومناظرها اخلاب�ة كانت الطيور والعصاف�ري تنجذب إليها حتوم فيه�ا وتغرد بأصوات 
مرتفعة طربا ورسورا فكانت تس�بب االزعاج والضيق أليب طلحة ويراها عائقا وآفة يف طريق ترضعه 
إىل اهلل س�بحانه وتعاىل، فعزم عى بيع احلديقة والتصدق بامهلا للفقراء لكي ال يبقى بينه وبني ربه يشء 

يعيقه عن الترضع واالبتهال إليه والوصول إىل نور مجاله!!
وأنت أهيا السالك إىل اهلل البد أن ترفع كل حاجب ومانع بينك وبني ربك، وإذا رأيت آفة من آفات 
اإلخاص والترضع واخلش�وع يف طريق س�ريك إىل اهلل تعاىل فعليك أن تتخلص منها بش�تى الوس�ائل 
والطرق حتى خترج قلبك من الظلامت وتعلقها بساسل النور إىل أن تنتهي إىل نور األنوار جل جاله 

وعظم شأنه.
تني ال�رضورة إليك حني خابت  إهل�ي حرمني كل مس�ئول رف�ده ومنعني كل مأمول ما عن�ده وردَّ
آمايل وانقطعت أسبايب وأيقنت أن سعيى ال يفلح واجتهادي ال ينجح إال بمعونتك فأسألك أن تصيل 
د وأن تغنني يا رب بكرمك عن لؤم املس�ئولني وبإس�عافك عن خيبة املرجوين وال  د وآل حممَّ عى حممَّ
جتعلن�ي مم�ن يبطره الرخ�اء ويرعه الباء فا يدعوك إال عند حلول نازل�ة وال يذكرك إال عند وقوع 
جائح�ة فيرع لك خده وترفع باملس�ألة إلي�ك يده وال جتعلني ممن عبادته ل�ك خطرات تعرض دون 

دوامها الفرات فيعمل بيشء من الطاعة يف يومه ويمل العمل يف غده برمحتك يا أرحم الرامحني)11(.
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اهلوامش

ق�ال الص�ادق$: »هلَك العام�ِل�ون إال العاب�دون وهلَك العاب��دون إال العال�ِم�ون وهل��َك العال�ِم�ون   )1(
إال املخِل�ص��ون وهل��َك املخِلص��ون إال امل�تَّ�ق��ون وهل�َك امل�تَّ�ق��ون إال امل�وق�ن��ون وإن امل�تَّ�ق�ي��ن 
ل�َع�َل��ى َخ�َط�ر عظي�ٍم ق�اَل اهلل س�بحانه وتعاىل لنبيِّ�ه ﴿واْعـُبْد َربَّـَك َحـتَّى يـَـأتِـَيَك اْلـَيـقيـُن﴾ - بحار 
األن�وار: ج70ص245، وق�د ورد ه�ذا احلدي�ث بعب�ارات خمتلفة يف خمتل�ف كتب احلديث مث�ل قولهملسو هيلع هللا ىلص: 
»الع�ل�م��اُء ك�لُّ�ه�م َه�ْل�َك��ى إالَّ ال�ع�اِم�ل�ون وال�ع�ام�ِ�ل�وَن ك�لُّ�ه��م ه�َل�َْك�ى إالَّ ال�ُم�ْخ�ِل�ص�ون 

وال�ُم�ْخ�ِل�ص�ون ع�َل�ى َخ�َط�ٍر«.
سورة األعراف: آية 55  )2(

تفسري امليزان: املجلد 8 ص 159  )3(
سورة األعراف: آية 54  )4(

وروى العام�ة املجل�ي& يف بح�ار األنوار: ج 68 ص 44 نقا عن إرش�اد القلوب للش�يخ الديلمي أن   )5(
رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص قال لعيل$: »إن اهلل تبارك وتعاىل خلقني وإياك من نوره األعظم ثم رشَّ من نورنا عى مجي�ع 
األن�وار من بعد خلقه هلا فمن أص�ابه من ذلك الن�ور اهت�دى إلينا ومن أخطأه ذلك الن�ور ض�ل عنا«، ثم 

قرأ ﴿َوَمن مَلْ يـَْجـَعـِل اهللُ َلـُه نورًا َفام َلــُه ِمن نـوٍر يـَْهـَتـدي إىَل نـوِرنـا﴾.
سورة األنعام: آية 63  )6(
سورة األنعام: آية 64  )7(
سورة احلرش: آية 10  )8(

سورة التوبة: آية 128  )9(
الرمجة: متى كان عش�ق املوىل دون عش�ق ليى فاملحو والفناء يف املحبوب احلقيقي أوىل من املحو والفناء يف   )10(

املحبوب املجازي
من دعاء يوشع بن نون  )11(





املنزل )١١(

الشُّهودُ ِعْندَ املُِحب
الش�هادة تعن�ي الرؤية أو احلضور، وش����َِهد الرجل ال�يشء أي رآه، وكل مش�اهدة رؤية وما كل 
رؤية مش�اهدة، والش�اِهد اسم فاعل وُيطلق عى من يش�َهد عى ما يرى من أعامل الناس ومجعه شهود 
�د، وامَلش�هود أي املحضور أو ما ُيشَهد عليه، واإلش�هاد عى اليشء هو  وأش���ْهاد وش�هداء وش���ُ�هَّ
له إذا ما سئل بذلك،  ًا ش�ُهودي�ًّا ثم أداء ما حتمَّ له علاًم حتمُّ إحضار الشاهد وإراءته حقيقة اليشء ليتحمَّ
واملراد من الش�هود يف هذا املنزل الذين يرون أعامل الناس يف احلياة الدنيا ال بظاهر صورها وحمس�وس 

هيئاهتا بل بالعلم بحقائقها وبواطنها ثم يشهدون عليها يوم القيامة.
وأما الشهود فهم من حيث الشهادة عى مراتب:

الش�اهد األول: وله الش�هادة املطلق�ة العليا وهو ذات احلق تب�ارك وتعاىل: ﴿الـَّـِذي لــَـُه ُمـْلـُك 
ــمـَاواِت َواألْرِض َوهـُـَو َعـَلـى كـُـلِّ شـــَـْيٍء شــَـِهـيـٌد﴾)1(، فه�و الش�اهد احلقيقي املطلق  الـسَّ
الذي ال يع�زب عن�ه مثق��ال ذرة وال ختف��ى علي�ه خافي�ة من إحس�ان أو إس�اءة ومن قول أو فع�ل 
وم�ا ختف��ي الص��دور وه�و الس��مي�ع البصري واخلب�ري املهيمن الذي أح�اط بعلم�ه كل يشء ﴿.... 
اْعـَملـوا َمـا شــِـْئـُتـْم إنـَّـُه بــَِمـا َتـْعـَمـُلـوَن َبـِصــيـٌر﴾)2(، فش�ه�ادته ش�هادة عامة مطلقة س�واء 
ُوِجد ش�اهد غي�ره من عباده ورس�له أو مل يوجد وكفى باهلل شهي�دا وحسيبا: ﴿.... وإن تــُْبـدوا َما يِف 

أنُفـِسـُكْم أْو تـُْخـفــُوُه ُيَـاسـِـْبُكْم بــِـِه اهللُ﴾)3(.
روي أن احلس�ني ب�ن ع�يل$ جاءه رج�ل وقال: أن�ا رجل ع�اص وال أصرب عن املعصي�ة فعظني 
بموعظ�ة، فق�ال$: »اْف��َع��ْل خ�َ�ْم�َس���َة أش���ْ�ي�اٍء وأْذن�ِ�ْب م�ا ِش���ئ��َْت....« إىل أن قال$: 

»وال�ث�ال�ِ�ُث اْط�ُل�ْب َم�ْوِض�ع��ًا ال َي��راَك اهللُ وأْذن�ِ�ْب م�ا ِش��ئ�ْ�َت....«)4(!!
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الش�اهد الثاين: رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص الذي عصمه اهلل تعاىل بالعصم�ة اإلهل�ي�ة املنيعة فَسِلم روحه الطاهر 
م�ن كل ك�ذب وج�ور وافراء، وكانت ش�هادته حقيقة م�ن احلقائق القرآني�ة، قال اهلل تب�ارك وتعاىل: 
َـّــٍة بــَِشـــهيـٍد َوجــِئــْنـا بـَِك َعـَلـى هــؤالِء شــَِهـيدًا﴾!!)5(  ﴿َفَكـْيـَف إذا ِجــئــْنـا ِمـن ُكلِّ أم
ا الـنـَّبــِيهُّ َلـَقْد أْرَســْلـناَك شــاهـِدًا َوُمـَبشــِّرًا َونـَـذيرًا﴾)6(، فشهادته عى أعامل  وقال أيضا: ﴿يا أيهُّ

األمة بتحملها يف نشأة الدنيا وأدائها يوم القيامة.
ولبيان معنى ش�هادة رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص يف هذا املقام نستدل بروايات نقلها ثقة اإلسام الكليني& يف 

كتابه »أصول الكايف«:
ع�ن عيل بن إبراهيم عن أبيه عن عثامن بن عيس�ى عن س�امعة عن أيب عب�داهلل الصادق$ أنه قال: 
س�معته يقول ما َلُكْم ت���َُسوؤوَن َرس�وَل اهللِملسو هيلع هللا ىلص؟! فقال رجل: كيف نسوؤه؟! فقال: أما ت��َْعَل�م�وَن 
أنَّ أع�ْامَل�ُك�ْم ت��ُ�ْع�َرُض َع�َل�ْي�ِه َفإذا َرأى ف�ي�ه�ا َم�ْع�ِص�َي�ًة س��اءُه ذل�ِ�َك َف�ا ت���َ�ُس�وؤا َرسوَل 

وُه!!)7(  اهللِ وس�ُ�رُّ
وع�ن أيب بص�ري عن أيب عب�داهلل$ قال: »ت�ُ�ْع��َرُض األع�ْم�اُل َع�َى َرس�وِل اهللِملسو هيلع هللا ىلص ُكلَّ َص�ب�اٍح 
ى اهللُ  �اُره��ا ف�اح�ْ�ذُروه��ا وه�ُ��و َق��وُل اهللِ تع�اىل »َوق�ُ�ِل اْع�َم�ل�وا ف��ََس��رَيَ أب�ْ�راُره�ا وف��ُجَّ

َعَم�َل�ُك�ْم وَرُس�ول��ُُه« وسكت!!)8( 
وع�ن أيب عبداهلل$ قال قال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: إنَّ َل�ُك��ْم ف�ي َح�ي�ات�ي خ�َ��ي�ْ��رًا وف�ي َم�م�ات�ي 
خ�َ�ْي��رًا، فقي��ل: أم�ا حي�ات��ك فقد علمن��ا فام لن�ا يف وفاتك؟! فق�ال: أم�ّ��ا َح�ي��ات�ي َف���إنَّ اهللَ 
ب�َُه�ْم َوه�ُْم  ب�َُه�ْم َوأن�ْ�َت ف�ي�ِه�ْم َوَم�ا َك��اَن اهللُ ُم�َع��ذِّ َع���زَّ وَج��لَّ ق�اَل »َو َم�ا َك��اَن اهللُ لِ�ُي�َع�ذِّ
����ا ف�ي َم�م�ات��ي َف��ُت�ْع��َرُض َع�َل��يَّ أْع�م�ال��ُ�ُك�ْم ف�أس���ْ��َت�غ�ْ��ِف��ُر  َي�ْس��َت�ْغ�ِف�رون« وأمَّ

َل�ُك�ْم!!)9( 
يقول س�يدنا األستاذ العامة الطباطبائي& أن سعة وجودية رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص مسيطرة وحاكمة عى 
عاملنا هذا س�واء يف حياته أو بعد وفاته ألنه اإلنس�ان الكامل وماك األكملية الس�عة الوج�ودي�ة فمن 
كان أكمل وجودا وأتم درجة كانت س�عته الوج�ودية أكرب وأشمل، وعى هذا فرسول اهللملسو هيلع هللا ىلص شاه�ِد 

يرى حقائق األشياء عيانا واالتصال بينه وبني امَلشاهد مستمر إىل يوم القيامة.
الش�اهد الثال�ث: اإلمام املعصوم املفرض الطاعة، فعن بريد قال س�ألت أب�ا عبداهلل$ عن ق�ول 
اهلل ع�زَّ وج�لَّ »َوَكذل�ِ�َك َج�َع��ْل�ن�اك�ُْم ُأم�َّ�ًة َوس��َط�ًا ل�ِ�ت�َُكون��ُوا ش���ُ�َه�داَء َع�َل�ى ال�ن�َّ�اِس« 
ف�ق��ال$: ن�ح�ُن األم�َّ�ُة ال�ُوس��ْ�َطى ون�ح�ُن ش���ُ��َه�داُء هللِ ع�َ�َى خ�َ�ْل�ِق���ِه وُح�َج�ُج�ُه ف�ي 
���ه��ي�ُد َع�َل��ي�ن��ا  ُس��وُل َع�َل�ْي�ُك�ْم َش�ِه�ي�دًا« َف��َرس��وُل اهللِملسو هيلع هللا ىلص ال�شَّ أْرض�ِ��ِه و »ل�ِ�َيك�وَن ال�رَّ
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َق  ���َه��داُء ع�ََل��ى ال�ن��اِس َف�َم��ن َص���دَّ ب�م��ا َب�لَّ��ْغ��ن��ا َع��ِن اهللِ َع��زَّ َوَج��لَّ ون�ح��ُن ال�شُّ
ب�ْ�ن��اه!!)10(  َب َك�ذَّ ق���ْ�ن�اُه ي��وَم ال�ق�ي�ام�َ�ِة وم�َن َك�ذَّ َص�دَّ

وع�ن عب�داهلل بن أبان الزي�ات قال قلت للرض�ا$: اْدُع اهلل يل وألهل بيتي، فقال$: أَوَل�ْس��ُت 
أف��ْ�َع��ُل!! واهلل إنَّ أع�ْامَل�ُك��ْم َل�ُت�ْع��َرُض َع�َل��يَّ ف��ي ُكلِّ يَ���وٍم وَل��ْي�َل�ٍة!! قال: فاس�تعظْمت 
ى اهللُ َع�َم�َل�ُكْم  ذل�ك، فقال يل: أم�ا ت��َ�ْق�َرأ ِكت���اَب اهلل ع�َ�زَّ َوَج�لَّ »َوق��ُ��ِل اْع�َم�ُل�وا ف��ََس��رَيَ

َوَرُس�ول��ُ�ُه َواْل�ُم�ْؤم��ِن�ُوَن«)11(!!
وشاهد عرنا وزماننا هذا هو اإلمام املنتظر الغائب احلجة بن احلسن املهدي )عج( الذي ُتعَرض 
عليه أعامل��ُنا كلَّ صباح ومس�اء وُتعَرض عليه أعامُل الس�نة كلِّها يف ليلة النصف من شهر شعبان التي 

رات. تقسم فيها األرزاق واآلجال وما يكون فيها من املقدَّ
الشاهد الرابع: اخلواص من املؤمنني، فإن اهلل جل ثناؤه جيتبي من عباده األولياء املقربني واألتقياء 
الصاحلني الذين يتوىل أمرهم ويكش�ف هلم حقائق أعامل الناس فيكونوا ش�هداء رَقباء عليها يف احلياة 
الدنيا ويشهدوا عليها يوم يقوم األشهاد، وهذه الكرامة - أي الشهادة يف حمرض اإلشهاد - خاصة هبم 

ها هلم رهبم دون غريهم )12(. يرسَّ
ونشري يف هذا املقام إىل حكاية نقلها أحد األساتذة العرفاء هي يف احلقيقة مصداق لشهادة اخلواص 

من أولياء اهلل عى أعامل العباد يف احلياة الدنيا:
د حسن الطباطبائي& - األخ األكرب  قال األس�تاذ العارف: كنت ذات يوم يف حمرض األس�تاذ حممَّ
�د حس�ني الطباطبائي& صاحب تفس�ري املي�زان - وكان ارتباطه بع�امل األرواح  للس�يد العام�ة حممَّ
ارتباط�ا قوي�ا ويطلعني بني حني وآخر عى بعض حااليت الباطني�ة وكان يقول يل: حينام أواجه معضلة 
أعجز عن حلها أترشف باحلضور يف حمرض السيد عيل القايض الطباطبائي& - وقد مضت عى وفاته 
آن�ذاك س�نوات طويلة - وأطرح عليه مش�كلتي ثم آخذ منه اجلواب عى الف�ور، فقلت جلنابه: متى ما 
كنتم يف حاالتكم هذه أبلغوا سامي إىل السيد عيل القايض وقولوا له أن فانا يلتمس منكم الدعاء!! 

فقبل مني ذلك ووعدين عليه.
د حس�ن الطباطبائي إىل بلدته تربيز وأما أنا فغادرت قم يف الصيف  مضت األيام وانتقل الس�يد حممَّ

- حيث تعطل الدروس يف احلوزة - وسافرت إىل بلديت آمل واشتغلت هناك بالبحث والتدريس.
وذات ي�وم م�ن أيام الصيف احلار وبعد فراغي من التدريس رجعت إىل املنزل وتناولت غدائي ثم 
آويت إىل الفراش ألس�ريح قليا، ولكني مل أس�تطع النوم لش�دة رصاخ األطفال ولعبهم، فقمت من 
فرايش غِضبا وأخذت أحلق هبم لكي أعاقبهم، ففر كبريهم من بني يدي وأمسكت بالثاين فرضبته عى 
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ظهره وأما األصغر فقد ركضت خلفه إىل أن حرته يف زاوية من فناء املنزل وملا رأى الطفل هذه احلالة 
ا إال أن يرمي بنفس�ه يف أحضاين، فتأثرت من هذا املوقف كثريا وتأس�فت عى ما بدر  من�ي مل ي����َر ب�دًّ
مني يف شأن األطفال، ورأيت أن أتدارك هذا املوقف فذهبت واشريت لكل منهم ما حيب ويشتهي.

ثم قال: بقيت تلك احلالة من القلق واالضطراب تساورين فعزمت عى السفر إىل طهران ومنها إىل 
د حس�ن الطباطبائي فطرقت  تربي�ز، ومل�ا وصلت إىل تربيز ذهبت مبارشة إىل منزل املرحوم الس�يد حممَّ
الب�اب وأقبل الس�يد بنفس�ه وأدخلني بيت�ه، فبادرين بال�كام قائا: كنت أفكر كي�ف أجدك ألعرض 

عليك هذا املطلب واحلمد هلل قدمت بنفسك، فقلت له: خري إن شاء اهلل!!
فق�ال: كن�ت البارحة حمش�ورا مع الس�يد عيل القايض& وأبلغته س�امكم والت�امس الدعاء لكم 
ولكن للسيد القايض عتاب عليكم، فقلت: وكيف؟ فقال: قال يل السيد عيل القايض قل له كيف تريد 

الدخول يف هذا املسلك يف حني أنك تتعامل مع أطفالك هبذه الشدة!
فقلت: أقسم باهلل أين مل أكن معتادا عى ذلك وبدر مني ذلك املوقف ألول مرة ولن يتكرر ثانية!!

ى اهللُ َعـَمـَلـُكــْم َوَرُســوُلـُه  ونس�تدل م�ن س�ياق اآلي�ة الكريم�ة: ﴿وُقـِل اْعَمـلـوا فــََســَيَ
َواْلـُمـْؤمـِنـُـوَن...﴾ أن الرؤي�ة املذك�ورة يف ه�ذه اآلية إنام هي رؤي�ة يف الدنيا وما قب�ل البعث بدليل 
ــَهـاَدِة َفُينـَبِّـئــُُكـْم بـِـمـا ُكنُتْم  وَن إىَل عــامِلِ اْلغـَـْيـِب َوالشَّ دهُّ قول�ه تع�اىل يف تتمة اآلية: ﴿.... َوَسـرُتَ
تــَْعـَمـُلـوَن﴾)13(، وت�دل اآلي�ة كذل�ك عى أن حقائ�ق أعامل الن�اس جلية واضحة يش�هدها اهلل عزَّ 
وجلَّ ورس�وله واألئم�ة املعصومون واخلواص من املؤمنني وهم ش�هداء األعامل يف حني أن العاملني 
هب�ا ال ي�رون إال ظاهر أعامهلم وأما حقيقتها فهي مس�تورة عنه�م وال يقفون عليها إال ي�وم القيامة كام 
: ﴿َلَقـْد ُكـنَت فـي َغـْفـَلـٍة ِمـْن هذا َفَكـَشــْفنا َعـنَك ِغـطــاءَك فــَـَبَصـُرَك اْلَيْوَم  يف قول�ه ع�زَّ وجلَّ

َحــِديٌد﴾)14(. 
د الش�هود عى أعامل�ك فإىل أي�ن الف�رار م�ن حمكم�ة رب العاملني وهو  أهي�ا اإلنس�ان!! لق�د تع�دَّ
ُل اْلَقـْوُل َلـَديَّ َوَمـا أنـَـا بــَِظـالٍَّم  أحك�م احلاكم�ني الذي ق�ال بعد إقام�ة احلجة وإمتامه�ا: ﴿ما ُيَبـدَّ
لِـْلَعـبِـيــِد﴾!!)15(، فه�ل تع�زم ع�ى املعصية فض�ا عن ارتكاهبا وأن�ت تعلم أن هلل ع�زَّ وجلَّ احلجة 
البالغة وهو حميط بك علام ويش�هد عليك ش�هودا وتعلم أيضا أن كتاب أعاملك احلس�نة منها والس�يئة 
الكبرية منها والصغرية الظاهرة منها والباطنة ت�ُعَرض عى رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص واألئمة# الذين ترجو من 

اهلل عزَّ وجلَّ أن يكونوا لك شفعاء عنده يوم احلساب!! 
إذا جعل�ت يف تص�ورك وحس�بانك أن كل عمل يسء تقوم به وتعتقد ظاه�را أنك يف اخللوة فاعلم 

أنك أمام مأل من الشهود الناظرين املراقبني فهل تتجرأ أن تقوم به!!
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ملا كانت الش�هادة تؤدَّى يوم القيامة والزمة الش�هادة هي الرؤية بمعنى أن الش�اهد البد أن يكون 
حارضا يف مشهد العمل سواء كان عما صاحلا أو عما سيئا لكي يرى ويشهد شهادة حقيقية صادقة 
لن�ا من أنفس�نا ونحن نرتك�ب ذنبا أو معصية يف معرض ش�هادة رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص واألئمة#  فه�ّا ختجَّ
فض�ا عن ش�هادة رب العاملني س�بحانه وتعاىل!! إن ارت�كاب الذنب واملعصي�ة إىل جانب أنه يوجب 
الزجر والعقاب فهو هتك حلرمة اهلل س�بحانه وتعاىل وحرمة رس�وله وأوليائه الصاحلني!! فواخجلتاه 
نا  م�ن مش�هد ي�وم عظيم إن كن�ا غافلني عن مراقب�ة أنفس�نا يف أقوالنا وأفعالن�ا ونياتن�ا وضامئرنا ورسِّ

وعانيتنا!!
لعلن�ا بع�د معرف�ة ه�ذه احلقائ�ق الغيبيَّ�ة نص�ل إىل مفه�وم كلم�ة اإلم�ام زي�ن العابدي�ن عيل بن 
احلس�ني#حيث يقول يف دعائه: »لِ�امذا ال أْب�ك�ي!! أب�ْ�ك�ي لِ�ُخ�روِج ن��َْف�س�ي أْب�ك�ي لِ�ُظ�ْل�َم�ِة 
َق�ْب��ري أب�ْ�ك��ي لِ�ُخ�روج��ي ُع�ْري�ان��ًا ِم��ْن َق�ْب�ري«!! فالب�كاء عى النفس وأحواهل�ا يف مواقف 
الن�زع واالحتض�ار والق�رب ما ه�ي إال مقدمات للوقوف ي�وم البعث بني يدي اهلل ع�زَّ وجلَّ يف حمكمة 
عدله وحمرض ش�هادته وش�هادة الذين أكرمهم هبذا املقام يوم يكش�ف فيه عن كل مستور وتبى فيه كل 

رسيرة!!
أهيا السالك إىل اهلل!! ال َيعِمي أبصاَر القلوب عن رؤية احلق وال يمنع النفس عن معرفته إال حب 
الدنيا واتباع اهلوى، فابد بعد التوبة واإلنابة والصدق واإلخاص والترضع إىل اهلل عزَّ وجلَّ أن تلزم 
املراقبة الشديدة واحلياء الدائم من اهلل عزَّ وجلَّ حق احلياء يف الظاهر والباطن والرس والعلن وأن متثِّل 
كلمة احلق ﴿أملْ َيْعـَلْم بأنَّ اهللَ َيَرى﴾)16( بني عينيك وتعتقد بحقيقتها اعتقادا قلبيا راسخا وتشعر بأنك 
يف حمرض الشهود يف كل زمان ومكان وأن أعاملك كلها مرئية مشهودة لدهيم، فإذا كنت ترى ربك بعني 
الباطن والقلب ومل تَر سواه وراقبت أعاملك وأقوالك ومل تكن غافا عن مراقبة احلق لك ولكل يشء 
كام قال جل ش�أنه: ﴿َوَكاَن اهللُ َعَل ُكلِّ يشٍء َرِقيبًا﴾)17(، هنالك تكون نفس�ك مطمئنة غري وجلة وال 

نـَاجــِِر َكاظِمَن﴾)18(!! خائفة من شهادة الشهود عليها يوم األزفة ﴿إِذ اْلُقلوُب َلَدى احْلَ
�دوا ل�ه�ا َق�ْب�ل أن  يقول رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »َح�اس��ِ�ب�وا أن�ُف�َس��ك�م َق�ْب�ل أن ت��ُحاس��َبوا وَم�هِّ
ح�ي��ِل َق�ْب��َل أن ت��ُزَع�ج�وا فإن��َّه��ا َموق��ِ�ُف َع���ْدٍل واق��ْ�تِ�ض�اُء  دوا لل�رَّ ب�ُ�وا وت��َ�زوَّ ت��ُع�ذَّ

َم باإلن��ْ�ذاِر«)19(. َح��قٍّ وس�ُ�ؤاٌل َع�ن واج�ٍِب وَق�ْد أب�ْ�َل�َغ يف اإلع�ْذاِر َمْن ت���َ�َق��دَّ
ويقول اإلمام الصادق$: »َم��ْن ي�َ��َرى ال�ق�ي�ام�َ��َة ب�أه�ْوال�ِ�ه�ا وش���َ�دائ�ِ�ِده�ا ق�ائ��َِم��ًة 
ف�ي ك�لِّ َن�ْف��ٍس وي�ع�اي��ِْن ب�ال�َق�ْل�ِب ال�وق�وَف ب�ي�َن َيَدي ال�َج�بَّ�اِر ح�ي�ن�ئ�ذ ي�أخ�ُ�ُذ ن��َْف�َس��ه 

بال�ُم�ح�اَس�َب�ِة ك�أن��َّ�ه إل�ى َع�َرص�ات�ِ�ه�ا َم�ْدع�ُ�وٌّ وف�ي َغ�َم�رات�ِ�ه�ا َم�ْس�ئ��وٌل«)20(.
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فاملراقب�ة واملحاس�بة م�ن حتميات الس�لوك إىل اهلل تع�اىل وترتب عليه�ا مقامات أخ�رى كالذكر 
والفكر وغريمها وقد أوىص هبام أس�اتذتنا ومش�اخينا العظام وختتلف مراتبهام حس�ب تفاوت درجات 

السالكني ومقاماهتم.
واملثال احلي الذي يمكن أن نع�ترب منه يف حياتنا الدنيا ويذكرنا باآلخرة والوقوف بني يدي اهلل عزَّ 
وج�لَّ ي�وم احلرش األك�رب هو الوقوف بعرفات حي�ث جيمع اهلل تعاىل اخلائ�ق يف صعيد واحد ويكون 
احل�اج في�ه حمرم�ا عن كل زخ�ارف املل�ذات الظاهرية وزين�ة العائ�ق الدنيوية ويعي�ش يف صحرائها 
سويعات حياسب فيها نفسه ويعرف بذنوبه فيترضع إىل اهلل ويستغفر وتتمثل أمام عينيه حمكمة العدل 
اإلهلي والش�هود مأمورون بأمر اهلل لإلدالء بش�هاداهتم عليه فيش�هد عى نفس�ه وحياس�بها من قبل أن 

يشهد عليه اآلخرون!!
ما ماك الشهود؟!

ماك�ه احلض�ور، فع�ى قدر حضورك ترى رب�ك بتجليه يف قلب�ك!! وأكثر العب�ادات تقربا إىل اهلل 
تع�اىل وأمته�ا اتصاال به وحضورا معه هي الصاة، وماك قبول صاتك ومتامها وكامهلا حضور قلبك 
يف الصاة والتوجه إىل اهلل تعاىل بكليَّتك وذلك بالتأهب هلا وجعل احلق تبارك وتعاىل نصب عينيك يف 
قبلت�ك لكن من غري حتديد وتش�بيه ألنه ليس كمثله يشء، واحلض�ور يف الصاة بمثابة الروح هلا وهي 
مع عدم احلضور كالبدن الذي ال روح فيه، فإحياء روح الصاة بحضور القلب فيها يشعرك بحضور 

رب العاملني.
قال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص يف حديث سؤال جربيل$ يف معنى اإلحس�ان: »اإلح�ْ�س�اُن أْن ت��َ�ْع�ُب�َد اهللَ 
كأن��َّ��َك ت���َ�راُه«)21( وما س�وى ذلك فهو س�وء أدب يف حمرض احلق ج�ل وعا وهلذا متمملسو هيلع هللا ىلص ق�ول�ه: 
»َف�إْن َل�ْم ت���َُك�ْن ت���َراُه َف�إن��َّ�ه َي��راَك« وهو م�ق�ام املراقبة، والرؤية يف الشطر األول من احلديث 
بنح�و »كأ« وه�ي املرتب�ة الدان�ي��ة ألن العبادة عى الغيب م�ش��كل وأم�ا املرتب�ة األع�ى يف الرؤي��ة 
واملق�ام األس�مى يف اإلحس��ان فهي الرؤي���ة القلبية الص��رحية كام ورد يف ق�ول موىل املوحدين أمري 

املؤمني�ن$: »ما ُك�ن��ُْت أع�ْ�ُب�ْد َرب�ًّ��ا َل�ْم أَرُه«)22(!! 
ق�ال أب�و عبد اهلل الصادق$ إلس�حاق بن ع�امر: »يا إس��ح�اَق ِخ����ِف اهللَ ك��َأن��َّ��َك ت���َراُه 
وإن ُك�ن��ْ��َت ال ت���َ�راُه َفإن��َّ�ُه َي���راَك َف����إن ُك�ن��ْ�َت ت���َ�َرى أن��َّ��ُه ال ي�َ�راَك َف�َق��ْد َك�َف�ْرَت 
وإن ُك�ن��ْ��َت ت���َ�ْع�َل�ُم أن��َّ�ُه َي�راَك ث���ُمَّ َب��َرْزَت َل���ُه ب�ال�َم�ْع�ِص��َي��ِة َف��َق��ْد َج�َع�ْل�َت�ُه ِم�ْن 

أه�ْ�َوِن ال�ن�اظ�ِ�ري�َن َع�َل�ْي��َك«)23(!!
ومن اآلفات التي قد يغف�ل السالك إىل اهلل عنها يف هذا الطريق آفتان:
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اآلفة األوىل االستدراج:
فاالس�تدراج هو أن العبد حينام جيدد اخلطيئة ومل يس�تغفر منها جيدد له اهلل النعمة ويس�لبه الش�كر 
وينسيه االستغفار ويأخذه درجة بعد درجة حتى يظن أن النعم التي أنعم اهلل عليه هبا إنام هي من رضا 
ُبوا بــِآَيـاتـِـنَـا َسـنـَْسـَتـْدر اهلل ال من س�خطه عليه، يقول اهلل س�بحانه وتعاىل يف كتابه: ﴿َوالَِّذيـَن َكذَّ

ِجـُـُهـْم ِمـْن َحـْيـُث ال َيْعــَلـُمـوَن﴾)24(!! 
وق�د روي ع�ن النب�يملسو هيلع هللا ىلص أن�ه ق�ال: »إذا َرأي��ْ��َت اهللَ ي�ُ�ْع�ط��ي َع�َى ال�َم�ع�اص��ي ف�ذل�ِ��َك 
ــــروا بــِـِه َفـَتـْحــنــا َعـَلـْيـِهـْم  ـا نــَـُســـوا ما ُذكِّ اس��ْ���تِ��دراٌج، ث�مَّ ت�ا ه�ذه اآلي�َة: ﴿َفـَلـمَّ
أبـْــواَب ُكــلِّ شـــَيٍء َحـتَّـى إذا َفِرحـُـوا بــِمــا أوتــُـوا أخـَْذنـاهـُـــْم بـَْغــَتــًة فـــَـإذا هـُـــْم 

مـُـْبــلِـسـوَن﴾)25(.
ن���َب َف�ُي�م�ل��ي ل��ه  وس�ئل أب�و عب�داهلل$ ع�ن االس�تدراج فق�ال: »ال�ع�ب��ُد ي�ُ�ذنِ��ُب ال�ذَّ
ُد ل���ه ِع�ن�َده��ا ال��ن��ِّع���َم ف��ُيْل�ه��ي��ِه ع�ن االس��ْ��تِ�ْغ�ف�اِر ِم��َن ال�ذن��وِب ف�ه�و  وي��ُ�َج��دِّ
ُم��ْس����َت��ْدَرٌج ِم���ْن َح�ْي��ُث ال ي�َ�ْع�َل�م«!! )26( أم�ا إذا أراد اهلل تعاىل بعبد خ�ريا فأذنب ذنبا أتبعه 

بنقمة وذك��َّره االس��تغفار.
واآلفة الثانية إيكال العبد إىل نفسه:

فاملري�ض بأمراض النفس والقلب كالغل واحلس�د والبخل والغيبة والنميم�ة وغريها من الرذائل 
ووص�ل إىل مرحل�ة ال أمل ل�ه يف الرجوع إىل اهلل هنالك يكله اهلل س�بحانه وتعاىل إىل نفس�ه وخيليه من 
عنايات�ه وألطاف�ه كاملريض باألم�راض الظاهرية إذا رأى الطبيب أما يف ش�فائه يعطي�ه الدواء الازم 
وحيظره من بعض املأكوالت املرضة بصحته أما إذا يئس من ش�فائه يكله إىل نفس�ه خفية دون أن يشعر 

ويدعه يأكل ما يشاء!! 
فعن أمري املؤمنني$ أنه قال: »واْع��َم�ل�وا ف�ي غ�ي�ِر ري�اٍء وال ُس��ْم��َع�ٍة ف�إن��َّه َم�ْن يع�َم��ْل 

ل�غ�ي��ِر اهللِ ي��َِك�ْل�ُه اهللُ إل�ى م�َْن َع�ِم�َل ل���ه«)27(!! 
ْغ لِ�ِع�ب��اَدت��ي  وع�ن أيب عب�داهلل$ أنه ق��ال: »ف�ي ال��ت�وراِة م�ك��ت��وٌب اب���ُن آَدَم ت���ََف���رَّ
أم�ْ��أل ق���َل�َب��ك خ�وف��ًا ِم�ن��ِّي وإن ال ت���َ�ْف��َرُغ لِ�ِع�ب�ادت�ي أم�ْ���أل َق��ل�ب�َ��َك ش���ُ�غ�ْ��ًا 

ب�ال�دن�ي�����ا ث��مَّ ال أس�ُ��دُّ ف�اق���َ�ت�َ�َك وأِك�ُل��َك إل�ى َط�َل�ب��ِ�ه��ا«)28(.
م�ن هنا نع�رف معنى هذه الفق�رة من الدع�اء: »إل��َه�ن��ا ال ت���َ�ِك�ْل��ن���ا إل��ى أن��ُف�ِس���ن��ا 
َط��ْرف���َ�َة َع��ْي���ٍن أب�َ��دًا«)29(، فكيف يك�ون احلال إذا أخرجنا اهلل س�بحانه وتعاىل من عباده وقال 

دعوه هييم عى وجهه يذهب إىل أي مكان شاء ويسلك أي طريق أراد!! 
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ولكن ما عامة هذه اآلفة؟! 
عامتها عدم الشعور بلذة العبادة.

قال عيسى$: »ب��َِح�ق أق�وُل َل�ُك�م ك�م�ا ن��َ�َظ��ر ال�َم�ري�ُض إل�ى ال�ط�ع�اِم ف�ا َي��ْل��ت�َ��ذُّ 
ِة ال��َوَج��ِع ك�ذل�ك ص��اح�ُب ال�دن�ي���ا ال َي��ْل��ت��َ��ذُّ ب�ال��ِع��ب��ادِة وال ي��َج�ِ��ُد  م�ن ِش����دَّ

ن��ْ�ي��ا«)30(!! َح�اوت����َه�ا م�ع ما َي��ج�ِ��ُده ِم��ْن َح��اَوِة ال�دُّ
حيك�ى أن رج�ا وقف يف طريق موس�ى ب�ن عمران# وقال ل�ه: إذا ذهبت إىل رب�ك فقل له أنت 
تقول أن من عصاك سلبته كل يشء وجعلته يف ضنك من العيش شديد وباء طويل، وهأنذا أعصيك 
وأمل�ك كل يشء م�ن ملذات الدني�ا من أموال وبنني وغريها!! فذهب موس�ى$ ملناج�اة ربه ولكنه 
استحى أن يعرض كام الرجل عى ربه وملا أراد الرجوع قال اهلل تبارك وتعاىل له: يا موسى إن عبدي 
ينتظ�ر قدومك، فقال موس�ى$: إهلي أهذا عب�دك وأنت تعلم ما قال؟ فقال: نع�م هذا عبدي، أبلغه 
سامي ثم قل له أنت تقول أنك تعيص اهلل ومع ذلك متلك كل يشء ومل يسلب اهلل منك شيئا!! عبدي، 
أنت ال تعلم أين سلبت من قلبك وروحك أعظم لذة وأكرب سعادة وهي لذة العبادة والصاة وحاوة 

املناجاة)31(!
فمن عمل لنفسه وكله اهلل إىل نفسه ومن عمل للناس وكله اهلل إىل الناس ومن عمل للشيطان وكله 
اهلل إىل الشيطان الذي ما أن حيصل عى غرضه منه وهو الضال واهلاك تركه وشمت به وتربأ منه أي 
أن كل م�ن عم�ل لغرياهلل يكله اهلل إىل من عمل له وأما من عمل هلل س�بحانه وتعاليووثق به عصمه ومل 

يكله إىل غريه وأخذ بيده إىل الراط املستقيم. 
ربِّ َج�لِّ�ْل�ن�ي بِس���ْت��ِرك واعْ���ُف ع��ن ت���َ�وب��ي�خ�ي ب�َك��َرِم َوْج�ِه���َك َف��َل�و اطَّ��َل�َع 
ال�ي���وَم ع�ى ذن�ب���ي غ�ي���ُرَك م����ا َف��َع�ْل��ُت��ه وَل���و ِخ��ْف��ُت ت�ع�ج�ي���َل ال�ُع�ق��وب��َ��ِة 
الج��ْ�ت�َ�ن��َ�ْب��ت�ُ��ُه ال ألن��َّ��َك أْه�����َوُن ال�ن�اظ��ِ�ري��َن إَل���يَّ وأخ��َ���فُّ ال�ُم�طَّ��ِل�ع�ي���َن 
َع�َل��يَّ َب����ْل ألن��َّ���َك ي��ا َربِّ خ���َ�ْي��������ُر الس��ات�ِ��ري���َن وأح�ْ��َل���ُم األح�ْ�َل�م��ي���َن 
وأك�ْ����َرُم األك�ْ��َرم��ي����َن َف�َل�����َك ال��ح�َ��ْم���������ُد َع���َل���ى ِح�ْل�ِم��َك َب�ْع�َد ِعْل�ِم�َك 
��ٍدملسو هيلع هللا ىلص ف�اس���ْ�َت�ن�ْ�ِق�ْذن�ي ي�ا  ��ٍد وآِل م�ح�مَّ وع�َ�َى َع�ْف���ِوَك َب�ْع��َد ُق��ْدَرت�ِ��َك ب�ِ�َك وبم�ح�مَّ
ُم�ْح�ِس��ُن يا ُم�ْج�ِم�ُل يا ُم�ْف�ِض�ُل يا ُم�ن��ْ�ِع�ُم أنَت ال�ُم�ْح�ِس�ُن ون�ْح�ُن ال�ُم�س�ي�ئ��وَن ف�ت�ج�اَوْز 

ي���ا َربِّ َع��ْن َق��ب��ي�ِح ما ِع�ن�َدن�ا ب�َج�م�ي�ِل ما ِع�ن�َدَك ي�ا أْرَح��َم ال�راِح�م�ي�َن)32(.
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اهلوامش

سورة الربوج: آية 9  )1(
سورة فصلت: آية 40  )2(
سورة البقرة: آية 284  )3(

# جاءه رج�ٌل وقاَل: أنا  بح�ار األن�وار: ج 78 ص 126ومت�ام الرواي�ة كالتايل: ُرِوي أن احلس�نَي بَن ع�يِلٍّ  )4(
رج�ٌل ع�اٍص وال أص�رُب عن املعصي�ِة فِعْظن�ي بموعظٍة، فق�ال$: »اْف�َع��ْل مخَس��َة أش��ي�اٍء وأْذن�ِ�ْب م�ا 
ُل ذلك ال ت�َ�أُك�ْل ِرْزَق اهللِ وأْذنِ�ْب ما ِش���ئ�َْت والث�اين اْخ��ُرْج ِم�ْن ِوالي��َ�ِة اهللِ وأْذن�ِْب  ِش���ئ��َْت فأوَّ
م�ا ِش���ئ��َْت وال�ث�ال�ِ�ُث اْط�ُل�ْب َم�ْوِض�ع��ًا ال َي���راَك اهللُ وأْذن�ِ�ْب م�ا ِش���ئ��َْت وال�راب��ُِع إذا ج�اَء 
َم�َل�ُك ال�م�وِت ل�ي�ق�ب��ِ�َض روَح�َك ف�اْدف��َ�ْع�ُه َعْن ن�َ�ْف�ِس��َك وأْذن�ِ�ْب م�ا ِش���ئ�ْ�َت وال�خ�اِم�ُس 

إذا أْدخ�َ�َل�َك م�الِ�ٌك يف ال�ن�اِر ف�ا ت�َ�ْدُخ�ْل يف الن�اِر وأْذن�ِ�ْب م�ا ِش��ئ��َْت«.
سورة النساء: آية 41  )5(

سورة األحزاب: آية 45  )6(
أصول الكايف: ج 1 ص 219  )7(

أصول الكايف: ج 1 ص 219 واآلية 105 من سورة التوبة  )8(
أص�ول ال�كايف:ج 8 ص 254، بح�ار األن�وار: ج23ص349 )مع اختاف يس�ري( واآلية33 من س�ورة   )9(

األنفال.
أصول الكايف: ج 1 ص 190، واآلية 143 من سورة البقرة  )10(
بحار األنوار: ج 23 ص 347 واآلية 105 من سورة التوبة  )11(

وال تقت�ر الش�هادة يوم القيامة عى الش�هود من الناس فقد يكون الش�هود من املائكة ك�ام يف قوله تعاىل:   )12(
﴿َوجـاءْت ُكــلهُّ نـَْفـٍس َمـَعـهـا ســائـِـٌق َوشــَِهـيـٌد﴾ - س�ورة ق آية 21، وكذل�ك الكتاب واألعضاء 
واجل�وارح والقل�ب والزمان واملكان كام قال اإلمام الص�ادق$: »ما ِم�ْن يوٍم َيأت�ي َع�َى اْب�ِن آَدَم إالَّ ق�اَل 
ل�ه ذلك ال�ي�وُم يا اْب�َن آَدَم أنا ي�وٌم َج�دي�ٌد وأنا َع�َل�ْي�َك ش�ه�ي�ٌد َف�ُق�ْل يفَّ َخ�ْي�رًا واْع�َم�ْل ف�يَّ َخ�ْي�رًا 

أش�َه�ْد َل�َك بِ�ِه َي�وَم ال�ِق�ي�ام�َ�ِة ف�إن��َّ�َك َل�ْن ت��َ�ران�ي َب�ْع�َده�ا أب�َ��دًا« - الكايف ج 2 ص 523.
سورة التوبة: آية 105  )13(

سورة ق: آية 22  )14(
سورة ق: آية 29  )15(

سورة العلق: آية 14  )16(
سورة األحزاب: آية 52  )17(

سورة غافر: آية 18  )18(
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أمايل الشيخ الطويس: ج 1 ص 34، ص 109، بحار األنوار: ج 77 ص 183  )19(
بحار األنوار: ج 71 ص 265  )20(

بح�ار األن�وار: ج 59 ص 260، وورد أيض�ا هب�ذا املضم�ون: »اْع�ُب��ِد اهللَ َكأن��َّ��َك ت��َراه َف��إْن ُك�ن�َْت   )21(
ال ت��َراُه فإن��َّ�ه َيراَك« - هنج الفصاحة: ص65، ورواه أمحد يف املس�ند: ج2 ص132، حلية األولياء: ج8 

ص202، كنز العامل: ج3 ص21 ح5250
بحار األنوار: ج 4 ص 44 نقا عن توحيد الشيخ الصدوق، وورد يف رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(:   )22(

ج 10 ص 64 هبذا النحو: »أَف��أْع�ُب��ُد م��ا ال أَرى«!!
أص�ول ال�كايف: ج 2 ص 67، بح�ار األن�وار: ج 5 ص 323 نق�ا ع�ن ثواب األعامل ورج�ال الكيش مع   )23(

اختاف يسري يف اللفظ.
سورة األعراف: آية 182  )24(

بحار األنوار: ج 67 ص 198  )25(
أصول الكايف: ج 2 ص 452  )26(

رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 1 ص 312  )27(
بحار األنوار: ج 13 ص 357 نقا عن قصص األنبياء  )28(

وه�ي م�ن أدعية رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص، فقد روي أنهملسو هيلع هللا ىلص كان يف بيت أم س�لمة يف ليلتها ففقدته م�ن الفراش فقامت   )29(
تطلبه يف جوانب البيت حتى انتهت إليه وهو يف جانب من البيت رافع يديه يبكي ويدعو، إىل أن قال: ».... 
وال ت��َ�ِك�ْل�ن��ي إىل ن��َ�ف�ْس��ي َط�ْرف��َ�َة َع�ْي�ٍن أب�َدًا« فانرفت أم س�لمة تبكي فقال هلا: ما يبكيك يا أم 
سلمة؟! فقالت: بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل ول�ِ�َم ال أبكي وأنت باملكان الذي أنت به من اهلل قد غفر اهلل 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر.... إىل أن قالت: تس�أله أن ال يكلك إىل نفس�ك طرفة عني أبدا!! فقالملسو هيلع هللا ىلص: يا أم 
ل يونس بن متى إىل نفسه طرفة عني وكان منه ما كان - بحار األنوار: ج 16 ص  سلمة وما يؤمنني!! وإنام ُوكِّ

217
بحار األنوار: ج 14 ص 325  )30(

ق�ال الباق�ر$: »إنَّ هلل ع�ق�وب��اٍت ف��ي الق�ل��وِب واألب��داِن ض�َ�ن�ْ��ٌك يف ال�م�ع�يش��ِة وَوْه��ٌن ف�ي   )31(
ال�ِع�ب��ادِة وم�ا ض�ُ��ِرَب َع�ْب��ٌد ب�ع�ق�وب��ٍة أع�ْ��َظ�ُم م�ن َق�ْس��َوِة ال�َق��ْل��ِب« - بحار األنوار: ج 78 

ص 176
من دعاء اإلمام زين العابدين$ املعروف بدعاء أيب محزة الثاميل  )32(



املنزل )١2(

ُمخُّ الِعبادَِة ِعْندَ املُِحب
لكل يشء ِقوام تنتظم عليه أم�وره، وكام أن ِق�وام املرء عقل�ه وخم�ه كذلك العبادة قوامه خمه، ولكن 

ما هو مخ العبادة؟!
ع��اُء م�ُ��خُّ ال�ِع�ب�اَدِة«)1(!! فالعبادة ال تقوم إال بالدعاء بل يمكن القول أن  يق�ول النبيملسو هيلع هللا ىلص: »ال�دُّ
الدعاء هو عني العبادة كام رصح النبيملسو هيلع هللا ىلص أن أفضل عبادة أمته بعد قراءة القرآن الدعاء )2( ثم قرأ اآلية 
ُكْم اْدُعويِن أســَْتجــِْب َلُكْم إنَّ الَّذيَن َيْســَتْكبـِروَن َعـْن ِعـبـاَدتـي سـَـَيـْدخـُلوَن  املباركة: ﴿َوقاَل َربهُّ

ى الدعاء عبادة وت�ْرَكه استكبارا!! َجـَهـنـََّم داِخـريَن﴾)3(، فاهلل سبحانه وتعاىل سمَّ
وبالدع�اء ُيظه�ر العبد مس�كنته وفق�ره وفاقت��ه وذل عبوديت�ه ل�رب األرب�اب، فاهلل ج�ل ش��أنه 
غني محيد وجواد كريم له خزائن الساموات واألرض ومع علمه بام يريد عبده إذا دعاه إال أنه سبحانه 
حيب أن ُيس�أل وي�ُطلب ﴿ُقـْل مـا َيـْعـَبُأ بــِـُكْم َربِّــي َلـْوال ُدعــاُؤكـُْم....﴾)4(، والدع�اء وس��يلة 
ع����اِء  د# أنه ق�ال: »َع�َل�ْي�ُك�ْم ب�ال�دُّ الق��رب إىل اهلل واالرتب�اط به س�بحانه، فعن ص�ادق آل حممَّ
ب����وَن ب�ِم�ث�ِل��ه«)5(، وق�ال أب�و احلس��ن م�وس��ى ب�ن جعفر$: »َع�َل�ْي�ُك�ْم  َف�إن��َّ�ُه ال ت��ُ�َق��رَّ
َر وق���ُِض��َي وَل��ْم  ع��اَء هللِ والط��َل�َب إىل اهللِ ي���َ�ُردُّ ال��َب���اَء وق���َ�ْد ُق��دِّ ع�اِء َف�إنَّ ال�دُّ بال��دُّ
َي��ْب��َق إال إم�ْ�ض�اؤه ف��إذا ُدع�ِ�َي َع���زَّ وَج��لَّ وُس��ِئ��َل َص�ْرَف ال��َب��اِء َص��َرف���َ�ُه«)6(، وال 
يمن�ع اإلي�امن بالقضاء والقدر املبالغة يف الدعاء واالجتهاد فيه، وكام أن اهلل س�بحانه وتعاىل فتح لعباده 
ب�اب الدع�اء فقد فتح هلم باملقابل باب االس�تجابة ك�ام يف قوله ووْع�ده: ﴿اْدُعـونِـي أســْـَتـجــِـْب 

َلـُكـْم﴾!!
ولل�دع�اء مرات�ب فدعاء العام��ة باألق��وال )أي باللسان دون القلب( ودع�اء العاب��د باألفع�ال 
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)أي باملراقب�ة يف األفع�ال( ودعاء العارف باألحوال )أي أنه س�ائل ربه بذات�ه ووجوده وهي أتم أنواع 
الدعاء(.

وأما رشائط الدعاء وآدابه مع اهلل سبحانه وتعاىل فهي كالتايل:
1 - حض��ور الق�ل��ب: وهو كامل توجه القلب يف الدعاء واملناجاة إىل احلق س�بحانه وتعاىل لني�ل 
أعل��ى م�رات�ب الق��رب إىل اهلل، وق��د ق�ال رس��ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »اْع��َلم����وا أنَّ اهللَ ال ي�َْس��َتج�ي�ُب 
ُدع�اَء َمْن َق�ْل�ُب�ُه الٍه«)7(، فكفاية لقلق�ة اللسان وانراف القلب يف الدعاء إىل ما سوى اهلل حمض سوء 
األدب ومن أساء األدب إىل رب العاملني فقد ضل الطريق وشق عليه الوصول إليه سبحانه وتعاىل ومل 
يزدد من اهلل إال بعدا، وقد كان سيدنا األس�ت�اذ الع�ام�ة الطباطبائي& يقول أن اإلنسان بني حالتي 

السكوت والدعاء فإن وجد يف قلبه احلال والتوجه واخلشوع فليدع ربه وإال فالسكوت أوىل.
2 - ط�ه��ارة الباط��ن وص�ف��اؤه: وحفظ القلب من اآلث�ام واخلطرات باملراقب�ة لعام الغيوب 
ع��اِء م�ا َص���َدَر َع���ْن َص���ْدٍر ن��َ�ِق��يٍّ  واخلفي�ات، وق�د ق�ال أم�ري املؤمن��ني$: »خ�َ�ْي��ُر ال�دُّ

 )8(» وق���َ�ْل�ٍب ت���َ�ِق�يٍّ
3 - االض�ط��رار: وه�و أفض�ل حاالت الدع�اء وأقرهبا لإلجابة، فه�و القائل س�بحانه: ﴿أمـَّـن 

ـوَء....﴾)9(. ُيـــِيـُب امْلُْضـَطـرَّ إذا َدَعـاُه َويـَْكِشـُف الـسهُّ
حيك�ى أن ام�رأة اجته�ت إىل أحد العرفاء وقالت له: يا عبداهلل، لقد ض�اع ولدي وال أعرف أين هو 
اآلن ف�ادع اهلل أن يرج�ع يل ولدي، فقال العارف: ارجعي واصربي، فرجعت إىل بيتها وبعد س�اعات 
قليل�ة ذهب�ت إىل الع�ارف ثانية وقالت له: يا عب�داهلل مل يرجع ولدي ادع اهلل أن يرج�ع يل ولدي، فقال 
الع�ارف: ارجع�ي واص�ربي، فرجعت إىل بيتها ولكنه�ا مل تلبث أن عادت إىل الع�ارف مرة ثالثة وهي 
باكي�ة مضطرب�ة وقالت له: مل يرجع ول�دي، فهل لك أن تدعو اهلل لكي يرجع ول�دي؟ فقال العارف: 
ارجع�ي إىل بيت�ك اآلن وإن ش�اء اهلل س�تجدين ابنك هناك!! فرجع�ت املرأة ووج�دت ابنها يف البيت 
وفرحت بذلك كثريا ثم ذهبت إىل العارف وشكرته عى ذلك ثم قالت له: كيف عرفت يف املرة الثالثة 
أن ابن�ي رج�ع إىل البيت؟! فقال العارف: يف املرة الثالثة كان حال�ك حال املضطرين ولوال االضطرار 
مل�ا اس�تجيبت دعوت�ك، أما ق�رأت هذه اآلي�ة املبارك�ة: ﴿أمـَّــن ُيـجــِيــُب اْلـُمـْضـَطــرَّ إذا َدَعـاُه 

ــوَء﴾!!  َويــَـْكـِشــُف الـسهُّ
م�وق�ِن�وَن  وأن��ُت��ْم  اهللَ  »اْدع�ُ�وا  ق�ال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص:  فق�د  الدع�اء:  بإج�اب�ة  الي�ق�ي��ن   -  4
باإلج�اب�َ�ِة«)10(!! وقالملسو هيلع هللا ىلص أيضا: »ما ِم�ْن ُمْس�ِل�ٍم َي�ْدع�و اهللَ ب�ُدع�اٍء إال َي�ْس�َت�ج�ي�ُب ل�ه ف�إم��َّ�ا 

�َر ِم�ن ذن�وب��ِ�ِه«)11(!! خ�َ�َر لآِلخ�ِ�َرِة وإم�ّ�ا أْن ُي�َك�فَّ ن��ْي�ا وإم�َّ�ا أن ُي�دَّ �َل يف ال�دُّ أن ُي�َعجَّ
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ع��اِء«)12(، واعلم  �ي��َن ف�ي ال�دُّ 5 - اإلل�ح��اح: ق�ال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهللَ ي�ُِح�بُّ ال�ُم�ِل�حِّ
 : أهيا الس�الك أن اهلل س�بحانه وتعاىل حيب أن يس�مع صوت الس�ائلني الداعني له فهو القائل عزَّ وجلَّ
ت��ي وج�َال��ي وع�َ�َظَم�ت��ي وب�َ�هائ��ي إن��ِّ�ي ألح�ِْم��ي ول�ِ�يِّ��ي أْن أع�ْ�طِ�َي��ُه ف�ي داِر  »وِع�زَّ
ن��ْي�ا ش�ي�ئ�ًا ي�ْش�غ�َ�ُل�ُه َعن ِذْكري ح�تَّى َي�ْدعوين فأس�َْم�َع َصوت���َ�ُه وإن��ِّي ألع�ْطي الكاف�ِ�َر  ال�دُّ

ُم�ن�ْ�َي��َت��ُه ح�تَّى ال ي�َ�ْدع�وين ف�أس��َْم�َع َص�وت���َ�ُه ُب��ْغ��ض��ًا ل��ه«)13(!!
6 - الرض��ا: بام يقضيه اهلل سبحانه وتعاىل من احلكم والقضاء ملا فيه املصلحة.

7 - الص���دق: ف�كان مم�ا أوحى اهلل س�بحانه إىل موس�ى$: »اْدع�ُ�ن��ي ب�ال�َق�ْل��ِب ال�ن�َّ�ِق�يِّ 
وال�لِّ�س�اِن ال�ص��اِدِق«)14(!!

8 - ال�خ�ض���وع وال�خ�ش���وع وال�ذل���ة: بأن يش��عر العب�د بأنه مص��داق كام�ل لق�ول اهلل 
تع�اىل: ﴿.... أنـُتــُم اْلـُفـَقــراُء إىَل اهللِ....﴾)15(، وعن احلس�ني بن ع�ل�ي# قال: »كاَن َرُس����وُل 

اهللملسو هيلع هللا ىلص ي��َ�ْرف���َ�ُع َي�َدي�ْ�ِه إذا اب�ْ�َت�َه�َل َوَدع�ا كم�ا ُي�ْس�َت�ْط�َع�ُم ال�ِم�ْس�كي�ُن«)16(!!
9 - الرج�اء باهلل وح�ده: وهو أن يتيقن الس�الك بأن اهلل س�بحانه وتعاىل هو مسبب األسباب وال 
مؤث�ر يف الوج�ود إال هو وأن الرازقية من صفاته وحده ال يش�اركه فيها أحد فا يدعو غريه وال يتذلل 
لس�واه كام قال الصادق$: »إذا أراَد أَح�ُدك�ُ�ْم أن ال ي�َْس��أَل َرب�َّ�ُه ش�ي�ئ�ًا إال أع�ْ�ط��اُه َف�ْل�َيْي�أْس 
ِم�َن ال�ن�اِس ُك�لِّ�ِه�ْم وال ي�ك�وُن ل��ُه َرج�اٌء إال م�ِ�َن اهللِ ع�َزَّ وج�َلَّ ف�إن��َّ�ه إذا َع�ِل�َم اهللُ ذلك ِم�ْن 
َق�ْلب��ِِه َل�ْم َي�ْس�أْل اهللَ ش�ي�ئ�ًا إال أع�ْ�ط�اُه«)17(!! ويكون عى يقني بأن اهلل سبحانه وتعاىل إذا رأى أن 
يف قض�اء حاجت�ه مصلحة يقضيها له وإذا مل تكن فيه املصلحة ال ت��ُق�ىض وهو الرزاق احلكيم والقادر 

عى كل يشء.
ى هبا نفسه  10 - ذكر أسامء اهلل عزَّ وجلَّ يف الدعاء: فمن األدب أن يدعو العبد ربه بأسامئه التي سمَّ
وقال: ﴿َوهللِ األســْـَمـاُء اْلـُحـْسـنـَى فــَاْدعـوُه بــِهـا....﴾)18(!! وعن أيب عبداهلل الصادق$: »إذا 
َط�َل��َب أَح�ُدُك�ْم احلاج�َ�َة ف�ل�ُي�ث�ْ�ِن عى رب�ِّ��ه ول�ْ�َيْم�َدْح�ُه ف�إنَّ الرُج��َل إذا َط�َل�َب ال�ح�اج�َة 
م��ن الس��ل�ط�اِن ه�يَّ�أ ل�ه م��ن ال�َك�اِم أح�ْ�َس��َن م�ا َي�ْق�ِدُر ع�لي��ه ف�إذا َط�َل�ْب�ُت��ْم ال�ح�اَج�َة 

��دوا اهللَ ال�ع�زي�َز ال�ج�ب�َّ�اَر وام�ْ�َدح�وُه وأث��ْ�ن�وا َع�َل�ي�ه«)19(!! فم�جِّ
11 - ال�م�ع�رف����ة: فق��د ق�ي�ل لإلم��ام الص�ادق$: ما بالن�ا ندعو فا يس�تجاب لنا؟! فقال 
اإلمام$: »ألن��َّ�ُك�ْم ت���َْدع�وَن َم��ْن ال ت���َْع�ِرف�ون���َ�ُه«)20(، وعى قدر معرفة اهلل ومعرفة صفاته 

حيصل حضور القلب وسائر الرشائط األخرى.
12 - ومن آداب الدعاء أن ال يطلب الع�ب�د م�ن م�واله سوى مواله وهذه مرتبة العارفني املحبني 
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األح�رار، قال اإلمام الص�ادق$: »الُع�بَّ�اد ث�اث��ة: ق��وٌم َع�َب�دوا اهلل خ�َوف�ًا ف��تِ�ْل��َك ِع�ب���اَدُة 
ال�َع�ب�ي���ِد وق���وٌم َع��َب���دوا اهللَ َط�َم�ع�ًا ف��ت�ل��ك ِع��ب���اَدُة األَج���راِء وق����وٌم َع�َب��دوا اهللَ 
ُح��ب�ًّ���ا ف��ت�ل��ك ِع��ب���اَدُة األْح���راِر وه��ي أْف�ض���َ�ُل ال�ِع�ب��اَدِة«)21(!! وقد أوىص كثري من 
مشايخ العرفان عى دعاء السحر لإلمام الباقر$ الذي يبدأ ب�»ال�لَّ�ُه�مَّ إن��ِّي أْسأل�ُ�َك ِم�ْن َب�ه�اِئ�َك 
بأْب�ه�اُه وُك�لُّ هَباِئ�َك َب�ِه�يٌّ اللَّ�ُهمَّ إن��ِّي أْسأل�ُ�َك ب��َب�ه�اِئ���َك ُكلِّ��ِه....« وهو دعاء خيلو عن كل 

مظهر دنيوي ونعيم أخروي ومشتهى نفي ويقتر عى ذكر أسامء اهلل جل ثناؤه وتقدست أسامؤه.
فانظر أهيا الس�الك إىل اهلل إىل حياة العارفني الواصلني الذين اتصفوا بالكامالت الروحية والنفس�ية 
كي�ف كان�وا يدع�ون اهلل رّق�ا وعبودي�ة رسا وعانية ومل ي�روا يف دعائه�م إال اهلل عزَّ وجلَّ ومع ش�دة 
تواضعه�م خلل�ق اهلل ومداراهت�م هلم إال أهن�م مل خيضعوا ألي منه�م وإن كانوا ملوكا وس�اطني، فهم 
ك�ام وصفهم موالنا أمري املؤمن�ني$: »َع�ُظ�َم اخلال��ُِق يف أن�ُف�ِس��ِهْم َف��َص�غ��ُ�َر م��ا دون���َُه ف�ي 
أع�ْ�ُي��نِ�ِه��ْم«)22( كام كان عليه س��يدنا األس��تاذ العاَّم�ة& من مج�ال التواضع يف هيئته واخلضوع 
هلل يف نفس�ه، فنالوا من النواالت ما نالوا ووصلوا إىل األعايل ما وصلوا، فطوبى ملن أخلص هلل العبادة 

والدعاء.
ع�ن ابن مس�كان ع�ن أيب عبداهلل عن أبيه عن عيل بن احلس�ني عليهم الس�ام قال: مر موس�ى بن 
عمران عى نبينا وآله وعليه الس�ام برجل وهو رافع يده إىل الس�امء يدعو اهلل فانطلق يف حاجته فغاب 
سبعة أيام ثم رجع إليه وهو رافع يده إىل السامء فقال: يا رب هذا عبدك رافع يديه إليك يسألك حاجته 
ويس�ألك املغفرة منذ س�بعة أيام ال تس�تجيب له!! قال: فأوحى اهلل إليه يا موسى لو دعاين حتى تسقط 

يداه أو تنقطع يداه أو ينقطع لسانه ما استجبت له حتى يأتيني من الباب الذي أمرته )23(!! 
أهيا الس�الك إىل اهلل، لو اتبعت رشائط الدعاء هلل س�بحانه وتعاىل وآدابه لوجدت أن الدعاء ال خيلو 
، ومن  من الش�واهد واآلث�ار الروحي�ة والنفس��ي�ة التي ينش��دها كل مؤمن س�الك إىل اهلل ع�زَّ وجلَّ

مجلة هذه اآلثار ما ييل:
األثر األول: حينام يتحد القلب واللس�ان يف الدعاء إىل اهلل ويكون خالصا هلل س�بحانه وتعاىل يشعر 

السالك أن العامل كله حمرض اهلل وأنه يف مشهد اهلل وضيافته فيشعر باالطمئنان والراحة.
األث�ر الثاين: أن الدعاء ينهى عن الفحش�اء واملنكر كام ه�و احلال يف الصاة ألن الصاة مناجاة مع 
د ظاهر صاته بباطنها فقد وصل إىل حقيقة آثار الصاة  الرب )24( ووسيلة لذكر القلب )25( وَمن توحَّ

وهي االبتعاد عن الفواحش واملنكرات وكذلك الدعاء.
األث�ر الثال�ث: لكل عبد ضالة ال يزال يطلبها، واإلنس�ان حينام يصل إىل مقام الدعاء عند العارفني 
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فقد وجد ضالته ووصل إىل مخ العبادة فيشعر باالرتياح.
األثر الرابع: اخلاص من اهلموم والغموم واالضطرابات النفس�ية والروحية الس�ابقة وعدم التأثر 
بالُعق��َ��د الاحق��ة، فِلَم اخلوف واحلرسة والتأس�ف وهو يعلم أن اهلل س�بحانه وتع�اىل دائم يف ملكه 

ومن كان رازقا باألمس فهو رازق يف املستقبل!!
األثر اخلامس: حينام يدعو اإلنسان بأسامء اهلل احلسنى وصفاته العا وجيعلها جنبا إىل جنب كقوله 
بُّ ال�َعظ�ي�ُم الَّ�ذي َل�ْي��َس َكِم�ث�ْ�ِل�ِه  مث�ا: »ي�ا َع�ِل�يُّ يا َعظ�ي�ُم ي�ا َغ�ف�وُر يا َرح�ي��ُم أن�َت ال��رَّ
م�ي�ُع ال��َبص�ي�ُر« أو أمثاهلا ويلتزم هبا تدخل يف قلبه روح تلك األسامء والصفات  ش��ْيٌء وه�ُ�َو ال�سَّ
كالقدرة والش�جاعة والرمحة اخلاصة، وكلام تقرب إليها جتلت له حقائق تلك األس�امء أكثر فأكثر حتى 

يصبح مظهرا ألسامء اهلل وصفاته.
ويقول العرفاء أن الدع�اء لس���ان االش�ت�ي�اق ورس�ال�ة ال�م�ش��ت�اق�ي�ن، وكان سيدنا األستاذ 
العامة الطباطبائي& يقول: أما س�معتم أو رأيتم كيف يكتب العاش�ق رس�الة حب إىل معش�وقه!! 
كذلك املشتاق إىل زيارة مجال رب العاملني يراسل ربه بالدعاء، فالدعاء رسالة السالك العاشق املشتاق 

إىل سيده ومواله ومعشوقه احلقيقي األزيل وهو ذات اهلل سبحانه وتعاىل.
وأما رس�الة العاشقني املش�تاقني يف عر الغيبة إىل مخ عامل الوجود ووسيلة االرتباط باهلل سبحانه 
��ِة ْب�ِن  وتع�اىل احلجة بن احلس�ن امله�دي )عج( فه�ي دعاء الف�رج: »اللَّ�ُه�مَّ ُك�ْن لَِول��ِ�يِّ�َك ال�ُحجَّ
ال�َح�َس�ِن ال�َم�ْه�ِديِّ َصَلوات��ُ�َك َعَل�ْي�ِه وع�َ�َى آب�ائ�ِ��ِه ال�طَّ�اه�ِ�ري�َن ف�ي ه�ِذِه ال�س�اع�َ�ِة وف�ي 
ُك�لِّ س�اع��َ�ٍة ِمْن س�اع�اِت اللَّ�ْي�ِل وال�ن��َّ�ه�اِر َول�ِ��يًّ�ا وح�اف�ِ�ظ�ًا وق�ائ�ِ�دًا ون�اص�ِ�رًا ودل�ي��ًا 

وَع��ْي��ن��ًا َح��تَّ�ى ت��ُ�ْس�ِك�ن��َ�ُه أْرض��َ��َك َط��ْوع��ًا وت��ُ�َم��ت��ِّ�ع�َ�ُه ف�ي�ه�ا َط�وي��ًا«.
يا حجة اهلل!! يا صاحب الزمان!! أنت الرابط احلقيقي بيننا وبني اهلل وأنت الوجيه عند اهلل َسل اهلل 

بحقك أن يفتح يف قلوبنا أبواب معرفته ومعرفة نبيه ومعرفة وليه وحجته!!
ال�لَّ�ه�م فكام كان من ش�أن�ك إهل�ام�ي ال�دعاء فْل�ي�كن من ش�أن�ك االس�تج�ابة فيام دعوت��ُ�ك 
له والنج�اة فيم�ا ف�زع�ت إلي�ك من�ه، ال�لَّ�ه�م إن ال أك�ْن أه�ًا أن أب�ل�غ رح�م�ت�ك ف�إن رمح�ت�ك 
أه��ٌل أن ت�بل�غ�ن�ي ألن�ه�ا وس��ع�ت كلَّ ش��يء وأن�ا ش��يء فْل�تس�ع�ني رمحتك، ي�ا َمن ال تزي�ده 
�د  �د وآل م�ح�مَّ كث�رُة العط�اء إال ج�ودا وكرم�ا أس��أل�ك بوجه�ك الك�ري�م أن تص�يلِّ عى م�ح�مَّ
وارزق�ن�ي حبَّ��ك وح�بَّ كل م��ن أحبَّ�ك وح�بَّ كل ع�م��ل يق�رب�ن��ي إىل ح�بِّ�ك وم�ُ��نَّ عل�يَّ 
�ل علي�ك والتف�وي�ض إلي�ك والرض�ا بقض�ائ�ك والتس�لي�م ألم�رك حتى ال أحبَّ تعجي�ل  بالت�وكُّ

�ل�ت ب�رمحت�ك يا أرح�م الراح�م�ي�ن. م�ا أخ�َّ�رت وال ت�أخ�ي�ر م�ا ع�جَّ
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اهلوامش

مستدرك الوسائل: ج 5 ص 167  )1(
ورد يف بع�ض الروايات أن الدعاء أفضل العبادات، فقد س�ئل الباق�ر$: أي العبادة أفضل؟! فقال$: »ما   )2(
ِم��ْن يشٍء أَح�بُّ إىل اهللِ ِم��ْن أْن ُيْس��أَل وُي�ْط�َل�َب ما ِع�ن�َده وم��ا أَح�ٌد أْب�غ�َُض إىل اهللِ َع�زَّ وج�َلَّ مِمَّ�ْن 
َيْس�َت�ْك�بِ�ُر َعْن ِع�ب�اَدت�ِِه وال َيْس�أُل ما ِع�ن�َده«!! وروي عن العامل$ أنه قال: »الدع�اُء أْفض�َُل ِمْن ِق�راءِة 
ال�ُق��رآِن ألنَّ اهللَ َعزَّ وَج�لَّ ق�اَل: ﴿ُقْل ما َيْعـَبـأ بــُِكْم َربـِّي لوال ُدعـاُؤكـُْم﴾!! الروايتان نقا عن مكارم 

األخاق واآلية 77 من سورة الفرقان.
سورة غافر: آية 60  )3(

سورة الفرقان: آية 77  )4(
أصول الكايف: ج 2 ص 467  )5(
أصول الكايف: ج 2 ص 470  )6(

بحار األنوار: ج93 ص312 نقا عن دعوات الراوندي، وعن سليامن بن عمرو قال سمعت أبا عبداهلل$   )7(
يق�ول: »إنَّ اهللَ ع�َزَّ وَج�لَّ ال َيْس��َتجي�ُب ُدع�اًء ب�َظ�ْه�ِر َق�ْل�ٍب س�اٍه فإذا َدع�َ�ْوَت َف�أق�ب�ِْل بَق�ْل�ب�َِك ث�مَّ 

اْس�َت�ْي�ِق�ْن ب�اإلج�اب�َ�ِة« - أصول الكايف: ج2 ص473
أصول الكايف: ج 2 ص ص 468  )8(

سورة النمل: آية 62  )9(
بحار األنوار: ج 93 ص 312  )10(
بحار األنوار: ج 93 ص 378  )11(
بحار األنوار: ج 93 ص 378  )12(
بحار األنوار: ج 93 ص 371  )13(

أصول الكايف: ج 8 ص 48  )14(
سورة فاطر: آية 15  )15(

وسائل الشيعة: ج 7 ص 46  )16(
مستدرك الوسائل: ج 5 ص 267   )17(

سورة األعراف: آية 180  )18(
أصول الكايف: ج 2 ص 485  )19(

بحار األنوار: ج 93 ص 368 نقا عن توحيد الشيخ الصدوق  )20(
أصول الكايف: ج 2 ص 84  )21(

رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(:ج10ص133 وهي من خطبة املتقني ملوالنا أمرياملؤمنني$  )22(
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بحار األنوار: ج 2 ص 263  )23(
كام يف قول رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »ال�ُم�َص�لِّ�ي ُي�ن�اج�ي َرب�َّ�ُه« - نقا عن مصباح الرشيعة   )24(

الَة لِِذْكِري﴾ - سورة طه: آية 15 كام يف قوله تعاىل: ﴿َوأِقِم الصَّ  )25(





املنزل )١3(

بدايَُة السَّفَِر ِعْندَ املُِحب
جاء يف حديث قديس: »َع�ْب�دي!! خ�َ�َل��ْق��ُت األش��ْي��اَء ألج�ْ�ِل��َك....«)1(!!

عب�ارة رصحي�ة م�ن اهلل تبارك وتع�اىل إىل عبده أن احلق جل جاله خلق األش�ياء م�ن العدم ألجل 
اإلنس�ان، ولكن سؤال يطرح نفس�ه: إذا كان هدف اهلل يف خلق األشياء والغاية يف إجيادها هو اإلنسان 
وجعل اإلنس�ان أرشف خملوقاته وأبدع صنائعه من حيث النوع وس�خر له مجيع ما خلق يف فسيح هذا 

الكون فام هدفه يف خلق اإلنسان نفسه؟!
ي�أيت اجل�واب ع�ى هذا الس�ؤال يف ذي�ل احلدي�ث حيث يق�ول اهلل ج�ل ثن�اؤه وع�ظ�م ش��أن�ه: 

»وخ�َ�َلْق��ُت�َك ألج�ْ�ل�ِ�ي«!! 
أهيا السالك إىل اهلل!! أعط قلبك )ال عينيك( جماال يف النظر بدقة يف إرشاق هذا املقطع النوراين من 
احلدي�ث الق�ديس وكله نور بأن اهلل جلَّت عظمته الذي منح اإلنس�ان الرشف واملق�ام بأن يكون هدفا 
غائيا خللق س�ائر خملوقاته جعل ذاته املتعالية الامتناهية غاي�ًة خللقه، وهذه حقيقة البد أن تعرفها متام 
املعرفة لكي تتبع السبل التي رشعها اهلل عزَّ وجلَّ عرب كتابه املنري وبعثة رسوله األمنيملسو هيلع هللا ىلص وتبذل اجلهد 

للوصول إىل هذه الغاية.
: ﴿َوَما خـَلـَْقُت اْلــِنَّ واإلنَس إالَّ لـَِيْعُبدوِن﴾)2( وق�ول�ه يف ح�دي�ث  وإذا تأملنا يف قوله عزَّ وجلَّ
قديس: »ُكن�ُْت َكن�ْزًا خَمِْف�يًّا َفأْحَبْبُت أْن ُأْعَرَف َفخ�ََلْقُت اخل�َْلَق لَِكْي ُأع�َْرَف«)3( خلرجنا هبذه احلقيق�ة 
الع�رفاني��ة أن امل��راد من كلمة »ل�ِ�َيْع��ُب�دوِن« هو »ليع�رف�ون«، فالعبادة احلقيقية هلل سبحانه وتعاىل 
ي�ِن  ُل ال�دِّ ليس�ت إال معرفته كام قال س�يد املوحدي�ن وقطب العارفي��ن موالنا أمري املؤمن�ني$: »أوَّ
َم�ْع�ِرَف�ُت�ُه«)4( وهي الغاية التي ُبعث عليها األنبياء للوصول إىل التوحيد اخلالص هلل رب العاملني، وال 
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ت�ُنال هذه املعرفة إال بتجرد القلب والروح من العائق الدنيوية واملظاهر املادية واحلركة نحو التكامل 
ونيل الدرجات العالية يف الكامالت ومعراج الروح إىل عامل املجردات حتى يمكن الوصول يف النهاية 
إىل رضوان اخلالق وجنانه وكامل األنس بلقائه فيكون روح العارف ونفس�ه جَمَى جتليات صفات فعل 

ة لقاء اهلل تبارك وتعاىل. ة تفوق لذَّ اهلل جل ثناؤه وتقدست أسامؤه، وليس للعارف الواصل لذَّ
يقول العرفاء أن اإلنس�ان ناقص ويش�تاق إىل الكامل وجلربان نقصه يتحرك إىل الكامل وبدون هذه 
احلركة والسري ال يمكن الوصول إىل الكامل، والسري إىل اهلل سبحانه ما هو إال حركة شوقية باطنية تنشأ 

يف روح اإلنسان وقلبه جتاه اجلامل األزيل والكامل املطلق وهو ذات اهلل سبحانه وتعاىل.
ويقولون أيضا أن الس�الك إىل اهلل البد أن يكون يف س�ري صعودي دائ�م ومعراج ارتقائي الهنائي، 
فكانت أكثر اآلف�ات خطورة يف حياة الس�الك هي التوق�ف عن الس��ري، فالتوقف عن الس�ري وامليل 
إىل الس�كون والرض�ا باحلياة الدنيا واالطمئنان إليها ما هو إال الس�قوط والبعد ع�ن اهلدف املقصود، 
وق�د ق�ال اإلمام الصادق$: »َم�ْن اس��ْ��َت�َوى ي�َ�ْوم��اُه َف��ُه��َو َم��ْغ�ب���وٌن وم�َ��ْن ك�اَن آِخ���ُر 
ه�ُم�ا ف�ُه�َو َم�ْل�ع�وٌن وم�َ�ْن َل��ْم َي��ْع�ِرْف ال��زي��اَدَة ف�ي ن��َ�ْف�ِس����ِه ك��اَن إَل�ى  ي��وم�ِ�ِه ش���رَّ
ال�ن��ُّ�ْق�ص��اِن أق���ْ��َرُب وم�َ�ْن ك���اَن إل��ى ال�ن��ُّ�ْق��ص�اِن أق��ْ��َرُب ف�ال�َم��ْوُت خ�َ�ْي����ٌر ل�ه 

ِم��َن ال�َح�ي��اِة«)5(!!
وعى هذا فالس�ري إىل اهلل عزَّ وجلَّ س�ري معن�وي وباطني ت��ُرَفع فيه احلج�ب والغوايش وت��ُْطَوى 
في�ه مراح�ل ومقام�ات عديدة للوص�ول إىل لقائه ع�زَّ وجلَّ وهو خيتلف عن الس�ري امل�كاين والزماين 
دين وأمري  الذي ت��ُْطَوى فيه املس�افات واألزمنة، فاهلل جلَّت عظمته قريب بعيد كام وصفه س�يِّد املوحِّ
املتكلِّم�ني عيل$ يف دعائ�ه بأفضل األوصاف فقال: »ي�ا َم�ْن ق���َ�ُرَب ِم���ْن خ�َ�َط�راِت ال�ظُّ�ن�وِن 

وب��َ�ُع��َد َع��ْن ل���ََح�ظ��اِت ال��ُع�ي�وِن«)6(!!
ث�م أن معرف�ة اهلل س�بحانه وتع�اىل ت�ؤدي إىل معرف�ة حقائ�ق العب�ادات وأرساره�ا، يق�ول اإلمام 
احلسني$: »إنَّ اهللَ واهللِ م���ا خ��َ�َل�َق ال�ِع�ب��اَد إالَّ لِ��َي�ْع��ِرف���وُه ف�إذا ع��َ�َرف���وُه َع���َب���دوُه 
ف��إذا َع��َب��دوُه اس��ْ��َت�ْغ�ن��َوا ب�ِع�ب�اَدت�ِ��ِه َع��ْن ِع�ب��اَدِة َم�ْن ِس��واُه«)7(!! وم�ع معرفة األرسار 
واحلقائق تتجاىَف أرواح السائرين إىل اهلل عن مضاجعها وتسافر إىل ما وراء املادة وتطرق أبواب العوامل 
األخرى التي ال يمكن أن يصل إليها من جهل بربه وأخلد إىل األرض واتَّبع هواه وتشبَّث براب هذا 

العامل الدينء.
وأم�ا املدخ�ل إىل مع�رف���ة اهلل فه�و مع�رف�ة النف�س، فعن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »َم��ْن َع��َرَف 
ن��َ�ْف�َس���ُه َف�َق���ْد َع����َرَف َرب�َّ��ُه«)8(، أي من ع�رف نفس�ه بالعب�ودي�ة املطلقة هلل س�بحانه وتعاىل 
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فقد ع�رف رب�ه بالرب�وب�ي�ة و »َم�ْن َع�ج�ِ��َز َع��ْن َم�ْع�ِرَف��ِة ن��َ�ْف�ِس��ِه ف�ُه��َو َع�ْن م�َ�ْع���ِرَف���ِة 
َرب�ِّ�ِه أْع��َج���ُز«)9(، ومعرفة النفس من وظائف القلب ال العقل فالقلب هو املسؤول األول واألخري 
يف معرف�ة النف�س وال يمكن اخلوض يف املعارف اإلهلية للوصول إىل معرفة اهلل عزَّ وجلَّ إال عن طريق 
ْم قــُلوٌب يـَْعِقلوَن  القلب، ويتبني ذلك يف قوله تبارك وتعاىل: ﴿أَفـَلـْم يـَِســيوا يف األْرِض َفَتكوُن هَلُ
بــِهــا....﴾)10(!! ث�م يب�ني اهلل ع�زَّ وج�لَّ أن موض�ع اجله�ل والغفلة هو القل�ب أيضا ك�ام يف قوله: 

ــُدوِر﴾)11(!! ﴿....َفـإنـَّهـا ال تــَْعـَمـى األبـَْصـاُر َوَلكِن تــَْعـَمـى اْلُقُلوُب الَّتِي فـِـي الصهُّ
ويف هذا املقام نشري إىل مجلة من الرشائط واملعدات التي البد للسالك إىل اهلل من هتيئتها واستكامهلا 

: واملوانع التي البد من رفعها للدخول يف طريق السفر إىل اهلل عزَّ وجلَّ
أوال: توج�ه القل�ب وقصد الس�فر إىل احلق تبارك وتع�اىل وهو املنطلق األس�ايس واملاك احلقيقي 
يف الس�فر إلي�ه، فاحل�ق تبارك وتعاىل مل جيع�ل بينه وبني عباده أي حجاب كام قال اإلمام احلس�ني$ يف 
دع�اء ع�رف��ة: »َم��َت�ى ِغ��ْب�َت َح�تَّ��ى ت����َْح�ت��اَج إل�ى َدل��ي��ٍل«!! ب�ل إن العبد هو الذي صنع 
احلج�ب واملوانع بين�ه وبني ربه، وأول حجاب هو حجاب النفس، وكام قال الش�اعر الفاريس احلافظ 

الشريازي:
مـيــان عـاشــق ومـعـشــوق هـيـج حـايــل نـيـسـت

تــو خـود حجـاب خودي حافـظ از مـيـان برخـيــــز
 )أي خياطب نفسه ويقول: ليس بني العاشق واملعشوق أي حائل وحجاب بل نفسك هي احلجاب 

فُقم وجتاوز هذا احلجاب وارفع نفسك احلائلة بينك وبني معشوقك!!(
وكذلك قيل:

َبـْيـنِــي وَبـْيـنـَــــَك إنــِّـــيِّـــي يـُــنـــاِزُعــــنِـــــي
َفــاْرَفْع بـُلـْطــِفـــَك إنــِّــيِّــــي ِمـــــَن الـَبــْيـــــــِن

قال الشيخ الرئيس يف بعض رسائله:
ل بذات��ه ظ�اه�ر مَتَجلٍّ جلمي�ع املوجودات ولو كان ذلك يف ذات�ه تأثريا لغريه وجب  »اخلي��ر األوَّ
أن يك�ون يف ذات�ه املتعالي�ة قب�ول تأثري الغري وذلك ُخْلف بل ذاته بذاته مَتَجلٍّ وألج�ل قص�ور بعِض 
ال�ذوات ع�ن قب��ول جتّليه حمتج�ب فباحلقيق�ة ال حج�اب إال يف املحجوبني واحلجاب ه�و القص�ور 

والضعف والنق�ص وليس جتّليه إال حقيق�ة ذات�ه«)12(!!
ب�اع أولي�اء اهلل واالس�تامع إىل مواعظهم  ثان�ي�ا: التنبُّ�ه م�ن الغف�ل��ة بحض�ور جمالس الوع�ظ واتِّ

وإرشاداهتم ونصائحهم.
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ثال�ث�ا: اختاذ الرشيعة س�بيا إلدراك احلقائق العرفاني�ة واألرسار اإلهلية الغيبية وذلك باتباع والية 
خات��م النبي�نيملسو هيلع هللا ىلص وس��يد الوصي�ني#، وكام قال الش�يخ البهائ�ي )ق�ده( )13(: »إن م��ن س��م�ات 
ال�ع�ارف�ي��ن وص�ف��ات األول�ي����اء الك�ام�ل�ي��ن إت�ع���اب ال�ن�ف��س ف�ي ال�ع�ب��ادة بص�ي�ام 
�م بعض الن�اس اس�تغن�اء الع�ارف عنها وع�دم حاجته  النه�ار وقي�ام اللي�ل وهذه الصف�ة ربام ت�وهَّ
إليها بعد الوصول وهو وه�ْم باطل إذ لو اس�تغنى عنها أحد الس�تغنى عنها س�يد املرس�لني وأش�رف 
الواصلي��ن وكانملسو هيلع هللا ىلص يق��وم يف الص��اة إىل أن ت�ورم�ت ق�دم�اه وكان أمي��ر املؤمني�ن$ الذي إليه 
ينت�ه��ي س�لس��لة أه�ل الع�رف�ان يص��يلِّ كل ل�ي�لة أل�ف ركع�ة وه�ك�ذا ش��أن مجي��ع األول�ي�اء 

وال�ع�ارف�ي�ن«.
رضوان اهلل تعاىل عى روح س�يدنا األس�تاذ العامة الطباطبائي الذي كان يقول: أن العارف خيجل 
من نفسه حينام ترفع صاته إىل صاة رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص أو صاة أمري املؤمنني$ أو صاة الصديقة فاطمة 

الزهراء¢ فرياها معيوبة ناقصة ذابلة، هنالك يقول من شدة خجلته ليت أمي مل تلدين!!
وهل�ذا كان ي�وم القي�امة ي�وم احلرسة والن�دام�ة للس�ع�يد والشقيِّ عى السواء، فيقول السع�ي�د: 

ط�ت«!! : »يا حس�رت��َى ع�ل�ى م�ا ف�رَّ »يا ويل��ت�َى ل�ي�ت�ن�ي زدت« ويقول الشقيُّ
راب�ع��ا: ك�ام أن للجوارح واألعضاء فِْق�ٌه فللنف�س والقلب والروح أيضا فِْق�ٌه خاص هبا بل أكثر 
م�ن األوىل فض�ا ورشاف�ة، فعى الس�الك أن يدخل عامل املجاهدة ويلجم نفس�ه ع�ن خمالفة أوامر اهلل 
وارت�كاب نواهي�ه وجيتن�ب مرافقة أولياء الش�يطان واتب�اع ماعب النف�س وأهوائها وعائ�ق الدنيا 
وحبائله�ا، فالذن�ب واملعصية تصنع�ان غافا وصدأ عى القلب مما حيول امل�رء عن إدراك احلق ومتييزه 
عن الباطل، وإذا انحرفت النفس عن جادة الصواب فهي كاملركوب الوحيش غري امللجم الذي يؤدي 

بصاحبه إىل التهلكة، ولذا يقول اإلمام الصادق$: »ُك�لُّ م�ُ�ؤم��ِ�ٍن ُم�ْل�َج�ٌم«)14(!!
وكذلك يلزم عى الس�الك معرفة أحكام فقه النفس ومعرفة الفضائل والرذائل ومكائد الش�يطان 
وس�بل الع�اج م�ن آفات النفس وهذا ما يس�مى باملراقبة، وق�د ورد عن اإلمام الص�ادق$ أنه قال: 
��ائ�ِ�ِر َعَى َغ�ْي�ِر ال�طَّ�ري��ِق ال ت���َ��زي��ُدُه ُس���ْرع�َ��ُة  »ال�ع�ام�ِ��ُل َع�َل��ى َغ�ْي�ِر ب�َص�ي�َرٍة كال�سَّ

��ْي��ُر إالَّ ب�ُ��ْع���دًا«)15(!! ال�سَّ
خامس���ا: حماس�بة النفس وتقييمها يف كل يوم بل يف كل حلظة كام يف قوله تبارك وتعاىل: ﴿يا أيـهُّهـا 
مـَـْت لـِغـَـٍد....﴾)16(!! وكام قال س�يد  الَّـذيــَن آَمـنــُـوا اتــَّـُقـوا اهللَ َولــْتـَـنـُْظـْر نـَـْفـٌس مــا َقـدَّ
املرسلنيملسو هيلع هللا ىلص يف حديثه الرشيف: »حاس�ِ�ب�وا أن�ُف�َس��ُك�ْم َق�ْب�َل أْن ت���ُح�اس�َ�ُب�وا وِزن��ُ�وها َق�ْب��َل 
أْن ت�وَزن��ُوا«)17(!! وقال اإلمام موسى بن جعفر#: »َل�ْي�َس ِم�ن�َّ�ا َم�ْن َل�ْم ُي�ح�اس�ِ��ْب ن��َ�ْف�َس���ُه 
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ُك�لَّ ي�َ��ْوٍم َف��إْن َع�ِم�َل َح�َس��ن�ًا اس�ْ���َت��زاَد اهللَ وإْن َع�ِم�َل َس���يِّ�ئ�ًا اْس��ت�َ�غ�ْ��َف��َر اهللَ م�ِ�ن�ُه 
وت��اَب إَل��ي�ِه«)18(!! وذلك حتى يتسنى للعبد من تصفية نفسه من تبعات الذنوب واملعايص ويتجهز 
لي�وم قال اهلل تعاىل فيه: ﴿َونــَـضـَـُع اْلـَمـوازيـَن الـِقـْســَط لِـَيـْوِم اْلِقـيامـَِة َفـال تــُْظـلــَُم نـَـْفـٌس 

شـَْيـئـًا وإن َكـاَن ِمـثـْقاَل َحـبَّـٍة ِمـْن خـَْرَدٍل أتـَْينا بـِهـا َوكـََفى بِــنــَـا َحـاِسـبَن﴾)19(!!
سادس�ا: مل�ا كانت أغل�ب النفوس مكدرة بوس�اوس الش�يطان وخمتلف األوه�ام وكانت العقول 
عاج�زة ع�ن إدراك دقائ�ق احليل الش�يطانية وغوائ�ل املكائد اخلفية وقارصة يف اس�تنباط س�بل عاج 
األم�راض النفس�انية والروحية ومعرفة مصاحلها ومفاس�دها لذا كان م�ن الصعوبة احلصول عى هذا 
العلم نظريا قبل الس�ري والس�لوك عمليا فكان عى الس�الك اختاذ أحد أولياء اهلل العارفني والواصلني 
الكامل�ني مرش�دا يرش�ده ويأخ�ذ بي�ده إىل الراط املس�تقيم ويوصل�ه من حال�ة القوة واالس�تعداد 
املح�ض إىل الفعلية، فال�ويلُّ العامل باهلل َمظهر من مظاهر جتليات رب العامل�ني ونور من أنواره وعارف 
بحقائ�ق األمور والنائب احلقيقي لألنبياء واألوصياء عليه�م صلوات اهلل أمجعني، وقد صن��َّ�ف أمري 
املؤمن�ني$ الن�اس إىل ثاثة: »ع�الِ���ٌم َرب�َّ�ان�ِ�يٌّ وم�ُ�َت�َع�لِّ��ٌم َع�َل�ى س���َب�ي�ِل ن��َج��اٍة وه�ََم�ٌج 
ُرع���اٌع أت��ْ�ب���اُع ُك���لِّ ن��اع�ِ���ٍق َي�م�ي�ل��وَن َم��َع ُكلِّ ري���ٍح َل���ْم َيْس���ت�َ�ض�ي�ئ�وا ب��ِن��وِر 
ال��ِع�ْل���ِم ول���َ�ْم َي�ْل��َج���أوا إَل��ى ُرك�ْ���ٍن َوث��ي��ٍق«)20(!! فكان العامل الرباين هو الركن الوثيق 
ال�ذي يلج�أ إليه الس�الك إىل اهلل وإن كانت نفس الس�الك مائل�ة إىل الروحانية بأص�ل الفطرة من غري 
عل�م وبحث ودراي�ة، ومن مجلة األدلة عى لزوم متابعة الس�الك إلرش�ادات الع�امل الرباين والعارف 
الواص�ل يف رصاط املعرف�ة قول اإلمام الس�جاد$: »َه��َل���َك َم���ْن َل���ْي��َس َل����ُه َح��ك��ي��ٌم 

ُي��ْرِش���ُدُه«)21(!!
وعى كل حال فإن س�فر الس�الك ليس إال النْفر من س�جن البدن واهلجرة إىل اهلل س�بحانه وتعاىل، 
وقد يس�افر الس�الك س�فرا حمدودا إىل اهلل من أذان الفجر إىل ذهاب احلمرة املرشق�يَّ�ة يف حال الصيام 

)مثا( ولكن متى يكون الوصول إىل اهلدف؟! 
يف وقت اإلفطار!!

فعن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص أنه ق�ال: »إنَّ لِل�ص�ائ��ِ�ِم َف�ْرَح��ت�اِن َف��ْرَح��ٌة ِع�ن�ْ���َد إف��ْط�اِرِه....«)22(، 
وهذه هي الفرحة األوىل للصائم بتغذية طبيعته بالغذاء املادي وتأيت يف هناية السفر املحدد زمانًا.

وأما الس�ف�ر غي�ر امل�ح�دد فه�و الذي يستمر من أول ي��وم التكليف الش�رع�ي إىل ي��وم األجل 
املحتوم »ال�ع�ب�ارات ل�ل�ع�وام واإلش��ارات لل�خ�واص«)23( وهذا أيضا صيام ولكنه صيام القلب، 
فالقلب الذي وصفه اهلل تعاىل بقوله: »َوس��ِ��َع�نِ�ي َق��ْل�ُب َع�ْب�ِدي ال�ُم�ؤم�ِ�ِن«)24( يكون صائام ما 
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مل يدخله يشء غري خالقه، أما إذا دخله ما س�وى اهلل س�بحانه وتعاىل فقد أفطر يف الزمان الذي البد أن 
يكون فيه صائام!! وكذلك صيام النفس ال بحبس�ه عن الذنوب واملعايص والصرب عليها فحس�ب بل 
عن املكروهات والش�بهات ومعاتبتها عى قلة العبادة والذكر، وهذا صيام أخص اخلواص من العباد 

. الذين بلغوا املرقأة العليا يف التوحيد اخلالص هلل عزَّ وجلَّ
فمتى يكون الوصول إىل اهلدف يف صيام النفس والقلب؟!

يق�ول رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص يف تتمة حديثه الرشي�ف: ».... وف���َ�ْرَح���ٌة ي���وَم َي�ْل�ق���َ��ى َرب�َّ���ُه«!! 
ولق�اء ال�رب غذاء روحي حقيقي فيه البقاء بعد اللقاء والفناء، من هنا نعرف حقيقة قول اهلل عزَّ وجلَّ 
��وُم ل��ي وأن�ا ُأْج��َزى ب��ِ�ِه«)25(، أي أن ج�زاء الصوم احلقيقي هو الذات  يف حدي�ث قديس: »ال�صَّ
القدس�ية اإلهلي�ة، ومن البدهيي أن معنى كون اهلل جل وعا ج�زاء الصوم احلقيقي هو اتصاف الصائم 
بالصفات الربوبية ونيل مقام اخلافة اإلهلية ال بمعنى أنه س�بحانه يشء ينال كام تنال األش�ياء احلس�ية 

املادية )والعياذ باهلل(.

كلنا نعرف - فقهيا - مفطرات صوم الظاهر ولكن ما هي مفطرات صوم الباطن؟! 
كل عمل ينايف الكامل والس�ري إىل اهلل هو من املفطرات!! وعى هذا البد للس�الك أن حيذر يف سريه 
من اآلفات واملهلكات واملفطرات حتى ال يبطل صيام نفس�ه فيس�قط وتكون نفسه إىل النقصان أقرب 

منها إىل الزيادة )كام قال اإلمام الصادق$(!! 
يقول السيد حيدر اآلميل& يف باب أرسار الصوم نقا عن بعض أهل املعرفة:

»وأما درج�ات أس�رار الص�وم فث�اث�ة: أدن�اه�ا أن يق�ت�ص�ر عل�ى الك�ف ع�ن املف�ط�رات وال 
يك�ف ج�وارح�ه ع�ن امل�كاره وذلك ص�وم العم�وم وه�و ق�ن�اع�ة باالس�م، الث�ان�ي�ة أن يض�ي�ف 
إلي�ه ك�ف اجل��وارح فيحف�ظ اللس��ان عن الغ�ي�ب��ة والع�ي�ن ع�ن الن�ظ�ر بال�ري�ب�ة وكذا س��ائ�ر 
األع�ض�اء وذلك ص�وم ال�خ�واص من أه�ل اهلل، وأما الث�ال�ث�ة فه�و يض�ي�ف إل�ي�ه�م�ا ص�ي�ان�ة 
الق�ل�ب ع�ن ال�ف�ك�ر وال�وس�اوس وي�ج�ع�ل�ه م�ق�ص�ورا ع�ل�ى ذك�ر اهلل تع�ال�ى ومش�اه�دت�ه يف 

م�ظ�اه�ره وذلك ص�وم خ�ص�وص ال�خ�ص�وص وه�و ال�كم�ال ال�م�ق�ص�ود ب�ال��ذات«)27(!!
روي أن�ه مل�ا ت�ويف أبو طالب$ اش�تد الباء عى رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص فعم�د لثقيف بالطائ�ف رجاء أن 
ي�ؤووه، فوج�د ثاثة نفر منه�م فعرض عليهم نفس�ه فرفضوه وقع�دوا له صفني عى طريق�ه، فلام مر 
رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص ب�ني صفيهم جعل�وا ال يرفع رجلي�ه وال يضعه�ام إال رضخومها باحلج�ارة حتى أدموا 
رجلي�ه، فخل�ص منهم ومها يس�يان دم�ا، فعمد فجاء إىل حائ�ط من حيطاهنم فاس�تظل يف ظل نخلة 
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منه وهو مكروب موجع تس�يل رجاه دما وقال: »ال�لَّ�ُه�مَّ إن��ِّ�ي أش����ك�و إَل��ي��َك ض��َ��ْع��َف 
ت����ي وق�ِ�لَّ���َة ح��ي�َل�ت�ي وه��َ�وان��ي َع�َل��ى ال��ن��اِس« إل��ى أن قالملسو هيلع هللا ىلص: »إْن َل��ْم َي�ُك�ْن  ُق��وَّ
ب��ِ�َك َع�َل�يَّ غ��َض��َ�ٌب َف��ا أب�الِ���ي!!«، فإذا يف احلائط عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فلام رآمها 
كره مكاهنام ملا يعلم من عداوهتام هلل ورس�وله، فلام رأياه أرس���ا إلي�ه غ�ام�ا هلام يدعى ع�ّداس معه 
عنب وهو نراين من أه�ل نينوى، فلام جاءه قال له رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: من أي أرض أنت؟! قال: من أهل 
نينوى، قالملسو هيلع هللا ىلص: من مدينة العب�د الص�الح يونس بن متى!! فق�ال له عداس: وما يدريك من يونس بن 
متى؟! فقالملسو هيلع هللا ىلص: أنا رس�ول اهلل واهلل تعاىل أخب��رين خب�ر ي�ون�س ب�ن م�ت�ى، فلام أخربه بام أوحى اهلل 
إليه من شأن يونس )وهنا بدأ سفر النفس والروح يف هذا العبد إىل اهلل( خرَّ عداس ساجدا هلل ومعظام 
لرسول اهللملسو هيلع هللا ىلص وجعل يق�بِّ�ل قدميه ومها تسيان الدماء، فلام بر عتبة وشيبة ما يصنع غامهام سكتا 
�د وقبَّلت قدميه ومل ن�رك فعلت ذلك بأحد من�ا!! قال: هذا  فل�ام أتامها قاال: ما ش�أنك س�جدت ملحمَّ
رجل ص�ال�ح أخب�رين بيشء عرفته من شأن رسول بعثه اهلل إلينا يدعى يونس بن متى فضحكا وقاال: 

اع!! )28(  ال يفتننك عن نرانيتك فإنه رجل خدَّ
إهلنا وس�يدنا وموالنا!! بحقِّ من جعل�َته رمحًة للعامل�ني ونورًا للمؤمنني أخِرجنا من ظلامت الغفلة 
ء لنا أس�باب الس�فر إلي�ك وأدخل يف قلوبنا نور حمبتك وحمبة نبي�ك وآل نبيك ومعرفتك ومعرفة  وهيِّ
نبي�ك وآل نبي�ك واجع�ل يف طريقنا مرش�دا يدلن�ا وهاديا هيدينا، فإن�ك من مل جتعل له ن�ورا فام له من 

نور!!
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بحار األنوار: ج 96 ص 251 نقا عن معاين األخبار  )22(
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املنزل )١4(

ِل ِعْندَ املُِحب آفَُة السَّفَِر األوَّ
�م أساطني املعرفة والعرفان األس�فار اإلهلية إىل أسفار أربعة، وقد ذكر صدر املتأهلني الشريازي  قسَّ

)قده( هذه األسفار يف كتابه املشهور »األسفار األربعة« عى الوجه التايل:
واع�َل�ْم أن ل�ل�ُس�اَّك م�ن ال�ع�رف�اِء وأول�ي�اِء اهللِ أس�ف�ارًا أرب�ع�ًة:

أح�ُده�ا ال�س�ف�ُر م�ن ال�خ��َْل�ِق إل�ى ال�ح�قِّ
وث�ان�ي�ه�ا ال�س�ف�ُر ب�ال�ح�قِّ ف�ي ال�ح�قِّ

وال�س�ف�ُر ال�ث�ال�ُث ي�ق�اب�ُل األول ألن�ه م�ن ال�ح�قِّ إل�ى ال�خ�َْل�ِق ب�ال�ح�قِّ
وال�راب�ُع ي�ق�اب�ُل ال�ث��َّ�ان�ي م�ن وْج�ٍه ألن�ه ب�ال�ح�قِّ ف�ي ال�خ�َْل�ِق )1(

ثم ذكر احلكيم اإلهلي السبزواري )قده( يف حاشية األسفار ما ييل:
�ه  ق�ال الش���يخ امل�ح�ق�ق كم�ال الدي�ن عب�دال�رزاق ال�ك�اش��ي )قده(: الس���ف��ر ه�و ت�وجُّ

ال�ق�ل�ب إل�ى ال�ح�ق ت�ع�ال�ى، واألس�ف�ار أرب�ع�ة:
األول: ه�و الس��رُي إل�ى اهللِ م�ن م�ن�ازِل ال�ن�ف�ِس إل�ى ال�وص���وِل إل�ى األف���ِق ال�م�ب�ي���ِن 

وه�و ن�ه�أي�ة م�ق�ام ال�ق�ل�ب وم�ب�دأ ال�ت�ج�ل�ي�ات األس�م�ائ�ي�ة.
ال�ث�اين: ه�و ال�س��ي�ر ف�ي اهلل ب�االت�ص�ال ب�ص�ف�ات�ه وال�ت�ح�ق�ق ب�أس�م�ائ�ه إل�ى األف�����ق 

األع�ل�ى ون�ه�اي�ة ال�حض�رة ال�واح�دي�ة.
ال�ث�ال��ث: ه��و ال�ت�رق�ي إل�ى ع�ي��ن ال�ج�م�ع وال�ح�ض�رة األح��دي���ة وه�و م�ق�ام ق�اب 

ق�وس�ي�ن م��ا ب�ق�ي�ت اإلث�ن�ي�ن�ي�ة ف�إذا ارت�ف�ع ف�ه�و م�ق�ام أو أدن�ى وه�و ن�ه�اي�ة ال�والي�ة.
ال�راب�ع: ال�س�ري ب�اهلل عن اهلل للتكميل وهو ال�بق�اء بع�د ال�ف�ن�اء والف�رق بع�د اجل�م�ع )2(.
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وهن�اك تعليق�ات وحتقيق�ات أخ�رى يف هامش »األس�فار األربعة« ع�ى تلك املرات�ب للمحققني 
الشاخمني واحلكامء اإلهليني، فمن أراد مزيد االطاع فلرياجع الكتاب وهوامشه يف الباب املذكور)3(.

وحيث أننا يف بداية طريق الس�لوك إىل اهلل فس�وف نطرح يف هذا املنزل مقامات السفر األول بإجياز 
وأما الرشح التفصييل لبقية األسفار فسوف نطرحها يف املنازل القادمة بإذن اهلل ومشيته.

وأما مقامات السفر البسيط األول فهي ثامنية:
– املقام األول: الطلب.

الثاين: هتذيب النفس وهتذيب األخاق. – املقام 
الثالث: ظهور احلاالت واألحوال يف اإلنسان وباطنه. – املقام 

الرابع: الشوق واالضطراب. – املقام 
– املقام اخلامس: العشق واملحبة.

ْكر)4(. – املقام السادس: احلرية والسُّ
الفناء يف احلق. – املقام السابع: 

التوحيد. الثامن:  – املقام 
وقد ذكر مشايخ العرفان يف مقام الطلب وهو املقام األول يف السفر من اخللق إىل احلق آفتني مها:

اآلف�ة األوىل ال�ُع�ْج��ب: وال�ُعج�ب صفة نفس�انية ذميمة وهو اس�تعظام النفس ملا ي�رى فيها من 
صف�ة كامل س�واء كان خمطئا يف ذلك أو مصيبا وقيل أنه إعظ�ام نعم�ة والركون إليها دون إضافت�ها إىل 
املنعم احلقيقي وهو ذات اهلل سبحانه وتعاىل، وال يستدعي العجب وجود طرف آخر ويكفي أن يكون 

الُعجب بني الشخص ونفسه.
: ﴿ُقــْل هـَــْل نــُنــَبِّئــُُكـْم بــِاألخـَْســريـَن أْعـمــاالً * الَّذيـَن ضـَـلَّ  يق��ول اهلل ع�زَّ وج�لَّ

نــْيا َوهـُْم َيْـَسُبوَن أنــَّهـُْم ُيِْسـنــُوَن ُصـنـْعـًا *﴾)5(!! ياِة الدهُّ سـَـْعـُيُهـْم يِف احْلَ
وفيام أوىَص به أمي�ر املؤمنني$ إىل ابنه احلسن املجتبى$: »ياب��ُ�ن��َيَّ ال َوْح��َدَة أْوح�َ�َش ِم��َن 

ال�ُع�ْج�ِب«)6(!!
وقال الشيخ البهائي قدس اهلل روحه يف معنى ال�ُعجب:

»ال ري��ب أن َم��ن َع�ِم�ل أع�م�اال ص�ال�ح�ة م��ن ص�ي�ام األي�ام وق�ي��ام الل�ي�ال�ي وأم�ث�ال 
ذل��ك حيص�ل لنفس��ه ابت�ه�اٌج ف�إن كان م�ن حيث كون�ه�ا ع�ط�يَّ�ة م�ن اهلل له ونعم�ة من�ه تع�ال�ى 
عليه وكان مع ذلك خ�ائ�ف�ًا من نق�ص�ه�ا ش�ف�ي�ق�ًا من زوال�ه�ا ط�ال�ب�ا من اهلل االزدي�اد م�ن�ها ل�م 
يك�ن ذل�ك االب�ت�ه�اج ُع�ْج�ب�ًا وإن كان م�ن ح�ي��ث ك�ون�ه�ا ص�ف��ت�ه وق�ائ�م�ة ب�ه وم�ض�اف�ة 
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إل�ي�ه فاس��ت�ع�ظ�م�ه�ا وَرَك�ن إلي�ها ورأى نفس��ه خ�ارج�ا عن ح�دِّ التقص�ي�ر وص�ار كأن�ه يُم�نُّ 
عل�ى اهلل س�ب�ح�ان�ه بس�ب�ب�ه�ا ف�ذل�ك ه�و ال�ُع�ج�ب«!!

قال عبدالرمحن اجلامي صاحب كتاب »نفحات األنس« إنه ما من حجاب وعائق يف طريق السالك 
إىل اهلل أكثف من حج�اب ال�ُعجب.

وع�ى ه�ذا فالعجب من امَلَلكات املهلكات وخطره أكرب من الِك�رْب والتَكربُّ )7( ألن الُعْجب خ�اٍف 
يف باط�ن اإلنس�ان وه�و منش��أ الِك�ْب�ر، ومن اش��تغل بظاه�ره ون�ي مراقب�ة باطنه جعل للش�يطان 
س�بيا إللقاء وساوسه يف صدره وتزيني عمله يف نفس�ه فيعظِّم يف نفسه علمه وعبادته وطاعته وصربه 
وسخاوته وماله وحسبه ونسبه وغريها من الفضائل النفسية أو املكاسب املادية إىل أن ُيعَجب اإلنسان 
بنفسه فيعيش يف تلك الكثرات واحلجب، هنا تقف أمامه آفة عظمى من آفات السفر األول من اخللق 
إىل احل�ق ويف أول مق�ام من مقاماته - مقام الطلب - التي جتعل له ح�دودا ومهية يظنها غايًة ومقصدًا 
فيتوقف عن الطلب والس�عي والس�ري والسفر إىل اهلل عزَّ وجلَّ ظنا منه أنه قد استغنى عنها وهو اهلاك 

ال حمالة.
عن أيب عبداهلل الصادق$ أنه قال: »َمْن َدخ��ََل��ُه ال�ُع�ْج��ُب َه�َل�َك«)8(!! 

وع�ن أيب احلس�ن م�وس��ى بن جعفر# ملا س��ئ�ل ع�ن العجب ال�ذي يفس���د العم�ل قال$: 
»الُع�ْج�ُب َدَرجاٌت منها أْن ُي�َزي�ََّن لِ�ْل�َع�ْب�ِد س�وُء َع�َمِلِه فرَياُه َح�َس�نًا ف�ُي�ْع�ِج�ُب�ُه وي�َْح�َس�ُب أن�َُّه 

!!)9(» ِه ف�َي�ُم��نَّ عى اهللِ َع�زَّ وَجلَّ وهلل َعَليه فيه امَل�نُّ ُي�ْح�ِسُن ُص�نْعًا ومنها أْن ُي�ْؤِم�َن ال�َع�ْب�ُد ب�َربِّ
وقال أحد العرفاء ألن أبيت نائام وأصبح نادما أحب إيل من أن أبيت قائام وأصبح معجبا!!

وع�اوة عى كون ال�ُعجب آف�ة يف حد ذاته فكذلك آثاره الناجتة عنه التي ال ُتعدُّ وال حُتىص كالِكرب 
ونس�يان الذنوب أو تناس�يها أو اس�تعظام العبادات واملنِّ عى اهلل بفعلها فيكتفي املعجب بالقليل منها 
أو االستنكاف عن سؤال من هو أعلم منه أو االغرار بالنفس واألمن من مكر اهلل فا جيني من أعامله 
: ﴿أفــَأمـِـنـُوا َمـْكــَر اهللِ َفـال َيـأَمــُن َمـْكــَر اهللِ إالَّ اْلـَقـْوُم  إال اخل�رسان املب�ني كام يف قوله عزَّ وجلَّ

اْلــَـاسـِـُروَن﴾)10(!!
واآلف��ة الثاني��ة الي�أس: فاملريض إذا يئ�س من الطبيب فأي يشء يطلب؟! ال يشء، بل يستس�لم 
للم�رض ويتوق�ف عن معاجلة نفس�ه!! كذلك اليأس عن الوصول إىل املقص�د والغاية الذي ينتج عنه 

. التوقف عن احلركة والسري إىل اهلل عزَّ وجلَّ
ويف مق�اب��ل مكت�ب أهل الرياء والكرب والعج�ب والزهو هناك طائ�ف��ة يف العرف��ان يع�رف��ون 
ب�»املام�ت�ي�ني« أو »املام�ي�ي�ن«، ونحن لس�نا يف مقام تأييد هذه اجلامع�ة أو عدمه ولكن ال بأس من 
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معرفة آرائهم، ومن مجلة أرائهم:
1 - املامة ترك السامة، فالنفس مطبوعة عى حب الذات وجمبولة عى حب الرياسة والعلو عى 
جنس�ها ومن كلف عن االنس�اخ عن ه�ذا الطبع واجلبلة فق�د كلف أمرا عظيام، ومع ه�ذه القوة من 
التمك�ن إذا نزل�ت علي�ه ذبابة ال يزيلها حياء من اهلل تعاىل ألن يف إزالتها راحة للنفس رسيعة وس�امة 
معجلة وما خلق يف هذه الدنيا للراحة والنعيم، فإذا قيل أن التنعم باحلال يف الدنيا مباح قالوا هذا غري 
ممنوع لغري العارف ولكن بالنسبة للعارف فهو مكلف باالشتغال بشكر النعمة والشكر عى نعمة شكر 

النعمة وهكذا حتى يؤدي حق شكر النعمة وهذا أمر ليس هبني.
ل املامة رأس مال العاشق امُلام يف سبيل املعشوق.  2 - حتمُّ

3 - االعتق�اد ب�أن هذا املنه�ج - أي املامة - يؤثر تأث�ريا إجيابيا يف اإلخ�اص يف العمل والعبادة 
والتوحيد الذايت والتوحيد األفعايل والتوحيد العبادي ويف مجيع أبعاد احلياة.

4 - التمس�ك باآلية الكريمة: ﴿....ُيـجاِهدوَن يف َسـبيِل اهللِ َوال َيافوَن َلْوَمَة الئٍِم....﴾)11( ذلك 
بأهن�م ي�رون أن اهلل تب�ارك وتع�اىل جعل عدم اخلوف م�ن لومة الائم�ني مقرنا مع اجلهاد يف س�بيله، 

فاستدلوا هبذه اآلية عى عظيم شأن هذا املقام!!
5 - يرون أن كل من يذكر رب العاملني ويدعو إىل معرفته س�بحانه وتعاىل ويأمر باملعروف وينهى 
ع�ن املنك�ر يواجه لومة الائمني، فمثا إذا رأى أحدهم امرءا ثري�ا وذا مكانة رفيعة يف املجتمع ولكنه 
فاس�ق متجاهر بفس�قه أو يس�عى إىل مفس�دة ويريد أن ينهاه عن فسقه وفجوره وس�عيه للفساد يصده 

اجلاهلون أو املنتفعون به عن ذلك ويلومونه.
6 - وي�رون أن�ه ملا كان الكثري من أهل املعايص خيف�ون معاصيهم ويعملون هبا يف اخللوة بعيدا عن 
أعني الناس فاألوىل أن خيفوا هم طاعاهتم عن أعني الناس، فكانوا متمكنني من أنفسهم ال يتميزون يف 
ظاهر الطاعات عن عامة العباد ولكنهم يسرون أنفسهم وحاالهتم مع اهلل عن العامل السفيل أن يدركوا 

مرتبة واليتهم عند اهلل تبارك وتعاىل.
7 - أن يك�ون أحدهم حس�ن اإلي�امن والباطن وحيكم عليه الناس بع�دم اإليامن والتقوى خري من 
أن يك�ون ضعيف اإلي�امن ويسء الباطن وحيكم عليه الناس باإليامن والتديُّ�ن، وعى هذا فهم جمهولو 

. األقدار أخفياء املقامات ال يعرفهم إال سيدهم عزَّ وجلَّ
حُيَكى أن أحد العرفاء كان معروفا بالش�يخ تارك الصاة ، وينقل أحد العلامء الذين كانوا مازمني 

له ويقول: 
كنت ذات يوم نائام والش�يخ يف غرفة واحدة وكنت أراقب حاالته لكي أعرف حقيقة أمره إن كان 
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تاركا للصاة أم ال، وإذا يب أراه قد قام من نومه قبيل أذان الفجر بخفة وهدوء فتوضأ ورشع يف صاة 
الليل خفاء بخشوع وترضع، ثم أذَّن املؤذِّن لصاة الصبح فصىَّ صاته وبعد الفراغ من الصاة رجع 

إىل فراشه ونام ومل يشعر يب وأنا أراقبه!! 
وقب�ل رشوق الش�مس بدقائق اس�تيقظ م�ن كان حوله والذين كان�وا يلومونه ب�رك الصاة وهم 
يتغامزون ويقولون: فليس�تيقظ هذا الش�يخ التارك للصاة ليصيل معنا!! فقام الش�يخ من مكانه وقال 
إن شاء اهلل سأذهب إىل املدرسة وأصيل، فقاموا يستهزئون به وهم يعلمون أنه لن يِصل إىل املدرسة إال 

وقد أرشقت الشمس وفات وقت الصاة!! 
لب�س الش�يخ وخرج م�ن البيت برسعة فخرجت خلف�ه ألرى إىل أين يذهب، ف�إذا به يدخل حرم 
اإلمام الرض�ا$، ورأيت حاالته وهو يزور اإلمام$ ويدعو ويتوسل به، وملا أراد أن خيرج من احلرم 
أخذت بيده وقلت له: شيخنا، اآلن عرفت أنك من أولياء اهلل!! فقال: وكيف تقول ذلك؟! قلت له: ال 
تستنكر ذلك، فقد كنت أراقبك طوال الليل ورأيت كل أعاملك التي قمت هبا خفية إىل اآلن، فأمَسك 
بيدي وقال يل: أقسمك بصاحب هذا القرب مادمت حيا ال تنقل ألحد شيئا مما رأيته مني، فهو رس بيني 

وبني اهلل!!
اللَّهم انزع العجب والرياء والكرب والبغي والبلية والفس�اد من أس�امعنا وأبصارنا ومجيع جوارحنا 
وخ�ذ بنواصين�ا إىل م�ا حت�ب وت�رىض، وال جتعل للي�أس س�بيا إىل قلوبنا ي�ا خري احلافظ�ني وأرحم 

الرامحني.
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اهلوامش

األسفار األربعة: ج 1 ص 13  )1(
األسفار األربعة: ج 1 ص 18  )2(

فأم�ا احلكيم اإلهلي حممد رضا قمش�ه اى )قده( فإنه رتب األس�فار إىل مرات�ب أربعة نوردها إمجاال كالتايل:   )3(
السفر األول السفر من اخللق إىل احلق برفع احلجب الظلامنية والنورية التي بني السالك وبني حقيق�ته التي 
معه أزال وأبدا وإن شئت قلت بالرقي من مقام النفس يف مقام القلب ومن مقام القلب يف مقام الروح ومن 
مق�ام ال�روح إىل املقصد األق�ىص والبهجة الكربى فإذا وصل الس�الك إىل املقصود برف�ع احلجب املذكورة 
)بط�ي الع�وامل الثاث�ة النف�س والقلب والروح( يش�اهد مجال احلق ويفنى ذات�ه فيه فإذا أفنى الس�الك ذاته 
في�ه تعاىل ينتهي س�فره األول ويكون وج�وده حقانيا ويف مقام الفناء يف ال�ذات ثاثة مقامات الرس واخلفي 
واألخف�ى وه�ي مقامات الس�فر الثاين وقد يعترب يف مقام ال�روح العقل نظرا إىل تفصيل ش�هود املعقوالت 
فتصري املقامات )يف السفر األول والثاين( سبعة مقام النفس مقام القلب مقام العقل مقام الروح مقام الرس 
مقام اخلفي ومقام األخفى ثم عند انتهاء الس�فر األول يأخذ الس�الك يف الس�فر الثاين وهو الس�فر من احلق 
إىل احلق باحلق وإنام يكون باحلق ألنه صار وليا ووجوده وجودا حقانيا فيأخذ يف السلوك من موقف الذات 
إىل الك�امالت واح�دا بعد واحد حتى يش�اهد مجيع كامالته فيعلم األس�امء كلها إال ما اس�تأثره عنده فيصري 
واليت�ه تام�ا ويفنى ذاته وصفاته وأفعال�ه يف ذات احلق وصفاته وأفعاله فبه يس�مع وبه يبر وبه يميش وبه 
يبطش والرس فناء ذاته وهو منتهى السفر األول ومبدأ السفر الثاين واخلفاء هو الفناء يف األلوهية واألخفى 
هو الفناء عن الفناءين فيتم دائرة الوالية وينتهي الس�فر الثاين ويأخذ يف الس�فر الثالث فالس�فر األول عبور 
ع�ن عامل الناس�وت وامللك�وت واجلربوت والس�فر الثاين عبور عن ع�امل الاهوت والس�فر الثالث أي من 
احلق إىل اخللق باحلق ويزول فيه الس�كر واملحو وحيصل له الصحو التام ويبقى ببقاء اهلل ويس�لك يف مراتب 
األفعال ويس�افر يف عوامل اجلربوت وامللكوت والناس�وت ويشاهد هذه العوامل بأعياهنا ولوازمها وينبئ عن 
معارف ذات احلق وصفاته وأفعاله وأما السفر الرابع فهو من اخللق إىل احلق باحلق فيشاهد اخلائق وآثارها 
ولوازمه�ا فيعلم مضاره�ا ومنافعها يف العاجل واآلج�ل يعني يف الدنيا واآلخرة فيك�ون نبيا بنبوة الترشيع 

- األسفار ج 1 ص 13
وأم�ا احلكي�م العامة املريزا حس�ن النوري )قده( فله يف حاش�يته عى كتاب األس�فار تعليق�ة نوجزها فيام   
ييل: اعلم أن اإلنس�ان مادام مل يرشع يف س�لوكه العلمي والنظري يش�اهد الكثرة دائام ويغفل عن مش�اهدة 
الوح�دة فإذا رشع يف س�لوكه العلم�ي من اآلثار إىل املؤثر تضمحل الكثرات عنده ش�يئا فش�يئا إىل الوحدة 
الرفة احلقة احلقيقية بحيث ال يش�اهد الكثرة أصا وال يش�اهد إال الوحدة ويس�تغرق يف مش�اهدهتا عن 
مشاهدهتا وهذه بمنزلة السفر األول املشار إليه يف الكتاب، فالسفر األول من الكثرة إىل الوحدة، إذا وصل 
الس�الك إىل عامل الوحدة واحتجب عن عامل الكثرة حينئذ يس�تدل الس�الك بالسلوك العلمي من ذات احلق 
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ووحدته عى أوصافه وأسامئه وأفعاله مرتبة بعد مرتبة، وهذه املرتبة بمنزلة السفر الثاين، وربام انرشح صدر 
الس�الك عن الضيق والتزاحم وحلت عقود العجز عن لس�انه بحيث يشاهد الكثرة يف الوحدة والوحدة يف 
الكثرة ويصري جامعا لكلتا النشأتني وبرزخا بني املقامني فحينئذ يصري قابا لكونه معلام للناقصني ومرشدا 
لضعفاء العقول والنفوس، وهذه املرتبة بمنزلة الس�فر الثالث، وفوق هذه املرتبة مرتبة أخرى أعى وأكمل 
وأدق وأتقن وهي االس�تدالل عى وجود احلق ووجود غريه باحلق بحيث ال يكون الوس�ط يف الربهان عى 
وجوده ووجود غريه ويسمى هذا االستدالل والربهان باللم وطريقة الصديقني، وهذه بمنزلة السفر الرابع 

من األسفار املذكورة يف الكتاب - األسفار: ج 1 ص 16 - ص 17.
ذكرن�ا يف املن�زل )2( - اإلخ�اص عن�د املح�ب - كيفية حضور مجال الس�الكني الش�يخ املريزا ج�واد آقا   )4(
امللكي التربيزي& يف درس الش�يخ األس�تاذ اإلمام األكرب اآلخوند ما حس�ينقيل اهلمداين& وكيف كان 
ي�رى تام�ذة اآلخوند من الطلبة والعلامء الس�الكني إىل اهلل والعرفاء خارجني من درس�ه وقد بدت عليهم 
ْكر وحينام سأل يف ذلك قيل له أن َنَفس اآلخوند اهلمداين وتأثريه يف ضامئرهم جيعلهم لساعات  حاالت السُّ
�ْكر، إذ كان هذا الس�ْكر ُس�ْكرا دائام، وذكر الس�يد اهلندي& يف قصيدته الكوثرية أن  طويلة يف حالة من السُّ
أحس�ن األوقات حلالة الس�كر هو قبيل الفجر، وعى هذا األساس كان أحس�ن األوقات لدروس العرفان 

والعرفانيات عند سيدنا األستاذ العامة الطباطبائي& هو قبيل الفجر.
سورة الكهف: آية 103 - 104  )5(

رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 18 ص 276  )6(
الِكرْب أن يرى اإلنسان نفسه باطنا فوق الغري دون صدور أي فعل عى اجلوارح أما إذا ظهر ذلك من الباطن   )7(

إىل الظاهر وعى اجلوارح فيسمى ذلك ت�ََك�بُّ�را.
أصول الكايف: ج 2 ص 313  )8(
أصول الكايف: ج 2 ص 313  )9(

سورة األعراف: آية 99  )10(
سورة املائدة: آية 54  )11(

 





املنزل )١5(

الَوَرُع ِعْندَ املُِحب
ج�ُ�َل ُم�ؤم�ِن��ًا َح�ت�َّى ي�ك�وَن بَج�م�ي�ِع أْم��ِرن�ا  قال اإلمام الصادق$: »إن��َّ�ا ال ن��َ�ُع��دُّ ال�رَّ
ُم�ت�َّب���ِع��ًا ُم��ري���دًا أال وإنَّ ِم�ن ات���ِّب�اِع أْم��ِرن�ا وإراَدت�ِِه ال��َوَرَع ف�ت�َ�َزي�َّ�ن�وا بِه َي��ْرَح�ْم�ُك�ُم 

اهللُ وِك��ي�ُدوا أع�ْ�داَءن��ا ب��ِه ُي��ن�ْ�ِع��ْش��ُك�ُم اهللُ«)1(!! 
وقال$ أيضا: »َع�َل�ْي�ُك�ْم بال�َوَرِع ف�إن��َّ�ُه ال ُي�ن�اُل م�ا ِعن�ْ�َد اهللِ إالَّ ب�ال��َوَرِع«)2(!!

وقد ذكر العرفاء وعلامء علم األخاق يف الورع معاٍن كثرية منها:
املعن�ى األول: حفظ القلب عن التش�تُّت، فال��وِرع من حيفظ قلبه من الس�لوك يف اجتاهات خمتلفة 

حفاظًا له من الضياع والبعاد واالغراب عن اهلل تبارك وتعاىل بعد القرب والوصال.
م�ات، وغالبا  املعن�ى الث�اين: اجتن�اب الش�بهات واملكروهات والوق�وف عندها فض�ا عن املحرَّ
م�ا يطل�ق ع�ى ت�رك الش�بهات بجمي�ع جوانبها م�ن م�أكل وملبس وق�ول وفع�ل خوفا م�ن الوقوع 
يف املح�رم��ات، وم��ن ح��اَم ح�ول احِل�َم��ى أوش��ك أن يق�ع في��ه، وع�ن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: 
��ُب�ه�اِت َف�َق��ْد اس��ْ��ت�َْب�َرأ ل�دي�نِ��ِه«)3(، وقالملسو هيلع هللا ىلص أيض�ا: »ال َوَرَع َك�ال�ُوق�وِف  »َم�ْن ات��َّ�َقى ال�شُّ
��ْب�َه�ِة«)4(!! وجاء عن اإلمام احلس�ن بن ع�يل املجتبى# وهو يعظ جن�ادة بن أيب أمية:  ِعن��ْ��َد ال�شُّ
َك واْعَلْم أنَّ  »واْعَل�ْم أن�َّ��َك ال ت���َْك�ِس�ُب ِمَن املاِل ش��ْيئًا َف�ْوَق ُقوت�َِك إالَّ ُكن�ْ�َت خاِزنًا فيها لِغ�َ�رْيِ
�ْبهاِت ِعتاٌب«)5(!! وعن أيب عبداهلل الصادق$  يف َح�الِ�ها ِح�س�اٌب ويف َح�راِم�ها ِع�قاٌب ويف ال�شُّ
ُع َع�ْن َم�ح�اِرِم اهللِ وَي�ْج�َت�نُِب ه�ؤالِء  أنه حينام س��ئ�ل عن ال��وِرع من الن�اس قال: »الَّ�ذي َي�َت�َورَّ

�ْب�هاِت َوَق�َع يف احل�َراِم وُه�َو ال َي�ْع�ِرُف��ُه«)6(!! �ْب�هاِت وإذا َل�ْم َي�ت�َّ�ِق ال�شُّ ال�شُّ
يق�ول الع�ارف احلقاين والس�الك الصمداين باب�ا طاهر اهلمداين املش�هور بالعري�ان& يف الورع: 
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َع ب�ال�ح�ق�ي�ق�ة وَج��َد  »ال��ورُع رف�ع الطَّ�َم�ِع ع�ن ك�لِّ الش��ب�ه�اِت«، ويق�ول أيضا: »َم�ْن ت��ورَّ
ال�دن�ي��ا ح�رام��ًا واآلِخ��َرَة ش��ُ��ب�ْ�ه�ًة ووج�َ��َد ال�َح��قَّ ُم��ْف��َردًا َل��ْم َي�ْم��ِض م�ع ال�َح�راِم 
�ب��ْ�ه�اِت ُي�ْم�ِس�ُك َس���ْي�َر  وَل��ْم ي�ِق��ْف م�َع ال�ش��ب�ه�اِت«، ويقول أيضا: »ال�وق�وُف َم�َع ال�شُّ

ال�َق�ْل�ِب وي��َْح�ب��ِ�ُس االْزِدي��اِد«.
واملعنى الثالث: وهو أش�د معاين الورع وأقواها، وهو أن القلب ملا كان يتجه يف كل حلظة إىل تعلق 
من تعلقات الدنيا كان الورع هو اإلعراض عام سوى اهلل خوفا من رصف ساعة من العمر ال يزداد فيه 

السالك قربا من اهلل جل شأنه)7(.
د بيدآبادي )قده( الورع إىل أقسام أربعة: م العارف الكبري املوىل حممَّ ويقسِّ

األول: ورع ال�ت�ائ�ب�ي��ن، وه�و عبارة عن ترك الكبائر من الذن�وب وعدم اإلرصار عى الصغائر 
مع مازمة اإلنصاف واملروة.

الثاين: ورع الص�ال�ح�ي�ن، وهو عبارة عن االبتعاد عن الشبهات خوفا من الوقوع يف املحرمات.
الثال�ث: ورع ال�م�ت�ق�ي��ن، وه�و عبارة عن ت�رك أكثر املحلات واملباحات خوف�ا من الوقوع يف 

الشبهات واملكروهات.
ي�ق�ي��ن، وهو عبارة ع�ن اإلعراض عن كل ما س�وى اهلل تعاىل واإلدبار عن  الراب�ع: ورع ال�ص�دِّ
األغي�ار وأخ�ذ احليط�ة يف ع�دم رصف حلظة م�ن العمر يف ما ي�ؤدي إىل الري�اء والبعد ع�ن اهلل تبارك 

وتعاىل)8(.
ه�ْ�ِد َدَرج�اٌت وأع�ْ�َل�ى َدَرج�َ�ِة  وقد ورد عن موالنا زين العابدين عيل بن احلس�ني#: »إنَّ لِل�زُّ
ه�ْ�ِد أْدن���َى َدَرَج��ِة ال��َوَرِع وأْع��َل�ى َدَرَج��ِة ال��َوَرِع أْدن���َى َدَرَج���ِة ال��َي�ق�ي�ِن وأْع��َل�ى  ال�زُّ

ض��ا«)9(!! َدَرَج���ِة ال�َي�ق�ي�ِن أْدن���َ�ى َدَرَج����ِة ال�رِّ
وعى هذا فالورع عى قسمني ورع ظاهري وورع باطني، والورع الظاهري ما يظهر عى األعضاء 
واجلوارح وهو االبتعاد عن املحرمات امتثاال ألوامر اهلل وخوفا من عقابه وجتنب الشبهات حتاشيا عن 
ع�ت�ابه، أما الورع الباطني فهو اجتناب القلب عن كل ما جيذبه بعيدا عن اهلل س�بحانه وتعاىل ويش�غله 

عنه.
وللورع مرتبة رفيعة دون س�ائر األعامل ال س�يام يف ش�هر رمضان وهو كام قال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص شهر 
عند اهلل أفضل الش�هور وأيامه أفضل األيام ولياليه أفضل الليايل وس�اعاته أفضل الساعات، فعن أمري 
املؤمنني$ يف خطبة النبيملسو هيلع هللا ىلص يف فضل ش�هر رمض�ان بعدما ذكر صلوات اهلل عليه فضائل األعامل فيه 
كالصي�ام والص�اة والدعاء والصدقة وتاوة القرآن وصلة األرحام وحس�ن اخلُلق قال: قمت فقلت 
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ْهِر  يا رس�ول اهلل ما أفضل األعامل يف هذا الش�هر؟! فقالملسو هيلع هللا ىلص: يا أبا احلس�ن أْفض�َ�ُل األْعامِل يف هذا الشَّ
 !!)10( الَوَرُع َعْن حَماِرِم اهللِ َعزَّ َوَجلَّ

وهن�ا لفت�ة عرفاني�ة ونكت�ة دقيقة ينبغ�ي التنبُّه هلا وذل�ك أن غالبية الن�اس يرك�زون اهتاممهم عى 
التكالي�ف اإلجيابي�ة وأدائها كالص�اة والصوم والصدق�ة وغريها ولكن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص يركز هنا عى 
التكلي�ف الس�لبي وجان�ب النفي والبعد واالجتناب وه�و الورع عام حّرم اهلل س�بحانه وتعاىل، ويبني 
يف حديث�ه الرشيف أن فضيلة الورع تفوق س�ائر الفضائل، ولذا يرى مجي�ع العرفاء - عند مجيع الفرق 

اإلسامية - أن منزل الورع من أهم منازل السالكني والسائرين إىل اهلل سبحانه وتعاىل.
حُيَكى أن الشيخ أمحد األردبييل املشهور باملقدس )قده( )11( استأجر محارا - وكان وسيلة ركوبه يف 
ذاك الزمان - ليس�افر به إىل كرباء لزيارة اإلمام احلس�ني$، وما أن ركب احلامر وس�ار به قليا جاءه 
رجل وقال له: موالنا لو تفضلتم وتكرمتم وأنتم يف طريقكم إىل كرباء أن تأخذوا معكم هذه الرسالة 
وتوصلوها إىل فان يف كرباء، فأخذ الش�يخ الرس�الة ووضعها يف جيبه ثم نزل عن احلامر وأرجعه إىل 

صاحبه والرجل ينظر إليه، ثم توجه الشيخ إىل كرباء ماشيا!! 
تعج�ب الرج�ل من ترف الش�يخ فأخذ جيري خلفه وهو يقول: ش�يخنا وموالنا - وكان مرجعا 
ع�ى اإلط�اق يف النج�ف األرشف آنذاك - مل�اذا نزلتم ع�ن احل�امر وأرجعتموه إىل صاحب�ه؟! فقال 
الشيخ: ألين كنت قد اتفقت مع صاحب هذا املركب أن أركبه وحدي ووجدت أن هذه الرسالة زائدة 
عى بنود االتفاق بيني وبينه فإذا أدركني األجل يف أثناء الطريق كيف أجيب رب الع�املني إذا س�ألني: 
يا ش��ي�خ أمح�د أنس�يت ما اش�رط عليك صاحب املركب أن تركبه وحدك؟ كيف أضفت من عندك 

رسالة عى بنود القرار دون علمه؟ )واملؤمنون عند رشوطهم(!! 
ثم قال الشيخ: وملا كان قضاء حاجة املؤمن واجب رأيت أن أرجع املركب إىل صاحبه وأسري ماشيا 

إىل كرباء!! 
أهي�ا الس�الك إىل اهلل!! ال تتعجب مما تس�مع عن ح�االت أولياء اهلل، هل كانت الرس�الة أثقل وزنا 
ٍة خـَـْيــرًا َيـــَرُه  أم مثق�ال ذرة؟! أما ق�رأت قوله تبارك وتعاىل: ﴿فــََمــن َيـْعـَمــْل ِمـثــْـقـــاَل َذرَّ
ا َيـــَرُه *﴾)12(، نعم قد تك�ون البداية صعبة ولكن متى ما  ٍة شـــَـرًّ * َوَمـــن َيـْعـَمــْل ِمثــْقــاَل َذرَّ

صارت حسنات الصفات وحمامد األخاق َمَلَكة صارت األمور يسرية سهلة.
حينام رأى الش�يخ املقدس األردبييل )قده( أن زيارة اإلمام احلسني$ عمل مستحب ومل يْقِدم عى 
م يف سبيل عمل مستحب هل كان ذلك إال من الورع!! وهل كان الورع إال من اإليامن باملعاد  عمل حمرَّ
واخلوف من اهلل سبحانه وتعاىل الذي ينتج عنه دوام احلضور مع احل�ق وعدم الغف�لة ومراقب�ة النفس 
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��ارة بالس�وء واحلي��اء م�ن اهلل عزَّ وجلَّ فيام ال يرضي�ه!! كل ذلك مل يكن ل�وال الدخول يف طريق  األمَّ
معرفة اهلل سبحانه وتعاىل والتقرب إليه.

وأما مقامات الورع فهي ثاثة:
– املقام األول: الورع يف الطعام

الثاين: الورع يف املنطق واللسان – املقام 
الثالث: الورع يف القلب – املقام 

أم�ا ال�ورع يف الطع�ام فهو التفتيش يف االقتصاد واألموال والثروة، ف�إذا كانت من وراء معاملة ما 
إش�اعة فحش�اء أو تفش��ِّي حرام جيب اجتناهبا، وجيب عى الس�الك التفتيش والفحص عى أمواله أن 
تكون خممسة ومزكاة ويراعي دفع احلقوق والكفارات الواجبة، وتعد هذه املرتبة من املراتب النازلة يف 
الورع وأما املراتب العالية منها فهي تعتمد عى مراتب الس�ري والس�لوك إىل اهلل منها الورع يف اجتناب 
الش�بهات م�ن األكل وامل�ال، فعن أم�ري املؤمنني$ يف كتاب ل�ه إىل عثامن بن حني�ف األنصاري وهو 
ا َب�ْعُد يا اْبَن ح�ُن��َْيٍف َفَقْد َبَلغ�َنِي أنَّ  عامله عى البرة وقد بلغه أن ُدِعي إىل وليمة قوم من أهلها: »أمَّ
َرُجًا ِمْن فِت�َْيِة أْه��ِل ال�َب�ْص�َرِة َدع�اَك إَل�ى َم�أُدب�َ�ٍة ف�أْس�َرْع�َت إل�يه�ا ت��ُْست�َط�اُب َل�َك األل�ْ�واُن 
وت��ُ�ن�ْ�َق��ُل إَل�ْي�َك ال�ج�ِ�ف��اُن وم��ا َظ�ن��َن�ُْت أن��َّ��َك ت��ُج�ي�ُب إَل�ى َط�ع�اِم َق�ْوٍم ع�ائ�ُِل�ُه�ْم 
َم�ْج�ُف��وٌّ وَغ�نِ��ي�ُّ�ُه��ْم َم�ْدع�ُ��وٌّ َف�ان��ُْظ��ْر إَل�ى م��ا ت���َْق�ِض�ُم�ُه ِم�ْن ه��ذا ال�َم�ْق�ض��َِم ف�م�ا 
اش���ْ�ت�َ�َب�َه َع�َل�ْي��َك ِع�ْل�ُم��ُه ف�ال�ْ��ُف�ْظ��ُه وم�ا أْي�َق�ن�َْت ب��ِط�ي��ِب ُوج�وِه�ِه َف�ن��َ�ْل م�ِن�ُْه أالَ 
وإنَّ لِ�ُكلِّ َم�ْأم�وٍم إم�ام�ًا َيْق�ت�َِدي ب�ِِه وي��َْس�ت�َيضُء بنوِر ِع�ْلِم��ِه أالَ وإنَّ إم�اَم�ُكْم َق�ْد اْكَت�َفى ِم�ْن 
ُدن�ْي��اُه ب��ِطِْم�َري�ِْه وم�ِْن َط�ْع�ِم�ِه ب��ُِق�ْرَص�ْي��ِه أالَ وإن��َّ�ُك�ْم ال ت���َْق�ِدروَن َع�َل�ى ذلِ�َك ول�ِك�ْن 
�ٍة وَس��داٍد«)13(!! وكذلك يف وصف�ه$ للمتقني حيث يقول:  أع�ي�ن�ون��ي ب��َوَرٍع واْج�تِ�ه�اٍد وِع�فَّ

»َوَم�ْل�َب�ُس�ُه�ُم االق���ْ�تِ�ص�اُد«)14(!!
وآف�ة امل�ق�ام األول ال�ط�م�ع فالطم�ع يس��تلزم ارتكاب الش��به�ات واملح�رم�ات، وق�د س�ئل 

أمري املؤمنني$: ما ثبات اإليامن؟! فقال$: الورع، فقيل له: ما زواله؟! فقال$: الطمع )15(!!
وأم�ا الورع يف اللس��ان فه�و م�راقب��ة احلق يف املنطق وحف�ظ اللس��ان ع�ام حرم اهلل، وقد قيل أن 
الورع يف املنط�ق أش��د منه يف الذه�ب والفض�ة، وقال موالنا أمري املؤمنني$: »الَك�اُم يف وث�اِق�َك 
م�ا مَلْ ت���َت�ََكلَّ��ْم ب��ِه َف��إذا ت���ََكلَّْمَت ب�ِه ِص��ْرَت يف وث�اِق��ِه َف�أْخ�ِزْن لِس��ان��ََك َكم��ا ت��ُْخ�ِزُن 
ذَه�َب��َك وَوَرَق��َك َف�ُربَّ َكِلَمٍة َس�َلَبْت نِ�ْع�َم��ًة وَجَل�َبْت نِ�ْق�َم�ًة«)16(!! وآفات اللس�ان كثرية منها 
فض�ول ال�كام وكثرته وامل�زاح اخلارج عن حد ال�رشع واخلوض يف الباطل واملراء واجلدال والس�ب 
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والكذب والغيبة وغريها.
وك�ام أن ال�ذم ليس بمرغ�وب فكذلك املدح بالباط�ل غري مرغوب، ورض�وان اهلل تعاىل عى روح 
سيدنا األستاذ العامة الطباطبائي الذي كان يقول أن أكثر العرفاء يركزون يف كتاباهتم ودروسهم عى 

آثار الذم وال يركزون عى آثار املدح يف حني أن خطر املدح يف اللسان أكرب من خطر الذم.
وآفة املقام الثاين حب الكام.

وأما الورع يف القلب فهو جتريده عام سوى اهلل، وهو املقام األرفع من مقامات الورع، وفيام أوحى 
اهلل إىل عيس�ى$: »يا عيَس�ى لِ�َي�ُكْن لِسان��ُ�َك يف ال�ِس��رِّ وال�َع�ان�ِ�َي�ِة واِح�ٌد وكذل�ِ�َك َف�ْل�َيُكْن 

َك واط�ْ�ِو َق�ْل�َب�َك ول�ِسان��ََك َع�ِن ال�َمحاِرِم«)17(. َق�ْل�ُب�َك وب�ََرُ
وآفة املقام الثالث اإلب�ق�اء يف النف�وس، وعدم اخلروج من حظوظ النفس ومشتهياهتا، ليس بنعيم 
الدني�ا فحس�ب ب�ل يف العبادات الظاهري�ة التي تبطن الري�اء والعجب والكرب وغريه�ا من األغراض 

النفسية واملصالح الدنيوية، وكلها عوامل تعيق السري إىل اهلل تعاىل.
د# هو خاصة ما  د# اإلمام جعفر بن حممَّ ونختم املنزل بحديث نوراين رشيف لصادق آل حممَّ

ذكرناه يف هذا املنزل حيث يقول:
�ا َي�ْرَج��ُع ض�َ�َرُرُه إل��ى َق�ْل�ب�َِك وَي�ْذَه��ُب بَوج�اَه�تِ�َك  »أْغ�ِل��ْق أْب��واَب َج�واِرِح��َك َع�مَّ
��ا اْج�ت�َ�َرْح�َت ِم�َن  ِع�ن��ْ��َد اهللِ وت���َْع�ِق�ُب احل�َْس��َرَة والن��َّ�داَم�َة َي�ْوَم الِق�ي�اَم�ِة واحل�َي�اَء َع�مَّ
�ْف�ُح َع��ْن َع�ث���َراِت اخل�َْل�ِق أْج�َم�ع  ُع حَيْ�ت�اُج إَل�ى ث�اث��ِة أص�وٍل الصَّ ��يِّ�ئ�اِت، وامل�ُ�َت��َورِّ السَّ
، وأْص�ُل ال�َوَرِع َدواُم امل�ُح�اَس��َب�ِة وِص�ْدُق  مِّ َوت��َ�ْرُك خ��َ�ْوِض�ِه ف�ي�ِه�ْم واْس��تِ�واُء امَل��ْدِح وال�ذَّ
امل�ُق�اَوَل��ِة وَص�ف��اُء امل�ُع�اَم�َل��ِة واخل�ُ�روُج ِم�ْن ُك�لِّ ش���ُ�ْب�َه�ٍة وَرْف��ُض ُك�لِّ َع�ْي�َب��ٍة وَرْي�َب��ٍة 
وُم�ف�اَرَق���ُة َج�م�ي�ِع م�ا ال َي�ْع�ن�ي�ِه وت���َ�ْرُك َف�ْت��ِح أْب�واٍب ال َي�ْدري َك�ْي��َف ُي�ْغ�ِل��ُق��ه�ا وال 
ي�ِن وال ُي�ع�اِرُض  ُي�ج�الِ�ُس َم�ْن ُي�ْش��ِك�ُل َع�َل�ْي�ِه ال�واِض�ُح وال ُي�ص�اِح�ُب ُم�ْس��َت�ْخ�ِف�َي ال�دِّ
�ُم�ُه ِم�ْن ق�اِئ��ٍل وَي�ْق�َط�ُع َم�ْن َي�ْق�َط�ُع�ُه َع�ِن  ِم��َن ال�ِع�ْل�ِم م�ا ال ي�َْح�َت�ِم��ُل َق�ْل�ُب�ُه وال َي�َت�َف�هَّ

اهللِ«)18(!!
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اهلوامش

أصول الكايف: ج 2 ص 78، »ِك�يُدوا أع�ْداَءن�ا به« أي حاربوهم به لتغلبوا أو تدفعوا به كيدهم، ويف بعض   )1(
النس�خ »َك�بِّدوا« أي أوقعوهم يف املش�قة ألنه يصعب عليهم ورعكم و »ينعشكم اهلل« أي يرفعكم يف الدنيا 

واآلخرة.
أصول الكايف: ج 2 ص 76  )2(

بحار األنوار: ج 2 ص 259  )3(
رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 10 ص 122  )4(

بحار األنوار: ج 44 ص 139  )5(
بحار األنوار: ج 70 ص 303 نقا عن معاين األخبار  )6(

ن�ْ�ي�ا َح��راٌم َع�َل�ى أْه�ِل اآلِخ�َرِة واآلِخ�َرُة َح��راٌم َع�َل�ى أْه�ِل  ج�اء يف كنز الع�امل ج 3 ص 184: »الدُّ  )7(
ن�ْ�ي�ا واآلِخ�َرُة َح�راٌم َع�َل�ى أْه�ِل اهللِ«!! ن�ْ�ي�ا وال�دُّ ال�دُّ

رس�الة يف س�ري وس�لوك العارف املوىل حمم�د بيدآبادي)قده( )بالفارس�ية(: ص 42 نقا ع�ن رشح منازل   )8(
السائرين للشيخ عبدالرزاق الكاشاين& احلاشية ص 54

أصول الكايف: ج 2 ص 62  )9(
بحار األنوار: ج 42 ص 190  )10(

الس�الك األوح�دي والفقيه الرسم�دي موالنا أمحد بن حممد ب�ن حممد األردبييل األص�ل والوالدة النجفي   )11(
املس�كن واملدف�ن املوصوف ب�»العامِل الربَّ�اين« املعروف ب�»املقدس األردبي�يل« أو »املحقق األردبييل« جليل 
الق�در عظي�م الش�أن قديس الس�امت وملكويت الصفات بل�غ الغاية القص�وى يف العل�م والفقاهة والفضل 
والزه�د وال�ورع والتقوى والعبادة حتى صار مرضبا لألمثال، وقد ترشف بلقاء احلجة )عج( كام ذكر ذلك 
العامة اجلزائري )قده( حيث قال أنه كلام كانت تستشكل عليه مسألة يذهب إىل رضيح موىل الكونني أمري 
املؤمن�ني$ لي�ا ويأخ�ذ منه اجلواب ويف أحيان كثرية يرس�له إىل مس�جد الكوفة ويقول ل�ه أن ابني املهدي 
)عج( موجود اآلن هناك فاذهب إليه واس�أله عن مس�ألتك، وكان معارصا للش�يخ البهائي )قده( واملريزا 
ذ عند بعض تامذة الشهيد الثاين )قده(، وكان مرجعا مطلقا ورئيسا للحوزة  حممد األسرآبادي )قده( وتلمَّ
العلمية يف النجف األرشف آنذاك، ومن تأليفاته: إثبات الواجب، أصول الدين، زبدة البيان، رشح إرش�اد 
األذهان، حاشية رشح إهليات التجريد، وتفسري آيات األحكام وغريها، وقد تويف املقدس األردبييل يف شهر 
صفر عام 993 أو 994 ه� ومرقده الرشيف يقع يف إيوان احلرم املطهر ألمري املؤمنني$ - مقتبس ومرجم 

من كتاب رساج املعاين تأليف السيد نارص امليبدي.
سورة الزلزلة: آية 7 - آية 8  )12(

رشح هن�ج الباغ�ة )البن أيب احلدي�د(: ج 16 ص 205، الطِّم�ر: الثوب اخلِلق وجعله�ام اثنني ألهنام إزار   )13(
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ورداء
رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 10 ص 132  )14(

بحار األنوار: ج 70 ص 305 نقا عن أمايل للشيخ الصدوق  )15(
رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 19 ص 322  )16(

بحار األنوار: ج 14 ص 291  )17(
بحار األنوار: ج 70 ص 307 نقا عن مصباح الرشيعة  )18(





املنزل )١6(

ُّ ِعْندَ املُِحب السِّ
اعلم أهيا الس�الك إىل اهلل أن مبحث الرس من أمهات املباحث العرفانية وهو يش�مل رسَّ احلال ورسَّ 

. الروح ورسَّ القلب وِس�رَّ الس�رِّ
وللرس عند العرفاء معاين ومفاهيم كثرية نذكر مجلة منها:

املعنى األول: 
إن اهلل تب�ارك وتع�اىل حين�ام خلق األش�ياء يف عامل الوجود م�ن املاديات واملج�ردات باقتضاء اآلية 
املباركة: ﴿إنـَّام أْمُرُه إذا أَراَد شــَْيئًا أن َيقــُوَل َلُه ُكن َفَيُكوُن﴾)1( عى أحس�ن قانون ونظام جعل يف كل 
يشء مما خلق رسا باطنا، فاهلل س�بحانه وتعاىل خلق الس�اموات الس�بع واألرضني الس�بع وما بينهام من 
إنسان ونبات ومجاد ومائكة وخلق العقل والنفس والروح وسائر الكائنات بكلمة ﴿ُكْن﴾ الوجودية 
وه�ي أمىض كل�امت اهلل وأصل لتكوين غريها من الكل�امت الصادرة عن إرادة كلم�ة ﴿ُكـْن﴾ والتي 
ِت  ��ْب�ُع وَق�رَّ ��امواُت السَّ ق�ال فيها أم�ري املؤمنني$ يف خطبة يوم الفطر: »الَّ�ذي بَكِلَم�تِ�ِه قاَمِت السَّ
�حاُب  �امِء السَّ ياُح اللَّواِق�ُح وَس�اَر يف َجوِّ السَّ وايس وَجَرِت الرِّ ��ْبُع وث�َب�َتِت اجل�ِباُل الرَّ األَرضوَن السَّ
وقاَم�ْت َعَى ُحدوِدها الب��ِح�اُر فتب�اَرَك اهللُ َربُّ الع�اَل�مي��َن«)2(، وعنه$: »َي�ق�وُل ملِا أراَد َك�ون��َُه 
ُك��ْن في�َ�ك�وُن ال بص�وٍت ُي�ْق��َرُع وال بنِ�داٍء ُيْس��َم�ُع وإن��َّام كاُم�ُه س�بحانُه فِ�ْع�ٌل ِم�ن�ُْه أنش��َ�أُه 
وِم�ث�ُْل��ُه َل��ْم َي�ُك��ْن ِمْن َق�ْب�ِل ذل�َك كاِئ�ن�ًا ولو كاَن َق�دي�اًم لكاَن إهل�ًا ثاني��ًا«)3(، وجعل اهلل يف كل 
خمل�وق من هذه املخلوقات رسا ب�ل أرسارا، فا مطمع ألحد يف معرفة علوم الغيب وامللكوت األعى 
ودقائ�ق أرسار املوج�ودات وحكم�ة وجوده�ا وغوام�ض أرساره�ا إال مل�ن ارتضاه احل�ق يف معرفته 
ومعرفته�ا، وال ُيكَش�ف غطاؤها وال تتجيل عن جابيب أس�تارها إال ملن أف�اض احلق تعاىل عى قلبه 
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من أنوار فيضه وجوده فاس�توعب فْهم احلقائق اإلهلية واملعارف الربانية ووصل إىل املراتب العليا من 
الكامالت املعنوية.

ومن مجلة هذه األرسار ارتباط األرواح بعضها ببعض قبل انفصاهلا عن أبداهنا وارتباطها باألرواح 
املنفصل�ة واملج�ردة، وعى س�بيل املث�ال ال احلر نذكر حكاية نب�ني من خاهلا كي�ف يمكن للعارف 
الكامل الواصل أن يطرق أبواب أرسار عامل الوجود ويعرف مكنونات الضامئر وخفايا الصدور بإرادة 

اهلل جلت قدرته وعظم شأنه:
د تقي اآلميل& )4( يعيش يف النجف األرشف، فعزم ذات يوم عى مغادرة النجف  كان الشيخ حممَّ
والتوجه إىل إيران، فجمع ثيابه وأثاث منزله ومجع كتبه وتقريراته - وهي رأس مال كل عال�ِم - ولكنه 
كان متحريا كيف حيمل تلك الكتب والتقريرات وفيها آيات قرآنية؟ أحيملها كلها عى صدره أم يضعها 
م�ع أثاث�ه؟ وأي�ن يضعها أثناء نومه؟ وبين�ام هو متحري يف أم�ره إذا برجل يطرق باب بيته، فتح الش�يخ 
الباب فإذا بجامل الس�الكني العامل الرباين والعارف الصمداين الس�يد عيل القايض& - أستاذ العامة 
الطباطبائي& يف العرفان واألخاق يف النجف األرشف - واقف بالباب، فسلم عليه الشيخ وأدخله 
البيت ثم قال السيد للشيخ: شيخنا، أوال أنصحك أن ال تغادر النجف فإهنا ليست يف مصلحتك، ثانيا 

حينام تريد أن تنام ضع الكتب واملصحف الرشيف فوق رأسك ال حتت قدميك!! 
تعجب الش�يخ من أمر الس�يد ولس�ان حاله يقول: كان ذلك رس بيني وبني اهلل ومل يطَّلع عليه أحد، 
فمن أين عرف السيد أين أريد السفر إىل إيران؟! وكيف عرف أين يف حرية من أمري أين أضع الكتب 

والقرآن وقت النوم؟!
فأخذ الش�يخ يلحُّ عى الس�يد أن يعلمه كيف عرف ذلك كله وهو مل خيرب أحدا به، فبني له ش�يئا من 
ذلك الرس )ولوال كون الشيخ من أهل الصفاء واألنوار ومن أهل العرفان واألرسار ومن أويل البصائر 

واألبصار ملا باح له السيد بذلك( وقال: لقد استفدت ذلك من وادي السام!!
أهي�ا الس�الك إىل اهلل!! مقربة وادي الس�ام يف النجف األرشف مدفن أولي�اء اهلل وحمل أرسار أهل 
اهلل وكثري من العرفاء والسالكني إىل اهلل استفادوا من هذا املكان املقدس السيام السيد عيل القايض& 
الذي كان من عادته ومنهجه التجول لساعات بني القبور، وقد استفاد منه ذلك سيدنا األستاذ العامة 

الطباطبائي&.
واعلم أن أكثر احلجب التي حتجبنا عن معرفة احلقائق وكشف األرسار سببها حب الدنيا والتعلق 
بمظاهرها اخلادعة وزينتها الفانية وأمانيها الكاذبة، ولعل زيارة القبور تؤثر كثريا عى روح اإلنسان يف 

رفع املوانع واحلجب بني قلبه وروحه وأرسار عامل الوجود.
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وعى هذا فاإلنس�ان إذا أصبح من أهل احلق يرى احلق، وأرسار عامل الوجود كلها حقائق ال يصل 
إىل كنهه�ا إال أه�ل احلق، والعرفاء هم أه�ل احلق الذين يبحثون دائام عن احل�ق، والرس حق جعله اهلل 
تع�اىل يف األش�ياء حني خلقها، وبالتايل فالعارف يبحث عى الدوام ع�ن األرسار واحلقائق بينام يكتفي 

العابد بالظواهر.
املعنى الثاين:

ك�ام أن القل�ب حم�ل اإلدراك وال�ذوق واملعرف�ة ب�اهلل وبكل ما يش�مله عل�م الباطن وال�روح حمل 
احل�ب واملحب�ة )وإن كان احلب أيضا ينس�ب إىل القلب أحيانا( فكذلك ال�رس فهو لطيفة من اللطائف 
الروحاني�ة وحمل املش�اهدات ومركز التأمل يف اهلل واالتصال الروحي، فالس�الك إىل اهلل إذا وصل إىل 

مقام من مقامات الشهود واملشاهدة فهذا يعني أنه قد وصل إىل رس من األرسار.
املعنى الثالث:

أن ال�رس لي�س من األعي�ان بل من املعاين، فهو أم��ر معنوي وحال�ة مس�ت��ورة بني العبد وال�رب 
وال يطَّل�ع علي�ه أحد غريمها، ورسُّ الرسِّ أعى مرتبة من الرس حيث أهنا ليس�ت ب�ني العب��د والرب بل 

عند ع��الِ�م الس�ر واخلف��ي�ات وحده، ويسمى أيضا مقام »األخفى«.
ورضوان اهلل تعاىل عى روح سيدنا األستاذ العامة الطباطبائي& الذي كان يستند دائام يف مبحث 
ـرَّ َوأْخـَفـى﴾)5( فالرس  الرس عى هذه الكريمة املباركة: ﴿َوإن تــَْجـَهـْر بـِاْلـَقـْوِل َفـإنـَّـُه َيـْعـَلـُم الـسِّ
ما بني احلق وخلقه، وأخفى ما يسر عن اخللق عينه فا يعلم األخفى إال هو وانفرد به دون ما سواه.

َّ وأخـَْفى﴾ قال$:  د بن مس�لم قال س�ألت أبا عبداهلل$ عن قول اهلل تعاىل: ﴿َيْعَلُم السِّ عن حممَّ
�رُّ م�ا َك�َت�ْم�َت�ُه ف�ي ن��َْف�ِس�َك وأْخ�َف�ى م�ا خ�ََط�َر بب�الِ�َك ث��ُمَّ أن�َْس�ْي�َت�ُه«)6(!!  »السِّ

املعنى الرابع:
أن مرتبة الرس دون الروح وفوق القلب، أي أن الرس بني الروح والقلب.

املعنى اخلامس:
جعل العرفاء مراتب باطن اإلنس�ان س�بعا هي عى التوايل: الطبع والنفس والقلب والروح والرس 

واخلفي واألخفى، وعى هذا فالروح أرشف من القلب والرس أرشف من الروح.
املعنى السادس:

قد تبقى يف روح اإلنس�ان معاين غامضة ال يس�يطر عليها العقل وال يطَّلع عليها وال يفهمها، هذه 
املعاين الروحية املسترة عن العقل هي التي تعرف بالرس، وتعرف أيضا برسِّ الروح.

حُيَك�ى أن أح�د أولي�اء اهلل رأى يف منام�ه أنه التقى برجل قد تويف من زمن فس�أله ع�ن أحوال عامل 
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اآلخ�رة ومقاماهتا فق�ال الرجل: كيف أصف لك أح�وال اآلخرة ومقاماهتا بألف�اظ وعبارات وأمثلة 
ق�ارصة عن بياهنا واس�تيعاهبا!! فإن مقايي�س ومعادالت عامل الربزخ ختتلف ع�ن مقاييس ومعادالت 

عامل الدنيا!!
املعنى السابع:

ق�د تك�ون هناك معاين يف قلب اإلنس�ان يك�ون الوقوف عليه�ا وذكرها وإيضاحها وبياهنا بلس�انه 
صعبا عسريا، هذا النوع من الرس يعرف برسِّ القلب.

والبد من اإلش�ارة هنا أن هناك فوارق بني الفلس�فة والعرفان أمهها أن الفلسفة تقوم عى األصول 
العقلية املحضة أما العرفان فهو إىل جانب االستدالالت العقلية فهو يرى جانب اإلهلامات القلبية وما 
يدركه العارف من احلقائق بعني القلب وال شك أن القلب أخص من العقل وعى هذا فالفلسفة التي 
تركز عى تفس�ري احلقائق عقليا حمدودة بمحدودية املاديات واملحسوس�ات وأما العرفان فهو يركز عى 
القلب ذي الس�عة الامتناهية والذي وس�ع احلق تبارك وتعاىل الذي ال يسعه يشء كام قال عزَّ وجلَّ يف 
حديث قديس: »َل�ْم َي�َس�ْع�نِ�ي َس�م�اِئ�ي وال أْرِض�ي وَوِس�َع��نِ�ي َق�ْل�ُب َع�ْب�ِدَي امُل�ؤم�ِ�ِن«)7(!!

ول�ذا نجد أن الكثري من الفاس�فة - الذين يعتمدون يف فهم الوجود ع�ى العقل وقانون العلية ال 
ع�ى الروح والقلب والعرفان - هم متحريون وحمرومون من مدركات األنبياء عليهم الس�ام وماتوا 

عى ذلك.
أهي�ا الس�الك إىل اهلل البد أن ال يقتر تركي�زك عى العقل دون الروح والقل�ب أو تعتقد باحلقائق 
الفلسفية املحضة دون احلقائق العرفانية والقلبية والروحية والكشف والشهود فكثري من األمور يعجز 

العقل عن فهمها ووصفها وهي من شأن الروح والقلب ومن أرسار الروح وأرسار القلب.
املعنى الثامن:

أن م�ن مقامات األرسار اإلهلية رس احلال، والس�الك إىل اهلل بمق�دار ما يمكنه أن يعرف مراد احلق 
ومقصود احلق فيه كان له احلال، بمعنى آخر إذا يريد الس�الك أن يبحث عن إرادة احلق وهو ذات اهلل 
س�بحانه وتعاىل فهو يف حال خاص، هذا احلال الذي وصل به إىل يشء من إرادة اهلل يس�مى برس احلال 

. والوصول إىل مراد احلق ال حيصل إال بتوفيق من اهلل عزَّ وجلَّ
وعى السالك إىل اهلل يف هذا املقام أن يلتفت إىل نقطتني أساسيتني مها:

ى بــَِعـْبـِدِه َلـْيــاًل....﴾)8(، فاهلل  1 - يق�ول اهلل تب�ارك وتعاىل يف كتابه: ﴿ُســْبـحـاَن الَّــذي أْسَ
س�بحانه اخت�ار الليل دون النهار ليرسي بعبده إىل ما وراء الع�امل املادي ملا يف الليل من أرسار لرييه من 
آيات�ه الك�ربى فتمثلت له حقائق األش�ياء، ولذا فمن األرسار اإلهلية العظم�ى أن يكون معراج الروح 
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ليا وذلك بعد إمتام مقام العبودية!! فكام أن اهلل تعاىل جعل الغيب لنفس�ه فقد جعل الليل ألهله حتى 
تس�رهم ظلمة الليل عن أعني األغيار فا يش�هد أحد فعلهم يف خلوهتم مع اهلل وحضورهم التام معه 
وهو القائل س�بحانه لنبيه موس�ى ب�ن عمران# يف حديث قديس: »يا اْب���َن ِع�ْم��راَن ك��ذَب َم��ن 
َزِع����َم أن��َّ�ُه ُي�ِح�بُّ�ن�ي ف���إذا َج��ن��َّ�ُه ال�لَّ�ْي����ُل ن��اَم َع�ن��ِّي أَل��ْي��َس ُك��لُّ ُم�ِح�بٍّ ُي�ِح�بُّ 

خ��َْل��َوَة َح�ب�ي�ب���ِ�ِه«)9(!! 
حُيَكى أن عارفا حمققا لقيه بعض إخوانه فقال له: يا أخي اذكرين يف خلوتك بربك، فأجابه العارف: 

إذا ذكرتك فلسُت معه يف خلوة!! 
بـهـا تــــَــَرى  بـَعـْيـٍن  َلــْيـَلـى  تــــََرى  وكـيـَف 

بالـَمـدامـِــــِع ــْرتــــَـهــا  َطـهَّ ومـــا  ِســـواهـا 
َجــــَرى وقــْد  بـالـَحــديـِث  ِمنــْهـا  وتـــَْلـتـَـذهُّ 

الـَمـسامـِـِع)10(  خـُـروِق  يف  ِسـواهـا  َحـديـُث 
واخلل�وة ك�ام يقول العرفاء هي م�ح�ادث�ة ال�س��ر م�ع ال�ح�ق، فإذا ل�زم العبد اخللوة مع اهلل تعاىل 
وفرغ نفسه عن كل عاقة وأعرض عن كل شاغل وجلس عى باب امللك املتعال فقريا ال يملك لنفسه 

شيئا هنالك ينكشف لقلبه من أنوار الغيوب بعد السر ويمنحه اهلل 
ْمناُه ِم�ن  تع�اىل من العلوم اللدني�ة وهيبه من األرسار اإلهلية كام وهب اخلرض$ وق�ال: ».... َوَعلَّ

َل�ُدن��َّا ِع�ْلم�ًا«)11(!!
ُذِكر التقية يوما عند عيل بن احلس�ني# فقال: »واهللِ ل��َ�ْو َع�ِل�َم أبو َذرٍّ ما ف�ي َق�ْل�ِب َس��ْل�م�اَن 
َل�َق��َت�َل�ُه وَل�َق�ْد آخ��َى َرس�وُل اهللِ ص�َ�لَّ�ى اهللُ ع�ل�ي�ِه وآل�ِ�ِه وَس�لَّ�َم َب�ْي�ن��َه�م�ا َف�م�ا َظ�ن��ُّ��ُك�ْم 
ب�س��اِئ��ِر ال�خ�َ�ْل���ِق إنَّ ِع�ْل��َم ال�ع�الِ��ِم َص�ْع��ٌب ُم�ْس��َت�ْص�َع�ٌب ال َي�ْح�ت�َِم�ُل��ُه إالَّ ن���َب�ِيٌّ 

ٌب أو َع�ْب��ٌد ُم�ؤِم��ٌن اْم��َت�َح�َن اهللُ ق���َْل�َب��ُه لِ�إلي�م��اِن«)12(!! ُم�ْرَس���ٌل أو َم�َل�ٌك ُم�َق��رَّ
يقول أحد مشايخ العرفان لو مل يكن كتامن الرس الزما ولو كانت أرسار التوحيد قابلة لفهم اجلميع 

مل يكن لقول الريض من حفدة عيل بن أيب طالب صى اهلل عليه وسلم معنًى إذ قال:
بـــِـــِه أبــــوُح  َلـــْو  ِعــْلـــــٍم  َجــْوهـَــِر  ُربَّ  يــا 

الـَوثـــَـنـا َيـْعـُبـُد  ـْن  ِمـمَّ أنـْـَت  لـي  َلـقـيــَل 
َدمـــــي ُمـْســـلِـمــوَن  ِرجــاٌل  َوالسـْـــَتــَحــلَّ 

َحـَســــنــا)13(  َيــأتـونـــَـُه  مــا  أقـــْـَبـــَح  يـَـــَرْوَن 
فالسادات األبرار هم العارفني بعلم األرسار.
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2 - ق�د متتل�ئ احل�وزات العلمية س�واء بالنجف األرشف أو قم املقدس�ة بأهل العل�م من الفقهاء 
واألصولي�ني والفاس�فة وعلامء علم ال�كام وغريهم ولكن قلَّام يوجد معل�م األخاق الرباين الذي 

يأخذ عى عاتقه تربية السالكني إىل اهلل والعاشقني يف لقاء اهلل والفناء يف اهلل )14(،
فالنف�وس البرشية يف س�ريها الروح�اين التكاميل عى رصاط احلقيقة بحاجة إىل تربية أس�تاذ ليعتيل 
هبا إىل ذرى معارج احلقائق واملعارف، وعى الس�الك إىل اهلل أن يبذل اجلد واجلهد يف البحث عن عامل 
رب�اين وع�ارف واصل كامل يتمتع بقلب نيِّ��ر ومقام روحاين ومعنوي رفيع يرش�ده إىل الطريقة املثى 
يف الس�ري والس�لوك إىل اهلل حتى هيديه اهلل إىل سبيله كام قال عز من قائل: ﴿َوالَّـِذيـَن جاَهــُدوا فينــَـا 
َلـنَْهــِديــنــَّـُهــْم ُســُبـُلـنــَا....﴾)15(!! ومت�ى م�ا ُوجد مثل هذا املرش�د عليه أن يرافقه وجيالس�ه 
ويس�تفيد مما أف�اض اهلل تعاىل عليه من غوامض العلوم وبواطن األرسار بعدما س�لك س�بيل الرياضة 
ه وال يبوح له ما يضمره بمكنون  واملجاهدة وهتذيب النفس وتصفيتها، وقد ال يفيض إليه املرش�د برسِّ
صدره فهو غري مأذون بذلك ومتعهد بااللتزام القطعي بكتامهنا عن األغيار بل قد ُتسلب منه املقامات 
إن أفش�ى هب�ا يف غ�ري حملها وق�د تؤدي إىل الض�ال واالنحراف إال أنه - وحس�ب مراتب املسرش�د 
ومقاماته - يشري إىل بعض منها أو حيدد له ُأُطرها كالذي يكتفي باإلشارة إىل وجود كنز يف جبل ما دون 

حتديد مكان الكنز حتى يقوم السالك بالتحقيق والبحث والسعي ومن ثم يصل إىل الكنز.
رض�وان اهلل ع�ى روح الع�ارف الكبري س�يدنا األس�تاذ العام�ة الطباطبائ�ي ال�ذي كان يِلحُّ عليه 
أح�د تامذت�ه أن يبوح له ببعض األرسار ولكن الس�يد& كان يرفض بش�دة ويقول له: أنت مل تصل 
يف هتذيب النفس إىل املقام الذي جيعلني أبوح لك ببعض األرسار ألنك رجل عصبي املزاج وقد تفقد 

السيطرة عى نفسك حني الغضب فتفشيها!!
وقد قال أحد العرفاء )بالفارسية(: »عارف َس�ْر ميدهد ورِس نميدهد«)16(!!

فال�رس ح�ق ممنوع ظهوره من اخلدور واجب كتامن�ه يف الصدور إال عن أهله، فام كل ما يدرى يقال 
وال كل ما يشهد يذاع، ونعم ما قيل يف هذا املقام أن »صدور األحرار قبور األرسار«!!

�د وأصل�ح س��ري�رت�ي وأطِ�ب ع�ان�ي�ت�ي واج�ع�ل ه�واي  �د وآل حممَّ اللَّ�ه�م ص�لِّ عى حممَّ
يف تق��واك وخي��ر أيامي يوم أل�ق�اك واكف�ني ما أمّه�ني وم�ا مل هيّم�ني وما أنت أعل�م به مني يف أم�ر 
دن�ي�اي وآخ��ريت وأل�ح�ق�ني بالذين هم خي�ر من�ي وارزق�ني م�راف�ق�ة النب�ي�ي��ن والص�دي�ق�ي�ن 

والش�ه�داء والص�ال�ح�ي�ن وح�س�ن أول�ئ�ك رف�ي�ق�ا إل�ه ال�ح�ق رب العال�م�ي�ن.
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اهلوامش

سورة يس: آية 82   )1(
مصباح املتهجد: ص 604، من ال حيرضه الفقيه: ج 1 ص 325 - ص 326  )2(

رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 13 ص 81  )3(
الش�يخ حمم�د تقي ابن الش�يخ حممد اآلميل آميل األصل طهراين املس�كن م�ن فحول وأكابر عل�امء اإلمامية   )4(
يف ه�ذا العر، فقيه أص�ويل حمقق مدقق جامع املعقول واملنقول حاوي الف�روع واألصول، ولد يف طهران 
عام 1304 ه� وأكمل فيها املقدمات والس�طوح ثم هاجر إىل النجف األرشف عام 1339 ه� ومكث فيها 
14 عاما واس��تفاد من حمرض الس�يد أبو احلس�ن اإلصفه�اين وامل�ريزا النائيني واملحق�ق الع�راق�ي يف الفقه 
واألص��ول، له مؤلف�ات يف املعقول واملنقول، وحيكى أنه كان ملتزما بذك�ر الصلوات عى حممد وآل حممد 
أربعة عرش ألف مرة صبيحة كل يوم، وهذا يشء يسري من حاالت هذا الشيخ النوراين والعارف الصمداين 

رضوان اهلل تعاىل عليه.
سورة طه: آية 7  )5(

بحار األنوار: ج 4 ص 49 نقا عن معاين األخبار، وكذلك يف جممع البيان مع ذكر كلمة »أْخفيَته« بدال عن   )6(
»َكَتْمَته«.

بحار األنوار: ج 58 ص 39  )7(
سورة اإلرساء: آية 1  )8(

بحار األنوار: ج 13 ص 329، ج 70 ص 14 نقا عن أمايل الش�يخ الصدوق، ومتام احلديث كاآليت: عن   )9(
املفضل قال س�معت موالي الصادق$ يقول: كان فيام ناجى اهلل عز وجل به موس�ى بن عمران# أن قال 
ل�ه: »يا اْب�َن ِع�ْم��راَن َك��َذَب َم�ْن َزِع�َم أن��َّ�ه ُي�ِح�بُّ�ن�ي َف�إذا َج�ن���َّ�ُه ال�لَّ��ْي�ُل ن���اَم َع�ن��ِّي أَل�ْي�َس 
ُك���لُّ ُم�ِح���بٍّ ُي�ِح��بُّ خ�َ�ْل��َوَة َح�ب�ي�ب�ِه!! ه��ا أن�ا ذا ي�ا اْب��َن ِع�ْم�راَن ُم�طَّ�ِل��ٌع َع�َل�ى أِح�بَّ�ائ�ي 
ل�ْ�ُت أب�ْص�اَرُهْم ِم��ْن )يف( ُق�ل�وب��ِ�ِه�ْم وَم��ث��َّ�ْل��ُت ُع��ق�وَب�ت�ي َب�ْي�َن  إذا َج�ن��َّ�ُه��م ال�لَّ�ي��ُل َح�وَّ
أْع�ُي�نِ�ِه�م ي��خ�اطِ�ب�ون�ي َع�ْن ال�ُم�ش�اَه�َدِة وُي�َك�لِّ�م�ون�ي َع�ن ال�ُح�ض�وِر ي�ا اْب�َن ِع�ْم��راَن َه�ْب 
ل��ي ِم��ْن َق�ْل�ب��ِ�َك ال�ُخ�ش���وَع وِم�ْن َب�َدن�ِ���َك ال�ُخ�ض���وَع وِم���ْن َع�ْي�ن��َ�ْي��َك الدم���وَع ف�ي 

ُظ�َل�ِم ال�لَّ�ي�ْ�ِل واْدُع�ن�ي َفإن��َّ��َك ت��َج�ِ�ُدن�ي َقري�ب�ًا ُم�ج�ي�ب�ًا«.
ح العامري املش�هور بمجن�ون ليى من ديوان�ه: ص 109 ط بمباي  تنس�ب ه�ذه األبيات إىل قي�س بن امللوَّ  )10(

ونقلها الشيخ النراقي يف كتابه »اخلزائن« ص 130
سورة الكهف: آية 65  )11(

بصائر الدرجات: ج 1 باب 11 ص 7، أصول الكايف: ج 1 ص 401، ويف بيان هذا احلديث الرشيف يقول   )12(
العامة املجلي يف »بحار األنوار« ج 22ص 343: قوله$ »ما يف َق�ْل�ِب َس�ْلم�اَن« أي من مراتب معرفة 
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اهلل ومعرفة النبي واألئمة صلوات اهلل عليهم فلو كان أظهر سلامن شيئا من ذلك لكان ال حيتمله وحيمله عى 
الكذب وينسبه إىل االرتداد أو العلوم الغريبة واآلثار العجيبة التي لو أظهرها له حلملها عى الس�حر فقت�له 
أو كان يفش�يه ويظهره للناس فيكون س�ببا لقتل س�لامن عى الوجهني، وقيل لقتل ذلك العلم أباذر أي كان 
ال حيتمله عقله فيكفر بذلك أو ال يطيق س�ت�ره وص�ي�انته فيظهره للناس فيقتلونه، وقال السيد املرتىض& يف 
بعض فوائده حيث سئل عن هذا اخلرب: ومن أجود ما قيل يف تأويله أنه إذا اطلع عى ما يف قلبه وعلم موافقة 
باطنه لظاهره وش�دة إخاصه له اش�تد ضنه به وحمبته له ومتس�كه بمودته ونرته فقتله ذلك الضن أو الود 

وتكون فائدة هذا اخلرب حسن الثناء عى الرجلني.
تنس�ب األبيات إىل موالنا س�يد العابدين وإمام الس�اجدين عيل بن احلس�ني# ويس�بق هذين البيتني بيتان   )13(

آخران مها:
َجـواهـِـــــَرُه  ِعـْلــمــي  ِمـــْن  ألكـْــُتـــُم  إنــِّــــي 

َفـَيـْفـَتـتِـنـا َجــْهـــٍل  ذو  الـَحــقَّ  يــَــَرى  ال  َكــْي 
َحـَســــــــٍن  أبــو  هــــذا  فــي  َم  تـــَـَقــــدَّ وَقــــْد 

الـَحــَســنــا َقــْبــَلــُه  وأوصـَى  الـُحـَســْيـِن  إلــَـى 
ونس�ب الع�ام�ة األمين�ي& هذه األبي�ات إل�ى اإلمام$ يف كت�اب�ه »الغدير« ج7 ص35 - ص 36 نقا   
عن تفس�ري اآلل�ويس ج 6 ص190 وكذلك مقدم�ة »الوايف« و »األصول األصي�لة« للفيض الكاش�اين& 
ص 167، ويف بيان إقامة العذر ألهل الطريق يف تكلمهم يف العبارات املغلقة عى غريهم نقل اإلمام الغزايل 
وغ�ريه ع�ن اإلمام زين العابدين$ هذين البيت�ني وقال: املراد هبذا العلم الذي يس�تحلون به دمه هو العلم 

اللدين الذي هو علم األرسار.
كان بحث احلكمة واألخاق والفلس�فة والتفس�ري والعرف�ان رائجا وفّعاال يف احل�وزات العلمية املختلفة،   )14(
وكان املتكلم�ون الش�يعة يرق�ون أعى مراقي التف�وق والتقدم يف تل�ك املجاالت طيلة أكثر م�ن ألف عام، 
ج م�ن هذه احل�وزات أكابر العلامء وأعاظم الفقهاء أمثال هش�ام بن احلكم والس�يد املرتىض والش�يخ  وخت�رَّ
املفيد واخلواجه نصري الدين الطويس والعامة احليل واملريداماد وصدر املتأهلني الش�ريازي والقايض نوراهلل 
التس�ري ثم السيد مهدي بحر العلوم واآلخوند اخلراس�اين واآلخوند املا حسينقيل اهلمداين والسيد أمحد 
الكربائي واملريزا حممد حسن النائيني والشيخ حممد حسني الغروي الكمباين واملا مهدي النراقي واملريزا 
حممد حس�ن الشريازي والش�يخ حممد باقر االصطهبانايت والسيد أمحد اخلونساري واحلاج الشيخ حممد عيل 
ش�اه آبادي واحلاج املريزا أبو احلس�ن الرفيعي القزويني والسيد حسني بادكوبه اى والسيد األستاذ العامة 
حممد حس�ني الطباطبائي وأخيه احلاج الس�يد حممد حس�ن اإلهلي التربيزي، وغريهم من فحول أكابر علامء 

اإلمامية وأعياهنا.
وكان املرح�وم الس�يد عبداهل�ادي الش�ريازي يقول متأس�فا: ح�ني قدم�ت للدراس�ة إىل النجف األرشف   
كان�ت هناك اثن�ا عرش حوزة علمية تدرس فيها األخ�اق والعرفان، بينام ال توجد منه�ا اآلن حوزة علمية 
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واحده!!
ونقل الفيلس�وف الكبري آية اهلل الش�يخ مرتىض املطهري )قده( عن آية اهلل الس�يد ريض الش�ريازي أنه قال:   
يف إحدى س�فرايت إىل العتبات املقدس�ة سألت أحد املراجع العظام ملاذا ال تبدأون درس التفسري يف احلوزة؟ 
قال: ليس ذلك ممكنا مع وضعنا احلايل!! قلت: وملاذا كان ذلك ممكنا للعامة الطباطبائي حني جعل التفسري 

درسا رسميا يف احلوزة؟ فقال: كان ذلك تضحية بنفسه!!
سورة العنكبوت: آية 69  )15(

ه. أي أن العارف يفدي بنفسه وال يفدي برسِّ  )16(





املنزل )١7(

يَُّة ِعْندَ املُِحب احُلرِّ
وصلنا يف هناية املنزل الس�ابق إىل الكلمة العرفانية: »صدور األحرار قبور األرسار« وس�تكون هذه 
الكلم�ة مبدأ س�رينا يف هذا املنزل حتى نص�ل إىل معنى احلرية وحقيقتها عند العارفني والس�الكني إىل 

اهلل.
نشري يف بداية األمر إىل بعض العامات الرئيسية لفهم معنى احلرية:

العامة األوىل: 
أن ال يكون العبد بقلبه رقَّ أيٍّ من املخلوقات وأن يعلم أن اإلرادة واملش�يئة كلها بيد اهلل س�بحانه 
وتع�اىل وأنه ال يعلو عى س�لطانه يشء وهو صاحب األمر والنهي ومال�ك النفع والرض والكل مفتقر 
إلي�ه وه�و غني عن العاملني وأن الكل متوجه إليه ي�وم القيامة وممتثل بني يديه عبدا مملوكا صفر اليدين 
ال يمل�ك ش�يئا مما ملَّكه اهلل تع�اىل إياه يف احلياة الدنيا، ومل�ا كان افتق�ار الن�اس إل��ى اهلل تعاىل افتق�ارا 
ا النـَّاُس أنُتُم اْلُفَقَراُء إىَل اهللِ واهللُ ُهَو  َ ذاتي�ا ال حمي�ص هل�م عنه�ا كم�ا يف ق�ول�ه ج�ل ج�ال�ه: ﴿يا أيهُّ
ِميُد﴾)1( كذل�ك العبودية هلل تعاىل فهي صفة ذاتية للعبد يس�تحيل نفيها والعتق منها، يقول  اْلغـَنِـيهُّ احْلَ
مْحَ�ِن َع�ْب�دًا«)2(، فالعبد عبد هلل حر  امواِت واألْرِض إالَّ آتِ�ي الرَّ احلق تبارك وتعاىل: »إن ُك�لُّ َمن يِف السَّ

عن ما سوى اهلل.
وقد كان من وصايا أمري املؤمنني$ البنه احلس�ن$ أنه قال: ﴿ال تـــَـُكـْن َعـْبـَد َغـْيـِرك وقــْد 

ا﴾)3(!! َجـَعـَلـَك اهللُ ُحـرًّ
يق�ول الع�ارف احلقاين بابا طاهر اهلمداين&: »َم��ْن َي�رى ال�خ�َْل�َق ف�اب�ُ�دَّ ل��ه ِم�ْن ت���ََع�بُّ�ِد 
ال�خ�َْل�ِق« ومن تعبَّد اخللق فقد برئ منه احلق، فا خيرج من رق اخللق وما يتبعه من الرياء هلم إال من 
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استغرق يف شهود احلق فا يرى أحدا سواه.
العامة الثانية:

س�قوط التمييز عن القلب، أي أن القلب ال يفرق بني األش�ياء وال يفضل بعضها عى بعض وكلها 
ة: قد عزفت نفي  عنده عى حد سواء ذهبها وحجرها، وقد قال لرسول اهللملسو هيلع هللا ىلص بعض أصحاب الُصفَّ

ا )4(!! يا رسول اهلل عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها وحجرها، فقالملسو هيلع هللا ىلص: ِص��ْرَت ُح��رًّ
وق�ال أبو عب�داهلل الصادق$: »ال�ُح�رُّ ُح�رٌّ َع�َل�ى َج�م�ي�ِع أْح�والِ��ِه إْن ناَب�ْت�ُه ن�اِئ�ب�َ�ٌة َص�َب�َر 
َل�ه��ا وإْن ت���َداَك�ْت َع�َل�ْي�ِه امَل�ص�اِئ�ُب مَلْ ت���َْك�ِس��ْرُه وإْن ُأِس��َر َوُق�ِه�َر َواْس��ُت�ْب�ِدَل بال�ُي�ْس��ِر 
ي�َّ�ت�َُه إْن اْس�ُت�ْع�ب��َِد  ْر ُحرِّ �دي�ُق األم�ي�ُن َصَلواُت اهللِ َعَلْي�ِه مَلْ ُيض�َرِّ ُعْس�رًا َك�م�ا كاَن ي�وُس�ُف الصِّ
ْرُه ُظ�ْل�َم�ُة ال�ُج�بِّ وَوْح�ش��َت�ُُه َوم�ا ن�اَل�ُه أْن َم�نَّ اهللُ َعَلْي�ِه َف�َج�َع�َل  وُق�ِه�َر وُأِس��َر وَل�ْم ت��ُض�َرِّ

ال�َج�بَّ�اَر ال�ع�ات�َِي َل�ُه َع�ْب�دًا َب�ْع�َد إْذ كاَن َل�ُه م�الِ�ك�ًا«)5(!!
العامة الثالثة:

قي�ل أن حقيق�ة احلرية هي كامل العبودية، وكامل العبودي�ة يف إقامة حقوقها هلل تعاىل واالنعتاق عن 
عبودية الشهوات النفسانية وأرْس الوساوس الشيطانية واتباع السبل الباطلة، وقد قال اهلل تبارك وتعاىل 
ُه اهللُ َعَل ِعْلٍم وخَتَم َعَل  يف ذمِّ عبي�د أه�واء النفس وحظوظها: ﴿أفَرأيَت َمِن اتــَّخـََذ إهَلُه َهـواُه وأضلَّ
روَن﴾)6(، وقال رس�ول  ِه ِغشـاَوًة َفَمـن َيْديِه ِمن َبْعـِد اهللِ أَفال تــََذكَّ سـْمِعِه وقْلبــِـِه وَجَعَل َعَل َبَصِ
اهللملسو هيلع هللا ىلص: »أْب�غ��َ�ُض إل��ٍه ُعب��ِ��َد يف األْرِض ِعن�َْد اهللِ اهلَ��َوى«)7(، وقد تكون العبودي�ة للدنيا كام ورد 
ن�ي�ا َرب�ًّ�ا فت�َتَّ�ِخ�ُذُكْم َع�ب�ي�دًا«)8(، وقد تكون للشيطان كام  عن عيسى$ أنه قال: »ال ت�ت�َِّخ�ذوا الدُّ
قال تعاىل يف النهي عن اتباع الشيطان واختاذه إهلا ومعبودا: ﴿أملْ أْعَهْد إلْيُكْم يا َبني آَدَم أن ال تــَْعُبـدوا 
ـْيطاَن إنــَّـُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبـٌن﴾)9(!! وقد تكون لزينة احلياة الدنيا من م�ال وذهب وفضة، ففيام رواه  الشَّ
الق�رآن احلكي�م من قص�ة بني إرسائي�ل وعبادهتم العجل لدليل ع�ى نفوذ حب امل�ال يف قلوهبم حتى 
أصبحت أحب األش�ياء إليهم، فقد صاغ هلم الس�امري من حليهم عجا وكادهم به لعلمه أن قلوهبم 
أرشبت حب املال والذهب واحليل فصارت تابعة هلا فاس�تهواهم بذلك وسخر قلوهبم لعبادته!! وإنام 

سمي املال ماال لكونه بالذات يميل بالقلوب إليه بالعبادة.
وعى هذا قيل أن: »ُكلُّ ما ش�غ�ََل�َك َعن َربِّ�َك َفُه�َو َص�ن���َُم�َك »وأبغض األصنام صنم النفس 

�ن��َ�ُم األك�َب�ُر«!! كام قيل« ال�ن��َّ�ْف�ُس هي الصَّ
يق�ول اهلل تب�ارك وتعاىل: ﴿وال تــَْدُع َمَع اهللِ إهلًا آخــََر ال إلـَه إالَّ ُهو....﴾)10(، فكلام خلص العبد 
يف عبوديت�ه ل�رب العاملني وأقام حقوقها ولزم آداهبا فهو يف احلقيق�ة قد اقرب إىل أوج احلرية والتحرر 
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من قيود النفس وأغال الشيطان ونال مقام العزة والكرامة يف الدنيا واآلخرة واملؤمن احلق َمن َحَر 
عبوديت�ه يف اهلل وح�ده ومل يرشك بعبادته أحدا ق�وال وفعا رسا وعانية، وقد تكلم أمري املؤمنني$ يف 
ا أْن أكوَن َلَك َع�ْب�دًا وكَفى يب َف�ْخ�رًا أْن ت���َكوَن يل َرب�َّا أنَت َكاَم أري�ُد  ذلك وقال: »إهلي َكَفى يب ِع�زًّ

فاجعْلني َكام ت��ُريُد«)11(!!
�ِة؟! قال$: ثاثُة  س�أل عن�وان البري أبا عبداهلل الص�ادق$: يا أبا عبداهلل م�ا حقيق�ُة العبوِديَّ
ل���َُه اهللُ ُم�ْل�كًا ألنَّ العب�ي�َد ال َيكوُن َل�ُه�ْم ُم�ْل�ٌك َي�َرْوَن  أش�ياٍء: أْن ال َيَرى الَعْب�ُد لنفِس��ِه فيام خ�َوَّ
��ُر الَعْب�ُد لنفِس��ِه ت���َْدب�ي�رًا، ومُجْ�َل�ُة  امل��اَل م��اَل اهللِ َيض�َعون��َُه حيُث أَم�َرُه��ُم اهللُ ب��ِِه، وال ُي�َدبِّ
ل��َ�ُه اهللُ ُم�ْل�كًا  اش��ت�غ�الِِه ف�ي�م��ا أَم��َرُه اهللُ تع�اىَل ب��ِ�ِه ون��َه��اُه َعن�ُْه، َف�إذا مَلْ َي�َر الَعْب�ُد في�ام خ�َوَّ
َض الَعْب�ُد ت���َْدب�ي�َر نف�ِس��ِه  ه��اَن َعَل�ْي��ِه اإلن�ف�اُق فيام أَم��َرُه اهللُ تعاىَل أْن ُي�ن�ِْف�َق في��ِه، وإذا َف��وَّ
ن�ْي�ا، وإذا اش��ْ�َت�غ�ََل الَع�ْب�ُد بم�ا أَم��َرُه اهللُ ون��َه�اُه َعنُه  ��ِرِه ه�اَن َعَلي�ِه َم�ص�اِئ��ُب ال�دُّ َع�َى ُم�َدبِّ
ُغ ِمنُه�ام إىَل املِ�راِء وامُلب�اهاِة َم�َع الن�اِس، َفإذا أْكَرَم اهللُ الَعْب�َد هب�ِذِه ال�ث��َّاث���َِة ه�اَن َعَلْي�ِه  ال َي�َت�َف��رَّ
ن�ْي�ا تكاث��ُ�رًا وال تف�اخ�ُرًا وال َيْط�ُل�ُب ما ِعن�َْد الن�اِس  ن�ْي��ا وإبلي��ُس واخلَ�ْل�ُق وال َيْط�ُل�ُب الدُّ الدُّ

ُل َدَرَج�ِة ال�تُّ�َق�ى....«)12(!! ا وال َي�َدُع أي�اَم�ُه ب�اطِ�ًا، فه�ذا أوَّ ا وُع�ُل�وًّ ِع�زًّ
فاحذر أهيا الس�الك من خماطر حب النفس وتعلقاهت�ا واتباع أغراضها وأهوائها وهي ألد أعدائك 
تي َبنْيَ َجنَبْيَك«)13(،  ك ن��َْفُس�َك الَّ وأقرهبا إليك كام نطق بذلك رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص حيث قال: »أْعَدى َعُدوِّ
وإن�ام ص�ارت النفس عدوة لإلنس�ان ألهنا متيل إىل الصف�ات الربوبية كالك�رب والتعظيم وطلب املدح 
والتعبد وغريها فتميل بذلك عن التوحيد اخلالص هلل رب العاملني، وهذا أمر يف غاية الدقة واخلفاء ال 
ُكوَن﴾)14(،  ينج�و منه إال أقل القليل كام ق�ال تعاىل يف كتابه: ﴿َوَما يْؤِمُن أكثــَُرُهْم بــِاهللِ إالَّ َوُهْم ُمرْشِ

فاملؤمنون بوجود اهلل كثريون ولكن القليل منهم يؤمن بتوحيد اهلل سبحانه وتعاىل توحيدا خالصا.
العامة الرابعة:

ع�اوة عى عدم ش�عور العارف احلر بالتكليف والعناء والكد واملش�قة يف العب�ادة فإنه يفهم روح 
العب�ادة وتش�تد رغبته فيها وينرشح صدره هلا ويزيد حرصه يف طلبه�ا وجيد يف قلبه طيبا ولذة وحاوة 
وأنس�ا وس�عادة وهبج�ة، ب�ل إذا ُمنع عن ذلك ألي س�بب أو عائ�ق الغتم لذلك واعتربه�ا من أعظم 
العقوب�ات علي�ه، وه�ذا ك�امل العبودية هلل س�بحانه وتع�اىل ومق�ام اخللَّص من عب�اد اهلل م�ن األنبياء 
والصديق�ني الذي�ن عملوا هلل بأتم لوازم العبودي�ة وأكملها، وقد قال احلق تب�ارك وتعاىل: »يا ِع�بادي 
يقون  موَن ب�ه�ا يف اآلِخ�َرِة«)15( فالصدِّ ن�ي�ا فإن�َّ�كم تتنعَّ �م�وا بِع�ب�اَدت��ي يف الدُّ يق�نَي ت���َن���َعَّ دِّ الصِّ

املقربون يرون يف عبادة رهبم أعظم اللذات الروحانية وأسامها!!
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ق�ال أح�د املش�ايخ: »وأما أحواهلم بعد موهتم فعى ق�در ما كانوا عليه يف الدنيا م�ن التفرغ ألمر ما 
مع�ني أو أم�ور خمتلفة عى قدر ما حتققوا به يف التف�رغ له وهم يف اآلخرة عى قدر أحواهلم يف الدنيا.... 
فمن كان يف الدنيا عبدا حمضا كان يف اآلخرة ملكا حمضا فا أعز يف اآلخرة ممن بلغ يف الدنيا غاية الذل 

يف جناب احلق واحلقيقة«.
وق�د ق�ال بعضهم وكان حمبا للصاة: يا رب إن كنت أذنت ألحد أن يصيل يف قربه فاجعلني ذلك، 

فرؤي وهو يصيل يف قربه!!
ومر رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص ليلة إرسائه بقرب موس�ى$ فرآه وهو يصيل يف قربه ثم عرج به إىل الس�امء وذكر 

اإلرساء وما جرى له فيه مع األنبياء ورأى موسى$ يف السامء السادسة وهو يصيل يف قربه!!
نق�ل أح�د العل�امء حكاي�ة قال فيه�ا: ذهبت ذات يوم مع آية احلق الش�يخ حس�ن ع�يل اإلصفهاين 
املع�روف بالنخدك�ي& إىل إح�دى املقابر لقراءة الفاحتة فتوقف الش�يخ عند إح�دى القبور وقال يل: 
انظر ماذا تسمع من هذا القرب؟! وبإشارة منه سمعت صوتا من داخل القرب يقول: ال إله إال اهلل!! فقال 
الش�يخ: إن صاح�ب هذا الق�رب كان يف الدنيا من أصحاب القل�وب واألذكار ويف ذلك العامل أيضا هو 

مشغول بذكر اهلل!!
العامة اخلامسة:

خدمة الفقراء إىل اهلل وجمالسة املساكني، فام مل يكن اإلنسان حرا كيف يمكنه خدمة هؤالء؟!
لق�د كان أمري املؤمن�ني$ يديم عى خدمة الفقراء وكذلك األئم�ة املعصومون#، وقد روي عن 
النبيملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »َس��يِّ��ُد ال�َق��ْوِم خ�اِدُم�ُه�ْم«)16(!! وكان زين العباد عيل بن احلسني# ليخرج يف 
الليلة الظلامء فيحمل اجلراب عى ظهره وفيه الرر من الدنانري والدراهم وربام محل عى ظهره الطعام 
أو احلط�ب حت�ى ي�أيت بابًا بابًا فيقرعه ث�م يناول من خيرج إلي�ه وكان يغطي وجهه إذا ن�اول فقريا لئا 
يعرفه، فلام تويف عليه الس�ام فقدوا ذلك فعلموا أنه كان عيل بن احلس�ني#، وملا وضع عى املغتس�ل 

نظروا إىل ظهره وعليه مثل ركب اإلبل مما كان حيمل عى ظهره إىل منازل الفقراء واملساكني )17(!!
العامة السادسة:

اخل�روج من الدنيا اختيارا قبل أن خُيَرج منها اضط�رارا، وقد قال أمري املؤمنني$ يف بعض خطبه: 
ن�ْي�ا ُق�لوَب�ُكْم ِم�ْن َق�ْب�ِل أْن ت�ُْخ�َرَج ِمنه�ا أْب�دان�ُ�ُك�ْم«)18(!! »أْخ�ِرُج�وا ِمَن الدُّ

واحلي�اة الدني�ا زائلة وال�كل يموت ال حمال�ة »ُكلُّ ن�َْف�ٍس ذاِئَقٌة امْلَ�ْوَت....«)19( ولك�ن متى خياف 
اإلنس�ان امل�وت؟! حينام يك�ون قلبه متعلقا بش�ئون الدنيا، ومن تعلَّ�ق قلبه بيشء كان ل�ه عبدا، فكلام 
اش�تدت التعلق�ات وتع�ددت االرتباطات بالدني�ا كان الفراق عنه�ا باملوت أصعب واألمل عليه أش�د 
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فيش�عر بالكدر والضيق: ﴿َوِحـيـَل َبْينَُهْم َوبْنَ َما َيْشـَتُهوَن....﴾)20(، يف حني أن العبد السالك إىل اهلل 
غ قلبه من حب الشهوات النفسانية وقطع عنه حبائل  يموت اختيارا قبل أن يموت اضطرارا ألنه قد فرَّ
اللذات الفانية واألماين الباطلة الردية وكان اهلل س�بحانه وتعاىل مقصوده ومعبوده ومل يتخذ س�واه إهلا 

اُر﴾)21(!! قــُوَن َخـْيـٌر أِم اهللُ اْلَواِحُد اْلَقهَّ وربا: ﴿.... أأْرباٌب ُمـَتـَفـرِّ
متى يقال أن العبد أصبح حرا؟! 

حين�ام يعتق�ه مواله فيكون ح�را لوجه اهلل!! كذلك ال�ذي خيرج من رق الدني�ا ويتخلص من قيود 
النف�س وواليته�ا هنالك يكون حرا لوجه اهلل، وقد قال موالنا أمري املؤمنني$ يف ذلك: »أال ُح�رٌّ يَدُع 
ه�ِذِه اللُّامظ��َة ألهِلها«)22( أي الدني�ا، وكذلك قال$: »وألل�َف�ْي�ُت�ْم ُدنياُكْم هِذِه أْزه�ُد ِعن�ْدي ِم�ْن 
َع�ْف�َط��ِة َع�ن�ْ��ٍز«)23(، ويف حديث حفص بن غياث قال قال أبو عبداهلل$: »ي�ا َحْفُص، ما أن�َزْل�ُت 

ني�ا ِم�ْن ن��َْف�ي إالَّ بَم�ن�ِْزَل�ِة املِ�ي�َت�ِة إذا اْض�َط�َرْرُت إَل�ْي�ه�ا أَك�ْل�ُت ِم�ن�ْه�ا«)24(!! الدُّ
وجيدر بالذكر هنا أن يعرف الس�الك إىل اهلل املعيار احلقيقي وامليزان الواقعي يف التمييز بني امتاك 
ق بني كون اإلنس�ان صاحب مال وثروة وجاه ومقام وكونه من أهل الدنيا  اليشء والتعلق به حتى يفرِّ
وهو الطريق األس�ايس لنفوذ الشيطان، فاملناط يف تعريف أهل الدنيا هو التعلق بشئوناهتا، فقد يمتلك 
اإلنسان بيتا أو سيارة أو أثاثا فاخرا أو مقاما اجتامعيا رفيعا وغري ذلك ولكنه ال جيد يف نفسه وقلبه أي 
تعلق هبذه املظاهر وال يكون فرحا بامتاكها وال حمزونا لفقدها بل متحررا من أرسها وقيودها ﴿لَِكْيال 
تــَأســَْوا َعَل َما فــَاتـَُكْم وال تــَْفـَرُحوا بــِمـا آتــَاكــُْم....﴾)25(، وعى هذا يكون هو مالكا للامل 

ال املال مالكه.
ويمكن التعبري عن احلرية بطاق الدنيا والتجايف عن دار الغرور كام يف قول موالنا أمري املؤمنني$ 

ي َغ�رْيي َفَق�ْد َطلَّ�ْق�ُت�ِك ث�َاث�ا ال َرْج�َع�َة فيه�ا«)26(!!  املشهور: »يا ُدن�ْي�ا ُغ�رِّ
وقال العرفاء إن لكل يشء يف عامل الوجود هناية وغاية، واإلنسان بام أنه يشء من األشياء فإن هنايته 
بلوغ�ه ومن ثم تبتدىء مس�ئولياته ودوره يف احلياة وغايته حريت�ه، والعارف إذا أصبح حرا فقد عرف 
نفس�ه بالعبودية التامة للموىل عزَّ وجلَّ ومن عرف نفس�ه بالعبودية فقد عرف ربه بالربوبية وهي غاية 

العرفان.
وللحرية مقامات ثاثة:

املقام األول: حرية عامة من رق الشهوات.
املقام الثاين: حرية خاصة من رق املرادات.

املقام الثالث: حرية خاص اخلاص من رق الرسوم واآلثار.
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ق العبودية  وم�ع الت�درج يف املقامات الثاثة والوص�ول إىل مقام احلري�ة املطلقة عن األغي�ار وحتقُّ
املحض�ة للرب املتعال ُيعَطى العارف أمانة نيابة احل�ق ويكون من أصحاب مقام التريف والترف 
يف الع�امل وأصح�اب الق�وة احلاكمة عى طبائع النف�وس ويكون كل يشء يف عامل الوج�ود حتت إرادته 

واختياره وتنكشف له حقائق األشياء وال تشتبه عليه األمور وال خيطئها.
ومصداق قولنا حكاية نوردها يف هذا املقام:

ُدِعي آية اهلل العظمى الشيخ عبدالكريم احلائري اليزدي )قده( )27( ذات يوم مع مجع من تامذته إىل 
حديقة فلبَّى الدعوة وذهب مع تامذته إىل احلديقة وكانت مليئة بأشجار العنب.

جل�س الش�يخ وتامذت�ه يف جان�ب م�ن احلديقة وكان بي�ده كت�اب للمطالعة، ثم طلب ش�يئا من 
العنب ولكن حينام أتوا إليه بصحن من العنب وقدموه له قال الشيخ: ال أشتهي، وأخذ يكمل مطالعة 
الكتاب!! تعجب احلارضون من ترف الشيخ فقالوا له: موالنا، أنتم أمرتم وتفضلتم بذلك!! فقال: 
ب�ى، ولكن�ي اآلن ال أش�تهي أكل العنب!! ومع إرصار احلارضين عى معرفة س�بب ه�ذا املوقف من 
الش�يخ أخذ الش�يخ يس�تفرس عن بعض األمور الرشعية ويس�أل صاحب احلديقة إن كان يؤدي زكاة 
أمواهلا ومخس�ها، وكذلك أخذ يس�أل عن أرض احلديقة واملياه التي تسقى هبا األشجار ِملكا أو غصبيا 
وغري ذلك من األس�ئلة الرشعية، وكان صاحب احلديقة جييب عى ذلك كله باإلجياب، فقال الش�يخ: 
إين كنت أش�تهي العنب قبل قليل واآلن ال أش�تهيه فابد أن يكون هناك س�بب لذلك!! فأقبل رجل 
كان يعمل يف احلديقة وقال: موالي أتأذنون يل أن أقول لكم شيئا؟! قال: تفضل، قال: يف احلقيقة أنكم 
تفضلت�م وطلبت�م العنب احللو وعنب حديقتنا حامض مل ينضج بعد وملا رأيت عاملا جليا وش�خصية 
حمرم�ة مثلكم يطل�ب عنبا اضطررت أن أذه�ب إىل حديقة جارنا وأقطف من أش�جارها عنبا وآيت به 

إليكم ثم أستأذن من صاحبها فيام بعد!!
وقد قال بعض العرفاء: »أال ت�رى أه�َل ال�ورِع إذا ح�م�اه�م اهللُ م�ن أك�ِل ال�ح�راِم م�ن ب�ع�ِض 
م�ٍة علي�ه ف�ي��راه دم��ًا أو  ع�ام�اتِ��ه أن يتغ�يَّ��َر ف�ي ن�ظ��ِره ذلك ال�م�ط�ع�وُم إىل ص��ورٍة م�ح�رَّ
خن�زي�رًا مث�ا فيم�ت�ن�ُع م�ن أك�ِل�ه فإذا ب�ح�َث عن كس�ِب ذلك الطع�اِم وج�َده مكتَس�ب�ًا عى غي�ِر 

الطريق�ِة املش�روع�ِة يف اكتس�ابه، فألهِل اهللِ تعاىل أعي�ٌن يب�ِص�رون هب�ا وآذاٌن يس�م�ع�ون
هب�ا وق�ل��وٌب يع�ق�ل�ون هبا وألس��نٌة يتكلَّمون هبا غي�ر ما هي هذه األعي��ِن واآلذاِن والق�ل�وِب 

واأللس�ن�ِة علي�ه م�ن ال�ص�ورِة«!!
أهي�ا الس�الك إىل اهلل عليك بالس�عي واالجته�اد يف صقل مرآة قلب�ك لتنفض عنه غب�ار التعلقات 
وتك�ون عى الدوام يف حم�رض رب العاملني ويف خدمته ممتثا ألوامره منتهيا بنواهيه، فباحلرية التامة من 
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، واس�تعن يف ذلك باهلل س�ابغ النعمة وهو املس�تعان  رق األغي�ار تص�ل إىل حمض العبودية هلل عزَّ وجلَّ
وعليه التكان. 
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اهلوامش

سورة فاطر: آية 15  )1(
سورة مريم: آية 93  )2(

رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 16 ص 93  )3(
رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 11 ص 215، وقيل أن السائل هو حارثة بن مالك النعامين  )4(

أصول الكايف: ج 2 ص 89  )5(
سورة اجلاثية: آية 23  )6(

إحياء العلوم ج 1 ص 85، املحجة البيضاء: ج 1 ص 85 رواه الطربي من حديث أيب أمامة  )7(
بحار األنوار: ج 14 ص 327  )8(

سورة يس: آية 60  )9(
سورة القصص: آية 88  )10(

رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 20 ص 255  )11(
بحار األنوار: ج 1 ص 224 نقا عن الشيخ البهائي قدس اهلل روحه.  )12(

املحجة البيضاء: ج 5 ص 6،كنوز احلقائق: ص 14، غوايل الآللئ: ج 4 ص 118، بحار األنوار: ج 70 ص   )13(
64، يق�ول بع�ض العرفاء أن العبودية انقياد ألحكام الربوبية واألحكام إما أوامر تطلب من النفس فعل ما 

تريد تركه أو نواٍه تطلب منها ترك ما تريد فعله وهي كلها مكاره للنفس وحبسها عليها حقيقة العبودية.
سورة يوسف: آية 106، ويقول السيد العامة الطباطبائي& يف تفسري هذه اآلية املباركة أن املراد بالرشك يف   )14(
اآلية بعض مراتبه الذي جيامع بعض مراتب اإليامن وهو املس�مى باصطاح فن األخاق بالرشك اخلفي!! 
ويقول&: أن تلبس اإلنس�ان باإليامن والرشك معا مع كوهنام معنيني متقابلني إنام يكون من جهة كوهنام من 
املع�اين الت�ي تقبل يف نفس�ها القوة والضعف.... فرى من يدعي اإليامن باهلل خي�اف وترتعد فرائصه من أي 
نائب�ة أو مصيب�ة هتدده وهو يذكر أن ال ق�وة إال باهلل ويلتمس العزة واجلاه من غريه وه�و يتلو قوله تعاىل إن 

العزة هلل مجيعا وعى هذا القياس.
أصول الكايف: ج 2 ص 73  )15(

من ال حيرضه الفقيه: ج 4 ص 378  )16(
بحار األنوار: ج 46 ص 61 نقا عن اخلصال للشيخ الصدوق  )17(

رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 11 ص 3  )18(
سورة آل عمران: آية 185، سورة األنبياء: آية 35، سورة العنكبوت: آية 57  )19(

سورة سبأ: آية 54  )20(
سورة يوسف: آية 39  )21(
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ى يف الفم من الطعام. رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 20 ص 173، اللامظة: ما تبقَّ  )22(
رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 1 ص 202، وعفطة عنز ما تنثره من أنفها.   )23(

بحار األنوار: ج 78 ص 193 نقا عن تفسري عى بن إبراهيم  )24(
سورة احلديد: آية 23  )25(

بحار األنوار: ج 40 ص 322، رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 18 ص 224  )26(
آي�ة اهلل العظم�ى احل�اج الش�يخ عبدالكريم بن حمم�د جعفر املهجردي امليب�دي اليزدي احلائ�ري )قده( من   )27(
أعاظم العلامء واملراجع ومن أكابر مدرس�ني اإلمامية، كان مش�هورا بآية اهلل املؤس�س، ولد عام 1276 ه� 
يف قرية مهجرد إحدى قرى ميبد الواقعة يف مدينة يزد، حرض دروس كبار األساتذة والعلامء األجاء أمثال 
املريزا الش�ريازي األول )آية اهلل العظمى املريزا حممد حس�ن الشريازي - صاحب فتوى التنباكو املتوىف عام 
1312 ه��( وامل�ريزا الش�ريازي الثاين )آي�ة اهلل العظمى املريزا حمم�د تقي الش�ريازي 1270 - 1338ه�( 
والش�هيد الش�يخ فضل اهلل النوري والس�يد حممد كاظم اليزدي والش�يخ حممد كاظم اخلراساين، انتقل عام 
1340 ه�� م�ن مدين�ة أراك إىل قم وأس�س فيها احلوزة العلمية املقدس�ة واس�تفاد منه كثري م�ن املجتهدين 
واألفاض�ل املعارصي�ن منهم آية اهلل العظمى الس�يد حممد حج�ت& وآية اهلل العظمى الس�يد صدر الدين 
الصدر& - والد اإلمام الس�يد موس�ى الصدر - والس�يد أمحد اخلونساري والس�يد شهاب الدين املرعيش 
والسيد حممد رضا الكلبايكاين واحلاج السيد رضا الزنجاين واآلخوند ما عيل اهلمداين والسيد حمقق داماد 
- وه�و صهره - والس�يد حممد تقي اخلونس�اري، وقد ترك مؤلف�ات قيمة يف الفقه واألص�ول، وتويف عام 
1355 ه�، وحس�ب قول تلميذه الس�يد الصدر أن تاريخ وفاته يطابق هذه اجلملة »لدى الكريم حلَّ ضيفا 

عبُده« - مقتبس من رساج املعاين ص 68 
واحلدي�ث يف إخ�اص هذا الرج�ل العظيم يطول وقد كانت لكاتب هذا املقال روابط متينة مع ابنه الش�يخ   
مرت�ىض احلائري& الذي كان بدوره مرجعا من مراجع التقليد وجمتهدا جامعا للرشائط وتويف عام 1406 
ه� يف قم وكذلك ابنه الثاين العامة العبقري والفيلسوف الدكتور الشيخ مهدي احلائري اليزدي الذي تويف 
عام 1420ه� وهو عامل متبحر يف الفلسفة والعرفان والفقه واألصول ويقول: أرى - حسب حتقيقايت - أنه 
- أي ابنه الثاين - من أعظم فاس�فة الرشق والغرب يف عرنا هذا، وكنت قد س�افرت مع ابنه األول إىل 
مشهد اإلمام الرض�ا$ كرارا، ويف إحدى هذه األسفار كان السيد عبدالباقي ابن السيد العامة الطباطبائي 
وصه�ر الش�يخ مرتىض احلائري مرافقا لنا، وكان الش�يخ احلائري يقول لنا يف أثن�اء الطريق نقا عن والده: 
واهلل مل أسع حلظة واحدة من عمري للوصول إىل مقام املرجعية ولكن حينام فرضت عيَلَّ قبلتها، ونصيحتي 
ل�ك أن ال تس�عى للحص�ول عى هذا املق�ام اخلطري وإن فرضت علي�ك فا تقبلها وافت�ح املجال لآلخرين 
لتحمل مسؤولية املرجعية أمام اهلل!! فانظر كيف يريد الوالد األستاذ يف هذا املكتب التعليمي والتهذيبي أن 
هي�ذب ولده ويعطيه درس�ا يف األخاق واإليامن والتقوى حت�ى إذا وصل يوما إىل مقام املرجعية يعرف ابنه 

كيف يتحمل مسؤولية هذا املقام العظيم.





املنزل )١8(

السُُّكوُن ِعْندَ املُِحب
السكون خاف احلركة وهو حالة نفسانية يف قلب العارف والسالك إىل اهلل ويعني الشعور باهلدوء 
واالطمئنان يف ظ�ل رب العاملني وكنف عنايت�ه وصون�ه ال يش�وب�ه حتي�ُّر وال ارتياب وال تش��وي�ش، 
واإلنس�ان يف حاالت�ه الطبيعي�ة حينام يقف يف ظل بناية أو حتت ظل ش�جرة أو مظل�ة يعلم الف�رق بني 
هذه ال�ظ�ال املختلفة، كذلك العارف والس�الك إىل اهلل الذي يعيش يف ظل عناية احلق تبارك وتعاىل 
ق بني ظله سبحانه والظال  يش�عر باألمن والطمأنينة باهلل س�بحانه ويسكن قلبه ملا اطم�أن إليه وي�ف�رِّ
األخرى، واهلل س�بحانه وتعاىل ما أمرنا بقوله: ﴿.... َفـاتــَِّخــْذُه َوكِـيـاًل﴾)1( إال لنس�كن به ويكون 

هو سبحانه املترف يف أمر عبده.
وقد صن�َّف اخلواجه نصري الدين الطويس)قده( يف ذيل تفسري اآلية املباركة: ﴿....أال بــِِذْكـِر اهللِ 

تــَْطـَمـئِـنهُّ اْلـُقـُلـوُب﴾)2( السكون إىل صنفني:
م عى السلوك. الصنف األول: سكون خاص بأهل النقصان ومنشأه الغفلة وهو مقدَّ

الصنف الثاين: سكون خاص بأهل املعرفة والكامل ومنشأه اليقظة وهي حالة حيصل عليها العارف 
بعد الس�لوك، فالسالك إىل اهلل حينام يسلك طريق احلق ويشعر بكامل املطلوب فإن احلالة احلاصلة من 

الوصول إىل الكامل واليقني يقال هلا السكون.
عى هذا فهناك نوعان من السكون سكون أهل النقصان وسكون أهل الكامل، وُتعَرف احلركة بني 
الس�كونني بالس�لوك إىل اهلل، بمعنى أن السالك يف س�لوكه إىل اهلل يكون بني السكون األول والسكون 

الثاين.
وأما الس�لوك أو احلركة فهي من لوازم الش�وق واملحبة الصادقة، ألن الشوق حركة روحانية للقاء 
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املحب�وب، ول�وال احلركة ال�ش�وقية ال يمك�ن االنتقال من الس�كون األول إىل الس�كون الثاين، وعى 
الس�الك إىل اهلل أن ال يتوقف أثناء الس�ري بل يس�تمر يف س�لوكه إىل أن يطمئن بالوصول إىل الس�كون 
احلقيق�ي الص�ادق املق�ارن للوص�ول إىل احلق تب�ارك وتع�اىل، ولذا قي�ل: َل���و َس��َك�َن ال�ُم�ِح�بُّ 

َه�َل�َك.
عى س�بيل املثال حينام يتعلق قلب رجل بامرأة مجيلة ويدخل حبها يف قلبه ال هينأ له عيش وال حيلو 

له نوم ويبيت طوال ليله يف التفكر واخليال!!
َعـــَجــــٌب لِـْلـُمــِحــــبِّ َكــْيـــــَف َيــنــــــــــاُم

َحــــــرام الـُمــِحــــبِّ  َعـَلــى  نـــَــــْوم  ُكـــــلهُّ 
واحلب املجازي ليس عاٍر عن الش�وب والش�ني ألنه ينبع من أهواء وميول ش�هوانية وحيوانية يف 

حني أن العشق احلقيقي ال يكون إال بعد التجرد الكامل من األهواء وامليول الشهوانية وتبعاهتا. 
أو كاملاء اجلاري الذي يس�تمر يف جريانه أو نزوله من س�فح اجلبل إىل أن يصل إىل املقصد فيس�تقر 

عى خبت )3( أو يدخل يف البحر.
يقول موالنا جال الدين الرومي:

نـكـنـى طـلـب  چـرا  نـــــدارى  يــار  تـو  اگـر 
نـكـنـى طـرب  چـرا  رسـيدى  يـار  بـه  وگـر 

يعني بذلك أن اإلنس�ان يعيش بني طلب وطرب، فالطلب بداية الس�لوك، والطرب عند الوصول 
إىل املقصد.

وقد أشار موالنا جال الدين الرومي إىل معاين العشق اإلهلي احلقيقي والصادق بأبيات من الشعر 
)بالفارسية( فقال:

بـــود رنــگــى  پــى  كـــز  هــائــى  عــشـــــق 
بـــــــود نــنــگـى  عـاقــبــت  نـبـــود  عـشــــق 

مـــا ســـــوداى  پــر  عـشـــق  اى  بــاش  شــاد 
مــــــا عـلـتـــــهــــاى  جـــــمـــلـــه  دواى  اى 

مـــا وجـالــيـنـــوس  افــالطـــــــون  تــو  اى 
مــــــا ونـــامـــــــوس  نــخـــــوت  دواى  اى 

دل بــيـمــارى  چـــو  بــيــمــارى  نـيــسـت 
دل زارى  از  پــيــــداســــــــت  عــاشـــــقـى 
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جــــــــداست زعـلــتــهــا  عــاشــــق  عـلـــت 
خـــــداست اســـرار  اصــطــرالب  عــشــــق 

فالعب�د املس�كني يف ه�وى املحبوب املج�ازي املحكوم علي�ه بال�زوال والفناء يكون عدي�م القرار 
دائ�م القل�ق قليل الصرب كث�ري االضطراب تظهر ع�ى ماحمه آثار الفقد والبعاد وال يش�عر بالس�كون 
واالطمئن�ان إال بعد الوصول إىل حمبوبه فكيف بالعش�ق احلقيقي األبدي للجامل املطلق وهو ذات اهلل 

سبحانه وتعاىل وأثره عى العارف املحب العاشق!!
وال ش�ك أن األمثلة والتش�بيهات الت�ي نذكرها إنام هي أمثلة يف احلب املج�ازي وظواهر الطبيعة، 
ولك�ن حين�ام تكون األلفاظ ق�ارصة عن التعبري عن دقائ�ق املعاين العرفانية وعاج�زة عن الوصول إىل 
احلقائق، وإدراكها ال يكون إال عن طريق اإلش�ارة والرمز واملجاز، نرى أن نبني تلك املعاين واحلقائق 

باإلشارات والرموز وأمثلة الظاهر.
وأما الس�كينة فيقول الس�يد العامة الطباطبائي& أن السكينة نوع خاص من الطمأنينة النفسانية 
ل�ه نعت خ�اص وصفة خمصوصة وهي مرتبة عالية من مراتب الروح يف القلب وموهبة إهل�ي�ة كام هي 
ــكِـيـنــَـَة فِــي ُقـُلــوِب  امْلـُْؤِمـنِـيــَن لِـَيـْزَداُدوا  مبين�ة يف اآلي��ة املباركة: ﴿ُهـَو الَّـذي أنــَزَل الـسَّ
إيـَمـانـًا َمـَع إيـَمـانِـِهـْم﴾)4(، وهي حالة نفس�انية حاصلة من س�كون النفس وثباهت�ا إىل ما آمنت به 
ول�ذا عل�ل ذلك بقوله »لِ�َيْزَداُدوا إياَمنًا«، والس�كينة عطية إهلية بدلي�ل اختصاصها يف اآليات الكريمة 
بكلم�ة اإلنزال أو التنزيل من عند اهلل س�بحانه وتعاىل، وقد ذكر س�يدنا األس�تاذ العام�ة الطباطبائي 
أن نزول الس�كينة حيتاج إىل حالة قلبية طاهرة وهي الصدق والنزاهة عن إبطان نية خمالفة اهلل س�بحانه 
ورس�ولهملسو هيلع هللا ىلص ويقال: »أن املس�تفاد من آيات الس�كينة أن ن�زول�ها )أي الس�كينة( متوق�ف عى ط�هارة 
ق�لب�ي�ة وص�ف�اء ن�ف�ي س��اب�ق« بدليل قوله ﴿َمَع إيامهِنِْم﴾ يف اآلية املذكورة أي تنزيه س�احة العبد 
م�ن املع�ايص وارتكاب املحارم واس�تعداد قلبي من اإلي�امن والطهارة، وكذلك يف قول�ه ﴿َفَعلَِم َما يِف 
ــَجـَرِة  ُقُلوبـِِهـْم﴾ م�ن اآلية: ﴿َلـَقـْد َرِضــَي اهللُ َعـِن امْلُـْؤِمـنِـيــَن إْذ ُيـَبـايــُِعـونــََك تــَْحـَت الشَّ

ـكِـيـنــَـَة َعـَلـْيـِهـْم....﴾)5(!! َفـَعـلِـَم َمـا فِـي ُقـُلـوبِـِهـْم َفـأنـَزَل السَّ
وإضاف�ة إىل املعن�ى الظاهري للس�كينة وهو س�كون القلب وع�دم اضطرابه يذكر الس�يد العامة 
الطباطبائ�ي& يف معنى الس�كينة أهن�ا: »روٌح إل�ه�يٌّ أو تس��ت�ل�ِزم روح�ًا إل�ه��ي�ًّ��ا م�ن أْم��ر اهلل 

تع�ال�ى ي�وج��ِب َس�ك�ي�ن�َة ال�ق�ْل�ب واْس�ت�ِق��ْراَر الن�ْف�س ورْب�َط ال�َج�أش«.
فالع�ارف والس�الك إىل اهلل تع�اىل حيصل عى مقام الس�كون بع�د الوصول إىل احل�ق تبارك وتعاىل 
واليق�ني بأنه جلت عظمته هو الس�ند الق�وي والركن الوثيق وبالتايل ينقطع عن كل األس�باب ويزول 
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عن قلبه كل ش�ك وارتياب وخوف وحزن، وخري مصداق هلذا القول قصة يوسف الصديق$ الذي 
كان يف كل أحواله حتت الوالية اإلهلية والربية الربوبية فكان س�اكن القلب س�واء كان يف غيابة اجلب 

أو يف أوج العز ورسير امُللك حيث مل تؤثر عى قلبه النوائب فلم يشعر باخلوف أو احلزن.
والسكون يف االصطاح العرفاين عى ثاثة مقامات:

– املقام األول: سكون الطبع
العافية الثاين: سكون  – املقام 

الثالث: سكون احلقيقة – املقام 
فسكون الطبع ألهل العقل والتمييز أي أن ِمن طبع السالك العاقل السكون.

وس�كون العافية ألهل الس�امة باإلشارات الغيبية، أي أن اإلنس�ان يشعر بسامة النفس والقلب 
من العيب والريب بإشارات غيبية ومبدأ هذه اإلشارات هو غيب الغيوب.

وأما س�كون احلقيقة فهو للبالغني من أهل املعرفة )فأهل املعرفة عى أقس�ام وقس�م منهم البالغون 
أو الواصلون(.

ويطرح بعض العارفني لكل مقام آفة ولكن البعض يطرح آفة مشركة بني املقامات الثاثة ويقولون 
أن آفة السكون احلرص عى مجع حطام الدنيا وحرامها)6(، واحلرص أقوى شعب حب الدنيا والركون 

إليها وكام قيل أن آخر ما خرج من قلب العارف والسالك إىل اهلل حب الدنيا واحلرص والطمع.
حُيَْك�ى أن مجاعة ضلوا طريقهم وتاهوا يف الصح�راء وأصاهبم اجلوع والعطش، وبينام هم يقطعون 
طريق الصحراء بتعب ومشقة إذا بخيمة يف وسط الصحراء، فاجتهوا إليها فرأوا امرأة عجوز جالسة يف 
وس�ط اخليمة، س�لموا عليها وطلبوا منها ش�يئا من الطعام واملاء فأدخلتهم اخليمة وقدمت هلم الطعام 

واملاء.
وبعد دقائق راحت العجوز تنظر خارج اخليمة يمينا وشامال كأهنا تنتظر أحدا، فسأهلا أحدهم: هل 
تنتظري�ن أحدا؟! قالت: نعم، أنتظر ابني يرجع ليقوم بواجبات الضيافة، وبينام كنا جالس�ني يف اخليمة 
نتحدث إذ أقبل رجل عى ناقة وجي�ر معه ناق�ة أخ�رى، فق�امت العجوز وهي تقول: هذه ناق�ة ابن�ي 
ولك�ن أي��ن ابن��ي!! إين ال أراه راكب�ا عى ناق�ت�ه!! فس�ألت الرج�ل يف ذلك وهي يف غاية الس�كون 
واهلدوء فقال هلا: هذه ناقة ابنك، فقالت: ما اخلرب؟! قال: نفرت الناقة وهاجت وس�قط ابنك يف البئر 

ومات!!
فالتفت�ت امل�رأة العج�وز إىل ضيوفها وقال�ت: ال هتتموا باألمر، س�وف أطلب من ه�ذا الرجل أن 
يس�اعدين يف الضياف�ة وهتيئ�ة الطعام!! وبعد تناول الطعام س�ألتهم إن كانوا حيفظون ش�يئا من القرآن 
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ـْوِف َواْلـُجــوِع َوَنـقــٍْص  فق�رأ أحدهم ه�ذه اآلية املبارك�ة: ﴿َولِنــَـْبـُلـَونــَُّكـْم بــَِشــْيٍء ِمـَن اْلَ
ـابــِـريَن * الَّـِذيـَن إذا أَصـاَبـْتـُهـْم ُمـِصـيـَبـٌة  ِمـَن األْمـَواِل َواألنفــُِس َوالـثــََّمـراِت َوَبـشــِِّر الصَّ
قـــَاُلــوا إنــَّـا هللِ وإنــَّـا إَلْيـِه راجــُِعوَن *﴾)7( فقال�ت: إْن كان الناس كلهم آئلني إىل املوت والفناء 
فابن�ي واحد منهم وس�وف يؤج�رين ريب بخري منه، وأم�ا إذا كانوا أحياء خملدين يف ه�ذه الدنيا فكيف 

يموت رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص وهو أعز اخللق وأكرمهم عند اهلل!!
ثم رفعت رأسها إىل السامء وقالت: اللَّهم إين قد فعلت ما أمرتني فأنجز يل ما وعدتني.

وهلل تبارك وتعاىل يف آياته مواعيد للعارفني والس�الكني إىل اهلل وأولئك الذين يصربون هلل بأن يفتح 
هلم أبواب اخلري والرمحة واملغفرة والرضوان.
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اهلوامش

سورة املزمل: آية 9  )1(
سورة الرعد: آية 28  )2(

اخلبت: ما اتسع من بطون األرض أو ما اطمأن من األرض.  )3(
سورة الفتح: آية 4  )4(

سورة الفتح: آية 18  )5(
الصفات تكون مذمومة حينام يكون متعلقها ومرفها مذموم ألن الصفات النفسية ِجبِلِّية ذاتية والزمة هلا   )6(
يف أصل خلقتها ومن املحال عدمها يف نشأة الدنيا وملا مل يمكن تبدهلا بنيَّ هلا اهلل تعاىل مصارف مرشوعة فإذا 
رصفت يف الوجوه الرشعية كانت حممودة أما إذا رصفت بخاف ذلك كانت مذمومة، وعى هذا فالصفات 
التي علق الذم هبا إنام علق الذم بمصارفها ال بأعياهنا فاخلوف من غري اهلل مذموم ولكن اخلوف من اهلل ومن 
إتي�ان املعصي�ة حمم�ود والتكرب يف ح�د ذاته مذموم ولك�ن إذا كان التكرب باهلل عى من تك�رب عن أمر اهلل فهو 
حممود وال يذم اإلنس�ان باحلرص إنام يذم برف احلرص عى حطام الدنيا وحرامها، وقد نبه رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص 

عى أن احلرص عى اخلري واإلرساع إليه تقربا إىل اهلل تعاىل هو املطلوب.
سورة البقرة: آية 155 - آية 156   )7(



املنزل )١9(

املَـْكُر ِعْندَ املُِحب
قبل الورود يف بحث املكر وما يتعلق به البد أن نشري إىل حقيقة هامة وهي: 

أن هناك أسامء وصفات إهلية أمر احلق تبارك وتعاىل عباده االجتهاد يف التخلق هبا والظهور هبا عى 
احل�د املرشوع واملحمود ليجزهيم عليها أحس�ن اجل�زاء كالرمحة والرأفة والكرم واللطف واإلحس�ان 
وأس�امء وصف�ات أخرى هناهم عن التخلق هبا كالكرب واملكر والقه�ر واالنتقام وغريها ملا هبا من الذم 
ملن تس�مى هبا، وحينام ترد بعض األس�امء والنعوت اإلهلية يف القرآن الكريم وتنس�ب إىل الكافرين أو 
املنافق�ني أو الظامل�ني وغريه�م م�ن أعداء اهلل بصورة ذم أو اس�تهزاء أو س�خرية فهذا يعني أهنا أس�امء 
: ﴿.... َكذلَِك  ونعوت خاصة باهلل عزَّ وجلَّ والبد للعبد أن يعتزهلا ويتجنب رضرها كقوله عزَّ وجلَّ
يَن﴾)2( وقوله سبحانه:  ٍ َجبَّاٍر﴾)1( وقوله: ﴿.... فــََلبـِئـَْس َمثـَْوى امْلَُتَكبِّ َيْطَبُع اهللُ َعَل ُكلِّ َقْلِب ُمَتَكبِّ
﴿َوإذا َبَطْشـُتْم َبَطْشـُتْم َجبَّاريَن﴾)3(، فالتكرب والتجربصفتان جاليتان ينفرد هبام احلق تقدست أسامؤه 
وال يرشك�ه فيه�ام أح�د وال ينبغي للعب�د أن يزاحم ربه يف االتصاف هبام عى اإلطاق وليس�تا كس�ائر 
الصف��ات الت�ي قد يتحىَّ هبا العبد عَرض��ا وجم��ازا فتكون فيه صف�ة حمم�ودة وممدوح�ة، وقد أش�ار 
س�بحانه إىل هذا املعنى يف احلديث القديس: »الَف�ْخ��ُر ِردائ�ي والِك�ْب�ِري��اُء إزاري َم�ن ن�اَزَع�ن�ي يف 

ب�ت�ه ب�ن�اري«)4(. ش�يٍء ِم�ن�ْه�م�ا َع�ذَّ
وم�ن الصف�ات املقصورة عى احلق س�بحانه واملحجورة ع�ى اخللق صفة املك�ر، وامل�ك�ر - كم�ا 

�م أن��َّه ه�و ال�ُم�راد)5(. ق�ي�ل - إخ�ف�اء ُم��راٍد يف غي�ر ُم��راٍد ل��ت�وهُّ
واملك�ر ض�ربان م�ك�ر حممود ومكر مذموم، وأما بيان ذلك:
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1 - املكر املحمود:
وهو ما كانت نسبته إىل احلق تبارك وتعاىل وهي ختتلف عن نسبتها إىل اخللق فإنه ليس كمثله يشء، 
ول�و مل يك�ن بع�ض املكر حمم�ودا ملا وصف اهلل تعاىل نفس�ه باملكر واخل�داع واالس�تدراج، فهو القائل 

سبحانه وتعاىل: ﴿.... َواهللُ خــَْيـُر اْلـَمــاكـِـِريـَن﴾)6(!! 
وقد قال بعض مش�ايخ العرفان يف معنى املكر أنه: »إرداف)7( النع�م مع املخال�ف�ة وإب�ق�اء احل�ال 
«، فاملكر يش�مل حال الكافر  م�ع س��وء األدب وإظه�ار اآلي�ات والكرام�ات م�ن غي�ر أم�ٍر وال حدٍّ

واملؤمن واجلاهل والعارف، وعى هذا قسم املكر حسب طوائف الناس إىل ثاثة أقسام: 
القسم األول: خاص بالعموم من الناس، وهو ما يستر خلف بسط النعم للعبد وتواليها وتتابعها 
ع�ى أثر خمالفته للرشع وذلك بإمهاله ال إمهاله واس�تدراجه بالصحة والس�امة وطول العمر وتظاهر 
النعمة وكلها تنتهي إىل الشقاء، واملكر يف اإلنعام أخفى منه يف االبتاء وذلك لشدة حب الذات وفرط 
األناني�ة ول�زوم الدعوى والتش�به بالربوبية ورؤية اإلنس�ان النعم�ة من باب االس�تحقاق ال من باب 

الفضل واملنة، ولذا ُذي�ِّل�ت آيات املكر بعدم الشعور والعلم واملعرفة.
وقد س�ئل اإلمام الرض��ا$ عن قوله عزَّ وجلَّ ﴿َسـِخَر اهللُ ِمنُْهْم﴾ وقوله ﴿َيســْـَتْهـِزُئ بـِِهْم﴾ 
وقوله ﴿َوَمَكُروا َوَمَكَر اهللُ﴾ و قوله ﴿ُياِدُعوَن اهللَ َوُهَو خـَاِدُعُهْم﴾ فقال$: »إنَّ اهللَ ال َيْس�خ�َُر وال 
�ْخ�ِرَي�ِة وَج�زاَء االْس�تِ�ْه�زاِء  َيْس��َتْه�ِزُئ وال َيْم�ُك�ُر وال خُياِدُع وَلِكن�َُّه َعزَّ َوَجلَّ جُيازهيِ�ْم َج�زاَء السُّ

ا َكبي�رًا«!!)8(  وَج�زاَء امَلْك�ِر واخلَ�ديَع�ِة تعاىَل اهللُ َعامَّ َيق�وُل الظَّ�املِ�وَن ُع�ُل�وًّ
ف�اهلل تب�ارك وتع�اىل إذا أراد أن يأخذ عبدا يأخذه م�ن حيث مورد غروره، ف�إن كان مغرورا بعلمه 
يأخذه اهلل تعاىل بعلمه كبلعم الباعور وإن كان مغرورا بقوته وقدرته وكثرة جنوده وحشوده يأخذه اهلل 
تعاىل بقوته وقدرته كفرعون، وكذلك يف املكر واخلداع فاهلل س�بحانه وتعاىل يأخذ اإلنس�ان من حيث 

هذا املورد فيمكر به بالعقوبة والعذاب.
وق�د يك�ون املكر ب�زوال النعم م�ع موافقة ال�رشع وأداء العب�ادات وفعل الطاع�ات ابتاء من اهلل 
ـابـِريَن....﴾)9( فاحذر أن تيأس  لعباده: ﴿َوَلنـَْبـُلَونـَّـُكْم َحـتَّـى نــَْعـَلـَم امْلُـَجـاِهـِديَن ِمـنُكْم َوالصَّ

من روح اهلل: ﴿.... إنـَُّه ال َيْيأُس ِمن َرْوِح اهللِ إالَّ اْلَقْوُم الكافِروَن﴾)10(!!
القس�م الثاين: خاص بالس�ائرين إىل اهلل وأصح�اب األحوال واملقامات، وهو خيف�ى يف البقاء عى 
احلال والتلذذ به مع إس�اءة األدب مع احلق فيتخيل للس�الك أنه لو مل يكن عى رصاط احلق لتغري عليه 
حال�ه وم�ا ه�و يف احلقيقة إال نقصان احلظ من حقائ�ق الغيب وربام هو تعجي�ل للعطية واالنقاب إىل 
دار اآلخ�رة صف�ر اليدي�ن، أم�ا إذاكان احلال واملقام يزي�د يف التقرب والرقي م�ع حفظ أدب املحرض 
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فهذا ليس بمكر بل عناية من اهلل عز وجل، فعى السالك إىل اهلل أن يعرف أن اهلدف ليس ركوب بحر 
األحوال واملقامات والس�لوك إىل اهلل تعاىل والتوقف فيه والذي يؤول يف اخلامتة إىل الغرق واهلاك بل 
اهلدف عبور هذا البحر والوصول إىل غاية الغايات ومنتهى التحركات وهو احلق تبارك وتعاىل: ﴿َوأنَّ 

إىَل َربَِّك امْلُنَتَهى﴾)11(.
القس�م الثال�ث: وهو املك�ر يف خاص اخلاص م�ن العارفني فُيمَكرون بإظه�ار يشء من الكرامات 

وخرق العادات )12( دون أمر إهلي.
وال ينبغي للعبد أن يأمن مكر اهلل طرفة عني أبدا فمكره خفي ال ُيشَعر به: ﴿َوَمَكْرنـَا َمْكرًا َوُهْم ال 
َيْشـُعُروَن﴾)13( وال ُيعَلم به: ﴿َسنـَْســَتْدِرجـُُهْم ِمـْن َحْيُث ال َيْعـَلموَن﴾)14( وإذا كاد فإن كيده متني: 
ـْم إنَّ َكْيدي َمتٌن﴾)15(، وَمن أِمن مكر اهلل فقد حلق بأصحاب اهللكة واحلرمان وأهل اخليبة  ﴿َوُأْمـيِل هَلُ
وَن﴾)16(، وال خيفى عى السالك املؤمن أن األمن  واخلرسان ﴿.... َوال َيأَمُن َمْكَر اهللِ إالَّ اْلَقْوُم اْلـَاِسُ

من املكر يف حد ذاته مكر إهلي وعاقبته العذاب واخلرسان املبني.
فعى الس�الك إىل اهلل بعد الوصول إىل مقام الس�كون والطمأنينة واليقني واألنس باهلل أن ال حيسب 
أن�ه وص�ل إىل الغاية والكامل فيألف املقام وقتا بعد وقت ويركن إليه ويقف عنده فإن هلل جلت عظمته 
يف كل حال مكر خفي ومستور ال يأمنه أحد، وللعصمة من املكر اإلهلي البد من لزوم العبودية يف كل 

حال والعلم بامليزان اإلهلي املرشوع.
ومن دعاء اإلمام زين العابدين عيل بن احلس�ني عليه أفضل صلوات املصلني )املعروف بدعاء أيب 
ب�ْني بُع�قوَب�تِ�َك وال ت�َْمُك�ْر يب يف حيَل�تَِك«، وكام نعلم يقينا أن هلل عزَّ وجلَّ  محزة الثاميل(: »إهلي ال ت�ُؤدِّ
مْحَِة َوأش�دُّ امُلعاق�ِ�ب�ي�َن  عقوب�ات كام نقول يف دعائن�ا: »أْيَقنُْت أنََّك أْرَحُ الرامِحنَي يف َمْوِضِع الَعْفِو َوالرَّ
يف َم�ْوِض�ِع ال�ن�َّ�كاِل َوال�ن��َِّق�َم�ِة«، وعيل بن احلسني# يبني مصداق عقوبة رب العاملني بقوله: »ال 

ت���َْم�ُك�ْر ب�ي ف�ي ح�ي�َل�تِ�َك«، وعى هذا فاملفهوم احلقيقي ملكر رب العاملني هو عقابه وعذابه.
2 - املكر املذموم:

وهو املنسوب إىل اخللق واملشار إليه يف القرآن باملكر اليء، فاملكر اليء رذيلة أخاقية من رذائل 
القوة العاقلة وخصلة مذمومة وهو االستعانة بطرق ووسائل خفية إلصابة اآلخرين باملكروه واألذى 
م�ن حيث ال يش�عرون أو رصف ال�غي�ر عام يقص�ده بحيلة، وقد هنى عنها رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »َمن 
كاَن ُم�ْس��ِل�م�ًا ف�ا ي�َْم�ُك�ُر وال َي�ْخ�َدُع ف�إن��ِّي َس��ِم�ْع�ُت ج�ِ�ْب�َرئ�ي��ل$ ي�ق�وُل إنَّ ال�َم�ْك�َر 

وال�خ�َدي�َع�َة ف�ي ال�ن��َّ�اِر«)17( وكذلك قولهملسو هيلع هللا ىلص: »َل�ْي�َس ِم�ن��َّ�ا َم�ْن م�اَك�َر ُم�ْس�ِل�م�ًا«)18(!!
وللمك�ر ألفاظ مرادف�ة كاخلدعة واحليلة والنكر والدهاء، واملك�ر وإن كان بأنواعه املختلفة يتميز 



194
نفحات الرمحن يف منازل العرفان - 1 

باخلفاء إال أنه ذو مراتب كثرية حس�ب درجات اخلفاء، فقد يكون فيه يشء يس�ري من اخلفاء فيش�عر به 
الغ�ري ويفهم�ه بأدنى إش�ارة وقد يصل إىل أعى مراتب اخلف�اء بحيث ال يتفطن إلي�ه األذكياء وهذا ما 

يطلق عليه باملكر اخلفي.
ولكن كيف يمكن التعرف عى املكر اخلفي؟!

ك�ام أن اإلنس�ان يرى عيوب�ه الظاهرية وأمراضه اجلس�دية بعينيه أو بواس���طة امل�رآة أو عن طريق 
اآلخرين وكلها وسائل ظاهرية كذلك ملعرفة العيوب الباطنية واألمراض اخلفية البد من معرفة النفس، 
فالنفس اإلنسانية بطبعها متيل إىل املكر واحليلة لوال جلام اإليامن والتقوى كام يف قول أمري املؤمنني$: 
»ل��وال أنَّ امَل�ْك��َر وال�خ�َدي�َع�َة ف�ي ال�ن��َّ��اِر َل�ُك�ن�ُْت أْم�َك�َر ال�ن��َّ�اِس«)19(!! وقوله$: »َل�ْوال 
ي�ُن وال�ت�ُّ�َق�ى َل�ُكن�ُْت أْدَه�ى ال�َع�َرِب«)20(!! فاملكر واخلداع ليسا من صفات األولياء الصاحلني  الدِّ
وإن كان�وا أعقل خل�ق اهلل ويعلمون خفايا األمور وبواطنها، وأظهر مث�ال عى ذلك حينام كان الناس 
ينس�بون معاوي�ة إىل الدهاء والعقل ملا كانوا يرون منه من إصاب�ة أهدافه باملكر والغدر واحليلة وهم ال 
يش�عرون وينسبون أمري املؤمنني$ بضعف الرأي والسياس�ة فبني$ أنه أعرف بتلك احليل واملكائد 
ولكنها ملا كانت خمالفة ألوامر اهلل وهنيه امتنع عنها، وقد سئل اإلمام الصادق$ يف معنى العقل فقال: 
ْح�َم�ُن واْك�ُت�ِس��َب ب�ِه ال�ج�ِن�اُن« فقيل ل�ه: فال�ذي كان يف معاوية؟! فقال$:  »م�ا ُع�ب��ِ�َد بِه ال�رَّ

�ْيَط�ن��َُة وِهَي ش��َبيَهٌة بالَع�ْق�ِل وَل�ْيَس�ْت بَع�ْق��ٍل«)21(!! »تِ�ْلَك الن�َّ�ْك�راُء وتِ�ْلَك الشَّ
نس�تنبط م�ن ه�ذه الرواية مدى خط�ورة املكر وآثاره ع�ى اآلخرين وأنه من املهل�كات ومن عمل 
الش�يطان وجنوده املتصف�ني هبذه الصفة الرذيلة بل هي من أظهر صفاهت�م، وإثمه أعظم من إثم إيذاء 
الغري وإصابته بمكروه عانية ألن يف هذه احلالة يكون الطرف اآلخر مستعدا وحمتاطا ملواجهة املعتِدي 
علي�ه وق�د يدفع رشه عن نفس�ه، وأما يف حالة املك�ر واخلديعة يكون الطرف اآلخ�ر يف غفلة عام جيول 
يف نف�س املاك�ر له من خبث ولؤم فا يأخذ يف هذا املقام حذرا وال حيطة ظنا منه بحس�ن نيته وحمبته له 

فيصاب باملكروه واألذى من حيث ال يشعر.
وق�د يكون اإلنس�ان عاجزا عن البحث عن وس�ائل للمكر واحليلة فيس�تخدم الغ�ري هلذا الغرض 

الدينء حتى ينال من اآلخرين بتلك الوسيلة.
ولعاج املكر طريقان:

الطريق األول: إذا عرف اإلنس�ان أن املكر املذموم من أظهر صفات الشيطان واملاكر املتصف هبذه 
الرذيل�ة النفس�انية يكون من حزب الش�يطان ومن حمبي�ه ومواليه من حيث يعل�م أو ال يعلم كامل قال 
ِذيَن َكَفُروا أْولِياُؤُه�ُم الطَّاغ��ُوُت  ُلاَمِت إىَل الن�ُّ�وِر َوالَّ ِذي�َن آَمن�ُوا خُيِْرُجُهْم ِم�َن الظُّ تع�اىل: »اهللُ َويِلُّ الَّ
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خُيِْرجون��َُه�ْم ِم�َن الن�ُّوِر إىَل الظُُّل�امِت....«)22( وأنه حيرش يوم القيامة يف زمرة الش�ياطني ويكون مأواه 
جهنم وبئس املصري حينئذ ينرف كلية عن اتباع أساليب املكر واحليلة يف إيذاء اآلخرين!!

الطري�ق الث�اين: أن يعلم اإلنس�ان أن املك�ر يعود عى نفس�ه يف الدنيا قبل جزاء اآلخ�رة كام ورد يف 
ُء إالَّ بـِأْهلِِه....﴾)23( وقوله ِّ اآليات القرآنية كقوله عزَّ وجلَّ ﴿....َوال َيِيُق امْلَْكُر السَّ

: ﴿ُياِدعوَن اهللَ َوالَِّذيَن آَمنـُوا َوَما ُيـَاِدُعوَن إالَّ أنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن﴾)24(، وكام ورد يف  عزَّ وجلَّ
الروايات عن أمري املؤمنني$: »ث�َاٌث َمْن ُكنَّ فيِه ُك�نَّ َع�َل�ْي�ِه ال�َم�ْك�ُر وال�ن�َّ�ْك�ُث وال�َب�غ�ُْي«!!

د# أن عيس�ى بن مريم# توج�ه يف بعض حوائجه ومعه ثاث نفر  وع�ن الصادق جعفر بن حممَّ
م�ن أصحاب�ه فمر بلبن�ات ثاث من ذهب عى ظهر الطريق فقال عيس�ى$ ألصحاب�ه: إن هذا يقتل 
الن�اس، ث�م مىض، فق�ال أحدهم إن يل حاج�ة فانرف ثم ق�ال اآلخر إن يل حاجة فان�رف ثم قال 
اآلخر يل حاجة فانرف فوافوا عند الذهب ثاثتهم فقال اثنان لواحد اشر لنا طعاما فذهب يشري 
هلام طعاما فجعل فيه سامًّ ليقتلهام كي ال يشاركاه يف الذهب وقال االثنان إذا جاء قتلناه كي ال يشاركنا 
فلام جاء قاما إليه فقتاه ثم تغذيا فامتا فرجع إليهم عيسى$ وهم موتى حوله فأحياهم بإذن اهلل تعاىل 

ذكره ثم قال: أمل أقل لكم إن هذا يقتل الناس!! )25( 
أهيا السالك إىل اهلل!! بعدما عرفت أن املكر ذنب خفي من ذنوب القلب وعرفت آثاره السلبية عى 
النفس وطرق عاجه البد من العزم عى تركه ش�يئا فش�يئا حتى يطهر منه قلبك متاما وذلك بمحاسبة 

نفسك أدق املحاسبة ومراقبتها أشد املراقبة حتى ال جيد املكر سبيا للنفوذ إىل قلبك ثانية.
وأم�ا العرف�اء الواصل�ون وأصح�اب الرس فهم يف خ�وف دائم من ه�ذه الرذيلة اخلفي�ة والعظيمة 
وخاصة إذا كان مكرا مع اهلل عزَّ وجلَّ ألنه متى ما نفذ إىل القلب نبت فيه وتشعبت جذوره حتى يصري 

َمَلكة ثم يصعب بعد ذلك إزالته وال يكون مصريه إال اخلرسان املبني يف الدنيا واآلخرة.
اللَّه�م ال جتع�ل م�ا س�رت م�ن العي�وب والع�ورات وأخ�َّرت م�ن تل�ك العقوبات مك�را منك 
واس�تدراجا لتأخ�ذين به يوم القيام�ة وتفضحني بذلك ع�ى رؤوس اخلائق واعف عن�ي يف الدارين 

كلتيهام يا رب فإنك غفور رحيم.
د ال تؤم�نا مكرك وال تنس�نا ذكرك وال تكش�ف عنا س�رك وال حترمنا  د وآل حممَّ اللَّه�م بح�ق حممَّ
فضلك وال حتل علينا غضبك وال تباعدنا من جوارك وال تنقصنا من رمحتك وال تنزع منا بركتك وال 
متنعن�ا عافيت�ك وأصلح لنا ما أعطيتن�ا وزدنا من فضلك املبارك الطيب احلس�ن اجلميل وال تغري ما بنا 
م�ن نعمتك وال تؤيس�نا من روحك وال ت��ُِه�ن��َّا بع�د كرامت�ك وال تضلنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 

لدنك رمحة إنك أنت الوهاب.
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اهلوامش

سورة غافر: آية 35  )1(
سورة النحل: آية 29  )2(

سورة الشعراء: آية 130  )3(
بحار األنوار: ج 23 ص 266، وورد عن النبيملسو هيلع هللا ىلص أنه قال حاكيا عن اهلل تعاىل: »الَعَظَمُة إزاري والِك�ْب�ِرياُء   )4(
ِردائي َفَمْن ناَزَع�ن�ي فيهام َق�َص�ْم�ُت�ُه« - منية املريد: ص 330 نقا عن إحياء علوم الدين: ج 1 ص 40، 

ج 3 ص 290 وسنن ابن ماجة: ج 2 ص 1397 وتنبيه اخلواطر: ج 1 ص 198
رشح كلامت بابا طاهر )لعني القضاة اهلمداين( - باب املكر واالستدراج  )5(

سورة آل عمران: آية 54، سورة األنفال: آية 30  )6(
اإلرداف: التتابع  )7(

بحار األنوار: ج 3 ص 318 نقا عن التوحيد ومعاين األخبار للشيخ الصدوق  )8(
سورة حممد: آية 31  )9(

سورة يوسف: آية 87  )10(
سورة النجم: آية 42  )11(

يقس�م العرفاء الكرامة إىل قس�مني: كرامة حس�ية وكرامة معنوية، فاحلس�ية منها كامليش عى املاء واخراق   )12(
اهل�واء وط�ي األرض والكام عى اخلواطر واإلخبار عن املغيبات واس�تجابة الدع�اء يف احلال وقد يدخل 
يف ه�ذا القس�م املكر اخلفي، وأما الكرامة املعنوية فهي خافية عن الع�وام وال يعرفها إال اخلواص من العباد 
وه�ي أن حتف�ظ عليه آداب الرشيعة والتوفيق يف مراعاة حق�وق اهلل واملحافظة عى أداء الواجبات يف أوقاهتا 
واملس�ارعة إىل اخل�ريات وإزال�ة الرذائل من الصدر وطه�ارة القلب من الصفات املذموم�ة وحتليته باملراقبة 

وكلها كرامات معنوية ال يدخلها املكر واالستدراج.
سورة النمل: آية 50  )13(

سورة األعراف: آية 182  )14(
سورة األعراف: آية 183  )15(

سورة األعراف: آية 99  )16(
بحار األنوار: ج 71 ص 387 نقا عن عيون أخبار الرضا وأمايل الشيخ الصدوق   )17(

أصول الكايف: ج 2 ص 337  )18(
أصول الكايف: ج 2 ص 336  )19(

رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 1 ص 28  )20(
حماسن الربقي: ص 195  )21(
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سورة البقرة: آية 257   )22(
سورة فاطر: آية 43  )23(
سورة البقرة: آية 9  )24(

بحار األنوار: ج 14 ص 284 نقا عن أمايل الشيخ الصدوق  )25(

 





املنزل )20(

احَلَرَكُة ِعْندَ املُِحب
يصنِّ�ف العرفاء احلركة حس�ب ما يثريها إىل س�بعة أن�واع: حركة طبيعية، وحركة نفس�ية، وحركة 

روحية، وحركة وجدية، وحركة قلبية، وحركة رسية، وحركة غيبية.
النوع األول: احلركة الطبيعية

يقول احلكيم اإلهلي صدر املتأهلني الشريازي )قده( يف تعريف احلركة الطبيعية: إن احلركة يف األمور 
الطبيعية هي كل خروج من القوة إىل الفعل يف أي مادة كان عى التدريج )1(، وإن جلميع الطبائع حركة 

معنوية غريزية إىل الباري جل ذكره ألنه الوجهة الكربى )2(.
النوع الثاين: احلركة النفس�ي�ة

النف�س ه�ي عني ال�يشء وذاته، أو هي جمموع�ة لطائف تركيبات البدن، وتس�مى ه�ذه املجموعة 
بال�روح احلي�واين )3( أو النفس الناطق�ة، وملا كانت النف�س بمعنى الذات فاحلركة النفس�ية منبعثة عن 

ذات املتحرك.
ول�كل إنس�ان روح عل�وي)4( تنبثق منه األن�وار واإلرشاقات، ف�إذا أرشقت أنوار ال�روح العلوي 
ع�ى الروح احلي�واين فهواه الروح احليواين ومال إليه وحترك نحوه هنالك تس�مى هذه احلركة باحلركة 

النفسانية.
ويقول العرفاء وعلامء النفس أن اهلل سبحانه وتعاىل خلق اهلوى يف مقابل الروح وخلق الشه�وة يف 
اَها﴾)5(، وهلذا كانت  مقابل العقل وجعل يف النفس صورة القبول جلميع الواردات ﴿َونـَْفٍس َوَما َسـوَّ
َمها فــُُجوَرَها َوتـَْقَواَها﴾)6(، ف�إن أجابت منادي اهلوى وحتركت  النف�س حمل التغيري والتطه�ري ﴿َفأهْلَ

إليه كان التغيري وإن أجابت منادي الروح وحتركت إليه كان التطهري.



200
نفحات الرمحن يف منازل العرفان - 1 

��امع واألغ�اين التي جتع�ل الروح احلي�واين مضطربا ف�ا يلتفت  وآف��ة احلرك�ة النفس��ية ه�ي السِّ
ـْغــِو  إىل إرشاق�ات أن�وار ال�روح العل�وي، وق�د ق�ال اهلل تب�ارك وتع�اىل: ﴿والَِّذيـَن ُهـْم َعــِن الـلَّ

ُمـْعـِرضــُوَن﴾)7( واللغو كام فرسه بعض أهل التفسري هو الغناء واملاهي.
ع�ن عاصم بن محيد ق�ال قلت أليب عبداهلل الصادق$: جعلت فداك إين أردت أن أس��أل�ك عن 
يشء أس�تحيي منه، قال$: س�ْل، قال: ه�ل يف اجل�ن�ة غ�ن�اء؟! ق��ال$: »إنَّ يف اجل�َن��َّ�ِة ش���ََج�رًا 
��َج�َرِة بأْص�واٍت َل�ْم َيْس��َم�ْع ال�خ�َائ�ِ�ُق  َي�أم�ُ��ُر اهللُ ِري�اح�َه�ا َف�ت�َِه�بُّ َف�ت�َْض�ِرُب تِ�ْل�َك ال�شَّ
ن��ْي�ا ِم�ْن  ��م�اَع يف ال�دُّ بِم�ث��ِْل�ه��ا ُح�ْس���ن�ًا«!! ث�م قال$: »ه�ذا ِع���َوٌض لِ�َم�ْن ت���َ�َرَك ال�سِّ

َم�خ�اَف��ِة اهللِ«)8(!!
النوع الثالث: احلركة الروحية

وحي�ث أن الروح لطيفة من العامل العلوي واجل�امل األزيل كانت حركته عند تذكر امللكوت واجلنة 
ومجال اآلخرة أو عند مشاهدة أثر منها فينجذب إليه. 

النوع الرابع: احلركة الوجدية 
وللوْجد معان ومفاهيم كثرية نبني بعضا منها:

املعنى األول: أنه حال وهبي يأيت عى قلب الس�الك بعناية ربانية من حيث ال يش�عر وبا جهد وال 
تكليف.

املعن�ى الثاين: أنه كالربق اخلاطف يدخل يف قلب اإلنس�ان ويظهر يف ملكوته ثم خيتفي وال يمكث 
كثريا، وقيل يف هذا املعنى أن »الوْج�ُد ل�ه�ٌب ن�وريٌّ يش�تعل من ش�هوِد عارٍض م�ق�ل�ٍق أي كش�ٍف 
دف�ع�يِّ الوج��ود يب�دو بغ�ت�ًة فيق�ِل�ق صاحب�ه« وقيل أيض�ا أن: »الوْج�ُد ن�ور م�ن أن�وار األح�وال 
ق م�ق�ِل�ٌق داٍع إىل الت�رق���ِّي يف األح�وال وامل�واه�ب س�واء كان ذلك األث�ر أث�رًا ص�وري�ًّ�ا  امل�ش�وِّ
ح�س��ي�ًّ�ا - ك�ام يف الكش��ف الص��وري امل�ث�ال��ي - أو م�ع�ن��ًى م�ع�ق��وال - ك�ام يف الك�ش��ف 
امل�ع�ن��وي ال�ع�ق�ل��ي - أو ن�ورا من أن�وار ال�ذات األزل�ي�ة - كام ف�ي ال�ت�ج�ل�ي األس��م�ائ�ي«، 

ولذا قيل أن الواجد يف احلركة الوجدية بني حالتني ال خيلو من إحدامها ومها الظلمة والنور.
املعن�ى الثال�ث: - وهو أق�وى املعاين - ب�أن الوجد رس م�ن األرسار اإلهلية بني ال�رب والعبد فا 
تسعه العبارات واأللفاظ حتى تبني مفهومه وبالتايل مفهوم احلركة الوجدية، فالسالك إىل اهلل ال يشعر 
بالوج�د يف قلب�ه إال بعد انقطاعه عن كدر األغيار، ومن هنا كان رسا بينه وبني اهلل تبارك وتعاىل، وقيل 
أيضا أن الوْج�د ما يص�ادف الق�ل�ب من األحوال املف�ن�ي�ة له عن ش�ه�وده وش�ه�ود احل�اض�ري�ن، 

وقيل أن الوْج�د ان�قط�اع األوص�اف عن�د ِس�َم�ة ال�ذات ب�ال�س�رور أو ب�ال�ح�زن.
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و»ال�وج�ود« ش�هود احل�ق يف حال الوجد أي أن الوجود حال يعقب ح�ال الوجد، والوجد حال 
موت إرادي)9( أو الفناء عن النفس وعن كل ما يتصل هبا ويكون حجابا بني العبد وربه، وأما الوجود 

فهو حالة بقاء مع الرب أو صحو بعد املحو)10(.
�به - وش�تان ب�ني املوهبة  وأم�ا »ال�ت�واج��د« فه�و اس�تدعاء الوج�د واالجتهاد يف حتصيله وتكسُّ
واالكتس�اب - أو إظه�ار حال�ة الوجد من غري وجد، وهي حالة مذموم�ة ال خيلو صاحبه من الكذب 
والري�اء ألن حقيق�ة الوج�د يف مفاجأته عى قلب الس�الك بغتة ومصادفة يف ح�ني أن التواجد يتطلب 

الوقت والزمان لتحصيله.
فاحلركة الوجدية يف مصطلح أهل العرفان هي نور ينقذف يف القلب ويتأجج هلبه عند شهود عارض 

مقلق، وهو كام قال الشيخ الكاشاين يف كتابه القيم »رشح منازل السائرين« عى ثاث درجات:
الدرجة األوىل: وْجد يعرض بغتة يتنبه له ش�اهد الس�مع أو ش�اهد البر أو ش�اهد الفكر فتذهب 

عنه الغفلة.
الدرج�ة الثانية: وجد يس�تفيق له الروح ألنه أعى مرتبة م�ن العقل بَلْمع نوٍر أزيلٍّ أي نور من أنوار 

الوجه الباقي الذي هو الذات اإلزلية فا يدركه إال الروح بنور األزل يف مقام املشاهدة.
الدرج�ة الثالث�ة: وجد خيطف العبد من يد الكونني أي يفنيه من ش�هود الدنيا واآلخرة وجيذبه عن 
ترفهام فيه وحكمهام عليه بأن جيعلهام يف شهوده عدما رصفا وال شيئا حمضا وخيلِّص حقيقته من َدَرن 

احلظ فيصفى باطنه ومعناه )11(.
وآف�ة احلرك�ة الوجدية ه�ي نفس الواج�د، فاألنوار اإلهلي�ة والنفح�ات الرمحانية دائم�ة اإلرشاق 
والتج�يل ف�إن حدث�ت وكانت هن�اك فرجة يف احلج�ب النفس�انية ودخل م�ن خاهلا يشء م�ن أنوار 
الفيوض�ات واإلم�دادات العلوية ووصل إىل قلب الس�الك هنال�ك حتصل له حالة الوج�د، أما إذا مل 
يك�ن األم�ر كذلك ترتد األنوار ومل يدخ�ل يشء منها إىل القلب، ومن هنا كان�ت أقوال بعض العرفاء 
ب�أن الوجد كال�ربق اخلاطف يظهر ثم ال يلبث أن خيتفي وذلك لوجود احلجب النفس�انية بني الواجد 

واملوجود.
يقول الش�اعر الفاريس والعارف الكبري احلافظ الشريازي:

»ت�و خ�ود ح�ج�اب خ�ودى ح�اف�ظ از م�ي�ان ب�رخ�ي��ز«
أي أن النفس يف حد ذاهتا غشاوة البد من رفعها من الَبنْي، فكام أن يف النفس آيات هلل تبارك وتعاىل: 
﴿َسـنـُِريِْم آَياتِنــَـا فِـي اآلفــَاِق َوفِـي أنفـــُِسـِهـْم....﴾)12( فإهنا يف الوقت نفسه حجاب بني العبد 

وربه يف قبول اإلرشاقات والتجليات.
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النوع اخلامس: احلركة القلبية
ومثارها ذكر اهلل تعاىل: ﴿وَبـشـــِّـِر اْلـُمـْخـبـِتِـيـَن الَِّذيَن إَذا ُذكَِر اهللُ َوجــَِلـْت قــُُلوُبـُهـْم﴾)13( 

كهم ذكر اهلل تعاىل. أي أهنم كانوا ساكنني فحرَّ
النوع السادس: احلركة الرسية

ومثاره�ا مش�اهدة أس�امء احل�ق جل وع�ا وصفاته وهي أَج�لُّ نورا وأق�وى أثرا من س�ابقتها من 
املراتب، فإذا خرج العبد الس�الك إىل اهلل من بيت الطبع والنفس مهاجرا إىل اهلل فقد يش�اهد التجليات 
اإلهلية ويفنى عن رؤية نفسه وكل ما سوى اهلل تبارك وتعاىل، وإذا متكن يف املقام واستقام صار شهوده 
حتقق�ا وص�ار مظهرا من مظاهر أس�امء اهلل تعاىل ويكون احلق س�معه وبره ويده ك�ام ورد يف احلديث 
َب إَل�يَّ َع�ْب�ِدي  : »م�ا ت���ََق��رَّ الق�ديس املعروف بحديث قرب النوافل حيث يقول الب�اري عزَّ وجلَّ
ُب إَل�يَّ بال�ن�َّ�اف�َِل�ِة َح�تَّى أِح�بَّ�ُه َف�إذا أْح�َب�ْب�ُت�ُه  ب�ِم�ث�ْ��ِل م�ا اْف��َت�َرْض�ُت َع�َل�ْي�ِه َوإن�َُّه َل�َي�َت�َق�رَّ
�ت�ي َي�ْب�طِ�ُش هب�ا وِرْج�َل�ُه  ُكن�ُْت َس�ْم�َع�ُه الَّ�ذي َي�ْس�َم�ُع بِه وَب�َص�َرُه الَّ�ذي ُي�ْب�ِص�ُر ب�ِه وي�َ�َدُه الَّ
��ت��ي َي�ْم�ِش��ي هب��ا إْن َدع�ان��ي أَج�ْب�ُت��ُه وإْن َس�أَل�ني أْعَطْي�ُت�ُه«)14(!! وه�ذه أوىل مراتب مقام  الَّ
الوالي�ة، وختتل�ف املرات�ب يف هذا املقام حس�ب اختاف جتليات األس��امء اإلهلية وش�هودها، وأمتها 
الوالي�ة األمحدي�ة املطلق�ة وفيها جتيل االس�م األعظم املس�تجمع جلميع صفات الكامل وباقي األسامء 

رشحات االسم األعظم وجتلياته.
النوع السابع: احلركة الغيبية

م�ا مل يص�ل الواج��د إىل مق��ام الفن�اء يف اهلل تبارك وتع�اىل ال يمكن�ه أن يرشع يف احلرك�ة الغيبية، 
فالواجد يف مقام الوجد يشعر بنور خاطف يف قلبه ثم ال يلبث أن خيتفي، َمَثل ذلك كمثل نور الشمس 
حينام خيرق الناف�ذة هببوب نسيم ريح لطيف يرفع الستار وقتا ثم يرجع الستار إىل موضعه عند سكون 
الري�ح وخيتفي النور، كذلك حينام ترتفع احلجب النفس�انية يظهر الن�ور ولكن رسعان ما ترجع إىل ما 
كان�ت علي�ه، إىل الوقت ال�ذي يتفانى الس�الك إىل اهلل يف أصل الوجود بعد غلبة نور الش�هود أي بعد 
احراق الواجد وفنائه يف الوجود ومن ثم تبدأ احلركة الغيبية وهي رؤية الغيب والعلم باهلل با حجاب 

وهي أتم مقاما من املشاهدة )15(.
وختتلف الرؤية عن النظر، فيقول املرء نظرت إىل اهلال ومل أره، أي أن النظر مقدمة موصلة للرؤية، 
ـُه قــَاَل َربِّ أِرنِـي  ـَمــُه َربهُّ ـا َجـاَء ُمـوَســى ملِِيقـَاتِنـَا َوَكـلَّ وق�د ق�ال املوىل عزَّ وجلَّ يف كتابه: ﴿َوَلـمَّ
أنـُْظــْر....﴾)16( ومل يقل: رب أش�هدين، ألن احلق مش�هود غ�ري غائب عن األنبي�اء واألولياء، وقال 
��ا َح�تَّ�ى أت��َّب��َِع��ُه وال�ب�اطِ�َل ب�اطِ�ًا  موالن�ا اإلمام الصادق$ يف دعائ�ه: »وأِرن�ي ال�ح�َقَّ َح�قًّ
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َح�ت�َّى أْج�ت�َنِ�َب�ُه«)17(، فاملاك هنا هو الرؤية.
وكثري من الناس - بام فيهم العرفاء والسالكني إىل اهلل يف بعض املقامات النازلة - ينظرون ولكنهم 
ال ي�رون فيتوقف�ون عند النظر دون الرؤي�ة، ولذا يمكن القول أن املقام يف احلرك�ة الغيبية ال يعلمه إال 
أهل الرؤية ال أهل املشاهدة فضا عن أهل النظر وغريهم، وهذا مقام من يقول ما رأيت إال اهلل، وهذا 
موىل املوحدين وقطب العارفني أمري املؤمنني عيل$ حيث يقول: »م�ا َرأْي�ُت ش��ي�ئ�ًا إال َرأي�ُت اهلل 

َق�ْب�َل�ُه وَم�َع�ُه وَب�ْع�َدُه«)18(!!
ديــــد وصـفــــا  نـــور  مـعــرفــت  كـــز  دلـــي 

ديــد)19(  خــدا  اول  ديــد  كــه  چــيــزى  بــهـــر 
وكثري من العارفني والس�الكني إىل اهلل حينام يقرأون آيات اجلنة يف القرآن الكريم تنكش�ف أمامهم 
احلج�ب فكأهنم يرون اجلنة ويس�معون أصوات أصحاب اجلن�ة، أو حينام يقرأون آيات اجلحيم كأهنم 

يرون النار ويسمعون شهيق أهل النار، هذا هو مقام الرؤية.
عن عبد الرمحن بن غنمة قال: دخلنا عى معاذ وهو قاعد عند رأس ابن له وهو جيود بنفسه، فام ملكنا 
أنفس��نا أن ذرفت أعيننا وانتحب بعضنا، فزجره معاذ وقال: مه!! ف�واهلل لعلم اهلل برضاي هلذا أحب 
إيل من كل غزوة غزوهتا مع رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص، فإين سمعته يقول: »َم�ْن كاَن ل�ُه اْب�ٌن وكاَن عليه َعزي�ٌز وبِه 
ض�َننٌي وماَت َف�َص�َب�َر َعَى ُم�ص�ي�ب�تِِه واْح�َت�َس�َبُه أْب�َدَل اهللُ ال�َم�يِّ�َت دارًا خ�َْي�رًا ِم�ْن داِرِه وَق�رارًا 
ْض�واَن«!! فام برحنا  ْح�َم�َة وال�ُغ�ْف�راَن وال�رِّ �اَة وال�رَّ خ�َْي��رًا ِم�ْن َق�راِرِه وأْب�َدَل ال�ُم�ص�اَب ال�صَّ
نه  �له وكفَّ حت�ى ق�ىض الغام حني أخذ املنادي لصاة الظهر، فُرحنا نريد الصاة، فام جئنا إال وقد غسَّ
وجاء رجل برسيره غري منتظر لشهود اإلخوان وجلمع اجلريان، فلام بلغنا ذلك تاحقنا وقلنا: يغفر اهلل 

لك يا أبا عبدالرمحن، 
ه�ا انتظرتن�ا حتى نفرغ من صاتنا ونش�هد ابن أخينا، فقال: ُأِمرنا أن ال ننتظر موتانا س�اعة ماتوا 
من ليل أو هنار، قال: فنزل يف القرب ونزل معه آخر فلام أراد اخلروج ناولته يدي ألنتشطه من القرب فأبى 
وقال: ما أدع ذلك لفضل قويت ولكن أكره أن يرى اجلاهل أن ذلك مني جزع واسرخاء عند املصيبة، 
ثم أتى جملسه ودعا بدهن فادهن وبكحل فاكتحل وبربدة فلبسها وأكثر يف يومه ذلك من التبسم ينوي 
ب�ه م�ا ينوي، ثم قال: إنا هلل وإنا إليه راجعون يف اهلل خلف ع�ن كل هالك وعزاء من كل مصيبة ودرك 

لكل ما فات )20(. 
كان معاذ يف حالته تلك يعيش يف مقام احلركة الغيبية وقد غلب عى قلبه نور الش�هود فكان واجدا 
متفاني�ا يف الوجود واصا إىل مقام الرؤية، هو يقول إين س�معت ولكن�ه يف احلقيقة كان يرى ما ال يراه 
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اآلخرون فكانوا ال يرون ويبكون، فاإلنس�ان ما مل ي�َر يف مقام الش�هود كيف يس�كن فؤاده عند مصيبة 
فق�د األوالد وموت األحبة!! كال�ذي يأكل طعاما لذيذا ورشابا طيبا فيق�در عى وصفه واحلكاية عنه 

بخاف من مل يذق الطعام اللذيذ والرشاب الطيب وال يتمكن من وصفه وصفا ذوقيا!!
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اهلوامش

األسفار األربعة: ج 7 ص 284  )1(
األسفار األربعة: ج 3 ص 242  )2(

الروح احليواين هو اجلسم اللطيف البخاري املنبعث من القلب الساري يف مجيع اجلسد.  )3(
يقول صدر املتأهلني الشريازي يف أسفاره نقا عن صاحب العوارف واملعارف: أن الروح العلوي الساموي   )4(
م�ن ع�امل األم�ر والروح احليواين الب�رشي من عامل اخلل�ق وهو حمل ال�روح العلوي وم�ورده، وهذا الروح 
احليواين جس�امين لطي�ف حامل لقوة احلس واحلركة، ولورود الروح اإلنس�اين عى ه�ذا الروح جتنس )أي 
صار الروح احليواين جنس�ا آخر( وباين أرواح احليوانات واكتس�ب صفة أخرى فصارت نفسا حما للنطق 
اها﴾ فتس�ويتها بورود الروح اإلنس�اين عليها واقتطاعها عن جنس  واإلهلام، قال تعاىل: ﴿َونـَْفٍس َوما َسـوَّ
أرواح احليوان�ات فتكون�ت النفس بتكوي�ن اهلل من الروح العلوي يف عامل األمر وس�كن الروح العلوي إىل 

ه نفسا - األسفار األربعة: ج 8 ص 320 - ص 321 الروح احليواين وصريَّ
سورة الشمس: آية 7  )5(
سورة الشمس: آية 8  )6(
سورة املؤمنون: آية 3  )7(

بحار األنوار: ج 8 ص 126، ج 79 ص 241 نقا عن تفسري عيل بن إبراهيم القمي  )8(
امل�وت اإلرادي - احلاص�ل للعارف�ني باهلل قبل املوت الطبيع�ي - موجب للقاء احلق تبارك وتعاىل حس�ب   )9(
التجليات األس�امئية أو الصفاتية أو الذاتية وعى قدر قوة االس�تعداد والتوجه إىل اهلل وهو الذي أش�ار إليه 

سيد البرشملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »م�وت�وا ق�ب�َل أْن ت�َم�وت�وا«!!
املح�و: رف�ع أوص�اف الع�ادة وإزالة حكم العل�ة ال عينها ونف�ي أثرها يف املعل�ول ومن الع�ادة الركون إىل   )10(
األسباب والعلل، والصحو: رجوع إىل اإلحساس بعد غيبة القلب بوارد قوي عن علم ما جيري من أحوال 

اخللق.
رشح منازل السائرين )للكاشاين(: ص 231 - ص 233  )11(

سورة فصلت: آية 53  )12(
سورة احلج: آية 35  )13(

مستدرك الوسائل: ج 3 ص 58، حماسن الربقي: 291  )14(
يقول العرفاء أن املشاهدة هي رؤية األشياء بدالئل التوحيد )أي مشاهدة اخللق يف احلق( ورؤية التوحيد يف   )15(
األشياء )أي مشاهدة احلق يف اخللق( وحقيقتها اليقني من غري شك )أي مشاهدة احلق با اخللق(، وقيل أن 

املشاهدة علم باألخبار والرؤية علم يعطيه احلق لعبده عناية منه با إخبار.
سورة األعراف: آية 143  )16(
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بحار األنوار: ج 86 ص 119  )17(
علم اليقني: ج 1 ص 49، األسفار األربعة: ج 1 ص 117  )18(

أي أن القل�ب ال�ذي جتى له بالعرفان نور احلق وصفائه كلام يرى ش�يئا فه�و يف احلقيقة يرى اهلل قبل أن يرى   )19(
ذلك اليشء!!

األنوار النعامنية: ج 3 ص 214 - ص 215  )20(
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