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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 إَل 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



يت  صورة الشهادة والعرفانية التي كتبها العامل الرباين سامحة آية اهلل العالمة الشيخ جمد الدين املحالَّ
ه( لسامحة السيد أيب القاسم الديباجي س رسهُّ )قدِّ



الشهادة العرفانية التي كتبها العامل الرّباين سامحة آية اهلل العالمة الشيخ جمد الدين املحالَّيت
ه ( لسامحة السيد أيب القاسم الديباجي س رسهُّ ) ُقدِّ

�
احلمد هلل رب العاملني، وصى اهلل عى سيدنا حممد وآله الطاهرين.

احلمد هلل الذي قال عزَّ اسمه يف كتابه العزيز ﴿....إنـَّاَم َيَْشى اهللَ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلاَمُء....﴾، والعامل من 
رصف عمره يف حتصيل علم الدين وصار من محلة الفقه إىل املؤمنني، فهو ذو درجة عند ربه الكريم.

فمن الذين فاز هذه الدرجة وهو موفَّق هلداية الناس إىل درجات الكامل والس�ري والس�لوك إىل اهلل 
ل اهلل تعاىل فرجه عى العباد حجة اإلسام  تعاىل هو الس�يد الس�ند واحلرب املعتمد احلجة من احلجة عجَّ
وع�زُّ املس�لمني واملؤمنني الس�يد أبو القاس�م الديباجي أيَّده اهلل تع�اىل ووفَّقه ملرضات�ه، فهو من الذين 
رصف�وا عمره�م يف حتصيل علوم الفقه واألص�ول والدراية، وجدَّ واجتهد يف س�لوك مراتب العرفان 
يف أيام ش�بابه وهو موفَّق لدرك حمارضات األس�اتذة الكرام خصوصا حمارضات العامل الرباين والس�ند 
العظيم لإلس�ام واملس�لمني فخ�ر العرفاء والس�الكني إىل اهلل تعاىل وهو الس�يد العاَّمة الس�يد حممد 
حس�ني الطباطبائي قدس اهلل نفس�ه الزكية س�نوات عديدة يف حوزة املقدس�ة يف قم، وكان يستفيد من 

ه وعليه جزائه. حمرضه كامل االستفادة وهلل درُّ
فعى املؤمنني الصاحلني أن يغتنموا وجوده الرشيف ويستفيدوا من حمرضه، وأرجو من جن�اب�ه أن ال 
ينساين من دعائ�ه كام ال أنس�اه إن ش�اء اهلل وأن يس�تديم خدماته العالية لإلس�ام واملسلمني خصوصا 

يف اخلريات التي أسسها لأليتام، نسأل اهلل له أجر جزيل وفضل عظيم بحق حممد وآله الطاهرين.

جمد الدين حماليت
14 شهر رمضان 1414 ه� 





�
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 
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)15( ابن الس�يد أمحد )16( ابن الس�يد بابا )17( ابن الس�يد ركن الدين )18( ابن السيد مجال الدين 
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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 مدين�ة إصفهان ع�ام 1368 ه�� )1948م( 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 س�امحته عى شهادات علمية وإجازات روائية وإجازات تأهيل من كبار أساتذته األجاء من 

العلامء واملراجع.
وملزي�د من التفاصيل ىف رشح نس�ب س�امحته الرشيف وإجازاته العلمية يمك�ن الرجوع 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 
احلوزوي�ة فحس�ب بل أنه حاز عى ش�هادات من جامعات ومعاه�د علمية عاملية حديث�ة، فقد منحته 
جامع�ة أكس�فورد الربيطانية درجة الدكتوراه س�نة 1996 م، إضافة إىل ني�ل العضوية العلمية ىف تلك 
اجلامعة، ومنحه االحتاد العاملي للمؤلفني باللغة العربية يف فرنسا دكتوراه اإلبداع يف العلوم اإلسامية يف 

الثامن والعرشين من شهر حمرم سنة 1421ه� املوافق الثاين من شهر مايو سنة 2000م.

هجرته إىل الكويت
يف ع�ام 1406 ه�� جاءته دعوة كريمة من مجع غفري من الش�يعة املخلص�ني واملحبني ألهل البيت 
األطه�ار# ىف الكوي�ت يطلبون من س�امحته الق�دوم إليهم فيكون هل�م إماما وقائدا ومرش�دا وقائام 
باألمور الدينية ىف مسجد جامع اإلمام زين العابدين$، وقد لبَّى سامحته طلبهم وهاجر إليهم، ومنذ 
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ذلك احلني وإىل يومنا هذا وهو يقوم بأداء واجبه 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.

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 
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اإلسامية املختلفة.
ومن مجلة هؤالء العلامء: س�امحة املرحوم آية اهلل الش�يخ جمد الدين املحايت )قده( - زعيم احلوزة 
العلمية يف ش�رياز - وس�امحة آية اهلل الس�يد إس�امعيل املرعيش وس�امحة املرحوم آية اهلل الس�يد حممد 
الفريوزآب�ادي )ق�ده( وس�امحة آية اهلل الش�يخ عب�د 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 األستاذ الشيخ 
أبوالقاس�م الروحاين وسامحة آية اهلل الش�يخ جواد السهاين وسامحة حجة اإلسام واملسلمني الشيخ 
عباس اجلاميل وس�امحة حجة اإلس�ام واملس�لمني الش�يخ حممد باقر املدرس وس�امحة حجة اإلسام 
واملس�لمني الش�هيد الس�يد حممد تقي اخلوئي )قده( وسامحة حجة اإلسام الس�يد 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.

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
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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 1993م والطبعة الثانية يف الكويت عام 1997م
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- مبح�ث يف أص�ل النب�وة - دراس�ة مع�ارصة - احللقة ال�ثانية من سلس�لة دراس�ات يف أصول 
الدين - مبحث يف تعريف النبوة وعلة بعثة األنبياء# والوحي الساموي وأنواعه والبحث 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.

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 - مبحث ىف مفاهي�م اإلمامة ودور اإلمامة يف حياة األمة والدالئ�ل العقلية والنقلية من القرآن 
الكريم واألحاديث الرشيفة املوجبة لإلمامة وأن املذهب االثنا عرشي هو املذهب احلي الوحيد الذي 

يمكن أن يكون له إماما حيا وهو احلجة بن احلسن املهدي )عج( - طبع يف الكويت عام 1997م
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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 1998م
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 املهدي احلقيق�ة املنتظرة - طبع يف إيران عام 1995م - 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$.
־ اإلمام املهدي$ 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.
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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 وإقبال كبريي�ن وجرى طبعه لعدة مرات، باإلضافة إىل طبع�ة خاصة بلغة »األردو«، وقد 

صنَّف املؤلف مواضيع 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- العب�اس ب�ن عيل$ بطل النهضة احلس�ينية - طبع يف الكويت ع�ام 1997م - باإلضافة إىل 
طبعة خاصة بلغة »األردو«، وأس�تعرض فيها املؤلف ش�خصية أخرى من أبطال فاجعة الطف األليمة 
وهو العباس بن أمري املؤمنني$ حيث تناول 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- أجوبتنا عى مس�ائلكم الدينية - وفيه يرد عى ثاثامئة سؤال يتعلق بالعقائد والفلسفة والفقه 
ومواضي�ع ديني�ة متفرق�ة، وت�م تصنيف الكتاب يف ع�ش��رة جمل��دات ك�ل جملد يضم ثاثني س�ؤاال 

وجوابا - طبع املجلد األول يف الكويت عام 1997م
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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 - باإلضافة إىل طبعة خاصة بلغة »األردو« - طبع عام 1996م
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 
م�ن اآلي�ات والروايات اإلس�امية املبين�ة للحق�ائ�ق امللم�وس�ة واملع�نوي�ة 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.

23- نفحات الرمحن يف منازل العرفان - اجلزء األول - )املنزل 1 - املنزل 20( من أصل 1000 
منزل - طبع يف 20 مجادى االَخرة عام 1420 هجرية املوافق 30 سبتمرب 1999م

24- فضائل ومناقب عيل$ وفاطمة¢ يف مسانيد أهل السنة - اجلزء األول واجلزء الثاين - طبع 
عام 1999م.

25- سيامء األولياء وكراماهتم - اجلزء الثاين - طبع عام 1999م.
26- السيدة خدجة¢... مقاومة، إيثار، أسطورة، طبع عام 2000م.

مؤلفات حتت اإلرشاف والتحقيق والطبع
 1- دراس�ة يف الفق�ه اإلس�امي - خاصة 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 
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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  ُل ال�دِّ عبادته كام قال س�يد املوحدي�ن وقطب العارفي�ن أمي�ر املؤمني�ن عيل بن أيب طالب$: »أوَّ
َم�ْع�ِرَف�ُت��ُه«)3(، فمعرفة اهلل تبارك وتعاىل هي الوس�يلة املؤدي�ة إىل التوحيد اخلالص له دون غريه، وال 
خيفى أن معرفة اهلل تبارك وتعاىل حمدودة يف نعوته وصفاته اجلالية منها واجلاملي�ة وأما التف�ك�ر يف ذاته 
وإدراك كنهه فا س�بيل ألحد إليه كام قال س�يد البرشملسو هيلع هللا ىلص: »َما َعَرْفناك َحقَّ مْعِرَفتِك«)4(، وكذلك قول 
اإلم�ام احلس�ني بن عيل$: »إنَّ اهللَ اْح�ت�ََج�َب َعِن ال�ُع�ق�وِل َك�ام اْح�ت�ََج�َب َعِن األبص�ار«)5(، ب�ل 
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�ُروا يف ذات��ِه«)6(!! وأما دون  ��ُروا يف آالِء اهللِ َوال ت��ََف�كَّ منه�يٌّ عنه كام ق�ال اإلم�ام عيل$: »ت��ََف�كَّ
ذلك فإن اهلل س�بحانه وتعاىل مل حيجب اخلائق عن وجوب معرفته بل كلَّفهم ذلك كلٌّ حس�ب قابليته 
وطاقاته واستعداداته، وقد قال اإلمام الصادق$ يف ذلك: »إنَّ أف�ه�اَم الن�اِس وعق�ول�ُهْم ُم�َتف�اوت�ٌة 
ًة وض�ْع�ف�ًا ُس�ْرَع�ًة وب�ْط�ئ�ًا  �ا وَك�ْي�ف�ًا ِش�دَّ يف َقب�وِل َم�راتِب الِع�ْرف�اِن وحْتصي�ِل االطِم�ئ�ن�اِن َكمًّ
�ا ض�روريٌّ أو ُي�ْه�ت�ََدى إليِه بأدنى  ح�االً وعْلاًم وَك�ْش�فًا وعي�انًا وإْن كاَن أْص�ُل املع�ِرَف�ِة فِ�ْط�ِري�ا إمَّ
ت��َنب�ي��ٍه 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 إَل َ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 كي�ف الطري�ق إىل معرف�ة احل�ق فق�الملسو هيلع هللا ىلص معرفة النف�س فقيل فكي�ف الطري�ق إىل موافقة احلق 
فقالملسو هيلع هللا ىلص خمالفة النفس!! وال يمكن احلصول عى هذا املقام إال بااللتزام باملراقبة الدائمة واملناسبة 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 
حب�ة م�ن خ�ردل، فاخلروج عن مس�ار الرشيع�ة املحمدية الغ�راء والوالي�ة العلوية البيض�اء 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.

15 شعبان 1421 هجرية
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)املنزل 2١ - املنزل 35(





املنزل )21(

َمْعِرفَُة الشَّأِن ِعْندَ املُِحب
ق�ال الراغب يف مفرداته: الش�أن هو احلال واألمر الذي يتفق ويصل�ح، وال يقال إال فيام يعظم من 

األحوال واألمور)1(.
وقيل: أنَّ ال�ش��أَن عب�ارة عن م�راتب اإلنس��ان ومق�امات�ه احل�اصل��ة يف الك�ام�ل واملكم�ون�ة 

ف�ي الن�اق�ص واألح�وال الط�ارئ�ة ل�ه بح�س�ب م�ق�ام�ات�ه)2(!!
ويقول العرفاء أن الشأن مرتبة من مراتب الوجود، وال يمكن للوجود أن يتحرك ويتجه إىل الكامل 
إال بعد معرفة الشأن، وما مل يعرف اإلنسان شأنه ومرتبة وجوده فهو ُيْقدم عى أعامل دون شأنه كالذي 

يملك قطعة من ذهب يريد بيعها وهو ال يعرف قيمتها فيبيعها بثمن قليل دون ثمنها احلقيقي.
وُيَعدُّ عدم معرفة اإلنس�ان ش�أنه من املهلكات، فهو يبيع إنس�انيته وش�خصيته وحريته وش��رف�ه 
وكرامت�ه بثمن بخس يف سبيل احلصول عى لذة داثرة منقطعة وهو حيسب أهنا غاية الس�عادة وكامهلا.

ن�ْيا ِم�ْن َق�ْلبي  يقول اإلمام زين العابدين عيل بن احلس�ني$ يف دعائه: »َس��يِّدي أْخِرْج ُحبَّ ال�دُّ
واْج�َم��ْع َبْيني وَب�نْيَ امُلْصَط�َف�ى وآلِ��ِه«)3(، فإخراج حب الدنيا من القلب مفت�اح الجتناب املحارم 
ن��ْي�ا َرأُس ُكلِّ خ�َطيئ���َ�ٍة«)4(،  واق�راف الذن�وب واملع�ايص كام يف ق�ول رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »ُح�بُّ الدُّ
وكل�ام ازداد اإلنس�ان حبا للدني��ا ازداد بعدا عن اهلل تبارك وتعاىل، ب�ل ال جيتمع حب اهلل وحب الدنيا 
يف قل�ب، ومن مواعظ املس�يح$: »إنَّ الَعْب�َد ال َيْق�ِدُر َعَى أن خَيْ�ِدَم َربَّني وال حُماَل�ٌة أن ُيؤث�َِر أَحَدمُها 
ن�ْي�ا«)5(، و قيل أن اهلل تعاىل أوحى  َع�َى اآلخ�َ�ِر وإن َجِه��َد، َكذلَِك ال جَيْ�َتِمُع َلُكْم ُحبُّ اهلل َوُحبُّ الدُّ
ن�ْي��ا واآلِخ�َرِة َم�ألت��ُُه  إىل بع�ض األنبي�اء: »إذا اطَّ�ل�ع�ُت َعَى َق�ْل�ِب َعْب�ٍد َفَل�ْم أج�ِْد في�ه ُحبَّ الدُّ

ِم�ْن ُح�بِّ�ي«!!
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كذلك ال جيتمع حب الدنيا وحب رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص وأهل بيته#، فقد جاء يف قول موالنا أيب عبداهلل 
نا«)6( وقول موالنا أمري املؤمنني$: »َم�ْن  ن�ْيا وَواىَل َغرْيَ الصادق$: »َواهلل ما أَحبَّ )اهللُ( َمْن أَحبَّ الدُّ
أَح�بَّ�ن��ا أْه�َل ال�َب�ْي�ِت َف�ْل�ُي�ِع��دَّ لِ�ْل�َف�ْق�ِر ج�ِْل�ب�اب�ًا«)7(، أي ليزه�د يف الدنيا ويبتعد عن اخلوض 
اها حتى حُيش��َر يوم القيامة يف زم�رة املصطفىملسو هيلع هللا ىلص  يف ملذاهت�ا وهواه�ا وخيال�ف النفس والت�ه�ا وُع�زَّ

وآله#، واحلرش مع املصطفى وآله عند العرفاء حرش خاص ينايف حب الدنيا والتعلق هبا.
واللذات يف هذه الدنيا ثاث:

األول��ى: الل�ذة احل�س��ي�ة بقضاء ش�هويت البطن والفرج وما يتعلق باحلواس الظاهرية من النظر 
والسمع والشم والتذوق واللمس.

الث�ان�ي��ة: الل�ذة ال�ت�خ�ي�ل�ي�ة )ال�خ�ي�ال�ي�ة(، احلاصلة من الظن والش�ك واألنانية وحب املال 
واجلاه والرياسة والشهرة وما شاكلها.

الث�ال�ث�ة: الل�ذة ال�ع�ق�ل�ي�ة، احلاصلة عن طريق معرفة األشياء والوقوف عى حقائقها.
وأق�وى الل�ذات عند عام�ة الناس الذي�ن يعتقدون أهنا أس�باب الوصول إىل غاية الس�عادة وكامل 

البهجة هي اللذات احلسية كلذة األكل والرشب والوقاع وهي لذة يشاركه فيها احليوان.
وع�ى هذا فامليزة التي يمتاز به اإلنس�ان عن احليوان ويرفعه عن حضيض اخلساس�ة والبهيمية هو 
ه يف قضاء الش�هوات املادية واإلنس�انية فيمنعه من اخل�وض فيها ويدفعه إىل  العق�ل الذي حيبس�ه وحيدُّ
التقلي�ل منه�ا، وعن اإلمام الصادق$ أنه قال: »أْب�َع�ُد ما َي�ك�وُن الَع�ْب�ُد ِم�َن اهلل ع�زَّ وج�لَّ إذا َل�ْم 
�ُه إالَّ َب�ْط�ن�ُُه َوَف�ْرُج�ُه«)8(، وما يعنيه اإلمام$ باالهتامم هباتني الشهوتني هو اإلفراط فيهام وإال  َي�ُه�مُّ

فالرشع والعقل حيكامن بقضائهام يف حدودمها وذلك إبقاًء للنوع وحفاظا عى سامة للبدن.
�ة  ِه، وتقابل�ه الع�فَّ َ وت��ُع��َرف ش�دة احلرص ع�ى األكل واجلامع وغريمه�ا من الش�ه�وات ب�الرشَّ
وه�ي -كام يقول الراغب يف مفرداته - حصول حالة للنفس متتنع هبا عن غلبة الش�هوة، وتطلق غالبا 
ع�ى عف�ة البطن والف�رج ومنعهام عن املحرمات والش�بهات والص�رب عليها وهي فضيل�ة بني رذيلتي 

اخلمود والفجور.
��َهواِت  اِت والشَّ ق�ال اإلم�ام الص�ادق$: »إنَّ طاِئ�َف�ًة ِم�َن امَلاِئَكِة عاُب�وا ُوْل���َد آَدَم ف�ي اللَّ�ذَّ
- أْعني احلَاَل َل�ْي�َس احلَراَم - َفأنِ�َف اهللُ لِْلُم�ؤِم�ني�َن ِم�ْن ُوْل�ِد آَدَم ِم�ْن ت���َْع�ي�ي�ِر امَل�اِئ�َكِة هَل�ُْم، 
�ا  ��َه�واِت َكْي ال َي�ع�ي�ُب��وا امُلْؤِم�ني�َن، َفَلمَّ ��ِة أول�ِئ�َك امل�َاِئ�َك�ِة اللَّ�ّذاِت والشَّ َفأْل�َق�ى اهللُ يف ِه�مَّ
ن�ا إىَل ما  ��وا إىَل اهلل ِم�ْن ذلَِك، َفق�ال�وا َربَّ�ن�ا َع�ْف��ُوَك َع�ْف�ُوَك ُردَّ �ِه�ْم َع�جُّ ��وا ذلِ�َك ِمْن َه�مِّ أَح�سُّ
ِمِهْم،  ت���َن�ا َعَلْي�ِه، َفإن��َّا نخاُف أْن نصي�َر يف أْم�ٍر َم�ري�ٍج، فن��ََزَع اهللُ ذلك ِم�ْن مِهَ خ�ُِل�ْق�نا َلُه َوأْج�رَبْ
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َف�إذا كاَن َي��وُم الِق�ي�ام�َِة وصاَر أْه��ُل اجل�َن��َِّة يف اجل�َن��َِّة اْس��ت�َأَذَن أول�ئ��َك امَل�اِئ�َك�ة عى أْه�ِل 
ال�ج�َن��َِّة فُي�ؤَذَن ل�ُه�ْم في�َْدخ�ُل�وَن َع�َلْي�ِه�ْم فُي�َس�لِّ�موَن َعَلْيِه�ْم وَيقولوَن هَلُْم ﴿َسالٌم َعَلْيُكْم بــِاَم 

�َهواِت احلَاِل«)9(. اِت والشَّ ن�ْيا َعِن اللَّذَّ تـُْم﴾ يف الدُّ َصَبْ
وأما اللذات التخيلية فهي من حيث املرتبة أعى من اللذات احلسية لوجوه كثرية، فعى سبيل املثال 
حين�ام يش�عر طالب امل�اء باإلهانة والتصغري عندما يع�رض عليه املاء فإنه يرفض�ه ويتحمل أمل العطش 
مراعاة حلشمته وعلو نفسه والتي هي آثر عنده من االرتواء باملاء، أو حينام يتنافس البعض عى مقاعد 
الرئاس�ة واملنص�ب فإن ع�رض عليهم املطعوم أو امل�رشوب فإهنم يرفضون�ه يف مقابل التل�ذذ بالغلبة 
الومهية، إىل غري ذلك من الوقائع التي تشري إىل استعاء اللذات اخليالية والباطنية عى اللذات احلسية 

والظاهرية.
واللذات التخيلية وإن كانت أعى مرتبة من اللذات احلس�ية والشهوات املادية إال أهنا اخلطر الذي 
هي�دد س�ري الس�الك إىل اهلل وجيعله يف مواق�ف إن مل ينتبه هلا وحيذر منها يؤول أم�ره إىل الوقوع يف خطر 

عظيم ال يسلم منه، ويمكن القول أن مجيع اللّذات التخيلية دون شأن السالك والعارف.
ولكن كيف يمكن عاج حب الدنيا وامليل إليها بامللذات والشهوات؟!

ع�اج ذل�ك باإلكثار م�ن ذكر اهلل تبارك وتعاىل وذكر أس�امئه وصفاته اجلالي�ة واجلاملية، وكذلك 
اإلكثار من ذكر املوت كام قال س��ي��د املرسلنيملسو هيلع هللا ىلص: »أْك�ثِ�روا ِذْك�َر ال�َم�ْوِت َف�إن��َّ�ُه ه�اِدُم )ه�اِذُم( 
��َه�واِت«)10(، وكام ق�ال أم�ي��ر املؤمني��ن$: »أْك�ثِ�روا ِذْك�َر  اِت ح�اِئ��ل َب�ْي�ن�َُكْم وَبنْيَ ال�شَّ اللَّ��ذَّ
�َه�واِت وَك�َف�ى بال�َم�ْوِت واِع�ظًا«)11( وما قاله  امَل�ْوِت ِعن�َْدما ت��ُن�اِزُع�ُك�ْم إَل�ْي�ِه أنُف�ُس�ُك�ْم بال�شَّ
��َه�واِت ف�ي الن��َّف�ْ�ِس وَي�ْق�َل�ُع َم�ن�اب��َِت ال�غ��َْف�َل�ِة  الصادق$: »ِذْك�ُر ال�َم�ْوِت ُي�م�ي�ُت ال�شَّ
ي ال�َق�ْل��َب بَم�واِع��ِد اهلل وَي��ِرقُّ ال�َط�ْب��َع وَي�ْك�ِس��ُر أْع��اَم ال�َه��َوى وُي�ْط�ف��ُئ ن�اَر  وُي�َق��وِّ

ن��ْي�ا«)12(!! �ُر ال�دُّ ال�ِح�ْرِص وُي�َح�قِّ
واعل�م أهي�ا الس�الك إىل اهلل أن الك�ف عن مل�ذات الدنيا وعائقه�ا وجماهدة النف�س بدفعها عن 
ش�هواهتا توج�ب صفاء القلب وطهارته، ومع صف�اء القلب وطهارته يتوجه اإلنس�ان إىل ربه ويأنس 
بذكره، وال يكون ذلك إال باملعرفة وكثرة ذكر اهلل وذكر أسامئه وصفاته اجلالية واجلاملية واالستغراق 
فيها واملواظبة عليها والتخلق بأخاق اهلل عزَّ وجلَّ وكامالته، وذلك بتقليص احلاجات وتقليل اللذات 
والش�هوات وتْرك املخالفات وتكثري اخلريات وحس�نات الصفات بالعبادات والرياضات حتى تنمو 
في�ه االس�تعدادات اإلهلية وترتف�ع احلجب بينه وبني ربه س�بحانه وتعاىل، فيقر بجهل�ه وفقره وعجزه 
ونقص�ه يف مقاب�ل العلم والغنى والقدرة والكامل املطلق وتذوب إرادته يف إرادة اهلل وعلمه يف علم اهلل 
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وقدرت�ه يف قدرة اهلل ويس�لِّم زمام أمره بيد اهلل ويك�ون اهلل هو املدبر يف بدنه وقلبه وعقله وروحه فريى 
بنور اهلل ويس�مع بس�مع اهلل ويريد بإرادة اهلل وال يشاء إال ما ش�اء اهلل ويصل إىل مقاٍم يترف يف عوامل 

امللك وامللكوت بإرادة اهلل وقدرته وتظهر به املعجزات وخوارق العادات والكرامات.
أتـــَــْزَعـــــُم أنــَّـــــَك جـِـــــــْرٌم َصـــغــيــــــٌر

األْكــَبــــــــُر الــَعــاَلـــُم  انــْـَطـــَوى  وفـــيـــَك 
الَّــــــــــذي الـُمـبــيـــُن  الـكِــتـــــاُب  وأنــْــَت 

الـُمــْضـــَمـــــُر َيــْظــَهــــــُر  بـــِـأْحــــُرفـِــــِه 
يقول العرفاء أن ملعرفة الشأن أربع مراحل:

1- دم�وع الش�وق: فاإلنس�ان بطبيعته يش�تاق إىل املبدأ األع�ى واملوطن األصيل وه�و جوار رب 
العامل�ني، فيبك�ي، وب�كاؤه - وإن كان خيل�و من املعرفة - بكاء ش�وق إىل احلبيب، ومع دموع الش�وق 
ه وُيْرش��َد السالك  ، وباملعرفة - وهي أقرب الطرق إىل اهلل - ُيْصَقل هذا التوجُّ ه إىل اهلل عزَّ وجلَّ يتوجَّ
ه القلب نحو معرفة صفات اهلل  إىل الراط املس�تقيم، ويمكن القول أن دموع الش�وق تنش�أ من توجُّ

اللُّطفية وأسامئه اجلاملية وجتلِّياته الرمحانية.
اســـت گريـــه  در  او  شـــوق  از  ديـــدها 

اســــت مــويــــــه  در  او  روى  از  نــاْلــهـــا 
اســت بـس  مـن  گــــــــواه  مــن  وآه  اشــك 

اســـت)13(  بـس  مـن  آه  شـعله  ايـن  شـاهـد 
ه  2- دم�وع اخل�وف: واخلوف من رضوريات حياة الس�الك إىل اهلل، ودموع اخلوف تنش�أ من توجُّ

القلب نحو معرفة صفات اهلل القهرية وأسامئه اجلالية.
اســت هــم  بـا  دل  وآتــــــــش  چـشـــم  آب 

ــــت)14(  اس ــم  ك ــم  ه از  منفصل  مهـــره  دو  ـــن  اي
ع�ن يونس بن يعقوب قال س�معت الصادق جعفر بن حممد$ يق�ول: َمْلعوٌن َمْلعوٌن ُكلُّ َب�َدٍن ال 
ُي�ص�اُب يف ُك��لِّ أربعي�َن ي�وم�ًا، قلت: ملعون!! قال$: َم�ْل�ع�وٌن، فلام رأى ِعَظم ذلك عيل قال يل: 
�ْس��ِع  يا يون�َُس إنَّ ِمَن الَبِل�يَّ�ِة اخلَْدش���ََة واللَّْط�َم�َة والع�َث�ْ�َرَة والن�َّْك�َبَة والَق�ْف�َزَة وان�ِْق�ط�اَع ال�شَّ
�ُص  وأش�ْب�اَه ذلك، يا يون�َُس إنَّ امُل�ْؤِم�َن أْك�َرُم َعَى اهلل تعاىَل ِم�ْن أْن َي�ُم�رَّ َعل�َْي�ِه أْرب�َع�وَن ال ُيَم�حَّ
راِه�َم  فيها ِم�ْن ُذن�وب��ِِه وَل�ْو ب��ِغ�َمٍّ ُي�ص�ي�ُب�ُه ال َي�ْدري م�ا َوْج�ُه�ُه، واهلل إنَّ أَح�َدكْم َل�َي�ض�َُع ال�دَّ
َب�ْي�َن َي�َدْي�ِه ف�َي�ِزن��ُها ف�ي�َج�ُِدها ن�اِق�َص�ًة ف�َي�ْغ�َت�مُّ بذلِ�َك ث�مَّ َي�ِزن��ُه�ا ف�َي�ج�ُِده�ا َس�واًء ذل�ك 
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َح�ط��ًّا ل�ب�َْع�ِض ُذن�وب��ِ�ِه)15(!!
فإذا كان هذا القدر من الغم واحلزن حيطُّ الذنوب واخلطايا فكيف بمن ُيبَتى بداهية عظمى ومصيبة 

كربى!! فا تعجب إن قلنا أن للخوف واحلزن مقاما رفيعا عند العارفني.
3- املق�ام املحم�ود: بعد معرفة األس�امء اجلالية واجلاملية ل�رب العاملني وحتقق الل�ذات الروحية 
: ﴿َوِمَن  يب�دأ دور املق�ام املحم�ود الذي ال ُين�ال إال بإحياء الليايل وص�اة الليل كام يف قوله عزَّ وج�لَّ
ـْد بــِِه نــَافَِلًة َلَك َعَسـى أن َيْبَعثــََك َربهَُّك َمَقامًا حَمُْمـودًا﴾)16(، وقد ورد عن اإلمام أيب  يـْـِل َفـَتَهجَّ اللَّ
َب إَل�يَّ َع�ْب�ِدي بِم�ث�ْ��ِل ما اْف�ت�ََرْض�ُت َع�َل�ْي�ِه  جعف�ر$ أنه قال: »ق��اَل اهللُ َع�زَّ وَج�لَّ ما ت���ََق�رَّ
ُب إَل��يَّ بال�ن��َّافِ�َل�ِة )بال�ن�َّوافِ�ِل( َح�ت�َّى أِح�بُّ�ُه ف�إذا أْح�َب�ْب�ت�ُُه ُك�ن�ُْت َس��ْم�َع�ُه  وإن��َّ�ُه َل�َي�َت�َق�رَّ
�ت�ي َي�ْم�ِش�ي  �ت�ي َي�ْب�طِ�ُش هب�ا وِرْج�َل�ُه الَّ الَّ�ذي َيْس�َم�ُع ب�ِه وَب�َص�َرُه الَّ�ذي ُي�ْب�ِص�ُر ب�ِه وي�ََدُه الَّ
هب��ا إْن َدع�ان��ي أَج�ْب�ُت�ُه وإْن َس��أَل�ن�ي أْع�َط�ْي�ُت�ُه«)17(!! فكيف بصاة اللي�ل وهي أعظم النوافل 
وأرفعها ش�أنا كام بنيَّ ذلك اإلمام الصادق$ حيث قال: »م�ا ِم�ْن َحس��ن���ٍَة َي�ْع�َم�ُل�ه�ا الَع�ْب�ُد إالَّ 
وهل�ا ث�واٌب ُم�ب�ي�ٌن ف�ي ال�ُق�ْرآِن إالَّ َص�اَة اللَّ�ْي�ِل َف�إنَّ اهللَ َل�ْم ُي�َب�يِّ�ْن ث�واَب�ه�ا لِ�ِع�َظ�ِم خ�ََط�ِرها 

ِع�ن�َْدُه ف�ق�اَل ﴿َفـال تــَْعـَلـُم نــَـْفـٌس﴾«)18(!!
واملق�ام املحمود - كام اتفقت عى تفس�ريه الرواي�ات من طرق الفريقني - هو مقام خاص وعد اهلل 
فه به يوم الق�ي�امة دون اخلائق أمجعني، وهو مقام الشفاعة الكربى  سبحانه وتعاىل نبيه حممداملسو هيلع هللا ىلص ليرشِّ
ل�ون واآلخرون، وذلك بعدما يثني رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص عى رب�ه تعاىل بثناء إهلي  ل�هملسو هيلع هللا ىلص، فيحم�ده عليه األوَّ
ع،  خ�اص مل يْثن�ه عليه من قبل أحد، وبعد الفراغ من الثناء يقال له: َس�ْل ت��ُْعَط�ه واش��ْ�َف�ْع ت��ُش��َفَّ
فيش�فع يف الش�افعني أن يشفعوا، فيشفع الش�افعون ملن هو أهل للشفاعة، وملا كان رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص أسوة 
: ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسـوِل اهلل ُأْسـَوٌة َحَسـنـٌَة  وقدوة للمؤمنني يف أقواله وأفعاله كام يف قوله عزَّ وجلَّ
ملَِن َكاَن َيْرُجوا اهللَ َواْلَيْوَم اآلِخَر َوَذَكَر اهللَ َكثرِيًا﴾)19( فعى املؤمنني السالكني إىل اهلل أن يسلكوا مسلكه 
وينهجوا هنجه ويتش�بَّهوا به قدر املس�تطاع حتى تستقبل قلوهبم وأرواحهم تشعشعات أنواره القدسية 
ويس�ألون اهلل تع�اىل أن يبلغه�م املق�ام املحمود املوعود ل�ه كام نقرأ يف زيارة عاش�وراء: »وأْس��أُل�ُه أن 

ُي�َب�لِّ�غ�َن�ي ال�َم�ق�اَم ال�َم�ْح�م�وَد َل�ُك�ْم ِع�ن�ْ�َد اهلل«.
وال غراب���ة يف ه�ذا الق�ول حي�ث أن�ه يامثل ق�ول األئم�ة# يف التخل�ق بأخ�اق اهلل ال من باب 
األلوهي�ة والربوبية اخلاصة به س�بحانه ال رشيك له يف ذلك ولكن من ب�اب أفعاله الكاملية التي تزي�د 
�ُرُك�ُم اهللَ  من الق�رب إليه والزلف�ى لديه وكونه مصداقا لقول نبي اهلل عيسى بن مريم$: »َم�ْن ُي�َذكِّ

ُرؤي��َت�ُُه«)20(!! 
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وكام قال صدر املتأهلني )قده( يف أسفاره: »ف�َرسوُل اهللملسو هيلع هللا ىلص ُهَو األْص�ُل يف الُوج�وِد، وامل�ُؤِم�ن��ُوَن 
�ْت َل�ُه نِ�ْس�َب�ُة  باهلل تع�اىَل وال�َيْوِم اآلِخ�ِر ت�اب��ُِع�وَن َل�ُه يف امَل�َق�اِم امَل�ْح�ُم�وِد، وامُل�ؤِم�ُن َم�ْن َص�حَّ
��ْم�َس في�َتَّ�ِح��ُد َم�َع�ُه ف�ي  ال�ت�اب��ِِع�يَّ��ِة َك�ِم��ْرآٍة َوَق�َع��ْت ف��ي ُم�ح��اذاِة ِم��ْرآٍة َح��اَذِت ال�شَّ

ال�ن��ُّ�وِر«)21(.
4- مقام الترف يف عامل الوجود: بعد الوصول إىل املقام املحمود ينال الس�الك مقام الترف يف 
عامل الوجود ألن إرادته أصبحت يف إرادة اهلل وال يشاء إال ما يشاء اهلل، وهذه هبة إهلية ومنحة ربانية ملن 
أخلص هلل تعاىل وخلَّص نفسه من تعلقات الدنيا الدنية وسام بروحه إىل أعى املراقي املعنوية، فيترف 
يف ظاهر العامل وباطنه بل يترف يف اخليال والتخيل، فيكون مس�يطرا عى وجوده بحيث يصبح بدنه 
تابع�ا لروح�ه ال العكس، ومن هنا يبدأ مقام طّي األرض، ويف ش�واهد التاريخ أمثلة حية ملن نال هذه 
املرتبة العلياء من أولياء اهلل الصاحلني كالعارف الرباين والعبقري اإلهلي السيد عيل القايض& - عى 

ما نقله اخلواص من تامذته)22(.
ح احلكيم اإلهلي املحقق مريداماد& أن الرجل ال  وكذل�ك مقام خلع الروح من البدن، وق�د رصَّ
يقال له حكيام ما مل تكن لديه َمَلكة التجرد وخلع الروح من البدن »وَح�راٌم َعَى األْج�س�اِد امُلْظ�ِل�َم�ِة 

�م�اواِت«)23(. أْن ت���َِل��َج َم�َل�ك�وَت ال�سَّ
وأكثر من هذا وذاك أن السالك إىل اهلل يف املراتب العرفانية السامية إذا أراد شيئا أن يكون يكون!! 
وال عج�ب يف ذلك، فق�د ورد يف احلديث القدس��ي أن اهلل ع�زَّ وج�لَّ قال: »يا اْب�َن آَدَم أنا َغ�نِ�يٌّ ال 
أْف�َت�ِق�ُر أطِ�ْع�نِ�ي فيم�ا أَم�ْرت��ُ�َك أْج�َع�ْل�َك َغ�نِ�ي�اًّ ال ت���َْف�َت�ِق�ُر ي�ا اْب�َن آَدَم أن�ا َح�يٌّ ال أم�وُت 
���ْيِء ُك�ْن  أطِ�ْع�ن�ي ف�ي�م�ا أَم�ْرت��ُ�َك أْج�َع�ْل�َك َح��يًّ�ا ال ت���َم�وُت ي�ا اْب�َن آَدَم أن��ا أق�وُل لِل�شَّ

�ْيِء ُك�ْن َف�َي�ك�وُن«)24(!! َف�َي�ك�وُن أطِ�ْع��ن�ي ف�ي�م�ا أَم�ْرت��ُ�َك أْج�َع�ْل�َك ت���َق�وُل لِ�ل�شَّ
ُكـْم َيأتِـينِي  َـا امْلَـأ أيهُّ وم�ن املصادي�ق القرآني�ة املش�هورة هل�ذا املعن�ى اآلي�ة الكريمة: ﴿َقـاَل َيا أيهُّ
بــَِعـْرِشــَها َقـْبـَل أن َيـأتــُونـِي ُمـْســلِِمـيـَن * َقـاَل ِعـْفـِريـٌت ِمـَن اْلـجـِنِّ أنــَا آتِـيـَك بـِِه َقـْبـَل 
أن تــَُقــوَم ِمـن َمـَقـاِمـَك َوإنـِّـي َعـَلـْيـِه َلـَقـِويٌّ أِمـيـٌن * َقاَل الَّـِذي ِعـنـَدُه ِعـْلـٌم ِمـَن اْلـكِـتـاِب 

أنــَا آتِـيـَك بــِِه َقـْبـَل أن َيْرتـــَدَّ إَلـْيـَك َطـْرُفـَك....﴾)25(!!
وقد قال البعض يف تفسري ﴿َقـْبـَل أن َيْرتــَدَّ إَلـْيـَك َطـْرُفـَك﴾ أي قبل انضامم جفني العينني بعد 
فتحهام للنظر، ولكن الس�يد العامة الطباطبائي& جاء بمعنى أدق وألطف يف تفسريه حيث قال: إن 
الطَّ�ْرف عى ما قيل هو اللْحظ والنظر، وارتداد الطَّْرف وصول املنظور إليه إىل النفس وِعْلم اإلنس�ان 

به، واملراد أنا آتيك به يف أقل من الفاصلة الزمانية بني النظر إىل اليشء والعلم به!!
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�ن�ِْف اإلن�س��ان�يِّ  ل من مش�ايخ العرفان: »وأم�ا ف�ض��ُل ال�ع�الِ��ِم ِم�َن ال�صِّ وق�ال أح�د الُكمَّ
َع�َل��ى ال�ع�الِ��ِم ِم�َن ال�ج�ِ�نِّ ب�أْس��راِر ال�ت�ْص�ري�ِف وخ�َواصِّ األش��ي�اِء َف�َم�ْع�ل��وٌم بال�َق�ْدِر 
، َف�إنَّ ُرج��وَع ال�طَّ�ْرِف إىَل ال�ن�اظِ�ِر ب�ِه أْس��رُع ِم�ْن ِق�ي�اِم ال�ق�اِئ�ِم ِم�ْن َم�ْج�ِل�ِس��ِه،  م�ان��يِّ ال�زَّ

م�َِن ال�واِح�ِد«. ف�ك�اَن َع�ْي�ُن َق�ْوِل آِص�ِف ْب�ِن َب�ْرِخ�ي�ا َع�ْي�َن ال�ِف�ْع�ِل ف�ي ال�زَّ
�ُق  ث�م قال يف تفس�ري انتق�ال عرش بلقيس من اليمن إىل فلس�طني يف حلظ�ة واحدة: مَلَّ�ا كاَن ت�ح�قُّ
امل�وجوداِت يف ع�اَل�ِم الوج�وِد ُم�َت�َع�لِّ�ق�ًا بَت�َج�لِّ�ي�اِت احلَ�قِّ تع�اَل�ى وُف�ي�وض�اتِ�ِه َف�َق�ِد ان�َْق�َط�َع 
�َق�ِت اإلف�اض��َ�ُة ِع�ن�َْد َس��يِّ�ِدن�ا  ال�َف�ْي��ُض ال�خ�اصُّ ب�وج�وِد ال�َع�ْرِش ف�ي ال�َي�َم�ِن وت���ََح�قَّ
ُس��ليامَن$ يف فِ�ِل�ْس��ط�نَي، أْو بَم�ْع�نى آخ�ٍَر أنَّ الَّ�ذي َح�َدَث ه�َو خ�َْل�ٌق َج�دي�ٌد لِ�ْل�َع�ْرِش، أْي 
إْع�داٌم َل�ُه يف َم�ك�انِ�ِه األْصيِلِّ وإي�ج�اٍد َل�ُه يف َم�ْج�ِل�ِس ُس��َل�ْيامَن، وَعَى ه�ذا ال ُيْم�ِكُن الَق�ْوُل أنَّ 

ان�ْتِ�قاَل الَع�ْرِش كاَن بن��َْحِو »َطيِّ األْرِض« َبْل بن��َْحِو »اإلجي�اِد َبْع�َد اإلْع�داِم«، فت�أمل!!
وهذا مقام من ﴿ِعنـَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلكِـَتـاِب﴾، فكيف بمن ﴿ِعنــَدُه ِعـْلـُم اْلـكِـَتـاِب﴾ كلِّه!!

قال اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه العزيز: ﴿َوَيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْسَت ُمْرَساًل ُقْل َكَفى بـِاهلل شــَِهـيـدًا 
َبـْيـنِـي َوَبـْيـنــَُكْم َوَمـْن ِعـنـَدُه ِعـْلـُم اْلكِـَتاِب﴾)26(!! وقد وردت أحاديث من أئمة أهل البيت# 
أن اآلي�ة نزل�ت يف أم�ري املؤمن�ني عيل بن أيب طال�ب$ الذي كان أعل�م األمة بكت�اب اهلل تعاىل، فعن 
أيب س�عيد اخلدري أنه قال س�ألت رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص عن قول اهلل ج�لَّ ثناؤه: ﴿َقاَل الَِّذي ِعنــَدُه ِعْلٌم ِمَن 
اْلكَِتاِب﴾ قالملسو هيلع هللا ىلص: ذلَك َوِص�يُّ أخ�ي ُس��َل�ي�م�اَن ْب�ِن داُود، فقلت له: يا رس�ول اهلل فقول اهلل ﴿ُقـْل 
َكـَفـى بـِاهلل شـــَِهـيـدًا َبـْيـنِـي َوَبـْيـنــَُكـْم َوَمـْن ِعـنـــَدُه ِعـْلـُم اْلكِـتـَاِب﴾؟! قالملسو هيلع هللا ىلص: ذاَك أِخ�ي 

َع�ِل�يُّ ْب�ُن أب�ي ط�الِ�ٍب)27(!!
هذا هو ش�أن اإلنس�ان ومقامه الذي خلقه اهلل عزَّ وجلَّ من أجله، فمن عرف ش�أنه ومقامه وبذل 
م�ا أعط�اه اهلل تعاىل من املال والصحة والعلم والعزة يف س�بيل اهلل ورضاه أبدل�ه اهلل تعاىل من األموال 
أضعاف�ا مضاعف�ة ومن القوة الروحانية ما تتحقق هبا املعجزات والكرامات ومن العلم اللَُّدينِّ ما يرفع 

به مقامه وشأنه ومن العزة احلقيقية اخلالدة الرسمدية التي ال ذلة بعدها أبدا يف داري الدنيا واآلخرة.
ويقول العرفاء أن آف�ة م�ع�رف�ة الش��أن م�ع�اش��رة األض�داد، فكل يشء كان ضد شأنيَّةالعارف 

والسالك إىل اهلل فهو آفة هتدم البناء الذي بناه اإلنسان وكان أساسه اإليامن واإلخاص.
وبعد معرفة الشأن كيف ال ندخل يف مكتب أمري املؤمنني عيّل$ وأوالده املعصومني# والتابعني 

هلم الذين عرفوا شأهنم ووصلوا إىل تلك املقامات ونالوا من اهلل الدرجات!! 
ق�ال ال�راوي: ملا ُأحِلد أمري املؤمن�ني$ وقف صعصعة بن صوحان العب�دي& عى القرب ووضع 
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إحدى يديه عى فؤاده.... )فقد يكاد يتفطر فؤاده من ش�دة وْقع املصيبة عليه، ألنه عرف ش�أنه وش�أن 
م�واله أم�ري املؤمنني$ وع�رف أن يف هذا اليوم ُيدَفن قط�ب املعرفة والعرف�ان()28(.... واألخرى قد 
�ي يا أم�ي��َر امُلؤِمني��َن، َهنيئ�ًا لَك يا  أخ�ذ هب�ا الراب ويرضب به رأس�ه ثم ق�ال: »بأب��ِي أن�ْ��َت وأمِّ
أب��ا احل�ََس��ِن، َفَلَق��ْد ط�اَب َم�ْول�ِ�ُدَك وَق�ِوَي َص�ْب��ُرَك وَع�ُظ�َم ج�ِه��اُدَك وَظ�َف��ْرَت ب�َرأي���َِك 
�ت�َْك َم�اِئ�َك�ُتُه  �اَك اهللُ بب��ِش�اَرت�ِِه وَحفَّ وَرب��َِح�ْت جِتاَرت��َُك وَق�ِدْم�َت َع�َل��ى خ�الِ�ِق�َك َف�َت�َل�قَّ
ْق�َت بَدَرَج�ِة أخي��َك امُلْص�َط�َف�ى  واْس��َتْق�َرْرَت يف َج�واِر امُلْصَطَف�ى فأْك�َرَم��َك اهللُ بج�ِ��واِرِه وحَلِ
وش���َِرْبَت بَك�أِس��ِه األْوَف�ى َفأْس��أُل اهللَ أْن َيُم�نَّ َعَلْين�ا باْق�تِ�ف�اِئ�ن�ا أث���َِرَك والَع�َم�ِل بس�رَيت�َِك 
وامُل��واالِة ألْول�ِ�ي�اِئ�َك وامل�ُع�اداِة ألْع�داِئ�َك وأْن حَيْ�ُش��َرنا يف ُزْم��َرِة أْول�ِ�ي�اِئ�َك َف�َق�ْد نِ�ْل�َت ما 
َل�ْم َي�ن��َْل�ُه أَح�ٌد وأْدَرْكَت م�ا َل�ْم ُي�ْدِرْك�ُه أَح�ٌد وج�اَه�ْدَت يف َس�ب�ي�ِل َربِّ�َك َب�ْي�َن َي�َدْي أخ�ي�َك 
د مناقبه وفضائله$ واحدة تلو األخرى، ثم بكى بكاء  امُل�ْص�َط�َف�ى َح�قَّ ج�ِ�ه�اِدِه....«، وأخذ يعدِّ
ش�ديدا وأبكى كل من كان معه، ثم عدلوا إىل احلس�ن واحلسني وحممد وجعفر والعباس وحييى وعون 

وهم يف أبيهم صلوات اهلل وسامه عليه)29(. وعبداهلل# فعزُّ
لقد دخل صعصعة بن صوحان& وأمثاله من أصحاب أمري املؤمنني$ يف مكتب موىل املوحدين 
وا من إرشاقات معارفه وعرف��وا ش�أن�ه عند  وقطب العارفني# فاستمدوا من فيوضات أنواره وتَلقَّ
اهلل تع�اىل ومنزلته وش��أهنم ومنزلتهم عنده حتى مل جيدوا يف أنفس�هم حرج�ا يف أن يتكلموا مع روحه 

الطاهرة الزكية بعد استشهاده.
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ـــــن جـــــــــاملــــه نــائــحـــــة والــــــنــــــايــــــات* م
ـــال عــــيَلَّ  ـــي ــــــــرايت دل ــي دمــــوعــــي وزف ــن ــي ــف ــك ت

ــــى هـــــذه الـــشـــعـــلـــة زفـــــرايت ـــــدي ع ـــــاه وش
* )النايات: مجع ناي وهي آلة موسيقية(  

بيت لصدر املتأهلني الشريازي )قده(، وترمجته:  )14(
ــان ـــ ــت ــالزم ــت ــب م ــل ــق ـــار ال ــــ ــن ون ـــ ــي ــع ــة ال ـــ ــع دم

بـعـضـهـمـا عـــــن  تـنـفـصـال  أن  ـــــدر  ــن ـــ وي
بحار األنوار: ج 76 ص 354  )15(

سورة اإلرساء: آية 79  )16(
مس�تدرك الوس�ائل: ج 3 ص 58، أص�ول ال�كايف: ج 2 ص 352، حماس�ن الربق�ي: ص 291، ري�اض   )17(

الصاحلني )للنووي(: ص 63
ْم َعِن امْلََضاجـِِع َيْدُعوَن  مستدرك الوسائل: ج 6 ص 333، واآلية 17 من سورة السجدة: ﴿َتَتجاَف ُجنوُبُ  )18(
ِة أْعُيٍ َجـزاًء بـِاَم كانـُوا  ْم ِمن ُقرَّ َّا َرَزْقنـَاُهْم ُينِفقـوَن * َفال َتْعَلُم نـَْفٌس َمـا ُأْخِفَي هَلُ ـْم َخْوفـًا َوَطَمعـًا َوِم ُ َربَّ

َيْعَمُلوَن﴾.
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سورة األحزاب: آية 21  )19(
ُرُك�ُم اهللَ ُرؤَيُتُه وَيزي�ُد يف ِعْلِمُكْم  ق�ال احلواري�ون لعيس�ى$: ي�ا روح اهلل من نجالس؟ ق�ال$: »َم�ْن ُيَذكِّ  )20(

ُب�ُكْم يف اآلِخَرِة َعَمُلُه« - أصول الكايف: ج1 ص39، مستدرك الوسائل: ج1 ص400 َمن�ْطُِق�ُه وُيَرغِّ
األسفار: جملد 7 ص 22  )21(

سنذكر طْرفا من هذا املقام للسيد عيل القايض )قده( يف املنزل التايل.  )22(
تاريخ ابن خلكان: ج 3 ص 258  )23(

بحار األنوار: ج 93 ص 376  )24(
سورة النمل: آية 38 - آية 40  )25(

سورة الرعد: آية 43  )26(
بح�ار األن�وار: ج 35 ص 429، وق�د س�ئل أبوعبداهلل$ عن الذي عن�ده علم من الكت�اب أعلم أم الذي   )27(
عن�ده عل�م الكتاب، فقال$: ما كاَن ِع�ْل�ُم الَّ�ذي ِع�ن�َْدُه ِع�ْل�ٌم ِم��َن الِك�ت�اِب ِعن�َْد الَّ�ذي ِعن�َْدُه ِع�ْل�ُم 
الِك�ت�اِب إالَّ ب�َق�ْدِر َم�ا َي�أُخ�ُذ َب�ُع�وَض�ٌة بَج�ن�اِح�ه�ا ِم�ْن م�اِء الَب�ْح�ِر - تفسري عيل بن إبراهيم القمي: 
جمل�د 1 ص 367، وع�ن بريد بن معاوية قال: قلت أليب جعفر$ يف قوله ﴿ُقْل َكَفى بـِاهلل شــَهيدًا َبـْيـنِـي 
ل�ُن��ا وأْف�َض�ُل�ن�ا وَخ�ْي�ُرن�ا َبْع�َد  ��ان�ا َعن��َى وَع�ِل�يٌّ أوَّ َوَبْينـَـُكـْم َوَمْن ِعنـَدُه ِعْلُم الكِتاِب﴾ ق�ال$: إيَّ

ملسو هيلع هللا ىلص - أصول الكايف ج 1 ص 229 الن�ب�ِيِّ
ما بني املعقوفتني تعليق املؤلف  )28(
بحار األنوار: ج 42 ص 295  )29(



املنزل )22(

َمْعِرفَُة دَاِر املََقرِّ ِعْندَ املُِحب
ال نج�د ش�يئا من خ�َْلق اهلل تعاىل جاء م�ن العدم إىل الوجود من حمسوس�ات ومعقوالت وكليَّات 
وجزئيات إال وله حركة ِجبِلِّية نحو البقاء والدوام، واحلركة ليس�ت إال اخلروج من القوة إىل الفعلية، 
أو بمعنى آخر الس�ري حس�ب القابلية واالستعداد والرشف والفضيلة طلبا للرقي والكامل وتوجها إىل 
اجل�امل األعظم والنور األهبر واخلري املحض الذي تتش�وق إلي�ه كل املمكنات وتنتهي إليه كل احلقائق 

ه عن كل عيب ونقص جلَّ ذكره وعز شأنه. وهو احلق تبارك وتعاىل الغني بالذات واملنزَّ
واحلرك�ة ب�ا هدف أمر حم�ال، ومعرفة اهلدف واملقصد م�ن رضوريات احلرك�ة والتوجه إليه، فا 
ل مستمر حتى يصل إىل اهلدف واملقصد فيسكن ويستقر، وإذا مل يكن يف  يزال اليشء يف حركة دائمة وحتوُّ
اهلدف قرار وثبات فليس هو اهلدف النهائي واملقصد الغائي بل هدف متوسط ومسري بني املبدأ والغاية 
والذي هو بذاته - كام هو احلال لسائر األغراض اجلزئية والغايات الَعَرضية - يف سري نحو الغاية احلقة 

والكامل املطلق كام نطق بذلك القرآن املجيد: ﴿أالَ إَل اهلل تــَِصـيـُر األُمـوُر﴾)1(. 
واإلنس�ان - وه�و يشء من األش�ياء الت�ي خلقها اهلل تبارك وتع�اىل - يف حركة دائم�ة واضطراب 
مس�تمر وتوج�ه إىل الغاي�ة ومع�اد إىل املبدأ حت�ى يصل إىل دار املق�ر، ومتى ما وص�ل إىل دار املقر هدأ 

واستقر.
والس�الك إىل اهلل تعاىل يف س�ري طويل دائم ومعراج مس�تمر نحو الكامل املطلق بقطع املراحل وطي 
املنازل حتى يصل بقوة الس�لوك ونور العرفان إىل املطلب األعى واهلدف األقىص وهو جماورة املعبود 

املتعال ومشاهدة مجال ذي احلسن واجلامل.
وق�د ذك�ر اهلل تب�ارك وتعاىل يف كتاب�ه الكريم أن احل�ركات كلها ت��ؤول إىل االنت�هاء ي��وم القيامة 
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: ﴿.... وإنَّ اآلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقَراِر﴾)2(،  ف اآلخ�رة أهنا دار الق�رار كام ج�اء يف ق�وله ع�زَّ وج�لَّ وع�رَّ
والق�رار مصدر أريد به املقر مبالغ�ة، وجاء بكلمة ﴿هـَِي﴾ للتأكيد عى أن اآلخرة هي دار القرار دون 
، ولذا سبق يف مقدمة اآلية بقوله:  سواها، وما كان قبل اآلخرة فليس بدار قراٍر ومقرٍّ بل دار عبوٍر وممرٍّ

نـْـيـَا َمـتـَاٌع....﴾)3(. ـَيـاُة الدهُّ ﴿.... إنـََّمـا هـِذِه احْلَ
ْنـَيـا  ـَيـاُة الدهُّ وقد وصف س�يدنا األس�تاذ العامة الطباطبائي&قوله تعاىل: ﴿.... إنـََّمـا هـِذِه احْلَ
��ن�اُد الَّ�ذي يْس���ت�نِ�ُد إل�ي�ِه ُس��ل�وُك َس��ب�ي�ِل  َمــَتــاٌع وإنَّ اآلِخــَرَة ِهــَي َداُر اْلَقَراِر﴾: »أنه ال�سَّ
�ُن ب�دي�ِن ال�ح�َقِّ ال ِغ�ن��َى ع�ن�ُه ب�ح�اٍل وهو االع�ت�ق�اُد بأنَّ ل�إلن�س�اِن َح�ي�اًة  ش�اِد وال�ت�َديُّ ال�رَّ
م�َ�ٌة  ن�ْ�ي�ا َم�ت�اٌع يف اآلِخ�َرِة وُم�َق�دِّ خ�ال�َدًة ٌم�َؤب�ََّدًة ه�ي ال�ح�ي�اُة اآلخ�َرُة وإنَّ ه�ِذِه ال�ح�ي�اَة ال�دُّ

َم�ْق�ص�وَدٌة ألْج�ِل�ه�ا«)4(.
وكذل�ك قول�ه تع�اىل يف موضع آخر م�ن القرآن الكري�م: ﴿.... َوَلُكـْم يِف األْرِض ُمْســَتَقرٌّ َوَمَتاٌع 
إَل ِحـٍي﴾)5(، ف�اهلل تبارك وتعاىل ينبئ عباده أن االس�تقرار يف األرض يف ح�دٍّ حمدود، ومتاعه إىل أجل 
مع�دود، والبق�اء فيه غري مقصود، وال نس�بة بني املتناه�ي والامتناهي، ليزول بذل�ك اللبس والعامية 
عن الذين س�لكوا يف احلياة الدنيا إىل الغايات املجازية واملبالغ الومهية وقرت مس�اعيهم يف تشييدها 
وعامرهت�ا فاختذوه�ا دارا للمقر با بصرية قلب وال دراية عقل إىل أن يأتيهم املوت بغتة فيفس�د عليهم 

دنياهم وآخرهتم.
ن�ْي��ا كَم�ث��َ�ِل راِك�ٍب َم�رَّ  ن�ْي�ا إن�َّ�ام َم�ث��َل��ي وَم�ث��َُل الدُّ قال س�يد املرس�لنيملسو هيلع هللا ىلص: »م��ا يل والدُّ

للَق�ْي�ل�وَل�ِة يف ظِ�لِّ ش��ََج�َرٍة يف َي�ْوِم َص�ْي�ٍف ث��ُمَّ راَح وت���ََرك�َه�ا«)6(!!
ن�ْي�ا كَرْك�ٍب َب�ْي�ن�ا ُه�ْم ُحُلوٌل إذ ص��اَح هبم س��اِئ�ُق�ُه�ْم  وق�ال أم�ري املؤمن�ني$: »إنَّ أه�َل الدُّ
ن�ْي�ا ف�إن��َّه�ا داُر ُق�ْل�َع�ٍة ول�يَس��ْت ب��ِداِر  ُرك�ُ�م ال�دُّ را: »وأَح�ذِّ فارت���ََح�ُل��وا«)7(!! وقال$ حمذِّ
ه�ا َل�ْم َي�ْرض�َه�ا  ه�ا وُح�ْل�َوه�ا بُم�رِّ ن��ُْج�ع�َ��ٍة، داٌر هان��َْت عى َرب�ِّه�ا فخ�ََل�َط خ�َْي�َره�ا بش��َ�رِّ

ألول�ي�ائ�ِِه وَل�ْم َي�ْض�ِن هب�ا عى ع�ب�اِدِه«)8(!!
وع�ن الثاميل عن عيل بن احلس�ني$ أنه قال يوما ألصحابه: »أوصيُكْم ب�داِر اآلِخَرِة وال أوصيُكْم 
��كوَن، أَم��ا أُب�لِّ�غ�ُُك��ْم م�ا ق�اَل عيَس�ى ْب�ُن  ن�ي�ا فإن�ُك�ْم عليها َح�ريُص�وَن وهب�ا ُم�تَم�سِّ ب�داِر الدُّ
�ُكْم  �ُروه�ا«، وقال$: »أيُّ ن�ي�ا َق�نَط�َرٌة ف�اْع�ُب�ُروه�ا وال ت�َعمِّ �ي�ن!! قاَل هلْم الدُّ َم�ْري�َم$ للَحواريِّ

ن�ي�ا فا ت�ت�َِّخ�ذوها َق��رارًا«)9(!! اُر الدُّ َي�ْب�ني عى َم�ْوِج ال�َب�ْح�ِر دارًا تِْل�ُك�ُم ال�دَّ
وهن�اك ش�واهد كثرية من القرآن الكريم ت�دل عى جمازية احلياة الدنيا وتوس�طِّها بني املبدأ واملعاد، 
َل خــَْلـٍق نـُِعـيـُدُه  كقول�ه تعاىل: ﴿َكاَم َبَدأُكـْم تــَُعـوُدوَن﴾)10(، وقوله تع�اىل: ﴿.... َكاَم َبَدْأنــَــا أوَّ
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َوْعـدًا َعـَلـْيـنـَا إنـَّا ُكـنـَّـا فــَاِعـلِـيـَن﴾)11(، فعى اإلنس�ان أن يعرف العوامل الس�ابقة لنش�أته يف عامل 
الدنيا واملادة والطبيعة والعوامل الاحقة هلا.

قال موالنا أمري املؤمنني$: »َرِح�َم اهللُ اْم�ِرءًا َع�َرَف ِم�ْن أْي�َن ويف أْي�َن وإىَل أْي�َن«.
ويفرس صدر املتأهلني )قده( احلديث الَعَلوي بقوله: فاألين األوىل إشارة إىل حال النفس قبل الكون 
والثانية إىل ما مع الكون والثالثة إىل ما بعد الكون)12(، ويقول احلكيم السبزواري)قده( يف تعليقه: األين 
األول إشارة إىل املبدأ يف قوله تعاىل: »كاَن اهللُ ومَلْ َيُكْن َمَعُه يشٌء«)13( وهو قوس النزول واهلبوط واألين 
ْجَعى﴾)14( وهو قوس العروج والصعود واألين  الثاين إشارة إىل املنتهى يف قوله تعاىل:﴿إنَّ إَل َربَِّك الرهُّ
الثالث إشارة إىل يوم الوسط ويوم السري يف قوله تعاىل:﴿....َفِسرُيوا يِف األْرِض َفانُظُروا....﴾)15( وهو 
يوم التدبُّر يف آيات اهلل جلَّ سلطانه وهبر برهانه)16(، فالدنيا دار غرور كتب اهلل تعاىل هلا الفناء والدثور 
ومل يؤم�ر اإلنس�ان بعامرهت�ا والركون إليها ب�ل أمر بجوازها وتركه�ا وعدم اس�تعظامها ألهنا دار هدم 

وخراب والتأهب لدار النشور فهي العامرة التي ال خترب والباقية التي ال تنفد.
بديـد شــود  حقـيقت  پـيشگاه  ــه  ك روزي 

ــر جمـــاز كــــرد)17(  ــه عــمــل ب ــده رهــــروى ك ــن شم
قال بعض العارفني: »ل�و كانت ال�دن�ي�ا ذه�ب�ًا ف�ان�ي�ًا واآلخ�رُة خ�َ�َزف�ًا ب�اق�ي�ًا كانت اآلخ�رُة 

خ�ْي�رًا من ال�دن�ي�ا، فكيف والدن�ي�ا خ�َ�َزٌف ف�اٍن واآلخ�رُة ذه�ٌب ب��اٍق«)18(!!
م�ن هن�ا يرى العارف�ون أن آف�ة م�ع�رف��ة دار ال�م�ق�ر ه��ي دار ال�م�م�ر، ويا ح�رسة عى العباد 
ه�م إىل حبها واملي�ل إىل زينتها وليش�تغلوا بمتاعها ومش�تهياهتا  الذي�ن زيَّ�ن هلم الش�يطان الدنيا ليجرَّ
ـَهَواِت ِمَن النـَِّسـاِء َوالَبنَِي َواْلَقـنــَاطِـرِي امْلَُقـنـَْطَرِة  َن لِلنـَّاِس ُحبهُّ الشَّ ع�ن ذكر اهلل، قال تع�اىل: ﴿ُزيِّ
نـْـيـَا َواهللُ ِعنـَدُه  َيـاِة الدهُّ ـْرِث َذلَِك َمـَتـاُع احْلَ َمِة َواألنـْـَعــاِم َواحْلَ ِة َواْلـَْيـِل امْلَُسـوَّ َهِب َواْلِفضَّ ِمـَن الذَّ
ُحْسـُن امْلَآِب﴾)19(، فس�ولت هلم أنفس�هم واتبعوا أوهامهم ورضوا باحلياة الدنيا وركن�وا إليها ظانني 
أهن�م خيل�دون فيها واختذوه�ا دار مقر وكانوا عن دار اآلخ�رة غافلني، فكان أن ق�ال هلم رهبم: ﴿.... 
نـْـيـَا يِف  ـيـَاِة الدهُّ نـْـيـَـا ِمِن اآلِخـَرِة َفَمـا َمـتـَـاُع احْلَ ـَيـاِة الدهُّ اثــَّاَقْلـُتــْم إَل األْرِض أَرِضـيـتـُـْم بــِاحْلَ

اآلِخـَرِة إالَّ َقـلِـيـٌل﴾)20(!!
وأم�ا الس�الك إىل اهلل فإن�ه يش�عر بالغربة يف الدني�ا والبعد ع�ن دار القرار وحمال الق�دس وموطن 
الق�رب من احلق تعاىل في�رف مهته يف طلبها والرحيل إليها، ولذا ت�رى اخلواص من الناس يرغبون 
يف اخلل�وة للمناجاة م�ع اهلل عزَّ وجلَّ والَبون عن اخللق بباطنهم ورسيرهت�م، ويتفكرون دوما يف صنع 
اهلل وحماسن تصويره وبدائع خلقه وفسيح ملكوته، وال يكونون كالذين رضوا باحلياة الدنيا واطمأنوا 
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هب�ا، ب�ل يتقربون باملع�ارف اإلهلية إىل اهلل تعاىل بالش�وق واألنس والرسور حتى تكره نفوس�هم البقاء 
يف ه�ذه النش�أة املجازية، وتتمنى اخلروج منه�ا إىل دار اآلخرة وهي دار البقاء وحمل املش�اهدة واللقاء 
وجوار اهلل تبارك وتعاىل يف منازل الرمحة ومواقع الربكة، فام كان تعبهم يف الدنيا للدنيا بل لنيل س�عادة 
اآلخرة ونعيم عقبى الدار كام أشار إىل ذلك موالنا عيل بن احلسني$ يف قوله: »ما ت���َِع�َب أول�ِ�ي�اُء 
ن�ْ�َي��ا لآِلِخ��َرِة«)21(، فكانوا خ�ري املصاديق لقول  ن�ْ�ي�َ�ا ب�ْل ت���َِع�ُب��وا يف الدُّ ن�ْي��َ��ا لِل�دُّ اهلل يف ال�دُّ
ن�ْ�َي�ا بأْب��داٍن أْرواُح�ه�ا ُم�َع�لَّ�َق��ٌة ب�ال�َم�َح�لِّ  م�وىل املوحدي�ن أمري املؤمنني$: »َص�ِح�ُب��وا ال�دُّ

األْع�َل�ى«)22(!! 
تـــــــا نــــســــــوزى در فـــــــراق روى يـــــار

كــــى بـــــود جــــاى تــــو در دار الـــقـــــرار)23( 
واعلم أهيا السالك إىل اهلل أن احلياة يف الدنيا تكون حقة إذا كانت مقدمة موصلة لنيل خري اآلخرة، 
ن�ْ�َي��ا داُر َم�ج��اٍز واآلِخ��َرُة داُر َق�راٍر َف�خ�ُ��ُذوا ِم�ْن  وق�د ق�ال موالنا ع�يل املرتىض$: »إن�َّ�اَم الدُّ
ك�ُ�ْم«)24(، وقال موالنا أبو عب�داهلل الصادق$: »نِ�ْع�م ال�َع��ْوُن َع�َل�ى اآلِخ�َرِة  ك�ُ�ْم ل�َم�َق�رِّ َم�َم�رِّ
ن�ْ�ي�َ�ا«)25(، فالدني�ا مزرع�ة اآلخرة، م�ن زرع فيها خريا جنى يف اآلخرة خ�ريا ومن زرع فيها رشا  ال�دُّ

جنى رشا.
ن�ْ�ي�َا ِس��ْج�ُن ال�ُم�ؤِم�ِن وَج�ن�َّ�ُة الك�افِ�ِر وامل�َْوُت ج�ِْس�ُر ه�ؤالِء إىَل  قال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »ال�دُّ
ج�ِناهِنِْم وهؤالِء إىَل َجحيِمِهْم«)26(، فالدنيا دار تكليف وعمل واآلخرة دار جزاء با عمل ونعوذ باهلل 

من دنيا متنع خري اآلخرة وسعادهتا.
وق��د وص��ف أه��ل اهلل الدني�ا أهن�ا دار جت��ارة ت��ُباع فيه�ا النف�وس وت��ُش��َرى، والكل فيه�ا 
ن�ْي�َا  ت�اج�ر بنفسه ال ختلو جتارته من كسب أو خسارة كام أشار إىل ذلك أمري املؤمنني$ يف قوله: »ال�دُّ
داُر َم�َم��رٍّ إىَل داِر َم�َق��رٍّ وال�ن�اُس ف�ي�ه��ا َرُج�اِن َرُج�ٌل ب�اَع ن�ف�َْس��ُه فأْوب�َ�َق�ه�ا وَرُج�ٌل اْب�ت�َاَع 

ن�ْف�َس�ُه ف�أْع�ت�ََق�ه�ا«)27(!!
وعى هذا األساس ينقسم الناس يف جتارة أنفسهم يف احلياة الدنيا إىل طائفتني:

الطائـفـة األولــــى
وه�م أه�ل الدنيا والغفلة الذين أخط�أوا دار املقر وفرحوا بالدنيا وركنوا إليها، فباعوا أنفس�هم يف 
مقاب��ل ال�ه�وى والش��هوات الزائلة والل�ذات الداثرة، وهي مت�اع يتمتعون ب�ه أياما قائل: ﴿... َيا 
نـْيـَا....﴾)28( وهم عن اآلخرة غافلون  َيــاِة الدهُّ ـَهـا النــَّاُس إنــَّاَم َبْغـُيـُكْم َعَى أنُفِســُكْم َمـتـَاَع احْلَ أيهُّ



53
املنزل )22(: معرفة دار املقر عند املحب

﴿.... ثــُـمَّ إَلـْينــَــا َمْرجـُِعُكْم....﴾)29( وهي الباقي�ة األبدية: ﴿َواآلِخَرُة خـَيــٌر َوأْبـَقى﴾)30(، مع 
العلم أن اإلنسان بطبعه جيتهد أن ال يبيع املادة يف أسواق الدنيا إال بام يعود عليه بالربح والفائدة وخياف 
أن يركها خشية كسادها، ولكن انظر إىل هؤالء كيف باعوا أنفسهم بأبخس األثامن وقد قال اهلل تعاىل يف 
ْمــنـَا َبـنِـي آَدَم....﴾)31(، وكانوا عبادا أذالء للقوى الشهوية والغضبية  ش�أن اإلنس�ان: ﴿َوَلـَقـْد َكـرَّ
ها أمري املؤمنني$  والسبعية ومنقادين ألغراضها وأمانيها ففسدت معاملتهم وكسدت جتارهتم التي ذمَّ
ن�ْ�ي�ا لن��َْف�ِس��َك ث���ََم�ن�ًا«)32(، فكانت العاقب�ة فس��اد  بقول�ه: »وَلب��ِئ��َْس امَل�ْت�َج�ِر أن ت���ََرى الدُّ

أنفس�هم وت���َبارها: ﴿َوَلبــِئــَْس َما شـــََرْوا بــِِه أنُفَسـُهْم َلـْو َكانــُوا َيْعَلـُمـوَن﴾)33(!! 
في�ا ح�رسة ع�ى العب�اد الذي�ن أبدل�وا دار املق�ر ب�دار املم�ر ف�كان جزاؤه�م الض�ال واخلرسان 
اَرتــُُهــْم َوَمـا َكانـُوا  ـَدى َفـَمــا َربــَِحـت ِتَ ـاَلَلــَة بــِاهْلُ املب�ني: ﴿أوَلـئَِك الَّـِذيَن اشــْـتـََرُوا الـضَّ
ُمـْهــتـَِديـَن﴾)34(، بل أش�د من ذلك ابتاؤهم باخلذالن والعذاب األليم: ﴿أوَلئَِك الَِّذيَن اشــْـتـََرُوا 

ـُف َعـنـْهـُُم اْلـَعـَذاُب َوالَ ُهـْم ُيـنـَْصـُروَن﴾)35(!! نـْـيـَا بــِاآلِخـَرِة َفـاَل ُيـَفَّ ـَيـاَة الدهُّ احْلَ

الطائـفـة الثـانـيـــة
وه�م أه�ل اآلخرة الذي�ن ابتاع�وا أنفس�هم وأعتقوها م�ن رق الدني�ا وخلَّصوها م�ن أرس اهلوى 
وأخرجوه�ا ع�ن مقارها احليواني�ة وأنجوها م�ن مألوفاهتا الش�هوانية ابتغاء مرض�ات اهلل، ثم دخلوا 
يف معاملة رابية مع اهلل وباعوا أنفس�هم من اهلل ال هلوى نفي وال لغرض مادي بل قربة خالصة إىل اهلل 
تع�اىل، فقبلها منهم رهبم بأحس�ن القبول واش�راها منهم خري رشاء وأمىض هلم ذل�ك بقوله: ﴿إنَّ اهللَ 

اشـْـتـََرى ِمـَن امْلُـْؤِمـنِـَي أنـُفـَسـُهْم َوأْمـَواَلـُهـْم....﴾)36(.
ول�كل بيٍع بائع ومش�ري وس�لعة وثم�ن، فالبائع هو املؤم�ن العارف باهلل، والس�لعة هي األنفس 

؟!  واألموال، فامذا يكون الثمن يف مثل بيٍع يكون املشري فيه هو اهلل عزَّ وجلَّ
ـنـَّــَة....﴾، ولكن أية جنة  الثم�ن م�ا وعدهم اهلل تعاىل بوعده القطع�ي يف قوله: ﴿بــِأنَّ َلـُهـُم اْلَ
يبتغيه�ا الع�ارف باهلل؟! هل هي جنة احلور والقصور!! أم جن�ة األُُكل والنََّهر!! أم جنة احلرير واللؤلؤ 

والفضة!!
الع��ارف وغي��ر الع�ارف يف ما ين�ع�م اهلل تع�اىل عليهام من اجلنة املحسوس�ة عى الس�واء، ولكن 
الع��ارف يف��وز ب�ام يزي�د ع�ى غي�ر الع��ارف باجل�ن��ة امل�ع�ن�وي�ة، فل�ه اجلنت�ان، قال تع�اىل: ﴿... 
ـنـَّـتـَـْيِ َداٍن﴾)37( وهي جنة القرب، جنة األنس، جن�ة الزلفى، جنة اللقاء، جنة الوصال،  َوَجنـَـى اْلَ
ب��ل أع�ظ�م م�ن ذلك، أن جنته خالق اجلنة الذي قال فيه تعاىل س�يد الس�اجدين$: »ي�ا ن��َع�ي�ِمي 
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وَج�ن��َّ�ت��ي وي��ا ُدن�ْ�ي��اَي وآِخ��َرت��ي«)38(، وتلك ه�ي التج�ارة الرابح�ة املنجي��ة، كيف ال وقد 
وا بــَِبـْيـِعُكُم الَِّذي  هم به ووصفه بالف�وز العظي�م: ﴿.... َفاْسـتــَْبرِشُ هن�أهم رهبم بذلك البيع وبرشَّ

َباَيـْعـُتـْم بــِِه َوَذلِـَك ُهـَو اْلَفـْوُز اْلَعظِـيـُم﴾)39(!!
فاعلم أهيا السالك إىل اهلل - وهذا أمر غاية يف الدقة - أن يف املعامات الدنيوية يكون كل من البائع 
واملش�ري والسلعة والثمن مس�تقا عن اآلخر، وأما يف املعامات األخروية فتكون السلعة هي نفس 
البائع وهو العارف باهلل والثمن هو املشري وهو اهلل سبحانه، أليس اهلل تعاىل يقول يف حديثه القديس: 

�ْوُم يل وأن��َا ُأْج��َزى ب��ِِه«)40(!! »ال�صَّ
وقد تتساءل وتقول: إن اهلل تبارك وتعاىل هو مالك امُلْلك يؤيت امُلْلك من يشاء وينزع امُلْلك ممن يشاء 

فكيف يكون هو املشري ملا يملك واملشري إنام يشري ملا ال يملك؟! 
نع�م، ذل�ك ليس ببعيد عمن هو لطي�ف بعباده أن يأتيهم بصورة املش�ري لألنفس واألموال وهو 
ل  مالكه�ام ومال�ك كل يشء حتى يثبت هلم اجلزاء ويضمن هلم الث�واب وَيُمنَّ عليهم بالعطية، فأي تنزُّ

ل اإلهلي املوصوف بالرأفة والرمحة!! أعظم من التنزُّ
ث�م يقول أمري املؤمنني عيل$: »َل�ْي�َس ألن�ُف�ِس��ُك�ْم ث���ََم�ٌن إال ال�َج�ن��َّ�ُة َف�ا ت���َب�ي�ع�وه�ا 
إال ب��ِ�ه��ا«)41( ف�كل بي�ع مل تكن في�ه اجلنة للنفس ثمن�ا كان بيعا خ�ارسا والبائع فيه مغب�ون والثمن 
خس�يس، ومثل هذه املعاملة الرخيصة ال تكون إال نتيجة الغفلة واجلهل والغور يف الذنوب واملعايص 
املهلك�ة التي تعم�ي القلوب وحتجبها ع�ن معرفة النفس وحقيقته�ا وتقدير ثمنه�ا والغاية يف خلقها، 

وبالتايل بيعها بالشهوة واهلوى ودراهم معدودة.
ويف أبيات منسوبة إىل اإلمام الصادق$ أنه قال:

ربَّـــهـا الـنـفــيـســـِة  بـالـنـفــِس  ُأثــامـِـــُن 
ثــَمـــُن كـلِّـهــم  الـخـَـْلــِق  فـي  لـهـا  فـلـيـس 

بــْعــُتـهــا أنـا  إْن  الـَجـنـَّـاُت  تــُْشــَتـَرى  بـهـا 
َغـــْبــــُن  ذلِـــُكـــْم  إنَّ  ِســــواهــا  بــِـشـَــيٍء 

أَصـْبــُتـــهــا بـُدنــْــيــا  نـْفـسـي  ذهـَـَبــْت  إذا 
الـثــَّـَمـُن  ــَب  ذَه وَقـْد  نـْفسـي  ذهـَبـَْت  َفـَقْد 

ورسول اهللملسو هيلع هللا ىلص وأهل بيته# عى أتم املعرفة هلذه املفاهيم واملقادير واملوازين، ولذا قالوا#: »م�َْن 
�ُه«)42(، وقالوا#: »َم�ْع�ِرَف��ُة ال�ن�َّ�ْف�ِس أن��ْ�َف�ُع ال�َم�ع�اِرِف«)43(،  َع�َرَف نْف�َس��ُه َف�َق�ْد َع�َرَف َربَّ

فمن عرف نفسه عرف شأهنا وثمنها وعرف كيف يبيعها وملن يبيعها. 
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وع�ى ه�ذا فجن�ة العارف هي جنة الق�رب واللقاء وج�وار اهلل تعاىل يف دار املقر وجت�يل أنوار مجاله 
س�بحانه يف رياض القدس بصورة دائمة متوالية، وناره نار البعد واهلجران، وليس أش�د عى العارف 
املحب هلل من أمل فراق حمبوبه والبعاد عن جواره، فتقربه إىل اهلل كرامة وبعده عنه إهانة، فت�راه ال يطيق 
لذل�ك ص�ربا ويردد ما قاله مواله أم�ري املؤمنني$ يف دعائه امللكويت: »ف�َه�ْب�ني يا إل�ه�ي وس��يِّ�دي 
وَم��والي وَرب�ِّ�ي َص�َب��ْرُت ع�ى َع�ذاب��ِ�َك ف�َك�ْي�َف أْص�ب��ِ�ُر عى فِ�راِق��َك وَه�ْب�ني ي�ا إل�ه�ي 

َص�َب�ْرُت عى َح�رِّ ن�اِرَك ف�َك�ْي�َف أْص�ب��ِ�ُر َع�ِن الن��ََّظ�ِر إىل َك�راَم�تِ�َك«)44(!! 
ي�ا عب�اد اهلل، مت�ى كان حب العبد ملواله ع�زَّ وجلَّ دون حب من كان خملوقا مثل�ه وهو يرى تقلُّب 
األزم�ان وأثره�ا عى الوجوه احلس�ان واجلس�وم واألبدان ويتدب�ر آيات القرآن حيث يق�ول املوىل عزَّ 
ْسُه يِف اْلـَْلِق أَفاَل َيْعِقُلوَن﴾)45(!! فاملحب احلقيقي من فنى يف حب مواله  ْرُه نـُنــَكِّ : ﴿َوَمن نـَُعمِّ وجلَّ
بشهود مجاله األزيل وحسنه األبدي وكامله الرسمدي فلم َيْرَض بحبه بدالً، بل ال يتصور فراقه وهْجره 

أبدا.
وق�د يك�ون العبد ممتث�ا ألوامر اهلل تع�اىل بالطاعة فيكون من أه�ل القرب والس�عادة أو خمالفا هلا 
باملعصي�ة فيك�ون من أهل البعد والش�قاء، وق�د صن�َّف اهلل تب�ارك وتعاىل عباده يف من�ازل اآلخرة إىل 
بني وأصحاب اليمني وأصحاب الشامل، فأما أصحاب الشامل فهم أصحاب الشؤم  أصناف ثاثة املقرَّ
الضال�ون املنك�رون واملكذبون اجلاح�دون الذين تؤول عاقبتهم إىل الش�قاء يف ع�ذاب اجلحيم، وأما 
أصح�اب اليم�ني فهم املتوس�طون بني الصنفني اآلخرين وهم أهل الس�امة من األمراض النفس�انية 
بون فهم  واألخاق الذميمة وأصحاب الُيمن والس�عادة ولكن يف مراتب دانية أو متوس�طة، وأما املقرَّ
أصح�اب النف�وس املطمئن�ة الذين س�بقوا أفراد نوعهم يف الس�لوك إىل اهلل تعاىل والرج�وع إليه بكامل 
ُبوَن *﴾)46(،  ــابـُِقوَن * أوَلئَِك امْلَُقرَّ ـابـُِقوَن السَّ احلب إليه ففازوا بقربه كام قال تعاىل يف كتابه: ﴿َوالسَّ
فالزاهد من شأنه جتنب املحرمات خوفا من عذاب النار وحريقها والعابد من شأنه االلتزام بالواجبات 
طمع�ا يف كرام�ة اجلن�ة ونعيمها وأما العارف باهلل ال�ذي يرى اهلل تعاىل أها للعب�ادة ومالكا لكل إرادة 
ر قلبه من كل  يعبده عبودية راس�خة يريد به وجهه ويعمل عما صاحلا حبا وكرامة يريض به ربه فيطهِّ
تعلُّق بغري اهلل س�بحانه وتعاىل ويقر تعلُّق قلبه باهلل وبام ينس�ب إليه من نبي أو ويل أو عمل صالح أو 
أمر حس�ن ممدوح عند اهلل تعاىل، فمن أحب ش�يئا أحب آثاره، ومن ثم يصبح وليا من أولياء اهلل الذين 

هم يف دار القرار بالسعادة القصوى وجنة نعيم. خصَّ
ويق�ول العام�ة الطباطبائي )قده( أن النعيم بحقيقة معناه يف القرآن الكريم هو الوالية اإلهلية وأن 

بون هم أهل والية اهلل. جنة النعيم هي جنة الوالية، فاملقرَّ
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ويقول صدر املتأهلني الش�ريازي )قده(: »وإْن َغ�َل�َب عل�يه َرجاُء ي�وِم اآلِخ�َرِة وال�م�ي�ُل إىل م�ا 
وَع�َده اهللُ ورس��وُل�ُه م�ن ال�ج�ن�َّ�ِة ون�ع�ي�ِم�ه�ا وس��روِره�ا وح�وِره�ا وق�ص�وِره�ا وال�خ�وُف 
ِم��ْن َع��ذاِب اآلِخ�رِة ون��اِر جه�ن�َّ�م وآالِم�ه�ا والَع�َم��ُل بم�ُْق�ت�َض�َى الَوْع��ِد والَوعي�ِد فَم�آل�ُُه 
ُة  ال�وص�وُل إىل ن��َع�ي��ِم ال�ج�ن��َّ�ِة وال�خ�اُص م�ن ع��ذاِب ال�ن��اِر، وإْن َغ�َل�َب�ت علي��ه ال�ق�وَّ
العق�ل�يَّ�ُة واس��ت�كَمَلت ب�إْدراِك العْق�ِل�يَّ�اِت امَل�ْحض�َِة والِعْل�ِم باليق�ينيَّ�اِت احل�قيق�يَِّة ِمْن ط�ري�ِق 
�ِة  �َوِر اإلهل�يَّ��ِة وامُل�ث��ُِل الن�وريَّ الرباهنِي واألْس��ب�اِب الَع�ْق�ِل�يَّ��ِة الداِئ�َم�ِة فمآل��ُ�ُه إىل عاَل�ِم الصُّ
بني والق�ياُم يف َص�فِّ املاِئَكِة الِع�لِّ�يِّ�ي�ن بش�َْرِط أْن ت�كوَن َع�ق�اِئ�ُده  واالن�ِْخ�راُط يف ِس�ْل�ك امل�ق�رَّ
َم�ْش��ف�وع�ًة بال�زْه�ِد احلقيقيِّ خ�الِ�َص��ًة َع�ْن أْغ�راِض ال�ن�ْف�ِس وال�ه�ََوى وَع�ْن م�ُْش��َت�َه�ياِت 
ُه َع��ِن ال�َح�قِّ وذلك ُهَو ال�َف�ْض��ُل ال�َعظ�ي�ُم وامل�َنُّ  ن�ْيا ف�اِرَغ�ًة َع�ْن مَج�يِع م�ا يْش��غ��َُل ِس��رَّ الدُّ

ال�َج�سيُم«)47(!!
ُب إىل اهلل تع�اىل بَبْذِل ال�دن�ْي�ا  وإىل ه�ذا املعنى أش�ار بابا طاهر العريان يف بعض كلامته: »ال�ت�ق��رُّ

ُب إىل اهلل تعاىل بَبْذِل النْفِس فِْعُل امُلريِديَن«!!  �الِ�حنَي وال�تَق�رُّ فِْعُل الصَّ
وق�ال ش�ارح هذه الكلامت أب�و املعايل اهلمداين امللقب بع�ني القض�اة: »أراَد بالص�ال�ح�ي�ن أْه�َل 
�اِح، وبامل�ُري�دي�َن أْه�َل ال�طَّ�ري�َق�ِة  �ذي�َن أْع�َج�زوا ظ�اِه�َرُه�ْم وب�اطِ�ن��َُه�ْم بالصَّ ال�ش�ري�ع�ِة الَّ

�ذي�ن خ��َ�َرُب�وا وج�وَدُه�ْم بَك�ْس�ِر ال�ن��َّ�ْف�ِس وإْف�ن�اِء ُح�ظ�وظِ�ه�ا«. الَّ
قال أمري املؤمنني$ يف بعض خطبه: »ما ُك�ن�ُْت إال كق�اِرٍب َوَرَد َوط�الِ�ٍب َوَج�َد«)48(، والَق�َرب 
طل�ب امل�اء لي�ا، وال يقال ذلك لطالب املاء هن�ارا، وقيل أن القارب الذي يس�ري إىل املاء وقد بقي بينه 
وبين�ه ليل�ة واحدة، وق�ال األصمعي: قلت ألع�رايب ما الَقَرب؟! فقال: س�ري الليل لِ�ِوْرد الغد، وليلة 
الَق�َرب ه�ي الليلة التي يصبحون منها عى املاء، وعى هذا وصف أمري املؤمنني$ نفس�ه أنه وصل إىل 
صبح لقاء حمبوبه األزيل بطلوع ش�مس الوصال، كيف ال وهو صاحب الكلمة النورانية العرشية: »َلْو 

ُكِشَف الِغطاُء ما اْزَدْدُت َي�ق�ي�نًا«)49(!!
وهن�ا نش�ري إىل نقطة عرفانية دقيقة وه�ي أن كل بائع حينام يريد البيع البد أن يرى املش�ري ليبيعه 
س�لعته،كذلك يف بيع األنفس، فالعارف باهلل حينام يعرض س�لعته وهي نفسه يف معرض البيع البد أن 
يصل إىل املقام الذي يرى فيه ربه تبارك وتعاىل بام َيِرد عليه يف هذه الدار من جتليات مجاله ونور قدس�ه 
وإرشاق�ات وجه�ه وم�ا حيصل له من املعارف اإلهلية، وم�ن ثم ينعقد البيع وتت�م الصفقة، وهذا املقام 

األسنى واملرقى األعى عزيز ال يناله إال األوحدية من عباد اهلل!! 
نرج�و م�ن اهلل تعاىل أن يرزقنا التوفيق يف طاعته والعم�ل الصالح يف مرضاته ولتحصيل رأس املال 
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وال�زاد لتهيئة أنفس�نا وتطهريها من الذن�ب والعصيان وحفظها عن املخالف�ة واخلذالن، حتى نحظى 
بمقام الكش�ف والش�هود، وتكون أنفس�نا قابلة للرشاء م�ن ِقَبل الرب املعبود، ونك�ون عنده من أهل 

املكارم والسعود، فبتوفيقه وعناياته يتم كل يشء يف عامل الوجود.
نقل الس�يد العامة الطباطبائي& أن أس�تاذه آية احلق ونادرة الدهر س�يد العلامء اإلهليني املرحوم 
السيد عيل القايض )قده( ربام وصل إىل مقام طي األرض )وإن كان السيد القايض )قده( يستنكر ذلك 

بشدة(، ونقل هذه احلكاية:
كان حلرضة ملرحوم الس�يد عيل القايض برناجما خاصا يف النجف األرشف يف شهر رمضان املبارك، 
فقد كان معتادا عى اس�تقبال رفاقه واخلواص من أصحاب الرس من تامذته يف منزله بعد مرور أربع 
ساعات من الليل، ويف العرشة األوىل من الشهر كان يعقد جمالس دروس األخاق والعرفان والوعظ 
ق احلارضين يتفرغ للخلوة بينه وبني ربه، وكان األمر  واإلرشاد ملدة ساعتني، وبعد انتهاء املجلس وتفرُّ
عى هذا املنوال يف العرشة الثانية من الشهر مع اختاف وقت الدرس ومدته، وأما يف العرشة األخرية 
من الشهر فقد كان السيد يعطِّل املجلس فا يراه أحد إىل آخر شهر رمضان، ومل يكن أحد يعلم مكانه 
ومل يكن متواجدا يف بيت أي من زوجاته األربعة وكذلك مل يكن متواجدا يف مسجد الكوفة أو مسجد 

السهلة حيث كان يكثر املبيت فيهام، ويف الوقت نفسه مل يكن أحد منهم يتجرأ أن يسأله يف ذلك!!
وقد نقل السيد العامة الطباطبائي )قده( أمر اختفاء املرحوم القايض يف أوقات أخرى عاوة عى 

شهر رمضان!!
ونقل السيد العامة الطباطبائي )قده( حكاية أخرى عن أستاذه العظيم املرحوم السيد عيل القايض 

)قده( يف هذا املقام وقال:
لقد كان املرحوم القايض يترشف بالذهاب إىل كرباء أيام الزيارات، ومل يره أحد يركب الس�يارة، 
ومل يطَّلع عى هذا الرس إال تاجر من جتار الس�اعات يف الس�وق الكبري الذي ترشف بالذهاب إىل مشهد 
املقدسة، فشاهد السيد عيل القايض هناك، وطلب منه حلَّ مشكلة جواز سفره املنتهية صاحيته للسفر 
ب�ه، فأعطى جواز الس�فر إىل الس�يد القايض وقال له الس�يد ارج�ع إىل دائرة الرشطة غ�دا وخذ جواز 
س�فرك من هناك!! وملا ذهب يف اليوم التايل إىل دائرة الرشطة اس�تلم جوازه بس�هولة ويرس، وس�افر به 
إىل النجف األرشف، وملا أْطَلع أصدقاءه باملش�كلة وحلِّها قال له أصدقاؤه أن الس�يد القايض مل يغادر 
النجف، فأرسع الرجل إىل الس�يد القايض وأخربه بام جرى عليه يف مش�هد، ولكن السيد القايض أنكر 
ذلك وقال: الكل يعلم أين كنت يف النجف ومل أس�افر!! ولكن التاجر أبلغ بعض العلامء الفضاء هبذا 
دا، هنال�ك طلبوا من  األم�ر، ومل�ا جاء العلامء إىل الس�يد عيل القايض واس�تفرسوا عنه األم�ر أنكر جمدَّ
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سامحته أن خيصص هلم دروسا يف األخاق.
�تها عرف رشف اآلخ�رة وكرامتها، وال  فاعل�م أهيا الطال�ب للحق أن من عرف دناءة الدنيا وخسَّ
تك�ون ه�ذه املعرف�ة إال باملهاجرة ع�ن دار الفناء والزه�د فيها والش�وق إىل دار البق�اء واحلركة إليها، 
فتج�اَف ع�ن دار الغ�رور وأخرج حب الدنيا من قلب�ك وال ترجو فيها مقرا وال ُمقام�ا وأنزهلا كمنزل 
نزلت�ه ثم ارحتلت عنه، واْس�َع بقلبك إىل من�ازل األبرار واملقربني، وُكْن من أه�ل اآلخرة وال تُكْن من 
ِه  أه�ل الدني�ا تُكْن من الفائزي�ن املفلحني يف جنة النعيم، ﴿إنَّ هِذِه تــَْذكَِرٌة َفَمن شـــَاَء اتــَّخـََذ إَل َربِّ

َسبــِياًل﴾)50(!!
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اهلوامش

سورة الشورى: آية 53  )1(
سورة غافر: آية 39  )2(
سورة غافر: آية 39  )3(

تفسري امليزان: جملد 17 ص 351  )4(
سورة البقرة: آية 36، سورة األعراف: 24  )5(

روضة الواعظني: ص 482 ط 1986، ومنه بحار األنوار: ج 73 ص 119  )6(
روضة الواعظني: ص 483 ط 1986، ومنه بحار األنوار: ج 73 ص 119  )7(

بح�ار األن�وار: ج 73 ص 123، دار ُقلع�ة أي ليس بمس�توَطن بل دار حتول وارحت�ال والنُّجعة يف األصل   )8(
طل�ب ال�كأل ثم س�مي كل م�ن قصد أمرا ي�روم النفع في�ه منتجعا، وتق�ول انتجعت فان�ا إذا أتيته تطلب 

معروفه.
بح�ار األن�وار: ج 73 ص 107، أم�ايل الش�يخ املفي�د: املجل�س 6 ص 43، والظاه�ر أن العب�ارة األخرية   )9(

لعيسى$ أيضا، وجاءت الفقرة األوىل يف روضة الواعظني: ص 483 ط 1986.
سورة األعراف: آية 29  )10(
سورة األنبياء: آية 104  )11(

األسفار األربعة: جملد 8 ص 355  )12(
ُه« أو »كاَن  ُه« أو »كاَن اهللُ تع�اىل ولي�س يشٌء َغ�رْيُ »كاَن اهللُ وال يشٌء َمَع�ُه« أو »كاَن اهللُ تع�اىل وال يشٌء َغ�رْيُ  )13(
اهللُ تع�اىل ومَلْ َيُك�ن ش��يٌء َغ�ْي�ُرُه« - ال�كايف: ج 1 ص 107، توحيد الص�دوق: ص 145 ح 12، املحجة 
البيض�اء: ج 1 ص 217، صحي�ح البخ�اري: ج 4 ص 129، كنز الع�امل: ج 10 ص 370، ورواه احلاكم 
يف املس�تدرك: ج 2 ص 341، ال�در املنث�ور للس�يوطي: ج 3 ص 322، وروى س�يدنا األس�تاذ العام�ة 
الطباطبائي& نقا عن كتاب حماسن الربقي عن أيب جعفر$ أنه قال: »إنَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ كاَن والَ يشٌء غرُيُه 

ن�ورًا ال َظ�اَم ف�ي�ه« - امليزان: جملد 8 ص 264
سورة العلق: آية 8  )14(

سورة آل عمران: آية 137، سورة النحل: آية 36  )15(
األسفار األربعة: جملد 1 ص 22 - التعليق  )16(

الرمج�ة: يف الي�وم الذي تتجى فيه احلقيقة )يوم القيامة( سيش�عر كل س�الك عمل ع�ى املجاز دون احلقيقة   )17(
باحلياء واخلجلة.

مقتنيات الدرر: جملد 9 ص 262  )18(
سورة آل عمران: آية 14  )19(
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سورة التوبة: آية 38  )20(
بحار األنوار: ج 73 ص 92  )21(
بحار األنوار: ج 1 ص 187  )22(

الرمجة:   )23(
املـــحـــبـــوب وجـــــه  فـــــــراق  يف  تـــــرق  مل  ــــا  م

ــــرار!! ــــق ال دار  يف  ــرك  ــق ــت ــس م ـــون  ـــك ي كــيــف 
رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 11 ص 3  )24(
فروع الكايف: ج 5 كتاب املعيشة ص 72 حديث 9  )25(

حت�ف العق�ول للح�راين: ص 53، معاين األخب�ار: ص 289، وعنه بحار األن�وار: ج 44 ص 297، عوامل   )26(
العلوم: ج 17 ص 351، أمايل الطويس: ج 2 ص 142، مكارم األخاق للطربيس: ص 461

رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 18 ص 329، باع أي رشى وابتاع أي اشرى.  )27(
سورة يونس: آية 23  )28(
سورة يونس: آية 23  )29(
سورة األعى: آية 17  )30(

سورة اإلرساء: آية 70  )31(
رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 2 ص 174  )32(

سورة البقرة: آية 102  )33(
سورة البقرة: آية 16  )34(
سورة البقرة: آية 86  )35(

سورة التوبة: آية 111  )36(
سورة الرمحن: آية 54  )37(

من مناجاة املريدين لإلمام زين العابدين$  )38(
نــََّة ُيَقاتُِلوَن يف  ُم اْلَ ْم بـِأنَّ هَلُ ى ِمَن امْلُْؤِمنَِي أنُفَسُهْم َوأْمَواهَلُ س�ورة التوبة: آية 111، ومتامها: ﴿إنَّ اهللَ اْشـَرَ  )39(
وا  ا يف التَّْوَراِة َواإلنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن أْوَف بـَِعْهِدِه ِمَن اهلل َفاْسَتْبرِشُ َسبِيِل اهلل َفَيْقـُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْيِه َحقًّ
بـَِبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتْم بـِِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيُم﴾، ويف تفسري هذه الكريمة املباركة قال العامة الطباطبائي 
َر ذلَِك َبْيعًا َوَجَعَل نْفَسُه ُمْشريًا وامُلؤِمننَي بايعنَي وأنُفَسُهْم  )قده(: »َوَقْد َقَلَبُه ُسْبحانُه يف قالِِب التْمثيِل َفَصوَّ
وأْمواهَلُْم ِس�ْلعًة وَمبيعًا واجلَن��ََّة ثَمنًا والتَّْوراَة واإلنجيَل والُقْرآَن َس�ن�َدًا لِْلُمباَيَعِة وُهَو ِمْن َلطِيِف التْمثيِل« 

- تفسري امليزان: جملد 9 ص 418
املحج�ة البيض�اء: ج 2 ص 123، ال�كايف: ج 4 ص 63، كنز العامل: ج 8 ص 445، وقد س�بق رشح هذا   )40(

احلديث يف املنزل )13( - بداية السفر عند املحب
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املنزل )23(

َمْعِرفَُة احُلبِّ ِعْندَ املُِحب
اعل�م أهي�ا الس�الك إىل اهلل أن للحب مرتبة عظيم�ة ومقام رشيف عند أهل اهلل، فه�و القاعدة التي 
ُبنِ�ي عليه�ا بيت العرفان والس�بيل الوحيد عند العرف�اء ملعرفة اهلل والتق�رب إل�يه والزلفى لديه، وكل 
احل�االت واملقام�ات واملع�ارف والكامالت التي يناهلا الع�ارف ب�اهلل يف مجيع م�راح�ل س��ي�ره إىل اهلل 
ت�ع��اىل إن�ام أساس�ه احلب، وهلذا يعت�رب البحث يف هذا املقام م�ن املباحث املحورية واألس�اس��ي�ة يف 

ال�عرفان.
يق�ول العرف�اء أن علة خلق عامل الوجود عامة واإلنس�ان بوجه خاص -وه�و العل�ة الغائية إلجياد 
ه ع�ن كل نقص وهو  الع�وامل- مل يك�ن لتكميل ال�ذات اإلهلية، فهو الكامل املطل�ق ومطلق الكامل املنزَّ
الغن�ي ع�ن العامل�ني، بل حلب اجلن�اب اإلهل�ي األزيل لنفس�ه املوجب لظه�ور ذوات أس�امئه وصفاته 
وب�روز حقائقه�ا وكامالهتا التي تطل�ب املظاهر واملجايل فتظهر هبا اجلواه�ر املكنونة واألرسار املصونة 
والك�امالت املخزونة إىل ع�امل الكثرات فيمكن للخلق إدراكه ومعرفته، وهل�ذا ملا قرأ القارئ يف جملس 
الش�يخ أيب سعيد بن أيب اخلري)1( قوله تعاىل: ﴿ُيِبهُُّهْم َوُيِبهُّونـَُه﴾)2( قال: َلَعْمري حُيِ�بُّ�ُه�ْم وي�َِح�قُّ أن�َّه 

حُيِ�بُّ�ُه�ْم ألن�َّه إن�َّام حُيِ�بُّ ن��َْف�َس�ه!!)3( 
وع�ى ه�ذا فإن احلركة التي دار عليها م�دار الوجود من العدم إىل أبد الده�ر هي يف احلقيقة حركة 
حبيَّ�ة، ول�وال هذا احلب ما ظه�ر العامل بوجوده العيني، وبوجود العامل ظهرت أس�امء اهلل تبارك وتعاىل 
وصفات�ه، ق�ال تعاىل يف حديث ق�ديس: »ُكن�ُْت َك�ن�ْزًا َم�ْخ�ِف�يًّ��ا فأْح�َب�ْب�ُت أْن ُأْع��َرَف فخ�ََل�ْق�ُت 
ه وعلَّته، وكام قيل لوال احلب ما وجد بر وال بحر  ال�خ�َْل�َق لِ�كي ُأْع�َرَف«)4(، فاحلب مبدأ اخللق ورسُّ

وال أرض وال سامء.
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وق�د ورد احلب واملحبة يف كثري من اآليات القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الرشيفة وروايات 
أهل البيت# منقسمة إىل جانبني: حب احلق للخلق وحب اخللق للحق، وأما تفصيل ذلك:

اجلانب األول: حب احلق للخلق
مل�ا جت�ى احلق تب�ارك وتعاىل بأس�امئه وصفاته يف مجيع ص�ور الوجود كان جتليه يف اإلنس�ان - وهو 
اجلام�ع جلميع حقائ�ق الوجود - أكمل التجلي�ات وظهوره أتم الظهورات، واحلق س�بحانه إنام حيب 
عباده حلبه ذاته املقدسة املتعالية، وكام قيل أن »َم�ْن أَح�بَّ ش�ي�ئ�ًا أَح�بَّ آث��اَرُه«، فكان اإلنسان أكثر 
ي َلَك ُم�ِح�بٌّ  اخللق استحقاقا ملحبة اهلل، ومما أوحى اهلل به ملوسى يف التوراة: »يا اْب�َن آَدَم إن��ِّي وَح�قِّ

�ي َعَلي�ْ�َك ُك�ْن يل ُم�ِح�بًّ�ا«)5(!! فبَحقِّ
دانـسـتـم آئـيـنـه  بـا  تـو  هـاى  دلبسـتـگى  از  مــن 

مائى)6(  از  تر  عاشق  خود  سوز  طاقت  ديــدار  بر  كه 
ه�ذا وق�د أثب�ت احلق تب�ارك وتع�اىل مفردات احل�ب يف كتاب�ه الكريم، وذك�ر يف طي بع�ض آياته 

املباركات أصناف املحبوبني عنده وصفاهتم وكذلك الذين ال حيبهم وصفاهتم. 
فق�ال يف األصن�اف التي حيبها وصفاهت�م أنه: ﴿ُيِـبهُّ امْلُـْحـِســنِـيـَن﴾ و ﴿ُيِـبهُّ امْلُـتَّـِقـيـَن﴾ و 
لِـَي﴾ و ﴿ُيِبهُّ  ـِريَن﴾ و ﴿ُيِـبهُّ امْلُطَّـِهـِريَن﴾ و ﴿ُيِبهُّ امْلُـَتَوكِّ ابـَِي﴾ و ﴿ُيِبهُّ امْلَُتَطـهِّ ﴿ُيِـبهُّ التَّـوَّ
ِقَي﴾ و ﴿ُيِبهُّ امْلُْقِسـطَِي﴾ و ﴿ُيِبهُّ الَِّذيَن  ــاكِِريَن﴾ و ﴿ُيِـبهُّ امْلُـَتَصدِّ ابــِِريـَن﴾ و ﴿ُيِبهُّ الشَّ الصَّ

ا َكأنـَُّهْم ُبنـْـَياٌن َمْرُصوٌص﴾، وغريها. ُيَقاتُِلوَن يِف َسبـِيلِِه َصفًّ
وقال يف األصناف التي ال حيبها وصفاهتم أنه: ﴿الَ ُيِبهُّ اْلَكافِِريَن﴾ و ﴿الَ ُيِبهُّ امْلُْسَتْكبــِِريَن﴾ و 
فَِي﴾ و ﴿الَ  ﴿الَ ُيِبهُّ الظَّـاملَِِي﴾ و ﴿الَ ُيِبهُّ امْلُْفِسـِديَن﴾ و ﴿الَ ُيِبهُّ امْلُْعـَتـِديَن﴾ و ﴿الَ ُيِبهُّ امْلُْسِ
ائِنِـَي﴾ و ﴿الَ ُيِـبهُّ اْلَفـِرِحيـَن﴾ و ﴿الَ ُيِبهُّ َمـن َكاَن ُمَْتاالً َفُخـورًا﴾ و ﴿الَ ُيِبهُّ َمن َكاَن  ُيِـبهُّ اْلَ

وِء ِمَن اْلَقْوِل﴾، وغريها. ْهَر بــِالسهُّ انًا أثِياًم﴾ و ﴿الَ ُيِبهُّ اْلَفَساَد﴾ و ﴿الَ ُيِبهُّ اْلَ َخوَّ
وك�ام ترى أن اهلل تعاىل حيب األصناف امُلحاَّة بالصفات احلمي�دة واألخاق الفاضلة امَلْرضيَّة وال 
حيب األصناف امَلُشوبة بالرذيلة وسفساف األخاق ومذمومها، ألنه الربُّ املتعال ذو األسامء احلسنى 
ر  والصفات العا حيب اخلري والصاح واإلحس�ان ويبغض الرش والفس�اد واإلس�اءة، ويريد أن يطهِّ
عب�اده ع�ن كل قذارة معنوي�ة وُقْبح باطن�ي ويعصمهم عن كل ظل�م ومعصية وينع�م عليهم بالكامل 
والرفع�ة، وكام قال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهللَ مَجي�ٌل حُيِبُّ اجلَامَل«)7(، فهو تعاىل مجيل يف أس�امئه ومجيل يف 
ل العبد بالصفات  صفات�ه ومجي�ل يف أفعاله وكل مجيل منه وحيب أن يرى أثر مجاله عى عب�ده، فإذا جتمَّ
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احلسنة واملقامات الرفيعة وختلَّق باألسامء اإلهلية وظهر بالكامالت احلقانية كان حمبوبا عند اهلل سبحانه 
وتعاىل.

وع�ى أي ح�ال فإن حب اهلل تع�اىل خللقه إنام هو يف احلقيقة حب ذاته املقدس�ة لذاته وجلامله األزيل 
الباقي، وهذه مدحة حمجور عليها للحق ممنوعة عى غريه ال يرشكه هبا أحد وال تنبغي لسواه جلَّ ثناؤه 

وحسنت صفاته وعظمت آالؤه.
ويقسم العرفاء املحبوبني عند اهلل تعاىل من جهة إىل قسمني:

القسم األول:
م حمبته هلم عى حمبتهم له كام يف اآلية املباركة:  م�ن أحبَّه�م اهلل تعاىل حب ابتداء وعناية وامتنان، وقدَّ
لي�ن من  ﴿ُيِبهُُّهـْم َوُيِبهُّونـَـُه﴾)8( وهو خاص بأهل الس�عادة من األنبياء واألوصياء واألولي��اء والُكمَّ
ْســنـَى....﴾)9(، فأخلصهم رهبم  م ِمنـَّا احْلُ أه�ل اهلل الذي�ن ق�ال تع�اىل فيه�م: ﴿.... الَِّذيَن َسـَبَقْت هَلُ

لذاته واجتباهم لنفسه وتوالهم بعنايته اخلاصة وهدايته السابقة وحمبته األزلية.
مــكـافــات سـرشـتند بــهــر  را  يـــك طــايـــفـــه 

يــك ســلـســلـه را بــهــر مــالقـات گــزيــدنــد)10( 
القسم الثاين:

الذين أحبهم اهلل تعاىل حب جزاء وكرامة، وهم التابعون لرسول اهللملسو هيلع هللا ىلص واملطيعون له حبا هلل تعاىل، 
وكذل�ك التائب�ون الذين رجعوا م�ن املخالفات إىل املوافق�ات، فكانت ثمرة اتباعه�م وجزاء طاعتهم 
بـِْبُكُم اهللُ  بُِعويِن ُيْ لرس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص وتوبتهم حمبة اهلل إياهم كام يف قوله تعاىل: ﴿ُقْل إن ُكنُتْم ُتِبهُّوَن اهللَ َفاتَّ

َوَيْغِفْر َلُكْم ُذنـُوَبُكْم َواهللُ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾)11(.
وال خيف�ى علي�ك أن أهل العناية اإلهلية اخلاصة تش�ملهم املحبة الثانية كام ش�ملتهم املحبة األوىل، 
فاملحبة االبتدائية وس�يلة لنيل املحبة اجلزائية، فبالنس�بة لألنبياء والرس�ل فهو باتباع الوحي: ﴿.... إْن 
....﴾)12( واتباع اهلدى اإلهلي ال�ذي اهتدى به األنبياء من قبل: ﴿أولئَِك الَِّذيَن  أتـَّبِـُع إالَّ َما ُيوَحى إَلَّ
َهـَدى اهللُ َفبـُِهَداُهـُم اْقـتـَِدْه....﴾)13(، وبالنس�بة ملا دون الرس�ل فبطاعة الرس�ول والتأيس به واتباعه 
بهم بل�زوم النوافل، ففيام رواه النبيملسو هيلع هللا ىلص  يف س�ريته وأخاقه وأحوال�ه وفيام جاءهم بأداء الفرائض ورغَّ
ُب إيَلَّ  �ا اْف�ت�ََرض�ْ�ُت َع�َل�ْي�ِه وإن��َُّه َل�َي�ت�ََق�رَّ َب إيَلَّ َع�ْب�ٌد بش��َْيٍء أَح�بُّ إيَلَّ ِم�مَّ ع�ن ربه: »َما ت��ََق�رَّ

بالن�َّافِ�َل�ِة َح�ت�َّى ُأِح�بَّ�ُه«)14(، فهم حمفوظون بني حمبتني إهليتني، حمبة عناية وحمبة كرامة.
ويق�ول بعض أرباب العرفان: كام أن ملحبة املحب مراتب متفاضلة كذلك ملحبة املحبوب درجات 

متفاوتة:
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فمحبته للعوام: باختصاصهم بالرمحة والغفران والتجيل عليهم باألفعال واآليات.
وحمبته للخواص: باختصاصهم بتجيل صفات اجلامل وسر ظلمة صفاهتم بأنوار صفاته.

وحمبت�ه ألخص اخلواص: باختصاصهم باجلذبات وس�ر ظلمة وجودهم بأن�وار الوجود احلقيقي 
فيتج�ى أوال بن�ار اجلال فيحرق عن قلوهبم مجيع ما كان فيه�ا )منها( ثم يتجى بنور اجلامل فيمحوهم 

ويثبتهم به ويسلب عنهم السمع والبر والنطق)15(.
وهذه املراتب كام ترى متفاوتة حس�ب مراتب الفناء يف اهلل س�بحانه وتعاىل، وس�يأتيك تفصيلها يف 

املنازل القادمة إن شاء اهلل تعاىل)16(.
تــا كــه از جـانــب مـعــشـوق نـبــاشـد كـشـشــى

ــد)17(  ــرس ن جــائــى  ــه  ب بــيــچــاره  عاشـق  كوشـش 

اجلانب الثاين: حب اخللق للحق
ويف معن�ى ه�ذا اجلانب من احلب أقوال عرفانية خمتلفة للمحبني تنَصبُّ كلها يف بوتقة واحدة وهي 

، نذكر مجلة منها: احلب اخللقي للخالق عزَّ وَجلَّ
قال بعضهم: املحبة إحماء القلب عام سوى املحبوب.

وقال بعضهم: نار يف القلب حترق ما سوى املراد املحبوب.
وقال بعضهم: املوافقة يف مجيع األحوال.

وقال بعضهم: ما ال ينقص باجلفاء وال يزيد بالرب واإلحسان.
وقال بعضهم: بذل اجلهد واحلبيب يفعل ما يشاء.

وقال آخرون: ميل العبد بالكلية إىل املوىل احلق وإيثاره له عى نفسه وروحه وماله وولده ثم املوافقة 
ه أو أساءه ثم العلم بالتقصري يف حق املحبوب وحمبته. ا وجهرًا فيام رَسَّ له رسًّ

ويق�ول العرف�اء أن اجلامل حمبوب لذات�ه، وأن احلب هو امليل إىل اجلامل واالنج�ذاب إليه، وملا كان 
الب�اري ع�زَّ وجلَّ هو اجلميل عى اإلط�اق وال أمجل منه كان العامل كله حمب�ا هلل تعاىل وجلامله يف خلقه 

وحسنه يف إبداعه.
وكل معل�ول يعش�ق علت�ه، وكل ناق�ص يمي�ل إىل من ه�و أكمل من�ه، وكل موج�ود ينجذب إىل 
موج�ده، وواج�ب الوج�ود تقدس�ت أس�امؤه عل�ة العلل والك�امل األكمل، ف�كل موج�ودات العامل 
اِت ُه�َو  يف حرك�ة رجوعي�ة وس�ري ارتقائي وَعود فنائي إليه، وهل�ذا قال احلكامء أن »ال�واج��ِ�َب بال�ذَّ

ُل«!! امَل�ْع�ش�وُق األوَّ
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وع�ى ه�ذا قي�ل أن املحبة م�ن الوجدانيات الت�ي ال حتتاج إىل تعري�ف حقيقي بل يمك�ن أن يقال 
أهن�ا إدراك الكامل من حي�ث إنه مؤثر، وكلام كان اإلدراك أتم واملدَرك أش�د كاملية مؤثرة كانت املحبة 

أكمل.
والنوع اإلنس�اين هو أكثر أنواع املوجودات اختافا بني أفراده وذلك لفوارق االستعدادات يف نيل 
الك�امالت اإلنس�انية، فمنه�م من يرتقي إىل مرتب�ة املائكة املقرب�ني أو أرفع منها ومنه�م من هيبط إىل 
مرتبة البهائم أو أدنى منها، وهلذا ختتلف حمبوبات النفس اإلنس�انية حسب اختاف مراتبها الوجودية 

ومعارفها اإلهلية وحاالهتا النفسانية من شهوانية وغضبية وشيطانية وَمَلكية)18(.
واحل�ب عنوان كيل ذو ش�ئونات متفاوتة، وَمَثله كالبحر ينظر إلي�ه رجان فيقول أحدمها هذا بحر 
ويق�ول اآلخ�ر هذا موج وكامه�ا يف الواقع ينظ�ران إىل حقيقة واحدة وهي البح�ر، كذلك احلب هو 
حقيقة واحدة وأصل كيل مركزه القلب ولكنه ذو مراتب وشئونات ختتلف من شخص إىل آخر، ولذا 

م العرفاء هذا املقام إىل مراتب ثاثة: قسَّ
املرتبة األول: احلب

وه�و اخلل�وص يف الوالء واخللو عن ش�وب األغيار والصفاء عن كدر العوارض واألس�تار الذي 
يعيق اتصال املحب بمحبوبه، فا والء للحق إال بالرباءة من اخللق.

املرتبة الثانية: العشق
وه�و احل�ب املفرط ال�ذي يعمي صاحبه عن كل يشء س�وى حمبوبه ويرسي يف مجي�ع بدنه وروحه 
حتى ال يبقى متَّس��ع لغريه، فا يس�مع إال منه وال ينطق إال به وال ي�رى ش��يئا غريه إال رآه فيه، أو كام 
ق�ال بعض العرف�اء: »الِعْش��ُق ُهَو اْلتِف��اُف احلُبِّ َعَى امُلِحبِّ َحتَّى خاَلَط مَجيَع أْجزاِئِه واْش�َتَمَل َعَلْيِه 
ِء«)19(، وقد عرب عنه احلق تعاىل يف كتابه باحلب الش�ديد: ﴿.... والَِّذيَن آَمنـُوا أَشـدهُّ ُحبًّا  امَّ اْش�تاِمَل الصَّ
هللِ....﴾)20(، وكذلك قال تعاىل يف قصة يوسف$ وزليخا: ﴿.... َقـْد َشـغـََفـَهـا ُحـبًّـا....﴾)21( أي 

صار حبها ليوسف$ كالشغاف عى قلبها وهي اجللدة الرقيقة املحيطة بالقلب.
وق�د نف�ى الكثريون صفة العش�ق هلل تعاىل وقالوا أن العش�ق إف�راط املحبة وجتاُوز احل�د فيه، وهو 
خمصوص بمحبة غري اهلل، وأما البارئ سبحانه فهو أَجلُّ وأكرم من أن يوصف بأنه قد جتاَوز أحد احلد 
يف حمبته، فا جيوز اس�تعامل كلمة العش�ق يف حبه، ولكن الس�يد صدر الدين كاش�ف الدزفويل& يرد 

هذا القول ويقول يف بعض رسائله يف السري والسلوك:
»اْع�َل��ْم أنَّ أْق��واَل أْرب��اِب ال�ط�ري�َق��ِة ف��ي َم�ْع�ن��َ�ى ال�ِع�ش��ْ�ِق وح�ق�ي�ق�تِ��ِه َك�ث�ي��رٌة، 
وال�ظ�اِه��ُر أنَّ حقيق�َة َم�ْع�ن��َى الِعش��ِْق ُم�ْب�َه��ٌم َبْل جَمْهوُل الُك�ن�ِْه، وُيْمِكُن الَق�ْوُل أنَّ الِع�ش��ْ�َق 
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اِت إالَّ أنَّ آث�اَرُه ت���َُدلُّ  ِم�ث�ْ��ُل الوجوِد الَّ�ذي وإْن ك�اَن غ�ي�َر َم�ْع�ل�وٍم ِم�ْن َح�ْي�ُث ال�ٌك�ن�ِْه وال�ذَّ
اِت م�اِه�يَّاِت امَل�ْوج�وداِت ت���َُدلُّ َعَى ُوج�وِد  َعَل�ْي�ِه، َكام أنَّ آث�اَر نوِر الش�ْم�ِس وإش�ْراِق�ها َعَى ذرَّ
ون�ورانِ�ي�َِّة الش��ْم�ِس، وُم�ْخ�ت�ََص�ُر الَك�اِم يف ه�ذا امَل�ْط�َل�ِب أنَّ ال�ِع�ش��ْ�َق ُيْط�َل�ُق َعَى إْف�راِط 
امَل�َح�بَّ��ِة، وامَل�َح�بَّ��ُة إْدراُك امُلن�اِس��ِب، وُي�ن�ْ�ِك��ُر َبْع��ُض ُع�َلم�اِء الظ�اِه��ِر نِْس��ب�ََة امَلَح�بَّ�ِة إىَل 
�ِة األْط�هاِر# ت��ُْظ�ِه�ُر متام�ًا كُظ�ه�وِر  اخل�الِ�ِق َع�زَّ َوَجلَّ يف حنِي أنَّ َبْعَض َف�َق�راِت أْدِع�ي�َِة األِئ�مَّ
الش��ْم�ِس يف راب��َِع�ِة الن�هاِر يف الش��وِق وامَلَحبَّ�ِة اإلل�ِه�ي�َِّة، َبْل إن�َُّه�ْم# يف َم�َح�بَّ�ِة اخل�الِ�ِق َع�زَّ 
َوَج��لَّ كان��ُوا يف َم�ْرت���ََب�ِة الِع�ْش��ِق، والزي�اَرُة اجل�اِم�َع�ُة - وهي أْف�ض�َ�ُل ال�زياراِت امُل�ْع�ت�َب�ََرِة 
��ي�َن ف��ي َم�َح�بَّ�ِة  �ِة ال�دي��ِن#: »وال�ت�امِّ - ت���َ�ُدلُّ َع�َل��ى ذلَِك، ق�اَل اإلم��اُم$ يف َح�قِّ أِئ�مَّ
تي ال ت���َِصُل إىَل َم�ْرت���َب�َِة  اهلل«، وال ش��َكَّ أنَّ امُلراَد ِمْن ت���َامِم امَلَح�بَّ�ِة ُه�َو الِع�ْش�ُق، وامَل�َح�بَّ�ُة الَّ
�ٍة، وهذا امَل�ْع�ن��َى لِْلِع�ش��ْ�ِق - أي إْف�راُط امَل�َح�بَّ�ِة - ُم�ت�َّ�ِف�ٌق َعَلْيِه  ال�ِع�ْش��ِق ناِق�َص�ٌة َغ�ْي�ُر ت�امَّ

أْص�ح�اُب ال�ُق�ل�وِب، وَم�ت�َى ما َحَص�َل اإلْف�راُط يف امل�َح�َبَّ�ِة فامَل�َح�بَّ�ُة يف غ�اَي�ِة َك�م�الِ�ه�ا«.
املرتبة الثالثة: املحو

وهو حال من أحوال احلب وهو عدم ركون العبد إىل األسباب وفناؤه عن نفسه واستهاكه يف اهلل 
تب�ارك وتعاىل وقربه احلقيقي منه حتى يتجىَّ له، فإنام يتجىَّ احلق ملن انمحى رس�مه وزال عنه اس�مه، 

ويعربِّ عنه بعض العرفاء ب� »غليان القلب«)22(.
ويف احلدي�ث أن النب�يملسو هيلع هللا ىلص نظر إىل مصعب بن عمري مقبا وعليه إهاب كبش قد متنطق به فقالملسو هيلع هللا ىلص: 
َر اهللُ َق�ْل�َب�ُه، َلَق��ْد َرأْي�ت�ُُه َب�ْي�َن أَب�َوْي�ِن َي�ْغ�ُذوان��َه ب�أْط�َي�ِب  �ِذي َقْد ن��َوَّ ُج�ِل الَّ »ان�ُْظ��ُروا إىَل الرَّ

�راِب َف�َدع�اُه ُح�بُّ اهلل وَرُس�ول�ِِه إىَل م�ا ت���َ�َرْوَن«)23(!! ال�طَّ�ع�اِم وال�شَّ
وقد صنَّف بعض العرفاء كصدر املتأهلني الش�ريازي )قده( العش�ق اإلنس�اين إىل صنفني: حقيقي 
وجمازي، فالعشق احلقيقي هو هلل تعاىل وألسامئه وصفاته وأفعاله وهذا ال يكون إال للمتأهلني الكاملني 
الذين حصل هلم الفناء الكيل، وأما العشق املجازي فينقسم إىل عشق نفساين وعشق حيواين، والعشق 
النفساين عشق عفيف تقتضيه لطافة نفس العاشق وهو ما كان مبدؤه مشاكلة نفس العاشق واملعشوق 
يف اجلوهر فيكون اإلعجاب بش�امئل املعش�وق وآثاره)24( ومعرفة قدره، وغايته التشبه باملحبوب، وأما 
العش�ق احليواين فتقتضيه النفس األمارة بالس�وء، وهو ما كان مبدؤه ش�هوة بدنية وغايته حصول لذة 

هبيمية.
وك�ام قي�ل أن الطرق إىل اهلل تعاىل بعدد أنفاس اخلائق، وغاية الطرق كلها هو اهلل س�بحانه وتعاىل: 
ـُه....﴾)25(، وأقرب الطرق إلي�ه معرفته، وكلام ازدادت معرفته اش�تعل  ﴿.... َوإَلْيـِه ُيْرَجـُع األْمـُر ُكلهُّ
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ب إىل جنابه وختلَّق بأخاقه  القل�ب بن�ور حمبته وجتليات مجاله أكثر فأكثر، فمن حتبَّب إىل اهلل تعاىل وتقرَّ
انيَّا وَمظَهرا من مظاهر أسامء اهلل ومن املقربني. علاًم وعمًا َغَدا عاملِا إهليًّا وعارفًا ربَّ

وفي�ام أوح�ى اهلل عزَّ وجلَّ إىل نبيِّ�ه داود$: »يا داود!! ما أَحبَّني أَحٌد أْعَلُم ذل�َك َيقينًا ِمْن َقُلبِِه إالَّ 
ُمُه أَحٌد ِمْن َخْلقي«)26(!! َقبِْلُتُه لِنَْفي َوأْحَبْبُتُه ُح�بًّ�ا ال َيَتَقدَّ

رضوان اهلل تعاىل عى روح س�يدنا األس�تاذ العام�ة الطباطبائي الذي كان يدع�و دائام هبذا الدعاء 
ويوصين�ا ب�ه: »اللَُّهمَّ أِذْق�ن��ا َح�اَوَة َم�َح�بَّ�تِ��َك«!! فهو العارف الواصل ال�ذي عرف معنى احلب 

والعشق والفناء يف اهلل تعاىل ومل ينَْفك من طلب مزيد رشاب احلب بكأس احلب عند لقاء املحبوب.
وع�ى ه�ذا يمكن القول أن ك�امل احلب عى قدر كامل املحبوب، فكلام قوي كامل املحبوب وش�أنه 
كان حب�ه أرف�ع مرتبة وأعظم مقاما، مثا إذا كانت الدنيا وحطامها هي املحبوب فهذا احلب خس�يس 
ت�ه فاني�ة زائلة، وأما إذا كان اهلل تبارك وتعاىل هو املحبوب فحبه أصدق أنواع احلب وأحقه،  ودينء ولذَّ
�ره عن حب من س�واه، وكانت درجة حمبته هلل تع�اىل أعى درجات  وإذا اس�توىل ع�ى قلب املحب طهَّ

بني حني يتجى هلم مجال رب العاملني. بني، فنعم املحبوب ونعم جزاء املحبني املقرَّ املقرَّ
وق�د يعم�ل البعض - حس�ب مرتبته�م الوجودية وه�م األكثرية الغالب�ة - يف طاع�ة اهلل وعبادته 
واالمتث�ال ألوام�ره طمعا يف نعيم اجلن�ة أو خوفا من ع�ذاب النار أو كامها مع�ا، وإن كانت األعامل 
بني�ات صادق�ة وصحيحة وخالية من الرياء - أي الطمع واخلوف - وال تفس�د بغاياهتا - أي حصول 
نعي�م اجلن�ة واخلاص من عذاب النار - إال أن حمبتهم لتلك الطاعات والعبادات ال تندرج حتت مقام 
حمبة اهلل اخلالصة، ألن عملهم مل يكن إال حلظوظ أنفسهم ومشتهياهتا ونيل اللذات املحسوسة يف اليوم 
اآلِخر من مشارب ومآكل وأهنار وحور وقصور، وأما املحب احلقيقي الذي عرف اهلل بجامله وجاله 
فمطلوب�ه احل�ق تبارك وتع�اىل ويعبد اهلل هلل ويرى اهلل تع�اىل أها للطاعة والعب�ادة فيطيعه ويعبده حق 

عبادته حتى يتنعم بلذة لقائه وجنة قربه ووصاله.
ق�ال العارف�ون: نح�ن نحب اهلل تع�اىل لذاته ال لغرض ول�و كان كل يشء حمبوب�ا ألجل يشء آخر 
دار أو تسلس�ل، وإذا كنا نحب الرجل العامل لعلمه والش�جاع لقوته وغلبته والزاهد لرباءة ساحته عن 
املثال�ب ف�اهلل تعاىل أحق باملحب�ة ألن كل كامل بالنس�بة إىل كامله نقص والكامل مطل�وب لذاته حمبوب 
لنفسه، وكلام كان االطاع عى دقائق حكمة اهلل وقدرته وصنعه أكثر كان حبه له أتم، وبحسب الرقي 
يف درجات العرفان تزداد املحبة إىل أن يستويل سلطان احلب عى قلب املؤمن فيشغله عن االلتفات إىل 
غريه ويغني عن حظوظ نفس�ه، فبه يس�مع وبه يبر وبه ينطق وبه يبطش وبه يميش، فا يفعل إال ما 
أحب�ه وأراد وال خيت�ار إال م�ا أمره ورضيه، وال يثق إال به، وال يس�كن إال إليه، وال يتكلم إال عنه، وال 
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يتفكر إال فيه، وال يتنفس إال معه، وهذه أحوال تْلطف عن العبارة وتدق عن اإلشارة)27(.
ونعم ما قيل يف هذا املقام:

ِســواَكـا لـي  َمـــــْن  الـُقـلـوِب  حـبـيـَب  يــا 
أتــــاَكــا َقـــد  زائِـــــرًا  الـيـــوَم  اْرَحـــْم 

وُســـُروري وُبـْغـَيـتــي  ُســــْؤلـي  أْنـــــَت 
ِسـواَكــا ُيـِحـبَّ  أْن  الـَقـْلـُب  أَبـــــى  َقــْد 

واْعــتِـمـــادي وَســـيِّــدي  ُمـنـــايــا  يــا 
لِـقــاَكــا َيـكـوُن  َمـَتــى  شـَـْوقـي  طــاَل 

نــَِعـيمـًا الـجـِنـاِن  ِمـــــَن  ُسـْؤلـي  َلـْيــَس 
ألراَك أريــــــُدهــــا  أنــِّــــي  َغــْيــــَر 

ِْم وَوَحُش�وا  ق�ال أب�و جعفر$ جلابر اجلعف�ي يف وصف أهل التق�وى: »َقَطُعوا حَمَبََّتُه�ْم بَمَحبَِّة َرهبِّ
ْنيا لِطاَعِة َمليِكِهْم ون��ََظُروا إىَل اهلل تعاىَل وإىَل حَمَبَّتِِه بُقلوهِبِْم َوَعِلُموا أنَّ ذلك ُهَو امَلنْظوُر إَلْيِه لَِعظيِم  الدُّ

َشأنِِه«)28(.
وق�ال موالن�ا اإلمام الصادق$: »ُحبُّ اهلل إذا أضاَء َعَى رِسِّ َعْبٍد أْخاُه َعْن ُكلِّ ش�اِغٍل َوُكلِّ ِذْكٍر 
ا هللِ«)29(!! ولذا حينام ينظر الع�ارف إىل غري حمبوبه أو يتوجه إىل  ِس�َوى اهلل َوامُلِح�بُّ أْخَلُص الناِس رِسًّ

غريه يعدُّ نفسه من الظاملني اخلاطئني!!
ثم إن قوة احلب يف املحب تدفعه إىل حب لقائه وتوقان رؤيته واألنس به والراحة لديه، وقد جاء يف 
بٍّ حُيِبُّ  ْيُل ناَم َعن��ِّي أَلْيَس ُكلُّ حُمِ حديث إهلي: »يا اْبَن ِعْمراَن َكَذَب َمْن َزِعَم أن��َُّه حُيِبُّني َفإذا َجن��َُّه اللَّ
ْلُت أْبصاَرُهْم يف ُقلوهِبِْم  ْيُل َحوَّ ِلٌع َعَى أِح�بَّائي إذا َجن�َُّهُم اللَّ َخْلَوَة َحبيب��ِِه، ها أن��َا ذا َيا اْبَن ِعْمراَن ُمطَّ

وَمثَّْلُت ُعقوَبتي َبنْيَ أْعُينِِهْم خُياطِبوين َعِن امُلشاَهَدِة وُيَكلِّموين َعِن احلُضوِر«)30(.
وق�د ق�ال اهلل تع�اىل يف حديث قديس: »َمْن أَح�بَّ لِقاَء اهلل أَح�بَّ اهللُ لِقاءُه َوَمْن َكِرَه لِق�اءُه َكِرَه اهللُ 

لِقاءُه«)31(.
ف�ِزْن قلب�ك أهي�ا املحب وانظ�ر إىل أي صنف تنتمي، ف�إن كنت من الصن�ف األول فطوبى لك ثم 
طوبى لك واشكر ربك عى توفيقه لك ومنِّه عليك، وأما إن كنت من الثاين - والعياذ باهلل - فاستيقظ 

ة حمبته ولقائه!! ة سوى لذَّ رك عن كل لذَّ عن نوم الغفلة وانتقل عنه بالتوبة وادع اهلل تعاىل أن يطهِّ
وملا كان العبد ال يلقى ربه إال باملوت ترى العارف باهلل يستعجل لقاء ربه حبًّا له، فيموت عن نفسه 
وإنيَّت�ه وإرادت�ه وترفات�ه يف احلياة الدنيا حتى يتحقق اللق�اء، ومن هنا قيل: »َمْن أَح�بَّ اللِّقاَء اْخَتاَر 
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الَفناَء َعَى الَبقاِء«!!
آزادگــــان صـــف  در  آيـــى  در  كـــــى 

عيـان)32(  گـــــردد  كــى  تـو  بـر  قـيـامـت  ايــن 
لقي�ت عاملا عارف�ا يف آخر أيام عمره يك�رر هذه الكلمة )بالفارس�ية(: »او ج�وَي�م!!«، أي أبحث 
عنه!! - وكان يعني احلق سبحانه وتعاىل - فلم يكن يبحث عن مقصود يف الوجود سوى احلق تبارك 

وتعاىل إىل أن مات.
ـِهــْم َولِـَقـائِــِه  يق�ول اهلل تب�ارك وتع�اىل يف كتاب�ه: ﴿أوَلـئِــَك الَّـِذيــَن َكـَفــُروا بــِآَيــاِت َربِّ
َفَحـبــَِطـــْت أْعـَمـاُلـُهــْم َفــاَل نـُـِقـيـُم َلـُهـْم َيــْوَم اْلِقـَيـاَمــِة َوْزنـًا﴾)33(، فاألم�ر عظيم واملقام 
ب بلقاء اهلل تعاىل ف�إن أعامله حمبوطة وال قدر ل�ه عند اهلل تعاىل ي�وم القيامة!! فزاُدك  خط�ري، وم�ن ك�ذَّ
الذي حتمله معك عند امليزان هو حبك هلل تعاىل وكل عمل سواه يندرج حتت هذا املقام فيكون له وزن 

عند اهلل.
فاملِاك احلقيقي واملحور الذي تدور عليه كل األعامل هو حب اهلل تعاىل، فإن أحببت ش�يئا هلل كان 
ذلك حبا هلل، وإن أبغضت شيئا هلل كان ذلك أيضا حبا هلل، وهذا احلب هو الباقي وما سواه زائل وفاين، 
قال احلكيم يف كتابه: ﴿األِخـالَُّء َيْوَمـئِـٍذ َبـْعـُضـُهـْم لِـَبـْعـٍض َعـُدوٌّ إالَّ امْلُـتَّـِقـيـَن﴾)34(، فاخللة التي 

كانت يف ذات اهلل ومن جهة التقوى هي الثابتة الباقية النافعة يوم القيامة وما سواها ممنوعة مقطوعة.
وقد يس�أل س�ائل: إذا كان حب العبد هلل تعاىل يف أعى مراتبه فهل جيوز أن يكون يف قلبه حب غري 

اهلل سبحانه؟! 
يقول العارف الصمداين املا حسينقيل اهلمداين )قده()35( يف بعض رسائله:

َل ُه��َو ذاُت الِك�ْب�ري��اِء َج��لَّ َج�ال��ُ�ُه، َب��ْل وُكلُّ َم�َح�بَّ��ٍة ال  »ال ش��َ�كَّ أنَّ امَلْحب��وَب األوَّ
ت���َْرج�ُِع إىَل َم�َح�بَّ�تِ�ِه َف�َل�ْي�َس ب�ش�ْيٍء«!!

نع�م فاملحب�وب باألصالة واحلقيق�ة هو اهلل تبارك وتع�اىل وجيوز حب غري اهلل تع�اىل عى أن يكون 
أس�اس حب�ه للغ�ري هو حب اهلل تع�اىل وأن يكون الغ�ري من املخلص�ني هلل ومن أحبائ�ه وأودائه، وهنا 

يصدق القول أن ليس يف القلب سوى حب اهلل.
ثم يقول املا حسينقيل )قده(:

َل حَمْبوٍب َبْعَد واِجِب الوجوِد  أِن أْكث��ََر ُحبًّا، لِذا َفإنَّ أوَّ ْلطاِن الَعظيِم الشَّ »ثمَّ َبْعَدُه حَمَبَُّة َمْن كاَن لِلسُّ
ٌد َصَلواُت اهلل تعاىَل عليِه وآلِِه ثمَّ َبْعَدُه أمرُي  ساالِت حُمَمَّ ُسِل وخاتِ�ِم الرِّ ُس خِلات��َِم الرُّ هو الوجوُد امُلَقدَّ

امُلْؤمننَي$ ثمَّ األِئَمُة امَلْعصوموَن# ثمَّ األنبياُء وامَلاِئَكُة ثمَّ األوِصياُء ثمَّ الُعَلامُء واألْول�ِياُء«!! 



72
نفحات الرمحن يف منازل العرفان - 2 

�بُّ اهلل وامَلْحبوُب يف اهلل َحبي�ُب اهلل ألن��َُّهام ال  ق�ال موالن�ا اإلم�ام الصادق$: »امُلِح�بُّ يف اهلل حُمِ
َيَتح�ابَّ�اِن إالَّ يف اهلل«)36(!! فكي�ف إذا كانت املحبة ملن جعلهم اهلل تعاىل ُحججًا عى عباده وأَمَر العباد 

بمحبتهم وجعل رضاه يف واليتهم وهم النبي األكرمملسو هيلع هللا ىلص وأهل بيته#. 
ق�ال رج�ل لرس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: إين أحبُّ�ك، فق�الملسو هيلع هللا ىلص: إن�ك لتحبُّني!! فق�ال الرج�ل: إي واهلل، فقال 

النبيملسو هيلع هللا ىلص: أْنَت َمَع َمْن أْحَبْبَت)37(!!
ي بأسامئكم وأس��امء آب�ائكم فينفعنا ذلك؟! فقال$:  قيل أليب عبداهلل$: جعلت فداك إنَّا نس�مِّ

يُن إالَّ احلُّب)38(!! إي واهلل، َوَهْل الدِّ
وج�اء يف تفس�ري موالن�ا عيل بن موس�ى الرض�ا$ لآلية املبارك�ة: ﴿ثـُـمَّ َلتـُْسـئـَُلنَّ َيْوَمئِــٍذ َعِن 

النـَِّعـيِم﴾: »أنَّ الن��َّع�ي�َم ُح�بُّ�ن�ا أْه�ِل الب�َْيِت وُم�واالت��ُ�ن�ا«)39(!!
فمن أراد نعيم الدنيا واآلخرة فليعرف إمام زمانه وليتمس�ك به ويعقد قلبه بحبه ومواالته وجيعله 
أس�وة ل�ه يف حيات�ه الدني�ا فيتبعه يف أعامل�ه وعباداته ك�ام أمره اهلل تعاىل حت�ى يكون حمبوب�ا عند اهلل عزَّ 
: ﴿ُقْل إن ُكنُتـْم ُتِـبهُّـوَن اهللَ َفاتـَّبــُِعـونِــي ُيْـبـِْبـُكُم اهللُ َوَيْغـِفـْر َلُكْم ُذنـُوَبـُكـْم واهللُ َغـُفـوٌر  وج�لَّ

َرِحـيـٌم﴾)40(!!
ويف ختام البحث يف معرفة احلب نبني مقامات احلب بإجياز كام طرحها مراش�دنا العظامء ومش�اخينا 

الفضاء، ويف كل مقام منها بحث يطول رشحه، وهي كالتايل:
- سلطان املحبة - حلقة املحبة    - درجة املحبة   
- عامة املحبة - جزاف املحبة    - دعوى املحبة  
- قطرة املحبة - ُعْلقة املحبة    - نداء املحبة   
- دور املحبة - روائح املحبة    - ورد املحبة   

- ارتباط املحبة - رقم املحبة    - أحكام املحبة  
- ُسْكر املحبة - رشاب املحبة    - كأس املحبة   
- باء املحبة - يد املحبة    - ياقوت املحبة  

- َمْقَمرة املحبة - شطرنج املحبة    - انبساط املحبة  
- معدن املحبة - بوتقة املحبة    - طست املحبة  
- أرسار املحبة - حقيقة املحبة    - أوراد املحبة   

- املحروقون يف نار املحبة - نار املحبة   
ويف مقام�ات املحب�ني حكاي�ات كث�رية ومصاديق عدي�دة نذكر ما نقله لنا ش�يخنا األس�تاذ آية اهلل 
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العظمى الشيخ مرتىض احلائري& وقال: 
كان الشيخ األردكاين عاملا جمتهدا ومرجعا ي�ؤم املؤمنني للص�اة يف مسجد من مساجد يزد، وكان 
املسجد يغصُّ باملصلني الذين يِفدون عى املسجد للصاة خلف هذا العامل اجلليل الذي كانوا يتربكون 

به وبأنفاسه الطيبة.
وذات ي�وم رآه بعض خواصه جالس�ا يف مقهى ش�عبي يرشب الدخان، فقالوا ل�ه: موالنا، ما هذه 

احلالة؟! ول�ِ�َم أنت جالس هنا؟! 
ق�ال هل�م: لقد خلَّصت نفي من اجلحي�م!! فتعجبوا من قوله وقالوا: وكي�ف يكون ذلك؟! قال: 
حينام دخلت املسجد آخر مرة ورأيت اجلموع الغفرية املحتشدة داخله وخارجه بدأ الشيطان يوسوس 
يف صدري وكاد يدخل يف قلبي من الُعْجب ما ال حُيَمد عقباه، فرأيت أن أخلِّص نفي من هذه املصيدة 

املهلكة.
من يقدر أن يفهم هذا املنطق؟! 

ق�د ي�رى البعض أن ه�ذا العمل خاف وقار العامل وهيبته ومنزلته وش�أنه عن�د الناس، لكن العامل 
الع�ارف هو الذي يع�رف معنى احلب احلقيقي واملحبوب احلقيقي، فيتجرد عن إرادته وخيالف نفس�ه 
ومراضيه وخيرج عنها بالكلية يف سبيل حمبوبه ويسارع إىل طاعته ويفر من معصيته ال بمشقة وعناء بل 

بلذة وحاوة وطيب نفس حتى ال يقدح يف قربه إليه طرفة عني أبدا.
يا َم�ْن أن�واُر ُق�ْدِس��ِه ألب�ْص�ار ُم�ِح�بِّ�ي�ِه راِئَق�ٌة وُس�ُبحاُت َوْج�ِه�ِه لُِق�ل�وِب عاِرفي�ِه ش�اِئ�َق�ٌة 
ي�ا ُمن��َى ُق�ل�وِب امُلش��ت�اقي�َن ويا غ�اي�َ�َة آم�اِل امُلِح�بِّ�ي�َن أس��أُل�َك ُح�بَّ�َك َوُح��بَّ َم�ْن حُيِ�بُّ�َك 
�ا ِس�واَك وأْن ت�ْج�َع�َل  َوُح�بَّ ُكلِّ َعَم�ٍل ُي�وِص�ُل�ني إىَل ُق�ْرب��َِك وأْن ت�ْج�َع�َل�َك أَح�بَّ إَل�يَّ ِم�مَّ
�اَك قاِئ�دًا إىَل رْض�وانِ�َك وش��َْوقي إَلْي��َك ذاِئ�دًا َعْن ِع�ْص�ي�انِ�َك واْم�ن��ُْن بالن�ََّظِر إَلْي�َك  ُح�بِّ�ي إيَّ
ْف َعن��ِّي َوْجَه�َك واْجَعْلن�ي ِم�ْن أْه�ِل اإلْس�ع�اِد  َعيَلَّ وان�ُْظ�ْر بَعْي�ِن ال�ُودِّ والَعْط�ِف إيَلَّ وال ت���َْرِ

اِح�م�ي�َن)41(. واحل�ُْظ�َوِة ِعن�َْدَك ي�ا ُم�ج�ي�ُب ي�ا أْرَح�َم ال�رَّ
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اهلوامش

أبو اخلري حس�ن بن هبنام بن بابا بن س�وار بن هبنام املش�هور ب� »أيب س�عيد أيب اخلري النيش�ابوري« تلميذ أيب   )1(
الفضل الرسخي ومن أبرز العرفاء يف أواخر القرن الرابع وأوائل القرن اخلامس، تويف عام 440 ه�.

سورة املائدة: آية 54  )2(
رياض السالكني: ج 2 ص 257، إحياء العلوم: ج 4 ص 328  )3(

بحار األنوار: ج 87 ص 344، كشف األرسار: ج 8 ص 387، جامع األرسار ومنبع األنوار: ص 665،   )4(
وقيل أن هذا احلديث جواب عى سؤال نبي اهلل داود$ )أو نبي اهلل موسى$ كام جاء يف أوصاف األرشاف: 

ص 171( حلرضة مجال احلق سبحانه: ملاذا خلقت اخللق؟! فقال سبحانه - احلديث.
رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 11 ص 79  )5(

الرمجة:   )6(
ـــك  ـــي ـــرائ ــك وحــــبــــك مَل ــق ــل ــع ــــن ت عــــرفــــت م

ــك ــي ــا إل ــن ــب أنـــــك أشـــــد حـــبـــا لــــذاتــــك مــــن ح
بحار األنوار: ج 73 ص 192، الكايف: ج 6 ص 438  )7(

سورة املائدة: آية 54  )8(
سورة األنبياء: آية 101  )9(

الرمجة:  )10(
ــت )ُفـــطِـــرت( لــلــمــكــافــأة والــــزاء ــَق ــلِ ــفــة ُخ طــائ

ـــقـــاء ـــلِّ ـــــــرى اْخـــــــتِـــــــرَيت ل وطــــائــــفــــة أخ
سورة آل عمران: آية 31  )11(

سورة األنعام: آية 50، سورة يونس: آية 15، سورة األحقاف: آية 9  )12(
سورة األنعام: آية 90  )13(

مس�تدرك الوس�ائل: ج 3 ص 58، أص�ول ال�كايف: ج 2 ص 352، حماس�ن الربق�ي: ص 291، ري�اض   )14(
الصاحلني )للنووي(: ص 63

رياض السالكني: ج 2 ص 259  )15(
يف املنزل )25( - فناء املحب   )16(

الرمجة:   )17(
ــة  ــذب ج ـــوق  ـــش ـــع امل ـــب  ـــان ج مــــن  تـــكـــن  مل  مــــا 

غــايــة إل  ــي  ــك ــس امل ــق  ــاش ــع ال ــي  ــع س ــل  ــص ي ــن  ــل ف
فأت�م حاالت النفس الش�هوانية أن تتمتع أب�دا بَلّذاهتا من األكل واجلامع، وأتم ح�االت النفس الغضبية أن   )18(
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تك�ون رئيس�ة وغالبة عى غريها عاش�قة للقهر واالنتقام، وأت�م حاالت النفس الش�يطانية أن تكون ماكرة 
حيال�ة كاذب�ة تلبس احلق بالباطل، ومن أتم حاالت النفس امللكي�ة أن تعرف احلقائق وترغب يف اخللوة مع 
اهلل ومناجاته فتكون عاش�قة للمعارف اإلهلية مرسورة بذكر اهلل متش�وقة إىل جوار اهلل ولقائه - مقتبس من 

األسفار األربعة جملد 7 ص 185
العشق مأخوذ من العشقة اللبابة التي تلتف عى شجرة العنب وأمثاهلا.  )19(

سورة البقرة: آية 165  )20(
سورة يوسف: آية 30  )21(

�م بع�ض العرف�اء صفة احل�ب إىل أربعة أح�وال لكل حال اس�م ُتعَرف ب�ه وهي: اهلوى وال�وّد واحلب  قسَّ  )22(
والعش�ق، فأول س�قوطه يف القلب وحصوله يسمى هوى وأسبابه كثرية كالنظر واخلرب واإلحسان وغريها، 
ثم الوّد وهو ثباته، ثم احلب وهو صفاؤه عن كدورات العوارض وخاصه من إرادته فهو مع إرادة حمبوبه، 
�م بعض العرفاء املحبة من حيث  ثم العش�ق وهو التفافه بالقلب حتى يعميه عن النظر إىل غري حمبوبه، وقسَّ

ْكر، الفناء املقامات إىل ثاثة: الصدق، السُّ
رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 10 ص 156  )23(

هذا وقد أش�ار احلكيم الشريازي )قده( أن العشق النفساين جيعل نفس العاشق لينة شيقة ذات وْجد وحزن   )24(
ورق�ة قلب كأهنا تطلب ش�يئا باطنيا خمتفيا عن احلواس فتنقطع عن الش�واغل الدنيوي�ة جاعلة مجيع اهلموم 
�ا واح�دا، فألجل ذلك يكون اإلقبال عى املعش�وق احلقيقي أس�هل عى صاحبه وأق�رب إليه فا حيتاج  مهَّ
إىل االنقطاع عن أش�ياء كثرية، ثم يقول )قده(: وال خيفى يف هذا املقام أن هذا العش�ق وإن كان معدودا من 
الفضائل إال أنه ال يكون حممودا ورشيفا عى اإلطاق يف كل وقت وعى كل حال ومن كل أحد من الناس، 
ب�ل ينبغي اس�تعامل هذه املحبة يف أواس�ط الس�لوك العرفاين لرقي�ق النفس وإخراجها عن بحر الش�هوات 
احليوانية، وأما عند اس�تكامل النفس بالعلوم اإلهلية وصريورهتا عقا بالفعل حميطا بالعلوم الكلية ال ينبغي 
هلا االش�تغال بعشق الش�امئل البرشية اللطيفة، وهلذا قيل »امَلجاُز َقن�َْطَرُة احلَقيَقِة« وبعد عبور القنطرة يكون 
الرج�وع إىل املج�از أمرا قبيح�ا وُيَعدُّ من الرذائل بعدما كان من الفضائل األس���ف�ار األربع�ة: جملد 7 ص 

174
ويستند العارف السيد صدر الدين الكاشف الدزفويل )قده( يف مقام العشق العفيف إىل رواية نقلها الشيخ   
الص�دوق يف علل الش��رائع يف باب العش�ق الباط�ل ص 140، وهي: أن مفضل ب�ن عمر روى عن موالنا 
ِه«، ثم  الص�ادق$ وقد س�أله عن عش�ق الباطل فقال$: »ُقل�وٌب َخَلْت َعْن ِذْك�ِر اهلل َفأذاَقها اهللُ ُح�بَّ َغرْيِ
يقول الس�يد صدر الدين: وإن كان ظاهر احلديث يذم العش�ق الباطل أو العشق املجازي عفيفا كان أو غري 
ا برشط العفة، وأن ال يكون عى أس�اس الش�هوة  عفيف - ولكن قد يكون املعنى وحقيقة األمر مدحًا ال ذمًّ
احليوانية، ألن أصحاب الطريقة وأرباب القلوب يعتقدون أن العش�ق العفيف ُيِعني القوة الشوقية والقوى 
الروحانية للتوجه إىل املحبوب احلقيقي بسبب تطهري وتلطيف الرس والباطن من األفكار الزائفة واخلياالت 
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ا واحدا، وال تبقى من احلجب الظلامنية س�وى حجاب املعشوق املجازي،  الكاس�دة وجْعل اهلموم كلها مهًّ
فيكون كل خياله وفكره ونظره متوجها إليه، مما يسهل عى صاحبه التخيل عنه والتوجه إىل احلق بإمدادات 
الفيوض�ات الربانية والتوفيقات الس�بحانية وبالرياضة واملجاه�دة، إال إذا مل يكن مقرنا بالعفة أو أن يصل 
بصاحبه إىل مرحلة الفناء يف املعش�وق املجازي إىل حد نس�يان املحبوب احلقيقي بالكلية. لذا فمؤدَّى معنى 
كام موالنا$ - واهلل ورسوله وأوصياؤه أعلم - هو مدح العشق العفيف، وإن كان باطا يف مقابل عشق 
املعش�وق احلقيقي، فبعض القلوب خَلت عن ذكر اهلل ومل تتوجه بالش�وق واملحبة إىل اهلل ألهنا مل جتد حقيقة 
معنى املحبة والش�وق ومل تُذْق حاوة لذهتا يف حق املعش�وق احلقيقي، ثم يقول: وليس املراد من »ِذْكِر اهلل« 
الذك�ر اللس�اين وال الذكر القلبي اخلايل عن املحبة والش�وق، فإذا كان املراد الذكر اللس�اين لقال اإلمام$: 
ألس�نة خل�ت عن ذك�ر اهلل!! وإذا كان املراد الذك�ر القلبي لكان ذل�ك يتطلب املحبة والش�وق ومن دوهنام 
أمر ممتنع!! واحلقيقة هي أن حرضة اجلامل والكامل املطلق مش�تاق إىل جذب قلوب عباده إىل حس�نه ومجاله 
وحبهم له من غري حاجة إليهم وهو الغني الذات عن العاملني حتى يعش�قوه ويصلوا إىل كامل اللذة وعظيم 
االبته�اج ب�ه، ويف حدي�ث املعصوم$ دالل�ة رصحية هلذا االدِّع�اء، ومثل ذلك - با تش�بيه - كمثل الوالد 
م له شيئا حسنا يعلم أنه حيبه  املش�فق عى ولده حينام يراه مائا إىل غريه ملتفتا إىل س�واه وجلذبه إىل نفسه يقدِّ

ِه« هي اللطف والرمحة ال القهر واإلبعاد. وبسببه يتوجه إليه، لذا فعلة »َفأذاَقها اهللُ ُحبَّ َغرْيِ
سورة هود: آية 123  )25(

بحار األنوار: ج 70 ص 26  )26(
رياض السالكني: ج 2 ص 254  )27(

بح�ار األنوار: ج 73 ص 36، وقال العاَّمة املجلي )قده( يف تفس�ري احلدي�ث: َقَطُعوا حَمَبََّتُهْم أي عن كل   )28(
ِْم أي بس�ببها أو جعلوا حمبتهم تابعة ملحبة اهلل وال حيبون ش�يئا إال حلب  يشء أو عامَّ ال ُيريض اهلل، بَمَحبَِّة َرهبِّ
اهلل له، ون�ََظُروا إىَل اهلل وإىَل حَمَبَّتِِه بُقُلوهِبِْم أي مل ينظروا بعني قلوهبم إال إىل اهلل أي رضاه أو معرفته ومراقبته 
وذكره وعدم االلتفات إىل غريه، َوَعِلُموا أنَّ ذلَِك أي اهلل وحمبته ُهَو امَلنُْظوُر إَلْيِه أي هو الذي ينبغي أن ينظر 

إليه ال غريه لَِعَظَمِة ش�َأنِِه وحقارة ما سواه.
بحار األنوار: ج 70 ص 23  )29(

بحار األنوار: ج 13 ص 329، ج 70 ص 14، أمايل الشيخ الصدوق: ط 1970 املجلس 57 ص 318  )30(
بحار األنوار: ج 81 ص 267، هناية ابن األثري: ج 4 ص 266  )31(

الرمجة:  )32(
ــــــــــرار!! األح ــــوف  ــــف ص يف  ــــل  ــــدخ ت ـــى  ـــت م

ـــا!! ـــان ـــي ـــة ع ـــام ـــي ـــق ومــــتــــى تــــــرى هــــــذه ال
سورة الكهف: آية 105  )33(
سورة الزخرف: آية 67  )34(
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ذكرنا نبذة عن سريته الرشيفة يف املنزل )2( - اإلخاص عند املحب - فراجع  )35(
بحار األنوار: ج 69 ص 251  )36(
بحار األنوار: ج 27 ص 122  )37(

تفس�ري العيايش: جملد1ص168 ط طهران ومنه بحار األنوار: ج27 ص95 يف تفس�ري اآلية 31 من س�ورة   )38(
آل عمران

عيون أخبار الرضا$: ج 2 ص 129، واآلية 8 من سورة التكاثر  )39(
سورة آل عمران: آية 31  )40(

من مناجاة املحبني ملوالنا زين العابدين$  )41(





املنزل )24(

دََرَجاُت احُلبِّ ِعْندَ املُِحب
كام ذكرنا يف املنزل الس�ابق أن كل حب س�وى حب اهلل تبارك وتعاىل أو حب ما ينُسب إليه من نبي 
أو ويل أخلصه اهلل تعاىل واجتباه لنفسه جمازي وحمكوم عليه باألفول والعدم املحض، ألن املحبوب يف 
ٍء َهالٌِك  هذه احلالة - وهو حمور احلب املجازي - هالك ال حمالة، فهو القائل س�بحانه: ﴿.... ُكلهُّ َشْ

إالَّ َوْجَهُه....﴾)1(!! 
ٌّ يف ذوات ذرات ع�امل الوجود، ومع ذلك  واالنج�ذاب إىل اجل�امل فطري والتوج�ه إىل الكامل ِجبيِلِّ
تتف�اوت درجات احلب حس�ب اجتاه الس�ري وقوته إىل الكامل، وملا كان احلب ه�و »م�ي�ُل الن�ف�ِس إىل 
ب�ُه��ا إل�ي�ِه«)2(، فعى هذا  ال�يشِء لَك�امٍل أو مجاٍل أْدَرك�َ�ْت�ه في�ه بحي��ُث َي�ْح�ِم�ُل�ه�ا عل�ى م�ا ي�ق�رِّ

م العرفاء درجات احلب إىل ثاث درجات: األساس قسَّ

الدرجة األوىل
ألولئ�ك الذي�ن يرون اجل�امل وكل اجلامل يف كامل األخ�اق، فينجذبون إىل كل م�ن اجتمعت فيه 
م�كارم األخ�اق وحمامده�ا كاألدب والصدق والوفاء واألمانة وغريها فيتعش�قونه ويأنس�ون بلقائه 

ويميلون إىل مصاحبته ويتقربون إليه ويتخلقون بأخاقه.

الدرجة الثانيـة
ألولئك الذين يرون اجلامل وكل اجلامل يف كامل العقل، وأن كل مجيل يف عامل الوجود منشأه العقل، 
وهم الفاس�فة الذين يبنون نظرياهتم وآراءهم حس�ب قانون العلة واملعلول، فيعيش�ون يف جذبة هذا 
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اجلامل، ولوال نور اإليامن والسلوك يف معارج العرفان اإلهلي لكانت الغالبية العظمى من الناس مؤيدة 
هلذه الفرقة وداخلة يف مسلكهم وجْذبتهم، ولرأت أن كل ما يؤيده العق�ل وجيد له سببا وعلة ويعرف 

به من صنعة واخراع مجيل وال أمجل منه.

الدرجة الثـالثـة
ألرب�اب احلقائق والعرفان وأهل الكش�ف والش�هود الذي�ن أنعم اهلل تعاىل عليهم بق�وة تُفوق قوة 
العق�ل، فهم مس�تغرقون يف ش�هود نور اجلامل احلقيقي وجمذوبون إىل ش�عاع الك�امل األزيل ويرون أن 
ر كل نور وليس كنوره نور،  كل مج�ال دون اجلامل املطلق زائل وبائ�د وأن نور مجاله فوق كل نور ومنوِّ
ويرون أن مجال وجه احلق الباقي يف كل يشء قد جتىَّ يف قلوب حمبيه فيكونون له عاشقني ويف حبه فانني 

وبشهوده متنعمني مرسورين.
وأم�ا عام�ة أصح�اب الدرج�ة الثالث�ة من احل�ب هو أدهب�م وخضوعه�م وخش�وعهم يف حمرض 
املحب�وب، ألهن�م يعلم�ون أن ناصيته�م ون�وايص اخلل�ق كل�ه بيده س�بحانه وه�و معهم أين�ام كانوا، 

فيتحركون به ويسكنون به ويعبدونه عن رؤية ومشاهدة وحضور تام.
وبع�د بي�ان درج�ات احلب وأصن�اف املحبني نق�ول أن املجذوب نح�و اجلامل يف ك�امل األخاق 
يري�د الوص�ف الثبويت دون اإلثبات والتحق�ق، ويطلب التخلق بخلق اآلخري�ن، يف حني أن العارف 
قًا، فيكون متخلقا بأخاق اهلل ومرآًة  املجذوب نحو اجلامل اإلهلي منعوت باألس�امء اإلهلية ختلُّق�ًا وحتقُّ

للحق وجمًى للمظاهر اإلهلية والنعوت املقدسة)3(.
وأم�ا املش�تغل بعل�م األس�باب واملتعلق باملنه�ج العقيل يف التحلي�ل والركيب والبح�ث يف العلل 
ق  واملعل�والت والتوق�ف عندها والركون إليها حين�ام يصل إىل نتيجة ينجذب إىل مجال العقل ويتش�دَّ
ل إليه  ُقه بام توصَّ بكامله وهو غافل عن العلم باهلل الذي هو رب األرباب وموجد األسباب، فيكون تعلُّ
عقل�ه ون��َْف�ِي ما نفاه عقله ص�دًأ عى قلبه ومانعًا من جتيلِّ مجال احلق في�ه - وهو املتجيلِّ بجامله وكامله 
نَّ َواإلنَس  لعباده يف كل حني - ويف عمًى عام دعاه اهلل تعاىل إليه وهو القائل سبحانه: ﴿َوَما َخَلْقُت اْلِ
إالَّ لَِيْعُبـُدوِن﴾)4( أي ليعرف�ون، فأين هو من العلم اإلهلي واملعرفة الربانية التي تتجى يف قلب العارف 

الكامل فيدرك احلقائق اإلهلية بعني القلب ويشاهد مجال احلق وحسنه وهباءه!!
ورد يف اخل�رب ع�ن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص أن�ه ق�ال: »إنَّ اهللَ اْح�َتَج�َب َع��ِن الُع�ق��وِل َكام اْح�َتَج�َب َعِن 

األب�ْص�ار«)5(!!
وال نعن�ي بقولن�ا هذا أن العرفان ال يؤيد البحث واالس�تدالل، فإن كا من الق�وة العاقلة - وهي 
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حم�ور األص�ول العقلية والعلوم الفلس�فية - والقلب - وهو حم�ور العلوم اإلهلية والعرفانية - س�بيل 
لإلدراك والفهم حسب القابلية يف كل إنسان)6(، ولكن نقول أن القلب أخص من العقل وأن العرفان 
يرى أن العقل قارص يف إدراك حقائق األلوهية وأرسارها وغري كاٍف لاتكاء عليه يف السري والوصول 
إىل املقصود، وهلذا كان العرفان علام جامعا جيمع بني العلم الكشفي والعلم العقيل والفكري، وبالتايل 

فهو أعمق رؤيًة وأوسع فضاًء من الفلسفة.
فأصحاب القلوب يرون اهلل يف كل مش�هد وجمَْى ﴿.... َفأْينـَاَم ُتَولهُّوا َفثـَمَّ َوْجـُه اهلل....﴾)7( ووجه 
اليشء حقيقته، ولكن العقل ال يدرك هذا املعنى وال حيتويه، فتقر عن إدراكه أفهام العقاء، وأن��َّى 
يك�ون هل�م ذلك وهم يريدون بالدليل العقيل والنتاج الفكري أن يتصوروا من يس�تحيل عليه الصورة 

والتصور، فرجع عقوهلم أمام مجال احلق قارصة حارسة خائبة!!
ثم إن العقل يتبع لس�ان الظاهر وليس له القدرة عى إدراك احلقائق الامتناهية واملعاين الاحمدودة 
املجردة عن املادة، وبحسب قوته الفكرية والنظرية ال يدرك سوى املفهومات الذهنية ولوازم اهلويات 
الوجودية دون احلقائق اخلارجية، ألنه من عامل التقييد، وهو يف حد ذاته ضيق يف غاية الضيق، وحمدود 
بمحدودية املاديات واملحسوسات، وعاجز عن جتريد املعاين عن املواد، وهلذا سمي عقا من العقال، 
م عليه العرفان ويتبع لسان الباطن فيسع احلق تبارك وتعاىل الامتناهي كام يف  بخاف القلب الذي يتقوَّ
قوله تعاىل يف حديث قديس: »َيَس�ُعني َقْلُب َعْبِدي امُلْؤِمِن«)8( فالقلب يس�ع احلق حني ضاق عنه العقل 

فلم يسعه ومل يدركه!!
من ناحية أخرى فإن ال�ع�ق�ل ي�حجب احلقائق واملعاين حتت س�تار الكلامت واأللفاظ التي يعتني 
هب�ا - أي الكل�امت واأللف�اظ - كث�ريا يف ح�ني أنه يغف�ل عن احلقائ�ق واملعاين ذاهتا، بين�ام ينظر قلب 
العارف - وال كل قلب - إىل تلك احلقائق واملعاين بذاهتا، وقد ال جيد يف خزانة األلفاظ ما يس�تخرجه 

لبياهنا فيعربِّ عنها تارة ويمسك أخرى!!
يق�ول احلكي�م اإلهلي والعارف الرباين صدر املتأهلني الش�ريازي )قده(: »وإن��ِّي ألْس��َت�ْغ�ِف�ُر اهللَ 
َكثي�رًا مِمَّا َضيَّْعُت ش��َْطرًا ِمْن ُعْمري يف ت��َت�َبُِّع آراِء امُلَتَفْلِس�َفِة َوامُلَجادلنَي ِمْن أْهِل الَكاِم وتدقيقاهِتِْم 
ِم َجْرَبَزهِتِْم يف الَق�ْوِل وتَفن�ُّنِ�ِهْم يف الَبْح�ِث َحتَّى ت�َب�يَّ�َن يِل آِخ�َر األْم�ِر بن�ور اإليم�اِن وتأيي�ِد اهلل  وتَعلُّ
امَلن�َّاِن أنَّ قياَس�ُهْم َعق�يٌم وِص�راَط�ُهْم َغرْيُ ُمْس�تقيٍم فأْلَق�ْي�ن�ا زم�اَم أْم�ِرنا إل�يِه وإىَل َرُسول�ِِه ال�ن�َّذيِر 
ْق�ن�اُه وَل�ْم نْحت�َْل أْن ن�ُخ�َيِّ�َل لُه َوْجهًا َعْق�ِل�يًّا وَمْس��َلكًا  امُلن�ِذِر فُك�لُّ ما َبَل�غ�َن��ا ِم�نُه آَم�نَّا بِه وَصدَّ
ُسـوُل َفُخُذوُه َوَما  َبْحثِ�يًّ�ا ب�ْل اْق�ت�ََدْينا هُبداُه وان�َت�َه�ْي�ن�ا بن�َه�ِْي�ِه اْمتِثاالً لق�ول��ِه تعاىَل ﴿َما آَتاُكُم الرَّ

نـََهاُكْم َعنـُْه َفانَتُهوا﴾ حتَّى َفَتَح اهللُ َعَى َق�ْلبِنا َما َف�ت�ََح فأْف�َل�َح بَب�َرَك�ِة ُم�ت�اَبَعتِ�ِه وأن�َْج�َح«)9(!!
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�ك بقاع�دة العلة واملعلول املعتِمد عى كل ما أحالت إلي�ه أدلة العقول غافل عام وهب اهلل  واملتمسِّ
تعاىل بعض عباده من قوة تفوق يف فضلها ورشافتها عن قوة العقل وتتسع دائرهتا وإحاطتها عن دائرة 
العق�ل، فتعط�ي حكام قد توافق ق�وة العقل يف بعض األم�ور وقد تعطي خاف م�ا تعطيه، فا يمكن 

للعقل إدراكه ويستعيص عليه فهمه فضا عن االعتقاد به.
والدليل العقيل قد ينفيه دليل عقيل آخر، وقد يكونان متكافئان يف القوة واإلقناع فيصعب الرجيح، 
وق�د يصي�ب العقل وخيطئ، بينام ش�هود احلق ال يكون إال عن يقني، فمن حتبَّ�ب إىل اهلل تعاىل بالنوافل 
بع�د ك�امل الفرائض وكان عند اهلل تعاىل حمبوبا وكان اهلل س�معه وبره وي�ده ومجيع قواه وال يترف 
إال باحلق يف احلق للحق ال خيطئ س�معه وال يرتاب بره وال تقدح عقله حرية وال ش�بهة، وكلام جترد 
اإلنس�ان عن اخِلَلع احلس�ية الدانية واحلج�ب املادية الفاني�ة وَلبِس لباس البقاء وَع�َرج بروحه معارج 

االرتقاء كان إىل نور احلق أقرب وإىل اجلامل الرسمد أحب وأعشق.
وع�اوة ع�ى ذلك كله فإن حب اجلامل نعت إهلي كام ورد يف حدي�ث النبيملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهللَ مَجيٌل حُيِبُّ 
اجلَ�امَل«)10(، ومج�ال الصنع�ة يعود إىل مج�ال صانعه، والعقل م�ن مصنوعات اهلل تب�ارك وتعاىل، فمن 
أح�ب العق�ل أو أي مصنوع أو خملوق يف العامل من هذا املنظار دون اس�تقال وحس�ب قاعدة »احلب 
تاب�ع للُحس�ن« فق�د أحبه باملحبة اإلهلية، ويمك�ن أن نقول أنه يف واقع األمر ق�د أحب مجال اهلل تبارك 
وتع�اىل، وأما من اس�تقل بحب العقل وحب مجاله وكامله دون ح�ب اهلل تعاىل وحب مجاله وكامله فقد 

ضلَّ ضاال بعيدا!!
ع�ي احلب ويزهو ب�ه، ولكن  وكل حم�ب - يف أي درج�ة م�ن درج�ات احل�ب التي ذكرناه�ا - يدَّ
ص�دق احل�ب يتبني من ردود فعل صاحبه، والباء ال يك�ون إال مع الدعوى، والدعوى ال تْصُدق إال 
بالش�واهد وإقام�ة الدليل، وهنا حمل االمتحان هل املحب حينام يتطل�ب حبه الفداء والتضحية وقبول 

املصاعب واملشاكل يف سبيل املحبوب صادق يف حبه أم ال!!
رضوان اهلل تعاىل عى روح س�يدنا األس�تاذ العام�ة الطباطبائي الذي كان ل�ه تعبري خاص يف هذا 
الباب يف املحبتني األوليتني حيث كان يقول )بالفارس�ية(: »اينجاس�ت كه مش�تها باز ميش�ه، ودستها 
عون للمحبة  خاىل، ومهه رس�وا ميش�وند«، أي هن�ا كلٌّ يفتح قبضته وإذا باأليادي خالي�ة ويفتضح املدَّ

يف دعواهم!!
وأما ردود األفعال فهي كالتايل:

رد فعل املجذوبي إل مجال األخالق:
وه�ؤالء يعيش�ون يف جذبة املحبوب وال يتحملون فراقه ولكن ليس�وا بمس�تعدين لقبول املتاعب 
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والصعاب والتضحية والفداء يف سبيل املحبوب، ومقولتهم: »أِحبُّ الصاحلني ولسُت منهم«!! 
رد فعل املجذوبي إل مجال العقل:

وه�م الفاس��فة الذين يعيش�ون يف جذبة عش�ق كامل العقل، وهؤالء مس�تعدون لقب�ول املتاعب 
والصع�اب يف س�بيل حمبوهبم م�ا مل يتعارض م�ع مصاحلهم الدنيوي�ة، ألهنم يطلبون م�ن وراء حمبتهم 
صته هلم عقوهلم التي قرت  جلب املنفعة ودفع املرضة والظفر بأس�باب الس�عادة من حيث ما ش��خَّ
فهمها يف حب ما خلقه احلق وجهلت حب احلق، فإذا ما شعروا أن ث��َمَّ منافاة بني قبول الصعاب مع 

املصالح الكلية يبتعدون عن حمبوهبم بس�هولة ويس�تغنون عنه بيس�ر. 
رد فعل املجذوبي إل الامل املطلق:

وهم أهل اهلل املخلصون يف حمبة اهلل املتنعمون بش�هود مجال احلق املتنورة قلوهبم بتجليات حماس�نه، 
وكام قيل أن »َمْن أحبَّ ش�يئًا أحبَّ آثاَرُه«، والس�الك إىل اهلل يف مقام املحبة يتلذذ بطاعة مواله وخدمة 
حمبوبه ويتحمل أعباءها ومش�اقها ابتغاء وجهه، ويش�عر بالراحة والسعادة ملا وفقه اهلل تعاىل إىل خدمته 
والعم�ل م�ن أجله، وي�رى أن كل ما يملك يف هذه الدني�ا أمانة عنده والبد أن يرده�ا إىل صاحبها، ف� 
»الَعْبُد َوَما يف َيِدِه ملَِْوالُه«، وليس له ُملك أقرب إليه وأعز عليه من نفس�ه، مع ذلك فهو عى اس�تعداد 

أن يقدمها قربانا يف سبيل حمبوبه.
هُلا اْختِب�اٌر وأوَس�ُطها اْفتِقاٌر  يق�ول الع�ارف احلق�اين بابا طاه�ر اهلمداين& يف كلامت�ه: »املحبَّ�ُة أوَّ

وآِخُرها اْختِياٌر«.
الً بأن�واِع  عي حمبَّ�َة احلَقِّ خيتب��ِ�ْرُه املحب�وُب أوَّ ويف رشحه�ا يق�ول ع�ني القضاة اهلم�داين: »َمْن يدَّ
ا عى أْط�واِئ�ِه وإْن َيُك��ْن ص�اِدق�ًا َي�ْخ�ُل�ُص مَل��ن أْب�َرَز حاُل�ه  ال�َب��اء، ف��إْن كاَن كاِذب�ًا َرَج��َع َردًّ
لَس��ْب�ِك االم�ت�ح��اِن عن ُغ�ش��وِش الِع�َل��ِل، ف�ُي�ْع��ِرْض عن َغ�ْي��ِره ُم�ْق�ب��ِ�ًا بالكل�يَّ�ة علي�ه 
ويف��ت�ق��ُر بال�ح�ق�ي�َق��ِة إلي�ه، وظ�ه��وُر هذا االف�ت�ق�اِر يف َوَس��ِط ال�َم�َح�بَّ�ِة، ث��مَّ إْن ك�اَن ِمَن 
امُلْصَطفي��ن َبلَّ�غ��َ�ُه اهللُ تعاىل هن�اي��َة امَل�َح�بَّ�ِة وخ�ََل�َع عن�ه ل�ب�اَس وج�وِده واخ�ت��اَره مل�ُن�اَدَم�ت�ه 

وُم�كال�َم�تِ�ه«.
ويقول العارف الكامل الش�يخ عبدالرزاق الكاش�اين& يف رشح منازل السائرين: »فمقاُم املحبَّ�ِة 
آِخ��ُر من��ازِل الَع��وامِّ ال�ذي إذا ن�َزل�وه خ�َرج�وا ِم�ْن ُرتب�ِة الَع��وامِّ وَدخ�ل�وا يف ُزْم��َرِة اخل�َواصِّ 

!!)11(» َل م�ق�اٍم ِم�ْن َم�ق�اِم ال�خ�َواصِّ في�ك�وُن أوَّ
ثم يقول الشيخ&: »امَلَح�بَّ��ُة تْق�ت�َِض الِوص�اَل َواألن�َْس باجل�َم�اِل، والِوصاُل ال ُي�ْم�ِك�ُن إالَّ 

ب�َب��ْذل ال�روِح، واألن�ْ�ُس َي�ْم��ن�َ�ُع ِم�ْن اْل��تِ�ف��اِت ال�َق�ْل�ِب إىَل ما ِس�َوى ال�َم�ْح�ب��وِب«)12(.
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وملا كان السالك إىل اهلل يعيش يف حمبة اهلل ويمنع قلبه من التعلق بام سوى اهلل فهو يْؤثِر الفناء يف اهلل 
م روحه رخيصة يف س�بيله، وبذلك يكون قد وصل إىل  عام ينس�ب إليه من فعل أو صفة أو ذات ويقدِّ

أعظم اللذات وأهبجها.
ونعم ما قيل يف هذا املقام:

بـِـهـــا تـَــأتِـــي  نـَــْقـــَدٍة  ُل  أوَّ فــالـــروُح 
خـُـطَّــابِـنـا ِمــْن  ُكـنـْــَت  إْن  َوْصــلِــنـا  فـي 

ويقول موالنا جال الدين الرومي بالنظم الفاريس:
بـــود وخـونـى  ســـركــش  اول  از  عـشـــق 

بــود)13(  بــيـــرونــى  هــركـــه  َكـــريـــزد  تـا 
ُر بالَعْقِل«، فاحلب ال جيتمع مع العقل يف حمل واحد ألنه  ويقول أهل حمبة اهلل: »ال خ�َرْيَ يف ُحبٍّ ُيَدبَّ
وراء طور مدارك العقل وحكمه يناقض حكم العقل، واملحب ال يعلِّل فعل املحبوب ألن التعليل من 
فعل العقل كام يف قوله تعاىل ﴿ال ُيْسـئـَُل َعامَّ َيْفَعُل....﴾)14(، وكل حب ُيبقي يف املحب عقا يعقل به 

عن غري حمبوبه أو تعقا فليس بحب خالص.
ولـى وجـــــودنـــــد  ـــــرگــار  پ نـقطه  عـــــاقـــــالن 

ــد)15( ــن ــردان رسگ ـــره  داي ــن  اي در  ــه  ك ـــد  دان عشق 
فل�وال ن�ور حمب�ة اهلل ال يكون للعقل يف كش�ف كنوز احلقائق م�ن نصي�ب وال إىل املقصد احلق من 

الُل....﴾)16(!! قِّ إالَّ الضَّ سبيل، ﴿.... َفاَمَذا َبْعَد احْلَ
 

نـواظِـــُر فــُكـلِّـي  لـي  تـجـلَّـى  مـا  إذا 
َمـسـاِمــُع فـُكـلِّـي  نـاجـانــي  هـو  وإْن 

ــَمــاَواِت  م قلب�ك وانظر بعينه ﴿.... أفِـي اهلل شـــَـكٌّ َفــاطِـــِر الـسَّ أهي�ا الس�الك إىل اهلل، حكِّ
َواألْرِض....﴾، وه�ل ت�رى مجاال يفوق مج�ال اخلالق البارئ املصور ويف كل يشء ل�ه آية تدل عى أنه 

واحد!!
إهلي وسيدي وموالي!!

�ُدوَك وأن��َْت  �ِذي أش��َْرَق�ِت األن�ْ�واُر يف ُق�ل�وِب أْول�ِ�ي�اِئ�َك َح�ت�َّ�ى َع�َرُف�وَك وَوحَّ »أن�ْ�َت الَّ
��ِذي أَزْل��َت األْغ�ي�اَر َع��ْن ُق�ل�وِب أِح�بَّ�ائ�َِك َح�ت�َّى َل�ْم ُي�ِح�بُّ�وا ِس��واَك وَل��ْم َي�ْل�َج�أوا إىَل  الَّ

َغ�ْي�ِرَك«
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»َعِم�َي�ْت َع��نْيٌ ال ت���َراَك َعَل�ْيه�ا َرِق�يبًا َوخ�َِس��َرْت َص�ْف�َق��ُة َعْب�ٍد مَلْ جْت�َع�ْل ل�ُه ِم�ْن ُح�بِّ�َك 
ج�وِع إىَل اآلث�اِر فأْرج�ِ�ْع�ن�ي إَل�ْي�َك بِك�ْس��َوِة األن�ْ�واِر وِه�داَي�ِة  ن��َِص�ي�ب�ًا، إل�ه�ي أَم��ْرَت بال�رُّ
�رِّ َع�ِن الن�َّ�َظ�ِر  االْس�تِ�ْب�ص�اِر َح�ت�َّى أْرَج�َع إَل�ْي�َك ِم�ن�ْه�ا كاَم َدخ�َْل�ُت إَل�ْي�َك ِمن�ْه�ا َم�ُص�وَن السِّ

�ِة َع�ِن االْع�تِ�م�اِد َع�َل�ْي�ه�ا إن��َّ�َك َع�َل�ى ُك�لِّ ش��َيٍء َق�دي��ٍر«!! إَل�ْي�ه�ا وَم�ْرف�وَع ال�ِهمَّ
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اهلوامش

سورة القصص: آية 88  )1(
تفسري الصايف: جملد 1 ص 303  )2(

يق�ول احلكيم اإلهلي الس�بزواري )قده(: اإلنس�ان بعضه طالب التخلق بخلق بعض آخ�ر، حتى ينتهي إىل   )3(
التخلق بأخاق اهلل تعاىل، مثا يتحرك اإلنس�ان ليكون عاملا أديبا وإذا كان يس�عى أن يصري فقيها وإذا صار 
يشتاق إىل أن يغدو متكلام وإذا غدا جيهد أن يكون حكيام إهليا يعني عاملا عقليا مضاهيا للعامل العيني وإذا بلغ 
انيًّا مترفا ذا الرياس�تني فائزا باحلس�نيني  ا عارفا ربَّ إىل هذا املقام الذي هو عزيز املنال يبتغي أن يكون متأهلِّ

متخلقا بأخاق اهلل جلَّ جاله علام وعما - األسفار األربعة جملد 6 ص 43 التعليق.
سورة الذاريات: آية 56  )4(

علم اليقني )للفيض الكاشاين(: ج 1 ص 39  )5(
إن العقل والقلب عامان مهامن لإلدراك يف اإلنس�ان، وال يمكن لإلنسان أن يستغني عن أحدمها، فالعقل   )6(
إلدراك احل�ق م�ن الباطل واحلس�ن م�ن القبيح والنافع م�ن الضار وللحدِّ م�ن امليول النفس�انية والرغبات 
الومهي�ة، والقل�ب إلدراك احلقائ�ق بنحو الش�هود املوجب لإلي�امن والتوحيد ومعرفة اهلل تع�اىل واالتصال 
بعوامل امللكوت واجلربوت والاهوت واالرتباط بذات احلق جل شأنه، ولكل منهام ميزان خاص يف كتاب 
اهلل تع�اىل واألحادي�ث الرشيفة، ففي ش�أن العقل ق�ال اهلل تعاىل: ﴿َوتِْلـَك األْمثـَاُل نـَْضـِرُبـَهـا لِلنَّاِس َوَما 
ُكْم  ُ اهللُ َلُكْم آَياتِـِه َلَعلَّ َيْعِقـُلـَهـا إالَّ اْلَعاملُِــوَن﴾ - س�ورة العنكب�وت آي�ة 43، وقوله تع�اىل: ﴿َكَذلَِك ُيَبـيِّ
ْيِل َوالنـََّهاِر  تـَْعـِقُلـوَن﴾ - س�ورة البقرة آية 242، وقال تعاىل: ﴿َوُهَو الَِّذي ُيْيـِي َوُيِميُت َوَلُه اْختاَِلُف اللَّ
أَفاَل تـَْعِقُلوَن﴾ - س�ورة املؤمنون آية 8، وقال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »ما َقَس��َم اهللُ لِْلِعباِد ش�َْيئًا أْفَضَل ِمَن الَعْقِل« 
ٌة أنَفُع ِمَن الَعْق�ِل َوالَ ع�َُدوُّ  - حماس�ن الربق�ي: باب العقل ص 193 ح 11، وقال أمري املؤمن�ني$: »ال ُعدَّ
أَض��رُّ ِم�َن اجلَْه��ِل« - بحار األنوار: ج 1 ص 95، ويف ش�أن القلب قال تعاىل: ﴿أَفَلْم َيِسـرُيوا يِف األْرِض 
ا َفإنـََّها الَ تـَْعَمى األْبَصـاُر َوَلكِن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَّتِي  ـْم ُقَلوٌب َيْعِقُلوَن بـَِها أْو ءاَذاٌن َيْسـَمُعوَن ِبَ َفَتُكـوَن هَلُ
ُدوِر﴾ - س�ورة احلج: آية 46، وقال النبيملسو هيلع هللا ىلص: »يف الَق�ْل�ِب نوٌر ال ُيِضُء إالَّ ِمْن ات�ِّباِع احلَقِّ وَقْص�ِد  يِف الصهُّ
بيِل وُهَو ن�وٌر ِمَن امُلْرَسلنَي األنبِياِء ُموَدٌع يف ُق�ل�وِب امُلْؤِمننَي« - بحار األنوار: ج 2 ص 265، وقالملسو هيلع هللا ىلص:  السَّ
»إنَّ اهللَ ال َينُظُر إىَل ُصَوِرُكْم َوالَ إىَل أْموالُِكْم وإن�َّاَم َينُظُر إىَل ُق�لوب�ُِكْم َوأْع�م�الُِكْم« - مستدرك الوسائل: ج 

11 ص 264، وغريها من اآليات والروايات.
سور ة البقرة: آية 115  )7(

غوايل الآللئ: ج 4 ص 8، بحار األنوار: ج 58 ص 39، املحجة البيضاء ج 5 ص 26  )8(
األسفار األربعة: جملد 1 ص 11  )9(

بحار األنوار: ج 73 ص 192، الكايف: ج 6 ص 438  )10(
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رشح منازل السائرين: ص 216  )11(
رشح منازل السائرين: ص 215  )12(

الرمجة:  )13(
بالدم  إال  يــكــون  ال  العشق  طــريــق  يف  ــول  ــدخ ال إن 

ليفر األغيار وأهل الياالت واآلثار الذين هم ليسوا أهال للعشق
سورة األنبياء: آية 23  )14(

الرمجة:  )15(
ــود ــوج ال عـــامل  ــفــرجــار  ل ــز  ــرك امل نقطة  ــم  ه ــعــقــالء  ال

متحريون ــرة  ــدائ ال ــذه  ه يف  ــم  أهن يعلم  العشق  ولــكــن 
سورة يونس: آية 32  )16(





املنزل )25(

فَنـَاُء املُِحب
ل�ي�َن وال�ب�اِق�ي َب�ْع�َد َف�ن�اِء ال�َع�اَل�م�ي�َن«!! ل�ِ�يَّ�ِة األوَّ ِل ق�ْب�َل أوَّ »ال�َح�ْم�ُد هللِ األوَّ

اعلم أهيا الس�الك إىل اهلل أن الفناء مرتبة عل�يَّة ش�اخمة معقودة بمحبة اهلل تبارك وتعاىل، ومع تعدد 
مراتب حمبة اهلل وتفاوت درجات صفائها وكامهلا كان التكثر يف مراتب الفناء.

م ب�ه ذاته، وكام قيل أن: »م�ا  ووج�ود الع�امل َع�َريض، أي أنه قائم بغريه ال بذاته ومفتقر إىل من يتقوَّ
اِت«، وال�ذات األزلية املتعالية ه�ي ذات اهلل األول  ب�ال�َع��َرِض الب�ُ��دَّ وأْن ي�ن�ت�َه��ي إىَل م�ا ب�ال�ذَّ
ليته ابتداء، واآلخر ال�ذي ليس ألبديته انتهاء، ولكل موجود غاي�ة ينتهي إليها، وهلذه  ال�ذي لي�س ألوَّ
الغاية غاية، إىل أن تنتهي كل الغايات إىل الوجود احلق الذي ال غاية له، لذا كانت املخلوقات يف حركة 
ف الذي ال يشوبه عدم، والتقرب إىل اخلري املحض الذي  ْ ِجبِلِّية وتوجه غريزي يف طلب الوجود الرِّ

. ليس فيه ش�رَّ
وك�ام أن آخ�ر الدائ�رة املرس�ومة تنته�ي إىل أوهل�ا فإن كل خمل�وق دائ�رة كاملة تنعط�ف فاحتته عى 
ْلـَق ثـُمَّ ُيِعيُدُه ثـُمَّ إَلْيِه  خامتت�ه وعوده إىل حي�ث كان بدؤه كام نطق بذلك القرآن املجيد: ﴿اهللُ َيْبَدُؤا اْلَ
تـُْرَجُعوَن﴾)1(، فمآل كل املوجودات هو الرجوع إىل غاية الفيض واجلود طْبعًا وإرادًة، واحلب الكامن 
والعش�ق الدائم يف اخللق جتاه أصل الوجود هو علة ش�وق املمكنات إىل واجب الوجود لذاته ورجوع 
م له، فكام أنه هو مبدأ كل يشء فهو مرجع كل يشء كام  املقيدات إىل الواحد املطلق واملبدأ الفياض املقوِّ
ُه....﴾)2( وقوله تعاىل: ﴿.... َوإَلْيِه ُتْرَجُعوَن﴾)3( وقوله  جاء يف قوله تعاىل: ﴿.... َوإَلْيِه ُيْرَجُع األْمُر ُكلهُّ

تعاىل: ﴿َوأنَّ إَل َربَِّك امْلُنَتَهى﴾)4( وما جاء يف غريها من اآليات بخصوص هذا املطلب.
والفن�اء يف املفه�وم اللغوي يعني تغري الصفات وزواهلا، وأما عند أه�ل اهلل فإن للفناء معاٍن كثرية، 
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ويمك�ن القول بتعريف عام بس�يط أن الفناء هو االتص�ال باحلق جلَّ وعا والتقرب إليه بعد االفراق 
عن كل ما س�وى اهلل واالبتعاد عنه)5(، وقيل أن الفناء هو عدم ش�عور الش�خص بنفس�ه وال بيشء من 
لوازمها)6(، بمعنى أن الس�الك إىل اهلل يعلم أن اهلل تعاىل يدير كل إدراكاته وحركاته وأفعاله وحييط هبا 

ويظهر هبا.
والفناء حال يقي الفاين من أن يؤثر فيه ما َفنَى عنه، ولتقريب هذه احلقيقة إىل األذهان نرى أن نأيت 

بأمثلة يف الفناء املجازي ألنه كام قيل »امَل�ج�اُز َق�ن�َْط�َرُة ال�َح�ق�ي�َق�ِة«:
ة أنه كان معه ركب يريدون احل�ج وقد اتفق أن يف ذلك  ق�ال ُكَث�يِّ��ر أن أل�ذ ما مرَّ عيَلَّ يف ح�ب َع�زَّ
ة واقفة  ة مع زوجها، وكان كثريِّ ال يعلم هب�ام، فبينام هو ذات يوم يف الطريق يربي وإذا َع�زَّ الرك�ب َع��زَّ
ع�ى رأس�ه، فطار ل�بُّ�ه ملا نظر إليها، وصار يربي أصابعه بالش�فرة والدم يس�يل م�ن يده وهو ال حيس 

به)7(!!
وحكى الش�يخ البهائي طاب ثراه أن رجا هيوديا كان عنده جارية وكان مفرطا يف حبها ومتعش�قا 
هل�ا، فمرض�ت يوما واحتاج�ت إىل طبخ طعام ملكان امل�رض، فوضع القدر، فلام قرب اش�تواء الطعام 
احتاج إىل س�وطه )حتريكه(، فأخذ املغرفة ورشع يس�وطه، فكان هو يس�وط الطعام واجلارية تئن، فلام 
سمع أنينها اشتغل قلبه هبا، فوقعت املغرفة من يده، وصار يسوط القدر بيده ومل حيس به حتى تساقط 

حلم يده، فلام سكنت من األنني ورجع إليه عقله رأى أنه كان يسوط القدر بيده)8(!!
ثم انظر إىل الفراشة التي حتوم حول الشمع وتتقرب إليه شيئا فشيئا حتى تلقي بنفسها فيه وحترق، 
م�ا كان غرضه�ا من هذا العمل؟! هل كانت تريد أن تبقي لنفس�ها هوية أو إنيَّة أو تضيف عى تعيناهتا 
شيئا؟! أو كانت تريد أن تصنع لذاهتا كامال صوريا؟! أم أهنا كانت تقصد املحو والفناء يف الشمع حتى 

تصري شمعا ونورا!!
وانظر إىل األم التي حينام ترى ولدها حيرق يف النار ال جتد طريقا سوى أن تفدي بروحها يف سبيل 
ي، ه�ل كانت تريد بذلك إثبات هويتها أو إنيَّتها؟!  إنق�اذه، فتلقي بنفس�ها يف النار با أدنى تفكر وتَروِّ

أم أهنا كانت تريد املحو والفناء يف سبيل بقاء ولدها!!
هذا حال الفناء يف املخلوق فام ظنك بالفناء يف اخلالق وهو )أي الفناء( - كام قال احلكيم السبزواري 

)قده( - قرة عني العارفني!!
ونظ�ري م�ا ذكرنا من مراتب احلب املجازي يف مراتب احلب احلقيق�ي هلل تعاىل والفناء يف اخلالق عزَّ 
وج�لَّ م�ا ورد يف أحوال موالنا س�يد العاش�قني أمري املؤمنني ع�يل$، فقد ُروي أنه حين�ام وقع َنْصل 
يف قدم�ه مل يتمكن أصحابه م�ن إخراجه إال يف حني صاته، ألهنم يعلمون أنه$ يف تلك احلالة يكون 
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فاني�ا يف اهلل ع�ن اخللق، وجمذوبا بكل كيانه ووجوده إىل احلق املتعال، ويف أعى مراتب القرب منه، فا 
يؤثر عليه أمل اجلراح.

م العرفاء الفناء إىل ثاث مراتب: وقد قسَّ
ال�م�ح�و: وهو فناء أفعال العبد يف أفعال احلق بقيام احلق عى ذلك.

الطم�س: وهو فناء صفات العبد يف صفات احلق.
ال�مح��ق: وه�و فن�اء وج�ود العب�د يف وج�ود احل�ق وه�و مق�ام أه�ل الوح�دة وأه�ل الفن�اء يف 

التوحيد)9(.
وأما تفصيل ذلك:

يق�ول العرف�اء أنه »ال ُمؤث�ِّ�َر يف الُوج�وِد إالَّ اهللُ« وال فاعل يف الوج�ود إال اهلل وال فعل إال هلل فهو 
القائل س�بحانه: ﴿أفَمْن ُهَو َقائٌِم َعَى ُكلِّ نـَْفٍس بـِاَم َكَسـَبْت....﴾)10(، فالفاعلية االستقالية وإفاضة 
الوج�ود خمتص�ة باحلق س�بحانه، وإن األفعال كله�ا بام فيها األفع�ال االختي�اري�ة ال تك�ون إال بإذن�ه 
ومش��يَّ�ته وتق�دي�ره، والس�الك الف�اين يف احل�ق ع�ارف بحق�يق�ة »ال حول وال قوة له إال باهلل«، وأن 
وجوده وكل ما يتبعه من قوة وفعل وإدراك قائم الذات بالذي فطره ومملوك ملن أوجده ومفتقر إىل من 
َب�َرأه، وأن ال�ذات اإلهلية املتعالية هو الغني عن العاملني والقاهر ف�وق عباده والقيوم املطلق القائم عى 
كل يشء واملدبِّ�ر ل�كل يشء ومنه يب�دأ كل يشء وإليه ينتهي كل يشء، فيرك م�ا يف أيدي اخللق ويؤثر 
جن�اب احل�ق ويرجو ما عنده، حتى يكون احلق كل ق�واه، ويفنى فعله يف فعل اهلل وإرادته يف إرادة اهلل، 

ويكون احلق مترفا فيه بالكلية كيف ما يشاء.
وع�ى هذا كلام تق�رب العبد إىل احلق تعاىل باحلب واملعرفة وخرج من قي�د األهواء وأرْس املرادات 
ف احلق يف نفس�ه وعقله وقلبه ومجيع أعضائه وجوارحه كام هو  وُغلِّ الش�هوات وكدر الش�بهات ترَّ
يريد، وهذا ما يسمى بالفناء يف األفعال، أي فناء رؤية العبد فعله بقيام اهلل عى ذلك، من هنا كان قول 
موالنا أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب$: »َع�َرْف�ُت اهللَ ُس�ْبحانُه ب�َفْس�ِخ الَع�زاِئ�ِم وَح�لِّ ال�ُع�ق�وِد 
ٍة  ٍة ج�ِْس��م�انِ�يَّ�ٍة َب�ْل بُق�وَّ ون��َْق��ِض ال�ِه�َم�ِم«)11(، وقوله$: »واهلل َما َق�َل�ْع�ُت باَب خ�َْي�َب�ٍر بُق�وَّ
�انِ�يَّ�ٍة«)12(!! فالفناء يف اهلل أن ال ينظر العبد الس�الك إىل األس�باب املعتادة والعلل الواسطة بل يرى  َربَّ

إرادته قد اضمحلت يف إرادة اهلل وال قدرة له إال بقدرة اهلل.
ث�م إن العب�د الس�الك إىل اهلل حين�ام يتَّصف بطاعة ربه يف نوافل اخلريات فإنه ينفي الس�امع بس�معه 
والتكلم بلس�انه والنظر ببره والبطش بيده والسعي برجله ويثبت أحكام صفات احلق كالسمع باهلل 
والتكل�م ب�اهلل والنظر باهلل والبطش باهلل والس�عي باهلل وتفنى مجيع متعلقات إرادت�ه يف إرادة اهلل تبارك 
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وتع�اىل)13(، وه�ذا ما يعرف بالفناء يف الصف�ات، أي فناء الصفات البرشية وبق�اء الصفات اإلهلية، إذ 
أن ل�كل عب�د جهتان جهة إىل اخللق وجهة إىل احلق، فكلام ارتفع�ت عنه صفة برشية حلَّت حملها صفة 
ربوبي�ة حت�ى تغلب عليه أح�كام الوجوب، ويظه�ر فيه باطن الربوبي�ة التي هي كنه جوه�ر العبودية 
ب�ُوب��ِ�يَّ�ُة«)14(،  ك�ام قال صادق آل حممد جعفر بن حمم�د$: »ال�ُع�ُب�وِدي�َّ�ُة َج�ْوَه�َرٌة ُك�ن�ُْه�ه��ا ال�رُّ
وال يك�ون ذلك إال باندكاك إنيَّته واضمحال أثره واس�مه ورس�مه وحكم�ه وتعينه وهو نتيجة قرب 

النوافل.
وع�ى ه�ذا فحاصل ق�رب النوافل ه�و فناء صفات الس�الك املج�ذوب يف صفات احل�ق وأفعاله 
يف أفع�ال احل�ق واس�تهاك علم�ه يف عل�م اهلل وقدرته يف ق�درة اهلل حي�ث أن كل علم وق�درة يف عامل 
الوجود ال توجد إال بواس�طة الفيض اإلهلي، وأن مبدأ العلم والقدرة ومنش�أمها هو اهلل تبارك وتعاىل، 
وكذلك باقي الصفات والكامالت، فيكون احلق لس�انه وس�معه وبره ويده وكل حواس�ه وقواه من 
غري حر وال تشبيه، فاملتكلم والسمي�ع والبصي�ر هو العب�د الفاين ولكن ال بنفسه بل باحلق، وبالتايل 
يكون عارفا بحقيقة كلمة »ال إله إال اهلل« حيث أن »اهلل« اس�م جامع جلميع األس�امء اإلهلية والصفات 

الكاملية.
وأم�ا الفناء يف الذات فه�و مقام أهل الوحدة وأهل الفناء يف التوحيد، وهذا النوع من الفناء حيصل 
ب�رك االلتف�ات إىل الذات واإلقبال بكلية الذات إىل احلق حتى ال يبقى له جهة خلقية ويس�تر وجوده 
اإلم�كاين يف الوج�ود احلقاين الرسمدي ويفنى عن نفس�ه يف احلق ويبقى به، فا يرى نفس�ه ويكون يف 
دين هلل الذين جاء  الدني�ا هبيكل�ه وصورت�ه وعند اهلل بحقيقته ومعن�اه، ويدخل يف زمرة األولي�اء املوحِّ
يف حقه�م ق�ول رهبم ج�لَّ وعا يف حديث ق�ديس: »أْول�ِ�ي�اِئ�ي ت���َْح��َت ِق�ب�اب��ِ�ي ال َي�ْع�ِرُف�ُه�ْم 

َغ�ْي�ِري«)15(!!
وجـــود از  وپــاك  بــيــغــش  نـــگــردى  تـــا 

ودود)16(  خــــالَّق  بــــه  يـــابــــى  كـــجــــا  ره 
وقالت العاملة اجلليلة بانو إصفهاين )قده( يف معنى الفناء:

»فاملق�صوُد ِمْن َف�ن�اِء الع�ب�ِد عن نف�ِس�ه وبق�اِئ�ه بربِّ�ه ليَس ف�ن�اَء وج�وِده رأس�ًا ب�ل امل�ق�ص�وُد 
أنَّ ال�ع��ارَف إذا ص��اَر ُم�ْس���ت�غ�ِرق�ًا ف�ي اهلل تع��اىَل ي�ص�ي�ُر غ�افِ��ًا ع�ْن ج�ِ�ه�اِت بش��ري�َّ�تِه 
وأن�ان�يَّ�تِ�ه ال ذاتِ�ه ووج�وِده رأس�ًا في�كوُن س�ْي�ره يف اهلل وم�ع اهلل، فكلُّ ش�يٍء اْس�ت�َن��ََد إىل نفِس�ه 
َق�ْب�َل ذلك من األوص�اِف وال�َكم�االِت يس��ت�ن�ُد حينئ�ٍذ إىَل اهلل لع�دِم ب�ق�اِء أن�ان�يَّ�ت�ه عن�ده أب�دًا 
فه�و ال ي�زاُل يف ب�ه�ج�ٍة وس��رور الن�ت�ف�اِء م�ا ُي�ن�اف�ي نفَس��ه من األم�ور امُل�ائ�م�ِة ل�ه�ا وذلك 
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�ا واِح�دًا ف�ا  �ه ه�مًّ ألن��َّ�ه ال ي�ري�ُد إالَّ م�ا أراَد اهللُ تعاىَل ملِكاِن اْس��ت�ْه�اِك أن�ان�يَّ�تِ�ه فيصي�ُر ه�مُّ
َي�ْل�تِف�ُت إىَل غ�ي�ِره تعاىَل ح�ت�َّى إىل ن�فِس�ه ف�ْض�ًا عن غ�ي�ِرها«.

وقد يسأل البعض: ما هو العرفان؟!
جييب عى ذلك عارف من العرفاء حينام دخل عليه رجل يريد أن يرشده إىل طريق العرفان ومعرفة 
اهلل ع�زَّ وج�لَّ فقال له: أتريد أن تك�ون عارفا حقا؟! قال: نعم، قال الع�ارف: أين واقف أنت اآلن؟! 
فق�ال الرج�ل: يف الدهليز، فقال الع�ارف: الدهليز مدفن العرفاء، ف�إذا أردت أن تدخل بيت العرفان 
والعرف�اء والس�الكني إىل اهلل عليك أن تدفن نفس�ك وهويتك وإنيَّتك يف دهلي�ز هذا البيت ثم تدخل، 
فالعرفان ليس إال قدمان، القدم األوىل دفن النفس واهلوية واإلنيَّة واألنانية، والقدم الثانية التوجه إىل 

اهلل تعاىل، فإذا كنت قادرا عى ذلك فافعل وإن مل تقدر عليه فاذهب وال تشغلني.
نـــه  خــــــــود  نـفــس  بــر  قـــدم  يــك 

ــت)17(  ـــ ـــ ـــ دوس كــــــــوى  در  ديـــگـــرى 
أو كام قيل:

طـلــبـى را  او  كــه  آنـســــت  قـــدم  ل  اوَّ
بـاشـــى)18(  او  بــا  كـه  آنـسـت  قــدم  ــر  آخ

َل ما  فس�مع بع�ض أهل العرفان ه�ذا الكام - وكان أعى مقاما من الع�ارف األول - ثم قال: طوَّ
َ اهلل، بل قدم واحدة عى النفس وقد وَصْلَت!! ألنه متى ما وضع اإلنسان قدمه عى نفسه وقىض  َقرَّ
ع�ى اجله�ة اخللقية واألنانية منها واضمحل اس�مه ورس�مه وفنت هويته وإنيَّته ظه�رت عى أثر ذلك 

تلقائيا اجلهة احلقية والرمحانية فيه.
وق�د ورد يف حدي�ث قديس أنه حينام س��ئ�ل اهلل تعاىل كي�ف الط�ريق إلي�ك؟! قال س�بحانه: »َدْع 

ن��َْف�َس�َك وت���َع�اَل«!!
فم�ع فناء الذات يعرف العبد الس�الك ربه بالبقاء واألبدية كام أش�ار إىل ذل�ك موىل املوحدين أمري 
املؤمنني$ بقوله: »وبَوْجِهَك الب�اِقي َبْع�َد َف�ن�اِء ُكلِّ ش�َْيٍء«)19(!! من هنا كان قول العرفاء بأن الفناء 
يف احلق ليس أمرا عدميا بل يعقبه بقاء باحلق، ألن الفناء - كام ذكرنا يف تعريفه - دثور الصفات اخللقية 
الفانية وظهور الصفات احلقية األبدية الباقية، ومع الوصول إىل هذا املقام يصل الفاين يف اهلل إىل حقيقة 
كلمة: »يا ُهو يا َمْن ُهَو ُهو يا َمْن ال ُهَو إال ُهو«)20(، ويشاهد شتات احلسن واجلامل املتفرق يف األكوان 
جمم�وع يف اجل�امل املطلق ف�اٍن فيه، فا هوية باقية س�وى اهلوية األحدية املطلق�ة وال وجود إال احلقيقة 

احلقة الواحدة.
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يقول الشاعر الفاريس حافظ الشريازي:
نـاتـوانـم  جـان  بـر  بـبـخـشـي  كـى  كـه  گفـتـم 

حائل)21(  ميانه  در  جــان  نبود  كه  آنزمـان  گفـت 
وكام أن الفناء يف الصفات من خواص القرب احلاصل من النوافل فإن الفناء يف الذات من خواص 
الق�رب احلاص�ل م�ن الفرائض إذا جاء هبا العبد الس�الك موفي�ا حقها وبامليزان الصحي�ح، أي كام أن 
النوافل تعطي العبد الس�الك الفاين أحكام صفات احلق فيكون احلق س�معه وبره ويده ومجيع قواه 
فإن الفناء يف الذات جتعل نوره مندرجا يف نور اهلل، فيكون كله نورا، فينظر بذاته ويسمع بذاته ويتكلم 
بذات�ه ال بصفت�ه كام جاء يف احلديث النب�وي الرشيف: »ات��َُّق�وا َف�راَس��ِة ال�ُم�ؤِم�ِن ف�إن��َّ�ُه َي�ن�ُْظ�ُر 

بن��ُور اهلل«)22(، أي أن ذاته عني سمعه وعني بره وعني بطشه وعني سعيه.
پـاك خـويــش  وجــــــــود  از  نـگــردى  تــا 

ــاك)23(  ـــ پ نــوِر  طـــهــارت  از  نـگـردد  دل 
وق�رب الفرائ�ض ال حيص�ل إال بعد ق�رب النوافل، ألن نتاج قرب النوافل هو اس�تهاك األس�امء 
والصفات بينام نتاج قرب الفرائض هو اس�تهاك الذات والفناء التام واحراق الكل بعد فناء االس�م 
والرس�م بالكلي�ة، وإذا ش�ملت العب�د عناية إهلي�ة وبقي بعد فنائ�ه ببقاء اهلل يكون خمفيا يف س�مع احلق 
وبر احلق وكام احلق وإرادة احلق، فيس�مع احلق بس�مع العبد ويبر ببره ويتكلم بلس�انه ويريد 
بإرادت�ه)24(، وه�و أمر أعى من كون احلق س�مع العبد وبره وكامه و.... و..... الذي يس�ببه قرب 

النوافل. 
ـْهــُت َوْجـِهـَي لِلَّــِذي َفـَطـَر  حين�ام يق�ول الع�ارف الفاين يف اهلل قب�ل البدء بصاته: ﴿إنـِّـي َوجَّ
ــَمـاَواِت َواألْرَض....﴾)25( فقد أضاف الوجه - وهو يف حمرض احلق ومقام الش�هود - إىل نفسه،  السَّ
ألنه فنى عن نفس�ه واضمحلت آثاره وصار وجهه وجه اهلل ولس�انه لسان اهلل، كام قال احلق عى لسان 
عبده »َس��ِم�َع اهللُ لِ�َم�ْن َح�ِم�َدُه«!! ثم إن وجه اليشء هو ذاته، والعبد الفاين يف كل أحواله ال س�يام 
يف صاته يتوجه بكليَّت�ه إىل اهلل ويق�وم بذاته هلل عزَّ وجلَّ دون االلتفات إىل ما سواه، ثم قوله: ﴿...إنَّ 
َصـاَليِت َونـُُسـكِي َوحَمَْياَي َوَمَـايِت هللِ َربِّ اْلَعامَلَِي﴾)26( إنام هو تصديق لقوله تع�اىل: ﴿.... َوإَلْيِه ُيْرَجُع 

ُه....﴾)27( وإن كان الفاعل املباش�ر هلا هو العب�د. األْمُر ُكـلهُّ
فالعارف يعلم أن كل ما يص�در منه من أفع�ال إنام هي هلل تعاىل ومن أجله ال من أجل عود املنفعة 
واخل�ري عى نفس�ه: ﴿َوَمـا َخَلْقُت اْلـِـنَّ َواإلنـَس إالَّ لِـَيْعُبـُدوِن﴾)28(، فاملقصود من العب�ادة واحلياة 
وامل�امت هو اهلل ع�زَّ وجلَّ ال غري كام جاء يف قول موىل املوايل أمري املؤمن�ني$: »ول�ِك�ن َوَج�ْدت��ُ�َك 
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أْه�ًا لِ�ْل�ِع�َب�اَدِة ف�َع�َب�ْدت��ُ�َك«)29(.
والفناء يف التوحيد هو منتهى الس�فر األول من األس�فار األربعة، وهو الس�فر من اخللق إىل احلق، 
وم�ن الكث�رة إىل الوحدة، ومبدأ الس�فر الثاين وهو الس�فر يف احل�ق باحلق، وأما البقاء بع�د الفناء فهي 
مرتب�ة ال حتص�ل إال يف الس�فر الثالث من األس�فار األربعة، أي من احلق إىل اخلل�ق باحلق، ويزول فيه 
ْكر واملحو، وحيصل له الصحو التام، ويبقى ببقاء اهلل، ويسلك يف مراتب األفعال، ويسافر يف عوامل  السُّ
اجلربوت وامللكوت والناسوت، ويشاهد هذه العوامل بأعياهنا ولوازمها، وينبئ عن معارف ذات احلق 

وصفاته وأفعاله)30(.
: ﴿إنَّ الَِّذيـَن ُيَبـايــُِعـونـََك  وم�ن مجل�ة اآليات الدالة عى مقام الفن�اء التام يف احلق قوله عزَّ وجلَّ
إنـََّمــا ُيـَبـايـُِعـوَن اهللَ َيـُد اهلل َفـْوَق أْيـِديـِهـْم....﴾)31(، فاهلل س�بحانه خياطب نبيهملسو هيلع هللا ىلص وهو اإلنس�ان 
الكام�ل الف�اين يف احل�ق الباقي به أنَّ يده هو يد احلق كام جعل رميه رمي نفس�ه يف قوله تعاىل: ﴿...َوَما 
َرَمْيـَت إْذ َرَمْيـَت َوَلكِـنَّ اهللَ َرَمـى....﴾)32( وجع�ل طاعته هو عني طاعت�ه يف قوله تع�اىل: ﴿َمن ُيطِِع 

ُسوَل َفَقْد أَطاَع اهللَ....﴾)33(. الرَّ
وق�د عربَّ خاتم األنبياءملسو هيلع هللا ىلص عن مقامه اإلهلي الش�امخ عند فنائ�ه يف ذات اهلل عزَّ وجلَّ بقوله: »يل َمَع 
ٌب َوالَ ن��َب��ِيٌّ ُم�ْرَس�ٌل«)34(!! فلم تكن بينه وبني اهلل واسطة  اهلل َوْقٌت ال َيَسُع�نِي )ال َيَسُعُه( َمَلٌك ُمَقرَّ
ومل َي�َر غري ربه وكان بكليَّته هلل تعاىل ال بنفس�ه ومل ي�ْدُن من مقامه َمَلك مقرب كام قال جربيل$: »َل�ْو 
َدن��َْوُت أن�ُْم�َل�ًة الْح�ت�ََرْق�ُت«)35( وال نبي مرسل وهو من مجلة النبيني واملرسلني، ففنى يف مقامه هذا 

عن تعينه ونبوته ورسالته!!
وكذل�ك م�ا ج�اء يف األحادي�ث النبوية األخ�رى وروايات أهل البي�ت# الذين جع�ل اهلل تعاىل 
زيارهت�م زيارت�ه وطاعتهم طاعته ومعصيتهم معصيته وواليتهم واليت�ه ومعاداهتم معاداته ال كام يظنه 

أهل التشبيه تعاىل اهلل عام يقولون علوا كبريا.
ق�ال خ�ري البرش النبي املصطفىملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن زاَرين يف َحيايِت أْو َبْع�َد َمْويِت َفَقْد زاَر اهللَ َجلَّ َجاُلُه«)36(، 

.)37(
ومن زار واحدا من األئمة املعصومني كان كمن زار رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص

�اُم بش��َطِّ  وع�ن أيب احلس�ن عيل بن موس�ى الرضا$ أنه قال: »َم�ْن زاَر َقرْبَ أيِب َعْبِداهلل َعَلْيِه السَّ
الُفراِت كاَن َكَمْن زاَر اهللَ َفْوَق َعْرِشِه«)38(!! 

!!)40(» وقال$ أيضا: »َم�ْع�ِرَف�تِ�ي ب�ال�ن��ُّورانِ�ي�َّ�ِة َم�ْع�ِرف���َ�ُة اهلل َع�زَّ َوَج�لَّ
ـا آَســُفـونـَا انـَتـَقـْمـنـَا  وورد يف األحاديث اإلمامية يف ذيل تفس�ري بعض اآليات كقوله: ﴿َفـَلـمَّ
ِمـنْـُهـْم﴾)42( وغريها من اآليات التي تس�ند الغضب واألس�ف واالنتقام و.... و.... إىل اهلل تعاىل أن 
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اهلل تع�اىل ليس له الغضب واألس�ف)43( وغريها ب�ل إن له من العباد واألولياء الف�اني�ن عن أنفس�هم 
الب�اقي��ن باهلل الذين كان أس��ف�هم وغضبهم م�وجب�ا لانتقام اإلهل��ي ون�زول العذاب)44(، كام ق�ال 
يق�ة الطاه��رة فاطم�ة الزه��راء¢: »إنَّ اهللَ َل�َي�غ�ْض�َ�َب لِ�غ�َض�َِب  رس��ول اهللملسو هيلع هللا ىلص يف ش��أن الصدِّ

َف�اطِ�َم�َة وَي�ْرض��َى لِ�ِرض��َاَه�ا«)45(.
وخاص�ة الق�ول أن ق�وس الصع�ود هو الس�فر اإلهل�ي األول من اخلل�ق إىل احلق وه�و أن يقطع 
السالك إىل اهلل مراحل الكامل الذي يبتدئ من عامل الناسوت وبواسطة اإلمدادات الغيبية والفيوضات 
اإلهلي�ة يرقى وجوده فيط�وي عامل امللكوت ويتجاوز عن فضاء عامل اجلربوت ويدخل يف حريم قدس 

الاهوت وينتهي إىل الفناء يف اهلل والبقاء باهلل.
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اهلوامش

سورة الروم: آية 11  )1(
سورة هود: آية 123  )2(

سورة البقرة: آية 245، سورة يونس: آية 56، وغريمها  )3(
سورة النجم: آية 42  )4(

يقول صدر املتأهلني )قده( أن اتصال العارف باحلق يعني حالة روحانية تليق باملفارقات ال أن هناك اتصال   )5(
جرمي أو امتزاج وال احتاد اثنني وال بطان إحدى اهلويتني.

اإلنسان الكامل: ج1 ص 81  )6(
األنوار النعامنية: ج 3 ص 173  )7(
األنوار النعامنية: ج 3 ص 167  )8(

الس�حق تغري إىل الدثور والدروس، واملحق نقصان اليشء حاال بعد حال ووقوعه يف طريق الفناء والزوال   )9(
تدرجيا، والطمس حمو اليشء حتى يذهب أثره.

سورة الرعد: آية 33  )10(
رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 19 ص 84  )11(

بحار األنوار: ج 58 ص 48، مناقب ابن شهرآشوب: ج 2 ص 272  )12(
َب  : »ما ت���ََق�رَّ ك�ام ورد يف احلدي�ث القديس املعروف بحديث ق�رب النوافل حيث يقول الباري عزَّ وج�لَّ  )13(
ُب إيَلَّ بال�ن��َّ�اف��َِل���ِة )بالن��َّ�وافِ�ِل( َح�ت�َّى  إيَلَّ َع�ْب��ِدي بِم�ث�ْ�ِل م�ا اْف�َت�َرْض�ُت َعَلْيِه وإن�َّ�ُه َل�َي�َت�َق���رَّ
�تي  أِح��بَّ�ُه ف�إذا أْح�َب�ْب�ت�ُ�ُه ُك�ن��ُْت َس�ْم�َع�ُه الَّ�ذي َي�ْس�َم�ُع ب�ِه وب�ََص�َرُه الَّ�ذي ُي�ْب�ِص��ُر ب�ِه وي�َ�َدُه الَّ
�تي َيْم�ِش��ي هبا إْن َدع�ان�ي أَج�ْب��ت�ُُه وإْن َس��أَل�ني أْعَط�ْي�ُت�ُه« - مس�تدرك  َي�ْب�طِ��ُش ب�ه��ا وِرْج�َل�ُه الَّ
الوس�ائل: ج 3 ص 58، أص�ول ال�كايف: ج 2 ص 352، حماس�ن الربق�ي: ص 291، ري�اض الصاحل�ني 

)للنووي(: ص 63
مصباح الرشيعة: باب 100 ص 66  )14(

إحياء علوم الدين: ج 4 ص 256  )15(
الرمجة:  )16(

وجـــــــودك ـــــن  م ــــرا  ــــهَّ ــــط م تــــكــــن  مل  ـــــا  م
الـــــودود!! ــــالق  ال إل  ــا  ــق ــري ط لـــك  تـــد  فــكــيــف 

الرمجة:  )17(
ـــــــــى نـــفـــســـك ـــــــــًا ع ـــــــــدم ـــــــــع ق ض

ـــوب ـــب ـــح امل فِـــــنـــــاء  يف  أخـــــــرى  ـــــًا  ـــــدم وق
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الرمجة:  )18(
احلـــق طـــلـــب  يف  األول  الــــقــــدم  ـــون  ـــك ت أن 

ـــق ــــع احل ــــدم األخـــــــرية م ــــق ـــى تـــكـــون ال ـــت ح
فقرة من دعاء أمري املؤمنني$ الذي علَّمه كميل بن زياد النخعي واشتهر بدعاء كميل  )19(

ع�ن أم�ري املؤمن�ني$ أنه قال: رأيت اخل�رض$ يف املنام قبل ب�در بليلة فقلت ل�ه علِّمني ش�يئا ُأنَر به عى   )20(
األع�داء، فق�ال: قل »ي�ا ُهو يا َمْن ال ُهَو إالَّ ُهو«، فلام أصبحت قصصتها عى رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص فقال يل: يا عيل 
ُعلِّم�ت االس�م األعظم، وكان عى لس�اين يوم ب�در، وأن أمري املؤمنني$ قرأ قل ه�و اهلل أحد فلام فرغ قال: 
ين َعَى الَقْوِم الكافِريَن«، وكان عيل$ يقول ذلك يوم صفني وهو  »يا ُهو يا َمْن ال ُهَو إالَّ ُهو اْغِفْر يل وانُرْ
يطارد، فقال له عامر بن يارس: يا أمري املؤمنني ما هذه الكنايات؟! قال: اسم اهلل األعظم وعامد التوحيد هلل ال 
إله إال هو ثم قرأ ﴿شــَِهَد اهللُ أنـَُّه الَ إلَه إالَّ ُهو....﴾ - بحار األنوار: ج 3 ص 222، ج 19 ص 310، ج 

61 ص 242
الرمجة:  )21(

فيضك ــن  م املــتــَعــب  روحـــي  ــى  ع تفيض  متى  سألته 
وبينك بيني  حائال  روحــك  يكون  ال  الــذي  الوقت  يف  قال 

الكايف: ج 1 ص 218، عيون األخبار: ج 2 باب 46 ص 200  )22(
الرمجة:  )23(

وجـــــــــودك ـــــــن  م تــــــْطــــــُهــــــر  مل  ـــــــا  م
ــــورا ــــن الــــطــــهــــارة ن ــــن يـــكـــون قــلــبــك م ل

يق�ول الع�ارف اإلهلي حممد رضا القمش�ه اي )قده( أن الفناء يف الذات قس�امن: فناء اس�تهاك كضياء نور   )24(
الكواك�ب يف نور الش�مس وحينئ�ذ يبقى عني الفاين وذاته ويرتفع حكم إنيَّته ويبقى بعد الفناء عند ش�مول 
عناي�ة اهلل وتوفيقه ويكون وجوده حقانيا )ويس�مى أيضا بالصحو بعد املحو أو اإلفاقة بعد الصعق(، وفناء 
ه�اك كفن�اء األمواج عند س�كون البحر وحينئذ ي�زول عني الفاين ويفن�ى أثره وليس له البق�اء بعد الفناء 

المتناع إعادة املعدوم.
سورة األنعام: آية 79  )25(

سورة األنعام: آية 162  )26(
سورة هود: آية 123  )27(

سورة الذاريات: آية 56  )28(
بحار األنوار: ج 70 ص 186، الوايف: ج 3 ص 70، احلقائق لفيض الكاشاين: ص 103، روض اجلنان:   )29(

ج 1 ص 27
�مها  ك�ام ذكره�ا احلكيم اإلهلي حممد رضا قمش�ه اى )قده(، وقد س�بق بيان مراتب األس�فار اإلهلية كام قسَّ  )30(
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أس�اطني العرف�ان والت�ي ذكرها صدر املتأهلني الش�ريازي )قده( يف كتابه املش�هور ب� »األس�فار األربعة« يف 
املنزل )14(، فراجع.
سورة الفتح: آية 10  )31(

سورة األنفال: آية 17  )32(
سورة النساء: آية 80  )33(

بحار األنوار: ج 82 ص 243، وبلفظ »َيَسُعُه« يف بحار األنوار: ج 18 ص 360  )34(
بحار األنوار: ج 18 ص 382  )35(

بحار األنوار: ج 4 ص 3، التوحيد: ص 117  )36(
ع�ن زي�د الش��ح�ام قال قلت ألب��ي عب�داهلل$: ما مل�ن زار واح��دا منكم؟! ق�ال$: »َكَمْن زاَر َرُس�وَل   )37(

اهللملسو هيلع هللا ىلص« - بحار األنوار: ج 100 ص 117
ثواب األعامل: ص 85 ط2 قم، ومنه بحار األنوار: ج 101 ص 69  )38(

بح�ار األنوار: ج 24 ص 194، ونقل الش�يخ الصدوق& يف التوحي�د ص 165أنه$ قال: »أنا ِع�ْل�ُم اهلل   )39(
وأنا َق�ْل�ُب اهلل الواِع�ي ولِ�َس�اُن اهلل الن�اطِ�ِق وَع�ْي�ُن اهلل وَج�ن�ُب اهلل وأنا َي�ُد اهلل«.

بحار األنوار: ج 26 ص 1  )40(
بحار األنوار: ج 44 ص 367  )41(

سورة الزخرف: آية 55  )42(
اإليس�اف: اإلغضاب، وقال الراغب يف املفردات: األسف احلزن والغضب معا وقد يقال لكل واحد منهام   )43(
عى االنفراد وحقيقته ثوران دم القلب شهوة االنتقام فمتى كان ذلك عى من دونه انترش فصار غضبا ومتى 

كان عى من فوقه انقبض فصار حزنا.
: ﴿َفَلامَّ آَسُفونـَا انَتَقْمنـَا ِمنُْهْم﴾ قال$: »إنَّ  عن الربقي عن أبيه يرفعه إىل أيب عبداهلل$ يف قول اهلل عزَّ وجلَّ  )44(
اهللَ تباَرَك وتعاىَل ال يأَس��ُف كأَس�ِف�نا ولكن��َُّه َخَلَق أولياًء لنْفِسِه يأَسُفوَن ويْرُضوَن وهم خملوقوَن ُمّدبِّروَن 
عاَة إليِه واألِدالََّء عليِه ولذلك  فجعَل ِرضاُهْم لنْفِسِه ِرضًا وسَخَطُهم لنْفِسِه سَخطًا وذلَك ألن��َُّه جعَلُهُم الدُّ
ص�اُروا كذل�ك ولْيَس أنَّ ذلك يِص�ُل إىل اهلل َع�زَّ وَج�لَّ كام يِص��ُل إىل َخْلِق�ِه« - التوحيد: ص 168 ومنه 

بحار األنوار: ج 4 ص 65
أمايل الشيخ املفيد: جملس 11 ص 95، مناقب ابن شهرآشوب: ج 3 ص 372، ومنه بحار األنوار: ج 43   )45(

ص 44





املنزل )26(

الفَناُء االْخِتياِريُّ ِعْندَ املحب
مل�ا كان لقاء اهلل تعاىل حق حمت�وم ال ريب فيه وحتققه ال يكون إال باملوت والفناء فقد اختار العارف 
ب�اهلل التجرد عن حكم نفس�ه وإنيَّته وحمو تعين�ه وهويته واخلروج عن حمبس إرادت�ه وترفاته وتزكية 
نفس�ه وتطه�ري قلبه عن ك�دورات العائق والعوائق التي حت�ول بينه وبني حمبوب�ه يف حياته الدنيا حتى 
جتل�و مرآة قلب�ه وتكون قابلة ملا يرد عليها م�ن التجليات اإلهلية ويتحقق بذلك اللق�اء األبدي والبقاء 

الرسمدي الذي ال فناء بعده، ومن هنا قيل: »َمْن أَحبَّ اللِّقاَء اْخَتاَر الَفناَء َعَى الَبقاِء«!!
ُه....﴾)1( وق�وله تعاىل:  والع��ارف ب�اهلل ملا ع�رف حقيق�ة ق�وله تعاىل: ﴿.... َوإَلْيِه ُيْرَجُع األْمُر ُكلهُّ
﴿َوأنَّ إَل َربِّـَك امْلُنَتَهـى﴾)2( وع�رف حتمية الرجوع إليه س�بحانه فهو يرجع إليه حمب�ا خمتارا ال كارها 
مضطرا، والعارف باهلل هو الذي يعجل الرجوع إىل اهلل تعاىل يف حياته الدنيا بفناء نفسه، قال اهلل تعاىل يف 
حديث قديس: »َمْن أَحبَّ لِقاَء اهلل أَحبَّ اهللُ لِقاءُه َوَمْن َكِرَه لِقاءُه َكِرَه اهللُ لِقاءُه«)3(، ومن اختار لنفس�ه 

هذا الرجوع كان من اخلواص والسعداء واملقربني يف مقعد صدق عند مليك مقتدر!!
وه�ذا ال يك�ون إال باملحبة والعش�ق هلل تبارك وتع�اىل، ومع صدق املحبة وخلوص العش�ق يكون 
يَّة العبد  التوجه التام إىل حرضة اإلله واالتصال بجناب احلق املتعال، وباملحبة والعشق تقوى جهة حقِّ
وتضعف جهة خلقيَّته إىل أن تفنى َخلقيَّته يف َحِقيَّته ويكون وجوده وجودا حقانيا ويدور مع احلق أينام 
دار، فا يرى إال احلق وال يفكر إال يف احلق وال يشغله يشء عن احلق، كقطعة فحم جماورة لنار مشتعلة 
التي بسبب جماورهتا للنار واستعدادها لقبول االشتعال من اجلهة النارية الكامنة فيها تشتد فيها احلرارة 
ش�يئا فش�يئا إىل أن تصري نارا فيحص�ل منها ما حيصل من النار من خاصية اإلح�راق واإلنارة واحلمرة 

واحلرارة وغريها.
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والفناء االختياري منهج األنبياء واملرس�لني واألئمة الطاهرين عليهم صلوات اهلل وسامه أمجعني 
الذين اختاروا ألنفسهم أعى درجات احلب هلل تبارك وتعاىل وأحسن الطرق وأفضل السبل للوصول 
إىل احل�ق والتق�رب إليه، وهم أعل�م الناس وأدراهم بذل�ك، فكانوا القدوة احلس�نة للتابعني هلم ومن 

اهتدى هبدهيم وورث علمهم من أولياء اهلل األكابر وعباده املقربني.
ُقـوَن َخـرْيٌ أِم اهللُ اْلَواِحُد  يق�ول اهلل تب�ارك وتعاىل عى لس�ان نبيه يوس�ف$: ﴿.... أأْرَبـاٌب ُمَتَفرِّ
د األمر بني احلق وبني س�ائر األرباب الختار العبد الس�الك العاقل لنفس�ه ربا  ـاُر﴾)4(!! فل�و تردَّ اْلَقهَّ
واحدا وهو احلق تبارك وتعاىل دون سائر األرباب ليكون ول�يًّا وحاكام عى قلبه، ﴿ُقْل أَغرْيَ اهلل أتـَِّخُذ 
ـاَمَواِت َواألْرِض َوُهَو ُيْطِعـُم َوالَ ُيْطَعْم....﴾)5(، فه�و األول واآلخر والظاهر والباطن  َولِيًّـا َفاطِِر السَّ

وهو الذي يبدأ منه كل يشء وينتهي إليه كل يشء ويستحق العبادة ألنه سبب كل خري وسعادة.
وهلذا قال خاتم األنبياء واملرس�لني حممدملسو هيلع هللا ىلص: »موت��ُ�وا َق�ب�َْل أْن ت���َموت��ُوا«)6(، فاملوت اإلرادي 
والفن�اء االختي�اري حيص�ل للعارف�ني ب�اهلل واملتوجه�ني إىل احل�ق قبل وقوع امل�وت الطبيعي بس�بب 
اإلع�راض عن مل�ذات الدنيا وطيباهتا واالمتن�اع عن هوى النفس وحظوظه�ا ومقتضياهتا ورفع كل 
حجاب بني العبد الس�الك إىل اهلل وربه، فيكون موجبا ملش�اهدة احلق يف مجيع جمايل الوجود ولقاء احلق 
قبل فنائه الطبيعي حس�ب التجليات األس�امئية أو الصفاتية أو الذاتية وعى قدر السعة الوجودية وقوة 

االستعداد والقابلية والتوجه إىل اهلل تبارك وتعاىل.
ويف احلب املجازي الدنيوي نرى كل حمب يف بادئ األمر يتوجه إىل من حيب بظاهر حواسه كالنظر 
والس�مع وغريمه�ا ومن ثم ينش�ئه يف خاط�ره ويصوره يف خيال�ه، ومع مرور الزمان يق�وى هذا احلب 
رها مجيعا يف  الظاهري ويتضاعف، فيرسي يف نفسه وقلبه وباطنه وروحه، ويكون حاكام عليها ومسخِّ
س�بيل املحبوب، وينحر حبه فيه دون س�واه، فا يرى غريه إال به وال يسمع من غريه إال به، ويكون 
عى استعداد للتضحية والفداء بكل ما كان متعلقا به من قبل من مال وثروة وكل ما يملك من أجله.

كذلك الس�الك إىل اهلل الذي إذا رسى يف قلبه وروحه حب اهلل تبارك وتعاىل يصل إىل مرحلة فداء 
كل يشء يف س�بيل اهلل ابتداء من املال حتى ينتهي يف الفناء االختياري إىل أعى مراتب الفداء وهو فداء 
النفس الذي يعتربه العارف باهلل أقل ما جيب عليه من ال�ت�ض�ح�ي�ة يف س�ب�ي�ل املحبوب، وكام يقول 
مه العبد هلل عزَّ وجلَّ هو النفس وأعظم التضحيات التضحية هبا يف س�بيل  العرفاء أن أعظم قربان يقدِّ

اهلل.
نـــَْفـِســِه وبـــــاِذُل  ُروِحــي  ســَوى  لــي  مـا 

بُمْســِرِف)7( َلـْيـَس  َيـْهــواُه  َمـْن  ُحـبِّ  فــي 
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وفـِـــي  َقـَســـمـًا  وَحـيــاتِـُكـْم  وَحـيــاتِـُكـْم 
أْحـلِـــِف َلــْم  َحـيــاتِـُكـْم  بـغـْيـــِر  ُعـْمـِري 

وَوَهــبـْـُتــهــــا  َيـــَديَّ  فـي  ُروِحـــي  أنَّ  َلــْو 
ُأنــْـِصـــــِف َلـْم  بـُقـدوِمــُكــْم  لِـُمـَبـشـِّـري 

وقد تسأل: هل هناك دليل عى سري السالك يف طريق الفناء االختياري أم ال؟!
نع�م، هن�اك أدلة ع�ى ذلك، فالس�الك - وه�و يف بدايات طريق�ه إىل اهلل عزَّ وج�لَّ - حيرص عى 
االجتن�اب ع�ن الذنوب واملعايص واآلث�ام اختيارا، ويعلم أن اهلل تعاىل وض�ع ميزانا يفصل به بني من 
عيها كاذبا وهو حتريم الفواحش، فمن ادَّعى حمبته وقف عند حدوده ليتبني  عي حمبته صادقا ومن يدَّ يدَّ
الص�ادق م�ن الكاذب، واملح�ب ال يكون حمبا صادقا ويف الوقت نفس�ه يعمل عم�ا بخاف ما حيب 
حمبوب�ه ويرض�اه، واملحبة الكامن�ة يف العبد وظهورها ال يكون إال بال�ورع والتقوى والعمل بطاعة اهلل 

والوقوف عند أوامره ونواهيه.
ويف أبيات منسوبة إىل موالنا اإلمام الصادق$ )8(:

ُحـبَّــُه تـُـْظـِهـــُر  وأنــَت  اإللــَه  تـــَـْعـِصـي 
َبـديـــــُع الـِفـعــــاِل  فـي  َلـَعـْمــري  هـــذا 

ألَطـْعــتـَــُه صــاِدقــًا  ُحــبهُّـــَك  كــاَن  َلـــْو 
ُمــطــيــــُع ُيــِحــبهُّ  لِـَمــْن  الـُمـِحــبَّ  إنَّ 

بل يصل الس�الك يف س�ريه يف طريق الفناء االختياري إىل مرحلة - كام قال العارف الكامل الس�يد 
عيل القايض& أستاذ العامة الطباطبائي& - إذا اضطر إىل الذنب وآل به احلال إىل املعصية ال يذنب 
وال يعيص، فالس�الك إىل اهلل حمال أن يذنب يف أي حال من األحوال س�واء كان اختيارا أو اضطرارا، 
ِة َقَدٍم حيتاج بس�ببها إىل االعتذار، أو يس�تحي منه�ا حني يقف بني يدي  وجيتن�ب كل َعْثرة لس�اٍن أو زلَّ
اهلل تعاىل يوم يرجع إليه، ثم أن حمب�ة اهلل الصادق�ة إذا س�يط�رت عى القلب حترق كل يشء وما تبق�ي 
يف القل�ب ش��يئا وال تذر إال حب اهلل س�بحانه وتع�اىل، وهذا ال يكون إال بتوفي�ق م�ن اهلل ع�زَّ وج�لَّ 
وألطاف�ه وعنايات�ه، ل�ذا يق��ول قطب الع�ارفني أمي��ر املؤمني�ن عيل بن أيب طال�ب$ يف مناج�ات��ه: 
»إهل�ي مَلْ َيُكْن يل َح�ْوٌل فأن�َت�ِق�َل به َعْن َمْعِص�َي�تِ�َك إال يف َوقٍت أْيَق�ْظ�ت�َني مَلَحبَّ�تِ�َك«)9(، فمحبة اهلل 

تبارك وتعاىل رادعة للذنب ومانعة للمعصية وصارفة لآلفات وصائنة من الفواحش.
يق�ول الع�ارف الكب�ري ب�اب�ا طاه�ر&: »ُك�لُّ ما َدن��ا ِمن��َك فأش���ْغ�ََل�َك َع�ِن ال�َح��قِّ ف�ه�و 
ُدن�ْ�ي��اَك«)10(، وكذل�ك قي�ل: »ُكلُّ م�ا ش���َغ�ََلَك َعْن َربِّ�َك َفُه�َو َصن��َُم�َك«، وعى هذا فالس�الك 
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إىل اهلل يعل�م أن االش�تغال بش�هوات الدني�ا واالهنامك يف ملذاهت�ا ذنب وصنم ُيعبد م�ن دون اهلل، ألنه 
يش�غله عن احلق ويعمي قلبه عن رؤيته وجيعل بينه وبني حمبوبه حجابا ظلامنيا، وأن كل حمجوب شقي 
م عليه س�عادة األبد، حمرق بنار الفراق وجحيم الش�قاء، وهلذا يق�ول إمام العارفني أمري  ال حمال�ة، حمرَّ
املؤمن�ني$ يف دعائه: »فَه�ْبني يا إهلي وَس�يِّدي وَم�ْوالَي َص�َب�ْرُت َعَى َعذاب��ِ�َك فَك�ْي�َف أْص�ب��ُِر 
َعَى فِ�راِق�َك«)11(!! فعذاب البعد واحلرمان أشد عى العارف من عذاب النار، ومن ذاق طعم رشاب 

املحبة وأحس بعذب زالل الوصال يصعب عليه جترع غصص آالم الفراق ومرارة البعاد.
نـــــــاِرِه ِمــــْن  أْعــــَظــــــــُم  وَهــْجـــُرُه 

َجـــنــَّــتـِــــه ِمـــْن  أْطـــَيـــُب  وَوْصـــُلــُه 
وهل�ذا يقط�ع الس�الك إىل اهلل عن قلبه كل ِعْرق جي�ري فيه حب الدنيا الفاني�ة ويرغب عنها وهيجر 
زخرفه�ا وش�هوهتا وماذه�ا، وحيكم عقد قلب�ه بحب اهلل تبارك وتع�اىل ويقبل عليه بكلِّ�ه، وال ي�رى 
س�عادة يف دار البق�اء إال بلق�اء اهلل تبارك وتعاىل، م�ن هن�ا كان دعاء إبراهيم$: ﴿.... واْجـنـُْبـنِـي 
وَبنِيَّ أن نـَْعـُبـَد األْصـنـَـاَم﴾)12( وهي األصنام الباطنة إىل جانب األصنام الظاهرة املصنوعة وأكربها 
صنم النفس األمارة بالس�وء واهلوى الذي كان رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص حينام خوطب يف اآلية املباركة: ﴿َوَلَقْد 
ذ  يَن﴾)13( يتعوَّ ارِسِ ْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكونـَـنَّ مَن اْلَ أوِحـَي إَلْيَك وإَل الَِّذيَن ِمـن َقْبلَِك َلئِْن أْشَ

!!» منه ويقول: »أعوُذ باهلل ِمَن الش�ِّ�ْرِك اخلَ�ِف�يِّ
جاء يف بعض رسائل صدر املتأهلني الشريازي& هذه الكلمة:

ــاًل ـــ ــاِل أْه ـــ ــِوص ـــ ــْل ـــ ــْن لِ ـــ ــُك ـــ ــْم َي ـــ ــْن َل ـــ َم
ـــــــــــوُب ـــِه ذن ــــ ـــانِ ــــ ـــس ـــــــلهُّ إْح ـــُك فــــــــَ

وجي�در بالذك�ر هنا أن نق�ول أن كل يشء ما مل يكن يف حقيقته ش�اغا العبد ع�ن ربه فليس حمكوم 
علي�ه بالدني�ا الدنيَّة وال ُيش�َمل يف متاعها، فمث�ل الدنيا كاألرض إما أن تكون طيب�ة تنبت نباتا طيبا أو 
أن تك�ون س�بخة ال ينمو فيها بذر وال حُيَصد منه�ا حصاد كام ورد يف احلدي�ث: »الدن��ْي��ا َم��ْزَرَع��ُة 
د من  اآلِخ���َرِة«)14(، ف�ا يق��دح حبه للامل واأله�ل واألوالد يف حبه هلل، بل يمكن لإلنس�ان أن يتزوَّ
الدني�ا ل�رضورة املرشب واملطعم وامللبس واملعيش�ة الكريم�ة ويملك من املال ما يرفه يف س�بيل اهلل 

واإلنفاق عى نفسه وعياله ال أن ُيفتن هبا ويعيش فيها عيش املَرفني املرِسفني.
ونعم ما قيل: »ليَس الزاِهُد َمْن ال َيْمِلُك شيئًا ولِكنَّ الزاِهُد َمْن ال َيْمِلُكُه يشٌء«!! 

ويف بيان حقيقة الزهد عند العارفني يقول إمام الزاهدين أمري املؤمنني عليه أفضل صلوات املصلني: 
ُه َبنْيَ َكِلَمَتنْيِ ِمَن الُقْرآِن، قاَل اهللُ ُس�ْبحانُه ﴿لَِكْياَل تـَْأَسـْوا َعَى َما َفاتـَُكْم َوالَ تـَْفَرُحوا بــِاَم  ْهُد ُكلُّ »الزُّ
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ْه�َد بَط�َرَف�ْي�ِه«)15(!! آتـَاُكْم﴾ َوَم�ْن َل�ْم َي�أَس َعَى امَل�اِض�ي وَل�ْم َيْف�َرْح باآلت�ِي َف�َق�ْد أخ�َ�َذ ال�زُّ
وعى هذا فالدنيا دنياوان:

دني�ا ت��ُْبع�د العب�د ع�ن اهلل تعاىل ك�ام جاء يف حدي�ث رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »ُح�بُّ ال�دن�ْي��ا َرأُس ُك�لِّ 
خ�َط�ي�ئ���َ�ٍة«)16(، فاحل�ب الذي يقيِّ�د العبد باالش�تغال بالدنيا ويبعده عن جناب امل�وىل وإن كان يف 
ص�اة أو ص�وم أو أي طاعة م�ن الطاعات وأي عبادة م�ن العبادات إذا كانت بقص�د الرياء ال بقصد 

اإلخاص والقربة املطلقة إىل اهلل تعاىل فهي يف حقيقتها صورة من صور حب الدنيا.
ب العب��د إىل اهلل تع�اىل ك�ام ق��ال يف ذل�ك أمي�ر املؤمن�ني$ ف�ي بع��ض خط�ب�ه:  ودني��ا تق���رِّ
ن�ْي��ا َم�ن�ْ�ِزُل ِص�ْدٍق لِ�َم�ْن َص�َدَق�ه��ا وداُر ع�افِ�َي�ٍة لِ�َم�ْن َف�ِه�َم َع�ن�ه�ا وداُر ِغ�ن��ًى لِ�َم�ْن  »ال�دُّ
َد م�ِن�ْه�ا وداُر َم�ْوِع�َظ��ٍة ملَِْن ات��ََّع�َظ هب�ا، هب�ا َمْس��َج�ُد أِح�بَّ��اِء اهلل وُم�َص�لَّ�ى َم�اِئ�َك�ِة  ت���َ��َزوَّ
ْح�َم��َة وَرب��ِح�وا ف�يها  اهلل وَم�ْه�ب��ِ�ُط َوْح��ي اهلل وَم�ت�َْج��ُر أْول�ِ�ي�اِء اهلل اْك�ت�ََس��ب�وا ف�ي�ه�ا ال�رَّ
ال�ج�َن�َّ��َة«)17(، وق�ال رجل أليب عب�داهلل$: واهلل إن�َّا لنطُل�ُب الدنيا ون�ُِح�بُّ أن ن�ُؤتاها، فقال$: 
ُق هبا وأِحجُّ  ت��ُِح��بُّ أْن ت���َْص�ن���ََع هب��ا م�اذا؟! قال: أعوُد هبا عى نْفي وعيايل وأِصُل هبا وأتصدَّ

ن�ْي�ا ه�ذا َط�َل�ُب اآلِخ�َرِة )18(!! هبا وأعتمر، فقال$: َل�ْي�َس ه�ذا َط�َل�ُب ال�دُّ
أهيا املحب هلل!! إذا نويت القربة إىل اهلل تعاىل بكل كيانك وبجميع أبعاد وجودك فاعلم أنك تتقرب 
إىل رب رحيم بخلقه رؤوف بعباده ويشتاق إليهم أكثر مما يشتاقون إليه ويعشقهم أكثر مما يعشقونه!! 
قال تعاىل يف حديث قديس: »إذا َع�ِلْمُت أنَّ الغ�الِ�َب َعَى َق�ْل�ِب َع�ْبدي االْش���تِغاُل يب ن��ََق�ْلُت 
ش��َْهَوت��َُه يف َمْس��أَل�تي وُم�ن�اج�ات�ي، ف�إذا كاَن َع�ْب�دي َك�ذلِ�َك َفأراد أْن َيْس��ه�و ُح�ْل�ُت َب�ْي�ن�ه 
�ذي�َن إذا  �ا، أول�ِئ��َك الَّ �ا، أول�ئ�ِ�َك األْب�ط�اُل َح�قًّ وَب�ْي��َن أْن َيْس��ه�و، أول�ِئ�َك أْول�ِ�ي�ائ��ي َح�قًّ

أَرْدُت أْن أْه�ِل�َك أْه�َل األْرِض بُع�ق�وَب�ٍة َزَوْي�ت�ُه�ا َعن�ْه�م ِم�ْن أْج�ِل أول�ِئ�َك األب�ْط�اِل«)19(!!
»إل�ه��ي أِق�ْم�ن�ي يف أْه��ِل والي�تِ��ك َم�ق��اَم َم��ْن َرج��ا الزي��ادَة ِم��ْن َم�َح�بَّ�تِ��ك، إل�ه�ي 
�ت��ي ف��ي َرْوِح ن��َج��اِح أْس��م�اِئ�ك وَم�َح��لِّ  وأْل�ِه�ْم�ن��ي وَل�ه��ًا بِذْك��ِرك إىَل ِذْك��ِرك وِه�مَّ
ُق�ْدِس��ك، إل�ه��ي ب��َك َعَلْي�َك إالَّ أْل�َح�ْق�ت�َن�ي بَمَح��لِّ أْه�ِل طاَع�تِ��َك وامل�َث�َْوى الصالِ�ِح ِم�ْن 
َم�ْرض�اتِ��َك، َفإن�ِّ�ي ال أْقِدُر لِن��َْفي َدْف�عًا وال أْم�ِلُك َل�ه�ا ن��َْف�ع�ًا، إل�ه�ي أنا َع�ْبُدَك الض�ع�ي�ُف 
امل�ُْذن�ِ�ُب ومَمْلوُك��ك امل�ُنيُب َف�ا ت�ْج�َعْلني مِمَّ��ْن َص�َرْف�َت َعن�ُْه َوْج�َه�ك وَح�َج�َب�ُه َس��ْه�ُوُه َعْن 

َع�ْف�ِوك آم�ي�ن َربَّ العامَلي�ن«.
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بح�ار األن�وار: ج 93 ص 162، وجاء يف بعض الكتب: »إذا َع�ِل�ْم��ُت أنَّ الغ�الِ�َب َعَى َق�ْل�ِب َع�ْب�دي   )19(
االْش���تِ�غ�اُل يب َي�ْق�ِل�ُب ش��َْهَوت��َُه يف َم�ْس��أَل�تي وُم�ن�اج�ايت، ف�إذا كاَن َع�ْب�دي َك�ذلِ�َك َع�ِش�َق�ن�ي 
�ذي�َن إذا أَرْدُت  �ا، أول�ِئ�َك الَّ �ا، أول�ِئ��َك األب�ْط�اُل َح�قًّ َع�ْب�ِدي وَع�ِش��ْق�ت�ُُه، أول�ِئ�َك أول�ِ�ي�ائي َح�قًّ

أْن أْه�ِل�َك أْه�َل األْرِض بُع�ق�وَب�ٍة َزَوْي�ت�ُه�ا َعن�ْه�م ِم�ْن أْج�ِل أول�ِئ�َك األب�ْط�اِل«



املنزل )27(

َمبادئ احُلبِّ ِعْندَ املُِحب
مل�ا رأت مجي�ع األش�ياء يف عامل الوجود يف نفس�ها م�ن النقص والضع�ف والعجز والفن�اء كان هلا 
- بِجبِلَّته�ا وفطرهتا األوىل - ت��َش�بٌُّه باملحبوب األزيل والباري الباقي عزَّ وجلَّ وميل طبيعي وعش�ق 

غريزي لطاعته سبحانه والتقرب إليه.
هل�ذا يق�ول احلكامء والفاس�فة أن الغاية املطلوبة من العبد هي التش�بُّه باإلله جه�د الطاقة البرشية 
والوس�ع اإلنس�اين، ويقول العرفاء أهنا التخلُّق )1( بأخاق اهلل وبأسامئه تعاىل مستندين يف ذلك عى ما 

جاء يف احلديث النبوي الرشيف: »ت�خ�َلَّ�ق�وا بأْخ�اِق اهلل«، فالعبارات خمتلفة واملعنى واحد.
وم�ن مجل�ة الصف�ات اإلهلية صف�ة »الدائمية«، فاهلل س�بحانه وتع�اىل رب دائم ديم�وم وافر اجلود 
وواس�ع الرمحة وجتلياته دائمة وش�ئوناته متعاقبة وظهوراته مس�تمرة وكل يوم هو يف شأن، ويف املقابل 
الب�د أن يك�ون العبد الس�الك إىل اهلل تع�اىل يف عبودية دائم�ة هلل رب العاملني وحض�ور دائم معه حتى 

يكون متشبِّها بربه يف صفة الدائمية.
وق�د خ�ُِل�ق اإلنس�ان يف موضع احلاجة والعجز والذلة واالفتق�ار، وهلذا يطلب رفيقا عى ال�دوام 
ليس��تعني ب�ه عى أم��ره ويصحبه يف س��ي�ره، فيقول له رب الع��زة واجل�الة يف كت�اب�ه: ﴿.... َوُهَو 
َمَعُكْم أْيَن َما ُكنتـُْم....﴾)2( فخري مس�تعان لألمور كلها وخري رفيق يف أي وجهة يكون فيها هو الرب 
ال�ودود ذو اجل�امل والبهاء الذي ال يبع�د عن خلقه وهو أقرب إليه من حب�ل الوريد ويف املقابل يكون 
هذا اإلنسان يف معرض هجوم الشيطان وجنوده وما حييكه من الوساوس والنفثات والنزغات الدائمة 
وما ينصب له من احلبائل واحِلَيل املس�تمرة ولذا عليه أن يكون عى حذر منه يف كل آن متوجها إىل اهلل 

تعاىل عى الدوام.
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واملعيَّ�ة الدائم�ة والصحبة غري املنقطعة مع الرب املتعال الدائم الفيض والتجيل عى عباده تس�تلزم 
العبودية الدائمة له، ومع معرفة حقيقة املعيَّة والصحبة اإلهلية يدعو السالك يف سفره إىل اهلل تعاىل هبذا 
��َف�ِر«، أي يتخذه صاحبا  الدعاء الذي كان يدعو به رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »اللُهمَّ أنَت الص�اِح�ُب ف�ي ال�سَّ

له يف سفره إليه!!
حك�ى أبو محزة اخلراس�اين عن نفس�ه وقال: بينا أنا أميش يف طريق احل�ج إذ وقعت يف بئر فنازعتني 
نفي أن أستغيث، فقلت: ال واهلل، فام استتَمْمُت هذا اخلاطر حتى مرَّ برأس البئر رجان فقال أحدمها 
لآلخ�ر: تع�ال حتى نطمَّ هذا البئر لئا يقع فيها أحد، فط�امَّ رأس البئر، فهممت أن أصيح، فقلت: إىل 
من هو أقرب منهام، فام مضت إال س�اعة حتى رأيت ش�يئا كش�ف عن رأس البئر وأدىل رجله وجعل 
هَيْمِه�م فتعلق�ت به فأخرجني، فإذا س�ْبٌع وهاتف: ي�ا أبا محزة أليس هذا أحس�ن؟! نجيناك من التلف 

بالتلف )3(.
�م العرفاء مب�ادئ احلب إىل ثاثة  وع�ى ه�ذا فمدار بحثن�ا يف هذا املنزل ه�و »الدائمية«، ومنه يقسِّ

مبادئ أساسية هي كالتايل:
الدائمة ־ املبدأ األول: الطاعة 
الثاين: الصمت الدائم ־ املبدأ 

التسليم الدائم الثالث:  ־ املبدأ 
وأما بيان ذلك:

املبدأ األول: الطاعة الدائمة 
يُن واِصبـًا....﴾)4(، والدين ههنا بمعنى الطاعة،  يق�ول اهلل س�بحانه وتعاىل يف كتابه: ﴿.... َوَلُه الدِّ

أي هلل تعاىل عى خلقه حق الطاعة الواجبة والازمة عى الدوام يف مجيع األحوال واألزمان.
كي�ف ال وق�د امتثلت لطاعته الس�اموات واألرض وم�ن فيهام، فقد قال املوىل ج�لَّ وعا يف كتابه: 
ـاَمَواِت َواألْرِض ُكلٌّ َلُه َقانِـُتـوَن﴾)5(!! والقنوت - عى ما ذكره الراغب يف مفرداته-  ﴿َوَلُه َمن يِف السَّ
ل�زوم الطاع�ة مع اخلض�وع، والقانتون أي الطائعون هلل طاعة تكوينية يف كل م�ا أمرهم به وهنى عنه ملا 
ـَمـاِء َوهـِـَي ُدخـَاٌن  وجدوا اهلل تعاىل أها للسمع والطاعة، وكذلك قوله تعاىل: ﴿ثـُمَّ اْسـَتـَوى إَل السَّ
ـا َولِأْرِض ائــْتِـيـَا َطـْوعـًا أْو َكـْرهـًا َقـاَلـَتـا أتـَْيـنـَـا َطـائِـِعـيـَن﴾)6(، أي أهنام حتركتا طاعًة  َفَقـاَل هَلَ
ألمر اهلل حني دعامها وطلبًا للكامل يف عبوديتهام حس�ب ما يليق هبام، وملا كانت الس�اموات واألرضون 
يف حركة دائمة مستمرة إىل يوم القيامة عاملتني بام إليه يتحركان فطاعتهام هلل تعاىل دائمة مستمرة إىل يوم 
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ْحـمـِن َعـْبـدًا﴾)7(!! ـَمـاواِت َواألْرِض إالَّ آتِـي الـرَّ القيامة: ﴿إن ُكـلهُّ َمـن فِـي السَّ
وكذل�ك طوائف املائكة الذين وصفهم اهلل تعاىل بمحض الطاعة له بقوله: ﴿.... الَ َيْعـُصوَن اهللَ 
َمـا أَمـَرُهـْم َوَيـْفـَعـُلـوَن َمـا ُيـْؤَمـُروَن﴾)8(، وقوله تعاىل يف دوام طاعتهم له دون انقطاع واستغراقهم 
يف عبادت�ه دون َكَل�ل وال َمَل�ل: ﴿.... َوَمـْن ِعنـَدُه الَ َيْسـَتـْكبـُِروَن َعـْن ِعَباَدتِِه َوالَ َيْسـَتْحِســُروَن * 
وا  ْيــَل َوالنـََّهــاَر ال َيْفـُتـُروَن * ﴾)9(، وق�ول��ه تعاىل يف ذلك أيض�ا: ﴿َفإِِن اْســَتـْكَبُ ُيَســبُِّحـوَن اللَّ
ـْيـِل َوالنـََّهاِر َوُهْم ال َيْســئــَُمـوَن﴾)10( أي ال يِملُّون التس�بيح  َفـالَِّذيَن ِعنَد َربِّـَك ُيَســبُِّحوَن َلُه بـِاللَّ

أبدا!!
وع�ى ه�ذا ف�كل املخلوقات الت�ي خلقه�ا اهلل مفطورة ع�ى معرفة اهلل ويف مق�ام الذل�ة والعبودية 
والطاع�ة الذاتي�ة ل�ه إال الثقلني، ولذا نرى أن احلق تبارك وتعاىل خ�ص الثقلني من دون خلقه يف اآلية 
الكريم�ة: ﴿َوَما َخَلْقـُت اْلـِنَّ َواإلنَس إالَّ لَِيْعُبُدوِن﴾)11( بتعريفهم غاية خلقهم وهي العبادة واملعرفة 
ه�ام بالتهديد  �م وعجزه�م وجهله�م وفقرهم أمام ع�زة اهلل وقدرته وعلمه وغن�اه ومن ث��َمَّ خصَّ بُذهلِّ
ا الثـََّقاَلِن﴾)12( فام تكربَّ أحد من خلق اهلل عى أمر اهلل وما عصاه  َ والوعيد حيث قال ﴿َسنـَْفُرُغ َلُكْم أيهُّ
إال الثقان، فكان من الناس اجلاحدون ألنعم اهلل واجلانون عى أنفسهم الذين حينام أشهدهم اهلل تعاىل 
ُكْم﴾ قال�وا ﴿َبى﴾)13( وأقروا له بالربوبية ثم مالوا عن الراط  يف عامل الذر وقال هلم: ﴿أَلْسـُت بــَِربِّ
املس�تقيم وأجابوا دعوة الشيطان واتبعوا اهلوى وتكربوا وطغوا وعصوا أمر رهبم وخالفوه ومنهم من 
عىص ربه مرة وأطاعه أخرى ومنهم من مل حِيْد عن طاعة ربه ورصاطه املس�تقيم ومل يْقِدم عى معصيته 
ولو بقلبه ﴿َوَقلِيٌل َما ُهْم﴾ فكانوا مع احلق وذواهتم مس�تغرقة يف ش�هود اجلال واجلامل وإن كانوا يف 
اخللق وكانوا يرون املنَّة هلل تعاىل يف طاعتهم إياه، فطوبى ملن ُرِزق طاعة اهلل الدائمة فهي الغاية التي من 
أجلها ُخِلق اإلنسان وهي أعظم النعم وأتم اآلالء كام قال تعاىل: ﴿.... ُقْل الَ َتُنـهُّوا َعيَلَّ إْساَلَمُكْم َبِل 

اهللُ َيُمنهُّ َعَلْيُكْم أْن َهَداُكْم لإِلياَمِن....﴾)14(.
َف�ْاِت أهي�ا الس�الك كل م�ا ي�ريض اهلل واجتنب كل م�ا ال يرضيه، وكن ك�ام أوىص ب�ه موالنا أمري 
املؤمن�ني$ وقال: »اْح�َذْر أن َيراَك اهللُ ِعن�َد َمْعِصَيتِِه وَيْفِق�ُدَك ِعنَد طاَعتِِه َفَتكوَن ِم�َن اخلارِسين وإذا 
َقِوي�َت َفاْق�َو َعَى طاَعِة اهلل وإذا َضُعْفَت َفاْضَعْف َعْن َمْعِصَي�ِة اهلل«)15(!! والزم أمر اهلل تعاىل حيث أمر 
عباده وقال: ﴿َوُقوُموا هللِ َقانِتَِي﴾)16( أي اخضعوا هلل تعاىل وأديموا له الطاعة ال ألجل مثوبة وال لدفع 

نقمة بل خملصني له وألجله، وملا كان األمر اإلهلي أبديا دائام كانت الطاعة له أبدية دائمة.
يق�ول احل�ق تبارك وتع�اىل يف حديث قديس: »يا َبن�ي آَدَم أطيعوين بَقْدر حاَجتُِك�ْم إيَلَّ واْع�ُص�وين 
ُدوا لآلِخ�َرِة بَقْدر  بَق��ْدر َص�ْب�ِرُك��ْم َعَى ال�ن�اِر واْع�َم�ُل��وا ل�ُدن�ي�اُكْم بَق�ْدر َل�ْب�ثِ�ُكْم في�ها وت��َزوَّ
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َمْك�ثُِكْم في�ها«)17(!! ومن علم حقيقة الدنيا واآلخرة علم أن ال غنى له عن اهلل س�بحانه وتعاىل طرفة 
عني أبدا بل ال يزال بأَمسِّ احلاجة إىل عطفه ورمحته ولطفه وعنايته وال صرب له عى نار غضبه وسخطه، 

ق لذة قربه ووصاله!! وبالنسبة للعارف فا صرب له عى نار ُبعده وفراقه بعدما تذوَّ
فاعمل أهيا السالك إىل اهلل عى اإلقامة عى طاعة اهلل تعاىل وطاعة رسولهملسو هيلع هللا ىلص، وانِو إدامتها واملثابرة 
عليه�ا، واس�تِعْن ب�اهلل، وَس�ْله أن ال خُيْليك من حس�ن نظ�ره إلي�ك، ويث�بِّتك عى دين�ه وحيفظك عن 

ين املتوانني إنه خري سند ومعني. معصيته، فا تكن من املقرِّ
عن أيب جعفر$ أنه قال: إن اهلل تعاىل أوحى إىل داود$ أْن: »أب�ِل�ْغ ق�وَم�ك أن�َّه ليس ِم�ْن عب�ٍد 
��ا عَل�يَّ أْن أط�ي�َع�ه وأع�ي�ن���َ�ه عى طاَع�تي وإْن  منه�م آُم�ُره بط�اَع�ت�ي في�ُط�ي�ُع�ني إال كاَن ح�قًّ
سأَلني أْع�َط�ْي�ُته وإْن َدع�اين أَج�ْب�ت�ُُه وإْن اْع�َت�َص�َم يب َع�َصْم�ت�ُُه وإْن اْسَت�ْكف�اين َك�َف�ْي�ُت�ُه«)18(!!

: ».... ال يتَّ�ِك�ِل الع�اِم�ل�وَن َعَى أْعاملِ�ِه�ُم  وعنه$ أنه قال قال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص قال اهلل عزَّ وجلَّ
ت�ي َيْعَم�ُل�ون�ها ل�ث��َوايب فإن��َّهم لو اْج�ت�َه�َدوا وأت�َع�بوا أن�فَس��هم وأْف�ن��َْوا أْعامَرُهْم يف عب�اَديت  الَّ
�ري�َن غي�َر ب�الِ�غ�نَي يف عب�ادتِ�ِهم ُكن�ْ�َه ِع�ب��اَديت فيام يْط�ُل�ب�وَن ِعن��دي ِم�ْن َك�راَم�تي  كان�وا ُم�َقصِّ

والنعي�ِم يف َج�ن��َّ�ايت وَرف�ي�ِع َدَرج�ايت ال�ُع�َى يف ج�ِ�واري«)19(!!
، ال  ، َعَل�ْي��َك بال�ج�ِدِّ وع�ن أيب احلس�ن موس�ى بن جعفر$ أن�ه قال لبع�ض ولده: »ي�ا ُب�ن��َ�يَّ
ت��ُْخ�ِرَجنَّ نْف�َس��َك ِم�ْن َح�دِّ الت�ْق�صي�ِر يف ِع�ب�اَدِة اهلل َعزَّ وَجلَّ وطاَع�تِ�ِه فإنَّ اهللَ ال ُي�ْع�َب�ُد َح�قَّ 

ِع�ب�ادتِ�ِه«)20(!!
ث�م اعل�م أهيا الس�الك - وهذا ما يعنين�ا يف هذا البح�ث - أن لكل عمل من األع�امل البدنية تأثري 
يف النف�س، فالطاع�ات اإلهلي�ة هل�ا تأث�ري يف هتذيبه�ا وتصفيتها وجائه�ا واقتنائه�ا الفضائ�ل، وكلها 
أب�واب لتنوي�ر النفس بنور اإلي�امن ومعرفة اهلل تبارك وتع�اىل، وملا كانت الطاعة جت�رُّ الطاعة فإن دوام 
الطاعة سبيل إىل اشتداد نور ملكات النفس احلسنة فتكون نور ا عى نور، وأما املخالفات فلها تأثري يف 

إظامها وتكديرها وترضرها وتلوثها بالرذائل.
نـشــود شـــريـعـت  درِّ  صــدف  دل  تــا 

نـشـود)21(  طـريـقـت  اســـــرار  َمـْحـَرم  جـان 
فم�ن أح�ب اهلل حمبة خالصة صادق�ة أطاعه، وطاعة اهلل تع�اىل بطاعة النبي اخلات�مملسو هيلع هللا ىلص واقتفاء أثره 
واتباع رشيعته الغّراء، ومن اقتفى أثر النبيملسو هيلع هللا ىلص واتبع رشيعته فقد نال حمبة اهلل تعاىل: ﴿ُقـْل إن ُكـنـُتـْم 
بـِْبـُكـُم اهللُ....﴾)22(!! وإذا أح�ب اهلل عب�ده جعل�ه حمَْرم�ًا ألرساره وجمًى  ُتِـبهُّــوَن اهللَ َفـاتـَّبـُِعـويِن ُيْ

لتجلياته.
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وعى أثر مراتب الطاعات كانت للتوبة مراتب هي كالتايل:
التوب�ة الع����ام�ة: وه�ي التوب�ة واإلنابة من اق�راف الذنب وارت�كاب احلرام، وه�ذه للعامة من 

الناس.
التوب�ة اخلاص��ة: ملن مل يقرف ذنب�ا ومل يرتكب حراما بل يس�تغفر من إقدامه عى مكروه فيس�ارع 

بالتوبة إىل اهلل حياًء منه.
التوب�ة األخ�ص: وه�ي ألولياء اهلل والصاحل�ني والعارفني الواصلني الذين يتوب�ون إىل اهلل ال عن 
اق�راف ذن�ب أو إق�دام عى مكروه بل لغفلة عن احلق أو اش�تغال بغري احلق س�اعة خياف�ون أن يكون 
احلق تعاىل ناظرا إليهم فيها فيلومون أنفس�هم عليها وهم يف أش�د احلياء واالنكس�ار كام أشار إىل ذلك 
موالن�ا أمري املؤمنني$ يف بعض أدعيته: »َلْيَت ِش�ْعري يف َغ�َف�ايت أُم�ْع��ِرٌض أنَت َعن��ِّي أْم ن�اظِ�ٌر 
«)23(!! وهي - أي الغفلة - يف نظرهم َدَرن ووس��خ يْع�َل�ق بالق�لب فيط�ف�يء ض�وء ش��عاع من  إيَلَّ
ن��ور اهلل في�ه، كام قال قط��ب الع�ارف�ي�ن أمري املؤمنني$ يف مناجاته: »إل�ه��ي َل�ْم َي�ُك�ن يل َح�ْوٌل 
فأن�َت�ِق��َل ب�ه َع�ْن َم�ْع�ِص�َي�تِ��َك إال يف َوق�ٍت أْي�َق�ْظ�َت�ني مَل�َح�بَّ�تِ�َك فَك��ام أَرْدَت أْن أك�وَن ُكنُت 
فش�َ�َك�ْرت�ُ�َك بإْدخ�ال�ي ف�ي َك�َرِم�َك َولت�َْط�ه�ي�ِر َق�ْل�ب�ي ِم�ْن أوس�اِخ ال�غ��َْف�َل�ِة َع�ن�َك«)24(!!

نيا  وَن َع�َى يشٍء ف�ات���َُهْم من الدُّ وق�د ورد يف »لب�اب األلب�اب«: »أنَّ أْه�َل ال�َج�ن�َّ�ِة ال ي�ت�ََحرسَّ
ت ِم�ْن َغ�ْي�ِر ِذْك�ِر اهلل«)25(!! هم َعَى س�اع�ٍة َم�رَّ ِ كت�ََحرسُّ

وبا شك وترديد أن العارف الواصل ال يصل إىل ديمومية الطاعة واجلذبة إىل اهلل واالستغفار عن 
ساعة غفلة عن اهلل سبحانه وتعاىل ما مل يكن قد وصل إىل مقام الشهود وذاق طعم حمبة اهلل والقرب منه 

والزلفى لديه ورأى هيبة امللك املنان بعني القلب، رزقنا اهلل وإياكم هذه النعمة بمنِّه وكرمه!! 

املبدأ الثاين: الصمت الدائم
ْمِت فإن�َّه َمْطَرَدُة الش�يطاِن وَعوٌن َلَك َعَى أْمِر دينِك«)26(!!  قال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »َعَلْيَك بطوِل الصَّ

وقالملسو هيلع هللا ىلص أيضا: »َمْن َصَمَت ن��ََجا«)27(!!
فع�ى اإلنس�ان أن يل�زم الصمت يف موط��ٍن مادام ال�كام في�ه معصي�ة وخافا لل�رشع وخوضا 
، وأن يك�ون كمن وصفهم اهلل تع��اىل بق�ول�ه:  ي��ا حل�ق األدب مع احلق ع�زَّ وجلَّ يف الباط�ل وت�ع�دِّ
ْغـِو ُمْعِرُضوَن﴾ )28(، أما إذا كان التكلم يف ذك�ر اهلل وهلل ويف مرضاة اهلل وبميزان  ﴿والَّذيـَن ُهـْم َعِن اللَّ
م�ا رشع اهلل ف�ا بأس به وعى اخلصوص إذا كان مؤداه إحقاق حق ونرش فضيلة أو إبطال باطل وقمع 
رذيل�ة، وق�د قال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »َرِح��َم اهللُ َعْب��دًا ت��ََكلَّ�َم َخ�ْي�رًا ف�غ�َنِ�َم أو َس��َك�َت َعْن س��وٍء 
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، ال ت��َُق�ْل م�ا  فَس��ِل�َم«)29(، وقال أمري املؤمنني$ يف وصيت�ه البن��ه حمم�د ب�ن احلنفية&: »يا ُب�نيَّ
ال ت�ْع�َل�ُم َب�ْل ال ت���َُق�ْل ُك�لَّ م�ا تْع�َل�ُم ف�إنَّ اهللَ ت�بارَك وتع�اىل َق�ْد َف�َرَض َعَى َج�واِرِح�ك كلِّه�ا 
ق عى نفسه وأنجاها  َف�راِئ�َض حْي�ت�َجُّ هب�ا علي�َك ي�وَم ال�ق�ي�اَم�ِة«)30(، ومن أمس�ك لسانه فقد تصدَّ

من العذاب والتهلكة.
وفض�ا عى األم�ر باجتناب ال�كام يف املعصية واحلرام فق�د وردت أحادي�ث يف اجتناب فضول 
ال�كام وم�دح الصمت عن�ه، منها قول موالن�ا أمري املؤمن�ني$: »طوَبى ملَِ�ْن أنَفَق الَفْضَل ِم�ْن مالِِه 
وأْمَس�َك الَفْض�َل ِم�ْن َقْولِ�ِه«)31(، ويف هذا احلديث حثٌّ ع�ى اجتناب فضول الكام وه�و التكلم بام 
ال فائ�دة في�ه أو ما كان زيادة عى قدر احلاجة فهو مذم�وم وإن كان مباحا ومل يكن فيه إثم ألنه موجب 
لتضييع الوقت واالبتعاد عن ذكر اهلل والفكر يف آالء اهلل وآياته وأنعمه، وبالتايل فهو موجب للخرسان 

املبني.
وق�ال أمري املؤمنني$: »ُج�ِم�َع اخل�ي��ُر كلُّه يف ث�اِث خ�ص�اٍل الن�ظ�ُر والس��ك�وُت والك�اُم 
فك�لُّ ن�َظ�ٍر لي�س في�ه اع�ت�ب�اٌر ف�ه�و َس��ْه�ٌو وك�لُّ ُس��ك�وٍت لي�س في�ه فِ�ْك�ٌر فه�و َغ�ْف�َل�ٌة وكلُّ 
َك�اٍم لي�س فيه ِذْك�ٌر فه�و َل�غ�ْ�ٌو«)32(، فالسكوت الدائم حممود ما مل يكن عن غفلة أو اشتغال الفكر 
بغ�ري اهلل س�بحانه، وإذا وج�ب الكام يف أمر ما فابد أن ال خيلو عن ذك�ر اهلل تعاىل وإال اعترب لغوا كام 

أشار إىل ذلك اإلمام الصادق$ نقا عن آبائه# وقال: »ال�ص�ْم�ُت ِع�ب�ادٌة لِ�َم�ْن ذَك�َر اهللُ«)33(.
وطول الصمت ينش�أ عن ش�دة مراعاة اإلنس�ان حني التلف�ظ أو التكلم ودوام املراقبة واملحاس�بة 
ْمُت ُحْك�ٌم وَقليٌل فاِعُلُه« وال يتمكن من ذل�ك إال بمعرفته حدود  وت�رك ما ال يعني�ه وهلذا قيل: »الصَّ
اهلل تعاىل يف ذلك ومعرفة املواطن التي ينبغي له أن يرف كامه فيها وقد قال س�يد البرشملسو هيلع هللا ىلص: »وَهْل 
َيُكبُّ الناَس يف الناِر َعَى َمناِخِرِهْم إالَّ َحصاِئُد أْلِس�نَتِِهْم«)34(!! وقد قيل: »ال ش��يَء أح�َقُّ بِس��ْج�ٍن 
��َف�تني واألْس��ن�ان«)35(، وملا قيل أن ما كل حق يقال هو  ِمْن لِس�اٍن وقد َجَعَلُه اهللُ خ�َْل�َف باَب�ْي�ِن الشَّ
يف رضا اهلل )36( فكيف باخلوض يف الباطل والذكر القبيح كالكذب والزور والش�امتة والبهتان وغريها 

من ذمائم اللسان وآفاته.
وق�د ُضيِّق�ت دائرة التكلم حتى قيل: »ال ت�ت�َكلَّ�ْم إالَّ ف�ي�ام إْن َس��َك�تَّ ع�ن�ُه ُك�ن�َت ع�اِص�ي��ًا 
�ن�ا ع�ى عم�ل ندخ�ل به اجل�ن��ة، ق�ال$: »ال  وإْن َل��ْم َف��ا«، وقي�ل لعيس��ى ب��ن مري�م$: ُدلَّ

ت�نطِ�ق�وا أَب�دًا«، قالوا: ال نستطيع ذلك، قال$: »َف��ا ت�ن�طِ�ق�وا إالَّ بَخ�ْي�ٍر«!!
وه�ذا صم�ت العوام، وأما صم�ت العارفني فهو - عاوة عى ما مىض - ناش�ئ عن هيبة وتعظيم 
وحض�ور وحي�اء ومراقبة ومراعاة وس�امع كام احلق بأُذن القلب عى ال�دوام، ألن املعرفة باهلل تعطي 
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ذل�ك كله، فمن ع�رف�ه ش��اه�ده ومن ش��اه�ده هاب�ه وعظَّمه واتَّقاه، وم�ادام أن قلبه يصغي لكام 
احل�ق ويس�تقبل جتلياته عى ال�دوام فهو صامت عى ال�دوام، وقد قيل: »َك��ْم َب�ْي�َن َع�ْب�ٍد َس��َك�َت 

ن�ًا َع�ِن الَك�ِذِب والِغ�ي�َب�ِة وَع�ْب�ٍد َس�َك�َت الس�ت�ي�اِء ُس�ْل�ط�اِن ال�َه�ْي�َب�ة«!!  ت��ََص�وُّ
ْمِت«)37(، وقال موالنا  م أن�ه »كثرُي الصَّ وم�ن صفات املؤمن املتقي التي ذكرها أمري املؤمنني$ هلامَّ
اإلم�ام الصادق$ يف صفات املؤمنني الكاملني: »أل�ِس��ن�ُت�ُه�ْم َم�ْس��ج�ون�ٌة وُص�دوُره�م وع��اٌء 
ل�ِس����رِّ اهلل إْن َوَج���دوا ل�ُه أْه�ًا ن��َ�َب�ذوه إل�ي�ه ن��َْب�ذًا وإْن َل��ْم َي�ج�ِ�دوا َل��ُه أْه�ًا أْل�َق�ْوا َعَى 
أْل�ِس��ن�تِ�ِهْم أْق�ف�االً َغ�يَّ�ب�وا َم�ف�ات�ي�َح�ها وَج�َعل�وا َعَى أْف�واِه�ِهْم َأْوِك�َي�ًة«)38(، ثم قال$ فيهم 

!!» �ك�وِت وِك�ْت�م�اُن ال�س�رِّ أيضا: »ُح�ْل�َي�ُت�ه�م ط�وُل ال�سُّ
اد الثامنية - كان يضع قرطاسا بني يديه فيكتب كل ما يتكلم  وقد ورد أن ربيع بن خثيم - أحد الزهَّ

به ثم حياسب نفسه عشية، ما له وما عليه، ويقول: آه آه!! نجا الصامتون وبقينا!!
وأما س�يدنا األس�تاذ العامة الطباطبائي& فقد كان قليل الكام طويل الصمت ش�ديد احلضور 
كثري االشتغال بذكر اهلل، وقد ذكر أحد تامذته أنه كان عى تلك احلالة عى الدوام حتى أنه حينام كان 

يتوقف يف اجللسات والدروس بني حني وآخر كان يف حني سكوته يشتغل بذكر اهلل تعاىل.
وكان& ال يتكل�م إال إذا س�ئل وإذا أج�اب اخت�ر وأف�اد، وذات ي�وم س�ألناه ع�ن س�بب هذا 
ر يف نفي وأعدُّ هل�ا جوابا عند احلضور يوم  �ر يف ذنويب وتقصريي وأَتفكَّ الس�كوت الدائ�م فقال: أَتفكَّ

القيامة يف حمكمة رب العاملني!!
نعم، هذا هو العارف الواصل الذي باع نفسه هلل تعاىل واشراها منه ربه فذاق طعم حمبة اهلل وقربه، 
ورأى م�ن رب�ه م�ا أعطاه اهليبة واإلج�ال والتعظي�م وأدَّى به إىل الس�كوت الدائم واملناج�اة الدائمة 
عي لنفسه شيئا بل يرى نفسه أقلَّ األقلِّني وأعظم املذنبني  واخللوة مع ربه عى الدوام، ومع ذلك ال يدَّ

ين!! واملقرِّ

املبدأ الثالث: التسليم الدائم
َجـَفــا أْم  تـََعـطَّــَف  َفـــْرٌض  َلـــُه  َهـــواَي 

َصـَفـا أْم  َر  تـَـَكــدَّ َعــــْذٌب  ومـَـْشـــَرُبــُه 
ُكـلَّـــُه أْمـري  الـَمْحـبـوِب  إلـَـى  َوَكـْلــُت 

أتـْـَلـفــَا شــاَء  وإْن  أْحـيـانـي  شـــاَء  َفــإْن 
اعل�م أهي�ا الس�الك إىل اهلل أن التس�ليم مقام عظي�م ومنزلة رفيعة عن�د اهلل تبارك وتع�اىل، فقد قال 
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َّْن أْسَلَم َوْجَهُه هللِ َوُهَو حُمِْسٌن....﴾ )39( فإسام الوجه إىل اهلل هو  سبحانه يف كتابه: ﴿َوَمْن أْحَسُن ِدينًا ِم
إقبال العبد بكليَّته عى اهلل وإعراضه عمن س�واه واخلضوع إلرادته والتذلل لعظمته وكربيائه واإليامن 

بوحدانيته ورشيعته، وبه يكون كامل اإليامن ومتامه.
وال يقتر التس�ليم عى اإلنس�ان فحس�ب بل هي يف فط�رة كل ما خلق اهلل تع�اىل، وقد عاتب اهلل 
س�بحانه كل م�ن جيح�د دينه والتس�ليم له وق�ال: ﴿أَفـغـَْيـَر ِديــِن اهلل َيـْبـغـُـوَن َوَلـُه أْســَلـَم َمن يِف 
ف اهلل دينه للن�اس وقال: ﴿إنَّ  ـاَمَواِت َواألْرِض َطـْوعــًا َوَكـْرهــًا وإَلْيـِه ُيْرَجُعـوَن﴾)40(، ثم ع�رَّ السَّ
يـَن ِعـنــَد اهلل اإلْســاَلُم....﴾)41(، ف�كل م�ن يف الس��اموات واألرض ق�د أس��لم هلل يف مق��ام  الـدِّ
ا  َ الت�كوي��ن واخللق��ة والف�ط�رة وجيب عى الناس التس��ليم هلل يف مق�ام التش��ري�ع أي�ض��ا: ﴿َيا أيهُّ
ـًة....﴾)42( أي التس�ليم هلل تعاىل ولرسولهملسو هيلع هللا ىلص وأوصيائه#  ــْلـِم َكـافَّ الَّـِذيـَن آَمـنـُوا اْدُخـُلـوا يِف السِّ

بعد اإليامن هبم وبذل اجلهد يف طاعتهم.
وجم�رد عل�م العب�د ب�أن اهلل ه�و احل�ق ال يكفي ب�ل البد م�ن التس�ليم ألم�ره واتباع س�نة نبيهملسو هيلع هللا ىلص 
وأوصيائه# يف األوىل حتى تكمل س�عادته يف األخرى، فعليه أن خيتار س�بيل التس�ليم يف الدنيا قبل 
أن ُيك�َره ع�ى ذلك ي�وم القيامة كام هو ح�ال الذين جحدوا احل�ق يف حياهتم الدنيا م�ع علمهم بثبوته 
ا....﴾)43( فاضطروا إىل التسليم له يوم اجلزاء بعد  ﴿َفَجَحُدوا بـَِها َواْســَتْيَقنـَْتـَها أنُفُســُهْم ُظْلاًم َوُعُلوًّ

كشف الغطاء وإحاطة العذاب ﴿.... َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة امْلُْفِسِديَن﴾)44(.
يقول العامة الطباطبائي& أن اإلس�ام واالستس�ام والتس�ليم بمعنى واحد ومن مادة الَسَلم، 
وهو يعني االنقياد والقبول من اإلنس�ان ملا َيِرد عليه من اهلل س�بحانه من حكم تكويني من قدر وقضاء 

أو حكم ترشيعي من أمر أو هني أو غري ذلك.
�ُل َع�َل��ى اهلل وت��َْف�وي�ُض  ق�ال موالنا أم�ري املؤمنني$: »اإليم�اُن َل��ُه أْرك�اٌن أْرَب�َع��ٌة ال�ت�وكُّ
«)45(، وهذه املقامات األربعة  ض�ا ب�َق�ض�اِء اهلل وال�ت�ْس�ل�ي�ُم ألْم�ِر اهلل َع�زَّ َوَج�لَّ األْم�ِر إىل اهلل وال�رِّ
من مقامات العبودية وهي متقاربة املعاين ولكنها ختتلف يف االعتبارات، وفيام ذكر يف بعض التفاس�ري 
وأقوال بعض العرفاء أن التوكل هو جْعل العبد ربه وكيا يقوم مقام نفسه يف مصاحله ويترف فيام له 
من األمر مع حفظ تعلقه باألمر، والتفويض رد ما نسب إليه من األمر إىل اهلل سبحانه واالعراف بعدم 
احلول والقوة إال باهلل والفناء يف قدرة اهلل وهو أوس�ع معنى من التوكل فإن التوكل بعد وقوع الس�بب 
والتفوي�ض قبل�ه وبعده )46(، والرض�ا هو موافقة الطبع مع كل ما يفعله اهلل تعاىل به واس�تهاك إرادته 
يف إرادة اهلل واختياره يف اختيار اهلل والس�كون حتت جماري القدر والقضاء، وأما التسليم فهو مطاوعته 
املحضة ذاتا وفعا ملا يريده اهلل سبحانه فيه ومنه من غري نظر إىل انتساب أمر إليه أو تعلق به أو موافقة 
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لطبعه أو خمالفة له واالعراف باجلهل واضمحال علمه يف علم اهلل.
ق�ال العزيز س�بحانه فيام أوح�ى إىل نبيه داود$: »ي��ا داود!! ت��ُري�ُد وأري���ُد وال ي�ك�وُن إالَّ ما 
أري�ُد ف�إن أْس��َل�ْمَت لِ�ام أري�ُد أْع�َط�ْي�ُت�َك ما ت��ُري�ُد وإن مَلْ ت��ُْس��ِل�ْم لِ�م�ا أري�ُد أت�ْع�َْب�ُت�َك ف�يام 

ت��ُري�ُد ث��ُمَّ ال َي�ك�وُن إالَّ م�ا أري�ُد«)47(!!
ُه أْسـلِْم َقـاَل أْسـَلْمُت لَِربِّ  والتس�ليم ذو مرات�ب متفاوت�ة بدلي�ل اآلي�ة املبارك�ة: ﴿إْذ قاَل َلـُه َربهُّ

اْلَعامَلَِي﴾)48( فام معنى األمر باإلسام وقد كان إبراهيم$ مسلام!! 
فأوىل مراتبه التس�ليم االختياري ومقدماته ش�اقة وصعبة عى النفس والطب�ع، ويف املراتب العالية 
يك�ون التس�ليم بمعنى مت�ام العبودية وكامهلا ب�أن ال يرى العبد لنفس�ه أو صفاهتا أو آثاره�ا ولواحقها 
اس�تقاال يش�غله ع�ن ربه ب�ل كلها ملكا خالص�ا له س�بحانه، ومع ارتف�اع املقامات وني�ل الكامالت 
يف املراح�ل العالية يكون التس�ليم أمرا إهليا وفيض�ا ربانيا يفيضه احلق تبارك وتعاىل عى عبده عناية منه 

ومنَّة.
والتس�ليم هلل رب العامل�ني م�ا ه�و إال االعتص�ام بحب�ل اهلل املتني وس�بيل الفاح والنج�اة اليقني 
ك�ام نطق�ت به اآلي�ة املباركة: ﴿وَمن ُيْسـلِْم َوْجَهــُه إَل اهلل َوُهـَو حُمِْســٌن َفَقــِد اْسَتْمَسـَك بـِاْلـُعـْرَوِة 

الُوثـَْقـى....﴾)49(!!
وأم�ا عامة التس�ليم فهي احلب يف اهلل والبغض يف اهلل وامل�واالة يف اهلل والعداوة يف اهلل والعطاء هلل 

واملن�ع هلل والتكلم هلل والسكوت هلل وغريها من املعامات والترفات واألخاقيات.
ْقُت  ْيُت َلَك وُصْم�ُت وتَصدَّ روي أن اهلل تع�اىل قال ملوس�ى$: َه�ْل َعِمْلَت يل َعَمًا؟! ق�ال: َصلَّ
�َدَقُة ظِ�لٌّ والذْك�ُر  ْوُم ُج�ن�َّ�ٌة والصَّ اُة َفَلَك ُبْرهاٌن والصَّ وذَكْرُت َلَك، قال اهلل تبارك وتعاىل: وأما الصَّ
�ن�ي َعَى الَع�َم�ِل الَّذي ُهَو َلَك؟! قال: يا ُموَسى  ن�وٌر ف�أيُّ َع�َم�ٍل َعِمْلَت ل�ي؟! قال موس�ى$: ُدلَّ
؟! فعلم موسى أن أفضل األعامل احلب يف اهلل والبغض  ا َقطُّ َهْل واَلْيَت يل َول�ِ�يًّ�ا وَهْل عاَدْيَت يل َعُدوًّ

يف اهلل )50(.
وأش�ار س�يدنا رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص إىل هذا املقام بقوله: »أوث���َُق ُع�َرى اإليامِن احلُبُّ يف اهلل والُبغ�ُْض يف 

ي ِمْن أْع�داِء اهلل«)51(. اهلل وت��َوايل أْول�ِي�اِء اهلل والتَّ�َب�رِّ
اِن  ام ال َيَتحابَّ بُّ اهلل وامَلْحبوُب يف اهلل َحبيُب اهلل ألهنَّ وعن أيب عبداهلل الصادق$: »امُلِحبُّ يف اهلل حُمِ

إالَّ يف اهلل«)52(.
د إليه. وعى هذا فاملاك يف ذلك كله هو حب اهلل سبحانه وتعاىل والتودُّ

والروايات الواردة يف هذا املقام كثرية من مجلتها:
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ين  ع�ن أيب محزة الثاميل قال س�معت أبا جعفر$ يقول قال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »َم�ن رَسَّ ُمْؤِمنًا َفَقْد رَسَّ
ين َفَقْد رَسَّ اهللَ«)53(!! وَمن رَسَّ

ع�ن أيب بص�ري عن أيب عبداهلل$ أنه قال: »إنَّ ال�ُم�َت�ح�ابِّ�ي�َن يف اهلل َي�ْوَم الِق�ي�اَم�ِة َعَى َم�ن�اب��ٍِر 
ِم��ْن ن��وٍر َق�ْد أن�اَر ن��وُر وج�وِه�ِه�ْم ون�وُر أْجس��اِدِه�ْم ون��وُر َم�ن�اب�ِ�ِرِه�ْم ُك�لَّ ش��يٍء َح�تَّ�ى 

ُي�ْع�َرف�وا ب�ِه فُي�ق�اُل ه�ؤالِء امُل�َت�ح�ابُّ�وَن يف اهلل«)54(!!
قيل أليب عبداهلل$: ُجعلت فداك إنا نس�مي بأس�امئكم وأس��امء آبائكم فينفعنا ذلك؟! فقال$: 
إي واهلل، وه�ل الديُن إال احلُّب!! ق�اَل اهللُ ﴿إن ُكنُتْم تـُِحـبهُّوَن اهللَ َفاتـَّبـُِعـويِن ُيْبــِْبُكُم اهللُ َوَيـغـْـِفـْر 

َلُكْم ُذنـُوَبُكْم واهللُ َغُفوٌر َرِحـيـٌم﴾«)55(!!
��ٍة ال َيأتي��ِه ِخ�داعًا وال  وع�ن أيب عب�داهلل$ أنه ق�ال: »َم�ْن زاَر أخاُه يف اهلل يف َم��َرٍض أو َص�حَّ
�َل اهللُ به َس�بعنَي أْل�َف َم�َل�ٍك ُي�ن�ادوَن يف َق�ف�اُه أْن طِ�ْب�َت وط�اَب�ْت َل�َك ال�َج�ن��َُّة  اْس�تِ�ْب�داالً َوكَّ

ْح�م�ِن َح�ت�َّى َي�ْأت�َي َم�ن�ْ�ِزَل�ُه«)56(!! اُر اهلل وأن�ُت�ْم َوْف�ُد ال�رَّ فأن�ُت�م ُزوَّ
وع�ن جابر اجلعف�ي عن أيب جعفر$ ق�ال: »إذا أَرْدَت أْن ت�ْع�َل�َم أنَّ في�َك خ�َ�ْي��رًا ف�ان�ُظ�ْر إىَل 
َق�ْل�ب��ِ�َك ف�إْن كاَن حُيِ�بُّ أْهَل طاَعِة اهلل وُي�ْب�ِغ�ُض أْه�َل َمْعِص�َيتِِه َففي�َك خ�َْي�ٌر واهللُ حُيِبَُّك وإْن كاَن 
ُي�ْب�ِغ�ُض أْه�َل ط�اَع�ِة اهلل وحُيِ�بُّ أْه�َل َمْع�ِص�َي�تِ�ِه فَلْيَس في�َك خ�َ�ْي�ٌر واهللُ ُي�ْب�ِغ�ُض�َك وال�َم�ْرُء 

!!)57(» َم�َع َم�ْن أَح�بَّ
وخ�ري املحب�ة وأعظمها ما كانت لرس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص واألئمة املعصومني# واالنقي�اد يف كل ما أمروا 
به أو هنوا عنه، فعن أيب جعفر$ قال قال أمري املؤمنني$: »شيَعُتنا امُلَتباذلوَن يف والي�َتِ�نا امُلَتحابُّوَن يف 
فوا َبَرَكًة َعَى َمْن جاَوروا  تِنا امُلَتزاِوروَن يف إْحياِء أْمِرنا الَّذيَن إْن َغِضبوا مَلْ َيْظِلموا وإْن َرُضوا مَلْ ُيرْسِ َمَودَّ

ِسْلٌم ملَِْن خاَلطوا«)58(!!
�اَل�ِة إىَل َس��ب�ي�ِل ط�اَع�تِ�َك  ٍد َعْب�ِدَك وَرُس��ولَِك الَّذي َه�دان�ا ِمَن الضَّ »اللَّ�ُه�مَّ َص�لِّ َعَى حُمَمَّ
�ِة األْك�َرم�ي�َن، اللَّ�ُه�مَّ إن�ِّي أْص�َبْحُت  ٍد الطاِهريَن األِئ�مَّ وَعلََّم�نا ُس�ن��ََن الِع�ب�اَدِة َل�َك وَعَى آِل حُمَمَّ

ا وال ن��َْف�عًا إالَّ بَم�ِش�يَّ�تِ�َك، فأْس�أُل�َك ُم�ت�ََق�لِّ�بًا يف َق�ْب�َض�تِ�َك ال أْمِلُك ِمْن ن��َْفي ض�َ�رًّ
َل�ِل وت��َُوف��َِّق�ني يا م�الِ�َك ُكلِّ ن��َْفٍس ويا ق�اِدرًا َعَى ُكلِّ يشٍء أْن حْتَفَظ�ني فيِه ِمْن أْس�باِب الزَّ

ُس��َك وأَص�لِّ�ي َلَك وأْس��ُج�ُد َلَك  لِصالِ��ِح الَعَم��ِل، اللَّ�ُه��مَّ إن��ِّي َع�ْب��ُدَك وأْع�ُب�ُدَك وأُق�دِّ
��الِ�َف  �ًا َل��َك َكْي ت��َْرَح�َم َم�خ�اَف�ت�ي ِمن�َك وت�ْغ�ِف�َر السَّ اِب ت��ََذلُّ ُغ َص�ْف�َح�ت�ي يف ال�رُّ وأَم��رِّ

ِمْن ذن�ْ�ب�ي وِع�ْص�ي�اين َل�َك، فاْرَح�ْم�ني ب�َرْح�َم�تِ�َك ي�ا خ�َ�ْي�َر ال�راِح�م�ي�َن«!!
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اهلوامش

التخلق بُخُلق ما بمعنى التشبه بمن هو فيه هذا اخلُُلق بالذات.  )1(
سورة احلديد: آية 4  )2(

إحياء علوم الدين: ج 4 ص 272، ومنه رياض السالكني: ج 3 ص 25  )3(
سورة النحل: آية 52  )4(
سورة الروم: آية 26  )5(

سورة فصلت: آية 11  )6(
سورة مريم: آية 93  )7(

سورة التحريم: آية 6  )8(
سورة األنبياء: آية 19 - آية 20  )9(

س�ورة ف�ص�ل��ت: آي�ة 38، وي�ض�ي�ف الس�يد ال�ع�ام��ة ال�ط�ب�اط�ب�ائ�ي& يف ت�ف�س��ي�ره هلذه اآلية   )10(
واآلي�ت�ي��ن 19 و 20 م��ن س��ورة األن�ب�ي�اء )املذك�ورة أع��اه( واآلي�ة 206 م�ن س��ورة األع�راف: 
وَن َعْن ِعَباَدتِِه َوُيَسبُِّحوَنُه َوَلُه َيْسُجُدوَن﴾ )   آي�ة س�ج�دة( أن ال�م�راد  ﴿إنَّ الَِّذيَن ِعنَد َربَِّك ال َيْسَتْكِبُ
ب�ال�ذي�ن ع�ن�د ربك ل�يس�وا ه�م ال�م�ائ�ك�ة ف�ق�ط ع�ل�ى م�ا ف�س�ره ك�ث�ي�ر من ال�م�ف�س�ري�ن إذ ال 
م�ع�ن��ى ل�ق�ول »اذك�ر رب�ك ك�ذا ألن ال�م�ائ�ك��ة ي�ذك�رون�ه ك�ذل�ك« بل مطلق املقربني عنده تعاىل 
واملخَلص�ون م�ن عباده عى ما يفيده لفظ ﴿ِعنَد َربِّـَك﴾ من احلضور من غري غيبة!! وعى هذا فاملراد بقوله 
﴿َوَمـْن ِعنَدُه﴾ يف س�ورة األنبياء املخصوصون بموهبة القرب واحلضور ورب�ام انطبق عى املائكة املقربني 

مني. املكرَّ
سورة الذاريات: آية 56  )11(

سورة الرمحن: آية 31  )12(
سورة األعراف: آية 172  )13(
سورة احلجرات: آية 17  )14(

رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 19 ص 324  )15(
سورة البقرة: آية 238  )16(

الكشكول 1 ج 3 للشيخ هباء الدين  )17(
بحار األنوار: ج 93 ص 376  )18(

الكايف: ج 2 ص 60  )19(
الكايف: ج 2 ص 72  )20(

الرمجة:   )21(
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ــة  ــع ــرشي ال ـــــُدرِّ  ل ـــًا  ــــ ـــَدف َص ــب  ــل ــق ال ــن  ــك ي مل  ـــا  م
ــة ــق ــري ــط ال ألرسار  حمـــرمـــا  ــــــروح  ال ــن  ــك ي ــم  ـــ ل

سورة آل عمران: آية 31  )22(
بحار األنوار: ج 87 ص 201  )23(

فقرة من مناجاة أمري املؤمنني$ يف شهر شعبان املعروفة باملناجاة الشعبانية  )24(
مستدرك الوسائل: ج 5 ص 288  )25(

بحار األنوار: ج 71 ص 279  )26(
بحار األنوار: ج 77 ص 90  )27(

سورة املؤمنون: آية 3  )28(
حماسن الربقي: كتاب القرائن باب فضل قول اخلري ص 15  )29(

الفقيه: ج 2 ص 626  )30(
الكايف: ج 2 ص 144، بحار األنوار: ج 71 ص 283  )31(

الفقيه: ج 4 ص 405، بحار األنوار: ج 71 ص 275، حماسن الربقي: كتاب القرائن ص 5  )32(
بحار األنوار: ج 71 ص 293  )33(

بحار األنوار: ج 75 ص 260، الكايف: ج 2 ص 115، الرغيب والرهيب: ج 3 ص 528  )34(
مصباح الرشيعة: باب 46  )35(

كالنميمة والغيبة وإفش�اء األرسار فهي صدق ولكنها ليس�ت بحق بل مذمومة وحمظورة وال تريض اهلل بل   )36(
تسخطه وتغضبه.

الكايف: ج 2 ص 226  )37(
ة أو الكيس، وقد  بح�ار األن�وار: ج 67 ص 352، األَْوِكَية مجع ِوكاء وهو اخليط الذي ُيَش�دُّ ب�ه رأس الرَّ  )38(

ة ش�ُدَّ رأسها فا خيرج منها شيئا!! شبَّه أفواههم بكيس أو رصَّ
سورة النساء: آية 125، واإلحسان - كام يقول العرفاء - عى مراتب:   )39(

األوىل اللغوي�ة بأن حيس�ن العبد عى كل يشء حتى عى من أس�اء إليه وأن ينظ�ر إىل املخلوقات بعني الرمحة   
والشفقة، 

والثانية العبادية بأن يعبد اإلنسان ربه كأنه يراه كام قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص يف تفسري اإلحسان،   
والثالثة الش�هودية بأن يش�اهد العبد ربه يف كل يشء وعند كل يشء وهي مقام املشاهدة دون »كأن« كام ورد   
ا ل�َْم  يف ق�ول أم�ري املؤمنني$: »ما رأيُت ش�يئًا إالَّ وَرأيُت اهللَ قبَله وَبْع�َده وَمَعه« وقوله$: »َكْي�َف أْعُبُد َربًّ

أَرُه«!! 
وعى هذا فكلمة ﴿وُهَو حُمِْسـٌن﴾ الواردة يف اآلية الكريمة تعني أنه مش�اهد هلل تعاىل عند تس�ليم ذاته وقلبه   
ة ذاته إىل اهلل وهو  إليه وهو يف ش�هود احلق مع كل يشء ويف كل يشء ويف مجيع مراتبه الوجودية ومنقاد برمَّ
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مشاهد له، وهي أعى مراتب اإلحسان!!
سورة آل عمران: آية 83  )40(
سورة آل عمران: آية 19  )41(

سورة البقرة: آية 208  )42(
سورة النمل: آية 14  )43(
سورة النمل: آية 14  )44(

الكايف: ج 2 ص 47، حتف العقول: ص 223 مع اختاف يسري  )45(
رشح منازل السائرين للعارف الكامل كامل الدين الكاشاين: باب التفويض ص 104   )46(

التوحيد: ص 337 ومنه بحار األنوار: ج 5 ص 104  )47(
سورة البقرة: آية 131  )48(

سورة لقامن: آية 22  )49(
بحار األنوار: ج 69 ص 252  )50(

الكايف: ج 2 ص 125  )51(
بحار األنوار: ج 69 ص 251  )52(

الكايف: ج 2 ص 188  )53(
ال�كايف: ج 2 ص 125، ويف حدي�ث آخ�ر ع�ن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »امُلَتحابُّوَن يف اهلل ي�وَم الِقياَمِة َع�َى َزَبْرَجَدٍة   )54(
َخرْضاٍء يف ظِلِّ َعْرِشِه َعْن َيمينِِه وِكْلتا َيَدْيِه َيمنٌي ُوجوُهُهم أش�َدُّ َبياضًا وأْضَوُء ِمَن الشْمِس الطالَِعِة َيْغبُِطُهْم 
ٍب وُكلُّ ن��َب�ِيٍّ ُمْرَس�ٍل َيقوُل الناُس َم�ْن ه�ؤالِء َف�ُي�ق��اُل َه�ؤالِء امُلَت�ح�ابُّ�وَن يف  بَمنِْزَلتِِه�ْم ُكلُّ َمَل�ٍك ُمَقرَّ

اهلل« - الكايف: ج 2 ص 126.
تفس�ري العي�ايش: جمل�د 1ص 168 ط طهران ومن�ه بحار األن�وار: ج27 ص95 واآلية 31 من س�ورة آل   )55(

عمران
الكايف: ج 2 ص 177، ويف رواية أخرى عن أيب عبداهلل$ أنه قال: »َمْن زاَر أخاُه يف اهلل وهللِ جاَء يوَم القيامِة   )56(
خْيُط�ُر ب�ني ُقباَط�ْي من نوٍر ال يُمرُّ ب�يشٍء إالَّ أضاَء له حتَّى يق�َف بنَي يَدي اهلل عزَّ وجلَّ فيق�وُل اهللُ عزَّ وجلَّ 

َمْرَحبًا، وإذا قاَل له اهللُ َمْرَحبًا أْجَزَل اهللُ عزَّ وجلَّ له الَعطِ�يَّ�َة« - الكايف: ج 2 ص 177.
الكايف: ج 2 ص 126  )57(

بحار األنوار: ج 68 ص 190، الكايف: ج 2 ص 236  )58(
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آثاُر احُلبِّ ِعْندَ املُِحب
حلب اهلل تعاىل آثار، من مجلتها:

األثر األول: طلب اللقاء وعدم كراهة املوت
س�أل أبو ذر رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: أي املؤمنني أكيس؟! قالملسو هيلع هللا ىلص: »أْكث��َُرُهْم لِْلَمْوِت ِذْكرًا وأْح�َس��ن��ُُهْم 
ل�ه اْس�تِ�ْع�دادًا، يا أب�ا ذرٍّ إذا دخ�َل الن�وُر الَق�ْل�َب ان�َف�َس�َح الَق�ْل�ُب واْس�ت�َْوَس�َع«، قال: فام عامة 
ذل�ك بأيب أنت وأمي يا رس�ول اهلل؟! ق�الملسو هيلع هللا ىلص: »اإلن�اب�َ�ُة إىل دار ال�خ�ُل��وِد وال�ت�َّ�ج�اف�ي ع�َْن داِر 

ال�غ�ُرور واالْس�تِ�ْع�داُد ل�ْلَم�ْوِت َق�ْب�َل ن��ُزول�ِِه«)1(!!
وق�ال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »ت��ُْحَف��ُة امُلؤِم�ِن امَل�ْوُت«)2(، فامل�وت حتف�ة يتح�ف اهلل هبا املؤم�ن وحيبوه 
ويكرمه ليقوده من العامل األدنى إىل العامل األعليحيث الرمحة والرضوان واخللود يف نع�ي�م مق�ي�م مع 
األن�ب�ي�اء واألول�ي�اء وج�ن�ة أبدي�ة يتب�وأ منها حيث يش��اء، وهلذا فاملحب الصادق هلل تبارك وتعاىل 
ال يطلب املوت لِذاته بل يراه َمْعربا للقاء حمبوبه ومفتاحا النطاقه من مضيق سجن الدنيا وظلامهتا )3( 

وقيودها وأغاهلا إىل فسيح عامل اآلخرة وأنوارها.
مردنـت از  قـبـل  خـواجـه  اى  بـمـيــر  تـو 

كـنــدنـت)4(  جـــان  زحـمـــِت  نـبـيـنـى  تــا 
وقد يكون املراد باملوت يف احلديث النبوي إما املوت الطبيعي أو املوت االختياري، فالعابد الزاهد 
املحج�وب ع�ن معرفة احلقائ�ق اليقينية حيصل له اللق�اء مع ربه ولكن باملوت الطبيع�ي والعارف باهلل 
الذي يقطع املنازل ويرتقي يف املقامات يف الس�ري والس�لوك إلياهلل تعاليفي احلياة الدنيا وينغمر يف حب 
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ب عند اهلل ويف لقاء معه يف كل أحواله ويشاهده يف كل ظهور  اهلل تعاليفلم يش�اهد س�وى احلق هو املقرَّ
من ظهوراته وجَتلٍّ من جتلياته من حيث أسامئه وصفاته وأما املحجوب الذي حجب قلبه عن ذكر اهلل 
وأعامه عن حبه وخرج من عبوديته له واشتغل عنه بام سواه فا أمل له يف لقاء اهلل تعاليعى اإلطاق ال يف 
ِْم يْوَمئٍِذ مَلْحُجوُبون﴾)5( وقوله تعاىل:  الدني�ا وال يف اآلخرة كام ج�اء يف قوله تعاىل: ﴿َكالَّ إنـَُّهْم َعن َربِّ
﴿َوَمـن َكاَن يِف هـِذِه أْعَمى َفُهَو يِف اآلِخَرِة أْعَمى َوأَضلهُّ َسـبـِياًل﴾)6( ولذا يك�ره لقاء اهلل وبالتايل يكره 
وَن ِمنــُْه َفإنــَُّه ُمالِقيُكْم  امل�وت املحتوم عليه، يقول احلي الباقي س�بحانه: ﴿ُقْل إنَّ امْلَْوَت الَِّذي تــَِفـرهُّ

َهاَدِة َفُينـَبِّئـُُكـْم بـِاَم ُكنُتْم تـَْعَمـُلـوَن﴾)7(. وَن إَل َعامِلِ اْلغـَْيِب َوالشَّ ثــُمَّ تــَُردهُّ
قام رجل إىل احلس�ن بن عيل$ فقال: يا ابن رس�ول اهلل، ما بالنا نكره املوت وال نحبه؟! فقال$: 

ْرُتْم ُدْنياُكْم َفأنُتْم تْكَرهوَن النَّْقَلَة ِمَن الُعْمراِن إىَل اخلَراِب«)8(. »إنَُّكْم أْخَرْبُتْم آِخَرَتُكْم وَعمَّ
وع�ى ه�ذا ف�إن حب لقاء اهلل يتفاوت حس�ب مراتب حب اهلل س�بحانه، فمن اس�تغرق يف حبه هلل 
واش�تد منه الوْجد والش�وق واحلنني إىل لقائه ورؤيته فهو أش�د حبا بلقاء اهلل وأكثر رسورا برؤيته يوم 
الورود عليه، وأما من ش�ابت حبه هلل ش�ائبة وشغلت زاوية من زوايا قلبه حمبة لغري اهلل فعى قدر تعلقه 

هبذا الشاغل واملحبوب يضعف شوقه وحبه للقاء اهلل سبحانه.
ا الَِّذيَن  َ يقول س�يدنا األس�تاذ الكامل العام�ة الطباطبائي& يف تفس�ري الكريمة املباركة: ﴿َيـا أيهُّ
َهاُدوا إن َزَعْمُتْم أنـَّـُكْم أْولَياُء هللِ ِمن ُدوِن النَّاِس َفَتَمنـَّْوا امْلَْوَت إن ُكنُتْم َصاِدِقَي * َوالَ َيَتَمنـَّْونـَُه أَبدًا 

َمْت أْيِديِْم َواهللُ َعلِيٌم بـِالظَّاملَِِي *﴾)9(: بـِاَم َقدَّ
»إنَّ الول��يَّ حي�بُّ ل�ق��اَء ول�يِّ�ه، وَمْن أي�َق�َن أن��َّ�ه َول�ِيٌّ هللِ وَجَبْت له اجلن�َّ��ُة، وال حاج�ٌِب بينه 
وبين�ه�ا إالَّ امل�وُت، فأَح�بَّ امل�وَت ومتَ�ن��َّى أْن ي�ِح�لَّ ب�ِه ف�َي�ْدخ�ُ�َل داَر ال�ك�راَم�ِة وي�تخلََّص ِمْن 
�ا الظ�الِ�ُم َفا يت�ََم�ن��َّى  تي ما في�ها إال اهلَ�مُّ والغ�َمُّ واملح�ن�ُة واملص�ي�ب�ُة، وأمَّ هذِه الدن�ْي�ا الدن�يَّ�ة الَّ

امل�وَت، واهللُ يع�َل�ُم أن��َّه ال ُي�ِح�بُّ ل�ق�اءه، وال َم�َح�بَّ�ٌة بين�ه وبين�ُه�م«)10(.
 وقد ذكر يف تفسري عيل بن إبراهيم أن يف التوراة مكتوبا: »أْولِياُء اهلل َيَتَمنَّون املوَت«)11(!!

ويق�ول س�يد األولي�اء الفانني أم�ري املؤمنني عيل ب�ن أيب طال�ب$: »واهلل الب��ْ�َن أب��ي ط�الِ�ٍب 
���ِه«)12(، ويقول$ أيضا: »َل�ْو ُك�ِش���َف ال�ِغ�ط�اُء  آن��َ�ُس ب�ال�َم��ْوِت ِم�ن ال�طِّ�ْف��ِل ب�ث��َ�ْدِي أمِّ

م�ا اْزَدْدُت َي�ق�ي�ن�ًا«)13(!!

األثر الثاين: إيثار رضا اهلل وإرادته عىل رضا النفس وإرادهتا
ملَّ�ا يدرك العبد أن احلق س�بحانه وتعاىل أرأف به من نفس�ه وأرحم، وأخرب من�ه بمصلحته وأعلم، 
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م رضا اهلل وما  وال يقع منه يشء إال ما كان فيه اخلري والنفع وإن كان ظاهره خيالف الطبع، كيف ال يقدِّ
يفعله فيه ويريده منه ويقسم له من الرزق عى رضا نفسه وإرادهتا السيام إذا كان العبد عارفا باهلل وحمبا 
خملصا يف حبه هلل!! فاس�تغراق العبد يف حب اهلل وحياؤه منه وهيبته عند مش�اهدته وتعظيمه له يمنعانه 

من أن يؤثر شيئا عى رضا حمبوبه ومواله، بل يرى أن كل ما يفعله املحبوب حمبوب.
َب إيَلَّ بش�َْيٍء أَح�بُّ  ومما أوحى اهلل تعاىل إىل نبيه موس�ى$ وقال: »يا م�وَس��ى إن�ََّك َل�ْن ت�ت�َق�رَّ
ض��ا بَق�ض�ائ�ِي«، فخري م�ا يتقرب به املحب إىل حمبوبه والعب�د إىل مواله هو العمل عى  إيَلَّ ِم��َن ال�رِّ
كل ما حيبه وبلوغ منتهى رضاه وتقديم الرضا بقضائه عى رضا النفس بام تش�تهيه وذلك باتباع أوامره 

واجتناب نواهيه وإن كان ذلك خمالفا لرضا نفسه.
ي�روى أن عيس�ى$ م�رَّ برجل أعمى أب�رص مقع�د مض��روب اجلنبني بفالج وقد تناثر حلمه من 
اجل�ذام وه�و يقول: احلمد هلل الذي عافاين مم�ا ابتى به كثريا من خلق�ه، فقال له عيس�ى$: يا هذا أي 
يشء من الباء تراه مروفا عنك؟! فقال: يا روح اهلل أنا خري ممن مل جيعل اهلل يف قلبه ما جعل يف قلبي 
م�ن معرفت�ه، فقال: صدق�ت، هات يدك فناول�ه يده فإذا هو أحس�ن الناس وجه�ا وأفضلهم هيئة قد 

أذهب اهلل عنه ما كان به، فصحب عيسى$ وتعبَّد معه )14(.

األثر الثالث: احلضور وعدم الغفلة
فمن آثار حب اهلل تعاىل عدم اس�تياء الغفلة عى القلب وااللتفات إىل غري اهلل بل اليقظة والتوجه 
واجللوس مع احلق عى بس�اط األنس والتجيلِّ واحلضور التام معه والغيبة الكلية عمن س�واه واملراقبة 
كر ذكرا لسانيا أو ذكرا قلبيا وسواء كان ذكره سبحانه أو ذكر  الدائمة له واالشتغال بذكره سواء كان الذِّ
ما يتعلق به أو ما كان مظهرا من مظاهره من رسول أو ويل أو تاوة قرآن، وكلها مقامات رفيعة عزيزة 
املنال تس�تلزم األدب مع احلق املعبود س��بحان�ه كام أش��ار إىل ذلك رس��ول اهللملسو هيلع هللا ىلص بقول��ه: »اْع�ُب�ِد 
اهللَ كأن�َّ��َك ت���َ�راُه ف�إْن َل�ْم ت���َ�ُك�ْن ت���َراُه )ف�إْن ُك�ن��َت ال ت���َراُه( ف�إن��َّ�ُه َي�راَك«)15(، وهذا ال 
يكون للعبد إال بحصوله غاية املعرفة باهلل واإلقبال بكلِّه عى اهلل وخَت�لِّي�ه عن كل ما س�واه من عائق 

وشهوات وشواغل مادية وحظوظ نفسانية.
ن�ْي�ا َس��ام وَوَج�َد َح�اَوَة  ق�ال ص�ادق اآلل جعفر بن حمم�د$: »إذا ت�خ�َلَّ�ى امُل�ؤِم��ُن ِم�َن الدُّ
ن�ْي��ا كأن��َُّه َق�ْد خ�ُول�َِط وإن��َّم�ا خ�اَل��َط ال�َق�ْوَم ُح�بُّ اهلل َف�َل�ْم  ُح��بِّ اهلل وكاَن ِع�ن�ْ�َد أْه�ِل ال�دُّ
َي�ْش�ت�َغ�ِل�وا بغ�َ�ْي�ِرِه«)16(، فمن أخرج حب ما سوى اهلل عن قلبه وقطع كل عاقة جسامنية أو شهوة 

ظلامنية استقر حب اهلل فيه واشتغل به عمن سواه.
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ورد يف احلدي�ث أن النب�يملسو هيلع هللا ىلص نظ�ر إىل مصع�ب ب�ن عمري مقب�ا وعليه إه�اب كبش ق�د متنطق به 
َر اهللُ َق�ْل�َب�ُه َل�َق�ْد َرأْي�ت�ُُه َب�ْي�َن أَب�َوْيِن َي�غ�ُْذوان��ُُه  ُج�ِل الَّ�ذي َق�ْد ن��َ�وَّ فق�الملسو هيلع هللا ىلص: »ان�ُظ�روا إىَل ال�رَّ

�راِب فَدعاُه ُحبُّ اهلل وَرسولِِه إىَل ما ت���ََرْوَن«)17(!! بأْط�َيِب الطَّعاِم وال�شَّ
َلـْمـَحــًة نــََســْيـُتــَك  أنــِّي  ال  ذَكـْرتـُـَك 

لِـسـانــي ِذكـْـُر  ْكــِر  الـذِّ فـي  مـا  وأْيـَسـُر 
اهَلــَوى ِمـــــَن  ــوُت  ـــ أم َوْجــــــــٍد  بـال  ــْدُت  ـــ ــكِ َف

بـالـَخـَفـقــاِن الـَقـْلــِب  َعـَلـى  وهــــاَم 
حاِضـري أنــََّك  الـَوْجـــُد  ـــــي  أران ـا  َفَلـمَّ

َمـكـــاِن بـُكـلِّ  َمـْوجـــودًا  شــََهـْدتــُـَك 
تـََكـلهُّـٍم بغــَْيــِر  َمـْوجـــودًا  َفـخـاَطـْبـُت 

َعـيــاِن بـغــَـْيـــِر  َمـْعـلـومـًا  َوالَحـْظـُت 
��ذي أَزْل��َت األْغ�ي��اَر َع�ْن  ق�ال س�يد األحرار احلس�ني بن عيل$ يف دعاء ي�وم عرفة: »أن�َت الَّ

ُق�ل�وِب أِح�بَّ�اِئ�َك َح�ت�َّى َل�ْم ُي�ِح�بُّ�وا ِس�واَك«!! 
وقال$: »َم�ت�َى ِغ�ْب�َت َح�ت�َّى ت��َْح�ت�اَج إىَل َدل�ي�ٍل َي�ُدلُّ َع�َل�ْي�َك«!! 

ْغ َق�ْل�ب�ي ملََِح�بَّ�تِ�َك واْش�غ�َْل�ُه بِذْك�ِرَك«)18(. وقال ولده السجاد$ يف أحد أدعيته: »وَف�رِّ
فباحلب اخلالص هلل س�بحانه يس�تحيل أن ُيدِخل العبد السالك يف قلبه - وهو حرم اهلل - أحدا غري 
اهلل )19(، وعليه ال يغيب ربه عن بر قلبه طرفة عني، بل إن العارف الكامل إذا نظر إىل غري حمبوبه يعدُّ 

نفسه من اخلاطئني املذنبني.

األثر الرابع: املشاركة يف جمالس ذكر اهلل واالجتناب عن جمالس معصية اهلل
َغــُربـَـْت وال  شــَْمـٌس  َطـَلـَعـْت  مـا  َواهلل 

بـأنـفـــاســي َمـْقـــــروٌن  وِذْكــــُرَك  إالَّ 
ثــُهـُـْم أَحــدِّ َقـــــْوٍم  إَلـى  َجـَلـْسـُت  َوال 

ُجـالَّســـي َبـْيــَن  َحـديـثــي  ــَت  ـــ وأن إالَّ 
فم�ام يورث�ه حب اهلل تب�ارك وتعاىل هو احلضور يف جمال�س أهل الدين واملعرف�ة والصدق واألمانة 
�الِ�ح�ي��َن داِع�َي�ٌة إىَل  والص�اح والذكر احلس�ن، وقد قال عيل بن احلس�ني$: »ُم�ج�اَل�َس��ُة ال�صَّ
��اِح«)20(، ث�م االبتعاد عن جمالس أهل الريب واجلهل والس�فه والض�ال واإلعراض عن ذكر  ال�صَّ
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اهلل فإهن�ا جمالس باء أهلها بس�خط من اهلل، وقد ق�ال اهلل تعاىل: ﴿َوإَذا َرأْيَت الَِّذيـَن َيُوُضوَن يِف آَياتِنـَا 
ِه....﴾)21(، فعى املحب هلل عدم املش�اركة يف جمالس يكون  َفأْعِرْض َعنُهْم َحتَّى َيُوُضوا يِف َحِديٍث َغرْيِ
احلدي�ث فيه�ا خوضا يف آيات اهلل واس�تهزاًء بعلومه ومعارف�ه واجراًء عى اهلل وع�ى أوليائه وأحبائه 
خاص�ة إذا مل يتي�رسَّ ل�ه إبطاله وتغيريه ك�ام قال أبو عبداهلل الص�ادق$ قال: »ال َينَب�غ��ي لِْلُمؤِم�ِن أْن 

جَيْ�ِل�َس جَمْ�ِل�س�ًا ُيْعىَص اهللُ في�ِه وال َي�ْق�ِدُر َعَى تغ�ْي�ي�ِرِه«)22(!!
قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »ما ِمْن َم�ي�ٍِّت َيم�وُت َح�تَّى يت�َراءى له َمَل�ك�ان الكاتِ�ب�ان َع�َم�َل�ُه ف�إْن كاَن 
ُم�ط�ي�ع��ًا ق�اال َج�زاَك اهللُ ع�ن��َّا خ�َْي��رًا َف�ُربَّ َم�ْج�ِل�ِس ِص�ْدٍق أْج�َل�ْس��َت�ن�ا وَع�َم�ٍل ص�الِ�ٍح 
ق��ْد أْح�ض�َْرت���َن��ا وإْن كاَن فاج�ِ�رًا ق��اال ال َج�زاَك اهللُ عن��َّ�ا خ�َْي�رًا َف�ُربَّ َم�ْج�ِل�ِس س��وٍء َق�ْد 

أْج�َل�ْس�ت�َن�ا وَع�َم�ٍل َغ�ْي�ِر ص�الِ�ٍح َق�ْد أْح�ض�َْرت���َن�ا وَك�اٍم َق�ب�ي�ٍح َق�ْد أْس�َم�ْع�َت�ن�ا«)23(!!
وعى هذا فاجللس�اء الذين يألف املحب هلل باجللوس يف جمالس�هم ويأنس باحلضور معهم ويش�عر 
بالق�رب إىل اهلل تع�اىل هم م�ن جاء وصفهم يف حديث رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلصحي�ث قال: قاَل�ت احلَ�واريُّ�ون 
�ُرُك��ُم اهللَ ُرْؤي��َت�ُ��ُه وي��َزي�ُد يف  لِع�ي�َس�ى$ ي��ا روَح اهلل َم��ْن ن��َُج�الِ��ْس؟ ق�اَل$: َم��ْن ُي�َذكِّ

�ُب�ُك�ْم يف اآلِخ�َرِة َع�َم�ُل�ُه«)24(!!  ِع�ْل�ِم�ُك�ْم َم�ن�ْطِ�ُق�ُه وُي�َرغِّ
وخري املجالس ما ُذكر فيها أهل البيت# وآثارهم وس�ريهتم والذين وصفهم اهلل تبارك وتعاىل يف 
كتاب�ه املجي�د ب� »أهل الذكر«، فهم منار العلم ومعدن التنزيل والتأويل وذك�رهم وجمالس�تهم هو ذكر 
اهلل وجمالسته، قال تعاىل: ﴿يِف ُبُيوٍت أِذَن اهللُ أن تـُْرَفَع َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه....﴾)25(، وإحي��اء أم�رهم هو 
إحي�اء للق�ل�وب كام قال موالنا أب�و احلس�ن عيل بن م�وس�ى الرض��ا$: »َم�ْن َج�َل�َس َم�ْج�ِل�س�ًا 

ُي�ْحي��ِ�ي في�ِه أْم�َرن�ا َل�ْم َي�ُم�ْت َق�ْل�ُب�ُه َي�ْوَم ت���َم�وُت ال�ُق�ل�وُب«)26(!!

األثر اخلامس: حب اخللوة مع اهلل
نـَـْعـَســٌة بـِـي  َوَمــا  ألْســَتـغـِْشــي  وإنــِّـي 

َخـَيـالِـَيـا َيـْلـَقــى  ِمـنــَك  َخـَيـــاالً  َلـَعـــلَّ 
ـنِـــي َلـَعـلَّ الـُبـُيـــوِت  َبـْيـِن  ِمـن  َوأْخـــُرُج 

َخـالِـَيا ـرِّ  السِّ يِف  النــَّـْفـَس  َعنـَك  ُث  ُأَحـــدِّ
كان فيام ناجى اهلل عزَّ وجلَّ به موسى بن عمران$ أن قال له: »يا اْب�َن ِع�ْم�راَن َك�َذَب َم�ْن َزِع�َم 
بٍّ حُيِبُّ َخ�ْل��َوَة َحبيب��ِِه، ها أنا ذا يا اْبَن ِعْمراَن  ْي�ُل ناَم َعن��ِّي أَلْيَس ُكلُّ حُمِ أن��َّ�ُه حُيِبُّن�ي َفإذا َجن��َُّه اللَّ
ْل�ُت أْبصاَرُهْم يف ُقلوب�ِِه�ْم وَمث��َّْلُت ُعقوَبتي َب�نْيَ أْع�ُينِِهْم  ْيُل َحوَّ ِل�ٌع َع�َى أِحبَّائي إذا َجن��َُّه�ُم اللَّ ُمطَّ
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خُياطِبوين َعِن امُلشاَهَدِة وُيَكلِّموين َعِن احلُضور«)27(.
فالس�الك إىل اهلل حي�ب أن يتف�رد بذكر اهلل ويأنس بمناجات�ه، ومع غلبة األنس يع�رض عن كل ما 
يش�غله عن احلق وينعزل عن اخللق ويتجرد عن ماحظة الغري ويس�دل احلجب ويرخي األس�تار بينه 
وبينهم ويلزم اخللوة واالنفراد بحبيبه لترشق أنواره عى قلبه ويتنعم بلذيذ جمالس�ته وحمارضته ويطَّلع 

عى ما يكشف له من علمه وأرساره.

األثر السادس: عدم احلزن عىل فقد يشء أو الفرح حلصول يشء
فالعارف املحب هلل خييل قلبه ونفس�ه عن كل همٍّ وش�اغل س�وى تعلقه بمحبوبه واخللوة به واللذة 
بذك�ره ومناجات�ه والبهج�ة بإرشاقات أن�واره وجتليات مجاله عى م�رآة قلبه، وهلذا ال حيزن�ه َفْقد يشء 
ه إقب�ال يشء إال م�ا كان هلل ويف اهلل ألن�ه يعل�م أن كل يشء ملك هلل وحده يضعه حيث يش�اء  وال ي�رُسُّ
ويعطي�ه م�ن يش�اء، فإن أعطى عبدا أعطاه م�ا ليس له وإن منعه منعه ما ليس ل�ه وهو اجلواد إن أعطى 
وإن منع وهلذا ال تؤثِّر فيه العوارض واألس�باب وظواهر األمور بأن يرى نفس�ه دون اآلخرين يف املال 
والث�روة واملنص�ب فيحزن عليها ويتأمل ب�ل يكون حزنه عى طاعة مقربة تركها أو مس�تحبات مل يؤدها 
أو معصي�ة ارتكبها أو مكروهات عملها أو أضاع س��اعة مض��ت خلت عن ذك�ر اهلل، وكام قيل: »إنَّ 
�ِرهم َعَى س��اع�ٍة  ن�ي�ا َك�ت�ََح�سُّ ��روَن َع�َل�ى ش��يٍء ف�ات���َُه�ْم ِم�َن الدُّ أْه�َل ال�َج�ن��َِّة ال َي�َت�َح�سَّ

ت ِم�ْن َغ�ْي�ِر ِذْك�ِر اهلل«)28(!! َم�رَّ

األثر السابع: الرجاء واخلوف
وه�ي م�ن اآلث�ار الازمة للمح�ب هلل، قال الص�ادق$: »َم��ْن كاَن ب��اهلل ع�اِرف��ًا كاَن ِم�َن اهلل 

خ�اِئ�ف�ًا وإَل�ي�ِه راج�ِ�ي�ًا«)29(.
فأم�ا الرج�اء فإنه ال يك�ون إال بعد هتيئة املقدمات ومتهيد األس�باب الداخلة حت�ت إرادة العبد من 
اإلي�امن واجلهاد وحمبة اهلل وخلوص القلب وصدق العمل وغريها ومن ثم انتظار الفضل واإلحس�ان 
وس�عة الرمح�ة من امللك املنَّ�ان: ﴿إنَّ الَِّذيـَن آَمنـُوا َوالَِّذيـَن َهاَجُروا َوَجاَهـُدوا يِف َســبـِيِل اهلل أوَلئَِك 

يـَْرُجوَن َرْحَــَة اهلل َواهللُ َغـُفـوٌر َرِحـيـٌم﴾)30(.
وأما اخلوف فهو تأمل القلب لتوقع مكروه يف املستقبل، وللخوف مراتب، فخوف العوام من عذاب 
اهلل وانتقام�ه وس�خطه، وخوف املحب�ني وأرباب القلوب من خطر ُبعده وفراق�ه وإعراضه ملا أعطتهم 
ُرُكُم اهللُ  املعرفة بصفاته وأسامئه من اهليبة والعظمة واإلجال وما عرفوه من حقيقة كلمة: ﴿.... َوُيَذِّ



١27
املنزل )28(: آثار احلب عند املحب

نـَْفَسـُه....﴾)31(، فأعلم الناس باهلل أخوفهم له، ولذلك قال النبيملسو هيلع هللا ىلص: »أنا أْخَوُفُكْم هللِ« ألنه أش�دهم 
حبا هلل وأعلمهم به فأخوفهم له.

وقال الصادق$: »ُحْس�ُن الظَّ�نِّ باهلل أْن ال ت�ْرج�و إالَّ اهللَ وال خت�اَف إالَّ ذن�ب�َ�َك«)32(، فالعارف 
املحب يرى أن الذنب ظلمة والظلمة حجاب واحلجاب ُبعد والبعد عذاب )33(.

هذا وللرجاء حد وللخوف حد، فإذا جتاوز الرجاء إىل األمن فهو خرسان مبني، وإذا جتاوز اخلوف 
إىل القن�وط والي�أس فهو كفر وضال، والبد م�ن االعتدال يف كفتيهام فا يغل�ب الرجاء عى اخلوف 
وال اخل�وف ع�ى الرجاء، فعن اإلمام الباقر$: »َليَس ِم�ْن َع�ْب�ٍد ُمؤِم�ٍن إالَّ ويف َق�ْل�ب��ِِه ن�وران ن�وٌر 
ِم��ْن ِخ�ي�َف��ٍة ون�وٌر ِم�ْن َرج�اٍء َل�ْو ُوزَن ه�ذا َل�ْم َي�ِزْد َع�َل��ى ه�ذا وَل�ْو ُوزَن ه�ذا َل�ْم َي�ِزْد َع�َل�ى 

ه�ذا«)34(!!
م�رض رجل من األنصار فأت�اه النبيملسو هيلع هللا ىلص يعوده فوافقه وهو يف املوت فقالملسو هيلع هللا ىلص: كيف جتدك؟! قال: 
ُف ِمْن ُذن�وب�ي، فقال النبيملسو هيلع هللا ىلص: َم�ا اْج�ت�ََم�َع�تا يف َق�ْل�ِب َعْب�ٍد يف  أج�ُِدين أْرُج�و َرْح�َم�َة َريبِّ وأت�َخ�وَّ

ِمث�ِْل هذا امَل�ْوطِ�ِن إالَّ أْعطاُه اهللُ َرج�اءُه وآَم�ن��َُه َخ�ْوَف�ُه )35(.
ومن دعاء اإلمام أيب عبداهلل الصادق$: »اللَُّهمَّ أْي�َق�ن�ُْت أن�َّ�َك أْرَح�ُم الراِح�م�ي�َن يف َم�ْوِض�ِع 

ْح�ِم�ِة وأش��َدُّ امُل�ع�اِق�ب�ي�َن يف َم�ْوِض�ِع ال�ن��َّ�كاِل َوال�ن��َِّق�َم�ِة«)36(. ال�َع�ْف�ِو َوال�رَّ

األثر الثامن: الشفقة والرأفة عىل عباد اهلل والرمحة
والتذلل ألولياء اهلل والتعزز والشدة عىل أعداء اهلل

، وال شك أن املحب يتطلع دوما إىل  إن الشفقة والرأفة والوّد والرمحة من صفات الباري عزَّ وجلَّ
التش�به بمحبوبه يف مجيع صفاته، فإذا ورث القلب حب اهلل تبارك وتعاىل كان املحب يقظ اإلحس�اس 
رقيق القلب عى عباد اهلل وَخْلقه بعيدا عن الش�دة والقس�وة مش�فقا حمس�نا رؤوفا رحيام بمن أمره اهلل 
برمحت�ه مش�اركا إياه�م بوجدانه خافض اجلناح هلم ال س�يام الفقراء واملس�اكني منه�م وأهل االحتياج 
والفاقة فيخفُّ إىل مساعدهتم وهيرع إليمواساهتم، وهذا ما يريض اهلل سبحانه وال غاية للمحب سوى 
رض�ا املحب�وب، وقد روي أن موس�ى$ ق�ال: يا رب أخربين ع�ن آية رضاك عن عب�دك فأوحى اهلل 
تع�اىل إليه: »إذا َرأْي�َت ن�ْف�َس��َك ت��ُِح�بُّ ال�َمس��اك�ي�َن وت��ُ�ْب�ِغ�ُض ال�َج�بَّ�اري��َن ف�ذل�َك آي�َ�ُة 

ِرض�اي«)37(!!
مْحَ�َة  وفي�ام كت�ب أم�ري املؤمن�ني$ إىل مالك األش�ر& ملا واله ع�ى م�ر: »وأْش�ِعْر َقْلَب�َك الرَّ
ِع�يَّ��ِة وال�َم�َح�بَّ�َة َل�ُه�ْم واللُّْط�َف ب�ِه�ْم وال تك�ون��َنَّ َع�َل�ْي�ِهْم َس�ُبعًا ضاِريًا تغ�ْت�َنِ�ُم أْك�َل�ُهْم  لِلرَّ
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ي�ِن أْو ن��َظ�ي�ٌر َل�َك يف اخل�َْل�ِق.... فأْع�طِ�ِه�ْم ِم�ْن َع�ْف�ِوَك  �ا أٌخ َل�َك يف ال�دِّ فإن��َُّه��ْم ِصن�ْف��اِن إمَّ
وَص�ْف�ِح�َك ِم�ث�َْل الَّ�ذي ت��ُِح�بُّ أْن ُي�ْع�طِ�َي�َك اهللُ ِم�ْن َع�ْف�ِوِه وَص�ْف�ِح�ِه«)38(!!

وملا كان للفقر كراهة جبِلِّية يف النفس البرشية فعى السالك إىل اهلل أن يسأل ربه أن حيبب إليه صحبة 
الفق�راء ومعارشهتم وجمالس�تهم ملا يف ذلك من ترويض للنف�س وتزكيتها بالصرب والتواضع وصيانتها 
م�ن اخل�وض يف مل�ذات الدني�ا، ويقول كام ق�ال اإلمام زي�ن العابدين ع�يل بن احلس�ني$ يف دعائه: 
�ْب��ِر«)39( اتباعا  »اللَّ�ُه��مَّ َح�بِّ��ْب إيَلَّ ُص�ْح�َب��َة الُف�َق�راِء وأِع�ن�ِّ�ي َعَى ُص�ْح�َب�تِ�ِه�ْم بُحْس�ِن الصَّ
ْم بـِاْلغـَداِة  ُ لقوله تعاليفي حمكم كتابه خماطبا خاتم أنبيائهملسو هيلع هللا ىلص: ﴿َواْصـبــِْر نـَْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَّ
ْنَيا َوالَ ُتطِْع َمْن أْغَفْلنـَا َقْلَبُه َعن  ياِة الدهُّ َواْلَعِشـيِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوالَ تـَعـُْد َعْينـَاَك َعنـُْهْم تـُِريُد ِزينـََة احْلَ

ِذْكِرنـَا َواتـََّبَع َهَواُه َوَكاَن أْمـُرُه ُفُرطًا﴾)40(!!
ويف حدي�ث ليلة املعراج قال تع�اىل لنبيهملسو هيلع هللا ىلص: »يا أْح�َم��َد، إنَّ ال�َمَح�بَّ�َة ه�َي ال�َم�َح�بَّ�ُة لِْلُفَق�راِء 
ُب إَلْيِه�ْم، ق�الملسو هيلع هللا ىلص: يا َربِّ َوَم�ِن الُفَقراُء؟! قال تع�اىل: »الَّذيَن َرُضوا بالَقلي�ِل َوَص�َب�ُروا َعَى  وال�تََّق�رُّ
بوا بألِس�ن��َتِ�هم ومَلْ َيغ�َْضبوا  خ�اِء َومَلْ َيْش�ُكوا جوَعُهم وال َظَمأُهم ومَلْ ُيَكذِّ اجل�وِع وش�َكروا َعَى ال�رَّ

وا َعَى ما فات��َُهم ومَلْ َي�ْفَرحوا بام آتاُهم«)41(!! َعَى َربِّ�ِهم ومَلْ َي�غ�ْت�َمُّ
وم�ن آث�ار ح�ب اهلل تعاىل امل�ودة للمؤمن�ني والتذلل ألولي�اء اهلل الصاحل�ني والبغ�ض ألعداء اهلل 
اِر ُرَحـمــاُء َبْينـَُهْم....﴾)42( وقوله تعاىل:  اٌء َعَى اْلُكفَّ واملخالف�ني كام جاء يف قوله تعاىل: ﴿.... أِشــدَّ

ٍة َعَى اْلَكافِـِريـَن﴾)43(. ﴿أِذلَّـٍة َعَى امْلُـْؤِمـنِيـَن أِعـزَّ

األثر التاسع: كتامن حبه هلل 
والِــٌه أنـــِّـي  الـنــــاِس  ِعـنــْـَد  َصــــحَّ 

لِـَمــْن!! ُحـبِّــي  َيـْعـَلـُمــوا  َلـْم  أْن  َغـْيــَر 
وهذااألث�ر م�ن أبرز اآلثار عن�د اخلواص والس�الكني إىل اهلل والعارفني املحب�ني الذين جتردوا عن 
اخللق واتصل�وا باحلق فلم حيب�وا إال اهلل ومل يعرف�وا إال اهلل ومل يأنس�وا إال بحب اهلل، فصانوا قلوهبم أن 
يدخلها إال رهبم وس�روا مقامهم عنده يف نفوسهم وحجبوا حمبتهم له يف قلوهبم وكتموها عن غريهم 

تعظيام لشأنه وغرية جلنابه.
ُيـْفـشــيـِه َلـْيــَس  ِسـرٌّ  الـُمـِحـبِّـيـَن  َبــْيــَن 

َيـْحـكـيــــِه)44(  لِـْلـَخـْلــِق  َقـَلـــٌم  َوال  َقـــْوٌل 
وكانت من وصايا سيدنا األستاذ العامة الطباطبائي& لتامذته: الكتامن، الكتامن، الكتامن!!
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وقد جاء يف بعض رسائل احلكيم اإلهلي صدر املتأهلني الشريازي )قده( هذا البيت:
گـذشـــت در  حــد  از  وفـريـــادم  نــالــه 

نگـشـت)45(  واقـــف  درون  ــال  ح از  كـس  يــك 
ونع�م م�ا قيل: »َل��ْوال ُح�ض�وُر األْغ�ي�ار م�ا كانت األْس��راُر«!! فلو كان لل�كلِّ أهلية الوصول 
إىل األرسار ومع�دن األن�وار لتجلَّ�ت كل احلقائ�ق عن بطون األس�تار وظهرت مجي�ع املعاين عن طي 

االحتجاب والكتامن ومل يكن لألرسار يف ديار القلوب مكان!!
ونختم بحثنا يف هذا املنزل بش�ميم عطٍر من مس�ك حديث موالن�ا ومقتدانا اإلمام جعفر بن حممد 

الصادق$ يف حب اهلل تعاىل وآثاره:
ق�ال الص�ادق$: »ُح�بُّ اهلل إذا أض��اَء َع�َى ِس��رِّ َع�ْب��ٍد أْخ��اُه َع�ْن ُكلِّ ش��اِغ�ٍل وُكلِّ ِذْك�ٍر 
ا هللِ وأْص�َدُق�ُه�ْم َق��ْوالً وأْوف�اُه�ْم  ِس��َوى اهلل ِعن�ْ��َد ُظ�َل�ِم��ِه وامُل�ِح��بُّ أْخ�َل�ُص الن��اِس ِس��رًّ
َع�ْه��دًا وأْزكاُهْم َعَم�ًا وأْص�ف�اُهْم ِذْك�رًا وأْع�َب�ُدُهْم ن��َْف�س�ًا ت�ت�َب�اَهى امَل�اِئ�َكُة ِعن�َْد ُمن�اجاتِ�ِه 
وتْف�ت�َِخ�ُر بُرؤي�َت�ِِه وب�ِه َي�ْع�ُم�ُر اهللُ تعاىَل ب��ِاَدُه وبَك�راَم�تِ�ِه ُي�ْك�ِرُم ِع�ب�اَدُه وُيْعط�ي�ِهْم إذا َس�أُلوا 
��ِه وَي�ْدَف��ُع َعن�ْه�ُُم الَب�اَء بَرمْحَ�تِِه َف�َل�ْو َع�ِلَم اخلَْلُق م�ا َم�ِحلَّ��ُه ِعن�َْد اهلل وَم�ن�ِْزَل�ت�َُه َل�َدْي�ِه ما  بَحقِّ

ب�ُوا إىَل اهلل إالَّ ب��ِت�ُراِب َق�َدَم�ْي�ِه«)46(!! ت��ََق�رَّ
»إهل�ي َم�ْن ذا الَّ�ذي ذاَق َح��اَوَة م�ح�بَّ�تِ�ك َف�راَم م�ن�َْك َب�َدالً وَم�ْن ذا الَّ�ذي أنِ�َس بُق�ْرب��ِك 
فاْب�ت�َغ��َ�ى عن�ْ�َك ِح�َوالً إهلي ف�اْج�َع�ْل�ني مِمَّْن اْص�َط�َف�ْي�ت�َ�ُه لِ�ُق�ْرب�َِك وِوالي�َت�َِك وأْخ�َل�ْص�ت�َُه 
�ْي�ت�َُه بَق�ض�اِئ��َك وَم�ن��َْح�ت�َُه بال�ن�َظ�ِر إىَل َوْج�ِه�َك  ْق�ت�َُه إىَل لِق�اِئَك وَرضَّ َك وحَمَبَّتِ�َك وش��وَّ لِ�ُودِّ

وَح�َب�ْوت���َُه بِرض�اَك وأَع�ْذت���َُه ِم�ْن َه�ْج�ِرَك.....«)47(!!
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اهلوامش

بحار األنوار: ج 77 ص 83  )1(
بحار األنوار: ج 82 ص 171  )2(

ْنيا ِسْجُن امُلؤِمِن« - حتف العقول للحراين: ص 53، معاين األخبار: ص  كام جاء يف قول رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »الدُّ  )3(
289، وعنه بحار األنوار: ج 44 ص 297، عوامل العلوم: ج 17 ص 351، أمايل الطويس: ج 2 ص 142، 

مكارم األخاق للطربيس: ص 461
الرمجة:   )4(

ــــــــك حــــتــــى ــــــــوت ـــــــل م ــــــــــت قـــــــب م
روحـــــــك ـــــــــزع  ن ـــــــــــذاب  ع ـــــــــرى  ت ال 

سورة املطففني: آية 15  )5(
سورة اإلرساء: آية 72  )6(

سورة اجلمعة: آية 8  )7(
بحار األنوار: ج 6 ص 129  )8(
سورة اجلمعة: آية 6 - آية 7  )9(

امليزان يف تفسري القرآن: املجلد 19 ص 267  )10(
بحار األنوار: ج 6 ص 125  )11(

وق�د ي�رى البع�ض أن هن�اك تعارض�ا بني م�ا ورد يف بعض األحادي��ث واألخب��ار م�ن ح��ب ل�ق�اء اهلل   
تع�ال�ى - كام ذكرنا يف بحثنا هذا - وما ورد يف بعضها من ذم ت�م�ن��ِّي املوت وكراهته - كام جاء يف احلديث 
ْدُت ف�ي )َع�ْن( ش��َيٍء أن�ا ف�اِع�ُل�ُه ك�ت�َردُّدي ف�ي  القديس حيث ق�ال اهلل ت�ب�ارك وت�ع�ال�ى: »م�ا ت��َردَّ
َم��ْوِت َع�ْب�دي ال�ُم�ؤِم��ِن )َع�ْن َم�ْوِت ال�ُم�ؤِم��ِن( إن��َّ�ن�ي ألِح�بُّ لِ�ق�اءُه وي�ْك��َرُه امَل�ْوَت )ي�ْك�َرُه 
امَل��ْوَت وأْك��َرُه ُم�س��اءت�َُه( فأْص�ِرُف��ُه َعن�ُْه« - ال�كايف: ج 2 ص 246، ج 2 ص 352، اجلواهر الس�نية 
يف األحاديث القدس�ية: ص 249، ولرفع الش�كوك واألوهام نذكر بعض الوجوه التي أش�ار إليها العامة 

املجلي& يف حتقيقه )بحار األنوار: ج 6 ص 138، ج 67 ص 156(:
أوال: م�ا ذكره الش�ه�يد يف الذكرى من أن ح�ب لق�اء اهلل غري مقي�د بوق�ت فيحم�ل عى حال االحتض�ار   
ومعاين���ة م��ا حي�ب فإنه لي�س يشء حينئ�ذ أحب إليه م�ن املوت ولق�اء اهلل )ك�ام ورد يف الرواية أن رجا 
ق�ال أليب عب�داهلل$: أصلح��ك اهلل من أح�ب لق�اء اهلل أحب اهلل لق��اءه ومن أبغض لق��اء اهلل أبغض اهلل 
لق��اءه!! قال$: نعم، قال: فواهلل إنا لنكره املوت، فقال$: »َلْيَس ذاَك َح�ْيث تْذَه�ُب إن��َّم�ا ذلَك ع�ن�ْ�َد 
َم واهللُ حُيِ�بُّ لِ�ق�اءُه وه�و حي�ِبُّ  ال�ُم�ع�اي�َ�ن��َِة إذا رأى ما حُيِ�بُّ فَل�ْي�َس ش��يٌء أَح�بَّ إليِه ِمْن أن يَت�َق�دَّ
لِ�ق��اَء اهلل حينئ��ٍذ وإذا َرأى ما َي�ْك�َرُه فَل�ْي�َس ش��يٌء أب�ْغ�ََض إليِه ِمْن لِ�ق��اِء اهلل عزَّ وجلَّ واهللُ عزَّ وجلَّ 
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ُي�ْب�ِغ�ُض لِ�ق�اءُه« - بحار األنوار: ج 6 ص 129، معاين األخبار: ص 236(، ويقول العامة& يف تأويل 
احلدي�ث الق�ديس أن�ه ورد من طري�ق اخلاصة والعام�ة )راجع صحي�ح البخ�اري: ج 8 ص 132( أن اهلل 
س�بحانه يظهر للعبد املؤمن عند االحتضار من اللطف والكرامة والبش�ارة باجلنة ما يزيل عنه كراهة املوت 
يه به ويصري راضيا بنزوله وراغبا يف حصوله، فأش�بهت  ويوج�ب رغبت�ه يف االنتقال إىل دار القرار فيقل تأذِّ
ه�ذه املعامل�ة معاملة من يري�د أن يؤمل حبيبه أملا يتعقبه نفع عظيم فهو يردد يف أنه كيف يوصل هذا األمل إليه 

يه. عى وجه يقلُّ تأذِّ
ثانيا: املوت ليس نفس لقاء اهلل فكراهته من حيث األمل احلاصل منه ومها متغايران وكراهة أحد املتغايرين ال   

يوجب كراهة اآلخر.
ثالث�ا: إن كراه�ة امل�وت إنام تذم إذا كان�ت مانعة من حتصيل الس�عادات األخروية بأن ي�رك اجلهاد واألمر   
باملعروف والنهي عن املنكر وهجران الظاملني حلب احلياة والبقاء، واحلاصل أن حب احلياة الفانية الدنيوية 

إنام ُيَذمُّ إذا آثرها عى ما يوجب احلياة الباقية األخروية.
رابع�ا: أن ح�ب لق�اء اهلل يوجب حب كث�رة العمل النافع وقت لقائه وهو يس�تلزم كراهة امل�وت القاطع له   

والازم ال ينايف امللزوم.
خامس�ا: أن العبد يلزم أن يكون يف مقام الرضا بقضاء اهلل فإذا اختار اهلل له احلياة فيلزمه الرضا هبا والش�كر   
عليها فلو كره احلياة واحلال هذه فقد سخط ما ارتضاه اهلل له وعلم صاحه فيه وهذا مما ال جيوز وإذا اختار 
اهلل ل�ه امل�وت جي�ب أن يرىض بذل�ك ويعلم أن صاحه فيام اخت�اره اهلل له فلو كره ذل�ك كان مذموما، وأما 
الدع�اء لطل�ب احلياة والبقاء ألمره تعاىل بذلك فا ينايف الرض�اء بالقضاء وكذا يف الصحة واملرض والغنى 
والفقر وس�ائر األح�وال املتضادة يلزم الرضا بكل منها يف وقته وأمرنا بالدع�اء لطلب خري األمرين عندنا، 
ف�ام ورد يف خ�رب حب املوت إنام هو إذا أحب اهلل ذلك لنا وأما االقراح عليه يف ذلك وطلب املوت فهو كفر 
لنعمة احلياة غري ممدوح عقا ورشعا كطلب املرض والفقر وأش�باه ذلك، وهذا وجه قريب يؤيده كثري من 

اآليات واألخبار واهلل تعاىل يعلم.
رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 1 ص 213  )12(

بحار األنوار: ج 40 ص 153، رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 7 ص 253  )13(
احلقائق يف حماسن األخاق )للفيض الكاشاين(: ص 147  )14(

بح�ار األن�وار: ج 77 ص 76، أم�ايل الط�ويس: ج 2 ص 138، هن�ج الفصاح�ة: ص 65، مس�ند أمحد بن   )15(
حنب�ل: ج 2 ص 132، حلي�ة األولي�اء أليب نعيم اإلصفهاين: ج 8 ص 202، كن�ز العامل: ج 3 ص 21 ح 

5250
ال�كايف: ج 2 ص 130، املخالط�ة: اختال العقل، ويف احلديث: خولط أي اختل عقله وخالط القوم حب   )16(

اهلل أي مزجهم وختللهم.
رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 10 ص 156  )17(
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الصحيفة السجادية: الدعاء الواحد والعرشون - دعاؤه إذا أحزنه أمر وأمهته اخلطايا  )18(
قال اإلمام الصادق$: »ال�َق�ْل�ُب َح�َرُم اهلل َفا ت�ُ�ْس��ِك�ْن َح�َرَم اهلل إالَّ اهللَ« - جامع األخبار: ص 185   )19(

ومنه بحار األنوار: ج70 ص25، كنز العامل: ج 1 ص 25
بحار األنوار: ج 1 ص 141  )20(

سورة األنعام: آية 68  )21(
الكايف: ج 2 ص 374  )22(

بحار األنوار: ج 6 ض 116  )23(
الكايف: ج 1 ص 39  )24(
سورة النور: آية 36  )25(

بحار األنوار: ج 1 ص 199  )26(
بحار األنوار: ج 13 ص 329، ج 70 ص 14، أمايل الشيخ الصدوق: ط 1970 املجلس 57 ص 318  )27(

مستدرك الوسائل: ج 5 ص 288  )28(
مستدرك الوسائل: ج11 ص 226  )29(

سورة البقرة: آية 218  )30(
سورة آل عمران: آية 28، آية 30  )31(

الكايف: ج 2 ص 72  )32(
راجع مراتب الذنب والتوبة يف )املنزل 1: التوبة عند املحب(  )33(

احلقائ�ق يف حماس�ن األخاق )للفيض الكاش�اين(: ص 159، بحار األن�وار: ج 78 ص 260 مع اختاف   )34(
يسري يف األلفاظ.

أمايل الشيخ املفيد: املجلس 17 ص 138 ومنه مستدرك الوسائل: 2 ص 118  )35(
من أدعية شهر رمضان لإلمام أيب عبداهلل الصادق$  )36(

بحار األنوار: ج 70 ص 26  )37(
رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 17 ص 32  )38(

الصحيفة السجادية: الدعاء الثاثني  )39(
سورة الكهف: آية 28  )40(

إرشاد القلوب: ج 1 - 2 باب 54 ص 200 - 201  )41(
سورة الفتح: آية 29  )42(
سورة املائدة: آية 54  )43(

النجم الثاقب: ص 147  )44(
الرمجة:   )45(
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ـــا املـــحـــدود  ه ـــدِّ ـــن ح ــي ع ــت ــح ــي ـــت ص ـــَل ــد َع ــق ل
ــي ــن ــاط وب رسي  يف  ـــام  ب ــــد  أح ــم  ــل ع ـــا  م ـــكـــن  ول

مصباح الرشيعة الباب 97 ص 193 ومنه بحار األنوار: ج 70 ص 23  )46(
من مناجاة املحبني لإلمام زين العابدين$  )47(
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املنزل )29(

الِدفاُع َعِن املَْحبوِب ِعْندَ املُِحب
للنف�س اإلنس�انية والطبيع�ة البرشي�ة صفات غريزي�ة مطبوعة يف ذات اإلنس�ان ومتعلق�ة بفطرته 
وطبعه، ومن هذه الصفات املحبة، وهي ميل الطبع ورغبته يف يشء يكون حصوله سببا للشعور باللذة 

والراحة، وكلام كان الشعور باللذة والراحة أقوى كانت املحبة لذلك اليشء أشد.
وملا كانت املحبة متوقفة عى س�بب من األس�باب املتعددة كانت أنواع املحبة خمتلفة ومتعددة بتعدد 
األسباب )1(، ومن مجلة أقسام املحبة حب املال وحب متَلُّكه ومجعه وبغض إنفاقه وعى اخلصوص إذا 
مل يُع�ْد عليه بعائ�د عيني وع�اج�ل، والس�بب يف ذلك أن النفس ممكن واملمكن يف أصل نش�أته فق�ي�ر 
ويف ذات��ه حمت��اج، وخلوف�ه من الفق��ر واالحتي�اج كان إنفاق��ه ُكْلف��ة عى النفس وخارج عن دائرة 
ـْيـُر َمنـُوعًا﴾)2( وقوله تعاىل:  ــُه اْلَ الطب�ع، وق�د دل عى ذلك قوله تبارك وتعاىل يف كتابه: ﴿وإَذا َمـسَّ
﴿.... َوَمـن ُيوَق ُشــحَّ نـَْفِســـِه....﴾ )3( أي أن الش�ح والبخل واإلمساك من صفات النفس الذاتية 

املرتبطة هبا فطرًة، ومن هنا كان الدفاع عن املال فطري وذايت.
وكذل�ك اإلنس�ان بحس�ب أصالت�ه وفطرته يمي�ل إىل التكاث�ر يف األوالد والتباهي هب�م والتفاخر 
بكثرهت�م، ف�كان حبه�م واملي�ل إليه�م مي�ل ذايت وطبيع�ي، وبالت�ايل كان الدف�اع عنه�م دفاع�ا فطريا 

وغريزيا.
وأما حب النفس فهو أش�د أنواع احلب الفطري وأقواها، فاإلنس�ان جمبول عى حب نفس�ه وكامهلا 
وبقائه�ا ودوام وجوده�ا يف الدنيا، ومن ثم يكره املوت لظن�ه أنه يوجب عدمه، وهي دواعي وبواعث 
إىل الدفاع عن نفسه بشتى الطرق والوسائل، وقد تنطوي حتت حب النفس والذات سائر أنواع احلب 
األخ�رى، فحب املال ناش�ئ من اخلوف من الفق�ر والفاقة وهي أمور متعلق�ة بالنفس، وحمبة األوالد 
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ناشئة من الشعور بأن بقاءهم هو بقاء له بعد موته، وهذا أيضا متعلق بالنفس.
وت�دور بني هذه األنواع من احلب أنواع أخرى من احلب الدنيوي والنفي كحب اجلاه والرياس�ة 
وحب املنصب والش�هرة وحب املدح والثناء من الناس، ويس�عى اإلنس�ان إىل حصوهلا بام يملك من 
طاق�ات أش�د الس�عي، وإذا حصل عليها يتش�بث هبا كل التش�بث ويداف�ع عنها مدافعة م�ن ال همَّ له 

سواها.
والتعل�ق هب�ذه املوارد وما ش�اهبها إما أن تك�ون مذمومة أو حمم�ودة، فإذا كانت األم�وال واألهل 
واألوالد واألنف�س واجلاه والرياس�ة واملدح والثناء أس�بابا لِلَّهو واش�تغال القلب ع�ن اهلل تعاىل فهي 
مذموم�ة، أما إذا كانت قائمة عى موازي�ن إهلية ومعايري رشعية فهي حممودة ومقبولة، فاألموال الطيبة 
الُِح  ق واإلنفاق يف س�بيل اهلل فهي حممودة كام ورد: »نِْع�َم املاُل الصَّ إذا كان�ت س�ببا لعمل الرِبِّ والتصدُّ
الِ�ِح«)4(، وإذا كان التكاثر يف األوالد وإبقاء النس�ل س�ببا يف قوة ش��وكة اإلس�ام وغلبته  لِْلَعْب�ِد الصَّ
وإبق�اًء لذك�ر اهلل تع�اىل ودوامه وإجياد أف�راد صاحلني يف املجتم�ع تعود أعامهلم الصاحل�ة عليهم وعى 
ُموا َوآثــَاَرُهْم....﴾)5( وقال رس�ولهملسو هيلع هللا ىلص: »إذا  آبائهم كام قال س��بحانه وتع�اىل: ﴿.... َونـَْكُتُب َما َقدَّ
م�اَت اْبُن آَدَم )امُلؤِمُن( انَقَطَع َعَمُلُه إالَّ ِمْن ث�اٍث:.... َوَوَلٍد صالٍِح َيْدُعو َلُه....«)6( فهو حممود، وإذا 
كانت األنفس خاضعة بالعبودية هلل تعاىل مشغولة بالتزكية والتطهري عن درن الشهوات النفسية وكدر 
الل�ذات الدنيوية وكانت معرفتها س�بيا إىل معرفة الرب فه�ي يف هذه األحوال مقبولة وحممودة، وأما 
اجلاه واملنصب والرياس�ة واملدح والثناء من الناس إن كان حبها يس�تويل عى القلب وينرف اهلمُّ إىل 
سعتها وشيوعها إشباعًا حلظوظ النفس أو حبًّا للتسلط أو إظهارًا للفضل عى الغري أو تقربًا إىل احلكام 
والس�اطني فإهن�ا من آثار امليل إىل الدنيا ونقص�ان يف الدين بل هي آفات نفس�انية ُمْردية، والتعلق هبا 
منك�ر بالكلي�ة ومذموم، ويكون من الصعوبة تركها والتخلص منه�ا، أما إذا مل يكن احلرص من العبد 

عى طلبه ومل يتحرسَّ بزواله فهو حممود.
ُذ ِم�ْن  س�مع أم�ري املؤمنني$ رجا يقول اللَّهم إين أع�وذ بك من الفتنة، فق�ال$: »أراَك ت�ت�ََع�وَّ
م�الِ�َك وَوَل��ِدَك، يقوُل اهللُ تعاىَل ﴿إنـََّمـا أْمـَواُلـُكْم وأْوالَُدُكْم فِـتـْنـٌَة﴾ ولِك�ْن ُق��ْل اللَّ��ُه�مَّ إن��ِّي 

أع�وُذ بَِك ِم�ْن ُم�ِض�اَِّت ال�ِف�ت�َِن«)7(!!
ح القرآن الكريم يف غري واحدة من اآليات املباركات أن التفاخر باألنس�اب واألحس�اب  وقد رصَّ
واألموال واألوالد مذموم، فمن هذه اآليات ما كان إعامًا وتنبيهًا كام يف قوله تبارك وتعاىل: ﴿اْعَلُموا 
ْنَيا َلـِعـٌب َوَلـْهـٌو َوِزينـَـٌة َوتـََفـاُخٌر َبْينـَُكْم َوتـََكاثــُـٌر يِف األْمـَواِل َواألْوالَِد....﴾)8(،  َيـاُة الدهُّ أنـَّـاَم احْلَ
ومنها ما كان اختبارا وفتنة كام يف قوله تعاىل: ﴿إنـَّاَم أْمواُلُكْم َوأْوالُدُكْم فِـتـْنـٌَة....﴾)9( أي اختربناكم 
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هب�ام إن كان�ت حتجبكم عن�ا أم ال، ومنها ما كان توبيخا ك�ام يف قوله تعاىل: ﴿أهْلاُكـُم التَّـكاثـُُر * َحتَّى 
ُزْرتـُـُم امْلََقابـِـَر *﴾)10( أي أهلتكم زينت��ا احلي�اة الدني�ا ومها املال والبن�ون وف�ت�ن�ت�م هبام وش��غلكم 
التف�اخ�ر هبام عام هو أهم وهو ذك�ر اهلل سبحانه واالس�تعداد للق�ائه، ومنها ما كان حتذيرا وهتديدا كام 

يف قوله تعاىل: ﴿.... الَ تــُـْلـِهـُكْم أْوالَُدُكْم َوالَ أْمَواُلُكْم َعن ِذْكِر اهلل....﴾)11(!!
كل ذلك ألن اإلنس�ان يرى أن الكامالت واملنافع واخلريات يف املال أو األوالد أو النفس أو غريها 
م�ن األرزاق الدنيوية والنعم الوجودية والتعلقات الش�هوانية األخ�رى أو مجيعها، فيدافع عنها حفظا 
هلا من الفقد والضياع، ولكنه غافل عن املعرفة بأن هذه األرزاق باقية ببقاء بدنه يف الدنيا والرغبة فيها 
فاني�ة بفنائ�ه، وأن حبها وحب ما ش�اكلها من املتعلقات النفس�ية املبعدة عن ذكر اهلل واآلخرة ليس�ت 
إال حطام��ا زائ��ا وأم�ورا ومهي�ة عرضية وجمازية غري حقيقية تش�غل اإلن�س��ان عن رب��ه وطاعت�ه 
وتلهي�ه ع�ن حتصيل آخرته، وبالتايل كان الدف�اع عنها أيضا دفاعا ومهيا وجمازي�ا م�ح�ض�ا ال حقيقيا، 
وأن اخل�ري الباقي والكامل احلقيقي وكل اخل�ري والكامل ما كان يف حب اهلل الواهب ل�لعطايا واألرزاق 
كلها والدفاع عنه س�بحانه وعن كل حقٍّ أمر س�بحانه بالدفاع عنه، ألنه هو احلي الباقي وكل ما س�واه 

فاٍن ال حمالة.
وع�ى ه�ذا يمكن القول أن الدف�اع إما أن يكون حمم�ودا أو يكون مذموما، ف�إذا كان حقا وللحق 

وباحلق فهو حممود وإذا كان باطا وعى احلق فهو مذموم.
يقول الس�يد العام�ة الطباطبائي& يف حك�م الدفاع: »واإلْس��اُم حَيَْف�ُظ ِم�ْن ه��ذا ال�ُح�ْك�ِم 
�ُه�ُه إىَل ج�ِ�َه�ِة اهلل ُس��ْبحان�ُه  الً ث��ُ�مَّ ُي�َوجِّ أْص�َل��ُه وُه�َو م�َ�ا لِْلِف�ْط��َرِة وي�ُْب�طِ��ُل ت�ف�اصي�َل�ُه أوَّ
بَص�ْرفِ��ِه َع�ْن ُكلِّ ش���َيٍء ث��ُمَّ َيُع�وُد ب�ِه إىَل َم�وارِدِه ال�َك�ثي�َرِة ف�ي�َْس��ب��ُِك ال�َج�م�ي�َع يف َق�الِ�ِب 
�َب لِرج�الِ�ِه ونِس��اِئ�ِه وذراري��ِه ولُِكلِّ َح�قٍّ  التْوحي�ِد باإلي�امِن باهلل في�َن��ُْدُب اإلنس��اَن أْن يت�َع�َصَّ
ب�ُُه ِمْن ش��َ�ْوِب  �ُد ُح�ْك�َم ال�ِف�ْط�َرِة وُي�َه�ذِّ ب�إرج�اِع ال�ج�َم�ي�ِع إىَل ج�انِ�ِب اهلل، ف�اإلْس��اُم ُي�ؤيِّ
��ي أْم�َرُه يف َج�م�ي��ِع ال�َم�واِرِد وَي�ْج�َع�ُل�ه��ا َج�م�ي�ع�ًا  األْه��واِء واألم�ايِن ال�ف�اِس��َدِة وُي�َص�فِّ
ش��ريَع�ًة إنس��انِ�يَّ�ًة َيْس��ُل�ُك�ها اإلنس��اُن َعَى الِف�ْط�َرِة وُي�خ�َلُِّص�ها ِمْن ُظ�ْل�َم�ِة ال�تَّ�ن�اُق�ِض إىَل 

ن�ور ال�ت�َّواُف�ِق وال�ت�َّس�اُل�ِم«)12(.
وأم�ا املؤم�ن املح�ب هلل فه�و الذي آث�ر حب اهلل تع�اىل أو ما دعا اهلل تع�اىل إىل حبه ع�ى حب املال 
واألوالد والنفس وكل ما س�وى اهلل، وأوجب عى نفس�ه الفداء هبا كلها يف سبيل رضا حمبوبه احلقيقي 
ن�ْي��ا َف�َل��ْم ُي�ري�ُدوه�ا  ، وقد ق�ال أمري املؤمن�ني$ يف وصف�ه: »أراَدت��ُْه�ُم ال�دُّ وه�و اهلل ع�زَّ وجلَّ

وأَس�َرت��ُْه�ْم َف�َف�َدْوا أن�ُف�َس�ُه�ْم ِم�ن�ْه�ا«)13(!!



١38
املنزل )29(: الدفاع عن املحبوب عند املحب

كند ــه  چ را  جــان  شناخت  را  ــو  ت ــه  ك ــس  ك ــر  ه
كـنـد چــه  را  وخـانـمـان  وعـيــال  فـرزنـد 

بـخـشــى جـهـانـش  هـردو  كـنـى  ديـوانـــه 
كـنـد)14(  چـه  را  جــهـان  دو  هـر  تـو  ديـوانـه 

: ﴿َوِمَن النـَّاِس َمن َيتـَِّخُذ ِمن ُدوِن اهلل أنَدادًا ُيِبهُّونـَُهْم َكُحبِّ اهلل َوالَِّذيَن آَمنـُوا  يقول اهلل عزَّ وجلَّ
أشــَدهُّ ُحبًّا هللِ....﴾)15(، فالس�الك املحب هلل بعد هتذيب نفس�ه وتنقيتها واستنارة قلبه باملعارف اإلهلية 
والعقائ�د اإليامني�ة والفيوضات الرمحانية وانجذاب�ه إىل عامل الربوبية يرى أن اخلالق الذي أحس�ن كل 
يشء َخْلَق�ه أهل للح�ب احلقيقي، فهو الكامل املطلق الامتناهي الذي ال يش�وبه نقص والعامِل املحيط 
ال�ذي ال يش�وبه جه�ل والقادر املقت�در الذي ال يش�وبه عجز، ومن ث�م يرى أن الدف�اع عن املحبوب 

احلقيقي وكل ما يندرج حبه يف حب اهلل سبحانه وتعاىل هو الدفاع احلق دون سواه.
ا الَِّذيَن آَمنـُوا الَ تـَُخونـُوا اهللَ  َ جاء يف تفسري جممع البيان للطربيس )قده( يف سبب نزول اآلية ﴿َيا أيهُّ
ُسوَل َوتـَُخونـُوا أَمانـَاتُِكْم َوأنُتْم تـَْعَلُموَن * َواْعَلُموا أنـَّاَم أْمَواُلُكْم َوأْوالَُدُكْم فِْتنـٌَة َوأنَّ اهللَ ِعنَدُه  َوالرَّ

أْجٌر َعظِيٌم *﴾)16( ما هو مروي عن أيب جعفر الباقر$ وأيب عبداهلل الصادق$:
نزل�ت يف أيب لباب�ة ب�ن عبداملن�ذر األنصاري وذل�ك أن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص حارص هي�ود قريظة إحدى 
وعرشين ليلة فسألوا رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص الصلح عى ما صالح عليه إخواهنم من بني النضري عى أن يسريوا 
إىل إخواهن�م إىل أذرع�ات وأرحي�ا من أرض الش�ام، فأبى أن يعطيهم ذلك رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص إال أن ينزلوا 
عى حكم س�عد بن معاذ، فقالوا أرس�ل إلينا أبا لبابة، وكان مناصحا هلم ألن عياله وماله وولده كانت 
عندهم، فبعثه رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص فأتاهم فقالوا: ما ترى يا أبا لبابة أننزل عى حكم س�عد بن معاذ؟! فأشار 
أب�و لباب�ة بيده إىل حلق�ه أنه الذبح فا تفعلوه، فأت�اه جربيل$ فأخربه بذلك، قال أب�و لبابة: فواهلل ما 
زالت قدماي من مكاهنام حتى عرفت أين قد خنت اهلل ورسوله، فنزلت اآلية فيه، فلام نزلت شدَّ نفسه 
عى س�ارية من س�واري املس�جد وقال: واهلل ال أذوق طعاما وال رشابا حتى أموت أو يتوب اهلل عيل، 
فمكث سبعة أيام ال يذوق فيها طعاما وال رشابا حتى خرَّ مغشيا عليه ثم تاب اهلل عليه، فقيل له: يا أبا 
لبابة قد تيب عليك، فقال: ال واهلل ال أحلُّ نفي حتى يكون رس�ول اهلل هو الذي حيلُّني، فجاءه فحلَّه 
بي�ده، ث�م قال أبو لباب�ة: إن من متام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصب�ت فيها الذنب وأن أنخلع من 
ق به )17(، فمن رجح أمر اهلل تعاىل ورس�وله عى ماله وبنيه  مايل، فقال النبيملسو هيلع هللا ىلص: جيزئك الثلث أن َتَصدَّ

ومل َيِمْل إىل التفريط يف حبهام أويت أجرا عظيام.
وللدفاع عن احلق تبارك وتعاىل طريقان متازمان:
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الطريق األول: الدعوة إىل احلق وخمالفة أعدائه
ْكَمِة  وهو اجلانب اخلطايب يف الدفاع عن احلق، فقد قال احلكيم يف كتابه: ﴿اْدُع إَل َسبـِيِل َربَِّك بـِاحْلِ
ـْم بـِالَّتِـي ِهَي أحَسـُن....﴾)18(، فاهلل س�بحانه وتعاىل يأمر بإرش�اد اخللق  َسـنـَِة َوجاِدهْلُ َوامْلَْوِعَظـِة احْلَ
وحماورهتم ودعوهتم إىل احلق بالوجوه احلس�نة واملوازين احلقة والرشائط املرشوعة بأن يكون الغرض 
م�ن الدعوة والتبليغ إقامة دين اهلل وإعاء كلمته ويكون قلب الداعي قاصدا وجه اهلل تعاىل مراقبا إياه 
يف قص�ده طالب�ا رضاه وإن مل يوافق رضا اخللق خالي�ا من الُعْجب والرياء والرفع والِكرْب غنيا باهلل عام 
يف أي�دي الن�اس متَّصفا بجميل األدب وحس�ن املنطق ل�يِّ�ن الكام متَحلِّي�ا بالصفات التي ينادي هبا 
را قوله تعاىل: ﴿أتــَأُمــُروَن النـَّاَس بــِاْلبــِرِّ َوتـَنَســْوَن أنُفَســـُكـْم....﴾)19( س��الكا س��بيل  متذكِّ
ـن الَ َيِْدي إالَّ أن ُيَْدى َفـاَم َلُكْم َكْيَف  قِّ أَحـقهُّ أن ُيتـََّبَع أمَّ م�ا يدع��و إلي�ه: ﴿.... أَفَمـن َيِْدي إَل احْلَ

تـَْحُكُموَن﴾)20( فإهنا أوقع يف القلوب وأبلغ يف األثر.
وقد أوضحت اآلية املباركة أن أساليب الدعوة واملحاورة وإثبات احلقائق ثاثة: احلكمة والربهان 
أو املوعظ�ة احلس�نة أو املجادل�ة بالتي هي أحس�ن أو اجلمع بني اثن�ني منها أو مجيعها حس�بام تقتضي�ه 
الظ��روف املحيط�ة وما يعود بالدعوة من األث�ر وجلب الفائدة وقابلية املْدع��وِّ يف قب�ول الدع�وة كام 
قال سيد املرس�لنيملسو هيلع هللا ىلص: »إن��َّ�ا َم�ع�اِش����ُر األن�ب��ِ�ي�اِء ن��ُ�َك�لِّ�ُم )أِم��ْرن��ا أْن ن��ُ�َك�لِّ�َم( ال�ن�اَس 

َعَى َق�ْدر ُع�ق�ول�ِ�ِه�ْم«)21(!!
يقول العامة الطباطبائي& يف تفسريه هذه اآلية املباركة:

»وَك�ذا م�ا َذَك�َرُه بْعض�ُه�م أنَّ الط�ُرَق ال�ث�اَث امل�َْذك�وَرَة يف اآلي�َ�ِة ُم�ت�ََرت��ِّ�َبٌة َحَس�َب ت��ََرت�ُِّب 
، َف�ِم�َن ال�ن��اِس ال�خ�َواصُّ وُه�ْم أْص�ح�اُب  إْف�ه��اِم ال�ن�اِس يف اْس��تِ�ْع�داِده�ا لِ�َق�ب�وِل ال�َح�قِّ
�ِة االْس�تِ�ْع�داِد إلْدراِك احلَق�اِئ�ِق الَعْقِل�يَّ�ِة وش��َديَدِة االن�ج�ِ�ذاِب إىَل  ال�ن��ُّف�وِس امُلْش��ِرَق�ِة الَق�ِويَّ
هاُن، وِمن�ُْه�ْم  امَلب�اِدِئ العالِ�ي�َِة وَكثريِة األل��َْف�ِة بالِعْلِم والَي�قنِي فه�ؤالِء ُي�ْدَعْوَن باحل�ِْكَمِة وِهَي الرُبْ
ِة أْل�َف�تِ�ِهْم بامَلْحس�وس��اِت  َع��وامٌّ أْص�ح��اُب ن��ُف�وٍس َك��ِدَرٍة واْس��تِ�ْع�داٍد َض�ع�ي�ٍف َمَع ِش��دَّ
��ي ال�ب�َراه�ي�ِن ِم��ْن َغ�ْي�ِر أْن  س��وِم وال�ع��اداِت َق�اِص��َرٍة َع�ْن ت��ََل�قِّ ِة ت��ََع�لُّ�ِق�ِه��ْم بال�رُّ وُق��وَّ
َي�كون�وا ُمع�انِ�دي�َن لِْلَح�قِّ وهؤالِء ُي�ْدَع�ْوَن بامل�َْوِع�َظ�ِة احلَ�َس��ن��َِة، وِمن�ُْه�ْم أْص�ح�اُب الِع�ن�اِد 
�ذي�َن ُي�ج�اِدل�وَن بالب�اطِ�ِل لِ�ي�ُْدِح�ض�وا بِه احلَ�قَّ وُي�كاب��ِروَن لِ�ُي�ْط�ِف�ئ�وا ن�وَر اهلل  واللِّ�ج�اِج الَّ
بأْف�واِه�ِه�ْم َرَس�خ�َْت يف ن��ُف�وِس��ِه�ُم اآلراُء ال�ب�اطِ�َل�ُة وَغ�َل�َب َعَلْي�ِه�ْم ت��َْق�ل�ي�ُد أْس�افِ�ِه�ْم 
يف َم�ذاِه�ب��ِِهْم ال�خ�ُرافِ�يَّ�ِة ال َي�ن�َْف�ُع�ُه�ْم ال�م�َواِع�ُظ وال�ِع�َب�ُر وال َي�ْه�دي�ِهْم س�اِئ�ُق ال�رَباهي�ِن 

�ت�ي ِه�َي أْح�َس�ُن«)22(!! �ذي�َن أَم�َر بم�ُج�اَدَل�تِ�ِه�ْم ب��ِالَّ وه�ؤالِء ُه�ُم الَّ
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ويق�ول ص�در املتأهل�ني الش�ريازي )ق�ده( يف أس�فاره: »الطُّ��ُرُق الث�اث��ُة امَل�ْذك��وَرُة يف ِكت�اِب 
ب�نَي، والث��َّ�اين امَلْوِع�َظ�ُة اخِل�ط�اب��ِ�يَّ�ُة ألْه�ِل  اهلل أَح�ُده�ا احِلْكَم��ُة الُب�ْره�انِ�يَّ��ُة لِْلكاِمل�نَي امُل�َق�رَّ
ي�َن ِمْن أْصح�اِب الش�ِّامِل  �الِّ �اَم�ِة وأْصحاِب الَيمنِي، والث��َّالُِث امُلج�اَدَل�ُة لَِدْف�ِع ش�ُ�ْب�َه�ِة الضَّ السَّ

ي�ِن«)23(!! ب�ي�َن ب�َي�ْوِم ال�دِّ ال�ُم�َك�ذِّ
ه�ذا وق�د هن�ى اهلل عزَّ وج�لَّ عن االس�تعانة بالباطل ق�وال وفع�ا وإن كان ُيِعني ع�ى نرة احلق 
وإظه�اره وغلبت�ه بأي وجه من الوجوه، فالباطل باط�ل يف ذاته وال جيتمع مع احلق بُوْصلة، قال تعاىل:
قَّ بـِاْلَباطِِل....﴾)24( واملأمور ب�ه يف الدعوة والتبليغ اتباع رصيح احلق، واهلل الذي  ﴿َوالَ تـَْلبـُِسـوا احْلَ
خُيَْش�ى وال خُيَْش�ى غي�ُره هو املعني والكايف واحلس�يب يف هذا الراط: ﴿الَِّذيَن ُيَبلِّغـُوَن ِرَساالَِت اهلل 

َوَيْشـَْونـَُه َوالَ َيْشـَْوَن أَحدًا إالَّ اهللَ َوَكَفى بـِاهلل َحِسـيبًا﴾)25(.
وأم�ا األس�انيد والوس�ائل الت�ي يس�تند إليه�ا الداع�ي يف حماورت�ه مع خمتل�ف طبق�ات املدعوين 
باألس�اليب الس�الفة الذكر )احلكمة واملوعظة واملجادل�ة( فهي ثاثة: العلم واهل�دى والكتاب املنري، 
: ﴿َوِمــَن النـَّـاِس َمـن ُيـاِدُل يِف اهلل بـِغـَـْيـِر  ر احل�ق تعاىل عن املجادلة بغريها كام قال عزَّ وجلَّ وح�ذَّ
ِعـْلـٍم َوالَ ُهـدًى َوالَ كَِتـاٍب ُمـنِيـٍر﴾)26(، واملراد بالعلم ما هو مكتس�ب من حجة عقلية، وباهلدى ما 
تفيض�ه اهلداي�ة اإلهلية مل�ن أخلص هلل يف عبادته وعبوديت�ه بالوحي أو اإلهلام، وبالكت�اب املنري الوحي 
عن طريق النبوة والرس�الة الس�اموية، أو بمعنى آخر أن املراد بالعلم ما يعطيه الدليل العقيل والفكري 
م�ن انكش�اف احلقائق للقلب وباهلدى ما يتبني بالكش�ف والش�هود والتجيل وبالكت�اب املنري الوحي 

الساموي املظهر للحق. 
روي يف مصب�اح الرشيع�ة ع�ن اإلمام الص�ادق$: »َوَمْن خاَص��َم اخلَْل�َق يف َغْي�ِر م�ا ُي�ؤَم�ُر ب�ِه 

ب�وب��ِ�يَّ�َة«)27(!! َف�َق�ْد ن�اَزَع اخل�الِ�ِق�ي�ََّة والرُّ
ثم اجعل أهيا السالك هذا امليزان نصب عينيك بأن اهلل تعاىل يدعو إىل دار السام وهيدي من يشاء 
إىل رصاط مس�تقيم وهو أعلم بمن ضلَّ عن س�بيله وهو أعلم بمن اهتدى ﴿.... َوإن تـََولَّـْوا َفإنـََّمـا 

َعَلـْيـَك اْلَبـاَلُغ َواهللُ َبِصيـٌر بــِاْلِعـَبـاِد﴾)28(.

الطريق الثاين: اجلهاد يف سبيل احلق وحماربة أعدائه
وهو اجلانب العميل للدفاع عن احلق، واملؤمن املحب هلل املطيع ألمره وهنيه يس�لك حيثام يفتح اهلل 
ل�ه األبواب بنوره وهيديه إىل مس�تقر رمحت�ه ويدّله عى دار كرامته، ألنه هو اخل�ري واخلري كله بيده وهو 
ب عبده إليه درجة بعد درجة ومنزال بعد منزل حتى يدخله يف عباده  الغني وال غني سواه ويريد أن يقرِّ
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املقربني ويسكنه دار أوليائه املخَلصني.
وم�ن األب�واب الت�ي فتحها اهلل تع�اىل لتقريب عباده إليه اجله�اد باألموال وبذل األنفس يف س�بيله 
ل األذى يف جنب�ه، فأَمَرهم أن ال يس�لكوا طريقا إال ما  والدخ�ول يف مس�لك املدافعني عن دين�ه وحتمُّ
م وأرش�دهم عى الطريق�ة املثى وهي املعاملة الرابية والتجارة  كان�ت فيه املنفعة والربح األكيد، بل دهلَّ
اَرٍة ُتنجـِيـُكْم ِمْن َعذاٍب ألِيٍم  ا الَِّذيَن آَمـنـُوا َهـْل أُدلهُُّكْم َعَى ِتَ َ املنجية من العذاب األليم وقال: ﴿َيا أيهُّ
* تـُْؤِمنـُوَن بـِاهلل َوَرُسولِـِه َوتـَُجـاِهــُدوَن يِف َسبــِيِل اهلل بــِأْموالِـُكْم َوأنُفِسـُكْم ذلَِك خـَْيـٌر َلُكْم إن 
ُكنُتْم تـَْعـَلُمـوَن * َيْغـِفـْر َلُكْم ُذنـُوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجـنـَّاٍت تـَْجـِري ِمن تـَْحتَِها األْنـَهـاُر َوَمَســاكَِن 

َطـيِّـَبـًة يِف َجنـَّـاِت َعـْدٍن ذلَِك الَفْوُز الَعظيُم *﴾)29(.
فم�ن وس�ائل الدفاع عن املحب�وب احلقيقي التضحية ب�كل ما كان حبه جمازيا م�ن أموال وأنفس، 
والتاجر احلقيقي من تاَجر مع احلق سبحانه وباع نفسه الفانية بالوجود الباقي وَضِمن يف جتارته الربح 
األب�دي وامَلْغنَ�م املؤكد واخلري الامتناهي، وأما من تاَجر مع من س�واه فام ربح�ت جتارته، وإن كانت 

ذات عائد فهو زائل وداثر والزيادة فيها َوْهم عابر.
ا الَِّذيَن آَمنـُوا ُكونـُـوا أنَصاَر اهلل....﴾)30(، ويقول  َ ث�م يقول الغني عن العامل�ني آمرا عباده: ﴿َيا أيهُّ
تعاىل: ﴿َوَجـاهـُِدوا فِـي اهلل َحـقَّ جــَِهـاِدِه....﴾)31(، واملحبون هلل ال يس�تمتعون بلذة إال بام ترش��َّح 
هلم من حب اهلل وما وجدوه يف نفوسهم من األنس باهلل، وال غاية هلم إال االتصال باملحبوب والف�ن�اء 
في�ه، ف�ا حيبون ش��يئا إال ما أحب اهلل وال يريدون إال ما أراد اهلل، ويس�لِّمون أمرهم إىل موالهم احلق 
ويلبُّون دعوته كيفام ش��اء، وال خياف�ون يف ذلك لومة الئم ﴿.... ُياِهُدوَن يِف َسـبــِيِل اهلل َوالَ َيَاُفوَن 
َلْوَمَة الَئٍِم﴾)32(، وال يلقون باملودة واملحبة إىل أعداء اهلل، ويرون أن األموال واألنفس وكل ما عندهم 
عارية أعارها اهلل تعاىل هلم وأمانة ال يملكوهنا ومأمورون بردِّها عى أحسن وجه إىل صاحبها، وأيقنوا 
مون جزيل  أن الدنيا غايتها الفناء وكل من فيها مرحتل عنها، وكام قيل »العبُد وما يملُكه لسيِِّده«، فيقدِّ
األم�وال رخيص�ة يف س�بيله ويْتِلفون نفائ�س األرواح يف س�احته إخاصا لكرم وجه�ه وحبا لنرته 

وتلبية لدعوته وثباتا عى إعاء كلمته وسعيا يف مرضاته وابتغاء جلوار قربه.
هذا من ناحية العبد وما ُأِمر به من اجلهاد والنضال والدفاع عن احلق، وأما من ناحية الرب العزيز 
تبارك وتعاىل فإنه وَعَد عبده وْعدًا مجيًا صادقًا وقىض له قضاًء حتميًّا س�ابقًا بالتأييد والنرة والفتح 
والغلبة، فقال له مبتدئا: ﴿إنَّ اهللَ ُيَدافِـُع َعـِن الَِّذيـَن آَمـنـُـوا....﴾)33( تقوية لقلبه وتسكينا له، ثم قال 
ع�زَّ اس�مه: ﴿َوإنَّ ُجـنـَدنـَا َلـُهـُم اْلغـَالِـُبــوَن﴾)34(، أي ال ريب أن الغلبة حمققة ألن الدفاع عن احلق 
ح�ق واحلق غالب أبدا غري مغلوب، بل جعل عى نفس�ه حق�ا هلم بنرهم واالنتقام هلم وقال: ﴿.... 



ـا َعَلْينــَـا نـَْصـُر امْلُـْؤمـِنَِي﴾)35(، إنه نِْعم املوىل ونِْعم النصري!! َوَكاَن َحـقًّ
م بإح�دى الس�عادتني، واهلل  واملح�ب املجاه�د يف اهلل م�آل أم�ره أن�ه ينال إح�دى احلس�نيني ويكرَّ
ـا  ج�لَّ ش�أنه يقول: ﴿َوَلئِـن ُقـتِـْلـُتـْم يِف َسـبــِيِل اهلل أْو ُمـتـهُّـْم مَلَـغـِْفـَرٌة ِمَن اهلل َوَرْحـَمــٌة َخـْيـٌر ِمـمَّ
ن من�ه وحصول عظيم األجر  َيْـَمـعـُـوَن﴾)36(، فإم�ا أن تكون الغلب�ة عى عدو اهلل والظفر به والتمكُّ
والثواب، أو العاقبة احلسنى بالقتل واالستشهاد يف سبيل اهلل واالنتقال إىل رمحته الواسعة واحلياة عنده 

مع الرزق الطيب والنعيم املقيم!!
وق�د وع�د اهلل س�بحانه و تع�اىل يف آيات�ه املباركة ووْع�ده حق وقْط�ع وقوله صدق وحْت�م أن ثمن 
ُم  ْم بــِـأنَّ هَلُ بي�ع األم�وال واألنف�س هو اجلن�ة فقال: ﴿إنَّ اهللَ اْشـتـََرى ِمـَن امْلُْؤِمنِـَي أنُفَسـُهْم وأْمواهَلُ
ـنـََّة....﴾ )37( وتبارك الذي بيده امُللك بام فيها األموال واألنفس واجلنة، وانظر كيف هي رمحة رب  اْلَ
العامل�ني بأن منح عباده الوجود واألنفس واألموال وغريها م�ن العطايا واهلبات واألرزاق واخلريات 
هم ببش�ارة عظيمة الشأن  ثم عطف عليهم وجذهبم إليه واش�رى ُمْلكه منهم ليمنحهم اجلنة بل ويبرشِّ
جليلة القدر تليق بساحة الربوبية املقدسة ويقول: ﴿.... َفاْسـَتْبـِشـُروا بــَِبـْيـِعـُكـُم الَّـِذي َبـاَيـْعـُتـْم 

بِـِه َوَذلِـَك هـَو اْلَفـْوُز اْلَعـظـيـُم﴾)38(.
دت معاين التضحية والفداء يف سبيل  وخري املصاديق التي مثَّلت حقيقة الدفاع عن املحبوب وجسَّ
املعش�وق هو س�يد الش�هداء وأبو األحرار أبو عبداهلل احلس�ني$ الذي أنش�د بروحه الزكية أنش�ودة 

العارفني فأحرق هبا قلوب املحبني العاشقني:
َهـــواَك فـي  ا  ُطــــرًّ الــَخـْلـــَق  تـــَـَرْكـُت 

أراَك لِـَكــــي  الـِعــيــــــاَل  وأيـْـَتــْمـــُت 
إربـــــًا الـُحــبِّ  فـي  َقـطَّـْعـَتـنـي  َفــَلـــو 

ِســـــواَك إلـى  الـُفــــؤاُد  مـــاَل  َلـمـــــا 
نع�م ه�ذا هو احل�ب اخلالص والفن�اء احلقيق�ي يف واجب الوج�ود املطل�ق واخلري األت�م والرمحة 

املوصولة.
ة الذين رشبوا م�ن رشاب الفناء  وكذل�ك أخوت�ه وبنوه وصحب�ه امليامني أصح�اب النفوس الن�ريِّ
دوا ع�ن كل العائق الدنيوية حت�ى جتلَّت هلم أنوار اجلامل البهيِّ وس�بحات  يف ال�ذات األحدي�ة وجترَّ
��نِ�يِّ وغلبت عليهم لذة اللقاء وحرارة الش�وق واس�تجابوا دعوة احلق وحاربوا أعداء اهلل  اجلال السَّ
وأعداء رسوله بنفوس مطمئنة وقلوب مبرة حتى َغَدوا رساجا للمحبني الثائرين ونرباسا للعاشقني 

املجاهدين عى َم�رِّ الدهور والسنني.
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يقول املرحوم السيد جعفر احليل )قده(:
لِـِفـــدائِـــِه أْرَخــُصــوا  َقـْد  فِــْتــَيــٌة  ُهــْم 

َخــطــــيـــُر َســــْوُمـُهـــْم  ُقــْدٍس  أْرواَح 
بُِسـيـوفِـِهْم الـُعَى  َخَطـبـوا  فِـْتـَيـــــٌة  ُهــْم 

ُمـهـوُر الـغــالِـيــاُت  الـنـهُّـفـــوُس  ولـهـــا 
َلـُهـُم نــُفـوُسـُهـْم  نــُِعـَيـْت  وَقــْد  َفــِرُحـوا 

َبـشــيـُر الـنــهُّفـوِس  نــَاِعــي  َلــُهــْم  وكـأنَّ 
َدى الــرَّ ِشـــْرِك  إل  بـأْرُجلِـِهـْم  َرَكـُضـوا 

َمــْشــكـوُر)39(  َســـْعـُيـُه  َوُكــلٌّ  َوَســـَعـوا 
»اللَّ�ه�مَّ إن��َّك أْع�َلْم�َت َس��ب�ي�ًا م�ن ُس��ُب�ِل�َك ف�َج�َع�ْل�َت ف�ي�ه ِرض��اَك، ون��ََدْب�َت إل�ي�ه 
أْول�ِ�ي��اءَك وَجَعْل�َت��ُه أش��ْ�َرَف ُس��ُب�ِل�َك عن��َدَك ث���َواب��ًا وأْك�َرَم�ه�ا َل�َدْي�َك َم�آب��ًا وأَح�بَّ�ه�ا 
إَل�ْي�َك َم�ْس�َل�ك�ًا، ث��ُمَّ اش�ْ�َت�رْي�َت في�ِه ِم�َن امُل�ؤِم�ننَي أن�ُف�َس�ُهْم ب��ِأنَّ َل�ُه�ُم اجلَ�ن�َّ�َة ُي�ق�اتِ�ل�وَن 
�ا يف ال�تَّ�ْوراِة واإلن�ج�ي�ِل والُف�ْرق�اِن،  يف َس�ب�ي�ِل�َك ف�َي�ْق�ت�ُل�وَن وُي�ْق�ت�َل�وَن َوْع�دًا َع�َل�ْي�َك َح�قًّ
فاْج�َع�ْل�ني مِمَّ�ْن اش�ْ�َت�َرى في�ه ِمن�َك ن��َْف�َس�ه، ث��ُمَّ َوَف�ى بَب�ْي�َع�تِ�ِه الَّ�ذي باَي�َع�َك َعَل�ْي�ِه، َغ�ْي�َر 
َل ت��َْب�دي�ًا إالَّ اْس��تِ�نجازًا لِ�َوْع�ِدَك واْس��تيج�اب�ًا ملَِ�َح�بَّتِ�َك  ناِك��ٍث وال ناق�ٍِض َع�ْه��دًا وال َب�دَّ
�ٍد وآلِ��ِه، واْج�َع�ْل��ُه خ�اتِ�َم���َة َعَم��يل، واْرُزْق�ني في�ِه  ب��ًا ب�ِه إَلْي��َك، َفَص��لِّ َع�َى ُم�َحمَّ وت��ََق�رُّ
ض��ا وت��ُِح�طُّ ب�ِه َعن��ِّ�ي اخلَ�ط�اي�ا،  َل��َك وب��ِ�َك ِمَن ال�َوف��اِء َم��ْش���َه�دًا ت��ُوج�ُِب يل ب��ِه ال�رَّ
واْج�ع�ْل�ن�ي يف األْح�ي��اِء امَل�رزوق�ي��َن بأْي�دي ال�ُع��داِة ال�ُع�ص�اِة ت�ْح��َت لِ�واِء ال�َح��قِّ وراَي�ِة 
ا، وال�َحْم�ُد هللِ  ال�ُه��َدى، م�اٍض َع�َى ن��ُْص�َرت�ِِه�م ُق�ُدم�ًا َغ�ْي�َر ُم�َولٍّ ُدب�ُ�رًا وال ُم�ْح�ِدٍث ش���َ�كًّ

َربِّ ال�ع�اَل�م�ي�َن«)40(!!
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اهلوامش

قسم بعض علامء األخاق احلب - حسب مسبباته - إىل أقسام هي كالتايل:  )1(
1- ح�ب النف�س ووجوده�ا وبقائها، وهي أش�د أنواع احلب، حي�ث أن حب اليشء ال حيصل إال بس�بب   
ماءمته للطبع ومعرفته واحتاده باملحب حتى يصري حمبوبا، وبا شك أن ال يشء أكثر ماءمة للطبع ومعرفة 
لدى اإلنس�ان واحتادا به من النفس، فكان حبها أش�د أقسام احلب، لذا يغفل صاحبها عن حقيقة املوت بل 

يعتربه ألد أعدائه، ويندرج حتت هذا القسم حب األهل واألوالد واألقرباء.
2- ح�ب الغ�ري م�ن جهة حصول لذة جس�مية حيواني�ة، كحب امل�رأة والرجل وحب األطعمة واأللبس�ة   

الفاخرة وغريها، وُتَعدُّ من أضعف مراتب احلب.
3- حب الغري من جهة إحسانه.  

4- حب اليشء لِذاته، كحب اجلامل واخلرضة واملاء وأمثاهلا.  
5- حمبة الغري من جهة معنوية خفية وإن مل يتقابا.  

6- حمبة الغري من جهة األلفة كاحلاصلة يف األسفار الطويلة.  
7- حمبة الغري من جهة السنخية، كمحبة الطفل للطفل والشيخ للشيخ وأمثال ذلك.  

8- حمب�ة العلة والصانع للمعلول واملصنوع والعكس، كاملحبة ب�ني الوالد والولد والعامل واملتعلم وأعاها   
مرتبة حب احلق للخلق وحب أهل املعرفة للحق سبحانه.

9- حمب�ة الغ�ري من حي�ث املعلولية لعلة مش�ركة واملصنوعية لصانع مش�رك، كحب اإلخ�وان والتامذة   
بعضهم بعضا من حيث االشراك يف الوالد أو املعلم.

وأكثر األقس�ام املذكورة فطرية وطبيعية وأعاها مرتبة حمبة اهلل تعاىل واملنسوبني إليه من األنبياء واألوصياء   
واألولياء وهي املحبة احلقيقية، وهذا ال يكون إال يف مقام املقربني - املقامات العلية )الشيخ عباس القمي(: 

ص 170
سورة املعارج: آية 21  )2(

سورة احلرش: آية 9، سورة التغابن: آية 16  )3(
بحار األنوار: ج 72 ص 60  )4(

سورة يس: آية 12  )5(
إحياء علوم الدين: ج 1 ص 10، بحار األنوار: ج 2 ص 22 وجاء بلفظ »املؤِمن«.  )6(

بح�ار األن�وار: ج 93 ص 325، وورد يف رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد( ج 18 ص 248 أنه$ قال:   )7(
»ال يق�وَل�نَّ أح�ُدك�م اللَّ�ُه�مَّ إن��ِّي أع�وُذ ب�َك ِمَن الِف�ت�ْن��َِة ألن�َّه َل�ْي�َس أَح�ٌد إالَّ وهو م�ش��ت�م�ٌل َعَى 

ف�ِت�ْن�ٍَة ولك�ْن م�ن اْس�ت�ع�اَذ ف�ْل�َي�ْس�ت�َع�ِْذ ِم�ْن ُم�ِض�اَِّت ال�ِف�ت�َِن«!!
سورة احلديد: آية 20  )8(
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سورةالتغابن: آية 15  )9(
سورة التكاثر: آية 1 - آية 2  )10(

سورة املنافقون: آية 9  )11(
امليزان يف تفسري القرآن: املجلد 4 ص 420  )12(

من خطبة ألمري املؤمنني$ يف صفات املتقني املعروفة بخطبة مهام - رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج   )13(
10 ص 133

الرمجة:  )14(
من عرفك ما يفعل بالروح أم ما يفعل باألوالد والزوجة والسكنى!!  

وقد ابتليته باجلنون من منحته الدنيا واآلخرة ولكن ما يفعل هبام من كان جمنونا بك!!  
سورة البقرة: آية 165  )15(
سورة األنفال: آية 27  )16(

جممع البيان: جملد 2 ص 535 - ص 536 طبعة بريوت 1379 ه�  )17(
سورة النحل: آية 125  )18(

سورة البقرة: آية 44  )19(
سورة يونس: آية 35  )20(

بحار األنوار: ج1ص85، حماسن الربقي: كتاب مصابيح الظلم ص195، سفينة البحار: ج2 ص214  )21(
املي�زان يف تفس�ري الق�رآن: املجلد 12 ص 373، ومن يرغ�ب مزيدا من التوضيح حول بي�ان معاين الطرق   )22(

الثاثة ومواردها يرجع إىل تفسري اآلية املباركة يف »امليزان يف تفسري القرآن«.
األسفار األربعة: املجلد 7 ص 86  )23(

سورة البقرة: آية 42  )24(
سورة األحزاب: آية 39  )25(

سورة احلج: آية 8، سورة لقامن: آية 20  )26(
كنز الدقائق وبحر الغرائب )للشيخ حممد القمي املشهدي(: املجلد 9 ص 50 ط 1  )27(

سورة آل عمران: آية 20  )28(
سورة الصف: آية 10 - آية 12  )29(

سورة الصف: آية 14  )30(
سورة احلج: آية 78  )31(

سورة املائدة: آية 54  )32(
سورة احلج: آية 38  )33(

سورة الصافات: آية 173  )34(
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سورة الروم: آية 47  )35(
سورة آل عمران: آية 157  )36(

سورة التوبة: آية 111  )37(
سورة التوبة: آية 111  )38(

معايل السبطني: ج 1 ص 207  )39(
من دعوات أمري املؤمنني$ عند القتال - بحار األنوار: ج 98 ص 126  )40(
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املنزل )30(

املراقََبُة ِعْندَ املُِحب
اعل�م أهي�ا الس�الك أن املراقبة رشط من ال�رشوط احلتمية والزمة من اللوازم املؤكدة للس�لوك إىل 
د مراش�دنا األجاء ومش�اخينا العظامء عى االلتزام هبا واملحافظة  اهلل تعاىل، بل أمهها وأعظمها، وقد أكَّ

عليها وعدم تركها واالستخفاف هبا.
وقد كان س�يدنا األس�تاذ العامة الطباطبائي& حريصا عى لزوم املراقبة، حتى أنه حينام حرضه 
الوفاة س�أله أحد تامذته أن يوصيه بوصية فقال: »املراقب�ة املراقب�ة املراقب�ة«!! وإن دل قوله هذا عى 

يشء فإنام يدل عى جليل مرتبة املراقبة وعظيم خطرها.
ت�ه، والنظ�ر يف أعامله م�ن حيث صاحها وخلوصه�ا هلل تعاىل، وحفظها ح�ق حمافظتها عن   وطِويَّ
ان له، وأهنام يتحيَّنان  كل ما يفس�دها من رشك ورياء، واحلذر من النفس والشيطان، والعلم بأهنام عدوَّ
انه إىل مواطن الغفلة ومواقع املخالفة، ويدعوانه إىل املزيد من التعلق يف حارض الدنيا  الُفَرص حتى جيرَّ
واالسرس�ال يف لذات العي�ش با حدود والغفلة عن الغد املوعود، والعل�م بأن اهلل تعاىل رقيب عليه 
شاهد له يف الليل والنهار والرس والعانية، وأن أرسار القلوب لديه مكشوفة وخفايا الصدور معلومة، 
فعليه إخطار هذه األمور عى باله لكيا يتجاوز حدود ما رشعه اهلل تعاىل فُيْقِدم عى ارتكاب س�يئة أو 

يقع يف خمال�ف��ة، ولكي�ا يش�غل�ه ش�اغ�ل أو يعيق�ه عائ�ق يف طريق سل�وك�ه إىل اهلل تعاىل.
ومصائد الشيطان ال تكون إال حيث يكون اإلمهال يف طاعة اهلل والغفلة عن ذكره واالستهانة بأمره، 
ومع املراقبة ودوامها واللجوء إىل اهلل تعاىل بكامل العبودية له يقدر الس�الك أن يعرف س�بل الش�يطان 
َسَلت  وحبائل وس�وس�ته فيجتنبها ومش��تهيات النفس ونوازعها فيقمعها، فالنفس إذا ُأرِس�َلت اْسَرْ
وإذا ُقيَِّدت تقيََّدت، والشيطان إذا انكشفت حيله ومكامنه كان كيده واِهنًا ضعيفًا، فاحرس قلبك من 
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أهواء النفس ووس�اوس الش�يطان، وال جتعل هلام عى قلبك سلطانا وس�بيا، وِقف منهام موقفا حذرا 
حازما، واحفظ وقتك واحذر أن تضيِّع شيئا منها دون ذكر اهلل تعاىل ومراقبته بلسانك وقلبك.

يقول اهلل تبارك وتعاىل: ﴿أَفَمْن ُهَو َقـائِـٌم َعَى ُكلِّ نـَْفٍس بــِاَم َكَسَبْت....﴾)1(، فلله عزَّ وجلَّ األمر 
مجيعا، وهو املهيمن واملحيط والسلطان عى كل نفس، واحلافظ لكل ما عمَلت من خري ورش وآثارها، 
ومن دقيٍق وجليٍل وتبعاهتا، يف صحائف حس�ناهتا وسيئاهتا، جازيا هلا بأحسن الثواب والنعمة أو أشد 

العذاب والنقمة، فهل بعد ذلك يأمن العبد أن يرك نفسه هائمة ضالة با حماسبة وال مراقبة!!
َمـْت لِغـٍَد  ا الَِّذيـَن آَمنـُوا اتـَُّقـوا اهللَ َوْلَتنُظـْر نـَْفٌس َما َقدَّ َ ويق�ول العزي�ز احلكي�م يف كتابه: ﴿َيـا أيهُّ
َواتـَُّقوا اهللَ إنَّ اهللَ َخبـِيـٌر بـِاَم تـَْعَمُلوَن * َوالَ تـَُكونـُوا َكالَِّذيَن نـَُسـوا اهللَ َفأنَساُهْم أنُفَسُهْم أوَلئَِك ُهُم 

اْلَفاِسُقوَن *﴾)2(!!
واآليتان الكريمتان تندبان عباد اهلل املؤمنني بلزوم املراقبة واملحاسبة وذكر اهلل تعاىل يف احلياة الدنيا 
واحلرص عى إدامتها واس�تمرارها وعدم مفارقتها والغفلة عنها اس�تعدادا للقاء اهلل تعاىل، فبحس�بها 
تك�ون للعاقب�ة مرتبت�ان ال تس�تويان، إما الف�وز يف الدني�ا واآلخرة والدخ�ول يف أصح�اب اجلنة، أو 

اخلرسان يف الدنيا واآلخرة والدخول يف أصحاب النار.
واألم�ر باملراقب�ة هنا للنفس أن تنظر إىل صالح عملها اليوم يف دار الدنيا والتي هي زادها وذخريهتا 
لغد يف دار اآلخرة، وأن جتعل اهلل تعاىل غاية حركتها وهناية مقصدها بدوام ذكره والتشديد يف مراقبته، 
والسري يف احلياة سريا معتدال ال منحرفا، فا ينسى العبد ربه طرفة عني أبدا فينسى نفسه ويفقد صوابه 

ويضل طريقه ومن بعده يسقط يف وادي البوار ومستنقع اهلاك األبدي.
گـنـــــاه قـصـــد  كـنــى  كــه  مـقــامــى  در 

نـگـــــاه دور  از  كــودكـــى  كـنـــد  گــــــر 
گـــــذرى در  گـنــــــه  ز  آيــد،  شـــــرمـت 

نـــــــدرى را  خــــود  عـصـــمــت  پــــرده 
جـهـــان خــداونـــد  كــه  بــــادت  شــــرم 

نــهــان اســـــرار  واقـــــف  بــــــَود  كـــو 
وگــــــاه بـيـَكـه  بــود  تـــــو  در  نــظـــرش 

گــنــــــاه)3( قـصـــد  نـظــرش  در  كـنــى  تـو 
وع�ن إس�حق بن عامر قال ق�ال الصادق$: »يا إْس�حق ِخ��ِف اهللَ كأن��َّ�َك ت���َ�راُه وإْن ُك�ن�َت 
ال ت���َ�راُه َفإن��َّ�ُه َي��راَك َف�إْن ُكن�َت ت���ََرى أن��َُّه ال َي��راَك َفَق�ْد َك�َف�ْرَت وإْن ُكن��َت ت���َْع�َل�ُم أن��َُّه 
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َي��راَك ث��ُمَّ َب�َرْزَت َل�ُه بال�َم�ْع�ِص�َي�ِة َف�َق�ْد َج�َع�ْل�ت�َُه ِم�ْن أْه�َوِن ال�ن�اظِ�ري�َن َع�َل�ْي�َك«)4(!!
والقل�ب - ك�ام يقول أرباب البصائر من مش�ايخ العرف�ان - ميزان العارف�ني يف الدنيا وهو أرجح 
املوازي�ن، وجنته�م إقب�ال قلوهبم عى احل�ق ونارهم إدبار قلوهب�م عن احلق، واملراقب�ة فعل من أفعال 
القل�ب، وتعن�ي مراع�اة القل�ب للرقي�ب واالش�تغال ب�ه ودوام ماحظة جن�اب احلق تع�اىل بالقلب 
واحلض�ور العب�ودي م�ع احل�ق يف أمره وهني�ه، وبحضور القل�ب تنقاد س�ائر اجل�وارح واألعضاء إىل 

احلضور.
وقيل أيضا أن املراقبة علم العبد باطاع الرب عليه واستدامة العبد هلذا العلم هو مراقبة احلق.

�م  وتتفاوت مراتب املراقبة ش�دًة وضعفًا بتفاوت درجات الس�الكني إىل اهلل ومقاماهتم، وهلذا يقسِّ
العرفاء مراتب املراقبة إىل ثاث مراتب رئيسية هي كالتايل: 

املرتبة األوىل: مراقبة العبد للحق
وه�ي مراقب�ة املريدي�ن للحق تب�ارك وتعاليمراقبة دائمة صادق�ة غري مقطوعة بالغفل�ة وال مبتورة 
بالنس�يان، وذل�ك بماحظة ما يصدر منهم م�ن أقوال وأفعال، واحلذر م�ن اهلل تعاىل يف كل احلركات 
والسكنات، وما يطالبهم به بمثاقيل الذر من اخلطرات واللحظات، ولزوم طاعته وموافقته وأداء كل 
مه عليهم، ووضع كل يشء موضعه الذي وضعه  ما أوجبه عليهم، واجتناب معصيته وخمالفته وما حرَّ
ن  اهلل فيه، ومن ثم الس�عي جللب رضا املحبوب س�بحانه بفعل املستحبات وترك املكروهات، والتمكُّ
من ذلك إىل أن تصبح َمَلكة راس�خة يف ذواهتم ال يعقبها ضعف وال فتور، والعلم بأن اهلل تعاىل مطَّلع 
ر اهلل تعاىل عباده عن  ع�ى الرسائ�ر كاطاعه ع�ى الظواهر، عامل باخلفيات كعلم�ه باملعَلنات، وقد ح�ذَّ
الته�اون يف ه�ذا األم�ر والغفلة عن�ه وق��ال: ﴿.... َواْعـَلُمـــوا أنَّ اهللَ َيْعـَلـُم َمـا فِـي أنـُفـِســـُكـْم 
َفـاْحـَذُروُه....﴾)5(، وق�ال ت�ع�اىل: ﴿.... َوإن تـُْبـُدوا َمـا يِف أنُفِســُكْم أْو تـُْخـُفـوُه ُيـاِسـْبـُكْم بِـِه 

اهللُ....﴾)6(.
ْت َكراَمتي )َمَودَّيت( ملَِْن ُيراِقُبني«)7( وقال جلَّ جاله  وقال اهلل عزَّ وجلَّ يف قديس احلديث: »َلَقْد َحقَّ

!!)8(») أيضا: »ُبْؤس�ًا ملَِْن َعصاين ومَلْ ُيراِقْبني )واْج�َت�َرأ َعيَلَّ
�َب َذن�َب�ُه وكاَب�َر  �ُه وت��َن��َكَّ ويف خطب�ة ألم�ري املؤمنني$ قال فيها: »َرِح��َم اهللُ اْم�ِرءًا راَق�َب َربَّ

َب ُم�ن�اُه.... رافِ�ع�ًا إىَل امل�َع�اِد َط�ْرف�ُه ُم�َت�َوق�ع�ًا يف ُك�لِّ أواٍن َح�ْت�ُف�ُه«)9(!! َه�واُه وَك�ذَّ
قال مالك بن دينار: دخلت جبانة البرة فإذا أنا بسعدون املجنون فقلت له: كيف حالك؟ فقال: 
م عى رب عدل حاكم بني العباد!! ثم بكى  كيف حال من أصبح وأمسى يريد سفرا بعيدا با أهبة وتقدَّ
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بكاء شديدا، قلت: ما يبكيك؟! قال: أبكاين قلة الزاد وُبعد املسافة والعقبة الكؤود، فقلت: إن الناس 
يزعم�ون أنك جمن�ون، فقال: وأنت اغررت بقوهلم!! ما يل ُجنَّ�ة ولك�ن حب موالي قد خال�ط قلبي 
وجرى بني حلمي ودمي، فأنا من حبِّه هائم، ثم قال: يا مالك ُكْن من الناس خائبا واْرَض باهلل صاحبا، 

قلِّب الناس كيف شئت تراهم عقاربا!! )10( 
وفيام كتبه العارف الكامل ما حسينقيل اهلمداين )قده( )11( يف بعض رسائله ووصاياه:

»فاْف�َه�ْم مِمَّا ذَك��ْرُت إنَّ طل�َب�َك املح�بَّ�ِة اإلل�ه�يَّ�ِة م�ع كون�َِك ُم�ْرت��َ�ِك�ب��ًا للم�ع�ص�ي�ِة أْم�ٌر 
ا، وكي��َف خَيْ�َفى علي�َك ك��وُن املعص�َي�ِة س��ب�ب�ًا لل�ن�َّْف�َرِة وك�وُن ال�ن�َّْف��َرِة مانِ�َع�َة  ف�اِس��ٌد ج�ِ�دًّ
ي�ِن وآِخ�ُرُه  ُل ال�دِّ �َق ع�ن�َدَك أنَّ ت���َ�ْرَك ال�م�ع�ِص�َي��ِة أوَّ اجل�َْم��ِع َمَع��ُه ال�َم�َح�بَّ��ُة!! وإذا ت�ح�قَّ
ِل  وظ�اِه��ُرُه وب�اطِ�ن��ُ�ُه ف�ب��اِدْر إىَل امل�ج�اَه��َدِة واش��ْ�ت�َِغ�ْل بتم�اِم اجل�ِ��دِّ إىَل امل�راَق�ب�َ�ِة ِم�ْن أوَّ
ِس َح�ْض�َرت�ِ�ِه، واْع�َل�ْم  ق�ي�اِم��َك ِم��ْن ن�وِم�َك ف�ي ج�م�ي��ِع آن�اتِ�َك، واْل���َزِم األَدَب يف ُم�َق�دَّ
ًة أس��ي�ُر ُق�ْدَرت�ِ�ِه، وراِع ُح�ْرم�ََة ش��ري�ِف ُح�ض�وِرِه،  ًة َذرَّ أن��َّ��َك بج�م�ي�ِع أْج��زاِء وج�وِدَك َذرَّ
واْع�ب�ُ�ْدُه كأن��َّ��َك ت�راُه، َفإْن مَلْ ت��َُكْن ت�راُه فإن��َُّه َيراَك، وال�ت�َِف�ْت داِئاًم إىَل َع�َظ�َم�تِ�ِه وَحق�اَرت�َِك 
�ت�ِ�َك وِغ�ن�اُه وحاَج�تِ�َك، وال ت��َْغ�ُف�ْل ش��ن�اَع�َة َغ�ْف�َل�تِ�َك  ت�ِِه وِذلَّ وِرْف�َع�تِ��ِه وَدن�اءت�َِك وِع�زَّ
ل�ي�ِل الضع�ي�ِف،  ع�ن�ْ�ُه َج�لَّ َج�اُل�ُه َم�َع ال�تِ�ف�اتِِه إليَك داِئ�اًم، وُق�ْم بي�َن َي�َدْي�ِه َم�ق�اَم الع�ْب�ِد الذَّ
وت��َب�َْص�َب�ْص حت�َْت َق�َدَم�ْي�ِه َب�ْص�َب�َص�َة الَكْل�ِب النح�يِف، أَوالَ َي�ْك�ف�ي�َك ش�َرف�ًا وَف�ْخ�رًا أن��َُّه 

َس�ْت�ُه ق�اذوراِت امَل�ع�اِص�ي«!!  أِذَن َلَك يف ِذْك�ِر اْس�ِم�ِه الَعظيِم بِلس�انِ�َك الَك�ثي�ِف الَّذي ن��َجَّ
��ْرَت ج�َواِرَح��َك ِم��َن امَل�ع�اِص�ي َبْع��ُد، َفَك�ْي�َف  ث�م يق�ول )ق�ده(: »إْن َل�ْم َت�ُك��ْن َق�ْد َط�هَّ
�اِدَق�ِة ث��ُمَّ الَع�َج�َل  ت��َْأم�َُل أْن أش��َْرَح َلَك أْح�واَل الَق�ْلِب!! َفالب��ِداَر الب��ِ�داَر إىَل ال�ت�َّْوب�َ�ِة ال�صَّ

الَع�َج�َل يف ال�ِجدِّ وال�ُم�راَق��ب�َ�ِة«!! 
واملراقبة زينة القلوب وُحلية األرواح، والسالكون املحبون هلل تعاىل جيعلون قلوهبم أبدا يف املراقبة، 
فرياقبون يف نفوسهم الفقر واحلاجة ويف رهبم الغنى والقدرة، فيحتقرون نفوسهم ويلحقوهنا بالعبودية 
دون آثار رهبم يف قلوهبم،  ويذللوهنا يف ساحة عظمة احلق وجاله وجناب كربي�اء املوىل وهبائ�ه، ويتفقَّ
ويعلمون ش�ئونه يف أنفس�هم، ويراقبون مقامه عندهم، وينظرون إىل كل املخلوقات بام فيها نفوس�هم 
متاش�ية يف ن�ور عظمته فانية يف ملع�ات مجاله، فتتجاىف قلوهبم عن مضاج�ع الدنيا وغرورها حني ينام 
غريه�م يف غفاهت�ا، ويصحب�ون الدنيا بأب�دان أرواحها معلقة بامل�أل األعى، ويؤث�رون احلق عى كل 
مصح�وب س�واه، ويش�تغلون ب�ه عام ع�داه، وال يطلبون غ�ريه، وال يقص�دون إال وجه�ه، وجيعلون 
قلوهبم وهي حرم اهلل حتت حراسة مشددة ورقابة صارمة حتى ال يدخلها غريه وتصري قلوهبم عاكفة يف 
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مة بشهوده مبتهجة بحسنه ومجاله. حرضته مستورة يف كنفه منعَّ
ونعم ما قيل يف هذا املقام:

َيــنـــام َكـْيـــــَف  لِـْلـُمـِحــبِّ  َعــَجـــٌب 
َحـــــرام الـُمـِحــبِّ  َعــَلــى  نــَــْوٍم  ُكـــلهُّ 

والنوم هنا بمعنى الغفلة عن احلق وإغامض عني القلب عن مراقبته وشهوده )12(.
وقد يكون الشهود شهودا قلبيا كام هو حاصل للمحب العارف الواصل الذي يكون حارض القلب 
مع ربه متوجها بالكلية إليه فيغيب عن شهود نفسه ويكون فانيا يف اهلل وباملعرفة يشاهد احلق يف حمراب 
قلبه فيعبده عن رؤية ويراقبه عن مش�اهدة )13(، أو ش�هودا خياليا -وهو يف املرتبة دون األول - كام هو 
احل�ال للمحب الذي ال يرى ربه بعني البصرية ولكن يس�تحرضه ويتخيل�ه يف قبلته عى قدر معرفته به 
اتباعا لقول الرسول األكرمملسو هيلع هللا ىلص: »اْع�ُب�ِد اهللَ َكأن��َّ�َك ت��َراُه«)14( أي حياول احلضور بالقلب يف العبادة 
وجيع�ل اهلل تع�اىل يف حرضة اخليال واملثال رْأي عينيه حتى لكأنَّه يراه بقوة بره عى نحٍو ما، متمثا يف 

قبلته من غري تشبيه وال تقييد، بل بام يليق بساحته من الوسع واإلحاطة، فرياقبه ويلزم األدب معه.
وقد كان سيدنا األستاذ& يردد عى مسامعنا هذه العبارة من احلديث املروي عن أمري املؤمنني$ 
حي�ث يق�ول: »ُكلُّ َي��ْوٍم ال ُيْع�ىَص اهللُ تعاىَل فيه َفُه�َو َي�ْوُم ع�ي��ٍد«)15(، وعليه أن يش�كر ربه عى هذه 

النعمة.
واملراقب�ة هلل تع�اىل هي نتيجة احلياء منه، ونتيجة املراقبة األدب مع احلق يف الظاهر والباطن والقول 

والفعل واحلركة والسكون عى أن تكون املراقبة حقيقة ثابتة يف القلب.
وال خيف�ى علين�ا يف هذا املقام ذكر ما قال�ه موىل املوحدين ومقتَدى العارف�ني عيل بن أيب طالب$ 
يف معاملته مع احلق وقد ش�هد إحاطة الباري عزَّ وجلَّ بكل يشء: »ما َرأْيُت ش���َْي�ئ�ًا إالَّ وَرأي�ُْت اهللَ 

َمَع�ُه وَق�ب�َْل�ُه وب�َْع�َدُه«)16(!!

املرتبة الثانية: مراقبة مراقبة احلق
وه�ي مقابلة املراقب�ة باملراقبة، أي مراقب�ة العبد لرؤي�ة اهلل وهي تراقب�ه، وفيها - أي يف هذه املرتبة 
من املراقبة - يكون العبد غائبا عن نفسه، فاٍن فعله وإرادته يف فعل اهلل تعاىل وإرادته، وهذه املراقبة هي 
مراقبة احلياء واملهابة من عامِل الغيب والش�هادة، وكيف ال يس�تحيي العبد من س�يده ومواله ويتعدى 

حدود األدب معه وجيرأ عليه وهو يعلم أنه يراه!! قال تعاىل: ﴿أَلـْم َيـْعـَلـْم بــِأنَّ اهللَ َيـَرى﴾)17(!!
ق�ال بعض العرفاء: »امل�راق�ب�ُة أْن يص�ي�َر ال�غ�الِ�ُب َعَى ال�َع�ْب�ِد ِذْك�َره بَق�ْل�ب��ِِه وَيْع�َل�َم أنَّ اهللَ 
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تع��اىَل ُم�طَّ�ِل�ٌع َعَلْي��ِه في�َْرَج�َع إَلْي�ِه يف ُكلِّ ح�اٍل وَي�خ�اَف َس��َط�واِت ُع�ق�وب�َتِ��ِه يف ُكلِّ ن��ََف�ٍس 
وم�َه�اب�َت�ِِه يف ُكلِّ َوْق�ٍت«.

وحقائ�ق األع�امل غري مس�تورة عن اهلل س�بحانه بل مش�هودة ومراَقب�ة وكفي باهلل ش�هيدا ورقيبا، 
ثم ش��هادة املائكة املطَّلعني عى أعامل العباد: ﴿َوإنَّ َعـَلـْيـُكْم َلـَحـافِـظِـيـَن * كِـَرامـًا َكـاتِـبـَِي * 
َيـْعـَلـُمـوُن َمـا تـَْفـَعـُلـوَن *﴾)18( وشهادة رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص واملعصومني وكذلك أولياء اهلل الصاحلني، 
واهلل م�ن وراء ه�ؤالء حمي�ط، فالع�ارف ب�اهلل املقبل بكلِّه ع�ى اهلل واملتوج�ه أبدا إىل اهلل يعل�م أن هناك 
مراصد كثرية ترصد أعامله وأقواله وحركاته وس�كناته يف كل حال وحني، ويش�عر بإحاطة اخلالق جلَّ 
وعا ومعاينته له، فيسعى جللب مرضاته وبلوغ ثوابه، وذلك بصدق النية ودوام العمل الصالح، وأما 
اجلاهل املحجوب عن اهلل بحجب املعايص والذنوب فهو غافل عن مقام ربه مستهني بحكمه سبحانه 

وهو الرقيب عليه والناظر إليه أينام كان وكيفام كان.
وهذا س�يد الش�هداء وإمام العرفاء احلس�ني ب�ن عيل$ وهو يناجي رب�ه ويقول: »َعِمَي�ْت َعنْيٌ ال 
ت���َ�راَك َعَلْيه�ا َرِقيبًا«)19(!! فمن مل يْغَش عني قلبه العمى رأى ش�هود ربه علي�ه ومراقبته له فا يكتب 
يف الغافلني املبعدين الضالني، وقد قال العزيز سبحانه: ﴿َوَمْن َكاَن يِف هِذِه أْعَمى َفُهَو يِف اآلِخَرِة أْعَمى 
َوأَضــلهُّ َسـبـِياًل﴾ )20(، واملقص�ود من العمى هو عم�ى القلب والبصرية ال عم�ى البر حيث يقول 
ـُدوِر﴾)21( ورش العمى  س�بحانه: ﴿....َفإنـََّهـا الَ تـَْعَمى األْبَصـاُر َوَلكِْن تـَْعَمـى اْلُقُلوُب الَّتِي يِف الصهُّ

عمى القلب!!
وقال تعاىل يف كتابه العزيز: ﴿.... َوَكاَن اهللُ َعَى ُكلِّ شـَْيٍء َرِقيبًا﴾)22(، فاالعتقاد بأن هلذا العامل إهلا 
واح�دا عامل�ا حميطا بكل يشء قادرا عى كل يشء رقيبا حس�يبا ال تأخذه ِس�ن��َة وال نوم وال يغيب عنه 
يشء وال خيف�ى علي�ه أم�ر وأن عامل الوجود كله حم�رض اهلل تعاىل وأن اإلحاطة اإلهلي�ة التامة واقعة عى 
كل يشء ش�هودا وعلام كام أش�ار تعاىل يف قوله: ﴿َوَما تـَُكوُن يِف شــَأٍن َوَما تـَتـْـُلوا ِمنـُْه ِمن ُقْرآٍن َوالَ 
ٍة  تـَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل إالَّ ُكنـَّا َعَلْيـُكْم شــُُهودًا إْذ تـُِفـيُضوَن فِيـِه َوَما َيـْعـُزُب َعن َربَِّك ِمن ِمثـْقـاِل َذرَّ
ــمـاِء َوالَ أْصـغـَـَر ِمن ذلَِك َوالَ أْكـَبـَر إالَّ يِف كِتـَـاٍب ُمـبـِيـٍن﴾)23( وكون هذا  يِف األْرِض َوالَ يِف السَّ
لة يف القلب ويقني قطعي ال تردد فيه ال ُيبقي للعبد إال أن يراقب مراقبة اهلل  االعتقاد حقيقة ثابتة متوغِّ

له يف مجيع أعامله ونِيَّاته أشد املراقبة.
وع�ن موالنا اإلم�ام الصادق$ قال: »كاَن َرس��وُل اهللملسو هيلع هللا ىلص إذا َق��َرَأ ه��ِذِه اآلي��َ�َة َب�َك�ى ُب�ك�اًء 
م من ذنبه وما  ش��َدي�دًا«)24(، وه�ذا حال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص املعصوم من الزلل واخلطأ واملغفور له م�ا تقدَّ
تأخر وخوفه من علم اهلل تعاىل وشهوده له، فكيف بنا وقد اسَودَّت كتب أعاملنا من اخلطايا والسيئات، 
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واهلل تعاىل ومائكته وأنبياؤه ورسله ناظرون إلينا مطَّلعون عى أعاملنا، وليس ذلك فحسب، بل ثبتت 
كلها يف اللوح املحفوظ عن اخلطأ واالشتباه، ومن ثم ن�ُحاَسب عليها حسابا دقيقا عادال!!

نس�أل اهلل تع�اىل ونقول: »يا َمْن َس��ِع�َد بَرمْحَتِ��ه الق�اِص�دون ومَلْ يش��َْق بنقمتِ�ه امُلْس��ت�َغ�ِْف�رون 
كي�َف أنس��اَك ومَلْ ت���َ�َزْل ذاِك�ري وَكي�َْف أْل�ُه�و َعن��َك وأن�َت ُم�راِق�ب�ي، إهل��ي بذي�ْ�ِل َك�َرِم�َك 
أْع�َل�ْق�ُت َي��دي ول�ِ�ن��َْي��ِل َع�ط�اي�اك َب�َس��ْطُت أَم�ل��ي فأْخ�ِل�ْص�ني بخ�الِ�َص��ِة ت���َْوِح�ي�ِدِك 

واْج�َع�ْل�ني ِم�ْن َص�ْف�َوِة َع�ب�ي�ِدَك«)25(!!
يق�ال أن عارف�ا ت�اب بع�د ذنب وكان بعد ذل�ك يبكي كثريا، قيل ل�ه: مل هذا الب�كاء؟! أال تعلم أن 
اهلل غف�ور؟! ق�ال: ب�ى، قد يعفو س�بحانه، ولكن كيف أبُع�ُد عن نفي اإلحس�اس باخلجل وقد رآين 

أذنب!!
گـذرى  در  گـنـه  ســـــِر  از  تــو  كـه  گـيـرم 

كــنــم)26(  چــه  كـــردم  چــه  كــه  ديـــدى  كــه  شم  زان 
ويقول العارف الصمداين الشيخ حممد هباري اهلمداين )قده( )27( يف مراقبة احلق:

بي�َن،  ��ناُم األْعَظُم والرافُِع إىَل َمقاِم امُلَقرَّ »أْن ال َيْغ�َف�ُل َعْن ُحضوِر احلَقِّ َجلَّ ش�أن�ُُه، وهذا ُهَو السَّ
وَم�ْن كاَن ط�الِ�ب�ًا لِْلَمَحبَّ�ِة وامَلْع�ِرَف�ِة َفْلُيْمِس�ْك هب�ذا ال�َح�ْب�ِل امَلتي�ِن«)28(!!

حُيَكى أن زليخا ملا مهَّت بيوسف$ وهمَّ هبا قامت إىل صنم معها يف البيت فألقت عليه ثوبا، فقال 
هل�ا يوس�ف$: ما صنعت؟! قال�ت: طرحت عليه ثوبا، أس�تحي أن يرانا!! فقال يوس�ف$: فأنت 

تستحني من صنمك وهو ال يسمع وال يبر وال أستحي أنا من ريب!!
أهيا السالك املحب هلل، ال تكن غافا عام تعمل فام ربك بغافل عام تعملون، وكن مراقبا هلل يف قلبك 
دائ�ام ك�ام ه�و رقيب عليك أب�دا، فباملراقب�ة تعلم آثار رب�ك فيام يورده ع�ى قلبك ويف مجي�ع حركاتك 

وسكناتك.
نباشيد ـــاه  م آن  از  ــل  ــاف غ زدن  ــم  ــش چ يـــك 

نباشـيد)29(  ــاه  آگـــ كنـد  نگاهى  كـه  شـايـد 

املرتبة الثالثة: ترك املراقبة
ل من أولياء  دين والُكمَّ وه�ذه املرتبة الرفيعة ألعى طوائف املراقبني، وال حتص�ل إال لألكابر املوحِّ
اهلل العارفني الذين وصلوا إىل غاية مراتب األدب واحلياء والعبودية هلل س�بحانه، ففنوا عن رس�ومهم 
وذواهتم، وغابوا عن هوياهتم وأرسارهم، واسُتهِلكوا يف احلق، ومل يْبَق هلم اسم وال رسم وال أثر، ومل 
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يظه�ر هلم س�وى اهلل تعاىل، ومل يعقلوا إال أس�امء اهلل، وذلك بفناء أفعاهلم وصفاهت�م وذواهتم يف أفعال 
وصف�ات وذات اهلل س�بحانه، فرأوا أن ما يف الوج�ود إال الواحد، وكل مظهر يف الوجود إنام يظهر عن 
ه عن الكيف  ع�ني واح�دة، فَم�ْن يراِقب َمْن!! وهو الذي لي�س كمثله يشء!! بل كيف يراَقب م�ن تنزَّ
والكم والزمان واملكان واخليال!! فكل ما يراِقبه العبُد إنام هو اعتقاده باحلق س�بحانه يف قلبه، فام عَبَده 
ع�ى احلقيق�ة بل َعَبد ختيُّله ألنه ما غاب فيها عن نفس�ه وما فنى عنها يف رب�ه، وبقيت االثنينية - اثنينية 
�ه وإدراكه يف املراقبة، والتي هي يف حد ذاهتا س�ر وحجاب بني العبد واحلق  احلق واخللق، ووجد حسَّ
سبحانه، وإنام يكون حقا كله عند الغيبة والفناء واالستهاك الكيل يف احلق سبحانه، وهنالك ال مكان 

للمراقبة، ويكون املقام ترك املراقبة.
ُيـنــاِزُعــنِـــي إنـِّــيِّــي  َوبـَـْيــنـَــَك  َبـْيــنِــي 

الـَبــْيــِن ِمــَن  إنـِّــيِّــي  بِـُلـْطــِفـَك  َفــاْرفـَـْع   
�َل يف َوْق��ت�ِِه  ��ُه يف ال�ُم�راَق�ب�َِة َف�امُل�راِق�ُب ُوكِّ يقول العارف الكبري بابا طاهر: »َم�ْن َوَج�َد ِح�سَّ

إىَل ن��َْف�ِس�ِه«.
ويق�ول ش�ارح كلامت�ه أبو املع�ايل اهلمداين امللق�ب بعني القض�اة: »ملَّ�ا كان��َ�ِت امل�ُراَق�ب��ُة َرْق�ب�ََة 
�ت�ُها أْن َي�زي�َغ َب�َص�ُر الَق�ْلِب َعِن الن��ََّظ�ِر  ال�َع�ْب��ِد ون�َظَرُه إىَل َرْق�ب�َِة اهلل، ون��ََظَره إَل�ْيها )30( َفِص�حَّ
��ه َفُه�َو يف ح�الِ�ِه  ، َفَل��ْو َوَج��َد امُل�راِق��ُب يف ُم�راَق�ب�َت�ِِه ن��َْفَس��ه َوَوَج�َد اإلْدراُك ِح�سَّ إالَّ لِْلَح��قِّ
َم�ْوك��وٌل إىَل ن��َْف�ِس��ه َم�ْح�ج�وٌب ب��ِه�ا َعْن ح�الِ�ِه، أْي ال َي�ك�وُن ُم�راِق�ب�ًا لِ�ُف�ْق�دانِ�ِه َح�قيَق�ِة 

امُل�راَق�ب�َِة«)31(.
�م االعراض، وهل�ذه اآلفة اخلط�رية واملنافية للتوحيد  ويف مق�ام املراقب�ة آفات كثرية أبرزه�ا ت�َوهُّ

واإليامن مراتب حسب مراتب املراقبة التي تقابلها مراتب الفناء، وأما بيان ذلك:
يق�ول العرف�اء أنه »ال ُم�ؤث��َِّر ف��ي الُوج�وِد إالَّ اهللُ«، فا فعل إال بإذن اهلل ومش�يته وال حول وال 
قوة إال بحوله وقوته، قال تعاىل: ﴿أفَمْن ُهَو َقائِـٌم َعَى ُكلِّ نـَْفٍس بــِاَم َكَسَبْت....﴾ )32(، فليس للعبد 
م االعراض فض�ا عن االعراض يف حد ذاته ع�ى رب العاملني يف فعله  الس�الك يف مراقبت�ه أن يتوهَّ
وإرادته وتقديرات�ه بمخالفت�ه ق�وال أو فع�ا أو إرادة والذي يعتربه العرفاء كفرا سلوكيا، بل عليه أن 

يفنى فعله يف فعل اهلل تعاىل وتضمحل إرادته يف إرادة اهلل تعاىل.
ثم عى العبد التس�ليم بأن ال يعرض يف حكم اهلل تعاىل وعلمه بل عليه أن يفنى علمه يف علم اهلل، 
�م االعراض ب�أن حيكم اهلل تعاىل أمرا م�ا وخُيَ�يَّ�ل له أن حكم اهلل تع�اىل غري مصيب أو دون  ف�ا يتوهَّ
الكامل، وأن لو حكم اهلل كام يراه هو كان أفضل وأح�س�ن ح�ك�م�ا، فريى بذلك علمه فوق علم اهلل 





تعاىل - والعياذ باهلل.
وإذا ارتفع العبد السالك عن املرحلتني السابقتني أي بعد الفناء يف فعل اهلل والفناء يف علم اهلل، عليه 
م حلظة واحدة باس�تقاله، بل يكون  أن ال ينظر يف مراقبته إىل نفس�ه، وال يلتفت إىل وجوده، وال يتوهَّ

مقبا عى اهلل تعاىل بتامم وجوده وذاته، وهذا ما يعرف بالفناء يف التوحيد )33(.
»إهل��ي َه�ْب يل َك�امَل االن�ِق�ط��اِع إَل�ْيَك، وأنِ��ْر أْب�ص�اَر ُق�ل�وب��ِن��ا بِض�ي��اِء ن��ََظ�ِرها إَلْي�َك 
َح�ت�َّ�ى ت���َْخ��ِرَق أْبص��اُر الُق�ل�وِب ُحُج�َب الن��وِر َف�ت�َِص��َل إىَل َم�ْع�ِدِن الَع�َظَم�ِة وت���َصي��َر 
أْرواُح�نا ُم�َع�لَّ�َق�ًة بِع�زِّ ُق�ْدس��َِك، إهلي واْج�َع�ْل�ني مِمَّ��ْن ن�اَدْي�ت�َُه فأج�اب�ََك والَحْظ�ت�َُه فَص�ِع�َق 
�ٍد  �ٍد وآِل حُمَمَّ ا وَعِم�َل َل�َك َج�ْه�رًا، وأْس��أُل�َك أْن ت��َُص�لِّ�َي َعَى حُمَمَّ لِ�َج�الِ�َك فن�اَج�ْي�ت�َُه ِس��رًّ
وأْن ت���َْجَعَل�ني مِمَّ�ْن ُي�دي�ُم ِذْك�َرَك وال َين�ُْق�ُض َعْه�َدَك وال َيْغُف�ُل َعْن ش��ُ�ْك�ِرَك وال َيْس�ت�َِخ�فُّ 
َك األب�ْه�َ�ِج فأك�وَن َل�َك ع�اِرف�ًا وَع�ْن ِس��واَك ُم�ن�َْح�ِرف�ًا  بأْم��ِرَك، إهل��ي وأْل�ِح�ْق�ن�ي بن�وِر ِع�زِّ

وِم�ن�َك خ�اِئ�ف�ًا ُم�راِق�ب�ًا ي�َا ذا ال�َج�اِل واإلْك�راِم«)34(!!
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اهلوامش

سورة الرعد: آية 33  )1(
سورة احلرش: آية 18 - آية 19  )2(

الرمجة:  )3(
ــة ــي ــص ــع امل فـــيـــه  ــد  ــص ــق ت ـــام  ـــق م يف  كـــنـــت  لــــو 

ـــــعـــــد ــك عـــــن ُب ـــ ــي ـــ ــر إل ـــ ــظ ـــ ــن ـــ وطـــــفــل ي
ــة ـــ ــي ــص ــع لـــشـــعـــرت بـــالـــجـــل واجـــتـــنـــبـــت امل

عـصـمـتـك ــار  ـــ ــت ـــ س ــدش  ـــ ــخ ـــ ت ال  ــي  ـــ ك
الــعــاملــي رب  ــــن  م ـــل  ـــج ت أن  ــــــــــاألَْول  ف

ــن ـــ ــواط ـــ ــب ـــ ــم بـــــأســـــــــــرار ال ـــ ــاـ ـــ ــع ـــ ال
منـه ــرة  ــظـــ ــن ب عـلـيـك  يـعـطـف  حـــــيــــــــن 

احلـــــي!!  ذلـــــك  يف  ــة  ــي ــص ــع امل ــد  ــص ــق ت وأنــــــت 
بحار األنوار: ج 70 ص 355، أصول الكايف: ج 2 ص 67  )4(

سورة البقرة: آية 235  )5(
سورة البقرة: آية 284  )6(

التوحيد: 268، ومنه بحار األنوار: ج 7 ص 250  )7(
الكايف: ج 2 ص 66 ومنه بحار األنوار: ج 71 ص 130  )8(

الكايف: ج 8 ص 170  )9(
مقتنيات الدرر: جملد 11 ص 98  )10(

ذكرنا نبذة عن سريته يف املنزل )2( - اإلخاص عند املحب - فراجع  )11(
وكثريا ما ت�ُكن��َّى الغفلة بالنوم، إذ كثريا ما يقال للغافل هو نائم وللذاكر هو مستيقظ.  )12(

كام جاء يف املش�هور من قول موىل املوحدين وس�يد املش�اهدين لرب العاملني عيل بن أيب طالب$: »ما ُكنُت   )13(
با: »ال ُتْدِرُكُه )مَلْ َتَرُه( الُعيوُن يف ُمش�اَهَدِة )بُمش�اَهَدِة( األْبصاِر ولِكْن َرأْتُه  �ا مَلْ أَرُه«!! ثم قول�ه معقِّ أْعُب�ُد َربًّ

الُقُلوُب بَحقاِئِق اإليامِن« - التوحيد: ص 109، ومنه بحار األنوار: ج 4 ص 44
بح�ار األن�وار: ج 77 ص 76، أم�ايل الط�ويس: ج 2 ص 138، هن�ج الفصاح�ة: ص 65، مس�ند أمحد بن   )14(
حنب�ل: ج 2 ص 132، حلي�ة األولي�اء أليب نعيم اإلصفهاين: ج 8 ص 202، كن�ز العامل: ج 3 ص 21 ح 
ْيُل  5250، وكان فيام أوحى اهلل تعاىل به نبيه موس�ى$: »يا موس�ى َكَذَب َمْن َزَعَم أن�َّه حُيِ�بُّ�ني فإذا َجن�َُّه اللَّ
ياِج�ي وَقْد َمث�َّْلُت َنْفِي َبنْيَ أْعُينِِهْم خُياطُِبوين وَقْد  ن�اَم َعن�ِّ�ي يا اْبَن ِعْمران لو َرأيَت الَّذيَن ُيَصلُّوَن يل يف الدَّ

َجَلْيُت َعِن امُلشاَهَدِة وُيَكلِّموين وَقْد َعَزْزُت َعِن احلُضوِر« - بحار األنوار: ج 87 ص 172
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روي ع�ن أم�ري املؤمن�ني$ أنه قال يف بعض األعي�اد: »إن�َّام هو عيٌد ملَِ�ْن َقب��َِل اهللُ تعاىَل ِص�ي�ام�َُه وَش��َكَر   )15(
ِق�ي�ام�َ�ُه وُكلُّ َي��ْوٍم ال ُي�ْع�َص�ى اهللُ تع�اَل�ى فيه َفُه�َو َي�ْوُم ع�ي�ٍد« - رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: 

ج 20 ص 73
علم اليقني: ج 1 ص 49، األسفار األربعة: جملد 1 ص 117  )16(

سورة العلق: آية 14  )17(
سورة االنفطار: آية 10 - آية 12  )18(

من دعاء يوم عرفة ملوالنا أيب عبداهلل احلسني$.  )19(
سورة اإلرساء: آية 72  )20(

سورة احلج: آية 46  )21(
س�ورة األحزاب: آية 52، ويقول العامة الطباطبائي& يف تفس�ري هذه اآلية املباركة: »الرقيُب أي احلَفيُظ   )22(
ق��ْب�َِة بِع�ن�اَي�ِة أن�َُّهْم كانوا حَيَْف�ظ�وَن رق�اَب َعبي�ِدِه�ْم  وامُلراق��َب�َُة أي امُلحاَف�َظ�ُة وكأن��َُّه َم�أخ�وٌذ ِم�َن الرَّ
ق�وُب ُمْط�َل�َق  قي�َب كاَن َيَت�َط�لَّ�ُع َعَى َمْن كاَن َيْرُق�ب�ُ�ُه بَرْف�ِع َرَق�َب�تِ�ِه وَم�دِّ ُع�ن�ُ�ق�ِِه وَلْيَس ال�رَّ أو أنَّ الرَّ
احِل�ْف��ِظ َب�ْل هو احِلْف�ُظ َعَى أْعم��اِل امل�َْرق�وِب ِم��ْن َح�رك�اتِ�ِه وَس��َك�ن�اتِ�ِه إلْصاِح َم��وارِد اخلَ�َل�ِل 

والَف�س�اِد أو ض�َ�ْب�طِ�ها، َفَكأن��َُّه َحِف�َظ الش�يَء َم�َع الِع�ن�اي�َ�ِة«.
سورة يونس: آية 61  )23(

تفسري الصايف: جملد 2 ص 408، جممع البيان )للطربيس(: جملد 3 ص 118 ط بريوت، تفسري القمي: جملد   )24(
1 ص 313 ط قم الطبعة الثالثة، مقتنيات الدرر )مري س�يد عيل احلائري الطهراين(: جملد 5 ص 264 ط 2 

طبعة طهران.
من مناجاة الراجني ملوالنا اإلمام زين العابدين$  )25(

الرمجة:  )26(
عنها وتــتــجــاوز  ـــوب  ـــذن ال ــغــفــر  ت أنـــك  عــلــمــت 

ولكن مـا أفـعـل بالجـل مـن رؤيتـك لـي وأنـا أرتـكب الذنب!!
ول�د الش�يخ حممد هباري عام 1265 ه�� يف مدينة هبار الواقعة يف مهدان، والتح�ق يف بروجرد بحلقة درس   )27(
آي�ة اهلل احل�اج املريزا حممود الربوجردي والد آية اهلل العظمى احلاج الس�يد حس�ني الربوجردي، ويف الثانية 
والثاث�ني م�ن عمره - أي ع�ام 1297 ه� - وبعد نيل درجة االجتهاد توج�ه إىل النجف األرشف، وهناك 
لزم درس اآلخوند ما حس�ينقيل اهلمداين مازمة دائمة حتى قال فيه أس�تاذه: »احلاج الش�يخ حممد هباري 
حكي�م أصح�ايب«، ودام�ت تل�ك املازمة حتى وف�اة املا حس�ينقيل اهلم�داين، ويف هذا املورد - أي ش�دة 
ارتباطه بأس�تاذه - نق�ل العامة الطباطبائي عن أس��تاذه الس��يد عيل القايض أن أح�د زماء الش�يخ وهو 
الع��ارف الكامل الس��ي�د أمح�د الكرب�ائي ق�ال: »كن�ا عى ال��دوام يف خدم�ة املرحوم آية احلق اآلخوند 
ف الش�يخ هباري بأستاذنا وارتبط  ما حس�ينقيل اهلمداين وكان اآلخوند يف كل وقت معنا، ولكن ما أن تعرَّ
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ب�ه والزم�ه حتى رسقه منا«!! وعى هذا كان الش�يخ هباري يف خدمة اآلخوند يف احلرض والس�فر ما يقارب 
مخس عرشة س�نة، وقد جعله اآلخوند وصيا له، وبعد ارحتال اآلخوند عام 1311 ه� س�لك الش�يخ حممد 
هب�اري هن�ج أس�تاذه يف الربي�ة، وأقام يف النج�ف األرشف إىل أن م�رض، فأوصاه الطبيب املعالج بالس�فر 
والراحة، لذا عزم الش�يخ عى الس�فر إىل مشهد املقدسة لزيارة اإلمام الرضا$، وبعد الزيارة قصد الرجوع 
إىل النجف ولكن اشتد عليه مرضه فعزم عى العودة إىل مسقط رأسه، وعاد إىل مدينة هبار وأقام فيها إىل أن 
واف�اه األجل، وانتقل إىل جوار ربه يف التاس�ع من ش�هر رمضان عام 1325 ه��، وانحرت آثاره العلمية 
الباقية يف مكاتباته إىل تامذته والتي كانت تشتمل عى منهج السري والسلوك إىل اهلل، إىل جانب ما ن�ُِق�ل من 
اخلواطر والذكريات والعرب عنه من الصدر إىل الصدر نقلها العرفاء وأولياء اهلل من مجلتهم املرحوم الش�يخ 
جواد األنصاري اهلمداين )قده( والشيخ حسن عيل اإلصفهاين النخدكي )قده( وغريمها - )تذكرة املتقني: 

ص23 - ص26(
تذكرة املتقني: ص 54  )28(

الرمجة:  )29(
عــي ـــة  ـــرف ط الـــقـــمـــر  ذلـــــك  عــــن  ــوا  ــل ــف ــغ ت ال 

ــون ــل ــاف ـــم غ ـــت ــرة وأن ــظ ــن ــف عــلــيــكــم ب ــط ــع ــد ي ــق ف
أي نظره إىل مراقبته لرْقبة اهلل  )30(
كلامت بابا طاهر: ص 132  )31(

سورة الرعد: آية 33  )32(
راجع مراتب الفناء يف املنزل )25( - فناء املحب  )33(

يق�ول اخلواج�ه عبداهلل األنص�اري يف »منازل الس�ائرين«: »وُمراَق�َبُة ن��ََظ��ِر احلَقِّ إَلْيَك بَرْف�ِض امُلعاَرَضِة   
ِض«، ثم يقول الع�ارف الكامل عبدالرزاق  وباإلْع��راِض َع�ِن االْع�تِ�راِض ون��َْق�ِض ُرع�ون�َ�ِة ال�ت�َّ�َع�رُّ
الكاش�اين يف رشح العبارة: مراقبة نظر احلق إليك فوق مراقبة احلق يف الس�ري إليه، فإن األوىل دوام حضور 
القل�ب مع�ه وماحظت�ه له وهذه دوام ش��هود نظر احل�ق إليك وهو أن تش��هد أنه رقيبك وش�اهدك ف�ا 
تس��تطيع أن ت�ع��ارض فع�ل�ه بفع�ل�ك وال إرادت��ه بإرادت��ك فت�رك فعل�ك وإرادت�ك فاني�ني يف فعل�ه 
وإرادت�ه ف�ا تفع�ل وال تريد إال م�ا أراد وال يمكن�ك خمالفته بقولك وفعل�ك وإرادتك، وأم�ا اإلع�راض 
ع�ن االع�ت��راض فه�و أن ال تع�ت��رض علي�ه يف ح�كم�ه وع�ل�م�ه وتس�لِّم حلكمه وت�رك علمك يفنى 
م  يف علم�ه وال خيط�ر ببال�ك أن لو فعل كذا لكان أوىل وأحس�ن ول�و غفر الكل ل�كان أوىل بكرمه ألنه حتكَّ
عليه وظهور بصفة العلم ودعوى أن علمك فوق علمه أعاذنا اهلل من ذلك، وأما ال�رع�ون�ة فهي الن�ظ�ر يف 
امل�راق�ب�ة إىل نفس��ك ووج�ودك فيجب نقض�ه فض�ا ع�ام يتبع�ه من اخلواط�ر والصفات التابعة للوجود 
ض له بوج�ودك فيج��ب ن�ق�ض ت�ل�ك ال�رع�ون�ة والنظر إىل نفس�ك عنك فإن هذا التع�رض  فإن�ه تع��رُّ
يوجب أن حيجبك اهلل عن ش��هودك ألن ش��هود احلق مع بق�اء العبد حمال فإن أحسست يف شهودك بيشء 
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من نفس�ك أو من غريك فقد بطل ش�هود احلق باحلقيقة فا يصح هذا الش�هود إال بغيبتك عنك حتى تتهيأ 
للفناء. 

من مناجاة أمري املؤمنني$ املعروفة باملناجاة الشعبانية.  )34(
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املنزل )31(

الَوفاُء ِعْندَ املحب
َتـْهـوانــا ُكـنـَت  إْن  ُقـْم  احلـــُــبَّ  عـِي  ُمـدَّ يا 

آنـا َقــْد  الـَوْقـُت  َفـَهـذا  إَلـْيـنـا  َواْنـَهـْض 
َلـنـا بِــأنَّ  َيـْعـَلـْم  ألـَـْم  ُرقـــاٍد  ذي  َكــْم 

إْحسانـا الـَفـْجــِر  َقـْبـَل  ـْيـِل  اللَّ آِخـِر  فِـي 
عـاطَِلـًة الَفـْرَش  وَخـــــلِّ  ــراَك)1(  ـــ َك َواْهـُجـْر 

َفـَتـنْـسانـا ُتـــــنْـــــِ�ْء)2(  َوالَ  إَلـْينا  َواْنـَهـْض 
َنشــاُء ـــاَم  َك ــالِم  ــظَّ ال يف  ــىَّ  ــَج ــَت َن ـــذي  الَّ ــُن  ــْح َن

َيـْقـظـانـا ْكــِر  لِـلــذِّ َوُكــْن  َفــاسـْـَمــْع 
َفـَلـنَـا َغـْيــَرنـا  َعـنـَّــا  َيـْشـغـَـَلـنـَّـَك  الَ 

َوَوافـانـا)3(  واَفـــــى  لِـَمـْن  الـَوفـاِء  ُحـْســُن 
جُمْـتـَِهــدًا الَفـْجــِر  َقْبـَل  قـاَم  ملَِـْن  ُطـوبـَى 

وُقـْرآنــا َتـْسـبـيـحـًا  ـْيـَل  اللَّ َوَيـْقــَطــُع 
الوفاء صفة للحق تبارك وت�ع�ال�ى والويفُّ اس�م من أس�امئه ال�ح�سنى، وال أحد أك�ث�ر وف�اء م�ن 
اهلل ك�م��ا ق�ال ت�ع�ال�ى ع�ن ن�ف�س��ه: ﴿.... َوَمــــْن أْوَفـــى بـِـــَعـــْهــــِدِه ِمـــَن اهلل....﴾)4( 
فإن�ه إْن َوَع�د ال خيل�ف امليعاد، وأكمل م�ا ي�ك�ون ع�ل�ي��ه العبد يف اتصافه بصف��ات احلق والتخلق 
بأس�امئه، فكان الوفاء عامة أهل الدين وش�يمة خاصة أولياء اهلل ال�ص�ال�ح�ي��ن وزي�نة ِخرَية عباده 

الصادقني.
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والوف�اء صف�ة حمم�ودة وُخُل�ق رشي�ف ض�ده الغ�در واخليانة واجلف�اء وهو ت�رك الوف�اء ونقض 
العهد)5(.

قال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »اإلْس�اُم ُع�ْرياٌن َفِلباُس�ُه احلَياُء وزينت�ُُه الَوفاُء«)6( أي الوفاء بعهود اهلل تعاىل 
ورسولهملسو هيلع هللا ىلص واألئمة املعصومني# وعهود الناس ما مل تكن يف عدوان ومعصية، وقيل أن الوفاء إيفاء 
ا كان أو فاجرًا، فا يس�تعمل فيه غ�رض النفس والطبع واهلوى أي�ًّا ما  كل ذي ح�ق حقه تاما وافيا ب�ِرًّ
ٍء َخْلَقـُه....﴾)7(، فالرب املفيض لكل  �يا يف ذلك باهلل س�بحانه ﴿.... الَّـِذي أْعَطى ُكلَّ َشْ كان، متأسِّ
يشء أعطى كل يشء غاية كامله ومل ينقصه ش�يئا والعبد الويفُّ من عرف احلقوق وأهلها فأوفاها، ومن 

مل يوفِّها كان من اخلائنني.
وق�د أش�ارت إىل ه�ذه الصف�ة احلمي�دة واملحبوبة عن�د اهلل تعاىل آيات كث�رية من كت�اب اهلل املبني 
 : : ﴿َبَى َمــْن أْوَف بـَِعْهـِدِه َواتـََّقـى َفإنَّ اهللَ ُيِـبهُّ امْلُتـَِّقـَي﴾)8( وقوله ع�زَّ وجلَّ منه�ا قول�ه عزَّ وج�لَّ
: ﴿....وامْلُوُفـوَن بـَِعْهِدِهْم إَذا  ﴿الَِّذيـَن ُيوُفـوَن بـَِعْهـِد اهلل َوالَ َينُقُضـوَن امْلِيثـَاَق﴾)9( وقوله عزَّ وج�لَّ
 : َعاَهُدوا....﴾)10(، وكذلك أش�ارت إىل النهي عن خيانة اهلل ورسوله واألمانات عامة بقوله عزَّ وجلَّ
ُسـوَل َوتــَُخونـُوا أَمانـَاتُِكْم َوأنُتـْم تـَْعَلُموَن﴾)11( وقوله  ا الَِّذيـَن آَمنـُوا الَ تــَُخونـُوا اهللَ َوالرَّ َ ﴿َيـا أيهُّ
ائِنِـَي﴾)12( فاخليانة جناية عظيمة وصاحبها يف غاية الظلم لنفس�ه  : ﴿....إنَّ اهللَ الَ ُيِبهُّ اْلَ ع�زَّ وج�لَّ

واجلهل بقدرها بعد قبول األمانة ومحلها: ﴿....إنـَُّه َكاَن َظُلومًا َجُهوالً﴾)13(.
والصدق ينبوع الوفاء، والويفُّ ال يكون وفيًّا إال إذا كان صادقا يف أقواله وأفعاله وأحواله، قال أمري 
�ْدِق َوال أْع�َل�ُم ُج�ن��َّ��ًة أْوق��َى ِم�ن�ْه�ا«)14(،  الصادق�ني عيل بن أيب طال�ب$: »الوف�اُء ت�َْوأُم ال�صِّ
�ْدِق إالَّ َم��َع ال�َوف�اِء«)15(، وقال موالنا عيل بن احلس�ني$:  وق�ال$ أيض�ا: »والَ )َخ�ْي�َر( يف ال�صِّ
��ْدُق وَخْي�ُر َخ�وات�ي�ِم�ه�ا ال�َوف�اُء«)16(، فأق�ىص غايات الصدق هو  »َخْي��ُر َم�ف�اتي��ِح األمور ال�صِّ

الوفاء.
اِدِقـَي بـِِصْدِقِهْم....﴾)17( ف�إذا قيل: وما جزاء  ث�م يقول احلق تب�ارك وتعاىل: ﴿لِـَيْجـِزَي اهللُ الصَّ
ْم َجنـَّاٌت تـَْجِري ِمن تـَْحتَِها األهْنَاُر  اِدِقَي ِصْدُقُهْم هَلُ صدق العبد ونفعه؟! ﴿َقاَل اهللُ َهذا َيْوُم َينَفُع الصَّ
َخالِِديـَن فِيَهـا أَبدًا َرِضَ اهللُ َعنـُْهْم َوَرُضوا َعنـُْه َذلَِك اْلَفـْوُز اْلَعظِيُم﴾)18( فج�زاؤه الص�دق اإلل�ه�ي 
وق��ول احل��ق في�ام وع�دهم من نعي�م دائ�م وث��واب خ�ال�د وفي�ض واف��ر ومت�ع��ة ال متناه�ي�ة، 
وكان الوف�اء بالعه��د ح��قٌّ ع�ى اهلل س�بحانه أوجبه عى نفس��ه وق��ال: ﴿....أْوُفوا بـَِعْهـدي ُأوِف 

ا َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهلل ِقـياًل﴾)20(!! بـَِعْهِدُكْم﴾)19( ﴿....َوْعَد اهلل َحقًّ
وللوفاء معاين ومفاهيم متعددة نذكر مجلة منها: 
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املعنى األول: العمل بالعهد وامليثاق )العهد التكويني(
حني قبض اهلل تعاىل الذري�ة من ظه�ور بني آدم$ أش�هدهم عى أنفس�هم بالعبودية هلل تعاىل وهلل 
تع�اىل بالربوبية عليهم، فأقروا له بذلك بلس�ان فطرهتم، وامتثلوا ألم�ره تكوينًا، وأصبحوا عباده ذاتًا، 
َتُهْم َوأشـَْهـَدهْم َعـَلـى أنـُفِسـِهـْم ألــَْسـُت  يَّ قال تعاىل: ﴿َوإْذ أَخَذ َربهَُّك ِمن َبنِي آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

ـُكْم َقالـُوا َبـَى َشـِهْدنـَا أن تـَُقولـُوا َيْوَم اْلـِقَيـاَمـِة إنـَّـا ُكنـَّا َعْن َهذا َغـافِـلِيـَن﴾)21(. بـَِربِّ
ق�ال الزخم�رشي: امل�راد بعهد اهلل تعاىل م�ا ركز يف عق�ول اخللق من احلج�ة عى التوحي�د كأنه أمٌر 
ـُكْم  اهم به ووث�َّق�ه عليهم، وهو معنى قوله تعاىل: ﴿َوأشــَْهـَدهْم َعـَلـى أنُفِسـِهْم ألــَْسـُت بـَِربِّ وصَّ

َقـاُلـوا َبـَلـى﴾.
ُرُكُم اهللُ  وق�د أمرنا احلق س�بحانه بالعلم بتوحيده ال العلم بذاته الذي هنى عن�ه بقوله: ﴿.... وَيذِّ
روا يف اهلل ف�َت�هَلكوا«)23(  روا يف َخْلِق اهلل وال ت�ََفكَّ نـَْفَسُه....﴾)22( وهنانا عنه رسولهملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »ت�ََف�كَّ

فا سبيل ألحد من الوصول إىل كنه ذات احلق املقدسة املنزهة)24(.
وقيل أن للوفاء بعهد اهلل عْرض عريض، فأول مراتبه اإلتيان بكلمتي الشهادة وآخرها االستغراق يف 

بحر التوحيد وفناء أهل الوحدة يف الذات بحيث يغفل العبد عن نفسه فضا عن غريه.
فالعب�د ُمطاَلب أن يعامل ربَّه بالوفاء ع�ى العهد اخلالص وامليثاق القديم فا ينازعه يف ربوبيته وال 
يزامحه يف ألوهيَّته ال لنفس�ه وال لغريه من املخلوقات، ويرفض األن�داد من دونه وال يرشك بعبادة ربه 
أحدا، بل يقرُّ بوحدانية الربوبية واأللوهية للحق سبحانه، ليعلم اهلل تعاىل من هو صادق يف دعواه ومن 
هو كاذب، وِصْدق الدعوى ال يتحقق إال بالوفاء بعهد املعبود سبحانه وهي - إىل جانب التقوى - من 
الرشائ�ط الت�ي لو متَّ�ت دخل العبد يف زمرة املتق�ني، وحصل هبا عى نصيبه من املحب�ة والوالية اإلهلية 
والسعادة يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل: ﴿َبَى َمْن أْوَف بــَِعْهِدِه َواتـََّقى َفإنَّ اهللَ ُيِبهُّ امْلُتَّقَي﴾)25(، فمن 
أوىف بالعه�د وامليث�اق الذي أخذه اهلل عليه وقام بآداب احلق وحتقق بجميع معاين العبودية هلل تعاىل فقد 
فاز فوزا عظيام بنيل مراتب القرب والوصال والتطهري بامء الرمحة والغفران وتبعاهتا من النظر والتكليم 
يوم القيامة، ومن مل يِف بعهد اهلل وميثاقه فقد ضلَّ س�عيه يف احلياة الدنيا وهو حيس�ب أنه حيسن صنعا، 
وخ�رس يف اآلخرة خرسانا مبين�ا بالقطع واإلبعاد وأليم العذاب وتبعاهتا من عدم النظر واخلس�وء يوم 

القيامة )26(.
ُر أوُلوا  قهُّ َكَمْن ُهَو أْعَمى إنـَّاَم َيَتَذكَّ : ﴿أَفَمن َيْعَلُم أنـَّاَم ُأنِزَل إَلْيَك ِمن َربَِّك احْلَ قال الباري عزَّ وجلَّ

األْلَباِب * الَِّذيَن ُيوُفوَن بــَِعْهـِد اهلل َوالَ َينُقُضوَن امْلِيثـَاَق *﴾)27(!!
ف�اهلل س�بحانه وتعاىل أش�هد العباد عى أنفس�هم بالربوبية له، وأخذ عليهم عهدا ب�أن ال يعبدوا إال 
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��اه، وملا خلق اخللق وأخرجهم إىل احلياة الدنيا وأرس�ل إليهم الرس�ل باآلي�ات البيِّنات واملعجزات  إيَّ
والدالالت انقس�موا إىل فريق�ني من حيث الوفاء بالعهد وعدمها، ففريق�ا عرف احلق وكان ذا بصرية 
�ر هب�ا م�ا عاه�د عليه اهلل، فبق�ي عى فطرت�ه األصلية الذاتي�ة، وثبت ع�ى الوفاء ب�ه، وأطاع احلق  تذكَّ
واس�تجاب ل�ه فيام أمره وهن�اه، وكان فيمن وصفهم اهلل تعاىل بأويل األلب�اب، وفريقا جهل احلق وكان 
أعم�ى، فن�ي ما عاه�د عليه اهلل، وخرج عن الفط�رة األوىل، فزلَّت قدمه عن الوف�اء به، وجحد احلق 
فيام أمره وهناه وكان من الفاسقني، قال تعاىل: ﴿َوَما َوَجْدنـَا ألْكثـَِرِهْم مْن َعْهٍد َوإن َوَجْدنـَا أْكثـََرُهْم 

َلَفاِسِقَي﴾)28(!!
وفيام أوحى اهلل تعاىل به نبيه موس�ى$: »يا ُموَس�ى، َمْن َقب��ِ�َل َوِص�يَّت��ي وأْوف��َى بَع�ْه�دي ومَلْ 
َيْع�ِص�ن�ي َرَق�ْي�ُت�ُه إىَل ُرت�ْب�َ�ِة َم�اِئ�َك�تِ�ي وأْح�َلْل�ت�ُُه َج�ن�َّت�ي َم�َع�ُه�ْم وج�اَزي�ْ�ُت�ُه�ْم ب�أْح�َس��ِن 

م�ا كان�ُوا َي�ْعَمل�ون«!!

وال تعج�ب من ه�ذا القول، فإن اإلم�ام أبا حممد العس�كري$ ملا فرس آية العه�د وامليثاق بقوله: 
»ث��ََب�َت�ْت امَلع�ِْرَف�ُة َون�َُس��وا ذلَِك امَلْوِق�َف َوَس�َيْذُكرون�َُه َوَل�ْوال ذلِ�َك َل�ْم َي�ْدر أَح�ٌد َم�ْن خ�الِ�ُق�ُه 
ب أبو هشام اجلعفري وقال: فتعجبت يف نفي من عظيم ما أعطى اهلل وليَّه وجزيل  َوَم�ْن راِزُق�ُه« تعجَّ
م�ا محَّل�ه، فأقبل أبو حمم�د$ َعيَلَّ فقال: »األْم�ُر أْعَج�ُب مِمَّا َعج�ِْب�َت ِمن�ُْه يا أب�ا هاِش��ٍم وأْعَظ�ُم، ما 
ٌق  َظ�ن�ُّ�َك بَق�ْوٍم َمْن َع�َرَف�ُهْم َع��َرَف اهللَ َوَم�ْن أن�َْكَرُهْم أن�َْك�َر اهللَ َفا ُم�ْؤِم�ٌن إالَّ َوُه�َو هبِْم ُم�َص�دِّ
وبَمْعِرَف�تِ�ِه�ْم ُموِق�ٌن«)29(، فجعل اهلل تع�اىل اإلقرار بواليتهم والبيعة هلم مت�ام توحيده واإلخاص له 

بوحدانيته وإكامل دينه وإمتام نعمته عى مجيع خلقه، ولوالهم ما ُعِرف اهلل وما ُعبِد اهلل.
ع��ن ُب�َري��ٍد ق�ال س��معت أب�ا جع�ف�ر$ ي�ق�ول: »ب�ن��ا ُع�ب��ِ�َد اهللُ وب�ن�ا ُع���ِرَف اهللُ وب�ن�ا 
��ٌدملسو هيلع هللا ىلص ِح�ج��اُب اهلل«)30( بينه وب�ني خل�ق��ه، ﴿َفبــِأيِّ َحِديـٍث َبْعَد اهلل  ������َد )َوَع��َد( اهللُ حُمَ�مَّ ُوحِّ

َوآيـَـاتِـِه ُيْؤِمـنـُوَن﴾)31(.
وعن خيثمة عن الباقرين اهلاُمَمني# قاال: »نْحُن َوديَعُة اهلل يف ِعباِدِه ونْحُن َحَرُم اهلل األْكَب�ِر ونْحُن 
�ِة اهلل َوَمْن َوَف��ى بَع�ْه�ِدن�ا َفَقْد َوَف��ى بَع�ْه�ِد اهلل َوَمْن  �تِ�ن�ا َفَقْد َوَف��ى بِذمَّ َع�ْه��ُد اهلل َفَم�ْن َوىَف بِذمَّ

�َة اهلل وَع�ْه�َدُه«)36(!! َخ�ِف�َرُه�ام َفَق�ْد َخ�ِف�َر ِذمَّ
وأما وفاء طالب العلم للعامل الرباين واملسرش�د للمرش�د اإلهلي الروح�اين فإهنا من أعظم مراتب 
الوف�اء بعد الوفاء هلل تعاىل ولرس�وله وأهل بيت�ه#، فالعلامء ورثة األنبياء وهم يف احلقيقة قد اش�روا 
أرواح طلب�ة العل�م والعرف�ان فربُّوها ث�م أعتقوها يف س�بيل اهلل فغدت حرة لوج�ه اهلل )37(، ونحن قد 
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اس�تفدنا ناف�ع العلم وخ�ريه من أس�اتذتنا العظ�امء ومراش�دنا األجاء فأصبحن�ا أحرارا م�ن القيود 
واألغال بعدما كنا عبيد أنفس�نا وأهوائنا واسمنا ورسمنا وسمعتنا وأموالنا، فوفاء هلم وحلق تربيتهم 

البد لنا من رعاية حقوقهم واملبالغة يف األدب معهم.
ومن النامذج البارزة يف وفاء التلميذ ألستاذه وفاء سيدنا األستاذ العامة الطباطبائي )قده( يف حق 
أس�تاذه العامل الرباين والعارف الصمداين معلم األخاق والس�ري والسلوك السيد عيل القايض )قده(، 
فقد نقل عنه أنه كان يقول عى الدوام: إن كل ما لدينا إنام هو من بركات أس�تاذنا الس�يد عيل القايض، 

سواء ما تعلمناه يف حياته واستفدناه من حمرضه أو ما اكتسبناه بعد وفاته، فكله يرجع إليه!!
س�ئل اإلس�كندر: ما بال�ك توقِّر معلَِّمك أكثر من وال�دك؟! فقال: ألن املعلِّم س�بٌب حليايت الباقية 

ووالدي حليايت الفانية )38(!!
ويف الوف��اء بالعه��د م�ع الن�اس عام�ة ق��ال اهلل تع��اىل: ﴿والَِّذيــَن ُهــْم ألَمانـَاِتِــْم َوَعْهِدِهْم 
َراُعـوَن﴾)39( فه�و م�ن الواجب�ات الت�ي فرضها اهلل تع�اىل وم�ن الثاثة الت�ي مل جيعل اهلل تع�اىل فيهن 
َة َع�ْق�ٌد َي�ج�ُِب ال�َوف�اُء ب�ِه«، وقال  رخصة)40( ال سيام مع األصحاب واإلخوان يف اهلل: »ف�إنَّ األُخ�وَّ
تعاىل: ﴿.... إنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسـُؤوالً﴾)41(، فلوال وجوبه مل يكن مس�ؤوال عنه ومعات�َب عى نكثه يوم 

القيامة، وهي من احلقوق التي ال يقوم هبا إال من أيده اهلل تعاىل بتوفيقه وعنايته.
وم�ا أمجل ما ينقل هنا من كام الش�يخ الس�عدي حيث يقول: أجلُّ الكائنات بحس�ب الظاهر هو 
اإلنس�ان وأذلُّ املوج�ودات هو الكلب، وجيم�ع العقاء عى أن الكلب الويفَّ أفضل من اإلنس�ان غري 

الويفِّ الذي ال يشكر نعمة املنعم )42(!!
رضوان اهلل عى روح س�يدنا األس�تاذ العامة الطباطبائي الذي كان يقول: إذا كان الكلب قد أكل 
ش�يئا يس�ريا يف بيت إنسان فوفاء له يضحي بنفس�ه من أجله، وكام كان سيدنا األستاذ عيل القايض& 

يقول لنا علينا أن ال نكون أقل وفاء ألساتذتنا ومراشدنا من وفاء كلب لصاحبه.
الله�م اجعلنا من أهل اإلخ�اص والتصديق لعهدك وميثاقك ومن أه�ل الوفاء بذلك وال جتعلنا 
من الناكثني املكذبني واجلاحدين بيوم الدين ومن الذين اس�تحوذ عليهم الش�يطان فأنس�اهم ذكر اهلل 

هم عن السبيل والراط املستقيم. وصدَّ

املعنى الثاين: الوقوف عىل األمر اإلهلي والعمل به )العهد الترشيعي(
وهو العمل بعهود اهلل تعاىل يف االلتزام بالتكاليف الرشعية واالمتثال لألوامر اإلهلية دون تأويلها، 
والتقي�د بمراس�م العبودية وم�ا يكون عليه العبد من الذلة واالفتقار واملس�كنة، والقي�ام بام جيب عليه 
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م�ن حقوق س�يده ومواله بام تليق به من العب�ادة واخلدمة، وبام ينبغي له من ل�زوم األدب واحلياء عند 
املثول بني يديه، وأن ال يراه حيث هناه وال يفقده حيث أمره وفاًء حلق املنِعم عى املنَعم وشكرا ألعظم 
نعم�ة أنع�م هبا تعاىل ع�ى خلقه وهي نعمة الوجود إىل جانب ما يائمها من النعم األخرى من حس�ية 
ومعنوي�ة، فاب�د من مقابلة هذه النعمة العظمى وتوابعه�ا بالعبودية اخلالصة ومعرفة احلق، ومها غاية 

الوجود واإلجياد عقا ونقا، قال تعاىل: ﴿َوَما َخلْقُت اْلـِنَّ واإلنَس إالّ لَِيـْعـُبُدوِن﴾)43(!!
ول�و أمعن�ا النظر يف آيات القرآن الكريم لوجدنا أن ما من آي�ة ذَكر اهلل تعاىل فيها طاعته إال وأتبعها 
بذك�ر طاع�ة املبعوث برس�الته نبينا حمم�دملسو هيلع هللا ىلص، ذلك ليب�ني للناس أن طاعة رس�وله ع�ني طاعته وأهنام 
حقيق�ة واح�دة وال قرب�ة إىل اهلل إال بطاعت�ه، فأمر س�بحانه يف غ�ري واحدة من اآلي�ات بطاعته وطاعة 
ُسـوَل....﴾)44(، وق�ال: ﴿.... أطِيُعوا  رس�ولهملسو هيلع هللا ىلص جنبا إىل جنب وقال: ﴿.... أطِيُعوا اهللَ َوأطِيُعوا الرَّ
ُسوَل َفَقْد  ُسـوَل....﴾)45(، وق�ال: ﴿.... أطِيُعوا اهللَ َوَرُسـوَلُه....﴾)46(، وق�ال: ﴿َمن ُيطِِع الرَّ اهللَ َوالرَّ
أَطاَع اهللَ﴾)47(، واحلق س�بحانه جعل لنا يف رس�وله أس�وة حس�نة فكان الوفاء له باالستجابة الكلية له 
واتباع س�نته وسلوك س�بيله قوالً وعمًا وُخ�ُل�ق�ًا وحاالً وسريًة وعقيدًة، وكلها متابعة إهلية، ألنهملسو هيلع هللا ىلص 

الوسيلة إىل معرفة اهلل والسبيل إىل حمبته واألكمل يف عامل الوجود وال أكمل منه.
وكذلك جاءت اآليات بذكر أويل األمر الذين فرض اهلل تعاىل طاعتهم عى املؤمنني كفرض طاعته 
ُسـوَل َوأوِل األْمِر  َـا الَِّذيـَن آَمـنـُـوا أطِـيُعــوا اهللَ َوأطِـيُعـوا الرَّ وطاع�ة رس�وله عليهم فق�ال: ﴿َيا أيهُّ
ِمنُكْم....﴾)48(، ولو تأملت يف اآلية لوجدت أن اهلل سبحانه مجع بني الرسولملسو هيلع هللا ىلص وأويل األمر يف طاعة 
واح�دة، ولَقَضيَت بمرتبة العصمة اإلهلية ألويل األمر كام هي لرس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص من غري فرق، وحَلََكمت 
بأنه ليس�ت لتلك املرتبة أهل س�وى أهل البيت والعرة الطاهرة¢ الذين جاء القرآن بنص رصيح يف 

عصمتهم وفرض طاعتهم والوفاء هلم ببيعتهم وواليتهم.

املعنى الثالث: حفظ الرس وكتامنه )العهد القلبي(
وه�و م�ن معاين الوف�اء جلناب احلق تب�ارك وتعاىل النابعة من الغرية هلل وس�نَّة من س�ننه حيث قال 
ج�لَّ ذكره وثن�اؤه: ﴿َعامِلُ اْلغـَْيِب َفاَل ُيْظِهُر َعـَى َغْيبــِِه أَحدًا﴾)49(، فعندما هَي�ُب احلق تعاىل عبده من 
مكنون�ات األرسار اإلهلي�ة ويق�ذف يف قلبه من أنوار املخزون�ات اخلفيَّة ويْطِلعه ع�ى غوامض املعاين 
الغيبي�ة وجيعل�ه من أهل عنايته وبنور الكش�ف واليق�ني والتجيلِّ يكحل عني بصريت�ه وهُيبُّ عى قلبه 
ر قْدرها فيضيِّعها  نفح�ات غيبي�ة فيجعله موضع رسه فوفاًء حلق هذه األمانة عليه أن ال يبثَّها ملن ال يقدِّ
هبا ملن ال يعرف ش�أهنا فيس�تصغرها وال يكش�فها ملن ال يْقِدر عق�ُل�ه عى احتامهلا فينكرها بل  وال يرسِّ
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حيتفظ هبا يف نفسه ويكتمها أو ُيوِدعها ملن هو أهل هلا فيحفظها.
ومســتى عــشــق  ارسار  مگوئيـد  ــى  ع ــدَّ م ــا  ب

برســتى)50(  خـود  درد  در  بميـرد  بـيخبـر  تـا 
ق�ال أبو عب�داهلل الصادق$ يف صف�ات املؤمنني الكامل�ني: »ألِس��ن�َُتُهْم َمْس��جون�ٌَة وُصدوُرُهْم 
ِوع��اٌء لِ�ِس��رِّ اهلل إْن َوَج��دوا ل��ُه أْه�ًا ن��َب�َذوه إل�ي��ِه ن��َْب�ذًا وإْن َل��ْم َي�ج�ُِدوا ل�ُه أْه��ًا أْل�َق�ْوا 
َع�َل�ى أْلِس��ن�َتِِهْم أْق�ف�االً َغ�يَّ�ُب�وا َمف�اتيَح�ه�ا وَج�َع�ل�وا َعَى أْف�واِه�ِهْم أْوِك�ي�ًَة ُص�ْل�ٌب ِص�اٌب 
أْص�َل�ُب ِم�َن اجل�ِ�ب�اِل ال ُي�ن�َْح�ُت ِمن�َْه�ْم ش�َْيٌء«، ثم قال$: »أْسَك�ت�َُهْم اخل�َْش�َي�ُة هللِ وأْع�َي�ْتُهْم 
ِه«)51( وم�ن كان ب�هذه املثاب�ة من الوفاء حقَّ له أن يس�مى  أْلِس��ن�َُتُهْم خ�َْوف�ًا ِم�َن اهلل وِك�ْتامن�ًا لِ�ِس��رِّ

وف�يًّا.
يقول جال الدين الرومي:

رازهــــــــا دل  ــر  ـــ وب ــت  ـــ اس قـفـل  لبـش  بـــــر 
ـــا آوازه از  پـــر  ودل  خــمـــوش  لـــب 

انـد نـوشـيــده  حـق  جـــــام  كـه  عـــــارفـــــان 
انــد وپـوشــيــده  دانـســـتـه  رازهــــا 

آمـوخـتـنـد حـــق  اســـرار  را  هــركــه 
دوخـتـنـــد)52( ودهـانــش  كـردنـد  مـهــر 

د مش�ايخ العرفان وأساتذة العلوم اإلهلية عى التزام تامذهتم هبذا الرشط املهم سواء  هذا وقد ش�دَّ
يف احلاالت واملقامات والواردات القلبية أو يف األوراد واألذكار واتباع اإلرش�ادات الازمة يف الس�ري 
والس�لوك إىل اهلل، وقد ورد يف احلديث النبوي الرشيف: »اْس��َت�ِع�ي�ن�ُوا َع�َى أم�وِرُكْم بالِك�ْتامِن فإنَّ 
ُكلَّ ذي نِ�ْع�َم�ٍة حَمْ�س��وٌد«)53(، فأصل التعامل مع الرس كتامنه وس�ره إال إذا ُأِمر بإفش�ائه ملن يسريح 

ره. إليه ويقدِّ
وهلذا يعترب العرفاء أن حفظ األرسار اإلهلية وكتامهنا من أهم الواجبات يف السري والسلوك إىل اهلل، 

وإن إفشاءها بمنزلة الكفر السلوكي املستلزم للتوبيخ واملجازاة. 
قال الصادق$: »ال�ع�اِرُف أم�ي�ُن َوداِئ�ِع اهلل وَك�ن�ْ�ُز أْس�رارِه«)54(.

فالعارف�ون ب�اهلل م�ا وصلوا إىل ما وصل�وا إليه من مقامات الق�رب إال بكتامهن�م أرسار اهلل وَخِفيِّ 
الغيوب يف زوايا قلوهبم خلف س�تور مس�دالت من الغرية والصون حمجوبة عن كل من كان عن احلق 
أجنبيا مش�غوال بحجب الطبيعة وظلامهتا غري عارف بلطائف األمور وحقائقها، والعارف األمني عى 
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ودائع اهلل هو عى َب�يِّ�نة من ربه، ويعلم متى وكيف يربز ما أفاض اهلل تعاىل عليه من ِهبات أرسار عامل 
الغيب إىل عامل الشهادة.

عـاقـلـيسـت كــــــــردن  خــاك  در  را  گـنـج 
جـاهـلـيسـت كـــــردن  تـعمـيــر  را  خـــاك 

شــمــار بـى  ــم  ـــ درون در  اســـرار  بـاشــد 
گـــذار حــق  دروِن  بـيـنــم  كـم  لـيـــك 

اى بـيـنـنـــده  دل  دارم  گـــمـان  كـــــم 
اى  ــده  ــن ــش رخ ــــور  وخ ـــاه  م ـــون  چ درون  از 

دل گـفـت  از  زبــــان  بـيـفــروزم  تــا 
مـشـتـعـل)55(  را  ــان  ـــ زب دل  از  كـنـم  بـس 

أهيا السالك إىل اهلل، كل رس خفي آمنك اهلل تبارك وتعاىل عليه ورأيت أنك إن أظهرته ملن ال يسمعه 
منك بسمع احلق فا تفشيه، ففي إفشاء الرس لغري أهله سقوط، وأما من كان احلق سمعه فيسمع منك 
ه إليه تكن وفيا يف رد األمانة إىل صاحبها وهو احلق س�بحانه وقد أديت ذي  بس�مع احلق ال بس�معه فأدِّ
ث هبا من ال يكون هلا أها  احل�ق حق�ه، فاحلذر كل احلذر من اخليانة يف أمانة أودع�ك اهلل إياها بأن حتدِّ

فتكون من الظاملني، وكن من األمناء عليها جيعلك اهلل تعاىل من السعداء املقربني.
حُيَك�ى أن ش�ابا كان حيرض جمل�س ذي النون املري مدة ث�م انقطع عنه زمانا ث�م حرض عنده وقد 
اصف�ر لونه ونحل جس�مه وظهرت آثار العبادة علي�ه واالجتهاد، فقال له ذو الن�ون: يا فتى، ما الذي 
أكس�بك خدم�ة م�والك واجتهادك م�ن املواهب الت�ي منحك هبا ووهبه�ا لك واختصك هب�ا؟! فقال 
الفت�ى: يا أس�تاذ، وهل رأيت عبدا اصطنعه مواله من بني عبي�ده واصطفاه وأعطاه مفاتيح اخلزائن ثم 

ا، أحيسن أن يفيش ذلك الرس؟! ثم أنشأ يقول: أرسَّ إليه رسًّ
ُمـْجـَتـِهــدًا ــرَّ  الـسِّ َفـأبـْـَدى  وُه  َســارهُّ َمــْن 

عـاشــَــا َمـا  األْســراِر  َعـَلـى  َيـأَمـنـُوُه  َلـْم 
بـُقــْربـِـِهـْم َيـْســـَعـْد  َفـَلـْم  َوبـاَعـــــُدوُه 

إيـحـاشــَــا اإليــنــاِس  ِمـــن  َوأبـْــَدلـُـوُه 
ُهـُم ِســـرِّ َبـْعـَض  ُمـذيـعـًا  َيـْصـَطـُفـوَن  ال 

َحــاشــَــا ذلِــك  ِمـْن  ــْم  ـــ ِوداُدُه حــاشــَـا 
فهم بكرامت�ه فجعلهم مس�تودع رسه وعيبة غيبه  ث�م أن اهلل تب�ارك وتع�اىل اختار من خلق�ه َمن رشَّ
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ان علمه ومعادن كلامته، وهم رس�ول اهلل حممدملسو هيلع هللا ىلص الذي ارتضاه اهلل تعاىل وأطلعه عى ما ش�اء من  وُخزَّ
غيبه وِعْلمه الذي انتهى إليه، ومنه إىل عرته الزكية أوصياء نبي اهلل وذرية رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص، فكان حفظ 

أرسارهم هو حفظ أرسار اهلل، بل كتامهنا عن غري أهلها جهاد يف سبيل اهلل )56(.
وقد جاء يف أقوال األئمة املعصومني# التحذير من إذاعة أرسارهم ووضعها يف ترف أعدائهم 

أشد التحذير، وإليك مجلة من هذه األقوال:
ُه اهللُ«)57(. قال الصادق$: »إنَّ أْم�َرنا َمْستوٌر ُمَقن�ٌَّع بامليثاِق َفَمْن َهَتَك َعَلْينا أَذلَّ

وقال$: »إنَّ أْم�َرنا َلْيَس بَقب�ول�ِِه َفَقْط ولِكْن بِص�يان�َتِِه وِكْتامنِِه َعْن َغرْيِ أْهِلِه«)58(.
ٌب  َتِمُلُه إالَّ َم�َل�ٌك ُم�َق�رَّ وقال الباقر$ أليب إس�حق الليثي: »ِعْلُم�نا َص�ْع�ٌب ُمْس��َت�ْصَعٌب ال حَيْ
أْو ن�َب��ِ�يٌّ ُم�ْرَس��ٌل أْو ُم�ؤِم�ٌن اْم�َت�َح��َن اهللُ َق�ْل�َب�ُه لِ�إلي�م�اِن«، ثم ق�ال$: »وإنَّ ِم�ْن َحدي�ثِ�ن�ا 
ٌب وال ن�َب�ِ�يٌّ ُم�ْرَس��ٌل وال ُم�ؤِم�ٌن  ن�ا وباطِ��ِن ِع�ْل�ِم�ن�ا م�ا ال َي�ْح�َت�ِم�ُل��ُه َم�َل��ٌك ُم�َق��رَّ وِس��رِّ
مُمْ�َتَحٌن«، فقال: يا س�يدي وموالي فمن حيتمله إذًا؟! قال$: »م�ا ش��اَء اهللُ وِش��ئ�ْن�ا، أالَ َم�ْن أذاَع 

ن�ا أذاَق�ُه اهللُ َح�رَّ ال�َح�دي�ِد«)59(!! ن�ا إالَّ إىَل أْه�ِل�ِه َف�َل�ْيَس ِم�ن�َّا، أالَ َم�ْن أذاَع ِس�رَّ ِس�رَّ
َكفت آن يار كز او َكشت رس دار بلند

جرمش اين بود كه ارسار هويدا ميكرد )60( 

املعنى الرابع: الوفاء رشط املحبة واالشتياق
فالوفاء ُبراق العارفني املحبني وَرْفَرُف الصادقني املش�تاقني، وال تس�تكمل حمبة العارف واش�تياق 
الصادق إال بالوفاء للمحبوب واملشتاق إليه، وملا كان احلق تبارك وتعاىل هو املحبوب احلقيقي فاألْوىل 
بالع�ارف أن ي�ويفِّ حق ربه حق الوفاء إثباتا ملحبته له وزيادة يف التملُّق إليه وتقربًا إىل جنابه بام يناس�ب 

ساحة قدسه.
وبنيان املحبة اإلهلية ال يقوم إال عى أساس املحبة لرسول اهللملسو هيلع هللا ىلص وأهل بيته#، وكلام كان األساس 
أكثر قوة وإحكاما كان البنيان أشد وأشَيد، وقد أشار العزيز احلكيم إىل الوفاء لرسولهملسو هيلع هللا ىلص وأهل بيته# 
َة يِف اْلُقْرَبى....﴾)61( وهوملسو هيلع هللا ىلص من مجلة أهل  يف كتابه حيث قال:﴿....ُقل الَ أْسـأُلُكْم َعَلْيِه أْجرًا إالَّ امْلََودَّ
البي�ت# الذي�ن ذاقوا م�رارة الغربة وف�راق األهل والوطن وأصاهب�م ما أصاهبم من الباء الش�ديد 
والقت�ل والترشي�د واإليذاء والتعذيب حتى قالملسو هيلع هللا ىلص: »َما أوِذَي ن�َب��ِيٌّ ِمث�َْل ما أوِذيُت«)62( وقال أخوه 
�دًا ع�َْب�ُدُه وَرُس��وُل�ُه خ�اَض إىَل ِرْض��واِن اهلل ُك�لَّ َغ�ْم�َرٍة  أمري املؤمنني$: »ون�ْش��َه�ُد أنَّ ُم�َح�مَّ
َن َلُه األْدن��َْوَن وت��َأل��َّ�َب َعَل�ْي�ِه األق�َْص�ْوَن َوَخ�َل�َع�ْت  �ٍة وَق�ْد ت��ََل��وَّ َع ف�ي�ِه ُك�لَّ ُغ�صَّ َوت��ََج��رَّ
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إَل�ْي�ِه ال�َع�َرُب أِع�ن�َّ�َت�ه�ا َوض�ََرب�َْت إىَل م�ُح�اَرب�َت�ِِه ُب�ط�وَن َرواِح�ِل�ها َح�ت�َّى أْن�َزَل�ْت بس�اَح�تِ�ِه 
ار وأْس��َح�ِق ال�َم�زار«)63( وذلك يف س�بيل نرة الدين وقمع الكافرين  َع�داَوت��َه��ا ِمْن أْب�َع�ِد ال�دَّ
وإع�اء كلم�ة احلق وإدحاض الباط�ل، فجعل حمبتهم ومودهتم مجيعا أجرا للرس�الة املحمدية اخلتمية 
وفريض�ة واجب�ة ع�ى العباد إىل ي�وم القيامة، وأمره�م أن ال ينقض�وا العهد فيه�م وال يغضبوهم وال 
يْقَطعوهم بل يِصُلوهم ويقبلوا بقلوهبم إليهم باملحبة واملودة، وَمْن َظَلم رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص أجره يف قرابته 

وأبغضهم ومل يؤهتم حقهم فقد باء بغضب من اهلل ولعنته واملائكة والناس أمجعني )64(.
ج�اء يف أحاديث األئمة املعصومني# عن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »َم�ْن أَح�بَّ�ن�ا َف�َق�ْد أَح�بَّ اهللَ 
وَم��ْن أْب�غ�ََض�ن��ا َف�َق�ْد أْب�غ�ََض اهللَ وَم��ْن َواالَن��َا َف�َق�ْد واَل�ى اهللَ وَم��ْن َع�ادان��َ�ا َف�َق�ْد ع�اَدى 

اهللَ«)65(.
يقول جار اهلل الزخمرشي:

َكـْهــــٍف أْهـــِل  بـُحـــبِّ  َكـْلــٌب  فــــاَز 
ــــٍد ُمـَحـمَّ آِل  بـُحــبِّ  أشـْــَقـى  َفـَكـْيــَف 

والوفاء ألهل املحبة من املؤمنني واألِخاَّء يف اهلل فرض واجب، وللمؤمن عى املؤمن حق معلوم، 
ا ال أْخب��ُِرَك إالَّ  فع�ن مع�ىَّ بن خنيس قال: س�ألت أبا عبداهلل$ عن حق املؤمن فقال: َس��ْبعوَن َح�قًّ
بَس��ْب�َع�ٍة َفإن��ِّ�ي َعَلْي�َك ُم�ْش��ِف�ٌق أْخ�ش��َى أْن ال ت�َْح�َتِم��َل، فقلت: بى إن ش�اء اهلل تعاىل، فقال: 
ال ت�َْش��َب�ُع وجَي�وُع، وال ت�َْكَتي وَيْع�َرى، وت�َكوُن َدلي�َل�ُه وَقميَص�ُه الَّ�ذي َيْلب��ُِس��ُه، ول�ِس��ان��َُه 
��ذي َي�َت�َكلَّ�ُم ب��ِ�ِه، وت�ُِح��بُّ َل�ُه م�ا ت�ُِح��بُّ لِ�ن�َْف�ِس��َك، وإْن كان�َْت َل�َك ج�اِرَي��ٌة َبَع�ث�ْت�َها  الَّ
�َد فِ�راش���َُه، وت��َْس��َعى يف َحواِئ�ج�ِِه بال�لَّ�ْي�ِل وال�ن�َّه�اِر، َف��إذا َف�َع�ْل�َت ذلَِك َوَص�ْل�َت  لِ�ُت�َم�هِّ

َوالي�ََت�َك بِوالَي�تِ�ن�ا وِوالي�َت�َن�ا بِوالي�َ�ِة اهلل َع�زَّ َوَج�لَّ )66(!!
وللوفاء للحق مستلزمات ال تقوم إال هبا، وهي كام ييل:

األول: إفراد احلب هلل سبحانه وتعال
قال موالنا اإلمام الصادق$: »الَق�ْل�ُب َح�َرُم اهلل َف�َا ت�ُْس�ِكْن َح�َرَم اهلل َغ�ْي�َر اهلل«)67(، فالقلب 
أمان�ة م�ن اهلل تعاىل بني جنبي�ك وحقٌّ له وحده، فإن كنت من املحبني الصادق�ني فاجعلها وْقف�ًا جلنابه 

نك اهلل عليه. وال ُتدِخل فيه أجنبيا دون أمره تكن من األوفياء فيام أمَّ
كسى ـــــگــذرد  ن چـــرا  ـــت  دوس ــري  غ چـــــه  ــر  ه از 

گذشـت)68(  خـدا  از  بــت  خاطـر  بــراى  كافـر 
س�أل�َت موالتنا زينب¢ والدها أمري املؤمنني$ ذات يوم وهي طفلة صغرية وقالت: أت�ُِح�بُّ�ن�ا 
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ي�ا أب�َ�ت�اه؟! فقال أمري املؤمنني$: وَكْي�َف الَ أِح�بُّ�ُكْم وأنت�ُ�ْم ث��ََم�َرُة ُف�ؤاِدي!! فقالت زينب¢: 
�َف�َق�ُة َل�ن�ا )69(. ال�ُح�بُّ هلل ت��َع�اَل�ى وال�شَّ

وتش�ري الس�يدة العقيلة¢ إىل أن احلب احلقيقي واخلالص هو هلل س�بحانه وتعاىل واالنقطاع إليه، 
وحب األوالد حب ظاهري بمعنى الرأفة واللطف يف املعاملة معهم ال احلب احلقيقي املنحر لذات 

اهلل الواحد األحد، وكان هذا هو مفهوم كام أمري املؤمنني$ الذي كشفت عن مضمونه زينب¢.
الثانية: الثبات عى احلب

فالس�الك املح�ب إذا أراد أن يك�ون وفيًّ�ا هلل س�بحانه فليكن حبه راس�خا وعش�قه ثابت�ا ال تزلزله 
كه املصائب والرزايا، بل يرى اخلري يف ذلك كله وأن الكل من عند اهلل،  عوارض الفتن والبايا وال حترِّ

فريىض بام أجراه اهلل فيه وأراد به، فا يقبل حبه الزيادة بإحسان املحبوب وال النقصان بجفائه.
بــود شـــادى  مــايـــه  وى  از  مـحـنــت 

بـــود آزادى  تــخـــــم  اش  بـنــــدگـى 
او درد  از  اى  ذره  گــــر  كـــافـــــــــرم 

رو مــاه  عــالـم  دو  بــر  فــروشــم  مـى 
دل ســـــوز  از  اى  شـــعـلـه  گـر  كـافـــرم 

ـــل)70(  وگ آب  جـهـانـى  بـر  فــروشــم  مـى 
ى العزيز اجلبار باالس�م الصب�ور لصربه عى أذى الكافري�ن واملنافقني وجحد اجلاحدين  وملا تَس�مَّ
ورشك املرشكني وتش�بيه املَش�بِّهني تعاىل اهلل علوا كبريا فاألَْوىل أن يصرب العبد بأمر اهلل ﴿َواْصبــِْر َوَما 

َصـْبـُرُك إالَّ بــِاهلل....﴾)71( فيكون حبه ثابتا خالصا هلل ال يتزعزع!!
ي�ُن َل�ِع�ٌق َعَى أْل�ِس��ن�َتِ�ِه�ْم  ن�ْي�ا وال�دَّ قال موالنا أبو عبداهلل احلس�ني$: »ال�ن�اُس َع�ب�ي�ُد ال�دَّ
ي�َّ�ان�وَن«)72( وما الدين إال  �ُص�وا بال�َب�اِء َق��لَّ ال�دَّ ْت َمع�اِئ�ش��ُ�ُه�ْم َف�إذا ُم�حِّ حَيُ�وطون��َ�ُه م�ا َدرَّ

احلب، وأي حب أَجلُّ وأعظم من حب اهلل تعاىل وحب أوليائه وأحبائه!! )73( 
بنالـم ــو  ت وجــفـــــاى  ــور  ج از  مـن  كــه  حـاشـا 

ـــت)74(  ـــرام وك لطفست  ــه  مه لطيفـان  ــداد  ــي ب
ر ل�ه مفتقر إليه عى ال�دوام، فا يلجأ  ث�م ليك�ن راضيا بام قس�مه ل�ه قانعا بام رزقه غ�ري منكر ملا قدَّ
إىل غريه وال يرفع لس�واه رأس�ه وال يبدل حبه بحب خلقه، وإن مل يكن كذلك فا س�بيل له إىل الوفاء 

ألبته.
ر والويف األوىف جاء قولهملسو هيلع هللا ىلص: »يا ُم�َق�لِّ�َب ال�ُق�ل�وِب واألب�ْص�ار ث��َبِّ�ْت  وعى لسان الطاهر املطهَّ
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َق�ْل�ب�ي َعَى دي�نِ�َك«!!
الثالثة: استمرار احلب

والس�تمرار ح�ب الس�الك هلل ودوامه علي�ه أن يرك كل ما يوج�ب حمقه وإزالت�ه وقطيعته، فام أن 
ينقطع حبل احلب بعارٍض ويغفل املحب عن حمبوبه طرفة عني إال وحيل حمله با شك حب يشغله عن 

حبه فيضعف بذلك الوفاء للمحبوب عى احلقيقة.
ديـگـــــر عـشــق  جــز  را  عـشـــق  نـُبــرد 

نـكــوتـــر)75( تــــو  نـگـيــري  يــاري  چـــرا 
والعارف املنقطع إىل اهلل قد امتأل قلبه من حمض حمبة اهلل، فهو يف ش�هود ومراقبة وحضور مع احلق 
ي اإلمداد اإلهل�ي ودوام الوصلة، فحب اهلل تعاىل حقيقي  دائ�م ال يفر يف ح�اٍل عن قبول الفيض وتَلقِّ

أبدي ال توقيت له وال حتديد زمان عن زمان.
يق�ول أم�ري املؤمن�ني$ يف مناجات�ه: »)إهل�ي( إْن أْدَخ�ْل�َتن��ي ال�ن��اَر أْع�َلْم�ُت أْه�َل�ه�ا أن�ِّ�ي 

أِح�بُّ�َك«)76(!! فالعارف باهلل ال يتصور أن يبتعد يوما عن ربه ويقطع حبه له.
ويف حديث أليب جعفر الباقر$ أنه قال: »أَح�بُّ األْع�م�اِل إىَل اهلل م�ا داَوَم َع�َل�ْي�ِه ال�َع�ْب�ُد َوإْن 
«)77( أي َم�ْن َنَوى القرب�ة إىل اهلل تعاىل يف عمل ما فْلَيُدم علي�ه، فالديمومية يف العمل هلل أفضل من  َق��لَّ
س�عته ألن يف الديمومي�ة حضور دائم ووْص�ل ويف القطع ُبْعد وَفْصل، ومن هنا قي�ل: »َق�ل�ي�ٌل داِئ�ٌم 

َخ�ْي�ٌر ِم�ْن َك�ث�ي�ٍر ُم�ن�َق�طِ�ٌع«)78(.
الرابعة: حب ما يبه املحبوب وكل ما يتعلق به

حب اليشء يوجب حب آثاره ويقتض تَتبُّع حَمابِّه ومراضيه، فإذا أحببت شيئا ألجل اهلل فاملحبوب 
باألصال�ة ه�و اهلل س�بحانه ال ذلك اليشء يف حد ذات�ه، وإن كنت حمبا صادقا هلل تع�اىل عليك أن تكون 
حريص�ا ع�ى مطاوعة حمبوبك وحمبوب حمبوبك، وبذلك تكون قد أحببت ما أمرك اهلل أن حتب فتكون 

يف حبك إياه عبدا مطيعا ألمر سيده ومواله.
فها لنا  ومل�ا مل يكن إىل اهلل س�بيل إال الوس�يلة الواس�طة والع�روة الوثقى واحلب�ل املمدود الت�ي عرَّ
س�بحانه يف كتابه وقال: ﴿....َواْبَتغـُوا إَلْيِه اْلَوِسـيَلَة....﴾)79( وقال: ﴿....َفَقِد اْسـَتْمَسـَك بـِاْلُعـْرَوِة 
لَّـُة أْينـَـاَم ثـُِقـُفــوا إالَّ بـَِحْبــٍل ِمـَن اهلل َوَحْبــٍل ِمَن  َبـْت َعَلْيِهـُم الذِّ اْلُوثـَْقـى....﴾)80( وق�ال: ﴿ُضِ
النـَّـاِس﴾)81( وه�ي كت�اب اهلل والنبيملسو هيلع هللا ىلص ومن يف حكمه مم�ن أمر اهلل تعاىل ورس�وله بحبهم واتباعهم 
وه�م عرت�ه الزكية الذين هم مظاه�ر حمبة اهلل وأعظم آثاره وأكرب آياته، لذا فِم�ن أْظَهِر حمابِّ اهلل تعاىل 
ذك�ره ودعاؤه وتاوة كتابه وااللتذاذ بس�امعه والتق�رب إليه بنوافل اخلريات املحبَّب�ة عند اهلل واملحبِّبة 
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إلي�ه وعقد القلب عى ح�ب أوليائه وخاصته وأحبائه وأودائه ال س�يام األكملني منهم وهم حممد وآل 
حممدملسو هيلع هللا ىلص.

والتاري�خ يش�هد مواق�ف عظيمة ص�درت من حمبي رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص وأه�ل بيته# تن�مُّ عن احلب 
الصادق والوفاء اخلالص، وإليك نموذجان منها:

كان أب�و ذر ختلَّ�ف ع�ن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص )يف غزوة تبوك( ثاث�ة أيام وذلك أن مجل�ه كان أعجف)82( 
فلح�ق بع�د ثاث�ة أيام به ووقف علي�ه مجله يف بعض الطري�ق فركه ومحل ثيابه عى ظه�ره، فلام ارتفع 
النهار نظر املسلمون إىل شخص مقبل، فقال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص كأن أبا ذر!! فقالوا: هو أبو ذر، فقال رسول 
اهللملسو هيلع هللا ىلص أدركوه باملاء فإنه عطشان، فأدركوه باملاء وواىف أبو ذر رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص ومعه إداوة فيها ماء، فقال 
رسول هللملسو هيلع هللا ىلص: يا أبا ذر معك ماء وعطشت!! فقال: نعم يا رسول اهلل بأيب أنت وأمي انتهيت إىل صخرة 
وعليه�ا ماء الس�امء فذقته فإذا هو ع�ذب بارد فقلت ال أرشبه حتى يرشبه حبيبي رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص، فقال 
رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص يا أب�ا ذر رمحك اهلل تعيش وحدك ومتوت وحدك وتبع�ث وحدك وتدخل اجلنة وحدك 

يس�عد ب�ك قوم من أهل الع�راق يتول�ون غسلك وجتهيزك والصاة عليك ودفنك!!)83(
وروي أن أم أيم�ن مل�ا توفيت فاطمة الزهراء¢ حلفت أن ال تكون باملدينة إذ ال تطيق أن تنظر إىل 
مواضع كانت هبا، وقالت: ال أرى املدينة بعدها!! فخرجت إىل مكة، فأصاهبا عطش شديد يف اجلحفة 
حت�ى خافت عى نفس�ها، فك�رست عينيها نحو الس�امء ثم قالت: يا رب أتعطش�ني وأن�ا خادمة بنت 
نبيك!! فأنزل اهلل عليها دلوا من الس�امء فيه من ماء اجلنة، فرشبت فلم حتتج إىل الطعام والرشاب س�بع 

سنني، وكان الناس يبعثوهنا يف اليوم الشديد احلر فام يصيبها عطش!!)84( 
وأقول: كذلك يكون الوفاء اإلهلي بإكرامه أهل الوفاء خلاصة أولياء اهلل وأحبائه، ومن أوىف بعهده 

من اهلل!!
��ِة األب�ْرار  �ٍد وأْهِل َبْيتِ�ِه األْخياِر األئ�ِمَّ »اللَُّه�مَّ إن�ِّ�ي َلْو َوَجْدُت ُش��َف�ع�اَء أْق�َرَب إَلْيَك ِمْن حُمَمَّ
�ِهُم الَّ�ذي أْوَج�ْب�َت َل�ُه�ْم َعل�َْي�َك أْس�أُلَك أْن ت�ُْدِخ�َل�ني يف ُج�ْم�َل�ِة  جَلََعْل�ُتُهْم ُش�َف�عائي، َفب�َِح�قِّ

�ِهْم ويف ُزْم�َرِة امل�َْرحومي�َن بش�َف�اَع�تِِهْم إن�ََّك أْرَح�ُم الرامِحي�َن«)85(!! العاِرفي�َن هبِ�ْم وب��َِحقَّ
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اهلوامش

الَكَرى: النوم أو النعاس  )1(
ر تنسئ: تؤخِّ  )2(

واىَف: أتى إىل امليعاد  )3(
سورة التوبة: آية 111  )4(

أصل اخلَْون النقص كام أن أصل الوفاء التامم.  )5(
الكايف: ج 2 ص 46  )6(

سورة طه: آية 50  )7(
سورة آل عمران: آية 76  )8(

سورة الرعد: آية 20  )9(
سورة البقرة: آية 177  )10(

س�ورة األنفال: آية 27، وأما س�بب نزول هذه اآلية املباركة فقد ذكرناه يف )املنزل 29: الدفاع عن املحبوب   )11(
عند املحب(

سورة األنفال: آية 58  )12(
سورة األحزاب: آية 72  )13(

بحار األنوار: ج 70 ص 374، رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 2 باب 41 ص 312  )14(
بحار األنوار: ج 69 ص 401  )15(
بحار األنوار: ج 78 ص160  )16(

سورة األحزاب: آية 24  )17(
سورة املائدة: آية 119  )18(

سورة البقرة: آية 40  )19(
سورة النساء: آية 122  )20(

سورة األعراف: آية 172  )21(
سورة آل عمران: آية 28، آية 30  )22(

امليزان يف تفسري القرآن: املجلد 19 ص 53  )23(
راجع املنزل )6(: التفكر عند املحب  )24(

سورة آل عمران: آية 76  )25(
وَن بــَِعْهِد اهلل َوإياَمهِنِْم ثــََمنـًا َقلِـياًل أوَلئَِك  وهو قوله تعاىل يف سورة آل عمران- آية 77: ﴿إنَّ الَِّذيَن َيْشـَرُ  )26(

ْم َعَذاٌب ألِـيٌم﴾. يِهْم َوهَلُ ُمُهُم اهللُ َوالَ َينُظُر إَلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوالَ ُيَزكِّ ْم يِف اآلِخَرِة َوالَ ُيَكلِّ الَ َخاَلَق هَلُ
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سورة الرعد: آية 19 - آية 20  )27(
سورة األعراف: آية 102  )28(

بحار األنوار: ج 5 ص 260  )29(
بصائر الدرجات: ج 2 باب 3 ص 84، ومنه بحار األنوار: ج 23 ص 102  )30(

سورة اجلائية: آية 6  )31(
بحار األنوار: ج 37 ص 323  )32(

تفس�ري الربهان )للس�يد هاش�م البحراين(: املجلد الثاين ص 615، وعن حذيفة بن أس�يد الغف�ار قال قال   )33(
ُة لِ�ن��َب�يٍّ يف األظِ�لَّ��ِة َحت�َّى ُع�ِرَض�ْت َع�َل�ي��ِه والي�َ�تي وِوالي�َ�ُة  رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »ما تكاَم�َل��ت الن�ُب�وَّ
وا بطاَعتِِه�ْم ووالي�َتِ�ِه�ْم« - بصائ�ر الدرج�ات: ج 2 باب 8 ص 93، ومنه  أْه��ِل بيت�ي وُمث��ِّل�وا َلُه فأَق�رُّ

بحار األنوار: ج 26 ص 281
تفسري فرات بن إبراهيم الكويف: املجلد 1 ص 146  )34(

تفسري عيل بن إبراهيم القمي: جملد 1 ص 246 ومنه بحار األنوار: ج 5 ص 236  )35(
بصائر الدرجات: ج 2 باب 1 ص 77، ومنه بحار األنوار: ج 26 ص 245، َخَفَر به َخْفرا وُخفورا: نقض   )36(

عهده وغدره.
ُه« - منية املري�د: ص 245، وجاء يف بحار األنوار: ج  َم أَحدًا َمْس�أَلًة َمَلَكُه َوَرقَّ ق�ال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َعلَّ  )37(

ُه«. 108 ص 16 هبذه العبارة: قال سيد العاملني: »َمْن َعلَّم َشْخصًا َمْسأَلًة َمَلَك ِرقَّ
حمارضات األدباء: ج 1 ص 45، الذريعة إىل مكارم الرشيعة: ص 119 ومنهام منية املريد: ص 241  )38(

سورة املؤمنون: آية 8، سورة املعارج: آية 32  )39(
عن الباقر$ قال: »ث�اٌث مَلْ جَيْ�َع�ْل اهللُ َع�زَّ وَج�لَّ ألَح�ٍد فيِهنَّ ُرْخَص�ًة أداُء األم�ان�َِة إىَل الب��ِرِّ والف�اج�ِ�ِر   )40(
ْي�ِن كان�ا أو فاج�ِ�َري�ن« - الكايف: ج 2 ص 162،  والَوف�اُء بالَع�ْه�ِد لِْلب��ِرِّ والفاج�ِ�ِر وب��ِرُّ الوالَِدْي�ِن ب��ِرَّ

حتف العقول: ص 368 مع اختاف الرتيب.
سورة اإلرساء: آية 34  )41(

منازل اآلخرة )للمحدث القمي(: ص 198  )42(
سورة الذاريات: آية 56  )43(

س�ورة النساء: آية 59، سورة املائدة: آية 92، س��ورة ال�نور: آية 54، سورة حممد: آية 33، سورة التغابن:   )44(
آية 12

سورة آل عمران: آية 32، آية 132  )45(
سورة األنفال: آية 1، سورة األنفال: آية 20، سورة األنفال: آية 46، سورة املجادلة: آية 13  )46(

سورة النساء: آية 80  )47(
سورة النساء: آية 59  )48(
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سورة اجلن: آية 26  )49(
الرمجة:   )50(

عيهام مُلدَّ ــر  ــْك ــسهُّ وال ــعــشــِق  ال أرساَر  ــْفــشــوا  تــــــُ ال 
النفس ــادِة  ـــ ــب ـــ ِع بـــــــداِء  ــاًل  ـــ ــاه ج ــوَت  ــم ي حــتــى 

ة أو الكيس، وقد  بحار األنوار: ج 67 ص 352، األَْوِك�َية مجع ِوكاء وهو اخليط الذي ُيش��َدُّ به رأس الرَّ  )51(
ة ش��ُدَّ رأسها فا خيرج منها شيئا!! شبَّه أفواههم بكيس أو رصَّ

الرمجة:  )52(
أســـــرار قـلـبـه  وعـلـى  قـفــل  فـمــه  عـلـى 

ملـئ بالنـغـمـات  والــقـــــلــب  صـــــامــت  الــفـــــم 
ــق ــــأس احل ـــن ك ـــــوا م ـــن شب ـــذي ـــون ال ـــارف ـــع ال

وأخـــــفـــــــوهــــا أســــــــرارا  عــــرفــــــوا 
الـحـــــق أســــــــــــــرار  عـلَّـمــــوه  فـمــن 

وخــاطــــوه فـمــه  عـلــى  خـتــمـــوا 
حتف العقول: ص 48  )53(

مصباح الرشيعة: باب 95 ص 64 ومنه بحار األنوار: ج 3 ص 14  )54(
الرمجة:   )55(

إخفاء الكنز يف الراب عقانية وتعمري الراب جهالة  
األرسار املوَدعة يف باطني ال متناهية، ولكني ال أجد باطنا يعرف احلق إال القليل  

ال أعتقد أن هناك قلوبا مبرة أو باطنا كالقمر والشمس املضء إال القليل  
حتى أوِقد لساين بحكايات القلب فأجعلها مشتعلة بشعلة القلب  

ن�ا ِجهاٌد يف َس�بيِل اهلل« - أمايل الش�يخ  عن أبان بن تغلب عن أيب عبداهلل جعفر بن حممد$ قال: »ِكْتامُن رِسِّ  )56(
املفيد: املجلس 40 ص 338 ومنه بحار األنوار: ج 44 ص 278 رواية 4

وسائل الشيعة: ج 16 ص 249، الكايف: ج 2 ص 226، بصائر الدرجات: ج 1 باب 12 ص 48  )57(
بحار األنوار: ج 2 ص 68 رواية 15  )58(

ا ِمن  د إنَّ ِعنَدن�ا ِس��رًّ البحار: ج 67 ص 103 رواية 21، وعن أيب بصري قال قال أبو عبداهلل$: »يا أَبا حُمَمَّ  )59(
ٌب َوال ن�َب��ِيٌّ ُمْرَس�ٌل وال ُم�ؤِم�ٌن اْم�َتَحَن اهللُ َقْلَب�ُه لإِليم�اِن  رِسِّ اهلل وِعْلاًم ِمْن ِعْلِم اهلل ال حَيْ�َتِمُلُه َمَلٌك ُمَقرَّ
واهلل ما َكلَّ�َف اهللُ أَح�دًا ذلَِك احِلْم�َل َغ�ْي�َرنا َوال اْس��َت�ْع�َب�َد بذلَِك أَح�دًا َغ�ْي�َرنا وأنَّ ِع�ن�َدن�ا ِس�راًّ ِم�ْن 
ِس��رِّ اهلل وِعْل�اًم ِمْن ِع�ْل�ِم اهلل أَم�َرنا اهللُ بَتْبليِغ�ِه َفَبلَّ�غ��ْن�ا َعِن اهلل َعزَّ وَجلَّ ما أَم�َرنا بَتْبليِغ�ِه ما ن�َج�ُِد َل�ُه 
َم�وِض�ع��ًا َوال أْه�ًا َوالَ مُح�اَل�ًة حَيِْمل�ون��َُه َحت�َّ�ى خ�ََلَق اهللُ لِذلَِك أْق�وام�ًا ُخ�ِل�ُق�وا ِمْن ط�ي�ن�ٍة ُخ�ِل�َق 
ي�َّت�َ�ُه وَصن��ََعُه�ْم بَفْض�ِل ُصن�ْ�ِع َرمْحَتِ�ِه  �دًاملسو هيلع هللا ىلص وُذرِّ ي�َّت�ُُه وِمْن ن�وٍر َخ�َل�َق اهللُ ِمنُه حُمَمَّ ��ٌدملسو هيلع هللا ىلص وُذرِّ ِمن�ه�ا حُمَمَّ





��دًاملسو هيلع هللا ىلص َفَبلَّ�غ�ْن�اُهْم َعِن اهلل َعزَّ وَجلَّ م�ا أَم�َرنا بَتْبل�يِغ�ِه ف�َق�ب��ِل��وُه واْح�َت�َم�ل�وا  ت�ي َصن��َ�ع ِمن�ْها حُمَمَّ الَّ
ذلِ�َك وَب�َل�غ��َُهْم َعن��َّ�ا ذلَِك َفَق�ب��ُِل�وه واْح�َتَمل�وه وَب�َل�غ�َُهْم ِذْك�ُرن�ا َفم�اَلْت ُق�لوُب�ُهْم إىَل َم�ْع�ِرَف�تِ�نا 
وَح�ديثِ�ن�ا َفَل��والَ أن��َُّه�ْم ُخ�ِل�ُق�وا ِمْن َهذا مَلَا كان��ُوا َكذلِ�َك َوالَ َواهلل َما اْح��َتَمُلوُه« - بحار األنوار: ج 

25 ص 385 رواية 44
ع�ن حف�ص التامر قال دخلت عى أيب عب�داهلل$ أيام صلب املعى بن خنيس قال فق�ال يل: يا َحْفُص إن��ِّي   
أَم��ْرُت امُل�َع��ىَّ ْبَن ُخن��َْيس بأْم�ٍر َفخ�اَلَف�ن�ي َفاْب�ت�ُيِلَ باحلَدي�ِد، إن��ِّي ن��ََظ�ْرُت إلي�ِه ي�وم�ًا وهو َك�ئيٌب 
َحزي��ٌن َفُقْل�ُت َلُه ما َلَك يا ُمَع�ىَّ َكأن��ََّك َذَكْرَت أْهَل�َك وماَل�َك وُوْل�َدَك وِع�ي�اَل�َك، ق�اَل: أَج�ْل، قل�ُت 
اْدُن ِمن��ِّ�ي، َفَمَس��ْح�ُت َوْج�َه�ُه َفُق�ْل�ُت أْي�َن ت��َراَك؟! ق��اَل: أراين يف َبْيتي، هذه َزْوَجتي وهذا ُوْل�دي، 
ُج�ُل ِم�ْن أْه�ِلِه، ثمَّ  ْك�ُت��ُه َح�ت�َّ�ى ت��ََم��أل ِمن��ُْهْم واْس��َت�َت�ْرُت ِمن��ُْهْم َحتَّ�ى ن�اَل ِمن�ْها م�ا َين�اُل الرَّ َفَرَ
ُق�ْل��ُت َلُه: اْدُن ِم�ن��ِّي، َف�َدن�ا ِمن��ِّي، َفَمَس��ْح�ُت َوْج�َه�ُه َفُق�ْلُت: أْي�َن ت��َراَك، َفق�اَل: أران�ي َمَع�َك يف 
امَل�دي�ن��َ�ِة، هذا َبْي�ت�ُ�َك، ق�ال: ُقْلُت َلُه يا ُم�َع�ىَّ إنَّ َلن�ا َح�دي�ث�ًا َمْن َحِف�َظ َعَلْين�ا َحِف�َظ اهللُ َعَلْيِه دي�ن��َُه 
وُدن�ْي�اُه، يا ُم�َع�ىَّ ال ت��َ�كون�وا أْس�َرى يف أْي�دي الن�اِس بَحديثِنا إْن ش�اءوا َمن��ُّوا )آَمن��ُوا( َعَلْيُكْم وإْن 
ش�اءوا َق�َت�لوُكْم، يا ُم�َع�ىَّ إن��َُّه َم�ْن َك�َت�َم الّص�َْع�َب ِمْن َحديثِ�نا َجَع�َلُه اهللُ ن�ورًا َبنْيَ َع�ْي�ن��َْي�ِه َوَرَزَق�ُه 
��اُح أْو َيم�وَت  �ْع�َب ِم�ْن َحديثِ�ن�ا َل�ْم َيُم�ْت َحت�َّى َيُع�ض�َّ�ُه السِّ َة يف الن��اِس وَم��ْن أذاَع الصَّ اهللُ الِع��زَّ
َك�ْب�ًا، يا ُم�َع�ىَّ ْبَن ُخن��َْيٍس وأنَت َم�ْق�ت�وٌل َف�اْس��ت�َع�ِّد!! - بصائر الدرجات: ج 8 باب 13 ص 423، 

ومنه بحار األنوار: ج 2 ص 71، ج 47 ص 87
الرمجة:  )60(

قال ما أْوَدى بحياة ذلك احلبيب شنقا سوى إفشاء األرسار  
سورة الشورى: آية 23  )61(

مناق�ب اب�ن شهرآش�وب: ج3 ص286، بح�ار األن�وار: ج39 ص56، اجلام�ع الصغري للس�يوطي: ج2   )62(
ص144، وورد يف الدع�اء الث�اين من الصحيفة الس�جادية يف الصاة عى رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »اللَُّهمَّ َفَصلِّ َعَى 
��ٍد أم�ي�نِ�َك َعَى َوْح�ي��َِك ون��َج�ي�ب��َِك ِمْن َخ�ْل�ِق��َك.... َكام ن��ََص�َب ألْم�ِرَك نْف�َس��ُه وَع�َرَض  حُمَمَّ
��َت��ه وح�اَرَب ف�ي ِرض�اَك أْس��َرت��َه  ف�ي��َك لِْلَم�ْك��روُه َب�َدن��َُه وكاش��َف ف�ي ال�دع��اِء إل�ي�َك ح�امَّ
َب األق��َْص�ْي�َن  وَق�َط��َع ف��ي إْح�ي��اِء دي�نِ��َك َرِح�َم�ُه وأْق�َص��ى األْدن��َْي��َن َعَى ُج�ح�وِدِه��ْم وَق��رَّ
َعَى اْس��تِج�اَب�تِ�ِهْم َل�َك وواَل�ى في�َك األب�ْ�َع�ديَن وع��اَدى فيَك األق��َْربي�َن وأْدأَب نْفَس��ُه يف ت��َْبلي�ِغ 
ع�اِء إىَل ِم�لَّ�تِ��َك وش���غ��َ�َل�ه�ا بالن��ُّْص�ِح ألْه�ِل َدْع�َوتِ��َك وه�اَج�َر إىَل  ِرس�اَلت�َِك وأت��َْع�َب�ه�ا بالدُّ
��لِّ الن�ْأِي َعْن َم�ْوطِ�ِن َرْح�ِل�ِه وَم�ْوِض�ِع رْج�ِل�ِه وَم�ْس��َق�ِط َرأِس��ِه وَم�أن��َِس  ب��ِ�اِد الغ��ُْرب�َِة وَم�حَّ

نْف�ِس�ِه إراَدًة ِمن��ُْه إلْع�زاِز دي�ن�َِك واْس�تِ�ن�ْص�ارًا َعَى أْه�ِل الُك�ْف�ِر ب��َِك....«.
رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج10 ص163، رشح هنج الباغة )البن ميثم(: ج3 ص425  )63(

ويف احلقيقة أن نفع املودة يف قربى رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص عائد عى األمة ال عى نبيِّها وذخرها هلم ال له، فقد قال اهلل   )64(
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ٍء َشـِهيٌد﴾ - س�ورة سبأ آية  تعاىل:﴿ُقْل َما َسـأْلُتُكم ِمْن أْجٍر َفُهَو َلُكْم إْن أْجِرَي إالَّ َعَى اهلل َوُهَو َعَى ُكلِّ َشْ
47، أي قل يا حممد أن أجر أداء الرس�الة وبيان الرشيعة وهو املودة يف القربى التي مل أس�أل س�واها هو نافع 
لك�م دوين فتهت�دون به وتنجون من ع�ذاب يوم القيامة وأما ث�واب عميل فليس بوس�عكم القيام بأدائه بل 
ه�و ع�ى اهلل ال�ذي يعلم مقدار أجري فيثيبني عليه وال يضيعه - تفس�ري الصايف: جملد 4 ص 225، تفس�ري 
الربهان: جملد 4 ص 354، تفس�ري بيان الس�عادة: جملد 3 ص 271، وأقول: بأيب أنت وأمي يا رس�ول اهلل، 
لو مل تكن هذه اآلية املباركة نزلت عليك وَعِلمنا بام علَّمنا اهلل بأن النفع عائد علينا لكفتنا آية املودة يف قرباك 

وفاء لك وألهل بيتك الطاهرين!!
بحار األنوار: ج 27 ص 88  )65(
الكايف: ج 2 ص 174 ح 14  )66(

جامع األخبار: ص 185 ومنه بحار األنوار: ج 70 ص 25، كنز العامل: ج 1 ص 25  )67(
الرمجة:   )68(

كيف ال هنجر غري احلبيب من أجل احلبيب وقد هجر الكافر ربَّه من أجل صنمه!!  
رياحني الرشيعة: ج 3 ص 54  )69(

الرمجة:  )70(
كل حمنة من ِقَبِله سبب للبشارة والرسور، والعبودية له َبْذرة احلرية  

إنه لكفر إن أنا بعت مجاله بالعاملني بسبب ذرة مصيبة أو حمنة ابتاين هبا  
إنه لكفر إن أنا بعت ذرة من حرقة القلب بعامل من املاء والطني.  

سورة النحل: آية 127  )71(
بحار األنوار: ج 78 ص 116 رواية 2 باب 20، حتف العقول: 245  )72(

روى أبو حممد البري عن أيب العباس خال شبل كاتب إبراهيم بن حممد قال: كنا أجرينا ذكر أيب احلسن$   )73(
فق�ال يل: ي�ا أبا حممد مل أكن يف يشء من هذا األمر وكنت أعيب عى أخي وعى أهل هذا القول عيبا ش�ديدا 
بال�ذم والش�تم إىل أن كن�ت يف الوفد الذي�ن أوفد املتوكل إىل املدين�ة يف إحضار أيب احلس�ن$، فخرجنا إىل 
املدينة، فلام خرج ورصنا يف بعض الطريق وطوينا املنزل وكان منزال صائفا شديد احلر فسألناه أن ينزل فقال 
ال، فخرجنا ومل نطع�م ومل نش�رب، فلام اشتد احلر واجلوع والعطش فبينام ونحن إذ ذلك يف أرض ملساء ال 
نرى ش��يئا وال ظل وال م�اء نس�ريح فجعلنا نش�خص بأبصارنا نحوه، قال: وما لكم أحسبكم جياعا وقد 
سوا وكلوا وارشبوا، فتعجبت من قوله ونحن يف صحراء  عطشتم، فقلنا إي واهلل يا سيدنا قد عيينا، قال: عرِّ
س�وا، فابتدرت إىل القطار ألنيخ وإذا أنا بش�جرتني عظيمتني تس�تظل حتتهام  ملس�اء.... فقال: ما لكم!! عرِّ
عامَل من الناس وإين ألعرف موضعهام أنه أرض براح قفراء، وإذا بعني تس�يح عى وجه األرض أعذب ماء 
وأبرده، فنزلنا وأكلنا ورشبنا واس�رحنا وأن فينا من س�لك ذلك الطريق مرارا، فوقع يف قلبي ذلك الوقت 
أعاجيب وجعلت أِحدُّ النظ�ر إليه أتأمله طوي�ا وإذا نظرت إليه تبس�م وزوى وجهه عني، فقلت يف نفي: 
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واهلل ألعرف�ن ه�ذا كيف ه�و، فأتيت من وراء الش�جرة فدفنت س�يفي ووضعت علي�ه حجرين وتغوطت 
يف ذلك املوضع وهتيأت للصاة، فقال أبو احلس�ن$: اس�رحتم؟! قلنا: نعم، قال: فارحتلوا عى اس�م اهلل 
فارحتلنا، فلام أن رسنا ساعة رجعت عى األثر فأتيت املوضع فوجدت األثر والسيف كام وضعت والعامة، 
وكأن اهلل مل خيلق َثمَّ ش�جرة وال ماء وال ظاال وال بلا فتعجبت من ذلك ورفعت يدي إىل الس�امء فس�ألت 
اهلل الثبات عى املحبة واإليامن به واملعرفة منه وأخذت األثر فلحقت القوم، فالتفَت إيلَّ أبو احلسن$ وقال: 
يا أبا العباس فعلتها!! قلت: نعم يا سيدي لقد كنت شاكا وأصبحت أنا عند نفي من أغنى الناس يف الدنيا 
واآلخ�رة، ق�ال$: ه�و كذلك هم مع�دودون معلومون ال يزيد رج�ل وال ينقص - بح�ار األنوار: ج 50 

ص 156
بيت للشاعر الفاريس حافظ الشريازي، وترمجته:   )74(

ـــاك ـــف وَج ـــــــوِرك  ج مــــن  ه  ــــــــأوَّ أت أن  ـــا  ـــاش ح
َيـِرد علينا من مصائب من أهل اللطف لْطٌف وكرامة. فُكلهُّ ما 

الرمجة:   )75(
آخــر عــشــق  ســــوى  الــعــشــق  ــو  ــح ــم ي شء  ال 

األفـــضـــل. املــعــشــوق  لــنــفــســك  ــذ  ــخ ــت ت ال  ـــَم  ـــلِ ف
من املناجاة املعروفة باملناجاة الشعبانية.  )76(

الكايف: ج 2 ص 82  )77(
وق�د ورد يف حدي�ث صادقي عى قائلها الصاة والس�ام: »الَعَم��ُل الداِئ�ُم الَقلي�ُل َع�َى الَيقي�ِن أْف�ض�َُل   )78(
ِع�ن�َد اهلل ِم�َن الَع�َم�ِل الَك�ث�ي�ِر َعَى َغ�ْي�ِر َي�ق�ي�ٍن« - حتف العقول: ص361، عيون احلكم واملواعظ: ج 

15 ص 202 ح 6
سورة املائدة: آية 35  )79(

سورة البقرة: آية 256  )80(
س�ورة آل عم�ران: آي�ة 112، واحلبل أي العهد، وس�مي العهد حب�ا ألنه يعقد به األمان ك�ام يعقد اليشء   )81(
باحلب�ل، وقي�ل حبل من اهلل أي عه�د من اهلل وحبل من الناس أي عهد من رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص يف وصيه$، وإنام 
اخت�ص الذك�ر بوصيه أمي�ر املؤمن�ني$ نظرا لألولوي�ة يف حرضة الوالي�ة وال ش�ك أن املقصود هو العرة 
َبْت  الطاه�رة املطهرة، وعن إبان بن تغلب قال: س�ألت أبا جعفر حممد بن ع�يل# عن قول اهلل تعاىل: ﴿ُضِ
لَّــُة أْينـَاَم ثــُِقُفـوا إالَّ بــَِحْبٍل ِمَن اهلل َوَحْبٍل ِمـَن النـَّاِس﴾ ق�ال$: ما يقول الناس فيها؟! قلت:  َعَلْيِهـُم الذِّ
يق�ولون حب�ل من اهلل كتاب�ه وحب�ل من الناس عهده الذي عهد إليهم، قال$: كذب��وا!! قلت: ما تق�ول 
فيه�ا؟! فق�ال$ يل: حب�ل من اهلل كتابه وحب�ل من الناس عيل بن أيب طالب$!! - تفس��ري ف�رات الكويف: 
جمل�د 1 ص 92، ويف تفس�ري ع�يل بن إبراهي�م القمي أهنا نزل�ت يف الذين غصبوا حق�وق آل حممد#، ويف 
تفس�ري بيان الس�عادة جمل�د 1 ص 293 أن ﴿ب��َِحْبٍل ِمَن اهلل﴾ هي الفطرة الت�ي فطر الناس عليها التي يعرب 
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عنه�ا بالوالي�ة التكوينية التي هي الكتاب التكويني اإلهلي الذي كتاب�ه التدويني ظهوره وبيانه ﴿َوَحْبٍل ِمَن 
الن�َّ�اِس﴾ ه�و االتصال بالنب�يملسو هيلع هللا ىلص بالبيع�ة العامة أو بال�ويل$ بالبيعة اخلاص�ة الولوية املعرب عنه�ا بالوالية 

التكليفية.
أعجف: مهزول واألنثى عجفاء.  )82(

تفسري عيل بن إبراهيم القمي: ج 1 ص 295، بحار األنوار: ج 22 ص 429  )83(
بحار األنوار: ج 43 ص 28  )84(

فقرة من الزيارة اجلامعة  )85(
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املنزل )32(

اجَلفاُء ِعْندَ املحب 
اجلفاء يف اللغة بمعنى البعد عن اليشء، وقيل: اجلفاء الغلظة يف الطبع واخلرق يف املعاملة والفظاظة 

فيها ورفض الصلة والرب والرفق، ويطلق أيضا عى البعد عن اآلداب.
وأما العرفاء فيقولون اجلفاء أي الظلم، والظلم حجاب وسر وخفاء عن املعارف واملشاهد، وقيل 
أيضا أن اجلفاء نقيض الوفاء، فالوفاء هو العمل بالعهد واجلفاء هو نقض العهد، وقيل أيضا أن اجلفاء 

عدم الوفاء يف املقام واملقال.
وكام نرى من معاين اجلفاء أنه قيد ووثاق عى قدم السالك إىل اهلل موجب لتكثري الوسائط بينه وبني 
احلق س�بحانه وإعاقته عن رسعة الس�ري والوصول إىل الكامل املطلوب له وحبس�ه عن نيل الدرجات 
العالية واملقامات الَسنيَّة، بل قد جيره إىل الوراء حيث اآلثار السيئة والعواقب الوخيمة التي حتول باملرة 
بينه وبني ينبوع الكامل ومطلق الكامل، ويمكن أن نقول أن اجلفاء آفة موبقة وخصلة مهلكة وداعية إىل 

سخط اهلل عزَّ وجلَّ ويكون صاحبه آبقا عن جناب املوىل سبحانه مبَعدا عن داره وحرضته.
ويف ه�ذا املق�ام نلتم�س بع�ون اهلل وتوفيقه من ش�عاع أنوار الكل�امت اإلهلية بريقا ي�ضء لنا درب 
الدخ�ول يف رح�اب ه�ذا املنزل اخلطري ولنك�ون عى بصرية ندرك هب�ا احلقائق واملعاين ما ش�اء اهلل أن 

يكشف لنا منها:
ــْيَطـاَن  ق�ال اهلل عزَّ وَج�لَّ يف الوثيقة اإلهلية املجيدة: ﴿أمَلْ أْعَهـْد إَلـْيُكْم َيا َبنِي آَدَم أالَّ تـَْعـُبُدوا الشَّ

اٌط ٌمْسـَتِقيٌم *﴾)1(. إنـَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبــٌِي * َوأِن اْعُبُدويِن َهـَذا ِصَ
ـاُه....﴾)2(!! ى بقضاء العهد: ﴿َوَقضــَى َربهَُّك أالَّ تـَـْعـُبـُدوا إالَّ إيَّ وقال عزَّ وَجلَّ فيام يسمَّ

اعل�م أهيا الس�الك إىل اهلل أن منش�أ الس�عادة البرشية أو ش�قائها إما طاعة اهلل تع�اىل أو عصيانه، أو 



١84
املنزل )32(: اخلفاء عند املحب

بمعنى آخر إما طاعة اهلل تعاىل أو طاعة الشيطان التي تتمثل فيها كل معصية وضال وجهل وعمى.
وقد أبان اهلل عزَّ وجلَّ يف كتابه املنري س�بل الس�عادة والرشاد والشقاء والفساد بقوله: ﴿إنـَّا َهَدْينـَاُه 
بة إىل اهلل تعاىل وسبل الشقاء هي  ا َكُفورًا﴾)3(، فسبل السعادة هي اخلريات املقرِّ ا َشاكِرًا َوإمَّ بــِيَل إمَّ السَّ

الرشور املبعدة عن اهلل تعاىل!!
واهلل س�بحانه وتع�اىل أودع علم التوحي�د يف ذواتنا وأخذ علين�ا عهدا بتوحي�ده يف الطاعة وألزمنا 
العبودية واالسرقاق له وحده حني فتق أسامعنا يف عامل الذر بكلمة: ﴿أ َلْسُت بــَِربِّـُكـْم﴾ فأجبنا نداء 

احلق بلسان القبول واالنقياد والتسليم وقلنا ﴿َبـَلـى﴾.
�ياطنُي َع�ن دي�نِِهْم  وج�اء يف احلدي�ث اإلهل�ي: »ُكلُّ ِع�ب��ادي ُخِلَق�ْت ُح�ن��ََف��اَء َفاْحتاَلْتُهُم الشَّ

َوأَم�روُهْم أن ُيش�ِْرُك�وا ب��ِي َغ�ْي�ِري«)4(.
ف�كل املوجودات-ومنه�ا املؤم�ن والكافر-بحس�ب الفطرة الذاتية مس�لم)5( ع�ارف ب�اهلل بالعلم 
د بالكش�ف الصحيح )7( إال أن اهلل جلَّ وعا يعلم بعلمه الس�ابق أزال والثابت أبدا  البس�يط)6( وموحِّ
بجح�ود بن�ي آدم لربوبيت�ه وخروجهم ع�ن حقيقة العبودية ل�ه وحمض طاعته وعصي�ان أمره وكفران 
نعمته وامليل عن رصاطه واحتجاب العقول بِسْر الكثرات وانغامس النفوس يف بحر الشهوات وانغامر 
الروح يف قيود التعلقات وادِّعاء امُلْلِكية وحق الترف بعدما أخرجهم برمحته َوجوده من ظلمة العدم 
ومل يكونوا من قبل ش�يئا مذكورا، ثم ألبس�هم خلعة الوجود بكلمة ﴿ُكْن﴾ وأنزهلم إىل العامل األدنى، 
دا: ﴿إنَّ اإلنَسـاَن  ولوال علمه الس�ابق بذلك مَلَا كتب عليهم عهدا دون س�ائر خلقه، وملا قال فيهم مؤكِّ
﴾)8(، فهو مع رصف عمره ونقصه يف خرسان نفٍس دائم وهاٍك مس�تمر بارتكاب املعايص  َلِفـي ُخْسٍ

ــاِت....﴾)9(.  احِلَ والكفر باهلل وعدم الوفاء بالعهد ﴿إالَّ الَِّذيَن آمـَنـُوا َوَعمــُِلـوا الصَّ
فع�دم وفاء العبد بالعهد الس�ابق األزيل الحتجابه بالغوايش الظلامني�ة والتخيل عن املعرفة الفطرية 
األوىل إن�ام هو لنقص اس�تعداده وخ�رسان رأس ماله الذي ه�و العمر واالس�تعداد لتضييعهام فيام هو 

فاٍن.
يقول بعض املش�ايخ أن من أصعب اآليات التي متر عى العارفني كل آية أش�ار إليها احلق س�بحانه 
بالوف�اء بالعه�ود والعقود ألن العبد ال ي�زال حتت حكم األمر بالوفاء واألخذ علي�ه بالعهد ما مل يَوفِّ 

كامل حقيقة العبودية.
ولكن انظر إىل عامة الناس جتد أكثرهم - إال من َعَصم اهلل - قد نقضوا عهد رهبم من بعد امليثاق، 
وانتهكوا رشط العبودية له من بعد اإلقرار، وحلَّوا ما عقدوه من وحدانيته بالربوبية من بعد اإلشهاد، 
فاهنمكوا يف الغوايش الطبيعية واحلجب الظلامنية واملوانع اجلسامنية وعوامل االنحراف املوجبة للكفر 
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واالنحط�اط، واحتجب�وا عن علم التوحيد امُل�وَدع فيهم والفطرة األصلية التي ُفطِ�روا عليها، وأبدلوا 
َة إهَلًا َواِحدًا إنَّ َهَذا  »َبَى« ب��ِ »ال«، وَغَدوا يعبدون أربابا متفرقني حتى قالوا مس�تنكرين: ﴿أَجَعَل اآلهِلَ
َلشــَْيٌء ُعَجـاٌب﴾)10( بل كثرة اآلهلة أعجب واهلل لو كان�وا يعقلون)11( ثم جترأوا بأعظم من ذلك حني 
تِنـَـا....﴾)12(، فأصبحت قلوهبم مراتع لوس�اوس  قال�وا مس�تكربين: ﴿....َوَما نـَْحـُن بــَِتاِركِي ءاهِلَ
الش�يطان الذي ثبتت عداوته اجل�ِب��ِلِّي�ة لإلنسان بش�هادة الرمحن حيث قال سبحانه: ﴿إنـَُّه َلُكْم َعُدوٌّ 

ُمبِـٌي﴾.
قال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »أْب�غ�َُض إل�ٍه ُع�ب��َِد يف األْرِض ِعن�َد اهلل ال�َه�َوى«)13(، وملناس�بة االحتاد بني 
اهلوى والش�يطان فإن اهلوى وما يتش�عب منها من صف�ات برشية رذيلة كالطمع والغضب والش�هوة 
واحلرص واحلقد واحلس�د وغريها مس�كن للشيطان ومرتع جيول فيها بوساوس�ه كيف يشاء، ويزينها 
بزخارفه اخلادعة، ويصبغها بصبغته الزائفة، ويبني حوهلا س�دا رفيعا مصمتا يمنع نفوذ األنوار اإلهلية 
إليه�ا، ويدف�ن يف س�احتها الفط�رة األوىل، حت�ى إذا م�ا انغمر فيها أصحاهب�ا والتفَّت حوهلم ش�باكها 
وضعفت قواهم عن اخلاص منها وبلغ الشيطان أمنيته ونال بغيته ومتت حيلته يأتيهم يف خامتة املطاف 
ي�وم ُيقَض األمر وحُيَس�م املوقف وُيفَرغ من احلكم بني اخلائق واحلس�اب فيخذهل�م قائا: ﴿....َوَما 
َكاَن ِلَ َعَلْيُكم ِمن ُسْلَطاٍن إالَّ أن َدَعْوُتـُكْم َفاْسـَتَجْبـُتْم ل....﴾)14( أي إين خايل من الربهان وال حجة 
يل فيام كنت أدعوكم إليه س�وى ما كان يل من الوسوس�ة والدعوة واإلغواء ومل أجربكم عى ذلك قرسا 
وال قه�را وال إكراها، وحني ال تنفع احلرسة والندامة يقول هلم مس�تهزئا: ﴿....َفـاَل تـَُلوُمويِن َوُلوُموا 

أنُفَسُكْم....﴾)15( حيث عدلتم عن أمر اهلل وتركتموه.
ويوم القيامة حيث يظهر احلق الذي ال يشوبه باطل يقف الشيطان معرفا وهو يقول: ﴿....إنَّ اهللَ 
ُكْم َفأْخَلْفُتُكْم....﴾)16( أي إن اهلل وعدكم ووىف بوعده ووعيده وصدقكم  ـقِّ َوَوَعدتهُّ َوَعَدُكـْم َوْعَد احْلَ

ومل أوِف أنا بام وعدتكم به وأكذبتكم.
ها هو تعبُّد اهل�وى، ومع تعبُّد  وع�ى ه�ذا يمكن القول أن اتباع اإلنس�ان مقتىض ش�هوته ومس�تَلذِّ
اهل�وى يظهر تس�لط الش�يطان وواليته علي�ه، والتي هي - بعب�ارة أخرى - تعبُّد للش�يطان، ألن اتباع 
اهل�وى بأمر الش�يطان ووحيه وتس�ويله عبادة له كام أن اتباع الرس�ل وطاعتهم بأم�ر اهلل تعاىل عبادة هلل 
وطاع�ة، وهل�ذا فإن اتباع اهلوى وتعبُّدها جحود للحق وإن عبادة الش�يطان املذكورة يف اآلية الكريمة: 
﴿.... أمَلْ أْعـَهــْد إَلْيُكـْم َيـا َبنِـي آَدَم أالَّ تـَْعـُبـُدوا الشــَّْيَطاَن....﴾ هي اجلفاء األعظ�م فيام عاه�د به 
اإلنس�ان رب�ه من توحيده يف عبادت�ه وربوبيته، ولوال التس�لح بقوة داخلية صلب�ة رادعة تردع األهواء 
النفسانية والشهوات الباطنية واملطامع الدنيوية واملغريات الومهية وهي أقوى العوامل يف دفع اإلنسان 
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ن الشيطان من التسويل واإلغراء والوسوسة واإلغواء. إىل اجلحود والعصيان وخمالفة الرمحن ملا متكَّ
�ْوا وَدع�اُه�ُم  قال موىل املوحدين أمري املؤمنني$ يف هنج الباغة: »َدع�اُه�ْم َربُّ�ه�ُْم َف�ن�ََف�روا وَولَّ

الش�يطاُن َفاْس�َت�ج�اب�وا وأْق�َب�ل�وا«)17(!! 
وليس خوف الس�الك عى نفس�ه من الرشك اجليل وه�و عبادة األصنام احلقيقية بل أش�د ما يكون 
خوفه عى نفس�ه من الرشك اخلفي أو الرشك األصغر وه�و عبادة األصنام املجازية والباطنية والتفات 
النفس إىل ما سوى اهلل من رياء وسمعة والذي هو أخفى من دبيب النملة السوداء عى الصفا يف الليلة 

املظلمة)18(.
ق�ال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ أْخ��َوَف م�ا أخ�اُف َع�َل�ْي�ُكْم ال�ش��ِّْرُك األْص�غ�َ�ُر«، قالوا: وما الرشك 
األصغر يا رس�ول اهلل؟! ق�الملسو هيلع هللا ىلص: »ه�و الري�اُء )الرئ�اُء( َيق�وُل اهللُ تع�اىَل َي�وَم ال�ِق�ي�اَم�ِة إذا ج�اَزى 
ن�ْي�ا َف�ان�ُظ�ُروا َه�ْل ت�ج�ِ�ُدوَن  �ذي�َن ُك�ن�ُت�ْم ت�ُراؤوَن يف ال�دُّ ال�ِع�ب�اَد ب�أْع�م�الِ�ِه�ْم اْذَه�ُب�وا إىَل الَّ

ِع�ن�َدُه�ُم ال�َج�زاَء«)19(.
وقالملسو هيلع هللا ىلص: »َيق�وُل اهللُ ُس�ْبحان�ُه أن�ا َخ�ْي�ُر ش�ري�ٍك َم�ْن أش�َْرَك َم�ع�ي ش�ريكًا يف َع�َم�ِل�ِه َف�ُه�َو 

لِ�ش�ري�كي دون�ي ألن��ِّي ال أْق�ب�َ�ُل إالَّ م�ا أخ�ْ�َل�َص ل�ي«)20(.
وقالملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ امَل�َل�َك َل�ي�َْص�َع�ُد بَع�َم�ِل الَع�ْب�ِد ُم�ْب�َتِه�ج�ًا بِه َف�إذا َص�َع�َد بَحس�ناتِِه يق�وُل اهللُ 

�ي�ِن إن��َُّه َل�ْي�َس إي�َّ�اَي أراَد ب��ِ�ِه«)21(!! َع�زَّ وَج�لَّ اْج�َع�ُل�وها يف ِس�جِّ
ـِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل  وع�ن ص�ادق اآلل أيب عب�داهلل$ يف قول اهلل عزَّ وجلَّ ﴿َفَمـن َكاَن َيْرُجوا لَِقاَء َربِّ
ِه أَحدًا﴾ قال: »الرُج�ُل َي�ْع�َم�ُل ش�ي�ئًا ِم�َن الث�واِب ال َيْطِلُب ب��ِِه َوْج�َه  َصاحِلًا َوالَ ُيشـِْرْك بـِِعَباَدِة َربِّ
اهلل إن��َّام َيْط�ِل�ُب ت��َْزِك�ي�ََة ال�ن�اِس يْش��ت�َهي أْن ُيْس�ِمَع ب��ِِه ال�ن�اَس، َفه�ذا الَّذي أش�َْرَك ب��ِِع�ب�اَدِة 

َربِّ��ِه«)22(!!
ي�اِء ِمْن أْص�َع�ِب األم�وِر إالَّ َع�َل�ى َمْن راَض ن��َْف�َس�ه  من هنا قال بعض العلامء: »اْج�تِ�ن�اُب الرِّ

وَم�لَّ�َك�ها اإلْخ�اَص وال حَيْ�ُص�ُل ذلِ�َك إالَّ ملَِ�ْن أخ�ََذْت َي�ُد ال�ِع�ن�اي�َِة ِزم�ام�َُه«!!
فالرياء داء عضال وعلة مهلكة وحجاب عن قبول فضل اهلل وفيضه، وهو ذو مراتب حسب شدته 

وضعفه وغلظته ورقته.
ثم يقول س�يد الس�اجدين عيل بن احلس�ني$: »َح�قُّ اهلل األْك�َب�ُر أْن ت��َْع�ُب�َدُه ال ت��ُ�ْش��ِرَك ب��ِِه 

ش��َي�ْ�ئ�ًا«)23(!! 
�ده توحيدا أفعاليا بأن  �د اهلل توحيدا ذاتيا بتوحي�ده يف األلوهية عليه أن يوحِّ فك�ام أن الس�الك يوحِّ
يكون اعتامده عى اهلل تعاىل اعتامدا كليًّا وال يكون اعتامده عى األس�باب الواس�ط�ة واملوضوع�ة فريكن 
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إليه�ا بقلبه ويس�كن إليه�ا ويفرحه وجودها وحيزنه فق�دها من حيث ال يش�عر، وإىل ذلك أش�ار احلق 
س�بحانه بقوله: ﴿َوَما ُيْؤِمـُن أْكثـَُرُهْم بــِاهلل إالَّ َوُهْم ُمشــِْرُكوَن﴾)24( أي مرشكون باهلل رشكا خفي�ا، 
ألن الش��رك اجليل ال يتفق مع اإليامن، وهو الرشك غري املغف�ور واملعنِ�ّي يف اآلي�ة: ﴿إنَّ اهللَ الَ َيغـِْفـُر 
أن ُيشــْـَرَك بــِِه....﴾)25(، وأما الرشك اخلفي فهو بعض مراتب الرشك الذي جيام�ع بع�ض م�راتب 
اإليم��ان)26( ومغ�ف��ور إن ش�اء اهلل تعاىل إذا ج�اه��د صاحبه التخلص منه، واملؤمن�ون باهلل مؤمنون 
بوجوده وهم كثريون، وأما املؤمنون بالتوحيد فليس�وا بمرشكني به ش�يئا أي�ًّ�ا كان، وهم الذي�ن ق�ال 
ـِهْم الَ ُيْشــِرُكـوَن﴾)27(، وق�ال: ﴿.... ُمْلِِصَي َلُه  احل�ق ج�لَّ وعا يف ش��أهنم: ﴿َوالَِّذيَن ُهـْم بــَِربِّ

يَن....﴾)28(، وهم أهل الصفاء العارفون باهلل املوحدون له وقليٌل ما هم. الدِّ
ُج�ُل  ُكوَن﴾ قال: ُه�َو الرَّ عن أيب عبداهلل$ يف قوله تعاىل: ﴿َوَما ُيْؤِمُن أْكثـَُرُهْم بــِاهلل إالَّ َوُهْم ُمرْشِ
يق�وُل َل�وال ُف�اٌن هَلََلْكُت وَل�وال ف�اٌن ألَص�ْب�ُت كذا وكذا وَل�وال ُف�اٌن لض�اَع ِع�ي�ال�ي أال ت�ََرى 
أن��َّه قد َجَعَل هللِ ش�َريكًا يف ُم�ْل�ِكِه َيْرُزُق�ه وَيْدَف�ُع عنه!! قال: قلت: فيقول لوال أن اهلل منَّ عىَّ بفان 

هللكت؟! قال$: ن�ََع�ْم ال ب�أَس ب��ِه�ذا)29(.
وعن أيب بصري عن أيب إس�حق قال: هو قول الرجل لوال اهلل وأنت ما ُفِعل يب كذا وكذا، ولوال اهلل 

ف عني كذا وكذا)30(!! وأنت ما رُصِ
فال�رشك اخلفي حيمل يف طيِّه رائحة اجلفاء اخلفي للحق س�بحانه ال�ذي ال ختفى عليه خافية والرس 

عنده عانية وصاحبه خادع نفسه من حيث ال يشعر.
وخاصة ما سبق من القول أن اتباع كل سبيل سوى سبيل اهلل جفاء ألنه موجب للغواية والضال 
واالنح�راف ع�ن ال�راط املس�تقيم والس�بيل القويم واحل�ق س�بحانه يق�ول: ﴿َوأنَّ َهـَذا ِصـَراطِي 
ـاُكم بــِِه  َق بــُِكْم َعن َسـبــِيـلِـِه ذلُِكْم َوصَّ ــُبـَل َفتـََفـرَّ ُمْســتـَِقـياًم َفاتــَّبــُِعــوُه َوالَ تـَتـَّبــُِعـوا السهُّ
ُكـْم تـَتـَُّقــوَن﴾)31(، والعه�د وصية كام جاء يف ُجلِّ التفاس�ري القرآنية يف قوله تع�اىل: ﴿أمَلْ أْعـَهـْد  َلَعلَّ

إَلـْيـُكْم﴾ أي أمل أوِصكم!!
ومن املفردات املرادفة للجفاء الفسوق واإلباق، فالفسوق يف اللغة هو اخلروج عن طاعة اهلل وترك 
أمره واخلروج عن طريق احلق وامليل إىل املعصية، واإلباق هروب العبد من خدمة سيده ومواله، وقد 
ذك�ر اهلل تعاىل يف كتاب�ه نْقض عهده واخلروج عن طاعته - وكلها معاين ومفاهيم اجلفاء - حتت عنوان 
الفسوق وقال: ﴿َوَما َوَجْدنـَا ألْكثـَِرِهْم ِمْن َعـْهـٍد َوإْن َوَجْدنـَا أْكثـََرُهْم َلَفاِسـِقَي﴾)32( أي خارجني 

عن الوفاء بالعهد.
: ﴿.... َوَما َيِضلهُّ  فالفاسقون هم اجلفاة الناقضون لعهد اهلل من بعد ميثاقه، ويؤكده قوله َعزَّ وَجلَّ
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بــِِه إالَّ اْلَفاِسـِقَي * الَِّذيَن َينُقُضوَن َعْهَد اهلل ِمن َبْعِد ِميثـَاِقـِه....﴾)33( وكذلك ما ورد يف روايات أهل 
البيت# أن اجلفاء شعبة من الفسوق)34(.

ويق�ول العرف�اء عى قدر العبودي�ة يكون معي�ار الوفاء واجلفاء ومي�زان الوصل�ة والُفرقة ودرجة 
ن�ْي��ا َع�ْب��دًا َم�ْح�ض��ًا كاَن يف اآلِخ��َرِة َم�ِل�ك�ًا  التقري�ب والتبعي�د، وك�ام قي�ل: »َم��ْن كاَن يف ال�دُّ

َم�ْح�ض�ًا«!! 
وأما الفاسق أو اآلبق عند العرفاء م�َن خرج عن أصله احلقيقي، وهو االتصاف بلوازم العبودية)35( 
واالفتق�ار واالنكس�ار والتس�ليم هلل تعاىل الذي من أجل�ه ُخِلق ومل يقف بني يدي رب�ه خاضعا متذلا 
ى إىل مزامحته يف صفات الربوبية وادعائه يف نعوت األلوهية التي  ممتثا ألوامر س�يده ومواله، بل تعدَّ
ه  ال تلي�ق إال بجناب احلق س�بحانه من الِكرْب والقهر والفخر والعل�و والعظمة وغريها، فعى قدر توجُّ

العبد لغري اهلل تعاىل َنَقص من عبوديته له وَعُظم جفاؤه.
وأما نتيجة البحث:

إن اهلل سبحانه وتعاىل قد أوجب عى نفسه الوفاء وقال: ﴿ُأوِف بِـَعْهِدُكْم﴾ وهو الصادق يف خربه 
ب�رشط أن تف�ي بعهد اهلل الذي طلب�ه منك بقوله: ﴿أْوُفـوا بِـَعْهِدي﴾، فأوجب عى نفس�ه كام أوجب 
علي�ك، ف�دلَّ ع�ى كرمه ولطفه وفضل�ه بالنزول إىل عب�اده)36(، فأما من جانب احلق فالوفاء با ش�ك 
وترديد صفة إهلية قطعية بأن احلق سبحانه يويف بكل ما أوجبه عى نفسه ﴿....َوَمـْن أْوَفـى بِــَعـْهــِدِه 
ِمــَن اهلل....﴾)37( وأما من جانبك أهيا العبد فانظر يف نفس�ك هل وفيت بعهد اهلل؟! إْن مل تكن كذلك 
فللَّ�ه احلج�ة البالغة يف عدم وفائك له وال حج�ة لك يف ذلك وما ربُّك بظاَّم للعبيد، وأما إن كنت من 
األوفي�اء هلل فانظر يف نفس�ك تارة أخرى ه�ل أمتمت له الوفاء أم ال؟! فإن للوف�اء درجات ومقامات، 

وكلام كان وفاؤك خالصا نقيا ال يشوبه درن اجلفاء كنت أحب إىل اهلل تعاىل وأعظم منزلة.
يق�ول العرف�اء أن الوفاء التام بعهد اهلل هو اإلقرار الت�ام بربوبيته، وإنام يكون كذلك بالتوحيد فعا 
وصف�ة ووج�ودا وذات�ا، ولتعل�م أن وصول العبد إىل احلق س�بحانه ال يمك�ن مع بق�اء أنانيته املوجبة 

لإلثنينية، وال يكون إال بالفناء فعا وصفة ووجودا وذاتا، وغري ذلك ال يكون موفيا بعهد ربه.
ق�ال بعض أس�اتذة العرف�ان يف هذا املقام: أن العه�د األزيل - أي اإلقرار بالتوحي�د احلقيقي الذي 
أودع�ه اهلل تعاليف�ي ذوات عب�اده ومق�ام الوالي�ة الكربياملطلق�ة الازمة ل�ه املذكور يف اآلي�ة الكريمة 
ُكْم َقاُلوا َبى﴾)38( مل يكن خمتصا باألولياء والعرفاء بل يتساوى فيه السعيد والشقي لعدم  ﴿أَلْسُت بــَِربِّ
االحتج�اب يف تل�ك العوامل أصا بل االحتج�اب حيصل بورود هذا العامل الدني�وي، فإذا أوىف بالعهد 
السابق بالفناء التام حيصل له األرباح بالبقاء باهلل تعاىل، وإال فله اخلرسان واالحتجاب بالظلامت التي 
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بعضها فوق بعض، قال تعاىل: ﴿َواْلَعْصِ * إنَّ اإلنَسـاَن َلِفي ُخْسٍ *﴾)39( احتجابات عامل املادة ﴿إالَّ 
الَِّذيَن آَمنـُوا....﴾)40( بمقام الوالية املطلقة الكلية والتوحيد احلقيقي.

فيا حس�رة عى العب�اد الذين ما ع�رف�وا اهلل حق معرفت�ه وما ق�دروه حق قدره ليفوا بتامم عهده إال 
املخَلصني الذين اصطفاهم رهبم واجتباهم لنفسه.

ق�ال تع�اىل: ﴿َوإْبَراهـِيَم الَِّذي َوفَّـى﴾)41(، قيل أي أكمل وأَت�مَّ وبالغ يف الوفاء بام أوجب اهلل عليه 
من كل ما ُأِمر وامُتِحن به وصرب عى ذبح ولده وعى نار نمرود وغري ذلك )42( بيقني ثابت.

وهلذا كانت خيانة الرسولملسو هيلع هللا ىلص من أعظم اخليانات ألهنا مقرونة بخيانة اهلل جلَّ جاُله، وأن قوله عزَّ 
ا الَِّذيَن  َ : ﴿َيا أيهُّ : ﴿َوإن ُيِريـُدوا ِخَيانـََتَك فــََقـْد َخـانـُوا اهللَ ِمن َقْبــُل....﴾)44( وقوله عزَّ وجلَّ وج�لَّ
ُسـوَل....﴾)45( لدليل عى أن خيانة الرس�ول ال تنفكُّ عن خيانة اهلل وأهنا  آَمنـُـوا الَ تـَُخونـُـوا اهللَ َوالرَّ
ت�ؤدي إىل الكفر والضال، فكام أن خيانة اهلل تعاىل برك فرائضه وأحكامه فإن خيانة رس�ولهملسو هيلع هللا ىلص برك 

سنته ورشيعته.
وأما أنت أهيا السالك كيف السبيل إىل اهلل وإىل معرفته؟!

ع�ن الدلي�ل إىل اهلل أيب عب�داهلل$: »نْح�ُن ُوالُة أْم�ِر اهلل وَخ�َزن�َ�ُة ِع�ْل�ِم اهلل وَع�ْي�َب��ُة َوْح�ِي اهلل 
وأْه�ُل دي�ِن اهلل وَع�َل�ْي�ن�ا ن�ََزَل ِكتاُب اهلل وب��ِن�ا ُع�ب��َِد اهللُ وَل�ْوالن�ا م�ا ُع�ِرَف اهللُ«)46(.

وإليك أهيا السالك املحب هلل هذه الوصية العرفانية:
يق�ول العرفاء أن األجري خادم أجرته فهو خادم نفس�ه ال خادم س�يده، فليكن وف�اؤك وفاء العبيد 
اململوك�ني هلل العاملني بمقام العبودي�ة يف ُم�ل�ك اهلل املازمني لباب اهلل ال وفاء األَُجراء الذين ال يزال 
نظره�م ع�ى األج�رة وال حق هل�م يف الت�رف يف مل�ك اهلل واالطِّ�اع ع�ى أرساره وُحِك�م عليهم 
باالن�راف ع�ن بابه والبعد عن داره وجنة لقائه بعد أن يَوىفَّ إليهم أجورهم، واحذر أن ختالط وفاءك 
بيشء من اجلفاء فيبعدك عن احلق أو يبطئ الس�ري إليه وتكون بغفلتك أو جهلك من أويل اجلفاء حني 

الوفاء.
وقد قال بعض املشايخ يف ذلك: اْحَذْر أْن ت�َفي لِ�َي�في إَلْيَك، أْوِف أنَت بَع�ْه�ِدَك واْت�ُرْك�ُه َيْف�َع�ُل 
م��ا ُي�ري��ُد«، وقال: »َم�ْن َوَف��ى بَع�ْه�ِدِه لِ�َي�ِفي احلَ�قُّ بَع�ْه��ِدِه َل�ْم َي�ِزْدُه َعَى م�ي�زانِ�ِه ش��يئًا وُهَو 
َق�ْوُل�ُه ﴿أْوُفوا بــَِعْهِدي ُأوِف بــَِعْهِدُكْم﴾ وَل�ْي�َس ِس�َوى ُدخ�وُل اجلَ�ن��َّ�ِة، َوَرَد يف احلَديِث كاَن َلُه 
ِعن�َْد اهلل َع�ْه�دًا أْن ُيْدِخ�َلُه اجلَن��ََّة، مَلْ َي�ُق�ْل َغْي�َر ذلَِك)47( ﴿....َوَمْن أْوَف بـِاَم َعاَهَد َعَلْيُه اهللَ....﴾)48( 
ومَلْ َيْطُلْب امل�ُواَزن�ََة وال ُذِك�َر َل�ُه ُهن�ا أن��َّ�ُه َي�ف�ي بَع�ْه�ِدِه وإن�َّام ق�اَل ﴿َفَسُيْؤتـِيِه أْجـرًا َعظِياًم﴾، وَما 

َع�ظَّ�َم�ُه احلَ�قُّ َف�ا أْع�َظ�َم ِمن�ُْه، َفاْع�َم�ْل َعَى َوف�ائ�ِ�َك بَع�ْه�ِدَك ِم�ْن َغ�ْي�ِر َم�زي�ٍد.
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ع��اُء ي�وج�ُِب ال�ُح�ض��وَر وال�َع�ط�اُء يوج�ُِب  ويف ذل�ك أيضا قال بعض أرب�اب القلوب: ال�دُّ
.)49( �ْرَف وامُل�ق�اُم َعَل�ى الب�اِب أش�ْ�َرُف ِم�َن االن�ِص�راِف ب�امَل�ب�ارِّ ال�صَّ

ومن أعظم وثائق احلق س�بحانه عى عباده ما ترك رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص يف أمته وهو القرآن املجيد وأهل 
البيت# - فضا عن نفس�ه الرشيفة، وكلهم نور واحد -، ولذا كان أعظم اجلفاء للحق س�بحانه هو 
اجلفاء يف حقهام، ونظرا لعظم خطرمها ونفاس�ة ش�أهنام وثقل العمل هبام س�اممها رسول احلقملسو هيلع هللا ىلص ثقلني 
��ْك�ُتْم هبِ�م�ا َل�ْن ت�َِض�لُّ��وا ِك�ت�اَب اهلل  وق�ال: »إن��ِّي ت��اِرٌك ف�ي�ُك��ُم ال�ث��َّ�َق�َل�ْي�ِن َم�ا إْن ت�ََم�سَّ
َوِع�ْت�َرتِ�ي أْه�َل َب�ْي�ت�ي«)50(، فرك رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص الثقلني بني أيدي األمة واألمة تركت سبيل الثقلني 

وخالفت أمر اهلل تعاىل فَضلَّت وأَضلَّت إال نفر قليل وهم أقل القليل وهم أصحاب اليمني!!
فأم�ا القرآن املجيد فه�و الوثيقة اإلهلية املكتوبة بني العبد وربه والذك�ر املبارك الذي نزل عى قلب 
رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص، فع��دم تاوت��ه وهجره واالس�تخف�اف به وع��دم تعلُّم�ه وتعليمه والعل�م بمعاني�ه 
والعم�ل بأحكامه وإن�كار حق�ه واجله�ل بعظيم نعمته بل وتفس�ريه بال��رأي وتأويله عى غري الوجه 
الصحيح له جفاء يف حق اهلل تعاىل، وهلذا قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص ناصحا أمته: »اْق�َرأوا الُق�ْرآَن َوال ت�َْجُف�وا 

َعن�ْ�ُه«، أي تعاهدوه وال تبعدوا عن قراءته)51(.
وع�ن ع�يل ب�ن إبراهيم عن أبي�ه عن مّحاد ع�ن حريز ع�ن أيب عبداهلل$ ق�ال: »الُق��ْرآُن َعْه�ُد اهلل 
إىَل َخ�ْل�ِق��ِه فَق��ْد َين�َب�غ�ي لِ�ْلَم�ْرِء امُلْس��ِل�ِم أْن َين�ُظ��َر يف َع�ْه�ِد اهلل وأْن َي�ْق��َرأ ِم�ن�ْ�ُه يف ُكلِّ َي�ْوٍم 

مَخْس�ي�َن آي�َ�ٍة«)52(.
قال بعضهم: وطلُب اهلدى يف غريه )أي القرآن( إنام يكون لظنِّ أن غريه حقٌّ أو أحقُّ وكامها كفر 

وضال، ولذلك جاء يف حديث املصطفىملسو هيلع هللا ىلص: »َم�ْن اْب�َت�غ�َى ال�ُه�َدى ف�ي َغ�ْي�ِرِه أض�َلَّ�ُه اهللُ«)53(.
ثم يأيت رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص يوم القيامة ويبث ش�كواه إىل احلق ويقول: ﴿.... َيا َربِّ إنَّ َقْوِمي اتـََّخُذوا 
ه اللَّهم إال اآلحاد من أولياء  هَذا الُقْرآَن َمْهُجورًا﴾)54( ذلك بأن عامة األمة هجرت القرآن وَجَفت حقَّ
�ُت�ُه«)55( فالقرآن كام  اهلل وأه�ل القرآن الذين قال فيهم رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »أْهُل الُقْرآِن أْه�ُل اهلل َوخاصَّ

اهلل وأهله أهل اهلل.
�ٌع  وللقرآن الكريم يوم القيامة ش�فاعة للمؤمنني كام قال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »ال�ُق�ْرآُن ش��افِ�ٌع ُم�ش�َفَّ
ٌق َم��ْن َجَع�َل��ُه أم�ام�َ��ُه ق��اَدُه إىَل اجل�َن��َّ�ِة وَم��ْن َجَع�َل��ُه َخ�ْل�َف�ُه س��اَق�ُه إىَل  م�اِح��ٌل ُم�َص��دَّ
ال�ن��ار«)56(، فكيف ترجو ش�فاعته يوم تنفع فيه الش�فاعة وترجو الوص�ول إىل ربك وكنت راغبا عنه 

جافيا إياه يف احلياة الدنيا!!
وأما أه�ل بيت النبوة والرسالة فهم معدن علم اهلل ومهبط وحيه وحفظة رسه وحججه عى خلقه، 
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آتاه�م اهلل م�ا مل ُيؤِت أحدا من العاملني وجعل الصاة عليهم إمتام�ا للصاة عى نبيه األمني، َقَرهنم اهلل 
تعاىل ورس�ولهملسو هيلع هللا ىلص بالقرآن وقرن القرآن هبم، إذ هم املتعبدون بحفظ القرآن وبيان حقائقه، والعارفون 
بجائل�ه ودقائق�ه )57(، ف�كان العدول عنهم وإن�كار فضائله�م ومناقبهم وعلومه�م واإلعراض عن 
أحاديثهم التي اش�تملت عى صحيح السنةالنبوية واألرسار اإلهلية والوالئية وهْجرهم جفاء هلل تعاىل 
ورس�ولهملسو هيلع هللا ىلص وظل�م يع�ود وباله عى من جفا حقهم في��ذوق م�رارة احلرسة وأمل الندام��ة يوم القيام�ة 
ُسـوِل  حي�ث يقول احلق س��بحانه: ﴿َوَيــْوَم َيـَعـضهُّ الظَّـامِلُ َعَى َيَدْيـِه َيُقوُل َيـا َلْيَتنِي اتـََّخْذُت َمَع الرَّ
ـْيَطاُن  ْكِر َبْعَد إْذ َجاءيِن َوَكاَن الشَّ نِي َعِن الذِّ َسـبــِياًل * َيا َوْيَلَتى َلْيَتنِي مَلْ أتـَِّخْذ ُفاَلنًا َخلِياًل * َلَقْد أَضلَّ

لإِلنَساِن َخُذوالً *﴾)58(!!
ج�اء أع�رايب إىل النب�يملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا َرس�وَل اهلل َه�ْل لِْلَجن�َّ�ِة ِمْن ث�ََم��ٍن؟! قالملسو هيلع هللا ىلص: نَع��ْم، قال: ما 
ث��ََمن�ُه�ا؟! ق�الملسو هيلع هللا ىلص: ال إل�َه إالَّ اهللُ َيُق�وُل�ه�ا الَع�ْب��ُد خُمْ�ِل�ص�ًا هبا، ق�ال: َوَما إْخاُصه�ا؟! قالملسو هيلع هللا ىلص: 
ي وإنَّ ُح�بَّ أه�ِْل ال�ب�َي�ِْت  �ِه َوُح�بُّ أْه�ِل َبْي�تي، قال: فِ�داَك أيب وأمِّ الَع�َم�ُل بم�ا ُبِع�ث�ُْت بِه يف َح�قِّ
�ه�ا!!)59(، فطاعة َمْن أَمر اهلل تعاىل بطاعته طاعٌة  �ه�ا؟! قالملسو هيلع هللا ىلص: إنَّ ُح�بَّ�ُه�ْم ألْع�َظ�ُم َحقِّ َل�ِم��ْن َح�قِّ

هلل، وطاعة َمْن هَنى اهلل تعاىل عن طاعته نوع من الرشك وعبادة غري اهلل.
وقالملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن أْب�غ�ََض أْه�َل َب�ْي�ت�ي َوِع�ْت�َريت مَلْ َي�َرين َوَل�ْم أَرُه َي�ْوَم ال�ِق�ي�اَم�ِة«)60(!!

وكلٌّ يوم القيامة موقوف ومسؤول عنهام - أي كتاب اهلل والعرة - فردا فردا.
ُل ق�اِدٍم َع�َل�ى اهلل ث�ُمَّ َي�ْق�ِدُم َع�َل�يَّ ِك�ت�اُب اهلل  عن أيب عبداهلل$ قال قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »أن�ا أوَّ
�تي َف�َي�ِق�ُف�وَن َفَيْس�أُل�ُهْم م�َا َف�َع�ْل�ُتْم يف ِك�ت�ايب َوأْه�ِل  ث�ُمَّ َيْق�ِدُم َعيَلَّ أْهُل َبْي�ت�ي ث�ُمَّ َيْق�ِدُم َعيَلَّ أمَّ

َب�ْي�ِت ن��َب��ِ�يِّ�ُك�ْم«)61(!!
�ٍد وأْف�نِ�ن�ا َخ�ْي�َر الَف�ن�اِء إذا أْف�ن�َْي�َت�ن�ا َعَى ُم�واالت�َِك وُم�واالِة  �ٍد وآِل حُمَمَّ »اللَّ�ُهمَّ َص�لِّ َعَى حُمَمَّ
ْه�َب��ِة إَل�ْي�َك والَوف��اِء بَع�ْه��ِدَك والت�َّْص�دي�ِق  ْغ�َب��ِة والرَّ أْول�ِ�ي�اِئ��َك وُم�ع��اداِة أْع�داِئ��َك والرَّ
بِك�ت�اب��ِ�َك واالت��ِّب�اِع لُِس��ن�َّ�ِة ن�َب��ِيِّ�َك َصىَّ اهللُ َعَلي�ِه وآلِ�ِه وَس�لََّم، وأْدِخْل�نا َمَع�ُه�ْم يف ُكلِّ َخرْيٍ 
، وأْح�ي��ِن�ا م�ا  �ن�ا ب��ِِه�ْم ِم�ْن ُكلِّ س��وٍء، اللَّ�ُه�مَّ واْحش��ُْرن�ا يف ُزْم�َرِة ال�ه�ادي ال�َم�ْه�ِديِّ ون��َجِّ
أْح�َي�ْي�ت�َن�ا َعَى الَوف�اِء بع�َْه��ِدَك وميث�اِق�َك امَل�أخ�وِذ ِم�ن��َّا َعَى ُم��واالِة أْولِ�ي�اِئ�َك والَب�راءِة ِم�ْن 
يِن والناِكث�نَي بم�ي�ث�اِق�َك، وَت�َوفَّ�ن�ا َعَى ذل�ك، واْج�َع�ْل َل�ن��َا َم�َع  ب��نَي ب�َيْوِم الدِّ أْع�داِئ��َك امُلَكذِّ
س��وِل َس��بي�ًا، وأث�ْب��ِْت َل�ن�ا َق�َدَم ِص��ْدٍق يف اهل��ِْج�َرِة إَل�ْي�ِه�ْم، واْج�َع��ْل َم�ْح�ي�ان�ا َخ�ْي�َر  الرَّ

امل�َح�ْي�ا وَم�امت�َنا َخ�ْي�َر امَلامِت وُم�نَق�َلَبن�ا َخ�ْي�َر امُلنَق�َلِب بَرْح�َم�تِ�َك يا أْرَحَم الرامِحنَي«!!
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اهلوامش

سورة يس: آية 60 - آية 61  )1(
سورة اإلرساء: آية 23  )2(

سورة اإلنسان: آية 3  )3(
الكشاف )للزخمرشي(: ج 3 ص 22 ومنه مفاتيح الغيب )لصدر املتأهلني(: ص 557  )4(

اَمَواِت َواألْرِض َطْوعًا َوَكْرهًا....﴾ - سورة آل عمران: آية 83 قال تعاىل: ﴿.... َوَلُه أْسَلَم َمن يِف السَّ  )5(
قال تعاىل:﴿َوإن ِمن شــَْيٍء إالَّ ُيَسـبُِّح بــَِحْمِدِه....﴾ - س�ورة اإلرساء: آية44، وقال تعاىل:﴿َسـبََّح هللِ َما   )6(
كِيُم﴾ - س�ورة احلديد: آية 1، والتس�بيح ال يكون إال باملعرفة، ويف  ـاَمَواِت َواألْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَ يِف السَّ
تفس�ري بيان موالن�ا أمري املؤمنني$ »َوَكِلَمَة اإلْخ��َاِص َف�إن�َّها الِف�ْط�َرُة« يق�ول املوىل حممد تقي املجلي 
تِي َفَطَر اهللُ اخلَْلَق َعَلْيها أْي َخَلَقُهْم  )قده( يف »رشح من ال حيرضه الفقيه« ج 2 ص 29 - ص 30: »الِفْطَرُة الَّ
ـاَمَواِت َواألْرَض  تِ�ِه�ْم ت�َْوحيَدُه َكاَم َقاَل تعاىَل: ﴿َوَلئِن َسـأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ �ُدوُه أْو َجَع�َل يف ج�ِ�ب��ِلَّ لُِيَوحِّ
ـْمَس َواْلَقَمَر َلَيُقوُلنَّ اهللَ....﴾ - س�ورة العنكبوت: آية 61، ومن ثم كتب الس�يد ابن طاووس  َر الشَّ َوَسـخَّ

)قده( كتابا أثبت فيها بامئة وعرشين دليل بأن معرفة اهلل تعاىل فطرية.
ع�ن أيب عم�ري عن ابن مس�كان عن أيب عب�داهلل$ يف قوله: ﴿أ َلْسـُت بــَِربِّـُكـْم﴾ اآلية قل�ت: معاينة كان   )7(
هذا؟! قال: ن�ََعْم َفث�ََب�َت�ِت امَلْعِرَفُة َون�َُسوا امَلْوِقَف َوَسَيْذُكرون�َُه!! - بحار األنوار: ج 5 ص 237، الربهان 

يف تفسري القرآن )للسيد هاشم البحراين(: جملد 2 ص 609
سورة العر: آية 2  )8(
سورة العر: آية 3  )9(

سورة ص: آية 5  )10(
قال الفضل بن ش�اذان: س�أل رجل من الثنوية أبا احلس�ن عيل بن موس�ى الرضا عليهام السام وأنا حارض   )11(
فق�ال ل�ه: إين أق��ول إن ص�ان�ع العال��م اثن�ان، فام الدليل عى أن�ه واحد؟ فقال$: »ق�وُلَك إن�َّ�ُه اث��ْن�اٌن 
َدل�ي��ٌل َع�َى أن��َُّه واِحٌد ألن��ََّك مَلْ ت��َْدُع ال�ث�اين إالَّ َبْع�َد إث��ْب�اتِ��َك الواِح�َد، َفال�واِح�ُد ُم�ْج�َم�ٌع َعَلْي�ِه 

وأْك�ث��َُر ِم�ْن واِحٍد خُمَْتَلٌف فيِه« - التوحيد: ص 270
سورة هود: آية 53  )12(

إحياء العلوم ج 1 ص 85، املحجة البيضاء: ج 1 ص 85 رواه الطربي من حديث أيب أمامة  )13(
سورة إبراهيم: آية 22  )14(
سورة إبراهيم: آية 22  )15(
سورة إبراهيم: آية 22  )16(

رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 9 باب 144 ص 88  )17(
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روي ع�ن أيب حممد احلس�ن العس�كري$ قال: »اإلش��راُك ف��ي ال�ن�اِس أْخ�َف��ى ِم�ْن َدب�ي��ِب ال�ن�ْم�ِل   )18(
�ْي�َل�ِة امُل�ْظ�ِلَم�ِة« - حتف العقول: ص 487، وروي يف تفس�ري الكشاف ج  َعَى ال�َم�ْس��ِح األْس��َوِد يف اللَّ
�ْي�َلِة الظ�ْلم�اِء  ��ْوداِء يف اللَّ 4 ص805 عن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص قال: »الري�اُء أْخ�َف�ى ِم�ْن َدب�ي�ِب الن�ْم�َل�ِة السَّ

ع�َل�َى ال�َم�ْس�ِح األْس�َوِد«.
بحار األنوار: ج 72 ص 266، منية املريد: ص 317 نقا عن مس�ند أمحد بن حنبل: ج 5 ص 428، الدر   )19(

املنثور: ج 4 ص 256
بحار األنوار: ج 72 ص 304  )20(

منية املريد: ص 318، الكايف: ج 2 ص 294  )21(
الكايف: ج 2 ص 293  )22(

حتف العقول عن آل الرسول: ص 185  )23(
سورة يوسف: آية 106  )24(

سورة النساء: آية 48، آية 116  )25(
راجع تفسري السيد العامة الطباطبائي& هلذه اآلية املباركة  )26(

سورة املؤمنون: آية 59  )27(
سورة غافر: آية 14 وآية 65، سورة البينة: آية 5  )28(

تفسري العيايش: جملد 2 ص 200  )29(
تفسري نور الثقلني: جملد 2 ص 475  )30(

سورة األنعام: آية 153  )31(
سورة األعراف: آية 102  )32(

سورة البقرة: آية 26 - آية 27  )33(
« - حتف  عن أمري املؤمنني$ قال: »الِفْس�ُق َعَى أْرب�َِع ش�ُ�َعٍب َعَى اجل�َف�اِء والَع�َم�ى والغ�َْف�َل�ِة والُع�ت�ُوِّ  )34(

العقول: ص 166، الكايف: ج 2 ص 391
ال حمض العبودية، فالعبودية حقيقة ذاتية ثابتة يف العبد ال مقام كسبي، وحال يستصحبه يف الدنيا واآلخرة،   )35(
ْحِن َعْبدًا﴾ - س�ورة مريم: آية 93، فكل ما سوى  ـاَمَواِت َواألْرِض إالَّ آيِت الرَّ قال تعاىل: ﴿إن ُكلهُّ َمن يِف السَّ

اهلل عبد هلل سواء كان مطيعا أو خمالفا، وال يزال العبد عبدا وإن خرج عن لوازمها.
ِه« وما شابه. ِه وداٍن يف ُعُلوِّ كام جاء يف أدعية املعصومني#: »يا َمْن ُهَو عاٍل يف ُدُنوِّ  )36(

سورة التوبة: آية 111  )37(
سورة األعراف: آية 172  )38(

سورة العر: آية 1 - آية 2  )39(
سورة العر: آية 3  )40(
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سورة النجم: آية 37  )41(
ُه كاَن يق�وُل إذا أْصَبَح وأْمَس�ى  ع�ن أيب عب�داهلل$ يف ق�ول اهلل ع�زَّ وج�لَّ ﴿َوإْبَراِهيَم الَّـِذي َوف﴾ ق�ال: إنَّ  )42(
ُك باهلل شيئًا وال أْدُعو َمَع اهلل إل�هًا آَخ�َر وال أت�َِّخ�ُذ ِمْن دوِن اهلل َول�ِ�يَّ�ا - علل  أْصَبْحُت وَريبِّ حَمْموٌد ال أرْشِ

الرشائع: ص37، تفسري الربهان: جملد5 ص254، الكايف: ج2 ص534 عن أيب جعفر$ مثله.
بح�ار األن�وار: ج 39 ص 84، ومت�ام احلدي�ث: »َي�ا َع�ِل��يُّ َم�ا َع��َرَف اهللَ ح�َ��قَّ َم�ْع�ِرَف��تِ��ِه َغ�ْي�ري   )43(

وغ�َْي�ُرَك وم��ا َعَرف��ََك َحقَّ َم�ْع�ِرَف�تِ�َك غ�َْي��ُر اهلل وغ�َ�ْي�ري«
سورة األنفال: آية 71  )44(
سورة األنفال: آية 27  )45(

بصائ�ر الدرج�ات: ج 2 ب�اب 3 ص 81، ومن�ه بحار األن�وار: ج 26 ص 246، وروى الش�يخ الصدوق   )46(
ٌد بأْمِرِه  ٌد بالَوْحدانِيَّ�ِة ُمَتَفرِّ يف التوحي�د ع�ن اب�ن أيب يعفور قال قال أبو عب�داهلل$: »إنَّ اهللَ واِحٌد أَحٌد ُمَتَوحِّ
ُة اهلل يف ِعباِدِه وُش�ُهداُؤُه َعَى َخْلِقِه  َض إَلْيِهْم أْمَر دينِِه َفنَْحُن ُهْم، يا اْبَن أيب َيْعفور َنْحُن ُحجَّ َخَلَق َخْلقًا َفَفوَّ
تِِه ولِس�اُنُه الناطُِق وباُبُه الَّذي َيُدلُّ  اُنُه َعَى ِعْلِمِه َوَوْجُهُه الَّذي ُيْؤَتى ِمنُْه وَعْينُُه يف َبِريَّ وأَمناُؤُه َعَى َوْحِيِه وُخزَّ
اُعوَن إىَل َسبيِلِه بنا ُعِرَف اهللُ وبنا ُعبَِد اهللُ َنْحُن األِدالَُّء َعَى اهلل وَلْوالنا َما ُعبَِد  َعَلْيِه َنْحُن العاملِوَن بأْمِرِه والدَّ

اهللُ« - التوحيد: ص 152
روى العيايش والكايف عن الصادق$ يف تفس�ري اآلية ﴿أْوِف بـَِعـْهـِدُكـْم﴾ أي أْوِف لكم باجلنة - تفس�ري   )47(

العيايش: ج 1 ص 42، الكايف: ج 1 ص 431 رواية 89
سورة الفتح: آية 10  )48(

رياض السالكني: ج 4 ص 317  )49(
بصائ�ر الدرج�ات: ج 8 ب�اب 17 ص 433، وج�اء يف بعض الروايات أن�هملسو هيلع هللا ىلص قال: »إينِّ َت�ارٌك فيُكْم َما إن   )50(
يِت أْهَل َبْيتِي« - وهذا حديث متفق عليه بني الفريقني نذكر  ْكُتْم هبِاَم َلن َتِضلُّوا َبْعِدي أَبدًا ِكتاَب اهلل وِعْرَ مَتَسَّ
بعض مصادرها: مس�تدرك الوس�ائل: ج 7 ص 254، وسائل الش�يعة: ج 27 ص 23، أمايل الشيخ املفيد: 
املجلس 6 ص 46، صحيح مس�لم:237/2، صحيح الرمذي: 220/2، س�نن الدارمي: 2/ 431، كنز 
العامل: 91/15، حلية األولياء: 355/1، هناية ابن األثري: باب الثاء والقاف مادة ثقل، وإمتام احلديث يف 
بعض الروايات: ».... فانُظُروا كيَف خُتَلِّفويِن فيِهام« وس�ائل الش�يعة: ج 27 ص 188، وعن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص 
يت والَكْعَبِة البيِت احلَراِم« ثم قال أبو جعفر$:  ا الناُس إينِّ تارٌك فيُكم ُحُرماِت اهلل ِكتاِب اهلل وِعْرَ قال: »أهيُّ
وا« - بصائر الدرجات: ج  َة فَقَتُلوا وُكلَّ َوداِئِع اهلل َفَتربَّ ا الِعْرَ ا الَكْعَبَة َفَهَدُموا وأمَّ فوا وأمَّ ا ِكتاَب اهلل َفَحرَّ »أمَّ

8 باب 17 ص 433، ومنه بحار األنوار: ج 23 ص 140.
بحار األنوار: ج3 ص89، ويف احلديث: »ت�ََع�لَّ�ُم�وا ِكتاَب اهلل وت��َع�اَهُدوُه« - مسند أمحد بن حنبل: ج 4   )51(
ص 146، وروى مسلم احلديث: »ت�ع�اَه�دوا الُق�رآَن« - صحيح مسلم ج 1 ص 545، وقال النووي يف 
رشحه )نقا باملعنى( أي حافظوا عليه بتجديد العهد والتاوة لئا ُينسى - رشح صحيح مسلم للنووي: ج 
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6 ص 77.
مرآة العقول: ج 2 ص 34، الكايف: ج 2 ص 609  )52(

ري�اض الس�الكني: ج 5 ص 451، وجاء يف بحار األن�وار: ج 92 ص 31: »َوَم�ْن َط�َل��َب ال�ُه�َدى ف�ي   )53(
َغ�ْي�ِرِه أض�َ�لَّ�ُه اهللُ«.

سورة الفرقان: آية 30  )54(
النهاي�ة الب�ن األثري: ج 1 ص 83، عن الصادق$ عن أبيه$ قال قال النبيملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ أْهَل الُق�ْرآِن يف أْع�َل�ى   )55(
َدَرَج��ِة اآلَدِم�يِّ��نَي م�ا َخ�ا النبيِّي�ن وامل�ُْرَس��لني َف�ا ت��َْس��ت�َْض�ِع�ُف�وا أْه�َل الُق��ْرآِن ُح�قوَق�ه�م فإنَّ 

َل�ُه�ْم ِم�َن اهلل َل�َم�ك�ان�ًا« - بحار األنوار: ج 92 ص 180
بحار األنوار: ج 77 ص 136، واملاحل أي اخلصم املجادل، ويراد به أيضا الشاكي وقد يكون بمعنى املاكر   )56(

كام جاء يف قوله تعاىل: ﴿.... َوُهَو َشِديُد امْلَِحاِل﴾ - سورة الرعد: آية 13 - أي شديد املكر.
راج�ع جممع البي�ان: جملد 4 ص 408 يف تفس�ري الكريمة: ﴿ثـُمَّ أْوَرثـْنـَـا اْلكَِتـاَب الَّـِذيــَن اْصَطَفْينـَا ِمْن   )57(

ِعَباِدنـَا....﴾ - سورة فاطر: آية 32
سورة الفرقان: آية 27 - آية 29، ويف خطبة ألمري املؤمنني$ املعروفة بخطبة الوسيلة يقول فيها يف تعقيب   )58(
اُه َهَجَر  �بيُل الَّذي َعنْ�ُه ماَل واإليامُن الَّذي ب�ِه َكَفَر والُقرآُن الَّ�ذي إيَّ ْك�ُر الَّذي َعنُْه َضلَّ والسَّ اآلي�ة: »أن�ا الذِّ
اُط الَّذي َعنُْه َنَكَب« - تفس�ري ن�ور الثقلني: جمل�د 4 ص 12، كنز الدقائق  َب وال�رِّ ي�ُن الَّ�ذي ب�ِه َكذَّ والدِّ

)للشيخ القمي املشهدي(: جملد 9 ص 389، الكايف: ج 8 ص 28 رواية 4
مستدرك الوسائل: ج 5 باب 36 ص 358 رواية 6081  )59(

بحار األنوار: ج 4 ص 31، التوحيد: ص 118  )60(
بصائ�ر الدرج�ات: ج 8 ب�اب 17 ص 432، ومن�ه بحار األن�وار: ج 7 ص 265، وجاء يف تفس�ري القمي   )61(
جملد2 ص440 لقوله تعاىل: ﴿ثــُمَّ َلـتـُـْسـئــَُلنَّ َيـْوَمئٍِذ َعِن النــَِّعـيِم﴾ - سورة التكاثر آية 8- قال ُتسأل 
هذه األمة عام أنعم اهلل عليهم برس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص ثم بأهل بيته#، وجاء يف تفس�ري القمي أيضا جملد2 ص222 
لقول�ه تعاىل: ﴿َوقـِفــُوُهــْم إنــَُّهــْم َمـْســئــُوُلوَن﴾ - س�ورة الصافات آي�ة 24 - يعني عن والية أمري 
املؤمنني عيل بن أيب طالب$، وجاء مثله من طريق العامة ونقلها أبو نعيم اإلصفهاين يف كفاية اخلصال: ص 
360 وابن حجر اهليثمي يف الصواعق املحرقة: ص 147 والعامة س�بط ابن اجلوزي يف التذكرة: ص 21 
واأللويس يف روح املعاين يف تفس�ري اآلية، وعبدالرزاق احلنبيل يف كش�ف الغمة: ص 92 واحلاكم احلسكاين 

عن أيب سعيد اخلدري وعن ابن عباس وعن سعيد بن جبري كلهم عن النبيملسو هيلع هللا ىلص.
عي�ون األخب�ار: ج 1 ص 313 باب 28، بحار األنوار: ج 24 ص 271، تفس�ري الربهان: جملد5 ص16،   )62(
�م�اِء ال�راب��َِع�ِة َم�َل�ٌك َي�ق�وُل  وروى صاحب مش�ارق األنوار عن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »وأنَّ ف�ي ال�سَّ
ف�ي ت��َْس��ب�ي�ِح�ِه: ُس��ْب�ح�اَن َم�ْن َدلَّ ه�ذا اخلَ�ْل�َق الَق�ل�ي�َل ِم�ْن ه��ذا الع�اَل�ِم الَك�ب�ي�ِر َع�َل�ى ه�ذا 

الَف�ْض�ِل اجلَ�ل�ي�ِل«.
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املنزل )33(

ُخلودُ املحب
قال الراغب يف املفردات اخللود تربي اليشء من اعراض الفساد وبقاؤه عى احلالة التي هو عليها، 

وقيل أيضا هو دوام الثبات والبقاء الازم الذي ال ينقطع.
يقول احلكيم اإلهلي والعارف الصمداين صدر املتأهلني الشريازي )قده( يف أسفاره يف حب اإلنسان 

للحياة األبدية والبقاء اخلالد:
�ة حم�بَّ�َة الوج�وِد)1(  إنَّ اهللَ تب�ارَك وتع�اىل َجَع�َل بحكم�تِ�ه اإلل�ه�يَّ�ة يف ط�ْب�ِع النف�وِس البش��ريَّ
والب�ق�اِء، وَج�َع�َل يف ج�ِب��ِلَّ�ت�ها َك�راَه�َة ال�َف�ن�اِء وال�َع�َدِم، وه�ذا ح�قٌّ ملَِ�ا َع�ِلْم�َت أنَّ ط�ب�ي�ع�َة 
�ُة الن��وِر، والطبيع��ُة َل�ْم  ��ُة اخلي��ِر ون�وريَّ الوج��وِد خي��ٌر حَمْ��ٌض ون��وٌر ِص�ْرٌف وب�ق��اؤه خي�ريَّ
ت��َْف�َع�ْل ش��يئ�ًا ب�اطِ�ًا، وكلَّ�ام اْرت�َك�َز في�ها الُب�دَّ أْن يكوَن ل�ه غ�اي��ٌة يت�رت��َُّب علي�ِه وين�َت�ه�ي 
�ْك�م�ٍة وغ�اي�ٍة  إلي�ه�ا، فُع�ِل�م ِمْن ه�ذا أنَّ حَمَ�بَّ�َة النف�وِس للب�ق�اِء وَكراَه�َت�ها للم�وِت لي�َس إالَّ حِلِ
ه�ي ك�ون�ِه�ا َع�َل�ى أت�مِّ ال�ح��االِت وأْك�َم�ِل ال�وج�وداِت، ف�َك�وُن ال�ن�ف��وِس َم�ْج�ب�وَل�ٌة َعَى 
َط�َل��ِب ال�َب�ق��اِء وم�ح�بَّ���ِة ال��دواِم َدل�ي�ٌل َعَى أنَّ َل�ه�ا وج��ودًا أْخ�َرِوي�ًّا ب�اِق�ي�ًا أَب��َد الدْه�ِر، 
وذلك ألنَّ ب�ق�اءه�ا يف ه�ذه النش��أِة الطبيعيَّ�ِة أْم�ٌر ُمس��تحي�ٌل، فَل�ْو َل�ْم َيُك�ْن ل�ها ن�َْش��أٌة أْخ�َرى 
ب�اق�ي��ٌة تنت�ق�ُل إلي�ها َل�ك�اَن َم�ا اْرت��ََك�َز يف ال�ن�ف�ِس وأوِدَع يف ج�ِب��ِلَّ�تِ�ها ِم�ْن َم�َح�بَّ�ِة ال�ب�ق�اِء 
ال�س��ْرَم�ِديِّ وال�ح�ي�اِة األب�دي�َِّة ب�اطِ�ًا ض�اِئ�ع�ًا، وال ب�اطِ�َل يف الطب�ي�ع�ِة كام ق�اَل�ُه احلُ�ك�م�اُء 

اإلل�ه�يُّ�ون«)2(.
ف�اهلل تب�ارك وتعاىل جع�ل يف ِجبِلَّة كل إنس�ان وأصل فطرته وخلقت�ه وطبعه حمبة الوج�ود واحلياة 
الدائمة واملعيش�ة األبدية، وجعل فيها الش�عور بالضجر من انقطاعها وكراهة زواهلا واجلزع من العدم 
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أن تلحق هبا، وهذه حقيقة من حقائق عامل الوجود التي ال بطان فيها يش�عر هبا كل إنس�ان يف باطنه، 
وه�ذه احلقيق�ة إن دلَّت عى يشء فإنام تدلُّ عى أن هناك حياة أبدي�ة دائمة حمفوظة من املوت ومصونة 
م�ن الفناء يش�تاق إليها كل إنس�ان ويتوق إليها من حيث فطرته األوىل، ول�وال وجودها يف عامل اخِلْلقة 
والطبيع�ة كان ذلك االش�تياق عبث�ًا وباطًا، وهذا بخاف م�ا يقوله احلكامء اإلهليُّ�ون بأن ال عبث يف 

الوجود وال باطل يف الطبيعة وال زائد لغري معنى، وإنَّ ما يف العامل حق كله ومقصود ملعنى.
والنف�وس البرشية حينام انحدرت من امَلرَقى الش�امخ األعى إىل مهاوي العامل األدنى وهبطت من 
كن�َى يف ظلامت الناسوت صارت بني عوامل خمتلفة، عامل العقل  َمطالع أنوار القدس واجلربوت إىل السُّ
وع�امل احل�س وعامل اخلي�ال، فجعلت جتول يف ميادين اللَّذات واملش�تهيات واألمزج�ة باحثة عن ذلك 
االشتياق الكامن إىل اخللود والبقاء، وملا كانت احلياة يف هذه الدنيا فانية زائلة ال حمالة باملوت الطبيعي 
ْلَد....﴾)3( أي اخللود يف هذه الدنيا، وقوله  : ﴿َوَما َجَعْلنـَا لَِبشـٍَر ِمن َقْبلَِك اْلُ كام جاء يف قوله عزَّ وجلَّ
تع�اىل: ﴿ُكلهُّ نـَْفـٍس َذائَِقـُة امْلَْوِت....﴾)4( باالنتق�ال من حال إىل حال وم�ن دار إىل دار، وقوله تعاىل: 
﴿إنـَّـَك َميِّـٌت َوإنـَُّهْم َميِّتـُـوَن﴾)5( فا حميص ملخلوق عن�ه، فابد أن تكون هناك حي�اة أخرى باقي�ة 
خالدة ال موت فيها وال زوال حتى تظهر حقيقة االشتياق املكنون يف باطن كل إنسان والتي أشار إليها 

َيواُن....﴾)6(. َي احْلَ اَر اآلِخَرَة هَلِ احلي الباقي بقوله: ﴿.... َوإنَّ الدَّ
ولكن س�ؤال ي�رد عى أذهاننا: ه�ل حاصل هذا االش�تياق الكامن يف النفوس باخلل�ود والبقاء ال 
يتحقق إال عقب املوت الذي ُكتِب عى كل نفس؟! أم أن للمحب العاشق املشتاق خلود خاص يسبق 

توقيته أجل املوت؟!
ما إىل أنواع اللذات وأقس�امها ومراتبها ورشافة بعضها ع�ى بعض وعى أثرها  الب�د أن نش�ري مقدَّ

وبتوفيق من اهلل تعاىل نبني حقيقة اخللود عند املحب:
اعلم أن اللذة إدراك حلصول الكامل اخلاص بالقوة املدركة، واحلواس الظاهرة آالت ُتدَرك بقواها 
اللذات احلس�ية، واحلواس الباطنة آالت ُتدَرك بقواها اللذات اخليالية والومهية، والقوة العاقلة ُتدَرك 

هبا اللذات العقلية وحقائق األشياء كام هي.
وق�وى احل�واس الظاهرة مخس�ة ه�ي: الب�ارصة- الش�امة- الذائقة- الس�امعة- الامس�ة، وقوى 
احل�واس الباطنة مخس�ة هي: اخليال- احلس املش�رك- الوهم- احلافظة- املتخيل�ة، وهناك أيضا قوى 
كامنة وهي سبعة: اجلاذبة - املاسكة - اهلاضمة - الدافعة - الغاذية - النامية - املولدة، وبإضافة قويت 
الغضب والش�هوة تصبح جمموع القوى تس�ع عرش قوة كلها تدعو النفس إىل طلب اللذات اجلس�امنية 
واخليالي�ة والش�هوانية، وتض�اد هذه القوى قوة وحي�دة تدعو النفس إىل اهلل تع�اىل وإىل طلب اللذات 
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الروحانية والعقلية وتتجى فيها أنوار معرفة اهلل وهي القوة العاقلة.
وباعتبار آخر نقول أن لإلنسان منازل ودرجات بحسب إدراكات قوى النفس وأغراضها ومراتب 

ها وخساستها وهي أربعة: ها ورشافتها أو دنوِّ علوِّ
النفس امللكية )القوة العقلية أو القدس�ية(: وشأهنا إدراك حقائق األشياء عى ما هي عليها وإدراك 
املع�اين الكلي�ة والذوات املج�ردة واملعارف احلقة والتميي�ز بني اخلري والرش واحلق والباطل وتس�خري 
البدن عى فعل اخلريات والعبادات والطاعات اإلهلية ونفض أدناس عائق النشأة الفانية والتوجه إىل 
أمور اآلخرة الباقية واخللوة مع اهلل واألنس بذكره ومناجاته وعش�ق املعارف اإلهلية واملبادئ القدسية 

والتفكر يف خلق اهلل وصنعه وآياته والتشوق إىل لقائه ومشاهدة أنوار مجاله.
النفس الس�ُبِعية )القوة الغضبية(: وش�أهنا حب الرئاسة وبسط الس�لطة والقدرة واملنازعة والغلبة 
ر واالنتقام والتلبيس وحب متلُّك املال  والظفر باملطلوب والش�عور باحلقد واحلس�د والبغضاء والتهوُّ

ورصده والشغف بجمعه وادخاره.
النفس الشيطانية )القوة الومهية(: وشأهنا امليل إىل املكر واخلديعة والوعود الكاذبة واستنباط احليل 

ومزاولة املكائد بمختلف الوسائل والفنون، ومن شأهنا أيضا الظن والرجاء والتمني.
النفس البهيمية )القوة الشهوية(: وشأهنا احلرص عى لذات البطن والفرج وما شاهبهام.

وعى الرغم أن النفس اإلنسانية جبلت عى حب البقاء عى أتم احلاالت التي هي عليها من ملكية 
أو س�بعية أو ش�يطانية أو هبيمي�ة، إال أن يف اإلنس�ان القابلية واالس�تعداد وقوة االرتق�اء لانتقال من 
حضي�ض أدن�ى درجات النفس أي النف�س البهيمية إىل أوجها وهي النفس القدس�ية امللكية، ومن َثمَّ 
االش�تياق إىل املرتبة الَعِلية التي ارتقت إليها أكثر من اش�تياقها إىل املرتبة الدنيَّة ما مل ُيِعْقها عائق يمنعها 
من الس�ري عى الفطرة الس�ليمة وما مل تطرأ عليها آفة خترجها عن اس�تقامتها، وهلذا فكل نفس اشتاقت 
إىل الك�امل وارتفعت عن مرتبة احلس�يات والش�هوات الباطلة ثم ارتقت من مرتب�ة التخيات الزائفة 
وكمل�ت يف العل�م واملعرف�ة حتى جت�ردت عن كوين احل�س واخليال ورفض�ت عاملي الطبيع�ة واملثال 
ووصلت إىل مرتبة العقليات العالية واس�تكملت باملكاش�فات النورية واملشاهدات العرفانية الذوقية 
واس�تحكمت فيها إدراك احلقائق اليقينية واملعارف اإلهلية ال حتب الرجوع إىل ما كانت عليه يف األيام 
الس�الفة، بل تش�عر بالندم وعدم الرضا عى ما مىض من انغامس�ها يف تلك املراتب الس�افلة وتتأذى إن 

هي أقبلت عليها رذيلة النقصان بعد الكامل. 
فمن الناس من ترك مقتضيات القوى احليوانية واجلس�امنية والومهية املس�تخدمة يف جذب اللذائذ 
الدنيوية والنفس�ية، وانقادت نفُس�ه بنور اإليامن إىل العقل الس�ليم والعرفان، واس�تْعَلت بقوتيهام عى 
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باق�ي الق�وى، ب�ل قهرهتا ع�ى متابعته�ا ومطاوعتها، واس�تنارت بأنوار ع�امل امللكوت، ف�كان بمنزلة 
مني، ومنهم من أخلد إىل األرض راضيًا باحلياة الدنيا ومألوفاهتا راغبًا  املائكة املقربني والرس�ل املكرَّ
يف األمور الطبيعية ومادياهتا مطيعًا للقوى احليوانية املجردة عن العقل والرشع وكان بينه وبني الفطرة 

األوىل ُبْعد املرشقني، فلِحَق بدرجة البهائم واألنعام بل كان أضلَّ سبيا.
وفيام أوحى اهلل تبارك وتعاىل لنبيه عيس�ى$: »يا عيَس�ى!! ال خ�َْي�َر يف َل�ذاَذٍة ال ت�َُدوُم وَع�ْي�ٍش 

ِم�ْن ص�اِح�بِ�ِه َي�زوُل«)7(!!
اُن األْم��واِل والُع�َل�م�اُء أْح�ي�اٌء ب�اُق��وَن م�ا َب�ِق�َي  وع�ن أم�ري املؤمنني$ أنه قال: »َهَلَك ُخ��زَّ

ْه�ُر أْع�ي�ان�ُه�ُْم َم�ْف�ُق�وَدٌة وآث�اُرُه�ْم يف ال�ُق�ُل�وِب َم�ْوُج�وَدٌة«)8(!! الدَّ
ن�ْي��ا ُذلُّ ال�ن�ُّف��وِس ويف َط�َل��ِب اآلِخ��َرِة ِع��زُّ  ويف حدي�ث املعصوم�ني#: »يف َط�َل��ِب الدُّ
��َة يف َط�َل�ِب م��ا َي�ْف�ن��َى وَي�ْت��ُرُك ال�ِع�زَّ يف  ال�ن�ُّف��وِس، وي��ا َع�َج�ب��ًا لِ�َم�ْن َي�ْخ�ت��اُر ال�َم�َذلَّ

َط�َل�ِب م�ا َي�ْب�َقى«!!
ذي�َن  قال احلكيم س�قراط: »ُق�ل�وُب ال�ُمغ�َْرق��نَي باحلَق�اِئ�ِق َم�ن�اب��ِ�ُر امَل�اِئ�َكِة وُبط�وُن امُل�َتَلذِّ

�َه�واِت ُق�ب�وُر احلَ�َي�وان�اِت ال�ه�الِ�َك�ِة«!! بالشَّ
فبعض النفوس بعد نزوهلا أصبحت مش�وبة بأحكام الطبيعة، ميَّالة إىل عامل احلس واملادة، ُمْعِرضة 
عن الس�عادات العقلي�ة والروحانية، مداِومة عى طل�ب الُبْغيات العاجلة، ناقضة عهد رهبا، مس�افرة 
يف صحب�ة هواها حتى أضلَّها عن س�بيل الرش�اد، فأخلدت إىل أرض الدنيا ونف�رت عن دار اآلخرة، 
وعش�قت أم�را معدوما، وطلب�ت طلبا باطا، وأحبَّ�ت حمبوبا جمازيا فانيا، واش�تبه عليه�ا زعمها بأن 
ملحبوباهت�ا حقيق�ة، وظن�ت وه�ي يف غاي�ة الش�قاء بانرافها ع�ن جانب الق�دس أهنا وج�دت منبع 
اشتياقها، وأن اللذات التخيلية والسعادات الومهية التي يتمتع هبا أصحاهبا هي اخلالدة الباقية، فقالوا 
نـْيـَا نـَُموُت َونـَْحـَيـا....﴾)9(  وهم حمجوبون بالغفلة عن اللذات احلقيقية: ﴿إِْن هـَِي إالَّ َحَياتـُنـَا الدهُّ
دهم عى ذلك وقال: ﴿إنَّ هـُؤالَِء ُيِـبهُّـوَن اْلَعـاجـِـَلـَة َوَيـَذُروَن  هم وتوعَّ ولكن احلق تبارك وتعاليذمَّ

َوَراءُهـْم َيـْومـًا ثــَِقـيـاًل﴾)10(.
وأم�ا بعضها اآلخر فقد َوَفت بعهد رهبا، واختذت س�بيل الرش��د والنج�اة، ومالت إىل عامل العقل 
دات، واتصلت باملب�دأ األعى، وجتافت عن مضاجع الدنيا، واستوحش�ت عن مهابط اللذات  واملج�رَّ
احلس�ية، واضمحلت يف عينها ظال املحسوس�ات ورس�وم املجازات الدنيَّة، وحنَّت إىل االبتهاجات 
العقلي�ة واللذات املعنوي�ة واملعارف احلقيقية، فرفرفت بجناحي العل�م والعمل وبمعونة قوى البدن، 
م�دي والس��ع�ادة  ْ وط�ارت هبام إىل ع�امل القدس وحظرية القرب حيث اخل�لود احلقيقي والبق�اء الرسَّ
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ِة  األبدي�ة والنعي�م املقي��م والوعد اإلهلي احل�ق: ﴿َفـاَل تـَْعـَلـُم نـَْفــٌس َمـا ُأْخـِفــَي َلـُهـْم ِمــْن ُقـرَّ
أْعـُيـٍن....﴾)11(!!

يقول الشاعر:
بــدانـــى ْت  لــــذَّ تـــرْك  لــــّذِت  اگــــــر 

نــــدانــى)12(  لـــّذْت  نـفـــس  لـــّذِت  دگــر 
ومل�ا كان الغالب ع�ى الطباع العامية أن أقوى اللذات وأكمل الس�عادات هي لذة األكل والرشب 
واجلامع وأهنا املستْعِلية عى باقي اللذات وأن ما عداها لذات ضعيفة بل منسوجات ومهية ال حقيقة هلا 
حت�ى أن غال�ب املطيعني ألوامر اهلل واملنتهني بنواهيه ال يعبدونه إال ألجل ما جيدوه من لذات املطاعم 
واملناك�ح يف ال�دار اآلخ�رة فقد جاء أه�ل احلكمة وأرب�اب القلوب باحلج�ج والرباه�ني لبيان رشافة 
اللذات العقلية وأفضليتها عى اللذات احلسية والشهوية، ونشري إىل بعض ما جاء به العامة املجلي 

)قده( يف »بحار األنوار« من تلك احلجج والرباهني:
احلج�ة األوىل: ل�و كان�ت اللذة والس�عادة متعلقة بقضاء الش�هوة وإمضاء الغضب ل�كان احليوان 

أرشف من اإلنسان يف هذا الباب، وهذا أمر مردود.
احلجة الثانية: كلام كانت أس�باب اللذة والس�عادة أكثر توفرا كانت اللذة والس�عادة أكثر حصوال، 
فلو كانت الس�عادة متوقفة عى قضاء ش�هويت البطن والفرج فكلام كان اإلنس�ان أكثر اشتغاال هبام كان 
أكمل سعادة وأقوى لذة، وهذا أمر مردود أيضا ألن اإلنسان يف هذه احلالة يكون كالبهائم املرددة بني 

هذه الشهوات يف الدناءة واخلساسة.
احلجة الثالثة: أن احليوان يشارك اإلنسان يف لذات األكل والرشب واجلامع، فلو كانت هذه اللذات 
موجبة لكامل الس�عادة فا فضيلة لإلنس�ان عى احليوان يف ذلك، بل إن اإلنس�ان ينازعه عقله وحيبسه 
عن كثري مما يشتهيه واحليوان ال حيبسه يشء عن ذلك بل يقضيها با معارض فيكون أكمل يف نيل هذه 

اللذات.
احلج�ة الرابع�ة: إذا بحثنا ع�ن حقيق�ة هذه اللذات لوجدن�ا أن حاصلها لي�س إال دفع اآلالم عن 
النفس، فااللتذاذ بالطعام ناتج عن اإلحس�اس بأمل اجلوع، وااللتذاذ برشب املاء ناتج عن اإلحس�اس 
بأمل العطش، وااللتذاذ باجلامع ناتج عن ِقدم العهد بالوقاع، وااللتذاذ بلبس املابس الثقيلة أو اخلفيفة 
نات�ج عن اإلحس�اس بأمل ال�ربد أو احلر، وملا كان احلال هكذا نقول أنه ال س�عادة يف ه�ذه اللذات ألن 
احلال�ة الس�ابقة هي حص�ول األمل، واألكل والرشب واللبس واجلامع تدف�ع آالم النفس كاألدوية التي 

تدفع آالم البدن، فرجع حالتها إىل أصلها وطبيعتها، والراحة من األمل ليس كامل وال سعادة.
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احلج�ة اخلامس�ة: أن العل�م الرضوري حاصل بأن س��عادة املائك�ة أكمل من س�عادة احليوانات 
هة عن هذه اللذات احلسية والشهوية، فابد أن تكون السعادات  واحلرشات، وال شك أن املائكة منزَّ
يف غ�ري هذه اللذات والش�هوات، ومل�ا كانت هذه الل�ذات ممتنعة عن واجب الوجود س�بحانه وتعاىل 
فهذا دليل أقوى بأن هذه اللذات ليس�ت مؤدية إىل الرشف والكامل، وإن قيل أن الكامل اإلهلي بحكم 
األلوهي�ة خيتل�ف عن الكامل اإلنس�اين قلنا أن ال ن�زاع أن حصول الكامل اإلهلي حُم�ال عى اخللق، إال 
أن هناك حديثا قائا بالتخلُّق بأخاق اهلل والفاس��ف�ة قالوا بالتش��بُّه بصفات�ه، فغاية السعادة التشبُّه 
باملب�دأ األع�ى، وال ش�ك أن التقليل من نيل هذه الش�هوات واللذات أقرب إىل الكامل والس�عادة من 

االستكثار منها.
احلج�ة السادس�ة: م�ا تق�رر يف عق��ول الناس أهن�م إذا رأوا رجا مروف اهلم�ة يف طلب األكل 
والرشب والوقاع وحتصيل األسباب املوجبة للذات اجلسامنية والبدنية حكموا عليه بالنزول إىل مرتبة 
البهائ�م، والعك�س من ذل�ك إذا رأوا رجا معِرضا ع�ن اإلفراط يف احلصول عى ه�ذه اللذات إال ما 
ب إىل اهلل تعاىل وما مت�سُّ إليه احلاجة مما  ت�رف فيها عى الوجه املرشوع وس�بيل الع�دل والعقل املقرِّ
تق�وم ب�ه قوام هذا اجلس�م وما مل تكن هلوى النفس وحمض الش�هوة الش�اغلة عن ذك�ر اهلل قضوا عليه 
بالتق�رب إىل مرتب�ة املائك�ة، وهذا دليل عى أن حص�ول هذه اللذات واإلفراط فيه�ا دناءة ونقص ال 

رشف وكامل.
احلجة السابعة: كل يشء كان يف ذات�ه كامال وسعادة وجب إظهاره والفخر به، واملعلوم أن ال أحد 
يفخ�ر بكث�رة األكل وال�رشب والوق�اع إال من كان س�فيها، ثم أن الوق�اع ال يك�ون إال يف اخللوة فا 
ِم باجلن�ون، وعى هذا فإن ه�ذه األفعال ال ُتَع��دُّ من الكامالت  يق�دم ع�ى إظهاره يف امل�أل أحد إال اهتُّ

والسعادة)13(.
ُه«، فالعبد مرسورة نفس�ه  ُه م��ا َي�ُض�رُّ وق�د جاء يف الكتب القديمة: »ِم�ْس��كي�ٌن َع�ْب�دي َي�ُس��رُّ
بخدم�ة دواعي ش�هواهتا م�ن غري قيد وال مراقبة، مغتبط�ة باألنس هبا من غري حماس�بة وال مواظبة، يف 
ح�ني أن ذلك ليس إال رضر عائد عليه ألن تلك الش�هوات مقي�دة بزمان حياته ال خلود فيها، وحياته 
الدنيا فانية ال حمالة، فيدخل يف س�احة املحرش ودار املقامة واخللود صفر اليدين خائب املقصد مردود 

املساعي ال يملك لنفسه شيئا، بل حيرش - والعياذ باهلل - يف زمرة البهائم واحليوانات.
يقول الشاعر:

تــُـْدِرُكـهـا َلســْــَت  ُدنـْـيـا  تـَْطـُلـُب  أراَك 
تــَْطـُلـُبـهـا َلـْسـَت  أْخـَرى  ــْدِرُك  ـــُ ت َفَكـْيـَف 
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وم�ن الل�ذات الت�ي يعتقد اإلنس�ان أهنا موجب�ة للخل�ود والبقاء والس�عادة األبدية هي ل�ذة تكثُّر 
األموال والبنني واألهل والعشرية.

َدُه * َيَْسُب أنَّ َماَلُه أْخَلَدُه *﴾)14( فالذي مل يقنع من املال ما يرفع  َع َماالً َوَعدَّ قال تعاىل: ﴿الَِّذي مَجَ
ه وهو حيسب أنه خيلده يف الدنيا. به حوائجه بل حلبه الغريزي بالبقاء اشتغل بتحصيله ومجعه وعدِّ

ورًا * إنـَُّه َظـنَّ أن َلن َيُوَر *﴾)15(، أي كان ناعام بش�هواته  وق�ال تع�اىل: ﴿إنـَُّه َكاَن يِف أْهلِـِه َمْسُ
ه ما يناله من مت�اع الدنيا وخيتال هبا  ظان�ًّ�ا أهن�ا الغاي�ة يف وجوده وأن�ه لن يرجع إىل اهلل تعاىل أب�دا فيرسُّ
وينس�يه ذل�ك أمر اآلخرة، وق�د ذم اهلل تعاليالفرح بمت�اع الدنيا الزائل والبطر يف معايص اهلل ونس�يان 
اآلخ�رة ونعيمها الدائم وس�امه فرح�ا من غري حق، قال تعاىل بعد ذكر آيات الع�ذاب يف النار: ﴿ذلُِكْم 

قِّ َوبــِاَم ُكـنـُتـْم تـَْمـَرُحـوَن﴾)16(. بــِاَم ُكـنـُتـْم تـَْفـَرُحـوَن يِف األْرِض بــِغـَْيـِر احْلَ
وما أروع ما أش�ار إليه صدر املتأهلني )قده( يف بيان رشافة اللذات العقلية والروحانية عى اللذات 

احلسية واخليالية قائا:
��يَّ�ة وال�وص��وُل إىل   »الس��ع�ادُة ربَّ�م��ا ُي�َظ��نُّ ب�ه�ا أن�َّه��ا ال�ف��وُز بال�دَرج��اِت ال�ح�سِّ
بال�م�ع��اِرِف أنَّ  ��َق األم��وَر وت�ف�طَّ��َن  ملَِ��ْن ت�ح�قَّ أْب�ي�َ��َن  ال�خ�ي�ال�يَّ��ِة وم��ا  ال�ري�اس��اِت 
�َة ل�ي�َس ش��يٌء منها س��عادًة حقيقي�َّ�ًة  ال�س��ع�اداِت ال�ع�اج�ِ�ل�يَّ��َة واللَّ��ذاِت احل�س��يََّة الف�وِريَّ
وال ينال�ه�ا ب�ه�ج��ٌة ع�ق�ل�يَّ�ٌة بس��ب�ِب ان�ْح�ص�اِرها يف ع�اَل�ِم الغ�رَب�ِة ووج�وِدها يف داِر اجلَس��ِد 
واح�ت�ب�اِس��ها عن ُم�اح�ظ�ِة َج�م�اِل األب�ِد وم�ع�اي�ن�ِة اجلَ�اِل ال�س�ْرم�َِد وال ش�كَّ أنَّ أْق�َص�ى 
غ�اي�َ��ٍة ي�ت�َأت�َّ�ى ألَح��ِد ال�م�وج��وداِت الوص��وُل إلي�ها ه�و الَكم��اُل امُلْخ�ت�َصُّ ب��ه وامُل�اِئ�ُم 
املن�س��وُب إلي��ه وكلَّم�ا اْن�َح�طَّ عن�ه فه��و ن�ق�ص�اٌن باحل�ق�ي�ق�ِة في�ه، ول�ِن�وِع اإلن�س��اِن كم�اٌل 
خ�اصٌّ لِ�َج�وَه�ِر ذاتِ�ِه وح�اقِّ ح�ق�ي�َق�تِ�ه ال ي�ف�وُق�ها ف�ي�ه ف�اِئ�ٌق وال يْس�ب�ُِق ب�ه علي�ها س�اب�ٌِق 

ي�َّ�اِت«)17(. ُد ع�ن ال�م�ادِّ وه�و االت�ِّصاُل بامَل�ْع�ق�والِت وُم�ج�اَورُة ال�ب�اري وال�ت�َج�رُّ
نديد ــت  ـــ دوس رخ  معاينـه  ــروز  ـــ ام ــه  ك هـــــر 

شــد)18( فـــــردا  منتـظر  او  كــه  راهيسـت  طفـل 
وقال بعض أرباب القلوب: ال رْيَب أن اللَّ�ذَة ال�ع�ق�ل�يَّ�َة أت�مُّ وأْع�َظ�ُم م�ن ال�ح�س�يِّ�ة ب�م�ا ال 
ُة ُم�ن�اج�ات�ِِه ال�س�ع�يَدِة  ي�ت�ناَهى، وال�ت�َرقِّي إىل اهلل تعاىل باألْعامِل احلمي�دِة واألْخ�اِق املجي�دِة ول�ذَّ
ِم��ْن أْف�ض�َِل الك�امالِت وأْع�َظ�ِم ال�لَّ�ذاِت، ف�ِم�َن ال�َع�َج�ِب ك�ي��َف َج�َع�َل اهللُ َع�َل�ى ط�اَع�تِ�ِه 
ُب إلي�ِه َج�زاًء!! ف�إنَّ ال�دالَّ َع�َل�ى ال�ُه�َدى َف�ْض��ًا َع�ن امُلَوف��ِّ�ق وال�ُم�ِمدِّ َعَى فِ�ْعِلِه  وم�ا ُي�ت�ََق�رَّ
أْوىَل بِأْن َيكوَن َل�ُه ال�َج�زاُء ال َع�َل�ْي�ِه، َل�ِك�ْن ب�ْس�َط�َة ُج�وِدِه وِس�َع�َة َرْح�َم�تِ�ِه اْق�ت�َض�َى األْمريِن 



�اُه  َمع�ًا، ق�اَل تعاىَل:﴿َهْل َجـَزاُء اإلْحَسـاِن إالَّ اإلْحَسـاُن﴾ )19(، فانُظْر َكْيَف أف�اَد إْح�س��ان�ًا َوَس��مَّ
َج�زاًء؟! واْق�ِض َح�قَّ ال�َع�َج�ِب ِم�ْن ذلِ�َك واْش�ُك�ْر َم�ْن َس�َل�ك ب�َِك ه�ِذِه ال�َم�س�الِ�َك«)20(.

وخاصة القول أن الطبيعة اإلنسانية مؤلفة من جانبني مجع بينهام يف حقيقة وجودية واحدة، جانب 
د روح�اين، واجلانب األول  ناس�ويت وجانب اله�ويت، أو بمعنى آخر جانب مادي جس�امين وآخر جمرَّ
يتناس�ب والبق�اء يف ه�ذا العامل الفاين حت�ى يدركه املوت، وأم�ا اجلانب الثاين فينتقل ب�ه إىل عامل البقاء 
الدائ�م واخلل�ود األبدي، فإذا ختلَّ�ت النفس عن الظلامت اجلس�امنية بأرسها وَصَف�ت عن الكدورات 
الطبيعي�ة بتاممها وطه�رت من العوارض املادية بأكملها وحتلَّت بالفضائل األخاقية واملحامد الس�نِيَّة 
وأغمض�ت عنٌي عن ل�ذات الدنيا وفتحت األخرى ع�ى امللكوت األعى س�طعت عليها ملعات أنوار 
اجل�امل وبرقت هلا ش�عاعات ضياء اجلال وانكش�فت هلا حقائق األش�ياء فابتهجت بام ي�ِرُد عليها من 
مت بقربه فلم تب�اِل بنعيم الدنيا  فيوض�ات الرمحن وأنَِس�ت بلقاء امللك املنان وس�عدت بج�واره وتنعَّ

الزائلة ومل تنخدع بلذاهتا الفانية ومل خَتَْف َفْق�د حمبوب ومل ت�حزن عى فوت مطلوب.
نَّ َعْينـَْيـَك إَل َمـا َمتـَّْعنـَا بـِـِه أْزَواجـًا ِمنـُْهْم  ق�ال اهلل تب�ارك وتع�اىل خماطب�ا نبي�هملسو هيلع هللا ىلص: ﴿َوالَ تـَُمـدَّ
نـْيـَـا لِنـَْفتِنـَُهْم فِيـِه َورْزُق َربَِّك َخرْيٌ َوأْبَقى﴾)21(، فحبَّب إليه رزق ربه األس�عد عنده  َيـاِة الدهُّ َزْهـَرَة احْلَ

واملوصوف باخلري والبقاء واخللود)22(.
وا أْع�ُي�ن��َُهْم  ق�ال موالنا اإلمام الصادق$: »َل�ْو َي�ْع�َل�ُم الن��اُس ما يف َف�ْض�ِل اهلل تع�اىَل ما َم�دُّ
ن�ْي�ا ون�َع�ي�ِم�ها وكان��َ�ْت ُدن�ْياُهْم ِع�ن�َدها  إىَل م�ا َم�ت�َّ�َع ب��ِِه اهللُ ِم�َن األْعداِء ِمْن َزْه�َرِة احلَي��اِة الدُّ
َذ َمْن مَلْ َي�َزْل يف  ذوا ب�ها ت�ََل��ذُّ أَق��لَّ مِمَّ�ا َيَط�ؤون�َ�ُه بأْرُجِل�ِهْم َوَل�ن�َع�ُِموا بَم�ْع�ِرَف��ِة اهلل تعاىَل وت��ََل�ذَّ
َرْوض�اِت ال�ج�ِن�اِن َم�َع أْول�ِ�ي�اِء اهلل، إنَّ َم�ْع�ِرَف�َة اهلل ُأن�ٌس ِم�ْن ُكلِّ َوْح�ش��ٍَة َوص�اِح�ٌب ِم�ْن ُكلِّ 

ٌة ِم�ْن ُكلِّ ض�َْع�ٍف َوِش�ف�اٌء ِم�ْن ُكلِّ ُس�ْق�ٍم«)23(. َوْح�َدٍة َون�وٌر ِم�ْن ُكلِّ ُظ�ْل�َم�ٍة َوُق�وَّ
وق�ال موالنا عيل بن احلس�ني$: »إنَّ مَجي�َع ما َط�َل�َع�ْت َعَلْي�ِه الش��َّْم�ُس يف َم�ش��اِرِق األْرِض 
ها وَس��ْه�ِلها وَج�َب�ِل�ها ِعن��َد َول�ِيٍّ ِمْن أْول�ِ�ي��اِء اهلل وأْه�ِل امل�َع�ِْرَف�ِة  وَم�غ�اِرب��ِه�ا َب�ْح�ِرها وَب�رِّ

بَح�قِّ اهلل َكَف�ْيِء ال�ظِّ�اِل«)24(.
جاء يف بعض رسائل صدر املتأهلني )قده( هذه األبيات:

جـان شـهـر  در  نـظــر  َره  يـك  كـنـى  گــه   
خـاكـــدان زيــن  را  تــو  َمـر  آيــد  نِـْفـرت 

دل ســــوى  نـگــاهــى  بـيـنــدازى  گــــر 
مـشـــتـغـل دنـيــــا  كـــار  در  شــوى  كـــم 
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نـَفــــس يــك  مـعـنــى  ذوق  بـيـابــى  گـر 
هـــوس هـر  مـذاقــت  بــر  گــردد  تـلـــخ 

شــوى آگــه  جــان  شـهـر  طــيـب  ز  گــر 
نـشــنـوى تــو  جـهــان  ريـاحـيـن  زيـــن 

كـنــى مـسـتـان  نــغـمـه  ســمـاع  گـــر 
كنى دســـــتـــــان  ــن  ـــ اي ــوى  ـــ س ــا  ب دل  ــوش  ـــ گ

شــود َكـمــره  كــنــد  َكـر  دنـيـــا  مـيــل 
شـــود)25(  ره  خـاك  هـمـجـو  خـساســت  از 

قال املوىل عزَّ وجلَّ يف حديث قديس: »ي�ا اْب�َن آَدَم، أن�ا َحيٌّ ال أم�وُت أطِ�ْع�ن�ي ف�ي�َم�ا أَم�ْرت�ُ�َك 
أْج�َع�ُل�َك َح��يًّ�ا ال ت��َم�وُت«)26(!!

ا، ويفنى عن كل ما س�وى اهلل فناء  فخل�ود العارف يبدأ قبل قيام الس�اعة، يوم يموت موتا اختياريًّ
ا،  كليًّا، ويتوجه إىل املبدأ األعى توجها دائميًّا، ويرجع إىل بارئه رجوعا شوقيًّا، ويبقى مع ربه بقاء أبديًّ
فا يقطع سريه عارض املوت الذي كتب عى كل نفس، بل خيرج من دار الفناء وحطامها باختياره وال 

يزال بدنه بني جدراهنا، ويدخل دار السام ونعيمها، فذلك اليوم عند العارف يوم اخللود.
عشـق بـه  شـد  زنـده  دلـش  آنكـه  نمـيـرد  هـرگـز 

مـا)27(  دوام  عــالــم  جـريــده  بـر  اســـت  ثـبــت 
ويق�ول العرف�اء: أن ألهل الش�هود من املؤمنني لقاء يتحقق قبل قيام الس�اعة ألهن�م قوم ماتوا عن 
إنياهتم وتعيناهتم يف هذه الدار وجتردوا عن طبائعهم وخلعوا هيئاهتم النفسانية والطبيعية فأحياهم اهلل 

بحياته وشاهدوا مجال وجهه الباقي يف كل يشء، ومن كان هذا نعته فهو حي خالد بخلود احلق!!
َحْت ب��َِرْوِح ال�ُم�ن�َ�ى وَق�ْد َع�ِل�َم�ْت أنَّ  ن�ْي�ا وت�ََروَّ إل�ه�ي!! َعَجب�ًا لُِقلوٍب َس��َك�ن��َت إىَل الدُّ
ُم�ْل�َك�ه�ا زاِئ��ٌل ون�َعيَمها راِح�ٌل وظِ�لُّ�ها آفِ�ٌل وَس��ن��ََدها م�اِئ�ٌل وُحْس��َن ن�َض��اَرِة َب�ْه�َج�تِ�ها 
��م�اِء!! وأن�َّى َل�ُه�ْم ذلِ�َك  ح�اِئٌل وَحقيق�ت�َها ب�اطِ�ٌل ك�ي�َف ال َي�ْش��ت�اُق إىل َرْوِح َم�َل�كوِت ال�سَّ

وَق�ْد ش��َغ��َل�َُه�م ُح�بُّ ال�َم�ه�الِ�ِك وأض�َلَّ�ُه�م ال�َه�َوى َع�ْن َس�ب�ي�ِل ال�م�َس�الِ�ِك!!
إل�ه�ي!! اْج�َع�ْل�ن��ا مِمَّ�ْن ه�اَم بِذْك��ِرَك ُل�بُّ�ُه وط�اَر ِمْن ش�وق�ِِه إَلْيَك َق�ْل�ُب��ُه َفاْح�ت�ََوت�ُْه َعَلْي�ِه 
َدواِع��َي حَمَ�بَّ�تِ��َك َفَحَص�َل أس��ريًا يف َق�ْب�ض�َت�ِ�َك َف�أْوِزْع�ني ش��ُْك�َرَك وال ت�ُؤِم�ن�ِّ�ي َمْكَرَك وال 

ت�ُنِس�ني ِذْك�َرَك وُج�ْد بم�ا أن�َت أْول��َى أْن ت��َج�وَد ب��ِِه ي�ا أْرَح�َم الراِح�م�ي�ن.
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املنزل )34(: شوق املحب

اهلوامش

يقول احلكيم الس�بزواري )قده( يف حاش�ية األس�فار: أي َج�َع�َل يف ف�ط�رتِ�ها م�حبَّ��َة ال�وج�وِد ال�ح�يِّ   )1(
ال�ق�يُّ��وِم ال�ب�اق�ي، وه��ذا ال�وج�وُد ال�م�ج��ازيُّ وال�ح�ي��اُة ال�َع�َرِض�يَّ�ُة وال�ب�َق�اُء ال�م�ت�ش��اب�ُِك 
�ا كان��َْت أْظ�اُل ال�وج�وِد احل�يِّ الق�يُّ�وِم ال�ب�اقي كان�ت ال�ن�ف�وُس ُم�ِح�بَّ�ًة ع�اِش��َق�ًة  ب�ال�َف�ن�اِء ل�مَّ
ل�ها )أي للوجود املجازي( وكاِرَه�ًة َع�ْن ُم�ق�اب�اتِ�ها، ل�ِكْن أي�َن ال�َج�م�اُل وال�َج�اُل ِم�َن ال�ظِّ�اِل 

ِس��يَّ�ام ال�ظِّ�اُل ال�ن�اِزُل يف ال�غ�اي�َ�ِة!! 
األسفار األربعة: جملد 9 ص 241  )2(

سورة األنبياء: آية 34  )3(
سورة آل عمران: آية 185، سورة األنبياء: آية 35، سورة العنكبوت: آية 57  )4(

سورة الزمر: آية 30  )5(
سورة العنكبوت: آية 64  )6(

الكايف: ج 8 ص 135، حتف العقول: 497  )7(
رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 18 ص 346  )8(

سورة املؤمنون: آية 37  )9(
سورة اإلنسان: آية 27  )10(
سورة السجدة: آية 17  )11(

الرمجة:   )12(
اللـــذة ــرك  ـــ ت يف  ــذة  ـــ ـــ ــل ال أن  علـمـت  إذا 

ــلــذة ب ــت  ــس ــي ل ــس  ــف ــن ال ــــذة  ل أن  ــم  ــل ــع ت فـــســـوف 
مقتبس من بحار األنوار: ج 61 ص 127  )13(

سورة اهلمزة: آية 2 - آية 3  )14(
سورة االنشقاق: آية 13 - آية 14  )15(

س�ورة غ�افر: آي��ة 75، ق�ال ال�راغ�ب: ال�ف��رح ان�رشاح الص�در ب�ل�ذة ع�اج�ل��ة وأك�ث�ر م�ا ي�ك�ون   )16(
ذل�ك يف الل��ذات الب�دن�ي��ة، وامل�رح ش��دة الف�رح وال�ت�وس��ع ف�ي��ه، وذه�ب�ت مجاع��ة إىل اع�ت�ب�ار 
امل�رح ح�ال�ة م�ن ال�ف�رح امل�ت�زام�ن م�ع ن�وع م�ن الط�رب واالس��ت�ف�ادة م�ن ال�ن�ع�م اإلل�ه�ي�ة ف�ي 
ط�ري��ق ال�ب�اط��ل، وال�ف�رح إم�ا أن ي�ك�ون ح�ق�ا ف�ي�ح�م�د ع�ل�ي��ه أو ي�ك�ون باطا فيذم عليه، لذا 
﴾، وأما املرح فا يكون إال هلوا وباطا فهو مذموم، لذا جاء يف  ـقِّ ج�اء يف اآلي�ة مقيدا بكلمة ﴿بــِغـَْيـِر احْلَ

اآلية مطلقا.
األسفار األربعة: جملد 1 ص 1  )17(
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الرمجة:  )18(
ــة ــن ــاي ــع م احلـــبـــيـــب  وجـــــه  الــــيــــوم  يــــر  مل  مــــن 

ــــد!! ــــغ ــــوع ال ــــل فـــهـــو طـــفـــل يـــنـــتـــظـــر ط
سورة الرمحن: آية 60  )19(

رياض السالكني: ج 2 ص 504  )20(
سورة طه: آية 131  )21(

قال أبو عبداهلل الصادق$: ملا نزلت هذه اآلية استوى رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص جالسا ثم قال: »َم�ْن َل�ْم َي�ت�َع�َزَّ بَع�زاِء   )22(
�ُه َوَل�ْم  ن�ْيا َحرَساٍت َوَم��ْن أت�ْب�ََع َبَص�َرُه م�ا يف أْي�دي الن��اِس ط�اَل مَهُّ اهلل ت��ََق�طَّ�ع�َ�ْت نْف�ُس��ُه َع�َى الدُّ
َيش��ِْف َغ�ْي�ُظ�ُه َومَلْ َي�ْع�ِرْف أنَّ هللِ َعَلْي�ِه نِْعَم�ٌة إالَّ يف َم�ْط�َعٍم أْو َم�ش��ْ�َرٍب َق�ُص�َر أَج�ُلُه وَدن��َا َع�ذاُب�ُه« 
- تفس�ري القمي: جملد 2 ص 66، تفس�ري الربهان: جملد 4 ص 49، وقد ش��دد املت�ق�ون يف وج�وب غض 
البص��ر ع�ن أبن�ي�ة الظلمة وزينة الفس�قة يف اللب�اس واملركوب وغري ذلك - تفس�ري مقتنيات الدرر: جملد 
7 ص 131، وقال بعض الزهاد: جيب غض البر عن أبنية الظلمة ومابس�هم املحرمة ألهنم اختذوا ذلك 
ل لغرضهم وكأنه حيملهم عى اختاذها - تفسري جوامع اجلامع: جملد 2 ص  لعيون النظارة فالناظر إليها حمصِّ

443
الكايف: ج 8 ص 247  )23(

حتف العقول: ص 391، ومنه بحار األنوار: ج 1 ص 144  )24(
الرمجة:   )25(

ــــروح ال ديـــــار  إل  واحـــــدة  ــرة  ــظ ـــ ـــ ن ــي  ــق ــل ت ـــو  ل
التــراب كـومــة  مـن  بالنفــور  لشـــعـرت 

الـقـــــلـــب  إل  ــــدة  واح نــــــــظــرة  تــلــقــي  ــو  ل
قـلـيـــال إال  بـالـدنـيــا  اشــتـغـلـت  لـمــا 

واحـــد ــَفــــــــس  بــنَ املــعــنـــــى  ذوق  تــــد  لــو 
ــوى ه كـــل  ـــرارة  ــــ م ــك  ـــ ــذاق م يف  لـــــشــــــــعـــــرت 

الــــروح عـــــالـم  طـيـــب  تـــــدرك  ــو  ل
الـعـالــم هـــــذا  ريـاحيـن  شــمـمـت  لـمــا 

الـســـكــارى نـغـمــــات  تـســــــمــع  لــو 
ِجــهـتــهـم قـلـبــك  ســـمـع  ــهـت  لـوجَّ

للضيــاع ض  تـــــعــــــــرَّ ــا  ـــ ــي ــدن ال إل  ــال  ـــ ـــ م مــن 
ــراب الــطــريــق ـــ ـــ ــت ــن الــســــــــاســـــة ك ـــ وكـــــــان م

بحار األنوار: ج 93 ص 376  )26(
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الرمجة:   )27(
ــب والــعــشــق ــاحل ــا قــلــبــه ب ــي ــــدا مـــن أح ــت أب ــم مل ي

ــون. ــك وال ــامل  ــع ال صحيفة  يف  ــا  ــودن ــل خ ــب  ــت ُك فــقــد 
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املنزل )34(

شَوُق املحب

ُمـْشـِرُق ُحـْسـنِـَك  لِـشـَـْمـِس  الـجـِهـاِت  ُكـلهُّ 
ُق تـــَـشــَــوهُّ إَلــْيـــَك  َقـْلـــٍب  ذي  ولــِـكـلِّ 

ألهـْـلِـــِه الـَبـديــــِع  الـُحـْســِن  واِهــَب  يــا 
َيـْعـشـَـُق الـَحـقــيـَقــِة  فـي  لِـُحـْسـنِـَك  ُكــلٌّ 

الش�وق واالشتياق لغ�ًة نزاع النفس إىل اليشء وتوقانه إىل حتصيله، والتشوق هيجان الشوق، وأما 
عرفانًا فهو احتياج القلب إىل لقاء املحبوب، وشوق املحب هلل هو حركة الروح يف طلب لقائه، ورجاء 
دا كام يف قوله تعاىل: ﴿َمن َكاَن َيْرُجوا لَِقاَء اهلل َفإنَّ  اللقاء يقتض تلك احلركة، وملا كان وقوع اللقاء مؤكَّ

أَجَل اهلل آلٍت....﴾)1( فتحققه ال يكون إال بالفناء عن النفس وهو املوت احلقيقي)2(.
وع�ى هذا فالش�وق حركة روحاني�ة إىل لقاء املحب�وب إذا كان املحبوب هو اهلل س�بحانه، وحركة 
جس�امنية حس�ية إىل لق�اء املحب�وب إذا كان ذلك املحبوب من ش�كله، ويف كا احلال�ني البد أن يكون 
ق إلي�ه موجودا معلوم�ا ال معدوما جمهوال، ألن الش�وق للمعدوم املح�ض والطلب للمجهول  املش�وَّ

املطلق مستحيل.
والشوق من مستلزمات املحبة وأوصافه، فكل حمب مشتاق وكل مشتاق حمب، ومن ليس بمشتاق 
ليس بمحب ومن ليس بمحب ليس بمشتاق، وازدياد أحدمها ازدياد لآلخر ونقصانه نقصان لآلخر، 
ولتقريب املعنى يمكن تصور ذلك كدائرة نصف حميطها يس�مى املحبة ونصفه اآلخر الشوق، واكتامل 
ا، فحاصل ازدياد الشوق ازدياد املحبة وحاصل ازدياد املحبة  الدائرة يس�تلزم تناسبا بينهام تناسبا طْرِديًّ

ازدياد الشوق حتى تكتمل الدائرة صحيحة ال ِعَوج فيها.
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وكذلك التازم والتناس�ب املؤكد بني الشوق واملعرفة، فالشوق سبيل ملعرفة اهلل تعاىل، واحلركات 
الش�وقية موجب�ة للمعارف اإلهلي�ة والعلوم اليقينية واحلقائق الكش�فية، قال موالن�ا أمري املؤمنني$: 

»َم�ْن اش��ْت�اَق خ�ََدَم وَم�ْن خ�ََدَم ات��ََّص�َل وَم�ْن ات��ََّص�َل َوَص�َل وَم�ْن َوَص�َل َع�َرَف«)3(!! 
وبطريقة عكس�ية فإن الش�وق إىل احل�ق تبارك وتعاىل عى ق�در حبه، وحبه عى ق�در جتلِّيه، وجتلِّيه 
ع�ى ق�در معرفته، والعارف ب�اهلل الفاين يف اهلل أبدا ناظر إىل ربه عرفانا وحبا وعش�قا وش�وقا، فيتجدد 
طرب األش�واق يف قلبه بتجدد الواردات القدس�ية يف ذاته وبحكم حقيقة املعيَّة اإلهلية املتجلية يف اآلية 

املباركة: ﴿.... َوُهـَو َمـَعـُكـْم أْيـنـََمـا ُكـنـتـُْم....﴾)4(!!
ونس�تفيد يف دقائ�ق بحثن�ا هذا من أق�وال أكابر العارفني واحلكامء اإلهليني ال س�يام م�ا نقله احلكيم 
اإلهلي صدر املتأهلني )قده( يف أسفاره والذي حكى يف هذا املطلب مستوفيا، وسنبني طْرف�ًا منها بقدر 

ما متس احلاجة إليها إن شاء اهلل تعاىل.
اهتا والشوق إىل اهلل تعاىل وما ُينَسب إليه  يف بيان الفرق بني الشوق إىل ما هو متعلق بأمور الدنيا ولذَّ

يقول صدر املتأهلني الشريازي )قده(:
�ِة ُم�ش��ت�اٌق إلي�ِه ه�اِئ�ٌم به ِعن�َد  �بٍّ لش��يٍء ِمَن األش��ي�اِء الدن�ي�َِويَّ »ال خْيَف�ى علي�َك أنَّ كلَّ حُمِ
الُف�ْق��داِن وأن�َّ�ه َم�ت�َى ما َوَص�َل إلي��ِه ون�اَل ما َي�ْه��واُه ِم�ن�ُْه َحَص�َل َمْق�ص��وَدُه وَب�َل�َغ حاج�ت�َُه 
ِذ بُق�ْرب��ِ�ه فإن��َّ�ه الب�ُ�دَّ ي�وم��ًا أو س��اع�ًة أن ُي�ف�اِرَق��ه وَي�ِم�لَّ�ه أو  ِم�ن االْس��تِْم�ت�اِع وال�ت�َل��ذُّ
ي�ت�غ�يَّ��َر علي��ِه وَي�ْذَه�َب عن�ُه تِ�ْل�َك احل�َاَوُة وَي�ت�َاش��ى لُه البش�اش��ُة وخي�َْم�َد َل�ه�ي�ُب ذلَك 
االش��ْت�ِ�ي�اِق واهل�َي�َج��اِن وربَّ�ام َي�ص�ي�ُر ع�ي�ُن م��ا ه�و امَل�ْح�ب�وُب وب�االً وآف��ًة عَل�ى امل�ِح�بِّ 
وَم�َرض��ًا وِع�لَّ�ًة ل�ُه وُربَّ م�ع�ش��وٍق آَدِم��يٍّ ص�اَر ِمْن أْع�َدى األْع�داِء وأوَح�َش األش��ياِء عن�َد 
��بِّ��ه، إالَّ امُل�ِح�ب�ي�َن هللِ وامُلؤمن�ي�َن بآي�ات�ِِه وامُلش��ْت�اق�ي�َن إىَل لِ�ق�ائ�ِِه ِم��ْن ِع�ب�اِدِه وأول�ِ�ي�اِئ�ِه  حُمِ
�الِ�ح�ي�َن، َف�إنَّ َل�ُهْم ُكلَّ ي�وٍم ِم�ْن َم�ْحب�وب��ِِه�ْم ُق�ْرب�ًَة، وُكلَّم�ا َق�ِرُب�وا م�ن�ُْه اْزداَد ش�وُق�ُه�ْم  الصَّ
وَق�ِوَي ع�ِش�ُْق�ُه�ْم، وُكلَّام اْزداَد ال�ش�َّوُق اْزداَد ال�ُق�ْرُب وهَكذا إىَل أب�َِد اآلب�اِد َكام يف قول�ِِه تع�اَل�ى: 
﴿والَِّذيـَن آَمنـُـوا أشــَدهُّ ُحـبًّا هللِ﴾، وأش��اَر إىَل ح��اِل امل�ُِح�بِّ�ي�َن ِس��واُه بَق�ولِ�ِه: ﴿.... َكَســَراٍب 

بــِِقيَعـٍة َيَْسـُبـُه الظَّـْمـآُن َمــاًء َحـتـَّى إَذا َجـاءُه َلـْم َيـجــِْدُه شـَْيـئـًا....﴾«)5(!!
يق�ول أه�ل معرفة اهلل أن كل ممكن�ات عامل الوجود موج�ودة بغريها ال بذواهتا ومفتق�رة إىل الغني 
املوج�ود بذاته من غري افتقار إىل موجد يوجده حتيتس�تكمل به ذواهت�ا وخيرجها من العدم إىل الوجود 
وم�ن الق�وة إىل الفعل وم�ن النقص إىل الكامل وكل ما س�وى احل�ق قارص وعاجز وفقري ومس�تفيض 
ه�ا إىل حتصيل  �م له، م�ن أج�ل ذل�ك أودع اهلل تعاليف�ي ذات كل خملوق توجُّ �ل ومتمِّ حيت�اج إىل مكمِّ
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الكامل وطلب التامم حس�ب قابليته وقوته االس�تعدادية املناس�بة له للتقرب إليه، والبد أن يكون هلذا 
ة لكان ارتكاز التوجه  التوج�ه الغريزي والطلب اجلبيِلِّ غاية وهناية الزمة، ولوال الغاية والنهاية املرجوَّ
والطلب يف الغريزة واجِلبِلَّة عبثا باطا معطا، ولكن - كام أرشنا س�ابقا - أنه ال عبث يف الوجود وال 

باطل يف الطبيعة.
وبحك�م أن كل موج�ود يف ع�امل الوجود ناقص ومش�تاق إىل كامل ذاته، وكلٌّ ي�رى كامل ذاته يف ما 
هو أعى منه وأرشف، وأن العش�ق والش�وق إىل العايل س�بب وج�وده عى كامالته املمكن�ة، لذا جيعله 
غاية له يقصده ويعش�قه ويش�تاق إليه لنيل كامله املش�تاق إليه، وهكذا تتدرج مراتب العش�ق والشوق 
من الس�افل إىل العايل ومن املعلول إىل العلة إىل أن تنتهي مدارج العش��ق ومقاصد الش�وق إىل عش�ق 
واجب الوجود وقصده والش�وق إليه، لذا فإن العشق والشوق ساٍر يف مجيع املوجودات، وكل األشياء 

يف النهاية عاشقة ومشتاقة إىل لقاء غاية الغايات وهو احلق سبحانه وتعاىل طبعا وإرادة.
ومن أشعار صدر املتأهلني )قده( يف شوق املوجودات إىل موِجِدها:

اى ذره  گــــردون  هـفـــت  كـمـالـش  از 
اى قـطــره  دريــــا  هـفــت  نـوالـــش  از 

او ديـــدار  تـــشــنــه  دريــــا  هــســت 
او رخـسـار  حـســرت  از  خــور  ســــوز 

اى لـمـعـه  مجـالــش  از  خورشـيـد  نـــــور 
اى دمــعـــه  فـــراقــــش  در  دريــــا  آب 

اوســت روى  شــــوق  ز  بــــــــاران  گــريــه 
اوســــت)6(  كــوى  هـواى  از  رعــد  نــالـه 

ِة َوْج�ِده�ا واألرَض  وق�ال بعض العارف�ني: َل�َع�ْم�ري إنَّ ال�س��َّم�اَء بُس��ْرَع�ِة دورانِ�ها وش��دَّ
��امِء واألْرِض  ب�َف�ْرِط ُس��كون�ِها َلَس��يَّ�اٌن يف ه�ذا ال�ش��أِن، وَلَع�ْم�ُر إل�ه��َِك لق��د ات��ََّص�َل بالسَّ
��م�اُء َط�َرب�ًا وَرق��ْص�ًا َفهي  ِل م�ا َط�َرب�َْت ب�ِه السَّ ِم�ْن َل�ذي�ِذ ما ن�اَل�ت�ا ِم�ْن ت�ََج�لِّ�ي َج�م�اِل األوَّ
ِة ال�واِرِد َفُأْل�ِق�َي�ْت َم�ْط�روَح�ًة  َبْع�ُد ويف ذلك الرْق�ِص والنش��اِط وُغ�ش��ي ب��ِه َعَى األْرِض لِ�ُق�وَّ
ت�ي َس�َل�َب�ْت  ِة التَج�يلِّ َع�بَّ�َدُه�ام، وُم�ش��اَه�َدُة ل�ْط�ِف األَزِل هي الَّ َعَى الب��ِس��اِط، وَس�َري�اُن َل�ذَّ

أْف�ِئ�َدت�َه�ام كم�ا ق�ي�َل يف الش�ْع�ِر:
شـُــْكـــُر الـلهُّـْطـِف  َعـمـيـِم  ِمــْن  َفـذلِـَك 

ُســـْكــُر)7(  الـشـَّـــْوِق  َرحـيـِق  ِمــْن  وهــذا 
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واإلنس�ان - وهو املجموع هلذه األش�ياء )8( فمجموع لنقصاناهتا بالتبع - مش�تاق بكله إىل اجلامع 
جلميع صفات الكامل املطلق والتام احلقيقة وفوق التامم الذي له األسامء احلسنى وهو احلق األعى جلَّ 
ذكره، فإذا أدرك اإلنسان حسن الباري ومجال أنواره وهبائه لرآه أحق األشياء التي يشتاق إليها، وهذه 

لني من العرفاء الواصلني. مرتبة مل يصل إليها وإىل معرفتها وتصديقها والصدق فيها إال الكمَّ
ــت ــداخ ان فــــردا  بــه  را غــري  تــو  ـــل  وعــــده وص

نـرسـد)9(  بفــردا  ــروز  ـــ ام كـز  امـيـد  دارم 
فالعج�ب كل العج�ب مم�ن عرف اهلل س�بحانه وتعاليكيف يس�لو عن�ه)10( وذاق حب�ه كيف يصرب 

عنه!! 
يقول احلكامء أن يف كل موجود عشقا طبيعيا وشوقا غريزيا، وبالعشق حُيَفظ كامل املوجود وبالشوق 
ُيطَل�ب ك�امل املفقود، وحيث ال كامَل إال هلل وال اس�تكامَل موجوٍد إال باهلل فه�و املقصود احلقيقي وإليه 

املصري.
ولك�ن هن�اك من غلبت عليه نش�أة احلس واملادة، واس�تلذ بمألوف�ات الدنيا ومش�تهياهتا، وطلب 
حظ�وظ النف�س ورغباهتا، وظن أهنا املقص�ودة، وزعم أن ملحبوباته احلقيقة، فامل عن عش�قه الطبيعي 
وش�وقه الغريزي للحق إىل عش�قها والتمتع هبا والشوق إليها عند فقدها والرسور عند الظفر هبا، وهو 
غاف�ل ع�ن ربه، مطرود عن جناب قربه، وفاق�د وجوده يف قلبه كام هو فاقده يف عينه فلم يره، وناس�يه 
فل�م يطلبه، واحلقيقة أنه اش�تبه عليه األمر، وأن م�ا أحبه معدوم وجمازي، وما طلبه باطل ال حقيقة له، 

م باطل والباطل عدم. فالشوق إليه - كام يقول العرفاء - توهُّ
وهناك من ارتقى عن املرتبة األوىل وغلب عليه رجاء ثواب اآلخرة وتوقف طلبه عندها، فاش�تاق 
إىل م�ا وع�ده اهلل تع�اىل يف كتاب�ه وعى لس�ان رس�وله من نعي�م اجلنة ورسوره�ا وحوره�ا وقصورها 
وأش�جارها وأهنارها، وعمل بتفاصيل الطاعات والعبادات وكْس�ب اخلريات، وغايته الوصول إليها 
والعيش فيها والتنعم بلذاهتا وش�هواهتا، وهذه املرتبة مرتبة وس�طية، ألن غاية ش�وقه اجلنة املحسوسة 
بام فيها من حظوظ نفس�ه من املآكل واملش�ارب واملناكح، وشوقه إىل احلق يف احلقيقة مشوب بأغراض 
النفس واهلوى غري فارغ عن مجيع ما يشغله عن احلق سبحانه ُمعرض عن معرفته غري متأمل بباطنه إىل 

احلرضة اإلهلية وحقائق أسامئه وصفاته وأفعاله.
وأما من ارتقى عن املرتبيتني األوليني، ونصب نفس�ه خملصا هلل، ورفض الدنيا واآلخرة، واش��تاق 
إىل لق��اء اهلل بعدما ضاق صدره لفراق�ه وهجران�ه، وس�لك مس�لكا طالبا ب�ه اهلل بعد ف�ق�ده وبع�اده، 
ض نفس��ه للتخيل عن كل  واخت��ذ إىل موطن�ه األصيل س��بيل الرج��وع بعد غربت�ه وارت��داده، وروَّ
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�ا واحدا، ونف�ى عن قلبه كل املحبوب�ات إال حمبوبا واحدا، هنالك يفتح اهلل له س�بل  اهلموم�ات إال مهًّ
اللق�اء حيث يقول وقوله احل�ق: ﴿والَِّذيَن َجاَهُدوا فِينـَا َلنـَْهِدَينـَُّهْم ُسـُبَلنـَا....﴾)11( بأن يفيض عليه 
م�ن عطف�ه ورمحت�ه ولطفه وحنانه، فيعينه هبا عى نفس�ه واهل�وى ويزهر يف قلبه مصب�اح اهلدى فيبر 

طريقه ويكمل مسريه حتى خيلصه لنفسه وجيتبيه للقائه.
وقد يتفرع من هذه الطائفة املريد الذي يْعَلق قلبه ببعض أس�امء اهلل الثواين التي هي أس�امء األفعال 
ك� »املحس�ن« و»املنعم« و»املفض�ل« و»املنان« و»الرزاق« و»املعطي« و»الكري�م«، ويتوقف حد نظره 
إىل إفاض�ات احل�ق بالعط�اء والنع�م، وهي بوجٍه حجب وس�واتر ع�ن اهلل من حيث ذات�ه، وعى هذا 
فه�و يش�تاق بعد غيبته إىل معاينة لطائف حمبوبه ومننه ومطالع�ة جوده وكرمه وحمو صفاته وفناء أفعاله 
يف صفات احلق وأفعاله، ويف هذا املقام ال يكون املحبوب الذي يشتاق إليه املحب هو احلق تعاىل بذاته 
اهتا، فمحبته مشوبة بأغراض النفس، إن  بل جعل احلق واسطة لنيل حظوظ نفسه ووسيلة حلصول َلذَّ
أحس�ن إليه احلق بإحس�ان أو نعمة سعد هبا وتسىَّ هبا عن ذات املحس�ن املنعم وسكنت حرارة شوقه 

إليه.
اوســت احــســان  بــه  چــشــمــت  دوســــت  از  گــر 

ــت دوس بــنــد  در  ــه  ن خـويـيش  بـنــد  در  ــو  ت
اولــيــاء كـه  بــود  طـريـقــت  خـــالف 

خـــدا)12( جــز  خـــدا  از  كـنـنـــد  تـمـنـّـا 
ويقول العرفاء أن األسامء والصفات الظاهرة يف التجليات األسامئية والصفاتية هي حجب نورانية، 
لني م�ن العرفاء الواصلني  وأن ال�ذات ال ت�زال حمتجب�ة بالصفات، وخْرق ه�ذه احلجب خيتص بالكمَّ
الذين هم مظاهر التجليات الذاتية ال األس�امئية بعد فنائهم باملوت اإلرادي يف الذات ومش�اهدة مجال 
نور األنوار، وقد أشار إىل ذلك موىل املوحدين أمري املؤمنني$ بقوله: »َك�م�اُل اإلْخ�اِص َل�ُه ن�َْف�ُي 

�ف�اِت َع�ن�ُْه«)13(!! ال�صِّ
فطوبى للمحبني العاشقني الذين أحبُّوا اهلل تعاىل حب إخاص يف مجيع صور أسامئه عند ظهوره يف 
مظاهر مجاله وجاله ولطفه وقهره، والواصلني من الس�الكني إىل املعارج وأهل ش�هوداحلق والعرفان 
اخلارج�ني عن حظ�وظ أنفس�هم الغافلني عن مش�اهدة إنيَّاهت�م املضمحلَّة يف احلق ذواهتم الس�الكني 
س�لوكا روحاني�ا حتى جتىَّ رهبم يف قلوهبم عى الدوام فلم يفق�دوه طرفة عني، بل حتققوا بلقائه يف دار 
الدني�ا يف عني القرب منه، فلم يش�تاقوا إىل لقائه، ألن الش�وق إىل اللقاء ال يك�ون إال للمحروم البعيد 
حي�ث الف�راق ودوام احلج�اب املانع عن إدراك أنوار العل�م والعرفان، ومادامت اإلنيَّة متوس�طة بينه 



2١4
املنزل )34(: شوق املحب

ب�ني، وأما أهل  وب�ني احل�ق فهو عاج�ز عن إدراكه وقارص يف معرفته، ومن َثم الش�وق إليه ش�وق املقرَّ
الش�هود الواصل�ون فش�وقهم إىل دوام اللق�اء أبدي ال زوال ل�ه، وأحداق قلوهبم ش�اخصة إىل جنابه 
وهم يش�اهدون جتليات مجال احلق الامتناهي يطلع عليهم يف كل يوٍم يف ش�أن ويف كل حلظٍة يف صورٍة 
ات معرفته مضاَعفة متزايدة بتزايد ظهور مجاله، وتستلذُّ  جديدٍة من صور الوجود، وترادف عليهم لذَّ

قلوهبم أبدا بمذاق طعم وصاله وعرفانه، فيزدادون شوقا إليه.
قال موالنا أمري املؤمنني يف حال املحب املش�تاق: »أت�ْع�ََب ن�ْف�َس��ُه ألْخ�راه َوَزَه�َد ف�ي الَف�انِ�ي 
تي َك�ت�ََب اهللُ  ش���َْوق�ًا إىَل َم��ْواله«)14(، قال$ أيضا يف صفات املتقني املش�تاقني: »َل�ْوالَ اآلج��اُل الَّ
تع�اىَل َل�ُهْم َل�ْم ت�َْس��ت�َِق�ْر أْرواُح�ُه��ْم يف أْب�دانِ�ِه�ْم َط�ْرَف�َة َع�ْي�ٍن ش���َوق�ًا إىَل لِ�ق�اِء اهلل والث�واِب 

وَخ�ْوف�ًا ِم�ْن أل�ي�ِم ال�ِع�ق�اِب«)15(.
وقال الصادق$: »ال�ُم�ش��ْت�اُق ال ي�ش��ْت�َهي َط�ع�امًا وال َي�ْل�ت�َذُّ ب�ش��َراٍب وال يْس��ت�َط�ي�ُب 
ُرق��ادًا وال يأن��َ�ُس مَحي�اًم وال َي�أِوي دارًا وال َيْس��ُك�ُن ُع�ْم�ران�ًا وال َي�ْلب��ُِس َل�يِّ�ن��ًا وال َيِق�رُّ َقرارًا 
وَيْع�ُب��ُد اهللَ َل�ي�ْ��ًا ون��َه��ارًا راج�ِي��ًا أْن َي�ص�ي�َر إَل�ى م��ا اش��ْ�ت�اَق إَلْي�ِه وُين�اج�ِي��ِه بِل�س��اِن 
�ا يف َس��ري�َرت�ِِه َكم�ا أْخ�َب��َر اهللُ َع�زَّ َوَج�لَّ َعن ُم�وَس��ى يف ِم�ي�ع�اِد َرب�ِِّه  ش���َ�ْوق�ِه ُم�َع�ب�ِّ��رًا َعمَّ
ملسو هيلع هللا ىلص َع�ْن حالِ�ِه أن��َُّه ال أَك�َل َوال  بَق�ْولِ�ِه: ﴿َوَعـجـِْلـُت إَلـْيَك َربِّ لِـَتـْرضـَى﴾، َوَفس��َّ�َر ال�ن��َّب��ِيُّ
ش��َ�ِرَب َوال ن�اَم َوال اش��ْ�ت�َ�ه�َى ش��ي�ئًا ِم�ْن ذلَك يف ذه�اب��ِِه وجَم�ِ�ي�ِئ�ِه أْرب�َع�ي�َن َي�ْوم�ًا ش��ْوقًا 
«، ثم ق�ال$: »َف��إذا َدَخ�ْل�َت َم�ْي�داَن الش��َّْوِق َفَك�بِّ��ْر َعَى ن�َْف�ِس��َك َوُم�راِدَك  إىَل اهلل َع�زَّ َوَج�لَّ
ْع َج�م�ي�َع امَل�أُل�وف�اِت وأْحِرْم )َواْج�ِزْم( َعْن ِس��َوى َم�ْع�ش��وق�َِك وَل�بِّ بي�َن  ن�ْي�ا َوَودِّ ِم��َن ال�دُّ
َحي�اتِ�َك وَم�ْوت�َِك َلب�َّ�ي�َك اللَُّهمَّ َلبَّْي�َك وأْع�َظ�َم اهللُ أْج�َرَك، وَم�ث��َُل امُل�ش��ْت�اِق َم�ث��َُل الغ�َري�ِق 

�ٌة إالَّ َخ�اُص�ُه وَق�ْد ن��َِس�َي ُكلَّ ش�يٍء دون��َُه«)16(. َل�ْي�َس َل�ُه ِه�مَّ
وقال ذو النون املري: »إنَّ هللِ ِع�ب�ادًا َم�أل ُق�لوب�َُه�ْم ِمْن َص�ف�اِء َم�ْح�ِض َم�َح�بَّ�تِ�ِه َوَف�َس��َح 
ق إلي�ِه أنُف�َس��ُهْم َوأْدن��َى ِمن�ُه َف�ْه�َم�ُه�ْم  أْرواَح�ُه�ْم بالش��وِق إىَل ُرؤي�َتِ�ِه َف�ُس��ب�حاَن َم�ْن ش��َوَّ

َوَص�َف�ْت َل�ُه ُص�دوُرُه�ْم«.
وق�ال بع�ض العارفني أن الش�وق غلبة ذْك�ر متَمنٍّ واضط�راب الصرب عن َفْقده وش�دة طلبه وهو 
للع�وام، والش�وق يك�ون إىل غائب، أم�ا يف طريق اخلواص فاملش�تاق إليه حارض، وش�وق اخلاص أن 
يكون هو غائبا واحلق حارضا!! لذا اعترب العرفاء أن الشوق علة عظيمة، واملشتاق متعلق قلبه بغائب، 
وصاحب علة ومرض، ألن الش�وق إنام يكون إىل غائب واحلق حارض ال يغيب، ومذهب العرفاء إنام 

قام عى املشاهدة، وهلذه الع�ل�ة مل ينطق القرآن باسمه)17(!!
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فاحلرك�ة الش�وقية ال تتوق�ف عند ح�دِّ اللقاء كام ي�راه بعض العل�امء واحلكامء فحس�ب، بل تزداد 
ش�دة وق�وة ودوام�ا عند اللق�اء وتاليه، ويؤي�د ذلك أكاب�ر العارفني، ومنهم س�يدنا األس�تاذ العامة 

الطباطبائي&.
وع�ى هذا فاملحب لغري اهلل تعاىل يش�تاق إلي�ه عند غيبة ظاهر حمبوبه وصورته، واملريد الس�ائر إليه 
يش�تاق يف بادئ األمر إىل لقائه عند غيبته عن قلبه، ومن ثم التعلق بتجليات أس�امئه وصفاته، فيش�تاق 
إىل التاِق ويتأمل بالفراق، وأما املحب هلل املس�تغرق يف حبه له واملتوجه بكله إليه فهو يف مش�اهدة دائمة 
ملحبوبه، وكلام زاد مش�اهدًة ونظرا إليه جتىَّ له مجال احلق أكثر فأكثر، فزاد حبا، فزاد ش�وقا، لذا يسمي 

أهل العرفان مشاهدة املحبوب شوقا.
قال الشاعر:

إلـيــِهــُم أِحـــنهُّ  أنــِّـي  َعـَجـٍب  وِمــْن 
َمـعــي وُهــــــــُم  عـنـهـم  شــوقـًا  وأســــــــأُل 

َســواِدهـا فـي  وُهـــــْم  َعـْيـني  وتــَْبكـيـِهْم 
أْضُلـعـي)18(  َبـْيـَن  ــْم  وُه نـَْفـ�  وتـشـْتـاُقـُهْم 

وي�رى بع�ض العارف�ني - حس�ب مراتب الش�وق - أن هناك فروقا ب�ني املعنى العرف�اين لكل من 
الشوق واالشتياق ويقولون:

البعد واالشتياق من القرب املفرط، ־ أن الشوق من 
־ وأن الش�وق يس�كن باللقاء، ألنه هبوب القلب إىل غائب فإذا ورد س�كن، واالش�تياق هييج 
باللق�اء، ألن�ه حركة جيدها املحب عند اجتامعه بمحبوبه فرحا به ال يق�در أن يبلغ غاية وْجِده فيه، فلو 
بلغ َس�َكن ألنه ال يش�بع منه، فإنَّ احلس ال يفي بام يقوم يف النفس من تعلقها باملحبوب، فهو كش�ارب 

ماء البحر كلام ازداد رشبا ازداد عطشا،
اللقاء يزول واالشتياق مع الوصال يكون. ־ وأن الشوق بتحصيل 

قال اهلل عزَّ وجلَّ يف كتابه: ﴿َمن َكاَن َيْرُجوا لَِقاَء اهلل َفإنَّ أَجَل اهلل آلٍت....﴾)19(.
فمن أراد الس�ري إىل اهلل تعاىل مش�تاقا إلي�ه يرجو يف ذلك لقاءه الب�د رضورة أن يتحرك إليه بروحه 
ويفنى عن نفس�ه ويتجرد عن هيكله حتى يتم اللقاء ويتبدل ش�وق الفراق إىل ما هو أعظم منه وأش�د 

وهو الشوق إىل روح القرب والوصال.
وحيم�ل أكث�ر املفرسي�ن كلمة ﴿لِقـاَء اهلل﴾ عى يوم احلس�اب واجل�زاء والثواب، ألن ح�دَّ نظرهم 
ذ بالنعم اجلس�امنية يف اجلنة احلس�ية، ومل يعلموا أن الفضيلة  متوق�ف عند الس�عادة الت�ي مفهومها التلذُّ
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والسعادة غري منحرة باألمور املادية، بل إن السعادة وكل السعادة يف القرب إىل جوار الرمحة اإلهلية 
ودرك الفيوضات الروحانية والرمحانية.

يقول العامة الطباطبائي& يف تفسري ﴿لِقاَء اهلل﴾:
»إنَّ ال�ِع�ب�اَد َيكونوَن ف�ي َم�ْوق�ٍِف ال َي�كوُن َب�ْي�ن�َُه�ْم وَب�ْي�َن اهلل ِح�ج�اٌب َكَم�ا ُه�َو ال�ش��َّ�أُن 
َي�ْوَم ال�ِق�ي�اَم�ِة الَّذي ُه�َو َظ�ْرُف ُظ�ه�وِر احل�َق�ائ�ِِق« وهذا كله حاصل للعارف يف هذه النشأة الدنيا 

بتجى احلق لقلوب عباده الفانني فيه.
ويقول اخلاجه عبداهلل األنصاري )بالفارسية(:

إهلى تو را آن كس بيند كه تو را در ازل ديد
وآن كس تو را بديد كه دو گيتى او را نابديد

وت�و را او دي��د كه ن�ادي��ده ب�س�ن�دي��د)20( 
وفي�ام أوحى اهلل تبارك وتعاىل لنبيه عيس�ى$: »ي�ا اْب�َن َم�ْري�ََم َل��ْو َرأْت َع�ْي�ن�ُ�َك م�ا أْع�َدْدُت 
�الِ�ح�ي��َن ذاَب َق�ْل�ُب��َك وَزَه�َق��ْت ن��َف�ُس��َك ش��وق�ًا إلي��ِه َف�َل�ْي��َس َك�داِر  ألول�ِ�ي�اِئ��ي الصَّ
ب�وَن َوُه�ْم  اآلِخ��َرِة داٌر ت��َج��اَوَر ف�ي�ها الطَّ�يِّ�ب��وَن وَي�ْدُخ�ُل َع�َل�ْي�ِه��ْم في�ها امل�َائ�َِك��ُة امُل�َق�رَّ
��ا َي�أتِ��ي َي�ْوَم ال�ِق�ي�اَم�ِة ِم��ْن أْه�والِ�ه�ا آِم�ن�ُوَن داٌر ال َي�ت�َغ�َيَّ�ُر ف�ي�ه�ا ال�ن�َّع�ي�ُم وال َي�زوُل  ِم�مَّ

َع�ْن أْه�ِل�ه�ا«)21(.
وأي دار أوسع من دار الكرامة والرضوان وأي نعيم ألذ من نعيم مشاهدة الرمحن!!

ومن املصاديق البارزة يف الش�وق إىل اهلل تبارك وتعالينبي اهلل ش�عيب$ حيث قال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: 
َب�َكى ُش�عيٌب$ ِم�ْن ُحبِّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ َحتَّى َع�ِم�َي َف�َردَّ اهللُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيِه َبَص�َرُه ث�ُمَّ َب�َكى َحت�َّى 
َعِم�َي َف�َردَّ اهللُ َعَلْيِه َبَص�َرُه ث�ُمَّ َب�َكى َحت�َّى َعِم�َي َف�َردَّ اهللُ َعَلْيِه َبَص�َرُه َفَلامَّ َكان��َت الراب��َِع�ُة أْوَح�ى 
اهللُ إل�ي�ِه: ي�ا ش��ُع�َْي�َب، إىَل َم�َت�ى َي�ُكوُن ه�ذا أب�َدًا ِم�ن�َك؟! إْن َيُك�ْن هذا خ�َْوف�ًا ِم�َن الن�اِر َفَق�ْد 
آَج�ْرت�َُك وإْن َي�ُكْن ش��َْوق�ًا إىَل اجلَ�ن�َّ�ِة َفَق�ْد أَب�ْح�ت�َُك، َفَقاَل: إهلي وَس��يِّدي أنَت ت��َْعَل�ُم إن��ِّي َما 
َبَكْي�ُت َخْوفًا ِمْن ن�اِرَك َوال ش��َْوقًا إىَل َج�ن�َّتِ�َك َولِكْن َع�َق�َد ُح�بُّ�َك َعَى َق�ْل�بي َفَل�ْس��ُت أْص�ب��ُِر 
�ا إذا كاَن ه�ذا ه�َك�ذا َفِم�ْن أْج�ِل ه�ذا َس��ُأْخ�ِدُم�َك  أْو أراَك، َفأْوَح��ى اهللُ َج��لَّ َج�اُل�ُه إَلْي�ِه: أمَّ

َك�ِل�ي�مي ُم�وَس�ى ْب�َن ِع�ْم�راَن«)22(!!
ويف مقابل فئة الراجني لقاء اهلل واملشتاقني إليه تقع فئة الغافلني عن الشوق إىل رب العاملني القارصة 
مهمهم عى لذائذ الدنيا وزخارفها املنهمكة نفوسهم يف شهواهتا الضاّل سعيهم يف احلياة الدنيا ومل خيطر 
احل�ق عى باهلم أبدا وحس�بوا أهنم يس�ريون يف طريق اهل�دى، أولئك الذين ال تش�ملهم العناية اإلهلية 
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بل ويس�لب احلق عنهم التوفيق ويِكُلهم إىل أنفس�هم ويس�تدرجهم من حيث ال يش�عرون، يقول اهلل 
ون  تعاىل:﴿....َفنـَـَذُر الَِّذيَن الَ َيْرُجـوَن لَِقاءنـَا يِف ُطـغـَْيـاهِنِْم َيْعـَمـُهــوَن﴾ )23( أي يردَّدون ويتحريَّ
َياِة  يف الض�ال، ث�م تتمثل س�وء خامتتهم يف قول�ه تعاىل:﴿إنَّ الَِّذيـَن الَ َيْرُجـوَن لَِقاءنـَا َوَرُضـوا بــِاحْلَ
نـَْيـا َواْطَمَأنـهُّـوا بـَِهـا َوالَِّذيَن ُهـْم َعْن آَياتِنـَـا َغافِلَِي * أولئِــَك َمـْأَواُهـُم الـنـَّــاُر بــَِمـا َكـانـُـوا  الدهُّ

َيـْكــِســُبوَن *﴾)24(!!
وأما املرتبة التالية من اس�تحقاقية حمبة املحب وش�وقه بعد حمبة اهلل والش�وق إليه هو حمبة اإلنس�ان 
الكامل املش�تمل جلميع مظاهر أس�امء اهلل تعاىل وصفاته والشوق إليه، وهم اخللَّص من األولياء وأويل 
العصم�ة م�ن األنبي�اء واألوصي�اء الذي�ن جعلهم اهلل تعاىل ب�رازخ بني احل�ق واخللق، فكان�وا الدالِّني 
ع�ى رهبم بذواهتم، ال س�يام س�يدنا وحبيب قلوبنا رس�ول اهلل األعظم ونبيه األك�رم حممدملسو هيلع هللا ىلص وآل بيته 

الطاهرين# الذين خلق اهلل تعاىل العامل بسببهم وألجلهم.
ن�ْي�ا  اِت ال�دُّ عن املفضل بن عمر - يف وصف شيعة موالنا جعفر بن حممد$: »َم�ن�ََع ن�َْف�َس�ُه َل�ذَّ

ون�َع�ي�م�َه�ا خ�َْوف�ًا ِم�َن اهلل وش��َْوق�ًا إَل�ْي�ن�ا أْه�ِل ال�َب�ْي�ِت«!!
ووكذلك قولهملسو هيلع هللا ىلص يف أُحد: »َوَهذا ُأُحٌد َجَبٌل حُيِبُّنا وُنِحبُُّه«)26(!!

َذٍر  وأيِب  َوَس�ْلامٍن  ٍر  َع�امَّ وإىَل  إَلْي�َك  َتْش�تاُق  اجلَنَّ�َة  إنَّ  َع�يِلّ  »ي�ا  لع�يل$:  النب�يملسو هيلع هللا ىلص  وق�ال 
وال�ِم�ق�ْ�داِد«)27(!!

وق�الملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اجل�َن�َّ�َة ألش��ْ�َوُق إىَل َس��ْل�امٍن ِم�ْن َس��ْل�امٍن إىَل اجلَ�ن�َّ�ِة وإنَّ اجلَ�ن�َّ�َة ألْع�ش��َُق 
لَِس�ْل�م�اٍن ِم�ْن َس�ْل�م�اٍن إىَل اجلَ�ن�َّ�ِة«)28(!!

وروي أن النبيملسو هيلع هللا ىلص قال: »اش��ْت�اَقِت ال�َج�ن�َّ�ُة إىَل أْرب�ََع�ٍة ِم�َن ال�ن�ِّس�اِء َم�ْري�ََم ب��ِن�ِت ِع�ْم�راَن 
ملسو هيلع هللا ىلص يِف اجلَ�ن�َّ�ِة وخ�َِدي�َج�َة ب��ِن�ِت  وآِس��َي�َة ب��ِن�ِت ُم�زاِح�ٍم َزْوَج�ِة فِ�ْرَع�وَن وِه�َي َزْوَج�ُة الن�َّب�ِيِّ

�ٍدملسو هيلع هللا ىلص«)29(!! ن�ْي�ا َواآلِخ�َرِة وف�اطَِم�َة ب��ِن�ِت ُم�َح�مَّ ملسو هيلع هللا ىلص يف الدُّ خ�َُوي�ِْل�ٍد َزْوَج�ِة الن�َّب��ِيِّ
يق�ني: »إنَّ يل ِع�ب��ادًا ِم�ْن َع�ب�ي��دي ُي�ِح�بُّ�ون��ي وأِح�بُّ�ُه��ْم،  وق�د أوِح�ي إىل بع�ض الصدِّ
وَيش��ْت�اقوَن إيَلَّ وأش�ْت�اُق إَل�ْي�ِهْم وَي�ْذُك�ُرون�ي وأْذُك�ُرُه�ْم، َفإْن أخ�َْذَت َط�ري�َق�ُه�ْم أْح�َب�ْب�ت�َُك، 
وإْن َع�َدْل�َت َعن�ُه��ْم َم�ق�َت�ُّ��َك« قال: ي�ا رب ما عامتهم؟! ق�ال: »ُي�راُعوَن الظِّ��اَل بال�ن�َّهاِر َكاَم 
ُي�راِعي الش��َّف�ي�َق َغ�ن�ََم�ُه، وحَيِ�ن�ُّوَن إىَل ُغروِب الش��َّْم�ِس َكَم�ا ت��َِح�نُّ الطَّ�ْي�ُر إىَل أْوكاِرها ِعن�َد 
ُة وخ�ََا  ال�غ�ُُروِب، َفإذا َجن�َُّهُم اللَّ�ْي�ُل َواخ�ْت�ََل�َط الظَّ�اُم وُف�ِرش��َِت الُف�ُرُش ون�ُِص�َب�ِت األِس��رَّ
ُكلُّ َح�ب�ي�ٍب بَح�ب�ي�ب�ِِه ن�ََص�ُب�وا إىَلَّ أْق�داَم�ُهْم، واْف�ت�ََرش�ُوا إيَلَّ ُوُج�وَه�ُهْم، ون�َاُج�ويِن بَك�اِم�ي، 
ٍه َوش�اٍك، وَبْي�َن ق�اِئ�ٍم وقاِعٍد، وَبنْيَ  وت�ََم�لَّ�ُق�ون�ِي بأن�ْع�اِم�ي، َما َبْي�َن ص�اِرٍخ وَب�اٍك، وَبْي�َن ُم�ت�َأوِّ
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ُل  لوَن ِم�ْن أْج�يِل، وبَس��ْم�ِع�ي َم�ا َي�ش��ْ�ُكوَن ِم�ْن ُح�بِّي، أوَّ راِك��ٍع وس��اج�ٍِد، بَع�ْي�ني َما َي�ت�ََحمَّ
ُل أْق�ِذُف ِم�ْن ن�ُوِري يِف ُق�لوب�ِِهْم، َفي�ُخ�ْب�ِ�روَن َعن�ِّي َكاَم أخ�ْب�ُِر َعنُهْم،  َم�ا أْع�طي�ِهْم ث��َاث��ًا: األوَّ
�اَمواُت َواألَرض�ُوَن َوَما في�ِهاَم َم�واري�ث�َُهْم الْس�ت�َق�َْل�ْل�ت�ُه�ا َل�ُهْم، َوالثالُِث  َوال�ث�َّ�ايِن َلْو َكان�َِت السَّ

أْق�ب��ُِل بَوْج�هي َعَلْي�ِهْم، أَف�ت�ََرى َمْن أْق�َبْلُت َعَلي�ِْه بَوْج�ِهي َيْعَلُم أَحٌد َم�ا أري�ُد أْن أْعطِيِه!!«)30( 
وأما آف�ة ش��وق ال�مش��ت�اقي�ن فه��ي ال�غ�ف�ل�ة، وهي آف�ة وجريرة يؤاَخ�ذ عليها اخلواص من 
املحبني املش�تاقني ويعاِقبون أنفس�هم عليها!! فكل يشء يف عامل اإلمكان يدور يف فلك العشق شوقا إىل 
مجال�ه وانس�ياقا إىل طلب لقائ�ه وال يتصور هلا غفلة إال الثقلني، فا تكن م�ن الذين يقولون يوم اللقاء 

املحتوم: ﴿.... َيا َوْيَلنـَا َقْد ُكنـَّا يِف َغـْفـَلـٍة ِمْن هـَذا....﴾)31(!!
زگـوش مـيـكـن  بــرون  غـفـلـت  پـنـبـه 

ـــــوش)32(  ن مهچـو  هـاى  نـغـمـه  بـيـابـى  تـا 
وقد أش�ار الش�اعر حافظ الش�ريازي إىل حال املشتاقني امللتهبة قلوهبم بالش�وق إىل املحبوب احلق 

الذين ال يتصورون حلظة ِس�ن�َة أو غفلة عنه هبذا البيت اجلميل:
هيهات ــو  ت خــيــال  از  چشم  دو  خـــواب  ــه  ب رَود 

حـاشــاك)33(  تـو  فــراق  انـدر  دل  صـبـور  بـَود 
وبعد بيان مفهوم الش�وق من اجلهة اخللقية -أي من اخللق إىل احلق وإىل كل ما ينس�ب إىل احلق من 
األنبياء واألولياء - نتطرق إىل بيان اجلهة احلقية من الشوق، أي شوق احلق إىل اخللق وحنينه إليهم بام 

يليق بجناب قدسه وجاله.
أوح�ى امل�وىل جلَّ ش�أنه إىل نبي�ه داود$: »ي��ا داُوُد َل��ْو َي�ْع�َل��ِم ال�ُم�ْدب�ِ�روَن َع�ن�ِّ�ي َك�ْي�َف 

 !!)34(» ان�تِ�ظ�اِري َل�ُه�ْم وِرْف�ِق�ي ب��ِِه�ْم وش�َْوِق�ي إىَل ت��َْرِك َم�َع�اِص�ي�ِه�ْم مَلَ�ات�ُوا ش�َْوق�ًا إَل�يَّ
َب إيَلَّ ِذراع�ًا  ب�ْ�ُت إَل�ْي�ِه ِذراع��ًا َوَم��ْن ت�ََق��رَّ َب إيَلَّ ِش��ْب�رًا ت�ََق�رَّ وق�ال س�بحانه: »َم��ْن ت�ََق��رَّ

ب�ُْت إَل�ي�ِْه ب�اع�ًا....«)35(. ت�ََق�رَّ
وق�د ج�اء يف بعض الكت�ب أنه قال س�بحانه: »أالَ َط��اَل ش��َْوُق األب�ْ��َراِر إَل�ى لِ�َق�اِئ��ي َوإن�ِّي 

إَل�ْي�ِه�ْم ألش��َدُّ ش��َْوق�ًا«!!
س عن  ه عن أنح�اء النق�ص ومقدَّ إن احل�ق س�بحانه وتع�اىل إذ ه�و يف غاية الك�امل والت�امم ومن�زَّ
ك�دورات القص�ور يف الوجود والذات حمال أن يتصف بالش�وق إىل يشء مما خلق إلكامل ذاته وإمتامها 
ا كبريا، بل لكونه تام الوجود وفوق التامم يليق به أن ُيشتاق  باملفهوم اخلاص باخللق عا عن ذلك علوًّ

إليه ويعشقه كل من سواه.
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وق�د تس�أل: إذًا م�ا معن�ى ش�وق احل�ق إىل اخلل�ق ال�ذي ورد يف األحادي�ث القدس�ية واجلوام�ع 
احلديثية؟!

نقول: إن ش�وق احلق إىل اخللق خيتلف عن ش�وق اخللق إىل احلق كل االختاف، وحاشا أن يكون 
ْجَع�ى واآلخ�رة واألوىل، ولكن يمك�ن أن نقول أن الش�وق من  ش�وق احل�ق كش�وق خلقه وإلي�ه الرُّ
الصفات التش�بيهية هلل س�بحانه كالتعجب والفرح واالس�تواء والردد والفراغ واالستحياء والتقرب 
واملعيَّة والُكْره واملحبة والنسيان واملكر والسخرية وما أشبه ذلك من الصفات اإلهلية التي جاءت عى 

ألسنة الرشائع واملشاهبة لصفات املخلوقني.
وأما يف بيان ش�وق احلق للخلق فكام ذكرنا بدءًا أن العرفاء يقولون أن عش�ق األدنيلألعى والشوق 
إليه هو من أجل استكامل ذاته وإمتامها، واملستكَمل بغريه ناقص يف ذاته، ثم يقولون: وأما عشق األعى 
لألدنى والشوق إليه ليس من أجل استكامل ذاته وإمتامها به أو حصول منفعة أو مصلحة من ورائه، بل 
د  ل وسعة الرمحة والتودُّ �ح وعني العناية والتلطُّف وكامل اإلحس�ان والتفضُّ عى س�بيل الفيض والرشُّ
ومطل�ق العلم باملوجودات واإلحاط�ة التامة عى الكون والكائنات، ومن أجل حتريك األدنى وجذبه 

إليه وحمو آثاره.
ابـــد شــام  آخـــر  تـا  ازل  صـبــح  دم  از 

بود ميثـاق  ويــك  عهـد  يـك  بر  ومهـر  دوسـتى 
شـد چـه  عـاشــق  بـر  افـتــاد  اگر  مـعـشـوق  سـايـه 

مـا بـه او مـحـتـاج بـوديـم او بـه مـا مشـتـاق بـود)36( 
ث�م إن احلرك�ة احلُبِّية الغيبية املقدس�ة م�ن اهلل تبارك وتعاىل لعب�اده والتوجه الش�وقي إليهم أصله: 
»أْحَبْب�ُت أْن ُأْع�َرَف«)37(، ف�اهلل س�بحانه وتعاىل خلق اخلل�ق حني خلقهم وهو غني ع�ن طاعتهم غري 
مت�رضر بمعصيته�م وهو غاي�ة كل يشء وغني ع�ن كل يشء والكلُّ مفتقر إليه وليس وراء ش�وقه إىل 
عباده غاية وهو املنزه عن األغراض واملصالح إال حب كامالت ذاته املقدسة األزيل والامتناهي، فهو 

سبحانه -كام قال الشيخ الرئيس يف إشاراته)38( - عاشق ومعشوق لذاته من غري وقوع كثرة فيه.
فال�ذات املتعالي�ة الفّياض�ة الت�ي كل مجال وكامل رش�ح خري وفي�ض دائم من مجال�ه وكامله حمبوبة 
ُ يْقَتض  بال�ذات إىل واجب الوجود، وعى حس�ب القاعدة العرفانية: »احلبُّ موِج�ٌب للظهور والتعنيَّ
�ل العبد باجل�امالت وارتفع بالكامالت وكان مظهرا من مظاهر أس�امء احلق وصفاته  �ة« إذا جتمَّ امَلْظَهِريَّ
أحبه ربه واش�تاق إليه من حيث حبه لنفس�ه املقدس�ة وعش�قه لك�امل ذاته املتعالي�ة التامة ال من حيث 
االستكامل وإمتام اخلري، فاملشتاق إىل رشحاته وفيوضاته وخرياته عى من سواه إنام هو مشتاق إىل نفسه 
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وذاته.
ثم يقول العرفاء أن شوق احلق هو شوقه يف أن يراه اخللق يف صور جتلياته وكامالته ومظاهر أسامئه 
وصفاته، وأن يكونوا عى أفضل ما يمكن من معرفته والتقرب إليه، قال تعاىل يف حديث قديس: »َمْن 
أَحبَّ لِقاَء اهلل أَحبَّ اهللُ ل�ِق�اءُه«)39(، والقلوب هي املعِميَّة ورؤية اخللق للحق هي املفقودة ال تعينات 
اخللق مفقودة لدى احلق وهو اللطيف اخلبري الذي أحاط بكل يشء علام والقائل س�بحانه: ﴿....َوُهَو 
َمَعُكْم أْينـَاَم ُكنُتْم....﴾)40(، ومن مل يش�َتْق إىل اهلل تعاىل يف دنياه وكره لقاءه كره اهلل لقاءه ومل يْش�َتْق إليه 

بل ينساه كام قال سبحانه يف كتابه: ﴿.... َفالَيْوَم نـَنـَْساُهْم َكاَم نـَُسوا لَِقـاَء َيْوِمـِهـْم َهـذا....﴾)41(!!
ويق�ول أرباب القلوب أن ش�وق كل مش�تاق عى ق�در علمه وإدراكه للمع�اين الظاهرة يف حمبوبه، 
واحل�ق تعاىل منب�ع العلم الذايت والصفايت، فعلمه بحقيقة أحبائه املش�تاقني إليه وكامالهتم أتم وأكمل، 
ر بأن احلق س�بحانه أش�د حبا  فمحبته وش�وقه إياهم أعظم وأقوى، واألمر ألطف وأرقُّ من أن ُيتصوَّ
وش�وقا إىل لقاء حمبيه املش�تاقني إليه منهم إليه، وقد ورد يف اخلرب أنه تعاىل قال عن نفس�ه: »وأنا أش��دُّ 
ش��وق�ًا إىَل لِق�اِء َع�ْب��دي«، وهذه املاق�اة والرؤية بني العبد املش�تاق والرب األش�وق ال حتصل إال 
باملوت وارتفاع احلجب وش�هود احلق يف جتلياته، سواء باملوت الطبيعي احلاصل للمشتاقني الزاهدين 
والعابدين أو باملوت اإلرادي احلاصل للعارفني ال�م�وح�دي�ن واخلروج من الدار املنافية هلذا اللقاء، 
ف العرفاء هذا اللق�اء بلقاء خاص، وأن ش�وق احل�ق إىل ال�م�ش��ت�اق�ي�ن إل�ي��ه ب�ن�ي�ل�هم  ل�ذا ع�رَّ

الراحة والعناية اخلاصة بلقائه.
واهلل املتعايل الذات يش�تاق إىل املؤمن العارف به يف مجيع حاالته، فهو يش�تاق إىل صوته وإىل دعائه 
وإىل ذك�ره وإىل خلوت�ه، روي عن العال�ِم$: »إنَّ اهللَ ُيَؤخ�ُِّر إجاَبَة امُلؤِمِن ش��َْوقًا إىَل ُدع�اِئ�ِه َوَيُق�وُل 

َص�ْوت�ًا أِح�بُّ أْن أْس�َم�َع�ُه«)42(!!
ونعم ما قيل:

نـكـنــم اجـابـت  كـنـى  دعـــــا  چـنـد  هـر 
تـســت)43(  زارى  آن  از  مـن  مــراد  كه  زيـرا 

وكذا اإلنس�ان الكامل األكمل لكونه أش�د املخلوقات تعلقا وعش�قا بخالقه مفط�ورا عى كامالته 
وفضائ�له التي تليق به متص�ا بمنبع الفيض واجلود عى الدوام قابا لتجليات النور اإلهلي با وسط 
ماثا بني يدي احلق مس�تغرقا يف مش�اهدة حسنه ومجاله وال حجاب بينه وبني رب�ه بل هو احلجاب بني 
اخلل�ق ورب��ه فا يزي�ده اتصاله بالع�امل األدنى فضا وكامال ب�ل العامل األدنى يطلبه وهو املفيض عليه 
م�ن رش�حاته وج�وده وعطاياه، ويف الوق�ت الذي هو أعرف املوج�ودات بربه وأفقره�ا إىل بارئه وال 
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أكم�ل منه يف العبودية له فهو الغن�ي بربه عن العاملني، بل ما كان خْلق العاملني إال ألجله: »َل�ْوالَك م�ا 
ر له ما يف الس�اموات وما يف األرض مجيعا منه، لذا مل يكن ش�وقه إىل ما  َخَل�ْق�ُت األْف�اَك«)44(، فس�خَّ

دونه حاجًة منه إليه إلكامل ذاته وال زيادة يف فضيلته وكرامته بل عناية منه به.
روي عن رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يقول: »ت��َف�وُح َرواِئ�ُح ال�َج�ن�َّ�ِة ِم�ْن ِق�ب�َ�ِل َق��ْرٍن، واش�ْوق�اُه 

!!)45(» إَل�ْي�َك ي�ا أَوي�ْ�َس ال�َق�َرن�ِيِّ
وكذل�ك قول�هملسو هيلع هللا ىلص ألمري املؤمنني$ يف ش�يعته وأصحاب�ه العارفني به: »ي��ا َعيِلّ أْق�ِرئ�ُْه��ْم ِم�ن�ِّي 
�ذي�َن أْش��ت�اُق  ��اَم َم��ْن َرآن�ي ِم�ن�ُْه�ْم َوَم�ْن َل��ْم َي�َرن�ي، َوأْع�ِل�ْم�ُه��ْم أن�َُّه�ْم إْخ�وان�ي الَّ ال�سَّ

إَل�ْي�ِه�ْم«)46(!!
ع�ن عب�داهلل ب�ن الولي�د قال س�معت أب�ا عب�داهلل$ يق�ول ونح�ن مجاع�ة: »واهلل إن�ِّ�ي ألِح�بُّ 

ُرؤي�َ�ت�َ�ُك�ْم وأش�ت�اُق إَل�ى َح�دي�ث�ُِك�ْم«)47(!!
وخاصة القول أن احلب والش�وق واحلنني واللقاء موجود عى الدوام متبادل بني الكامل بالذات 
واملس�تكمل به املش�تاق كل منهام إىل اآلخر، فصار كلٌّ من اخلالق واملخلوق مش�تاقا من وجه ومشتاقا 

إليه من وجه آخر.
حـافــظ تـســت  روى  مـشـتـاِق  بـجــاْن 

بــاد)48(  نــظــر  مـشــتـاقـان  حـــال  در  تــرا 
»في�ا َف�ْرحًة لِ�ُق�ل�وِب الواِصل�ني وي�ا َح�ي�اًة لِ�ن�ُفوِس العاِرفي�ن وي�ا نِ�ه�ايَة ش��وِق امُلح�بِّ�ي�ن 
ح�اُل وإلي�َك ق�َص�َدت اآلم�اُل وَعَلْي�َك كاَن ِص�ْدُق االت��ِّكاِل، فَيا  أنَت ال�ذي بِف�ناِئ�ك َحطَّ�ت الرِّ
َز باجل�َاِل وج�اَد باإلْف�ض�اِل ال ت�ُْح�ِرْم�ن�ا ِم�ن�َك  ب�ََل باجلَ�م�اِل وت�ََع�زَّ َد بالَكامِل وت��َرَسْ َم�ْن ت�َف�رَّ
ال�ن��واَل، إل�هي ب��َك الَذِت ال�ق�ل�وُب ألن�َّ�ك غ�اي�ُة كلِّ م�ح�ب�وٍب، وب�َك اْس��ت�َج�اَرت َف�ْرق�ًا 
م�ن ال�ُع�ي�وِب، وأن�َت الَّ�ذي َع�ِل�ْم��َت فَح�ِل�ْم��َت ون�ََظ��ْرَت فَرِح�ْم�َت وخ�َب�َْرَت فَس��ت�َْرَت 
�ٌل غي�ُرَك فُي�ْرَج�ى!! أْم هْل َربٌّ ِس��واَك فُيْخ�ش��َى!! أْم هْل  وَغ�ِض�ْب��َت ف�غ�ََف��ْرَت، َفَه��ْل ُم�ؤمِّ
َم�ْع�ب��وٌد ِس��واَك ف�ُي�ْدَع�ى!! أْم َه��ْل َق�َدٌم ِعن�َد ال�ش��داِئ�ِد إال وِه�َي إَل�ْي�َك تْس��َع�ى!! َف�َوِع�زِّ 
ك ي��ا ُس��روَر األْرواِح وي��ا ُم�ن�ت�َهى غ�اي��ِة األْف�راِح إن�ِّ�ي ال أْم�ِل�ُك غي�َر ُذيلِّ ومْس��َك�ن�َتي  ِع��زِّ
يل َعَل�ْي��َك، َف�أن��ا ال�ه��اِرُب ِم�ن�َك إَل�ْي��َك، وأن��ا الط�الِ�ُب  َل�دي��َك وَف�ق�ْ�ري وِص��ْدِق ت�َ�َوكُّ
م�ن��َك م��ا ال ي�ْخ�ف�َ�ى َعَلْي�َك، َف�إْن َع�َف��ْوَت َفب��ِف�َْض�ِل��َك، وإْن ع�اَق�ْب��َت َفب��َِع�ْدلِ�َك، وإْن 
م�ن�َن�ْ�َت َفب��ِج�وِدَك، وإْن ت��َج��اوْزَت َفب��ِدواِم ُخ�ل�وِدك، َف�اْرَح�ْم�ن��ا ب��َِرْح�َم�تِ�َك ي�ا أْرَح�َم 

ال�راِح�م�ي�َن«!!
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اهلوامش

سورة العنكبوت: آية 5  )1(
رشح منازل الس�ائرين )للعارف الكامل كامل الدين عبدالرزاق الكاش�اين(: ص 224، وقال عفيف الدين   )2(
التلمساين يف رشح منازل السائرين باب الشوق ص 407 أن استناد الشيخ األنصاري& إىل اآلية املذكورة يف 
باب الش�وق أن الش�يخ يرى أنَّ ﴿َيْرُجوا﴾ يف قوله تعاىل )اآلية( هي بمعنى يشتاق بلسان االعتبار ال بلسان 

التفسري.
رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 20 ص 342  )3(

سورة احلديد: آية 4  )4(
األسفار األربعة: جملد 7 ص 185  )5(

الرمجة:  )6(
ذرة ــه  ـــ ــال ـــ ــم ك ــن  ـــ م الــســـــبـــــعـــــة  األفـــــــــــالك 

ــه قــطـــــرة ـــ ــائ ــط ـــن ع ــعــة م ـــ ــب ــســـ والــبــحـــــار ال
لـلـقــائــه ظـــــــــــمــــــــأ  ــي  ـــ ـــ ف ـــــحــــــــر  ــب ال

ــه ــال ـــرة مج ــــ ـــس ــــن ح ـــس م ـــم ـــش ـــة ال ــــ ـــرق وح
لـمـعـة ــه  ـــ ــال ـــ مج فـــــي  ــس  ـــ ــم ـــ ــش ال ـــور  ــــ ن

ــه دمـــــعـــــة ـــ ــراق ـــ ــي ف ـــ ــر ف ـــ ــح ــب ـــ ومـــــــــــاء ال
رؤيــتـــــه إل  ــــوق  ــــش ال ــــن  م املـــطـــــــر  ـــاء  ـــك ب

داره هـــــــــــوى  ــن  ـــ ـــ م ـــد  ــــ ـــرع ال وأنـــــــيـــــــن 
األسفار األربعة: جملد 2 ص 278  )7(

يقول العرفاء أن اهلل تبارك وتعاىل خلق اإلنس�ان يف صورة جامعة ش�املة حارصة لصفات املوجودات كلها   )8(
يف نفس�ها من مجاد ونبات وحيوان وجعله الكون اجلامع جلميع حقائق الوجود ومعانيه ومراتبه وهو العامل 
األص�غ�ر الذي انعكس�ت يف م�رآة وجوده كل ك�امالت العامل األكب�ر واملختر الرشي�ف الذي متثلت فيه 

كامالت احلرضة اإلهلية األسامئية والصفاتية يف أعظم صورها، قال موالنا أمري املؤمنني$: 
َصـغــيــــــٌر ــــــــْرٌم  جـــِ أنــــــَّـــــَك  أتــَـْزَعــُم 

ــُر ـــ ــَب ـــ ــُم األْك ـــ ــاَل ـــ ــع ـــ ــَوى ال ـــ ـــ ــَط ـــ ــَك ان ـــ ــي ـــ وف
الرمجة:  )9(

ــد  ــغ ال إل  وصـــلـــك  مـــوعـــد  الـــغـــري  ـــــل  أجَّ ــد  ــق ل
بغد ــال(  ــوص ال )يـــوم  ــذا  ه يــومــي  يتصل  ال  أن  وأمـــيل 

�ْلو: االبتعاد واهلجران السَّ  )10(
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سورة العنكبوت: آية 69  )11(
الرمجة:  )12(

إلــيــك ــه  ــان ــس إلح ــك  ــوب ــب ــح مل ــرك  ـــ ــظ ـــ ن كــــان  إن 
حمبـوبــك عبـد  ال  نـفـســك  عـبــد  فـأنـت 

والســلـوك الـطـريـقـــة  خـــالف  وهـــذا 
اهلل ســــوى  اهلل  مـــن  ــاء  ـــ ـــ ـــ ــي األول يــتــمــنـــــى  بــــأن 

رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 1 ص 72  )13(
بحار األنوار: ج 78 ص 73  )14(

رشح هنج الباغة )البن أيب احلديد(: ج 10 باب 186 ص 132  )15(
مصباح الرشيعة: باب 98 ص 65 ومنه بحار األنوار: ج 70 ص 24  )16(

منازل السائرين: باب الشوق  )17(
وقيل أن البيتني كام ييل:  )18(

إلـيـــِهــُم أِحـــنهُّ  أنــِّـي  َعـَجــٍب  وِمــــــــْن 
َمـعـــي ــُم  ـــ ـــ وُه أرى  ــن  م عـنـهــم  وأســـــــــــأُل 

َســــــــواِدهـــــا فـــــي  وُهـــــْم  َعـْيـنـي  ــْم  ــده ــرص وت
أْضـُلـعـي ــْيَ  ـــ َب وُهــــــــْم  قلبـي  وَيـْشـتاقـُـُهْم 

سورة العنكبوت: آية 5  )19(
الرمجة:  )20(

إهلي ال يراك إال َمن يف األزل رآك  
ومل ي��َرك إال الذي أف�ن�ى الكوني�ن  

حك عى من سواك من قبل أن يراك!! ويراك الذي رجَّ  
الكايف: ج 8 ص 135، حتف العقول: ص 497  )21(

علل الرشائع: طبع دار إحياء الراث العريب ط 2 ص 57 ويقول الشيخ الصدوق&: واهلل أعلم يعني بذلك   )22(
ال أزال أبك�ي أو أراك ق�د قبلتني حبيبا، ومنه بحار األن�وار: ج 12 ص 380، ويقول العامة املجلي&: 
أي إىل أن حيص�ل يل غاي�ة العرفان واإليقان املعرب عنها بالرؤي�ة وهي رؤية القلب ال البر واحلاصل طلب 

كامل املعرفة بحسب االستعداد والقابلية والوسع والطاقة.
سورة يونس: آية 11  )23(

سورة يونس: آية 7 - آية 8  )24(
تفسري اإلمام احلسن العسكري$: جملد 1 ص 188 - ص 189، ومنه بحار األنوار: ج 68 ص 33  )25(

بحار األنوار: ج 21 ص 248  )26(
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روضة الواعظني: ص 307 ط 1986، ومنه بحار األنوار: ج 22 ص 341  )27(
روضة الواعظني: ص 309 ط 1986، بحار األنوار: ج 22 ص 341  )28(

بحار األنوار: ج 43 ص 53  )29(
بحار األنوار: ج 70 ص 26  )30(

سورة األنبياء: آية 97  )31(
الرمجة:  )32(

ـــــك ـــــن أذن ـــة م ـــل ـــف ـــغ ـــة ال ـــن ـــط أخــــــــرج ق
ــــــرشاب ـــــــامٍت كــــــال ـــــــغ ـــــــد ن حـــــتـــــى ت

الرمجة:   )33(
ــات  ــه ــي ه ـــك!!  ـــال ـــي خ عـــن  عــيــنــاي  ـــام  ـــن ت أن 

ــاك ــاش ح ــــك!!  ــــراق ف ـــى  ع ــي  ــب ــل ق ــب  ــص ي أن  أو 
وج�اء يف تذك�رة املتقني: ص 123، ص 134 هبذه العبارة: »َل�ْو َع�ِل�َم امُلْدب��ِروَن َكْي�َف اش��ْتِ�ياقي ب��ِِهْم   )34(

مَلَ�ات��ُوا ش���َْوق�ًا«.
بح�ار األنوار: ج 87 ص 189، مس�تدرك الوس�ائل: ج 5 باب 7 ص 297، س�نن اب�ن ماجة: ج 2 كتاب   )35(

األدب ص 1255
أبيات للشاعر العارف حافظ الشريازي، وترمجتها:  )36(

األبــد ليل  ســاعــات  ــر  آخ إل  األزل  صبح  طلوع  مــن   
وميثاق عهد  أســـاس  عــى  حمبة  كــل  تـــزال  وال  كــانــت 

العاشـق عــى  املعشوق  ظـل  وقـــــع  لــو  يصل  فـــامذا   
مـشـتـاق!! إلـيـنـا  ــو  وه إلـيـه  حمتـاجـون  نـحـن 

ق��ال تع��اىل: »ُك�ن�ُت َك�ن����زًا َم�ْخ�ِف��يًّ����ا َف�أح�ْ�َب�ْب�ُت أْن ُأع�ْ����َرَف َف�َخ�َل�ْق��ُت اخلَ�ْل�َق ل�ِ�َك�ي   )37(
ُأع�ْ��َرَف« - كشف األرسار: ج 8 ص 387، بحار األنوار: 87 ص 344

رشح اإلشارات: ج 3 ص 361  )38(
بحار األنوار: ج 81 ص 267، هناية ابن األثري: ج 4 ص 266  )39(

سورة احلديد: آية 4  )40(
سورة األعراف: آية 51  )41(

بحار األنوار: ج 93 ص 296  )42(
الرمجة:  )43(

لـك  أسـتـجـيـَب  ــن  ـــ ل تـــــْدُعـــــنـــــي  مهـمـا 
فحسب ــك  ــن ــي أن ســــامع  ذلــــك  ـــن  م مـــــرادي  ألن 
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املناقب: ج 1 ص 217، مفاتيح الغيب )لصدر الدين الشريازي(: ص 14  )44(
بحار األنوار: ج 42 ص 155  )45(

)46( -بحار األنوار: ج 39 ص 308
حماسن الربقي: باب 31 ص 163 ح 114  )47(

الرمجة:  )48(
وجهك ـــال  مج إل  بــروحــه  ــاق  ــت ــش م ـــظ«  »حـــاف إن 

الـمـشـتـاقـيـن حـــــال  ـــــى  إل بنـظـرة  فـانظـر 
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املنزل )35(

َمراِحُل الشَّوِق ِعْندَ املحب
بعد بيان معاين الشوق وجهاته والفرق بني شوق العوام وشوق العارفني، نبني يف هذا املنزل صور 

الشوق ودواعيه ثم املراحل التي يطوهيا السالك املشتاق حتى الوصول إىل اهلل تبارك وتعاىل.
يقول العرفاء أن الشوق عى صورتني: 

إما أن يكون الش�وق إىل ما بقي من إدراك كامٍل مطلوٍب مل يظهْر كلُّه أو إىل ظهور كامالٍت أخرى مل 
تظه�ر بع�د إىل جانب ما ظهر منها َق�ْبا!! ويف كلتا الصورتني حيتاج الس�الك إىل النور إلظهار كامٍل أو 

بعِض كامٍل، وسنشري إىل تفصيل ذلك يف طي البحث الحقا.
فالس�الك املش�تاق قد يدرك يف طريق�ه امُلوِصل إىل حمبوبه ج�زءا من كامل احلق فيلت�ذ به، ولكنه ال 
يتوقف عند هذا احلد، بل يش�تاق إىل ظهور متام كامله وإدراكه حتى يلتذ بتامم ظهور الكامل ويس�عد به 

غاية اللذة والسعادة.
وبعد إدراك السالك كامال من كامالت املحبوب واالستغراق والفناء فيه والتلذذ بام حباه به املحبوب 
من لطائفه ومنَحه من أرساره ووهَبه من عطاياه وهو يعلم أن ملحبوبه كامالت أخرى ال متناهية وبحكم 
ه عن التجسيم واملشار إليه يف احلديث القديس:  الش�وق اإلهلي األش�د والتقريب اإلهلي املضاَعف املنزَّ
ب�ْ�ُت إَلْي�ِه ب�اع�ًا«)1(  َب إيَلَّ ِذراع�ًا ت�ََق�رَّ ب�ُْت إَلْي�ِه ِذراع��ًا َوَمْن ت�ََق�رَّ َب إيَلَّ ِش��ْب�رًا ت�ََق�رَّ »َم��ْن ت�ََق�رَّ
يش�تاق الس�الك إىل إدراك مزيد من الكامالت التي مل يصل إليها بعد، ومع س�ريه يف كامالت املحبوب 
وزيادة القرب واالتصال واملشاهدة ويف ظل نور سيادة حرضة احلق تبارك وتعاىل َيكُمل هو من حيث 
عبوديت�ه أكث�ر فأكثر، ويعلم أرسار الوجود وآيات احلق يف كل مرتب�ة من مراتب عامل امُللك وامللكوت 
والغيب والش�هود شيئا فش�يئا، ويرقى عى مدارج الكامل، حتى يستويف سريه الكاميل وينتظم يف سلك 
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لني ويلتذ بكامله الذي ال تشبهه لذة وال تقارنه هبجة وال تبلغه سعادة. العارفني الُكمَّ
وأم�ا مراحل الش�وق فهي أربعة كام بيَّنه�ا املحقق نصري الدين الطويس )قده( )2( يف بعض رس�ائله 

وقال:
ِة امَل�َح�بَّ�ِة ال�اَِّزَم�ِة لِ�َف�ْرِط اإلراَدِة امُلْم�ت�ََزَج�ِة بأَل�ِم امُل�ف�اَرَق�ِة، 1- ال�ش�َّ�وُق إْدراُك َل�ذَّ

�ا وُربَّام كاَن حاِص�ًا َقب�َْل  ��ل�وِك َبْع�َد اْش��تِ�داِد اإلراَدِة َي�كوُن َض��روريًّ 2- َوُه�َو يف ح�اِل السُّ
�ْي�ِر  �ع�وُر بَكم�اِل امَلْط�ل�وِب َوَل�ْم ت��َن�ض�َّم إَلْي�ِه الُق�ْدَرُة َع�َل�ى السَّ �لوِك وذلَِك إذا َحَص�َل الشُّ السُّ

�ْب�ُر َع�َل�ى امُل�ف�اَرَق�ِة، َوَق�لَّ الصَّ
�ْب�ُر، �ْوُق َوَق�لَّ ال�صَّ �الِ�ُك يف ُس�ل�وِك�ِه َك�ث��ُ�َر ال�شَّ 3- َوُكلَّام ت���ََرقَّ�ى السَّ

ُة ن��َْي��ِل الَك�امِل ِم�َن األل��َِم وَي�ن�ت�َِف�ي  4- َح�ت�َّ�ى َي�ِص��َل إىَل امَلْطلوِب ف�ت�َْخ�َلَص حين�َِئٍذ َل�ذَّ
ال�ش�َّ�ْوُق)3(.

ف�أوىل مراح�ل الش�وق ومبدؤه هو إدراك ل�ذة املحبة والعش�ق يف اتصال املريد باملراد عند اش�تداد 
امليل واإلرادة، وهذه اللذة فيها رْضُب أملٍ من املفارقة وطلب املشتاق املتمنِّي إىل لقاء املحبوب، وتشتد 
رضورة الشوق ومازمته له يف حال السلوك مع اشتداد اإلرادة، ورضورة الشوق قد تكون سابقة عى 
السلوك عند إدراك كامل املطلوب وعدم انضامم القدرة الازمة عى احلركة والسري واشتداد أمل املفارقة 
وع�دم الص�رب عليها، ثم ترتفع مراتب الش�وق ويضطرب الصرب عن الفق�دان واملفارقة مع الرقِّي يف 
مدارج الس�لوك ش�يئا فش�يئا إىل أن يصل الس�الك إىل مطلوبه، فتصفو لذة الوصول إىل نيل الكامل من 

شائبة أمل املفارقة، وينتفي الشوق، وال يشعر بيشء سوى لقاء املحبوب ولذة وصاله.
وقد يكون معنى انتفاء الش�وق أن السالك بعد الوصول إىل املحبوب يتخلص من اإلنية واإلثنينية 
فينتفي الش�وق من البني، ونقول أن هذه املراحل خاصة باملريد املشتاق إىل املحبوب الغائب عنه الذي 
يسكن عند الوصال بعد احلركة ويزول شوقه بتحصيل اللقاء، وأما العارف الواصل اخلاص فمحبوبه 
ع�ى احلقيق�ة حارض وحركته الش�وقية إليه ال تتوقف مع وج�ود اللقاء بل تتزايد طلب�ا لدوام الوصال 

واملشاهدة واللقاء.
وبيانا للمطلب وتوضيحا املقام نشري إشارة لطيفة إىل بعض املفردات كاإلرادة والنية:

يق�ول العل�امء يف معن�ى اإلرادة: أن حدوث اإلرادة قب�ل حدوث الفعل هو تص�ور الفعل واعتقاد 
ة ثم اهلمة ثم انبعاث الش�وق من القوة الش�وقية ثم تأكده واش�تداده إىل حيثية حيصل  النفع فيه ثم الرويَّ

فيه اإلمجاع الباعث عى الفعل وذلك كله إرادة )4(!! 
فاإلرادة قوة متوس�طة بني القوة الش�وقية وال�ق�وة ال�ف�اع�ل�ة، وي�م�ك�ن ال�ق�ول أن اإلرادة هي 
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ال�ش�وق املؤكد أو ال�ن�ي�ة أو ال�ع�زم.
يقول املحقق العظيم واملحدث الكبري املوىل حمسن الكاشاين )قده( يف أمر النية:

»ال ت��َْح�ُص�ُل الن�يَّ�ُة الكاِم�َل�ُة امُل�ْع�ت�َدُّ ب��ِه�ا يف الِع�باداِت وَغ�ْي�ِرها إذا أريَدْت ب��ِها ال�ُق�ْرب�َُة 
��واِرِف واألش��ْ�غ�اِل، وُه�َو  ُه ِمَن الصَّ ِم��ْن دوِن ذلِ��َك ال�َم�ي�ْ��ِل واإلْق�ب��اِل، وَق�ْم��ِع ما ُيض��ادُّ
�فاِت  ��ِة، وت��َْط�ه�ي�ِر الن�َّْف�ِس َع�ِن الصِّ ن�ْي�َِويَّ ��ُر إالَّ بَص��ْرِف الَق�ْل��ِب َعِن األم��وِر الدُّ ال َي�ت�َي�َسَّ
نِ�يَّ�ِة، َوَق�ْط��ِع الن�ََّظ�ِر َعِن احلُظوِظ الع�اج�َِل�ِة بالُك�لِّ�يَّ��ِة، وت��َْوج�ي�ِه الَق�ْل�ِب إىَل  م�ي�َم��ِة ال�دَّ الذَّ
َر اهللُ َق�ْل�َب�ُه بال�ِع�ْرف�اِن  �ُر إالَّ ملَِ�ْن ن�َوَّ امَل�ْوَل�ى دوَن مَجي�ِع ما ِس�واُه بالن��ِّي�َِّة، َوذلَِك َم�ْي�ٌل ال َي�ت�ََي�سَّ

َوالَي�ق�ي�ِن، وَه�داُه ِص�راَط ِع�ب�اِدِه امُل�ْخ�َل�ص�ي�َن«)5(.
�اِدَق�ِة انب�ِع��اُث الَق�ْل�ِب ن�َْح�َو  ويقول الش�يخ البهائي)6( )ق�ده(: »أنَّ امُل�راَد ِم��َن ال�ن��ِّي�َّ�ِة الصَّ

ال�طَّ�اَع�ِة َغ�ْي�ُر َمْلحوٍظ ف�ي�ِه ش�يٌء ِس�َوى َوْج�ِه اهلل ُس�ْبحان��َُه«.
ومن رشائط العمل هلل تبارك وتعاىل النية اخلالصة عن أغراض النفس وكدورات العوارض.

 روى الش�يخ الصدوق& بإس�ناده عن أيب عبداهلل$ أنه قال له زيد الش�حام: إين سمعتك تقول 
ن�يَّ��ُة امُل�ؤِم�ِن خ�َْي�ٌر ِمْن َعَم�ِل�ِه فكيف تكون الني�ة خريا من العمل؟! فقال$: ألنَّ الَعَمَل إن�َّام كاَن 
ِرئ��اَء امَلْخ�ُلوق�ي��َن والن�ِّي�َُّة خ�الِ�َصٌة لِ�َربِّ الَع�اَل�م�ي�َن َف�ُي�ْع�طِ�ي َع��زَّ َوَج�لَّ َعَى الن�ِّي�َِّة َم�ا َل�ْم 

ُي�ْع�طِ�ي َع�َل�ى ال�َع�َم�ِل!!
فالني�ة من أعامل القلب وهو أفض�ل من اجلوارح بل الغالب واحلاكم عليها، فعمله خري من أعامهلا 
�ة العمل من  يَّ ة الني�ة ورشِّ �ة العمل من خرييَّ ب�ل اآلم�ر والقائد هلا، وقيل أن الني�ة روح العمل، فخرييَّ
�ة الني�ة، ل�ذا كان كامل األع�امل وقبوهلا وفضله�ا وفضيلتها راجعة إىل حس�ن الني�ة وخلوصها  يَّ ش��رِّ
وصفائه�ا وصدقه�ا، إىل جانب أن رشافة العمل من رشاف�ة العامل له وما ينطوي عليه القلب من حبه 
والش�وق إليه، فمن اس�توىل ع�ى قلبه حب اهلل تبارك وتع�اىل وكان عمله عى جه�ة القربة املحضة إىل 
سيده ومواله ومقصوده احلقيقي موافقة رضاه كان عمله خري األعامل وأفضلها، وأما من استوىل عى 
قلبه حب ما سوى اهلل من مال أو جاه أو رياسة أو غريها من حظوظ النفس ومطالب الدنيا املبِعدة عن 

احلق سبحانه كان عمله أقبح األعامل وأبشعها.
عن رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص أنه ق�ال: »َم�ْن كاَن َلُه َقْل�ٌب ص�الِ�ٌح ت�َح�َن��ََّن اهللُ َعَلْي��ِه«)7(، فإذا صلح قلب 

م وعناية. م وتكرُّ العبد وسلم من اآلفات والعاهات كان من الذين يشتاق إليهم رهبم اشتياق ترحُّ
�ر َقْلب�َُه  ق�ال ع�يل$: »ُقلوُب الِعب��اِد الطَّاِه�َرِة َمواِض��ُع ن�ََظ�ِر اهلل ُس��ْبحان�َُه وتَعاىَل َفَم��ْن َط�هَّ

ن�ََظ�َر اهللُ إَلي�ِْه«، ونظر اهلل إىل العباد وعنايته هبم هو عني حمبته هلم وإفاضته عليهم وشوقه إليهم.
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يق�ول صاح�ب »ري�اض الس�الكني يف رشح صحيف�ة س�يد الس�اجدين« الس�يد عيل خ�ان املدين 
الش�ريازي )قده()8( يف رشح هذه العب�ارة من الصحيفة: »َواْم�ن�ُْن َع�يَلَّ ب�ش��َْوٍق إَل�ْي�َك وبال�َع�َم�ِل 

َل�َك ب�َم�ا ت�ُِح�بُّ وت��َْرض�َى«:
ي أْرب��اُب الط�ريق�ِة ُم�ش��اَه�َدَة امَلْحب�وِب ش��وقًا باعتب��ار أنَّ امُلش��اِه�َد ط�الٌِب  »وق��د ُيَس��مِّ
مل�رت�ب��ِة االت��ِّح�اِد وه�و َل�ْم ي�ِص��ْل إلي�ها َبْع�ُد، وأت�ْب��ََع$ َط�َل�َب الش��وِق بط�َل�ِب ال�ع�م�ِل 
ألنَّ العم�َل ِمْن ل�واِزِم الش�وِق الص�اِدِق، فإنَّ ِمن ِص�ْدِق ش�وق�ِِه إىل َم�ْح�ب�وٍب أْج�َه�َد ن��َْف�َس�ه يف 
ِة ش��وق�ِه  األع�ْ�امِل امل�ُوِص�َل�ة إلي�ه، وب�اَل�َغ فيام حي�بُّ�ه وي�ْرض�اه، ويكوُن ع�م�ُل�ه ل�ُه بم�ْق�داِر ق�وَّ
��اُم الَعَم�َل ل��ُه تع�اىَل م�امَّ حي�ِ�بُّ وي�ْرض�َ�ى لُي�تِ�مَّ ِص�ْدَق ش��وق�ِِه إلي�ِه  إلي��ه، َفَس��أَل علي�ِه السَّ

ِة ال�َوْص�ِل ال�خ�الِ�َص�ِة ِم�ْن أَل�ِم ال�ِف�راِق«)9(. وي�َِص�َل إىل َل�ذَّ
�رْيِ إَلْيِه ي�ا داود ِذْكري يف  وفيام أوحى اهلل تعاىل إىل نبيه داود$: »َمِن اش�ْتاَق إىَل َحبيٍب َج�دَّ يف السَّ

الذاِكريَن وَجن�َّتي لِْلُمطيعني وِزياَريت لِْلُمْشتاقنَي«)10(!!
فطي املراحل املتتالية للتوجه الش�وقي إىل احلق تعاىل مس�بِّب لغلبة القوة امَلَلكية القدسية عى القوة 
احلسية والشهوية ومن ثم القوة الومهية واملتخيلة، وإذا رسخ يف النفس وبلغ إىل حد امَل�َلكة فإنه يبعث 
إىل اإلعراض عن كل ما يشغل عن احلق بقطع العائق وحمو العوائ�ق ومازمة اجلد يف العمل، ويكون 
��ْلو عن لذات الدنيا وس�بيا إىل  منش���ًأ للخ�وف والرجاء من الباري ع�زَّ وجلَّ وخمالفة اهلوى والسَّ
معرف�ة اهلل تعاىل ومعرفة احلقائق اليقينية واإلفاضات الكش�فية والودائ�ع اخلفيَّة، ومن عرف اهلل تعاىل 
وأحبه واشتاق إىل مشاهدة مجاله ولذة وصاله وأخلص يف عبادته وطاعاته وأنِس بخلوته وذكره أحبه 

به إليه يف جملس قربه وكان له عند اهلل تعاىل لزلفى وحسن مآب!! اهلل تعاىل وقرَّ
واعل�م أهي�ا الس�الك إىل اهلل أن ظهور ن�ور الكامالت والتجلي�ات اإلهلية عى القل�ب متفاوت قوة 
وضعفا بحس�ب القرب من املبدأ الفياض أو البعد عنه، وبحس�ب ما يتوس�ط بينهام من قلة الوس�ائط 
وكثرهت�ا، وجاء م�رآة القلب وكدرها، فالبع�ض تظهر له أنوار مجيع الك�امالت والبعض اآلخر دون 
ذلك، والس�تقبال هذه األنوار وانعكاس�ها عى القل�ب البد من صقل مرآة القل�ب وجائه وتصفيته 
من كدورات املعايص وش�وائب التعلقات واملرادات وتزيينه بحس�نات الصفات والنُسك والطاعات 

والرياضات املعنوية واملجاهدات.
واحذر أهيا الس�الك إىل اهلل من خطر الرذائل األخاقية واهلواجس النفسانية أن تطفئ أنوار املحبة 
والعشق والشوق يف قلبك، أو أن تطرد الوفاء والصفاء والصدق واليقني وأي معنى من املعاين السامية 

ة منه، فإنَّ أبعَد القلوب عن اهلل تعاىل هو القلب املظلم. واحلقائق النريِّ
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وق�د ذكرن�ا يف مفتت�ح بحثنا أن طي مراحل الش�وق إىل الك�امل املطلق ال يكون إال بالنور املس�بِّب 
للكشف والظهور، فكام أن نور بر عني الظاهر إلدراك املبَرات واملحسوسات فإن نور بصرية عني 

القلب إلدراك املجردات والتجليات.
وحب اجلامل أمر فطري ُموَدع يف ِجبِلَّة كل إنسان، إال أن شعلة نور اجلامل األزيل ال يتوقَّد يف القلب 
إال برفع احلجب واملوانع عنه، ومع رفعها شيئا فشيئا يتجى ذلك النور أكثر فأكثر فينري امَلسَلك إىل مبدأ 

البهاء واجلامل، ومن ثم يفيض عليه اهلل تعاىل من أنواره وألطافه ما يشاء.
اوفتـــد وجانت  دل  بـه  حـق  عشـق  نـور  گـر 

شـوى خـوبــتـر  فـلـك  آفـتـــاب  كـــز  بـاهلل   
مــبـــر  گمـان  شـو  خـدا  بـحـر  غـرق  يـكـدم 

شـوى تـر  مـوى  يـك  به  بـحر  هـفـت  آب  كــز   
شــود خــدا  نـور  هـمه  ســرت  تـا  پـــاى  از 

شـــــوى)11(  رس  ــى  وب پا  بى  چو  ــالل  ال ذو  راه  در 
وفي�ام أوح�ى اهلل تع�اىل إىل نبي�ه داود$: »ي�ا داُود إن�ِّ�ي َخ�َل�ْق��ُت ُق�ل��وَب امُلش��ْت�اق�ي�َن ِم�ْن 
ن�ُ�وِري«!! ف�إذا وجدت قلبك مش�تاقا حق االش�تياق إىل اهلل تع�اىل فهذا دليل عى أن�ه خملوق من نور 

اهلل.
نقل عن املرحوم الس�يد أمحد الكربائي& أنه قال: كنت ذات يوم أس�ريح يف مكان ما فأيقظني 
شخص وقال: إذا أردت أن تشاهد النور فقم من مكانك، وعندما فتحت عيني رأيت نورا ليس له حد 

أو حدود حييط بمرشق العامل ومغربه.
والواجب الوجود سبحانه هو نور األنوار ومفيض األنوار واألرسار، غري متناهي الشدة يف نوريته 
احلقيقي�ة، مل تدرك�ه األبص�ار لش�دة ظهوره وهو ي�درك األبصار، ومل حُتِ�ْط به العقول واألفهام لس�عة 
ُق ِم�ْن ُصْبِح  ش�موله وه�و اللطي�ف اخلبري، قال م�وىل املوحدين أم�ري املؤمنني$ عن رب�ه: »نوٌر َيرْشُ
األَزِل«، والن�ور اس�م من أس�امء اهلل تعاىل، بل - وكام قال س�يدنا األس�تاذ العام�ة الطباطبائي& يف 
إحدى جلس�اته اخلاصة - أن »النور« اس�م رسي من أس�امء اهلل تبارك وتعاىل، فس�بحان من احتجب 

بإرشاق نوره واختفى عن البصائر واألبصار بشدة ظهوره.
ثم كل مجال وكامل يف الوجود بمراتبه إنام هو رش�ٌح من مطلق اجلامل والكامل األزيل، وكل صورة 
وحقيق�ة وجمى ملعٌة من ش�عاع ش�مس العظمة والوج�ود احلقيقي، وما من ذرة يف ملكوت الس�اموات 
واألرض وع�وامل العق�ول واألجس�ام إال ون�اف��ذ فيه�ا نور رمحت�ه وحماط�ة بقيُّوميَّت�ه ومقهورة حتت 
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اَمَواِت َواألْرِض....﴾)12(!! سلطانه، قال تعاىل: ﴿اهللُ ُنوُر السَّ
كـور ودل  چـشـم  را  مـحـرمـان  ــا  ن ــَود  ـــ ب

نـور ــى  ب نـيـسـت  ذره  هـيـج  نـــــه  وگــــــــر 
الـــــســـــاموات ــور  ـــ ن آيــــه  تــو  بـــــخـــــوان 

ذرات)13(  مجــلـــــه  ــى  ــاب ي ــد  ــي ــورش خ ـــون  چ ــه  ك
وملا كان احلق س�بحانه نورا ش�ديد اإلرشاق قوي الظهور اس�تحال عى العقول إدراكه فضا عن 

األبصار، ولوال انعكاس أنواره عى املظاهر مل يكن سبيل للوصول إليه.
قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص يف حق ربه: »ِحجاُبُه النوُر«)14(!!

فاحلق ج�لَّ ش�أن�ه حمتجب بأنوار عزه وجاله وكربيائه، ولو كشف ذلك احلجاب فتجى خللقه ما 
وراءه من حقائق الصفات وعظمة الذات وُس�ُبحات الوج�ه مل يْبَق خملوق إال احرق.

وهلذا ال يكون إدراك النور املطلق إال بنور وال يقع الكشف والظهور إال بنور، فخلق اهلل يف العاملني 
نورًا غايًة يف الكامل يدل عليه وهيدي إىل س�بيله ويس�لك إىل رؤيته ولقائه، وكان ذلك النور املبَدع من 
ن�ور عظم�ة املعبود واجلوهرة الرشيفة يف خزائن الرمحة واجل�ود والدرة البيضاء يف صدف عامل الوجود 

دملسو هيلع هللا ىلص!!  حبيب اإلله حممَّ
ٌدملسو هيلع هللا ىلص ِحجاُب اهلل«)15(. عن ُبَريٍد قال سمعت أبا جعفر$ يقول: »حُمَمَّ

قال احلق سبحانه يف حديث قديس خماطبا نبيهملسو هيلع هللا ىلص: »إن�ََّك ن�ُوري يف ِع�ب�اِدي«)16(.
اء، ولوال  فكان أشد املظاهر نوريًة، وأكمل جمايل احلق ضياًء، وأشد اخللق قربًا إىل منبع النور الوضَّ

نوره مل تثبت رؤية احلق سبحانه!!
ولنع�رج يف ه�ذا املقام إىل طْرف من أقوال األكابر والعظامء يف بي�ان جتليات النور اإلهلي عرب النور 

املحمدي عليه صلوات اهلل وسامه األبدي:
يقول العامل الرباين الفيض الكاشاين )قده( يف تفسري »الصايف«:

»وَم�ح�بَّ��ُة الرس��وِل إن�َّ�ام ت�ك�وُن بمت�ابَع�تِ��ِه وُس��لوِك س��بيِلِه ق��والً وعم��ًا وُخ�ُل�ق��ًا 
وح��االً وس��ي�رًة وع�ق�ي�دًة، وال ي�َت�َم�ش��َّى دْع��َوُة م�ح�ب�َّ�ِة اهلل إالَّ هب�ذا فإن�َّه ُق�ْط��ُب امل�ح�ب�َِّة 
وَم�ْظ�َه�ُره��ا، فَم��ْن َل��ْم يُك��ْن ل��ه ِم��ن م�ت�اب�ع�تِ���ِه ن�ص�ي�ٌب َل��ْم ي�ُك��ْن ل�ه ِم��َن امل�ح�بَّ�ِة 
ه وق�لُب�ه ونف�ُس��ه باطِ�َن الرس�وِل  ن�ص�ي�ٌب، وَم�ْن ت�اَب�َع�ه َح�قَّ املت�ابَع�ِة ن�اَس��َب باطِ�ن�ُه وِس��رُّ
ه وقلَب�ه ونفَس�ه وهو َمْظَه�ُر م�ح�بَّ�ِة اهلل، فَل�ِزم هبذه املن�اَس�َبِة أْن يكوَن هل�ذا الت�اب�ِِع ِقْس�ٌط ِمْن  وِس�رَّ
حمبَّ�ِة اهلل بَق�ْدِر نصيب��ِه ِم�َن امل�ُت�اَب�َع�ِة، فُي�ْل�قي اهللُ م�حبَّ�ت�َه علي�ه، وُيْس�ِري ِم�ْن ب�اطِ�ِن الرس�وِل 
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ب�ًّا له، وَمْن مَلْ يت�اب��ِْع�ه خ�اَل�َف باطِن�ُه باطِ�َن الرس�وِل،  ن�وَر تلَك امل�ح�بَّ�ِة إلي�ه، فيكوُن حَمْبوبًا هللِ حُمِ
فب�َع�َُد َعْن َوْص�ِف امَلْحب�وب��ِيَّ�ِة، وَزواُل املحبَّ�ِة َعْن ق�ل�ب��ِِه أْس��َرُع ما يكوُن، إْذ َل�ْو َل�ْم حيبُّ�ه اهللُ مَلْ 

َي�ُكْن ُم�ِح�بًّ�ا ل�ه«)17(!!
ويقول صدر املتأهلني الشريازي )قده( يف تفسريه آلية النور: 

ُل َم�ْن ن�ََط��َق ب��ِا إل�َه إالَّ اهللُ ه�و  ُل َم�ْن َق�َرَع ب�اَب االس��ت�ن�اَرِة بن�وِر اهلل وأوَّ »ث�مَّ ملَّ��ا كاَن أوَّ
�َة، فُه�و ِم�ْص�ب�اُح ن�وِر  �ِديَّ َل وامُل�ْم�ِك�َن األش��َْرَف واحلَ�قيَق��َة امُلَحمَّ الَع�ْب��َد األْعَى والَع�ْق�َل األوَّ
��طِ�ه يْق�َب��ُل االْس��تضاءَة واالْس��تِناَرَة مَجي�ُع امَل�اِه�يَّ�ات الواِق�ع�َِة يف َفض��اِء ق�اب�ِِل�يَّ�ِة  اهلل وبت�ََوسُّ
الوج��وِد، واهلَ�ِوي�َّ�اِت الس��اِك�ن�َِة يف َه��واِء ُب�ي��وِت أْه��ِل امَلَحبَّ��ِة والُعب�وِدي�َِّة مُل�ْبت�ِدِع الوج�وِد، 
تي حُي�اِذي  الفاِئ��ِض لِن�ور اخلي�ِر واجلُ�وِد، ف�ذاُت الن�َّب��ِيِّ َصىَّ اهللُ عليِه وآلِِه كاملِ��ْرآِة امَلْص�ق�وَل�ِة الَّ
، َفَتَجىَّ لُه َوْج�ُه َرب�َِّك ذو اجلَ�اِل واإلْكراِم، َفُكلُّ  ب�ها َوْج�َه النيِّ�ِر األْع�َظِم، وت�ُواِزي ش�ْط�َر احلَ�قِّ
ْت نِْس�َب�ت�ُُه إلي�ِه ِمْن ُف�َق�راِء أم�َّت�ِِه س�اب��ِق�ًا والِح�ق�ًا ان�ْع�ََكَس ن�وُر احلَقِّ ِمن�ُْه َص�لَّ�ى اهللُ  َمْن َصحَّ

علي�ِه وآلِ�ِه إل�ي�ِه«.
ثم يقول )قده(:

اِت  »َواْع�َل��ْم أنَّ ال�غ�ََرَض األْص�ِل�يَّ ِم��َن ال�ِع�ب�اداِت وال�ري�اض�اِت ُه�َو ت�َْص�ِف�َي�ُة َوْج�ِه الذَّ
�ٍد َصىَّ اهللُ  وامُلح��اذاُة بال�ُق�ل�وِب الص�افِ�ي�َِة ش��َْط�َر ن�وِر احلَ�قِّ األَح�ِد خ�َْل��َف ُزج�اَج�ِة ُم�َح�مَّ

َعَلي�ِْه وآلِ�ِه ُيش�اِه�ُد ن�وَر اهلل وَي�َق�ُع َعَلي�ِْه ض�َْوُء َم�ْع�ِرَف�ِة اهلل«.
وأم�ا الع�رة الطاه�رة فه�م أهل بي�ت النب�وة الذين ه�م ه�و إال النبوة، وق�د قال رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص: 
»خ�ُِل�ْق��ُت ِم�ْن ن�ور اهلل َوُخ�ِل�َق أْه�ُل َب�ْي�ت�ي ِم�ْن ن��ُوري«)18(، وقالملسو هيلع هللا ىلص: »خ�ُِل�ْق�ُت أن�ا َوَع�ِل�يٌّ 
ِم��ْن ن�ور واِح�ٍد«)19(، وق�ال أم�ي�ر املؤمني�ن$: »أن��ا ِم�ْن أْح�َم���ٍد َكالض�َّ�وِء ِم�َن الض�َّْوِء«)20(، 

ْمِس«)21(!! وعن أيب جعفر الباقر$ قال: »َيْفِصُل نوُرنا ِم�ْن ن�وِر َربِّ�ن�ا َكش�ُعاِع الش�َّْم�ِس ِم�َن الشَّ
وأقول: »أش�َه�ُد أنَّ أْرواَح�ُك�ْم ون�ُوَرُك�ْم وط�ي�ن�َت�َ�ُكْم واِح�َدٌة ط�اب�َْت وَط�ُه�َرْت َب�ْع�ض�ُ�ه�ا 

ِم�ْن َب�ْع�ٍض خ�ََل�َق�ُكُم اهللُ أن�ْ�وارًا َفَج�َع�َل�ُك�ْم ب��َِع�ْرش�ِ�ِه ُم�ْح�ِدق�ي�َن«)22(!!
وأم�ا ن�ور الوالية واإلمامة املرشقة يف عرنا هذا هو نور ويص األوصياء وحامل مواريث األنبياء 
ل إلظه�ار احلقائق ويل اهلل األعظم صاحب الع�ر والزمان موالنا احلجة  املس�تر ع�ن اخلائق واملؤمَّ
ب زمانه وأسعد نواظر شيعته برؤيته ورَسَّ  ل خمرجه وقرَّ ل اهلل تعاىل فرجه وس�هَّ بن احلس�ن املهدي عجَّ

قلوب مواليه بظهوره.
وع�ى ه�ذا فإن النفس حينام تعش�ق املحبوب املج�ازي الذي هو من وجٍه حمب�وب حقيقي وأكمل 



234
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مظاه�ر ن�ور اهلل - ونعني بذلك َم�ن أمر اهلل تعاىل بحبهم ومواالهتم وطاعتهم وجعلها س�بيا إىل حبه 
ومواالته وطاعته - فهي يف احلقيقة تعش�ق املحبوب عى احلقيقة والكامل عى اإلطاق، وتش�تاق إىل 
لقائ�ه والتق�رب إلي�ه، وفناء الوجود يف الذوات املقدس�ة الفاني�ة يف اهلل والباقية باهلل ه�و حتصيل ملكة 

االنفصال عن النفس والوجودالفاين واالتصال باحلق الباقي سبحانه.
رة  وعى هذا ويف السري إىل اهلل تبارك وتعاليابد من التوسل بوسائط الفيض واألنوار الطاهرة املطهَّ

وذلك لسامة احلركة الشوقية واستقامتها وضامن الوصول إىل احلق سبحانه.

رض�وان اهلل تعاىل عى روح س�يدنا األس�تاذ العام�ة الطباطبائي الذي كان ينط�ق بكلامت من نور 
ويق�ول )ب�ام معن�اه( أن املح�ب اهلل إذا جتى ل�ه برق من ن�ور مجال احلق تب�ارك وتعاىل ع�رْب أنوار مجال 
املصطفى وآله صلوات اهلل تعاىل عليهم أمجعني وأصاب ذلك الربق قلبه املس�تنري فيدرك النور املتجيل 
بنور قلبه ويفنى عن ذاته ووجوده وال يرى لنفسه وال يده وال رجليه وجودا وال اعتبارا بل يكون فانيا 
، ويتمنى مزيد أنوار التجيل ويشتاق إىل دوام اللقاء، ويقول وهو ينطق بلسان قلبه  بكله يف اهلل عزَّ وجلَّ

ر بنور احلق: »اللَُّهمَّ إن�ِّي أْس�أُلَك ِم�ْن َج�م�الِ�َك بأْج�َم�ِل�ِه َوُكلُّ َج�م�الِ�َك َج�م�ي�ٌل«)25(!! املنوَّ
وهل اجلامل إال النور!! وهل النور إال اجلامل!!

ومل�ا كان الن�ور املتج�يل عى القلب ه�و نور احلق األب�دي فإنه مس�تمر الفيض دائم البق�اء إىل يوم 
احلرش.

نـَا أْتِْم َلنـَا نـُوَرنـَا  قال تعاىل يف كتابه العزيز: ﴿.... نـُوُرُهْم َيْسَعى َبْيَ أْيِديِْم َوبـِأْياَمهِنِْم َيُقوُلوَن َربَّ
َواْغِفْر َلنـَا إنـََّك َعَى ُكلِّ شـَْيٍء َقِديـٍر﴾ )26(.

يقول اجلنابذي يف تفسريه ﴿أتـِْمـْم َلـنـَا نـُوَرنـَا َواْغـِفـْر َلـنـَا﴾:
م بُظهوِر هذا النوِر والصوَرِة امَلَلكوتِيَِّة ِمْن أماِمهم تْشَتدُّ َلْوَعُتهم وَتْزداُد ُحرَقُتهم وَتزيُد َطِلَبُتهم  »فإهنَّ
فَيْطُل�ب�وَن اْزِدي�اَد الظ�ه�وِر واش�ْت�ِداَد ه�ذا الن�وِر بحيُث ال َي�ْب�َقى َل�ُهْم ذاٌت وأث��ٌَر، َفإنَّ َم�ث�ََل�ُه�ْم 
��راِج ال َيْس��ُك�ن�وَن م�ا كاَن َل�ُهْم ذاٌت وَحَرَكٌة، ﴿َواْغِفْر َلنـَا﴾  يف تِ�ْل�َك احل�اِل َمث�َُل الَف�راِش والسِّ

احلُدوَد والنواِق�َص امُل�ْل�َح�َق�َة ب�ِن�ا امل�انِ�َع�َة َل�ن�ا ِم�ْن َكم�اِل إْدراِك ه�ذا الن��ور«)27(!!
ويقول مري سيد عيل احلائري الطهراين& يف تفسريه:

�اِة  »إنَّ األن�ْ�واَر َك�ث�ي��رٌة، ن��وُر الص�ف��اِت ون��وُر األْف�ع��اِل ون�وُر الِع�ب��اداِت ِمث�ْ��ِل ال�صَّ
��رُّ في��ِه أنَّ امل�ُص�َيلِّ  ��اُة ن��وٌر، والسِّ وال�وض��وِء َكم��ا ق��اَل َص�ىَّ اهللُ علي�ِه وآلِ�ِه وس��لََّم: والصَّ
َم إنَّ الَع�ْب��َد إذا ق�اَم ُي�َص�يلِّ  ��ُه إلي�ِه، وَق�ْد ق��اَل َصىَّ اهللُ عليِه وآلِِه وس��لَّ ُي�ن�اج�ِ�ي َرب�َّ��ُه وَيت�ََوجَّ



235
نفحات الرمحن يف منازل العرفان - 2 

اُت ال�ُم�ْظ�ِل�َم�ُة إذا واَج�َه�ْت  ف��إنَّ اهللَ َي�ن�ِْص�ُب َل�ه َوْج�َه�ُه لِ�ل�ق�اِئ��ِد، واهللُ ن�وُر ال�ن�وِر، َف�ال�ذَّ
اَت امُل�ن�ي�رَة وق�اَب�َل�ت�ْه�ا ب�ُمحاذاٍة َصحيح�ٍة َف�إن��َّها ت�َْكت�َِس��ُب، أال ت�ََرى أنَّ ال�َق�َم�َر الَّذي  ال��ذَّ
ه�و يف ذاتِ�ِه ج�ِْس��ٌم أْس�وٌد ُم�ْظ�ِل�ٌم َكَمٌد َكثي�ٌف َكْيَف َيْكت�َِس�ُب الن�وَر بامُلقاَب�َلِة، وَكْي�َف َيَتف�اَوُت 
�ِت امُل�ق�اَب�َل�ُة َك�ُم�َل اْكتِس�اُب  ن�وُرُه بَحَس�ِب الت�ف�اُوِت احلاِص�ِل يف امُلح�اذاِة وامُلق�اَب�َل�ِة، فإذا ت�َمَّ

ال�ن�ور«)28(!!
 إهلنا!! إن كنا من الذين تشملهم بعناياتك ورمحاتك اخلاصة يوم القيامة ومن الذين يسعى نورهم 
ب�ني أيدهي�م ونقول: ﴿أتـِْمــْم َلنـَا نـُوَرنـَا﴾، فذلك من باب ضيق اخلناق، ألنك أنت نور الس�اموات 

واألرض ونحن الفقراء إليك.
إهلن�ا!! هذا النور الذي اكتس�بته قلوبنا ومحلناه زادا معنا إىل هذا الي�وم هو من نورك الذي أضاء له 

ا منك ورمحة إنك عى كل يشء قدير. الساموات واألرض، فأمتمه لنا تفضُّ

قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ ال�ُح�َس�ْي�َن ِم�ْص�ب�اُح ال�ُه�َدى«.
أهيا املشتاق إىل اهلل، النور ال ُيدَرك إال بالنور، واهلداية إىل النور ال يكون إال بالنور، وال يمكنك أن 

تتقرب إىل اهلل تعاىل باهلداية إال بنور مصباح اهلدى!!
ويف اخلتام نتوجه بقلوبنا إىل اهلل تعاىل ونقول:

»إهلي َفاْج�َع�ْل�ن�ا ِم�َن الَّذي�َن ت�ََوش��ََّح�ْت أش��ج�اُر الش��وِق إَل�ْي��َك يف َح�داِئ�ِق ُص�دوِرِه�ْم 
وأخ�َ�َذْت َل�ْوَع�ُة َم�َح�بَّ�ت�َِك بَم�ج�اِم�ِع ُق�لوب�ِِه�ْم َف�ُه�ْم إىَل أْوك�اِر األْف�ك�اِر َي�أُووَن ويف ِري�اِض 
ال�ُق�ْرِب َوال�ُم�كاش��ََف�ِة َي�ْرت�َع�ُوَن َوِم��ْن ِح�ي�اِض امل�ََح�بَّ�ِة بَك��أِس امل�ُاَط�َف�ِة َي�ْك�َرُع�وَن«)29( 

آمني رب العاملني!!
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