تعريف بالكتاب والمؤلف
بسم اهلل الرحمن الرحيم
تمـ اهلل تعالى بيـ مكارـ األخبلؽ  ،والمعنة عمى أعدائيـ ومنكري
وصمى اهلل عمى خير خمقو محمد وآلو الطاىريف  ،الذيف ّ
فضائميـ مف أوؿ الدنيا إلى أبد اآلبديف ·

يعد واحدا مف أفضؿ ما كتب في األخبلؽ العممية
إف ىذا الكتاب الذي بيف يديؾ ّ ،
ّ
بمحاظ :

أف الكبلـ الكثير
فإف خير الكبلـ ما ق ّؿ ود ّؿ  ،سواء في عالـ الممفوظات أو المكتوبات  ..فمف المعموـ ّ
اختصاره وتركيزه ّ :
يوزع ذىف المستفيد  ،وليذا نبلحظ القرآف الكريـ الذي يحقؽ سعادة الخمؽ
في الموضوع الواحد  -واف كاف نافعا  -قد ّ
باتباعو  ،ال يتجاوز في حجمو حجـ الكتب المتعارفة في ىذه األياـ ·

ٍ
ٍ
مجاؿ آخر :فالبعض ينظر إلى األخبلؽ مف زاوية العبادات
مجاؿ عمى حساب
جامعيتو واعتدالو  ،وعدـ التركيز عمى
بعينية إلى أر ٍ
ختمة  ،ومف أر ٍ
ٍ
ٍ
المفظية  ،فينتقؿ مف ورٍد إلى ٍ
بعينية  ،وكأف العبد يتحوؿ إلى عالـ
ختمة إلى
ورد  ،ومف

ليمة و ٍ
الممكوت في ٍ
احدة ٍ
بورد ٍ
أف الطريؽ ىو ما دعا إليو القرآف مف اإلستقامة والمجاىدة والسعي في العمؿ
معيف  ،ناسيًا ّ
بدء باألمور الفردية مف القياـ بالواجبات وترؾ المحرمات  ،ومرو اًر بالمستحبات والمكروىات ،
بكؿ حذافير الشريعة ً ،
ال في الميداف مع اعداء اهلل تعالى ..
تياء باألمور اإلجتماعية  ،ولو استمزـ أف يكوف قتا ً
وان ً
وقد أشرنا في مطاوي الكتاب إلى صور مف ىذه الجامعية التي اتسـ بيا ىذا التأليؼ ·

ال مف مجموعة مف
واقعيتو  :فنرى المؤلؼ يميؿ إلى عرض األخبلؽ كصور تطبيقية يمتزـ بيا اإلنساف عند الممارسة  ،بد ً

وكأف صاحبيا يريد أف يثبت بيا فضمو العممي وتفوقو عمى أق ارنػو ،
األفكار المعقّدة التي ىي أشبو بالطبلسـ واأللغاز ّ ..
يغير بيا اإلنساف
طياتو نقطة واحدة تطبيقية تُمارس في ساحة الحياة ّ ،
فتق أر الكتاب المرة أو المرتيف مف دوف أف تجد في ّ

ال مف الترؼ العممي المجرد .
سموكو بد ً
التزامو بمنيج اىل البيت :

ٍ
ٍ
مأثور مما روى عف ىداة الخمؽ (ع)  ،مما يعكس عمؽ التزاـ
بحديث
ال إال واستشيد فييا
فبل يكاد المؤلؼ يدع مجا ً
المدوف
المؤلؼ بضرورة عرض ك ّؿ كبي ٍرة وصغي ٍرة في الحركة إلى اهلل تعالى عمى ما ورد عنيـ (ع)  ،وىو كثيٌر في تراثيـ
ّ
في المجاميع الروائية المختمفة ..
إننا نعتقد أف ك ّؿ ٍ
ٍ
مجانب لمنيج أىؿ البيت (ع) مصيره الوقوع إما في  :مكائد الشيطاف  ،أو في خدع
سالؾ إلى اهلل تعالى
ّ
النفس  ،ويكفي أحدىما لميبلؾ الدائـ  ،فكيؼ إذا اجتمع عامبل اليبلؾ في ٍ
آف واحد !..
فيؿ يرد الواردوف عمى السمطاف مف غير الباب الذي أمرىـ بطرقػو ؟! ..إذ المطموب ليس ىو دخوؿ الدار  -واف كاف

بد مف أف يكوف مف األبواب التي أُمرنا بطرقيا ·· فالداخؿ عميؾ مف سطح الدار
الدخوؿ مطموباً  -كيفما اتفؽ  ،بؿ ال ّ
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سارؽ  ،واف كاف بداعي الوصوؿ إليؾ  ،ومبلزمة الخدمة بيف يديؾ ··
ٌ
ولقد وفؽ اهلل تعالى المؤلؼ  ،فجعؿ لكبلمتو حبلوةً يستذوقيا ك ّؿ مف ق أر كتابو  ،ممف أُوتي حسف التذوؽ في ىذا المجاؿ
فإف ما يخرج مف القمب يدخؿ في القمب  ،فقد ذكر عنو السيد محسف األميف  -قػػدس سره  -في أعياف الشيعة قائبل :
ّ ..
أخبلقي مف متأخري المتأخريف  ،مف فقياء النجؼ وعممائيا في
عالـ فاض ٌؿ
ٌّ
الشيخ حسيف بف عمي بف صادؽ البحراني ٌ
الحديث والرجاؿ والعرفاف  ،رأينا لو رسالة في األخبلؽ  -يشير إلى ىذا الكتاب  -ثـ يقوؿ :
و إنيا رسالةٌ حسنةٌ  ،ولـ يبؽ ببالي اآلف مشخصاتيا  ،وقاؿ بعض مف رآىا  :إنيا مف أحسف ما كتب في ىذا الفف ،
وبعض قاؿ  :إنيا رسالةٌ في السموؾ عمى طريقة أىؿ البيت · أعياف الشيعة 119/6 :

وقد ذكر عف كتابو البحاثة المحقؽ الكبير الشيخ أغا بزرؾ الطيراني  ،في كتابو ( الذريعة ) قائبل :
رأيتو في مكتبة سيدنا العبلمة الحسف صدر الديف الكاظمي  ،وكاف يستحسنو كثي اًر ويقوؿ  :ما رأيت كبلماً أحسف مف

كبلمو في باب األخبلؽ  ،الميـ إال بيانات جماؿ السالكيف السيد رضي الديف عمي بف طاووس ·

وذكر في التكممة أف مؤلفو مف متأخري المتأخريف مف فقياء النجؼ وعممائيا في الحديث والرجاؿ · الذريعة ·· 372/1
وقاؿ عنو المحدث القمي في الكنى وااللقاب :
قاؿ الشيخ الجميؿ العارؼ الرباني الشيخ حسيف بف عمي بف صادؽ البحراني في رسالتو في االخبلؽ والسموؾ الى اهلل عمى

طريقة أىؿ البيت (ع · )الكنى وااللقاب 1/329 :

أف جبللة الكاتب تتجمّى مف خبلؿ ما كتبو ،
والمؤلؼ واف لـ ُيذكر عنو الكثير في كتب التراجـ سوى ما ذكرناه آنفًا  ،إال ّ
بد مف
فإف الكتاب مرآة لكاتبو وخاصةً إذا الحظنا انسيابية أفكاره في القموب المتعطشة ليذا النمط مف الكتابات  ،التي ال ّ
ّ
طرحيا عمى مجتمعنا اليوـ  ،الذي شغمتو الدنيا بما لـ يتفؽ لو نظير في التاريخ ·

فمـ نعيد عمى األرض ىذه الصور مف اإلفتتاف التي تعرض بشكؿ غير معيػود في تػاريخ اإلنساف  ..فاإلنساف ال زاؿ ىو

لعدو ٍ
خبير في اإلغواء منػػذ أف ُخمؽ آدـ (ع)  ،بينمػػا
بقد ارتػو المحدودة وضعفػو أماـ قوتي الشيوة والغضب  ،ومكابدتو ٍّ
صور اإلغراء  -وىي سياـ إبميس في كؿ المجاالت  -تػزداد تكامػبلً وشيوعاً يوماً فيوماً  ،وال نػدري إلى أيف تصػؿ ىػذه
القافمة المتسارعة نحو موجبات الردى واليػبلؾ ؟ ·!

إ ف عمى المعنييف بشؤوف النفس  ،أف يكرسوا جيودىـ مف أجؿ طرٍح ٍ
جديد لمقاومة ىذه األمواج المتبلطمة التي تثيرىا
ّ
ّ
الجف واإلنس ·· فمـ يعد أسموب الوعظ القديـ  ،وبعض المناىج األخبلقية القائمة عمى أسموب التوصيات العامة
شياطيف ّ

المجردة مف التجزيئ  ،والطمبات التنظيرية الخالية مف األساليب العممية  ،كافياً لردع النفوس الحائرة بيف مقتضيات الطبع
ومقتضيات الشرع ·
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ٍ
ٍ
عممي متدرٍج  ،وبخطو ٍ
ٍ
تطبيقية
عممية
ات
وبأسموب
إننا بحاجة إلى كتابة أخرى بمغة العصر  ،وبمحاظ العقبات الجديدة ،
ٍّ
ٍ
ال  ،وفي الميداف
فإف رياضة النفس كرياضة األبداف ليا قواعدىا  ،وال يمكف تحقيؽ نتائجيا إال بالمرحميػة أو ً
واضحة ّ ،

العممي ثانيا ·

ٍ
فرصة  ،لمتعميؽ عمى تمؾ
ال لمفائدة  ،وتنويياً لمنقاط الميمة في كتاب المؤلؼ  ،فإننا حاولنا استغبلؿ ما أمكف مف
واكما ً

النقاط بما يزيد األمر وضوحاً  ،والفكرة تركي ًاز ..مع اإلشارة الي مصادر األحاديث التي لـ ترد في الطبعة المحققة

األولى ..والبد مف التنويو الى اننا لـ نجد مصادر بعض االحاديث التي وردت في الكتاب  ،الف المصنؼ نقمو بالمعنى
كما ذكر في اوؿ كتابو قائبل ( :وال تحر لنقؿ خصوص االلفاظ  ....فاف المقصود مجرد االشارة) .

سجمو يراع ىذا العالـ الرباني في كتابو  ،الذي طالما أخذ بمجامع القموب
أشركنا اهلل تعالى ّ -
بمنو وكرمو  -في ثواب ما ّ
التي تيفو الى الخبلص مف أسر المادة  ،والعروج الى عالـ الممكوت .
واخي ار نقوؿ  :يبدو اف القضاء حاؿ دوف أف يتمـ المؤلؼ كتابو  -كما ذكر في آخر كتابو  -وتمني اف يخمؼ عميو مف

يتـ ىذا الكبلـ  ،فنساؿ اهلل عز وجؿ اف يجعؿ ما عمقناه عمى كتابو  ،بمثابة ىذا التتميـ الذي تمناه  ..بمغ اهلل تعالى

امانيو في عالـ اآلخرة .

واخي ار نقول  :يبدو ان القضاء حال دون أن يتمم المؤلف كتابو  -كما ذكر في آخر كتابو  -وتمني ان يخمف عميو

من يتم ىذا الكالم  ،فنسال اهلل عز وجل ان يجعل ما عمقناه عمى كتابو  ،بمثابة ىذا التتميم الذي تمناه  ..بمغ اهلل
تعالى امانيو في عالم اآلخرة .

ربنا تقبل منا انك انت السميع العميم  ..ربنا واجعل سعينا في تحبيب القموب اليك  ،فمن اولى منك ليسكن ىذا القمب ،

الذي اردتو حرما لك  ،وقد جعمناه مأوى لكل ٍ
فان سواك ؟ ! ..
وآخد دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين ·

حبيب الكاظمي
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مقدمة المؤلف
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالميف  ،والعاقبة لممتقيف  ،وصمى اهلل عمى خيرتػػو المنتخبيف  ،وصفوتو المنتجبيف  ،ومظير لطفو في
العالميف  ،محمد وآلو الطاىريف .

مستعيف بربي ومتو ّك ٌؿ عميو ،
وبعد ،فيقوؿ العبدالجاني  ،واألسير الفاني حسيف بف عمي بف صادؽ البحراني  :إني
ٌ
بأحب الخمؽ إليو  ،في جمع ٍ
نبذ مف نصائح أىؿ البيت (ع) لشيعتيـ  ،وارشادىـ لموالييـ  ،التي بيا حياة
ومتوجوٌ إليو
ّ
ّ

المكدرة مف خطرات المعاصي والسيئات  ،وأرجو مف اهلل
قموبيـ  ،واستنارة عقوليـ المظممة مف مخالطة األىوية والشيوات
ّ
اإلمداد واإلسناد  ،وأف يجعمو ذخ اًر لي ليوـ المعاد  ،إنو الكريـ الجواد  ،وعميو التو ّكؿ واالعتماد  ،وىو حسبي ونِ ْع َـ الوكيؿ
.
ولنقدـ لذلؾ مقدمةً  ،يظير منيا ما ىو الغرض مف إثبات ىذه الكممات  ،والتنبيو عمى ىذه النكتات  ،وذلؾ أني كثي اًر ما
ّ
الميالة لمباطؿ  ،بجمع ما استفدت مف آثار أىؿ البيت (ع)  ،في اإليقاظ ليذه القموب الغافمة  ،واإلحياء
كنت ّ
أمني نفسي ّ

ليذه النفوس الميتة  ،بإدبارىا عف اهلل واعراضيا عنو  ،فيمنعني عف ذلؾ عدـ نشاطي لمعمؿ  ،ومبلزمتي لمكسؿ  ،فيكوف

فإف العمـ إذا لـ ُيعمؿ بو ال يزيد صاحبو إال ُبعداً مف اهلل  ،وال ُيرجى بو التأثير في القموب  ،لما اشتممت
ذلؾ وباالً َّ
عمي ّ ،
عميو أخبار أىؿ البيت (ع)  ،مف أف العالـ إذا لـ يعمؿ بعممو زلت موعظتو مف القموب  ..الكافي 44/1 :
أف التسويفات ال تجدي  ،والتعمبلت ال تفيد  ،وقادني إلى ذلؾ التماس
ولما رأيت ّ
تقضي العمر  ،ومشارفة األجؿ  ،ورأيت ّ
تتنبو
استخرت اهلل سبحانو ،
األحبة  ،وارادة جممة مف الخبلّف ،
بعض
وقصدت أف يكوف ذلؾ تذكرةً لنفسي  ،عسى أف ّ
ُ
ُ
ّ
عف غفمتيا  ،ورجوت فيو اليمف والبركة بسبب كونو إجابة اإلخواف في اهلل  ،وتقربةً إلى اهلل سبحانو في خدمة أخبار أىؿ

يشرفني بذلؾ .
البيت (ع)  ،ورجوت منو أف ّ

متعد ٍ
اب متفر ٍ
قة  ،و ٍ
فعزمت بحوؿ اهلل وقوتو عمى جمع مضاميف مف أخبار أىؿ البيت(ع) في أبو ٍ
دة  ،مف غير
أصوؿ ٍٍ ّ
ّ
تصدقيا العقوؿ السميمة
ذكر األسانيد  ،وال ٍّ
فإف مضامينيا بعد التنبيو عمييا  ،والتنبو ليا مما ّ
تحر لنقؿ خصوص األلفاظ ّ ،
فإف المقصود مجرد اإلشارة  ،واالستعانة باهلل  ،ومنو التوفيؽ لمعمؿ  ،وعميو المتكؿ.
 ،وتشيد بيا الفطرة المستقيمة ّ ،
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الباب األول

في الحاجة إلى تيذيب األخالق  ،وبيان ثمرتو وشدة االعتناء بشانو
أف النبي صمى اهلل عميو وآلو قاؿ :بعثت ألتمـ مكارـ األخبلؽ  .البحار  382/68 :وال التباس في ذلؾ ،
اعمـ أيدؾ اهلل ّ
بالخمؽ الكريـ  ،فبل تتوىـ أف العمؿ الصالح الكثير ينفع مف دوف
فإف أمر المعاد والمعاش ال ينتظـ  ،وال يتينأ طالبو إال ُ
ّ

تيذيب الخمؽ وتقويمو  ،بؿ يجيئ الخمؽ السيئ فيُفسد العمؿ الصالح  ،كما يفسد الخ ّؿ العسؿ [الكافي  .. ]321/2 :فأي
نفع فيما عاقبتو الفساد؟ .
فإف أىؿ البيت عمييـ السبلـ قالوا :ال تكونوا
وال ّ
أف العمـ الكثير ينفع مف دوف إصبلح الخمؽ وتيذيبو  ،حاشا وكبلّ ّ ،
تتوىـ ّ
جباريف  ،فيذىب بحقكـ باطمُكـ  .أمالي الصدوؽ 294/9 :
عمماء ّ
يتينأ ( )1بمعاشرة والد أو ولد أو زوج...............
أف صاحب الخمؽ السيئ  ،يقدر أف ّ
وال ّ
تتوىـ ّ
ميـ لجذب النفوس التي ال تستجمبيا المعاني اإلليية التي تحتاج إلى
إف ىذا المدخؿ الذي دخؿ منو المؤلؼ مدخ ٌؿ ٌّ
)ّ (1
بموغ روحي  ،كطمب درجة الرضواف اإلليي  ،والنظر إلى الوجو الكريـ وغير ذلؾ  ..فميس ىناؾ عاق ٌؿ ال يريد السعادة

فإف
اإلجتماعية والحياة الدنيوية
المستقرة إلى جانب الرغبة في العاقبة الحميدة  ،سواء في البرزخ أو القيامة  ..وعميو ّ
ّ
سموؾ ىذا الطريؽ يضمف االطمئناف القمبي واالستقرار االجتماعي  ،وىما الضالتاف التي فقدىما أىؿ الدنيا باتباعيـ عف
نيج السماء  (.المحقؽ )

.......أو صديؽ أو رفيؽ أو دار أو أستاذ أو تمميذ ..كبل  ،بؿ كميـ يتأ ّذوف منو وينفروف عنو  ،وكيؼ يمكنو اكتساب

المتفرقة في الناس  ،وأىؿ الكماؿ ينفروف منو وييربوف عنو ؟ !..
الكماالت
ّ

أف مف نظر إلى طريقة أىؿ البيت عمييـ السبلـ  ،وتتبع في أثارىـ وجد ىدايتيـ لمخمؽ  ،وجمبيـ لمديف  ،إنما ىو
واعمـ ّ
بأخبلقيـ الكػريمة  ،وبذلؾ أمروا شيعتيـ فقالػوا  :كونوا دعاة لمنػاس بغير ألسنتكـ  .الكافي .. 46/2 :
تأسى .
بؿ يعنوف بأخبلقكـ الكريمة  ،وأفعالكـ الجميمة  ،حتى تكونوا قدوة لمف اقتدى  ،وأسوة لمف ّ

يتماف بمكارـ األخبلؽ  ،وا ّف إتماـ مكارـ األخبلؽ ىو فائدة البعثة  ،التي ما صمح
فإذا ظير ّ
أف أمر المعاش والمعاد إنما ّ
مقد ٌـ عمى ك ّؿ واجب وأىـ مف كؿ الزـ  ،ومع ذلؾ ىو مفتاح كؿ خير  ،والمنبع
أف تيذيب األخبلؽ ّ
الوجود إال بيا ّ ،
تبيف ّ
لكؿ حسف  ،والجالب لكؿ ثمرة  ،والمبدأ لكؿ غاية .

فجره ذلؾ إلى اإليماف ..
انظر فيما ورد مف ّ
أف الكفار يثابوف عمى مكارـ األخبلؽ  ..وفي الذي كاف دأبو مخالفة النفس ّ
عز وج ّؿ بأف  :ال تقتموه
وفي الذي كاف سخيًا وكاف مف األسرى عند النبي صمى اهلل عميو وآلو  ،فنزؿ جبرائيؿ (ع)مف اهلل ّ
فجره ذلؾ إلى السبلمة مف القتؿ في العاجؿ  ،والفوز بالجنة آجبلً  .البحار . 393/68 :
لسخائو ّ ،
أف ألىؿ
وجربيا صحتيا وصدقيا  ،فاعمـ  -وفّقؾ ااهلل وأرشدؾ ّ -
فإذا عرفت ىذه المقدمة  ،التي يظير لكؿ مف اختارىا ّ
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البيت (ع) أصوالً في األخبلؽ  ،وقواعد وضوابط تُعيف مبلحظتيا عمى كسب األخبلؽ بسيولة ويسر  ،ال بتكمؼ وعسر ،
كما يدور عميو كبلـ عمماء األخبلؽ .
عز وج ّؿ  ،مف أنو يريد بنا
فإف النبي (ص) أتانا في عمـ الشريعة بالشريعة السمحة السيمة  ،موافقاً لما أخبرنا بو ربو ّ
ّ
وسد
اليسر وال يريد بنا العسر  ،وأنو ما جعؿ عمينا في الديف مف حرج  ..كذلؾ في عمـ الطريقة فتح لنا أبواب اليسير ّ ،
عنا أبواب العسير .

يثبطنؾ الشيطاف عف أخذ نصيبؾ مف عمـ األخبلؽ  ،بأف ذلؾ أمر صعب يتوقؼ عمى مجاىدة النفس  ،ورياضات
فبل
ّ
بالغة  !..وأيف أنت عف ذلؾ؟! ..فإنا رأينا أىؿ المجاىدات الشاقة  ،والرياضات البالغة  ،ما أوصمتيـ إال لمقاصد دنيوية ،
ومقامات ردية  ،مف غير رسوخ ليـ بطريقة أىؿ البيت عمييـ السبلـ  ،وال تشبو ليـ في أطوارىـ) 2(.

مدعي السير إلى اهلل تعالى في الوىـ  ..فحصروا الطريؽ
)(2لقد أشار المصنؼ ىنا إلى ظاى ٍرة خطيرٍة طالما أوقعت ّ

السر
بتعذيب النفس بالرياضات التي ما أنزؿ اهلل تعالى بيا مف سمطاف  ،فخسروا ل ّذة الدنيا  ،ولـ يصموا إلى ل ّذة اآلخرة  .و ّ
في ذلؾ أنيـ جعموا جياد النفس ذريع ًة لحيازة شيء مف متاع الدنيػا – ولو كاف جمبًا لممريديف – لعمميـ أف السيطرة عمى

أف النفس طاقةٌ مف طاقات ىذا الوجود مميئةٌ باألسرار المذىمة ،
النفس بقواىا المختمفة تجعميا مؤثرة في بعض األمور  ،ف ّ
أف الطاقات األرضية تعمػؿ األعاجيب في عالـ اآلفاؽ  ،فكذلؾ الطاقات النفسية تعمؿ الغرائب في عالـ األنفس ..
فكما ّ

ولكف لنتساءؿ ونقوؿ :ىؿ أننا خمقنا لمثؿ ذلؾ ؟! ..وىؿ طمب منا المجاىدة لنحقؽ حظاً مف حظوظ أنفسنا؟ (....المحقؽ
)
وأصؿ ىذا المعنى وبيانو :أف تعمـ أف اهلل سبحانو وتعالى بمطؼ حكمتو وجميؿ صنعتو بير العقوؿ  ،وامتحف أىميا  ،بأف

طمب مف الخمؽ أمو ار كمية عظيمة  ،وجعؿ مفاتيحيا امو ار جزئية حقيرة  ،فمف استعظـ االمور الموصمة إلييا وتياوف عنيا

توسؿ بتمؾ األمور الجزئية  ،أوصمتو إلى تمؾ المطالب
 ،فاتو ما أريد منو  ،وكاف ذلؾ مف أعظـ االمتحاف لو  ،ومف ّ
النفيسة الكمية  ،فيو لـ يأت إال الجزئي الحقير مع أنو أوصمو إلى الكمي النفيس الكثير  ،وذلؾ مف أعظـ السعادات لو .

فتدبر ىذه الحكمة البالغة  ،وأمعف النظر فييا  ،يظير لؾ كيؼ أقاـ الحجة البالغة عمى ىذا الخمؽ  ،وأكمؿ ليـ النعمة
ّ
السابغة .

فيا ليا مف نعمة!..كيؼ أوصميـ بيذه الجزئيات إلى ىذه المراتب السامية ؟ !..
ٍ
عرضوا أنفسيـ لميمكةالدائمة  ،والعقاب األليـ  ،وكاف يخمّصيـ منيا اإلتياف بجزئيات حقيرة؟ !..
ويا ليا مف حجة ! ..كيؼ ّ
إف مف استق ّؿ قميؿ الرزؽ حرـ
تأمؿ ىذه الحكمة واقتبسيا مف آثار أىؿ البيت عمييـ السبلـ  ،ظير لو معنى قولوّ :
فمف ّ
أف مبدأ كؿ الشرور والميمكات ىو استقبلؿ القميؿ  ،واستحقار الحقير .
كثيره [ الكافي ]237/2:و ّ
فإف َمف لـ يستق ّؿ قميؿ الرزؽ لـ ُيحرـ كثيره .
كما أف مبدأ الخير نابعٌ مف ميفوـ ىذا الحديث ّ ،

وبعد تتبعؾ ىذا المعنى تجد شواىده في الحبؿ المحكـ  ،واألخبار ال تُحصى وال تُعد منيا قوليـ :اتقوا محقرات الذنوب [
الكافي]. 237/2:
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وقوليـ :ال تستحقروا طاعةً  ،فربما كاف رضا اهلل تعالى فييا  ..وال تستحقروا معصيةً  ..فربما كاف سخط اهلل فييا .

إلى غير ذلؾ مف أخبارىـ عمييـ السبلـ  ،فاتضح لممستبصر المسترشد أف طريقة الشرع الشريؼ المحمدية  ،إنما ىي
مبنية عمى أمور جزئية سيمة يسيرة بإذف اهلل موصمة إلى أسنى المطالب وأىنى الرغائب)3(.

مؤثر في النفوس التي تخشى البدء بالحركة بعد مرحمة اليقظة  ،ظنًا منيا بأف طريؽ
)ّ (3
إف ىذا األسموب مف الترغيب ٌ
مجاىدات مر ٍ
ٍ
ىقة كالتي يتبعيا المرتاضوف مف أىؿ الفرؽ
أف األمر يحتاج إلى
اآلخرة سالبةٌ لنعيـ الدنيا وممذاتيا ..و ّ

أف الغايات ال تُناؿ إال بما يمحؽ بالمعسورات أو المتعذرات وغير ذلؾ مف موجبات الوىف .
المنحرفة بؿ الكافرة  ..و ّ
حرمت حراماً إال وكاف  -في الغالب – حػبلالً بجانبػو بدالً عنو  ..ودائرة اإللزاميات – فعبلً وتركاً –
والحاؿ ّ
أف الشريعة ما ّ

أضيؽ بكثير مف دائرة المباحات بما ال يُقاس معو  ..فأيف التضييؽ الذي يجعمو العبد ذريعةً لمركوف إلى ما يشبو حياة
ىميا عمفيا وشغميا تقمميا ؟ (!..المحقؽ )
البيائـ التي ّ

أتقرب إليو
إلي شب اًر ّ
ويزيد ىذا المعنى وضوحاً  ،التأمؿ في الحديث القدسي  ،حيث يقوؿ رب العزة سبحانو  :أف مف ّ
تقرب ّ
ذراعًا [ .الجواىر السنية ]. 129 :

فإذا كاف ىو سبحانو يدنو إلى مف دنا منو  ،ويدعو إلى نفسو مف أدبر عنو  ،فكيؼ بمف أقبؿ إليو  ،وقرع بابو؟ !..

وكفاؾ قوؿ سيد العابديف في دعاء السحر :واف الراحؿ إليؾ قريب المسافة  ،وانؾ ال تحتجب عف خمقؾ إال أف تحجبيـ

اآلماؿ دونؾ  ،أو تحجبيـ األعماؿ السيئة  ..في بعض النسخ .

ناصح لؾ  ،مقتبسة مف مشكاة
السنية  ،استمع مني مقالة
فيا أييا األخ الطالب لئلقباؿ عمى اهلل  !..والمتمني ليذه المرتبة
ٍ
ّ
أىؿ البيت عمييـ السبلـ ال سواىـ  ،ألف مف ش ّذ عنيـ ش ّذ إلى النار وىي :
إنؾ بعد أف عممت أف المطموب مف العبد التخمّؽ باألخبلؽ الكريمة التي بشرفيا نسبت إلى الرب  ،رب العزة  ،فقد ورد
عنيـ  :تخمّقوا بأخبلؽ اهلل .شرح االسماء الحسنى لمسبزواري 41/2 :
وىي أخبلؽ محمد (ص) وعمى آؿ بيتو الطيبيف الطاىريف وشيعتيـ .

فتقرب إلى اهلل
واعمـ ّ
أف قواـ ذلؾ المعنى ونظامو إنما ىو الجموس عمى بساط االستقامة  ،ومجانبة اإلفراط والتفريط ّ ،
تيسر لؾ مف الطاعات  ،واجتناب ما يكرىو مف السيئات .
تعالى بما ّ
واجعؿ بناء أمرؾ عمى عدـ المسامحة والمماىمة في جزئي وال كمي  ،فكؿ ما تعممو راجحًا مف األمور المعمومة الرجحاف

اجعؿ ىمؾ في فعمو  ،ولو كاف جزئياً حقي اًر في نظرؾ  ،وكؿ ما تعممو بعدـ الرجحاف مف األمور فاجعؿ ىمؾ في تركو
واجتنابو ،واف كاف جزئياً حقي ًار في نظرؾ .

وال تجعؿ بناء أمرؾ عمى التسامح والتساىؿ ال في جزئي وال كمي  ،بؿ ليكف أمرؾ مبنياً عمى الضبط واالتقاف .
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واياؾ أف تتعمؽ باإلكثار مف األعماؿ مف دوف مبلحظة الضبط واإلتقاف  ،فإفّ أم اًر واحداً تتقنو وتضبطو وتوقعو عمى

وجيو عمى وفؽ الوضع المراد  ،ينتج نتيجو األلوؼ مف األعماؿ الحسنة  ،ال عمى وجو الضبط واإلتقاف ،بؿ اآلالؼ
الكثيرة مف األعماؿ الحسنة غير المتقنة  ،ال تنتج نتيجة واحدة مف األعماؿ المتقنة المضبوطة ،

بؿ ال نسبة بينيا عند أىؿ المعرفة والحكمة) 4(.

)(4ىذه صورةٌ مف الواقعية والمنطقية في منيج المؤلؼ  ..فإنو يحاوؿ أف يرفع بمستوى السالؾ إلى مرتبة الربط دائماً بيف
األسباب والنتائج  ،وا ّف الفعؿ ال ينبغي أف يقوـ بو العبد مبتورة عف اليدؼ الذي يسعى إليو  ،أال وىو تحقيؽ العبودية
ياء  ،أو مزاحمًا لواجب أىـ ،
الشاممة هلل رب العالميف  ..فالفعؿ الكثير الذي ال يحقؽ اليدؼ ال قيمة لو  ،كما لو كاف ر ً
أو موجباً لمغرور والعجب  ،أو داعياً لنفرة النفس مف أصؿ الطريؽ  (.....المحقؽ)
ال أقوؿ لؾ :ال يقع منؾ اإلخبلؿ بجزئي وال بكمي  ،حتى تستعظـ ىذا المعنى وتقوؿ :إنى لي بو  ،وأنا أنا .
بؿ أقوؿ لؾ :ال تجعؿ بناء أمرؾ عمى اإلخبلؿ بجزئي مسامحة ومساىمة  ،فأما إذا وقع منؾ اإلخبلؿ ٍ
بأمر لغمبة اليوى ،

ومخادعة النفس والشيطاف ،فذلؾ أمر آخر  ،وذلؾ مف شأف غير المعصوـ  ،فمقصودنا توطيف النفس عمى عدـ

المسامحة والمساىمة .

فيذه الجزئيات مف الشرع عند المواظبة عمييا  ،وترؾ التسامح والتساىؿ فييا  ،تفيد الترقّي والوصوؿ إلى المقامات الرفيعة
العالية  ،فإف اهلل سبحانو قد جعميا بإذنو مفاتيح تمؾ الخزائف  ،ومف قبض مفاتيح الخزائف بيده استغنى وفاز فو اًز عظيماً .
ولوال خشية اإلطناب ألوضحت إيضاحًا شافيًا  ،وأكثرت الشواىد عميو  ،وىو حقيؽ بذلؾ  ،فإنو أتقف وأضبط باب يفتح
منو ألؼ باب مف الحكمة اإلليية  ،وعسى أف نزيده بياناً في األبواب اآلتية إف شاء اهلل

الباب الثاني

في رجحان الخوض في عمم األخالقوصرف برىة من العمر فيو
األمارة
اعمـ أنو اشتبو األمر عمى جممة مف الصمحاء األبرار  ،واألخواف الصافيف مف األكدار  ،مف أىؿ المجاىدة لمنفس ّ
بالسوء  ،فإنيـ لما رآىـ الشيطاف (لعنو ااهلل) في مقاـ المجاىدة النفس  -الذي ىو أفضؿ الجياد حتى سماه النبي صمى

8

اهلل عميو وآلو (الجياد األكبر)  -أراد أف يخدعيـ عف ذلؾ  ،فألقى في روعيـ شبية عظيمة مف شبيو .
أمر ال
وىيّ :
أف مبلحظة المواعظ والنصائح والتذاكر بيا وطمب العثور عمييا والتدبر ليا  -ما ىو قواـ عمـ األخبلؽ ٌ -
اجحية فيو .
ر ّ
ال وزيادة في إقامة الحجة عمى العبد  ،فيكوف التغافؿ
فإف مع ما نرى مف أنفسنا مف العمؿ بخبلؼ ما نعمـ  ،يكوف وبا ً

فإف ذنب العالـ ليس كذنب غير العالـ  ،وأنو كمما ق ّؿ عمـ اإلنساف واطبلعو عمى
والتناسي مع ىذا الحاؿ أحؽ وأحرى ّ ،
التحذيرات  ،وأنواع التيديدات يكوف أق ّؿ امتراء  ،وأقرب إلى المعذورية  ،وأنو ليس مف ال يعمـ كمف يعمـ .
الحر
لما سمعت منيـ ىذا المعنى  ،وعممت أنو مف خدع الشيطاف الرجيـ (لعنو اهلل) ّنبيتيـ عمى رواية رواىا الشيخ ّ
واني ّ
في  -الجواىر السنية في األحاديث القدسية -وفييا قمع ىذه الشبية مف أصميا  ،وابطاليا مف رأسيا .
ومعنى الرواية أف اهلل سبحانو يقوؿ  :ال تقولوا  :نخاؼ أف نعمـ وال نعمػػؿ  ،ولكف قولوا  :نعمـ ونرجو أف نعمؿ  ،فإني ما

أتيتكـ إال وأنا أريد أف أرحمكـ بيا .الجواىر السنية  -باختبلؼ

بل لبلشتباه حتى يحتاج إلي اإلزالة  ،ولكف
وىذا الخطاب اإلليي أقمع ىذه الشبية  ،ولوال مخادعة الشيطاف لما كاف مح ً

كفى بيذا البياف اإلليي قامعاً  ..ونزيدؾ بياناً تعرؼ بو جمية المسألة في العمـ والعمؿ وثمرة كؿ منيما  ،ويتجمّى لؾ ما

وضع ألجمو الباب مف رجحاف ىذا العمـ وثمراتو فنقوؿ :إنو مف المعموـ أنو ال نفع لمعمـ بدوف العمؿ  ،كما ال نفع لمعمؿ

ويقويو .
بدوف عمـ  ،ولكف العبد
ٌ
مأمور بكؿ منيما  ،وكؿ واحد منيما يؤكد صاحبو ّ

قبح أفعالو وخصالو
فمف اتخذ العمـ ال لمعمؿ بؿ ليفتخر بو  ،ويستر بمحاسف العمـ وشيوع الجماؿ وبيائو بيف الناس َ ،
ؾ أف ىذا قريف إبميس المعيف  ،وعممو وبا ٌؿ عميو  ،وعمى غيره  ،وا ّف أىؿ النار يتأ ّذوف بو  ،وىو مف الذيف
القبيحة  ،فبل ش ّ
يحمموف أثقاليـ  ،وأثقاالً مع أثقاليـ  ،وىو شيطاف في صورة إنساف  -نعوذ باهلل منو -.

وكذا مف اتخذ العمـ عادة اعتادت عمييا نفسو ()..... 1
ٍ
ٍ
فإف العمـ ليس إال انكشافاً لمواقع في الذىف في أفضؿ
)(1إشارةً إلى نقطة ميمة ال ينبغي أف يغفؿ عنيا الخواص ّ ..
فإف احتراؼ تخزيف صورة
فإف حاالت عدـ المطابقة والجيؿ المركب ىو الشائع في كؿ العموـ  ..وعميو ّ
حاالتو  ..واال ّ

عد عممية مقدسة توجب بنفسيا قرباً
الواقع في الباطف والتمذذ بذلؾ  -كمف يستمذ بجمع الكتب في الظاىر  -ال يمكف أف تُ ّ
شغؿ ش ٍ
عمؿ قد يتحوؿ إلى ٍ
فإف العمـ المتراكـ ببل ٍ
اغؿ تألفو النفس  ،فبل يعود العبد يف ّكر
لمعبد إلى الحؽ المتعاؿ  ،وعميو ّ
بعدىا لمعمؿ  ،شغبلً بما فيو مف اإلنكشافات الذىنية التي ال قيمة ليا في الخارج (..المحقؽ )

.....ورياء وسمعة بيذه الصورة الممدوحة بيف الناس مف دوف بصيرة وال معرفة  ،فيذا حمار مربوط ممحؽ باألوؿ  ،واف

كاف أق ّؿ منو ضر اًر عمى العباد .

المتوجو إلى اهلل الطالب ما عند اهلل  ،وىو
وأما مف كاف عاقبلً فيماً  ،وطمب ما بو صبلح نفسو وسعادتو في داريو  ،وىو
ّ

9

المقصود بخطابات ىذا الفف لتربيتو وترقيو فيما ىو طالب لو  ،فميعمـ أنو كمما انفتح لو باب مف العمـ سيؿ لو العمؿ بو ،

وزاده نشاطاً ورغبةً فيو  ،وكمما عمؿ بما عمّمو اهلل مف العمـ أورثو ذلؾ عمـ ما لـ يعمـ  ،وزاد في عممو  ،كما في أخبار
أىؿ البيت عمييـ السبلـ حيث قالوا  :إنو مف عمؿ بما عمـ أورثو عمـ ما لـ يعمـ .

فيكوف في الحقيقة عممو نوعاً مف العمـ  ،حيث إنو مورث لو ومحصؿ لو  ،فيدخؿ
تحت طمب العمـ الذي تواترت الروايات بفضمو ومدحو .

أف عممو وتعممو وتعميمو مف أفضؿ أفراد العمـ  ،فعند ذلؾ تتـ لمعبد السعادة بالعمـ الباعث عمى العمؿ  ،والعمؿ
كما ّ
المنبعث عف العمـ  ،والسعادة واف تمت بالمجموع المركب مف العمـ والعمؿ  ،إال أف أفضؿ الجزءيف عند اهلل إنما ىو العمـ
 ،وبو يقع التفاضؿ بيف األولياء .

لمنية
كالنية والعمؿ  ،والفضؿ ّ
قاؿ موالنا أمير المؤمنيف (ع) :مسحة مف المعرفة خير مف كثير مف العمؿ  ،وما ىما إال ّ
 ..وكالروح والجسػد  ،والفضؿ لمروح .
وفيما ذكرناه كفاية لمف طمب اليداية  ،واهلل ولي التوفيؽ.

الباب الثالث

أعدنا ليا
أعدىا لنا و ّ
في بيان أن اهلل خمقنا لمسعادة الدائمة ّ ،

اعمـ أف اإلنساف ُخمؽ لمحياة الدائمة والعيش السرمدي  ،وعمر اآلخرة ال نياية لو  ،وقد جعؿ اهلل ىذه الدنيا مزرع ًة لآلخرة
 ،ورتّب الجزاء في اآلخرة عمى األعماؿ في ىذه الدنيا  ،فكاف تأىؿ العباد لتمؾ السعادة األبدية بيذه األعماؿ الدنيوية) 1(.
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ِ
صر العمر في الحياة الدنيا لمف دواعي اليقظة والحركة لمسالؾ ،فاف اإلنساف بطبيعتو يحب نفسو
)(1اف االلتفات الى ق َ
ويحب ليا النفع والخمود واف اشتبو في تشخيص مصاديؽ النافع والضار  ،كما ىو الواقع خارجا ..وعميو فإف استيعاب
ِ
وشقاء بيذا العمر المحدود مما يجعؿ كؿ آف فيو يقابؿ البلمحدود ومف المعموـ
صر الحياة  ،واف البلمحدود يتحدد سعادةً
ً
ق َ
أف ىذه المقابمة الوجدانية – وىي مدعوتو بالشرع والنقؿ – يحوؿ اإلنساف عمى موجود حريص عمى كؿ فترة مف حياتو
أضؼ إلى حرصو النتقاء أفضؿ األعماؿ التي يمؤل بيا ىذا الوقت القصير الذي سيحدد مصير األبد في الجحيـ أو
النعيـ! (.المحقؽ )

أف ىذه األعمار القصيرة  ،والمدة القميمة  ،لو استغرقت بالعبادة بحيث لـ يعص اهلل فييا طرفة عيف  ،ولـ يصرؼ
وال ريب ّ
مقدار نفس مف األنفاس إال في طاعة اهلل  ،فيي مع ذلؾ قاصرة وناقصة بالبداىة والضرورة عف األىمية لممقابمة  ،ومقاـ

المعارضة والمجازاة .

بانية  ،أف يفتح ليـ أبواباً مف أبواب كرمو  ،يؤىمّيـ بيا لمقاـ الجزاء بما ال
فبل ّ
بد بمقتضى الرأفة اإلليية والرحمة الر ّ
تفضؿ .
انقضاء لو وال فناء  ،إذ كؿ نعمو ابتداء  ،وكؿ إحسانو ّ
تفضؿ بو عمييـ بجوده وكرمو  ،أف جعؿ أعماليـ غير منقطعة بانقطاع آجاليـ  ،وال منتيية بانتياء مددىـ ،
فأوؿ ما ّ
بحيث جعميا يمكف أف تكوف منطبقة عمى عمر الدنيا  ،ومستغرقة ألياـ العمؿ ووجود العامميف  ،وذلؾ بأف جعؿ مف أحكاـ
سنة ضبللة
سف ّ
سف ّ
أف مف ّ
سنة ىدى فمو أجرىا وأجر مف عمؿ بيا إلى يوـ القيامة  ،كما ّ
أف مف ّ
دينو التي حكـ بيا ّ ،
فعميو وزرىا ووزر مف عمؿ بيا إلى يوـ القيامة.مجموعة وراـ 236/2 :

أف الوالديف شركاء مع أوالدىما فيما يعمموف مف أعماؿ الخير  ،بمقتضى التسبب والعمية لموجود
وكذلؾ جعؿ مف أحكامو ّ
 ،وىذه سمسمة غير منقطعة .
وكذلؾ جعؿ ثواب بعض األعماؿ أف يخمؽ منيا مبلئكة يعبدوف اهلل إلى يوـ القيامة  ،ويكوف ثواب عبادتيـ لصاحب

العمؿ .

فنزؿ العمؿ ليمة واحدة بمنزلة العمؿ في ألؼ شير  ،بؿ أخبر اهلل سبحانو فقاؿ  { :ليػمة
وكذلؾ فتح ليـ باب التنزيؿ ّ ،
القدر خير مف ألؼ شير }.
وجعؿ تف ّكر ساعة بمنزلة عبادة ستيف سنة[ البحار  327:17وفيو :سنة] ،)2(.عمى ما في بعض الروايات .

)(2ورد في المصدر (تفكر ساعة خير مف عبادة سنة )  ..وأما عبادة ستيف سنة فقد روي بالنسبة لمف مرض يوما بمكة

(المستدرؾ ج  / 9ص  )364ولمف تعمـ حديثيف اثنيف ينفع بيما نفسو أو يعمميما غيره فينتفع بيما (البحار ج  2ص

 ) 152ولمف عدؿ ساعة (جامع االخبار /ص  ) 119ومف مرض ليمة فقبميا بقبوليا معنى القبوؿ كما ذكره (ع)  :ال
يشكو ما أصابو فييا إلى أحد (مشكاة االنوار – ص (.)281المحقؽ )
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وجعؿ مبيت ليمة عند أمير المؤمنيف (ع) ،تعدؿ عبادة سبعمائة سنة .

وجعؿ قضاء حاجة المؤمف يعدؿ عبادة تسعة آالؼ سنة  ،صائماً نيارىا قائما ليميا(البحار ). 315 :74
وجعؿ صياـ ثبلثة أياـ مف كؿ شير  ،قائمة مقاـ صياـ الدىر .

بل ليؤىميـ ألف يوصموا إلى رتبة استغراؽ عمر الدنيا بالطاعة  ،حتى
كؿ ذلؾ تعطفاً منو عمى عباده المؤمنيف  ،وتفض ً
يكوف ليـ شوؽ التأىؿ بيذه المرتبة النفيسة بجوده وكرمو .

عز وج ّؿ  ،فأكمؿ ليـ
ثـ ذلؾ قميؿ في جنب ما يريد أف يؤىميـ عف استغراؽ مدة األمد والسرمد بالعبادة والطاعة لو ّ
االمتناف ليتـ ليـ األنعاـ  ،بأف فتح ليـ باب الجزاء عمى النية التي ىي خير مف العمؿ  ،فجعؿ نيات المؤمنيف أف لو

عز وج ّؿ  ،فأثابيـ عمى ذلؾ ثواب الدائميف عمى طاعتو  ،وجعؿ جزاءىـ عمى ىذه
ُخمّدوا في الدنيا لداموا عمى طاعتيـ هلل ّ
النيات الخمود في الجنة .
كما أف الكفار بسوء نياتيـ  ،وأنيـ لو داموا لداموا عمى معصيتو  ،جعؿ جزاءىـ الخمود في عقابو .

مبنية عمى الدواـ ال عمى االنقطاع  ،واف كنت تراىا منقطعة  ،ففي بعض
أف أعمالؾ ّ
فيا أييا األخ المسترشد ! ..اعمـ ّ
األخبار :أف السعيد مف ماتت سيئاتو بموتو .

يعني مف سعادتو أف ال يُعمؿ بيا بعده  ،واال فإذا عمؿ بيا اقتداء بو واقتداء بمف اقتدى بو  ،كاف عميو وزرىا إلى يوـ
القيامة .
فالمعصية والعياذ باهلل مقتضاىا التسمسؿ ...إال أف يتعطؼ اهلل بمحوىا وازىاقيا .

فإف ما كاف هلل
فاحذر كؿ الحذر مف المعاصي  !..فقد تؤثر في األعقاب وفي أعقاب األعقاب  ،وارغب في الطاعات !ّ ..
ينمو ،ومف نموه أف يؤثر بعده إلى آخر الدىر ،وفي األعقاب وأعقاب األعقاب إلى يوـ القيامة  ،فتيقّظ وال تكف مف

الغافميف() 3

)(3إف كتب القوـ جميعا ال تخمو مف ىذه الوصية  ،فاف العاكؼ عمى الذنب ولو كاف صغي ار ال إستعداد لو لمسير في

ىذا السفر الذي يحتاج في اصمو اف يكوف المسافر فيو مقبوال لدى مواله  ..فاف النجاح في ىذا الطريؽ يتوقؼ عمى

النفحات اإلليية اآلخذة بيد العبد  ،وىي ال تتأتّى لمف يتعرض لسخط لمواله صاحب تمؾ الفنحات  ،ومف المعموـ أف الذنب
 واف كاف صغي ار  -إال أف مف الذي أذنبنا بحقو كبير  ،بما يجعؿ المعصية بيف يديو سوء ٍأدب عظيـ  ،يوجب الخجؿ
والوجؿ بعد االلتفات إليو ..ومف ىنا كاف ديدف جميع مف سمكوا ىذا الطريؽ ىو االستغفار المتواصؿ لتجديد العيد بالرب

الذي ما عرفناه حؽ معرفتو وما عبدناه حؽ عبادتو  ..وأما استغفار األنبياء واألوصياء( ع) فإنما ىو إلظيار التذلؿ
والتعظيـ  ،باإلضافة إلى تبدؿ حاالتيـ في بعض األحياف مف األعمى إلى العالي  ،وىذا ٍ
كاؼ ألف يوجب ليـ طمب

االستغفار دائما(.المحقؽ)
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الباب الرابع

في ذكر بعض الطرق إلى اهلل تعالى

أف الطرؽ إلى اهلل بعدد أنفاس الخبلئؽ () ...... 1
اعمـ ّ
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)(1ىذه مف الحقائؽ التي تزيد العبد بصيرة في سيره إلى اهلل تعالى  ،فميست ىنالؾ معادلة ثابتة في جزئيات السير اليو ،

فمكؿ زماف  ،ومكاف  ،وفرد  ،وظرؼ ،موجباتو وموانعو ..فمذلؾ تعددت السبؿ  ،واف اتحد الصراط  ،فجمع األوؿ وافرد
الثاني في القرآف  ..ومف ىنا ال ينبغي التأسي بخصوصيات السالؾ الفردية  -واف كاف واصبلً  -ألف لكؿ ٍ
فرد ظرفو

وتكميفو ..ومعرفة السبيؿ األنسب مف بيف السبؿ  ،شاغؿ لباؿ السالكيف جميعا ..فميست ىناؾ مشكمة في الحكـ الشرعي

االلزامي إلمكاف معرفة ذلؾ مف خبلؿ ما ورد في الفقو  ،وانما المشكمة كامنة في االحداث والوقائع الشخصية التي ال دور
لمفقو فييا كموارد تزاحـ األىـ والميـ  ،وىنا يحتاج السالؾ إلى بصيرة نافذه في معرفة السبيؿ األقوـ في مقابؿ السبؿ

المستقيمة األخرى  ،وىي إما أف تحصؿ باإللقاء في الروع واالحساس اليقيني بذلؾ  ،أو بالتسديد القيري بوضعو عمى

الطريؽ ولو مع عدـ االحساس بذلؾ  ،او عف طريؽ اشارات اىؿ المعرفة الذيف فتحت ليـ األبواب  ،فناجاىـ اهلل في

فكرىـ  ،وكمميـ في ذات عقوليـ فاستصحبوا بنور يقطة في االسماع واالبصار واالفئدة (النيج ج 2ص  .)211وقد قاؿ

النبي (ص) اتقوا فراسة المؤمف فانو ينظر بنور اهلل (بصائر الدرجات) – ص  (. 375المحقؽ )

.......فمكؿ أحد مف الخمؽ طرؽ إلى اهلل بعدد أنفاس كؿ الخبلئؽ  ،والشقي مف ضاقت عميو رحمة اهلل التي وسعت كؿ

شيء .

ظف عبده المؤمف  ،إف خي اًر فخير  ،واف ش اًر فشر .
واعمـ أنو ال طريؽ أنجح مف حسف الظف باهلل  ،فإنو في ّ
الظف بربيـ  ،ومسارعة أذىانيـ إلى التفاؤؿ بالسوء
والناس قد عودوا أنفسيـ بمقتضى تسويؿ النفس والشيطاف عمى سوء ّ
فروا منو ،
التخوؼ مف شدة الببلء  ،متيقنيف في ذلؾ  ،فيقعوف فيما ّ
واليأس مف الفرج بمجرد مشاىدة آثار االبتبلء  ،و ّ
الظف .
ويجري عمييـ ما تفاءلوا بو مف الببلء ،فإنو والعياذ باهلل نوع مف سوء ّ

الظف يتأىؿ العبد ألف يعامؿ بسوء ظنو  ،إال أف يعفواهلل سبحانو .
وقد عرفت أنو بسوء ّ
والنبي (ص) كػػاف يحب التفاؤؿ بالخير  ،ويك ػره ِّ
الطي ػرة [ .البحار ] .. 2/92:
والطِّيرة عمى حسب ما يراىا صاحبيا  ،إف رآىا شديدة كانت شديدة  ،واف رآىػا خفيفة كانت خفيفة  ،واف لـ يػرىا شيئاً لػـ
تؾ شيئاً  [ .روضة الكافي  ، ]197:كذا في خبر في (روضة الكافي ).

ظنو بربو  ،فيرجو مف اهلل بالقميؿ الكثير  ،فيو
يعود نفسو عمى حسف ّ
فيجب عمى المؤمف المقتفي آثار أىؿ البيت  ،أف ّ
وتظنو بو سبحانو وتعالى مف أصناؼ الخير وكرمو فوؽ ذلؾ ،
سبحانو الذي ُيعطي الكثير بالقميؿ  ،وكمما تؤممو منو
ّ

ظنؾ الحسف  ،وقد قاؿ
ظنؾ الحسف  ،وعند ّ
وظنؾ لو نياية  ،وكرمو سبحانو ال نياية لو  ،وىو سبحانو قد أخبرؾ بأنو في ّ
ّ
ظف بؾ خي اًر ِّ
فصدؽ َّ
ظنو .البحار 212/74 :
موالنا أمير المؤمنيف (ع) :مف ّ

ظنو  ،فيو سبحانو
ظف بيـ خي ًار ويحققوا ّ
ظف مف ّ
فإذا كاف حكمو عمى عباده  ،الجاري عمى لساف أوليائو  ،أف يصدقوا ّ
عز وج ّؿ أولى بذلؾ .
ّ
ظنو
ظنو  ،ويجري لو األمر عمى وفؽ ّ
الظف بشيء يصدؽ اهلل ّ
بؿ يستفاد مف األخبار وتتبع اآلثار  ،أف كؿ مف يحسف ّ
الظف بأف اهلل أودع فيو ذلؾ
ظف الخير بيذا الشخص يرجع إلى ّ
الظف باهلل  ،إذ معنى ّ
الحسف  ،وكأنو مف أفراد حسف ّ
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الظف .
الخير لممقدمة المطوية المعمومة مف أف كؿ خير مف اهلل  ،فاهلل سبحانو يصدؽ ىذا ّ
ٍ
سر  ،فقاؿ لو الراوي :بحجر! ..فقاؿ لو اإلماـ (ع) :أو ما
بحجر خي ًار جعؿ اهلل فيو ًّا
ظف
وقد جاء خبر صريح بأف مف ّ
ترى الحجر األسود(). 2
)(2لـ ار الحديث في المصادر التي كانت متاحة لدي  ..والرواية عمى فرض الصدور  ،تريد أف تشير إلى أف عناصر

ىذا الوجود كميا قابمة لتمقي الفيض الخاص مف المولى ..فاف الموجودات واف كانت متساوية المثوؿ بيف يديو  ،إال أف

المبدع ليا  -وألمور ال يعمميا إال ىو  -يختص بعضيا بمطفو كالبقاع الشريفة  ،واالزمنة المباركة  ،فتتحوؿ بعد التشريؼ

االنتسابي إلى شأف مف شؤونو  ،فتتميز في خواصيا واثارىا عما يشابييا مف الموجودات  ..فيذا قميص يوسؼ يمقى عمى

وجو ابيو فيرتد بصي ار  ..وىذا التابوت فيو سكينة مف ربيـ  ..وىذه قبضة مف اثر الرسوؿ تعمؿ األعاجيب  ..وىذا الحجر

األسود – كما في الرواية – جعميا اهلل تعالى يمينو في األرض  ..ىذا كمو في عالـ الجمادات  ،فكيؼ اذا تحقؽ األمر في
رضى واختيار كنفوس المعصوميف (ع)؟! (..المحقؽ )
عالـ الناطقات  ،وىي النفوس التي استسممت لربيا عف
ً

أف اهلل سبحانو وتعالى  ،يصدؽ الظنوف الحسنة مف المؤمنيف مف بعضيـ في بعض  ،ويحقؽ ليـ ذلؾ .
فيستفاد مف ىذا ّ
الظف  ،بؿ عمى عدـ العمـ
ومف ذلؾ تصديؽ شيادة مف يشيدوف لمميت بأنيـ ال يعمموف منو إال خي ارً  ،لمتنبيو عمى حسف ّ
بغير الحسف ..وقد ورد الحديث بأف اهلل يجيز شيادتيـ  ،ويغفر ليـ ولو ما يعمـ لما ال يعمموف .
ظف بو ،
الظف أف يجريو اهلل
ظف بو الخير  ،إال أف يمنع مانع قوي مف جريانو في مف ّ
لمظاف ولمف ّ
ّ
فمقتضى حسف ّ
لمظاف .
فيجريو اهلل
ّ

أف الرجؿ قد يكرـ رجبلً عمى أنو مف أىؿ الخير  ،فيدخمو اهلل بذلؾ الجنة  ،واف كاف في عمـ اهلل
كما في بعض األخبار ّ
لمظاف .
ظف بو فأجري
ّ
الظف في مف ّ
أف ذلؾ المكرـ مف أىؿ النار  ،فيذا مما منع فيو المانع القوي مف إجراء ّ

ظنػو ويقمب األمر
الظف إلخوانو المؤمنيف ال يخيب  ،إذ ىو إما أف يصدؽ ّ
أف مف امتثؿ ما أمر بو مف حسف ّ
والحاصؿ ّ
يضره تخمّؼ ذلؾ في المظنوف بو الخير .
ظنو برحمة اهلل  ،أو يجري لو ّ
عمى وفؽ ّ
ظنو في حقو  ،وال ّ
فإف المأموميف أحسنوا
الظف بالمؤمنيف  ،ولعمو عمى ىذا ابتني األمر في قبوؿ صبلة الجماعة ّ ،
وىذا باب عظيـ في حسف ّ
الظف بو .
الظف باإلماـ  ،وجعموه واسطة بينيـ وبيف اهلل في قبوؿ صمواتيـ  ،فأعطاىـ اهلل ذلؾ فقبؿ صبلة الجميع بحسف ّ
ّ
الظف  ،كالذي يشرب مف سؤر المؤمف تبركاً بو  ،وكماء زمزـ فإنو ِل َما ُشرب لو  ،قاؿ
إلى غير ذلؾ مف موارد حسف ّ
الشييداف :وقد شربو جممة مف األكابر لمقاصد دينية ودنيوية فنالوىا  .شرح الممعة الدمشقية329/2:
الظف .
فبل تغفؿ عف أخذ حظؾ مف حسف ّ

الظف بؾ .البحار.. 95/95:
وقد ورد في الدعاء جعمو مف أفضؿ األرزاؽ التي تطمب  ،فقاؿ :الميـ ارزقني اليقيف  ،وحسف ّ
الظف واف كانت كاذبة .
أف اهلل يجيز دعوى حسف ّ
وقد ورد في الحديث ما ىو أبمغ مف ذلؾ  ،وىو ّ
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فعف الصادؽ (ع )قاؿ :إذا كاف يوـ القيامة جيء ٍ
ردوه .
بعبد فيؤمر بو إلى النار فيمتفت  ،فيقوؿ اهلل سبحانو وتعالىّ :
إلي؟ ..
فمما أتى بو قاؿ لو :عبدي ِل َـ
ّ
التفت ّ
ظني بؾ ىذا !..
فيقوؿ :يا رب ما كاف ّ
ظنؾ؟ ..
فيقوؿ اهلل ج ّؿ جبللو :فما كاف ّ

ظني بؾ أف تغفر لي وتسكنني برحمتؾ جنتؾ .
فيقوؿ :يار رب ! ..كاف ّ
قاؿ :فيقوؿ اهلل ج ّؿ جبللو :يا مبلئكتي  ،وعزتي وجبللي  ،وآالئي وببلئي  ،وارتفاعي في مكاني  ،ما ظف بي ىذا ساعة
روعتو بالنار  ،أجيزوا لو كذبو وأدخموه الجنة .انتيى الحديث  .الجواىر
مف خير قط  ،ولو ّ
ظف بي ساعة مف خير ما ّ
السنية) 3(273:

)(3اف ىذه الرواية مف الروايات التي تبعث االمؿ الكبير في النفوس  ..فانظر الى ىذه الرحمة المستغرقة الدنى القابميات

إدعاء  ،فكيؼ بمف يدعيو صدقا؟! ..وكيؼ بمف يمارسو تطبيقا في الحياة الدنيا؟ !..ونرجع فنقوؿ
التي تدعى حسف الظف
ً
َ :كـ ِم َف الذيف يمتفتوف إلى مثؿ مقالة ذلؾ العبد يوـ القيامة ؟ ..ولو التفت الييا جميع أىؿ المحشر لنجوا بذلؾ ! ..ولكنو
تعالى ىو الذي يمقف العبد حجتو يوـ لقائو  ،لما رأي منو في دار الدنيا ما يوجب لو ىذا المطؼ في ذلؾ اليوـ

العصيب(.المحقؽ )

فتأمؿ فيو ترى ما ال يوصؼ  ،وبيذا الحديث الشريؼ ومبلحظة أمثالو مف مظاف المواىب اإلليية  ،والنفحات الربانية ،
ّ
يتقوى جانب مف أف يكوف ما عندنا مف الظنوف الحسنة  ،واآلماؿ بمواىب ذي الجبلؿ  ،مندرجة تحت حسف الظف باهلل ،
ّ
إذ ىي إف لـ تكف منو فبل أق ّؿ مف أف تكوف مف أفراده االدعائية  ،وقد عرفت إنو بكرمو يجيزىا ويعامميا معاممة األفراد
الحقيقية  ،وحكمو في الداريف واحد>{ ما ترى في خمؽ الرحمف مف تفاوت } .سورة الممؾ3/

الظف باهلل  ،فإف ىذا مف خدع الشيطاف
الظف ليس مقتضاه الخمود إلى الراحة  ،وترؾ العمؿ معم ً
بل بحسف ّ
واعمـ أف حسف ّ
الرجيـ  -أعاذنا اهلل منو وجميع المؤمنيف بمحمد وآلو الطاىريف  -بؿ مقتضاه االنجذاب إلى ما عند اهلل  ،وشدة الرغبة في

مواىب ااهلل  ،فإف مف أنس بمواىب اهلل جذبو الطمع  ،وىانت عنده الشدائد  ،ومف عرؼ ما يطمب ىاف عميو ما يبذؿ) 4(.
)(4اف ىذه الرواية مف الروايات التي تبعث االمؿ الكبير في النفوس  ..فانظر الى ىذه الرحمة المستغرقة الدنى القابميات

إدعاء  ،فكيؼ بمف يدعيو صدقا؟! ..وكيؼ بمف يمارسو تطبيقا في الحياة الدنيا؟ !..ونرجع فنقوؿ
التي تدعى حسف الظف
ً
َ :كـ ِم َف الذيف يمتفتوف إلى مثؿ مقالة ذلؾ العبد يوـ القيامة ؟ ..ولو التفت الييا جميع أىؿ المحشر لنجوا بذلؾ ! ..ولكنو

تعالى ىو الذي يمقف العبد حجتو يوـ لقائو  ،لما رأي منو في دار الدنيا ما يوجب لو ىذا المطؼ في ذلؾ اليوـ العصيب (.

المحقؽ )

إف العبد مف عبادي يأتيني بالحسنة فأدخمو الجنة .
إف اهلل أوحى إلى داود (ع) قاؿّ :
وعف موالنا الرضا (ع) قاؿّ :
قاؿ :يا رب  ،وما تمؾ الحسنة؟ ..

يفرج عف المؤمف كربة ولو بشؽ تمرة .
قاؿّ :
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السنية .. ]79:انتيى .
فقػاؿ داود (ع)  :حػؽ لمف عرفؾ أف ال ينقطع رجاؤه منؾ[ .العيوف ، 313/1:الجواىر
ّ

عز وج ّؿ يعطي ىذه الجنة العظيمة التي عرضيا السماوات واألرض بشؽ تمرة  ،وفي بعض الروايات أنو يحكـ
فإذا كاف ّ
بالجنة بشؽ تمرة .

فباهلل عميؾ كيؼ يسوغ ترؾ المعاممة مع ىذا الكريـ  ،والتغافؿ عف معاممتو طرفة عيف؟ ..وبأي شيء يستبدؿ عنو؟ ..ومف

فاتتو لحظة لـ يقبؿ فييا عمى اهلل فأي شيء يكوف عوض ما فاتو؟! ..ىييات ! ..ىيات! ..لقد فاتو شيء ال عوض لو ،
وغبف غبناً ال جبر لو .

الغراء بترتيب المثوبات العظيمة عمى حركات
ومف أجؿ ىذا المعنى وشدة رأفة اهلل بعباده المؤمنيف  ،جاءت الشريعة ّ
المؤمنيف وسكناتيـ  ،وحتى عمّـ عمي بف الحسيف (ع)شيعتو الدعاء بقولو :
الميـ ! ..اجعؿ ىمسات قموبنا  ،وحركات أعضائنا  ،ولمحات أعيننا  ،وليجات ألسنتنا في موجبات ثوابؾ <.الصحيفة

السجادية63:

وقاؿ (ع)في بعض أدعيتو :
وأستغفرؾ مف ك ّؿ ل ّذ ٍة بغير ذكرؾ  (.المناجاة الخمسة عشر )
فمراد اهلل سبحانو في عباده المؤمنيف  ،أف ال يخسروا خسرانًا ال جبر لو بالغفمة عف معاممتو  ،وفقد أجرتو طرفة عيف .

أف> مف شرب الماء وذكر الحسيف (ع) وأىؿ بيتو ولعف قاتمو  ،كتب
وليذا جعؿ الطرؽ إليو بعدد أنفاس الخبلئؽ بحيث ّ
اهلل لو مائة ألؼ حسنة  ،ومحى عنو مائة ألؼ سيئة  ،ورفع لو مائة ألؼ درجة  ،وكاف كأنما أعتؽ مائة ألؼ نسمة ،
وبعثو اهلل يوـ القيامة ثمج الفؤاد < .الكافي .. 193/6 :

المعد ليذا الجزاء يرضى أف يضيع عمى عبده  -المحتاج إليو وىو الغني المطمؽ  -نفساً مف
أترى صاحب ىذا العطاء  ،و ُ

أنفاسو؟ !..

حاشا وكبل! ..بؿ يريد مف ىذا العبد المسكيف أف يكوف مقببلً عمى ربو  ،حيث إنو ال خير إال عنده  ،وال شرؼ إال في

اإلقباؿ إليو  ،فإذا أقبؿ ىو عمى اهلل أقبؿ ىو عميو  ،واذا أقبؿ عميو عاممو بفضمو وكرمو وىداه ألف يقصد بكؿ خطراتو
ومنو .
وحركاتو وسكناتو ونومو ويقظتو رضاء ربو  ،بما يقتضيو كرمو وجوده ّ

ومنو ما عف الباقر (ع) قاؿ :إف اهلل أوحى إلى داود (ع) :بمّغ قومؾ أنو ليس مف ٍ
عبد منيـ آمره فيطيعني  ،إال كاف حقاً
ّ
عمي أف أطيعو وأعينو عمى طاعتي  ،واف سألني أعطيتو  ،واف دعاني أجبتو  ،واف اعتصـ بي عصمتو  ،واف استكفاني
ّ
عمي حفظتو مف وراء عػػوراتو  ،واف كاده جميع خمقي كنت دونو ..انتيى  .الجواىر السنية 74 :
كفيتو  ،واف تو ّكؿ ّ

بل عما
وكذلؾ تأتي رأفتو البالغة ورحمتو الواسعة  ،أف يبالغ في تحذير عبده المسكيف عف التخطي إلى ما ال يعنيو فض ً

يضره .
ّ

وفي بعض الخطابات القدسية عمى ما في (الجواىر السنية ):

يا بف آدـ ! ..إذا وجدت قساوة في قمبؾ  ،وسقما في جسمؾ  ،ونقصاً في مالؾ  ،وحريمة في رزقؾ  ،فاعمـ أنؾ قد
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تكمّمت فيما ال يعنيؾ  .الجواىر السنية 66 :

السـ  ،إذ منتياه أف يؤثّر في الجسـ  ،والفضوؿ
وىو الفضوؿ مف الكبلـ  ،فضبلً عف
المحرـ فيػػو ّ
ّ
أضر عمى اإلنساف مف ّ
مف الكبلـ يؤثر قساوة في القمب  ،والنقيصة في الماؿ  ،والحرماف في الرزؽ  ،مع السقـ في الجسد  ،فكيؼ يرضى لو

يعرض نفسو ليذه الميمكة العظيمة .
الرب الرؤوؼ بأف ّ

أف اهلل سبحانو يحاسب العبد عمى فضوؿ النظر  ،كما يحاسبو عمى فضوؿ الكبلـ) 5(.
بؿ ورد ّ
)(5وىذا ىو مقتضى المراقبة الدقيقة لمسموؾ في ارقى مراتبو ،فاف لحظات العيوف مما ال يعد عند العامة فعبل ليترتب

يحوؿ ىذه العممية
عميو الحساب  ،إذ أف العيف تبصر ما لـ تغمض سواء أراد صاحبيا أـ لـ يرد ..ولكف المراقب لنفسو ّ
البلإرادية إلى حالة شعورية ..فبل يسمط نظره إلى ما ليس مأمو ار بو  ،فكيؼ اذا كاف منييا عنو؟! ..بيذا الحديث واشباىو
يعمـ اف الطريؽ الى اهلل تعالى كالصراط يوـ القيامة احد مف السيؼ ..ومف ىنا صعب الوصوؿ إال بفضؿ اهلل

ورحمتو(.المحقؽ )

يضيع عمى عبده البائس المسكيف نظرة مف نظراتو  ،جعؿ لو النظر إلى وجو العالـ عبادة ،
فمف أجؿ أنو ال يريد أف ّ
والنظر إلى الكعبة عبادة  ،والنظر إلى ذرية رسوؿ اهلل( ص) عبادة  ،والنظر إلى المخموقات بعيف االعتبار عبادة  ،وأي

عبادة ! ..فإنو التفكير الذي ساعة منو تعدؿ عبادة ستيف سنة { فأينما تولوا فثـ وجو اهلل  } .البقرة115/
وعف الصادؽ جعفر بف محمد بف عمي  ،عف أبيو  ،عف آبائو (ع)  ،عف النبي (ص) قاؿ :

أوحى اهلل تعالى إلى داود (ع)  :يا دواود ! ..وكما ال تضيؽ الشمس عمى مف جمس فييا  ،كذلؾ ال تضيؽ رحمتي عمى
المتطيروف [ .الجواىر السنية ] .. 77 :
تضر الطِّيرة مف ال يتطير  ،كذلؾ ال ينجو مف الفتنة
ّ
مف دخؿ فييا  ،وكما ال ّ
انتيى .
أصمناه مف أف المتطير لسوء ظنو برّبو ال ينجو مف الفتنة
وىذا الخطاب اإلليي القدسي مف أكبر وأعظـ الشواىد عمى ما ّ
تطير منيا  ،وتُدفع عنو ببركات حسف الظف
يتطير لحسف ّ
تضره األشياء التي يُ ّ
 ،فيقع في اليمكة  ،ومف ال ّ
ظنو برّبو ال ّ
باهلل .
ومف دخؿ في رحمة اهلل باالنقطاع ()..... 6
)(1إف تعبير المصنؼ في ىذا الموضع تعبير رائع  ..فمف ناحية جعؿ الدخوؿ إلى أخبارىـ مف موجبات الرحمة اإلليية

 ،فإف نفس الميؿ إلى أخبارىـ واألنس بما ورد عنيـ مف عبلمات المسانخة لطينتيـ  ،واالستعداد لتمقي الفيض منيـ  ،واال
فإف النفوس االجنبية ال تألؼ ىذه الكممات الصادرة ممف اتصموا بعالـ الغيب ..ومف ناحية اخرى اكد عمى ضرورة

االنقطاع إلييـ  ،فكيؼ ييتدي الى طريؽ اهلل االعظـ مف لـ يستوعب حقيقة الوالية االليية المتمثمة في النبي (ص)

وأوصيائو (ع) ؟!..إف ىذه النفوس التي لـ تفيـ أكثر الحقائؽ بداىةً في عالـ المعرفة – اذ ما نودي بشيء مثمما نودي
بالوالية (الكافي ج  2ص  – )18كيؼ ليا أف تفيـ دقائؽ السير إلى رب األرباب؟( !..المحقؽ )
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.......إلى أخبار أىؿ البيت (ع)  ،واقتفى آثارىـ لـ تضؽ عميو  ،بؿ ال تزاؿ تتسع وتنفتح لو األبواب التي كؿ باب ينفتح

منو ألؼ باب  ،حتى يوصمو إلى مقاـ انشراح الصدر بنور العمـ والمعرفة  ،وىو مف أفضؿ ما أثنى اهلل عمى نبيو (ص)

حيث يقوؿ :

{ألـ نشرح لؾ صدرؾ }  .اإلنشراح1/

فإذا َم َّف اهلل عميو بالوصوؿ إلى ىذه الرتبة  ،فيو مف الذيف ال يصميـ ببلء الدنيا  ،وال ببلء اآلخرة  ،وبمعنى أنو لو أصابو
عرفو اهلل مف إيصالو إلى رضاء
نوع مف الببلء فيو عند غيره ببلء  ،وبحسب نظر الناس  ،واال فيو عنده في جنب ما ّ
اهلل  ،وبحسب ما يطمب منو مف المراتب السامية عند اهلل تعالى ،مف أكبر المبلذ وأىنأ العطاء .

ولذا كاف بعض خواص الحسيف (ع) مف أىؿ الطؼ  ،كمما اشتد عمييـ الببلء تشرؽ وجوىيـ  ،وتستبشر نفوسيـ  ،رزقنا

اهلل واياكـ ىذه المقامات  ،وأيف أبناء المموؾ عف ىذه المذات  ،وحسبنا اهلل ونِ ْع َـ الوكيؿ  ،ونِ ْع َـ المولى ونعـ النصير.

الباب الخامس  :في إيضاح عجز اإلنسان من حيث ىو
إف لؾ ّأييا المسكيف جيتيف واعتباريف :
أييا األخ الغافؿ عف إصبلح نفسو  ،والمتغافؿ عف حقيقة أمره ّ !..
أحدىما مف حيث نفسؾ وذاتؾ  ،ومف حيث أنت أنت  ،والى ىذه الجية غالب نظرؾ ومبلحظتؾ  ،وأنت مف ىذه الجية
ٍ
فاف مضمحؿ زائؿ ال قدر لؾ وال قيمة وال اعتداد بؾ  ،وال مباالة بؾ وال احتفاؿ  ،بؿ لست شيئاً مذكو اًر .

والجية الثانية لؾ مف حيث أنؾ متعمّؽ القدرة اإلليية  ،ومظير العظمة الربانية  ،ومخموؽ ليذا الخالؽ العظيـ الشأف َّ
عز
وجؿَّ  ،وبيذه الجية صرت مرتبطًا بكؿ العالـ مف العرش إلى الثرى  ،ومف السماء السابعة العميا إلى األرض السابعة

السفمى  ،فضبلً عما بيف المشرؽ والمغرب  ،وجميع مف في أقطار األرض .
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فإف أنت فعمت بنفسؾ خي اًر أثّرت في جميع العالـ خي اًر  ،وبالعكس ( )1فإف أشكؿ عميؾ .....
السر عف حقيقة تأثير بعض األولياء في األمور بإذف اهلل تعالى  ،بما ال يمكف
)(1ىذه العبارة عمى إيجازىا  ،تكشؼ ّ
فإف شؤوف ذلؾ العبد كميا محبوبة لديو
فإف العبد إذا صار محبوباً لمواله ّ
إنكاره لكثرة وقوعو وتواتر نقمو قديماً وحديثاً ّ ..

حبو لو  -يجعؿ إرادتو الربوبية مطابقة إلرادة عبده المستوجبة لئلجابة
فإف اهلل تعالى  -لشدة ّ
ومنيا إرادتو لمشيء ودعاؤه ّ ،
لو خمى األمر مف الموانع  ..ومف ىنا جعؿ اهلل تعالى اإلحياء  -وىو مف أعجب األمور  -منتسباً إلى المسيح بإذنو ،
وىذه ىي المعادلة التي ترفع االستغراب عما يقع مف خرؽ العادة في جميع الموارد التي صح فييا النقؿ ( ..المحقؽ )
فإف لؾ مثاالً تحت العرش يعمؿ مثؿ ما تعمؿ  ،فإف عممت قبيحاً ألقى اهلل عمى مثالؾ ست اًر وغطاه  ،لئبل
.....ذلؾ ّ ،
تفتضح عند أىؿ العرش .
واف عممت حسناً أظيره اهلل ليـ وىو معنى قولو :يا مف أظير الجميؿ وستر القبيح عمى ما رواه شيخنا البيائي في مفتاحو

عف الصادؽ (ع) أنو قاؿ :

ما مف مؤمف إال ولو مثاؿ في العرش  ،فإذا اشتغؿ بالركوع والسجود ونحوىما فعؿ مثالو مثؿ فعمو  ،فعند ذلؾ تراه

المبلئكة فيصموف ويستغفروف لو  ،واذا اشتغؿ العبد بمعصية أرخى اهلل عمى مثالو ست اًر لئبل تطمع المبلئكة عمييا  .مفتاح
الفبلح 156 :

وكذلؾ ال شؾ أف أعمالؾ كؿ يوـ  ،وكؿ صباح  ،وكؿ مساء  ،تعرض عمى النبي صمى اهلل عميو وآلو  ،وعمى األئمة

عجؿ اهلل فرجو  -ولي األمر .
(ع)  ،خصوصا صاحب العصر ّ -
أسر بالحاجة يقضييا المؤمف ألخيو مف صاحب
سرىـ  ،حتى قاؿ أحدىـ :واهلل لرسوؿ اهلل (ص) ّ
فما كاف منيا حسنا ّ
الحاجة  .الكافي 156/2 :

أف النبي (ص)  ،وأىؿ بيتو أقطاب العالـ وأركانو  ،والعالـ كمو رعية  ،مف المبلئكة وغيرىـ  ،فمف أدخؿ السرور
وال ش ّ
ؾ ّ
فيضج العالـ بالدعاء ليذا العبد
عمى سمطاف العالـ فقد أثر في الرعية كميا سرو اًر  ،تبعاً لسرور الممؾ والسمطاف ،
ّ
سرؾ اهلل كما سررتنا .
المحسفّ :

واف أساء أساء النبي صمى اهلل عميو وآلو وأىؿ بيتو  ،ولذا تجؼ األشجار  ،وتفسد الثمار  ،وتق ّؿ األمطار  ،وتغمى
األسعار .
وقد باف لؾ أييا المسكيف ! ..تأثير طاعتؾ ومعصيتؾ في كؿ العالـ  ،فضبلً عف خصوص المبلئكة الموكميف بؾ ،

وفضبلً عما تقدمت اإلشارة إليو مف تأثير الطاعة والمعصية في األعقاب  ،وفي أعقاب األعقاب  ،ومف وصوؿ النفع لكؿ

المؤمنيف ممف مضى وممف بقي ممف يقوؿ :

الميـ ! ..اغفر لممؤمنيف والمؤمنات حتى ورد :أف جميع المؤمنيف والمؤمنات يشفعوف لمف يقوؿ ذلؾ ويقولوف :ىذا الذي
كاف يستغفر لنا  .الوسائؿ 151/4 :
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أف العالـ يستغفر لو مف في السماوات ومف في األرض حتى الحيتاف في البحار  .الكافي 34/1 :
ورد في األخبارّ :
وقاؿ سبحانو { :الذيف يحمموف العرش ومف حولو يسبحوف بحمد ربيـ ويؤمنوف بو ويستغفروف لمذيف آمنوا }  [ .غافر] 7/

أف مف يكوف مجتيدا مشيو اًر ينتفع بتقميده مف في المشرؽ ومف في المغرب  ،كما ينتفعوف بكتبو ومصنفاتو ،
..وال يخفى ّ
وسائر أنواع ىدايتو وارشاداتو في حياتو وبعد وفاتو .
فإذاً قد ظير لؾ سرياف تأثيرؾ في ك ّؿ العالـ مف الجية الثانية فيؾ  ،وكونؾ متعمّؽ القدرة اإلليية  ،ومظير العظمة ،
فكيؼ يسوغ أييا المسكيف فمتؾ وتغافمؾ  ،ممتفتاً إلى الجية األولى التي لست بيا شيئاً مذكو اًر !..
ولقد صدؽ موالنا أمير المؤمنيف (ع)حيث يقوؿ :

دواؤؾ فيؾ وال تبصػر  -----وداؤؾ منؾ وال تشػعر

اتحسب انؾ جرـ صغير -----وفيؾ انطوى العالـ االكبر
وانت الكتاب المبيف الذي  -----بآياتو يظير المضػمر

ديواف أمير المؤمنيف (ع)175/

ولئف أىممت نفسؾ فما ربؾ بميمؿ لؾ  ،قاؿ اهلل تعالى :
{أيحسب اإلنساف أف يترؾ سدى  } .القيامة36/

سماؾ ربؾ  ،فإف كنت ترى نفسؾ مف أىؿ
فتيقّظ أييا الغافؿ ! ..والح ْ
ظ الجية الثانية التي صرت بيا إنساناً  ،وكذلؾ ّ
أف اهلل يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أـ الكتاب .
الشقاوة  ،وعف السعادة نائياً  ،فاعمـ أييا المسكيف ّ
توجو العناية اإلليية إليؾ ،
واحذر أف تكوف شيطانًا في صورة إنساف  ،واعمـ أنؾ إف اخترت لنفسؾ ذلؾ فقد أضعت ّ
وكدرت قموب األنبياء والمرسميف  ،والمبلئكة المقربيف  ،وجميع أىؿ السموات واألرضيف ،
وأفسدت العالـ كمو بفسادؾ ّ ،
وضجت األرض إلى اهلل مف مشيؾ عمييا  ،والسماء مف استظبللؾ بيا .
ّ

تضج إلى اهلل مف بوؿ األغمػؼ أربعيف صباحاً [ البحار  .. ] 113/131 :وىو فعؿ مكروه مف
وورد أف األرض
ّ
المكروىات فكيؼ بؾ؟ ..
وبالجممة يا مسكيف أنت مبارز هلل  ،وجميع مف ىو ممؾ هلل تعالى أعداء لؾ  ،فأيف تذىب عف ممكو ( )2وجميع مخموقاتو

فأنى بمقاومتيا ....
تطمب االذف منو باالنتقاـ منؾ ّ ،

أف كؿ ما في الوجود – ما عدا اإلنساف –
)(2إنيا حقّاً لحقيقة مخيفة وىي ليست مف المعاني اإلنشائية التخيمية  ،إذ ّ
لرب العالميف  ،وىو الذي لو جنود
أف الشاذ عف حركة الوجود في الطاعة
ٌ
ٌ
محارب ّ
منقاد هلل تعالى بطبعو  ،ومف المعموـ ّ

فإف بقاء العاصيف في
السماوات واألرض  ،وىؿ وظيفة الجند إال امتثاؿ أمر مف ىـ
ٌ
جنود مجندةٌ بيف يديو ؟! ..وعميو ّ
ٍ
ٍ
ٍ
الرب الرؤوؼ في منع جنوده مف االنتقاـ مف أعدائو  ..وما نار جينـ واحاطتيا بالكافريف
وسبلمة  ،إنما
أمف
بتدخؿ مف ّ

الرب  ،إذ أُذف ليا في االنتقاـ  ،ومف ىنا كاف لساف حاليا  :ىؿ مف مزيد ؟! (..المحقؽ )
إال صورة مف صور جنود ّ
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مفر لؾ منو إال إليو { ففروا إلى اهلل إني لكـ
.....كميا  ،وأنت الضعيؼ الحقير  ،ومف يؤويؾ وقد بارزتو وحاربتو  ،فبل ّ
منو نذير مبيف }  .الذاريات53/

عز وج ّؿ فاستمع لما رواه
وك ّؿ مف خاؼ مف أحد ىرب منو إال الخائؼ مف اهلل فإنو ييرب إليو  ،فإف أنت ىربت إليو ّ
عز وج ّؿ أنو يقوؿ :
الصادؽ (ع) عف جده رسوؿ (ص) عف اهلل ّ
ال أطمع عمى قمب ٍ
حب اإلخبلص لطاعتي  ،وابتغاء وجيي  ،إال تولّيت تقويمو وسياستو  .الجواىر
عبد  ،فأعمـ فيو ّ
السنية 133 :

عز وج ّؿ قاؿ :
وعف النبي (ص) عف اهلل ّ
إذا عممت أف الغالب عمى عبدي االشتغاؿ بي  ،نقمت شيوتو في مسألتي ومناجاتي  ،فإذا كاف عبدي كذلؾ فأراد أف

يسيو حمت بينو وبيف أف يسيو  ،أولئؾ أوليائي حقًا  ،أولئؾ األبطاؿ حقاً  ،أولئؾ الذيف إذا أردت أف أىمؾ أىؿ األرض

بعقوبة زويتيا عنيـ مف أجؿ أولئؾ األبطاؿ  .البحار 162/93 :

انتيى ىذا الحديث الشريؼ  ،أنظر إليو كيؼ اشتمؿ آخره عمى أف اهلل كيؼ يدفع العقوبة واليمكة عف أىؿ األرض بوجود

أولئؾ األولياء  ،فنفس وجودىـ صدقة عف العالـ  ،حيث كاف باعثاً عمى حفظيـ مف اليمكة .

وبالجممة فيذا العالـ مرتبط بعضو ببعض  ،وىو بمنزلة الشخص الواحد إذا دخؿ ألـ في عضو مف أعضائو سرى إلى

الكؿ  ،فإذا نزؿ ذلؾ األلـ عف ذلؾ العضو فقد أراح الكؿ مف ذلؾ األلـ .

وورد في الحديث أف العبد إذا حمد اهلل شممو ذلؾ الدعاء مف كؿ المصميف  ،ألف المصميف يقولوف ( :سمع اهلل لمف حمده
) .الوسائؿ 2/4 :

فانظر إلى العبد كيؼ ارتبط بكؿ المصميف في العالـ  ،ودخؿ تحت دعائيـ بكممة واحدة .

بل فأتقنو  .كنز
بل باتقاف  ،دخؿ تحت دعاء النبي صمى اهلل عميو وآلو بقولو :رحـ اهلل مف عمؿ عم ً
كذلؾ مف عمؿ عم ً

العماؿ 9128 :

مستجاب  ،ومف أدركتو الرحمة مف اهلل نجى مف اليمكة .
أف دعاء النبي (ص)
ٌ
وال ريب ّ
ومف في ىذا العصر يتمنوف ويشتاقوف أف يكونوا في عصر النبي (ص) حتى تدركيـ منو دعوة  ،ويتخيموف أف ىذا أمر قد

فإف تعرضيـ لدعاء النبي (ص )ووصولو إلييـ ممكف في ىذا العصر بأيسر وجو
فات  ،وال تدارؾ لو  ،وىو اشتباه ّ ،
كالذي قمنا :
مف عمؿ عمبلً بإتقاف  ،فيدخؿ تحت دعاء النبي صمى اهلل عميو وآلو بالرحمة .

بل  ،فيدخؿ تحت دعاء النبي (ص) بقولػو :شعباف شػيري  ،رحػـ اهلل مف أعػانني عمى
ومف كاف يصوـ يوما مف شعباف مث ً

شػيري  .الوسػػائؿ 492/13 :

وحاشا النبي صمى اهلل عميو وآلو أف يحرـ أىؿ ىذا الوقت مف بركات دعائو الشريؼ  ،بؿ وقد وضع أدعية شريفة ألىؿ

عناويف عامة  ،فمف شاء أدخؿ نفسو تحت عنواف مف تمؾ العناويف الشريفة  ،فيشممو ذلؾ الدعاء المستجاب .
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عرضؾ لرحمتو بالدخوؿ تحت ىذه العناويف الشريفة  ،التي ىيأت لؾ ألف تدخؿ نفسؾ فييا
أنظر إلى نفسؾ يا أخي كيؼ ّ
يتوجو إليؾ كؿ مف في العالـ بالدعاء عميؾ .
 ،وأنت بغفمتؾ وتغافمؾ تريد أف تدخؿ نفسؾ تحت عناويف خبيثة ّ ،

كدر رسوؿ اهلل (ص) لذلؾ  ،ثـ عميا (ع)  ،ثـ الحسف  ،ثـ الحسيف  ،ثـ األئمة (ع) ،
كدر مؤمناً مف المؤمنيف ّ
فإنو مف ّ
فيضج عميػؾ العالـ ضجة واحػدة :ك ّػدرؾ اهلل كما ك ّدرتنا  .الكافي .. 93/1 :
ثـ مف في العالـ كمّو ،
ّ
فيا أخي ! ..شأنؾ عظيـ  ،وخطرؾ جسيـ  ،وأنت بيف حالتيف في كؿ أطوارؾ وأحوالؾ  :إما أف تُقبؿ عمى اهلل  ،أو
تعرض عنو () ..... 3

أف النفس قد
إف ىذا المعنى مف المعاني التي لو استوعبيا العبد عمى حقيقتو  ،ألحدث تغيي اًر جوىرياً في حياتو  ،إذ ّ
)ّ (3
المعجؿ عند
مؤجبلً ..ولكف كيؼ ييمؿ اإلعراض اإلليي
ّ
ّ
تحدث صاحبيا بالتسويؼ  ،لكوف العذاب اإلليي في اآلخرة أم اًر ّ
المعصية  ..فيذا إمامنا السجاد (ع) يقوؿ ألىمو بعد أف سقط ولدىا في البئر واإلماـ (ع) مقب ٌؿ عمى صبلتو  :لو ممت
بوجيي عنو لماؿ بوجيو عني  ،فمف تريف أرحـ بعبده منو ؟ ( ..دالئؿ اإلمامة ص .. ) 198وىذه حقيقةٌ واضحةٌ عند

أشد إيبلمًا لمعبد مف عقوبة البدف  (..المحقؽ )
أف اإلعراض اإلليي ّ
الخواص وىي ّ

.....فإف أقبمت عميو أقبؿ ىو عميؾ  ،واف أعرضت عنو أعرض عنؾ  ،وأعرض ألعراضو عنؾ كؿ شيء  ،وأنت بينيما

ال تنفؾ عنيما .

متفضؿ  ،أرزقنا الميـ التوفيؽ لما يوجب دواـ اإلقباؿ عميؾ ،
فيا مف ىو عمى المقبميف عميو مقبؿ  ،وبالعطؼ عمييـ عائد
ّ
ودواـ إقبالؾ عمينا  ،وحسف أدبنا بيف يديؾ  ،إنؾ أرحـ الراحميف  ،وصمى اهلل عمى محمد خير خمقو وآلو الطيبيف

الطاىريف.

الباب السادس  :وكيف يسمك عباد اهلل الطريق إليو
أشد منو  ،بؿ يضمحؿ ويفنى  ،وال يكوف شيئاً مذكو اًر .كالذي
أف كؿ شيء ييوف بالنظر إلى ما فوقو  ،وما ىو ّ
اعمـ ّ
تشوكو شوكة فيمدغو عقرب  ،فبل ريب أف الشوكة تكوف عنده نسيًا منسيًا  ،وال ذكر ليا عنده بوجو مف الوجوه  ،فالباري
سبحانو وتعالى قد قير كؿ شيء مف األشياء بوجود ما فوقو .

انظر إلى عظمة أمير المؤمنيف (ع)  ،وشدة بأسو وبطشو  ،وبموغو في كؿ كماؿ أقصاه ومنتياه  ،كيؼ يتصاغر عند

ويقر عمى نفسو بالعبوديػة حيث قػػاؿ :أنػا عبػػد مف عبيد محمد (ص) .الكافي 89/1 :
ذكر محمد(ص) ّ ،
وىذه قاعدة محسوسة في سائر الممكنات والموجودات  ،فإذا أردت أف تيوف عميؾ الدنيا وشدائدىا فانظر إلى ما ىو أشد

أشد عميؾ كيؼ كنت تصنع  ،فحينئذ ييوف عميؾ ما
وتأمؿ أف لو أضيؼ إلى ما أنت فيو شدة أخرى مما ىو ّ
وأصعب ّ ،
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أنت فيو بالنسبة إلى ما ىو فوقو  ،وترى تمؾ الحاؿ نعمة وتقوؿ :

عمي  ،ولو شاء لفعؿ .
الحمد هلل الذي لـ يشدده َّ

وكذلؾ إذا أردت أف ييوف عميؾ استحساف ما يتفؽ لؾ مف األعماؿ الحسنة  ،بحيث تخمص مف االبتياج الذي ىو مادة

العجب واالفتخار  ،فانسبو إلى ما ىو فوقو مف األعماؿ الحسنة مما يعمميا مف ىو فوقؾ  ،ومف ىو أحسف منؾ .

أو أنت إذا ترقيت عف المقاـ الذي أنت فيو  ،فإنؾ ترى ذلؾ العمؿ ذنباً وتقصي اًر يحتاج إلى االعتذار  ،وتستحي مف نسبتو

إلى نفسؾ  ،فضبلً عف افتخارؾ وابتياجؾ بو .

وأنت إذا اعتدت ىذه الحالة بإذف اهلل الكريـ المتعاؿ سرت إلى اهلل ببل انقطاع  ،إذ ليس لمحبتو غاية وال نياية  ،إذ كمما
تدرجت إلى مقاـ في اإلخبلص والعمؿ  ،شاىدت مقاماً أعمى وأبيى وأسنى وأرفع) 1(.....

ِ
فإف العبد
إف اإلحساس بالتجميات اإلليية  -التي ىي مف أىـ اليبات في عالـ الوجود  -ن ْع َـ العوف عمى المسير ّ ،
)ّ (1
ٍ
إطبللة مف عالـ
كمما ُكشؼ لو الغطاء في ىذا المجاؿ ازداد شوقاً لما ىو أجمى وأحمى  ،إذ ال تكرار في التجمّي  ..فمك ّؿ

المتنعميف بم ّذة التجميات  ،ال يكاد ينتابيـ
فإف األولياء
وجذب
بياء
ٌّ
ٌ
خاص لمعبد تختمؼ عمى سابقتو  ،ومف ىنا ّ
الغيب ٌ
ّ
ألف ل ّذة الوصؿ ُينسييـ ألـ ك ّؿ ف ار ٍ
ؽ  ،ولو كاف ذلؾ الفراؽ عند أىؿ الدنيا عظيماً (.
ٌ
ضيؽ في الحياة بك ّؿ م ارراتيا ّ ،

المحقؽ )

.....فإف كنت تريد النياية بو فميس ىناؾ نياية تصؿ إلييا  ،وتقؼ عندىا  ،واف كنت تريد الوقوؼ مف دوف مانع عف

الترقي فبل يسوغ لؾ ذلؾ  ،إذ الكريـ سبحانو يستدعيؾ بمطفو َو ُجوده إلى القرب منو  ،فبأي شيء تستبدؿ منو ! ..والى أي
ال .
شيء تتحوؿ عنو  !..لقد خاب مف رضي دونؾ بدالً  ،ولقد خسر مف بغى عنؾ متحو ً
بد مف السير إلى اهلل بسموؾ سبيؿ طاعتو ببل انقطاع  ،فاعمـ أف ذلؾ إنما يتـ لؾ بأف
فحيث اتضح بصريح العقؿ أنو ال ّ
فإف اهلل سبحانو يحب األخذ برخصتو  ،كما يحب
تكوف في وقوفؾ عف الطاعة مبلحظاً وجيًا آخر مف وجوه الطاعة ّ ،

األخذ بعزائمو .

فمف يكوف طالباً لمحبة اهلل سبحانو وتعالى  ،يفتح اهلل لو ىذا الباب بأف يجعؿ فعمو لمعبادة المندوبة الراجحة جالبا لمحبتو

عز وج ّؿ  ،فإنيا بالذات كذلؾ  ،وكذلؾ يحصؿ بتركو ليا في مقاـ يخشى عمى نفسو الممؿ والنفرة عف الطاعة  -كما ىو
ّ
عز وج ّؿ بالعرض
مقتضى الطبع البشري  -مرخصاً فيو مف اهلل  ،وىو يحب األخذ برخصتو  ،فيكوف تركيا جالبا لمحبتو ّ

 ،واف لـ يكف بحسب الذات كذلؾ .

إف ىذا ليو الفوز العظيـ  ،لمثؿ ىذا فميعمؿ العامموف .
متعرضاً لمحبتو ّ
عز وج ّؿ في فعمو وتركو ّ ،
فيكوف العبد ّ
ويشيد ليذا المعنى اختبلؼ المروي عف أمير المؤمنيف (ع)وعف موالنا الحسف بف عمي .

فعف األمير (ع )أنو  :إذا عرض لو أمراف كبلىما رضى اهلل اختار أشدىما عمى نفسو  ،وعف الحسف (ع) أنو يختار

أسيميما عمى نفسو .

أف اهلل يحب أف يؤخذ برخصتو كما يحب أف يؤخذ بعزائمو  ،ومف باب االقتصاد في العبادة  ،ومف قوليـ :
فالثاني مف باب ّ
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إف ىذا الديف متيف فأوغموا فيو برفؽ  ،وال تُكرىوا إلى عباد اهلل طاعة اهلل [ .الكافي  ] .. 73/2 :ومف باب مخادعة النفس
ّ
بالجمب إلى طاعة اهلل .
واألوؿ وجيو ظاىر فإنو مف باب المخالفة لمنفس ()..... 2

أف مف قواعد السفر إلى اهلل تعالى
إف تعبير
ّ
المصنؼ ( بكوف مخالفة النفس مفتاح البركات ) ليس مبالغًا فيو  ،إذ ّ
)ّ (2
التي ال تنخرـ أبداً  ،ىي استحالة السير مف دوف السيطرة عمى زماـ النفس  ،إذ كيؼ يمكف سوؽ ٍ
دابة ولجاميا بيد غير

أف ىذه
صاحبيا  ..وعميو فالخطوة األولى في الحركة ىو تطويع الوجود اإلنساني بجوارحو وجوانحو لئلرادة  ،ومف المعموـ ّ
تجر العبد إلى الياوية ميما
المرحمة يمكف أف ّ
تعد قطعاً لنصؼ الطريؽ  ،إذ ّ
أف الميؿ والشيوة والخياؿ مف األبواب التي ّ
يتـ باإليماف واليقيف فضبلً عف األماني  ..ومف ىنا قاؿ اإلماـ الكاظـ
كاف العبد ّ
جاداً في قطع الطريؽ ّ ،
فإف األمر ال ّ
عزـ إرادة يختارؾ بيا  ،وقد ناجاؾ بعزـ اإلرادة قمبي  ( .اإلقباؿ ج3
(ع)  :وقد عممت ّ
أف أفضؿ زاد الراحؿ إليؾ ُ

ص ).( 277المحقؽ )

.....الذي ىو مفتاح البركات  ،وكبلىما في مقاـ اإلرشاد لمعباد واليداية لمخمؽ  ،واال فمقاماتيـ في أنفسيـ بما تقصر عنو

العقوؿ واألحبلـ  ،وىـ أعرؼ بيا .

بد لؾ مف التروي في العمؿ والتدبر فيو حتى يتأتى إيقاعو عمى الوجو المطموب  ،وحتى يتحرر أنو منبعث عف
وكذلؾ ال ّ
داعي اإلخبلص  ،وذلؾ في الغالب يقتضي مدة وميمة  ،مع أف كؿ شيء أخرتو فممشيطاف فيو نظرة  ،ولمتأخير فيو آفات

 ،وفيو ُيخشى الفوات .

فإذا تعارض عميؾ ىذاف األمراف  ،حيث إنؾ بالتأخر تخشى الفوات  ،وبالتقديـ واالستعجاؿ تخشى فساد العمؿ بعدـ

التروي والتأمؿ  ،ومخادعة الشيطاف (لعنو اهلل )بإب ارزه لؾ في صورة الطاعة  ،وىو في الحقيقة لداعي النفس والشيطاف
فيكوف مف نوع المعصية .

أف التأخر الذي لمشيطاف فيو نظرة  ،وفي الغالب أف يكوف مفتوتاً لمعمؿ ،
فطريؽ الخبلص مف ىذا التعارض  ،أف تعمـ ّ
إنما ىو التأخػػر عج ػ ًاز وكسبلً  ،وحرصا عمى الماؿ  ،ومحبة ألف يبقى في قبضتؾ وال تنفقو فيخرج مف يدؾ  ،ىذا ىو
ؾ في قبحو  ،ووجوب مجاىدة النفس ومخادعتيا ألف تسمـ منو .
التسويؼ الميمؾ لمعالـ  ،وىذا ال ش ّ

العزة  ،فبل يستتبع ندامة  ،وال يكوف
رب ّ
وأما ّ
التأخر ألجؿ التروي واإلتقاف  ،فيو مطموب ومحبوب ومأمور بو مف قبؿ ّ
محسف بامتثالؾ األمور و{ ما عمى المحسنيف مف سبيؿ }  .التوبة) 1( 91/
مفوتاً لمخير  ،ألنؾ
ٌ
ٍ
وتسديد مف اهلل تعالى  ،فمطالما
إف معرفة التوقيت المناسب لئلقداـ أو اإلحجاـ عف العمؿ  ،يحتاج حقيقةً إلى بصيرٍة
)ّ (3
فإف قطؼ الثمار في وقتيا مف
تمر السحاب ّ ،
تمر كما ّ
فوتنا عمى أنفسنا المنافع العظيمة  ،نظ ًار لعدـ ترقّب الفرص التي ّ
ىموـ السالؾ ..فكـ مف الخسارة أف يستيقظ الزارع بعد موسـ القطاؼ  ،أو أثناء الموسـ وقت ذبوؿ الحصاد؟!  (..المحقؽ
)
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مع ذلؾ إذا أردت أف تتقف األمر وتضبطو  ،فاجعؿ تأخيرؾ مقروناً بالتو ّكؿ عمى اهلل  ،في أف يم ّكنؾ منو في الوقت الذي

تؤخره إليو ويعينػػؾ  ،واجعؿ تقديمؾ لمشيء عند مجاذبة داعي الكسؿ والحرص إلى التأخير  ،مقروناً بالتو ّكؿ عمى اهلل في
ّ
أف يعينؾ عمى إخبلص المشيئة فيو  ،وايقاعو عمى ٍ
ٍ
ٍ
وجالب لرضاه .
محبوب إليو ،
وجو

فإذا قرنت األمر بالتوكؿ في كؿ مف التأخير والتقديـ  ،واجتيدت في تشخيص الداعي إلى التقديـ والتأخير  ،فإف كاف ىو
الحرص عمى الشيء بالرغبة النفسانية والكسؿ  ،والحرص عمى ما في يديؾ  ،لـ تنبعث ليذا الداعي الفاسد .

محسف في تقديمؾ وتأخيرؾ  ،وما عميؾ مف
المحرؾ عمى ك ّؿ مف التقديـ والتأخير داع صحيح انبعث لو  ،فأنت
واف كاف
ٌ
ّ
ب لمحبة اهلل ٍّ
ض لمحبة اهلل في فعمؾ وتركؾ .
بكؿ ٍٍ مف التقديـ والتأخير  ،كالذي ّ
متعر ٌ
سبيؿ  ،وأنت جال ٌ
قدمناه لؾ مف أنؾ ّ
تـ لو السير إلى اهلل بسموؾ سبيؿ طاعتو ببل انقطاع ،
فإف كاف العبد ّ
متعرضاً لمحبة اهلل بفعمو وتركو  ،وتقديمو وتأخيره ّ ،
وحاشاه حاشاه أف يقطع مف انقطع إليو وقرع بابو) 4( .
التعرض لممحبة اإللييػة – فإنو قواـ الجذب اإلليي لمعبد – وبيف
)(4ىذه العبارة عمى إيجازىا دقيقةٌ جداً  ،فإنو جمع بيف ّ
أف إظيار المحبة مف دوف عمؿ مما يحقؽ لمعبد درجات مف
فإف البعض يتوىـ ّ
أداء لمواجب وتركاً لمحراـ ّ ،
السموؾ العممي ً
القرب  ،فتراىـ يييموف في عالـ مف التحميؽ الروحي  ،مستخدميف الشعر تارةً والنثر تارةً أخرى  ،ليرجعوا مف تحميقيـ إلى
واقعيـ المعاش بما فيو مف موجبات إثارة سخط المولى  ،سواء في مجاؿ التعامؿ الفردي أو اإلجتماعي أو األسري (..
المحقؽ )

ثـ ال تتوىـ انحصار طريؽ القرب إلى اهلل بالعبادة المعمومة مف الصبلة  ،والصياـ  ،وتبلوة القرآف  ،والتعمـ  ،والتعميـ ،

واستعماؿ األدعية  ،والزيارات  ،ونحو ذلؾ  ،بحيث يكوف كؿ ما خرج عف ذلؾ لغواً  ،وتضييعاً لمعمر فيما ال فائدة بو ،

قصور واشتباهٌ لؤلمر بؾ) 5( .
فإف ذلؾ
كما ّ
كثير مف إخواننا الصمحاء ّ ،
ٌ
ظنو ٌ

باب مف األبواب التي تفتح عمى صاحبو أبواباً مف المعرفة والبصيرة في السير إلى اهلل تعالى  ..فترى البعض
)(5ىذا ٌ
أف الديف ليس مف مقولة المفظ  ،وانما الديف قوامو المعرفة
ّ
يمخص الطريؽ في مجموعة مف األذكار واألوراد  ،ناسياً ّ
والمعاممة  ،وىما يفرزاف الذكر الذي ينسجـ مع طبيعة الشريعة .

ولطالما كاف اإلنشغاؿ باألوراد – بغير طريقة أىؿ البيت (ع)  -مف موجبات التخدير الباطني  ،فيرى أنو عمى شيء

أف حقيقة الدعاء وىي الحركة النابعة مف القمب مف مقولة المعاني  ..والدعاء
وليس عمى شيء  ..أضؼ إلى ذلؾ كمو ّ
المفظي ليس إال كاشفاً عف تمؾ المعاني الباطنية  ..فإذا خمي المفظ عف استحضار المعاني المناسبة ليا كاف الكاشؼ مما
ال منكشؼ لو ..وما قيمة القالب الذي ال قمب لو ؟ (..المحقؽ )

أف مراد الشارع األصمي مف المكمفيف تقوية البصيرة  ،لكي يطيعوه بالبصيرة التامة  ،والمعرفة الكافية  ،وكؿ ما لو
اعمـ ّ
ومطموب لو  ،بؿ يكوف طمبو لو وحثّو عميو آكد مف
دخؿ في تقوية البصيرة وزيادة الفطانة  ،فيو داخ ٌؿ في مراد الشارع
ٌ

غيره .

وقصر نظره عنيا  ،يغمب عميو الجمود  ،وتق ّؿ فطانتو بالموضوعات الشرعية
ومف اقتصر عمى العبادات التي ذكرناىا ُ ،
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في القبمة والوقت ونحوىما  ،ويتمكف مف خديعتو مف يريد الخديعة لو في دينو مف شياطيف اإلنس والجف  ،وىذا خبلؼ
مراد الشارع ونقيض غرضو .

ببيع وشر ٍ
اء  ،ويتعمّـ اآلداب  ،ومحاورة الخطاب  ،والنكت المستحسنة لمسؤاؿ والجواب ،
بخبلؼ مف يمارس األمور ٍ
ويضيؼ ذلؾ إلى عباداتو وأوراده  ،وعممو وتعميمو  ،ىو الرجؿ ك ّؿ الرجؿ ِ ،ن ْع َـ الرجؿ  ،والوجداف واالختبار لذلؾ أعظـ
شاىد .
ٍ
شيء مف الصناعات المحسوسة ،فتح اهلل لؾ أبواباً مف العمـ في المعقوالت  ،واألصؿ في
سرحت نظرؾ في تعمّـ
وكمّما ّ
ذلؾ أف اهلل سبحانو قد ربط المحسوسات بالمعقوالت  ،واألمور األخروية باألمور الدنيوية .
فمف أراد األمور األخروية بغير األمور الدنيوية لـ َّ
يتأت لو ذلؾ  ،فقد جعؿ اهلل األمور األخروية ال تتـ إال بالدنيوية ،

وجعؿ الدنيا المقصود بيا التوصؿ إلى اآلخرة محسوبة مف اآلخرة  ،وال تدخؿ في مذاـ الدنيا  ،ولذا ورد في الحديث أنو:

ممعوف مف ترؾ دنياه آلخرتو  ..انتيى معنى الحديث .
ممعوف
ممعوف مف ترؾ آخرتو لدنياه ،
ٌ
ٌ
ٌ
فإف الدنيا التي ُيمعف مف تركيا لآلخرة ىي التي ُيتوصؿ بيا إلى اآلخرة  ،وال تتـ أمور اآلخرة إال بيا  ،وىي في الحقيقة
ّ

مف اآلخرة  ،وتركيا ترؾ اآلخرة  ،والدنيا المذمومة ىي التي ال يقصد بيا التوصؿ  ،وىي الفضوؿ التي ال يتوقؼ عمييا

شيء .

بد منو في التوصؿ  ،وىي واجبةٌ  ،لذلؾ أيضًا بإذف اهلل ُجعؿ الخوض فييا مفيداً لمفطانة
فالنوع األوؿ مف الدنيا كما ال ّ
وتقوية الفيـ والبصيرة  ،وىو معنى ما في روايات التجارة :أنيا نصؼ العقؿ [  .في معظـ المصادر  :تزيد في العقؿ
كالكافي ] .. 148/5 :

أف العبادة عشرة أجزاء  :تسعة منيا في التجارة  ،وجزء واحد في جميع الطاعات  [ .في ( الوسائؿ 4/12 :
وروي أيضاًّ :
)  :تسعة أعشار الرزؽ  ،بدؿ العبادة ] ..
ويؤيد ذلؾ أف النبي( ص) اتجر قبؿ البعثة إلى الشاـ  ،وغيره مف األنبياء والمرسميف) 6( .

فإف الجامعية في العمؿ بالشريعة مف مواصفات
)(6ىذا ىو مقتضى الجمع بيف تكاليؼ العبودية في كؿ المجاالت ّ ،
ٍ ٍ
ب
السالؾ الحؽ  ،بخبلؼ مف يريد أف يطير
مجر ٌ
بجناح واحد فضبلً عمف يريد أف يطير بريشة واحدة ! ..ومما ىو ّ

أف الخمؿ الذي يوجبو التقصير في السعي لتأميف المعاش مف موجبات توزع الباؿ وعدـ استجماع اليـ  ،والسالؾ
بالوجداف ّ
شاغؿ بمثابة ٍ
ٍ
يشد العبد إلى ما يوجب لو
فإف ك ّؿ
خيط ّ
أحوج ما يكوف لدفع التشتت وما يسمى بػ ( الكثرات ) في حياتو ّ ،
التثاقؿ إلى األرض  ..وىذا كمو بخبلؼ ما يح ّؿ بالعبد مف القضاء والقدر المحض  ،فإنو سيؤجر عميو واف أوجب لو
ؾ لكؿ ٍ
ومعوض بما ال يخطر عمى باؿ العبد ( ...المحقؽ )
فوت ،
عز وج ّؿ مدر ٌ
التشتت قي اًر  ،فاهلل ّ
ٌ
كثير منيا متداوالً عمى ألسنة الناس شائعاً
مفرقة في العالـ ،وأف يكوف ٌ
فاقتضت الحكمة اإلليية أف تكوف ىذه الكماالت ّ
بينيـ حتى يصؿ إلى ك ّؿ ٍ
أحد نصيبو  ،وليذا أمر بأف تقبؿ كممة الحكمة ممف جاء بيا كائنًا مف كاف  ،حتى قالوا عمييـ

السبلـ  :خذ الحكمة ولو مف أىؿ النفاؽ  .البحار .. 99/2 :
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وقالوا (ع)  :خذوا العمـ مف أفواه الرجاؿ  [ .البحار  ..] 135/2 :فمما أراد الشارع الحكيـ ليذا العبد أف يستوفي نصيبو
مف الحكـ والمعارؼ  ،بذليا لو في العالـ حتى يتيسر وصوليا إليو  ،وأمره بقبوليا ممف جاء بيا  ،فإف أىؿ البيت (ع)

أمروا شيعتيـ أف يعرفوا الرجاؿ بالحؽ  ،وال يعرفوا الحؽ بالرجاؿ  ،فقاؿ (ع) :انظػر إلى مػا قاؿ وال تنظر إلى مف قاؿ .

البحار : 1/355..

وقالوا :غريبتاف :كممة حكمة مف سفيو فاقبموىا  ،وكممة سفو مف حكيـ فاغفروىا  .البحار .. 44/2 :
ٍ
اؿ و ٍ
اكتساب مف أقو ٍ
ٍ
أف العقؿ حفظ
معامبلت  ،أو
أفعاؿ  ،أو
فالكماؿ ك ّؿ الكماؿ إنما ىو
ٌ
تجارب  ،حتى ورد عنيـ (ع) ّ :
مستفاد  .غرر الحكـ ..
عمـ
ٌ
لمتجارب  ،وخير ما جربت ما وعظؾ  [ .البحار  .. ] 238/74 :وأف التجربػة ٌ
ٍ
جربناه  ،واختبرناه
فما انقدح في نفوس جممة مف االخواف مف االقتصار عمى ىذه العبادات المألوفة  ،وقصر النظر عمييا ّ
وتأممنا في األحواؿ الماضية مف أىؿ األعصار السابقة ممف ُنقؿ إلينا حالو  ،فوجدناه مستمزماً لمببلدة وقمّة الفطانة ،
ّ ،
غير موصؿ صاحبو إلى الترقي  ،واكتساب المقامات الرفيعة  ،فأحببنا التنبيو عمى أنو مف خدع الشيطاف الرجيـ (لعنو

السنية .
اهلل) التي يحبسو بيا عف االنتقاؿ إلى المقامات الرفيعة  ،والرتب
ّ

ومـ ُييتدى إليو باستسياؿ الشيء بالنسبة إلى ما فوقو  ،استحقار الدنيا وشؤونيا وأطوارىا  ،بنسبتيا إلى أمور اآلخرة
وأحواليا وأطوارىا .
ٍ
شيء
فالواجب عمى مف يريد اإلقباؿ عمى اهلل أف ُيخرج ىموـ الدنيا مف قمبو  ،فبل يفرح بشيءٍ منيا أتاه  ،وال يحزف عمى
منيا فاتو  ،بأف يتدبرىا في نفسيا  ،وينظر في فنائيا وزواليا  ،وسرعة تقمّباتيا  ،وعدـ دواميا عمى حاؿ  ،فالعاقؿ اليميؽ
يستقر عمى حاؿ  ،بؿ ىي في الحقيقة ال شيء .
يتوجو إلى ىذا الشيء الذي ال
بو أف ّ
ّ
وثانياً بأف ىذه الدنيا إف فرضناىا شيئاً  -كما ىو مقتضى تمبيس الشيطاف (لعنو اهلل) الذي ّلبس بو عمى ىذا الخمؽ ،
شيء حسف  -لكف ال ريب وبالضرورة ال نسبة ليا إلى ما ىو أحسف مف مبلذ اآلخرة التي
بحيث أوىميـ بأنيا في نفسيا
ٌ
اجتباىا اهلل ألوليائو  ،واختارىا ألصفيائو .

شيء مف الحسف  ،فيو مضمحؿ عند نسبتو إلى حسف اآلخرة .
فعمى فرض أف الدنيا فييا
ٌ
ٍ
شيء مف أمور الدنيا مف حيث أنيا دنيا  -ال ألجؿ
يتوجو إلى
فإذا أدمت النظر وأحسنت الفكر  ،انجمى لؾ أف مف ّ

متوجوٌ إلى العدـ المحض والباطؿ الزائؿ) 7( .
التوصؿ إلى اآلخرة ّ -
ّ

فإف المذموـ ىو حب شيواتيا  ،واال
إف االلتفات إلى فناء الدنيا وزواليا مف األسباب الميمة لقطع التعمؽ القمبي بيا ّ ،
)ّ (7
قبح  ..فإذا كاف اهلل تعالى ىو المزيف ليا فبل ّ ٍ
ٍ
ذميا  ،فكيؼ وقد
فإف ذات الدنيا مما ال تصؼ
بحسف وال ٍ
ّ
حؽ ألحد في ّ
الحية التي
حرـ زينتيا  ..واذا كاف المزيف ىو الشيطاف ّ
حؽ لئلنساف أف يحترز منيا كما يحترز مف ّ
استنكر اهلل تعالى مف ّ
فنمنييا باألجر األعظـ األدوـ لترفع
السـ القاتؿ .ومف الضروري مخادعة النفس في ىذا المجاؿ ّ
يميف ّ
مسيا وفي جوفيا ّ
اليد عمى األق ّؿ المنصرـ  ..وقد روي عف عمي (ع) انو قاؿ  :لو كانت الدنيا ذىبا واالخرة خزفا  ،ألخذت خزؼ اآلخرة
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عمى ذىب الدنيا  ،فانو خزؼ باؽ وذىب الدنيا فاف  ..فكيؼ واآلخرة ذىب باؽ والدنيا خزؼ فاف ؟ ...شجرة طوبى -2

 (. 422المحقؽ )

أف طريقة أىؿ البيت (ع) عمى أف تعرؼ بأنيا ليست شيئاً في نفسيا  ،فميما رأيتيا شيئاً وتريد أف
فيا أييا األخ ! ..اعمـ ّ
لشيء آخر أحسف منيا  ،فأنت لـ ِ
ٍ
تيتد إلى طريقة أىؿ البيت (ع ) .
تتركيا
يعرفؾ الدنيا عمى ما ىي عميو عند أىؿ البيت  ،لتكوف في الذيف يقتفوف آثارىـ ،
فأجمع فكرؾ
وتضرعؾ إلى رّبؾ في أف ّ
ّ
ويتبعوف منياجيـ  ،واال فنحف بو ٍاد والعذوؿ بو ٍاد .
وجو إليو
واذا ّ
تبده عندؾ بعض النظر الصحيح  ،والفكر الثابت المميح أف الدنيا ليست شيئاً يطمب  ،وال مما يصح أف يت ّ
وتوجيؾ فيما يرجع إلى اهلل  ،وفيما يطمب اهلل .
القصد  ،فبل مناص لؾ عف انحصار قصدؾ ّ
شيء ال هلل سبحانو بؿ لمقتضى الطبع  ،أو لميؿ النفس  ،أو لمخادعة الشيطاف (لعنو
فإذا اتفؽ أنو يصدر منؾ بعػػد ذلؾ
ٌ
ٍ
اهلل) فيذا مما لـ يكف داخبلً تحت قصدؾ  ،وال مندرجاً تحت إرادتؾ وعزمؾ  ،بؿ أشبو
شيء بالكبلـ الذي يقع منؾ غمطاً
ٍ
ٍ
خديعة  ،أو أنو وقع منؾ نسيانًا لما أنت ٍ
عازـ
بحيمة  ،أو
 ،أو الكبلـ الذي أوقعؾ فيو الغير
باف عميو  ،أو سيوًا عما أنت ٌ
فيصح لؾ عمى ىذا أف تقوؿ في الزيارة الجامعة :
عميو ،
ّ
(مطيعًا لكـ )

تفر أو
حيث أنؾ في حاؿ القصد والتخمية ال تطيع إال ليـ  ،وال ترى غيرىـ مف أعدائيـ أىبلً لمطاعة إال أف تُخدع  ،أو ّ
تسيو  ،أو تغمط فتقع في غير مرادؾ  ،وخبلؼ قصدؾ  ،فيتأتى منؾ حينئذ التوبة الصادقة  ،واالستغفار الصادؽ  ،حيث

إنؾ دائمًا عازـ عمى عدـ العود في اإلثـ  ،وعمى االستمرار عمى الطاعة () ..... 8

فإف الزلؿ الحاصؿ مف الغفمة أو السيو ال
)(8ىذه صورةٌ مف صور الواقعة التي اتبعيا المؤلؼ في نيجو األخبلقي ّ ،
فإف القمب كثير التقمب بطبيعتو  ،واهلل تعالى يحب التوابيف كما يحب المطيريف
ينبغي أف يبعث اليأس في نفس السالؾ ّ ،

أف حركة
تخر تارةً وتستقيـ أخرى  ..ومف المعروؼ عند أىؿ المعرفة ّ
 ،وقد شبيت بعض الروايات المؤمف بالسنبمة التي ّ
ٍ
العبد التكاممية بعد ك ّؿ ٍ
طييا عند الغفمة أو الشيوة(.
إنابة
وتوبة  ،قد ّ
تشتد لتكوف سبباً لتعويض المراحؿ التي خسر في ّ
المحقؽ )

.....وال تكوف ممف ورد فيو الحديث :

بأف المقيـ عمى الذنب وىػو يستغفر منػػو كالمستيتزئ بػربو  .البػحػار  281/93 :فتخرج بما ذكرناه عف عنواف المستيزئيف

 ،وكأنو إلى ىذا المعنى أشار سيد الشيداء (ع) في دعاء عرفة :

بل جزمًا  ،فقد دامت محب َة وعزمًا  .إقباؿ األعماؿ 348 :
إليي ! ..إنؾ تعمـ أني واف لـ تدـ الطاعة مني فع ً

فكؿ ذلؾ يتوقؼ عمى خروج حب الدنيا مف القمب  ،ولو بالمعنى الذي ذكرناه بأف يكوف بناء أمرؾ وتصميـ عزمؾ عمى

أف ال تفعؿ شيئاً مف أمور الدنيا مف حيث أنيا دنيا  ،إذ ىي بيذه الحيثية ليست مقصدا لمعاقؿ  ،بحيث تعد نفسؾ إذا
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تـ لؾ الغاية التي
فعمت ذلؾ لذلؾ داخبل في السفياء  ،وخارجا عف عداد العقبلء  ،فإذا أتقنت ذلؾ بحيث تبدأه في نظرؾ ّ
ذكرناىا وغيرىا مما في معناىا  ،فاغتنـ ذلؾ وال تكف مف الغافميف.

الباب السابع  :كيف نسمك الطريق إلى اهلل ؟
فإف أدالّء ىذا الطريؽ
اعمـ أف السالؾ سبيؿ اهلل  ،و ّ
المتوجو لما عند اهلل يجب عميو أمور حتى ال ينقطع عميو الطريؽ ّ ،
وىـ أىؿ البيت عمييـ السبلـ قد أرشدوا إلى أمور مف عرفيا سيؿ عميو  ،واال انقطع بو الطريؽ  ،ورجع إلى ٍ
خمؼ رجوع

القيقرى .

االوؿ  :أف يعرؼ أف الخير كمو عند اهلل  ،فبل يمتمس الخير إال عنده  ،وال يطمب مف سواه .

ىمؾ اإلحساف إلييـ  ،وادخاؿ
فإذا عاشرت الخمؽ وباشرتيـ فميكف ذلؾ طمبا لما عند اهلل ،وابتغاء لرضا اهلل  ،بأف يكوف ّ
فإف الخمػؽ عيػاؿ اهلل  ،وأحب الخمؽ إلى اهلل مف أدخؿ النفع عمى عيػػاؿ اهلل [  .الكافي  .. ] 131/2 :كما
النفع عمييـ ّ ،

في أخبار أىؿ البيت(ع)) 1( .

إف ىذا المعنى قد يغيب عف قموب الكثيريف حتى مف الخواص  ..فإنيـ عند اإلحساف إلى الخمؽ يعيشوف حالة ال
)ّ (1
المنة عمى مف أحسنوا إليو  ،ويبدو ذلؾ مف خبلؿ فمتات ألسنتيـ ولحظات عيونيـ  ..فيذا المعنى الذي ذكره
شعورية مف ّ

وبحؽ مف أمر اهلل تعالى بصمتيـ  ..كما أنيا مف مقتضيات الرقابة
بحؽ اهلل تعالى
ّ
المؤلؼ مف مقتضيات المعرفة العميقة ّ
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فإف القمب ال يصير محطةً ألنوار الممكوت إال إذا تخمى حتى عف ىذه الشوائب
الدقيقة  ،لما يدور في خبايا النفوس ّ ،
الخفية  ،التي ىي بمثابة السيئات عند المقربيف واف كانت تبدو بصورة الحسنات عند األبرار  ( .المحقؽ )
ّ
فإذا أردت المرتبة العميا بأف تكوف أحب الخمؽ إلى اهلل عمى ما اقتضاه الحديث الشريؼ  ،فاتقف ىذه المقدمة أوالً  ،وىي

أف تعمـ بأف انتفاعؾ منيـ بيذا الطريؽ أعظـ مف نفعؾ ليـ  ،حيث أنؾ بسببيـ توصمّت إلى أف تكوف أحب الخمؽ إلى

اهلل  ،فبل تطمب منيـ نفعاً غير ىذ ا ،واقطع النظر عف كؿ ما سواه  ..فما وراء عباداف قرية .

فإذا كاف أصؿ معاشرتؾ ألجؿ أف تنفعيـ  ،ويصؿ منؾ اإلحساف إلييـ فوطّف نفسؾ أوالً عمى تحمؿ اإلساءة منيـ  ،وعدـ
مكافأتيـ بيا  ،وىذا أوؿ إحساف منؾ إلييـ .

ثـ إذا وطّنت نفسؾ عمى أف ال تكافئ المسيء بإساءتو فبل تقنع بذلؾ  ،فإنؾ تريد االقتداء بأىؿ بيت سجيتيـ اإلحساف إلى
مف أساء إلييـ  ،والعفو عمف ظمميـ  ،والوصؿ مع مف قطعيـ  ،واإلعطاء لمف حرميـ .

بد لؾ مف توطيف نفسؾ عمى أف تتمنى أف يسيء إليؾ أحد ثـ تحسف إليو  ،حتى تتوصؿ بسببو إلى تحصيؿ فضيمة
فبل ّ
حصؿ التأسي بالنبي (ص) وأىؿ بيتو (ع) حيث إف سجيتيـ ذلؾ  ،وقد قاؿ موالنا أمير
اإلحساف إلى مف أساء إليؾ  ،فتُ ّ
المؤمنيف (ع) :إف أحب الخمؽ إلى اهلل المتأسي بنبيو  .نيج الببلغة  :الخطبة .. 163

فتحصؿ بإساءتو إليؾ ومقابمتؾ لو باإلحساف عمى ىذا المقاـ العالي أوالً  ،ثـ أنؾ مع فقرؾ ولؤمؾ وحاجتؾ  ،إذا كافأت

المسيء باإلحساف فاهلل سبحانو وتعالى بكرمو وغناه أولى عمى أف يكافئؾ عمى األعماؿ السيئة باإلحساف  ،فتحصؿ لؾ

الحجة عمى إكرامو بذلؾ ثانياً .

لينبيؾ عمى أنؾ فعمت ذلؾ فأنا أولى بذلؾ منؾ  ،وأنت أحوج
بؿ ىو سبحانو إنما أمرؾ باإلحساف إلى مف أساء إليؾ ّ ،

إلى إجراء المعاممة ىذه معؾ  ،فأمرؾ بأف تجري ىذه المعاممة .

ونفع ىذه المعاممة العائد لؾ أعظـ مف النفع الذي أمرتؾ بأف توصمو إلى مف أحسنت المعاممة معو  ،فمو أنؾ نظرت بعيف

البصيرة لرأيت إساءتو إليؾ  ،حيث أوصمؾ إلى ىذه المقامات إحساناً يستحؽ الشكر عميو  ،فضبلً عف المجازاة لو
باإلساءة) 2( .

إف ىذا القوؿ مف آثار تبدؿ نظرة السالؾ إلى الوجود وحركة الحياة  ،ومف ىنا كانت المعرفة والبصيرة المقدمة األولى
)ّ (2
طياتيا الكثير مف الظممة والظبلمة إلى أداة
يحوؿ الخصومة التي تحمؿ في ّ
لمسير نحو الكماؿ  ..فانظر كيؼ ّ
أف السالؾ ّ

عبد لمواله في كؿ حركاتو وسكناتو  ،وخاص ًة عند إثارة دواعي الغضب أو
لمتقرب إلى المولى الحؽ  ،فيثبت العبد فييا أنو ٌ
الشيوة فإنيما مف مزاؿ أقداـ العواـ والخواص  ،ولطالما كانا مف موجبات اإلبتبلء الدائـ  ،إما بالجحيـ أو بنار البعد عف

الحؽ  ،والذي ال تق ّؿ إحراقًا عف سابقتيا عند مف كاف لو قمب أو ألقى السمع وىو شييد  (..المحقؽ )
ّ

وىذا كمو عمى تقدير تحقؽ اإلساءة إليؾ مف الغير  ،واال فعمى تقدير أنؾ ظالـ أو تتظمـ كما ىو المشاىد في أحواؿ غالب

الخمؽ  ،فاألمر أجمى وأوضح  ،فإنا ما رأينا أحدًا مف الناس إال وىو يشتكي ويتظمـ  ،ولـ نر إلى اآلف متنازعيف
ومتعد عميؾ .
ظالـ لؾ
ّ
ومتخاصميف مف األخيار وال مف األشرار  ،وأحدىما ّ
يقر لآلخر  :أني ٌ
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بؿ لـ نزؿ نرى األخيار وأىؿ الصبلح والتقوى يتخاصموف  ،وك ّؿ يدعي المظمومية مف اآلخر  ،وأنو صاحب اإلحساف
األمارة  ،وتمبيسيا
عميو  ،والتحمؿ منو  ،وىـ ممف ال يتعمدوف الكذب وال يتجرؤوف عميو  ،فاعمـ أف ذلؾ مف مكائد النفس ّ

تشبو األمر عمى صاحبيا .
الباطؿ بصورة الحؽ حتى ّ

رد الشارع الحكيـ شيادة العدؿ لنفسو  ،ولـ يجز التعويؿ في ذلؾ عمى عدالتو  ،فوجب عمى العاقؿ المنصؼ أف
وليذا ّ
يتيـ نفسو في حؽ نفسو  ،وال يقبؿ شيادتو لنفسو  ،كما ال يقبمو الشارع .
ال بقطع
فيذا غير الذي تعاشره وتباشره  ،إف كاف أصؿ معاشرتؾ أف تنفعو ال ألجؿ أف تنتفع منو  ،فقد أرحت قمبؾ أو ً
اآلماؿ مف الناس  ،وقطع الطمع عنيـ  ،وىذا ىو الغنى األكبر الذي ىو غنى النفس .

تتعرض ليـ بما يؤذييـ  ،ثـ
ثـ أف أوؿ صدقة منؾ عمييـ أف ّ
تكؼ األذى عنيـ  ،وأوؿ ذلؾ أف ترفع أذاؾ عنيـ  ،فبل ّ
توطف نفسؾ عمى تحمؿ األذى منيـ  ،ثـ اجعؿ ىمؾ إيصاؿ اإلحساف إلييـ .

فإذا توطّنت نفسؾ عمى ذلؾ  ،فإف وصؿ إليؾ مكافأة بإحساف فيذه نعمة غير مترقبة  ،فتكوف أوقع في النفس وألذ .

واف رأيت أنيـ قد قطعوا النظر عنيا  ،وتعمّقت نفوسيـ بأف تقبميا منيـ فاقبميا منيـ  ،فإف قبوليا اإلحساف عمييـ ولو لـ

يكدر خواطرىـ  ،وىو إساءة إلييـ وقد وطنت نفسؾ عمى ترؾ اإلساءة إلييـ  ،وأنت مأمور
ردىا ّ
فإف ّ
تكف محتاجاً إلييا ّ ،
بذلؾ) 3( .
فإف الرقة ودماثة األخبلؽ  ،مف الصفات األساسية في السالؾ
)(3ىذه صورةٌ أخرى مف صور الواقعية في نيج المؤلؼ ّ ،
بقوؿ أو ٍ
 ،ولطالما رأينا غير ذوي البصيرة في ىذا الطريؽ يمحقوف األذى بالغير ٍ
فعؿ  ..او يوجبوف ليـ الوىف  ،أو

أف مف كسر مؤمناً فعميو
الغـ  ،بدعوى الترفع عف الدنيا واإلعراض عف الخمؽ  ،غافميف عف حقيقة ّ
اليـ و ّ
يدخموف عميو ّ
جبره ( الكافي  .. ) 45-2ومف دوف ىذا الجبر قد يكسر اهلل منو  ،ما ال جبر لو في الدنيا وال في اآلخرة  (..المحقؽ )

ردىا عمييـ مف باب
تردىا عمييـ  ،فاقبميا منيـ ثـ ّ
واف كاف إحسانيـ الذي وقع مكأفاة مجرد تعارؼ  ،ويتوقعوف منؾ أف ّ
اليدية الجديدة كما ىو وفؽ إرادتيـ .
واف كاف مرادىـ أف تقبميا منيـ وتكافييـ عنيا بعوض آخر أزيد منيا فاقبميا منيـ وكافئيـ باألزيد  ،وىو اإلحساف إلييـ ،
أج ِر األمر عمى ظاىره  ،فيو إحساف منؾ إلييـ .
وال تظير ليـ أنؾ فيمت أنيـ أتوا بيا ألجؿ العوض  ،بؿ ْ

أف اهلل يأمر بالعدؿ واإلحساف وكما تديف تداف .
والحاصؿ يا أخي !ّ ..
واعمـ أف عمدة اإلحساف إلى الناس ليس ببذؿ الماؿ  ،فإنا رأينا كثي ار مف الناس يبذلوف الماؿ وال يكوف ذلؾ إحسانا  ،بؿ
يستتبع إساءة  ،وتكدير خاطر  ،ويكوف مف قبيؿ صدقة يتبعيا أذى بحسب الخارج  ،واف كاف أصؿ قصدىـ اإلحساف ،

ألنيـ ال يعرفوف وجيو  ،وك ّؿ ذلؾ مف إىماؿ قواعد أىؿ البيت (ع)  ،وعدـ االلتفات إلى طريقتيـ .
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فإذا أردت أف تقضي حاجة ألخيؾ المؤمف عمى وفؽ طريقة أىؿ البيت (ع)  ،فاعمـ أنيـ قالوا  :إف قضاء الحاجة تتـ

لتكبر  ،وتعجيميا لتينأ  ،وكتمانيا لتظير [ .تحؼ العقوؿ 433 :قريب منو ] ..
بأمور  :تصغيرىا ُ
مكدرة  ،بؿ ربما كانت أذية عمى صاحب الحاجة .
وما لـ تجتمع ىذه األمور ال تكوف الحاجة تامة  ،بػػؿ تكوف ناقصة ّ

وعادة الخمؽ أنيـ إذا قضوا حاجة يُخمّوف بيذه األمور كميا  ،فبل يتـ في أعماليـ قضاء حاجة عمى وجييا  ،وىذا ىو
يتجرعوف م اررة إنفاؽ الماؿ  ،وال يترتب عميو الثمرة المطموبة الذي ىو إدخاؿ السرور في قمب المؤمف .
العظيـ حيث أنيـ ّ
يتجرع
وتراىـ إذا قضوا حاجة يوعدونو بيا أو ً
يتجرع م اررة االنتظار الذي ىو ّ
أشد مف القتؿ  ،ثـ ّ
ال  ،ثـ يماطمونو  ،فيبقى ّ
تحمؿ م اررة المطالبة  ،وم اررة الخجؿ  ،مع م اررة
م اررة اليأس مف الحاجة م ار اًر معددة  ،ثـ بعد حيف تقضى الحاجة وقد ّ

االنتظار  ،وم اررة اليأس  ،وم اررة الفشؿ مف الناس الذيف وعدىـ  ،معتمداً عمى وعدىـ الذي وعدوه فأخمفوه  ،فأي لذة تبقى
بعد ىذا  ،بؿ كاف إثميا أكبر مف نفعيا .

وكذا عادتيـ في الحاجة أنيـ ال يصغرونيا  ،ويقولوف  :ىذا أمر جزئي بالنظر إلى قدر المؤمف الذي في بعض الروايات

أف حرمتو أعظـ مف حرمة الكعبة  [ .البحار  .. ]71/64 :بؿ يظيروف أنا قد فعمنا معؾ إحساناً عظيماً  ،بحيث
ّ :
عز وج ّؿ ويصير عبداً ليـ !..
يتوقعوف أف يترؾ العبودية هلل ّ

وكذلؾ ال يخفونيا عمى الناس حتى تقرب مف اإلخبلص وتبعد عف الرياء  ،وتكوف مف قبيؿ العمؿ الخالص الذي في

وعمي إظياره .
الحديث :عميؾ إخفاؤه
ّ
بؿ يظيرونيا لجميع الخمؽ  ،ويذلونو في جميع العالـ  ،فيذه عادة الخمؽ المنحوسة ،والعياف فييا يغني عف البياف .
فعمـ مما ذكرناه أف اإلحساف ليس عمدتو بذؿ الماؿ  ،بؿ عمدتو مبلحظة األمور التي ذكرناىا .

واإلحساف إلى كؿ شخص إجراء األمر عمى وفؽ مراده  ،والتحذير مف تكدير خاطره) 4( .....

إف مسألة تحاشي تكدير الخواطر  -وخاص ًة ذوي النفوس البريئة  -مف األمور التي ينبغي أف يمتفت إلييا السالؾ ،
)ّ (4
فمطالما كاف سببا ألنواع مف الخذالف  ،وكمما صفا العبد وازدادت درجة قربو مف الرب  ،كمما عظمت الخطورة بتكدير

فإف اهلل تعالى عند المنكسرة قموبيـ ( دعوات الراوندي – ، )123وىو سريع إلى نصرة عبده المؤمف  ..وقد روى
خاطره ّ ،
أف امرأةً دخمت النار في ى ٍرة ربطتيا فمـ تطعميا ولـ تدعيا تأكؿ مف حشاش األرض ( الحدائؽ  ، ) 271-7فكيؼ بمف
ّ
آذى مف تجمى اهلل تعالى في قمبو فصار شأنا مف شؤونو ؟ (..المحقؽ )

.....فمف يكوف مراده أف تقبؿ منو فإحسانؾ بقبوؿ ذلؾ الشيء منو  ،واف أردت أف تكوف يدؾ العميا فكافئو عنو بأحسف

المتأمؿ المراعي لدقائؽ أىؿ البيت (ع) لوصاياىـ وسجاياىـ .
منو  ،أو مثمو إلى غير ذلؾ مما ال يخفى عمى
ّ

نفع تؤممو منيـ
أف ك ّؿ ٍ
فإذا تمت لؾ المعاشرة مع الخمؽ ألف تنفعيـ  ،وقطعت نظرؾ عف االنتفاع بيـ بالمرة  ،بحيث ّ
تعدؿ بو إلى مف ال تخيب عنده  ،وال يقربو البخؿ في حاؿ  ،فبل تستغرؽ أوقاتؾ بالخمؽ  ،وتجعميـ شغمؾ وىمؾ  ،فإنؾ
مأمور مف أىؿ البيت (ع)  :أقمؿ معارفؾ  ،وأنكر مف عرفت ( .المستدرؾ ) 387-11
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التوجو إلى خالقؾ  ،فإف في التفرغ لمعبادة  ،وخمو الباؿ عف كؿ شاغؿ يشغمؾ عف
والحكمة في ذلؾ أف ال يشغموؾ عف
ّ
الحمية معنى ليس في العنب .
اهلل معنوية ال تُناؿ بمعاشرة الخمؽ  ،وفي
ّ
وتعجمت بالوحدة :يا ىذا ! ..لو ذقت حبلوة الوحدة الستوحشت مف
وليذا قاؿ أحد األئمة (ع) لمف قاؿ لو :خموت بالعقيؽ
ّ
نفسؾ  .البحار .. 254/75 :
بد أف يكوف طورىا عمى ما وصفناه لؾ .
فالمراد أنؾ حيث تحتاج إلى معاشرة الخمؽ ال ّ

لمتضرع إلى
بد مف توزيع الوقت وتقسيمو  ،فتجعؿ لؾ وقتا
وليس المراد أنؾ تجعؿ شغمؾ االشتغاؿ بمصالح (الخمؽ) فبل ّ
ّ
اهلل ووقتا لمعاشرة الخمؽ  ،بأف يكوف جالبا لرضاء اهلل  ،ومقصوداً بو وجيو  ،وليكف حظؾ مف األوؿ أوفى  ،وليكف ىو
ىمؾ وبغيتؾ  ،فإنو المطموب منؾ باألصالة ).....(5
ّ

أف البعض مف المبتدئيف  ،يشتغؿ
)(5إف قيد باألصالة مف القيود  ،التي ال ينبغي أف ال يغفؿ عنيا أبداً ..فالمبلحظ ّ
بالقياـ بما هلل تعالى رضا في أصمو  ،ثـ يستغرؽ في ذلؾ بما يوجب لو الذىوؿ عف اهلل تعالى  ،كما لو دخؿ مجمساً

إلصبلح ذات البيف  ،فيتوغؿ في عالـ إصبلح ذات البيف بما يجعمو يتعامؿ وكأنو أحد المتخاصميف  ،فيقسو في القوؿ ،

حده فذكر ظمماً مستو ار ال يتعمّؽ
وقد يجيز لنفسو أف يستمع إلى ما ال يجوز االستماع لو  ،كما إذا تجاوز الخصـ ّ
بالمظموـ  ،وىكذا بدأ بقصد القربة ابتداء ال استدامة ..والحاؿ أف الدواـ أشؽ مف اإلبتداء كما ىو معموـ ( ..المحقؽ )

......وحتى يتأتى لؾ إرجاع الثاني إلى األوؿ واال ممت بو إلى حظ النفس  ،وصار وباالً عميؾ  ،فبل تناؿ منيـ دنيا وال

آخرة  ،ووقعت فيما فيو الناس مف الظمـ والتظمـ  ،وألـ الشكوى مف جميع المعاشريف  ،كما أنيـ ال يزالوف في الشكاية منؾ

فبل تناؿ رضاىـ أبدًا .

التوجو إليو  ،وبذلؾ يسيؿ كؿ شيء مف ميمات الدنيا واآلخرة  ،وكؿ ٍ
تعب
ال خير وال راحة إال في اإلقباؿ عمى اهلل  ،و ّ
ٍ
وغـ فإنما يترتب عمى الغفمة عف اهلل واإلدبار عنو  ،وىذا ما يتعمؽ باألمر األوؿ مف األمور التي تمزـ مف يريد
وىـ
وشدة ٍّ
ٍّ
أف يسمؾ سبيؿ اهلل .

فإف مراعاة حؽ الخمؽ في اهلل مراعاة لحؽ اهلل  ،كما أف إىماليا إىماؿ لحؽ اهلل .
الثاني :أف يراعي حقوؽ الخمؽ في اهلل ّ ،
فإذا أردت ذلؾ فاعمـ أف ليؤالء حقوقاً كثيرة يمزمؾ أف تعرفيا حتى ال تجيؿ حؽ اهلل فييـ  ،فإذا عرفتيا استعنت باهلل عمى
أدائيا  ،والقياـ بيا  ،واذا عجزت عنيا كاف اعترافؾ بالعجز قائماً مقاـ القياـ بيا .

فأحدىا  :أنيـ يقولوف ( :عمي ولي اهلل) وكؿ مف يقوؿ ىذه الكممة الشريفة كيؼ يمكنؾ القياـ بحقو ؟ ..بؿ كيؼ يمكنؾ
معرفة حقو؟ ..بؿ كيؼ تتصور حقو ؟ ..

ىييات  !..ىييات ! ..حؽ مف يعترؼ بيذه الكممة تابع لحؽ مف ىو منسوبة إليو وىو عمي (ع) ،وحقو تابع لحؽ رسوؿ

اهلل (ص)  ،وحؽ رسوؿ اهلل (ص) تابع لحؽ اهلل تعالي  ،وكيؼ يمكف القياـ بحؽ اهلل وقد قاؿ رسوؿ اهلل (ص) ألبي ذر:
إف حقوؽ اهلل ج ّؿ ثناؤه أعظـ مف أف يقوـ بيا العباد  ،وا ّف ِن َعـ اهلل أكثر مف أف يحصييا العباد  ،ولكف أمسوا تائبيف ،
( ّ
وأصبحوا تائبيف ) .البحار ) 6(..76/74 :
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أف السالؾ الممتؼ ال ينظر إلى األمور بعفوية وسذاجة  ،فيو ينتقؿ
)(6الحظ ىذا التدرج الذي ّنبو عميو المؤلؼ  ،وكيؼ ّ
اشتد انتسابو إليو
مف المبادئ لينتيي إلى الغايات  ،إذ ينظر إلى األمور كميا عمى أنيا منتسبةٌ إلى اهلل تعالى  ،وكمما ّ
بحؽ فرد مبتور صمتو بمواله  ،بؿ إخبل ٌؿ بمف أخذ اهلل تعالى عمى
بحؽ المؤمف إخبلالً ّ
عظـ حقو لديو  ،فميس اإلخبلؿ ّ
نفسو عيدًا أف يدافع عنو  ..ومف الذي لو قدرة المواجية  ،مع مف جعؿ اهلل تعالى نفسو وكيبل عميػو وناص ًار لػو ؟(....

المحقؽ )

وقد قاؿ رسوؿ اهلل (ص) لبعض أصحابو وىو يشير إلى عمي (ع ):
ِ
عدو ىذا ولو أنو أبوؾ وولدؾ).الوسائؿ .. 178/16 :
(واؿ ولي ىذا ولو أنو قتؿ أبيؾ وولدؾ  ،وعاد ّ
فإذا أوجب لو انتسابو لعمي (ع) ومواالتو لو أف تسامحو في قتمو ألبيؾ وولدؾ  ،وتغفر لو ذلؾ  ،فكيؼ بما دوف ذلؾ؟ !..
بؿ ال يكتفى منؾ بمجرد المسامحة والعفو  ،بؿ يجب لو مع ذلؾ أف تحبو وتكرمو وتحترمو  ،كما ىو مقتضى المواالة ،

بؿ لو فديت لو نفسؾ لكاف قميبل في حؽ مف ىو منسوب إليو  ،ولقد أجاد الشاعر حيث يقوؿ :
وما حب الديار شغفف قمبي  -----ولكف حب مف سكف الديا ار

فأنت إذا تسامحت مع محب أمير المؤمنيف (ع)فاهلل أولى بمسامحتؾ  ،وأف يغفر لؾ كؿ ذنب إكراما لمحبتؾ إلى أمير

أشد حبًا منؾ ألمير المؤمنيف (ع ).
فإف اهلل ّ
المؤمنيف (ع)ّ ،
وكمما كاف مقص اًر في طاعة أمير المؤمنيف (ع)  ،والحظت مجرد االنتساب  ،واحترمتو لذلؾ  ،فيكوف احترامؾ ألمير
المؤمنيف (ع) أعظـ .

إذ مف ىو بذاتو مستحؽ لبلحتراـ ربما يكوف احترامؾ لو مف جية قابميتو بذاتو لبلحتراـ ال لجية االنتساب المحض ،

فيكوف داال عمى شدة االحتراـ  ،إذ لوال القوة والشدة لما غمبت عمى الموانع المعارضة .

فيذا أحد الحقوؽ وفيو الكفاية  ،وأنى لؾ بالقياـ بو !..

انضـ إلى ذلؾ أنو مف ذرية عمي (ع) ؟ ..
فكيؼ إذا
ّ
وكيؼ إذا انظـ إليو كونو مف زائريو  ،أو كونو مف مجاوريو  ،أو مف خداـ حضرتو  ،أو اسمو اسمو أو اسـ أحد أوالده
يسمى بما يدؿ عمى االنتساب إلييـ  ،كعبد عمي  ،أو عبد الحسيف ؟ ..
(ع)  ،أو كونو ّ

وأما حؽ الرحمية  ،وحؽ المجاورة  ،وحؽ المرافقة  ،وحؽ الدعاء  ،وحؽ تعميـ القرآف  ،أو تعميـ حرؼ مف العمـ  ،أو

كماؿ مف الكماالت  ،أو كونو أكبر منؾ سناً  ،أو كونو مجتيدًا لؾ  ،أو إماماً لؾ في الجماعة  ،أو كونو محسنًا إلى

الظف  ،أو نحو ذلؾ مما اشتممت
بعض أرحامؾ  ،أو إلى بعض جيرانؾ  ،أو كونو سائبلً عنؾ  ،أو طالباً  ،أو محسناً بؾ ّ
عميو رسالة الحقوؽ لموالنا عمي بف الحسيف (ع)  ،وكميا حقوؽ عظيمة عند أىؿ البيت عمييـ السبلـ  ،ومسؤوؿ عنيا يوـ
القيامة  (.التحؼ) 7( ) 255 -

)ِ(7إ ّف ىذه الرسالة ال يمكف أف يغفؿ عنيا السالكوف إلى اهلل تعالى  ،ومف أقدر مف زيف العباد أف يكوف شارحًا لحقوؽ اهلل
إف مف الضروري أف يحيط السالؾ عمماً بمجموعة مف النصوص والحقوؽ الواردة عف أئمة اليدى (ع )في
وعباده ؟!ّ ..

35

مجاؿ السير إلى اهلل تعالى  ،إذ ىـ أعمـ الخمؽ بيذا األمر  ،فيـ المعنيوف في الدرجة األولى بكؿ خطابات القرب  ..وكـ

يدعي العرفاف تاركًا أصحاب البيوت التي أذف اهلل تعالى
مف الخيبة والخسراف أف يفني اإلنساف عمره في سبر كممات مف ّ
أف يذكر ويرفع فييا اسمو ! (..المحقؽ )

فأنى لؾ بالخبلص منيا  ،والعذر عنيا  ،وقد ورد ما معناه  :أف ثبلثة يشكوف يوـ القيامة إلى اهلل  :مسجد ميجور ،

وقرآف مطروح في البيت عميو غبار ال يتمى فيو  ،وعالـ في محمو ال يسمع منو  .عدة الداعي 272 :

فما حاؿ مف أبرز لمحساب  ،واجتمع لمشكوى عميو عند الحالكـ العادؿ ثبلثة  :بيت هلل  ،وكتاب اهلل  ،وولي اهلل !..
فأييـ ال يسمع شكايتو ؟ ..

وأي ىؤالء ينكر حقو وحرمتو عند اهلل ؟ ..

أف العاطس يعطس فبل ُيسمت
فيذه حقوؽ عظيمة كيؼ يمكنؾ االعتذار عنيػػا في ذلؾ الموقؼ العظيـ ؟ ..فقد ورد ّ :
فيطالب بحقو فيقضى لو يوـ القيامة .

ىمؾ إال االعتراؼ
فيا أييا األخ المسترشد ! ..أنت إذا نظرت بعيف العقؿ  -التي أودعيا اهلل فيؾ لتبصر بيا  -ال يكوف ّ
بعد ُمطالب
بالتقصير والسعي في خبلص رقبتؾ مف الحقوؽ التي لزمتؾ  ،وترى أنيـ واف بالغوا في مسائمتؾ فأنت ُ

ىمؾ استعفائيـ  ،واالعتذار منيـ  ،والمبالغة فيما يمكنؾ مف اإلحساف إلييـ  ،رجاء
بالحقوؽ التي ليـ عميؾ  ،فيكوف ّ
ليعفو اهلل  ،ويرضييـ عف بعض الحقوؽ .
فأنت إف نظرت إلى الخمؽ بيذه العيف التي أودعيا اهلل فيؾ  ،سيؿ عميؾ سموؾ سبؿ اهلل  ،وىذا ىو األمر الثاني .

فإف العاقؿ يمزمو أف يكوف مقببلً عمى شأنو  ،حافظاً لمسانو  ،عارفاً بأىؿ
الثالث  :أف يستوحش مف الخمؽ أنسا باهلل ّ ،
زمانو  ،مستوحشاً مف أوثؽ إخوانو .
شد اهلل مف ىذا أركانو  ،وأعطاه يوـ القيامة أمانو  .الكافي .. 49/1 :
فمف ىو ىكذا دعا لو عمي (ع) بقولوّ :
وفي الكافي عف جابر قاؿ  :دخمت عمى أبي جعفر (ع) فقاؿ :
يا جابر ! ..واهلل إني لمحزوف  ،واني لمشغوؿ القمب .

قمت  :جعمت فداؾ ! ..وما شغمؾ  ،وما حزف قمبؾ ؟ ..

عما سواه  .الكافي .. 137 /2 :
فقاؿ  :يا جابر ! ..إنو مف دخؿ قمبو خالص ديف اهلل  ،شغؿ قمبو ّ
عز وقوي  ،وشبع وروي  ،ورفع عقمو عف أىؿ الدنيا
فإف مف اتقى اهلل ّ
وفيما كتبو أمير المؤمنيف (ع)إلي بعض أصحابو ّ :
 ،فبدنو مع أىؿ الدنيا وقمبو وعقمو معايف اآلخرة  [ .الكافي ] .. 136/2 :انتيى .
فالمؤمف إذا أنس بألطاؼ اهلل  ،وذاؽ طعـ حبلوة ذكر اهلل  ،يمزمو الوحشة مف مفارقة ىذه الحالة  ،فبل يرضى بمفارقتيا .

مف اهلل عمى عبده المؤمف بالتأييد  ،ألزـ قمبو ىذه الحالة وأشغمو بيا  ،وم ّكنو مع ذلؾ مف االلتفات معيا إلى ما دونيا
فإذا ّ
التفرغ لما ىو
ثانيًا وبالعرض  ،واف كاف أصؿ شغمو بيا وأصؿ التفاتو إلييا  ،فبل يزاؿ مستوحشًا مف ىذه الضميمة  ،ويريد ّ
ال وبالذات  ،إال أف ىذه الوحشة في قمبو ال تظير عمى جوارحو ).....(8
المطموب لو باألصالة  ،والمقصود لو أو ً
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)(8مف الضروري – كما أشار المؤلؼ – كتماف ىػذه الحاالت القدسية عف الخمؽ  ،فقد ال يكوف عند اإلبداء قاصداً غير
الحؽ  ،ولكف ال يؤمف منو العجب البلحؽ في ساعات الغفمة التي ال يخمو منيا غير المعصوـ  ..أضؼ إلى تعريض

مظاف التيـ ..
الظف وتيمة الرياء  ،وبذلؾ يكوف مخالفاً أمر مواله في أف ال يجعؿ نفسو في
ّ
المؤمف عبد غيره إلى سوء ّ
فإف عزة المؤمف مف شؤوف الحؽ التي لـ يوكميا اهلل تعالى إلى عبده  (..المحقؽ )
ّ
.....كما قاؿ أمير المؤمنيف (ع)في وصؼ المؤمف  :حزنو في قمبو  ،وبشره في وجيو  .البحار .. 335/64 :
مر في حديث الباقر (ع) مع جابر .
وربما يخبر بيا إف اقتضى المقاـ إظيارىا  ،كما ّ
فيذا معنى كوف المؤمف مستوحشا مف أوثؽ إخوانو .

فما لـ تتـ لؾ ىذه الحالة  ،وىي كوف الغالب عميؾ االشتغاؿ باهلل  ،والوحشة عمف سواه  ،ولو كاف مف أوثؽ إخوانؾ  ،فبل
تقدر عمى جعؿ معاشرتؾ لمخمؽ ذريع ًة إلى القرب إلى اهلل  ،لكوف الغالب عميؾ الميؿ الطبيعي  ،وحظ النفس مف األنس

بالجنس البشري  ،فتصير عبداً لمنفس ترضى ليا وتغضب ليا  ،وتخرج عف شرؼ العبودية هلل  ،وما خمقت لذلؾ  ،قاؿ

عز وجؿ { :وما خمقت الجف واإلنس إال ليعبدوف}  .الذاريات56/
اهلل ّ
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الباب الثامن  :ال يكمل إيمان المؤمن حتى تكون فيو خصال
بسنة مف إمامؾ .
بسنة مف ربؾ ّ
بسنة مف نبيؾ (ص)  ،ثـ ّ
عز وج ّؿ  ،ثـ ّ
اعمـ أنو يراد منؾ أف تكوف مقتدياً ّ
فعف [ الكافي  .. ] 241/2 :عف الرضا (ع) أنو :ال يكوف المؤمف مؤمنًا حتى تكوف فيو ثبلث خصاؿ :

وليو .
وسنة مف نبيو (ص) ّ ،
سنة مف رّبو ّ ،
ّ
وسنة مف ّ
عز وج ّؿ :
سره  ،قاؿ اهلل ّ
فأما ّ
السنة مف رّبو  :فكتماف ّ

{عالـ الغيب فبل يظير عمى غيبو أحداً إال مف ارتضى مف رسوؿ }  .الجف.. 26/

نبيو (ص) بمدارة الناس  ،فقاؿ { :خذ العفو وأأمر
فإف اهلل ّ
وأما ّ
عز وج ّؿ أمر ّ
السنة مف نبيو (ص)  :فمداراة الناس ّ ،
بالعرؼ  } .األعراؼ.. 199/

الضراء  ..انتيى .
وأما ّ
السنة مف وليو فالصبر في البأساء و ّ
ٍ
ٍ
معد ٍ
ٍ
أف اهلل يريد
وخطب
عظيـ
لمقاـ
فمف يكوف مراداً منو االقتداء بصفة رّبو التي يمتدح بيا  ،ال ش ّ
ؾ ّأنو ّ
جسيـ  ،وذلؾ ّ
بد أف يرشدؾ إلى الصفات التي تشبو
أف يم ّكنؾ داره التي اختارىا واجتباىا ألوليائو وأصفيائو وأحبائو  ،وىي الجنة  ،فبل ّ
بسكاف تمؾ الدار  ،حتى تحصؿ المناسبة بينؾ وبيف الدار وبيف سكانيا .

طيبةٌ طاىرةٌ عمى أكمؿ ما يكوف مف الصفاء والنورانية  ،وأما أىميا  ،فيـ األنبياء  ،والمرسموف والشيداء
وأما الدار  ،فيي ّ
الصديقوف  ،فتأبى حكمة الحكيـ أف يرضى بكونؾ بتمؾ الدار غريباً أجنبياً عنيا  ،وعف أىميا  ،بحيث يكوف وضعؾ
،و ّ

في ذلؾ المكاف وضع الشيء في غير محمّو البلئؽ بو ) 1( .

ستحوؿ العبد مف عالـ العبادة المتكمفة  ،إلى عالـ العبادة المنسجمة مع طبيعة
)(1ىذه الفقرات لو تـ استيعابيا  ،فإنيا
ّ
المزاج  ،فإنو نظ اًر لرغبتو في أف يكوف مسانخاً لتمؾ الدار  ،فإنو يألؼ كؿ ما تحقؽ لو تمؾ المسانخة  ،ولو كاف تكميفاً
شاقاٌ بعنوانو األولي  ..فمف الواضح أف العبادة التي يُؤتي بيا تعبداً وتكمفاً  ،ليس فييا إال األجر  ،بينما المطموب مف
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العبادة  ،أف ترفع بالعبد إلى مستوى األنس برب العالميف ،ذلؾ األنس الذي يجعؿ العبد ينسى كؿ مشقة في سبيؿ تحصيؿ

رضاه (.المحقؽ )

الطيب الطاىر  ،فاقتضى ذلؾ شدة العناية اإلليية بإرشادؾ
وىو سبحانو برأفتو ورحمتو لؾ  ،ال يرضى لؾ إال ذلؾ المكاف ّ
إلى أعمى الصفات  ،وأكمميا  ،وأبياىا  ،وأسناىا .

عز وج ّؿ  ،وأثنى بيا
فمـ يرض منؾ إال بأف تكوف مقتدياً في الصفات التي لشرفيا  ،ورفعتيا  ،وجبللتيا قد نسبيا إليو ّ
عمى نفسو .

فمف يكوف متصفاً بالصفات المنسوبة إليو  ،يميؽ بو أف يسكف في الدار المنسوبة إليو  ،ولما كاف جيرانو في تمؾ الدار
أولياء اهلل  ،ألزمو بأف يتصؼ بصفاتيـ .

الطيبة الطاىرة  ،بقولو عز وجؿ { :
فعندىا يخاطب الباري سبحانو نفسو  ،التي طابت وطيرت باالتصاؼ بتمؾ الصفات ّ
يا أيتيا النفس المطمئنة إرجعي إلى ربؾ راضية مرضية  ،فادخمي في عبادي وادخمي جنتي }  .الفجر.. 27/
أف اإلماـ (ع )اختار منيا ثبلث ًة لبلىتماـ بشأف ىذه الثبلثة  ،حتى وصؼ اإليماف معمّقاً عمييا .
وتمؾ الصفات كثيرةٌ  ،إال ّ
ولكف صفات الكماؿ معمومةُ الحسف
أف أغمب الخمؽ
ٌ
غالب فييـ النقص وعدـ الكماؿ ّ ،
لسره  ،وذلؾ ّ
فاألولى  :كونو كاتماً ّ
ىمتيـ لمجاىدتيا
األمارة  ،وضعؼ ّ
والجماؿ والشرفية  ،بحيث أنيـ يتمنونيا ألنفسيـ  ،لكف لمخالفتيا ليوى النفس ّ
يتقاعدوف عنيا .

ىمة االتصاؼ بيا يخافوف أف يتصؼ بيا  ،فيفوقيـ في ذلؾ  ،والنفس ال ترضى باالنحطاط عف األقراف ،
فإذا أروا َمف لو ّ
بؿ تريد التفوؽ عمييـ طبعاً  ،فما داـ يمكنيـ يسعوف ك ّؿ السعي في منعو مف ذلؾ باألفعاؿ  ،واألقواؿ  ،وبك ّؿ ٍ
حيمة .
ّ
والشخص الواحد ال قابمية لو عمى مقاومة مف ال يحصى عددىـ  ،فمـ يجعؿ الشارع لممؤمف طريؽ خبلص مف ذلؾ إال
سره  ،وىو عدـ إظيار ما ىو ٍ
شر الخمؽ  ،وال ينقطع عميو الطريؽ .
باف عميو  ،فحينئذ يُكفَى مف ّ
بكتـ ّ

األمارة بالسوء أيضا ىي مف جممة
فمما عمـ أىؿ البيت (ع )األطباء الماىروف والحكماء المشفقوف ّ ،
أف نفس ىذا المؤمف ّ
وبينوا لو مف صفات
أعدائو  ،وىي مف جنس ىؤالء الق ّ
السر ّ ،
طاع لمطريؽ  ،رّغبوا المؤمف ىذا الترغيب العظيـ في كتـ ّ

موقوؼ عمى ذلؾ .
أف وصؼ اإليماف
ٌ
ّ
الرب التي مدح بيا نفسو  ،و ّ
والمقصود رفع منازعة النفس  ،وميميا إلى اإلظيار  ،فيتوسؿ إلى ذلؾ تارةً بأف فيو انتفاعًا لمف تظيره لو  ،وتارةً بقصد
إدخاؿ السرور عميو  ،وتارةً بقصد االستعانة بنظره لعؿ لو نظ اًر في ذلؾ  ،أو بدعائو  ،أو لعمو ينقمو إلى َمف ينتفع بو ،
إلى غير ذلؾ مف الرجحاف لئلظيار) 2( .

)(2إشارات جميمة إلى صور تمبيس إبميس  ،الذي عندما يئس مف إيقاع العبد في الباطؿ المكشوؼ  ،يمجأ إلى إسموب
تزييف الباطؿ بالحؽ  ..ومف ىنا كانت البصيرة الكاشفة عف ىذا التزييف  ،مف لوازـ السير الى اهلل تعالى ،وىذا التزييف

إلياء لو بالميـ عف األىـ  ..فكاف لزامًا عمى العبد عند كؿ إقداـ أو إحجاـ أف
ممكف في كؿ مرحمة مف مراحؿ السالؾ ،
ً
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يدرس المحتمبلت األخرى البديمة ،ليكوف اختيار األفضؿ مف بيف األفراد المتشابية  ،أقرب إلى العمؿ بالتكميؼ الواقعي ،

الذي يستبطف مراد المولى واقعًا (.المحقؽ )

سره  ،إذ
سره عنيـ ،
ّ
وخصو بخزنة ّ
ودفع ىذه التسويبلت بأف ذلؾ لو كاف راجحًا عمى اإلطبلؽ  ،لما اختار اهلل إخفاء ّ
الحكيـ ال يترؾ األرجح وال يفعؿ إال األكمؿ .

أف في اإلظيار إفساداً ليـ ومنافاةً لمحكمة  ،فأنت أيضاً كف مقتدياً بربؾ في مراعاة الحكمة  ،واجتناب ما
فعمـ مف ذلؾ ّ
فاسد  ،وانما أبدتو في صورة الصبلح  ،وقد قاؿ موالنا عمي بف الحسيف (ع) لمزىري :
فإف مقصدىا ٌ
فيو الفساد ّ ،

واياؾ أف تتكمـ بما يسبؽ إلى القموب إنكاره  ،واف كاف عندؾ اعتذاره  ،فميس كؿ ما أسمعتو نك ًار  ،أمكنؾ أف توسعو عذ ًار
 .البحار .. 156/71 :

وفي المنسوب إلييـ (ع ) شع ار :

اف الكتـ مف عممي جواىره  -----كي ال يرى العمـ ذو جيؿ فيفتتنا
وقد تقدـ في ىذا ابو حسف  -----الى الحسيف واوصى قبمو الحسنا
يارب جوىر عمـ لو ابوح بو  -----لقيؿ لي انت ممف يعبد الوثنا

والستحؿ رجاؿ مسمموف دمي  -----يروف اقبح ما ياتزنو حسنا
وذـ اإلذاعة في غاية الكثرة .
وىو
ٌ
مشيور  ،واألخبار الواردة في مدح كتـ ّ
السر ّ ،
و
حب الكتـ وكراىة اإلفشاء  ،ينظر بعيف العقؿ  ،حيف وجد مقاماً
أف اإلنساف بعد أف يكوف الغالب عميو ّ
المتحصؿ منيا ّ
ّ

متحريًا في ذلؾ امتثاؿ أمرىـ (ع) بقوليـ  :ال تؤتوا الحكمة غير أىميا فتظمموىا  ،وال
لئلظيار أظير بمقدار الضرورة ،
ّ
تمنعوىا أىميا فتظمموىـ .البحار .. 78/2 :
السر تشتمؿ عمى أمريف :
واعمـ ّ
أف صفة كتـ ّ
سر .
أحدىما  :كوف المؤمف ذا ّ

والثانية  :أف تكوف لو ممكة اإلخفاء والكتـ  ،بحيث ال تغمبو نفسو عمى اإلفشاء واإلذاعة .

وىذا الكبلـ كمّو في الثاني  ،وأما األوؿ فيكفي فيو ما قالو الصادؽ (ع) يومًا لممفضؿ بف صالح :
تمر صحائفيـ يوـ القيامة فرغاً
يا مفضؿ !ّ ..
سره  ،فعامميـ بخالص مف ّبره  ،فيـ الذيف ّ
إف هلل عباداً عامموه بخالص مف ّ
أسروا إليو .
سر ما ّ
 ،فإذا وقفوا بيف يديو مؤلىا مف ّ

فقاؿ المفضؿ :يا موالي  ،وِل َـ ذلؾ ؟ ..
فقاؿ :أجمّيـ أف تطّمع الحفظة عمى ما بينو وبينيـ .

قاؿ شيخنا أبو العباس أحمد بف فيد في ( عدة الداعي ) بعد ذكره ليذا الحديث الشريؼ  :ال تغفؿ عف ىذه المقامات

الشريفة  ،التي ىي أنفس مف الجنة  [ .عدة الداعي ) 3( ..] 194 :

)(3أف يكوف المؤمف ذا سر في الحياة  ،مف األمور التي غفؿ عنيا عامة الخمؽ  ،فإنيـ اكتفوا بعمارة الدنيا  ،مف دوف أف
يكوف ليـ سعي متميز لما يحقؽ ليـ سعادة األبد ..إف عمى كؿ مؤمف  -يعتقد بحياة أخرى تتجمى فييا ثمرة األعماؿ -
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خاصاً في مجاؿ تحقيؽ صمة متميزة مع ربو والتي تعتبر ىي المحور في كؿ نشاطاتو ..ومف الواضح أف
ىماً
ّ
أف يحمؿ ّ
طبيعة ىذه الصمة تختمؼ مف عبد إلى عبد  ،بحسب ما أوتي مف قابميات يمنحيا لو رب الوجود  ،إلى أف يصؿ األمر
إلى حبيبو المصطفى (ص) الذي كاف مع اهلل حاالت ال يحتمميا ممؾ مقرب  ،وال نبي مرسؿ (.المحقؽ )
وأنا أقوؿ بيذا المعنى يقػوؿ القائؿ  ،وقد أجاد إذا أراد ىذا المراد :

قموب العارفيف ليا عيوف  -----ترى ما ال يراه الناظرونا
والسنة باسرار تناجي  -----تغيب عف الكراـ الكاتبينا

وافئدة تطير ببل جناح  -----الى ممكوت رب العالمينا

بالسنة األولى .
فيذا ما يتعمؽ
ّ
والثانية  :ىي مداراة الناس .

تأسى بنبيو .
السنة عف النبي (ص)  ،وقد ّ
وىي ّ
أف ّ
قدمنا لؾ عف عمي (ع) ّ :
أحب الخمؽ إلى اهلل مف ّ
فسرناه نوعٌ مف أنواع مدارة الناس .
السر عمى ما ّ
السر  ،بؿ كتماف ّ
كما وحكمتيا كحكمة كتماف ّ
وفي الكافي عف الصادؽ (ع) قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل( ص)  :أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض  ،وعنو

جده أيضًا قاؿ  :مداراة الناس نصؼ اإليماف  ،والرفؽ بيـ نصؼ العيش .الكافي .. 117/2 :
عف ّ

زماف
ثـ قاؿ الصادؽ (ع)  :خالطوا األبرار ّاً
سر  ،وخالطوا ّ
الفجار جيا اًر  ،وال تميموا عمييـ فيظمموكـ  ،فإنو سيأتي عميكـ ٌ
وصبر نفسو عمى أف يُقاؿ أنو أبموٌ ال عقؿ لو .الكافي .. 96/2 :
ظنوا أنو أبمو ،
ال ينجو فيو مف ذوي الديف إال َمف ّ
ّ
وخمؽ يداري بو الناس
يتـ لو عمؿ  :ورعٌ يحجزه عف معاصي اهلل ،
ٌ
وعنو أيضاً عف جده (ص)  :ثبلثةٌ َمف لـ تكف فيو لـ ّ
يرد بو جيؿ الجاىؿ  .الكافي : 2/95 ..
وحمـ ّ
ٌ ،
يكؼ عنيـ يدًا واحدةً  ،ويكفّوف عنو ٍ
أيد كثيرة  .الكافي :
كؼ يده عف الناس  ،فإنما ّ
وفي الحديث عف الصادؽ (ع)  :مف ّ
.. 96/2

ومف يكوف الناس
فيا أخي ! ..ما يصدر مف بعض َمف ّ
يدعي الصبلح والتقوى مف أني ال أبالي بالناس  ،ولست محتاجًا َ ،
؟ ..إلى غير ذلؾ مف الكممات التي تصدر منيـ في مقاـ عدـ المداراة كمّو  ،مف اتّباع ىوى النفس  ،والجيؿ بطريقة أىؿ

البيت (ع) ) 4( .

)(4ىذه صورة جميمة مف صور الواقعية وااللتزاـ بمنيج أىؿ البيت( ع) عند المعتنؽ  ،فإف احتقار اآلخريف مف المزالؽ
المتعارفة في ىذا المجاؿ  ،وذلؾ لما يراه السالؾ مف بعض الصور الروحية المشرقة  ،التي قد تذىمو حتى عف تكميفو

الذي أمر بو عند التعامؿ مع الخمؽ  ..والحاؿ أنو لو نظر إلى الخمؽ عمى انيـ عياؿ هلل تعالى  ،واف اإلحساف إلييـ إنما

ىو مف صور الطاعة لمف خمقيـ لما احتقر عبداً ولو كاف مف عصاة الخمؽ ..إذ المعموـ انو لو انتيت كؿ روابط العبودية

االختيارية مع الرب  ،فإنو تبقى رابطة الخالقية والمخموقية ،كآخر حمقة وصؿ بيف العبد وربو (..المحقؽ )
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أف المداراة لمناس المأمور بيا المداىنة .
وكثير مف الجيّاؿ يشتبو عميو مقاـ المداراة لمناس في مقاـ المداىنة ،
ّ
فيتخيؿ ّ
ٌ
ليتوسؿ
فإف المداىنة المذمومة ىي الموافقة عمى تحسيف القبيح  ،أو ترؾ إنكاره رغب ًة وطمعًا فيما عندىـ ،
والفرؽ و ٌ
اضح ّ ،
ّ
إلى منافعيـ الدنيوية  ،أو يجمب قموبيـ إليو مف دوف مبلحظة دفع مفسدة .
يجر إلى ك ّؿ ٍ
خير  ،الرواية المشيورة لمشامي الذي تكمّـ بما ال يميؽ مع عمي
ومما يد ّؿ عمى حسف الرفؽ والمدارة  ،وأنو ّ
بف الحسيف (ع)  ،لما حمموه إلى يزيد لعنو اهلل في الشاـ  ،فقاؿ الشامي :

الحمد هلل الذي قتمكػـ  ،وأكػذب أحدوثتػكـ  ،وأراح الناس منكـ .

فمما فرغ مف كبلمو قاؿ لو اإلماـ (ع)  :يا شيخ ! ..أتق أر القرآف؟ ..

قاؿ :نعـ

قاؿ :ىؿ قرأت قولو  { :قؿ ال أسألكـ عميػو أجػ ار إال المودة في القربى } .الشورى.. 23/

قاؿ نعـ .

ثـ قاؿ  :ىؿ قرأت قولو {  :إنما يريد اهلل ليذىب عنكـ الرجس أىؿ البيت ويطيركـ تطيي ار }  .األحزاب.. 33/

قاؿ :نعـ

ثـ قاؿ  :يا شيخ  ،قؿ قرأت قولو تعالى  { :وآت ذا القربى حقو } ؟ ..اإلسراء.. 26/

قاؿ  :نعـ .

قاؿ اإلماـ (ع)  :نحف القربى  ،ونحف أىؿ بيت نبيؾ !..

وتبر مف قاتؿ الحسيف  ،وبكى وتاب  .البحار .. 129/45 :
قاؿ  :فرفع الشيخ كفػّو إلى السماء  ،وبكى ّأ
جره الرفؽ إلى الخير ؟ ..
فانظر كيؼ ّ
تحر ًاز عف تيييجيا  ،وأيف ىذا مف ذلؾ .
والمداراة ترؾ اإلنكار دفعًا لممفسدة  ،أو ألجؿ تخفيفيا  ،أو ّ
والمداراة قد تكوف لدفع الشر ممف تداريو  ،وقد تكوف الستجبلبو إلى الخيػر  ،وكمّيا في ٍ
مقاـ ال مح ّؿ لئلنكار  ،وأما
ّ
ٍ
وتحمؿ األذى  ،والدفع بالتي ىي أحسف ىي المدارة  ،قاؿ اهلل فييا :
فحينئذ الرفؽ والبشاشة
لمخوؼ  ،أو لعدـ التأثير ،
ّ
{ادفع بالتي ىي أحسف فإذا الذي بينؾ وبينو عداوة كأنو ولي حميـ وما يمقاىا إال الذيف صبروا وما يمقاىا إال ذو حظ

عظيـ  } .فصمت.. 35-34/

ومنيا قولو تعالى  { :فقوال لو قوال ّلينا لعمو يتذكر أو يخشى }  .طو.. 44/
إف النبي (ص) بينا ىو ذات ٍ
يوـ عند عائشة  ،إذ استأذف عميو رج ٌؿ فقاؿ النبي
ومنيا في الكافي عف الصادؽ (ع) قاؿ ّ :
(ص)  :بئس أخو العشيرة !..

فقامت عائشة فدخمت البيت  ،وأذف رسوؿ اهلل لمرجؿ  ،فمما دخؿ أقبؿ عميو رسوؿ اهلل (ص) بوجيو الشريؼ وبشره  ،وأقبؿ

يحدثو حتى إذا فرغ وخرج مف عنده  ،قالت عائشة  :يا رسوؿ اهلل ! ..بينا أنت تذكر ىذا الرجؿ فيما ذكرتو بو  ،إذ أقبمت
ّ

عميو بوجيؾ وبشرؾ !..

شر عباد اهلل َمف تكره مجالستو لفحشو  [ ..الكافي  .. ] 246/2 :انتيى ..فيذا كمو
فقاؿ النبي (ص) عند ذلؾ ّ :
إف مف ّ

42

إف أكرمكـ عند اهلل
التقية  ،وقد ورد في مدح ّ
مف المداراة التي ىي نوعٌ مف ّ
فسر قولو تعالى ّ { :
التقية ما ال ُيحصى حتى ّ
أتقاكـ }  [ .الحجرات].. 13/
التقية  .الكافي .. 172/2 :
أف تسعة أعشار الديف في ّ
بأف المعنى  :أعدلكـ في ّ
التقية ..وحتى قالوا ّ
ّ

الفحاـ قاؿ  :استقبمت أبا عبد اهلل (ع) في طري ٍ
فأعرضت عنو بوجيي
ؽ،
ُ
حمػاد بف واقػد ّ
ويكفيؾ ما في الكافي عف ّ
أشؽ عميؾ .
ومضيت ،
فدخمت عميو بعد ذلؾ فقمت  :جعمت فداؾ ! ..إني أللقاؾ فأصرؼ وجيي كراىة أف ّ
ُ

ولكف رجبلً لقيني أمس في موضع كذا وكذا فقاؿ  :عميػؾ السبلـ يػا أبػا عبػد اهلل  ،مػا أحسف وال
فقاؿ لي :رحمؾ اهلل !ّ ..
أجمؿ  .الكافي ..173/2 :انتيى .
فانظر لمف الحظ كيؼ استحؽ دعاء اإلماـ لو بالرحمة بترؾ السبلـ عميو  ،وانظر إلى َمف ال يبلحظ المقاـ  ،وترؾ
مجاراة الخمؽ  ،كيؼ شكا منو اإلماـ وقاؿ  :إنو ما أحسف وال أجمؿ ) 5( .

ميمة مف قواعد التعامؿ كما أراده أىؿ البيت (ع) أال وىي مراعاة موارد التزاحـ
)(5مف ىذه الرواية وأشباىيا  ،تعمـ قاعدة ّ
 ،واف المؤمف ال يأخذ بأمر راجح  ،ناسيًا كؿ جيات الرجحاف األخرى  ،فإف مقتضى التعقؿ  -التي تنادي بو الروايات
الكثيرة  -ىو أف ي ّقمب المؤمف األمر الواحد مف جيات شتى  ،ليخرج بعد سياسة الكسر واالنكسار  ،بالحصيمة النيائية
المتمثمة بما يرضي اهلل تعالى في النتيجة  ،واف كانت ىناؾ خيارات مرضية أخرى لو  ،ولكنيا مزاحمة لتمؾ الحصيمة

النيائية (..المحقؽ )

أف إكراـ المؤمف بترؾ إكرامو  ،حيث يكوف إكرامو باعثاً إلى الحسد لو واثارة الفتف .
فمف ىذا الحديث وأمثالو تعرؼ ّ
حؽ بعض الخواص  ،وىو مف باب خرؽ السفينة لتسمـ .
وقد يكوف إكرامو بالقدح فيو  ،كما صدر مف بعض األئمة في ّ
الضراء .
الثالثة :الصبر في البأساء و ّ

ٍ
سجف جاء منو خير  ،ولقد قاؿ الصادؽ لرجؿ اشتكى عنده الحاجة  ،فقاؿ لو:
أف الدنيا سجف المؤمف  ،فأي
وال ريب ّ
ؽ
ضي ٌ
اصبر سيجعؿ اهلل لؾ فرجاً  ،ثـ سكت ساعةً  ،ثـ التفت إليو فقاؿ  :أخبرني عف سجف الكوفة كيؼ ىو؟ ..فقاؿ ّ :

منتف  ،وأىمو بأسوء حاؿ .
ٌ
أف الدنيا سجف المؤمف  [ .الكافي .. ] 195/2 :
قاؿ  :فإنما أنت في السجف  ،فتريد أف تكوف فيو في سعة  ،أما عممت ّ
انتيى .
عما يعرض لو مف
فالمؤمف إما أف يكوف مف أىؿ الشوؽ إلى اآلخرة  ،فيكوف أصؿ بقائو في الدنيا سجناً لو  ،فضبلً ّ
الببلء ) 6( .
بدء بأىؿ اآلخرة ،
)(6ما أجممو مف تشفيؽ في المقاـ لذوي المصائب  ،فإف المصنؼ ّبيف اثر الببلء لجميع األصناؼ ً
انتياء بأىؿ الديف  ،ولكف شتاف ما بيف أثر الببلء عمى أىؿ اآلخرة  ،الذي يزيدىـ شوقاً إلى الدار الذي ال ببلء فيو وال
و ً
عناء  ،وبيف أثره عمى أىؿ الدنيا الذي يزيدىـ أج ًار مف دوف أف يتحوؿ إلى حالة باطنية مف اإلحساس العميؽ بالقرب
اإلليي  ،التي توجبو النفحات اإلليية الخاصة بأوليائو  ،الممتفتيف إليو والمراقبيف لو ..ومف ىنا جعمت اآلية الصموات
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اإلليية نازلة عمى القانعيف (إنا هلل وانا إليو راجعوف)  ..ومف المعموـ انو ال يراد بو المثوؿ المجرد مف دوف وجداف حالة
االرتباط بالمالؾ المطمؽ وعمؽ االنتماء إليو (...المحقؽ )

واما أف يكوف ممف يخشى عميو الميؿ إلى ىذه الدنيا  ،والرغبة لما فييا  ،فتأتي رأفة الحكيـ فتزعجو منيا بأنواع االبتبلء ،
حتى يتنفر منيا وال يركف إلييا  ،فإنيا دار الظالميف .

واما أف يكوف ضعيؼ العمؿ  ،قميؿ الطاعات  ،فتأتي رأفة الحكيـ الرحيـ أف ال يحرمو ثواب االبتبلء بالمصائب  ،وقد قاؿ

الصادؽ (ع)  :لو يعمـ المؤمف ما لو مف األجػر في المصائب  ،لتمنى أنػو قػُّرض بالمقػاريض .الكافي .. 198/2 :
ٍ
بببلء فصبر عميو  ،كاف لو مثؿ أجر ألؼ شييد  .الكافي .. 75/2 :
وقاؿ الصادؽ (ع)  :مف ابتمي مف المؤمنيف

عز وج ّؿ  ،فما يناليػا إال بإحػدى خصمتيف  :إما بذىػاب مالػو  ،أو
وقاؿ الصادؽ (ع)  :إنو ليكوف لمعبد منػزلة عند اهلل ّ
ببمية في جسده  [ .الكافي  .. ] 199/2 :انتيى .
ٍ
محبوب عند العاقؿ .
حسف
لممؤمف مثوبة ورفع درجة  ،أو عقوبة وكفّارة  ،وكبلىما
فاالبتبلء إما أف يكوف
ٌ
ٌ
اضح  ،وأما العقاب فمما اشتممت عميو أخبار أىؿ البيت (ع) مف أف اهلل أكرـ مف أف يجمع عمى عبده
أما الثواب فو ٌ
ٍ
شيء ٍٍ عاقبو عميو في الدنيا فبل يعاقبو عميو في اآلخرة .
المؤمف عقوبتيف  ،فك ّؿ
بد لو مف الصبر  ،وقد خمؽ اهلل الصبر قبؿ أف يخمؽ الببلء  ،ولوال ذلؾ لتفطّر
بد لممؤمف مف االبتبلء فبل ّ
فإذا كاف ال ّ
قمب المؤمف كما تتفطّر البيضة عمى الصفا .
وصبر عمى الطاعة ،
صبر عند المصيبة ،
ٌ
وفي الكافي عف عمي (ع) قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل (ص) " :الصبر ثبلثة ٌ :
وصبر عف المعصية .
ٌ

فمف صبر عمى المصيبة حتى يردىا بحسف عزائيا  ،كتب اهلل لو ثمثمائة درجة  ،ما بيف الدرجة إلى الدرجة كما بيف

السماء واألرض .

ومف صبر عمى الطاعة  ،كتب اهلل لو سبحانو ستمائة درجة  ،ما بيف الدرجة إلى الدرجة كما بيف تخوـ األرض إلى

العرش .

ومف صبر عف المعصية  ،كتب اهلل لو تسعمائة درجة  ،ما بيف الدرجة إلى الدرجة كما بيف تخوـ األرض إلى منتيى

العرش .الكافي .. 75/2 :

منا .
صبٌر وشيعتنا
أصبر ّ
وفي الكافي أيضا عف الصادؽ (ع) ّ :إنا ّ
ُ
قمت :جعمت فداؾ !..كيؼ صار شيعتكـ أصبر منكـ ؟ ..

نعمـ  ،وىـ يصبروف عمى ما ال يعمموف[ .الكافي  : 2/76 ] ..انتيى .
قاؿ لو :ألنا
ُ
نصبر عمى ما ُ
أنظر إلى رأفتيـ ! ..كيؼ شكر لشيعتيـ  ،ما يقع منيـ مف الصبر القميؿ عمى المصائب الجزئية بالنسبة إلى مصائبيـ .
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يريدوف أف يمحقوا بيـ شيعتيـ  ،كي ال ينقطعوا عنيـ فييمكوا ويضمحموا  ،فإنيـ عمموا أف ال نجاة لشيعتيـ إال بأف
بد مف قبوؿ الجميع .
رد الجميع  ،فبل ّ
يحسبوىـ منيـ  ،ويجعموا أنفسيـ مع شيعتيـ صفةً واحدةً  ،فحينئذ ال يمكف ّ

ٍ
يتشبيوا
ىمتيـ  ،ونياية مرادىـ مف شيعتيـ  ،أف ّ
أما إذا كاف لك ّؿ واحد حكمو  ،ىمكت شيعتيـ ال محالة  ،فصار أقصى ّ
تشبو ٍ
بقوـ أوشؾ أف يكوف منيـ .نيج الببلغة  :الحكمة (). 237
تشبيا صوريًا  ،كما قاؿ أمير المؤمنيف مف ّأنو  :مف ّ
بيـ ّ
عجؿ اهلل فرجو وجعمني فػداه  -الذي سمعو السيد ابف طاووس
يتموف ذلؾ بالشفاعة والدعاء  ،ففي دعاء الصاحب ّ -
ثـ ّ
المقدس ما معنػاه  ،وقػد غػاب عني بعض ألفاظػو :
يدعػو بػو لشيعتيـ في السرداب ّ
وعجنوا بنور واليتنا  ،فولّنا أمورىـ  ،واغفر ليـ ما فعموه مف ذنوبيـ ،
إف شيعتنا منا ُ ،خمقوا مف فاضؿ طينػتػنا ُ ،
الميـ ّ !..
اتكاالً عمى محبتنا  ،واف خفّت موازينيـ  ،فث ّقميا بفاضؿ حسناتنا .البحار  333/35 :باختبلؼ) 7( .
)(7تأمؿ في عمؽ الرابطة العاطفية بيف المعصوـ في كؿ زماف  ،وبيف رعيتو الذيف يحشروف تحت لوائو ..وال عجب في
ذلؾ  ،فإف اإلماـ متخمؽ بأخبلؽ اهلل تعالى في أقصى درجة  ،تحتممو الحدود البشرية .ومف المعموـ  ،إف صاحب األمر

(ع )في زماف الغيبة غير غافؿ عما يجري بأمة جده (ص) ألنو المعني بحوادث ىذا العصر بكؿ مداراتيا  ،كما كاف جده

حرى ..ومف ىنا لزـ عمى المحب
أمير المؤمنيف (ع) متألما لما يجري في اليمامة أو الحجاز مف بطوف غرثى وأكباد ّ
ىمو  ..بؿ يسعى لمتخفيؼ عف ىمومو بالعمؿ بما يوجب رضاه مف تفريج الكروب عف
ىما إلى ّ
الصادؽ أف ال يزيده ّ
مواليو  ،أضؼ إلى المبالغة في الدعاء لو بالفرج إذ ال فرج لعامة الخمؽ إال بظيوره (ع) (..المحقؽ )

عجؿ اهلل فرجو وجعمني فداه  -كيؼ يبالغ باالىتماـ بخمط شيعتيـ بيـ  ،حتى ال يخػتزلوا دونيـ  ،فتارةً  :أنيـ
أنظر إليو ّ -
التضرع إلى رّبو في تكميؿ
في أصؿ الخمقة منيـ  ،وتارةً بأف الذنوب الصادرة منيـ منشؤىا االتكاؿ عمى محبتيـ  ،وتارةً
ّ
نقصيـ بفاضؿ حسنات ساداتيـ وموالييـ .

فيا أخي ! ..ىـ يعمموف ما ال نعمـ  ،وىـ الذيف قالوا  :ال تنظروا إلى المعصية  ،ولكف انظروا إلى مف عصيتـ .البحار :

.. 77/74

أف طريؽ النجاة المرجوة فيو السبلمة إنما ىو :
فمعمميـ بخطر معاصينا  ،وشدة خوفيـ عمينا مف اليمكة  ،أرشدونا إلى ّ
ىمو في أف ال يفارقيـ طرفة ٍ
عيف  ،لما ذكره الرضا
الجد والجيد في
بذؿ ّ
ّ
التشبو بيـ ميما أمكف  ،بحيث يجعؿ اإلنساف ّ

وليو .
(ع) بأف يكوف اكتفاؤه مف المؤمف ّ
سن ًة ًٍ مف ّ

أف الصبر بمراتبو الثبلث التي ىي  :الصبر في المصيبة  ،وعمى
أف ىذه ّ
السنة تستجمع السنف كميا  ،بحيث ّ
مراده بيا ّ
الطاعة  ،وعف المعصية  ،ال ُيبقي بقية مف السنف إال وقد تضمنيا .
وقد ورد التصريح في األخبار الواردة في المتعة  :بأني أكره لمرجؿ منكـ أف يترؾ خمّةً قد فعميا رسوؿ اهلل (ص ).
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ففي الفقية عف بكر بف محمد عف أبي عبد اهلل (ع) قاؿ :سألتو عف المتعة .

فقاؿ :إني ألكره لمرجؿ المسمـ أف يخرج مف الدنيا  ،وقد بقيت عميو خمةٌ مف خبلؿ رسوؿ اهلل (ص) لـ يقضيا .الفقيو:
.. 463/3

وروي  :أف المؤمف ال يكمؿ حتى يتمتع .الفقية .. 466/3 :

وعف الصادؽ (ع) مرسبلً  :إني ألكره لمرجؿ أف يموت وقد بقيت عميو خمة مف خبلؿ رسوؿ اهلل (ص) لـ يأتيا [ .الفقيو :
 ] .. 466/3انتيى) 8(.

)(8ولكف ال ينبغي الغفمة عف قانوف التزاحـ في المستحبات ..فإف الروايات بمسانيا األولي تدعو إلى الخبلؿ الحسنة تاركة
تقييـ ظروؼ العمؿ بيا بيد المكمؼ ،معتمداً عمى بصيرتو ومعرفتو بقواعد الشريعة األخرى .وكمثاؿ عمى ذلؾ فإف روايات

المتعة – كما ذكرىا المصنؼ – تدعو إلى إحياء ىذه السنة  ،والتي تستنبطف عبلج مشكمة قائمة في الحياة المعاشة  ،ال
تُ ُّ
السنة التي نادى بيا النبي (ص )
حؿ إال بالزواج الدائـ  ،أو المنقطع  ،أو السفاح  ،وال مجاؿ لممقارنة بيف الحراـ وبيف ّ

بالسنة
واألئمة مف ذريتو ..ولكف في المقابؿ نبلحظ نصاً آخر يبيف ضرورة االلتفات إلى المقارنات األخرى عند العمؿ
ّ
السنة  ،فبل تشتغموا
تمحوا عمى المتعة  ،إنما عميكـ إقامة ّ
وذلؾ كما روي عف ابي الحسف (ع)  ،انو قاؿ لبعض مواليو" :ال ّ
ويدعيف عمى اآلمر بذلؾ ويمعنوننا " (الوسائؿ ج 14/ص (..).453المحقؽ )
ويتبريف
ّ
بيا عف فرشكـ وحرائركـ  ،فيكفرف ّ

تعرض لدخوؿ المكروه عمييـ
وىو يدؿ عمى أنيـ ال يؤثروف عف شيعتيـ اإلخبلؿ ّ
بسنة مف سننيـ ،وأف مف فعؿ ذلؾ  ،فقد ّ
 ،أعاذنا اهلل واخواننا مف ذلؾ  ،ووفّقنا إلدخاؿ السرور عمييـ .
وال بأس باإلشارة إلى ٍ
حد االىتماـ
اشتد بيا اعتناؤىـ  ،بحيث ظير منيـ االلتزاـ واالىتماـ بيا عمى ّ
نبذة مف سننيـ التي ّ
لمتأسي بيـ في االلتزاـ بيا  ،إال مع المانع القوي  ،والمعارض األىـ .
بالواجب  ،عسى أف يوفّقنا اهلل ّ
فمنيا الوفاء بالعيد

أف المؤمف ينبغي أف ال يمتزـ بالوعد  ،حذ اًر مف عروض العوارض  ،فيقع في إخبلؼ الوعد ،وىو
فيفيـ مف طريقتيـ (ع) ّ
عظيـ في نظرىـ (ع)) 9( .
محذور
ٌ
ٌ
)(9الحظ تعبير المؤلؼ بالمشعر بالتشديد في ىذا المجاؿ رغـ انو لـ تثبت الحرمة الشرعية – فقياً – لئلخبلؿ بالوعد

وخاصة مع العزـ عمى الوفاء عند الوعد ثـ طروء العارض  ..فالمؤمف المراقب يصؿ إلى درجة يرى أف كؿ قبيح ومكروه

عند المولى  -واف لـ تثبت حرمتو اإللزامية – مما ينبغي تماشيو خوفاً مف سخط المولى ولو بدرجة تناسب ذلؾ المكروه..

فإف المحب يتماشى موجبات كراىة حبيبو وأف لـ ُيمزمو بذلؾ ،كما نبلحظ في تعامؿ المحبيف مف أىؿ الدنيا فكيؼ بمف
الحب رشحة مف رشحات لطفو وفضمو!! (.المحقؽ )
عد  ،فإذا وعد يمتزـ بوعده  ،وال يتخمّؼ عنو  ،فمف تخمّؼ عف وعده فيو مبايف
فما داـ ال يمكنو التحكـ بالعوارض ال َي ْ
لطريقة أىػؿ البيت (ع)  ،ويخرج بذلؾ عف شعارىـ  ،ويدخؿ في شعار غيرىـ ( ،العياذ باهلل ).
ويرشدؾ إلى تصديؽ ىذا المعنى إيصاء النبي (ص) لعمي (ع) بقضاء ديونو  ،وانجاز عداتو .
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فمو لـ يكف عنده معامبلً معاممة َّ
الذمة بو  ،لكاف مف أعظـ األعذار فيو عروض الموت ،
الديف  ،وممتزماً بو التزاـ مشغوؿ ّ
حد إلزامو بالديوف .
وفوات التم ّكف  ،فمـ يحتج إلى إلزاـ الوصي بو عمى ّ
ولقد أجاد مف قاؿ شع اًر :

اف الفتى مف بدا منو الجميؿ ببل  -----وعد ومف انجز الميعاد نصؼ فتى
ومف تخاى عف االمريف فامرأة  -----ونصؼ امراة مف خمػ ػػقو ثبتا

أف مرادنا مف االلتزاـ بوفاء الوعد الذي ىو طريقة أىؿ البيت( ع)  ،إنما ىو ما كاف مف عروض الموانع واألعذار ،
واعمـ ّ
عمى ٍ
وجو يبقى معو إمكاف الوفاء .
وقبح لو صدر مف أق ّؿ الناس  ،فبل
ألف اإلخبلؿ بالوعد ال ٍ
نقص ٌ
أما مع عدـ عروض الموانع فذلؾ ال كبلـ فيو ّ ،
لداع ٌ ،
يميؽ أف يُعد التحرز منو في خواص أىؿ البيت( ع) التي تريد الحث عمى اإلقتداء بيا .
منيا االحسان التبرعي فوق الواجب وفوق ما حصل بو الوعد

إذ ىو عندىـ كالواجب  ،فعف النبي (ص) أنو كاف حسف الوفاء  ،بمعنى أف عادتو الشريفة مستمرةٌ عمى أنو إذا اسػتداف
ُيعطي قد اًر زائداً فػوؽ الديف  ،بحيث أنو قد ُعػرؼ بيػذه العادة .
وأما أىؿ بيتو فسجيتيـ الكرـ  ،وعادتيـ اإلحساف  ،كما في الزيارة الجامعة  ،وىـ الممثموف لنص { إف اهلل يأمر بالعػدؿ

واإلحساف}  .النحؿ .. 39/

كد يمينو  [ .البحار  .. ] 323/63 :وكاف ال يكتفي بعتقيـ  ،بؿ يبذؿ ليـ
وعف عمي (ع ّ ) :أنػو أعتؽ ألؼ ممموؾ مف ّ
بعد العتؽ وصمة إلى التعيش واالكتساب .
وكذلؾ لما وعد األعرابي بمكة بأربعة آالؼ درىـ  ،باع لو الحديقة التي غرسيا رسوؿ اهلل (ص) فأعطاه الوعد وأفضؿ

عميو .البحار .. 45/41 :

الديف  ،أو فوؽ الوعد  ،لو موقع في النفوس  ،ولو كاف بشيء جزئي  ،ويُفيـ مف طريقة أىؿ
واإلحساف التبرعي فوؽ ّ
البيت (ع )االلتزاـ بو) 13( .

)(10إف عمى المؤمف أف يستوعب فقو اإلنفاؽ بجوانبو الشرعية واألخبلقية  ،ومف ذلؾ اإلحساس  ،بأف ما ينفقو إنما ىو

تصرؼ في ممؾ مواله بإذنو بؿ بطمب منو  ،فبل داعي لمعجب بعد ذلؾ  ،ألف ما قد يستحؽ العجب ىو اإلنفاؽ مف الممؾ

الحقيقي ال – الممؾ االعتباري – وليذا تراىـ ينفقوف وقموبيـ وجمو ألنيـ سيرجعوف إلى ربيـ وسيسأليـ عما أنفقوا – ولو

في الصالحات – وذلؾ إلمكاف الخمؿ في أصؿ اكتساب الماؿ أو في طريقو إنفاقو ..ومف فقو اإلنفاؽ عدـ اتباع ما أنفقو
بالمف واألذى  ،فإنيا مف لوازـ عدـ اإلحساس بحقيقة انو ستخمؼ في ذلؾ الماؿ (..المحقؽ )
ّ
ومنو اإليثار عمى النفس ولو مع الخصاصة

قاؿ اهلل تعالى  { :ويؤثروف عمى أنفسيـ ولو كاف بيـ خصاصة }  .الحشر.. 9/

حب النفس وىواىا عمى الحيؼ
ىمو ذلؾ  ،فبل ّ
بد أف يغمبو ّ
واعمـ !ّ ..
أف المؤمف ما لـ يمتزـ باإليثار عمى النفس  ،ويجعؿ ّ
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ِ
شره .
 ،وتػرؾ اإلنصاؼ  ،ولو في بعض األحياف  ،فبل يكوف مؤمناً ّ ،
ألف المؤمف مف أم َف الناس ّ
فإف غاية ما تنازعو عميو نفسو ترؾ اإليثار  ،فإف فاتو اإليثار فبل يفوتو أصؿ أداء الحؽ
بخبلؼ مف ألزـ نفسو باإليثار ّ ،

 ،فعمى ك ّؿ ٍ
تقدير يكوف الظمـ مأموناً منو) 11( .

)(11ىذه لفتة جميمة مف المؤلؼ  ..فجعؿ لممؤمف دوائر آمنة فوؽ الدوائر الخطرة  ،فإنو دعا لئليثار الذي لو خانتو نفسو
فيو بقي أصؿ إنفاقو مأموناً مف التفريط فيو ،وىذا ىو األسموب الذي ينبغي اتباعو في كؿ المجاالت األخبلقية  ،فيمتع

السالؾ نفسو ببعض صور الحبلؿ المشتبو  ،كالنظر إلى المغو والى ما قد يحرـ فتطاوعو نفسو فيما ىو حراـ قطعاً كالنظر

إلى المحرمات (..المحقؽ )

وىذا قمي ٌؿ مف ٍ
كثير  ،واالقتصار عمى ىذا المقدار أولى  ..واهلل المستعاف  ،وحسبنا اهلل ونِ ْع َـ الوكيؿ
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الباب التاسع  :في الرضا بالقضاء

أف مدار ترقّي المؤمف عمى تأس ّيو بالنبي (ص) وأىػؿ بيتو (ع)  ..وقد روي في الكافي عف أبف ابي يعفور
إعمـ كما ّ
قدمنا ّ
عف الصادؽ (ع) قاؿ :لـ يكف رسوؿ اهلل يقوؿ لشيء قد مضى  :لو كاف غيػره  [ .الكافي  ..] 52/2 :انتيى .
تمني خبلؼ الواقع  ،حذ اًر مف الوقوع فيما ينافي الرضا ..
تحرجو إلى ّ
انظر إلى ّ
فالمطموب مف المؤمف توطيف نفسو عمى الرضا بالواقع كيؼ كاف .
وتمني خبلؼ الواقع  ،إنما ىو الجيؿ ِ
بحكـ األشياء ومصالحيا  ،فمو ظيرت لو حكمة
أف منشأ عدـ الرضا ّ ،
واعمـ ّ
التأمؿ في ِحكـ األشياء ومصالحيا  ،يظير لو ك ّؿ
األشياء لما ّ
عود المؤمف نفسو عمى ّ
تمنى اإلنساف غير الواقع  ..فإذا ّ

ٍ
باألعـ األغمب) 1( .
كثير منيا  ،ويسيؿ عميو الرضا  ،وما لـ يظير لو وجيو يمكف أف يجعمو مف باب إلحاؽ المجيوؿ
ّ

ٍ
بأف قضاء تمؾ الحاجة مما يختـ لو
إف إصرار العبد عمى حاجة مف الحوائج فرع اليقيف بخواتيـ األمور  ،واليقيف ّ
)ّ (1
أف العبد لـ ينكشؼ لو ما يوجب لو مثؿ ىذا اليقيف  ،وعميو مف الموجب لئلصرار الذي يجعمو متبرماً مف
بالسعادة والحاؿ ّ
إف العبد الذي ال يرى إال قضاء حاجتو يتيػػـ اهلل  -واف لـ يعتقد بذلؾ
قضاء اهلل وقدره في تأخير اإلستجابة لحاجتو ؟! ّ
ٍ
ٍ
يتمنى العبد
بأضعاؼ
شعو ًار  -في حكمتو البالغة التي اقتضت تأخير اإلستجابة  ،أو تأجيميا لآلخرة
مضاعفة  ،حيث ّ
معيا أنو لو لـ تُقضى لو في الدنيا حاجة واحدة ( المحقؽ )

ِ
ٍ
توجو اإلنساف إلى ربو  ،وطمب منو إظيار بعض وجوه الشيء  ،أظير
شيء ٍٍ
ولك ّؿ
ٌ
كـ كثيرةٌ  ،فميما ّ
مصالح عديدةٌ  ،وح ٌ
لو عمى حسب استعداده وقابميتو  ،وطمبتو وارادتو .
وىذا أقرب الطرؽ في تحصيؿ الرضا بالقضاء .

وأما توطيف النفس عمى الرضا بالشيء  -ولو مع إخفاء حكمتو والجيؿ بيا  -ففيو صعوبةٌ بالنسبة إلى ما ذكرناه .
وقد نقؿ أف موالنا الحسف بف عمي (ع) عمّـ بعض الشيعة في عالـ الطيؼ  ،أنو يناؿ ما يريده مف نياية القرب منيـ ،

والتم ّكف مف رؤيتيـ ميما أراد  ،باالتصاؼ بما في
ىذه األبيات وىي قولو :

49

كف عف ىمومؾ معرضا  -----وكؿ االمور الى القضاء

فمربما اتسع المضػػيؽ  -----ولربما ضاؽ الفػػضاء
ولرب امر مس ػػخط  ------لؾ في عواقػبو رضا

اهلل يفػ ػػعؿ ما يشاء  -----فبل تكف م ػػعترضا

اهلل عودؾ الجمػ ػػيؿ  -----فقس عمى ما قد مضى

فمعمري أف ىذه األبيات فييا الشفاء مف ك ّؿ ٍ
داء لمف عمؿ بيا  ،وعمدتيا تحصيؿ درجة الرضا بالقضاء { وما يمقّاىا إال
ّ
الذيف صبروا وما ُيمقّاىا إال ذو حظ عظيـ }  .فصمت.. 35/
وقد اشتممت ىذه األبيات الشريفة الصادرة مف ينبوع الحكمة  ،ومعدف العصمة  ،عمى طُ ٍ
رؼ مف اإلرشاد إلى تحصيؿ ىذه

السنية .
الرتبة
ّ

المقدمات ليناؿ ىذه الدرجة ،
فمنيا كوف اإلنساف معرضاً عف ىمومو  ،وىو مف أعظـ ّ
ٍ
التوجو إليو سبحانو
معرض عف ربو  ،مشغو ٌؿ عف
شيء إفسادًا لمقمب  ،والقمب وقت اشتغالو بيا
فإف واردة اليموـ أعظـ
ٌ
ّ
ّ
بما فيو مف اليموـ واألحزاف  ،فتظمـ أقطار القمب وجوانبو بإعراضو عف باريو ،
وتنيد ُبنية الجسد  ،وربما يؤثر مرضاً
ّ
شديداً  ،مؤدياً إلى اليبلؾ والعطب .

ثـ بعد اليأس والعجز عف التدبير  ،وانقطاع الحيؿ واآلماؿ  ،ترى اإلنساف يقوؿ( :عمى اهلل ) ،كأف اهلل وكمو إلى تدابيره

التي ال تسمف وال تغني مف جوع .

األمارة .
وكؿ ىذا ناشئٌ مف الجيؿ بمراد اهلل  ،وبطريقة أىؿ البيت (ع)  ،ومف األنس بما اعتادتو النفس ّ
يتفرغ قمبو
والذي أرشد إليو أىؿ البيت (ع) ّ ،
عوَد نفسو عمى اإلعراض عف اليموـ  ،حتى ّ
أف الواجب عمى المؤمف أف ُي ّ
لمتوجو إلى باريو  ،قاؿ اهلل عز وجؿ {  :الذيف آمنوا وتطمئف قموبيـ بذكر اهلل أال بذكر اهلل تطمئف القموب }  .الرعد.. 28/
ّ

فرت عنو اليموـ واألحزاف والغموـ  ..فإنما تنشأ مف
فالقمب إذا ّ
توجو إلى ذكر اهلل  ،وعطفو ولطفو  ،ورأفتو ورحمتو ّ ،
ٍ
شيء  ،والحرص عمى
التحير بك ّؿ
االلتفات إلى جانب النفس واجراء األمر عمى ما يقتضيو حاليا مف العجز  ،والضيؽ و ّ
ما في يدىا) 2( .

إف مشكمة اليموـ والغموـ مف موجبات الضنؾ في المعشية  ،وخاصةً في ىذا العصر الذي كثرت فيو متطمبات
)ّ (2
اإلنساف  ،مع الخيبة في تحقيؽ أكثرىا  ،مما يوجب انتكاس ًة بعد ك ّؿ ٍ
خيبة ومجموع ىذه االنتكاسات يوقع اإلنساف في حالة
اليـ
مف الكآبة المزمنة والقمؽ الدائـ والح ّؿ الوحيد لذلؾ ما ذكره المصنؼ مف تػ ػػرؾ الحرص  ،وعدـ االلتفات إلى ما يورث ّ
ٍ
وعندئذ يتحقؽ
ص ُغ َر ما دونو في عينو
الغـ  ،وذلؾ بعدـ االلتفات إلى ما سوى اهلل تعالى  ،الذي إذا َعظُ َـ في قمب العبد َ
و ّ

االطمئناف الذي يوجبو الذكر  ،بالمعنى الذي أراده القرآف الكريـ( المحقؽ )

ٍ
صعب عندىا سي ٌؿ  ،ونسبة األشياء إلييا عمى
يب  ،وك ّؿ
وأما مع االلتفات إلى حفرتو األحدية التي كؿ بعيد عندىا قر ٌ
الغـ ؟ ..ولماذا يكوف األسؼ والحزف؟ ..
اليـ و ّ
سواء  ،ومقتضاىا الرأفة والرحمة فأيف ّ
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ٍ
بأضعاؼ مضاعفة  ،فربما كاف فوتو تجارة ال خسارة  ،حيث فاتؾ واحد
فإف كاف عمى ما فات ال يعود  ،فيو يخمفو

وع ّوضت عنو بألؼ  ،أو باآلالؼ  ،أو بما ال عداد لو وال نياية .
ُ

فيا أخي ! ..ال راحة لمقمب حقيقة إال عند ذكر اهلل  ،وال اضطراب لو إال عند التفات النفس إلى عالـ الضيؽ  ،والحرص
والبخؿ  ،واليأس مف الروح والراحة .

الحي القيوـ  ،أو يكوف منبعثاً عف التذكر الفارج لميموـ  ،والكاشؼ
التوجو إلى
فاإلعراض عف اليموـ يكوف باعثاً عمى ّ
ّ
لمغموـ .
لمتوجو إلى حضرة ذي
يتوسؿ بو إلى تحصيؿ الرضا بالقضاء  ،ىو إلقاء اليموـ والغموـ عف القمب  ،وتفريغ الباؿ
ّ
فأق ّؿ ما ّ
الجبلؿ .
فعند ذلؾ نشاىد ألطافو الخفية و َّ
عز وج ّؿ :
الجميػة  ،وضمانو لعبده الكفاية في األمور الكمية والجزئية  ،وىو قولو ّ
ٍ
بكاؼ عبده }  .الزمر.. 36/
{أليس اهلل

عز وج ّؿ واف أمر باألسباب  ،لكنو لـ يأمر مطمقًا  ،بؿ بشرط
فإف اهلل ّ
فبل تجد مناصاً عف إيكاؿ األمور إلى قضائو ّ ،
ٍ
رت فبأذنو عز وجؿ ،
وترؾ االتكاؿ عمييا  ،فيكوف اإلتياف باألسباب
حينئذ امتثاال ألمره  ،فإف أثّ ْ
عدـ االعتماد عمييا ْ ،
وأف لـ تؤثّر فالعبد قد امتثؿ  ،وفرغ عف عيدة التكميؼ  ،وعمى الحكيـ أف يفعؿ ما تقتضيو حكمتو  ،وعمى العبد أف َي ِكؿ
األمر إلى قضائو  ،فيصبر لو  ،أو يسمّـ  ،أو يرضى .

فالقضاء إف كاف بالمحبػوب فيو المحػبوب  ،واف كاف بما تكػره النفس فالواجب عمى العبد أف يسمّي نفسو بأنػو ربما اتسع
المضيػؽ  ،ورب لمتكفير في ىذا المقاـ بقرينة المقاـ  ،وربما ضاؽ الفضاء وىو أيضًا كثير .

بد أف يقمّب عمى عبده األحواؿ  ،لئبل يطمئف إلى حاؿ  ،ومراده أف يكوف منقطعاً إليو في كؿ األحواؿ .
فالحكيـ ال ّ
حيث أنو في حاؿ اليسر ال يأمف تبديمو في كؿ دقيقة  ،فبل بد في كؿ دقيقة مف االنقطاع إليو في تمؾ الدقيقة  ،وىكذا.

() 3

)(3مف ىذا البياف يُعمـ أف المؤمف الذي يستثمر الببلء في جية االنقطاع إلى اهلل تعالى  ،ال يستوحش مف الببلء فحسب ،
سر األولياء في أحمؾ
بؿ يرحب بمثؿ ىذا الببلء الذي يسوقو نحو مواله سوقاً حثيثاً وىذا ىو السبب في عدـ اضطراب ّ
بل عف إدراكيا( المحقؽ )
الظروؼ  ،بؿ ىذه مف المقامات والحاالت التي ال يستوعبيا أىؿ الدنيا فض ً
وكذلؾ في حاؿ العسر واالنقطاع  ،يكوف العبد إليو أحوج لعجزه وضعفو عف تحمؿ الببلء .

وكثير فييا التقمب
بأف ىذه األحواؿ ال تػدوـ ،
بد مف تقميب األحواؿ عمى ىػذا العػبد  ،فبل ّ
فإف كاف ال ّ
بد مف تسمية النفس ّ
ٌ
عز وج ّؿ :
والتبديؿ  ،فينبغي أف ال يعتد بفرحيا وال يؤثػر مف فرحيا  ،وذلػؾ قولو ّ
{لكيبل تأسوا عمى ما فاتكـ وال تفرحوا بما آتاكـ }  .الحديد.. 23/
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بأف أكثر ىذه االبتبلءات اختبارات  ..فإذا انكشؼ حاؿ العبد إما بالصبر  ،أو بالعجز  ،أو
ويضاؼ إلى ىذا في التسمية ّ ،
بالضجر  ،وعرؼ مف نفسو ذلؾ رفع اهلل عنو ذلؾ  ،وجعؿ عاقبة أمره يس ار () 4
)(4ىذه بديعة مف بدائع المؤلؼ  ،فقد جعؿ لمببلء إحدى الثمار المذكورة  ،ثـ بعث األمؿ في النفوس  -التي ال تريد دواـ
الببلء  -قائبلً بأنو إذا حصمت الثمرة وتحققت النتيجة  ،فإف اهلل تعالى سيرفع الببلء الذي استيدؼ إحدى الثمار المذكورة
التأمؿ في
ومعنى ذلؾ أف مف طُ ُرؽ تحصيؿ العافية  ،ىو تحقيؽ تمؾ الثمار قبؿ الببلء وذلؾ بالمجاىدة الباطنية  ،وكثرة ّ
الضعؼ
أحواؿ النفس  ،واالعتراؼ بيف يدي اهلل تعالى بالمسكنة و ّ
(المحقؽ )

 ،وىو قولو :

ولرب امر مسخط  ------لؾ في عواقبو رضا

ٍ
حاجة إلى طوؿ المدة  ،فإذا كانت المدة قصيرة  ،والعاقبة لما فيو
واالختبار غالباً مجرد حصوؿ وقوع االبتبلء  ،مف دوف

رضاه ىاف الخطب .
وأما قولو :

اهلل يفعؿ ما يشاء  -----فبل تكف معترضا
تحذير مف االعتراض عمى قضاء اهلل  ،وقد قاؿ أمير المؤمنيف (ع)  :مف أصبح عمى الدنيػا حزيناً  ،فقػد أصبح
ففيو
ٌ
لقضػاء اهلل ساخطاً  .قصار كمماتو  ..228 :كذا في نيج الببلغة .

وفي الكافي عف الصادؽ (ع)  :أف الحسف بف عمي (ع) لقي عبد اهلل بف جعفر فقاؿ  :يا عبد اهلل ! ..كيؼ يكوف المؤمف

مؤمناً وىو يسخط قسمو  ،ويحقّر منػزلتػو  ،والحاكـ عميو اهلل ؟ ..وأنا الضامف لمف ال ييجس في قمبو إال الرضا أف يدعو
اهلل فيستجيب لو  .الكافي .. 51/2 :

وأما قولو :

اهلل عودؾ الجميؿ  -----فقس عمى ما قد مضى
بأف اهلل ال يخميو
التأمؿ بتذكر عوائد اهلل الجميمة  ،وألطافو الجميمة  ،التي بمبلحظتيا يحصؿ لمعبد عمـ عادي ّ ،
ففيو كماؿ ّ
ويرد بيا ما قد فات  ،وقد اشتمؿ عمى
إذا انقطع إليو فيما دىاه مف الفوادح  ،مف عطفة مف عطفاتو يحي بيا الموات ّ ،
منسوب في مصباح الشريعة إلى موالنا عمي (ع ) :
شعر
ٌ
ىذا المعنى والمعنى الذي قبمو ٌ

رضيت بما قسـ اهلل لي  -----وفوضت امري الى خالقي

كما احسف اهلل فيما مضى  ------كذلؾ يحسف فيما بقي

الحث عمى الرضا أكثر مف أف تحصى .
واألخبار الواردة في
ّ
فمنيا الحديث القدسي المشيور أف اهلل تعالى يقػوؿ  :ال إلو إال أنا  ،مف لـ يصبػر عمى بػبلئي  ،ولػـ يرض بقضائي ،

ومنبياً لمف جيؿ .
فميتخذ ربا سواي  [ .البحار  .. ]132/79 :وكفى بيذا التيديد اإلليي واعظاً لمف عقؿ ّ ،
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عز وج ّؿ  :مف لـ
وعف الحسيف بف خالد  ،عف الرضا  ،عف أبيو  ،عف آبائو (ع) قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (ص)  " :قاؿ اهلل ّ
يرض بقضائي  ،ولـ يؤمف بقدري  ،فميمتمس إليًا سواي " .

عز وج ّؿ خيػرة لممؤمف [ .البحار  .. ]139/68 :انتيى .
قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل (ص ) :في كؿ قضاء اهلل ّ

واعمـ يا أخي { يمحو اهلل ما يشاء  ،ويثبت  ،وعنده أـ الكتاب }  .والقضاء أوؿ ما يرد عمى العبد يرد بطور اإلجماؿ ،

يعني بحيث يمكف أف يكوف نعمة وأف يكوف نقمة  ،واف كاف ظاىره أنو مف نوع االبتبلء والعقوبة .

وبدلو
الظف العبد بربو  ،وتفاءؿ بالخير  ،وو ّ
طف نفسو عمى الرضا بالقضاء  ،قمب اهلل ما ظاىره أنو نقمة ّ ،
فإذا أحسف ّ
نعمة وأجرى األمر عمى ذلؾ  ،وبالعكس العكس) 5( .
)(5ىذا ىو الفرؽ بيف العامة والخاصة مف الخمؽ  ،فإف العبد الساذج الذي ال يعرؼ مراد المولى وحكمتو في سياسة

التبرـ بو  ،فيخسر بذلؾ صفقة الدنيا واآلخرة وأما الخواص الذيف فتح اهلل تعالى ليـ
الخمؽ  ،يجمع بيف ثقؿ الببلء ووزر ّ
ببلء  -إلى زٍاد في اآلخرة  ،وشتاف بيف عمميف
يحولوف كؿ ما يرد عمييـ في ىذه الدنيا  -ونعيما كاف أو ً
أبواب معرفتو ّ ،
تذىب مؤونتو ويبقى أجره( المحقؽ )
وعم ٌؿ
 :عم ٌؿ
ُ
تذىب لذتو وتبقى تبعتوَ ،
ُ
ببلء فوؽ ببلء ،
فالعبد ال زاؿ بسوء ّ
ظنو  ،وقمّة رضائو بالقضاء  ،وشدة انزعاجو مف واردات االبتبلء  ،يستجمب لنفسو ً
ويقمب ما عميو نعمة إلى الوباؿ والنقمة .
وفي( الجواىر السنية ) عف الرضا (ع)  ،عف أبيو (ع)  ،عف آبائو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (ص ) :

نبي مف أنبيائو أف  :أُخبر فبلنًا الممؾ أني متوفّيو إلى كذا وكذا .
أوحى اهلل إلى ٍّ
أجمني حتى يشب طفمي
فأتاه ذلؾ النبي فأخبره  ،فدعا اهلل الممؾ وىو عمى سريره حتى سقط مف السرير  ،فقاؿ  :يا رب ّ ،
 ،وأقضي أمري .

فأوحى اهلل إلى ذلؾ النبي  :أف أءت ذلؾ الممؾ  ،فاعممو أني قد أنيت في أجمو  ،وزدت في عمره خمس عشرة سنة .

ػور  ،فأبمغػو ذلؾ  ،واهلل
فقاؿ ذلؾ النبي  :يا رب  ،أنت تعمـ أني لـ أُك ّذب قط  ،فأوحى اهلل ّ
عز وج ّؿ إليو  :إنما أنت مأم ٌ
ال ُيسأؿ عما َيفعؿ [ الجواىر السنية  .. ]123 :انتيى الحديث الشريؼ .
الظف بو  ،ومبادرة األمر بالصدقة  ،والدعاء  ،وصمة
فبل ش ّ
أف االنقطاع إلى اهلل ّ
عز وج ّؿ  ،وااللتجاء إليو  ،وحسف ّ
ؾ ّ
ب في تبديؿ واردات القضاء .
تسب ٌ
الرحـ  ،ليا ّ

عمي رزقي  ،فإنؾ قمت
عمي رزقي  ،فاكتبني عندؾ سعيدا مرحوما ّ ،اً
دار ّ
الميـ ! ..إف كنت عندؾ شقياً  ،أو محروماً مقت اًر ّ
في كتابؾ :
{يمحو اهلل ما يشاء ويثبت وعنده أـ الكتاب } وصمى اهلل عمى محمد وآلو الطاىريف .البحار .. 135/87 :

أف اهلل
فيا أخي ! ..كيؼ ال يرضى العبد بقضاء رّبو ؟ ..وقد روى الرضا (ع) عف آبائو (ع)  ،عف رسوؿ اهلل (ص) ّ
يقوؿ :
ٌّ
ؾ إال مف أنجيت  ،فاسألوني أكفكـ
يا بني آدـ ! ..كمكـ
ضاؿ إال مف ىديت  ،وكمكـ عائ ٌؿ إال مف أغنيت  ،وكمكـ ىال ٌ
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وأىدكـ سبيؿ رشدكـ .

إف مف عبادي المؤمنيف مف ال يصمحو إال الفاقة  ،ولو أغنيتو ألفسده ذلؾ .
ّ
وا ّف مف عبادي مف ال يصمحو إال الصحة  ،ولو أمرضتو ألفسده ذلؾ .

وا ّف مف عبادي لمف يجتيد في عبادتي وقياـ الميؿ لي  ،فألقي عميو النعاس نظ ار مني لو  ،فيرقد حتى يصبح  ،ويقوـ حيف
ماقت لنفسو  ،زٍار عمييا  ،ولو خمّيت بينو وبيف ما يريد لدخمو العجب بعممػو  ،ثـ كاف ىبلكو في عجبو ورضاه
يقوـ وىو ٌ

إلي بو .
حد
عف نفسو ،
فيظف أنو قد فاؽ العابديف  ،وجاز باجتياده ّ
المقصريف  ،فيتباعد بذلؾ مني وىو ّ
ّ
ّ
يظف أنو ّ
يتقرب ّ

أال فبل يتّكؿ العامموف عمى أعماليـ واف َح ُسنت  ،وال ييأس المذنبوف مف مغفرتي لذنوبيـ واف َكثُرت  ،ولكف برحمتي فميثقوا
لطيؼ خبير  [ .البحار
أدبر عبادي بما يُصمحيـ  ،وأنا بيـ
 ،ولفضمي فميرجػوا  ،والى حسف نظري
ٌ
ّ
فميطمئنوا  ،وذلؾ أني ّ
 .. ]143/68 :انتيى الحديث الشريؼ .
دقائق المالحظات

مما نبو عميو أىل البيت شيعتيم

في باب الرضا بالقضاء

تنبو ليا  ،وعثر عمييا  ،فإنيا مف
أف ألىؿ البيت تنبييات عمى مقامات عالية في الرضا بالقضاء  ،فينيئاً لمف ّ
واعمـ ّ
كنوزىـ (ع) التي أودعوىا صفحات الكتب  ،عسى أف تصؿ إلى أىميا مع عمميـ بقمّتيـ  ،وقمي ٌؿ ما ىـ  ،وقمي ٌؿ مف

عبادي الشكور .

ٍ
طر ،
فإف عمدة قصدنا فيو اإلشارة إلى ما لـ يُس ّ
يشرؼ اهلل كتابنا ىذا  ،بجمع نبذ منيا ما لـ يجتمع في غيػره ّ ،
فرجونا أف ّ
أو االنتقاد لما قد سطر  ،ما لـ يصدر مف عيف صافية .
فمنيا أنيـ ألزموا أنفسيـ بعدـ االنتصار ألنفسيـ في مقامات االبتبلء  ،بؿ يتمّقوف الببلء بالتسميـ والصبر  ،حتى يجيئيـ

األمر الخاص بتدارؾ وارد الببلء ،ودفعو بالدعاء .

ولذلؾ كاف يظير عمييـ في بعض األحواؿ حاؿ الخضوع هلل واالنكسار بيف يديو  ،لفقد أدنى األشياء مف الغذاء والماء ،
ٍ
شيء بالدعاء  ،فما ذلؾ إال لما لزموا بو أنفسيـ وقيدوىا بعدـ االنتصار ألنفسيـ بالدعاء  ،وترجيح
مع تمكينيـ مف ك ّؿ

أف أفضؿ الفرديف عندىـ االصطبار  ،وىـ ال يتركوف
جانب الصبر عميو  ،مع تخييرىـ بيف االصطبار واالنتصار  ،إال ّ
األولى أبدًا حتى يجيئيـ األمر الخاص بترجيح الفرد اآلخر .

يفصح عف ىذا المعنى قضية عمي بف الحسيف (ع) لما شكا إليو بعض شيعتو الحاجة  ،فبكى اإلماـ (ع) رحمةً لو  ،فقاؿ
لو :يا سيدي  ،وىؿ ُي ُّ
عد البكاء إالّ لممصائب والمحف الكبار ؟ !..
ٍ
ٍ
ومصيبة أعظـ مف أف يرى المؤمف بأخيو فاقةً وال يقدر أف يسدىا .
محنة
فقاؿ لو :وأي

أف السماوات
متحي اًر  ،فبمغو قوؿ النصاب  :ما أعجب أمر ىؤالء ! ..ساعة ّ
فخرج ذلؾ الشيعي مف عند اإلماـ ّ
يدعوف ّ
ٍ
ٍ
بشيء يسير !..
شيء بأيدييـ  ،وساع ًة يعجزوف عف إعانة بعض شيعتيـ
أف ك ّؿ
واألرض تطيعيـ  ،و ّ
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فرجع ذلؾ الفقير إلى اإلماـ (ع) قائبلً  :مصيبتي بكبلـ ىؤالء النصاب أعظـ مف مصيبتي بفقري  ،وشدة حاجتي .

أف هلل أولياء ال يقترحوف عمى اهلل ! ..يا عبد اهلل ! ..قد أذف اهلل بفرجؾ  ،ثـ أعطاه
فقاؿ اإلماـ (ع)  :ويميـ ! ..أما عمموا ّ
فطوره وسحوره  ..ففرج اهلل عنو بذلؾ فرجاً عاجبلً  ،ورزقو درةً عظيمةً في جوؼ سمكة  ،فباعيا ٍ
بماؿ ٍٍ غز ٍ
رد
ير  ،ثـ ّ
ّ
ّ
القرصيف إلى اإلماـ (ع) [ .البحار: 46/20باختبلؼ األلفاظ ]  ..والحكاية مشيورة ومح ّؿ الشاىد منيا قولو :
أف هلل أولياء ال يقترحوف ".
"أما عمموا ّ
يعجؿ
ونظيرىا قضية سمماف الفارسي (ره ) لما ابتُمي بالييود وىـ يضربونو ويقولوف :لـ ال تدعو اهلل بمحمد وعمي أف ّ
بيبلكنا  ،ويخمّصؾ مف أيدينا ؟ !..

يصبرني  ،ولع ّؿ اهلل أف يخرج مف أصبلبكـ مؤمناً  ،فمو دعوت اهلل عميكـ
فيقوؿ ليـ  :الصبر أفضؿ  ،وأنا أدعو اهلل أف ّ
باليبلؾ كنت قد قطعت مؤمناً مف اإليماف  ،فمـ يدع عمييـ حتى انكشؼ الحجاب بينو وبيف رسوؿ اهلل (ص) فأمره
بالدعاء عمييـ  ،وأخبره بأنو ليس في أصبلبيـ مؤمف  .تفسير اإلماـ العسكري .. 68 :

والقضية في تفسير اإلماـ العسكري (ع) عند قولو تعالى :

تشبو بساداتو
{الذيف يؤمنوف بالغيب }  [ .البقرة .. ] 3/مف أحبيا فميراجعيا فيي مف أعاجيب الدىر  ،وال عجب مف ّ
حتى أخبروا عنو أنو منيـ أىؿ البيت (ع ).

ومف ىذا الباب قضية المعراج  ،حيث كمؼ النبي (ص) بخمسيف صبلة فمـ يراجع ربو  ،حتى سألو موسى (ع )المراجعة
 ،فمـ يزؿ يراجع  ،ويخفّؼ عنو وعنيـ حتى انتيت إلى خمس صموات  ،فسألو موسى المراجعة  ،فقاؿ :قد استحييت مف
كثرة المراجعة .

فأوحى اهلل إليو  :أنؾ لما صبرت عمى الخمسة  ،فيي لكـ عندي بخمسيف [ .البحار 348/18 :باختبلؼ ] ..

فكاف التماس موسى  ،بمنػزلة األمر الخاص بطمب التخفيؼ  ،وقبؿ ذلؾ لـ يستبح السؤاؿ  ،وقد اشتممت الرواية عمى ذلؾ
صريحًا لما سئؿ اإلماـ (ع)  :كيؼ لـ يسأؿ النبي (ص) التخفيؼ مف اهلل قبؿ ذلؾ ؟ ..

أف ك ّؿ األنبياء السابقيف  ،ربما يصدر منيـ استعفاء مف بعض االبتبلءات  ،أو التكاليؼ الشاقة المتعمّقة
والحاصؿ ّ
بأمميـ .
وأما نبينا محمد (ص) وأىؿ بيتو (ع) فمـ يتفؽ ليـ االستعفاء في مقاـ مف المقامات  ،لكف لتمقييـ الوارد بالقبوؿ  ،يجيئيـ

أخؼ الشرائع وأسيميا ،
تفضبلً ببركة التوطيف عمى االلتزاـ بما فيو المشقة واالمتحاف  ،فصارت شريعتيـ بسبب ذلؾ ّ
العفو ّ
حتى قاؿ النبي( ص)  :جئتكـ بالشريعة السمحة السيمة .
ولقد أجاد عقيؿ بف أبي طالب بتسميتو ألبي ذر حيف طردوه إلى الربذة  ،فخرج معو عمي والحسناف وعقيؿ  ،مشيعيف لو ،
فقاؿ لو عقيؿ في جممة ٍ
إف استعفاءؾ الببلء مف الجزع  ،وا ّف استبطاءؾ العافية مف اليأس  ،فدع الجزع
كبلـ لو لمتسمية ّ :
واليأس  ،وقؿ  :حسبنا اهلل ونِ ْع َـ الوكيؿ .البحار : 22/436..
أف ىذه المقامات الدقيقة  ،مأنوسةٌ عند خواص أىؿ البيت( ع) الذيف حظوا بطوؿ الصحبة حتى اقتبسوا مف
وقد ّ
تقدـ لؾ ّ
مشكاتيـ ىذه األنوار .
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أف ىذه
وال يثبطنؾ الشيطاف عف أخذ حظّؾ مػف ىذه المقامات  ،بمػا ألقاه عمى ألسنة أىؿ عصرنا ىداىـ اهلل  ،مف ّ
مقصورةٌ عمػى أىؿ البيت (ع)  ،وىي مف خواصيـ  ،فميس الخطاب بيا شامػبلً ألمثالنا) 6( .
المعاني
ّ
ٍ
)(6لقد وضع المصنؼ ىنا يده عمى الجرح إذ أشار إلى تمب ٍ
عظيـ مف تمبيسات إبميس  ،فشتاف بيف التمبيس في
يس

يصد العبد عف أصؿ الحركة في الطريؽ وىذا ىو السر في أف السير
جزئيات الطريؽ بعد السير فيو  ،وبيف التمبيس الذي ّ
استثناء ال يتحقؽ إال لمنوادر مف العباد  ،وكاف األصؿ ىو الركوف إلى الدنيا  ،والتثاقؿ إلى متاعيا ،
إلى اهلل تعالى صار
ً
واالكتفاء بأقؿ الواجب الذي ال يحقؽ روح الشريعة ،وليذا ترى الذيف ينكروف ضرورة ىذا السير  -الذي دعا إليو القرآف
سبيبل}(المزمؿ - )19 /ال يعيشوف حبلوة الشريعة في عباداتيا  ،وال يحققوف التكامؿ
بقولو{ فمف شاء اتخذ الى ربو
ّ
الجوىري في تشريعاتيا( المحقؽ )

ال بعيدًا ! ..ما ىذه المقامات التي تبمغيا عقولنا وأحبلمنا إال لعبيد أىؿ البيت
ولعمري لقد تاىوا تييًا شديدًا  ،وضمّوا ضبل ً

(ع)  ،بؿ ألقؿ عبيدىـ .

فأما مقاماتيـ الخاصة بيـ فأيف الثريا مف يد المتناوؿ  ،واألحبلـ واألفياـ عنيا بمراحؿ ؟ ..ولكف لقوؿ اهلل { :لقد كاف لكـ
في رسوؿ اهلل أسوة حسنة }  .األحزاب.. 21/

وقد صار أىؿ البيت ينسبوف كبلـ األخبلؽ  ،ومعاني اآلداب لرسوؿ اهلل (ص ) ،ويحكونيا عنو  ،حثا عمييا وترغيباً ليا ،

ال أف كؿ ما ُينسب إليو يكوف مف خصوصياتو  ،فيبطؿ االقتداء  ،سبحانؾ ىذا بيتاف عظيـ !..

يحب المرض ويختاره عمى العافية  ،لما فيو مف األجر والثواب  [ .البحار  : 78/173..مع
أف أبا ذر الغفاري كاف ّ
ُ
ونقؿ ّ
أحب إلينا مف المرض  ،والمرض وقت
اختبلؼ ]  ..وعف بعض األئمة (ع) حكى ذلؾ ثـ قاؿ بعده ّ :
قوـ العافية ّ
لكنا ٌ

أحب إلينا مف العافية .
المرض ّ

وفي ىذا الكبلـ الصادر مف ينبوع الحكمة والعصمة  ،تنبيوٌ عمى تفضيؿ درجة الرضا بالقضاء  -سواء كاف بالمحبوب أو
بالمكروه  -عمى مقاـ إيثار المكروه عمى المحبوب رغبةً في ثوابو  ،وشوقاً إلى جزائو .
ؾ في ذلؾ  ،فإنيا مع مساواتيا ليا في إيثار المكروه  ،وكونو أحب مف المحبوب وقت تقديره وحصولو  ،تزيد عمى
وال ش ّ
ذلؾ بعدـ اختيار المرض وطمبو عند عدـ حصولو  -واف كاف تمنػّيو رغبةً في ثوابو  ،وارضاء النفس بو  ،بحيث يصير
مف المشتييات مف المقامات العالية التي ال تتفؽ إال لمثؿ أبي ذر  -أف فيو شائبة االقتراح عمى اهلل واعتراضاً عمى

قضائو .

وأراد اإلماـ (ع) إزالة ىذه الوىمة  ،والتنبيو عمى عوز ىػذه الحكمة  ،وىو مقاـ االعتداؿ الحقيقي  ،واالستقامة التامة ،

التي أشار إلى صعوبتيا سيد الكونيف بقولو :

شيبتني آية في سورة ىود  [ .جوامع الجامػع  .. ]173 :وىي قولػو تعالى {  :فاستقـ كما أمرت }  [ .ىود.. ]112/

صدؽ اهلل العظيـ

56

الباب العاشر :فيما يتبع الرضا بالقضاء من التوكل والتفويض والتسميم

أف اإلنساف ما لـ يسرح نظره في ىذه األبواب  ،ويأخذ نصيبو منيا ال يذوؽ حبلوة اإليماف  ،واف كاف ألىؿ اإليماف
اعمـ ّ
فييا مراتب ومقامات  ،عمى قدر تفاوتيـ فييا تختمؼ مراتب قربيـ إلى اهلل .
عز وجؿ { :يرفع اهلل الذي آمنوا منكـ والذيف أوتوا العمـ درجات } .المجادلة.. 11/
قاؿ اهلل ّ
ولقد أجاد القائؿ حيث يقوؿ :

إليي بكت لمخوؼ منؾ عصابة -----وما كؿ مف يبكي لديؾ لو ذنب
ولكن ػػيـ لمقرب منؾ تراىـ  -----مدامعيـ تجري فيا حبذاالقرب

ومف أجؿ توقؼ اإليماف  -الذي ىو أعمى درجة مف اإلسبلـ  -عند المقابمة عمى حصوؿ ىذه المقامات  ،كذب األعراب

ولما يدخؿ اإليماف،
في دعواىـ لئليماف  ،حيث قاؿ ّ
عز مف قائؿ { :قالت األعراب آمنا قؿ لـ تؤمنوا ولكف قولوا أسممنا ّ
في قموبكـ}  .الحجرات.. 14/
وتموه عميو
فيا خجمتاه ! ..ويا فضيحتاه  !..ممف يكذب في ذلؾ اليوـ في دعواىـ اإليماف  ،وىو يسمى باسـ المؤمف ّ ،
نفسو أنو مف المؤمنيف فما أحقو بقوؿ القائؿ :
كذبتؾ نفسؾ لسف مف اىؿ اليوى  -----لمعاشقيف عبلئـ ودالئؿ
وليتنا تنبينا لقوؿ القائؿ أيضا :

اف كنت تيوى القوـ فاسمؾ طريقيـ  -----فما وصموا اال بقطع العبلئؽ
ىذا ونحف نسمع اهلل يقوؿ { :وعمى اهلل فتوكموا إف كنتـ مؤمنيف }  .المائدة.. 23/
وؾ فيما شجر بينيـ ثـ ال يجدوا في أنفسيـ حرجاً مما قضيت ويسمموا
ِّؾ ال يؤمنوف حتى يُ َح ِّك ُم َ
ونسمعو يقوؿ {  :فبل َوَرب َ
تسميمًا }  .النساء.. 65/
فإذا تحقؽ توقُّؼ اإليماف عمى التو ّكؿ والتسميـ  ،وما في معناىما مف التفويض  ،فينبغي المبالغة واالجتياد في تقوية ما
ىو مناط وصؼ اإليماف وعميو تدور رحاه .

السنة لممؤمنيف عمى اإليماف ولوازمو التي ذكرناىا  ،حتى أنو عز وجؿ يقوؿ
إذ مدار ىذا
ّ
الحث العظيـ في الكتاب العزيز و ّ
:
{يا أييا الذيف آمنوا ِ
آمنوا } إنما ىو تحصيؿ القدر المعتد بو مف اإليماف  ،بحيث يكوف بمنزلة مستوى الخمقة الذي
َ
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تنصرؼ إليو اإلطبلقات  ،ويظير فيو ترتيب الثمرات .

فأما أق ّؿ ما يحصؿ بو مسمى اإليماف  ،فيو حاصؿ ليـ فبل يكمؼ بتحصيمػػو  ،وأما عمى األفراد فيو كماؿ زائد  ،وىو
بحد  ،فبل يميؽ أف ينفي اسـ اإليماف بدونو .
غير محدود ّ
الحث العظيـ عمى ترتيب المرتبة الوسطى  ،التي ىي بمنزلة مستوي الخمقة الذي ىو الفرد المتيقّف في االمتثاؿ
فصار
ّ
لؤلوامر المطمقة فما دونو  ،كأنو محؿ ٍّ
شؾ في اإلرادة  ،وما ىو أعمى لو حصؿ فبل ريب أنو أكمؿ .
وىذه المرتبة الوسطى ىي المعروفة باستجماع المرتبة الوسطى مف ىذه الموازـ  ..فما

دونيا مف المراتب يطمؽ عمييا االسـ نظ ًار إلى صدؽ الماىيػ ػػة  ،وينفي عنيا نظ ًار إلى أنيا ليست المرادة  ،ومعظـ القصد

إلى ما فوقيا .

اليمة في تحصيؿ القدر المعتد بو مف اإليماف ،
فإذا قد تدبرت ىذه الجممة  ،فبل مناص عف تشمير الساعد ،وبذؿ الجيد و ّ
بحيث يقطع بصدؽ اسمو عميو وال يصح سمبو .
وعميو د ّؿ الصادؽ (ع )عمى ما رواه الكافي بقولو (ع)  :إنكـ ال تكونوف صالحيف حتى تَعرفوا  ،وال تعرفوف حتى تَصدقوا
 ،وال تصدقوف حتى تسمّموا  ،أبواباً أربعة ال يصمح أوليا إال بآخرىا  ،ضؿ أصحاب الثبلثة فتاىوا تيياً بعيداً  .الكافي:
.. 39/2

وكذلؾ ّنبو أمير المؤمنيف (ع) عمى ما في الكافي  ،عف الصادؽ (ع)  ،عف أبيو عف آبائو (ع)  ،قاؿ أمير المؤمنيف (ع)
عز وج ّؿ  .الكافي
 :اإليماف أربعة أركاف  :التو ّكؿ عمى اهلل  ،والتفويض ألمر اهلل  ،والرضا بقضاء اهلل ،والتسميـ ألمر اهلل ّ

.. 47/2 :

وكذلؾ ّبينو و َش َرحو موالنا موسى بف جعفر (ع) عمى ما في تحؼ العقوؿ بقولو (ع)  :ينبغي لمف عقؿ عف اهلل أف ال
يستبطئو في رزقو  ،وال يتيمو في قضائو .
ويفوض أمره إلى اهلل  .تحؼ العقوؿ .. 438 :
وسئؿ عف اليقيف  ،فقاؿ :يتو ّكؿ عمى اهلل  ،ويسمِّـ هلل  ،ويرضى بقضاء اهلل،
ّ
ُ
وكذلؾ ّنبو رسوؿ اهلل (ص) عمى ما يمزـ اإليماف والمعرفة مف األحواؿ والصفات  ،وعمى ما فقد مف درجة أولياء اهلل ،
فقاؿ عمى ما في الكافي عف الصادؽ (ع) عف جده النبي (ص)  :مف عرؼ اهلل وعظّمو منع فاه مف الكبلـ ،وبطنو مف

وعفى [ في بعض المصادر  :عنى ] نفسو بالصياـ والقياـ  ،قالوا  :بآبائنا وأمياتنا يا رسوؿ اهلل  ،ىؤالء أولياء
الطعاـ َ ،
اهلل؟ ..
إف أولياء اهلل سكتوا فكاف سكوتيـ ذك ار  ،ونظروا فكاف نظرىـ عبرة  ،ونطقوا فكاف نطقيـ حكمة  ،ومشوا فكاف مشييـ
قاؿّ :
تقر أرواحيـ في أجسادىـ  ،خوفًا مف العذاب  ،وشوقًا إلى الثواب .
بيف الناس بركة  ،لوال اآلجاؿ التي كتبت عمييـ لـ ّ
الكافي .. 186/2 :

وكذلؾ ّنبو موالنا عمي بف الحسيف (ع) عمى ما يمزـ اإليماف والمعرفة  ،مف الصفات التي لممؤمف والمعارؼ  ،بقولو عمى
ما رواه عنو الطبرسي في االحتجاج شع اًر :
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مف عرؼ اهلل فمـ تغػػنو  -----معرفة الرب فذاؾ الشقي

ما يصنع المرء بعز الغني  -----والعز كؿ العز لممتقي

ما ضر ذا الطاعة ما نالو  -----في طاعة اهلل وماذا لقي

االحتجاج : 317باختبلؼ ..

فأصؿ ىذه الخيرات  ،والذي عميو مدار األمر في كؿ ىذه المقدمات  ،إنما ىو دواـ مراقبة اهلل في جميع الحاالت  ،بحيث

ال يغيب عف نظرؾ  ،كما أنؾ ال تغيب عف نظره) 1( .

توصؿ إليو الواصموف مف أولياء
إف ما ذكره المؤلؼ ىنا ىو نتيجة ما ورد في كتب األخبلؽ  ،وىو ّ
)ّ (1
المب المباب الذي ّ
فإف ىذه المراقبة نتيجة لممجاىدة األولية  ،وىي بنفسيا مقدمة لمراقبة أخرى شديدة ومستوعبة لك ّؿ شؤوف الحياة
اهلل تعالى ّ
ٍ
ٍ
ٍ
وسبخة  ،وال يتعيدىا بنفسو أو مستعينًا
خصبة
أرض
فالعابد الذي ال مراقبة لو  ،كالذي يبذر البذرة ىنا وىناؾ  ،في ك ّؿ
بغيره  ،بالسقي واإلنبات ولو أنو أحاط البذرة بالمراقبة والرعاية  ،الىتزت وربت وأنبتت مف ك ّؿ زو ٍج بييج  (.المحقؽ )
وىو قوؿ النبي (ص) ألبي ذر  :أعبد اهلل كأنؾ تراه  ،فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ  .أمالي الطوسي .. 138/2 :

وفي بعض األحاديث  :فإف كنت ترى أنو يراؾ ثـ عصيتو  ،فقد جعمتو أىوف الناظريف إليؾ .

ٍ
حينئذ أف تشاىد
بد
فإذا داومت عمى مراقبة اهلل  ،وتركت العبلئؽ التي تشغمؾ عف
التوجو إلى اهلل وااللتفات إليو  ،فبل ّ
ّ
ألطافو  ،وجميع عناياتو بؾ  ،ورأفتو وصفحو عنؾ  ،وستره عميؾ  ،وتبديمو مساويؾ بالمحاسف  ،وسيئاتؾ بأضعافيا مف
ِ
ٍ
محسف ممف ىو دونو ،
طاعة ك ّؿ
حبو في قمبؾ  ،وتنبعث جوارحؾ لطاعتو  ،كما تنبعث إلى
الحسنات  ،فعند ذلؾ يرسخ ّ
حب مف أحسف إلييا  ،فكيؼ بيذا المحسف العظيـ الرؤوؼ الرحيـ .
والقموب مجبولةٌ عمى ّ

حياء مف مقابمة اإلحساف باإلساءة  ،أو رىبةً منو عند استيبلء
ولذلؾ تنػزجر نفسؾ عف السعي فيما يخالؼ رضاه ً ،
عظمتو عمى قمبؾ  ،أو خوفًا مف انقطاع آالئو عنؾ  ،كما يقوؿ القائؿ شع اًر :

اذا كنت في نعمة فارعيا  -----فاف المعاصي تزيؿ النعـ

وكذلؾ عند التفاتؾ إليو ينمحي عف نظرؾ كؿ فاعؿ سواه  ،فبل ترى النافع الضار إال اهلل سبحانو وتعالى  ،وك ّؿ ٍ
أحد سواه
يتصرؼ بإذنو .
فإنما
ّ
لمسبب األسباب  ،واال فعند ذكرىا اهلل والتفاتيا إليو ال
فالقموب لما أعرضت عف اهلل سبحانو تعمّقت بيذه األسباب لنسيانيا ّ
ترى لبللتفات والتعمؽ بغيره معنى بالكمية .
وذلؾ فطري لمعقوؿ  ،إذ عند التمكف مف االستعانة باألقوى  ،كيؼ يجوز التشبث باألضعؼ  ،بؿ الذي ىو ال شيء

التوجو إليو مانعًا مف إعانة األقوى لؾ  ،فميس ىو إال كما قاؿ الشاعر :
بالنسبة إلى ذلؾ ؟! ..خصوصا بعد كوف
ّ
المستغيث بعمرو عند شدتو  -----كالمستغيث مف النار بالرمضاء

وليذا لما عرض جبريؿ (ع) إلى إبراىيـ (ع) وىو في المنجنيؽ  ،وقد ُرمي إلى النار فقاؿ لو :يا أخي يا إبراىيـ ىؿ مف
حاجة؟ !..
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أجابو إبراىيـ (ع ) :أما إليؾ فبل .

فجعؿ اهلل عميو النار بردًا وسبلماً  [ .البحار  ] .. 33/12 :وأنزؿ اهلل بشأنو { وابراىيـ الذي وفّى }  .النجـ.. 37/
فكذا ك ّؿ مف حصؿ لو االلتفات إلى اهلل تعالى في ذلؾ الحاؿ  -بنسبة مقامو  -يقطع نظره عف جميع األسباب  ،ويقصر
مسبب األسباب  ،وعبلمة صدؽ ذلؾ  ،استقرار صدؽ قمبو  ،وعدـ اضطرابو لفقد األسباب  ،بؿ يكوف وجودىا
نظره إلى ّ
وفقدىا عمى السواء .

حتى سمعت مف بعض العارفيف  -أعمى اهلل مقامو  ،ورفع في الداريف أعبلمو  -أنو ربما يحصؿ لو اضطراب عند

حصوؿ األسباب واجتماعيا  ،فإذا فقدت يكمؿ استقرار قمبو  ،ويرتفع عند االضطراب بالمرة .

توجو األمر اإلليي بمبلحظة
وكأف منشأ االضطراب عند حصوؿ األسباب ىو ّ
وىذا أعمى مقامات التو ّكؿ وأصدقيا ّ ،
فإف مبلحظتيا مع عدـ االعتماد عمييا مطموبة ومأمور بيا  ،فبل جرـ يتشعب القمب بقدر تصوره ليا وذكره
األسباب ّ ،

إياىا) 2( .

توصؿ إليو الواصموف مف أولياء
)(2إف ما ذكره المؤلؼ ىنا ىو نتيجة ما ورد في كتب األخبلؽ  ،وىو المب المباب الذي ّ
فإف ىذه المراقبة نتيجة لممجاىدة األولية  ،وىي بنفسيا مقدمة لمراقبة أخرى شديدة ومستوعبة لك ّؿ شؤوف
اهلل تعالىّ ..
ٍ
ٍ
خصبة وسبخة  ،وال يتعيدىا بنفسو أو
أرض
الحياة ..فالعابد الذي ال مراقبة لو  ،كالذي يبذر البذرة ىنا وىناؾ  ،في ك ّؿ
مستعيناً بغيره  ،بالسقي واإلنبات ..ولو أنو أحاط البذرة بالمراقبة والرعاية  ،الىتزت وربت وأنبتت مف ك ّؿ زوج بييج (..
المحقؽ )

فأما إذا ارتفعت وانحصر نظر القمب إلى جية واحدة  ،استقر واطمئف بذكر اهلل كما وصؼ اهلل في كتابو العزيز { :الذيف

آمنوا وتطمئف قموبيـ بذكر اهلل أال بذكر اهلل تطمئف القموب }  .الرعد.. 28/

وكذلؾ عبلمة صدقو  ،أف ال يتأثر قمبو عمى مف يمنعو الشيء عند الطمب منو  ،بؿ يجب أف يكوف حالو كما كتب

ِ
نعـ ما كتب حيث قاؿ :إف
بعضيـ إلى بعض الحكاـ  ،وقد كتب إليو يطمب منو بعض ما ائتمنو اهلل عميو مف رزقو  ،ول َ
أعطيتني فاهلل المعطي  ،وقد أجرى الخير عمى يديؾ  ،واف منعتني فاهلل المانع وال بأس عميؾ  ،وال تنس نصيبؾ مف الدنيا
 ،وأحسف كما أحسف اهلل إليؾ .

آالت مسخرةٌ ال يتأثر قمبو مف اآلالت  ،وال يغضب عمييا .
أف األسباب ٌ
فمف كاف نظره إلى ّ
مسبب األسباب  ،و ّ
فإف صاحب اإلحساف
نعـ  ،إذا كاف مف أجرى الخير عمى يديو ألف يكافئ باإلحساف لـ يسقط حقو بكونو ّ
مسخ اًر ّ ،

الحقيقي قد أثبت لو عميؾ حؽ المكافأة  ،وأوجب شكره عميؾ  ،بؿ ال يقبؿ منؾ الشكر إال بشكرؾ لمف أجرى الخير عمى

يديو) 3( .

)(3إشارة إلى حالة التفريط التي أبتمي بو مف ال حظّ لو مف المعرفة الدقيقة ..ومثؿ ىذا التفريط وأشباىو كثير في الذي
دخموا الطريؽ مف دوف إلماـ بقواعده  ،ومف دوف رجوع إلى أىؿ الخبرة في سموكيـ ..وبذلؾ لـ يفوتيـ الوصوؿ إلى

المقصد فحسب  ،بؿ أنيـ أساءوا إلى الصادقيف مف القاصديف  ،ألنيـ تمبسوا بمباس ال يميؽ بيـ! ..إف مراعاة حقوؽ
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الخمؽ في كؿ صوره  ،ال ينفؾ عف حقوؽ الخالؽ  ،فإنو اآلمر بمراعاة الحقوؽ كميا  ،سواء كانت مرتبطة بو  ،أو بعيالو
مف المخموقيف (..المحقؽ )

عظيـ قد تغافؿ عنو بعض إخواننا األتقياء  ،حيث أغمب نظره إلى اهلل  ،فبل يرى لمخمؽ حقاً واجباً في اإلحساف
وىذا أص ٌؿ
ٌ
عظيـ  ،وجي ٌؿ بطريقة أىؿ البيت (ع)  ،وبما نفس األمر والواقع .
الذي يجريو اهلل عمى أيدييـ  ،وىذا خطأٌ واشتباهٌ
ٌ
فأما طريقة أىؿ البيت (ع) ففي الكافي عف عمي بف الحسيف (ع)  :أف اهلل يقوؿ ٍ
لعبد مف عبيده يوـ القيامة  :أشكرت فبلناً
ّ

؟ ..

فيقوؿ  :بؿ شكرتؾ يا رب .

فيقوؿ :لـ تشكرني إذ لـ تشكره .

يح فيما نقمناه .
ثـ قاؿ :أشكركـ هلل أشكركـ لمناس  [ .الكافي  .. ]81/2 :وىو ٌّ
نص صر ٌ

أف أصؿ ىذه الشبية مف العاـ والمعانديف  ،حيث أصؿ
فأما مخالفة ىذه الشبية الواىية لما في نفس األمر والواقع  ،فبيانو ّ
النعـ مف اهلل سبحانو وتعالى  ،وقد أجراىا عمى يد محمد وآؿ محمد الطيبيف الطاىريف  ،فأراد العامة والمعاندوف أف يقولوا
فردىـ اهلل  ،ولـ يقبؿ شكرىـ  ،إال بأف يشكروا لمف أجرى الخير
 :نحف نشكرؾ يا رب  ،وال نعرؼ ليذه الوسائط حقاً ّ ،

عمى أيدييـ  ،فجعؿ مف شكره االعتراؼ لمف جرى الخير عمى يديو باإلحساف  ،والشكر لو عمى ذلؾ  ،فقد جعميـ اهلل
الباب إليو  ،فكؿ مف لـ يأت مف الباب طُرد وبعد .

يتوجيوا إلى اهلل مف دوف واسطة محمد وآلو الطيبيف الطاىريف () 4
العامة أف ّ
وكذلؾ المعارؼ والطاعات  ،أراد ّ
)(4انتقا ٌؿ جمي ٌؿ مف المؤلؼ مف ضرورة مراعاة حقوؽ عامة الخمؽ  ،ولزوـ شكر المحسف منيـ  ،إلى ضرورة مراعاة
حقوؽ خاصة الخمؽ يمثموف أرقى صور العبودية في ىذا الوجود  ..ولقد ختـ المصنؼ في آخر كتابو بمسؾ الختاـ  ،إذ
ربط السير إلى اهلل تعالى باالرتباط التفصيمي باليداة إليو ..ومف ىنا ال ينقضي العجب مف الذيف راموا الوصوؿ إلى اهلل

تعالى  ،مف غير الباب الذي أمرىـ بطرقو  ،وقد أوصى النبي (ص) بالتمسؾ بيـ إلى جانب كتاب رّبو  ،فالتارؾ ليـ
ؾ لما يوجب النجاة عند االعتصاـ بالعروتيف المتيف ال يكفي إحداىا سبباً لمنجاة ..وىذا ىو السبب في أف التارؾ لنيجيـ
تار ٌ
(ع) لـ يصؿ إلى درجة مف درجات الكماؿ  ،وأف ادعاىا بنشره أو أبدى أشواقو بشعره  ،فإف الوصوؿ إلى اهلل تعالى  ،ال
يناؿ بالدعاوى واألوىاـ (..المحقؽ )

التوجو بيـ  ،وكؿ ما لـ يكف
فردىا اهلل عمييـ  ،ولـ يقبميا منيـ إال بالتسميـ ألوليائو  ،واألخذ منيـ  ،و ّ
ّ
الرد إلييـ  ،و ّ
مردود عمى صاحبو  ،ووبا ٌؿ عميو .
بواسطتيـ فيو
ٌ
حؽ المحسنيف الذيف جرى الخير عمى أيدييـ مف سائر الناس شعبة مف ىذه الشبية الممعونة  ،جرت إلى قموب
وانكار ّ
ليتحرز مف الوقوع فييا واهلل العاصـ .
تنبو ألصميا وحقيقتيا  ،وقد كشفنا القناع عنيا
بعض أصحابنا الصمحاء مف دوف ّ
ّ

ويعجبني أف أنقؿ في ىذا الباب حديثًا عجيباً شافيًا وافياً  ،عثرت عميو في (تحؼ العقوؿ) لمفاضؿ النبي الحسف بف عمي
كتاب لـ يسمح الدىر بمثمو .
أف شيخنا المفيد (ره) ينقؿ عف ىذا الكتاب  ،وىو
ٌ
بف شعبة  ،مف قدماء أصحابنا  ،حتى ّ
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والحديث أنو دخؿ عمى الصادؽ رج ٌؿ فقاؿ لو  :ممف الرجؿ ؟ ..فقاؿ  :مف محبيكـ ومواليكـ .
عبد حتى يتواله  ،وال يتواله حتى يوجب لو الجنة .
يحب اهلل ٌ
فقاؿ الصادؽ (ع)  :ال ّ
ثـ قاؿ لو :مف أي محبينا أنت؟ ..

فسكت الرجؿ .

محبوكـ يا بف رسوؿ اهلل؟ ..
فقاؿ سدير  :وكـ ّ
فقاؿ لو  :عمى ثبلث طبقات :

أحبونا في
يحبونا في العبلنية  ..وطبقةٌ ّ
السر  ،ولـ ّ
السر  ..وطبقةٌ ّ
طبقةٌ أحبونا في العبلنية  ،ولـ ّ
يحبونػػا في ّ
يحبونا في ّ
السر والعبلنية  ،ىـ النمط األعمى  ،شربوا مف العذب الفرات  ،وعمموا تأويؿ الكتاب  ،وفصؿ الخطاب  ،وسبب األسباب،
ّ

مستيـ البأساء والضراء  ،وزلزلوا وفتنوا ،
فيـ النمط األعمى  ،الفقر والفاقو وأنواع الببلء أسرع إلييـ مف ركض الخيؿ ّ ،
فمف بيف مجرو ٍح ومذبو ٍح  ،متفرقيف في ك ّؿ ٍ
ببلد قاصية  ،بيـ يشفي اهلل السقيـ  ،ويغني العديـ  ،وبيـ تُنصروف  ،وبيـ
تُمطروف  ،وبيـ تُرزقوف  ،وىـ األقمّوف عدداً  ،األعظموف عند اهلل قد اًر وخط اًر .
أحبونا في العبلنية  ،وساروا بسيرة المم ػػوؾ  ،فألسنتيـ معنا وسيوفيـ عمينا .
والطبقة الثانية النمط األسفؿ ّ ،

يحبونا في العبلنية .
السر  ،ولـ ّ
والطبقة الثالثة النمط األوسط  ،أحبونا في ّ
القواموف بالميؿ  ،ترى أثر الرىبانية في
السر دوف العبلنية ! ..فيـ
ولعمري لئف كانوا ّ
أحبونا في ّ
الصواموف بالنيار ّ ،
ّ
وجوىيـ  ،أىؿ ٍ
سمـ وانقياد .

السر والعبلنية .
قاؿ الرجؿ  :فأنا مف محبيكـ في ّ
السر والعبلنية عبلمات ُيعرفوف بيا .
قاؿ الصادؽ (ع ) :إف لمحبينا في ّ
قاؿ الرجؿ  :وما تمؾ العبلمات؟ ..
قاؿ :تمؾ خبلؿ :

أوليا أنيـ عرفوا التوحيد حؽ معرفتو  ،وأحكموا عمـ توحيده  ،واإليماف بعد ذلؾ بما ىو  ،وما صفتو  ،ثـ عمموا حدود

اإليماف  ،وحقائق ػػو  ،وشروطو  ،وتأويمو .

قاؿ سدير  :يا بف رسوؿ اهلل  ،ما سمعتؾ تصؼ اإليماف بيذه الصفة !..

قاؿ :نعـ يا سدير  ،ليس لمسائؿ أف يسأؿ عف اإليماف ما ىو حتى يعمـ اإليماف بمف .

تفسر ما قمت؟ ..
قاؿ سدير  :يا بف رسوؿ اهلل  ،إف رأيت أف ّ
ؾ.
بتوىـ القموب  ،فيو مشر ٌ
قاؿ الصادؽ (ع)  :مف زعـ أنو يعرؼ اهلل ّ

ألف االسـ محدث .
أقر بالطعف ّ ،
ومف زعـ أنو يعرؼ اهلل باالسـ دوف المعنى  ،فقد ّ
ومف زعـ أنو يعبد االسـ والمعنى  ،فقد جعؿ هلل شريكاً .
ومف زعـ أنو يعبد الصفة ال باإلدراؾ  ،فقد أحاؿ عمى غائب .

ألف الصفة غير الموصوؼ .
ومف زعـ أنو يعبد الصفة والموصوؼ  ،فقد أبطؿ التوحيد ّ ،
صغر بالكبير  { ،وما قدروا اهلل حؽ قدره }  .األنعاـ.. 91/
ومف زعـ أنو يضيؼ الموصوؼ إلى الصفة  ،فقد ّ

قيؿ لو  :فكيؼ سبيؿ التوحيد ؟ ..

قاؿ :باب البحث ممكف  ،وطمب المخرج موجود  ،إف معرفة عيف الشاىد قبؿ صفتو  ،ومعرفة صفة الغائب قبؿ عينو .
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قيؿ  :وكيؼ نعرؼ عيف الشاىد قبؿ صفتو؟ ..

قاؿ  :تعرفو  ،وتعمـ عممو  ،وتعرؼ نفسؾ بو  ،وال تعرؼ نفسؾ بنفسؾ مف نفسؾ  ،وتعمـ أف ما فيو لو وبو كما قالوا

ليوسؼ :

{أأنؾ ألنت يوسؼ قاؿ أنا يوسؼ وىذا أخي }  .يوسؼ.. 93/
بتوىـ القموب  ،أما ترى اهلل يقوؿ  { :ما كاف لكـ أف تنبتوا شجرىا } .
فعرفوه بو ولـ يعرفوه بغيره  ،وال أثبتوه مف أنفسيـ ّ
النمؿ.. 63/

وتسمونو محقّاً بيوى أنفسكـ وارادتكـ .
يقوؿ  :ليس لكـ أف تنصبوا إمامًا مف قبؿ أنفسكـ ،
ّ
ثـ قاؿ الصادؽ (ع)  :ثبلثة ال يكمّميـ اهلل يوـ القيامة  ،وال ينظر إليي ػػـ  ،وال يزّكييـ  ،وليـ
أليـ  :مف أنبت شجرةً
ٌ
عذاب ٌ
لـ ينبتيا اهلل  -يعني مف نصب إماماً لـ ينصبو اهلل  -ومف جحد مف نصبو اهلل  ..ومف زعـ أف ليذيف سيماً في اإلسبلـ ،
وقد قاؿ اهلل  { :وربؾ يخمؽ ما يشاء ويختار ما كاف ليـ الخيرة  } .القصص.. 96/

التقرب إليو بو  ،واألداء لو بعمـ ك ّؿ
وأما صفة اإليماف قاؿ (ع)  :معنى صفة اإليماف اإلقرار والخضوع هلل  ،بذ ّؿ اإلقرار و ّ
ٍ
صغير أو ٍ
ٍ
ال  ،مقروناً ذلؾ كمّو
مفروض مف
ال فأو ً
حد التوحيد فما دونو إلى آخر باب مف أبواب الطاعة  ،أو ً
كبير  ،مف ّ

بعضو إلى بعض  ،موصو ٌؿ بعضو ببعض .

ٌّ
مستحؽ لصفة اإليماف ،
مؤمف ،
فإذا ّأدى العبد ما فرض اهلل عميو  ،مما وصؿ إليو عمى صفة ما وصفناه  ،فيو
ٌ
مستوجب لمثواب .
ٌ

أف معنى جممة اإليماف اإلقرار  ،ومعنى اإلقرار التصديؽ بالطاعة كميا  ،صغيرىا وكبيرىا  ،مقروناً بعضيا إلى
وذلؾ ّ
بعض  ،فبل يخرج المؤمف مف صفة اإليماف إال بترؾ ما استحؽ بو أف يكوف مؤمناً .

وترؾ كبار المعاصي واجتنابيا  ،واف َتر َؾ
وانما استوجب و
ّ
استحؽ اسـ اإليماف ومعناه  ،بأداء كبار الفرائض موصولة ْ ،
صغار الطاعة وارتكب صغار المعاصي فميس بخارٍج مف اإليماف  ،وال تارؾ لو  ،ما لـ يترؾ شيئا مف كبار الطاعة  ،ولـ
يرتكب شيئا مف كبار المعاصي  ،فما لـ يفعؿ ذلؾ فيو مؤمفٌ  ،لقوؿ اهلل تعالى :

{إف تجتنبوا كبائر ما تنيوف عنو نكفر عنكـ سيئاتكـ وندخمكـ مدخبل كريما }  .النساء.. 13/

يعني المغفرة ما دوف الكبائر  ،فإف ىو ارتكب كبيرة مف كبائر المعاصي كاف مأخوذا بجميع المعاصي  ،صغيرىا وكبيرىا

 ،معاقباً عمييا معذبًا بيا .

فيذه صفة اإليماف  ،وصفة المؤمف المستوجب لمثػواب  .تحؼ العقوؿ .. 325 :

انتيى ما أردنا نقمو  ،ولو تتمة مف أرادىا فميطمبيا  ،وقد اشتمؿ مف تنويع المحبة ألىؿ البيت (ع)  -التي ىي عنواف

تنوع اإليماف  -عمى ما لـ يشتمؿ عميو غيره مف األحاديث ..
اإليماف  ،ومنيا يعمـ ّ

بضـ بعضيا إلى بعض  ،تقصد ما في ىذا الحديث
وما لـ يوجد مجتمعاً في حديث  ،واف كانت األحاديث مع جمعيا ّ
الشريؼ .
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يفسر بعضيا بعضاً  ،ال يخالؼ بعضيا بعضاً  ،وانما يرى االختبلؼ فييا لعدـ معرفة
وكذلؾ أحاديث أىؿ البيت (ع) ّ
ويشار بو إلى غيره مف المقامات باإلشارة
المقامات التي سيقت لبيانيا  ،وكؿ منيا يقصد بو بياف مقاـ مف المقامات ُ ،
والتمويح  ،ليناؿ ك ّؿ ٍ
أحد ٍٍ نصيبو .
{قد عمـ كؿ أ ٍ
ُناس مشربيـ كموا واشربوا مف رزؽ اهلل وال تعثوا في األرض مفسديف }  .البقرة..63/

أن ألىل اإليمان درجات يتفاضمون فيما بينيم في حدودىا
الباب الحادي عشر  :في ّ
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أف المقداد  -رضواف اهلل عميو  -في الثامنة  ،وأبا ذر  -رضواف اهلل
فيما جاء في تعداد درجات أىؿ اإليماف وسياميـ و ّ
عميو  -في التاسعة  ،وسمماف  -رضواف اهلل عميو  -في العاشرة  ..وما وراء عباداف قرية .
ففي الكافي عف عبد العزيز القراطيسي قاؿ :قاؿ لي أبو عبد اهلل (ع ) :
ٍ
درجات  ،بمنزلة السمـ يصعد منو مرقاة بعد مرقاة ·
عشر
يا عبد العزيز ّ !..
إف اإليماف ُ
ٍ
شيء  ،حتى ينتيي إلى العاشرة  ،فبل تُسقط مف ىو دونؾ
فبل يقولف صاحب االثنيف لصاحب الواحدة  :لست عمى
فيسقطؾ مف ىو فوقؾ  ،واذا رأيت مف ىو أسفؿ منؾ درج ًة  ،فارفعو إليؾ برف ٍ
ؽ  ،وال تحممف عميو ما ال يطيؽ فتكسره ،
ُ
فإف مف كسر مؤمناً فعميو جبره .الكافي . 37/2 :
ّ
وصمى اهلل عمى محمد وآؿ محمد الطيبيف الطاىريف .

يتـ ىذا الكبلـ  ،وال ييأس مف رحمتو إال القوـ
وقد حاؿ القضاء دوف التماـ  ،فأساؿ اهلل الممؾ العبلّـ أف يخمؼ عمينا مف ّ
المئاـ.
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