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تِسْىِ اهلل انَحًْْحٍِ انَحْيْْىِ
احلًَْدُ هلل رحبِّ انعحانًَيٍْْح
ًحانصَّالجُ ًحانسَّالوُ عحهى ادلَثْعٌُزي إِنَى اخلَالئيكِ أَجًْحعيٍْْح
ًحآنيوي األًْصيْحاءي ادلُنْرَجحثٍِْْح
ًحنَعْنححُ انهَوي عحهَى أَعْدحائييى ييٍح األًَّنينيح ًحاآلخيَيٍْح إِىل يحٌْوِ اندِّيٍِْ
اـؿممـع ِ
طؾقه اـسالم:
أمري
َ
يؼول ُ
«وأَكِر أَبصار ُؾ ُؾوبِـَا بِ ِضق ِ
ت ِر َق أَ ْب َص ُار اـ ُؼ ُؾ ْو ِ
اء َك َظ ِر َها إِ َـ ْق َك َحتى َ ْ
ب اــ ْو ِر َؽتَ ِص َل إِ َغ َم ْع ِد ِن اـ َع َظ َؿ ِة،
ب ُح ُج َ
َ
َ ْ ْ َ َ
ِ
احـَا ُم َعؾ َؼ ًة بِ ِعز ُؾدْ ِس َك»(.)1
َو َتص ْ َري أَ ْر َو ُ
()2

ّ
إن وصول اـساـك إغ هذه اـدرجة من اـؿعرؽة ...يطؾؼون طؾقه اسم «اـعرؽان».

انٌصٌل إىل يَاذة انكًال ًانعَفاٌِ ْاجحٌ فطَيّحٌ

اـصػات اـؼق ِ
ِ
ِ
ّ
واـغرائز اـؿعـوي ِة يف ؽطرة اإلكسـان ؾـد ؽـتح ــه
ؿة
إن اؿ اـؿتعال من خالل إيداطه
ّ
ٍ
ٍ
احلق ومـطق اـعؼل يف ّ
وحادثة ،وجعـل يف ِجبِ ّؾتـه وصبقعتـه
موصن
كل
اـطريق كحو بؾوغ احلؼقؼة وات ّباع ّ
اـتـؼقب واـبحث طن اـؿعرؽة واـشعور بآكشداد كحو اـؽامل واـعثور طؾقه واـوصول إغ طامل اـؼـدس
( )1حبار األنوار ,ج  ،91ص  ,98ابب  :32أدعية املناجاة ,املناجاة الشعبانية.
([ )2حرمي القدس ،ص ]35

2
املــتقـــني
www.motaghin.com

أي ماكع من اـوساوس أو اـوسائل اـؿختؾػة يؿؽـه أن يؿــع اـعؼـل
واـسؽقـة واـطؿلكقـة :ؽؾقس هـاك ّ
واـػطرة من آكتصار واـػـوز  ،ويسـدّ طؾقـه مسـريه كحـو اـؿعرؽـة واـتؽامـل ،وحيرمـه اـػقوضـات
وإـطاف اإلهل ّقة.
وإذا ما ابتؾقت اــػس ـ بواسطة إـؼاء اـشبفات طؾقفا ـ باـوسوسة وصـار سـريها مـحر ًؽـا ــبعض
اـوؾت ،ؽسقليت اـقوم اـذي تستقؼظ ؽقه من رؾدهتا وتػقق من ؼػؾتفا وذـك بواسـطة اــغؿـة اـؿؾؽوت ّقـة
ـؾوجدان واـػطرة :ـقزيح طن وجففا إستار اـباطثة طىل اـوسوسـة ،وـتطـوي صريؼفـا كحـو احلؼقؼـة
ٍ ()3
طاـقة و ٍ
ٍ
ِ
ثبات متع.
وِه ٍة
واـعرؽان
اإلهلي بعع بصرية ّ
ّ

َمطح اذلدف يف انعَفاٌ احلك :يعَفح انهـو ًانرجَّد عًّا سٌاه (يٌلع خٌارق انعادج)
ّ
احلق تعاغ ــ ٓ تُعــى بسـائر إمـور مـن
إن مدرسة اـعرؽان ـ اـذي يعـي اـؿعرؽة احلؼقؼ ّقة ـذات ّ
اـؽرامات وإمور اخلارؾة ـؾعادة واـؿؾػتة ـالكتباه ،بل هي تبتــي وترتؽـز ؽؼـط طـىل اكؽشـاف أ ار
اــبـي ّ
صـىل اؿ طؾقـه
حؼقؼة اـوجود ،وذـك من خالل اتّباع شـريعة اإلسالم وآؾتداء بسـّة أهل بقت
ّ

وآـه ومـفجفم ،أ ّما اـؿدارس واـؿـاهج إخرى ؽفي مشغوـ ٌة بخوارق اـعادات سوا ًء كاكت من ؾبقـل
اإلخبار باـغقب أم آصالع طىل اــػـوس أم كشـف أ ار طـامل اــام ّدة واخلـواص اـام ّديـة ـ شـقاء ،أم

حتصقل اـامل وحطام اـدكقا واحلصول طىل اـؽقؿقاء( )4وأمثاـه ،أم حتّى اـؿعرؽة اـظاهر ّية بنمام اـعصــر
بطـي إرض
طجل اؿ تعاغ ؽرجه ـ وتعقع زمان ضفوره وتوجقه اـــاس يف هـذا آهـاه ،أم اـؼقـام
ـ ّ
ّ
وسائر إطامل اخلارؾة.

ّ
وهـدرا
توجه اـساـك إغ ؼـري اؿ اـؿتعـال سـب ًبا خلهـاكه
إن كبار اـ ُعرؽاء وأهل اـتوحقد َيعدّ ون ّ
ً
()5

ً
وتبديال جلوهر اـوصل اــادر اـوجود بإحجار اـرخقصة احلؼرية .
ـرأسامل طؿره

([ )3حرمي القدس ،ص ]48
([ )4فن حتويل املعادن إىل ذىب]
([ )5حرمي القدس ص 83ـ .]84
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ّ
إن آهتامم باـؿعـو ّيات واــزوع كحو حؼائق طامل ما وراء اـام ّدة واـطبع ،وإن كـان حركـة ممدوحـة
خاصـع ،ـؽـن يـبغـي
ِهقة ود ّؾة ّ
كحو اـؼقم واـؽامٓت اـروح ّقة واـؿعـو ّية ،ويؽتسب من هذه اجلفة أ ّ

اـتجـرد
آـتػات إغ أ ّكه كام يتو ّؽر اـوجود اإلكساين طىل مراتب خمتؾػة هي :اـام ّدة واـصورة واـؿعــى و
ّ

تؽامظ وارتؼاؤه كحو طامل اـؿعـى متطاب ًؼا مـع هـذا اــحـو مـن مراتـب
سريه اـ
ّ
اـتام ،ؽال بدّ وأن يؽون ُ
اـوجود.

أي مرتبة من اـؿراتـب اـروح ّقـة واــػسـ ّقة ـاكسـان بعـامل اـؿعــى
عّب طن ّ
وـؽن يف هذا اـعرص ُي ّ

ال كرى ّ
واـباصن واحلؼقؼة :ؽؿث ً
أن إؽراد اـذين ُُيـّبون طـن احلـوادث واـظـواهر اـؿسـتؼبؾ ّقة ـ صب ًعـا
ؽـريون ّ
أن
اـصحقح مـفا ـ ُيوصػون بـظر اــاس واـعوام بإوصاف اـؿؾؽوت ّقة واـؽـامٓت اـتجرد ّيـة َ

وأّنم متؿقزون طن أخرين .وكذـك كراهم يصػؼون ـؾـذين يؼومـون
ُرتبتفم تػوق اـؿراتب اـبػ ّية ّ
ٍ
ٍ
ٍ
وأّنم حصؾوا مرحؾـ ًة
بلؽعال ؼري طاد ّية :ؽفمٓء بـظر اـعوام يؿتؾؽون ؾدرات ؽوق اـؼدرات اـبػ ّيـةّ ،

أن ّ
طاـق ًة من طوامل اـوجود :وـؽن يف اـوؾت كػسه كرى ّ
كل تؾك إمور وإؽعال اخلارؾة ـؾعادة يف كظـر
أهل اـػن وأهل اـتوحقد وأصحاب اـؽامٓت اـعاـقة ٓ مت ّثل أي ٍ
ٍ
يشء ذي ٍ
ـعبـة:
ؾقؿة ،وـقست أكثر من
ّ
ّ
ٕن اــػس تستطقع بواسطة اـرياضات واـؿراؾبات اخلاصة أن تصل بسـفوـة إغ مثـل هـذه ِ
ّ
اـػعؾ ّقـات
ّ
ٌ
حوادث مستؼبؾ ّق ٌة مع ّقـ ٌة :ويؿؽن
اـؿـام اـذي يراه اــائم ؽتـؽشف ـه ؽقه
ؽتتّصل بؿرتبة اـؿثال من ؾبقلَ :

ٍ
رشطي وخمـاـف ـرضـا اؿ .وكـم هـم
صريق ؼري
يف كثري من إحقان بؾوغ هذه اـؿسائل وحت ّؼؼفا طن
ٍّ
ؽـنّنم اسـتطاطوا أن
إؽراد اـؽثريون اـذين ٓ يعتؼدون بل ّية شـريعة من اـشـرائع اإلهل ّقة ،ومـع ذــك ّ
ي ِ
اـؼوة بواسـطة اـؼقـام بـبعض اـرياضـات واـؿجاهـدات اــػسـاك ّقة،
ؽسبوا كػوسفم
مؼدارا مع ّقـًا من ّ
ُ
ً

واستطاطوا بواسطة اـتسخري واـسقطرة اإلمجاـ ّقـة طـىل طـامل اـؿثـال ْ
ترصـؽفم
أن اعؾـوا اــام ّدة حتـت ّ
واكؼقادهم.

ٍ
ٍ
ّ
معروؽـة،
بطريؼـة ؼـري
إن آ ّصالع طىل بعض اـؿغقبات ،وإحضـار إشـقاء اـؿخػ ّقـة ،واحلركـة

واـتصـرف يف إذهان وكػوس اـعوام من اــاس ،واـؼقام بإطامل ؼري اـعاد ّية ،هي مـن إمـور اـتـي
ّ
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أيضا من ُط ّباد إصـام و ُط ّباد اـبؼر
ُيؿؽن أن تصدر من اـؿؾتزمع باـػائع اإلهل ّقة ،كام يؿؽن أن تصدر ً
وسائر ِ
اـػرق اـضا ّـة ،وممّن ـدهيم ارتباط مع اـشقاصع واجل ّن واــػوس اخلبقثة.
من هـا وبـا ًء طىل ذـك يـبغي اـتدؾقق ج ّقدً ا ـؿعرؽة مراد ومؼصـود اـؿـدارس واـؿــاهج اـػؽر ّيـة

ـتوجه كحو إمور اـؿعـو ّية وباصن اإلكسان وطامل
اـؿختؾػة يف اـعامل من دطوهتم أخرين وح ّثفم طىل ا ّ

ما وراء اـطبقعة ،ؽام هو اـؿراد وما هو اهلـدف اـؿـشـود وراء هـذا اـؿػفـوم اجلؿقـل واـؽـالم أخـذ
جمرد اـوصول اـقسري ـاكسان إغ هذه إمور ؽضقؾ ًة؟
باـؼؾوب؟ وما اـذي يروموكه من ذـك؟ ؽفل ُيعدّ ّ
تؾك اـػضقؾة اـتي ٓ تستؿر جاذب ّقتفا وروكؼفا ّإٓ إغ ما ؾبل اـؿوت ،وـؽـّفا بعد أن تـرج اــروح مـن
اـبدن تصبح بلمجعفا يف يد اـػـاء واـعدم ،وتودع يف بوتؼة اــسقان.
ٍ
واــؼطة اـتي تستدطي اـد ّؾة ها هـا :هي ّ
بشؽل طا ٍم ،وبسبب تع ّؾؼفا بعامل اـطبع
أن اــػس اـبشـر ّية
ٍ
جفـد أو سـعي ُيؿؽّـفـا مـن حتصـقل ّ
اـؾـذات واـؿشـتفقات
أي
وابتعادها طن طوامل اـؿعـى ٓ ،تـرتك ّ
أطـم مـن أن تؽـون مـن
اــػساك ّقة :سواء متؽّـت من حتصؾقفا طّب إمور اـام ّدية واـدكقو ّية ـ واـتي هـي ّ
جـس اـؿلكل أو اـؿشـرب أو اـؿؾبس أو اـؿسؽن أو اـؿركب أو اـرئاسة أو سـائر هـذه إشـقاء ــ أم
أمؽـفا حتصقل مشتفقاهتا بواسطة ّ
اـتؾذذ بإمور اـؿعـوية اـؿتّصؾة بدائرة احلواس اـصور ّية واـؽائـة يف
بعض إمور اـغري اـعاد ّية.

ؽؿن باب اـؿثال :إذا رأى اـعوام ؽردا يؿسك بلؽعى بواسطة ُخ ٍ
دطة ما ،ؽنكّك ترى اجلؿقع اتؿعون
ً ُ
َ

حوـه :وـؽن إذا أراد أن ُي ّبع حؼقؼ ًة من حؼائق طامل اـوجود واـتوحقد ـؿدّ ة طػ دؾائق ؽؼط ،ؽنكّــا ــن

ً
ويتػرؾون من حوـه.
مفتؿع بذـك ،وأ ّما اـباؾون ؽسقرتكوكه
كرى ّإٓ طد ًدا
ّ
ضئقال من إؽراد ّ

هذا اـؿثال من أصغر وأدىن كامذج إمور اخلارؾة ـؾعـادة ،ؽؽقـف إذا وصـل اـؿؼـام إغ اـؿسـائل
ّ
واـتصــرف يف إمـور
وإخاذة اـتي تطف اـؼؾوب ،من اإلخبار بإمور اخلاؽقـة،
واحلوادث إرؾى
ّ

كل هذه إمور ترجع إغ احلواس اـّبزخ ّقة واـؿثاـ ّقة ـاكسان ،واحلؼقؼة ّ
إن ّ
وصي إرض؟! ّ
أن
اـام ّديةّ ،
اـبون بقـفا وبع اـعرؽان واـتوحقد وكشف احلُجب اــػساك ّقة ما بع إرض واـسامء!
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ٍ
ٍ
وـذا كرى ّ
وؾقؿة مم ّقزة بع اــاس ،وترى أوساصفا ُُمتضــ ًة
بوجاهة
اـزمرة من إؽراد تتؿتّع
أن هذه ُ
ـطبؼات اــاس طىل اختالؽفم من اـعوام واـؿتع ّؾؿع ،بام يػوق أهل اـتوحقد واـؿعرؽة ،كام ّ
أن حضـور
خطاباهتم حيوز طىل جاذب ّق ٍة أكّب طـد اـعوام.

انطَيك إىل يعَفح انهـو :االىرًاو تظاىَ انشَيعح ًتاطنيا يعًا
احلق يف مدرسة اإلسالم ً
ُمآ وممتـ ًعا بغري اتّباع تعاـقم اـشـريعة وصاطة أوامر اــبي
وـام كان طرؽان ّ
ّ

إكرم صىل اؿ طؾقه وآـه وس ّؾم واجتـاب كواهقه :ـذا كان طـىل اـسـاـك إغ اؿ أن يبـذل ـ مـن أجـل

اـوصول إغ تؾك اـؿرتبة ـ كامل سعقه ّ
وكل اهتاممه يف رطاية موازين أحؽام اـشــرع اـؿؼـدّ س شـعر ًة
()6
ٍ
ذر ٍة طن أداء اـػرائض واـتؽاـقف اـؿلثورة.
ؼرص مثؼال ّ
بشعرة ،وٓ ُي ّ
ّ
جمـرد تّبيـر ـؾفـوس
وصي اـؿسري بطريؼـة ٓ أباـ ّقـة ...هـو ّ
إن طدم آـتػات إغ اـتؽاـقف اإلهلقة ّ
واـشفوات اــػساكقة يف هذه اـدكقا اـدكقة :كام كُشاهده طـد بعض ِ
اـػرق اـصوؽقة وؼريها :ومثقـل ذــك
ّ
يرى حتّى يف ؼري هذه ِ
اـػرق بدون هذا اـتّبير واـتلويل ،وكم هم كثريون أوـئك اــذين هـم مـن أهـل
ُ
اـعؾم واـدراية ،واـذين مل يؼتصـر أثر طدم اطتـائفم باـتؽاـقف واـوضـائف طـىل أكػسـفم ،بـل أ ّدى إغ
اكحراف أوـئك اـعوام وأوجدوا ـدهيم اـقلس واــظرة اـسؾبقة هاه اـؿسائل اـؿعـوية ِ
واـؼقم اـؿتعاـقـة
ّ
ّ
ـؾشـريعة اإلهل ّقة.
وجفوا ّ
ِهـتفم وهـدؽفم كحـو ضـاهر إحؽـام وآهـتامم باـؼقـام
ويف مؼابل همٓء هـاك من ّ
كل ّ
ٍ
ٍ
باـتؽاـقف من دون آـتػات إغ جفتفا اـباصـ ّقة ،وهمٓء أكؽروا ّ
وواؾعقة وراء هذه اـتؽاـقف
حؼقؼة
كل
أيضا يف آشـتباه واـغػؾـة سـؼو ًصا مري ًعـاّ :
إن َمثـل اـتوجـه كحـو ضـاهر
واـوضائف ،وـذا ؽؼد سؼطوا ً
إحؽام من ؼري مالحظة حؼقؼتفا وواؾعقتفا ـ واـتي مت ّثل جفة ِ
اـعؾ ّقة باــسبة هلـا ــ يشـبه أكـل ؾشــرة
ّ
اـػاكفة مع إـؼاء اـػاكفة وـ ّبفا بعقدً ا ! ؽاـذين ُيـؽرون ّ
اـؿرجـوة مـن اـؼقـام
اـغائي واــتقجة
أن اهلدف
ّ
ّ

احلق تعاغ ،وؾـعـوا أن تؽـون هـذه إطـامل
بإطامل واـتؽاـقف اـظاهر ّية هي اـؿعرؽة اإلهل ّقة وطرؽان ّ

([ )6حرمي القدس ،ص ]36
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ـؿجرد إسؼاط اـتؽؾقف وبراءة اـذ ّمة اـظاهر ّية ،ؽسعوا وصؾبوا اـؿراتـب اـدك ّقـة مـن اـــِعم
ؽؼط وؽؼط
ّ

اإلهل ّقة يف اجلـّة ،اب طؾقفم أن يعؾؿوا ّأّنم خسـروا خسار ًة ؽادح ًة ،واستعاضوا طـن إكسـري اـسـعادة
ورات مؼ ّؾ ٍ
ٍ
ٍ
دة ؼري أصؾ ّق ٍة وٓ ؾقؿة هلا.
بزجاجات وب ّؾ
واـػالح إبدي
زاهـد از تـو حـور مى خـواهـد ؾصـورش بع
به جـت مى گريزد از درت يا رب شعورش بع

( )7

[يؼول :اـزاهد يريد مـك احلور اـعع ؽاكظر إغ ؾصوره! وهو يسـرع إغ اجلـة تاركاً بابك يا رب ؽاكظر
كم هو شعوره!].

***

گداى كوى تو از هشت خؾد مستغـقست
اسري بــد تـو ازهـر دو طـ امل آزاد اسـت

( )8

حر يف كال
[يؼول :اـؿستعطي يف ح ّقك يا رب مستغن طن جـان اخلؾد اـثامكقة ،واـؿؼ ّقد بغالل ح ّبك ّ
اـعاـؿع].

***

ؽؽر هبشـت وحوري وؼؾامن كجـا كــد
دـداده طاشؼى كه كگـ ارش برابر اسـت
[يؼول :ماذا يػعل اـعاشق باجلـة واحلور واـغؾامن؟ ؽام ُيعطى ؾؾبه أطىل مـفا بدرجات].
طز ّ
ؽؽام ّ
وجل وؼضـبه وإبعـاده ،وموجـب
أن طدم آطتـاء باـتؽاـقف اإلهل ّقة
موجب ـسخط اؿ ّ
ٌ
ـؾحرمان من اـػقوضات اـؿعـو ّية ،كذـك طدم آطتـاء باحلقث ّقة اـؿعـو ّية واـتؽامؾ ّقة ٕحؽام اـشـريعة ـ
واـتي هي ِ
موجب إلهـدار آسـتعدادات وإهـراق رأس مـال
اـعرؽان احلؼقؼي حلرضة احلق اـؿتعال ـ
ٌ

( )7منتخب من إحدى غزليات فروغي بسطامي.
( )8ديوان حافظ الشريازي ،ص .28
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اـوجود اإلكساين ـتحصقل وكقل مراتب اـػعؾ ّقة واـؽامل ،وسقؽون رصف رأس مال اـعؿر وكعؿة احلقاة
ٍ
حقـئذ بدون ؽائدة.
ـذـك كرى ّ
أن اـػطرة واـوجدان يظالّن يف حاـة من اـبحث واـتحؼقق طن طامل اـسؽقـة وآصؿئـان
واـتؽامل اــػيس واـعرؽان اإلهلي :ؽقشـرطان من خالل اـعؼل اـػطري واـضؿري اـؿرتبط بعامل اـؿعـى
باـسري يف مراتب اـؿعرؽة اـشفود ّية واإلحساس اـؼؾبي واـوجداين ـعامل اـوجود ،ويبدءان برؽع ّ
كل مـا
يعقق سريِها وحتققد مجقع اـؿواكع ،وإبعاد ّ
اـتوجه كحو اـؿعـو ّيـات وسـحؼفا
كل اـظواهر اـصارؽة طن
ّ

اـتطور اـتؽـوــوجي ،أم تر ّؾـي اـعؾـوم اـامد ّيـة وآجتامط ّقـة،
حتت إؾدام :سوا ًء اـرؽاه ّقة اـدكقو ّية ،أم
ّ

طام تؾو ّثت به إديان مجق ًعا من اخلراؽات واـوساوس اــػساك ّقة واـشـقطاك ّقة بواسـطة
و ُيعرضان كذـك ّ
طـم مـن اـقفود ّيـة
اـؿدارس اإلحلاد ّية ومـدارس اـػؽـر
ّ
وطـام صـرأ طـىل إديـان اإلهل ّقـة إ ّ
اــامديّ ،

واــصـراك ّقة واإلسالم ،وكذـك إديان اـغري اإلهل ّقة واـتي أضاطت كػسفا.

()9

دًر انرٌسّم تأىم انثْد يف حتمْك ادلعَفح تانهـو
يؼول إستاذ اـػريد يف اـسري واـسؾوك اـعؿظ :اـعارف اـؽامل واـػؼقه اـعايل اـؿؼـام حرضـة آيـة
اـطباصبائي:
احلق اـس ّقد طظ اـؼايض
ّ
ّ
أي مؼام دون آستؿداد من اـذوات اـؿؼدّ سة ـؾؿعصـومع
«من اـؿحال أن يصل اـساـك إغ ّ
طؾقفم اـسالم وإذا ابتظ بخطل يف بداية اـؿسري ،ؽال ّ
شك أكه سقفتدي إغ اـطريق اـصحقح واـرصاط
()11

اـؿستؼقم بؿعوكة أئؿة اهلدى وطـايتفم».

[وٓ يػوتـا اـتـبقه هـا طىل] ّ
أن وٓية اـؿعصومع طؾقفم اـسالم كػس وٓية اؿ تعاغ وطقـفا حؼقؼة
كظرا آـقا ومرآتقا ٓ أ ّكه كظر
وواؾ ًعا :وهبذا اـؾحاظ ،يؽون كظر اـعارف إغ اإلمام طؾقه اـسالم ً
()11

استؼال ّيلّ ...
ٕن اإلمام طؾقه اـسالم ـقس ـديه يشء من ؾبل ذاته.

([ )9حرمي القدس ،ص 48ـ ] 51
([ )10حرمي القدس ،ص ]82
( [ )11أسرار امللكوت ،ج ،2ص188 :؛ أتليف مساحة آية اللـو السيد حممد حمسن احلسيين الطهراين حفظو اللـو].
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حتَيف يصطهح انعَفاٌ يف ثمافح انناس ادلعاصَج
وـ سف ّ
اـزمرة مـن
ؽنن اصطالح اـعرؽان واـؿعرؽة يطؾق يف ثؼاؽة اـعوام يف هذا اـزمان طىل هذه ُ
ِهفم إبراز خوارق اـعادات] :ؽ ُقؼال ّ
ـحرصـ
إن اـؿعرؽة واـوصول إغ ُكـه طـامل اـوجـود ُم
إؽراد [ممن ّ
ٌ

أن يرتك ـه اس ًام ورس ًام ْ
وإن اـعارف إذا ما أراد ْ
هبمٓءّ ،
وأن اعل َؽفم اــاس يؿقل كحو حؼقؼة اـوجـود:
ٍ
بعض من هذه إمور.
ؽؾقس ـه ّإٓ إبراز

كْفْح ذشٌيو انثعض نهٌجو ادلشَق نعَفاٌ انعالّيح انطيَاَيّ
ّ
اـطفراين ـ رضوان اؿ طؾقه ـ كان
إن واـدكا اـؿرحوم اـعارف اـؽامل و اـساـك اـواصل ،اـعالّمة
ّ
ٍ
ٍ
كـادر:
بشؽل
وإبراز ـؿثل خوارق اـعادات هذه ّإٓ
إضفار
من مجؾة اـ ُعرؽاء اـؿعدودين اـذين مل ُي َر مـفم
ٌ
ٌ
ِ
ِ
توجه تالمذته وطؿوم إؽراد ُمـصبا طـىل اـؿعرؽـة احل ّؼـة،
وِهته صوال حقاته أن اعل ّ
وكان ُجل سعقه ّ
واـتجرد واـوٓية .وـؽن مع هذا ك ّؾه ،كرى ّ
أن اـذين يريدون اـتعريف بـه أو
وبؾوغ أ ار طامل اـتوحقد
ّ

مستؿرين باـثرثرة طـن
متجقد هذه اـشخص ّقة آستثـائ ّقة أو يريدون إضفار طظؿة هذا اـرجل ٓ ،يزاـون
ّ

ٍ
أمور ؼري طاد ّية صدرت يف زمن حقاته ،ويؼوـون ـوٓ صدور هذه احلوادث مـه ،ـبؼقت مـزـتُـه ومؼا ُمـه
خمػقا حتّى أن!

اـعؾؿقة مـفا واـعامقة مـذ ِ
إن هذه اـثؼاؽة اخلاصئة كاكت وما زاـت شائع ًة يف اـؿجتؿعات ِ
ّ
اـؼدم وإغ
ّ
ّ

يومـا هذا.
يـرى بـػسـه ّ
بىل كحن كجد يف بعض اـؿوارد وبـا ًء ـؾؿصاـح واـؿؼتضقات ّ
أن
أن اـعـارف اإلهلـي َ

ٍ
ٍ
ضئقل من خوارق اـعادات ،متا ًما كـام هـو باــسـبة ـؿعجـزات أكبقـاء اؿ
مؼدار
اـصالح يؼتضـي إبراز

حلجج اإلهلقع وؼاياهتم بؾـوغ
اـرسل وا ُ
حقث كاكت مبـ ّق ًة طىل هذا اـؿبـىّ ،إٓ أكّه مل يؽن مؼصد رساـة ُ
هذه اــؼطة وهذا اهلدف.

ومن هـا ّ
ؽنن معقار اـتؽامل ـ طـد همٓء ـ وؽعؾ ّقة اـؿراتب اـوجود ّيـة ـؾعرؽـاء اإلهل ّقـع ،سـقؽون
مرتب ًطا بؿؼدار ضفور خوارق اـعادات وصدورها من اـػرد.
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لًْح خٌارق انعاداخ عند انعالّيح انطيَاَيّ ًانعَفاء
مرارا:
ـؼد كان اـؿرحوم اـعالّمة
اـطفراين ـ ؾدّ س ّ ه ـ يؼول ً
ّ

حظ اـػرد وكصقبه يف اـؿعرؽة وإدراك طوامل اـتوحقد سقؽون ّ
«إ ّن ّ
أؾل :ك ّؾام ضفرت مـه هذه
أكّب .وك ّؾام كاكت ِ
بشؽل ٍ
ٍ
مؼدار حت ّؼق مراتب
اـسعة اـوجودي ُة ـاكسان أكّب وكان
إمور
ُ

ؽنن ضفور وبروز هذه إمور مـه سقؽون أؾل :ذـك ّ
إسامء اإلهل ّقة يف وجوده أكثر ّ
ٕن
اـؿفم ـن حيصل هبذه
ؼاية أهل اـؿعرؽة واـتوحقد هي طرؽان حضـرة احل ّق وهذا إمر
ّ

إمور».

ـذا ّ
ؽنن إطاضم وٕجل َس ْوق اــاس كحو هذا اهلدف اـعايل ؾ ّؾام ُيظفرون هلم هذه إمور ،حتّى ٓ

تَلكس اــػس و َيلـف اـذهن هذه اـؿسائل :ؽتصبح أسري ًة ّ
احلواس اـباصـ ّقة واـصور اـّبزخ ّقة.
ـػخ
ّ

احلق وإدراك توحقـد اخلـاـق تعـاغ وكاكـت أرجؾفـم مشـؾوـ ًة
أ ّما اـذين بؼوا طاجزين طن معرؽة ّ

مـاصا من إبراز مثـل هـذه إمـور
ؽنّنم ـن ادوا ً
وأيدهيم ؾارص ًة طن اـوصول إغ تؾك اـذروة اـعؾقاّ ،

ـدهيم :ـؽي اؾبوا اكتباه اـعوام ــاحقتفم .وهذا هو اـػرق بع مـفج اـعرؽان وسائر اـؿـاهج إخـرى،
()12

حتّى مع كوّنم مجق ًعا متّجفع كحو طوامل ما وراء اـام ّدة واـطبع.

سثة سٌء انظٍّ تانعَفاء

ٍ
واـالؽت ـؾـظر يف هذا اـشلن ،هو ّ
مجاطة من أهل اـدكقا إغ مدرسة اـعرؽـان صـار سـب ًبا
أن اكتساب

ـسوء ضن كثريين بلهل اـتوحقد واـؿعرؽة ،ؽؼد ؾام همٓء بتغقـري مالُمفـم اـظاهر ّيـة وتع ّؾؿـوا بعـض
اـؿصطؾحات من أهل اـعرؽان ،وتظاهروا باـزهد وآكعزال طن اخلؾق ،بـل ر ّبـام ؾـاموا بـرتك أداب
اـشـرط ّقة ومل يراطوا اـتؽاـقف وإحؽام اـظاهر ّية ،ؽصاروا سـب ًبا ـتشـاؤم سـائر اـــاس مـن مدرسـة
()13

اـعرؽاء ومـفج أوـقاء اؿ.
([ )12حرمي القدس ص  42ـ ]47
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