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أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
بسم اهلل الرمحن الرحيم
وصلّى اهلل على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم حممّد وعلى آله الطيّبني الطاهرين
واللعنة على أعدائهم أمجعني
ِ
ِ
نيَ ،ب ْل ِِلَن َ
َّك َيا
الج َتنَ ْبتُ ُه ،ال ِِلَن ََّك َأ ْه َو ُن النَّاظِ ِري َن و َأ َخ ُّ
ف ا ْل ُم َّطلِ ِع َ
" َو َل ْو خ ْف ُت َت ْع ِج َيل ا ْل ُع ُقو َبة ْ
الساتِ ِري َن و َأ ْحك َُم ْ
ني و َأ ْك َر ُم ْاِلَ ْك َر ِمني".
احلَاكِ ِم َ
َر ِّب َخ ْ ُّي َّ

ُرسع جزائي
يقول اإلمام
ّ
السجاد عليه السالم :يا إهلي ،أنا ال أخاف من تعجيل عقوبتك ،وأن ت ّ

بحيث ما إن أرتكب معصية حتّى تعاقبني عليها مبارشة ،ال ،فأنا ال أخاف من ذلك! وعدم خويف ليس
بترصفايت؛ ال ،ليس بسبب ذلك! فأنت أقرب إ ّيل من مجيع
ناشئا من أنّك غّي م ّطلع عىل أعاميل وغّي عامل ّ
الناس ،بل ومن حبل الوريد ،ومن نفيس؛ فأنت أقرب إ ّيل من نفيس؛ ِلنّك أنت مبدأ وع ّلة نِشأيت ،وأنا
معلول وخملوق لك.

فا ّطالعك َع َ ّّل هو ا ّطالع ِع ِّ يّل ،وليس ا ّطالعا علميا اكتسابيا مبتنيا عىل القواعد واِلصول؛ لذا

العلمي؛ وهلذاّ ،
فإن عدم خويف ليس ناشئا من هذه اجلهة (أي أنّك غّي
فإن ا ّطالعك أكثر من اال ّطالع
ّ
م ّطلع عىل أعاميل)؛ فإذن ما هو السبب يف عدم خويف منك؟ ّ
إن ذلك يرجع إىل معرفتي بأنّك خّي

الساترين ،أي أننا لو قار ّناك مع أولئك الذين يسرتون العيوب لكنت تفوقهم مجيعا ،فأنت متتلك نوعا
ِلي أحد آخر أن تكون عنده؛ فهذه هي الستّار ّية التي متتلكها أنت.
من الستّار ّية ال يمكن ّ
وترصفايت ،فإنّك اِلحكم؛ أي إ ّن حكمك هو
وكذلك يف مقام احلكم والقضاء وحساب أعاميل
ّ

عني الواقع ونفس احلقيقة ،ونابع من ذلك المقام المتّصف هبذه الصفات ...وسنتحدّ ث الحقا عن
فقرات( :أحكم احلاكمني وأكرم اِلكرمني) إذا و ّفقنا اهلل تعاىل لذلك.
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الغض عن الس ّيئة والنظر إىل احلسنة ح ّتى من المرشك
ستّارية اهللّ :
خيص "خّي الساترين" فقد ذكرنا للرفقاء يف الليايل السابقة ّ
أن السرت يعني إخفاء
وأ ّما فيام ّ

العيوب؛ [يف مقابل الغيبة واإلفشاء] فعىل ماذا تُطلق الغيبة؟ عىل" :ذكرك أخاك بام َيكره"()1؛ أي أن
تذكر أخاك أمام الناس ،بنحو ُيؤ ّدي إىل انزعاجه؛ فهذا هو الذي ُيقال له غيبة ،وهي غّي التهمة والبهتان
الذي يعني أن تنسب إليه شيئا ال حقيقة له؛ فعىل اإلنسان أالّ يرىض لآلخرين بام ال يرضاه لنفسه ،وإذا
ب أن يتحدّ ث اآلخرون بمساوئه ،فكذلك عليه أن يكون يف عالقته مع اآلخرين؛ فليس
كان ال ُُي ّ
حديثنا هنا عن البهتان بتاتا؛ ال! بل عن مسألة أن يقوم اإلنسان بفعل ،ويصدر منه نقص أو عيب من
يتنزه عن
دون أن ي ّطلع عليه أحد ،فيأيت أحدهم و ُيفيش عيبه هذا لآلخرين؛ فهذا عمل قبيح ،واهلل تعاىل ّ
هكذا أفعال ،وهو سبحانه ال ُيفيش العيوب لآلخرين.
وبشكل عا ّمّ ،
فإن اهلل تعاىل يأخذ بعني االعتبار تلك الصفات احلسنة التي يتّصف هبا الناس،
موحد ،لكنّه يتّصف بصفة حسنة؛ نظّي حاتم
وترجع إىل ذاته المقدّ سة؛ فقد يكون هناك إنسان غّي ّ
الطائي الذي كان ّ
موحدا ،كام كان هناك العديد من اِلفراد الذين يتح ّلون بصفات
سخيا لكنّه مل يكن ّ
حسنة ،مع ّأّنم مل يكونوا من أهل التوحيد ،سواء أكانوا مستضعفني ،أم ال ،لكنّهم كانوا يتح ّلون هبكذا
بأّنم ُمدحوا يف احلكايات والروايات واِلخبار بسبب امتالكهم هلذه الصفات.
صفات ،ونرى ّ

التغّي التدرجيي يف السّي والسلوك
قانون ّ

يتحرك يف هذا ّ
غّي من نفسه؛ ّ
ِلن هذه الصفات هي صفات
االجتاه ،ويميش ،و ُي ّ
فعىل اإلنسان أن ّ

وخي ّلص هذه النفس المتو ّغلة يف
اهلل تعاىل ،ولكي يصل العبد إىل الذات اإلهل ّية ،عليه أن يتبدّ ل
ويتغّيُ ،
ّ

الشهوات والام ّديات واِلهواء شيئا فشيئا من هذا التو ّغل ،حتّى يتسنّى له االستئناس بذلك العامل ،العامل
المجرد والم ّنزه من العيوب والنقائص والشوائب والزلل ،ليتمكّن بذلك من الولوج يف تلك اِلجواء.
ّ
آئينه شو ومجال پرى طلعتان طلب

جارو بزن خانه و پس ميهامن طلب

( )1ورد يف حديث رسول اهلل ّ
ذر :قلت :يا رسول اهلل وما الغيبة؟ قال :ذكرك أخاك بام يكره .بحار اِلنوار،
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم ِليب ّ
ج  ،74ص .89
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ثم ابحث عن الضيف)
ثم ابحث عن مجال الوجوه المالئك ّية ،اكنس بيتك ّ
(يقول :كن مرآة ّ

ّ
إن هذا ِلصل حقيق ّي وواقع ّي ،فمن ُي ِرد أن يصل يف العلم والبحث إىل أعىل المراتب ،فال يمكنه
احلضور إىل قاعة الدرس واالنخراط يف أجواء التعليم هكذا من غّي مقدّ مات تتناسب مع مرتبته؛ بل
ينبغي عليه أن يدرس اِلمور السابقة ويتقنها ،أي عليه أن يدرس لمدّ ة مخسة عرش سنة بالتدريج
ُيصل هذه العلوم بشكل تدرجيي ،فإن فعل ذلك فسيكون بمقدوره
ويطوي مرحلة تلو اِلخرى حتى ّ
حينها أن يشارك يف الدرس الفالين [الذي هو يف مرتبة ُعليا كالبحث اخلارج يف احلوزة].
كنت أتباحث مع اإلخوة يف مدرسة الفيض ّي ة أو دار الشفاء ،الظاهر أّنا دار الشفاء ،وكان عندي
ثالثة دروس وكنت يف الدرس الثالث ،وقد كان درس فلسفة حسب الظاهر؛ فجاء أحد الطالب وكان
قلت يف نفيس من الواضح من نظرات هذا الطالب أنّه
عراقيا ،ومل يكن إيرانيا ،وعندما رشعنا بالدرس ُ
يتفوه بمسائل ال طائل منها وك ّلام أجبته فكأين مل
سيبدأ باالعرتاض ،وقد بدأ باالعرتاض
ُ
فوجدت أنّه ّ
أجبه ،فيعود ويعرتض.
فقلت له :يا عزيزي ّ
إن البحث الذي نطرحه اآلن هو بحث لألسفار ،فامذا درست أنت قبل هذا؟
كنت قد
فقال :مهام كان ما درستُه ،فام شأنك أنت يف هذا؛ فأجب عن أسألتي وال شأن لك فيام ُ
درستُه.
فقلت :أطلب العذر منكم فأنا ال أستطيع أن أجيب عىل أسئلة طالب إال إذا كان دارسا من ُ
قبل،
ُ
تفضلوا.
فأطلب منكم المعذرة ،فلذا ّ
فاستاء كثّيا و اغتاظ وقال :ما هذا الكالم؟! ثم قام وذهب.
فاحلمد هلل قد ُختم اِلمر عىل خّي برسعة ،فعىل اِلقل مل تصل اِلمور إىل حدّ العراك والمصارعة؛
فقد كان م ّن يمكن أن تصدر منهم مثل هذه اِلمور ،ولكنّها ختمت عىل خّي.
تتفوه
يا عزيزي حتى تأيت إىل هنا عليك أن تكون قد درست لثامن سنوات عىل اِلقل؛ فام الذي ّ
به؟! هذا غّي مكن.
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أي يشء [من جهة] ،وسيس ّبب اإلزعاج لآلخرين [من جهة
فهو بحضوره هذا لن يستفيد ّ

أخرى] ،لذا من ُي ِرد أن ُيرض عليه أن يكون مؤانسا للحارضين ويف نفس مرتبتهم أو قريبا منهم،
وأجواؤه مقاربة ِلجوائهم؛ فعندها يمكنه احلضور.
عندما يريدون حتويل أحد المعادن إىل معدن آخر يستفاد منه فإّنم يقومون بتنقيته شيئا فشيئا؛
فيبدؤون بغسل احلجر وإزالة الرتاب والمواد الزائدة منه ،ثم يأخذون الام ّدة المستخلصة منه ،ثم
يذيبوّنا ،وبعد ذلك يبدّ لوّنا إىل المعدن المراد شيئا فشيئا؛ فالبد من فصل المعدن المستخلص عن
غّيه حتى ال يبقى غّي تلك السبيكة اخلالصة.
والتخصصات ،وكل ما هو موجود يف هذه الدنيا ،فإن اِلمور ال
وكذلك اِلمر يف مجيع اِلمور
ّ
حتدث دفعة واحدة بل حتتاج إىل زمان وتغيّي حتى حتصل ،فحتّى يصّي اليشء شبيها بيشء آخر البدّ من
التغّي التدرجيي ،وهذه المسألة يستفاد منها كثّيا يف العلوم التجريب ّية.
ّ
العلوي هو
العلوي؟! العامل
العلوي ،فام هو العامل
وكذا نفس اإلنسان فهي تريد احلركة نحو العامل
ّ
ّ
ّ
عامل الصفاء ،والصدق ،والوفاء ،والتوحيد ،والوحدة ،واِلنس ،والمح ّبة؛ وال يوجد هناك رصاع،
وكذب ،ونفاق ،وخداع ،وغش ،ودجل؛ هذه اِلمور تنتسب إىل هذه الدنيا فقط ،فاحلمد هلل مجيع
التخصصات ال خيلوا أصحاهبا من هذه اِلمورّ ،
وكل واحد منهم أخذ نصيبه من هذه اِلمور بمقدار
ّ
ليس بقليل؛ ّ
فكل الناس عىل اختالف أصنافهم ال خيلون من هذه اِلمور ،وباخلصوص المتل ّبسني
بلباسنا نحن ّ
فإن نصيبهم أكثر ،لذلك علينا نحن أن نلتفت إىل أنفسنا أكثر .التفتم؟!
التدرجيي بصفات أهل ذلك العامل]،
فمن يرد الذهاب إىل ذلك العامل [فعليه أن يرشع باالتّصاف
ّ

هناك من يقول  :نحن نريد أن نبقى هنا وال نريد أن نذهب إىل هناك ،فها نحن ّ
نصّل صالتنا ونكذب يف
اليوم كذبتني ،وال نريد أن نقول الصدق ،فمن يرانا؟! فهؤالء هكذا يقولون :نحن أصال نريد أن
نكذب!!.
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التلوث واالنحراف
التدرج يف عمل ّية ّ
ّ

ّ
تغّيت ذاهتم من كثرة كذهبم بحيث صاروا يثّيون العجب من سهولة
إن بعض الناس قد ّ

الكذب لدهيم ،فكيف يمكنهم ذلك؟! أو من سهولة اخلداع عندهم ،أو من سهولة ّاهتام اآلخرين؛ كيف
يمكنهم ذلك؟!
فّيى ّأّنم من كثرة كذهبم ،وخداعهم ،وق ّلة حيائهم ،صار عدم احلياء وجودا ثانيا بالنسبة هلم؛

اِلول ذهب جانبا أي الذي كان ُيتوي عىل الصفاء ـ لو س ّلمنا أّنم كانوا يمتلكونه ـ
فذلك الوجود ّ
ذهب شيئا فشيئا.
فعىل سبيل المثال لو نظرتم إىل كأس الامء هذا فهو ُيتوي عىل ماء صاف ليس فيه أي لون ،فلو
وضعت فيه قطرة واحدة من احلرب لبدأت تلك القطرة بتغيّي لون هذا الامء ،وبعد مرور مدّ ة ال ترى
ُ
وجودا للقطرة ولكنك ترى ّ
بأن الامء قد تكدّ ر ،فحاله اآلن خيتلف عن حالته السابقة ،ولكنه مع ذلك مل
يرص داكنا متاما ،انظروا لقد خرج من حالة صفائه التي كان عليها ،وهذا خطر كبّي بالنسبة لنا
واخلطورة هي هذه؛ فلو أضفت له قطرة أخرى تبدأ هذه القطرة باحلركة والدوران يف الكأس حتى
تذوب فيه وال ترى منها شيئا إال أثر الكدورة اإلضافية التي أضافتها عىل اإلناء ،وإن أضفنا له قطرة
ثالثة ورابعة وهكذا حتى يصّي لون هذا الامء أسود متاما بحيث ال يكون هناك أي فرق بينه وبني
المحربة ذاهتا؛ فهذا اإلنسان ينبغي أن ُيقرأ عليه الفاحتة عندئذ ،لقد أصبح مثل ذلك الامء متاما ،فكام أ ّن
هذا الامء صار أسود فقد صار قلب هذا الرجل أسود أيضا؛ وحينئذ ال يعود قادرا عىل قول الصدق ،فهو
احلق معها ،وال يستطيع أن يساعد أحدا من الناس ،وال يستطيع أن
يصل إىل درجة ال يستطيع أن يقول ّ
ينظر نظرة توحيد ّية؛ فذاته ال يعود بإمكاّنا أن تفعل اخلّي؛ فيصّي اخلداع هو نفس ذاته؛ نعم فاإلنسان
يتنزه عن الكذب
يصل إىل هذا احلد! نعم يصل! يصّي الكذب عني ذاته ،فرتاه يكذب وال يبايل؛ بل ال ّ
كذبت فسيظهر كذبك هذا يوما و ُيعرف أنّك كاذب .يقول ّ
بكل رصاحة:
حتى لو قيل له :يا عزيزي إن
َ
ليكن ذلك ،فال إشكال فيه.
وإن قيل له :س ُيفتضح خداعك هذا يوما عىل المأل.
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يقول وبكل سهولة :ال إشكال وليكن ذلك.

يعني أنّه ينحدر شيئا فشيئا إىل هذا احلدّ  ،وإذا وصل إىل هذا اِلمر يصّي من يصدق عليه { َختَ َم ه ُ
اَّلل
ََع قُلُوبه ْم َو ََع َس ْمعِه ْم َو ََع َأبْصاره ِْم غ َ
ِشاوة}( ،)1يعني أنّه تعاىل يضع ستارا عىل قلوهبم وسمعهم
ِ
ِِ
ِ

وأبصارهم ،وهل يمكن لإلنسان يف هذه اِلجواء المسترتة أن يرى شيئا؟! وهل يمكنه أن يرى

َََ هُ َ ُُ
َ
اَّلل َع قلوب ِ ِه ْم َو َع
الصدق؟! وهل يمكنه أن يرى احلقيقة ،وأن يرى الصفاء ،وغّيها؟!! أبدا {ختم
َ ْ ْ َ َ َ
ْ
ْ
َ
سمعِهِم و َع أبصارِهِم غِشاوة} اخلتم هو الطبع ،وهو ّناية اِلمر؛ حيث ال يبقى هناك أي منفذ للنور

عنده ،فقد صار هذا الامء أسود متاما! ويف هذه احلالة يكون اإلنسان قد انتهى أمره .والسبب يف ذلك
يرجع إىل عدم االلتفات [من جهة] ،وِلن هذه المسألة حصلت بالتدريج [من جهة أخرى] ،فهذا الامء
الذي هو اآلن كذلك مل ُيصل هكذا دفعة واحدة ،فإذا فرضنا أنّك أفرغت المحربة ك ّلها دفعة واحدة
ّ
فسيختل اِلمر دفعة ،لكن إذا كان احلرب يتقاطر قطرة قطرة وقليال قليال ،وإذا كان قلب اإلنسان
يف الامء،
خيرب بشكل تدرجيي ،ال دفعة واحدة ..لذا عندما يذنب اإلنسان ذنبا يكون الذنب عظيام بالنسبة إليه،
يتكرر
ويكون يف ذاك اليوم غّي مرتاح ومشتّت البال؛ [يقول] ما هذا الذنب الذي فعل ُته! ولكن عندما ّ
هيتم أصال .هذا الذي يقال
يكون أسهل عليه ،وهكذا إىل أن يصل اِلمر به إىل أن يذنب الذنب دون أن ّ

له بأنّه صار مغلقا؛ وعىل هذا اِلساس ترى ّ
بأن فكره سيكون يف نفس هذا الطريق ،وسليقته تتّجه بنفس
هذا النحو ،ورغبته ستكون يف هذا االجتاه ،وسيصّي ميله إىل الذنب أكثر من ميله إىل الصواب! فعندما
جيلس يف جملس يكون فيه الغيبة والكذب وأمثاهلا ،جيلس فيه إىل الصباح .أما إذا دخل جملسا ُيذكر فيه

ُيب ذاك ّ
االجتاه ،واِلصدقاء
روايتان وحديثان ،يقول :لقد مللت! ويذهب! فهو يميل إىل تلك اجلهة ،و ّ
ّ
يتخىل عنهم هم
الذين يريد أن خيتارهم ،خيتارهم عىل هذا اِلساس! ويف المقابل ،اِلصدقاء الذين

اِلصدقاء الذين يكونون يف الطرف المقابل ِلولئك متاما ،فال يستطيع اجلمع بينهام ،ال يمكنه!! وال
يمكنه أن يتك ّلم معهم أساسا! فعندما يتحدّ ث معهم قليال...

( )1سورة البقرة ،اآلية .7
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يقول المرحوم السيد احلداد رضوان اهلل عليه عندما كان يتحدّ ث أحدهم يف جملسه عن بعض
اِلمور العاد ّية والظاهرية ،ال يف المعصية ،كان يقول :لامذا ترصفون أوقاتكم هبذه اِلمور ،لامذا تض ّيعون
يتحمل حتى الكالم العادي ،بل يريد التحدّ ث عن التوحيد
أوقاتكم هبذه اِلحاديث؟! يعني مل يكن
ّ
وعن اهلل وعن صفات اهلل ،فقط يريد أن يكون يف هذا اجلانب .لذا عندما جيلس اإلنسان يف جمالس
جو آخر ،أما عندما جيلس مع أهل الدنيا ،ويكون حديثهم :هذا فعل،
هؤالء يشعر بأنّه يف عامل آخر و ّ
وذاك رسق ،وهذا ارتفع ،واآلخر هبط ،هذا ارتفع ثمنه وذاك رخص وأمثال ذلك ..فجميع كالمهم يف
هذه اِلجواء ،فإذا أىت اإلنسان وحتدّ ث معهم يف جمال آخر ..فأما أولئك الذين بقي يف قلوهبم جمال ،فمن
الممكن أن ُيصل هلم حالة انبساط واستئناس ،وأ ّما أولئك الذين ليسوا كذلك؛ بأن كانوا من الذين
"ختم اهلل" فرتاهم يقولون :هل لديك كالم آخر؟! لقد استفدنا كثّيا ،هل تسمحون لنا بالذهاب؟!
وُيرر نفسه من
[فيقال هلم ]:جزاكم اهلل خّيا ،من اِلول اذهبوا! فأنت تكاد تنفجر هنا! فيذهب ّ
ماذا؟! من اِلجواء التوحيد ّية ،فهذا اجلو بالنسبة له سجن وأغالل ،يريد أن خيرج من أجواء النور الذي
صار بالنسبة إليه سالسل وأغالال ،ويذهب إىل كالم الدنيا :هذا ارتفع ثمنه وذاك رخص وكذا ..يدخل
يف هذا اجلو وهذه المجالس وهذه اِلمور ،فاإلنسان يمكنه أن خيترب نفسه ويرى أين هو؟! أين هو من
هذين الطرفني؟ هل هو قريب من هذا الطرف أم من ذاك؟!

مهته ال كثرة عمله المعتاد
معيار تقدّ م السالك ّ
أي وضع ّية نحن؟ نريد أن نعلم
سأل أحدهم المرحوم العالمة :كيف يمكننا أن نعرف يف ّ
وضع ّيتنا؟! فقال :المعيار هو أن تنظر إىل نفسك وميلك وعملك بالنسبة إىل السابق ..ال أن تنظر إىل
صالة الليل؛ بدال من أن تص ّليها أحد عرش ركعة تص ّليها ثالثة وعرشون ركعة أم ال ،أو بدال من حزب
أو جزء ختتم القرآن ك ّله ،ال!
بأين أختم القرآن يف ّ
كل
أىت إىل اإلمام الصادق عليه السالم أو اإلمام الباقر أحد أصحابه ،وقال له ّ
يوم ،فقال له اإلمام" :ال يعجبني أن تقرأه يف أقل من شهر!"( )1فامذا دهاك حتى ختتم القرآن يف ّ
كل
احلر العامّل ،وسائل الشيعة ،ج ،6ص .215
(ّ )1
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ليلة؟! هل تفهم ماذا تقرأ وماذا تتلو؟ وهل تدرك من أين أتت هذه المطالب؟! أم أنّك تقرأ هكذا من
اِلول إىل اآلخر! قال له اإلمام :ال يعجبني أن تقرأه يف أقل من شهر .ومع ذلك أتيت إ ّيل ختربين [لتظهر
فضلك]!
ومتسكك هبذا الطريق ،وقارن بني حالك اآلن ويف السابق ،وأيضا انظر
مهتك وح ّبك هلل ّ
فانظر إىل ّ
أي مسألة قد حتصل لك ،وما هي
إىل عفوك وتغاضيك؛ مثال كم لديك من القدرة عىل التغايض عن ّ
نسبتها إىل السابق! وكيف كانت نفسك بإمكاّنا أن ّ
تتخىل وتتجاوز عن هذا! هل كانت تتو ّقف نفسك
أم ال ،وقارن بينها وبني حالتها اآلن! هذا هو المعيار ،وهذا هو المالك يف أنّك تقدّ مت أم تو ّقفت أم
ّ
تأخرت! المعيار هو هذا! ويمكن لنا أن نعرف هذا اِلمر ،فحالنا لدينا نحن! حالنا يف السنة السابقة
أي
أي حدّ قبلنا باهلل ،وإىل ّ
وقبل سنتني وقبل ستّة أشهر ،علينا أن نرى ما هي مكانة اهلل عندنا؟! وإىل ّ
حدّ جعلنا هلل مكانا عندنا؟! فنحن قد جعلنا ّ
لكل يشء مكانا يف نفوسنا؛ ِلطفالنا ،لنسائنا وإخوتنا،
جلارنا ورشيكنا ،جعلنا ّ
لكل يشء مكانا وفتحنا له حسابا ..فقط [أغلقناه أمام] اهلل المسكني وقذفنا به
إىل عامل "اهلربوت"( ،)1فال عالقة لنا به إال بمقدار ما يصّي وقت صالة الظهر أو العرص فنقول" :اهلل
أكرب" ،هذا إذا كنّا ّ
نصّل يف أول الوقت ،وإال فأحيانا نرتكها إىل آخر الوقت ،ونقول إهلي لامذا مل جتعلها
ركعتني ،فأنت رمحان ،لامذا مل ترمحنا يف أن جتعل اِلربع ركعات ركعتني ،ولو فعلت ذلك لكنت إهلا
عظيام! ولو رفعت الصوم عنّا ..فأنت هبذا القدر من الرمحان ّية والعظمة ،ما منعك أن ترفع عنّا الصوم
وتدعنا نأكل ،فلن ُيصل يشء إذا فعلت هذا ..وأمثال ذلك.
من يميش يف طريق اهلل ينبغي عليه أن جيعل ميزانه ومعياره هذا اِلمر ،وهو أنّه ما مدى أمه ّية اهلل
عنده ،ما مدى أمه ّية إمامه عنده؟! وليس مرادي هو أن نذكر اإلمام ونشارك يف المجالس وأن نقول يا
ابن احلسن! بل أن ترى كم جعلت لإلمام نصيبا يف قلبك وما هو مدى أمه ّية اإلمام عليه السالم يف
قلبك! وكم جعلت لمطالبه وِلفكاره ولمبانيه ولقوانينه وِلوامره مكانة عندك؟! كم هلذه اِلمور وقع
يف قلبك؟! من خالل هذه اِلمور يستطيع اإلنسان أن يعرف نفسه.

( )1مالحظة :كلمة اهلربوت تقال من باب المزاح عىل نسق ملكوت وجربوت.
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التدريج يف التصفية
هذه المسألة بذاهتا تنتقل إىل تلك اجلهة ،فلو فرضنا ّ
أن الامء يف هذا الكأس أسود اللون ،وأردنا أن
يمر من خالل هذه
نبدّ له إىل ماء زالل ،فامذا علينا أن نفعل؟! علينا أن نأيت بمصفاة لتنقيته ،نرتك الامء ّ
أن الامء الذي خرج منها ّ
المصفاة ،فنرى ّ
مرة
قل فيه السواد شيئا ما ،ولكنّه غّي صالح للرشب ،فنضعه ّ

مرات نرى أنّه هو نفس ذاك الامء!
أخرى يف المصفاة ،وهكذا شيئا فشيئا وعندما يص ّفى ّ
ست أو سبع ّ
ففي البداية كان أبيض ثم تبدّ ل إىل السواد ،وبعده عاد السواد بياضا؛ لامذا؟ ِلنّه حصل لديه أنس شيئا
فشيئا وص ّفي شيئا فشيئا ..إىل أن صار الامء أبيض فعندها صار يمكنه الدخول ،يمكن أن يدخل إىل ذاك
التمسك
اجلو الذي ال يوجد فيه كدورة وال كذب وال هتمة وال خداع وال احتيال عىل الناس ،وال
ّ
التخّل عن ّ
ّ
كل واحدة من هذه عرب
بالرأي وال أنان ّية وال نفسان ّيات وال شهوات وال وال وال  ..فينبغي
المصفاة وتبديلها إىل يشء آخر؛ بحيث رصنا نرى ّ
أن ذاك اإلنسان قد صار شيئا آخر! وصار له وضع
آخر وحال آخر ،وصار يف فضاء آخر! ترى بأنّه هو الذي كان منذ مخس سنوات ،لكن لامذا صار هكذا
واهتم
غّي نفسه،
ّ
يغّي شيئا ،بل ّ
غّي نفسه ،مل جيلس هكذا راضيا بام ُيصل له دون أن ّ
نوران ّيا؟! ِلنّه ّ

بطريقه وبعمله ،وعمل بدستورات العظامء ،وس ّلم نفسه لرتبية العظامء ،ال أنّه اعترب نفسه موازيا هلم ،ومل

يقم بدال من التسليم للعظامء بإثارة اللغط ..عندما س ّلم هلم من جهته هو ،يقومون هم من جهتهم
بإدخاله يف الطريق؛ فيرضبونه رضبة ،فهو بام أنه يريد أن يسلم فلن جيلسوا هكذا من دون ر ّدة فعل ،وإال
تعهد ومسؤول ّية ،فيأيت الو ّيل
فام هو فرق التسليم عن غّي التسليم؟! فبتسليمك هذا يرتتب عىل ويل اهلل ّ

ويقول :بام أنّك مس ّلم ،فعليك أن تتل ّقى الرضبة أوال ،إذ أنت قلت بأنّك مس ّلم ،فإذا مل تكن مس ّلام فال
وتفضلت ،أين نحن منك؟! فهذه
تفضل موالنا ،لقد مننت علينا
ّ
عمل لنا معك أصال ،بل نقول لكّ :
بأين مس ّلم ،نريد أن نعرف هل تقول ذلك صدقا أم ال؟
اِلمور إنّام تكون قبل التسليم ،لكن بعد أن قلت ّ
فالمهم أن ال أبتىل بذاك االمتحان
بأين أمزح معكم ،دعوين وشأين! وال توجعوا رأسكم يب!
فإن قلت ّ
ّ
الذي سأتل ّقاه منكم بعد ثالث سنوات ،وال تتعرضوا ِلحد ...فمن اِلول ال ِ
تأت!
ّ
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بأين أريد أن أس ّلم ،سيقال لك بام أنّك مس ّلم فبسم اهلل! وعند ذلك لن تُرتك؛
لكن عندما تقول ّ
فاليوم امتحان وغدا امتحان آخر.

تا شدم حلقه بگوش ِ
هر دم آيد غمى از نو َبه مباركبادم
در ميخانه عشق
مخارة العشق ،صار يأتيني يف ّ
كل حلظة بالء جديد ،فبارك اهلل به ِمن غم)
(منذ أن تع ّلقت بباب ّ

دور االبتالءات يف عمل ّية التصفية والتزكية التدرجي ّية
بخ بخ! حافظ هو الذي كان مس ّلام ،يقول قبل أن أتع ّلق بالباب مل يكن أي خرب ..كان هناك
اعتبار ّيات وموقع ّية اجتامع ّية وأمر وّني وأمثال ذلك ،لكن بعد أن صار حلقة عىل باب العشق (يعني
صار لديه تسليم) فبعد أن صار لديه تسليم ووضع ّ
كل يشء ضمن دائرته ،وترك أنان ّية النفس جانبا
تفضل بسم اهلل! اليوم واحدة ،وبعد شهرين
وقال اختياري لك واختيارك يل ،عندما قال ذلك ،قيل لهّ :
واحدة أخرى ،وبعد ثالثة أشهر أخرى ،وهكذا واحدة تلو اِلخرى! عجبا! اِلوىل صعبة جدا ،ثم بعد
مدّ ة حتصل الثانية ،وبعدها الثالثة ،فيعتاد بعد ذلك! ويقسو جلده! فال يشعر ،ويقسو جلده إىل حدّ ال
يعود يشعر بام جيري له ،فإذا وصل إىل هذا احلدّ  ،يقال له :اآلن رصت جيدا ،اآلن رصت كام يريد ،أنت
رصت ما كان يريده منك أن تصّي.
عني ما يريده هو!
َ
هر دم آيد غمى از نو به مباركبادم
(يف كل آن يأتيني غم جديد فبارك اهلل به)

الغم
الغم واالبتالء الذي يأيت يقول يل :مبارك عليك ،فأين جلست؟! أفهل ينال هذا ّ
فهذا ّ
خصيصا! وعليك أن تقول :بارك
الغم إنّام جاء ِلجلك أنت ،وقد أرسل لك ّ
أشخاصا آخرين؟! هذا ّ
يتغّي شيئا فشيئا؛ فهو مل يعد نفسه الذي كان
اهلل به من غم ،وأن حتتفل له! ثم بعد ذلك يرى اإلنسان أنّه ّ
وتغّي ،واحلال أنّك تظ ّن [بحسب الظاهر] بأنّه هو نفسه؟!
من قبل ،بل صار شخصا آخرّ ،
وهكذا هي حال اإلنسان ،فعندما تكون صالته عىل ماهي عليه وال ُيصل فيها تغيّي ،صومه هو
وتوجهه نفسه ،فإذا اعتاد اإلنسان عىل هذه احلالة يقول اهلل له :لقد
نفسه ،القرآن الذي يقرؤه هو نفسه
ّ
لدي عمل معك! فيأتيه يشء آخر! فيضطرب حال اإلنسان بذلك ،ويكون من
ّ
اعتدت عىل ذلك! ال زال ّ
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اجلهة اِلخرى جهاز التحكّم بيده [تعاىل] ،لكي يكون كل يشء له حسابه وبحساب دقيق حتى ال
الغم ،يقول
تغّيت! وعندما يذهب ذاك ّ
تنقطع هذه الرابطة ومقدار [البالء] بيده ،وفجأة يرى نفسه قد ّ
اإلنسان لامذا هكذا؟ ولامذا حال اإلنسان صارت كذلك؟! ولامذا صار يف جو آخر؟! ّ
كل ذلك ِلجل ّ
أن

وتم اختيارهم
هيتم بأولئك الذين لديه عمل معهم ّ
اهتم به عبثا! فهو ّ
اهتم به إجيابا ،ال أنّه ّ
اهتم بهّ ،
اهلل ّ
لذاك العامل ،فيأيت هبم واحدا تلو اآلخر.
اختص شخص باهلل أكثر ،ك ّلام ابتاله
لذا كان المرحوم العالمة رضوان اهلل عليه يقول دائام :ك ّلام
ّ
أن اِلئمة عليه السالم كان هلم خصوص ّية أكرب ،كان ابتالؤه هلم أكثر! انظروا ماذا ّ
أكثر .وعليه فبام ّ
حل
برسول اهلل وماذا ّ
فأي يشء مل
حل بأمّي المؤمنني وبفاطمة الزهراء وباإلمام احلسن واإلمام احلسنيّ ..
ُيصل معهم؟!

ابتالءات اإلمام احلسني عليه السالم ّ
وجتّل الذات اإلهل ّية له
بأن ّ
عندما يرى اإلنسان صحراء كربالء يعرف ّ
كل ما خيطر عىل بال إنسان قد جرى عليهم!
ولكنّه يرى ّ
يتغّي بني ساعة وأخرى ،كان وجهه
يتغّي ،ففي يوم عاشوراء كان ّ
بأن اإلمام احلسني كان ّ
يتغّي من هذه اجلهة ،فهو إمام ،فنفس اإلمام لديه حساب مع اهلل ال نعلمه
يزداد إرشاقا ،مع أنّه إمام ومل ّ
نحن! اإلمامة بمح ّلها؛ ونحن ال علم لنا بام يعدّ ه اهلل لإلمام من خالل ذلك.

لذا اإلمام احلسني عندما وقع عىل تراب كربالء ُظهر عاشوراء ،كان خمتلفا عنه يف صبح عاشوراء!
فأين كان قد وصل؟! ال يمكن القول بأنّه أين هو أصال ،وهذه مسألة عجيبة جدا! إذ كيف ينبغي عىل
بعّل اِلكرب أمر سهل؟! هل اِلمر
اإلمام أن يتجاوز هذه اِلمور الواحدة تلو اِلخرى ،فهل التضحية ّ

عّل اِلصغر هبذه الوضع ّية وهذه احلالة ..والمسائل التي جرت عىل إخوته واحدة تلو
لعب؟! وكذا ّ
اِلخرى وعىل أهل بيته وعىل أصحابه! هناك عبارة سمعتها من المرحوم العالمة ،وهي أ ّنه كانت هناك

علقة بني س ّيد الشهداء وبني حبيب بن مظاهر ،بحيث إ ّن حبيب عندما وقع عىل وجه اِلرض كان اِلمر
صعبا عىل س ّيد الشهداء ،حتى من الناحية الظاهر ّية؛ فالنفوس لدهيا تع ّلق ،يعني كان حلبيب حساب
آخر من بني اِلصحاب .فهل هذه اِلمور ال أثر هلا كاحلائط؟! كال! بل ّ
خاص،
كل يشء له حساب
ّ
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خاص؛ نعم نفس ما سيصل إليه حبيب فهو حمفوظ يف مكانه؛ ولكن الكالم عن ذاك اِلثر
حبيب له أثر
ّ
الذي يرتكه يف نفس اإلمام س ّيد الشهداء عندما يرحل حبيب .وكذا المكانة والمقام الذي سيصل إليه
أبو الفضل حمفوظة يف مكاّنا؛ ولكن نفس َفقده له أثر؛ حيث قال :اآلن انكرس ظهري وق ّلت حيلتي! مل
الغم بالرتحيب والمباركة! فف ْقد حبيب يتل ّقاه
يكن يكذب! بل كان كالمه صحيحا! ولكنه يستقبل هذا ّ
عّل اِلكرب! والمطالب التي تنقل عن المرحوم الس ّيد احلداد
بالتربيك والرتحيب ،ويتبارك بفقد ّ

غم ،وهو تع ّلق يوجب البكاء والدمع واحرتاق القلب،
و ُيعرتض عليها و ُيشكل عليها هي هذه! فالغم ّ
الغم بنفس
فهذا له مكانه اخلاص ،ولكن علينا أن نرى الوجه اآلخر للعملة ،وهو أنّه ماذا فعل هذا ّ
بعّل اِلصغر!
اإلمام عليه السالم ومقامه؟ هذا هو الوجه اآلخر للعملة .ماذا فعلت به التضحية ّ
بعّل اِلكرب! والتضحية باإلخوة! وأما المسائل التي حصلت فيام بعد ،فهو يراها أيضا؛
والتضحية ّ

المسائل التي جرت عىل أهله ومسألة اِلرس وإىل أين ستنتهي ،وكيف ّية دخوهلم عىل جملس ابن زياد،
وكيف ّية دخوهلم عىل جملس يزيد ..مجيع هذه المطالب ـ ال ّ
أن اإلمام يراها فحسب ـ لدهيا حضور يف
نفسه! فاإلمام لديه حضور عين ّي ،ال ّ
أن لديه اطالعا عاديا؛ لذا كان يقول للسيدة زينب افعّل كذا
السجاد .فجميع هذه اِلمور ستأيت إىل أن تصل إىل حني وقوع اإلمام
وافعّل كذا! وهكذا أوىص اإلمام
ّ
عىل اِلرض وانتهاء اِلمر ،وعند ذلك ال يعلم اإلنسان ماذا جرى!! عند ذلك انتهى اِلمر! فال يوجد
بأّنا ّ
جتّل الذات بتامم
بعد ذلك يشء ،وهو أمر ال يوصف! يقول المرحوم العالمة عن تلك المرتبة ّ

جهاهتا بعد الظهر من يوم عاشوراء عندما وقع اإلمام عىل اِلرض ،يف ذلك الوقت حصل ّ
جتّل للذات،
فهذا اِلمر يعلمه اِلولياء ،أما نحن فال نعلم ،بل هم الذين يعرفون ماذا هناك!
لامذا ذلك؟ ِلنّه حصل هذا اِلمر لإلنسان شيئا فشيئا ،فقد جرى تبديل حاله بشكل تدرجيي إىل
حال آخر .وعليه فالسلوك يعني هذا ،السلوك يعني أن يتبدّ ل الامء اِلسود يف الكأس والامء المل ّوث..
ال نقول بأنّه ماء أسود ،وانام كدر ،فهذا الامء الكدر تضعه يف المصفاة وتص ّفيه يف مصفاة بعد مصفاة..
تأيت مسألة تربو ّية يف أمر فتتجاوزها وال تتو ّقف عندها ..وهكذا تأيت الواحدة تلو اِلخرى إىل أن جتعله
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ّ
ّ
التجّل
التجّل ،ويأيت ذاك
صافيا ،وعندما يصّي صافيا وشفافا بشكل كامل ،عندئذ يكون المقام مقام
ويمحو اإلنسان وجيعله فانيا يف ذلك العامل.
نسأل اهلل أن يقسم لنا ذلك إن شاء اهلل ،عجبا يا له من مكان! رزقنا اهلل مجيعا ،وإن شاء اهلل يرزقنا
أي استبعاد يف ذلك؟! يف أن يعطف علينا نحن عباده الفقراء والمساكني؟!
فعال! ولامذا ال يرزقنا؟! و ّ
فهل يق ّلل ذلك من عظمة اهلل؟! فنحن نريد ذلك .ولكن يقول اهلل لنا :أنتم تطلبون ذلك جمازا! فنقول:
رب؟! إذا كان المفرتض
يا رب نحن نطلبه بالمجاز ،لكن اقبل ذلك منّا وبدّ له إىل حقيقة! فلامذا أنت ّ
أن نطلب ذلك حقيقة لكان وضعنا صحيحا ،ولكان انتهى اِلمر رسيعا! لكن نحن نطلب ذلك منك
جمازا ،وقلوبنا مأنوسة بالمجاز ،ففي النهاية ال نقول شيئا آخر ومسائل أخرى ،وعىل اِلقل نقول ذلك،
وهذا اِلمر أنت الذي و ّفقتنا إليه! فاجعل مجيع هذه المجازات التي لدينا حقيقة وأبدهلا إىل حقيقة
بكرمك!
اللهم ّ
حممد
حممد وآل ّ
صل عىل ّ
ّ

14
املـتقـــني
www.motaghin.com

