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أعوذ باللـه من الشيطان الرجيم
بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقطع من إحدى خطب أمري املؤمنني عليه السالم
اْلمدُ لِله ا حلو ه
اص هل ح
اْلَ حمدَ بهالنِّ َع همَ ،والنِّ َع َم به ُّ
الشك هحر .ن حَح َمدُ ُه َع َىل َآالئه ههَ ،ك َام ن حَح َمدُ ُه َع َىل
َ
« حَ ح
ه
اء َعام ُأ همر ح ه
َب َالئه ههَ .ون حَست هَعينُ ُه َع َىل َه هذ هه النُّ ُف ه
الِّسا هع إه َىل َما ُ هُن َي حت َعنح ُهَ .ون حَس َت حغ هف ُر ُه هِماا
وس ا حلبه َط ا َ
ت بههَ ِّ ،
ارص ،وكهتَاب َغري م َغ ه
ه
ه
ه
َأح َ ه ه
اد ررَ .ون حُؤ هم ُن به هه إه َيام َن َم حن َعا َي َن
َ
اط بهه ع حل ُم ُهَ ،و َأ حح َصا ُه كتَا ُب ُه ،ع حل ٌم َغ ح ُري َق ر َ ٌ ح ُ ُ
ه
ه ه
الِّش َكَ ،و َي هقينُ ُه ا
الش اكَ .ون حَش َهدُ َأ حن َال إه َل َه
وبَ ،و َو َق َ
ا حل ُغيُ َ
ف َع َىل ا حل َم حو ُعود ،إ َيامنا َن َفى إ حخ َال ُص ُه ِّ ح
هلل َع َل حي هه َوآل ه هه َو َل ال َم َع حبدُ ُه َو َر ُلو ُل ُهَ ،ش َها َدت ح ه
هللَ ،و ححدَ ُه َال َ ه
َش َ
يك َل ُهَ ،و َأ ان ُُم َ امدا َص اىل ا ُ
إه اال ا ُ
َني

ف هم َيزا ٌن ت َ ه ه ه
يه ،و َال يثح ُق ُل هم َيزا ٌن تُر َفع ه
ان ا حل َقو َل ،وتَر َفع ه
تُص هعدَ ه
ان َعنح ُه.
ان ا حل َع َم َلَ ،ال ََيه ُّ
ح َ
ُوض َعان ف َ َ
ح َ ح َ
ح
ُأ ه
الزا ُد َو ه ََها ا حل َم َعا ُذَ ،زا ٌد ُم حبله ٌغ َو َم َعا ٌذ ُمن هحج ٌحَ ،د َعا
وصيك حُم هع َبا َد اهلله بهتَ حق َوا اهلله ا التهي هه َي ا
اعيها و َف َاز و ه
ه
اعي َها».
إه َليح َها َأ حل َم ُع َدا رع َو َو َع َ
اها َخ ح ُري َوا رع؛ َف َأ حل َم َع َد َ َ َ
ْ ه
الر ْْحن ه
اَّلل ِ ه
الرحي ِم
بِس ِم
ِ
ََ
َ
ُ َ ُُ
ِل َو ل َ ْم يُ َ ْ
اَّلل ه
اَّلل أ َ َ
الص َم ُد * ل َ ْم يَ ِ ْ
حد* ه ُ
{قُ ْل ُه َو ه ُ
وَل * َو ل ْم يَك ْن َُل كفوا أحد}.

للهم ِّ
النبي
صل ول ِّلم وزد وبارك عىل خاتم ُر ُللك و ُمب ِّلغ رلاالتك ،الرلول
ّ
ا ا

ه
ُممد
القريش،
التهامي
المكي
األمي
ّ
صاحب لواء اْلمد والمقام المحمود ،أيب القالم ّ
ّ
ّ
ّ

ِّ
للهم ّ
عمه وصهره ،قائد
ُممد؛
وصل ول ِّلم عىل بن ّ
ُممد وآل ّ
صل عىل ّ
اْلميد المحمود ،ا ّ

عل بن أيب طالب عليه السالم ،وعىل
الغر
ّ
ّ
المحجلني ويعسوب الدين ،وإمام الم ّتقني ّ
ه
فاطمة الزهراء،
الصدّ يقة الطاهرة ،اْلوراء اإلنس ّية ،البتول العذراء ،الشفيعة يف يوم اجلزاء،
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وُممد بن
الرمحة ،ول ّيدي شباب أهل اجلنّة اْلسن واْلسني،
وعل بن اْلسني ّ
وعىل لبطي ّ
ّ
ُممد
عل
وعل بن موىس
ُممد وموىس بن جعفر
وعل بن ّ
ّ
عل وجعفر بن ّ
ّ
وُممد بن ّ
ّ
ّ
اللهم
المهدي صلوات اهلل ولالمه عليهم أمجعني.
واْلجة القائم المنتظر
عل
ّ
ّ
ا
واْلسن بن ّ

وعجل يف فرجهم ،واجعلنا من شيعتهم ومواليهم ّ
والذابني عنهم.
لهل منهجهم،
ِّ
ِّ

تفسري آية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم

َ ه َ
ه
َ ُّ َ ه َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ُّ ُ
الر ْْحن ه
اَّلل ِ ه
ُضك ْم َم ْن ضل إِذا
الرحي ِم .يا أيها اَّلين آمنوا عليكم أنفسكم ال ي
{ب ِ ْس ِم
ِ

ْ
اهتَ َد ْيتُ ْم}

()4

ألجل التعجيل يف ظهور بق ّية اهلل أرواحنا فداه ،ورفع المشكالت والباليا عن
للهم ّ
صل
ُممد .ا ّ
ُممد وآل ّ
البالد اإللالم ّية ،وشيعة أمري المؤمنني عليه السالم ،ص ّلوا عىل ّ
ُممد.
ُممد وآل ّ
عىل ّ
يقول اهلل يف هذه اآلية الِّشيفة ،والتي حتمل بشارة إىل المؤمنني والشيعة،
وخصوصا لالكي طريق اهلل بشأن طريقهم الذي يسلكونه :يا من آمنتم واعتقدتم يب
وترصفاتكم ،وال تنظروا يمينا وشامال ،بل
وقبلتم كالمي ،أنقذوا أنفسكم ،وراقبوا أعاملكم
ّ

وأي
ليكن تركيزكم عىل أنفسكم وعىل ما تقومون به من أعامل؛ وال شأن لكم باآلخرينّ ،
أي عامل هم اآلن؛ واعلموا ا
بأن
طريق يسلكون أو ما هو طرز تفكريهم وِمشاهم ويف ّ
صحة مسريكم.
ترضكم شيئا إن كنتم عىل اطمئنان من ّ
ضاللتهم ال ّ

مهم ،حيث جيب عىل اإلنسان أن يلتزم هذا النهج يف ّ
كل ما يتع ّلق
وهذا أمر ّ

بمعتقداته وطريقه الذي يسلكه وعالقاته االجتامع ّية وأموره الشخص ّية ،وكذا يف أموره
العباد ّية والدين ّية ويف مجيع أموره وعالقاته األخرا.
لقد التعرضت لإلخوة اإليامن ِّيني واألخالّء الروحان ِّيني يف ليايل شهر رمضان ،حني
عل با ّللقاء َهم ،أمورا تتع ّلق َهذا الموضوع؛ ووصل بنا اْلديث إىل هذا المقام،
م ان اهلل ا
( )4لورة الامئدة ( ،)5جزء من اآلية .415
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وهو أ ان عىل اإلنسان أالّ ُير ِّكز انتباهه عىل ما يفعله اآلخرون ،وال عىل شخص ّياهتم ،وال إىل
ما يفكّرون به ويطرحونه من أفكار .فعندما يعثر اإلنسان عىل الطريق الصحيح ،ويتع ّلم
ْلق من بني األمور الباطلة ،والطريق
بعض التعاليم من العظامء ،ويتم ّكن من تشخيص ا ّ
الصحيح من بني خمتلف الطرق األخرا ،فيجب عليه واْلال هذه ترك االلتفات إىل طرق
الضاللة تلك ،وإىل األمور المتشتّتة ،وما يدور بني الناس من مسائل؛ فإن التفت إليها فقد
ُخدع ،وليعمل ذلك عىل تزلزل واضطراب وتشويش تلك الواقع ّية واْلقيقة التي جيب أن
ُيبنى عليها ويستحكم االعتقاد القلبي ويصل إىل حال االطمئنان ،وهذا ِم ّا ال يتالءم وال
يتامىش مع طريق اهلل والذي هو طريق االطمئنان والربهان والمنطق واإلتقان.

ضرورة اليقني واالطمئنان يف السري إىل اللـه وتفسري آية ذلك الكتاب ال ريب فيه
ْ

ْ

ب فيهِ ُهدى ل ِل ُم هت َ
ِتاب ال َريْ َ
لقد جاء يف اآلية الِّشيفة {ذل َِك الك ُ
قي}( .)4أي إ ان ذلك

ّ
للشك إليه ،وفيه اليقني واإلحكام والعلم والقطع.
الكتاب المنزل هو كتاب متقن ،ال لبيل
ّ
ولام كان هذا الكتاب
للشك والرتديد يف هذا الكتاب
فال يمكنك أن جتد موضعا
اإلهليّ .
ّ
التمسك به .والعصمة تعني القطع ،فهذا الكتاب يتحدّ ث
حيمل صفة العصمة ،لذا فيمكن
ّ
عام يريد بيانه برضس قاطع؛ وعندما يطرح موضوعا ،ال يرافق هذا الطرح الرتديد ،وال
ّ
كلامت ّ
لعل ومن الممكن أو ُحيتمل أن يكون كذلك .فالمواضيع التي تُنقل عن اآلخرين

والتي ترتافق مع كلامت لع ّله يكون هكذا ،أو من الممكن أن يكون كذلك ،أو ُحيتمل أن
يكون كذا ،ال يمكن التعويل عليها .فكيف يمكنني أن ّاتذ قرارا يكون مبنيا عىل ر
أمر

احتام ّيل؛ وكيف يمكنني قبول هكذا أمر.

ال يمكن لطريق اهلل أن يكون مبنيا عىل ّ
لعل واالحتامل ،بل طريق اهلل هو ذلك

المبني عىل القطع .أي هكذا يكون األمر وال يمكن أن يكون بشكل آخر؛ وهكذا
الطريق
ّ
هو واقع األمر وما لواه باطل .ومن المتي ّقن ا
بأن هذا األمر يكون َهذا الشكل ،وأ ّما ما لواه

( )4لورة البقرة ( ،)1اآلية .1
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من األمور ،فقد حتمل وجوها متعدّ دة .فهذا هو معنى القطع ،وهذا هو الذي ال ريب فيه.
لذا فإن حج ّية القرآن ولنده يسقط عن االعتبار بمحض التزلزل .فإن ّ
شك أحدهم يف
انتساب آية إىل اهلل ،ا
فإن هذا الشك ليكون بحدّ ذاته عامال عىل لقوطها .فبناء عىل هذا
وكام ا
أي ريب فيها ،فكذا يكون األمر يف ذلك المسري
ترصح بعدم وجود ّ
أن اآليات القرآنية ّ

ّ
الشك والتزلزل يف
أي نوع من
الذي ُترشد إليه تلك اآليات ،فال يمكن أن يكون هنالك ّ
ذلك الطريق ،بل ال بدا وأن يكون ذلك الطريق ،طريقا مبنيا عىل اليقني .فسالك طريق اهلل،
اإلهلي جيب أن يكون موقنا بالطريق الذي يسلكه .فال ّ
ُمل يف هذا
ومن هو مؤمن بالكتاب
ّ

الطريق لام ُيطرح يف األماكن األخرا من القول :افعل هذا األمر اآلن ،فلع ّلك لتشاهد
نتائجه فيام بعد؛ أو تعال وتابع هذا المسري ،ف ّ
لعل األمور لت ّتضح لك مستقبال؛ أو تعال
وتابع هذا الطريق ،أال ترا ا
بأن أتباعه كثريون ،وفيهم المسنون ،وألتباعه مكانة اجتامعية
مرموقة .ف ّ
كل ذلك هو ِم ّا يلقيه الشيطان والناس من تعليامت وتوجيهات مبن ّية عىل األهواء
واألوهام والتخ ّيالت يف ألامع اآلخرين.
المبني عىل الكثرة العدد ّية ،أو التقدّ م يف الس ّن،
أ ّما طريق اهلل ،فهو ليس ذلك الطريق
ّ

وال زيادة أو ق ّلة المدّ ة التي قضاها أتباعه يف التتلمذ لدا العظامء ،بل هو طريق اإلتقان
واليقني واالطمئنان .وهذا هو ما تشري إليه اآليات القرآن ّية والروايات كثريا ،وهو ما كان
ي ه
رشد إليه العظامء طوال حياهتم المفعمة بالربكة ،أن ال تلتفتوا يمينا وشامال ،وال تنظروا أن
ُ
لامذا فالن يشغل ذلك الموقع؟ لامذا ذهب فالن إىل ذلك المكان؟ ولامذا اآلن هو هناك؟ بل
عليك االهتامم بأمر نفسك قبل أن تف ّكر يف أمور اآلخرين؛ وعليك تقييم اعتقاداتك ّأوال
متسكه َك بمعتقداتك؛ وكم
قبل أن تِّشع يف تق هييم اعتقادات اآلخرين .فعليك أن ترا مقدار ّ

تكون قد ن ّقيت هذا االعتقاد من الشوائب؛ وما هو مقدار ما تعطيه من أمه ّية لمباين العظامء؛
اْلق الذي وضعوه بني يديك .فهذا هو المطلوب منك.
وما هو مقدار متابعتك لطريق ّ

فمتابعة كون هذا الرجل يقوم بعمل ما وذاك بعمل آخر ،ولامذا حيصل ذلك اْلدث
يف مكان ما؟ ولامذا يقوم عدد كبري من الناس بمتابعة ذلك المسري؛ أو كون الكثري من العلامء
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يتبعون ُنجا معيناّ ،
صحة
فكل ذلك ال يمكن أن يكون مالكا ْلصول الثقة واالطمئنان يف ّ
أي
مسري ما .بل ما عليك فعله هو أن تنظر إىل ذلك الطريق الذي تسلكه ،لرتا هل لديك ّ
بصحته وأنت مطمئ ّن النفس ،أم
شك أو شبهة فيه؟ وهل أنت تسلك طريقك الذي تعتقد
ّ
تتم باطمئنان ،فاعلم بأناك تتقدّ م يف هذا الطريق ،وإالّ فإن مل يكن
ال؟ فإن كانت حركتك ّ
األمر كذلك ،بل كان ذلك اعتامدا عىل مكانة وشخص ّية السالكني هلذا الطريق ،فاعلم بأناك
صحة الطريق الذي ت ّتبعه! ا
ألن حركتك مصحوبة
تراوح مكانك ،وذلك عىل الرغم من ّ
ب ّ
الشك والشبهة.
لذا فإنانا نرا ّ
أن العظامء وعىل مدا حياهتم كانوا يذ ِّكرون اآلخرين َهذا األمر.
وهناك القليل من القضايا مثل هذه القض ّية التي أتذ ّكر ا
بأن المرحوم العالّمة كان يؤ ِّكد
اخلاصة والعا ّمة .فقد كان ُيذ ِّكر دائام َهذا األمر يف أحاديثه ويقول :انظر إىل
عليها يف جمالسه
ّ
مقدار اإلتقان واليقني والصفاء ونقاء القلب من المكر الذي تتعامل به يف ط ِّيك هلذا الطريق
الذي تسلكه ،وال تنظر إىل غريك ،بل وأعىل من ذلك فال تنظر حتّى إىل رفيق طريقك فيام إن
كان الطريق الذي يسلكه صحيحا أو ال؟ فام شأنك أنت برفيقك؟ وما شأنك بمن حيرض إىل
ّ
ّ
ولكل واحد منكم حسابه
اخلاصة به.
فلكل واحد منكم صحيفته
جنبك يف المجالس؟
ّ
اخلاص بهّ .
وكل واحد جيب أن يسري وفقا للطريق المرلوم له.
ّ

اهتمام العظماء بأنفسهم حني اهتمامهم باآلخرين
يف الزمان السابق وعندما كنت أرافق العظامء وأراقب ترصفاهتم ،كان هذا األمر
ملمولا بالنسبة يل ،ففي الوقت الذي كانت تربطهم عالقات مع اآلخرين ،كانوا يراعون
اخلاصة؛ ويف الوقت الذي كانوا جيلسون ويتحدّ ثون مع أصدقائهم ،كان يشغلهم
أمورهم
ّ
أمر عالج ما يعانون منه من مشاكل ،ويف نفس الوقت الذي كانوا يرتبطون مع اآلخرين
اخلاصة َهم.
ويلتقون َهم ويتحدّ ثون معهم ،كانت تشغلهم أمورهم
ّ
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لقد طلب منِّي المرحوم العالّمة مرافقته ْلضور أحد المجالس والذي كان حيرضه
يتم
أفراد متعدّ دون ،كام كان حيرضه حتّى البعض من أصدقائنا .وقد كان جملسا ج ّيدا ،وكان ّ
التداول فيه بشأن بعض المواضيع اجل ّيدة؛ غري ا
أن االختالف يف أفكار وُنج اْلارضين كان
واضحا وملمولا ،عىل الرغم من كون بعض اْلارضين من أصدقائنا .وعند خروجنا من
تم طرحه من مواضيع
توج ُ
المجلسّ ،
هت إىل المرحوم العالّمة قائال :هل توافقون عىل ما ّ
تم طرحه فيه .فقد مضت
يف هذا المجلس؟ فقال :ال أؤيد وال حتّى موضوعا واحدا ِم ّا ّ
لاعة من اْلديث والمامزحة والكالم يف مواضيع خمتلفة ،غري أناه مل يكن متوافقا معهم ولو
اخلاص به والذي كان يطويه يف ذات الوقت الذي كان
لمدّ ة ثانية واحدة .فقد كان له طريقه
ّ
جيالس فيه اآلخرين ويتحدّ ث معهم.
فهذه اآلية القرآن ّية آية عجيبة حقا ،فهي تُري السالك وشيعة أمري المؤمنني طريقهم
الذي عليهم للوكه ،وهو طريقنا الذي علينا السري فيه ،والذي يتسامح فيه الكثري منّا ْلد
اآلن ولأللف الشديد .فنحن مشغولون بالنظر إىل ما حولنا ،وما الذي يفعله هذا أو ذاك.
نعم ،ا
العمل هلذا األمر وإىل أن
إن األمر ليكون صعبا إىل حدّ ما يف بدايته ،كام إ ان التحقيق
ّ

تغري طبيعة حياة المرء ،يتط ّلب الكثري من اجلهد ،وهذا ِم ّا ال ُينكر .غري ا
أن عىل
يأخذ دوره يف ِّ
اإلنسان أن يسعى لتحقيقه .فالعظامء الذين للكوا الطريق ووصلوا إىل هدفهم المنشود ،قد
طووا نفس هذا الطريق.
لقد كنت أشاهد بنفيس نوع العالقة التي كانت تربط المرحوم العالّمة بألاتذته.
ففي نفس الوقت الذي كانت تربطه فيه باآلخرين عالقة الصداقة والمو ّدة ــ وهو ِم ّا كان
وال يزال اجلميع يشهد به ــ فقد كان يطوي طريقه اخلاص به .ومل يكن م ّتفقا معهم يف بعض
األمور ،بل كان يستشكل عليهم ،ولكناه كان حريصا عىل عدم التفريط بتلك العالقة ،ومل
يكن يعمل عىل تريبها .ويف نفس ذلك الوقت ،فقد كان يطوي طريقه يف عالمه اخلاص به.
أ ّما ما يتع ّلق بعالقته بألاتذته ،وخصوصا ألتاذه المطلق المرحوم الس ِّيد اْلدّ اد رضوان
اهلل عليه ،فقد كان يتبعه وحتّى آخر يوم من أ ّيام حياته ،وأنا أشهد عىل تلك الطاعة المطلقة
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ر
والتي كانت بدون أي ر
َشط ،فقد كنت أشاهد ذلك ّ
بكل دقة وأعايشه ْلظة بلحظة؛
قيد أو
ّ
وهذا هو الذي جعل ذلك الرجل العظيم يصل إىل المقام الذي كان جيب أن يصل إليه.
وعندما لألت المرحوم العالّمة عن نوع العالقة التي تربط بعض العظامء من
ترصفه؛ أجاب :أبدا،
العلامء به ،وهل كان ذلك العامل قد وضع مجيع إرادته واختياره حتت ّ

ترصيف ،واحتفظ لنفسه باألعشار التسعة األخرا .أفلم
أبدا ،بل قد وضع ُعِّش إرادته حتت ّ
يكن المرحوم العالّمة يمتلك ذلك العلم والفضل [الذي كان يمتلكه اآلخرون] ،فلامذا
ترصف ألتاذه الس ِّيد اْلدّ اد
يضع واْلال هذه مجيع إرادته وفكره وعقله وميله وشوقه حتت ّ

وحتّى آخر ْلظة من ْلظات حياته؛ وحتّى ا
أن هجرته من طهران إىل مشهد كانت بأمر منه.
يف الوقت الذي مل نكن نشاهد منه هكذا تسليم جتاه اآلخرين.

َ
ين َ
فتأيت هذه اآلية هنا لتساعدنا وترجنا ِما نحن فيه من ترديد قائلة :يا أ ُّي َها هاَّل َ
آمنُوا
َ َْ ُ ْ َُْ َ ُ
ك ْم أي :ال تنظروا إىل غريكم وتقولوا :لامذا جيب أن ينحرف رجل له ما له من
عليكم أنفس

مكانة ومقام مرموق وخلوص واهتامم وشوق ــ وهو أمر صحيح ومطابق للواقع ــ ويصل
إىل ما وصل إليه؟
ّ
إن هذا الرجل ليس معيارا وميزانا لطريقك ،بل معيارك وميزانك هو عقلك
ومنطقك وفطرتك .فمن ضمن لنا ا
بأن الرجل إذا ما أحرز مقاما رفيعا أو أفقا علميا مع ّينا،
ا
فإن أمره قد انتهى ،وأناه قد طوا طريقه؟ كالّ ،فهذه بداية الطريق ،وبداية اْلركة وبداية
طي الطريق ليس إالّ.
التصميم عىل ّ

ففي ذلك الوقت الذي كان يتتلمذ فيه المرحوم ّ
العالمة لدا ألتاذه ،كنت أشاهد

بنفيس كيف ا
أن أولئك الذين كانوا حيرضون لديه ،وبدالّ من أن يقوموا بالتمسك َهذه اآلية
والعمل َها ووضع مفادها نصب أعينهم والتسليم بموجبها إلرادة ألتاذهم ،كانوا يشغلون
أنفسهم يف متابعة الواردين للمجلس والمغادرين له :لامذا يأيت هؤالء الناس إىل هنا؟ وما
الذي يبغونه؟ ولامذا تك ّلم هذا الرجل َهذا الكالم؟ فأمثال هؤالء الناس ال يمكن هلم أن

َ َْ ُ ْ َُْ َ ُ
ْ
ألُنم غفلوا عن أنفسهم ونسوا عليكم أنفسكم .فهل كان
يصلوا إىل أ ّية نتيجة .لامذا؟ ا
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ألتاذك قد أمرك بفعل ذلك؟ وهل أمرك ألتاذك بالقيام بعمل المراقبة؟ وهل أمرك
بتسجيل ألامء اْلارضين والغائبني؟ تعال يا هذا والتفد من هذا اجلو .فام يعنيك من قدوم
ومغادرة اآلخرين؟ أمل حيرض أبو بكر وعمر جمالس رلول اهلل؟! أومل حيرض جمالسه خالد بن
الوليد وعبد الرمحن بن عوف وبق ّية المنافقني؟! متى حصل أن جاء أمري المؤمنني أو للامن
واخلواص من أصحاب رلول اهلل ،وامتعض من مشاهدة هؤالء
الفاريس أو أبو ذر
ّ
واعرتض عىل رلول اهلل وطلب منه طردهم .فقد جئنا لنراك أنت؛ فوجودهم حولك
اجلو
يزعجنا و ُيس ّبب لنا تشويش الفكر وزيادة التخ ّيالت واألوهام ،ويتس ّببوا يف تكدير ّ
النوراين للمجلس .نعم ،هذا ما كانوا يقولونه للمرحوم اْلدّ اد .فإن كان أبو بكر وعمر
ّ
النوراين الذي أوجده رلول اهلل ،فهو ليس برلول إذا؛ فام هو
قادرين عىل تكدير ذلك اجلو
ّ
مقدار فهمك آلثار حضور النبي .فهذا هو الذي أ ادا إىل تر ّقي المرحوم الوالد ،وهو الذي

تس ّبب يف نزول ولقوط اآلخرين .فقد كان نظره متمركزا عىل مكان واحد.

قصة بايزيد البسطامي يف بيت اإلمام الصادق عليه السالم
لت لنوات كس ّقاء يف بيت اإلمام الصادق عليه
لقد عمل بايزيد
البسطامي لمدّ ة ّ
ّ
وأي رف تقصد
الرف .فقالّ :
السالم .فقال له اإلمام يوما :ناولني ذلك الكتاب الذي عىل ّ
الرف الذي فوق رألك.
يا موالي .فقال له اإلمام :أنت هنا منذ ّ
لت لنوات ،ومل َتر ذلك ا
فقال بايزيد :منذ أن دخلت هذا البيت ،مل يقع نظري عىل لواك .فقال له اإلمام :لقد فزت
لت لنوات ،وهو مل يالحظ فيام إن كان هنالك
إذا .فقد كان يرت ّدد عىل هذا البيت لمدّ ة ّ
رف أو ما شابه ذلك .فهذا النوع من الناس هم الذين يفوزون .أ ّما ذلك الذي يدخل البيت
ّ
وقبل أن ينظر إىل صاحب البيت ،جيول برصه يف البيت وأبوابه وجدرانه ولاحته وما فيه من
مصابيح وفراش ومن يدخل فيه ومن َيرج منه ،ويفرح عندما تأيت شخص ّيات هلا مكانة
اجتامع ّية إىل ذلك المكان؛ فال يكون هلكذا رجل نصيب من الفيض ولو بمقدار رأس
اإلبرة ،ولوف لن َيطو خطوة واحدة وإن دام بقاؤه يف هذا المكان مائة لنة؛ وذلك ا
ألن
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جمالسة اإلمام بحدّ ذاهتا ال تفي بالغرض؛ أمل يكن يعيش أولئك النفر مع رلول اهلل؟! أمل
يكونوا حيجزون ألنفسهم مكانا للصالة خلف رلول اهلل مباَشة؟! فهؤالء هم الذين
األصل ،وهم الذين قاموا بكِّس باب بيت الوحي وضغطوه
غصبوا اخلالفة من صاحبها
ّ

عىل بضعة رلول اهلل ،وق ّطعوا جسدها الطاهر أمام أنظار أهل البيت .فمن الذي فعل ّ
كل

النبي ،والذين كانوا يأتون وجيلسون يف بيت
هذا؟ أمل يفعله أولئك الذين كانوا يصاحبون ّ
النبي ويشغلون وقته.
ّ

فمجالسة المعصوم ال تكون هلا تلك األمه ّية ،ما مل ُيس ِّلم اإلنسان قلبه له .فيجب

تم ذلك،
تسليم القلب أوال ،وجيب تسليم اإلرادة واالختيار وإكنان المح ّبة واالشتياق؛ فإن ّ
مهد له الطريق لكي يتمكّن من ط ّيه.
فالمعصوم يعلم ما الذي ليفعله ،وهو يعلم كيف ل ُي ِّ
بناء عىل هذا ،ا
فإن هذه اآلية يف غاية األمه ّية ،وهي من اآليات التي تعترب مفتاحا
تبني اهلدف بد ّقة وتوصل إليه .فاآلية تدعو اإلنسان لمعرفة نفسه
لطريق اإلنسان ،وهي آية ِّ
اْلق والتزامك
أوال ،وأنه ما هو الطريق الذي اخرتته لنفسك؟ وكم هو مقدار ثباتك عىل ّ
باألمور اْل ّقة؟ فإن علمت بنفسك انحراف مسري فالن من الناس ،يف الوقت الذي طلب
غض النظر عن ذلك وقالوا لك :ما شأنك وهذا .فاعلم ا
بأن قوهلم باطل،
منك اآلخرون ّ
فغض النظر هذا ال يتالءم مع طريق اهلل ،وال ّ
ُمل يف
وعليك عدم
المض يف هذا الطريقّ .
ّ

هذا الطريق لام يقال :تعال واللك هذا الطريق ولرتا النتائج الحقا؛ فطريق اهلل هو

الطريق الذي ال ريب وال شك فيه.

ضرورة عدم اإلصرار على اخلطأ وبيانه ملن يتأثّر به من الناس
معرضون
بالطبع فمن الممكن لإلنسان أن َيطئ يف مسري حياته اليوم ّية ،فنحن بِّش ّ

للخطأ ،غري ا
أن علينا عدم اإلرصار عىل اخلطأ عندما نتن ّبه له .فإن أخطأت فعليك إخبار
اآلخرين بخطئك وعليك أن تقول هلم :يا من لار يف هذا الطريق بناء عىل ثقته يب ،اعلموا
عل أن أب ّلغكم ذلك.
بأناني قد أخطأت يف هذا األمر وجيب ّ
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التمر عىل
فتصحيح مورد اخلطأ يعترب واجبا وجوبا َشعيا .فليس من الصحيح أن
ّ

اخلطأ الذي ارتكبته إىل يوم القيامة .ا
إن االلتمرار عىل اخلطأ يعود إىل األمور النفسان ّية،

المرة ،فسوف لن يثق الناس يف بق ّية كالمك!
[فالنفس تقول لصاحبها ]:إن تراجعت هذه ّ

عل أن أتك ّلم بام تك ّلمت به هناك ،أ ّما اآلن،
من أراد أالّ يثق ،فال يثق .فقد كان واجبي حيتّم ّ

صحح ما قلت ،وإن مل أفعل ذلك،
عل أن ُأ ّ
فقد ّ
تغري تكليفي وأصبح من الواجب ّ

فسيحالبني اهلل عليه .فإن كان علمي وح ّتى يوم أمس ا
بأن فالنا من الناس فالقا ،غري أناه
عل الترصيح بذلك
قد تاب اليوم ،أو أناه قد ّ
تبني يل اليوم خطأ ما كنت أعتقد به ،فيجب ّ
وإخبار الناس ا
بأن هذا الرجل قد تاب وأصبح إنسانا عادال ،أو أن أقول بأناني كنت خمطئا
فيام ذهبت إليه .أو [قد حيصل العكس وهو ]:إناني كنت أعلم بعدالة الرجل الفالين حتّى

ه
عل
األمس ،وقد كنت ُأرجع اآلخرين إليه؛ أما اليوم فقد اتّضح يل بأناني كنت خمطئا ،فيجب ّ
واْلال هذه عقال وَشعا ومنطقا وعرفا أن ُأعلن عن ذلك و ُأعلم اآلخرين بأن ال شأن يل بام
قلت لابقا وأترك تشخيص هذا األمر من اآلن فصاعدا إليكم ،فال تبنوا رأيكم عىل ما كنت
قد أخربتكم به ،فأنا ّ
فسأتعرض
أتىل عن مسؤول ّيتي عن هذا األمر .فإن مل أفعل ذلك،
ّ

للمساءلة يف ذلك اليوم ،ول ُيقال يل :ا
إن اآلخرين قد اتذوا قرارهم اعتامدا عىل ما نصحت
به ،فلامذا ال تربهم برأيك اْلايل وترجهم ِما وقعوا فيه ،عندما علمت بخطئك؛ فهل
عملت هذا خوف أن ُيقال عنك بأناك قد أخطأت؟ فال أمه ّية لديك بام وقع فيه اآلخرون
بسببك من خطأ وضاللة .فهل هذا هو طريق اهلل ورلوله واألئمة؟
فإن أردت تأجيل تصحيح أمر خطئك عند علمك به إىل ْلظة أخرا ،فهل تعلم ما
الذي ليحدث بني هاتني اللحظتني؟ وأي انحراف قد حيصل لك يف هذه الفرتة؟ ثم كيف
تستطيع ضامن التمرارك يف اْلياة حتّى تلك اللحظة لكي تستطيع تصحيح خطئك فيها؟

َ ُ ُّ ُ ْ َ ْ َ ه َ ْ
اهتَ َد ْيتُ ْم فهكذا إنسان يطوي اآلن طريق اْلق ،فإن أخطأ،
ال يُضكم من ضل إِذا

فل ُيخطئ فاهلل مل َيلقنا معصومني .فالمعصومون هم األربعة عِّش معصوم وال غري ،فهم
معرضني للخطأ ،فاخلطأ بحدّ ذاته ال ُيعدُّ نقصا ،بل اإلرصار عىل
المعصومون فقط .فام دمنا ّ
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اخلطأ وااللتمرار عليه هو النقص وهو جريمة وخيانة وجناية .فهذا العمل ُيعدُّ خيانة
وجناية ،ولتُالحق اإلنسان تبعات هذا العمل.
قال اإلمام الكاظم عليه السالم هلشام بن اْلكم :يا هشا ُم ،لو كان يف يدك جوز ٌة

وقال الناس :لؤلؤ ٌة 4ما كان ينف ُعك وأنت تعلم ّأُنا جوز ٌة .ولو كان يف َ
يدك لؤلؤ ٌة وقال

تعلم ّأُنا لؤلؤ ٌة .1فكم يكون من المنالب أن يعرتف
وأنت
رض َك
َ
ُ
ُ
الناس ّ :إُنا جوز ٌة ما ا
اإلنسان ا
بأن يده خالية ،لكي يتبدّ ل اخلزف الذي يف يده إىل جوهرة ،فإن مل يعرتف ،فسيبقى
ذلك اخلزف خزفا وإىل آخر العمر .حيث ليلطم رأله يف لاعة الرحيل نادما عىل ذلك
العمر الذي ض ّيعه ،وكيف أناه أعطى أذنا صاغية لعدد من عوام الناس وإلبليس والشيطان
وق ّطاع الطرق ،وجعل نفسه آلة بأيدهيم.
ّ
ّ
المهم هو أن
اخلاصة به .واألمر
ولكل واحد صحيفته
اخلاص به،
فلكل إنسان عم ُله
ّ
ّ
ّ
يعلم اإلنسان جيدا ما الذي يفعله .فإن كان اإلنسان باحثا عن الوالية واْلقيقة ،فال يمكن
للوالية واْلقيقة أن ترتكه وحده ،ولتأخذ بيده وهتديه يف الموارد المختلفة ،يف اْلياة
الدنيا ،وعند مغادرهتا.

بشارة أمري املؤمنني عليه السالم للحارث اهلمدانيّ وللشيعة كلّهم
ماذا قال أمري المؤمنني للحارث اهلمداين؟ وذلك عندما كان اْلارث مريضا،
وذهب اإلمام لعيادته ،وكان مضطربا ألناه يرا نفسه تغادر هذه الدنيا ويده خالية ،وقد
أقلقه ما طرق لمعه من مسائل اْلساب والقرب والقيامة وما جيري فيها .فقال له أمري
ومتمسك بواليتي؟ فإن كنت كذلك ،فال ضري عليك ،وال تكن
المؤمنني :هل أنت مؤمن
ّ
مهموما وقلقا .فام دمت أنا إمامك ،فام الذي حيزنك؟ هل أنت قلق من ناحية عملك؟ فأنا
متك ّفل بتصحيح عملك .وإن كان قلقك بسبب أخطائك ،فسأقوم بتغطيتها؛ وإن كنت
( )4يف بعض النسخ :يف َ
يدك لؤلؤة.
( )1حتف العقول ،ص .486
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خائفا من المالئكة ،فالمالئكة يعملون بأمري .ه
فم ام قلقك؟ فمنكر ونكري يعمالن بأمري.
متمسك بصاحب البيت؟ ّ
فكل ذلك
أفتقلق من القيامة ويوم اْلساب وتطاير الكتب ،وأنت
ّ

حتت أمري ،ومجيع المالئكة الموك ّلون باجلنّة والنار عباد مطيعون يل ،وهم يعملون ما
يعملون بأمري.
أمل نسمع تلك األشعار؟!

ار َمهدَ ا َن من يم حت يرين *** همن م ه
ؤم رن َ
كان حأو ُمنَافه رق ُق ُبال
ح ُ
َ ح َ ُ ََ
َيا َح ه ح

()4

فهو يراين قبل أن يرا عزرائيل ،ومالئكة القرب واْلساب .فسأكون حارضا هناك
قبل هؤالء ،ولواء كان الم ّيت مؤمنا أو منافقا أو كافرا؛ وذلك ألناني أنا ميزان ومعيار
وصل المؤمن إىل اإليامن ،وأنا الذي ُأ ه
اْلركة والسري يف هذه الدنيا؛ فأنا الذي ُأ ه
وصل الكافر
إىل كامل درجة الكفر .فأنا الميزان والمعيار يف حياة اإلنسان ولريه .لذا فال فرق يف ذلك
بني المؤمن والكافر.

 .............من يم حت يرين *** همن م ه
ؤم رن َ
كان حأو ُمنَافه رق ُق ُبال
ح ُ
َ ح َ ُ ََ
حت هعنحدَ الرص ه
اط َت حع هر ُفني *** َف َال َ َ
تــف َعثحــ َرة َو َال َز َلـال
َو أن َ
ِّ َ

فستعرفني عند الرصاط وعند اْلساب .لامذا؟ ألناك كنت تتبعني ،فلقد كنت من

شيعتي ومؤمنا بواليتي؛ فهل من الممكن أن يؤمن أحد بوالية آخر وهو من متابعيه وال
يعرفه؟ « َف َال َتَف َع حث َرة َو َال َز َلال» أي ال تدع للقلق والتشويش طريقا إىل نفسك أبدا ،وال

َ
تش انزالق قدمك عند عبورك الرصاط ،ألناني أنا الذي ألندك؛ فأنا الرصاط وأنا اْلساب
وأنا الكتاب وأنا القيامة وأنا اجلنّة وأنا ّ
كل يشء بالنسبة لك .فأنت قد اتّبعت األصل ،وأنت
تقلق ِم ّا جيب أن يقلق منه اآلخرون؟!! وها أنت يف البحر والمحيط ،وأنت خائف من
حرارة ر
نار مشتعلة يف مكان ما؟!! « َف َال َتَف َع حث َرة َو َال َز َلال».
ض َعىل ه
ف ل ه حل َع حر *** ه
الر ُجال
أقو ُل لهلن هاار حني تُو َق ُ
ُ
جِّس َها َذ هري ا
أقول للنار :ابتعدي عن الرجل ،لامذا؟
( )4معرفة المعاد ،ج ،1ص 96؛ معرفة اإلمام ،ج  ،4ص .494
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ه
ص ُمت هاصـال
َذ هريـه َال َت حق َربهيـــه إ ان َلــ ُه *** َح حبال به َحبحـ هل َ
الو ح ِّ

ا
الوص ،فأينام ُوجد هذا اْلبل ،فهو ال يسمح للنار
ألن هنالك حبال يصل بينه وبني
ّ

عل ذلك
بالوصول إليه .وهذا ِما ال حيتاج إىل ُني أمري المؤمنني أو أمره .فام دام بينك وبني ّ

اْلبل ،فسواء أمرت النار أو مل آمرها ،فال وجود للنار يف ذلك المكان ،ولذا فال حاجة

عل ،فال وجود للنار ،وحيث يكون للوالية موطئ قدم،
هنالك لألمر .فحيث يكون أثر قدم ّ

فال ظلمة؛ وحيث يكون هناك اتصال بحبل اهلل المتني ،فال يمكن أن تكون جهنّم لكي
آمرها باالبتعاد وعدم االقرتاب.

بِّش َها أمري المؤمنني عليه السالم ُم ّبيه ،بأن
وهذه هي بشارة لنا ،فهي البشارة التي ّ
ال تافوا وال تقلقوا .فال تافوا ِم ّا حيدث يف هذه الدنيا؛ وال تافوا ِم ّا ترونه من اْلوادث
التي تشاهدوُنا؛ وال تقلقوا من التق ّلبات التي حتصل من حولكم؛ وال متنعكم التخ ّيالت
واألوهام من مواصلة طريقكم .فواصلوا طريقكم وحافظوا عىل ا ّتصالكم بحبل اهلل المتني
حرضة بق ّية اهلل األعظم أرواحنا وأرواح مجيع المؤمنني والمؤمنات لرتاب مقدمه الفداء،
وليحصل ما حيصل .فال يعنينا ذهاب هذا أو قدوم ذاك أو كالم هذا أو هتديد ذاك بِّشط ّأال
ينقطع هذا اْلبل ،وأالّ تتزلزل تلك العالقة؛ بل وجيب أن تستحكم هذه العالقة أكثر فأكثر.
لقد انتهى شهر رمضان ،وقد و ّفقنا اهلل ألن نكون ضيوفه يف هذا العام أيضا .وإن
قلنا بأناه مل يصبنا يشء من هذه الضيافة ،فنكون قد كفرنا النعمة ،ومل نكن من الشاكرين،
يمن علينا من تلك المواهب والربكات والنهعم
ولكن يمكن لنا أن نطلب من اهلل بأن ا
اخلواص من عباده وعىل أوليائه.
من َها عىل
ّ
والعطايا التي ا
اليوم هو يوم اجلمعة ،وهو يوم عيد الفطر ،وهو اليوم المتع ّلق بقطب عامل اإلمكان
بق ّية اهلل أرواحنا فداه ،ونحن نطلب منه بأن جيعل اهلل قلوبنا تّتجه نحو ذاته المقدّ لة ال غري؛
وأن تكون أفكارنا ورغباتنا وإرادتنا مند ّكة يف إرادته ومتصلة بقلبه الرقيق العطوف؛ وأن
عجل يف فرجه الميمون وجيعلنا من المنتظرين اْلقيق ِّيني له ،وأن جيعل أمورنا ويف مجيع
ُي ِّ
األحوال حتت واليته وإَشافه وليطرته.
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«ال َلهم إناا نَر َغب إ َلي َك يف دو َل رة َك هر ر ه
أه َل ُه َوت هُذ ُّل ه ََها النِّ َف َ
أه َل ُه
اق َو ح
اإللال َم َو ح
َح
ح ُ ح
يمة تُع ُّز ه ََها ح
َ
ُ ا
اة إىل َطا َعته َك وال َقاد هة إىل لبهيله َك وتَر ُز ُقنَا هَها َكرام َة الدُّ حنيا و ه
و َ حجتع ُلنَا فهيها همن الدُّ َع ه
اآلخ َرة».
َ َ
َ َ
َ َ
َ َ
َ َ َ
َ ح
َ
ألجل التعجيل يف ظهور إمام الزمان ،ورفع المشكالت والباليا عن بالد شيعة أمري
ُممد ثالث مرات.
ُممد وآل ّ
المؤمنني عليه السالم ،ص ّلوا عىل ّ

ه
للهم ِّ
ُممد
ُممد وآل ا
صل َعىل ا
ا ا
ه
للهم ِّ
ُممد
ُممد وآل ا
صل َعىل ا
ا ا

ه
للهم ِّ
ُممد.
ُممد وآل ا
صل َعىل ا
ا ا
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