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أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
بسم اهلل الرمحن الرحيم
وصلّى اهلل على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم حممد
وعلى آله الطيّبني الطاهرين
واللعنة على أعدائهم أمجعني

ضرورة أن نعيش الغدير كحادثة حيّة معاصرة
يَ ي َ َ ي َ ي ُ َ ُ ي َ ُ ي َ َ ي َ ي ُ َ َي ُ
ك يم ن يِع َميت وَ
﴿ اْلوم أكملت لكم دينكم و أتممت علي
ُ َ ُ ُ ي
َ
ي
َ
اْلسالم دينا﴾
رضيت لكم ِ

اليوم يوم عيد الغدير ،وبحسب المتعارف ،والسنّة

المستمرة ،فإ ّننا نقوم باالحتفال ونعقد جمالس الفرح والرسور،
ّ
ستحب للمؤمنني حينام يلتقي بعضهم ببعض أن يقرؤوا
كام ُي
ّ
هذا الدعاء " :ح
ني بِ ِوال َي ِة
احلَ حم ُد هَّلِلِ ا َّل ِذي َج َع َلنا ِم َن ا حل ُم َت َم ِّسكِ َ
ني و ِ
ِِ
ِ
األئ َّم ِة المعصومني عليهم السالم" حيث
أم ِري ا حل ُم حؤمن َ َ
املــتقني
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ينبغي عليهم قراءته ،وجتديد العهد به ،وأن يصلوا أنفسهم
بحبل اهلل المتني هذا ،وأن يتذ ّكروا تلك احلادثة التي حصلت
قبل ألف وأربعامئة سنة ،وأن ُُي ّددوا هذه الذكرى ،وال يظنّوا
ّ
وأّنا من فروع
بأن هذه القض ّية كانت مرتبطة بالعهود السابقةّ ،
واألئمة؛ كام
جمرد حم ّبة أمري المؤمنني
ّ
وأّنا حتكي عن ّ
التش ّيعّ ،

هو المرتكز يف العديد من األذهان ،حيث يعتقد كثريون أ ّن
قدم فيها الرسول األكرم ّ
صىل
جمرد ذكرى مجيلة ّ
حادثة الغدير ّ

اهلل عليه وآله وس ّلم أحد األفراد كشخص ّية فريدة ،وانتهى
األمر! فعلينا أن نقترص عىل استحضار هذه المسألة هبذا
النحو!
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القراءات املختلفة لواقعة الغدير

الغدير والقراءة الفقه ّية
وأ ّما حقيقة األمر ،فهي بنحو آخر؛ فالمسألة أعىل بكثري ممّا

ذكرناه؛ ّ
خم ونصب أمري المؤمنني ال تنحرص
ألن قض ّية غدير ّ
يف كوّنا حادثة قام فيها النبي بعرض ٍ
فرد عىل األ ّمة بصفته
ّ
إنسا ًنا ذا أهل ّية لكي ت ّتبعوه وتستفهموه عن أحكامكم
ّ
الشك بني الركعتني
ومسائلكم الرشع ّية ،وتسألوه عن حالة
الثالثة والرابعة ،وعن مسائل احليض والنفاس؛ فهو قادر عىل
خيصنا
إجابتكم ،ومن دون أن حيتاج للرجوع إىل الكتب؛ فهذا ّ

نحن الذين إذا َ
أحد ،فإ ّننا ال نستطيع اإلجابة ما مل تكن
سأ َلنا ٌ
بني أيدينا كتب ومصادر؛ فإ ّنه إذا أردنا أالّ نرتكب خيانة،
ونراعي األمانة عند اجلواب ،فإ ّننا ال نستطيع اإلتيان باجلواب
املــتقني
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كثريا بام نقوله ،فإ ّننا
من عند أنفسنا ،وإالّ إذا مل نكن ّ
ّنتم ً

سنضيف بعض األشياء من عندنا؛ سوا ًء صادف كون احلكم
كثريا يف هذه احلالة ،فال يوجد
ً
صحيحا أم ال؛ إذ ال يفرق األمر ً
فارق كبري بني أن تكون األ ّيام ثالثة أو أربعة أو اثنني!

الغدير والقراءة السياس ّية
ال كان األمر هبذا النحو؟! أم ّ
لكن ،هل فع ً
أن مراد الرسول
من هذه احلادثة كان يتع ّلق بتقديم فرد ُيمكنه إدارة شؤون
احلكم ،ويكون عادالً ،أمينًا غري خائن ،ال ُيغري عىل بيت الامل،
وال يرتكب آالف اخليانات والرسقات ،بل كان رج ً
ال من دأبه
اخلاص ببيت الامل ،إذا زاره أحد يف منزله،
أن ُيطفئ الرساج
ّ
احلد ،لكن هل
و ُيشعل رساجه الشخيص؛ فقد بلغ أمره إىل هذا ّ
هذا ك ّله يكفي؟ فقد كان يقوم بمساءلة الوالة الذين يبعثهم،
املــتقني
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وحياسبهم بقوله مثالً :وصلني أ ّنك
ويضع عليهم جواسيسُ ،
قمت يف اليوم الفالين بالعمل الكذائي!! فيبعث إليهم برسائل؛
فلم يكن دأب أمري المؤمنني أن ُي ّ
ثم ال ُيتابعه بعد
وّل ً
أحداّ ،
ذلك ...ال! لقد كانت ألمري المؤمنني عيون؛ أي جواسيس،
ّ
اخلاصة للناس
التدخل يف األعامل
جتسسهم مل يكن بمعنى
ّ
لك ّن ّ

والتقيص عنها ،بل كان يرت ّكز عمل
ومسائلهم الشخص ّية،
ّ
اجلاسوس عىل ما يقوله ذلك الواّل ،وما يفعله ،ومن هم الذين
يسمح هلم بالدخول إىل دار اإلمارة ،وإىل داره؟ وهل كان

أيضا؟ وهل كانت
يسمح لألغنياء فقط بالدخول؟ أم للفقراء ً
مدة عمله؟
بابه مفتوحة أمام الناس؟ أم مغلقة؟ وكم هي ّ
واحدا ،فكان
واحدا
فكانت تصله تقارير عن مجيع هذه األمور
ً
ً
عليه السالم ي ّتخذ قراراته بنا ًء عليها.
املــتقني
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ويف هذه احلالة ،هل كان الرسول األكرم ّ
صىل اهلل عليه
وآله وس ّلم يريد أن يقول للناس :يا ّأّيا الناسّ ،إين راحل
عنكم ،وقد جعلت رج ً
ال بعدي إذا حكم ،فإ ّنه سيحكم فيكم
حدا ،فإ ّنه سيكون مناس ًبا ،فلن ُي ّ
بالعدل؛ فإذا ّ
أي أحد
وىل أ ً
وّل ّ
كيفام كان ،كام أ ّنه سيعمل وف ًقا للمصلحة العا ّمة للبلد ،ولن
رجح المصالح الشخص ّية عىل مصلحة المجتمع .فإذا كان
ُي ّ
األمر يقترص عىل هذاّ ،
فإن لدينا الكثري من الدول التي تعمل
به .أجل! اذهبوا اآلن إىل سويرسا ،ح ّتى تروا هل شعبها راض
عن حكومته أم ال! ّإّنم راضون عنها ّ
بكل قلوهبم ووجودهم،

ّ
بالتخيل عنها؛ وكذلك الشأن بالنسبة للسويد،
أبدا
وال يقبلون ً
وألامنيا ،والعديد من الدول األخرى ،فام هو السبب يف ذلك؟
سببه ّ
أن احلكومة مسؤولة أمام الناس وجتيب عىل أسئلتهم،
املــتقني
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أي موضع نجد فيه حكومة تتجاوب مع شعبها يكون
ويف ّ
صدام
فإّنا ستكون مثل حكومة ّ
الناس راضون عنها ،وإالّّ ،
تقدم أجوبة؛ فمهام قامت به من
ألّنا حكومة ال ّ
وأمثاهلا؛ لامذا؟ ّ

فإّنا تقمع ّ
كل معرتض :اسكت ،ال تنبس ببنت شفة،
أفعالّ ،
حيق لك االعرتاض ،وغري ذلك!
ال ّ
النبي ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم ،وقال:
وحينئذ ،إذا جاء
ّ

سآتيكم يوم الغدير بحاكم مسؤول ومتجاوب ،فإ ّننا نرى ّ
أن
هناك العديد من البلدان التي تنعم هبكذا حكومة ،وشعبها
ّ
بالتخيل عنها؛ وبالتاّل ،فلن نكون
أبدا
راض عنها ،وال يقبل ً
بحاجة إىل أمري المؤمنني عليه السالم! إذ سيأيت الناس
ويقولون :يا رسول اهلل ،بمقدورنا تأسيس هذه احلكومة من
دون احلاجة إىل أمري المؤمنني! حيث سنتشاور فيام بيننا ألجل
املــتقني
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تصدي أشخاص مثل أيب
ذلك ،ممّا قد ال ينتج عنه بالرضورة
ّ
بكر ،أو عمر ،بل قد يأيت شخص آخر كسعد بن أيب و ّقاص؛
فقد كان هناك بني الناس أفراد ذوو وجاهة ،بخالف اآلخرين
الذين كانوا من أهل الفرار ،لكنّهم تآمروا يف السقيفة ،فصاروا
مقدمني؛ نعم ،كان هناك بني الناس أفراد ذوو وجاهة؛ مثل
ّ
الزبري الذي كانت له وجاهة كبرية بني الناس ،وكذلك الشأن
بالنسبة لطلحة ،حيث كانا من الذين يصمدون يف احلروب إىل
ثم ُعثر
آخر رمق ،ومل يكونوا كأولئك الثالثة الذين ّفرواّ ،
عليهم بعد مرور ثالثة أ ّيام! ال ،فقد كانوا من الثابتني،
والمتفانني ،وكانوا يت ّلقون أنواع اجلراحات؛ إذ مل تكن احلرب
ُ
حم ًّ
وزع فيه احللويات! بل كانت هناك السهام والنبال ،ومل
ال ُت ّ

املــتقني
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يكونوا هؤالء يلبسون الدروع احلديد ّية؛ فكانوا ُيصابون
بالسهام ،ف ُتجرح أبداّنم.
الزبري
قرأت يف أحد الكتب أ ّنه عندما َقتل ذلك الرجل
َ

غفل ًة ،وجاء بسيفه إىل أمري المؤمنني ،انزعج أمري المؤمنني
ينضم إىل
كثريا؛ أل ّنه كان قد اعتزل احلرب؛ فصحيح أ ّنه مل
ّ
ً

جيش األمري عليه السالم ،لكنّه اعتزل احلرب؛ فيبقى أ ّنه أفضل
هبذا المقدار من طلحة؛ وحينام اعتزل احلرب ،جاء أحدهم
وقتله أثناء الصالة؛ فقال اإلمام عليه السالم :القاتل والمقتول
كالمها يف النار؛ فمن الذي أذن لك بأن تذهب وتقتله؟ وألجل
من أنت تقاتل؟ فإن كنت حتارب ألجيل ،وحتت طاعتي ،فهل

أنا أمرتك بقتله؟ وأ ّما إن كنت حتارب ألجل ذاتك ،فافعل ما
تتحمل مسؤولية ذلك أنت .وحينام
حيلو لك ،لكن ،عليك أن
ّ
املــتقني
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أتاه بالسيف ،نظر إليه عليه السالم ،وقال :سيف طالام جىل به
الكرب عن وجه رسول اهلل ص ّىل اهلل عليه وآله()1؛ أي ّ
أن
الزبري كان هبذا النحو؛ و ُيقال ّ
أن هذا السيف حمفوظ يف أحد
يدعونه
المتاحف ،وقد رأيت بدوري سيف الزبري ،لو كان ما ّ
صحيحا؛ فحينام يقول اإلمام عليه السالم :سيف طالام جىل به
ً
الكرب عن وجه رسول اهلل ص ّىل اهلل عليه وآله ،فإ ّننا نستنتج
من ذلك كم كان الزبري إنسا ًنا متفان ًيا! فكان يصمد إىل آخر
وحيارب ،و...؛ هذا ،مع مالحظة الوضع الذي كانت
رمقُ ،
عليه احلروب يف ذلك العرص!
( )1فجاء إىل علي عليه السالم فقال لآلذن :قل له عمرو بن جرموز ابلباب و معه رأس الزبري و سيفه ،فأدخله
و يف كثري من الرواايت أنه مل أيت ابلرأس بل ابلسيف فقال له :و أنت قتلته؟ قال :نعم .قال :و هللا ما كان ابن
لئيما و لكن احلني و مصارع السوء ،مث قالً :نولين سيفه فناوله فهزه و قال :سيف طاملا جلى
صفية ا
جباًن و ال ا
إّن
به الكرب عن وجه رسول هللا صلّى هللا عليه وآله وسلّم ،فقال ابن جرموز :اجلائزة اي أمري املؤمنني ،فقال :أما ّ
بشر قاتل ابن صفية ابلنار (شرح هنج البالغة ،ج  1،ص
مسعت رسول هللا صلّى هللا عليه وآله وسلّم يقولّ :
 .)236املرتجم
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فقد كان بني الناس ُ
أمثال هذه الشخص ّيات؛ وحينئذ ،يأيت
حاكام عليكم من بعدي؛ وهو
الرسول ويقول :سأجعل الزبري
ً
إنسان ج ّيد؛ فال يرسق األموال ،وال ُيغري عىل بيت الامل ،وال
يفر إىل هنا وهناك ،ويطلب
ّ
خيتص أهله وعشريته بالعطايا ،وال ّ
اللجوء إىل البلدان األجنب ّية ،ال! بل يعيش بينكم ،و ُيؤ ّمن لكم
وحجكم ،و ُيل ّبي للناس احتياجاهتم،
صالتكم وصيامكم
ّ
ويتعهد
ويتف ّقد أحوال الفقراء ،و ُيو ّفر هلم تأمينًا حلاميتهم،
ّ
بمعاجلة أمراضهم ،ويضمن هلم حقوقهم؛ أفهل نريد شي ًئا أكثر
ألي يشء نحتاج أمري المؤمنني؟! فال حاجة
من هذا؟! فإذنّ ،
إليه! وبالتاّل ،ما هو الداعي ليوم الغدير؟! فنحن نشاهد الكثري
من الدول التي تعيش يف راحة من مجيع النواحي :من الناحية
والصحة
الرقي العلمي،
االقتصاد ّية ،والعلم ّية ،ومن ناحية
ّ
ّ
املــتقني
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والسالمة ،بحيث ّإّنم ال يأخذون من المريض ،ولو عرشة
فلوس ،مهام كان المرض الذي ُيعاين منه! فيمنحونه أغىل
األدوية من دون أن يأخذوا منه ولو عرشة فلوس! فتجد الناس
راضني عن هذه احلكومات ،وراغبني فيها ،حيث يسودها
القانون ،وحتكمها أجواء المسؤول ّية والتجاوب مع الناس،
والسعي ّ
حلل مشاكلهم ،لكن ،لو كان األمر كذلك ،لام احتاج
الرسول إىل مجع الناس!! فيجمع العرشات من األلوف حتت
عيل
تلك الشمس احلارقة ،ويقول هلم :من كنت مواله ،فهذا ّ

مواله.

الغدير والقراءة السلوك ّية الرتبو ّية العرفان ّية
جدا! فالرسول األكرم ّ
صىل اهلل
انتبهوا ،فالمسألة عجيبة ًّ
عليه وآله وس ّلم وضع يده عىل النقطة األساس ّية؛ وهنا ينبغي
املــتقني
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كثريا ،حيث يقول :من كنت مواله ،ومل يقل :من
علينا التدقيق ً

ومديرا ألمور معيشته
كنت مد ّب ًرا لمجتمعه وأوضاع حكمه،
ً
فعيل خليفتي عليه! بل
واجتامعه ،وحتقيق الرفاه ّية يف حياتهّ ،

حر،
قال :من كنت مواله ،وأ ّما الذي ال أكون له موىل ،فهو ّ

أحدا! فإذا
وطليق اليدين ،فيلفعل ما حيلو له؛ فنحن ال نجامل ً
حر! وأ ّما الذي أكون بالنسبة إليه
مل يكن يرغب يف ذلك ،فهو ّ

ِب أَ يوىل بال ي ُم يؤم َ
ِنني مِني
موىل؛ أي مثلام تقول اآلية الرشيفة ﴿ :انلَّ ُّ
ِ
ِ
َي
ُ
ي
)
1
(
أنف ِس ِهم﴾ يعني ّ
حق الناس يف االختيار سواء يف المسائل
أن ّ

خيصهم من
الشخصية ،أو المسائل االجتامعية ،أو يف كل ما ّ
احلق يف
مسائل مهام كانت [هو بيد
النبي] ،فأنا اآلن أملك ّ
ّ
النبي أوىل يب
اجللوس هنا ،وليس ألحد أن يمنعني منه؛ ولك ّن ّ
الكرس
من نفيس؛ أي له احلق بأن يقول ّل :قم عن هذا
ّ
( )1سورة األحزاب ،صدر اآلية .6
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واجلس هناك مثل بق ّية الناس [عىل األرض] ،فإن مل أمتثل
النبي ،فسأكون مرتك ًبا للحرام ،وسأقع يف جهنّم[ .أو
ألمر
ّ

م ًثال] ّل اآلن أن أختار الزوجة التي أريد أن أتزوجها ـ وطب ًعا

أنا فاتني القطار؛ وكان ينبغي أن تكون هذه المحارضة قبل
يصح منّي هذا الكالم؛ ولكن احلمد هلل
عرشين سنة حتى
ّ
أتزوج من
مجيعكم اآلن ينطبق عليكم هذا المثال ـ فيل أن ّ
بد
أشاء ،فالزواج أمر
اختياري وليس إجبار ًيا بأن يقال لك :ال ّ
ّ
تتزوج من فالنة ،فاألمر ليس كذلك؛ ولكن لو قال ّل
أن ّ
بد ّل أن أتزوجها،
رسول اهلل :عليك أن تتزوج من فالنة ،فال ّ
وليس ّل احلق بالمخالفة ،ولو خالفت لكان عميل حرا ًما ،كام

ّ
أن رشب اخلمر حرام ـ بل أسوأ من ذلك؛ فرشب اخلمر ليس
بيشء أمام هذه المخالفة ـ فهو مثل رشب اخلمر والرسقة و
املــتقني
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النبي
شدة حرمة خمالفة أمر
الربا ،فهذه األمور حرام؛ ولكن ّ
ّ
ّ
المحرمات ،فقد يتوب اإلنسان
المرات من هذه
ّ
أكثر بمئات ّ

ّ
وجل" :لقد
عز
من هذه المعايص والذنوب ويقول هلل ّ

رب" فيجرب اهلل له ذلك .ولك ّن هذا األمر غري قابل
أخطأت يا ّ
للجربان! فمخالفة أمر الرسول غري قابلة للجربان!
أو أن يأيت رسول اهلل ويقول" :لقد أبطلت زواجك هذا"
فبمجرد أن يقول" :أبطلت زواجك" ّ
فإن زواجي قد ب ُطل ،وال
ّ
فبمجرد أن
حاجة بعدها إلنشاء الطالق من قبيل أنا [الزوج]
ّ

ٍ
راض عن زواجك هذا" فإن المسألة قد
يقول" :إين غري
مر عىل
انتهت ،فإن أتيت وقلت له" :ما هذا الكالم؟! لقد ّ
زواجنا عرش سنني وقد أنجبنا طفلني أو ثالثة ،فام هذا الكالم

املــتقني
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ٍ
[فحينئذ تكون قد
الذي يقوله رسول اهلل ..إين ال أرتضيه"
ارتكبت حرا ًما] هل التف ّتم؟!

فهذا هو معنى أنه "أوىل" فرسول اهلل هو أوىل ،ال ّ
كل من

ودب ،كبائع الشمندر "احلاج حسن" مث ً
ال ،بل األوىل إ ّنام
هب ّ
ّ
أمراّ ،
تم
فإن األمر قد ّ
هو رسول اهلل ،فإن قال رسول اهلل ً

وحتقق .فمعنى كون رسول اهلل أوىل هو ّ
أن واليته
وحصل
ّ

غالبة عىل واليتنا ،تلك الوالية الموجبة للتأثري ،أو لإلنشاء ،أو
حل ّل عقد إحدى الوقائع ،أو اتصال ٍ
عقد ما ،وال حاجة بعدها
فبمجرد أن يقول رسول اهلل" :ال ينبغي أن
إلنشائنا وإرادتنا،
ّ
تم وانتهى؛ نعم من اجلهة
حيصل األمر الفالين" فإن األمر قد ّ
البد أن يقال صيغة ما سواء كانت صيغة ٍ
عقد أو
الظاهر ّية ّ
ُ
ً
ٍ
طالق أو ما شابه ذلك.
املــتقني
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وكذا األمر بالنسبة للمرأة ،فلو قال هلا [رسول اهلل]" :ال
تستمري يف العالقة مع زوجك" فيجب عىل
ُيوز لك أن
ّ
المرأة أن تنفصل عىل الفور .فالمسألة تنطبق عىل الرجل وعىل
المرأة .وهذا ما يقال له "والية".
وكذا لو ّ
أن رسول اهلل قال" :تناول هذا الدواء أو احقن
هذه اإلبرة ،لتنهي حيا َتك" فيجب تنفيذ هذا األمر عىل الفور
ومن دون أن يتخ ّلله أية فاصلة زمان ّية؛ أل ّن وجود الفاصلة
دع ً
جماال للريح أن تدخل [والريح إن دخلت فإّنا
والفسحة ي ُ
تس ّبب فساد األمر] ،وهذا قد ُيعل األمور بكيف ّية أخرى.
ً
سؤاال
إخبارا ،وكذا ليس
فأمر رسول اهلل "إنشا ٌء" وليس
ً
وال استفها ًما ،فهو ال يقول لك" :ما هو رأيك بام أقول؟ اذهب
بمجرد أن
وحتقق منه وانظر هل األمر كام قل ُته أم ال؟" ولكن
ّ
املــتقني
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يقول ،فقد انتهت المسألة .لامذا هو كذلك؟ أل ّن واليته والية
اهلل.
للنبي إبراهيم" :اقتل ابنك واذبحه" فمن
فعندما يقول اهلل ّ
الذي قال ذلك إلبراهيم عليه السالم؟ مل يقله له إنسان؛ بل
الذي قال له ذلك هو اهلل؛ غاية األمر أنه قال له ذلك يف المنام،
يف المنام وليس يف المكاشفة ؛ نعم قال له ذلك يف المنام.
إن المنام ّ
فإن العالمة كان يقولّ :
وبالمناسبة ّ
أدق من
المكاشفة ،وأصدق؛ وذلك أل ّن ّ
تدخل النفس يف المكاشفة
تدخلها يف المنام؛ لذا ّ
أكثر من ّ
فإن مصداق ّية المنام ـ فيام لو
كان المنام صاد ًقا ـ أعىل من مصداق ّية المكاشفة.
عىل ّ
ضح بابنك!"
كل حال فقد قال اهلل
للنبي إبراهيمِّ " :
ّ
أي أمر هو
هل فكّرنا هبذه المسألة واق ًعا؟! هل ف ّكرنا هبا؟! ّ
املــتقني
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قوي رشيد كهذا ،فيقال له :اذبح
هذا!! شخص لديه
شاب ّ
ّ

أي أم ٍر هذا! ما هذا األمر العجيب من اهلل؟! وقد
ابنك هذا! ّ
كان ذلك الشاب عمره بحدود السابعة أو الثامنة عرش ،أو
الرابعة عرش ففي بعض الروايات أنه كان مراه ًقا ،أو ً
مثال أكرب
من ذلك؛ ثم يقال له ذلك!
فلو أنه قام هبذا الفعل ـ وهوقتل ابنه ،أو إنسان آخر ـ قبل
أن ُيؤمر بذلكّ ،
فإن جزاءه سيكون هو القصاص؛ ألنه قتل
نفسا ،وال فرق يف ذلك بني الصغري والكبري؛ ولكن عندما ُيؤمر
ً
بذلك فإنه ال يعود فيه قصاص؛ بل يصري األمر واج ًبا ،وال
يعود لإلنسان فيه اخليار ،فاألمر يصري واج ًبا كوجوب الصالة
مرة ،وأعمق وأعمق ،فيكون
والصوم؛ بل أعىل من ذلك بألف ّ
العمل هبذا األمر واج ًبا لامذا؟ ألنه أمر اهلل فنحن غاية ما نريد
املــتقني
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أن نفعله هو امتثال أمر اهلل ،وهذا أمر اهلل ،فأوامر اهلل ال تتع ّلق
بالصالة فقط وال يتع ّلق ّنيه بالنواهي العاد ّية فقط ،فهذا
أيضا.
أحدها ً
حدود والية أولياء اهلل

فهذه الوالية التي هي هلل ...أذكر أنه كان ّل مع المرحوم

العالمة فيام مىض مباحثات حول والية الفقيه وكيف ّية تشكّل
والية الفقيه ،وما هي كيف ّيتها وما هي كم ّيتها ،وما هي
حدودها؟ فقد كانت لنا حول هذه المسائل حوارات ،ومل يكن
[ليبني ّ
وصلت إىل بعض
كل يشء] لكنّي أنا بنفيس
ُ
هو طب ًعا ّ
المسائل ،وخالصة األمر هو أنني كنت أقول للمرحوم
العالمة :يا س ّيد هل والية الفقيه التي تطرحوّنا هي نفس
والية اإلمام المعصوم؟ واحلال ّ
أن والية اإلمام هي ما ذكرناه،
من أنه عندما يأيت أحد أصحاب األئمة إىل اإلمام ،يطلب منه
املــتقني
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اإلمام أن يدخل إىل التنور ،فهذه هي والية اإلمام ،وعندما
ويتفحم ،وإال لو كان
ذهب هو إىل التنور ،ذهب لكي حيرتق
ّ
لنبي اهلل إبراهيم عليه السالم
يعلم بأنه سيحصل له ما حصل ّ

[لكان األمر ً
نرصاين يستطيع
مسيحي و
أي
سهال] فح ّتى أنا أو ّ
ّ
ّ
أن يفعل ذلك ،فلو كان يعلم بأنه إن دخل ،لن حيصل له يشء،

فح ّتى لو كان الشخص أرمن ًّيا أو ّيود ّيا ،لذهب ،فهارون
ويتفحم،
المك ّّي عندما دخل التنور ،دخل من أجل أن حيرتق
ّ
فذهابه كان هبذه الن ّية ،وإال لو كانت ن ّيته هي أن يدخله وُيلس
يستحق فعله المدح ..لام كان
فيه [وال يصيبه يشء] لام كان
ّ
فتبسم العالمة ومل ُيب بيشء؛ طب ًعا قد أجاب
يستحق المدحّ .

بعدها ولكن ...عىل ّ
كل حال ،ليست المسألة أن نأيت ونقول:
جمرد
"فالن هو الو ّّل الفقيه ..فالن هو الو ّّل الفقيه" ونقوهلا ّ
املــتقني
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لقلقة لسان ،فالو ّّل الفقيه واليته هي والية اإلمام المعصوم،
فمن يكون كذلك؟! فالذي يكون كذلك هو المرحوم الس ّيد
القايض ،أو السيد حسني قيل اهلمداين ،أو مثل المرحوم
العالمة ،فالمسألة بالنسبة هلؤالء هي كذلك ،وال كالم يف ذلك
ً
أصال؛ ولكن إن أراد الشخص أن يتجاوز عن هذه المسألة..
المقرر أن أكون أنا [الو ّّل الفقيه الذي واليته والية
فإن كان
ّ
اإلمام] فأنا الذي يف الصبح أقول كال ًما ثم يف العرص أقول

كال ًما آخر خمال ًفا له ،فام هي هذه الوالية التي أمتلكها؟! فالذي
يقول :أنا أقول عند الصبح كال ًما ثم يقول عند العرص :لقد
فأي والية تلك التي عندك حيث تقول :لقد
أخطأتّ .
أخطأت .فهل قال اإلمام عليه السالم يف ّ
كل عمره :إين
أخطأت؟! فهل قال أمري المؤمنني :لقد أخطأت؟! هل قال
املــتقني
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ذلك اإلمام المجتبى أو س ّيد الشهداء؟ مل يقل أحد منهم ذلك؛
ألّنم معصومون بالعصمة الذات ّية ،ال أّنم معصومون يف
ّ
األفعال فقط؛ يعني ّ
أن ذاهتم ليس فيها خطأ ،وغري قابلة له.

يَ ي َ َ ي َ ي ُ َ ُ
كمي
فهذه هي الوالية التي حتكي عنها آية {اْلوم أكملت ل

َ ُ
دينك يم}...
ل ُِم يؤمِن َو ال ُم يؤم َِنة إذا قَ ََض َّ ُ
اَّلل
ٍ ِ
ٍ
َ
ي
ي
ُ
َ
ي
َ
ي ()2
ال َِية مِن أمرِهِم}.
()1

لذا يف آية أخرى

َ
يقول اهلل تعاىلَ { :و ما اكن
َ َ ُ ُُ َ ي َ ي َ ُ َ
ون ل َ ُهمُ
و رسوُل أمرا أن يك

فلو ذهب مؤمن أو مؤمنة إىل رسول اهلل ،وكان بني اثنني
ٍ
يشء ..كأن
يدعيان ملك
منهام خالف عىل مسألة مع ّينة كأن ّ
رتا إضاف ًيا ،ويقول األخر:
يقول أحدمها :لقد أخذ من أريض م ً

عيل.
مل آخذ .أو يقول أحدمها :لقد أعطيتك الدفعة المستح ّقة ّ
( )1جزء من اآلية  ،3سورة املائدة.
( )2جزء من اآلية  ،36سورة األحزاب.
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ويقول اآلخر :مل تعطني ،ومل أستلم شي ًئا .فيذهب الرجل إىل
رسول اهلل ،ويكون ذهابه إىل الرسول ليحكم له ال عليهّ ،
وإال
لو مل يكن يريد أن حيكم الرسول له لام كان هناك حاجة ألن
احلق
يذهب إىل رسول اهلل؛ ولكفاه أن يقول للطرف اآلخرّ :
معك .فهذا دليل عىل ّ
أن من يذهب إىل رسول اهلل يريد منه أن
حيكم له ،ويعط َيه احلق ،وحيكم لصاحله .ورسول اهلل ال ُيلس
ليستمع إىل كالمي وكالمك [ويعمل طب ًقا هلام] ،وإنام حيكم
وحى إىل قلبه ،وال ينظر ّ
أن هذا المتقايض هل
رسول اهلل بام ُي َ
هو أخوه أو ابنه ،وهل احلكم سيكون من صاحله أم ال.
لقد كان يف زمان "أمري كبري"

()1

رمحه اهلل اختالف بني

المقرر
طرفني ،وكان أحدمها من عائلة "أمري كبري" ،وكان من
ّ
( )1مريزا حممد تقي خان فراهاّن1852 – 1807 ( ،م  ،املوافق 1268 – 1222 :هـ ) رئيس وزراء
احلكومة اإليراّن يف بداية عهد امللك ًنصر الدين القاجاري ملدة ثالث سنوات[ .املرتجم]
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عمم يف
الم ّ
أن يأتيا إىل القايض يف اليوم التاّل ،فذهب القايض ُ
غدا سيأيت إ ّّل
تلك الليلة إىل "أمري كبري" وقال له :يا سيديً ،
فالن [وهو من أقربائكم] فام هو رأيكم يف المسألة؟
بعيدا،
عدة أمتار ً
فقام إليه :وصفعه صفعة أطار هبا عاممته ّ
أحس َن
وقال له :أّيا اخلبيث لقد جعلتك قاض ًيا( ...واق ًعا
َ
"أمري كبري" يف فعله رمحة اهلل عليه) لقد وضعتك قاض ًيا ثم
ثم عزله ووضع مكانه أحد
تأيت لتسألني قبل المحاكمة بليلة؟! ّ
قايض قضاة "دار اخلالفة" يف طهران.
علامء "قم" وجعله
َ

فمن الطبيعي أن يكون قصد الذاهب إىل القايض هو أن

حيكم القايض لصاحله ـ طب ًعا قد يرى اإلنسان ّ
بأن احلق معه
حقيقة [ولذلك ذهب إىل القايض] ال أ ّنه معاند؛ ولك ّن المسألة
مل تكن واضح ًة له ،أو كانت كثري من المسائل خافية عليه [لذا
املــتقني
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حتاكم إىل القايض وطلب منه احلكم لصاحله] ـ ولك ّن النبي ال
ينظر إىل هذه األمور [أي رأي المتحاكمني] ..فرتاه يقول:
احلق مع ذاك فانرصفوا عنّي".
" ّ

ِ
فرحا حيث
فينبغي عىل مثل هذا الذي ُحكم عليه أن يطري ً

حكم الرسول عليه هبذا احلكم؛ فقد حيدث لإلنسان يف بعض
األحيان هكذا أمر ،بحيث عندما ُحيكم عليه و ُيو ّفق لذلك،
يفرح أكثر مما لو ُح ِكم له؛ فرتاه عندما ُحيكم عليه ويقبل
باحلكم ،يأنس بذلك .فاهلل يقول :ينبغي أن تفرح وتستأنس
فرحا ،وترقص أل ّن رسول اهلل قد حكم عليكِ ،مل َ؟ أل ّن
وتطري ً
تعرب برسعة ،وتتخ ّطى [نفسك] ،ال احلكم
هذا ما ُيعلك ُ
لصاحلك ،فالذي ُيعلك تتجاوز نفسك هو هذا ،والذي
لمدة عرشين سنة،
يفيدك هو هذا ،فلو أ ّنك ص ّليت صالة الليل ّ
املــتقني
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فلن تكون الفائدة احلاصلة منها كفائدة مثل هكذا حماكمة؛ أل ّن
صالة الليل ليست إال صالة يص ّليها اإلنسان ،وال تس ّبب له
عبورا عن نفسه؛ بل يف كثري من األحيان جتعل األمور أسوأ،
ً
وذلك بالنسبة للذين جتعلهم يصابون بالعجب ،واإلعجاب
بنفوسهم وما شابه ذلك؛ ولكن احلكم عليه [ُيعله يتجاوز
نفسه].
لقد حدثت معنا هذه المسألة ـ ال أعادها اهلل علينا ـ
كثريا سوا ًء يف زمان
ولكنّها قد حدثت معي ،وحدثت معي ً

كثريا حيث يتحاكم
المرحوم العالمة أم بعده ،فقد حدثت لنا ً

اثنان من الرفقاء عندي ،وعندما أحكم عىل أحدمها ،يشتاط
غض ًبا ثم يذهب ،لدرجة ّأين مل أره إىل اآلن [عىل تلك احلال]،
[وحتب
فام هذه الرفاقة؟! إنك تريدين ألجل نفسك؟! تريدين
ّ
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دمت أحكم لصاحلك؟! فهذا معنى ذلك! مع
أن تبقى معي] ما ُ
أنه ليس شغيل هو أن أحكم لصاحلك ،وإنام أحكم بام أراه ،فإن
دمت معك ،فال تأيت من البداية ،وال تتعبني بل
كنت تريدين ما ُ
َ
اذهب إىل آخرين يمكنهم أن يكونوا رفا ًقا لك؛ وأ ّما إن كنت
فاستعد لذلك اليوم الذي سيأيت قط ًعا
تريد الطهراين ورفاقته،
ّ
[وهو أن ُحيكم عليك فيه عىل خالف رغباتك] أردت أم مل ترد
فسيأيت ذلك اليومِ ،مل َ؟ أل ّن الدنيا دار ابتالء ،فال ينبغي علينا أن

جمرد قصص نحكيها؛ ولكنّهم كانوا
ننظر للسابقني عىل أّنم ّ
عربة لنا نحن اآلن ،لكي ننظر إىل أنفسنا ونفكّر فيها نحن اآلن،
جمرد
فهم كانوا عربة ألجل هذا الوقت احلاّل اآلن ،ال أّنم ّ
وقصة ،هل التف ّتم؟
حكاية ّ
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حقيقة احلاجة إىل الوالية

بناء عىل هذا ّ
وينصب أمري المؤمنني
فإن رسول اهلل مل يأت ّ

ألجل احلكومة الظاهر ّية وهذه األمور؛ ما هو الدليل عىل
نجز
ذلك؟ الدليل هو أنه بدون أمري المؤمنني ً
أيضا يمكن أن ُت َ
هكذا أمور ،أمل يكن الناس راضني عن عمر بن عبد العزيز؟!
فهذا مثال من المسلمني فلامذا نذكر مثاالً من سويرسا
وهؤالء؟! فعندما مات عمر بن عبد العزيز بكاه مجيع الناس،
حاكام حقيقة،
وناحوا عليه وقد كانوا راضني عنه ،وقد كان
ً

أرجع فد ًكا إىل األئمة ،إىل اإلمام السجاد ،فهل انتهت
فهو من
َ
المسألة عند ذلك؟! فام دام عندنا عمر بن عبد العزيز فال
حاجة لنا ألمري المؤمنني وال لإلمام السجاد ـ فقد كان عمر بن
عبد العزيز يف زمان اإلمام السجاد ـ فام هي فائدة اإلمام
السجاد عليه السالم مع كون الناس راضني عن عمر بن عبد
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أشد
العزيز؟! كانوا راضني عنه لدرجة أّنم كانوا متش ّبثني به ّ
التش ّبث ألجل أال يموت ،وقد قام بتأديب الوالة وقام
بمساءلتهم ،فهذا ما قام به عمر بن عبد العزيز ،فلم يكن
احل ّكام كلهم كهارون والمأمون لعنة اهلل عليهام ،فقد كان
بعضهم يقومون باألعامل [الظاهر ّية] فعىل هذا [المنطق] ال
حاجة لنا إىل األئمة !!
ّيدد
فام هي حاجتنا؟! ما هي المسألة التي استدعت أن ّ

َ ُّ َ َّ ُ ُ َ ي ُ ي َ َ ي َ ي َ َ
ك وَ
اهلل رسوله بقوله{ :يا أيها الرسول بلِغ ما أنزِل إِْلك مِن رب ِ
ي َ ي َ ي َ ي َ َ َّ ي
َ
َ َ ُ ()1
إِن لم تفعل فما بلغت رِساَله}  .فإن مل تفعل فكأنك مل تقم

بأي ٍ
يشء خالل هذه السنوات الثالث والعرشين ،يا للعجب!
ّ
ّ
فكل ما أبلغته من الصالة والصيام واحلج واخلمس والزكاة
ّ
الشك،
واألمر بالمعروف وغريها من األحكام كأحكام
( )1جزء من اآلية  ،66سورة املائدة.
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ً
سهال ،فقد كان
أمرا
و"مجيع الغزوات" فالغزوات مل تكن ً
جمروحا ،فجميع هذه األعامل
رسول اهلل يعود من احلروب
ً
التي قمت هبا ك ّلها ال قيمة هلا ،إال إذا قمت بتنفيذ هذا األمر.
فام هو هذا األمر؟ ّ
إن هذا األمر يعود ألصل ارتباط
أي ّ
أن رسول اهلل أىت
اإلنسان [باهلل] ،ال إىل األعامل الظاهر ّيةّ ،
يف يوم الغدير لنصب احل َلقة التي تربط بني اإلنسان وبني اهلل،
يتم ّ
الزبري أو طلحة أو أيب بكر أو سعد بن
بتوّل ّ
وهذا األمر ال ّ

أيب و ّقاص؛ فهؤالء أناس عاد ّيون ،أ ّما رسول اهلل فقد جاء

ليقول :إ ّن تلك القض ّية وتلك المسألة التي ستس ّبب ا ّتصالكم
حجكم،
باهلل ،وبال ّتاّل ستؤ ّدي ال ّتصال صالتكم ،وا ّتصال ّ
وا ّتصال صيامكم ،وبواسطة هذا اال ّتصال سيحصل لكم
الدنيا،
ال ّتغيري،
والرقي ،وستخرجون من نفوسكم ،ومن ّ
ُّ
املــتقني
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والتجرد ،فهذا األمر ليس هو
التقرب
ّ
وبواسطته سيحصل لكم ّ
الصالة والصيام؛ ّ
ألن مجيع هذه األمور قد أبلغتها لكم ساب ًقا؛
ولكن ما هو األمر الذي بقي ومل ُأخربكم به؟ ما بقي هو ذلك
بعيل ،وهذه المسألة هي المسألة التي إذا ُوجدت فقد
االرتباط ّ

ُوجد ّ
كل يشء ،وإن مل تكن موجودة فستكون صالتك كصالة
وحجك كذلك
الروبوت ،وصيامك كصيام الروبوت،
ّ
حجا روبوت ًّيا ،وإعطاؤك ُ
والزكاة سيكون
للخمس ّ
سيكون ًّ
كإعطاء الروبوت ،ومجيع أعاملك ستكون كأعامل الروبوت،
قلت لكم،
جمرد أعامل ظاهر ّية ،وكثري من الناس يعيشون كام ُ
الروبوتات متا ًما وهم راضون ،وال يواجهون أ ّية
يعيشون مثل ّ
مشاكل هبذا األمر.
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العلّة يف احنصار الوالية يف عليّ عليه السالم إشرافه على الباطن

إذن لقد جاء رسول اهلل وقالّ :
إن احللقة التي تربط

عيل ال غري ،ولن جتدوا هذه احللقة يف سعد
اإلنسان باهلل هي ّ

بن أيب و ّقاص ،ولن جتدوها يف الزبري ،ولن تكون موجودة يف
ً
طلحة ،مع العلم ّ
رجاال ج ّيدين وكانوا من
أن أولئك كانوا
أصحاب الرأي بني النّاس ،بال ّطبع كانوا ج ّيدين يف ذلك
الوقت ،أ ّما بعد ذلك فقد ابتعدوا عن أمري المؤمنني واختلف
ً
رجاال ج ّيدين وقد خاضوا
وضعهم ،ولكن قبل ذلك كانوا
احلروب بثبات وإرصار ،ولكنّهم ال يستطيعون القيام بام يقوم
عيل ،وأقىص ما يمكنهم فعله هو أن يقوموا بالعدل الذي
به ّ
عيل] فيتط ّلب عينًا أخرى
يقتضيه عقلهم .أ ّما [ما يقوم به ّ

ليستطيع العمل هبا طب ًقا لرضا اهلل وطب ًقا لمصالح النّاس،
وأولئك ال يمتلكون تلك العني ،فتلك العني ال توجد إال عند
املــتقني
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واحد فقط ،وإن ص ُلحت تلك العني (عني الباطن) فهذه العني
األخرى [العني الظاهر ّية] ستبرص بشكل صحيح ،فلن ترى
واحدا ،ولن يكون فيها
الواحد اثنني ،ولن ترى االثنني
ً
انحراف ،ولن ترى األسود أبيض ،وأ ّما إذا مل تصلح تلك العني
فسوف تفسد هذه العني كذلك ،وسيحصل االشتباه يف
المصداق.
لقد استندت يف المج ّلد الثاين من كتاب (أرسار
الملكوت) ،إن كنتم تذكرون ،عىل هذه المسألة وهي أ ّننا
أتيت
بحاجة إىل تلك العني ،وال تكفي هذه العني وحدها ،وقد ُ
حارضا بنفيس يف ذلك
كنت
ببعض األمثلة هناك ،لقد
ُ
ً
المجلس الذي دار فيه الكالم بني المرحوم ّ
العالمة وبني أحد

العلامء الكبار رمحة اهلل عليه ،وكان المرحوم ّ
العالمة يريد أن
املــتقني
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يقول له :إ ّنك رجل ج ّيد ،ورجل متد ّين وصادق وأنت رجل
ومتهجد ولديك حرقةّ ،
كل هذه األمور صحيحة ،ولكنّها
أمني
ّ
ليست كافية ،لامذا؟ أل ّنك ال متتلك تلك العني ،فام الذي
ستفعله من دوّنا؟! هل التف ّتم؟! ماذا ستفعل بدوّنا؟! فأنت
تسعى ال ّتباع احلق وهذا صحيح وأنا [السيد حممد حمسن] ُأ ّقر
بذلك ،فهؤالء العظامء كانوا من أهل التد ّين ولدّيم الغرية عىل
الدين ،وال يمكن العثور عىل ما يعادل ظفرهم اآلن ،هل
ّ
التف ّتم؟! فقد كان ً
متهج ًدا ومن أهل صالة الليل وكان
رجال
ّ
لع عىل ذلك ،ولكن ّ
كل ذلك
من أهل النّوح والبكاء  ،فأنا م ّط ٌ
ال يكفي ،لامذا؟ ّ
لدي
ألن عينه ترى أمرين اثنني ،فإ ّما أن يكون ّ
كنت ال أمتلكها
تلك العني [الباطن ّية] ولست أمتلكها ،وأ ّما إن ُ
عيل أن أضع يدي بيد ذلك من
عيل أن أفعل؟ ّ
فامذا ينبغي ّ
املــتقني
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السعادة والنّجاة والفالح،
يمتلكها ،ففي كال احلالتني ُتضمن ّ
وهذا ما كان يريد [العالمة] قوله :إ ّنكم تشاهدون المسألة
اآلن هبذا ّ
الشكل بسبب هذه االثنين ّية ،وهلذا نفس المرحوم
العالمة قال ّل :إ ّن هؤالء يف أواخر عمرهم قالواّ :
ّ
إن ما كنّا
تبني أ ّنه غري ذلك الكالم.
نظنّه قد ّ
تفضل يا عزيزي ،فإن هذا نفس الكالم الذي كان يقوله
ّ
لك ّ
العالمة ،لامذا ينبغي أن يأيت يوم وتقول فيه مثل هذا
الكالمِ ،
فمن اآلن اعمل شي ًئا كي ال تصل إىل تلك النقطة ،غاية
األمر أ ّنك يف ذلك الوقت مل تكن تعطي قيمة لكالمنا ،وال
ثم
تلتفت له وكنت متيش عىل ما أنت عليه كالسيخ يف اللحم؛ ّ
تلتفت فجأة بأن الطريق مل يكن من هناك؛ ولكن بعد فوات
األوان ،فتظهر المسألة بشكل آخر .
املــتقني
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الغدير والوالية حاجة دائمة يف كلّ العصور

النبي يف يوم الغدير كي يقول هذا األمر :أن يا ّأّيا
لقد أىت ّ

مض ألف وأربعامئة سنة سوف تكون بحاجة لعني
الس ّيد ،بعد ّ

أخرى فامش عىل إثرها ،اذهب وا ّتبع تلك العني ،اذهب وا ّتبع

وانقد لتلك اإلحاطة واإلرشاف ،واتبع ذلك
تلك الوالية،
ح
متواجدا
كنت أنا
ً
العون والمدد ،ابحث عنه وجده .حتى اآلن ُ
بينكم ،ولكن اآلن سأموت وأودع حتت الرتاب بحسب
ال ّظاهر ،ولن يعود بإمكانكم الوصول إ ّّل ،فهل فكّرتم يف تلك
مض ثالثني سنة
العني األخرى؟ وكي ال تطلقوا اآلهات بعد ّ
[من وفايت] وتقولوا :يا للعجب! لقد أمضينا ثالثني سنة

ً
باطال! ثالثون سنة ونحن مل نفهم ماذا علينا أن نفعل! كي ال
وقلت لكم ّ
المتصدي هو
أن ذلك
أتيت
ّ
ُ
حيدث هذا األمر فقد ُ
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عيل ،هو الوحيد الذي يمتلك تلك العني ،وهو الوحيد الذي
ّ

يستطيع أن يرى ما يف ذلك اجلانب.

أنا اآلن ال أستطيع رؤية ما خلف هذا احلائط ،فإن أىت
إنسان ووقف خلف هذا احلائط ،فلن أستطيع معرفته ،إال إذا
دخل فسأقول هذا فالن ،هذا إن كانت عيني ُتبرص ب ٍ
شكل
ج ّيد ،ولك ّن أمري المؤمنني ال يعتني هبذا النّظر [الظاهري]،
فأمري المؤمنني يقول :قم هبذا األمر وال تقم بذاك[ ،يقول ]:ال
خيص القض ّية الفالنية ال
تقتل عثامن ،ال تقم هبذا الفعل ،وفيام ّ
تقم باألمر الفالين .فنعرتض نحن قائلني :يا عيل ،هذا ليس من
العدل وهذا ظلم ،فقد رسق من بيت الامل ،وقد قتل فال ًنا،
فلامذا تدافع عنه يا عيل .فيجيبنا عيل :إن ما تقوله م ّطلع عليه
بأمجعه ،وم ّطلع عىل ما هو أعىل منه كذلك ،ومع ذلك أقول لك
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ال تفعل ذلك ،فأطعني وال تفعل .فنر ُّد نحن قائلنيّ :
كال .وهذا
هو الفرق بيننا.
الفرق بني زيد بن عل ّي وبني اإلمام الباقر يف عدم اإلحاطة الباطنيّة

الفرق بني زيد ابن عيل الذي مل ُيطع كالم اإلمام الباقر

السالم ،حتى خرج وجرى عليه ما جرى هو أ ّنه كان
عليه ّ
يمتلك عينًا واحدة ،أ ّما عني الباطن فكانت عند أخيه وليست
عنده ،وقد كان يظن أ ّنه هبذه العني التي ال ترى سوى الظاهر،
والتي يرى بواسطتها الظاهر ويرى الظلم ويرى العدالة ويرى
االختالس من بيت الامل ويرى الرسقة ويرى هبا األعامل
المخالفة والقتل واإلغارة ،فيقوم بنا ًء عىل نظره هذا بتقييم
المسائل واألمور ،ويصل بالنّتيجة إىل أ ّنه ينبغي القيام .يا
س ّيدي العزيز! ّ
إن هذه األمور التي تراها يراها أخوك ويرى ما
هو أعىل منها ،ومع ذلك يقول لك :ال ت ُقم ،فحينام يقول لك ال
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ألي يشء يقول لك ذلك؟ أل ّنه يعلم أنه يف ّناية هذه
تقم ّ
احلرب التي تريد خوضها سيأيت سهم وخيرتق جبينك ،وهذا
زيدا كان ً
الذي ال تراه أنت .وإال ّ
وعالام ولديه
عظيام
رجال
فإن ً
ً
ً
الدين ،وكان صاد ًقا من ذر ّية النبي ،وقد قيل يف ح ّقه
مح ّية عىل ّ

كل ما يوجب االحرتام وال ّتكريم.
نحن كذلك حصل وأن و ّفقنا حني زيارتنا للعتبات
المرشفة ب ّ
جدنا من ناحية
الذهاب إىل مرقده ،وبال ّطبع هو ّ
ّ

النّسب ،وهنا حصلت واقعة مضحكة حيث ذهبنا بصحبة أحد

األصدقاء لزيارة حرضة زيد الذي يرجع نسبنا إليه ،وحينام
بالضحك فالتفت إ ّّل صديقي وقال :لامذا
كنت واق ًفا
بدأت ّ
ُ
ُ
قلت له :هل تعلم ماذا أقول له [لزيد] اآلن؟ أقول
تضحك؟ ُ
لت عتبتك
له اآلن أنت ّ
لت باب مرقدك وق ّب ُ
جدي وقد ق ّب ُ
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ورضحيك .ولكنّه ر ّد عيل ً
قائالّ :أّيا المشاكس! أنت ابني
فقلت له :أنا فداء لك ،وروحي
عيل يف كتابك؟!
ُ
وتقوم ّ
بالرد ّ

فداء لك ،ويوم القيامة آمل أن أنال شفاعتك؛ ولكن ا حع َل حم ّأين
لن أتنازل عن ذلك الكالم الذي كتب ُته ..لن أتراجع عنه فامذا
لت إليه] بيت شعر:
توص ُ
أفعل [إن كان هذا ما ّ
گر خود نمى بسندى

تغيري ده قضا را

[إن مل تكن راض ًيا ف ُقم بتغيري القضاء]
أيضا أقول لك :إ ّين
وغريين ،فهذا هو فكري ،واآلن ً
تعال ّ
جدي وال أستطيع
آمل نيل شفاعتك .فزيد رجل عظيم ،وهو ّ
شهيدا ،وقد قال النبي يف ح ّقه:
[أن أجتارس عليه] ،وقد كان
ً
ُيقتل رجل من ولدي ويستشهد يف المكان الفالين وبال ّطريقة
الفالن ّية( .)1ومجيع ذلك حمفوظ يف مكانه؛ ولكن ينبغي أن نقول
( )1انظر :معرفة اإلمام للعالمة آية السيد حممد حسني الطهراّن ج .15ص .189
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ومع كامل االعتذار :ال يمكننا ال ّتقصري يف مسألة الوالية،
اخلاصة ،ومجيع األمور األخرى هلا
ومسألة الوالية هلا مكانتها
ّ
مكانتها بقدرها ،ونطلب شفاعته وأن يأخذ بأيدينا ،فالمسألة
هبذا الشكل.
فالنّبي يقول لزيدّ :
أنصب عل ًّيا
إن الغدير ألجل هذا ،فأنا ّ
كي ال يدعك تذهب وتلقي بنفسك إىل ال ّتهلكة ،فابق أنت
وانرش ببقائك علوم آل حممد ،وخذ ببقائك بأيدي العوام
ُ
وامجعهم .فلو بقي زيد َلكم كان لبقائه من الربكات ،ولكنّه
ذهب واستشهد ،وهذا ما كان يراه أخوه ،وهنا األمر يرجع إىل
ال ّتسليم.
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أردت قول أمور أخرى؛ فمن الممكن
لقد تعبت وبالواقع
ُ
الصالح قوهلا ،بل من المؤ ّكد أ ّنه ليس من
أنه ليس من ّ
الصالح قوهلا.
ّ

اليوم هو يوم عيد الغدير ،ويوم عيد الغدير هو يوم ّاّتذ

ألجل هذه المسألة ،فالمرحوم ّ
العالمة رضوان اهلل عليه كان
يرى أن يومي عيد الغدير والنّصف من شعبان مها يومان
خصص هذين اليومني ألجل
خيتصان باإلمام
احلي ،وقد ّ
ّ
ّ
تعميم أصدقائه ،ومريديه؛ وسبب ذلك والنّكتة فيه هنا هو ّ
أن

األشخاص الذين يرتدون يف هذا اليوم لباس رسول اهلل
ولباس أمري المؤمنني عليهم أن يعلموا عىل أي نحو هي هذه
المسألة ،فينبغي عليهم وعلينا أن نسلك نفس الطريق الذي
سعيت يف كالمي
ب ّينه لنا اإلمام الصادق ،ال أكثر وال أقل .وقد
ُ
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خصوصا بعد زمان المرحوم ّ
العالمة رضوان اهلل
وحمارضايت
ً
كنت أسعى ـ وبال ّطبع فنحن نخطئ وال
أيضأ ُ
عليه ويف كتابايت ً
دائام أن أجعل اإلمام
يمكننا إنكار ذلك ـ ولكنّني ُ
كنت أسعى ً
حارضا
الصادق بقريب ،يعني أقول لنفيس :إن كان اإلمام اآلن
ّ
ً

هنا ،هل كان سيوافق عىل ما أكتبه أم ال؟ وقد حدث ذلك

ثم حذفته بعد ذلك.
مرارا أن ُ
كتبت شي ًئا ّ
ً
الطريق الذي بيّنه النيبّ صلّى اهلل عليه وآله لوابصة بن معبد يف
معرفة اخلري

شاهدهتا
كنت قد
ُ
لقد خطر يف ذهني اآلن رواية( )1عجيبة ُ

شاهدهتا يف أحد كتب أهل السنّة،
مدة ليست بالقريبة،
منذ ّ
ُ
( )2قال العالمة الطباطبائي يف تفسري امليزان ج ،5ص :190و يف الدر املنثور ،أخرج أمحد و عبد بن محيد :يف
عاونُوا َعلَى الْر رّب» (اآلية) :و البخاري يف اترخيه ،عن وابصة قال :أتيت رسول هللا ص
هذه اآلية يعين قولهَ « :و تَ َ
و أًن ال أريد -أن أدع شيئا من الب و اإلمث إال سألته عنه فقال يل :اي وابصة أخبك عما جئت تسأل عنه أم
تسأل؟ قلت :اي رسول هللا أخبّن قال :جئت لتسأل عن الب و اإلمث ،مث مجع أصابعه الثالث فجعل ينكت هبا
يف صدري و يقول :اي وابصة استفت قبلك ،استفت نفسك ،الب ما اطمأن إليه القلب و اطمأنت إليه النفس،
و اإلمث ما حاك يف القلب ،و تردد يف الصدر؛ و إن أفتاك الناس و أفتوك.
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أظ ّن أ ّنه مسند أمحد بن حنبل ،إذ يأيت وابصة بن معبد إىل رسول
وعام هو مورد لرضا اهلل ،أن
اهلل يريد أن يسأله عن عمل اخلريّ ،
أي يشء يطلق ح ّتى ن ّتبعه ونعمل عىل
ما هو اخلري؟ وعىل ّ
وفقه؟ وكي ال نبقى نسأل عن هذه األمر؛ بل نعلم به بأنفسنا،
اليسء.
فنعلم ما هو اخلري وما هو الرش  ،وما هو احلسن وما هو ّ
فحينام أىت للنّبي قال له النّبي :أتيت لتسأل عن هذا األمر؟
فأجابه :نعم يا رسول اهلل لقد أتيت ألسأل عن اخلري .وكان
ِ
استفت نفسك" .ارجع
جدا إذ قال له" :
جواب النّبي عجي ًبا ًّ
إىل نفسك ،ومل ُيقل له اذهب واسأل هذا وذاك ،بل انظر إىل
قلبك ماذا يلقي اهلل فيه .يعني يريد النّبي أن يقول :إن أردت
صال باهللّ ،
أن تكون أنت بنفسك م ّت ً
فإن اهلل سيصلك به
بأي طريق كان.
وسوف ُييبك وسوف ُيلقي يف قلبك اجلواب ّ
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ِ
استفت نفسك؛ ارجع بنفسك إىل نفسك وانظر ما الذي خيطر
عىل قلبك[ .فقال له النبي] "اخلري ما اطمأ ّنت إليه النّفس،
ّ
واطمأن إليه القلب" اخلري هو ذلك الذي حينام تفكّر فيه ترى
الشكل ،وتطمئن النّفس إليه وال ّ
أ ّنه ينبغي أن يكون هبذا ّ
تشك
وتق حل :هل أقوم هبذا الفعل أم ال؟! ً
فيه ،فال ترت ّدد ُ
مثال تريد
إعطاء إنسان ما مبل ًغا من الامل ،أو تريد أن تقوم بمساعدة
أحدهم ،وحينام تفكّر باألمر ترى أ ّنه هذا هو مكاّنا ،وهو
ثم بعد ذلك ويف المرتبة
عطا ٌء يف موضعه وينبغي أن أقوم بهّ .
ّ
واطمأن إليه
األعىل [وهذا تفسري قوله صىل اهلل عليه وآله "

أيضا؛ يعني يكون القلب يف
القلب"] يكون القلب مطمئنًّا ً
مرحلة االستقرار والتمكّن .فالنّفس ّأو ًال تقوم بتصوير األمر
الرس ،فهذا [وهو
ثم بعد ذلك يثبت يف القلب الذي هو مرحلة ّ
ّ
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عندما يطمأن إليه القلب بعد أن سكنت له النفس] ُيعل
ِ
استفت
اإلنسان ال يندم بعدها عىل ذلك العمل الذي قام به" .
نفسك" ،اذهب واطلب العون من نفسك ومن ضمريك،
ِ
دائام م ّتب ًعا هلذا وذاك.
اذهب واستفت ضمريك وال تكن ً
اليسء حينام
"
والرش ما حاك يف النّفس وتر ّدد"؛ فالعمل ّ
ّ

تنوي القيام به ترى أ ّنك مرت ّدد :فتقول لنفسك :أأفعل؟ أم ال
أفعل؟ وهذا األمر هل مكانه هنا؟ فال ُيمكنك االستقرار يف
الرأي ،وال يمكنك تثبيت ذلك األمر يف قلبك ،ال تستطيع
ذلك؛ وذلك أل ّن يف زاوية من زوايا هذا العمل خطأ وخلل.
ّبي عبارة عجيبة حيث يقول" :وإن
وبعد ذلك يقول الن ّ
أفتاك النّاس وأفتوك"؛ وإن جاءك النّاس وقالوا لك افعل كذا،
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فليقولوا ما يشاؤون ودع هلم ما يقولونه ،أ ّما أنت فانظر إىل
قلبك وماذا حيدث فيه.
الفارق بني صالة أولياء اهلل وصالة غريهم

كنت مع المرحوم ّ
العالمة رضوان اهلل
يف أحد األ ّيام ُ

وعمي كذلك كان موجو ًدا
عليه ،وقد كنّا جالسني يف الس ّيارةّ ،

عمي يسأل ويقولّ :
إن المرجع الس ّيد
رمحة اهلل عليه ،فكان ّ

َّ َ َ ي ُ ُ َّ َ َ
َ
ي
ُ
الفالين قد أفتى أ ّنه حينام نقرأ {إِياك نعبد ِإَوياك نستعِني} فنحن

نقر بأن يا إهلي نحن نستعني بك فقط ،وهنا موطن
بقولنا هذا ّ
ُ
الشبهة حيث أ ّننا يف الواقع لسنا كذلك ،وفعلنا هذا خمالف
للواقع ،فنحن ال نطلب المعونة من اهلل فقط ،وبال ّتاّل فكالمنا
ً
صحة صالتنا ،وبه تبطل صالتنا أل ّنه
هذا يوجد
إشكاال يف ّ
الصدق يف صالتنا ـ وإن شاء اهلل نقول
ينبغي علينا أن نقول ّ
الصدق يف صالتنا ونحن يف
دائام ـ علينا أن نقول ّ
ّ
الصدق ً
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الواقع لسنا كذلك [أي نطلب االستعانة فقط من اهلل]،

ُ ي ُ َّ ُ َ
ُي
َ
وكذلك يف آية {قل ه َو اَّلل أحد} فكلمة {قل} هي خطاب
ُ ي ُ َّ ُ َ
َ
موجه من اهلل إىل نب ّيه يقول له{:قل ه َو اَّلل أحد}واخلطاب فيها
ّ

أي أساس نقوهلا؟!
للنّبي فام عالقتي أنا ،فحينام نقوهلا اآلن عىل ّ
ُ ي ُ َّ ُ َ
ٍ
َ
فتارة خياطبني اهلل بقوله{ :قل ه َو اَّلل أحد} فحينئذ نقوهلا يف

ٍ
أي أساس أقوم أنا
الصالة ،وتار ًة خياطب هبا نب ّيه فحينئذ عىل ّ
الصالة؟ ف ُيجيبون عندها :أ ّنه عليك أن
السورة يف ّ
بقراءة هذه ّ
تنوي وتقصد بقراءتك احلكاية ،وما معنى ذلك ،معناه أ ّنه حينام

َّ َ َ
اك ن يع ُب ُد} ال نعني هبا أن يا إهلي نحن نطلب العون
نقول{ :إِي

منك؛ بل نعني منها أنه أل ّنك أمرتنا بقوهلا نحن نقوهلا ،فأنت
صحة ما نقوله أو كذبه ونقصانه أو
أغلق عينيك وال تفكّر يف ّ

ُ ي ُ َّ ُ َ
َ
زيادته ،وكذلك األمر يف {قل ه َو اَّلل أحد} ،فبام ّ
أن اهلل قد قال
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ُ ي ُ َّ ُ َ
َ
لنب ّيه{ :قل ه َو اَّلل أحد} نحن كذلك نقوهلا حكاية عن رسول

كثريا،
اهلل .ثم قالوا :قلها عىل ّ
أي حال وال تقف عند األمر ً

أي نحو! ما هي هذه الصالة؟ واق ًعا ما
وتفكّر بأن المسألة عىل ّ
هي هذه الصالة؟!
ثم التفت المرحوم العالمة إىل أخيه وقال لهّ " :
إن هذا

بسبب بطالة السادة؛ حيث ليس عندهم من شغل إال أن
ُيلسوا ويقوموا بوضع األحكام" هذه نفس عبارة العالمة،
وقد قام احلقري بنقلها ،فإن كانت حتتوي عىل يشء ّ
فإن صاحبها
قد ارحتل عن هذه الدنيا والعهدة عىل الناقل [يضحك
سامحته]" ..هذا بسبب بطالة السادة".
توجّه خطابات القرآن إىل آحاد املكلّفني عرب قلب النيبّ

يا عزيزي! إ ّن اهلل يقول ّل أنا :قل :هو اهلل أحد ،أي أنت

أّيا "الطهراين" قل :هو اهلل أحد .وأنت أ ّّيا الس ّيد الفالين قل:
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هو اهلل أحد .وليس قلب رسول اهلل إال مرآة وواسطة؛ ولكن
أصل المسألة هو نحن ،فاجلميع من رسول اهلل إىل األئمة وإىل
مجيع الناس خماطبون بالقرآن؛ ماذا يعني أّنم خماطبون؟ يعني
عيل أنا من أول
كام أن القرآن نازل عىل رسول اهلل فهو نازل ّ
ٍ
واحد
سورة احلمد إىل آخر سورة الناس ،وهو نازل عىل كل

ٍ
واحد منكم ،وكل واحد منكم خماطب بحروف القرآن
وكلامته.

حسنًا ،هذان المشهدان [لكيفية قراءة القرآن] ُيعل
أحدمها هو الذي ينظر بالعني الظاهر ّية ،واآلخر هو الذي ينظر
بالعني الباطن ّية ،كم هناك فرق بينهام! فذاك ّ
يصيل هبذه الكيف ّية
يصيل هبذه الكيف ّية ،عىل هذا النحو ّ
وهذا ّ
يصيل األولياء ،وعىل
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جمرد
هذه النحو يأمرون الناس أن يص ّلوا ،وذاك النحو هو ّ
عمل ظاهري.
قصة ذاك الرجل الذي كان يف "المدرسة
لقد ذكرت لكم ّ
الفيضية" مسؤوالً عن تعديل ظهري ،فقد كان من العلامء وال
التشهد قام
تويف أم ال ،فكان ك ّلام انحنى ظهري يف
ّ
أدري هل ّ َ
مرات ،فعندما وجدته هكذا
بتعديله ،وقد فعل ذلك ثالث ّ
متعم ًدا حتى
رصت أقوم ببعض األمور [يعني أحني ظهري
ّ
يقوم بتعديله [يضحك سامحته]] وبعد أن انتهت الصالة قلت
له :يا س ّيد أليس عندك شغل غري تعديل ظهري؟!
أيضا كيف ّية من كيف ّيات الصالة ..رحم اهلل الشيخ
فهذه ً
حممد عيل اآلراكي حيث كان هو إمام اجلامعة حينها ،وكان
ّ
المرحوم العالمة هو من قال ّل :اذهب للصالة خلفة.
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يضا ،وهناك نوع آخر
هل التف ّتم! فهذا نوع من الصالة أ ً
كصالة أمري المؤمنني حيث كان ال يشعر بالسهم عندما
خيرجونه من رجله ،وترى هذا الرجل ينتظر انحناء ظهر آخر
بد أنه كان يراقب اآلخرين حتى
حتى يقوم بتعديله له ،وال ّ
أثناء سجودهم فريى من يغمض عينه منهم ومن ال يغمضها.
أيضا نوع.
هذا ً
لقد أىت رسول اهلل ليقول لنا :اترك هذا النوع وخذ هبذا،
عيل وا ّتبعه ،واربط نفسك به ،فعندما ترتبط
استحرض ما قام به ّ

به ّ
أيضا ،ولن تكون كالناس العاد ّيني ّتطئ
فإن عينك س ُتفتح ً

يف التطبيق عىل المصداق ،فتقول :لقد ظننّا ّ
أن األمر كذا ولكنّه
ظهر غري هذا .هذا هو اخلطأ يف المصداق ،فصحيح أ ّنك رجل
ومتهجد ولكنّك ال متتلك تلك العني ،فام الذي
ج ّيد ومتد ّين
ّ
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أفعله معك ،لذلك تتخ ّيل األمور عىل غري ما هي عليه ،وعندما
تتخ ّيل ذلك متض وراء خيالك ،وبام أنك ذهبت وراءه ّ
فإن
األمور تصل إىل ما وصلت له .و ّّل اهلل ذاك يريد أن ين ّبهك
ويطلعك ويقول لك :إن مل يكن لديك عني [البصرية] فأنا
عندي ،أنا عندي ،فأعطني يدك حتى ال تقول فيام بعد :لقد
ّت ّيلنا األمر عىل غري ما هو عليه .هل التف ّتم؟!
جهاد طلبة العلوم اإلسالميّة يف هذا الزمان

واألعزة الذين
اليوم المسألة هي نفسها ،فهؤالء األح ّبة
ّ

سيتعممون اليوم [هم كام قال السيد أشكيفري] فكالم الس ّيد
ّ
صحيحا حينام قال ّ
إن األجواء يف هذا العرص
"أشكيفري" كان
ً

نتجول ّ
حرية ،وأن نعيش
خمتلفة؛ فنحن ك ّلنا نرغب يف أن
ّ
بكل ّ

من دون أ ّية مشاكل ومن ّغصات؛ فال يوجد من يستاء من
سيتعممون اليوم] أرادوا أن يضعوا
الراحة ،لك ّن هؤالء [الذي
ّ
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أرجلهم يف مقام يتجاوز رغبات اآلخرين وميوهلم ،وقالوا:
نحن ال نسعى وراء الراحة والدعة ،بل نريد الوصول إىل مقام
أرفع؛ فعليهم أن يعلموا ّ
بأن اهلل تعاىل ال يمنح هذا التوفيق
ألي كان؛ أي أن ُيو ّفق اإلنسان للميش يف طريق رسول اهلل
ٍّ
ّ
عدة أمور ترفيه ّية،
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم ،وحيرم نفسه من ّ
احلريات التي يمتلكها
ويغض الطرف عن الكثري من
ّ
ّ
اآلخرون؛ فيعكف عىل الدراسة ،وال يقض أوقاته يف األمور
التافهة ،ويلتزم بأداء ما ّيدف إليه اإلمام الصادق وحسب،
ذرة واحدة ،فسيناله
بحيث إذا تنازل عن ذلك ولو بمقدار ّ
اخلرسان.
فتجد البعض يعرتضون بقوهلم« :يا س ّيدي ،لقد قلت يف
جديرا
اليوم الفالين كذا ،وكتبت يف اليوم اآلخر كذا! أمل يكن
ً
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تتحدث عن ذلك بطريقة أخرى؟!» ،فأقول يف جواهبم:
بك أن
ّ
هذا هو غاية ما بلغه علمي وفهمي!! فصحيح أ ّنني أخطئ؛ فأنا
غري معصوم؛ ّ
ألن المعصومني أربعة عرش وحسب؛ لكن ،حينام
يتحدث أحدهم
عني ،فإ ّنني أعلنه؛ فتار ًة ،قد
ّ
ّ
أتوصل إىل رأي م ّ
أهتم لذلك؛ وتار ًةُ ،حي ّدث هبذا
بكالم بينه وبني نفسه ،فال
ّ

أيضا؛
أهتم لذلك ً
الكالم رفيقه أو يتك ّلم به وسط عائلته ،فال ّ

لكن ،حينام يطرح هذه المسألة من عىل المنرب ،أو يذكرها يف
كتاب ،فإ ّنني أكون معن ًّيا بذلك .هل التف ّتم؟! ففي هذه احلالة،
ال أستطيع أن أقول :ينبغي مراعاة بعض األمور وغري ذلك؛
ّ
ألن هذا الموضع ليس موضع مراعاة؛ فنحن نمتلك أربعة
عرش معصو ًما وحسب؛ وعلينا أن نجعل ّ
مهتنا
كل اهتاممنا و ّ
وسعينا يف بلوغ ذلك الكنه وتلك احلقيقة التي يمتلكوّنا
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عليهم السالم ،من دون االلتفات إىل أ ّية منفعة أخرى ،وال إىل
مصلحة هذا ،أو مصلحة ذاك؛ ّ
ألن مجيع هذه األمور فانية ،وما
يتعني عليه تقديمه
يبقى لإلنسان هو نفسه ،واجلواب الذي ّ
هلؤالء المعصومني األربعة عرش ،وحسب؛ وإالّ ،ففي يوم

ألن ّ
ّيتم ّ
كل واحد سوى بحاله؛ ّ
لكل واحد مل ّفه
القيامة ،لن ّ
قدمت لنفيس
وحسابه
عيل أن أرى ماذا ّ
ّ
اخلاصني به؛ فالواجب ّ

يف هذه احلياة؛ وهل عملت وف ًقا لرغبة هذا وذاك؟ وهل كانت
أعامّل لتحقيق مصلحة هذا وذاك؟ مع ّ
أن مجيع هذه المصالح
فانية ،أم أ ّنني كنت أهدف من أعامّل نيل رىض اإلمام الصادق
واإلمام الرضا وإمام الزمان عليهم السالم وحسب؟ هل
التف ّتم؟!
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معنى شعر موالنا جالل الدين الرومي يف الوالية

فعىل الرفقاء أن يلتفتوا بشكل كامل إىل هذه المسألة؛

فلهذا السبب يقول موالنا:
[ پيغمرب] گفت :هر كس را منم موال و دوست
عيل ،موالى اوست
ابن ّ
عم من ّ

عيل
(ومعناه :قال الرسول :من كنت مواله ،فابن ّ
عمي ّ

مواله).

ثم يقول بعد ذلك :من هو الموىل؟
ّ
ثم يعتذر لك يف
هل هو الذي يأمرك اليوم بفعل يشءّ ،
الغد أل ّنه أخطأ؟! أو هو الذي يأمرك اليوم بعدم القيام بفعل
ثم يعتذر إليك يف اليوم التاّل قائالً :المعذرة ،لقد أخطأت؛
ماّ ،
منتبها؟! لو كان األمر هبذا النحو ،فلن يكون هذا
أل ّنني مل أكن ً
الموىل بحاجة إىل التنصيب ،وال إىل مجع الناس [يف تلك
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الصحراء الالهبة]؛ فمن هو الموىل إذن؟ هو هذا الذي يقول
عنه:
كيست موال ،آن كه آزادت كند
أي ّ
وخيرجك من هذه الدنيا،
أن الموىل هو الذي ُحي ّرركُ ،

وخي ّلصك من هذه النفس؛ فال تعود هي األساس يف فعلك ،بل
ُ
ُتصبح أعاملك متمحورة حول رىض اهلل تعاىل.
بند رق ّيت ز پايت بگسلد
(أيّ :
يفك قيود العبود ّية عن أقدامك)
كنت واق ًعا حتت أرس هذا وذاك ،وكنت
فإىل هذا احلنيَ ،
تراعي مصلحة فالن وفالن ،وكنت تنظر بعني الطمع إىل
رئيسك ومديرك العا ّم ،عساه أن ُيسدي لك اخلدمة الكذائ ّية؛
فكنت تراعي خادمه ومساعده ومدير مكتبه ،وكان أملك
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معقو ًدا عىل رئيس الدولة وغري ذلك من األمور التي ال ينبغي
حررت فكرك
أن ّتطر ح ّتى عىل بال اإلنسان؛ وأ ّما اآلن ،فقد ّ

ون ّيتك من ّ
كل يشء؛ فلم تعد تأمل يف رئيس اجلمهور ّية ،وال

فيمن هو أعىل أو أدىن منه :ال يف وزيره ،وال مساعده ،وال
أي يشء من ذلك يف ذهنك
حماميه ،وال حارسه؛ فال يوجد ّ
حتررتّ ،
وحل يف ذهنك اهلل وحسب ..هو
وخاطرك اآلن؛ فقد ّ
وخلفاؤه؛ أي اإلمام وحسب! فخال ذهنك من ّ
كل يشء غريه،
ومل ي ُعد ح ّتى خيطر عىل بالك؛ ّ
ألن جمرد خطور ذلك يف بالك
هو أمر خاطئ؛ فلو أ ّنك أحرضت هذه المسألة يف ذهنك
وضحكت منها ،فإ ّنك ستكون قد ارتكبت خطأ؛ ّ
ألن التفكري
لوث الدم ،و ُيقهقر النفس؛ أي ال ينبغي عليك
يف هكذا أمور ُي ّ
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ثم ال تلتفت إليها بعد
ح ّتى أن حترض هذه المسألة يف ذهنكّ ،
ذلك.
أل ّنه إذا خال ذهنك من هذه األمور ،فإ ّنك ستجد فجأة ّ
أن
حقائق ومسائل أخرى قد ح ّلت فيه ،بحيث لن ترغب بعد
جمرد خطور هذه األفكار سيكون
ذلك يف التفكري يف غريها؛ إذ ّ
مرضا بالنسبة لإلنسان.
ًّ

نرجو من اهلل تعاىل أن يمنحنا مجي ًعا هذا التوفيق ،وأن ُيث ّبتنا

عىل رصاط والية أمري المؤمنني عليه السالم ،وأن يصوغ ذهننا

ٍ
بنحو
ورسنا وسويداءنا وكا ّفة وجودنا،
وفكرنا ونفسنا وقلبنا ّ

تستقر فيه أولو ّية الوالية؛ فحينئذ ،سيحصل اإلنسان عىل
ّ
اإلدراك والفهم؛ فمتى ما سعى إلعامل إرادته ،يأيت يف ذهنه
الشعوري؛ فيخطر عىل
ّأوالً ماذا يريد اهلل تعاىل ،بل وبشكل
ّ
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األمر الذي يريده إمام الزمان؛ أي أ ّنه ال يقدر
باله الشعور ًّيا
ُ
حينئذ عىل إعامل إرادته واختياره؛ وهنا يأيت اهلل تعاىل ـ كام ورد
يف حديث استفت نفسك ـ و ُيلقي [احلقائق يف نفسه] ،ويأيت
كذلك اإلمام عليه السالم ،وما أدراك ما اإلمام! فهو الشخص
ذرات وجود ما سوى اهلل تعاىل،
الذي له أولو ّية عىل مجيع ّ
جمرد جزء صغري من هذا العامل؛
وليس فقط علينا نحن! فنحن ّ
فاإلمام له والية مطلقة عىل مجيع ما سوى اهلل تعاىل؛ فيأيت ـ
واحلال هذه ـ و ُيلقي ما يريده يف قلوبنا ونفوسنا؛ لامذا؟ أل ّنه
رأى ّ
أن هذه النفس صارت صافية ،وخاضعة ،ومس ّلمة؛
وحينام يراها قد أوكلت أمورها إليه ،هل سيوجد سبب يمنعه
من اإللقاء؟ وإالّ ،لامذا يكون إما ًما؟! فلو افرتضنا ّ
أن معلومات
اإلمام تشبه معلوماتنا نحن الذين إذا أردنا اال ّطالع عىل أخبار
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توجب علينا قراءة اجلرائد ،وإالّ لام علمنا
البلدان األخرىّ ،
فأي فارق سيكون بيننا وبينه؟! ّ
إن اإلمام هو الذي
عنها شي ًئاّ ،
ي ّطلع عىل أحوال العامل من دون حاجة إىل قراءة اجلرائد ،بل
األمر أرقى من ذلك؛ ّ
ألن مجيع األمور تصدر من نفسه هو.
فنرجو من اهلل تعاىل أن ُيث ّبتنا مجي ًعا عىل طريق والية أمري
المتمسكني
المؤمنني عليه السالم ..احلمد هلل الذي جعلنا من
ّ
واألئمة المعصومني عليهم السالم.
بوالية أمري المؤمنني
ّ

اللهم ّ
حممد
حممد وآل ّ
صل عىل ّ
ّ

[ذكر سامحته هذه التتمة بعد أن قام بتعميم الطلبة]
أثر ارتداء العمامة على النفس

ّ
إن هذا اليوم يوم سعيد ومبارك علينا مجي ًعا؛ وال س ّيام عىل

بجدّ :
إن الكالم الذي ذكرته ساب ًقا
هؤالء الرفقاء؛ وأقول
ّ
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مطابق متا ًما للواقع؛ وذلك حينام قلت ّ
إن اهلل تعاىل ال يمنح هذا
ألي كان.
التوفيق ٍّ
ففي تلك األ ّيام السابقة ،وعىل عهد المرحوم العالّمة،
حينام كان يضع العاممة عىل رأس بعض الرفقاء ،كنت أرى ّ
بأن
ّ
ّ
جديدا قد ّ
وكأن مسألة
جتىل،
وكأن رب ًطا
خاصا يغمره؛
ً
شعورا ًّ
ً
جديدة قد حصلت ألولئك الرفقاء من خالل هذا اللباس [أي
لباس العلامء] واألمر واق ًعا هو كذلك.
أسأل اهلل الذي و ّفقنا وو ّفقهم لذلك أن يث ّبتنا عىل رصاط
أمري المؤمنني عليه السالم وُيعلنا من المستقيمني فيه.
مسؤوليّة طالّب العلوم هي أمام اإلمام الصادق عليه السالم

جالسا يف مسجد "جوهر شاد" فجاءين
قبل فرتة كنت
ً

المعممني وكان من الطالب الفضالء ،وقال ّل :يا س ّيد
أحد
ّ

لقد كتبت يف كتابك "المج ّلد الثالث [من أرسار الملكوت]"
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حول بعض األشخاص الذين قالواّ :
إن هارون كان من احلكام
العادلني .وذكرت حول هذا الشخص بعض المسائل.
ذكرت ..فقد
كتبت ،والمسألة هي كام
فقلت له :نعم
ُ
ُ
انتقدته.
ذكرهتا
فأخرج "تلفونه النقال" وأشار ّل إىل الكلامت التي
ُ
يف الكتاب.
فأجبته بأن هذا الكالم هذا دليله وذاك هذا.
فقال ّل :لع ّله مل يكن هذا هو مقصوده.
فقلت :إن كانت اللغة التي كتب هبا هي اللغة الفارسية
فهذا ما نفهمه منها ،وإن كانت لغة أخرى فنحن ال نفهم؛
ولكن إن كانت فارس ّية فهذا ما نفهمه.
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ٍ
بمسألة :لن يكون
التفت إليه وقلت له :دعني أخربك
ثم
ُّ
غدا؛ بل خصمنا هو صاحب هذا المنهج
هذا الكاتب خصمنا ً
والمذهب الذي هو اإلمام الصادق ،فليكن يف ذهنك هذا
يقدموا جوا ًبا إىل
دائام ،فالكاتب ومجيع الناس عليهم أن ّ
األمر ً

اإلمام الصادق؛ فسواء كان هذا الكاتب خمطئ ًا أم ال [فحسابه
عىل اإلمام] وبال ّ
شك سيكون مور ًدا لغفران اهلل؛ ولكن لامذا
غدا هو اإلمام
نحن نربط أنفسنا باآلخرين ،فالذي سيسألنا ً
الصادق ال غريه؛ فالبد أن ننتبه إىل ذلك ،وذلك بأن ال ن ّتخذ
غري الطريق الصحيح أثناء احلكم عىل مثل هذه القضايا ..هذه
هي المسألة.
فتغري لون وجهه إىل اللون األمحر ،ثم اعتذر وذهب.
ّ
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نقدم اجلواب أمام إنسان
بد لنا أن ّ
فهذه هي مسألتنا فال ّ
آخر ،وهذا هو الطريق وال يوجد طريق آخر غريه ،فهناك
اختالفات وتفاوت يف األحكام ،ولكن الطريق هو هذا ال غري.
توضيح حول رواية وابصة املتقدّمة

هناك أمر أردت أن أقوله ولكنّي نسيت ذكره ،فأقوله اآلن

للرفقاء وهو ما يتع ّلق بالرواية التي تقول" :استفت نفسك"
ففي كثري من األوقات جر ّبت هذه المسألة؛ ال أقول ّ
أن عندي
علم الغيب ،ال فأنا حتى ال أعلم ما يوجد خلف ظهري؛
ولكنّي يف كثري من األوقات ـ لدرجة ّ
أن هذه المسألة صارت
كثريا ما أسمع مسائل
بالنسبة ّل سنّة وطري ًقا
ً
ومنهجا أسلكه ـ ً

ُتنقل عن المرحوم العالمة ـ وهو اآلن ليس عىل قيد احلياة
[ح ّتى نتأ ّكد منه] ـ فعندما أنظر إىل نفيس أرى بأن هذا الكالم
ال يصدر عن المرحوم العالمة ،مع أين مل أسمع ذلك منه
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حيا؛ ولك ّن هذا الكالم ال يتناسب معه ،فأنا ابنه يف النهاية،
رص ً
مع أن الكالم الذي ُينقل عنه ُينقل عنه باحتياط شديد ،ولكن
يتبني أن هذا
عندما أرجع إىل نفيس أرى بأنه ليس كالمه؛ ثم ّ

متعم ًدا.
كان استنبا ًطا شخص ًّيا من نفس الناقل ،ولع ّله مل يكن ّ

مهمة وهي أن يقوم اإلنسان
فهذه المسألة مسألة ًّ
جدا ّ
بوزن الكالم [الذي يسمعه] ،ال أن يقبله وحسب ،وكثري من
المخاطر واالنحرافات قد أصابت الكثري من الناس ألّنم مل
المهمة .هذا تتمة لام سبق.
يتن ّبهوا إىل هذه المسألة
ّ

حممد
حممد وآل ّ
صل على ّ
ّ
اللهم ّ
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