هو العليم

شرح حديث عنوان البصري  -المحاضرة رقم 202

العشرة األوىل من ذي احلجة
تتمة أربعينيّة موسى

«عليه السالم»

ألقيت ليلة السبت يف الليلة الرابعة من شهر ذي احلجّة لعام 3311هـ

مساحة آية اللـه
السيّد حممّد حمسن احلسيينّ الطهراني
حفظه اللـه

احملتويات
النبي موسى فيها2 .............................
أمه ّية العرشة األوىل من ذي ّ
احلجة وأحوال ّ
حصول حاالت اجلذبة ألمري املؤمنني وبيان استحالة فعل ّية إمامني يف آن واحد 3 ...........
حتصيل اإلنسان لبعض احلاالت عرب تقوية القوى الروحية فيه 5 ...........................
رضورة احلفاظ عىل األجواء املعنو ّية وترك اخلوض يف األمور التافهة7 .....................
آثار مالزمة الصاحلني ملدة أربعني يوما9 ...................................................
قيمة أربعني النبي موسى هي يف هذه ال َعرشة األخرية 12 ..................................
الصوم وكيف ّية الدعاء يوم عرفة 12 .......................................................
كالم يف الدعاء امللحق بدعاء عرفة 11 ....................................................
األذكار التوحيد ّية املوسوية ومضامينها الرفيعة 11 ........................................
االهتامم بصالة عيد األضحى وتفضيلها عىل صالة الفطر22 ..............................

1

املتـقــني
www.motaghin.com

أعوذ باللـه من الشيطان الرجيم
بسم اللـه الرمحن الرحيم
وصلّى اللـه على سيّدنا ونبيّنا حممّد
وعلى آله الطيبني الطاهرين
واللعنة على أعدائهم أمجعني
اللهمّ صل على حممّد وآل حممّد
أمهيّة العشرة األوىل من ذي احلجّة وأحوال النيبّ موسى فيها
احلجة ،وبسبب االهتامم الذي كان يبديه األولياء العظاام ذاذه
بمناسبة حلول أ ّيام ذي ّ
األ ّيام ،والوصايا التي كانوا يوصون ذاا ،فننّاا سانوقح بح ناا الساابق ،ونوكلاه إىل جلساة
أخرى ،وسنتحدّ ث شيئا ما عن املطالب التي جيدر بناا ا ن االلتفاات إليهاا واالهاتامم ذاا،
رغم ّ
سنتعرض هلا من باب املذاكرة والتذكري.
أن الرفقاء يعرفون معظمها أو مجيعها ،ولكن
ّ
ّ
خاصة مت ّيزها عن سائر األ ّيام ،فالعرشة األوىل
إن هذه األيام هي أيام مباركة ،وهلا أمه ّية ّ
واخلاصاة التاي ينتظار أهال املعرفاة ورودهاا،
احلجة احلرام هي من األ ّيام املعدودة
ّ
من ذي ّ
بسبب أوامر األولياء واهتاممهم ذا.
ونحن نالحظ أمه ّية هذه العرشة أيضا يف أربعني موسى عليه السالم ،والقرآن الكاريم
يشري إىل ذلك حيث يقول{ :وَوَاعَدنَا مُوسَى ثَالثِنيَ لَيلَـةً}( ،)1أي إنّاا جعلناا ملوساى ثالثاني ليلاة
للمناجاة واحلصول عىل حالة خاصة يف جبل الطور ،ومل يكن موسى ا كام ذكرت الروايات ا
( )1جزء من ا ية ( )112من سورة األعراف
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يأكل وال يرشب وال ينام حلظة يف تلك األ ّيام ،وهي نفس حالة اجلذبة التي حتصل للساالك،
النفىلا إىل عادم االلتفاات إىل اجلسام ،وإن كاان يتصادّ ى
والتاي ياؤ ّدي فيهاا االنجاذاب
ّ
للمسائل الظاهر ّية ،وهذه احلال يمكن أن حتصل ّ
للسالك أيضا ،وباالطب هاي حاال مؤ ّقتاة
يمكن أن حتصل خالل يوم أو خالل أسبوع ،ويمكان أن حتصال لسااعة واحادة ،وحتصال
القوة وتسيطر عىل النفس...
لبعض األفراد طيلة ليلة ،ويمكن أن تشتدّ أحيانا بحيث تسلب ّ
حصول حاالت اجلذبة ألمري املؤمنني وبيان استحالة فعليّة إمامني يف آن واحد
ففي يوم من األيام كان أمري املؤمنني عليه السالم يف زمان الرساول صاىل اللااه علياه
وآله ومل يكن قد بلغ مرتبة الوالية ومرتبة اإلمامة بعد؛ ألنّه ال يمكن أن يكون يف زمان واحد
إمامان اثنان ،وذلك أنّه ال بدّ أن تكون هناك نفس واحدة يف هذا املقام بلحاظ السري النازو
للوالية يف العوامل السفل ّية ،لذلك كان رسول اللاه ّ
صىل اللااه علياه وآلاه نبياا وإماماا يف آن
واحد م وجود أمري املؤمنني عليه الساالم ،وبعاد أن رحال رساول اللااه انتقلا الوالياة
اخلاصة ،وهذا ال ينايف قيام أمري املاؤمنني بابعض
واإلمامة إىل أمري املؤمنني وفق تلك الكيف ّية
ّ
النبي ،فمن املمكن إلنسان أن تصدر عنه م ال هاذه األماور
األعامل اخلارقة للعادة يف زمان ّ
رغم عدم وصوله إىل مقام الوالية ،فعندما اقتل أمري املؤمنني الباب يف وقعاة خيارب وجعلاه
القوة أو القادرة املتعارفاة ا قاال
جسارا يعرب عليه الناس ا وهذا أمر ال يمكن أن يصدر عن ّ
بقوة برش ّية( )2فقد كان اقتالعها بقدرة أخرى .وكاذا املعجازات التاي
عليه السالم :ما قلعتها ّ
صدرت عن أمري املؤمنني عليه السالم كر ّد الشامس الاذي حصال يف زماان رساول اللااه،
ّ
لتصايل ،ومل
عيل ر ّد الشمس ،ومل يقل له :أناا أر ّد لاك الشامس
حيث قال له رسول اللاه :يا ّ

( )2مدينة املعاجز  -الس ّيد هاشم البحراين  -ج  - 1ص 121
ويف ذلك اليوم ملا سأله عمر ،فقال :يا أبا احلسن لقد اقتلع منيعا ولك ثالثة أيام مخيصا فهل قلعتها بقوة برش ّية؟ فقاال« :ما قلعتهاا ق
بقوةقبرشيقةقولكنقلعتها قبقوةقإهليقةقونفسق[بعق ء]قربق قممئنّقةقمرضيقة».
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ليتصور النااس ّ
أن أماري
يكن رسول اللاه هو الذي ر ّدها وأراد أن يكتبها باسم أمري املؤمنني
ّ
املؤمنني هو الذي ر ّدها ،ال لكنّه واقعا قال ألمري املؤمنني أن ر ّدها( .)3نعم ،حت ّقق ذلاك إنّاام
يتم من خالل نفس رسول اللاه ّ
صىل اللاه عليه وآله ،وهذا هاو العجياب يف األمار ،فلايس
ّ
لدينا واليتان ،بل هي والية واحدة ،وهي التي حتكم عامل الوجود ك ّله وتقوم بدورها وتفات
الطريق وتتصا ّرف ،فليس هناك ساوى والياة واحادة وقادرة واحادة ،رغام ّ
أن الشا
املتصدّ ي ال ي ّطل عىل ذلك أثناء قيامه بالفعل ،لذلك ّ
فنن هذا املتصادّ ي يف بعاض األوقاات
مهام حاول وسعىّ ،
فنن نفس العمل الذي كان يمكنه أن يقوم به قبل عرش دقائق ،ال يمكناه
أن يقوم به ا ن فال تعود تصدر عنه الكرامة واألمر اخلارق للعادةّ ،
ألن العاامل لايس مهماال
أي إنسان من القيام بام يشاء ساعة يشاء ،ال ّ
فلكل يشء قدر.
ليتمكّن ّ
حسنا فأمري املؤمنني عليه السالم ر ّد الشمس باأمر رساول اللااه صالوات اللااه علياه
وآله ،وال إشكال يف ذلك؛ إذ من املمكن أن يقوم بذلك مان لايس إماماا ،ولكان تكاون لاه
ّ
ظل وحت سيطرة تلك الوالية الكل ّية التي هي يف نفس رسول اللاه ّ
صاىل
والية ،والية حت
النبي سليامن علياه الساالم،
اللاه عليه وآله ،وقد قام ذذا العمل نفسه آصح بن برخيا وزير ّ
واحلال ّ
أن آصح مل يكن متّصفا بالوالية الكل ّية ،فوالياة آصاح هاي والياة جزئ ّياة ،وذاذه

( )3اإلرشاد  -الشيخ املفيد  -ج  - 1ص 311 - 315
املرة األوىل ما روته أسامء بن عميس ،وأم سلمة زوج النبي ّ
صىل اللاه عليه وآله ،وجابر بان عباد
وكان من حديث رجوعها عليه يف ّ
اللاه األنصاري ،وأبو سعيد اخلدري ،يف مجاعة من الصحابةّ :
أن النبي ّ
وعيل عليه الساالم
صىل اللاه عليه وآله كان ذات يوم يف منزله،
ي
بني يديه ،إذ جاءه جربئيل عليه السالم يناجيه عن اللاه سبحانه ،فلام ّ
توسد ف ذ أمري املؤمنني علياه الساالم فلام يرفا
تغشاه الوحي ّ
فلاام
رأسه عنه حتى غاب الشمس ،فاض ّطر أمري املؤمنني عليه السالم لذلك إىل صالة العرص جالسا يومئ بركوعاه وساجوده إياامءّ ،
أفاق من غشيته قال ألمري املؤمنني عليه السالم« :أف تهكقصالةقالترص؟» قال له« :ملقأسهمعقأنقأصعيا قل ئ ًامقملك نكقيا قرساواقالعاا ،ق
واحل اقالهيقكّتقععيا قيفقاسهامعقالوحي» فقال له« :ادعقالعا قلريدقععيكقالشئسقحهىقتصعقيا قل ئ ًامقيفقولهاا قكاامقف تهاك،قفاّنقالعاا ق
جييبكقلم عهكقلعا قورسول » .فسأل أمري املؤمنني اللاه عزّ اسمه يف ر ّد الشمس ،فر ّدت عليه حتاى صاارت يف موضاعها مان الساامء
وق العرصّ ،
ثم غرب  .فقال أسامء :أما واللاه لقد سامعنا هلاا عناد غروذاا
فصىل أمري املؤمنني عليه السالم صالة العرص يف وقتها ّ
رصيرا كرصير املنشار يف اخلشبة.
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الوالية اجلزئ ّية كان يقوم بتلك األعامل ،فامذا كان سيصن لاو بلاغ الوالياة الكل ّياة ،فبوالياة
ترصفه كان بنمكانه أن يقلب العامل ك ّله رأسا عىل عقب ،وبعاد
جزئ ّية وخمترصة ُج ِع َل ْ حت
ّ
ذلك يأيت من يقولّ :
أن اإلمام ال يمكنه أن يصن شيئا ،فكم نحن يف منأى عان تلاك املرتباة
الرفيعة! وكم نحن يف بعد عن احلقائق!
النبي
ففي ذلك الزمان كان أمري املؤمنني عليه السالم يعيش تلك اجلذبات التي عاشها ّ
قصة ذلك الرجل الذي رأى أماري
موسى عليه السالم ،إال أهنا كان عنده بنحو أشدّ  .وكذا ّ
املؤمنني قد سقط ،فظ ّن أنّه فارق احلياة ،فأرسع إىل بي الس ّيدة فاطمة الزهراء عليها الساالم
عام جرى ،فأخربها باام رأى ،فقالا لاه :هاذا
وقال هلا :لقد رأي عل ّيا فارق احلياة ،فسألته ّ
حاله يف ّ
كل ليلة .فقد كان حالة أمري املؤمنني يف تلك املرحلة عىل هذا النحو وهذا الوض ،
ولكنّها مل تعد َترى منه بعد وصوله إىل مقاام الوالياة واإلماماة الكل ّياة .وهاذا األمار نفساه
منقول عن األولياء وأهل املعرفة ،فهاذه املساائل موجاودة عنادهم ومنقولاة عانهم وحتّاى
شااوهدت فاايهم وهاام يف مراتااب الاامل ّدد بااني عاااملي الفناااء والبقاااء ،ومراتااب االلتفااات
واالنجذاب والرجوع ،وذلك قبل الوصول إىل مرحلة امللكة التا ّمة ،وقبل حصاول الفعل ّياة
واالستقرار.
حتصيل اإلنسان لبعض احلاالت عرب تقوية القوى الروحية فيه
للنبي موسى عليه السالم ،واللاه تعاىل يف هاذه املادّ ة أوجاد لاه حالاة
لقد حصل هذا
ّ
اجلذبة ،ويف هذه املدّ ة ك ّلها فقدت النفس واجلسم إحساس اجلوع والعطاش والنعااس ،وال
غرابة يف ذلك وال إشكال فيه ،فعندما يتمكّن اإلنسان مان التغ ّلاب والسايطرة عاىل قاوانني
املا ّدة بواسطة القوى الروح ّية ،فننّه يمكنه أن جيعال هاذا البادن حتا تسا ري الانفس ،وال
وحتول .نعم هناك بعض احلاالت األخرى املشااذة هلاذه احلالاة تاملك
أي تغيري ّ
حيصل لديه ّ
آثارا عىل البدن ،ولكنها مغايرة هلا يف الواق  .ويف هذه احلالة كاان موساى علياه الساالم كاام
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تذكر الروايات ال ينام وال يأكل وال يرشب .وكم هو مجيل أن يساملي اإلنساان مان تنااول
فنتفارال مان االشاتغال
الطعام ومن النوم!! لع ّلنا نصال يوماا إىل اساتبدال الطعاام بقارص
ّ
جمرد مقدّ مة وال موضاوع ّية
بالطعام والشاراب!! [يف سياق املالطفة] فالطعام والرشاب مها ّ
هلام ،حينها يصل اإلنسان إىل مراتب من اللذائذ املعنو ّية والروح ّية بحيث ال يمكن أصاال...
ينقل املرحوم العالّمة أنّه كان يقيضا بعاض اللياا يف كاربالء ما املرحاوم السا ّيد احلادّ اد
تصاوره ،وال هام
باحلديث والكالم و ...وأما ماذا كانا يتحدّ ثان فهذا ماا ال قادرة لناا عاىل
ّ
يتأخر بنا ،وخصوصا ّ
ّ
وأن زياراتاه ولقاءاتاه كانا يف
حدّ ثونا عنه ،وكان يقول :كان الوق
املجرد ،وعنادما كاان ينقيضا جازء مان الليال ومهاا
الشتاء لألسباب التي ذكرها يف الروح ّ
يتحدّ ثان ويتناوالن أطراف احلديث حول املسائل واملطالب ،بل ك ريا ما كاان حيصال ذلاك
املهم جادّ ا ،وأناا كنا شااهدا يف ماورد
بدون كالم وبدون تل ّفظ وبدون حديث ،وهذا هو ّ
أي كاالم ،ما كامال االلتفاات
واحد أو أك ر ،حيث كان
متر الساعات ومل يكن ليحصال ّ
ّ
والتوجه ،واحلضور مائة باملائة ،وهذه أشياء ال نفهمها نحان ،فقاط نحان يمكنناا أن نساأل
ّ
اللاه أن يرزقنا إ ّياها .كان املرحوم العالّمة يقول :كنّا نجلس وك ريا ماا حيادث أن يمتادّ بناا
املجلس واحلديث ،واحلال ّ
واهتما باه
أن زوجة املرحوم احلدّ اد تكون قد أعدّ ت الطعاام،
ّ
غاية االهتامم ،وبالتا فهي ترغب بأن ال يبقى دون أن يتناوله أحد ،حيث بذل جهادها يف
إعداده ،فكان تأيت مرارا وتقول للس ّيد احلدّ اد كم أنتم تطيلون احلديث ..لقد كانا امارأة
طاهرة ونق ّية ال حتمل حقدا وال غشا ،وقد التقي ذا يف زمان طفولتي ،ومان شادّ ة صافائها
تكرر الطلب من السيد هاشام ملااذا
وبساطتها تكاد تصل إىل حدّ اإلرساف يف ذلك ،فكان
ّ
أي عاوامل
ال زلتام تتحدّ ثان؟! أال تبسطان املائدة! ومها ال يعتنيان بذلك النشاغاهلام ...واقعاا ّ
كان هلؤالء؟ وأين نحن منهم؟ فنحن منذ وق العرص نبدأ بالتفكري بطعام العشااء ،ومناذ
الصباح نبدأ بالتفكري يف الغداء وهكذا !!...فكانا تقاول هلاام مل َ ال تبساطان املائادة؟! مل َ ال
حمماد
تتناوالن الطعام؟! ومها ال يلتفتان ،حتّى كان ينفد صرب الس ّيد احلدّ اد منها فيقول :سيد ّ
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حسني! قم وابسط املائدة ،فقد وق يف ذ ّمتنا عشا ٌء وال بدّ أن نتناوله! فهم ال يدَ عوننا وشأننا!
ونتفرال لعملناا .فهاذه هاي حااهلم ،وهكاذا كاانوا ..يقاول قام
فلنقم ونتناول منه ونسملح
ّ
ونتفرال ألعاملنا ،فقد أعدّ ت املساكينة هاذا الطعاام ،وهاي ال تازال
لنتناول الطعام ونسملح
ّ
ّ
السجاد عليه السالم يف مناجاة املريدين
تدق الباب ..فلنتناوله! فهنيئا هلم ،هنيئا هلم ..اإلمام
ّ
لً؟قومنق
يبني أمرا عجيبا فيقول:ق«إهليقمنقذاقالذيقذاققحالوةقحمبهكقفرامقمّكقبد ق
أو املح ّبني ّ
ثام
ذرة مان حم ّبتاك ّ
ذاقالذيقأنسقبقربكقف بهغىقعّكقحولً؟» ( )1إهلي من هاذا الاذي أذقتاه ّ
يوجاه ذهناه إىل موضا آخار ،فاامذا كاان
اختار غريك ،أو أراد أن يذهب إىل مكان آخر ،أو ّ
يوجهاوا
عاام هام فياه ،وال أن ّ
هؤالء؟! وأين كانوا؟! أصال مل يكوناوا يريادون أن يتناازلوا ّ
ذهنهم إىل يشء آخر.
النبي موسى عليه السالم طيلة هذه األربعني يوما بغاري طعاام وال باب وال
لقد كان ّ
نوم ،كان دائام يف متام هذه املدّ ة يعيش حالة اجلذبة ،من تلك اجلاذبات التاي نساأل اللااه أن
كل العامل بام فيه ومن فيه جانباّ ،
ذرة لوضعنا ّ
كل ما يف العاامل
يرزقنا منها ،والتي لو رزقنا منها ّ
ّ
وكل من يف العامل ،كال األمرين نضعهام جانبا ،فاإلنسان عندها ال يمكناه أن يلتفا إىل يشء
آخر ،ولو أراد ذلك ألصيب بحالة من الغ يان.
ضرورة احلفاظ على األجواء املعنويّة وترك اخلوض يف األمور التافهة
وتوجه وحاديث عان املحباوب واملعشاوق،
فم ال هذه املجالس التي هي جمالس ذكر
ّ
وجمالس ٍ
السيايس واالجتامعي بدال
ذكر للعظامء واألولياء ،هل يأيت اإلنسان ويرشع بالكالم
ّ
ماان هااذه املجااالس؟ يقااول لقااد ارتفعا األسااعار أو رخصا  ،لقااد خربا األمااور أو
صلح ّ ...
فكل هذا يس ّبب الغ يان لإلنساان ،وياؤ ّدي إىل تبادّ ل أحوالاهّ ،
إن هاذا الكاالم
خيرب حالاة المل ّقاي..
خيرب ّ
خيرب الفكرّ ..
خيرب الذهنّ ..
خيرب النفسّ ..
اجلوّ ..
خيربّ ..
ّ
السجادية ،املناجاة التاسعة ،مناجاة املح ّبني.
( (1الصحيفة
ّ
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إن كلمة واحدة من هذا الكالم تصن ّ
يفسد العروجّ ..
كل ذلك؛ كأن يقال لك :س ّيدنا فاالن
يف الشارع صن كذا وكذا! يا أخي فليقل ما! ماذا يفيد يف هذا املقام يا عزيازي! لقاد حادث
كذا وكذا ،فليكن! هذه األحداث التي ال قيمة هلا والتي هاي دائاام موجاودة ،الياوم صاعود
ولنوجه أنفسنا وقلوبنا نحو مساائل
وحتول ،فلنس َ وراء يشء
ّ
تغري دائم ّ
وغدا نزول ،وهكذا ّ
ومطالب غري هذه ...أنا ال أقول ال ينبغي احلديث حول هذه املسائل ،ال ولكان ّ
لكال مقاام
ّ
يلاوث الفضااء ،وال
مقال،
ولكل يشء ظرفه اخلاص وزمانه اخلاص ،فنذا خرج عنها سوف ّ
ملوث ،وال يمكنه العاروج ،فما ال افملضاوا ّأين
يمكن لإلنسان أن حي ّلق بعد ذلك يف فضاء ّ
ا ن بدال من هذه املطالب التي ألقيهاا لإلخاوة وهام يقوماون باإلنصاات إليهاا بنفوساهم
املستعدّ ة وقلوذم املستنرية واملرشقة ،فيقومون بالنظر والتفكّر يف ما أقاول ،ويق ّيماون نقاا
قوة فيه ،فنذا ما قما فجاأة باحلاديث عان تلاك املساائل مااذا حيادث؟ هال
الضعح وال ّ
نجرب؟ تقولون :ال ال ال نريد ،فهذه األمور نعرفهاا أك ار مناك،
ّ
تصورتم؟ هل تريدون أن ّ
فنحن نعرف هذه اخلزعبالت أك ر منك ،فنحن أك ر منك ا ّطالعا عاىل ماا كتاب يف اجلرائاد
عام سمع من العظامء وما سمعته من األولياء وأصاحاب الشاأن،
والصحح ،ال بل حدّ ثنا ّ
حدّ ثنا عن هذا ،أما ذاك فنحن نعرفه.
جاو
وواقعا هذا ما حيدث لو حتدّ ثنا عن هاذه األماور ،إذ تكفاي مجلاة واحادة لتفساد ّ
املجلس ،مجلة واحدة كافية ،وال حاجة أن يتحدّ ث اإلنسان ملدّ ة ساعة حاول تلاك القضاايا
بمجارد أن ياأيت الاذهن إىل
بمجرد أن يأيت الذهن إىل عامل الك رة ،و
حتى حتصل النتيجة ،بل
ّ
ّ
بمجرد أن تنزل النفس إىل هذا املستوىّ ..
اجلاو خيارب
فانن
ّ
هذه املسائل املتك ّرة يف الدنيا ،و ّ
ويفسد .لذا كان املرحوم العالّمة يقول عىل الرفقاء حينام يلتقون يف جمالساهم أن ال يتحادّ ثوا
يف أحاديث دنيو ّية ،فال يتحدّ ثوا عن السياسة واملسائل االجتامع ّية املستهلكة ،فهاذه املساائل
موجودة سواء حتدّ ث عنها أم مل تتحدّ ث ،وهي موجودة يف ّ
كل مكان ،أما اليشء الاذي هاو
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أي مكاان
عزيز وغري متو ّفر ،فهو الذي ينبغي علينا أن نسعى إليه ،اليشء الاذي ال نجاده يف ّ
هو الذي ينبغي لنا أن نبحث عنه ونع ر عليه.
ثم ّ
إن اللاه تعاىل يقول :وأمتئّ ه قبترشا ،فقاد كاان
لقد كان
للنبي موسى حالة كهذهّ ،
ّ
املوعد ثالثني يوما ،فأمتها اللاه بعرشا فصاارت أربعاني يوماا ،وإالّ لكاان قاال مان البداياة
وواعدنا موسى أربعني ليلة ،فاللاه ال يقول :أربعني ليلة ،بل ثالثاني ،حياث تنتهاي املساألة
بعد ثالثني يوما وينفت الباب ملوسى عليه الساالم ،وترتفا احلجاب واملوانا  ،ويعارب مان
عوامل املعنى ،ويتح ّقق له كشح احلقائق اإلهل ّية وأرسار العاوامل الربوب ّياة ،ولكان بعاد ميضا
أن هناك جماال لزيادة عرشة أ ّيامّ ،
ثالثني يوما ،رأينا ّ
وأن هناك إضاافة قليلاة ال بادّ منهاا كاي
تستمر حقيقة التوحيد ،فبلغ أربعني يوما.
ّ
آثار مالزمة الصاحلني ملدة أربعني يوماً
والعجيب هو ّ
أن هذه املسألة قاد تتح ّقاق لك اريين ..لقاد تاذكّرت ا ن مساألة ،فقاد
تذكّرت كالما للمرحوم العالّمة كان يقول فيهّ :
إن أحد علاامء النجاح ا وكاان مان العلاامء
ربزين ،كان أستاذا مهام وخبريا ا حصل لديه شبهة توحيد ّياة ،أ ّماا ساببها فغاري معلاوم،
امل ّ
وعىل ّ
شوش أفكااره ،حتّاى أهناا
حريت ذهنه و ّ
كل حال كان شبهة يف املسائل التوحيد ّية ّ
يرصاح ذاا ألحاد،
أ ّثرت عىل صالته وعباداته ،وجعل أحواله مض ّطربة ،ومل يمكن لاه أن ّ
فهو رجل ذو حلية بيضاء وبعد ستني سنة هال يعقال أن ياأيت ويقاول لقاد رصت ا ن مان
الك ّفار؟ فامذا سيصن به الناس؟ وماذا سيقولون له؟! شكر اللااه ساعيك! مااذا صانع ؟!
األمر الوحيد الذي خطر يف ذهنه هو أن يطرح هذه الشبهة عىل املرحوم ا خوند امل ّ
ال حسني
ّ
قيل اهلمداين ،الرجل العظيم والعارف القليل النظري ،والذي كان املرحاوم العالّماة إذا ذكار
اسمه تسيطر عليه حالة عجيبة وكن أرى منه ذلك ،وكان نادرا ما يصايبه ذلاك عناد ذكار
خاصة لديه ،وحني كن أد ّقاق كنا أشاعر ّ
أن قضا ّية
سائر العرفاء ،مما يعني أنّه رأى أشياء ّ
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قيل اهلمداين تختلح عن قضايا سائر العرفااء .واخلالصاة ّ
ال حسني ّ
املرحوم امل ّ
أن هاذا العاامل
مهاام ،فقاط علياك
أتى وطرح الشبهة عىل املرحوم ا خوند فقال له :ال إشكال ،ليس األمر ّ
أن تبقى مالزما أربعني يوما ،وكان هذا العامل يذهب ليال إىل منزله ويأيت صباحا إىل منازل
ا خوند وجيلس قربه ،وكان يقول له :ال تتحدّ ث معي ،بل اجلس وشاركني فيام نصن ؛ فنن
ألقي درسا فاستم  ،وإن تناول طعاماا فتنااول معاي ،وإن ساافرت وخرجا فااخرج
معي ..وهكذا فكان يسافر معه ،ومل يكن يتحدّ ث معه دائام .التفتوا ّ
فانن نفاس احلاديث ما
و ّ من أولياء اللاه ،أو النظر إليه أو نفس وجوده وحضوره ،أو إدراك حضوره ،انظروا ماذا
يصن هذا االرتبا ؟!...
لقد كان أحدهم يأيت إىل مسجد القائم يف طهران ،وكاان ُيادعى إىل بعاض املناسابات،
خاصة ،فقد كان إىل جانب االشتغال بالتبليغ واملسائل العلم ّية له اشاتغال
وكان له وضع ّية ّ
بمسائل أخرى حقوق ّية ،وعىل ّ
كل حال فقد ّ
تويف رمحه اللاه ..فعندما كان يأيت يف بداية شاهر
ٍ
لياال
متار بضاعة
رمضان م ال الليلة األوىل ،فقد كان يأيت عىل هيئة وشامئل ّ
خاصاة ،وماا إن ّ
تتغاري حليتاه ،واحلاصال أنّاه كاان إذا وصال إىل الليلاة
حتى كان لباسه خيتلح ،وبعاد مادّ ة
ّ
اخلامسة عرش كان خيتلح مظهره بشكل كامل ،بحيث يفقد ذلك الوض الاذي كاان علياه.
ويف يوم من األ ّيام قام هو بنفسه بذكر هذه املسألة عىل املنارب ،فقاد حادث مساألة ومل يكان
املرحوم العالّمة مرتاحا إليها ،فقد جاء رجل وتك ّلم بكالم غري الئق ،فتأ ّثر املرحوم الع ّ
الماة
من كالم ذلك اجلاهل ،فعندما جاء هذا اخلطيب يف الليلة التالياة هلاذه املشاكلة بع بمادح
املرحوم الع ّ
فامحر لون وجهه من شدّ ة احليااء واخلجال ،وكاان
المة ،وكان جالسا قرب املنرب
ّ
ذاك الرجل ي ني عليه ويقول م ال :أنتم ال تعرفون قدر هذه الش صا ّية ،وال اطاالع لاديكم
من هو ،فأنا رأي اجلمي وحتدّ ث م اجلمي ولكن هذا الرجل هو يشء آخر ،ومن مجلة ما
يتغري ويتأ ّثر به شاء أم أبى ،نعام إذا جلاس
قاله :إ ّن اإلنسان إذا جلس قرب هذا الرجل فننّه ّ
جرب ذلاك ،وهنيئاا ألولئاك
التغري
ّ
والتحول ،وأنا بنفىل واحد ممن ّ
قربه ظهر فيه يشء من ّ
12

املتـقــني
www.motaghin.com

تغري ،وذاذه التغياريات ا
الذين حييطون به ،هنيئا هلم .وكان ظاهرا عىل هيأته وشامئله أنّه قد ّ
يتغري فكر اإلنسان أيضا ،ال ّ
تتغاري
أن حااالت اإلنساان هاي التاي ّ
مهمة جدا ا ّ
وهذه النكتة ّ
فقط .وهلذا يقولون أنّه ال بدّ أن يكون جليساك أفضال مناك ،ومان هناا ماا يقولاه موالناا
الرومي من ّ
أن حلظة واحدة من احلديث م األولياء تصن ما تصن يف دنيا اإلنسان وآخرته،
وما يقولونه من أنّه ال بدّ أن يكون رفيق اإلنسان وصديقه فردا صااحلا ،فكال ذلاك بسابب
هااذه املسااألة؛ أل ّنااه بمجا ّارد أن حيصاال هااذا االرتبااا فا ّ
اريات
انن احلاااالت النفسا ّية والتغا ّ
والتحوالت النفس ّية تؤ ّدي إىل تغيري األفكار أيضا .فقد كان قبل ذلك يفكّر بنحاو ،بيانام هاو
ّ
ا ن يفكّر بنحو آخر ،فيا للعجب ،لقد كتب فيام سبق هذا الكالم يف كتابه ،ولكنه ا ن يارى
أنّه خاطئ ،رغم أنّه مل يفكّر يف هذه املسألة ومل يتحدّ ث عنها ومل يبحث عنها ومل يطال حوهلا،
بمجرد أنّه جلس م هذا الو ّ ّ ،
فنن هذا اجللاوس كاان مصاحوبا ا إضاافة إىل تغياري
ولكن
ّ
وتصوراته وتصديقاته وفكره ،مما جعله يملاج شايئا فشايئا ،فهاو ا ن
النفس ا بتغيري ذهنه
ّ
التغري.
يفكّر يف املسألة بنحو آخر ،وال يدري ذهنه من أين حصل هذا ّ
ال حسني ّ
واحلاصل قال املرحوم ا خوند امل ّ
قيل هلذا العامل :ابق معي أربعني يوما! فبقي
أربعني يوما ،يقول املرحوم ّ
العالمة كان هذا الرجال يف الياوم األربعاني يف مساجد الكوفاة
برفقة املرحوم ا خوند ،وكان حيمل يف يده كتاب اللمعاة الفقهاي ،بح اللمعاة ،فقاال لاه
املرحوم ا خوند :ما هذا الذي يف يدك؟ فقال له :كتاب اللمعة أحرضته معاي ألطاال فياه.
فقال له افتحه لنرى! ففتحه فكان يف تلك الصفحة رواية قد ذكِ َرت ملناسبة ما ،ومن املعلاوم
ّ
أن الروايات املذكورة يف اللمعة ال تتحدّ ث حول املسائل األخالق ّية وأم اهلا ،بل هي روايات
فقه ّية ،فقال له :اقرأ .فقرأ فكان رواية عان اإلماام الصاادق علياه الساالم ،وبمحاض أن
فتعجب ك ريا حيث رأى ّ
قرأها رأى ّ
أن هذه الشبهة ليس بذي باال،
أن الشبهة قد ارتفع ،
ّ
نفس هذه الشبهة التي كان تختلج يف قلباه وأوجادت لاه املشاكالت هاي ليسا بشاايء
وجواذا واض .
11

املتـقــني
www.motaghin.com

فاخلالصة ّ
أن نفس البقاء ألربعني يوما له آثااره ،وهنااك الك اري مان الرواياات حاول
األربعني ،وكذلك كلامت األولياء ،وقد أوردنا شيئا منهاا يف كتااب "األربعاني" مماا يتع ّلاق
ب صوص ّيات األربعني .وللمرحوم العالّمة كالم حول آثااره يف تعليقتاه عاىل رساالة بحار
أن لألولياء اهتامما كبريا باألربعني ،وهم يرون ّ
العلوم ،كام ّ
أن تأثري الذكر والورد يكون بعاد
أربعني يوما ،فهذه ليس مسائل تخيل ّية واعتبار ّية بل هي حقائق.
قيمة أربعني النيب موسى هي يف هذه العَشرة األخرية
ويبني أنّا {وَاعَدنَا مُوسَـى ثَالَثِـنيَ لَيلَـةً وَأَمتَمنَاهَـا
وهنا يتحدّ ث اللاه سبحانه وتعاىل عن موسى ّ

بِعَشْرٍ}قفال الثون قليلة ،وهناك جمال ألن تظهر املسائل التوحيد ّية وتتّض له بحسب مستوى
سعته الوجودية ،ولذلك أضفنا عرشة أ ّيام أخرى ،وهذه األيام العرشاة هاي العرشاة األوىل
احلجة هذه ،فهذا األربعني يرشع من ّأول ذي القعدة ،وهذه العرشاة أ ّياام هاي أ ّياام
من ذي ّ
خاصة.
ّ
ور ّبام كان الغرض من هذا النحو من البيان هو أن يطلعنا عىل قيمة هذه األ ّيام العرشاة،
ّ
خاص برعاياة
وأن هذه األ ّيام هلا حساب خمتلح عن تلك ال الثني ،ولذا كان لألولياء اهتامم
ّ
العالمة كان يف ّ
املراقبة فيها ،واملرحوم ّ
كال عاام يتحادّ ث قبال ورود هاذه األياام لتالمذتاه
ومريديه ،وحي ّهم عىل االهتامم بمطالب هذه األ ّيام العرشة.
الصوم وكيفيّة الدعاء يوم عرفة
ومن مجلة األعامل التي ينبغي االهتامم ذا يف هذه األ ّيام العرشة هو الصوم ،فصوم هاذه
األيام باست ناء يوم عيد األضحى حيث حيرم فيه الصوم ،أما األيام التساعة الباقياة فصاومها
مؤكّد ،وحتّى يف يوم عرفة الذي ورد تأكيد شديد عىل الصوم فيه ،وهناك العديد من األفاراد
ذكروا ّ
أن الك ري من احلقائق قد انكشف هلم أثناء صوم يوم عرفة ،وإن كان املرحوم العالّمة
12

املتـقــني
www.motaghin.com

يقول ّ
املهمة جدّ ا يف هذا اليوم هو دعاء س ّيد الشهداء يف يوم عرفة ،والذي هاو
أن من األمور ّ
بدرجة من األمه ّية بحيث لو ّ
أن الصوم عارضه لكان هاو املقادّ م عاىل الصاوم ،وهاو دعااء
بتوجه وتأ ّمل ،ال يف األماكن التي يك ر فيهاا الضاجيج ،حياث
عجيب جدّ ا ،وينبغي أن ُيقرأ ّ
يقرءون الدعاء وال أدري ما يصنعون أثناء قراءته؟! يرشعون بملمجته وبقراءة العزاء ...فهاذا
األئماة علايهم الساالم ،نعام ال بادّ مان
خيرب الدعاء ،بل ينبغي أن ُيقرأ كام ورد ،وكام أمر ّ
ّ
االلتفات إىل معاين هذه األدعية ،ولكن ال أن يأيت القارئ ويرشاع مان عناده ...فما ال اد
أحدهم يقرأ دعاء كميل فيرشع بالنصيحة أثناءه ،فيقلاب حاال املجلاس والادعاء بأكملاه،
ويتحول الش
ّ

إىل حالاة أخارى ،فلنقارأ الادعاء كاام جاءناا وال ن ُ اوض أثنااءه باذكر

النصائ وإنشاد الشعر وأم ال ذلك ،بل نقرأه كام أمرناا اإلماام ،لكان ال يف مكاان مازدحم
وميلء بالضجيجّ ،
فكل ذلك يق ّلل مان آثاار الادعاء يف الانفس .وكاذلك ينبغاي أن ال ُيقارأ
الدعاء بشكل رسي  ،فالدعاء الرسي ال فائدة منه ،أفهل نحان يف إدارة رسام ّية لكاي ننجاز
ونسجل حضورنا ونميض؟!! بل ينبغي أن ُيقارأ الادعاء بطمأنيناة ،وبصاوت مرتّال،
عملنا
ّ
فتستقر يف روح اإلنسان ،فاإلمام هو الذي دعاا
لكي تأيت هذه الكلامت الواحدة تلو األخرى
ّ
ذذا الدعاء ،وقد جاء عىل لسان الوحيّ ،
فكل كلمة مان كلامتاه إنّاام جااءت وفاق حسااب
خاص ،ال ّ
أن اإلمام وقح يوم عرفات وبع بالكالم بشكل عشاوائي كاام نفعال نحان ،ال
فاإلمام س ّيد الشهداء عليه السالم دعا ذذا الدعاء وهو يف مقاام العبود ّياة املحضاة ،يف عاني
إحاطته العلم ّية والوالئ ّية ،فقد صدر هذا الدعاء عنه من مرتبة اجلما باني هااتني املارتبتني.
ّ
ّ
والعايل عاىل عاامل
الكايل
هل التف ّتم؟ فمن جهة ،هو يف مقاام الوالياة واإلماماة واإلباف
الوجود ك ّله ،ومن جهة أخرى هو يف مقام العبود ّية املحضة ،فهاو أماام اللااه صافر صافر،
فأنتم إذ تقرأون دعاء عرفة هل يمكنكم أن تع روا عىل فرد أك ر فقرا واحتياجا ومسكنة مان
منشىء هذا الدعاء وصاحبه؟ وينبغي أن يكون كذلك ،أفهل يمكن لس ّيد الشهداء أن يكاون
شيئا أمام اللاه؟! هل يمكنه أن يدّ عي شيئا أمام اللاه؟! هل يمكنه أن يعدّ نفساه شايئا أماماه
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تعاىل؟ هذه هي املسألة التي عل هذه األدعية مؤ ّثرة ،فهذا هو حال األدعياة الصاادرة عان
العظامء واألولياء ،أ ّما أن نأيت نحن وننشىء دعاء أو زيارة مان عناد أنفسانا ،فهاذه األدعياة
والزيارات ستكون ناشئة من نفوسنا ،ال من تلاك الاروح القدسا ّية ..وكام فارق باني هاذا
جوهري ،هذا صادر من نفاس املعصاوم
وذاك؟ بينهام بعد املرشقني ،فالتفاوت بينهام تفاوت
ّ
وهذا صادر من نفوسنا ،فالدعاء الذي يصدر عناه تكمان فياه احلقيقاة املحضاة والعبود ّياة
اوراتنا وتع ّلقاتنااا وسااالئقنا والزيااادات
اوث بتصا ّ
املحضااة ،والاادعاء الااذي يصاادر عنّااا ملا ّ
والنقائ

...

فاملرجو من اإلخوة أن يبالغوا يف االهاتامم بادعاء عرفاة ،ويمكانهم أن يقارءوه يف
لذا
ّ
مكان هادئ ٍ
خال من االزدحام ،أو أن جيتم عدد قليل منهم بحيث يقارأ أحادهم ويساتم
التوجه ،بل عاىل ا خارين أن يصاغوا
ا خرون ،ال أن ينظر الباقون يف الكتاب ،فهذا يفسد
ّ
وير ّددوا بقلوذم بشكل هادئ م القارئ فيكون تأثريه أشدّ مان تاأثري النظار والقاراءة ما
والتوجه ،وليسعوا أن ال ينظروا إلياه
القارئ ،وينبغي أن تكون القراءة يف حال من السكوت
ّ
كواجب جيب إنجازه واالنتهاء من قراءته ليقولوا بعده :احلمد للاه نحن قرأنا ما جيب علينا،
فهذا ال فائدة فيه.
كالم يف الدعاء امللحق بدعاء عرفة
وينبغي االلتفات إىل ما ذكره العلامء العظام من ّ
أن القسم امللحق بالدعاء هو ليس مناه،
رب ياا
وإن كان حيتوي مضامني عالية ،ولكنّه ال صلة له به ،فعندما يقول س ّيد الشاهداء :ياا ّ
كل ما يريد قوله ّ
وأن ّ
وكل املطالب قاد قاهلاا .وأ ّماا ّ
أن الدعاء قد انتهىّ ،
رب يعلم ّ
أن
رب يا ّ
ّ
هذه اإلضافة من أين جاءت؟ فأنا منذ مدّ ة مديدة أبحث عن تلك النس ة وأعدّ ها ضاا ّلة ،
فمن املعلوم ّ
القمي يف املفااتي ماأخوذ مان
أن هذا الذيل الذي أورده املرحوم الشيخ ع ّباس ّ
ّ
متضامنة
كل نسخ اإلقبال
إحدى نسخ كتاب اإلقبال للمرحوم الس ّيد ابن طاووس ،فليس
ّ
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هلذا الذيل ،بل نس ة واحدة منه فقط ،فمن أين جاءت هذه اإلضافة فيها؟ بالنسابة للحقاري
من املس ّلم ّأهنا ليس من نفس دعاء عرفة ،أ ّما كوهنا لس ّيد الشهداء أنشأها يف مقاا ٍم آخار ،أم
البن عطاء اإلسكندري ا أحد عرفاء مرص ا كام حيتمل البعض ،حيث أوردها هذا األخري يف
مناجاته العطائية ،ولكنّها ليس متناسبة م مناجاته بل تختلح عنها ،وعىل ّ
كل حال حيتمال
البعض ّأهنا له ،غاية األمر ّ
أن من أحلقها بدعاء اإلمام احلسني عليه السالم قد ركّبهاا تركيباا.
ولكن أنا أستبعد أن يكون ابن عطاء اإلسكندري قد أنشأ هذه املناجاة ،بال أحتمال احاتامال
كبريا وأظ ّن ظنّا قو ّيا ّ
أن هذه العبارات ملعصوم ،غاية األمر أنّاه أوردهاا يف مناجاتاه ،وأناا ال
زل أبحث عن هذا األمر وقد أوصي بعض املكتبات ّأهنا إذا ع رت عىل النساخ األصال ّية
فهي أحد املطالب التي أبحث عنها والتي مت ّل ضا ّلة أحااول الع اور عليهاا ،فانذا أمكان
لإلخوة واألصدقاء الع ور عليها فأنا هلم من الشاكرين.
كل حال فدعاء يوم عرفة هذا دعاء عجيب جدّ ا ،فاإلمام يتحادّ ث فياه عان ّ
وعىل ّ
كال
تكوننا يف هذه الدنيا ،وعن مراتب الملبية ومراتب نزول التوحيد يف العوامل امل تلفاة؛
مراتب ّ
تعهادتنا ورفعا عنّاا املوانا ،
إهلي أن كن لنا وكن وكن  ،أخرجتنا من كتم العادم ،و ّ
نجيتنا مان الضاالل ،أنجيتناا
وه ّيأت لنا الوسائل واملعدّ ات ،جعل تربيتنا عىل هذا النحوّ ،
من السقو يف ف اخ اهلالك وشبكات الشيطان ،فأن كن احلافظ لنا ،ولاوالك لكنّاا مان
اهلالكني ،واقعا عجيب عندما يقرأ اإلنسان هذا الدعاء الش ّفاف والرصي الذي يصح متاام
فنن ّ
خفايا وجودنا ّ
بكل وضوحّ ،
كل خل ّية من خاليا جسده تر ح ،وعىل اإلنسان أن يقاح
بتوجه ومت ّعن فينبغي أن يملك تغيريات عميقاة فياه،
عنده ويتأ ّثر به
ّ
وهيتز له .إذا قرأه اإلنسان ّ
ويعرف موقعه احلقيقي.
فهذه أحد األعامل التي كان املرحوم العالّمة يويص ذا ،وكان هاو بنفساه كاام أذكار يف
ّ
كل سنة من يوم عرفة يذهب بعد الظهر وجيلس يف زاوية وحيدا ويقرأ دعاء عرفاة .وكاذلك
باحلج ،حني كان عمري حوا سبعة عرش عاما ،أذكر أنّه بعاد الظهار مان ياوم
ترشفنا
ّ
حني ّ
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ثام رجا قبيال
عرفة ،أخذ كتاب مفاتي اجلنان ومشاى وحيادا بيانام كنّاا نحان يف اخلياامّ ،
الغروب ،وكان قد اشتغل بقراءة هذا الدعاءّ .
إن أم ال هاؤالء يادركون قيماة هاذا الادعاء
ج ّيدا ،ويعرفون ّ
أن هذه الكلامت قد ّ
ترشح من قلب املعصوم .وهذه مسائل أوصونا ذاا،
فهازة واحادة مان
وأكّدوا علينا ذا ،ويكفي أن يقوم عمل من هذه األعامل بجذب اإلنسانّ ،
اهلزات التي تصيب اإلنسان تكفي ،وبرقة واحدة مان هاذه الربقاات تكفاي لتحارق كياان
ّ
وجوده وتع ّلقاته ّ
نقرص ،وعنادما نرياد القياام
وكل ما هو موجود ،ولذا يقولون ينبغي أن ال ّ
بتوجاه ،لنارى ّ
أن التاأثري
ذذه األعامل فينبغي أن نقوم ذا بد ّقة وحساب ،وينبغاي أن نقارأة ّ
أبدي خالد ،ينبغي أن نغتنم االستفادة من الفرص.
الذي يملكه تأثري ي
األذكار التوحيديّة املوسوية ومضامينها الرفيعة
ومن مجلة املطالب األذكار التوحيد ّية يف هذه األياام العرشاة ،وهاي املرو ّياة عان أماري
املؤمنني عليه السالم ،وتق يف عرش فقرات ،وهي أذكار عجيبة ،تدعى باألذكاار التوحيد ّياة
قصتها إىل أربعني حرضة موساى ،حياث ألقاى اللااه إلياه حقيقتهاا
املوسو ّية ،والتي ترج ّ
وواقع ّيتها ،ولدينا يف الروايات ّ
أن عىل اإلنسان أن يقرأهاا ،ويف بعاض الرواياات أن يقرأهاا
مرات يف اليوم ،وهذا أفضل ،وبالطب كام ذكرنا ينبغي أن ُتقرأ م االلتفات إىل املعااين:
عرش ّ
لقإل قإلقالعا قعددقالعي يلقوالدهور ...عجياب جادّ ا ،فهاؤالء الاذين يشاكلون عاىل مبااين
الفلسفة ومباين الوجود ومباين وحدة الوجود ،ومباين رصافاة الوجاود ،واحلقيقاة البسايطة
يفرسون معناها؟! هل يمكنهم أك ر مان
للوجود ،ماذا يقولون يف شأن هذه األذكار؟ وكيح ّ
ثم االنرصاف؟
قراءهتا ّ
لقإل قإلقالعا قعددقالعي يلقوالدهور ،يعني ليس هناك من معبود ،وال من مؤ ّثر ،بمقدار
عدد الليا والدهور ،أي ّ
أن حقيقة ال إله إال اللاه سارية يف متام عاامل املاا ّدة واخللقاة ،فهاذه
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الواقع ّية واحلقيقة هي نفس ذلك الظهور الذي تروناه أناتم بصاورة الليال وبصاورة الادهر
الدوار ،فهذه هي ظهور لتلك.
وجريان الفلك ّ
قلقإل قإلقالعا قعددقأمواجقالبحور ،حلقيقة ال إله إال اللاه رسيان بعدد أمواج البحاور،
يعني ليس البحر وحده ظهورا حلقيقة ال إله إال اللاه وليس لاه اساتقالل ،وليسا احلقيقاة
التوحيد ّية والوجود الرصف ساريتان يف هذه البحار فقط ،بل حتّى حركتها هي عني الظهور
ّ
والتجيل حلقيقة ال إله إال اللاه.
لقإل قإلقالعا قعددقأمواجقالبحور،قلقإل قإلقالعا قورمحه قخاريقاا قجيئتاون ،هاو دائاام
متوجه؟! ّ
كل يشء هاو يف هاذه اجلملاة ،إىل أيان أنا
كذلك وسيبقى كذلك ،فنىل أين أن
ّ
تتوجه؟ وماذا م وبامذا تتع ّلق؟ وخلح من تلهث؟ أن مشغول بجما
ذاهب؟ وإىل من ّ
األموال ومج النفوس ومج األصدقاء ومج األنصار ،فلامذا أن غافل عن حقيقة ال إله إال
اللاه ،ابحث عن هذه احلقيقة ،وانظر إىل رمحة اللاه ،وماذا تفعل باك هاذه الرمحاة! ولكنّاك
ترك هذه الرمحة وحلق بالك رات .لقإل قإلقالعا قورمحه قخريقا قجيئتاون ،فالرمحاة التاي
تظهر يف النفس بظهور ال إله إال اللاه فيها ال ُتبقي لك شيئا ،ال ُتبقي لك تع ّلقا ،ال ُتبقي لاك
اهتامما بالك رات ،وال كالما عن هذه األمور الفارغة أن افعلوا كذا هنا! وهناك افعلوا كاذا!
ملاذا هنا حدث ذلك؟! وملاذا هناك ارتف فالن؟! يا وياله لقد ارتقى فالن وان فض ا خر!
لقد خرسنا ..لقد ربحنا!! فتلك الرمحة التي حتصل يف الانفس عناد ّ
ايل ال إلاه إال اللااه ال
تملك جماال هلذه احلسابات.
قلقإل قإلقالعا قعددقالشوكقوالشجر ،ال إله إال اللاه بعدد األشاواك واألشاجار لقإلا ق
إلقالعا قعددقالشترقوالوبر فلا (ال إله إال اللاه) ّليات بعدد ّ
كل واحدة من أوبار احليوانات
لتعجب اإلنسان!
وأشعارها ،واقعا هذا يف غاية الغرابة ،وم ري ّ
لقإل قإلقالعا قعددقاحلجارقواملادر،قبأعاداد أحجاار العاامل ،ال فقاط أحجاار األرض،
يباني ويقاول
يعرف اللاه نفسه؟! كيح ّ
وبعدد قط الطني اليابس املتامسك فيه ا واقعا كيح ّ
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كل يشء؟! أنه يف ّ
أنه ّ
يباني ذلاك [إن مل
يبني معنى رصافة ذاته؟! ّ
بأي بيان ّ
كل مكان؟! كيح ّ
يب ّينه ذذا]؟! بعدد األحجار ال إله إال اللاه ،بعدد املدر يف ّ
كل العاامل ال إلاه إال اللااه ،أي ّ
أن
ّ
كل حقيقة تروهنا هلا جهة ارتبا به ،وهلا جهة فناء يف حدّ نفسها ،فهي بدونه فانية :ال إلاه إال
اللاه ،وهي به باقية ،فباالرتبا به حتصل عىل البقاء ،وبدون االرتبا باه تفناى ،ألايس هاذا
هو معنى رسيان حقيقة التوحيد يف كا ّفة األعيان اخلارج ّية؟ أليس هذا هو معناها؟ لو كان هلا
معنى آخر فام هو؟!
لقإل قإلقالعا قعددقملحقالتيون ،حلقيقة ال إلاه إال اللااه وجاود بعادد نظارات العياون
الرسيعة التي تق ما بني إغامضني ،فنحن ا ن إذ نغمض أعيننا ونفتحها ،فهذه اللمحاة مان
البصار هي ظهور ال إله إال اللاه .بعض اإلخوان ينقلون ّأهنم عندما يشاتغلون باذكر ال إلاه
فنهنم يسمعون نداء ال إله إال اللاه يرتف من ّ
كال ورقاة ورقاة
اللاه وينتقلون إىل باحة املنزل ّ
توهم وتخ ّيل؟ إنّه كالم أمري املاؤمنني :لقإلا قإلقالعاا ق
من أشجار الباحةّ ،
تفضلوا ،فهل هذا ّ
عددقملحقالتيون ،أي حلقيقة ال إله إال اللاه وجود بعدد ملحات العيون.
العالمة ّ
ينقل املرحوم ّ
أن أحد أصدقائه ..رمحة اللاه عليه كان ُيدعى السايد عباد اللااه
الفاطمي الشريازي ،فقد كان بينه وباني املرحاوم ّ
العالماة عالقاة وثيقاة وإن تضااءل يف
أواخر حياته ..كان يعيش يف النجح ،ويف ليلة اخلامس عرش مان شاعبان ،رآه السا ّيد مجاال
فتفضال
الدين الكلبايكاين فقال له :أنا ال أستطي أن أذهب إىل كربالء لزيارة س ّيد الشهداءّ ،
هذا املال واذهب أن نيابة عنّي وزر عنّي وخذ حاجتي .يقول الس ّيد عبد اللاه الفاطمي:
احلامم واغتسل غسل
جئ إىل كربالء
ّ
وتوجه إىل موض امل ّيم احلسيني ،ودخل ّأوال ّ
يتحارك ،كنا
احلامم وكان فيه برك وخمازن للمياه ،وحيث كان املااء
الزيارة ،وما إن دخل
ّ
ّ
أسم منه ومن حركته صوت "يا هو"ّ ،
فكل موجة تأيت تقول" :يا هو" فمن هذه اجلهة ياأيت
نداء " يا هو" ومن تلك اجلهة يأيت نداء "يا هو" عىل امتداد سعة تلك الربكة ا وحقيقاة " ياا
هو" أقوى من حقيقة ال إله إال اللاه ا يقولّ :
كل يشء كان يقول "يا هو ..يا هو" واخلالصاة
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ثم خرج ومضي ألزور س ّيد الشهداء
ّأين مل أفهم ماذا جرى؟ هل اغتسل أم مل أغتسل؟ ّ
وبمجرد أن أردت أن أقول له ّأين جئ أمحل إليكم طلب وحاجة ،قال س ّيد
عليه السالم،
ّ
ثام عادت إىل النجاح ،وعنادما
الشهداء عليه السالم :لقد أد ّيناها اذهب وقل لاه أ ّديناهااّ .
وصل إىل الس ّيد مجال الدين ألقول له خرب احلاجاة ،قاال قبال أن أنطاق :لقاد َو َصا َل ْ
باألمس .هنيئا هلؤالء! هنيئا هلم ،فهؤالء ربحوا وأخذوا املطلوب.
تفضلوا فأمري املؤمنني يقاول إ ّن حلقيقاة ال إلاه
لقإل قالعا قإلقالعا قعددقأمواجقالبحور،ق ّ
إال اللاه ظهور بعدد أمواج حركات البحار .وهذا املعنى ّ
يتجساد
يتجىل لدى الك ريين ،إنّاه
ّ
أمام الك ريين ،لقد اتّض هذا األمر للعديد مان اإلخاوة واألصادقاء الساابقني واحلاال ّيني،
فهذه املعاين واضحة لدهيم.
لقإل قإلقالعا قيفقالعيلقإذاقعستسقوالصبحقإذاقتّفس،قفالليل حني ّ
حيل ،والصب حينام
يظهر من جديد ،ففي ّ
كال ذلاك ال إلاه إال اللااه ،لقإلا قإلقالعاا قعاددقالريا يفقيفقالاياريق
والصخور،قبعض اإلخوة كانوا يقولون  :عندما كنّا نسم صوت الاري كنّاا نسام معاه
وحاق .وذلاك
صوت ال إله إال اللاه ،وبالطب هذا السامع هو بأذن القلب ،فهذا ك ّلاه كاائن
ّ
أن أمري املؤمنني كان يزورين فكان عالمته ّ
الذي يقول ب ّ
أن احلىص الصغرية التي يف اجلادران
كان مشغولة معه بالذكر والتسبي  ،فهذا ليس بالقول اهلزل ،وليس حقيقاة األمار ّ
أن هاذه
األمور حتدث فجأة يف ذلك احلني ،ال بل هي موجودة وكائنة ،غاية األمر علينا أن نرفا مان
مستوى اجلهاز الذي يلتقطها ،فام دمنا ا ن نجلس يف هذه الغرفة ّ
فنن كا ّفة األمواج موجودة
فيها ،ولكنّنا ال نسمعها ،ملاذا؟ ألنّنا ال نمتلك ذلك اجلهاز ،لو امتلكناا جهاازا فننّاا سنسام
بحسب قدرة هذا اجلهاز ،فلو كان ضعيفا سمعنا بعض األمواج ،ولاو قو ّينااه سامعنا أك ار،
قوة أمكننا أن نسم أك ر فأك ر ،وك ّلام كان اجلهاز أقوى ،فقدرته عىل االلتقاا
ولو كان أك ر ّ
ستكون أك ر فأك ر ،وكام يقول املرحوم احلاج هادي السبزواري:
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موسى اى نيس كه دعوى "انا احلق" شنود ور نه اين زمزمه كاه در شاجرى نيسا
كه نيس
كالنبي موسى عليه السالم ليسم صوت أنا احلاق ،وإال فننّاه
ومعناه :ليس هناك أحد
ّ
ما من شجرة إال وهلا هذا النداء.
ليس هناك من شجرة ال تردد هذا الذكرّ ،
فكل األشجار تر ّدده ،ولكن عليك أن تكاون
كموسى عليه السالم لتسمعها ،فدائام هناك نداء أنا احلق ،أنا احلق كان يف هذه الشجرة ،وأناا
ملكرب للصاوت الاذي أماامي ،مان الاذي يسامعه؟ ال بادّ أن ياأيت موساى
ّ
احلق هو يف هذا ا ّ
احلق" متح ّقاق يف هاذا العاامود ،و"أناا
ليسمعه ،ال أنّه خيلق هذا الصوت عندما يأيت .و"أنا ّ
احلق" يف هذه املروحة التاي
احلق" كائن يف هذا
احلق" يف هذا املصباح ،و"أنا ّ
السجاد ،و"أنا ّ
ّ
ّ
تقوم بالدوران ،ويف حركتها ،ففي ّ
احلاق ورسياان التوحياد
كل ذلك ظهور التوحيد وظهور ّ
اوي اجلهاااز ال ّ
انهنم
موجااود ،عليااك أن تقا ّ
القااط لتاادرك ذلااك .ارتفا إىل هااذا املسااتوى فا ّ
سيطلعونك عليه ال عىل أك ر م نه ،وارتق أك ر يطلعوك عاىل األك ار ،ومهاام ارتقيا أك ار
رأي ما يناسب األفق الذي أن فيه ،ال ّ
أن هذه احلقائق ال وجود هلا ،ال بال هاي موجاودة
ونحن علينا أن نرتقي إليها ،نحن علينا أن نصل لنرى احلقاائق امل ف ّياة ،احلقاائق التاي هاي
موجودة ا ن ،ال التي ست لق الحقا ،فهي ا ن موجودة ،غري ّ
أن العني ال متتلك الرؤية.
لقإل قإلقالعا قمنقاليومقإىلقيومقيّفخقيفقالصور،قففي كا ّفة عامل الوجود ترسي حقيقة ال
إله إال اللاه .حسنا ،لقد طال بنا احلديث عن هذا األمر ،واخلالصة ّ
أن وص ّية األولياء العظام
يف هذه األي ّام هي تشديد املراقبة واالهتامم أك ر.
االهتمام بصالة عيد األضحى وتفضيلها على صالة الفطر
ويف يوم العيد ينبغي إقامة صالة العيد فهي مستح ّبة جدّ ا ،وعاىل اجلميا أن يصا ّلوها،
حتّى ّ
هيتمون بصالة عيد األضحى أك ر من صالة
أن أولياء اللاه بحسب اطالع احلقري كانوا ّ
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عيد الفطار ،هاذا ماا يفهماه احلقاري ،حتّاى بالنسابة إىل صاالة عياد الفطارّ ،
ألن احلااالت
خاصة ،فلاذاك حساابه وأمه ّيتاه،
واخلصوص ّيات يف هذا اليوم هلا جوانب و ل ّيات توحيد ّية ّ
ربر،
فهو بعد شهر رمضان املبارك وضيافة اللاه ،ولك ّن هذا العيد أيضا مل
يسام عيادا دون ما ّ
ّ
وأحس ّ
خاصة ،بالطب
وبغري داع ،بل له حسابه اخلاص ،لذا فاحلقري رأى
أن هلذا العيد أمه ّية ّ
ّ
أهم بني الناس ،ومن البداية هو كذلك ،فهو ياأيت بعاد شاهر مان الصايام وبعاد
عيد الفطر ّ
الفراال من الصيام وكم تبلغ السعادة التي حتصل لإلنسان بسبب ذلك! ...هذا ك ّلاه واضا ،
واص ّ
فاملرجو مان اإلخاوة أن ال
فنن عيد األضحى له حالته اخلاصة ،لذا
ولكن بالنسبة لل
ّ
ّ
يقرصوا عن أداء صالة عيد األضحى ،وأن يص ّلوها حتام ،فهي صالة يف غاية األمه ّية.
ّ
نسأل اللاه تعاىل أن ي ّبتنا مجيعا عىل طريق أوليائه وأحبائه.
العامققصلقعىلقحمئدقوآاقحمئد.ق
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