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بِسْمِ اللِ الرَّحْمَنِ الرَّحيم
وصلى اللُ على سَيِّدِنا مُحَمَّد وآلِهِ الطَّيِّبنيَ الطَّاهِرينَ
ولَعْنَةُ اللِ على أعْدَائِهِمْ أجْمَعنيَ مِنَ اآلنَ إىل قِيامِ يَوْمِ الدِّينِ
ولَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إلَّا بِاللِ العَلِيّ العَظِيم

الل املتجلي يف خلقه هو الولّ

ََََ َ َر ر َ َ َ
َ
ر
ر
َ
يقول ّ
أنهْ
كْ رْ
فْب ِ َرب ِ ْ
أولمْْيَك ِ ْ
أنهْاْلقْْ
ّيْلهمْْ ْ
س ِهمْْحىتْيتب ْ
جل من قائلَ { :سُنِي ِهمْْ َءايَات ِنَاْيفْاألف ِْ
اقْويفْأنف ِ
ر ر َ
َ
َ
شءْْ َشه ٌ
ر ٌ ()1
ِيط}.
شءُْْم ْ
لْ ْ
يدْ،أآلْان رهمْْيفْمِريَةْْمِنْل ِقآ ْءِْ َربِهِمْْأآلْان ْهْبِك ِْ
ىلعْكْْ ْ
ِ

ولام كان الضمري يف « َأنه» عائدا إىل اهلل يف الظاهر؛ و « َش ِهيد» إ ّما بمعنى شاهد؛ وهو اسم فاعل؛ أو
ّ

أن اهلل مشهود يف ّ
بمعنى مشهود ،وهو اسم مفعول؛ فاآلية ـ عىل ّ
كل التقديرين ـ تنبئنا ّ
كل يشء؛ أو أنه
شاهد وحارض يف ّ
كل يشء؛ فاألشياء ـ إ َذن ـ مظهر لوجود اهلل؛ وينبغي أن نرى اهلل فيها ،ألهنا ال وجود
احلق سبحانه وتعاىل.
باحلق؛ وأصالتها واستقالهلا وجود ّ
هلا ّإال ّ
علّة عدم رؤي تنا هلل هو النظرة االست قالليّة إ لى األشيا ء

َبيدَ ّ
أن هذا الموضوع خاف عىل العا ّمة ،فهم ينظرون إىل األشياء نظرا استقالليا ،وهلذا فهم ال يرون

ّ
الشك ،وأبني خطبه وخطأه!
رّبم؛ وما أوهى هذا
اهلل؛ ومن هذا المنطق فهم يف خيبة ومرية من لقاء ّ
بكل يشء حميط؛ ّ
ورّبم ّ
ثم يتّخذ له وجودا وانتامء.
وكل يشء يوجد به ّأوالّ ،
ّ

وحاصل الكالم أنه ليس هناك موجود مؤ ّثر يف عوامل الوجود ك ّلها ّإال اهلل تبارك وتعاىل .ولو كان

وقوته وليس هناك ّإال ظهور اهلل تعاىل وجتل ّية؛ إ َذنّ ،
كل ما هو قائم يستند عىل
هناك موجود مؤ ّثر فبحوله ّ
احلق سبحانه وتعاىل.
ّ
ومن هنا يستبني لنا بجالء ّ
وجمرهتا؛
أن َ
ذرهتا ّ
الوال َية هي مع الموجودات مجيعها ،صغريها وكبريها؛ ّ

وهي مع ّ
األول ّية حتى احلجاب األقرب واألعىل درجة من الموجودات القدس ّية
كل يشء ،من اهليول ّ
المجردة.
ّ
فصلت
( )1اآليتان  53و  54من السورة ّ :41
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يتقمص موجود رداء الوجود.
ألنه ما مل تكن هناك والية ،فال وجود أل ّي موجود ،وال يعقل أن ّ
ذلك ألننا قلنا ّ
الوالية هي عبارة عن حصول شيئني حصوال ليس بينهام ما ليس منهام.
أن َ

وحيث ما يوجد ّ
أي فجوة وثغرة ،سواء يف وجوده
كل موجود ،فالبدّ أن ال تكون بينه وبني ّ
احلق ّ
أو يف علمه وقدرته وحياته ،وذلك لكي يكون موجوداّ ،
وإال ّ
فإن إجياده حمال.
متنوعة ،يف اآلفاق ويف األنفس؛
ونحن نجد وندرك بالوجدان موجودات كثرية بأشكال وسجايا ّ
احلق المقدّ سة ّإال وجودها
وهذه ك ّلها خلقت مع الوالية؛ أي :ال فجوة والحجاب بينها وبني ذات ّ
احلق غري تع ّينها وماه ّيتها ،الستحال اخللق يف
وكياهنا وتع ّينها .ولو صادف أحيانا وجود يشء بينها وبني ّ
هذه احلالة ،ولفصمت عرى االرتباط بني اهلل والموجودات.
إ ّن الموجودات ك ّلها مع اهلل؛ ومرتبطة به ،بل إ ّن وجودها هو عني ارتباطها؛ وهذا هو معنى
الوالية.
َ
احلق ،وواليته مع ّ
إ َذن ،وجود ّ
كل موجود .ومن هنا نفهم
كل موجود مالزم للوالية؛ والوالية هلل ّ
ر

َ

َ

ر

َ
ر
رَ َ ر
ِيط}.
شءُْْم ٌ ْ
لْ ْ
يد} َو {بِك ِْ
شءْْشهِ ٌْ
ْم َعكمْْأينَ َماْكنترمْ}( ، )1وقوله تعاىل{ :ىلعْكْْ ْ
حسنا قوله تعاىل{ :وهو

()2

وندرك ج ّيدا أيضا كيف يكون الو ّل أحد أسامء اهللّ ،
ألن ما يلزمه هذا االسم هو وجود واليته مع
الموجودات مجيعها ،كالعليم ،والقدير ،والسميع ،والبصري ،ونفهم ج ّيدا أيضا ما هو المعنى الذي حتمله

( )1اآلية  ،5من السورة  :57احلديد.
ِ
ِ
الس َالم :بِ َم َع َر ْف َت َر َّب َك؟!
([ )2سئ َل أمري المؤمنني َع َل ْيه َّ
َق َال :بِ َام َع َّر َفنِي َن ْف َسه!
ف َع َّر َف َك َن ْف َسه؟!
ِق َيل :و َك ْي َ
ِ
ِ
ورة َ
الس َالم :بِ َم َع َر ْف َت َر َّب َك؟!
حيس بِاحلَ َواس سئ َل أمري المؤمنني َع َل ْيه َّ
وال َ
َق َالَ :ال ي ْشبِهه ص َ
ف َع َّر َف َك َن ْف َسه؟!
َق َال :بِ َام َع َّر َفنِي َن ْف َسه! ِق َيل :و َك ْي َ
ِ
ِ ِ ِ
وال ي َقاس بِالن ِ
يشء َ
حيس بِاحلَ َواس َ
ورة َ
يشء َف ْو َقه ،أ َما َم كل
وال ي َقالَ :
َّاسَ .ق ِريب يف ب ْعده َبعيد يف ق ْربِهَ .ف ْو َق كل َ
وال َ
َق َالَ :ال ي ْشبِهه ص َ
يشء َ
وال ي َقالَ :له أ َمام.
َ
األشي ِ
اخل يف ْ ِ
اء َال َك َشء َخ ِ ِ
وخ ِ ِ
ِ
د ِ
يشء؛ َ
يشء.
ارج م ْن َ
ارج م َن ْ َ
األش َياء َال َك َشء َداخل يف َ
َ
ِ
ان َم ْن ه َو َهك ََذا َ
س ْب َح َ
يشء مبْتَدئ (معرفة اهلل ،ج ،2ص])94 :
وال َهك ََذا غ َْريه ولكل َ
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َ
ر َ
لياْفَاط ِْرْ َ
الس َم َ
أَّت رِْذْ َ
ض}
اتْ َواألر ِ ْ
او ِْ
ْ
و
لل ِْ
يْا ْ
اآليات الكريمة التي تنسب الوالية إىل اهلل .قال تعاىل{ :قلْْأغ َْ
ِ
ِ

()1

أيّ :
أن ما يلزمه ويفرضه اخللق هو الوالية.

اتصاف كل املوجودات مبقدار من الوالية
ولام كنّا نعلم ّ
احلق تعاىل وبعدها عنه هو اختالف حجبهم؛
أن اختالف الموجودات يف قرّبا من ّ
ّ

أي :كثرة التع ّينات وق ّلتها؛ أو بكلمة بديلة ،اتّساع الامه ّيات واحلدود والقيود الوجود ّية أو ضيقهاّ ،
وأن
عامل الكثرة والوجود ظهر ّبذا الشكل الباهر اجلميل وفقا لذلك االختالف ،فال يتكافأ ـ إ َذن ـ ّ
حظ
احلق وحياته وقدرته .وك ّلام كان الموجود إىل
الموجودات ك ّلها من الوالية ،كام ال يتكافأ ح ّظها من علم ّ
وجترده أكثر ،كانت واليته أكثر ،أي :كان حجابه ّ
أقل؛ وك ّلام
ّ
احلق أقرب ،وماه ّيته أوسع ،ووجوده أفسحّ ،
وجترده أقل ،كانت واليته أقل؛ أي :كان حجابه أكثر.
كانت ماه ّيته أضيق ،ووجوده أصغرّ ،

ولام كنّا نعلم ّ
أن شدّ ة الوالية متالزمة مع شدّ ة النور والعلم واحلياة والقدرة وسائر أسامء اهلل
ّ

فإن ّ
فإن ضعفها يتالزم مع ضعف النور والعلم واألسامء اإلهل ّية األخرى .ولذلك ّ
االخرى؛ ّ
كل موجود
أقرب إىل اهلل عموما ،أي :أ ّن حجابه ّ
أقل وواليته أقوى؛ فإ ّن شعاع نوره وحياته وعلمه وقدرته يمتدّ يف
العامل أكثر ،وإحاطته أشدّ وأشمل وسيطرته وهيمنته عىل ما سوى اهلل أكثر ،وتدبريه وتك ّفله يف عامل
اإلمكان أوسع؛ وبكلمة بديلةّ ،
فإن مقدارا كبريا من الموجودات الممكنة يقع حتت إشعاع نوره ،ويف
قبضته وتدبريه والعكس بالعكس.
ونحن نرى بالوجدان ّ
أن تأثريات وتأ ّثرات جتري يف هذا العامل؛ بعضها صغري كطريان الذباب،
وحركة البعوض؛ وبعضها كبري كخلق الفيل.
كالذرة ،وبعضها كالشمس والقمر والكواكب الثابتة والس ّيارة.
بعضها
ّ
بعضها كفهم وإدراك دا ّبة بسيطة مثل دودة بني ط ّيات الرتاب ،وبعضها كعلم وإدراك جربئيل
المقربني.
والروح وهو من المالئكة
ّ

( )1اآلية  ،14من السورة  :6األنعام.
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المقربة وقدرهتا ،وسعة حياهتا ،وتأ ّلق نورها
ويف ضوء ذلك ،البدّ أن يكون علم هذه المخلوقات
ّ
الذرة والدودة اللتني ليس هلام هذا العلم
ّ
المعنوي أقوى ،فهي تدير عالام بذلك بأكمله ،عىل عكس تلك ّ
واحلياة؛ وال حاجة هلام طبعا.
ويف ضوء هذا الكالم ّ
فإن المخلوقات مجيعها ،من الام ّدة التافهة الضعيفة ،إىل جربئيل الروح الذي
حيظى بمقام أفضل من سائر المالئكةّ ،
معني من العلم واحلياة
لكل واحد منها درجة ّ
خاصة ،وله حدّ ّ
خاص من الوجود؛ وتبعا لذلك فإ ّن ّ
معني من
والقدرة ،وبالتال حدّ
كل واحد يف درجة ّ
ّ
خاصة ومنزل ّ
الو َالية.
َ

شك يف ّ
أجل ،الريب وال ّ
كل ما قلناه حتى اآلن؛ واألد ّلة العقل ّية معنا خطوة فخطوة ،وشهود
العارفني العظام ووجداهنم يدعم هذه المواضيع ّ
بكل تفاصيلها؛ كام جاءت بذلك اآليات والروايات
التي تفوق حدّ اإلحصاء وإمكان ّية االستقصاء.

قابليّة اإلنسان لبلوغ أعلى رتبة من الوالية
وينبغي اآلن أن نرى:
حصته من الامء المعني لمنهل
أين يكون موقع اإلنسان عىل درب الوالية الطويل؟ وما هو مقدار ّ
رشيعة الوحدة؟
الشك ّ
ّ
أن اإلنسان مهام كان شكله أو صورته أو مكانه أو عرقه ،فهو يتمتّع بقابل ّية يمكنه
ال خياجلنا
يوسع نطاق وجوده بمقدار
من خالل حركتها أن يوصل درجة استعداده إىل الفعلية والظهور ،وأن ّ
ملحوظ ،وأن يزيد من علمه وقدرته.
والطب ،وأنواع المهن والصناعات ،والكتابة وما ماثلها منذ
فلم حيز أحد من الناس ملكة العلم
ّ
خاصة.
التمرس ،وجهاد النفس ،والرتبية والتعليم يف مدرسة ّ
والدته ،بل حازها ومتكّن منها بواسطة ّ

ويمكن أن يكون سري اإلنسان ّ
باجتاه الامد ّيات ،وازدياد الشهوات ،واجلاه ،وسائر الشؤون

االعتبار ّية الدنيو ّية ،فيظفر بموقع مرموق يف هذا المجال .كام يمكن أن يرت ّكز نشاطه عىل مضاعفة
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ثم اجتياز المراحل
المعنو ّيات ،والعلم والفكر ،وطهارة الباطن ،وصفاء القلب ،وتعزيز الفكر ،ومن ّ
الام ّد ّية اجلزئ ّية وبلوغ حقائق العلم والقدرة واحلياة يف آخر المطاف.
للحق تعاىل جب ّلة فطر عليها اإلنسان .وإمكان بلوغ هذه
العز الشامخ
ّ
إ ّن السري إىل اهلل ،وبلوغ مقام ّ
الدرجة ،من ذاتيات النفس الناطقة.
وقد أثبتنا يف الدروس السابقة ّ
أن اإلنسان بوسعه أن حيظى بدرجات وكامالت يف السري إىل اهلل،
وأن يصل ـ يف مراحل ال َفنَاء يف اهلل ـ إىل مرحلة ال َفناء يف الفعل ،والفناء يف االسم والصفة ،والفناء يف
الذات ،ويبلغ بذلك مقام الوصول؛ فطريق العرفان والتكامل مفتوح أمامه.
والبدّ أن نعلم ـ طبعا ـ ّ
والطبيعي
أن اإلنسان الذي نتك ّلم عنه ،ال نعني به ذلك اجلسم الام ّد ّي
ّ
يتيس هلا
المحدود الذي يشغل ح ّيزا من الفراغ يبلغ مرتين ،بل نعني به :نفسه الناطقة وروحه التي ّ
التحرك والسري يف تلك المراحل.
ّ

ّ
ويتجىل
احلق تعاىل ،فإنّه يصبح مظهرا لذلك االسم؛
أي اسم من أسامء ّ
وعندما يبلغ اإلنسان مقام ّ

ذلك االسم يف وجوده .فلو كان مظهرا السم اجلامل مثال ،فإنّه يصبح مجيال .وكذا لو كان مظهرا السم
اجلالل فإنّه يصبح جليال .ولو كان مظهرا السم العليم ،فإنّه يصبح عالام .ولو كان مظهرا السم القدير،
فإنّه يصبح قادرا.
وكام ختتلف المظهر ّية تبعا لتباين درجات الوصول .فاإلنسان العادي هو بالمقدار الملحوظ مظهر
واحلي.
اسم العليم ،والسميع ،والبصري ،والقدير،
ّ

ولذلك فقد اكتفى ّبذا المقدار من احلياة ،والعلم ،والقدرة ،والبرص ،والسمع .فك ّلام ازداد سري

واصاعدت مظهر ّية األسامء والصفاتّ ،
فإن ّ
جتّل هذه األسامء والصفات يتضاعف
اإلنسان نحو ّ
احلقّ ،
أكثر فيه.
اخلضم لألسامء والصفات أكثر،
أي :ك ّلام اجتاز اإلنسان حمدود ّية وجوده وما ّد ّيته ،فإنّه يلج البحر
ّ

فينال بذلك حظا أكرب .حتى يبلغ ّ
حمال يكون فيه المظهر التا ّم لالسم والصفة .أي :يصل إىل مقام الفناء
المطلق يف االسم والصفة ،كام يف اسم العامل ،والقادر ،والرمحن ،والرحيم ،وغريها .ويف مثل هذه احلالة،
ّ
ّ
أتم وأكمل.
فإن ذلك االسم
سيتجىل يف اإلنسان بنحو ّ
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احلق تعاىل ،فإنّه يصبح المظهر التا ّم السم العامل
وإذا بلغ أحد مقام الفناء يف اسم العامل وصفة علم ّ

وكل أحدّ ،
كل مكانّ ،
احلق تعاىل .أي :ي ّطلع عىل ّ
وكل يشء ،ويصبح ما َ
كان وما َيكون و َما
وصفة علم ّ

بالمجردات ،والعلم بالام ّد ّيات ،والعلم بالدنيا ،والعلم باآلخرة ،سيكون
ه َو َكائن عنده سواء .فالعلم
ّ
والوجودي.
واحلضوري
الشهودي،
بأمجعه حارضا عنده .أي :أنه يدرك الموجودات بالعلم
ّ
ّ
ّ
احلق تعاىل فإنّه يصبح المظهر التا ّم لذلك
احلي ،وصفة حياة ّ
وإذا بلغ أحد مقام الفناء يف اسم ّ
احلق .وتكون له المع ّية يف
احلق تعاىل .أي :أنه موجود مع مجيع الموجودات بحياة ّ
االسم ،ولصفة حياة ّ
احلياة مع ّ
الذرة الصغرية حتى األشياء الكبرية.
كل يشء اعتبارا من ّ
احلق تعاىل ،فإنّه يصبح المظهر التا ّم
وكذلك إذا بلغ أحد مقام الفناء يف اسم القادر ،وصفة قدرة ّ

لذلك االسم والصفة ،ويكون قادرا عىل القيام ّ
بكل يشء ،الكبري والصغري عنده سواء .ويصبح قادرا عىل
ّ
احلق المتعال ،كاإلحياء واإلماتة ،وشفاء األمراض ،وإحداث تغيري وتبديل يف األمور
كل يشء بقدرة ّ
احلق تعاىل.
واألوضاع بإذن ّ
احلق ك ّلها فإنّه
وإذا بلغ أحد مقام الفناء يف اسم «اهلل» أو يف اسم «ه َو» فالن اهلل اسم جامع لصفات ّ
لكل صفة واسم ،وسيكون له اإلحياء ،واإلماتة ،والقدرة عىل ّ
لذلك سيكون مظهرا ّ
كل أمر من االمور،
والعلم ّ
بكل حادثة من احلوادث.
فإن علينا أن ال ننىس ّ
الطبيعي ّ
ّ
والتجّل .أي:
بأن هذه األعامل تتح ّقق حتت عنوان :المظهر ّية
ومن
ّ

ألن ّ
يتجىل يف هذه اآلية وهذه المرآةّ ،
بإذن اهلل تعاىل .وبكلمة بديلة ،العمل هو عمل اهلل ذاته الذي ّ
كل
احلق ـ مهام كان العنوان والتعبري ـ ليس له استقالل يف الوجود ،أو استقالل يف االسم
موجود عدا ّ
والصفة .ويف هذه احلالةّ ،
احلق هو الذي هيب ظهور اسمه وصفته.
فإن ّ
كام ّ
باحلق وحسب .غاية األمر ،أهنام يظهران
خمتصان
أن االسم والصفة يف مجيع الموجودات
ّ
ّ
متنوعةّ .
وإال ّ
عز
فإن ّ
احلق المتعال ال يتنازل أبدا عن مقام ّ
ويتج ّليان يف ماه ّيات وتع ّينات متباينة بأشكال ّ
أي موجود صفة أو اسام بصورة مستق ّلةّ ،
عزه،
فإن هذا المنح يتناىف مع سعة ّ
قدسه الشامخ ،وال يمنح ّ
وهو تبارك وتعاىل ال ي ّ
ذل وال ينكس وال يعجز أبدا ،وما برح ثابتا يف مقام ِع ّزه.
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اإلنسان الكامل متحقق بوالية الل املطلقة
وتيس له الفناء يف الذات ،والصفة ،واالسم ،والفعل ،وطوى
وبعد أن بلغ اإلنسان مقام الفناء التا ّمّ ،
أسفاره األربع:

الس َفر ِم َن ْ
احلق؛
اخلَ ْل ِق إىل ْ َ
األولَّ :

احلق يف األسامء والصفات مع احلق؛
احلق بِ ْ َ
الس َفر يف ْ َ
والثاينَّ :
اخلَ ْل ِق بِ ْ
احلَق إىل ْ
الس َفر ِم َن ْ
احلَق؛
والثالثَّ :
الس َفر يف ْ
احلق،
اخلَ ْل ِق بِ ْ َ
والرابعَّ :
فإنّه يصبح إنسانا كامال ،ويبلغ درجة كامله المطلق ،وتبلغ مجيع القوى والقابل ّيات اإلهليّة المودعة
يف وجوده مقام الفعل المحض ،ويكون إنسانا بالفعل ،ويصبح مرآة َجمْل َّوة لصفات اجلامل واجلالل
والذات األحد ّية ،وتكتمل واليته ،أي أنه يصبح وليا مطلقا بالوالية اإلهليّة احل ّقة .إ َذن ،يكون مع مجيع
ويترصف يف كا ّفة األمور بإذن اهلل ،أل ّن هذا ما يالزم مقام الوالية
احلق تعاىل،
الموجودات بوالية ّ
ّ

المطلقة.

للحق سبحانه وتعاىل ليست شيئا غري هذه الوالية .ويف ضوء هذا األساس،
بل إ ّن الوالية المطلقة
ّ
َ

َ

َ
َ َ
يقول ّ
انْيفْأح َس ِْنْ َتقوِيمْ}.
جل من قائل{ :لقدْْخلقنَاْاإلن َس ْ

()1

اإلنساين ،وهي صالح ّيته وفقا خللقه ،للعروج إىل الرفيق األعىل،
وهذه هي الدرجة العليا من القوام
ّ

عز ّ
وجل وصفاته الك ّل ّية.
والظفر باحلياة األبد ّية السمد ّية عند اهلل ،والتح ّقق بأسامئه ّ
َ

رَ

َ َ َ َ
آءُْك َها}.
ْءاد َْمْاألس َم َْ
ومن هذا المنطلق يقول اهلل أيضا{ :وعلم

()2

وهذا هو معنى خليفة اهلل؛ ومؤ ّدى احلديث الرشيف المأثور عن الرسول األكرم ّ
صىل اهلل عليه
ِ ِ ()3
ورته.
وآله وس ّلمَ :خ َل َق اهلل آ َد َم عىل ص َ

( )1اآلية  ،4من السورة  :95التني.
( )2اآلية  ،31من السورة  :2البقرة.
اآلمّل ص .135
(« )3جامع األرسار» للس ّيد حيدر
ّ
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ويف مقام هذا اإلنسان ومنزلته ومرتبته ودرجته ،يقول اإلمام جعفر بن حممد الصادق عليهام
السالم:

إ ّن الصور َة اإلنسانِي َة ِهي أ ْكرب حج ِة اهللِ عىل َخ ْل ِق ِه؛ ِ
وه َي ا ْلكِتَاب الذي َكتَ َبه بِ َي ِد ِه؛ َو ِه َي ْاهل َ ْيكَل
َّ
َّ َ َ
ختَرص ِمن ا ْلعلو ِم يف ال َّلوحِ ا ْلمحف ِ
وظ؛ ِ
الذي بنَاه بِ ِحكْمتِ ِه؛ و ِهي َجمْموع صور ِة ا ْلعا َل ِم َ ِ
وهي
َ ْ
َ
َ َ
َ َ
َ
ني؛ وه َي ا ْلم ْ َ
ِ
وهي ال َّطريق ا ْلمست َِقيم إىل كل َخري؛ ِ
ِ
كل َغائِب؛ ِ
الش ِ
وه َي ِ
احل َّجة عىل ّ
وه َي ْ
اهد عىل ّ
َّ
الرصاط
ْ
ْ
كل َجاحدَ ،
ِ ()1
ني ْ
اجلَن َِّة َوالنَّار.
ا ْل َم ْمدود َب ْ َ
ومن هذا المنطلق أيضا ،مت ّيز اإلنسان بوقوع المالئكة ساجدين له؛ وفاق يف مقامه ومنزلته مجع

المالئكة ،وبلغ احلجاب األقرب الذي يم ّثل أقرب الموجودات وهو الروح ـ وهو أعظم من المالئكة
ـ وهلذه المناسبة يقولون حلقيقة اإلنسان :روح اإلنسان ،ألنه قابل للوصول إىل مقام الروحّ ،
وإال ّ
فإن
الروح ليست اسام و َع َلام حلقيقة اإلنسان.
الكل ،ومبدؤه ومصدر ّ
اآلمّل :وصاحب هذا المقام هو مرجع ّ
الكل ومنشؤه.
يقول الس ّيد حيدر
ّ

ان َق ْر َية )2(.وإليه تستند ّ
المعرب عنهَ :ل ْي َس َورا َء َع َّبا َد َ
كل العلوم واألعامل؛ وإليه
هو المبدأ وإليه المنتهى
ّ
تنتهي مجيع المراتب والمقامات ،نبيا كان (صاحب هذا المقام) أو وليا أو وصيا أو رسوال.
النبوة هو الوالية المطلقة؛ والوالية المطلقة هي عبارة عن حصول جمموع هذه
وباطن هذه ّ
الكامالت بحسب الباطن يف األزل؛ وإبقاءها إىل األبد؛ كقول أمري المؤمنني عليه السالم:
ني ا ْل َام ِء َوالط ِ
ني .وكقول رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم :أنا وعىل ِم ْن نور
كنت َولِيا وآ َدم َب ْ َ
ِ
ِ
وح َع ِ ّّل ْب ِن أيب َطالِب َق ْب َل أ ْن َخيْل َق ْ
اخلَ ْل َق بِأ ْلفي عام ـ احلديث.
َواحد .وكقوله فيهَ :خ َل َق اهلل روحي ور َ
وكقوله فيه :ب ِع َث َع ِ ّّل َم َع كل نَبِ ّي ِرسا و َم ِع َي َج ْهرا.

والقتضاء هذه المرتبة ،قال أمري المؤمنني عليه السالم يف خطبة البيان:
أنَا َو ْجه اهللِ؛ أنَا َجنْب اهللِ؛ أنَا َيد اهللِ؛ أنَا ا ْل َق َلم األعىل؛ أنَا ال َّل ْوح ا ْل َم ْحفوظ؛ أنَا ا ْلكِتَاب ا ْلمبِني؛ أنَا
واميم؛ أنَا ا ْلم َل َّقب بِي ِ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس ِ
ني؛ أنَا
َ
ا ْلقرآن النّاطق؛ أنا كهيعص؛ امل َذل َك ا ْلكتَاب؛ أنَا َطاء ال َّط َواسي ِم؛ أنَا َحاء ْ َ
(« )1جامع األرسار» ص  ،383وذكر يف «تفسري الصايف» ذيل ذلك الكالم يف ص  ،55طبع المكتبة اإلسالم ّية.
( )2مثل معروف يف إيران.
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ربئِ َيل؛ أنَا ِص ْف َوة
صاد َّ
الصا َّفات؛ أنا سني ا ْلم َسب َحات؛ أنا النون َوا ْل َق َل ِم؛ أنَا َمائدَ ة ا ْلك ََر ِم؛ أنا َخليل َج ْ َ
ِ
ِ ِ
الرصاط ا ْلم ْست َِقيم؛
ميكَائ َيل؛ أنا ا ْل َموصوف بِـ «ال َفتَى»؛ أنَا ا ْل َم ْمدوح يف « َه ْل َ
أت»؛ أنَا النَّ َباء ا ْل َعظيم؛ أنَا َ
أنَا األول؛ أنَا ِ
اآلخر؛ أنَا ال َّظ ِ
ِ ِ ِ ()1
اهر؛ أنَا ا ْل َباطِن؛ إىل آخره.
َّ

والية غري الل تبعيّة ووالية الل استقالليّة
حذار من أن تبدو هذه المطالب مستبعدة؛ ّ
ألن ب ْعدَ ها فيام لو قام اإلمام ّبذه األفعال بصورة
للحق ،وكانت هذه األفعال مظهرا للذات األحد ّية
مستق ّلة؛ أ ّما إذا كان اإلمام مرآة حمضة واآلية األكمل
ّ
جت ّلت يف مرآة وجوده ،إذا كان ّ
كل ذلك ،فكيف يمكن أن نستبعد قيام اإلمام بتلك األفعال؟ وإذا كان

باحلق المتعال؛ فام هو الفرق ـ عندئذ ـ بني عمل صغري من أعامل اإلمام،
العمل يف باب التوحيد منحرصا ّ
ب ،وصناديد قريش يف َخ ْي َرب ،واألحزاب ،و َبدْ ر؛ وبني
كقلع باب خيرب ،وقتل َع ْمرو بن َع ْبد ود ،و َم ْر َح ْ

عمل كبري ،كطوفان نوح ،وإرسال الريح السموم عىل عاد ،وأمثاهلامّ ،
ألن الفعل يف كلتا احلالتني هو فعل
احلق تبارك وتعاىل.
ّ

()2

ّ
إن والية المعصومني عليهم السالم نفس والية اهلل تعاىل وعينها حقيقة وواقعا؛ وّبذا اللحاظ،
يكون نظر العارف إىل اإلمام عليه السالم نظرا آليا ومرآتيا ال أنه نظر استقاللّ ...
ألن اإلمام عليه السالم
ليس لديه يشء من قبل ذاته.

()3

(قصّة السيّد القاضي والدرويش الذي حيوّل النحاس إىل ذهب يف حرم أمري املؤمنني عليه السالم)
للترشف بزيارة حرم اإلمام أمري المؤمنني عليه
يقول المرحوم السيد القايض :عندما كنت أذهب
ّ

المطهر ،وكان جيلس
السالم ،كنت أرى عىل مدى أيام متوالية أحد الدراويش جالسا قرب الصحن
ّ
ساكتا مشغوال فقط بالنظر إىل القبة المطهرة وال يقوم بأي عمل آخر ،وكان هذا شغله طوال هذه المدّ ة،
فتعجبت من ذلك وتساءلت يف نفيس :أين ذهب
ثم بعد فرتة ،وأثناء ذهايب للتّرشف بزيارة احلرم مل أره
ّ
ّ
(« )1جامع األرسار» ص .383 ،382
([ )2معرفة اإلمام ،ج ،5ص64 :ـ ]72
الطهراين حفظه اهلل].
احلسيني
حممد حمسن
ّ
([ )3أرسار الملكوت ،ج ،2ص188 :؛ تأليف سامحة آية اهلل الس ّيد ّ
ّ
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هذا الرجل؟! وعندما خرجت من احلرم صادفته يف الشارع ،فلحقت به وسألته عن أحواله ،وقلت له مل
أرك اليوم كام كنت أراك يف الصحن ،فام الذي حدث؟
فأجاب :لقد طلبت من اإلمام أن يمنحني علم الكيمياء واإلكسري ،فاشتغلت لمدّ ة أربعني يوما
والتوجه إليه ،إىل أن منحني اإلمام مناي وأخذت حاجتي
باألذكار واألوراد ،وقمت باخللوة عند اإلمام
ّ
منه باألمس!
فقلت له :من أين فهمت أنك بلغت حاجتك؟ قال :لقد أهلمت بأن قدرة أضيفت عىل وجودي،
تغريت والحظت حصول قدرة واستطاعة يف ذايت ،أستطيع من خالهلا الترصف
وشعرت أن حالتي قد ّ
باألشياء ،ويف هذه احلالة من الشعور مر بجنبي صبي حيمل صين ّية نحاس صغرية ،فناديته ووضعت يدي
عىل الصين ّية فتبدّ لت فورا إىل ذهب .عندها فهمت أين مل اشتبه يف شعوري ،فشكرت اإلمام عىل ذلك،
وانتهيت من األربعين ّية التي كنت فيها!

()1

أي مستوى يرى اإلمام ،إنّه يراه يف مستوى تبديل النحاس إىل
انظر إىل هذا الدرويش المسكني يف ّ
ذهب! واحلال أن نفس هذا اإلمام يمكنه أن يبدّ ل وجود هذا الشخص إىل وجود توحيدي ،وجيعل منه
عبدا صاحلا هلل تعاىل ،ويمنح روحه حقيقة التوحيد ،كام فعل بأصحابه األوفياء وحمط أرساره!

()2

ّ
النحاس إىل ذهب خالص ،ال أن يمنحه القدرة عىل
مهة الموىل هي أن حي ّول وجود اإلنسان
إن ّ
ّ

اخلارجي إىل ذهبّ .
إن الموىل بحر زاخر وحميط واسع ال ساحل له ،إنّه ال ّ
تجّل األعظم
حتويل النحاس
ّ
للباري تعاىل ،وهو مستغرق يف بحار التوحيد ،وفان يف ذات احلق .ومن هنا فإنه يعطي كل إنسان ما

أي يشء
يريده؛ فإذا أراد اجلواهر أعطاه إياها ،وإذا أراد منه لؤلؤا وألامسا منحه ذلك؛ إذ ال فرق لديه ّ
ّ
ويتخىل عنه ،بل هو يعطي من مائدة
يعطي ،ألنّه ال يعطي شيئا من عنده حتى يأسف لفقدان ما يمنحه
للحق بينام حقيقة الوجود تنشأ
احلق تعاىل وهي ال حدّ هلا .فهو واسطة واألصل شخص آخر ،وهو آلة
ّ
من احلق .ومن الواضح ّ
احلق وواسطة احلق ال إرادة هلا أو اختيار من تلقاء نفسها ،بل هو متح ّقق
أن آلة ّ
احلق تعاىل؛ إذ أنه مطلق بإطالق احلق ،وهو
وموجود بوجود احلق .فعدم حمدود ّيته إنام هي لعدم حمدودية ّ
حممد احلسني الطهراين قدس رسه.
( )1مطلع انوار ،ج ،1ص  ،123آية اهلل العالمة السيد ّ

الطهراين حفظه اهلل].
احلسيني
حممد حمسن
ّ
([ )2أرسار الملكوت ،ج ،2ص250 :ـ  ،251تأليف سامحة آية اهلل الس ّيد ّ
ّ
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مفيض بإفاضة احلق ،ال أنه غري حمدود باالستقالل؛ مثل الباري تعاىل ويف عرضه ،أو أنه مفيض مثل إفاضة
اهلل ،فهذا عني الرشك والكفر .وذلك ألنه ال إثنين ّية يف عامل التح ّقق والوجود؛ فليس لدينا مفيضان وليس
لدينا معطيان ،بل المفيض والمعطي واحد فقط وهو احلق تعاىل .لذا مل يكن يرى أمري المؤمنني عليه
السالم صدور هذا الفيض وهذه العناية من نفسه ،بل كان يراها من اهلل .فإن كان األمر كذلك فـ:
تــقــصـري صـاحـب خـانه چـيـسـت!؟

گر گــــدا كــــــاهــل بـــود

[يقول :إن كان السائل كسوال فام ذنب صاحب المنزل؟]

()1

شعر أمري المؤمنني يف اهل مّة العا

قال أمري المؤمنني عليه السالم:
َلـ ْيـ َس َّإال اهلل َفــــ ْار َفـــ ْع َهــمـَّـكَا

َيـ ْكـ ِفــيـ َك َرب الـنَّـــ ِ
اس َمــا َ
أمهـَّـ َكــا

()2

يتوجه نظر اإلنسان يف هذا الطريق إىل اهلل فقط ،ويعمل هلل فحسب،
اهلمة العالية؛ تعني أنّه جيب أن ّ
َّ
تستقر نفسه،
وال يتنازل عنه أبدا ،وال يقنع بغري اهلل ،وال يعمل لغري اهلل ،فمن يعمل لغري اهلل سوف لن
َّ
ولن يرتوي من مردود العمل الذي يقوم به لغري اهلل ،وال يشبعه أبداّ ،
ألن أجرة اإلنسان عبارة عن ذاك

أي
اهلدف الذي يعمل ألجله ،فمثال لو قام شخص بعمل كي يقال له :أنت عامل ،وهذا عامل  ..فعىل ّ
مكسب سوف حيصل يوم القيامة! فحينئذ سيقال له :قد قيل عنك يف الدنيا كذا وكذا  ..ماذا عملت لنا
وماذا أحرضت ألجلنا؟( )3قال أمري المؤمنني عليه السالم:
شعر أمري المؤمنني يف ذم ّ الدنيا وتفسري صوت الناقوس

َيا ا ْب َن الد ْن َيا َم ْهال َم ْهال
َما ِم ْن َيــ ْوم َي ْم ِِض َعنَّا
ِز ْن َمــــــــا َيـــــ ِأيت

معنى الدنيا المذمومة

َت
َل ْو َال َج ْه ِّل َما إ ْن َكان ْ

ت ْفنِى الـد ْن َيا َق ْرنا َق ْرنا
َّإال ْهيــ ِوي ِمــنَّا ر ْكنَا

َو ْزنــــــــا َو ْز َنـــــا
()4
ِعن ِْدي الد ْن َيا َّإال ِس ْجنَا

احلق ،هذه هي الدنيا!
احلق تعاىل إىل غري ّ
الدنيا هي االنرصاف عن ّ
([ )1المصدر السابق ،ص ].250
رسه].
احلسيني
حممد احلسني
ّ
([ )2نور ملكوت القرآن ،ج ،3ص ،242 :تأليف آية اهلل العالمة الس ّيد ّ
الطهراين قدّ س ّ
ّ

رسه].
حممد احلسني
ّ
([ )3مباين السري والسلوك إىل اهلل ،اجللسة الثانية .تأليف آية اهلل العالمة الس ّيد ّ
هراين قدّ س ّ
احلسيني الط ّ
([ )4معرفة اإلمام ،ج ،12ص].228 :
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الدنيا هي االنرصاف عن التوحيد إىل عامل الكثرة ،هذه هي الدنيا!
وهل هذا منحرص يف عامل الام ّدة؟
ال .بل يمكن أن يكون يف عوامل أخرى ،يمكن أن يكون اإلنسان يف عامل الربزخ والمثال وحتجبه
احلق تعاىل ،فيكون ذلك دنيا ،والصور اجلامل ّية هي مثل احلور
تلك الصور المثال ّية والصور اجلامل ّية عن ّ
العني والمناظر اجلميلة والعجيبة ،وما يف تلك العوامل .فإذا منعه ذلك عن متابعة طريقه وعن الوصول
احلق واهلدف وأرىض قلبه ،فهو دنيا ،فإذن ليست الدنيا خصوص الكرة األرض ّية والنعم التي فيها،
إىل ّ
وإنّام هي ّ
كل ما يوجب انرصاف اإلنسان عن الوصول إىل التوحيد مهام كان...
واألرز .الدنيا هي النظرة
الدنيا هي اخلواء والتخ ّيالت ال الام ّدة وال الامء والطعام واخلبز
ّ
االستقالل ّية إىل هذه األشياء والغفلة عن تلك احلقيقة هذا هو معنى الدنيا.

((1

َيا َمــ ْو َال َنـا َال ْهتلِكنَا

اسـت ْ
َخـ ِد ْمنَا
وتَدَ َار ْكــنَا َو ْ
ِحــــــــ ْل َمـــــ َك َعـنَّا

مجـ َعا؟!
مج َعا َ ْ
َيا ْب َن الـد ْن َيا َ ْ

َيـــا ْب َن الــد ْن َيا َم ْهال َم ْهال

اســـتَــ ْ
خلِـــ َصـنَا
َو ْ

َقــــــدْ َجـــ َّرا َنــــا

َعـــ ْفــــو َك َعــــــــنَّا
()2

([ )1حمارضات رشح حديث عنوان البرصي ،المحارضة العارشة].
([ )2تفسري أمري المؤمنني عليه السالم لصوت الناقوس ،معرفة اإلمام ،ج ،12ص ]228
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