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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلُت ،ابرئ اخلالئق أمجعُت ،ابعث األنبياء وادلرسلُت ،مث الصالة والسالـ على سيدان وحبيب قلوبنا أيب القاسم
ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبُت الطاىرين األبرار ادلنتجبُت ،سيما خليفة هللا يف األرضُت ،واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم
إىل يوـ الدين ،وال حوؿ والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
اذلداية القلبية الشهودية

بعد اذلداية العقلية  -العلمية
ِ
ِ ِ
يم)
الص َرا َ
قاؿ هللا العظيم يف كتابو الكرًن( :اهد ََن ّ
ط ادلُستَق َ

()6

()1

القاعدة العامة :أدلقياس احلق ،وبه يُعرف أهلهُ
اف القاعدة العامة ىي تلك اليت أشار إليها إماـ ادلتقُت عليو السالـ بقولػو(( :انْظُر إِ ََل َماا ََاا َ َوَ ظرظار إِ ََل َمان ََاا َ ))( )2وقػاؿ
أيضاً(( :فَا ْع ِر ِ
ف أ َْهلَهُ))( )3للحارث اذلمداين الذي أدىشو كثرة االختالؼ يف أصحاب اإلماـ عليػو السػالـ والػذين كػاف
ف ا ْحلَ َّق ظَا ْع ِر ْ

يتميز بعضهم ابهنم من العباد الذين انطبعت على جباىهم آاثر السجود وكاف الكثَت منهم أىل تعبد وهتجػد وتضػرع ،اقػاؿ لػو اإلمػاـ
عليػػو السػػالـ(( :فَِإنَّا َ ْاما ُارٌؤ َملْبُا ٌ
اوس َعلَْي ا َ )) ،ويػػروي لنػػا التػػاريل تفصػػيل احلػوار بػػُت اإلمػػاـ عليػػو السػػالـ وبػػُت احلػػارث إذَ ( :د َخ ا َ
ِ
ِ
ث يَاتَّيِا ُد ِيف ِم ْشاايَتِ ِه َوَ ْابِ ُ
اِ فِاي ِه ْم فَ َْل َعا َ ا ْحلاَاا ِر ُ
ا ْحلَاا ِر ُ
ني َعلِا ٍّاٍّ علياه السا ِيف نَا َفا ٍر ِم َان ال ِّ
ايع ِة َوُُ ْرا ُ
ث ا ْذلَ ْما َداِ َ َعلَااِ أَما ِري ال ُْما ْ مرِ َ
شا َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ لَهُ ِم ْرهُ َم ْر ِزلَةٌ
ني عليه الس َوَُانَ ْ
ض ِِبِ ْح َْلرِه َوَُا َن َم ِريضاً فَأََاْبَ َ َعلَْيه أَمريُ ال ُْم ْ مرِ َ
ْاأل َْر َ
ث؟
ف ََِت ُد َك ََي َحا ِر ُ
فَا َقا َ َُ ْي َ
الدهر َي أ َِمري الْم ْ ِمرِ ِ
ِ
ِ
َص َحابِ َ بِبَابِ َ
ني م ِّّن َوَز َ
صا ُ أ ْ
فَا َقا َ ََن َ َّ ْ ُ َ َ ُ َ
ادِ أ ََوابً غَلي ً ا ْخت َ
ِ
ومتُا ُه ْم؟
يم ُخ ُ
صَ
ََا َ َوف َ
ََا َ فِي َ وِيف الثََّ ثَِة ِمن ََا ْبلِ َ فَ ِمن م ْف ِر ٍط ِم ْرا ُهم غَا ٍ وم ْقتَ ِ
ص ٍد َت ٍ َوِم ْن ُمتَارِّد ٍد ُم ْرَت ٍ
ٍ َ يَ ْد ِري أَيُا ْق ِد ُ أَ ْ ُُْ ِْل ُم
َُ
ْ ُ
ْ
ْ
َ
َ
ِ
ِِ
ِ
ْح ُق الت ِ
َّاِل
فَا َقا َ َح ْسبُ َ ََي أَ َخا َ ْ
َّم ُ ْاأل َْو َس ُ إِل َْي ِه ْم يَا ْرج ُع الْغَ ِاِل َوِب ْم يَال َ
َه َدا َن أََ إِ َّن َخ ْيا َر ش َيع ِِت الر َ
ِ
ِ
ِ
ريةٍ ِم ْن أ َْم ِرََن
ِ فِ َد َ
اك أَِِب َوأ ُِّمٍّ َّ
فَا َقا َ لَهُ ا ْحلَا ِر ُ
ث ل َْو َُ َ
ش ْف َ
الريْ َن َع ْن َُالُوبرَا َو َج َع ْلتَارَا ِيف َذل َ َعلَِ بَص َ
ََا َ ََ ْد َك فَِإنَّ َ امرٌؤ ملْبوس علَي َ إِ َّن ِدين َِّ
لرجا ِ ب ِِبي ِة ا ْحل ِّق فَا ْع ِر ِ
ث إِ َّن ا ْحلَ َّاق
ف ا ْحلَ َّق ظَا ْع ِر ْ
اَّلل َ يُا ْع َر ُ
ف أ َْهلَهُ ََي َحا ِر ُ
ُْ َ ُ ٌ َ ْ
ف ِاب ِّ َ َ ْ َ َ
َ
اِ لَاه حصاانَةٌ ِمان أَصاحابِ َ أََ إِِ عبا ُد َِّ
اد ِ ِ
اه ٌد وِاب ْحل ِّق أُ ْخِِب َك فَاأَر ِع ِّن َمْعا َ ََُّّ َخ ِ ِ
َحسن ا ْحل ِد ِ
اَّلل
يث َو َّ
الص ِ َ
ّ َْ
اِب بِاه َم ْان َُانَ ْ ُ َ َ
َ
ْ ْ َ
ُ ْ
ع بِه ُرلَ َ َ
أْ َُ َ
ّْ
وأَ ُخو رسولِ ِه و ِ
س ِد.)4()...
ني ال َر ِ
ص َّدَاْتُهُ َو َ
آد ُ بَا َْ
صدي ُقهُ ْاأل ََّو ُ ََ ْد َ
َ َُ َ َ
وح َوا ْْلَ َ
والسر يف قولو عليو السالـ(( :إِ َّن ِدين َِّ
لرجا ِ ب ِِبي ِة ا ْحل ِّق فَا ْع ِر ِ
ف أ َْهلَهُ))
ف ا ْحلَ َّق ظَا ْع ِر ْ
اَّلل َ يُا ْع َر ُ
ف ِاب ِّ َ َ ْ َ َ
َ
( )1سورة الفاحتة :آية .6
( )2عبد الواحد بن دمحم التميمي ،غرر احلكم ودرر الكلم ،مكتب اإلعالـ اإلسالمي – قم ،ص.438
( )3الشيل ادلفيد ،األمايل ،ادلؤمتر للشيل ادلفيد – قم1413 ،ىػ ،ص.3
( )4الشيل الطوسي ،األمايل ،دار الثقااة للنشر – قم1414 ،ىػ ،ص.625
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واضح وىو اف األشخاص يقيَّموف مبدى اقًتاهبم من احلق وتفاعلهم معو وانقيادىم لو اػ(احلق) ىو ادلقيػاس ولػي( (الشػخف) اػاف
احلق حق مطلقاً واما الشخف اقد يكوف على حق وقد ال يكوف ،اعليك اف تتخذ من احلق مقياساً لتقيػيم اخخػرين ولػي( العكػ(،
ولذلك أيضاً ورد (( ُخ ِذ ا ْحلِ ْك َمةَ َول َْو ِم ْن أَفْا َواهِ ال َْم َْلانِ ِ
ني))( )1ااف احلق وإف كاف يف ام اجملنوف ىو كاجلوىرة ااهنا جػوىرة واف ابتلعتهػا
ِ
ضالَّتَهُ فَالْيأْ ُخ ْذ َها))( )2وورد أيضاً ((اطْلُبوا ال ِ
ِ
لص ِ
ني))(.)3
ل
ْع
َح ُد ُُ ْم َ
الكالب و((ا ْحلِ ْك َمةُ َ
ْم َول َْو ِاب ّ
ُ
َ
ضالَّةُ ال ُْم ْ م ِن فَ َح ْياثُ َما َو َج َد أ َ
َ
من البصائر يف آية الصراط :أدلقياس أه احلق ،وِبم يُعرف احلق!
وذلػػك كلػػو صػػحيح وعلػػى حسػػب مقتضػػى القاعػػدة ،ولكػػن القريػػب ادللفػػت اف القػػرآف الكػػرًن يف آيػػة الصػراط ادلسػػتقيم عنػػدما أراد
تعريفو ،عدؿ عن تعريفو ابلقيم وادلثُ ُل العليا وادلبادئ إىل تعريفػو ابألشػخاص ،ابػدؿ اف يعػرؼ الصػراط ادلسػتقيم ابنػو (الػدين القػوًن) أو
ِ ()4
صارا َ َّ ِ
ِ
ض ِ
اوٍ َعلَاي ِه ْم َو َ َّ
ني)
اِ َعلَاي ِه ْم غَا ِري ادلَغ ُ
َنعم َ
الضاالّ َ
ين أ َ
ط الاذ َ
انو (العدؿ واإلحساف والصػالة والصػياـ) وشػبو ذلػك ،عراػو ب ػ( َ

اكيف وجو اجلمع؟ وما ىو السر يف ذلك؟
واجلػواب ىػػو :اف ىػػذا ىػػو االسػػتثناء مػػن تلػػك القاعػػدة والػػذي يؤكػػد يف الوقػػت نفسػػو القاعػػدة ،اػػاف القاعػػدة ىػػي مػػا ذكػػر ولكػػن
يستثٌت من ذلك أشخاص ىم قمة قمة القمػة يف الطهػارة والنزاىػة والعلػم وادلعراػة والسػَت والسػلوؾ واخللػق القػوًن والقلػب السػليم ،وىػم
(ادلعصػػوموف عليػػو السػػالـ) مػػن كػػل دنػػ( ورجػػ( وصلػػ( وخطػػو وخطػػل وريػػب وشػػبهة ،وىػػم ادلطهػػروف مػػن الػػرج( العملػػي والفكػػري
والقليب حىت اهنػم ال ططػر يف ابذلػم أشػباح ادلعاصػي وال وسػاوس الصػدور وىػم الػذين قػاؿ عػنهم تعػاىل( :إِ ََّّنَاا ي ِريا ُد َّ ِ ِ
ب َعار ُك ُم
ُ
اَّللُ ليُا ْذه َ
ِ
ِّ
ريا)(.)5
س أ َْه َ الْبَا ْيِ َويُطَ ِّه َرُُ ْم ظَطْ ِه ً
الر ْج َ
اهػػؤالء ىػػم مقػػايي( احلػػق والصػػدؽ ،والفػػرؽ بينهمػػا ىػػو اف احلػػق ىػػو بلحػػاظ ادلطابقيػػة ،والصػػدؽ وىػػو بلحػػاظ ادلطابقيػػة ،ا ػ ذا
الحظػت (الكلمػػة الصػػائبة) مػن حيػػث اهنػػا مطابقػػة للواقػع كانػػت صػػدقاً وإذا الحظتهػػا مػن حيػػث اهنػػا مطابقػػة لػو حػػىت لكوهنػا األصػػل
والواقع الفرع كانت حقاً.
ِ ()6
صاارا َ َّ ِ
ِ
ط ادلُسااتَ ِقيم ِ
ضا ِ
اوٍ َعلَااي ِه ْم َو َ َّ
ني)
الصا َارا َ
اِ َعلَااي ِه ْم غَ ا ِري ادلَغ ُ
َنعما َ
الضااالّ َ
ولػػذلك كلػػو قػػاؿ تعػػاىل( :اهااد ََن ِّ
ين أ َ
ط الااذ َ
َ
َ
االصراط ادلستقيم إذا أردت اكتشااو اعليك ابلبحث عن القمم السامقة الػيت سسػده وعػن األشػخاص النمػوذجيُت الػذين حيتضػنونو..
َّ ِ
مِ َعلَي ِه ْم.)...
َنع َ
ين أ َ
أي اف عليك اف تبحث عن (الذ َ
ِ
َّ ِ
ِ
اني
اَّللَ َو َّ
ين أَنْا َع َام ّ
وىؤالء تصرح آيتاف أخرايف بشخوصهم الكرديػة ومهػاَ ( :وَمان يُ ِطا ِع ّ
اَّللُ َعلَ ْاي ِهم ّم َان الرَّبِيِّ َ
الر ُساو َ فَأ ُْولَيا َ َم َاع الاذ َ
()7
ِ ِ
و ِِِ
ااٍ إِب اار ِاهيم إِنَّااهُ َُااا َن ِ
ِ ِ
ني َوال َ
ص ا ِّدي ًقا نَّبِيااا)( )8و( َواذْ ُُا ْار ِيف
شا َاه َداء َو َّ
الصاااحلِِ َ
الص ا ّديق َ
َ ّ
سا َان أُولَي ا َ َرفي ًقااا) و( َواذْ ُُا ْار ِيف الْكتَا ْ َ َ
ني َو َح ُ
( )1اإلماـ جعفر الصادؽ عليو السالـ ،مصباح الشريعة ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات1411 ،ىػ ،ص.161
( )2ثقة اإلسالـ الكليٍت ،الكايف ،دار الكتب اإلسالمية – طهراف ،ج 8ص.167
( )3ابن أيب مجهور االحسائي ،عوايل الآللئ ،دار سيد الشهداء عليو السالـ  -قم1415 ،ىػ ،ج 4ص.71
( )4سورة الفاحتة :آية .7
( )5سورة األحزاب :آية .33
( )6سورة الفاحتة :آية .7-6
( )7سورة النساء :آية .69
( )8سورة مرًن :آية .41
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ِ ()1
ِ ِ ِ ِ
ال ِ
اعيا إِنَّااهُ َُااا َن صا ِ
ْكتَا ِ
ااد َ ال َْو ْعا ِاد َوَُااا َن َر ُسااوً نَّبِيااا)
َ
وسااِ إِنَّااهُ َُااا َن ُ ْلَ ً
ااٍ ُم َ
صااا َوَُااا َن َر ُسااوً نَّبيااا) و ( َواذْ ُُا ْار ِيف الْكتَاااٍ إ ْمَ َ
ِ
ص ِّدي ًقا نَّبِيا)( )3إىل أف يقػوؿ( :أُولَيِ َ الَّ ِ
و(واذْ ُُر ِيف ال ِ
اٍ إِ ْد ِريس إِنَّهُ َُا َن ِ
ْكتَ ِ
ين أَنْا َع َام َّ
آد َ َوِ َّ ْان
ذ
اني ِمان ذُ ِّريَّ ِاة َ
اَّللُ َعلَ ْاي ِهم ّم َان الرَّبِيِّ َ
ْ
َ ْ
َ
َ
ِ ()4
ِ
ََحلْرا مع نُ ٍ ِ
ِِ ِ
ِ
الر َْحَن َخ َروا ُس َّْل ًدا َوبُكيا) .
ت َّ
آَي ُ
يم َوإِ ْس َرائي َ َو َّ ْن َه َديْارَا َو ْ
ََ ََ
اجتَابَا ْيارَا إِذَا ظُا ْتالَِ َعلَْي ِه ْم َ
وح َومن ذُ ِّريَّة إبْا َراه َ
السر يف َمدا ِريّة ادلعصومني عليهم الس رغم وجود العق
وسػػر السػػر يف ذلػػك كلػػو :اف اإلنسػػاف بعقلػػو ادلتػػورجح بػػُت احلكمػػة وبػػُت األى ػواء والشػػهوات ،وادلتذبػػذب بػػُت نػػور البصػػَتة وبػػُت
حكومػػة القػػوة القضػػبية ونػوازع ادلاديػػة ،وادلختلػػف مػػن حيػػث القػػوة والضػػعف ابخػػتالؼ احلػػاالت وابخػػتالؼ األشػػخاص ،ال ديكنػػو اف
يصػػل إىل (الػػدين) بنفسػػو إال لالوحػػدي مػػن الرجػػاؿ( ،)5علػػى اف دائػػرة ادلسػػتقالت العقليػػة زلػػدودة جػػداً اػػال ديكنػػو إال معراػػة مفػػردات
وجوانب قليلة من الدين اقط ،ويكوف ايما عداىا مسرح األخطاء الكربى والزالت العظمى..
ِ
ِ َّ ِ
ين أَنْا َع َم َّ
وح َوِمن ذُ ِّريَِّة
آد َ َوِ َّ ْن ََحَلْرَا َم َع نُ ٍ
ني ِمن ذُ ِّريَِّة َ
اَّللُ َعلَْي ِهم ّم َن الرَّبِيِّ َ
لذلك جعل هللا مقياس احلق والباطل ىو (أ ُْولَي َ الذ َ
ِ ()6
ِ ِ
ِ ِ
صرا َ َّ ِ
ِ
مِ َعلَي ِه ْم
ت َّ
آَي ُ
َنع َ
يم َوإِ ْس َرائي َ َو َّ ْن َه َديْارَا َو ْ
ين أ َ
اجتَابَا ْيارَا إِذَا ظُا ْتالَِ َعلَْي ِه ْم َ
ط الذ َ
الر َْحَن َخ َروا ُس َّْل ًدا َوبُكيا) وقاؿ :ػ( َ
إبْا َراه َ
ِ
ض ِ
ني) .ىذا
َعلَي ِه ْم غَ ِري ادلَغ ُ
وٍ َعلَي ِه ْم َو َ الضَّالّ َ
موجز األجوبة عن طلب احلاص يف آية الصراط
()2

وقد مضى( :الوجه اخلامس :اذلداية الشهودية بعد اذلداية العلمية

ِ
ِ
يم) إمنا ىػو طلػب للحاصػل ،خاصػة وإف
الص َرا َ
سبقت اإلجابة عن شبهة اف طلب اذلداية من هللا تعاىل يف قولنا (اهد ََن ِّ
ط ادلُستَق َ
ىذا الطلب يف ىذه السورة جاء بعد التصريح ابإلذعاف ابهلل تعاىل وبصفات مجالو( :بِس ِام ِّ
اَّلل ال َّار َْحَ ِن ال َّارِح ِيم) وحبمػده والثنػاء عليػو:
ْ
ِ
ِ
ني) وبعد التصريح ابإلدياف ابخخرة وانو تعاىل مالك ذلاَ ( :ملِ ِ يَا ْو ال ِّدي ِن )مث بعد
ٍ ال َْعال َِم َ
(ا ْحلَ ْم ُد َّّلل) وبكونو ادلريب للعوامل كلهاَ ( :ر ِّ
ِ
ِ
يم) أالي( ذلك طلباً للحاصل؟
الص َرا َ
كل تلك االعًتااات تقوؿ( :اهد ََن ِّ
ط ادلُستَق َ
وقد أجبنا عن ذلك أبجوبة عديدة عناوينها ىي:
(اف ادلراد من اذلداية يف اخية الكردية قد يكوف ىو اذلدايػة يف مرحلػة العلػة ادلبقيػة ايكػوف الطلػب طلبػاً لدديومػة اذلدايػة واسػتمراريتها
اهػػو طلػػب يتعلػػق ابذلدايػػة يف عمػػود الػػزمن وامتداداتػػو ،وقػػد يكػػوف طلبػاً للمراتػػب العليػػا مػػن اذلدايػػة اهػػو طلػػب يتعلػػق ابجلانػػب الكيفػػي
ودرجػػات اإلديػػاف واذلدايػػة واالىتػػداء ،وقػػد يكػػوف طلب ػاً للهدايػػة التكوينيػػة بعػػد التش ػريعية الػػيت تعػػٍت اإليصػػاؿ للمطلػػوب ال رلػػرد إراءة
الطريق ،وقد يكوف طلباً للهداية حبسب سلياهتا يف ادلفردات ادلتجددة وادلصاديق ادلستحدثة.)7()...،
اذلداية العلمية واذلداية القلبية

( )1سورة مرًن :آية .51
( )2سورة مرًن :آية .54
( )3سورة مرًن :آية .56
( )4سورة مرًن :آية .58
( )5ويف بعض أبعاده وجوانبو.
( )6سورة مرًن :آية .58
( )7راجع الدرس (.)279
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(ونضاايف :اف اذلدايػػة علػػى قسػػمُت :اذلدايػػة العلميػػة أو العقليػػة ،واذلدايػػة القلبيػػة أو الشػػهودية ،ايكػػوف مػػن مصػػاديق اخيػػة الشػريفة
الدعاء ابذلداية القلبية والشهودية بعد حصوؿ العلمية العقلية)(.)1
مرطقتا القلب والعق  ،وما حتتضرانه:
وبعبارة أخرى :ىنالك منطقتاف يف اإلنساف حتتضن كل منهمػا سلسػلة مػن اخلصػائف وادلواصػفات والقػدرات ومهػا :منطقػة القلػب
ومنطقة العقل.
اوما منطقة القلب اتحتضن ايما حتتضن :اجلنب والشػجاعة ،واجلػود والبخػل ،واحلػب والػبقض ،وأمػا منطقػة العقػل اتحتضػن العلػم
وادلعراة.
ااجلنب والشجاعة يرتبطػاف بقػوة القلػب وضػعفو ورابطػة اجلػوش وعػدمها وليسػتا مػن األمػور العلميػة التعقليػة الصػراة اػاف الكثػَت مػن
الناس يعلم مثالً ابف ادليت ال ديكنو إيذاؤه لكنو مع ذلك خياؼ من النوـ يف حجرة واحدة مع ادليت وذلك لضعف قلبو وسيطرة القوة
ادلتخيلػػة عليػػو ،والكثػػَت مػػنهم خيػػاؼ مػػن الػػذىاب إىل ادلقػػربة لػػيالً ،أو خيػػاؼ مػػن ادلشػػي علػػى احلبػػل حػػىت وإف علػػم انػػو ال يسػػقط ،بػػل
بعضهم يعاين من رىاب الطائرة أو ادلناطق العالية أو غَت ذلك.
وكذلك اجلود والبخػل ااهنمػا ي رتبطػاف ابلػنف( والقلػب ،ال ادلػل والعقػل ،اػاف الكثػَت مػن النػاس يقطػع بثػواب اخخػرة وبتعػويض هللا
تعػػاىل لػػو أضػػعاااً مضػػاعفة إف ىػػو جػػاد وأعطػػى ،لكنػػو مػػع ذلػػك يبخػػل ابلصػػدقة والعطػػاء والػػرب واإلحسػػاف ،بػػل قػػد يبخػػل حػػىت أبداء
الواجب من اخلم( والزكاة ورد ادلظامل والكفارات والنفقة الواجبة.
عوض بل مع علمو ابنو سػيفتقر إذا بػذؿ وأعطػى لكنػو مػع ذلػك ػود
وابلعك( :الكثَت من الناس جواد كرًن ال ألنو يعلم ابف سيُ َّ
ويعطي وذلك ألف طبعو الكرـ وألف قلبو جواد.
ظعارض مدرُات العق مع أحاسيس القلب
واػػوؽ ذلػػك كلػػو( :احلػػب والػػبقض) اػػاف كث ػَتاً مػػن النػػاس ينبعػػث عػػن احلػػب يف أعمالػػو وتصػػرااتو أكثػػر شلػػا ينبعػػث عػػن األحكػػاـ
العقلية ،أو ينبعث عن البقض أكثر شلا ينزجر عن أحكاـ العقل وادلدركات النظرية.
بل قد يػدخل ذلػك يف ابب التعػارض أيضػاً اػاف مػدركات العقػل قػد تتعػارض مػع أحاسػي( القلػب ،وقػد تكػوف القلبػة اترة للعقػل
وقػػد تكػػوف أخػػرى للقلػػبال أال تػػرى انػػو كث ػَتاً مػػا يقػػع الشػػخف يف غ ػراـ ام ػرأة حيكػػم عقلػػو بضػػرورة االبتعػػاد عنهػػا لكػػن قلبػػو سػػره
ويسػػتعبده؟ أو العكػػ( إذ انػػو كثػَتاً مػػا ينقػػبض قلبػػو مػػن شػػخف مػػا لكػػن حسػػاابتو العقليػػة تداعػػو للتقػػرب إليػػو والتػػودد لػػو بػػل وإطاعتػػو
واالنقياد لو؟
وصػػفوة القػػوؿ بنػػاء علػػى ذلػػك :اف اذلدايػػة اترة تكػػوف عقليػػة مبتنيػػة علػػى األدلػػة النظريػػة والرباىػػُت العقليػػة العلميػػة دوف اف تالمػػ(
شقاؼ القلػب كػي حيػن وخيفػق ،وأخػرى تكػوف قلبيػة تتملػك قلبػو وهتػيم مشػاعره وتتفاعػل معهػا كااػة جواضلػو حػىت كوهنػا تنػبض ابلنػور
واذلدى وتتموج ابحلب واإلدياف.
ِ
ني َذلُ ْم أَنَّهُ ا ْحلاَ َق)( )2والالاػت للنظػر انػو تعػاىل مل يقػل (سػنعلمهم
آَيظِرَا ِيف ْاْلفَا ِ َوِيف أَن ُفس ِه ْم َح ََّّت يَاتَابَا َّ َ
وقد قاؿ تعاىلَ ( :سرُ ِري ِه ْم َ
آايتنا) مع اف العلم ىو القطع ادلطابق للواقع الذي ال حيتمل معو اخلالؼ ،إال اف الرؤية ىي اوؽ ذلك وذلك ألنو قػد يعلػم الشػخف

( )1راجع الدرس (.)281
( )2سورة اصلت :آية .53
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آبايت هللا علماً نظرايً ،وقد يراىا أبـ عينيو (الباصرتُت) وقد يراىا بعُت قلبو ،وىذه ىي الدرجة العليا من اذلداية ولذا قاؿ أمَت ادلؤمنُت
()1
ش ِ
ِ
اْلميَ ِ
وٍ ِِبَ َقائِ ِق ِْ
ان)).
عليو السالـَ (( :ما ُُ ْر ُ
ِ أَ ْعبُ ُد َرّابً ََلْ أ ََرهُ)) و(( َ ظُ ْد ِرُُهُ الْعُيُو ُن ِيف ُم َ َ
اه َدة ْاألَبْ َ
صا ِر َولَك ْن َرأَظْهُ الْ ُقلُ ُ
ولعل ادلراد من ( َسرُ ِري ِه ْم) رؤية القلب ،ال البصر اجملرد عن رؤية القلب اانو قليػل القيمػة إف مل يكػن عػدديها ،ولعػل ( َوِيف أَن ُف ِسا ِه ْم)
تصلح قرينة على اف ادلراد :رؤية القلب ال الباصػرة إذ مػا يف الػنف( ال يػُرى ابلعػُت الباصػرة ،وقػد يكػوف ادلػراد :األمػراف معػاً ايمػا أمكنػا
ايو وإال ارؤية القلب خاصة ،اتدبر
شهادة الرسو صلِ هللا عليه واله وسلم ألويس القر ابْلرة
ويف حاالت أوي( القرين الرائعة أكرب الشواىد وأكرب العرب أيضاً:
اقػػد كػػاف (أويػػ( القػػرين) مػػن القالئػػل الػػذين بشػرىم رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو والػػو وسػػلم ابجلنػػة ،بػػل اف القريػػب اف النػػيب األعظػػم
صلى هللا عليو والو وسػلم كػاف يكػرر يف مػواطن شػىت وعلػى رؤوس األشػهاد الشػهادة لػو ابجلنػة ،حػىت تضػاارت روايػة ذلػك عنػد العامػة
واخلاصة ،ولعلو من القالئل الذين أمجعت العامة واخلاصة على جاللة شػوهنم وانػو مػن أىػل اجلنػة ،ولعػل السػر يف ذلػك اف النػيب صػلى
هللا عليو والو وسلم أراد أف يصنع مرجعيات وأعمدة ىداية كربى وشواىد صدؽ عظمى ال ديكن ألحد أف ينكرىا ،علػى حقانيػة أمػَت
ادلؤمنُت عليو السالـ وانو اخلليفة األوؿ بعد الرسوؿ ووصػيو ووارث علمػو ،حػىت إذا مػا اختلػف النػاس وجػار ادلبطلػوف ضػد أمػَت ادلتقػُت
صدح أولئك ابحلق اتمت احلجة على اجلميع.
وجاء يف منتهى ادلقاؿ يف أحواؿ الرجاؿ( :أوي( القرين :بفتح الراء ،أحد الزىاد الثمانية ،قالو الفضل بن شاذاف ،صو(.)2
ويف كش( :)3علي بن زلمد بن قتيبة ،قاؿُ :سئل أبو زلمد الفضل بػن شػاذاف عػن الزىػاد الثمانيػة اقػاؿ :الربيػع بػن خيػثم وىػرـ بػن
حياف وأوي( القرين وعامر بن عبد قي( ،وكانوا مع علي عليو السالـ ومن أصحابو ،وكانوا زىادا أتقياء)(.)4
وقاؿ( :أوي( رمحو هللا:
وكاف أوي( مػن خيػار التػابعُت ،مل يػر النػيب صػلى هللا عليػو والػو وسػلم ومل يصػحبو .اقػاؿ النػيب صػلى هللا عليػو والػو وسػلم ذات يػوـ
ألصحابو :أبشروا برجل من أُميت يقػاؿ لػو :أويػ( القػرين ،ا نػو يشػفع دلثػل ربيعػة ومضػر ...إىل أف قػاؿ( :)5مث قتػل بصػفُت يف الرجالػة
مع علي بن أيب طالب عليو السالـ.
وايػػو أيضػػا يف أوائػػل الكتػػاب ... :قػػاؿ أبػػو احلسػػن موسػػى بػػن جعفػػر عليػػو السػػالـ :إذا كػػاف يػػوـ القيامػة اندى منػػاد :أيػػن حػواري
زلمد بن عبد هللا صلى هللا عليو والو وسلم الذين مل ينقضوا العهد ومضوا عليو؟
ايقوـ سلماف ،وادلقداد ،وأبو ذر.
مث ينادي ادلنادي :أين حواري علي بن أيب طالب عليو السالـ وصي رسوؿ هللا صلى هللا عليو والو وسلم؟
ايقوـ عمرو بن احلمق ،وزلمد بن أيب بكر ،وميثم التمار ػ موىل بٍت أسد ػ وأوي( القرين.
( )1ثقة اإلسالـ الكليٍت ،الكايف ،دار الكتب اإلسالمية – طهراف ،ج 1ص.95
( )2اخلالصة.8/24 :
( )3رجاؿ الكشي.
( )4دمحم بن إمساعيل ادلازندراين ،منتهى ادلقاؿ يف أحواؿ الرجاؿ ،مؤسسة آؿ البيت عليهم السالـ إلحياء الًتاث ػ قم ،ج 2ص.112-111
( )5أي :الكشي.
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مث ينادي ادلنادي :أين حواري احلسن عليو السالـ؟)...
وقاؿ( :ومضى يف الفوائد حصوؿ الظن ادلعترب شرعا من أمثاؿ ىذه الرواايت.
ويف حواشػػي السػػيد الػػداماد علػػى كػػش :ىػػذه الروايػػة يعػػوؿ عليهػػا يف ارتفػػاع منزلػػة ىػػؤالء ادلتحػػورين السػػابقُت ادلقػػربُتال وقػػوؿ بعػػض
شهداء ادلتوخرين يف حواشي صو :إف يف طريقها علي بن سليماف وىو رلهوؿ ،ال تعويل عليو كما قد دريت)(.)2
وجاء يف مستطراات ادلعايل (أُوي( القرين :عن النيب صلى هللا عليو والو وسلم انو خَت التابعُت أو :من خَت التابعُت أوي( القرين.
واستشهد مع أمَت ادلؤمنُت يف صفُت.
وىو من الزىاد الثمانية.
وىو من حواري أمَت ادلؤمنُت عليو السالـ.
قاؿ ادلامقاين :أتفق الفريقاف على واثقة الرجل ،وتقواه وزىده ،وعاله)(.)3
عمر يبلغ س الرسو ألويس!
وقد بلػ مػن إشػادة النػيب صػلى هللا عليػو والػو وسػلم بػو انػو أوصػى مػن يسػمع شػهادتو لػو ابجلنػة ،ابف يبلقػو سػالمو إف رآه ،أي اف
يبل سالـ النيب صلى هللا عليو والو وسلم ألوي( ..وقد شاع ذلك وضاع عطره وذاع صيتو ،حػىت اف عمػر بػن اخلطػاب اابف حكومتػو
ارتقى ادلنرب ذات يوـ وأعلن للناس عن انو مسػع الرسػوؿ صػلى هللا عليػو والػو وسػلم يطلػب اف يبلقػوا سػالمو إىل أويػ(!! ،وقػد نقػل انػو
(قاؿ لعمر "اي عمر اف أنت أدركتو ااقرأه مٍت السلم" ابل عمر مكانو ابلكواة اجعل يطلبو يف ادلوسم لعلو أف حيم حىت وقع إليو ىػو
وأصحاب لو وىو من أحسنهم ىيئة وارثهم حاالً ،المػا سػوؿ عنػو انكػروا ذلػك وقػالوا :اي أمػَت ادلػؤمنُت تسػوؿ عػن رجػل ال يسػوؿ عنػو
مثلك! قاؿ الم؟ قالوا ألنػو عنػدان مقمػور يف عقلػو ورمبػا عبػث بػو الصػبياف! قػاؿ عمػر ذاؾ أحػب إيل مث وقػف عليػو اقػاؿ اي أويػ( أف
رسوؿ هللا صلى هللا عليو والو وسلم أودعٍت إليك رسالة وىو يقرأ عليك السلم ،وقد أخربين أنػك تشػفع دلثػل ربيعػة ومضػر اخػر أويػ(
ساجداً ومكث طويالً ما ترقى لو دمعة)(.)4
وىنا مالحظات :األوىل :اف النيب صلى هللا عليو والو وسلم أمر عمر – على ارض صحة الرواية – اف يبلقػو سػالمو ألويػ( ،كػي
تقع احلجة عليو وعلى كااة من يتبعو ،يف اف أوي( ىو رجل احلق واجلنة ،وبذلك يتجلػى بوضػوح اف احلػق مػع علػي عليػو السػالـ ألف
أويساً كاف من أشد ادلدااعُت عنو حىت انو قتل بُت يديو يف صفُت.
الثانيػػة :اف عمػػر كػػاف يريػػد بػػذلك وأشػػباىو إضػػفاء الشػػرعية علػػى حكومتػػو كػػي يػػرى النػػاس بػػذلك انػػو أصػػبح وسػػيط إبػػالغ سػػالـ
رسوؿ هللا صلى هللا عليو والو وسلم لشخصية عظيمة من أىل اجلنة!..
الثالثػػة :اف أويس ػاً أطػػاؿ السػػجود كػػي يتهػػرب مػػن الكػػالـ مػػع عمػػر واجل ػواب عليػػو ..وعنػػدما اضػػطر أجػػاب مبػػا أ احلجػػة عليػػو
أكثر(.)5
( )1دمحم بن إمساعيل ادلازندراين ،منتهى ادلقاؿ يف أحواؿ الرجاؿ ،مؤسسة آؿ البيت عليهم السالـ إلحياء الًتاث ػ قم ،ج 2ص.113-112
( )2ادلصدر نفسو :ص.114
( )3الشيل علي النمازي الشاىرودي ،مستطراات ادلعايل أو منتخب ادلقاؿ واألقواؿ يف علم الرجاؿ ،مؤسسة النشر اإلسالمي – قم ،ص.42
( )4الشيل عناية هللا علي القهبائي ،رلمع الرجاؿ ،مؤسسة مطبوعايت امساعيلياف – قم ،ج 1ص.243-242
( )5والظاىر اف (أمَت ادلؤمنُت) ىي من إضااة النساخ ،والدليل قوؿ أوي( يف نف( الرواية (ما لقيت أذى مثل ما لقيت من عمر).
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وعلى أية حاؿ ،ااف عمر عندما طلب من الناس اف يبلقوا سالـ الرسوؿ ألوي( ،أجابو بعض من يعراوف أويساً ،مسػتقربُت ،ابف
أويساً مقمور يف عقلو رلنوف ،وانو يعبث بو الصبياف ويتالعبوف بو كشوهنم مع كل رلنوف!
وذلػك كػاف مثػار االسػتقراب أكثػر إذ كيػف يبلػ الرسػوؿ صػلى هللا عليػو والػو وسػلم سػالمو جملنػوف! بػل كيػف يهػتم بػذلك اىتمامػاً
كبَتاً ويكرر الطلب على رلاميع سلتلفة؟

دلاذا ظظاهر أويس ابْلرون؟
والذي استظهره :اف اوي( القرين كاف قد تظاىر ابجلنوف اراراً من اف يُوليو عمر بعػض الػوالايت والػدوؿ ،اقػد كػاف عمػر حريصػاً،
وكمػا سػػبق ،علػى التلفػػع بلبػػاس الشػرعية الػػيت كػاف يفتقػػدىا بشػػدة إثػر مواجهتػػو لبػاب مدينػػة علػػم رسػوؿ هللا صػػلى هللا عليػو والػػو وسػػلم
ب فَ ِ
ضِ
ولفاطمة الزىراء عليها السالـ اليت أذعن اخلاصة والعامة بػ((إِ َّن َّ
اها))( )1وكاف مػن الطػرؽ:
ب لِغَ َ
اَّللَ لَيَاغْ َ
ضِ لِ ِر َ
اط َمةَ َو يَا ْر َ
ضَ
ضُ
ما سبق ،ومن الطرؽ أيضاً :زلاولة اصطياد األعالـ واألواتد من ادلعرواُت ابلقدس والصالح ليكونوا أمراء على البالد من قبلو ،ولذلك
طلب من سلماف احملمدي مثالً اف يكوف حاكماً على ادلدائن ،ولوال إذف اإلماـ علي عليو السالـ لػو دلػا قبػل ،ولعلػو مل تكػن ادلصػلحة
يف اف يتػػوىل أويػػ( أمػػرةً كمػػا مل تكػػن ادلصػػلحة يف اف يتوالىػػا أمثػػاؿ أبػػو ذر ،والظػػاىر اف الطريقػػة الوحيػػدة الػػيت رآىػػا انجعػػة للفػرار مػػن
االمرة والتولية ىو التظاىر ابجلنوف.
والذي يدؿ على ذلك انو بعد ساوز مرحلة اخلطر ،اسػتعاد أويػ( القػرين ،عقلػو اجػوة ورجػع كمػا كػاف مػن الرزانػة وادلتانػة ورجاحػة
العقل ..اهذا ىو ادلستظهر ابلنظر البدوي وهللا العامل.
مث اف أويساً انضم إىل جيش أمَت ادلؤمنُت عليو السالـ يف صفُت حىت قتل بُت يديو شهيداً اشاىداً.
وقػػد جػػاء يف رلمػػع الرجػػاؿ عػػن الكشػػي (وروى احلسػػُت بػػن احلسػػُت القمػػي عػػن علػػي بػػن احلسػػن العُػػرين عػػن سػػعد بػػن ريػػف عػػن
إيل رسػػوؿ هللا
األصػػب بػػن نباتػػة قػػاؿ كنػػا مػػع علػػي عليػػو السػػالـ بصػػفُت ابايعػػو تسػػعة وتسػػعوف رجػالً مث قػػاؿ "أيػػن متػػاـ ادلائػػة لقػػد عهػػد َّ
صلى هللا عليو والػو وسػلم أف يبػايعٍت يف ىػذا اليػوـ مائػة رجػل" قػاؿ إذا جػاء رجػل عليػو قبػاء صػوؼ متقلػداً بسػيفُت قػاؿ :أبسػط يػدؾ
أابيعػػك ،قػػاؿ علػػي عليػػو السػػالـ "علػػى مػػا تبػػايعٍت" قػػاؿ علػػى بػػذؿ مهجػػة نفسػػي دونػػك ،قػػاؿ "مػػن أنػػت" قػػاؿ أان أويػػ( القػػرين ،قػػاؿ
ابايعو الم يزؿ يقاتل بُت يديو حىت قُتل اُوجد يف الرجالة)(.)2
وموطن الشاىد :اف الكثَت من الناس يركض وراء الشهرة أو الرايسة بل انو قد ال ديانع مػن اف يبيػع كػل دينػو جملػرد اف حيصػل علػى

رايسة عادية ،بل اف ادىن إشارة يشَت هبا احلاكم اجلػائر إىل الػبعض تكفػي ليػًتاكض ضلوىػا ،وذلػك علػى الػرغم مػن علمػو ب ػ( َو َ ظَا ْرَُرُاواْ
َّ ِ
س ا ُكم الرَّااار)( )3وبقػػوؿ رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو والػػو وسػػلم(( :إِذَا َُااا َن ي ااو ال ِْقياما ِاة ََن َدى مرَا ٍ
ااد أَيْا َان أَ ْعا َاوا ُن
ُ
َُْ َ َ
ين لَلَ ُمااواْ فَاتَ َم َّ ُ ُ
إِ ََل الااذ َ
ِ
ِ
وه ْم َم َع ُه ْم))( )4والسبب يف ىذا االنزالؽ اخلطَت ىو اف اذلداية
اح ُ
ش ُر ُ
الظَّلَ َمة َوَم ْن َ َ َذلُ ْم َد َواةً أ َْو َربَ َ ُيساً أ َْو َم َّد َذلُ ْم َم َّدةَ ََالَ ٍم فَ ْ
( )1الشيل الصدوؽ ،عيوف أخبار الرضا عليو السالـ ،دار العامل للنشر ،ج 2ص ،26كما جاء يف البخاري أف النيب قاؿ(( :إمنا ىي بضعة مٍت ،يػريبٍت مػا أراهبػا،

مّن ،فمن أغضابها أغضابّن)) صػحيح البخػاري  ،211 :4وروى يف كنػز
ويؤذيٍت ما آذاىا)) .صحيح البخاري  .158 :6وأف النيب قاؿ(( :فاطمة بضعة ّ

العماؿ أيضاً أف رسوؿ هللا قاؿَ(( :ي فاطمة! إ ّن هللا ليغضب لغضب  ،ويرضِ لرضاك)) كنز العماؿ .111 :12

( )2الشيل عناية هللا علي القهبائي ،رلمع الرجاؿ ،مؤسسة مطبوعايت امساعيلياف – قم ،ج 1ص.242
( )3سورة ىود :آية .113
( )4اتج الدين الشعَتي ،جامع األخبار ،دار الرضي للنشر – قم1415 ،ىػ ،ص.155
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مل تتمكن من قلبو ومل تتجاوز حدود العقل النظري اجلامد اجلاؼ.
وأويػػ( القػػرين ،يف االسػػاه ادلقابػػل ،يػػراض الرايسػػة ويػػداع ان ػاً غالي ػاً جػػداً لقػػاء ذلػػك أال وىػػو التظػػاىر ابجلنػػوف لفػػًتة طويلػػة جػػداً،
والتظاىر ابجلنوف صعب جداً جداً لوجهُت:

األو  :اف من أعز ما ديتلكو اإلنساف – بل األعز مطلقاً لدى البعض – ىػو مػاء وجهػو ،بػل صلػد اف الكثػَت يضػحي بكػل شػيء
حىت بنفسو ألجل ماء وجهو ،واجلنوف يهبط ابإلنسػاف إىل أسػفل الػدرجات ويفقػده اجتماعيػاً مػاء وجهػو متامػاً ،ومػن منػا يسػتعد هبػذه
التضحية العظمى ألجل الفرار بدينو؟ أو تراه يتعلل مبختلف األعذار ليربر تقبلو للدخوؿ يف سلك ديواف السالطُت.
الثا  :اف نف( التظاىر ابجلنوف عمل شاؽ جداً ،خاصة إذا كاف لفًتة طويلػة كسػنة أو أكثػر إذ ػب عليػو اف يػتقن التمثيػل واف
ال يقفل عن دوره كممثل أبداً وإال ااتضح أمره ..اهذا كلو من جهة.

يعبد هللا  14ساعة متواصلة َّ يشكو من (عني َّنوامة)!
ومن جهة أخرى :وكشاىد آخر علػى مفتاحيػة اخػًتاؽ نػور اإلديػاف واذلدايػة منطقػة القلػب حػىت يصػَت متيمػاً حبػب هللا تعػاىل ،اقػد
جاء يف التاريل :اف أحد الوجهاء الذين مسعوا عن أوي( كثَتاً ،شد الرحاؿ إىل بػالده لػَتاه عػن قػرب ،وكػاف ذلػك اابف عقلػو ،وعنػدما
وصل إىل منطقتو وسوؿ عنو قالوا انو يف ادلسجد اوصل مػع صػالة الفجػر اوجػده منشػقالً هبػا اػانتظر حػىت ينهيهػا لكنػو وجػده انشػقل
ابلتعقي ػػب ح ػػىت ش ػػروؽ الش ػػم( ،اظ ػػن اف س ػػينفتل ..لكن ػػو اس ػػتمر إىل آذاف الظه ػػر ..مث ص ػػالىا ووص ػػل تعقيباهت ػػا واألذك ػػار بص ػػالة
العصػر ..مث اسػتمر مواصػالً حػىت صػػلى ادلقػرب ،اتػوىم الزائػػر انػو سينصػػرؼ إىل منزلػو ليُفطػر ..لكنػػو اسػتمر حػػىت العشػاء ..مث – وىنػػا
القريب حقاً – استمر حىت اجر اليػوـ الثػاين! مث ولعػل ذلػك كػاف مػع طلػوع الشػم(  -يقػوؿ الػراوي :انػو ىومػت عينػا أويػ( لػدقائق
معدودة مث قاـ ازعاً متودلػاً مػن انقطاعػو عػن العبػادة وقػاؿ( :اللهػم اين أعػوذ بػك مػن عػُت َّنوامػة ومػن بطػن ال يشػبع)! ومعػٌت ذلػك انػو
يستعيذ من نوـ دقائق بعد  24ساعة عبادة ويعتربىا عيناً َّنوامة! ويعترب رغبتو إىل الطعػاـ بعػد ىػذا اإلمسػاؾ الطويػل مػن سػيئات بطنػو
الذي ال يشبع!.
وال نعلم كم يوماً كاف أوي( على ىذه احلاؿ ،ولعلها كانت مواسم حيييها ابلعبادة هبذه الطريقة ألايـ أو أسابيع إذ من ادلعروؼ اف
اإلنساف يتحمل اجلوع واحلرماف من الطعاـ حىت  41يوماً وقد يبل بعضهم السبعُت يوماً ،نعم ال ديكنو حتمل العطش أكثر مػن ثالثػة
()2( )1
أايـ ،كما اف بعض الناس شلن شاىدانىم مترف على مقاومة النوـ لثالثة أايـ بل خلمسة أايـ كاملة .
دلاذا ظكون عبادة بعضهم نقراً ُرقر الغراٍ!
وموطن الشاىد :اف اإلتياف مبثل ىذه العبادة وىذا االنقطاع شلا ال ديكن اف يكػوف مبعثػو إال القلػب ادلمتلػئ إديػاانً وحبػاً هلل وىدايػة
ونوراً ،اما العامل ابهلل اقط من دوف اف ديتؤل قلبو ابحلب اانك قد تراه يصلي حىت صالتو الواجبة وذىنو مشتت إىل الشرؽ أو القرب..
بػل انػو قػد يصػليها مسػرعاً لالنفػالت منهػا حػىت تكػوف (نقػراً كنقػػر القػراب) كمػا قػاؿ رسػوؿ هللا صػلى هللا عليػو والػو وسػلمَ (( :عا ْان أَِِب
جع َفا ٍر عليااه السا ََااا َ  :بايارااا رسااو ُ َِّ
ِ
ِِ
صالٍِّّ فَالَا ْام يُااتِ َّم
َْ
س ِيف ال َْم ْسااْلد إِ ْذ َد َخا َ َر ُجا ٌ فَا َقااا َ يُ َ
َْ َ َ ُ
اَّلل صاالِ هللا عليااه والااه وساالم َجااال ٌ
( )1ومنهم آية هللا ادلفكر الشهيد السيد حسن الشَتازي.
( )2ولعل الراوي استقاـ ىو تلك الػ 24ساعة لَتى كيف حاؿ أوي( ،أو انو أرصد معو شخصاً وتناواب على رصده ،أو انو كلمػا انـ قلػيالً وأاػاؽ وجػده منشػقالً
ابلعبادة.
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ودهُ ،فَا َقااا َ صاالِ هللا عليااه والااه وساالم :نَا َقاار َُرَا ْق ا ِر الْغُاار ِ
ص ا َ ظُهُ لَيَ ُمااوظَ َّن َعلَااِ غَا ِْ
اري
اٍ لَاايِ ْن َما َ
اْل َ
ُرُُ َ
اات َه ا َذا َو َه َك ا َذا َ
وعااهُ َوَ ُسا ُ
َ
َ
ِد ِيّن))(.)1

اهػػذا ىػػو اػػارؽ اذلدايػػة العقليػػة الػػيت ال تبعػػث إال علػػى أداء الو يفػػة الشػػرعية ومبقػػدار أدائهػػا اقػػط ،عػػن اذلداي ػة القلبيػػة الػػيت ترتفػػع
َّه َار َ يَا ْفتُا ُرو َن)( )2ولنا من الشواىد على ذلك الكثَت:
سبِّ ُحو َن اللَّْي َ َوالرا َ
ابإلنساف إىل مصاؼ ادلالئكة ادلقربُت الذين (يُ َ
االصديقة الكربى ااطمة الزىراء عليها السالـ كانت تصلي واقفةً على رجليها اًتات طويلػة جػداً حػىت ورد اف قػدميها تورمتػا مػن
كثرة العبادة ..وذلك مذىل حقاً إذ اف الػرجلُت ال تتورمػاف مػن كثػرة الوقػوؼ إال إذا اسػتمر ذلػك لفػًتة طويلػة جػداً ،وشلػن روى ذلػك
()3
ي إذ َا  :ما َُا َن ِيف ه ِذهِ ْاأل َُّم ِة أَ ْعب َد ِمن فَ ِ
اها))
ص ِر َ
اط َمةَ عليها الس َُانَ ْ
ِ ظَا ُقو ُ َح ََّّت ظَا َوَّرَ ََ َد َم َ
َ
س ُن الْبَ ْ
َ
َ ْ
((ا ْحلَ َ
َنزلْرَااا
وقػػد أجهػػد الرسػػوؿ األعظػػم صػػلى هللا عليػػو والػػو وسػػلم نفسػػو ادلباركػػة يف العبػػادة حػػىت خاطبػػو احلػػق تعػػاىل بقولػػو( :طااه َمااا أ َ
َعلَْي َ الْ ُق ْرآ َن لِتَ ْش َقِ)(.)4
وكاف سيد الساجدين عليو السالـ يطيل السجود حىت صارت يف جبهتو الثفنات ،واألغرب اهنا من كثرهتا وتناميها كاف مر عليو
ضا ِع ساْل ِ
السالـ كي تقػف يف السػنة أكثػر مػن مػرة! اعػن اإلمػاـ البػاقر قػاؿَُ (( :اا َن ِألَِِب علياه السا ِيف مو ِ
آر ٌر ََنظِيَاةٌ َو َُاا َن
ودهِ َ
ُ ُ
َْ
ات فَس ِمٍّ ذَا الث َِّفرَ ِ
ني ِيف ُُ ِ م َّرةٍ ََخْس ثَِفرَ ٍ
السرَ ِة َم َّرظَا ْ ِ
ات لِ َذلِ َ ))(.)5
يَا ْقطَعُ َها ِيف َّ
َّ
َ
ُّ َ
وصفوة القوؿ :اف منطق العاقل العامل من حيث علمو وعقلو اجملرد خيتلف عن منطق احملب ادلتيم العاشق الوذلػاف ،بػل قػد ال يػدرؾ
العاقل منطق األحباب وسر الكثَت من تصراات احملبُت ،واما احلياة ااهنا ال تقوـ على منطق العلم وحده بل تتوقف على منطق احلب
ك ػػذلك ،ب ػػل الكم ػػاؿ ك ػػل الكم ػػاؿ والس ػػعادة ك ػػل الس ػػعادة ق ػػد تك ػػوف مرهتن ػػة ابلتعام ػػل مبنط ػػق آخ ػػر ا ػػوؽ منط ػػق (الع ػػدؿ) و(العل ػػم)
و(القانوف).
بني مرطق العق والقانون ومرطق القلب واحملبة
ولنضرب لذلك مثالً :ااف الزوجة ذلا على الزوجة حقوؽ وابلعكػ( ،ولكػن لػو تعامػل كػل منهمػا مػع اخخػر مبنطػق احلػق اجملػرد ومل
يرتفعا ابحلياة الزوجية من منطق (العدؿ) و(القانوف) إىل منطق (اإلحساف) و(احلب) ،لتحولت حياهتما إىل جحػيم ،اػاف حػق الزوجػة
ال يتعػػدى – حسػػب ادلشػػهور – إال قضػػاء الػػوطر كػػل أربعػػة أشػػهر مػػرة ،وال ػػب عليهػػا الطػػبل وال غسػػل ادلالبػػ( وال حػػىت إرضػػاع
طفلهما (ولو شاءت كاف ذلا أخػذ األجػرة علػى اإلرضػاع) ولكػن تصػوروا حيػاةً زوجيػة تبتػٍت علػى ىػذه الطريقػة القانونيػة الصػارمة! اهنػا
حيػػاة بػػال حػػب وال إحسػػاف وال عاطفػػة وال تفاعػػل ..بػػل قػػد تكػػوف جحيمػاً متامػاً ..إمنػػا احليػػاة السػػعيدة تبتػػٍت علػػى منطػػق اػػوؽ منطػػق
(الواجبات) و(احلقوؽ اجملردة) إذ تبتٍت على منطق ادلعاشرة ابدلعروؼ والتضحية واإليثار والشفقة والعفو والصفح وغَت ذلك.
األميّن يبيع داره ليطبع ُتابه!
ولقد نقلنا يف زلاضرة سابقة :اف العالمة األميٍت بعد جهود مريرة استمرت سنُت طويلة ،أكمل أتليػف كتػاب (القػدير) ..مث حبػث

( )1ثقة اإلسالـ الكليٍت ،الكايف ،دار الكتب اإلسالمية – طهراف ،ج 3ص.268
( )2سورة األنبياء :آية .21
( )3دمحم بن شهر آشوب ادلازندراين ،مناقب آؿ ايب طالب عليو السالـ ،مؤسسة العالمة للنشر – قم ،ج 3ص.341
( )4سورة طو :آية .2-1
( )5دمحم بن شهر آشوب ادلازندراين ،مناقب آؿ ايب طالب عليو السالـ ،مؤسسة العالمة للنشر – قم ،ج 4ص.167
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عمػػن يطبعػػو لكنػػو مل ػػد أحػػداً ..وذلػػك غريػػب حقػاً ..إذ كػػاف مػػن ادلفػػًتض اف يتسػػابق التجػػار والشػػباب والنسػػاء لطبػػع ىػػذا الكتػػاب
اخلالد ..لكنو (القياب) عن منطق احلب الصادؽ ألمَت الكائنات والقرؽ يف أوحاؿ ادلادة واألرقاـ واحلساابت الضيقة..
ولكن األميٍت كاف رجالً مػن طػراز آخػر ..لػذلك قػرر اف يبيػع بيتػو الػذي يسػكن ايػو ليطبػع بػو الكتػاب! ..وىكػذا كػاف ابلفعػل إذ
ابع بيتو رغم انو مل يكن لو مسكن غػَته وال كػاف يُرسػى اف يُعوضػو أحػد ،وطبػع اجمللػدات العشػر يف األلػوؼ مػن النسػل ،بػثمن البيػت
كلو ،اكاف ىذا السفر اخلالد ..اف ىذا ادلنطق (بيع الدار الشخصية لطباعػة كتػاب) لػي( منطػق احلسػاابت ادلاديػة اجلامػدة بػل قػد ال
يكوف منطق الفقو أيضاً إذ لػي( ذلػك بواجػب إال إذا انػدرج يف عنػواف اثنػوي شلػا حيتػاج إىل دليػل ،لكنػو منطػق الػوالء اخلػالف واحلػب
العميق الصادؽ ألمَت الكائنات عليو الصالة والسالـ..
اف منطػػق الفقػػو ىػػو منطػػق العقػػل الػػذي يشػػرؼ علػػى كػػل قضػػية مػػن زاويػػة الواجػػب واحل ػراـ والت ػزاحم ومرجحات ػو ،وقػػد يرجػػع إىل
األصوؿ العملية اليت قد تقتضي الرباءة يف ادلقاـ ..وذلك عك( منطق القلب واحلب والولو واذلياـ..
ومػن ذلػػك مػػثالً :اف منطػػق احلػػق اجلامػػد والفقػػو والعقػػل ال يوجػػب عليػػك النفقػػة علػػى األرحػػاـ البعػػداء كمػػا ال يوجػػب عليػػك إقػراء
الضيف وال البذؿ أكثر من اخلم( والزكاة ..اما منطق احلب والقلب اانو ال يعرؼ شعاراً أمسى من شعار ادلواساة واإليثار ،انو ادلنطق
َّ ِ
آمرُاواْ
ين َ
الذي حيملك على أف تُقدـ كل ما متلك على طبق من ذىب دلن حتػب وإف كنػت أبحػوج مػا تكػوف إليػو ،قػاؿ تعػاىلَ ( :والاذ َ
أَ َش َد حبا ِِّّ
ِ
ِ
ِ
َّلل)( )1و(الَّ ِ
ني َع ِن الر ِ
ني)( )2و(لِيُ ِرفا ْق ذُو
ذ
ني الْغَْي َ
اَّللُ ُُِ َ
الس َّراء َوالض َّ
ين يُ ِرف ُقو َن ِيف َّ
َّاس َو ّ
ب ال ُْم ْحسارِ َ
ظ َوال َْعاف َ
َّراء َوالْ َكال ِم َ
ُ
َ
آت َها َسيَ ْْل َع ُ َّ
ف َّ
آتهُ َّ
اَّللُ بَا ْع َد عُ ْس ٍر يُ ْس ًرا)(.)3
اَّللُ َ يُ َكلِّ ُ
سا إَِّ َما َ
َس َع ٍة ِّمن َس َعتِ ِه َوَمن َُ ِد َر َعلَْي ِه ِر ْزَُهُ فَالْيُ ِرف ْق ِ َّا َ
اَّللُ نَا ْف ً
ه نستشعر ُ حلظة إشراف إما العصر والزمان عْل هللا فرجه الشريف؟

وأخرياً :إف ادلهتدي ابذلداية القلبية يستشعر يف كل حلظة وعند كل نظرة ومهسة ودلسة وخطرة وخطوة ،وبشراشر وجػوده ،عػُت هللا
النا رة يف خلقو ،وىي تراقبو يف كااة تصرااتو ..انو حي( هبذه الرقابة دائماً وأبداً لذا يستحيل ،عرااً ،اف يصدر منػو زلػرـ كمػا يسػتبعد
اف يصدر منو مكروه ..أولي( ويل هللا األعظم عجل هللا ارجو الشريف ىو النا ر لو وألاعالو مباشرة!
جل أعمالنػػا يراػػع كػػل اثنػػُت ويلػػي( إىل ويل العصػػر والزمػػاف عجػػل هللا ارجػػو الش ػريف ..وذلػػك وإف كػػاف ايػػو
ومػػن ادلعػػروؼ اف س ػ َّ
احلػا از القػوي للمػؤمن لكػػي يراقػب أعمالػو كااػة ..ولكػػن األمػر أعظػم مػن ذلػػك اانػو ،دلػن اىتػدى ابذلدايػػة القلبيػة ،اإلحسػاس حاطػػة
اإلماـ عليو السالـ بو ،ذف هللا تعاىل ،وأباعالو حلظة بلحظة.
وإذا وصلنا إىل ىذا ادلقاـ ،ترقينا عن مصاؼ ادلالئكة الكروبيُت ،وكاف حينئذ األمل أكرب اوكرب ابف دين علينا إلػو الكػوف بتعجيػل
ارج وليو األعظم عجػل هللا ارجػو الشػريف ..ومػن يػدري؟ ..العلػو يكػوف – ذف هللا تعػاىل – يف الفػًتة القريبػة القادمػة ..ولػي( ذلػك
مػػن ابب التوقيػػت لبطالنػػو وحرمتػػو ،بػػل ىػػو مػػن ابب القضػػية الشػػرطية( )4واألمػػل والرجػػاء ومػػا ذلػػك علػػى هللا بعزيػػز وقػػد ورد ((إِ َّن َّ
اَّللَ
ظَاع َاَل يصلِح لَه أَمره ِيف لَيالَ ٍة و ِ
اح َدة))( )5وقد نقل البعض انو ورد (انو يصح أمره يف ساعة).
َ ُ ْ ُ ُ َُْ ْ َ
( )1سورة البقرة :آية .165
( )2سورة آؿ عمراف :آية .134
( )3سورة الطالق :آية .7
( )4كما دلت عليو الرسالة للشيل ادلفيد قدس سره وغَتىا.
( )5أمُت اإلسالـ الطربسي ،إعالـ الورى ،دار الكتب اإلسالمية – طهراف ،ص.435
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وىكذا ..علينا اف ندعوا هللا تعاىل دوماً وأبداً اف يهدينا إىل الصراط ادلستقيم ..انو السميع القريب اجمليب الرب الرحيم
وآخر دعواَن ان احلمد هلل رٍ العادلني وصلِ هللا علِ دمحم واله الطيبني الطاهرين
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