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المقّدمة

الحمد هلل رّب الع�لمين واأف�سل ال�سالة واأتّم الت�سليم على �سّيدن� 

محّمد وعلى اآله الطّيبين الط�هرين.

اإّن الوقوف على �سخ�سّية الإم�م الخمينّي } والبحث عن اآث�ره�، 

اأن  لأحد  ُيمكن  ل  وكثيرة  متعّددة  جوانب  على  الإطاللة  اإلى  بن�  يدفع 

الم�ستوى  على  الجوانب  هذه  واأبرز  اأهّم  اأحد  واإّن  به�.  الإح�طة  عي  يدَّ

الق�ئمة على  ال�س�ملة  الكونّية   { الإم�م  روؤَية  العق�ئدّي هو  الفكرّي 

بلورة  اأخ��رى  جهة  وم��ن  وتع�لى،  �سبح�نه  هلل  الفطرّي  التوحيد  مبداأ 

الرابطة وال�سلة بين هذا الإن�س�ن وخ�لقه، و�سي�غته� وفق هذه الروؤَية 

التوحيدّية. ولذلك ف�إّن الإم�م } ب�عتب�ره ع�رفً� وفيل�سوفً� اإلهّيً� ف�إّنه 

يتمّيز بنظرته هذه، حيث اإّن الب�حث المن�سف يرى في الإم�م ال�سخ�سّية 

الفكرّية الث�بتة والمقنعة في هذا الج�نب وفي الجوانب الأخرى.

اإّل  هو   م�  المركز  ه  اأع��دَّ اّل��ذي  والفطرة(  )التوحيد  الكت�ب  وهذا 

حيث  }؛  لالإم�م  �ء  والو�سَّ الأ�سيل  الفكر  هذا  فيو�س�ت  من  عّينة 

ي�أتي هذا الأثر في اإط�ر �سل�سلة من النت�ج�ت التي تهدف اإلى تحقيق 

الإم�م  فكر  وتوثيق  ن�سر  لجهة  ع�تقه  على  المركز  اأخذه�  اّلتي  الغ�ية 

الخمينّي }.
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المو�سوع�ت  من  مجموعة  هو  الكت�ب  ه��ذا  ف���إّن  ح���ل  اأّي  وعلى 

موؤّلف�ت  من  اأُخ��ذت  وقد  التوحيد.  بمو�سوع  �سلة  له�  واّلتي  المنتق�ة 

لنقّدم من خالله� بع�سً� من  ة كت�ب )الأربعون حديثً�(  الإم�م وخ��سّ

الأثر للفكر العق�ئدّي عند الإم�م الخمينّي }؛ عّل ذلك يكون فر�سة 

للق�رئ الكريم، ي�ستزيد من خالله� ويتزّود لم� فيه خير الدني� والآخرة، 

بعون اهلل وتوفيقه.
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في معنى الفطرة

 
)((

ۋ} ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   } من  المق�سود  اأّن  اعلم 

تعّد  بحيث  به�  ويّت�سفون  الن��س  عليه�  ُخلق  اّلتي  والكيفّية  الح�ل  هو 

الخلق.  اأ�سل  في  به�  طينتهم  »تخّمرت«  ولذلك  وجودهم.  لوازم  من 

والفطرة الإلهّية � كم� �سيتبّين فيم� بعد � من الألط�ف اّلتي خ�ّس اهلل 

تع�لى به� الإن�س�ن من بين جميع المخلوق�ت، اإذ اإّن الموجودات الأخرى 

غير الإن�س�ن اإّم� اأّنه� ل تملك مثل هذه الفطرة المذكورة واإّم� اأّن له� 

حّظً� �سئياًل منه�.

 
)((

اأّن الفطرة، واإن ف�ّسرت في هذا الحديث ُبدَّ من معرفة  وهن� ل 

ال�سريف وغيره من الأح�ديث ب�لتوحيد، اإّل اأّن هذا هو من قبيل بي�ن 

الم�سداق، اأو التف�سير ب�أ�سرف اأجزاء ال�سيء، ك�أكثر التف��سير الواردة 

جديد  بم�سداق  تف�ّسر  م��ّرة  كّل  وفي   ،R الع�سمة  بيت  اأه��ل  عن 

بح�سب مقت�سى المن��سبة، فيح�سب الج�هل اأّن هن�ك تع�ر�سً�. والدليل 

اأّن الآية ال�سريفة تعتبر »الدين« هو »فطرة  اأّن المق�م كذلك هو  على 

اهلل« مع اأّن الدين ي�سمل التوحيد والمب�دئ الأخرى.

))( �سورة الروم، الآية: 30.

))( اإ�س�رة اإلى الحديث الوارد عن محّمد الحلبي عن اأبي عبد اهلل Qفي قوله تع�لى { ۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ} ق�لQ: »فطرهم على التوحيد«، اأ�سول الك�في، المجلد الث�ني، 
كت�ب الإيم�ن والكفر، ب�ب فطرة الخلق على التوحيد، ح3.
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تعني  اأّنه�  على  الفطرة  ف�ّسرت  �سن�ن  بن  اهلل  عبد  �سحيحة  وفي 

عبد  اأبي  عن  وفيه�  ب�لمعرفة،  ف�ّسرت  زرارة  ح�سنة  وفي  »الإ�شالم«. 

 
)((

اهلل Q، ق�ل ر�سول اهلل P: »كّل مولوٍد يوَلُد على الِفْطَرِة«

الإم�م  اإّن  كم�  و»التمّج�ص«.  ر«  و»التن�شّ »التهّود«  قب�ل  في  ج���ءت 

وعليه،  ب�لمعرفة.  ف�ّسره�  المذكورة  زرارة  ح�سنة  في   Q الب�قر 

ف�لفطرة لي�ست مق�سورة على التوحيد، بل اإّن جميع المب�دىء الحّقة 

هي من الأمور اّلتي َفَطَر اهلل تع�لى الإن�س�ن عليه�.

في تحديد أحكام الفطرة

ل ُبدَّ اأن نعرف اأّن م� هو من اأحك�م الفطرة ل ُيمكن اأن يختلف فيه 

اثن�ن. من ن�حّية اأّنه� من لوازم الوجود وقد تخّمرت في اأ�سل الطبيعة 

والمدنّي  ر  والمتح�سّ والمتوّح�س  الج�هل  من  ف�لجميع،  والخلقة. 

والمذاهب  للع�دات  منفذ  ثّمة  ولي�س  ذلك.  على  مجمعون  والبدوّي، 

البالد  اختالف  اإّن  به�.  والإخ��الل  اإليه�  للت�سّلل  المختلفة  والطرق 

الخالف  وت�سّبب  توجب  اّلتي  والع�دات،  والآراء  والم�أنو�س�ت  والأهواء 

والختالف في كّل �سيء، حّتى في الأحك�م العقلّية، لي�س له� مثل هذا 

والأفه�م  الإدراك  اختالف  اأّن  كم�  الفطرّية،  الأمور  في  اأبدًا  الت�أثير 

قّوًة و�سعفً� ل يوؤّثر فيه�. واإذا لم يكن ال�سيء بتلك الكيفّية فلي�س من 

ولذلك  الفطرّية.  الأم��ور  ف�سيلة  من  اإخراجه  ويجب  الفطرة  اأحك�م 

ٍة ول  اأّنه� ل تخت�س بفئة خ��سّ تقول الآية: {ۈ ٴۇ ۋ}، اأي 

))( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج)، �س 3).
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، اأي ل 
)((

ط�ئفٍة من الن��س. ويقول تع�لى اأي�سً�: { ۅ ۅ ۉ ۉ}

بت�أثير الع�دات  اّلتي تختلف  يغّيره �سيء، كم� هو �س�أن الأمور الأخرى 

وغيره�.

ولكن مّم� ُيثير الده�سة والعجب اأّنه على الرغم من عدم وجود اأّي 

الن��س  ف�إّن  اآخره،  اإلى  الع�لم  اأّول  من  الفطرّية،  الأمور  ب�س�أن  خالٍف 

اأّنهم مختلفون،  اأّنهم مّتفقون، ويظنون  اأن يكونوا غ�فلين عن  يك�دون 

اأّنهم ك�نوا مّتفقين  م� لم ينّبههم اأحٌد على ذلك، وعند ذلك يدركون 

رغم اختالفهم في الظ�هر � كم� �سيّت�سح ذلك فيم� ي�أتي من البحث اإن 

�س�ء اهلل �.

وهذا م� ُت�سير اإليه الجملة الأخيرة من الآية ال�سريفة: { ى 

.
)((

ى ائ ائ ەئ}
كّل  من  بداهة  اأكثر  الفطرة  اأحك�م  اأّن  ذك��ره  �سبق  مّم�  فيّت�سح 

في  مثله�  حكم  العقلّية  الأحك�م  جميع  في  يوجد  ل  اإذ  بديهّي.  اأم��ر 

وعلى  يختلفوا.  ولن  الن��س  فيه  يختلف  لم  حيث  والو�سوح،  البداهة 

البديهّي�ت،  واأبده  ال�سرورّي�ت  اأو�سح  من  الفطرة  تكون  الأ�س��س  هذا 

كم� اإّن لوازمه� اأي�سً� يجب اأن تكون من اأو�سح ال�سرورّي�ت. ف�إذا ك�ن 

التوحيد اأو �س�ئر المع�رف من اأحك�م الفطرة اأو من لوازمه�، وجب اأن 

البديهّي�ت {ى ى  واأجلى  ال�سرورّي�ت  اأو�سح  يكون من 

ائ ائ ەئ}.

))(  �سورة الروم، الآية: 30.

))( �سورة الروم، الآية: 30.
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الدين من الفطرة

ة، ف�ّسروا، كّل على طريقته،  الع�ّمة والخ��سّ اأّن المف�سرين، من  اعلم 

ين اأو التوحيد من الفطرة. ولكّنن� في هذه الوريق�ت ل نجري  كيفّية كون الدِّ

الك�مل  الع�رف  ال�سيخ  اآراء  من  المق�م  هذا  في  ن�ستفيد  واإّنم�  مجراهم 

)ال�س�ه اآب�دي( اّلذي هو ن�سيج وحده في هذا الميدان. فقد اأ�س�ر اإلى اأّن 

بع�سه� قد ورد ب�سورة الإ�س�رة والرمز في بع�س كتب المحّققين من اأهل 

المع�رف، وبع�سه� الآخر مّم� خطر في فكري الق��سر )كم� يقول(.

اإذًا، ل ُبدَّ اأن نعرف اأّن من اأنواع الفطرة الإلهّية م� يكون على »اأ�شل 

وجود المبداأ« تع�لى وتقّد�س ومنه� الفطرة على »التوحيد« واأخرى على 

»ا�شتجماع ذات اهلل المقّد�شة لجميع الكمالت« واأخرى على »المعاد 

ويوم القيامة« واأخرى على »النبّوة« و»وجود المالئكة والروحانّيين 

من  بع�سه�  الأم���ور  وه��ذه  الهداية«.  ط��ري��ق  واإع����الن  الكتب  واإن����زال 

وبمالئكته  تع�لى  ب�هلل  ف�لإيم�ن  الفطرة.  لوازم  وبع�سه� من  الفطرة، 

وكتبه ور�سله وبيوم القي�مة، هو الّدين القّيم المحكم والم�ستقيم والحّق 

منه�  بع�ٍس  اإلى  ُن�سير  ول�سوف  الب�سرّية.  المجموعة  حي�ة  امتداد  على 

مّم� يتن��سب والحديث ال�سريف، ط�لبين التوفيق من الحّق تع�لى.

في بيان أّن أصل وجود المبدأ المتعالي َجّل وعال من 
األمور الفطريّة

الأمور  من  اأّن  ه��ي:  واح��دة  مقّدمة  اإل��ى  التنبيه  بعد  يّت�سح  وه��ذا 

اإّنك لن  اّلتي ُجبلت عليه� �سل�سلة بني الب�سر ب�أكمله�، بحيث  الفطرّية 
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ت�ستطيع  ولن  يخ�لفه�،  الب�سرّية  المجموعة  كّل  في  واح��دًا  ف��ردًا  تجد 

اأن  ول  تبّدله�  اأن  وغيره�  والم�س�لك  والمذاهب  والأخ��الق  الع�دات 

ُتحدث فيه� خلاًل، »الفطرة اّلتي تع�شق الكمال«. ف�أنت اإن تجّولت في 

الأفراد.  فرد من  كّل  وا�ستنطقت  الإن�س�ن،  به�  مّر  اّلتي  الأدوار  جميع 

وكّل ط�ئفة من الطوائف، وكّل مّلة من الملل، تجد هذا الع�سق والحّب 

يحّدد  م�  اإّن  بل  الكم�ل.  نحو  متوّجهً�  قلبه  فتجد  ُجبل في طينته،  قد 

العن�ء والجهود الم�سنية  الإن�س�ن ويدفعه في �سكن�ته وتحّرك�ته، وكّل 

�سه، اإّنم� هو ن�بٌع من حّب  اّلتي يبذله� كّل فرد في مج�ل عمله وتخ�سّ

الكم�ل، على الرغم من وجود منتهى الخالف بين الن��س فيم� يرونه 

من الكم�ل، وب�أّي �سيء يتحّقق الكم�ل وي�س�هد الحبيب والمع�سوق.

فكّل يجد مع�سوقه في �سيء، ظ�ّنً� اأّن ذلك هو الكم�ل وكعبة الآم�ل، 

فيتخّيله في اأمر معّين، فيتوّجه اإليه، ويتف�نى في �سبيله تف�ني الع��سق. 

اإّن اأهل الدني� وزخ�رفه� يح�سبون الكم�ل في الثروة، ويجدون مع�سوقهم 

�سبيل  في  الخ�ل�سة  والخدمة  الجهد  وجودهم  كّل  من  فيبذلون  فيه�، 

تح�سيله�. فكّل �سخ�س، مهم� يكن نوع عمله، ومهم� يكن مو�سع حّبه 

وتع�ّسقه، ف�إّنه لعتق�ده ب�أّن ذلك هو الكم�ل يتوّجه نحوه. وهكذا ح�ل 

اأّنه مع�سوقه،  اأهل العلوم وال�سن�يع، كلٌّ يرى الكم�ل في �سيء ويعتقد 

بينم� يرى اأهل الآخرة والذكر والفكر غير ذلك...

�سيٍء  في  ت�سّوروه  م�  ف�إذا  الكم�ل.  نحو  ي�سعون  فجميعهم  وعليه، 

موجود اأو موهوم تعّلقوا به وع�سقوه. ولكن ل ُبدَّ اأن نعرف اأّنه على الرغم 

لهذا  الحقيقة  في  لي�س  وع�سقهم  هوؤلء  حّب  ف�إّن  قيل،  اّلذي  هذا  من 
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اّلذي ظّنوه ب�أّنه مع�سوقهم، واإّن م� توّهموه وتخّيلوه ويبحثون عنه لي�س 

كعبة اآم�لهم. اإذ لو اأّن كّل واحد منهم رجع اإلى فطرته لوجد اأّن قلبه في 

الوقت اّلذي ُيظهر الع�سق ل�سيٍء م� ف�إّنه يتحّول عن هذا المع�سوق اإلى 

غيره اإذا وجد الث�ني اأكمل من الأّول، ثّم اإذا عثر على اأكمل من الث�ني، 

لتزداد  اإن نيران ع�سقه  الأكمل منه، بل  اإلى  وانتقل بحّبه  الث�ني  ترك 

ا�ستع�ًل حّتى ل يعود قلبه يلقي برح�له في اآية درجة من الدرج�ت ول 

ير�سى ب�أّي حدٍّ من الحدود.

مثاًل، اإذا كنَت تحّب جم�ل القدود ون�س�رة الوجوه، وعثرت على ذلك 

عند من تراه� كذلك، توّجه قلبك نحوه�. ف�إذا لح لك جم�ٌل اأجمل، 

الأقل  اأّنك على  اأو  الأجمل،  الجميل  اإلى  تتوّجه  �سوف  اأّنك  في  �سّك  ل 

تطلب الثنين معً�، ومع ذلك ل تخمد ن�ر ال�ستي�ق عندك، ول�س�ن ح�ل 

فطرتك يقول: كيف ال�سبيل اإليهم� معً�؟ ولكّن الواقع هو اأّنك تطلب كّل 

جميٍل تراه اأجمل، بل قد تزداد ا�ستي�قً� ب�لتخّيل، فقد تتخيل اأّن هن�ك 

جمياًل اأجمل من كّل م� تراه بعينك، في مك�ن م�، فيحّلق قلبك ط�ئرًا 

وقلبي في مك�ن  الجمع  بين  اأن�  يقول:  ول�س�ن ح�لك  الحبيب،  بلد  اإلى 

اإن �سمعت ب�أو�س�ف الجّنة وم� فيه�  اآخر. وقد تع�سق م� تتمّنى. ف�أنت 

من الوجوه ال�س�حرة � حّتى واإن لم تكن توؤمن ب�لجّنة ل �سمح اهلل � ق�لت 

فطرتك: ليت هذه الجّنة موجودة، وليتهنَّ ُكنَّ من ن�سيبي.

الملك،  واّت�س�ع  والنفوذ  ال�سلط�ن  في  الكم�ل  يرون  اّلذين  وهكذا 

يّتجه حّبهم وا�ستي�قهم اإلى ذلك. فهم اإذا ب�سطوا �سلط�نهم على دولة 

واحدة، توّجهت اأنظ�رهم اإلى دولة اأخرى، ف�إذا دخلت تلك الدولة اأي�سً� 
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تحت �سيطرتهم، تطّلعت اأعينهم اإلى اأكثر من ذلك. فهم كّلم� ا�ستولوا 

على قطر، اتجه حّبهم اإلى ال�ستيالء على اأقط�ٍر اأخرى، بل تزداد ن�ر 

تطّلع�تهم لهيبً�، واإذا ب�سطوا �سلط�نهم على الأر�س كّله�، وتخّيلوا اإمك�ن 

ب�سط �سلطتهم على الكواكب الأخرى، تمّنت قلوبهم لو ك�ن ب�لإمك�ن اأن 

يطيروا اإلى تلك العوالم كي ُيخ�سعوه� ل�سيطرتهم.

وكّل  العلم، وغيرهم،  ورج�ل  ال�سن�ع�ت  اأ�سح�ب  وِق�س على ذلك 

اأفراد الجن�س الب�سرّي، مهم� تكن مهنهم وِحَرفهم، فهم كّلم� تقّدموا 

ي�ستّد  ولهذا  �س�بقته�،  من  اأكمل  مرحلة  بلوغ  في  رغبوا  مرحلة،  فيه� 

�سوقهم وتطّلعهم.

اأبن�ء  جميع  قلوب  اأن  نعرف  اأن  اإل��ى  هدان�  قد  الفطرة  فنور  اإذًا، 

اإلى  والغ�ب�ت  البوادي  و�سّك�ن  المعمورة  اأق�سى  اأه�لي  من  الب�سر، 

والم�ّديين  ب�لطبيعّيين  ابتداًء  الع�لم،  في  رة  المتح�سّ ال��دول  �سعوب 

اإلى الكم�ل اّلذي  وانته�ًء ب�أهل الملل والِنحل، تتوّجه قلوبهم ب�لفطرة 

ل نق�س فيه. فيع�سقون الكم�ل اّلذي ل عيب فيه ول كم�ل بعده، والعلم 

اّلذي ل جهل فيه، والقدرة اّلتي ل تعجز عن �سيء، والحي�ة اّلتي ل موت 

فيه�، اأي اإّن »الكمال المطلق« هو مع�سوق الجميع. اإّن جميع الك�ئن�ت 

والع�ئلة الب�سرّية، يقولون بل�س�ٍن ف�سيٍح واحد وبقلٍب واحد: اإّنن� نع�سق 

الكم�ل المطلق، اإّنن� نحب الجم�ل والجالل المطلق، اإّنن� نطلب القدرة 

المطلقة، والعلم المطلق. فهل هن�ك في جميع �سل�سلة الك�ئن�ت، اأو في 

ع�لم الت�سّور والخي�ل، وفي كّل التجويزات العقلّية والعتب�رّية، ك�ئٌن 

مطلُق الكم�ل ومطلُق الجم�ل، �سوى »اهلل« تقد�ست اأ�سم�وؤه، مبداأ الع�لم 
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اإّل ذلك  اّلذي ل نق�س فيه  جّلت عظمته؟ وهل الجميل على الإطالق 

المحبوب المطلق؟

�سح�ري  في  وال�س�ئعون  الح�سرات  وادي  في  اله�ئمون  اأّيه�  في� 

الجميل  جم�ل  �سمعة  حول  اله�ئمة  الفرا�س�ت  اأّيته�  بل  ال�ساللت، 

الأزل���ّي،  وال��دائ��م  العيوب  من  الخ�لي  الحبيب  ع�ّس�ق  وي���  المطلق، 

قلم  اأّن  لتروا  ذاتكم  كت�ب  وت�سّفحوا  الفطرة  كت�ب  اإلى  قلياًل  عودوا 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   } فيه:  ُكتب  قد  الإلهّية  الفطرة  قدرة 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   } اإّن  فهل   .
)((

ھ} ھ 
ۋ} هي فطرة التوّجه نحو المحبوب المطلق؟ وهل اإّن الفطرة اّلتي 
توّجه  متى  ف�إلى  المعرفة؟  فطرة  تتبّدل { ۅ ۅ ۉ ۉ} هي  ل 

هذا  نحو  الب�طلة،  الخي�لت  نحو  اإّي�ه�  اهلل  وهبك  اّلتي  الفطرة  هذه 

الن�ق�س  الكم�ل  اإذا ك�ن محبوبك هو هذا  وذاك من مخلوق�ت اهلل؟ 

ا�ستي�قك ملتهبً� ل  يبقى  اإليه  فلم�ذا عندم� ت�سل  المحدود،  والكم�ل 

ُيخمد، بل يزداد وي�ستد؟.

يزول،  ل  محبوبً�  لك  ب���أّن  فرحً�  وا�ستب�سر  الغفلة  ن��وم  من  تيّقظ 

ومع�سوقً� ل نق�س فيه، ومطلوبً� من دون عيب، واأّن لك مق�سودًا يكون 

واأّن محبوبك   ،
)((

النور { ہ ھ ھ ھ} نور طلعته هو 

فلى َلَهَبْطُتْم على  ذو اإح�طة وا�سعة »لو ُدّليُتْم ِبَحْبٍل اإلى الأر�شين ال�شُّ

اأن  يمكن  ول  الحقيقّي مع�سوقً� حقيقّيً�،  ي�ستوجب ع�سقك  اإذن،  اهلل«. 

))(  �سورة الأنع�م، الآية: 79.

))( �سورة النور، الآية: 35.
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اإّنم�  والفطرة  ن�ق�س،  موهوم  كّل  اإّن  اإذ  متخّياًل،  متوّهمً�  �سيئً�  يكون 

من  يكون  ل  الحقيقّي  والع�سق  الحقيقّي  ف�لع��سق  الكم�ل.  اإلى  تتوّجه 

الفطرة،  اإليه  تّتجه  مع�سوقً�  الك�مل،  اهلل  غير  يكون  ول  مع�سوق،  دون 

فالزم ع�سق الكم�ل المطلق وجود الكم�ل المطلق. وقد �سبق اأّن عرفن� 

اأن اأحك�م الفطرة ولوازمه� اأو�سح من جميع البديهّي�ت { ڭ ڭ ۇ 

.
)((

ۇ ۆ ۆ}

في بيان أّن توحيد الحّق المتعالي وصفاته األخرى فطريّة

في بي�ن اأّن توحيد الحّق � تع�لى �س�أنه � وا�ستجم�ع ذاته لكّل الكم�لت 

من الأمور الفطرّية، وب�لنتب�ه اإلى م� ج�ء في المق�م الأّول يّت�سح ذلك 

اأي�سً�. اإّل اأّنن� �سنبرهن على ذلك ببي�ن اآخر هن� اأي�سً�.

النفور  اّلتي {ۈ ٴۇ ۋ} هو  الأمور الفطرّية  اأّن من  اعلم 

ف�لفطرة  اإذًا،  ن�ق�س.  كّل  من  ينفر  الإن�س�ن  ف�إّن  ولذلك  النق�س،  من 

اإّنه� تنجذب اإلى الكم�ل. ف�لفطرة ل بّد  تنفر من النق�س والعيب كم� 

تكون  ول  ن�ق�س،  ومرّكب  كثير  كّل  لأّن  الأح��د،  الواحد  اإلى  تتوّجه  واأن 

اأّن المحدودّية نق�س. وكّل ن�ق�س مرغوب  كثرة من دون محدودّية مع 

ه�تين  من  اأمكن  اإذًا،  فيه.  بمرغوب  ولي�س  الفطرة  ج�نب  من  عنه 

اإثب�ت  النق�ص«  من  النفور  و»فطرة  الكمال«  حّب  »فطرة  الفطرتين: 

التوحيد. بل اإّن ا�ستجم�ع اهلل لجميع الكم�لت، وخلّو ذاته المقّد�سة من 

كّل نق�س، قد ثبت ب�لفطرة اأي�سً�. و�سورة التوحيد المب�ركة اّلتي تبّين 

))(  �سورة اإبراهيم، الآية:0).
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 اإّن 
)((

ن�سب الحّق المتع�لي، وبح�سب راأي �سيخن� الجليل )روحي فداه(

الهوّية المطلقة، اّلتي تتوّجه اإليه� الفطرة، واّلتي اأ�سير اإليه� في �سدر 

�سورة التوحيد المب�ركة بكّلمة »هو« المب�ركة، تعّد بره�نً� على ال�سف�ت 

ال�سّت المذكورة بعد ذلك. اإذ لّم� ك�نت ذات اهلل المقّد�سة هوّية مطلقة، 

والهوّية المطلقة يجب اأن تكون ك�ملة مطلقة، واإّل لك�نت محدودة، ولم 

الوقت  وفي  )اهلل(.  فهو  الكم�لت،  لجميع  م�ستجمع  فهو  مطلقة،  تكن 

ف�لهوّية  واإّل  ب�سيطً�،  يكون  الكم�لت  لجميع  م�ستجمعً�  فيه  يكون  اّلذي 

ولّم�  ال��واح��دّي��ة.   هو  الأح��دّي��ة  ولزم  »اأح���د«  فهو  اإذًا  مطلقة،  تكون  ل 

جميع  عن  منّزهة  الكم�لت  لجميع  الم�ستجمعة  المطلقة  الهوّية  ك�نت 

النق�ئ�س اّلتي تعود ب�أجمعه� اإلى الم�هّية، اإذًا، فتلك الذات المقّد�سة 

مُد« ولي�ست جوف�ء. ولّم� ك�نت الهوّية مطلقة، فلن يتوّلد منه�  هي »ال�شّ

ڀ  {پ  �سيء  عن  هو  ينف�سل  ول  �سيء،  عنه�  ينف�سل  ول  �سيء 

ڀ ڀ} واإّنم� هو مبداأ كّل �سيء ومرجع جميع الموجودات، بدون 
النف�س�ل اّلذي يوجب النق�س�ن. والهوّية المطلقة اأي�سً� لي�س له� كفء. 

اإذ ل يمكن ت�سّور التكرار في الكم�ل ال�سرف. اإذًا، ف�ل�سورة المب�ركة 

)الإخال�س( من اأحك�م الفطرة ولبي�ن ن�سب الحّق المتع�ل.

إشارة مختصرة إلى تفسير سورة التوحيد المباركة

والآي�ت   � التوحيد  �سورة   � المب�ركة  ال�سورة  هذه  تف�سير  اأّن  اعلم 

الأولى من �سورة الحديد، اأكبر من ط�قة ا�ستيع�ب اأمث�لن�، واأعظم من 

.M اإ�س�رة اإلى ال�سيخ الع�رف ال�س�ه اآب�دي )((
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قدراتن� الفكرّية والعقلّية. والتطّرق اإلى ذلك يكون خ�رجً� عن وظيفتن�. 

وعليه فهل الإن�س�ف ي�سمح لأمث�لي ب�لولوج في تف�سير م� اأنزله الحّق 

المتع�لي على اأ�سخ��س متعّمقين وعلم�ء محّققين؟.

بعد عر�سه �سلوات اهلل عليه   Q العلوم  ب�قر  الإم���م  روي عن 

اأّنه ق�ل: »َلْو َوَج��ْدُت ِلِعْلمي  نبذة من اأ�سرار حروف ال�سمد المب�ركة 

اّلذي اآتاني اهلل عّز وجّل َحَملًَة َلَن�َشرُت التوحيَد والإ�شالم والإيماَن 

.
)((

َمِد« والديَن وال�ّشراِئَع ِمَن ال�شَّ

يقول الفيل�سوف الكبير �سدر المت�أّلهين في خ�سو�س الآي�ت الأولى 

من �سورة الحديد: »اعلم اأّن كّل اآية من الآيات ال�شت اّلتي اأ�شير اإليها 

والألوهّية  التوحيد  في  غزير  علم  على  ت�شتمل  الحديث،  ه��ذا  في 

وتت�شّمن معارف كثيرة من العلوم ال�شمدّية والربوبّية، فلو �شاعد 

علمه  ا�شتوحى  اإلهّياً  حكيماً  اأو  ربانّياً،  عارفاً  الدهر  واأع��ان  الزمان 

ال�شالم  اأف�شل  واآل��ه  بها  ال�شادع  على  المحمدّية  النبّوة  م�شكاة  من 

والتحّية، وا�شتقى فل�شفته من اأحاديث اأهل الع�شمة والطهارة، �شالم 

اهلل عليهم، لكان من حّق ذلك العارف اأو الحكيم ومن حّق تلك الآيات، 

اأن ي�شع لتف�شير كّل اآية مجّلداً وا�شعاً بل مجّلدات كثيرة«.

وملّخ�ص القول: اإّن اأمث�ل الك�تب لي�س من فر�س�ن هذا الميدان، ولكّن 

نبذة  عر�س  من  بّد  فال  ب�لمع�سور،  ي�سقط  ل  المي�سور  ب���أّن  يحكم  العقل 

ي�سيرة ومخت�سرة مّم� تلّقيته من العلم�ء العظ�م، وكتب اأرب�ب المعرفة، 

وم�س�بيح اأنوار الهداية، اأهل بيت الع�سمة R ومن اهلل الهداية:

))( التوحيد، ال�سيخ ال�سدوق، �س 93.
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لُيعلم اأّن »ِب�شِم اهلل« من كّل �سورة، تتعّلق على مذهب اأهل العرف�ن 

اأمث�له.  اأو  ب�»اأ�شَتِعيُن«  متعّلقة  تكون  ول  به�،  المبدوءة  ال�سورة  بنف�س 

لأّن ا�سم »اهلل« يكون تم�م الم�سيئة ح�سب مق�م الظهور، ويكون مق�م 

الفي�س الأقد�س، ح�سب تجّلي الأحد ومق�م جمع اأ�سم�ء الأحد، ح�سب 

اّلذي  الجمع  اأحدّية  اعتب�ر  الع�لم، ح�سب  ويكون جميع  الواحد.  مق�م 

هو الكون الج�مع، وهو مراتب الوجود في ال�سل�سلة الطولّية: ال�سعودّية 

العر�سّية.  ال�سل�سلة  العينّية في  الهوّي�ت  واحد من  كّل  واأّنه  والنزولّية، 

العتب�رات  اخ��ت��الف  ح�سب  »اهلل«  معنى  يختلف  ذل��ك  على  وب��ن���ءًا 

اختالف  فعند  الأ�سم�ء،  لتلك  الم�سّمى  يكون  »اهلل«  لأّن  ال�سم،  في 

العتب�رات، يختلف المفهوم من »اهلل« وعليه، يختلف معنى ب�سم اهلل 

في كّل �سورة لختالف متعّلقه من �سورة لأخرى من ال�سور القراآنّية اّلتي 

هي متعّلقة في اللفظ ومظهره في المعنى. بل يختلف معن�ه، على �سوء 

اختالف الأفع�ل والأعم�ل اّلتي ت�سدر عن الإن�س�ن واّلتي تبتدئ بب�سم 

اهلل، لأّنه يتعّلق ويرتبط بذلك العمل الخ��ّس والفعل المعّين اّلذي ابتداأ 

بب�سم اهلل. والع�رف ب�لمظ�هر، وظهور الأ�سم�ء الإلهّية، يرى وي�س�هد 

اأّن جميع الأفع�ل والأعم�ل والأعرا�س ظ�هرة ومتحّققة ب�ل�سم ال�سريف 

اإنج�زه واإيج�ده لفعل وعمل  الأعظم، وبمق�م الم�سيئة المطلقة. وعند 

يتذّكر بقلبه الع�رف، هذا المعنى، وي�سرى به متن�وًل حّتى مرتبة ُملكه 

وطبيعته ثّم يقول ب�سم اهلل اأي ب�سبب مق�م الم�سيئة المطلقة، ل�س�حب 

هو  اّل��ذي  الرحيمّية  ومق�م  الوجود،  ب�سط  هو  اّل��ذي  الرحم�نّية  مق�م 

ل�س�حب  المطلقة  الم�سيئة  ب�سبب مق�م  اأو  الوجود.  كم�ل  ب�سط مق�م 
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مق�م الرحم�نّية اّلذي هو مق�م التجّلي ب�لظهور وب�سط الوجود، ومق�م 

الرحيمّية اّلذي هو مق�م التجّلي ب�لب�طن وقب�س الوجود، اآكُل واأ�سرُب 

واأْكُتُب، واأْفَعُل كذا وكذا...

الم�سيئة  ظهور  جهة،  من  يرى،  ب�هلل  والع�رف  اهلل  اإلى  ف�ل�س�لك 

المطلقة في جميع الأفع�ل والموجودات وفن�ء تلك الم�سيئة فيه�، ويرى 

من خالل هذا المنظ�ر هيمنة �سلط�ن الوحدة، ويكون لديه معنى ب�سم 

ومن  واحد.  بمعنى  والأفع�ل  والأعم�ل  القراآنّية  ال�سور  جميع  في  اهلل 

� الكثرة والختالف � وفرق  جهة اأخرى عندم� يلتفت اإلى ع�لم الفرق 

الفرق، يرى لكّل واحد من »ب�شم اهلل« في اأّول كّل �سورة وبدء كّل عمل، 

معنى يغ�ير المعنى الآخر.

التوحيد  ���س��ورة  تف�سير  ب�����س��دده،  نحن  اّل���ذي  المق�م  ه��ذا  وف��ي 

الكّلمة  هذه  ب�»قل«  متعّلقة  اهلل«،  »ب�شم  نجعل  اأن  ن�ستطيع  المب�ركة، 

التجريد،  ك�سوة  »ب�شِم اهلل« عند  المق�سود من  يكون  وعليه  ال�سريفة، 

وغلبة التوحيد، مق�م الم�سيئة المطلقة. وعند ك�سوة التكثير يكون مق�م 

المق�سود النتب�ه اإلى كثرة التعّين�ت. وفي مق�م الجمع بين المق�مين 

مق�م  في  الم�سيئة  المق�سود  يكون  الكبرى،  البرزخّية  مق�م  هو  اّلذي 

الوحدة والكثرة، ومق�م الظهور والبطون ومق�م الرحم�نّية والرحيمّية 

على المعنى الث�ني � المتقّدم قبل اأ�سطر �. وحيث اإّن الآية ال�سريفة {ٱ 

ٻ ٻ ٻ} تجمع بين الأحدّية الغيبّية، والألوهّية الأ�سم�ئّية، ك�ن 
المق�سود من »ا�شم اهلل«، المق�م الث�لث وهو مق�م البرزخّية الكبرى.

ثّم ي�أتي الخط�ب بعد مق�م الغيب الأحدّي، متوّجهً� اإلى القلب التقّي 
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النقّي الأحدّي الأحمدّي المحّمدّي، ق�ئاًل )ُقْل(، ويكون هذا الخط�ب 

اّلتي هي مظهر ا�سم اهلل، اّلذي  ح�سب هذه الن�س�أة البرزخّية الكبرى 

هو مق�م الم�سيئة المطلقة و�س�حب التعّين وظهور الرحم�نّية في عين 

الرحيمّية، و�س�حب الب�سط في نف�س الوقت اّلذي هو �س�حب القب�س.

هو: وهذه الكّلمة ال�سريفة، اإ�س�رة اإلى مق�م الهوّية المطلقة من حيث 

الأ�سم�ء،  بتجّلي  تتجّلى  اأو  ف�ت  ال�سّ بتعّين  تتعّين  اأن  هي هي من دون 

حّتى الأ�سم�ء الذاتّية اّلتي تعتبر في مق�م الأحدّية، ول ُيمكن اأن تكون 

هذه الإ�س�رة من غير �س�حب ذلك القلب التقّي النقّي الأحدّي الأحمدّي 

ومن غير �س�حب هذا المق�م العظيم. واإن لم يكن النبّي P م�أمورًا 

ب�إظه�ر ن�سب الحّق المتع�لي، لم� تفّوه بهذه الكّلمة ال�سريفة في الأزل 

 ،P والأبد. ولكن جرى في ق�س�ء اهلل �سبح�نه اأن ينطق النبّي الخ�تم

بهذه الإ�س�رة � هو �.

ولم� لم ي�ستمّر P في الجذبة المطلقة، وح�ز على مق�م البرزخّية 

ق�ل P: »اهلل اأَحٌد«.

واإّن  للخ�تم.  المطلق،  للرّب  الأعظم،  الج�مع  ال�سم،  هو  و»اهلل« 

م� ترى العين البرزخّية، من كثرة الأ�سم�ء في مق�م ظهور الواحدّية، 

هي نف�س التجّلي الغيبّي الخفّي في مق�م الأحدّية، فال غلبة، في قلب 

مثل هذا ال�س�لك لمق�م الأحدّية على مق�م الواحدّية، ول غلبة لمق�م 

الواحدّية على مق�م الأحدّية.

ولعّل ال�سبب في تقديم »اهلل« على »اأحد« مع اأّن الأ�سم�ء الذاتّية � اهلل � 

متقّدمة اعتب�رًا على الأ�سم�ء ال�سف�تّية � اأحد � اإّنم� هو لأجل الإ�س�رة اإلى 
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مق�م التجّلي في قلب ال�س�لك، حيث اإّن التجّلي�ت الذاتّية على قلوب الأولي�ء 

 � الواحد  ح�سرة  لدى  الموجودة  ال�سف�تّية  الأ�سم�ء  بتجّلي  اأّوًل  تبتدىء 

الأ�سم�ء ال�سف�تّية الواحدّية �، ثّم يتّم التجّلي ب�لأ�سم�ء الذاتّية الأحدّية.

وال�سّر في انتف�ء ا�سم »اهلل« من مجموع اأ�سم�ئه �سبح�نه � مع اأّن قلب 

ال�س�لك ح�سب كيفّية ال�سلوك، وكيفّية التجّلي، يتجّلى اأّوًل بك�ّفة الأ�سم�ء 

على �سوء من��سب�ت قلب ال�س�لك، هذه الأ�سم�ء اّلتي تكون مظ�هر ل�سم اهلل 

�سبح�نه ثّم يتجّلى القلب في نه�ية ال�سلوك في الأ�سم�ء ال�سف�تّية ب��سم اهلل 

� وال�سّر في ا�سطف�ء هذا ال�سم المب�رك ُيمكن اأن يعود اإلى اأحد اأمرين:

اإّم� اإ�س�رة اإلى اأّن التجّلي ب�أي ا�سم من اأ�سم�ء اهلل، هو تجلٍّ ب��سم »اهلل« 

من ب�ب اّتح�د الظ�هر والمظهر، خ�سو�سً� لدى الح�سرة الإلهّية.

لو لم تتحّقق لم�  اإّنه  الواحدّي، حيث  اإلى نه�ية �سلوك  اإ�س�رة  واإّم� 

ابتداأ ب�ل�سلوك الأحدّي.

وملّخ�ص الكالم: اإّنه بن�ًء على البي�ن المذكور يكون �سمير )هو( 

اإ�س�رة الى مق�م انقطعت عنه اآم�ل الع�رفين واإيم�ءاتهم، ويتقّد�س عن 

تجّلي  اإلى  اإ�س�رة  »واأحد«  تجلٍّ وظهور.  كّل  ويتنّزه عن  ور�سم  ا�سم  كّل 

الأ�سم�ء الب�طنّية الغيبّية، و»اهلل« اإ�س�رة اإلى تجّلي الأ�سم�ء الظ�هرّية. 

الأولّية  العتب�رات  ل  تتح�سّ  � اأحد   � اهلل   � هو   � الثالثة:  الأم��ور  وبهذه 

� لم  � لم يلد  � ال�سمد  لح�سرة الربوبّية. واإّن الأ�سم�ء الأربعة الأخرى 

الأ�سم�ء  له�، من  »ال�شمد« ج�معً�  اّلتي يكون   � له كفوؤًا  � لم يكن  يولد 

كم�  الجم�لّية،  الثبوتّية  لالأ�سم�ء  تبعً�  ُتعتبر  اّلتي  التنزيهّية،  ال�سلبّية 

اأُ�سير اإليه في نه�ية حديث من الأح�ديث المتقّدمة.
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هذا كّله على القول ب�أّن »ب�شم اهلل« متعّلق ب�لكّلمة ال�سريفة »ُقْل«.

هذه  كلم�ت  من  واحد  بكّل  متعّلقً�  اهلل«  »ب�شم  نجعل  اأن  ون�ستطيع 

ال�سورة المب�ركة، وعليه يختلف تف�سير هذه ال�سورة وتف�سير ب�سم اهلل 

من متعّلق اإلى اآخر. وحيث اإّن عر�س ذلك ي�سّبب التف�سيل والتطويل، 

غ�س�سن� الطرف عنه.

»ُهَو«  »اإنَّ  ف��داه:  روحي  اآب���دي  ال�س�ه  الك�مل  الع�رف  �سيخن�  يقول 

الكلمة  المذكورة عقيب هذه  ال�شّتة  الأ�شماء والكمالت  برهان على 

المباركة � هو � في �شورة التوحيد ال�شريفة. لأّن الذات المقّد�ص حيث 

اإّنه يكون مطلقاً مثل »ُهَو« اّلذي يعتبر اإ�شارة اإلى �شرف الوجود يكون 

اإّن �شرف  »اهلل«. وحيث  فيكون  الأ�شماء.  لجميع كمالت  م�شتجمعاً 

الوجود، بب�شاطة حقيقته يكون جامعاً لكّل الأو�شاف والأ�شماء، من 

كان  المقّد�ص،  ال��ذات  لوحدة  الأ�شمائّية  الكثرات  هذه  تلثم  اأن  دون 

اإّن  وحيث  �شمداً.  ك��ان  الوجود  ل�شرف  ماهّية  ل  اإّن��ه  وحيث  اأح���داً. 

�شرف الوجود ل ينتق�ص. ول يح�شل من الغير ول يتكّرر لم يكن 

والداً ول مولوداً ولي�ص له كفوءاً« انتهى.

اأّنه قد ورد في الأح�ديث ال�سريفة مع�ٍن واأ�سرار  ول بّد من معرفة 

الإط���ر  ع��ن  لخرجن�  وبي�نه�،  عر�سه�  اأردن����  ل��و  ِل�»ال�شمد«  كثيرة 

�س للكت�ب، ولفتقرن� اإلى و�سع ر�س�لة اأخرى في ذلك. ولكّنن�  المخ�سّ

ُن�سير اإلى اأمٍر واحد هو: اأّن »ال�شمد« لو ك�ن اإ�س�رة اإلى نف�س الم�هّية، 

ح�سب بع�س العتب�رات ومع�ني »اهلل« في »اهلل ال�شمد« لك�ن � ال�سمد 

ك�ن  واإن  الأ�سم�ء.  اأحدّية جمع  ومق�م  الواحدّية  مق�م  اعتب�رات  من   �
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اإ�س�رة اإلى �سفة اإ�س�فّية � كم� ي�ستف�د من بع�س الرواي�ت � لك�ن � ال�سمد 

� اإ�س�رة اإلى اأحدّية جمع الأ�سم�ء لدى التجّلي ب�لفي�س المقّد�س، ولك�ن 

معن�ه موافقً� لقوله تع�لى: { ہ ھ ھ }.

في بيان المقصود من قوله: اعرفوا اهلل باهلل)))

اعلم اأّن كّل واحد من العلم�ء ر�سوان اهلل تع�لى عليهم قد تن�ول هذه 

الجملة »اعرفوا اهلل باهلل« و�سرحه� على �سوء م�سلكه العلمّي اأو مذهبه 

الفل�سفّي. ونحن لأجل التبّرك بكالم الأجاّلء نذكر ب�سورة مخت�سرة 

بع�س تلك الآراء، وهي:

تع�لى عليه »ومعنى  الكّلينّي ر�سوان اهلل  الإ�سالم  الأّول: ق�ل ثقة 

قوله Q اعرفوا اهلل باهلل يعني اأّن اهلل خلق الأ�شخا�ص والأنوار 

� وهو عّز  الأرواح  الأب��دان والجواهر  � فالأعيان  والجواهر والأعيان 

وجّل ل ُي�شبه ج�شماً ول روحاً ولي�ص لأحد في خلق الروح الح�ّشا�ص 

الدّراك اأمر ول �شبب، وهو المتفّرد بخلق الأرواح والأج�شام، فاإذا نفى 

عنه ال�شبهين: �شبه الأب��دان و�شبه الأرواح فقد عرف اهلل باهلل واإذا 

�شّبهه بالروح اأو البدن اأو النور فلم يعرف اهلل باهلل«.

ومن الغريب اأّن �سدر المت�ألّهين قّد�س �سّره اعتبر هذا الكالم من 

تتّمة الحديث ف�أخذ ب�سرحه وتف�سيره على اأ�س��س مذهبه في الفل�سفة.

اإيراد  بعد  عليه  تع�لى  اهلل  ر�سوان  ال�سدوق  ال�سيخ  ق�ل  الثاني: 

»اعرفوا اهلل باهلل والر�شول  الموؤمنينQ حيث ق�ل:  اأمير  الوارد عن  الحديث  اإلى  اإ�س�رة   )((

بالر�شالة واأولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإح�شان«. اأ�سول الك�في، المجلد الأّول، كت�ب 

التوحيد، ب�ب اأّنه ل ُيعرف اإّل به، ح).
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الخبر، م� ح��سله: »عرفنا اهلل باهلل لأّنا اإن عرفناه بعقولنا فهو عّز 

وجّل واهبها واإن عرفناه عّز وجّل باأنبيائه ور�شله وحججه R فهو 

باأنف�شنا  عرفناه  واإن  حججاً  ومّتخذهم  ومر�شلهم  باعثهم  وجّل  عّز 

فهو عّز وجّل محدثها فبه عرفناه«.

الثالث: م� اأ�س�ر اإليه �سدر المت�أّلهين. حيث ق�ل: »اإّن هناك �شبيلين 

العرفان.  و�شريح  الم�شاهدة  اأح��ده��م��ا:  المتعالي  ال��ح��ّق  لمعرفة 

وثانيهما: التنزيه والتقدي�ص، وحيث اإّن ال�شبيل الأّول ل يتي�ّشر اإّل 

الثاني  الطريق  بيان  وال�شالم  ال�شالة  اختار عليه  والُكّمل  لالأنبياء 

في الحديث« )انتهى(.

من  جزءًا  الكلينّي  ال�سيخ  كالم  اعتب�ر  على  التف�سير  هذا  ويتوّقف 

الحديث ال�سريف، واعتب�ر حديِث الإم�م ال�س�دق Q كالَم الإم�م 

.Q اأمير الموؤمنين

�شيء  لكّل  »اإّن  الرحمة:  عليه  الكا�شانّي  المحّقق  ق��ال  ال��راب��ع: 

ماهّية هو بها هو، وهي وجهه اّلذي اإلى ذاته كذلك لكّل �شيء حقيقة 

محيطة به، بها قوام ذاته وبها ظهور اآثاره و�شفاته، وبها حْوله عّما 

اإلى  اّل��ذي  َي��ِرُد به وي�شّره وقّوته على ما ينفعه وي�شّره وهي وجهه 

مت  خت  حت  {جت  وج���ّل:  ع��ّز  بقوله  اأ�شير  واإليهما  �شبحانه،  اهلل 

وبقوله   ،
(2(

ڄ} ڦ  ڦ  ڦ  {ڦ  �شبحانه:  وبقوله   ،
(1(

ىت}
، وبقوله �شبحانه: {ڃ 

(3(
تعالى: {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ}

))( �سورة ف�سلت، الآية: 54.

))( �سورة الحديد، الآية: 4.

)3( �سورة ق، الآية: 6).
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    } وب��ق��ول��ه:   ،
(1(

چ} چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
. فاإّن تلك الحقيقة اّلتي تبقى بعد فناء الأ�شياء، فقوله 

(2(
ڱ}

اإل��ى وجوهها  الأ�شياء  انظروا في  ب��اهلل«؛ معناه  »اعرفوا اهلل   Q

اّلتي اإلى اهلل �شبحانه بعد اأن اأثبّتم اأّن لها رّباً �شانعاً، فاطلبوا معرفته 

باأمارة فيها من حيث تدبيره لها وقيومّيته عليها وت�شخيره لها، اأو 

القائمة  ال�شفات  بهذه  اهلل  تعرفوا  حّتى  اإّي��اه��ا  وقهره  بها  اإحاطته 

اإّنها  اأعني من حيث  نف�شها  اإل��ى  اّلتي  اإل��ى وجوهها  تنظروا  ول  ب��ه، 

اأ�شياء لها ماهّيات ل يمكن اأن توجد بذواتها، بل مفتقرة اإلى موجد 

اإليها من هذه الجهة تكونوا قد عرفتم  اإذا نظرتم  يوجدها، فاإّنكم 

اهلل بالأ�شياء، فلن تعرفوه اإذن حّق المعرفة، فاإّن معرفة مجّرد كون 

ال�شيء مفتقراً اإليه في وجود الأ�شياء لي�شت بمعرفة في الحقيقة.

بخالف  فطرّية  اأّن��ه��ا  عرفت  لما  اإليه  محتاج  غير  ذل��ك  اأّن  على 

النظر الأّول فاإّنكم تنظرون في الأ�شياء اأّوًل اإلى اهلل عّز وجّل واآثاره 

من حيث هي اآثاره، ثّم اإلى الأ�شياء وافتقارها في اأنف�شها«.

الخام�ص: الحتم�ل اّلذي قد خطر على ب�ل الك�تب وهو ُيبتنى على 

مقّدمة مذكورة في علم الأ�سم�ء وال�سف�ت، وهي اأّن للذات المقّد�س الحّق 

ً� به، ومنها: عّز جالله اعتب�رات، واأّن لكّل اعتب�ر ا�سطالحً� خ��سّ

اعتب�ر الذات من حيث هو، اأي الذات المجهول ب�سورة مطلقة، من 

دون اأن يكون له ا�سم اأو ر�سم ومن دون اإمك�ن بلوغ اآم�ل العرف�ء وذوي 

))( �سورة الواقعة، الآية: 85.

))( �سورة الق�س�س، الآية: 88.
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القلوب والأولي�ء، اإليه. وقد يعّبر عنه حينً� لدى اأرب�ب المعرفة بعنق�ء 

المغرب. ق�ل ال�س�عر:

ت�سقط في الفّخ ف��سحب م�سيدتكاأّيه� ال�سّي�د انتبه اإلى اأّن العنق�ء ل

َك  ُه قيل للنبيِّ P: »اأْيَن كاَن ربُّ وحينً� اآخر ب�لعم�ء اأو العمى، ُروي اأنَّ

الغيوب  بغيب  ث�لثً�  وحينً�   .
)((

عماء« في  قال:  الخلَق؟  يخُلَق  اإْن  َقْبَل 

والم�سطلح�ت،  التعبيرات  هذه  كّل  ف�إّن  ذلك،  وغير  المطلق  والغيب 

تكون ق��سرة عن اأداء المعنى. واإّن العنق�ء والعم�ء والتعبيرات الأخرى 

غير  والبراهين،  الأدّل���ة  من  لنوع  الموافقة  العرف�ء  ل��دى  المذكورة 

مرتبطة بهذا المق�م.

الظهور  وعدم  الغيبّي،  التعّين  مق�م  ح�سب  ال��ذات  اعتب�ر  ومنها: 

العتب�ر  في  المذكورة  والتعبيرات  الأحدّية.  بمق�م  الم�سّمى  المطلق، 

ال�س�بق تتالءم مع هذا المق�م. ويتحّول في هذا المق�م اعتب�ر الأ�سم�ء 

الب�طن المطلق،  اإلى الأ�سم�ء مثل:  العلم�ء،  الذاتّية، ح�سب ا�سطالح 

اأّن  والأّول المطلق، والعلّي العظيم، كم� ي�ستف�د من حديث )الك�في( 

اأّول ا�سم اتخذه الحّق لنف�سه هو العلّي والعظيم.

الواحدّية، ومق�م جمع الأ�سم�ء  ومنها: اعتب�ر الذات ح�سب مق�م 

لجمع  الأح��دّي��ة  ومق�م  الواحدّية  بمق�م  عنه  عّبر  اّل��ذي  وال�سف�ت، 

مق�م  ب�عتب�ر  المق�م،  لهذا  ويق�ل  ذلك.  وغير  الجمع  وجمع  الأ�سم�ء 

اأحدّية الجمع، مق�م ال�سم الأعظم وال�سم الج�مع »اهلل«.

ومنها: اعتب�ر الذات ح�سب مرتبة التجّلي ب�لفي�س المقّد�س، ومق�م 

))( م�سند اأحمد، ج4، �س )).
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الواحدّية  مق�م  اإّن  كم�  الأعي�ن.  مرائي  في  وال�سف�ت  الأ�سم�ء  ظهور 

يكون ب�سبب تجّلي الفي�س الأقد�س. وُيق�ل لهذا المق�م، اّلذي هو مق�م 

اهلل  ومق�م  الألوهّية  ومق�م  الإطالقي  الظهور  مق�م  الأ�سم�ء،  ظهور 

اأي�سً�، ح�سب العتب�رات المقّررة في الأ�سم�ء وال�سف�ت. وقد �سرحن�ه 

في كت�ب )م�سب�ح الهداية(.

اأهل  األ�سنة  على  المذكورة  العتب�رات  هذه  اأّن  معرفة  من  بّد  ول 

المعرفة واأ�سح�ب القلوب، اإخب�ر عن تجلّي�ت الحّق �سبح�نه على قلوبهم 

ال�س�فية. وتكون تلك التجّلي�ت ح�سب مراتب ومق�م�ت �سلوك الأولي�ء 

وح�سب من�زل �سير ال�س�ئرين الى اهلل ومراحله، مبتدئة من مق�م ظهور 

واّلتي  ب�»اهلل«  والم�سّمى  الألوهّية  مق�م  هو  اّلذي  وال�سف�ت،  الأ�سم�ء 

تكون اآية { ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 
 اإ�س�رة اإلى ذلك، ومنهّية بمق�م الغيب الأحدي، ومرتبة 

)((

ی جئ}
الأ�سم�ء الذاتّية وال�سم الم�ست�أثر اّلذي يكون نه�ية ال�سير والمق�سد. 

 اإ�س�رة اإلى هذا المق�م.
)((

ويمكن اأن يكون قوله تع�لى: { ڃ چ}

وبعد هذه المقدمة نقول: اإّن الإن�س�ن عندم� يلج�أ اإلى الفكر والبره�ن 

اإلى اهلل، يكون �سيره عقلّيً� علمّيً�، ول  في طلب الحّق �سبح�نه و�سيره 

))( �سورة النور، الآية: 35.

))( �سورة النجم، الآية: 9.
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في  �سقط  قد  لأّنه  العرف�ن،  واأرب���ب  العرف�ن  اأهل  �سير  نوع  من  يكون 

الحج�ب الأكبر والأعظم، من دون فرق بين اأن ينظر اإلى الأ�سي�ء من 

م�هّي�ته�، واّلتي تعتبر الحجب الظلم�نّية، ويبحث عن الحّق المتع�لي 

من خالله� اأو ينظر اإلى الأ�سي�ء من خالل وجوداته� التي تكون حجبً� 

نورانّية وهي اّلتي ُي�سير اإليه� المرحوم الفي�س الك��س�نّي في الحتم�ل 

الرابع المتقّدم.

اإّن ال�سرط الأّول في ال�سير اإلى اهلل، هو الخروج من البيت المظلم 

للنف�س والّذات والأن�نّية. فكم� اأّن الإن�س�ن في ال�سفر الخ�رجّي العينّي 

تخّيله  رغم  وبيته  مك�نه  في  هو  دام  م�  م�س�فرًا  يكون  ل  المح�سو�س، 

المك�ن ومغ�درة  بّد من ترك  بل ل  وتحّدثه عن كونه م�س�فرًا،  ال�سفر 

البيت حّتى ُيق�ل اأّنه م�س�فر، وكم� اأّن ال�سفر ال�سرعّي ل يتحّقق اإّل بعد 

العرف�نّي  ال�سفر  هذا  يتحّقق  ل  فكذلك  اآث���ره،  واختف�ء  البلد  مغ�درة 

اإلى اهلل، والهجرة ال�سهودّية اإّل بعد التخّلي عن البيت المظلم للنف�س 

واختف�ء اآث�ره� ومع�لمه�، لأّنه م� دامت اآث�ر التعّين�ت م�سهودة واأ�سوات 

الكثرات م�سموعة، ل يكون الإن�س�ن م�س�فرًا، بل اإّنه تخّيل ال�سفر واّدعى 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   } تع�لى:  اهلل  ق�ل  وال�سلوك،  ال�سير 

.
)((

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ}
والتقوى  النف�س  تروي�س  اإلى اهلل بخطوات  ال�س�لك  ُيغ�در  اأن  فبعد 

الُعلقة  ال��خ��روج  ه��ذا  في  معه  ي�سطحب  ول��م  النف�س،  بيت  الك�ملة، 

له  يتجّلى  �سبح�نه،  اهلل  اإلى  ال�سفر  له  ويتحّقق  والتعّين�ت،  الدنيوّية، 

))( �سورة الن�س�ء، الآية:00).
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الحّق المتع�لي قبل كّل �سيء، على قلبه المقّد�س ب�لألوهّية ومق�م ظهور 

حيث  ومنظمً�،  مرّتبً�  اأي�سً�  التجّلي  هذا  ويكون  وال�سف�ت.  الأ�سم�ء 

�سّدة  ح�سب  المحيطة  ب�لأ�سم�ء  م��رورًا  المح�طة  الأ�سم�ء  من  ينطلق 

اّلذي  التف�سيل  على  و�سعفه  ال�س�لك  قلب  قّوة  وح�سب  و�سعفه  ال�سير 

ل ي�ستوعبه هذا الكت�ب المخت�سر، حّتى ينتهي اإلى رف�س كّل تعّين�ت 

ع�لم الوجود �سواء ك�نت تعّين�ت تعود اإلى نف�سه اأم تعّين�ت راجعة اإلى 

والمراحل  المن�زل  في   � الغيرّية  التعّين�ت  اأي هذه   � تعتبر  واّلتي  غيره 

المطلق،  الرف�س  وبعد  اأي�سً�.  نف�سه  اإلى  الع�ئدة  الّتعين�ت  من  الت�لّية 

ظهور  جمع  اأحدّية  مق�م  هو  اّلذي  اهلل  ومق�م  ب�لألوهّية،  التجّلي  يتّم 

الأ�سم�ء، وتظهر »اعرُفوا اهلل باهلل« في مرتبته� الأّولّية الن�زلة.

ولدى و�سول الع�رف اإلى هذا المق�م والمنزلة، يفنى في هذا التجّلي، 

التجّلي،  هذا  في  الف�ني  للع�رف  لح�سل  الأزلّية،  العن�ية  و�سعته  ف�إذا 

فلم  وا�ستف�ق،  ال�سفر،  ب  وَن�سَ الطريق  ولزالت عنه وح�سة  ا�ستين��ٌس، 

ويكون  والع�سق.  ال�سوق  ملوؤه�  بخطوات  وي�ستمر  المق�م،  بهذا  يقتنع 

الحّق، المتع�لي في �سفر الع�سق هذا مبداأ ال�سفر والب�عث على ال�سفر 

يقول  ه�تفً�  في�سمع  التجّلي،  اأن��وار  في  خطواته  وتتّم  ال�سفر،  ونه�ية 

قلبه ب�سورة مرتبة  تتجّلى في  اأن  اإلى  التقّدم  وي�ستمر في  م«،  »تقدَّ له 

مق�م  يبلغ  حّتى  ال��واح��دّي��ة،  مق�م  في  وال�سف�ت  الأ�سم�ء  ومنظمة، 

في هذا  فيتحقق  ا�سم اهلل،  هو  اّلذي  الأعظم  ال�سم  ومق�م  الأحدّية، 

هذا  بعد  اأي�سً�  ويوجد  ع�لية،  مرتبة  في  ب��اهلل«  اهلل  »اعرفوا  المق�م 

المق�م، مق�ٌم اآخر ل مج�ل لذكره فعاًل.
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ومع هذا اّلذي ذكرن�، اأ�سفى مق�م عرف�ن الر�سول على الر�س�لة واأولي 

الأمر ب�لأمر ب�لمعروف والعدل والإح�س�ن، ترتيبً� عرف�نّيً� بديعً� يحت�ج 

اإلى �سرح مق�م الر�س�لة والولية. وهو ل يتن��سب مع م�ستوى هذا الكت�ب. 

وقد توّلى كت�ب )م�سب�ح الهداية( اّلذي ذكرته �سلفً� تف�سيل ذلك.

في بيان عدم حمل األحاديث المأثورة على المعاني الدارجة

ل ُيظّن ب�أّن مق�سودن� من �سرح الحديث ال�سريف على �سوء م�سلك 

اأهل العرف�ن، هو ح�سر معنى الحديث في ذلك، حّتى يكون من قبيل 

ح�سر  توّهم  دفع  اأج��ل  من  هو  بل  ب���ل��راأي،  والتف�سير  ب�لغيب  الرجم 

مع�ني الأح�ديث المنقولة في ب�ب مع�رف اأ�سول الدين، وح�سره� في 

المع�ني الرائجة العرفّية.

واإّن الملمَّ ب�أح�ديث الأئّمة R يعرف اأّن تف�سير الأخب�ر الم�أثورة 

الفهم  اأ�س��س  على  الّدين  اأ�سول  ومع�رف  العق�ئد  في   R عنهم 

اأدّق  على  تحتوي  اإّنه�  بل  و�سحيحً�،  �سديدًا  يكون  ل  ال�س�ئع  العرفّي 

كت�ب  اإلى  يرجع  ومن  المعرفة.  اأهل  مع�رف  وقّمة  الفل�سفّية،  المع�ني 

الرحمة،  عليه  ال�سدوق  لل�سيخ  )التوحيد(  وكت�ب  الك�في(  )اأ�سول 

يذعن لم� قلن�ه.

ول يتن�فى هذا التف�سير الدقيق العرف�نّي مع �سي�غة اأئّمة اأهل المعرفة 

ط�ئفة  كّل  تقطف  ج�مع،  اأ�سلوب  في  ال�سريف  لكالمهم  ب�هلل،  العلم�ء 

الحديث في  اأن يق�سر  الثم�ر، ول يحّق لأحد  ح�سب م�سلكه� قدرًا من 

المعنى اّلذي ارت�آه. مثاًل: ن�ستطيع اأن ن�سرح الحديث ال�سريف المذكور، 
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�سرحً� ُعرفّيً� رائجً� يتط�بق مع ظهور الألف�ظ وفهم الن��س ب�أن نقول اإّن 

اللذين  واإتق�ن عمله  ب�آث�ر �سنعه  اعرفوه  »اعرفوا اهلل باهلل« هو  معنى 

واآث�ره  ب�لر�س�لة  النبّي  معرفة  يجب  اأّنه  كم�  الألوهّية.  اآث�ر  من  يكون�ن 

الأمر  قبيل  من  اأعم�لهم  بكيفّية  الأمر  اأولي  ومعرفة  لدعوته،  المتقنة 

ب�لمعروف والعدالة. حيث نتعّرف من خالل الآث�ر اإلى اأ�سح�به�. وهذا 

ل يتن�فى مع وجود معنى اأدّق للحديث، يكون بمث�بة البطن له. ووجود 

معنى اآخر اأي�سً� اأدّق من المعنى الث�ني يكون بمنزلة بطن البطن.

اأمث�لن� غير  بكالم   R الأولي�ء  مق�رنة كالم  اإّن  اأّي ح�ل  وعلى 

اأمث�لن�  اأ�سخ��س من  R على  اأ�سخ��سهم  اإّن قي��س  �سحيحة. كم� 

مجحٌف وب�طل. ول اأ�ستطيع اأن اأ�سرح هذا المو�سوع الغ�م�س ب�سورة 

لة مع بي�ن فل�سفته و�سببه. مف�سّ

الرقيقة  المع�ني  هذه  في  يطعن  بع�سً�  اأّن  الأم���ور:  غرائب  وم��ن 

الهدى  اأئّمة  اأح�ديث  اإّن  ق�ئاًل:  عليه�  ويعتر�س  والفل�سفّية  العرف�نّية 

R لتوجيه الن��س، فال بّد واأن تتوافق مع الفهم الُعرفي، ويجب اأن 

الفهم  ين�له�  اّلتي ل  العرف�نّية  اأو  الفل�سفّية  المف�هيم  ل ت�سدر عنهم 

العرفي لع�ّمة الن��س.

اإّن هذا افتراء ُم�ستنكر وتهمة ُم�سيئة نجمت عن قلَّة التدّبر في اأخب�ر 

اأهل البيت R ومع�رف الأنبي�ء وعدم التجوال فيه�.

R لم يق�سدوا تعليم الن��س،  اأّن الأنبي�ء والأولي�ء  فواعجبً� لو 

دق�ئق التوحيد، ومع�رف الأنبي�ء فمن ك�ن ب�إمك�نه اأن ينه�س بمثل هذا 

التعليم؟
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العق�ئدّية، ل ت�ستبطن الدق�ئق  التوحيد والمع�رف الأخرى  اإّن  هل 

م�ستوًى  على  للمع�رف  ا�ستيع�بهم  في  جميعً�  الن��س  واإّن  العلمّية، 

واحد؟

هل اإّن مع�رف الإم�م اأمير الموؤمنين Q مع مع�رفن� في درجة 

واحدة؟ واإّن مع�رفه �سلوات اهلل و�سالمه عليه، هي المع�رف ال�س�ئعة 

الموجودة لدى الن��س اأو اإّنه� تختلف عن مع�رفن�؟

 R وهل اإّن تعليم تلك المع�رف والعلوم المختزنة لدى اأهل البيت

غير �سرورّي بل غير محّبذ؟ اأو اإّنه ل يكون واحدًا مّم� تقّدم واإّن الأئّمة 

R لم يهتّموا لهذه المع�رف؟

وهل من المعقول اأّن من ل يتوانى في بي�ن الآداب الم�ستحّبة للنوم 

والأكّل وبيت الخالء و... قد غفل عن بي�ن المع�رف الإلهّية اّلتي هي 

منتهى اأمل الأولي�ء؟

لهذه  الراف�سين  المعتر�سين  ه��وؤلء  بع�س  اأّن  ذلك  من  والأغ��رب 

البيت اأهل  الم�أثورة عن  الفقهّية  الأخب�ر  تن�ولوا  قد  الدقيقة  المع�ني 

R ودّققوا فيه� بدرجة يعجز عن فهمه� العقل ف�ساًل عن العرف، 

رغم  العرفّي  الرتك�ز  اإلى  ا�ستخل�سوه  اّلذي  العميق  المعنى  وين�سبون 

ومن  العرف.  اإلى  موكول  الفقهّية  الأخب�ر  فهم  اأّن  به  الم�سلَّم  من  اأّنه 

اّلتي وردت في ق�عدة )على  ُينكر م� ذكرته، فعليه مراجعة المب�حث 

ة  اليد م� اأخذت حّتى توؤّدي( واأمث�له� من القواعد الفقهّية الكلّية وخ��سّ

في  والتدقيق  التعّمق  م�ستوى  يفهم  ب�لمع�مالت، حّتى  منه�  المرتبطة 

كّلم�ت الأئّمةR في الأحك�م وفروع الدين.
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د  تمرَّ قد  والقلم  اأي�دين�،  من  خرج  قد  البحث  اإّن  ح�ل  اأّي  وعلى 

علين�، والك�تب ُي�سهد اهلل عزَّ وجّل على اأنه ل يق�سد من هذا الكالم 

الَزلل  واأ�ستغفر اهلل من  اإخوانه في اهلل ب�لمع�رف الإلهّية.  اإلَّ تعريف 

والف�سل والك�سل، والحمد هلل اأّوًل واآخرًا.

في بيان المقياس في الصفات الثبوتيّة والسلبيّة

جّل  الواجب  المقّد�س  للّذات  الثبوتّية  ال�سف�ت  في  المقي��س  اإّن 

الكم�لّية،  الأو�س�ف  من  �سفة  كّل  اأّن  هو  ال�سلبّية،  وال�سف�ت  ا�سمه، 

من  ال�سرف،  وذاته  الوجود  حقيقة  اإلى  تعود  اّلتي  الجم�لّية  والنعوت 

الوجود  لهوّية  تعود  اآخر،  دون  ع�لم  في  وتوجد  بتعّين،  تتعّين  اأن  دون 

وذاته النورّية، وُتعتبر من ال�سف�ت الالزمة الثبوت والواجبة التحّقق، 

للّذات  تثبت  لم  لو  ال�سف�ت  هذه  لأّن  �س�أنه،  تع�لى  المقّد�س  للذات 

المقّد�س للزم اإّم� اأن ل يكون الذات المتع�لي، وجودًا �سرفً� ومح�سً�، اأو 

ل يكون الوجود ال�سرف مح�س كم�ل وجم�ل. وهذان الأمران ب�طالن 

لدى العرف�ء والحكم�ء. كم� تقّرر في محّله.

اإلى منزلة من  تنّزله  اإّل بعد  للموجود،  تثبت  واإّن كّل �سفة ونعت ل 

من�زل التعّين�ت، وَتق�ُرِنه ب�سكل من اأ�سك�ل التقييد، وتع�نقه بمرتبة من 

مراتب الق�سور، وتالزمه مع حّد من حدود الوهن والفتور. ومجمل القول 

اإّن كّل �سفة ل ُتعّد من حقيقة الوجود، بل ك�نت راجعة اإلى الم�هّية، لك�نت 

المطلق،  الك�مل  الذات  اّلتي يمتنع تحّققه� في  الم�سلوبة  من ال�سف�ت 

لأّن الذات الك�مل المطلق والوجود ال�سرف كم� يكون م�سداقً� للكم�ل 
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ال�سرف، يكون م�سداقً� ل�سلب النق�ئ�س والحدود والأعدام والم�هّي�ت.

ال�سف�ت  جميع  اأّن  من  المحّققين  ل��دى  ا�ستهر  وم���  الكالم  ه��ذا 

ال�سلبّية، تعود اإلى �سلٍب واحد وهو �سلب الإمك�ن، ل يكون �سديدًا و�س�ئبً� 

ذاتّيً�  م�سداقً�  يكون  �سبح�نه  المقّد�س  ذات��ه  اأّن  فكم�  الك�تب،  لدى 

حقيقّيً� لكّل واحد من ال�سف�ت الكم�لّية، من دون اأن يرجع بع�سه� اإلى 

بع�سه� الآخر � كم� بّين�ه �س�بقً� � فكذلك يكون الذات المقّد�س م�سداقً� 

ب�لعر�س لكّل واحد من ال�سف�ت ال�سلبّية اأي�سً�.

ول ن�ستطيع اأن نقول اإّن الأعدام والنق�ئ�س حيثّية واحدة واإّنه )ل َمْيَز 

في الأعدام(، لأّنن� اإذا در�سن� هذا المو�سوع على اأ�س��س الواقع ونف�س 

الأعدام،  كّل  كونه  رغم  واحدة  حيثّية  المطلق  العدم  اأّن  فكم�  الأم��ر، 

فكذلك الوجود المطلق اأي�سً� حيثّية واحدة وكّل الكم�لت، فال ن�ستطيع 

اإثب�ت �سفة للحّق �سبح�نه، في مرحلة اعتب�ر الأحدّية، وغيب الغيوب، 

ل ال�سف�ت الحقيقّية الثبوتّية، ول ال�سف�ت ال�سلبّية الجاللّية.

واإذا در�سن�ه على اأ�س��س مق�م الواحدّية وجمع الأ�سم�ء وال�سف�ت، 

ال�سف�ت  ك�نت  ومتعّددة،  الكم�لّية متكّثرة  الثبوتّية  ال�سف�ت  اأّن  فكم� 

ن�ق�سة  �سفة  كم�لّية،  �سفة  كّل  مق�بل  في  لأّن  اأي�سً�  متكّثرة  ال�سلبّية 

م�سلوبة. ف�لذات المقّد�س �سبح�نه كم� يكون م�سداقً� للع�لم ب�لذات، 

يكون م�سداقً� لعدم كونه ج�هاًل ب�لعر�س. وكم� يكون ق�درًا يكون لي�س 

الثبوتّية  وال�سف�ت  لالأ�سم�ء  اأّن  الأ�سم�ء،  علم  في  تقّرر  وكم�  بع�جز، 

تكون  فكذلك  والمروؤو�سّية،  والرئ��سة  والمح�طّية  المحيطّية  اعتب�ر 

لالأ�سم�ء وال�سف�ت ال�سلبّية هذه العتب�رات ب�لتبع اأي�سً�.
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الثبوتّية  ال�سف�ت  في  المقي��س  ات�سح  بعدم�  اأّنه  الحديث  ومجمع 

وال�سلبّية، ن�ستطيع اأن نفهم اأّن الحركة اّلتي تتقّوم ب�لقّوة والهيولى، واأّن 

الحدوث والتجّدد المتغلغل في ذات القّوة، ل تت�سّرب اإلى ذاته المقّد�س 

جّل جالله.

والتكّلم بمعن�ه الدارج العرفّي اّلذي يكون محاًل ل�سوؤال الراوي في 

المتع�ل  الحّق  يتنّزه  متجّددة  محدثة  �سفة  فهو   
)((

ال�سريف الحديث 

للحّق  الّذاتي  والتكّلم  الكالم  اإثب�ت  مع  يته�فت  ل  وهذا  منه�.  ويتبّراأ 

�سبح�نه وتع�لى في مق�م الذات على نحو ين�سجم مع تنّزهه �سبح�نه 

عن التجّدد وبراءته من الحدوث.

وخال�سة هذا البحث ال�سريف اأّن حقيقة التكّلم ل تتوّقف على خروج 

ة في الحنجرة والفم. وم� ه�و ال�س�ئع لدى  الأحرف من المخ�رج الخ��سّ

اأبن�ء اللغة وعرف الجم�هور م�ن الن���س م�ن اأن التكّل�م يتقيد وين�سرف 

اإلى خروج الأحرف الأبجدّية من مخ�رجه�، فهو ن�تج عن الع�دة واأن�س 

واأفك�رهم  الن��س  اأوه�م  �س�عد  وقد  التف�سير.  هذا  بمثل  الن��س  ذهن 

على ذلك. واأّم� اأ�سل معنى التكّلم ف�ال يتقّي�د ب�لأحرف اأبدًا.

اأن  الع�لم، من غير  ال�سيء لدى  العلم عب�رة عن ظهور  اإّن حقيقة 

))( اإ�س�رة اإلى الحديث الوارد عن اأبي ب�سير حيث ق�ل: �سمعت اأب� عبد اهلل Q يقول: »لم 

يزل اهلل عّز وجّل رّبنا والعلم ذاته ول معلوم. وال�شمع ذاته ول م�شموع. والب�شر ذاته ول 

اأحدث الأ�شياء وكان المعلوم وقع العلم منه على  مب�شر. والقدرة ذاته ول مقدور. فلّما 

المعلوم وال�شمع على الم�شموع والب�شر على المب�شر، والقدرة على المقدور. قال: قلت: 

فلم يزل اهلل متحّركاً؟ قالQ: تعالى اهلل عن ذلك، اإّن الحركة �شفة محَدثة بالفعل. 

قال: فقلت: فلم يزل اهلل متكّلماً؟ فقال: اإّن الكالم �شفة محدثة لي�شت باأزلّية كان اهلل عّز 

وجّل ول متكّلم«. اأ�سول الك�في، كت�ب التوحيد، ب�ب �سف�ت الذات، ح).
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يتقّيد ب�لإدراك بوا�سطة الأدوات الب�دية الظ�هرة مثل الدم�غ اأو الآلت 

قد  �سخ�سً�  اأّن  ف�إذا فر�سن�  والخي�ل.  الم�سترك  الح�ّس  مثل  المعنوّية 

ح�سل على العلم ب�سيء بوا�سطة يده اأو رجله اأو راأى �سيئً� اأو �سمع �سوت 

ع�لم  في  راأى  اإذا  وهكذا  والب�سر.  وال�سمع  العلم  عليه  ل�سدق  �سيء، 

اأّنه  عليه  ل�سدق  اأح�ّس،  اأو  تكّلم  اأو  �سيء  �سوت  �سمع  اأو  �سيئً�  الروؤي� 

راأى و�سمع وتكّلم واأح�ّس حقيقة، من دون �س�ئبة المج�ز، مع اأّن الروؤّية 

وال�سمع والتكّلم والإح�س��س قد تمّر من دون ال�ستع�نة ب�لأدوات الح�سّية 

في  ف�لمقي��س  اليقظة.  ح�لة  الموارد  هذه  في  ُت�ستعمل  اّلتي  ة  الخ��سّ

�سدق الروؤية والتكّلم وال�سمع والإح�س��س هو نف�س الإدراك الخ��ّس.

وحقيقة التكّلم هي اإظه�ر المكنون في الخ�طر واإبراز م� في ال�سمير 

ة دوٌر في ذلك. ولو فر�سن� اأّن اإطالق التكّلم  من دون اأن يكون لآلة خ��سّ

ك�ن  ب�آلته�،  ال�ستع�نة  دون  من  العلم  ح�سول  على  والب�سر  وال�سمع 

� نف�س  الأمور  العرف، ولكّن حقيقة مع�ني هذه  اللغة ولدى  مج�زًا في 

والب�سر  ال�سمع  ويكون  ة  الخ��سّ ب���لأدوات  مقّيدة  تكن  لم   � الحق�ئق 

الأ�سم�ء  ب�ب  في  البحث  يكون  ول  عقاًل.  عليه�  �س�دقً�  و...  والتكّلم 

وال�سف�ت بحثً� لغوّيً�، بل المق�سود هو اإثب�ت نف�س الحق�ئق حّتى اإذا 

لم ت�سعف اللغة والعرف بذلك.

اإذًا نقول اإّن حقيقة الكالم هي اإظه�ر م� في ال�سمير، عبر الأدوات 

ال�سوت  مقولة  من  الكالم  ك�ن  و�سواء  دونه�،  من  اأو  الح�سّية  الم�ّدّية 

واللفظ والنف�س المت�س�عد من الداخل والرئة اأو ل. وعليه يكون الكالم 

من الأو�س�ف الكم�لّية للوجود، لأّن الظهور والإظه�ر من حقيقة الوجود 



39

ال����ت����وح����ي����د وال����ف����ط����رة

كّلم� ك�ن  واأقوى  اأكمل  الوجود  الوجود. وكّلم� ك�ن  اإلى حقيقة  ويعودان 

والمق�م  الأعلى  الأفق  اإلى  الأمر  ي�سل  اأن  اإلى  اأكثر،  والإظه�ر  الظهور 

الواجب الأ�سنى، اّلذي هو نور الأنوار ونور على نور، وظهور على ظهور. 

وبوا�سطة الفي�س المقّد�س وكلمة )ُكْن الوُجودّية( يتّم اإظه�ر م� في الغيب 

من مق�م الواحدّية. ومن خالل الفي�س الأقد�س والتجّلي الذاتّي الأحدّي، 

هذا  وفي  الأح��دّي��ة.  من  الالمق�م  ومق�م  المطلق،  الغيب  اإظه�ر  يتّم 

التجّلي الأحدّي يكون المتكّلم: هو الّذات المقّد�س الأحدّي، والكالم: هو 

الفي�س الأقد�س والتجّلي الّذاتي، وال�س�مع: الأ�سم�ء وال�سف�ت. وبنف�س 

هذا التجّلي تتّم ط�عة تعّين�ت الأ�سم�ء وال�سف�ت وتتحّقق علمّيً�. وفي 

التجّلي الواحدّي ب�لفي�س المقّد�س يكون المتكّلم الّذات المقّد�س الواحد 

الم�ستجمع لجميع الأ�سم�ء وال�سف�ت، والكالم نف�س التجّلي، وال�س�مع 

وال�سف�ت  لالأ�سم�ء  المالزمة  العلمّية،  الأعي�ن  تحقيق  هم�  والمطيع 

واّللذان يتحّقق�ن بوا�سطة اأمر »ُكن« تحّققً� خ�رجّيً� عينّيً� »فاإَِذا َقاَل ِلكّل 

ُق«. َعْيٍن اأَراَد اإيجاَدَها: ُكْن، َفُيِطيُع الأْمَر الإلهيَّ َفَيُكوُن ويتحقَّ

ولم ن�ستعر�س ال�سواهد النقلّية في هذا المو�سوع ولم نتطّرق اإليه�. 

ًل واآخرًا. والحمد هلل اأوَّ

في بيان أّن ألسماء الحّق سبحانه مقامين

الأ�سم�ء  لكّل  بل  عظمته،  جّلت  المتع�لي  الحّق  لم�سيئة  اأّن  اعلم 

وال�سف�ت مثل العلم والحي�ة والقدرة وغيره�، مق�مين.

اأّن  اأحدهما: مق�م الأ�سم�ء وال�سف�ت الذاتّية. وقد ثبت ب�لبره�ن 

الّذات المقّد�س الواجب الوجود بحيثّية واحدة، وجهة ب�سيطة مح�سة، 
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جميع  واإّن  الكم�لت.  كّل  وعين  وال�سف�ت،  الأ�سم�ء  لجميع  م�ستجمع 

الكم�لت والأ�سم�ء، و�سف�ت الجم�ل والجالل يعود اإلى حيثّية الوجود 

الب�سيطة. وكّل م� هو وراء الوجود فهو نق�س وق�سور وعدم، وحيث اإّن 

ذاته المقّد�س �سرف الوجود ووجود �سرف، ك�ن �سرف الكم�ل وكم�ًل 

�سرف »ِعلٌم كّلُه، ُقْدَرٌة كّلُه، حياٌة كّلُه«.

الظهور  مق�م  هو  اّل��ذي  الفعلّية،  وال�سف�ت  الأ�سم�ء  مق�م  ثانيهما: 

ب�لأ�سم�ء وال�سف�ت الذاتّية، ومرتبة التجّلي ب�ل�سف�ت الجم�لّية والجاللّية. 

، و{ڀ ٺ 
)((

وهذا المق�م هو مق�م معّية القيومّية، {ڦ ڦ}

ڱ  ڳ  {ڳ  اهلل  وج��ه  ومق�م   ،
)((

ٿ} ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
، ومق�م 

)4(

، ومق�م النورّية { ہ ھ ھ ھ}
)3(

ڱ ڱ}
، »َخلََق اهلل الَم�ِشيئَة 

)5(

الم�سيئة المطلقة {ڃ ڃ چ چ چ چ}

، ولهذا المق�م ا�سطالح�ت واألق�ب 
)6(

ِبَنْف�ِشَها ثّم َخلََق الأ�شياَء بالم�شيئِة«

اأخرى على األ�سنة اأهل اهلل.

�سير اإلى هذين المق�مين في الآية ال�سريفة من الكت�ب الإلهّي: 
ُ
وقد اأ

.
)7(

{ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ}

ومجمل القول اإّن مق�م الم�سيئة الفعلّية المطلقة، ذو اإح�طة قيومّية 

))( �سورة الحديد، الآية: 4.

))( �سورة المج�دلة، الآية: 7.

)3( �سورة البقرة، الآية: 5)).

)4( �سورة النور، الآية: 35.

)5( �سورة الدهر، الآية: 30.

)6( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج)، �س 0)).

)7( �سورة الحديد، الآية: 3.



4(

ال����ت����وح����ي����د وال����ف����ط����رة

لجميع الموجودات الُملكّية والملكوتّية، واإّن جميع الموجودات من ن�حّيٍة 

تكون من تعّين�ته، ومن ن�حّيٍة اأخرى تكون من مظ�هره. وقد تكّلم هذا 

الحديث ال�سريف، عن مق�م الم�سيئة الفعلّية والمظهرّية، وفن�ء م�سيئة 

العب�د في ذلك، بل مظهرّية ومراآتّية العب�د وجميع �سوؤونهم عن ذلك 

َت�شاُء،  َما  ِلَنْف�ِشَك  َت�شاُء  اّلذي  اأَْن��َت  ُكنَت  ِبَم�ِشيَئُتي  اآدَم  اْبَن  »َيا  ق�ئاًل: 

َيِتي، َجَعْلتَك �شميعاً  ي َوِبِنْعَمتي َقويت على َمْع�شِ ِتي اأدَّيُت َفراِئ�شِ وِبُقوَّ

.
)((

ب�شيراً قوّياً«

اإّن ذاتك وكم�لت ذاتك بم�سيئتي وقّوتي، بل اإّنك بنف�سك وكم�لتك من 

.
)((

مظ�هر وتعّين�ت م�سيئتي {پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ}

ولهذا المو�سوع العرف�نّي �سواهد كثيرة من القراآن وال�سّنة، ل ح�جة 

لذكره�. ويرى ال�سيخ الجليل ال�سهروردّي الإ�سراقّي اأّن العلم التف�سيلّي 

للحّق المتع�لي ب�لأ�سي�ء هو هذا المق�م من العلم الفعلّي. وتبعه في هذا 

المو�سوع المحّقق الطو�سي. ويرى �سدر المت�أّلهين اأّن العلم التف�سيلّي 

هو مق�م الذات الب�سيط، ول يوافق} هذين الجليلين على موقفهم� 

ب�سورة مطلقة.

واأرى اأّن جوهر كالمهم� واحد، واأّن النزاع لفظّي، ول ين��سب المق�م 

بي�ن ذلك.

اأّن كّل م� يح�سل في هذا الع�لم الوجودي  وتبّين من هذا العر�س 

�سواء ك�ن من الجواهر القد�سّية الإلهّية اأو الملكّية الطبيعّية اأو الأعرا�س 

))( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج)، �س )5).

))( �سورة الأنف�ل، الآية: 7).
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اأو ك�ن من الذوات والأو�س�ف والأفع�ل، ف�إّن كّل ذلك يتحّقق بقّيومّية 

القول  ي�سّح  وعليه  قّوته.  واإح�طة  ونفوذ قدرته  وتع�لى  �سبح�نه  الحّق 

ْيَت َفراِئ�شي«. ومق�م الم�سيئة المطلقة هذه، هو مق�م الرحمة  »ِبُقّوتي اأدَّ

َيِتي«. الوا�سعة والنعمة الج�معة كم� يقول »َوِبِنْعَمتي َقويَت على َمْع�شِ

في بيان أّن العلم بحقيقة األسماء والصفات غير ميسور

ل يخفى على اأحد اأّن ا�ستيع�ب حقيقة اأو�س�ف الحّق، والإح�طة به� 

وبكيفّيته�، من الم�س�ئل اّلتي تكون يد البره�ن ق��سرة عن الو�سول اإلى 

ُذكر من  وم�  اإلى مغزاه�.  البلوغ  الع�رفين مقطوعة عن  واآم�ل  قممه�، 

البراهين والآراء الدقيقة على يد علم�ء الحكمة والفل�سفة اأو في اأبح�ث 

�سحيحً�  يكون  العرف�نّية،  الم�سطلح�ت  لأرب���ب  وال�سف�ت  الأ�سم�ء 

ح�سب م�سلكهم ومب�دئهم اّلتي ينطلقون منه�. ولكّن نف�س العلم حج�ٌب 

ظّل  في  �سبح�نه  اهلل  من  بتوفيٍق  الحج�ب  هذا  ُيخرق  لم  ف���إذا  غليظ، 

التقوى الك�ملة والتروي�س المجهد للنف�س والنقط�ع الت�ّم هلل والمن�ج�ة 

الجم�ل والجالل، ولم  اأنوار  ال�س�لك  ُت�سرق في قلب  لم  ال�س�دقة معه، 

اإلى اهلل الم�س�هدات الغيبّية، ولم يتمّتع ب�لح�سور  ي�سهد قلب المه�جر 

ب�لتجّلي�ت  الحظوة  عن  ف�ساًل  وال�سف�ت،  الأ�سم�ء  لتجّلي�ت  العينّي 

والطلب  البحث  عن  الإن�س�ن  ُيحجم  ل  اأن  يجب  المعنى  وهذا  الذاتّية. 

ال�سجرة  غر�س  ج��ّدًا،  الن�در  من  اإّن  اإذ  �سبح�نه.  للحّق  تذّكر  هو  اّلذي 

الطّيبة للمعرفة في القلب اأو اإنع��سه� ون�س�رته� من دون بذر علوم حّقة 

مع ك�ّفة �سرائطه� المعهودة، ف�لإن�س�ن ل بّد واأن يواظَب في بدء الأمر 
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على الري��سة العلمّية مع النهو�س بجميع �سرائطه� ومتّمم�ته�، ول ي�سحب 

يده منه� حيث ق�لوا: »العلوم بذر الم�شاهدات«. واإن لم تنتج العلوم في 

هذا الع�لم من جّراء العوائق، نتيجة مجدَية وت�ّمة، لأثمرت في عوالم 

اأخرى ثمرات طّيبة، ولكّن المهم هو النهو�س ب�سرائطه� ومقّدم�ته�.

وقد تحّدثن� عن بع�س ال�سرائط والمقّدم�ت لدى �سرحن� لبع�س من 

الأح�ديث المتقّدمة.

إّن اهلل عزّ وجّل ال يوصف

ب�ل�سند المّت�سل اإلى ال�سيخ الجليل اأف�سل المحّدثين محّمد بن يعقوب 

، عن زرارة،  الكّلينّي، عن علّي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن حّم�د، عن ربعيٍّ

عن اأبي جعفرQ ق�ل: �سمعته يقولQ: »اإّن اهلل عّز وجّل ل ُيو�شف، 

 فال يو�شف 
(1(

وكيف ُيو�شف وقال في كتابه: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}

بقدر اإّل كان اأعظم من ذلك. واإّن النبي P ل ُيو�شف، وكيف يو�شُف 

عبٌد احتجب اهلل عّز وجّل ب�شبع، وجعل طاعته في الأر�ص كطاعته في 

 ومن 
(2(

ال�شماء فقال: {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ}

واإّن��ا ل  اإليه.  اأطاعني ومن ع�شاه فقد ع�شاني، وفّو�ص  اأط��اع هذا فقد 

نو�شُف، وكيف يو�شف قوٌم رفع اهلل عنهم الرج�ص وهو ال�شّك. والموؤمن 

ل يو�شف واإّن الموؤمن ليلقى اأخاه فُي�شافحه فال يزال اهلل ينُظُر اإليهما 

.
)3(

والذنوب تتحات عن وجوههما كما يتحات الورق عن ال�شجر«

))( �سورة الأنع�م، الآية: )9.

))( �سورة الح�سر، الآية: 7.

)3( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج)، �س 83).
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الحّق  ق��درة  تعّقل  اإمك�ن  بين  للتفرقة  وجه  ل  اأّن��ه  مع  الخن�ق،  �سيق 

اإجم�ًل حيث ق�ل »لأّنها اّلتي ل ُيمكن اأن ُتعقل في الجملة من �شفاته 

�شبحانه« وعدم اإمك�ن تعّقل بقّية �سف�ته �سبح�نه، ولهذا نرى اأّن مثل 

هذا التبرير للتفرقة لم يكن موّجهً� حّتى عنده اأي�سً�. ق�ل »وقد مّر هذا 

الجزء من الخبر من كتاب التوحيد وفيه بقدر وهو اأ�شوب«.

حكُّ   : »الحتُّ ال�سح�ح:  في  الجوهري  ق�ل   » »تتحاتُّ  Q قوله 

ِن« وق�ل »تحاتَّ ال�شيء: تناَثَر«. الوَرِق من الُغ�شْ

ونحن ن�سرح م� يتن��سب مع هذا الحديث ال�سريف في ف�سول عّدة.

في بيان المقصود من عدم توصيف الحّق المتعالي

ل  وج��ّل  ع��ّز  اهلل  »اإّن  ال�سريف:  الحديث  هذا  في  ورد  م�  اأّن  اعلم 

من  والجدل  الجهل  اأه��ل  بع�س  و�سفه�  اأو�س�ف  اإل��ى  اإ�س�رة  يو�شف« 

المتكّلمين، للحّق المتع�ل. وا�ستدعت هذه الأو�س�ف التحديد والت�سبيه، 

اأ�سير الى ذلك في الحديث بقوله تع�لى: {ٱ ٻ  بل التعطيل كم� 

ٻ ٻ ٻ}.
وفي ب�ب النهي عن ال�سفة بغير م� و�سف به نف�سه تع�لى من كت�ب 

»الكافي« المب�رك رواي�ت تدّل على ذلك.

حيم بن عتيٍك الق�سير ق�ل: »َكتْبُت على يدْي  ب�إ�سن�ده عن عبد الرَّ

بالعراِق  ق��وم��اً  اإنَّ   :Q اهلل  اأب��ي عبد  اإل��ى  اأع��ي��ن  ب��ن  الملِك  عبِد 

اأن  ورِة وبالتَّخطيط، فاإِن راأْيَت جعلني اهلل ِفداَك  ي�شفوَن اهلل بال�شُّ

اإليَّ  �شاأْلَت   : اإل��يَّ فكَتب  التوحيد.  في  ال�شحيِح  بالمْذهِب  اإليَّ  تْكُتَب 
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رِحَمَك اهلل عِن التوحيِد وما ذهَب اإليِه من قبلك، فتعالى اهلل اّلذي 

َفُه  ا َو�شَ { ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ}، تعالى اهلل عمَّ
ُفوَن الُم�َشبُِّهوَن اهلل ِبَخْلِقِه الُمْفَتُروَن على اهلل. الَوا�شِ

َنَزَل  ما  التَّوحيِد  في  ال�شحيِح  الَمْذَهَب  اأنَّ   � اهلل  َرِحَمَك   � فاعلَْم 

َفاِت اهلل تعالى، فاْنِف عن اهلل الُبطالَن والتَّ�شبيَه،  به الُقراآُن من �شِ

ُفُه  فال َنْفَي ول ت�شبيَه، هو اهلل الثَّاِبُت الموجوُد، تعالى اهلل عّما ي�شِ

.
(1(

لُّوا بعد البياِن« ُفوَن، ول َتْعُدوا الُقراآَن َفَت�شِ الوا�شِ

لي�س  اأّنه  ُيفهم  وذيله،  ال�سريف  الحديث  التدّبر في �سدر هذا  وبعد 

المق�سود من نفي تو�سيف الحّق �سبح�نه عدم التفّكر في �سف�ت الحّق 

المحّدثين  بع�س  به  ق�ل  كم�  ب�سورة مطلقة،  تو�سيفه  وعدم  المتع�لي، 

الأجاّلء، اإذ ورد في هذا الحديث وفي غيره من الرواي�ت الأخرى الأمر 

بنفي التعطيل والت�سبيه عنه �سبح�نه، وهذا النفي ل يكون اإّل بعد الوقوف 

هو   Q اهلل  عبد  اأبي  لدى  المق�سود  بل  وا�ستيع�به�.  ال�سف�ت  على 

اإثب�ت  مثل  المتع�لي،  الحّق  المقّد�س  بذاته  يليق  ل  بم�  تو�سيفه  عدم 

ُتالزم  اّلتي  المخلوقين،  �سف�ت  من  وغيره�  والعر�س  والطول  ال�سكّل 

الإمك�ن والنق�س، تع�لى اهلل عنه.

واأّم� تو�سيف الحّق المتع�لي، بم� يليق ويجدر بذاته المقّد�س، واّلذي 

اأقيمت عليه البراهين ال�سحيحة في العلوم الع�لية الفل�سفّية، فهو اأمر 

اأهل  واأح�ديث   ،P الر�سول  و�سّنة  �سبح�نه  اهلل  كت�ب  ف�إّن  مطلوب، 

ح  Q لمَّ اأّن الإم�م ال�س�دق  R م�سحونة من ذلك، كم�  البيت 

))( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج)، �س 00).
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ف�ي هذا الحديث ال�سريف اإلى اأّن المقي��س � في اإثب�ت الأو�س�ف للحّق 

في ذلك من �سمن  البحث  يكون  ول  ال�سحيح  البره�ن  هو   � �سبح�نه 

مق�سدن�.

�سبح�نه،  الحّق  تو�سيف  في   Q ال�س�دق  الإم���م  به  اأم��ر  وم��� 

الَمْذَهب  »اإنَّ  بقوله:  الكريم  القراآن  في  عّم�  الخروج  عدم  لزوم  من 

فات اهلل« توجيه لمن ل  حيَح في التَّوحيِد ما نزَل به الُقراآن من �شِ ال�شَّ

ي�ستوعبون المقي��س من �سف�ت اهلل �سبح�نه، ولي�س بمنع تو�سيف اهلل 

�سبح�نه ب�سف�ت لم تذكر في كت�ب اهلل، ولهذا نرى اأّن الإم�م �سلوات 

اهلل عليه اّلذي اأمر عبد اهلل بن علّي بعدم تو�سيفه بو�سف غير مذكور 

في كت�ب اهلل ينعت بنف�سه الحّق ب�سفتين لم يردا في القراآن الكريم 

وهم� الث�بت والموجود.

وحي  من  بو�سف  المتع�لي  الحّق  ي�سف  اأن  �سخ�س  اأراد  اإذا  نعم، 

المعرفة  بنور  ي�ستنير  اأن  دون  من  ب�لأوه�م،  الم�سوب  الق��سر  عقله 

في  واإّم���  والبطالن،  التعطيل  �سالل  في  اإّم�  ل�سقط  الغيبّي،  وال�سداد 

هالك الت�سبيه، فعلى اأمث�لن� اّلذين اأُ�سدلت على قلوبهم �ست�ئُر وحجٌب 

غليظة من الجهل والأن�نّية والع�دات الب�سعة والخلق الغليظ الفّظ، اأن ل 

نتطّرق اإلى ع�لم الغيب، ول ننعت اإلهً� على �سوء اإدراكن�، لأّن م� يخطر 

بب�لن� ل يكون اإّل مخلوقً� لن�.

الغيب،  اإلى ع�لم  التطّرق  اأمث�لن�  منع  المق�سود من  اأّن  يخفى  ول 

لي�س هو الإبق�ء في ع�لم الجهل والأن�نّية اأو والعي�ذ ب�هلل دعوة الن��س 
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 ،
)((

چ} چ  چ  چ  {ڃ  اهلل  ب�أ�سم�ء  الإلح�د  اإل��ى 

الأولي�ء  عين  هي  اّلتي  الإلهّية  المع�رف  على  الوقوف  من  المنع  اأو 

الكالم  هذا  نف�س  اإّن  بل  وق�عدته�،  الدي�ن�ت  واأ�س��س  وم�سب�حهم 

الغليظة،  الحجب  لإزالة هذه  � دعوة  الغيب  لع�لم  التطّرق  الكّف عن   �

والم�ل  الج�ه  �سب�ك حّب  �س�قطً� في  دام  م�  الإن�س�ن  اأّن  اإلى  والنتب�ه 

الجهل  ُحُجِب  خلف  الق�بع  الك�تب  مثل  َمَثُلُه،  ويكون  والنف�س،  والدني� 

عن  بعيدًا  يكون  الحجب،  اأغلظ  هي  اّلتي  والأن�نّية  والُعجب  وال�سالل 

مع�رف الحّق، ومحرومً� من الو�سول اإلى هدفه ومبتغ�ه. واإذا لم ت�سله 

� والعي�ذ ب�هلل � نجدة غيبّية من الحّق المتع�لي اأو اأولي�ئه الك�ملين، لم� 

عرف الم�سير والنه�ية لهذا الم�سير والحركة. 

ْكَوى واأَْنَت الُم�ْشَتعاُن. اللهمَّ اإَِلْيَك ال�شَّ

وادي  في  والمتحّيرون  الجهل،  ع�لم  في  الت�ئهون  نحن  اإل��ه��ن��ا: 

ع�لم  على  قدمن�  اّلذين  نحن  والأن�نّية،  ب�لُعجب  والمثقلون  ال�سالل، 

الُملك والم�ّدة، ع�لم الظالم، من دون اأن نفتح اأعين ب�سيرتن�، ون�سهد 

نورك  ب�سي�سً� من  ونرى  والكب�ر،  ال�سغ�ر  المنير في مرائي  جم�لك 

اأّي�م حي�تن� بعيون  ثّم ع�سن�  ال�سم�وات والأر�سين،  اأقط�ر  الظ�هر في 

عمي�ء، وقلوب مهجورة، واأم�سين� عمرن� في جهل وغفلة.

اإلهنا: اإن لم ُت�سعفن� وت�سعن� رحمتك الوا�سعة، وعن�يتك الالمتن�هّية، 

واإن لم تلِق في قلوبن� حرارة الحّب وفي �سدورن� الع�سق وفي اأعم�قن� 

الجذب�ت الروحّية، لبقين� اإلى الأبد في هذه الحيرة، ولم� ا�ستطعن� اأن 

))( �سورة الأعراف، الآية: 80).
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واإّن  اإّنك قد ابتداأت ب�لنعم  نُّ ِبك«  ن�سّق طريقن�، ولكن »ما هكذا الظَّ

رحمتك قديمٌة ل مثيل له�.

جم�لك  اأن���وار  اإل��ى  واه��دن���  عونن�،  في  وك��ن  علين�  ل  تف�سّ اإل��ه��ن��ا: 

وجاللك، واأنر قلوبن� ب�سي�ء اأ�سم�ئك و�سف�تك.

في بيان عينيّة صفات الحّق سبحانه مع الذات المتعالي

الذات  عينّية  اإلى   
)((

ال�سريف الحديث  هذا  في  �سير 
ُ
اأ قد  اأّنه  اعلم 

والقدرة  العلم  مثل  الحقيقّية،  الكم�لّية  ال�سف�ت  مع  للحّق  المقّد�س 

وال�سمع والب�سر. وهذا من المب�حث المهّمة اّلتي يكون الإ�سه�ب فيه� 

خ�رجً� عن حدود هذا الكت�ب. ونحن ن�سير اإلى المذهب الحّق الموافق 

للبراهين ال�سديدة للفال�سفة والمط�بق لمنهج اأهل المعرفة.

والجم�ل  الكم�ل  �سنخ  من  هو  م�  اأّن  محّله،  في  ثبت  قد  اأّن��ه  اعلم 

الوحيد  ال�سيء  واأّن  وحقيقته،  الوجود،  عين  اإلى  راجع  فهو  والتم�م، 

الأ�سيل ال�سريف في هذا الكون اّلذي يكون م�سدرًا لكّل الكم�لت عين 

الوجود  حقيقة  عين  الكم�لت  تكن  لم  اإذا  اأّنه  وذلك  الوجود،  حقيقة 

اأ�سلين  الواقع مع حقيقة الوجود، للزم تحّقق  وك�نت مغ�يرة في ح�ّق 

ل  كم�ًل،  يكون  م�  فكّل  كثيرة.  مف��سد  على  ولبعث  الوجود،  ع�لم  في 

يكون بح�سب المفهوم والم�هّية كم�ًل، واإّنم� يكون كم�ًل بوا�سطة تحّققه 

له في ع�لم الأعي�ن، وم� هو موجود ومتحّقق في ح�ّق الأعي�ن  وتح�سّ

اإلى  م� هو كم�ل  كّل  فيعود  الوجود،  وهو  واحد،  اأ�سل  الأمر هو  ونف�س 

اأ�سل واحد وهو حقيقة الوجود.

))( اإ�س�رة اإلى الحديث الوارد في ه�م�س ال�سفحة: 37.
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الجه�ت،  ب�سيط من جميع  اأمٌر  الوجود،  اأّن حقيقة  اأي�سً�  وقد ثبت 

وبريٌء من التركيب ب�سورة مطلقة، م� دام مح�فظً� وب�قيً� على ذاته 

لغدا  وحقيقته،  اأ�س�لته  عن  تنّزل  واإذا  الخ�ل�سة.  وحقيقته  الأ�سيلة، 

مرّكبً� عقلّيً� اأو خ�رجّيً� ح�سب مق�مه ومنزلته. فهو ب�سيط ذاتً� ومرّكب 

نتيجة طروء اأمر غريب عر�سّي خ�رج عن ذاته. وت�ستف�د من هذا البي�ن 

المذكور، ق�عدت�ن:

بنف�سه جميع  الجه�ت هو  الب�سيط من جميع  اأّن  الأول��ى:  القاعدة 

الكم�لت من حيثّية واحدة، وجهة فريدة، فمن الحيثّية التي به� �س�ر 

الب�سيط من جميع الجه�ت موجودًا، يكون ع�لمً� وق�درًا وحّيً� ومريدًا، 

وي�سدق عليه جميع الأ�سم�ء وال�سف�ت الجم�لّية والجاللّية، فهو ع�لم 

اأدنى اختالف  اإّنه ع�لم من دون  وق�در من حيث  ق�در،  اإّنه  من حيث 

والمو�سوع  الأ�سم�ء،  مف�هيم  تغ�ير  واأم���  العقل.  لدى  حّتى  اعتب�رّي 

نحو  على  مت�سّورة  عقلّية  مف�هيم  تكون  واّلتي  اللغة،  في  الألف�ظ  له 

هذا  اأّم�   � المرّكب  اأو  الب�سيط  ب�لمدلول  تقييده�  دون  من   � ب�سرط  ل 

المف�هيم  اأّن  الوا�سح  ومن  العينّية.  الحقيقة  اإلى  يت�سّرب  فال  التغ�ير 

المختلفة للكم�ل، ُتنتزع من �سيٍء واحد، بل ح�سب البي�ن المتقدم »اأّن 

ب�شيَط الحقيقة، ب�شيٌط من جميع الجهات«. وعليه ل بّد من انتزاع 

كّل المف�هيم الكم�لّية من حيثّية واحدة. واإذا انتزعت مف�هيم الكم�ل 

الممكن�ت،  بع�س  �س�أن  هو  كم�  متعّددة  وم�س�در  من حيثّي�ت مختلفة 

لك�ن هذا التغ�ير اأمرًا عر�سً� ط�رئً� ون�تجً� من تنّزل حقيقة الوجود، 

وت�س�بكه مع العدم ب�لعر�س.
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م� هو �سرف  واإن  الجه�ت  الك�مل من جميع  اإّن  الثانية:  القاعدة 

الكم�ل والخير ل بّد واأن يكون ب�سيطً� من جميع الجه�ت.

وُت�ستف�د اأي�سً� ب�لتبع ق�عدت�ن هم�:

اإّن المركب مهم� ك�ن نوعه، ل يكون ك�ماًل من جميع الجه�ت، اإذ اإّن 

النق�س والعدم قد ت�سّرب� اإليه.

واإّن الن�ق�س ل يكون ب�سيطً� ب�سورة مطلقة.

عم��  البع�د  كّل  وبعيدًا  ت�مً�،  ب�سيطً�  المتع�لي  الحّق  ك�ن  لّم�  اإذن، 

ي�ستلزم الإمك�ن والفقر والتعّلق ب�لآخر، ك�ن ك�ماًل من جميع الجه�ت، 

وم�ستماًل على جميع الأ�سم�ء وال�سف�ت، وحقيقة اأ�سيلة، ووجودًا �سريحً� 

من دون اأن يخ�مره غير الوج�ود، ويخ�ل�ط الكم��ل غ�ير الكم�ل، فهو وجوٌد 

�سرف، اإذ لو تدّخل غير الوجود فيه لتحّقق �سّر التراكيب وهو عب�رة عن 

التركيب بين الوجود والعدم. فهو �سرف العلم و�سرف الحي�ة و�سرف 

القدرة و�سرف الب�سر وال�سمع وك�ّفة الكم�لت. وعليه ي�سّح كالم الإم�م 

ْمُع والَب�َشُر ذاُتُه«. ال�س�دق Q: »والِعْلُم ذاُتُه والُقْدَرُة وال�شَّ

أوصاف  تقسيم  في  الفالسفة  كالم  في  وتحقيق  نقل 
الحّق عزّ وجّل

الحّق  �سف�ت  ق�ّسموا  قد  الحكم�ء،  الإلهّيين  الفال�سفة  اأّن  اعلم 

�سبح�نه على اأق�س�م ثالثة:

الأّول: ال�سف�ت الحقيقّية. و�سّنفوه� اإلى �سنفين:

اأ- ال�سف�ت الحقيقّية المح�سة مثل الحي�ة والثب�ت والبق�ء والأزلّية 

واأمث�ل ذلك.
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ب- ال�سف�ت الحقيقّية ذات الإ�س�فة، مثل العلم والقدرة والإرادة. 

وهذه ال�سف�ت قد اأُ�سيفت اإلى �سيء اآخر وهو المعلوم والمقدور 

والمراد، فال يكون علم اأو قدرة اأو اإرادة اإّل اإذا ك�ن هن�ك متعّلق. 

وهذان ال�سنف�ن من ال�سف�ت الحقيقّية، ُيعتبران عين الذات.

والرازقّية  المبدئّية  مثل  المح�سة،  الإ�س�فّية  ال�سف�ت  ال��ث��ان��ي: 

والراحمّية، والع�لمّية، والق�درّية واأمث�له�.

والفردّية  القدو�سّية  مثل  المح�سة،  ال�سلبّية  ال�سف�ت  ال��ث��ال��ث: 

وال�سّبوحّية واأمث�له�. وَيعتبر العلم�ء هذين النوعين � الث�ني والث�لث 

� من ال�سف�ت الزائدة على الّذات المقّد�س. كم� واأّنهم يرجعون 

جميع ال�سف�ت ال�سلبّية اإلى �سلب واحد هو �سلب الإمك�ن، وجميع 

اأّن  اإلى اإ�س�فة واحدة هي الموجودّية، ويرون  ال�سف�ت الإ�س�فّية 

 � اإلى الإ�س�فة الإ�سراقّية والإف��سة النورّية  مبداأ الإ�س�ف�ت يعود 

�سدور المعلول من العّلة �.

ول تكون هذه الأق�س�م من العينّية في ال�سف�ت الحقيقّية، والزي�دة 

في ال�سف�ت الإ�س�فّية وال�سلبّية، ح�سب البي�ن اّلذي �سرحوه وعلى �سوء 

الأدّلة  مع  تتط�بق  ل  كم�  عندي.  ب�سحيحة  اأق�موه�،  اّلتي  البراهين 

القويمة الفل�سفّية، والعتب�ر العرف�نّي ال�سحيح. وذلك اأّنن� اإذا حّدثن� 

وال�سف�ت،  الأ�سم�ء  مف�هيم  اأ�س��س  على  �سبح�نه،  اهلل  �سف�ت  في 

 � ال�سف�ت  من  �سفة  نجعل  ل  اأن  للزم  المتكّثرة،  المف�هيم  ومالحظة 

حّتى ال�سف�ت الحقيقّية � عين ذاته المقّد�س. واإذا جعلن� الذات عين 

مف�هيم الأو�س�ف الإ�س�فّية اأو ال�سلبّية، للزم اأن يكون الحّق �سبح�نه، 
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الذات عين مف�هيم  اإذا جعلن�  �سلبّية. وكذلك  اإ�س�فة مح�سة وحيثّية 

المف�هيم  نف�س  وج��ّل  ع��ّز  للحّق  يكون  اأن  للزم  الحقيقّية،  ال�سف�ت 

العتب�رّية والمع�ني العقلّية، تع�لى عن ذلك.

المتحّقق  والم�سداق   � ل مف�هيمه�   � الأو�س�ف  واإن لحظن� حق�ئق 

والحقيقّية  الإ�س�فّية  وال�سف�ت  الأ�سم�ء  لك�نت  وال�سف�ت  لالأ�سم�ء 

والع��ل�م،  الع�ِلمّية  ب�ين  المف�ّرق  لأّن  المقّد�س،  ال��ذات  عين  ب�أ�سره� 

والق�درّية والق�در، اعتب�رّي ومفهومّي، واأّن الأو�س�ف الإ�س�فّية ك�ّفة، تعود 

اإلى الرحيمّية والرحم�نّية الذاتّيتين، حّتى الرازقّية والخ�لقّية وغيرهم�.

�سلب  هي  واح��دة  �سفة  اإل��ى  ال�سلبّية  ال�سف�ت  جميع  اإرج���ع  واأّم��� 

الإمك��ن، وال�سف��ت الإ�س�فّية اإلى اإ�س�ف�ة واح�دة ه�ي الموجودّية، وعدم 

اإرج�ع الأو�س�ف الحقيقّية اإلى �سيء، فكذلك لأّنه اإذا بحثن� المو�سوع 

على �سوء المف�هيم، لم� ع�دت �سفة من تلك ال�سف�ت اإلى اأخرى، ل 

الحقيقّية.  ال�سف�ت  ول  الإ�س�فّية  ال�سف�ت  ول  ال�سلبّية  ال�سف�ت  في 

ولو در�سن� المو�سوع على اأ�س��س الحق�ئق ل المف�هي�م، لرجعت جميع 

الأو�س�ف على م� هي من الأق�س�م والأنواع اإلى �سفٍة واجبٍة واحدة.

في تحقيق عينيّة الصفات مع الّذات المقّدس

ظّل  في  �سبح�نه  الحّق  اأو�س�ف  في  التحقيق  اأّن  الكالم  وملّخ�س 

الفل�سفة النظرّية، يف�سي اإلى القول ب�أّن الأو�س�ف الحقيقّية والإ�س�فّية، 

على �سوء المف�هيم، متغ�يرة ومختلفة ول تكون اإحداه� عين الأخرى. 

وعلى �سوء الحقيقة والواقع ف�إّن جميع ال�سف�ت تعود جميعً� اإلى الذات 
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المقّد�س وتكون عينه. ولكن توجد لالأو�س�ف مرتبت�ن:

اإحداهما: مرتبة الذات والأو�س�ف الذاتّية، حيث ن�ستطيع اأن ننتزع 

من هذه المرتبة العلم والع�لمّية والقدرة والق�درّية.

ثانيهما: مق�م الأو�س�ف الفعلّية، اّلذي يكون اأي�سً� من انتزاع مفهوم 

العلم والع�لمّية والقدرة والق�درّية.

التنزيهّية  والأ�سم�ء  وال�سّبوح  القّدو�س  مثل  ال�سلبّية  الأو�س�ف  واأّم� 

م�سداقً�  المقّد�س  ال��ذات  ويكون  المقّد�س.  ال��ذات  ل��وازم  من  ف�إّنه� 

مطلق  كم�ٌل  المتع�لي  الحّق  لأّن  ال�سلبّية،  الأو���س���ف  لتلك  ب�لعَر�س 

وي�سدق عليه �سبح�نه الكم�ل المطلق ب�لذات � ل ب�لعَر�س � لأّنه �سبح�نه 

الكم�ل  فيكون  النق�ئ�س،  �سلب  لوازمه  ومن  واأ�سله�،  الحقيقة  اأ�س��س 

م�سداقً� عر�سّيً� ل�سلب النق�ئ�س.

ب�لفي�س  التجّلي  مق�م  اأّن  القلوب  واأ�سح�ب  المعرفة  اأه��ل  وي��رى 

الأقد�س مبداأ لالأ�سم�ء الذاتّية. واأّن مق�م التجّلي ب�لفي�س المقّد�س، مبداأ 

لالأو�س�ف الفعلّية، ويعتقدون ب�أّن هذا المق�م � التجّلي ب�لفي�س المقّد�س � 

ل يكون )غيرًا( � غير الذات � كم� ل يكون )عينً�( � عين الذات �.

والبحث في هذا المو�سوع ُيف�سي اإلى البحث عن الأ�سم�ء وال�سف�ت 

على م�سلك الفال�سفة، ويخرج عّم� هو مق�سود في هذا الكت�ب.

لقد اأرجع بع�س العلم�ء �سف�ت الحّق المتع�لي اإلى الأمور العدمّية، 

وف�ّسروا العلم بعدم الجهل، والقدرة بعدم العجز. وراأيت من العرف�ء 

�سخ�سً� ي�سّر على هذا المعنى وهو المرحوم الع�رف الجليل )ق��سي 

اأ�ست�ذه )رجب علي( ب�لبي�ن  �سعيد القّمي( حيث يتبع ح�سب الظ�هر 
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المذكور في كت�ب )�سرح التوحيد(. ونحن في �س�لف الزم�ن قد اأجبن� 

على اأدّلته وعلى الأخب�ر اّلتي يتم�سك بظ�هره� اإج�بًة ح��سمة.

في اإلحاطة القيوميّة هلل تعالى

ـ 
)((

المذكور الحديث  في   �  Qمو�سى النبّي  اأّن  المحتمل  من 

اأنت منّزه عن  اإلهي  تع�لى فيقول:  يعر�س عجزه عن كيفّية دع�ئه هلل 

الت�س�ف ب�لقرب والبعد حّتى اأدعوك دع�ء من يكون دانيً� اأو ق��سيً�، 

ف��سمح  يليق بعظمتك وجاللك،  اأجد دع�ءًا  ول  اأمري  ف�أن� مترّدد في 

اإلى م� يتن��سب ومق�م  اأن�ديك، وعّلمني كيفّية ندائك واهدني  لي ب�أن 

قد�سك في هذا المج�ل.

ح�سور  ح��سر  اإّنني  وال��ع��ّزة:  الجالل  م�سدر  من  الجواب  ف�أتى 

القيومّية في جميع الن�س�آت، واإّن هذه العوالم ب�أ�سره� ح��سرة لدّي. اأن� 

جلي�س من يذكرني ونديم من يتحّدث معي.

اإح�طة  له  واإّن  والبعد،  ب�لقرب  يّت�سف  ل  المقّد�س  ذاته  اإّن  وب�لطبع 

قيومّية، و�سعًة وجودّية تعّم جميع دائرة الوجود وك�ّفة �سل�سلة الموجودات.

وم� ورد في الآي�ت ال�سريفة من الكت�ب الإلهّي الكريم من تو�سيف 

))( اإ�س�رة اإلى الحديث الوارد عن فخر الط�ئفة وذخره� محّمد بن يعقوب الكليني )ر�سوان اهلل 

عليه( عن محّمد بن يحيى، عن اأحمد بن محّمد بن عي�سى، عن ابن محبوب، عن عبد اهلل بن 

�سن�ن، عن اأبي حمزة الثم�لي، عن اأبي جعفر Q يقول: »مكتوب في التوراة التي لم ُتغّير 

اأّن مو�شى Q �شاأل ربه فقال: يا رّب اأقريب اأنت مّني فاأناجيك، اأم بعيد فاأناديك؟ فاأوحى 

اأنا جلي�ص من ذكرني. فقال مو�شى: فمن في �شترك يوم ل  اهلل عّز وجّل اإليه: يا مو�شى 

اإّل �شترك. فقال: الذين يذكرونني فاأذكرهم ويتحاّبون فّي فاأحّبهم فاأولئك الذين  �شتر 

اأ�سول الك�في، المجلد  اأهل الأر�ص ب�شوٍء ذكرتهم فدفعت عنهم بهم«.  اأ�شيب  اأن  اأردت  اإذا 

الث�ني، الدع�ء، ب�ب م� يجب من ذكر اهلل في كّل مجل�س، ح4.
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ائ  ائ  {ى  تع�لى:  قوله  مثل  ب�لقرب  المتع�لي  الحّق 

� عّز من ق�ئل � {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ، وقوله 
)((

ەئ ەئ وئ}
لأّن  وال�ستع�رة.  المج�ز  ب�ب  فمن  الآي���ت  من  وغيرهم�   ،

)((

ٺ}
اإذ  والمعنوّيين.  الح�سّيين  والبعد  القرب  عن  تتنّزه  المقّد�سة  �س�حته 

التحديد  من  نوعً�  والمعنوّي�ن  الح�سّي�ن  والبعد  القرب  ذاك  ي�ستلزم 

ق�طبة  ح�سور  اإّن  ب��ل  ذل��ك،  ع��ن  م��ن��ّزه  المتع�لي  وال��ح��ّق  والت�سبيه، 

ذاته  واإح���ط��ة  تعّلقي،  ح�سور  المقد�س،  وج���وده  اأم����م  ال��م��وج��ودات 

قّيومّية،  اإح�طة  الموجودات،  و�سل�سلة  الك�ئن�ت  دق�ئق  بكّل  المتع�لّية 

وهذا الح�سور وهذه الإح�طة يختلف�ن عن الح�سور الح�سّي والمعنوّي 

وعن الإح�طة الظ�هرّية والب�طنّية.

وُي�ستف�د من هذا الحديث وبع�س الأح�ديث رجح�ن الذكر � ذكر اهلل 

� الخفّي، وا�ستحب�ب الذكر ال�سّري والقلبّي، كم� يقول اهلل �سبح�نه اأي�سً� 

.
)3(

في الآية المب�ركة {ۉ ۉ ې ې ې ې}

وج�ء في الحديث ال�سريف اأّنه ل يعلم اأحٌد ثواب ذكر اهلل �سبح�نه، 

واإظه�ره  الذكر  في  الإجه�د  يكون  وقد  وِكَبره.  لعظمته  تع�لى  اهلل  اإّل 

راجحً� في بع�س الح�لت والمق�م�ت ولدى طروء بع�س العن�وين، مثل 

الذكر لدى اأهل الغفلة لكي ينتبهوا.

اكر  ففي الحديث ال�سريف من الك�في ق�ل اأُبو عبِد اهلل Q »الذَّ

))( �سورة البقرة، الآية: 86).

))( �سورة ق، الآية: 6).

)3( �سورة الأعراف، الآية: 05).
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.
)((

هلِل عزَّ وجلَّ في الغافلين، كالُمقاتل في الُمحاربيَن«

َذَكَر  P: »من  بيُّ  ونقل عن عدة الداعي لل�سيخ ابن فهد: ق�ل النَّ

وِق ُمْخِل�شاً عنَد َغْفلَِة النَّا�ِص و�ُشْغِلِهْم بما فيِه، َكَتَب اهلل  اهلل في ال�شُّ

َلُه اأْلَف َح�َشَنٍة وَغَفَر اهلل َلُه َيْوَم الِقَياَمِة َمْغِفَرًة َلْم َتْخُطْر على َقْلِب 

.
)((

َب�َشٍر«

والخطبة  الإع���الم  اأذان  ف��ي  ب�لذكر  الإج��ه���ر  ي�ستحّب  وك��ذل��ك 

وغيرهم�.

في بيان أّن العلم قبل اإليجاد

هو 
)3(

ومن الأبح�ث ال�سريفة اّلتي اأ�س�ر اإليه� هذا الحديث ال�سريف

علم اهلل �سبح�نه بمخلوق�ته في الأزل قبل اإيج�ده�. لقد ح�سل خالٌف 

اأو  اأّنه يكون على نحو الإجم�ل  عظيم في اأ�سل هذا العلم وكيفّيته في 

التف�سيل؟ وهل اإّن هذا العلم يكون زائدًا على الذات اأو عينه؟ وهل هو 

قبل الإيج�د اأو معه؟ وتف�سيل ذلك موجود في كتب الفال�سفة. ونحن 

نقت�سر على التحقيق في هذا المو�سوع ونتجّنب عر�س الأقوال الأخرى 

ومن�ق�سته�.

اعلم اأّنه قد ثبت لدى اأ�سح�ب البره�ن � الفال�سفة � واأرب�ب العرف�ن 

ب�لمعلوم  العلم  اأّن  اإلى  اأوم���أ  قد  ال�سريف  الحديث  هذا  اأّن   � العرف�ء   �

المقّد�س،  الذات  العلم عين  واأّن هذا  الإيج�د،  قبل  الأزل  في  ك�ن  قد 

))( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج)، �س 503.

))( عّدة الداعي، ابن فهد، �س )4).

)3( اإ�س�رة اإلى الحديث الوارد في ه�م�س ال�سفحة: 37.
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ذاُتُه  ْمُع  »وال�شَّ ق�ل  حيث  ب�إجم�لّي  ولي�س  تف�سيلّي  �سبح�نه  علمه  واأّن 

الب�سر  اأّن  الوا�سح  ومن  ُمْب�َشَر«.  ول  ذاُت���ُه  ��ُر  وال��َب�����شَ َم�����ْش��ُم��وع،  ول 

اأي�سً� في  واأ�سير  والم�سموع ب�سورة تف�سيلّية.  للمب�سر  وال�سمع �سهود 

هذا الحديث اإلى علمه التف�سيلّي �سبح�نه عندم� يقول Q: »َفلّما 

 
)((

اإلخ«  � الَمْعُلوِم  الِعْلُم منُه على  المعلوُم، وقَع  الأ�شياء وكاَن  اأحَدث 

على  منه  العلم  وقع  واإّنم�  الإيج�د،  بعد  علمه  يجدد  لم  �سبح�نه  لأّن��ه 

المعلوم بعد حدوثه. ونحن �سنذكر معنى وقوع العلم على المعلوم.

واأّم� بي�ن هذا المو�سوع الإيم�نّي ال�سريف على م�سلك المحّققين من 

اأّن الحّق �سبح�نه  ال�س�بق،  تبّين في الف�سل  اأن  اأّنه بعد  الفال�سفة فهو 

ووحدته  ب�س�طته  مع  ال�سرف  الوجود  واأّن  �سرف  وكم�ٌل  �سرف  وجوٌد 

الموجودات،  جميع  لكم�ل  وم�ستجمع  الكم�لت،  لجميع  ج�مع  الت�ّمة، 

واأّن م� يكون خ�رجً� عن اإح�طته الوجودّية فهو عدم ونق�س وق�سور ول 

ن�سبة  المقّد�س  ذاته  اإلى  الوجودّية  الأخرى  المراتب  ن�سبة  واأّن  �سيئّية، 

النق�س اإلى الكم�ل. بعد هذا نقول اإّن العلم ب�لكم�ل المطلق علٌم بمطلق 

الكم�ل من دون نق�س وق�سور، ومثل هذا العلم، عين الك�سف التف�سيلّي 

الكّلي الب�سيط، من دون اأن يخرج من اإح�طة علمه، ذّرة من الموجودات، 

اأزًل واأبدًا ومن دون اأن تتطّرق اإليه �سبح�نه الكثرة والتركيب.

واأّم� على م�سلك العرف�ء، فهو اأّن الحّق �سبح�نه وتع�لى م�ستجمع لجميع 

الأ�سم�ء وال�سف�ت، في مق�م الواحدّية، ومق�م جمع الأ�سم�ء، واأّن الأعي�ن 

جمع  مق�م  في  الإلهّية  الأ�سم�ء  ل��وازم  من  الموجودات،  لجميع  الث�بتة 

))( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج)، �س 07).
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الأ�سم�ء في الأزل، قبل الإيج�د. واأّن التجّلي المطلق للّذات �سبح�نه من 

مق�م الأحدّية وغيب الهوّية، هو ك�سف لجميع الأ�سم�ء وال�سف�ت ولوازمه� 

من الأعي�ن الث�بتة لك�ّفة الموجودات، بتجّلي واحد، وك�سٍف ب�سيط مطلق. 

اإذن يتّم من خالل الك�سف العلمّي بوا�سطة تجّلي الفي�س الأقد�س، ك�سف 

الذات والأ�سم�ء وال�سف�ت والأعي�ن، من دون ح�سول كثرة وتركيب.

من  ولكّنه  والرفعة.  وال�سداد  الإتق�ن  منتهى  في  الم�سلك�ن  وهذان 

جهة �سعوبتهم�، وتوقفهم� على ا�ستيع�ب مب�دىء فل�سفّية كثيرة وفهم 

اأّنه لول  � ومن جهة  � العرف�ء  م�سطلح�ت اأهل اهلل، واأ�سح�ب القلوب 

وح�سن  ومم�ر�سته�  به�  والك�مل  الت�م  والأن�س  المقّدم�ت  تلك  معرفة 

بل  الأبح�ث،  هذه  من  �سيء  ا�ستفيد  لَم�  ب�هلل  ب�لعلم�ء  الك�مل  الظّن 

ازداد التحّير، وت�س�عف التعقيد، ف�لأولى اللجوء في تو�سيح المو�سوع 

اإلى بي�ٍن �سهٍل قريب اإلى اأفه�م الن��س.

فنقول: � اإّن علّية واجب الوجود تع�لى �س�أنه، ومبدئيته، تختلف عن 

عّلّية الف�عل الطبيعي، حيث اإن العّلة الطبيعّية ترّكب المواد الموجودة، 

وتجّزئه�، مثل النّج�ر اّلذي يغّير القطعة الخ�سبّية، فيزيد قطعة وينق�س 

اأخرى.

الحّق  ولكّن  الموجودة،  المواد  ويرّكب  يجمع  اّل��ذي  البّن�ء  ومثل 

مواد  اإلى  ح�جة  دون  من  ب�إرادته  الأ�سي�ء  يخلق  اإلهّي  ف�عل  المتع�لي 

فدار  ووجوده�،  الأ�سي�ء  ظهور  عّلة  واإرادت��ه  علمه  واإّن  م�سبقة،  اأولّية 

اهلل  يريد  عندم�  الهوّية،  غيب  من  وتخرج  بعلمه،  مح�طة  التحّقق 

.
)((

�سبح�نه اإظه�ره� {ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ}

))( �سورة الأنع�م، الآية: 59.
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اإليه  وتعود  منه،  وتظهر  بعلمه،  الموجودة مح�طة  العوالم  فجميع 

.
)((

{ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ}
ي�ستلزم  الت�ّمة،  وعّلته  ال�سيء  ب�سبب  العلم  اإّن  اأو���ش��ح:  وب��ع��ب��ارة 

العلم بذلك ال�سيء، ف�إّن علم المنّجم ب�لخ�سوف والك�سوف في �س�عة 

محّددة من يوم معلوم، يكون نتيجة علمه ب�لأ�سب�ب، حيث ير�سد حركة 

له  فيح�سل  وال�سم�س،  الأر���س  بين  القمر  وحيلولة  والقمر،  ال�سم�س 

العلم ب�لك�سوف والخ�سوف، واإذا ك�ن ر�سده دقيقً� لم� تخّلف الك�سوف 

والخ�سوف عن علمه.

اإلى  الع�لم تنتهي  ولّم� ك�نت حلق�ت الأ�سب�ب والم�سّبب�ت من هذا 

الّذات المقّد�س المبداأ لكّل المب�دىء، وك�ن الحّق �سبح�نه ع�لمً� بذاته، 

واأّن علمه بذاته اّلذي هو �سبب لجميع الموجودات، علم ب�لم�سبب اأي�سً�، 

وك�ن علمه  الأ�سي�ء،  بتلك  �سبح�نه ع�لمً�  ك�ن اهلل  ك�نت كذلك،  ولّم� 

بنف�سه �سببً� لظهور وخلق جميع الأ�سي�ء.

هذه هي الوجوه المذكورة في المق�م لإثب�ت علمه �سبح�نه ب�لأ�سي�ء 

قبل خلقه� واإيج�ده�، وي�ستطيع كّل واحد ح�سب ن�س�أته اأن يخت�ر وجهً� 

منه�، رغم اأّن بع�س الوجوه اأ�سّد واأوفى بكّل المق�سود.

في معنى َسَمِع الحّق سبحانه وبصره

اأ�سم�ء الحّق �سبح�نه و�سف�ته، الدائرة بين  من المب�حث في ب�ب 

اأرجع  المتع�لي، حيث  للحّق  والب�سر  ال�سمع  اإثب�ت  العظ�م،  الفال�سفة 

))( �سورة البقرة، الآية: 56).
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ال�سيخ  اإلى العلم، ولكّن  جمهور الفال�سفة والمتكّلمين ال�سمع والب�سر 

على  وال�سمع  الب�سر  اإلى  العلم  اأرجع  الإ�سراقّي،  ال�سهروردّي  الجليل 

الكت�ب.  في  المن�سود  الخت�س�ر  عن  الخروج  ذكره  ي�سّبب  بي�ن  �سوء 

من  يّت�سح  كي  القّيم  والمذهب  ال�سحيح  الم�سلك  بي�ن  نتوّلى  ونحن 

خالله الحّق، في مطلق الأ�سم�ء وال�سف�ت.

عن  والغفلة  الإهم�ل  نتيجة  والكب�ر  الفال�سفة  من  كثيرًا  اأّن  اعلم 

الأ�سم�ء  بع�س  منهم  كّل  واأرجع  بينهم،  فيم�  اختلفوا  الحيثّي�ت  بع�س 

به عندهم  والم�سّلم  المعروف  اإّن  الآخر، حيث  بع�سه�  اإلى  وال�سف�ت 

الأتّم،  والنظ�م  ب�لم�سلحة  �سبح�نه  بعلمه  تع�لى  الحّق  اإرادة  تف�سير 

واإرج�ع بع�سهم ال�سمع والب�سر اإلى العلم، وبع�سهم الآخر اأرجع العلم 

اإلى ال�سمع والب�سر.

ولكّن هذه الآراء والتوجه�ت مخ�لفة لم� ي�ستدعيه التحقيق، ون�جمة 

اإلى  الإرادة،  اإرج�ع  المق�سود من  اإذا ك�ن  لأّنه  الحيثّي�ت،  اإهم�ل  عن 

العلم ب�لم�سلحة، اأو اإرج�ع العلم اإلى ال�سمع اأو ال�سمع اإلى العلم، هو اأّن 

ل اإرادة للحّق �سبح�نه ول �سمع له ول ب�سر واأّن له �سبح�نه العلم واأّن 

اإرادته و�سمعه وب�سره قد �سّميت ب�لعلم، فهذا ب�طل وَتقّول فظيع على 

اأّن يكون الحّق المتع�لي مبداأ للوجود من  الحّق �سبح�نه، لأنه ي�ستلزم 

دون اأّن تكون له اإرادٌة واختي�ر.

�سبح�نه  الحّق  اّت�س�ف  ب�ب  في  المقي��س  اإّن  ذل��ك:  اإل��ى  م�شافاً 

بم�  للموجود  تثبت  واأن  بّد  ل  ال�سفة  تلك  اأّن  هو  الكم�لّية  ب�لأو�س�ف 

نف�س حقيقة  ال�سفة  تكون  اأي  ال�سفة كم�لّية،  تكون  اأّنه موجود، حّتى 
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الوجود، ومن كم�لت اأ�سل ذات الوجود. ول ريب اأّن الإرادة من ال�سف�ت 

الكم�لّية للحقيقة المطلقة الوجودّية. ومن هن� كّلم� تنّزل الوجود نحو 

المن�زل ال�س�فلة، كّلم� �سعفت الإرادة فيه، حّتى ي�سل اإلى درجة ُت�سلب 

منه الإرادة، كم� هو ح�ل الأمور الطبيعّية مثل المع�دن والنب�ت�ت. في 

حين اأّن الوجود كّلم� �َسم� نحو الكم�لت وت�س�عد نحو الأفق الأعلى كّلم� 

ظهرت الإرادة فيه اأكثر واأقوى، كم� نلم�س ذلك في ت�سل�سل الموجودات 

والعن�سر  والج�سم  الهيولى  مق�م  نتج�وز  عندم�  اإّن��ه  حيث  الطبيعّية 

كملت هذه  اأكثر  �سعدن�  وكّلم�  والعلم  الإرادة  تظهر  والنب�ت  والمعدن 

وي�ستطيع  ك�ملة  اإرادة  يملك  الك�مل  الإن�س�ن  اأّن  حّتى  اأكثر،  الجوهرة 

اأن يحّول العن�سر اإلى عن�سر اآخر ف�إّن ع�لم الطبيعة خ��سٌع لإرادته، 

اأنه  اأّن الإرادة من ال�سف�ت الكم�لّية للوجود، وللموجود بم�  فنكت�سف 

موجود، ونثبت هذه الحقيقة للذات المقّد�س الحّق من دون رجوع اإلى 

حقيقة اأخرى.

وهكذا نجد بعد الدرا�س�ت العميقة الجديرة ب�لإذع�ن والت�سديق، اأّن 

ال�سمع والب�سر من كم�لت الموجود المطلق، ف�إّن حقيقة ال�سمع والب�سر 

ل تقوم ب�لأدوات الج�سمّية ول تكون من العلوم الم�دّية المرتبطة ب�لآلت 

والأدوات، واإّنم� تحت�ج النف�س اإلى الآلت عندم� تكون في ع�لم الطبيعة 

وترتبط ب�لبدن، حّتى يتّم ظهور ال�سمع والب�سر. كم� اأّنه� في مق�م العلم 

ب�أّم الدم�غ، لكي يتحّقق العلم ويظهر في  اأداة تدعى  اإلى  اأي�سً�  تحت�ج 

ع�لم الُملك والطبيعة، وهذا الحتي�ج والنق�س ينجم عن ع�لم الطبيعة 

والُملك ولي�س من ق�سور ونق�س في العلم وال�سمع والب�سر.
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ثّم اإّن ال�سمع والب�سر لو تجّردا، وا�ستغني� عن الم�ّدة، ل�ستط�ع� بلوغ 

م�ستوى روؤَية حق�ئق ع�لم الغيب، و�سم�ع كالم الملكوتّيين من المالئكة 

اإّن مو�سى كّليم اهلل في من�ج�ته،  والروح�نّيين في المالأ الأعلى. كم� 

مع  يتحّدث  ك�ن  المكّرم  المر�سلين  خ�تم  واإّن  الحّق  كالم  ي�سمع  ك�ن 

اأذن  ت�سمع  اأن  الملكوتّية لجبرائيل، من دون  ال�سورة  المالئكة، ويرى 

اأحد ذلك الحديث � حديث النبّي P مع جبرائيل � وُتب�سر عين ذلك 

 P الم�سهد رغم ح�سور بع�س الن��س لدى نزول الوحي على الر�سول

ولكّنهم لم ُيب�سروا الم�سهد.

اأ�سل  على  الزائدة  العلوم  من  والب�سر  ال�سمع  اإّن  القول  وملّخ�س 

المطلقة  الكم�لت  من  ويعتبران  العلم  حقيقة  يغ�يران  واأّنهم�  العلم، 

للوجود،  مبداأً  يعّد  اّلذي  المتع�لي  للحّق  اإثب�تهم�  من  بّد  فال  للوجود، 

وم�سدرًا لكم�لته.

واإّن ك�ن مق�سودهم من اإرج�ع الإرادة وال�سمع والب�سر اإلى العلم، اأو 

العلم اإلى الإرادة وال�سمع والب�سر، هو اأن حيثّية العلم والإرادة في الحّق 

والعلم  وال�سمع  للب�سر  ل حيثّي�ت مختلفة  واأّنه  واحدة  �سبح�نه حيثّية 

في الحّق المتع�لي، فهو كالم �سحيح وموافق للبره�ن، ولكّنه ل وجه 

لخت�س��س هذا الكالم بهذه الأو�س�ف لأّن جميع الأو�س�ف المتغ�يرة 

الكثيرة لذات الحّق �سبح�نه، بل يكون موؤّكدًا وداعمً� له�، لأّنن� بّين� اأّن 

واأبعد من دائرة الكثرة كّلم�  اأفق الوحدة  اإلى  اأقرب  الوجود كّلم� ك�ن 

نبلغ مق�م �سرف  اأن  اإلى  وال�سف�ت،  الأ�سم�ء  واأ�سمل تج�ه  اأجمع  ك�ن 

 � ُقْدَرُتُه  وَعُظَمْت  َعَظَمُتُه  َجلَّْت   � الواجبة  الب�سيطة  والحقيقة  الوجود، 
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الكم�لت،  لجميع  وم�ستجمعً�  والب�س�طة،  الوحدة  منتهى  في  هو  اّلذي 

وج�معً� لجميع الأ�سم�ء وال�سف�ت، حيث ت�سدق جميع مف�هيم الكم�ل 

ومع�ني الجالل والجم�ل على نحو الحقيقة � ل المج�ز � عليه �سبح�نه، 

مع�ني  بكّل  واأج��در  اأول��ى  الحّق،  المقّد�س  ال��ذات  على  �سدقه�  ويكون 

ومراتب الأحقّية والأولوّية من �سدقه� على غيره �سبح�نه.

وخال�سة البي�ن اأّن الوحدة كّلم� ك�نت في الوجود اأقوى واأتّم، كّلم� 

فيه  وال�سف�ت  الأ�سم�ء  وعدد  اأوفى،  عليه  الكم�ل  مف�هيم  �سدق  ك�ن 

اأوفر. وعلى العك�س، كّلم� ك�ن الموجود اإلى الكثرات اأقرب، ك�ن �سدق 

مف�هيم الكم�ل عليه اأقّل وك�ن م� ت�سدق عليه من مف�هيم الكم�ل اأوهى 

واأقرب اإلى المج�ز � دون الحقيقة � وكّل ذلك من اأجل اأّن الوحدة ت�س�وي 

م�س�واة  ومعنى  موجود،  هو  بم�  الموجود  كم�لت  من  وتعتبر  الوجود، 

ولكّن  اختلف� مفهومً�،  واإن  الوحدة  الوجود مع  اأّن  للوجود، هو  الوحدة 

ك�نت  اأينم�  اإّنه  كم�  الخ�رج،  في  الوحدة  حقيقة  نف�س  الوجود  حقيقة 

الكثرات ك�ن هن�ك النق�س والعدم وال�سّر وال�سعف والفتور.

ولهذا كّلم� ته�وى الوجود في منحدر المراتب الن�زلة ك�نت الكثرات 

و�س�حته  الربوبّية  مق�م  يتنّزه  وعليه  الوجود.  مراتب  جميع  من  اأكثر 

المقّد�سة جّل وعال اّلتي تكون �سرف الوجود واّلذي هو �سرف الوحدة 

والب�س�طة، من الكثرة والتركيب. وقد اأ�سرن� �س�بقً� اإلى اأّن الوجود، مبداأ 

�سرف  هو  الوجود  ف�سرف  والجم�ل.  الجالل  وينبوع  الكم�ل،  حقيقة 

الوحدة و�سرف الكم�ل، و�سرف الوحدة هو �سرف الكم�ل اأي�سً�. وكّلم� 

ك�نت الوحدة في اأ�سمى مراتبه� في الموجود، ك�نت مف�هيم الأ�سم�ء 
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وال�سف�ت والكم�لت ب�أ�سره� �س�دقة عليه، وك�ن �سدق مفهوم كّل واحد 

الكثرات  من  يدنو  موجود  كّل  العك�س  وعلى  واأح�سن.  اأولى  عليه  منه� 

اأكثر، يكون نق�سه اأكثر، و�سدق مف�هيم الكم�ل والأ�سم�ء وال�سف�ت له 

اأقّل، ومالك ال�سدق وكيفّيته اأوهن.

ف�لحّق المتع�لي ي�ستجمع جميع الكم�لت والأ�سم�ء وال�سف�ت، من 

الكم�لت  كّل من  ي�سدق حقيقة  بل  الأخ��رى،  اإلى  اإحداه�  رجوع  دون 

�سبح�نه  �سمعه  من  فكّل  المقّد�س  ال��ذات  على  وال�سف�ت  والأ�سم�ء 

وب�سره واإرادته وعلمه ي�ستمل على مداليله ومع�نيه على نحو الحقيقة، 

وي�سدق على الذات عّز وجّل كّل منه� حقيقة من دون اأن ت�ستلزم كثرة 

الُح�ْشَنى والأْمَثاُل  في ذاته �سبح�نه بوجه من الوجوه. »َفلَُه الأ�ْشَماُء 

الُعْلَيا والِكْبِرَياُء والآَلُء«.

في بيان كيفيّة تعلّق علمه سبحانه بالمعلوم

الحّق  على  تنك�سف  قبل،  من  اإليه  اأ�سرن�  م�  �سوء  على  اأّن��ه  اعلم 

الأزلّي،  الواحد  والك�سف  الذاتّي  الب�سيط  علمه  خالل  من  المتع�لي 

اأّنه�  اأّنه� موجودات وجه�ت وجودّية كم�لّية بم�  جميع الموجودات بم� 

كم�لّية، ويتّم له �سبح�نه العلم. وهذا الك�سف رغم كونه ب�سيطً� وواحدًا 

ت�ّمً�، يكون تف�سيلّيً� على نحو ل تخرج عن حيطة علمه �سبح�نه ذّرة من 

�سم�وات الأرواح، واأرا�سي الأ�سب�ح اأزًل واأبدًا. وهذا العلم والك�سف يكون 

والمحدود،  المتعّين  والمعلوم  المقّد�س،  ذاته  عين  ويكون  الأزل،  منذ 

اّلذي يعود تعّينه وتحديده اإلى العدم والنق�س، يتحّقق ب�لعر�س عندم� 

يتعّلق به الإيج�د، وي�سير معلومً� ب�لعر�س، فيكون التعّلق ب�لعر�س بعد 
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 اإلى هذا المعنى عندم� ق�ل: 
)((

الإيج�د. واأ�س�ر Q في هذا الحديث

»َفلَّما اأحَدَث الأ�ْشياَء وكاَن الَمْعُلوُم َوَقَع الِعْلُم ِمْنُه على الَمْعُلوِم«.

اّلذي  الفعلّي  العلم  اإل��ى  اإ�س�رة  الجمل  هذه  تكون  اأن  ُيحتمل  كم� 

يح�سل نتيجة التجّلي للفي�س المقّد�س. ويكون المق�سود من المعلوم، 

المعلوم ب�لّذات، اّلذي هو هوّي�ت وجودّية قد تعّلق به� الفي�س المقّد�س، 

، ظهورّي نورّي. وتجلٍّ

ِه  ا تَجّلى بفّي�شِ فعلى الحتم�ل الأّول يكون معنى هذه الجملة »فلَمَّ

َظَهَر  اأي  الَمْعُلوِم،  على  الِعْلُم  َوَق��َع  بالَعَر�ِص  الَكْوُن  َوَظَهَر  �ِص  الُمقدَّ

الَفْي�ُص في مراآِة الُم�ْشَتِفي�ص بالَعَر�ِص«.

�ِص  ِه الُمَقدَّ وعلى الحتم�ل الث�ني يكون المعنى »َفلّما تَجّلى ِبَفْي�شِ

َوَظ��َه��َر ُوُج����وُد ال��َك��ْوِن ب���ال���ّذاِت، اأي ب��ال َح��ْي��ِث��ّي��ة َت��ْق��ي��ي��ِدّي��ة، َوَق���َع على 

اِت«. الُم�ْشَتِفي�ِص بالذَّ

ب�لفي�س  اّلذي يح�سل  التجّلي  وعلى كال الحتم�لين، ل يكون هذا 

المقّد�س من جّراء الحوادث الزم�نّية والظروف المتغّيرة، ف�إن اإيج�د 

والتغيير  الحدوث  �س�ئبة  فيه  م�  كّل  عن  منّزه  مقّد�س  �سبح�نه  الحّق 

بل التعّين والتحديد. فكم� اأّن العلم الذاتّي ب�سيٌط من جميع الجه�ت، 

حقيقّية  اآية  هو  اّلذي  الفعلّي  العلم  فكذلك  الحيثّي�ت،  بتم�م  ومحيٌط 

ت�ّمً�،  ب�سيطً�  يكون  له،  وم��راآة  الذاتّي  لعلمه  وظهور  المتع�لي،  للحّق 

اأن  والتحّقق، من دون  الكون  ب�لمطلق، ومحيطً� بجميع دائرة  وواحدًا 

يحدث فيه تعّين وتجّدد وتركيب، غ�ية الأمر اأّن هذا العلم الفعلّي متقّوم 

))( اإ�س�رة اإلى الحديث الوارد في ه�م�س ال�سفحة: 37.
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ف�نيً�  يكون  ولهذا  تعّلق مح�س.  واأّنه  �سبح�نه،  المقّد�س  بذاته  ب�لّذات 

في كبري�ء الحّق عّز وجّل وح�سورًا في مح�سر ذي الجالل. ومن هذا 

الن�طقة  النف�س  اإيج�د  اأّن  �سبح�نه. كم�  الحّق  يعتبرونه علم  المنطلق 

للحق�ئق العقلّية في ع�لم العقل والُمُثل الخي�لّية في لوح الخي�ل، علم 

فعلّي للنف�س وف�ٍن فيه�.

ق�ل الحكم�ء: اإّن ن�سبة ع�لم نف�س الأمر اإلى الحّق �سبح�نه، ت�س�هي 

وال�سعة  الإح�طة  هذه  اأج��ل  ومن  النف�س.  اإل��ى  العلمّية  ال�سور  ن�سبة 

يعلم  المتع�لي  الحّق  اأّن  اإلى  �سبح�نه، ذهبوا  للحّق  والنفوذ  والب�س�طة 

الجزئّي�ت ب�لعلم الكّلّي اأي اإّن جزئّية المعلوم ومحدودّيته ومح�طّيته، 

ل تبعث على محدودّية في العلم. فعلمه �سبح�نه: محيٌط وقديم واأزلي 

وغير متغّير، واأّم� المعلوم فهو مح�ط ومحدود وح�دث ومتغّير.

واّلذي لم يعرف اأ�سلوب كالم الحكم�ء، يح�سب اأّنهم قد نفوا علمه 

عّز وجّل ب�لجزئّي�ت، حيث ف�ّسروا الكّلّية والجزئّية ب�لمعنى الرائج لدى 

المن�طقة واللغوّيين ولم يعلموا اأّن هن�ك معنى اآخر للكّلّي والجزئّي في 

م�سطلح اأهل العرف�ن وقد يتبعهم اأحي�نً� الفال�سفة في ذلك الم�سطلح، 

� في ب�ب  العرف�ء   � المعرفة  اأهل  المعنى من  ا�ستع�ر الحكم�ء هذا  بل 

علم واجب الوجود جّل ا�سمه وتع�لى �س�أنه.

في بيان معنى حّب الحّق المتعالي وبغضه

اعلم اأّن ن�سبة الحّب والبغ�س واأمث�لهم� للحّق المتع�لي، الواردة في 

القراآن الكريم والأح�ديث ال�سريفة، ل تكون بمعن�ه� المتف�هم العرفي، 

لأّن لزمه� النفع�ل النف�سّي اّلذي يتنّزه الحّق �سبح�نه عنه. ول مج�ل في 
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هذا المخت�سر، لالإ�سه�ب في ذلك، فنقت�سر على الإجم�ل والإ�س�رة.

اأّن كثيرًا من الأو�س�ف والأحوال، بعد تنّزله� من  ل بّد من معرفة 

ع�لم  هي  اّلتي  الُملكّية  للن�س�أة  وح�سوله�  التجردّية،  الغيبّية  العوالم 

الفرق بل ع�لم فرق الفرق، تتجّلى في �سورة تختلف عن ال�سور الغيبّية 

المتجّردة من الآث�ر واللوازم. كم� اأّن الأفالطونّيين اّلذين يعتقدون ب�أّن 

للحق�ئق  الغيبّية، وتنّزلت  الُملكّية، مظ�هر لالأرواح  الموجودات  ك�فة 

الملكوتّية، واأمثلة للُمُثل الأفالطونّية، هوؤلء يرون اأّن العوار�س والكيفّي�ت 

اّلتي تقوم في هذا الع�لم بغيره� � ل بنف�سه� كم� هو �س�أن الجواهر � يرون 

اأّن �سوره� الذاتّية تتجّلى في ذلك الع�لم بوجوداته� من دون ح�جة اإلى 

الرتك�ز على الآخر، وعليه نقول اإّن اأمث�ل هذه الأو�س�ف والأحوال اّلتي 

تالزم، في ع�لم الُملك، التجّدد والنفع�ل، تكون موجودة في العوالم 

ة في ع�لم الأ�سم�ء ومق�م الواحدّية،  الغيبّية، والن�س�آت التجردّية وخ��سّ

في �سورة منّزهة وبعيدة عن جميع النق�ئ�س، ويكون التعبير عن تلك 

قع الربوبّي، مغ�يرًا للتعبير عنه�  ال�سور، ح�سب الن�س�أة التجردّية وال�سُ

في هذا الع�لم.

اأي�سً�  عنه�  نقول  واّلتي  والرحيمّية  الرحم�نّية  التجّلي�ت  اإن  فمثاًل 

هذا  في  ظهرت  اإذا  والأن�سّية،  والُحبّية  واللطفّية  الجم�لّية  التجّلي�ت 

المالزمة لالنفع�ل  واللطف،  والرحمة  الحّب  ك�نت في �سورة  الع�لم، 

والت�أّثر، وذلك نتيجة �سيق هذا الع�لم. ففي الحديث اأّن للرحمة م�ئة 

به  وتحّققت  الع�لم،  هذا  اإلى  قد هبط  منه�  واح��دًا  ج��زءًا  واأّن  جزء، 

الرحمة كّل الرحمة في هذا الع�لم، مثل الرحمة الح��سلة بين الأولد 
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اّلتي هي  والم�لكّية  الق�هرّية  التجّلي�ت  اأّن  واأمث�ل ذلك. كم�  والأبوين 

من تجّلي�ت الجالل، تظهر في هذا الع�لم في �سورة البغ�س والغ�سب 

المالزمين لالنفع�ل والت�أّثر اأي�سً�.

الرحم�نّية  والغ�سب،  والبغ�س  ال��ح��ّب  ب�طن  اإّن  ح���ل  اأّي  وعلى 

موجودة  التجّلي�ت،  تلك  تكون  والجالل،  الجم�ل  وتجّلي�ت  والقّه�رّية 

بعين الذات، ول تتطّرق اإليه� الكثرة والتجّدد والنفع�ل. كم� اإّن مظهر 

الرحم�نّية والقّه�رّية، الحّب والبغ�س متوّفران في هذا الع�لم، وحيث اإّن 

المظهر � الحّب والبغ�س � يكون ف�نيً� في الظ�هر � الرحم�نّية والقه�رّية 

التعبير عن  المق�م�ت  المظهر، ي�سّح في بع�س  يتجّلى في  والظ�هر   �

اأحدهم� ب�لآخر. وعليه يكون �سخط الحّق المتع�لي على عبده، ظهورًا 

ب�لقّه�رّية والنتق�م، وظهور حبه له ب�لرحمة والكرامة واهلل الع�لم.

في بيان التفّكر الممنوع والمرغوب في ذات الحّق

اأّن قولن�: »التفّكر في الذات والأ�شماء وال�شفات«  اأن نعرف  ُبدَّ  ل 

التفّكر في ذات اهلل ممنوع بح�سب  ب�أّن  الظّن  الج�هل على  قد يحمل 

الرواي�ت، دون اأن يعلم اأّن التفّكر الممنوع هو التفّكر في اكتن�ه الذات 

غير  ُيمنع  وقد  ال�سريفة.  الأح�ديث  من  ُي�ستف�د  م�  ح�سب  وكيفّيته�، 

الموؤّهل من النظر في بع�س المع�رف ذات المقّدم�ت الدقيقة. وهذان 

اأّن ا�ستح�لة اكتن�ه الذات  اإل  اأي�سً�.  المق�م�ن يّتفق ب�س�أنهم� الحكم�ء 

الإلهّية مبرهنة في كتبهم، ومنع التفكر فيه� م�سّلم به عند الجميع.

الموؤّهل،  غير  تعليم  ومنع  العلوم،  ه��ذه  في  الدخول  �سرائط  اأّم��� 
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فمذكورة في كتبهم، وو�س�ي�هم في خ�سو�س �سرائط الدخول وم�سطورة 

الإ�سالم  وفيل�سوف�  الفّن  اإم�م�  فعل  كم�  اأواخره�،  اأو  كتبهم  اأوائل  في 

العظيم�ن، »ال�شيخ ابن �شينا« في اآخر »الإ�شارات« و»�شدر المتاأّلهين« 

في اآخر »الأ�شفار«، حيث اأوردا و�س�ي�هم� البليغة في ذلك )فراجع(.

وتنزيهه  وتوحيده  وج��وده  اإثب�ت  لغر�س  اهلل  ذات  في  النظر  اأّم��� 

العرف�ء.  لآم���ل  والمق�سد  الأنبي�ء  اإر�س�ل  من  الغ�ية  فهو  وتقدي�سه، 

والقراآن الكريم والأح�ديث ال�سريفة م�سحونة ب�لأخب�ر حول العلم بذات 

اهلل وكم�لته واأ�سم�ئه، وكتب الأخب�ر المعتبرة، مثل »الكافي« و»توحيد« 

ال�سيخ ال�سدوق، تتعّمق في اإثب�ت ذات اهلل واأ�سم�ئه و�سف�ته. والفرق 

اإّنم� هو في ال�سطالح�ت  الم�أثورات عن الأنبي�ء وكتب الحكم�ء  بين 

ة  والإيج�ز والتف�سيل فقط، مثلم� اأّن الفرق بين الفقه والأخب�ر الخ��سّ

ب�لفقه هو في ال�سطالح�ت والإيج�ز والتف�سيل اأي�سً�، ل في المعنى.

لكّن الم�سيبة في اأّن هن�ك بع�س الجهالء في لب��س اأهل العلم غير 

الع�رفين ب�لكت�ب وال�سّنة والج�هلين بهم�، ظهروا في القرون الأخيرة، 

معرفة  اأو  �سحيح  معي�ر  على  اعتم�د  اأو  �سحيحة  روؤّي��ة  اأي��ة  دون  من 

ب�لكت�ب وال�سّنة، وجعلوا جهلهم وحده دلياًل على بطالن العلم ب�لمبداأ 

والمع�د. ولكي يرّوجوا ب�س�عتهم حّرموا النظر في المع�رف اّلتي هي 

به�  امتالأ  واّلتي  والأولي�ء �سالم اهلل عليهم،  الأنبي�ء  غ�ية م� يق�سده 

اأهل المعرفة بكّل  R وراحوا يرمون  البيت  اأهل  كت�ب اهلل واأخب�ر 

ب�لمبداأ  العلم  عن  اهلل  عب�د  قلوب  انحراف  و�سّببوا  واّته�م،  �ستيمة 

ولو  الم�سلمين.  �سمل  وت�ستيت  الكّلمة  تفريق  في  �سببً�  وك�نوا  والمع�د، 
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ِلَم كّل هذا التكفير والتف�سيق؟ لت�سّبث المجيب ب�لحديث  �س�أل �س�ئل: 

. اإّن هذا الج�هل الم�سكين مخطىء 
)((

روا في ذاِت اهلل« الق�ئل: »ل تَتَفكَّ

وج�هل من جهتين:

الأولى: اأّنه ظّن اأّن الحكم�ء يقومون ب�لتفّكر في ذات اهلل، مع اأّنهم 

يرون اأّن التفّكر في ذات اهلل واكتن�هه� ممتنع، وهذا من الم�س�ئل 

المبرهن عليه� في هذا العلم.

، فظّن اأّنه ل يجوز التفّوه ب�أي 
)((

والثاني: اأّنه لم يفهم معنى الحديث

�سيٍء عن ذات اهلل المقّد�سة مطلقً�.

اإّنن� �سنذكر بع�س الأح�ديث ونجمع بينه� وبين م� في نظرن� الق��سر، 

ونجعل الإن�س�ف هو الحكم، على الرغم من اأّن هذا يخرج قلياًل عن 

مو�سوعن�، ولكن لعّل فيه بع�س ال�سرورة لرفع ال�سبهة واإبط�ل الب�طل.

الك�في ب�إ�سن�ده عن اأبي ب�سير: ق�ل اأبو جعفر Q: »َتكّلُموا في 

َخْلِق اهلل ول تَتكّلُموا في اهلل فاإنَّ الكالم في اهلل ل يْزداُد �شاِحُبُه اإّل 

.
)3(

راً« َتحيُّ

يّدل هذا الحديث بذاته على اأّن المراد هو التكّلم في اكتن�ه ذات اهلل 

وكيفّيته ومح�ولة تعليله. واإّل ف�إّن الكالم في اإثب�ت ذاته تع�لى و�س�ئر 

كم�لته وتوحيده وتنزيهه ل يوجب التحّير. ولعّل النهي موّجه اإلى اّلذين 

))( الفتوح�ت المّكّية، ابن عربي، ج)، �س 9)6.

))( اإ�س�رة اإلى الحديث الوارد عن محّمد بن يعقوب )ر�سوان اهلل عليه( عن علّي بن اإبراهيم، 

اأمير الموؤمنين  Q يقول: »كان  اأبي عبد اهلل  ال�سكوني، عن  النوفلي، عن  اأبيه، عن  عن 

الك�في،  اأ�سول  واّت��ق اهلل ربك«،  الليل جنبك  بالتفّكر قلبك وجاف عن  نّبه  Q يقول: 

المجلد الث�ني، كت�ب الإيم�ن والكفر، ب�ب التفّكر.

)3( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج)، �س )9.
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يكون التكّلم حّتى في هذه الأمور موجبً� لحيرتهم. وقد احتمل المرحوم 

المحّدث المجل�سي رحمه اهلل هذين الحتم�لين، اللذين قّربن�هم�، من 

دون تعليق، ولكن قّوى الحتم�ل الأّول.

وفي رواية اأخرى عن حريز: »َتكّلُموا في كّل �شيٍء ول تَتكّلُموا في 

. وهن�ك رواي�ت اأخرى بهذا الم�سمون اأو قريبة منه، ل نجد 
)((

ذاِت اهلل«

�سرورة لذكره�.

»اإّياُكْم  ق���ل:   Q الب�قر  محمد  جعفر  اأب��ي  عن  »الكافي«  وفي 

َر في اهلل وَلِكْن اإذا اأََرْدُتْم اأن َتْنُظروا اإلى عَظَمِتِه، فاْنُظُروا اإلى  والتََّفكُّ

.
)((

عظيِم َخْلِقِه«

الظ�هر اأّن هذا الحديث اأي�سً� ي�سير اإلى التفّكر في كنه ذات اهلل، 

لأّنه يقول في نه�يته: »اإذا اأردتم اأن تنظروا اإلى عظمته فانظروا اإلى 

عظيم خلقه«، اأي ا�ستدّلوا من عظمة المخلوق على عظمة الخ�لق عّز 

. ويكون هذا على �سبيل المث�ل لمختلف طبق�ت الن��س اّلذين يمّر  وجلَّ

طريق معرفتهم من خالل المخلوق.

هذه الأح�ديث واأمث�له� اّلتي تنهى عن التكّلم في ذات اهلل والتفّكر 

هي نف�سه� دليل على م� نق�سده. والحديث اّلذي يو�سح هذا الأمر هو 

الحديث ال�سريف في »الكافي« في ب�ب التفكر.

الِعَباَدِة  ُل  »اأف�شَ ق�ل:   Q ال�س�دق  )جعفر(  اهلل  عبد  اأبي  عن 

.
)3(

ِر في اهلل وفي قدرِتِه« اإْدَماُن التََّفكُّ

))( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج)، �س 94.

))( م. ن.

)3( م. ن، ج)، �س 55.
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وفي حديث اآخر في »الكافي«: �سئل علي بن الح�سين Q عن التوحيد، 

اأْق��واٌم متعّمقون  ماِن  اآخِر الزَّ َيُكوُن في  ��ُه  اأنَّ فق�ل: »اإنَّ اهلل عّز وجّل عِلَم 

فاأْنَزَل اهلل تعالى {ٱ ٻ ٻ ٻ}، والآياِت من �ُشورَة الحديِد اإلى 

.
)((

قوله: { ڑ ڑ ک ک} َفَمْن راَم وراَء ذلك َفَقْد َهلََك«

اإذًا، يّت�سح اأّن هذه الآي�ت اّلتي ت�سير اإلى التوحيد، وتنزيه اهلل، والبعث، 

ورجوع الك�ئن�ت )اإلى اهلل( نزلت للمتعّمقين واأهل التفكير العميق.

فهل مع كّل هذا يمكن القول اإّن التفّكر في ذات اهلل حرام؟ اأّي حكيم 

اإّن  الحديد(؟  )�سورة  اأّول  في  ج�ء  مّم�  اأكثر  بمع�رف  ج�ء  ع�رف  اأو 

منتهى معرفتهم هو الو�سول اإلى قوله تع�لى: { ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ذاته  وتجّلي  تع�لى  اهلل  و�سف  في  بي�نً�  اأف�سل  هن�ك  هل  ۅ}. 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ   } ال�سريفة:  الآية  من  المقّد�سة 

؟.
)((

ىئ ی ی }
اأّنه لو لم تكن لبي�ن حقّية كت�ب اهلل الكريم  اأق�سم بحي�ة الحبيب 

كت�ب  اإلى  قلياًل  ارجعوا  القلوب.  ذوي  لكفت  ال�سريفة  الآية  هذه  غير 

P، واأخب�ر خلف�ئه المع�سومين �سالم  اهلل، واإلى خطب ر�سول اهلل 

ببي�ن�ت  ج�ء  والع�رفين  الحكم�ء  ِمن  َمن  لتروا  وق�رنوا  عليهم،  اهلل 

اأجلى واأو�سح مّم� ج�ء به اأولئك في كّل مو�سوع من موا�سيع المع�رف؟ 

اأقوالهم م�سحونة بو�سف الحّق وال�ستدلل على ذات اهلل و�سف�ته  اإّن 

المقّد�سة، بحيث اإّن كّل ط�ئفة تحظى على قدر �سعته� واإدراكه�.

))( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج)، �س )9.

))( �سورة الحديد، الآية: 3.
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اإذًا، يّت�سح من مجموع هذه الأخب�ر اأّن التفّكر في ذات اهلل ممنوع 

اإذا ك�ن ذلك في مرتبة التفّكر في كنه ذات اهلل وكيفّيته، كم� ج�ء في 

اأّن الجمع  اأو   ،
)((

َهلََك« ُهَو،  َنَظَر في اهلل كيف  حديث »الكافي«: »َمْن 

اّلذين ل  الن��س  فريق من  منع  ي�ستدعي  والآمرة  الن�هّية  الأخب�ر  بين 

تطيق قلوبهم ال�ستم�ع اإلى البره�ن ولي�س لهم ال�ستعداد للدخول في 

مثل هذه البحوث. والدليل على هذا الجمع موجود في الأخب�ر نف�سه�.

اأّم� اّلذين لهم ال�ستعداد والأهلّية، فيكون من الراجح لهم التفّكر، 

بل هو اأف�سل من جميع العب�دات.

لن�  يكن  لم  ولكن  المق�سد.  عن  كّلّيً�  خرجن�  لقد  ح���ل،  كّل  على 

تر�سي  ل  اّلتي  والتهمة  الف��سد  ال��راأي  لهذا  نتعّر�س  اأن  من  من��س 

الحّق، والمتداولة في هذا الزم�ن على الأل�سنة، لعّل ذلك ُيحدث بع�س 

الت�أثير في قلوب بع�سهم. ولو تّم ت�أثير هذا القول في قلب �سخ�س واحد 

لكف�ني. والحمد هلل واإليه الم�ستكى.

إّن اهلل خلق آدم على صورته

ب�ل�سند المّت�سل اإلى ال�سيخ الجليل عم�د الإ�سالم محّمد بن يعقوب 

بن  اأحمد  عن  اأ�سح�بن�،  من  ة  ع��دَّ عن  عليه(  اهلل  )ر�سوان  الكّلينّي 

محّمد بن خ�لد، عن اأبيه، عن عبد اهلل بن بحر، عن اأبي اأيوب الخزاز، 

عن محّمد بن م�سلم ق�ل: »�شاألت اأبا جعفر Q عّما يروون اأّن اهلل 

خلق اآدم Q على �شورته، فقال: هي �شورة ُمْحَدثٌة مخلوقة )و( 

))( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج)، �س 93.
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اإلى  فاأ�شافها  المختلفة  ال�شور  �شائر  على  واختارها  اهلل  ا�شطفاها 

نف�شه كما اأ�شاف الكعبة اإلى نف�شه والروح اإلى نف�شه فقال: {بيتي} 

.
)((

و{وئ وئ ۇئ ۇئ}«

اإنَّ �سدر هذا الحديث من الأح�ديث الم�سهورة في اأّي�م الأّئمة عليهم 

به  ي�ست�سهدون  وال�سيعة  ة  ال�سنَّ الفريقين  واإنَّ  هذا.  يومن�  اإلى  ال�سالم 

قه  في كتبهم�. وقد اأيَّد الإم�م الب�قر Q �سدور هذا الحديث و�سدَّ

وتوّلى بي�ن المق�سد منه:

 R الحجج  ث�من  اإلى  ب�سنده  ال�سدوق  رواه  اآخر  وهن�ك حديث 

عن الح�سين بن خ�لد ق�ل: قلت للر�س� Q: »يا ابن ر�شول اهلل اإنَّ 

النا�ص يروون اأنَّ ر�شول اهلل P قال: اإنَّ اهلل خلَق اآدم على �شورته، 

 P قاَتلُهم اهلل لقد حذفوا اأّول الحديث، اإّن ر�شول اهلل :Q فقال

مرَّ برجلين يت�شابَّان ف�شمع اأحدهما يقول ل�شاحبه قبَّح اهلل وجَهك 

ووجَه من ُي�شبهَك، فقال P: يا عبد اهلل ل تقل هذا لأخيك فاإنَّ اهلل 

.
)((

عزَّ وجلَّ خلق اآدم على �شورته«

تقّية«  لنفيه  يتعّر�ص  لم  »اأو  المجل�سّي  المرحوم  ق�ل  هذا  ولأجل 

Q »اأج��اب هكذا على تقدير  الإم���م  اأّن  اأي�سً� رحمه اهلل  واحتمل 

 ولكّن هذا الحتم�ل بعيد جّدًا.
)3(

ت�شليم الخبر«

ويحتمل اأن يكون الحديث المروّي عن الإم�م الر�س� Q، قد اأرجع 

اإلى الحديث الأّول ويكون المق�سود من »اآدم« في نه�ية الخبر »اإنَّ اهلل خلق 

))( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج)، �س 34).

))( التوحيد، ال�سيخ ال�سدوق، �س )5).

)3( مراآة العقول، العاّلمة المجل�سي، ج)، �س 84.
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اآدم على �شورته« هو نوع الإن�س�ن، ويعود ال�سمير في قوله »على �شورته« 

� علم الإم�م الر�س� Q ب�أّن الراوي لي�س في  اإلى الحّق المتع�لي، ولمَّ

م�ستوى ال�ستيع�ب والفهم لمدلول الحديث ال�سريف اقت�سر �سلوات اهلل 

عليه على ذكر �سدر الحديث، حّتى يتخّيل الراوي اأّن المق�سود من اآدم، 

هو اأبو الب�سر، واأّن �سمير على �سورته يرجع اإليه. ت�أمل.

ولعلَّ الحديثين قد �سدرا عن ر�سول اهلل P كم� في حديث الإم�م 

ث ت�رة من دون ذكر اأول  الر�س� Q. ولكن ر�سول اهلل P قد حدَّ

ث  الحديث وهو م� رواه الإم�م الب�قر Q ب�سورة مخت�سرة، وحدَّ

P مّرة اأخرى مع تلك البداية وذلك المدخل. وحيث اأّن الإم�م الر�س� 

 Q قد عرف اأّن الراوي ل ي�ستوعب معنى الحديث، اأ�س�ر Q

اإلى الحديث ال�سريف المبدّو بذلك المدخل. وال�س�هد عليه اأّن بع�س 

الرواي�ت ت�ستمل على جملة )�سورة الرحمن( بدًل عن )�سورته( وهذا 

ل ين�سجم مع الحديث المروّي في كت�ب )عيون الر�س�( الظ�هر في اأّن 

ر�سول اهلل P قد اأتى على ذكر � على �سورته � مع ال�سمير مّرتين.

واإذا فر�سن� اأّن الحديث ال�سريف المذكور لم ي�سدر عن ر�سول اهلل 

P، ولك���نَّ معن�ه موجوٌد ف���ي الأح�ديث ال�سريفة الأخ���رى كم� ن�سرح 

ذلك اإن �س�ء اهلل.

فلنرجع اإلى �شرح األفاظ الحديث ال�شريف:

قوله Q: »اآدم«: يقول الجوهرّي في )�سح�حه(: اأ�سله )اأاأدم( 

ل الألف اإلى الواو  على وزن اأفعل، بّدلت الهمزة الث�نّية اإلى الألف وتحوَّ

اأبي  ت�سمية  وجه  يكون  اأن  ويحتمل  )اأوادم(.  وجمعه�  تحريكه�.  لدى 
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من  الآدُم  اللغة  ففي  اللون،  اأ�سمر  ك�ن   Qاأّنه هو  ب���)اآدم(  الب�سر 

��س: الأ�سمر. وفي بع�س الرواي�ت اأن �سبب الت�سمّية ب�آدم هو اأّنه من  النَّ

اأديم الأر�س اأي من على وجه الأر�س.

قول���ه Q: »عل���ى �ش���ورته«: اإّن ال�سورة في اللغ���ة، بمعنى المثل 

والهيئة. ون�ستطيع اأن نقول اإّن لل�سورة معنى ع�ّمً� م�ستركً� بين الأمور، 

وذل���ك المعنى الم�سترك هو �سيئّية ال�س���يء وفعلّيته، غ�آية الأمر اأّن لكّل 

ة به. ومن ه���ذا المنطلق يق�ل لل�س���يء بذي ال�سورة  �س���يٍء فعلّية خ��سّ

وللفعلّي���ة ب�ل�سورة. وم� قيل في الفل�سف���ة في معنى ال�سورة اّلذي تعّمه 

وت�سمل���ه فعلّي���ة ال�سيء و�سيئّيته، ل يتن�فى م���ع المعنى اللغوّي، ول يكون 

م���ن قبيل تق����رن و�سعين للف���ظ واحد على معنى واحد ف���ي نوعين من 

العلم كي يكون اللفظ م�سطلحً� في كّل واحد من المعنيين.

اإلهّي�ت  في  الإ�سالم  فال�سفة  رئي�س  �سين�  ابن  علي  اأبو  ال�سيخ  ق�ل 

كت�به )ال�سف�(: »ويقال �شورة لكّل هيئة وفعل يكون في قابل وحدانّي 

ويقال �شورة  والأعرا�ص �شوراً.  الحركات  تكون  بالتركيب، حّتى  اأو 

العقلّية  ال��ج��واه��ر  حينئٍذ  ت��ك��ون  ف��ال  بالفعل  ال��م��اّدة  ب��ه  تتقّدم  ل��ّم��ا 

تكن  لم  واإن  ال��م��اّدة  به  تكمل  لما  ويقال �شورة  ���ش��وراً.  والأع��را���ص 

بالطبع.  اإليها  بها  يتحّرك  وما  ال�شورة  مثل  بالفعل،  بها  متقّدمة 

الأ�شكال  من  بال�شناعة  المواد  في  يحدث  لما  ة  خا�شّ �شورة  ويقال 

وغيرها. ويقال �شورة لنوع ال�شيء ولجن�شه ولف�شله ولجميع ذلك، 

.
)((

وتكون كّلّية الكّلّي �شورة لالأجزاء اأي�شاً«

))( ال�سف�ء، ج)، من الإلهّي�ت، �س )8)، من�سورات مكتبة المرع�سي، قّم.
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وُي�ستف�د بعد الت�أمل في كّل موارد ا�ستعم�ل ال�سورة، اأّن المعنى في 

جميع تلك الموارد، هو الفعلّية اّلتي ذكرن�ه�، فيكون ا�ستعم�ل ال�سورة 

في هذه الموارد على اأ�س��س ال�ستراك المعنوّي. ويق�ل للحّق المتع�لي 

�سورة ال�سور.

قول���هQ: »ا�ش���طفاها«: تك���ون »ال�ش���فوة« بمعن���ى الخ�ل�س من 

ال�سوائب، وال�س�في من الكدر  و»ال�شطفاء« هو اأخذ الخ�ل�س، وال�س�في 

هو ُيالزم الخ�ل�س، ولكّن راأي الجوهرّي وغيره اأّن »ال�شطفاء« بمعنى 

الختي�ر، كم� ف�ّسروا في اللغة »الختيار« ب�»ال�شطفاء«، هذا اأي�سً� من 

التف�سي���ر ب�ل���الزم، لأّن الختي�ر اأي�سً� بمعنى اأخذ م���� هو خير وح�سن، 

فيك���ون لزم���ً� لواقع ال�سطف����ء في الخ����رج، ولي�س بمدل���ول مط�بقّي 

لالختي�ر.

قوله Q: »الكعبة«: اإّن الكعبة ا�سم لبيت اهلل. واإّنم� �ُسّمي البيت 

ب اأو لكونه مرّبعً�.  ب�لكعبة لم� ق�له بع�س من اإّنه ُي�س�هي الج�سم المكعَّ

تكون  �سّتة  ب�سطوح  المحفوف  الج�سم  هو  الري��سيين  لدى  ب  والمكعَّ

الزواي� فيه� ق�ئمة.

البخ�ر  الأطّب�ء عب�رة عن  لدى  الروح  اإّن  »وال���روح«:   :Q قوله 

للقلب  اإّن  ويق�ل  القلب.  في  الحيوان  دم  ح��رارة  عن  الن�جم  اللطيف 

تجويفين: الأّول في الج�نب الأيمن حيث يتدّفق الدم من الكبد ب�تج�ه 

البخ�ر  ب  ويت�سرَّ الدم،  يتبّخر  القلب  التجويف ومن جّراء حرارة  هذا 

ف من  اإلى التجويف الث�ني الك�ئن في الج�نب الأي�سر من القلب، فيتلطَّ

وراء حرك�ت القلب، فيتكّون الروح الحيوانّي منه، وت�سري في ال�سرايين 
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نتيجة �سّخ القلب ب�لب�سط والقب�س، ح�سب البي�ن المذكور في محّله. 

ف�إذن م�سدر الروح الحيوانّي هو القلب، ومجراه� ال�سرايين.

يم�سي  واّل���ذي  الكبد،  ف��ي  المتجّمع  ال��دم  على  ال���روح  ُتطلق  وق��د 

في  الروح  ُت�ستعمل  قد  اأّنه  كم�  الطبيعّية.  ب�لروح  وي�سّمى  الأوردة،  في 

م�سطلح الحكم�ء، في الروح النف�سّية اّلتي تنبعث من الدم�غ، وتجري 

في الأع�س�ب، وتكون مظهرًا ومرتبة ن�زلة من الروح المجّرد، اّلتي هي 

ال�سّر ال�سبح�ني، وروح اهلل الم�س�ر اإليه� بقوله تع�لى: {وئ وئ ۇئ 

ۇئ }. وبعد هذا ن�ستعر�س ونبّين اأّن هذه الروح تنفخ ب�لنفخة الإلهّية، 
وُت�سطفى لدى الحّق جّل وعال وت�سير مخت�رًة لديه �سبح�نه.

في بيان أّن اإلنسان مظهرٌ تاّم هلل وأنّه االسم األعظم 
للحّق جّل وعال

من  ا�سم  لكّل  اأّن  القلوب،  واأ�سح�ب  المعرفة  اأرب���ب  يقول  اعلم: 

الأ�سم�ء الإلهّية لدى الح�سرة الواحدّية، �سورة ت�بعة للتجّلي ب�لفي�س 

وطلب  الّذاتي  الحّب  بوا�سطة  وذلك  العلمّية،  الح�سرة  لدى  الأقد�س 

تلك  عن  اهلل  اأه��ل  ل��دى  ر  وُيعبَّ ه��و.  اإّل  يعلمه�  ل  اّلتي  الغيب  مف�تيح 

ال�سورة ب�»العين الثابتة« وتح�سل اأّوًل، من جّراء هذا التجّلي ب�لفي�س 

التعّين�ت  هذه  ب�سبب  ث�نيً�،  ويتحّقق  الأ�سم�ئّية،  التعّين�ت  الأقد�س، 

الأ�سم�ئّية، �سور الأ�سم�ء اّلتي هي الأعي�ن الث�بتة، وال�سم الأّول اّلذي 

يبرز ويظهر مع مراآته، بتجّلي الأحدّية، والفي�س الأقد�س، لدى ح�سرة 

العلمّية الواحدّية، هو ال�سم الأعظم الج�مع الإلهّي، والمق�م الم�سّمى 
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ب�»اهلل« اّلذي يكون من الن�حّية الغيبّية عين التجّلي ب�لفي�س الأقد�س. 

وفي التجّلي الظهورّي يكون كم�ل الجالء وال�ستجالء عين مق�م جمع 

الواحدّية ب�عتب�ر، وعين الكثرة ال�سمّية ب�عتب�ر اآخر. واإّن تعّين ال�سم 

وعين  الك�مل،  لالإن�س�ن  الث�بتة  العين  عن  عب�رة  و�سورته،  الج�مع 

الحقيقة المحّمدّية للنبّي P. كم� اأنَّ مظهر التجّلي الحقيقّي للفي�س 

الأقد�س هو الفي�س المقّد�س، واأّن مظهر التجّلي لمق�م الواحدّية، هو 

الث�بتة،  الك�مل  الإن�س�ن  لحقيقة  التجّلي  مظهر  واأّن  الألوهّية،  مق�م 

والعينّية  والعلمّية  ال�سمّية  الموجودات  ك�ّفة  واأّن  الأعظم،  الروح  هي 

والرق�ئق على  الحق�ئق  لهذه  كّلّية وجزئّية  تكون مظ�هر   � الخ�رجّية   �

في  ذكرن�ه  واإّنم�  المخت�سر  الكت�ب  هذا  ي�سعه  ل  بديع  ترتيب  اأ�س��س 

كت�ب )م�سب�ح الهداية(.

الج�مع،  ال�سم  َمظهر  الك�مل  الإن�س�ن  اأّن  ذكرن�ه  مّم�  وُي�ستف�د 

الكت�ب  في  المعنى  هذا  اإلى  اأُ�سير  كم�  الأعظم،  ال�سم  تجّلي  وم��راآة 

 .
)((

ڄ} ڄ  ڦ  {ڦ  تع�لى:  اهلل  ق���ل  كثيرًا.  وال�سّنة 

الب�طن  تج�ه  والجالل  الجم�ل  يَدي  على  الإلهّي  التعليم  هذا  تّم  وقد 

كم�  ال��واح��دّي��ة،  الح�سرة  ل��دى  الجمعّي  الغيبّي  التخمير  بوا�سطة 

ال�سه�دة  ع�لم  في  وظ�هره،  اآدم  �سورة  تج�ه  الإلهّي  التعليم  تّم  اأّن��ه 

بمظهره الطبيعّي الم�دّي، بوا�سطة ظهور يدي الجالل والجم�ل. ق�ل 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  {ۋ  ت��ع���ل��ى: 

))( �سورة البقرة، الآية: )3.
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.
)((

ۇئ} ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

غير  به�  يليق  ل  اّلتي  المطلقة  الولية  العرف�ء  لدى  الأم�نة  وتكون 

الإن�س�ن، وهذه الولية المطلقة، هي مق�م الفي�س المقّد�س. وقد اأُ�سير 

 ،
)((

اإليه في القراآن الكريم بقوله تع�لى: {   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ}

اأبي  عند  كنت  ق�ل:  �سعيد  بن  اأ�سود  اإلى  ب�سنده  )الك�في(  كت�ب  وفي 

ُة  جعفر Q ف�أن�س�أ يقول ابتداءًا منه من غير اأن اأ�س�ألُه »نحُن ُحجَّ

عْيُن  ل�شاُن اهلل ونحُن وج��ُه اهلل ونحُن  ب��اُب اهلل، ونحُن  اهلل، ونحن 

الندبة  . وفي دع�ء 
)3(

ع��ب��اِدِه« اأم��ِر اهلل في  اهلل في خْلِقِه ونحُن ولُة 

ُل َبْيَن  ُه اإليِه الأولياُء؟ اأْيَن ال�شبُب الُمتَّ�شِ »اأْيَن وجُه اهلل اّلذي يتوجَّ

َماِء«. وفي زي�رة الج�معة الكبيرة »والمثُل الأعلى«.  اأهِل الأر�ِص وال�شَّ

وهذا المثل الأعلى وذلك الوجه الإلهّي، هو الوارد في الحديث ال�سريف 

الأعلى  المثل  هو  الإن�س�ن  اأّن  ومعن�ه  ورته«  �شُ على  اآَدَم  خلَق  اهلل  »اإنَّ 

للحّق �سبح�نه، واآيته الكبرى، ومظهره الأتّم، واأّنه مراآة لتجّلي الأ�سم�ء 

َي�ْشَمُع  »ُهَو  اهلل،  وجنب  ويد اهلل  اهلل  وعين  اهلل  وجه  واأّن��ه  وال�سف�ت 

ُر َوَي�ْشَمُع وَيْبِط�ُص ِبِه«. ووجه اهلل هذا  ُر وَيْبِط�ُص باهلل، واهلل ُيْب�شِ وُيْب�شِ

 ،
)4(

هو النور المذكور في قوله تع�لى: { ہ ھ ھ ھ}

وق�ل الإم�م الب�قر Q كم� في كت�ب )الك�في( ب�سنده اإلى اأبي خ�لد 

الك�بلي ق�ل �س�ألت اأب� جعفر Q عن قول اهلل عّز وجّل {ې ې  

))( �سورة الأحزاب، الآية: )7.

))( �سورة الق�س�س، الآية: 88.

)3( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج)، �س 45).

)4( �سورة النور، الآية: 35.
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وُر واهلل ُنوُر الأئمِة  ، فق�ل: ي� اأب� خ�لد »النُّ
)((

ې ې ى ى}
اأَْنَزَل،  اإلى يوِم القيامِة وُهْم واهلل ُنوُر اهلل اّلذي   P اآِل محّمد  من 

َمواِت والأر�ِص«. وفي كت�ب الك�في ال�سريف  َوُهْم واهلل ُنوُر اهلل في ال�شَّ

 Q ب�سنده اإلى الإم�م الب�قر روحي لتراب مقدمه الفداء في تف�سيره

لالآية ال�سريفة { ٱ ٻ  ٻ  ٻ ٻ پ} ق�ئاًل: ِهَي في اأميِر 

الموؤمنين، ك�ن اأميُر الموؤمنين �سلوات اهلل عليه يقوُل: »ما هلِل تعالى 

.
)((

ِ من نَباأٍ اأعَظُم منِّي« اآية هي اأْكَبُر مني، ول هللَّ

وملّخ�س الحديث اأّن الإن�س�ن الك�مل اّلذي يكون اآدم اأبو الب�سر فردًا 

منه، اأكبر اآية وَمظهر لأ�سم�ء و�سف�ت الحّق �سبح�نه، واأنه َمَثل الحّق 

المتع�لي واآيته. ول بّد من تنزيه اهلل �سبح�نه وتقدي�سه عن الِمثل اّلذي 

.
)3(

هو بمعنى الآية والعالمة. {ڃ ڃ ڃ}

اآي�ت ومراآة تجّلي ذاك الجم�ل الجميل عّز  الكون،  اإّن ك�ّفة ذّرات 

اآية  �سيء  يكون  ل  ولكن  الوجودّية.  ومنزلته  حجمه  ح�سب  كلٌّ  وج��ّل، 

لال�سم الأعظم الج�مع اأي »اهلل« عدا الكون الج�مع، والبرزخّية الكبرى 

المقّد�سة جّلت عظمُتُه بعَظمِة ب�ريه.

ورِتِه الج�معِة  َل على �سُ ف�هلل تع�لى خَلَق الإن�س�َن الك�ِمَل والآَدَم الأوَّ

ما  جميُع  »َفَظَهَر  الكبيُر:  ال�سيُخ  ق�ل  و�سف�ِتِه.  اأ�سم�ِئِه  مراآة  وجَعَلُه 

الإن�شانّية فحازْت  النَّ�شاأِة  الأ�شماِء في هذه  الإلهّية من  ورِة  ال�شُّ في 

))( �سورة التغ�بن، الآية: 8.

))( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج)، �س 08).

)3( �سورة الروم، الآية: 7).
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��ُة هلِل على  ُرت��َب��ة الإح��اط��ة والجمع ب��ه��ذا ال��وج��وِد وب���ِه ق��ام��ت ال��ُح��جَّ

المالئكِة«.

وتبّين من بحثن� هذا ال�س�لف الذكر، ال�سبب في ا�سطف�ء واختي�ر 

المختلفة  ال�سور  كّل  من  الإن�س�نّية  الج�معة  لل�سورة  المتع�لي  الحّق 

 Q للك�ئن�ت ب�أ�سره�. كم� تبّين ال�سّر في تف�سيل الحّق �سبح�نه لآدم

على المالئكة، وتكريمه دون ك�ّفة المخلوق�ت وفل�سفة ن�سبة روحه اإليه 

. وحيث اإّن هذا الكت�ب قد 
)((

في الآية الكريمة {وئ وئ ۇئ ۇئ}

التزم على نف�سه الخت�س�ر، غ�س�سن� الطرف عن بي�ن حقيقة النفخة 

الموجودات  دون  به  اخت�س��سه�  و�سبب  اآدم،  في  وكيفّيته�  الإلهّية، 

ًل واآِخرًا. الأخرى. والحمد هلل اأوَّ

في التفّكر في المصنوع

نع واإتق�نه ودق�ئق الخلق،  ومن مراتب التفّكر، التفّكر في روائع ال�سُ

بم� يتن��سب وقدرة الإن�س�ن من ط�قة التفّكر. ونتيجة هذا التفّكر هي 

معرفة المبداأ الك�مل وال�س�نع الحكيم، وهذا على العك�س من »برهان 

تعالى  الحّق  هو  المقام  ذاك  في  البرهان  مبداأ  اإّن  اإذ  ال�شّديقين. 

عزَّ ا�شمه، ومن�ه يح�ش�ل العل�م بالتجّلي�ات والمظاه�ر والآيات. واأّما 

في هذا المق�ام فمب�داأ البره�ان ه�و المخلوق�ات اّلت�ي ع�ن طريقه�ا 

يتّم العلم بالمبداأ وال�شانع«. وهذا البره�ن يك�ون للع�ّم�ة من الن��س 

الكثيرون  ُينكر  ال�سّديقين. ولهذا، قد  اّلذين ل حّظ لهم من بره�ن 

))( �سورة الحجر، الآية: 9).



84

ال����ت����وح����ي����د وال����ف����ط����رة

اأن ُي�سبح التفّكر في الحّق مبداأ العلم به، واأن يوؤّدي العلم ب�لمبداأ اإلى 

العلم ب�لمخلوق.

وفي  ودق�ئقه�  ال�سنعة  لط�ئف  في  التفّكر  اأّن  الكالم،  وملّخ�س 

اإتق�ن نظ�م الخليقة، من العلوم الن�فعة، ومن اأف�سل الأعم�ل القلبّية، 

وخير من جميع العب�دات، لأّنه نتيجة اأ�سرف نتيجة. وعلى الرغم من 

اأّن النتيجة الأ�سلّية لجميع العب�دات وال�سّر الحقيقّي له� هو الح�سول 

على المعرفة، ف�إّن ك�سف هذا ال�سّر والح�سول على تلك النتيجة لي�س� 

بذرة  عب�دة  كّل  في  لهم  تكون  اأه��اًل  لذلك  اإّن  بل  للجميع،  متي�ّسرين 

لم�س�هدة اأو لم�س�هدات. وعلى اأّي ح�ل اإّن الطالع على لط�ئف ال�سنعة 

واأ�سرار الخليقة بح�سب الحقيقة والواقع لم يتي�ّسر للب�سر، حّتى الآن. 

اإّن اأ�س��س الخليقة ونظ�مه� يكون من الدّقة وال�ستحك�م ومن الجم�ل 

والكم�ل في م�ستوى لو اأّن الإن�س�ن اأمعن النظر في اأّي ك�ئن مهم� ك�ن 

حقيرًا، م�ستخدمً� كّل علومه اّلتي اكت�سبه� خالل قرون، لم� ا�ستط�ع اأن 

يّطلع على ن�سبة واحد ب�لألف، من ذلك، فكيف له اأن يتمّكن من اإدراك 

الجزئّية  الب�سرّية  الأفك�ر  طريق  عن  �س�عيً�  الجميل،  الكّلي  النظ�م 

الن�ق�سة، لفهم بدائعه ودق�ئقه؟ اإنن� �سنلفت انتب�هك اإلى اإحدى دق�ئق 

الخلق مّم� هو قريب بع�س ال�سيء من الأفه�م ويعّد من المح�سو�س�ت 

ل عن هذا المجمل(. )اقراأ الحديث المف�سّ

اأّيه� العزيز، انظر وت�أّمل في العالقة اّلتي بين هذه ال�سم�س والأر�س. 

وفي الم�س�فة المعّينة بين الأر�س وال�سم�س، وحركة الأر�س حول نف�سه� 

وحول ال�سم�س. تلك الحركة اّلتي تكون على مدار محّدد فيح�سل منه� 
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الليل والنه�ر والف�سول. فم� اأتقنه من �سنع وم� اأكمله� من حكمة! ولول 

هذا التنظيم، اأي لو ك�نت ال�سم�س اأقرب اأو اأبعد، لم� تكّون في الأر�س 

معدٌن،   � البرد  من  الث�نّية  الح�لة  وفي  الحر،  من  الأول��ى  الح�لة  في   �

ونب�ٌت، وحيوان. وكذلك لو توّقفت الأر�س عن الحركة، على م� هي عليه 

من البعد عن ال�سم�س، لم� ك�ن الليل اأو النه�ر، ول ك�نت الف�سول، ولم� 

تكّونت الأر�س نه�ئّيً� اأو الق�سم الأكبر منه�.

ول ُيقت�سر على هذا اأي�سً�، ف�إّن الأوج، اأو اأق�سى نقطة لالأر�س عن 

ال�سم�س، يقع في جهة ال�سم�ل لكيال تزداد الحرارة فُت�س�ب الك�ئن�ت 

ب�ل�سرر. وكذلك الح�سي�س، اأو اأقرب نقطة بين ال�سم�س والأر�س، يقع 

بهذا  ُيكتفى  ول  ب�سرر.  الأر���س  اأهل  ي�س�ب  لكيال  الجنوب،  جهة  في 

اأي�سً�، ف�لقمر الموؤّثر في تربية موجودات الأر�س، يع�ك�س الأر�س في 

القمر  يكون  الأر���س،  �سم�ل  في  ال�سم�س  تكون  عندم�  بحيث  �سيره�، 

تلك  ك�نت  ال�سم�ل،  في  هذا  ك�ن  اإذا  ب�لعك�س،  والعك�س  جنوبه�،  في 

في الجنوب، وذلك لنتف�ع �سّك�ن الأر�س منهم�. هذه كّله� من الأمور 

ال�سرورّية المح�سو�سة. غير اإّن الإح�طة ببدائع النظ�م ودق�ئقه ل تكون 

اإّل للخ�لق اّلذي يحيط علمه بكّل �سيء.

ولكن ِلَم ابتعدن� كّل هذا البعد؟ فليفّكر الم�رء ف�ي خلق�ه ه�و، ع�لى 

وفق  �سنعت  اّلتي  الظ�هرة  الحوا�س  في  اأّوًل  علمه:  و�سعة  ط�قته  قدر 

اّلتي  المدرك�ت،  من  مجموعة  لكّل  اإّن  اإذ  والمح�سو�س�ت،  المدرك�ت 

والترتيب  الدّقة  من  تكون  م�  ب�أدّق  مدركة  قّوة  الع�لم،  هذا  في  توجد 

المحّيرين للعقول.
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على  ُتدرك  الظ�ه�رة،  ب�لح�وا�س  ُتدرك  ل  اّلتي  المعنوّية،  والأم��ور 

�سوء الحوا�س الب�طنّية. دع عنك علم الروح والقوى الروحّية للنف�س، 

مم� تق�سر مدارك الإن�س�ن عن فهمه، واّتجه بنظرك اإلى علم الأبدان 

وت�سريحه� وبن�ئه� الطبيعّي، وخ�س�ئ�س كّل ع�س�و من الأع�س�ء الظ�هرة 

والب�طنة. انظر م� اأغرب هذا النظ�م وم� اأعجب هذا الترتيب!! على 

يبلغ حّتى بعد م�ئة  الآن، ولن  يبلغ حّتى  الب�سر لم  اأّن علم  الرغم من 

قرن، معرفة واحٍد ب�لألف منه، ح�سب العتراف ال�سريح ب�أف�سح ل�س�ن 

من جميع العلم�ء بعجزهم، مع اأّن ج�سم الإن�س�ن ب�لن�سبة اإلى ك�ئن�ت 

الأر���س وجميع  واأّن  ت�فهة،  يزيد على مجّرد ذّرة  الأخ��رى، ل  الأر���س 

منظومتن�  كّل  واأّن  ال�سم�سّية،  المنظومة  اإزاء  �سيئً�  تعدل  ل  ك�ئن�ته�، 

اإزاء المنظوم�ت ال�سم�سّية الأخرى، واأّن كّل هذه  ال�سم�سّية ل وزن له� 

المنظوم�ت، الكبيرة منه� وال�سغيرة، مبنّية وفق ترتيب منّظم، ونظ�م 

مرّتب، بحيث اإّن اأّي نقٍد ل ُيمكن اأن يوّجه اإلى اأتفه ذّرة فيه�، واإّن عقول 

الب�سر ك�ّفة ع�جزة عن فهم دقيقة من دق�ئقه�.

فهل بعد هذا التفّكر يحت�ج عقلك اإلى دليل اآخر لُيذعن ب�أّن ك�ئنً� 

ع�لمً�، حكيمً�، ل ُي�سبه الك�ئن�ت الأخرى، هو اّلذي اأوجد هذه الك�ئن�ت 

بكّل حكمة ونظ�م وترتيب واإتق�ن؟

.
)((

{ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ }
اّلذي يعجز عقل الإن�س�ن عن فهمه، لم  اإّن كّل هذا الخلق المتقن 

يظهر عبثً� وتلق�ئّيً�! فلتعَم عيُن القلب اّلتي ل ترى اهلل، ول ُت�س�هد جم�ل 

))( �سورة ابراهيم، الآية:0).
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جميله في هذه المخلوق�ت! ولُيمحق اّلذي يبقى في ال�سّك والترّدد بعد 

كّل هذه الآي�ت والآث�ر. ولكن م� اّلذي ي�ستطيع هذا الإن�س�ن الم�سكين 

عمله ب�لأوه�م؟.

لو اأّنك عر�ست �سّبحتك وزعمت اأّن حّب�ته� قد انتظمت تلق�ئّيً� من 

ذلك  من  والأده��ى  الب�سرّية.  بك  ل�ستهزاأت  منّظم،  ينظمه�  اأن  دون 

اأّنك لو اأخرجت �س�عتك من جيبك وزعمت نف�س الزعم اأي�سً� ب�لن�سبة 

اإليه�، األ يخرجونك من زمرة العقالء؟ واأل يرميك كّل عقالء الع�لم 

َف اّلذي ُيْخِرُج نظ�م هذه ال�س�عة من ق�عدة العّلة  ب�لجنون؟ ف�إذا ُو�سِ

والمعلول، ب�أّنه مجنون ويجب اأن ُيحرم من حقوق العقالء فم� الو�سف 

المن��سب اّلذي يجب اأن ُيو�سف به من يزعم اأّن نظ�م هذا الع�لم، ل بل 

هذا الإن�س�ن ونظ�م روحه وج�سمه قد ظهر تلق�ئّيً�؟ هل يجب اإبق�وؤه في 

زمرة العقالء؟ ترى اأّي بلٍه اأ�سّد من هذا؟

.
)((

{ ک ک گ گ }
الحّق  إلى  نسبته  وكيفيّة  وآثاره  االمتحان  معنى  بيان  في 

المقّدس المتعالي

اعلم اأّن النفو�س الب�سرّية من�ذ ظهوره� وتعّلقه� ب�لأج�س�د، وهبوطه� 

اإلى ع�لم الُمْلك � ع�لم الم�ّدة � تكون على نحو القّوة � الأهلّية والق�بلّية 

� تج�ه جميع العلوم والمع�رف والملك�ت � الح�لت الرا�سخة المتمركزة 

والفعلّي�ت  الإدراك���ت  جميع  تج�ه  بل  وال�سّيئة،  الح�سنة   � الإن�س�ن  في 

))( �سورة عب�س، الآية:7).
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 � � جّل جالله  الحّق  بعن�ية  تتدّرج  ثّم   � اآث�ر  ذات  اّلتي هي  الح��سرة   �

اأّوًل الإدراك�ت ال�سعيفة الجزئّية مثل  نحو الفعلّية �سيئً� ف�سيئً�، فتبدو 

تظهر  ثّم  ف�لأخ�ّس  الأخ�ّس  الأخرى  الظ�هرّية  والحوا�س  اللم�س  ح��ّسة 

ث�نيً� الإدراك�ت الب�طنّية متدّرجة اأي�سً�. ولكّن الملك�ت ل تزال موجودًة 

وُتركت  الخّيرة  الط�ق�ت  فيه�  تفّجر  بعوامل  تت�أّثر  لم  ف���إن  ب�لقّوة، 

وحده� لنت�سرت الخب�ئث، وتحّققت الملك�ت الف��سدة وانعطفت نحو 

القب�ئح والم�س�وىء، لأّن الدواعي الداخلّية الب�طنّية ك�ل�سهوة والغ�سب 

اإلى الفجور والتعّدي والظلم، وبعد انقي�ده  وغيرهم� ي�سوق�ن الإن�س�ن 

لهم� يتحّول في فترة ق�سيرة اإلى حيوان عجيب و�سيط�ن غريب.

الإن�س�ن  بني  و�سعت  قد  ورحمته  تع�لى  الحّق  عن�ية  ك�نت  ولّم� 

المرّبي  من  نوعين  دقيق  تقدير  ح�سب  �سبح�نه  لهم  جعل  الأزل،  في 

والنق�س  الجهل  ح�سي�س  من  بهم�  يطير  جن�حين  بمث�بة  والمهّذب، 

والقب�حة وال�سق�ء اإلى اأوج العلم والمعرفة والكم�ل والجم�ل وال�سع�دة، 

الرحب  الف�س�ء  اإل��ى  الطبيعة  ع�لم  �سيق  �سغط  من  نف�سه  وي��ح��ّرر 

الملكوتّي الأعلى، وهم�:

بين  التمييز  على  والقدرة  العقل  في  المتج�ّسد  الب�طنّي  المرّبي 

الح�سن والقبيح، والمرّبي الخ�رجّي المتمّثل في الأنبي�ء والأدّلء لطرق 

اإّن العقل  اإذ  ال�سع�دة وال�سق�ء. وكّل منهم� ل يوؤّدي دوره بدون الآخر، 

الطريق  واكت�س�ف  وال�سق�ء  ال�سع�دة  طرق  معرفة  عن  ع�جز  الب�سرّي 

اإلى ع�لم الغيب، ون�س�أة الآخرة، كم� اأّن هداية الأنبي�ء، واإر�س�دهم ل 

تكون موؤّثرًة بدون اإدراك العقل والقدرة على التمييز.
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ف�لحّق � تب�رك وتع�لى � منحن� هذين النوعين من الموّجه لكي نجعل 

من  تتحّرك  النفو�س  في  الك�منة  وال�ستعدادات  المكتنزة  الط�ق�ت 

القّوة اإلى الفعلّية والظهور. وقد وهبن� الحق المتع�لي ه�تين النعمتين 

الكبيرتين لن� امتح�نً� واختب�رًا، لأن الإن�س�ن يتمّيز اأفراده بع�سهم عن 

بع��س، ويت�ّم الف�سل بين ال�سعيد وال�سقّي والمطيع والع��سي والك�م�ل 

والن�ق��س، كم� ق��ل ولّي الموؤمنين Q: »واّلذي َبَعَثُه بالَحقِّ َلُتَبْلَبُلنَّ 

.
)((

َبْلَبلًَة َوَلُتَغْرَبُلنَّ َغْرَبلًَة«

وفي كت�ب الك�في ال�سريف في ب�ب التمحي�س والمتح�ن عن ابن 

وا  �شُ اأبي يعفور عن الإم�م ال�س�دق Q: »َل ُبدَّ للّنا�ِص ِمْن اأَْن ُيَمحَّ

.
)((

َوُيَميَُّزوا َوُيَغْرَبُلوا َوُي�ْشَتْخَرج في الِغْرَباِل َخْلٌق َكثيٌر«

»يا   :Q اهلل  عبد  اأُب���و  ل��ي  ق���ل  ق���ل:  وٍر  َمْن�سُ ع��ن  وب���إ���س��ن���ِدِه 

وُر اإنَّ هذا الأمر ل ياأتيكْم اإّل بْعَد اإيا�ٍص ول واهلل حتى ُتَميَُّزوا  َمْن�شُ

وا ول واهلل حّتى َي�ْشَقى َمْن َي�ْشَقى َوَي�ْشَعْد َمْن  �شُ ول واهلل حّتى ُتَمحَّ

.
)3(

َي�ْشَعُد«

وَن َكَما ُيَخل�ُص  وفي حديث اآخر عن اأبي الح�سن Q ق�ل: »ُيْخل�شُ

.
)4(

َهُب« الذَّ

وفي ب�ب البتالء والختب�ر ب�سنده اإلى الإم�م ال�س�دق Q ق�ل: 

.
)5(

ِ َم�ِشّية َوَق�شاٌء وابتالٌء« »ما ِمْن َقْب�ٍص ول َب�ْشٍط اإّل وهللَّ

))( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج)، �س 370.

))( م. ن.

)3( م. ن.

)4( م. ن.

)5( م. ن، ج)، �س )5).
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وفي حديث اآخر عنه Q ق�ل: »اإِنَُّه َلْي�َص �شيٌء فيِه َقْب�ٌص اأْو َب�ْشٌط 

.
)((

ِ عزَّ وجلَّ ابتالٌء وق�شاٌء« ا اأََمَر اهلل اأْو َنَهى َعْنُه اإِلَّ وفيِه هللَّ ِممَّ

بمعنى  و»الَب�شُط«  والأخ��ذ،  والمنع  الإم�س�ك  اللغة  في  و»الَقْب�ُص« 

الن�سر والعط�ء، فكّل عط�ء وتو�سعة ومنع امتح�ن لالإن�س�ن، كم� اأّن كّل 

اأمر ونهي وتكّليف يكون لالمتح�ن اأي�سً�. ف�إّن بعث الر�سل ون�سر الكتب 

والمطيعين  ال�سعداء،  عن  الأ�سقي�ء  ولف�سل  الن��س،  لغربلة  ال�سم�وّية 

من الع��سين.

الف�سل  ه��و  واختب�رهم  للن��س  المتع�لي  ال��ح��ّق  امتح�ن  ومعنى 

ل  بع�س،  عن  بع�سهم  للن��س   � الخ�رج  �سعيد  على  الواقعّي  الحقيقّي 

بكّل  ومحيط  ومتعّلق  اأزل��ّي  جالله  جّل  الحّق  علم  لأّن  ب�لف�سل،  العلم 

�سيء قبل اإيج�ده.

والحكم�ء قد اأ�سهبوا في الحديث في معنى البتالء والمتح�ن. ول 

يتن��سب نقله في هذا الكت�ب. فنتيجة الختب�ر ب�سورة مطلقة � ورغم 

اأن الأمرين المذكورين من اأهّم نت�ئجه � هو ف�سل ال�سعيد عن ال�سقّي 

على �سعيد الخ�رج الواقعّي.

اأي�سً�،  خلقه  على  اهلل  حّجة  والتمحي�س  المتح�ن  هذا  في  وتتّم 

ول  وبّينة،  ُحّجة  �سخ�س عن  كّل  وحي�ة  و�سع�دة وهالك  تع��سة  وتكون 

والحي�ة  ال�سع�دة  يبقى لأحد مج�ل لالعترا�س، فمن �سعى في طريق 

وّفر  قد  �سبح�نه  لأّنه  له،  وهداية  اهلل  من  توفيقً�  �سعيه  ك�ن  الأبدّية، 

جميع اأ�سب�ب هذا ال�سبيل.

))( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج)، �س )5).



9(

ال����ت����وح����ي����د وال����ف����ط����رة

ومن جّد في طريق ال�سق�ء ووّجه وجهه نحو الهالك ومت�بعة الهوى 

وال�سيط�ن مع توفر كّل طرق الهداية واأ�سب�ب ال�سع�دة، فقد اخت�ر بنف�سه 

الهالك والتع��سة رغم نهو�س الحّجة الب�لغة للحّق تب�رك وتع�لى على 

.
)((

خالف م� ارت�آه { ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې }

في بيان التوجيهات المذكورة في نسبة الترّدد والتحيّر 
إلى الحّق المتعالي

المتع�لي  الحّق  اإلى  الترّدد  ن�سبة  اأم���م  وقفوا  قد  العلم�ء  اأّن  اعلم 

 وكذلك اأم�م م� ورد في اأح�ديث 
)((

الواردة في هذا الحديث ال�سريف

اإليه  اأخ��رى  اأم��ور  ن�سبة  من  الإل��ه��ّي  الحكيم  الكت�ب  في  بل  �سحيحة 

�سبح�نه مثل الَبداء والمتح�ن، اإّن العلم�ء قد وقفوا اأم�م هذه الن�سب 

اإلى الحّق �سبح�نه وبداأوا ب�لتوجيه والت�أويل، كّل على �سوء م�سلكه. وقد 

اأبدى ال�سيخ الأجّل البه�ئي ر�سوان اهلل تع�لى عليه في كت�ب »الأربعين« 

احتم�لت ثالثة، ن�سير اإليه� على نحو الإيج�ز والخت�س�ر:

))( �سورة البقرة، الآية: 86).

))( ب�ل�سند المّت�سل اإلى ثقة الإ�سالم محّمد بن يعقوب الكليني } عن عّدة من اأ�سح�بن�، عن 

اأحمد بن محّمد بن خ�لد عن اإ�سم�عيل بن مهران، عن اأبي �سعيد القّم�ط، عن اأب�ن بن َتْغِلَب، 

�شري النبي P قال: يا رّب ما حال الموؤمن عندك؟ قال: 
ُ
عن اأبي جعفر Q ق�ل: »لّما اأ

يا محّمد، من اأهان لي ولّياً فقد بارزني بالمحاربة، واأنا اأ�شرع �شيء اإلى ن�شرة اأوليائي، وما 

ترّددت في �شيء اأنا فاعله كترّددي في وفاة الموؤمن، يكره الموت واأكره م�شاءته، واإّن من 

عبادي الموؤمنين من ل ُي�شلحه اإل الغنى ولو �شرفته اإلى غير ذلك لهلك، واإّن من عبادي 

الموؤمنين من ل ُي�شلحه اإل الفقر، ولو �شرفته اإلى غير ذلك لهلك، وما يتقّرب اإلّي عبد 

من عبادي ب�شيء اأحّب اإلّي مّما افتر�شت عليه، واإّنه يتقّرب اإلّي بالنافلة حّتى اأحّبه، فاإذا 

اأحببته كنت اإذاً �شمعه الذي ي�شمع به وب�شره الذي يب�شر به ول�شانه الذي ينطق به ويده 

التي يبط�ص به، اإن دعاني اأجبته، واإن �شاألني اأعطيته«، اأ�سول الك�في، المجلد الث�ني، كت�ب 

الإيم�ن والكفر، ب�ب من اآذى الم�سلمين، ح 8.
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الأّول: اإّن في الكالم اإ�سم�رًا، والتقدير لو ج�ز علّي الترّدد م� ترّددت 

في �سيٍء كترّددي في وف�ة الموؤمن.

من  م�س�ءة  في  ال�سخ�س  يترّدد  ب���أن  الع�دة  جرت  لّم�  اإّن��ه  الثاني: 

يحترمه ويوّقره ك�ل�سديق الوفّي، والخّل ال�سفّي واأن ل يترّدد في 

م�س�ءة من لي�س له عنده َقَدَر ول حرمة ك�لعدّو والحّية والعقرب، 

اأوقعه� من غير ترّدد ول ت�أمل، �سّح  بل اإذا خطر ب�لب�ل م�س�ءته 

اأن يعّبر ب�لترّدد والت�أمل في م�س�ءة ال�سيء عن توقيره واحترامه 

وبعدمه� عن اإذلله واحتق�ره، فقوله �سبح�نه م� ترّددت في �سيء 

لي�س  اأعلم:  واهلل  به  المراد  الموؤمن  وف�ة  في  كترددي  ف�عله  اأن� 

الموؤمن  عبدي  كقدر  وحرمة  ق��در  عندي  مخلوق�تي  من  ل�سيء 

وحرمته، ف�لكالم من قبيل ال�ستع�رة التمثيلّية.

اأّن  والع�ّمة  ة  الخ��سّ طرق  من  الحديث  في  ورد  قد  اإّن��ه  الثالث: 

اللطف  من  الحت�س�ر  عند  الموؤمن  للعبد  ُيظهر  �سبح�نه  اهلل 

الموت، ويوجب  ب�لجّنة م� يزيل عنه كراهة  والكرامة والب�س�رة 

رغبته في النتق�ل اإلى دار القرار، فيقّل ت�أّذيه به وي�سير را�سيً� 

من  مع�ملة  الح�لة  هذه  ف�أ�سبهت  ح�سوله،  في  راغبً�  بنزوله، 

اأّنه  في  يترّدد  فهو  عظيم  نفع  يتعّقبه  األمً�  حبيبه  يوؤلم  اأن  ُيريد 

يزال  فال  به،  ت�أذيه  يقّل  وجه  على  اإليه  الألم  ذلك  يو�سل  كيف 

والراحة  الج�سمّية  اللذة  من  يتعّقبه  فيم�  يرّغبه  م�  له  ُيظهر 

اإلى  الموؤّدية  الغن�ئم  ب�لقبول، ويعده من  يتلّق�ه  اأن  اإلى  العظيمة 

اإدراك الم�أمول.
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فصل؛ في لقاء اهلل وكيفيّته

كن�ية  اأو  �سراحة  اهلل  لق�ء  في  ال��واردة  والأخب�ر  الآي���ت  اأّن  اعلم 

واإ�س�رة، كثيرة ول ي�سع هذا المخت�سر الخو�س في ذلك مف�ساًل. ولكّنن� 

ن�سير اإلى بع�سه� ب�سورة مخت�سرة. ومن اأراد التف�سيل في ذلك اأكثر 

فعليه مراجعة كت�ب )لق�ء اهلل( للمرحوم الع�رف ب�هلل، الح�ج ميرزا 

جواد التبريزّي قد�س �سّره، حيث جمع اإلى حد كبير الأخب�ر الم�أثورة 

في هذا المو�سوع.

اعلم اأّنه قد ذهب بع�س العلم�ء والمف�سرين اإلى �سّد ب�ب ال�سبيل اإلى 

الذاتّية  والتجّلي�ت  العينّية  للم�س�هدات  والجحود  نه�ئّيً�،  اهلل(  )لق�ء 

ومف�ّسرين  المقّد�س،  الّذات  ينّزهون  اأّنهم  بذلك  زاعمين  والأ�سم�ئّية، 

الجزاء  ولق�ء  الآخ���رة،  ي��وم  بلق�ء  واأح�ديثه�،  اهلل  لق�ء  اآي���ت  جميع 

والثواب والعق�ب.

واّتج�ه  اللق�ء  اإلى مطلق  ب�لن�سبة  ببعيد كثيرًا،  لي�س  التوجيه  وهذا 

المعتبرة  الأدعّية  بع�س  اإلى  ب�لن�سبة  ولكّنه  والرواي�ت،  الآي���ت  بع�س 

اّلتي  الم�سهورة  والأح�ديث  المعتبرة،  الكتب  في  الم�أثورة  والأح�ديث 

ارتكز عليه� علم�وؤن� العظ�م، موهون وبعيد جّدًا.

ول بّد اأن نعرف اأّنه لي�س مق�سود من اأج�ز فتح الطريق على لق�ء 

اهلل وم�س�هدة جم�ل الحّق وجالله، جواز اكتن�ه � التعّرف اإلى الحقيقة 

والذات ذاته المقّد�س، اأو اإمك�ن الإح�طة في العلم الح�سورّي والم�س�هدة 

ف�إّن  الإطالق،  �سيء على  بكّل  المحيط  ذاته،  الروح�نّية، على  العينّية 

امتن�ع الكتن�ه لذاته المقّد�س ب�لفكر في العلم الكّلي � الفل�سفة � وامتن�ع 
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الإح�طة ب�لب�سيرة في العرف�ن، من الأمور البره�نّية، ومّتفق عليه لدى 

جميع العقالء، واأرب�ب القلوب والمع�رف. بل المق�سود لدى من يّدعي 

مق�م لق�ء اهلل هو: اأّنه بعد ح�سول التقوى الت�ّمة والك�ملة، وان�سراف 

القلب نه�ئّيً� عن جميع العوالم، ورف�س التوّجه نحو الن�س�أتين � الُملك 

المتع�لي  الحّق  نحو  الكّلي  والإقب�ل  والإنّية،  الأن�نّية  ووطء   � والملكوت 

المقّد�س  ذاته  ع�سق  في  والن�سه�ر  و�سف�ته،  المقّد�س  ذاته  واأ�سم�ء 

في  �سف�ء  يح�سل  ذلك  كّل  بعد  القلب،  وتروي�س  جهد  وتحّمل  وحّبه، 

القلب لدى ال�س�لك يبعث على تجّلي اأ�سم�ئه و�سف�ته، وتمّزق الحجب 

الغليظة اّلتي اأُ�سدلت بين العبد من جهة والأ�سم�ء وال�سف�ت من جهة 

اأخرى، ويوجب الفن�ء في الأ�سم�ء وال�سف�ت والتعّلق بعّز قد�سه وجالله 

والتدّلي الت�ّم بذاته. وفي هذا الح�ل ل يوجد ح�جز بين روح ال�س�لك 

المقّد�سة والحّق المتع�لي �سوى حج�ب الأ�سم�ء وال�سف�ت.

اأرب�ب  لبع�س  وال�سف�ت  لالأ�سم�ء  النورّي  ال�ست�ر  ُيرفع  اأن  وُيمكن 

متدّليً�  نف�سه  ويرى  الغيبّية،  الذاتّية  التجّلي�ت  وين�ل  اأي�سً�،  ال�سلوك 

والفن�ء  للحّق  القيومّية  الإح�طة  وي�سهد  المقّد�س،  ب�لذات  ومتعّلقً� 

الذاتي لنف�سه، ويرى ب�لعي�ن اأّن وجوده ووجود ك�ّفة الك�ئن�ت، ظلٌّ للحّق 

المتع�لي.

وكم� ق�مت البراهين على اأّنه ل حج�ب بين الحّق �سبح�نه والمخلوق 

الأّول المجّرد عن جميع المواد والتعّلق�ت، بل البره�ن ق�ئم على عدم 

وجود حج�ب بين الحّق وك�ّفة المجّردات ب�سكّل ع�ّم، فكذلك ل يوجد 

حج�ب بين هذا القلب اّلذي بلغ في �سعته واإح�طته الموجودات المجّردة 
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بل اجت�زه� ووطىء ب�أقدامه على روؤو�سه�، وبين الحّق المتع�لي، كم� في 

الحديث ال�سريف المنقول عن )الك�في( و)التوحيد(:

ْم�ِص  »اإنَّ روَح الموؤمِن لأَ�َشدُّ اّت�شاًل بروح اهلل من اّت�شاِل �ُشعاِع ال�شَّ

يدّل  واّلتي  العلم�ء،  ل��دى  المقبولة  ال�سعب�نّية  المن�ج�ة  وف��ي   
)((

ِب��َه��ا«

م�سمونه� على اأّن هذه المن�ج�ة من الأئّمة المع�سومين Q: »اإلهي 

هْب لي َكَماَل النقطاع اإليك، واأنِر اأب�شاَر قلوبنا ب�شياِء نظِرها اإليك 

العظمِة  م��ع��ِدِن  ال��ى  فت�شل  النور  ُح��ُج��َب  الُقلوِب  اأب�شاُر  تخرَق  حّتى 

ْن ناَدْيَتُه فاأجاَبَك  وت�شيَر اأرواحنا ُمَعلََّقًة ِبِعزِّ ُقْد�ِشَك. اإلهي واجعلني ِممَّ

ولحْظَتُه َف�َشِعَق ِلَجالِلَك فناَجْيَتُه �ِشّراً وَعِمَل َلَك جهراً«. وفي الكت�ب 

الإلهّي ال�سريف، لدى حك�ية معراج الر�سول الأكرم P {ڄ ڄ ڄ 

. ول تتن�فى هذه الم�س�هدة الح�سورّية 
)((

ڦ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ}
الفن�ئّية، مع البره�ن على عدم الكتن�ه والإح�طة للّذات المقّد�سة، ومع 

الأخب�ر والآي�ت اّلتي تدّل على تنزيه الحّق جاّل وعال من كّل عيب ونق�س 

وحّد، بل يكون موؤّكدًا وموؤّيدًا له�.

هل  البعيدة؟  والت�أويالت  التوجيه�ت  هذه  ج��دوى  م�  الآن  ف�نظر 

يقول:  اّل��ذي   Q الموؤمنين  اأمير  الإم���م  ك��الم  نوّجه  اأن  ن�ستطيع 

ِبُر على ِفَراِقَك«؟ هل اأّن تحّرق  »َفَهْبني �َشَبْرُت على َعَذاِبَك َفَكْيَف اأ�شْ

يمكن  وهل  الجّنة؟  وق�سور  العين  حور  ف��راق  من  اهلل،  اأولي�ء  وت�أّلم 

تف�سير هذه الجملة »َما َعَبْدُتَك خوفاً من َناِرَك وَل َطَمَعاً في جنَِّتَك 

))( الك�في، ال�سيخ الكليني، ج )، �س 66).

))( �سورة النجم، الآيت�ن: 8 و9.
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َبْل َوَجْدُتَك اأَْهاًل ِلْلِعَباَدِة َفَعَبْدُتَك ِعَباَدَة الأَْحَراِر« على اأّن هذا الأنين 

اإّنه  ذلك،  يكون  اأن  هيه�ت  واأطعمته�؟  الجّنة  فراق  جّراء  من  هو  هل 

لكالم غير موزون، وتوجيه غير مقبول.

هل ُيمكن القول اإّن تجّلي جم�ل الحّق �سبح�نه ليلة المعراج، والمجل�س 

اّلذي اأقيم في تلك الليلة من دون اأن يح�سره اأحد من الك�ئن�ت اأو لم 

للجّنة  م�س�هدة  جبرائيل،  الوحي  اأمين  حّتى  اأحد،  اأ�سراره  على  يطلع 

وق�سوره� الم�سّيدة، واإّن اأنوار العظمة والجالل هي روؤيته لنعم الحّق؟

هل اإّن التجّلي�ت اّلتي ح�سلت لالأنبي�ء R، والتي ورد ذكره� في 

الأدعية المعتبرة هي من قبيل النعم والم�أكول والم�سروب اأو الب�س�تين 

والق�سور؟

الحجب  ف��ي  الم�سجونين  الم�س�كين،  نحن  اأّن��ن���  الموؤ�سف  وم��ن 

اإّل  نفهم  ل  والأم��ن��ي���ت،  الآم����ل  ب�سال�سل  والم�سّفدين  المظلمة، 

فيل�سوف  اأراد  واإذا  واأمث�له�،  والمنكوح�ت  والم�سروب�ت  المطعوم�ت 

. وم� 
ً
اأن يرفع هذه الحجب، اعتبرن� �سعيه هذا غلطً� وخط�أ اأو ع�رف 

دمن� م�سجونين في البئر المظلمة، ع�لم الُملك، لم ن�ستوعب �سيئً� من 

اأ�سح�ب المع�رف والم�س�هدات.

ولكن عزيزي: ل ُتق�رن نف�سك ب�لأولي�ء، ول تظّن ب�أّن قلبك ُي�س�هي 

قلوب الأنبي�ء واأهل المع�رف. اإن قلوبن� الم�سحونة بغب�ر التعّلق ب�لدني�، 

مراآًة  تكون  اأن  من  قلوبن�  يمنع  ال�سهوات  في  انغم��سن�  واإّن  وملذاته�، 

لتجّلي الحّق �سبح�نه، ومحالًّ لظهور المحبوب. ومن المعلوم اأّنن� ل نعي 

�سيئً� من تجّلي�ت الحّق وجم�له وجالله عندم� ن�سعر ب�لأن�نّية والذاتّية 
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واأهل  الأولي�ء  اأح�ديث  الح�ل  هذا  في  نكّذب  اأن  يجب  بل  والمحورّية 

قلوبن�.  في  لكّذبن�ه�  الظ�هر،  في  ب�أل�سنتن�  نكّذبه�  لم  ف�إّن  المعرفة، 

اأو الأئمة   P النبّي  اأح�ديث  ب�أّن ك�نت  واإن لم نجد �سبياًل للتكذيب، 

R، لفتحن� ب�ب الت�أويل والتف�سير، وفي النه�ية ن�سّد  المع�سومين 

ب�ب معرفة اهلل، فنف�ّسر قوله Q: »ما راأَْيُت �َشْيئاً اإّل وَراأَْيُت اهلل َمَعُه 

َرُه« ب�لعلم  وَقْبلَُه وفيِه« على روؤية الآث�ر، وقوله Q: »لم اأَْعُبْد َرّباً َلْم اأَ

الكريمة  اآي�ته  تع�لى في  اّلتي ت�س�رع علومن�، وقوله  الكّلّية  ب�لمف�هيم 

اّلتي تتحّدث عن لق�ء اهلل، بلق�ء يوم الجزاء، وقوله Q: »لي مع 

اهلل حالٌة« بح�لة الرّقة في القلب، وقوله Q: »وارُزْقني النََّظَر اإلى 

َوْجِهَك الكِريِم« وت�أّوه الأولي�ء وتحّرقهم في مع�ن�ة الفراق، ب�لبعد عن 

حور العين، وطيور الجّنة. وهذه التف��سير ل تكون اإّل نتيجة اأّنن� ل نكون 

دون  والج�سم�نّية  الحيوانّية  المتع  اإّل  نفهم  ول  ال�س�ح�ت،  تلك  رج�ل 

غيره�، ولهذا ننكر جميع المع�رف. والأنكى من كّل ذلك، هذا الإنك�ر 

اّلذي يف�سي اإلى غلق ب�ب كّل المع�رف، ويحجزن� عن ال�سعي والطلب، 

ويجعلن� نقتنع بم�ستوى الحيوانّية والبهيمّية، ويحرمن� من عوالم الغيب 

نه�ئّيً� من  المحرومين  الم�س�كين  نحن  اأ�سبحن�  لقد  الإلهّية.  والأنوار 

المع�ني  بهذه  الإي��م���ن  عن  حتى  من�أى  في  والتجّلي�ت،  الم�س�هدات 

اإلى مرحلة  اأن ت�سوقن�  اّلتي يمكن  اّلتي هي درجة من الكم�ل النف�سي 

متقّدمة.

اإّنن� نهرب من العلم اّلذي قد يكون منطلقً� وبذرًة للم�س�هدات، ونغلق 

اآذانن� حّتى ل يتطّرق كالم  عيونن� واأ�سم�عن� نه�ئّيً� ون�سع القطن في 
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الحّق اإليه�. واإذا �سمعن� حقيقة من ل�س�ن ع�رف ه�ئم اأو �س�لك حزين 

اأو في�سلوف مت�أّله، نت�سّدى فورًا نتيجة عدم ط�قة اآذانن� على ا�ستم�ع 

الحق�ئق  هذه  جعل  من  يمنعن�  النف�س  ُحبَّ  اأّن  ونتيجة  الحقيقة،  تلك 

اأ�سمى من قدرة ا�ستيع�بن� له�، نت�سّدى فورًا للطعن فيه ولعنه وتكفيره 

وتف�سيقه، ول نترّفع عن اأي غيبة اأو تهمة.

يلعن  اأن  منه  ي�ستفيد  من  ك��ّل  على  ون�سترط  الكت�ب  نوقف  اإّن��ن��� 

المرحوم الماّل مح�سن في�س الك��س�ني � �س�حب كتب الأخب�ر والأخالق 

� يومّيً� م�ئة مّرة. ونرمي �سدر المت�ألّهين اّلذي هو  والكالم والتف�سير 

قّمة التوحيد ب�لزندقة ول نبخل عن اإه�نته اأبدًا، ونقول عنه اإّنه �سوفّي 

ورغم  الت�سّوف  مذهب  نحو  كتبه  في  منه  رغبة  اأّي  ظهور  عدم  رغم 

ت�أليفه كت�ب )ك�سر اأ�سن�م الج�هلّية في الّرد على ال�سوفّية(.

ل�س�ن  على  ملعونين  ويكونون  اللعن،  ي�ستحّقون  اّلذين  نترك  اإّنن� 

والأئّمة  ور�سوله  ب�هلل  ب�لإيم�ن  ي�سّرح  من  ونلعن   ،P ور�سوله  اهلل 

اإلى  ُي�سيء  ل  والتوهين  اللعن  هذا  ب�أّن  اأعلم  واإّنني   .R اله�دين 

مق�مهم، بل قد ي�س�عف ح�سن�تهم ويرفع من درج�تهم، ولكّنه ُي�سيء 

اإلين� وقد يبعث على الخذلن و�سلب التوفيق مّن�.

يقول �سيخن� الع�رف � ال�س�ه اآب�دي � روحي فداه »ل تلعنوا الأ�شخا�ص 

حّتى الكافر اّلذي مات ولم تعرفوا اأّنه على اأّي دين مات، اإّل اإذا اأخبر 

اأ�شبح موؤمناً  اأّن��ه  الممكن  اإذ من  ولّي مع�شوم عن حاله بعد موته، 

لدى �شكرات الموت، واإّنما العنوا ب�شورة عاّمة وكّلّية«.

فكم هو فرق بين �سخ�س يملك مثل هذه النف�س القد�سّية اّلتي ل تر�سى 
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اأن يُلعن من م�ت على الكفر ظ�هرًا، لإمك�ن اأّنه غدا موؤمنً� في اللحظ�ت 

الأخيرة من حي�ته، و�سخ�س اآخر من اأمث�لن� � والى اهلل الم�ستكى � يرقى 

والف�سالء  العلم�ء  اأم�م  ويقول  والف�سيلة  العلم  اأهل  من  اأّنه  مع  المنبر 

م�ستغربً� )اإّن فالن رغم اأّنه فيل�سوف، يتلو القراآن(. وهذا الكالم ي�سبه 

م� اإذا قلن� )اإّن فالن رغم كونه نبّيً�، يعتقد ب�لمبداأ والمع�د(.

اإّنني اأي�سً� ل اأعتقد كثيرًا ب�لعلم فقط. اإّن العلم اّلذي ل يف�سي اإلى 

اأراه الحج�ب الأكبر، ولكن لو لم نرد الحج�ب ولم نتعّلم لم�  الإيم�ن 

تمّكن� من خرقه.

اإّن العلوم بذور الم�س�هدات. واإّنه لمن الممكن اأن يبلغ الإن�س�ن اإلى 

مق�م�ت �س�مخة من دون تعّلم حج�ب الم�سطلح�ت والعلوم. ولكن هذا 

خالف الع�دة، وخالف طبيعة ال�سنن، واإّنه ن�درًا م� يح�سل. ف�لطريق 

الطبيعّي لمعرفة اهلل وطلبه هو اأّن الإن�س�ن يبتدىء اأّوًل ب�إنف�ق وقته في 

التفّكر ب�لحّق �سبح�نه، ويح�سل على العلم ب�هلل واأ�سم�ء ذاته المقّد�س 

و�سف�ته ح�سب الأ�س�ليب المتبعة من التلمذة على يد رج�ل ذلك العلم، 

ثم يتزّود من المع�رف بوا�سطة الري��سة العلمّية والعملّية وينتهي بذلك 

حتمً� اإلى النتيجة المن�سودة.

اأن  ي�ستطيع   � العلم   � الم�سطلح�ت  اأهل  من  الإن�س�ن  يكن  لم  واإن 

القلب ب�لذات  النتيجة من خالل تذّكر المحبوب، وان�سغ�ل  اإلى  ي�سل 

المقّد�س. ومن المعلوم اأّن مثل هذا الن�سغ�ل القلبّي والتوّجه الب�طنّي 

�سيكون �سببً� لهدايته واأّن اهلل �سبح�نه �سيعينه في ذلك، واأّن حج�بً� من 

الحجب �سُيرفع له، واأّنه �سيتن�زل قلياًل عن موقفه الُمنكر � تج�ه العرف�ء 
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ة، ب�بً�  والفال�سفة � ولعّل اهلل �سبح�نه يفتح عليه ببركة عن�ي�ته الخ��سّ

َعِم. ُه َوِليُّ النِّ من المع�رف اإنَّ


